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Πρ όλογ ο ς

Από τις 9 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στο 

Πανεπιστήμιο της Γρανάδας το Δ΄ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελ-

ληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών 

(ΕΕΝΣ), με θέμα Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως 

σήμερα). Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο αντιπρύτανης 

του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, καθηγητής Miguel Gómez Oliver, και 

τίμησαν με την παρουσία τους η κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου της Γρανάδας, καθηγήτρια María Helena Martín Vivaldi, ο 

πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ισπανία, Νικόλαος Ζαφειρόπου-

λος, ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ισπανία, Νέαρχος Παλάς, 

και η εκπρόσωπος του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, 

Ευγενία Λαλαπάνου-Βώσσου.

Σε ό,τι αφορά την ιστορία του Δ΄ συνεδρίου της ΕΕΝΣ: Tον Δεκέμβριο 

του 2009 υποβλήθηκαν 461 αιτήσεις για συμμετοχή με ανακοίνωση. Από 

αυτές, η 16μελής διεθνής Επιστημονική Επιτροπή ενέκρινε 348 αιτήσεις. 

Το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου περιέλαβε 332 επιστημονικές ανακοι-

νώσεις. Η εκφώνηση των ανακοινώσεων και το σύνολο των εργασιών του 

συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν σε 8 παράλληλες συνεδρίες σε αίθουσες 

της Φιλοσοφικής Σχολής και της Σχολής Επικοινωνίας και Τεκμηρίωσης 

του Πανεπιστημίου της Γρανάδας.

Σε σχέση με τα προηγούμενα τρία συνέδρια της ΕΕΝΣ, η διάρκεια των 

εργασιών του Δ΄ συνεδρίου επεκτάθηκε κατά μία ημέρα λόγω του μεγάλου 

αριθμού συμμετοχών με ανακοίνωση. Περιορίστηκε όμως ο αριθμός των 

παράλληλων συνεδριών σε 8, ώστε οι σύνεδροι να μπορούν να παρακο-

λουθήσουν με μεγαλύτερη ευχέρεια τις ανακοινώσεις που τους ενδιέφεραν 

και να πάρουν μέρος στις συζητήσεις. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, οι 8 

θεματικές ενότητες του προγράμματος περιέλαβαν 81 υποενότητες, γεγο-

νός το οποίο επέβαλε η ποικιλία των προσεγγίσεων του θέματος του συνε-

δρίου, όπως αυτές αναδείχθηκαν από τις περιλήψεις των ανακοινώσεων 

που έλαβαν την έγκριση της Επιστημονικής Επιτροπής.1

Ασφαλώς, το επίκαιρο σε διεθνές επίπεδο θέμα της ταυτότητας —τόσο 

από θεωρητική όσο και από ερευνητική άποψη— που επελέγη τον Ιούνιο 

1 Υπενθυμίζεται ότι τα προγράμματα και τα κείμενα των ανακοινώσεων που πραγματο-

ποιήθηκαν στο Γ΄ και Δ΄ συνέδριο της ΕΕΝΣ παραμένουν αναρτημένα στον ιστότοπό 

της <www.eens.org> και προσφέρουν στον ενδιαφερόμενο μια πρώτη εντύπωση για 

την εξέλιξη που έχουν σημειώσει κατά τα τελευταία χρόνια οι νεοελληνικές σπουδές ως 

γνωστικό/ερευνητικό αντικείμενο.



του 2008 ως κεντρικό θέμα του Δ΄ συνεδρίου της ΕΕΝΣ, συντέλεσε αποφα-

σιστικά όχι απλώς στη θεαματική αύξηση συμμετοχής ερευνητών από 

πανεπιστήμια κυρίως της Ευρώπης, της Αυστραλίας και των Η.Π.Α., αλλά 

προπάντων ώθησε τους συνέδρους σε μια περαιτέρω συστηματική και σε 

βάθος, σε πολλές περιπτώσεις, προσέγγιση πεδίων, όπως του ελληνικού 

θεάτρου και κινηματογράφου, είτε των έμφυλων ταυτοτήτων αναφορικά 

με την ελληνική λογοτεχνία και γλώσσα, την εκπαίδευση, την πολιτική, τη 

μετανάστευση κλπ. στον ελληνικό, τον κυπριακό αλλά και τον ευρύτερο 

βαλκανικό ή ευρωπαϊκό χώρο με μια διαχρονική διάσταση. 

Σημειώνεται ότι ο προγραμματισμός του Δ΄ συνεδρίου προέβλεπε να 

πραγματοποιηθούν τρεις ημίωρες εναρκτήριες εισηγήσεις στην ολομέ-

λεια του συνεδρίου, ώστε να καλυφθεί κατά το δυνατόν η θεωρητική 

προβληματική του όρου ταυτότητα από τη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και 

στο πλαίσιο της γλωσσολογίας και της κοινωνιολογίας ή των πολιτικών 

επιστημών. Προσωπικοί λόγοι εμπόδισαν, δυστυχώς, τους δύο από τους 

τρεις εισηγητές να προσέλθουν στο συνέδριο, με αποτέλεσμα να πραγ-

ματοποιηθεί μόνο η εναρκτήρια εισήγηση του καθηγητή Γιώργου Κοντο-

γιώργη, η οποία δημοσιεύεται στα Πρακτικά, σύμφωνα με την απόφαση 

της Ε΄ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΝΣ (Πανεπιστήμιο της Γρανά-

δας, 12 Σεπτεμβρίου 2010). Είναι αυτονόητο ότι η ευθύνη για τις γνώμες 

που διατυπώνονται και στην εναρκτήρια εισήγηση και σε όλες τις υπόλοι-

πες ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στα Πρακτικά ανήκει αποκλειστικά 

στους συγγραφείς τους. 

Για να φανεί καλύτερα η εξέλιξη των συνεδρίων της ΕΕΝΣ από την 

πλευρά της συμμετοχής, της θεματικής ευρύτητας και της θεωρητικής 

προσέγγισης, παραθέτουμε παρακάτω τα σχετικά στοιχεία από τα τρία 

προηγούμενα συνέδριά της: 

Α΄ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της ΕΕΝΣ (Ελεύθερο 

Πανεπιστήμιο Βερολίνου, 1-4 Οκτωβρίου 1998)

• Θέμα (με 7 επιμέρους θεματικές ενότητες): Ο ελληνικός κόσμος 

ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση (1453-1981). 

• Πραγματοποιήθηκαν 151 επιστημονικές ανακοινώσεις.

• Συμμετείχαν 188 σύνεδροι από την Ευρώπη, τις Η.Π.Α., τον 

Καναδά, την Αυστραλία και τη Μέση Ανατολή.

• Κυκλοφόρησαν τα Πρακτικά του συνεδρίου σε 2 τόμους των 1.454 

σελίδων (Αθήνα: «Ελληνικά Γράμματα» 1999).

Β΄ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της ΕΕΝΣ (Πανεπιστή-

μιο Κρήτης, 10-12 Μαΐου 2002)

• Θέμα (με 10 επιμέρους θεματικές ενότητες): Η Ελλάδα των νησιών 

από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα.
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• Πραγματοποιήθηκαν 135 επιστημονικές ανακοινώσεις.

• Συμμετείχαν 145 σύνεδροι από την Ευρώπη, τις Η.Π.Α., τον 

Καναδά, την Αυστραλία και τη Μέση Ανατολή.

• Κυκλοφόρησαν τα Πρακτικά του συνεδρίου σε 2 τόμους των 1.522 

σελίδων (Αθήνα: «Ελληνικά Γράμματα» 2004).

Γ΄ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της ΕΕΝΣ (Πανεπιστή-

μιο Βουκουρεστίου, 2-4 Ιουνίου 2006)

• Θέμα (με 19 επιμέρους θεματικές ενότητες): Ο ελληνικός κόσμος 

ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα. 

• Πραγματοποιήθηκαν 194 επιστημονικές ανακοινώσεις.

• Συμμετείχαν 237 σύνεδροι από την Ευρώπη, τις Η.Π.Α., τον 

Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότια Αμερική και τη Μέση Ανατολή.

• Τον Ιούλιο του 2006 αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά στον ιστό-

τοπο της ΕΕΝΣ οι ανακοινώσεις που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν προς 

δημοσίευση.

• Κυκλοφόρησαν τα Πρακτικά του συνεδρίου σε 3 τόμους των 2.048 

σελίδων (Αθήνα: «Ελληνικά Γράμματα» 2007).

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το Δ΄ συνέδριο της ΕΕΝΣ υπήρξε 

όχι μόνο το μεγαλύτερο έως σήμερα σε αριθμό συμμετοχών με επιστημο-

νικές ανακοινώσεις συνέδριο της Εταιρείας, αλλά και το μεγαλύτερο και 

ευρύτερο από διεπιστημονική άποψη συνέδριο στην ιστορία των νεοελλη-

νικών σπουδών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν και καθιερώθηκαν μετά τον 

Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. 

Η ΕΕΝΣ, συνεπής στην τακτική που καθιέρωσε από το Α΄ κιόλας  

ευρωπαϊκό συνέδριό της (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου, Οκτώβριος 

1998), στήριξε και στο Δ΄ συνέδριο του 2010 νέους υποψήφιους διδάκτο-

ρες (οι οποίοι βρίσκονταν σε προχωρημένο ή στο τελευταίο στάδιο εκπό-

νησης της διατριβής τους) και μεταδιδακτορικούς ερευνητές (οι οποίοι δεν 

κατείχαν ακόμα πανεπιστημιακή ή άλλη ερευνητική θέση στην αρχή του 

2010), προκειμένου να πάρουν μέρος στο Δ΄ συνέδριο με ανακοίνωση, με 

την προϋπόθεση ότι οι ανακοινώσεις αυτές θα πληρούσαν τα κριτήρια που 

είχε θέσει η 16μελής διεθνής Επιστημονική Επιτροπή και που ίσχυαν για 

όλους. Η τακτική αυτή της ΕΕΝΣ επιδοκιμάστηκε για άλλη μια φορά από 

τους νεοελληνιστές διεθνώς. 

Με ταχύ ρυθμό, τον Ιανουάριο του 2011, ανάρτησε η ΕΕΝΣ στον ιστό-

τοπό της τις ανακοινώσεις εκείνες του Δ΄ συνεδρίου που υποβλήθηκαν 

προς δημοσίευση και κρίθηκαν δημοσιεύσιμες, ακολουθώντας την τακτική 

που είχε καθιερώσει στο Γ΄ συνέδριο (Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου 2006). 

Η τακτική αυτή έχει επίσης ευεργετικά αποτελέσματα για τις νεοελληνικές 

σπουδές, διότι το υλικό των επιστημονικών ανακοινώσεων είναι σχεδόν 
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αμέσως μετά τη λήξη των συνεδρίων της ΕΕΝΣ προσιτό στο διεθνές κοινό 

των νεοελληνιστών, αλλά και στις συγγενείς με τις νεοελληνικές σπου-

δές ειδικότητες, όπως και εν γένει στον κόσμο των ερευνητών, των φοιτη-

τών και των υποψήφιων διδακτόρων. Άλλωστε, τα στατιστικά στοιχεία 

που διαθέτουμε σχετικά με τη συχνότητα με την οποία ο ιστότοπος της 

ΕΕΝΣ δέχεται επισκέψεις στα επιμέρους θεματικά τμήματα που καλύπτει, 

και ειδικά στις αναρτημένες ανακοινώσεις των συνεδρίων, είναι εύγλωττα 

ως προς τη σκοπιμότητα που υπηρετεί η διαδικτυακή ανάρτηση των εν 

λόγω δημοσιευμάτων.2

Σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναρτήσουμε στο Διαδίκτυο 

τα Πρακτικά του Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών της 

ΕΕΝΣ (Πανεπιστήμιο Γρανάδας, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010) σε μορφή ψηφι-

ακού βιβλίου (e-book). Τα Πρακτικά του Δ΄ συνεδρίου αποτελούνται από 

πέντε τόμους σε ψηφιακή μορφή με συνολικό αριθμό 3.660 σελίδων. Κάθε 

τόμος έχει αυτοτελή σελιδαρίθμηση, ώστε να αποφεύγονται ενδεχόμενα 

λάθη στις παραπομπές. Επίσης, στο τέλος κάθε τόμου καταχωρίζονται τα 

περιεχόμενα των άλλων τεσσάρων τόμων προς διευκόλυνση του αναγνώ-

στη. Στα περιεχόμενα των πέντε τόμων, οι θεματικές υποενότητες κατα-

τάσσονται αλφαβητικά. Είναι ευνόητο ότι η ψηφιακή μορφή των Πρακτι-

κών του Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών της ΕΕΝΣ θα 

διευκολύνει τα μέγιστα τους ερευνητές που θα ανατρέξουν σε αυτά. Επίσης, 

θα βοηθήσει τις μεγάλες βιβλιοθήκες στην άμεση και ευχερή καταχώριση 

των Πρακτικών στους καταλόγους τους.

Ασφαλώς, η ΕΕΝΣ, η οποία αποτελεί αστική μη κερδοσκοπική  εταιρεί α 

και έχει ομοσπονδιακό χαρακτήρα, με τακτικά μέλη τις εταιρείες νεοελλη-

νικών σπουδών κρατών της Ευρώπης, δεν θα μπορούσε να πραγματοποι-

ήσει ένα διεθνές συνέδριο, όπως αυτό της Γρανάδας, με χρονική έκταση 

τεσσάρων ημερών και με τον μεγάλο αριθμό των συμμετοχών που ενέκρινε 

η Επιστημονική Επιτροπή, αν δεν είχε την οικονομική υποστήριξη δημό-

σιων και ιδιωτικών φορέων.

Και από τη θέση, λοιπόν, αυτή εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στους 

φορείς που συνέβαλαν έμπρακτα στην πραγματοποίηση του Δ΄ συνεδρίου 

της ΕΕΝΣ, ενισχύοντας στην πράξη έναν ευρωπαϊκό πλέον θεσμό. Καταρ-

χάς, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε τη συμβολή του Υπουργείου Πολιτι-

σμού και Τουρισμού της Ελλάδας στο θέμα αυτό και να ευχαριστήσουμε τη 

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΠΟΤ για την υποστήριξή της. Απευ-

θύνουμε, επίσης, τις θερμές ευχαριστίες μας (και εκ μέρους της διεθνούς 

2 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2011 ο ιστότοπος της ΕΕΝΣ 

δέχθηκε περίπου 10.000 επισκέψεις. Οι επισκέπτες χρησιμοποίησαν παραπάνω από 

50.000 σελίδες του ιστοτόπου.
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κοινότητας των νεοελληνιστών) στους ακόλουθους χορηγούς: Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ίδρυμα Κώστα και 

Ελένης Ουράνη (Αθήνα), Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γρανά-

δας, Σχολή Επικοινωνίας και Τεκμηρίωσης του Πανεπιστημίου της Γρανά-

δας και Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών της 

Γρανάδας.

Όσον αφορά τα οργανωτικά θέματα, ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί η 

συμβολή του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών 

της Γρανάδας στην επιτυχία του συνεδρίου. Στον διευθυντή του Κέντρου, 

συνάδελφο καθηγητή Μόσχο Μορφακίδη, πρόεδρο της Οργανωτικής 

Επιτροπής του συνεδρίου, και στις συνεργάτριές του, κατά αλφαβητική 

σειρά, Maria Salud Baldrich López, Isabel Cabrera Ramos και Παρασκευή 

Γκατζιούφα, με επικεφαλής συντονίστρια της Οργανωτικής Επιτροπής τη 

συνάδελφο Παναγιώτα (Γιούλη) Παπαδοπούλου, το απελθόν και το σημε-

ρινό Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΝΣ εκφράζουν τα καλύτερα αισθήματά 

τους για την αποτελεσματική συνεργασία τους στην επίτευξη των σκοπών 

του συνεδρίου. Αναλόγως, ειλικρινείς ευχαριστίες εκφράζουμε στη συνά-

δελφο καθηγήτρια Olga Omatos Sáenz (Πανεπιστήμιο της Χώρας των 

Βάσκων), πρόεδρο της Ισπανικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, για 

τη φροντίδα που επέδειξε σε όλα τα θέματα που αφορούσαν την οργά-

νωση του συνεδρίου. 

Θερμές, επίσης, ευχαριστίες οφείλουμε στα μέλη της διεθνούς Επιστη-

μονικής Επιτροπής του Δ΄ συνεδρίου (στην οικεία θέση, πριν από τον 

Πρόλογο, καταχωρίζεται ο πλήρης κατάλογος των μελών της), διότι εργά-

στηκαν υποδειγματικά, ελέγχοντας και επιλέγοντας τις αιτήσεις που 

υποβλήθηκαν στην ΕΕΝΣ για συμμετοχή στο Δ΄ συνέδριο με ανακοίνωση, 

και συντέλεσαν στην επιτυχία του συνεδρίου με τη συνεκτική μορφή της 

δομής που του έδωσαν. Τα αποτελέσματα του συνεδρίου, όπως αυτά αξιο-

λογήθηκαν και εκτιμήθηκαν σε μια πρώτη φάση από τη μέγιστη πλειο-

ψηφία των συνέδρων, αποτελούν τη δικαίωση του επίπονου έργου που 

επιτέλεσαν τα 16 μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Δ΄ συνεδρίου της 

ΕΕΝΣ προς όφελος της διεθνούς κοινότητας των νεοελληνιστών. Βεβαίως, 

τα τελικά αποτελέσματα του Δ΄ συνεδρίου θα κριθούν από το περιεχόμενο 

των ψηφιακών Πρακτικών που δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα.

Επίσης, στους συναδέλφους που πήραν μέρος στο Δ΄ συνέδριο είτε με 

ανακοίνωση είτε ως ακροατές και στους προέδρους των 103 συνεδριών 

που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του συνεδρίου, οφείλουμε χάρι-

τες και ευχαριστίες. Θα ήταν, όμως, παράλειψη, αν με την ευκαιρία αυτή 

δεν υπογραμμίζαμε τη σημαντική συμβολή των παρακάτω συναδέλφων 

σε ό,τι αφορά την καλύτερη διευθέτηση όλων των τεχνικών ζητημάτων 
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σχετικά με την ανάρτηση των ανακοινώσεων στον ιστότοπο της ΕΕΝΣ 

και τη συγκρότηση των ψηφιακών πρακτικών του συνεδρίου, όπως και 

για τον καταρτισμό του προγράμματος του συνεδρίου. Οι ευχαριστίες μας 

απευθύνονται στον Νίκο Γουλανδρή (Παρίσι), στον συνάδελφο επίκουρο 

καθηγητή Τάσο Α. Καπλάνη (Πανεπιστήμιο Κύπρου), στη συνάδελφο και 

αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ Marjolijne Janssen 

(Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ), στον αφοσιωμένο συνεργάτη από το 2002 για 

τα τεχνικά ζητήματα του ιστοτόπου της ΕΕΝΣ, εκπαιδευτικό στη Μέση 

Εκπαίδευση της Γερμανίας, Γρηγόριο Κώτσια.

Τέλος, εκ μέρους τόσο του απελθόντος στις 12 Σεπτεμβρίου 2010 Διοι-

κητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ, το οποίο είχε την ευθύνη για τη διοργά-

νωση του Δ΄ συνεδρίου, όσο και του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου 

εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες στον Κωστή Ψυχογυιό (Κρήτη), ο οποίος 

ανέλαβε την έκδοση των Πρακτικών του Δ΄ συνεδρίου της ΕΕΝΣ σε μορφή 

ψηφιακού βιβλίου. Η συνεργασία μας υπήρξε άριστη. Οι νεοελληνιστές, 

εξάλλου, θα έχουν, χάρη στον μόχθο που έχει επενδύσει ο Κωστής Ψυχο-

γυιός στην άρτια εμφάνιση των ψηφιακών Πρακτικών του Δ΄ συνεδρίου 

της ΕΕΝΣ, ένα χρήσιμο εργαλείο στην έρευνά τους.

Κλείνοντας, κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι, τύχη αγαθή, η 

διοργάνωση του Δ΄ συνεδρίου της ΕΕΝΣ συνέπεσε με τη 15η επέτειο από 

την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών το 1995 

στην Αθήνα, με την αρωγή τότε του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. 

Ανατρέχοντας σύντομα στη δεκαπενταετή ιστορία της ΕΕΝΣ, μπορούμε 

να πούμε ότι η Εταιρεία έχει σήμερα, παρά το νεαρό της ηλικίας της, καθιε-

ρωθεί παγκοσμίως και αυτό αποδεικνύεται από το ενδιαφέρον που προκα-

λούν σε όλες τις ηπείρους τα ανά τετραετία διεθνή συνέδρια που διοργανώ-

νει σε πανεπιστημιουπόλεις της Ευρώπης. Επιπλέον, η συμβολή της ΕΕΝΣ 

στη διάσωση ορισμένων τμημάτων νεοελληνικών σπουδών σε ευρω παϊκά 

πανεπιστήμια, τα οποία απειλήθηκαν κατά τα τελευταία περίπου δέκα 

χρόνια με κατάργηση, υπήρξε αποφασιστική, αλλά, βεβαίως, δεν είναι εδώ 

ο κατάλληλος χώρος, για να γίνει αναφορά στις συγκεκριμένες περιπτώ-

σεις. Στο πλαίσιο των νεοελληνικών σπουδών, εξίσου σημαντική υπήρξε 

κατά τα τελευταία έτη η συμβολή της ΕΕΝΣ στην προώθηση νέων ερευ-

νητών με την ηθική αλλά και την έμπρακτη υποστήριξη που προσέφερε 

σε θέματα υποτροφιών. Άλλωστε και παρά τα περιορισμένα οικονομικά 

μέσα που διαθέτει, η Εταιρεία δεν αρνήθηκε να συνδράμει, με τη συμμε-

τοχή και τη συνεργασία της, άλλες διεθνείς επιστημονικές εκδηλώσεις και 

συνέδρια, όταν αυτό της ζητήθηκε· (ως παράδειγμα μπορούν να αναφερ-

θούν τα διεθνή συνέδρια που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας 

με τίτλο Κωνσταντινούπολη. 550 χρόνια από την Άλωση, Γρανάδα 2004, 
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και Κωνσταντίνος Τσάτσος. Φιλόσοφος, συγγραφέας, πολιτικός, Αθήνα 

2009, ή το συνέδριο στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμινγκχαμ, 2011, με τίτλο: 

Re-imagining the Past: Antiquity and Modern Greek Culture).

Η ευθύνη που επωμίσθηκε η ΕΕΝΣ τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια 

για την περαιτέρω προώθηση των νεοελληνικών σπουδών σε παγκόσμια 

κλίμακα την υποχρεώνει να επεκτείνει τη δραστηριότητά της και να δώσει 

προτεραιότητα στην επικοινωνία μέσω Διαδικτύου, καθιστώντας περισ-

σότερο αποδοτικό τον ιστότοπό της (<www.eens.org>). Ο ιστότοπος της 

ΕΕΝΣ αναβαθμίσθηκε στην αρχή του 2011 και αποτελεί πλέον ένα αναγνω-

ρισμένο όργανο στη διάθεση των νεοελληνιστών και ένα κέντρο πληροφό-

ρησης για τους νεοελληνιστές και τις συγγενικές ειδικότητες με τη συχνή  

ανά ρτηση πληροφοριώ ν για συνέ δρια, προκηρύ ξεις θέ σεων και υποτρο-

φιώ ν, νέ ες εκδό σεις βιβλί ων, κ.ά . Η ΕΕΝΣ, εξάλλου, με την απόφασή της να 

αναρτήσει τα Πρακτικά του Δ΄ συνεδρίου σε μορφή ψηφιακού βιβλίου στο 

Διαδίκτυο έχει πλέον προσανατολιστεί προς το ψηφιακό μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό προέχει να προχωρήσουμε και να κάνουμε ένα μεγάλο 

εκδοτικό βήμα, να πραγματοποιήσουμε δηλαδή τη σκέψη που διατυπώ-

σαμε εδώ και μερικά χρόνια για το επείγον ζήτημα που αντιμετωπίζουν 

διεθνώς οι νεοελληνικές σπουδές: την έλλειψη ενός ψηφιακού περιοδικού 

νεοελληνικών σπουδών. Ένα τέτοιο περιοδικό, με αυστηρές προδιαγραφές 

σύνταξης και επιμέλειας, και χωρίς περιορισμό στη γλώσσα δημοσίευσης 

των συνεργασιών, το οποίο θα θελήσει να καλύψει τους επιμέρους ερευνη-

τικούς τομείς που απαρτίζουν τις νεοελληνικές σπουδές, θα αποτελέσει, 

παρά τις δυσκολίες που συνεπάγεται ένα τέτοιο εγχείρημα, διέξοδο προς 

μια επιπλέον αποτελεσματική διεθνή προβολή των νεοελληνικών σπου-

δών, τόσο στον ερευνητικό όσο και στον διδακτικό τομέα.

Βερολίνο, 13 Ιουνίου 2011

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ,

Κ α θ η γ η τ ή ς  Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  Α .  Δ η μ ά δ η ς
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ

Γλώσσα, ταυτότητα, λογοτεχνία





Γεώργιος Κωνσταντίνου, ένας φανατικός υπερασπιστής 

της ελληνικής γλώσσας και παιδείας

Βασίλης Δημογεροντάκης                                                    

Ο έλληνας λόγιος του 18ου αιώνα Γεώργιος Κωνσταντίνου είναι κατα-

χωρισμένος στα σχετικά με την προσωπικότητά του δημοσιεύματα και ως 

Γεώργιος Κώνστας ή Γεώργιος Κωνσταντίνου Ζαγορίτης ή Ζαορίτης, με 

το πατριδωνυμικό να παραπέμπει στον τόπο καταγωγής του, στο Ζαγόρι 

δηλαδή του νομού Ιωαννίνων.

Εάν τοποθετήσουμε την ακμή της επαγγελματικής και συγγραφικής 

του δραστηριότητας στη δεκαετία 1755-1765, πρέπει να εικάσουμε πως 

γεννήθηκε ανάμεσα στο 1710 με 1720. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του 

μαθήτευσε κοντά στον αρχιπρεσβύτερο και μαθηματικό Μπαλάνο Βασι-

λόπουλο (1694-1760), που εκείνη την εποχή διατελούσε διευθυντής στη 

γιαννιώτικη σχολή του Επιφανίου Ηγουμένου, πριν αναλάβει τη σχολαρ-

χία στην επίσης γιαννιώτικη σχολή Γκιούμα1.

Κατά τον Παναγιώτη Αραβαντινό ο Κωνσταντίνου προσπάθησε στη 

συνέχεια να ακολουθήσει τη διδασκαλική σταδιοδρομία, όπως έκαναν τότε 

οι περισσότεροι απόφοιτοι των γιαννιώτικων σχολείων2. Ενώ όμως είχε 

μεταβεί αρχικά στη Βλαχία ως δάσκαλος, αργότερα τον ξαναβρίσκουμε 

στη Βενετία, αλλά τώρα ως διορθωτή-επιμελητή ελληνικών λειτουργι-

κών εκδόσεων στα τυπογραφεία των Antonio Bortoli, Δημητρίου Θεοδο-

σίου και Antonio Zatta. Την περίπου δεκαπεντάχρονη παραμονή του ηπει-

ρώτη λογίου στη Γαληνότατη μαρτυρούν οι εκδόσεις που ή υπογράφει ο 

ίδιος ή συνεργάζεται έχοντας αναλάβει τον τομέα της επιμέλειας-διόρθω-

σης. Έτσι, το 1749 διορθώνει και επιμελείται την τρίτομη Οδόν Μαθημα-

τικής του δασκάλου του Μπαλάνου Βασιλόπουλου3, ενώ το 1757 εκδίδει 

1 Και οι δύο σχολές ιδρύθηκαν με δωρεές των δύο φερώνυμων πλούσιων Ηπειρωτών της 

Βενετίας, η πρώτη το 1647 και η δεύτερη το 1676 (Πρβλ. Πλουμίδη 1972: 237 και 239). 

Ο δωρητής της δεύτερης σχολής φέρεται και ως Γιόνμας Μάνος (Βελούδος 1893: 196) 

ή Γκιούνμας Εμμανουήλ (Δημαράς 1987: 104).

2 1960: 101.

3 Το έργο είχε μεταφράσει από τα Λατινικά στα Ελληνικά ο δάσκαλος του Μπαλάνου 

Μεθόδιος Ανθρακίτης. Ο μαθητής όμως το ξανατυπώνει τώρα εμπλουτισμένο και 

ανεπτυγμένο. Στην προμετωπίδα ο  συντάκτης αναγράφεται ως «Ζαορίτης» (Γεωργίου 

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



το Λεξικόν Τετράγλωσσον, έργο για το οποίο έμεινε γνωστός στην Ιστο-

ρία των νεοελληνικών Γραμμάτων. Δύο χρόνια αργότερα (1759) ο Κωνστα-

ντίνου δίνει στη δημοσιότητα τον 1ο τόμο της Παγκόσμιας Ιστορίας της 

Οικουμένης (ο 2ος τόμος θα ακολουθήσει το 1763), ένα έργο που θα μείνει 

ανολοκλήρωτο λόγω της «επαράτου ενδείας», σημειώνει  ο Γεώργιος Ζαβί-

ρας4. Κατά τον ίδιο μελετητή ο  λεξικογράφος μας, «ειδήμων της ιταλικής, 

λατινικής και ελληνικής ανήρ και ουκ άγευστος των φιλοσοφικών μαθημά-

των», είναι ο συγγραφέας και της Ιστορίας νέας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 

που περιγράφει τη ζωή, τα ήθη και τα κατορθώματα του μακεδόνα βασιλιά 

(β΄ έκδ.: 1758, γ΄ 1880).

Από το 1762 έως το 1764 ο ηπειρώτης λόγιος είχε το λειτούργημα και 

του δημόσιου λογοκριτή (Revisore) σλαβικών βιβλίων5. Την πληροφο-

ρία αντλούμε από την έγγραφη καταγγελία που είχαν καταθέσει στους 

Αναμορφωτές του Πανεπιστημίου της Πάντοβας οι πρώην εργοδότες του 

ηπειρώτη λογίου Bortoli και Δ. Θεοδοσίου ότι ο Κωνσταντίνου σχεδίαζε 

να ιδρύσει το 1765 στην Τεργέστη τυπογραφείο “di libri greci e illirici”· 

προσέθεταν μάλιστα ότι ο Zorzi Costantino –έτσι τον ονομάζουν στην 

καταγγελία– κατά την αναχώρησή του από τη Βενετία τους είχε υπεξαι-

ρέσει βιβλία και τυπογραφικό χαρτί. Η απόπειρα του λεξικογράφου μας 

για ίδρυση τυπογραφείου στην Τεργέστη απέτυχε, κι ο πραγματικός λόγος 

ήταν ο φόβος για τον ανταγωνισμό που θα επέβαλλε ο επίδοξος τυπογρά-

φος προς τις ομοειδείς ενετικές επιχειρήσεις6. 

Για την κατοπινή παρουσία του ηπειρώτη λογίου στο Βουκουρέστι 

στο διάστημα 1767-1769 μας πείθουν τόσο οι ελληνικές εκδόσεις έργων 

θρησκευτικού περιεχομένου, στις οποίες ο Κωνσταντίνου είχε πάλι αναλά-

βει την επιμέλεια-διόρθωση, όσο και η τύπωση από τη «Νέα Τυπογρα-

φία» άλλου λειτουργικού βιβλίου, όπου ο λεξικογράφος μας εμφανίζεται 

ως τυπογράφος μαζί με τον συμπατριώτη του Νικόλαο Λαζάρου7. Και ενώ 

ο τελευταίος σε συνεργασία με τον αδελφό του Ιωάννη Λαζάρου συνε-

χίζουν την τυπογραφική παραγωγή τους στην πρωτεύουσα της Βλαχίας, 

το όνομα του λεξικογράφου μας εξαφανίζεται. Πιθανολογείται επιστροφή 

του ή στη Βενετία, όπου το Λεξικόν Τετράγλωσσον θα εκδοθεί δύο ακόμη 

φορές (1786 και 1801) ή στα Γιάννινα, με τη δεύτερη εκδοχή να συγκε-

ντρώνει περισσότερες πιθανότητες, μια και το όνομά του μαρτυρείται εκεί 

ως «ελεοθέτου», ευεργέτη δηλαδή της ιδιαίτερης πατρίδας του, στα κοινω-

Κωνσταντίνου Ζαορίτου εξ Ιωαννίνων).

4 1872: 214-215.

5 Πλουμίδης 1969: 64.

6 Κατσιαρδή 1984: 255-257.

7 Κατσιαρδή 1984: 262-264.
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φελή ιδρύματα της οποίας αφήνει με διαθήκη την περιουσία του και κάνει 

και άλλες δωρεές. Με βάση τις μαρτυρίες αυτές ο θάνατος του Κωνστα-

ντίνου πρέπει να τοποθετηθεί γύρω στο 18038. Υπέρ της δεύτερης εκδοχής 

συνηγορεί και το γεγονός ότι στην προμετωπίδα της τρίτης έκδοσης του 

Λεξικού (1801, έκδ. Πάνου Θεοδοσίου), το ονοματεπώνυμο του λεξικο-

γράφου αναγράφεται μόνον ως του πρώτου συντάκτη.

Προτού εστιάσουμε την προσοχή μας στο Λεξικόν Τετράγλωσσον του 

ηπειρώτη λογίου, θα ήθελα, να επισημάνω πως ήταν συχνή κατά τον 16ο, 

17ο και 18ο αιώνα η σύνταξη πολύγλωσσων λεξικών ή γραμματικών εγχει-

ριδίων, με ένα μέρος τους τουλάχιστον αφιερωμένο στη νεοελληνική 

γλώσσα. Οι λόγοι σύνταξής τους διάφοροι: μορφωτικοί, εμπορικοί, επικοι-

νωνιακοί, εθνικοί, εάν ο συντάκτης είναι Έλληνας, ενίοτε προσηλυτιστικοί, 

εάν ο συντάκτης είναι καθολικός ιερωμένος (το θέμα είναι εκτεταμένο και 

ξεφεύγει από τα πλαίσια αυτής της παρουσίασης). Έχουμε ως παραδείγ-

ματα και μόνο (η σύντομη απαρίθμηση που ακολουθεί έχει καθαρά χρονο-

λογικά κριτήρια), αρχής γενομένης από τον Στέφανο τίμιο-Corona Preciosa 

(Βενετία 1527, το πρώτο κατά τον Legrand τυπωμένο βιβλίο, όπου εμφα-

νίζεται απλό νεοελληνικό λεξιλόγιο)9, τα έργα (Λεξικό και Γραμματική) 

του θεολόγου Σίμωνος Πόρτιου ή Πόρκιου (Lutetiae Parisiorum 1635), το 

τετράγλωσσο Λεξικό του μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γεράσιμου Βλάχου 

(Βενετία 1659¹), την τετράγλωσση Γραμματική του παρισινού καπουτσίνου 

Th oma (Παρίσι 1709), την επίσης τετράγλωσση Γραμματική και Ονοματο-

λογία του ισπανού φραγκισκανού Pedro Mercado (Ρώμη 1732), το τετρά-

γλωσσο Λεξικό που επιμελήθηκε ο Λάμπρος Μπούμπας (Βενετία 1750), 

το επίσης τετράγλωσσο του Γεώργιου Κωνσταντίνου (1757), τις εργασίες 

(Λεξικά και Γραμματική) του ιταλού ιεραπόστολου Bernardino Pianzola 

(Πάντοβα 1789²) και, τέλος, το τρίγλωσσο Λεξικό του διαφωτιστή Γεώρ-

γιου Βεντότη (Βιέννη 1790¹).

Αναλυτικά ο ελληνόγλωσσος τίτλος του Λεξικού, που ο ίδιος ο Κ. χαρα-

κτηρίζει ως «απαρχή της των εμών φιλοπονημάτων σπουδής» έχει ως εξής:

Λεξικόν τετράγλωσσον, περιέχον δηλαδή τας τέσσαρας ταύτας διαλέκτους,

Ελληνικήν, πεζήν ήτοι απλήν Ρωμαιϊκήν, Λατινικήν και Ιταλικήν.

Νυν μεν πρώτον συνταχθέν, φιλοπονηθέν, και εις φως αχθέν 

σπουδή, και πόνω Γεωργίου Κωνσταντίνου εξ Ιωαννίνων.

Ευλαβώς προσφωνηθέν τω γαληνοτάτω, υψηλοτάτω, και θεοσεβεστάτω

Πρίγκιπι, κυρίω, κυρίω Ιωάννη Κωνσταντίνω Βοεβόνδα τω Μαυροχορδάτω

8 Λαζαρίδης 1962: 401-402.

9 Bibliographie Hellénique, τ. I, αρ . 79, σ. 200.
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Αυθέντη και Ηγεμόνι πάσης Ουγγροβλαχίας10.

Τόμος πρώτος. Περιέχων πλουσιώτατον αμέλει Τετράγλωσσον Λεξικόν της

Ελληνικής διαλέκτου, όπερ αρχόμενον αφ’εκάστης λέξεως αυτής και 

προχωρούν    

εις τας άλλας τρεις, αναπτύσσει εκάστην λέξιν Ελληνικήν εις την απλήν, 

ήτοι    

πεζήν Ρωμαιϊκήν, Λατινικήν, και Ιταλικήν, μετά και της τεχνολογίας και 

συντάξεως αυτής, καθ’α και υπέρτερόν εστι των μέχρι του νυν εις φως 

αχθέντων 

Λεξικών. Ενετίησι, 1757. Παρά Αντωνίω τω Βόρτολι.

                
Λίγα σχόλια επί του τίτλου:

1.  Η διάκριση, πριν απ’όλα, ανάμεσα στην αρχαία ελληνική, επιγρα-
φόμενη «Ελληνική»11, και στη νέα ελληνική γλώσσα, «Ρωμαιϊκή»12, 
χαρακτηριζόμενη «απλή» ή «πεζή», κοινή δηλαδή, μη λογοτεχνική, 
αφού «λογοτεχνική» (literale) ονομάζονταν τότε τα Αρχαία Ελλη-
νικά. Η διασάφηση αποβαίνει απαραίτητη σε ελληνόγλωσσες και 
ξενόγλωσσες λεξικογραφικές εργασίες εκείνης της εποχής που 
λημματογραφούν και τις δύο γλωσσικές μορφές. 

2.  «Τόμος πρώτος»:  Το έργο ολοκληρώνεται σε έναν και μόνον τόμο, 
μια και στην τελευταία σελίδα (678) λημματογραφούνται οι λέξεις 
που ξεκινούν με Ω σε συνδυασμό με τα γράμματα T, Y, Φ, X, Ψ 
και Ω. Ίσως ο λόγος της τύπωσης και κυκλοφορίας ενός μόνον 
τόμου βρίσκεται στη μαρτυρία του Γ. Βεντότη, καταχωρισμένη 
στην Προσθήκη της Εκκλησιαστικής Ιστορίας Μελετίου Μητροπολί-
του Αθηνών, Βιέννη 1795, τ. 4ος, σ. 226 , ότι το Λεξικό είναι ατελές, 
επειδή ο τυπογράφος επέβαλε να γίνουν περικοπές από φόβο για τη 
μεγάλη δαπάνη. 

3. O όρος «τεχνολογία» χρησιμοποιείται βέβαια με την παραδοσιακή 

σημασία της γραμματικής αναγνώρισης τύπων. 

10 Ο Κων/νος Μαυροκορδάτος, ονομαζόμενος επίσης Ιωάννης Κων/νος, ένας από τους 

επιφανέστερους απογόνους της γνωστής βυζαντινής οικογένειας, ανακηρύχτηκε από 

το 1730 έως το θάνατό του το 1796 έξι φορές ηγεμόνας της Βλαχίας και τέσσερις της 

Μολδαβίας. Ήταν γνωστός για τη μεγάλη μόρφωσή του, την προστασία των Γραμμά-

των και τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, ανάμεσά τους και η κατάργηση της δουλείας. 

Το όνομα «Ιωάννης», κατά τον Ευαγγελίδη (1936: Β΄ 388), είναι παρερμηνεία του τουρ-

κικού «αγιάν»=«οφθαλμοί του Σουλτάνου», που απέδιδαν οι Τούρκοι στους έλληνες 

ηγεμόνες. 

11 Βλ. και Δημαρά 1980: 3.

12 Αλλού και Ρωμαίκη, τα Ρωμαίικα δηλαδή, όπως ονομαζόταν μέχρι τις αρχές του 20ού 

αιώνα η απλή, καθημερινή μας γλώσσα. Στο Λεξικό του Γ. Βεντότη το «Ρωμαϊκή» 

σημαίνει νεοελληνική, χωρίς διάκριση δηλαδή μεταξύ καθαρεύουσας και δημοτικής.
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Το Προοίμιο (σσ. 7-11) του Λεξικού, όπου και το απόσπασμα που θα 

μας απασχολήσει στη συνέχεια, επιγράφεται Τοις εντευξομένοις φιλολόγοις 

και ερασταίς της ελληνίδος διαλέκτου, χαίρειν και χωρίζεται σε τέσσερις 

ενότητες, στις οποίες εξηγούνται αφενός οι λόγοι της συγγραφής (ατελή, 

ασαφή και δύσχρηστα τα μέχρι τότε Λεξικά, με τα οποία «οι σπουδάζοντες 

ελάμβανον πολλήν χασομερίαν» (σ. 7), ενώ με το δικό του «φιλοπόνημα» 

«έχουσι τον διδάσκαλον πάντοτε μαζί των πρόχειρον» και έτσι πηγαίνουν 

αργότερα σ’αυτόν «προητοιμασμένοι και προσμένουσι παρ’αυτού άλλο τι 

υψηλότερον» (σ. 8) και ο τρόπος εργασίας του (σσ. 8-9)· αφετέρου ότι η 

πλήρωση μιας τέτοιας έλλειψης αφορούσε κάποιον «ομογενή και φιλο-

γενή» που να ενεργήσει από χρέος για την πατρίδα και το γένος του: έτσι 

ο Κωνσταντίνου, αν και ενδεής, «την ανάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενος» ή 

επειδή «η πενία τέχνην κατεργάζεται», όπως ο ίδιος τονίζει (σ. 11), ανέλαβε 

το συγκεκριμένο εγχείρημα «χάριν των φιλομαθών του γένους» (σ. 8).

Ενώ τα παραπάνω στοιχεία εκθέτονται στην πρώτη, δεύτερη και τέταρτη 

ενότητα, η τρίτη είναι αφιερωμένη σχεδόν εξολοκλήρου στην αντίκρουση 

και ανασκευή των κατηγοριών εις βάρος του ελληνικού γένους και της 

παιδείας του, που για το λεξικογράφο μας είναι ο δεύτερος αξιολογικά 

λόγος για τη σύνταξη του Λεξικού και το συγκεκριμένο τρόπο καταγραφής 

των λημμάτων. Ιδού το σχετικό απόσπασμα (σσ. 9-10), στο οποίο διατηρή-

θηκε απαράλλαχτη η ορθογραφία και η στίξη: 

«[...] ίνα καταισχυνθώσιν όσοι αθυροστομούντες φλυαρούσιν ακρα-

τώς κατά του ημετέρου γένους και της κοινής ήτοι απλής ημών διαλέ-

κτου, ονομάζοντες την μεν κοινήν ημών διάλεκτον Γραικοβάρβαρον, 

ομοίως και το ημέτερον γένος υπολαμβάνουσι πάντη βάρβαρον, αμαθές, 

και έρημον παντοίας σπουδής, σχολείων και επιστημών (α) μη ειδό-

τες οι ασύνετοι τα τοσαύτα σχολεία πανταχού εις τας επισήμους πόλεις 

της Ελλάδος, και νήσους. Και όπου αν η ημετέρα διάλεκτος πολιτεύε-

ται, και η Ευσέβεια της Ανατολικής Εκκλησίας κηρύττεται, και σχολεία 

σώζονται και άλλα εγείρονται, και διδάσκαλοι και σπουδαίοι κοσμούσι 

τας ομηγύρεις των τε αρχιερέων και κληρικών, και επ’άμβωνος συνεχώς 

κηρύττουσι λόγους συνθεμένους με την πλέον ανθηράν και γλαφυράν 

φράσιν κατά την απλήν ημών διάλεκτον εις επήκοον πάντων, και τας 

επιστήμας παρρησία διδάσκοντες, παντί τω προσερχομένω αφθόνως και 

αδωροδοκήτως μεταδίδουσιν. Από την έκθεσιν λοιπόν των απλών λέξεων 

του παρόντος Λεξικού, και την εξήγησιν των Ελληνικών εις άλλας λέξεις 

πάλιν ελληνικάς, αλλ’ εις το ημέτερον γένος τόσον κοινάς, ώστε να τας 

ομιλούσιν αι γυναίκες, τα παιδία και ο πλέον κοινός λαός· θέλουσι συμπε-
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ράνει οι αναιδώς συκοφαντούντες (εάν μη ισχυρογνώμονες και εθελο-

κακούντες, δεν ομολογούσι την αλήθειαν) την ευγλωττίαν και γλαφυ-

ρότητα της ημετέρας διαλέκτου, Ελληνίδος κοινής, παραχθείσης παρά 

της αρχαίας ελληνικής διαλέκτου, θαυμαζομένης υπό τοσούτων αιώνων, 

και μητρός τοσούτων επιστημών, και αδιαλείπτως διδασκομένης τανύν 

εις τα ημέτερα σχολεία. Αλλ’ εκείνοι ή ως μη ειδότες τα ημέτερα, κατη-

γορούσι. Και εις τούτο ελέγχονται παρά του λέγοντος γνωμικού “ού τις 

την γνώσιν αφήρηται, τούτου κατηγορεί, προχειρότατα”. Ή εμπαθώς 

αθυροστομούσι καθ’ημών, αλλ’οι φιλαλήθεις θέλουσι ελέγξει αυτούς. 

Και εμφραχθώσι τα αθύρωτα αυτών στόματα. Δι’αυτό τούτο επρόσθεσα 

εις το παρόν Λεξικόν και όσας εδυνήθην λέξεις επιστημονικάς, όσαι δεν 

ευρίσκονται εις τα Γραικολατίνα λεξικά, ευρίσκονται όμως εις τα φιλο-

σοφικά συγγράμματα των τε αρχαιοτέρων Ελλήνων, και των μεταγενε-

στέρων ημετέρων φιλοσόφων. Αυτά τε λοιπόν και τα παραπλήσια, εισίν 

εναργή τεκμήρια της τε περί τα φιλολογικά και επιστήμας σπουδής των 

ημετέρων, και εις άλλας διαλέκτους. Και έτι, ει μεν ουκ ήσαν σχολεία, και 

σπουδή, τις η χρεία των τοιούτων Λεξικών, και μάλιστα τετραγλώσσων; 

Λοιπόν είναι σχολεία κοινά, όπου διδάσκονται και σπουδάζουσι ταύτας 

τας διαλέκτους (β) […].                                        

                                                                                                 

(α) Ιδέ Γραμματικήν Γεωγραφικήν, μεταφρασθείσαν από το Εγκλέζικον 

εις το Ιταλικόν, σελίδα, 170. όπου ομιλεί περί σχολείων, αν ευρίσκω-

νται την σήμερον εις την Ελλάδα, και λέγει ούτω. «Non vi sono oggidì 

scuole, o università di sorte alcuna» ήγουν δεν ευρίσκονται εκεί την σήμε-

ρον σχολεία, ή κοινά σπουδαστήρια των επιστημών καμμιάς λογής. Και 

σελίδι 172. λέγει περί των ημετέρων πατριαρχών και αρχιερέων ούτω. 

«Μa se si esamini l’interno di tutti questi Ecclesiastici, e lo stato deplora-

bile delle anime ad essi affi  date, si trova, che il capo e le membra immer-

si sono e sepolti in una vergognosa ignoranza». Ήγουν εάν ερευνήση 

τις το εσωτερικόν όλων τούτων των Εκκλησιαστικών, και την αξιοθρή-

νητον κατάστασιν των ψυχών εις αυτούς εμπιστευμένων, ευρίσκει και 

την κεφαλήν και τα μέλη (τον πατριάρχην δηλ. και τους λοιπούς του 

γένους) καταβυθισμένους και ενταφιασμένους εις μίαν εντροπιασμένην 

αμάθειαν. Και σελίδι, 171. όπου ομιλεί περί της ημετέρας διαλέκτου, και 

την ονομάζει πάντη βάρβαρον και αλλότριον της Ελληνικής και εις τας 

λέξεις και εις την προφοράν, και μόλις να ευρίσκεται κανένας Εκκλη-

σιαστικός, οπού φαντάζεται να καταλαμβάνη την Ελληνικήν γλώσσαν. 

Ιδού τα λόγια εκείνου. Si avverta che il Greco moderno è diff erente assai 

dall’antico, non solamente per le parole barbare, che v’hanno tramesco-

late; ma per la pronuncia eziandio…Di più la Lingua Greca nella sua vera 
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origine non solo è sconosciuta aff atto alla plebe, ma tra le persone Ecclesi-

astiche ancora pochissime ve ne sono, che si possano lusingare di saperla. 

Ταύτα και άλλα παρόμοια, ή και απαισιώτερα συκοφαντούσι το ημέτε-

ρον γένος. 

(β) Ο παρών κατάλογος των σχολείων, οπού την σήμερον σώζονται εις το 

ημέτερον γένος, θέλει βεβαιώσει τα ρηθέντα, και θέλει ελέγξει ως ψευδο-

μένους τους τα εναντία λέγοντας.

Εν Κωνσταντινουπόλει είναι δύο κοινά σχολεία. Εις Ιωάννινα σχολεία 

τρία. Εις Θεσσαλονίκην σχολεία δύο. Εις Αθήνας σχολεία δύο. Εις το 

Βουκουρέστιον της Βλαχίας σχολεία δύο. Εις Γιάσιον Μολδοβίας σχολεί-

ον εν. Εις Αδριανούπολιν σχολείον εν. Εις Φιλιππούπολιν σχολείον εν. 

Εις το Άγιον Όρος σχολείον εν. Εις Βέρροιαν σχολείον εν. Εις Καστορίαν 

σχολείον εν. Εις Σιάτισταν σχολείον εν. Εις Μοσχόπολιν σχολείον εν, και 

μία τυπογραφία. Εις Τούρναβον της Θετταλίας σχολείον εν. Εις Τρίκα-

λα Θετταλίας σχολείον εν. Εις Τροπολιτζάν του Μωρέως σχολείον εν. Εις 

Παλαιάν πάτραν σχολείον εν. Εις Σάλωνα σχολείον εν. Εις Άρταν σχολεί-

ον εν. Εις Σμύρνην σχολείον εν. Εις Χίον σχολείον εν. Εις Πάτμον σχολεί-

ον εν. Εις Μιτυλήνην σχολείον εν. Εις Σάμον σχολείον εν. Εις Σίφνον 

σχολείον εν. Εις Ρόδον σχολείον εν. Εις Κρήτην σχολείον εν. Εις Λευκοσί-

αν Κύπρου σχολείον εν. Εις το Πατριαρχείον της Ιερουσαλήμ σχολείον εν. 

Εις το Πατριαρχείον της Αλεξανδρείας σχολείον εν. 

Εις τα άνω ρηθέντα κοινά σχολεία διδάσκονται τα συγγράμματα των 

συγγραφέων της Ελλάδος, ρητόρων, ποιητών, ιστορικών, και τα των 

Αγίων πατέρων, όσα συντείνουσιν εις την Γραμματικήν, Ποιητικήν και 

Ρητορικήν της εγκυκλοπαιδείας. Εις δε τα φιλοσοφικά σπουδάζουσι και 

διδάσκουσι κοινώς τα του Κορυδαλέως εις τον Αριστοτέλην, και Αλεξάν-

δρου του εξ Απορρήτων, μελετώντες κατά μέρος οι μαθηταί τον Αφροδι-

σιέα, τον Συμπλίκιον, τον Φιλόπονον, και τον Θεμίστιον. Εις τα μαθημα-

τικά διδάσκουσι την μαθηματικήν Οδόν, φιλοπόνημα του Αιδεσιμωτάτου 

Αρχιπρεσβυτέρου Ιωαννίνων κυρού Μπαλάνου, μελετώντες κατ’ιδίαν τα 

συγγράμματα των αρχαιοτέρων μαθηματικών Ελλήνων, ως φαίνονται τα 

αυτών συγγράμματα εν τω προοιμίω της ρηθείσης Οδού Μαθηματικής, 

τυπωθείσης εν Βενετία κατά το ͵αψμθʹ. Εις δε την Θεολογίαν, διδάσκου-

σι την του Ιωάννου του Δαμασκηνού θεολογίαν, και την του Κορεσίου. 

Και τα θεολογικά συγγράμματα των ανατολικών Αγίων πατέρων. Ιδού 

λοιπόν τα σπουδαστήρια και αι σπουδαί, οπού την σήμερον γυμνάζονται 

οι των Ελλήνων παίδες».     

Από την ανάγνωση του κειμένου προκύπτουν σε γενικές γραμμές οι 

ακόλουθες παρατηρήσεις:
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1.  Το οξύ και δηκτικό ύφος του παραθέματος με λέξεις και εκφράσεις, 
που δίνουν το μέτρο της προσβολής και του ίδιου ως Έλληνα, που 
όμως καλείται να αντικρούσει βαριές κατηγορίες: «ίνα καταισχυν-
θώσιν όσοι αθυροστομούντες φλυαρούσιν ακράτως…επιστημών», 
«οι ασύνετοι», «οι αναιδώς συκοφαντούντες», «εμπαθώς αθυροστο-
μούσι καθ’ημών», «και εμφραχθώσι τα αθύρωτα αυτών στόματα».

2.  Οι κατηγορίες ανασκευάζονται αφενός με επιχειρήματα που αφο-
ρούν απευθείας το περιεχόμενό τους, δηλαδή με:
 α. την ύπαρξη και συνεχή δημιουργία σχολείων παντού στην 

Ελλάδα, όπου η εκπαίδευση στα ελληνόπουλα προσφέρε-
ται, κάποτε και στους κόλπους της Εκκλησίας, «αφθόνως και 
αδωροδοκήτως».

 β. την ελληνική γλώσσα: σπουδαιότητα της αρχαίας ελληνικής, 
«μητρός τοσούτων επιστημών»· αδιάσπαστη ενότητα της ελλη-
νικής γλώσσας που αποδεικνύεται τόσο με «την εξήγησιν των 
Ελληνικών εις άλλας λέξεις πάλιν ελληνικάς, αλλ’ εις το ημέτε-
ρον γένος τόσον κοινάς, ώστε να τας ομιλούσιν αι γυναίκες, 
τα παιδία και ο πλέον κοινός λαός»13, όσο και με την αδιάλει-
πτη διδασκαλία της στα ελληνικά σχολεία· για το λόγο αυτόν 
ακριβώς και ο ίδιος ενέταξε στο Λεξικό του και επιστημονικούς 
όρους, που δεν υπάρχουν σε άλλα «γραικολατίνα» λεξικά14· 
τέλος, «ευγλωττία και γλαφυρότητα της ημετέρας διαλέκτου, 
Ελληνίδος κοινής»,

 αφετέρου με το πολύ εύστοχο γνωμικό «ού τις την γνώσιν αφήρη-
ται, τούτου κατηγορεί, προχειρότατα» που σε ελεύθερη απόδοση 
σημαίνει: δε φτάνει που κάποιος αφαιρεί από έναν άλλον το δικαί-
ωμα στη γνώση, έπειτα τον κατηγορεί κι από πάνω πολύ επιπόλαια· 
τέλος, με την καταληκτική ρητορική ερώτηση «ει μεν ουκ ήσαν 
σχολεία, και σπουδή, τις η χρεία των τοιούτων λεξικών, και μάλιστα 
τετραγλώσσων;».

      Και από την επιχειρηματολογία υπέρ της απλής γλώσσας και από 
τη συγκεκριμένη λεξικογραφική στοχοθεσία του Κωνσταντίνου, την 
απόδοση δηλ. των αρχαιοελληνικών λημμάτων και στη νέα ελληνική 
γλώσσα, γίνεται φανερό ότι πρόκειται για έναν ακόμη υπέρμαχο της 

13 Κατά τον Περάκη 1994: 76, η αντιμετώπιση από τον Κωνσταντίνου της ελληνικής 

γλώσσας ως ενιαίου και αδιάσπατου συνόλου αποτελεί καινοτομία στην ελληνική 

λεξικογραφία.

14 Προφανώς ο Κωνσταντίνου εννοεί τα ελληνολατινικά Λεξικά των Ερρίκου Στεφάνου, 

Θησαυρός της ελληνικής γλώσσης, Παρίσι 1572,  Ιω. Σκάπουλα, Lexicon graecolatinum, 

Λυών 1602 και Σκριβελίου (Cornelius Schrevelius), Lexicon manuale Graeco-latinum et 

Latino-Graecum, Cantabrigiae 1668, που και ο ίδιος αναφέρει στη σ. 8 του Προοιμίου.
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«κοινής ή απλής διαλέκτου καταληπτής εις όλους», με την οποία ως 
εργαλείο μπορεί κανείς να αποκτήσει το αγαθό της μόρφωσης.

Την αφορμή για την επίθεση αυτή έδωσαν στον Κωνσταντίνου οι 

αναφορές-κατηγορίες κατά της ελληνικής γλώσσας και παιδείας, που ο 

λεξικογράφος παραθέτει αυτούσιες και μεταφρασμένες από τα Ιταλικά στη 

σημείωση (α)15, δηλ. ανυπαρξία σχολείων στην Ελλάδα, αμάθεια ακόμη και 

εκείνων που θεωρητικά τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι φορείς παιδείας16, 

διαφορά νέας ελληνικής γλώσσας από την αρχαία, που την αγνοεί όχι 

μόνον ο λαός αλλά και ένα μεγάλο μέρος των εκκλησιαστικών προσώ-

πων. Τις αναφορές-κατηγορίες ο ηπειρώτης λόγιος εντόπισε στην ιταλική 

απόδοση, μέσω της αντίστοιχης γαλλικής, του έργου του Patrick Gordon 

Geography anatomiz’d: or, the Geographical Grammar. Being a Short and 

Exact Analysis of the whole Body of Modern Geography, Aft er a New and 

Curious Method…Collected from the Best Authors, and illustrated with 

divers Maps, που τυπώθηκε πρώτη φορά στη Βενετία το 1752 (τυπ. Andrea 

Poletti), για να ακολουθήσουν αλλεπάλληλες επανεκδόσεις στην ιταλική 

χερσόνησο έως το τέλος του 18ου αι. Η Γραμματική Γεωγραφική είχε, φαίνε-

ται, απασχολήσει τότε το λεξικογράφο μας, που το 1759 εκδίδει την Παγκό-

σμιον Ιστορίαν της Οικουμένης, στον τίτλο της οποίας διαβάζουμε «συλλε-

χθείσα εκ των ακριβεστέρων ιστορικών αγγλογαλλοϊταλών»17. 

Την προσπάθεια ανασκευής των κατηγοριών ενισχύει ο λεξικογρά-

φος μας και με τον πίνακα των «κοινών» σχολείων, που παραθέτει στη 

δεύτερη υποσελίδια σημείωση (β). «Κοινά» ονομάζονταν τότε τα κατώ-

τερα σχολεία. Ο αριθμός των 36 συνολικά σχολείων που καταγράφονται 

15 Η σελιδαρίθμηση των παρατιθέμενων από τον Κωνσταντίνου αποσπασμάτων ανταπο-

κρίνεται ακριβώς στην έκδοση της Grammatica geografi ca του 1752, που εξέτασα.

16 Η κατηγορία δεν κρίνεται τελείως αβάσιμη, αν λάβουμε υπόψη και τη σχετική μαρτυ-

ρία του Κούμα (1832: 554-555), κατά την οποία Μητροπολίτες και Επίσκοποι ακόμη και 

στις αρχές του 18ου αι. δεν ήξεραν καν να  υπογράφουν. Για το ίδιο θέμα ίσως και ο ίδιος 

ο Κωνσταντίνου φαίνεται να αμφιβάλλει, αφού σε δύο περιπτώσεις (στην προσφώνηση 

στον Ιωάννη Κωνσταντίνο Μαυροχορδάτο, σ. 6, και στο Προοίμιο, σ. 7) κάνει λόγο για 

την άσχημη κατάσταση των ελληνικών πραγμάτων. Στη σχεδόν ανύπαρκτη ελληνική 

εκπαίδευση αλλά κατά το 16ο αι. αναφέρεται και ο Μαρτίνος Κρούσιος (1584: 205). 

17 Το 1760 η  Γραμματική Γεωγραφική μεταφράστηκε και στα Ελληνικά από τον ιερέα και 

λόγιο Γεώργιο Φατσέα σε τρεις τόμους (τυπ. Antonio Zatta). Ο έλληνας μεταφραστής 

στις σσ. 142-146 του Β΄ τόμου του έργου του, ενώ αποσιωπά τις επίμαχες κατηγορίες 

για την ελληνική γλώσσα και την αμάθεια των ανώτερων κληρικών, παρεμβαίνει στην 

πρώτη κατηγορία, της παντελούς δηλ. ανυπαρξίας σχολείων, που την αποδίδει μεν 

στην «βάρβαρον τυραννίαν των Τουρκών», ωστόσο καταγράφει και αυτός, όπως και ο 

Κωνσταντίνου, ορισμένες σχολικές μονάδες (Αγίου Όρους, Ιωαννίνων, Αθήνας, Θεσ/

νίκης, Τριπολιτζάς, Βέροιας, Λάρισας, Σιάτιστας, Αργυροκάστρου κ.ά.).
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φαίνεται να ανταποκρίνεται κατά προσέγγιση στην πραγματική εικόνα 

δεδομένου ότι:

1. Στα 40 υπολογίζονται τα σχολεία που άλλες πηγές καταχωρίζουν, 

αναφερόμενες, στις αρχές του 18ου αι., στον ελληνικό χώρο μαζί με 

την Μ. Ασία18.

2.  Απουσιάζουν εντελώς από τον κατάλογο –άγνωστο γιατί– ελλη-

νικά σχολεία των Ιονίων νησιών, ενώ καταλογογραφούνται εκείνα 

της Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, 

Στερεάς Ελλάδας, νησιών Αιγαίου πελάγους, Κρήτης, Κύπρου, των 

Πατριαρχείων Ιεροσολύμων και Αλεξανδρείας αλλά και περιοχών 

άκρως ελληνικού ενδιαφέροντος (Βουκουρεστίου, Ιασίου, Μοσχό-

πολης, Φιλιππούπολης). Παραλείπεται όμως η καταχώριση και 

άλλων σχολείων γνωστών για την πνευματική τους δράση και ιδρυ-

μένων πριν από το 1757, όπως υπήρξαν αυτά των Αμπελακίων, της 

Ζαγοράς, της Λάρισας, της Τσαρίτσανης, του Μετσόβου, του Δέλβι-

νου,  της Κοζάνης, της Μονεμβασιάς. Πρέπει επίσης να επισημανθεί 

εδώ ότι τα σχολεία των μεγάλων νησιών Κρήτης, Κύπρου, Ρόδου, 

Μυτιλήνης και Χίου καθώς και εκείνα των Πατριαρχείων Ιεροσολύ-

μων και Αλεξανδρείας ήταν περισσότερα του ενός, που καταγράφει 

ο ηπειρώτης λόγιος. 

Από την άλλη αξιοσημείωτη είναι η αναφορά του Κωνσταντίνου και στην 

τυπογραφία της Μοσχόπολης (ιδρυμένη από τον ιερομόναχο Γρηγό-

ριο Κωνσταντινίδη στις αρχές του 18ου αι.), αν και λειτουργούσαν ήδη ως 

τότε οι αντίστοιχες της Κωνσταντινούπολης, του Βουκουρεστίου (στην 

οποία γνωρίζουμε πως εργάστηκε αργότερα και ο ίδιος) και του Ιασίου. Η 

αναφορά αυτή είμαι της γνώμης ότι δεν έχει να κάνει τόσο με τη φύση της 

εργασίας του λεξικογράφου μας, όσο με την ιδέα που είχε συλλάβει για την 

τεράστια σημασία του έντυπου λόγου, όταν μάλιστα αυτός έχει το σκοπό 

να αφυπνίσει συνειδήσεις. Ας μην ξεχνάμε εδώ ότι και ο ίδιος επιδίωξε, 

μετά την αποκτημένη στα τυπογραφεία της Βενετίας εμπειρία, να ανοίξει 

δική του τυπογραφία στην Τεργέστη. Ενεργεί, λοιπόν, σ’αυτήν την περί-

πτωση, νομίζω, ο Κωνσταντίνου ως λόγιος-διαφωτιστής.   

Όσον αφορά τα διδασκόμενα μαθήματα και τους συγγραφείς και εδώ 

ο ηπειρώτης λόγιος εμφανίζεται ενημερωμένος, με βάση τη διασταύρωση 

που έκανα με σχετικές πηγές. Στο παράθεμά μας, χωρίς να δηλώνεται ρητά, 

γίνεται λόγος για δύο κύκλους σπουδών που ίσχυαν στα ελληνικά σχολεία, 

18 Παρανίκας 1867: 200.
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αφού νωρίτερα οι μαθητές στους ναούς ή στα σπίτια ιερέων ή μοναχών 
είχαν μάθει ανάγνωση και γραφή: ο πρώτος κύκλος σπουδών περιλάμ-

βανε τη Γραμματική, τη Φιλολογία (Ποιητική, κατά τον λεξικογράφο μας) 

και στοιχεία Ρητορικής, δηλ. αυτό που ο Κωνσταντίνου ονομάζει συνο-

πτικά «εγκυκλοπαιδεία», που σημαίνει την «εγκύκλιο παιδεία» ή «κυκλο-

παιδεία», τα μαθήματα δηλ. της Μέσης Παιδείας19, της οποίας η διάρκεια 

κυμαινόταν, κατά περίπτωση, από πέντε έως δέκα χρόνια20. Την ύλη των 

μαθημάτων αυτών –συμπεριλαμβανομένης και της Εκκλησιαστικής Ρητο-

ρικής– οι μαθητές μπορούσαν να βρουν στον 1ο και 2ο τόμο της Εγκυκλο-

παιδείας Φιλολογικής του Ιωάννη Πατούσα (α΄ έκδ. Βενετία 1710), έργο 

που είχε εισαχθεί και διαδοθεί σε όλα τα σχολεία του ελληνικού χώρου και 

της διασποράς· μάλιστα, επισημαίνεται ότι με την εισαγωγή του μεθοδεύ-

τηκε κι απέκτησε ομοιομορφία η διδασκαλία των ελληνικών μαθημάτων21. 

Ο 1ος τόμος του έργου αυτού περιέχει εισαγωγή στη Γραμματική, στη 

Ρητορική και στην Επιστολογραφία, ενώ για την εξάσκηση των μαθητών 

περιλαμβάνει κείμενα των Λουκιανού, Ξενοφώντα, Πλάτωνα, επιστολικά, 

συλλογές αποφθεγμάτων και ρητορικά προγυμνάσματα22. Η Εκκλησια-

στική Ρητορική διδασκόταν στο 2ο τόμο του ίδιου έργου, ενώ η «θύραθεν» 

(=κλασική) στον 3ο με κείμενα των Ισοκράτη, Λυσία, Δημοσθένη, Ξενοφώ-

ντα, Θουκυδίδη, Πλούταρχου, Λιβάνιου, Θεμίστιου, Συνέσιου και άλλων.

Από αυτό το πρόγραμμα μαθημάτων δεν διαφέρει σημαντικά εκείνο 

που και ο Ελλάδιος (1714) καταγράφει. Σύμφωνα λοιπόν με τον τελευταίο, 

στον πρώτο κύκλο διδάσκονταν η Γραμματική του Κ. Λασκάρεως, οι εκλο-

γές γνωμών του Μ. Χρυσολωρά23, ο Ισοκράτης, η Ομήρου Βατραχομυο-

μαχία, ο Αίσωπος, τα Προγυμνάσματα (ασκήσεις δηλ. για σύνθεση μύθων 

19 Στη σ. 7 του Προοιμίου ο Κωνσταντίνου κάνει λόγο για «γραμματική Εγκυκλοπαιδεία 

της ελληνικής γλώσσης». Τα σχολεία που παρείχαν αυτόν τον κύκλο σπουδών ο Ελλά-

διος (1714: 42) ονομάζει «γυμνάσια», όπου οι μαθητές φοιτούσαν μετά την ολοκλή-

ρωση των σπουδών τους στα κοινά σχολεία.

20 Από το πρόγραμμα της σχολής του Βουκουρεστίου του 1776 μαθαίνουμε ότι η εκπαί-

δευση στο μεσαίο τμήμα διαρκούσε εννιά χρόνια: τρία για τη σπουδή της Γραμματικής, 

άλλα τρία για την άσκηση των μαθητών σε αυτήν και τρία ακόμη χρόνια για τη μελέτη 

της Ποιητικής και της Ρητορικής (Αβδαλή 1984: 266 σημ.).  

21 Αβδαλή 1984: 105. Μαρτυρίες για τη διδασκαλία της Εγκυκλοπαιδείας Φιλολογικής μας 

προσφέρουν η Camariano-Cioran Ariadna, Les academies princières de Boucarest et de 

Jassy et leurs professeurs  (σσ. 176-8) και ο Φάνης Μιχαλόπουλος, Τα Γιάννινα κι η νεοελ-

ληνική αναγέννηση (1648-1820) (σσ. 71, 75, 82) κ.ά. 

22 Αβδαλή 1984: 133-160.

23 Βυζαντινός λόγιος του 14ου-15ου αι., που πρώτος δίδαξε τα ελληνικά γράμματα στη 

Δύση· συνέγραψε Ερωτήματα (ελληνική δηλ. γραμματική για ξένους με μορφή ερωτα-

ποκρίσεων) και ρητορικό έργο με τίτλο Σύγκριση Παλαιάς και Νέας Ρώμης.
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και διηγημάτων) του Αφθονίου24. Για την επιστολογραφία διδάσκονταν ο 

Μ. Βασίλειος, ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός, ο Ηρωδιανός25, ο Συνέσιος26 κ.ά.

Στο δεύτερο κύκλο σπουδών το πρόγραμμα προέβλεπε διδασκαλία της 

Φιλοσοφίας, αριστοτελικής κυρίως, των Μαθηματικών και της Θεολογίας, 

όπως ακριβώς και ο Κωνσταντίνου το εκθέτει. Τον Αριστοτελισμό λέγε-

ται ότι μετάγγισε στις ελληνικές σπουδές ο Θεόφιλος Κορυδαλεύς, όταν 

δίδαξε σε διάφορα ελληνικά σχολεία27. Το όνομα του Κορυδαλέως ακριβώς 

μας φέρνει ως παράδειγμα για τη διδασκαλία της Φιλοσοφίας και ο λεξι-

κογράφος μας, πλαισιούμενο από ονόματα άλλων λογίων-σχολιαστών του 

αριστοτελικού έργου28. Το έργο του Κορυδαλέως που πιθανόν διδασκόταν 

ήταν το Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους υπομνήματα και ζητή-

ματα, τυπωμένο στη Βενετία το 172929.

Για τη διδασκαλία των Μαθηματικών ο Κωνσταντίνου αναφέρει την 

Μαθηματικήν Οδόν του Μπ. Βασιλόπουλου, την έκδοση της οποίας το 

1749 είχε ο ίδιος επιμεληθεί. Το έργο αυτό ήταν το μοναδικό και το πιο 

έγκυρο της εποχής του30. Για το μάθημα της  Θεολογίας διδάσκονταν ο  

Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο γνωστός για το θεολογικό του κυρίως έργο 

Γεώργιος Κορέσιος και οι Άγιοι πατέρες31. Και σε αυτήν την περίπτωση τη 

σχετική ύλη οι μαθητές μπορούσαν να βρουν στο 2ο τόμο της Εγκυκλο-

παιδείας Φιλολογικής του Ιωάννη Πατούσα, όπου καταχωρίζονται κείμενα 

24 Ρήτορας από την Αντιόχεια του 3ου-4ου αι. μ.Χ.

25 Σύρος ιστορικός του 2ου-3ου αι. μ.Χ.

26 Φιλόσοφος και νεοπλατωνικός συγγραφέας του 4ου-5ου αι. μ.Χ.· συνέγραψε 156 επιστο-

λές ποικίλου περιεχομένου.

27 Αβδαλή 1984: 147. Ο Θεόφιλος Κορυδαλεύς (1570-1646), σχολιαστής αριστοτελι-

κών έργων, υπήρξε ο εισηγητής της συστηματικής διδασκαλίας της φιλοσοφίας στην 

Ελλάδα.

28 Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος (1641-1709), γιατρός, διπλωμάτης και σπουδαίος 

επιστήμονας, ονομαζόταν “Ο εξ Απορρήτων”, ελληνική απόδοση του λατινικού τίτλου 

“secretarius” και του τουρκικού “moucharèm-esrach”, λόγω του ότι διετέλεσε Μέγας 

Διερμηνέας της Υψηλής Πύλης και πληρεξούσιος της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Το 

συγγραφικό του έργο είχε φιλοσοφικό, ιστορικό και ρητορικό περιεχόμενο. Ο Αλέξαν-

δρος Αφροδισιεύς (3ος μ.Χ. αι.) ήταν σπουδαίος σχολιαστής αριστοτελικών έργων. Ο 

Σιμπλίκιος, έλληνας φιλόσοφος του 6ου αι., διετέλεσε και αυτός σχολιαστής του Αριστο-

τέλη. Ο Φιλόπονος, χριστιανός συγγραφέας του 6ου αι., υπήρξε φανατικός αντίπαλος 

της αριστοτελικής φιλοσοφίας. Ο Θεμίστιος, ρήτορας και φιλόσοφος του 4ου αι., ήταν 

και αυτός σχολιαστής αριστοτελικών έργων.

29 Καραθανάσης 1986: 195.

30 Καραθανάσης 1986: 201.

31 Ο Ιωάννης Δαμασκηνός (7ος - 8ος αι.), μοναχός, πρεσβύτερος και συγγραφέας είναι 

γνωστός για τους αγώνες του κατά των εικονομάχων και για τα θεολογικά και υμνο-

γραφικά του έργα. Ο Γεώργιος Κορέσιος (16ος - 17ος αι.), γιατρός, φιλόσοφος και θεολό-

γος, είναι γνωστός κυρίως για το θεολογικό του έργο.
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και των Μεγάλου Βασιλείου, Ιωάννη Χρυσόστομου, Μεγάλου Αθανάσιου, 

Γρηγόριου Νύσσης, Γρηγόριου Ναζιανζηνού και άλλων. 

Στον κύκλο αυτόν, κατά τον Ελλάδιο, διδάσκονταν, εκτός από τα παρα-

πάνω μαθήματα, και αρχαίοι έλληνες συγγραφείς –Αριστοφάνης, Ευριπί-

δης, Σοφοκλής, Πίνδαρος, Θεόκριτος και Ομήρου Ιλιάδα– η Λογική του 

Γεωργίου Σουγδουρή32, η Ρητορική του Ερμογένους33 και του Φραγκίσκου 

Σκούφου (Τέχνη Ρητορική, τυπ. 1681), η Αριθμητική του Νικομάχου του 

Γερασηνού34, τα Φυσικά και η Ιστορία (Θουκυδίδης, Πολύβιος, Αππιανός35, 

Ιωάννης Ζωναράς36 κ.ά.).

Με βάση τα στοιχεία αυτά γίνεται εύκολα αντιληπτό πως με τον όρο 

«σπουδαστήρια» που χρησιμοποιεί ο Κωνσταντίνου στην τελευταία φράση 

του αποσπάσματος δεν εννοεί βέβαια τα «κοινά σχολεία»: ο ηπειρώ-

της λόγιος αναμφίβολα περιγράφει το εκπαιδευτικό σύστημα της Μέσης 

Παιδείας, χωρισμένο σε δύο κύκλους σπουδών37.

Τελικά, έχω την άποψη πως εύκολα ο λεξικογράφος μας θα μπορούσε 

να γνωρίζει  τα θέματα τα σχετικά με την ελληνική εκπαίδευση της εποχής 

του και μέσω της λειτουργίας τόσο της Φλαγγινείου Σχολής της Βενε-

τίας όσο και των δύο ελληνικών κολλεγίων της γειτονικής Πάντοβας, του 

Παλαιόκαπα και του Κωττουνιανού.

Από όσα μέχρι εδώ εκτέθηκαν για την ελληνική γλώσσα και παιδεία του 

18ου κυρίως αι. νομίζω πως αποδείχτηκε ότι και στην περίπτωση του λεξι-

κογράφου μας έχουμε να κάνουμε με έναν πρώιμο νεοέλληνα διαφωτιστή 

(προδιαφωτιστή)38, που νοιάζεται για τη μόρφωση του γένους του. Αυτό 

γίνεται αντιληπτό, και όταν ο λεξικογράφος μας αποφασίζει να αποδώσει 

32 Κληρικός, και δάσκαλος του 18ου αι. που διετέλεσε και σχολάρχης στη Σχολή Γκιούμα· 

συνέγραψε Εισαγωγήν Λογικής.

33 Ρήτορας από την Ταρσό της Κιλικίας (2ος-3ο αι. μ.Χ.).

34 Φιλόσοφος και μαθηματικός από τη Γέρασα της Αραβίας (60-120 μ.Χ)· συνέγραψε 

Αριθμητικήν Εισαγωγήν.

35 Ρωμαίος ιστορικός· συνέγραψε ρωμαϊκή ιστορία, τα Ρωμαϊκά.

36 Βυζαντινός χρονογράφος του 12ου μ.Χ. αι.· συνέγραψε Επιτομήν Ιστοριών.

37 Πρβλ. Ευαγγελίδη 1936: Α΄ σ. LXXXI, που κάνει τη διάκριση ανάμεσα σε κοινά και 

ανώτερα σχολεία, ονομάζοντας τα δεύτερα: Ακαδημία, Λύκειον, Μουσείον, Ελληνο-

μουσείον, Φροντιστήριον, Γυμνάσιον, Παιδαγωγείον κ.α.

38 Κατά τον Δημαρά (1980: 27) ο προδιαφωτισμός διαρκεί από το 1709 έως το 1774 (έτος 

κατά το οποίο υπεγράφη η Συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή μεταξύ Ρωσίας και της 

ηττημένης στο ρωσοτουρκικό πόλεμο Τουρκίας, με σημαντικά οικονομικά και θρησκευ-

τικά προνόμια για τους Έλληνες). 
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τους αρχαιοελληνικούς όρους και σε απλά Ελληνικά, πράγμα που δεν είχε 

μέχρι τότε επιχειρηθεί σε κανένα άλλο λεξικογραφικό έργο39.

Μπορεί να μην είμαστε βέβαιοι για τις πηγές των προσκομιζόμενων 

από τον Κωνσταντίνου πληροφοριών. Ωστόσο, είμαστε σίγουροι, και του 

είμαστε ευγνώμονες γι’αυτό, ότι  το έργο του, για το οποίο κυρίως έμεινε 

γνωστός στην Ιστορία των νεοελληνικών Γραμμάτων, όχι μόνο βοήθησε 

τους έλληνες μαθητές40 αλλά και αποτέλεσε σημαντική πηγή πληροφο-

ριών σε πολλούς νεοέλληνες μελετητές και λογίους για την κατάσταση της 

ελληνικής παιδείας το 18ο αιώνα. Ο Κ.Θ. Δημαράς σημειώνει σχετικά: «στα 

1786 –εννοεί τη β΄ έκδοση του Λεξικού– ο Γεώργιος Κωνσταντίνου, ένας 

από τους λόγιους της εποχής, καμαρώνει για τον αριθμό των σχολείων 

μας: οι επικρίσεις των κακόβουλων ξένων είναι άδικες, αφού μπορούμε 

να απαριθμήσουμε τριάντα πέντε σχολεία που λειτουργούν μέσα στον 

υπόδουλο ελληνισμό»41. 
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Ο Διονύσιος Σολωμός – η γλώσσα της ελευθερίας 

ή η ελευθερία της γλώσσας1

Fatima Eloeva

Πρόσφατα την προσοχή μου τράβηξε μια συζήτηση που έγινε μεταξύ των 

δύο αρχηγών της ελάσσονος αντιπολίτευσης της Ελλάδας.2 Το αντικεί-

μενο της συζήτησης υπήρξε η σημασία της λέξης βία και η σωστή ερμη-

νεία αυτής της λέξης στα συμφραζόμενα του Εθνικού Ύμνου της Ελλά-

δας. Ο ένας από τους διαφωνούντες υποστήριζε ότι η βία στην προκειμένη 

περίπτωση σημαίνει “ορμή, βιασύνη” (επομένως πρόκειται για την βία – ο 

συνομιλητής επέμεινε ότι πρόκειται για «δύναμη, ορμή, χρήση δυνάμεως 

προς καταναγκασμόν»3). Την πρώτη παρατήρηση που μπορεί να κάνει 

κανείς σχετικά με αυτήν την διαφωνία είναι ότι οι δύο σημασίες της λέξης 

φανερά σχετίζονται. Από την άλλη είναι ενδεικτικό ότι στην προκειμένη 

περίπτωση μία άλλη εκδοχή της σημασίας της λέξης έχει ως συνέπεια και 

την δικαιολόγηση συγκεκριμένου πολιτικού προγράμματος και εδώ μπαί-

νουμε σε χώρο του θέματος «γλώσσα και εξουσία».

 Σκέφτηκα ότι αυτή η γλωσσολογική διαφωνία (που δεν είχε κατά τη 

γνώμη μου μια μοναδική και τελική λύση) θα παρουσίαζε ένα ιδανικό διδα-

κτικό υλικό να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα Νεοελληνικής λεξικολογίας – 

πάντα η αντίδραση και η αξιολόγηση σημασίας και χρήσης μιας λέξης σε 

συγκεκριμένα συμφραζόμενα από τους φυσικούς φορείς (ακόμα και όταν 

είναι αρχηγοί των κομμάτων) παρουσιάζει μεγάλο γλωσσολογικό ενδι-

αφέρον. Το γεγονός ότι οι πιο φυσικοί φορείς και χρήστες της γλώσσας 

δείχνουν ορισμένες αμφιβολίες και ο ίδιος ο χαρακτήρας αυτών των αμφι-

βολιών είναι πράγματα πολύ ενδεικτικά.4 

1 Th is research was supported by the Russian Foundation of Humanities, Grant no. 

10-04-00168а.

2 Αναφέρομαι στο «Βήμα» της 19ης Απρίλη 2009. Χρωστάω στον P. Mackridge αυτήν την 

παραπομπή. (Όπως και πολλές άλλες πολύτιμες πληροφορίες για την ελληνική γλώσσα 

και λογοτεχνία.) 

3 Δ. Δημητράκου, Νέον ορθογραφικόν ερμηνευτικόν λεξικόν, 1969. Δεν υπάρχει αμφιβολία 

ότι σημασιολογικά οι δύο σημασίες είναι στενά δεμένες. 

4 Από την άλλη αυτό το περιστατικό μας δείχνει με έναν σαφέστατο τρόπο ότι στην 

Ελλάδα σήμερα λείπει ένα ηλεκτρονικό κόρπους της ελληνικής γλώσσας και η δημι-

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



Αυτή η διαφωνία περί του Εθνικού Ύμνου μου θύμισε τη δική μου αντί-
δραση όταν πρωτάκουσα (ή μάλλον πρωτοδιάβασα) τον Ύμνο. Τότε ξέρο-
ντας ελάχιστα πράγματα για τον Ύμνο, για τον συγγραφέα και στην ουσία 
και για την ίδια την Ελλάδα, ο ύμνος μου φάνηκε πολύ απρόοπτος – μέχρι 
παράξενος, με φόβισε αλλά ταυτόχρονα με μάγεψε. Είναι ολοφάνερο ότι 
ο εθνικός ύμνος οποιουδήποτε κράτους παρουσιάζει άπειρες δυνατότητες 
για την σημειωτική ανάλυση. Ο ύμνος λειτουργεί ως σύμβολο. Από τον 
Ύμνο μπορεί να μάθει κανείς πολλά πράγματα για την χώρα την οποία 
αντιπροσωπεύει και συμβολίζει. Όντως ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας είναι 
ένας παράξενος ύμνος – στον ύμνο ουσιαστικά δεν γίνεται λόγος ούτε για 
την Ελλάδα ούτε για τους Έλληνες (αναφέρονται μόνο τα κόκκαλά τους).5 
Μια απίστευτη ένταση κυριαρχεί στο κείμενο – είναι κάτι παραπάνω από 
την ένταση, κάτι που στην κατάσταση της σημερινής παγκοσμιοποίησης 
θα ονομάζαμε το suspence. Ο Ύμνος πράγματι μοιάζει με ένα κινηματο-
γραφικό έργο. Η Ελευθερία δεν ονοματίζεται στην αρχή – μόνο στο τέλος 
ακούμε: «Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!», όπου περιγράφεται με έμμεσο, και 
όχι άμεσο τρόπο, έτσι ο Σολωμός καταφέρνει να φτάσει σε μια ακραία 
δραματικότητα.

Καταλαβαίνουμε ότι μας πλησιάζει κάτι τρομερό – αλλά παράλληλα 
και ακαταμάχητα γοητευτικό. Μας τυφλώνει η λάμψη του σπαθιού – και 
το γεγονός ότι ο ποιητής μιλάει για κόψη υπογραμμίζει τους αιμοβό-
ρους σκοπούς της Ελευθερίας σε αυτήν την εκδοχή. Μας παραλύει ένα 
τρομακτικό βλέμμα ή μας φοβίζει το πρόσωπο (επίσης σε αυτό το σημείο 
υπάρχει μια ασάφεια, επειδή η λέξη όψη εδώ μάλλον σημαίνει πρόσωπο – 
αλλά ακριβώς αυτή η σημασιολογική ρευστότητα προσθέτει στο έργο την 
εκφραστικότητα). Στο τέλος αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε να κάνουμε με 
μια τρομερή Θεά και αυτή η Θεά είναι η Ελευθερία. 

Η Ελευθερία που περιγράφεται από τον Σολωμό είναι μάλλον η Liberte 
του Delacrois, αλλά φαίνεται ακόμη πιο σκληρή – είναι μια βάκχη, τρομα-
κτική και ανελέητη. Τώρα πέρασαν πολλά χρόνια και καταλαβαίνω ότι η 
παραξενιά, πολυσημία και έλλειψη μιας σαφούς εικόνας και σαφούς μετά-
φρασης δεν ήταν αποκλειστικά συνέπεια μιας ανεπάρκειας των δικών μου 
(ελάχιστων τότε) γνώσεων για τον ποιητή – αντίθετα: όσο περισσότερα 
γνωρίζω για τον Σολωμό, τόσο πιο μυστικός και παράξενος φαίνεται – και 

ουργία ενός τέτοιου κόρπους θα ήταν πράγματι μια υπόθεση εθνικής σημασίας – 

αλλιώς θα μπορούσαμε να ελέγξουμε αμέσως όλα τα συμφραζόμενα της λέξης βία 

(στην εποχή του Σολωμού) και να δημιουργήσουμε μια τεκμηριωμένη εικόνα. Τα υπάρ-

χοντα ηλεκτρονικά thesaurus καλύπτουν την αρχαία ελληνική και μεσαιωνική γλώσσα 

μέχρι τον 15o αιώνα.

5 Αναφέρομαι εδώ αποκλειστικά στο κείμενο του Εθνικού Ύμνου και όχι στον Ύμνον εις 

την Ελευθερίαν στο σύνολό του. 
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είναι το σημείο το οποίο κείται τουλάχιστον εν μέρει στην μιγαδική, υβρι-

δική, οριακή του γλώσσα.

Αναλύοντας την πρώτη στροφή διαπιστώνουμε πολλές απορίες – που 

παραμένουν σε εκκρεμότητα, λειτουργούν ως καλλιτεχνικά μέσα ακριβώς 

επειδή δεν λύνονται ούτε πρόκειται να λυθούν. 

Σε γνωρίζω από την κόψη

του σπαθιού την τρομερή,

σε γνωρίζω από την όψη

που με βιά μετράει τη γη. 

Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη

των Ελλήνων τα ιερά,

και σαν πρώτα ανδρειωμένη, 

χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Προβλήματα ερμηνείας αρχίζουν από την λέξη όψη – δεν είναι καθόλου 

σαφές τι εννοείται: ένα πρόσωπο, βλέμμα ή κάτι άλλο.

Από τη συζήτηση για τη λέξη βία έχουμε αρχίσει.

Όπως παρατήρησε η Αθηνά Αθανασοπούλου,6 στην οποία χρωστάμε 

μια λεπτεπίλεπτη ανάλυση του φαινομένου της διγλωσσίας του Σολωμού,7 

το επίρρημα «πρώτα» ο Σολωμός χρησιμοποιεί ακριβώς κατά το μοντέλο 

του ιταλικού prima, επομένως εδώ έχουμε να κάνουμε με την διαπλοκή 

βάθους. 

Ο ποιητής ξανάρχεται στη Ζάκυνθο ύστερα από μια απουσία που διαρ-

κούσε χρόνια στα 1817 και γράφει τον Ύμνο στα 1823 εμπνευσμένος από 

την ελληνική επανάσταση. Ο Ύμνος σίγουρα δεν είναι από τα πιο πετυ-

χημένα έργα του Σολωμού. Δεν συγκρίνεται με τα αριστουργήματα που 

δημιούργησε στην επόμενη φάση. Όπως σωστά παρατήρησε ο Peter 

Mackridge8 «o Ύμνος έχει λίγο-πολύ δημοσιογραφικό ύφος, που αποτελεί-

ται εν μέρει από τη μυθοπλαστική πρωτοπρόσωπη αφήγηση κάποιων επει-

σοδίων της επανάστασης ενσωματωμένη σε μια στροφική δομή που συνη-

θίζεται σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες». Και πάντως φαίνεται ότι κανείς 

άλλος δεν έγραψε με τόσο υποβλητικό αισθησιασμό, με τέτοια λακωνικό-

6 Αφροδίτη Αθανασοπούλου, Τα ελληνοϊταλικά του Σολωμού. Προβλήματα περιγραφής 

και ερμηνείας, περιοδ. Πόρφυρας, τχ. 95-96 (αφιέρ. στον Διονύσιο Σολωμό), Ιούλ.-

Σεπτ. 2000, σσ. 197-232.

7 Διδακτορική διατριβή της Α. Αθανασοπούλου, «Το πρόβλημα της διγλωσσίας – Η περί-

πτωση του Σολωμού», Παν/μιο Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, Ρέθυ-

μνο, 1999. 

8 Peter Mackridge, Εκμαγεία της ποίησης: Σολωμός, Κάλβος, Καβάφης, Εστία, Αθήνα, 

2008.
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τητα και διαφάνεια. Ο Σολωμός παίρνει το χρίσμα του εθνικού ποιητή επί 

του Γεωργίου του Αʹ, όταν ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν καθιερώνεται ως 

εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Αυτό συμβαίνει στα 1865. Όμως στη συνεί-

δηση των Επτανησίων ο Ζακύνθιος ποιητής είχε από νωρίς καθιερωθεί.9 

Και όχι μόνο – όταν πεθαίνει – μερίδα του Αθηναϊκού Τύπο τον αποκαλεί 

εθνικό ποιητή της Ελλάδας. 

Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν είναι γραμμένος αποκλειστικά στα ελλη-

νικά και δεν έχει γνωστό «ιταλικό υπόστρωμα».10 Αναμφίβολα ήδη στον 

Ύμνο αναγνωρίζουμε τη γνήσια φωνή του εθνικού ποιητή. 

Η γλώσσα είναι η σκιά στην πλατωνική σπηλιά, αυτό το μοναδικό 

φαινόμενο που μας συνδέει με τον κόσμο. Από την άλλη είμαστε σε θέση 

να πλάσσουμε τη γλώσσα, να την αλλάξουμε. Η γλώσσα είναι η μοναδική 

ουσία όπου έχουμε την πολυτέλεια της ελευθερίας – φυσικά μιας σχετι-

κής ελευθερίας – και πάντως υπακούοντας στην υπαγόρευση της γλώσ-

σας κατά καιρούς της υπαγορεύουμε και οι ίδιοι. Τον τελευταίο καιρό οι 

ιδιαιτερότητες της διγλωσσίας του Σολωμού11 (ή της διφυίας του) όλο και 

περισσότερο κεντρίζουν την προσοχή των ερευνητών. Κατά καιρούς τους 

αναγνώστες φόβιζε η υβριδική και μιγαδική γλώσσα του Σολωμού, τώρα 

τους τραβάει όλο και περισσότερο. Αυτή η μιγαδική γλώσσα από τη μια 

πλευρά ριζώνεται στην αντικειμενική γλωσσική κατάσταση των Επτανή-

σων. Ο Mackridge επισημαίνει ότι «η διγλωσσία του Σολωμού (δηλαδή η 

χρήση της ιταλικής και της ελληνικής) ήταν συνέπεια της διπλής πολιτισμι-

κής κατάστασης που επικρατούσε στα Επτάνησα εξαιτίας της αποικιοκρα-

τικής διακυβέρνησης». Κατά τη γνώμη του οι πολύγλωσσες σάτιρες του 

Σολωμού αντανακλούν μέχρι κάποιο σημείο την πραγματική γλωσσολο-

γική κατάσταση στα Επτάνησα. Μια εμπεριστατωμένη ανάλυση διαπλοκής 

επιφάνειας και βάθους σε διάφορα γλωσσολογικά επίπεδα πραγματοποιεί 

η Αθανασοπούλου στην διατριβή της. Η ανάλυσή της από γλωσσολογική 

πλευρά είναι άψογη, πάντως μου φαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση 

– στην περίπτωση του Σολωμού δεν έχουμε πλήρες δικαίωμα να μιλάμε για 

την περίπτωση της διαπλοκής – είναι κάτι άλλο, κάτι παραπάνω. Και όπως 

η ποίηση του Σολωμού έχει φανερά μεταφυσικές διαστάσεις, μεταφυσικές 

διαστάσεις έχει και η γλώσσα του. Εδώ μάλλον έχουμε να κάνουμε όχι τόσο 

με την γλωσσολογική διαπλοκή par excellence στην πλήρη σημασία του 

όρου αλλά μάλλον με μια συνειδητή προσπάθεια αλλαγής της γλώσσας, 

γλωσσολογικού πειράματος, τελειοποίησης της γλώσσας, δημιουργίας 

9 Αθανασοπούλου 1999, 215.

10 Octave Merlier, Exposition du centenaire de Solomos (Αθήνα 1957), σ. 54.

11 Εδώ συνειδητά αποφεύγω να μπω στη γλωσσολογική συζήτηση για την ορολογία, την 

έννοια diglossia κατά Ferguson, και της έννοια του bilingualism.
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μιας άλλης υψηλής μορφής της γλώσσας, την οποίαν ο Peter Mackridge 

ονομάζει «αβραμική». Αυτή η γλωσσική συμπεριφορά έχει άμεση σχέση με 

το θέμα αυτού του άρθρου – με το θέμα της ελευθερίας – και όπως φαίνεται 

καλύπτεται καλά από την κατεύθυνση της φιλοσοφίας της γλώσσας που 

σχετίζεται με τα ονόματα του Wilhelm Humboldt, Karl Vossler, Benedetto 

Croce, και με τις γλωσσολογικές απόψεις του Eugenio Koseriou. Είναι οι 

ιδέες της γλώσσας σαν «ενέργειας και όχι έργου» (Humboldt), συνεχούς 

αλλαγής της γλώσσας και του ρόλου της πρωτοβουλίας των συμμετασχό-

ντων στην παραγωγή της γλώσσας κατά την πραγματοποίηση αυτής της 

αλλαγής (Koseriou).12 Αυτή η θεωρία υπογραμμίζει τον ρόλο του αυτο-

σχεδιασμού, μιας δημιουργικής πράξης στη διαμόρφωση του λογοτεχνικού 

στάνταρντ. Ο Lyons στη Θεωρητική εισαγωγή του στη γλωσσολογία ενδει-

κτικά παρατηρεί ότι οι αγγλόφωνοι γλωσσολόγοι σχεδόν ποτέ δεν αναφέ-

ρουν και δεν χρησιμοποιούν την θεωρία του Croce. Η περίπτωση του 

Σολωμού φαίνεται να είναι μια τέλεια απόδειξη της θεωρίας του Croce για 

τη σημασία του ρόλου της προσωπικής δημιουργικότητας και του αυτοσχε-

διασμού στην πραγματοποίηση της γλωσσικής αλλαγής και διαμόρφωσης 

της λογοτεχνικής νόρμας. Και φαίνεται ότι εδώ μπαίνουμε στον χώρο της 

εθνογλωσσολογίας – δεν φαίνεται καθόλου τυχαίο ότι το φαινόμενο του 

Σολωμού ριζώνεται (εν μέρει) στην ιταλική παράδοση. Εμένα μου φαίνεται 

ότι μια συναρπαστική διαδικασία είναι στο επίπεδο της διαπλοκής βάθους 

να αναλύουμε πώς ο Σoλωμός καταφέρνει «να υψωθεί κατακόρυφα», όπως 

έγραψε στο περίφημο γράμμα του προς τον Τερτσέτη, δηλαδή να συνδυ-

άσει τη γνώριμη γλώσσα και τη γνώριμη στιχουργική δομή με το εντε-

λώς καινούργιο ύφος και την καινούργια σκέψη που είχε βρει στην ιταλική 

ποίηση και ύστερα στη γερμανική φιλοσοφία.

Σημαντικό είναι ότι ο Σολωμός συνειδητά μετατρέπει τον εαυτό του σε 

αντικείμενο ενός γλωσσολογικού πειράματος – επομένως όταν βρίσκουμε 

στα χειρόγραφά του ακραία μέχρι παραξενιάς παραδείγματα της μιγαδικής 

γλώσσας φαίνεται ότι εν ψυχρώ (αν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο για 

έναν ποιητή) συμπεριφέρεται σαν γιατρός που για να πιάσει την ουσία μιας 

αρρώστιας αφήνει την ίωση να περάσει στο αίμα του.

Η διφυία και διγλωσσία του Σολωμού έγινε αντικείμενο μελέτης 

πολλών ερευνητών – φαίνεται ότι για να πάρει κανείς μια γεύση της νεοελ-

ληνικής φιλολογίας αρκεί να μπει στη σολωμική προβληματική. Πιστεύω 

ότι ο κατάλληλος όρος να εντοπίσουμε την διγλωσσία του Σολωμού θα 

ήταν ο όρος «καλλιτεχνική διγλωσσία». Κατά τη γνώμη μου το φαινό-

μενο δίγλωσσων δημιουργών έχει εξαιρετική σημασία στην ιστορία της 

12 Eugenio Koseriou, Sincronia, diacronia e historia. El problem del cambio linguistic, 

Montevideo, 1958.
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παγκόσμιας λογοτεχνίας. Στην διαμόρφωση του ελληνικού λογοτεχνι-

κού στάνταρντ της νεότερης Ελλάδας οι δίγλωσσοι συγγραφείς – από τον 

Ανώνυμο Κύπριο ποιητή μέχρι τον Σαραντάρη – έπαιξαν οριστικό ρόλο. 

Η εντύπωση που δημιουργείται είναι ότι πρέπει κανείς να απαλλα-

γεί από τις αρχαϊστικές παρωπίδες μιας δήθεν καθόλα καθαρής γλώσσας, 

να αισθανθεί ελεύθερος, να χρησιμοποιήσει όλες του τις πνευματικές και 

γλωσσικές δυνάμεις (ιδίως αν είναι δίγλωσσος), δημιουργώντας στο τέλος 

μια ποιητική ιδιόλεκτο.

Στο γνωστό έργο του «Λογοτεχνικό φαινόμενο» ο Γιούρι Τυνιάνοβ (ο 

βασικός θεωρητικός της ρωσικής σχολής των φορμαλιστών) διατυπώνει 

μια αρκετά απλή σκέψη: ότι η λογική ανάπτυξης της λογοτεχνίας βασίζε-

ται στην ανανέωση, αλλά τα μέσα που διαθέτει η λογοτεχνία είναι σχετικά 

περιορισμένα, το υλικό που χρησιμοποιεί περίπου το ίδιο. Έτσι δημιουρ-

γείται η ανάγκη να ψάχνουμε για ένα νέο υλικό ή για μια νέα combina-

tion – για κάποια νέα μετρικά σχήματα, νέα άρθρωση και επιτονισμό, άλλη 

diction. 

Πιθανόν και άλλα σχήματα μεταφορικής χρήσης, αποκλίσεις από τη 

συντακτική δομή, ασυνήθιστη χρήση λέξεων, ένα είδος γλωσσικής αλλοτρί-

ωσης ή και αποξένωσης, μια ελεύθερη, δίχως φραγμούς χρήση μιας άλλης 

λογοτεχνικής παράδοσης – τα φαινόμενα αυτά μας γοητεύουν και δημι-

ουργούν μιαν ανεπανάληπτη απόχρωση και μια μυστηριώδη ακτινοβολία.

Ο ρωσικός 19ος αιώνας βρίσκεται και αυτός σε μια κατάσταση διγλωσ-

σίας και μάλιστα μιας διγλωσσίας σχετικά ασυνήθιστου τύπου. Οι περισ-

σότεροι ρώσοι αριστοκράτες είχαν ως μητρική γλώσσα τους την γαλλική 

και συχνά δεν ήξεραν καν καλά ρωσικά. Σημειωτέον ότι ακριβώς σε αυτή 

την εποχή δημιουργείται και ο ρωσικός λογοτεχνικός κανόνας. Έτσι στη 

ρωσική ιστορία της λογοτεχνίας – όπως και στην ελληνική – έχουμε να 

κάνουμε με δίγλωσσους δημιουργούς. 

Ο ποιητής Βασίλης Ζουκόβσκι, για παράδειγμα, σύγχρονος του Σολω-

μού – οι ημερομηνίες της ζωής τους περίπου συμπίπτουν. Η μητέρα του – 

η ωραία μαυρομάτα Σάλμα – ήταν μια τουρκάλα αιχμάλωτη (της εποχής 

των Ρωσο-Τουρκικών πολέμων), ενώ ο πατέρας ένας ρώσος αριστοκράτης. 

Όπως και ο Σολωμός, εκείνος μεγάλωσε στο κτήμα του πατέρα του μαζί με 

τους νόμιμους γιους του και επηρεάστηκε πολύ από τη γερμανική φιλοσο-

φία και ποίηση. Η πρώτη του γλώσσα ήταν η γερμανική. Γίνεται γνωστός 

στην πρώτη σειρά με τις μεταφράσεις του από τα γερμανικά. Αυτές οι 

μεταφράσεις έπαιζαν πολύ ιδιαίτερο ρόλο στα συμφραζόμενα της ρωσι-

κής κουλτούρας – τις έμαθαν απέξω, τις θαύμαζαν, τις θεωρούσαν απολύ-

τως νέο λόγο στη ρωσική ποίηση. Ο λαμπρός ρώσος φιλόλογος Σεργκέι 

Αβέριντσέβ αφιέρωσε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στις μεταφράσεις του 
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Ζουκόβσκι, εύστοχα παρατηρώντας ότι όταν ο Ζουκόβσκι μεταφράζει 

ποιητικά κείμενα τα οποία στο πρωτότυπο παρουσιάζουν το πιο τέλειο που 

γράφτηκε στα γερμανικά (εννοεί το τραγούδι της Μινιόνας του Γκαίτε), οι 

μεταφράσεις του είναι πολύ καλής ποιότητας – αλλά τίποτα παραπάνω. 

Πάντως, όταν μεταφράζει πολύ πιο μέτρια ποιήματα (όπως την ξεχασμένη 

από καιρό «Undina» του ντε Λα Μοτ Φουκέ), δημιουργεί ένα πραγματικό 

αριστούργημα. Κατά τον Αβέριντσέβ «τον μαγεύει ένα σχέδιο, το οποίο 

θέλει ανάπτυξη και πραγματοποίηση».13

Αυτό μπορεί να μας θυμίσει την υπόθεση του Ανώνυμου κύπριου ποιητή. 

Φαίνεται ότι μεταφράζοντας τον Πετράρχη αισθάνεται πολύ πιο σφιγμένος 

και λιγότερα ελεύθερος από τις περιπτώσεις που παίρνει ως πρότυπο λιγό-

τερα γνωστούς ποιητές – και τότε δημιουργεί αληθινά αριστουργήματα.

Μεταφράζοντας, μάλλον καλύτερα να πούμε βιώνοντας ξανά ένα 

αχνό ποιητικό σχέδιο, ο Ζουκόβσκι στην κυριολεξία αλλάζει τα πάντα – 

το μέτρο, τον ρυθμό – και σαν αποτέλεσμα δημιουργεί μια νέα γλώσσα 

της ποίησης. Οι μεταφράσεις του χειραφετημένες από τα πρότυπά τους 

έχουν μιαν αυτάρκεια και μιαν αυτονομία, χαρακτηριστικά που τις κάνουν 

να ξεπερνούν τα πρότυπά τους. 

Έτσι λοιπόν είναι προφανές ότι υπάρχουν καταπληκτικές συμπτώσεις 

στον βίο και το έργο του Βασίλη Ζουκόβσκι και του Διονύσιου Σολω-

μού. Και οι δύο είναι κυριολεκτικά διγενείς, και αν επιτρέπεται ο «διγε-

νισμός» τους είναι πιο ακραίος: έχει και την ταξική ουσία, με τον πατέρα 

αριστοκράτη και την μητέρα πληβεία. Και οι δύο έχουν μια βαθιά σχέση 

με τον γερμανικό ιδεαλισμό. Κατά κάποιο τρόπο και οι δύο ποιητές μας 

παρουσιάζουν την περίπτωση του γνωστού παράδοξου του ρομαντισμού. 

Ο ρομαντισμός είναι μια απόλυτη έκφραση του προσωπικού ύφους – από 

την άλλη με έναν ακραίο τρόπο τείνει να αφομοιώνει το ξένο στοιχείο. 

Στην περίπτωση του Ζουκόβσκι, ένα ποίημα που πρωτογράφτηκε σε μια 

ξένη γλώσσα γίνεται φαινόμενο της κουλτούρας στην οποία μεταφρά-

στηκε. Σαν αποτέλεσμα μεταμορφώνει αυτήν την κουλτούρα. Εντούτοις 

είναι πολύ δύσκολο να αποκαλούμε μεταφράσεις τα έργα του Ζουκόβ-

σκι, επειδή αντιμετωπίζονται σαν κάτι γνήσιο και απολύτως αυθόρμητο. 

Από την άλλη, στην περίπτωση του Ζουκόφσκι έχουμε να κάνουμε με ένα 

«λιμένα πρωτοειδωμένο», με έναν λόγο που ειπώθηκε για πρώτη φορά.

Και μια τελευταία – και κατά τη γνώμη μου πολύ ενδεικτική – λεπτο-

μέρεια. Και ο Ζουκόβσκι και ο Σολωμός υπήρξαν συγγραφείς των εθνι-

κών ύμνων των χωρών τους. Αλλά εδώ τελειώνει η ομοιότητα. Ο Σολωμός 

γράφει ένα δυναμικό κείμενο, όπου δεν μιλάει καθόλου για την πατρίδα 

13 S. Αverintsev, Μερικοί συλλογισμοί σχετικά με τις μεταφράσεις του Ζουκόβσκι/ Ζουκόβ-

σκι και λογοτεχνία του τέλους του 18-19 αιώνa, εκδ. V. Trotski, 1988, σσ. 251-275.
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– μιλάει για την Ελευθερία. Και αντιμετωπίζοντας την Ελευθερία σαν ένα 

είδος γλωσσολογικού ταμπού την ονοματίζει μόνο στο τέλος της στροφής 

«Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά».14 

Η έννοια της ελευθερίας στην ιστορία της ανθρώπινης σκέψης είναι 

ένα από τα πιο δύσκολα θέματα. Στην συνείδηση και μάλλον στο υποσυ-

νείδητο των Ευρωπαίων η Ελλάδα συνδυάζεται με την έννοια της ελευθε-

ρίας. O ευρωπαϊκός πολιτισμός στάθηκε τυχερός επειδή το μοντέλο της 

αθηναϊκής δημοκρατίας (που υπήρξε μια φευγαλέα, στιγμιαία περίπτωση) 

με περίπου θαυματουργικό τρόπο έγινε πρότυπο του ευρωπαϊκού πολιτι-

σμού. Το φαινόμενο του ελληνισμού, της ελληνικής ταυτότητας διαποτίζε-

ται από την ιδέα της ελευθερίας.

Και φαίνεται ενδεικτικό ότι από την αρχή η ιδέα της ελευθερίας 

λειτουργεί στην σύγκρουση των ιδεών, είναι αέναα αναβαλλόμενη. Στον 

«Επιτάφιο του Περικλέους» του Θουκυδίδη περιγράφεται η λειτουργία 

της δημοκρατίας – και εδώ μπαίνουμε σε πρώτη σύγκρουση. Η ελευθερία 

στηρίζεται σε μια σκληρή και αρκετά περίπλοκη οργάνωση, και περιγρά-

φεται από τον Θουκυδίδη περίπου σαν μια ρουτίνα. Πάντως, από την αρχή 

η ιδέα της ελευθερίας πραγματοποιείται στην διαλεκτική σύγκρουση – ο 

Πλάτων υποστηρίζει την ιδέα του φιλοσόφου-κυβερνήτη μπαίνοντας σε 

σύγκρουση με τους Αθηναίους, ο Σοφοκλής στην «Αντιγόνη» μιλάει για 

την ύπαρξη ανωτάτων ηθικών αρχών στις οποίες υπακούει αναγκαστικά 

οποιοσδήποτε έστω και απόλυτα δίκαιος νόμος. 

Ο Σωκράτης με μια φαινομενική άνεση κάνει μια απίστευτα δύσκολη 

επιλογή: επιλέγει να πεθάνει, για να αποδείξει στην αγαπημένη πόλη του 

– με το συνηθισμένο παραδοξολογικό του ύφος – την πραγματική αξία της 

ελευθερίας. Στους «Ελεύθερους πολιορκημένους» ο Σολωμός κάνει ένα 

πραγματικό άλμα και καταφέρνει να δημιουργήσει ένα «μέχρι παθήσεως» 

ωραίο – και παράλληλα διαπεραστικά σοφό – κείμενο που δίνει ορισμό της 

Ελευθερίας:

Μάγεμα η φύση κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη

...

Με χίλιες βρύσεις χύνεται, με χίλιες γλώσσες κραίνει

Όποιος πεθαίνει σήμερα, χίλιες φορές πεθαίνει.15

14 Μου φαίνεται ότι δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η παράδοση παρουσίασης της ελευθερίας 

σαν ένα ταμπού κατά κάποιο τρόπο συνεχίζεται στο περίφημο ποίημα του Σεφέρη 

«Άρνηση», το οποίο χάρη στην ιδιοφυή μουσική του Θεοδωράκη αντιμετωπίζεται σαν 

ένα είδος εθνικού ύμνου των Ελλήνων: «Γράψαμε το όνομά της λάθος / και σβήστηκε η 

γραφή». Και ύστερα στο κείμενο ενός άλλου Ύμνου εις την Ελευθερίαν – του τραγου-

διού του Μάνου Λοΐζου (στίχοι Κωστούλας Μητροπούλου): «Ο δρόμος είχε τη δική του 

ιστορία», η ίδια παράδοση αποκτάει μια συνέχεια.

15 Ο Γιώργος Βελουδής μας φέρνει καταπληκτικά παραδείγματα επιρροής και άμεσων 
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και αυτή η Ελευθερία βρίσκεται πολύ μακριά από την ανελέητη θεά του 

Ύμνου εις την Ελευθερίαν παρόλο που και αυτή επισκέπτεται τους ανθρώ-

πους μόνο όταν παίρνουν συνειδητή απόφαση να πεθάνουν για αυτήν.

Την απόφαση αυτήν οι πολιορκημένοι παίρνουν εν πλήρη γνώσει της 

ομορφιάς του κόσμου. Είναι μια φευγαλέα, στιγμιαία περίπτωση, όταν η 

ελευθερία της γλώσσας ταυτίζεται με την γλώσσα της ελευθερίας.

•

δανείων του κειμένου του Σολωμού από την γερμανική παράδοση, μεταξύ άλλων και 

του Klopstock «Fruelingsfeier» (Γιώργος Βελουδής, Διονύσιος Σολωμός: Ρομαντική 

ποίηση και ποιητική: Οι γερμανικές πηγές, Γνώση, Αθήνα, 1989). 

  “Aber du Fruelingwuermchen das gruenlichgolden neber mir spielsst”

  “Το σκουληκάκι βρίσκεται σ’ώρα γλυκιά και εκείνο,

  Μάγεμα η φύσις κι’όνειρο στην ομορφιά και χάρη”. 

 Εδώ πάλι αντιμετωπίζουμε το παράδοξο της μετάφρασης – ο γνωστός στίχος των 

«Ελεύθερων πολιορκημένων», που κάνει μια περίπου μηχανική επανάληψη του 

Klopstock, είναι πιθανόν από τα πιο γνήσια παραδείγματα της ελληνικής ποίησης. 
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Ο Κώστας Βάρναλης: Ένας Μαυροθαλασσίτης Έλληνας 

της διασποράς: Η διαμόρφωση της λογοτεχνικής 

και ιδεολογικής ταυτότητάς του 

Ζντράβκα  Μιχάιλοβα

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του συνεδρίου για 

την πρόσκληση συμμετοχής σ’ αυτό. Με τιμά ιδιαίτερα η δυνατότητα με 

αφορμή τη συνάντηση νεοελληνιστών απ’ όλο τον κόσμο να βρεθώ στη 

Γρανάδα, μία πόλη με πλούσιο πολυπολιτισμικό παρελθόν και ιστορικό 

πανεπιστήμιο.  

Η πνευματική προσωπικότητα του Κ. Βάρναλη ξεπερνάει κατά πολύ τα 

σύνορα της Ελλάδας. Το γεγονός ότι ο Κ. Βάρναλης κατάγεται από τον 

Πύργο της Ανατολικής Ρωμυλίας, το σημερινό Burgas της Βουλγαρίας, τον 

καθιστά θέμα ευρύτερης έλξης για το αναγνωστικό κοινό στη χώρα μου. 

Μετά την απονομή το 1959 του Διεθνούς Βραβείου Λένιν για την Ειρήνη, 

ανάμεσα στους συνθέτες που μελοποίησαν ποιήματα του Βάρναλη συγκα-

ταλέγεται και ο Βούλγαρος Σιμεών Πιρόνκοφ. Ο κάθε Βούλγαρος με ευρείς 

πνευματικούς ορίζοντες είχε διαβάσει κάποιο κείμενό του (λόγω, μεταξύ 

των άλλων, και των ιδεολογικών του καταβολών ως μαρξιστή διανοου-

μένου, ήταν πολυμεταφρασμένος στα βουλγαρικά: «Το φως που καίει», 

τα κύρια πεζογραφήματά του «Οι διχτάτορες», «Το ημερολόγιο της Πηνε-

λόπης», «Η αληθινή απολογία του Σωκράτη», η οποία συμπληρώνει την 

κορυφαία σατιρική τριλογία της νεοελληνικής γραμματείας που περιλαμ-

βάνει τη «Γυναίκα της Ζάκυθος» του Σολωμού και την «Πάπισσα Ιωάννα» 

του Ροΐδη. 

Μαυροθαλασσίτης και Θράκας, δημιούργημα της ακμής του ελληνι-

σμού της Βόρειας Θράκης των παραλίων του Εύξεινου Πόντου, ο Βάρνα-

λης κατεβαίνει στην Αθήνα την ίδια εποχή  μαζί μ’ ένα σμήνος λογίων, 

ποιητών, στοχαστών που διακρίθηκαν για τις νέες ιδέες και το ήθος τους, 

όπως οι Κ. Παράσχος, Η. Αποστολίδης, Ν. Σαντοριναίος, συνεχίζοντας 

το έργο μιας παλαιότερης θρακιώτικης γενεάς (των Βιζυηνού, Σκορδέλη 

κ.ά). Φέρνοντας ένα νέο εξευρωπαϊσμένο πνεύμα του αστικού διαφωτι-

σμού που το χαρακτηρίζει η εγρήγορση, η μαχητικότητα και ο προοδευ-

τισμός. Στα ενενήντα χρόνια της ζωής που συνδέονται με κρίσιμες περι-

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



όδους της ελληνικής και της παγκόσμιας ιστορίας, αναμετρήθηκε με τον 

αιώνα του μέσα από τον συγγραφικό και δημοσιογραφικό του λόγο. Η 

πορεία του φωτίζει τους ιδεολογικούς και αισθητικούς προβληματισμούς 

στην Ελλάδα και στην Ευρώπη του 20ού αιώνα, παρέχοντας πληθώρα 

στοιχείων και πληροφοριών για τη νεότερη πολιτική και κοινωνική ιστο-

ρία τους. Αρχικά η παιδεία του Βάρναλη διαμορφώθηκε στην ελληνική 

παροικία της Βουλγαρίας όπου το αίτημα της ελληνικότητας επωάζεται 

μέσα σε διαπαιδαγώγηση με το όραμα της Μεγάλης Ιδέας. Στο μέλλοντα 

συγγραφέα καλλιεργείται από τα παιδικά του χρόνια μία αμφίθυμη σχέση 

με την πατρίδα, με το μακρινό και αγαπημένο είδωλό και το ένδοξο παρελ-

θόν της. Η διάπλασή του γίνεται μέσα σε ατμόσφαιρα συλλογικής πατρι-

ωτικής έξαρσης, όμως η μετέπειτα ιδεολογική του πορεία αποκλίνει ριζικά. 

Θα σταθούμε στη σχέση της ιστορίας με τη δημιουργική γραφή, στο πώς 

χρησιμοποιεί ο Βάρναλης τα αρχαία σύμβολα και τον αρχαίο μύθο στο 

έργο του, πώς μετεξελίσσεται η χρήση της αρχαίας παράδοσης και μυθο-

πλασίας στη μεταγενέστερη δημιουργία του. 

Γεννημένος το 1883 στον Πύργο της Βουλγαρίας (Ανατολική Ρωμυλία), 

ο Κώστας Βάρναλης ήταν φυσικό να γαλουχηθεί με το όραμα της Μεγάλης 

Ιδέας που στον «αλύτρωτο ελληνισμό αποκτούσε υπέρογκες και θερμουρ-

γές για την ψυχή διαστάσεις, γεννούσε πόθους και διατράνωνε τη βεβαι-

ότητα της φυλετικής μοναδικότητας και μοναξιάς, ενώ παράλληλα δημι-

ουργούσε ένα υπέρτατο αίσθημα νοσταλγίας».1 Ήταν το στερνοπαίδι του 

τσαγκάρη Γιάννη Μπουμπούς, είχε τέσσερα αδέρφια, ορφάνεψε νωρίς από 

πατέρα και ο μεγαλύτερος αδερφός του ανέλαβε τη διαπαιδαγώγησή του. 

Η μητέρα του Βάρναλη Ελισάβετ μιλούσε την ατόφια γλώσσα του λαού, 

από ’κεί γαλουχήθηκε με την αγάπη για τη δημοτική. «Ο Παλαμάς μάς 

γοήτευε με τη γλώσσα του»,2 γράφει ο ίδιος για τα χρόνια που πέρασε στα 

Ζαρείφια Διδασκαλεία της Φιλιππούπολης.

Ενώ σαν παιδί είχε αντιπαθήσει τα γράμματα, ήθελε να γίνει ραφτό-

πουλο σαν τον Βιζυηνό,3 άθελά του ήρθε πρώτος στον διαγωνισμό των 

Ζαρείφιων Διδασκαλείων. Αργότερα  όμως τον κέρδισε η σπουδή του 

αρχαίου κόσμου. Στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ού αι. ο ελληνισμός 

1 Κ. Παπαγεωργίου, τεύχος «Βάρναλη», περ. «Βιβλιοθήκη» της «Ε», 16 Νοεμβρίου 2007, 

«Η ιδεαλιστική περίοδος του Κ. Βάρναλη».  

2 Κ. Βάρναλη, Φιλολογικά απομνημονεύματα, εκδ. Κέδρος. Αθήνα, 1981, σελ. 41.

3 «Απ’ όλες τις τέχνες προτιμούσα τη… ραφτική. Ήταν ένα ραφτάδικο στη γειτονιά μας. 

Έβλεπα τους καλφάδες από το παράθυρο να κάθονται το ένα πόδι πάνου στο άλλο, να 

ράβουν με τις μακριές τους βελόνες, να πίνουνε καφέ, να καπνίζουνε και να λένε αστεία! 

Μου φαινόταν τέχνη καθαρή και φανταζόμουνα, πως γρήγορα θα τη μάθω και θα γίνω 

αφεντικό. Και θα λέω… αστεία!» (Κ. Βάρναλη, Φιλολογικά απομνημονεύματα, εκδ. 

«Κέδρος», Αθήνα, 1981, σελ. 48).
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της Βόρειας Βαλκανικής διακατεχόταν από έντονο πατριωτισμό, έντονη 

αρχαιολατρία και έντονη αγάπη για την καθαρεύουσα. Αυτή την τριάδα 

διδάχθηκε και ο Κ. Βάρναλης στα Ζαρείφια Διδασκαλεία. Ο ίδιος γράφει 

στα «Φιλολογικά απομνημονεύματά» του: «Πατρίς και θρησκεία ήτανε το 

κυριότερο περιεχόμενο της εκπαίδευσής μας. Μας μαθαίνανε να θεωρούμε 

την Ελλάδα για το πιο δοξασμένο και ευγενικό έθνος του κόσμου και το 

ορθόδοξο δόγμα για την αληθινότερη και τελειότερη πίστη από όλες. Μας 

μαθαίνανε να μισούμε τους άπιστους Τούρκους, που μας πήρανε την Πόλη, 

τους βάρβαρους Βουλγάρους που μας πήρανε τη Θράκη και τη Μοισία, τους 

άνομους Εβραίους, που σταυρώσανε το Χριστό. Και μας κάνανε να πιστεύ-

ουμε, πώς όλα αυτά τα μέρη θα τα ξαναπάρουμε πίσω. «Πάλι με χρόνια με 

καιρούς, πάλι δικά μας θά ’ναι». «Κωνσταντίνος έχασε την Πόλη (ο Παλαι-

ολόγος), Κωνσταντίνος θα την ξαναπάρει (ο διάδοχος)».4 

Και σχολιάζει την ατμόσφαιρα που επικρατεί στην αντιμετώπιση του 

περιβάλλοντος βουλγαρικού στοιχείου: «Το μπόι της σημαίας έδειχνε το 

μπόι, το κύρος του έθνους… ζούσαμε σ’ έναν αδιάκοπο πατριωτικό παρο-

ξυσμό. Είχαμε χάσει το αίσθημα της πραγματικότητας και βλέπαμε τους 

Βούλγαρους σαν ξένους, σαν σφετεριστές της πατρικής μας κληρονομίας. 

Το ξύλο, η καθαρεύουσα και η Μεγάλη Ιδέα μας είχανε κάνει το μυαλό μας 

κουρκούτι».5 

Ο Μακεδονικός αγώνας βρίσκει επίσης απήχηση στα απομνημονεύ-

ματα του Βάρναλη, ο οποίος περιγράφει τον αντίκτυπο στη Βουλγαρία 

των γεγονότων της εποχής εκείνης. Στο κεφάλαιο «Οι ανθελληνικοί διωγ-

μοί» ο Βάρναλης αναφέρει: «Το καλοκαίρι του 1906 οι Έλληνες αντάρ-

τες είχανε κάψει κάποιο βουλγαρικό χωριό για να εκδικηθούνε το κάψιμο 

κάποιου ελληνικού χωριού, που είχανε κάνει λίγο πρωτύτερα οι Βούλγαροι 

κομιτατζήδες. Με την αφορμή αυτή η βουλγάρικη κυβέρνηση του στρατη-

γού Ράτσο Πετρόφ έδωσε το σύνθημα στο βουλγαρικό τύπο, το σύνθημα μιας 

λυσσασμένης πολεμικής ενάντια στην Ελλάδα και στους Έλληνες και οργα-

νώθηκε η «αυθόρμητη» εξέγερση του βουλγαρικού λαού ενάντια στο ελλη-

νικό στοιχείο της χώρας.  Το ότι η ίδια η κυβέρνηση οργάνωσε τους διωγμούς 

δεν αμφιβάλλει κανείς απ’ όσους ξέρουνε».6 Νηφάλια και αντικειμενική 

είναι η αποτίμηση του Βάρναλη της γενέτειράς του Βουλγαρίας και των 

ελληνοβουλγαρικών συγκρούσεων. Στα «Φιλολογικά απομνημονεύματά» 

του υπάρχουν αναφορές σε δύσκολες σελίδες της ιστορίας της Βουλγαρίας 

και της Ελλάδας των αρχών του 20ού αιώνα για τη διερεύνηση των οποίων 

4 Κ. Βάρναλη, Φιλολογικά απομνημονεύματα, εκδ. «Κέδρος», Αθήνα, 1981, «Ξύλο στα 

ξένα παιδιά», σελ. 41.

5 Ό.π.   

6 Ό.π., «Το Πατριαρχείο και οι Βούλγαροι», σελ. 33.
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χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις ιστορικού, ωστόσο ρίχνουν φως και σε 
μία φιλολογική μελέτη σχετικά με το κλίμα στο οποίο διαπλάστηκε η ελλη-
νική παιδεία του Βάρναλη και την ικανότητά του αποστασιοποίησης από 
τα γεγονότα αυτά στα μεταγενέστερα χρόνια. Η πέννα του έχει περιγράψει 
ισορροπημένα τόσο την έξαρση της προγονολατρίας και του μεγαλοϊδεα-
τισμού που κυριαρχούσαν στην ελληνική παροικία, όσο και τον ρεβανσι-
σμό των Βουλγάρων, ιχνηλατώντας τη δυναμική που οδήγησε στη σταδι-
ακή εμφάνιση των εθνικισμών στα Βαλκάνια, διαδικασία από την οποία 
προέκυψαν τα σύγχρονα εθνικά κράτη.

Τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου  αι. η διάδοση των ελληνικών γραμ-
μάτων και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους πληθυσμούς έξω 
από τα σύνορα του ελληνικού κράτους γίνεται ζήτημα μεγάλης προτεραι-
ότητας απέναντι στους αντίπαλους εθνικισμούς. «Από το λιμάνι, ίσαμε την 
άκρη του κεντρικού δρόμου, η ελληνική γλώσσα ακουγόταν παντού…Καφε-
νεία, μαγέρικα, ζαχαροπλαστεία, κουρεία, χασάπικα, μανάβικα, φούρνοι, 
ήταν σχεδόν όλα ελληνικά  Γι’ αυτό στους διωγμούς του 1906 οι κομιτατζή-
δες είχανε τοιχοκολλήσει παντού: «απαγορεύεται η ελληνική γλώσσα».7 

Η ισχύς του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης την εποχή εκείνη 
ήταν μεγάλη και πολύ ευρύτερη της θρησκευτικής, καθώς διοικούσε 
και ήλεγχε όχι μόνο τη θρησκευτική ζωή του συνόλου των Ορθόδοξων 
χριστιανών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και την παιδεία και την 
πολιτισμική τους ζωή. «Στα μέρη μας δεν υπήρχε γλωσσικό ζήτημα, δηλαδή 
καυγάδες και φωνές και λυσσασμένα μαλλιοτραβήγματα και αίματα για 
τη γλώσσα. Γιατί δεν υπήρχανε δημοτικιστές. Στις μακρισμένες ελληνικές 
παροικίες της Μαύρης Θάλασσσας και της Θράκης επικρατούσε πιο πολύ η 
φαναριώτικη πνευματική παράδοση από την αθηνιώτικη.....Τα περιφερειακά 
σημεία ενός έθνους τα πνίγει ο λεγόμενος προβιντσιαλισμός – μια καθύστε-
ρηση πολλών χρόνων στην εξέλιξη όλων των εκδηλώσεων της κοινωνικής 
ζωής. Σε μεγαλύτερη αναλογία όμοια περιφερειακά σημεία σχετικά με την 
άλλη πολιτισμένη Ευρώπη είναι και τα Βαλκάνια.»8

Δύο ήταν οι προσωπικότητες που «κυριαρχούσαν με τη λάμψη του αξιώ-
ματός τους στον ελληνικό πληθυσμό του Πύργου», γράφει στα απομνημο-
νεύματά του ο Βάρναλης για τον κοινωνικό ιστό της ελληνικής παροικίας 
στη γενέτειρά του. «Ο πρόξενος και ο δεσπότης. Ο ένας αντιπρόσωπος της 
μεγάλης πατρίδας, ο άλλος αρχηγός της ορθοδοξίας ήταν ο νους και η ψυχή 
των «αλύτρωτων αδελφών. ….Θυμάμαι τους διάφορους προξένους, που 
υπηρετήσανε στον Πύργο από τότες, που άρχισα να καταλαβαίνω τον κόσμο 

ίσαμε τότες, που άφησα για πάντα τη «γενέτειρά μου, στα 1906».9

7 Ό.π., «Πώς πλουτίζανε οι παμπόνηροι Ρωμιοί», σελ. 27.   

8 Ό.π., «Οι αγώνες υπέρ του δημοτικισμού», σελ. 101.

9 Ό.π.
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Ενθυμούμενος τους Έλληνες προξένους, ο Βάρναλης αναφέρεται και 

στο πρόσωπο του Ίωνα Δραγούμη: «…λεπτός και λυγερός με την αγέρωχη 

γριπή του μύτη, με το μονόκλ και τα κόκκινα φιλήδονα χείλη του, σχεδόν 

παιδί…».10 Ο Δραγούμης έρχεται στον Πύργο το καλοκαίρι του 1904. «Η 

φήμη είχε «προτρέξει», πως ήτανε δημοτικιστής και έγραφε ωραίους στίχους, 

ωραία πρόζα στη γλώσσα του λαού…Τόνε βρήκα στο γραφείο πίσω από ένα 

σωρό βιβλία. Μιλήσαμε ..... και για το γλωσσικό».11 

Ο Δραγούμης έμεινε λίγο καιρό στον Πύργο. Αργότερα συναντιούνται 

με τον Βάρναλη στην Αθήνα, συναγωνιστές στον «Εκπαιδευτικό Όμιλο», 

«που ο Δραγούμης ήταν ένας από τους ιδρυτές και τα πρωτοπαλίκαρά του».12

Μετά την έλευσή του στην Ελλάδα για ανώτατες σπουδές με υποτρο-

φία της ελληνικής κοινότητας της Βάρνας και την υποστήριξη του δεσπότη 

της Αγχιάλου ο Βάρναλης δοκιμάζει μία απογοήτευση, οφειλούμενη στη 

σύγκρουση του μύθου του αρχαίου κλέους με την πραγματικότητα του 

σύγχρονου ελληνικού κράτους. «Η χαρά μου είτανε μεγάλη, όμως δεν 

φανταζόμουν πως ανάμεσα στην ιδανική και την πραγματική πατρίδα υπήρχε 

τόση αντίθεση». Στο κεφάλαιο «Η απογοήτευσις των Αθηνών!» των «Φιλο-

λογικών απομνημονευμάτων» περιγράφει τις πρώτες του εντυπώσεις από 

την ελληνική πρωτεύουσα: «Αυτή λοιπόν είναι η χώρα του αρχαίου μεγα-

λείου, της Σοφίας, της Ομορφιάς και της Ελευθερίας; …Βρώμα και δυσω-

δία, αναρχία και ξεχαρβάλωμα παντού... Η χώρα του αρχαίου μύθου ήτανε 

μονάχα η χώρα του κομματικού παρασιτισμού. Θεσιθηρία, αργομισθία και 

φθόνος!».13 Όπως και άλλοι επαναπατριζόμενοι στην Ελλάδα Έλληνες της 

διασποράς, ο Βάρναλης μοιραζόταν την απέχθεια και την απογοήτευσή 

τους για το νεοελληνικό κράτος των αρχών του 20ού αιώνα.  

Όταν πρωτοήλθε στην Αθήνα για φιλολογικές σπουδές οι γλωσσικοί 

αγώνες ήταν σε πολεμική έξαψη, το γλωσσικό ήταν το οξύτατο εθνικό 

θέμα και ο κάθε πνευματικός άνθρωπος βρισκόταν μπροστά στο γλωσ-

σικό δίστρατο,14 καθώς η πολεμική αυτή αφορούσε όχι μόνο τη γλώσσα, 

αλλά και τις ιδεολογικές διαστάσεις της ελληνικότητας, δηλαδή τις 

10 Ό.π.

11 Ό.π., «Ίων Δραγούμης», σελ. 29.

12 Ό.π.

13 Κ. Βάρναλη, Φιλολογικά απομνημονεύματα, σελ. 56.

14 «Ο γλωσσικός αγώνας τότε βρισκόταν στην οξύτερη φάση του… Δύο εχθρικοί κόσμοι 

δίνανε την κρίσιμη μάχη. Οι δημοτικιστές (χυδαϊστές, μαλλιαροί, μίσθαρνα όργανα 

του πανσλαβισμού) και οι καθαρευουσιάνοι (λογιότατοι, σκυλολόγι δασκάλων)…Στο 

βάθος δεν διαφέρανε και πολύ. Και οι δύο ζητούσανε τα ίδια πράγματα. Μεγαλείο της 

πατρίδας, ανάχτηση της πατρικής κληρονομίας, αναβίωση του αρχαίου πνεύματος. Η 

Μεγάλη Ιδέα τούς ένωνε, ο γλωσσικός τύπος τούς χώριζε. («Οι γλωσσικοί αγώνες», 

σελ. 61.)
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σχέσεις με την κλασική αρχαιότητα που αποδίδονται από τον καιρό των 
Διαφωτιστών στους σύγχρονους Έλληνες. Και το πρόβλημα άπτεται της 
οικοδόμησης του έθνους και της διαμόρφωσης της εθνικής ταυτότητας. 
Μετά τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897, η σχετική ομοιομορφία της 
δημοτικιστικής στάσης έναντι της αρχαιότητας παρουσίασε τις πρώτες 
βαθιές ρωγμές. Οι παλαιότεροι, με επικεφαλής τον Παλαμά, συνέχισαν 
να θεωρούν το αρχαίο παρελθόν ως ζωοποιό σύμβολο στην υπηρεσία του 
παρόντος. Για τους νεότερους δημοτικιστές όμως, μεταξύ των οποίων και ο 
Βάρναλης, η αρχαία παράδοση έμελλε να λειτουργήσει, στην αρχή τουλά-
χιστον, ως ανεξάρτητο, αυτόνομο σύμβολο του ωραίου και της ζωικής 
ενέργειας, φαινομενικά αποδεσμευμένο από οιονδήποτε κοινωνικό και 
πολιτικό προβληματισμό. Η απελευθέρωση από την Οθωμανική κυριαρ-
χία και η χειραφέτηση από την ελληνική πολιτισμική ηγεμονία έχουν ήδη 
οδηγήσει στην εμφάνιση των βαλκανικών εθνικισμών τονίζοντας τη σχέση 
της γλωσσικής διαμάχης με την εθνική και ταξική ιδεολογία: «Οι δημοτι-
κιστές ήταν απλούστατα οι φωτισμένοι πρωτοπόροι της αστικής τάξης που 
ζητούσαν την ολοκλήρωση του πολιτισμού τους. Να γίνει δηλαδή η γλώσσα 
του λαού γλώσσα «εθνική»,15 διαβλέποντας τη δημοτικιστική ιδεολογία ως 
υπόβαθρο της αστικής κοινωνίας που ήταν σε διαδικασία διαμόρφωσης. 
Κατατασσόμενος στο στρατόπεδο του δημοτικισμού, ο Βάρναλης συνέ-
βαλε στο μέγιστο για την καλλιέργεια της δημοτικής γλώσσας. Στα «Φιλο-
λογικά απομνημονεύματα» συντάσσεται με τους «καπεταναρέους του 
δημοτικισμού» Ψυχάρη, Πάλλη και Παλαμά, «επιστήμονες και λογοτέχνες 
πρώτης γραμμής, ήτανε τότε απάνου στην ακμή της ηλικίας και της μαχη-
τικής τους δράσης. Βαστούσανε με γενναιότητα και με πίστη τον αγώνα.»16 
Ομολογεί ότι «....στην καλύτερη περίοδο του γλωσσικού αγώνα κι απάνου 
στη θερμότερη περίοδο της ηλικίας μου έγινα φανατικός δημοτικιστής».17  

Τα «Ευαγγελιακά» δεν τα πρόφτασε, όπως γράφει ο ίδιος, αλλά το 
1903 ήταν πρωτοετής φοιτητής την εποχή των «Ορεστειακών»: «Επειδή 
το «Βασιλικό Θέατρο» έπαιζε την τριλογία του Αισχύλου «Ορέστεια» μετα-
φρασμένη σε απλή ελληνική γλώσσα από τον κατόπι καθηγητή της ιστο-
ρίας Γ. Σωτηριάδη, θύμωσε ο γερο-Μυστριώτης και έβαλε μπουρλότο στη 
φοιτηταρία. Επιχείρησε το πλήθος να επιτεθεί έναντια στο θέατρο, ο στρατός 
πυροβόλησε. Δύο σκοτωμένοι, εφτά πληγωμένοι», «γενήκανε οι περίφημες 
οχλαγωγικές ταραχές από το Μυστριώτη, που λίγο έλειψε να ρίξουνε την 

κυβέρνηση».18 

15 Κ. Βάρναλη, Φιλολογικά απομνημονεύματα, εκδ. «Κέδρος», Αθήνα, 1981, «Οι γλωσσι-

κοί αγώνες», σελ. 62.

16 Ό.π., «Οι αρχηγοί του δημοτικισμού»,  σελ. 62.

17 Ό.π., «Πώς έγινα δημοτικιστής», σελ. 105.

18 Ό.π., «Νουμάς» και «Φοιτητική συντροφιά», σελ. 102.
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Στα 1911 πήρε προαγωγή ως σχολάρχης του ελληνικού σχολείου της 

Αργαλαστής στο Πήλιο, όπου θα υποβληθεί στη δοκιμασία ενός άλλου 

επαρχιωτισμού, μιας καχύποπτης και στενόμυαλης αντιμετώπισης από 

την τοπική κοινωνία (όπου οι κάτοικοι «πάντα καταφεύγανε στα δικαστή-

ρια. Όταν συνεδρίαζε το δικαστήριο, σταματούσανε...οι δουλειές. Το μισό 

χωριό ήτανε μηνυτές και κατηγορούμενοι και το άλλο μισό μάρτυροι»).19 Τα 

χρόνια που υπηρετούσε εκεί έσκασε και η βόμβα των Αθεϊκών του Βόλου 

στα οποία έμπλεξαν και τον ίδιο και σαν αποτέλεσμα αυτού τον μεταθέ-

σανε στα Μέγαρα. «Ύστερα μάλιστα από τον ψυχικό κλονισμό, που δοκί-

μασα στην Αργαλαστή με τις φασαρίες των Αθεϊκών (ανακρίσεις, δημοσι-

ογραφικές επιθέσεις, ανθρωποφάγα δημόσια γνώμη), που τότε σαν άμαθος 

από τα τερτίπια της ελληνικής ζωής, τα έπαιρνα όλα στα σοβαρά και μου 

κοστίζανε πολύ».20

Η επίδραση που δέχεται ο Βάρναλης από τη Σχολή των Παρνασσικών 

τον ωθεί στην επίμονη καλλιέργεια της μορφής και τον «προσηλώνει», 

ιδίως μετά το 1909, στο αρχαιοελληνικό ιδεώδες, το οποίο ωστόσο δεν 

προσέγγισε με υμνητικές διαθέσεις. «Το κλίμα αισιοδοξίας διάχυτο μετά 

την επανάσταση του Γουδή, βρίσκει άμεση ανταπόκριση στην θαυμαστική 

προς την ελληνική αρχαιότητα «ρέμβη» του Βάρναλη και τον ενισχύει στο 

«ξαναζωντάνεμα» του αρχαίου ελληνικού κόσμου».21

Αργότερα, όσο βρισκόταν με υποτροφία στο Παρίσι (1919) τα μηνύματα 

της Ρωσικής Επανάστασης είχαν μεγάλη απήχηση στον Βάρναλη. Εκεί, 

μέσα σε μία πυρετώδη ατμόσφαιρα ιδεολογικών και καλλιτεχνικών ζυμώ-

σεων, η ανάγκη για ανανέωση της ποιητικής του πρακτικής γίνεται επιτα-

κτική. Στον Μεσοπόλεμο ο Βάρναλης ως στρατευμένος πλέον δημιουργός 

ασπάζεται τα ιδεώδη της αριστεράς και της αταξικής κοινωνίας. Ασπάζεται 

τον μαρξισμό, ο οποίος από ’δώ και πέρα θα διαμορφώσει την κοσμοθεω-

ρία του και θα επηρεάσει την αισθητική του. Παράλληλα, είχε συνταραχθεί 

βαθιά από τα φοβερά γεγονότα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου με τις χιλιά-

δες των αθώων θυμάτων. Αυτό τον εξώθησε να αντιδράσει και ως δημι-

ουργός. Ξεκινώντας από την αρχή «Όλες οι τέχνες πολιτεύονται», θέτει ως 

στόχο την αποκάλυψη της «αλήθειας», επιδιώκει να συμφιλιώσει την αισθη-

τική με την ιδεολογία».22 Στο ίδιο πνεύμα επισημαίνει και ο Γ. Περαντωνά-

κης ότι «ο Βάρναλης δεν ήταν μόνο ποιητής, ούτε μόνο αριστερός, όπως 

έχει ως τώρα πιστωθεί στο πρόσωπό του, ήταν πρωτίστως ένας καλλιεργη-

19 Ό.π., «Σχολάρχης», σελ. 109.

20 Κ. Βάρναλη, Φιλολογικά απομνημονεύματα, ό.π., «Ο Μουσταφάς και η γριά», σελ. 111.

21 Κ. Παπαγεωργίου, τεύχος «Βάρναλη», «Βιβλιοθήκη» της «Ε», 16 Νοεμβρίου 2007, «Η 

ιδεαλιστική περίοδος του Κ. Βάρναλη», σ. 20.

22 Τ. Δημητρούλια, «Τέχνη που μας αφορά άμεσα», εφ. «Καθημερινή», 13 Απριλίου 2004.
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μένος άνθρωπος με σπουδές στη φιλολογία και πείρα στις εφημερίδες του 

Μεσοπολέμου και της Κατοχής».23 Χρησιμοποιεί στο έργο του πληθώρα 

θεμάτων, μοτίβων και συμβόλων (μυθικών και ιστορικών) που προέρχονται 

από την αρχαιότητα. Οι ιστορικοί αναχρονισμοί δίνουν, κατά την άποψή 

του, μια «αίσθηση διαχρονικότητας» στα γεγονότα. Γι’ αυτό επιλέγει μια 

ιστορική εποχή, η οποία παρουσιάζει αντιστοιχίες με τη σημερινή, όσον 

αφορά τα μηνύματά της. Ειδικότερα, μετατοπίζει τη σύγχρονη εποχή στην 

αρχαιότητα, δίνοντας το σύγχρονο μήνυμα κάτω από τον αρχαϊκό μύθο. 

Στο εγχείρημά του αυτό ο Βάρναλης διαθέτει ένα σημαντικό εφόδιο, τη 

βαθιά του αρχαιογνωσία. Μιλώντας για τις δημιουργικές του προθέσεις στα 

πεζογραφήματα «Η αληθινή απολογία του Σωκράτη» και «Το ημερολόγιο 

της Πηνελόπης», λέει χαρακτηριστικά: «Τα μηνύματα και στις δύο εποχές, 

την αρχαία και τη σημερινή, είναι κοινά σε άλλες μορφές. Δίνω λοιπόν το 

σύγχρονο μήνυμα κάτω από τον αρχαϊκό μύθο, αφού αποκαταστήσω τα 

πράγματα στην ανθρώπινη υπόστασή τους. Εννοείται πως αναγκαία προϋ-

πόθεση για να αντικρίσεις σωστά όλ’ αυτά, είναι η συγκροτημένη κοσμοθε-

ωρία».24 Χαρακτηριστικό γνώρισμα του Βάρναλη είναι αυτή η παρουσίαση 

της σύγχρονης κοινωνίας σε μεταμφίεση, ο παραλληλισμός των εποχών 

που οδηγεί στη συναίρεση του χρόνου. Διαπιστώνουμε στα έργα του τον 

παραλληλισμό με πρόσωπα και γεγονότα της αρχαιοελληνικής ιστορίας και 

μυθολογίας, συσχέτιση κοινωνικών και ιστορικών γεγονότων της νεότερης 

ιστορίας της Ελλάδας με τα αρχαία αρχέτυπά τους. Η ιστορικοποίηση των 

γεγονότων που επιχειρεί οφείλεται κυρίως στην πολιτικοποίηση και στη 

στράτευσή του. Ανασυνθέτει πραγματικά ιστορικά πρόσωπα («Διχτάτο-

ρες»), που παρουσιάζουν ιστορικές αναλογίες με αντίστοιχα του παρόντος. 

Διασύρει και στηλιτεύει τους θεσμούς και τις αξίες των «κυριάρχων» και 

προχωρεί στην αποκάλυψη της υποκρισίας, της ψευτιάς, της σαπίλας, της 

απανθρωπιάς, της ιδεολογίας των δυνατών, προβάλλει κυρίως τις αρνητι-

κές καταστάσεις της ιστορίας, επιδιώκοντας να ενεργοποιήσει την κριτική 

σκέψη του αναγνώστη. Στα πλαίσια της ιδεολογικής ανάπλασης της ιστο-

ρίας κινούνται τα έργα του «Το φως που καίει», «Η αληθινή απολογία του 

Σωκράτη», «Το ημερολόγιο της Πηνελόπης» και «Άτταλος ο Γ΄». Χρησιμο-

ποιώντας μια σειρά αρχαίων πηγών (από τους Όμηρο, Σόλωνα, Ηρόδοτο, 

Σοφοκλή, Αριστοφάνη, Θουκυδίδη, Πλάτωνα, Ξενοφώντα, Αριστοτέλη, 

Λυκούργο, Πλούταρχο, Λουκιανό, Διογένη τον Λαέρτιο και Απολλόδωρο) 

αναδημιουργεί στον καμβά της σύγχρονής του εποχής τη ζωή της αθηναϊ-

κής δημοκρατίας του 5 αι. π.Χ. 

23 Γ. Περαντωνάκης, τεύχος «Βάρναλη», «Βιβλιοθήκη» της «Ε», 16 Νοεμβρίου 2007.

24 Διδακτορική διατριβή του Ιωάννη Ζαρεγιάννη “H χρήση του αρχαίου μύθου στον έργο 

του K. Βάρναλη”. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.
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Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα αρχαία σύμβολα και ο αρχαίος μύθος της 

αρχικής παιδείας του Βάρναλη αργότερα λειτουργούν στην ποίηση και 

στα πεζογραφήματά του με ένα νέο τρόπο. Το ενδιαφέρον για την εθνική 

«συλλογική ψυχή» εισβάλλει για πρώτη φορά στην ποίησή του. Κεντρι-

κός άξονας του «Προσκυνητή», που δημοσιεύτηκε τρεις μήνες μετά την 

απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, είναι η ιδεολογική αναπα-

ράσταση του Ελληνισμού ως φορέα της ανθρώπινης ουσίας. Εν τούτοις, 

η εξιδανικευμένη εικόνα του έθνους και του λαού υπονομεύεται στον 

επίλογο, όπου το πραγματικό και το ιδανικό παραμένουν ασυμφιλίωτα. 

«Με την εξαίρεση του μεταιχμιακού Προσκυνητή, το έργο του δεν αφήνε-

ται ποτέ σε ναρκισσευόμενες αναπαραστάσεις του Ελληνισμού ως υποστα-

σιοποιημένης Ουσίας. Απαλλαγμένο από υπόρρητες ξενοφοβίες, ρητούς 

λαϊκισμούς και έμμονες αναζητήσεις «ελληνικότητας», ανέτρεπε τις ηγεμο-

νικές ερμηνείες του παρελθόντος και του παρόντος, προβάλλοντας ταυτό-

χρονα, όσο λίγα έργα στη νεοελληνική γραμματεία, τη διακειμενικότητα 

ως ποιητικό επινόημα, ως κριτική πρακτική και ως εγγενή ιδιότητα της 

ίδιας της γραφής».25 Η εγγραφή στα «Απομνημονεύματά» του σχετικά με 

τη Μικρασιατική καταστροφή αποπνέει και πικρία, αλλά ταυτόχρονα και 

μια ρεαλιστική συνειδητοποίηση του τραγικού αμετάκλητου των γεγονό-

των: «Κι η Μεγάλη Ιδέα, που ο Βενιζέλος πιστοποίησε επίσημα το θάνατό 

της, δεν είχε κανέναν αντικαταστάτη (...) η φυλή είχε διωχθεί από παντού. 

Έγινε φυλή προσφύγων!».26 Εντελώς δικαιολογημένα ο «Προσκυνητής» 

θεωρείται ορόσημο ανάμεσα σε δύο περιόδους: στην πριν από το 1919 και 

στη μετά το 1920 δημιουργία του Βάρναλη.

Η χρήση της αρχαίας παράδοσης και της μυθοπλασίας μετεξελίσσεται 

στη μεταγενέστερη δημιουργία του σαν αποτέλεσμα της ιδεολογικής και 

αισθητικής του μετακίνησης προς τον χώρο του μαρξισμού και της στρά-

τευσης. Στην ποιητική του ωριμότητα ο Βάρναλης σπεύδει να απομακρυν-

θεί από τη λατρεία του για τον κλασικισμό και από τη βεβαιότητα της 

χριστιανορθόδοξης πίστης για να υπηρετήσει ένα νέο ιδανικό, το ιδανικό 

της ανάδειξης της επαναστατημένης συλλογικότητας. Στην καρδιά της 

προβληματικής του τώρα τοποθετούνται οι ανθρωποκεντρικές αξίες: η 

συστράτευση για την προστασία του ανθρώπου από τον πόλεμο, την 

αδικία, τον μαζικό ή τον ατομικό εξευτελισμό.     

Ο Μαυροθαλασσίτης Βάρναλης, ταπεινής καταγωγής, εγκαθίσταται 

στην Αθήνα το 1902, φέρνοντας ένα νέο πνεύμα που το χαρακτηρίζουν η 

εγρήγορση, η ανοιχτοσύνη και ο προοδευτισμός. Αναμφισβήτητη είναι η 

συμβολή του στη συγκρότηση της πνευματικής ατμόσφαιρας του νεοελ-

25 Θ. Μιχαηλίδου, «Τα Νέα», 08.11.1999, Κωδικός άρθρου: A16586N281.

26 Ό.π.
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ληνικού κράτους, ως δημιουργού και ένθερμου οπαδού της δημοτικής, 

με τη μαχόμενη δημοσιογραφία του, με τις επιφυλλίδες και τα χρονογρα-

φήματά του, που αναβάθμισαν δραστικά τον ελληνικό δημοσιογραφικό 

λόγο, καθώς και ως προσωπικότητα με έργο ευρείας κοινωνικής απήχη-

σης. Παρόλα αυτά, τα κείμενα του Βάρναλη αντιμετωπίστηκαν συχνά με 

επιφύλαξη στο πλαίσιο των ιστορικών και ιδεολογικών συνθηκών που 

επικράτησαν μεταπολεμικά στην Ελλάδα. Όπως σημειώνει η γνώστης του 

έργου του ποιητή και επιμελήτρια του αρχείου του, Θεανώ Μιχαηλίδου, 

σύμφωνα με δύο διαδεδομένους υποθετικούς λόγους της μεσοπολεμικής 

κριτικής, ο μεν Καρυωτάκης θα γινόταν μεγάλος ποιητής αν δεν αυτοκτο-

νούσε, ο δε Βάρναλης θα ήταν μεγάλος ποιητής αν, κατά τη διατύπωση 

του Λ. Αλεξίου, «δεν είχε βαλθεί να λύσει τα προβλήματα του αιώνα» 

κηρύττοντας τις ιδέες του διαλεκτικού υλισμού. «Κυριολεκτική η αυτο-

χειρία του ενός, μεταφορική του άλλου...», θα σχολιάσουν μερικοί, εξισώ-

νοντας χαιρέκακα την αριστερή κοσμοαντίληψη του Βάρναλη με θάνατο 

πνευματικό, συναισθηματικό, καλλιτεχνικό κ.τ.λ.27 Η ερευνήτρια σημειώ-

νει ότι μερικοί έκλεισαν τους λογαριασμούς τους με τον «υπερτιμημένο» 

Βάρναλη κατατάσσοντάς τον επιεικώς στους ανανεωτές της παράδοσης. 

Από την άλλη, για αίτια αντιστρόφως ανάλογα, ο Βάρναλης χαιρετίστηκε 

ως «ο επαναστάτης ποιητής, ο πρωτοπόρος πρόμαχος των λαϊκών διεκδι-

κήσεων, ο τελευταίος μάστορας μετά τον οποίον η ποίηση εξέπεσε στην 

αρρυθμία και τον ερμητισμό του νεωτερικού στίχου».28 Η άρτια φιλολογικά 

επιμελημένη από τον ποιητή, δοκιμιογράφο και πανεπιστημιακό δάσκαλο 

Γιάννη Δάλλα, έκδοση της συλλογής το «Φως που καίει» (2003), η σχετικά 

πρόσφατη έκδοση των χρονογραφημάτων του στην «Πρωία» από τον Γ. 

Ζεβελάκη στο «Φέιγ βολάν της Κατοχής» (2007), o τόμος «Ο λαός των 

Μουνούχων» (2010) σε φιλολογική επιμέλεια Βασίλη Αλεξίου, με τα τρία 

ξεχασμένα αφηγήματα του Βάρναλη («Ο λαός των Μουνούχων», «Ιστο-

ρία του Αγίου Παχωμίου» και «Οι φυλακές») που ανακαλεί λησμονημένες 

πτυχές του βαρναλικού έργου, συνηγορούν για το αναζωογονημένο ενδια-

φέρον της κριτικής σκέψης, αλλά και για την ανταπόκριση του σύγχρονου 

αναγνωστικού αισθητηρίου στο έργο ενός δημιουργού που εισήγαγε στα 

ελληνικά γράμματα την κοινωνική ποίηση συνταιριασμένη με την παρωδι-

ακή διάθεση, με κύρια χαρακτηριστικά του την πολυμέρεια, την εφευρετι-

κότητα, την πολυφωνία, αλλά και τη γλωσσική και υφολογική ποικιλία της 

ποιητικής σύνθεσης.

•

27 Θ. Μιχαηλίδου, «Τα Νέα», 08.11.1999, Κωδικός άρθρου: A16586N281, σελ. 28.

28 Ό.π.
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Grammatical Gender in the poetry of Kiki Dimoula

Eleni Mouatsou

It has been noted that grammar appears to be of great signifi cance in the 

poems of contemporary Greek poet Kiki Dimoula. Comments by critics 

such as Vrassidas Karalis about her usage of grammar are indicative:

Η γραφή της Κικής Δημουλά έστρεψε τη γραμματική της ελληνικής 

γλώσσας εναντίον της σημασίας των λέξεών της, επιχειρώντας να ενδυ-

ναμώσει το συγκινησιακό απόθεμα του στίχου μέσα από την έκπληξη 

και τον αιφνιδιασμό. Όλοι οι στίχοι της υπαινίσσονται τη στερεότη-

τα ενός κόσμου που δεν τον βλέπουν τα μάτια αλλά που φανερώνεται 

ακέραιος μέσα από τη φαντασιακή ανασυγκρότηση του ποιήματος ως 

οργανικού συνόλου1.  

Apart from its formal role in the function of language, unseen but felt, 

as Karalis suggests, grammar seems to have a central position in Dimou-

la’s poems and a semantic role. Th is is refl ected in some of her poems’ titles 

that borrow their themes from grammatical terminology, such as «Tο 

διαζευκτικόν ή», «Ο πληθυντικός αριθμός», «Αποσιωπητικές εικόνες», 

«Η περιφραστική πέτρα», and «Το κεφαλαίο χώμα». In the poet’s work, 

the signifi cance of grammatical terminology becomes visible oft en off er-

ing clues about the message of the poem and constituting grammar as inte-

gral to semantic interpretation. In this paper I engage with one aspect of 

grammar that seems to not only determine the semantic interpretation of 

Dimoula’s poetry, but also to lean towards social commentary: Th e use of 

grammatical gender. 

What we mean by grammatical gender
As Greville Corbett announces in his linguistic study entitled Gender, 

grammatical gender is the most puzzling category in grammar, as “it can 

shed light on the way in which linguistic information is stored in the brain; 

1 Karalis 2002: 99.

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



and second, it has implications for natural language processing”2. Within 

the Indo-European languages, it refers to noun classes of syntactical signif-

icance, describing the function of concord between nouns and their associ-

ated words distinguished in masculine, feminine and oft en neuter classes3. 

In Greek, the three genders are distinguished lexically, either through defi -

nite articles, or through suffi  xes4. 

Th e semantic signifi cance of grammatical form
Some linguists choose to investigate the function of gender beyond its 

morpho-syntactic function5. Beyond the formal behaviour of grammati-

cal gender, attention is drawn to “how language itself means as a formal 

system”6.  It is thus determined that any message is only available through 

its form and only as a fi nished formal composition, so content and form 

cannot be separated7. According to Roman Jakobson, it is in the poetic 

text that the semantic load of grammatical appliances is felt, since poetry 

is “the most formalised manifestation of language”8. Jakobson suggests 

that the language of poetry is itself an act of linguistic creation, a poetry 

of language, where grammatical categories such as gender are utilized for 

parallelisms and contrasts. Being obligatory, the poet is forced to use them 

and her or his choices oft en direct the attention to ideas that the poem’s 

content might not carry9. Grammatical or antigrammatical, the patterns 

that might diverge from the standard of a given language are part of the 

personal poetic style; the poet’s idiolect.

How does grammatical gender mean?
Linguists have argued that all gender systems are semantic as there is always 

a semantic core to the way nouns are assigned grammatical gender10. An 

obvious correlation is through the direct connection of grammatical and 

biological gender in pronominal forms and other associated words of 

animate nature. Feminist linguistics however, have pointed out that any 

2 Corbett 1991: 1.

3 See: Hockett 1958: 231, Corbett 1991: 1, and Schwarze 2003: 145. 

4 It is argued that grammatical gender has contributed to the morphological development 

of the nominal system in Modern Greek. In: Babiniotis & Clairis 2004: 70.  

5 For a study on the morpho-syntactic diff erences between Greek as opposed to Slavic 

languages. See Cosmas 1981: 550.

6 Widdowson 1989: 51. 

7 Babinioti 1984: 44.

8 Jakobson 1981: 89.

9 Jakobson, ibid. 

10 Corbett 1991: 8, quoting Aksenov 1984: 17-18.
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grammatically gendered noun carries semantic connotations regarding 

concepts not simply of biological, but of social gender as well, as gram-

matical gender carries socially constructed abstract notions of femininity 

and masculinity. Furthermore, what is proposed by, among others, theo-

rists Luce Irigaray, Sara Mills, Deborah Cameron, Toshi Konishi, Brigitte 

Schwarze, Penelope Eckert and Sally Mc Connell-Ginet, is that gender in 

grammar has a semantic eff ect on consciousness and how people think 

about inanimate objects11. Th ey support that grammatical gender func-

tions as a grouping mechanism of words according to connotative mean-

ings of femininity and masculinity. It is suggested that the semantic signifi -

cance of grammatical gender extends to the way words are linked together 

into groups that share a semantic basis. Because gender classes function 

through the concord of nouns and their associated words within syntactic 

structures, there is an eff ect of grammatical gender within the overall struc-

ture of language usage12. 

Th e eff ect grammatical gender has on abstract perceptions regarding 

femininity and masculinity can be observed in many examples of everyday 

language usage as well as in literature. An example from an answer given 

by Kiki Dimoula during an interview to David Connolly suggests that the 

poet depends on her listener’s ability to recognise that there is an abstract 

contiguity between the grammatical category and the construction of social 

gender:

Of course there’s such a thing as women’s writing, just as there’s such 

a thing as women’s bodies, women’s decay, women’s defence, women’s 

behaviour in general. See how a daisy, for example, leaves itself wide-

open with such innocent extroversion, just waiting to be plucked, and 

how a beautiful hyacinth, perched on its straight and haughty stem, is 

closed and allows you only to take a little of its heady fragrance13. 

Th e poet here supports her assertion that a writer’s gender has an eff ect 

on literary production, by creating an analogy about the diff erent natures of 

grammatically feminine daisy and grammatically masculine hyacinth. Th e 

11  See Irigaray 1993; Cameron 1998; Mills 1995; Cameron 1994; Konishi, 1993: 519-534; 

Schwarze 2003: 144-159; Eckert and Mc Connell-Ginet 2003.

12 In this paper I treat concord and agreement as synonymous terms. For a discussion 

of diff erentiating between the two, see the related analysis of Keenan 1978: 167 and 

Lehmann 1982: 203 quoted in Corbett 1991: 105.

13 Th e interview is only available in translation. See Connolly 2000. 
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grammatical gender of the nouns is paired with gender-specifi c, socially 

constructed assumptions of innocence – in the case of the daisy – and 

arrogant superiority – referring to the hyacinth. An analysis of Dimoula’s 

poetry reveals a reiteration of poetic devices that depend on the social, 

semantic implications of grammatical gender. 

How does Dimoula use grammatical gender?
A fi rst observation resulting from a general overview of the body of poems 

published by Dimoula up to date is that grammatically feminine nouns 

abound at the expense of masculine. In her early work we fi nd examples of 

poems that lack words of masculine grammatical gender altogether. What 

is more, gender oft en appears to have a role in the structure of the poems. 

In poem «Απολογισμός»14, for example, twelve feminine nouns in the 

poem’s body are evenly distributed in the four stanzas. Th e symmetry in the 

composition is achieved by the three + three, three + three distribution of 

feminine nouns and the juxtaposition of the repeated neuter noun κέρδη - 

κερδών with its opposite feminine απωλειών in the last lines of each stanza:

Δυο στήλες χαρακώστε

για τις ζημιές της μέρας τούτης

και τα κέρδη της.

Τα σοβαρά νοήματα,

τις φωτεινές σας σκέψεις, τα διαβάσματα,

τ’ από τη μια γραμμή στην άλλη

άτεγκτα περάσματα,

στη στήλη των κερδών να σημειώσετε.

Τα ονειροπολήματα

με τα μικρά τους χάσματα,

της φαντασίας σας τα εύκολα πηδήματα,

για όλα αυτά της πλήξης τα τεχνάσματα,

δεν ξέρω, μη βιασθείτε,

ίσως των αυριανών κερδών τη στήλη χρειαστείτε.

Μα την ημέρα ολόκληρη που έφυγε

μη γελαστείτε και ξεχάσετε

στη στήλη των τρανών απωλειών 

να την περάσετε.

14 Th e title has the only grammatically masculine noun in the poem. Dimoula 2002: 11.  
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Being the fi rst of Dimoula’s fi rst collection, this poem sets the pace 

for a complex structural use of grammatical gender that deserves closer 

scrutiny. In poem «Απολογισμός», an equal number of feminine nouns 

provide a balance within each stanza and allow for the smooth narration 

of the message. Using nouns of the same gender off ers even more possibili-

ties, related more to the morphological rules assigned to gendered nouns. 

Th e suffi  x rules distinguishing masculine and feminine nouns produce 

a phonological concord that is appropriated for their alliterative eff ect, 

among others, in Dimoula’s poem «Τα πάθη της βροχής»:

μ’ αυτόν τον νικημένο πάντα ήχο

σι, σι, σι.

Ήχος συρτός, συλλογιστός, συνέρημος, 

ήχος κανονικός, κανονικής βροχής15

Th e recurrent sound of the masculine suffi  x establishes a slow, repet-

itive and monotonous rhythm, directing attention to the content of the 

lines, which describes the sound of rain. Here syntactic form and thematic 

content are directly linked. However, in the line ήχος κανονικός, κανονικής 

βροχής there is a sudden switch from the repetition of masculine words 

sharing an alliterative suffi  x -ος to those ending in feminine suffi  x -ης.  

Syntactically, the line is divided in two by a comma, separating the gram-

matically masculine from the grammatically feminine words, which are 

morphologically linked by their masculine and feminine suffi  xes respec-

tively. Th e repetition of the same adjective in both masculine and feminine 

forms in the middle of the line emphasises the contrast. 

Th e same contrastive device is employed for a second time in the poem, 

in lines αξημέρωτος ήχος / αξημέρωτη ανάγκη εσύ16. Here, the adjec-

tive αξημέρωτος is repeated to link two nouns of opposing grammatical 

genders, thus comparing the two. Th e narrative of the poem is attempting 

descriptions of the grammatically masculine ήχος, using masculine modi-

fi ers συρτός, συλλογιστός, συνέρημος, κανονικός, then παρεξηγημένος and 

αξημέρωτος. With the grammatical switch from a masculine to a feminine 

modifi er, the narrative attempts to describe the noun ήχος, metaphorically 

linked to grammatically feminine ανάγκη, through a series of feminine 

words:

ο ίδιος παρεξηγημένος ήχος,

αξημέρωτος ήχος,

15 Dimoula, «Τα πάθη της βροχής»: 166.

16 Dimoula, ibid.
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αξημέρωτη ανάγκη εσύ,

βραδύγλωσση βροχή,

σαν πρόθεση ναυαγισμένη [...]

το ένα εσύ σαν μνήμη,

το άλλο σαν μομφή

και σαν μοιρολατρία,

τόση βροχή για μια απουσία,

τόση αγρύπνια για μια λέξη

Th e poem moves from a series of masculine to a series of feminine 

images that describe ήχος [...] βροχής through a juxtaposition of masculine 

and feminine words.

Th e device of contrast within the grammatical and syntactic make up of 

the poem is commonly met in Dimoula’s poems. In poem «Τα δεμένα» the 

masculine noun δρόμους is syntactically and semantically paralleled to the 

feminine ψυχή:

Λερώνει τους απάνω δρόμους ένα βρώμικο σύννεφο,

η καθαρή ψυχή κάτω αναβάλλεται πάλι17.

Th e adverbs of place απάνω / κάτω locate the position of the masculine 

noun τους δρόμους in opposition to the feminine η καθαρή ψυχή. Th e up/

down binary is juxtaposed to the masculine/feminine class of the nouns. 

Grammatical gender seems to provide a basis of diff erentiation between 

concepts, as seen in poem «Δεν βαριέσαι»: 

  ... ξεκαθαρίζει 

τι είναι Πεντέλη, τι Υμηττός

και τι απομένει μύτη φόβου18.

In the second line, grammatically feminine Mount Penteli is juxta-

posed to grammatically masculine Mount Hymettus, while in the third line 

the same pattern of grammatical order is kept in the noun phrase μύτη 

φόβου.  Th e narrative seems to suggest that ordering the nouns according 

to patterns of grammatical concord or contrast seems to help clarify what 

their diff erence is, just as light illuminates and distinguishes the volume of 

mountains that appear merged in the darkness. Th e preoccupation of the 

poet with diff erences between a grammatically feminine and a grammati-

cally masculine mountain, uncovers the importance placed on the seman-

17 Dimoula, «Τα δεμένα»: 136-137.  

18 Dimoula, «Δεν βαριέσαι»: 132.  
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tic implications of the grammatical concept, that the grammatical gender of 

inanimate nouns aff ects their interpretation. 

Evidence from the poems suggests that the poet investigates the nature 

of this semantic weight of grammatical gender. In poem «Μοντάζ» gram-

matically masculine Ο ουρανός and grammatically feminine η θάλασσα are 

paralleled as rival concepts:

Σημείο διαχωριστικό δύο απεράντων είσαι.

Δύο αντιμέτωπων πελάγων.

Ο ουρανός και η θάλασσα.19

Th e poem works as a riddle, where Ουρανός and θάλασσα are defi ned 

as two vast concepts associated in terms of separation and opposition. Th e 

contrast is refl ected in the stanza’s grammatical make-up, as the two nouns 

are the only nouns gendered feminine or masculine, the rest being neuter, 

and – I suggest – neutral, in the poem. 

If grammatical gender is used within Dimoula’s poems to mark oppo-

sition between masculine and feminine notions, is it possible to recognise 

recurrent patterns in more complex word groupings? Christos Dalkos, 

in the excellent article «Η ποίηση, όνομα ουσιαστικόν, γένους θηλυκού», 

observes a frequent appearance of a triadic grouping of nouns in the format 

of masculine-feminine-neuter20. He gives an example from poem «Πέρασα» 

observing that the he-she-it order found in grammar is here preserved in 

the alignment of nouns:

Μίλησα πολύ. Στους ανθρώπους,

στους φανοστάτες, στις φωτογραφίες.

Και πολύ στις αλυσίδες.

Έμαθα να διαβάζω χέρια

και να χάνω χέρια21

Two masculine nouns are followed by two feminine and two neuter. 

All nouns are in plural. Dalkos suggests that this example might signal the 

acceptance of a traditional grammatical (and possibly social) order that 

19 Dimoula, «Μοντάζ»: 157. 

20 In grammar books the description of grammatical gender is structured in the mascu-

line-feminine-neuter form. It has been argued by prescriptive grammarians that this is 

to refl ect the supremacy of the masculine grammatical gender. In Babiniotis & Clairis 

2004; Cosmas 1981.

21 Dimoula, «Πέρασα»: 120.
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privileges the masculine over the feminine:

Η προτεραιότητα του αρσενικού έναντι του θηλυκού γένους […] 

τηρείται από τη Δημουλά σ’ αυτό το ποίημα, όπου το ζεύγος των 

θηλυκών, μη διασαλευόμενης της παραδεδομένης «γραμματικής» 

(και κοινωνικής θα υποστήριζαν κάποιοι) τάξεως22.  

Th is is not always the case though. Th ere is ample evidence in the poems 

that traditional grammatical order as masculine-feminine-neuter is not 

consistently maintained. One example of ordering by masculine/neuter/

feminine was discussed already when referring to poem «Τα δεμένα23». 

Especially interesting are lines consisting in three nouns of diff erent gram-

matical gender, such as Ταρζάν ταινίας μικρού μήκους; τη θήκη του το αγκάθι 

ο πυράκανθος; Η σκιά μου, παιχνίδι του ήλιου μόνο, and; Στις Μυκήνες 

επιφωνήματα και τάφοι. Only in the fi rst example is the grammatical order 

or gender in grammar respected. Examples abound in Dimoula’s poems 

where they do not.  Th e poems analysed tend to suggest that Dimoula is not 

consistent in keeping nouns in order according to grammatical rules. On 

the contrary, the poet seems to experiment with the possibilities of utilisa-

tion of grammatical gender. 

Looking closely at the signifi cance of order between formally gendered 

nouns in the poems, it becomes apparent that there is another factor coming 

to play: that of the generic masculine. Indeed, in the collection «Το λίγο του 

κόσμου», the quantity and the richness of examples of generic terms counts 

for a large percentage of the sum of the words gendered masculine. We 

can list pronominal generics such as (τον πλησίον σου24, όλοι, κανείς); as 

well as generics of ethnicity (Ανατολίτη, μουεζίνης, μωαμεθανός ή άπατρις); 

of occupation (τεχνίτη, νομοθέτη, διαιτητής, νυχτοφύλακας ή επαίτης25, 

ναυτικοί και ψαράδες26, γλύπτης27, ο φωτογράφος, οι αγρότες28, χορευτού29, 

ράφτη,απ’ τον κουρέα30); and of attribute (αναγνώστης, ρήτορας, ασκητής, 

22 Dalkos: 154.

23 «Λερώνει τους απάνω δρόμους ένα βρώμικο σύννεφο, / η καθαρή ψυχή κάτω αναβάλ-

λεται πάλι». Dimoula, «Τα δεμένα»: 136-137.  

24 Dimoula, «Μεγάλη Εβδομάδα»: 192.

25 All in Dimoula, «Ωδή σε μια επιτραπέζια λάμπα»: 146-148. 

26 Dimoula, «Ασυγκινησία»: 149.

27 Dimoula, «Σημείο Αναγνωρίσεως»: 151. 

28 Both in Dimoula, «Φωτογραφία 1948»: 155.

29 Dimoula, «Το λίγο του κόσμου»: 161.

30 Dimoula, «Η απαρηγορία»: 195.
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οδοιπόρος, περιηγητής, προφήτη31; νεκρόν32; οι θαμώνες, αιχμάλωτου33; οι 

δούλοι, οι νεκροί34; σύντροφός μου ή καταδότης35; οι Νυμφίοι36). Gener-

ics are words claiming gender neutrality, while using the masculine form. 

Feminist scholarship has contested the neutrality of the masculine pronoun 

and other generic forms, due to its assumptions of the “markedness” and 

objectivity they imply for the feminine pronoun. Deborah Cameron conse-

quently asks: “to whom does he seem more neutral, and why?”37

Having established Dimoula’s preoccupation with the semantic dimen-

sions of grammatical gender, it comes as a surprise that she would use so 

many examples of the generic masculine. Does the poet accept the asser-

tion that the masculine form is unmarked and it can represent both mascu-

line and feminine subjects? Looking closely at the patterns of usage of the 

generic references thus becomes imperative for this study.

Some of Dimoula’s poems seem to interrogate masculine and neuter 

terms in relation to their capacity to address subjects inclusively and gener-

ically. In poem «Επεισόδιο με φτερά», that has been read as an exercise 

towards the representation of the grammatically and thematically mascu-

line εσύ38, there is an avalanche of generics: 

Οι κύκλοι με ξύπνησαν.

Γύρω γύρω όλοι, παίζουν τα πουλιά

–ασεβής ευθυμία–,

γύρω γύρω όλοι,

άφρενους κύκλους γράφουν τα πουλιά,

γύρω γύρω όλοι,

γύρω γύρω όλα, 

γύρω γύρω κανείς

–επίφοβο σχήμα–,

γύρω γύρω τίποτα

και στη μέση εσύ39

31 All in Dimoula «Ωδή σε μια επιτραπέζια λάμπα»: 146-148.

32 Dimoula «Το λίγο του κόσμου»: 161.

33 Both in Dimoula «Ασυγκινησία»: 149.

34 Dimoula «Σημείο Αναγνωρίσεως»: 151. 

35 Dimoula «Φωτογραφία 1948»: 155.

36 Dimoula «Η απαρηγορία»: 195.

37 Cameron 1994: 95.

38 Dimoula «Σημείο Αναγνωρίσεως»: 151.

39 Dimoula, «Επεισόδιο με φτερά»: 130.
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In the level of grammar, generic masculine όλοι is equated to generic 

neuter όλα, to masculine κανείς, to neuter τίποτα: a confusion of generic 

masculinity and neutrality is then described as a frightful form; επίφοβο 

σχήμα. In a pragmatic level, this frightful form refers to the circle that 

surrounds and confi nes the subject you; εσύ. Th e metalinguistic comment 

regarding the neutrality of generics meets the pragmatic message commu-

nicated, with possible covert judgement regarding the use of generics. 

Th is confusion of generic use in «Επεισόδιο με φτερά» implies unease in 

complying with this linguistic restriction. 

Dimoula is not alone in expressing this unease. Reportedly, women 

writers fi nd that their language does not allow for a woman to write from a 

position of objectivity, through linguistic devices that classify the feminine 

as marked in comparison to a neutral and unmarked masculine40.

Th e ability of generic nouns to describe subjectivity is explored in poem 

«Ασυγκινησία», where possibly generic masculine words referring to occu-

pations such as ναυτικοί και ψαράδες, οι θαμώνες and the pronominal 

κάποιος are all identifi ed in context as male as they come to contrast the 

very gender specifi c καμιά κυρία βοτσαλένια με παντελόνι and the marked 

η αμερικάνα41, that cannot be used as generic in any context. 

Το χειμώνα, όταν μαζεύονται

ναυτικοί και ψαράδες

γύρω απ’ το τάβλι […]

Το καλοκαίρι κάτι ανατρέπει.

Πιάνουνε παραλία οι θαμώνες

και μόνο εδώ-εκεί κάποιος θα μπει στο καφενείο

βιαστικός με το μαγιό του,

καμιά κυρία βοτσαλένια με παντελόνι […]

Κι η αμερικάνα σαν να πέφτει

σ’ ένα μετανιωμό

In the level of the message, the prepositional phrase με παντελόνι modi-

fying the noun κυρία adds irony to what is insinuated in the level of gram-

mar: the lady - even when wearing trousers - cannot represent women and 

men generically. However, the phrase καμιά κυρία βοτσαλένια με παντελόνι 

disregards the “genericness” of masculine κάποιος as equally insuffi  cient in 

describing both women and men. 

40 Gilbert & Gubar 1985: 160.

41 All examples from Dimoula, «Ασυγκινησία»: 149.  
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Th us, the examples drawn from Dimoula’s poems suggest reluctance in 
using the masculine gender in sex-indefi nite contexts. More explicit is the 
use of generics that avoid disclosing gender, such as the third person singu-
lar and the fi rst-person plural. Both appear in poem «Δεν βαριέσαι»: 

πέφτει η μάσκα
και ησυχάζεις: [...] 
κι είναι ευκαιρία μ’ αυτό να προσδιορίσεις
μάτια ακαθόριστου χρώματος που λέμε42. 

 Another example is from poem «Οι λυπημένες φράσεις»: 
Λίγο να σταθείς στ’ ανοιχτά παράθυρα

και να κοντοσταθείς σ’ αυτά που δεν συμβαίνουν,
περνάει η ώρα.43

Also in «Ωδή σε μια επιτραπέζια λάμπα»:
Η μοναξιά φοβάται μόνο τον άνθρωπο δίπλα σου44

In Dimoula’s poems there is a constant interrogation of the semantics 
related to generics. Two types were identifi ed. First, of poems where the 
masculine gender is used when gender is not relevant, such as in κάποιος 
(βιαστικός) and, second, of poems that use gender-inclusive options. Finally, 
it should be mentioned that there are examples where masculine specifi c 
nouns are feminised to produce a generic concept. Such is the case of η 
καλή Σαμαρείτης in poem «Τύχη κοινή45». A similar technique is observed 
in poem «Κατάλληλο έδαφος», from collection «Χαίρε ποτέ», where there 
is reference to the sculpture of the (male) charioteer of Delphi through a 
feminine signifi er, as η Ηνίοχος46. Here, a grammatical will to feminise the 
generic charioteer seems to overcome possible semantic problems caused 
by the fact the the proper name Ηνίοχος refers to the sculpture of a mascu-
line body.

Although the cases of generic masculine abound in the collection «Το 
λίγο του κόσμου», masculine subjectivity is absent, invisible or ambiguous 
instead of visible, unmarked and universal. Th e sparsity of adjectives modi-
fying masculine nouns and the use of a neutral you contrasts the plentiful 

42 Dimoula, «Δεν βαριέσαι»: 132-133. Th e emphasis is mine.

43 Dimoula, «Οι λυπημένες φράσεις»: 143. Th e emphasis is mine.

44 «Ωδή σε μια επιτραπέζια λάμπα»: 147. Th e emphasis is mine.

45 Dimoula, «Τύχη κοινή»: 198.

46 Dimoula, «Κατάλληλο έδαφος»: 353.
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markers of the grammatically feminine words. Th is contrast can be demon-

strated in a comparison between poems «Η απαρηγορία» and «Μαύρη 

γραβάτα» respectively47. 

In «Η απαρηγορία» there is reference to the speaker’s forefathers, 

mentioned earlier: 

Οι Πατέρες μας, γέροι στο σπίτι

περιμένουν αυγά και τσουρέκι

Th e plural form of the noun makes its use ambiguous and it is not textu-

ally possible to assert whether it is used generically or specifi cally. What 

is more, the reference occupies two lines and there is only one associated 

noun: γέροι. Th e poem «Μαύρη γραβάτα», though, which refers to the fore-

mothers, is ten lines long, and the mothers, or fore-mothers, are modifi ed 

by a series of adjectives πιο παλιές, λεπτές κι όμορφες, ερωμένες, αρπίστριες, 

απρόφταστες, μητρικές:

Γράψε πως κλαίω για τις μητέρες.

Τις πιο παλιές μητέρες μου.

Τις λεπτές κι όμορφες,

των παραθύρων ερωμένες,

αρπίστριες του αγναντέματος,

που τις επήρε απρόφταστες ο θάνατος

κι αυτές μακροημερεύουν μητρικές

σε σαλονιού φωτογραφίες

και σε κεντήματα.

Along with the heavily loaded intertextual nature of this stanza and 

the sourcing of experience shared by the speaker’s fore-bearers, one can 

observe newly coined expressions for describing a female genealogy as 

well as the careful weaving of feminine nouns and associated words. Th e 

result is a stanza that palpitates with feminine grammatical presence48. It 

seems that the prevalence of grammatically feminine modifi ers plays a role 

in making the feminine present in these Greek poems. In poem «Μαύρη 

γραβάτα», the grammatical device promoting the feminine grammatical 

aspect enforces the theme of the lines, which aspires to make visible the 

presence of women ancestors, who seem to be forgotten in the creases of 

history. 

47 Dimoula, «Η απαρηγορία»: 195 and «Μαύρη Γραβάτα»: 206.

48 In the sixth line there is a dramatic contrast achieved by the only masculine noun ο 

θάνατος. 
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Another case where grammatical gender seems to play a role in the 

poems’ semantic interpretation is Dimoula’s idiosyncratic use of abstract 

notions. In poem «Παραφασάδα» grammatical gender is used to mark 

semantic opposition. Th e poem works within a logic of personifi cation, as 

a series of abstract and concrete inanimate nouns are coined with verbs that 

can only be joined grammatically with animate nouns.

Η Παναγιά η Ελευθερώτρια

τραβάει κουπί μέσα στην πάχνη,

κι η καμπάνα ξεχνάει να πει άφες αυτοίς.

Τα πουλιά ωραία σκορπίζονται

στην απλή των φτερών τους θρησκεία,

κι ο Υμηττός στον μισομπλέ μυστικισμό του

απωθεί τη χυμένη στα πόδια του

Μαγδαληνή ομίχλη.

Πιο δω τα γεράνια στο θαρραλέο τους κόκκινο,

κι η κοπελίτσα λεύκα εύκολο να’χει δύο πρόσωπα.

Κάπως φιλόφωτη ακόμα του Οκτώβρη η διάθεση 

σου προτείνει ασφαλείς περιπάτους.[...]49

Η Παναγιά η Ελευθερώτρια is a metonymy for a church, but, as it is asso-

ciated with the verb τραβάει, it is personifi ed. Th e classifi er Ελευθερώτρια, 

in italics, directs the attention towards the proper name Παναγιά. Th ere 

are also personifi cations of the inanimate nouns describing a mountain; 

Υμηττός, fog; Μαγδαληνή ομίχλη, a tree; λεύκα, and a month; Οκτώβρη. 

We also observe the use of more inanimate objects with active verbs: ο 

Υμηττός [...] απωθεί / η λεύκα έχει. 

Such metaphorical use is not unheard of in poetry. It actually echoes 

formal compositions common in traditional oral songs. Georgios Babinio-

tis mentions examples of such formal deviations in his book «Γλωσσολογία 

και Λογοτεχνία»50 and gives examples:

Γιατί είναι μαύρα τα βουνά και στέκουν βουρκωμένα;

Μην άνεμος τα πολεμά, μήνα βροχή τα δέρνει;

Nikos Dimou also suggests an affi  nity of Dimoula’s metaphorical use to 

49 Dimoula, «Παραφασάδα»: 163.

50 Babiniotis 1984: 111.
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that of the metaphysical poets because of her tendency to personify abstract 

nouns51. Along with the animate character given to abstract notions, inani-

mate objects or plants, we see a semantic play of gender concord and oppo-

sition in some of them: as for example in the poem «Παραφασάδα» the 

proper noun Μαγδαληνή acts as modifi er of common noun ομίχλη and the 

noun clause is opposed to inanimate masculine noun Υμηττός. 

In these cases grammatical gender is necessary for the creation of a 

metaphorical image. Th is example from poem «Παραφασάδα» is excel-

lent in demonstrating how grammatical gender functions in the poems of 

Dimoula: the personifi cation of inanimate nouns through their associated 

words suggests the lack of distinction between grammatical gender, social 

gender or biological gender. Dimoula seems to maintain that grammatical 

gender and biological gender equally carry symbolic weight. As a result, 

they are all treated as complimentary and socially signifi cant. Th is allows 

for a semantic space within the poems, where latent social commentary can 

be exercised. Stereotypes, social expectations and biological characteristics 

are used freely and interchangeably in accordance to their shared grammat-

ical gender. In the phrase η κοπελίτσα λεύκα, for example, the signifying 

noun κοπελίτσα attributes characteristics of femininity and social gender 

to the noun λεύκα. A similar, but more complex metaphor is that of the fog, 

ομίχλη, modifi ed by proper name Μαγδαληνή. Gender social relations are 

brought into the fore as Υμηττός is personifi ed by association and is put in 

a position of authority and judgement over Μαγδαληνή ομίχλη. Th e stanza 

allows a new interpretation; that ομίχλη, due to its feminine gender, albeit 

grammatical, is put in a disadvantaged position in relation to the grammat-

ically masculine and symbolically “masculinised” Υμηττός. 

Beyond the social commentary stemming from Dimoula’s usage of 

mixing inanimate and animate concepts, as well as abstract and concrete 

notions, it is possible to observe that the poems manage to create a new 

set of images that use grammatically feminine notions to refer to human 

experience from the point of view of the woman. Th e feminisation of the 

poems through the load of feminine words allows the poet to emphasise 

the feminine perspective without necessarily referring to it by means of the 

poems’ themes. A close look at the use of grammatical conventions in the 

poems written by Dimoula seems to uncover the need for a further analy-

sis of her representation of gendered subjectivity. It appears that the same 

51 Nicos Dimou 1991: 12.
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inquisitive attitude observed in grammatical conventions and the tendency 

to compare and contrast the feminine and the masculine in grammar seems 

to extend to the treatment of social gender roles. However, the study of 

the unconventional gendered images in the poetry of Kiki Dimoula that 

accrues from this unorthodox utilisation of grammatical classes described 

above moves beyond the scope of this essay.  

Th e linguistic and poetic devices discussed are by no means restricted 

to the poetry of Kiki Dimoula. As Jakobson suggests, all parts of speech are 

used for parallelisms and contrasts and the writer, whether she intends to 

or not, has to take a position and choose how to use them52. Language is 

never neutral, as Penelope Eckert suggests in Language and Gender53. Also, 

grammatical gender, like all language, has complex connections to social 

gender54. Th e objective of this study was to observe how Greek poet Kiki 

Dimoula specifi cally responds to these connections, wittingly or unwit-

tingly, through the means provided to her. 

In this essay I have analysed how grammatical gender functions structur-

ally in Kiki Dimoula´s poems. I used examples predominantly from collec-

tion «Το λίγο του κόσμου» to investigate the poem’s techniques that inter-

rogate how grammatical gender aff ects meaning. I have demonstrated how 

the words used resist the confi nes of grammatical gender rules and have 

suggested possible interpretations. I have hinted upon the social commen-

tary suggested by such use and misuse of grammatical gender rules. Such 

a study is important not only in an attempt to see how grammatical gender 

contributed on the formation of the poet’s distinct poetic style, but also 

as a suggestion about new interpretive directions of reception of women’s 

poetry following feminist research on linguistics and literature. I believe 

that the focus on the function of grammatical gender in these poems can 

provide useful methodological tools for further studies of the themes of 

subjectivity and sexuality. I also expect that this study may shed light to the 

newly occurring poetic structures that emerge in Greek poetry and might 

prove useful in Modern Greek studies as well as in feminist translation 

practice. Aft er all, all who write in Greek write within gender.

•

52 Jakobson 1981: 122.

53 Eckert 2003: 69.

54 Eckert 2003: 65; Irigaray 1993: 67; Konishi 1993: 519.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ

Γλωσσικές διαπραγματεύσεις της ταυτότητας





Negotiating peer-group identities in the later life: 

the case of Painful Self Disclosures

Anna Charalambidou

1. Introduction

It is argued that older adults are oft en dislocated from the ‘mainstream’ 

and confi ned to the ‘periphery’ of social life but also, I would add, of 

sociolinguistic research (Poulios 2004). Th us, the language of older adults, 

especially in peer interaction is under-researched. Th is paper explores how 

older Greek Cypriot women construct and discuss painful experiences in 

casual conversations. 

Th e  genre of painful self disclosures PSDs, also infl uenced by previous 

research on troubles-tellings (e.g. Jeff erson 1984), has received signifi cant 

attention in the past two decades in the fi eld of ageing and communication 

research. In the Greek contexts PSDs have also been discussed (Poulios 

2004; Poulios 2008). Coupland et al. defi ne ‘painful’ self disclosures as 

‘the revealing of a cluster of categories of personal and oft en intimate 

information on one’s own ill health, bereavement, immobility, loneliness, 

and so on’ and consider them an index of age identity (1991:61). Events 

disclosed in these sequences are taken to be ‘plausibly but non-specifi cally 

painful, predictably in their occurrence and, perhaps, in their telling’ 

according to the researchers (Coupland, Coupland, and Giles 1991:79). I 

largely follow this defi nition of PSDs in my analysis, although I take PSDs 

to be oriented to as painful in their telling only when there is concrete 

evidence in the data (e.g. crying voice). Because of the relational histories of 

the participants, most of the references to painful events are not disclosive 

as such because they are more oft en than not updates on a known situation; 

in fact the term PSD has been used in the literature to refer to mentions of 

a known topic (Matsumoto 2009).

Th e data used for this paper were eighteen hours of self-recorded, every-

day conversations of a group of older Cypriot women (most of them in their 

seventies, aged 62-79). Most were widows, had primary school education 

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



and resided in close vicinity for decades. Th ey would record themselves 

whenever they meet at each other’s houses for coff ee. Th ey would meet 

from several times a week to once in a fortnight. Subsequently, aft er 

examining the topics, and frequency of PSDs, the structural organisation 

of the disclosures is analysed, focusing on upcoming contexts and modes 

of disclosure. In addition, contribution of these telling to identity work is 

explored.

2. Topics of painful self disclosures

In the data analysed PSDs fall within the topic categories of severe ill health, 

immobility, disengagement, reported bereavement and other family, and 

social troubles as follows:

1. Ill health: Chronic or enduring health problems are reported most 

frequently. Disclosures include most oft en leg and specifi cally knee 

problems, but also back and ear pain, fl u-like symptoms, headaches, 

indigestion; sometimes resulting in diffi  culty to sleep at night. At times 

disclosures are about pain experienced at the time of the telling. Also 

references to high blood pressure, and sugar blood, problems with 

eyesight and incontinence are made and accidents, such as (severe) 

falls, operations, past hospitalisations, and being tired of doctors are 

disclosed.

2. Mobility problems: are usually associated with health issues and include 

problems with walking, getting up, inability to climb stairs, unstable 

hands and legs and getting easily tired from physical activity. 

3. Loss of former activities: Inability to do things as well or as oft en as once 

could, such as housework, is reported. Also inability to travel abroad, 

due to mobility (and other health) problems, and inability to knit with 

smili due to non-nimble hands and forgetfulness are disclosed.

4. Bereavement: Loss of beloved family members is seldom discussed, and 

includes references to siblings that died abroad, a grandson that passed 

away and one disclosure about a late husband’s burial.

5. Other: Family and social troubles make up the remainder and include 

lengthy disclosures about being treated unjustly be one’s siblings in 

inheritance issues, and about being upset with a grandson’s reckless 

behaviour. Finally, being scared of going out in busy roads is reported.
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Ιn the eighteen hours of recordings, a total of 68 disclosures (thirty seven 

minutes) were traced and the table below shows the distribution of the 

diff erent topic categories both in simple summed number of occurrence of 

PSDs and in percentage. On some occasions disclosive sequences covered 

more than one topic (e.g. leg problem and inability to travel abroad). In 

these cases, for the purposes of the table below, they were categorised 

according to the topic that was most salient (was the lengthiest, was told 

with most emphasis and to which the next move oriented).

PSD topics                                                                Number of occurrence              Percentage

Health and mobility problems                 50  75.0%

 leg decrement and mobility problems     24  35.3%  

 other physical decrement     3  4.4%

 other mobility problems    1  1.5%

 sensory decrement    1  1.5%

 other medical problems    21  30.9%

(including ongoing conditions, 

past and current symptoms) 

 terminal illness of another   1  1.5%

Loss of former activities                                             7                          10.3%

 cleaning rigorously   1  1.5%

 traveling abroad     4  5.9%

 knit with smili     2  2.9%

Bereavement     4  5.9%

 of siblings     2  2.9%

 of husband     1  1.5%
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 of grandson     1  1.5%

Other       4  5.9%

 grandson’s troubled behavior  1  1.5%

 inheritance injustice   2  2.9%

 fear of crossing the road   1  1.5%

Table 1: Frequency of topics (summed occurrences 

and percentage distribution)

  

By far the most popular topic is health and mobility issues. It is interesting 

to note that sensory decrement (apart from a sole mention of eyesight 

problems) is meticulously avoided, although at least one of the participants 

had a hearing problem, which in other instances (fi eldwork, interactions 

with relatives) she acknowledged and the other informants were aware 

of (as is obvious from some implicit comments they make during the 

conversations). In the category of loss of former activities the inability to 

travel abroad is repeatedly disclosed, especially in the third phase of the 

recordings, when some of the participants booked to go on holiday abroad 

(and at times were worried if they could make it), and others discussed that 

they were unable to join them. 

Th e topic areas coincide largely with those of Coupland et al., the main 

diff erentiation being that loneliness is not disclosed in my conversational 

data. Loneliness is an attribution routinely bound to decline age categories 

such as ‘γριά’ or ‘κοτζιάκαρη’, in the self-recordings. It is then not surprising 

that the participants would avoid association with activities bound to 

decline age categories. Moreover, loneliness could entail lack of constant 

interaction and closeness with family members and thus has implications 

to membership of categories such as ‘caring mother’. However, participants 

go to great lengths to claim membership to the categories of caring and 

devoted mother/grandmother/wife/sister, through references to activities 

of cooking, cleaning and knitting for their family members. Th erefore, the 

absence of PSDs about loneliness is justifi ed by and also reaffi  rms other 

fi ndings about recurrent claims for the self and other members of the 
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group of positive age categories and also family categorisations associated 

with serving others. Also, unlike the Coupland et al. data, where reported 

bereavement, especially of the husband, is a prominent topic (disclosed in 

16 out of the 41 peer-elderly PSDs), in my data the frequency is lower, most 

probably because the participants have a long interactional history and are 

fully aware of this type of information about their interlocutors. 

PSDs can be anything from a couple-of-seconds long parenthetical 

disclosure to a fully-fl edged narrative lasting up to more than six minutes, 

with a mean duration of about 33 seconds each.  Th e disclosive sequences 

cover a percentage of 3,43% of all the self-recordings, which is considerably 

lower than the 16.5% found in peer-elderly conversations in the Coupland 

et al. study (1991:114). Th is could be attributed, in the fi rst instance, to 

many diff erent contextual factors: the diff erent sociocultural context and 

the fact that the interactions in the Coupland et. al. were fi rst encounters, 

in a controlled setting: pairs of strangers were asked to converse for 10 

minutes. I do not think that measuring diff erences contributed signifi cantly 

to this discrepancy since  I have followed Coupland et al. unit of analysis, 

‘the sequence’. Th e ‘sequence’ is talk in the above topic categories defi ned 

as PSD, also including direct and indirect elicitations and recipients’ next 

moves up to the point where talk shift s/switches to non-‘painful’ topics.

In the following section the sequential organisation of PSDs will be 

explored. A toolkit adapted from both the Coupland et al. taxonomy of 

pre-contexts, modes of disclosure and closing strategies, and also Jeff erson’s 

work on troubles-telling is used (Jeff erson 1988; Coupland et al. 1991). First 

a brief outline of the Coupland et al model and how it is employed in the 

analysis are given.

3. Th e sequential organisation of PSDs

Coupland et al. (1991) aft er analysing forty ten-minute fi rst encounters 

between dyads of young (in their thirties) and elderly (aged 70-87) women, 

peer young and peer elderly found a frequent occurrence of PSDs when at 

least one of the participants was elderly and identifi ed the phenomenon 

as a characteristic of elderly discourse. Th ey came up with a four-phase 

taxonomy of strategies in PSDs. Th e four phases identifi ed are pre-contexts, 

modes of disclosure, recipient next-move and moves towards closing. 

Th eir model allows for a categorisation of most strategies in starting, 

telling, receiving and exiting a PSD and they will be elaborated on in the 
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following sections. Th us, it proved a useful tool for an initial classifi cation. 

However, the model was primarily conceived to be applied in two-party 

conversations, and therefore could not account for multiple pre-contexts 

or moves. As with all quantifi able taxonomies, the complexities of the 

sequential interaction, the co-occurrence of diff erent moves and a variety 

of contextual factors can be accounted for only at a certain degree, and 

sometimes binary distinctions in what is a continuum of possible moves 

or modes have to be made by the researcher. Yet this is necessary for a 

valid comparison to be possible. Th erefore, I have drawn on the four-phase 

taxonomy (with some adaptations and evaluative commentary), for an 

initial analysis of the pre-contexts, modes of disclosure and moves towards 

closing, and I complemented it with a close analysis of the disclosive 

sequences, informed by some of Jeff erson’s fi ndings, especially with regards 

to exiting a PSD. In this paper I focus on two aspects of the organisation of 

PSDs: modes of disclosure and moves towards closing a disclosure.

3.1. Modes of disclosure

PSDs are communicative acts in their own right and can be more or less 

textually foregrounded. Foregrounded PSDs are focused accounts of a painful 

experience (though they might be quite short), and non-foregrounded are 

disclosures made in a parenthetical manner, in the middle of talking about 

something else, and are oft en not acknowledged by the interlocutors. For 

example in the extract below, Myria is on the phone (her turns are deleted 

to avoid confusion), while Gregoria, Charoulla and Loulla discuss what 

time of the year baby-walnuts are ready for harvest.

Extract 1

1. Λ Ιούνιος Ιούνιος

2. Γ εν μες τον Ιούλην πάντα

3. Λ τς αθυμούμαι πέρσι που-

4. πρόπερσι πριν τρία τέσσερα χρόνια που ετηλεφώνησεν τούτη: του 

μαστραππά:, 

5. την ημέρα που πέθανεν το μωρόν μας (..)

6. έτσι στα Σπήλια έτσι τζαιρόν γίνουνται. 

7.  τα καρυδάκια

8. Γ =μμ. ναι.

9. Χ τωρά τζείνα εν όξινα

Loulla insists that the harvest time is June, and to support her claim she 

refers to an incident a few years back (lines 3-5) when a woman contacted 
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her to ask if she want baby-walnuts the same day her grandson died. Th e 

death of her grandson here is only disclosed parenthetically in line 5 and 

then the discloser quickly shift s back to the main topic of the account, 

the time of harvest (lines 6,8). Gregoria’s neutral response in line 8 and 

Charoulla’s neutral reformulation, restating Loulla’s claim about the time of 

ripe, show that the interlocutors in fact do not orient to the self-disclosive 

element of the account. Th erefore, this is a non-foregrounded PSD.

Another way to taxonomise modes of disclosure, according to Coupland 

et al. (1991) is with reference to whether a disclosive sequence consists of 

a single self-disclosure or two or more chained disclosures, were the fi rst 

disclosure functions as pretext for the second. A third way to delineate PSD 

is with reference to the elaboration employed in the telling; shorter accounts 

that merely refer to the painful state or experiences are categorised as core, 

whereas lengthier accounts that include contextualised information are 

core plus. 

To these categories I added one more, that has to do with whether the 

discloser is one or more persons. In many instances the recipients of the 

disclosure contribute parts of the telling (e.g. with sympathetic responses, 

reformulations or requests for further information), or follow up with their 

own PSD. However, I only classify a PSD as having multiple disclosers when 

more than one person jointly construct a single account about the same 

painful state or experience that aff ects them both.  Th e following example 

illustrates a case of a self-disclosure with multiple disclosers. During this 

discussion only two participants are present, Gregoria and Charoulla. Th is 

joint disclosure comes right aft er Charoulla counted her blood pressure 

and disclosed her ongoing high blood pressure problem. Th erefore, the pre-

context for this disclosure is another PSD about medical conditions. Here, 

Gregoria matches Charoulla’s previous PSD with a second, convergent 

disclosure that turns out to be far from monophonic.

Extract 2 

1. Γ όι έθελα έτσι στην εκδρομήν εν καλή παρέα: [(            )

2. Χ                                                                           [ίντα μά-

3. Γ κόρη μου να πάω τζαι (.) άξιππα επάθαμεν τίποτε,

4. Χ εγιώ.
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5. Γ [μια εφτομάδα,]

6. Χ [(εν τούτον)     ] λαλεί μου η κόρη μου: όι μάμμα μεν πάεις τζαι 

κρεβάθκια πάνω κάτω,

7. Γ =εν τούτον. εγιώ πάνω ψηλά εν ιμπόρω να φκω

8. Χ ναι ίντα πού: εγιώ τα κόκκαλά μου:

9. Γ να φκω τζειπάνω: τζει να ππε- ν[α τζοιμηθώ όι μάνα μου. 

10. X      [μμ 

11. Γ εβάλλαμεν την Μαρούλλαν πho πηένναμεν τζαι- ((laughing))

12. έτσι επήαμεν η μιαν φοράν επήαμεν στους Αγίους Τόπους. ε::. 

επήαμεν τόσους τόπους. 

13. κανεί. δόξασοι ο Θεός. να παιρνούμεν έσσω μας

14. Χ =εν ιμπόρω να πάω πουθενά. εν τραβά η ψυσιή μου νομίζεις να 

πάω αλλά:

15. Γ τζαι κανεί. ε ναι.

In lines 1 Gregoria initiates the self-disclosive topic of not being able to 

travel abroad (by ‘εκδρομή’ she means the cruise Loulla and Tasoulla will 

make to the Greek Islands) although she wanted to.  Before she completes 

her utterance, Charoulla, at the transition relevance place, aft er the 

elongation of α: in l.1, attempts to initiate a convergent next self-disclosure. 

However, she is unable to do this as Gregoria chooses to continue hold the 

fl oor and justifi es why she cannot travel abroad, i.e. because she is worried 

something may happen to her health while abroad (άξιππα επάθαμεν 

τίποτε). It is notable that Gregoria here, aft er Charoulla’s overlap, shift s to 

the fi rst plural person (επάθαμεν), which suggests that the self-disclosure 

is not only about her. In l.4 Charoulla takes the fl oor and with an emphatic 

‘εγιώ.’ assumes the discourse role of the (co-)discloser, and designs her 

turn as an agreement to Gregoria’s assessment (‘εν τούτον’), and goes on to 

off er a short story, reporting her daughter’s advice. In l. 7 Gregoria, using 

the same turn design (beginning latching/overlapping agreement token 

‘=εν τούτον.’), as the previous turn assumes again the role of the discloser 
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commenting on the same topic of inability to sleep on couchettes. Again in 

the following line, Charoulla opens her turn with an agreement token (ναι 

ίντα που:) and then again continues with her self-disclosure (indexing bone 

frailty). Th is recurrent turn design: agreement with previous disclosure and 

then reiteration of the topic in the fi rst person, is a structural characteristic 

of joint disclosures. In lines 12-13 Gregoria interject a narrative about her 

past trip with Loulla to the Holly Lands, hence the plural in ‘εβάλλαμεν, 

πηένναμεν and επήαμεν’ (l.12-13) refers to herself and Loulla. 

Th is joint disclosure is completed with a joint assessment that the disclosers 

cannot travel anywhere anymore.

13. Γ κανεί. δόξασοι ο Θεός. να παιρνούμεν έσσω μας

14. Χ =εν ιμπόρω να πάω πουθενά. εν τραβά η ψυσιή μου νομίζεις να 

πάω αλλά:

15. Γ τζαι κανεί. ε ναι.

It is notable that in line 13 Gregoria shift s again to a plural that includes 

her and Charoulla with ‘παιρνούμεν’ and ‘μας’ (it is diff erent from the 

previous two lines, as Loulla cannot be included in the category of people 

who cannot travel, as she is about to go abroad). With a latching utterance 

in l.14 Charoulla reiterates that she (they) should stay at home and in l.15 

Gregoria completes Charoulla’s turn and closes with an emphatic agreement 

token, ε ναι.

In g eneral, joint PSDs are more than two parallel disclosures about a similar 

referent. Th e proliferation of agreement token and the orientation to the 

specifi c topic raised in the just prior turn exhibit the internal cohesion of 

these disclosures. Inclusive plurals and turns that consist of agreement 

tokens plus self-disclosive information in the fi rst singular person are 

structural characteristic of PSDs with multiple tellers. To the extent that 

the exchange of discloser roles is recurrent and the painful experience 

disclosed by both participants is the same, then we can talk about a single 

disclosure with multiple tellers rather than a chain of individual disclosures. 

Th is is of course encouraged only in settings where there are (multiple) 

participants who know each other, and can predict the self-disclosure and 

co-disclose the shared experience. Th erefore, it is not commented upon in 
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the Coupland et al. study. Th e table below (table 2) shows the distribution 

of the diff erent modes of disclosure.

Modes Number of occurrence Percentage

Foregrounded

Non-foregrounded

Single disclosures

Chained disclosures

Single discloser

Multiple disclosers

Core information

Core plus

55

13

36

32

60

  8

53

15

81%

19%

54%

46%

88%

12%

78%

22%

Table 2: Modes of disclosure

On the whole PSDs are more oft en than not foregrounded and disclosing 

only core information. Unlike Coupland et al. study were 59% of PSDs were 

core plus, here this percentage is much smaller, 15%, perhaps because many 

self-disclosures are re-tellings of the same experience and are addressed to 

interlocutors who have reported similar experiences hence a minimal telling 

suffi  ces to convey the meaning. Another discrepancy with the Coupland et 

al. fi ndings is that the percentage of chained disclosures is much higher 

(46% as opposed to 27%). Th is fact combined with the strong tendency for 

minimal information and the occurrence (albeit limited) of collective self-

disclosures, show the cohesion of the group (which is predictable due to 

their long interactional history) and could potentially contribute towards 

the construction of a peer-group identity. 

3.2. Moves towards closing

According to Sacks, there are certain ‘embarrassing’ or ‘controversial’ 

topics that the recipient needs to do signifi cant interactional work to move 

away from them. In Sacks’ terms the conversant need to do ‘getting off  of 

them’ (Sacks 1995)(Sacks 1995). Th us examining the moves interlocutors 

make towards closing a PSD will give away whether they orient to it as an 

embarrassing, controversial, or, in general, problematic topic or not. Th e 

following table (table 3) shows the numerical and percentage distribution 
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of the diff erent types of move towards closing of the disclosive sequence. 

Th irteen, out of the sixty-eight self-disclosure, are not accounted for 

because another painful disclosure occurs before any closing strategy of the 

painful topic is employed. Although diff erent moves can co-occur (e.g. a 

change of perspective followed by a topic shift ), for analytical purposes only 

fi rst moves towards closing were counted in the following table.

Moves Number of occurrence Percentage

Discloser moves

 Change perspective 

 Shift  topic

 Switch topic

Recipient moves

 Change perspective

 Shift  topic

 Switch topic

15

4

6

5

40

12

10

18

27%

7%

11%

9%

73%

22%

18%

33%

Table 3: First closing moves

Th e strategies that bring about the closure of the self-disclosure can be 

initiated by the discloser or the recipients. Unlike, the Coupland et al. 

fi ndings, were closing strategies are almost equally shared by discloser and 

recipient in my data they tend to be recipient-determined. Th is could be 

attributed to the bigger number of recipients in my data (ranging from one 

to fi ve) and the consequent stringer competition for the fl oor. 

Moves towards closure can be a change of perspective to the disclosed 

information, for example, an inversion (a reinterpretation of the disclosed 

information in a positive light, a minimization of the seriousness of the 

disclosed events, a rationalization interpreting why this experience occurred, 

or a fabrication of a solution to the problem. What these strategies achieve 

is to recast a disclosure as less or non-painful, and thus gradually get out of 

the self-disclosive sequence. Change of perspective is initiated both by the 

discloser and, in my data, more frequently, by the recipient. In both case the 
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change of perspective oft en takes the form of inversion, or rationalization 

and in exclusively in recipient moves fi ve out of twelve times it is in the 

form of off ering a solution, which the discloser rarely condones (cf. Poulios 

2008:167, where elderly trouble-tellers also resist advice off ered)(cf. Poulios 

2008:167, where elderly trouble-tellers also resist advice off ered).

A less gradual transition can be brought about with a topic shift , where both 

the discloser and the recipient can initiate or elicit a related but non-painful 

topic. An abrupt topic change constitutes a topic switch. In the Coupland 

et al. taxonomy topic switch occurs only once out of forty-one peer-elderly 

PSDs and is initiated by the recipient. However, in my data topic switches 

can be both recipient and discloser determined, and occur 23 out of the 55 

times. Th is is the most striking diff erence between my and the Coupland et 

al. fi ndings. Before discussing topic-switches further it is important to have 

a look at a couple of examples. In the following extract Charoulla, Gregoria, 

Myria and Loulla are present and at this point there is a joint disclosure of 

Myria, Gregoria and Charoulla about incontinence. 

Extract 3 

1. Γ έχουμεν τα προβλήματά μ[ας εμεγαλώσαμεν ο καθένας κάμνει τα

2. Χ       [τζι εγιώ έτσι έιμαι

3. Γ [να πλυθθώ να καθαριστώ είμαι έσσω μου

4. Χ [μακάρι να μπόρουμεν μόνες μας

5. μακάρι να μπόρουμεν μόνες μας

6. Γ τούτον ένι. Μα φυεν η κοπέλλα σας?

Th is sequence is towards the end of the PSD. In line 6 Gregoria off ers an 

agreement marker with ‘τούτον ένι’, a typical device of PSDs with multi-

ple disclosers (see p. 7, above) and she then makes a move towards clos-

ing. In particular she moves to an unrelated topic, the sudden departure 

of the domestic worker of Charoulla’s daughter (‘η κοπέλλα σας’). Th is is 

then a discloser initiated topic switch which is in fact other-attentive, as it 

aims at eliciting a recipient topic. All three cases of discloser-initiated topic 

switches are in fact other-attentive and reserve the interactional reciproc-

ity. Th is is not always the case in recipient-initiated topic switches. In the 

excerpt below, takes place almost two hours aft er the commencement of a 
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meeting at Charoulla’s house, which all main fi ve participants attend. At this 

point Tasoulla and Loulla are discussing about smili, and Myria has turned 

on the television a while ago. Th e pre-context of the PSD is the conversation 

about smili and the activity of knitting Loulla and Tasoulla are engaged in.

Extract 4

1. Τ [ε ναι μπαίνει ναι

2. Χ [άρεσκέν μου 

3. ώσπου έκαμνα άρεσκέν μου αλλά εξεράναν τα σιέρκα μου τζαι τα-

4. Γ ε να το πο-κλείσω καλό. είπεν μου άμαν έσιει τηλεόραση

In lines 2-3 Charoulla discloses that her hands are no longer fl exible (‘have 

dried- εξεράναν’), and thus she can no longer do smili although she used 

to like it. Neither Myria nor Gregoria acknowledge her PSD (Loulla and 

Tasoulla are engaged in a parallel conversation). On the contrary Gregoria 

initiates a disjointed topic, stating that she should turn off  the audio recorder 

because the television is on (l.4). Charoulla will not return to her disclosure 

and hence Gregoria’s turn in line 4 succeeded in closing the PSD. What is 

remarkable is that Gregoria’s turn is self-attentive, as it reserves the fl oor for 

herself and is not designed to assign the fl oor to her interlocutors. In this 

dataset out of the 18 recipient-determined topic switches 8 are self-attentive 

(and topics of the preceding PSD range from reported bereavement to 

tiredness), 8 are other-attentive and in two cases the topic switch occurs by 

switching from multiple to a single conversation. According to Jeff erson, 

self-attentive topic switches (or ‘self-attentive disjuncts’ as she calls them) 

are found to be rare aft er troubles-tellings (Jeff erson 1984:195). On the 

contrary, she suggests that self-attentive introduction of new topics with no 

particular warrant ‘may exhibit/propose the topical non-problem aticness of 

the prior talk, that is, may exhibit/propose that any next topic is appropriate 

here and now’ (emphasis in the original, Jeff erson 1984:198).

4. Conclusion

PSDs are argued to be old-age identity tokens and can, of course be mapped 

onto old-age categorisations. In their conversations the participants use 

four diff erent terms to categorise self and others, namely ‘κοτζιάκαρη’, 

‘γριά’, ‘ηλικιωμένη’, ‘μεγάλη γυναίκα’, the fi rst being the most negative and 
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the fourth the most positive term. All categories mean ‘old woman’ but are 

bound to diff erent sets of activities and features. Th e topics disclosed (ill 

health, mobility problems, but not mental or hearing decrement, nor lack of 

sociability, or distorted, aged appearance) could be associated with certain 

counter-decline, old-age categories, such as ‘μεγάλη’ (or ‘ηλικιωμένη’). In 

other words, participants, through their PSDs implicitly orient to positive 

old-age categories with mild decline attributions, just as they do with 

explicit old-age categorisations. 

PSDs are constructed as a non problematic topic in this context, as the 

abrupt switches in and out of them reveal. Th is could be attributed to the 

fact that, what Matsumoto described as ‘the ideology of wellness’ (i.e. that 

the normal state is to be healthy) is not the only/dominant discourse in 

this context (Matsumoto 2009:947). Th is does not mean that the older 

participants are resigned from life; rather it exhibits a counter-stereotypical, 

joint construction of what is considered to be normal. 

Another categorisation device that self-disclosures make relevant is that of 

peer-group. Th e aff ordance for minimal elaboration, the ability to routinely 

chain one’s painful disclosure with a similar own disclosure and also to 

jointly construct self-disclosures, work together in constructing not only in-

group solidarity but essentially a peer-group identity.  In fact, collaborative 

troubles-telling of older adults in Greece, have been proven to enhance in-

group solidarity and a sense of community (Poulios 2004:10). 

•
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Appendix

In the extracts cited the following transcription symbols are used:

[  Onset of overlapping or simultaneous talk

] End of overlap

= Latching 

(.) Micropause

(..) Pause longer than 0.5 seconds

(3) Pause in seconds

. Falling or fi nal intonational contour

? Rising intonation

, Continuing intonation

97Negotiating peer-group identities in the later life



:: Prolongation or stretching of the sound just preceding. 

 Th e more the colons the longer the stretching

- Cut-off  or self interruption

Underlined Stress or emphasis, usually by increased loudness

˚˚ Talk markedly quiet or soft 

< > Compressed or rushed talk

> < Markedly slowed or drawn out talk

(  ) Inaudible or hardly audible talk

 In case of hardly audible talk it is the transcriber’s best guess

((  )) Transcriber’s comments about preceding (italicised) talk or additions 

 to complete the meaning

italics Utterance to which the following transcriber’s comment refers

•
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Διαστάσεις της ελληνικής ταυτότητας 

στον λόγο των μελλοντικών δασκάλων: 

Οι αντιλήψεις τους για την επέτειο 

της 17ης Νοέμβρη 1973

Αγγελική Ι. Σακελλαρίου
Κατερίνα Δημητριάδου

1. Εισαγωγή

Οι εορτασμοί επετειακού χαρακτήρα αποτελούν μορφές κοινωνικής εμπει-

ρίας με συγκεκριμένες σημασίες που επηρεάζουν τη σφαίρα δράσης των 

ανθρώπων σε επίπεδο θεσμών, επικοινωνίας και πολιτισμικής δημιουρ-

γίας. Ο έλεγχος των σημασιών τους ως μέρους της κοινωνικής εμπει-

ρίας αποτελεί ουσιώδες τμήμα του ελέγχου των ταυτοτήτων, των κοινω-

νικών σχέσεων και των συμπεριφορών που εμπλέκονται με την εμπειρία· 

με την έννοια αυτή, οι σημασίες που αποδίδουν στις επετείους οι μελλο-

ντικοί εκπαιδευτικοί όχι μόνο αντανακλούν τον αυτοπροσδιορισμό και τις 

προσωπικές τους πεποιθήσεις ως κοινωνικών υποκειμένων, αλλά αναμέ-

νεται να μεταφερθούν και στους μελλοντικούς μαθητές τους, επιδρώ-

ντας στη διαμόρφωση της δικής τους κοινωνικο-πολιτισμικής ταυτότη-

τας. Η πραγματικότητα αυτή φαίνεται να ισχύει, εκτός των άλλων, και για 

επετείους που αφορούν γεγονότα της πρόσφατης ιστορίας, των οποίων 

η απήχηση δεν είναι γνωστή στη διαμόρφωση της ταυτότητας των νέων 

γενιών – πόσο μάλλον εκείνων που δεν τα έζησαν οι ίδιες.

2. Η έρευνα
2.1 Ο σκοπός της έρευνας

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, επιλέξαμε να ερευνήσουμε την αντίληψη 

που έχουν οι υποψήφιοι δάσκαλοι για το ιδεολογικό βάρος της επετείου 

της 17ης Νοεμβρίου1, σε σχέση με την εκπαίδευση. Μέσα από αυτήν την 

1 Στις 14 Νοεμβρίου 1973, μέσα στη δικτατορία των συνταγματαρχών που κυβερνούσε 

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



προοπτική θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε συμπεράσματα σχετικά με τον 

τρόπο με τον οποίο οι φοιτήτριες/-ές2 του Τμήματός μας αντιλαμβάνονται 

τη δική τους ταυτότητα αλλά και την έννοια του «άλλου», πάντα σε σχέση 

με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. 

2.2 Το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας

Η οργάνωση της έρευνάς μας στηρίζεται σε δύο βασικές παραδοχές.

Παραδοχή πρώτη (γενικότερη):

Οι εορτασμοί αποτελούν πολιτικές για τη συγκρότηση της συλλογι-

κής ταυτότητας των κοινωνιών. Έτσι, οι σημασίες που φέρουν οι επετεια-

κοί εορτασμοί αντιστοιχούν –ως ένα βαθμό– σε σημασίες που απορρέουν 

από τις συλλογικές ταυτότητες των μελών της κοινωνίας, καθώς απηχούν 

νοήματα των παραστάσεων της εμπειρίας τους ανάλογα με τις κοινωνικο-

πολιτικές και ιδεολογικές ανάγκες του παρόντος.

Παραδοχή δεύτερη (ειδικότερη):

Οι σημασίες που αποδίδουν οι μελλοντικοί δάσκαλοι στην επέτειο 

της 17ης Νοέμβρη παραπέμπουν στις εννοιολογήσεις και τις παραστά-

σεις που διαθέτουν γι’ αυτήν. Η διερεύνηση των απόψεών τους ρίχνει φως 

στον τρόπο με τον οποίο οι μελλοντικοί δάσκαλοι συνδέουν το νόημα της 

επετείου με την πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική και εκπαιδευτική ταυτό-

την Ελλάδα από το 1967, φοιτητές του Πολυτεχνείου της Αθήνας αποφασίζουν αποχή 

από τα μαθήματά τους και αρχίζουν διαδηλώσεις εναντίον του στρατιωτικού καθε-

στώτος. Οι φοιτητές που αυτοαποκαλούνται «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», δημιουρ-

γούν συντονιστική επιτροπή και οχυρώνονται μέσα στο κτήριο του Πολυτεχνείου. Τις 

επόμενες μέρες γίνονται μαχητικές διαδηλώσεις με τη συμμετοχή και άλλων πολιτών, 

ενώ στους φοιτητές δίνονται τρόφιμα, γραφική ύλη και φάρμακα. Αρχίζει να λειτουρ-

γεί αυτοσχέδιος ραδιοφωνικός σταθμός στο Πολυτεχνείο που καλεί τον λαό να αγωνι-

στεί για την ανατροπή της δικτατορίας. Ενώ η εξέγερση συνεχίζεται, τη νύχτα της 17ης 

Νοεμβρίου ο επικεφαλής του στρατού διατάζει να γκρεμιστεί η πύλη του Πολυτεχνείου 

από το τανκ που βρισκόταν στην είσοδό του. Ταυτόχρονα στρατιώτες εισβάλλουν στο 

χώρο χτυπώντας όποιον βρίσκουν μπροστά τους, ενώ ελεύθεροι σκοπευτές πυροβο-

λούν από τις ταράτσες των γειτονικών κτηρίων. Πολλοί φοιτητές κυνηγημένοι από 

την αστυνομία βρίσκουν καταφύγιο σε γειτονικές πολυκατοικίες, ενώ γίνονται πολλές 

συλλήψεις. Η βίαιη καταστολή της άοπλης εξέγερσης έφερε την πτώση του δικτάτορα 

Παπαδόπουλου, τον οποίο διαδέχτηκε ο πανίσχυρος διοικητής της ΕΣΑ Δ. Ιωαννίδης. 

Η εξέγερση αυτή επηρέασε τη διεθνή κοινή γνώμη κατά της δικτατορίας και θεωρείται 

πως συνέβαλε στην πτώση της το 1974. 

      Την επέτειο της 17ης Νοέμβρη τιμά η ελληνική πολιτεία. Η μέρα έχει καθιερωθεί ως 

εκπαιδευτική αργία.

2 Στο εξής με τους όρους “φοιτήτρια” ή/ και “φοιτητής” θα εννοούμε τα υποκείμενα του 

δείγματος και των δύο φύλων.
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τητά τους, δηλαδή στο πώς αυτοπροσδιορίζονται οι ίδιοι σε σχέση με την 

επέτειο. 

2.3 Η ταυτότητα της έρευνας

Η έρευνα που επιχειρήσαμε έχει έναν φαινομενολογικό προσανατολισμό, 

καθώς δίνει έμφαση στην υποκειμενική εμπειρία των φοιτητών του δείγμα-

τος (Bogdan & Biklen 2003) σε σχέση με τις προσωπικές τους αντιλήψεις 

και ερμηνείες για την επέτειο της 17ης Νοέμβρη. Στον πυρήνα της ερευνη-

τικής αναζήτησής μας δηλαδή βρίσκεται η κατανόηση της επετείου από 

την πλευρά των συμμετεχόντων, όπως προκύπτει από την εμπειρία τους. 

Βασικό χαρακτηριστικό της φαινομενολογικής μας προσέγγισης ήταν η 

μελέτη του τρόπου με τον οποίο τα υποκείμενα ερμηνεύουν την επέτειο, 

χωρίς να προχωρούμε σε εικασίες αναφορικά με μια «αντικειμενική» πραγ-

ματικότητα των γεγονότων, η οποία υπάρχει ξέχωρα από τα ίδια τα άτομα. 

Έτσι, επιχειρήσαμε να ανακαλύψουμε το «νόημα του κόσμου», όπως το 

βιώνουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες και όπως το αποτύπωσαν στα κείμενά 

τους. 

2.4 Η μεθοδολογία της έρευνας

Με αφορμή τον εορτασμό της 17ης Νοεμβρίου του 2009, 66 φοιτήτριες/-

ές του πρώτου έτους της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτι-

κής Μακεδονίας απάντησαν με παραγωγή γραπτού κειμένου μιας περίπου 

σελίδας στην ανοικτού τύπου ερώτηση «Γιατί η 17
η
 Νοέμβρη είναι εκπαι-

δευτική αργία;». Η ερώτηση τέθηκε μία μέρα πριν κλείσει το πανεπιστήμιο 

για τον εορτασμό της επετείου. Είναι προφανής επομένως η επικαιρότητα 

και η οικολογική εγκυρότητά της3 για τη διερεύνηση των απόψεων των 

φοιτητριών/-ών, καθώς τόσο οι ίδιες/-οι όσο και ο κοινωνικός τους περί-

γυρος είχαν εισέλθει ήδη στο κλίμα των ημερών.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν για το σχεδιασμό της μελέτης 

μας ήταν τα εξής:

 Ποιο νόημα αποδίδουν στην επέτειο της 17ης Νοέμβρη;

 Κατά πόσο συνδέουν το νόημα της επετείου με την εκπαίδευση;

3 Οικολογική εγκυρότητα (ecological validity) χαρακτηρίζει μία έρευνα όταν οι μέθοδοι, 

τα υλικά και το πλαίσιο υλοποίησής της προσεγγίζουν την κατανόηση της πραγματικής 

ζωής, την οποία ή ίδια η έρευνα μελετά. Έτσι, η οικολογική εγκυρότητα μιας έρευνας 

της προσδίδει τη δυνατότητα γενίκευσης των συμπερασμάτων της (Brewer 2000).   
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 Κατά πόσο για τη σύνδεση αυτή χρησιμοποιούν λογικά επιχειρή-

ματα ή ιδεολογικό λόγο; 

Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η αξία που αποδίδουν στην επέτειο – 

στην οποία αξία θα πρέπει να βασιστούν για να απαντήσουν στο ερώτημα 

της έρευνας – σχετίζεται ως ένα βαθμό με τη γνώση που διαθέτουν γι’ 

αυτήν, δηλαδή με τις παραστάσεις τους για τα γεγονότα του Πολυτε-

χνείου4. Κάτι τέτοιο όμως δεν τους ζητήθηκε, έστω και αν υπολανθά-

νει στην ερώτηση που τέθηκε. Επειδή λοιπόν η έρευνά μας περιορίζεται 

στην ανίχνευση της αντίληψης που έχουν για τα γεγονότα, η παράμετρος 

«γνώση των συμμετεχόντων» για τα γεγονότα καθεαυτά δεν μας απασχό-

λησε ερευνητικά.   

Η ερευνητική υπόθεση, η οποία διατυπώθηκε με βάση το γεγονός ότι η 

17η Νοέμβρη έχει καθιερωθεί επίσημα ως εκπαιδευτική αργία, είναι ότι οι 

συμμετέχοντες θα εξέφραζαν τις υποκειμενικές πολιτικές τους πεποιθήσεις 

για τη σύνδεση της επετείου με την εκπαίδευση χρησιμοποιώντας ιδεολο-

γικό λόγο. 

Η εξέταση των απαντήσεων των φοιτητριών/-ών έγινε με τα εργα-

λεία που προσφέρει η Ανάλυση Περιεχομένου (Krippendorff  2004, Bardin 

1996, Μπονίδης 2004) και η Ανάλυση του Λόγου5 (Maingeneau 1996, Van 

Dijk 1995 και 2009). Επιπλέον, για την ανάλυση της νοηματοδότησης της 

αργίας χρησιμοποιήθηκαν αρχές και όροι από τη θεωρία της Κοινωνικής 

Σημειωτικής6 (Van Leeuwen 2005). 

2.5 Η ανάλυση των δεδομένων

Στην Ανάλυση Περιεχομένου, βάσει της ερευνητικής υπόθεσης, διατυπώ-

4 Ας σημειωθεί ότι από πρόσφατη σχετική έρευνα διαπιστώθηκε πως στην πλειοψηφία 

τους οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ελληνικών 

σχολείων δεν έχουν σαφή εικόνα για τα γεγονότα που συνδέονται με την επέτειο του 

Πολυτεχνείου – και γενικότερα για τα γεγονότα που ακολουθούν τον Πρώτο Παγκό-

σμιο Πόλεμο – , κάτι για το οποίο ίσως ευθύνονται και τα σχολικά εγχειρίδια (Κάτσι-

κας 2009). Έτσι, οι μαθητές δεν είναι σε θέση να αναφερθούν ουσιαστικά στο πολιτικό, 

κοινωνικο-ιστορικό και ιδεολογικό νόημα της επετείου, ούτε και στον αντιδικτατορικό 

αγώνα της ελληνικής νεολαίας κατά την επταετία 1967-1974. Και αυτό ισχύει, παρά 

τις προγραμματισμένες ομιλίες, τελετές, καταθέσεις στεφάνων, αναλύσεις, διαδηλώσεις 

και αφιερώματα που παρακολουθούν να λαμβάνουν χώρα ανελλιπώς σε κάθε χρόνο 

της σχολικής τους φοίτησης οι μαθητές όλων των ηλικιών.

5 Η Ανάλυση Περιεχομένου και η Ανάλυση του Λόγου πραγματοποιήθηκε από την Αγγε-

λική Σακελλαρίου.

6 Η ανάλυση βάσει της Κοινωνικής Σημειωτικής πραγματοποιήθηκε από την Κατερίνα 

Δημητριάδου.
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θηκαν οι κατηγορίες της ανάλυσης, «των οποίων, εν συνεχεία, η λειτουρ-

γικότητα δοκιμάστηκε σε μέρος του υπό έρευνα υλικού. Η διαδικασία 

αυτή οδήγησε εντέλει στη διατύπωση του ‘παραγωγικού συστήματος 

κατηγοριών’7 – των κατηγοριών δηλ. που υποδεικνύει το περιεχόμενο» 

των ίδιων των απαντήσεων των φοιτητριών/-ών8. Τις βασικές κατηγορίες 

ανάλυσης λοιπόν αποτέλεσαν η ίδια η νοηματοδότηση της εκπαιδευτικής 

αργίας αφενός, και αφετέρου παράμετροι του γεγονότος (η ιστορική του 

διάσταση, τα ιδανικά για τα οποία αγωνίστηκαν οι εντός του Πολυτεχνείου, 

τα συνθήματα που χρησιμοποίησαν) και οι βασικές έννοιες της διαμόρφω-

σης ταυτότητας των φοιτητριών/-ών μας (ο «Εαυτός» και οι «Άλλοι»), σε 

σχέση πάντα με τα γεγονότα της 17
ης

 Νοέμβρη. Οι μονάδες ανάλυσης που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι προτάσεις και περίοδοι όσον αφορά την έννοια 

της εκπαιδευτικής αργίας (καθώς σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να έχουμε 

ολοκληρωμένα νοήματα) και λέξεις όσον αφορά τις υπόλοιπες μελετώμε-

νες κατηγορίες. 

Εξάλλου, τα εργαλεία της Ανάλυσης του Λόγου χρησιμοποιήθηκαν 

για την ανίχνευση της συναισθηματικής εμπλοκής και της ταύτισης των 

φοιτητριών/-ών με συγκεκριμένη ομάδα.

2.5.1 Ανάλυση του Περιεχομένου και Ανάλυση του Λόγου στα φοιτητικά 
κείμενα

1η Κατηγορία: Η νοηματοδότηση της εκπαιδευτικής αργίας

Στο σύνολο των απαντήσεων (πλην μιας, στην οποία η 17 Νοέμβρη παρα-

πέμπει στην ομώνυμη τρομοκρατική οργάνωση) η εκπαιδευτική αργία 

7 Ξωχέλλης κ.ά. 2000: 46-7.

8 Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε ώστε το σύστημα των κατηγοριών να εκπληρώνει 

τους όρους που θεωρούνται απαραίτητοι για τη διασφάλιση της μέγιστης λειτουργικό-

τητάς του, δηλαδή να είναι: 

- εξαντλητικό και πλήρες: να περιλαμβάνει όλες τις αναφορές που σχετίζονται με τα 

ερωτήματα της έρευνας. 

- κορεσμένο: να περιέχει όλες τις κατηγορίες του συστήματος αναφορών.

-  αξιόπιστο: οι κατηγορίες του να ονοματοδοτούνται με σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε 

ανταποκρίνεται στην αξίωση για διυποκειμενικότητα.

- έγκυρο: να μετρά όντως αυτό που επιδιώκει να μετρήσει.

- παραγωγικό: να προσφέρεται για εξαγωγή συμπερασμάτων, διατύπωση νέων 

υποθέσεων και παροχή αξιόπιστων δεδομένων. (Μπονίδης 2004: 52).

Ως κωδικογράφοι στην έρευνά μας εργάστηκαν οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες Ευαγγελία 

Τσαντάκη και Κωνσταντίνα Τσιροπούλου. Η Αγγελική Σακελλαρίου έλεγξε κατό-

πιν την ορθότητα της καταγραφής.
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συσχετίζεται με το γεγονός ότι στο Πολυτεχνείο αγωνίστηκαν φοιτητές 

κατά της δικτατορίας. Χαρακτηριστική απάντηση στη δοσμένη ερώτηση 

είναι η εξής: «Η 17 Νοέμβρη 1973 ήταν η ημερομηνία που οι φοιτητές αντι-

στάθηκαν στην καταπίεση της χούντας. Με αυτήν την εξέγερση ανέδειξαν 

το πανεπιστήμιο σε χώρο αντίστασης και διάδοσης ελεύθερων ιδεών. Έτσι 

το πανεπιστήμιο έγινε το σύμβολο της δημοκρατίας. Γι’ αυτόν τον λόγο 

είναι επόμενο να είναι η 17 Νοέμβρη ημερομηνία εκπαιδευτικής αργίας». 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης λόγου, το κείμενο παρουσιάζει συναισθηματική 

εμπλοκή του υποκειμένου, η οποία καταδεικνύεται από τις λέξεις ανέδει-

ξαν και σύμβολο της δημοκρατίας. 

Οι φοιτήτριες/-ές εμπλέκουν τον εαυτό τους δηλώνοντας τη δική τους 

συμμετοχή με ρήματα όπως γιορτάζουμε (7), τιμούμε/τιμάμε (25), θυμόμα-

στε (7): «Η 17η Νοέμβρη είναι εκπαιδευτική αργία, γιατί την ημέρα αυτή 

τιμούμε τη θυσία των φοιτητών». Σε μια απάντηση μάλιστα αναφέρθηκε 

πένθος της εκπαίδευσης για τους νεκρούς: «Τα σχολεία και τα πανεπιστή-

μια πενθούν τους φοιτητές που θυσιάστηκαν για τα δικαιώματά τους». 

Ας σημειωθεί ότι 24 φοιτήτριες/-ές γράφουν για την παιδευτική 

διάσταση της αργίας αυτής αναφερόμενες/-οι κυρίως σε λέξεις όπως παρά-

δειγμα (12), δίδαγμα (8), ορόσημο (2) και σε συγγενείς τους έννοιες. Δίνουν 

έτσι έμφαση σε ηθικές αξίες: 

 «Η 17 Νοέμβρη δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αντιληφθούν 

ότι δεν αρκεί να μεριμνούν για την ατομική τους πρόοδο, αλλά να 

συμμετέχουν στα κοινά ως ενεργοί πολίτες… Συνεπώς δεν είναι 

απλή τιμή προς τους νεκρούς, αλλά έχει παιδαγωγικούς σκοπούς». 

 «η στάση των ανθρώπων αυτών μας διδάσκει να μη χάνουμε 

την πίστη μας, τις αξίες μας και να προσπαθούμε πάντα για ένα 

καλύτερο κόσμο, να αλλάξουμε τον κόσμο». 

 «Είναι εκπαιδευτική αργία, γιατί έτσι μαθαίνουμε να αγωνιζόμαστε».

Δύο φοιτητές αναφέρονται συγκεκριμένα στον ρόλο του δασκάλου 

(προς επίρρωση των όσων υποστηρίζουμε για την αξία των πιστεύω τους 

στη διαμόρφωση της συνείδησης των αυριανών μαθητών τους): «Η 17η 

Νοέμβρη… συμπυκνώνει τον βαρύτατο και σπουδαίο διαφωτιστικό ρόλο 

του δασκάλου και του πνευματικού ανθρώπου γενικότερα απέναντι στα 

σκοτάδια των καιρών μέσα από το διαχρονικό και φωτεινό σύμβολο του 

Πολυτεχνείου». / «Μαθητές, φοιτητές αλλά και δάσκαλοι γιορτάζουμε αυτή 

τη μέρα».

10 άτομα συνδέουν την τιμή που αποδίδεται σε εκείνους που αγωνί-

στηκαν με το ότι τελικά επικράτησε η δημοκρατία στην Ελλάδα: «Αν δεν 
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είχαν αγωνιστεί αυτοί ίσως τώρα να βρισκόμασταν ακόμη υπό δικτατορικό 

καθεστώς». / «Με την εκπαιδευτική αργία τιμούμε αυτή την πράξη τους και 

τους ευχαριστούμε γιατί εάν δεν υπήρχαν δεν θα ήμασταν αυτή τη στιγμή 

ελεύθεροι. / Αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι ίσως εμείς δεν θα απολαμβά-

ναμε ότι έχουμε σήμερα. / Πρέπει να τους τιμούμε, γιατί αν δεν υπήρχαν 

αυτοί δεν ξέρουμε αν θα είχαμε (ενν. ακόμη τώρα) καθεστώς δικτατορίας ή 

δημοκρατίας). 

Επίσης 8 άτομα συσχετίζουν τη 17η Νοέμβρη με την ύπαρξη καλύτερης 

παιδείας: «Ήταν πολύ σημαντική η αντίστασή τους διότι έθεσαν τα θεμέλια 

επικράτησης εκπαιδευτικών αρχών οι οποίες ισχύουν έως σήμερα». 

Δύο φοιτητές υποστηρίζουν ότι κακώς είναι μόνο εκπαιδευτική αργία, 

θα έπρεπε να είναι γενική: «Το καπιταλιστικό κράτος, θέλοντας να περι-

θωριοποιήσει τη λαϊκή οργή, αποξενώνοντάς την από την υπόλοιπη κοινω-

νία θέτει ως αργία τη συγκεκριμένη ημέρα μόνο για τους εκπαιδευτικούς 

χώρους και όχι για το σύνολο των οργισμένων ανθρώπων». Σε παραπλήσιο 

πνεύμα, ένας φοιτητής εκφράζει τον φόβο του για πιθανή κατάργηση της 

αργίας, χωρίς όμως να δικαιολογεί τη θέση του: «Εύκολα κανείς παρατη-

ρεί την προσπάθεια «ευνουχισμού» του περιεχομένου της «αργίας» μέχρι τη 

στιγμή που θα επιδιωχθεί και πιθανή κατάργησή της». 

Τέλος, ένας φοιτητής, ανατρεπτικά, συνδέει την αργία με την απόδοση 

τιμής στην τρομοκρατική οργάνωση με την επωνυμία 17 Νοέμβρη: «Η 17 

Νοέμβρη είναι εκπαιδευτική αργία, διότι κάποτε υπήρχε μια συμμορία εν 

ονόματι 17 Νοέμβρη, η οποία… έκανε κλοπές, διαρρήξεις, έβαζε βόμβες σε 

τράπεζες κλπ, ε, και είπαμε να την τιμήσουμε και να καθιερώσουμε τη συγκε-

κριμένη μέρα ως εκπαιδευτική αργία. Ντάξι, πιστεύω, κυρίως όλα γίνονται 

για να χάσουμε μάθημα». 

Γενικά, παρατηρείται έλλειψη σαφούς επιχειρηματολογίας, πράγμα που 

αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του ιδεολογικού λόγου. 

2η Κατηγορία: το γεγονός

Μονάδες ανάλυσης και συχνότητα εμφάνισης:
Αγώνας 20
Αντίσταση 16
Εξέγερση 11
Αυτοθυσία/θυσία 9
Διαμαρτυρία 4
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Αντίδραση 2
Διεκδίκηση 2
Ξεσηκωμός 2
Μάχη 1
Εναντίωση 1
Επανάσταση 1
Επεισόδια 1

Τα γεγονότα του Πολυτεχνείου του 1973 παρουσιάζονται από τους φοιτη-

τές ως αγώνας, αντίσταση, εξέγερση και θυσία. 

3η Κατηγορία: Ο «Εαυτός»

Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν πολλά στοιχεία που ενδιαφέρουν την 

Ανάλυση του Λόγου, καθώς θεωρείται ότι μέσω αυτών οι ομιλήτριες/-

ές κατασκευάζουν τη δική τους εκδοχή της πραγματικότητας9: πρόκει-

ται για τη χρήση των προσωπικών αντωνυμιών, τη ζωηρή αφήγηση, αλλά 

και τις γενικευτικές διατυπώσεις (όλοι, κάθε, πάντα). Μέσω του εμείς 

το άτομο αισθάνεται ότι συνανήκει σε ένα σύνολο που, σε φαντασιακό 

επίπεδο, ομογενοποιείται και αποκτά κοινά χαρακτηριστικά. Εξάλλου, «τα 

σύμβολα, οι τελετουργίες και οι επέτειοι… ενώνουν τους ζωντανούς με 

όσους έδωσαν τη ζωή τους για την κοινότητα» (Smith 1991: 163). Εκτός 

από τη χρήση της προσωπικής αντωνυμίας σε αυτή την κατηγορία εξετά-

ζονται επίσης οι λέξεις που αναφέρονται σε σύνολα όπου τα υποκείμενα 

της έρευνας θεωρούν ότι ανήκουν.

Μονάδες ανάλυσης και συχνότητα εμφάνισης:
Εμείς 20 (π.χ. μας απέδειξε/ τιμούμε την αντίσταση των φοιτητών/ 

γιορτάζουμε εμείς/ για να είμαστε ελεύθεροι/ μας ώθησαν να κάνουμε 

το ίδιο/ κανένας άλλος εκτός από «εμάς» δεν θα κατάφερνε να αλλάξει/ 

θυμόμαστε/ παίρνουμε παράδειγμα/ μας διδάσκει/ εμείς οι νέοι/ μας 

επιβάλλουν/ παιδιά σαν εμάς/ φοιτητές σαν εμάς/ μας έδειξαν/ πρέπει 

να θυμόμαστε). 

Έλληνες 6 (ορόσημο για το νεοέλληνα/ το πανελλήνιο συγκινείται και 

αποφασίζει να συνεχίσει τον αγώνα/ για την ελευθερία του ελληνισμού/ 

Είναι ένα γεγονός που δείχνει το δρόμο στον σύγχρονο Έλληνα πολίτη, 

στον σύγχρονο Έλληνα πολιτικό/ σκοπός τους (ενν. των φοιτητών) ήταν 

9 Βλ. Potter & Wetherell 1995. 
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να ξεσηκώσουν όλους τους Έλληνες)

Ελλάδα 5 (την αυτοθυσία τους για την Ελλάδα/ Η γιορτή του Πολυτεχνείου 

είναι μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας/ η 

συμβολή των νέων στο σημερινό πολίτευμα της Ελλάδας/ να δωρίσουν 

στην Ελλάδα την παιδεία και την ελευθερία/ για να απαλλαγεί η χώρα 

μας από τη δικτατορία)

Πατρίδα 2 (αντιστάθηκαν για την πατρίδα, εμείς οι νέοι πρέπει να 

αγωνιζόμαστε πάντα για την πατρίδα μας)

Λαός 6 (αγώνες του λαού/ ο λαός απελπίστηκε από τη σκληρή δικτατορία/ 

φοιτητές, παιδιά και νέος κόσμος αγωνίστηκαν για την ελευθερία του 

λαού/ μια εξέγερση που εξέφραζε και εκφράζει όλον τον ελληνικό λαό/ 

συμμετοχή και του υπόλοιπου λαού/ η πιο σοβαρή εξέγερση του λαού), 

Έθνος 2 (ημέρα εθνικής υπερηφάνειας/ να απαλλάξουν το έθνος από το 

ζυγό της δικτατορίας), 

Όλοι 9 (π.χ. γεγονότα που έχουν χαραχτεί στη μνήμη όλων/ παράδειγμα προς 

μίμηση για όλους τους νέους/ εκφράζει όλον τον ελλην. λαό/ πάλεψαν για 

τα δικαιώματα όλων/ οι νέοι και γενικά όλος ο πληθυσμός/ θα ήταν προς 

όφελός μας να παίρναμε έστω λίγο από το θάρρος τους/ Στάθηκαν το 

παράδειγμα απέναντι σε όλους τους μελλοντικούς μαθητές/ ανεξαρτήτως 

κοινωνικής ομάδας/ το σύνολο της κοινωνίας τους υποστήριξε)

Κάθε 1 (Είναι σημαντικό αυτές οι μέρες να συγκινούν κάθε σοβαρό, να 

σοβαρεύουν κάθε ασυγκίνητο). 

Εξετάσαμε ποιος εννοείται κάθε φορά με την αντωνυμία εμείς: οι φοιτη-

τές, οι Έλληνες; Στις 20 φορές που αναφέρεται συνολικά το εμείς, τις 11 

αναφέρεται στους Έλληνες γενικά και τις 9 σημαίνει «εμείς οι φοιτητές, οι 

νέοι», αναδεικνύοντας έτσι τον ρόλο των νέων στην ιστορία. 

Στη συντριπτική πλειοψηφία τους, όπως ήταν αναμενόμενο, οι φοιτή-

τριες/-ές ταυτίζονται με τους εξεγερμένους του Πολυτεχνείου: εμπλέκο-

νται συναισθηματικά με πολλές προσωπικές αντωνυμίες και με ζωηρή 

αφήγηση των γεγονότων εκείνων των ημερών∙ παρουσιάζονται να συμμε-

τέχουν στον εορτασμό και να αποδίδουν τιμή στους αγωνιστές του Πολυ-

τεχνείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συνολικό αριθμό του δείγματος δε 

φανερώνουν συναισθηματική εμπλοκή μόνο τέσσερις10 απαντήσεις «Η 17η 

Νοέμβρη είναι εκπαιδευτική αργία, επειδή σχετίζεται άμεσα με τη φοιτητική 

κοινότητα και την προσπάθεια των φοιτητών τότε για την κατάρριψη του 

ολοκληρωτικού καθεστώτος που επικρατούσε». 

10 Τέσσερις, αν συμπεριλάβουμε την απάντηση σύμφωνα με την οποία τιμούμε την 17η 

Νοέμβρη ως τρομοκρατική οργάνωση.
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Από τη χρήση του εμείς για αναφορά στους Έλληνες, αλλά και από τη 

χρήση των λέξεων Ελλάδα, Έλληνες, λαός, έθνος, πατρίδα κλπ. γίνεται 

φανερό ότι η εξέγερση του Πολυτεχνείου εκλαμβάνεται ως παλλαϊκή και 

ότι η επέτειος αυτή ανάγεται σε ορόσημο του νεότερου ελληνικού έθνους.

4η Κατηγορία: οι «Άλλοι»

Μονάδες ανάλυσης και συχνότητα εμφάνισης:
Χούντα 32 (η χούντα έσπειρε τον θάνατο/ καταπίεση της χούντας/ αντι-

στάθηκαν στη χούντα), 

Δικτατορία 18 (η δικτατορία χρησιμοποίησε βία/ αντιστάθηκαν στη 

Δικτα τορία), 

Ολοκληρωτικό καθεστώς 1 
Φασισμός/Φασιστικό Καθεστώς 6, Καθεστώς 3, 
Κυβέρνηση 1 (τόλμησαν να σταθούν ενάντια στην Κυβέρνηση)

Ολιγαρχικό Πολίτευμα 1
Σαθρό Πολιτικό Κατεστημένο 1
Συντηρητισμός 1 
Ιμπεριαλισμός 1 
Καπιταλισμός 2
Δεξιά 1

Δικτάτορες 1
Δυνάστης 1 
Φασίστας 1 (άρνηση υποταγής στο φασίστα)

Παπαδόπουλος 4 

- Χουντικοί 3 (οι χουντικοί επιτέθηκαν στο Πολυτεχνείο, οι χουντικοί 

εισέβαλαν με τανκς), Αξιωματικοί της Χούντας 1 (Αξιωματικοί της Χούντας 

μπήκαν μέσα στο Πολυτεχνείο με τα τεθωρακισμένα), Στρατιωτικοί 1 (της 

Χούντας που είχε επιβληθεί από στρατιωτικούς)

- Τανκς 3 (τα τανκς εισέβαλαν με τη βία, τα τανκς μπήκαν στο Πολυτεχνείο, 

οι αρχηγοί της χούντας δε σεβάστηκαν το άσυλο του Πολυτεχνείου και 

εισήλθαν σε αυτό με το τανκς, έθεσαν τον εαυτό τους εμπόδιο μπροστά στα 

τανκς)

- Στρατός 2 (σκοτώθηκαν από τα πυρά του στρατού, ο στρατός αποφασίζει 

να μπει στο Πολυτεχνείο), 
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≠ Συμπατριώτες 2 (βρήκαν τον θάνατο από τους ίδιους τους συμπατριώτες 

τους/ Αυτοί που τους αφαίρεσαν τη ζωή ήταν συμπατριώτες τους, ήταν 

αδέλφια τους Έλληνες. Όλα αυτά έγιναν κατά τη διάρκεια του εμφύλιου 

πολέμου, όπου ο ελληνικός λαός είχε πραγματικά διχαστεί. Ιστορική 

ανακρίβεια). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτή την κατηγορία αποτελεί το γεγονός ότι 

ως αντίπαλος των εξεγερμένων εμφανίζεται γενικώς η δικτατορία. Αυτή 

επιτίθεται στους κλεισμένους στο Πολυτεχνείο. Τρεις φοιτήτριες/-ές 

αναφέρονται «στο τανκς που εισέβαλε», αλλά όχι στο ποιοι το οδηγού-

σαν. Δύο πάλι αναφέρονται στον στρατό, όχι στους στρατιώτες, ενώ δύο 

άλλες/-οι παρουσιάζουν τους αξιωματικούς της χούντας ως υπεύθυνους 

για τα γεγονότα. Μονάχα ένας αναφέρεται στους υποστηρικτές και τους 

στρατιωτικούς της χούντας και ένας ακόμη στους συμπατριώτες τους που 

τους θανάτωσαν. (Ακόμη ένας γράφει για τους συμπατριώτες τους που 

τους σκότωσαν, συγχέοντας όμως την περίοδο εκείνη με την περίοδο του 

εμφυλίου, οπότε πρόκειται για λαθεμένη γνώση). 

5η Κατηγορία: Ιδανικά

Μονάδες ανάλυσης και συχνότητα εμφάνισης:
Δημοκρατία 19 
Φιλελευθερισμός 1
Δικαιώματα 10
Ιδανικά 8
Ιδεώδη 3
Αξίες 4
Ιδέες 2
Δικαιοσύνη 3 
Ελευθερία 13
Παιδεία 8 (για μια καλύτερη παιδεία)

Καλύτερο μέλλον 6 (για το καλό των επόμενων γενιών, για ένα 

καλύτερο αύριο)

Ελευθερία του λόγου 5 
Ηρωισμός (ήρωες, ηρωικός) 6

Ο λόγος των φοιτητριών/-ών είναι ιδεολογικός. Αναφέρονται στα 

ιδανικά όσων αγωνίστηκαν στο Πολυτεχνείο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται 
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στα ιδεώδη της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της 

Παιδείας. Για τη Δημοκρατία μάλιστα γράφεται: «Η δημοκρατία είναι το 

μόνο πολίτευμα που αξίζει στους ελεύθερους ανθρώπους και ειδικότερα 

στους πολίτες μιας χώρας που γέννησε η ίδια τη δημοκρατία». Είναι σαφής 

η συνέχεια που επιδιώκεται να δοθεί όσον αφορά τη σχέση της χώρας με 

τη δημοκρατία. Η αίσθηση αυτή της συνέχειας αποτελεί βασικό συστατικό 

της εθνικής ταυτότητας. 

Εξάλλου, οι εξεγερμένοι του Πολυτεχνείου συχνά παρουσιάζονται ως 

ήρωες. «Η έννοια του ηρωισμού είναι αλληλένδετη με αυτήν της αγάπης 

για την πατρίδα και είναι ένα από τα περισσότερο αποτελεσματικά όπλα 

του ελληνικού έθνους… Ο ηρωισμός, κοινή κληρονομιά των Ελλήνων, 

είναι το πολυτιμότερο μέσον της εθνικής ενότητας και συνέχειας» (Αγγε-

λόπουλος 2000: 332). 

 

6η Κατηγορία: Συνθήματα

Αυτή η κατηγορία εμπίπτει στο πλαίσιο της Ανάλυσης του Λόγου, καθώς 

τα συνθήματα είναι στοιχεία διακειμενικότητας11. Κατά τον Reboul (1975: 

93), τα πιο αποτελεσματικά σλόγκαν είναι τα ιδεολογικά. Τα συνθήματα 

μπορούν να εκληφθούν ως τα κατεξοχήν ιδεολογικά σλόγκαν. Εξάλλου, 

φαίνεται ότι «λειτουργούν ως κοινοί τόποι με τους οποίους μπορεί κανείς 

να ταυτιστεί συναισθηματικά και με αυτόν τον τρόπο εδραιώνουν τη σχέση 

όσων τα χρησιμοποιούν» (Amossy 1982: 37). 

Μονάδες ανάλυσης και συχνότητα εμφάνισης:
«Ψωμί Παιδεία Ελευθερία» 10 (Τα συνθήματα που χρησιμοποίησαν οι τότε 

φοιτητές (Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία) είναι σημαντικά και στις μέρες μας).

«Δε θα περάσει ο φασισμός» 1

2.5.2 Συμπεράσματα από την Ανάλυση Περιεχομένου και την Ανάλυση 
Λόγου

Στην κατηγορία «Η νοηματοδότηση της εκπαιδευτικής αργίας», στο 

σύνολο σχεδόν των απαντήσεων η εκπαιδευτική αργία συσχετίζεται με το 

γεγονός ότι στο Πολυτεχνείο αγωνίστηκαν φοιτητές κατά της δικτατορίας. 

11 Για την έννοια της διακειμενικότητας στην Ανάλυση του Λόγου βλ., μεταξύ άλλων, 

Μaingueneau 1996. Για μια ευρύτερη ανάλυση της έννοιας της διακειμενικότητας βλ. 

Genette 1982: 8.
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Στην κατηγορία «τα γεγονότα», οι λέξεις που χρησιμοποιούνται για να 

χαρακτηρίσουν όσα συνέβησαν στις 17 Νοέμβρη 1973 είναι αγώνας, αντί-

σταση, εξέγερση και θυσία. Πρόκειται για λέξεις έντονα ιδεολογικά φορτι-

σμένες, χαρακτηριστικές του ιδεολογικού λόγου. 

Στην κατηγορία «Εμείς», στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι ερωτηθέ-

ντες εμπλέκονται συναισθηματικά με πολλές προσωπικές αντωνυμίες και 

με ζωηρή αφήγηση των γεγονότων εκείνων των ημερών. Παρουσιάζονται 

να ταυτίζονται με τους εξεγερμένους του Πολυτεχνείου, να συμμετέχουν 

στον εορτασμό και να αποδίδουν τιμή στους αγωνιστές του Πολυτεχνείου. 

Το πιο ενδιαφέρον ίσως εύρημα της έρευνας ήταν ότι η εξέγερση του Πολυ-

τεχνείου εκλαμβάνεται ως παλλαϊκή και ότι η επέτειος αυτή ανάγεται σε 

ορόσημο του νεότερου ελληνικού έθνους.

Στην κατηγορία «οι Άλλοι», ως αντίπαλος των φοιτητών του Πολυ-

τεχνείου παρουσιάζεται το δικτατορικό καθεστώς, μια απρόσωπη οντό-

τητα. Οι αναφορές στον «άλλο» είναι σύμφωνες προς την αντίστοιχη του 

παλλαϊκού «εμείς», που προηγήθηκε. Η παραπάνω παρουσίαση φαίνεται 

να συμπίπτει με τα λεγόμενα του εισαγγελέα της δίκης των 21 της χούντας 

κ. Σταμάτη: «Στο εδώλιο του κατηγορουμένου δεν βρίσκεται ο ελληνι-

κός στρατός αλλά ελάχιστοι επίορκοι αξιωματικοί, που χρησιμοποίησαν 

τα όπλα, τα οποία τους εμπιστεύθηκε η Πατρίδα για να καταλύσουν το 

δημοκρατικό πολίτευμα, να στερήσουν τον ελληνικό λαό από την ελευ-

θερία του και να επιβάλουν μια ωμή επταετή δικτατορία» (Η δίκη των 21 

της χούντας, ΤΟ ΒΗΜΑ, 25.8.1975). Φαίνεται ότι η ενωτική αυτή οπτική 

ενσωματώθηκε στη συνέχεια στη συλλογική συνείδηση. 

Στην κατηγορία «Ιδανικά», ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα ιδεώδη της 

Δημοκρατίας, της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και λιγότερο συχνά της 

Παιδείας, ενώ συχνά οι φοιτητές του Πολυτεχνείου αποκαλούνται ήρωες. 

Τέλος, στην κατηγορία «Συνθήματα», παρατηρείται συχνά κατά λέξη 

αναπαραγωγή των συνθημάτων που χρησιμοποιούσαν τότε οι φοιτητές. 

Εκφράζεται έτσι σεβασμός τόσο προς αυτούς που τα χρησιμοποιούσαν 

όσο και προς το ίδιο το περιεχόμενο των συνθημάτων. Οι γράφουσες/-

οντες τα ενστερνίζονται και τα επικαιροποιούν παρά τη στερεοτυπικότητά 

τους (βλ. Dufays 1994: 248). 

Όπως άλλωστε είχαμε υποθέσει, ο λόγος των φοιτητριών/-ών μας έχει όλα 

τα χαρακτηριστικά του ιδεολογικού λόγου:

α) είναι αξιολογικός, στηρίζεται σε λέξεις – αξίες (λαός, ιδανικά, δημο-

κρατία, παιδεία, ήρωες, θυσία) και άρα αποκλείει την αμφισβήτηση. Η 

δημοκρατία μάλιστα ανάγεται στο υπέρτατο αγαθό και ο αγώνας για τη 

διασφάλισή της αποδεικνύει τη συνέχεια του λαού που τη γέννησε. 
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β) έχει στοιχεία στερεοτυπικά (βλ. χρήση συνθημάτων),

γ) χαρακτηρίζεται από έντονη δεοντική τροπικότητα (δηλ. υπαγο-

ρεύει τι πρέπει να γίνει: «Πρέπει να τους τιμούμε»), διδακτισμό («(φωτεινό) 

παράδειγμα»/ «πρότυπο αυτή η μέρα για τη σημερινή εποχή») και έλλειψη 

σαφούς επιχειρηματολογίας.

Από την ανάλυση των κειμένων επιβεβαιώθηκε η υπόθεσή μας ότι οι 

φοιτήτριες/-ές θα εκφράσουν τα δημοκρατικά τους πιστεύω μέσα από ιδεο-

λογικό λόγο, αλλά αποδείχτηκε ότι προχωρούν πιο πέρα, καθώς ανάγουν 

τη 17η Νοέμβρη σε ορόσημο της νεότερης ελληνικής ιστορίας βλέποντας 

την εξέγερση αυτή ως αγώνα ολόκληρου του λαού. 

3. H ανάγνωση της επετείου υπό το πρίσμα της Κοινωνικής Σημειωτικής

Στο σημείο αυτό θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε αναλυτικότερα στον 

κόσμο των σημασιών που παράγονται από τον εορτασμό της επετείου, 

όπως φαίνεται να τις αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες στην έρευνα. 

Για το σκοπό αυτό, θα εφαρμόσουμε τα εργαλεία που μας παραδίδει η 

Κοινωνική Σημειωτική σε δύο επίπεδα εξέτασης που σχετίζονται μεταξύ 

τους και αφορούν:

α) τα νοήματα που προκύπτουν από την επετειακή αργία και

β) τα νοήματα που προκύπτουν από τα κείμενα των φοιτητών.

Σύμφωνα με τη θεωρία της σημειωτικής ο κόσμος είναι ένα κείμενο 

ανοιχτό που γράφεται, διαγράφεται και ξαναγράφεται, ενώ οι άνθρωποι 

είναι ταυτόχρονα συγγραφείς και αναγνώστες του (Πασχαλίδης 1996: 19). 

Οι αναγνώσεις αυτές δημιουργούν ποικίλες πολιτικές, κοινωνικο-οικονο-

μικές και πολιτισμικές προεκτάσεις, καταλήγοντας σε συλλογικές παρα-

στάσεις (Hall & Gieben 2003: 347-352) που αντιστοιχούν σε συστήματα 

σημασιών (Eco 1988: 27-29) και κοινωνικά πεδία παραγωγής νοήματος. 

Προβάλλουν έτσι έννοιες, ιδεολογήματα και συναισθήματα, αποκαλύ-

πτουν αιτιώδεις συνάφειες, δημιουργούν προσδοκίες και σηματοδοτούν 

πολιτισμικές ταυτότητες, ενώ παράλληλα αναπαράγουν και ενισχύουν τις 

κυρίαρχες ερμηνείες της πραγματικότητας.

Από την άλλη μεριά οι συλλογικές παραστάσεις μετασχηματίζονται 

σε κοινωνικές πρακτικές, αποτελώντας μορφές λόγου που συνδυάζουν 

μία ποικιλία από σημειωτικούς τρόπους (semiotic modes): προφορικό και 

γραπτό λόγο, εικόνα, κινούμενη εικόνα, φωτογραφία, σχέδιο, μουσική, ήχο 

κ.λπ. (Van Leeuwen 1999: 156-188). Έτσι, ο κόσμος γίνεται αντιληπτός 

μέσα από ένα ευρύ φάσμα μέσων και επικοινωνιακών πόρων, ενώ η κατα-

νόησή του εξαρτάται από την κοινωνική και πολιτισμική δύναμη των κειμέ-
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νων, των εικόνων και των συναφών κοινωνικών πρακτικών στις οποίες 

αποτυπώνεται (Cope & Kalantzis 2000). Μια τέτοια περίπτωση κοινωνι-

κής πρακτικής που αναπλαισιώνει το νόημα του κόσμου μέσα από ποικί-

λους επικοινωνιακούς πόρους αποτελούν οι επέτειοι.   

Σύμφωνα με τη σημειωτική αυτή προσέγγιση, θεωρούμε ότι η επέτειος 

του Πολυτεχνείου – δηλαδή η αναφορά σε  μία σειρά γεγονότων που προη-

γήθηκαν και έφτασαν στην κορύφωσή τους τη συγκεκριμένη ιστορική 

στιγμή της 17ης Νοέμβρη 1973 – αποτελεί ένα σημειωτικό σύστημα που 

χαρακτηρίζεται από τα εξής: ιδεολογική, πολιτική και κοινωνική δύναμη 

των κειμένων, των εικόνων και των συναφών κοινωνικών πρακτικών που 

χρησιμοποιεί, πολυπλοκότητα, καθώς και ισχυρές ιστορικές, κοινωνι-

κές και συναισθηματικές φορτίσεις. Η λειτουργία του συστήματος αυτού 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας συνολικής κοινωνικής δομής, ενώ τα 

κρίσιμα σημεία της νοηματικής εσωτερικής του οργάνωσης αναφέρο-

νται στα εξής: στην εξέγερση των φοιτητών κατά της χούντας, τις αξίες 

οι οποίες ενέπνευσαν τους εξεγερμένους, το φόβο ή/και τον εφησυχασμό 

των πολιτών, την απειλή των στρατιωτικών τανκς, την εισβολή του τανκ 

στο Πολυτεχνείο, τις εκκλήσεις των έγκλειστων φοιτητών, την αντίδραση 

των ΜΜΕ κ.λπ.12 Χρήστες του παραπάνω σημειωτικού συστήματος είναι 

ολόκληρη η κοινωνία, η οποία είτε βιώνει είτε παρακολουθεί κάθε χρόνο 

τις εκδηλώσεις της επετείου από τις σχολικές «γιορτές» και τα μέσα ενημέ-

ρωσης. Μεταξύ των κοινωνικών ομάδων που εμπλέκονται στις πρακτικές 

νοηματοδότησης του χρονικού περιλαμβάνονται κατεξοχήν οι μαθητές, οι 

φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί. 

Τα κείμενα των φοιτητών, από την άλλη μεριά, αποτελούν επίσης 

σημειωτικούς πόρους, οι οποίοι προσφέρουν αναγνώσεις για την ανακα-

τασκευή της γνώσης που αναπαριστούν. Έτσι, όπως ήδη ειπώθηκε, η σημει-

ωτική προσέγγιση της επετείου της 17ης Νοέμβρη στην έρευνά μας περνά 

μέσα από δύο επίπεδα: την εξέταση των νοημάτων που προκύπτουν από 

τις εκδηλώσεις της επετείου και την εξέταση των νοημάτων που προκύ-

πτουν από τα κείμενα των φοιτητών13. 

Οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί του δείγματός μας λοιπόν κλήθηκαν να 

νοηματοδοτήσουν τις σημασίες που αναδύονται από τα παραπάνω σημεία, 

με βάση τη γνώση τους, την πρόσληψη και τη διερμηνεία των σημείων που 

12 Εδώ θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν όλες οι κατηγορίες που προέκυψαν από την 

ανάλυση των κειμένων των φοιτητών.

13 Η εξέταση των νοημάτων που προκύπτουν από τα ίδια τα γεγονότα της 17ης Νοέμβρη 

θα αποτελούσε ένα τρίτο επίπεδο σημειωτικής ανάλυσης. Ωστόσο αυτό, όπως αναφέρ-

θηκε και στη γλωσσολογική ανάλυση των φοιτητικών κειμένων, δεν μας απασχόλησε 

ερευνητικά. 
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πραγματοποιούν οι ίδιοι. Οι νοηματοδοτήσεις αυτές περιέχονται στο λόγο 
των κειμένων τους, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και πηγή για τις αναπαρα-
στάσεις που διαθέτουν οι ίδιοι σχετικά με όψεις της πραγματικότητας ως 
προς το υπό εξέταση θέμα. Ο λόγος αυτός επομένως αποτελεί το πλαίσιο 
για την εννοιολόγηση των πραγμάτων, η οποία μπορεί να είναι διαφορε-
τική για το ίδιο θέμα από το εκάστοτε κοινωνικό υποκείμενο, ανάλογα  με 
το τι συμπεριλαμβάνει, τι αποκλείει και τι είδους σκοπιμότητα υπηρετεί 
(Van Leewen 2005: 93-116). Έτσι δικαιολογείται και ο ισχυρισμός μας ότι ο 
λόγος των φοιτητών αντανακλά τον αυτοπροσδιορισμό και τις προσωπι-
κές τους πεποιθήσεις, και επομένως την ταυτότητά τους. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε αναλυτικότερα στο κύριο 
ζητούμενο της έρευνας, που είναι η νοηματική σύνδεση της επετείου με την 
εκπαιδευτική αργία από τους φοιτητές. 

Ο «εορτασμός» της 17ης Νοέμβρη στην εκπαιδευτική πραγματικότητα 
στοχεύει στην εσωτερίκευση από μέρους των μαθητών/φοιτητών ενός 
συγκεκριμένου συστήματος αξιών, που συνδέεται με τα αιώνια ιδανικά 
του ελληνισμού. Στο πλαίσιο αυτού του «εορτασμού», ισχυριζόμαστε ότι 
τα συμβολικά (π.χ. σημαία), τελετουργικά (π.χ. κατάθεση στεφάνου), 
γλωσσικά (π.χ. ομιλίες, συνθήματα) και εξωγλωσσικά (π.χ. πορείες) χαρα-
κτηριστικά της εκπαιδευτικής επικοινωνίας έχουν ως συνέπεια μια καθο-
λική ερμηνεία και κατανόηση της επετείου μέσα από επαναλαμβανόμενα 
μοτίβα και αδιαφοροποίητες νόρμες συμπεριφοράς. Αποτέλεσμα είναι οι 
χρήστες του σημειωτικού αυτού συστήματος να το προσλαμβάνουν και 
να το διερμηνεύουν με τρόπο στερεότυπο, χωρίς να επεξεργάζονται τα 
νοήματα που προκύπτουν στη βάση λογικών επιχειρημάτων, προσαρμο-
σμένων στην ειδική περίπτωση της επετείου που εξετάζουν. 

Η διαδικασία νοηματοδότησης της επετείου ως αργίας των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων στα κείμενα των φοιτητών δεν ακολουθεί μία πορεία λογι-
κών συλλογισμών, αλλά μοτίβα και κοινοτυπίες που φτάνουν στα όρια 
της στερεοτυπικότητας. Συμβαίνει μάλιστα να περιέχονται και αντιφατικά 
νοήματα. Έτσι: 
 • η επέτειος αντί για ημέρα μνήμης εκλαμβάνεται ως «γιορτή»,
 • το νόημα της εκπαιδευτικής αργίας συνδέεται με φορμαλιστικά 

πρότυπα πανηγυρισμών που εξαίρουν τον πατριωτισμό και την 
εθνική υπερηφάνεια, κάτι που κατά κόρον χρησιμοποιούσαν και οι 
πρωταγωνιστές του χουντικού καθεστώτος(!).

Αξίζει εδώ να τονιστεί ότι η νοηματική αυτή σύγχυση εκφράζεται και 
μέσα από τα κείμενα των φοιτητών, ιδίως αν συνδεθεί με τις ιστορικές 
ανακρίβειες που γράφουν ορισμένοι: «τα τανκς μπήκαν μέσα στο Πολυτε-
χνείο», «Όλα αυτά έγιναν κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου, όπου ο 
ελληνικός λαός είχε πραγματικά διχαστεί». 
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3.1 Συμπεράσματα από τη σημειωτική ανάλυση

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, φαίνεται ότι οι φοιτητές-υποψήφιοι 
δάσκαλοι δεν κατανοούν σε βάθος την αξία των νοηματοδοτήσεων που 
προκύπτουν από την επέτειο του Πολυτεχνείου· και αυτό, επειδή συνδέ-
ουν την επέτειο με έννοιες που αφορούν συνολικά, διαχρονικά και αδια-
φοροποίητα τους αγώνες του ελληνισμού για ελευθερία και δημοκρατία, 
χωρίς να αναφέρονται – στον ίδιο βαθμό τουλάχιστον – στην πολιτική και 
κοινωνική διάσταση του γεγονότος (τα ίδια θα μπορούσαν να πουν, για 
παράδειγμα, και για τον απελευθερωτικό αγώνα του ελληνικού έθνους το 
1821). Ο λόγος τους περιορίζεται σε μια ρηχή αιτιολόγηση της εκπαιδευτι-
κής αργίας («ήταν φοιτητές»), καθώς αρκείται στην ταύτιση της ιδιότητας 
των πρωταγωνιστών του ξεσηκωμού με την ιδιότητα της σημερινής μαθη-
τευόμενης και φοιτητιώσας νεολαίας. Αποτέλεσμα είναι το νόημα των 
γεγονότων του Πολυτεχνείου όχι μόνο να χάνεται σε στερεότυπα, αλλά 
και να αλλοιώνεται στη συλλογική συνείδηση των υποψήφιων δασκάλων, 
με αυτονόητες συνέπειες για τις επερχόμενες γενιές. 

Αντίθετα, η αναζήτηση του εκπαιδευτικού νοήματος της επετείου, 
που αποτελούσε και τον πυρήνα της μελέτης μας, με όρους Σημειωτι-
κής θα μπορούσε να καταλήγει στο εξής: οι έννοιες «Πολυτεχνείο 1973» 
και «εκπαίδευση» συναντώνται σε έναν κοινό νοηματικό τόπο, με εξέχο-
ντα χαρακτηριστικά την ελεύθερη, μη χειραγωγημένη σκέψη, την κριτική 
συνείδηση της νεολαίας, την επιβράβευση της πολυφωνίας και την νομιμο-
ποίηση της αντιπαράθεσης ως δημιουργικής διαδικασίας.  

4. Επίλογος

Η επεξεργασία των δεδομένων μας – τόσο με τα εργαλεία της Ανάλυσης 
Περιεχομένου και της Ανάλυσης του Λόγου, όσο και με τα εργαλεία της 
Κοινωνικής Σημειωτικής – καθώς και τα συμπεράσματα που διατυπώθη-
καν αντίστοιχα, δίνουν μια διαφωτιστική εικόνα σχετικά με τις αντιλήψεις 
των φοιτητών για την επέτειο του Πολυτεχνείου, τη σύνδεσή της με την 
εκπαίδευση και την προβολή της ιδεολογικής τους ταυτότητας. Το νόημα 
που αποδίδουν οι φοιτητές στην επέτειο χαρακτηρίζεται από ιδεολογική 
φόρτιση αναφορικά με τον αγώνα των νέων του Πολυτεχνείου για ελευ-
θερία και δημοκρατία. Το νόημα αυτό, ενώ το συνδέουν με την ταυτό-
τητα της νέας γενιάς, δεν το συνδέουν με την εκπαίδευση, παρά μόνο στο 
επίπεδο των ατομικών χαρακτηριστικών που είχαν οι νέοι της εξέγερσης: 
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φοιτητική ιδιότητα, νεαρή ηλικία, αγάπη για την ελευθερία και τη δημο-
κρατία, γενναιότητα, αυτοθυσία. Έτσι, για να αιτιολογήσουν την εκπαιδευ-
τική αργία περιορίζονται στα παραπάνω χαρακτηριστικά με τρόπο στερεό-
τυπο και παγιωμένο, δηλαδή με ιδεολογικό λόγο. Λογικά επιχειρήματα για 
τη σύνδεση της εκπαίδευσης ως διαδικασίας χειραφέτησης και αυτονομίας 
με την επέτειο δεν περνά στο λόγο των φοιτητών, αν και τους τέθηκε το 
σχετικό ερώτημα: Γιατί η 17η Νοέμβρη είναι εκπαιδευτική αργία; 

Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι υιοθετούν και οι ίδιοι τα ιδανικά 
για τα οποία αγωνίστηκαν οι νέοι του Πολυτεχνείου, τονίζοντας έτσι την 
ιδεολογική διάσταση της ταυτότητάς τους. Η ιδεολογία αυτή όμως παρου-
σιάζεται χωρίς κριτική επεξεργασία, αποτυγχάνοντας έτσι να τονίσει τον 
ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτής της επετείου, που είναι βαθύτατα πολιτικός. Σε 
μια προσπάθεια ερμηνείας του γεγονότος αυτού, θα λέγαμε ότι ο λόγος 
των φοιτητών φαίνεται να παραπέμπει στις μεγαλοστομίες των λογι-
δρίων που άκουγαν στα μαθητικά τους χρόνια όταν παρακολουθούσαν 
τις «σχολικές γιορτές», αλλά και στη «συνθηματολογική» χρήση των αντί-
στοιχων εννοιών από τα ΜΜΕ. Οι σημασία των εκπαιδευτικών αντινομιών 
που υπολανθάνουν στα παραπάνω συμπεράσματα, καθώς και οι προεκτά-
σεις των συμπερασμάτων αυτών για την αυτοαντίληψη των φοιτητών ως 
κοινωνικών υποκειμένων και την ευθύνη τους ως μελλοντικών δασκά-
λων – και επομένως για τη διαμόρφωση της ταυτότητας των ίδιων και των 
μαθητών τους – είναι προφανής.  

•
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Διάλογοι κειμένων και συγγραφέων.

Τα κείμενα ως εκφράσεις της γλωσσικής διαπραγμάτευσης 

της ταυτότητας του υποκειμένου

Παρασκευή Σαχινίδου – Μαρία Δημάση

Περίληψη

Η κοινωνική τοποθέτηση της γλώσσας ως μίας δράσης που εμφανίζεται όχι 

αποπλαισιωμένη αλλά μέσα σε κοινωνικά συμφραζόμενα τα οποία διαπραγ-

ματεύεται και έτσι σχετίζεται με την κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότη-

τας, καθώς και η ρευστή αμφίδρομη σχέση της με αυτά αποτέλεσαν την εκκί-

νηση πολλών ερευνών στα πλαίσια της κοινωνιογλωσσολογίας. Η γλώσσα 

αντιμετωπίζεται ως διαδικασία μέσω της οποίας υποστηρίζεται η πραγμάτωση 

κοινωνικών ταυτοτήτων και  η ένταξη των ατόμων σε ομάδες, πολιτισμούς και 

θεσμούς (Gee, 2005: 1). Αυτή η νοηματοδότησή της επηρέασε και τη διδασκα-

λία της στο σχολείο. Ο μαθητής καλείται να ασκηθεί σε ποικίλες επικοινωνι-

ακές συνθήκες και κειμενικά είδη, εκκινώντας από την εμπειρική του πραγ-

ματικότητα και συνεχίζοντας σε σφαίρες της ζωής που εμπειρικά του είναι 

άγνωστες (Kress, 2000). Στην παρούσα εργασία, με σημείο αναφοράς το ΑΠΣ 

για το Λύκειο, αναλύουμε με υλικό τα γραπτά κείμενα μαθητών, τις ταυτό-

τητες των υποκειμένων σε σχέση με το προς ανάγνωση κείμενο, τις οδηγίες 

συγγραφής και το πλαίσιο αξιολόγησης.

Λέξεις κλειδιά : Κείμενο, διαλεκτική φωνών, διαπραγματευτικές κινήσεις, 

σχολική κοινότητα λόγου, ταυτότητα υποκειμένου.         

Γραπτός λόγος – Κείμενο: Διάλογος φωνών και υποκειμένων, ζητήματα 
ταυτότητας  
Το κείμενο δεν αποτελεί ένα στατικό προϊόν με δοσμένα και αδιαπραγμά-

τευτα νοήματα αλλά μία γλωσσική ενότητα με καθορισμένα όρια και εσωτε-

ρική συνοχή. Φέρνει τόσο στοιχεία από τις προθέσεις του δημιουργού όσο 

και νοήματα που συνδέονται με εξωγλωσσικές καταστάσεις και επικοινωνι-

ακές συνθήκες. Τα νοήματά του παράγονται από την ερμηνευτική κοινωνία 

και συμβάλλουν στη δημιουργία συμβάσεων (Fish, 1980: 14).  

Το κέντρο βάρους της άποψης για την κοινωνική διάσταση του γραπτού 

λόγου–κειμένου εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο «το άτομο είναι 

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



συστατικό του πολιτισμού του» (Faigley, 1986: 535). Μιλάμε και γράφουμε 

δομώντας με λόγο μία εικόνα του εαυτού μας, εκφράζοντας έναν προσω-

πικό κύκλο εννοιών με βάση κομμάτια άλλων λόγων και εαυτών, αυτών που 

έχουμε διαβάσει, ακούσει, ζήσει. Η γλωσσική αυτή κατασκευή του υποκει-

μένου/προσώπου δεν είναι ίδια για όλες τις περιστάσεις επικοινωνίας ούτε 

ενιαία στο ίδιο κείμενο, αφού η φωνή του συγγραφέα στην περίπτωση του 

γραπτού λόγου είναι μία επιλογή των κοινωνικά διαθέσιμων πόρων σε μία 

συγκεκριμένη πολιτισμική στιγμή για τη γλωσσική δόμηση του εαυτού του, 

εξαρτάται από την αυτοβιογραφία του και από την ερμηνεία που προβάλ-

λει για την ταυτότητα του αναγνώστη του λόγου του (Hashimoto, 1989· 

Bakhtin, 1986). Ο φορέας του λόγου επομένως τοποθετείται σε μία δυνα-

μική αλληλεπίδραση με τον αποδέκτη του που είτε έχει μπροστά του ως 

ζωντανή παρουσία είτε ως μακρινή αίσθηση. Ο συγγραφέας γράφει κατα-

σκευάζοντας τη δική του ταυτότητα σε σχέση με τις άλλες ταυτότητες και 

λόγους που συνάντησε στη διαδρομή του και ερμηνεύοντας παράλληλα 

και την ταυτότητα του αναγνώστη του αλλά και αντίστροφα. Ο αναγνώ-

στης διαβάζει την ταυτότητα του συγγραφέα την ερμηνεύει, την αξιολο-

γεί και δομεί τη δική ταυτότητα σε σχέση με αυτή (Bizzel, 1994· Ivanic, 

1998· Porter, 1986). Οι διαπραγματευτικές αυτές κινήσεις (Donahue, 2006· 

Francois, 1998) στην περίπτωση του γραπτού λόγου που έχει υψηλή αξιο-

λόγηση στις δυτικές κοινωνίες, συνιστούν παράλληλα και ερμηνείες και 

αξιολογήσεις των πιθανών θέσεων (Jaff e, 2009) των υποκειμένων που 

εμπλέκονται σε μία επικοινωνιακή περίσταση και οι φωνές τους έχουν ήδη 

κατοικηθεί από άλλους, φέρουν φορτία προσωπικής βιογραφίας και πολι-

τισμού ενσυνείδητα ή όχι. Είναι εμφανής επομένως η διαλεκτική, πολυ-

φωνική ταυτότητα των λόγων, γραπτών και προφορικών, που δομούν την 

ταυτότητα των υποκειμένων και των κειμένων τους. 

Η σχολική κοινότητα λόγου ως πλαίσιο παραγωγής γραπτού λόγου 
Η έννοια του γραμματισμού ή της εγγραμματοσύνης δεν είναι σταθερά 

οριοθετημένη και δεν παραπέμπει σε ομοιογενείς χρήσεις του γραπτού 

λόγου αλλά ορίζεται ως μία επικοινωνιακά διαρκώς δομούμενη διαδικασία 

(Barton & Hamilton & Ivanic, 2000· Kress, 2000). Επαναπροσδιορίζεται με 

σημείο αναφοράς τις συνιστώσες του εκάστοτε επικοινωνιακού και πολι-

τισμικού περιβάλλοντος. Θεωρείται πρακτική που δεν αναφέρεται μόνο 

στις ανθρώπινες πράξεις αλλά και στις αξίες και τις ιδεολογίες που περι-

βάλλουν τη χρήση του γραπτού λόγου στην περίπτωσή μας (Baynham, 

2002: 11). Έχει αντικατασταθεί στον επιστημονικό διάλογο από αυτή των 

πολυγραμματισμών που αναδεικνύουν την ετερογενή φύση του γραπτού 

λόγου, την ποικιλόμορφη φύση της εγγραμματοσύνης, όπως διαμορφώνε-
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ται σε σχέση με το κοινωνικό πλαίσιο (Barton & Hamilton & Ivanic, 2000). 
Βασική μονάδα για τον ορισμό του είναι το κείμενο του οποίου η ανάγνωση 
και παραγωγή θεωρούνται κοινωνικά προσανατολισμένες διαδικασίες.

Η σχολική κοινότητα είναι μία κειμενική κοινότητα λόγων και πρακτι-
κών με την έννοια της ομάδας ατόμων που επικοινωνούν στο πλαίσιο 
συγκεκριμένου σχολικού προγράμματος με ορισμένους τύπους κειμένων 
(Swales, 1990· Johns, 1997). Οι μαθητές στο σχολείο έρχονται σε επαφή με 
τους γραμματισμούς των κοινωνικών θεσμών και στη συνέχεια διαμορφώ-
νουν τις ταυτότητές τους με την εισαγωγή τους σε συγκεκριμένα κοινω-
νικά περιβάλλοντα αποκτώντας πρόσβαση στην κατανόηση και παρα-
γωγή διαφόρων ειδών λόγου και κειμένων. 

Όλα αυτά συνεπάγονται σημαντικές αλλαγές στο περιεχόμενο του 
σχολικού γραμματισμού (Aronowitz & Di Fazio, 1994), καθώς και μεθο-
δολογικές αλλαγές στη διδασκαλία και τη μάθηση του γραπτού λόγου και 
τη διερεύνηση της μεταξύ τους σχέσης. Η διδασκαλία του γραπτού λόγου 
αξιολογείται ως σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση των παιδα-
γωγικών υποκειμένων (Bloome et al., 2005: 53). Τα μαθήματα και ιδιαίτερα 
το γλωσσικό, με σημείο αναφοράς το Αναλυτικό Πρόγραμμα, το σχολικό 
εγχειρίδιο και τη διδασκαλία, διαμορφώνουν ένα πλαίσιο πρακτικών γραμ-
ματισμού, ενώ οι αντιλήψεις των υποκειμένων γι’ αυτόν επηρεάζουν σημα-
ντικά τη μάθηση (Barton & Hamilton, & Ivanic, 2000: 14). 

Η υπόθεση που κάνουμε για τις ανάγκες της εργασίας σχετικά με 
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι ότι οι κρίσεις του μαθητευόμενου 
συγγραφέα προσαρμόζονται σε κοινοτυπίες απόψεων, επικοινωνιακών, 
κειμενικών, γλωσσικών χαρακτηριστικών, στις θέσεις δηλαδή που ο μαθη-
τευόμενος συγγραφέας πιστεύει ότι κυριαρχούν σε μία συγκεκριμένη πολι-
τισμική δομή. Αυτές τις θέσεις προβάλλει ως αποκτήματα  και κριτήρια του 
αναγνώστη/δασκάλου και αξιολογητή του κειμένου στη σχολική κοινό-
τητα. Για να διασφαλίσει την ένταξη του στην κοινότητα λόγου της σχολι-
κής τάξης μιμείται τις θέσεις που προβάλλονται. Η επαναληπτικότητα 
των απόψεων, η ενσωμάτωσή τους στα σχολικά βιβλία, η αποτύπωσή τους 
στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, η έκφραση και η πρακτική τους 
από τον δάσκαλο, το τροφοδοτικό κείμενο που προηγείται της δικής του 
γραφής και οι αξιολογικές κρίσεις για το δικό του γραπτό κείμενο από τον 
δάσκαλο στοιχειοθετούν το περιβάλλον του γραπτού λόγου της σχολικής 
κοινότητας από το οποίο ο μαθητής εικάζει τι είναι αποδεκτό ως κυρίαρχο 
και τι θεωρείται περιφερειακό και άρα είναι πιθανό να μην γίνει αποδεκτό 
και επομένως να μεταφραστεί ως αποτυχία ή λάθος.  

Η γλωσσική αυτονομία του υποκειμένου ως έκφραση της ταυτότητάς του 
Η διδασκαλία του γραπτού λόγου, στο πλαίσιο των πρακτικών και των 
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συμβάντων γραμματισμού με σημείο αναφοράς το επίσημο σχολικό 

πρόγραμμα διαμορφώνεται με βάση:

- την καθοδήγηση των μαθητών από τον εκπαιδευτικό για την εκτέλεση 

των δραστηριοτήτων του προγράμματος με άξονα κείμενα του σχολι-

κού βιβλίου ή άλλα κείμενα που ο εκπαιδευτικός ή οι μαθητές εισάγουν 

προς επεξεργασία (εισαγωγή στο πρόγραμμα-curriculum initiation).

- τη συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικού για την επιτυχή ολοκλήρωση 

των δραστηριοτήτων και στη συνέχεια την διερεύνηση του θέματος για 

την παραγωγή γραπτού λόγου (διαπραγμάτευση του προγράμματος- 

curriculum negotiation). 

- την ανεξάρτητη εργασία κάθε μαθητή που καταλήγει στη συγγραφή 

ενός γραπτού κειμένου, το οποίο στη συνέχεια τίθεται υπό συζήτηση 

και σχολιάζεται στην τάξη (κλείσιμο του προγράμματος διδασκαλίας- 

curriculum closure) (Christie, 1997: 149-150).

Το γλωσσικό μάθημα, όπως και τα άλλα, συμβάλλει στη διαμόρφωση 

συγκεκριμένου είδους εγγράμματων ταυτοτήτων που υιοθετούν διαφο-

ρετικές θέσεις απέναντι στα κείμενα και το γραμματισμό αλλά και μέσα 

στον κόσμο και την κοινωνία (Bloome et al., 2005: xvii) με δεδομένο ότι η 

ταυτότητα κάθε υποκειμένου δεν έχει ένα στατικό και ενιαίο χαρακτήρα, 

αλλά παρουσιάζει ποικίλες εκδοχές ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο στο 

οποίο τοποθετείται (Fairclough, 2003: 112· Gee, 2005: 26). Η ομάδα καθη-

γητών και μαθητών που μετέχουν στο γλωσσικό μάθημα αποτελεί κοινό-

τητα λόγου που κατορθώνει ή όχι να μοιράζεται πρακτικές και αντιλήψεις 

σε σχέση με τα κείμενα και το γραμματισμό γενικότερα (Hyland, 2008: 

549). Ο χαρακτήρας της κοινότητας λόγου κατά περίπτωση δεν καθορί-

ζεται απόλυτα από το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό και πολιτικό πλαί-

σιο. Ανιχνεύεται στις εκάστοτε γλωσσοδιδακτικές κειμενικές πραγματώ-

σεις και πρακτικές και στο ιδεολογικό τους υπόβαθρο, με άλλα λόγια στα 

κειμενικά είδη με τα οποία σχετίζονται οι πρακτικές της κοινότητας και 

στο είδος των πρακτικών αυτών (Hyland, 2008: 547), καθώς και στη διδα-

κτική διαδικασία, όπου παράλληλα με τη διαμόρφωση ταυτοτήτων των 

μετεχόντων καθηγητών και μαθητών, αυτοί  έχουν ενεργητικό ρόλο και 

αναπτύσσουν προσωπικές πρωτοβουλίες και έτσι, δυνητικά τουλάχιστον, 

συνδιαμορφώνουν τις δομές του γλωσσικού μαθήματος και τους λόγους 

αυτών των δομών.

Για την ελληνική πραγματικότητα, το ζητούμενο στα πλαίσια της γλωσ-

σικής αγωγής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τα αναλυτικά 

προγράμματα, είναι η αυτονομία από το προς επεξεργασία κείμενο, που 

νοείται ως η κριτική επαναδιαπραγμάτευσή του με ένα νέο κείμενο. Η 

μαθητεία στη γλώσσα ξεκινά σύμφωνα με τα ΑΠΣ και ΔΕΠΣ ως συνει-

122 Παρασκευή Σαχινίδου – Μαρία Δημάση



δητοποίηση και προοδευτικά φτάνει στην αξιολόγηση των πράξεων που 

κάνουμε με τη γλώσσα. Η συνειδητοποίηση και αξιολόγηση είναι πράξεις 

αυτονομίας αφού προϋποθέτουν ότι ο μαθητευόμενος συγγραφέας παίρ-

νει αποστάσεις από τις φωνές των κειμένων και υποκειμένων με τα οποία 

έρχεται σε επαφή. 

Η αυτονομία του λόγου του εκπαιδευόμενου συγγραφέα δεν πρέπει να 

περιορίζεται μόνο στην ποσότητα και ποικιλία των φωνών, των λόγων του 

και στην απόσταση μακρινής ηχώς που αποκτά από αυτούς. Η ικανότητά 

του να επιλέγει τους λόγους που η επικοινωνιακή περίσταση, ο στόχος της, 

οι αποδέκτες της, το είδος του κειμένου, οι κοινωνικές και πολιτισμικές 

συνιστώσες του θέτουν αλλά και η συζήτηση αυτών των θέσεων, διαμορ-

φώνουν την αυτονομία του. Με αυτή την έννοια η αυτονομία του λόγου 

και συνακόλουθα της ταυτότητας των μαθητών θεωρείται κριτήριο της 

γλωσσικής τους ωρίμανσης και αποτιμάται ως επιτυχές αποτέλεσμα της 

γλωσσικής διδασκαλίας και συνακόλουθα του σχολικού γλωσσικού γραμ-

ματισμού. Η αυτονομία του λόγου των παιδιών θεωρείται ένα σημαντικό 

βήμα λογικής και, στην προκειμένη περίπτωση, γλωσσικής εξέλιξης. 

Κάθε προσπάθεια αντιγραφής θεωρείται αποτυχημένη διαπραγμά-

τευση λόγου. Η αντιγραφή προσδιορίζεται αρχικά με ποσοτικά κριτή-

ρια, πόσες δηλαδή λέξεις, φράσεις, προτάσεις, περιόδους αντλεί κάποιος 

από το δοθέν κείμενο. Η ποσότητα αυτή ορίζει την αυτονομία του κειμέ-

νου ή την αντιγραφή του και κατ’ ανάλογο τρόπο την αξιολόγησή του 

(Ivanic, 1998). Η επίδραση των προηγούμενων κειμενικών διαπραγμα-

τεύσεων/συναντήσεων του παιδιού έχει συζητηθεί και έχει αποδειχθεί ότι 

εμφανίζεται στο νέο κείμενο που το καλούμε να παράγει, αλλά ως ηχώ 

μακρινή και όχι ως φωτοαντιγραφική αποτύπωση (Myhill, 2006). Ο διάλο-

γος του κειμένου και του υποκειμένου με άλλα κείμενα και άλλα υποκεί-

μενα είναι βασική θέση της κοινωνικής τοποθέτησης της γλώσσας και της 

γραφής της. Το ερώτημα που τίθεται είναι η δημιουργική συζήτηση που 

ένας τέτοιος διάλογος μπορεί να προάγει ή η επαναδιατύπωση απόψεων, 

κοινωνικών συμβάσεων και γλωσσικών χαρακτηριστικών που με αυτό τον 

τρόπο αναπαράγονται.

Οι επιχειρηματολογικές δεξιότητες ως αντικείμενο διδασκαλίας στην 
ελληνική εκπαίδευση
Η εκτίμηση που τρέφουν οι δυτικές κοινωνίες για την επιχειρηματολο-

γία οφείλεται στο συσχετισμό της με την καλλιέργεια της λογικής και της 

επιστήμης. Είναι αυτονόητος επομένως ο απαιτητικός συνδυασμός λογι-

κών και ψυχοσυναισθηματικών δεξιοτήτων που προϋποθέτει και η συνα-

κόλουθη σύνδεσή της με την εκπαίδευση. Η εκκίνηση της επιχειρηματο-
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λογίας από τις διαφορετικές θέσεις των υποκειμένων την καθιστά βασικό 

εργαλείο των δημοκρατικών κοινωνιών. Τα υποκείμενα υπερασπίζουν ή 

αρνούνται θέσεις και ταυτόχρονα τις ταυτότητες των υποκειμένων που 

εκφράζονται με τις θέσεις αυτές. Η βάση επομένως της επιχειρηματολο-

γίας είναι μια διαλεκτική θέσεων και ταυτοτήτων που διαπραγματεύονται 

τις αλήθειες τους στα πλαίσια σχέσεων εξουσίας ορατών ή μη. 

Ο τρόπος ανάπτυξης των επιχειρηματολογικών δεξιοτήτων στο επίπεδο 

του γραπτού λόγου είναι και αυτός διαλογικός, αφού ως  επιχειρηματολο-

γία νοείται η προσπάθεια του υποκειμένου να πείσει τον αποδέκτη του 

λόγου του για τη θέση που έχει υιοθετήσει, προκαλώντας πιθανόν και 

αλλαγή της διαφορετικής στάσης του. Η αλληλεξάρτηση κατανόησης και 

συγγραφής, δηλαδή ο διάλογος ιδεών συγγραφέα και αναγνώστη, είναι 

εμφανώς ισχυρά εγγύς στη σκοποθεσία του επιχειρηματολογικού κειμέ-

νου (Van Eemeren et al., 1996) του οποίου ο σκοπός επιτυγχάνεται όταν ο 

συγγραφέας κοινοποιεί στον αναγνώστη τις σκέψεις του  τόσο σε επίπεδο 

μακροδομής όσο και στο πλαίσιο των γενικότερων δομικών συμβάσεων 

του επιχειρηματολογικού κειμένου (υπερδομή) (Golder & Coirer, 1996· 

Dolz, 1996) και ο αναγνώστης παρακολουθεί την οργάνωση του λόγου 

του συγγραφέα (Neuman, 2003). Για να ικανοποιήσουν  αναγνώστης και 

συγγραφέας τον τελικό τους στόχο, πρέπει να διαθέτουν μεταγνωστι-

κές δεξιότητες, προκειμένου να διαχειριστούν το γνωστικό τους φορτίο 

(Golder & Coirer, 1996· Fink-Chorzempa et al., 2005).

Για την ελληνική πραγματικότητα στη δευτεροβάθμια λυκειακή εκπαί-

δευση η γλωσσική καλλιέργεια στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη 

των επιχειρηματολογικών δεξιοτήτων του παιδιού, των δυσκολότερων και 

υψηλά αποτιμώμενων λογικών και γλωσσικών κατακτήσεων (Ματσαγγού-

ρας, 2001: 323). Η κατανόηση και η συγγραφή επιχειρηματολογικών κειμέ-

νων ανήκουν στη σκοποθεσία του γλωσσικού μαθήματος και υπαγόρευ-

σαν την επιλογή των κειμένων που διαπραγματεύεται η παρούσα εργασία.

Υλικό έρευνας και μεθοδολογικό πλαίσιο
Η μεθοδολογία έρευνας, με όσα έχουν σημειωθεί, λαμβάνει υπόψη της την 

ετερογένεια και πολυπλοκότητα της κατασκευής των κειμένων των μαθη-

τών. Το μεθοδολογικό  πλαίσιο για την ερμηνευτική ανάλυση που ακολου-

θεί στηρίζεται στις αρχές:

- της λειτουργικής γλωσσολογίας: το κείμενο συνδέεται με την εκάστοτε 

επικοινωνιακή περίσταση που ορίζεται πολιτισμικά. Το υποκείμενο του 

λόγου ηχεί με τον λόγο του και τις πολιτισμικά τοποθετημένες επιλογές 

του, την εκάστοτε επικοινωνιακή συνθήκη (Halliday, 1987· Paltridge, 

1997).

124 Παρασκευή Σαχινίδου – Μαρία Δημάση



- της θεωρίας σύνθεσης κειμένων: συζητά τις διαδικασίες με τις οποίες οι 

μαθητές εισάγονται στον γραπτό λόγο στα πλαίσια της εκπαίδευσής 

τους (Fulkerson, 2005· Bautier, 1995· Bizzel, 1994). Η κοινωνική δόμηση 

της ταυτότητας του συγγραφέα και οι θέσεις που αυτός κατασκευάζει 

με τον λόγο του είναι πολύτιμα εργαλεία για την ανάλυσή μας (Ivanic, 

1998). Η κοινωνική αυτή δόμηση της ταυτότητας πλησιάζει συχνά στην 

αναίρεση του υποκειμένου που παρουσιάζεται ως εκφραστής κοινωνι-

κών περιστάσεων και όχι ως ιδιαίτερο πρόσωπο. Η άποψή μας είναι ότι 

το υποκείμενο διαλέγεται παράλληλα με πολλές ταυτότητες και δομεί 

πολλαπλά τη δική του με τις επιλογές των ψηφίδων που διαθέτει.

- της θεωρίας της  λογοτεχνίας: ανέλυσε τρόπους με τους οποίους τα 

διάφορα γένη λόγου λειτουργούν στις κοινότητες λόγου (Genette, 

2002) και πρόσφερε εργαλεία ανάγνωσης κειμένων (Culler, 1986· Iser, 

1980· Jauss, 1982).

Υλικό έρευνας 
Το υλικό: 24 κείμενα παιδιών. 

Ηλικία: 16 ετών.

Πλαίσιο παραγωγής: τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος της νεοελλη-

νικής γλώσσας.

Θέμα: Ο ελεύθερος χρόνος, η σημασία του και προτάσεις για την αξιοποί-

ησή του. 

Φοίτηση: δυτική Θεσσαλονίκη. 

Σύνθεση πληθυσμού: γηγενείς και αλλοεθνείς, εργατικής τάξης.  

Το πλαίσιο των κειμένων των εκπαιδευόμενων συγγραφέων 
Το κείμενο που δόθηκε προς επεξεργασία στα παιδιά ήταν ένα άρθρο 

κυριακάτικης εφημερίδας χωρίς τίτλο. Πρόκειται για κυρίαρχη πρακτική 

στις τελικές γραπτές εξετάσεις της γλώσσας που στηρίζεται στη λογική ότι 

ο τίτλος παραλείπεται  επειδή αποτελεί αναγνωστική ένδειξη που προδια-

θέτει τον αναγνώστη για μία συγκεκριμένη ανάγνωση. Ο συγγραφέας δεν 

δηλώνεται, πρακτική που διαφέρει από τις συνήθεις. 

Θέμα του κειμένου ήταν ο ελεύθερος χρόνος. Επισημαίνεται η σημασία 

του, παρατίθενται τα αποτελέσματα ερευνών που διαπιστώνουν ότι «δεν 

είναι αγαθό κύριας σημασίας και σοβαρός πολιτιστικός παράγοντας, αφού 

οι περισσότεροι των ανθρώπων τον δαπανούν σε ψυχαγωγία και σε μετα-

μεσονύχτιες απολαύσεις». Σημειώνεται ότι οι λίγοι πράγματι δημιουργούν 

το δικό τους είναι μέσα στον ελεύθερο χρόνο τους και το βγάζουν προς τα 

έξω. Η τέχνη, η ποίηση, η μουσική, η λογοτεχνία το θέατρο και ζωγραφική 

δίνονται ως παραδείγματα αυτής της δημιουργίας που αποτιμάται θετικά. 
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Η χαρά και η ψυχαγωγία που καθορίζονται από τον ελεύθερο χρόνο πλησι-
άζουν έννοιες όπως η ολοκλήρωση και η πολιτική συνείδηση. Οι άνθρωποι 
δεν τον αξιοποιούν προς αυτές τις κατευθύνσεις και αυτό είναι αποτέλε-
σμα, κατά την έρευνα, της οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που 
από την παιδική ηλικία, εξαφανίζει τον ελεύθερο χρόνο και για τα παιδιά 
και την οικογένεια. Μάθηση και εκπαιδευτική διαδικασία συσχετίζονται. 

Από τα παιδιά ζητήθηκε να αποστείλουν ένα κείμενο στην επιτροπή 
του προγράμματος «Βουλή των εφήβων» σχετικά με τον ελεύθερο χρόνο 
των μαθητών και αφού αναφερθούν στη σημασία του, να αναπτύξουν τις 
προτάσεις τους για δημιουργική αξιοποίησή του. Έτσι ορίζεται η οργα-
νωτική του δομή, τι θα γραφεί πρώτο και τι δεύτερο Το είδος του κειμέ-
νου δεν καθορίζεται με σαφήνεια, καθορίζονται όμως τα επικοινωνι-
ακά πλαίσια του λόγου. Το κείμενο προσδιορίζεται επιπλέον από το όριο 
των 300-400 λέξεων. Η πρόσκληση γραφής τοποθετείται  αξιολογώντας 
το θέμα. Η αποτίμηση του ελευθέρου χρόνου είναι θετική αφού γίνεται 
λόγος για σημασία και δημιουργική αξιοποίησή του με την άρρητη άποψη 
ότι ο ελεύθερος χρόνος δεν αξιοποιείται δημιουργικά ή ότι ζητά τις προτά-
σεις των νέων για μια τέτοια αξιοποίηση που μπορεί να διαφέρουν από τις 
μέχρι τώρα υπάρχουσες πρακτικές και σκέψεις. Τα κείμενα συναντώνται 
θεματικά και ευθύς εξ αρχής αυτή η συνάντηση σηματοδοτεί την έναρξη 
συνομιλιών κειμένων και υποκειμένων. Η διάταξή τους, πρώτα το κείμενο 
ανάγνωσης και μετά το κείμενο γραφής, τοποθετεί άτυπα την έναρξη των 
συνομιλιών αυτών στο κείμενο ανάγνωσης που λειτουργεί έτσι τροφοδο-
τικά για την επικείμενη γραφή.

Το κείμενο ανάγνωσης είναι άρθρο ενώ το κείμενο γραφής εντάσσε-
ται στα κείμενα που αποστέλλονται σε επιτροπές αποτελώντας έτσι τμήμα 
ενός διοικητικού κρατικού μηχανισμού. Επομένως τα παιδιά χρειάζεται 
να προβούν και σε μία αλλαγή γένους λόγου (Paltridge, 1996) κατά τη 
συγγραφή του κειμένου τους εγκαινιάζοντας και ένα άλλο διάλογο, ένα 
διάλογο γενών λόγου και ρητορικών τεχνικών που αυτός συνεπάγεται.           

Να σημειώσουμε ακόμα και την ταυτότητα των δύο υποκειμένων 
γραφής, του δοκιμασμένου συγγραφέα ενός κειμένου που επιλέγεται από 
το δάσκαλο και έμμεσα τοποθετείται προτοτυπικά του κειμένου γραφής 
και του εκπαιδευόμενου συγγραφέα, του παιδιού που δοκιμάζεται, αξιολο-
γείται για τη συγγραφική του ικανότητα. Επομένως η θεσμική επιλογή του 
δασκάλου για το κείμενο ανάγνωσης, η διάταξη των κειμένων, η διαφο-
ροποίηση των γενών λόγου, άρθρο και επιστολικό κείμενο και η ταυτό-
τητα των υποκειμένων των κειμένων, εκπαιδευμένος και εκπαιδευόμενος 
συγγραφέας δομούν την επικοινωνιακή περίσταση, τη σχολική κοινότητα 
λόγου και πρακτικής και ταυτόχρονα και το πλαίσιο αξιολόγησης της 

γλώσσας του εκπαιδευόμενου συγγραφέα. 
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Σημεία συνάντησης και απόκλισης στα γραπτά των μαθητών. Ο διάλογος 
με τα κείμενα  
Η συνανάγνωση των κειμένων των παιδιών και του κειμένου που δόθηκε 

για να τροφοδοτήσει τη γραφή τους μας οδήγησε στον εντοπισμό κάποιων 

σημείων συνάντησης και απόκλισης. Οι συναντήσεις αυτές κινούνται από 

τη φωτοαντιγραφική αποτύπωση ως και την αλλαγή σε μικρό ή μεγάλο 

βαθμό των στοιχείων που ο εκπαιδευόμενος συγγραφέας εντόπισε στο 

δοθέν κείμενο. Βέβαια, δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε άλλες διαπραγ-

ματεύσεις που έχει κάνει στο παρελθόν το παιδί με άλλα κείμενα και άλλες 

ταυτότητες συγγραφέων.

Τα σημεία που εντοπίσαμε κατά την παράλληλη ανάγνωση είναι:

- Οι ιδέες και απόψεις/στάσεις από το δοθέν κείμενο.

- Η λογική οργάνωση και οι λεξιλογικοί της δείκτες.

- Οι κοινοί τόποι.

- Τα παραδείγματα.

- Το επικοινωνιακό πλαίσιο. 

- Τα ρηματικά πρόσωπα.

Οι ιδέες και οι απόψεις/στάσεις.

Σημεία συνάντησης των κειμένων

- Ο ελεύθερος χρόνος είναι πολύτιμος και ελάχιστος. Η διαχείρισή του εμπλέ-

κει θεσμούς όπως η εκπαίδευση και ο δήμος. Οι απόψεις συναντώνται 

στο δοθέν κείμενο και στα 24 κείμενα των παιδιών. Είναι όμως απόψεις 

που διαχέονται σε μεγάλο βαθμό στην ελληνική και δυτική κουλτούρα 

και άρα μπορεί να ενταχθούν και στην κατηγορία των κοινών τόπων 

που ενδυναμώνουν επαναλαμβανόμενα στερεότυπα σκέψης και ζωής.

- Όλες οι συνοδευτικές του ελεύθερου χρόνου έννοιες έχουν θετική σημα-

σιοδότηση: χαρά, απόλαυση, ξεκούραση. 

- Το δοθέν κείμενο δίνει μεγάλη έμφαση στον ελεύθερο χρόνο ως δημιουρ-

γία, μια δραστηριότητα που αφήνει κάτι στον ίδιο τον άνθρωπο και 

τους γύρω του. Αυτή η έμφαση υπάρχει σε 7/24 μαθητικά κείμενα. 

- Σε 8/24 μαθητικά κείμενα επισημαίνεται ομόλογα με το προς επεξερ-

γασία κείμενο ότι δεν αξιοποιείται σωστά ή δημιουργικά ο ελεύθερος 

χρόνος, με δραστηριότητες όπως η μουσική, η ζωγραφική, η λογοτε-

χνία. Πρόκειται για επιλογές φανερά ιδεολογικά φορτισμένες, αφού 

θεωρούνται για την κουλτούρα του δυτικού κόσμου ότι προσφέρουν 

στον άνθρωπο ψυχικά, συναισθηματικά. Εδώ να επισημαίνουμε ότι τα 
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κείμενα των παιδιών ακολούθησαν το πλαίσιο του γραπτού λόγου που 

τους ζητήθηκε και αναζητούσε ανάλογες προτάσεις.     

- Σε 20/24 κείμενα των μαθητών η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου είναι 

αποτέλεσμα προσωπικής επιλογής και στα υπόλοιπα 4 κείμενα παρουσι-

άζεται ως θεσμική ευθύνη με την εκπαίδευση, το δήμο και το κράτος να 

συγκεκριμενοποιούν αυτή τη θεσμική διαχείριση. Η τρίτη παράγραφος 

του δοθέντος κειμένου τονίζει μόνο έμμεσα, με την επανάληψη του γ΄ 

πληθυντικού προσώπου, αυτοί, και την τοποθέτησή του στην αρχή των 

προτάσεων, τη σημασία της προσωπικής επιλογής ως του κύριου παρά-

γοντα διαχείρισης του ελευθέρου χρόνου.

- Η σημασία του ελεύθερου χρόνου, που αποτελεί και το πρώτο ερώτημα 

προς απάντηση για τα μαθητικά κείμενα, προκύπτει από την επιμή-

κυνση του εργασιακού, στοιχείο που συναντάται και στα μαθητικά 

κείμενα και στο τέλος του κειμένου προς επεξεργασία.

Σημεία διαφοροποίησης

- Η σύνδεση του ελεύθερου χρόνου με τη χαρά της ζωής στο δοθέν κείμενο 

διαφοροποιείται από τα κείμενα των παιδιών. Το κείμενο προς ανάγνωση 

τη συνδέει έμμεσα με αυτόν αφού υποστηρίζει, χωρίς εμφανή σύνδεση 

με τον ελεύθερο χρόνο, ότι η εργασία εγκλωβίζει τη χαρά της ζωής. 

- Τα παιδιά συσχετίζουν τον ελεύθερο χρόνο με την ξεκούραση που τη 

θεωρούν σημαντική παράμετρό του. Επισημαίνουν με έμφαση τη σημα-

σία της, ειδικά εφόσον η εκπαίδευσή τους καταναλώνει με εντατικούς 

ρυθμούς μεγάλο μέρος του χρόνου τους. Ο ελεύθερος χρόνος επομέ-

νως παρουσιάζεται ως αντίβαρο αυτής της έντασης. Η λέξη χαλαρό-

τητα  εμφανίζεται σε 4/24 μαθητικά κείμενα.

- Τα παιδιά αναφέρουν επιπλέον ως δραστηριότητες δημιουργικής αξιοποί-

ησης τον εθελοντισμό (2 αναφορές), τις βιβλιοθήκες (1 αναφορά). Τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια αναφέρονται ως δράση του ελευθέρου χρόνου 

αλλά όχι δημιουργική.     

- Οι φίλοι και η επαφή μαζί τους είναι το σημείο στο οποίο διαφοροποι-

ούνται 9/24 μαθητικά κείμενα. Το προς επεξεργασία κείμενο παραλεί-

πει αυτή την παράμετρο της κοινωνικής επαφής ως δραστηριότητα του 

ελεύθερου χρόνου. 

- Η εκπαίδευση στο δοθέν κείμενο θεωρείται υπεύθυνη για τη μάθηση 

και μάλιστα για την εκμάθηση διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου. Στα 

μαθητικά κείμενα ελαχιστοποιεί τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών λόγω 

του όγκου των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει. Η εκμάθηση διαχεί-

ρισης του ελεύθερου χρόνου αναφέρεται μόνο σε 3 μαθητικά κείμενα.    
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Η λογική οργάνωση και οι λεξιλογικοί της δείκτες.

Σημεία συνάντησης των κειμένων

- Όλα τα μαθητικά κείμενα, ακολουθούν τις καθιερωμένες οδηγίες για 

την οργάνωση της κειμενικής εικόνας και λογικής: πρώτη παράγραφος 

εισαγωγική στο θέμα, παράγραφοι ανάπτυξης του θέματος και τελική 

επιλογική παράγραφος.

- Η προσπάθεια απόδειξης των θέσεων στα μαθητικά κείμενα και στο 

δοθέν κείμενο στηρίχθηκε σε τρεις ρητορικούς τρόπους, αναμενόμε-

νους στα επιχειρηματολογικά κείμενα, την αιτιολόγηση, το αίτιο και 

αποτέλεσμα και την αντίθεση. Η σημασία του ελεύθερου χρόνου αιτιο-

λογήθηκε μέσω των αποτελεσμάτων του. 

- Στα μαθητικά κείμενα και στο προς επεξεργασία κείμενο εντοπίζουμε μία 

ακόμα βασική σχέση αιτίου και αποτελέσματος: Η οργάνωση της εκπαι-

δευτικής διαδικασίας συρρικνώνει τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. 

- Τα μαθητικά κείμενα διατρέχει μια αντίθεση και ταυτόχρονα μία σχέση 

αιτίου και αποτελέσματος που εμφανίζεται και στο τέλος του δοθέντος 

κειμένου. Ο ελεύθερος χρόνος είναι ελάχιστος σε σχέση με τον εργασι-

ακό, που στην περίπτωση των παιδιών είναι ο χρόνος της εκπαίδευσής 

τους. Όσο αυξάνεται ο εργασιακός χρόνος τόσο μειώνεται ο ελεύθερος.    

  

Σημεία διαφοροποίησης

- Οι δείκτες των σχέσεων αποτελεσμάτων και αιτών  στα μαθητικά κείμενα 

είναι: ώστε να, επειδή, έτσι, γιατί, για να. Το προς επεξεργασία κείμενο 

αντίθετα στηρίζεται περισσότερο σε λέξεις που μεταφέρουν αντίστοι-

χες έννοιες παρά σε τέτοιους εμφανείς κειμενικούς δείκτες. Λέξεις 

όπως: επιπτώσεις, αποτελέσματα, οι ευθύνες, η αφήγηση του τι κάνουν οι 

άνθρωποι στον ελεύθερο χρόνο τους μαζί με τους κειμενικούς δείκτες, σε 

πολύ μικρότερη όμως αναλογία: γι’ αυτό, λοιπόν, αφού, γιατί, με αποτέ-

λεσμα στοιχειοθετούν τη σχέση αιτίου και αποτελέσματος που οικοδο-

μεί το κείμενο. 

- Η αντίθεση ανάμεσα στα αποτελέσματα των ερευνών και στη δημιουργική 

διαχείριση του ελεύθερου χρόνου από λίγους που υπάρχει στο κείμενο 

προς επεξεργασία δεν υπάρχει παρά μόνο σε 2 μαθητικά κείμενα. Το 

κείμενο προς επεξεργασία με ένα άρρητο διδακτισμό επισημαίνει με 

βάση έρευνες τι κάνουν οι άνθρωποι στον ελεύθερο χρόνο τους, το 

οποίο αξιολογεί αρνητικά και τι θα έπρεπε να κάνουν λειτουργώντας 

δημιουργικά, όπως κάνουν οι λίγοι. Στα 17/24 κείμενα των παιδιών το 

δίλλημα αυτό δεν υφίσταται. Καταγράφουν τις δραστηριότητες με τις 
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οποίες ασχολούνται στον ελεύθερο χρόνο τους τις οποίες και δικαιώ-

νουν αιτιολογικά αφού τους προσφέρουν χαρά απόλαυση, ξεκούραση 

και κοινωνική επαφή με τους συνομηλίκους τους και τους αποφορτί-

ζουν από το βάρος των εκπαιδευτικών τους δραστηριοτήτων. 

Οι κοινοί τόποι.
Ως κοινούς τόπους θεωρούμε τις διαδεδομένες πολιτισμικές ερμηνείες για 

ένα ζήτημα σε μία συγκεκριμένη εποχή και κοινωνία, που στηρίζουν και 

αναπαράγουν κυριαρχίες τόσο κοινωνικές όσο και πολιτικές, θρησκευτι-

κές, οικονομικές, γλωσσικές, ιδεολογικές. Οι κοινοί τόποι των κειμένων 

της εργασίας αποκαλύπτουν τις κυριαρχίες σχετικά με τον ελεύθερο χρόνο 

και τη μοιρασμένη γνώση της συγκεκριμένης σχολικής κοινότητας σχετικά 

με αυτές.

Σημεία συνάντησης των κειμένων

- Ένα σημείο συμφωνίας των μαθητικών κειμένων και του κειμένου προς 

επεξεργασία είναι ότι η εκπαίδευση διογκώνει τον εργασιακό χρόνο 

των παιδιών και ελαχιστοποιεί τον ελεύθερο, αντίληψη που διαχέεται 

σε πολλές δυτικές κοινωνίες οι οποίες αναμορφώνουν τα προγράμ-

ματα σπουδών τους ώστε να μειωθούν οι ώρες των καθαρά γνωσιακών 

δραστηριοτήτων. 

- Οι απόψεις ότι ο ελεύθερος χρόνος  είναι χαρά, απόλαυση, απαραίτη-

τος, δημιουργικός χρόνος προς αξιοποίηση αλλά και ελάχιστος είναι 

κοινοί τόποι των δυτικών κοινωνιών που το παιδί εύκολα αναγνωρίζει 

και αναπαράγει.        

                    

Σημεία διαφοροποίησης

- Η έρευνα που κυριαρχεί ποσοτικά στο κείμενο προς επεξεργασία υποστη-

ρίζει ότι ο προς διάθεση ελεύθερος χρόνος δεν αξιοποιείται δημιουρ-

γικά ως αγαθό κύριας πολιτιστικής αξίας και δαπανάται σε ψυχαγωγία 

που συγκεκριμενοποιεί ως μεταμεσονύχτιες απολαύσεις και παρακο-

λούθηση αθλητικών δρώμενων. Οι μαθητές διαφοροποιούνται με τα 

κείμενά τους σε αυτό τον κοινό τόπο, τοποθετώντας την προσωπική 

τους άποψη σε μία πιο ισχυρή θέση σε σχέση με την έρευνα. Στηρίζουν 

και δικαιώνουν τις επιλογές τους, την κοινωνική επαφή με φίλους και 

τις αθλητικές ενασχολήσεις τους.  

Τα παραδείγματα
Τα παραδείγματα που χρησιμοποιούνται για να τεκμηριώσουν τις απόψεις 

των παιδιών σε 9/24 κείμενα είναι αντλημένα από την εμπειρική τους πραγ-
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ματικότητα. Η κοινωνική επαφή με φίλους αναφέρεται σε 9 περιπτώσεις, 

η άθληση σε 8, η μουσική σε 5, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και οι καλλιτε-

χνικές δραστηριότητες σε 3, ο εθελοντισμός σε 2 και η βιβλιοθήκη σε 1. Η 

προσέγγιση με την εμπειρική τους πραγματικότητα στοιχειοθετείται και με 

τη χρήση του α΄ προσώπου που πλησιάζει το εγώ του κειμένου με το πραγ-

ματικό εγώ του υποκειμένου, η οποία προκύπτει και από η διατύπωση του 

προς συγγραφή ζητούμενου κειμένου από τους μαθητές. Τους ζητήθηκε 

δηλαδή να γράψουν ως μαθητές, με μία συγγραφική ταυτότητα επομένως 

που έχουν στην πραγματικότητα.     

Το επικοινωνιακό πλαίσιο
Ακολουθώντας το νόημα της διατύπωσης, καλείστε να αποστείλετε ένα 

κείμενο, τα παιδιά έδωσαν υποτυπωδώς τη μορφή μιας επιστολής μόνο 

σε 6/24 περιπτώσεις. Ο αποστολέας του κειμένου δεν αναφέρθηκε καμία 

φορά και ο αποδέκτης του κειμένου κατονομάστηκε 2 φορές. Η επιστολή, 

βέβαια, δεν διδάσκεται ως είδος κειμένου και η εμπειρική πραγματικότητά 

τους πλησιάζει στα γραπτά μηνύματα των κινητών τηλεφώνων και των 

υπολογιστών, των οποίων η έκταση είναι περιορισμένη. Ωστόσο, η συχνά 

παράλληλη χρήση του α΄ και β΄ προσώπου σε 8 και 7 αντίστοιχα περιπτώ-

σεις φαίνεται να στηρίζει το επικοινωνιακό πλαίσιο που δόθηκε παρά τις 

μη σαφείς περαιτέρω ενδείξεις.

Ένα μόνο κείμενο αυτοχαρακτηρίστηκε ως άρθρο, παρακάμπτοντας το 

επικοινωνιακό περιβάλλον που δημιουργούσε το ρήμα αποστείλετε και 

ακολουθώντας το γένος του κειμένου προς ανάγνωση.  

Τα ρηματικά πρόσωπα
Το τρίτο πρόσωπο εμφανίζεται σε 12/24 μαθητικά κείμενα. Η χρήση του 

μπορεί να αιτιολογηθεί από τη διατύπωση του ζητούμενου κειμένου που 

τοποθετεί την ταυτότητα μαθητής ως άλλη ταυτότητα για τα παιδιά1 σε 

συνδυασμό με την εντύπωση ότι η επιχειρηματολογία στηρίζεται από 

το τρίτο πρόσωπο ως την αντωνυμική έκφραση της παρατήρησης και 

αντικειμενικότητας. 

Το πρώτο πρόσωπο εμφανίζεται σε 8 κείμενα και το δεύτερο πρόσωπο σε 

7 κείμενα σχεδόν παράλληλα το ένα με το άλλο. Η αυτονομία του πρώτου 

προσώπου, και μάλιστα του πρώτου ενικού, αναδεικνύει την πραγματική 

ταυτότητα του συγγραφέα του κειμένου: έφηβος μαθητής που διεκδικεί την 

ειλικρίνεια και αυθεντικότητα των απόψεών του και ακολουθεί τη διατύ-

πωση του επικοινωνιακού πλαισίου. Το β΄ πρόσωπο ανοίγει φαινομενικά 

1 ....να αποστείλετε ένα κείμενο για τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών. 
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ένα διάλογο και στα 7 κείμενα, ακολουθώντας τις επικοινωνιακές συνθήκες 
που υπαγορεύει το ρήμα αποστείλετε αλλά και λειτουργεί αντανακλαστικά 
για το εγώ του συγγραφέα. Ο συγγραφέας μιλά ως μαθητής για τους μαθη-
τές Το εσύ μοιάζει να μιλά με τον εαυτό του και για τον εαυτό του.         

Η διαπραγμάτευση υποκειμένων και κειμένων/ συμπεράσματα
Τα κείμενα των μαθητών αναδεικνύουν στα περισσότερα σημεία τους την 
ιδεολογική σύμπνοια με το κείμενο που τους δίνεται προς ανάγνωση.

Ο ελεύθερος χρόνος έχει αξία, είναι ελάχιστος, δεν αξιοποιείται δημι-
ουργικά παρά από λίγους και η οργάνωση του σχολείου ευθύνεται για την 
μείωσή του. Σ’ αυτό το σημείο υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση. Ο 
όγκος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και όχι τόσο η οργάνωση του 
σχολείου είναι η αιτία για τη μείωση του ελεύθερου χρόνου. Τα παιδιά 
επιμένουν να βλέπουν τον ελεύθερο χρόνο ως χρόνο επαναφόρτισης 
ενέργειας σε 7/24 κείμενα, αντίληψη που τα διαφοροποιεί από το κείμενο 
προς ανάγνωση που, έστω και έμμεσα, θεωρεί τη δημιουργική αξιοποίηση 
διάφορη της ξεκούρασης. Υπάρχει ομοφωνία με το κείμενο επεξεργασίας 
ως προς τις δημιουργικές δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου με προτι-
μώμενη όμως, την ανύπαρκτη στο κείμενο ανάγνωσης, κοινωνική επαφή 
με φίλους.

Οι μαθητές φαίνεται να ακολουθούν το προς επεξεργασία κείμενο ως 
καθοδηγητικό της γραφής τους στο επίπεδο των ιδεών αλλά και όσον 
αφορά τις κυρίαρχες απόψεις για το θέμα, που διαμορφώνουν ένα ισχυρό 
πλαίσιο γραφής στο οποίο και τοποθετούνται με τα κείμενά τους. Διαφο-
ροποιούνται σε κάποια σημεία, τοποθετώντας στο προσκήνιο του λόγου 
του κειμένου τους τη δική τους φωνή. Το θέμα ανήκει στην εμπειρική τους 
πραγματικότητα, παρέχοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να έχουν εμπειρική 
και γνωσιακή ισχύ στο λόγο τους. 

Στην περίπτωση του επικοινωνιακού πλαισίου αντιλαμβάνονται την 
αναγκαία διαφοροποίηση του λόγου σε ένα κείμενο που αποστέλλεται 
χωρίς όμως να την πραγματοποιούν κειμενικά. Σε ένα ποσοστό 50% των 
κειμένων, όταν γράφουν για μαθητές στο γ΄ πρόσωπο τοποθετούνται ως 
άλλα πρόσωπα, ως μία ξεχωριστή ομάδα από αυτή στην οποία ανήκουν 
εισάγοντας έτσι τον εαυτό τους στη θέση του παρατηρητή μίας κατάστα-
σης στην οποία είναι αμέτοχοι ή που έχει ισχύ πέρα από την περιορισμένη 
δική τους πραγματικότητα. Το ενδιαφέρον είναι ότι παράλληλα εμφανίζο-
νται και το α΄ και β΄ πρόσωπο που διεκδικούν την εμπειρική αποτύπωση 
των θέσεων και ταυτόχρονα την ισχύ του υποκειμένου που έχει δική του 
άποψη αλλά και τη ρηματική έκφραση μίας πλευράς της πραγματικής του 
ταυτότητας, αυτής του μαθητή και στην προκειμένη περίπτωση του μαθη-

τευόμενου συγγραφέα.

132 Παρασκευή Σαχινίδου – Μαρία Δημάση



Τέσσερα από τα παιδιά έχουν άλλη μητρική γλώσσα από τα ελληνικά. 

Μητρική γλώσσα για τα δύο είναι η γεωργιανή, η ρωσική και η ελλη-

νική και για τα άλλα δύο η αλβανική. Τα τρία από αυτά βρίσκονται στην 

Ελλάδα τρία χρόνια, αλλά είχαν τακτική επαφή με τα ελληνικά στη χώρα 

τους. Τα κείμενά τους καταλαμβάνουν μία ή δύο παραγράφους. Δεν έχουν 

την οργανωτική δομή των κειμένων με εισαγωγή, κυρίως θέμα και επίλογο. 

Ακολουθούν πιστά τις απόψεις του κειμένου προς επεξεργασία με μόνη 

διαφοροποίηση το α΄ ενικό πρόσωπο που εμφανίζεται σε ένα από αυτά. 

Ένα από τα παιδιά με μητρική γλώσσα τα αλβανικά, καμία προηγούμενη 

επαφή με τα ελληνικά και παραμονή στην Ελλάδα και παρακολούθηση του 

σχολείου πέντε ετών, δεν έγραψε κείμενο.

Η αξιολόγηση των κειμένων που παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο βαθμό 

επιλεκτικής προσαρμογής, όχι όμως και αντιγραφής, στο προς επεξεργα-

σία κείμενο, είναι θετική. Οι μαθητές με τις υψηλότερες επιδόσεις αντλούν 

στοιχεία από το προς επεξεργασία κείμενο και τα ανασυνθέτουν στο νέο 

επικοινωνιακό πλαίσιο στο οποίο κινούνται. Η αξιολόγηση, βέβαια, είναι 

και αυτή μία πράξη ερμηνείας, όχι η μοναδική. Μέσα στο συγκεκριμένο 

πλαίσιο ερμηνείας, λοιπόν, αποτιμάται θετικά η ανασύνθεση στοιχείων 

του προς επεξεργασία κείμενου. Ευθύς εξ αρχής άλλωστε η τοποθέτηση 

ενός κειμένου προς επεξεργασία δημιουργεί ένα περιβάλλον γραφής που 

τροφοδοτεί αυτή τη διαπραγμάτευση.       

Η γλωσσική κατασκευή της ταυτότητας των μαθητών υφίσταται σε 

ένα θεσμικό πλαίσιο, την εκπαίδευση με φανερές κυριαρχίες. Τα κείμενα 

των εκπαιδευόμενων συγγραφέων αναδεικνύουν διαπραγματευτικές κινή-

σεις προσαρμογής και παράλληλα διαφοροποίησης από αυτές τις κυριαρ-

χίες που στην περίπτωσή μας αποτυπώνονται/αφορούν το κείμενο προς 

επεξεργασία. Μέσα στο ίδιο κείμενο ο συγγραφέας/μαθητής εμφανίζει 

και τις δύο κινήσεις ταυτόχρονα με στόχο να κινηθεί μέσα στο ζητούμενο 

πλαίσιο γραφής και με τρόπο που να αξιολογηθεί θετικά. Δεν μπορούμε να 

μιλάμε για μια ενιαία στάση μέσα στο ίδιο κείμενο αφού οι διαπραγματευ-

τικές ταυτότητες του υποκειμένου εναλλάσσονται (Donahue, 2006· Ivanic, 

1998). Το είδος των διαπραγματεύσεων που αποτυπώνονται στα κείμενα 

των μαθητών εξαρτάται επομένως από την ταυτότητα που τους αποδίδεται 

μέσα στο εκάστοτε πλαίσιο γραφής που οικοδομεί η εκπαίδευση, από την 

ταυτότητα που θέλουν να κατασκευάσουν, από τον επικοινωνιακό τους 

στόχο, από τα όρια που θέτουν τα άλλα υποκείμενα στο επικοινωνιακό 

περιβάλλον του σχολείου και από τις ελευθερίες που αναγνωρίζουν στον 

εαυτό τους. Η μαθητεία γραφής προσδιορίζει τις ελευθερίες αυτές αφού ο 

μαθητής κινείται σε ένα πλαίσιο που δεν γνωρίζει καλά και που χρειάζεται 

να μάθει για να κινηθεί στις δομές του κόσμου μας.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ

Γλωσσική ταυτότητα και ο διάλογος 

με τις ξένες γραμματείες





Ποιος έγραψε το αρχικό κείμενο της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης 

(τέλη 15ου αι.) και γιατί χρησιμοποίησε το λατινικό αλφάβητο;

Günther S. Henrich

Ο Νικόλαος Παναγιωτάκης υπέθεσε ότι η παλαιότερη μορφή1 της ανώνυ-

μης, γραμμένης σε ομοιοκατάληκτους 15σύλλαβους, Παλαιάς και Νέας 

Διαθήκης (στο εξής: ΠΝΔ) προέρχεται από καθολικό ιερέα της Κρήτης 

που σε πολλά θυμίζει τον σύγχρονό του Ανδρέα Σκλέ(ν)τζα, «κανονικό» 

στον Άγιο Τίτο του Χάνδακα από τουλάχιστον το 1470 ώς τον θάνατό 

του, το 1509 ή 1510.2 Του Σκλέντζα σώζονται μερικές προσευχές που 

εξέδωσε δύο φορές η Κακουλίδη (1967 και 1982). Αυτές παραδίδονται στο 

χφ Marcianus graecus IX.17, στα πλαίσια ενός τμήματος (τεύχη 11-14, 

φύλλα 73r-100r), στο τελευταίο φύλλο του οποίου σημειώνεται πως το 

βιβλίο ανήκει σε κάποια κερα-Λένη. Μπορούμε να αποκαλέσουμε λοιπόν 

αυτό το τμήμα «Προσευχητάριο (της κερα-Λένης)». Το ίδιο τμήμα περι-

1 Για το πρόβλημα, εάν οι αναμφίβολες επεμβάσεις του 17ου αιώνα στο παραδομένο 

κείμενο της ΠΝΔ αποτελούν μόνο επεξεργασία (Παναγιωτάκης) ή ολόκληρο δεύτερο 

στρώμα (Πούχνερ), βλ. στο τέλος.

2 Παναγιωτάκης 2004, καʹ με σημ. 2. στη σ. μβʹ τόνισε ότι ήταν σύγχρονοι ο Σκλέντζας 

και ο ποιητής της ΠΝΔ τεκμηρώνοντάς το με σύγκριση (λεʹ κεξ.) των κρητικών γλωσσι-

κών στοιχείων στην ΠΝΔ. (Οι αυτές διατυπώσεις ήδη: Παναγιωτάκης 1993, αναλόγως 

258 με σημ. 2, 269 και από τη σ. 262.) —Ο Παναγιωτάκης άλλωστε δεν έλαβε υπόψη το 

κάπως ασαφές χωρίο για τη Δευτέρα Παρουσία στους στ. 4932-3

 Κάμε μας χρόνους και καιρούς να κάμωμε κανόνα,

 χίλιους και πεντακόσϊους, όχι εις τον αιώνα,

 από το οποίο, φαίνεται, προκύπτει πως οι αμαρτωλοί παρακαλούν τον Θεό να μην 

παραμείνουν αιώνια στην κόλαση, αλλά «(μόνο) 1500 χρόνια». Διερωτώμαι, γιατί ο 

ποιητής διάλεξε αυτόν τον αριθμό (και όχι, π.χ., το 1000)· θα πρόκειται μάλλον (και;) 

για νύξη στο (επικείμενο) έτος 1500 μ.Χ. Όσο για το αρχικό κείμενο υποθέτω ότι το 

πρώτο ημιστίχιο του 4933 ήταν (s)ci ghiglius _ pedacossius (το σ- με τη σημασία του 

μέχρι, πβ. το επόμενο εις)· δεν ήταν βέβαια δυνατόν ο διασκευαστής του 17ου αιώνα 

ν’ αφήσει να παραμείνει μια «προδοτική» χρονολογία από το αρχικό κείμενο. Έτσι θα 

κερδίζαμε έναν terminus ante quem για την αρχική συγγραφή. (Δεν θα είναι και τυχαία 

η χρονική εγγύτητα στην οψιμοβυζαντινή αναμονή της Δευτέρας Παρουσίας – κατά 

την παραλλαγή δʹ της Αποκάλυψης του Ψευδο-Μεθοδίου – για το 1492/93, το τέλος 

της ζʹ χιλιετίας στη βυζαντινή χρονολογία· βλ. γι’ αυτά Brandes 2005, 454/5.)— Για τη 

ζωή του Σκλέντζα βλ. van Gemert 2003, 91 (γέννηση: 1438/39) και 127.

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



έχει και τρεις προσευχές, επίσης σε στίχους, που αποτελούν το τεύχος 13 
(φύλλα 88r-96r), όμως κατά τη γνώμη της Κακουλίδη δεν προέρχονται από 
τον Σκλέντζα· τις ονόμασε α, β και γ. Το ότι και ο συγγραφέας της αρχι-
κής ΠΝΔ ήταν οπαδός του λατινικού δόγματος και πιθανότατα κληρικός, 
προκύπτει από μερικά θεολογικά στοιχεία του έργου, π.χ. την αναφορά του 
καθαρτηρίου (στίχοι 180, 730).

Στο εξής θα δοκιμάσουμε λοιπόν, αν είναι δυνατό να εξευρεθεί και 
το όνομα του ποιητή της αρχικής μορφής της ΠΝΔ, δηλαδή ενός καθο-
λικού κληρικού της Κρήτης γύρω στα 1500· το κείμενο περιέχει μάλιστα 
σαφείς ενδείξεις για την Ανατολική Κρήτη ως τόπο προέλευσης του ποιή-
ματος, ιδίως το εγκλιτικό τως3 αντί τους. Για την ανίχνευση του ονόματος 
του συγγραφέα θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος που ονόμασα ‘αναζήτηση 
κρυπτοσφραγίδας’. Ίσως με την ίδια μέθοδο να είναι εφικτή και η ανεύρεση 
του ονόματος του ποιητή των προσευχών α, β, γ. 

Tι είναι τώρα αυτή η κρυπτοσφραγίδα;

Aσχολούμενος παλαιότερα επανειλημμένως με το ανώνυμα παρα-

δομένο ροδίτικο ποίημα Άλωση Κωνσταντινουπόλεως, το απέδωσα πάλι 

στον Μανόλη Λιμενίτη (παλαιότερα: Εμμανουήλ Γεωργηλλάς), ποιητή 

του δεύτερου μισού του 15ου αιώνα.4 Εξετάζοντας τότε λεπτομερώς τους 

στίχους 1019-10265 διαπίστωσα ένα σύστημα απόκρυψης του ονόματος 

του ποιητή (Ο Μανόλις Λιμενίτης σου), το οποίο αποκάλεσα «κρυπτο-

σφραγίδα»· συνεχίζοντας την έρευνα σε πολλά άλλα κείμενα, μεσαιωνικά6, 

αλλ’ ακόμα και αρχαία, π.χ. σ’ ολόκληρη την Ελληνική Ανθολογία, βρήκα 

πάμπολλα παραδείγματα αυτού του συστήματος. Η σημασία της υπόθε-

σης για ζητήματα πατρότητας ανώνυμων ποιημάτων —μόνο για ποιητικά 

κείμενα πρόκειται— είναι μάλλον προφανής. 
Ανακεφαλαιώνω τις αρχές επισήμανσης αυτού του συστήματος απόκρυ-

ψης του ονόματος ενός ποιητή, το οποίο κατά περίπτωση βρίσκεται συνή-
θως στο τέλος ή (και) στην αρχή του έργου:

1) Δοκιμάζουμε, αν εμφανίζεται το αʹ γράμμα του υποτιθέμενου πάντα 
ονόματος του συγγραφέα στον αʹ στίχο δεδομένου ποιήματος ή 
μέρους του.

2) Προχωρούμε ώς τη β´ εμφάνιση του ίδιου γράμματος.

3 96 φορές, βλ. το Λεξιλόγιο του Λαμπάκη στον Παναγιωτάκη 2004, 226. Ενώ ο τελευ-

ταίος (2004, καʹ) νόμισε ότι δεν είναι βέβαιο, αν ο συγγραφέας της ΠΝΔ προέρχεται 

από τη Δυτική ή την Ανατολική Κρήτη, στη σημ. 3 της ίδιας σελίδας ομολόγησε πως η 

ομοιοκαταληξία μιλώ τως / πρώτος (724/25) ανήκει στο αρχικό κείμενο.

4 Henrich 1993, 325-329· 1994, 132-134· 1997, 167-169 και 183· 2006, B´ 405-414.

5 Ζώρας 1956, 197.

6 Henrich 2005, 649-661.  
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3) Επαναλαμβάνουμε και τα δυο αυτά βήματα για όλα τα άλλα 

γράμματα του ονόματος — η βʹ εμφάνιση του τελικού γράμματος 

πρέπει να συμβαίνει στον τελευταίο (ή προτελευταίο, βλ. 5) στίχο 

της περικοπής.

4) Φυσικά οι αποστάσεις ανάμεσα στα επιμέρους γράμματα (και 

τις επαναλήψεις τους) δεν επιτρέπεται να είναι πολύ μεγάλες: το 

σύνολο των στίχων που περιέχουν τα γράμματα του ονόματος (ή 

του πατριδωνυμικού ή του επαγγέλματος) του ποιητή δεν πρέπει 

να είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό αυτών των γραμμάτων. 

(Επιτρέπεται πάντως και ένας στίχος να μην περιλαμβάνει καθόλου 

γράμμα του ονόματος ή την επανάληψή του· αυτή η εξαίρεση δεν 

ισχύει για τον πρώτο στίχο της περικοπής.)

5) Εκτός από τις «κατιούσες» κρυπτοσφραγίδες, που ξεκινούν από την 

αρχή περικοπής, υπάρχουν και οι «ανιούσες», που ανεβαίνουν από 

το τέλος της· καθόλου σπάνια συνυπάρχουν και οι δύο τύποι στο 

ίδιο σημείο του κειμένου («συνδυασμένες κρυπτοσφραγίδες», βλ. 

όλες τις παρακάτω περιπτώσεις).

6) Πολλές κρυπτοσφραγίδες αποτελούνται όχι μόνο από την ονο-

μαστική ή γενική του ονόματος του ποιητή —ενδεχομένως και από 

το άρθρο—, αλλά περιέχουν και μιαν αποστροφή στον αναγνώστη / 

στους αναγνώστες ή τον φίλο (μαικήνα), στον οποίον απευθύνεται 

ή αποστέλλεται το ποίημα (...σου /ο σος ή ...σας). Eίναι μάλιστα 

δυνατό να επεκτείνονται μ’ ένα ειμί/είμαι (εγώ), ώστε να γίνουν 

ολόκληρη πρόταση. Τέλος σε τέτοια «κρυπτοσφραγίδα-πρόταση» 

μπορεί να είναι υποκείμενο και το ίδιο το «ομιλούν» ποίημα, οπότε 

το όνομα του ποιητή μπαίνει στη γενική. 

Στο εξής λοιπόν δεν θα εξετάσουμε μόνο, αν τα εφτά ποιήματα που 

αναμφίβολα προέρχονται από τον Σκλέντζα περιλαμβάνουν στην αρχή 

και/ή στο τέλος τους κρυπτοσφραγίδες με το όνομά του, αλλά μήπως το 

ίδιο ισχύει και για τα τρία του Προσευχηταρίου, που η Κακουλίδη σημείωσε 

ως α, β, γ, και κυρίως, μήπως τύποι των ονομάτων του Ανδρέα Σκλέντζα 

κρύβονται ακόμα και στην ΠΝΔ. 

Θα μου εναντιωθεί ότι η ΠΝΔ παραδίδεται λατινογράμματη, αλλά οι 

δέκα προσευχές στο ελληνικό αλφάβητο. Πρέπει να λάβουμε όμως υπόψη 

μας κάτι σημαντικό, το οποίο προφανώς διέφυγε των συναδέλφων που ώς 

τώρα ασχολήθηκαν με το Προσευχητάριο: Υπάρχουν σαφέστατες ενδείξεις 

ότι τα δέκα ποιήματα γράφτηκαν αρχικά επίσης στο λατινικό αλφάβητο7 

7 Για την επαναμεταγραφή των προσευχών ακολουθώ το «υποσύστημα» που χρησιμο-

ποιήθηκε στην ΠΝΔ, βλ. τις πανομοιότυπες σσ. μγʹ-μζʹ (ή εδώ τις αντίστοιχες περικο-
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(στην ΠΝΔ απαντούν βέβαια και ορισμένες ποικιλίες γραφών, η αιτία των 

οποίων ενμέρει εξηγείται από την κρητική προφορά8): 

1) Στο ποίημα 1, 65 το πούρικεν του Μαρκιανού χφ (ορθά πού ’βρηκεν) 

εξηγείται από λατινογράμματο προστάδιο *puurichen, επειδή στα 

ελληνικά ου και [v] αντιστοιχούσε ακόμα μόνο το u. Εδώ πρόκειται 

για απλογραφία του -uu- της λατινογράμματης φάσης που πέρασε 

στην ελληνογράμματη μεταγραφή. (Όπως στις επόμενες περιπτώσεις 

2-5, και το ιωτακιστικό λάθος μόνο του θα κινούσε κάποια υποψία 

για μεταγραφή από το λατινικό αλφάβητο.)

2) Στο 1, 182 το ἀτίς σου του χφ σαφέστατα αποτελεί λαθεμένη 

μεταγραφή του *atissu (= ἀτή σου), εφόσον τα ελληνικά εγκλιτικά 

στο λατινοϊταλικό σύστημα γράφτηκαν πάντοτε ενωμένα με την 

προηγούμενη δυνατή λέξη, συνήθεια που είχε ως επακόλουθο το 

μεταφωνηεντικό s- του βʹ προσώπου (su, sas) να διπλασιαστεί, για 

να μη διαβαστεί [z].                       

3) Εσφαλμένο χωρισμό λέξεων συν τονικό και ιωτακιστικό λάθος —

όλα συνέπειες της δυτικής γραφής— βλέπουμε στο 7, 18: εἴδους στο 

χφ (<*idhus), αντί του σωστού ἰδού σ’.  

4) α 8: Ο κώδικας παρέχει τί ζωῆς σου (<*ti soissu) για το ορθό τὴ ζωή_

σου (πβ. 1, 182).

5) γ 142: Το χφ έχει το αντίθετο λάθος μεταγραφής ἐγγίσου (<*engissu) 

για το σωστό ἐγγύς σου.

Λίγες διευκρινίσεις για την παρουσίαση των γραμμάτων στις ακόλουθες 

κρυπτοσφραγίδες:

Στο αριστερό περιθώριο αναγράφονται τα στοιχεία των κατιουσών κρυπτ., 

στο δεξιό περιθώριο αυτά των ανιουσών, στην πρώτη εμφάνισή τους ως 

κεφαλαία, στην επανάληψη ως πεζά. Στο ίδιο το κείμενο τα γράμματα 

των κατιουσών κρυπτοσφραγίδων υπογραμμίζονται (Α, a κτλ.), αυτά των 

ανιουσών απεικονίζονται έντονα (Α, a κτλ.).   

Οι περικοπές των προσευχών του Σκλέντζα (συμπεριλαμβανομένων 

και των α, β, γ) ακολουθούν την πρώτη έκδοση Κακουλίδη (1967), γιατί η 

δεύτερη (1982) —σχεδόν απαράλλακτη— είναι λιγότερο προσιτή. 

πές) και το κριτικό υπόμνημα της έκδοσης. Προσθέτω λίγες αποστρόφους για να διευ-

κολύνω τον σύγχρονο αναγνώστη. 

8 Στην επαναμεταγραφή βάζω che, ge, ghe για τα κε/και, γε/γαι, χε/χαι, και μόνο στα 

ελάχιστα χωρία, όπου απαιτείται και ένα i για την κρυπτοσφραγίδα, chie, gie, ghie, 

καθώς επίσης σε περιπτώσεις όπως 2, 3 chiema = κι αίμα. Για τα λ και ν μπροστά στο [i] 

γράφω (g)l, (g)n και για τα γγ/γκ, μπ, ντ (n)g, (m)b, (n)d λόγω των αμφιταλαντεύσεων 

στην ΠΝΔ.
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Ι) ΕΠΑΝΑΜΕΤΑΓΡΑΦΗ τμημάτων των ελληνογράμματων ΠΟΙΗΜΑ-

ΤΩΝ 1-7 του Προσευχηταρίου που εξετάζονται ως προς τις κρυπτοσφραγί-

δες του Σκλέντζα. (Για να τηρηθούν οι προδιαγραφές έκτασης του κειμένου 

των ανακοινώσεων δίνονται εδώ ολογράφως μόνο οι πρώτοι και τελευ-

ταίοι από τους 6 στίχους των προσευχών 1, 4 και 7 — τα αποτελέσματα για 

τις προσευχές 2, 3, 5 και 6 είναι παρόμοια, βλ. παρακάτω τον «ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

όλων των συνδ. κρυπτοσφραγίδων ...»):     

Ποίημα 1, «Ύμνος στη Μαρία Μαγδαληνή» (Κακουλίδη 1967, 117-123)

α) στίχοι 1-6:

→ Oo.A  Pios anthropos angelicos exothi ghi(g)lies glosses, .sSa

aNn  na dhi(g)nithi na xigithi tes gharessu tes tosses, AiIgG

–  tes elaues ecton Iissun to(n) bereulogimenon, nNeEl

DdHh          ton ighes pa(n)da sti(n) c/gardhian messa g(g)lichea themenon?     Lc

R 5 Os i(g)lios iston uranon la(m)bun stin icume(g)ni C

rEeAaSs.  e praxessu e9 thaumastes, chera gharitome(g)ni. sS           ←

  

Λοιπόν: Κατιούσα κρυπτοσφραγίδα O Andhreas + ανιούσα Sclengias. 

β) τελευταίοι στίχοι, 225-230:

→ Oo.A 225 Tinas na min apelpisti amartolos megalos, .sSaAsS

aNn  essenan otan mimithi eft his na ginet’ alos. .sSaAiIg

D Che metes dhe<g>issessu10 esse nane si(m)bathimenos, <G>

–  apo cacon issagathon metassu giagermenos. nNeE

dRrEeAa  Ton dhulonsu ton per Andhra, chera megalotati, lL

Ss. 230 schepe che perifi late, stin gharinsu to(n) c/grati. cCsS        ←

        O Andreas + Sclengias sas.

9 Προφανώς η επιδιωκόμενη κρυπτοσφραγίδα παρακίνησε τον Σκλέντζα να γράψει δύο 

φορές τον σπάνιο σ’ αυτόν λόγιο τύπο του άρθρου e (αἱ) που αντιφάσκει προς τους 

δημώδεις τύπους praxes και thaumastes.  

10 Στο 227 λόγω της ανιούσας κρυπτοσφραγίδας εικάζω dhe<g>isses-su, παρόλο που ο 

Κριαράς 1969- δεν τεκμηριώνει το *δέ-γ-ηση με το κυρίως κρητικό «αντιχασμωδιακό» 

[j] (πβ. π.χ. το ζω-γ-ή).      
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Ποίημα 4, «Αι επτά θεραπείαι της Θεoτόκoυ» (σ. 124)

α) 1-6:

→ TtVu.A  Ghere, ag(g)ni mitir Th eu, i euange(g)lisme(g)ni, ./–/a

aNn  ec logu tu ange(g)licu theossessarcome(g)ni11. /uV/AiI

D  Ghere, theogenitria ghoris camias odhinis, gG

–  os crinos tin efprepian euge(g)nias la(m)brinis. nNeEl

dR 5 Ghere, tu (g)iussu mistica fernun i magi dhora, –

rEeAa.  auto(n) do(n) beriplechesse chisse simatu tora. LcCsS     ←

               Tu Andrea + Sclengia (ή -u).  

β) 9-14:  

→ Oo.A  Ghere, oti e(g)lipithiches tu tecnussu to pathos; .s

aNnDdHh 10 anastassi(n)du ecla(m)bron idhes medhighos lathos. SaAsS.s

RrE  Ghere, oti o sos ios issuranus aneuin; SoOnN

eAaSs.S  istin Dheft eran Parussian utos the(g)li cateuin. iIrRt

sAaS  Ghere, che si12 opissotu issuranus aneuis, TsSaA

s.  tes catich(i)es ton uranon, Dhespina, uassileuis. cC.OO    ←

     O Andhreas sas  + o Castrinos sas.  

Ποίημα 7, «Αίνoι προς την Ζωoδόχoν Πηγήν πεπονημένοι παρά του περ 

Ανδρέου Σκλέτζα» (σσ. 127-129) 

α) 1-6:

→ Oo.AaN  O Chirgios pa(n)dos metassu, ghere, gharitome(g)ni, .sSaA

nDdH  prin don eonon du Ghristu mitir proorisme(g)ni.  iI

hRrEeAa  Ghrissi tis aretis pigi, exacusti parthene,  gGeE

S  Maria, tharos olonon, carpe gharitomene. l

11 Δεν καταλαβαίνω το Θεὸv σεσαρκωμένη της παράδοσης· εικάζω *θεoσεσαρκωμένη (πβ. 

θεόσαρκoς [Lampe 1961-1968] και το άπαξ θεoσαρκί [Τrapp 1994-], στα λήμματα).

12 Και στις δυο εκδόσεις Kακουλίδη βρίσκεται σoυ – τυπογραφικό λάθος; (Γνωρίζω ονομαστ. 

εσoύ μόνο από τα κυπριακά· ούτε ο Κριαράς 1969- έχει λήμμα εσύ ούτε ο Πάγκαλος 1955-

1963). Δυνατό θα ήταν και pu/πoυ.  

144 Günther S. Henrich



s.  5 Angelon che ton uranon dhespina che chiria, LcC

– sosmos pe(g)niton, to(n) bandon chiuer(g)nissis stin ghria.   sS.oO   ←

     O Andhreas  + o Sclegias.

β) 67-72:

→ AaNnD  Tin gharissu13, panaghra(n)de, medhochimin tin idha,       .sSaA

dHhR  dhiaft os opisso tu Ghristu aglin uchegho elpidha. iIgGeEl

rE  Schepase, pa(n)da fi late, stin gharinsu mecrati L

eAa 70 che tu orismussu dhighnemu ai to monopati. C

Ss.  Andhreu Sclengiu mnisthiti, aghra(n)de, presuiteru, Cs

–  axia mitir tu Ghristu, Chiriu imeteru. S               ←

   Αndhreas (ή Sclegias) + Sclegias (ή Andreas o sos). 

Αξιοσημείωτη είναι η φωνητική διπλοτυπία τόσο στο βαφτιστικό όσο 

και στο επώνυμο: βλέπουμε το επίσημο Andhreas (Ανδρέας) δίπλα στο 

δημώδες Andreas (Αντρέας), όπως και σήμερα, και το Sclengias κατά την 

«κανονική» προφορά δίπλα στο Sclegias με  απορρίνωση. Ανάλογα ποικίλ-

λουν και οι γενικές: υπάρχουν οι παραδοσιακές Andhreu, Sclengiu, δίπλα 

τους όμως και οι δημοτικοί τύποι σε -a (βλ. παρακάτω τον «ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

όλων των κρυπτοσφραγίδων …»). Με την πρώτη ματιά παραξενεύει ότι 

ο γνήσιος τύπος του επωνύμου που στα έγγραφα κυριαρχεί ήδη από τα 

1300, το Sclença/Scle(n)za(s)/ Σκλέ(ν)τζας14 —ενώ μόλις στα 1430 περί-

που απαντά ο εξελληνισμένος τύπος Σκλεγγίας15—, δεν εμφανίζεται καθό-

λου στις κρυπτοσφραγίδες.16 Το εξηγώ ως εξής: Για τις κρυπτοσφραγίδες 

χρειάζονται πάντα δύο όμοια γράμματα που να βρίσκονται κοντά το ένα 

στο άλλο· εφόσον όμως το z στα λατινογράμματα κείμενά μας είναι πολύ 

σπάνιο (απαντά σχεδόν μόνο σε ιταλικά δάνεια, ενώ μπροστά από e, i το [ts] 

γράφεται c), θα ήταν αφύσικο, αν ο ποιητής έπρεπε να καταβάλλει μεγάλη 

προσπάθεια για να τοποθετήσει κοντά κοντά στο κείμενό του δύο λέξεις 

13 Το χάριν  σου της παράδοσης λόγω ανιούσας κρυπτοσφραγίδας να διορθωθεί σε χάρη 

σου (gharissu). 

14 Για τις παραλλαγές του επωνύμου του Σκλέντζα βλ. Παναγιωτάκης 1984, 104-108. 

Πληροφορίες για τη βιογραφία του: van Gemert 1988, 97-113 (terminus post quem για 

τις προσευχές: 1474/75) και van Gemert 2003, 85-127.

15 Trapp 1991, αρ. 26106: «Νικόλαος Σκλεγγίας, antilateinischer [!] Schrift steller um 

1430.»

16 Παραδίδεται βέβαια δύο φορές η γενική Σκλέ(ν)τζα σε τίτλους προσευχών του (6 και 

7), δεν είναι όμως καθόλου πιθανό πως αυτοί προέρχονται από τον ίδιο.  

145Ποιος έγραψε το αρχικό κείμενο της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης; 



με αυτό το σπάνιο στοιχείο για κάποιο όνομα. Άλλωστε για την αποφυγή 

ονομαστικών τύπων με το z υπάρχουν δύο παράλληλες περιπτώσεις στη 

μεταγενέστερη Κρητική Λογοτεχνία: στα έργα των Βιτσέντζου Κορνάρου 

και Γεωργίου Χορτάτση που επίσης αποδεδειγμένα συγγράφηκαν λατι-

νογράμματα και βρίθουν εξίσου κρυπτοσφραγίδων — δεν μπορώ εδώ 

λόγω περιορισμένου χώρου να παρουσιάσω τα χωρία, πιστεύω πάντως ότι 

απέδειξα στα Neograeca Medii Aevi VI (Γιάννινα, Oκτ. 2005) πως το βαφτι-

στικό του Χορτάτση εμφανίζεται στις κρυπτοσφραγίδες όλων των έργων 

του αποκλειστικά υπό τους τύπους Gieorgios και Gieorgis, ποτέ ως Zorzis, 

παρόλο που ο ίδιος χρησιμοποιεί στο αφιέρωμα της Πανώριας17 τον ιταλί-

ζοντα τύπο — απέναντι βέβαια στον βενετσιάνο αξιωματούχο Marcanto-

nio Viaro. Όσον αφορά τον Koρνάρo: Ενώ στο τέλος του Eρωτóκριτoυ (E 

1543) ονομάζει τον εαυτό του Βιτσέντζο (με λατινικά γράμματα: Vicenzo), 

στις κρυπτοσφραγίδες του εμφανίζονται αποκλειστικά οι λόγιοι τύποι 

Vichientios και Vichiendios.18 

  

ΙΙ) EΠΑΝΑΜΕΤΑΓΡΑΦΗ τμημάτων των ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ α, β, γ που η 

Κακουλίδη δεν τις θεώρησε ποιήματα του Σκλέντζα. (Για εξοικονόμηση 

χώρου παρατίθενται εδώ ολογράφως μόνο το τέλος του α και η αρχή του γ, 

αλλά αρχή και τέλος του φαινομενικά «μη κρητικού» β. Τις κρυπτοσφραγίδες 

της αρχής του α και του τέλους του γ βλ. παρακάτω στον «ΚΑΤΑΛΟΓΟ όλων 

των συνδυασμένων κρυπτοσφραγίδων ...».) 

 

α, «Ύμvoς στην Παvαγία»  

τελικοί στίχοι 19-24 (Κακουλίδη 1967, 130):

→ Tt  Ghere, corona thaumasti che agiossigni thia,  .aAiIg

Vu.Aa 20 ghere, opu mas eugales ecton eghthro(n) di ghria19. GeEl

Nn  Ghere, opu profi tefsen gia senan i Siuila, L

–  ghere, opu i anche(g)li20 stin Egipton s’estila. c

DdH  Ghere, opu o(n)den21 epeft assi(n) d’anthi, sessen da ’fi la,     –

17 Kριαράς/Πηδώνια 2007, 150, στίχος 36.  

18 Henrich 2010, 193-209.

19 Με την εικασία μου τη χρεία (για το τα χέρια της παράδοσης) αποκαθίσταται η 

ομοιοκαταληξία.  

20 Μάλλον και εδώ το άγγελoι θα γράφτηκε με -ch-, όπως στην ΠΝΔ 4900 anchegli, 4955 

anchelus, 5056 gianchiegli.  

21 Το παραδομένο όvτεv (= όταν) έχει νόημα, εάν το [dafíla] δεν εκλαμβάνεται ως τα φύλλα, 

αλλά ως τα ’φύλα (lectio diffi  cilior), με το κρητικό αντίστοιχο του φύλαγαv (ενν. οι 
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<hR>rEeAa. <ghere, opu>22 ecamassissu {tin} adhian i petres che ta xila.    CsS    ←

                

   Tu Andhrea + Sclegia.

β, «Eις τηv υπεραγίαν Θεoτόκoν, διά στίχων πoλιτικών» (σσ. 130-133)

1) 1-6:

→ Oo.C  Al’ o parthene dhespina, aghra(n)de Th eotoche, .s

cRr  chiriamu olodhoxe, iperpanagathemu, –

IiTt  ipsilotera uranon, ipercatharotera SaAeE

IiCcOo  i(g)liacon marmarigon, actinon, la(m)bidhonon, rRd

Ss. 5 timiotera Gheruuim che assi(n)g/critos pa(n)don, Dn

–  ton ura(g)nion stration iperendhoxotera,                    NaA.oO    ←

     O Criticos + o Andreas.

2) τελικοί στίχοι 108-113:

→ Oo.C  Ghere, to catafi gion to(n) catapo(g)nimenon, –

C  ghere, aras i (g)litrossis, dhi’ is ghara to cosmo .sS

R 110 edhighthi, panamomite, to so, Parthene, toco. aAe

rIiTtIi  Ghere, i mitir tu Ghristu, iu Theu tu so(n)dos, ErRhHd

CcO  o prepi dhoxa che timi, proschi(g)nissis che imnos D

oSs.  (g)nin che ai che pa(n)dote, amin is tus eonas.               nNaA.oO  

←

 

O Criticos  + o Andhreas ή O Andhreas + sas ime ego.

Αυτή η ανομοιοκατάληκτη23 και γλωσσικά «μη κρητική» προσευχή, πoυ 

προσπαθεί να φτάσει σε υψηλό ύφος, θα μπορούσε λοιπόν να προέρχε-

ται και από άλλον ποιητή, ο οποίος όμως θα ήταν επίσης Κρητικός και θα 

λεγόταν και Ανδρέας. Μερικά γλωσσικά λάθη (έξω από τα δυο αποσπά-

σματα) προδίδουν πάντως έναν συγγραφέα ελάχιστα πεπειραμένο στα 

Χριστιανοί).

22 Το δίστιχο 23-24 είναι αρκετά φθαρμένο· εικάζω τα εξής:

  Χαίρε, όπου όντεν επέφτασιν τ’ άνθη,  ’ς εσέν τα ’φύλα 

 [βλ. την προηγούμενη σημείωση],

  <χαίρε, όπου> εκάμασί σου {την} αδειάν οι πέτρες και τα ξύλα.

 Στο 24 οι τρεις πρώτες λέξεις να διαβαστούν με δύο συνιζήσεις και το σου αδειάν δισύλλαβο.

23 Έτσι έγινε και δυνατό να αποτελείται από μονόν αριθμό στίχων.
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λόγια ελληνικά, καθώς ήδη διαπίστωσε η Kακουλίδη24· αλλά ακριβώς 

αυτό θα ταίριαζε και στον Σκλέντζα. Το πιθανότερο θεωρώ να πρόκειται 

στο ποίημα β απλώς για επεξεργασία, εκμέρους του Σκλέντζα, του βυζα-

ντινού «καθαρόγλωσσου» ποιήματος, την ύπαρξη του οποίου απέδειξε η 

Kακουλίδη (ό.π.).      

γ, «Ρίμα περί τoυ θαvάτoυ»

1-6 (σ. 133):

→ Ii  Tromassoto(n) don thanaton; otan <i> psi{ghi}25 ghorissi     .sS

MmE  apo tamartolo(n) c/gormi, pu the(g)li cata(n)dissi? aAe

e.Oo.S  (G)nictomero logisome to(n) bicrameno(n) c/gopon ErR

sOo  che tin anangi(n) dis psighis is eghthismeno(n) dopon,   hHd

S 5 dhiati categhot’ atighos, eghotin uareme(g)nin, DnN

s.  pos the(g)li ghoristi ap’emu atighos che th(g)lime(g)ni.   aA        ←

     Ime o sos  + Andhreas.

  

Κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν ο Σκλέντζας έγραψε επίσης τα ποιήματα 

α, β, γ του Προσευχηταρίου, το περιεχόμενο του τεύχους 13 του Mαρκιανού 

IX.17.

Υπογραμμίζεται πως όλες οι κρυπτοσφραγίδες που διαπιστώθηκαν στις 

δέκα προσευχές εμπεριέχονται σε πλαίσιο 6 στίχων — όχι κατά σύμπτωση.

Γιατί όμως χρησιμοποιήθηκε το λατινικό αλφάβητο; Μπορεί να φαντα-

στεί κανείς δύο λόγους, και πιθανόν και οι δυο να συνέβαλαν στην προτί-

μηση της δυτικής γραφής: 

1) Εφόσον ο ποιητής ήταν καθολικός και ήξερε τα ιταλικά, ήταν φυσικό να 

τείνει προς τα λατινικά στοιχεία, με τα οποία γράφονταν οι γλώσσες 

όλων των καθολικών λαών. 

2) Τον άλλον λόγο για την εφαρμογή του δυτικού αλφάβητου πιθανότατα 

να αποτέλεσαν οι μεγάλες δυσκολίες της ελληνικής ιστορικής ορθο-

γραφίας, ενώ το ιταλικό (ακριβέστερα το βενετσιάνικο) σύστημα ήταν 

σχεδόν φωνητικό. Γι’ αυτό ακόμα και ορθόδοξοι  ποιητές της Κρήτης το 

χρησιμοποίησαν, όπως ο μεγάλος Γεώργιος Χορτάτσης.   

24 Κακουλίδη 1967, 114/5 και 139 = Κακουλίδη 1982, 111-113 και 136/7. 

25 Στο χφ και στις εκδ. Kακουλίδη διαβάζεται ψυχή, χωρίς το απαραίτητο άρθρο. Για να 

αποκατασταθή αυτό, εικάζω τον κυρίως κρητικό μονοσύλλαβο τύπο, <η> ψη, που π.χ. 

δύο φορές τον έχει η ΠΝΔ (1713, 3839). 
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Το ενδιαφέρον ελπίζω να αυξηθεί ακόμα, όταν τώρα θα εξεταστούν 

παρόμοιες κρυπτοσφραγίδες στην τόσο εκτεταμένη και σημαντική ΠΝΔ.

Εξέταση της ΠΑΛΑIΑΣ ΚΑI ΝΕΑΣ ΔIΑΘΗΚΗΣ, 

editio princeps: Παναγιωτάκης 2004

(κατά το μοναδικό χφ του κειμένου, 

τον κώδικα Μarcianus gr. XI.19 

[coll. 1394], του 17ου αι.)

  

Παρόλο που πολλές κρυπτοσφραγίδες του Σκλέντζα διαπιστώθηκαν 

πραγματικά κι εδώ, και μάλιστα πριν και μετά από κάθε αλλαγή των ομιλού-

ντων προσώπων, παρατίθενται εδώ in extenso μόνο έξι περικοπές τριών 

δίστιχων, οι στίχοι 23-28 (εδώ: Αʹ), 141-146 (Bʹ), 147-152 (Γʹ), 153-158 

(Δʹ), 203-208 (Εʹ) και 209-214 (ΣΤʹ), όσοι δηλαδή στην έκδοση φωτογρα-

φίζονται ανάμεσα στα πανομοιότυπα δείγματα του χφ (σσ. μγʹ-μζʹ). Έτσι 

ο αναγνώστης που έχει την έκδοση μπορεί να ελέγξει απόλυτα τη λατι-

νογράμματη εμφάνιση αυτών των περικοπών (η στίξη κατά Παναγιωτάκη 

2004). Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ και των 74 (!) διαπιστωθεισών συνδυασμένων 

κρυπτοσφραγίδων θα δοθεί ακολούθως. (Δεν αποκλείεται το όνομα του 

ποιητή να κρύβεται σε ακόμα περισσότερα χωρία.) Τονίζω πως και στην 

ΠΝΔ, όπως στις προσευχές, το πλαίσιο των κρυπτοσφραγίδων περιλαμ-

βάνει σταθερά τρία δίστιχα (δύο εξαιρέσεις με πλαίσιο δύο μόνο διστίχων)· 

στην ΠΝΔ αποτελούν συστατικό αυτού του πλαισίου και οι εισαγωγικές 

ονομασίες των ομιλούντων προσώπων («Gharos», «Anthropos», «pedhi 

auaft isto», «Elena»). 

Αʹ, στίχοι 23-28 (σσ. μγʹ και 3 της έκδοσης), παρακάτω περικοπή 4):

→ AaN  Paracalosse, pemuto, eghie semena lipi –

nDdH  stuto to sinapadima, giatì aformi dhe lipi»: .oOg

hR                                                             Gharos: G

rEeAaS 25 «File, naxeuris chie o theos polane uaremenos, E

s.Oo.SsOoS  sto ienos ton ghristianò polane thimomenos, E.eE

s.  stinanomiados tibolì, tà crimata ta tossa; mM

–  tacanussi dhe dhinete nanathiuali i glossa. iI             ←

    Andhreas o sos  + ime ego.
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Βʹ, 141-146 (σσ. μεʹ και 7 της έκδοσης), παρακάτω περικοπή 11):

→ EeG  Emena che to Gharoda eperichefalossa, .aAi

gOο.Ii  esmigassi ci glossestos, ti borta eclidhossa, IgGeEl

Mm  enixassi ta matiatos che cama agria thoria. –

Ee.Tt  O Gharos tossemilisse che papsa ta theria, L

V 145 essirthissa ici topustos, tapisso podhia eclina. cC

u.  Strefete o Gharos pros eme che legimu ogiachina: sS            ←

     Ego ime tu + Sclegia.

Γʹ, 147-152 (σσ. μεʹ και 7 της έκδοσης), παρακάτω περικοπή 12):

→ A                                                                  <G>haros: –

a  «Filemu, tuta ta theria ta ulepis che meteghu, –

NnD  anthropos in to uromados che amartolì ta threfu. .sS

dHh  Dhenibori amartolo{s} adhis natoneuali, oOnNi

Rr 150 adhen tofassi ta theria, naton xerassi pali. IrR

EeA  Apitis toxerassussi, tote stiborta begni, tTsS

aSs.  chela nadhis, o fi lemu, ci topus ci dhiaueni». aAcC      ←

    Andhreas  + Castrinos ή και

    T’ Andhrea/u + sas ime. 

Δʹ, 153-158 (σσ. μεʹ και 8 της έκδοσης), παρακάτω περικοπή 13):

→ Oo.  <An>thropos: –

C  Aputin borta enixe che uganime aposso, .sS

cAaSs  monopatachi iurame che piename cabosso. aAeE

TtR 155 Stin acra tu monopatiu, stin apoplerossidu, rRd

rIiNn  ethnos uoà che thrinete tin aganactissidu. D

OoSs.S  Simonome echi emis {echi}, ston muggismò echino,    n

sVu.  che onusmu epergioristiche acugodas to thrino. NaA.oO  ←

    O Castrinos su + o Andreas.  
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Eʹ, 203-208 (σσ. μζʹ και 9 της έκδοσης), παρακάτω περικοπή 18): 

→ Tt.Aa  Ida che dhemilissete? Pete tin anomiassas, .e

Nn  otine ghriasomeno namatho tin etiassas». EmMiI.s

–               205    Ena micrachi {nipno copelachi} bubulo chiegnipio c<opelachi>,     –

D  apoclito, pola sigo, glipitero pedhachi, Sa

dHhRrEeAa.  edhrame chirthe pros eme ta dhacria fortomeno As

–  sti dripa che apocrithiche me ghili pricameno: S               ←

    T’ Andhrea  + sas ime.

ΣΤʹ, 209-214 (σσ. μζʹ και 9/10 της έκδοσης), παρακάτω περικοπή 19):

→ O  Pedhi auaft isto mili: –

o.SsCc  «Anthrope, tine torotas? namathis ta cacamas? .sSaA

L 210 Oti possos dhexeuromen emis ta sfalmatamas. sS.sSa

lEeG  Oti melogon ipame che mergo uche boruma AeErR

gIiA  midhe cachi ethimissi, giatì dhen enouma. dD

aS  Imesta ghristianó pedhia chirudho che manadho, nN

s.  clissastico che laicò, Pattero che Papadho; aA.oO    ←

    O Sclegias  + o Andreas sas.

   

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ όλων  των συνδυασμένων κρυπτοσφραγίδων που 

διαπιστώθηκαν σε ολόκληρο το έργο του Aνδρέα ΣΚΛΕΝΤΖΑ

Ι) + ΙΙ) Οι 19 κρυπτοσφραγίδες των δέκα ποιημάτων 

του Προσευχηταρίου της κερα-Λένης  – οι μεγαλύτεροι 

από 6 αριθμοί στίχων σημαίνουν το τέλος  του ποιήματος:

Ποίημα στίχοι κατιούσες  ανιούσες

  κρυπτοσφραγίδες κρυπτοσφραγίδες

1 1-6 O Andhreas Sclengias

 225-230 O Andreas Sclengias sas

2  1-6 (ολόκληρο το π.)  O Andreas sas ime ego

3 1-6 Tuto ine / Tuto ine tu t’ Andrea / Andrea
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 9-14 T’ Andhrea Sclegia26

4 1-6 Tu Andrea Sclengia (ή -u)

 9-14 O Andhreas o Castrinos sas

5 1-6 Sclegia tu Andrea

 49-54 Andhrea Sclengia

6 1-6 Sclengias / O Andreas sas o Castrinos / o Criticos

 25-30 Sclengia/u Andhrea/u sas

7 1-6 Ego ime o sos o Sclegias

 67-72 Andhreas / Sclegias Sclegias / Andreas o sos

   

α 1-6 O Andhreas sas / o Sclegias  Sclengias / Andhreas sas

 19-2427 Tu Andhrea Sclegia

β 1-6 O Criticos o Andreas

 108-113 O Criticos / O Andhreas     o Andhreas / sas ime ego

γ 1-6 Ime o sos Andhreas

 143-148 Andhreas / Sclegias            o Sclegias / o Andreas sas.

ΙII) Οι 74 κρυπτ. της ΠΝΔ — οι εκάστοτε μεγαλύτεροι αριθμοί στίχων με την 

επανάληψη της συντομογραφίας του ομιλούντος28 σημαίνουν το τέλος του 

τμήματος αυτού του προσώπου:

Τμήμα στίχοι ομιλών κατιούσες  ανιούσες

   κρυπτοσφραγίδες κρυπτοσφραγίδες

 1) 1-6 Α (ολ.) Tu Sclengiu / O Criticos Andhreu / o Andhreas29

 2) 7-12 Χ O Andhreas sas o Sclegias sas

 3) 17-22 Α O Andreas sas o Criticos

 4)  =  Aʹ 23-28 Α/Χ Andhreas o sos  ime ego

 5) 69-74 Χ Tu Andhreu/a sas ime30

 6) 75-80 Α Εgo ime o Andreas sas

 7) 85-90 Α Ego ime tu Andrea

 8) 91-96 X Tu Sclegia/u tu Andhrea/u

26 Στίχος 11: Αντικαθιστώ τον θηλυκό τύπο, τον οποίον έβαλε ο αντιγραφέας για χάρη της 

κερα-Λένης, με τον γνήσιο αρσενικό. Το κλιτ- του χφ επαναμεταγραπτέο cglit- λόγω 

κρυπτοσφραγίδας. 

27 Βλ. τις σημειώσεις 19-22. 

28 Α: Άνθρωπος, Χ: Χάρος, α.π.: αβάφτιστο παιδί, Ε: Έλενα· ολ.: ολόκληρο τμήμα του ίδιου 

ομιλούντος.

29 Στους έξι πρώτους στίχους κρύβονται λοιπόν ήδη το επώνυμο, το βαφτιστικό και το 

πατριδωνυμικό του ποιητή!    

30 ... λέει το ποίημα, όπως συχνά και στο εξής.
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 9) 99-104 Χ Ego ime tu Andrea

10) 105-110 A Sclengia Andhrea

11) = Bʹ 141-146 A Ego ime tu Sclegia

12) = Γʹ 147-152 X (ολ.) Andhreas / T’ Andhrea/u Castrinos / sas ime

13) = Δʹ 153-158 A (ολ.) O Castrinos su o Andreas

14) 163-168 X (ολ.) O Sclegias / Andhreas sas ime

15) 169-174 A Andrea tu su ime ego

16) 177-182 X Tu Castrinu ime ego

17) 185-190 A O Andhreas sas ime

18) = Eʹ 203-208 A T’ Andhrea sas ime

19)= ΣΤʹ 209-214 α.π. O Sclegias o Andreas sas

20)  235-240 α.π. O Andhreas o Sclegias / sas ime ego

21) 241-246 A O Sclengias sas ime ego 

22) 257-262 A O Castrinos / O Criticos Andhreas

23) 263-268 X/A T’ Andhrea sas ime 

24) 273-278 A/X (ολ.) O Castrinos / O Criticos Sclegias sas

25) 279-284 A Tu Andhrea/u sas ime ego 

26) 287-29131 A O Andreas (;) sas ime (;)

27) 292-297 X Tuto (!) ine t’ Andhrea/u

28) 304-30732 A (ολ.) Ο Αndhreas sas ime 

29) 310-315 X/A O Andhreas sas ime 

30)  336-341 A Sclengiu/a ime ego

31) 342-34532 X (ολ.) Andreas o sos

32) 346-351 A O Castrinos / O Criticos sas ime ego 

33)  366-371 A Andhreas Sclengias

34) 372-377 X Ego ime o                          Castrinos sas / Criticos sas

35) 402-407 X O Andhreas o Castrinos

36)  408-413 A O Andreas sas o Sclegias

37) 418-423 A Tu Andhrea Sclegia/u

38) 424-429 E (ολ.) O Criticos ime ego

39)  430-435 A O Andhreas Sclengias

40)  440-445 A Ego ime tu Sclegia33

41) 446-451 E E<g>o ime34 o Sclen<g>ias 

31 Ο στίχος που αρχικά ακολούθησε το 291 εξέπεσε, οπότε η συνδυασμένη κρυπτοσφρα-

γίδα των στ. 287-291α δεν μπορεί να θεωρηθεί εντελώς ακριβής. 

32 Οι ομάδες στίχων 304-307 και 342-345 είναι οι μοναδικές, στις οποίες οι κρυπτ. καλύ-

πτουν μόνο 4 στίχους, ενώ παντού αλλού το πλαίσιο —όπως και πάντα στο Προσευ-

χητάριο— αποτελείται από 6 στίχους. Γι’ αυτό εδώ αρκούν 4 γράμματα για την κρυπτ. 

(ανιούσα o sos, 342-345) — η μοναδική τέτοια περίπτωση.  

33 Στην αρχή του 445 λόγω της ανιούσας κρυπτοσφραγίδας να συμπληρωθεί ένα <chi>.  

34 Λόγω των κρυπτ. ο Σκλέντζας πρέπει να έγραψε στο 447 i gianomiamu (η γι-ανομιά 
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42) 636-641 E Ego ime o Sclegias sas

43) 64235-647 A Ego ime o Andreas

44) 660-665 A O Andreas sas o Criticos

45) 666-671 X/A Andhreas o Sclegias 

46)  894-899 X Tu Andrea sas ime ego

47)   904-909 X  Sclegia/u ime ego

48) 910-915 A O Andhreas o sos ime ego

49) 946-951 A Apo ti Griti sas ime ego

50) 952-957 X Tuto ene/ine tu Andhrea/u

51) 964-969 X O Andhreas sas ime ego 

52) 970-975 A Andhreu Criticu

53) 978-983 A O Andhreas ss ime ego 

54) 984-989 X O Andhreas ime ego 

55)  1200-1205 X Sclegia/u Criticu

56) 1206-1211 A O Andhreas o Criticos 

57) 1216-1221 A Andreas Sclegias

58)  1222-1227 X O Andhreas o Sclengias 

59) 2306-2311 X Ego ime o Castrinos sas

60) 2312-2317 A/X O Sclengias sas ime 

61) 4676-4681 X O Sclegias36 o Andreas sas

62) 4682-4687 A  O Criticos sas / O Castrinos o Andhreas sas

63) 4688-4693 A O Criticos sas / O Castrinos o Andreas

64) 4694-4699 X Tu Andrea sas ime 

65)  5042-5047 X O37 Castrinos / O Criticos  o Andhreas su

66) 5048-5053 A (ολ.) O Criticos38 sas ego ime 

67)  5054-5059 X Ego im’ (!) o Sclegias sas

68) 5084-5089 X O Sclegias ime ego 

69) 5090-5095 A Ime ego o Andhreas sas

70) 5100-5105 A O Andhreas o Sclengias 

71)  5106-5111 X Ego ime  o Andhreas

72)   5114-5119 X Sclegias o Andreas sas

73)  5120-5125 A Ego ime o Andreas

74) 5324-5329 A Andhreas  o sos ime.

μου, με το «αντιχασμωδιακό» [j], και στο 448 pergiasuolomeno (εξασύλλαβο                               

περ[γ]ια σβολωμένο).

35 Στο 642 αναγνωστέο, λόγω κατιούσας κρυπτ., che αντί του κι της έκδοσης. 

36 Ο Σκλέντζας λόγω κατιούσας κρυπτ. στο 4681 πρέπει να έγραψε pussu για το που σου. 

37 Στο 5042 λόγω κατιούσας κρυπτ. ο Σκλέντζας είναι δυνατό να χρησιμοποίησε μόνο το 

κρητικό oranus (ορανούς), ενώ το χφ έχει uranus.

38 Στο 5053 λόγω κατιούσας κρυπτ. πρέπει να εικαστεί <o>felessi/<ω>φελέση. 
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Απαντά λοιπόν στην καθεμιά από τις 19 συνδυασμένες κρυπτοσφραγί-

δες των ποιημάτων του Προσευχηταρίου και σχεδόν στην καθεμιά των 74 

της ΠΝΔ τουλάχιστον ένας τύπος είτε του And(h)reas είτε του Scle(n)gias, 

σε 30 περιπτώσεις μάλιστα τύποι και των δύο ονομαστικών στοιχείων μαζί 

(Προσευχητάριο: 13, ΠΝΔ: 17). Οι 6 εξαιρέσεις χωρίς τα κύρια ονόματα 

(όλες στην ΠΝΔ: αρ. 16, 32, 34, 38, 49, 66) περιέχουν όμως ένα πατριδωνυ-

μικό. Στις 93 συνολικά συνδυασμένες κρυπτοσφραγίδες απαντούν (συμπε-

ριλαμβανομένων των «δεύτερων δυνατοτήτων») 82 φορές τύποι του 

And(h)reas και 45 φορές του Scle(n)gias. Ως πατριδωνυμικά εμφανίζονται 

14 φορές τύποι του Castrinos, 17 φορές του Criticos· μία φορά διαβάζουμε 

Apo ti Griti. 

Μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί βέβαιο πως ο Σκλέντζας συνέγραψε εκτός 

από τα δέκα μικρά ποιήματα του Προσευχηταρίου και την αρχική παραλ-

λαγή της μεγάλης Παλαιάς και Νέας Διαθήκης, της εποχής του 1500. 

 

Εδώ δεν πρέπει όμως να αποσιωποιηθεί η πρόσφατη υπόθεση του 

φίλου Βάλτερ Πούχνερ σχετικά με την ιστορία του παραδομένου σ’ εμάς 

κειμένου της ΠΝΔ. 

Ενώ ο Παναγιωτάκης39 δέχτηκε αρχικό κείμενο του 1500 περίπου και 

επεξεργασία του (μόνο) κατά τον 17ο αιώνα, ο Πούχνερ40 προτείνει δύο 

στρώματα, το ένα της εποχής τού 1500, το άλλο τού 17ου αιώνα, συν επεξερ-

γασία, επίσης του 17ου αιώνα. Ας μου επιτραπούν οι εξής ενδοιασμοί για 

την υπόθεση του δεύτερου:       

1) Αν κατά Πούχνερ το Βʹ Μέρος (η κυρίως Διήγηση της ΠΝΔ στον 

μεγάλο μονόλογο του Χάρου) αποτελούσε το παλαιότερο στρώμα, 

αλλά το Αʹ Μέρος (ο Διάλογος ανθρώπου και Χάρου) το νεότερο, δεν 

θα περίμενε κανείς —παρά την επεξεργασία— κάποιες γλωσσικές 

διαφορές ανάμεσά τους; Ούτε όμως ο συνάδελφος επισήμανε τέτοιες 

διαφορές ούτε εγώ τις διακρίνω.

2) Ανάμεσα στις πάμπολλες πηγές της ΠΝΔ, τις οποίες εξερεύνησε στη 

μονογραφία του ο Βάλτερ με άκρως αξιοθαύμαστον τρόπο, δεν βρίσκω 

καμιά που να είναι με βεβαιότητα του 16ου ή 17ου αιώνα — και οι σαφείς 

ομοιότητες με την Ερωφίλη, ιδίως τον Πρόλογο του Χάρου, κατά τη 

γνώμη μου δεν αποδεικνύουν την τραγωδία ως πηγή της ΠΝΔ, επειδή 

39 Παναγιωτάκης 2004, κʹ και λεʹ-μβʹ, και ήδη Παναγιωτάκης 1993, 247 και 262-269. 

40 Πούχνερ 2009, κυρίως σσ. 327-340 («Υφολογικά ζητήματα») και 341-357 («Ζητήματα 

διασκευής και χρονολόγησης»), καθώς και 396-373 («Επίλογος»).
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μπορούν να ερμηνευτούν και αντίθετα, να χρησιμοποίησε δηλαδή ο 

Χορτάτσης την ΠΝΔ ως σημαντική πηγή του δικού του έργου.

3) Αν και ο μπαρόκ χαρακτήρας της ΠΝΔ είναι έκδηλος, δεν νομίζω 

ότι το επιχείρημα αυτό είναι απόλυτο· όπως ονομάζουμε «μπαρόκ» 

καμιά φορά και έργο που έγινε σε εντελώς διαφορετική εποχή, έτσι 

δεν μπορεί να πρόκειται κι εδώ για μια προσωπική ιδιότητα του 

συγγραφέα; Αποκλείεται ο Σκλέντζας να ήταν ένα είδος προδρόμου 

του ιταλοκρητικού μπαρόκ;

4) Τέλος, με τόσο σημαντικές αλλαγές που κατά τον Βάλτερ έγιναν στο 

κείμενό μας τον 17ο αιώνα δεν θα έπρεπε να είχαν καταστραφεί και 

ορισμένες κρυπτοσφραγίδες του Σκλέντζα, τις οποίες διαπίστωσα 

τόσο κανονικά σε αρχή και τέλος του ευθέoς λόγου των ομιλούντων; 

Η πλειοψηφία των κρυπτοσφραγίδων του εμφανίζεται μάλιστα στο Αʹ 

Μέρος, το διαλογικό, που κατά Πούχνερ είναι του 17ου αιώνα. Πειστική 

είναι βέβαια η σκέψη του πως αρχικά επρόκειτο για δύο ξεχωριστά 

ποιήματα· αλλά με βάση τις κρυπτοσφραγίδες δεν μπορώ παρά να 

συμπεράνω πως και τα δυο προέρχονται ήδη από τον Σκλέντζα ή 

τουλάχιστον ότι τα συνένωσε ο ίδιος.

Τείνω λοιπόν προς την άποψη του Παναγιωτάκη: το αρχικό κείμενο (και 

των δυο Μερών) να γράφτηκε την εποχή του 1500 και μόνο κάποια επεξερ-

γασία να έγινε τον 17ο αιώνα.  

                  

Όπως όμως και να έχουν αυτά, νομίζω πως είμαστε σε θέση να συναγά-

γουμε από τα παραπάνω ότι πάντως οι συνολικά 440 στίχοι, που περιέχουν 

(στο σταθερό πλαίσιο 6 στίχων!) τις 74 συνδυασμένες κρυπτοσφραγίδες, 

ανήκουν στο αρχικό κείμενο. Δεν μπορεί βέβαια ούτε γι’ αυτές τις περι-

κοπές να αποκλειστεί μεταγενέστερη, γλωσσική τουλάχιστον, επεξεργα-

σία· ριζική όμως δεν θα τη θεωρούσα, εφόσον θα περίμενε κανείς πως τότε 

εδώ κι εκεί θα είχε καταστραφεί κάποια κρυπτοσφραγίδα του Σκλέντζα στα 

σημεία όπου αλλάζει ο ομιλών.      

Να ορίσουμε στο τέλος την ταυτότητα του Aνδρέα Σκλέντζα:

Ήταν καθολικός Κρητικός, ορθόδοξης πιθανόν καταγωγής (βλ. σημ. 

15), και ελληνικής γλώσσας, νομοταγής υπήκοος της Γαληνοτάτης. Είχε 

επάγγελμα αυτό του «κανονικού» στον Άγιο Τίτο του Χάνδακα και ασχο-

λήθηκε με τη θρησκευτική ποίηση. Επρόκειτο για προοδευτικόν ιερέα 

υπό την άποψη ότι ήθελε για λογοτεχνική γλώσσα και των καθολικών 

—ακόμα και για τη θρησκευτική σφαίρα— μια γλώσσα κατανοητή στον 

λαό, δηλαδή προκειμένου για τα βενετοκρατούμενα μέρη της «Ρωμανίας» 

βασικά την απλή νεοελληνική, όχι τα λατινικά ή έστω τα ιταλικά, αλλά 
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ούτε τα πολύ λόγια ελληνικά. Ήταν υποχωρητικός απέναντι του δυτικού 

πολιτισμού στο σημείο ότι δέχτηκε για τα σύγχρονά του ελληνικά τη λατι-

νική γραφή, κοινή για όλες τις γλώσσες της (καθολικής) Δυτικής, Κεντρι-

κής και Βόρειας Ευρώπης.

•
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H μοναδική θεατρική μετάφραση του Νικόλαου Πολίτη

Βάλτερ Πούχνερ

Στη χαραυγή του 20ού αιώνα, τη στιγμή που δίπλα στους θεατρικούς 

συγγραφείς της πρώτης φάσης του “Θεάτρου των ιδεών”1, Ξενόπουλο, 

Καμπύση, Παλαμά, Αυγέρη κτλ. εμφανίζονται νέοι δραματογράφοι, 

όπως οι Καζαντζάκης, Μελάς, Νιρβάνας, Ταγκόπουλος, Χορν, Ροδοκανά-

κης, δημοσιεύεται το 1906 από τις εκδόσεις Π. Δ. Σακελλαρίου στη σειρά 

“Βιβλιοθήκη Μαρασλή”, μια μετάφραση δράματος του Αλέξανδρου Δουμά 

υιού (1824-1895), με τίτλο “Το χρήμα”, που φιλοτέχνησε ο Νικόλαος Πολί-

της2. Πρόκειται για τη μοναδική θεατρική μετάφραση του γνωστού ιδρυτή 

της λαογραφίας και καθηγητή του Πανεπιστημίου, ο οποίος όμως συμμε-

τείχε ως κριτής σε αρκετούς δραματικούς και ποιητικούς διαγωνισμούς 

και ήταν σταθερό μέλος της επιτροπής του Λασσάνειου από την αρχή του 

αιώνα3. Eκ πρώτης όψεως προκαλεί κάποια έκπληξη η χρονική στιγμή και 

η επιλογή του έργου εφόσον τα στρατευμένα θεατρικά έργα “με θέση” του 

Δουμά υιού στην Ελλάδα βρίσκονται κάτω από τους προσληπτικούς μηχα-

νισμούς που ορίζει η μόδα του γαλλικού “καλοφτιαγμένου έργου” (piece 

bien fait) του αστικού ρεαλισμού4, και παρουσιάζονται με τους όρους του 

βεντετισμού των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα5. Χαρακτηριστικά, 

1 Β. Πούχνερ, Ανθολογία νεοελληνικής δραματουργίας, τόμ. Β΄, Από την Επανάσταση του 

1821 ώς τη Μικρασιατική Καταστροφή, βιβλίο 2, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2006.

2 Βιβλιοθήκη Μαρασλή, Αλεξάνδρου Δουμά υιού, Το χρήμα, δράμα μεταφρασθέν υπό Ν. 

Γ. Πολίτου, εν Αθήναις, τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1906, σ. 158.

3 Στο Λασσάνειο δραματικό διαγωνισμό το 1902 ήταν και εισηγητής. Στο χρονικό 

διάστημα 1903-1905 ήταν πάλι μέλος της επιτροπής κρίσεως (Κ. Πετράκου, Οι θεατρι-

κοί διαγωνισμοί (1870-1925), Αθήνα, 1999, σσ. 209 εξ., 222 εξ. και pass.).

4 Β. Πούχνερ, «Το μυθιστορηματικό περιπετειώδες δράμα, έργα ‘με θέση’ και έργα ‘χωρίς 

θέση’ στις ελληνικές σκηνές του 19ου αιώνα. Η κληρονομιά του ‘καλοφτιαγμένου έργου’ 

στην ελληνική δραματουργία το 20ού αιώνα», Η πρόσληψη της γαλλικής δραματουρ-

γίας στο νεοελληνικό θέατρο (17ος – 20ός αιώνας). Μια πρώτη σφαιρική προσέγγιση, 

Αθήνα 1999, σσ. 81-115.

5  Α.-Ε. Δελβερούδη, «Bεντετισμός και ‘έργα με θέση’: η ανανέωση του δραματολογίου 

στην Αθήνα κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου αι.», Ζητήματα ιστορίας των νεοελ-

ληνικών γραμμάτων. Αφιέρωμα στον Κ. Θ. Δημαρά, Θεσσαλονίκη 1994, σσ. 219-242· 

Α. Αλτουβά, Το φαινόμενο του γυναικείου βεντετισμού το 19ο αιώνα στην Ελλάδα (διδ. 

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



η ακόμα ρομαντική “Κυρία με τας καμελίας” (Παρίσι 1852, μεταφράζεται 

στην Αθήνα το 1864 και παίζεται για πρώτη φορά στα ελληνικά το 18676) 

επισκιάζει όλη τη σχετική πρόσληψη, και έργα του με πρωαγωνιστικούς 

ρόλους7, όπως “Denise” (1885) παίζονται σε Πόλη και Αθήνα το 1892 με 

μεγάλη συχνότητα, όπως και η “Francillion” (1887), που ανεβάζεται ήδη 

την επόμενη χρονιά (1888) στην Πόλη8· το ίδιο ισχύει και για άλλα έργα της 

ώριμης δραματογραφίας του (“Σεβερίνη” 1893 στην Αθήνα με την Παρα-

σκευοπούλου, “Η Ξένη” 1893 στην Αθήνα με τη Βερώνη, “Η πριγκίπισσα 

της Βαγδάτης” 1896 στην Αθήνα με τη Βερώνη)9. Από το πρώιμο στρα-

τευμένο θεατρικό του έργο, μετά τη μελοδραματική “Dame aux Camélias”, 

το οποίο καταπιάνεται συστηματικά με τα βασικά κοινωνικά προβλήματα 

της τότε αστικής κοινωνίας10, ορισμένα έργα, όπως το περίφημο “Le démi-

monde” δεν βρήκαν ποτέ το δρόμο στη σκηνή της Αθήνας της belle époque 

(1855)11, άλλα η “Άρτεμις δε Λυς” (“Diane de Lys ou la dame aux perles” 

διατρ.), Αθήνα, 2007.

6 Το 1856 γαλλικός θίασος παρουσιάζει το έργο στην Πόλη (Δελβερούδη, ό.π., σ. 228). Για 

τη μετάφραση βλ. Χρ. Σταματοπούλου-Βασιλάκου, Το ελληνικό θεάτρο στην Κωνστα-

ντινούπολη το 19ο αιώνα, τόμ. 2, Αθήνα, 1996, σσ. 372 εξ.). Το 1890 και το 1892 η Ευαγγ. 

Παρασκευοπούλου και η Αιγ. Βερώνη παρουσιάζουν το ρόλο ταυτόχρονα, όπως αργό-

τερα και η Κοτοπούλη και η Κυβέλη (Γ. Σιδέρης, Ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, τόμ. 

Α΄, Αθήνα, 1990, σ. 142).

7 Για το όψιμο θεατρικό έργο του βλ. ειδικά E. Seillière, L’évolution passionelle dans le 

théâtre de Dumas fi ls, Paris, 1921.

8 Και παίζεται πολύ συχνά και στην Αθήνα (Πούχνερ, Η πρόσληψη της γαλλικής δραμα-

τουργίας, ό.π., σ. 108).

9 Περισσότερες λεπτομέρειες και πηγές στον Πούχνερ, ό.π., σ. 108.

10 Η Δελβερούδη επιχείρησε μια τυπολογία των οικογενειακών προβλημάτων που παρου-

σιάζονται στα έργα αυτά: «Τα οικογενειακά προβλήματα εκτίθενται συνήθως στη διάρ-

κεια κάποιας κοινωνικής συνάντησης, ενώ τις περισσότερες φορές ένας καλοπροαίρε-

τος φίλος – σε αντίθεση με τον ραδιούργο των μελοδραμάτων – είναι παρών για να 

υποδείξει στα κύρια πρόσωπα το δρόμο του καθήκοντος και της ηθικής λύσης. / Ως 

οικογενειακά προβλήματα θεωρούνται οι επισφαλείς συζυγικές σχέσεις, για τις οποίες 

ευθύνεται ο κακός χαρακτήρας του συζύγου (Άρτεμις δε Λυς, Η ξένη), η απειρία της 

συζύγου (Ο φίλος των γυναικών, Φρανσιγιόν), η ανηθικότητα της συζύγου (Η σύζυγος 

του Κλαυδίου)· οι ανύπαντρες μητέρες και η θέση των νόθων παιδιών στην κοινωνία 

(Ο νόθος, Αι ιδέαι της κυρίας Ωβραί, Διονυσία)· η γυναικεία ανηθικότητα (Ο κόσμος 

των εταιρών). Στα προβλήματα των συζυγικών σχέσεων, λύσεις που δίνονται είναι η 

συμφιλίωση (Ο φίλος των γυναικών, Φρανσιγιόν) ή δολοφονία του συζύγου (Η ξένη). 

Οι μεμπτής ηθικής ή διεφθαρμένες γυναίκες εξοστρακίζονται (Ο κόσμος των εταιρών), 

ή δολοφονούνται δικαίως (Η σύζυγος του Κλαυδίου), ενώ οι ανύπαντρες μητέρες, που 

συνήθως είναι θύματα της φτώχειας τους, της κοινωνικής απειρίας ή κάποιου αδίστα-

κου και άτιμου άνδρα, συγχωρούνται· μ’ αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η ένταξη των 

νόθων παιδιών στην κοινωνία» (Δελβερούδη, ό.π., σ. 224).

11 Σε αντίθεση με το εξωτερικό, όπου το έργο θεωρείται ένα από τα αντιπροσωπευτικό-

τερα του συγγραφέα (M. Descotes, “‘Le demi-monde’ de Dumas (1865). Vers le public 
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1853) και “Ο φίλος των γυναικών” (“L’ami des femmes” 1864) παρουσιά-

ζονται το 1901 μόνο για λίγες παραστάσεις, σε μια χρονική στιγμή όπου ο 

κοινωνικός προβληματισμός του αστισμού έχει ωριμάσει και το γυναικείο 

κίνημα έχει συγκροτηθεί12.

Ενδέχεται η μετάφραση του Πολίτη να μην είναι άσχετη με το πνευ-

ματικό κλίμα που οδήγησε σε μια προσπάθεια αναπροσανατολισμού της 

πρόσληψης του Δουμά υιού πέρα από το βεντετισμό και πιο κοντά στον 

κοινωνικό προβληματισμό13: γιατί η πεντάπρακτη κωμωδία “La question 

d’argent” (παίχθηκε στο Παρίσι το 1857), από τα σχετικά άγνωστα έργα 

του Γάλλου δραματουργού, θίγει μια σειρά από κοινωνικά προβλήματα 

που προκύπτουν από τον αχαλίνωτο και αμοραλιστικό καπιταλισμό “του 

υψηλού ρίσκου”, ο οποίος μπορεί να χειραγωγήσει την αστική κοινωνία 

και να τη φέρει στην καταστροφή: τα πάντα αγοράζονται και πουλιούνται, 

γυναίκες και σύζυγοι αποτελούν “επένδυση” ή “αγαθό”, τα φτωχά κορί-

τσια αναγκάζονται να αναζητούν πλούσιους γαμπρούς και η εντιμότητα 

θεωρείται μια ξεπερασμένη γραφική στάση. Υπάρχει όμως στα περισσότερα 

κοινωνικά έργα του, ο raisonneur του Διαφωτισμού, που αναβιώνει στα 

έργα αυτά, ως φερέφωνο των θέσεων του δραματουργού, ο οποίος σχολι-

άζει και καθοδηγεί τις σκέψεις και τους προβληματισμούς και διατυπώνει 

το διδακτικό μήνυμα14. Οι θλιβερές συνέπειες της άκρατης κεφαλαιοκρα-

τίας “υψηλού ρίσκου” σε αντιδιαστολή με το ήθος του παλαιού παραδοσι-

ακού εμπορίου έχουν μια σεβαστή παράδοση στην ελληνική δραματουρ-

γία: φτάνουν από τις διασκευές και μιμήσεις του μολιερικού “Φιλάργυρου” 

ώς το “Χαβιαρόχανον” (1868), που διαδραματίζεται στο τουρκικό χρημα-

τιστήριο της Πόλης15.

moderne”, Le public de théâtre et son histoire, Paris, 1964, σσ. 305-344).

12 Για άλλες μεταφράσεις που λίγη απήχηση είχαν βλ. Πούχνερ, ό.π., σ. 108.

13 Ο κοινωνικός προβληματισμός του Δουμά υιού είναι επηρεασμένος από την οικο-

γενειακή του κατάσταση (νόθος γιος του περίφημου Dumas père), από τις ιδέες του 

Saint-Simon (“Le Système industriel” 1821) και του A. Comte (“Cours de la philosophie 

positive”, 1839-42), αλλά και από το θεατρικό έργο του Emile Augier (1820-1889), που 

έγραψε στρατευμένα δράματα για τους κοινωνικά αδικημένους και καταπιεσμένους.

14 Βλ. σε επιλογή: P. Lamy, Le théâtre d’Alexandre Dumas fi ls, Paris 1928· K. Mueller, Das 

naturalistische Th eater in Frankreich, München 1930, σσ. 35 εξ.· F. A. Taylor, Th e theatre 

of Alexandre Dumas fi ls, Oxford 1937· M. Dietrich, Europäische Dramaturgie im 19. 

Jahrhundert, Graz / Köln 1961, σσ. 260-268· H. S. Schwartz, Dumas Fils, Dramatist, New 

York 1927· P. Lamy, Le théâtre de Dumas fi ls et la société contempraine, Nancy 1931· B. 

Weinberg, “Contemporary Criticism of the Plays of Dumas fi ls”, Modern Philology 37 

(1940), σσ. 293-308, κτλ.

15 Πούχνερ, Η πρόσληψη της γαλλικής δραματουργίας, ό.π., σσ. 42 εξ. (με τη σχετική 

βιβλιογραφία)· Χρ. Σταματοπούλου-Βασιλάκου, «Τρεις ακόμα Φιλάργυροι στη δραμα-

τουργία της ελληνόφωνης Ανατολής το 19ο αιώνα», Παράβασις. Επιστημονικό Δελτίο 
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Tο έργο διαπνέεται από σπινθηροβόλο διάλογο, ένα λεπτό esprit με 

έμμεσες ειρωνείες αλλά και καυστική σάτιρα, όταν η παλαιά αριστο-

κρατία και η μέση αστική τάξη αντιμετωπίζουν τον άξεστο ανερχόμενο 

νεόπλουτο, ο οποίος, παρά την πονηριά και καπατσοσύνη του, δεν μπορεί 

να αποβάλλει τα συμπλέγματα κοινωνικής κατωτερότητας και τις αμηχα-

νίες για τη σωστή συμπεριφορά. Ακριβώς αυτό το θέμα, της κομψής διατύ-

πωσης της conversation στο αστικό σαλόνι, ήταν όπως μας βεβαιώνει ο 

Πολίτης στο σύντομο πρόλογό του, και ο βασικός λόγος γιατί επιχείρησε 

τη μετάφραση: να δοκιμάσει αν το γλωσσικό όργανο που χρησιμοποιεί, 

μια συγκρατημένη καθαρεύουσα, μπορεί να αποδώσει την κομψότητα και 

τον παιγνιώδη χαρακτήρα του γαλλικού διαλόγου, που κινείται ανάμεσα 

στους μορφωμένους ανθρώπους της μέσης και ανώτερης τάξης, οι οποίοι 

ωστόσο αντιμετωπίζουν έντονα οικονομικά προβλήματα. Ο Πολίτης 

πρέσβευε στο γλωσσικό ζήτημα του 1900 μια “μέση” οδό, αναγνωρίζο-

ντας πως και η λόγια γλώσσα, όπως καλλιεργήθηκε και ως προφορικός 

λόγος μέσα στους κύκλους των αστικών σαλονιών και της διανόησης, είχε 

ζωντανά κύτταρα και ήταν ικανό μέσο προφορικής συνεννόησης ή διατύ-

πωσης και πιο λεπτών αποχρώσεων16. Είναι περίπου εκείνη η στάση που θα 

Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών 6 (2005), σσ. 335-352· της ίδιας, 

«Το Χαβιαρόχανον: ένα επίκαιρο θεατρικό έργο του 19ου αιώνα», Επίλογος 2001, σσ. 

163-170.

16 Σε συνέντευξή του σε προχωρημένη ηλικία το 1919 θυμάται: «Εις την εποχήν μας οι 

ποιηταί έγραφον εις την καθαρεύουσαν και επεκοινώνουν με το πλήθος [...]. Τα ποιή-

ματά των μας συνεκίνουν. Εγνωρίζομεν τα καλύτερα έργα των από μνήμης. Απήχουν 

τα αισθήματα και τον πόθον μας» («Αθήναι» 22 Φεβρουαρίου 1919, το χωρίο στον Ν. 

Βαγενά, «Ο ποιητής ως κριτικός. Ο Αλέξανδρος Σούτσος, ο Παλαμάς και η ποίηση 

του Κάλβου», Το Δέντρο 67-68, Απρίλιος–Μάιος 1992, σσ. 50-74, ιδίως σ. 73 σημ. 50). 

Βλ. και τις παρατηρήσεις της πιο πρόσφατης φιλολογικής έρευνας: «Τα σημερινά στοι-

χεία μάς επιτρέπουν να υποστηρίξουμε ότι η καθομιλουμένη στην Αθήνα και τα αστικά 

κέντρα δεν ήταν ενιαία, και ότι ανάμεσα στις διάφορες μορφές της ομιλουμένης του 

εγγράμματου αστικού πληθυσμού η ‘δημοτική’ δεν είναι βέβαιο ότι ήταν η επικρατέ-

στερη. Με άλλα λόγια, η καθομιλουμένη του ευρύτερου ελλαδικού χώρου, λόγω των 

ισχυρών προσμίξεών της με την αρχαΐζουσα γλώσσα της εκπαίδευσης, ήταν πολύ λιγό-

τερο ομοιογενής απ’ ό,τι η σημερινή καθομιλουμένη και απλωνόταν σε μιαν ευρεία 

τυπολογική κλίμακα. Τα δύο άκρα αυτής της κλίμακας καταλάμβαναν οι δύο ανόθευτες 

μορφές της, δηλαδή η γλώσσα του τοπικού ιδιώματος και η αρχαΐζουσα, ενώ ενδιάμεσες 

διαμορφώσεις θα πρέπει να ήταν η γλώσσα των εγγραμμάτων κατοίκων της υπαίθρου, 

η γλώσσα των εγγραμμάτων των αστικών περιοχών και η γλώσσα των μορφωμένων 

και των λογίων, η οποία τρεφόταν από τον γραπτό λόγο, που ήταν τεχνικότερος, γιατί 

επεδίωκε μια μορφή ομοιογενέστερη από εκείνη της προφορικής ομιλίας. [...]. Ο γλωσ-

σικός αγώνας τουλάχιστον ώς το 1860 ήταν αγώνας λιγότερο μεταξύ ‘δημοτικής’ και 

‘καθαρεύουσας’ και περισσότερο μεταξύ ‘καθαρεύουσας’ και αρχαΐζουσας. Η προσπά-

θεια ορισμένων να γράψουν (ή και να μιλήσουν) στη δημοτική (σε μια κοινή δημο-

τική που προσπαθούσε να διαμορφωθεί μέσα από τις τοπικές διαλέκτους) δεν φαινό-
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κρατήσει αργότερα και ο Παλαμάς17.

Όπως τονίζει ο Πολίτης στον πρόλογο, το πείραμά του επέτυχε και δεν 

βρήκε ιδιαίτερες δυσκολίες να αποδώσει τον κομψό γαλλικό διάλογο στο 

γλωσσικό ύφος που είχε επιλέξει: τη μετρημένη και γλαφυρή καθαρεύουσα 

χωρίς ακραίους αρχαϊσμούς και ενίοτε με αποχρώσεις της δημοτικής (στην 

περίπτωση του άξεστου νεόπλουτου). Αυτός ο πρόλογος έχει ως εξής:

«Το δράμα του Αλεξάνδρου Δουμά υιού, του οποίου περιέχει την μετά-

φρασιν το ανά χείρας τεύχος της Βιβλιοθήκης Μαρασλή, La question 

d’argent επιγραφόμενον εν τω πρωτοτύπω, εδιδάχθη το πρώτον εν 

Παρισίοις εν τω θεάτρω του Δραματικού γυμνασίου την 19/31 Ιανουα-

ρίου 1857. Επακολουθήσαν μετά πάροδον χρόνου τινός εις το πολύκρο-

τον δράμα Demi-monde του αυτού συγγραφέως, ηυδοκίμησεν εξ ίσου 

περιφανώς ως εκείνο διότι, αν και μετάγον εις άλλας παντελώς διαφό-

ρους κοινωνικάς τάξεις τον θεατήν, επιδείκνυεν ότι ο ποιητής διετή-

ρει πανταχού αμείωτον την δύναμιν της βαθείας παρατηρήσεως και της 

ευστόχου διαγραφής χαρακτήρων. Επί τούτοις δ’ ο σαφώς εμφαινόμε-

νος και επιτυγχανόμενος σκοπός αυτού, να πατάξη πλην της κακίας και 

το γελοίον, εθωρήθη ως πρόσθετος αρετή του έργου. / Αλλά κυρίως εις 

την μετάφρασιν του δράματος δεν παρωρμήθην εκ των αρετών αυτού 

τούτων. Ομολογώ δ’ ότι μάλλον η χάρις και η κομψότης του διαλό-

γου, του σπινθηρίζοντος μεν εξ ευφυΐας, αλλ’ όμως ουδέν έχοντος το 

επίπλαστον, μοι διήγειραν την έφεσιν γλωσσικού πειράματος. Επεθύ-

μουν να βεβαιωθώ και εξ ιδίας πείρας επιχειρών την μετάφρασιν, αν 

επαρκεί προς πιστήν απόδοσιν πασών των λεπτοτήτων της αρτίας και 

ταν λιγότερο τεχνητή από την προσπάθεια εκείνων που επεδίωκαν να επαναφέρουν 

στη ζωή την αρχαία» (Ν. Βαγενάς, «Εισαγωγικά» στον τόμο: Η παλαιότερη πεζογραφία 

μας. Από τις αρχές της ώς τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τόμος Γ΄, 1830-1880, εκδόσεις 

Σοκόλη, σσ. 9 εξ.).

17 Και δεν ήταν μόνος του· μικτή γλώσσα χρησιμοποιούν τότε και ο Καβάφης, ο Παπα-

τσώνης και ο Καρυωτάκης· τέτοια γλώσσα χρησιμοποιείται στις μεταφράσεις ακόμα 

και μέσα στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. «Αρκετοί από τους συγγραφείς που 

εμφανίζονται στο τέλος της δεκαετίας του 1910 και στη δεκαετία του 1920 αντιτίθε-

νται στις τεχνικότητες του άκρατου δημοτικισμού και με τα περιοδικά τους (Νέοι, 1918· 

Μούσα, 1920-1923· Εμείς, 1924) αναζητούν μια ‘δημοτική των πόλεων’, διαμορφωμένη 

με τη βοήθεια της καθαρεύουσας» (Ν. Βαγενάς, «Η λογοτεχνική αντίσταση στη δημο-

τική», στον τόμο: Ιστορία της ελληνική γλώσσας, Αθήνα, ΕΛΙΑ, 1999, σ. 286). Ο Παλα-

μάς εκφωνεί τους λόγους του στην Ακαδημία Αθηνών στην καθαρεύουσα (βλ. Δημ. Θ. 

Κατσαρής, “Νικόλαος Γ. Πολίτης. Η ιδεολογική και πολιτική του ταυτότητα. Απόπειρα 

σκιαγράφησης”, Η κοινωνική και πολιτική δράση του Νικόλαου Γ. Πολίτη κατά τη δεκα-

ετία 1873-1883, Κομοτηνή, 2007, σσ. 259-438· εκεί και πολλά ντοκουμέντα και στοιχεία 

για τη γλωσσική θέση του Νικόλαου Πολίτη). 
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απηκριβωμένης γαλλικής γλώσσης η ελληνική της καθημερινής ομιλίας. 

Και κατείδον μετά χαράς ότι έχει πάντα τα στοιχεία τ’ αποδεικνύοντα 

αυτήν ευχρηστότατον όργανον προς δήλωσιν πασών των εις τας κοινω-

νικάς σχέσεις αναφερομένων εννοιών, ού ένεκα η εξελλήνισις αλλο-

γλώσσου διαλόγου ουδαμού προσκρούει εις την ανάγκην δημιουγίας 

λέξεων ή συνθέσεως φράσεων αλλοτρίων της συνηθείας. Αν δ’ εν τη 

αναχείρας μεταφράσει παρατηρηθώσί τινα αντικείμενα προς την παρα-

τήρησιν ταύτην, πρέπει ν’ αποδοθώσιν εις αστοχίαν του μεταφραστού 

μάλλον ή εις έλλειψιν της γλώσσης. / Όπως εκτιμήσωμεν προσηκό-

ντως την συντελεσθείσαν γλωσσικήν πρόοδον πρέπει ν’ αναλογισθώ-

μεν οπόση ήτο η περί ταύτα πτωχεία και η δυσκαμψία της ομιλουμένης 

όχι προ πολλών δεκαετηρίδων, ήδη κατά την αποκατάστασιν των πραγ-

μάτων μετά την τουρκοκρατίαν. Διδακτικώτατον παράδειγμα πρόκειται 

εις ημάς η προ εβδομηκονταετίας περίπου γενομένη εξελλήνισις των 

κωμωδιών του Γολδόνη υπό επιλέκτου μέλους της ελληνικής κοινωνί-

ας, του πρώην ηγεμόνος της Βλαχίας Ιω. Καρατζά, ανδρός εγκρατούς 

της ιταλικής και ελληνομάθειαν έχοντος ικανήν· απανταχού υπεμφαί-

νονται αι δυσχέρειαι της μεταγλωττίσεως, ας εν πολλοίς επιτυχώς κατε-

νίκησεν, αλλά μετά κόπου δυσκόλως αποκρυπτομένου· αυτή η κοινο-

τάτη καταστάσα σήμερον αρχαία λέξις περίπατος ήτο άγνωστος τότε, 

και ηναγκάζετο να γράφη περιδιάβασις διά ν’ αποφύγη το τουρκικόν 

σιργιάνι. / Ο πλουτισμός και η άλλη επιτευχθείσα θαυμαστή αληθώς 

ανάπτυξις της ομιλουμένης γλώσσης οφείλεται αναντιρρήτως εν μέρει 

και εις τας ευγενείς προσπαθείας δοκίμων μεταφραστών, οποίοι ο Α. Ρ. 

Ραγκαβής, ο Ι. Ισιδωρίδης Σκυλίτσης, ο Ευστ. Σίμος, ο Γ. |Ζαλοκώστας, 

ο Ιω. Καρασούτσας, ο Ν. Δραγούμης, ο Άγγ. Σ. Βλάχος, ίνα τους παλαι-

οτέρους μνημονεύσωμεν. Αλλά κυρίως είναι έργον του όλου έθνους, 

όπερ εκ του προσκομιζομένου υπό μυριάδων εργατών υλικού εποίει 

την προσήκουσαν επιλογήν, επιθέτον την σφραγίδα του κύρους διά της 

κοινής χρήσεως. Ν. Γ. Π.”18.

Η δημοσίευση της μετάφρασής αυτής και η συμβολή της στο γλωσ-
σικό ζήτημα πέρασαν τελείως απαρατήρητα. Μόνο ο πιο χαλκέντερος και 
οξύνους αναγνώστης της εποχής, ο Κωστής Παλαμάς, την είχε εντοπίσει 
και τη σχολιάζει σε κάποια έκταση σε ειδικό άρθρο του στον “Νουμά”. Ο 
εθνικός ποιητής και τότε εκπρόσωπος του μαχόμενου δημοτικισμού έβλεπε 
αυτή την προσπάθεια, ο μεταφραστής να διασώσει και να εκμεταλλευτεί 
την “καθομιλουμένη” της αστικής τάξης για τη σκηνή, με κάποια συμπά-

θεια, αν και διατηρούσε τις επιφυλάξεις του:

18 «Το χρήμα», ό.π., σσ. 5-6. 
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“Δεν είδα πουθενά να γίνη λόγος για τη μετάφραση αυτή. Και όμως η 

γλώσσα της μετάφρασης αυτής είναι μια δοκιμή από τις δυνατώτερες κ’ 

επιτηδειότερες για να κρατηθή απάνου στη σκηνή και για ν’ αναγνω-

ριστή και για γλώσσα του θεάτρου, και, γενικώτερα, για γλώσσα της 

καλλιτεχνικής πεζογραφίας, για γλώσσα που μιλιέται – απ’ το λεγό-

μενο καλό κόσμο – και που κρύβει στοιχεία ζωντανά που δεν είναι για 

να καταφρονηθούνε και για να πεταχτούν, μια καθαρεύουσα συνταγ-

ματική και φιλελεύτερη, με συστατικά και αρχαία και νέα, και από τα 

βιβλία και από το λαό, που πότε το ένα ξεμυτίζει τολμηρότερα, και πότε 

ζωηρότερα απλώνεται το άλλο, κατά τις ώρες, κατά τις περίστασες, 

κατά την ψυχολογική διάθεση των προσώπων και σύμφωνα με τους 

κανόνες της καλής συμπεριφοράς. Με όλο το σωστό και το δοκιμα-

σμένο της μετάφρασης και με όλο το δυνατό αγώνα και την επιδέξια 

εφαρμογή της αρχής, συνέχεια και τελειωτική συμπλήρωση της μετα-

φραστικής εργασίας πολλών άλλων, που με σεβασμό τους αναφέρει στο 

μικρό του πρόλογο ο Πολίτης, δεν είμαστ’ εμείς που θα μπορέσουμε 

να καταλάβουμε και να παραδεχτούμε την ανάγκη λογοτεχνικής γλώσ-

σας, όμοια μορφωμένης, ακόμα και για το θέατρο”19.

Παρά το γεγονός πως πρόκειται ουσιαστικά για ένα γλωσσικό πείραμα, 

για το ζήτημα σε ποιο βαθμό η “καθομιλουμένη” της αστικής τάξης μπορεί 

να σταθεί και στη σκηνή20, αποδίδοντας στη γλώσσα τους ένα “καλο-

φτιαγμένο” έργο της σχολής του γαλλικού Ρεαλισμού, η επιλογή της θεμα-

τικής ανάμεσα στα λιγότερα παιγμένα έργα του Δουμά υιού δεν μπορεί 

να είναι τελείως άσχετη με τη διαμόρφωση του κοινωνικού προβληματι-

σμού που θα οδηγήσει στην επανάσταση στο Γουδί (1909), τις ιδεολογι-

κές ζυμώσεις που οδηγούν στη συγκρότηση ενός σοσιαλιστικού πολιτι-

κού κινήματος, με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, το γυναικείο κίνημα, 

και με τις τεχνολογικές εξελίξεις που οδηγούν δειλά δειλά σε μια πρώτη 

εκβιομηχάνιση της παραγωγής και στην καθιέρωση της χρηματικής οικο-

νομίας21, σε πρώτες μορφές δηλαδή μιας κεφαλαιοκρατικής οικονομίας, 

όπως την περιγράφει σατιρικά ο Δουμάς υιός στο έργο του “Το χρήμα”. 

Βέβαια, ο Ιωάννης Ζιρώ, ο γιος του κηπουρού, εκπρόσωπος της ανερχό-

19 Κ. Παλαμάς, Άπαντα, τόμ. 6, σ. 491· Β. Πούχνερ, Ο Παλαμάς και το θέατρο, Αθήνα, 

1995, σσ. 158 εξ.

20 Για το θέμα βλ. και Β. Πούχνερ, Η γλωσσική σάτιρα στην ελληνική κωμωδία του 19ου 

αιώνα. Γλωσσοκεντρικές στρατηγικές του γέλιου από τα «Κορακιστικά» ώς τον Καρα-

γκιόζη, Αθήνα, 2001.

21 Γ. Β. Δερτιλής, Ιστορία του ελληνικού κράτους 1830-1920, 2 τόμ., Αθήνα, 32005.
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μενης πλουτοκρατίας και εκπρόσωπος του καπιταλισμού “υψηλού κινδύ-

νου” δεν καθρεφτίζει την οικονομία της Ελλάδας του 1900. Αυτό που θα 

είχε προσελκύσει τον Πολίτη θεματικά, είναι η δραματική υπεράσπιση των 

παραδοσιακών αξιών της εντιμότητας και της εργασίας, σε αντίθεση με τη 

σπεκουλάτια και τον καιροσκοπισμό των νεόπλουτων. Το ζήτημα βρίσκε-

ται και ιδεολογικά σε κάποια συνάφεια με τα ιδανικά και τους αγώνες που 

έκανε σε νεαρή ηλικία22. Άλλωστε δεν είναι φαινόμενο άγνωστο, δραματο-

γράφοι του “Θεάτρου των ιδεών”23, έχοντας υπόψη τα γαλλικά και γερμα-

νικά τους πρότυπα, να προτρέχουν με τα έργα τους των κοινωνικών εξελί-

ξεων στην Ελλάδα και να φέρουν στη σκηνή προβλήματα, που η ελληνική 

κοινωνία στη στροφή του αιώνα ακόμα δεν έχει24.

Ως έργο “θέσεων” το δράμα έχει έναν raisonneur, εκπρόσωπο των ιδεών 

του δραματουργού: ο Ρενέ του Σαρζαί είναι της μέσης αστικής τάξεως, 

αλλά περιφρονητής της κεφαλαιοκρατικής οικονομίας και υπηρετεί ως 

υπάλληλος στην επαρχία με χαμηλό μισθό, για να έχει απλώς την ησυχία 

του. Αντίπαλός του, ιδεολογικά, είναι ο Ιωάννης Ζιρώ, ανερχόμενος κεφα-

λαιοκράτης, άξεστος, αφελής και πονηρός ταυτόχρονα, που εκπροσωπεί 

τη νέα τάξη των πραγμάτων στον καπιταλισμό “υψηλού ρίσκου”· γιος του 

τέως κηπουρού της οικογένειας Σαρζαί, που πτώχευσε, γιατί ο Κύριος του 

Ρογκούρ έδωσε εγγύηση όλη την περιουσία του για να σώσει τον αδελφό 

του από τη χρεοκοπία και την έχασε, δυστυχώς και την προίκα της κόρης 

του, Ελίζα του Ρογκούρ, που βιώνει τώρα τα διλήμματα της άπροικης και 

απένταρης κόρης καλής κοινωνίας, η οποία πρέπει να δεχτεί το πρώτο 

συμφέρον συνοικέσιο, για να αποκατασταθεί· όμως για τον ίδιο λόγο, τη 

φτώχεια, ο τέως μνηστήρας της, μουσικοσυνθέτης, την άφησε και πήρε 

22 Κατσαρής, Η κοινωνική και πολιτική δράση του Νικόλαου Γ. Πολίτη κατά τη δεκαετία 

1873-1883, ό.π.

23 Η χρησιμότητα του όρου του Ξενόπουλου για τη δραματική παραγωγή ανάμεσα στο 

1895 και στο 1922 τελευταία έχει αμφισβητηθεί (βλ. Α. Γλυτζουρής, «Πρωτοπορείες και 

νεοελληνικό θέατρο», Ζητήματα Ιστορίας του Νεοελληνικού Θεάτρου. Μελέτες αφιερω-

μένες στον Δημήτρη Σπάθη, Ηράκλειο, 2007, σσ. 259-274 και του ίδιου, «Σχετικά με τη 

διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πρωτοποριακού θεάτρου», Στέφανος. Τιμητική προσφορά 

στον Βάλτερ Πούχνερ, Αθήνα, 2007, σσ. 347-358), αλλά για μια ουσιαστική συζήτηση 

δεν είναι εδώ ο χώρος.

24 Βλ. π.χ. τα πρώτα θεατρικά έργα του Γρηγόριου Ξενόπουλου (Β. Πούχνερ, «Τα πρώτα 

δραματικά έργα του Γρηγόριου Ξενόπουλου, ήτοι η (σχεδόν) αποτυχημένη θεατρική 

σταδιοδρομία του Νέστορα της ελληνικής δραματογραφίας στη στροφή του αιώνα», 

Αναγνώσεις και ερμηνεύματα, Αθήνα, 2002, σσ. 171-265). Για την πρόσληψη των ξένων 

θεατρικών προτύπων, που φέρνουν μαζί τους τους προβληματισμούς μιας προχωρημέ-

νης αστικής κοινωνίας, που στην Ελλάδα ακόμα δεν είχε εδραιωθεί, βλ. Β. Πούχνερ, «Οι 

βόρειες λογοτεχνίες και το νεοελληνικό θέατρο. Ιστορικό διάγραμμα και ερευνητικοί 

προβληματισμοί», Κείμενα και αντικείμενα, Αθήνα, 1997, σσ. 311-354.
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μια πλούσια νύφη, κι έκτοτε πλανώνται φήμες γύρω από το ζήτημα, αν η 

κόρη είναι ακόμα σε θέση να παντρευτεί. Στα πλοκάμια της κεφαλαιοκρα-

τίας, όπου η έννοια της τιμής συνδυάζεται άρρηκτα με το θέμα της περι-

ουσίας, βρίσκεται και ο Κύριος Δουριέ, θείος του Ρενέ του Σαρζαί, κλασι-

κός αστός της μέσης τάξης που θεωρεί τον εαυτό του πανέξυπνο, έλκεται 

από τα υπερκέρδη που του υπόσχεται ο Ζιρώ και παραμελεί τη γυναίκα 

του, την οποία έχει σαν υπηρέτρια και λογιστή των επιχειρήσεών του· με τη 

βοήθεια της νεαρής κόρης του Ματθίλδης και τον γάμο της σκέφτεται να 

επεκτείνει την περιουσία του. Ως εκπρόσωπος της αριστοκρατίας υπάρχει 

η Κόμισσα Σαβέλλη στο ρόλο της έξυπνης αλλά επιπόλαιας χήρας, καλό-

καρδης ευεργέτισσας, που βρίσκεται παρά τη μεγάλη περιουσία της στα 

χείλη της χρεοκοπίας, κι αυτή εν τέλει θύμα του Ζιρώ και των χρηματι-

κών του συναλλαγών, αν και τον περιφρονεί βαθύτατα και ειρωνεύεται το 

ύφος του. Βοηθητικό ρόλο παίζει ο Κύριος του Καγιόλ, και αυτός μέλος της 

αστικής τάξης και της καλής κοινωνίας.

Στις πέντε πράξεις αλλάζουν μόνο τα σαλόνια, η δραματουργία του 

έργου είναι αρκετά συμβατική και ακολουθεί τις αισθητικές προδιαγρα-

φές του “καλογραμμένου” έργου. Διαφορετική είναι μόνο η θεματική: αντί 

του ανέμελου βουλεβάρτου υπάρχει εδώ η άγρια δίψα για τα υψηλά επιτό-

κια και τα υπερκέρδη χωρίς έξοδα που υπόσχεται ο νέος καπιταλισμός με 

τις ριψοκίνδυνες χρηματικές συναλλαγές και αγοροπωλησίες· αυτή η δίψα 

για χρήματα προσβάλλει και τις δύο ανώτερες τάξεις, την αστική και την 

αριστοκρατική, η οικονομική ανάγκη από τη μια και η απληστία από την 

άλλη συνδράμουν δραματουργικά στην άνοδο και πτώση του νεόπλουτου 

χρηματιστή, που επιχειρεί με τους δανεισμούς του (αλλά και με το γάμο 

του) είσοδο στην καλή κοινωνία και απόκτηση της βιτρίνας της σοβαρό-

τητας και τιμιότητας για τις σκοτεινές δουλειές του, αποκαλύπτεται όμως 

τελικά ως ευφυής απατεώνας. Δεν κατανοεί τις επιφυλάξεις και τις αξίες 

της παλαιάς αστικής κοινωνίας απέναντι στις ληστρικές και εκβιαστι-

κές πρακτικές του, όπου άνθρωποι και ανθρώπινες σχέσεις εκφράζονται 

μόνο με αριθμούς, η τιμή είναι η τιμή μιας αγοραπωλησίας, και ακόμα και 

οι οικογενειακοί θεσμοί είναι απλώς αγαθά αμοιβαίων εμπορικών συναλ-

λαγών. Τη λογική του καπιταλισμού που αναπτύσσει ο απλοϊκός Ζιρώ, 

είναι σπαρακτική και σπαρταριστή, γιατί δεν κατανοεί ούτε στο ελάχι-

στο το σύστημα αξιών του παραδοσιακού αστικού κόσμου, δεν καταλα-

βαίνει τι του λένε και γιατί τον κατηγορούν, και το αποδίδει στη χαμηλή 

του καταγωγή. Μέσα στον απάνθρωπο τρόπο σκέψης του δεν είναι κακών 

προθέσεων· απλώς η λογική του χρήματος και οι οικονομικές του επιτυ-

χίες τον πείθουν για την παντοδυναμία του κεφαλαίου, και ως αμόρφωτος 

νεόπλουτος δεν γνωρίζει τίποτε άλλο. Το θέμα είναι άκρως επίκαιρο.
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Αυτή η λογική των κερδών χωρίς κόπο μεταδίδεται και στον Δουριέ, 

στην καλή αστική τάξη, ο οποίος έχει ορισμένα χαρακτηριστικά του μολιε-

ρικού Φιλάργυρου: από τη μια αφήνει να συλληφθεί και φυλακισθεί ο 

γιος του, για να μην κάνει άλλα χρέη, από την άλλη όμως γίνεται εξαιρε-

τικά εύπιστος όταν πρόκειται για την αύξηση του πλούτου του. Ο Δουμάς 

κάνει σωστή κοινωνιολογική ανάλυση της εποχής του: η αστική τάξη 

είναι ευάλωτη στις νέες “σκληρές” μορφές της χρηματικής οικονομίας, 

που υπόσχεται υπερκέρδη για τους λίγους, ενώ τα πλήθη εξαθλιώνονται· 

αποστρέφεται τα ιδανικά του κοινωνικού προοδευτισμού και της ισότητας 

που είχε το 18ο αιώνα, την εποχή του διαφωτισμού. Ευάλωτη είναι και η 

χρεοκοπημένη και ξεπερασμένη από τα ιστορικά γεγονότα παλιά αριστο-

κρατία, που περιφρονεί τον ανερχόμενο νεόπλουτο, από την άλλη όμως 

τον έχει ανάγκη για να ανακτήσει πάλι τις χαμένες περιουσίες. Οι πραγμα-

τικά χαμένοι είναι οι έντιμοι αστοί παλαιού τύπου, που βασίζουν την ευημε-

ρία τους στην εργασία τους, σέβονται τους θεσμούς της οικογένειας, αλλά 

βιώνουν οδυνηρά την αλλαγή των καιρών: η οικογένεια Ρογκούρ. Είναι 

οι μόνοι, πατέρας και κόρη, που δεν ενδίδουν στα κελεύσματα του νέου 

οικονομολογικού “ορθολογισμού” που σαρώνει τις καθιερωμένες αξίες και 

ηθικές συμπεριφορές, μαζί με τον Ρενέ του Σαρζαί, τον ιδεολογικό σχολια-

στή του έργου, άνθρωπου της καλής κοινωνίας αλλά σχεδόν αποσυνάγω-

γου και περιθωριακού, του οποίου οι θέσεις και ιδέες όμως θα αποδειχτούν 

οι μόνες σωστές. Αυτός θα παντρευτεί στο τέλος και την Ελίζα Ρογκούρ, 

το κεντρικό θύμα στο δραματικό αυτό δίκτυο του χρηματικού παραλογι-

σμού που μεταδίδεται σαν επιδημία σ’ όλα τα κοινωνικά στρώματα και στα 

πρόσωπα του έργου.

Αλλά ώς το happy end είναι μακρύς ο δρόμος, όπως το επιτάσσει το 

δραματικό είδος, και πολλές οι στροφές και περιπλοκές της υπόθεσης, που 

δίνουν άφθονες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των ιδεών του συγγραφέα και 

για τη σκιαγράφηση των σκηνικών χαρακτήρων. Σ’ αυτές τις σκηνές του 

διαλόγου, όπου οι χαρακτηρολογικές πληροφορίες δίδονται με έμμεσο και 

συχνά ειρωνικό τρόπο, έγκειται η χάρη και η γοητεία του έργου, καθώς 

και στην κομψότητα της γλώσσας που χειρίζονται οι άνθρωποι της καλής 

κοινωνίας στα σαλόνια τους. Κι επειδή αυτή ήταν, η απόδοση της κομψό-

τητας στα ελληνικά, κατά τα γραφόμενα του Πολίτη, ο βαθύτερος στόχος 

της μετάφρασής του, πρέπει να ανιχνεύσουμε και με τρόπο ενδελεχέστερο 

το πόνημα, για να εντοπίσουμε τα ελληνικά ανάλογα του γαλλικού esprit 

και να απολαύσουμε τις λεπτές ειρωνείες που διατρέχουν το κείμενο στο 

γλωσσικό ύφος μιας λόγιας καθομιλουμένης γύρω στα 1900.

•
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ

Γλωσσικό ζήτημα και εθνική ταυτότητα





Εξαρχαϊσμός στην ελληνική γλώσσα της Κωνσταντινούπολης 

του ΙΘ΄ αιώνα

Valentina Fedchenko

Είναι γνωστόν ότι οι περισσότερες γλωσσικές κοινότητες του κόσμου 

είναι στη βάση τους δίγλωσσες, ακόμα και πολύγλωσσες, που σημαίνει 

πως λειτουργούν στα πλαίσια δύο ή περισσότερων γλωσσικών κωδίκων 

και εξελίσσονται στις συνθήκες της συνεχούς, συνήθως μερικής, διαγλωσ-

σικής παρεμβολής. Το γεγονός πως τα πολύγλωσσα έθνη αποτελούν τη 

συντριπτική πλειονότητα των κρατών του κόσμου, έχει αναγνωριστεί, ενώ 

καθίσταται δύσκολο να βρει κανείς μια μονόγλωσση κοινότητα. Η υπάρ-

χουσα πολυγλωσσία πάντως δεν οδηγεί απαραίτητα στη δημιουργία μιας 

λογοτεχνικής παράδοσης σε μερικές γλώσσες, η οποία θα αντιστοιχούσε 

με κατάλληλο τρόπο στο ποικίλο γλωσσικό έδαφός της. Η ανάπτυξη της 

δίγλωσσης ή και πολύγλωσσης γραπτής λογοτεχνίας απαιτεί ένα υψηλό 

επίπεδο διγλωσσίας των ομιλητών. Συγκεκριμένα στα Βαλκάνια το φαινό-

μενο του γλωσσικού μίγματος, προφορικού και γραπτού, η χρησιμοποίηση 

διάφορων χαρακτήρων (ελληνικών, αραβικών, λατινικών) τουλάχιστον 

έως τις αρχές του Κ΄ αιώνα ήταν πολύ δημοφιλής. 

Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία η ελληνική γλώσσα διαμορφώνεται 

σε κατάσταση έντονων επαφών με αλλόγλωσσες κοινότητες, πρώτα από 

όλα με την τουρκική, λιγότερο με την ιταλική και τη γαλλική, κυρίως σε 

μεγάλα αστικά κέντρα: στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη. Χάρη 

στις επαφές αυτές η γλώσσα εμπλουτίζεται με κάθε λογής δανεισμούς στο 

λεξικό επίπεδο, καθώς και σε μερικές περιπτώσεις στο επίπεδο της δομής. 

Στις αρχές του ΙΘ΄ αιώνα επί του Μαχμούτ του δεύτερου στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία ανατέλλει η εποχή της ανάπτυξης της τυπογραφίας, στην 

οποία οφείλεται και η διάδοση του καραμανλίδικου έντυπου, μιας σειράς 

επί το πλείστον μεταφρασμένων στα τουρκικά κειμένων με θρησκευτικό 

περιεχόμενο, γραμμένων με ελληνικούς χαρακτήρες.1 Στην Κωνσταντι-

νούπολη του ΙΘ΄ αιώνα ένα μεγάλο ποσοστό εκδόσεων ήταν δίγλωσσο, 

ανάμεσά τους αφενός τα πατριαρχικά γράμματα και εγκύκλιοι επιστολές 

1 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. [Balta 1997-1998]. Για υπάρχουσες καραμανλίδικες 

εκδόσεις βλ. [Balta 1987a/b, 1990/91, 1997· Salaville 1958, 1966, 1974].

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



(στα ελληνικά και στα καραμανλίδικα) και αφετέρου δίγλωσσες ποιητι-
κές ανθολογίες, πάλι με χρήση της καραμανλίδικης γραφής.2 Πρόκειται 
για ένα ευρύ φάσμα κειμένων διάφορων ειδών. Η διάδοση του δίγλωσ-
σου έντυπου κινητοποιήθηκε κατά μεγάλο μέρος από το Πατριαρχείο της 
Κωνσταντινούπολης για ευνοήτους λόγους, για να αποκτηθεί η πρόσβαση 
στον τουρκόφωνο ελληνισμό. Αλλά αρκετά σύντομα οι δίγλωσσες εκδό-
σεις γίνονται δημοφιλείς και στους κοσμικούς κύκλους της κωνσταντινου-
πολίτικης κοινωνίας. Παρενθετικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δίγλωσση 
ποίηση κυκλοφορούσε σε χειρόγραφη μορφή ήδη στους Φαναριώτες, οι 
οποίοι είναι γνωστοί για την πολύγλωσση εκπαίδευσή τους. 

Αλλά ήδη μετά τη Φαναριώτικη εποχή, πολύ αργότερα στη δεκαετία 
του 1830 στην Κωνσταντινούπολη αυξάνεται η έκδοση των δίγλωσσων 
μεικτών, επί το πλείστον, ποιητικών έντυπων. Μερικά από αυτά περιείχαν 
και μελοποιημένα τραγούδια με μουσική συνοδεία. Το γεγονός που μας 
οδηγεί στην υπόθεση ότι η αύξηση του ενδιαφέροντος προς τη δίγλωσση 
ποίηση εξηγείται με τη μόδα για διάφορου είδους διαπολιτισμικές επαφές 
και αναμείξεις, και συγκεκριμένα για την Οθωμανική κοσμική, έτσι αποκα-
λούμενη, «εξωτερική» μουσική, η οποία αφομοιώνεται στην ελληνό-
φωνη κοινότητα. Στην αρχή οι εκδόσεις αυτές συντάσσονταν κυρίως με 
την επιμέλεια των Ελλήνων ψαλμωδών και επαγγελματιών μουσικών με 
γνώση και των δύο γλωσσών, της ελληνικής και της τουρκικής. Αργό-
τερα όμως, γύρω στα μέσα του ΙΘ΄ αιώνα, οι ανθολογίες μετατρέπονται σε 
μικρότερα φυλλάδια μαζικής λογοτεχνικής παραγωγής, η οποία έτσι παρα-
μένει δίγλωσση έως τα τέλη του ΙΘ΄ αιώνα. 

Το δίγλωσσο λογοτεχνικό φαινόμενο αυτό αν εξεταστεί σε ευρύτερο 
ιστορικό πλαίσιο μπορεί να θεωρηθεί παράδοξο και αντιφατικό και να 
καταστεί ένα ξεχωριστό ερευνητικό ζήτημα. Ο έτσι αποκαλούμενος ο «πιο 
μακρύς αιώνας» της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο ΙΘ΄, υπήρχε, όπως είναι 
γνωστό, ο αιώνας της διαμόρφωσης και άνθισης της έννοιας του έθνους 
και του εθνικού κράτους, ο αιώνας της λεγόμενης εθνικής οικοδόμησης, 
σημαντικές συνιστώσες της οποίας αποτέλεσαν, βεβαίως, η γλώσσα και η 
λογοτεχνία. Οι ιδέες για τη σταθερότητα και «αναλλοίωση» της ελληνικής 
γλώσσας, τη λεγόμενη «εγγενή συντηρητικότητά» της και ικανότητα να 
αντιστέκεται στις αλλαγές οδήγησαν, σε πρακτικό επίπεδο, σε διάφορες 
διορθωτικές επεμβάσεις και βελτιώσεις. Η διόρθωση της γλώσσας εκφρά-
στηκε κυρίως σε δύο τάσεις, πρώτον, για γλωσσική κάθαρση (καθαρισμό), 
εξοβελισμό των ξενόγλωσσων στοιχείων και προσμείξεων, και δεύτερον, 
για γλωσσικό εξαρχαϊσμό. Στην ουσία και οι δύο τάσεις είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες μεταξύ τους. Ο εξαρχαϊσμός της ελληνικής γλώσσας κατέ-

2 Για δίγλωσσες καραμανλίδικες ποιητικές ανθολογίες βλ. [Kappler 2002].
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στη συνέπεια κατά πάσα πιθανότητα της τάσης προς τον καθαρισμό της 

γλώσσας. Από τη γλωσσολογική άποψη οι διαδικασίες του εξαρχαϊσμού 

και γλωσσικού καθαρισμού από ξενόγλωσσους δανεισμούς πραγματο-

ποιούνται με παρόμοιο τρόπο: μέσω υποκατάστασης των ξενόγλωσσων 

ή καινούριων (χυδαίων) μορφολογικών δομών ή λέξεων με τις ανάλο-

γες μορφές από την ίδια γλώσσα ή από υψηλότερου επιπέδου υφολογικό 

στρώμα. Πιο συχνά και οι δύο διαδικασίες διεξάγονται μόνο σε επίπεδο 

λεξιλογίου, δηλαδή εκφράζονται μόνο σε υποκατάσταση ξεχωριστών λεξι-

κών στοιχείων. Η ελληνική γλώσσα του ΙΘ΄ αιώνα παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, επειδή η υποκατάσταση λεξιλογίου συνοδεύεται επίσης με την 

επικαιροποίηση ενός μέρους των αρχαϊζόντων μορφολογικών και συντα-

κτικών φαινομένων. 

Στα μέσα του ΙΘ΄ αιώνα οι γλωσσικές ιδεολογίες γίνονται ολοένα και 

περισσότερο αισθητές στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος και τα Ιόνια νησιά, 

όπως το δείχνει και ο Πίτερ Μάκριτζ [Mackridge 2009]. Είναι αναμφίβολο, 

ότι οι διανοητικές σχέσεις μεταξύ των δύο πρωτευουσών του ελληνικού 

κόσμου – της Αθήνας και της Κωνσταντινούπολης – διατηρούνται στα 

μετεπαναστατικά χρόνια. Με τον τρόπο αυτό και οι παλαιές γλωσσικές 

συζητήσεις της Κωνσταντινούπολης, συμπληρωμένες με επίκαιρα καθαρά 

εθνικά θέματα, αποκτούν καινούριες διαστάσεις. Για το αθηναϊκό γλωσσικό 

περιβάλλον, πάντως, η διαδικασία αφαίρεσης ορισμένου μέρους των τουρ-

κικών λέξεων και η υποκατάστασή τους με εκφράσεις ελληνικής προέλευ-

σης (με σύνθετες λέξεις ή αρχαϊσμούς) ήταν πολύ πιο φυσική και λογική, 

διότι από τη στιγμή που η ελληνική γλώσσα απέκτησε την υπόσταση της 

εθνικής και κρατικής γλώσσας, βγήκε από τη ζώνη των έντονων γλωσσι-

κών επαφών και άρχισε να εξελίσσεται σε σχετική απομόνωση. 

Το ιστορικό γίγνεσθαι της Κωνσταντινούπολης δημιουργούσε διαφο-

ρετικό έδαφος για την ενσωμάτωση των ίδιων εννοιών. Ο καθαρισμός της 

γλώσσας από ξενόγλωσσα δάνεια, συνοδευόμενος με τον εξαρχαϊσμό της, 

πραγματοποιούταν παράλληλα, την ίδια χρονική στιγμή, με την ανάπτυξη 

του δίγλωσσου έντυπου και με την καθημερινή προφορική και γραπτή 

χρήση των τουρκικών. Εντωμεταξύ οι ανωτέρω γλωσσικές ιδέες εκπρο-

σωπεύουν τις καινούριες ευρωπαϊκές επιρροές (δηλαδή, καθορισμό του 

έθνους με γλωσσικό κριτήριο), ενώ η πολυγλωσσία του γραπτού λόγου 

και του έντυπου παρουσιάζει την παλαιά οθωμανική παράδοση καθορι-

σμού της εθνικής καταγωγής με θρησκευτικό κριτήριο χωρίς γλωσσικές 

διαφοροποιήσεις. Επομένως, πρόκειται πάλι για τη σύγκρουση και σταδι-

ακή αλλαγή του ιδεολογικού πλαισίου. 

Όπως είναι φανερό, παραδείγματος χάριν, από το λεξικό της ελληνι-

κής γλώσσας: Λεξικόν της καθ’ ημάς ελληνικής διαλέκτου μεθηρμηνευμέ-
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νης εις το αρχαίον ελληνικόν και το γαλλικόν του μεγάλου Έλληνα λεξι-

κογράφου Σκαρλάτου Βυζαντίου, συντεταγμένο το 1835, τα Ελληνικά 

εκείνης της περιόδου συμπεριλαμβάνουν ένα μεγάλο ποσοστό λέξεων 

τουρκικής προέλευσης. Στο τέλος του λεξικού του ο Βυζάντιος αναφέρει 

μια λίστα λέξεων και εκφράσεων που πρέπει να εξαιρεθούν από την καθη-

μερινή χρήση. Με άλλα λόγια, η κωνσταντινουπολίτικη διάλεκτος τον ΙΘ΄ 

αιώνα έγινε πεδίο μάχης του πουρισμού, που εκφράστηκε στην προσπά-

θεια του τεχνητού ελέγχου της γλωσσικής ανάπτυξης, και της γλωσσικής 

παρεμβολής, αναπόφευκτης στην κατάσταση γλωσσικών επαφών. Πρέπει 

να προσθέσω πως έως σήμερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευ-

νάς μου σε σύγχρονη κοινότητα Κωνσταντινουπολιτών στην Αθήνα, στο 

ιδίωμά τους χρησιμοποιούνται αρκετές λέξεις ξένης προέλευσης, πρώτα 

από όλα, τουρκικής και γαλλικής (για παράδειγμα, μπεσ-παρά (νεοελλ. 

τζάμπα) ή βαντούς (νεοελλ. πωλήτρια)).3

Με την πάροδο του χρόνου το ΙΘ΄ αιώνα η Κωνσταντινούπολη σταδι-

ακά χάνει το κύρος μιας πρωτεύουσας του ελληνόφωνου κόσμου, και το 

ιδίωμά της μετατρέπεται σε ένα δευτερεύουσας σημασίας γλωσσικό δημι-

ούργημα, ένα περίεργο κράμα των ξενόγλωσσων δανεισμών με αρχαιοελ-

ληνικά αρχαϊκά μορφολογικά και συντακτικά στοιχεία. 

Ενώ η συνεχής τάση προς τον καθαρισμό μπαίνει σε αντίφαση με την 

«επαφική» φύση του ιδιώματος, οι ιδέες εξαρχαϊσμού πραγματοποιούνται 

σχετικά εύκολα στην Κωνσταντινούπολη. Στην ουσία του ο εξαρχαϊσμός 

αποτελεί μια διαδικασία συμπλήρωσης της γλώσσας από ήδη υπάρχουσες, 

αλλά ανεπίκαιρες προς στιγμήν γλωσσικές πηγές και μπορεί να εκφρα-

στεί σε προσανατολισμό προς τις λογοτεχνικές πηγές (προς την αρχαία 

ελληνική λογοτεχνία, στη συγκεκριμένη περίπτωση) ή προς άλλο ανώτερο 

πιο συντηρητικό γλωσσικό στρώμα, το οποίο για την Κωνσταντινούπολη 

εκπροσωπούσε το πατριαρχικό εκκλησιαστικό ύφος. 

Συνήθως ο εξαρχαϊσμός εκφράζεται σε δανεισμό των μορφολογικών 

στοιχείων (για παράδειγμα, μορφών του αρχαίου ελληνικού παρακειμέ-

νου με αναδιπλασιασμό σε -κώς, -κύια, -κός, χρήση απαρεμφάτων: εκφρά-

ζεσθαι, υπομνήσαι [Μουσικόν Απάνθισμα 1872]), πιο σπάνια των συντα-

κτικών δομών (για παράδειγμα, Genetivus Absolutus) σε επιφανειακό 

τυπικό επίπεδο, ενώ κατά μεγάλο μέρος δεν λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη 

της γραμματικής σημασίας των τύπων και των γραμματικών κατηγοριών. 

Πάντως, ο συσχετισμός του εξωτερικού εξαρχαϊσμού της μορφής και της 

αλλαγής της εσωτερικής γραμματικής σημασίας μιας γραμματικής δομής 

αποτελεί ένα ενδιαφέρον ζήτημα για την περαιτέρω μελέτη και δεν θα 

3 Για περισσότερες πληροφορίες για την ελληνική γλώσσα των Κωνσταντινουπολιτών 

βλ. [Федченко 2009].
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μας απασχολεί προς το παρόν. Με τον τρόπο αυτό για μια εξαρχαϊσμένη 

μονάδα (για παράδειγμα, μόρφημα ή συντακτική δομή) καθίστανται δύο 

σημασίες: η γραμματική σημασία του αντίστοιχού της στο σύγχρονο γλωσ-

σικό σύστημα και η ιδεολογική σημασία της μονάδας ως γνωρίσματος του 

εξαρχαϊσμού. Η διπλή σημασία αυτή δημιουργείται μέσω συνδυασμού των 

δυο σημειακών συστημάτων: του γλωσσικού και του ιδεολογικού.

Όσον αφορά τη γλωσσική πρακτική έκφραση του εξαρχαϊσμού, φαίνε-

ται πως και στην Αθήνα και στην Κωνσταντινούπολη οι διαδικασίες εξαρ-

χαϊσμού διεξάγονταν με τον ίδιο τρόπο, με μοναδική εξαίρεση, ότι το ιδίωμα 

της Κωνσταντινούπολης, λόγω της σχετικής απομόνωσής του, διατήρησε 

αρκετά αρχαία στοιχεία έως σήμερα, μερικά προφανώς επανεισαγμένα 

στην καθομιλουμένη κατά το ΙΘ΄ αιώνα. Τα στοιχεία αυτά, κυρίως ξεχω-

ριστές αρχαίες λέξεις όπως απίδι, πινακοπλύτης, αποτελούν αντικείμενο 

υπερηφάνειας των ομιλητών, γύρω τους δημιουργείται μια σειρά σχετικών 

αφηγήσεων [Федченко 2009]. Όμως ιδεολογική παρουσίαση του εξαρχαϊ-

σμού στην Αθήνα και στην Κωνσταντινούπολη διαφέρει αισθητά. Από το 

δεύτερο τέταρτο του ΙΘ΄ αιώνα η Κωνσταντινούπολη, ενώ βρέθηκε εκτός 

του καινούριου ελληνικού κράτους από γεωγραφική και πολιτική άποψη, 

πάντως, παραμένει μια αυτοκρατορική πρωτεύουσα με διοικητικά όργανα 

της ελληνικής κοινότητας. Επομένως, δεν απέχει από την εθνική οικοδό-

μηση, διαμορφώνοντας τη δική της εκδοχή. Μετά το ’21 το πατριαρχείο 

της Κωνσταντινούπολης και η καινούρια ελίτ καταβάλλουν προσπάθειες 

να αντεπεξέλθουν στην καινούρια συνέχεια μεταβαλλόμενη κατάσταση 

και να συνειδητοποιήσουν τα καινούρια ιστορικά δρώμενα. Τις προσπά-

θειες αυτές κατά κάποιο βαθμό μπορεί να παρακολουθήσει κανείς στη 

σειρά των δίγλωσσων εκδόσεων, για την οποία έγινε λόγος πιο πριν.

Οι συντάκτες των ανθολογιών απευθύνονται στο αναγνωστικό κοινό 

τους σε προλόγους, γραμμένους στα Ελληνικά, τα οποία αλλάζουν κατά τη 

διάρκεια του ΙΘ΄ αιώνα. Η παράδοση αυτή αποτελεί ένα ομογενές κοινω-

νικό φαινόμενο, που επιτρέπει να παρακολουθηθεί η εξέλιξη του εξαρχαϊ-

σμού στο πλαίσιο ενός μόνο γλωσσικού ύφους, ενός λογοτεχνικού είδους, 

και πότε πότε ακόμα και γλώσσας ενός συγγραφέα. Από την αντιπαρα-

βολή γλωσσικών δεδομένων από προλόγους με το ιδεολογικό περιεχόμενό 

τους διαπιστώνουμε τον συνδυασμό μεταξύ των τεχνητών γλωσσικών 

αλλαγών και των πολιτικών απόψεων των συγγραφέων.4 Μια σημαντική 

τομή στη γλωσσική έκφραση και στο περιεχόμενο των προλόγων παρατη-

ρείται στη δεκαετία του 1870, όταν ο εξαρχαϊσμός δεν περιορίζεται πια στη 

χρήση συγκεκριμένων αρχαίων λέξεων και αρχαιόμορφων τύπων, αλλά 

4 Βλ., παραδείγματος χάριν, τον πρόλογο της ανθολογίας [Μουσικόν Απάνθισμα 1872].
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επιχειρείται συστηματικά σε όλα τα γλωσσικά επίπεδα με το αποτέλεσμα 

της αποκατάστασης ή μάλλον επαναδημιουργίας του αρχαίου ελληνικού 

συστήματος. Ως προς το περιεχόμενο, προβάλλονται οι ιδέες της φυλετι-

κής συνέχειας και σταθερότητας του ελληνικού έθνους, όπου πάντως ένας 

σημαντικός ρόλος αποδίδεται στους Οθωμανούς. Με αυτό τον τρόπο οι 

συντάκτες παραπέμπουν στις γνωστές και σχετικά δημοφιλείς εκείνη την 

περίοδο ιδέες του Ελληνοθωμανισμού, και εν μέρει συνδυάζουν το γλωσ-

σικό εξαρχαϊσμό με την προβολή των ιδεών αυτών. Στην περίπτωση αυτή 

πρόκειται ήδη για τον προσχεδιασμένο εξαρχαϊσμό, βασισμένο σε συγκε-

κριμένες πολιτικές και ιδεολογικές απόψεις. 

Η χρήση των ιδεών του Ελληνοθωμανισμού επιτρέπει στους συγγρα-

φείς επίσης να λύσουν την αντίφαση ανάμεσα στην τάση προς το γλωσ-

σικό καθαρισμό και στην κύρια συνιστώσα της εκδοτικής παράδοσης 

αυτής – τη διγλωσσία της. Για να δικαιολογήσουν τον παράξενο συνδυ-

ασμό αυτό, δηλώνουν την έλληνο-τουρκική διγλωσσία το κύριο χαρακτη-

ριστικό των Οθωμανών Ελλήνων, χάρη στο οποίο οι Ρωμιοί της Κωνστα-

ντινούπολης παραμένουν έξω από την επίσημη ιδεολογία του Ελληνικού 

κράτους. Επομένως, χρησιμοποιείται το κοινό στερεότυπο του ΙΘ΄ αιώνα, 

όταν ένα έθνος ομιλεί μόνο μία γλώσσα, όπου μία γλώσσα αντικαθίσταται 

με δίγλωσση σύνθεση της ελληνικής και της τουρκικής.

• 
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Jean Psichari et Ferdinand de Saussure

Milena Jovanović

    9 Novembre 1889.1

             26, rue Gay Lussac, Paris 

Mon cher ami, 

       La nouvelle de votre départ m’a fait de la peine. 

Voici près de dix ans que je vous connais et que je vous 

aime; je m’étais fait à l’idée de vous avoir 

toujours à Paris. D’autre part, vous faisiez trop

honneur à l’École, pour que ce congé me plaise. Vous 

m’aviez dans le temps confi é vos scrupules et c’est ce 

qui m’autorise à vous en parler. Si c’est là ce qui 

a pesé sur votre détermination, je le regrette beau=

coup. En admettant même que vos scrupules fussent 

légitimes, il y [au]rait eu moyen de s’arranger, en

créant, par [exe]mple, une conférence nouvelle spécia= 

lement pour vous. Il faudra bien que d’ici à un 

an vou[s] [me d]onniez la permission de parler de ce 

projet qui m’appartient, comme vous voyez et qu’on 

ne vous accusera pas d’avoir formé. Je suis décidé à 

faire mon possible, auprès de vous tout le premier, pour vous 

arracher à Genève et vous ramener dans ces murs. Laissez 

moi pour le moment former un vœu : vous partiez, diriez 

vous, pour travailler plus librement… (Euh ! euh ! je vous 

vois allant à la chasse ; je ne vous vois pas phonétisant aux 

bords du lac.) Mais, je vous en supplie, que ce travail ne 

demeure pas à l’état de projet. Quand on a votre 

intelligence, on se doit à la vie. Et la vie, pour vous, c’est 

la science. Vos facultés y atteindront leur summum 

d’intensité ; et la vie n’est vécue, que lorsqu’on est 

1 Bibliothèque de Genève, Arch. de Saussure 366, f. 201. Photos 1-2.

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



arrivé à la sensation totale de cette intensité. Je vous 

parle en sage ; je vous parle en ami ; je vous parle en phi= 

lologue épris du progrès de la science. Vous ne pouvez faire 

autrement que de m’écouter. Le décour[age]ment vous est 

interdit. Faites – et vous le pouvez faire, u]n beau livre

qui pаrte tout à coup comme un ps[chut !2]

      Écrivez moi et sachez moi tout [votre.]

    Jea[n Psic]hari

Correspondance adressée à Ferdinand de Saussure est déposée et 

conservée dans le Département des manuscrits de la Bibliothèque publique 

et universitaire de Genève (BPU) où j’ai trouvé une lettre d’un correspondant 

non identifi és3. J’ai reconnu la signature, mais c’était plutôt le style que 

l’écriture qui m’a fait penser que la lettre fût de Psichari : les émotions, les 

paroles touchantes, en un mot, un style sublime, mais qui vient du cœur. 

Dès que j’avais reconnu le style, je pouvais identifi er avec certitude cette 

lettre comme celle de Jean Psichari.4

Je présente cette lettre comme un point du départ pour essayer 

d’expliquer les sentiments de Psichari y exprimés, qui respirait l’amitié et 

le respect. Telle est chaque lettre de Psichari, s’il s’agit de ses amis, comme, 

par exemple, deux lettres adressées à Jules Nicole  : dans une lettre du 6 

2 Psch(u)t(t) ! (pscht, pschtt, pschut, pschutt) interj. et subst. masc. Dans le milieu des 

étudiants, notamment dans les classes préparatoires aux grandes écoles, interj. coll. 

servant à manifester sa sympathie, son approbation à l’égard d’une pers., en partic. pour 

la saluer à son arrivée, en siffl  ant entre ses dents (Dict. xixe et xxe s.). http://www.cnrtl.fr/

defi nition/pschut, p. ex. Pschut ! [p∫yt] interj. (onomat.). Arg. scol. S’emploie pour mani-

fester sa sympathie à l’égard d’une personne; sert d’ovation. (Dictionnaire de la langue 

française. Lexis.- Paris. Larousse. 1994. s. v.)

3 Bibliothèque de Genève, Archive de Saussure 368/enveloppe 1, f. 2 (Correspondance 

adressée à Ferdinand de Saussure. Correspondants non identifi és.). Après l’identifi ca-

tion faite par moi-même la lettre est transférée aux Arch. de Saussure 366, f. 201, v. ann. 

2. J’ai parlé de cette lettre au colloque « Ferdinand de Saussure – un siècle de linguistique 

générale », le 28 novembre 2006 à Belgrade, v. CFS 59 (2006), pp. 229-230.

4 Cette lettre se trouve au site, partiellement transcrite et publiée (2007) (http://www.ville-

ge.ch/bge/institution/expositions-virtuelles/saussure/homme_aimable/homme_aima-

ble.html). Excepté que mon nom ne fi gure pas au site, Jean Psichari n’était pas « spécia-

liste de grec ancien », on pourrait dire le premier spécialiste ou plutôt le fondateur des 

études néohelléniques. Il faut ajouter, dans la transcription, Mon au début de la lettre ; je 

pense aussi qu’il faut lire diriez au lieu de « disiez ».
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juin 18925 Psichari lui félicite « sa belle découverte »6, puis en disant qu’il 

était « littéralement obrué sous un volume de travaux d’élèves», il excuse sa 

hâte et son imperfection des renseignements, etc. etc. Mais il a évidemment 

réussi d’aider son correspondent, parce qu’il lui écrit une lettre pleine 

d’émotions (du premier février 1893): « Cher Monsieur, vous êtes mille fois 

trop bon d’avoir pensé à moi dans la distribution de votre savant ouvrage 

et plus aimable encore d’avoir mentionné mon nom dans votre Préface, 

alors que vous ne me devez absolument rien et que je suis encore confus 

du peu de services,  »7 etc. En lisant ses lettres et ses textes il est évident 

(généralement) que Psichari savait s’exprimer en termes choisis et soignés, 

mais pas d’une éloquence8 vaine : on voit qu’il s’agit d’un homme généreux 

et philanthrope, même s’il n’était pas d’accord avec quelqu’un, un homme 

d’intégrité et enfi n, un homme courageux et brave, ce qu’il a approuvé dans 

son Voyage et par son attitude dans l’aff aire Dreyfus. J’ai lu aussi quelques 

lettres où il n’avait démontré qu’une délicatesse courtoise9. La diff érence est 

évidente en comparant cette courtoisie, un peu forcée, avec les sentiments 

amicaux montrés dans la lettre adressée à Saussure! 

Ferdinand de Saussure, «  homme de fondements  »10, né en 1857, 

d’une famille qui était l’une des plus connues et des plus anciennes de 

Genève, a acquis une éducation classique dans le vrai sens du mot et une 

formation très élevée où la connaissance du latin et du grec, et la maîtrise de 

l’expression stylistique dans ces langues, restaient la condicio sine qua non 

(pour l’acquisition d’une vaste éducation générale). Après avoir présenté 

5 Bibliothèque de Genève, Ms. fr. 4494/env. 6, f. 99-100. Photos 3-6. 

6 Leo VI, empereur d’Orient : Le livre du Préfet ou l’édit de l’empereur Léon le Sage sur les 

corporations de Constantinople... Jules Nicole. Genève : H. Georg, 1893.

7 Bibliothèque de Genève, Ms. fr. 4494/env. 6, f. 101. Photo 7.

8 Dans la discussion au Congrès on m’a posé une question concernant le langage de 

Psichari, c.-à-d. sa manière dont il a parlé français, parce que Psichari avait un parler 

sublime, ou plutôt élevée, en luttant en même temps pour la démotique dans la langue 

grecque. Ma réponse était la suivante : je pense que son langage (ou l’« idiome ») était 

conforme à son éducation acquise dans une famille aristocratique, où le français était 

indispensable, aussi que l’ancien grec et le latin et leurs littératures. Bien qu’il fût d’ori-

gine grecque et bilingue, il se déclarait comme Français (cf. ann. 21). D’autre part le 

français n’avait pas les « questions linguistiques » comme le grec (glossiko zitima, v. plus 

bas), c.-à-d. le français était déjà « fait et parfait » et loin « du latin scolastique » (idem). 

Cependant cette question cherche une élaboration plus approfondie.

9 Par exemple, une lettre du Psichari (écrite en 1906), qui est courtoise mais rien de plus 

vis-à-vis d’un livre de Mathias Morhardt. Bibliothèque de Genève, Ms. fr. 4206, f. 394 

i 395  ; Papiers Mathias Morhardt  : Correspondance relative à « La gloire d’aimer » et 

« L’esprit nouveau ». Peut-être il a changé avec le temps.

10 Émile Benveniste. In : CFS 20 (1963), p. 8.
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sa thèse de doctorat (De l’emploi du génitif absolu en sanskrit) en 1880 à 

Leipzig11, Ferdinand da Saussure s’est rendu, la même année, à Paris pour 

suivre, à l’École des hautes études, le cours de grammaire comparée de 

Michel Bréal, cours qu’il assumera lui-même l’année suivante, et cela pour 

une dizaine d’années12. Ce sont « près de dix ans » dans la lettre de Psichari, 

qui a fait connaissance de Saussure vraisemblablement en 1880, dès qu’il 

est arrivé à Paris. 

Ioannis Psycharis, ou Vanja, plus connu sous son nom francisé de Jean 

Psichari, né le 3/15 mai 1854, à Odessa, d’une famille Chiote, de la « caste 

phanariote  »13, qui s’était établie en Constantinople dès 1860 (il a perdu 

sa mère très jeune en 1856) ; Psichari est venu à Paris à l’âge de treize ans 

(1867), où il fi t son éducation. 

Psichari avait 3 ans de plus que Saussure, ce que signifi e qu’ils étaient 

presque les contemporains. Tous les deux issus de bonnes et respectables 

familles étaient dotés d’une excellente éducation  (παιδεία), fondée sur la 

poésie classique, ce que signifi e qu’ils connaissaient très bien les langues 

grecque et latine. 

Durant l’année 1879-1880 Psichari, licencié-ès-lettres (son professeur 

était Gaston Paris) suit « les cours de philologie latine de Louis Havet aux 

Hautes Études ».14 Il était tellement « épris » par le latin et son maître qu’il 

pensait entamer la carrière de latiniste. L’année suivante Psichari retrouve 

L. Havet qui, avec ses étudiants, parmi lesquels était vraisemblablement 

Saussure, explique les textes latins archaïques et déchiff rent les inscriptions 

latines. Havet (1849-1925), le maître un peu plus âgé que ses étudiants, 

qui admirait jeune Saussure, est devenu l’ami (« jusqu’à la fi n de la vie »15), 

presque le frère de Psichari16. Psichari a publié les Adelphes de Terence 

11 Il suivait les cours à l’université de Leipzig, d’après la tradition dans sa famille.

12 « En 1891, il accédera au poste de professeur de sanskrit et de grammaire comparée 

à l’Université de Genève, poste qu’il occupera jusqu’à sa mort. Entretemps, en 1906, 

il prend la succession de Joseph Wersheimer à la chaire de linguistique générale, d’où 

il délivrera trois cours, devenus mythiques depuis lors (1906-1907, 1909-1910, 1910-

1911), consacrés aux fondements de la linguistique générale. »

 (http://com-media.univ-paris8.fr/commun/intermedia/intermedia/ressources/bio_

saussure.htm). 

13 Constandulaki-Chantzou, p. 13.

14 Constandulaki-Chantzou, p.19.

15 Constandulaki-Chantzou, p.21.

16 Qui a déclaré dans sa dédicace à Louis Havet : « J’ai souvent besoin de me retremper à 

votre enseignement. Je vous retrouve toujours tel que je vous connus autrefois. » (Autour 

de la Grèce, 1895, II). Cet enseignement était : « Vous remontiez, de marche en marche, 

le long des siècles et vous arriviez ainsi, à travers les transmissions divergentes, aux 

182 Milena Jovanović



en 1881 sous la direction d’Eugène Benoist, mais peu à peu l’idée d’être 

latiniste est disparue – ce fut à la fi n de l’année 1883. Il disait  : « Encore 

un dualisme17 non moins troublant que le premier, non moins funeste 

sans doute aux yeux de nos contemporains  ! J’ai tâché pourtant de tout 

concilier. Et c’est pourquoi j’ai fais du grec. Et c’est aussi pourquoi, oui, c’est 

là pourquoi j’ai fait de la science et de la littérature18. » 

Puis, il est parti en Grèce la première fois en 1886, où il connut la réalité 

hellénique concernant les questions linguistiques (glossiko zitima) : 

«  C’est qu’une prose littéraire, consacrée, lui [sc. au peuple grec] a 

manqué jusqu’ici ; c’est donc que la Grèce moderne, à proprement parler, 

n’a pas jusqu’ici sa littérature. 

À quoi cela tient-il  ? À de circonstances historiques nombreuses. La 

langue écrite, la langue offi  cielle, la langue des journaux, la langue des 

livres, et, il n’y a pas bien longtemps, la langue même du roman et de la 

nouvelle, diff ère, par la forme et le sens des mots à la fois, de la langue 

que connaît et que parle la nation entière, de cette langue jeune issu de 

l’ancienne, comme le français est issu du latin. En Grèce, on cherche encore 

à ramener le français au latin, plus exactement au latin scolastique.  Une 

langue, savante et barbare, s’est de la sorte établie. Elle se tient loin du 

peuple, naturellement, et le peuple l’ignore. Les poètes que le peuple a 

préoccupés, Vilaras, Solomos et Valaority, les grands poètes de la Grèce, se 

paroles véritables qu’il y a deux mille ans le poète latin dont vous faisiez l’étude avait 

écrites de sa main. » (Idem.)

17 «Une irrésistible vocation m’entraînait vers elles deux. » (Autour de la Grèce, 1895, VII) 

… « Je ne fait plus de diff érence entre la science et la littérature. » (Idem, VIII) dont 

il disait : « je crains que parfois on n’ait peine à pardonner ce dualisme » (ibidem) en 

pensant aux savants et aux littérateurs. C’était le premier dualisme, le deuxième était une 

question triste : est-ce qu’il était Grec ou Français ? Sa réponse était : « La patrie d’adop-

tion est la patrie véritable. » ça veut dire : « avant tout, je suis Français. » (Idem, X). 

18 Psichari pourrait être aussi intéressant dans le domaine de la littérature comparée (étant 

donné qu’il était l’écrivain français). On parle toujours de l’infl uence d’Ernest Renan à 

Psichari. Sa femme Noémi était fi lle de Renan ou plutôt Psichari était « le gendre d’Er-

nest Renan » qu’on ne manquait jamais d’ajouter (Constandulaki-Chantzou, 4). C’était 

la même chose avec son fi ls, il était père d’Ernest Psichari, écrivain et savant, qui avait 

perdu sa vie pendant la Grande guerre. Ce n’était que «  l’envie de milieu parisien des 

ambitions et de l’arrivisme » (idem), parce qu’Ernest Renan avait manifesté beaucoup 

d’aff ection pour son gendre, également sa fi lle pour son mari. Psichari, il est resté « très 

aimable homme, écrivain distingué, très écouté dans les salons mondains », mais cette 

infl uence est claire dans sa contribution littéraire et (si on peut dire) civique : « Langue 

et Patrie ne font qu’un. Qu’on se batte pour sa patrie ou pour sa langue nationale, cela ne 

fait qu’une seule lutte. ».
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sont servis toujours de l’idiome national. Ce sont les lois de cet idiome qu’il 

s’agit aujourd’hui de reconnaître exactement, c’est la prose qu’il faut fi xer. 

Cela n’est possible que par la connaissance intime de cette longue évolution 

qui aboutit au grec moderne et qui doit permettre à ce peuple un jour de 

nous faire entendre sa voix».19 

Psichari a publié un ouvrage (1886)20 de linguistique en français où il 

exposait sa théorie « subversive » du démoticisme21. Mais si on trouve une 

« armature scientifi que » qui est systématisée dans la pensée du Psichari 

(organisée bien qu’en présence du positivisme), c’est pour la raison qu’il 

était linguiste appartenant (en 1888) à l’école alors fl orissante de ceux qui 

rangeaient presque la science du langage parmi les sciences naturelles, qui 

restaient attachés à la théorie des lois sans exceptions et qui témoignaient 

du rôle de la volonté humaine dans le développement des langues22. Il n’est 

pas donc surprenant que, ayant une pareille conviction, Psichari éprouve 

une répugnance presque instinctive pour tous les eff orts qui avaient la 

tendance de trouver une voie intermédiaire dans la solution de la question. 

Pouvait-on s’opposer à l’évolution naturelle et inévitable de la langue et faire 

revivre ce qui était mort ? « Il est vrai que l’auteur admettait parfaitement 

le droit, ou plutôt la nécessité, d’emprunter des mots au grec ancien, aussi 

bien qu’aux autres langues, mais il fallait leur donner un aspect conforme 

à ces lois phonétiques soi-disant absolues qui, mystérieusement, mais 

indéniablement, existait chez les peuples. »23 Il n’y a qu’à noter exactement ce 

qu’on entend et, en cas de doute, à suivre l’absolutisme des lois phonétiques ; 

« fatalement on aboutissait ainsi au grec pur. »24 C’est le domaine de langue 

où se trouve sa fi liation à Saussure. 

Dans la BGE25 il y a une liste des étudiants présents aux cours de 

Grammaire comparé du grec et du latin26, enseignée par Ferdinand de 

19 Autour de la Grèce, 1895 : XII.

20 Essais de grammaire historique néo-grecque. 1886-1889  (étude dédiée à Michel Bréal 

(1832-1915), cf. Kriaras, Psichari linguiste, 1979). 

21 Roïdis, dans une longue étude, rend hommage à Psichari et pour ses théorie et pour 

son œuvre; lui aussi avait annoncé, depuis des années, une études sur les questions de la 

langue. Elle ne paraît qu’en 1893, et s’intitule Les Idoles. 

22 Hesseling, 1924, 114

23 Hesseling, idem.

24 Hesseling, idem.

25  Bibliothèque de Genève, Ms fr. 1599, f. 8

26 « De 1881 à 1887, les cours portent sur le gothique et sur le vieux-haut allemand, en 

1887-1888 le cours s’élargit à la grammaire comparée du grec et du latin ; l’année suivante 

s’y ajoute le lituanien et les leçons deviennent ainsi, pratiquement, des leçons de linguis-
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Saussure27 en 1887, où fi gure le nom de Jean Psichari (1887-188828). À cette 

époque, Psichari enseignait également à l’École des Hautes Études (depuis 

le 15 avril 1885) en tant que maître de conférences29. C’était l’habitude des 

professeurs de suivre respectivement leurs cours – Psichari écrit dans sa 

lettre du 25 juin 1888 à Max Wilhelm Meyer : 

« Mon cher Ami, Lorsque, pendant l’année scolaire 1885-86, vous m’avez 

fait l’honneur de suivre mes conférences de Langue néo-grecque à l’École 

des Hautes-Études, vous étiez déjà un maître dans le domaine des langues 

romanes ; vous n’avez donc pas tardé à vous familiariser avec le domaine 

plus restreint de nos études. Vous étiez professeur à l’Université de Zürich ; 

vous aviez quitté votre belle patrie suisse pour passer un hiver avec nous. 

C’était une preuve de sympathie que vous nous donniez là, ainsi qu’aux 

lettres françaises ; le souvenir nous en est resté cher. L’année même où vous 

cherchiez à vous initier à la connaissance du grec médiéval et moderne, 

vous étiez l’élève assidu du savant éminent qui préside notre section, de 

M. Gaston Paris. Il vous avait prié, de son côté, de faire à sa place, tous 

les lundis, le cours de latin vulgaire qu’il s’était proposé de faire lui-même 

cette année. C’est ainsi que pendant deux semestres vous avez enseigné en 

français dans notre Ecole. Vous étiez alors à l’âge (35 ans) où l’esprit s’ouvre à 

toutes les curiosités. Vous vouliez tout apprendre, élargir votre horizon sur 

tous les points. La grammaire comparée, la grammaire latine, le celtique, la 

mythographie même, tout vous tentait à la fois. C’est ainsi que vous avez été 

amené à vous occuper de néo-grec. Je m’étais permis, à ce propos, de vous 

donner un conseil que je me suis réjoui de vous voir suivre. Pour acquérir 

des connaissances grammaticales solides et précises, pour vous assouplir au 

tique indo-européenne (Gauthiot in F. d. S. 90 et Fleury 1965. 53-67). » (CLG 2003 : 337) 

27 « Ferdinand de Saussure poursuit des études de linguistique d’abord dans sa ville natale, 

puis à Leipzig et à Berlin. Génie précoce, il n’a que 22 ans lorsqu’à l’Université de Leip-

zig, où l’équipe des Junggrammatiker était en train de renouveler les études de gram-

maire comparée, son mémoire de fi ns d’études lui assure d’emblée une grande notoriété 

(Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo européennes, Leipzig, 

1879) ».

 (http://com-media.univ-paris8.fr/commun/intermedia/intermedia/ressources/bio_

saussure.htm) 

28 Cf. CLG 2003 : 335.

29 Psichari exerçait les fonctions de professeur depuis plus de trente ans à Paris  : depuis 

1885 Maître de conférences de Langue et littérature néogrecque (plus tard Philologie 

byzantine et néogrecque) à l’École des Hautes-Etudes jusqu’au 1904 dont il sera nommé 

directeur d’études en 1896. Psichari professait depuis le 20 février 1904 à l’École Spéciale 

des Langues Orientales Vivantes (Langues O, INALCO aujourd’hui), succédant à ce 

poste au grand néohelléniste français E. Legrand dont il avait été l’assistant en 1887/1888 

(qui venait de mourir). (Constandulaki-Chantzou, 35)
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maniement des textes médiévaux et des formes modernes, je vous engageais 

à ne pas vous contenter de suivre mes modestes conférences, mais à vous 

attaquer de front à un travail personnel et de première main, où, voyant 

les choses par vous-même et touchant pour ainsi dire la science du doigt, 

vous pourriez faire une application nouvelle et pour vous inattendue de vos 

qualités de phonétiste et de grammairien. Vous savez que le but de notre 

enseignement est de développer l’esprit d’initiative chez nos auditeurs, de 

susciter des travaux originaux, de faire en quelque sorte de nos conférences 

de simples laboratoires scientifi ques, où l’élève assiste à la formation de la 

science et contribue lui-même à la former. Vous partagiez déjà ces principes 

et j’ai eu le bonheur de vous persuader ; d’autre part, Simon Portius attendait 

une réédition depuis 1638 et la nécessité d’un commentaire grammatical, 

accompagnant le texte, se faisait sentir tous les jours. »30 

Cette lettre présente une introduction pour la grammaire du grec 

vulgaire de Simon Portius. 

Dans la même enveloppe où était la lettre de Psichari j’ai trouvé une 

liste avec des signatures31 d’une réunion du 2 mai 1885 où fi gurait le 

nom de Psichari. En trouvant les noms32 de ce brouillon dans la liste des 

participants d’une séance de la Société de Linguistique de Paris (SLP)33 j’ai 

supposé qu’il s’agissait précisément de la réunion du SLP du 2 mai 1885, ce 

que signifi erait que Psichari était membre de la SLP34. 

J’ai trouvé que Ferdinand de Saussure35 et Stanislas Guyard l’avaient 

présenté à la séance du 2 février 1884 : «  Psichari (Jean), maître de 

30 Portius, 1889 : I-II

31 Bibliothèque de Genève. Arch. de Saussure 368/env. 1, f. 8-9. Photo 8. (« 2 mai 1885[…] 

G. Dottin, H. d’Arbois de Jubainville, J. Psichari, L. Ponsinet, P. Nommés, A. Bauer, Ch. 

Charencey»)

32 La Société de Linguistique de Paris (SLP, v. ann. 39), Séance du 2 mai 1885 : « …Présents 

: MM. Ponsinet, Psichari, Nommés, d’Arbois de Jubainville, Bréal, de Charencey, Bauer, 

Dottin, de Saussure. ». Bulletin de la Société de Linguistique (BSL), 1888, pp. X-XI.  

33 La Société de Linguistique de Paris (SLP), fondée en 1864, est devenue “le lieu par excel-

lence de la recherche linguistique en France” (G. Bergounioux 1997, BSL 92/1, p. 1)  ; 

marquée et illustrée par des personnalités comme Gaston Paris, Michel Bréal, Ferdi-

nand de Saussure, Antoine Meillet , Emile Benveniste, etc., elle a contribué de manière 

essentielle à l’introduction et au développement en France des idées et des méthodes des 

néo-grammairiens et de tout ce qui constituait la linguistique moderne de l’époque…,  

surtout depuis sa réforme en 1876 : « …la Société, qui avait autrefois pour objet, outre 

l’étude des langues, ‘celle des légendes, traditions, coutumes,’ se dorénavant bornée aux 

seules langues et à l’histoire du langage. » (Décision prise à la séance SLP du 30 décem-

bre 1876.) Bulletin de la Société de Linguistique (BSL), 1876, p. XLVIII. 

34 Je n’ai pas trouvé cette donnée dans la littérature abordée. 

35 Ferdinand de Saussure était membre de la SLP depuis le 13 mai 1876.
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conférences de langue néogrecque à l’École pratique des hautes études, 

96, rue de Rennes, Paris, et M. H. Pognon, consul suppléant de France à 

Beyrouth.  »36. Il est élu membre de la Société le 16 février 188437; en sa 

qualité d’administrateur délégué il a remplacé le secrétaire-adjoint, absent 

de Paris (à la séance du 8 novembre 1884)38; à la séance du 20 décembre 

1884 : « Bureau de 1885. Le scrutin est ouvert pour le renouvellement du 

bureau. Sont élus: … Secrétaire-adjoint: M. de Saussure.  Administrateur: 

M. Psichari…39.

Le milieu du SLP était très important et bienveillant pour Psichari. 

C’était sa manière de délivrer l’hellénisme de ses entraves intellectuelles, 

pleine de fl amme qu’il a apporté dans la défense de la langue40. L’œuvre 

littéraire plus importante était To taxidi mou (1888) que représentait une 

nouvelle lutte autour de la langue41 : il lui fallait beaucoup de courage pour 

cette lutte, parce qu’il a pris pour cible la prose42.

On pourrait dire que Psichari et de Saussure étaient proches  : ils 

se retrouvaient dans les mêmes endroits43, ses idées étaient proches, 

non seulement scientifi ques mais aussi politiques  : tous les deux étaient 

« Dreyfousistes convaincus »44, tous les deux avaient la même opinion, par 

exemple, de la situation en Crète, etc. 

Ni Ferdinand de Saussure ni Jean Psichari n’étaient pas de nationalité 

française mais ils ont contribué tous les deux à la culture française, chacun à 

sa manière. Ferdinand de Saussure est retourné dans sa patrie, à Genève, en 

laissant un souvenir durable, ce qu’il était évident dans la lettre de Psichari. 

Jean Psichari est resté à Paris45, avec l’âme grecque, marquée par son puissant 

tempérament et individualisme. Mais son empreinte sur la culture grecque 

36 SLP, Séance du 2 février 1884. BSL, T. V, Paris, 1885, p. CLXIV. 

37 SLP, Séance du 16 février 1884. BSL, T. V, Paris, 1885, p. CLXVII.

38 SLP, Séance du 8 novembre 1884. BSL, T. V, Paris, 1885, p. CLXCII.

39 SLP, Séance du 20 décembre 1884. BSL, T. V, Paris, 1885, p. CLXCIX.

40 «  J’ai soif de gloire et de bagarre  !  » Les jeunes étaient enchantés, il est devenu son 

symbole autour duquel ils pouvaient se grouper : K. Palamas le premier. Psichari fut 

regardé par « la Nouvelle Ecole » d’Athènes comme un prophète (Vitti, 250). 

41 « Si j’étais seulement philologue, je n’aurais jamais osé intervenir. » écrivait-il quelques 

années plus tard. (Dimaras, 1965-1966, 384) 

42 Le démotique était « permis » à la poésie, pour exprimer les émotions. 

43 L’Ecole des Hautes-Etudes et Société de Linguistique de Paris. Jean Psichari était le prési-

dent de la SLP le 1896 et 1919. (http://www.slp-paris.com/103.html)

44 Parmi les premiers membres de la Ligue des droits de l’homme fi gurent l’historien 

Arthur Giry, le philologue Jean Psichari, le chimiste Édouard Grimaux et le romaniste 

Paul Meyer. 

45 Il a perdu deux fi ls dans la Grande guerre. 
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à l’époque et bien sur très longtemps après était tellement profonde qu’on 

peut le comparer avec l’infl uence de Saussure sur la science linguistique à 

l’époque et, bien sur, très longtemps après. Il arrive vraiment très rarement 

qu’une date soit une strofi , c.-à-d. une révolution dans une science telle la 

philologie ou la linguistique ou la glossologia : CLG de Saussure 1906 et To 

taxidi mou de Psichari 1888 en Grèce. 

A la fi n une lettre46 de Saussure à Psichari47, où il écrit ayant toujours 

l’âme chaleureuse du Maître. 

 

    Cher Monsieur Psichari

    Voilà je crois quinze jours que je    

désire vous écrire, et en même temps   

à votre fi ls Michel, pour votre aimable   

envoi à tout deux. Nul oubli de    

cet envoi gracieux, uniquement une 

infi rmité grave à prendre la plume.     

Il est gentil de Michel, dont j’ai 

eu un grand plaisir à faire la connais-

sance l’an dernier, de m’envoyer 

les prémices de ce qui nous attendons 

46 Bibliothèque de Genève. Arch. de Saussure 368/enveloppe 3, f. 28. S. a. S. l. Photo 9.

47 On pourrait dire que cette lettre soit écrite au moins 15 ans plus tard, 1904, parce que 

cette année Michel Psichari(s) a écrit un article avec une préface d’Anatole France 

(Michel Psichari, Index raisonné de la mythologie d’Horace ; avec une préface d’ Anatole 

France ; Paris : Welter, 1904), en tout cas avant le 1908 (Michel Psichari, « Les jeux de 

Gargantua », Revue des études rabelaisiennes, tome VI (1908), tome VII (1909).) ayant en 

vue les circonstances entre A. France et sa fi lle (Suzanne France, la fi lle d’Anatole France 

(déjà divorcée) se marie le 28 avril 1908 avec Michel Psichari, fi ls de Jean Psichari et 

petit-fi ls de Ernest Renan. Elle attendait un enfant, Lucien. Anatole France, qui désap-

prouve ce mariage, n’a pas assisté à la cérémonie.  De plus, il a rompu toute relation avec 

sa fi lle. Suzanne France se sépare de Psichari en 1917. Elle meurt le 28 octobre 1918 de 

la grippe espagnole, sans s’être réconciliée avec son père.
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de lui, et il est bien diffi  cile après

Anatole France de se mêler de le com-

plimenter. J’ose cependant dire qu’il

y a quelque chose de réjouissant pour

tout le monde à voir qu’un jeune 

savant de la génération qui va venir 

commence par un travail statistique, 

–  d’abord parce que cette méthode le 

mettra en peu de temps, et dans tout 

les domaines qu’il abordera, dans une 

position inexpugnable -, et ensuite 

peut-être parce que nous avons le droit 

de dire que c’est vers cette méthode 

que nous tendions, ou que c’est cette 

méthode que nous préparions – 

nous les vieux – dans notre 

grand eff ort pour dégager les faits 

et les mettre à part de toute inter-

prétations. 

•
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Γλώσσα, ταυτότητα και μετανάστευση: 

η ελληνική ως γλώσσα υποδοχής και η γλωσσική 

ένταξη μεταναστών/-στριών στη σημερινή Ελλάδα

Γιώργος Ανδρουλάκης

1. Πολυγλωσσία και μετανάστευση

Οι ανταλλαγές (μετανάστευση, οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

παγκοσμιοποίηση) πολλαπλασιάζονται διεθνώς, σε περιβάλλοντα που 

χαρακτηρίζονται από γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία. Η επιτυ-

χής διαγλωσσική και διαπολιτισμική επικοινωνία βασίζεται στην κατανό-

ηση των συνεπειών αυτής της νέας πραγματικότητας. Το πεδίο της πολυ-

γλωσσίας, πέρα από το προφανές γλωσσολογικό ενδιαφέρον του, έχει 

διαστάσεις κοινωνικές, πολιτικές, ακόμη και οικονομικές1 σε σχέση ειδικό-

τερα με την ποικιλότητα των γλωσσών2, την ταυτότητα που κατεξοχήν θα 

μας απασχολήσει εδώ, την κινητικότητα3, την κοινωνική συνοχή4, καθώς 

και της κυριαρχίας της αγγλικής ως διεθνούς γλώσσας5. Οι πολύπλευ-

ρες αυτές προσεγγίσεις οδήγησαν σε έναν μετασχηματισμό συχνά ριζικό 

των πρισμάτων από τα οποία εξετάζονται ερευνητικά η χρήση των γλωσ-

σών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα και η γλωσσική κατάκτηση / εκμάθηση 

και ένταξη και είναι ενδεικτική η έκταση που καταλαμβάνουν τα θέματα 

αυτά στα πιο πρόσφατα μεγαλόπνοα έργα αναφοράς της εφαρμοσμένης 

γλωσσολογίας6. 

Ήδη από τη δεκαετία του 1960, τα έργα των Hymes και Gumperz7 για 

την εθνογραφία της επικοινωνίας εστίαζαν την προσοχή στα φαινόμενα 

της ποικιλότητας, της συνεργασίας, της μείξης και της δυναμικής ασυμ-

1 Grin 2005.

2 Skutnabb-Kangas 2002.

3 Zarate, Levy & Kramsch 2008.

4 Osler & Starkey 2005.

5 Graddol 2006, Jenkins 2007.

6 Hornberger ed. 2008, Simonin & Wharton eds. 2009.

7 Hymes & Gumperz eds. 1972.

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



μετρίας. Έθεταν παράλληλα υπό αμφισβήτηση την εσωστρεφή, ομοιογενή 

και «πραγμοποιημένη»8 σύλληψη των γλωσσών, που δικαιολογεί αποφά-

σεις και πολιτικές προς όφελος μιας ιδεατής μονογλωσσίας. Μεταγενέ-

στερες έρευνες για την κατάκτηση της γλώσσας, από ψυχογλωσσολογική 

σκοπιά, εισήγαγαν την έννοια της «κοινής υπο-κείμενης ικανότητας» και, 

σε ορισμένες συνθήκες, της γλωσσικής αλληλεξάρτησης στους δίγλωσ-

σους ομιλητές9. Σε αυτά τα δύο ρεύματα κοινωνιο- και ψυχο-γλωσσολογίας 

προστίθεται μια όλο και σημαντικότερη επιρροή των κοινωνικο-εποικοδο-

μητικών θέσεων της ψυχολογίας της μάθησης που εισηγήθηκε ο Vygotsky. 

Παράλληλα, οι αρχικές συλλήψεις της διγλωσσίας, που χαρακτηρίζονταν 

από το ιδανικό μιας τέλειας και ισορροπημένης γνώσης δύο γλωσσικών 

συστημάτων τυπικά διακριτών, εξελίσσονται προς μια πιο λειτουργική 

σύλληψη που φανερώνει πως οι δίγλωσσοι σπάνια διαθέτουν μια ισοδύ-

ναμη άνεση στις γλώσσες τους10. Πιο πρόσφατα, συνολικά μοντέλα των 

διαδικασιών γλωσσικής κατάκτησης επιμένουν στον ρόλο των διαφορε-

τικών γλωσσικών ποικιλιών11 και υπογραμμίζουν τα γλωσσικά και εκπαι-

δευτικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από την προσέγγιση γλωσσικών 

συστημάτων. 

Η τάση για πολύπλευρη και διεπιστημονική σύλληψη της πολυγλωσ-

σίας επιβεβαιώνεται όλο και περισσότερο στις σημερινές ερευνητικές 

τάσεις, με την ισορροπία του προβλήματος «μονογλωσσία έναντι πολυ-

γλωσσίας» να επαναπροσδιορίζεται12 και με τις συμβατικές συλλήψεις του 

χώρου να μετατοπίζονται, προκειμένου να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα 

της μετανάστευσης και της διασποράς στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίη-

σης και της κινητικότητας των πληθυσμών13. Καθιερωμένες αλλά στατικές 

έννοιες, όπως η «γλωσσική κοινότητα»14 καθίστανται αρκετά προβληματι-

κές με αυτά τα νέα δεδομένα. 

Η κρίσιμη έννοια του χώρου, αλλά και αυτή της κλίμακας, αναδεικνύ-

ονται σε βασικά θέματα στην έρευνα για την πολυγλωσσία και τη μετα-

νάστευση15. Η πολυπλοκότητα των φαινομένων και του συσχετισμού 

τους είναι δεδομένη, καθώς: α) ο ορισμός της φύσης της γλώσσας και της 

γνώσης μιας γλώσσας είναι πολύπλοκος, όπως έδειξε π.χ. η πολυδιάστατη, 

αν και με αποκλειστική στόχευση τη διδασκαία των γλωσσών, ανάλυση 

8 Τσιτσιπής 2005.

9 Cummins & Swain, 1986

10 Grosjean 1982.

11 Herdina & Jessner 2002.

12 Auer & Wei 2007.

13 Kerswill 2006.

14 Bretegnier 2010.

15 Collins, Slembrouck, Baynham eds. 2009.
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του Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, β) η περιγραφή των χρήσεων μιας 

γλώσσας είναι πολύπλοκη, καθώς πρέπει να λάβει υπόψη τις δραστηρι-

ότητες και τις δεξιότητες (γραπτή έκφραση, προφορική διάδραση), τις 

περιστάσεις επικοινωνίας, τα επίπεδα λόγου και τα κειμενικά είδη, γ) οι 

ενήλικοι μετανάστες διαθέτουν ένα γλωσσικό ρεπερτόριο το οποίο επίσης 

χρησιμοποιούν με πολύπλοκο τρόπο, σύμφωνα με την ταυτότητα που 

θέλουν να δείξουν κάθε φορά, τις ανάγκες, τους συνομιλητές κ.ά.16, δ) η 

ίδια η μετανάστευση είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο, ως προς τα στάδιά 

της και τη διαδικασία από γενιά σε γενιά, την κοινωνιολογική διάσταση 

της εγκατάστασης, τον προορισμό, τις γλώσσες σε επαφή, τη διαθεσιμό-

τητα συστημάτων γραφής, το κοινωνικό κεφάλαιο κ.ά., ε) η πολιτισμική 

αλλά και η εθνική ταυτότητα δεν πρέπει να θεωρούνται ως κάτι σταθερο-

ποιημένο, αλλά έχουν πολλαπλές εκφάνσεις17, στ) οι γλώσσες μπορούν να 

εξεταστούν στον χρόνο, σε σχέση λ.χ. με τα έξι στάδια της μετανάστευσης 

(προ-είσοδος, αρχική είσοδος στη χώρα υποδοχής, παράταση της παραμο-

νής, μόνιμη εγκατάσταση, αίτηση για πολιτογράφηση, νέα ιθαγένεια), ζ) ο 

χώρος μπορεί να συλληφθεί με τρόπο «πολυκεντρικό»18 και αναδεικνύεται 

ως πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση του «γραμμένου χώρου» της πόλης19.

Σχετικά με τη γλωσσική ένταξη των μεταναστών/-ριών στην κοινωνία 

της χώρας υποδοχής και ειδικά της Ελλάδας20, μιας πρώην χώρας προέλευ-

σης μεταναστών/-ριών21, αυτή διέπεται από την «ουσία» της πολυγλωσ-

σικής συμπεριφοράς και του πολυγλωσσικού γραμματισμού22, αλλά και 

από τον «τύπο» της πιστοποίησης της γλωσσομάθειας. Ο προβληματισμός 

γύρω από τα γλωσσικά τεστ είναι έντονος23. Φαίνεται πως έχουν διαμορ-

φωθεί διεθνώς ισχυρές κοινές στάσεις και αντιλήψεις γύρω από την πολι-

τική της πιστοποίησης σε σχέση με την ιδιότητα του πολίτη και την ίδια τη 

γλώσσα (όρια και επαφή των γλωσσών). Όταν αυτές οι τρεις κατηγορίες 

συνδυάζονται και αλληλοτροφοδοτούνται, επιβάλλουν ιδιαίτερα ισχυρές 

πιέσεις στους/στις μετανάστες/-ριες. Η πιστοποίηση, με τον τρόπο που 

κατά κανόνα γίνεται, επιφέρει αρνητικές στάσεις απέναντι στους «άλλους» 

και μπορεί να οδηγήσει σε φυλετικές και εθνοτικές εντάσεις και όχι σε 

ένταξη και ισότητα. Έχει αποδειχθεί σε πρόσφατες μελέτες που έγιναν σε 

16 Beacco & Byram 2007.

17 Cummins 1991, Block ed. 2008.

18 Blommaert 2005.

19 Lucci dir. et al. 1998.

20 Tsokalidou 2005.

21 Androulakis 2003.

22 Kramsch 2000, Baynham 2007.

23 Τσοπάνογλου 2000.
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άλλες χώρες24 ότι η χρήση της γλώσσας ως όρου για την απόκτηση της 

ιδιότητας του πολίτη μπορεί να είναι μη ρεαλιστική, με δεδομένους τους 

άπιαστους στόχους, τις πιέσεις επιβολές και τις ενδεχόμενες παραβιάσεις 

των δικαιωμάτων των μεταναστών/-ριών. Το γεγονός ότι για έναν μεγάλο 

αριθμό ανθρώπων η εκμάθηση των γλωσσών δεν είναι ένας εφικτός στόχος 

μπορεί να οδηγήσει σε άνιση ενσωμάτωση στην κοινωνία και στον κίνδυνο 

του αποκλεισμού. Με την ίδια λογική, η χρήση δοκιμασιών πιστοποίησης 

ως όρου για την απόκτηση της ιδιότητας του πολίτη μιας χώρας μπορεί να 

θεωρηθεί ως μια ισχυρή αποθάρρυνση για την εγκατάσταση και έχει πιθα-

νώς επηρεαστεί από την αρνητική ρητορική περί μετανάστευσης25.

Οι στάσεις και τα κίνητρα26 είναι σημαντικά για τη γλωσσική και την 

κοινωνική ένταξη, όπως και η μετάδοση των γλωσσών της μετανάστευ-

σης στις οικογένειες27. Γενικότερα η κατανόηση της πολυγλωσσίας στην 

κοινωνία και των οφελών της (αλλά και της μεγαλύτερης ή μικρότερης 

ευκολίας ορισμένων κοινοτήτων να ενταχθούν) προϋποθέτει την ανάλυση 

των κοινωνικών28, πολιτικών29, δημογραφικών30, ιδεολογικών31, εκπαιδευ-

τικών32, ψυχολογικών33, γλωσσολογικών παραγόντων της34, με την επικοι-

νωνία να προβάλλεται επίσης ως η πιο βασική παράμετρος35. 

Η έρευνα της μεταναστευτικής πολυγλωσσίας στο πλαίσιο της οικο-

γένειας είναι μια σχετικά πρόσφατη και όχι αρκετά ερευνημένη τάση, που 

προέκυψε από τη σταδιακή αλλαγή της φύσης της μετανάστευσης και τη 

μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τους μετανάστες ως εργατικό δυνα-

μικό στους εγκατεστημένους και με οικογένεια μετανάστες. Μετά από 

αρχικά στάδια έρευνας που εστίασαν στον κοινοτισμό των οικογενειών 

αυτών και στα κοινωνικά μειονεκτήματα που κλήθηκαν να αντιμετωπί-

σουν, οι προσεγγίσεις δίνουν τα τελευταία χρόνια έμφαση στην πολυπλο-

κότητα των διαδρομών και εμπειριών μετανάστευσης και στις διαδικασίες 

μετάδοσης ενός «πολιτισμικού κεφαλαίου»36. Η μετάδοση των γλωσσών 

της μετανάστευσης συνδέεται με τις στρατηγικές των γονέων ως σχεδια-

24 Extra, Spotti, Avermaet eds. 2009.

25 Shohamy 2001.

26 Ανδρουλάκης 2008.

27 Χατζηδάκη 2005.

28 Μαρβάκης, Παρσάνογλου & Παύλου επιμ. 2001.

29 Τριανταφυλλίδου 2005.

30 Έμκε-Πουλοπούλου 2009.

31 Χριστίδης 1999.

32 Δαμανάκης 2001, Κοιλιάρη 2005

33 Αμπατζόγλου 2001.

34 Σελλά-Μάζη 2001.

35 Σκούρτου 2002.

36 Filhon 2009.
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στών και διαχειριστών των γλωσσικών πόρων της οικογένειας, ενώ τονίζε-

ται η εστίαση στο γλωσσικό και κοινωνικό μέλλον των παιδιών37.

Τέλος, σχετικά με τις ηθικές και δεοντολογικές διαστάσεις της έρευνας 

σε καταστάσεις μετανάστευσης, έχει διατυπωθεί θεωρητικός προβληματι-

σμός σχετικά με τη νομικίστικη όψη των συνήθων δηλώσεων συναίνεσης 

των υποκειμένων για τη συμμετοχή στην έρευνα, καθώς και για τη δυνατό-

τητα κατανόησής τους από υποκείμενα χωρίς μεγάλη τυπική μόρφωση38. 

Ένα ρεύμα ερευνητών διαπιστώνει πως απαιτείται μεγαλύτερη συνεργασία 

ανάμεσα στις Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας των διάφορων οργανι-

σμών και στις ερευνητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται σε πεδία όπως 

η γλωσσική συμπεριφορά σε περιβάλλοντα μετανάστευσης και η διαπολι-

τισμική επικοινωνία39, καθώς η έρευνα αυτή έχει ως αναπόσπαστο μέρος 

της την ηθική δέσμευση και έχει πολλά να προσφέρει και σε τυπικό–κανο-

νιστικό επίπεδο40. Η συμμετοχική έρευνα και η διενέργεια συνεντεύξεων41 

αναπόφευκτα εισέρχεται στον ιδιωτικό χώρο των υποκειμένων και, σε 

περιπτώσεις μετανάστευσης υπό δύσκολες κοινωνικές συνθήκες, οι ισορ-

ροπίες γίνονται ακόμη πιο λεπτές42. 

Στην κοινωνιογλωσσολογική έρευνα, ειδικά σε μειονοτικές γλωσσικές 

κοινότητες, έχει αναπτυχθεί η ιδέα της «ευθύνης» των ερευνητών απένα-

ντι στα υποκείμενά τους αλλά και απέναντι στην κοινότητα ως σύνολο. 

Σε συλλογικά κείμενα οδηγιών, όπως η Declaration on Human Subject 

in Linguistic Research της Linguistic Society of America περιλαμβάνονται 

παραινέσεις για την ευθύνη των ερευνητών σχετικά με τις συνέπειες της 

έρευνάς τους, ιδίως τις συνέπειες για τις κοινότητες που μελετούνται, 

ενώ γνωστοί κοινωνιογλωσσολόγοι διατύπωσαν ηθικές αρχές, όπως του 

χρέους προς την κοινότητα43 και της γλωσσικής ανταπόδοσης44.

2. Γλώσσες και ταυτότητες των μεταναστών/-ριών στη σημερινή Ελλάδα

Ερευνητικά ερωτήματα που θα μπορούσαν να τεθούν γύρω από τις σχέσεις 

της γλώσσας και της ταυτότητας και τα οποία συνοπτικά θα πραγματευ-

τούμε στη συνέχεια, είναι τα ακόλουθα:

37 Lambert 2008.

38 Cahill 2007.

39 Israel & Hay 2006.

40 Sheridan & Storch 2009.

41 Πβ. Νιτσιάκος επιμ. 2003.

42 Coupal 2005.

43 Labov 1982.

44 Wolfram 1993.
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•  Πώς προσεγγίζεται η έννοια της ταυτότητας στην κοινωνιογλωσσο-

λογία και σε συναφείς ή επιμέρους κλάδους της γλωσσολογίας. 

• Πώς συγκροτούνται ταυτότητες σε σχέση με την ελληνική ως γλώσσα/

κοινωνία υποδοχής μεταναστών/-ριών και τι μπορεί να σημαίνει η 

γλωσσική ένταξη στη σύγχρονη Ελλάδα;

• Σε ποιους τομείς επικοινωνιακής και κοινωνικής δραστηριότητας 

και με ποια εργαλεία μπορούν να ερευνηθούν οι ταυτότητες των 

μεταναστών/-ριών;

Ο σχέσεις μεταξύ γλώσσας και ταυτότητας αποτελούν προνομιακό 

πεδίο έρευνας της κοινωνιογλωσσολογίας45, αλλά και, νωρίτερα, άλλων 

επιστημονικών κλάδων. Η παραδοχή ότι τα άτομα έχουν πολλαπλές ταυτό-

τητες, ιδιαίτερα σήμερα, την εποχή των αυξημένων διαδράσεων με διαφο-

ρετικούς πολιτισμούς, της κινητικότητας και των κοινωνικών αλλαγών 

που σχετίζονται με την επανάσταση στην πληροφορία και την τεχνολογία, 

έχει κάνει τα τελευταία χρόνια τους κοινωνιογλωσσολόγους να μιλούν όχι 

πλέον για «ταυτότητα» αλλά, στον πληθυντικό, για «ταυτότητες»46. 

Πράγματι, οι ταυτότητες δεν είναι στατικές και αμετάβλητες στο 

πέρασμα του χρόνου και των κοινωνικών και πολιτισμικών επαφών των 

ατόμων. Η φιλοσοφική θέαση που είναι γνωστή ως ουσιοκρατία υποστηρί-

ζει μια τέτοια άποψη, ότι δηλαδή ο λόγος (και μια συγκεκριμένη «λογική» 

του) εξωτερικεύει τον εσωτερικό πυρήνα του ανθρώπου, την καθορισμένη 

ταυτότητά του. Κατά την τάση αυτή και κατά την αναλυτική φιλοσοφία, η 

ταυτότητα συνδέεται με τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων ομοιότητας 

που μας επιτρέπει να προβούμε στην ταυτοποίηση μιας οντότητας.

Στον αντίποδα, κατά τη θεωρία του κοινωνικού κατασκευασμού (social 

constructionism), μια θεωρία47 που έχει επηρεάσει και επηρεαστεί από 

γλωσσολογικούς κλάδους όπως η ανάλυση του λόγου, η διαδραστική 

κοινωνιογλωσσολογία, η πραγματολογία, η ανάλυση συνομιλίας και η 

κριτική ανάλυση του λόγου48, οι ταυτότητες επιλέγονται κάθε φορά από 

τα πρόσωπα, ανάλογα με την περίσταση επικοινωνίας και, σε μεγάλο 

βαθμό, δομούνται μέσα από τον λόγο. Επομένως, ο λόγος προηγείται και 

κατασκευάζει τις ταυτότητες και δεν είναι η ταυτότητα που παράγει λόγο. 

Βέβαια, ο λόγος επηρεάζεται έντονα από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, 

από την ασκούμενη κάθε φορά εξουσία, από την κυρίαρχη ιδεολογία. Η 

45 Για μια πολύ χρήσιμη σύνοψη, βλ. Blommaert 2005.

46 Πβ. Georgakopoulou 2007.

47 Βλ. κυρίως Antaki & Widdicombe eds. 1998, Joseph 2004.

48 Βλ. κυρίως Fairclough 2001.
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κριτική ανάλυση του λόγου49 έδειξε με ενάργεια αυτή την εξάρτηση. Οι 

ταυτότητες διαμορφώνονται, μέσω του λόγου, σε ένα συνεχές με πόλους, 

από τη μια την προσαρμογή στα κελεύσματα των κυρίαρχων αξιών της 

κάθε εποχής και, από την άλλη, τη ρήξη με αυτές τις κρατούσες αξίες. 

Αντίθετα με την ομοιότητα, που βρίσκεται στο επίκεντρο της ουσι-

οκρατικής προσέγγισης, σημασία έχει για τον κοινωνικό κατασκευα-

σμό η διαδικασία της ομογενοποίησης, της επιβολής δηλαδή της ομοιό-

τητας, που αποτελεί μια πολιτική και κοινωνική επινόηση. Πρόκειται για 

μια διαδικασία τονισμού των ομοιοτήτων και άμβλυνσης των διαφορών 

στο πλαίσιο κάθε κοινωνικής ομάδας, σε συνδυασμό με την εστίαση της 

προσοχής στις διαφορές με τα πρόσωπα που βρίσκονται έξω από τη συγκε-

κριμένη ομάδα50. Η διαδικασία ταυτοποίησης για τα άτομα είναι συνεχής 

και έντονη, οδηγεί σε πολλαπλές ταυτότητες και καθορίζει σε σημαντικό 

βαθμό το κοινωνικό και το πολιτισμικό τους κεφάλαιο. Είναι μια λειτουρ-

γία αυτοπροσδιορισμού, αλλά καθώς η ταυτότητα προσδιορίζεται και 

νοηματοδοτείται από την ετερότητα, αυτός ο αυτοπροσδιορισμός επιτυγ-

χάνεται μέσω του ετεροπροσδιορισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κοινωνιογλωσσολογία και άλλοι συγγενικοί της 

επιστημονικοί κλάδοι, προσεγγίζουν τον λόγο ως κεντρικό διαμορφωτικό 

παράγοντα της ταυτότητας. Όπως σημειώνουν οι Αρχάκης και Τσάκωνα: 

«Εξετάζεται ο ρόλος του λόγου αφενός ως πρακτικής με την οποία τίθε-

νται σε κοινωνική κυκλοφορία αξίες, πεποιθήσεις και ιδεολογίες, και, ως 

εκ τούτου, ως πρακτικής που συντελεί στη διαμόρφωση και τον περιορι-

σμό του ατόμου∙ και αφετέρου ως πρακτικής στο πλαίσιο της οποίας το 

άτομο επιλέγει, δεδομένων συγκεκριμένων κοινωνικοϊδεολογικών περιο-

ρισμών, να κατασκευάσει συγκεκριμένες ταυτότητες. Ο προβληματισμός 

αυτός απηχεί ευρύτερες ανθρωπολογικές, κοινωνιολογικές και ψυχολογι-

κές αναζητήσεις αναφορικά με το ζήτημα ταυτότητα/ες, οι οποίες συχνά 

εκφράζονται με τη μορφή των ακόλουθων διπόλων:

• μακρο- / μικρο- παράμετροι

• κοινωνική δομή (structure) / ατομική δράση (agency)

• παγκόσμιες (global) / τοπικές (local) συνθήκες»51.

Όπως τονίσαμε πιο πάνω, η ταυτότητα των μεταναστών/-ριών μπορεί, 

για την κοινωνιογλωσσολογία, να διερευνηθεί μέσω των γλωσσικών επιλο-

γών τους, τοποθετημένων στο κοινωνικό τους πλαίσιο, μέσα επομένως 

από τις προφορικές και γραπτές παραγωγές τους52. Σε μικρότερο, αλλά όχι 

49 Βλ. Fairclough 

50 Bucholtz & Hall 2003.

51 Αρχάκης & Τσάκωνα 2010, 21.

52 Joseph 2004, 21.
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αμελητέο, βαθμό, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι επιλογές των μετανα-

στών/-ριών ως ακροατών/-ριών ή αναγνωστών/-ριών. 

Μια από τις κυριότερες πτυχές της κοινωνιογλωσσολογικής έρευ-

νας είναι η τεκμηρίωση της παραδοχής ότι όλοι οι άνθρωποι φαίνεται να 

προσλαμβάνουν, να κατηγοριοποιούν και να αξιολογούν τους άλλους 

ανθρώπους με βάση τις γλωσσικές τους επιλογές και, στην περίπτωσή μας, 

τις γλωσσικές ικανότητες των μεταναστών/-ριών στη γλώσσα υποδοχής. 

Ένα αξιοσημείωτα μεγάλο μέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας για τις γλωσ-

σικές στάσεις και αναπαραστάσεις καταδεικνύει ακριβώς αυτόν τον στενό 

δεσμό μεταξύ των γλωσσικών επιλογών και της συνολικής πρόσληψης 

των ομιλητών που κάνουν αυτές τις επιλογές53. Πράγματι, πολλές κοινω-

νιογλωσσολογικές μελέτες για καταστάσεις μετανάστευσης έχουν δείξει 

ότι οι ομιλητές/-ήτριες και η ταυτότητά τους είναι μέρος του μεταδιδό-

μενου, αναπαριστώμενου και προσλαμβανόμενου μηνύματος, με εστίαση 

του ενδιαφέροντος στα γλωσσικά στοιχεία μέσω των οποίων οι ακροατές/-

άτριες ερμηνεύουν (με βάση τις γνώσεις τους) τη γεωγλωσσική, κοινω-

νική και εθνοτική προέλευση των ομιλητών/-τριών. Πρόκειται για ό,τι ο 

Joseph54 ονομάζει «ερμηνευτική ικανότητα».

3. Η απαίτηση για κοινωνιογλωσσολογική έρευνα σχετικά με τη μετα-
νάστευση στην Ελλάδα

Σύμφωνα με όσα ήδη ειπώθηκαν, προκύπτει η ανάγκη συστηματικής και 

εκτεταμένης έρευνας πεδίου και διαμόρφωσης ενός μοντέλου κοινωνι-

ογλωσσολογικής ανάλυσης για την προσπέλαση των μεταναστευτικών 

ταυτοτήτων μέσω του λόγου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη την ερμηνευ-

τική ικανότητα και θα τη συσχετίζει με κοινωνικούς, ιδεολογικούς αλλά 

και ατομικούς παράγοντες. Η απαίτηση μιας τέτοιας οπτικής στην κοινω-

νιογλωσσολογική έρευνα είναι κρίσιμη για τη σύγχρονη Ελλάδα όπου, 

όπως πιο πάνω υπαινιχθήκαμε, η μετανάστευση είναι και θα είναι κεντρικό 

κοινωνικό, πολιτικό και (ελπίζουμε…) επιστημονικό θέμα.

Κατά τη δεκαετία του 1990, η ελληνική κοινωνιογλωσσολογία ενδι-

αφέρθηκε για τη γλωσσική επαφή της ελληνικής με άλλες γλώσσες στο 

πλαίσιο της ελληνικής διασποράς55. Από την επόμενη δεκαετία και μέχρι 

σήμερα, η έρευνα στα ελληνικά πανεπιστήμια στρέφεται κατεξοχήν προς 

53 Baker 1992, 43.

54 Joseph 2004, 30.

55 Bλ. κυρίως τις διδακτορικές διατριβές των Tsokalidou 1994, Hatzidaki 1994, Αndroulakis 

1995, για ελληνικές κοινότητες σε Αυστραλία, Βέλγιο και Γαλλία, αντίστοιχα.
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την επαφή και την εναλλαγή κωδίκων μεταξύ της ελληνικής, ως γλώσσας 

υποδοχής πλέον, και των γλωσσών της πρόσφατης μετανάστευσης προς 

την Ελλάδα (ενδεικτικά: Σκούρτου 2002, Androulakis 2003, Χατζηδάκη 

2005, Tsokalidou 2005). Είναι πάντως λιγοστές ακόμη οι σχετικές μελέ-

τες, αλλά είναι παράλληλα και ενθαρρυντικό ότι έχει διαπιστωθεί αυτό το 

έλλειμμα.

Ευχάριστο είναι επίσης ότι στις πρώτες εργασίες σχετικά με το θέμα, 

οι κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις της μετανάστευσης και ιδιαίτερα 

της γλωσσικής ένταξης των μεταναστών/-ριών επιβεβαιώνουν την πολυ-

πλοκότητα και τη ρευστότητα κεντρικών εννοιών, όπως η «δια-εθνική 

(transnational) κινητικότητα», η «γλωσσική κοινότητα», η «ταυτότητα», 

ακόμη και η ίδια η «γλώσσα». Είναι ορατή η επίδραση του γενικότερου 

ρεύματος που προαναφέραμε για μετάβαση από στατικές και αμετάβλητες 

κατηγορίες προς δυναμικές και αναδυόμενες, όπως οι «πολλαπλές ταυτό-

τητες» και οι «πολυγραμματισμοί».

Εξάλλου, καταστάσεις επαφής γλωσσών, επιλογής κώδικα από τους/τις 

εμπλεκόμενους/-ες και εναλλαγής κωδίκων τις εκλαμβάνουμε, από κοινω-

νιογλωσσολογική άποψη, ως δείκτες και μέρη της γενικότερης διαδικασίας 

γλωσσικής αλλαγής και γλωσσικής εξέλιξης.

Η επιλογή γλώσσας/γλωσσών για τη διαπολιτισμική επικοινωνία σε 

περιστάσεις μετανάστευσης προσφέρει αρκετά υψηλό βαθμό προσεγγισι-

μότητας και αντικειμενικότητας56 για τη διερεύνηση της ταυτότητας των 

μεταναστών/-ριών και της γλωσσικής τους ένταξης. Ο βαθμός εκμάθησης 

της γλώσσας υποδοχής, πέρα από τη χρηστική του διάσταση, συνιστά και 

μια συμβολική πράξη επιλογής ταυτότητας και συνδέεται με αμφίδρομες 

στάσεις και αναπαραστάσεις.

Όσο για τη γλωσσική ένταξη, ως συμπληρωματική έννοια της κοινω-

νικής ένταξης, οφείλουμε να παρατηρήσουμε πως πρόκειται για έναν όρο 

που είναι φορτισμένος ιδεολογικά, συνδεόμενος με κυρίαρχες αντιλήψεις 

περί προσαρμογής των μεταναστών/-ριών και μονογλωσσίας.

Δύο ερευνητικά σχέδια που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας σχετικά με τη γλωσσική ένταξη μεταναστών/-ριών, κυρίως 

αλβανικής καταγωγής, στον κοινωνικό ιστό μεγάλων ελληνικών πόλεων, 

αποβλέπουν στη σφαιρική εξέταση του μεταναστευτικού φαινομένου από 

κοινωνιογλωσσολογική άποψη και, πιο συγκεκριμένα, εστιάζουν τον ερευ-

νητικό φακό στα ακόλουθα πεδία:

• γλωσσικές πρακτικές των μεταναστών/-ριών, επιλογή κώδικα, 

συγκρότηση ταυτοτήτων μέσω του λόγου,

56 Kerswill 2006, 2274.
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• στάσεις απέναντι στις γλώσσες και μετάδοση των γλωσσών της μετα-

νάστευσης στο σπίτι,

• τρόπος βίωσης της τυπικής και άτυπης εκμάθησης της ελληνικής και 

της πιστοποίησης ελληνομάθειας από μετανάστες/-ριες,

• γραμματισμός και πολυγραμματισμός των μεταναστών/-ριών σε 

σχέση με έντυπα που συναντούν στην καθημερινότητά τους και 

γενικότερα με τον «γραμμένο» χώρο της πόλης,

• αναγνωστικές επιλογές και συνήθειες των μεταναστών/-ριών, συγγρα-

φική παραγωγή τους,

• παρουσία των μεταναστών/-ριών, του λόγου τους και του λόγου που 

αρθρώνεται για αυτούς στα ΜΜΕ και στη λογοτεχνία.

Πρόκειται για έρευνες διεπιστημονικού προσανατολισμού και μακρόπνοου 

χαρακτήρα, που συνδυάζουν μακρο- και μικρο- παραμέτρους. Έχοντας 

παρουσιάσει το θεωρητικό και ερευνητικό πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας 

κοινωνιογλωσσολογίας για τη μετανάστευση στην Ελλάδα, επιλέξαμε να 

ολοκληρώσουμε το κείμενο αυτό με αποσπάσματα από τρεις συνεντεύξεις 

με ενήλικους/-ες μετανάστες/-ριες πρώτης γενιάς. Απομονώσαμε αποσπά-

σματα αυτοπροσδιορισμού, στα οποία υπογραμμίζουμε τις αναφορές σε 

χρήση του λόγου, σε λεκτικές πράξεις όπως θα λέγαμε στην πραγματολο-

γία, για να αναδειχθεί το ενδιαφέρον που θα έχει και η παρατήρηση των 

πράξεων αυτών στις φυσικές περιστάσεις επικοινωνίας τους, πέρα από τις 

συνεντεύξεις που έδωσαν το υλικό που βλέπουμε εδώ.

Απόσπασμα 1

Πλάμεν, εργάτης, 47 ετών

Δεν είμαι Βούλγαρος. Η Βουλγαρία είναι μέσα μου, αλλά δεν θέλω να 

γυρίσω εκεί. Όταν συναντιόμαστε στο καφενείο με παλιούς συμπατρι-

ώτες και ανταλλάσσουμε νέα για τη Βουλγαρία, νιώθω Βούλγαρος που 

λείπει προσωρινά από τη χώρα του. Όταν όμως μιλάω με τους γείτονες, 

όταν βλέπω τηλεόραση, ακούω ειδήσεις, τα ξέρω όλα πια, τότε νιώθω 

Έλληνας. Άλλες φορές πάλι, όταν βλέπω τα στραβά των φίλων μου από 

τη Βουλγαρία, μ’αρέσει που μπορώ να σκέφτομαι: «καλά που έφυγα, εδώ 

είναι η νέα μου πατρίδα». Όταν όμως μου φέρνονται άσχημα και υποτι-

μητικά οι Έλληνες, όταν τους μιλάω και δεν θέλουν να με καταλάβουν, 

τότε είμαι χωρίς πατρίδα, μαζεύω το κουράγιο μου και σκέφτομαι το 

σπίτι μου και τη δουλειά μου μόνο, δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο.

Απόσπασμα 2

Ντρίτα, καθαρίστρια, 38 ετών

Είχα έρθει με τον άντρα μου στον Βόλο, αυτός μπορώ να πω ήθελε περισ-
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σότερο από μένα να φύγει. Μετά που χωρίσαμε, άρχισα να βλέπω τη 

ζωή μου στην Ελλάδα διαφορετικά. Μέχρι τότε, έβλεπα τον εαυτό μου, 

υποχρεωμένο … να το πω έτσι … από τις συνθήκες και από επιλογές 

άλλων, υποχρεωμένη να ζω σε ένα μέρος που δεν ήταν δικό μου. Ξέρω 

τώρα ότι ακόμη κι αν δεν μπορούσα ποτέ να γίνω απόλυτα μέλος της 

Ελλάδας λόγω της γλώσσας, πόσο τέλεια να τη μάθαινα πια τη γλώσσα 

… και τώρα μιλάω καλά το ξέρω, αλλά έχω την προφορά, μου λείπουν 

λέξεις πιο δύσκολες. Λέω ότι ακόμη κι αν κατάφερνα να ενταχθώ στην 

Ελλάδα και να με δεχτούν όλοι οι Έλληνες, το πιο σημαντικό θα ήταν το 

τυπικό κομμάτι, να καταφέρω να μείνω εδώ μόνιμα, κανονικά και με τον 

νόμο που λέτε. Πολλές φορές όμως τώρα μιλώντας με Έλληνες, με τους 

φίλους μου και τις φίλες μου, και πίνοντας και κανένα τσίπουρο, έχω 

γύρω μου αυτή τη ζεστασιά την ελληνική. 

Απόσπασμα 3

Οξάνα, σερβιτόρα, 44 ετών

Πιο πολύ ένιωσα να μπαίνω στην ελληνική κοινωνία, μέσα από τα 

παιδιά. Με έκαναν να νιώσω πιο ριζωμένη. Στην αυλή του σχολείου γίνο-

νται για μένα οι πιο σημαντικές κουβέντες, οι πιο σημαντικές παρέες. 

Ίσως να μην μπορώ να συμμετέχω τελείως στις γιορτές, την κουλτούρα, 

να μην μπορώ εύκολα να μοιραστώ την ιστορία της Ελλάδας, δεν την 

έχω μάθει και ποτέ και νομίζω τώρα ότι δεν με ενδιαφέρει και τόσο. Τα 

πρώτα χρόνια, δεν ένιωθα καλά με την καταγωγή μου, με την εθνικότητά 

μου. Πρώτα-πρώτα, τη συνειδητοποίησα την κουλτούρα μου όταν έφυγα 

από το δικό μου περιβάλλον και ήρθα εδώ. Ήταν πολύ περίεργο, σαν να 

ένιωθα ότι μπορούσα να κοιτάξω τη δική μου ζωή, τη δική μου εμπειρία, 

μέσα από τα μάτια και τα λόγια κάποιων άλλων. Με πείραζε στην αρχή 

ότι η Ουκρανία ήταν για τους Έλληνες, απλά μια άλλη χώρα, δεν ήξεραν 

τίποτα να πουν για αυτήν. Ήταν τρομερά σημαντικό για μένα να κρατή-

σω επαφή με τη χώρα μου, με τους συγγενείς και τους φίλους μου. Ήμουν 

σαν ένα ουκρανικό νησί που υπήρχε μέσα σε μια θάλασσα Ελλάδας και 

έπρεπε να αντιμετωπίσω τα κύματα και τις φουρτούνες, χωρίς να ξεχάσω 

από πού ξεκόλλησε αυτό το νησί.

•
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La lengua judeogriega y el Pentateuco de Constantinopla (1547)* 

Pedro Bádenas 

Características generales

El 1º del mes de Tamuź del año 5307 de la Creación (= 29 de junio 1547) 

y 27º año del reinado de Solimán Kanunî, el Magnífi co, el impresor y 

editor Eliezer Soncino dio a las prensas en Constantinopla un Pentateuco 

políglota, todo él en caracteres hebreos (láms. 1 y 2). Este raro ejemplar de 

Biblia políglota presenta el texto hebreo del Pentateuco (Tannakh Humash) 

en el centro de la página, enmarcado en la parte superior por el targum 

(traducción aramea) de Ónqelos y en la inferior por el comentario de Raši, 

ambos en tipografía menor1. El texto hebreo de la Torah está fl anqueado por 

las respectivas traducciones en judeoespañol (ladino) y judeogriego (lám. 

3). Todos los textos, menos el del comentario de Raši, aparecen vocalizados 

y la tipografía es una elegante letra cuadrada. Topográfi camente la columna 

en ladino ocupa el margen interno, lugar de preferencia respecto del texto 

hebreo de la Ley, mientras que la columna en judeogriego ocupa el margen 

externo. Este hecho resulta muy llamativo. La preeminencia, lógicamente 

a tenor de lo que dice la portada, tendría que haber sido para el griego, 

ya que era la lengua de la comunidad más antigua del imperio, pero en 

realidad el lugar preferente en la edición lo ocupa la versión en ladino. No 

hay duda de que la elección del editor fue consciente. Soncino agrupó las 

lenguas que representaban a las comunidades judías con mayor afi nidad 

cultural, por eso en un Pentateuco anterior, también políglota aparecido 

en 1546, el texto sagrado se acompaña de las traducciones judeoárabe 

y judeopersa, las lenguas de los judíos en tierras de Islam; mientras que 

en nuestro Pentateuco de 1547 se reúnen las traducciones en griego y 

*  Trabajo realizado en el CCHS-CSIC dentro del Proyecto de Investigación 2008-06919-

C01/filo del MICINN.

1 Como señala J. Krivoruchko, « Th e Constantinople Pentateuch », en K.H. Peters 

(ed.) XIII Congress of the International Organization for Septuagint and Cognate Studies, 

Ljubljana, 2007, Atlanta, Society of Biblical Literature, 2008, p. 276 una investigación 

en profundidad de este comentario para establecer su posible relación con la tradición 

sefardí (eds. de Lisboa e Híjar) o con la tradición franco-ashkenazí (eds. de Roma, Bolo-

nia, etc.) ayudaría a comprender mejor el PC. 

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



español, las lenguas de las comunidades judías con mayor presencia en la 

capital otomana. La edición del Pentateuco de Constantinopla de 1547 (en 

adelante mencionado como PC) sería así un intento para contribuir a un 

mayor acercamiento entre sefardíes y romaniotas, probablemente con unos 

resultados más estimulantes desde el punto de vista socio-económico que 

religioso.

Este monumento multilingüe, en hebreo, arameo, griego y español, 

desmiente por sí sólo dos mitos: uno recurrente, el del oscurantismo otomano 

como sojuzgador de pueblos, culturas y religiones; mito nacionalista que 

ha distorsionado y envenenado las relaciones en el Sureste europeo en la 

estela de la formación de los estados-nación hasta nuestros días; otro mito 

–similar y, además, racista– que este libro deshace es el de la consideración 

de los judíos como un cuerpo extraño a Grecia, como vehementemente 

sostuvo con su pluma venenosa Iácovos Polilás en la campaña de prensa 

desencadenada a raíz del pogrom de Corfú (1891).2 Y es que este Pentateuco 

impreso, además de constituir un documento excepcional, marca, por una 

parte, la culminación del largo proceso de convergencia de las dos grandes 

comunidades judías de ambos extremos del Mediterráneo, la de España 

(sefardíes) y la de Bizancio (romaniotas).

La convergencia en una misma edición de dos versiones bíblicas en 

las lenguas vernáculas de las comunidades judías de mayor presencia en 

Constantinopla representa, por una parte, una novedad y una originalidad 

que no volvería a repetirse; por otra, el PC es un documento valioso para 

estudiar el paralelismo y función desarrolladas en las traducciones en 

lengua vulgar de las Escrituras en la tradición romaniota y sefardí a lo largo 

de la Edad Media.

En el caso español, donde el texto bíblico de la Vulgata latina, adoptado 

por la Iglesia de Roma, era el único texto con legitimidad canónica, la Iglesia 

no impedía que algunos cristianos encargaran traducciones romanceadas 

del texto latino y también del hebreo, lo que indica una demanda, elitista 

si se quiere, pero que, independientemente de la postura de la Iglesia al 

respecto, favoreció la necesidad de traducciones a la lengua romance común 

2 El pogrom se desencadenó por el horrible asesinato de la joven Rubina Sarda, conside-

rado como un crimen ritual imputado a los judíos, la persecución fue azuzada por polí-

ticos y escritores como el mencionado poeta I. Polilás, cf. sus artículos en la prensa de 

la época, diarios Efi merís 3 de abril, 7, 10 y 14 de mayo y Acrópolis 14 de mayo, 1891. El 

desencadenante real de los suceso fue que los griegos ‘étnicos’ no podían soportar que 

los judíos (griegos) votaran; las elecciones se efectuaban a la sazón en las iglesias. Para el 

antisemitismo en Grecia cf. P. Bádenas «Los judíos de Grecia: luces y sombras de una 

relación intercomunal », en E. Romero (ed.), Judaísmo hispano. Estudios en memoria de 

José Lui Lacave, Madrid, 2002, vol II, pp. 827-847.
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para uso de judíos y de conversos.3 Esta tradición es la que encontramos en 

la columna en ladino del PC.

De manera análoga, la columna en judeogriego representa la culminación 

de la tradición de los judíos grecohablantes desde época helenística, pero 

con importantes diferencias respecto de la tradición española: 

1º) el registro lingüístico cambia, y no es el griego de Septuaginta (LXX) 

el que se mantiene o adapta sino que el registro que se abre paso es el de la 

lengua vernácula; 

2º) en la sociedad bizantina cristiano-ortodoxa, a diferencia de la 

hispano-cristiana, latina, nunca existió la necesidad de que se encargaran 

traducciones bíblicas del original hebreo porque el textus receptus en 

Bizancio no era otro que el de la versión de LXX.

El judaísmo grecohablante

Tradición, memoria y diáspora son nociones centrales del judaísmo y 

fundamentan una continuidad socio-histórica jalonada por tres rupturas: 

el Éxodo y las destrucciones del primer Templo fue seguida del seguida 

del exilio a Babilonia y la del segundo Templo seguida de la dispersión. La 

cadena de rupturas se continuaría en el tiempo con las sucesivas expulsiones 

en distintos momentos y espacios. La liturgia y el calendario constituyen 

así el fundamento de la memoria que cohesiona al conjunto de los grupos 

judíos de la diáspora. Todo practicante tiene pues la obligación de guardar 

en la memoria la Ley y todos los acontecimientos que integran su historia. 

De todas las comunidades, la grecohablante o romaniota tiene una tradición 

propia y que está vinculada, en último término, al judaísmo helenístico-

romano. La grecofonía es una dimensión determinante en relación con 

los grandes corpora textuales de la Antigüedad tardía. Su camino histórico 

comienza con la versión de LXX, sigue con la del Nuevo Testamento y se 

prolonga en una gran masa documental: papiros, epigrafía, las obras de 

Filón, de Josefo, las traducciones de Áquila, Símaco, Teodoción, etc.; todo 

en un espacio comprendido entre el espacio continental griego, Asia Menor, 

Egipto y Palestina. Sin embargo, el texto que aquí nos ocupa, aunque esté 

en griego no guarda estrecha relación con la tradición del griego bíblico de 

LXX y de los otros traductores antiguos de las Escrituras, ni siquiera con la 

koiné neotestamentaria.

En las comunidades grecófonas helenístico-romanas se fueron viendo 

desajustes entre el texto de LXX y el texto hebreo4, de manera que a lo 

3 Cf. J. Enciso, « Prohibiciones españolas de las versiones bíblicas en romance antes del 

Concilio de Trento », Estudios Bíblicos 3 (1944) 523-560.

4 N. Fernández Marcos, « Non placet Septuaginta: Revisions and New Greek Versions 

215La lengua judeogriega y el Pentateuco de Constantinopla (1547)



largo del siglo I d.C. tuvieron lugar revisiones más literales que convergen, 

hacia 200 d.C., en la versión de Áquila, un pagano converso al judaísmo. 

Otras versiones anónimas judeogriegas proliferaron ya en época medieval. 

Algunas muestras de ellas se han conservado en la Genizah de El Cairo (en 

la sinagoga Ben Ezra del Cairo Viejo, el Fustat) donde, entre un ingente 

material de manuscritos fragmentarios, se encuentran numerosos textos 

juedeogriegos, judeoárabes y judeoespañoles.5 En el s. VI, la instauración 

defi nitiva del cristianismo como religión ofi cial del imperio por Justiniano, 

implicó la exclusión de otros credos mediante el cierre de las escuelas 

paganas y de la represión del judaismo6 y se prohibió la utilización del hebreo 

en la lectura de la Biblia, con el pretexto de que «todos puedan comprender 

lo que se dice y para que puedan gobernarse (πολιτεύεσθαι) según sus 

palabras»7. No obstante, Justiniano autoriza (en 553) la lectura sinagogal de 

las Escrituras en las versiones de LXX y de Áquila lo que indica, por un lado, 

el grado de helenización lingüística de los judíos del imperio y, por otro, la 

concurrencia de ambas versiones de la Biblia en griego en el siglo VI. La 

versión de Áquila y otras posteriores constituirán la base del judeogriego 

medieval, pero desarrollado en sus registros orales, vernáculos, y el texto 

del PC es una prueba de ello. Hacia el siglo VII se observa una ruptura 

de la cultura judeo-helenística, porque no encontramos ni inscripciones 

of the Bible in Byzantium », en N. de Lange, J.G. Krivoruchko, C. Boyd-Taylor 

(eds.) Jewish Reception of Greek Bible Versions. Studies in Th eir Use in Late Antiquity and 

the Middle Ages, Mohr Siebeck, 2009, pp. 39-50. En general para la Biblia griega vid. N. 

Fernández Marcos, Introducción a las versiones griegas de la Biblia. Madrid, CSIC, 

1998.

5 D.S. Blondheim, « Échos du Judéo-hellénisme. Étude sur l’infl uence de la Septante et 

d’Aquila sur les versions néo-grecques des Juifs », Revue d’Études Juives, 78 (1924) 1-14, 

se centra en las glosas medievales al diccionario talmúdico de Arukh (1101) y en las 

traducciones parciales de Jeremías, Daniel y Esdras por Aféda Béghi (1627) y compara 

estos valiosos materiales con el tipo de lengua del neogriego de principios del s. XX. De 

especial importancia a este respecto es el trabajo de N. de Lange, Greek Jewish Texts 

from the Cairo Genizah, Tubinga, Mohr, 1996. (vid. en especial cap. 9, « A Greek Trans-

lation of Kohelet (Ecclesiastes) ».

6 A.M. Rabello, Giustiniani, Ebrei e Samaritani alla luce delle fonti storico-letterarie, 

ecclesiastiche e giuridiche, 2 vols. Milán, 1978-88 y «Justinian and the revision of Jewish 

legal status» en Cambridge History of Judaism, Cambridge, 2006, vol. IV, pp. 1071-1076.

7 Nouella 146.1.2, de 8 de febrero de 553. Cf. N. de Lange, «Prier et étudier à Byzance», 

Revue d’Études Juives, 158. 1-2 (1999) 51-59; para el texto griego y la traducción de esta 

nouella cf. A. Linder, Th e Jews in Roman Imperial Legislation, Détroit – Jerusalén, 1987, 

pp. 402-411. Nouella 146.1.2, de 8 de febrero de 553. Cf. N. de Lange, « Prier et étudier 

à Byzance », Revue d’Études Juives, 158. 1-2 (1999) 51-59; para el texto griego y la traduc-

ción de esta nouella cf. A. Linder, Th e Jews in Roman Imperial Legislation, Détroit – 

Jerusalén, 1987, pp. 402-411.
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ni manuscritos judíos en griego. Hasta los siglos IX-X no se recuperará 

una literatura judía en el imperio8. Primero en Italia del sur y luego en 

Constantinopla. Pero a partir del siglo XI la situación cambia radicalmente 

y, lo mismo que surgen nuevas instituciones culturales bizantinas, como 

escuelas secundarias permanentemente vinculadas a iglesias y escuelas 

superiores (universidades) sufragadas por el Estado, también hay constancia 

de escuelas judías vinculadas a las sinagogas. Recordemos el testimonio de 

Benjamín de Tudela (ca.1168) sobre las importantes comunidades judías 

establecidas en estratégicas localidades del imperio.9

Desconocemos aún el grado de alfabetización de los judíos de Bizancio, 

pero lo que sí es cierto es que el nivel general debía de ser bastante 

elevado. Se conocen más de sesenta eruditos grecohablantes en el siglo XII 

(una decena en Constantinopla, unos veinte en Creta, media docena en 

Salónica, otros tantos en Tebas, así como diversos grupos en Corfú, Ojrida, 

Castoria, etc.)10. La mayoría de las obras producidas en este período se han 

perdido, pero puede seguirse su rastro por numerosas citas y testimonios 

que indican que en círculos eruditos judíos había una avidez de lectura en 

manuscritos, evidentemente, copiados en Bizancio11. La difusión e impacto 

de esta producción se veía facilitada por el empleo del hebreo como lengua 

escrita por  todo el mundo judío. Pero el griego siguió siendo para los judíos 

bizantinos la lengua comúnmente hablada y, de hecho el griego (con grafía 

hebrea) aparece continuamente en los textos hebreos bajo la forma de 

calcos o de préstamos, aunque desconocemos su grado de familiarización 

y uso de la grafía griega.

El primer intento de traducción de la Biblia al griego vernáculo data 

del reinado de Alejo I Comneno; de su autor, Tobías Ben Eliezer, un judío 

de Castoria, se nos ha transmitido un comentario al Pentateuco12, con 

traducción griega aljamiada de varios pasajes del texto bíblico. Posteriores al 

8 Para la tradición de las traducciones y glosarios, vid. S. Sznol « A comparative lexical 

study  of greek and latin words in late midrashim and judeo-greek vocabularies from 

biblical translations and glossaries», Erytheia 26 (2005) 87-103.

9 Puede verse la versión castellana de J.Ramón Magdalena Nom de Déu, Libro de Viajes 

de Benjamín de Tudela, Barcelona, 1989.

10 Cf. J. Starr, Th e Jews in the Byzantine Empire 641-1204, Atenas, 1939.

11 Algunas de estas obras se han conservado, como la enciclopedia Eshkol Hakofer de 

Yehuda Hadassi (ca. 1148) o los comentarios bíblicos de Meyuhas hijo de Elías, de Jacob 

hijo de Rubén y de Tobías hijo de Eliezer, o los comentarios rabínicos de Hillel hijo 

de Eliaqim, y la enciclopedia Shibbolei Haleqt de Zedequías hijo de Abraham. Algunas 

obras, como el Leqah Tov de Tobías hijo de Eliezer de Salónica se difundieron incluso 

fuera del ámbito del imperio. Cf. en general Starr op. cit. pp. 61-64. 

12 J. Perles, « Jüdisch-byzantinische Beziehungen », Byzantinische Zeitschrift , 2 (1893) 

574-5. 
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siglo XII pueden ser los fragmentos del Eclesiastés (2.13-23), de la colección 

Taylor-Schechter en la Biblioteca de la Universidad de Cambridge13, así 

como los escolios a un Octateuco fragmentario (Milán, Bibl. Ambrosiana, 

ms. A.147), con fuertes rasgos de dialecto epirota, como en el caso del 

Pentateuco de Constantinopla de 1547. A mediados del siglo XIII hay 

documentada una traducción interlineal aljamiada, en dialecto corfi ota, 

del libro de Jonás14, muy difundida, y de la que se conserva una versión en 

dialecto cretense acompañando al texto original; es un ejemplo extremo de 

lengua de traducción por los numerosos hebraismos forzados y arcaísmos 

que indican su amplia difusión en el uso sinagogal judeobizantino, 

detectándose expresiones de las antiguas versiones de Áquila y LXX, ajenas 

a la tradición romaniota.15

El problema que encontramos con la lengua viva, oral, conversacional, 

vulgar si se quiere, es que afecta en general al griego como conjunto. Es decir, 

que una cosa es la lengua escrita que nos transmite la masa documental y 

literaria conservada y otra los registros vivos de esa lengua. En el caso del 

griego el mutismo de los textos apenas nos permite entrever las mutaciones 

que se operan en el habla. Simultáneamente el griego, a lo largo del milenio 

bizantino, e incluso después, sigue un camino radicalmente distinto del 

latín en Occidente, donde la fragmentación y proceso de formación de los 

distintos romances propició su pronta utilización como lenguas escritas. 

Los niveles y etapas de confi guración de las hablas vernáculas griegas 

siguen aún ofreciendo difi cultades casi insalvables para su estudio en 

profundidad. En este contexto, es imposible pensar en una distinción entre 

13 D.S. Blondheim, « Échos du Judéo-hellénisme. Étude sur l’infl uence de la Septante et 

d’Aquila sur les versions néo-grecques des Juifs », Revue d’Études Juives, 78 (1924) 1-14.

14 D.C. Hesseling, « Le Livre de Jonas », Byzantibische Zeitschrift , 10 (1901) 208-217. Un 

tipo de lengua mixta entre la de esta traducción interlineal de Jonás y la del Pentateuco 

de 1547 se encuentra en el Psalterio judeogriego del ms. Vaticanus Gr. 343, procedente 

de un contexto caraíta, con datación exacta en el colofón (22 de abril de 1450). Este psal-

terio se imprimiría más tarde en Venecia en 1543.

15 Un caso interesante y excepcional es la versión anónima conservada en un manuscrito 

griego de principios del siglo XV (Venecia, Bibl. Marciana, cod. Gr. VII) de una obra, 

quizá del siglo XIV, debida probablemente a un judío converso, buen helenista y conoce-

dor del mundo clásico, que contiene Pentateuco, Proverbios, Ruth, Cantar de los Canta-

res, Eclesiastés, Jeremías y Daniel, la particularidad de esta rara versión es que los libros 

en hebreo se traducen al griego ático y los pasajes en arameo del libro de Daniel, al 

dialecto dorio. Véase O. Von Gebhardt, Graecus-Venetus...Pentateuchi Proverbiorum 

Ruth Cantici…versio graeca, Leipzig, 1875. Sobre la intención proselitista católica de esta 

versión, cf. N. Fernández Marcos, Introducción a las versiones griegas de la Biblia…, 

pp. 185-186 y en especial L. Gil Fernández, « Sobre un curioso pastiche medieval, el 

‘dórico’ del Graecus venetus » Erytheia, 20 (1999) 113-152.

218 Pedro Bádenas 



el griego conversacional (vernáculo) de los bizantinos fueran cristianos 

(ortodoxos) o judíos.

Consideraciones sobre el la traducción judeogriega del PC

La columna en judeogriego del PC constituye, en suma, un eslabón de gran 

relevancia en la cadena de transmisión de las traducciones bíblicas desde 

época helenística, como acabo de señalar. Su principal valor es que presenta 

la culminación de las traducciones judeogriegas medievales, sólo parcial 

y fragmentariamente conocidas. Sin embargo el PC está aún muy poco 

estudiado. Es sumamente necesaria una nueva edición científi ca porque 

afecta a un gran número de campos: estudios de LXX y conexos16, griego 

medieval, dialectología neogriega, griego rabínico, etc. En todo caso, por lo 

general, lo que ha predominado hasta hoy ha sido la tendencia a estudiar, 

por separado, las versiones ladina y judeogriega.17

Esta versión del PC representa el corpus de griego escrito más 

importante para una comunidad judía durante el período transicional 

desde la Edad Media tardía hasta los comienzos de la Edad Moderna. El 

descubrimiento del PC, a fi nales del siglo XIX, coincide con la corriente 

científi ca que crea el concepto de “judeo-griego”, concepto que viene 

determinado por la dicotomía que los eruditos europeos establecieron a 

partir del Renacimiento. El concepto de “Helenismo”, considerado desde 

entonces como la matriz cultural de Europa, ha implicado desde su origen 

una esencia radicalmente diferente –incluso antagónica– del concepto de 

“Judaísmo” y no digamos del de “Arabismo”. Esta dicotomía excluyente y, 

en mi opinión, acientífi ca ha provocado una línea de fractura cultural (e 

ideológica) que ha ejercido una infl uencia negativa sobre la investigación 

lingüística y textual. En suma, el judaísmo expresado en griego y con grafía 

hebraica no se conciliaba fácilmente con lo que representa el concepto 

etnocéntrico de “grecofonía” (que implica la actitud que yo denomino 

de “grafolatría”), estereotipo que implicaba necesariamente el de una 

incomprensible y paradójica continuidad entre la Antigüedad pagana, 

16 De reciente aparición y muy importante para una valoración actualizada de la impor-

tancia del PC y la necesidad su edición y estudio es el trabajo de J. G. Krivoruchko, « 

Th e Constantinople Pentateuch », en op. cit., pp.255-276. Sobre la necesaria renovación 

de la investigación en este campo cf. N. de Lange, « The Jews of Byzantium and the 
Greek Bible; outline of the problems and suggestions for future research », en G.SED-
RAJNA (ed.), Rashi 1040-1990. Hommage à E.E. Urbach, París, 1993, pp. 203-210. 

17 L. Amigo Espada, El Pentateuco de Constantinopla y la Biblia medieval judeoespañola: 

criterios, fuentes de traducción, Salamanca, Universidad Pontifi cia, 1983; Idem « Una 

aproximación al Pentateuco de Constantinopla (1547) », Estudios Bíblicos, 48 (1990) 

81-111. 
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el cristianismo ortodoxo bizantino, la ortodoxia subyugada por el Turco 

hasta el “renacimiento” del moderno estado-nación griego. Estos prejuicios 

aún perduran. Pero la realidad histórica se impone por sí sola: la Biblia 

griega (LXX) es la representación más evidente del monoteísmo semítico 

expresado en lengua griega que se prolongará en la κοινή neotestamentaria 

infl uyendo poderosa y decisivamente en la lengua griega y en la sociedad 

griega ortodoxa. El decurso histórico de la lengua, también griega, de 

los judíos en el Mediterráneo oriental se prolonga hasta este otro hito: la 

traducción judeogriega aljamiada del PC.

El interés de la traducción griega del PC es múltiple, hasta ahora 

sólo se dispone de la transcripción griega de Hesseling18, trabajo 

loable pero totalmente superable, pues responde a los conocimientos y 

conceptos lingüísticos que sobre el griego vulgar medieval y la lingüística 

balcánica regían en el siglo XIX. La difi cultad de acceso a esta ya rara 

edición de Hesseling ha difi cultado notablemente el estudio del PC y su 

aprovechamiento para los campos científi cos conexos.19 Las aproximaciones 

por parte de la fi lología neogriega al texto del PC siguen siendo escasas e 

insufi cientes, sólo algunas referencias en el marco de la historia de la lengua 

griega y a los problemas de su lectura y transcripción.20 Se han llevado a 

cabo algunos intentos de comparar ambas traducciones del PC pero con un 

alcance limitado y, a veces, encaminadas a encontrar elementos que puedan 

relacionar más estrechamente el griego vernáculo del PC con el modelo 

de lengua de LXX, al menos en lo relativo al primer capítulo de Génesis.21 

La cuestión primordial que debe resolver la nueva edición crítica del PC 

es qué sistema de representación gráfi ca del griego hay que adoptar y si 

conviene acompañar la edición de una transcripción diplomática (lám. 4) 

para dar idea exacta de la transliteración hebraica del impreso original. Lo 

que considero fuera de cuestión y de utilidad es la tendencia observada en 

algunas aproximaciones para la edición de textos judeogriegos aljamiados 

18 D.C. Hesseling, Les Cinq Livres de la Loi, Leipzig-Leiden, 1897.  

19 Cf. D. Arar, Le Pentateuque de Constantinople (1547): une traduction littérale?, Tesis 

doctoral inédita, Univ. París IV, 2005, que sin embargo no suministra estricta informa-

ción lingüística. 

20 H. Tonnet, Histoire du grec moderne, París, L’Asiatique, 1993, pp. 110-119; Idem « Writ-

ing Modern Greek with Hebrew Characters in the Constantinople Pentateuch (1547) 

» en Ch. Clairis (ed.), Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου για τη σύγχρονη ελληνική 

γλώσσα. Σορβόννη 14-15Φεβρουαρίου 1992, Atenas, OEDB, 1992, pp. 209-214.

21 Cf. M. Chaze, « Remarques et notes sur les versions grecque et ladino du Penta-

teuque de Constantinople, 1547 » en G. Nahon – Ch. Touati (eds.), Homage à Georges 

Vajda, Lovaina, Peeters, 1980, pp.323-332; C. Aslanov, « Th e Judeo-Greek and Ladino 

columns in the Constantinople edition of the Pentateuch (1547): A Linguistic Commen-

tary on Gen, 1.1-15 », Revue d’Études Juives, 158 (1999) 385-397. 
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de utilizar una más de las innumerables variantes del alfabeto fonético22. 

Esto sólo puede tener sentido para el estudio de pasajes concretos para 

investigaciones de fonética y fonología neogriegas  y, aun así, es algo 

discutible.

Conclusiones

La mayor originalidad de las traducciones griega y ladina del PC se debe 

a que no vienen avaladas por una tradición docta. Así, es muy probable 

que las versiones judeogriega y judeoespañola del PC respondan a una 

tradición básicamente oral. El origen oral de ambas versiones implica, 

desde luego, una tradición ininterrumpida desde la Edad Media, tanto en 

el espacio bizantino como el hispánico. Esta tradición está bien atestiguada 

por los glosarios. En el caso español esto es clarísimo, la versión en 

ladino del PC continúa esta tradición medieval oral. No es verosímil que 

los sefardíes llevaran consigo textos pre-exílicos, pero sí unos principios 

prácticos de cómo “ladinar”, por tanto es verosímil que la versión sefardí 

del PC se realizara ex professo pero con métodos tradicionales. Para la 

versión judeogriega tendríamos un proceso similar, con lo que cada versión 

popular o común (laaz haam, laaz haolam), siempre anónima, no tendría 

detrás una autoridad concreta, sino que respondería a varias, sancionadas 

por el uso tradicional. Para el caso de la versión en griego es evidente que 

el PC se sitúa en la tradición romaniota en lengua vulgar, distinta de la de 

LXX pero retomando en ocasiones algunos de sus elementos.

Ambos textos responden a motivaciones didácticas. En este sentido, 

Soncino realiza un experimento novedoso aunque, en cierta medida, algo 

heterodoxo, pues choca con el conservadurismo rabínico que relaciona 

cualquier versión en lengua extraña con el sentimiento de desgracia 

derivado del permanente estado de exilio del pueblo judío. De ahí lo 

inusual de la portada y colofón de nuestro PC. Soncino, prudentemente, 

al dejar en el más completo anonimato la autoridad de su edición, evita 

entrar en polémicas precisamente por lo controvertido de las numerosas 

interpretaciones a que se prestan multitud de pasajes del Pentateuco. La 

opción por el anonimato representa pues un sabio eclecticismo que es 

coherente con la tradición editorial de la Casa Soncino23.

22 G. Drettas, « Le judaïsme grécophone et sa lecture. Problèmes de méthode » en F. 

Alvarez-Péreyre – J. Baumgarten (eds.) Linguistique des langues juives et linguistique 

générale, París, CNRS, 2003, pp. 329-348.

23 Geršon Soncino siempre demostró con su labor editorial su compromiso con la educa-

ción como la mayor función social de su ofi cio, cf. E. Sandal, « I libri scolastici » en G. 

Tamani (ed.) op. cit, pp. 99-109.
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Las traducciones del PC, dada su categoría de versiones vulgares 

(laazim), funcionan básicamente como tales, es decir, se basan en su 

oralidad. En lo que se refi ere al texto en judeoespañol,24 los traductores 

fueron eclécticos, adoptando libertad y creatividad respecto de la tradición 

y judía y de las versiones castellanas medievales preexílicas; cada pasaje se 

traduce conociendo la exégesis, pero sin verse constreñidos por la autoridad 

judía de procedencia, es decir, sin necesidad de consultar todas las diversas 

interpretaciones, sino optando puntualmente por la que consideraran 

más pertinente. Se traduce palabra por palabra, como en las traducciones 

interlineares, con una fi nalidad pedagógica y litúrgica, tal y como nos 

testimonian los glosarios.25 En este sentido, la traducción ladina del PC es 

“como un glosario continuado del texto bíblico”, con lo que se convierte 

en un instrumento utilísimo para el análisis del texto hebreo. Todas estas 

características son perfectamente aplicables a la versión judeogriega del 

PC.26

 La originalidad e importancia que, en diversos órdenes, tiene el 

Pentateuco de Constantinopla (1547), requiere una investigación 

interdisciplinar que comprenda: 

a) identifi cación  y descripción de todos los ejemplares existentes del 

PC; 

b) mayor precisión del contexto en que surge el PC; 

c) edición crítica conjunta de las versiones judeogriega y judeoespañola; 

d) estudio del texto del comentario de Raší para establecer su posible 

relación con la tradición sefardí o con la tradición franco-ashkenazí. 

24 Como acertadamente ha señalado L. Amigo, op. cit, pp. 235-240.

25 Muy esclarecedor al respecto es el reciente trabajo de A. Quintana, « From the Master’s 

Voice to the Disciple’s Script Genizah Fragments of a Bible Glossary in Ladino », Hispa-

nia Judaica Bulletin, 6 (2008) 187-235, donde se puede observar el método de ‘enladina-

miento’ empleado por los sefardíes en el imperio otomano en el siglo XVI.

26 A este respecto, pero referido a la Mishná, es lo que nos testimonia el trabajo de S. 

Sznol, « A Mishnaic Hebrew Glossary in Judeo-Greek from the Cairo Genizah », 

Massorot, 13-14 (2006) 225-252 (en hebreo).
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Lám. 1 Portada del Pentateuco de Constantinopla (1547)
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Loor al Eterno que nos ha incitado

a imprimir un libro «todo él delicias»27: los cinco

libros de la Ley, escritos en escritura hebrea, con las Haft arot

y los cinco Megillot28. Y para hacerlo útil al joven hijo de Israel y [que]

sus lenguas se apresuren a hablar correctamente, hemos considerado oportuno 

imprimir

 en él la traducción de la Escritura en lengua griega y en lengua sefardí, las dos

lenguas habituales entre los hijos de nuestro pueblo en este amargo destierro,

nobles de Judá e Israel que habitan en las tierras

de Turquía. Y por estar todo hijo de Israel obligado

a completar sus perícopas con la comunidad – 29dos veces el versículo30 

y una vez en el Targum31–, hemos optado por imprimir en él también el Targum,

Onqelos y el comentario de Raší –sobre él sea la paz–. Y Dios nos ceñirá de fuerza32 

en la impresión de este libro y nos tendrá dispuestos para imprimir

libros numerosos con el fi n de propagar la Ley

en Israel. Y fue el principio33 de este libro

el primero del mes de Tamuź

del año 5307de la Creación34, aquí

[en] Constantinopla, en casa

del más joven35 

de los tipógrafos, Eli‘éźer Baja”r36 Gueršom Sonçino (de bendita memoria).

27 Cant 5:17.

28 Selecciones de Profetas y de los rollos de Ester, Eclesiastés, Rut, Salomón y Lamentaciones.

29 Sc. [leyendo].

30 Sc. [en hebreo].

31 Targum de Babilonia, Berajot 8ª.

32 Cf. 1Sam 2:4. 

33 Sc. [de la impresión].

34 Es decir, 29 de junio 1547. Se enmienda el error en la conversión de la fecha que habi-

tualmente se daba hasta ahora, situando la luna nueva de Tamuź en el 11 de junio del 

calendario de la Era Común.

35 En sentido de ‘humilde’.

36  Acrónimo de la fórmula  ben khebod rabí,  ‘hijo del honorable rabí’.

Lám. 2. Traducción de la portada del Pentateuco de Constantinopla

224 Pedro Bádenas 



Lám. 3. Pentateuco de Constantinopla, comienzo del libro del Génesis. 

A la izquierda, columna con la versión judeogriega aljamiada. A la derecha, 

columna con la versión aljamiada en ladino. En la parte superior, la versión 

aramea (targum) de Ónquelos. En la parte inferior, 

comentario de Raší en hebreo.

225La lengua judeogriega y el Pentateuco de Constantinopla (1547)



Lám. 4. Pentateuco de Constantinopla. 

Columna en judeogriego aljamiado y su 

transcripción. Génesis 1. 1-7

Εις αρχή έπλασεν

ο θεός τον ουρανό

και την ηγή. והארץ και ηγής

ήτον άβυσ(σ)ος και αφανιασμός και

σκότος ιπί πρόσωπα άβυσ(σ)ο·

και άνεμος του θεού αναπετάει  ι

ιπί πρόσωπα των νερών : ויאמר
και είπεν ο θεός ως είναι φως

και ήτον φως : וירא και είδιεν

ο θεός το φως ότι καλό και

χώρισεν ο θεός ανάμεσά το

φως και ανάμεσα το σκότο : ויקר
και έκραξεν ο θεός το φως

μέρα και το σκότο έκραξεν

νύκτα και ήτον βράδυ και ήτον

πουρνό μέρα μνιά ויאמר και

είπεν ο θεός ας είναι άπλωμα

εις μεσωθιό τα νερά και ας

είναι χωρίζει ανάμεσα νερά στα

νερά  ויעש  και έκαμεν ο θεός

•
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Η ελληνική λογοτεχνία στις διαλέκτους*

Maxim Kisilier

Η γλώσσα της ελληνικής λογοτεχνίας σχεδόν ποτέ δεν υπήρχε σαν ομοιο-

γενές σώμα, όμως ήταν –και μάλλον είναι και ακόμα– ένα σύνολο διαφο-

ρετικών γλωσσικών παραλλαγών και διαλέκτων. Έτσι στην αρχαία Ελλάδα 

η γλώσσα κάθε λογοτεχνικού είδους είχε σαν βάση κάποια συγκεκριμένη 

διάλεκτο, π.χ. πάντα η ιστορική αφήγηση ήταν στην ιωνική και αττική, τα 

φιλοσοφικά έργα ήταν στην αττική, η χορωδία ήταν στη δωρική κλπ. Όμως 

στη φάση του γραπτού λόγου (δηλαδή, στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία) 

οι διάλεκτοι της λογοτεχνίας από γλωσσική άποψη είναι πολύ μακριά από 

τις πραγματικές διαλέκτους: η δωρική της χορωδίας του Σοφοκλή δεν 

είχε σχέση με τη διάλεκτο της Σπάρτης ή στους δρόμους της Αθήνας δεν 

μιλούσαν τη γλώσσα των διαλόγων του Πλάτωνα. Μάλλον μόνο η κωμω-

δία κάπως αντικατόπτριζε τη ζωντανή αττική διάλεκτο της εποχής.

Μερικά στοιχεία της τεχνικής με την οποία δημιουργήθηκε η λογοτε-

χνική νόρμα στις διαλέκτους υπάρχουν στα έργα της κρητικής και κυπρι-

ακής αναγέννησης, τα οποία είναι αποτέλεσμα μεταφοράς των δυτικών 

ευρωπαϊκών κειμένων στον ελληνικό χώρο. Η μετατροπή αυτή εμπλουτίζει 

τη διάλεκτο με καινούριους τρόπους εκφραστικότητας, ποιητικές φόρμου-

λες και λέξεις που από τότε εξελίσσονται και κυκλοφορούν ανεξάρτητα 

από τα ξενόγλωσσα πρωτότυπα και έτσι στη διάλεκτο αναπτύσσεται ένα 

άλλο γλωσσικό μοντέλο με ιδιόμορφο λεξιλόγιο και πότε πότε γραμματική 

και σύνταξη.

Σε πολλές περιπτώσεις η νεοελληνική λογοτεχνία του 19ου και 20ού αι. 

παραμένει διαλεκτική. Ακόμα και τώρα δεν έχει τελειώσει η συζήτηση για 

το πόσα διαλεκτικά στοιχεία περιέχει η γλώσσα του Παπαδιαμάντη, οι 

περισσότερες λέξεις του οποίου πολύ συχνά βρίσκονται στα λεξικά των 

ελληνικών διαλέκτων και ιδιωμάτων. Το ίδιο ισχύει π.χ. και για μερικά 

μυθιστορήματα του Νίκου Καζαντζάκη ή του Στρατή Μυριβήλη.

Όλα αυτά που ανέφερα πριν αποτελούν το δήθεν «κέντρο» της ελλη-

νικής λογοτεχνίας και δεν είναι στην ουσία πραγματική λογοτεχνία σε 

διάλεκτο. Οι λογοτεχνίες σε διάλεκτο είναι σχεδόν άγνωστες στην Ελλάδα 

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
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(εκτός από τη δική τους περιοχή) αφού δεν προσθέτουν τίποτε στην 

ανάπτυξη της νεοελληνικής λογοτεχνίας γενικά. Ο σημαντικότερός τους 

ρόλος είναι η συνεισφορά στην τοπική εθνική συνείδηση των ομιλητών 

της διαλέκτου.1 Οι περισσότερες εστίες των λογοτεχνιών αυτών βρίσκο-

νται εκτός Ελλάδας: π.χ. στην Κάτω Ιταλία, στη Μαύρη θάλασσα, στην 

Αζοφική θάλασσα κλπ.). Θα ήθελα να αναφέρω ακόμα και τη λογοτεχνία 

στην τσακωνική διάλεκτο η οποία παρόλο που είναι μέσα στην Ελλάδα 

(στην Πελοπόννησο) υπάρχει σε μια πολύ κλειστή κοινωνία.

Στο άρθρο αυτό περιγράφονται οι λογοτεχνίες των Ελλήνων της Αζοφι-

κής και της Τσακωνιάς. Η επιλογή μου βασίζεται στους εξής δύο λόγους: 

α) το αζοφικό και το τσακωνικό παράδειγμα στην πραγματικότητα αποτε-

λούν τα δύο πιο σημαντικά μοντέλα ανάπτυξης ελληνικής λογοτεχνίας 

στις διαλέκτους του περασμένου αιώνα· β)  έχω συμμετάσχει σε πέντε 

αποστολές στα χωριά των Ελλήνων της Αζοφικής (2003–2006) και σε τρεις 

αποστολές στην Τσακωνιά (τον Ιανουάριο, τον Απρίλιο και τον Αύγουστο 

του 2010) και έτσι μπορώ να κάνω έρευνα με το δικό μου υλικό.

α) το αζοφικό μοντέλο

Οι Έλληνες μετακινήθηκαν στην περιοχή της Αζοφικής θάλασσας από την 

Κριμαία στα τέλη του 18ου αι. και μαζί τους έφεραν την προφορική τους 

παράδοση, δηλαδή, τα παραμύθια και τραγούδια, τα περισσότερα από τα 

οποία ήταν ακόμα από την Ελλάδα. Τα πιο λαμπρά παραδείγματα είναι οι 

παραλλαγές του ακριτικού άσματος για τον Γιάννη και τον Δράκοντα (η 

πρώτη παραλλαγή είναι γραμμένη με σλαβικά γράμματα2 σύμφωνα με το 

αλφάβητο του 1960 που εφηύρε για τη διάλεκτο ο Ρώσος κλασικός φιλό-

λογος και νεοελληνιστής Αντρέι Μπελέτσκι):3

1 Πιστεύω ότι μόνο η κυπριακή λογοτεχνία αποτελούσε εξαίρεση και είχε μεγάλη λογο-

τεχνική αξία.

2 Το άσμα αυτό το αναφέρει στην ημιτελή του διατριβή ο Εντουάρντ Χατζίνοφ.

3 Η αλφάβητος του Μπελέτσκι:
А а (= a)

Б б (= b)

В в (= v)

Г г (= γ)

Гк ГК (= g)

Д д (= d)

Дъ дъ (= ð)

Е е (= e)

Ж ж (= ž)

Дж дж (= dž)

З з (= z)

Дз дз (= dz)

И и (= i)

Й й (= j)

К к (= k)

Л л (= l)

М м (= m)

Н н (= n)

О о (= o)

П п (= p)

Р р (= r)

С с (= s)

Т т (= t)

Тъ тъ (= θ)

У у (= u)

Ф ф (= f)

Х х (= x)

Ц ц (= ts)

Ч ч (= č)

Ш ш (= š)

Ы ы (= /ı/)

Э э (= /ε/)

Ю ю (= ju)

Я я (= ja)
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(1) Янaкус дъявин сту ниро, стун пигадъ екатевин,
Не ивер ки тон дъракунда сту пигадъе та шили.
«Не, калимера, дъра́кунда!» «Кало стун Янаку!
Ако́непса та дъо́ндя-му, ире́ву на се фа́гу».

5 «На ми му тройсь-ме, дъра́конда, на ми мен катева́си,
Пе́ло-м ас па́го с мани́ца-му, стын кардъаки́-м тын ма́на-му».
«Дъе се писте́ву, Яна́ку, дъе се ката́пистеву».
«Тун и́лю ва́не ма́ртира, ту фе́нгку я пистыя».
«Не о́са а́стра ст[у] урано́, ва́ну та я та сма́дъя».

10 «Па́ре стра́ты – стратыца-су, тон ме́га-т мунупа́ти».
Пель тун пае́нь с мани́ца-ту кл[е]юме́нус, дъакруме́нус.
«Ты е́шись, йе-му, клеи́сь си, варьо́н анастена́зис?»
«Ти е́ху го на ми му клапсь, ти на ми настына́ксу.
Не и́верь ме тун дъра́кундась, ире́ви на ми фа́и…

15 На дъо́ку т[у?] адърифи́ца-му – авр адърифи́ дъе ка́му.
На дъо́ку тын мани́ца-му – авр мани́ца дъе ка́му.
На дъо́ку тын кали́ца-му – па́ли кали́ца ка́му».

Στο άσμα παρουσιάζονται μερικά φωνητικά γνωρίσματα της διαλέκτου 

αυτής όπως:

 η στένωση του άτονου e σε i (ниро και дъявин στη γραμμή ένα),

 η στένωση του άτονου o σε u (άρθρο ту παντού, дъракунда στις 

γραμμές 2 και 3 και иреву και фагу στη γραμμή 4),

 η αποβολή του άτονου τελικού -i- (пигадъ στη γραμμή 1),

 η ουρανοποίηση του xi (που γίνεται ši: шили στη γραμμή 1 ή 

ешись στη γραμμή 13).

Στο παράδειγμα  2 παρουσιάζεται μια άλλη παραλλαγή του άσματος4 

επεξεργασμένη κατά την ορθογραφία στα πρώτα Σοβιετικά χρόνια:5

4 Το κείμενο είναι από <http://www.mak-mak.com/gendb/index.asp?page=rus/songfolk.

htm>.

5 Η πρώτη ελληνική αλφάβητος της Σοβιετικής Ένωσης:
A α

B β

Г γ

Δ δ

E ε

Z ζ

Θ θ

Δεν υπάρχουν

τα δίψηφα αι και οι

I ι

K κ

Λ λ

M μ

N ν

O o 

П π

σσ = š

ζ = z και ž

Р ρ

Σ σ, ς

Т τ

Y υ  (= u)

Ф φ

X χ

τσσ = č

τσ = ts
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(2) Γιανάκις δάιν σ το νερό,

       Γιανάκις σ το πιγάδι,

       Ίβρεν τον δράκο κάθιντυν

       Πασ’ πιγαίδον το σσίλι,

5 Ίβρεν τον δράκο κάυιντυν

πα σ πιγαίδον το σσίλι.

“Καλί σι μέρα δράκοντα.”

“Καλός ίρτες Πανάκι.”

“Καλί σι μέρα δράκοντα.”

10 Καλός ίρτες Γιάνακι

“Αφσί με δράκυ, αφσί με

Σ γιομόνο κι ας ιρίσο.

Αφσί με δράκυ, αφσί με

Σ γιομόνο κι ας ιρίσο.”

15 Δεν σι πιστέβο Πανάκι

δεν σι καταπιστέβο.

Δεν σι πιστέβο Πανάκι

δεν σι καταπιστέβο.

Τον ίλιο βάλον μάρτυρα,

20 τον φένγο διά πιστία.

Η πρώτη προσπάθεια να δημιουργηθεί κανονική γραπτή λογοτεχνία 

έγινε μόνο μετά από την επανάσταση του 1917 όταν περίπου για δεκαπέ-

ντε χρόνια κυριαρχούσε η πολιτική με το σύνθημα «αλφάβητο και εθνική 

λογοτεχνία για κάθε λαό της Σοβιετικής Ένωσης». Τότε στη Μαριούπολη 

(την κεντρική πόλη των Ελλήνων της Αζοφικής) ιδρύθηκε το ελληνικό 

θέατρο και άρχισε η έκδοση εφημερίδων και περιοδικών στη διάλεκτο. Οι 

πρώτοι ντόπιοι ποιητές είχαν τα δημοτικά για γλωσσικό πρότυπο, επειδή 

στη Σοβιετική Ένωση τα δημοτικά θεωρούνταν γλώσσα των εργατών και 

κομμουνιστών της Ελλάδας. Ακόμα και το 1932 ένας πολύ γνωστός ποιη-

τής της περιοχής, ο Ριόνις, γράφει το ποίημά του «Στι λίρα-μυ» σχεδόν σαν 

δημοτικό:

(3) Πέκςε ο λίρα-μυ, πέκςε-μυ

Κι αρχίζο το τραγύδι

Ο Κώστας Φωτιάδης που δημοσίευσε το ποίημα το αναφέρει χωρίς 

μετάφραση (Φωτιάδης  1990: 79) αφού μόνο η ορθογραφία μπορεί να 

προκαλεί μικρές δυσκολίες.

Όμως οι περισσότεροι ποιητές της Αζοφικής ακολούθησαν το παρά-

δειγμα του Γεωργίου Κοστοπράβ που στην ουσία ήταν ο πρώτος που 

έγραψε λογοτεχνικό έργο στη διάλεκτο. Ο Κοστοπράβ επέλεξε το ιδίωμα 

του χωριού Σαρτανά σαν βάση της γλωσσικής νόρμας της καινούριας 

λογοτεχνίας, όμως χρησιμοποίησε και πολλά στοιχεία από τα υπόλοιπα 

ιδιώματα και πρώτ’ απ’ όλα από το μητρικό του ιδίωμα του χωριού Μάλι 

Γιανισόλ. Η επιλογή των λέξεων και των ρηματικών και ονοματικών τύπων 

εξαρτάται κυρίως, όπως φαίνεται, από τον αριθμό συλλαβών και από τη 

θέση που μπαίνει ο τόνος. Δηλαδή το σημαντικότερο για την επιλογή 

της συγκεκριμένης λέξης ή τύπου ήταν να ταιριάζει καλά στο ρυθμό. Έτσι 

επιλέγονται

(4) δú (χ.  Σαρτανά) ‘βλέπω’ αντί δranú (χ. Μάλι Γιανισόλ), nikutíri 

(χ.  Σαρτανά) ‘νοικοκύρης’ αντί nikučírs (χχ. Μάλι Γιανισόλ, 
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Τσερδακλί), sikúti ‘σηκώνεται’ (χ. Σαρτανά) αντί skút[i] (χχ. Μάλι 

Γιανισόλ, Τσερδακλί), fílaksi (χ. Σαρτανά) ‘περίμενε’ αντί fílaks (χ. 

Μάλι Γιανισόλ), šumkéšu (χ. Μάλι Γιανισόλ) ‘χειμωνιάτικος’ αντί 

šumukéšu (χ. Τσερδακλί).

Η επιλογή αυτή δεν ήταν καθόλου σταθερή, και αν υπήρχε ανάγκη ο ποιη-

τής θεωρητικά μπορούσε να χρησιμοποιήσει διάφορες παραλλαγές της 

ίδιας λέξης ή μορφής μέσα σ’ ένα κείμενο.

Με αυτό το μοντέλο ο Κοστοπράβ έγραψε το αριστούργημα της λογο-

τεχνίας των Ελλήνων της Αζοφικής, το ποίημα «Λεόντη Χοναχμπέι», το 

οποίο στην ουσία είναι διασκευή του ποιήματος «Άννα Σνέγκινα» του πολύ 

γνωστού Ρώσου ποιητή Σεργκέι Εσένιν. Όμως και σ’ αυτό το έργο δεν 

ήθελε να αποφύγει εντελώς τα στοιχεία δημοτικής, τα οποία εμφανίζονται 

ξαφνικά στον επίλογο «Лига лоя я то пиима “Леонти Хонагбейс”» π.χ.:

(5) Метру хрязумэно на лэгу камбоса лоя я ту пиима 
«Леонти Хонагбейс». Ту пии́ма-му и́нэ грамэ́ну я тус 
яшлару́с

Στην πρόταση αυτή υπάρχουν μόνο τρία χαρακτηριστικά της διαλέκτου:

 η στένωση του άτονου o,

 η λέξη яшлару́с ‘νέοι, νεότητα’

 και ο τόνος στη λέξη пиима, που, πιθανώς, είναι επίδραση της 

ρωσικής γλώσσας.

Τα περισσότερα στοιχεία όπως η πρόθεση я (για), η αντωνυμία му 

(μου), το άρθρο της αιτιατικής πληθυντικού тус (τους) και ο παρακείμε-

νος инэ грамэну (είναι γραμμένο) δεν υπάρχουν σήμερα στη διάλεκτο. 

Φαίνεται, ότι έτσι ο Κοστοπράβ θέλησε να δείξει ότι γράφει στη διάλεκτο 

όχι από αμάθεια αλλά από δική του επιλογή.6

Πολύ σπάνια όμως και στα ποιήματά του ο Κοστοπράβ βάζει κάποιες 

μορφές ρημάτων από τα δημοτικά. Έτσι ο Μιχαήλ Σεργκιέβσκι ο οποίος 

έκανε μια πολύ καλή περιγραφή των ρημάτων της διαλέκτου συμπέρανε 

λανθασμένα ότι η διάλεκτος διαθέτει παρακείμενο και υπερσυντέλικο, 

βασιζόμενος στους εξής στίχους του Κοστοπράβ (Сергиевский  1934: 

582-583, τους παραθέτω με την ορθογραφία του Σεργκιέβσκι):

6 Παρόμοιο φαινόμενο συναντιέται πότε πότε στην ελληνική λογοτεχνία, π.χ. ο Ιωάν-

νης Μόσχος που γράφει τον 6οαι. το έργο του το «Λειμών πνευματικός» με ένα πολύ 

απλό, σχεδόν προφορικό ύφος, στο πρόλογο που εξηγεί τους στόχους του χρησιμοποιεί 

αρχαία ελληνικά συντακτικά μοντέλα.
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(6) ta ínnï atí γraména ta łója ‘εκεί τα είναι γραμμένα τα λόγια’

(7) γo θárna na ímnï γraménus ‘εγώ νόμιζα ότι ήμουν 

γραμμένος’

(8) pas tu taxtá ítan γraména paléja svótkis ‘στον πίνακα ήταν 

γραμμένα τα παλιά νέα’

Ο Κοστοπράβ δεν ήταν μόνο δημιουργός της ποιητικής γλώσσας. Έχει 

προετοιμάσει και πολλά εκφραστικά μέσα μεταφράζοντας στη διάλεκτο 

μαζί με τους οπαδούς του τα καλύτερα έργα της ρωσικής ποίησης και πεζο-

γραφίας (π.χ. τα ποιήματα και διηγήματα του Πούσκιν ή το «Λόγο για το 

σύνταγμα του Ίγορ»).

Η εξέλιξη της λογοτεχνίας στη διάλεκτο των Ελλήνων της Αζοφικής 

σταμάτησε ξαφνικά όταν ο Κοστοπράβ μαζί με πολλούς άλλους λογοτέχνες 

εκτελέστηκε το 1937, όταν έκλεισαν το ελληνικό θέατρο και τις εφημερίδες 

και οι Έλληνες της Αζοφικής ήταν υποχρεωμένοι να γράφουν αποκλειστικά 

στα ρωσικά. Μόνο 30 χρόνια αργότερα ξεκίνησαν τις πρώτες προσπάθειες 

να γράφουν πάλι στη διάλεκτό τους, όταν η διάλεκτος είχε ήδη γίνει μια 

δευτερεύουσα γλώσσα της περιοχής. Τώρα στη διάλεκτο γράφουν μόνο 

οι λίγοι ποιητές, τους οποίους σχεδόν κανείς δεν διαβάζει εκτός από τους 

ίδιους. Κάποιοι από τους ποιητές δεν ξέρουν καλά τη γλώσσα και ψάχνουν 

γριές που να μπορούν να τους βοηθήσουν.

β) το τσακωνικό μοντέλο

Η Τσακωνιά πάντα ήταν μια πολύ κλειστή περιοχή της Πελοποννήσου. 

Μόνο το 1960 χτίστηκε ο δρόμος στα βουνά, και μόνο περίπου από το 

1969 έχει ρεύμα, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Σαν αποτέλεσμα η τσακω-

νική διάλεκτος μιλιέται τώρα όχι μόνο από τους γέροντες αλλά και από 

τους σαραντάρηδες και ακόμα και από κάποιους νέους. Είναι παράξενο 

ότι σχεδόν δεν υπάρχει προφορική παράδοση στα τσακωνικά. Μόνο μια 

φορά ένας γέρος θυμήθηκε εντελώς τυχαία ένα μικρό στίχο από τσακω-

νικό τραγούδι. Όλοι οι άλλοι έλεγαν ότι πάντα τραγουδούσαν στα ελλη-

νικά ακόμα και χορεύοντας τσακωνικούς χορούς. Υπάρχει μια ιστορία σαν 

ανέκδοτο ότι ο Θανάσης Κωστάκης (ο ντόπιος γλωσσολόγος που συνέ-

τασσε λεξικό της διαλέκτου (Κωστάκης 1986; 1987), έγραψε μερικές περι-

γραφές γραμματικής και εφηύρε έναν τρόπο γραφής για τα τσακωνικά), 

όταν έκανε τις σπουδές του στη Γαλλία και έπρεπε να προετοιμάσει γλωσ-

σολογική ανάλυση κάποιου κειμένου, ήθελε ξαφνικά να επιλέξει τσακω-

νικό τραγούδι για την εργασία του. Έγραψε στον πατέρα του που έμενε στο 

χωριό Μέλανα να του στείλει κανένα, αφού δεν ήξερε ο ίδιος. Ο πατέρας 

του δε βρήκε τίποτε και γι’ αυτό αυτοσχεδίασε ο ίδιος ένα τραγούδι και το 

έστειλε στον γιο του. Επίσης είναι γνωστό ότι ο Μιχαήλ Δέφνερ ενώ μελε-
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τούσε τα τσακωνικά το 19 αι. έχασε τη νεογέννητη κόρη του, και οι γυναί-

κες της περιοχής τη μοιρολογούσαν στα τσακωνικά. Κι εγώ τώρα άκουσα 

ότι υπάρχουν κάποιες γριές που μοιρολογούν στα τσακωνικά, όμως δεν τις 

βρήκα ακόμα.

Όπως ανέφερα λίγο πριν ο Κωστάκης επεξεργάστηκε τη γραφή για τα 

τσακωνικά7 και ήταν ο πρώτος που εξέδωσε θεατρικά έργα και διηγήματα 

στα τσακωνικά. Σήμερα η Αρτεμισία Μερκουριάδου ακολουθεί αυτήν την 

εκδοτική τάση και έβγαλε μερικά δίγλωσσα βιβλία με διηγήματα και μικρά 

ποιήματα (Μερκουριάδου 2000).

Υπάρχουν προσπάθειες να δημιουργηθεί παιδική λογοτεχνία στα 

τσακωνικά. Το 1990 βγήκε ένα «Τσακωνικό ανθολόγιο» (Λυσίκατος 1990) 

που ήταν σαν μικρό εγχειρίδιο της διαλέκτου με απλές ιστορίες όπως «Η 

γλώσσα μου», «Σπίτι», «Η χώρα μου» κλπ. Πρόσφατα η Ελένη Μάνου-

Γεωργίτση μετέφρασε μερικά παραμύθια στα τσακωνικά π.χ. «Α Σποϊλιού» 

‘Η Σταχτοπούτα’. Δυστυχώς, τα παραμύθια περιέχουν μερικά λάθη και 

δεν χρησιμοποιούνται τα διακριτικά σημεία του Κωστάκη. Έτσι τα παιδιά 

χάνουν την τσακωνική προφορά.

Όμως, κατά τη γνώμη μου, τα πιο σημαντικά κείμενα στα τσακωνικά 

είναι εκκλησιαστικά: η Θεία Λειτουργία που διαβάζουν το Δεκαπενταύ-

γουστο, και το «Ευαγγέλιον της Αγάπης» το οποίο διαβάζεται το Πάσχα. 

Και τα δύο κείμενα μεταφράστηκαν πριν από 20–25 χρόνια και η απαγγε-

λία τους στα τσακωνικά το Πάσχα και το Δεκαπενταύγουστο έχει ήδη γίνει 

μια πολύ σημαντική παράδοση της περιοχής.

Στο τέλος του άρθρου θα ήθελα να κάνω λίγα σχόλια στη μετάφραση 

του «Ευαγγελίου της Αγάπης» (Λυσίκατος 1990: 45).

Τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Ἀγάπης Το Ευατζέλιε ταρ Αγάκη

19. Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ 
ἐκείνῃ τῇ μιᾷ σαββάτων, καὶ 
τῶν θυρῶν κεκλεισμένων 
ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ 
συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν 
’Ιουδαίων, ἦλθεν ὁ ’Ιησοῦς 
καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ 
λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη ὑμῖν.

Έκι αργά έταν̇ι ταν αμέρα, 
ένα Σάμπα, τσ̓αι οι πόρου 
ήγκιαϊ κλειστοί, οπά π̔’ ήγκιαϊ 
μαζουτοί οι μαθητέ, γιατσί 
ήγκιαϊ φοζουμέν̇οι τουρ 
Εβραίοι. Εκάνε ο Ισού τσ̓’ 
εστάτ̔ε τα μισά τσ̓ι σ’ επέτσ̓ε: 
Ειρήνη σ’ εμού.

7 Να σημειώσω τα σημαντικότερα στοιχεία: λ̣ =  /l̃/, ν̇ = / ñ /, ν̑ = /n’/, π̔ = /ph/, τ̔ = /th/, τσ̌ = 
/tʃ/, τσ̓ = /ts’/.
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20. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν 
αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν 
πλευρὰν αὐτοῦ. ἐχάρησαν 
οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν 
Κύριον.

Τσ̓’ άμα ν̑’ επέτσ̓ε έγκεινι, 
σ’ εδενάε του χέρε τσ̓αι το 
πλευρέ σι. Εχαιρήτ̔αϊ τότ̔ε οι 
μαθητέ π̔’ οράκαϊ τον Τσ̓ύριε.

21. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 
πάλιν· Εἰρήνη ὑμῖν. καθὼς 
ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ 
πέμπω ὑμᾶς.

Σ’ επέτσ̓ε πάλι ο Ισού: Ειρήνη 
σ’ εμού. Όπ̔ου μ’ απολpύτσ̓ε ο 
αφέγκη μι, τσ̓’ εζού ένι αποού 
εμού.

22. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε 
καὶ λέγει αὐτοῖς· Λάβετε 
Πνεῦμα ἅγιον·

Τσ̓αι άμα σ’ επέτσ̓ε έγκεινι, σ’ 
εφουσάτσ̓ε τσ̌ει φορέ τσ̓αι σ’ 
επέτσ̓ε: Άρετε Άγιε Πνέμα.

23. ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, 
ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων 
κρατῆτε, κεκράτηνται.

Άμα σκωρέτε τουρ άλ̣οι 
για τουρ αμαρκίλε σου, θα 
σκωρεθούν̇ι. Σ’ όποιοι σι 
κ̔οντούετε θα κ̔οντουθούν̇ι.

24. Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα 
ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ 
ἦν μετ’ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ 
Ἰησοῦς.

Ο Θωμά, ένα απο του δώδεκα 
π̔’ ν̑’ ήγκιαϊ αούντε Δίδυμο, 
όκι μαζί μ’ έτεϊ τότ̔ε π̔’ εκάνε 
ο Ισού.

25. ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι 
μαθηταί· ‘Εωράκαμεν τὸν 
Κύριον’. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς·  
Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν 
αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, 
καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου 
εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, 
καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς 
τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ 
πιστεύσω.

Τσ̓αι ν̑’ ήγκιαϊ αούντε οι άλ̣οι 
μαθητέ: Οράκαμε τον Τσ̓ύριε! 
Τσ̓αι σ’ επέτσ̓ε ετήνε: Α δεν 
οράου του χέρε σι τα σημάδια 
από τα καρθία, τσ̓’ α δε βάλου 
το δάτ̔υλέ μι το σημάδι από 
τα καρθία, τσ̓’ α δε βάλου 
τα χέρα μι το πλευρέ σι ό θα 
κιστήου.

Στο πλαίσιο του άρθρου μου δεν έχει νόημα να κάνω γλωσσική ανάλυση 

του κειμένου και, όπως φαίνεται, είναι χρήσιμο μόνο να σημειώσω κάποια 

χαρακτηριστικά της τσακωνικής διαλέκτου. Τα τσακωνικά έχουν

• ρωτακισμό και αρχαία δωρικά φωνητικά στοιχεία (το καλύτερο  παρά-

δειγμα είναι το άρθρο ταρ ‘της’ στον τίτλο),
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• πολύ ιδιαίτερη μορφολογία: α) είναι από τις ελάχιστες διαλέκτους της 

νεοελληνικής που έχουν παρακείμενο και υπερσυντέλικο· και ακόμα πιο 

παράξενες φαίνονται οι μορφές του ενεστώτα και του παρατατικού που 

είναι αναλυτικές και σχηματίζονται από το βοηθητικό ρήμα είμαι στον 

ενεστώτα και μετοχή στο αρσενικό ή θηλυκό.

Στην τσακωνική μετάφραση του Ευαγγελίου υπάρχουν μερικές διαφο-

ρές από το πρωτότυπο. Κάποιες διαφορές προέρχονται από τις ιδιαιτερό-

τητες της διαλέκτου. Για αυτούς τους λόγους π.χ. δεν μεταφράζονται τα 

μόρια δέ και οὖν αφού τα σημερινά τσακωνικά δεν έχουν κάτι ανάλογο, 

και αντί της γενικής πληθυντικού χρησιμοποιείται πρόθεση με αιτιατική 

(από τα καρθία αντί τῶν ἥλων στο στίχο 25). Η αιτία των άλλων διαφο-

ρών κρύβεται στην τάση να γίνει το κείμενο πιο κατανοητό: Εβραίοι αντί 

’Ιουδαίων στο στίχο 19, αφέγκη μι αντί πατήρ στο στίχο 21 κλπ.

Μερικά στοιχεία μάλλον προέρχονται από τον αφηγηματικό χαρακτήρα 

του κειμένου: έτσι στο στίχο 19 η μετάφραση έχει υπερσυντέλικο που δεν 

δείχνει χρονική προτεραιότητα δράσης ήγκιαϊ κλειστοί και ήγκιαϊ μαζου-

τοί όμως περιγράφει το ίδιο χρονικό διάστημα όπως ο παρακείμενος έκι 

και ήγκιαϊ φοζουμέν̇οι. Σε πολλές ινδοευρωπαϊκές γλώσσες τέτοια χρήση 

παρακειμένου και υπερσυντέλικου δίνει έμφαση στην αρχή της αφήγησης 

(και το πιο συχνά ενός παραμυθιού). Μετά, όλα τα ρήματα στο τσακωνικό 

κείμενο είναι στον αόριστο.

Τελειώνοντας θα ήθελα να υπογραμμίσω σαν ένα γενικό συμπέρασμα ότι 

από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα μόνο η μετάφραση και η διασκευή ξενό-

γλωσσων λογοτεχνικών κειμένων αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό κίνητρο 

για τη γέννηση και αρχική ανάπτυξη της λογοτεχνίας στη διάλεκτο, αφού 

μόνο έτσι δημιουργούνται η εκφραστικότητα, τα λογοτεχνικά θέματα και 

η λογοτεχνική νόρμα. Είμαι σίγουρος ότι όλες οι προσπάθειες να δημι-

ουργηθεί λογοτεχνία στη διάλεκτο (που θα μπορούσε να είναι και πολύ 

ζωντανή ακόμα) απέτυχαν επειδή δεν υπήρξε η σημαντική συνεισφορά 

από τη νεοελληνική λογοτεχνία ή από τις άλλες ξένες λογοτεχνίες, και 

έτσι η λογοτεχνία στη διάλεκτο παρέμεινε στο επίπεδο των αφηγήσεων 

των γειτονισσών ή των ποιημάτων που περιγράφουν την ομορφιά των 

αγελάδων και γιδών.

•
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Γλώσσα των συνόρων και σύνορα της γλώσσας

(Ζητήματα ταυτότητας στη λογοτεχνία των συνόρων)

Δώρης Κ. Κυριαζής

Ο υπότιτλος της παρούσας ανακοίνωσης οριοθετεί και προσγειώνει κάπως 

το θέμα μας. Δεν πρόκειται φυσικά να μιλήσουμε για κάποια ξεχωριστή 

γλώσσα των συνόρων, γιατί απλούστατα  δεν υπάρχει, και ούτε θα αναφερ-

θούμε στο ζήτημα αν η κάθε γλώσσα αποτελεί έναν διαφορετικό τρόπο 

θεώρησης του κόσμου. Θα μιλήσουμε για ζητήματα ταυτότητας, όπως 

αυτά σκιαγραφούνται μέσα από τις σελίδες της λεγόμενης λογοτεχνίας 

των συνόρων1, εν προκειμένω των ελληνοαλβανικών. Είναι ανάγκη να 

υπενθυμίσουμε κάτι που συνήθως μας διαφεύγει και που είναι ουσιώδες 

όταν μιλάμε για ταυτότητες, το ότι δηλαδή τα σύνορα ως έννοια και ως 

θεσμός εμφανίστηκαν σχετικά πρόσφατα στη ζωή των Βαλκανίων.  

Η λογοτεχνία των (ελληνοαλβανικών) συνόρων γνώρισε ιδιαίτερη 

άνθηση μετά το 1990,  με συγγραφείς που κατά κανόνα κατάγονται από 

παραμεθόριες περιοχές ή έζησαν στο πετσί τους τα γεγονότα που ακολού-

θησαν μετά το άνοιγμα των συνόρων. Η λογοτεχνία αυτή καλλιεργείται 

σήμερα από συγγραφείς της εθνικής ελληνικής μειονότητας, διαμένοντες 

στην Αλβανία ή στην Ελλάδα, από ελλαδίτες συγγραφείς με βιώματα και 

εμπειρίες της μεθορίου καθώς και από αλβανούς μετανάστες στην Ελλάδα. 

Το ότι οι κοινωνίες που ζουν σε παραμεθόριες περιοχές αναπτύσ-

σουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά2 και επομένως παρουσιάζουν όψεις που 

τις διαφοροποιούν από τις κοινωνίες της ενδοχώρας, είναι σήμερα γενι-

κώς αποδεκτό σε βαθμό που μιλάμε για εθνογραφία και ανθρωπολογία 

των συνόρων3. Αυτή η ιδιαιτερότητα της παραμεθορίου4 αντικατοπτρίζε-

1 Έτσι ονομάζουμε τα λογοτεχνικά έργα που στρέφονται γύρω από τη ζωή ανθρώπων οι 

οποίοι έζησαν δίπλα στα σύνορα και βίωσαν τις συνέπειες της εν πολλοίς αυθαίρετης 

χάραξης ή της απότομης ακύρωσής τους. 

2 Because of their liminal and frequently contested nature, borders tend to be characterized 

by identities which are shift ing and multiple, in ways which are framed by the specifi c 

state confi gurations which encompass them and within which people must attribute 

meaning to their experience of border life. (Wilson & Donnan 1998 : 13).

3 Βλ. σχετικά Barth 1969 : Introduction και Νιτσιάκος 2010 : 35 - 54.

4 [Borders are] … complex and multi-dimensional cultural phenomena, variously articu-

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



ται στις στάσεις των κατοίκων της5, οι οποίες είναι ανιχνεύσιμες σε μεγάλο 

βαθμό μέσα από τον καθημερινό «λόγο» τους. 

Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να προβάλει κανείς την ένσταση ότι η 

λογο-τεχνία δεν αποτελεί πιστή και αντικειμενική καταγραφή της πραγ-

ματικότητας και επομένως θα ήταν παρακινδυνευμένο να οδηγηθούμε 

σε γενικεύσεις και συμπεράσματα βασισμένα σε τέτοιου είδους κείμενα. 

Ωστόσο, ο έντονος βιωματικός και  αυτοβιογραφικός χαρακτήρας της 

παραγωγής αυτής, όπου τα στοιχεία λογοτεχνικότητας προστίθενται σε 

πραγματικά και συναρπαστικά συνάμα περιστατικά από τη ζωή των ανθρώ-

πων της μεθορίου, μας επιτρέπουν να παρακολουθήσουμε πώς εξωτερικεύ-

εται ο εσωτερικός τους κόσμος6, με τι είδους γλώσσα και με ποια γλωσσικά 

μέσα πραγματοποιείται αυτή η διαδικασία7. Η εξωτερίκευση αυτή μοιάζει 

πιο αφηρημένη στον ποιητικό λόγο, γίνεται πιο εκλογικευμένη στην περί-

πτωση του ημερολογιακού και (σχεδόν) δοκιμιακού λόγου, και αγγίζει τα 

όρια του καθημερινού λόγου όταν οι ήρωες διηγούνται σε πρώτο πρόσωπο.

Με σημείο αναφοράς δυο διακριτές μεταξύ τους ομάδες, την ελληνική 

μειονότητα και τους  αλβανούς μετανάστες, σημαδεμένες ανεξίτηλα από 

τα σύνορα, θα επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε τη θέση που κατέχουν στο 

λόγο τους το χθες και το σήμερα, το εκεί και το εδώ της καθεμιάς αλλά και 

των δυο μαζί8. 

Με την επισήμανση πως «Όσοι δε λαχτάρισαν ποτέ να περάσουν κάποιο 

σύνορο ή δεν ένιωσαν ποτέ απορριπτέοι από κάποιο σύνορο θα δυσκολευ-

τούν να μας καταλάβουν…»  (Καπλάνι 2006 : 10),  ας δούμε πρώτα πώς 

περιγράφονται τα σύνορα από εκπροσώπους της λογοτεχνίας αυτής: 

Το ηλεκτροφόρο συρματόπλεγμα … μας θωρούσε απειλητικά και ψυχρά, 

ενώ εμείς με κάποια απροσδιόριστη πικρή αίσθηση και αμηχανία – κάτι 

lated and interpreted across space and time. (Wilson & Donnan 1998 : 12).

5 … borders have three elements: the legal borderline …; the physical structures of the 

state which exist to demarcate and protect the borderline …, and frontiers, territorial 

zones of varying width which stretch across and away from borders, within which people 

negotiate a variety of behaviours and meanings associated with their membership in 

nations and states.  (Wilson & Donnan 1998 : 9).

6 … migrant identities and belongings are discursively constructed and reformulated; 

macro-social and discursive practices infl uence these constructions and re-reformula-

tions. (Krzyżanowski & Wodak 2008 :  105).  

7 Th e question of group affi  liation and identity can determine the choices a speaker makes 

about how to speak and, for bi or multilinguals, which language to use. (Th ornborrow 

1999 :  147).

8 … people switch into diff erent roles at diff erent times in diff erent situations, and each 

of those contexts may require a shift  into diff erent, sometimes confl icting, identities for 

the people involved. One of the ways in which we accomplish and display this shift  is 

through the language we use. (Th ornborrow 1999 : 136). 
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παρόμοιο σαν αυτό που δοκιμάζεις όταν περνάς μόνος σε ερημικό νεκρο-

ταφείο παγερή νύχτα9. (Κυριαζάτης 1998 : Α 25). 

…ο μαύρος όγκος του γυμνού βουνού κουβαλούσε στη ράχη σαν χαμά-

λης το φυλάκιο με την πυραμίδα… (Κυριαζάτης 1998 : Α 26). 

Τα σύνορα … έκλεισαν ερμητικά, ο δρόμος κόπηκε. Το χορτάρι φύτρωνε 

πάνω στο οδόστρωμα, όπως τα γένια στο πρόσωπο του νεκρού.  (Κώτσιας 

2009 : 109). 

…το νεκροταφείο βρισκόταν ακριβώς πάνω στην πυραμίδα που χώριζε 

τις δυο χώρες. Κανένας δε γνώριζε αν οι νεκροί Χαρισαίοι ήταν έλληνες ή 

αλβανοί πολίτες του Κάτω Κόσμου. (Κώτσιας 2009 : 339). 

… [ο πατέρας] αγνάντευε σαν αγρίμι / Τη συρματένια θηλιά των συνό-

ρων, / Που όλο έσφιγγε το λαιμό του. (Στεριόπουλος, Ανθολογία Π. 218). 

Εδώ τελειώνει το σύνορο. Αλτ! / Εδώ αρχίζει το σύνορο. Αλτ! / Κι εμείς, 

στην απαγορευμένη ζώνη. / Ανάμεσα δυο πυλών / Πιασμένοι ισόβια στη 

φάκα. (Ζαφειράτης, Ανθολογία Π. 242).

Μέσα σ’ αυτή την απέραντη απομόνωση και «ισόβια φάκα», 
Η θάλασσα απλώνεται … / Σαν κάμπος γαλάζιος / Που φυτρώνει μόνο 

το λουλούδι της ερημιάς./ ... / Ας έρχονται τουλάχιστον οι γλάροι/  Να 

τινάζουν στην ψυχή μας λίγες ανταύγειες από τον πέρα κόσμο. (Ζαρμπα-

λάς 1992 : 12).

Ο «πέρα κόσμος» δεν παύει να αποτελεί πειρασμό για όσους τον 
σκέφτονται ή τον επι-σκέπτονται  νοερά: 

 «Έλα», σαν να με καλούσε ξανά … [η θάλασσα],…, σίγουρη πως αυτό 

ίσως δε θα συνέβαινε ποτέ, αφού ανάμεσά μας ορθωνόταν τόσος χωρι-

σμός και θάνατος. (Κυριαζάτης 1998 : Α 26). Εγώ, άλλο δεν είχα στην 

γνώμη μου, πάρεξ πώς θα φύγω, αλλά έβαλαν στον πάτο σύνορο. Κουλού-

ρες σύρμα γιομάτες κυπροκούδουνα, που άμα άγγιζε πουλί, λάλαγε η 

γραμμή, πέρα πέρα. (Δημητρίου 1993 : 55). 

Εμένα, όσο δεν την ήθελα μικρός την Ελλάδα, τώρε λες και μου ’χε κάνει 

μάγια. Ήλεγα με το μελό μου, τι νάειναι πίσω απ’ την Μουργκάνα και 

ανατσίριαζα, άντα σκεφτόμουν να περβατώ εκεί. (Δημητρίου 1993 : 82). 

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών … ήταν … πρόκληση να ταξιδέψεις με τη 

φαντασία σου … στον κόσμο-πέρα-από-τα-σύνορα.  (Καπλάνι 2006 : 41). 

Ωστόσο, …το να διαγράψεις από το κεφάλι σου την ιδέα πως ο κόσμος 

υπάρχει και πέρα από τα σύνορα ήταν ένας καλός τρόπος για να επιβιώ-

σεις… (Καπλάνι 2006 : 11).

9 Οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας σε όλα τα παραθέματα που ακολουθούν. 
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Δίπλα στα υπαρκτά σύνορα υπήρχαν και τα αόρατα, συμβολικά 

σύνορα10, αποτέλεσμα της πραγματικότητας που προέκυψε μετά τη χάραξη 

των πολιτικών συνόρων:

Το χωριό ήταν κι αυτό χωρισμένο στα δύο: σε θιγμένους και σε ανθρώ-

πους του κόμματος. (Κυριαζάτης 1998 : Α 25). 

Δεν άφηναν όμως τους θιγμένους να πάρουν [παντρευτούν] όπου ήθελαν. 

Έπρεπε ο θιγμένος να πάρει την θιγμένη. (Δημητρίου 1993 : 73).

Μέχρι στιγμής παρατηρούμε πως ο λόγος περί συνόρων είναι έντονα 

χρωματισμένος (μεταφορές, παρομοιώσεις), «βουβός» και ενδόμυχος11, 

με λέξεις και έννοιες που σήμερα μας ηχούν παράξενα. Το ουσ. θιγμένος 

‘σεσημασμένος, ανήκων στην πλευρά των αντιφρονούντων ή έχων σχέση 

συγγένειας με αυτούς’ είναι μάλλον η πιο αντιπροσωπευτική λέξη του πολι-

τικοποιημένου λεξιλογίου της ελληνικής μειονότητας. Πρόκειται για έναν 

από τους πολλούς σημασιολογικούς αλβανισμούς (< i prekur ‘θιγμένος’) 

που ενσωμάτωσαν τα ελληνικά της περιοχής κατά τα χρόνια 1945-1990.  

Και οι λέξεις μειονοτικός και μειονότητα, ολόγυμνες και ορφανές χωρίς 

τους προσδιορισμούς «έλληνας» και «ελληνική», είχαν αρχίσει να επικρα-

τούν στην καθημερινή γλώσσα της πλειοψηφίας (στην αλβ. εκδοχή τους 

minoritar, minoritet) αλλά και των «μειονοτικών», σημασιοδοτώντας σε 

λεκτικό επίπεδο12 αυτό που η κεντρική εξουσία επιδίωκε στην πράξη: δημι-

ουργία όντων και οντότητας χωρίς σημεία αναφοράς, άρα ορφανών, αφού 

η ιστορία τους άρχιζε μόλις το 1945! Ιδού το -εκ των υστέρων- πορτρέτο 

του «μειονοτικού»:

Στο μέτωπό μου χαραγμένο με πυρακτωμένο / συρματόπλεγμα: «μειονο-

τικός», / το μόνο φλεγόμενο άστρο / που φέρνω μαζί μου και πέρα απ’ το 

θάνατο. (Κυριαζάτης, Ανθολογία Π. 138). 

Ίσως με το δικό μας θάνατο μια μέρα / Ξυπνήσουν και μας θυμηθούν, πως 

κάπου εκεί κοντά στα σύνορα / Υπήρχαν κάποτε μια χούφτα άνθρωποι / 

Όπου η μια πατρίδα τους ήθελε βουβούς / Κι η άλλη μάρτυρες. (Στεριό-

πουλος, Ανθολογία  Π. 202).

10 Τα συμβολικά σύνορα …  επηρεάζονται από τη λειτουργία των πολιτικών συνόρων, 

αλλά η δική τους λειτουργία ακολουθεί ξεχωριστούς κανόνες στο πλαίσιο των συνθη-

κών διαπραγμάτευσης των συλλογικών και ατομικών ταυτοτήτων… (Νιτσιάκος 2010 : 

62). 

11 Emotional elements, such as metaphors of  home, roots, fatherland, and so on; topoi 

of family and home; and mental verbs, illustrate the salience migrants ascribe to their 

search for new identifi cations and identities. (Krzyżanowski & Wodak 2008 : 113).

12 When terms denoting colour, race and ethnicity are mainly used in negative ways the 

inability to see such groups in any other way becomes reinforced. (Singh 1999 :  89).

240 Δώρης Κ. Κυριαζής



Η κάθοδος και εγκατάσταση στην Ελλάδα μεγάλου αριθμού Βορειοη-

πειρωτών δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα τόσο για τους ίδιους όσο 

και για τη σχέση τους με τους Ελλαδίτες13.

Με τον κόσμο δεν είχαμαν άλλη σμίξη απ’ τον δρόμο. Μια δυο φορές που 

ανταμώσαμε με ντόπιους σε σπίτι, μας τήραζαν πότε θα φύγουμε, αλλά 

ούτε και σε μας πιανότανε. (Δημητρίου 1993 : 103). 

Μονάχα όταν κάναμε ζυγιές και τραγουδάγαμε μας ήθελαν. […], τα 

’ξεραν κι αυτοί τα τραγούδια. Μονάχα τότε έλεγα ότι ήμασταν μια φλέβα. 

(Δημητρίου 1993 : 104). 

Μας γνώριζαν [οι αστυνομικοί], σάμπως νάημασταν σφραϊδιασμένοι. 

(Δημητρίου 1993 : 105).                                                                                                                                                                                                                                                                            

Η λ. σφραϊδιασμένοι –ετεροχρονισμένο δίδυμο της λ. θιγμένοι- είναι μια 

άμεση αναφορά στις γλωσσοπολιτισμικές ιδιαιτερότητες της μειονότητας, 

οι οποίες, όπως θα δούμε, γίνονται αφορμή για τον κοινωνικό στιγματισμό 

των μελών της αλλά και για τριβές μεταξύ γονιών και τέκνων, ανάμεσα 

στο εκεί και στο παρελθόν των μεν και στο εδώ και στο παρόν των δε. Η 

σύγκρουση αυτή έχει και τη γλωσσική της όψη:

 [Η κόρη της η Ελένη] … της έδωσε την τελευταία συμβουλή:

-Πρόσεχε, μαμά, στο λάμδα.

Εκείνη [η Χρυσάνθη] μάζεψε τους ώμους. Τι να πρόσεχε; Η Ελένη άρχισε 

να της κάνει μαθήματα ορθοφωνίας. «Λάκη» και όχι «Λλλάκη». «Καλά». 

Η μαμά βαρέθηκε, εκνευρίστηκε. 

-Θα σε πιάκω, μωρή, να σου φέρω το τσιαγούλι ανάποτα. Γίνκε το πουλί 

να μάθει τη κότα τώρα. 

-Όχι «θα σε πιάκω», μαμά, «θα σε πιάσω».

Η Ελένη χλόμιασε. Αν ήταν να πήγαινε η μαμά στο σχολείο με εκείνη την 

προφορά, καλύτερα να μη πήγαινε καθόλου. 

-Μη σκιάζεσαι, προσπάθησε να την ηρεμήσει η Χρυσάνθη, δε σε 

αντροπιάζω. 

-Θα σε καταλάβουν.

-Ίτσιου τίποτε δε θα καταλάβουν. Θα τους πω είμαι από την Κύπρο.

-Οι Κύπριοι έχουν με το νι το πρόβλημα, μαμά. Καταλαβαίνεις ή όχι; 

Εμείς το έχουμε με το λάμδα. (Κώτσιας Ανθολογία Δ. 308-309).

Παρότι στο τελευταίο παράθεμά μας γίνεται χρήση ιδιωματικών γλωσ-

13 Διαπιστώνεται … μια αναδιαπραγμάτευση των συμβολικών ορίων μεταξύ των ομάδων 

… . Η πτώση του ενός συνόρου σηματοδοτεί την όρθωση του άλλου. (Νιτσιάκος 2010: 

62).
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σικών στοιχείων, το σύνολο της περί συνόρων λογοτεχνικής παραγω-

γής μάς επιτρέπει να θέσουμε ένα πρώτο ερώτημα: Γιατί ένας ελλαδίτης 

συγγραφέας, που μεγάλωσε δίπλα στα σύνορα, ο Δημητρίου, κάνει εκτετα-

μένη χρήση του τοπικού του ιδιώματος, ενώ οι μη ελλαδίτες ομοεθνείς και 

ομότεχνοί του της άλλης πλευράς των συνόρων είναι φειδωλοί στη χρήση 

της ντοπιολαλιάς τους; 

Πιστεύουμε ότι η διαφορετικότητα των επιλογών εδράζεται σε διαφο-

ρετικές στοχεύσεις: ο ένας θέλει να τονίσει την τοπική του ιδιαιτερότητα 

στο πλαίσιο μιας δεδομένης / μη αμφισβητούμενης ελληνικότητας· οι άλλοι 

προσπαθούν να υπενθυμίσουν και να τονίσουν ότι είναι παρακλάδι ενός 

μεγάλου ποταμού, αδικημένο και λησμονημένο απ’ την ιστορία. Μπρο-

στά στο επιτακτικό αίτημα της επανασύνδεσης με τον εθνικό κορμό14, η 

χρήση της κοινής είναι επιβεβλημένη. Υπάρχει μάλιστα μια ευτυχής συγκυ-

ρία που ενισχύει την ελληνική γλωσσική ταυτότητα των Βορειοηπειρω-

τών: το ιδίωμά τους φέρει χαρακτηριστικά της νότιας διαλεκτικής ομάδας 

της νέας ελληνικής. Άλλες στρατηγικές που εξυπηρετούν τον στόχο αυτό 

είναι η ανάδειξη της αρχαϊκότητας του ιδιώματος και των τοπωνυμιών της 

περιοχής,  με τις γνωστές για την περίπτωση υπερβολές (λ.χ. στην πεδιάδα 

του Βούρκου υπάρχουν τα χωριά  Τσαούσι και Αλίκο, αλβ. Çaush, Aliko, οι 

ονομασίες των οποίων ανάγονται σε τουρκικά κύρια ονόματα. Το Αλίκο 

όμως συνδέθηκε με τη λ. αλυκή). Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο εξελλη-

νισμός του τουρκικής αρχής τοπωνυμίου  Μερεφέντι, Μαραφέντι, (αλβ. 

Ymerefend), το οποίο στη δεκαετία του ΄70 μετονομάστηκε σε Fitore, που 

στην αλβανική σημαίνει ‘νίκη’, κι αργότερα παρετυμολογήθηκε σε Φυτώ-

ριο. Τέλος, ο «εξευγενισμός» των κύριων ονομάτων15 προς το λογιότερο 

τύπο είναι ένας άλλος τρόπος «ενίσχυσης» της ελληνικότητας των κατό-

χων τους: λ.χ. το Βαγγέλης γίνεται Ευάγγελος, ενώ τα επώνυμα Γιάν-

νης και Νάτσης τρέπονται σε Ιωάννου και Νάτσιος αντίστοιχα. Η τάση 

«εξευγενισμού» των ονομάτων θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως μια αντί-

δραση σε πρακτικές της προ του 1990 εποχής, όταν στο χώρο της μειονό-

τητας, κυρίως όμως σε οικογένειες ευρισκόμενες μακριά από τις λεγόμενες 

αναγνωρισμένες μειονοτικές ζώνες, εμφανίστηκε δειλά δειλά το φαινό-

μενο χρήσης αλβανικής αρχής ονομάτων όπως Arben, Artan, Ilirjana κτλ. 

14 Borders are contradictory zones of culture and power, where the twin processes of 

state centralization and national homogenization are disrupted, precisely because most 

borders are areas of such cultural diversity. (Wilson & Donnan 1998 : 26).

15 Th e giving of a name can also be part of the acceptance of an individual into a particular 

culture or religion. […] Once you have your name, how people use it becomes very 

important. Th e way names are used in interaction is central to the process of constructing 

individual identities within a group. (Th ornborrow 1999 : 139).
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Το παρακάτω σχετικό παράθεμα καθιστά περιττό κάθε σχόλιο: 

Τους έδωσε αλβανικά ονόματα, ν’ απαλύνει την κατάρα του Έλληνα. 

(Δημητρίου 1993 : 73).

Ακόμη πιο περίπλοκη είναι η κατάσταση του (αλβανού) μετανάστη, ο 

οποίος: 

είναι ένα ον περικυκλωμένο από σύνορα. Τα συμβατικά σύνορα … δεν 

είναι γι αυτόν παρά το μεγάλο ορατό σύνορο. Υπάρχουν όμως χιλιάδες … 

αόρατα σύνορα… . Η γλώσσα: ιδού το πρώτο αόρατο σύνορο. (Καπλάνι 

2006 : 96). 

Επιδιώκοντας να βρει διέξοδο, ο μετανάστης μπαίνει στη δίνη προσαρ-

μογών και ταυτίσεων, που αφορούν πρώτα απ’ όλα τη γλώσσα και τη 

σωστή προφορά της16:

Προσπαθείς τότε να κλέψεις τονισμούς και σπάνιες εκφράσεις, ειδικά 

εκείνες που πιστεύεις πως θα σε κάνουν να καταργήσεις τη διαφορά σου 

από τους ντόπιους: «ρε παιδί μου», «όχι, ρε γαμώτο», […]. Όλα αυτά 

προσπαθείς να τα πεις όσο γίνεται πιο ορίτζιναλ, να φαίνεσαι … ιθαγε-

νής, να τους πείσεις πως μπορείς να γίνεις ένας από αυτούς…  (Καπλάνι 

2006 : 96). 

Αυτή η προσπάθεια κατάκτησης της γλώσσας συνοδεύεται από παρά-

πλευρες απώλειες:

Εσύ μαθαίνεις πολύ εύκολα τα ονόματα των ντόπιων, εκείνοι όμως δυσκο-

λεύονται πολύ να μάθουν το δικό σου… . Μερικές φορές,… , σου δίνουν 

ένα όνομα της επιλογής τους, …, για να αποκαταστήσουν την τάξη και 

την αρμονία… […] Και εσύ το δέχτηκες,…, όπως αποδέχεται κανείς τη 

μοίρα του. Γιατί … τα ξένα ονόματα είναι ωραία μόνον όταν τα φέρουν 

οι τουρίστες, αλλά εσύ δεν είσαι τουρίστας, είσαι ένας ικέτης. (Καπλάνι 

2006 : 106)17.

Τα σπαστά ή ιδιωματικά ελληνικά, σήμα κατατεθέν του μετανάστη ή 

του ομογενή, είναι κι αυτά, αναλόγως με το ποιος τα προφέρει, γοητευ-

16 Th e importance of  accent as a label of identity is evident in so far as this is the aspect of 

their language that speakers most frequently change, either to disguise their membership 

of, or distance themselves from, a particular social or regional group, or to move closer 

to another group they want to belong to. (Th ornborrow 1999 : 137). 

17 Αν και σχετίζεται με τα πάσης φύσεως «σύνορα», το φαινόμενο είναι, απ’ ό,τι φαίνεται, 

«χωρίς σύνορα»: It is no wonder that many Black children will Anglicise their names 

to avoid playground taunts … and much worse. (το παράθεμα από βιβλίο του Nkweto 

Simmonds, 1998, σύμφωνα με Th ornborrow 1999 : 140).
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τικά ή απορριπτέα18. «Από βουβός έγινες σπαστικός», σημειώνει ευφυώς ο 

Καπλάνι αυτοσαρκαζόμενος, για να συνεχίσει:

Εάν ήσουν τουρίστας, τα σπαστά σου ελληνικά θα ηχούσαν πολύ χαρι-

τωμένα. Γιατί …  όταν τα ελληνικά τα μιλά σπαστά ένας Αμερικανός, 

τότε αυτός είναι ένας συμπαθητικός Αμερικανός, όταν τα μιλά σπαστά 

ένας Αλβανός, τότε αυτός δεν είναι παρά ένας κωλο-Αλβανός. (Καπλά-

νι 2006 : 32).

Στην μετ’ εμποδίων πορεία για την υπέρβαση των γλωσσικών συνόρων 

και την κατάκτηση της γλώσσας της χώρας που τον φιλοξενεί19, ο μετανά-

στης θα διαπιστώσει πως

Όσο περισσότερο κατέχεις τη γλώσσα, τόσο περισσότερο σου φαίνεται 

πως τα κατάφερες. […] Και, με το πέρασμα [του χρόνου], … αντιλαμβά-

νεσαι πως η γλώσσα δε φτάνει. (Καπλάνι 2006 : 100).

Έμαθες τη γλώσσα για να μη διαφέρεις, και τώρα όλο αυτό σου γυρίζει 

μπούμερανγκ. Γιατί τώρα είναι που μερικές φορές νιώθεις εντελώς ξένος. 

(Καπλάνι 2006 : 122). 

Βρισκόμαστε μπροστά στο παράδοξο όπου τόσο η άγνοια όσο και η 

καλή γνώση της ελληνικής φαίνεται να παρεμποδίζουν την κοινωνική 

ένταξη του μετανάστη. Το «παράδοξο» αρχίζει να ξεθωριάζει όταν σκεφτό-

μαστε πως, τελικά, η ένταξη εξαρτάται κυρίως από τη βούληση και προθυ-

μία των ομάδων εξουσίας, πολιτείας και πολιτών, να δεχτούν την (αναπό-

φευκτη) πρόκληση.

«Αλβανός; Έλα, Χριστέ και Παναγία!». Η επιστράτευση του Χριστού και 

της Παναγίας στη φράση «Δε μοιάζεις με Αλβανό» ήταν παραδοξολογία, 

δεδομένου ότι ο Θεός μας έχει φτιάξει όλους κατ’ εικόνα του. Αλλά οι 

πελάτες του «κελιού» [περίπτερου] είχαν φτιάξει τη δική τους εικόνα για 

τον Αλβανό, που ήταν πολύ κοντά σ’ εκείνη του … Διαβόλου… (Καπλά-

νι 2010 : 254-255).  

     

Το αν η γλώσσα καταργεί ή δημιουργεί σύνορα είναι ένα πολυδιάστατο, 

18 Το φαινόμενο δεν είναι, φυσικά, «ελληνική πατέντα»: In Britain there is an ambiguity 

towards bilingual speakers and languages are seen in a status hierarchy. Th e child who 

is bilingual in English plus a prestigious language such as French or German because s/

he happens to have one English and one French or German parent (an ‘élite’ bilingual), 

is much admired and her/his bilingualism is seen as an asset while the bilingualism of 

children whose languages are Gujerati or Tamil is undervalued or even ignored. (Singh 

1999 : 95).

19 … adhering to the linguistic norms of one group may position you very clearly as 

showing that you do not belong to others.  (Th ornborrow 1999 : 143).   
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κοινωνικό, πολιτισμικό και παρεξηγημένο ζήτημα. Πάντως όχι απλά γλωσ-

σικό, γιατί «η εικόνα για τον Αλβανό», για τον Άλλο, 

είναι ένας καθρέφτης στον οποίο προβάλλονται σε υπερμεγέθυνση οι 

εφιάλτες και οι αρετές του Εαυτού [μας] … (Καπλάνι 20101 : 346). 

Οι μηχανισμοί αποδοχής και απόρριψης κινητοποιούνται από εξωγλωσ-

σικούς παράγοντες, που άλλοτε αποδίδουν τις ιδιότητες της γλώσσας 

στους φορείς της κι άλλοτε τις ιδιότητες των φορέων στη γλώσσα τους20. 

Στην πραγματικότητα, «Οι ιδέες είναι εκείνες που ενώνουν ή διαχωρίζουν 

και όχι η γλώσσα, είτε στη μονόγλωσση είτε στην πολύγλωσση πρακτική 

της»21. Με άλλα λόγια, άτομα αλλόγλωσσα μπορεί να έχουν κοινές ιδέες, 

όπως επίσης άνθρωποι που μιλάνε την ίδια γλώσσα να έχουν διαφορετικές 

απόψεις. Έτσι, αν υπάρχουν άτομα

… που βλέπουν τη μητρική τους γλώσσα σαν το δικό τους προσωπικό 

DNA ή σαν το σπίτι τους, όπου εκείνοι είναι ιδιοκτήτες και ο «άλλος» 

αιωνίως φιλοξενούμενος. (Καπλάνι, 2010 : 322)

αυτό δεν σημαίνει ότι για τη συγκεκριμένη στάση τους «ευθύνεται» η 

γλώσσα / οι γλώσσες που μιλάνε. Διότι, απλά, ο λόγος για τη γλώσσα, και 

όχι μόνο, διαμορφώνεται σε εξωγλωσσικό πλαίσιο.

Τα γλωσσικά «τείχη» στήθηκαν στα Βαλκάνια κατά την περίοδο ίδρυ-

σης των εθνικών κρατών και υπήρξαν απόρροια της ανάγκης οριοθέτη-

σης των διάφορων εθνικών ομάδων. Η παγίωση των πολιτικών συνόρων 

οδήγησε στη δημιουργία συμπαγών λίγο-πολύ γλωσσικών οντοτήτων, 

χωρίς βέβαια να εξασφαλιστεί απόλυτη σύμπτωση μεταξύ της εδαφικής 

επικράτειας ενός κράτους και της επικράτειας της επίσημης γλώσσας του22, 

της γλώσσας δηλαδή της κυρίαρχης ομάδας του εθνικού κράτους23. Επρό-

20 Βλ. σχετικά και Κυριαζής 2008. Υπάρχει ωστόσο μια κρίσιμη πτυχή του ζητήματος, που 

πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως στη σημερινή συγκυρία: Το παιδί σου δεν είναι σαν και 

σένα. Εσύ, όταν σε απέρριπταν, έγλειφες τις πληγές σου σαν δαρμένος σκύλος, γιατί ήσουν 

ξένος, ένιωθες ξένος, ενώ εκείνο δε νιώθει το ίδιο.  … […] Εκείνο δε φοβάται μήπως το 

προδώσει η προφορά του, δεν έχει τέτοια προβλήματα, γιατί δε μιλά σπαστά τα ελληνικά 

όπως εσύ…  (Καπλάνι 2006 : 155).

21 Χριστίδης 2002 : 154.

22 One of the most obvious, and perhaps more problematic, situations in which people’s 

national identity must be negotiated is where a border is drawn with little reference 

to the ties of blood and/or culture  which in some cases bind those across its reaches. 

(Wilson & Donnan 1998 : 13).

23 Ethnic majorities tend to assume that minorities in their respective countries have to 

accommodate to the norm. In terms of ‘‘us’’ and ‘’them’’, the majority stance can be 

expressed as ‘‘they’’ [the minority] live in ‘‘our’’ land and as part of ‘‘our’’ culture. ‘‘Th ey’’ 
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κειτο για διαδικασία συγκρουσιακή, ιδίως σε περιοχές που διεκδικούνταν 

ταυτόχρονα από δύο ή περισσότερες πλευρές. 

Ένα κείμενο με τίτλο «Γιατί οι Γύφτοι και οι Αρβανίτες δεν έχουν γράμ-

ματα;»24, που προέρχεται από την περιοχή της αλύτρωτης τότε Ηπείρου, 

δείχνει ότι οι μάχες για την επέκταση ή παγίωση των εδαφικών συνόρων 

των εθνικών κρατών δόθηκαν και από τα «χαρακώματα» των γλωσσών και 

των αλφαβήτων25. Η παράδοση αυτή, στην οποία έχουμε αναφερθεί διεξο-

δικά με άλλη ευκαιρία26, ενδεικτική του τρόπου επικαιροποίησης παλαιότε-

ρων μύθων, ήταν αναμενόμενο να γίνει μέρος του «εθνικού αφηγήματός» 

των Αλβανών. Η ουσία της επαναλαμβάνεται σε ένα από τα διηγήματα 

του αλβανού συγγραφέα Μ. Κουτέλι, το οποίο κλείνει με το μαχαίρωμα 

κάποιου χωρατατζή  που διηγείται τη γνωστή ιστορία σε βαλκάνιους 

θαμώνες καφενείου της ξενιτιάς.

Οι Αρβανίτες [Αλβανοί], έλεγε, αυτά τα κοπρόσκυλα, θέλησαν να φτιά-

ξουν αλβανικό αλφάβητο. Και πώς να χωρέσει σε γράμματα τέτοια κωλο-

γλώσσα; Βάρβαροι, βάρβαροι! Κι άλλη φορά βαλθήκανε να γράψουν τ’ 

αρβανίτικα αλλά δεν είχαν πού να τα γράψουν. Τα γράψανε σε λαχα-

νόφυλλο. Να σου όμως μια γελάδα και το ’φαγε. Κι από τότε δεν έχουν 

ανθρώπου γλώσσα οι παλιοαρβανιτάδες! Όλο το καφενείο ξεκαρδίζονταν 

στα γέλια.27 

Το παραπάνω περιστατικό μάς μεταφέρει συνειρμικά στο πρόσφατο 

τραγικό συμβάν της Χιμάρας, όπου ένας νεαρός δολοφονήθηκε επειδή 

μιλούσε ελληνικά. Εδώ οι θύτες υπήρξαν και οι ίδιοι θύματα μιας φανατι-

σμένης ατμόσφαιρας και της αντίληψης που ταυτίζει τα πολιτικά σύνορα 

με τα γλωσσικά28:  

therefore should learn ‘‘our’’ language and behave as much as possible like ‘‘we’’ do. In 

such situations, the majority’s ethnic identity becomes invisible (because it is ‘normal’) 

and that of others, marked. (Singh 1999 : 87).

24 Ν. Γ. Πολίτη, Παραδόσεις, τ. Α΄, Γράμματα, Αθήνα 1994, 461.   

25 Η έμφαση της εθνικής αντίληψης για τη γλώσσα στην εσωτερική ομοιογένεια συνο-

δεύεται βέβαια από την έμφαση στη διαφορά ως προς την εξωτερική διάσταση. Εδώ 

ακριβώς βρίσκεται η βάση για την ανάπτυξη του διχαστικού εθνικιστικού λόγου για τη 

γλώσσα, που αποστρέφεται τη γλωσσική επαφή και τα τεκμήριά της και επιδιώκει –με 

βίαιους συχνά τρόπους- την πολιτισμική και γλωσσική «καθαρότητα». (Χριστίδης 2002: 

156).

26 Κυριαζής 2008.

27 M. Kuteli, Prozë dhe vargje të zgjedhura [Επιλογή από το έργο του], Τίρανα 2004, II, 

293.

28 … ethnic majorities are groups that hold social and political power and, therefore, 

whose practices and beliefs become established as a norm. Everything that does not 

conform to this norm is perceived as diff erent and peripheral. (Singh 1999 : 86).
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… «ένα καρβέλι» λέει ο Παναγιώτης, και κείνος να μην καταλαβαίνει 

λέξη κι ο Παναγιώτης να επιμένει πως δεν ξέρει αλβανικά. Και ο φούρ-

ναρης: «Πού βρίσκεσαι εδώ; Στην Ελλάδα; Το ξέρεις πως απαγορεύεται 

να μιλάς ελληνικά στην πόλη μας [Αγ. Σαράντα]; Και μάθε το από μένα: 

Εδώ το λέν’ Αλβανία!» (Στεριόπουλος 2010 : 11).

Προϊόν της ίδιας λογικής, σε αντίστροφη όμως κατεύθυνση, είναι και 

το ακόλουθο κείμενο διαμαρτυρίας για ένα γλωσσικό (μόνο;!) «ατόπημα»:

 «Αίσχος, κυρία Νταλάρα»

Με μια μεγάλη δυσάρεστη έκπληξη βρέθηκαν αντιμέτωποι χιλιάδες 

Βορειοηπειρώτες στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου. […] Είναι τουλάχι-

στον ειρωνεία, μια γυναίκα που επιθυμεί να εκπροσωπήσει τον λαό στο 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ να απευθύνεται στην αλβανική προς εκεί-

νους οι οποίοι […] έχουν χύσει αίμα για να διατηρήσουν την ελληνικό-

τητά τους. […] Ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με αυτήν την 

επιλογή της κυρίας Νταλάρα να χρησιμοποιήσει την αλβανική για να 

απευθυνθεί σε Έλληνες; 29. 

Τέλος, το φάσμα, μάλλον ο ιός, των γλωσσικών «συνόρων» εμφανί-

στηκε πρόσφατα και στο χώρο του διαδικτύου, που εξ ορισμού υπερβαίνει, 

καταργεί, αγνοεί τα σύνορα: 

ti bikes se ELLHNIKI selida re kwloalvane kai grafeis kai Alvanika les 

kai tha se katalavei kaneis!oust!!stin vrwmoxwra soy bastarde kai stis 

kwloselides sas na grapseis!

Τα δυο τελευταία παραθέματα προσφέρονται για πολλαπλές αναγνώ-

σεις, όμως αυτό που τραβάει την προσοχή μας είναι η τάση περιχαράκω-

σης στη μία γλώσσα, που εκδηλώνουν άτομα και ομάδες φύσει και δυνάμει 

δίγλωσσες.  Το παράδοξο είναι πως, ενώ η πραγματικότητα διαμορφώ-

νει συνθήκες και προϋποθέσεις που ευνοούν τη διάδοση της διγλωσσίας, 

εμφανίζονται δυνάμεις που ακυρώνουν ή παρεκτρέπουν την πορεία αυτή. 

Η περιφρόνηση και η απαξίωση της γλώσσας του Άλλου βασίζεται σε ένα 

σύστημα αξιών30 που αποδέχεται την ύπαρξη «ανώτερων» και «κατώτε-

ρων» γλωσσών, τις οποίες μιλάνε αντίστοιχα «εκλεκτοί» και «παρακατια-

νοί». Όταν το ιδεολόγημα αυτό βρει κατάλληλο έδαφος και λάβει διαστά-

29 Εφημερίδα «Όραμα», Αργυρόκαστρο, Νοέμβρης 2009, σ. 9.

30 Th ere seems … to be a relationship between social questions of power and status, and 

the way in which speakers accommodate to each other in their use of language. Who 

converges with who is an important issue in any speech situation where the participants 

have diff erent social status. (Th ornborrow 1999 : 146).
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σεις ίωσης, οι «εκλεκτοί» αποκτούν μια εσωστρεφή ταυτότητα, στερημένη 

από το οξυγόνο της επικοινωνίας με τους Άλλους, ενώ οι «παρακατιανοί»,  

ταλανιζόμενοι από τα στερεότυπα αυτοϋποτίμησης31, καταντούν όντα 

με παραμορφωμένη ταυτότητα32. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το ότι, μεταξύ 

άλλων, στα σχολεία της ΕΕΜ στην Αλβανία το επίπεδο αλβανομάθειας 

έχει σημειώσει αισθητή πτώση, ούτε το ότι οικογένειες αλβανών μετανα-

στών στην Ελλάδα αποτρέπουν συχνά τα παιδιά τους να μαθαίνουν τη 

γλώσσα της πρώτης πατρίδας. Όμως

Εάν νιώσει την καταγωγή του σαν στίγμα, [το παιδί σου] πιθανόν να γίνει 

ένα νευρωτικό υποκείμενο, ανίκανο να αγαπήσει τον εαυτό του, ανίκανο 

να αγαπήσει οποιαδήποτε πατρίδα. (Καπλάνι 2006 : 160). 

… Θα είναι ένα ανέστιο υποκείμενο που θα ζητήσει μια άλλη ταυτότη-

τα: όχι μια ταυτότητα-νοσταλγία, αλλά μια ταυτότητα-γκέτο. (Καπλάνι 

2006 : 161)33.

Αναζητώντας τους παράγοντες και τους τρόπους διαμόρφωσης και 

διαφοροποίησης των ταυτοτήτων μέσα στο χρόνο, είναι ενδιαφέρον να 

εξετάσουμε πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί μνήμης και λήθης. Ο μετα-

νάστης, θέλοντας να κάνει μια καινούργια αρχή, τείνει να σβήνει από τη 

μνήμη του τις εικόνες και τις εμπειρίες που τον συνδέουν με το παρελθόν.  

…η ξενιτιά οδηγεί συχνά στην αποδέσμευση από τον προηγούμενο εαυτό. 

Τώρα έχεις την ευκαιρία να χαθείς … , να φτιάξεις από την αρχή έναν 

καινούργιο εαυτό, μια καινούρια ζωή: όλα ξεκινούν πλέον από το μηδέν. 

Μερικοί το πετυχαίνουν, άλλοι, πάλι, όχι. (Καπλάνι 2006 : 167). 

…όταν έρχεσαι σε απόλυτη ρήξη με τη μνήμη, δεν έχεις παρά δυο επιλο-

γές: ή να την ενταφιάσεις οριστικά στα άδυτα της λήθης ή … να παραδο-

θείς στο παραμορφωμένο ομοίωμά της. (Καπλάνι 2006 : 168).

Σε ό,τι αφορά στη γλώσσα, το κατηγορηματικό όλα ξεκινούν πλέον από 

το μηδέν και η απόλυτη ρήξη με τη μνήμη θα σήμαιναν  εγκατάλειψη της 

μητρικής και μετακίνηση σε μια άλλη, οριστική μετάβαση από τη «γλώσσα 

της ψυχής» στη «γλώσσα του ψωμιού». Η διαδικασία αυτή του γλωσσι-

κού αποκλεισμού μοιάζει με μονόδρομο, αλλά, όπως θα δούμε, κοινωνίας 

31 Χριστίδης 2002 : 171.

32 Παραμένουν άκρως επίκαιρες οι επισημάνσεις του Χριστίδη για τον γλωσσικό αποκλει-

σμό (Χριστίδης 2002 : 166-178).

33 If someone’s membership in a particular (target) collective is granted, one’s belonging 

becomes stabilized. However, if the recognition of one’s status as a member is denied 

or challenged, a retreat to previous modes of ‘belonging’ may be chosen …, thus 

reinforcing the feeling of remaining in-between various collectives and not belonging to 

any of them. (Krzyżanowski & Wodak 2008 : 104).
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βοηθούσης, θα μπορούσε να είναι δημιουργική και ευεργετική, να συνθέτει 
και να μην αποκλείει.  

… ερωτεύτηκα μια γλώσσα  για  την οποία, την εποχή που την ερωτεύτη-

κα, το στάτους που εγώ αντιπροσώπευα με καθιστούσε κατεξοχήν ανεπι-

θύμητο. […] Η μητρική μου γλώσσα ήταν η γλώσσα του αποδιοπομπαίου 

τράγου. (Καπλάνι 2010 : 47-48).

Φοβόμουν ότι δεν θα κατάφερνα ποτέ να μιλήσω τα ελληνικά με τέτοιο 

τρόπο ώστε να μη χρειαστεί να με διορθώσουν. Στο βάθος, αυτό που 

φοβόμουν ήταν ότι μιλώντας ελληνικά πρόδιδα την ξενότητά μου. Και 

μένα δε μου άρεσε να σκέφτομαι ότι είμαι ξένος. Ας ήμουν ξένος, αλλά 

τουλάχιστον να μη φαινόμουν ότι είμαι ξένος. (Καπλάνι 2010 : 230).

 
Η στάση του Καπλάνι είναι άξια προσοχής γιατί, μέσα από αμφιτα-

λαντεύσεις και αβεβαιότητες, καθώς νιώθει πόσο στιγματισμένη είναι η 
μητρική του γλώσσα, δεν υποκύπτει στο βάρος της περιφρόνησης, όπως 
συμβαίνει με πολλούς συμπατριώτες του. 

Στην Ελλάδα ανέπτυξα με τη μητρική μου γλώσσα μια σχέση συμπά-

θειας. Καμιά φορά, είχα την εντύπωση ότι, φυλάσσοντας τα αλβανικά, 

φύλαγα έναν άστεγο… . (Καπλάνι 2010 : 318).

Έτσι, διά του έρωτα και της συμπάθειας, από αρχικά «βουβός» και στη 
συνέχεια «σπαστικός», ο μετανάστης γίνεται τώρα διπλός κατακτητής. Γιατί 
η κατάκτηση της γλώσσας του Άλλου με την παράλληλη μη εγκατάλειψη 
των «εδαφών» της μητρικής του γλώσσας είναι υπέρβαση του ίδιου του 
Εαυτού του, ή μάλλον κατάκτηση και ανακάλυψη του Άλλου Εαυτού του. 

Ερωτεύτηκα τη γλώσσα πολλών από αυτούς που περιφρονούσαν την 

καταγωγή και τη μητρική μου γλώσσα. (Καπλάνι 2010 : 48)

Νομίζω πως τον περισσότερο καιρό σκέφτομαι στα ελληνικά. Άλλες 

φορές πιάνω τον εαυτό μου να σκέφτεται στα αλβανικά. Και άλλες φορές 

νομίζω ότι οι γλώσσες μπερδεύονται στη σιωπή της σκέψης, γίνονται ένα 

κουβάρι, εναλλάσσονται μεταξύ τους χωρίς να πέσουν καθόλου σε αντι-

φάσεις.  (Καπλάνι 2010 : 316-317). 

Από εκεί και πέρα, το να μιλάω ή να σκέφτομαι στα ελληνικά ή στα 

αλβανικά είναι για μένα σαν να αναπνέω με τη μύτη ή το στόμα. Κάποιες 

φορές το στόμα είναι τα ελληνικά και η μύτη τα αλβανικά. Άλλες φορές 

το αντίστροφο… (Καπλάνι 2010 : 318). 

Με τον τρόπο αυτό η Γλώσσα είναι σαν να επανέρχεται στην πρωταρ-
χική της μήτρα, στα χρόνια της προ Βαβέλ και προ συνόρων εποχής34:

34 … η απώτερη «πατρίδα» της γλώσσας είναι η μία και ενιαία ανθρώπινη νόηση που δεν 
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Η γλώσσα, νομίζω, δεν έχει σύνορα.  […] Η γλώσσα είναι συνάμα ατομι-

κή και συλλογική, τοπική και οικουμενική. Ανήκει σε όλους και ταυτό-

χρονα σε κανέναν. Καταφέρνοντας να ζεις και να δημιουργείς σε μια 

γλώσσα που δεν είναι η μητρική σου, ανακαλύπτεις την οικουμενικότη-

τα μέσα στην ιδιαιτερότητα. Ανακαλύπτεις ότι, σε τελευταία ανάλυση, 

σημασία έχει τι λες και όχι σε ποια γλώσσα το λες. Γιατί, κατά βάθος, 

«όλες οι γλώσσες σε οδηγούν στο ίδιο μέρος»… (Καπλάνι 2010 : 324)35.

Με αφορμή το τελευταίο αυτό χωρίο επανερχόμαστε στο ζήτημα 

ταυτότητες. Ακόμα κι όταν ξεπερνάει το «σύνορο» της γλώσσας, παρότι 

«προσπαθεί απεγνωσμένα», παρόλο που «έχει αλλάξει», ο μετανάστης, 

ομογενής ή αλλοδαπός, «νιώθει ξένος», «χωρίς ρίζες», «ούτε εδώ ούτε 

εκεί», «στη μέση του πουθενά»36.  

 

Βόλο και Σαλονίκη / κι εδώ στα Γιάννενα, / ελληνικά μιλούσα, / δεν 

καταλάβαιναν. (Ζαρμπαλάς 2009 : 21). 

Είμαι ένας ξένος που προσπαθεί απεγνωσμένα / Ν’ αποδείξει πως αυτός 

ο τόπος / Είναι και δική του πατρίδα. (Στεριόπουλος Ανθολογία Π. 214). 

[Αμπντού, Σουδάν] Έχω μάθει άψογα ελληνικά, έχω κάνει φιλίες με 

Έλληνες, έχω αλλάξει, αλλά νιώθω στη μέση του πουθενά. … Είμαι ξένος 

πλέον για τη χώρα καταγωγής μου… Κι εδώ όμως είμαι ξένος… (Καπλά-

νι 2010 : 183). 

Είμαι μια χαμένη διεύθυνση. (Σ. Μαρτίκο, τίτλος ποιητικής συλλογής, 

1999). Περιπλανιόμαστε άσκοπα,  χωρίς ρίζες. (Σ. Μαρτίκο 1999 : 10).

(Extract 7) I am Turk and I am Swede, and it is really hard to stand on 

them equally, I do not really know WHAT I AM, I am like CONFUSED, 

you understand. (Krzyżanowski & Wodak 2008 : 107). 

(Extract 10).  I also have gotten a feeling that I am a stranger here and I 

am a stranger there.  (Krzyżanowski & Wodak 2008 : 108)37.

γνωρίζει εθνικά σύνορα και, με αυτή την ευρύτερη έννοια, είναι «άπατρις». (Χριστίδης 

2002 : 156).

35 Δεν είναι, τελικά, η γλώσσα είτε ως μονογλωσσία είτε ως πολυγλωσσία- που ενώνει ή 

διαχωρίζει αλλά οι ιδέες. (Χριστίδης 2002 : 185).

36 … the processual character of attachments/belongings (topoi/metaphors of searching 

contacts, or the better future) manifests the aspiration of migrant identifi cations as well 

as the ongoing struggle to become or belong. (Krzyżanowski & Wodak 2008 : 113).

37 Πρόκειται για  φράσεις που απαντάνε συχνά –και όχι τυχαία- στη σχετική με το λόγο 

των μεταναστών βιβλιογραφία. Οι Krzyżanowski & Wodak (2008 : 107) γράφουν 

σχετικά: Th e ‘in-between-ness of belonging’ … is frequently realized through multiple 

250 Δώρης Κ. Κυριαζής



Όπως αποκαλύπτουν τα τελευταία χωρία και όπως φάνηκε από την περι-

διάβασή μας, πρόκειται για ταυτότητες υπό κατασκευή και υπό διαπραγμά-

τευση, που διαμορφώνονται μέσα από σκαμπανεβάσματα και αντιθέσεις38, 

και οι οποίες εκδηλώνονται μέσω της γλώσσας αλλά και ως στάσεις προς 

τη γλώσσα, χωρίς να ορίζονται απ’ αυτή39. Η γλώσσα αντικατοπτρίζει την 

κοινωνική πραγματικότητα και τις σχέσεις εξουσίας που διαμορφώνονται 

μέσα σ’ αυτή. Τα σύνορα, όρια, περιορισμοί, που χαράσσονται στο σώμα 

της, δεν είναι παρά επέκταση των αντίστοιχων πολιτικοκοινωνικών. 

Μπροστά στα αδιέξοδα που δημιουργούνται είτε «από το ‘ήθος της 

επικοινωνίας’ στα πλαίσια του έθνους κράτους»40 είτε από  «το επικοινωνι-

ακό ήθος της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας»41, η λύση είναι «ένας νέος 

ουμανισμός που … θα προωθήσει, στο χώρο της γλώσσας, εναλλακτικές 

προτάσεις και σχεδιασμούς»42.  Στο μετέωρο ούτε… ούτε… του μετανά-

στη, που προδίδει μια ταυτότητα «χαμένη στη μετάφραση», στο μονό-

δρομο είτε … είτε…, που του επιβάλλει η κοινωνία, θα άξιζε να αντιπα-

ραθέσουμε το λυτρωτικό και… και… , που προσβλέπει σε μια μικτή και 

υβριδική ταυτότητα, της οποίας οι ρίζες τρέφονται δημιουργικά απ’ το 

χώμα της πρώτης πατρίδας, ενώ ο κορμός και τα φύλλα απ’ τον ήλιο και 

τον αέρα της καινούργιας. 

attachments (i.e., attachments to both the target group and the group of origin) which are 

predominantly constructed through context-dependent topoi of multiple attachments. 

Th ese topoi include the specifi c both/and  and neither/nor patterns of arguing for one’s 

belonging. In this case, ambivalence and emotional dilemmas are marked through the 

contrast between ‘knowing and not-knowing’.

38 … the feelings of in between are necessarily realized in ambivalence and contradictions. 

(Krzyżanowski & Wodak 2008 : 105). 

39 Ο Χριστίδης (2002 : 184) επισημαίνει: Στην «πολυπολιτισμική» σκηνοθεσία των εννοιών 

«ταυτότητα», «διαφορά», «πολιτισμός» συμβάλλει βέβαια, και μάλιστα κρίσιμα, η γλωσ-

σολογική δραστηριότητα. Η έννοια «γλώσσα», μέσα στο ευρύτερο αυτό ρεύμα, κατα-

λήγει να γίνεται το κυρίαρχο ερμηνευτικό κλειδί της ανθρώπινης κοινωνικής εμπειρίας, 

με μια χαρακτηριστική αδιαφορία για τη συμβολή της εξωγλωσσικής πραγματικότητας 

στη δόμηση αυτής της εμπειρίας. Η γλώσσα διαλύεται σε εκδοχές λόγου –discourses- 

που δεν εκφράζουν ή συνεκφράζουν, αλλά ορίζουν –σχεδόν απόλυτα– εκδοχές «πολιτι-

σμού», ταυτότητας και διαφοράς.

40 Ο εθνικός λόγος για τη γλώσσα ορίζεται από τα βασικά συστατικά του έθνους και της 

εθνικής ιδεολογίας -την πολιτισμική και γλωσσική ομοιογένεια. Αυτή ακριβώς η έννοια 

της ομοιογένειας είναι εκείνη που ορίζει το «ήθος της επικοινωνίας» στα πλαίσια του 

έθνους-κράτους. (Χριστίδης 2002 : 155).

41 Οι γλώσσες και οι χρήστες παραδίδονται –όπως και σε άλλα μέτωπα– στον νόμο της 

προφοράς και της ζήτησης. Και  είναι ακριβώς η ηγεμονική προώθηση της ανισότη-

τας που διαμορφώνει το επικοινωνιακό ήθος της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας της 

ελεύθερης αγοράς και των γλωσσικών σχεδιασμών της. (Χριστίδης 2002 :158).

42 Χριστίδης 2002 : 164.
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Εβραίοι, γλώσσα και ταυτότητα στο ελληνικό κράτος 

από την ίδρυσή του μέχρι το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: 

προσλήψεις ετερότητας και πρακτικές αποκλεισμού

Μαίρη Μαργαρώνη

Εισαγωγικά
Η παρούσα εισήγηση αντλεί τη θεματική της από το χώρο της Κοινωνι-

ογλωσσολογίας. Διερευνά αφενός τις στάσεις του ελληνικού ορθόδοξου 

πληθυσμού απέναντι στη «δική» του γλώσσα, «την» ελληνική, σε αντιπα-

ράθεση με τη γλώσσα του πολιτισμικά «άλλου», «την» εβραϊκή, και αφετέ-

ρου τις στάσεις του εβραϊκού πληθυσμού τόσο απέναντι «στην» εβραϊκή 

όσο και «την» ελληνική γλώσσα κατά τη διάρκεια ενός περίπου αιώνα, από 

την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους μέχρι και το τέλος του Β΄ Παγκο-

σμίου Πολέμου, έτσι όπως αυτές μεταβάλλονταν και διαφοροποιούνταν, 

αναδεικνύοντας τη ρευστότητα των γλωσσικών και, κατ’ επέκταση, πολι-

τισμικών ταυτοτήτων των Ελλήνων εβραίων, ανάλογα με το εκάστοτε 

πολιτικοκοινωνικό πλαίσιο και τις ιστορικές συγκυρίες.

Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι να φωτίσει τις αναπα-

ραστάσεις της κυρίαρχης ελληνικής πληθυσμιακής ομάδας, της χριστιανι-

κής, για «την» εβραϊκή γλώσσα και για «την» ομάδα που τη μιλούσε, και 

τον τρόπο με τον οποίο οι αναπαραστάσεις αυτές οδηγούσαν ενίοτε σε 

πρακτικές αποκλεισμού της τελευταίας, κυρίως σε περιόδους έντασης των 

διακοινοτικών σχέσεων. Καθώς οι στάσεις απέναντι σε γλώσσες είναι αξιο-

λογήσεις απέναντι σε ολόκληρες ομάδες, νοοτροπίες και πρακτικές,1 με 

την προσέγγισή τους, διερευνούμε τις κοινωνικές σχέσεις και τις δυναμικές 

που κάθε φορά αντικατοπτρίζουν. Επιπλέον, καθώς οι γλωσσικοί συσχε-

τισμοί είναι πάντοτε συσχετισμοί συμβολικής δύναμης, και οι γλωσσικές 

πρακτικές –ως κατεξοχήν σχέσεις επικοινωνίας– είναι σχέσεις συμβολι-

κής εξουσίας,2 μέσα από τη μελέτη τους, δύναται να εικάσουμε τις σχέσεις 

1 Gal, Susan (2001). «Language, Gender and Power: An Anthropological Review». In: 

Alessandro Duranti (ed.), Linguistic Anthropology. A Reader (Blackwell Anthologies in 

Social and Cultural Antropology). Massachusetts – Oxford, 420-430.

2 Bourdieu, Pierre (1999). Γλώσσα και συμβολική εξουσία (μτφρ. Κική Καψαμπέλη – 

εισαγ. Νίκος Παναγιωτόπουλος). Αθήνα: Καρδαμίτσα, 23-24, 50.

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



δύναμης και εξουσίας που αναπτύσσονται ανάμεσα στις διάφορες γλωσσι-

κές ομάδες (στη συγκεκριμένη περίπτωση, των εβραίων και των ορθόδο-

ξων Ελλήνων), οι οποίες, αν και δεν είναι συμπαγείς, εντούτοις εκλαμβά-

νονται ως τέτοιες.

1. Στάσεις του ελληνικού ορθόδοξου πληθυσμού 

     απέναντι «στην» ελληνική γλώσσα

Με την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, υπήρχε ήδη στην επικράτειά 

του ένα τόσο σημαντικό σύνολο «αλλόφωνων» πληθυσμών, ώστε θα 

μπορούσε κανείς να μιλά για μια «ελλαδική Βαβυλωνία».3 Η γλωσσική 

συνύπαρξη ήταν, όντως, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της νεοελ-

ληνικής κοινωνίας.4 Δίπλα στα ελληνικά ακούγονταν τα τούρκικα και τα 

αρβανίτικα. Στη συνέχεια, με την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας και των 

Νέων Χωρών προστέθηκαν τα κουτσοβλάχικα, βλάχικα ή αρωμουνικά, τα 

σλαβομακεδόνικα, τα πομάκικα, τα ρομανί ή αθιγγανικά και τα ισπανοε-

βραϊκά (ladino).5

Εντούτοις, στα πλαίσια της σύστασης των ευρωπαϊκών εθνικών κρατών 

αλλά και της διατήρησής τους στη συνέχεια, το ζητούμενο ήταν η κατα-

σκευή μιας ομογενοποιητικής εθνικής ιδεολογίας, βασισμένη πάντα στην 

εξαφάνιση της διαφοράς προς όφελος μιας μερικής –και για αυτό πλαστής– 

καθολικότητας.6 Αναπόσπαστος κρίκος της εθνικής αυτής ιδεολογίας ήταν 

και η ομογλωσσία, με στόχο τη διασφάλιση της πολιτικής ενότητας και της 

κοινωνικής συνοχής, καθώς το έθνος «αποτελεί μια ανθρώπινη κοινότητα 

που φαντάζεται τον εαυτό της ως πολιτική κοινότητα, εγγενώς οριοθε-

τημένη και ταυτόχρονα κυρίαρχη».7 Ως εκ τούτου, στα πλαίσια λειτουρ-

γίας των εθνικών κρατών οποιαδήποτε γλωσσική ποικιλότητα ήταν 

3 Σκοπετέα, Έλλη (1988). Το «πρότυπο βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού 

προβλήματος στην Ελλάδα (1830-1880). Αθήνα: Πολύτυπο, 43.

4 Dimitras, Panayote Élie (1992). «Minorités linguistiques en Grèce». In: Henri Giordan 

(ed.), Les minorités en Europe. Droits Linguistiques et Droits de I’Homme. Paris: Editions 

Kimé, 301-317. Mπαλτσιώτης, Λάμπρος (1997). «Η πολυγλωσσία στην Ελλάδα», 

Σύγχρονα Θέματα 63 (Απρίλιος-Ιούνιος), 89-95.

5 Σελλά-Μάζη, Ελένη (2001). Διγλωσσία και κοινωνία. Η κοινωνιογλωσσική πλευρά 

της διγλωσσίας. Η ελληνική πραγματικότητα. Αθήνα: Προσκήνιο, 180-184, 176-180, 

185-193, 193-201.

6 Wallerstein, Immanuel (1999). «Ούτε πατριωτισμός ούτε κοσμοπολιτισμός». Στο: 

Martha Nussbaum (επιμ.), Υπέρ Πατρίδος: πατριωτισμός ή κοσμοπολιτισμός (μτφρ. 

ΑλίκηΤσοτσορού & Ελευθέριος Μυστάκας). Αθήνα: Scripta, 49.

7 Άντερσον, Μπένεντικτ (1997). Φαντασιακές κοινότητες. Στοχασμοί για τις απαρχές και 

τη διάδοση του εθνικισμού (Ιστορία, 2) (μτφρ. Ποθητή Χατζαρούλα). Αθήνα: Νεφέλη, 

26.
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αποφευκταία,8 καθώς αυτή θεωρούνταν εν δυνάμει απειλή για την εθνική 

ενότητα. Έτσι, συγκροτήθηκε και εμπλουτίστηκε ένα ρεπερτόριο θετικών 

στάσεων απέναντι στην «εαυτή» γλώσσα, προκειμένου να δικαιολογηθεί 

και εδραιωθεί η εθνική μονογλωσσική κυριαρχία. Παράλληλα, καλλιεργή-

θηκαν αρνητικές στάσεις απέναντι σε οποιαδήποτε γλωσσική ετερότητα, 

της εβραϊκής συμπεριλαμβανομένης, οι οποίες ενισχύονταν μέσα από ένα 

σύνολο αυθαίρετων νοητικών κατασκευών.

Στις θετικές γλωσσικές στάσεις των Ελλήνων χριστιανών απέναντι 

στη «δική» τους γλώσσα για την εν λόγω χρονική περίοδο, ανήκε η de 

facto αποδοχή της ελληνικής γλώσσας ως ακρογωνιαίος λίθος της εθνι-

κής ενότητας και ως πεμπτουσία της ελληνικής ταυτότητας. Πράγματι, ο 

«εθνικός ιστοριογράφος» Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος όρισε, ήδη 

στα μέσα του 19ου αιώνα, την ελληνική γλώσσα ως το βασικό χαρακτηρι-

στικό γνώρισμα όλων των ανθρώπων που απαρτίζουν το ελληνικό έθνος: 

«Ελληνικόν έθνος ονομάζονται όλοι οι άνθρωποι, όσοι ομιλούσι την ελληνι-

κήν γλώσσαν, ως ιδίαν αυτών γλώσσαν».9 Η αρχική10 αυτή ταύτιση έθνους 

και γλώσσας από τον Παπαρρηγόπουλο, διείσδυσε στο συλλογικό φαντα-

σιακό του νεοσύστατου κράτους, υιοθετήθηκε ως απόλυτη πεποίθηση της 

κυρίαρχης πολιτισμικής ομάδας και έλαβε ευρεία διάσταση η εικόνα της 

ελληνικής γλώσσας ως «τον θεμέλιον λίθον της εθνικής ημών ενότητος».11 

Πέρα από αυτό, στις θετικές στάσεις των Ελλήνων χριστιανών απέναντι 

στην ελληνική γλώσσα, προσμετρούνταν η πρόσληψή της ως γλώσσας 

διαχρονικής και υπερτοπικής, ως «ιερής» και, για το λόγο αυτό, ως a priori 

ανώτερης.

8 Συχνά ήταν αποφευκτέα, ή τουλάχιστον αποσιωπούνταν, ακόμη και η πραγματικό-

τητα της ενδογλωσσικής ποικιλίας, της κοινωνικής διγλωσσίας συμπεριλαμβανομέ-

νης (καθαρεύουσα και δημοτική). Όντως, η σταθερή χρήση του οριστικού άρθρου («η» 

ελληνική) στα κείμενα της εποχής, παραπέμπει σε μια ενιαία, ομογενοποιητική και 

χωρίς αποκλίσεις εικόνα της ελληνικής γλώσσας, η οποία φαίνεται να αντιστοιχούσε 

σε ένα συμπαγές, σαφές και διακριτό «κάτι». Πρβλ. Μοσχονάς, Σπύρος (2004). «Η 

γλώσσα», Cognito, 1, 70-71. Ferguson, Charles (1959). «Diglossia», Word, 15, 325-340.

9 Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος (1970). Ιστορία του ελληνικού έθνους (επιμ. Κωνστα-

ντίνος Δημαράς). Αθήνα: Ερμής, 33.

10 Ωστόσο, στη συνέχεια, η από το ρομαντισμό εκπηγάζουσα αυτή ταύτιση έθνους και 

γλώσσας υποχώρησε, όταν τα διάφορα βαλκανικά έθνη άρχισαν να διεκδικούν τους 

ίδιους πληθυσμούς. Έτσι, οι Έλληνες άρχισαν –όπου δεν είχαν άλλες επιλογές– να 

αποχρωματίζουν τη θεώρηση της γλώσσας ως sine qua non προϋπόθεσης για την 

έννοια του έθνους και να προβάλλουν στη θέση της την πολύ πιο εύπλαστη έννοια της 

«εθνικής συνείδησης», ώστε να μπορέσουν να συμπεριλάβουν στο έθνος τους και τους 

πολυπληθείς «αλλόφωνους» πληθυσμούς. Πρβλ. Σκοπετέα, Έλλη (2001). «Έθνος και 

γλώσσα». Στο: Χριστίδης, Αναστάσιος-Φοίβος, Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. 

Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 75-77.

11 Εφημ. Ακρόπολις, 23.2.1907.
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Στην πρόσληψη της ελληνικής ως γλώσσας διαχρονικής και υπερτοπι-

κής, συνέβαλε τα μέγιστα ο πρώτος καθηγητής Γλωσσολογίας του Πανε-

πιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Χατζιδάκις (1848-1941), ο οποίος και διατύ-

πωσε τη θέση περί της «φυσικής εξέλιξης» της νέας ελληνικής γλώσσας 

από την ελληνική των βυζαντινών χρόνων, η οποία με τη σειρά της μετεξε-

λίχθηκε από την αλεξανδρινή κοινή γλώσσα, που προήλθε από την επικρα-

τήσασα αρχαία αττική διάλεκτο.12 Σχετικά με τη συνέχεια της ελληνικής 

γλώσσας, σε μια εργασία του, όπου εξέταζε το κείμενο της Καινής Διαθή-

κης σε σχέση με τη γλώσσα της εποχής του, αποφάνθηκε: «Εκ των 4.900 

περίπου λέξεων της Κ. Διαθήκης σχεδόν αι ημίσειαι, ήτοι λέξεις 2.280, λέγο-

νται και σήμερον έτι εν τη κοινή λαλιά των δε λοιπών αι πλείσται μεν, 2.220 

νοούνται καλώς υπό πάντων των Ελλήνων αναγιγνωσκόμεναι ή ακουόμε-

ναι, ολίγαι δε μόνον, περί τας 400, είναι αληθώς ακατανόητοι υπό του ελλη-

νικού λαού.»13 Με παρόμοια επιχειρήματα, υπήρξε, έτσι, ο βασικός υποστη-

ρικτής της «ενότητας» και της «άνευ χασμάτων» συνέχειας της ελληνικής 

γλώσσας, θεωρία που –εν μέρει– μέχρι σήμερα τυγχάνει θερμής υποστήρι-

ξης από γνωστούς Έλληνες γλωσσολόγους.14

Η απόδοση των ποιοτήτων της διαχρονικότητας και της υπερτοπικότη-

τας στην ελληνική γλώσσα, εγγραφόταν στα πλαίσια των ουσιοκρατικών 

(essentialistes-substantialistes) και φυσιοκρατικών (naturalistes) γλωσσικών 

προσεγγίσεων και ερμηνειών. Πρόκειται για την κατασκευασμένη ιστορι-

ογραφική αντίληψη της υπερβατικότητας και σχεδόν της αμεταβλητότη-

τας της ελληνικής γλωσσικής ταυτότητας στο διάβα των αιώνων, σύμφωνα 

με την οποία η ελληνική γλώσσα αναδεικνύεται σε μια φυσική προαιώ-

νια οντότητα, ενώ η γλωσσική-πολιτισμική συλλογικότητα εγκλωβίζεται 

σε μια αμετάλλακτη «ουσία» και μια αναλοίωτη «φύση».15 Λησμονείται, με 

τον τρόπο αυτό, ότι τα υποκείμενα δεν ανήκουν παθητικά σε μία γλωσσική 

κοινότητα, της οποίας μιλούν «τη» γλώσσα, αλλά τη συν-δημιουργούν 

12 Χατζηδάκις, Γεώργιος (1915). Σύντομος ιστορία της ελληνικής γλώσσης. Αθήνα: Σύλλο-

γος προς διάδοσιν ωφέλιμων βιβλίων. Του ιδίου (1930). «Περί του θησαυρού της μεσαι-

ωνικής ελληνικής γλώσσας», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 7, 223-226.

13 Παρατίθεται στο Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, Επτά Ημέρες (ένθετο περιοδικό της 

εφημ. Καθημερινής), 3.10. 1999.

14 Μπαμπινιώτης, Γεώργιος. «Γεώργιος Ν. Χατζιδάκις. Η συμβολή του στην αποκατά-

σταση της γλωσσικής μας ταυτότητας και στην επιστημονική σπουδή της ελληνικής 

γλώσσας». http://www.babiniotis.gr/wmt/webpages/index.php?lid=1&pid=7&catid=M

&apprec=25.

15 Για την εννοιολογική κατασκευή της διαχρονικότητας του έθνους γενικά, πρβλ. Τσου-

καλάς, Κωνσταντίνος (1995). «Ιστορία, μύθοι και χρησμοί: Η αφήγηση της ελληνικής 

συνέχειας». Στο: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 

Έθνος – Κράτος – Εθνικισμός. Επιστημονικό συμπόσιο (21-22 Ιανουαρίου 1994). Αθήνα: 

Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 287-303.
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και την αλλάζουν. Έτσι, εξηγείται η πεισματική εκκώφωση και η τυφλό-

τητα μπροστά στις γλωσσοκοινωνικές αλλαγές και τις πολιτισμικές ρήξεις, 

παράλληλα με την εμμονή στην αρχαιοελληνική καταγωγή της σύγχρο-

νης γλώσσας και την επίμονη διαμόρφωση συλλογικών αντιλήψεων και 

στάσεων περί της συνέχειάς της. Η έμφαση αυτή στις «βαθιές ιστορικές 

γλωσσικές ρίζες» και τις «ιστορικές γλωσσικές συνέχειες» φαίνεται πως 

συνέβαλλε στη συγκρότηση της συλλογικής μνήμης (και λήθης) ενός 

κοινού παρελθόντος, που νομιμοποιούσε πάντα τη δράση του παρόντος, 

κατοχύρωνε και εξύψωνε τις εκάστοτε σύγχρονες εκδοχές του ελληνι-

κού πολιτισμού και ενίσχυε οραματισμούς για το μέλλον στα πλαίσια μιας 

φαντασιακής κοινότητας, όπως μας την παρουσιάζει εκτενώς ο Άντερσον 

στο έργο του.16 Πέρα από αυτό, η βαθιά αυτή «ιστορικότητα» της γλώσσας 

τής προσέδιδε την ποιότητα του «ιερού», συμβάλλοντας έτσι στη νοητική 

κατασκευή για την a priori ανωτερότητά της.

Η πρόσληψη της ελληνικής από τους ορθόδοξους Έλληνες ως γλώσ-

σας «ιερής», απέρρεε κυρίως από τη βαθιά τους πεποίθηση ότι «η γλώσσα 

η Ελληνική (...) είναι η γλώσσα την οποίαν ο Θεός εμφαντικώτατα μετε-

χειρίσθη. (...) Είναι ιστορικώς βεβαιωμένον ότι ο Χριστός ωμίλει την Ελλη-

νικήν».17 Από τη στιγμή που η γλώσσα θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι 

του πολιτισμού, είναι σαφές ότι, με τον τρόπο αυτόν, ιεροποιούνταν και 

ολόκληρος ο ελληνικός πολιτισμός, η εικόνα του οποίου κατασκευαζό-

ταν με τις αρχές του απαρχαιωμένου μοντέλου του πολιτισμικού εξελικτι-

σμού (évolutionisme culturel) και όχι σύμφωνα με τις αξίες του πολιτισμι-

κού σχετικισμού (relativisme culturel). Σύμφωνα με το εξελικτικό μοντέλο 

πρόσληψης και ερμηνείας του κόσμου, ο «ελληνισμός» και όλες οι επιμέ-

ρους πτυχές του, της γλωσσικής συμπεριλαμβανομένης, εκλαμβανόταν ως 

πολιτισμικό απαύγασμα και, ως εκ τούτου, τοποθετούνταν στην πυραμίδα 

της πολιτισμικής ιεραρχίας. Με τη σειρά της, η τοποθέτηση της ελληνικής 

γλώσσας στην κορυφή της αξιολογικής γλωσσικής ιεραρχίας, νομιμοποι-

ούσε την (ουτοπική μεν, επίμονη δε) αξίωση περί της «ανέπαφης» διατή-

ρησής της.

Στο διάβα του 20ού αιώνα, η εντατικοποίηση της καλλιέργειας της 

μονογλωσσικής ιδεολογίας στην Ελλάδα, παρά την υπογραφή της Συνθή-

κης της Λωζάνης το 1923, όπου –μεταξύ άλλων– υπήρχαν και οι βασι-

κές διατάξεις που αφορούσαν την προστασία της γλωσσικής ταυτότητας 

των μειονοτήτων στην Ελλάδα, είχε ως αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση 

των γλωσσικών μειονοτήτων, των εβραιόφωνων συμπεριλαμβανομένων. 

Η περιθωριοποίηση αυτή έγινε ιδιαίτερα αισθητή στη Θεσσαλονίκη, όπου 

16 Πρβλ. υποσημ. 7 της παρούσας εργασίας.

17 Εφημ. Ακρόπολις, 1.3.1907.
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μέχρι και το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο υπήρχε η μεγαλύτερη εβραϊκή κοινό-
τητα των Βαλκανίων αλλά και μία από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη, 
γεγονός που καθιέρωσε την πόλη ως «Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων» ή 
«μητέρα-πόλις του Ισραήλ».18 Σταδιακά με την προσάρτησή της στο ελλη-
νικό κράτος με το τέλος του Α΄ Βαλκανικού πολέμου το 1912,19 άρχισε να 
αλλοιώνεται ο εβραϊκός της χαρακτήρας, καθώς –μεταξύ άλλων– άρθηκε η 
δυνατότητα τήρησης των λογιστικών βιβλίων των εβραϊκών επιχειρήσεων 
στα ισπανοεβραϊκά, ενώ επιβλήθηκε η χρήση της ελληνικής γλώσσας.

2. Στάσεις του ελληνικού ορθόδοξου πληθυσμού 
     απέναντι «στην» εβραϊκή γλώσσα
Η διαμόρφωση στάσεων απέναντι στην «εαυτή» γλώσσα συμβαδίζει με τη 
διαμόρφωση στάσεων απέναντι στις «άλλες» γλώσσες, συχνά με τρόπο 
αντιθετικό. Έχοντας, λοιπόν, εξετάσει τις στάσεις που είχε διαμορφώ-
σει ο ελληνικός χριστιανικός πληθυσμός για τα ελληνικά, ας εξετάσουμε, 
τις (συχνά διαμετρικά αντίθετες) στάσεις που διαμόρφωσε απέναντι στη 
γλώσσα ενός πολιτισμικά «άλλου», «την» εβραϊκή. Κι εδώ το οριστικό 
άρθρο, «η» εβραϊκή γλώσσα, χρησιμοποιείται μόνο καταχρηστικά και, για 
το λόγο αυτό, σε εισαγωγικά, όχι μόνο λόγω του αξιώματος της εσωτερικής 
ποικιλίας κάθε γλώσσας, αλλά και λόγω της πραγματολογικής ανορθότη-
τας περί ύπαρξης μίας και μόνο εβραϊκής γλώσσας στην επικράτεια του 
ελληνικού κράτους. Όντως, υπήρχαν οι ελληνόφωνοι εβραίοι (οι Ρωμα-
νιώτες, που είχαν ως μητρική γλώσσα τα ελληνικά), οι γερμανόφωνοι 
εβραίοι, οι Ashkenazi, που μιλούσαν τα γίντις, οι ιταλόφωνοι εβραίοι στα 
Ιόνια νησιά, οι λεγόμενοι Απουλιώτες, η γλώσσα των οποίων αποτελούσε 
εξέλιξη της ιταλικής. Η κυρίαρχη πληθυσμιακά και πολιτισμικά ομάδα 
ήταν οι Σεφαραδίτες, οι ισπανόφωνοι εβραίοι, που, έχοντας φύγει από την 
ιβηρική χερσόνησο στα τέλη του 15ου αιώνα, χαρακτηρίζονταν από πραγ-
ματική πολυφωνία. Όλα τα ιβηρικά ιδιώματα, το γκαλιέγκο, η καταλανική, 
η λεονέζικη, η αραγωνική και η πορτογαλλική ήταν μητρικές γλώσσες για 
κάποιους από αυτούς, ανάλογα με τον τόπο καταγωγής τους. Τα καστι-
λιάνικα χρησιμοποιούνταν για τη λογοτεχνία, ενώ τα εβραϊκά ήταν η ιερή 
τους γλώσσα. Για τη μελέτη της Βίβλου χρησιμοποιούνταν τα ισπανοε-
βραϊκά, που ήταν τα αρχαία καστιλιάνικα, στα οποία είχαν μεταφραστεί τα 

18 Μόλχο, Ρένα (1994). «Η εβραϊκή παρουσία στη Θεσσαλονίκη», Ο Παρατηρητής, τχ. 

25-26, 13-51. Της ιδίας (2001). Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, 1856-1919: Μια ιδιαίτερη 

κοινότητα (Ιστορική Βιβλιοθήκη). Αθήνα: Θεμέλιο, 17.

19 Molho, Rena, (1988). «Th e Jewish Community of Salonika and its Incorporation into 

the Greek State, 1912-1919». In: Middle Eastern Studies, τόμ. 24, τχ. 4, 391-403. Της 

ιδίας (1986). «Venizelos and the Jewish Community of Salonika, 1912-1919». In: Journal 

of the Hellenic Diaspora, τόμ. XIII, τχ. 3-4, 113-123.
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βιβλικά κείμενα. Όλες αυτές οι γλωσσικές ποικιλίες των Σεφαραδιτών που 

δέχτηκαν –μεταξύ άλλων– τουρκικές και ελληνικές επιρροές, ήταν διαφο-

ρετικές από τόπο σε τόπο. Τα ισπανοεβραϊκά γράφονταν στη γραφή ράσι, 

δηλαδή στο εβραϊκό αλφάβητο, γεγονός που άλλαξε σταδιακά στις αρχές 

του 20ού αιώνα, όταν άρχισε να χρησιμοποιείται το λατινικό αλφάβητο. 

Επίσης, συχνή ήταν και η καταγραφή της ελληνικής γλώσσας με εβραϊ-

κούς χαρακτήρες, κυρίως σε παλιότερες εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδας. 

Ωστόσο, τα ελληνικά χρησιμοποιούνταν όλο και λιγότερο για λατρευτι-

κούς σκοπούς, γιατί οι Σεφαραδίτες επέβαλαν με τρόπο σχεδόν απόλυτο 

και καθολικό τη χρήση των ισπανοεβραϊκών σε θέματα λατρείας.20

Παρά τις αδιαμφισβήτητες στιγμές συνεργασίας, συνύπαρξης και ποικί-

λων οικονομικών και πολιτισμικών ανταλλαγών μεταξύ χριστιανών και 

εβραίων, η εικόνα των τελευταίων στο συλλογικό φαντασιακό των πρώτων 

ήταν συχνά αρνητική.21 Αν και οι διακοινοτικές αντιπαραθέσεις και ανοι-

χτές συγκρούσεις εντείνονταν κυρίως κατά την περίοδο του Πάσχα, και 

μάλιστα, σχεδόν σε ετήσια βάση, καθώς υπήρχε όξυνση των θρησκευτι-

κών φανατισμών λόγω της εμμονής των χριστιανών στην πρόσληψη των 

εβραίων ως θεοκτόνων, οι στιγμές αντισημιτισμού που άγγιζαν τα όρια 

της τραγικής κορύφωσης ήταν –κατά τη διάρκεια της υπό μελέτης περιό-

δου– σχετικά λίγες. Στις τραγικές αυτές περιόδους αντισημιτικής κορύφω-

σης συγκαταλέγεται η «συκοφαντία αίματος» στην Κέρκυρα το 1891, που 

οδήγησε στο ουσιαστικό ξεκλήρισμα της εκεί εβραϊκής κοινότητας,22 και 

ο εμπρησμός της εβραϊκής συνοικίας Κάμπελ στη Θεσσαλονίκη το 1931.23 

20 Ζάχου-Παπαζαχαρίου, Ευάγγελος (1999). «Βαλκανική Βαβέλ: Πολιτική ιστορία των 

αλφαβήτων που χρησιμοποιήθηκαν στα Βαλκάνια». Στο: Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, 

Γλώσσες, αλφάβητα και εθνική ιδεολογία στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια (Σειρά μελετών, 

1). Αθήνα: Κριτική & ΚΕΜΟ, 70-76.

21 Πρβλ. ενδεικτικά, Pierron, Bernard (2004). Εβραίοι και χριστιανοί στη νεότερη Ελλάδα. 

Ιστορία των διακοινοτικών σχέσεων από το 1821 ως το 1945 (μτφρ. Γιώργος Σαρα-

τσιώτης, εισαγ. Ρίκα Μπενβενίστε). Αθήνα: Πόλις. Ευθυμίου, Μαρία (1992). Εβραίοι 

και Χριστιανοί στα τουρκοκρατούμενα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Οι δύσκο-

λες πλευρές μιας γόνιμης συνύπαρξης. Αθήνα: Τροχαλία. Αμπατζοπούλου, Φραγκίσκη 

(1998). Ο άλλος εν διωγμώ: η εικόνα του Εβραίου στη λογοτεχνία. Ζητήματα ιστορίας 

και μυθοπλασίας. Αθήνα: Θεμέλιο.

22 Πρβλ. ενδεικτικά, Λιάτα, Ευτυχία (2006). Η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος στον κυκλώνα 

του αντισημιτισμού – Η «συκοφαντία για το αίμα» του 1891 (Ινστιτούτο Νεοελληνικών 

Ερευνών – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 89). Αθήνα: εκδ. Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευ-

νών – Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

23 Mazower, ό.π., 483-490. Μαργαρίτης, Γεώργιος (1999). «Ελληνικός Αντισημιτισμός: 

Μια περιήγηση, 1821, 1891, 1931». Στο: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού 

και Γενικής Παιδείας, Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου (3-4 Απριλίου). O Ελληνικός 

Εβραϊσμός. Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 

15-31.
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Εστιάζοντας στις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους αντισημιτικής κορύ-

φωσης, διαπιστώνουμε ότι, στις πολυπληθείς κατηγορίες των χριστιανών 

εναντίον των εβραίων που επανέρχονταν στο προσκήνιο, συμπεριλαμβά-

νονταν –μεταξύ άλλων– και κάποιες που είχαν ως στόχο «τη» γλώσσα των 

εβραίων.

Με αφορμή τη «συκοφαντία αίματος» το 1891 στην Κέρκυρα, ο Ιάκωβος 

Πολυλάς, σημαντικός συγγραφέας, κριτικός και πολιτικός της εποχής του, 

τέθηκε επί κεφαλής ενός δεινού αντισημιτικού αγώνα –μεταξύ άλλων– και 

με σωρεία άρθρων στον τοπικό και τον αθηναϊκό Τύπο.24 Σε ένα απόσπα-

σμα λόγου του σε αθηναϊκή εφημερίδα, αποφάνθηκε ιδιαίτερα αρνητικά 

για τη γλώσσα των εβραίων, γεγονός που παρέπεμπε, βέβαια, σε αρνητική 

θεώρηση των ίδιων των ομιλητών της: «Μετά την ενετοκρατίαν όμως και 

ιδία μετά την μετανάστευσιν των ιουδαίων εξ Ισπανίας η γλώσσα των [των 

Ιουδαίων] έγινε τερατούργημά τι εξ Ισπανικής, Ενετικής και Ελληνικής».25 

Και ένα μήνα αργότερα, δήλωνε κατηγορηματικά για τους εβραίους στην 

ίδια αθηναϊκή εφημερίδα τα εξής: «Την γλώσσαν μας δεν την ομιλούν, εις τα 

σχολεία μας δεν συχνάζουν, πατρίδα των δεν θεωρούν την Ελλάδα, κτήματα 

αποφεύγουν να έχουν, τον παράν που κερδίζουν από ημάς τον βγάζουν έξω, 

τον τοποθετούν εις ξένας τράπεζας. Με όλα τα προνόμια, με όλην την ισοπο-

λιτείαν αυτοί εξακολουθούν να είνε ξένοι, να είνε επήλυδες».26

Στο πρώτο απόσπασμα, η γλώσσα των εβραίων προσλαμβάνεται από 

τον Πολυλά ως «τερατούργημά τι εξ Ισπανικής, Ενετικής και Ελληνικής». 

Υποστηρίζεται δηλαδή ότι δεν πρόκειται για μια «ξεχωριστή», «αυθύπαρ-

κτη», «αυτόνομη» και «αυθεντική» γλώσσα, αλλά για ένα «μείγμα», ένα 

«ανακάτευμα», ένα «συνοθύλευμα» γλωσσών. Τοποθετημένο το συγκεκρι-

μένο απόσπασμα για τα αρνητικά χαρακτηριστικά της εβραϊκής γλώσσας 

μέσα σε ένα ευρύτερο λόγο για τα αρνητικά χαρακτηριστικά των εβραίων, 

αφήνει να ανιχνευτεί η γλωσσική στάση περί συμπόρευσης ποιοτικά 

«κατώτερης» γλώσσας και ποιοτικά «κατώτερων» ομιλητών της. Όντως, 

η Φραγκουδάκη κάνει λόγο για κοινωνική κατασκευή της ποιότητας,27 

ενώ ο Bourdieu μιλά για μια αυθαίρετα επιβεβλημένη γλωσσική διχοτομία, 

24 Στον αντίποδα υπήρξαν άλλοι μορφωμένοι άνθρωποι της εποχής, που υπεράσπιζαν 

τους Εβραίους, επιχειρηματολογώντας κυρίως κατά των περίφημων «συκοφαντιών 

αίματος». Πρβλ. σχετικά, Ζαβιτσιάνος, Γεώργιος (1891). Ακτίς Φωτός. Ο καταδιωγμός 

των Εβραίων εν τη ιστορία. Κέρκυρα: τυπ. Πετσαλή. Παπαγεωργίου, Σπυρίδων (1902). 

Σφάζουσιν οι Εβραίοι Χριστιανόπαιδας και πίνουσι το αίμα των; Ομιλία γενομένη εν τω 

φιλολογικώ συλλόγω Παρνασσώ. Αθήνα: τυπ. Σαλίβερου.

25 Εφημ. Ακρόπολις, 14.4.1891.

26 Ό.π., 13.5.1891.

27 Φραγκουδάκη, Άννα (19873). Γλώσσα και ιδεολογία: Κοινωνιολογική προσέγγιση της 

ελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Οδυσσέας, 203-206.
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αφενός σε «ευγενή», «υψηλή», «διακεκριμένη» κ.λπ. γλώσσα, όπως είδαμε 

ότι είναι οι επικρατούσες αναπαραστάσεις που είχαν οι ορθόδοξοι Έλληνες 

για τη δική τους γλώσσα, και αφετέρου σε «χοντροκομμένη», «χαλαρή», ή 

«χυδαία» κ.λπ. γλώσσα, όπως βλέπουμε ότι αντιλαμβάνονται «τη» γλώσσα 

των εβραίων, η οποία, μάλιστα, είναι κάτι πολύ περισσότερο από «χοντρο-

κομμένη», είναι «ένα τερατούργημα».28 Η γλωσσική αυτή διχοτομία φαίνε-

ται ότι δεν αποτελεί τίποτε περισσότερο από έναν αντικατοπτρισμό της 

εξίσου αυθαίρετα επιβεβλημένης διχοτομίας της κοινωνίας και των κοινω-

νικών ομάδων σε πολιτισμικά «ανώτερους» και σε «χοντροκομμένους». 

Αν η γλώσσα των εβραίων είναι ένα «τερατούργημα», τότε και όσοι τη 

μιλούν δεν απέχουν και πολύ από το να είναι «τέρατα». Τουλάχιστον, μια 

τέτοια νοητική κατασκευή μπορεί να γεννηθεί απρόσκοπτα στο συλλο-

γικό φαντασιακό της κυρίαρχης πολιτισμικής ομάδας, αποδεικνύοντας για 

άλλη μια φορά ότι η γλώσσα «δεν είναι κοινωνικά αθώα»,29 αλλά αποτυ-

πώνει και με τη σειρά της καλλιεργεί και αναπαράγει την ιδεολογία της 

κυρίαρχης πολιτισμικής ομάδας.30

Στο δεύτερο απόσπασμα, ανιχνεύουμε τη γλωσσική στάση του Πολυλά, 

την οποία προσπαθεί να μεταδώσει στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, 

περί αντίστασης του εβραϊκού πληθυσμού στην εκμάθηση και τη χρήση 

της ελληνικής γλώσσας, προφανώς, ως σύμβολο αντίστασης στην ενσω-

μάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία και στην «υποταγή» τους στην κυρί-

αρχη πολιτισμικά ομάδα. Η απάντηση του εβραίου γιατρού στην Κέρκυρα 

Βίκτωρα Δε Σέμο στην κατηγορία του Πολυλά ότι οι εβραίοι δε μάθαι-

ναν την ελληνική γλώσσα ούτε έστελναν τα παιδιά τους σε ελληνικά 

σχολεία, ήταν ότι οι περισσότεροι βρίσκονταν σε κατάσταση φτώχειας, 

οπότε δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να παρέχουν στα παιδιά τους 

κανενός είδους εκπαίδευσης, μιας ελάχιστης θρησκευτικής εξαιρουμένης, 

και επομένως τα εβραιόπουλα δεν είχαν τη δυνατότητα να εκτίθενται σε 

ελληνόγλωσσο εκπαιδευτικό περιβάλλον.31 Εντούτοις, είναι αλήθεια ότι 

η διατήρηση της μειονοτικής γλώσσας λειτουργεί ως σύμβολο εθνοπολι-

τισμικής ταυτότητας,32 και κατ’ επέκταση ως μια μορφή εκούσιας ενσω-

μάτωσης ή αποκλεισμού στη μειονοτική ή στην ηγεμονική ομάδα αντί-

στοιχα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Frederick Barth, η εθνότητα, όπως 

και η εθνικότητα, γεννιέται, όταν τα μέλη δύο αλληλοδιαχωριζόμενων 

28 Bourdieu, ό.π., 83, 128.

29 Φραγκουδάκη, ό.π., 23-24.

30 Reboul, Οlivier, (1980). Langage et idéologie. Paris: Presses Universitaires de France, 

22-24.

31 Εφημ. Ακρόπολις, 12.5.1891.

32 Τσιτσιπής, Λουκάς (2001). «Στάσεις απέναντι στη γλώσσα». Στο: Χριστίδης, ό.π., 77-80.
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ομάδων, αναγνωρίζουν συγκεκριμένα σύμβολα, για να πουν ότι αυτά 

είναι χαρακτηριστικά για τη μία ή την άλλη ομάδα.33 Δηλαδή, η εθνό-

τητα είναι μορφή κοινωνικής οργάνωσης που δε βασίζεται σε πολιτισμικό 

περιεχόμενο αλλά σε διχοτόμηση, όπου υπάρχουν σύνορα ανάμεσα στο 

«εμείς» και οι «άλλοι». Έτσι, η γλώσσα χρησιμοποιείται ως σύμβολο εθνο-

τικής ταυτότητας στην περίπτωση που ταυτίζεται με μια εθνοτική ομάδα 

(λ.χ. ισπανοεβραϊκά-Σεφαραδίτες). Τότε η εθνοτική ομάδα γίνεται αντι-

ληπτή σα μια φαντασιακή «υπερ-οικογένεια» –μεταξύ άλλων και– λόγω 

της χρήσης κοινής γλώσσας. Όντως, μέσα σε μια τόσο ελληνορθόδοξα 

προσανατολισμένη κοινωνία, εθνοπολιτισμικές μειονότητες και κοινωνι-

κές ομάδες βίωναν την ανάγκη αυτοπροσδιορισμού και διαφοροποίησής 

τους από την κυρίαρχη κουλτούρα, πράγμα που πετύχαιναν κυρίως μέσω 

της συμπεριφοράς «διατήρησης ορίων». Όσο λιγότερο προσπελάσιμα ήταν 

αυτά τα όρια, τόσο περισσότερες πιθανότητες είχε η ομάδα να διατηρήσει 

την ταυτότητά της με την έννοια της μοναδικότητας.

Στο ίδιο απόσπασμα του Πολυλά, διαπιστώνουμε ότι η διατυπωμένη 

κατηγορία εναντίον των εβραίων περί της μη ομιλίας της ελληνικής γλώσ-

σας, συνοδευόταν και από ένα σύνολο άλλων κατηγοριών και στερεοτυ-

πικών προσλήψεων για τους εβραίους: της μη φοίτησης των παιδιών τους 

σε ελληνικά σχολεία, το οποίο επίσης είχε ως αποτέλεσμα τη μη εκμάθηση 

των ελληνικών, τη μη ενασχόλησή τους με τις αγροτικές ασχολίες (αλλά 

–υποννοείται– με κερδοφόρες εμπορικές), την οικονομική επένδυνση των 

εισόδων τους από την ελληνική κοινωνία στο εξωτερικό (με αποτέλεσμα 

την έλλειψη εισφοράς τους στην ελληνική οικονομία και ανάπτυξη). Με 

άλλα λόγια, η στερεοτυπική πρόσληψη των εβραίων ως «ξένων» («Με όλα 

τα προνόμια, με όλην την ισοπολιτείαν αυτοί εξακολουθούν να είνε ξένοι, να 

είνε επήλυδες.») λειτουργούσε στη συγκεκριμένη περίπτωση επαγωγικά, 

από το μέρος προς το όλον. Δηλαδή τα επιμέρους χαρακτηριστικά των 

εβραίων ήταν «ξένα», εν ολίγοις «παρά-ξενα», και όλα μαζί συνέβαλλαν 

στη συνολική πρόσληψή τους ως «ξένων»/«παρά-ξενων».34

Η κατηγορία ότι οι εβραίοι δε μάθαιναν την ελληνική γλώσσα, γιατί 

έστελναν τα παιδιά τους όχι σε ελληνικά αλλά σε ξένα σχολεία, επανήλθε 

εντατικά στο προσκήνιο και κατά την περίοδο της δεύτερης αντισημιτικής 

33 Barth, Frederick (1994). «Enduring and Emerging Issues in the Analysis of Ethnicity». 

In: Hans Vermeulen & Cora Gover (eds.), Th e Anthropology of Ethnicity. Beyond Ethnic 

Groups and Boundaries. Amsterdam: Het Spinhuis, 11-32.

34 Σε άλλες περιπτώσεις η αρνητική αυτή πρόσληψη των εβραίων λειτουργούσε παραγω-

γικά, από το γενικό προς το μερικό. Δηλαδή οι εβραίοι θεωρούνταν στο σύνολό τους 

εντελώς «ξένοι»/«παρά-ξενοι», και για το λόγο αυτό, και τα επιμέρους χαρακτηριστικά 

τους, της γλώσσας συμπεριλαμβανομένης, προσλαμβάνονταν ως «ξένα»/«παρά-ξενα».
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κορύφωσης της υπό εξέτασης περιόδου, των γεγονότων του Κάμπελ. Την 

περίοδο εκείνη δημοσιεύονταν στην εφημερίδα Μακεδονία απανωτά αντι-

σημιτικά άρθρα, τα οποία εστίαζαν στη δήθεν αντεθνική στάση του εβραϊ-

κού αθλητικού συλλόγου Μακαμπή, ως συμμετεχόντων σε διαπραγματεύ-

σεις με Βούλγαρους για την αυτονόμηση της Μακεδονίας.

Μεταξύ άλλων, δημοσιεύτηκε η επιστολή ενός Θεσσαλονικέως εκπαι-

δευτικού προς το διευθυντή της εν λόγω εφημερίδας, σε ένα χαρακτηρι-

στικό απόσπασμα της οποίας διαβάζουμε: «Ένας λόγος για τον οποίον οι 

συμπολίται μας Ισραηλίται φέρονται έτσι είναι τα ξένα σχολεία, τα οποία 

μορφώνουν τα παιδιά κατ’ αυτόν τον τρόπον. Προ ολίγων ημερών είχα 

διαβάσει στην «Νέα Αλήθεια» ότι κάποιος εκπαιδευτικός πήγε στην τελετή 

του Γερμανικού Σχολείου, ο οποίος όταν εισήλθε εις την αίθουσα των τελε-

τών έμεινε έκπληκτος όταν είδε ότι πουθενά δεν υπήρχε Ελληνικόν χρώμα 

και δεν ηκούσθη ούτε ένα μικρό ποιηματάκι στην Ελληνική. (...) Και έπειτα 

ο κ. Διευθυντής (του σχολείου) εις τον λόγο του είπε, ότι στο Γερμανικό 

σχολείο μορφώνονται τα παιδιά ελληνοπρεπώς!!! και ότι προσπαθεί να 

τους κάμη πραγματικούς ανθρώπους!!! Ποιος όμως να κάμη πραγματικούς 

ανθρώπους (τα βάρβαρα παιδιά) τα φοιτώντα εις την σχολήν;»35 Η αντίθεση 

μεταξύ «πραγματικών ανθρώπων» και «βάρβαρων παιδιών» αποτυπώνει 

για μια ακόμη φορά πετυχημένα την εννοιολογική κατασκευή της αυθαί-

ρετης διχοτόμησης του κόσμου σε «πολιτισμένους» («εμείς», οι ομιλητές 

της ελληνικής) και «βάρβαρους» (οι «άλλοι», που «ούτε ένα μικρό ποιημα-

τάκι» δεν εκφωνούν στην ελληνική).

Στο ίδιο φύλλο επανερχόταν –σε εκτενές άρθρο– η παρουσίαση των 

εβραίων ως «ξένων» στην ελληνική επικράτεια. Πρόκειται για τις γνωστές 

αυτές προσλήψεις της ετερότητας, οι οποίες οδηγούσαν, άλλωστε, σε 

πρακτικές αποκλεισμού τόσο άτυπες, στα πλαίσια της καθημερινής ζωής, 

όσο και επίσημα διατυπωμένες από την πλευρά των πολιτικών αρχών της 

χώρας, όπως φαίνεται από το ακόλουθο απόσπασμα του Ελευθέριου Βενι-

ζέλου, ο οποίος ήδη από τις εκλογές του 1920 εισηγήθηκε για πρώτη φορά 

τη δημιουργία ξεχωριστών εκλογικών καταλόγων για τους εβραίους, για 

μια πιο ελεγχόμενη ψηφοφορία: «(...) έχω καθήκον να είπω εις την Ισραη-

λιτικήν κοινότητα της Θεσσαλονίκης, την οποίαν εκτιμώ μεγάλως και την 

οποίαν θεωρώ έν λαμπρόν στοιχείον προόδου της βορείου Ελλάδος, να της 

είπω ότι μέχρι της στιγμής κατά την οποίαν θα αισθανθή εαυτήν Ελληνι-

κήν ψυχικώς –δεν ομιλώ διά το θρήσκευμα– μέχρι της στιγμής κατά την 

οποίαν θα κρίνω, ότι συμφέρον ιδικόν των είναι να φροντίζουν όπως εις τα 

σχολεία των διδάσκεται επαρκώς η Ελληνική γλώσσα, μέχρι της στιγμής 

35 Εφημ. Μακεδονία, 27.6.1931.
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κατά την οποίαν θα κάμνωσι συνδυασμούς υπό τον τίτλον του Ισραηλίτου ή 
του Σιωνιστού, θα γνωρίζουν ότι το Κράτος έχει το δικαίωμα, να τους δώση 
τα πολιτικά δικαιώματα εις χωριστούς συλλόγους αμυνόμενον κατά ενδεχο-
μένης καταχρήσεως της ψήφου».36

3. Στάσεις των εβραίων37 απέναντι στην «εαυτή» 
     και την ελληνική γλώσσα. Συγκριτική προσέγγιση
Πριν την ελληνοποίηση της Θεσσαλονίκης το 1912, οι εβραίοι, όπως προα-
ναφέρθηκε, αποτελούσαν τη μεγαλύτερη πολιτισμική ομάδα στην πόλη. 
Έτσι, τα ισπανοεβραϊκά ήταν η κυρίαρχη γλώσσα της επικοινωνίας και του 
εμπορίου, ήταν η lingua franca για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα 
με τον εβραίο ιστοριογράφο της Θεσσαλονίκης, Γιοζέφ Νεχαμά, οι εβραίοι 
εκεί, όπως και στην υπόλοιπη Ανατολή, διατήρησαν τη δική τους γλώσσα 
(αν και στην πορεία, σε όλο και πιο φτωχική μορφή, λόγω της αποκοπής 
τους από την Ιβηρία), γιατί δεν υιοθέτησαν τη γλώσσα της χώρας υποδο-
χής: «(…) ζώντας στο περιθώριο του Τούρκου, μέσα σε στεγανά, ως ξένος, ως 
φιλοξενούμενος απλώς ανεκτός, δεν αφομοίωσε τη γλώσσα του αφέντη».38 
Εντούτοις, όπως αναφέρει ο ίδιος ο ιστοριογράφος, «ο Εβραίος ξεχωρίζει 
για την πολυγλωσσία του (...). Πέρα από τις διάφορες τοπικές γλώσσες, γενι-
κώς μιλάει και γράφει, μάλιστα συχνά, δύο ή τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες. Η 
συνηθισμένη γλώσσα του για την αλληλογραφία με τη Δύση ήταν αρχικά 
η ιταλική, έπειτα, με την εγκαθίδρυση των ιδρυμάτων της Alliance, υπήρξε 
η γαλλική. Πάντοτε γνώριζε αρκετά ελληνικά για τις σχέσεις του με τους 
κατοίκους της επαρχίας και αρκετά τούρκικα για να κρατά επαφή με τον 
μπέη και τους στρατιωτικούς. Τα ισπανικά, με την κοινή ραβινική γραφή, 
ήταν υπεραρκετά για τις σχέσεις του με αντιπροσώπους τουρκικών πόλε-
ων.»39 Από το 1850, η ανώτερη εβραϊκή τάξη κατέβαλλε προσπάθειες να 
μιλάει «ιταλοποιημένα» ισπανικά, τα οποία από το 1880 και μετά «γαλλο-
ποιήθηκαν». Οι υπόλοιπες εθνοτικές ομάδες της Θεσσαλονίκης, των 
Ελλήνων συμπεριλαμβανομένων, χρειάστηκε επίσης, για τις εμπορικές –
και όχι μόνο– συναλλαγές με τους εβραίους, να μάθουν τη γλώσσα των 
τελευταίων.

Με την ελληνοποίηση της Θεσσαλονίκης, το γλωσσικό-πολιτισμικό 
τοπίο της πόλης άρχιζε σιγά-σιγά να αλλάζει. Η νέα κυρίαρχη πολιτισμική 

36 Pierron, ό.π. (γαλ. έκδ.), 137-148.

37 Στην ενότητα αυτή, επικεντρώνομαι στην εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης, λόγω 

της ιδιαίτερης σημασίας της.

38 Νεχαμά, Γιοζέφ (2000). Ιστορία των Ισραηλιτών της Σαλονίκης (μτφρ. Τομέας Μετά-

φρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπι-

στημίου Θεσσαλονίκης), τόμ. III. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1532-1535.

39 Ό.π., 1535.
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ομάδα, η ελληνική, θέλησε να προωθήσει τη δική της γλώσσα, σε βάρος 

των ισπανοεβραϊκών. Από το 1915 όλα τα εβραϊκά κοινοτικά σχολεία ήταν 

υποχρεωμένα να διδάσκουν ελληνικά, εφόσον επιχορηγούνταν από το 

δημόσιο.40 Ο γλωσσικός εξελληνισμός των μαζών άρχιζε να γίνεται πραγ-

ματικότητα γύρω στο 1930, όταν «όλη η νεολαία μέχρι 20 ετών έχει μάλλον, 

ως μητρική γλώσσα, την ελληνική. Οι οικογένειες συνειδητοποιούν την 

επίδραση και η ελληνική γίνεται όλο και περισσότερο η γλώσσα που μιλιέ-

ται στο σπίτι, εφόσον είναι ήδη η γλώσσα της γειτονιάς. Η ισπανική, που 

άντεξε στις επιθέσεις τεσσάρων και πλέον αιώνων, παραχωρεί τη θέση της 

χωρίς δυσκολία στα ελληνικά, τα οποία μαθαίνει ο κόσμος στα σχολεία και 

στην καθημερινή ζωή. Το τοπικό ιδίωμα θα αντικρίσει το πεδίο του να συρρι-

κνώνεται μέρα με τη μέρα, σιγά σιγά, και να καταντά ένα δώρο άδωρο.»41 

Παρόλη τη θετική πρόσληψη των ισπανοεβραϊκών ως «αυστηρή γλώσσα 

του Θερβάντες, περήφανη, αρχοντική, αρρενωπή, γλώσσα ενός λαού 

αντρειωμένων, συνεπαρμένων από μια αγέρωχη ευγένεια»42, οι αφομοιω-

τικοί εβραϊκοί κύκλοι της πόλης που εκπροσωπούνταν κυρίως από τους 

οπαδούς της Alliance Israélite Universelle, υποστήριζαν ότι «η εξαφά-

νιση αυτού του παλιού ιδιώματος μπορεί να είναι και για καλό»,43 καθώς 

όσο λιγότερες διαφορές υπήρχαν μεταξύ χριστιανών και εβραίων, τόσο 

πιο εύκολη θα ήταν η διαμονή των τελευταίων στην Ελλάδα. Μέσα στο 

πλαίσιο αυτό, οι οπαδοί της υποστήριζαν την ανάγκη να μιλούν οι εβραίοι 

άψογα ελληνικά, έτσι ώστε να «δώσωσιν εις την Ελλάδα καλούς Έλληνας 

πολίτας, οι οποίοι δεν θα ώσι ταυτοχρόνως ολιγώτερον καλοί Ισραηλίται».44 

Στο σημείο αυτό φαίνεται, λοιπόν, ότι καλλιεργούνταν ρητά η ιδέα ότι η 

εθνοπολιτισμική (εβραϊκή) ταυτότητα, ένα είδος διασπορικής ταυτότητας, 

εδύνατο να συνδυάζεται άριστα με την εθνική (ελληνική) ταυτότητα.

Απεναντίας, οι Σιωνιστές ήταν εκείνοι, οι οποίοι ζητούσαν την ενίσχυση 

της εβραϊκής εθνοτικής συνείδησης και ταυτότητας. Εστίαζαν στην εβρα-

ϊκή εκπαίδευση45 και την καλλιέργεια και χρήση της εβραϊκής γλώσσας, 

παρόλο που διαπίστωναν ότι ήταν ανούσιο να χάνουν «ώρας και ώρας 

προς εκμάθησιν γλωσσών ως η εβραϊκή, η οποία εις ουδέν χρησιμεύει ενταύ-

40 Mazower, ό.π., 474.

41 Νεχαμά, ό.π., 1537.

42 Ό.π., 1537.

43 Ό.π., 1537.

44 Mazower, ό.π., 476.

45 Δημοσίευμα από την εφημ. Ρενασένσια Τζουδία, 22.9.1926, με τίτλο «Να ιδρύσωμεν 

εφέτος το Εβραϊκόν Γυμνάσιον». Στο: Θάνος Βερέμης & Φωτεινή Κωνσταντοπούλου 

(2000) (έρευνα & επιστημ. επιμ.), Οι Έλληνες Εβραίοι. Στοιχεία της ιστορίας τους μέσα 

από διπλωματικά και ιστορικά έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών. Αθήνα: Καστανιώ-

της, 126. Πρβλ. επίσης τη σχετική διαμάχη που προέκυψε, ό.π., 125, 128-136.
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θα».46 Παρατηρείται, λοιπόν, ότι αν και το γνωστικό στοιχείο (η εβραϊκή 

γλώσσα είναι μια «άχρηστη» γλώσσα), δεν πριμοδοτούσε την εκμάθηση 

της εβραϊκής γλώσσας, εντούτοις το συναισθητικό στοιχείο συνηγορούσε 

υπέρ της χρήσης της. Αν και ο σιωνισμός κέρδισε έδαφος στην Ελλάδα 

μετά τη δήλωση Μπλαφούρ το 1917, οπότε όλο και πιο πολύ εδραιωνό-

ταν η απαίτηση για την εκμάθηση και τη χρήση της εβραϊκής γλώσσας, 

εντούτοις, με το πέρασμα του χρόνου, η ελληνική χρησιμοποιούνταν όλο 

και περισσότερο, προδιαγράφοντας οριστικά αρνητικά το μέλλον των 

ισπανοεβραϊκών.47

Όντως, οι νεότερες γενιές των εβραίων άρχισαν να μιλούν και τα ελλη-

νικά –δίπλα στα ισπανοεβραϊκά– ως μητρική πλέον γλώσσα. Την οικειό-

τητα αυτή με τη γλώσσα της κυρίαρχης πολιτισμικής ομάδας διαπιστώ-

νει κανείς και στις χαρακτηριστικές μαρτυρίες εβραίων επιζώντων από 

τα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης: «Και μαθαίνω εκ των υστέρων, 

από κάποιον πολύ φίλο μου, Πολωνό χριστιανό που πήγαινε στο Μπίρκε-

ναου κάθε μέρα γιατί είχε εκεί δουλειά, και μου λέει: «„Άσε, οι Έλληνες είστε 

τρομεροί. Τους βάλανε στη σειρά για να τους εκτελέσουν και σύσσωμοι 

είπαν τον εθνικό ελληνικό ύμνο, όχι τον εβραϊκό“».48 Οι ελληνοεβραίοι στο 

στρατόπεδο του Μπίρκεναου φαίνεται να χρησιμοποιούσαν τα ελληνικά 

ως δείκτη όχι μόνο εθνοπολιτισμικής αλλά και εθνικής ταυτότητας, καθώς 

μάλιστα στην ύστατη στιγμή της ζωής τους, επιλέγουν να τραγουδήσουν 

τον εθνικό ύμνο, ένα από τα βασικότερα σύμβολα του ελληνικού έθνους.

Πολύ χαρακτηριστική είναι και η μαρτυρία του Λεόν Χαγουέλ σχετικά 

με το θέμα της χρήσης των γλωσσών και των εκάστοτε ταυτοτήτων που 

συγκροτούνται, με αφορμή το δικό του εγκλεισμό σε στρατόπεδο συγκέ-

ντρωσης: «(...) Ακούστε τώρα το άλλο (τραγούδι), αυτό που λέγαμε στο 

Μπίρκεναου. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά, / πατρίδα δοξασμένη, / αχ, πότε 

θα ’ρθει ο καιρός / να ζούμε ενωμένοι. (...) Όπως βλέπετε, το τραγούδι που 

τραγουδούσαμε εδώ (ενν. στη Θεσσαλονίκη) είναι στην ισπανοεβραϊκή, ενώ 

του στρατοπέδου στην ελληνική, που τη μιλούσαμε περισσότερο στο στρα-

τόπεδο, γιατί νιώθαμε ξενιτεμένοι. Αυτό συνέβαινε και σε πολλούς Εβραί-

ους της Θεσσαλονίκης, που όταν βρίσκονται εδώ (ενν. στη Θεσσαλονίκη) 

προτιμούν να μιλούν ισπανοεβραϊκά, ενώ όταν βρίσκονται στο εξωτερικό 

μιλούν ελληνικά. Η γλώσσα η ελληνική είναι ο δεσμός με την πατρίδα σου 

46 Παρατίθεται στο Μαζάουερ, ό.π., 476.

47 Βέβαια, ας επισημανθεί ότι τα γαλλικά ήταν η γλώσσα των ανώτερων κοινωνικών 

στρωμάτων, τόσο των εβραϊκών όσο και των χριστιανικών.

48 Μαρτυρία της Λίνας Περαχιά. Αμαρίλιο-Κούνιο, Έρικα & Ναρ, Αλμπέρτος (1998). 

Προφορικές μαρτυρίες Εβραίων της Θεσσαλονίκης για το Ολοκαύτωμα (επιμ. – επίμε-

τρο: Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου). Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 187.
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που νοσταλγείς.»49 Ο αφηγηματικός λόγος του Χαγουέλ είναι ενδεικτικός 

για τη ρευστότητα των ταυτοτήτων, των γλωσσικών συμπεριλαμβανομέ-

νων. Αναδεικνύεται, έτσι, η δυναμικότητα της ταυτότητας με την έννοια 

της αλλαγής, του εφήμερου χαρακτήρα της και της ύπαρξης διαφορετικών 

ταυτοτήτων σε διαφορετικούς χρόνους και απέναντι σε διαφορετικούς 

συνομιλητές, ανάλογα δηλαδή με τη διάδραση, το χρόνο και τη σχέση με 

κάποιον «άλλο».

Επίλογος
Φτάνοντας στο τέλος της παρούσας εργασίας, ας συνοψίσουμε κάποιες 

βασικές παρατηρήσεις. Με τη δημιουργία του ελληνικού εθνικού κράτους, 

η γλώσσα αποτέλεσε βασικό συστατικό της ελληνικής εθνικής ταυτότη-

τας. Οι ορθόδοξοι Έλληνες καλλιέργησαν στάσεις απέναντι στη γλώσσα 

τους, που αναδείκνυαν την υπεροχή της σε σχέση με όλες τις «άλλες» 

γλώσσες που ομιλούνταν την εποχή εκείνη στην πολιτική επικράτεια του 

κράτους τους, όπως η διαχρονικότητα, η υπερτοπικότητα, η «ιερότητα» και 

εν γένει η a priori ανωτερότητά της. Παράλληλα καλλιέργησαν αρνητικές 

στάσεις απέναντι στις «άλλες» γλώσσες, «της» εβραϊκής συμπεριλαμβανο-

μένης. «Η διαφορετική γλώσσα» των εβραίων ερχόταν να προστεθεί στην 

ειδοποιό τους διαφορά με την κυρίαρχη πληθυσμιακή ομάδα, τη θρησκευ-

τική. Κυρίως σε περιόδους αντισημιτικής κορύφωσης, επανέρχονταν στο 

προσκήνιο ποικίλες αρνητικές γλωσσικές στάσεις απέναντι «στην» εβρα-

ϊκή, όπως αυτή της πρόσληψής της ως «τερατουργήματος», της συμπόρευ-

σης ποιοτικά «κατώτερης» γλώσσας και ποιοτικά «κατώτερων» ομιλητών 

της, του στιγματισμού των εβραίων λόγω της άρνησής τους για ενσωμά-

τωσή τους στην ελληνική κοινωνία μέσα από την εκμάθηση των ελλη-

νικών. Οι αρνητικές αυτές γλωσσικές στάσεις απέναντι «στην» εβραϊκή 

και στους ομιλητές της οδηγούσαν συχνά σε πρακτικές άτυπου αλλά και 

επίσημου (κρατικού) αποκλεισμού των τελευταίων.

Οι στάσεις των εβραίων απέναντι «στην εαυτή» γλώσσα σε σχέση με την 

επίσημη γλώσσα του κράτους ήταν κατεξοχήν συνυφασμένες με την πολι-

τική τους τοποθέτηση απέναντι σε ζητήματα αφομοίωσής τους ή μη στο 

ελληνικό κράτος. Έτσι, οι αφομοιωτικοί εβραϊκοί κύκλοι συνηγορούσαν 

στην υιοθέτηση της ελληνικής γλώσσας, για τη διευκόλυνση της διαμονής 

τους στην Ελλάδα και για τη μείωση των διαφορών τους από την κυρίαρχη 

πολιτισμική ομάδα. Αντίθετα, οι σιωνιστικοί εβραϊκοί κύκλοι προωθούσαν 

την εκμάθηση και χρήση της εβραϊκής γλώσσας, με στόχο την ενδυνάμωση 

της εβραϊκής ταυτότητας. Παρά την ενδυνάμωση της σιωνιστικής ιδεολο-

49 Ό.π., 389-390.
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γίας μετά τη δήλωση Μπλαφούρ, η χρήση της ελληνικής γλώσσας άρχισε 

να κερδίζει έδαφος στους εβραϊκούς πληθυσμούς και να κατακτιέται από 

τις νεότερες γενιές ως μητρική γλώσσα.

Βέβαια, οι γλωσσικές, όπως και γενικότερα οι πολιτισμικές, ταυτότη-

τες, δεν είναι αδιάσειστα παγιωμένες και αμετάβλητες κατηγορίες. Έτσι, 

είναι χαρακτηριστικό ότι οι ελληνοεβραίοι, κατά τη διάρκεια του μεσο-

πολέμου και μετά, συχνά χειρίζονταν πολύ καλά και τις δύο γλώσσες, τα 

εβραϊκά και τα ελληνικά, και χρησιμοποιούσαν πότε τη μία και πότε την 

άλλη, ανάλογα με τις περιστάσεις και τους τόπους στους οποίους βρίσκο-

νταν. Τοιουτοτρόπως, αποδεικνυόταν ότι κάθε ομάδα έχει περισσότερες 

από μία ταυτότητες, ενώ στην πορεία προσλαμβάνει περισσότερες, γεγο-

νός που συνδράμει στη γένεση «υβριδικών» ταυτοτήτων, των γλωσσικών 

συμπεριλαμβανομένων.

•
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Παιδικές ταυτότητες μέσα από παιδικές φωνές: 

πολύγλωσσα παιδιά στο ελληνικό σχολείο

Ρούλα Τσοκαλίδου, Αναστασία Γκαϊνταρτζή & Γιώτα Γάτση

Εισαγωγή

Η αύξουσα οικονομική μετανάστευση στη χώρα από τις αρχές της δεκα-

ετίας του 90 και η επαφή των γλωσσών που προέκυψε ως αποτέλεσμα 

φέρνει στο επίκεντρο το πολύπλοκο φαινόμενο της διγλωσσίας/πολυ-

γλωσσίας και στην εκπαίδευση. Η παρουσία παιδιών μεταναστευτικής 

καταγωγής, παιδιών πρώτης και δεύτερης γενιάς μεταναστών στο ελλη-

νικό σχολείο είναι πολύ σημαντική καθώς υπολογίζεται ότι ο αριθμός των 

αλλοδαπών και παλλινοστούντων μαθητών/τριών προσεγγίζει σήμερα το 

10% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού.

Πίνακας 1 

Κατανομή των αλλοδαπών μαθητών/τριών στις σχολικές μονάδες όλων 

των βαθμίδων σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΙΠΟΔΕ για το σχολικό 

έτος 2002/2003 

Βαθμίδα 
Σύνολο 

μαθητών 

Σύνολο 

Αλλοδαπών 

Μαθητών 

% 

Νηπιαγωγεία 138.304 9.503 6,9 

Δημοτικά 633.235 54.570 8,6 

Γυμνάσια 328.309 22.693 6,9 

Λύκεια & ΤΕΕ 360.616 11.475 3,2 

Σύνολο 1.460.464 98.241 6,7 

(Πηγή: Γκότοβος & Μάρκου, 2004)

Ως αποτέλεσμα, το ερευνητικό και ακαδημαϊκό ενδιαφέρον στην 

Ελλάδα στα ζητήματα επαφής των γλωσσών στο χώρο της εκπαίδευσης 

έχει αυξηθεί, με έμφαση τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, τη διδασκαλία της 

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και την εκπαίδευση μειονοτήτων (Γεωρ-

γογιάννης, 2006, Δαμανάκης, 1997, Κοιλιάρη, 1997, Paleologou, 2004, 

Σκούρτου, 2000, 2002, Τρέσσου & Μητακίδου, 2003, Tsokalidou, 2005,  

Χατζηδάκη, 2000).  Ωστόσο απουσιάζει από το δημόσιο λόγο γύρω από τη 

διγλωσσία και την εκπαίδευση ο λόγος των ίδιων των δίγλωσσων παιδιών 

μεταναστευτικής καταγωγής, καθώς σπάνια η ερευνητική δραστηριότητα 

δίνει φωνή στις δικές τους απόψεις και οπτικές (Χατζηδάκη & Κυριαζής, 

2004) ώστε να αναδειχτεί η σύνθετη κοινωνικογλωσσική πραγματικότητά 

τους μέσα από τον τρόπο που τα ίδια αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται 

τη διγλωσσία τους και συνθέτουν τις ταυτότητές τους. Ακόμη, στο διεθνές 

ερευνητικό τοπίο η διγλωσσία έχει μελετηθεί από γλωσσολογική, ψυχο-

λογική, παιδαγωγική σκοπιά, όπως και ως ζήτημα που ανήκει στην εφαρ-

μοσμένη γλωσσολογική έρευνα και σε όλες τις περιπτώσεις τα δίγλωσσα 

άτομα αντιμετωπίζονται ως κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα (Brutt-Griffl  er & 

Varghese, 2004: 93).

Ωστόσο, για τα δίγλωσσα άτομα η διγλωσσία / πολυγλωσσία αποτε-

λεί πραγματικότητα της ζωής τους και όχι πρόβλημα (LiWei, 2008: 3). Τα 

δίγλωσσα άτομα δεν λειτουργούν ως μονόγλωσσα σε δύο γλώσσες, αλλά 

χαράζουν τον ενδιάμεσο δικό τους γλωσσικό χώρο, ο οποίος δεν απαρτίζε-

ται από ξεχωριστά γλωσσικά συστήματα αλλά συνιστά ένα συνεχές, που 

συγκροτείται από ένα μίγμα από κουλτούρες και οπτικές γωνίες και το 

οποίο για κάποιους είναι ακατανόητο και για άλλους ανησυχητικό (Brutt-

Griffl  er & Varghese, 2004: 94). Στην ελληνική εκπαιδευτική πρακτική η 

διγλωσσία των παιδιών παραμένει «αφανής» (Tsokalidou, 2005: 5) ή γίνε-

ται αντιληπτή ως εκπαιδευτικό πρόβλημα στη σχολική διαδικασία και 

γλωσσική μάθηση (Gkaintartzi & Tsokalidou, 2010), αποκαλύπτοντας 

έτσι την ιδεολογικοπολιτική διάστασή της και τη σημασία των ηγεμονι-

κών γλωσσικών ιδεολογιών και των σχέσεων εξουσίας που επικρατούν στο 

σχολικό πλαίσιο. 

Στην εξέταση της σχέσης γλώσσας / διγλωσσίας και ταυτότητας 

θεωρούμε ότι οι ταυτότητες που οικοδομούμε δεν είναι σταθερές και 

μονοδιάστατες αλλά πολλαπλές και μεταβλητές καθώς οικοδομούνται με 

βάση την ετερότητα, με βάση τη σχέση μας με το «άλλο», είναι με άλλα 

λόγια αποτέλεσμα πολλαπλών σχέσεων σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο 

(Woolard, 1998) και κατ’επέκταση αναδύονται μέσα από τις κοινωνικές 

σχέσεις εξουσίας που επικρατούν σε συγκεκριμένο πλαίσιο (Norton, 2000). 

Για τα δίγλωσσα παιδιά μεταναστών/τριών που μαθαίνουν την ελληνική 

γλώσσα στο ελληνικό σχολείο, οι επικρατούσες σχέσεις εξουσίας μπορούν 
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είτε να ενισχύσουν είτε να περιορίσουν το εύρος των ταυτοτήτων που 

μπορούν να διαπραγματευτούν (Norton, 2000). Οι εξουσιαστικές σχέσεις 

εξουσίας στις σχολικές κοινότητες πρακτικής (Lave & Wenger, 1991) οι 

οποίες αναπαράγουν την υπάρχουσα κοινωνική δομή και η αφομοιωτική 

ιδεολογία της μονογλωσσίας συμβάλλουν στην αποδυνάμωση των ταυτο-

τήτων των παιδιών καθώς ασκούνται πιέσεις προς τη διαμόρφωση μίας 

συγκεκριμένης κοινωνικής και σχολικής ταυτότητας, η οποία στηρίζε-

ται αποκλειστικά στη γνώση και «καλή» χρήση της κυρίαρχης-σχολικής 

γλώσσας και προσδίδει «νομιμότητα» στον/την ομιλητή/τρια (Bourdieu, 

1991) προωθώντας έτσι την «ένταξη» ουσιαστικά μέσα από τον «αποκλει-

σμό» των άλλων γλωσσών και ταυτοτήτων (Cummins, 1996, Norton 2000, 

1997). 

Μεθοδολογία

H παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση και ανάδειξη του τρόπου με 

τον οποίο τα δίγλωσσα παιδιά, μεταναστευτικής καταγωγής, αντιλαμβάνο-

νται και διαχειρίζονται τη διγλωσσία τους, διαμορφώνουν και προβάλουν 

τις πολύπλευρες ταυτότητές τους, μέσα από την εξέταση των δικών τους 

οπτικών και απόψεων ως προς τις γλώσσες τους, καθώς αλληλεπιδρούν με 

άλλους/ες εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες σε ένα συγκεκριμένο πλαί-

σιο γλωσσικών ιδεολογιών και σχέσεων εξουσίας που επικρατεί στο ελλη-

νικό σχολείο. Μέσα από ημι-δομημένες συνεντεύξεις, άτυπες συζητήσεις 

και γραπτά κείμενα-επιστολές δίγλωσσων παιδιών μεταναστευτικής κατα-

γωγής που φοιτούν στο γυμνάσιο και το δημοτικό, η παρούσα εργασία 

παρουσιάζει δεδομένα από τρεις ερευνητικές μελέτες οι οποίες διερευνούν 

τις δικές τους απόψεις σχετικά με τις γλωσσικές τους επιλογές και πρακτι-

κές, ώστε να αναδειχτεί ο τρόπος που αυτά διαχειρίζονται και αντιλαμ-

βάνονται τη διγλωσσία και τη δίγλωσση ταυτότητά τους. Χρησιμοποιώ-

ντας την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου για την εξέταση και ερμηνεία 

των ερευνητικών δεδομένων του δείγματός μας, προκύπτουν σημαντικές 

πτυχές της σχέσης γλώσσας, ταυτότητας και εκπαίδευσης.

Ερευνητικά Δεδομένα

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε και θα σχολιάσουμε τα ερευνητικά μας 

δεδομένα, τα οποία προέρχονται από προφορικές συνεντεύξεις (Μέρος Α) 

και από γραπτά κείμενα δίγλωσσων παιδιών (Μέρος Β).

Μέρος Α: Δεδομένα από συνεντεύξεις

Στην εκπαίδευση, τα δίγλωσσα παιδιά διαπραγματεύονται ταυτότητες 

κατά και μέσα από τη διαδικασία εκμάθησης της κυρίαρχης γλώσσας, σε 
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ένα συγκεκριμένο πλαίσιο γλωσσικών ιδεολογιών και σχέσεων εξουσίας 

καθώς αλληλεπιδρούν με άλλους/ες εκπαιδευτικούς, συμμαθητές/τριες, 

φίλους/ες. Με τις γλωσσικές τους επιλογές και την κοινωνικογλωσσική 

τους συμπεριφορά προβάλλουν την πολυπλοκότητα/ συνθετότητα της 

ταυτότητάς τους, καθώς δείχνουν ότι απορρίπτουν τις στατικές και μονό-

πλευρες τοποθετήσεις της ιδεολογίας της «μία γλώσσα – μία ταυτότητα – 

μία ομάδα» γιατί απλά με τη μονογλωσσία δεν μπορούν να καλύψουν το 

εύρος των αναγκών τους, οι οποίες είναι επικοινωνιακές, συναισθηματικές, 

κοινωνικές και συμβολικές. Οι δύο γλώσσες είναι εξίσου σημαντικές στη 

ζωή τους, ανεξάρτητα από την άνιση συμβολική τους αξία και τις ισχύου-

σες σχέσεις εξουσίας μεταξύ τους και τα παιδιά μέσα από τη (δι)γλωσσική 

τους χρήση και τις επιλογές τους, κάνουν παράλληλα επιλογές ταυτότητας 

(LePage & Tabouret-Keller, 1985) με στρατηγικό και ενεργό τρόπο. 

Η Ιωάννα, η οποία μιλάει ελληνικά, αλβανικά και λίγα βλάχικα, στο 

παρακάτω απόσπασμα εκφράζει την ανάγκη της να επικοινωνήσει και 

να εκπληρώσει το εύρος των επικοινωνιακών της αναγκών μέσα από την 

πολυγλωσσία της, μέσα από την εναλλακτική χρήση και των τριών γλωσ-

σών καθώς κάθε γλώσσα έχει τη δική της σημασία στη ζωή της και αποτε-

λούν βασικά και δομικά στοιχεία της κοινωνικογλωσσικής πραγματικότη-

τας και σύνθετης ταυτότητάς της:

Απόσπασμα συνέντευξης 1

Διαφορετικά δεν είναι τα βλάχικα απ’ τα αλβανικά;

ναι γιατί το νερό στα αλβανικά το λένε uje(ουι) και στα βλάχικα το λένε 

/ape/

πω πω! ξέρεις το νερό σε τρεις γλώσσες! σου αρέσει αυτό;

…

είναι ωραίο.. είναι σημαντικό να ξέρεις πολλές γλώσσες,

γιατί μιλάω και με τη ντάντα και είναι σημαντικό να μιλάω γιατί δεν ξέρει 

ελληνικά πολύ

η ντάντα είναι η μαμά του μπαμπά σου και μένει εδώ, ε; τι γλώσσα μιλάτε;…,

βλάχικα

μόνο;

δεν ξέρει αλβανικά

ελληνικά;

λίγα

μπορείς να μιλάς; δεν σε δυσκολεύει;

όχι πολύ

τα ξέρεις καλά;
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όχι και πολύ καλά …με το θείο το Στέφανο και το Γεράση μιλάω πάντα 
ελληνικά
αλβανικά με ποιους μιλάς;
με τη γιαγιά
με τη γιαγιά στη Τζάρα;
ναι μιλάω και αλβανικά λίγα, η γιαγιά μου λέει να μην μιλάω μόνο 
ελληνικά
τι να μιλάς;
και αλβανικά και βλάχικα
εσύ τι πιστεύεις γι’ αυτό;
και τις τρεις. Μια φορά ελληνικά, μια φορά αλβανικά, μια φορά βλάχικα.
καμιά φορά όλα μαζί;
(δείχνει ναι) μπερδεύομαι

Η ανάγκη συνέχισης και ενθάρρυνσης της διγλωσσίας –είτε μιλάμε για 
δύο είτε για τρεις και περισσότερες γλώσσες είναι πολύ σημαντική για τη 
ζωή των παιδιών αυτών, καθώς κάθε γλώσσα έχεις τις δικές της λειτουργίες 
στη ζωή τους, τη δική της σημασία στη σύνθετη ταυτότητα τους και την 
αυτοεικόνα τους και το δίγλωσσο παιδί τις έχει ανάγκη όλες για να μπορέ-
σει να εκπληρώσει τις επικοινωνιακές του ανάγκες. 

Η εθνοτική γλώσσα για τα παιδιά έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί είναι η 
γλώσσα που τους συνδέει με την ευρύτερη οικογένεια και τη χώρα κατα-
γωγής, λειτουργεί ως σύνδεσμος με την άλλη χώρα, αναγκαίος και απαραί-
τητος για τη διατήρηση των δεσμών επικοινωνίας τόσο με την οικογένειά 
τους όσο και με τους συγγενείς τους στην άλλη χώρα. Εκεί έγκειται περισ-
σότερο η σημασία της, η οποία πέρα από επικοινωνιακή είναι συμβολική 
και συναισθηματική καθώς τους συνδέει με τις ρίζες τους, με τη χώρα κατα-
γωγής – με την άλλη πολιτισμική ταυτότητα και είναι βασικό και δομικό 
στοιχείο της διπλής ταυτότητάς τους.

Ο Εντόν, στο παρακάτω απόσπασμα, εκφράζει τη σημασία των δύο 
γλωσσών στη ζωή του: την αξία της αλβανικής γλώσσας ως ιδιωτικός 
κώδικας επικοινωνίας με την οικογένεια και τους συγγενείς και κρίκος 
σύνδεσης με την άλλη πατρίδα και την αξία της ελληνικής ως δημόσιος 
κώδικας, ως την κυρίαρχη γλώσσα που του παρέχει πρόσβαση, αποδοχή 
και συμμετοχή στην κοινότητα μάθησης του σχολείου. Από τη μία η συναι-
σθηματική, προσωπική αξία και η σύνδεση με τη χώρα καταγωγής και από 
την άλλη η σημασία της ελληνικής γλώσσας, με την οποία διεκδικεί την 
επιθυμητή σχολική και κοινωνική ταυτότητα που ισοδυναμεί με εξουσία,  
πρόσβαση, αποδοχή και κύρος. 

277Παιδικές ταυτότητες μέσα από παιδικές φωνές



Απόσπασμα συνέντευξης 2

Πότε θέλεις να μιλάς ελληνικά;

ελληνικά θέλω να μιλάω με τους φίλους μου και αλβανικά θέλω να μιλάω 

με την οικογένειά μου και με τους φίλους μου

πώς νιώθεις όταν μιλάς τις γλώσσες;

ωραία

και με τις δύο;

ναι

είναι και οι δύο σημαντικές για σένα;

ναι γιατί με τα ελληνικά θέλω να μιλάω με τους φίλους μου και τα αλβα-

νικά με τα ξαδέρφια μου τα αδέρφια μου 

Απόσπασμα συνέντευξης 3

είναι κάποια πιο σημαντική;

είναι η αλβανική γιατί έχω τη γιαγιά, τους παππούς, τους θείους, τους 

ξαδερφούς μου

τα ελληνικά γιατί είναι σημαντικά;

για να μιλάω με τους ανθρώπους, με τους φίλους του μπαμπά, με τους 

φίλους μου εδώ

Τα παιδιά διαχειρίζονται τη διγλωσσία τους και επιλέγουν τις γλώσσες 

που χρησιμοποιούν κάνοντας συχνά το δι-γλωσσικό διαχωρισμό «ελλη-

νικά στο σχολείο – αλβανικά στο σπίτι», έχοντας αντίληψη των γλωσσι-

κών ιδεολογιών που επικρατούν τόσο στο σχολικό όσο και στο οικογενει-

ακό τους πλαίσιο και βρίσκονται αντιμέτωπα συχνά με συγκρούσεις και 

διλήμματα. Αυτές οι εντάσεις και συγκρούσεις που βιώνουν αναδύονται 

από τα λόγια της Μπόρας στο παρακάτω απόσπασμα: 

Απόσπασμα συνέντευξης 4

όταν μιλάς ελληνικά / αλβανικά πώς νιώθεις; 

όταν μιλάω αλβανικά …νιώθω άσχημα

ναι;

στο σχολείο (σαν να διορθώνει)

γιατί;

γιατί δεν θέλω να με ακούνε τα άλλα παιδιά (με σιγανή φωνή)

πιστεύεις ότι θα σε κοροϊδέψουν όπως μου είπες;

ναι

νιώθεις κάπου ωραία όταν μιλάς αλβανικά;

ναι! στην οικογένειά μου, όχι στη μαμά και στον μπαμπά, στους συγγε-

νείς μου
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Η εξασθένιση της διγλωσσίας και η σταδιακή απώλεια της αλβανι-

κής γλώσσας γίνεται αντιληπτή από τα ίδια τα παιδιά και τους προβλη-

ματίζει, τους προκαλεί εντάσεις, συγχύσεις και συγκρούσεις. Η γλώσσα 

που χάνουν είναι απώλεια σημαντικών αναγκών και λειτουργιών της ζωής 

τους,  σαν να χάνουν πλευρές της ταυτότητάς τους. Αναφέρει η Παναγιώτα 

στο παρακάτω απόσπασμα: 

Απόσπασμα συνέντευξης 5

εγώ τώρα τα ξέχασα τα αλβανικά, δεν ξέρω πολύ καλά 

τα ξέχασες;

λιγάκι

είναι άσχημο;

ναι δεν μπορώ να μιλάω στο παππού

σε στεναχωρεί, ε;

το Πάσχα θα πάω στη γιαγιά και θα μάθω πάλι αλβανικά

σε κάνει χαρούμενη αυτό;

ναι

το σκέφτεσαι αυτό, σε προβληματίζει που τα έχεις ξεχάσει;

ε, λίγο 

Η γλωσσική διατήρηση για τα παιδιά αυτά είναι βασικό ζήτημα που 

αφορά τη ζωή τους, την έκφραση και εκπλήρωση των αναγκών τους, τη 

σύνθετη κοινωνικο-γλωσσική πραγματικότητά τους, την αυτο-εικόνα τους 

και την «ισορροπημένη» ύπαρξή τους ανάμεσα στις γλώσσες και τις χώρες. 

Κατά συνέπεια, η γλωσσική μετατόπιση στην κυρίαρχη γλώσσα, που παρα-

τηρείται να συμβαίνει, τους απασχολεί, τους προβληματίζει και προκαλεί 

στα παιδιά συγκρούσεις και διλλήματα. Τα παιδιά δεν θέλουν να επιλέ-

ξουν μία από τις δύο γλώσσες – έχουν και τις δύο ανάγκη –, χρειάζονται 

τη διγλωσσία τους και αυτό τους φέρνει αντιμέτωπους με συγκρούσεις, με 

αμφιταλαντεύσεις. Το σχολικό πλαίσιο φαίνεται να ενισχύει συγκεκριμέ-

νες ταυτότητες και τοποθετήσεις, ως προϋπόθεση για τη σχολική μάθηση 

και επιτυχία, οι οποίες στηρίζονται στην αποκλειστική χρήση της ελληνι-

κής γλώσσας. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται τα μηνύματα που μεταφέρονται 

μέσα από τις διδακτικές πρακτικές και τη σχολική ιδεολογία που τις στηρί-

ζει και αγωνίζονται να αποκτήσουν μία θέση στην κοινότητα μάθησης, να 

διεκδικήσουν την αποδεκτή σχολική ταυτότητα, η οποία τους προσδίδει 

αποδοχή και πρόσβαση στη μάθηση.

Απόσπασμα συνέντευξης 6

Θυμάσαι που μου είχες πει ότι έχεις ξεχάσει λίγο τα αλβανικά;
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ναι

όντως συμβαίνει; 

ναι

γιατί πιστεύεις ότι σου συμβαίνει;

γιατί μιλάμε πιο πολύ εδώ στην τάξη ελληνικά

α… επειδή μιλάτε ελληνικά στην τάξη και σιγά σιγά τα ξεχνάς, ε;

ναι

και αυτό πώς το βλέπεις; καλό, άσχημο;

άσχημο

γιατί;

γιατί μετά δεν μπορείς να μιλήσεις με τη μαμά, το μπαμπά, με τους θείους

Ο Κοσταντίν, στο παρακάτω απόσπασμα, αδυνατεί να απαντήσει στην 

ερώτηση που του γίνεται στον ενικό σχετικά με το ποια είναι η γλώσσα 

του και κάνει τον διαχωρισμό «στο σπίτι – στο σχολείο» δείχνοντας ότι 

η διγλωσσία είναι η γλώσσα του και ότι οι γλωσσικές του επιλογές σχετί-

ζονται με συγκεκριμένα πεδία χρήσης και τις γλωσσικές ιδεολογίες που 

κυριαρχούν. Ανεξάρτητα από την επιλογή που επιβάλλουν οι εξωτερικές 

πιέσεις και οι σχολικές γλωσσικές ιδεολογίες υποδηλώνει την ανάγκη και 

επιθυμία του ωστόσο να χρησιμοποιεί και τις δύο γλώσσες, όταν προκύ-

πτουν οι κατάλληλες συνθήκες, δηλαδή στα «κρυπτά»:  

Απόσπασμα συνέντευξης 7

Εσύ ποια γλώσσα μιλάς;

Στο σπίτι;

Ποια είναι η γλώσσα σου;

Στο σπίτι μιλάω αλβανικά και στο σχολείο ελληνικά, καμιά φορά μιλάμε 

με τη Ντρίτα και με σένα αλβανικά

Ναι, πού;

Στο σχολείο ...κανένας δεν μας βλέπει …τα μιλάμε κρυπτά

Α ... γιατί;

Επειδή είναι μπροστά τα άλλα παιδιά, κυρία, και μετά θα τα λένε στο 

δάσκαλο ότι αυτοί μιλάνε αλβανικά

Και είναι ξένοι

...

Γιατί νομίζεις ότι δεν θέλουν να μιλάτε αλβανικά στο σχολείο;

Γιατί είναι δεν είναι αλβανικό σχολείο

Και μόνο μία γλώσσα πρέπει να μιλάμε όλοι;

Ναι

Ναι;
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Η παράλληλη χρήση της εθνοτικής γλώσσας στο σχολείο τους τοποθε-
τεί αυτόματα και φυσιολογικά σε άνισες κατηγοριοποιήσεις, τους καθιστά 
ως «οι ξένοι» και αποκλείει την πρόσβαση στην κοινότητα μάθησης του 
σχολείου. Η διγλωσσική χρήση, η οποία για τα δίγλωσσα παιδιά είναι φυσι-
ολογική, στο σχολείο καθίσταται ρητά ή άρρητα ως μη φυσιολογική, μη 
νόμιμη, μη αποδεκτή και ως συμπεριφορά που διαταράσσει τη νόρμα, ως 
«ετερότητα», καλλιεργώντας συχνά στα παιδιά αρνητικά συναισθήματα 
ντροπής και εσωτερικές συγκρούσεις, εμποδίζοντάς τα να εκφράσουν την 
πολυφωνική και σύνθετη ταυτότητά τους.

Η εκπαίδευση φαίνεται να οδηγεί στην αποδυνάμωση των ταυτοτήτων 
των παιδιών μεταναστευτικής καταγωγής παρά στην ενδυνάμωσή τους, 
προωθώντας γλωσσικές πολιτικές και ιδεολογίες που ενισχύουν τη μονο-
γλωσσία καθώς φαίνεται ότι δεν δίνει τη δυνατότητα, τη «νομιμότητα» στα 
δίγλωσσα παιδιά να εκφράσουν το ποικίλο γλωσσικό ρεπερτόριό τους και 
τις διαφορετικές όψεις των ταυτοτήτων του. Επιβάλλει, συχνά «άρρητα», 
συγκεκριμένες τοποθετήσεις και προσδιορισμούς, που έχουν φυσικοποιη-
θεί και θεωρούνται δεδομένες. Από την άλλη, τα ίδια τα δίγλωσσα παιδιά 
εκφράζουν την συνθετότητα της κοινωνικογλωσσικής πραγματικότη-
τάς τους αναδεικνύοντας ότι όλες οι γλωσσικές και πολιτισμικές πτυχές 
της ταυτότητας είναι εξίσου σημαντικές. Τα ακόλουθα παραδείγματα από 
συνεντεύξεις με παιδιά γυμνασίου φανερώνουν αυτή τη συνθετότητα:

Απόσπασμα συνέντευξης 8
Νίκος (Ρωσία) 
Η μαμά μου μεγάλωσε στη Γεωργία. Δεν είναι ακριβώς από τη Γεωργία. Εκεί 
υπάρχουν πολλά χωριά που μιλάνε ελληνικά.  Ας πούμε η γιαγιά μου δεν έχει 
έρθει ποτέ Ελλάδα και μιλάει ελληνικά, κάποια με διάλεκτο. Ο μπαμπάς μου 
μιλάει ρωσικά, αλλά ο μπαμπάς του ελληνικά. Η μαμά μου μιλάει και αυτή 
ρωσικά, αλλά και τουρκικά….Η γιαγιά μου (από τη μεριά της μαμάς) μιλάει 
ελληνικά και ο παππούς ρώσικα και ελληνικά. Η γιαγιά είναι φιλόλογος και 
ο παππούς ιστορικός. Η γιαγιά με τη μαμά μου μιλάνε ρώσικα και τούρκικα.  

Απόσπασμα συνέντευξης 9
Ριψίμα (Γεωργία)
Μερικές φορές έρχονται οι συγγενείς μου από ’κεί, δεν ξέρουν ελληνικά και 
μιλάμε (στα ρωσικά)… Στην παλιά ιστορία όταν είχανε έρθει οι τούρκοι στη 
Γεωργία, τους είπαν –μου το ’χει πει η γιαγιά μου– ότι ή θ’ αλλάξετε τη 
θρησκεία σας ή τη γλώσσα σας και αυτοί προτίμησαν γλώσσα. Άρα μιλάν  
λίγο τούρκικα, αλλά όχι με τέτοια προφορά, αλλιώτικα λίγο.
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Μέρος Β

Ακολουθούν κείμενα των παιδιών, τα οποία προέρχονται από μαθητές/

τριες μεταναστευτικής καταγωγής από τρία δημοτικά σχολεία και γράφτη-

καν κατά την διάρκεια του μαθήματος της γαλλικής γλώσσας:

Κείμενο 1 

Μας βρίζουν την χώρα.  Με λένε μην μηλάμε ρωσισκά.  Μας λένε να φίγουμε 

από την Ελλάδα. Η κοιρία μας λέη να αγαπώ την Ελλάδα παρά την Ρωσσία 

και νιόθο άσχημα αφτό μας το κάνει η κυρία και δεν μ’αρέση, καλήτερα να 

ήμουν με τους Αράβους παρά με του Έλλινες κε η κυρία μας λέη να μην 

μηλάμε ρώσσικα και να ακούμε γιατί θα ξεχάσουμε τα ελλινηκά αλλά οι 

γονείς μας λένε να μάθουμε ρώσσικα για να μιλάμε σε Ρώσσους και να πάμε 

στη Ρωσσία στην Μόσχα.

Γιώργος (Γάτση, 2009)

Κείμενο 2

Στη Δευτέρα τάξη ένα κοριτσάκι που το λέγαν Μαρία που δεν ήξερε ελλη-

νικά αλλά οι κύριοι δεν την άφηναν να μιλάει Ρωσικά. Έτσι το κοριτσάκι 

έμενε συχνά μόνο.

Στέλιος, 10 χρονών (Γάτση, 2009)

Κείμενο 3

Γεια σας είμαι ο Στέφανος, είμαι γεννημένος στην Ελλάδα όπως όλοι οι 

συγγενείς μου. Μιλάω τη μητρική μου γλώσσα πολύ καλά αλλά πιστεύω 

ότι πρέπει να μαθαίνουμε πολύ καλά άλλες γλώσσες για να επικοινωνούμε 

μαζί με άλλους ανθρώπους. Στην γειτονιά που μένω πολύ μιλάνε ρώσικα 

και αλβανικά. Πιστεύω πως όλοι πρέπει να ξέρουν τουλάχιστον δυο γλώσ-

σες πάνω από τη μητρική τους γλώσσα να ένας λόγος: Μια φορά καθώς 

τριγυρνούσα στο προαύλιο του σχολείου πέρασε ένα παιδί και μου είπε 

κάτι σε άλλη γλώσσα και νόμιζα ότι μου είπε κάτι κακό αλλά όταν ρώτησε 

τους φίλους μου είπαν ότι μου είπε μια καλή κουβέντα. Γι’ αυτό πιστεύω 

πως πρέπει να ξέρουμε κι άλλες γλώσσες για να μη πάθετε το ίδιο. Είμαι ο 

Στέφανος και είμαι 12 χρονών.

(Γάτση, 2010)

Κείμενο 4

Γεια σας! Μιλάω ρώσικα στο σπίτι και όταν μιλάω με γνωστούς που ξέρουν 

τη γλώσσα, γαλλικά στη τάξη των γαλλικών, τούρκικα καμιά φορά με τη 

γιαγιά και αγγλικά στη τάξη αγγλικών.  Επίσης η οικογένειά μου είναι πολύ-
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γλωσση ξέρουμε δηλαδή, ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ρωσικά και τούρ-

κικα. Μιλάω πολλές γλώσσες γιατί οι συγγενείς μου είναι από τη Γεωργία 

κι εκεί μαθαίνουν πολλές γλώσσες.

Νικολέττα (Γάτση, 2009)

Κείμενο 5

(Γάτση, 2010)

Οι παραπάνω μαθητές/τριες-συγγραφείς του περιοδικού Πολύδρομο, 

ζώντας σ’ ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον, επιβεβαιώνουν, για άλλη μια 

φορά, τα θεωρητικά πορίσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας, ενώ, βλέπο-

ντας τα ίδια τους τα σημειώματα να δημοσιεύονται, θεωρούν τους εαυτούς 

τους «υπεύθυνους συνεργάτες» (responsible contributors) (Ball, 1998). H 

διατήρηση της προσωπικής τους πολυσύνθετης ταυτότητας καθώς επίσης 

και της μητρικής τους γλώσσας εκφράζεται στα γραπτά τους κείμενα, 

παρουσιάζοντάς τη ως ένα μεγάλο προνόμιο και όχι ως αναπηρία.

Μία ακόμα παράμετρος, που οφείλουμε να θίξουμε και η οποία αναδει-

κνύεται και από τα σημειώματα των παιδιών, είναι ότι η προώθηση των 

διαφορετικών μητρικών γλωσσών συντελεί στην άμβλυνση των εντά-

σεων, που φυσιολογικά προκύπτουν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον 

ατόμων με διαφορετικές καταβολές. Όπως υποστηρίζει και ο Cummins 

(1996, 1999), όταν ένα στοιχείο της ταυτότητάς μας απειλείται νιώθουμε 

την βαθύτερη ανάγκη να το τονώσουμε. Συγκλίνουσες είναι και οι συζη-

τήσεις της Ομάδας Διανοούμενων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Διαπο-

λιτισμικό Διάλογο όπου, ανάμεσα σε άλλα, πρότειναν «το να διαθέτουν οι 

μετανάστες/τριες, ευρωπαίοι/ες και μη, ευχερή πρόσβαση στη γλώσσα της 

χώρας καταγωγής τους, το να μπορούν να διατηρούν αυτό που θα μπορούσε 

να ονομαστεί γλωσσική και πολιτιστική αξιοπρέπεια, είναι άλλο ένα ισχυρό 
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αντίδοτο κατά του φανατισμού» (Μααλούφ, 2008). Το εν λόγω μήνυμα 

στέλνει και η Γιολάντα παρακάτω:

Κείμενο 6

Τα παιδιά είναι καλό να μαθένουν την μητρική τους γλώσσα γιατι κάποια 

στιγμή θα χρειαστεί, πχ αν πάνε στη χώρα, π.χ αν πάνε στην χώρα που 

γεννήθηκε η μητέρα τους πώς θα μιλήσουν,

Κάποιοι λένε οτι αν μιλήσεις  άλλη γλώσσα σιγα-σιγά θα ξεχνάς τα ελληνικά, 

λάθος αν ξέρεις καλά μια γλώσσα καλά δεν θα την ξεχάσεις ποτέ. Εγώ μικρή 

δεν ήξερα ελληνικά και μιλούσα μόνο ρώσικα και γεωργιανά αλλά δεν τα 

ξέχασα ποτέ. Γι’ αυτό κάντε μια προσπάθεια να μη ξεχάσετε καμία γλώσσα 

που ξέρετε.

Γιολάντα (Γάτση, 2010)

Συζήτηση 

Από τα δεδομένα που παρουσιάσαμε προκύπτει, ανάμεσα σε άλλα ζητή-

ματα, η άμεση ανάγκη διαχείρισης και αξιοποίησης του πολιτισμικού και 

γλωσσικού πλουραλισμού που χαρακτηρίζει την πραγματικότητα των 

μαθητών/τριών στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο, σε όλες πλέον τις βαθμί-

δες. Η υπάρχουσα διγλωσσία ή πολυγλωσσία των παιδιών, αλλά και η 

δηλωμένη διάθεσή τους να την αναπτύξουν περαιτέρω θα πρέπει κάθε 

άλλο από το να αφήνει το σχολείο αδιάφορο. Οι πολύγλωσσοι/ες μαθη-

τές/τριες φαίνεται ότι έχουν πλήρη συνείδηση της μονογλωσσικής πολι-

τικής που επικρατεί στο ελληνικό σχολείο. Αντιλαμβάνονται την ταυτό-

τητά τους ως μια σύνθεση υπό διαπραγμάτευση, άρρηκτα συνδεδεμένη 

με τους τρόπους που αλληλεπιδρούμε, μαθαίνουμε και διδάσκουμε (Βall & 

Ellis, 2007, Norton, 1997, Raible & Nieto, 2003). Θεωρούμε καθοριστικής 

σημασίας την δημιουργία ελεύθερων καναλιών επικοινωνίας των μαθη-

τών/τριών με την ευρύτερη κοινωνία προκειμένου ν’ αναπτυχθούν δεξι-

ότητες βασισμένες στην ευρύτερη ταυτότητά τους. Η γλωσσική επιλογή 

για τον/την πολύγλωσσο/ση μαθητή/τρια δεν είναι μόνο ένα καθοριστικό 

μέσο επικοινωνίας αλλά μια πράξη ταυτότητας (“an act of identity”, Le 

Page & Tabouret-Keller, 1985). Διαφυλάσσοντας την μητρική ή τις μητρι-

κές γλώσσες τους, προστατεύουμε την υπό διαπραγμάτευση ταυτότητά 

τους, το γλωσσικό και πολιτιστικό κεφάλαιό τους (Bourdieu, 1991). Οι 

συγγραφείς μας αρνούνται να «συνεργήσουν» στις κυρίαρχες γλωσσικές 

ιδεολογίες του ελληνικού σχολείου που θεωρούν την διγλωσσία ως ένα 

εμπόδιο στην γλωσσική σχολική τους ανάπτυξη. Ο ειλικρινής και απλός 

τρόπος έκφρασης του γλωσσικού και πολιτισμικού πλούτου των παιδιών 

βρίσκει σύμμαχο το περιοδικό Πολύδρομο, το οποίο δίνει φωνή σε μαθη-
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τές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς που ενδιαφέρονται για τα θέματα της 

διγλωσσίας και του πολυπολιτισμού. Η δημιουργία και αξιοποίηση ανάλο-

γων εργαλείων και μέσων θεωρούμε ότι θα συντελούσε στην αναγνώριση 

της γλωσσικής πολυμορφίας, αλλά και της αξιοποίησής της με θετικό και 

εποικοδομητικό τρόπο, εντός και εκτός σχολείου (Baker, 2003). Εξάλλου, 

όπως έχει γραφτεί, η αλλαγή είναι πιο πιθανό να προκύψει από κάτω προς 

τα πάνω παρά από πάνω προς τα κάτω (Ricento & Hornberger, 1996). 

Ας ευχηθούμε ότι οι παιδικές φωνές θα συμβάλουν στη δημιουργία των 

απαραίτητων προϋποθέσεων για περισσότερη ανεκτικότητα, κατανόηση 

και αποδοχή του «ξένου» ή μη «οικείου» στα ελληνικά σχολεία, τα οποία 

μπορούν να αποτελέσουν σύγχρονα και δυναμικά πεδία πολιτισμικής 

όσμωσης και πλούτου.

•
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Ταυτότητα και γραπτή γλώσσα αλλοδαπών μαθητών 

(αλβανικής και βουλγαρικής καταγωγής) δευτέρας τάξης 

Δημοτικού σχολείου Πατρών - τα ορθογραφικά λάθη τους

Πηνελόπη Φραντζή

 
Εισαγωγή 
Οι σημαντικές αλλαγές  τα τελευταία χρόνια στη σύνθεση του μαθητικού 

πληθυσμού της σχολικής τάξης σε πολυπολιτισμική τάξη, έχει ως αποτέλε-

σμα την αυξανόμενη ανάγκη ερευνητικού ενδιαφέροντος για τους αλλο-

δαπούς μαθητές. H ανίχνευση λαθών και δυσχερειών των δίγλωσσων 

μαθητών στην πρόσληψη και παραγωγή λόγου στην ελληνική γλώσσα 

κυριαρχεί ως ερευνητική κατεύθυνση στο χώρο της εφαρμοσμένης Γλωσ-

σολογίας (Αμπάτη & Ιορδανίδου, 2000). Σύμφωνα με έρευνες του καθη-

γητή Δαμανάκη (Τσοκαλίδου, 2005), οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν ιδιαίτερα 

προβλήματα στους δίγλωσσους μαθητές, αναφορικά με την εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας, κυρίως στον γραπτό λόγο, ειδικότερα στην ορθογρα-

φία και στην κατανόηση εννοιών.

Στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η καταγραφή και η παρουσί-

αση των ορθογραφικών λαθών καθώς και της δυσκολίας που παρουσιά-

ζουν στο γραπτό λόγο οι μονόγλωσσοι αλλοδαποί (Αλβανοί και Βούλγα-

ροι) μαθητές που φοιτούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και 

η  διερεύνηση των αιτιών αυτού του φαινομένου.

Αναφέρουμε τον όρο μονόγλωσσοι μαθητές (και όχι δίγλωσσοι) υπό την 

έννοια ότι οι μαθητές της έρευνάς μας έχουν γεννηθεί στη χώρα κατα-

γωγής τους (Αλβανία και Βουλγαρία) και γνωρίζουν να ομιλούν μόνο 

τη μητρική γλώσσα τους (αντίστοιχα την αλβανική και τη βουλγαρική 

γλώσσα). Ουσιαστικά θα υποστηρίζαμε ότι η έννοια «διγλωσσία» εντάσ-

σεται ως φαινόμενο σε ένα μονογλωσσικό σχολικό σύστημα. Η διγλωσσία 

συνήθως είναι «ιδιωτική» υπόθεση (Σκούρτου, 2005) των μαθητών και των 

οικογενειών τους και δεν απασχολεί τον εκπαιδευτικό. Υπάρχει δηλαδή η 

διγλωσσία αλλά είναι «αόρατη», αφού η σχέση της με τη μαθησιακή πορεία 

του αντίστοιχου μαθητή δεν αφορά τον εκπαιδευτικό και, κατ’ επέκταση, 

ούτε το σχολείο (Σκούρτου, 2005). Η διγλωσσία και η εκμάθηση της ελλη-

νικής ως μητρικής γλώσσας προσεγγίζεται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο για 

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



τις ηλικίες της προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Δεν προβλέπεται η αξιο-

ποίηση της γνώσης της μητρικής γλώσσας των αλλοδαπών μαθητών, ώστε 

να διευκολυνθεί η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας μέσα στο υπάρχον 

εκπαιδευτικό σύστημα. 

Στο πρώτο μέρος της μελέτης μας επιχειρείται μια θεωρητική προσέγ-

γιση της σχέσης γλώσσας (διγλωσσίας) και σχολικής επίδοσης. Το δεύτερο 

μέρος θα αναφερθεί στους στόχους που θέτουν το Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα Αναλυτικά Προγράμ-

ματα Σπουδών (ΑΠΣ) για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Στο τρίτο 

μέρος θα γίνει μια σύντομη αναφορά στις μητρικές γλώσσες των αλλοδα-

πών μαθητών της έρευνας και στο τέταρτο μέρος θα γίνει η παρουσίαση 

και ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων. Τέλος η εργασία θα ολοκληρω-

θεί με την παράθεση των συμπερασμάτων.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σχέση διγλωσσίας και σχολικής επίδοσης - λάθη αλλόγλωσσων μαθητών

Έρευνες έχουν διασαφηνίσει ότι μαθητές με μητρική γλώσσα διαφορετική 

από αυτήν της επίσημης γλώσσας του σχολείου έχουν χαμηλή σχολική 

επίδοση. Η διάκριση «μεταξύ μητρικής γλώσσας και επίσημης γλώσσας 

του κράτους και ο χαρακτηρισμός τους ως πρώτη και δεύτερη γλώσσα 

αντίστοιχα πρέπει να έχει ως στόχο μόνο τον προσδιορισμό της φυσικής 

σειράς εκμάθησης μιας γλώσσας σε παιδιά εθνικών μειονοτήτων» 

(Κρομμύδα, χ.χ.). Σύμφωνα με την θεωρία αλληλεξάρτησης των γλωσσών 

(Cummins, 2000) βασική συνέπεια για τη μάθηση της δεύτερης γλώσσας 

και τη μάθηση μέσω της δεύτερης γλώσσας είναι η αντίληψη των γλωσσών 

ως πλέγματος σχέσεων (Σκούρτου, 2002). Η ικανοποιητική ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων των δίγλωσσων μαθητών και των μαθητών που είναι μέλη 

γλωσσικών μειονοτήτων, στη διαπροσωπική επικοινωνία ερμηνεύεται 

συχνά ως έγκυρος δείκτης της συνολικής ικανότητάς τους στη γλώσσα. 

Αυτό όμως συνιστά παρανόηση, αφού δεν έχουν αναπτύξει ανάλογα με την 

επικοινωνιακή δεξιότητα την ακαδημαϊκή γλωσσική ικανότητα που απαιτεί 

η γλώσσα του σχολείου, γεγονός που αποτελεί τη βασικότερη αιτία των 

χαμηλών επιδόσεών τους (Κρομμύδα, χ.χ.). Για το λόγο τούτο οι μαθητές 

αυτοί χρειάζονται κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξη προκειμένου να 

αξιοποιήσουν τη γνώση και τις γλωσσικές ικανότητες, που ήδη κατέχουν, 

ώστε να μπορέσουν να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν επαρκώς τις 

γλωσσικές ακαδημαϊκές ικανότητές τους (Κρομμύδα, χ.χ.). Η αξιοποίηση 

του γλωσσικού και πολιτισμικού κεφαλαίου των δίγλωσσων μαθητών/
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τριών και η συνέχιση της διγλωσσίας τους συμβάλλει στη γλωσσική, 

γνωστική, ακαδημαϊκή  και κοινωνική ανάπτυξή τους (Cummins, 2001).  

Από τα αποτελέσματα της έρευνας των Βλάχου & Παπαδημητρίου 

(2004), διαπιστώθηκε ότι τα αλλόγλωσσα παιδιά εξακολουθούν να εμφα-

νίζουν δυσκολίες στο γραπτό λόγο σε σχέση με τους γηγενείς συμμαθη-

τές τους, ακόμα και μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 

πέντε ετών) παραμoνής στη χώρα μας (Αμπάτη & Ιορδανίδου, 2001). 

Οι δίγλωσσοι μαθητές, όταν τραβούν την προσοχή του εκπαιδευτικού, 

συχνά είναι είτε άριστοι, είτε πολύ αδύναμοι στις επιδόσεις τους, υποστη-

ρίζει η Σκούρτου. Σε χαρτογραφήσεις των Βρατσάλη και Σκούρτου (2000) 

που έγιναν σε περιοδικά διαστήματα στην περιοχή της πόλης της Ρόδου, 

η άποψη του εκπαιδευτικού για τον «κακό» ή «άριστο» δίγλωσσο μαθητή 

συνοψίζεται στο εξής: ο μαθητής αδυνατεί να μάθει επειδή είναι δίγλωσσος, 

ο μαθητής είναι άριστος παρ’ όλο που είναι δίγλωσσος. Αυτή η άποψη βασί-

ζεται στην πεποίθηση ότι η διγλωσσία αντιπροσωπεύει ένα πρόβλημα. Γι’ 

αυτό δεν ξενίζει το δάσκαλο η σχολική αποτυχία δίγλωσσων μαθητών. Εκεί 

όπου διαπιστώνεται σχολική επιτυχία δίγλωσσων μαθητών, αυτό εκλαμβά-

νεται ως εξαίρεση. Στο επίπεδο της ερμηνείας, η σχολική επίδοση δίγλωσ-

σων μαθητών συχνά τοποθετείται στα αντίθετα άκρα (και όχι σ’ όλο το 

εύρος) ενός άξονα που ορίζεται από τη σχολική ‘επιτυχία’/‘αποτυχία’. Δεν 

θεωρείται δηλαδή αυτονόητο ότι οι δίγλωσσοι μαθητές είναι δυνατόν ν’ 

αντιπροσωπεύονται, όπως και οι μονόγλωσσοι συμμαθητές τους, σε όλα 

τα επίπεδα γλωσσικής και γνωστικής ανάπτυξης που διαπιστώνονται σε 

μια τάξη (Χατζηδάκη & Γακούδη, 2000). 

Από την άλλη πλευρά η ‘επαρκής’ γλωσσομάθεια δεν προσδιορίζεται 

με τρόπο κοινά αποδεκτό. Ο Cummins (2000) τονίζει σε πολλά κείμενά 

του ότι το κριτήριο για την ‘επάρκεια’ στη γλώσσα είναι ένα ζήτημα που 

έχει επανειλημμένα οδηγήσει τους εκπαιδευτικούς σε λάθος χειρισμούς με 

μακροχρόνιες συνέπειες για τους δίγλωσσους μαθητές. 

Μελέτη των Scheele Anna F. et al. (2010) σχετικά με τη γλωσσική 

επίδοση των μονόγλωσσων και δίγλωσσων μαθητών και το γλωσσικό 

περιβάλλον ερευνά τη σχέση μεταξύ ορθογραφικών ασκήσεων και ασκή-

σεων λεξιλογίου σε δείγμα μονόγλωσσων Ολλανδών μαθητών, δίγλωσ-

σων μεταναστών Μαροκο-Ολλανδών μαθητών, Τουρκο-Ολλανδών μαθη-

τών και Τούρκων μαθητών με την ολλανδική γλώσσα ως μητρική γλώσσα. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι Ολλανδοί μαθητές 

συγκέντρωσαν υψηλότερη βαθμολογία από τους δίγλωσσους μαθητές στις 

σχετικές ασκήσεις.

Παρόμοιες αντιλήψεις εκφράζονται στο άρθρο του Agirdag (2010) ο 

οποίος εξετάζει την εικόνα των μαθητών – φυσικών ομιλητών της βελγι-
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κής γλώσσας και  των Τούρκων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 
βελγικά σχολεία. Σύμφωνα με την έρευνα του Agirdag, ενώ ένα αυξανόμενο 
μέρος εμπειρικών μελετών σημειώνει τα εκπαιδευτικά οφέλη της διγλωσ-
σίας, εν τούτοις η διγλωσσική μειονότητα των μαθητών πιέζεται από το 
σχολικό σύστημα να αποβάλλει τη μητρική γλώσσα. Οι δίγλωσσοι μαθη-
τές, υποστηρίζει ο Agirdag, θεωρούν τη μητρική γλώσσα τους ως εμπόδιο 
στην ακαδημαϊκή πρόοδό τους, εγκρίνουν τη χρήση μόνο της μίας γλώσ-
σας του σχολείου και επίσης ότι η μονογλωσσία επιβάλλεται στους μαθη-
τές ακόμη και με τη μέθοδο της τυπικής τιμωρίας σε περίπτωση χρήσης 
της μητρικής γλώσσας από τους ίδιους τους μαθητές στο σχολικό χώρο, 
ακόμη και με αποκλεισμό των αλλόγλωσσων στις πολιτιστικές εκδηλώσεις 
του σχολείου. Σε αντίστοιχη έρευνα της Τσοκαλίδου στον ελληνικό χώρο, 
οι μαθητές αλβανικής καταγωγής ως γλώσσα προτίμησής τους, επέλεξαν 
την ελληνική γλώσσα, εφόσον φοιτούν σε μονόγλωσσα, ελληνικά δημο-
τικά σχολεία.

Η χρήση της μειονοτικής γλώσσας στο σχολείο είναι επιλογή των μαθη-
τών. Στο σχολικό πλαίσιο επιλέγουν να μιλούν αποκλειστικά ελληνικά, 
τόσο στην τάξη όσο και στις μεικτές παρέες τους στο διάλειμμα και δεν 
θέλουν ή δεν ξέρουν να μιλήσουν αλβανικά στο σχολείο. Τα παιδιά επιλέ-
γουν να μιλούν αποκλειστικά την ελληνική γλώσσα στο επίσημο πλαίσιο 
της τάξης ή τη σιωπή, όταν δεν έχουν τα γλωσσικά μέσα να συμμετάσχουν 
στην κοινότητα μάθησης που δημιουργείται στην τάξη, ακόμη και στις 
περιπτώσεις που δεν έχουν αναπτύξει πολύ καλή προφορική ικανότητα 
στη δεύτερη γλώσσα. Η χρήση της ελληνικής τους προδίδει την επιθυμητή 
ταυτότητα του μαθητή (learner identity) που τους επιτρέπει να συμμετέ-
χουν στην κοινότητα μάθησης και να κερδίζουν την αναγνώριση-αποδοχή 
δασκάλου/ας και συμμαθητών/τριών. 

Από την εμπειρία που υπάρχει πια σε διεθνές επίπεδο (τόσο στα πλαί-
σια οργανωμένων διγλωσσικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων όσο και 
στα πλαίσια ερευνητικών μετρήσεων), η Σκούρτου (2002) καταλήγει στα 
εξής: τα μαθησιακά προβλήματα εμφανίζονται όταν υπάρχει καταπίεση 
των άλλων γλωσσών των μαθητών (σύμφωνα με τη θεωρία του Cummins), 
άρα και της διγλωσσίας τους, οι υψηλές επιδόσεις συνδέονται με την απρό-
σκοπτη ανάπτυξη της διγλωσσίας των μαθητών. Με άλλα λόγια, όχι το 
φαινόμενο της διγλωσσίας καθαυτό, αλλά η πρακτική καταπίεση ή περι-
θωριοποίηση της διγλωσσίας συμβάλλει στα μαθησιακά προβλήματα. 
Όπου η γλώσσα που ομιλείται στο σπίτι περιφρονείται στο σχολείο, το 
παιδί πιθανόν να αισθανθεί ότι υπονομεύεται: “η πολιτιστική κληρονο-
μιά και η γλώσσα του συγκεκαλυμμένα στιγματίζονται ως μειονέκτημα 
που πρέπει να εξαλειφθεί” (Lambert, 1990). Κάτω από τέτοια επίθεση, 
οι μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού μπορούν μόνο να χειροτερεύσουν. 
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Στα παιδιά που δεν είναι ψυχολογικά και συναισθηματικά εφοδιασμένα να 

χειρίζονται τη διγλωσσία, μπορεί να επηρεαστεί η διανοητική και συναι-

σθηματική τους ανάπτυξη, αυξάνοντας με τη σειρά τους το άγχος και την 

ανησυχία, σύμφωνα με την άποψη του καθηγητή Ολλανδικής Γλωσσολο-

γίας  Ludo Beheydt. Τα δίγλωσσα άτομα δεν λειτουργούν ως μονόγλωσσα 

σε δύο γλώσσες, αλλά χαράζουν τον ενδιάμεσο δικό τους γλωσσικό χώρο, 

ο οποίος δεν απαρτίζεται από ξεχωριστά γλωσσικά συστήματα αλλά συνι-

στά ένα συνεχές, που συγκροτείται από ένα μίγμα από κουλτούρες και 

οπτικές γωνίες. 

Σημαντικός είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν οι γονείς στην εκμά-

θηση της γλώσσας της χώρας καταγωγής (και κατ’ επέκταση στη σχολική 

επίδοσή τους), αλλά και της γλώσσας της χώρας μετανάστευσης. Η 

δίγλωσση εκπαίδευση είναι περισσότερο επιτυχημένη, όταν και οι δύο 

γλώσσες και πολιτισμοί εκτιμώνται πολύ τόσο από τους δύο γονείς όσο 

και από το κοινωνικό περιβάλλον.

Θα αναφέρουμε στο σημείο αυτό τελείως ενδεικτικά καθώς δεν αφορά 

το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας έρευνας αλλά το ευρύτερο πλαί-

σιο της διγλωσσίας ότι στις ψυχογλωσσολογικές θεωρίες το γλωσσικό 

σύστημα, το οποίο δομείται και αφομοιώνεται από το μαθητή της δεύτε-

ρης γλώσσας κατά τη διαδικασία της επαφής και διαδοχικής αντιπαράθε-

σης του μητρικού του γλωσσικού κώδικα με τη γλώσσα στόχο, οριοθετεί-

ται ως «διαγλώσσα» (Βάμβουκας, Μ., Χατζηδάκη, Α. στο Σιταρένιου, Δ., 

2001). Ο όρος διαγλώσσα (interlanguage) αναφέρεται στο ενδιάμεσο μετα-

βατικό γλωσσικό σύστημα της δεύτερης ή ξένης γλώσσας που συγκροτεί 

ο μαθητής με απώτερο σκοπό την εκμάθησή της. Νεότερες έρευνες που 

έχουν ασχοληθεί με τη σημαντικότητα της διαγλώσσας, υιοθετούν την 

άποψη πως η διαγλώσσα μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την εφαρμογή 

ενός περιγραμματικού-ερμηνευτικού μοντέλου απόκτησης/εκμάθησης 

της δεύτερης γλώσσας. Το περιγραφικό-ερμηνευτικό μοντέλο θεμελιώνε-

ται από τις διαδικασίες, τους μηχανισμούς και τις αρχές που ακολουθούν 

οι αλλόγλωσσοι μαθητές όσο προοδεύουν στην απόκτηση της δεύτερης 

γλώσσας. Ένα αναλυτικό πρόγραμμα που λαμβάνει υπόψη του τις γλωσ-

σικές ιδιαιτερότητες των μαθητών και συμβαδίζει με τα εξελικτικά στάδια 

της μητρικής γλώσσας τους και τα στάδια μετάβασης από τη μητρική 

γλώσσα στην ελληνική, συνεισφέρει στην αποτελεσματική εκμάθηση της 

ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Δεν θα αναφερθούμε περαιτέρω σε αυτό 

το ζήτημα καθώς το ερευνητικό πεδίο μας απέχει κατά πολύ από την ψυχο-

γλωσσολογική αυτή θεώρηση.

Τα λάθη των αλλόγλωσσων μαθητών μπορεί να νοηθούν όχι ως λάθη 

αλλά ως αναμενόμενη μεταβατική μορφή της ανάπτυξης των δομών της 
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προς εκμάθηση δεύτερης γλώσσας. Τα ορίζουμε βέβαια και ως λάθη επειδή 

προέρχονται από ανεπαρκή γνώση της γλώσσας και έλλειψη γλωσσικής 

ικανότητας, ώστε ερμηνεύοντάς τα μπορούμε να βοηθηθούμε σχετικά με 

τον τρόπο που ο μαθητής επεξεργάζεται τα δεδομένα της νέας γλώσσας.

Τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ θέτουν στόχους για την εκμάθηση της ελληνικής 
γλώσσας 

Kάθε δάσκαλος θεωρεί πρωταρχικό του καθήκον να μεταδώσει τους 

κανόνες της ορθής γραφής στους μαθητές του. Συχνά μάλιστα αυτό στην 

πράξη  συμβαίνει με υπερβάλλοντα, θα λέγαμε, ζήλο, για λόγους που 

σχετίζονται με την εκτίμηση που τρέφουν οι εκπαιδευτικοί για την αξία της 

ορθογραφίας ως μορφωτικού δείκτη του σύγχρονου ανθρώπου. Μάλιστα, 

μια από τις πιο σταθερές τους ανησυχίες για το επίπεδο της σημερινής 

στοιχειώδους εκπαίδευσης έχει να κάνει με τα πολλά και αδικαιολόγητα 

λάθη που βλέπουν να κάνουν οι μαθητές τους. 

Ο ειδικός σκοπός του αναλυτικού προγράμματος της ελληνικής γλώσ-

σας για το μαθητή του δημοτικού σχολείου είναι να μάθει να χειρίζεται όσο 

το δυνατόν καλύτερα την ελληνική γλώσσα: να την καταλαβαίνει, να την 

ομιλεί, να τη διαβάζει, να τη γράφει με άνεση, ώστε να συμμετέχει ενεργά 

στη σχολική και την ευρύτερη κοινωνία του (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2002). Επίσης, 

εκτός των άλλων, πρέπει να εκτιμά και να σέβεται τη γλώσσα του άλλου 

και να συμβιώνει αρμονικά με αλλόγλωσσους.

 Όσον αφορά τον αλλοδαπό μαθητή, τον ενταγμένο στην τάξη, στην 

οποία χρησιμοποιείται η ελληνική ως μητρική γλώσσα, έχει προβλεφθεί  

από τα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ:

1 μέσα σε πλαίσιο φυσικής επικοινωνίας να εσωτερικεύσει αβίαστα 

ορισμένες δύσκολες γι’ αυτόν γλωσσικές δομές της ελληνικής 

γλώσσας,

2 να βιώσει μέσα από την γλώσσα τον ελληνικό πολιτισμό και να 

υιοθετήσει θετική στάση απέναντί του.

Σκοπός του γραπτού λόγου για τη Β΄ τάξη είναι η ανάπτυξη της ικανό-

τητας του παιδιού να γράφει και να διατυπώνει γραπτά νοήματα (ΔΕΠΠΣ-

ΑΠΣ, 2002). Πιο ειδικευμένοι στόχοι είναι ο μαθητής να μάθει να αντιγράφει 

σωστά και να γράφει σωστά με σχετική ταχύτητα και με αισθητικώς αποδε-

κτά γράμματα. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την καλλιέργεια συνη-

θειών ορθής γραφής, τονισμού και στίξης, με τη γραφή γνωστών λέξεων 

κ.ά. (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2002). Ο μαθητής επίσης ασκείται να είναι σε θέση:
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1 να αντιλαμβάνεται την ανάγκη να ξαναγράψει ένα κείμενο, για να 

το βελτιώσει με βάση τις παρατηρήσεις τις δικές του ή των άλλων, 

2 να διαπιστώνει ότι επικοινωνεί καλύτερα με τους άλλους, όταν 

χρησιμοποιεί τις κατάλληλες λέξεις, στη σωστή θέση τους (όταν 

δηλαδή τα γραπτά είναι σωστά από γραμματική και συντακτική 

άποψη) και 

3 όταν λαμβάνει υπόψη του την περίσταση επικοινωνίας (ΔΕΠΠΣ-

ΑΠΣ, 2002).

Οι μητρικές γλώσσες των αλλοδαπών μαθητών της έρευνας

Θα αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με 

τις δύο μητρικές γλώσσες των αλλοδαπών μαθητών της έρευνας μας, οι 

οποίες θα μας φανούν χρήσιμες κατά την παρουσίαση και ανάλυση των 

δεδομένων της έρευνάς μας. 

Η αλβανική γλώσσα έχει δανειστεί έναν πολύ μεγάλο αριθμό λέξεων 

από γειτονικές γλώσσες. Ανήκει στις ανεξάρτητες γλώσσες και γράφε-

ται με το λατινικό αλφάβητο. Η αλβανική γλώσσα έχει 36 γράμματα που 

αντιστοιχούν σε 36 ήχους (7 φωνήεντα και 29 σύμφωνα). Οι αλβανικές 

λέξεις έχουν μη ηχηρούς ή άηχους φθόγγους  και προφέρονται μόνο με 

έναν τρόπο. Η σωστή προφορά των γραμμάτων εξασφαλίζει τη σωστή 

προφορά των λέξεων. Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε ενδεικτικά κάποια 

γράμματα, όπως το «γ» και το «χ» της ελληνικής γλώσσας, τα οποία δεν 

υπάρχουν στο αλβανικό αλφάβητο: 

το h προφέρεται σαν h στη λέξη her 

το j προφέρεται σαν  y στη λέξη year 

το xh προφέρεται σαν  j στη λέξη jester

Η βουλγαρική γλώσσα ανήκει στις σλαβικές γλώσσες. Η επίσημη 

γλώσσα γράφεται με το κυριλλικό αλφάβητο. Στον παρακάτω πίνακα 

βλέπουμε ενδεικτικά κάποια φωνήματα/φθόγγους, όπως το «γ» και το «χ» 

της Ελληνικής τα οποία απουσιάζουν από το φωνολογικό σύστημα της 

βουλγαρικής:

 

Г г /ɡ/ ή /ɟ/ g as in “god”

Й й /j/ y as in “yes”

Х х /x/ ch as in Scottish “loch”
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Μεθοδολογία - Παρουσίαση - Ανάλυση ερευνητικών δεδομένων 

Δείγμα έρευνας
Έχοντας ως στόχο την ποιοτική και σε βάθος ανάλυση των σχετικών ζητη-

μάτων της ορθής γραφής των λέξεων, επικεντρώσαμε την έρευνά μας σε 

μία σχολική τάξη ενός Δημοτικού Σχολείου αστικής περιοχής των Πατρών, 

έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα ένα περιορι-

σμένο ερευνητικό δείγμα μαθητών και, εκ των υστέρων, δίγλωσσων μαθη-

τών, με το οποίο θα είχαμε αναπτύξει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Αν 

και το δείγμα μας περιορίστηκε σε 13 μαθητές (4 γηγενείς και 9 αλλοδα-

πούς), καθώς αυτή ήταν η δυναμικότητα του συγκεκριμένου τμήματος, 

θεωρούμε ότι η ποσοτική αδυναμία των ερευνητικών δεδομένων μας αντι-

σταθμίζεται από την ποιοτική διάστασή τους.

Η ερευνητική πορεία για τη συλλογή του υλικού αποτελείται από την 

καταγραφή του γραπτού υλικού στη Β΄ τάξη (Οκτώβριος 2009 – Μάιος 

2010) και επί καθημερινής βάσεως όλων των λέξεων που υπαγορεύονταν 

ως ορθογραφία από τον εκπαιδευτικό είτε γράφονταν από τους ίδιους 

τους μαθητές στην παραγωγή γραπτού λόγου (έκθεση) κατά τη μαθησιακή 

διαδικασία.

 Η γνώση της ελληνικής γλώσσας για τους μαθητές αυτούς ήταν ελάχι-

στη. Ομοίως και για τις οικογένειές τους, εφόσον είχαν χρόνο παραμονής 

στην Ελλάδα 1-2 μήνες, σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα που είχαν επισυ-

ναφθεί στο αρχείο της σχολικής μονάδας. Οι μαθητές από την έναρξη της 

σχολικής χρονιάς παρακολουθούσαν το Τμήμα Ένταξης το οποίο υποβοη-

θούσε το διδακτικό έργο του εκπαιδευτικού.

Οι μαθητές της έρευνάς μας από μονόγλωσσοι γίνονται δίγλωσσοι 

εφόσον στη σχολική τάξη διδάσκονται την εκμάθηση της ελληνικής γλώσ-

σας, ενώ στο οικογενειακό περιβάλλον εξασκούν μόνο τη μητρική γλώσσα 

τους.

Δεδομένα έρευνας
Ενδεικτικά, μετά τη συλλογή του υλικού κατά τη διάρκεια της έρευνας 

καταγράφηκαν τα δεδομένα και έχουν την ακόλουθη μορφή. Στη μία στήλη 

(Ελληνική λέξη) παρατηρούμε τις λέξεις τις οποίες έπρεπε να έχουν γράψει 

οι μαθητές στο γραπτό λόγο τους και στη δεύτερη στήλη (Γράφει) σημειώ-

νονται αυτές οι λέξεις τις οποίες είχαν τελικά γράψει οι μαθητές.
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Ελληνική λέξη Γράφει
Ελληνική 

λέξη Γράφει 

πήγε πήχε γιαγιά ιαια

μέχρι μέκρι καιρό χαιρό

Χριστούγεννα Κριστούγεννα ήθελα ήφελα

έχω έκω γαλήνη γκαλήνη

Πορτογαλία Πορτοκαλία γουρούνι (χ)ουρούνι
αποχαιρε-

τήσουμε

αποκερετή-

σουμε
γιος ιος

χώρες γώρες κιθάρα χιθάρα

για ια εκεί εχεί

βάτραχος βάτρακος γενέθλια χενέθλια

πορτοκαλί πορτοχαλί κυνηγητό κυνηγκιτό

καμιά χαμιά γονείς γκονείς

χτίζουμε γτίζουμε διασχίζω διασκίζω

χαμηλό καμηλό
κοντόχο-

ντρος
χοντόχοντρος

Κύκλωπας Χύκλωπας
συγχαρη-

τήρια
συκαρητήρια

μαγαζί μακαζί μύγες μύγκες

αστεράκι αστεράχι ογδόντα οκδόντα

έκτος έχτος διασκέδαζαν διασχέδαζαν

γκρι γρι άκουγαν άγκουγαν

Χουζούρης Κουζούρης εκεί εχεί

κουδούνι γουδούνι γενέθλια χενέθλια

τρέχουμε τρέκουμε κυνηγητό κυνηγκιτό

αυτοκίνητο αυτοχίνητο κεφάλι κεθάλι

Ανάλυση δεδομένων
Οι μαθητές του δείγματός μας έρχονται στο ελληνικό σχολείο με πρώτη 

γλώσσα διαφορετική (αλβανική και βουλγαρική γλώσσα) από την Ελλη-

νική. Η δεύτερη γλώσσα τους, η ελληνική, την οποία θέλει να ενισχύσει 

ο εκπαιδευτικός, αφού είναι το εργαλείο για τη μάθηση όλων των άλλων 

γνωστικών αντικειμένων, διδάσκεται ερήμην της πρώτης αλλά μαθαί-

νεται σε αλληλεξάρτηση με αυτήν. Τι σημαίνει αυτό: «Ο μαθητής για να 

μάθει το οποιοδήποτε περιεχόμενο μαθήματος που του διδάσκεται στην 
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πιο αδύναμή του γλώσσα, ενεργοποιεί έννοιες που γνωρίζει ήδη από την 

πρώτη του γλώσσα. Αξιοποιεί δηλαδή ο μαθητής το ήδη γνωστό για να 

κατανοήσει το άγνωστο. Αυτό για τον εκπαιδευτικό συχνά γίνεται ορατό 

κυρίως στο επίπεδο μεταφοράς γλωσσικών στοιχείων από τη μια γλώσσα 

στην άλλη και κυρίως ως γλωσσικό λάθος» (Σκούρτου, 2000). 

Σταδιακά τα παιδιά αρχίζουν να διαχωρίζουν τα δύο γλωσσικά συστήματα, 

όχι μόνο δομικά, αλλά και λειτουργικά. Η βαθμιαία αυτή διαφοροποίηση 

λαμβάνει χώρα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, δηλαδή πρώτα 

διαχωρίζονται τα φωνολογικά και λεξιλογικά συστήματα και έπειτα το 

συντακτικό (Παπάνης, 2009). 

Τα λάθη, όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, κατηγοριοποιού-

νται σε λάθη φωνολογικού τύπου δηλαδή προσθέσεις, αφαιρέσεις και αντι-

καταστάσεις φθόγγων, λάθη που αλλοιώνουν την ακουστική εικόνα της 

λέξης, δηλαδή η λέξη «βάτραχος» θα γραφτεί από τον αλλοδαπό μαθητή 

ως «βάτρακος» επειδή στο αλβανικό και στο βουλγαρικό αλφάβητο  δεν 

υπάρχει ξεκάθαρο το φώνημα «χ», ώστε να το αντιστοιχίσουν οι μαθητές 

μέσω εσωτερικής διαδικασίας με την ήδη γνωστή μητρική γλώσσα τους 

και να καταλήξουν στην ορθογραφημένη αποτύπωση της λέξης. Το πιο 

κοντινό φώνημα που μπορούν να βρουν καθώς προσπαθούν να γράψουν 

τη συγκεκριμένη λέξη είναι το «κ», το οποίο και χρησιμοποιούν.

Στη βουλγαρική γλώσσα υπάρχει μόνο το φώνημα «γκ» και όχι το «γ», 

γι’ αυτό όταν πρέπει να γράψουν τη λέξη «μύγες», οι μαθητές σκέφτονται 

ότι το μόνο κοντινό στην ήδη γνωστή τους μητρική βουλγαρική γλώσσα 

είναι το φώνημα «γκ» και έτσι γράφουν τη λέξη «μύγκες».

Επειδή στην αλβανική γλώσσα δεν υπάρχει το φώνημα «γ», οι μαθητές 

γράφουν τη λέξη «κυνηγητό» ως «κυνηγκητό» για να φανεί ότι γράφουν 

κάτι πιο έντονα.

Αυτό συμβαίνει γιατί τα παιδιά γλωσσικών μειονοτήτων υστερούν σημα-

ντικά στην ακουστικο-φωνητική δίοδο επικοινωνίας, δηλαδή στην  ακου-

στική πρόσληψη και συσχέτιση των πληροφοριών (Βλάχος et al., 2004). 

Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της έρευνας μας δείχνουν την υψηλή σχέση της φωνολο-

γικής επίγνωσης με την ευχερή αποκωδικοποίηση αλλά και με την ορθο-

γραφική ικανότητα. Η αξιολόγηση του επιπέδου φωνολογικής επίγνω-

σης των μαθητών που εκδηλώνουν δυσκολίες στο χειρισμό του γραπτού 

λόγου, είναι πολύ πιθανό να αναδείξει έλλειμμα φωνολογικής επεξεργα-

σίας που στην περίπτωση αυτή αποτελεί διδακτικό στόχο. Ως εκ τούτου 

ο λόγος εδώ δε γίνεται για γράμματα καθώς πρόκειται για μια διαδικασία 
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προφορική αλλά για φωνήματα, τα οποία στους μαθητές αναφέρονται ως 

φωνές. Η λέξη [είχα] δηλαδή, μπορεί να έχει τέσσερα γράμματα έχει όμως 

μόνο τρία φωνήματα και με βάση αυτά γίνεται οποιοσδήποτε χειρισμός 

απαιτείται. Η διορθωτική παρέμβαση απαιτεί από το μαθητή να ξεχάσει 

την ορθογραφική του γνώση και να προβεί σε ακουστική ανάλυση. 

Ο εκπαιδευτικός που έχει ενημερωθεί για τα δύο αλφάβητα (αλβανικό και 

βουλγαρικό), δείχνει στο μαθητή πώς να σκέπτεται, ώστε να φτάσει στην 

ορθή γραφή:

 Πόσο μοιάζει οπτικά το σωστό με το λάθος;           πή[γ]ε – πή[χ]ε

  Πόσο μοιάζει ακουστικά το σωστό με το λάθος;     πή[j]ε – πή[h]ε.

 Άρα γράφει: πήγε.

Ο εκπαιδευτικός αναρωτιέται με ποιο τρόπο η πρώτη γλώσσα των μαθη-

τών του επηρεάζει τη μάθηση της ελληνικής και κατ’ επέκταση τη σχολική 

επίδοσή τους, ώστε με τις επιπλέον γνώσεις να χρησιμοποιήσει τις κατάλ-

ληλες δραστηριότητες για την αντιστοιχία των φωνημάτων των δύο γλωσ-

σών που δυσκολεύουν την προφορά και ορθογραφημένη γραφή των 

λέξεων των μαθητών. 

Η αλβανική και βουλγαρική γραμματική βοηθάει σε αυτή την τακτική: 

στην αλβανική γλώσσα δεν υπάρχει το φώνημα [γ] οπότε οι μαθητές 

προσπαθώντας να το προφέρουν με τον καλύτερο τρόπο, το ηχητικό 

αποτέλεσμα είναι το ελληνικό φώνημα [χ] είτε [γκ]. Η παρέμβαση του 

εκπαιδευτικού εδώ προς την πορεία της ορθής φωνολογικής απόδοσης και 

ενημερότητας μπορεί να είναι η αντιστοίχιση του ελληνικού φωνήματος με 

το πιο κοντινό φώνημα του αλβανικού ή βουλγαρικού αλφάβητου. Ο μαθη-

τής θα διευκολυνθεί από τον εκπαιδευτικό προκειμένου να βρει συσχετί-

σεις και αντιστοιχίσεις ηχητικές και οπτικές των φωνημάτων με το δικό 

του αλφάβητο, προκειμένου να καταλήξει στην ορθή γραφή των λέξεων. 

Παρακάτω παραθέτουμε ένα δείγμα συσχετίσεων που θα βοηθούσε κατά 

πολύ τον αλλόγλωσσο μαθητή:

Γράφω μύ[γ]ες (και όχι μύ[γκ]ες) γιατί μύ[j]ες = μύ[γ]ες,  επειδή [j] = [γ]

Γράφω [κ]ιθάρα  (και όχι [χ]ιθάρα) γιατί [q]ιθάρα = [κ]ιθάρα, επειδή [q ] 

= [κχ]

Γράφω [κ]αι  (και όχι [χ]αι) γιατί [q]αι = [κ]αι, επειδή [q ] = [κχ]

Γράφω [γ]ια[γ]ιά  (και όχι ιαιά) γιατί [j]ια[j]ιά = [γ]ια[γ]ιά, επειδή [j] = [γ].
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H έννοια της αλληλεξάρτησης των γλωσσών είναι εδώ κεντρική: Οι 

γλώσσες δεν μαθαίνονται ως κλειστά αυτόνομα συστήματα αλλά σε αλλη-

λεξάρτηση μεταξύ τους, πρώτα στο επίπεδο των εννοιών και δευτερευ-

όντως στο επίπεδο των γλωσσικών δομών. Στο βαθμό που αυτό γίνεται 

κατανοητό, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για να επέμβει ο εκπαιδευτικός 

με στόχο τη μεγιστοποίηση του παιδαγωγικού/γλωσσικού οφέλους που 

προκύπτει από την εμπειρία της διγλωσσίας. 

Αν προσεγγίσουμε τις σχολικές εμπειρίες (πάνω σ’ έναν άξονα που τα 

άκρα του ορίζονται από τις έννοιες σχολική ‘επιτυχία/αποτυχία’) δίγλωσ-

σων μαθητών μέσα από το πρίσμα της γλωσσικής αλληλεξάρτησης, τότε 

μπορούμε να πούμε ότι ‘καλός’ μαθητής γίνεται εκείνος ο δίγλωσσος που 

αναπτύσσει παράλληλα και τις δύο γλώσσες του, ενώ ‘κακός’ μαθητής 

γίνεται εκείνος ο δίγλωσσος, στον οποίο απαγορεύτηκε ή δεν δόθηκε η 

ευκαιρία να κάνει το ίδιο (Σκούρτου, 2000). Αν μελετήσουμε τα προγράμ-

ματα δίγλωσσης εκπαίδευσης που πραγματοποιούνται ανά τον κόσμο, 

παρατηρούμε ότι επιτυχία παρουσιάζουν εκείνα τα προγράμματα που εν 

τέλει αποσκοπούν στην ανάπτυξη και των δύο γλωσσών και όχι επιλεκτικά 

στην ανάπτυξη μίας εκ των δύο γλωσσών του δίγλωσσου μαθητή (Σκούρ-

του, 2000).

Έχοντας αυτές τις γνώσεις ο εκπαιδευτικός, δεν θα σταθεί στην επιφά-

νεια των ‘λαθών’ των δίγλωσσων μαθητών του, αλλά θα αναρωτηθεί 

πότε και πώς ο δίγλωσσος μαθητής ξεπερνά αυτά τα ‘λάθη’. Σ’ αυτή την 

περίπτωση δεν βοηθά η διόρθωση των ‘λαθών’ με κόκκινο μολύβι, αλλά 

η σύγκριση ανάμεσα στην πρώτη γλώσσα του μαθητή και την ελληνική 

(Σκούρτου, 2000), όπως παρουσιάσαμε στις παραπάνω δραστηριότητες.

Η ενθάρρυνση της διγλωσσίας των παιδιών συμβάλλει, ανάμεσα στα 

άλλα, στην καλύτερη σύνδεση του σχολείου με τις δίγλωσσες οικογένειες 

και κοινότητες στις οποίες ζουν τα παιδιά, στην τόνωση της ταυτότητας 

και της αυτοεκτίμησής τους.  

 Ως προς τη μεθοδολογία πρέπει να ακολουθούνται συγκεκριμένα 

βήματα:

1. Προτεραιότητα πρέπει να έχει η φυσική γλωσσική ικανότητα του 

παιδιού, ώστε να ενισχύεται η αυτοπεποίθησή του και η αξιοσύνη του.

2. Να προηγείται η ομιλία και να ακολουθεί η ορθογραφία, ώστε τα 

παιδιά να ξεπεράσουν το στάδιο της «φωνητικής ορθογραφίας». 

Οι λέξεις που μαθαίνουμε κτίζονται πάνω σε έννοιες που γνωρίζουμε: 

οι μονόγλωσσοι στα πλαίσια της ίδιας γλώσσας, οι δίγλωσσοι στα πλαίσια 

της πιο δυνατής γλώσσας. Το ίδιο γεγονός από την αντίστροφη πλευρά: 

αν δεν έχουν οικοδομηθεί (στα πλαίσια μιας ή περισσοτέρων γλωσσών) 
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βασικές έννοιες είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να αναπτύξουμε τη 

γλώσσα ή τις γλώσσες μας και να μάθουμε νέες (Σκούρτου, 2002).  

Οι δίγλωσσοι ή οι αλλόγλωσσοι μαθητές που έρχονται στο ελληνικό 

σχολείο, θα εξελιχθούν στην εκμάθηση της Ελληνικής ευθέως, ανάλογα με 

τη γνώση που έχουν στην πρώτη τους γλώσσα. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει 

κάποια πρόβλεψη στο ελληνικό σχολείο για την άλλη γλώσσα/τις άλλες 

γλώσσες των μαθητών, συγκεντρώνεται μεγάλο βάρος στην οικογένεια, 

ώστε να συνεχίσει ο μαθητής να διευρύνει το εννοιολογικό του δυναμικό 

στην πρώτη του γλώσσα. Αυτό θα βοηθήσει τον μαθητή/την μαθήτρια 

στην καλύτερη ανάπτυξη της Ελληνικής και κατ’ επέκταση στη μάθηση 

μέσα στο ελληνικό σχολείο (Σκούρτου, 2002).  

Τα λάθη όσων διδάσκονται την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα επιβεβαι-

ώνουν ότι οι αλλόγλωσσοι μαθητές δεν έχουν την εσωτερικευμένη γνώση 

της γραμματικής δομής της ελληνικής που έχουν οι  φυσικοί ομιλητές, ούτε 

λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τους τις εκάστοτε κοινωνιογλωσσικές παρα-

μέτρους. Συνεπώς, υπογραμμίζεται η ανάγκη διαμόρφωσης θετικής αντί-

δρασης στην, αναπόφευκτη, σύγκριση των δυνατοτήτων και των αδυνα-

μιών που οι αλλόγλωσσοι μαθητές αντιμετωπίζουν κατά την παραγωγή 

γραπτού λόγου» (Ηλιοπούλου, 2009). 

Το γεγονός ότι τα αλλόγλωσσα  παιδιά συνεχίζουν να εμφανίζουν 

σημαντικές δυσκολίες σε διάφορους τομείς του γραπτού λόγου ακόμα και 

μετά από μακρά παραμονή στην Ελλάδα, δείχνει ότι εξακολουθεί να υπάρ-

χει η αναγκαιότητα υποστηρικτικής εκπαίδευσης (Βλάχος et al., 2004).

Τέλος, οι γλώσσες ούτε χάνουν ούτε αποκτούν ομιλητές. Αντίθετα, οι 

ομιλητές είναι εκείνοι που αποκτούν ή χάνουν γλώσσες.

•
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ

Συγκριτικές γλωσσικές προσεγγίσεις





Oι ιδιωτικές εκφράσεις ως εθνικές ιδιότητες της γλώσσας

με βάση τις συντακτικές αλλαγές στα ελληνικά, 

γεωργιανά και ρωσικά

Svetlana Berikashvili

Οι ιδιωτικές εκφράσεις σε αντίθεση με τον ελεύθερο συνδυασμό των 

λέξεων, είναι «σταθερές, παγιωμένες» μονάδες, δηλαδή «λέξεις χωρίς 

σημασία, λέξεις-μορφές που έχουν λειτουργικότητα μόνο στα πλαίσια 

μιας συνταγματικής ενότητας, σ’ ένα ορισμένο και αυστηρά καθορισμένο 

γλωσσικό περιβάλλον»1. Συνήθως η σημασία των ιδιωτικών εκφράσεων 

δεν είναι ίδια με τη σημασία των μονάδων, από τις οποίες αποτελείται η 

έκφραση2. 

Στην εισήγησή μας θα αναλύσουμε τις ιδιωτικές εκφράσεις ως χαρα-

κτηριστικά στοιχεία της γλώσσας, που αποδεικνύουν την εθνική ταυτό-

τητα του λαού και αποτελούν βάση για τη διαμόρφωση της νοοτροπίας 

του έθνους. Διαλέξαμε τους ιδιωτισμούς που αποτελούνται από συστα-

τικές λέξεις: ψυχή, καρδιά και απαντούν σε πολλές γλώσσες, άρα πρέπει 

να έχουν πολλά κοινά στοιχεία σε διάφορες γλώσσες και να είναι κατα-

νοητοί από περισσότερους λαούς. Ωστόσο, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι 

να υπογραμμίσουμε ότι, παρόλες τις ομοιότητες που βρίσκουμε σε διάφο-

ρες γλώσσες (στην περίπτωσή μας οι γλώσσες αυτές είναι: η ελληνική, η 

γεωργιανή και η ρωσική), κάθε έκφραση σχηματίζεται σύμφωνα με τους 

κανόνες της γλώσσας από την οποία προέρχεται και προσδιορίζεται για 

μια συγκεκριμένη γλωσσική κοινότητα, φανερώνοντας την ταυτότητα της 

γλώσσας. 

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να καθορίσουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά 

των ιδιωτισμών, ώστε να σχηματίσουμε ένα σύστημα της χρησιμοποίησής 

τους σε μια γλωσσική κοινότητα. Σύμφωνα με τον Στ. Βλαχόπουλο, για να 

χαρακτηριστεί μια σημασιολογική μονάδα ως ιδιωτισμός, πρέπει να καλύ-

πτει τις εξής προϋποθέσεις: «α) Οι ιδιωτισμοί είναι αμετάβλητες σημασι-

1 Μότσιου, Βικτώρια, Στοιχεία Λεξικολογίας. Εισαγωγή στη νεοελληνική λεξικολογία, 

Αθήνα 1994, 60.

2 თაყაიშვილი, ა., ქართული ფრაზეოლოგიის საკითხები, სსრ საქართველოს 
აკადემიის გამოცემა, თბილისი 1961, 40.

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



ολογικές μονάδες. β) Οι ιδιωτισμοί μπορεί να είναι μεμονωμένες λέξεις, 

φράσεις, αλλά και ολοκληρωμένες προτάσεις. γ) Η σημασία των ιδιωτι-

σμών δεν ισούται με το άθροισμα των σημασιών των συστατικών τους 

και – κυρίως στην περίπτωση των μονολεκτικών ιδιωτισμών – δεν εξάγε-

ται κανονικά»3. Ο σχηματισμός των ιδιωτισμών, των πάγιων στερεότυπων 

λεκτικών συνδυασμών, αποτελεί μια από τις κύριες πηγές του λεξιλογι-

κού εμπλουτισμού μιας γλώσσας και εξαρτάται από διάφορους παράγο-

ντες, όπως είναι η ιστορία, η θρησκεία, η παράδοση, η νοοτροπία, ο τρόπος 

ζωής, το φυσικό τοπίο. 

Η μελέτη που διεξήχθη είχε δύο κατευθύνσεις: 1) το λεξικό πλαίσιο 

των προαναφερόμενων ιδιωτισμών και την απόδοσή τους σε άλλες γλώσ-

σες, καθώς και 2) το συντακτικό τους ρόλο στο σχηματισμό της πρότασης. 

Σύμφωνα με τη γενετική γραμματική του Noam Chomsky, η παραγωγή 

των προτάσεων της γλώσσας γίνεται με βάση την έννοια των μετασχημα-

τιστικών νόμων. Οι νόμοι αυτοί μετατρέπουν τους συνδυασμούς λέξεων 

σε πλήρη τελικά σχήματα, τα οποία αποτελούν τις προτάσεις μιας γλώσ-

σας. Στην περίπτωσή μας οι συνδυασμοί λέξεων που μας ενδιαφέρουν 

είναι στερεότυπες φράσεις – οι ιδιωτικές εκφράσεις.  Οι εκφράσεις αυτές 

μελετήθηκαν μέσα στις προτάσεις που αντικατοπτρίζουν την πραγματική 

εικόνα της σύγχρονης γλώσσας με βάση το γλωσσικό υλικό του Σώματος 

Κειμένων του Εθνικού Θησαυρού Ελληνικής Γλώσσας4. 

Η απόδοση των ιδιωτικών εκφράσεων σε μια άλλη γλώσσα είναι πολύ 

δύσκολη διαδικασία. Αυτό που πρέπει να πετύχει ένας μεταφραστής είναι η 

ακρίβεια από λεξιλογική, γραμματική και συντακτική άποψη. Ταυτόχρονα 

πρέπει να γίνει μια σωστή μετάβαση από μια νοοτροπία σε άλλη, από 

ένα πολιτιστικό περιβάλλον σε άλλο. Σημαντικότερη είναι, βέβαια, όχι η 

μετάφραση «λέξη προς λέξη», αλλά «νόημα προς νόημα». Αυτό που, κατά 

την Ελένη Σελλά, καθιστά τη μετάφραση ενός ιδιωτισμού εφικτή είναι 

ο συνδυασμός της καταλληλότητας των συνθηκών επικοινωνίας και της 

πλήρους αποκρυπτογράφησης του μυνήματος ενός ιδιωτισμού. Καθορι-

στικός παράγοντας πληροφόρησης είναι ο πραγματολογικός παράγοντας 

των ιδιωτισμών. Η πραγματολογική διάσταση περιλαμβάνει την κειμενική 

πληροφόρηση στην οποία ανήκει ο ιδιωτισμός και οδηγεί στην ανάπλαση 

3 Βλαχόπουλος, Στέφανος, Λεξικό ιδιωτισμών της Νέας Ελληνικής, Εκδόσεις Κλειδάριθ-

μος, Αθήνα 2007, 14. 

4 Βλ. <http://hnc.ilsp.gr>. Για τα παραδείγματα από τη ρωσική γλώσσα χρησιμοποιήθηκε 

το: Εθνικό Σώμα Ρωσικής Γλώσσας: <http://ruscorpora.ru/search-main.html>, ενώ 

για τη γεωργιανή γλώσσα χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα TextSTAT – Simples Text 

Analyse Tool, βλ. <http://neon.niderlandistik.fu-berlin.de/textstat/>, μέσω του οποίου 

ετοιμάστηκε σώμα λογοτεχνικών κειμένων από την Pf. I. Lobzhanidze.

308 Svetlana Berikashvili



του ιδιωτισμού στη γλώσσα-στόχο5. Προσπαθήσαμε με πραγματολογική 

οπτική γωνία να βρούμε τις αντιστοιχίες των ιδιωτικών εκφράσεων με 

συστατικά στοιχεία ψυχή, καρδιά τόσο στη γεωργιανή όσο και στη ρωσική 

γλώσσα6. 

Από τη λεξική άποψη μπορούμε να κατατάξουμε τους ιδιωτισμούς σε 

τέσσερις ομάδες: 

α) πλήρως αντίστοιχες φρασεολογικές μονάδες, τόσο στο φρασεο-

λογικό όσο και στο εννοιολογικό επίπεδο, π.χ. βγάζω την ψυχή κάποιου              

– სულის წაღება – душу вынуть κτλ. 

β) επιμέρους αντίστοιχες φρασεολογικές μονάδες στο δομικό και σημα-

σιολογικό επίπεδο, π.χ. ό,τι τραβάει η ψυχή κάποιου – რაც სურს სულსა 
და გულს (ό,τι επιθυμεί η ψυχή και η καρδιά), что твоей душе угодно 

(ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου) κτλ. 

γ) φρασεολογικές μονάδες που δεν έχουν αντιστοιχίες σε άλλες γλώσ-

σες, π.χ. εν βρασμώ ψυχής, σου κάνει την καρδιά περιβόλι κτλ. και 

δ) φρασεολογικές μονάδες που αντιστοιχούν σε ό,τι αφορά τα συστα-

τικά τους, αλλά το νόημά τους είναι εντελώς διαφορετικό, π.χ. η καρδιά 

μου χοροπηδάει (με την έννοια «χαίρομαι πολύ») – გული ამოხტომაზეა 
(με την έννοια «εκνευρίζομαι») – сердце выпрыгивает (με την έννοια 

«φοβούμαι» ή «χαίρομαι») κτλ.

Οι ιδιωτισμοί συνήθως αποδίδονται σε μια άλλη γλώσσα με διάφο-

ρες έμμεσες τεχνικές, όπως είναι η μετάταξη ή μετάθεση (transposition), 

η μετατροπή (modulation), η ισοδυναμία (equivalence) και η προσαρ-

μογή (adaptation). Για μας πιο ενδιαφέρουσα είναι λεγόμενη μετάταξη ή 

μετάθεση (transposition) που περιλαμβάνει γραμματικές αλλαγές, συνή-

θως συντακτικές-συνταγματικές, που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση 

του περιεχομένου της γλώσσας-πηγής. Η τεχνική αυτή μας ενδιαφέρει 

λόγω γραμματικών αλλαγών που γίνονται κατά την απόδοση σε μια άλλη 

γλώσσα. 

Έτσι π.χ. η ιδιωτική έκφραση πήγε η ψυχή στην Κούλουρη (τα κακά-

ρωσε, (τον) έπιασε πανικός), που είναι καθαρά εθνικού χαρακτήρα, κατά 

την απόδοση στη γλώσσα-στόχο υπέστη πολλές μετατροπές (όχι μόνο από 

λεξική άποψη, αλλά και από συντακτική). Η μετάφραση αυτού του ιδιωτι-

σμού στη γεωργιανή γλώσσα είναι: სული ყელში ამოუჯდა (κατά λέξη: 

η ψυχή στο λαιμό κάθισε), ενώ στη ρωσική душа ушла в пятки (κατά 

5 Σελλά, Ελένη, Η μετάφραση των ιδιωτισμών: θεωρία και διδακτική. Πρακτικά Διεθνούς 

Συνεδρίου του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. του Ιονίου Πανεπιστημίου, 1993, 9.

6 Στην ανακοίνωση προστίθενται ιδιωτικές εκφράσεις με συστατικές λέξεις ψυχή, καρδιά, 

(εν συνόλω: 70) καθώς και αντίστοιχες μεταφράσεις στη γεωργιανή και τη ρωσική 

γλώσσα.
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λέξη: η ψυχή πήγε στις φτέρνες). Εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για επιμέ-

ρους αντίστοιχες φρασεολογικές μονάδες σε ό,τι αφορά το σημασιολογικό 

επίπεδο, αυτό βέβαια εξηγείται και από το γεγονός, ότι η φράση πήγε η 

ψυχή στην Κούλουρη είναι καθαρά εθνικού χαρακτήρα, άρα λόγω της ιστο-

ρίας αποδεικνύει την εθνική ταυτότητα. Στην περίπτωση της ελληνικής 

έχουμε ιστορικό, ενώ στις μεταφράσεις έχουμε σωματικό λεξικό πλαίσιο. 

Θα μπορούσαμε εδώ να αντικαθιστούμε τη λέξη ψυχή με τη λέξη καρδιά 

και στις τρεις γλώσσες: πήγε η καρδιά στην Κούλουρη, გული ყელში 
ამოუჯდა (κατά λέξη: η καρδιά στο λαιμό κάθισε), сердце ушло в пятки 

(κατά λέξη: η καρδιά πήγε στις φτέρνες). 

Αξιοσημείωτο είναι ότι στους ιδιωτισμούς με συστατικά στοιχεία ψυχή, 

καρδιά πολύ συχνά παρατηρείται το φαινόμενο της υποκατάστασης της 

λέξης ψυχή με καρδιά. Εδώ θα μπορούσαμε να καθορίσουμε μερικές 

περιπτώσεις: 

α) Όταν η λέξη ψυχή της γλώσσας-πηγής, δηλαδή της ελληνικής, στη 

γεωργιανή αντικαθίσταται με τη λέξη καρδιά, ενώ στη ρωσική διατηρείται 

η λέξη ψυχή, π.χ. βάζω κάποιον στην ψυχή μου – ვინმეს გულში ჩადება 
(βάζω κάποιον στην καρδιά μου) – чей-то образ в душе (έχω την εικόνα 

κάποιου στην ψυχή) κτλ.

 β) Όταν η λέξη ψυχή σε μια γλώσσα-στόχο διατηρείται, ενώ στην άλλη 

έχουμε δύο παραλλαγές, και με τη λέξη ψυχή  και με τη λέξη καρδιά, π.χ. 

βγάζω την ψυχή κάποιου – სულის წაღება ή გულის წაღება (βγάζω την 

ψυχή κάποιου ή βγάζω την καρδιά κάποιου) – душу вынуть (βγάζω την 

ψυχή κάποιου) κτλ.

γ) Όταν στη γλώσσα-πηγή έχουμε δύο παραλλαγές και με τη λέξη ψυχή 

και με τη λέξη καρδιά, ενώ σε μια από τις γλώσσες-στόχους, στην περί-

πτωσή μας, στη γεωργιανή χρησιμοποιούνται και τα δύο συστατικά μαζί, 

π.χ. ό,τι τραβάει η ψυχή κάποιου ή ό,τι τραβάει η καρδιά κάποιου – რაც 
სურს სულსა და გულს (ό,τι επιθυμεί η ψυχή και η καρδιά) – что твоей 

душе угодно ή что угодно твоему сердцу (ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου ή ό,τι 

επιθυμεί η καρδιά σου) κτλ.

δ) Όταν στη γλώσσα-πηγή και σε μια από τις γλώσσες-στόχους έχουμε 

δύο παραλλαγές, και με τη λέξη ψυχή και με τη λέξη καρδιά, ενώ στην άλλη 

γλώσσα-στόχο έχουμε την έκφραση μόνο με τη λέξη καρδιά, π.χ. γελάω με 

την καρδιά ή γελάω με την ψυχή – გულით ვიცინი (γελάω με την καρδιά) 

– смеяться от души ή смеяться всем сердцем (γελάω με όλη την ψυχή ή 

γελάω με όλη την καρδιά) κτλ.

Όπως βλέπουμε, όσον αφορά τα συστατικά στοιχεία στη ρωσική 

γλώσσα, συνήθως έχουμε τα ίδια συστατικά, όπως στην ελληνική, ενώ 

στη γεωργιανή οι περισσότερες ιδιωτικές φράσεις σχηματίζονται ή με τη 
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λέξη καρδιά, ή έχουν και τα δύο συστατικά μαζί. Αυτό εξηγείται μάλλον 

από τις κοσμοθεωρητικές διαφορές, δηλαδή τόσο στην ελληνική όσο και 

στη ρωσική γλώσσα υπάρχουν δύο διαφορετικές λέξεις για να δηλώσουν 

την ψυχή και το πνεύμα (στα ρωσικά душа και дух), ενώ στη γεωργιανή 

γλώσσα υπάρχει μόνο μια λέξη სული, γι’ αυτό το λόγο η ψυχή για τους 

Γεωργιανούς είναι κάτι που όχι μόνο ανήκει στον άνθρωπο, αλλά και είναι 

κάτι υπερφυσικό και ασύλληπτο από τις αισθήσεις, δηλαδή πνεύμα, άρα 

οι Γεωργιανοί χρησιμοποιούν στις ιδιωτικές εκφράσεις αυτό που είναι πιο 

κατανοητό και που βρίσκεται πιο κοντά στον άνθρωπο, δηλαδή την καρδιά.

Ο ιδιωτισμός, όπως είναι γνωστό, αποτελείται από δύο ή περισσότερα 

συστατικά στοιχεία, όπου πολύ συχνά, δεν μπορούμε να καθορίσουμε ποιο 

στοιχείο είναι βασικό και ποιο εξαρτημένο, διότι η σημασία του ιδιωτισμού 

δεν ισούται με τη σημασία των συστατικών. Τα συστατικά στοιχεία των 

ιδιωτισμών μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα συνώνυμα (απλώς θα 

αλλάξει η σημασιολογική απόχρωση της έκφρασης). Π.χ. στο: πουλώ την 

ψυχή μου στο διάβολο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το ρήμα χαρίζω 

την ψυχή μου στο διάβολο· στη ρωσική και τη γεωργιανή γλώσσα το ρήμα 

πουλώ αντικαθίσταται με το ρήμα δίνω: სული ეშმაკს მისყიდა / სული 
ეშმაკს მისცა, продать душу дьяволу / отдать душу дьяволу.

Αναλύοντας τους ιδιωτισμούς από τη συντακτική άποψη καταλή-

ξαμε στο συμπέρασμα, ότι πρέπει πρώτα απ’ όλα να καθορίσουμε κάποια 

καθολικά χαρακτηριστικά των διαφόρων γλωσσών. Τα λεγόμενα καθο-

λικά (universalia) της γλώσσας, τα γενικά δηλαδή δομικά σχήματα, από 

τα οποία πηγάζει η ποικιλία των συντακτικών σχημάτων της ανθρώπινης 

γλώσσας7, βασίζονται σε τρία κριτήρια:

1) την τοποθέτηση της πρόθεσης πριν ή μετά τη λέξη που προσδιορίζει,

2) τη γραμμική διάταξη του Υποκειμένου (S), Ρήματος (V) και Αντικει-

μένου (O),

3) την τοποθέτηση του επιθετικού προσδιορισμού πριν ή μετά το ουσι-

αστικό που προσδιορίζει8.  

Απ’ αυτή την άποψη η ελληνική και η ρωσική γλώσσα χαρακτηρίζο-

νται με την τοποθέτηση της πρόθεσης πριν από τη λέξη που προσδιορί-

ζει (preposition), ενώ η γεωργιανή με την τοποθέτηση της πρόθεσης μετά 

τη λέξη που προσδιορίζει (postposition). Για την ελληνική χαρακτηριστική 

είναι η ακόλουθη σειρά των λέξεων: VSO και η εναλλακτική συντακτική 

σειρά μπορεί να είναι: SVO· για τη ρωσική, αντίθετα, χαρακτηριστική είναι 

7 Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, Θεωρητική γλωσσολογία, Εισαγωγή στη Σύγχρονη Γλωσσολο-

γία, Αθήνα 1998, 172. 

8 გამყრელიძე, თამაზ, კიკნაძე, ზაზა, შადური, ინგა, შენგელია, ნანა, 
თეორიული ენათმეცნიერების კურსი, თბილისი 2008, 421-422.
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η ακόλουθη σειρά των λέξεων:  SVO, με εναλλακτική σειρά: VSO, ενώ στη 

γεωργιανή χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη σειρά των λέξεων: SOV. Θα 

μπορούσαμε να το παρουσιάσουμε αυτό με το ακόλουθο σχήμα:

L
1  

(VSΟ → SVO)

L
2   

(SVO → VSO)

L
3   

(SOV)

Η θέση του επιθετικού προσδιορισμού βρίσκεται πριν από το ουσια-

στικό και στις τρεις γλώσσες.

Ας αναλύσουμε τον ιδιωτισμό πήγε η ψυχή στην Κούλουρη. Κατά την 

απόδοση αυτής της έκφρασης σε γλώσσες-στόχους εκτός από τις λεξικές 

μετατροπές, έχουμε και αλλαγές από τη συντακτική άποψη. Θα μπορού-

σαμε να παρουσιάσουμε αυτές τις αλλαγές με το εξής σχήμα:

L
1 
 (V + S + AM

prepos.
)  → L

2
 (S + V + AM

prepos
) (απόδοση στη ρωσική 

γλώσσα)

L
1 
 (V + S + AM

prepos.
)  → L

3 
 (S + AM

postpos. 
 + V) (απόδοση στη γεωργι-

ανή γλώσσα)

Η διαφορά που βλέπουμε και στις τρεις γλώσσες είναι η αλλαγή θέσης 

των συστατικών στοιχείων του ιδιωτισμού. Πρέπει να σημειωθεί, επίσης, 

ότι η θέση του ρήματος στις γλώσσες αυτές δεν είναι αυστηρά καθορι-

σμένη, άρα η θέση του υποκειμένου και του κατηγορήματος εναλλάσσεται 

ελεύθερα ακόμα και στη γλώσσα-πηγή, δηλαδή στην ελληνική.

Γενικά, σύμφωνα με την καθολική γραμματική του Noam Chomsky, 

οι γλώσσες που επιτρέπουν την παράλειψη του αντωνυμικού υποκειμέ-

νου (pro-drop), εφόσον αυτό μπορεί να δηλώνεται από τις αντίστοιχες 

καταλήξεις του ρήματος9 (στην περίπτωσή μας και οι τρεις γλώσσες είναι 

pro-drop), χαρακτηρίζονται με τη δυνατότητα αντιστροφής υποκειμέ-

νου και ρήματος. Αυτό αποδεικνύεται καθαρά στους ιδιωτισμούς και των 

τριών γλωσσών (π.χ. τρέμει η καρδιά μου / η καρδιά μου τρέμει, გული 
მიკანკალებს / მიკანკალებს გული, сердце дрожит / дрожит сердце 

κτλ.).

Αν ακολουθήσουμε τους συντακτικούς κανόνες καθεμιάς γλώσσας, θα 

μπορέσουμε να μετακινήσουμε ελεύθερα στη θέση του υποκειμένου το ρήμα 

και αντίστροφα, όμως, όταν μιλάμε για τους ιδιωτισμούς, πρέπει να έχουμε 

υπόψη και τη σημασιολογική απόχρωση που έχει καθεμιά έκφραση10, διότι 

οι ιδιωτισμοί είναι παγιωμένες εκφράσεις, που δεν ακολουθούν πάντα τους 

9 Μπέλλα, Σπυριδούλα, Η δεύτερη γλώσσα. Κατάκτηση και διδασκαλία. Αθήνα 2007, 86.

10 Η σχέση σύνταξης και σημασιολογίας προκαλεί πολλές αμφιβολίες· για το ζήτημα αυτό 

βλ. Noam Chomsky, Syntactic Structures, Th e Hague, London – Paris 1965, 93-103. 
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γενικούς συντακτικούς κανόνες της γλώσσας. Στη γεωργιανή γλώσσα το 

ρήμα συνηθίζεται να είναι στο τέλος της πρότασης ή φράσης, αλλά ούτε 

εδώ είναι αυστηρά καθορισμένη αυτή η θέση. Πολύ συχνά η σειρά των 

λέξεων εξαρτάται και από το λογικό τόνο στην πρόταση, και η σειρά των 

λέξεων δίνει διαφορετική νοηματική απόχρωση στην πρόταση11.

Το συντακτικό της γεωργιανής γλώσσας, βέβαια, διαφέρει περισσότερο 

τόσο από τη γλώσσα-πηγή όσο και από τη ρωσική γλώσσα, και αυτό είναι 

αυτονόητο, διότι η ελληνική όπως και η ρωσική γλώσσα ανήκουν στην 

Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών, ενώ η γεωργιανή στην Καυκασιανή. 

Σε αντιδιαστολή με την ελληνική και τη ρωσική γλώσσα, που είναι κλιτικές 

γλώσσες, η γεωργιανή είναι συγκολλητική γλώσσα. Στο συντακτικό της 

γεωργιανής γλώσσας σημαντικά είναι δύο σημεία: 1) η εργαστική σύνταξη 

(ergative construction), καθώς και 2) η περιπλοκότητα του ρήματος. Αξιο-

σημείωτο είναι ότι ο ετερόπτωτος προσδιορισμός στη γενική πτώση χρησι-

μοποιείται στην ελληνική και ρωσική γλώσσα μετά από το ουσιαστικό που 

προσδιορίζει, ενώ στη γεωργιανή γλώσσα πριν από το ουσιαστικό που 

προσδιορίζει. Αυτό φαίνεται και στο παράδειγμα του ιδιωτισμού π.χ. 

Η ψυχή του Ίβκοβιτς, βέβαια, πήγε στην Κούλουρη. (Ηλίας Δρυμώνας, 

Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις, Α.Ε. (Ελευθεροτυπία), 18/2/1999). 

Η μετάφραση της αναφερόμενης πρότασης θα είναι ως εξής:

ივკოვიჩს სული, რა თქმა უნდა, ყელში ამოუჯდა.
Душа Ивковича, конечно же, ушла в пятки.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι παρόλο που οι ιδιωτικές εκφράσεις συνή-

θως είναι παγιωμένες φράσεις, εδώ ο ιδιωτισμός διασπάται. Θα μπορού-

σαμε να παρουσιάσουμε τη σύνταξη της πρότασης ως εξής: 

L
1 
(S+Att.+A+V+AM

prepos
) = X

s+(V+AMprepos)
+Att.+A → 

→ L
2 
(S+Att.+A+V+AM

prepos
) = X

s+(V+AMprepos) 
+Att.+A

L
1 
(S+Att.+A +V+AM

prepos
) = X

s+(V+ AMprepos) 
+Att.+A → 

→ L
3 
(O+S+A+AM

postpos.
+V) = X

s+(AMpostpos.+V)
+O+A12

11 Για λεπτομερή ανάλυση βλ. კვაჭაძე, ლეო, თანამედროვე ქართული ენის 
სინტაქსი, თბილისი 1996, 11-17.

12 Όπου L
1
 είναι η γλώσσα-πηγή, L

2 
και L

3 
η γλώσσα-στόχος (αντίστοιχα γεωργιανή και 

ρωσική), X η ιδιωτική έκφραση, V ρήμα, S υποκείμενο, O αντικείμενο, A επιρρηματικός 

προσδιορισμός, Att. ετερόπτωτος προσδιορισμός, AM
prepos. 

/ AM
postpos. 

εμπρόθετος επιρ-

ρηματικός προσδιορισμός.
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Οι αλλαγές που βλέπουμε είναι εξής: στην ελληνική φράση το υποκεί-

μενο αλλάζει θέση με το ρήμα, και ο ιδιωτισμός διασπάται, δεν είναι πια 

παγιωμένη έκφραση, παρεμβάλλεται ετερόπτωτος και επιρρηματικός 

προσδιορισμός· στη γεωργιανή γλώσσα πριν από το υποκείμενο βάζουμε 

το αντικείμενο, που λειτουργεί ως ετερόπτωτος προσδιορισμός της ελλη-

νικής φράσης, ενώ έχουμε παράθεση μόνο του επιρρηματικού προσ-

διορισμού· στη ρωσική γλώσσα έχουμε το ίδιο συντακτικό μοντέλο της 

ελληνικής. 

Ας αναλύσουμε τα συστατικά στοιχεία της ιδιωτικής έκφρασης η ψυχή 

πήγε στην Κούλουρη ως άμεσα συστατικά της έκφρασης ή φράσης. Από 

την άποψη της ιεραρχικής οργάνωσης της έκφρασης ο ελληνικός ιδιωτι-

σμός θα είναι ως εξής: 
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Από τα σχεδιαγράμματα φαίνονται καθαρά οι διαφορές που υπάρχουν 

στις τρεις γλώσσες. Η ιδιαιτερότητα της ελληνικής είναι στην ύπαρξη του 

άρθρου που είναι στενά δεμένο με το όνομα, άρα οι ονοματικές φράσεις 

έχουν μια πιο στενή συντακτική σχέση απ’ ό,τι βλέπουμε σε άλλες γλώσ-

σες που χαρακτηρίζονται από την απουσία του άρθρου. Με τη βοήθεια του 

άρθρου σε μερικές ιδιωτικές εκφράσεις13 διακρίνεται και μεταβατικότητα 

του ρήματος, π.χ.:

Αυτό το πέντε της σκοτείνιασε τον ορίζοντα, της μαύρισε την ψυχή. 

(Βάνα Παπαθανασίου, Άσε την πόρτα ανοιχτή, Κέδρος, Αθήνα 1995.)

Πάντα του ήταν δύσκολος άνθρωπος, μα σαν είδε πως στον ξένο τόπο 

δε θα έχει την προκοπή που είχε στα δικά μας χώματα, μαύρισε η ψυχή του, 

τ’ άφησε όλα να πάνε κατά διαβόλου. (Γιώργος Μιχαηλίδης, Τα φονικά, 

Καστανιώτης, Αθήνα 1991.)

Στην πρώτη πρόταση η ψυχή είναι στην αιτιατική πτώση και είναι 

αντικείμενο, και το ρήμα μεταβατικό, ενώ στη δεύτερη η ψυχή γίνεται το 

υποκείμενο, άρα είναι στην ονομαστική πτώση, ενώ το ρήμα αμετάβατο. Το 

ανάλογο συντακτικό μοντέλο έχουμε και κατά τη μετάφραση στη ρωσική 

γλώσσα. Και εδώ στην πρώτη πρόταση έχουμε αντικείμενο στην αιτια-

τική, ενώ στη δεύτερη υποκείμενο στην ονομαστική, μόνο που δεν υπάρχει 

άρθρο που δείχνει την πτώση. Ενώ στη γεωργιανή φράση η σύνταξη είναι 

εντελώς διαφορετική: στην πρώτη πρόταση έχουμε μεταβατικό ρήμα, ενώ 

გული είναι αντικείμενο στην ονομαστική πτώση, στη δεύτερη πρόταση, 

αν συμφωνούμε με την άποψη μερικών γεωργιανών γλωσσολόγων, გული 

είναι και πάλι αντικείμενο στην ονομαστική πτώση, ενώ το ρήμα είναι 

αμετάβατο. Στη γεωργιανή γλώσσα υπάρχουν μερικά ρήματα, που είναι 

ανάστροφα (inverted), προβληματικά. Εδώ είναι πολύ δύσκολο να καθορι-

στεί το υποκείμενο και το αντικείμενο, διότι το γραμματικό υποκείμενο δεν 

είναι ταυτόχρονα και λογικό υποκείμενο της πρότασης· δηλαδή σύμφωνα 

με τη μετασχηματιστική θεωρία του Chomsky έχουμε υποκείμενο βαθιάς 

δομής και επιφανειακής δομής. Η δομή αυτή μοιάζει πολύ με τη δομή του 

υποκειμένου της παθητικής σύνταξης14. 

13 Βέβαια, εκεί που μιλάμε για τα θηλυκά ουσιαστικά και στην περίπτωσή μας όλες οι 

εκφράσεις αποτελούνται από τα συστατικά στοιχεία ψυχή, καρδιά που είναι θηλυκού 

γένους.  

14 Για τη βαθιά και επιφανειακή δομή βλ. Noam Chomsky, Topics in the Th eory of Generative 

Grammar, Th e Hague, Paris 1975, 51-55. 



Θα μπορούσαμε να βγάλουμε τα εξής συμπεράσματα: 

Ι. Από τη σημασιολογική άποψη:

1. Διακρίνονται διάφορα επίπεδα της αντιστοιχίας των ιδιωτικών 

εκφρά σεων και στις τρεις γλώσσες.

2. Επισημαίνεται το φαινόμενο υποκατάστασης της λέξης ψυχή με 

τη λέξη καρδιά σε διάφορα επίπεδα· η γεωργιανή χαρακτηρίζεται 

περισσότερο με τη χρησιμοποίηση της λέξης καρδιά.

3. Σημειώνεται και υποκατάσταση των συστατικών στοιχείων των 

ιδιω τικών εκφράσεων με άλλα συνώνυμα, πράγμα που δίνει 

διαφορετική σημασιολογική απόχρωση. 

4. Όλες αυτές οι σημασιολογικές διαφορές εξαρτώνται από τις 

κοσμο θεωρητικές αντιλήψεις της κάθε γλωσσικής κοινότητας. 

ΙΙ. Από τη συντακτική άποψη:

1. Οι ιδιωτισμοί είναι παγιωμένες εκφράσεις, που μέσω των μετα-

σχηματιστικών νόμων μπορούν να αλλάζουν τη σύνταξή τους 

στην πρόταση και να διασπώνται. 

2. Η γραμμική διάταξη του Υποκειμένου (S), Ρήματος (V) και 

Αντικειμένου (O) είναι διαφορετική και στις τρεις γλώσσες. 

3. Και στις τρεις γλώσσες φαίνεται η δυνατότητα αντιστροφής 

υποκειμένου και ρήματος.

4. Τα ουσιαστικά και στις τρεις γλώσσες διαθέτουν καταλήξεις 

πτώσεων, γι’ αυτό η θέση των λέξεων στην πρόταση δεν είναι 

αυστηρά καθο ρισμένη.

5. Κατά τη συντακτική απόδοση πρέπει να έχουμε υπόψη τις σημα-

σιολογικές κοσμοθεωρητικές διαφορές κάθε γλώσσας, διότι 

μιλάμε για τους ιδιωτισμούς. 

6. Η ρωσική γλώσσα έχει περισσότερες ομοιότητες με την 

ελληνική παρά με τη γεωργιανή γλώσσα, διότι ανήκει στην ίδια 

ινδοευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών.

7. Οι διαφορές που βλέπουμε στη ρωσική γλώσσα είναι στη γραμμική 

διάταξη του Υποκειμένου (S), Ρήματος (V) και Αντικειμένου (O) 

και στην απουσία άρθρου. 

ΙΙΙ. Η διαφορά της σύνταξης της γεωργιανής γλώσσας από τις 

ινδο ευρωπαϊκές:

1. Το ρήμα της γεωργιανής γλώσσας απαιτεί εντελώς διαφορετικό 

συντακτικό μοντέλο.
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2. Η γεωργιανή γλώσσα χαρακτηρίζεται από τη χρησιμοποίηση 

των προθέσεων μετά τη λέξη που προσδιορίζουν.

3. Ο ετερόπτωτος προσδιορισμός στη γενική τοποθετείται πριν 

από τη λέξη που προσδιορίζει. 

4. Σε πολλά ρήματα (λεγόμενα προβληματικά ρήματα) της 

γεωργιανής γλώσσας έχουμε την έννοια του λογικού και του 

γραμματικού υποκειμένου. 

Από τη μελέτη φαίνεται ότι η κάθε γλώσσα έχει δικό της μηχανισμό για 

το σχηματισμό των ιδιωτικών εκφράσεων. Βέβαια, αυτό εξαρτάται από τις 

λεξικές (ή κοσμοθεωρητικές) διαφορές και από τους συντακτικούς κανό-

νες των γλωσσών. 

•
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Σλαβικά ίχνη στη γλώσσα της νεοελληνικής μυθολογίας

Ξένια Κλίμοβα

Η μακροπρόθεσμη συμβίωση του ελληνικού και του σλαβικού πολιτισμού 

στον χώρο των Βαλκανίων είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλά ξένα 

δάνεια τόσο ελληνικά στις σλαβικές γλώσσες όσο και σλαβικά στην ελλη-

νική. Σε κάποιες περιπτώσεις η προέλευση της λέξης είναι σαφής, σε άλλες 

μπορεί να προκαλέσει συζητήσεις. Στην γλώσσα της νεοελληνικής μυθολο-

γίας υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις δανεισμών τέτοιου είδους. 

Η βασική μέθοδος την οποία χρησιμοποιήσαμε στην μελέτη μας είναι η 

εθνογλωσσολογική ανάλυση της ρωσικής σχολής του Νικήτα Τολστόϊ. Η 

εθνογλωσσολογία με την έννοια της σχολής αυτής ασχολείται με τη μελέτη 

της γλώσσας ως πηγής πληροφοριών του λαϊκού πολιτισμού, την απόδοση 

στα έθιμα και στις δοξασίες της γλωσσικής αντίληψης του κόσμου. Ο 

Νικήτα Τολστόϊ αναλύοντας τον όρο «εθνογλωσσολογία», ερμηνεύει το 

πρώτο συστατικό της λέξης εθνο- αναφέροντας ότι «η εθνογλωσσολογία 

ασχολείται με τον λαϊκό παραδοσιακό πολιτισμό στην εθνική, περιφερει-

ακή και διαλεκτολογική εμφάνισή του, στη βάση των οποίων αναδομεί-

ται η προϊστορική του κατάσταση». Όσον αφορά το δεύτερο συστατικό 

του όρου, -γλωσσολογία, εξηγεί ότι (α) η βασική πηγή της μελέτης της 

είναι η γλώσσα, διότι η γλώσσα είναι η πιο συντηρητική πλευρά του πολι-

τισμού, (β) ο πολιτισμός αντιμετωπίζεται ως σημειολογικό σύστημα και (γ) 

ότι η εθνογλωσσολογία χρησιμοποιεί πολλούς γλωσσολογικούς όρους και 

έννοιες (αναδόμηση, σημασία, γλωσσογεωγραφία, περιφερειολογία κλπ.).

Ο τομέας της νεοελληνικής μυθολογίας απο αυτή την άποψη παρου-

σιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον. Στην παρούσα ανακοίνωση 

θα εξεταστούν οι λέξεις «ο μώρος», «η μόρα» και «το σμερδάκι» μαζί με 

τα χαρακτηριστικά των μυθολογικών προσώπων που ορίζουν αυτές οι 

έννοιες.

Οι λέξεις μώρος/μόρος και μόρα/μώρα συναντιούνται στην γλώσσα 

του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού σε δύο γραμματικά γένη – στο αρσε-

νικό και στο θηλυκό – και έχουν πολλές διαφορετικές σημασίες. Γενικώς, 

η ετυμολογία της λέξης μώρος/μόρος στην ελληνική επιστημονική παρά-

δοση ανάγεται στις ελληνικές και στις ιταλικές πηγές. Έτσι, ο Γ. Αικατερί-

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



νης αναφέρει ως προέλευσή της το διαλεκτολογικό μόρος με την σημασία 

μαύρος [Αικατερίνης 1984, 393], ο Ε. Κριαράς – το ιταλικό mora – “γυναίκα 

αραβικής προέλευσης από την Αφρική ή την Ισπανία» [Κριαράς 34-35, 37]. 

Στις νεοελληνικές διαλέκτους, π.χ. επτανησιακές, μόρος σημαίνει «μαύρος 

άνθρωπος». Από την άλλη πλευρά, σε αυτή την λέξη μπορεί να δει κανείς 

ένα ίχνος της ρίζας -μωρ- (από το μωρός, μωραίνω), έχοντας υπόψη ότι ένα 

από τα χαρακτηριστικά των μυθολογικών προσώπων είναι η ικανότητά 

τους να τρελαίνουν τον άνθρωπο, να του παίρνουν τον νου, την ψυχική 

υγεία του ή οι ίδιοι δάιμονες παρουσιάζονται «μωροί» – χαζοί, κουτοί.

Πρώτον, ας σημειώσουμε τα μυθολογικά πρόσωπα που έχουν την 

θηλυκή υπόσταση και τις περισσότερες φορές περιγράφονται ως «ένας 

εφιάλτης, δαίμονας, που επιτίθεται στον άνθρωπο την ώρα που κοιμάται 

και προσπαθεί να τον πνίξει» [Μπουσμπούκης 1983: 94]. Στην ελληνική 

φρασεολογία βρίσκουμε σταθερές εκφράσεις όπως «τον έπιασε η Μόρα», 

«τον πλάκωσε η Μόρα» με την σημασία «πνίγεται, δεν μπορεί να αναπνεύ-

σει» και την κατάρα «κακή μόρα να τον βρει!». Κατά την άποψή μας αυτή η 

λέξη μπορεί να έχει και σλαβική προέλευση, επειδή στις λαϊκές παραδόσεις 

των σλαβικών λαών, ιδιαίτερα των νότιων, υπάρχουν μυθολογικά πρόσωπα 

με ονόματα του τύπου змора, мора, мара [SD: v.2, 341-344; v.3, 178-179], 

τα οποία έχουν ως κύρια λειτουργία τους να «πνίγουν και να βασανίζουν 

την νύχτα τους ανθρώπους που κοιμούνται, και να πέφτουν επάνω τους» 

και έχουν πολλές ομοιότητες με τα ελληνικά θηλυκά πρόσωπα. Έτσι, στο 

σέρβικο «Μυθολογικό λεξικό» η μόρα περιγράφεται ως μια θηλυκή ύπαρξη 

που μοιάζει με στρίγγλα. Οι δοξασίες για την Μόρα είναι αρχαίες και έχουν 

πανσλαβικό χαρακτήρα.

Στην δεύτερη κατηγορία των μυθολογικών προσώπων με αυτό το 

όνομα ανήκουν οι παραδόσεις για την Μόρα, την κόρη της Νεράιδας, η 

οποία, σε αντίθεση με την μητέρα της, δεν είναι καθόλου ωραία και έχει δύο 

μπροστινά δόντια που προεξέχουν. Η Μόρα αυτή, σύμφωνα με τις λαϊκές 

αντηλήψεις, επίσης επιτίθεται στον άνθρωπο: σε άντρα, σε γυνάικα, ιδιαί-

τερα στα μικρά παιδιά, πνίγει τον άνθρωπο, δεν τον αφήνει να αναπνεύ-

σει και να σηκωθεί, και όταν ο άνθρωπος ξυπνάει, λέει «Με πλάκωσε η 

Μόρα» [Ξηροτύρης 1987: 138]. Ο τόπος της εμφάνισης της Μόρας ήταν 

ένα χωράφι, ένας ερημικός χώρος, κάτω από τη σκιά ενός δέντρου, και ο 

χρόνος που παρουσιάζεται – το μεσημέρι το καλοκαίρι και τα μεσάνυχτα 

τον χειμώνα. Επίσης πίστευαν ότι την Μόρα, όπως κάθε νεράιδα, μπορεί 

να την υποδουλώσει κανείς, κλέβονας το φέσι ή το μαντήλι της την ώρα 

που χορεύει. Ξόρκια για την Μόρα μπορούσαν να είναι διάφορες λεκτικές 

φόρμουλες όπως «Μώρα-Μώρα και μωρή και κακοϊδή, όντας έρθεις να με 

δεις μέτρα τ’ άστρα τ’ oυρανού και τον άμμο της θάλασσας και τότε έλα σε 
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μένα» [Ξηροτύρης 1987: 138-139], στις οποίες πάλι παρατηρούμε το λογο-

παίγνιο μόρα-μωρή. 

Η τρίτη κατηγορία των μυθολογικών προσώπων είναι οι δαίμονες που 

φυλάγουν τους θησαυρούς. Έχουν ονόματα κυρίως Μώρος ή το αντίστοιχο 

θηλυκό Μώρισσα και περιγράφονται ως μαύρα ανθρωπόμορφα πλάσματα 

που ζουν στα μέρη όπου υπάρχει κάποιος θησαυρός και επιτίθονται στους 

ανθρώπους που προσπαθούν να τα πάρουν. 

Στην τέταρτη κατηγορία ανήκουν τα μυθολογικά πρόσωπα-φύλακες 

κτηρίων, πηγαδιών, ερημικών τόπων. Στους Έλληνες της Μικράς Ασίας 

αναφέρεται ο μεσημεριάτικος μόρος [Αικατερίνης 1984: 394]. Ο Ν. Πολί-

της στις «Παραδόσεις» του καταγράφει δύο ενδιαφέροντα κείμενα από την 

Ζάκυνθο, στα οποία ο Μώρος περιγράφεται ως στοιχειό του σπιτιού που 

μπορεί να τιμωρήσει τους ανθρώπους που δεν τον τιμάνε ή δεν τήρησαν 

κάποια απαγόρευσή του και, αντίστροφα, δίνει πλούτο και υγεία, φανερώ-

νει ένα θησαυρό στην οικογένεια που τον εκτίμησε ή του πρόσφερε κάποιο 

κέρασμα [Πολίτης 1904: №419, 420]. Στα επτανησιακά ιδιώματα υπάρχει 

το ουσιαστικό μώρος με την σημασία «μαύρος άνθρωπος» και σε αυτή την 

περίπτωση η λαϊκή ετυμολογία γίνεται πολύ σαφής.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι ένα μυθολογικό πρόσωπο με το όνομα Μόρος 

ήταν γνωστό ακόμα και στην αρχαία ελληνική μυθολογία και αναφέρε-

ται στην «Θεογονία» του Ησιόδου: «Νυξ δ’ έτεκε στυγερόν τε Μόρον και 

Κήρα μέλαιναν1…» («Η Νύχτα γέννησε ακόμη τον φρικτό Μόρο και την 

μαύρη Κήρα»). Δυστυχώς, δεν ξέρουμε πολλά για τα χαρακτηριστικά του 

αρχαίου Μόρου2, αλλά μπορεί να θεωρηθεί ενδιαφέρον το γεγονός ότι στην 

αρχαία ελληνική γλώσσα αυτός ο δαίμονας ήταν αρσενικού γένους, και στα 

νέα ελληνικά μπορούμε να συναντήσουμε ονόματα και του αρσενικού και 

του θηλυκού γένους. Ίσως στην περίπτωση αυτή έχουμε να κάνουμε με ένα 

μυθολογικό πρόσωπο, το όνομα του οποίου ανάγεται στην κοινή ινδοευρο-

παϊκή ρίζα *mer-/*mor- [βλ.Toporov 1990: 48-57], από την οποία προέρχο-

νται και τα αντίστοιχα σλαβικά ονόματα (περιγράφοντας τις λέξεις με την 

ρίζα *mer- ο Τοπορόφ σημειώνει «την διάρκεια» αυτού του ρήματος, δηλαδή 

ο θάνατος αντιμετωπίζεται ως ένα σταδιακό σβήσιμο των σημαδιών ζωής, 

εξάντληση, και μιλάει για την ύπαρξη των λεξικών μορφών με το φωνήεν 

о του τύπου σλαβικών *morъ ‘мор’, λιθουανικού mãras ‘мор’, «πανούκλα», 

σλ. *moriti, λιθ. marinti, maréti, βλ. αρχαίο ινδικό mara- «θάνατος» και 

άλλα, καθώς και για τις προσωποποιημένες μορφές της κατώτερης μυθολο-

γίας όπως οι σλαβικές Мары, Морены, моры...» [Toporov 1990: 51]. 

1 Ησίοδος «Θεογονία», στροφή 211.

2 Στα αρχαία ελληνικά μόρος – μοίρα, πεπρωμένο, θάνατος [Liddell-Scott; Chantraine: 

678, ανάγεται στο μείρομαι].
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Επομένως, ξέρουμε, ότι στην αρχαία ελληνική μυθολογία υπήρχε ένα 

πρόσωπο με το όνομα Μόρος (= θάνατος), αλλά τώρα, στην δαιμονολογία 

της νεότερης Ελλάδας, μπορούμε να ξεχωρήσουμε ουσιαστικά δύο κατη-

γορίες παρόμοιων μυθολογικών προσώπων – είναι η μόρα και ο μόρος, τα 

χαρακτηριστικά των οποίων τις περισσότερες φορές διαφέρουν σημαντικά, 

αλλά καμιά φορά μπορεί να αναμειγνύονται σε συγκεκριμένες τοπικές 

παραδόσεις. Τα χαρακτηριστικά του μυθολογικού προσώπου Μόρα είναι 

ίδια με τα χαρακτηρισρικά του θηλυκού δαίμονα του σλαβικού πολιτισμού 

мора-мара , συγκεκριμένα η θηλυκή υπόσταση και η λειτουργία να πνίγει 

την νύχτα ανθρώπους. Επίσης, τα ονόματα του τύπου μόρα καταγράφο-

νται κυρίως στην Στερεά και την Βόρεια Ελλάδα που συνορεύει με σλαβι-

κές χώρες, και έτσι μπορούμε να υποθέσουμε ότι το αντίστοιχο ελληνικό 

μυθολογικό πρόσωπο διαμορφώθηκε κάτω από την σλαβική επίδραση.

Η δεύτερη περίπτωση που θα εξετάσουμε είναι η λέξη σμερδάκι που 

προσδιορίζει έναν ποιμενικό δαίμονα που βλάπτει τα πρόβατα. Σύμφωνα με 

την παράδοση, το σμερδάκι εμφανίζεται σε μορφή τράγου ή πρόβατου και 

επιτίθεται στο κοπάδι, ενώνεται με μερικές προβατίνες που στη συνέχεια 

μαυρίζουν, πρίζεται η κοιλιά τους και τα ζώα πεθαίνουν. Εκτός από τα κύρια 

χαρακτηριστικά, σε τοπικές παραδόσεις μπορεί να αναφέρονται και άλλες 

ικανότητές του. Η λέξη σμερδάκι καταγράφεται σε κάποιες συγκεκριμένες 

περιοχές της Ελλάδας, όπως η Ναυπακτία και η Κεντρική Πελοπόννησος. 

Ο Φ. Μαλιγγούδης αναφέρει αυτό το όνομα ως μία από τις αποδείξεις της 

παρουσίας των Σλάβων στα ελληνικά εδάφη, και ανάγει την ετυμολογία 

του στο σλαβ. smьrdъ [Malingoudis: 86-91]. Αν εξετάσουμε αυτή την λέξη 

πιο προσεκτικά θα βρούμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Οι δαίμονες με 

το όνομα του τύπου σμερδάκι έχουν κάποια κοινά στοιχεία, όπως η ικανό-

τητα να κλέβουν το γάλα, να έχουν σεξουαλικές σχέσεις με τα πρόβατα, 

να εμφανίζονται σε μοφή κάποιου άγριου ζώου, χαρακτηριστικά που συνα-

ντιούνται με μεγάλη συχνότητα στις παλαιές σλαβικές αντιλήψεις.

 Υποστηρίζοντας αυτή την ιδέα έχουμε κάνει εθνογλωσσολογική 

έρευνα προσπαθώντας να βρούμε αντοίστοιχες δοξασίες για ποιμενικούς 

δαίμονες σε άλλες περιοχές του ελληνικού κόσμου. Τα αντίστοιχα μυθο-

λογικά πρόσωπα εκτός από σμερδάκι έχουν και άλλα ονόματα: χαμοδράκι 

[Πολίτης 1904: №581], (στις διαλέκτους: χαμοθράκι, χαμουθράκι [Πολί-

της 1904: №567]), Τελώνιο [Πολίτης 1904: №579, 584], ζουλάπι [Πολίτης 

1904: №578], Κωλοπάνης [Αποστολόπουλος: 617], Πάνος, Πάνιος [Πολί-

της 1904: №560], στη Μάνη – αγρινικό ή αγριμικό (από άγριος – дикий). 

Οι περισσότερες πηγές που μελετήσαμε αναφέρουν όμως το όνομα σμερ-

δάκι [Πολίτης 1904: №№561, 563, 564, 567, 568, 571, 573, 574, 575, 577, 

578] με διαλεκτολογικές παραλλαγές: σμιθράκι [Πολίτης 1904: №580], 
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σμιδράκι [Πολίτης 1904: №587]. Αυτή η μορφή, σύμφωνα με τους κανόνες 

της νέας ελληνικής γλώσσας, είναι υποκοριστική, αλλά είναι η πιο δημοφι-

λής. Την πλήρη μορφή σμερδί την συναντήσαμε μόνο μία φορά [Αποστο-

λόπουλος: 617]. Ο Ν. Πολίτης ανάγει την ετυμολογία αυτής της λέξης στο 

επίθετο σμερδ(ν)ός. Αν γυρίσουμε όμως στην άποψη του Μαλιγγούδη και 

κοιτάξουμε την γεωγραφία της καταγραφής αυτών των λέξεων, θα δουμε, 

ότι αυτά τα ονόματα, πράγματι, υπάρχουν στις περιοχές της Ελλάδας όπου 

από τον VII αιώνα ζούσαν σλαβικές φυλές που αφομοιώθηκαν με τους 

Έλληνες τον μεσαίωνα, δηλαδή η Ναυπακτία, και σε πολύ περισσότερο 

βαθμό η κεντρική Πελοπόννησος (Αρκαδία, Μεσσηνία, Τριφυλία, Τρίπολη, 

Γορτυνία κ.α.). Στην Πελοπόννησο μάλιστα αυτά τα ονόματα καταγράφο-

νται σε συγκεκριμένη περιοχή με ένα σαφές επίκεντρο – την Μαντινεία 

Αρκαδίας, στη οποία το σμερδάκι αναφέρεται πολύ συχνά. 

Στις περιοχές, όπου δεν χρησιμοποιείται το όνομα σμερδάκι, το 

«πορτραίτο» αυτού του μυθολογικού προσώπου, τα χαρακτηριστικά του 

δεν είναι πολύ σαφή, δεν θεωρείται τόσο βλαβερό, όσο ο αντίστοιχος πελο-

ποννησιακός δαίμονας και σχεδόν ποτέ δεν αναφέρεται ότι μπορεί να έχει 

σεξουαλικές σχέσεις με τα πρόβατα και να κλέβει το γάλα τους.

Εφόσον είναι γνωστό ότι στο μυθολογικό λεξιλόγιο των σημερινών 

Νότιων Σλάβων δεν υπάρχουν ονομασίες προσώπων που ανάγονται στη 

ρίζα smьrdъ, μπορούμε να υποθέσουμε ότι εδώ υπάρχουν κάποια ίχνη 

παλαιών σλαβικών αντιλήψεων ή ακόμα ευρύτερα, υπολείμματα λατρείας 

ενός ξεχωριστού προσώπου της σλαβικής μυθολογίας που συντηρήθη-

καν στις περιοχές της Ελλάδας όπου παρουσιάστηκαν σλαβικές φυλές, 

έστι ώστε τα σλαβικά στοιχεία έγιναν ένα από τα χαρακτηριστικά ενός 

καινούργιου προσώπου της νεοελληνικής μυθολογίας.

Το θέμα των ελληνοσλαβικών σχέσεων γενικώς και πιο συγκεκρι-

μένα στο μυθολογικό λεξιλόγιο παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για την 

σύγχρονη γλωσσολογία και μερικές φορές η γλώσσα του παραδοσιακού 

πολιτισμού γίνεται σημαντική πηγή πληροφοριών για την ιστορία αυτών 

των σχέσεων.

 Ο ρόλος του ελληνικού υλικού για την συγκριτική μελέτη του λαϊκού 

πολιτισμού της περιοχής των Βαλκανίων είναι πολύ σημαντικός. Το βασικό 

ερώτημα της βαλκανολογίας είναι, αν η ομοιογένεια πολιτισμών διάφορων 

λαών που κατοικούν τα Βαλκάνια είναι αποτέλεσμα του μεταγενέστερου 

«μείγματός» τους, της αιώνιας αλληλοεπιδράσεως αυτών των πολιτισμών, 

ή είναι καθορισμένη από μια κάποια προ-δομή που κατά πάσα πιθανότητα 

ήταν ελληνική ή, ακόμα πιο αρχαία – κοινή ινδοευρωπαϊκή.

•
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«Οι Έλληνες προτιμούν μια παλιά λέξη από μια νεότερη».

Σύγκρουση ταυτοτήτων ανάμεσα στα Ελληνικά και Σλαβικά* 

Kateřina Loudová

Στα τέλη του 19ου αιώνα παρουσιάστηκε στην τσεχική κοινωνία ένα νέο 

κύμα ενδιαφέροντος για τα νέα ελληνικά που σχετιζόταν με την αυξημένη 

ταξιδιωτική δραστηριότητα των Τσέχων κλασικών φιλολόγων στο ελλη-

νικό έδαφος.1 Αυτή ήταν εφικτή από το 1893 χάρη στην ετήσια παροχή 

κρατικών ταξιδιωτικών υποτροφιών για την Ελλάδα και την Ιταλία σε 

καθηγητές κλασικής φιλολογίας και ιστορίας που εργάζονταν στη μέση 

εκπαίδευση.2 Οι υπότροφοι στη συνέχεια δημοσίευαν τις ταξιδιωτικές 

τους εντυπώσεις και μελέτες στην τσέχικη ταξιδιωτική λογοτεχνία, σε 

εξειδικευμένα επιστημονικά περιοδικά της εποχής όπως και σε επετηρί-

δες των γυμνασίων. Οι συγκεκριμένες μελέτες πληροφορούσαν το κοινό 

προπαντός για τους αρχαιολογικούς χώρους που επισκέφτηκαν, χωρίς 

όμως ταυτόχρονα να παραλείπουν να αναφερθούν στον τρόπο ζωής των 

σύγχρονων Ελλήνων, με ιδιαίτερες αναφορές στα έθιμά τους, στον εθνικό 

τους χαρακτήρα, στη θρησκεία, στη σχολική παιδεία, στην πολιτική και 

στην ελληνική φύση.

Στο πλαίσιο αυτό εκδήλωναν παράλληλα και το ενδιαφέρον τους για 

τη νέα ελληνική γλώσσα με βάση συναντήσεις και συζητήσεις με τους 

Έλληνες διανοουμένους και με τον “απλό” ελληνικό λαό. Για το ενδιαφέ-

ρον αυτό υπήρχε και ένας επιπλέον λόγος καθώς τα νέα ελληνικά ήταν 

*  Το κείμενο της διάλεξης γράφτηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος του 

Πανεπιστημίου Μάσαρυκ στο Μπρνο Κέντρο για Διακλαδική Έρευνα των Αρχαίων 

Γλωσσών και Παλαιότερων Φάσεων των Σύγχρονων Γλωσσών (MSM 0021622435).

1 Τσέχικες ταξιδιωτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα αυτής της εποχής, συμπεριλαμ-

βανομένων των δημοσιευμάτων που ακολούθησαν, επεξεργάστηκε λεπτομερειακά η 

Alena Frolíková, βλ. π.χ. Frolíková (1986/1987).

2 Από το αυστριακό Υπουργείο Θρησκευμάτων και Παιδείας χορηγούνταν ετήσια (1893–

1914) δέκα υποτροφίες ύψους χιλίων χρυσών νομισμάτων, απ’ αυτές μία ή δύο σε 

Τσέχους καθηγητές μέσης εκπαίδευσης. Το κεφάλαιο για υποτροφίες εισήχθη το 1891 

με διάταγμα Αρ. 23250, βλ. Verordnungsblatt für den Dienstbereich des Ministerium für 

Cultus und Unterricht 1892. Kundmachungen, σ. 527. Kepartová (2008: 208). Korec 

(1893: 212).

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



τότε για τους Τσέχους μια γλώσσα μεν εξωτική, ταυτόχρονα δε όχι εντε-

λώς άγνωστη χάρη στο αρκετά ψηλό επίπεδο της κλασικής φιλολογίας 

στη μέση εκπαίδευση.3 H εν λόγω ενασχόληση αντικατόπτριζε επίσης την 

υπάρχουσα τότε αντίληψη της ελληνικής γλωσσικής κατάστασης και την 

άποψη του ελληνικού γλωσσικού ζητήματος στα συμφραζόμενα της τσεχι-

κής εθνικής αναγέννησης.

Στην Ελλάδα έχει αρχίσει ήδη να υποχωρεί η επιρροή των φαναριωτών 

και να αναπτύσσεται μια καινούρια γενιά αστικής τάξης, ενώ το εκπαι-

δευτικό σύστημα αρχίζει να παράγει εγγράμματο πληθυσμό.4 Ταυτό-

χρονα, ως αντίδραση κατά της “σλαβικής” θεωρίας του καθηγητή ιστο-

ρίας στο Πανεπιστήμιο Μονάχου Jakob F. Fallmerayer αυξάνεται έντονα 

το ενδια φέρον για τη δημοτική γλώσσα, τα διαλεκτικά κείμενα και δημο-

τικά τραγούδια. Υπό την επιρροή αυτών των γεγονότων εμφανίζονται οι 

γλωσσικές ιδέες του Γιάννη Ψυχάρη και το έργο του Το ταξίδι μου (1888) 

που υπήρξε βασικό κίνητρο για την εξάπλωση της δημοτικής στον πεζό 

λόγο. Ταυτόχρονα όμως οι συνήγοροι της καθαρεύουσας αντιμετωπίζουν 

αυτές τις προσπάθειες με γρήγορα αυξανόμενο φανατισμό, γιατί η καθα-

ρεύουσα συμβόλιζε για την εθνικιστική ελίτ της κοινωνίας όχι μόνο την 

εθνική συνείδηση, αλλά και ένα μέσο αυτοδιάθεσης και κοινωνικού ελέγ-

χου. Τη στιγμή λοιπόν που αυτό το πολύτιμο “μέσο” διακυβευόταν, ο φανα-

τισμός γνώρισε μεγάλη έξαρση.5  Έτσι, οι Τσέχοι ταξιδιώτες έρχονται στην 

αναστατωμένη από οξείς διαπληκτισμούς Ελλάδα ανάμεσα στους δημοτι-

κιστές και καθαρευουσιάνους.

Αυτή η τεταμένη και εχθρική ατμόσφαιρα δεν τους ήταν καθόλου 

ξένη και από τις δικές τους εμπειρίες – οι Έλληνες αρχαϊστές έμοιαζαν με 

τους γερμανόφωνους της Αυστροουγγαρίας που εμπόδιζαν την επερχό-

3 Τα αρχαία ελληνικά εισήχθηκαν ως υποχρεωτικό μάθημα στα (τότε πενταετή) γυμνάσια 

από το 1804. Μετά τη λεγόμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Bonitz-Exner το 1854 

(Οργανωτική σκιαγραφία – Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen 

in Österreich) αποτελούσαν τα αρχαία ελληνικά και λατινικά περισσότερο από το 40 % 

του προγράμματος σπουδών, ακόμα και όταν εισήχθη σ’ αυτό η φυσική ιστορία και η 

φυσική. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Šafránek (1903/1904). Svatoš (2004).

4 Ο Τσέχος ταξιδιώτης Zháněl (1901: 142) αναφέρει ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοι-

χεία, το 1879 υπήρχαν στην Ελλάδα στον άρρενα πληθυσμό 63,6 % αναλφάβητοι, στον 

γυναικείο 91,7 %. Κατά το 1920 υπολογίζονται στην Ελλάδα περίπου 400 σχολεία (απ’ 

αυτά περίπου 110 κλασικά λύκεια) και 3000 θέσεις εργασίας δασκάλων από τις οποίες 

όμως καλύπτονταν μόνο τα 2/3 στα λύκεια και περίπου το 1/3 στα δημοτικά σχολεία 

λόγω της καταστροφικής έλλειψης των δασκάλων μετά τους Βαλκανικούς πολέμους 

και τη Μικρασιατική καταστροφή.

5 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Hering (1987).
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μενη και ανεξέλεγκτη πια τσεχική χειραφέτηση. Αντίθετα, οι δημοτικιστές 

τους θύμιζαν τις πρώτες προσπάθειες των Τσέχων κατά το 1848 να απαι-

τήσουν τα εθνικά τους δικαιώματα χωρίς να είναι όμως ώριμοι να τα εφαρ-

μόσουν. Η τσεχική γλώσσα, όπως και η δημοτική, δεν ήταν τότε ακόμη 

ικανή να εκπληρώσει απαιτήσεις διοικητικής, επιστημονικής και εκπαιδευ-

τικής γλώσσας. Αυτή την εποχή όμως, δηλαδή στα τέλη του 19ου αιώνα, οι 

Τσέχοι είχαν πια γίνει ένα έθνος στο “κατώφλι” της πολιτιστικής και γλωσ-

σικής αυτεπάρκειας που δεν μπορούσε πια να συμφιλιωθεί με την οποιου-

δήποτε είδους υποταγή στο γερμανικό φύλο. Γι’ αυτό ενισχύθηκε ο αγώνας 

για την – όχι μόνο – γλωσσική διαχώρηση των δύο εθνών, με συνέπεια 

να αυξηθεί η αμοιβαία εχθρότητα η οποία θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί 

ισοδύναμη με την αναστάτωση που προκάλεσε στην ελληνική κοινωνία το 

γλωσσικό ζήτημα.

Ταυτόχρονα, το γρήγορα αναπτυσσόμενο κίνημα του Πανσλαβισμού 

που αντιπαρέθετε τους σλαβόφιλους Τσέχους με τους μη σλαβικούς λαούς, 

συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων, υποβοηθούσε την ανάπτυξη του 

τσεχικού εθνικισμού. Η τσεχική εθνική συνείδηση και η πίστη των Τσέχων 

σε ένα ανεξάρτητο εθνικό μέλλον ενισχύονταν “μέσω” του ελληνικού ζητή-

ματος βάσει των συναντήσεων με τους “Νεοέλληνες”. Η σύγκριση επομέ-

νως ανάμεσα στους υποταγμένους λαούς της Ελλάδας και της Τσεχίας 

ήταν αναπόφευκτη. Απ’ αυτή τη σύγκριση χαμένοι έβγαιναν αναγκαστικά 

οι Έλληνες, γιατί «η γλώσσα και η λογοτεχνία τους ήταν το μεσαίωνα 

ακόμα πιο φτωχή απ’ ό,τι η δική μας» και τα νέα ελληνικά είναι «ακόμα πιο 

διεφθαρμένα από τα τσέχικα, διαποτισμένα πέρα για πέρα από τα αλβα-

νικά, τούρκικα και βλάχικα».6

Ένας επιπλέον τρόπος ενδυνάμωσης της τσεχικής εθνικής συνείδησης 

ήταν ο υπερτονισμός της σλαβικής επιρροής στα ελληνικά, ιδίως στο χώρο 

των σλαβικών δανείων. Αυτό το είδος σκέψης μπορούμε να το αποδώ-

σουμε κατά μεγάλο μέρος στην τεράστια επιρροή που ασκούσε στην τότε 

Ευρώπη η θεωρία του Fallmerayer. Οι Τσέχοι φιλόλογοι-ταξιδιώτες την 

εφάρμοσαν, εκτός από τον ανθρωπολογικό χώρο, και στο χώρο της γλώσ-

σας, αναπτύσσοντας κι άλλο τη θεωρία για την επιρροή της “σλαβονικής 

γλώσσας” στη νεοελληνική φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη και λεξικό.7 

Στα συγγράμματά τους παραθέτουν τις – κατά τη γνώμη τους – πιο διαδε-

δομένες ελληνικές λέξεις σλαβικής καταγωγής (π.χ. κόκ(κ)οτος, λόγγος, 

6 Korec (1897: 123).

7 Βλ. π.χ. Kalousek (1902: 11–13).
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ρούχα, σάνο, στάνη,8 τσοπάνος,9 βουρκόλακας, ζακόνι10) και σε εξειδικευ-

μένες μελέτες εστιάζουν την προσοχή σε ανεξάντλητο αριθμό σλαβικών 

τοπωνυμίων στα ελληνικά,11 αν και η σλαβική ερμηνεία τους είναι συχνά 

λανθασμένη (π.χ. αναφέρεται επανειλημμένα η λέξη Τσακωνιά κι η αναλο-

γία της με τα τσέχικα τοπωνύμια Τσάκοβ, Τσάκοβιτσε, Τσάκοβετς).12

Επίσης συγκρινόταν το ελληνικό γλωσσικό ζήτημα με το ανάλογο 

“τσεχικό ζήτημα” και αναλύονταν οι αιτίες της ελληνικής διγλωσσίας. Στις 

αρχές του 20ού αιώνα δημοσίευσε ο Josef Král, διάσημος καθηγητής κλασι-

κής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Καρόλου στην Πράγα και μεταφραστής, 

τις ταξιδιωτικές του εντυπώσεις από τη δίμηνη αρχαιολογική συνέλευση 

στην Αθήνα και τις σχετικές αρχαιολογικές περιοδείες στο περιοδικό Zvon 

(Καμπάνα, 1906) υπό τον τίτλο Εντυπώσεις από το ταξίδι για την Ελλάδα 

και την Τουρκία. Στο κεφάλαιο Ελληνικός λαός και ελληνική γλώσσα13 περι-

γράφει την αρρωστημένη προσπάθεια των Ελλήνων να αντικατασταθούν 

σλαβικά ή άλλα ξένα τοπωνύμια με αρχαίες ελληνικές ονομασίες για να 

αποδειχθεί η “καθαροαιμία” του ελληνικού λαού. Μιλάει ανοιχτά για την 

αρνητική στάση των Ελλήνων προς τους Σλάβους. Τα “σημερινά” ελληνικά 

τα αντιλαμβάνεται ως μια γλώσσα που εξελίχθηκε από τα αρχαία ελληνικά 

και που για την καλλιέργειά της για τις ανάγκες της δημόσιας ζωής και 

της λογοτεχνίας οι Έλληνες δεν είχαν αρκετή υπομονή ούτε καιρό όπως οι 

Τσέχοι στην εποχή της εθνικής τους αναγέννησης. Έτσι ανακηρύχθηκε ως 

“γνήσια” ελληνική γλώσσα μια γλώσσα πεθαμένη, δηλαδή τα αρχαία ελλη-

νικά με λίγες μόνο αλλαγές. Ο Král υπενθυμίζει το γεγονός ότι για τα νέα 

“ζωντανά” ελληνικά δεν υπήρχαν για μεγάλο διάστημα καθόλου γραμμα-

τικές και ότι ο αριθμός των καθαρευουσιάνων στην Ελλάδα είναι ακόμη 

8 Molčík (1898: 54). Βλ. Meyer (1894: II, 32–59): κόκ(κ)οτος/κοκοτός (Ήπειρος) < αρχ. 

σλαβ. kokotъ ‘κόκορας’, λόγγος (Ήπειρος, Πελοπόννησος) < αρχ. σλαβ. lǫgъ ‘δάσος’, 

ρούχον/ρούχα < αρχ. σλαβ. rucho ‘ρούχο’, σάνο/σανό(ν)/σανός < αρχ. σλαβ. sěno ‘σανός’, 

στάνη < αρχ. σλαβ. stanъ ‘στάνη’.

9 Αλλά βλ. Ανδριώτης (19953: s.v.): o τσοπάνος/ο τσομπάνης < τουρκ. zoban.

10 Μeyer (1894: II, 20, 27): βουρκόλακας < αρχ. σλαβ. vlъkodlakъ ‘βρικόλακας’, ζακόνι < 

αρχ. σλαβ. zakonъ ‘συνήθεια, νόμος’.

11 Βλ. π.χ. Vařeka (1902).

12 Η παραδοσιακή θεωρία διαδεδομένη ήδη από το Βυζάντιο ερμηνεύει το όνομα Τσάκω-

νες από το αρχαίο Λάκωνες ως αποτέλεσμα της εξέλιξης της κοινής ελληνικής. Μερικοί 

επιστήμονες το συνδέουν περισσότερο με το μεσαιωνικό ουσιαστικό τζακωνία (από το 

*τράχονες < τραχύς) που ονομάζει ορεινό τοπίο ή περιοχή (Τσάκωνες = κάτοικοι ορει-

νής, δύσβατης περιοχής). Σύμφωνα με μια άλλη ερμηνεία κατάγεται το όνομα Τσάκωνες 

από το μεσαιωνικό διάκονες (= διάκονοι, υπηρέτες, φύλακες καστρών). Σε καμιά από 

τις ερμηνείες όμως δεν προϋποτίθεται σλαβική καταγωγή αυτής της λέξης. Ανδριώτης 

(19953: s.v.). Symeonidis (1972).

13 Král (1906: 469–472).
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μεγαλύτερος απ’ ότι ο αριθμός των “ακονιστών”14 των τσέχικων σ’ εμάς. 

Τις κλασικιστικές τάσεις στην Αθήνα στην αρχή του 20ού αιώνα περιγρά-

φει με τον εξής τρόπο (σ. 471): «Οι Έλληνες προτιμούν μια παλιά λέξη από 

μια νεότερη. Π.χ. δεν είδα ότι κάποιος τσαγκάρης στην Αθήνα θα ονομα-

ζόταν έτσι στην ταμπέλα του … ο καθένας έλεγε τον εαυτό του υποδημα-

τοποιός. Το καλό κρασί από την εταιρεία του Σόλωνος που πίναμε στην 

Αθήνα και το διάσημο κρασί από τη Σαντορίνη δεν ονομάζεται πλέον στις 

ετικέτες ‘κρασί’, αλλά με την αρχαία ονομασία ‘οίνος’ και κάποιο μεταλλικό 

νερό από την Άνδρο, που διαφέρει από άλλα απλά νερά μόνο ως προς την 

αυξημένη τιμή του και που κολυμπούν μέσα σ’ αυτό κάποια σκουπιδάκια, 

ονομάζεται επίσημα ‘ιαματικόν ύδωρ’. Κι όμως, οι λέξεις ‘οίνος’ και ‘ύδωρ’ 

είναι εντελώς νεκρές κι ο ίδιος ο Έλληνας τις μαθαίνει από το σχολείο». Με 

βάση αυτές αλλά κι άλλες αντιλήψεις καταλήγει τελικά ο Král στο απαι-

σιόδοξο συμπέρασμα ότι οι Έλληνες δε θα καταφέρουν ποτέ να διώξουν 

αυτή την τεχνητή γλώσσα και στην Ελλάδα θα υπάρχει διγλωσσία.

Στρέφοντας την προσοχή μας στη μεταχείριση του γλωσσικού σλαβι-

κού στοιχείου στην Ελλάδα εκείνης της εποχής παρατηρούμε ομοιότητα 

με την Τσεχία στο ότι οι Έλληνες καθόριζαν την ταυτότητά τους επίσης 

“μέσω” μιας άλλης γλώσσας, αλλά αντίστροφα: όχι μέσω συσχετισμού, 

αλλά μέσω καθαρισμού από την κυρίως τουρκική, αλλά και σλαβική επιρ-

ροή. Στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος η πίεση των κλασικιστών ενίσχυσε 

ακόμη την αρχαιολατρία της διοίκησης και την τάση να μετονομάζονται 

τα τοπωνύμια σύμφωνα με την ελληνική αρχαιότητα. Η μετονομασία των 

τοπωνυμίων έγινε επίσημη πολιτική του ελληνικού κράτους μετά το 1855 

και το 1909 καθιερώνεται η εθνική επιτροπή για τον εξελληνισμό των 

ονομάτων των οικισμών με πρόεδρο το Νικόλαο Πολίτη.15

Και στα δύο κράτη λοιπόν παρενέβη στον επιστημονικό χώρο ένας 

επιπλέον παράγοντας, αυτός των εθνικιστικών ιδεολογιών. Η ελληνική 

επιστήμη αντιδρώντας στη ρομαντική εικόνα της Ελλάδας που δημι-

14 Με τη λέξη ‘brusiči’ (= ακονιστές) ονομαζόταν μια ομάδα γλωσσολόγων οι οποίοι από 

το 1877 επιδίωκαν τα τσέχικα να καθαριστούν από τις γερμανικές κυρίως επιρροές και 

να επιστρέψουν στη μορφή της ουμανιστικής εποχής.

15 Στο διάταγμα από τις 31 Μαΐου 1909 Περί συστάσεως επιτροπείας προς μελέτην των 

τοπωνυμίων της Ελλάδος και εξακρίβωσιν του ιστορικού λόγου αυτών δηλώνεται ότι 

«…τα βάρβαρα ονόματα και τα κακόφωνα ελληνικά λυπούσι μεν το γλωσσικόν συναί-

σθημα, έχουσι δε και επιβλαβή μορφωτικήν επήρειαν εις τους κατοικούντας, συστέλλο-

ντά πως και ταπεινούντα το φρόνιμα αυτών, αλλά και παρέχουσι ψευδή υπόνοιαν της 

εθνικής συστάσεως του πληθυσμού των χωρίων εκείνων...». Ταυτόχρονα όμως απαγο-

ρεύεται η μεταβολή «βαρβαροφώνων ονομάτων συνδεομένων αρρήκτως προς την 

νωπήν ιστορίαν της ενδόξου επαναστάσεως … διότι ονόματα ως Κλείσοβα, Αραχόβα, 

Δερβενάκια … καθηγιάσθησαν δι’ ηρωϊκών πράξεων». Χουλιαράκης (1973: 207–209).
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ουργήθηκε από τον ευρωπαϊκό φιλελληνισμό ενσωμάτωσε σ’ ένα πλαί-

σιο ιδεολογικό πρώτα τις λαογραφικές σπουδές και απ’ αυτό το σημείο 

ο συγκεκριμένος επιστημονικός κλάδος ήταν στενά συνδεδεμένος με τον 

εθνοκεντρισμό, την αναζήτηση της εθνικής ταυτότητας και την οικοδό-

μηση του εθνικού κράτους. Αυτή η σύνδεση επιστήμης και ιδεολογίας 

έθιξε όμως και την ελληνική ιστορική γλωσσολογία, κυρίως την ετυμο-

λογία. Μια μεθοδολογική αρχή του βυζαντινολόγου και γλωσσολόγου 

Κωνσταντίνου Άμαντου (1874–1960) μας φέρνει κοντά στην ετυμολογική 

έρευνα εκείνης της εποχής: «Μεθοδολογικώς δεν επιτρέπεται να ζητώμεν 

δάνεια, όταν δυνάμεθα εκ της ελληνικής να ετυμολογήσωμεν ορθώς».16 Αν 

και η επιρροή της ιδεολογίας κατ’ ουσίαν έβλαψε την ελληνική γλωσσο-

λογία, η εισροή των δυτικών μεθόδων βοήθησε σημαντικά στο να αυξηθεί 

το γενικό επίπεδο αυτού του επιστημονικού κλάδου, που είχε μείνει μέχρι 

τότε – μεθοδολογικά τουλάχιστον – στα ελληνιστικά χρόνια.

Το ίδιο φαινόμενο παρατηρούμε και στο σλαβικό περιβάλλον, όταν ο 

ετυμολογικός εθνοκεντρισμός μεγαλοποιούσε τις σλαβικές επιρροές στο 

ελληνικό λεξικό. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι παρά την ύπαρξη πολυά-

ριθμων σλαβικών τοπωνυμίων οι νότιοι Σλάβοι ασκούσαν στα μεσαιω-

νικά και νέα ελληνικά πολύ περιορισμένη επιρροή σε σύγκριση με άλλες 

γλώσσες της Βαλκανικής Χερσονήσου (π.χ. τα ρουμανικά). Στην κοινή 

ελληνική διακρίνουμε περίπου 60 λέξεις σλαβικής προέλευσης, ενώ πάνω 

από 400 λέξεις περιορίζονται στις ελληνικές διαλέκτους και είναι λοιπόν 

ελάχιστα γεωγραφικά διαδεδομένες.17 Το πρώτο-πρώτο σλαβικό λεξικο-

λογικό στρώμα αποτελούν λέξεις που χρησιμοποιούνταν ήδη τη βυζα-

ντινή εποχή και μερικές έμειναν και σε λεξιλόγιο της κοινής νέας ελλη-

νικής (π.χ. καρβέλι < αρχ. σλαβ. *korvalь; σβάρνα < αρχ. σλαβ. *bărna18). 

Πολλά από τα δάνεια όμως, αν και δεν ανήκουν στο λεξιλόγιο της κοινής 

16 Άμαντος, Κ. (1916). Συμβολή εις το τοπωνυμικόν της Χίου, Λεξικογραφικόν Αρχείον της 

Μέσης και Νέας Ελληνικής 2, 1916, 12–48 (n.v.). Βλ. Joseph (1985: 95).

17 Popović (1960: 223ff .). Meyer (1894: II, 8) αναφέρει 66 κοινές λέξεις σλαβικής προέλευ-

σης στα ελληνικά, ενώ ο Buturas (1910: 86) υπολογίζει 60 λέξεις (από τις οποίες μόνο 25 

είναι ευρύτερα διαδεδομένες). Κατά τον Σταύρο Σπυρώνη (1999: 22ff ., 177ff .) η ελλη-

νική γλώσσα χρησιμοποιεί συνολικά 267 λέξεις από τη «σλάβικη», ενώ χωριστά αναφέ-

ρει αριθμούς δανείων από τα σερβικά, ρωσικά, βουλγαρικά και πολωνικά (στη λίστα 

των δανείων αυτών υπάρχουν λέξεις απ’ όλα τα χρονικά στρώματα, ευρύτατα διαδεδο-

μένες ή περιορισμένες μόνο σε διαλέκτους μαζί με επιλεγμένα τοπωνύμια).

18 Η λέξη δανείστηκε ακόμη πριν τη μετάθεση του σλαβικού ar σε ra (σύγκρ. βουλγ. brana) 

και γι’ αυτό ανήκει πιθανώς στα πιο πρώιμα σλαβικά δάνεια που εισήχθηκαν στα ελλη-

νικά κατά το πρώτο μισό του 9ου αιώνα. Το δάνειο απώθησε κιόλας την ελληνική λέξη 

που υπήρχε γι’ αυτό το γεωργικό εργαλείο (βωλοκόπος). Αυτό το γεγονός μάλλον οφεί-

λεται στην πώληση του εργαλείου από τους Σλάβους στους Έλληνες. Vasmer (1970: 

289). Malingoudis (1987: 66–67).
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ελληνικής, δεν περιορίζονται γεωγραφικά μόνο στη βόρεια Ελλάδα όπου 

μέχρι σήμερα επικρατεί μια σλαβοελληνική συμβίωση, αλλά τα βρίσκουμε 

και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αρκετά μάλιστα ως γλωσσικά κατά-

λοιπα αποκλειστικά στη νότια στερέα Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, ή στα 

νησιά (Κρήτη, Λευκάδα, Σκύρος κ.α.). Το σλαβικό λεξιλόγιο εντάσσεται 

δύσκολα σε θεματικές κατηγορίες, εντούτοις διακρίνουμε τη μεγαλύτερη 

ομάδα λέξεων από το χώρο της γεωργίας, κτηνοτροφίας, μελισσοκομίας 

και διάφορων ειδών καθημερινής χρήσης. Εκτός απ’ αυτές εντάσσουμε σε 

μια άλλη ομάδα λέξεις από το χώρο της σλαβικής κρατικής διοίκησης που 

τα περισσότερα υπάρχουν μόνο “παθητικά” στην ελληνική γλώσσα (κράλι/

κράλης < αρχ. σλαβ. kraljь ‘ηγεμόνας, βασιλιάς’19), ενώ ελάχιστα έγιναν 

κοινά (παγανιά < αρχ. σλαβ. *păgănja20). Όσο για τα τοπωνύμια, η αξιο-

λόγησή τους είναι ακόμη πιο δύσκολη, γιατί όχι κάθε τοπωνύμιο που έχει 

σλαβικό έτυμον μπορεί να θεωρείται πρωτότυπο σλαβικό τοπωνύμιο, π.χ. 

αποκλείονται αυτά που έχουν σλαβικό έτυμον, αλλά ελληνικό παραγωγικό 

επίθημα (Αγαρδόνας) ή υβριδικά ελληνο-σλαβικά σύνθετα (Λιποχώρι < 

σλαβ. *lipa ‘φλαμουριά’, ελλ. χωριό).21

Εν κατακλείδι, μπορούμε να τονίσουμε την επιρροή της ιδεολογίας του 

γλωσσικού εθνικισμού στην πρόσφατη ιστορία της Ευρώπης. Στο όνομα 

αυτής οι πρώην παραμελημένες και καταπιεσμένες γλώσσες απέκτησαν 

την αναγνώρισή τους και, στην περίπτωση της Ελλάδας και της Τσεχίας, 

επίσης την πολιτική τους ανεξαρτησία. Η Αυστροουγγαρία και η τουρκική 

αυτοκρατορία χάθηκαν κατά μεγάλο μέρος λόγω των εθνικών και γλωσσι-

κών διαφορών μέσα σ’ αυτές και η υποχώρησή τους διέφερε με το καθάρι-

σμα των απελευθερωμένων γλωσσών που ξεκίνησε στην Ελλάδα περίπου 

πριν από 100 χρόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα στις χώρες της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας.

•

19 Vasmer (1970: 89, 135).

20 Vasmer (1970: 171, 267).

21 Malingoudis (1981: 174ff .).
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ

Το γλωσσικό ζήτημα





L’histoire de la langue grecque au carrefour des diff érentes 

disciplines: enjeux identitaires et cristallisation 

des mythologies linguistiques (1850-1900)

Petros Diatsentos

Dans le cadre de cet article, nous avons l’intention de présenter un aperçu 

de la conception de l’histoire du grec chez les milieux des savants grecs, 

dans la seconde moitié du XIXe siècle. L’article, qui n’est dans aucun cas un 

exposé approfondi, vise à expliquer comment l’historiographie grecque, les 

courants de la linguistique comparée et la laographie émergente fi xent le 

cadre dans lequel se cristallisent les représentations et les postulats sur le 

grec moderne, ainsi que le récit de son histoire. D’autre part, nous préci-

serons comment la mise en place des concepts sur l’histoire du grec coule 

dans le moule de la conjoncture historique, en forgeant un récit conforme 

à une suite d’objectifs politiques et culturels. Plus précisément, l’objectif de 

l’article est de répondre à certaines questions qui se résument de la manière 

suivante: 

 Tout d’abord, pouvons-nous parler d’une véritable histoire du grec 

au XIXe siècle?

  Ensuite, comment se dégagent l’image et les postulats d’une histoire 

du grec à travers des textes de référence ou des travaux fondateurs? 

 Enfi n, comment la langue devient un témoin identitaire primordial 

et acquiert une place capitale dans la concrétisation du projet 

national grec?

1. Quelle histoire du grec, au XIXe siècle?
Depuis les « Lumières néo-helléniques » jusqu’au milieu du XIXe, nous 

observons l’absence des travaux portant sur l’histoire du grec. Néanmoins, 

une image de l’évolution du grec se dégage à partir des travaux des érudits, 

à chaque fois que leur discours porte sur le sort du grec ancien ou sur le 

rôle de la langue en tant que véhicule d’une éducation ayant comme objectif 

l’éveil national. Comme nous le savons, au XVIIIe siècle grec, les représen-

tants du classicisme perçoivent les vernaculaires, ou si l’on veut « la langue 

orale », comme γραικοβάρβαρος ou μιξοβάρβαρος. Il s’agit, pour eux, d’une 

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



langue nouvelle, qui a rompu avec le grec ancien, d’une langue autre, diff é-

rente. Ils lui opposent la langue commune des érudits, inaltérable depuis 

l’Antiquité et ne faisant qu’un avec le grec ancien, sauvegardé dans la langue 

de l’Église et des lettres. De même, un courant des « Lumières néo-hellé-

niques », représenté notamment par Katartzis, Konstantas et Vilaras, admet 

la distinction et la séparation entre la langue ancienne et le romaïque, en 

mettant toutefois l’accent sur leur rapport de parenté. Pour les représen-

tants de ce mouvement, l’altération est un fait, et l’objectif global est d’étu-

dier le grec ancien afi n d’élaborer, d’enrichir et de cultiver le romaïque, tout 

en abandonnant la langue archaïsante des érudits. 

Le milieu du XIXe siècle marque le début d’une transition de cette 

conception.1 Quoique la première tentative sérieuse qui vise à donner un 

aperçu de l’histoire du grec date de 1861,2 ce sera au crépuscule du XIXe 

siècle qu’il y aura les premiers eff orts systématiques pour la description de 

l’histoire de la langue. Jusqu’en 1880, les interprétations globales, fondées 

sur des recherches linguistiques originales, portant sur des périodes de 

plusieurs siècles, sont donc rares. Toutefois, la seconde moitié du XIXe est la 

période où l’on observe la multiplication des références et des spéculations 

portant sur l’histoire du grec. Il ne s’agit pas de recherches linguistiques en 

soi, mais d’une suite d’interprétations fragmentaires, parfois stéréotypées, 

ainsi que des reprises d’analyses de savants occidentaux, au sujet de l’his-

toire de la langue. Un ensemble de travaux de la philologie européenne 

(ou plus rarement grecque) qui examinent de façon systématique soit l’his-

toire du grec,3 soit l’évolution des langues indo-européennes,4 off riront aux 

1 Pour un apperçu global des conceptions de l’évolution du grec du XVIIIe siècle jusqu’à 

l’enre-deux-guerres, voir A. F. Christidis, « Iστορίες της Eλληνικής Γλώσσας », in A. F. 

Christidis (éd.), Iστορία της ελληνικής γλώσσας, από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιό-

τητα, Th essalonique, 2001, p. 3-17.

2 D. Mavrofrydis, Δoκίμιον ιστορίας της ελληνικής γλώσσης [Essai d’histoire de la langue 

grecque], Smyrne, 1871. L’Essai de Mavrofrydis voit le jour à Smyrne en 1871, mais sa 

préface a déjà été publiée dans la revue Filistor, dix ans auparavant (voir D. Mavrofry-

dis, « Σύνοψις της εξωτερικής ιστορίας της Ελληνικής γλώσσης », in Filistor, 3, 1861, p. 

116-131, 166-182 et 289-295). L’ouvrage en question constitue le travail que Mavrofry-

dis a remis au concours de l’Université, en 1860 (Tsokaneios Diagonismos). Le sujet du 

concours a été publié en 1856 et nous pouvons supposer que l’essentiel de son travail a 

été réalisé entre ces deux dates.

3 Notamment les travaux de F. W. Mullach (voir entre autres Grammatik der griechischen 

Vulgärsprache in historischer Entwicklung, Berlin, 1856), de Deff ner et ses recherches sur 

le tzakonien, ou encore l’étude de Mavrofrydis sur l’histoire du grec moderne.

4 Voir les travaux de Bopp sur la grammaire comparative des langues indo-européennes, 

d’Émile et d’Eugène Burnouf sur la langue et la littérature sanskrites ou celui de A. Pictet 

sur le rapport entre l’indo-européen et la fi liation des peuples de l’Europe.
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lettrés grecs des modèles interprétatifs et serviront de base théorique à une 

série d’appréciations globales quant à l’évolution du grec. L’ensemble de ces 

appréciations, commentaires ou opinions compose une image de l’histoire 

du grec, même si elle ne se cristallise pas à un moment précis ou dans une 

œuvre particulière. Vu que le sujet n’est pas traité de manière systématique, 

les tentatives de décrire, d’expliquer et d’interpréter proviennent des disci-

plines ou des domaines diff érents: de l’histoire, de l’histoire de la littérature, 

des études de la lexicographie dialectale, de la laographie ou de la linguis-

tique comparée.

2.  Histoire du grec: postulats et schémas interprétatifs
Dimitrios Mavrofrydis est un des premiers qui fournit en 1861 une 

esquisse de l’histoire du grec, dans son Essai d’histoire de la langue grecque.5 

Dans son introduction développe le schéma éolodorien emprunté à 

Christopoulos,6 assez répandu dans les milieux des lettrés. Selon lui, après 

l’Âge d’or, la langue grecque a suivi deux chemins parallèles. L’atticisme et la 

langue littéraire qu’il a produit, incarnés par la koinè hellénistique, ont été 

prolongés à travers la variété écrite byzantine des siècles suivants. Quant 

aux dialectes éoliens et doriens, après avoir subi une certaine infl uence de 

l’attique, ils ont continué à exister de façon séparée mais constante jusqu’à au 

XIXe siècle. En eff et, au fi l du temps, ces « deux langues » ont évolué paral-

lèlement. Ainsi, il admet que les dialectes éoliens et doriens ne disparaissent 

pas à l’époque hellénistique et romaine, mais continuent à être « la langue 

orale du peuple ». En réalité, au fi l des siècles, ils évoluent ou fusionnent 

entre eux tout en s’altérant. Mais, dans tous les cas, ils existent parallèle-

ment à une variété écrite, sans qu’il y ait d’osmoses entre les deux. De son 

côté, l’attique transformé en koinè constituait l’instrument de communica-

tion et de production intellectuelle pour les élites savantes plurilingues de 

l’univers gréco-romain. Cette variété littéraire et commune à la fois, chez 

les élites lettrées, est passée dans la littérature byzantine et, sauvegardée par 

l’Église durant toute l’époque ottomane, elle est arrivée au XIXe siècle pour 

constituer « la langue de la nation libérée ». Elle n’est autre que la langue 

puriste des érudits et de l’État. De l’autre côté, « les dialectes populaires » 

de l’Antiquité, éolodoriens dans l’essentiel, sont à l’origine des vernaculaires 

modernes et ne remontent pas à la koinè. L’origine de la variété puriste et 

5 Op.cit.

6 A. Christopoulos, Γραμματική της Αιολοδωρικής, ήτοι της ομιλουμένης τωρινής των 

Ελλήνων γλώσσας, Vienne, 1805. Au sujet de la théorie éolodorienne, voir aussi  I. 

Kalitzopoulou-Papageorgiou, Η αιολοδωρική θεωρία : συμβολή στην ιστορία της ελλη-

νικής γλώσσας, Th èse de doctorat, Université d’Athènes, 1991.
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sa « nature » déterminent en eff et sa place et sa fonction dans l’univers grec 

du XIXe siècle. Ainsi, la conviction d’après laquelle la koinè n’est pas une 

langue commune populaire de l’univers gréco-romain contribue à renfor-

cer la place de la katharevousa, héritière légitime de la koinè, en tant que 

langue commune de la nation.

L’écologie linguistique contemporaine apparaît ainsi comme la repro-

duction fi dèle d’une situation qui se perpétue au fi l des siècles. C’est ainsi 

que plusieurs lettrés soutiennent que les divergences dialectales antiques 

n’ont nullement disparues à quelque endroit que ça soit. D’autre part, il n’y 

a jamais eu une langue commune en soi, mais uniquement une variété 

écrite commune dans les milieux des lettrés. Par ailleurs, certains courants 

de la linguistique comparée viennent renforcer cette thèse. D’après Max 

Müller, dont son livre Lectures on the Science of Language7 est connu par les 

lettrés grecs depuis tôt, une variété cultivée qui, à un moment ou un autre, 

se manifeste dans les textes religieux, littéraires, administratifs ou scienti-

fi ques, émerge à travers l’élaboration d’une ou de plusieurs variétés à tradi-

tion orale. Toutefois, il est impossible d’admettre le contraire : une langue 

savante ne donnerait jamais au cours de son évolution une variété popu-

laire à tradition orale.8 Par conséquent, pour tracer l’origine d’un dialecte, 

ou d’un ensemble de dialectes vulgaires, on remonte à d’autres dialectes de 

la même nature. Le processus qui mène un vernaculaire à l’état de « dialecte 

poli » à travers son élaboration, et ensuite, à devenir la langue commune de 

tout un peuple culturellement homogène, apparaît comme une contrainte 

historique. 

Selon ce raisonnement, on peut très facilement envisager la koinè 

comme une langue commune écrite des élites. De la même manière, il est 

impossible qu’elle génère les dialectes populaires du grec moderne. Ainsi, 

le lien entre le schéma de la linguistique historique et le cas du grec s’établit 

aisément. L’helléniste James Clyde, dont les écrits sont cités assez souvent 

par les savants grecs, le formule de manière explicite en 1854, dans son livre 

Romaic and Modern Greek. 9 Dans son schéma d’interprétation de la géné-

alogie du romaïque, Clyde recourt à une dichotomie entre « la langue des 

instruits » et « la langue des illettrés » : un dialecte cultivé est utilisé par les 

élites, tandis que les dialectes populaires10 sont employés par les gens illet-

trés. Il considère que ces deux variétés peuvent manifester des écarts consi-

7 M. Müller, Lectures on the Science of Language, Londres, 1994, (1e éd. 1861).

8 Ibid., p. 49-50 et 58.

9 J. Clyde, Romaic and Modern Greek. Compared with one another and with Ancient Greek, 

Édimbourg, 1854., p. 26.

10 D’après ses propos, « the ruder forms of speech », ibid., p. 27.
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dérables. Or, il accepte que la masse des gens illettrés11 arrive à compren-

dre la langue des instruits, même s’ils ne sont pas capables de la reproduire. 

Il considère cela comme une règle qui régit tout ensemble social utilisant 

la même langue. Il en conclut que le romaïque est en réalité issu d’une telle 

catégorie de dialectes, c’est-à-dire de certaines variétés parlées d’un grec 

populaire fortement antique. Les variétés populaires, d’où le romaïque est 

issu, ont coexisté avec l’attique, elles ont peut-être même précédé ce dernier. 

L’attique que l’on connaît aujourd’hui n’était que la langue des classes 

cultivées d’Athènes et non pas celle de toute la population en Attique ; en 

d’autres termes, elle n’était que la variété d’une élite.12 Par conséquent, dans 

l’interprétation de l’évolution linguistique qu’il avance, Clyde met l’accent 

sur la répartition des variétés du grec dans l’espace social (peuple - élites) 

et considère cette évolution en partant de deux principes : chacune de ces 

variétés a ses propres qualités internes, elles évoluent  parallèlement, tout 

en ayant un rapport particulier.

Cette conception qui constitue le point de vue de nombreux hellénistes 

attribue en eff et une « certifi cation scientifi que » à la thèse du caractère à la 

fois antique et hellénique du grec dialectal. Pour ce qui est donc de l’étude du 

grec, outre le fait que l’approche éolodorienne ouvre la voie à une démarche 

comparatiste, elle fournit également une sorte de revêtement scientifi que 

au récit des origines de celui-ci. En même temps, d’après les postulats de 

cette théorie, il devient évident que le grec dialectal accéderait diffi  cilement 

au niveau de la langue cultivée et il aurait peu de chance d’être instauré 

comme langue nationale. Au contraire, ce qui lui est réservé, c’est un certain 

rôle dans le processus de fi xation de la langue cultivée et future langue de 

tous les Grecs. 

3. Le récit de l’évolution du grec dans la conjoncture de la seconde moitié 
du siècle

En eff et, la vague de la lexicographie dialectale qui se déclenche dans 

les années 1850 et qui deviendra une composante essentielle de la laogra-

phie mettra l’accent sur l’origine éolodorienne des vernaculaires. Le modèle 

éolodorien constituera pendant toutes ces décennies un terrain fécond qui 

fera fermenter les prémisses des travaux dialectologiques et qui légitimera 

une vision précise de la réforme de la langue en l’enveloppant de l’habit 

scientifi que. De son côté, la lexicographie dialectale arrive à dégager une 

autre image des vernaculaires et de leur histoire, qui supplante progressi-

vement celle d’une langue corrompue et gréco-barbare, un stéréotype qui a 

11 « Th e masses », ibid., p. 27.

12 Ibid., p. 29.
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persisté pendant plusieurs siècles. En faisant le tri entre les parlers qui sont 

jugés « dignes d’étude », la lexicographie dialectale va opérer des « fouilles », 

afi n de mettre en lumière les « trésors antiques » et d’attribuer des certifi cats 

d’une « origine hautement antique » à travers l’établissement de généalogies 

remontant parfois à des langues disparues ou hypothétiques.13 Ainsi, dans 

la seconde moitié du siècle, les puristes parviennent à « abolir » la sépa-

ration entre le grec ancien et les vernaculaires modernes. Les « dialectes 

populaires » se font une place aux côtés de la katharevousa et deviennent 

témoins de « l’unité » de la langue et de la « continuité ininterrompue » du 

grec ancien. La réhabilitation des vernaculaires répond en eff et au besoin 

de la refonte de l’identité et de l’histoire des couches populaires rurales, 

dans une conjoncture historique particulière. La première vague dialecto-

logique se déclenche vers la fi n des années 1850, c’est à dire au moment où 

le Royaume grec voit ses revendications irrédentistes anéantis, à la sortie de 

la guerre de Crimée.

La guerre de Crimée joue en eff et un rôle déterminant dans le déclen-

chement de la lexicographie dialectale, pendant ces années.14 Rappelons 

qu’à ce moment-là, le nationalisme grec est en quête d’appuis idéologiques 

face aux revendications bulgares qui émergent, étant appuyées, en outre, 

par l’Empire russe. Ainsi, les doutes qui planent, dans le milieu des érudits 

européens avant 1853, sur l’origine ethnique des populations du sud de la 

péninsule,15 se transforment pour les Grecs en réel danger, dans le nouveau 

contexte politique. L’argument historique « de populations slaves, grécisées 

pendant le Moyen Age », sortant du domaine du débat académique et dépas-

sant le cercle des érudits, devient un argument potentiel qui légitime les 

thèses politiques des nationalismes concurrents dans la nouvelle conjonc-

ture. Au moment même où les revendications grecques d’annexion de terri-

toires sont rejetées par la France et la Grande-Bretagne, et où les nationa-

lismes slaves trouvent l’appui politique russe, la refondation d’une identité 

13 Sur le déclenchement de la lexicographie dialectale et son poids sur la nouvelle image 

des vernaculaires, voir P. Diatsentos, La question de la langue dans les milieux des savants 

grecs au XIXe siecle : projets linguistiques et reformes, thèse de 3e cycle, E.H.E.S.S., Paris 

2009, p. 127-184.

14 En ce qui concerne l’importance de cet événement et notamment son impact dans 

le déclenchement de la lexicographie dialectale, voir P. Diatsentos, ibid., p. 65-72 et 

146-151.

15 Il s’agit certes des publications de J. F. Fallmerayer qui font bruit dans les milieux 

grecs dans les années 1840, mais aussi des témoignages qui datent même des décen-

nies précedentes. A propos de l’image des vernaculaires chez les lettrés occidentaux 

jusqu’à l’aube du XIXe siècle, voir Giakovaki N., «  H Eυρωπαϊκή Συνάντηση με την 

Kαθομιλουμένη : οι Περιηγητές », in A. F. Christidis (éd.), Iστορία της ελληνικής γλώσ-

σας από τις αρχές ως την ύστερη αρχαιότητα, Th essalonique 2001, p. 942-946.
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hellénique pour les couches populaires devient à la fois une urgence et une 

responsabilité collective de l’ensemble des personnes instruites. C’est dans ce 

cadre que se dégage nettement l’enjeu politique de l’étude des dialectes et de 

leur origine, et qu’au même moment, la langue devient un argument straté-

gique dans le processus d’unifi cation de l’espace national et dans la légitima-

tion des objectifs politiques du nationalisme grec. Pendant ces années, se 

manifeste donc le besoin d’apporter les preuves de la continuité historique 

des vernaculaires, méprisés jusqu’alors. Cette continuité est certes un fait 

incontestable pour la linguistique d’aujourd’hui, mais au fi l de ces années là, 

elle sera bâtie sur un terrain qui est destiné à accueillir avant tout les aspi-

rations du projet national grec.

Suite à cet événement majeur se consolide la cible de la réforme de la 

langue et se cristallise un projet qui désigne la réforme comme une condi-

tion indispensable pour l’accomplissement des objectifs nationaux. Dans 

la mesure où le projet national ne semble pas avancer avec des moyens 

militaires, la diff usion de la langue et des lettres helléniques en vue d’une 

« conquête culturelle » des Balkans devient un objectif stratégique pour les 

élites grecques. C’est dans ce cadre que l’on forge pendant ces années l’idée 

de la «  mission civilisatrice de l’hellénisme  ». Les conditions nécessaires 

sont d’une part la multiplication des écoles et des associations culturelles 

grecques dans les Balkans et d’autre part le rapprochement de la kathare-

vousa d’un modèle archaïque. En même temps, la mission du grec en Orient 

est fondée sur un ensemble d’arguments historicistes portant sur la nature du 

grec et sur son rôle dans l’histoire. 

Ainsi, à travers les textes des initiateurs de ce projet (notamment de 

M. Renieris en 185516 et I. Vasiadis en 1862 et 186917) le grec ancien se 

voit comme une langue vivante qui a conservé un génie inaltéré au fi l des 

siècles. Cette thèse implique qu’il n’a pas suivi le sort du latin, et qu’il n’a 

pas donné naissance à d’autres langues. Par conséquent, le grec moderne 

16 Renieris M., «  De l’impopularité de la cause grecque en Occident  » in Spectateur de 

l’Orient, 35-36, 1855, p. 342-360.

17 I. Vasiadis, Προκήρυξις, Constantinople, 1862 et Discours du Président de la Société 

Littéraire Hellénique de Constantinople M. Hiroclis Basiadis. Il s’agit d’un discours que 

Vasiadis prononce au Syllogue Littéraire Hellénique de Constantinople le 16 mai 1869. 

Ce discours paraît dans l’Annuaire de l’Association pour l’Encouragement des Études 

Grecques, (I. Vasiadis, «  Discours du Président de la Société Littéraire Hellénique de 

Constantinople M. Hiroclis Basiadis, prononcé le 4/16 mai 1869 » in Annuaire de l’Asso-

ciation pour l’Encouragement des Études Grecques en France, 4, 1870, p. 150-183), puis il 

est réédité (publication bilingue, grec et français) dans le livre de d’Eichtal, De la réforme 

progressive et de l’état actuel de la langue grecque, Paris, 1870. Les extraits que nous avons 

employé ici sont tirés de la publication de d’Eichtal.

351L’histoire de la langue grecque au carrefour des différentes disciplines



(savant ou vernaculaire) n’est pas une langue distincte de l’ancien, mais une 

nouvelle phase de celui ci. Ainsi, on voit naître le postulat de l’inséparabilité 

du grec et de son unicité par rapport aux autres langues, unicité qui est due 

avant tout à sa nature. Dans le cadre d’une vision organiciste de la langue, 

on attribue au grec un ensemble de qualités essentielles et inaliénables dans 

le temps. Ici encore, nous pouvons déceler l’infl uence de certains linguistes 

ou hellénistes tels que Humboldt ou d’Eichtal, sur la pensée de nos auteurs. 

Appuyé sur les écrits de Humboldt, Vasiadis soutient que le grec occupe 

une place supérieure dans la hiérarchie des langues, car il contient cette 

sorte d’énergie qui stimule l’esprit de manière à ce qu’il puisse considérer les 

choses dans leurs relations plutôt que les choses elles-mêmes.18 En outre, 

Renieris, suivant G. d’Eichtal et le courant des hellénistes, considérera 

le grec comme une langue comportant une série de qualités inaliénables 

dont une vitalité primitive, une plasticité parfaite, un caractère logique et 

une euphonie notable.19 Le fait que les deux hommes de lettres publient 

conjointement, nous indique qu’ils partagent le même point de vue quant 

à l’histoire du grec et quant à son rôle dans le monde. En réalité, d’Eich-

tal reprend et complète l’argumentation que Renieris développe neuf ans 

auparavant, afi n de fonder sa thèse sur l’universalité du grec. Son aspiration 

à faire du grec une langue internationale est fondée sur fait qu’il le consi-

dère comme une langue qui, par sa nature et son parcours à travers l’histoire 

est prédestinée à accomplir cette mission. Dans son article, il tâche de déter-

miner les spécifi cités du grec, qui, en dernière instance, le rendent unique 

face à d’autres langues qui pourraient prétendre à la même place. Ces spéci-

18 I. Vasiadis, « Discours », in G. d’Eichtal, De la réforme progressive ..., op.cit., p. 53. Cette 

image du grec constitue une sorte d’héritage qui s’est bâti peu à peu dans les générations 

précédentes d’hellénistes. L’apport de Humboldt est néamoins important dans la mesure 

où ses ouvrages semblent être connus, au moins par les savants grecs de Constantinople. 

D’après J. Quillien, « Humboldt présente la langue comme un vestige important dans 

l’ensemble des vestiges littéraires que nous a laissés la Grèce. [...] Ce qui ressort de l’ex-

posé de 1793 [Uber das studium], c’est la quasi-perfection du grec, qui tient à sa pureté 

(peu d’emprunts sur le plan lexical, à des langues étrangères, aucun sur le plan morpho-

logique et syntaxique), à son harmonie avec le caractère des locuteurs, à quoi s’ajoute 

une unité remarquable entre une abondance en métaphores (témoignage d’une riche 

imagination) et, pourtant, l’aptitude à dire des concepts abstraits et universels (preuve 

d’un entendement sain) » (J. Quillien, G. de Humboldt et la Grèce. Modèle et histoire, 

Lille, 1983, p. 75).

19 G. d’Eichtal, De l’usage pratique de la langue Grecque, Paris, 1864, p. 6-7. Notons que 

les deux hommes collaborent étroitement dans les années 1860. Le fruit de leur colla-

boration sera entre autres la publication de la brochure susmentionnée qui compren-

dra également un extrait de l’article de Renieris dont nous avons parlé plus haut (M. 

Renieris, « De l’impopularité… » art.cit.), ainsi qu’un commentaire de d’Eichtal, intitulé 

« Note » (p. 21-24).
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fi cités sont d’une part un ensemble des qualités internes et d’autre part sa 

place unique dans l’histoire de la civilisation universelle, ce qui constitue en 

eff et la preuve de ses qualités. 

Dans le cadre de cette vision organiciste de la langue et sous l’emprise 

de certains concepts des philosophes allemands,20 l’érudition grecque reste 

fortement ancrée sur le concept du génie de la langue, ce qui l’empêche de 

percevoir l’évolution du grec comme un produit de l’histoire : une fois l’idée 

du génie du grec antique forgée dans la littérature linguistique et philolo-

gique occidentale, les lettrés grecs la reprennent aisément à leur compte. 

Or, en présentant ce génie comme une qualité organique, on parvient à 

« neutraliser », ou même à supprimer de l’analyse les facteurs historiques 

et sociaux. En d’autres termes, « le génie du grec ancien » n’est pas consi-

déré comme le produit historique d’une société donnée de l’Antiquité, mais 

comme un trait diachronique.

Ainsi, le rythme d’évolution du grec est imputé à une série des facteurs 

qui se rapportent à sa nature, ce qui forge au fi l des années le stéréotype du 

caractère conservateur du grec. D’autre part, le génie du grec sera considéré 

être à l’origine du mouvement de la Renaissance. D’après Renieris ou Vasia-

dis, le redressement de l’Occident a eu lieu grâce à son contact avec l’esprit 

antique et par le moyen de la langue grecque.21 Le développement des lettres 

et des sciences en Occident, depuis la Renaissance, est le résultat du contact 

avec l’esprit antique, qui, par le biais des lettres et de la langue antique, a 

favorisé l’éclosion de la production intellectuelle aux XVIe et XVIIe siècles. 

D’après cette conception du grec et de son évolution, la nation grecque a 

donc une mission a accomplir au delà de ses frontières et la langue est l’ins-

trument nécessaire à l’accomplissement de cette mission. 

L’historiographie grecque de la seconde moitié du siècle donnera, de 

son côté, d’appuis supplémentaires, consolidant un récit de l’évolution du 

grec conforme aux attentes nationales. S. Zampelios et C. Paparrigopoulos 

œuvrent pendant ces années, pour l’appropriation et l’hellénisation du passé 

de l’Empire byzantin. Ils mettent en avant la suprématie grecque à tous les 

niveaux, pendant l’ère byzantine et le rôle hégémonique des Grecs, malgré 

les apparences d’un vernis romain, en réussissant, en dernière instance à 

faire entrer l’histoire byzantine dans l’histoire de la nation grecque. D’autre 

part, dans son oeuvre historiographique, Paparrigopoulos réserve une place 

particulière à la langue. Le grec, qui est d’après ses propos « le témoin de la 

survie de notre la civilisation » à travers les millénaires, est défi ni comme 

20 Notamment de Herder et de ses épigones.

21 M. Renieris, « De l’impopularité ... » op.cit. et I. Vasiadis, « Discours... » op. cit. 
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la loi immuable de l’histoire nationale.22 Il considère que la langue constitue 

une qualité particulière de la nation étant donné qu’elle a assuré sa survie à 

travers un passé agité et c’est uniquement à travers elle qu’on sera capable 

« d’accomplir notre futur mandat civilisateur ».23 Le grec vernaculaire de 

l’époque byzantine, ne pourrait donc pas avoir subi le même sort que les 

autres langues qui ont disparu avec les peuples qui les parlaient. Le postulat 

d’un grec ancien vivant et inaltéré dans son essentiel devient un des piliers 

dans la construction de l’histoire du grec. 

D’autre part, le fait de considérer le grec ancien comme une langue 

morte, tout comme le latin, aurait de sérieuses répercussions sur l’interpré-

tation de la continuité historique de la nation. Ce qui embarrasse en réalité 

les érudits, c’est le rapport entre l’Empire Romain et les nations de l’Europe 

moderne, ou plutôt avec les peuples modernes parlant les langues romanes, 

issus des migrations qui ont eu lieu depuis la fi n de l’Antiquité. Ces migra-

tions ont en eff et conduit à la destruction tant de l’Empire que de sa langue. 

Les Français, les Italiens ou les Espagnols sont considérés comme le fruit du 

contact entre les anciens peuples de l’Empire Romain et « les barbares », et 

il est sous-entendu que ces derniers ont, en fi n du compte, envahi, dominé 

sa partie occidentale et éliminé la langue et la civilisation des anciens habi-

tants. Cela présuppose aussi que les peuples d’Europe ont été coupés de 

leur passé antique. L’histoire des langues romanes implique une vision de 

l’histoire politique qui a un sens bien précis chez les savants grecs : le latin a 

disparu car la civilisation romaine a été écrasée et anéantie sous le poids des 

invasions barbares.

Or, toute ressemblance du Moyen Age occidental avec Byzance24 pour-

rait entraîner des répercussions sur la conception de l’histoire nationale 

grecque. Admettre que le grec ancien est une langue morte impliquerait 

une interprétation incompatible avec le sens que les savants grecs essaient 

d’attribuer à l’évolution historique grecque. Le fait de nier l’inséparabilité 

du grec et le caractère singulier de la langue dissocierait ses locuteurs, en 

l’occurrence l’ensemble national grec, de leurs aïeuls, ce qui aurait comme 

résultat qu’en défi nitive l’identité nationale serait dépourvue du contenu 

que les savants forgent pendant ces années. La thèse que le grec ancien, 

22 C’est l’une de deux lois immuables de l’histoire nationale, l’autre étant la patrie (la terre 

des ancêtres). D’après lui, il en existe d’autres, qui sont néanmoins des lois subissant des 

mutations dans l’histoire (Voir C. Paparrigopoulos, “ Ποίον το εκ της Iστορίας όφελος 

και πώς δέον να σπουδάζομεν αυτήν », in K. Th . Dimaras, K. Παπαρρηγόπουλος [C. 

Paparrigopoulos], Athènes, 1986 (1ère 1872), p. 270-271).

23 Ibid., p. 271.

24 Les éventuelles ressemblances concernent notamrnent les questions des colonisations 

slaves et albanaises au sud de la péninsule balkanique pendant cette époque.
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tout comme le latin, est une langue morte impliquerait alors la prépondé-

rance des facteurs socio-historiques, elle réfuterait la force assimilatrice de 

la nation et sous-entendrait que le brassage ethnique et culturel pendant le 

Moyen âge était semblable, aussi bien à l’ouest qu’à l’est de l’Europe, ce qui, 

en dernière instance, remettrait en question la survie du génie antique. C’est 

dans cet état d’esprit que les érudits grecs essayent de démontrer, par tous 

les moyens, la divergence entre les deux cas, en tentant de dégager les éven-

tuelles diff érences entre l’évolution historique du grec moderne et celle des 

langues romanes. Cet arsenal théorique qui est mis en oeuvre pour expli-

quer l’histoire de la nation et de sa langue sert également à fonder un projet 

politique qui se dessine dans les années 1855-1870. 

Au fi l des décennies alors, le grec moderne se débarrasse du mythe de 

la décadence et de la dégénérescence, pour bâtir la fable de l’unité inaltérable 

et inaliénable.25 À travers ce récit de l’histoire du grec, devenu la langue de 

la nation grecque, nous constatons alors l’unifi cation de la langue du XIXe 

siècle avec les origines de la langue hellénique. Dans ce même récit, on 

rattache aussi bien la katharevousa que les « dialectes populaires » du XIXe 

à la langue hellénique pour attribuer un sens précis à l’identité du grec 

moderne et de ses locuteurs. Il s’agit, en eff et, d’une nouvelle conception 

de l’histoire et de l’évolution du grec, allant de pair avec les prémisses et le 

récit de l’histoire nationale qui se forge pendant ces mêmes décennies. La 

construction donc de nouvelles identités collectives, d’une histoire qui se 

veut nationale et la mise en place des objectifs du nationalisme grec aff ectent 

les premières tentatives d’interpréter l’évolution de la langue grecque.

•

25 Pendant cette période se posent en eff et les fondements pour l’étude du grec moderne 

et du grec d’une façon plus générale. Le cadre idéologique qui se forme et les postulats 

qui se cristalisent créent un contexte intellectuel au sein duquel se dévéloppent, à partir 

du nouveau siècle, les eff orts d’étudier l’histoire du grec (moderne) de manière systé-

matique. Nottons que la façon particulière d’aborder l’histoire de la langue en Grèce 

au XXe siècle est parfois tributaire de contexte. Les particularités dans l’approche de 

l’histoire du grec ont été brillament analysées dans l’article de Ch. Karvounis,  «Ιστορία 

της ελληνικής γλώσσας: συγκρίσεις, απολογισμός και προοπτικές με γνώμονα τη νέα 

ελληνική», in Studies in Greek Linguistics 30, Th essaloniki 2010, 303-313 
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Construire l’identité du grec moderne : une lecture 

de textes fondamentaux de Manolis Triandafyllidis 

Irini Tsamadou-Jacoberger & Sophie Vassilaki

Cette contribution s’inscrit dans le cadre de notre projet commun de 

recherche « Processus et typologie de standardisation dans les langues de 

l’espace balkanique » (Centre d’études balkaniques, CEB-INALCO et Groupe 

d’études orientales, slaves et néo-helléniques, GEO-Université de Strasbourg). 

Elle vise à éclairer la position de Manolis Triandafyllidis à l’égard du grec 

moderne, langue maternelle, langue nationale commune, dont il s’agit d’af-

fi rmer l’identité par la construction d’un espace propre de référence (dire le 

sens du monde néo-hellénique en rassemblant une communauté dispersée) 

et de représentation. 

Nous nous sommes donné comme objectif d’étudier le discours méta-

linguistique développé à ce propos dans deux ouvrages majeurs de Trian-

dafyllidis, l’Introduction historique et la Grammaire néo-hellénique dont on 

sait qu’ils s’articulent en un ensemble cohérent et solidaire. Rappelons ici 

que l’Introduction historique est qualifi ée par Triandafyllidis de complé-

ment nécessaire et de condition préalable à la Grammaire dont elle permet 

de faire apparaître le caractère institutionnel, visant à la fi xation d’un seul 

discours sur la langue, et d’en appréhender le caractère scientifi que. Trian-

dafyllidis s’attellera en eff et à cette tâche, à cette entreprise pédagogique et 

idéologique : doter le grec moderne d’une grammaire fondée sur des bases 

nouvelles. 

Dans le contexte linguistique européen de l’époque, un peu avant la fi n 

du XIXe siècle, période de grande crise sociale et intellectuelle, une lutte 

s’était en eff et engagée pour les grandes langues de culture, entre la tradition 

grammatographique établie dans les cadres et la nomenclature latins et les 

grammaires inspirées des recherches scientifi ques. La grammaire scolaire 

du XIXe siècle était trop fortement attachée à une société conservatrice et 

idéaliste majoritaire  ; elle était fondée sur un enseignement dogmatique, 

rattachée à des modèles anciens et à la littérature classique. La transposi-

tion de ce cadre dans les réalités et les spécifi cités grecques permet de mieux 

comprendre les enjeux et la portée de l’action de Triandafyllidis, les condi-

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



tions dans lesquelles il élabore son récit qui, par plusieurs aspects, constitue 

une véritable pragmatique sociale traitant de l’action, de l’être, des modalités.

Son discours métalinguistique est fondé sur une théorie globale de la 

langue et du changement linguistique. Il s’est constitué à la fois comme 

discours historique (on note son insistance à dénoncer le ανιστόρητο de 

la démarche puriste) et critique face à la situation tout à fait singulière de 

la langue vivante parlée (ζωντανή λαλιά) et commune qu’est le grec démo-

tique, et comme démarche de proposition et d’innovation. 

On s’accorde à reconnaître que les deux ouvrages dont il est ici question 

ont été les premiers à marquer un changement radical de perspective dans 

le traitement de la langue moderne en tant qu’entité historique et synchro-

nique. Ils esquissent pour la première fois l’identité du grec moderne de 

manière positive  : il s’agit bien de la langue maternelle vivante et parlée, 

mais dont les contours restent abstraits. Entité non stabilisée, dotée d’un 

dynamisme interne qui engendre et détache en permanence des traits 

spécifi ques, ceux du grec dit démotique. Ce grec démotique est appréhendé 

comme une forme de transcendance par rapport à ses sources que sont l’ac-

tivité discursive et les textes, notamment ceux issus de la prose néo-hellé-

nique, traces de représentation symbolique d’un monde nouveau.

Cette identité, virtuelle certes, se rattache cependant à trois éléments 

constitutifs faisant l’objet d’une élaboration théorique spécifi que :

(i) la langue maternelle (ni dialecte, ni patois) ;

(ii) la langue commune, η νέα κοινή, langue d’une nouvelle civilisation ; 

et en dernier,

(iii) une langue grammaticalisée et fi xée, enseignée à l’école.

Commençons par le premier point. Triandafyllidis parle d’emblée 

«  d’introduction historique à notre langue maternelle  », cette dernière 

occupant l’essentiel de sa description. L’emploi du terme «  langue mater-

nelle » doit être compris dans une double acception. Tout d’abord il sert à 

marquer un mouvement de restitution (lat. restitutio « rétablissement, répa-

ration, restauration ») et d’appropriation de la langue, en tout point compa-

rable à celui de la Renaissance. Il s’agissait en eff et pour le programme du 

démoticisme d’éradiquer la diglossie artifi cielle de type médiéval qui sépa-

rait radicalement le savant du vernaculaire (βασιλεύει μια περιφρόνηση 

μεσαιωνική της μητρικής γλώσσας και των άλλων λαϊκών στοιχείων του 

εθνικού πολιτισμού, p. 366, vol. 5). 

Dans ce même ordre d’idées, la langue maternelle, loin de renvoyer 

à une mise en œuvre individuelle de la langue qui tend à se faire parole, 

c’est-à-dire à l’accomplissement d’un acte singulier, est d’emblée appréhen-

dée comme institution sociale. Mais d’un autre côte, pour le remarquable 
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psychopédagogue qu’est Triandafyllidis, la langue maternelle représente une 

activité interne fondamentale, un lieu et un mode d’expression où affl  eure la 

subjectivité du locuteur, son aff ect. Or l’aff ect fait partie de la cognition ; il 

n’y a pas d’un côté le cognitif qui serait du domaine de la rationalité expli-

cite et l’aff ectf qui serait le lieu des sentiments et de l’imagination. La langue 

maternelle est donc bien le lieu des représentations qui organisent des expé-

riences élaborées depuis la plus jeune enfance. La  longue présentation et 

le commentaire que fait Triandafyllidis du manuel de lecture Ψηλά βουνά 

(1918) rédigé par Zacharias Papandoniou, destiné aux jeunes enfants de 

l’école primaire (manuel vivement attaqué par les défenseurs du purisme) 

illustre bien cette théorie de la langue maternelle (cf. MT 2002, 5 : 30-167).

Certes, bien avant Triantafyllidis, Coray et surtout Psichari avaient déjà 

mis l’accent sur l’importance de la langue maternelle, langue de la nation, 

idiome du peuple; Triandafyllidis en fait mention dans son Introduction 

historique. 

Mais pour Coray, langue maternelle est aussi la langue ancienne, celle 

des ancêtres, celle qui donne accès au trésor linguistique et culturel sur 

lequel se formera la conscience nationale du peuple moderne. Son projet 

d’embellissement (καλλωπισμός) et de correction (διόρθωσις) de la langue 

courante parlée (par l’élimination de tous les emprunts au turc ottoman, à 

l’italien, etc., et la réhellénisation systématique du vocabulaire) n’est conçu 

que par référence à cette langue idéale, seule origine et source possible de 

la langue moderne, même s’il se démarque clairement de ceux qui par une 

« absurde ambition » cherchent à la restaurer. 

Pour Psichari (1935, p. 14), « notre langue maternelle est la langue du 

cœur » (η μητρική μας γλώσσα είναι η γλώσσα της καρδιάς) alors que la 

langue puriste empêche tout contact moral, en fait psychique, avec autrui 

(η καθαρεύουσα κόβει κάθε συγκοινωνία ηθική αναμεταξύ μας). Psichari, 

vivant loin du lieu où cette langue maternelle se pratique, se consacrera 

principalement à la fabrication d’une langue essentiellement littéraire et 

d’une grammaire qui l’encode ; on sait que cette dernière s’appuiera sur le 

fond méthodologique de la conception néo-grammairienne de l’évolution 

des langues sous forme des «  lois phonétiques » rigides qui agissent sans 

exception. On est donc loin de la démarche éducative globale  de Trian-

dafyllidis. 

La place centrale accordée par Triandafyllidis à la langue maternelle se 

refl ète également dans la méthodologie adoptée. Ainsi le critère de pério-

disation de l’histoire de la langue se veut avant tout interne, linguistique 

( : langue ancienne, langue médiévale, langue moderne), la place faite aux 

repères extérieurs, sociohistoriques ou culturels étant secondaire. 
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Dans cette vision, l’identité de la langue moderne n’est pas une donnée 

préalablement validée par son origine historique, c’est-à-dire dans un 

rapport de fi liation avec la langue ancienne,  selon la position puriste, mais 

elle représente une entité dynamique mise en place par synthèses succes-

sives. Triandafyllidis dit à ce propos (MT 1938  : 56, §57) : « L’expression 

‘fi lle de la langue ancienne’ (κόρη της αρχαίας γλώσσας) constitue pour 

la langue moderne une métaphore maladroite et trompeuse (μεταφορά 

άστοχη και απατηλή). La langue change parce qu’elle est parlée ; sa forme 

actuelle, de langue maternelle, est un point de départ pour une nouvelle 

évolution. » 

C’est dans cette perspective que nous devons nous interroger, enchaî-

nant sur notre deuxième point, sur la signifi cation et la place accordée par 

Triandafyllidis aux diff érentes formations de langues communes (koinè), 

écrites et orales, tout au long de l’histoire du grec, qui préfi gurent la future 

formation d’une langue commune nationale. 

A ce titre, il est intéressant d’étudier la typologie de koinè qu’il établit. 

Triandafyllidis parle ainsi de koinè usuelle/courante, variété considérée 

comme innovatrice, de koinè scientifi que et littéraire plus conservatrice, 

chacune représentant une possibilité d’écart et de proximité à la langue 

commune, chacune contribuant à sa manière à la formation et la stabilisa-

tion de cet idiome commun. 

Pour ce qui est de sa conception plus globale de la koinè, concept central 

dans l’histoire linguistique, elle est remarquablement exposée dans l’Intro-

duction historique et ne s’écarte pas beaucoup des analyses actuelles sur le 

processus de koinéisation, impliquant des étapes comme le nivellement 

(qui intervient dans des situations de contact dialectal, quand les locuteurs 

de diff érentes variétés gomment les particularismes dialectaux et choi-

sissent d’utiliser des formes considérées comme plus communes ou mieux 

connues) et l’accommodation (qui est un processus par lequel un indi-

vidu ou une communauté modèle partiellement ou totalement sa pratique 

langagière sur celle d’une autre communauté). Au terme de ce processus 

complexe se met en place une koinè nationale, écrite et orale, à alternance 

codique maîtrisée. Le socle sur lequel repose sa variété écrite ne peut être 

pour Triandafyllidis que la langue littéraire : langue fi ctive, alimentée par 

le corpus de la prose néo-hellénique constituée d’œuvres littéraires d’au-

teurs qui doivent rester des travailleurs anonymes de la langue. A l’image 

de la plus importante koinè de l’antiquité tardive, cette nouvelle langue 

commune est innovatrice sur le plan lexical, mais relativement conserva-

trice sur le plan phonologique. Ajoutons enfi n que cette conception de la 

koinè ne fait quasiment pas de place à la diff érenciation diatopique (même 
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s’il en est longuement question dans l’Introduction), i.e. aux dialectes 

néo-helléniques, aux idiomes, aux langues minoritaires  : quand la koinè 

progresse, les dialectes régressent.

Il a été reproché à l’idéologie démoticiste d’avoir érigé la koinè hellénis-

tique et romaine en une langue à l’unité fantasmatique, sorte de matrice, de 

langue-mère imaginaire qui préfi gure l’unité du grec actuel. Rappelons ici 

qu’il y a à peine une vingtaine d’années que les avancés de la sociolinguis-

tique des langues anciennes ont permis de mettre en évidence la diversité, 

le polymorphisme et l’infi nité des registres de cette koinè. Toutefois, il est 

important de remarquer que parmi les trois grandes koinè que décrit Trian-

dafyllidis, la nouvelle koinè néo-hellénique, écrite et orale, est loin d’être 

présentée comme un ensemble stable, compact et homogène, aux registres 

et aux codes étanches. Produit de compromis et de synthèse, en constante 

évolution car peu élaborée dans ses fonctions essentielles, cette nouvelle 

langue devait répondre avant tout à une urgence éducative, l’exigence de 

pouvoir être codifi ée d’une grammaire selon un modèle normatif, non pas 

au sens prescriptif des règles du bien dire, mais dans le but d’intégrer un 

lourd héritage celui de la diglossie. 

C’est sur cette base typologique de la koinè que Triandafyllidis formule 

également sa conception de la diglossie, qui révèle une réfl exion sociolin-

guistique pertinente et qui a été peu étudiée jusqu’à présent. 

Dans une perspective théorique générale et visant à inscrire la diglossie 

grecque dans une problématique plus vaste, la portée de ce concept s’étend à 

deux situations diff érentes. La première se présente quand on accepte comme 

langue écrite, et souvent parlée, un idiome diff érent de l’idiome ou de l’un des 

idiomes des pays. Alors on s’eff orce souvent – parfois aussi pour des raisons 

politiques- de constituer cet idiome en langue nationale (MT, 2002, 5: 483). 

La seconde situation, illustrée par la diglossie grecque, apparaît quand la 

langue écrite a conservé un type de langue plus ancien, considéré comme clas-

sique, ou quand on a fait un retour en arrière artifi ciel vers ce type, tandis 

que la langue parlée du pays se développe et change de plus en plus avec le 

temps (MT, 2002, 5: 483). Il s’agit de la diglossie artifi cielle  (MT, 3 : 17) qui 

a marqué la langue grecque tout au long de son histoire, ancienne, médié-

vale et moderne, et qui consiste en une rupture entre la langue vivante et 

la langue écrite. Cette diglossie, comme le souligne Triandafyllidis, et dont 

l’origine est le mouvement de l’atticisme, est incompatible avec l’évolution 

de la langue. 

Triandafyllidis semble d’une certaine façon rejoindre ainsi la réfl exion 

sur la diglossie  menée avant lui par Psichari (1885 et 1928), Pernot (1897), 

Marçais (1930), réfl exion qui a certainement aussi inspiré au sociolinguiste 
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Ferguson (1959) son modèle théorique censé rendre compte entre autres 
de la diglossie grecque. Triandafyllidis cependant, partant de phénomènes 
empiriques et de structures pertinentes, fait état de la diglossie grecque dans 
toute sa complexité et en dehors de toute schématisation. Il évite ainsi les 
écueils auxquels a été confronté Ferguson dans son fameux article Diglos-
sia, paru bien plus tard, en 1959, et dans lequel ce dernier établit une typo-
logie des situations diglossiques, fi gée et sommaire, et où il ne réussit pas, 
à cause notamment des grilles d’interprétation mises en œuvre, à rendre 
compte des particularités de la diglossie grecque. 

En eff et, Triandafyllidis, allant plus loin dans la description et l’inter-
prétation de la situation linguistique grecque, distingue à côté de la diglos-
sie artifi cielle, la diglossie naturelle, voire inévitable (αναπόδραστη), liée 
à la formation de la langue nationale commune, écrite et orale (εθνική 
κοινή, γραπτή και προφορική κοινή). Il s’agit d’une double diglossie  : 
d’une part une diglossie entre deux variétés orales à savoir les dialectes 
et la langue commune orale en formation (διγλωσσία θεμελιωμένη στη 
διαλεχτολογική διάρθρωση, MT 2002, 3  : 79) et d’autre part, une diglos-
sie entre la langue commune orale et la langue commune écrite (MT, 2002, 
3 : 79). Cette dernière, également inévitable, est due aux divergences natu-
relles qui existent entre l’oral et l’écrit. Triandafyllidis minimise cependant 
ces diff érences. Selon lui, elles relèvent du niveau stylistique et refl ètent le 
trait davantage conservateur de l’écrit par rapport à l’oral. 

Ainsi, bien qu’il accepte une certaine asymétrie entre l’oral et l’écrit, il 
considère que l’écrit ne jouit d’aucun statut privilégié par rapport à l’oral. 
Dans ce sens, la langue commune écrite doit en permanence se régénérer 
en puisant  dans les dialectes populaires (MT, 2002, 3  : 80).  Par ailleurs, 
chez Triandafyllidis le concept de diglossie fait partie d’un champ notionnel 
construit sur la base suffi  xée en -glossie. A travers un continuum linguis-
tique comportant les situations de monoglossie, situation idéale à atteindre 
(MT, 2002, 5 : 489) consistant en l’ acquisition d’une langue écrite fondée 
sur la koiné orale  (MT, 2002, 3 : 161), de diglossie naturelle,  conséquence 
obligée de la formation de la langue nationale commune, écrite et orale  
(MT, 2002, 3  : 77), de diglossie artifi cielle,  qui refl ète une rupture entre 
la langue orale/vivante et la langue écrite, de triglossie (MT, 2002, 3 :107-
108), situation linguistique marquée par la présence  parallèle des idiomes/
dialectes, de la langue commune orale et d’une langue écrite artifi cielle et 
archaïsante (katharevousa), enfi n de polyglossie (MT, 2002, 3  : 146), une 
sorte d’anarchie au niveau de la langue écrite « πλάι στη δημοτική και στην 
καθαρεύουσα κάθε είδος ανεύθυνα, ατονικά ανακατώματα », Triandafylli-
dis met en évidence à la fois la dimension dynamique et la spécifi cité de la 

situation sociolinguistique grecque. 
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Venons-en maintenant au dernier point de cette présentation qui 

concerne tout l’eff ort de description, de codifi cation et in fi ne de fi xation de 

la langue qu’a fourni Triandafyllidis et qui se refl ète dans la Grammaire néo-

hellénique du ministère de l’Instruction publique parue en 1941. Destinée 

à l’enseignement du grec moderne, langue maternelle, elle vient compléter 

la Grammaire scolaire de 1917, qui constitue en eff et une première tenta-

tive de fi xation de la langue commune. Triandafyllidis souligne l’impor-

tance que revêt la rédaction d’un tel ouvrage pour la reconnaissance de 

la langue néo-hellénique commune et résume ainsi la place primordiale 

qu’occupent la fi xation et la codifi cation dans le processus de standardi-

sation : Très importante fut, en 1941, la publication de la Grammaire néo-

hellénique due à l’initiative du Ministère de l’Instruction publique. Par ce fait 

la nouvelle koinè (κοινη) fut reconnue plus positivement par l’Etat comme 

langue scolaire ; on donna un guide de haute autorité pour l’usage scolaire et 

extra-scolaire, et ainsi les variantes inévitables de la nouvelle κοινη commen-

cèrent à converger vers un type unifi é que, avec le temps et avec le renouvelle-

ment social, on cherche à employer de plus en plus pour toutes sortes de sujets 

scientifi ques (MT, 2002, 5 : 485).

Prenant comme source la langue littéraire dont on vient de parler, la 

Grammaire néo-hellénique aspire à une forme de langue écrite commune 

(la démotique) caractérisée de cohésion (ενότητα), d’homogénéité 

grammaticale (γραμματική ομοιομορφία), qui est belle et harmonieuse 

(καλογραμμένη). Dans un souci de stabilité et d’objectivité, Triandafylli-

dis développe une vraie théorie (MT, 2002, 6 : 15-17) sur l’unifi cation de 

la langue commune (μονοτυπία) et la polymorphie (πολυτυπία). Pour 

atteindre la monoglossie, la koinè moderne scolaire (νέα σχολική κοινή) 

doit être débarrassée de la polymorphie qui lui est propre.  Dans le même 

sens, il opte pour l’orthographe historique simplifi ée dotée de règles suscep-

tibles d’être enseignées et apprises (ορθογραφικούς κανόνες διδάξιμους 

MT, 2002, 6 : 83), ainsi que pour un système d’accentuation simplifi é par 

l’abolition des esprits et des accents (MT, 2002, 3 : 163-164). 

Tout en accentuant les diffi  cultés syntaxiques et phraséologiques 

rencontrées lorsqu’on écrit en démotique, en raison de l’infl uence de la 

katharevousa et des langues étrangères (MT, 2002, 6  : 62), Triandafyl-

lidis souligne que cette grammaire devait  mettre en avant une forme de 

langue scolaire stable, objective (έπρεπε να δώσει μόνιμο σχολικό τύπο, 

έξω από κάθε υποκειμενισμό MT, 2002, 6 : 298-299) et devait être prescrip-

tive (κανονιστική) pour faciliter l’usage. Dans un souci d’homogénéisation, 

la grammaire en question, qui aspirait à présenter une forme de langue, 

la koinè moderne scolaire (νέα σχολική κοινή), conseillait la suppression 
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des formes excessivement populaires, des mots idiomatiques peu connus, 

ainsi que des emplois ne relevant pas vraiment de la langue commune écrite 

courante. A ce propos, il est à souligner que la réfl exion de Triandafylli-

dis sur les « polytypies », les doublons et leur traitement en grec moderne 

(MT, 2002, 6 : 15-17) ainsi que la position théorique qu’il adopte plus géné-

ralement à l’égard de la polymorphie doivent être mises en regard avec sa 

conception de la langue maternelle et par ricochet avec celle de la langue 

nationale. Dans la mesure où Triandafyllidis est fortement préoccupé par 

des questions de planifi cation et de politique linguistique, au sens où il fait 

des choix conscients, il privilégie la dimension politique de l’enseignement 

d’une  langue maternelle unifi ée et unifi catrice, et aspire à l’écart de la poly-

morphie qui ne vaut pas cependant le rejet de la variation contrôlée.

Ainsi, pour ce qui est de la politique linguistique mise en œuvre par 

Triandafyllidis, Moschonas (2010 : 399-400) avance qu’elle englobe la stan-

dardisation (τυποποίηση) d’une langue commune dont le modèle est la 

démotique, bien qu’elle comporte quelques traits savants surtout à l’écrit, 

la désidéologisation (απο-ιδεολογικοποίηση) de ce modèle linguistique afi n 

qu’il soit vite répandu, la diff usion (διάδοση) de la langue commune vers 

et par le biais des institutions étatiques et surtout par le biais de l’ensei-

gnement, enfi n l’intervention permanente (διαρκής παρέμβαση) des institu-

tions afi n que cette politique soit mise en place et que ses eff ets soient bien 

installés et durables. Il apparaît aussi que la politique linguistique de Trian-

dafyllidis a tous les traits d’un processus sociolinguistique de standardisa-

tion tel qu’il est analysé par Haugen (1972) et qui en tant que tel comporte 

quatre étapes, dont la sélection de la norme, une norme en construction et 

en puissance (MT, 2002, 5 : 488), son élaboration et enrichissement opérés 

sur la base de la langue littéraire par la réduction, voire l’élimination à long 

terme de la variation, sa codifi cation, enfi n son acceptation et sa légitima-

tion. 

En conclusion, langue maternelle, langue commune, langue grammati-

calisée et fi xée, voilà les diff érentes facettes à travers lesquelles apparaît le 

grec moderne tel que le conçoit Triandafyllidis : un objet complexe entre 

système et variation  historique, géographique, sociale et situationnelle. Il 

s’agit pour Triandafyllidis de mettre en œuvre le processus de synthèse qui 

fera de cette langue l’objet identitaire solide sur lequel pourra se construire 

et s’affi  rmer une conscience néo-hellénique d’histoire et de culture auto-

nomes et originales.

•
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ΕΘΝΟΤΙΚΕΣ/ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Εθνοτικές/εθνικές ταυτότητες στα Βαλκάνια 

(12ος–19ος αι.)





H διαμόρφωση εθνοτικών ταυτοτήτων στα Βαλκάνια 

στις αρχές του ΙΖ΄ αιώνα σύμφωνα με τα ποιήματα 

του Σταυρινού και του Ματθαίου Μυρέων

Tudor Dinu

Στον αγαπητό φίλο Alfred Vincent

Κατά το δεύτερο ήμισυ του 16ου αιώνα η οθωμανική κυριαρχία επί των 

Ρουμανικών Ηγεμονιών σκλήρυνε με το ύψος του χαρατσιού και των 

υπόλοιπων οικονομικών υποχρεώσεων έναντι της Πύλης να αυξάνονται 

αισθητά και τους αυθέντες της Μολδοβλαχίας να διορίζονται απευθείας 

από την Κωνσταντινούπολη. Μεταξύ των συνεπειών αυτής της νέας τάξης 

πραγμάτων συγκαταλέγεται και η αύξηση του αριθμού των πιστών προς 

την Οθωμανική Αυτοκρατορία Ρωμιών, οι οποίοι εγκαθίσταντο στις εκβο-

λές του Δούναβη για να σταδιοδρομήσουν πολιτικά ή να συγκεντρώσουν 

περιουσίες από κερδοφόρες δραστηριότητες, κυρίως από το εμπόριο.   

Καθώς στις Ηγεμονίες η κατοχή αξιωμάτων και ακόμα και της ίδιας της 

αυθεντίας δεν εξαρτάτο από την εθνική καταγωγή, αλλά μόνο από τον 

ασπασμό της χριστιανικής θρησκείας, οι πρώτοι Έλληνες πολιτικοί αξιω-

ματούχοι καταγράφονται στη Βλαχία από την εποχή του Μίρτσεα του 

Γηραιού (1386-1418), ενώ στη Μολδαβία, το έτος 1438. Η έλευση των 

Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης στον Κάτω Δούναβη ευνοούνταν από 

την πρακτική των γηγενών ηγεμονικών ή αρχοντικών οικογενειών να 

συνάπτουν γάμους με τους εκπροσώπους των μεγάλων βυζαντινών οικο-

γενειών, προκειμένου να εδραιώσουν την κατάστασή τους ως πνευματι-

κών διαδόχων της αυτοκρατορίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο κολοφώνας 

της πολιτικής εξουσίας των Ελλήνων κατά την προφαναριωτική περίοδο 

τοποθετείται στα τέλη του 16ου στις αρχές του 17ου αιώνα, επί των ηγεμό-

νων οι οποίοι είχαν νυμφευτεί Ελληνίδες αρχόντισσες, όπως ο Αλέξαν-

δρος Μίρτσεα (1568-1574, 1574-1577) παντρεμένος με την Αικατερίνη 

Σαλβαρεσσό, ο Πέτρος ο Χωλός (1574-1577, 1578-1579, 1582-1591), σύζυ-

γος της Μαρίας Αμιράλη, ο Ιάγκου ο Σάξονας (1579-1582), ο άνδρας της 

Μαρίας Παλαιολογίνας, ο Ράντου Μίχνας (Βλαχία 1611-1616, 1620-1623, 

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



Μολδαβία 1616-1619, 1623-1626), παντρεμένος με την Αργυρώ. Επιπλέον, 
κατά το 16ο αιώνα ο Σάμιος ή Κρητικός τυχοδιώκτης Ιωάννης Ιάκωβος 
Ηρακλείδης έγινε για σύντομο χρονικό διάστημα ηγεμόνας της Μολδα-
βίας (1561-1563).

Η παρουσία Ελλήνων σε πολιτικές θέσεις ευνοούσε, με τη σειρά της,  
αισθητά το εμπόριο το οποίο ασκούσαν οι ομοεθνείς τους, οι οποίοι επεκτεί-
νουν αυτήν την περίοδο τις δραστηριότητές τους στον Κάτω Δούναβη. 
Μια τρίτη κατηγορία Ελλήνων, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στις Ηγεμο-
νίες, συγκροτείται από τους κληρικούς / τους λόγιους, πιο πολυάριθμους 
κατά το 14ο και 15ο αιώνα, όταν η ιεραρχία της μητρόπολης Ουγγροβλα-
χίας εμονοπωλείτο αποκλειστικά από το ελληνικό στοιχείο, και λιγότερους 
μετά την Άλωση, οπότε οι επισκοπικές και μητροπολιτικές έδρες καταλαμ-
βάνονταν σχεδόν πάντοτε από τους ιθαγενείς. 

Επίσης, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι, παρόλο που, στην πλειονότητά 
τους, οι Έλληνες εγκατεστημένοι στις Παρίστριες Ηγεμονίες ήταν αφοσι-
ωμένοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η κυριαρχία της οποίας τους 
επέτρεπε να κατέχουν πολιτικά και θρησκευτικά αξιώματα στη Βλαχο-
μπογδανία ή να πλουτίζουν από το εμπόριο, στις εκβολές του Δούναβη 
έφτασαν και Ρωμιοί οι οποίοι όχι μόνο ονειροπολούσαν, αλλά, επιπλέον, 
προσπαθούσαν να ενεργήσουν για την απελευθέρωση του γένους (και των 
υπόλοιπων χριστιανών των Βαλκανίων) από τον οθωμανικό ζυγό.

 
Στο δεύτερο ήμισυ του 16ου αιώνα απαντάται μια αξιόλογη καινοτομία 

στο τοπίο του παραδουνάβιου Ελληνισμού. Περισσότεροι Ρωμιοί έχουν μια 
σημαντική συνεισφορά στον πολιτιστικό βίο των Παρίστριων Ηγεμονιών, 
δημιουργώντας έργα που σχετίζονται άμεσα με το χώρο που τους παρέ-
χει φιλοξενία: ο ηπειρώτης Σταυρινός και ο κρητικός Γεώργιος Παλμή-
δης έχουν συγγράψει μεγαλόπνοα ποιήματα αφιερωμένα στα ανδραγα-
θήματα του Ρουμάνου ηγεμόνα Μιχαήλ του Γενναίου (1593-1601), ενώ ο 
Ματθαίος Μυρέων συνέταξε ένα έμμετρο χρονικό της σύγχρονης ιστο-
ρίας της Βλαχίας. Αρκετοί ήταν και οι Έλληνες καλλιτέχνες, οι οποίοι αγιο-
γράφησαν τις ηγεμονικές εκκλησίες (ο Σταματέλος Κοτρωνάς ο Ζακυθη-
νός στη Râșca, ο Μηνάς στο Călui (1593-1594)). Ταυτόχρονα, ο Λουκάς ο 
Κύπριος, πρόσφυγας στη Βλαχία, μετά την άλωση της μεγαλονήσου από 
τους Τούρκους (1571), έβαλε στη μονή Dealu τις βάσεις ενός σχολείου 
μικρογραφίας και καλλιγραφίας, του οποίου τα έργα γνώρισαν ευρύτατη 
διάδοση σε όλη τη χριστιανική Ανατολή.

Από τους προαναφερθέντες λογοτέχνες στην παρούσα ανακοίνωση θα 
μας απασχολήσουν ο Σταυρινός και ο Ματθαίος Μυρέων, και, κυρίως, ο 
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τρόπος με τον οποίο αυτοί αντικατοπτρίζουν στο έργο τους την εικόνα 

των διάφορων εθνοτήτων (Ρουμάνων, Ελλήνων, Τούρκων, Ούγγρων 

κτλ.) οι οποίες δίνουν το παρών στα τέλη του 16ου και στις αρχές του 17ου 

αιώνα στη Βλαχία, η οποία είχε μετατραπεί σε σκηνή έντονων πολεμικών 

συγκρούσεων. Αρχίζοντας από την ανάλυση των αποκαλυπτικών χωρίων 

των δύο ποιημάτων, θα επιχειρήσουμε να καθορίσουμε αν δικαιολογείται 

να μιλήσουμε περί της διαμορφώσεως μιας εθνοτικής ταυτότητας, έστω 

και σε υποτυπώδη μορφή και, σε καταφατική περίπτωση, να εντοπίσουμε 

τα στοιχεία που την ορίζουν. 

Ο εξ Βορείου Ηπείρου Σταυρινός μπήκε στην υπηρεσία του Ρουμάνου 

βοεβόδα Μιχαήλ του Γενναίου, τον οποίο συνόδευσε στις εκστρατείες του, 

παρακολουθώντας ακόμα και τη στυγερή δολοφονία του στην Πεδιάδα 

της Τόρτας. Σύντομα μετά το συμβάν αυτό, ενώ φυλακιζόταν στο κάστρο 

της Μπίστριτσας, αυτός συνέγραψε ένα εκτενές ποίημα με τίτλο Διήγησις 

ωραιοτάτη του Μιχαήλ Βοϊβόδα, πως αφέντευσεν εις την Βλαχίαν και πώς 

έκοψε τους Τούρκους όπου ευρέθησαν εκεί και πώς έκαμε πολλαίς ανδρα-

γαθίαις και ύστερα εθανατώθη διά φθόνον χωρίς πόλεμον1. Πρόκειται για 

ένα χρονικό 1312 ζευγαρωτά ομοιοκατάληκτων πολιτικών στίχων, συντα-

χθέν σε δημώδη γλώσσα, το οποίο περιγράφει με αρκετή ακρίβεια τα σημα-

ντικότερα στρατιωτικά γεγονότα της ηγεμονίας του Μιχαήλ του Γενναίου 

από την αντιοθωμανική εξέγερση στο Βουκουρέστι το Νοέμβριο του 1594 

έως τη δολοφονία του βοεβόδα στις 9 Αυγούστου 1601.  

Ο Μιχαήλ ο Γενναίος, ο οποίος κατέχει τον κεντρικό ρόλο στο πλαί-

σιο αυτού του ποιήματος, παρουσιάζεται ως ήρωας εμπνευσμένος και 

προστατευμένος από τη Θεία Πρόνοια2. Χριστιανός πρίγκιπας, που συνει-

1 Η έκδοση του κειμένου Les Exploits de Michel le Brave Voivode de Valachie par Stavrinos 

le Vestiar στο Legrand, Émile, Recueil des poèmes historiques en grec vulgaire, relatifs a 

la Turquie et aux Principautés Danubiennes, Παρίσι, 1867, σελ. 16-127, αλλά βλέπε και 

Stavrinos, Palamed, Cronici în versuri despre Mihai Viteazul, Εισαγωγή και μετάφραση 

Olga Cicanci, Εισαγωγικό σημείωμα και κριτική έκδοση του ποιήματος του Σταυρινού 

Κομνηνή Πηδώνια, Εκδόσεις Ομόνοια, Βουκουρέστι, 2004.

      Βασική κριτική βιβλιογραφία: Vincent Alfred, «From Life to Legend: Th e Chronicles 

of Stavrinos and Palamidis on Michael the Brave», Θησαυρίσματα, τόμος 25 (1995), σελ. 

165-238, Βενετία, 1995· Tudor Dinu, Mihai Viteazul – erou al eposului grec (Μιχαήλ ο 

Γενναίος – ήρωας του ελληνικού έπους), Εκδόσεις Humanitas, Βουκουρέστι, 2008, 508 

σελ.· Russo, D., Poeme greceşti întru slava lui Mihai Viteazul (Ελληνικά ποιήματα εις 

τη δόξα του Μιχαήλ του Γενναίου) σε Studii istorice greco-române, Opere postume, Α΄ 

Τόμος, Fundaţia pentru Literatură şi Artă, Βουκουρέστι, 1940, σελ. 103-156.

2 Βλέπε Tudor Dinu, Elementul creştin în poemele lui Stavrinos şi Gheorghios Palamedes 

despre Mihai Viteazul (Το χριστιανικό στοιχείο στα ποιήματα του Σταυρινού και του 
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δητοποιεί την ευγενική του αποστολή, ορκίζεται στον Τίμιο Σταυρό, στο 

πνεύμα του όψιμου μεσαίωνα, να εξολοθρεύσει  τους απίστους (οπ’ ώμοσεν 

εις τον σταυρόν τους Τούρκους ν’ αφανίσει, Σ1113) και, συνεπώς, δε διστά-

ζει να χύσει το αίμα του για το καλό της χριστιανοσύνης (και έχυσα το 

αίμα μου διά την χριστιανοσύνη, Σ824). Μάχεται όχι μόνο για την εκδίωξη 

των Τούρκων από την Κωνσταντινούπολη, όπου ελπίζει να τελεσθούν εκ 

νέου χριστιανικές ακολουθίες στο Ναό της Αγίας Σοφίας (και θάρρειεν να 

λειτουργηθεί μέσ’ στην Αγίαν Σοφίαν, Σ1144), αλλά και για την ένωση των 

εκκλησιών (ότι εκόπιαζε πολλά να σμίξει η εκκλησία / Ρώμης, Κωνσταντι-

νούπολης, να τηνε κάμει μία, Σ1145-1146), ενισχύοντας ταυτόχρονα και το 

Άγιον Όρος (του Αγίου Όρους ο φίλος, Σ1112). 

Στο ίδιο πνεύμα των όψιμων σταυροφοριών, στο Σταυρινό, η θεμελι-

ώδης αντίθεση δεν πραγματοποιείται στην περίπτωση των στρατιωτι-

κών συγκρούσεων ανάμεσα στα έθνη, αλλά μεταξύ χριστιανοσύνης και 

μουσουλμανικού κόσμου. Πρόκειται για δύο ασυμβίβαστες οντότητες, οι 

οποίες δεν μπορούν να συνυπάρξουν ειρηνικά. Το καλό της χριστιανοσύ-

νης συμπίπτει μοιραία με τη σφαγή των απίστων, πράξη όχι μόνο ευάρε-

στη στο Θεό, αλλά ακόμα και διαταχθείσα από Αυτόν. Άλλωστε, η κινη-

τήρια δύναμη της υπόθεσης του ποιήματος αποτελείται από τη νόηση 

που ο Θεός ενέπνευσε στο Μιχαήλ να σφάζει τους απίστους (είδ’ ο Θεός 

την αδικιάν και την στενοχωρίαν [...]  και νόησιν του έδωκεν τ’ αφέντη του 

Μιχάλη, τους Τούρκους όλους ’ς το σπαθί κ’ εις θάνατον να βάλη, Σ61, 

63-64). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο Σταυρινός δεν αναφέρει 

πουθενά την προσπάθεια προσηλυτισμού των μουσουλμάνων στη χριστια-

νική θρησκεία, αλλά μόνο τον αφανισμό τους, ως μοναδική λύση για την 

ευημερία του χριστιανικού κόσμου (να κάμει τους Αγαρηνούς να φύγουν 

εκ τον κόσμον, S1137). Αυτή η στάση δικαιολογείται εν μέρει από τις ενέρ-

γειες των Τούρκων / των απίστων, οι οποίοι, όχι μόνο επιτελούν καταδικα-

στέες πράξεις, όπως οι λεηλασίες των χριστιανών και ο εξανδραποδισμός 

των μανάδων και των παιδιών στη δίνη του πολέμου, αλλά επιδιώκουν 

εσκεμμένα τέτοιες φρικαλεότητες με τη φωνή του σουλτάνου (και κούρ-

σεψε και σκλάβωσε μάνες με τα παιδία, Σ216). Τέτοια συμπεριφορά εξηγεί, 

επίσης, την ανείπωτη χαρά που αισθάνεται ο συγγραφέας όταν περιγράφει 

τις συμφορές ή το θάνατο των απίστων, ακόμα και των ανυπεράσπιστων 

μουσουλμάνων γυναικών από το Ρούσε, οι οποίες μετατρέπονται σε αγνά 

θύματα των βίαιων χριστιανών (Σ121-126). 

Γεωργίου Παλαμήδη για το Μιχαήλ το Γενναίο) στον τόμο Antic şi modern. In honorem 

Luciae Wald (επιμέλεια της Ana-Cristina Halichias σε συνεργασία με τον Tudor Dinu), 

Εκδόσεις Humanitas, Βουκουρέστι, 2006, σελ. 181-192· Vincent, ένθ. αν, σελ. 189-190. 
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Άλλωστε, η εικόνα των απίστων που διαγράφει ο ποιητής είναι ταυτό-

χρονα συμβατική και κωμική, μιας και οι Τούρκοι αποτελούν μια συμπαγή 

μάζα άνευ ταυτότητας ή ιδεολογίας. Επιπρόσθετα, ο Σταυρινός παρέχει 

ελάχιστες συγκεκριμένες και αποκαλυπτικές πληροφορίες και λεπτομέ-

ρειες, οι οποίες θα μπορούσαν να σκιαγραφήσουν μια αξιόπιστη προσωπο-

γραφία τους. Το καθοριστικό τους γνώρισμα είναι το άπειρό τους πλήθος 

(περισσοί οι Τούρκοι σαν το χώμα, Σ68), το οποίο δεν αποτελεί επ’ ουδενί 

τρόπω προτέρημα στο πεδίο της μάχης. Μόλις βρεθούν αντιμέτωποι με 

τον εχθρό, καταλαμβάνονται από έναν θανάσιμο τρόμο και δε σκέφτο-

νται τίποτα άλλο παρά να βρουν ταχύτερα τη σωτηρία τους με τη φυγή. 

Ο προαναφερθείς τρόμος τους αξιοποιείται λογοτεχνικά από το Σταυρινό, 

ο οποίος τους παρομοιάζει με ζώα που συμβολίζουν την αδυναμία τους 

όπως τα πρόβατα (σαν πρόβατα τους έδιωχναν, Σ364, Και τι να κάμνουν 

πρόβατα ανάμεσα ’σ τους λύκους; Σ380) ή τα ψάρια (κι οι Τούρκοι σαν τους 

είδασι, ετρέμαν σαν το ψάρι, Σ106) ή την ακαθαρσία, όπως ο χοίρος (εκεί 

να ιδείς πώς κολυμπούν οι Τούρκοι σαν οι χοίροι, Σ236). Αυτή η συνθηκο-

λόγηση άνευ μάχης ενώπιον του θρυλικού Ρουμάνου βοεβόδα βρίσκεται 

στους αντίποδες των αγέρωχων σχεδίων θριάμβου που οργάνωναν αρχικά 

οι Τούρκοι στρατηγοί σε μια χαρακτηριστική στάση αλαζονείας και ύβρεως 

(Σ221-226, 241-246 κτλ.). 

Υπό το φως της δυαδικής διαίρεσης του κόσμου σε χριστιανούς και 

μουσουλμάνους που πραγματοποιεί ο Σταυρινός, στην κατηγορία των 

απίστων ταξινομούνται και οι Εβραίοι εξαιτίας της συνεργασίας τους με 

τους Τούρκους εις βάρος των χριστιανών. Συνεπώς, η δολοφονία των 

Εβραίων μαζί με τους μουσουλμάνους (Τούρκους, Εβραίους έκοψαν και 

παν της απωλείας, Σ 130) δικαιολογείται πλήρως από ιδεολογικής άποψης, 

ιδιαίτερα επειδή αυτοί φέρουν την ίδια ευθύνη με τους Τούρκους για την 

ανελέητη εκμετάλλευση της Βλαχίας με την άσκηση της τοκογλυφίας 

(ποτές δεν είχαν γλιτωμόν εκ τα πολλά τα χρέη, / που γύρευαν εκ την Βλαχιά 

και Τούρκοι και Εβραίοι, Σ79-80). 

Το ίδιο με τους απίστους ταυτίζονται και όσοι συμπράττουν με αυτούς 

προς ζημίαν των χριστιανών, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι βαπτισμένοι. Είναι 

η περίπτωση των Ούγγρων ευγενών, οι οποίοι από μικρόψυχα πολιτικά 

συμφέροντα υποστήριξαν τη δολοφονία του Μιχαήλ του Γενναίου, του 

μεγάλου προστάτη της ορθοδοξίας. Για τη συμπεριφορά τους αυτή, αμεί-

βονται πρωτίστως με μια σειρά ατέλειωτων προσβολών από τον ποιητή, 

ο οποίος τους κατηγορεί ότι πρόδωσαν την πατροπαράδοτή τους πίστη 

(αφήσετε τους χριστιανούς οπού ’ναι η τιμή σας / και Τούρκους αγαπήσετε 
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παντοτινούς εχθρούς σας, Σ 1215-1216), έτσι ώστε να ταυτιστούν με τους 

Τούρκους (σαν αυτουνούς είστε μαγαρισμένοι, / αλήθειαν δεν έχετε ουδ’ 

είστε βαπτισμένοι, / αλλ’ είστε ασεβέστατοι, σκύλοι μαγαρισμένοι, Σ1217-

1219). Ταυτόχρονα, ο Σταυρινός επισημαίνει ότι ο Θεός δεν μπόρεσε να 

παραμείνει αδιάφορος στην ανόσια πράξη τους και τους έκανε να χάσουν 

την πατρίδα και τα αγαθά τους και να περιπλανηθούν απελπισμένοι 

(Κύριος τους ωργίσθηκεν κι εχάσαν την πατρίδαν, / ερήμαξεν ο τόπος τους, 

εχάσαν και τον βιον τους / και, σαν δεν θέλουν, περπατούν δίχως το εδικόν 

τους· / και διαμερισθήκασιν από τα πατρικά τους / και λείπουν εκ τα σπίτια 

τους και εκ τα γονικά τους, Σ1186-1190).

Στο πλαίσιο της χριστιανοσύνης οι διαφοροποιήσεις με εθνολογικά 

κριτήρια κατέχουν για τον Σταυρινό ένα δευτερεύοντα ρόλο. Η ταυτότητα 

του Μιχαήλ ως Ρουμάνου (Βλάχου) δεν τονίζεται ιδιαίτερα και οπωσδή-

ποτε υστερεί εκείνης του «αθλητή του Χριστού». Άλλωστε, πέραν της αξιέ-

παινης συμμετοχής τους στις εκστρατείες κατά των Τούρκων, οι Βλάχοι 

δεν απολαμβάνουν στο ποίημα έναν εγκωμιαστικό χαρακτηρισμό. Από 

τα ολίγα στοιχεία που τους αφορούν στον αναγνώστη δεν μπορούν να 

διαφύγουν τα περιφρονητικά λόγια του καρδινάλιου Ανδρέα Bathori ή 

του στρατηγού Γεωργίου Μπάστα κατά των Βλάχων (Βλάχοι χοντρίτες, 

Σ613)3, ή ακόμα του ιδίου του Μιχαήλ του Γενναίου με την ιδιότητά του 

ως Ρουμάνου (ένας Βλάχος σαν αυτόν, Σ 617, και ένας Βλάχος σαν αυτόν 

να είναι τιμημένος, Σ1059). Επίσης, ούτε οι Έλληνες εγκατεστημένοι στη 

Βλαχία έχουν ιδιαίτερη εκτίμηση για τους Ρουμάνους, με τους οποίους 

είχαν συχνά τεταμένες σχέσεις, αλλά προτιμούν να μην εκφράζονται ανοι-

κτά και να αφήνουν αυτό το γεγονός να φαίνεται μέσα από τους στίχους. 

Πέραν αυτών των διάσπαρτων αναφορών, δεν μπορούμε σε καμία περί-

πτωση να μιλήσουμε για τη δημιουργία μιας αυτόνομης προσωπογραφίας 

των Βλάχων, η οποία να τεκμηριώνει την ύπαρξη εθνικής συνείδησης, έστω 

και σε πρωτόγονη μορφή. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η υφιστάμενη διαίρεση, στο πλαίσιο 

της χριστιανοσύνης, μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών αναφέρεται μόνο 

εν παρόδω. Επιπλέον, ο ποιητής ισχυρίζεται τελείως αβάσιμα και χωρίς 

σχετικά επιχειρήματα ότι ο Μιχαήλ ενήργησε ενόψει της ενοποιήσεως των 

εκκλησιών (ότι εκόπιαζε πολλά να σμίξει η εκκλησία / Ρώμης, Κωνσταντι-

νούπολης, να τηνε κάμει μία, Σ1145-1146). Στην πραγματικότητα, ο Ρουμά-

νος ηγεμόνας παρείχε αφειδώς τη συμπαράστασή του στους ανθενωτικούς 

3 Vincent, ένθ. αν, σελ. 192.
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αγωνιστές, όπως εκείνοι που επιχειρούσαν να αποτρέψουν την προσχώ-

ρηση των Ουκρανών της Πολωνίας στο καθολικό δόγμα4. 

Ο κανόνας της περιορισμένης σημασίας που δίνει ο ποιητής στις εθνο-

τικές ομάδες γνωρίζει μόνο μια εξαίρεση, τόσο πιο αξιόλογη, όσον αφορά 

τους ίδιους τους Έλληνες (Ρωμιούς). Πρόκειται, άλλωστε, για το πιο αμφι-

λεγόμενο, από ιστορική άποψη, επεισόδιο σε ολόκληρο το ποίημα του 

Σταυρινού, αφού δεν τεκμηριώνεται από καμία άλλη πηγή, εκτός του αντί-

στοιχου χρονικού του Γεωργίου Παλαμήδη. Οι Τάταροι του χάνου Γκιράι, 

απεσταλμένοι από τους Τούρκους στη Βλαχία προκειμένου να τιμωρή-

σουν τον προδότη Μιχαήλ, ηττώνται πρώτα από την εμπροσθοφυλακή 

των ρουμανικών στρατευμάτων με επικεφαλής τους αδελφούς Buzescu και 

τον Radu Calomfi rescu στις μάχες του Putineiu και Stănești (12-14 Ιανου-

ρίου 1595) και ύστερα εξολοθρεύονται και εκδιώκονται οριστικά από τη 

χώρα κατόπιν νυκτερινής εφόδου στο στρατόπεδό τους στο Șerpătești (σε 

απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων από το Giurgiu), της οποίας ηγήθηκε ο 

μπάνος Manta5. 

Η εκδοχή αυτών των γεγονότων που παρουσιάζει ο Σταυρινός είναι 

τελείως διαφορετική. Σύμφωνα με τον Έλληνα λογοτέχνη, ο Μιχαήλ 

δεν αποστέλλει σε εξερεύνηση τους άρχοντες Buzescu, αλλά τριακό-

σιους Έλληνες λεβέντες. Φυσικά, μπορεί κανείς να εικάσει ότι οι αδελφοί 

Buzescu ηγούνταν Ελλήνων πολεμιστών, αλλά το γεγονός παραμένει πολύ 

απίθανο, διότι ο αντιοθωμανικός αγώνας μόλις είχε αρχίσει και οι εθελοντές 

των Βαλκανίων δεν είχαν ακόμα το χρόνο να προσχωρήσουν στα στρατεύ-

ματα του Μιχαήλ. Άλλωστε, αν εξαιρέσουμε το εν λόγω χωρίο, οι μέχρι 

σήμερα γνωστές πηγές μαρτυρούν τη συμμετοχή στην πολεμική προσπά-

θεια του Μιχαήλ, μόνο ενός αποσπάσματος με επικεφαλής τον καπετάνιο 

Φραγκίσκο Καλογερά και αυτό πολύ αργότερα6. Σε αυτές τις συνθήκες, 

είναι πιο πιθανό ο Σταυρινός να έχει επινοήσει αυτό το επεισόδιο προκει-

μένου να δώσει έμφαση στη συμμετοχή των ομοεθνών του σ’ έναν, άλλω-

στε, κατ’  εξοχήν υπερεθνικό πόλεμο, ο οποίος υπηρετεί το κοινό καλό της 

χριστιανοσύνης. Από την άλλη, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τα ανδρα-

γαθήματα των Ρωμαίων βρίσκουν το αντίστοιχό τους αποκλειστικά στους 

άθλους του ιδίου του Μιχαήλ του Γενναίου. Με αυτόν τον τρόπο, ο ποιητής 

4 Τudor Dinu, «Ο Ρουμάνος ηγεμόνας Μιχαήλ ο Γενναίος (1593-1601) και οι Έλληνες», 

Μνήμων, τόμος 39, Αθήνα, 2008, σελ. 9-41: σελ. 30-32.

5 Τudor Dinu, Mihai Viteazul – erou al eposului grec, σελ. 42-44.

6 D.M. Pippidi και André Pippidi, Un capitaine crétois au service de Michel le Brave Prince 

de Valachie, Ανάτυπο εκ του Β΄ Τόμου των Πεπραγμένων του Γ΄ Διεθνούς Κρητολογικού 

Συνεδρίου, Αθήνα, 1974. 
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ανταποκρίνεται και στις προσδοκίες του ελληνικού αναγνωστικού κοινού 

του, το οποίο προτιμούσε να διαβάζει για τους αντιοθωμανικούς αγώνες 

των ομοεθνών του και όχι τόσο των Ρουμάνων.

Ταυτόχρονα, το παρόν χωρίο είναι αξιοσημείωτο επειδή μαρτυρεί την 

ύπαρξη ελληνικής εθνικής συνείδησης, έστω και σε υποτυπώδη μορφή. 

Απεσταλμένοι σε αναγνώριση κατά των Τατάρων, οι οποίοι είχαν εισβά-

λει στη Βλαχία, οι τριακόσιοι Ρωμιοί αποφασίζουν να μη ζητήσουν πλέον 

τη συνδρομή των Βλάχων, αλλά να ξεκινήσουν μόνοι τους κατά ογδό-

ντα χιλιάδων απίστων (sic!), τους οποίους εξουδετερώνουν με μεγάλη 

ευχέρεια. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λόγοι που τους παροτρύνουν να 

μην ειδοποιήσουν το Μιχαήλ σχετικά με τον αριθμό και τις κινήσεις των 

επιδρομέων. Μεταξύ άλλων, αυτοί υποστηρίζουν, ότι αν καλούσαν προς 

βοήθεια τους Βλάχους, αυτοί θα διατείνονταν ότι οι Ρωμαίοι φοβούνται 

και θα τους λοιδορούσαν (θέλουν ειπεί εφοβήθημεν και θε μας ονειδίσουν, 

Σ164), όπως, άλλωστε, τους λοιδορούν συνέχεια (Έως πότε να είμασθεν ’κ 

τους Βλάχους οργισμένοι / και από μεγάλους και μικρούς να είμασθε ονειδι-

σμένοι; Σ155-156). Μάλιστα, αυτή τη φορά φαίνεται ότι τους έστειλαν με 

την ύπουλη πρόθεση να πέσουν στα χέρια των Τατάρων (Δεν βλέπετε ότι 

βούλονται οι Βλάχοι να μας φάγουν, / και διά τούτο έστειλαν εδώ, ημάς διά 

να πιάσουν; Σ153-154). Οι τεταμένες σχέσεις μεταξύ των διαφόρων εθνο-

τήτων που υφίσταντο στη Βλαχία, στα τέλη του 16ου αιώνα7, διαφαίνονται 

με αρκετή σαφήνεια, παρόλο που ο Σταυρινός προτιμά την εχεμύθεια σε 

αυτό το ποίημα, το οποίο στόχευε στην ομόφωνη αντιοθωμανική κινητο-

ποίηση των χριστιανών στα Βαλκάνια, οι οποίοι ήταν ικανοί να ξεπερά-

σουν τις μεταξύ τους διαφορές. 

Οι Ρωμαίοι βρίσκουν την εσωτερική δύναμη να αγωνίζονται μόνοι τους 

κατά των Τατάρων, μόνο όταν ενθυμηθούν το λαμπρό στρατιωτικό παρελ-

θόν των Ελλήνων, το οποίο πιστεύουν ότι τους ανήκει αυτοδικαίως. Μάλι-

στα οι στρατιώτες πραγματοποιούν έναν χαρακτηριστικό αναχρονισμό 

όταν ισχυρίζονται ότι ο Μεγαλέξανδρος, το κατ’ εξοχήν παράδειγμα της 

ελληνικής ανδρείας, κατέκτησε όλη την οικουμένη με τους Ρωμαίους του 

(Αλέξανδρος ο βασιλεύς όλην την οικουμένην / με τους Ρωμαίους την όρισεν, 

Σ157-158). Μετά από δύο στίχους οι ίδιοι ταυτίζουν τον όρο «Ρωμαίοι» με 

εκείνο «Μακεδόνες» (Αν Μακεδόνες είμασθεν σήμερον ας φανούμεν, Σ160), 

αποδεικνύοντας ότι συνειδητοποιούν πλήρως την αδιάλειπτη συνέχεια 

του ελληνικού έθνους, ανεξάρτητα από τις διάφορες ονομασίες που είχαν 

χρησιμοποιηθεί στο βάθος του χρόνου προκειμένου να κατονομαστούν οι 

εκπρόσωποί του. Άλλωστε, οι όροι γένος και πατρίδα αποτελούν τον ακρο-

7 Vincent, ένθ. αν, σελ. 193.
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γωνιαίο λίθο ολόκληρης της πολεμικής επιχειρηματολογίας των Ελλήνων. 

Ευρισκόμενοι εκτός Ελλάδος, αυτοί επιδιώκουν να μάχονται με γενναιό-

τητα, με σκοπό να τιμήσουν το γένος και την πατρίδα τους (Σήμερον ας 

τιμήσομεν και γένος και πατρίδα / ή σήμερ’ ας ’ποθάνομεν χωρίς άλλην 

ελπίδα, Σ161-162), έννοιες οι οποίες σε αυτές τις συνθήκες δέχονταν 

έντονη αμφισβήτηση από τους ιθαγενείς. Εξάλλου, αξιοσημείωτο μας 

φαίνεται και το γεγονός ότι, κατά την έναρξη της σύσκεψής τους, οι Έλλη-

νες αποφασίζουν να συντρίψουν μόνοι τους Τατάρους για να κερδίσουν 

τιμή και δόξα για τον εαυτό τους (ή να κερδαίσομεν τιμήν ή να χαθεί η ζωή 

μας, Σ152), αλλά τελικώς κρίνουν σκόπιμο να θυσιαστούν αλτρουιστικά 

προκειμένου να δοξάσουν το γένος και την πατρίδα τους (Σ161-162).  

Δημοσιευμένη επί Τουρκοκρατίας πάντα μαζί με το χρονικό του Σταυ-

ρινού, η Ετέρα Ιστορία των κατά την Ουγγροβλαχίαν τελεσθέντων, αρξα-

μένη από Σερμπάνου Βοηβόντα μέχρι Γαβριήλ Βοηβόντα, του ενεστώτος 

δουκός του Ματθαίου, μητροπολίτη Μυρέων της Λυκίας8, αποτελεί ένα 

μακρόπνοο ποίημα 2860 ιαμβικών δεκαπεντασύλλαβων, το οποίο περι-

λαμβάνει τρεις σαφώς διαιρεμένες ενότητες: 1) την ιστορία της Βλαχίας 

περιέχουσα τις ηγεμονίες του Radu Șerban, Radu Mihnea, Αλέξανδρου 

Iliaș και Γαβριήλ Movilă κατά το χρονικό διάστημα 1602-1618, 2) μια 

συλλογή συμβουλών προς τον αυθέντη Αλέξανδρο Iliaș, 3) ένα θρήνο για 

την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Όντας το έργο ενός λειτουργού του 

Υψίστου, η Ιστορία εμποτίζεται πολύ περισσότερο από χριστιανικές ορθό-

δοξες αντιλήψεις απ’ ό,τι το ποίημα του Σταυρινού. Υπό αυτήν την έννοια, 

όλα τα γεγονότα της βλαχικής ιστορίας γίνονται αντιληπτά ως καρπός της 

μάχης μεταξύ του Θεού και του διαβόλου, όπου ο τελευταίος προκαλεί 

την έχθρα και τη διχόνοια στον κόσμο. Τέλος, η θεία βούληση θριαμβεύει 

πάντοτε και οι ηγεμόνες διατηρούν το αξίωμά τους μόνο εφόσον τηρούν 

τη δικαιοσύνη. 

Παρόλο που κατά την περίοδο 1602-1618 η Βλαχία δεν ήταν πλέον 

το πεδίο των συγκρούσεων τόσων γενών, όπως επί Μιχαήλ του Γενναίου, 

λεηλατήθηκε δύο φορές από τους Ούγγρους του Μωυσή Szekely (1602) 

και του Γαβριήλ Bathori (1610), αντίστοιχα, και γνώρισε περισσότερα 

ανθελληνικά κινήματα της αυτόχθονος καθεστηκυίας τάξεως. Πράγματι, η 

Ιστορία του Ματθαίου Μυρέων μπορεί να γίνει αντιληπτή και ως χρονικό 

8 Η έκδοση του κειμένου στο Émile Legrand, Bibliothèque grecque vulgaire, 2ος τόμος, 

Maisonneuve, Παρίσι, 1881, σελ. 231-333. Η θεμελιώδης μελέτη του ποιήματος παρα-

μένει εκείνη του Alfred Vincent, «Byzantium Regained? Th e History, Advice an Lament 

by Mathew of Myra», Θησαυρίσματα, τόμος 28 (1998), σελ. 275/347, Βενετία, 1998. 
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των εξεγέρσεων κατά των Ελλήνων της Βλαχίας, οι πρωταίτιοι των οποίων 

τιμωρούνται κάθε φορά φρικτά από το Θεό. Υπ’ αυτούς τους όρους, ο 

μητροπολίτης δεν μπορούσε να αποφύγει τον εθνολογικό προβληματισμό 

της εποχής, ο οποίος θίγεται με οξυδέρκεια σε μερικά ευλόγως περίφημα 

αποσπάσματα9.

Μετά την περιγραφή της συνομωσίας ραδιουργημένης από το μεγάλο 

στόλνικο Παρκάνο (Bărcan), η οποία κατεπνίγη σε αίμα από τον ηγεμόνα 

Radu Mihnea, ο μητροπολίτης Μυρέων αισθάνεται την ανάγκη να εκφρά-

σει την άποψή του περί των σχέσεων μεταξύ Ρουμάνων και Ελλήνων, ιδιαί-

τερα επειδή οι ενέργειες του γηγενούς άρχοντα δεν επεδίωκαν μόνο την 

εκθρόνιση του αυθέντη, αλλά και τον πλήρη αφανισμό του γένους των 

Ρωμαίων (και να εξολοθρεύσουσι το γένος των Ρωμαίων, όσ’ είναι εις την 

τζάρα τους να μη φανούσιν πλέον, Μ397-398). Από το μένος των συνο-

μωτών δεν επρόκειτο να γλυτώσουν ούτε οι Έλληνες άρχοντες (άρχοντας, 

Μ399), ούτε οι έμποροι (τους πραγματευτάδαις, Μ395, αρχόμενους και την 

πτωχολογίαν / που θρέφουσι τα σπίτια τους όλοι με πραγματείαν, Μ399-

400), η εκτέλεση των οποίων θα γινόταν με στόχο την κατάσχεση των 

αγαθών τους (εκείνους να σκοτώσουσι, να πάρουν τους ταφτάδαις, Μ396). 

Πέραν της ιστορικής πραγματικότητας αυτών των ισχυρισμών, η οποία δεν 

μπορεί να επιβεβαιωθεί ή να αμφισβητηθεί ολοσχερώς, εξαιτίας της έλλει-

ψης των εναλλακτικών πηγών, στην παρούσα ανακοίνωση μας ενδιαφέρει 

η ιδεολογική στάση του Ματθαίου Μυρέων και, ακριβέστερα, ο τρόπος με 

τον οποίο αυτός ορίζει την ταυτότηα «του γένους των Ρωμαίων». 

Με μια φλογερή αγόρευση προς τους Ρουμάνους, ο μητροπολίτης 

αποπειράται να τους πείσει να σέβονται και να αγαπούν τους Έλληνες 

(Ρωμαίους τους χριστιανούς να μη καταφρονούσιν, / μόνον να τους ευλά-

βουνται και να τους αγαπούσιν,  Μ413-414), των οποίων το γένος αποτελεί 

για το Ματθαίο μια σαφώς καθορισμένη οντότητα, με αδιάκοπη ιστορική 

ύπαρξη από την εποχή του Ομήρου, ο οποίος επαίρεται για τις ανδραγα-

θίες των Ελλήνων (ο μέγας Όμηρος οπού μας διηγάται / Ελλήνων τα καμώ-

ματα και μετ’ αυτούς καυχάται, Μ73-74) και μέχρι τις ημέρες του, ανεξάρ-

τητα από το όνομα που φέρει: Ρωμαίοι, Έλληνες, Γκραικοί (το γένος των 

Ρωμαίων, Μ397, το γένος των Ελλήνων, Μ 2361, σ’ εμάς εις όλους τους 

Γραικούς, Μ2454). Εκτός από μερικά ένθερμα επίθετα για τους Έλληνες, 

τα οποία φανερώνουν τον πατριωτισμό του Ματθαίου, αλλά διαδραμα-

τίζουν περιορισμένο πειστικό ρόλο «γένος άγιον, ευλογημένον, ορθοδο-

ξότατον, απ’ όλους τιμημένον» (Μ415-416), τα επιχειρήματα του ιεράρχη 

9 Vincent, Byzantium Regained..., σελ. 302-306.
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έγκεινται στην επισήμανση της συνεισφοράς των Ελλήνων στον εμπλουτι-

σμό της παγκόσμιας κληρονομιάς (εγέμισαν τον κόσμον, Μ417) τόσο στην 

αρχαιότητα, όσο και κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο. Κατά 

την άποψή του, οι Έλληνες χάρισαν στην ανθρωπότητα τη σοφίαν, ήτοι τη 

φιλοσοφία, τα γράμματα, τη θεολογίαν, αλλά και τα άρματα. Η τελευταία 

αναφορά, όχι ιδιαίτερα ξεκάθαρη, θα μπορούσε να αφορά, καθ’ ημάς, είτε 

την ομηρική εποχή, την οποία ο ιεράρχης είχε προαναφέρει για τα πολε-

μικά ανδραγαθήματα των Ελλήνων, είτε την κατάκτηση της Ανατολής από 

τον Μεγαλέξανδρο, κατά την οποία οι Έλληνες απέδειξαν τη στρατιωτική 

τους ανωτερότητα. Επίσης, αμφισβητήσιμοι από ιστορική άποψη είναι και 

οι ισχυρισμοί σχετικά με τους οποίους οι Έλληνες δέχθηκαν τη χριστιανική 

πίστη και τη διέδωσαν ανά τον κόσμο (την πίστιν των χριστιανών αυτοί την 

εδεχθήκαν / κ’ εις όλους την εμοίρασαν, χριστιανούς εποίκαν, Μ420-421) 

και ότι μετέδωσαν στους Ρουμάνους την ορθοδοξία (αυτοί εσάς εβάπτι-

σαν με την ορθοδοξίαν, Μ421). Στην τελευταία περίπτωση είναι πιθανόν 

ο Ματθαίος να έχει υπόψιν του την ίδρυση της μητρόπολης της Βλαχίας 

κατά το 14ο αιώνα υπό την πνευματική δικαιοδοσία του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου.

Πέραν της ορθότητας ή της πλάνης κάποιων ισχυρισμών του, αξιοση-

μείωτο είναι το γεγονός ότι στην αυγή της νεώτερης εποχής, στη νοτιο-

ανατολική Ευρώπη ένας Έλληνας λόγιος είχε την πλήρη επίγνωση της 

διαχρονικής συνέχειας του ελληνικού έθνους και όριζε την εθνική του 

ταυτότητα πρωτίστως σε πολιτιστική βάση. 

Η ιδέα είναι θεμελιώδης για το Ματθαίο, ο οποίος την επαναλαμ-

βάνει σε σχεδόν παρόμοιους όρους και στο πλαίσιο του θρήνου για την 

Άλωση της Κωνσταντινούπολης (Μ2358-2372), όπου επιδιώκει να δώσει 

έμφαση στην αντίθεση μεταξύ της αλλοτινής δόξας του Ελληνισμού και 

της παρακμής του επί Τουρκοκρατίας. Αυτό το δεύτερο απόσπασμα δεν 

φέρει καμία ουσιαστικώς νέα ιδέα σε σύγκριση με το ανωτέρω αναλυθέν 

κείμενο, αλλά απλώς μια συνωνυμική και εκφραστική ποικιλία. Τοιουτο-

τρόπως, η αρχαία φιλοσοφία ορίζεται τώρα με το διώνυμο η φρόνηση και η 

σοφία όλη (Μ2363), ενώ ο όρος γράμματα επεξηγείται από την παράθεση 

γραμματική, ποιητική, ρητορική (Μ2367). Προστίθεται η παρομοίωση με 

τη σάλπιγγα (ωσάν με την τρουμπέττα, Μ2370) προκειμένου να εκφραστεί 

πιο ζωηρά ο τρόπος με τον οποίο οι Έλληνες διέδωσαν «σε όλα τα βασί-

λεια» (Μ2370) τις ανακαλύψεις τους. 

Το πιο χαρακτηριστικό γεγονός είναι ότι αυτή τη φορά η επίκληση 

του παρελθόντος αποτελεί ένα καταφύγιο για την αδυναμία του ιεράρχη 

να βρει λύση για την άθλια κατάσταση στην οποία βρισκόταν το ελλη-

νικό γένος εκείνη την εποχή. Αφού κατακρίνει σφοδρά για την αφέλειά 

381H διαμόρφωση εθνοτικών ταυτοτήτων στα Βαλκάνια (αρχές ΙΖ΄ αι.)... 



τους όλους όσοι ήλπιζαν μια έξωθεν απελευθέρωση, είτε αυτή θα προερ-

χόταν από τον ντελή Μιχάλη (2326), την Ισπανία (2329), τη Βενετία με τα 

χοντρά κάτεργά της (2330) ή ακόμα και από τα ξανθά γένη του Μοσχόβου 

(Μ2333), ο Ματθαίος Μυρέων, ο οποίος εξαίρεται από τους μελετητές για 

το ρεαλισμό του, δεν αποδεικνύεται ικανός να παρέχει καμία βιώσιμη λύση 

για την έξοδο του γένους του από το σκότος της Τουρκοκρατίας. Ακόμα 

και η πρόταση που υποβάλλει είναι αφελέστερη από εκείνη της απελευ-

θέρωσης των Ελλήνων από εξωτερική στρατιωτική συμμαχία. Πρόκει-

ται για την προσχώρηση των Τούρκων στο χριστιανισμό κατόπιν μιας 

θείας επέμβασης (και κάμε τους χριστιανούς και στήσε τους εμπρός σου / 

αξίωσέ τους, δέσποτα, επί το βαπτισμά σου, να γένουσι χριστιανοί διά το 

όνομά σου, Μ2716). Όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει, ο μητροπολίτης 

Μυρέων επανέρχεται στη μεσαιωνική αντίθεση «χριστιανοσύνη – ισλαμι-

κός κόσμος» και στο συμπέρασμα ότι η ασυμβίβαστη σύγκρουση Ελλήνων 

και Τούρκων δεν έχει εθνοτικές, αλλά θρησκευτικές βάσεις. Ασπαζόμενο 

το χριστιανισμό, το «γένος το μιαρώτατον» (2563) των Τούρκων θα αδελ-

φοποιούνταν και θα γινόταν φίλος των Ελλήνων (ως να γενούμεν αδελφοί 

και να γενούμεν φίλοι, Μ2718).

Για τον Έλληνα ιεράρχη η χριστιανική θρησκεία είναι η μοναδική, η 

οποία επιτρέπει την υπέρβαση των εσωτερικών διενέξεων μεταξύ εθνών. 

Επομένως, οι οδηγίες που απευθύνει προς τους Έλληνες οι οποίοι βρίσκο-

νται στη Βλαχία, είτε στην αυλή, είτε ως έμποροι (όσοι ’ς την κούρτην 

βρίσκεσθε και όσοι αγοραίοι, Μ424) ενόψει της βελτίωσης των τεταμέ-

νων σχέσεων με τους γηγενείς, δεν αποτελούν τίποτα άλλο παρά προτρο-

πές για την εφαρμογή των αρχών της χριστιανικής ηθικής από το φόβο 

της θείας τιμωρίας (μη σας κολάση ο θεός κόλασιν αιωνίαν, 440). Παραι-

τούμενοι από την απληστία (με την πλεονεξίαν, Μ426, να ήστ’ αχόρτα-

γοι, Μ427, να λαιμαργήσετε, Μ429, η πλεονεξία σας, Μ434), τη διάπραξη 

αδικημάτων (και παύσετε και λείψετε από την αδικίαν, Μ439), τη μεταχεί-

ριση των Ρουμάνων ως καταραμένων σκύλων (ωσάν σκύλους τους έχετε 

πολλά ωνειδισμένους, Μ436), οι Έλληνες θα εδύναντο να περιορίσουν τη 

βδελυγμία των Ρουμάνων έναντί τους (και δεν μπορούν να μας ιδούν μηδέ 

ζωγραφισμένους, Μ435), και να τερματίσουν τα ανθελληνικά κινήματα 

(τους κάμνει ρωμαιομάχους, Μ434). Ένα δεύτερο στάδιο της συμφιλίω-

σης με τους Ρουμάνους, κατόπιν της συνειδητοποιήσεως των υπηρεσιών 

που τους παρέχουν αυτοί, εξασφαλίζοντάς τους την ίδια την επιβίωση στη 

Βλαχία (αυτ’ οι πτωχοί μας θρέφουσιν, Μ441), θα έπρεπε, κατά τον ιεράρχη, 

να δημιουργεί εκτίμηση και αγάπη έναντι αυτών των εν Χριστώ αδελφών 

τους (και πρέπει να τους έχωμεν και να τους αγαπούμε / ότι μας είναι αδελ-

φοί, πρέπει να τους τιμούμε, Μ443-444). Από την άλλη, η αναγκαστική 
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υποταγή των Ρουμάνων που πραγματοποιούσαν μερικοί Έλληνες, την 

οποία όχι μόνο αναφέρει, αλλά και αποδέχεται ο Ματθαίος (μη θέλοντες 

«ζουπούνουλε» μας κράζουν, Μ442) δεν ανταποκρίνεται φυσικά στις αρχές 

της χριστιανικής ηθικής. Πέραν αυτών των ασυνεπειών, το διάβημα του 

Ματθαίου παραμένει αξιόλογο από το γεγονός ότι επιχειρεί να προσφέ-

ρει μια ειρηνική λύση στις δριμύτατες συγκρούσεις μεταξύ των εθνικών 

ομάδων της Βλαχίας στις αρχές του 17ου αιώνα. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο Σταυρινός και ο 

Ματθαίος Μυρέων διατηρούνται στο επίπεδο της μεσαιωνικής αντιπα-

ράθεσης μεταξύ χριστιανοσύνης και ισλαμικού κόσμου, αλλά δεν αγνο-

ούν, ταυτόχρονα, τις συγκρούσεις μεταξύ των αναδυόμενων βαλκανικών 

εθνών στο χώρο της Βλαχίας. Αμφότεροι οι συγγραφείς έχουν την πλήρη 

επίγνωση της μοναδικότητας και της συνέχειας του ελληνικού έθνους, 

ανεξαρτήτως των διάφορων διαχρονικών του ονομασιών (Έλληνες, Μακε-

δόνες, Ρωμαίοι, Γραικοί), ενώ ο μητροπολίτης Μυρέων του ορίζει την 

ταυτότητα σε πολιτιστική κυρίως βάση. 

•
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Ο κοσμοπολιτισμός της ελληνικής οικογένειας Χάδια

Jovanka Djordjević Jovanović

Η οικογένεια Χάδια1 σχεδόν επί τρεις αιώνες είναι παρούσα στο περιβάλ-

λον της Σερβίας, από το δεύτερο μισό σχεδόν του 17ου έως τα τέλη του 

20ού αιώνα. Γενάρχης της οικογένειας ήταν ο Κωνσταντίνος Χάδια, ιδιο-

κτήτης ζυθοποιείου, ένα από τα πλέον διακεκριμένα μέλη της ελληνικής 

παροικίας του Ζέμουν (Σέμλινου), έμπορος, ο οποίος φρόντιζε κυρίως να 

δημιουργήσει δική του περιουσία. Εμπορευόταν, μεταξύ άλλων, με τους 

Σέρβους την εποχή των σερβικών εξεγέρσεων, αλλά απέφευγε την πολι-

τική συνεργασία με αυτούς, κρίνοντας τουλάχιστον με βάση τις γραπτές 

πηγές. Ο γιος και κληρονόμος του, Κωνσταντίνος, ως έμπιστος συνεργά-

της και συγγενής της οικογένειας των Ομπρένοβιτς (Obrenović), είχε επιρ-

ροή στις πιο σοβαρές κρατικές υποθέσεις της Σερβίας. Χάρη στο κύρος 

που έχαιρε, ήταν πασίγνωστος όχι μόνο στη Σερβία και την Αυστροουγ-

γαρία, αλλά ευρύτερα στην Ευρώπη και έως την απόμακρη Ρωσία. Πολλές 

χώρες τον παρασημοφόρησαν και του απένειμαν τίτλους του ιππότη 

και καβαλιέρου σε ένδειξη ευγνωμοσύνης είτε για δωρεές και αγαθοερ-

γίες του είτε πάλι για επιτυχείς ειδικές αποστολές που είχε αναλάβει. Με 

τον γιο Κωνσταντίνο Χάδια η οικογένεια φθάνει στο απόγειο της αίγλης 

της. Οι μετέπειτα κληρονόμοι, παρά το γεγονός ότι είχαν συνάψει συγγε-

νικές σχέσεις με οικογένειες ευγενών, δεν είχαν την κοινωνική και πολι-

τική εκείνη υπόσταση, όπως ο πατέρας και ο γιος Κωνσταντίνος Χάδια. 

Πάντως, άφησαν ίχνη εξαιρετικά μορφωμένων διανοουμένων, γιατρών ή 

μηχανικών. Εκπλήσσει το γεγονός, ότι στη βιβλιογραφία για τους Έλλη-

νες ή για τους ελληνόφωνους Τσίντσαρους (Βλάχους) που ήταν εγκατε-

στημένοι στις σερβικές περιοχές, καθώς και στις μελέτες για τους Ομπρέ-

νοβιτς, τα δύο αυτά σημαντικά μέλη της οικογένειας Χάδια, ο πατέρας και 

ο γιος, που είχαν το ίδιο όνομα, Κωνσταντίνος, αναφέρονται ελάχιστα και 

μόνο περιστασιακά ανάμεσα στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Βάσει 

του δημοσιευμένου και αδημοσίευτου αρχειακού υλικού του Μαγιστρά-

του του Ζέμουν (της δημοτικής αρχής της εποχής εκείνης), του Αρχείου 

1 Σε όλες τις ξένες γραπτές πηγές αναφέρεται το επίθετο Χάδια χωρίς το χαρακτηριστικό 

τελικό σίγμα, ενώ στις σερβικές πηγές εμφανίζεται ως Hadija (με την προσθήκη του j).

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
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της Βιέννης, του Αρχείου της Σερβίας, του Αρχείου της πόλεως Βελιγρα-

δίου, του Αρχείου της SANU (της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και 

Τεχνών), είναι δυνατόν να πληροφορηθούμε, ως ένα ορισμένο σημείο, για 

τη ζωή και τη δραστηριότητα της οικογένειας Χάδια, καθώς και για τις 

κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες της εποχής τους. Ο Ντούσαν Πόπο-

βιτς (Dušan Popović) και ο Τανάσιε Ίλιτς (Tanasije Ilić) χαρακτηρίζουν 

τους Χάδια ως Τσίντσαρους, μολονότι οι ίδιοι ποτέ δεν αναφέρονται στα 

υπάρχοντα έγγραφα ως Τσίντσαροι. Δηλώνονταν ως ορθόδοξοι πολίτες 

και σε ορισμένα έγγραφα και διοικητικές πράξεις της Βιέννης ως Έλληνες 

ή Σέρβοι. Υπέγραφαν τις επίσημες πράξεις με την ελληνική αλφάβητο και 

τις επιστολές με την κυριλλική ή λατινική αλφάβητο, ανάλογα από το αν η 

επιστολή ήταν στη σερβική ή στη γερμανική γλώσσα. Οι δύο πρώτες γενιές 

των Χάδια συνεργάζονταν στενά με Έλληνες, Τσίντσαρους, Σέρβους, 

Γερμανούς και σύναπταν συγγενικούς, γαμήλιους δεσμούς, με ορθόδοξες 

και καθολικές διακεκριμένες οικογένειες, διότι ως προεστοί της ελληνι-

κής παροικίας αναζητούσαν οικογένειες ανώτερου ή του ίδιου με αυτούς 

κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου. Βάσει των στοιχείων που σήμερα 

έχουμε στη διάθεσή μας, κυρίως βάσει του σκόρπιου διαθέσιμου υλικού, 

έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε εδώ ορισμένες πτυχές από τη 

ζωή της οικογένειας Χάδια.

1. Κωνσταντίνος Χάδια (πατέρας), ζυθοποιός

1.1. Οικογένεια

Ο Κωνσταντίνος Χάδια γεννήθηκε το 1746 στο Μελένικο. Ήρθε και 

εγκαταστάθηκε στο Ζέμουν, όπως μας πληροφορεί ο Ντούσαν Πόποβιτς, 

το 1800, βάσει όμως του αρχειακού υλικού ίσως η εγκατάστασή του στο 

Ζέμουν να έγινε μία δεκαετία νωρίτερα, διότι ήδη το 1794 αναφέρεται 

στα έγγραφα του Μαγιστράτου, δηλαδή του Δήμου Ζέμουν. Νυμφεύθηκε 

τη θυγατέρα πλούσιου ζυθοπώλη, τη Φραντσίσκα Κρατσάιζεν, η οποία 

του χάρισε επτά παιδιά, τον Παναγιώτη, τον Ιωσήφ, τον Κωνσταντίνο, 

τη Ροζίνα, την Τερέζια, την Ελισάβετ και τη Μαρία2. Ο Χάδια απέκτησε 

οικογένεια σε ώριμη ηλικία· κατά το πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας 

του είχε έξι παιδιά3 και το έβδομο ακολούθησε αργότερα. Για τη ζωή και τη 

2 Dušan Popović, Ο Cincarima (= Αρμάνοι Βλάχοι στα Βαλκάνια), Βελιγράδι 1937, 

464-465.

3 Υλικό από το Αρχείο του Ζέμουν για την ιστορία της Πρώτης Σερβικής επανάστασης, 

III, έκδ. Tanasije Ilić, Βελιγράδι 1969, 548.
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σταδιοδρομία των παιδιών του Χάδια, εξαιρουμένου του Κωνσταντίνου, 

δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα, εκτός από το ότι μία από τις θυγατέρες 

του ήταν παντρεμένη με το φαρμακοποιό του Πετροβάραντιν, Schamsa. Ο 

Κωνσταντίνος Χάδια απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών και κηδεύτηκε στις 10 

Νοεμβρίου του 1827 στο νεκροταφείο του Ζέμουν4.

1.2. Κωνσταντίνος Χάδια, ζυθοποιός, έμπορος, πλοιοκτήτης

Μετά το γάμο του με τη Φραντσίσκα Κρατσάιζεν ο πλούσιος αυτός 

χρυσοχόος (κουγιουμτζής) έπαψε να ασχολείται με την τέχνη της 

χρυσοχοΐας. Ανέλαβε τη διαχείριση του ζυθοποιείου του πεθερού του5, 

το οποίο του παρείχε δυνατότητες να αποκτήσει μεγαλύτερα κεφάλαια. 

Παράλληλα, ασχολούνταν με χονδρικό εμπόριο δημητριακών και εκτρε-

φόμενων χοίρων. Διενεργούσε το εμπόριο με δύο ιδιόκτητα καράβια, όπως 

πληροφορούμαστε από τη διαφορά που είχε με τους εργάτες, οι οποίοι 

ζήτησαν υπερβολικά υψηλή τιμή για την επισκευή των καραβιών6. Στο υλικό 

από τα βιεννέζικα αρχεία συχνά συναντούμε το όνομα του Κωνσταντίνου 

Χάδια στις καταστάσεις που αφορούν την έκδοση διαβατηρίου για εμπόριο 

με τη Σερβία7. Ωστόσο, το αρχειακό υλικό (τα έγγραφα του Μαγιστράτου, 

δηλαδή του Δήμου Ζέμουν) δείχνει ότι ο Χάδια δεν ταξίδευε πάντοτε ο 

ίδιος, αλλά παραχωρούσε το διαβατήριό του σε άλλα πρόσωπα8. Εξήγε 

δημητριακά στη Σερβία και εισήγε ξύλα απαραίτητα για το εργοστάσιο 

μπύρας9, ενώ με τη Βοσνία εμπορευόταν αλάτι10. Μια εμπορική συναλλαγή 

4 Vasilije Vasiljević από το Ζέμουν - Προς τον Βουκ Κάρατζιτς (Vuk Karadžić) στη Βιέννη, 

10.11.1827, Αρχείο της SANU.

5 Dušan Popović, ό.π., 464.

6 Tanasije Ilić, Zemunski brodograditelji - «šuperi», krajem XVIII veka (= Οι κατασκευαστές 

πλοίων „Schopper“ του Σεμλίνου στα τέλη του 18ου
 
αιώνα), Συλλογή για τις κοινωνιολο-

γικές επιστήμες, 51, Νόβι Σαντ 1968, 48.

7 Έτσι, στην κατάσταση έκδοσης διαβατηρίων για εμπόριο με τη Σερβία της 18ης Ιανου-

αρίου 1812 ο Κωνσταντίνος Χάδια, ζυθοποιός ή έμπορος από το Ζέμουν, είναι κατα-

χωρισμένος υπό τον αριθμό 221. Επίσης: στις 2 Φεβρουαρίου 1812, καταχωρίζεται υπό 

τον αριθμό 295 και την 1η Απριλίου 1812, υπό τον αριθμό 514 (Spisi iz bečkih arhiva 

oprvom srpskom ustanku (= Έγγραφα των αρχείων της Βιέννης για την Πρώτη Σερβική 

Επανάσταση), βιβ. Χ, έκδ. Aleksa Ivić, SANU, Βελιγράδι 1973. 10, 59, 67).

8 Αυτά κατέθεσε ο Γιόβαν Τράιτς (Jovan Trajić) κατά την ανάκριση στις 30 Ιουνίου, εξ 

αφορμής της απόπειρας να περάσει στο Βελιγράδι με ξένο διαβατήριο (Αρχείο του 

Ζέμουν III, 100).

9 Έτσι, στις 31 Αυγούστου 1804, ο ζυθοποιός του Ζέμουν υπέβαλε αίτηση προς τη Γενική 

Διοίκηση της περιοχής Σλαβόνια, προκειμένου να του επιτραπεί να παραδώσει στους 

Σέρβους 10.000 οκάδες αραβοσίτου και αντ’ αυτού να πάρει καυσόξυλα. Έλαβε διαβα-

τήριο στις 8 Σεπτεμβρίου 1804. (Αρχείο του Ζέμουν Ι, 38).

10 Αρχείο του Ζέμουν Ι, 523.
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για αγορά δημητριακών, όπως πληροφορούμαστε από τη συμφωνία της 

3ης Φεβρουαρίου του 1807, οδήγησε τον Χάδια και τους συνεταίρους του 

Ντιμίτριε Μπάρτογκλιτς (Dimitrije Bartoglić) και Αναστάσιο Διαμαντή 

στη φυλακή. Οι έμποροι αυτοί του Ζέμουν είχαν κλείσει συμφωνία με 

τον Σουλεϊμάν Πασά, τότε διοικητή του Βελιγραδίου, για την πώληση 

40.000 οκάδων κριθαριού και 160.000 οκάδων αλεύρου για 41.600 πιάστρα 

(αργυρό νόμισμα διαφόρων χωρών της Ανατολής). Την εξόφληση της 

συμφωνίας ανέλαβε η Αυλή της Τουρκίας και απέστειλε 15.000 πιάστρα 

προκαταβολή. Μετά το θάνατο του Πασά στις 7 Μαρτίου, οι έμποροι 

του Ζέμουν πούλησαν το σιτάρι στους Σέρβους επαναστάτες και κατόπιν 

ζητούσαν από την Πύλη 26.600 πιάστρα περισσότερο από το ποσό που 

δικαιούνταν να λάβουν11. Δωροδοκούσαν εξάλλου το προσωπικό, το οποίο 

είχε δώσει όρκο πίστης και αφοσίωσης στην υπηρεσία12. Η διαφορά λύθηκε 

με την απαγγελία καταδικαστικής απόφασης από το Στρατιωτικό Εφετείο 

της Βιέννης στις 11 Μαρτίου του έτους 181513.

Η εμπορική αυτή ενέργεια είχε ως συνέπεια και τη διαφορά με τον 

έμπορο του Ζέμουν Πάτσι, ο οποίος είχε λάβει ένα μέρος των χρημάτων 

από την Πύλη και έδωσε στους εμπόρους μόνο το ήμισυ του χρηματικού 

ποσού. Ο Χάδια και οι συνεταίροι του, δεδομένου ότι το σπίτι του δεν είχε 

την ανάλογη αξία, απαίτησαν να υποθηκευθούν τα πολύτιμα αντικείμενα 

και η υπόλοιπη κινητή περιουσία του Πάτσι14. Επίσης, ήταν ενδεχόμενο να 

προσαχθεί ο Χάδια ενώπιον δικαστηρίου και για την εμπορική συναλλαγή 

που αφορούσε την πώληση χοίρων στους Σίμων Ντεμέταρ και Ναστάς 

Όβτσαρ. Πλην όμως βρέθηκε άλλος τρόπος επίλυσης της διαφοράς, με 

αμοιβαία συμφωνία που έγινε ενώπιον των Πέτρου Τσίκα, Γκίνο Βούλκο, 

Νάσιο Μπάιτς (Našo Bajić) και Κόστα Πέτροβιτς (Kosta Petrović) και 

του Στέριου Ντίμτσα ως προέδρου15. Ο Κωνσταντίνος Χάδια εκλεγόταν 

11 Επιστολή του προς τη Στρατιωτική Διοίκηση της Σλαβονίας από τις 11.04.1809 (Aleksa 

Ivić, Spisi iz bečkih arhiva o Prvom srpskom ustanku I, 348).

12 Το μήνα Ιούλιο του 1808 υποβλήθηκε πρόταση, οι έμποροι Μπράτογκλιτς, Χάδια και 

Αναστάσιος Διαμαντής να τιμωρηθούν, διότι επιχείρησαν να δωροδοκήσουν το προσω-

πικό του Προξενείου με 3.000 γρόσια (Αρχείο του Ζέμουν Ι, 523). Υποτίθεται ότι τιμω-

ρήθηκαν με ποινή φυλάκισης μόλις το 1813 και ότι ο Χάδια και ο Μπράτογκλιτς αποφυ-

λακίσθηκαν στις 21 Σεπτεμβρίου του 1813 με τον όρο να μην απομακρύνονται από τον 

τόπο διαμονής τους (Αρχείο του Ζέμουν III, 420).

13 Αρχείο του Ζέμουν III, 544 - 550. Ιωάννης Παπαδριανός, Οι Έλληνες της Σερβίας, 

Αλεξανδρούπολη, 2001, 47-48.

14 Αρχείο του Ζέμουν II, 186.

15 Μολονότι αναφέρονται σερβικά ονόματα, είτε πάλι εκσερβισμένα επώνυμα, τα πρόσωπα 

που αναφέρονται είναι Έλληνες ή ελληνόφωνοι τσίντσαροι, οι οποίοι υπέγραφαν με το 

ελληνικό αλφάβητο.
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πολύ πιο συχνά ως πρόεδρος σε δικαστήρια για επίλυση διαφορών16 βάσει 

αμοιβαίας συμφωνίας των διαδίκων, πράγμα που υποδηλώνει ότι έχαιρε 

μεγάλου κύρους μεταξύ των συμπολιτών του. Ορισμένοι Τούρκοι, όπως 

ο Γκουσιάνατς Αλία Χαλίλ, στρατιωτικός διοικητής του Βελιγραδίου, 

του ανέθεσε να τον αντιπροσωπεύσει κατά την εκδίκαση της διαφοράς 

του με τον Τούρκο Εβραίο Μόσκο. Ο Αγάς, επί παρουσία του Χάδια, 

εμπιστεύτηκε στον Μόσκο 1.100 γρόσια και άλλα αντικείμενα αξίας 1.600 

γροσιών. Αργότερα απέφευγε να εκτελέσει την υποχρέωση του, δηλαδή 

να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε και τα χρήματα από την πώληση των 

αντικειμένων17. Επίσης, οι αρχές της Αυστροουγγαρίας είχαν εμπιστοσύνη 

στον Χάδια και του επέτρεπαν να παρέχει εγγυήσεις για την έντιμη και 

ορθή συμπεριφορά συγκεκριμένων εμπόρων18. Σε ορισμένα κείμενα των 

αρχείων της Βιέννης, ο Κωνσταντίνος Χάδια αναφέρεται ως άτομο μεγάλης 

εμπιστοσύνης και κύρους, το οποίο διάκειται φιλικά προς τις αρχές της 

Αυστροουγγαρίας19. Ήδη στις 31 Οκτωβρίου του 1804 αναφέρεται ως 

υπάλληλος (εξωτερικός σύμβουλος) του στρατιωτικού komunitad του 

Ζέμουν, βάσει εκλογής και επικύρωσης από τη Γενική Διοίκηση. Δεν 

αμείβονταν για τις υπηρεσίες που προσέφερε, είχε όμως απαλλαγεί από 

την υποχρέωση προσωπικής καταναγκαστικής εργασίας.

Οι εκτεταμένες εμπορικές συναλλαγές και οι επαφές του με ευρω-

παίους εμπόρους και με διακεκριμένες προσωπικότητες παρείχαν στον 

Κωνσταντίνο Χάδια τη δυνατότητα να πληροφορείται για τα συμβάντα 

στις άλλες χώρες. Για ορισμένα γεγονότα πληροφορούσε τον Μίλος 

Ομπρένοβιτς (Miloš Obrenović) με επιστολές εκ μέρους έμπιστων 

συνεργατών της δυναστείας των Ομπρένοβιτς, τους οποίους ο Χάδια 

συναντούσε στο Βελιγράδι είτε στο Ζάμπρεζιε20. Έτσι, ο Χάδια προειδοποιεί 

τον Μίλος Ομπρένοβιτς για την πρόθεση των Ρώσων να «τρίψουν τη 

μύτη» των Άγγλων21, ή πάλι για τις πολεμικές προετοιμασίες της Γερμανίας 

και την άφιξη 50.000 στρατιωτών της στην Ουγγαρία22. Τη συμπάθειά του 

προς τον Μίλος Ομπρένοβιτς εκδήλωνε με την παροχή συμβουλών και 

16 Αρχείο του Ζέμουν Ι, 205, 299.

17 Αρχείο του Ζέμουν Ι, 450.

18 Αρχείο του Ζέμουν III, 268, 522.

19 Spisi iz bečkih arhiva ο Prvom srpskom ustanku, Χ. έκδ. Aleksa Ivić, Βελιγράδι 1973, 

40-41, 113.

20 Ilija Marković - Προς τον Πρίγκιπα Μιχάιλο Ομπρένοβιτς, Κραγκούγιερβατς, 

28.VIII.1819, ΚΚ II 153.

21 Geogije Popović - Προς τον Πρίγκιπα Μίλος Ομπρένοβιτς, Κραγκούγιεβατς, 21.ΙΧ.1819, 

Αρχείο της Σερβίας, ΚΚ ΙΙ 167.

22 Geogije Popović - Προς τον Πρίγκιπα Μίλος Ομπρένοβιτς, Κραγκούγεβατς, 

27.VII.1819, Αρχείo της Σερβίας, ΚΚ ΙΙ 152.
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την αποστολή δώρων: μπισκότα για τον πρίγκιπα Μιχάιλο Ομπρένοβιτς 
(Mihailo Obrenović), ако κρασί (περίπου 50 λίτρα, ουγγρική λέξη) ή 
κασόνι με φιάλες μεταλλικού νερού23. Εκτός από τις φιλικές, ο Χάδια και 
ο Μίλος Ομπρένοβιτς συνδέονταν και με εμπορικές σχέσεις, πράγμα που 
μαρτυρεί η αποστολή χρημάτων από τον Χάδια στον Μίλος μέσω κάποιου 
Νταβίτσο και η παραγγελία αλυσίδων από τον Μίλος Ομπρένοβιτς για 
τους φυλακισμένους24.

1.3. Κωνσταντίνος Χάδια (πατέρας), 
συνεργάτης του Βουκ Κάρατζιτς (Vuk Karadžić)
Πολλοί Έλληνες κάτοικοι του Ζέμουν βοηθούσαν το έργο του Βουκ 

Κάρατζιτς εξασφαλίζοντας συνδρομητές, αποστέλλοντας ποιήματα και 
χρηματικές συνεισφορές, ακόμα και τρόφιμα. Κατά πάσα πιθανότητα, 
η γνωριμία του Βουκ Κάρατζιτς με τον Χάδια έγινε την περίοδο της 
παραμονής του Βουκ Κάρατζιτς στο kostumac (καραντίνα) του Ζέμουν. 
Από τον εγκάρδιο τόνο των επιστολών, στη σερβική και γερμανική 
γλώσσα, κατά τα έτη 1821 και 182225, καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι 
ήταν στενοί φίλοι. Ο Κωνσταντίνος Χάδια τον αποκαλεί αδελφέ, φίλε. 
Κυρίως, τον πληροφορεί για τις συνδρομές που συγκέντρωσε, ρωτάει 
και ενδιαφέρεται για κοινά γνώριμα πρόσωπα, πράγμα που δείχνει ότι 
ο Χάδια σε προχωρημένη ηλικία είχε φίλους μεταξύ της βιεννέζικης ελίτ 
των διανοουμένων. Όμως, παρά τη φιλία τους, ο Χάδια ζητούσε από τον 
Βουκ Κάρατζιτς προμήθεια και, για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή ο Βουκ 
Κάρατζιτς δεν είχε χρήματα, ο Χάδια ζήτησε να τον πληρώσει στέλνοντάς 
του βιβλία, διότι «με το τζάμπα δεν βγάζεις χρήματα», όπως μαρτυρεί ο 
ίδιος. Ο Κωνσταντίνος Χάδια αναφέρεται και στην αλληλογραφία άλλων 
προσώπων ως μεσολαβητής σε αποστολές επιστολών και χρημάτων, πράγμα 
που επίσης δηλώνει το κύρος που του αναγνώριζαν οι αυστροουγγρικές 
αρχές.

2.1. Κωνσταντίνος φον (von) Χάδια (γιος), ζυθοποιός.
Ο Κωνσταντίνος Χάδια γεννήθηκε στο Ζέμουν στις 20 Οκτωβρίου 

του 1809. Δεν συνηθίζεται πατέρας και γιος να φέρουν το ίδιο όνομα. 

23 Geogije Popović - Προς τον Πρίγκιπα Μίλος Ομπρένοβιτς, Κραγκούγεβατς, 2.VI.1819, 

Αρχείο της Σερβίας, ΚΚ II 125.

24 Geogije Popović - Προς τον Πρίγκιπα Μίλος Ομπρένοβιτς, Κραγκούγεβατς, 17.VI.1820, 

ΚΚ II 184.

25 Ljubomir Stojanović, Vukova prepiska (= Αλληλογραφία του Βουκ Κάρατζιτς), Βελι-

γράδι, 1909, 63 (9.VI.1821), 64 (29.VII.1821), 64 (12.ΙΧ.1821), 65 (19.ΙΧ.1821), 66 

(18.Χ.1821), 66 (25.Χ.1821), 67 (22.ΧΙΙ.1821), 68 (19.I.1822) 68 (30.I.1822), 69 (13.

XI.1822), 70 (15.XI.1822).
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Όμως, το βαπτιστικό του Κωνσταντίνου Χάδια – αντίγραφο του οποίου 

στη γερμανική γλώσσα εξέδωσε ο πρωτοπρεσβύτερος και μέλος του 

κονσιστορίου26 Λάζαρ Σάβιτς (Lazar Savić) στις 2 Μαΐου του 185527 και στη 

σερβική γλώσσα ο πρωθιερέας G. Vukadinović στις 25 Μαρτίου του 187228, 

– αποδεικνύει ότι ο γιος του Κωνσταντίνου Χάδια και της Φραντσίσκα 

Κρατσάιζεν έλαβε το όνομα του πατέρα του. Τον Κωνσταντίνο βάφτισε 

ο ιερέας Στέφαν Γιούγκοβιτς (Stefan Jugović) στην εκκλησία του Ζέμουν 

«Η Γέννησις της Θεοτόκου» στις 21 Οκτωβρίου. Ανάδοχος στη βάφτιση 

ήταν ο Christofor Schkivra. Δεν έχουμε στοιχεία για τη στοιχειώδη 

εκπαίδευση του Χάδια, ώστε μπορούμε να υποθέσουμε ότι πήγαινε στο 

ελληνικό σχολείο του Ζέμουν. Ως εικοσαετής νέος απέκτησε ενδεικτικό 

έγγραφο από τη συντεχνία της Βιέννης Vinzenz Neuling (δηλαδή από 

το επαγγελματικό σωματείο ζυθοπαραγωγών για την εκμάθηση του 

επαγγέλματος της ζυθοποιίας). Το δίπλωμα εκδόθηκε στις 25 Ιουνίου του 

182929. Ο Κωνσταντίνος Χάδια ασκήθηκε επί επτά μήνες και τρεις εβδομάδες 

στο εργοστάσιο παραγωγής ζύθου της πριγκίπισσας Μαρία Λεοπολδίνα, 

προκειμένου να τελειοποιήσει τις τεχνικές γνώσεις για την παραγωγή 

ζύθου, υπό την επίβλεψη του τεχνίτη Franz Bohma, για το οποίο μαρτυρεί 

η βεβαίωση, η οποία εκδόθηκε στις 19 Ιουνίου του 183030, και κατόπιν στο 

εργοστάσιο του Franz Schott στο Γκρατς από τις 26 Ιουνίου έως τις 18 

Αυγούστου, βάσει του πιστοποιητικού που εκδόθηκε στις 18 Αυγούστου του 

183031. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο Χάδια έλαβε από τους γνωστούς μάστορες 

της τέχνης παραγωγής ζύθου την απαραίτητη επαγγελματική κατάρτιση 

και απέκτησε την ικανότητα να συνεχίσει τη δουλειά του θανόντος πατέρα 

του. Το χρηματικό κεφάλαιο και το κύρος που κληρονόμησε του έδωσαν 

τη δυνατότητα να συνάψει συγγενικές σχέσεις με τον Γέβρεμ Ομπρένοβιτς 

(Jevrem Obrenović), αδερφό του Μίλος Ομπρένοβιτς. Στην ιστορία 

μνημονεύεται ως διακεκριμένη προσωπικότητα και στην πολιτιστική ζωή 

ως «πατήρ» οικογένειας· σύμφωνα με τους λεπτούς, αριστοκρατικούς 

τρόπους συμπεριφοράς, ανήκε πολύ περισσότερο στο ευρωπαϊκό παρά στο 

σερβικό περιβάλλον. Έδινε ιδιαίτερη προσοχή στη μόρφωση των παιδιών. 

Η κόρη του Άννα υπήρξε μία από τις πρώτες γυναίκες λογοτέχνισσες της 

26 Consistorium: εκκλησιαστικό δικαστήριο της ορθόδοξης και ευαγγελιστικής εκκλησίας.

27 Αρχείο του Μουσείου της πόλεως του Βελιγραδίου, Ι, Ι 1725. (Ένα μέρος της ύλης για 

τον Χάδια από το ΑΜΠΒ δημοσίευσε ο Rajko Veselinović, Gradja za istoriju Beograda 

(= Υλικό για την ιστορία του Βελιγραδίου, Βελιγράδι 1965.)

28 Αρχείο του Μουσείου της πόλεως του Βελιγραδίου (στο εξής ΑΜΠΒ), Ι, 1 1724.

29 ΑΜΠΒ, Ι, 1 1736.

30 ΑΜΠΒ, Ι, 1 1737.

31 ΑΜΠΒ, Ι, 1 1739.
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Σερβίας, η πρώτη γυναίκα η οποία φόρεσε ευρωπαϊκά ενδύματα. Ως προς 

τη μόρφωση δεν υστερούσε ούτε η Γέλενα (Jelena), σύζυγος του Χάδια, 

ούτε η δίδυμη αδερφή της Σίμκα (Simka), σύζυγος του Γιόβαν Γκέρμαν 

(Jovan German). Οι δύο αδελφές παντρεύτηκαν την ίδια ημέρα, στις 18 

Φεβρουαρίου 1834, με πλούσιους και επιφανείς Έλληνες κατοίκους του 

Ζέμουν. Οι γάμοι τους κοινοποιήθηκαν ως μεγάλη γιορταστική τελετή της 

οικογένειας Ομπρένοβιτς32. Η στέψη των νεόνυμφων, της Γέλενας, η οποία 

ήταν είκοσι ενός ετών, και του Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν σαράντα έξι 

ετών, έγινε στο Μητροπολιτικό Ναό του Βελιγραδίου. Χοροστάτησε ο 

Μητροπολίτης Σερβίας Πέταρ Γιοβάνοβιτς (Petar Jovanović) και κουμπάρος 

ήταν ο Γιόβαν Καραμάτα (Jovan Karamata)33. Σύντομα, κατόπιν αυτού, η 

οικογένεια του Χάδια άρχισε να πολλαπλασιάζεται. Η πρώτη κόρη του 

Χάδια, Λιούμπιτσα (Ljubica), γεννήθηκε στις 3 Ιουλίου 1836. Μυρώθηκε 

και βαπτίστηκε στις 8 Ιουλίου 1836 στον ορθόδοξο ναό «Η Γέννησις της 

Θεοτόκου» από τον ιερέα της ενορίας Λάζαρ Σάβιτς. Ανάδοχος ήταν ο 

Γιόβαν Καραμάτα34. Το δεύτερο παιδί του Χάδια, ο Γιόβαν Χάδια (Jovan), 

γεννήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1837 και βαφτίστηκε μετά τρεις ημέρες στην 

ίδια εκκλησία της «Γεννήσεως της Θεοτόκου» στο Ζέμουν. Την τελετή 

βάφτισης τέλεσε σύμφωνα με τους κανόνες της ορθοδοξίας ο ιερέας Λάζαρ 

Σάβιτς και ανάδοχος ήταν ο Γιόβαν Καραμάτα35. Ο δεύτερος γιος του, ο 

Μίλος (Miloš), ήρθε στον κόσμο στις 15 Οκτωβρίου 1840. Τον βάφτισε ο 

ενοριακός ιερέας του ναού του Βελιγραδίου των «Αγίων Αρχιστρατήγων», 

Γιοσίφ Στεφάνοβιτς (Josif Stefanović). Ανάδοχος ήταν ο Αναστάσιος 

Καραμάτα, ο οποίος έδωσε στο παιδί το όνομα Μίλος36.

Γρήγορα, μετά τα ευτυχισμένα αυτά χρόνια, ακολούθησαν χρόνια 

θλίψης. Η σύζυγος του Χάδια, Γέλενα, απεβίωσε το 1844 στη Βουδαπέστη, ο 

νεότερος γιος, ο Μίλος, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία δεκαεπτά 

ετών, στις 7 Απριλίου 1857 στη Βενετία, όπου στις 8 Απριλίου κηδεύτηκε 

στο νεκροταφείο του Αγίου Χριστοφόρου. Τη ληξιαρχική πράξη θανάτου 

εξέδωσε ο βοηθός του ιερέα της ελληνικής εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου 

don Teofane Sacromonaco στις 5 Ιουνίου 185737.

32 Novine Srpske, 17 Φεβρουαρίου 1834. Dušan Popović, ό.π., 464-465. Iωάννης Παπα-

δριανός, ό.π., 47-48.

33 ΑΜΠΒ, Ι, Ι 1726. Αντίγραφο αποσπάσματος από τα μητρώα τελεσθέντων γάμων στη 

γερμανική γλώσσα εκδόθηκε στο Βελιγράδι στις 15 Δεκεμβρίου 1855 (ΑΜΠΒ, Ι, Ι 

1727).

34 Αντίγραφο βαπτιστικού, εκδόθηκε στις 9 Ιανουαρίου 1852 (ΑΜΠΒ, Ι, Ι 1728).

35 Αντίγραφο βαπτιστικού, εκδόθηκε στις 5 Νοεμβρίου 1861 (ΑΜΠΒ, Ι, Ι 1731).

36 Αντίγραφο βαπτιστικού, εκδόθηκε στις 16 Μαρτίου 1852 (ΑΜΠΒ, Ι, Ι 1729). Υπάρχει 

και αντίγραφο στη γερμανική γλώσσα (ΑΜΠΒ, Ι, Ι 1730).

37 ΑΜΠΒ, Ι, 1 1732.
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Βάσει του αρχειακού υλικού που σώζεται, μπορούμε να συμπεράνουμε 

ότι ο Κωνσταντίνος Χάδια πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο 

Ζέμουν και στη Βιέννη. Εγκατέλειψε για πρώτη φορά το Ζέμουν, πράγμα 

που φαίνεται από τα σωζόμενα έγγραφα, την εποχή κατά την οποία 

διδάσκονταν την τέχνη του ζυθοποιού στη Βιέννη και κατά την πρακτική 

του εξάσκηση στο Γρατς (1828-1830). Το Μαγκιστράτο του Ζέμουν, δηλαδή 

οι δημοτικές αρχές, εξέδωσαν τον Οκτώβριο του 193638 τη λεγόμενη 

«επιστολή δημοτών», δηλαδή βεβαίωση ότι είναι κάτοικος του Ζέμουν. 

Κατά πάσα πιθανότητα ο Κωνσταντίνος Χάδια έζησε στο Ζέμουν έως το 

1840 και κατόπιν στο Βελιγράδι, όπου βαφτίστηκε ο γιος του Μίλος, όπως 

είδαμε παραπάνω. Από την 1η Ιανουαρίου του 1841 έως τις 30 Ιουνίου του 

1842 διαχειρίζεται ως υπασπιστής του πρίγκιπα με επιτυχία το ζυθοποιείο 

του Μιχάιλο Ομπρένοβιτς στο Βελιγράδι. Στις 12 Ιουλίου του 1842 ο 

πρίγκιπας εξέδωσε πιστοποιητικό για την καλή διαχείριση, εκφράζοντας 

στον Κωνσταντίνο Χάδια άπειρες ευχαριστίες και ειλικρινή φιλία39. Το 

γεγονός ότι η Βουδαπέστη αναφέρεται ως τόπος όπου απεβίωσε η Γέλενα 

Χάδια μπορεί να σημαίνει ότι η οικογένεια πέρασε ένα μέρος του 1844 στη 

Βουδαπέστη. Την υπόθεση αυτή ενισχύει και η επιστολή του Χάδια από τη 

Βουδαπέστη προς τον Βουκ Κάρατζιτς στη Βιέννη στις 18 Μαρτίου 1845. Η 

φιλική αυτή επιστολή αποκαλύπτει την επιθυμία του Κωνσταντίνου Χάδια 

να επιστρέψει στο Βελιγράδι, να βοηθήσει να επισκευαστεί το ζυθοποιείο, 

το οποίο καταστράφηκε κατά το ήμισυ από πυρκαγιά, και να αναλάβει ο 

ίδιος και πάλι τη διαχείρισή του. Ο Βουκ Κάρατζιτς έπρεπε να διαβιβάσει 

την παράκληση αυτή του Χάδια στο Μίλος Ομπρένοβιτς και να λάβει τη 

συγκατάθεσή του για την ανακαίνιση του ζυθοποιείου40.

Η επιθυμία του Κωνσταντίνου Χάδια να συνεχίσει τις δουλειές του στο 

ζυθοποιείο δεν πραγματοποιήθηκε, πράγμα που σήμανε και το τέρμα της 

ενασχόλησής του με τη ζυθοποιία. Μερικούς μήνες αργότερα φθάνει στη 

Βιέννη και γίνεται γραμματέας του Μίλος Ομπρένοβιτς. Κινείται στους 

κύκλους της ελίτ και στους πολιτικούς κύκλους. Από τις φιλοφρονητικές 

επιστολές με τις οποίες ζητάει συγγνώμη για την απουσία του από διάφορα 

επίσημα γεύματα41, ή πάλι από τις προσκλήσεις, την αποστολή άμαξας για 

38 ΑΜΠΒ, Ι, 1 1742. Αντίγραφο της «Επιστολής δημοτών» του εκδόθηκε στις 19 Οκτω-

βρίου 1853 (ΑΜΠΒ, Ι, 1).

39 ΑΜΠΒ, Ι, 1 1740.

40 Ο Κωνσταντίνος Χάδια προς τον Βουκ Κάρατζιτς, από τη Βουδαπέστη, 30 Μαρτίου 

1845. (Golub Dobrašinović, Vukova prepiska (= Αλληλογραφία του Βουκ Κάρατζιτς), 

VII, Βελιγράδι 1993, 340).

41 Ο Κωνσταντίνος Χάδια προς τον Βουκ Κάρατζιτς, Βιέννη, 24.IV.1853, Αρχείο της 

SANU 2397.
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την προσέλευση διακεκριμένων προσωπικοτήτων στο αρχοντικό του42, 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ζούσε πλούσια κοινωνική ζωή. Σύμφωνα 

με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, η ημερομηνία και οι λόγοι της 

αναχώρησης του Χάδια από τη Βιέννη αποτελούν ένα ακόμα αίνιγμα. Ίσως 

λόγοι υγείας οδήγησαν τον Χάδια στο θεραπευτήριο Μεράνο, το οποίο 

φημιζόταν για τις ομορφιές του τοπίου, τον καθαρό αέρα και τις ιαματικές 

πηγές που περιείχαν ράδιο. Τα λουτρά επισκεπτόταν η ελίτ της Ευρώπης, 

διότι ήταν κατάλληλα για τη θεραπεία διαφόρων αλλεργιών, διαταραχών 

του κυκλοφοριακού και αναπνευστικού συστήματος και ρευματικών 

παθή σεων. Υποτίθεται ότι ο Κωνσταντίνος Χάδια αναζήτησε θεραπεία 

στο θέρετρο Μεράνο για κάποια από τις παθήσεις αυτές. Απεβίωσε εκεί 

το 1888 και κατόπιν η σορός του μεταφέρθηκε και κηδεύτηκε στη Βιέννη, 

όπου ίσως ζούσε ακόμα κάποιο μέλος της οικογένειάς του. Η επιστολή 

του Αλεξάνταρ Κονσταντίνοβιτς (Aleksandar Konstantinović) δημιουργεί 

κάποιες εικασίες, ότι ο Κωνσταντίνος Χάδια ζούσε μόνος, διότι διαφορετικά 

ο ανηψιός, τουλάχιστο τυπικά, θα έστελνε χαιρετισμούς στη συμβία του 

Κωνσταντίνου Χάδια.

2.2. Ο Κωνσταντίνος Χάδια (γιος) και οι Ομπρένοβιτς

Οι Ομπρένοβιτς, Μίλος, Μιχάιλο και Μίλαν, έβλεπαν στο πρόσωπο του 

Κωνσταντίνου Χάδια όχι μόνο το συγγενή άλλα και το φίλο και συνεργάτη. 

Ο Χάδια διαχειριζόταν το ζυθοποιείο κατά την περίοδο της διακυβέρνησης 

του πρίγκιπα Μιχάιλο Ομπρένοβιτς, χρημάτισε γραμματέας του Μίλος 

Ομπρένοβιτς και νομικός εκπρόσωπος σε διάφορες υποθέσεις με 

αυστριακούς εταίρους, στενός συνεργάτης και υπασπιστής του πρίγκιπα 

και του βασιλιά Μίλαν Ομπρένοβιτς (Milan Obrenović).

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πηγές, την εποχή της παραίτησης του Μίλος 

Ομπρένοβιτς και της παραμονής του στη Βιέννη43, ο Χάδια από τον Αύγουστο 

του 1845 έως το 1859, βρισκόταν κοντά στον Μίλος. Ήταν γραμματέας του 

πρίγκιπα και τηρούσε την αλληλογραφία του στη γερμανική γλώσσα με 

τους επίσημους παράγοντες της Αυστροουγγαρίας44, στη σερβική γλώσσα 

42 Ο Κωνσταντίνος Χάδια προς τον Βουκ Κάρατζιτς, Βιέννη, 20.ΧΙΙ.1853, Αρχείο της 

SANU 2396.

43 Ο Μίλος Ομπρένοβιτς, δεδομένου ότι δεν αποδέχθηκε το λεγόμενο τουρκικό σύνταγμα, 

το οποίο ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 1838 και βάσει του οποίου πολλές αρμοδιότητες 

του πρίγκιπα διαβιβάσθηκαν στο Κρατικό Συμβούλιο, παραιτήθηκε στις 25 Ιουνίου του 

1839 από το θρόνο προς όφελος του γιου του Μίλαν και εγκατέλειψε τη χώρα. Έπειτα 

από παραμονή στη Βλαχία, πήγε στη Βιέννη και έμεινε εκεί έως την επάνοδό του στο 

θρόνο το 1859.

44 Στην επιστολή του Στρατοδικείου προς το διοικητή της Βιέννης, της 4ης Ιουλίου του 

1854, αναφέρεται ότι εξ ονόματος του Μίλος Ομπρένοβιτς γράφει ο γραμματέας του 
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με τον Βουκ Κάρατζιτς και με άλλες διακεκριμένες προσωπικότητες, όπως 

από τη Βιέννη45, επίσης από το θέρετρο Μαριενμπάντεν (1845)46, ή από 

τα ταξίδια του στην Πετρούπολη και στη Βλαχία (1849)47. Ο Χάδια ως 

νομικός εκπρόσωπος διαχειριζόταν τις υποθέσεις του Μίλος Ομπρένοβιτς 

στην Αυστροουγγαρία και υπεράσπιζε να συμφέροντά του σε δικαστικές 

υποθέσεις. Ο δικηγόρος της Βιέννης Anton Lekisch προέβη σε γραπτή 

δήλωση στις 29 Μαρτίου 1854, ότι ο Κωνσταντίνος Χάδια κέρδισε με 

επιτυχία τις δίκες με την εταιρεία D. Zinnei για χρέος ύψους 250.000 

φλορινιών, με τον Anthon Salzboeck (6.000 φλορίνια), τον Adela Miczka 

(20.000 φλορίνια), τη Franziska Wittenberger, την Anna Raff elsberger και 

με πολλούς άλλους ακόμα. Για την ακρίβεια της δήλωσης του δικηγόρου 

και το γνήσιο της υπογραφής του εγγυήθηκε ο δημόσιος γραμματέας Dr. 

Philipp Olschbauer 48.

Δύο περιστατικά δείχνουν ότι οι σχέσεις ανάμεσα στον Μίλος 

Ομπρένοβιτς και στον Κωνσταντίνο Χάδια δεν ήταν μόνο σχέσεις μεταξύ 

επιχειρηματιών αλλά και φιλικές. Με τις ενέργειές του ο Χάδια εκδηλώνει 

την αφοσίωσή του στη δυναστεία των Ομπρένοβιτς. Γνωστή είναι η τάση 

του Μίλος Ομπρένοβιτς στις περιπέτειες και η αδυναμία του στο ασθενές 

φύλο. Συχνά έκανε γνωριμίες με γυναίκες ανάξιες του αξιώματος και του 

ονόματός του, με τις οποίες επιθυμούσε να έχει κάποιο σοβαρότερο δεσμό. 

Έτσι, όπως πληροφορούμαστε από τη δήλωση του αρχιμανδρίτη του 

ελληνικού ναού της Βιέννης Γρηγορίου Αγαθοπούλου και από τη μαρτυρία 

του Έλληνα Γενικού Προξένου στη Βιέννη Γεωργίου Σίνα, ο Χάδια εμπόδισε 

τον πρίγκιπα Μίλος Ομπρένοβιτς να παντρευτεί την Anna Raff elsberger ως 

ανάξια του ονόματος του49. Ο αρχιμανδρίτης του ελληνικού παρεκκλησίου 

του Αγίου Γεωργίου της Βιέννης Ζαχαρίας Χατζόπουλος προσθέτει και ο 

Γεώργιος Σίνας και πάλι μαρτυρεί ότι ο Κωνσταντίνος Χάδια απέτρεψε 

όχι μόνο τη σύναψη αυτού αλλά και άλλων γάμων, προστατεύοντας τα 

Κωνσταντίνος Χάδια (Aleksa Ivić, Gradja iz bečkih arhiva 1770-1897 (= Έγγραφα των 

αρχείων της Βιέννης 1770-1897), Βελιγράδι, 1931, 206).

45 Επιστολές από τη Βιέννη από τις 13.VIII.1845 (Αρχείο της SANU, 2382), 22.VI.1846 

(Αρχείο της SANU, 2383), 17.VIII.1846 (Αρχείο της SANU, 2384), 22.VIII.1846 (Αρχείο 

της SANU, 2385), 28.VI.1848 (Αρχείο της SANU, 2387), 24.ΧΙΙ.1853 (Αρχείο της SANU, 

2395), 8.IV.1853 (Αρχείο της SANU, 2396).

46 Ljubomir Stojanović, Vukova prepiska (= Αλληλογραφία του Βουκ Κάρατζιτς) I, 714.

47 Οι αρχές τις Ρωσίας, κατ’ εντολή του Τσάρου Νικολάι Πάβλοβιτς (Nikolaj Pavlović), 

εξέδωσαν διαβατήριο στον καβαλιέρο Κωνσταντίνο Χάδια ως γραμματέα του Μίλος 

Ομπρένοβιτς για ταξίδι δια μέσου της Οδησσού έως τη Βλαχία με επιστροφή στη Ρωσία 

(ΑΜΠΒ, Ι, 1 1849).

48 ΑΜΠΒ, Ι, 1 1745.

49 Επιστολή του Γεωργίου Σίνα της 2ας Μαΐου του 1853 από το Βουκουρέστι (ΑΜΠΒ, Ι, Ι 

1746).
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συμφέροντα των κληρονόμων του σερβικού στέμματος50.

Ο Κωνσταντίνος Χάδια έδειξε την εξαιρετική αφοσίωσή του φρο-

ντίζοντας τον Μίλος Ομπρένοβιτς στη διάρκεια της υποβολής του σε 

εγχείρηση χολολιθεκτομής51, όπως μας πληροφορεί ο ιατρός χειρουργός 

Βίκτορ Ίβαντσιτς (Viktor Ivančić)52. Για τη μέριμνα και φροντίδα του Χάδια 

για τον Μίλος μετά την εγχείρηση καταρράκτη, στην οποία είχε υποβληθεί, 

υπάρχουν γραπτά στοιχεία στη δήλωση του Dr. Friedrich Jaeger53.

Δημιουργείται η εντύπωση, ότι ο Χάδια θεωρούσε τον εαυτό του ως 

οικοδεσπότη όλων των μελών της οικογένειας Ομπρένοβιτς που έζησαν 

στη Βιέννη ή επισκέφθηκαν την πόλη για σύντομο χρονικό διάστημα. 

Στη διάρκεια της παραμονής του πρίγκιπα Μιχάιλο Ομπρένοβιτς στη 

Βιέννη54 ο Χάδια φρόντιζε επίσης για την υγεία του και ήταν στη διάθεσή 

του. Έγραψε, εξ ονόματος του πρίγκιπα, δύο φορές επιστολές προς τον 

Αντόνιε Ραντιβόγιεβιτς (Antonije Radivojević) και του διαβίβασε εντολή 

να εκμισθώσει το καφενείο ή του ζητούσε να στείλει το πιστοποιητικό 

βάφτισης του πρίγκιπα και ορισμένα ασημένια αντικείμενα55. Όταν ο 

πρίγκιπας Μίλαν Ομπρένοβιτς αναχωρούσε από τη Βιέννη, ο Χάδια έστειλε 

τηλεγράφημα στον Γιόβαν Ρίστιτς (Jovan Ristić)56, για να τον πληροφορήσει 

σχετικά με την επιστροφή του πρίγκιπα57. Ο Χάδια διατηρούσε φιλικές και 

επιχειρηματικές σχέσεις με τους Ομπρένοβιτς, τους απογόνους του Γιέβρεμ 

Ομπρένοβιτς (Jevrem Obrenović), τους στενούς συγγενείς του. Η Άνκα 

Κονσταντίνοβιτς (Anka Konstantinović), αδελφή της θανούσης συζύγου 

του Χάδια, και ο Γιόβαν Γκέρμαν εξουσιοδότησαν τον Χάδια να πουλήσει 

το κτήμα τους στο Μπανάτο58. Ο γιος της Άνκας έγραψε στο θείο του από 

50 Δήλωση του Ζαχαρία Χατζόπουλου της 10ης Αυγούστου 1853 (ΑΜΠΒ, Ι, 1 1748).

51 Από την αλληλογραφία του Βουκ Κάρατζιτς πληροφορούμαστε ότι ο πρίγκιπας εγχει-

ρίσθηκε για αφαίρεση πέτρας από την ουροδόχο κύστη.

52 Μαρτυρία του Viktor Ivančić (ΑΜΠΒ, Ι, 1 1744).

53 Βεβαίωση του Friedrich Jaeger της 23ης Νοεμβρίου 1853 (ΑΜΠΒ, Ι, 1 1743).

54 Ο Μιχάιλο Ομπρένοβιτς (Mihailo Obrenović) ήταν πρίγκιπας της Σερβίας από το 1839 

έως το 1842 και από το 1860 έως το 1868. Ως εξόριστος, κυρίως στη Βιέννη, πέρασε 17 

χρόνια, συναναστρεφόμενος με Σέρβους λογοτέχνες και καλλιτέχνες.

55 Ο Κωνσταντίνος Χάδια προς τον Antonije Radivojević από τη Βιέννη, 1 Ιουνίου 1853 

(ΑΜΠΒ, Ι, 1 531). O Κωνσταντίνος Χάδια προς τον Antonije Radivojević από τη 

Βιέννη, 6 Ιουλίου 1853 (ΑΜΠΒ, Ι, 1 515).

56 Ο Κωνσταντίνος Χάδια προς τον Jovan Ristić στο Βελιγράδι, 23 Οκτωβρίου 1873, 

Αρχείο της SANU, αναγραφή άρθ. 27/274, σήμα XXVII/6.

57 Ο Γιόβαν Ρίστιτς την εποχή εκείνη ήταν υπουργός των εξωτερικών. Ο Μίλαν Ομπρένο-

βιτς, μετά την επιστροφή του από το ταξίδι, τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, ανέτρεψε 

την κυβέρνηση του Ρίστιτς.

58 Το πληρεξούσιο, γραμμένο στη γερμανική και ρουμανική γλώσσα, δόθηκε στο Βουκου-

ρέστι στις 21 Δεκεμβρίου του 1860. Στο περίβλημα του φακέλου ο Κωνσταντίνος Χάδια 

έγραψε ιδιοχείρως ότι αυτοί εξοφλήθηκαν (ΑΜΠΒ, Ι, 1 1782).

396 Jovanka Djordjević Jovanović



την Τεργέστη. Τον καλεί να τον επισκεφθεί, ενδιαφέρεται και ανησυχεί για 

την διασαλευμένη υγεία του, διαβιβάζει τους χαιρετισμούς της συζύγου 

του Μιλέβας, η οποία ανέμενε παιδί, αλλά και τον παρακαλεί να εξοφλήσει 

τα χρέη του «για να μην διασύρεται το όνομά του μεταξύ ανυπόληπτων 

ανθρώπων»59.

3. Ο Κωνσταντίνος Χάδια (γιος) ως ευεργέτης

Ο ζυθοπαραγωγός Κωνσταντίνος Χάδια, ως εκπρόσωπος της πρώτης 

γενεάς των μετοίκων Χάδια, κατέβαλε προσπάθειες να δημιουργήσει 

περιουσία και να τη διατηρήσει, ασχολούμενος πολύ περισσότερο με 

εμπορικές υποθέσεις παρά με την παραγωγή και πώληση ζύθου. Ο 

Κωνσταντίνος Χάδια, γιος, ως δεύτερη γενιά, είχε τη δυνατότητα να διάγει 

πιο άνετο βίο χάρη στη μόρφωση που απέκτησε, στην πατρική περιουσία 

και πολύ περισσότερο στο κοινωνικό στρώμα στο οποίο εισήλθε με το 

γάμο που σύναψε. Ίσως ο θάνατος της συζύγου, του γιου και της κόρης 

του να ενίσχυσε την προδιάθεσή του για αγαθοεργίες και ευεργεσίες, για 

τις οποίες μνημονευόταν στην Ελλάδα, τη Ρωσία, την Αυστροουγγαρία 

και τη Σερβία.

Έτσι, το 1847 βοήθησε την Εταιρεία ίδρυσης και επέκτασης του 

πρώτου παιδικού νοσοκομείου στη Βιέννη. Η Εταιρεία εξέφρασε στον 

Κωνσταντίνο Χάδια τις ευχαριστίες της για τη δωρεά που προσέφερε 

στις 20 Φεβρουαρίου του 1848 και τον ανακήρυξε τακτικό μέλος της. 

Την τιμητική επιστολή εξ ονόματος της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας 

υπέγραψαν οι Th erese Landgraf von Furstenberg και Ana Landgrafm von 

Furstenberg 60.

Την 1η Μαρτίου του ίδιου έτους, η Εταιρεία φιλομούσων της 

Αυστρίας εκλέγει τον Κωνσταντίνο Χάδια επίτιμο μέλος της σε ένδειξη 

ευγνωμοσύνης για την οικονομική  βοήθεια που προσέφερε61. Επίσης, στις 

18 Δεκεμβρίου η Ελεύθερη Οικονομική Εταιρεία της Πετρούπολης του 

απένειμε τιμητικό δίπλωμα, με το οποίο ο Χάδια κατέστη αντεπιστέλλον 

μέλος της Εταιρείας62.

Τις περισσότερες δωρεές ο Κωνσταντίνος Χάδια τις έκανε στην Ελλάδα: 

η νεοϊδρυθείσα Εταιρεία Καλών Τεχνών της Αθήνας τον ευχαριστεί 

για τη βοήθεια των 1.000 δραχμών που προσέφερε. Ο Χάδια παρέδωσε 

τα χρήματα στους Ματθαίο Ζίφο και Κωνσταντίνο Δ. Σχινά, ενώ την 

59 Ο Aleksandar Konstantinović προς τον Κωνσταντίνο Χάδια, Τεργέστη, 22 Απριλίου 

1879 (ΑΜΠΒ, Ι, 1 1179).

60 ΑΜΠΒ, Ι, 1 1775.

61 ΑΜΠΒ, Ι, 1 1776.

62 ΑΜΠΒ, I, 1 1774.
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ευχαριστήρια επιστολή, της 27ης Φεβρουαρίου 1848, υπέγραψαν ο Γ. 

Γλαφάδης, μέλος τη Εταιρείας, και ο γραμματέας Μάμουκας. Επίσης, του 

έστειλαν και μπροσούρα για την ίδρυση και την κατάσταση της εταιρείας63.

Ο Κωνσταντίνος Χάδια παρέσχε οικονομική βοήθεια, της τάξεως 

των 10.000 δραχμών, και στην Επιτροπή ανέγερσης και συντήρησης των 

οφθαλμιατρικών κλινικών της Αθήνας. Την ευχαριστήρια επιστολή, της 

20ής Μαρτίου 1848, υπέγραψε ο Α. Ακαρλάς64.

Ο Κωνσταντίνος Χάδια δεν παρέλειψε να αποστείλει βοήθεια και 

για την ανοικοδόμηση του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέσω του αθηναίου 

έμπορα Ματθαίου Ζίφου έστειλε 9.000 δραχμές για την ανέγερση της 

δεύτερης πτέρυγας και της μεσαίας αίθουσας του Πανεπιστημίου. Ο 

πρόεδρος της εταιρείας Γεώργιος Κουντουριώτης τον ενημέρωσε με την 

επιστολή της 21ης Απριλίου 1848, με αύξοντα αριθμό 67, για τη χρηματική 

δωρεά που έλαβε.

Η φήμη για την καλοπροαίρετη συμπεριφορά και τη μεγαλοψυχία του 

Χάδια έφθασε ως τον Βασιλιά Όθωνα65, ο οποίος στις 10 Απριλίου του 

1848, σε ένδειξη αναγνώρισης και εύνοιας για τη χρηματική βοήθεια που 

προσέφερε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στα άλλα δημόσια ιδρύματα, του 

απένειμε το Σταυρό του Τάγματος του Σωτήρα66. Το Βασιλικό Υπουργείο 

Εξωτερικών Υποθέσεων πληροφορεί τον Κωνσταντίνο Χάδια για την 

απονομή του υψηλού αυτού παρασήμου στις 10 Απριλίου του 1848. Συνέβη 

ο Χάδια να χάσει το δίπλωμα απονομής του ελληνικού παρασήμου, έτσι 

ώστε ο Γενικός πρόξενος Γεώργιος Σίνας του απέστειλε στις 14 Μαρτίου 

1853 άλλο δίπλωμα67.

Ο Χάδια συνεχίζει να προσφέρει οικονομική ενίσχυση και κατά τις 

επόμενες δεκαετίες στον ελληνικό χώρο. Έτσι, στις 25 Φεβρουαρίου 1862 

αποστέλλει 50 αυστριακά gülden ως βοήθεια για τους σεισμοπλήκτους της 

Κορίνθου68.

Μετά τα ταξίδια με τον Μίλος Ομπρένοβιτς στη Ρωσία ακολούθησε 

η παρασημοφόρησή του από τον Τσάρο της Ρωσίας Νικόλαο Α΄. Στις 

5 Ιανουαρίου του 1850 ο Τσάρος του απονέμει το παράσημο του Αγίου 

63 ΑΜΠΒ, Ι, 1 1898.

64 ΑΜΠΒ, Ι, 1 1900.

65 Ενδιαφέρον έχει να δούμε, σε σχέση με τον επιθετικό προσδιορισμό που βρίσκεται 

μπροστά από το όνομα του Χάδια, ποιες ήταν οι πολιτικές σχέσεις μεταξύ του Μίλος 

Ομπρένοβιτς (ή της Σερβίας) με την Ελλάδα και τη Ρωσία. Στο διάταγμα του Βασιλιά 

Όθωνα αναφέρεται: «κτηματίαν εις Ουγγαρίαν», ενώ στο διάταγμα του Αυτοκράτορα 

της Ρωσίας Αλεξάνδρου Β΄: «in serbischen Diensten».

66 ΑΜΠΒ, Ι, 1 1902.

67 ΑΜΠΒ, Ι, 1 1902.

68 ΑΜΠΒ, Ι, 1 1807.
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Στάνισλαβ Τρίτου βαθμού69. Ο Κωνσταντίνος Χάδια ζήτησε στις 8 

Σεπτεμβρίου του 1852 άδεια να φορεί το παράσημο του Τσάρου της Ρωσίας. 

Ο Αυτοκράτορας Φραγκίσκος Ιωσήφ Α΄ απάντησε στις 2 Οκτωβρίου 1852 

και του επέτρεψε να φορεί το ρωσικό παράσημο70. Ο Χάδια απέκτησε 

μια ακόμα ρωσική διάκριση, το παράσημο της Αγίας Άννας Δευτέρου 

βαθμού και του δόθηκε ο τίτλος προσαγόρευσης του Καβαλιέρου. Αυτό 

ήταν επιθυμία του Τσάρου της Ρωσίας Αλεξάνδρου Β΄ Νικολάγεβιτς, της 

δυναστείας των Ρομανόφ, η οποία υλοποιήθηκε με νομοθετικό θέσπισμα 

της 3ης Ιουνίου του 1878. Ο Χάδια πληροφορήθηκε για τη διάκριση αυτή 

που του έγινε στις 21 Ιουνίου 187871.

Εξάλλου, στις 11 Ιανουαρίου 1870 του απονέμεται το παράσημο του 

Φραγκίσκου Ιωσήφ72. Επίσης, ο Βασιλιάς της Ιταλίας Βίκτωρ Εμμανουήλ 

Β΄ απονέμει στον Κωνσταντίνο Χάδια τον τίτλο του Cavaliere del Ordine 

della Corona d’Italia73. Το όνομά του καταχωρίζεται στο Ruolo dei Cavalieri 

υπό τον αριθμό 988 στις 26 Σεπτεμβρίου 1874.74

Από την πλευρά της Σερβίας, ο πρίγκιπας Μίλαν Ομπρένοβιτς Δ΄, με την 

ιδιότητα του Ανώτατου Διοικητή, παρασημοφορεί τον Κωνσταντίνο Χάδια 

(διάταγμα της 9ης Απριλίου 1878) με το Σταυρό του Τάκοβου Τέταρτου 

βαθμού για την προσφορά «ιδιαίτερων στρατιωτικών υπηρεσιών κατά τον 

πόλεμο για τη λαϊκή απελευθέρωση και ανεξαρτησία του Σερβικού κράτους 

κατά τα έτη 1877-1878». Το διάταγμα υπέγραψε ο Υπουργός Στρατιωτικών 

Γκρούιτς (Sava Grujić).

Δύο χρόνια αργότερα, την 1η Ιανουαρίου του 1880, ο πρίγκιπας 

Μίλαν αναγνωρίζει και πάλι τις υπηρεσίες του Χάδια και του απονέμει 

το παράσημο του Σταυρού του Τάκοβου Τρίτου βαθμού. Το διάταγμα 

υπέγραψε ο Υπουργός Στρατιωτικών συνταγματάρχης Γιόβαν Μίσκοβιτς 

(Jovan Mišković)75. Ο πρίγκιπας Μίλαν Ομπρένοβιτς τον παρασημοφόρησε 

για μια ακόμα φορά με το Σταυρό του Τάκοβου, τούτη τη φορά Δεύτερου 

βαθμού. Το διάταγμα της 15ης Φεβρουαρίου 1882 υπέγραψε ο Υπουργός 

Εξωτερικών Υποθέσεων Μίλαν Πιροτσάνατς (Milan Piroćanac). Για την 

παρασημοφόρηση αυτή του Χάδια δημοσιεύθηκε σύντομη είδηση στις 

εφημερίδες της Βιέννης76.

69 ΑΜΠΒ, Ι, 1 1772.

70 ΑΜΠΒ, Ι, 1 1767.

71 ΑΜΠΒ, Ι, 1 1775.

72 ΑΜΠΒ, Ι, 1 1762.

73 ΑΜΠΒ, Ι, 1 1763.

74 ΑΜΠΒ, Ι, 1 1763.

75 ΑΜΠΒ, Ι, 1 1750.

76 ΑΜΠΒ, Ι, 1 1761, I, Ι 1759.
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Προς το παρόν, ωστόσο, οι γραπτές πηγές για το θέμα της συμβολής του 

Κωνσταντίνου Χάδια, γιου, στην απελευθέρωση της Σερβίας παραμένουν 

άγνωστες. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε, έχοντας υπόψη τις γνωριμίες 

του Κωνσταντίνου Χάδια με τις βασιλικές Αυλές της Ευρώπης77, ότι 

πρόκειται για μυστικές αποστολές με σκοπό τη συμμετοχή του σε δια-

πραγματεύσεις ή πάλι για παροχή εκ μέρους του Χάδια οικονομικής 

βοήθειας προς την κατεστραμμένη από τους πολέμους Σερβία.

Ας σημειωθεί ότι ο Κωνσταντίνος Χάδια διατηρούσε φιλικές σχέσεις όχι 

μόνο με τον Βασιλιά Μίλαν αλλά και με τη Βασίλισσα Ναταλία (Natalija), 

μολονότι ήταν πασίγνωστο ότι οι συζυγικές σχέσεις του βασιλικού ζεύγους 

δεν ήταν καλές. Με την ευκαιρία της ονομαστικής γιορτής της Βασίλισσας, 

ο Χάδια προσέφερε το 1882 δύο πολυελαίους ως δώρο στο ναό της Αγίας 

Ναταλίας78, πράγμα για το οποίο η Βασίλισσα εξέφρασε τον έπαινό της. Ο 

εξωραϊσμός του ναού μνημονεύθηκε και στην εφημερίδα Srpske Novine79, 

ενώ ο Χάδια πληροφορείται το γεγονός από τον πρωθιερέα Μίλοβαν 

Πάβλοβιτς (Milovan Pavlović)80.

Κατά πάσα πιθανότητα πολλές ευεργεσίες του Κωνσταντίνου Χάδια 

έχουν πλέον ξεχαστεί και πολλές επιστολές έχουν χαθεί. Αυτές θα μας 

βοηθούσαν να αντιμετωπίσουμε και να μελετήσουμε καλύτερα το βίο 

και το έργο του. Για το λόγο αυτό πολλά θέματα παραμένουν ανοιχτά. 

Οπωσδήποτε, ο ρόλος της οικογένειας Χάδια στα σερβικά και ευρωπαϊκά 

πολιτιστικά και πολιτικά συμβάντα δεν έχει διαλευκανθεί επαρκώς. 

Ελπίζουμε ότι η περαιτέρω έρευνα για το βίο και τις δραστηριότητες των 

μελών της οικογένειας Χάδια, που έζησαν στην πόλη Πάντσεβο (σήμερα 

77 Ο πρίγκιπας Μίλαν Ομπρένοβιτς (Milan Obrenović) μπήκε στο σερβοτουρκικό πόλεμο 

στηριζόμενος στη Ρωσία. Η Σερβία βγήκε από τον πόλεμο εδαφικά κερδισμένη και 

μεγαλύτερη, παίρνοντας τις περιφέρειες του Πίροτ, Νις, Τόπλιτσε και Βράνιε. Κατόπιν, 

στο Συνέδριο του Βερολίνου, ακολούθησε η αναγνώριση της προσάρτησης των περι-

φερειών αυτών και η τυπική αναγνώριση της ανεξαρτησίας. Μετά τη Συνθήκη ειρήνης 

του Αγίου Στεφάνου, λόγω της υποστήριξης της Ρωσίας προς τη Βουλγαρία, ο Μίλαν 

Ομπρένοβιτς στράφηκε προς την Αυστρία.

78 Ο Πρωθιερέας αναφέρει ότι το δώρο του Χάδια βρίσκεται στο ναό. Όμως ναός με 

τέτοιο όνομα δεν υπήρχε στο Βελιγράδι. Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για το 

ρωσικό παρεκκλήσι στο ναό του Αλεξάνδρου Νιέβσκι· το παρεκκλήσι είχε προσφερθεί 

ως δώρο στη Βασίλισσα Ναταλία και έλαβε το όνομά της. Στη διάρκεια της παραμονής 

του Φραντς Κάνιτς (Franz Kanitz) το 1897 στο Βελιγράδι, το παρεκκλήσι τελούσε υπό 

την προστασία της Βασίλισσας Ντράγκα Ομπρένοβιτς (Draga Obrenović)· το είχε λάβει 

ως δώρο από τη Βασιλομήτορα: Franz Kanitz, Kraljevina Srbija i srpski narod, Beograd u 

XIX veku (= Το Βασίλειο της Σερβίας και ο σερβικός λαός, Το Βελιγράδι κατά το δέκατο 

ένατο αιώνα), Βελιγράδι 1967, 256.

79 Srpske Novine, 183, 21. 1882, 1160.

80 Ο Milovan Pavlović προς τον Χάδια από το Βελιγράδι, 8 Σεπτεμβρίου1882, ΑΜΠΒ, Ι, 1 

1780.
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σχεδόν προάστιο του Βελιγραδίου), θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία 

για την εξέλιξη της οικογένειας αυτής, η οποία, με την πάροδο των αιώνων, 

από οικογένεια εμπόρων και επαγγελματιών μετεξελίχθηκε σε οικογένεια 

ευγενών και κατόπιν συγχωνεύθηκε με τα μεσαία στρώματα της αστικής 

διανόησης.

•

Κωνσταντίνος Χάδια (γιος) (1809-1888)
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Το βαπτιστικό του Κωνσταντίνου Χάδια (1809-1888)
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Διάταγμα του Βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας (1848)

για την παρασημοφόρηση του Κωνσταντίνου Χάδια
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Το δεύτερο διάταγμα (1880) του Μίλαν Ομπρένοβιτς (Milan Obrenović)

για την παρασημοφόρηση του Κωνσταντίνου Χάδια
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Th e Cosmopolitism of the Greek Family Hadiya

(Summary)

Reviewing archive and literary sources on certain Greek families in 
Serbian lands under the rule of Turkey or Austria-Hungary in the course of 
the 19th century, we move towards reconstructing the organisation of the 
so-called Greek municipalities, which existed in all the major settlements 
(Belgrade, Smederevo, Pančevo, Požarevac, Niš, Aleksinac). Th ey were 
organised in accordance with the common law, as remembered from the 
homeland. On the one hand, these were closed communities which, even 
in those parts of Serbia that were under Austro-Hungarian rule, settled 
their disputes outside the law of the host country. As long as circumstances 
allowed it, the choice of spouses was restricted to the Greek community. 
Within the framework of the family life of Greek patriarchal families, the 
Greek language, religion and customs were preserved. In public life as well, 
Greeks strove to preserve the markers of their identity. Within the social 
structure of Greek municipalities, it was the well-to-do, educated families 
that stood out. Th ese were the leading families, not numerous, families that 
also functioned as a link to the world outside the Greek community. Th ey 
were open to commercial undertakings regardless of the national or religious 
affi  liation of prospective business partners. Th eir marital connections also 
reached outside the narrow circle of the community and they married into 
families from other confessions and nations, in accordance with their social 
status, their equals in terms of reputation or fi nancial position.

Th us the Hadiya family was present in Serbia for almost three centuries, 
from the second half of the 17th century almost to the end of the 20th 
century. Th e founding father of this family was Constantine Hadiya the 
Brewer, originating from Melnik, one of the most infl uential members of 
the Greek community in Zemun. He traded with Serbs during the course 
of the Serbian uprisings, but he shied away from political cooperation with 
them, at least according to the written sources. His inheritor Constantine, 
as a trusted collaborator of and son-in-law to the Obrenović family, was 
infl uential in the state aff airs of Serbia at the highest level. Owing to his 
high reputation, he was well known not only in Serbia and the Austrian, 
later Austro-Hungarian, monarchy, but throughout Europe, all the way to 
far-off  Russia. A number of countries awarded him with medals and the 
titles of ritter and cavalier as a sign of gratitude for donations or for special 
missions performed by him. Constantine Hadiya marked the highest point 

of the rise of this family.

405Ο κοσμοπολιτισμός της ελληνικής οικογένειας Χάδια



Subsequently, the Hadiya family, which had risen from traders and 

craft smen to the ranks of nobility and then merged with the middle layer of 

bourgeois intelligentsia, continued to leave its mark in the history of their 

microenvironment as a highly respected family within the framework of 

the intellectual and spiritual elite of the second half of the 19th century and 

during the course of the 20th century.

•
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Th e use of history by Greek intellectuals in the formation 

of Greek national identity during the Greek Enlightenment

Penelope Frangakis
 

During the Greek Enlightenment eff orts were made to rebuild Greek 

national identity partly through the re-defi nition of Greek historical 

heritage. Th e Greek intellectuals, involved in these eff orts, hoped that the 

restoration of history and the reinforcement of historical self-knowledge 

would strengthen and shape the new national consciousness. Th is paper 

explores how the Greek intellectuals sought to acquaint the Greeks with their 

historical heritage mainly through various publications such as translations. 

It shows the diff erence of opinion over which elements of the historical past 

should be incorporated into the national context. Furthermore, it looks at 

the unifying eff ects and the connection with an historical territory created 

by the awakening of a common historical memory. 

    Prior to the arrival of the Greek Enlightenment, traditional chronicles 

were produced during the seventeenth century combining religious 

indoctrination with interesting narration, aiming to acquaint the readers 

with a historical past viewed from a religious perspective. Th ese chronicles, 

which were reprinted up until the beginning of the nineteenth century, 

were especially popular for an audience attached to religious tradition. 

Such chronicles included Βιβλίον Ιστορικόν (Historical Book)1, which 

was published for the fi rst time in 1631 and republished at least twenty-

four times up to 1818; and Επιτομή της Ιεροκοσμικής Ιστορίας (Review of 

Religious Secular History)2, fi rst published in the seventeenth century and 

reprinted during the eighteenth.   

     Over the course of the eighteenth century a new historical consciousness 

was cultivated as secular elements were increasingly incorporated into its 

construction. Amongst the fi rst works that introduced secular elements 

1 Δωρόθεος Μονεμβασίας, Βιβλίον Ιστορικόν, επιμ. εκδ. Τζιγαράς Απόστολος, Βενετία, 

1631.   

2 Νεκτάριος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Επιτομή της Ιεροκοσμικής Ιστορίας, επιμ. εκδ. 

Γραδενίγου Αμβροσίου, Βενετία, 1677.

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



were those of Constantine-Kaisarios Dapontes3 who combined historical 
examples from the Scriptures and with those from the secular past. 
Dapontes aimed to reach a wide public by using the vernacular, to satisfy 
their interests, to assist them in correcting their moral fl aws and to cultivate 
virtue.                                            
    With the advent of the Greek Enlightenment, in the eighteenth century, 
a turning point in the development of a new perception of history took 
place. Th is movement projected the need for the Greeks to become further 
acquainted with the Ancient Greek civilisation and to become further 
aware of a link between the Ancient and the Modern Greeks. Such was 
the infl uence of the Greek Enlightenment that by the end of the eighteenth 
century interest in neoclassicism and the ancient world was increasing, 
paralleling a developing pride in Ancient Greek ancestry4. 
   A current of infl uence from Europe was partly responsible for this 
emphasis on the Ancient Greek world and by extension for the formation 
of a newly historicized national identity. Th e interest that the Europeans 
showed for classical history, illustrated the distinctive place of Ancient 
Greek culture, and propelled Greek intellectuals to promote the study of 
and acquaintance with history. George Sakellarios5 for example sought 
to increase the awareness of the lack of a historical consciousness among 
Modern Greeks, compared to other Europeans. He writes:  

Βλέπωντας τα μεν άλλα γένη να είναι πλουτισμένα με παρόμοια 
βιβλία της Αρχαιολογίας των παλαιών γενών [...] και ου μόνον 
οι πεπαιδευμένοι και διδάσκαλοι αλλά και οι άκρω δακτύλω της 
παιδείας γευσάμενοι, σχεδόν δε και τα παιδιά να έχωσιν ικανάς 
ιδέας της ιστορίας όλων των γενών, το δε εδικόν μας γένος να μην 
έχη ουδεμίαν ιδέαν ούτε αυτών των προγόνων του (εκτός εκείνων 
όπου έχωσι τρόπον διά να αναγνώσωσιν όλους τους παλαιούς 
συγγραφείς)

Seeing that the other peoples were supplied with similar books of 
Archaeology of the old generations […] and not only the educated 
ones and teachers but also the ones able to have access to an 
education, and even the children to have an adequate knowledge of 
the history of all the peoples, our peoples meanwhile do not have any 

3 Δαπόντες Κωνσταντίνος-Καισάριος, Καθρέπτης Γυναικών, Τόμοι Α´-Β´, Λιψία, 1766.   

4 Δημαράς Κ.Θ., Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Αθήνα, Νεοελληνικά Μελετήματα, Εκδο-

τική Ερμής, 1983, σσ. 18-19.

5 Σακελλάριος Γεώργιος, Αρχαιολογία Συνοπτική των Ελλήνων, Βιέννη, 1796: «Προς 

τους φιλέλληνας αναγνώστας», χ.σ.
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idea not even of their ancestors (with the exception of those who have 

the means to study all the ancient historians) 

                                                                                                                                                   

        Th e movements of the Enlightenment and neoclassicism aided the shift  of 

interest towards the development of a ‘new historiography’ based on Greek 

antiquity, as they provided a mine of texts and ideas for Greek intellectuals 

seeking to reorient themselves and the nation towards the ancient Greek 

past. As such, a circulation of various publications was activated. For 

example, towards the end of the eighteenth century treatises about the 

life and civilisation of classical Greek cities, commentaries of classical 

historical works, and new textbooks of ancient history were produced. A 

signifi cant part of these philological works were the so called Αρχαιολογίες 

(Archaeologies), which constituted reviews of religion, political institutions, 

military organisation, education, economic practices of everyday life of 

ancient Athenians and Spartans.6 

   Greek translations of foreign works were also circulated to instill a 

new historical consciousness in the wider audience. Th e translation of 

the French Abbé Millot’s work Στοιχεία της Γενικής Ιστορίας (Éléments 

d’Histoire Générale) by Gregorios Konstantas and Zisis Kavras represented 

a new perception of history.7 Th e new history that they promoted surpassed 

the moralistic pursuits of the previous generations because it also invited 

critical thought. Th e translators believed that the study of ancient history 

constituted the best means for the ethical and political education of their 

compatriots and were critical of traditional religious chronicles and the 

translation of Charles Rollin’s Παλαιά Ιστορία (Histoire Ancienne). Th e 

latter translation by Alexandros Kangellarios8, aimed to ethically educate, 

to familiarise the Greeks with the achievements of their ancient ancestors, 

and by extension, to encourage an awareness of the bond between the 

ancient and the Modern Greeks. 

6 Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ., Νεοελληνικός Διαφωτισμός: Οι Πολιτικές και Κοινωνικές 

Ιδέες, Μετάφραση Νικολούδη Στέλλα, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 

1996, σ. 100.  

7 Millot Abbé, Στοιχεία της Γενικής Ιστορίας Παλαιάς τε και Νέας, μτφρ. Κωνσταντά Γρ. 

και Κάβρα Ζήση, Βενετία, 1806.   

8 Rollin Charles, Παλαιά Ιστορία, μτφρ. Καγκελλαρίου Αλεξάνδρου, Βενετία, 1750, 

τόμ. Α´- ΙΣΤ´. Th is work dealt with the history of the Ancient Greeks, and became an 

important history textbook and a reference for many decades amongst the educated 

Greeks. For fi ft y years aft er its fi rst publication in 1730, it became the most widely used 

history textbook in Greek schools, and copies of it remained available for many decades 

(Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ., Νεοελληνικός Διαφωτισμός: Οι Πολιτικές και Κοινωνικές 

Ιδέες, σ. 99).     
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     Other translations included those by Rhigas Velestinlis, George Sakella-

rios and Adamantios Korais. Rhigas carried out a number of translations 

and adaptations of works. In the context of reinforcing the morale of the 

‘enslaved’ Greeks, he translated texts which referred to the Olympic Games 

of Ancient Greece.9  One of his most noteworthy translations accompanied 

by explanatory comments is that of the famous French antiquarian Abba 

Barthélemy10 Το Ταξίδιον του Νέου Αναχάρσιδος εις την Ελλάδα (Voyage du 

Jeune Anacharsis en Grèce vers le milieu du IVe siècle avant l’ère vulgaire) as 

otherwise known Νέος Ανάχαρσις, which describes an imaginary voyage 

in Ancient Greece in the middle of the fourth century B.C. based on the 

accounts of Ancient Greek writers11. According to Dascalakis12 this work 

off ered an extensive glorifi ed view of the Ancient Greek world and aimed in 

morally educating and patriotically encouraging the politically regenerated 

Greek nation. Although this work was subjected to confi scation by the 

Austrian authorities13, it eventually managed to fi nd its way among Greeks 

and proved a favourite.14 Rhigas translated certain chapters from the fourth 

9 In particular, the fourth volume of Νέος Ανάχαρσις, includes a chapter entitled «Οδοι-

πορείαν εις Ηλείαν. Ολυμπιακοί Αγώνες» “Journey to Elis. Th e Olympic Games”, with 

seventy pages referring to the Olympic Games (Βελεστινλής Ρήγας, Νέος Ανάχαρσις, 

Βιέννη, 1797, Κεφάλαιο ΛΗ´, «Οδοιπορείαν εις Ηλείαν. Ολυμπιακοί Αγώνες», σσ. 

252-323). He also translated and printed the Ολύμπια a metrical drama of the Italian 

Pietro Metastasio 1698-1792, which takes place in Olympia during the time of the 

organisation of the Olympic Games (Καραμπερόπουλος Δημ., Ο Ρήγας Βελεστινλής 

Μεταφραστής των Ολυμπίων του Μεταστάσιο, Αθήνα, 2001 and Βελεστινλής Ρήγας, 

Ο Ηθικός Τρίπους, Βιέννη, 1797, φωτομηχανική επανέκδοση, Επιμέλεια –Εισαγωγή – 

Ευρετήριο Καραμπερόπουλου Δημ., Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών – Βελεστί-

νου – Ρήγα, Αθήνα, 2001). In this translation, Rhigas adds important information about 

the preservation of the Olympic Games during his time (Βελεστινλής Ρήγας, Ολυμπια-

κοί Αγώνες, Επιμέλεια – Εισαγωγή Καραμπερόπουλος Δημ., Αθήνα, Έκδοση Επιστημο-

νικής Εταιρείας Μελέτης Φερών – Βελεστίνου – Ρήγα, 2003, σσ. 23-24).  

10 Barthélemy Jean-Jacques, Περιήγησις του Νέου Αναχάρσιδος εις την Ελλάδα, παρά του 

Αββά Βαρθολομαίου· μετενεχθείσα δ’εκ της Γαλλικής εις την καθ’ ημάς διάλεκτον και 

τύποις εκδοθείσα με τους ανήκοντας αυτή πίνακας παρά του Χρυσοβέργη Κουροπαλά-

του, εν Βιέννη, Σνειρέρος, 1819.    

11 Βρανούσης Λ.Ι., Ρήγας: Έρευνα, Συναγωγή και Μελέτη, Αθήνα, «Βασική Βιβλιοθήκη»  

αριθ. 10, 1953, σελ. 50. 

12 Δασκαλάκης Απ. Β., Κοραής και Ρήγας, Αθήνα, ανάτυπο, Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΑ, 1961. 

13 Th e Austrian police confi scated a number of copies of this work that Rhigas was trying 

to ship to Greece. In their report the Austrian police stated: “Th is book Anacharsis was 

meant to show to the Greek nation how great was its fatherland before” (Άμαντος Κ., 

Ανέκδοτα Έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή, Αθήναι, Έκδοση Επιστημονικής Εταιρείας 

Μελέτης Φερών – Βελεστίνου – Ρήγα», 1997).

14 Th is work also made an impression on Korais who praised it in his writings (Κοραής 
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volume, enriching them with interesting toponymical, archaeognostical 
and other notes, with which he attempted to connect in a sophisticated way 
Ancient with Modern Greece for the benefi t of his readers. Sakellarios15 
translated the fi rst three volumes, driven by the fact that the work had been 
translated in to other European languages, but also because, like Rhigas, he 
considered the knowledge of ancestral history an inspiring and motivating 
force for the Greeks. Sakellarios16 believed that the tool of history could 
make the Greeks knowledgeable about the actions of their ancestors and 
by extension enable them to determine what was necessary for social co-
existence. Korais, for his part, engaged in the translation and publication 
of works of Ancient Greek writers17, a monumental series of editions of 
classical texts (the ‘seventeen-volumed’ Ελληνική Βιβλιοθήκη with ethical, 
political, historical and geographical content and his ‘nine-volumed’ 
Πάρεργα της Ελληνικής Βιβλιοθήκης), which would greatly aff ect the 
development of the neo-Hellenic consciousness. With his Prolegomena, he 
too, just like Rhigas, added his personal touch by not only translating texts 
but also adding commentary of an instructive value. 
    Rhigas’ works aimed to awaken his compatriots from ignorance and 
illiteracy, fi ght superstition and enlighten their minds, in order to transform 
them into a people capable of thinking critically and making their own 
judgments.18 For this purpose, apart from his other works, he also used 

Αδαμάντιος, Τι Πρέπει να Κάμωσιν οι Γραικοί εις τας Παρούσας Περιστάσεις; Παρίσι, 

Πρόδρομος Ελληνικής Βιβλιοθήκης, 1805). 

15 George Sakellarios comments: “Considered as the anthology of the general history of 

the Greeks, the  Journey of the Young Anacharsis has been translated in all European 

dialects and has become common to all people […] Such was the zeal of other people, 

however the zeal of the contemporary Greeks was greater, from whom whoever had 

read from other dialects this “Journey”, bathed the book with tears, seeing in it displayed 

the actions of their glorious ancestors, and whoever, was unaware of foreign languages,  

heard others narrating it, and desired with passion to see in their own language such a 

work […]” ; C.f. (Ταμπάκη Άννα, Περί Νεοελληνικού Διαφωτισμού: Ρεύματα Ιδεών και 

Δίαυλοι Επικοινωνίας με τη Δυτική Σκέψη, Αθήνα, Εκδόσεις ERGO, 2004).  

16 Σακελλάριος Γεώργιος, Αρχαιολογία Συνοπτική των Ελλήνων, Βιέννη, 1796.     

17 Korais’ monumental work of editions of the classics had commentaries written in 

classical Greek for the students and introductions in Modern Greek for the average 

reader; Korais in the following passage declares his interest in the publication of the 

ancient Greek writers: «καταγίνομαι εις την έκδοσιν των Ελληνικών  συγγραφέων [...] 

της εκδόσεως των συγγραφέων είναι πράγμα εις ημάς παντάπασι νέον.»; “I am engaged 

in the publication of the Greek writers […] the publication of writers is totally new 

to us.” (Κοραής Αδαμάντιος, «Προλεγόμενα εις τον Α´ Τόμον Παράλληλων Βίων του 

Πλουτάρχου, Στοχασμοί Αυτοσχέδιοι Περί της Ελληνικής Παιδείας και Γλώσσης Μέρος 

Τέταρτον», Κοραής: Άπαντα τα Πρωτότυπα Έργα, επιμ. Βαλέτας Γ., Τόμος Α2, Αθήνα, 

Δωρικός, 1964, σελ. 946).    

18 Καμαριανός Ν., Ρήγας Βελεστινλής: Συμπληρώσεις και Διορθώσεις για τη Ζωή και το 
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visual material, depicting elements from the past. For instance, he circulated 

the picture of Alexander the Great, by printing and publishing his image 

with depictions of his triumphant victories, in order to inspire Modern 

Greeks to revive their glorious past. Th is was also part of his revolutionary 

plan, to raise the morale of his compatriots and prepare them for revolt. 

In order to emphasise the great Greek heritage and the historical area for 

which they would fi ght he also produced maps and songs (e.g. Θούριος, 

Ύμνος Πατριωτικός). 

    In the process of clarifying their connection with their historical 

past, Greek intellectuals who endorsed the ideas of the Enlightenment, 

especially the more radical thinkers, turned to the Classical Greek era. 

Th ey sought the creative incorporation of ancient heritage into the present, 

the dynamic reconnection with ancestral history and the consolidation 

of historical continuity. Generally indiff erent toward the Byzantium 

era, they disapproved of Byzantine heritage as part of the historical 

heritage of contemporary Greek society, considering it as a diversion 

in the course of Greek civilisation. Byzantium, for such thinkers, was 

associated with religious dogmatism, superstition and corruption: the 

very antithesis of the values of the Enlightenment. Consequently, they 

perceived it as an obstacle in the formation of the new national identity 

and accordingly pursued the cleansing of the elements of Byzantine 

obscurantism.                                                                                                                                          

    On the other hand, certain intellectuals, referred to both Byzantium 

and Ancient Greece as sources of inspiration. Even though Korais mocked 

the Byzantine emperors whom he characterised as symbols of despotism, 

inequality, tyranny and obstacles to the spiritual progress of the populace, 

he nevertheless, admired the Byzantine cultivation of letters, and sought to 

unite his fellow Greeks in terms of the Christian tradition of Byzantium, 

which had situated the Ottomans as enemies of the faith. For him, Ancient 

Greece and Byzantium were partially reconcilable as joint sources of 

inspiration and culture for Modern Greeks.19 Rhigas also used both Ancient 

Greece and Byzantium as inspirational sources and the majority of his 

works display elements from both20. He revered Byzantium as part of the 

Έργο του, Εισαγωγή –Μετάφραση – Σχόλια, Καραθανάσης Αθαν. Ε., Αθήνα, Έκδοση 

Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών –Βελεστίνου – Ρήγα, 1999, σελ. 70. 

19 Κοραής Αδαμάντιος, «Αδελφική Διδασκαλία: Προς τους Ευρισκομένους κατά Πάσαν 

την Οθωμανικήν Επικράτειαν Γραικούς», Κοραής: Άπαντα τα Πρωτότυπα Έργα, επιμ. 

Βαλέτας Γ., Τόμος Α1, Αθήνα, Δωρικός, 1964, σσ. 33-60.   

20 Αξελός Λουκάς, Ρήγας Βελεστινλής. Σταθμοί και Όρια στην Διαμόρφωση της Εθνικής 

και Κοινωνικής Συνείδησης στην Ελλάδα, Αθήνα, Στοχαστής, 2003, σελ. 455.
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Greeks’ heritage and incorporated certain elements of Byzantine tradition 

in his works (especially his Χάρτα της Ελλάδος). 

    Amongst the intellectuals who dealt with the dilemma of whether to 

integrate Byzantium into the narrative of national Greek historical heritage 

were Anthimos Gazis, Panagiotis Kodrikas and Demetrios Katartzis. In their 

works, they present the Byzantine heritage as an essential part of historical 

continuity. Gazis21, for example, produced a biographical dictionary in 

which he included biographies of writers of the classical Greek, Hellenistic, 

and Byzantine era. For Kodrikas22 the Byzantine period plays an important 

role in unifying the historical Greek past and its present. In the historical 

synthesis of Katartzis23, information is provided about Greek history since 

ancient times, partly through the projection of the achievements of Ancient 

Greek and Byzantine eminent personalities. Th rough their works, Gazis, 

Kodrikas and Katartzis convey that Greek language and Byzantium are 

major historical links, and by extension prove that there is a connection 

between Ancient Greece, Byzantium and Modern Greece. Th ey therefore set 

a foundation for a newly defi ned history based on the historical continuity 

of Hellenism. 

    Th e promotion of an identifi cation with a common origin, aimed to 

familiarise the Greeks with their historical heritage and to create a strong 

bond for the members of the re-defi ned nation. Th e notion of an ancestral 

linkage, the creation of a sense of continuity would make the Greeks 

gradually come to perceive of themselves as the natural inheritors of the 

classical Greek civilisation. Korais would use this notion to urge the Greek 

youth to follow in the footsteps of their ancestors’ glory24. He would also 

21 Γαζής Άνθιμος, Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης τρίτομον, υπό Αρχιμανδρίτου Ανθί-

μου Γαζή, Γκαρπολάς Κωνσταντίνος, Ματακίδης Χριστόδουλος, εν Βιέννη, Αντώνιος 

Μπένκο, 1835-1837.  

22 Κοδρικάς Παναγιώτης, Μελέτη της κοινής ελληνικής διαλέκτου, Παρίσι, 1818. 

23 Καταρτζής Δημήτριος, Τα Ευρισκόμενα, επιμέλεια Δημαράς Κ.Θ., Αθήνα, ΟΜΕΔ, 1970. 

24 Korais writes: «Αυξήσατε λοιπόν, ω νέοι φιλόμουσοι της Ελλάδος, την προθυμίαν να 

φωτίζετε την πατρίδα, διά να ανακαλέσετε πάλιν εις αυτήν την αρχαίαν των προγό-

νων μας δόξαν. Ενθυμηθήτε, ότι είσθε Ομήρου, Αριστοτέλους, Πλάτωνος, Δημο-

σθένους, Θουκυδίδου, Σοφοκλέους, και μυρίων άλλων τοιούτων ανδρών απόγονοι. 

Συλλογισθήτε πόσους κόπους υπέφεραν οι θαυμαστοί ούτοι άνδρες, διά να τιμήσωσι 

την πατρίδα, πόσην δόξαν απέλαβαν ζώντες απ’ αυτήν, πόσην λαμβάνουν έτι και μετά 

θάνατον από τα σοφά της Ευρώπης έθνη.»; “Increase, lovers of the arts of Greece, the 

willingness to enlighten your country, in order to revive the ancient glory in it of our 

ancestors. Remember that you are Homer’s Aristotle’s, Plato’s, Demosthenes’, Th ucydides’, 

Sophocles’, and of myriads other such men’s descendants. Th ink of the eff orts made 

by these remarkable men, to honour their country, and how much glory they gained 

from such eff orts diachronically by the wise European nations” (Κοραής Αδαμάντιος, 

413The use of history by Greek intellectuals...



recommend the maintenance of a pure descent through the avoidance of 

intermarriage25.  

     For many Greek intellectuals the connection with the Classical Greek 

heritage was a measure according to which the Greeks could judge the 

political present, compare their present state with that of their ancestors 

and realise the need for drastic changes. Ancestral history was employed 

in order to demonstrate what could be achieved by individuals, as well as 

by the collective body. Rhigas26 was amongst the intellectuals who oft en 

mentioned the accomplishments of the ancestors and so contributed to 

implanting in the public this ‘comparative’ awareness. He writes:

Κάθε νουνεχής φιλόπατρις λυπείται βλέπωντας τους δυστυχείς 

απογόνους των ευκλεεστάτων Αριστοτέλους και Πλάτωνος, ή παντη 

γεγυμνωμένους από την ιδέα της φιλοσοφίας, ή αφ’ ου εγήρασαν 

επικεκυφότες εις μόνα τα σπάνια της ελληνικής διαλέκτου βιβλία, 

να εκαρποφορήθησαν πολλά ολίγον, ή παντελώς.

Every judicious patriot is saddened by seeing the wretched descendants 

of Aristotle and Plato, stripped totally from the idea of philosophy, or 

as they grew old with rare in Greek dialect books, they benefi ted little 

or not at all.

    Likewise, Korais aimed through the portrayal of the past to provide a basis 

for comparison with the present, inciting the Greeks to carry out reforms. 

Th e following passage by Korais27 succinctly depicts how their awareness 

«Βεκκαρίου περί Αδικημάτων και Ποινών, Μεταφρασμένον από την Ιταλικήν Γλώσ-

σαν», Κοραής: Άπαντα τα Πρωτότυπα Έργα, επιμ. Βαλέτας Γ., Τόμος Α1, Αθήνα, Δωρι-

κός, 1964, σελ. 93).    

25 Korais writes: «Να μη δελεασθή κανείς από σας από επιθυμίαν γάμου ξένου της Ελλά-

δος, να μη λησμονήσει ότι γενημμένος από Έλληνας χρεωστεί να γεννήση όχι Ιταλούς, 

όχι Γάλλους, Άγγλους ή Γερμανούς, αλλά γνήσιους Έλληνας εις αυτήν την πατρικήν 

φωλεάν, την Ελλάδα»; “No-one should be tempted to marry a foreigner to Greece, not 

forgetting that being born Greek should give birth not to Italians, not to French, not to 

English or Germans, but to pure Greeks in this fatherly nest, Greece.” (Κοραής Αδαμά-

ντιος, «Προλεγόμενα Ομήρου», Κοραής: Άπαντα τα Πρωτότυπα Έργα, επιμ. Βαλέτας Γ., 

Τόμος Α1, Αθήνα, Δωρικός, 1964, σελ. 90.)  

26 Βελεστινλής Ρήγας, Φυσικής Απάνθισμα διά τους Αγχίνους και Φιλομαθείς Έλληνας, εκ 

της Γερμανικής και Γαλλικής Διαλέκτου Ερρανισθέν παρά του Ρήγα Βελεστινλή, Θεταλ-

λού Ούτινος Αναλώμασιν Εξεδόθη, προς Ωφέλειαν των Ομογενών, εν Βιέννη, εκ της 

Τυπογραφίας του Ευγενούς Τράτινερ, 1790, Αθήνα, Έκδοση Επιστημονικής Εταιρείας 

Μελέτης Φερών – Βελεστίνου – Ρήγα, 1991, σελ. ζ΄.      

27 Κοραής Αδαμάντιος, «Υπόμνημα για τη Σημερινή Κατάσταση του Πολιτισμού στην 
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of association with the past would furnish necessary blueprints for change: 

Το έθνος τότε βλέπει για πρώτη φορά το φρικτό σκιάχτρο της 

αμάθειάς του και γεμίζει από φρίκη ρίχνοντας τα βλέμματά του 

στην τεράστια απόσταση που χωρίζει το έθνος απ’ τους δοξασμένους 

πρόγονούς του. Ωστόσο αυτή η θλιβερή διαπίστωση, καθόλου 

δεν ρίχνει τους Έλληνες στην απελπισία «καταγόμαστε απ’ τους 

Έλληνες έλεγαν μέσα τους, πρέπει να προσπαθήσουμε να γίνουμε 

άξιοι αυτού του ονόματος, ή κάλλιο ας μην το  ’χουμε πια.».  

Th e ethnos then sees for the fi rst time the horrible scarecrow of its 

illiteracy and fi lls with horror by looking at the enormous distance 

that separates the ethnos from its glorifi ed ancestors. However this 

sad realisation, does not make the Greeks despair: “we come from the 

Greeks, they said to themselves, we have to try to become worthy of 

that name, if not we should not have it any more.”. 

    Th e awakening of a common historical memory reinforced the unity 

amongst the Greeks, their longing for freedom and increased their 

emotional attachment to the re-defi ned nation. By the end of the eighteenth 

century the interest in Ancient Greece, had become most evident. Th e 

acquaintance of the reading public with their historical heritage, with the 

dynamic civilisation of the Ancient Greek cities created the conviction that 

the political power of ancient democratic Athens was due to its system of 

social and political institutions as well as its ethical and cultural grandeur.28 

Th is inspired the Modern Greeks to envisage their autonomy as a nation and 

motivated them to strive for their freedom through a War of Independence. 

Classical Greece, hence, became a model for political action and cultural 

development and one of the most signifi cant points of reference for Modern 

Greek identity29. 

    Th rough their acquaintance with their historical heritage, the Greeks 

were enabled to make a connection with a historical territory, to visualise 

a place as their homeland on which the new nation could be based. Th e 

production of maps, such as Rhigas’ Χάρτα τῆς Ἑλλάδος, were to educate 

Ελλάδα», Κοραής: Άπαντα τα Πρωτότυπα Έργα, επιμ. Βαλέτας Γ., Τόμος Α1,  Αθήνα, 

Δωρικός, 1964, σελ. 159.       

28 Σακελλάριος Γεώργιος, Αρχαιολογία Συνοπτική των Ελλήνων, Βιέννη, 1796. 

29 Liakos Antonis, “Th e Construction of National Time: Th e Making of the Modern Greek 

Historical Imagination”, in Revel Jacques and Levi Giovanni, Political Issues of the Past, 

Special Issue of Mediterranean Historical Review, 16, 1 (2001), p. 31. 
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them as to what constitutes their natural space30 and therefore where they 

themselves belong in space. Th e map is composed of twelve large sheets 

of paper. It comprises all areas where Greeks had lived or were living in 

the Balkans and Asia Minor and constitutes a monumental study of Greek 

history. Intending to emphasise the ancestral history and glory, the map is 

fi lled with historical, archaeological and geographical details: it is enriched 

with topographical diagrams of important Greek historical monuments, 

places, events, battles and victories and is annotated with old and new 

names of the toponymies of Ancient and Modern Greece. Works such as 

this, affi  rmed the association of the Greeks with a particular territory and 

such verifi cations by extension played an essential role in reinforcing their 

national consciousness.  

    In conclusion, it can be established that the Greek intellectuals played a 

key role in inculcating in the Greeks a re-defi ned historical consciousness. 

For this to happen many works were produced oft en presenting confl icting 

views over what constituted Greek historical heritage. Th e radical thinkers 

of the Greek Enlightenment, focused on promoting an identifi cation with 

the Classical Greek era. Other Greek intellectuals, in trying to create an 

historical continuity, integrated into the historical narrative not only the 

ancient Greek but also the Byzantine past. Th ese eff orts ethically, politically 

as well as culturally inspired the Greeks, strengthened their social ties and 

enabled them to make a connection with an historical territory. 

 

•

30 Λέκκας Παντελής Ε., Το Παιχνίδι με τον Χρόνο – Εθνικισμός και Νεωτερικότητα, Αθήνα, 

Ελληνικά Γράμματα, 2001, σελ. 254.  
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Th e making of an ethnic group: 

the Romaioi in the 12th-13th centuries

Christos Malatras

In matters regarding ethnic or national identity, Byzantium until recently 

was seen from two opposing perspectives. Th at the Byzantines consid-

ered themselves Greeks but hid it behind the label of the Roman citizen, 

“Romaios”, due to the pejorative notion of paganism that the word “Hellen” 

had received in the Late Antiquity.1 Or, according to the second view, that 

the multi-ethnic character of the Byzantine empire and Christianity entails 

a denial by modern historians of any national or ethnic identity for the 

Byzantines.2 Only recently attempts like Magdalino’s, Beaton’s or Kaldellis’ 

have tried to challenge these prevailing views. 3

1 Charanis P., “Th e formation of the Greek people”, στο Vryonis S. (ed.), Th e “Past” in 

medieval and modern Greek culture, Malibu 1978, 88 και 91; Vakalopoulos A., “Byzan-

tium and Hellenism. Remarks on the racial origin and the intellectual continuity of the 

Greek Nation”, Balkan Studies 9 [1968], 101-126; Vryonis S., “Recent scholarship on 

continuity and discontinuity of culture: Classical Greeks, Byzantines, Modern Greeks”, 

στο Vryonis S. (ed.), Th e “Past” in medieval and modern Greek culture, Malibu 1978, 

237-256.

2 Jenkins, Byzantium and Byzantinism, 142-145; Mango C., “Byzantinism and Roman-

tic Hellenism”, inaugural lecture in the Koraes’ Chair of Modern Greek and Byzantine 

History, Language and Literature, at University of London King’s College, October 27th 

1964, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 28 [1965], 29-43; Nicol D.M., 

Byzantium and Greece, inaugural lecture in the Koraes’ Chair of Modern Greek and 

Byzantine History, Language and Literature, at University of London King’s College, 

October 26th 1971, London 1971, 1-20.

3 Beaton R., “Antique nation? ‘Hellenes’ on the eve of Greek independence and in twelft h 

– century Byzantium”, Byzantine and Modern Greek Studies 31 [2007], 76-95; Kaldel-

lis A., Hellenism in Byzantium: Th e transformations of Greek identity and the reception 

of the classical tradition, Cambridge 2007; Magdalino P., “Hellenism and National-

ism in Byzantium”, in Magdalino P., Tradition and transformation in medieval Byzan-

tium, Aldershot 1991, no. XIV. 1-29. Magdalino is the fi rst that tried to explain and set 

into context the Hellenism of the 12th-century authors. He connected them with the 

confrontation of the Byzantines with the West and he adopted a more realistic view. 

While he did not deny that certain Byzantine authors did thought themselves as Greeks, 

he downplayed the references and he did not generalise. Kaldellis however for the fi rst 

time examines extensively every single piece of evidence of Hellenism in the 12th and 

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



However it is essential to study the terminology of our sources. Th e 

modern sociological theory defi nes the ethnic group as a social group 

based on the observance of common cultural traits between the members 

of the same group. Ethnic groups are built on the basis of observable 

cultural diff erences (such as clothes, language, religion, way of life etc.) and 

the cohesion of the group is based on the maintenance of safe boundaries. 

Usually the ethnic groups claim common descent between the members of 

the same group and have one collective name.4 Th ree terms are used in the 

sources of 12th-13th centuries to denote what we would call ethnic group: 

genos, ethnos and phylon. Th ere is no essential diff erence between these 

terms and they are used interchangeably for the Franks, the Italians, the 

Venetians, the Turks etc.. Most importantly all three terms are used for the 

Romaioi as well.5 Consequently, the Byzantines are omophyloi, omoethneis, 

and omogeneis between them, whereas all the others are allophyloi, alloeth-

neis, allogeneis. It is also clear that these terms do not apply to religious 

communities. For the later we come across the terms omopistoi, omophro-

noi or omodoxoi.6    

Th en there is the question: who is a Romaios? At fi rst sight the term 

seems to have a twofold meaning. In the fi rst place we have the political 

label of Romaios: it is used to denote the whole Byzantine empire or all 

the Byzantines or the Byzantine army as a force.7 But the non native regi-

ments of the Byzantine army were Romans only as far as they fought for the 

Romans. Th ere are cases where Romaios is used for a specifi c section of the 

army. So, John Kinnamos says for the army that Manuel I sent to Italy that 

it consisted of Alans, of Germans and of Romaioi.8 

In addition certain people are called Romaioi. Th is is true for the popu-

lace of Greek-speaking places like Constantinople, Th essalonike, the Aegean 

islands. But is used also for the Christian inhabitants of Turkish occupied 

early 13th centuries. His main arguments is that the Romaioi formed a nation, they never 

thought themselves as Greeks before 1204, that the Hellenism was only a construction of 

the literati, but during the time of the Nicaean empire it became the main component of 

a nationalistic ideology. However, he fails to understand the weight of the term “nation” 

and he has certain mistakes in his eff ort to put everything under his general picture. 

4 Barth F., Ethnic groups and boundaries: the social organization of culture diff erence, 

Boston 1969,  9-38; Smith A., Th e ethnic origins of nations, Oxford 1986, 22-31.

5 E.g. Eustathios of Th essalonike, De capta Th essalonici, 138; Niketas Choniates, 69.8; 

Michael Italikos, 106.22.

6 E.g. Niketas Choniates, 523; Th eorianos, 248.

7 E.g. Kinnamos, 48.1-2: ὡς δὲ οὐδεὶς οὐδαμόθεν αὐτῷ κατεφαίνετο, τῶν τινα Ῥωμαίων 

μεταπεμψάμενος στρατιωτῶν, Πέρσην μὲν τὸ γένος Πουπάκην ὄνομα.

8 Kinnamos, 271.
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places like Ikonion. It is used for certain people in the literary works. Some 

cases are very remarkable like that of a certain Gabras, follower of the Turk-

ish Sultan, for whom Kinnamos says that he was a Romaios by race but was 

raised among the Turks. Th e interesting thing is that many subjects of the 

emperor are not called Romaioi, but they are allogeneis or even sometimes 

barbarians. So John Italos, the famous philosopher and student of Psel-

los who was accused of heresy, is called barbarian as well;9 and a certain 

Isach, a baptized Christian and trusted follower of Manuel Komnenos;10 

Among other allogeneis fi gure John Axouch, member of the Byzantine elite 

at the time of John II Komnenos, who was a Persian by race;11 the mili-

tary commander Prosouch who was Persian by race but was raised and 

educated in Roman ways.12 Th e Vlach Ivanko, commander of Philipopo-

lis, while preparing his revolt, is said to have started increasing the size of 

his army with more of his omophyloi, while decreasing the number of the 

Romaioi.13 Th us we see that this was not only a construction of the literati 

but a reality recognised by the people.

Th e Romaioi had their land, it seems not to have been coterminous 

with the whole Byzantine empire.  So provinces like Serbia, Bulgaria, Cili-

cia are treated diff erently than the lands of the Romaioi.14 Moreover certain 

allogeneis populations inhabited the lands of Romaioi. Latins, Armenians, 

Vlachs, Albanians, Bulgarians etc..15 

Disloyalty to the emperor is not suffi  cient for someone to be consid-

ered as non-Roman. Th e aforementioned Ivanko is a Vlach, but other apos-

tates are Romaioi, like Leo Sgouros in Argos 16 or Th eodoros Magkaphas 

in Philadelpheia.17 Orthodoxy is also not enough for someone to be called 

Romaios. Th e most obvious cases are those of the Bulgarians and Serbians, 

but this is true also for the Egyptian Orthodox, who are separated from the 

Romaioi Orthodox of Egypt (i.e. the Greek-speaking populace of Egypt) 18 

and also for a whole clan of heretics like the Bogomils.19 But even the Greek 

9 Anna Komnene, V.8-9.

10 Kinnamos, 298.

11 Kinnamos, 5; Niketas Choniates, 9.

12 Kinnamos, 33-35 and 373.

13 Niketas Choniates, 473 and 510; Orationes et Epistulae, Ζ.57 and 62.

14 Serbia: e.g. Nikephoros Bryennios, III.1.; Kilikia: e.g. Kinnamos, 38-39; Bulgaria: e.g. 

Niketas Choniates, 372.

15 Anna Komnene, XIII.5.1-2 (Arvanitai), III.8.4 (Bulgarians, Vlachs), IV.4.3 (Turks in 

Ochrid); Niketas Choniates, 403 (Armenians), 487 (Vlachs).

16 Michael Choniates, II, letter 100 ; Niketas Choniates, 606.

17 Niketas Choniates, 400 and 603; Niketas Choniates, Orationes et E.pistulae, Θ.93.

18 Th eodoros Balsamon, 178 (question 11). 

19 Anna Komnene, IV.6.2 and XV.8.2.
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language is not a safe criterion for someone to be seen as a Romaios. In 

addition to the Bogomils, in the Alexiad we have the case of some Greek-

speaking semi-barbarians (μιξοβάρβαροι ἐλληνίζοντες). Th ey helped the 

Turks in their attacks against the emperor Alexios I Komnenοs.20 Presum-

ably they were Muslims, the off  spring of mixed marriages and this condi-

tion, along with their support of the Turks, made them non-Romans. Th ese 

two characteristics, the main boundaries of the ethnic group, to be Ortho-

dox and Greek-speaking, had to be acquired by a person from his birth. So 

John Italos, albeit a subject of the emperor and (at least born) Orthodox, 

was a native Italian speaker and so a barbarian. Undoubtedly though, to 

speak the Greek language was a much stronger criterion. So, it comes about 

that the term allogenes is commonly a synonym with allophonos/alloglotos 

(of another language).21

Did the Byzantines call themselves Greeks? Th ere is a handful of refer-

ences in the 12th century in which it seems that the word denotes the Byzan-

tines. Most of them, though, seem like a word-play and stem from a purely 

rhetorical context. For example Niketas Choniates wonders about the 

leader of the Normans who had sacked Th essalonike in 1184: “How much 

evil did this Roman-hater (μισορρώμαιος) allow and how much disdain he 

held for every Hellen”.22 

It has been claimed by some modern researchers that the scholars of the 

12th century deployed all this rhetoric of Hellenism in order to diff erenti-

ate themselves, the educated Hellenes, the true descendants of the ancient 

Hellenes philosophers and writers, from the barbarians that were living 

not only outside the empire but even in it, the uneducated Greek or semi-

20 Anna Komnene, XV.5.2.

21 E.g. Niketas Choniates, 263. 

22 Niketas Choniates, 301. Other references: Anna Komnene, X.8.6, XI.12.3, XV.7.9; Nike-

phoros Basilakes, I.166-167; Michael Choniates, I, 57.94 and I, 11.83; Eustathios of 

Th essalonike, N.235. Th ere are only two references which the term Hellen seem not 

to be of non rhetorical nature. Th e fi rst comes from the pen of Ioannes Tzetzes, who 

claims twice in his works (Epistles, 6; Chiliades, V.ιζ΄) that he is “a noble Iberian from 

his mother-side and a pure Greek from his father side”. However, Tzetzes was indeed 

what some Byzantine authors called “mixobarbaros” and here he might tried to defend 

himself of these accusations deploying his illustrious Georgian ancestry along with his 

pure Greek father-side ancestry. Th e second reference is in the satiric dialogue Tima-

rion (115-117 and 150) where “Greeks” among other people appear to participate in the 

panegyris of St Demetrios in Th essalonike. However the vocabulary of the dialogue is 

generally peculiar; the Christians are called Galilaioi, Constantinople is Byzantion and 

the Franks are the Lusitans, like the vocabulary of the dialogue’s prototypes in the fi rst 

and second centuries AD. 
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Greek populace.23 We have to underline that apart from one reference by 

George Tornikes, in which he expresses his regret that uneducated barbari-

ans are preferred to fi ll up posts, instead of Greeks, 24 there is no evidence to 

support the view that these “rhetorical Greeks” are the scholars. Certainly, 

all this rhetoric play with Hellenism was theirs and they must have included 

themselves in this, but it was not Greek education that made them a “kind” 

of Greeks.   

And suddenly a cataclysmic event: the fall of Constantinople in April 

1204 to the Crusaders. For the Byzantines it was a shock. Th is brought 

forth an unprecedented patriotism, an ethnicism on part of the Romaioi. 

All the ethnic diff erences are now stressed provoking hostilities and some-

times shaping loyalties. So Akropolites thinks it is natural that the Bulgar-

ian population of northern Macedonia shift ed its loyalty quickly and deliv-

ered its cities to the Bulgarian ruler, or that the Byzantine population of 

Melnik (presumambly Greek speaking, distinguishing the Bulgarians) 

delivered the city to John III Batatzes on grounds that they were homo-

geneis.25 Th e authors aft er the fall of Constantinople feel contempt for the 

fates of the Romaioi. Th e king of Bulgaria Kalojan massacred the popula-

tion of the cities of Th race and took the epithet of Roman-slayer, Romaiok-

tonos.26 Akropolites believes that the Latin and Bulgarian races have a natu-

ral hatred for the Romans. Many Byzantine authors urge for the restoration 

of the Roman realm.27 

It is exactly at this time that we can date the fi rst certain references to 

Greeks. Th e term Graikos appears in the History of Niketas Choniates in 

pieces that he wrote aft er the fall of Constantinople. All references to Grai-

kos denote the Byzantines but are used in a Latin context, to show what the 

Latins call the Byzantines.28 But even though the Graikos seems to mean 

23 Beaton R., “Antique nation? ‘Hellenes’ on the eve of Greek independence and in twelft h 

– century Byzantium”, Byzantine and Modern Greek Studies 31 [2007], 88-90; Kaldellis, 

Hellenism in Byzantium, 290-291.

24 Georgios Tornikes, 10.129.

25 Akropolites, section 48. 

26 Akropolites, section 13. 

27 See Angelov D. “Byzantine ideological reactions to the Latin conquest of Constantino-

ple”, in Laiou A. (ed.), Urbs Capta: Th e Fourth Crusade and its consequences (La IVe 

Croisade et ses consequences), Paris 2005, 293-310· Angold M., “Byzantine ‘Nationalism’ 

and the Nicaean Empire”, Byzantine and Modern Greek Studies 1 [1975], 49-70· Gouna-

ridis P., “ ‘Grecs’, ‘Hellènes’ et ‘Romains’ dans l’ état de Nicée”, in Αφιέρωμα στον Νίκο 

Σβορώνο (eds. Κρεμμυδάς Β., Παναγιωτάκης Ν., Μαλτέζου Χ.), Volume 1, Ρέθυμνο 

1986, 248-257· Irmscher J., “Nikäa als ‘Mittelpunkt des griechischen Patriotismus’”, 

Byzantinische Forschungen 4 [1972], 114-137.

28 For example Niketas Chonaiates says (477): οἱ δ’ Ἀλαμανοὶ τοσοῦτον ἀπεῖχον ἔκθαμβοι 
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in this context the Orthodox Christian, the evidence we have suggests that 

this is not the case. For example in the correspondence of the Constanti-

nopolitan priests with the Latins, the latter fi gure not only as allodoxoi but 

also as allogeneis.29

Th e term Hellen used in the 12th century in a rather rhetorical context, 

now in some cases straightforwardly denotes the Byzantines. Th is is most 

common in the letters of the emperor Th eodore II Laskaris, and also in the 

history of Niketas Choniates aft er the fall of Constantinople.30 Certainly 

this change reveals a growing attachment of the scholars to the Hellenic 

part of their identity but we cannot conclude to a Greek ethnic identity, 

since this is not a uniform phenomenon and is even doubtful among schol-

ars. However, it is clear that the essence of being a Romaios do not change 

when it shift s to Graikos or Hellen. It is the same ethnic group.

Ethnic identity is not only a matter of a name, or how you build your 

identity opposed to the Other, but it is also a matter of how you construct 

your past and where you trace the common descent that the members of an 

ethnic group claim. It is suffi  cient to remember of the various adventures 

that the Greek national identity had during the last two centuries, with 

occasionally the rejection of the Byzantine past or its increased importance 

or even the hilarious attempt to identify the Albanians with the ancient 

Pelasgians in an eff ort to unite the two people in the period just before the 

emergence of Albanian nationalism in the beginning of the 20th century.31 

Th e components of the Byzantine construction of their past are three: 

the ancient Greek heritage, the Christian heritage and the ancient Roman 

heritage. Th e Byzantine literary works are full of quotations from ancient 

Greek authors or the Holy Bible and full of exemplae of biblical, ancient 

Greek or Roman personages. All three elements are exhibited to diff erent 

degrees, in the writings of all Byzantine authors, and the importance of 

each one depends on the preferences of the specifi c author and of the occa-

sion and purpose of each work. Th us for example it is natural that speeches 

that praise a churchman or that are delivered on a religious feast are full of 

biblical quotations and exemplae. 

τοῖς ὁρωμένοις τούτοις φανῆναι, ὥστε καὶ ἀνέθαλπον μᾶλλον τὸν ἔρωταν, ὅν ὑπέτυφον 

ταῖς λαμπρειμονίαις τῶν Ῥωμαίων ἐναυόμενον, καὶ ηὔχοντο τάχιον κρατῆσαι Γραικῶν ὡς 

ἀγεννῶν τὰ ἐς πὸλεμον καὶ περισπουδαζόντων τὰς ἀνδραποδώδεις χλιδάς.

29 Nikolaos Mesarites, Epitaphios an Ioannes Mesarites. 

30 E.g. Niketas Choniates, 580 and 610.

31 See volume by Ricks D. – Magdalino P., Byzantium and the modern Greek identity,  

Aldershot: Ashgate 1998; For the Greeks and Albanians see for example Λαμπρυνίδης 

M., Οι Αλβανοί κατά την κυρίως Ελλάδα και την Πελοπόννησο, Αθήνα 1907.
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On account of the rhetorical motive presenting the Byzantines as God’s 

Chosen People (to ethnos to agion) and also of the content and the structure 

of the byzantine chronicles, some modern scholars were ready to accept 

that a Byzantine’s past was nothing more than the history of the Chosen 

People of God.32 Th e Byzantine chronicles usually begin with the Creation 

of the World by God and fi nish at the lifetime of the author. Th ey tend to 

be brief in the start, more extensive aft er Constantine I and this increase 

continues as the author comes closer to his time. Jewish biblical history is 

usually succeeded by the history of the Roman emperors aft er Augustus and 

Greek history is only dealt with in connection with these two basic param-

eters. Th e main theme of world history is the Succession of Kingdoms, the 

last of which is the empire of the Romans.33 We should note hereby that 

the literary genre of the chronicle had this structure since its foundation 

and the Byzantine authors did not and could not change it, even though 

in a certain degree they could successfully include their program and pref-

erences, like for example Zonaras, who included an extensive part of the 

history of republican Rome in his chronicle. Moreover, the motive of the 

“holy nation” is very rare in our texts, and it is of course always a rhetorical 

expression.34 Even the Latins during the 12th century are sometimes called 

“the holy nation”.35 Th e Byzantines belonged to this holy nation only if they 

are Christians in the context of the text. 

On the other hand, the ancient Greek past even during the 12th century 

does not seem to have a special place. When we meet the ancient Greeks, 

they are always those Greeks. Th ey do not seem to be part of us (the 

Byzantines).36 What is important however and happens exactly during this 

time is the increase of the Greek element in literature and its diff erent treat-

ment. Th e ancient Greeks earlier despised for their paganism, now become 

32 Mango C., “Byzantinism and Romantic Hellenism”, inaugural lecture in the Koraes’ 

Chair of Modern Greek and Byzantine History, Language and Literature, at University 

of London King’s College, October 27th 1964, Journal of the Warburg and Courtauld 

Institutes 28 [1965], 29-43.

33 Jeff reys E.M., “Th e attitudes of Byzantine chroniclers towards ancient history”, Byzan-

tion 49 [1979], 199-238; Macrides R. – Magdalino P., “Th e Fourth Kingdom and the 

rhetoric of Hellenism”, στο Magdalino P. (ed.), Th e Perception of the past in twelft h-

century Europe, London 1992, 117-156.

34 For example see Nikephoros Basilakes, 53 (again in a rhetorical expression). 

35 Th eophylaktos, Vita Clementis Ochridensis (for the Bulgarians); Niketas Choniates, 

69-70.

36 See for example Nikephoros Basilakes, 95: Εἰδέναι μέντοι περὶ τούτων καὶ λέγειν ὅσα εἰς 

ἐμὴν ἐλήλυθε γνῶσιν οὐκ ἃν ἀρνηθείην, ὥσπερ καὶ περί τινος ἄλλου τῶν παρ’ Ἓλλησι μὲν 

τιμωμένων, παρ’ ἡμῖν δὲ ἀτιμαζομένων, οὐ πολυμάθειαν ἐνδεικνυμένος, ἀλλὰ φιλομαθοῦς 

ψυχῆς ἀποπληρῶν ὄρεξιν.
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models to be imitated. Scholars come to feel nostalgic for the time of the 

Ancient Greeks, they re-create past worlds in their works, they cite Greek 

authors side by side with Christian Fathers and they admire the ancient 

monuments.37 Still they never called themselves Hellenes and they never 

seem to share this past. 

Th is development goes alongside with another one: the diminution of 

the Latin Roman past. Not only exemplae of Latin personages are almost 

lacking from literature, but also the Romans of antiquity are viewed as 

Others; still not us. Th ey are those Italians Romans, the descendants of 

Aineias (Aineiades Romaioi), they are even sometimes called barbarians.38 

Th e empire of these Romans seem to have ended in 476, when Romulus 

Augustulus was deposed and their descendants are now the Latins, not the 

Byzantines.39 What is becoming clear is that the Byzantines’ past does not 

go earlier than the foundation of Constantinople, the transfer of kingship 

(basileia) there (as part also of the idea of the Succession of Kingdoms), to 

the capital of the eastern Romans (Romaioi tes eoas). Constantine was so 

great not only because he happened to be the fi rst Christian emperor, but 

also because he transferred the kingship to Constantinople, the New Rome 

and this fact permitted to the Byzantines to be called Romaioi. Th is capi-

tal transfer is their myth of descent, which myth, however, does not include 

37 Michael Choniates, II, 8.13: Ἐγὼ μὲν οὖν ὁ μάταιος ᾤμην, ὡς εἰ μὴ καὶ Δημοσθένους 

ζηλωτὰς τοὺς ἐκείνου πολίτας εὕροιμι, ἀλλὰ γε τοῦ κριθίνου Δημοσθένους πάντως, οἷδας 

δήπου τὸν Δείναρχον. Οἱ δὲ οὐ μόνον λιμὸν τοῦ ἀκοῦσαι λόγον, ἀλλὰ καὶ λιμὸν ἄρτου 

κριθίνου δυστυχοῦσιν οἱ τλήμονες. Ἦν δὲ ἄρα κἀκεῖνο τοῦ ἐκκλησιαστοῦ σοφὸν πορεύε-

ται καὶ γενεὰ ἔρχεται, ἡ δὲ γῆ εἰς τὸν αἰῶνα ἕστηκεν. Ἡ μὲν γὰρ χάρις τῆς γῆς ἡ αὐτὴ, τὸ 

εὐκραὲς, τὸ ὀπωροφόρον, τὸ παμφόρον, ὁ μελιχρὸς Ὑμηττὸς, ὁ εὐγάληνος Πειραιεὺς, ἡ 

μυστηριώδης Ἐλευσὶς ἦν ὅτε, ἡ τῶν Μαραθωνομάχων ἱππήλατος πεδιὰς ἥ τε Ἀκρόπολις 

αὕτη, ἐφ’ ἧς ἐγὼ νῦν καθήμενος αὐτὴν δοκῶ πατεῖν τὴν ἄκραν τοῦ οὐρανοῦ· ἡ δὲ φιλό-

λογος ἐκείνη γενεὰ καὶ περιττὴ τὴν σοφίαν οἴχεται, ἐπεισῆλθε δὲ ἡ ἄμουσος, πτωχὴ τὸν 

νοῦν, πτωχὴ τὸ σῶμα, κούφη μεταναστεῦσαι καὶ ἄλλοτε ἄλλης ἐπιβῆναι τροφὴν μαστεύ-

ουσα, κἀκεῖθεν αὖθις ἀναπτῆναι κατὰ τοὺς ἀβεβαίους καὶ πλάνητας ὄρνιθας. Κἀντεῦθεν 

ἡ μεγάλη πόλις ἐρείπιον μέγα καὶ ἄλλως θρυλλούμενον.

38 Tzetzes, Chil. III.o; Tzetzes, Epistles, 6.

39 Both Manasses (2483-2508) and Michael Glykas (490) say this (τότε δὴ τότε καὶ ἡ τῶν 

Ῥωμαίων παύεται βασιλεία. Σημείωσαι δὲ ὅτι ἀπὸ Ῥωμύλου ἤρξατο αὕτη, καὶ μετὰ ͵ατ΄ 

καὶ γ΄ ἔτη ἐν Ῥωμύλῳ πάλιν πεπαύεται, κρατούντων ἐκεῖσε μετὰ ταῦτα ῥηγῶν μεγιστά-

νων καὶ ὅσοι τοιοῦτοι χωράρχαι βάρβαροι), but this line of thought can be also traced 

to Anna Komnene while criticizing the Pope: (Καὶ ταῦτα ἀρχιερέως ὦ δίκη, καὶ ταῦτα 

πρώτου ἀρχιερέως καὶ ταῦτα προκαθημένου τῆς οἰκουμένης ἁπάσης γενομένου, ὥσπερ 

οὖν καὶ οἱ Λατῖνοι λέγουσί τε καὶ οἴονται· ἔστι γὰρ καὶ τοῦτο τὸ ἀλαζονείας αὐτῶν. Μετα-

πεπτωκότων γὰρ τῶν σκήπτρων ἐκεῖθεν ἐνθάδε εἰς τὴν ἡμεδαπήν τε καὶ ἡμετέραν βασι-

λίδα πόλιν καὶ δὴ τῆς συγκλήτου καὶ ἅμα πάσης τῆς τάξεως μεταπέπτωκε καὶ ἡ τῶν 

θρόνων ἀρχιερατικὴ τάξις), to Kinnamos (218-220) and to Niketas of Side (De contro-

versiis ecclesiae Graecae et Latinae (recensio A), 1.I.2).
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the old Rome anymore. Th e Byzantines considered themselves fi rst of all 

descendants of Constantine, and not of Augustus, David, or Alexander the 

Great.

Aft er the shock of 1204 the ethnicity on part of the Byzantines takes a 

new shape. Th ey feel that they not only lost their New Jerusalem, their New 

Rome but that this was also their punishment for the capture of Troy and 

the massacre of the Trojans, the supposed ancestors of the Romans and 

the Latins.40 Many Byzantines do not hesitate any more to call themselves 

Greeks and this for the fi rst time fi nds its way to the offi  cial ideology.41 Th e 

main objective though of this ethnicity was not to create a new basis but to 

build upon the already established offi  cial imperial ideology. So, when its 

main aim was fulfi lled, the recapture of Constantinople, these voices were 

receded to the pre-1204 situation and until the time of Plethon in the 15th 

century. 

Th ese two centuries were vital for the future of Greek identity. First of 

all, it is exactly at this time that the ethnic group of the Romaioi came into 

being and set up its boundaries eff ectively separating itself from the Others. 

Secondly, exactly at this time it rehabilitated its ancient Greek past, rejected 

its pre-Constantinian Latin past and acknowledged that the Christian reli-

gion is not suffi  cient to shape the identity of its group. Only with both these 

developments could this ethnic group survive in the next centuries and 

then in the 19th century build a new nation-state and a national ideology 

and change offi  cially its ethnic name from Romaios to Hellenas.
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Grecian sculptοrs, Greek Emperors, Greek sailors: 

Τὸ τρίσημο πρὶν τὸν Κ. Παπαρρηγόπουλο

Χαράλαμπος Μηνάογλου

Ἀνάμεσα στοὺς Εὐρωπαίους περιηγητὲς ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὴν Ὀθωμα-

νικὴ Αὐτοκρατορία τὸν 18ο αἰώνα, ξεχωριστὴ θέση κατέχει ἡ λαίδη Craven. 

Πρῶτα-πρῶτα ἐπειδὴ ἦταν γυναῖκα, καὶ οἱ γυναῖκες περιηγήτριες στὴν 

Ἀνατολὴ σπάνιζαν. Ἔπειτα, λόγῳ τῆς ἰδιαίτερης μόρφωσής της καὶ τοῦ 

συγγραφικοῦ - λογοτεχνικοῦ ταλέντου της. Κατὰ τὴν περιήγησή της στὴν 

Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία συνδέθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου 

διέμεινε κατὰ κύριο λόγο, μὲ τοὺς εὐρωπαίους διπλωμάτες καὶ ἰδιαίτερα μὲ 

τὸν Gouffi  er, τὸν γνωστὸ γιὰ τὸ ἀρχαιοδιφικὸ ἔργο του Γάλλο πρέσβη. Σὲ 

κάποιο μάλιστα ταξίδι ποὺ τῆς ὀργάνωσε ὁ τελευταῖος, ἡ Βρετανίδα περιη-

γήτρια εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ θαυμάσει ἑλληνικὲς ἀρχαιότητες καὶ νὰ λυπηθεῖ 

ἀπὸ τὴν καταστροφή τους ἀπὸ τοὺς Τούρκους ποὺ ἀδυνατοῦσαν νὰ κατα-

νοήσουν τὰ ἀριστουργήματα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων γλυπτῶν (Grecian 

sculptοrs), ὅπως ἡ ἴδια σημειώνει1. Λίγο νωρίτερα, ὅταν εἶχε πρωτοφθά-

σει στὴν Πόλη ἔγραφε: «Constantinople is almost surrounded by a very 

high wall, turreted and fl anked by large square towers, built by the Greek 

Emperors»2. Ὅταν ἀργότερα ἑτοιμαζόταν νὰ φύγει καὶ ἔγραφε στὸν τότε 

προστάτη καὶ μετέπειτα σύζυγό της, τελευταῖο μαρκήσιο τοῦ Anspach-

Bayreuth γιὰ τὶς ἑτοιμασίες της σχετικὰ μὲ τὴν ἀναχώρησή της τόνιζε πὼς 

εἶχε προσλάβει «two Greek boats with Greek sailors»3. 

Οἱ ἀναφορές της αὐτές, ποὺ νομίζουμε πὼς δὲν ἀφήνουν καμία ἀμφιβο-

λία γιὰ τὴν συνάφεια τουλάχιστον ποὺ θεωροῦσε πὼς εἶχαν οἱ σύγχρονοί 

1 «Αnd we returned to the Consul’s, very much concerned at the excessive injustice and 

ignorance of the Turks, who have really not the smallest idea of the value of the treas-

ures they possess, and destroy them wantonly on every occasion; for, from one of the 

pillars of the temple of Th eseus, they have sliced a piece of marble, to burn into lime for 

the construction of a Turkish fountain—and such is the fate of many a chef d’oeuvre of 

the best Grecian sculptors». Elizabeth Craven, A Journey through the Crimea to Constan-

tinople in a series of Letters to his serene Highness the Margrave of Brandebourg, Anspach 

and Bareith written in the year 1786, London 1789, 257.

2 Craven, A Journey, 220.

3 Craven, A Journey, 286. 

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



της Ἕλληνες μὲ τοὺς βυζαντινοὺς καὶ τοὺς ἀρχαίους, ἔχουν ἰδιαίτερη σημα-
σία, καθὼς δὲν προέρχονται ἀπὸ ἕνα ἱστορικὸ κείμενο, ἕνα κείμενο δηλαδὴ 
ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει τὴν προθετικότητα νὰ ὐποστηρίξει αὐτὴν τὴν 
σχέση. Οἱ ἀναφορὲς αὐτὲς τῆς Craven, διάσπαρτες μέσα στὸ περιηγητικό 
της κείμενο, ἀποδίδουν νομίζουμε τὴν πραγματική της ἀντίληψη γιὰ τὸ 
ζήτημα: θεωροῦσε δηλαδὴ ὅπως ἡ πλειοψηφία τῶν περιηγητῶν ἀλλὰ καὶ 
εὐρύτερα τῶν λογίων Εὐρωπαίων τῶν χρόνων τῆς Τουρκοκρατίας, πὼς οἱ 
ἀρχαῖοι Ἕλληνες, οἱ Βυζαντινοὶ καὶ οἱ σύγχρονοι διαβιοῦντες στὴν Ὀθωμα-
νικὴ Αὐτοκρατορία εἶχαν κάποιας μορφῆς σχέση, τουλάχιστον πολιτι-
σμική. Ἂς δοῦμε μερικὰ παραδείγματα.

Ὁ Γάλλος  γιατρὸς καὶ βοτανολόγος τοῦ 16ου αιώνα Belon, ὁ ὁποῖος 
μάλιστα δὲν ἔχει καλὴ γνώμη γιὰ τοὺς  Ἕλληνες τοῦ καιροῦ του γράφει: 
«Ὅλοι οἱ  Ἕλληνες, καὶ αὐτοὶ ποὺ ζοῦν ὑπὸ τὴν τουρκικὴ κυριαρχία καὶ 
ἐκεῖνοι ποὺ ζοῦν ὑπὸ τοὺς Βενετούς, εἶναι τὸ ἴδιο ἀμαθεῖς. Σὲ καμμιὰ πολι-
τεία δὲν ὑπάρχει πανεπιστήμιο. Κανεὶς δὲν ἐνδιαφέρεται νὰ μάθῃ τὰ παιδιά 

του γράμματα. Ὅλοι μιλοῦν παρεφθαρμένα ἀρχαῖα ἑλληνικά. Μ’ ὅλα αὐτὰ 

ἡ γλῶσσα τους μοιάζει περισσότερο μὲ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ παρ’ ὅσο τὰ 
ἰταλικὰ μὲ τὰ λατινικά. Στὶς πολιτεῖες μιλᾶνε ἑλληνικὰ ἢ τουρκικά, στὰ 
χωριὰ ὅμως μόνο ἑλληνικά». […] «Οἱ ἑλληνικοὶ πληθυσμοὶ ποὺ ζοῦν ὑπὸ 
τοὺς Τούρκους ἀκολουθοῦν τὶς τουρκικὲς συνήθειες (γιατὶ ὄντας ὑπόδου-
λοι συμπεριφέρονται μὲ τὰ συνήθεια τῶν ἀφεντάδων τους) καὶ τὶς βενε-
τικὲς συνήθειες, ἐκεῖνοι ποὺ ζοῦν ὑπὸ τοὺς Βενετούς. Οἱ  Ἕλληνες, ὅμως, 
τῶν νησιῶν καὶ τῶν ὀρεινῶν περιοχῶν διατηροῦν τὰ ἔθιμα τῶν ἀρχαίων 
προγόνων τους»4.

Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἄγγλος Wlliam Lithgow στὶς ἀρχὲς τοῦ 17ου αἰώνα σημειώ-
νει: «Ἀπὸ ὅλη αὐτὴ τὴν χώρα, ἀπὸ τὸ ἔνδοξο παρελθόν της ἔμεινε μονάχα 
τὸ ὄνομα. Οἱ τουρκικὲς βαρβαρότητες καὶ ὁ χρόνος ἐξαφάνισαν ὅλα τὰ 
ἀρχαῖα μνημεῖα. Ἀπάνθρωπες οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς, οὔτε ἴχνος πνευμα-
τικῶν ἐνδιαφερόντων. Οἱ σημερινοὶ Ἕλληνες εἶναι σὰν φυλακισμένοι σὲ 
κάτεργο, εἶναι σκλάβοι σκληρόψυχων τυράννων»5. Ἀλλοῦ μάλιστα ὁ ἴδιος 

4 « Tous les Grecs tant de l’un party que de l’autre, sont pour leiour-d’huy en si merveil-

leux regne d’ignorance, qu’il n’y a aucune ville en tout leur pays, ou il y ait université: & 

aussi ne prennent aucun plaisir à faire apprendre les lettres &: sciences à leurs enfans. 

Tous indiff éremment parlent un langage corrompu de l’antique: mais les uns plus élégant 

que les autres : toutefois leurs paroles approchent plus du bon Grec, que les paroles de 

l’Italien n’approchent du Latin ».[...] «Ceux qui sont sous les Vénitiens, sont vestus à la 

Vénitienne: & s’ils sont sous les Turcs, ils sont vestus à la Turque. Mais le menu peuple, 

tant de l’un party que de l’autre, soit des isles, ou de terre ferme, retient quelquechose de 

son antiquité ». Pierre Belon, Les Observations de plusieures singularites et choses memo-

rables trovvees en Grece, Asie, Iudée, Egypte, Arabie, & autres pays estranges, redigées en 

trois livres, Paris 1588, 9, 11. (Πρώτη ἔκδοση 1553).

5 «In all this country of Greece, I could fi nd nothing to answer the famous relations given 
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ἐξηγεῖ καὶ τὴν σημασία τοῦ ὀνόματος Ρούμελη: «Greece now tearmed 

by the Turcs Rum-ili, the Romane Countrey, was fi rst called Helles, next 

Graecia of Grecus, who was once King there of. Th e Greekes of all other 

Gentiles, were the fi rst converted Christians”6. Λίγο πρὶν τὰ μέσα τοῦ αἰώνα 

ὁ Γάλλος Sieur du Loir γράφει προσπαθώντας νὰ πείσει τὸν βασιλιά του 

πὼς ἡ ἐνασχόληση μὲ τὴν Ἑλλάδα εἶναι σημαντική: «Μ’ ὅλο ποὺ ἡ  Ἑλλάδα 

βρίσκεται σὲ τόσο ἀξιοθρήνητη κατάσταση ποὺ δύσκολα μπορεῖ κανεὶς νὰ 

τὴν ἀναγνωρίσῃ, τὰ ἐρείπιά της εἶναι ἀρκετὰ πολύτιμα γιὰ νὰ προσελκύ-

σουν τὴν σοφή σας περιέργεια. Καὶ ἡ ἐπαίσχυντη δουλεία τῶν νομίμων 

τέκνων της ποὺ στενάζουν κάτω ἀπὸ τὴν ἀλαζονικὴ κυριαρχία τῶν τυράν-

νων θὰ ἀγγίξῃ χωρὶς ἄλλο τὸν οἶκτο τῆς γενναιοφροσύνης σας. 

Πραγματικά, κύριέ μου, ἂν ἡ Ἑλλάδα ὑπῆρξε κάποτε ἀντικείμενο 

θαυμασμοῦ τῆς οἰκουμένης, μπορεῖ καὶ σήμερα ἀκόμα, δίκαια νὰ ἀξιώσῃ 

κάποιο αἴσθημα τιμῆς καὶ σεβασμοῦ. Ὁ κόσμος τῆς ὀφείλει πολλά. Ἡ 

ἀνθρωπότητα πρέπει νὰ τῆς ἀναγνωρίσῃ πὼς εἶναι μητέρα τῶν τεχνῶν, 

τῶν ἐπιστημῶν καὶ κάθε ἀρετῆς»7.

Μέσα στὸν 17ο αἰώνα κερδίζει βέβαια ἔδαφος καὶ ὁ χαρακτηρισμὸς 

τῶν Ἑλλήνων τῆς ἐποχῆς ὡς νεωτέρων, ἐφόσον οἱ πρόγονοί τους εἶναι οἱ 

ἀρχαῖοι. Γράφει ὁ Sieur de la Croix, ὁ φίλος τοῦ Ἀλ. Μαυροκορδάτου: «Αὐτὴ 

ἡ μανία τῆς πολυτέλειας καὶ τῶν ἐπιδείξεων ἀποτελεῖ κατὰ μέγα μέρος τὴν 

αἰτία τοῦ ἀφανισμοῦ τῶν νεωτέρων Ἑλλήνων»8. Στὶς ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰώνα 

ὁ Cornelius Lebrun σχολιάζει: «Στοὺς Ἕλληνες δὲν βρίσκει πιὰ κανεὶς 

οὔτε ἴχνος ἀπὸ τὴν δύναμη τοῦ πνεύματος καὶ τὶς ὡραῖες ἐπιστῆμες ποὺ 

τόσο τοὺς δόξασαν ἄλλοτε. Ἀπίστευτη ἀμάθεια κυριαρχεῖ ἐκεῖ ποὺ ἄλλοτε 

ἀνθοῦσε ἡ σοφία. Πρέπει ὅμως νὰ παραδεχτοῦμε ὅτι δικαιολογοῦνται. Ἡ 

τυραννία ποὺ τοὺς καταπιέζει ἔσβησε τὴν φλόγα τοῦ πνεύματος. Ἀλλὰ καὶ 

ὁποιοδήποτε ἄλλο ἔθνος ἂν βρισκόταν κάτω ἀπὸ τὴν ὀθωμανικὴ κατα-

by ancient authors of the excellency of that land, but the name only; the barbarousness 

of Turks and time having defaced all the monuments of antiquity. No shew of honour, 

no habitation of men in an honest fashion, nor professors of the country in a princi-

pality ; but rather prisoners shut up in prisons, or addicted slaves to cruel and tyranni-

cal masters ; so deformed is the state of that once worthy realm, and so miserable is the 

burden of that affl  icted people; which, and the appearance of that permanency, grieved 

my heart to behold the sinister working of blind Fortune, which always plungeth the 

most renowned champions, and their memory, in the profoundest pit of all extremities 

and oblivion». W. Lithgow, Th e Total Discourse of the rare adventures and painefull Pere-

grinations of long ninteene yeares travayles from Scotland to the most famous Kingdoms in 

Europe, Asia, and Aff rica,  London 1632, 71-2. 

6 Lithgow, Th e Total Discourse, 117.

7 Le Sieur du Loir, Les Voyages du Sieur du Loir, contenus en plusieurs lettres écrites du 

Levant, Paris 1654, Epistre, non paginated. 

8 Κ. Σιμόπουλος, Ξένοι ταξιδιῶτες στὴν Ἑλλάδα 333-1700, Ἀθήνα 19722, 662.
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πίεση θὰ ἔχανε ὅλη τὴν λάμψη του»9. Τὴν ἴδια ἐποχὴ ὁ Γάλλος Ἰησουίτης 

Tarillon θεωρεῖ βασικὸ αἴτιο τῆς ἀνυποταξίας τῶν Ἑλλήνων στὸν Πάπα, 

τὸ ἔνδοξο ἀρχαῖο παρελθόν τους: «Οἱ  Ἕλληνες γονεῖς στέλνουν μὲ εὐχα-

ρίστηση τὰ παιδιά τους στὰ σχολεῖα μας. Τελευταῖα εἴχαμε καὶ τὰ παιδιὰ 

τοῦ μπέη τῆς Βλαχίας. Γνωρίζω στὴν Κωνσταντινούπολη πολλοὺς  Ἕλλη-

νες ποὺ μᾶς συμπαθοῦν. Γενικὰ ὅμως δὲν πρέπει νὰ περιμένουμε πολλοὺς 

προσηλυτισμοὺς ἀνάμεσα στοὺς σχισματικοὺς αὐτοῦ τοῦ ἔθνους. Ἡ θέα 

τῶν λειψάνων τοῦ ἀρχαίου μεγαλείου, μ’ ὅλο ποὺ εἶναι θλιβερὴ καὶ ταπει-

νωτική, γεμίζει τὰ μυαλά τους μὲ ὑπερφίαλες ἰδέες, ἔτσι ποὺ γίνονται 

δύστροποι καὶ κενόδοξοι»10. Λίγο ἀργότερα ὁ ἐπίσης Γάλλος Charles de 

Saint Maure σημείωνε πὼς «δὲν ὑπάρχει  Ἕλληνας ποὺ νὰ μὴν ἰσχυρίζεται 

πὼς ἡ σκούφια του κρατάει ἀπὸ τὸν Πρίαμο, τὸν Θησέα ἢ κάποιον ἄλλο 

ἥρωα»11.

Καὶ κατὰ τὸν 18ο αἰώνα διατρανωτὲς τῆς σχέσης τῶν ἀρχαίων μὲ τοὺς 

νεώτερους  Ἕλληνες παραμένουν οἱ κακολογοῦντες καὶ ἀντιπαθοῦντες 

τοὺς συγχρόνους τους  Ἕλληνες περιηγητές. Χαρακτηριστικὰ εἶναι ὅσα 

γράφει στὰ 1730 ὁ Γάλλος ἀκαδημαϊκὸς Fourmont: «Βρίσκομαι σ’ ἕνα 

φοβερὸ τόπο, στὴν περίφημη Μάνη. Κακὸς λαός, κι εἶμαι εὐτυχὴς ποὺ 

γλύτωσα. Ἔφυγα ἀπὸ τὴν βάρβαρη πατρίδα τους χωρὶς νὰ ἀποκομίσω 

τίποτα ἀξιόλογο, τίποτα γιὰ νὰ βγοῦν τουλάχιστον τὰ ἔξοδά μου. Γιὰ νὰ 

ξεσπάσω, γιὰ νὰ ἐκδικηθῶ αὐτὸ τὸ σκυλολόι, ρίχτηκα πάνω στὴν ἀρχαία 

Σπάρτη. Δὲν ἤθελα νὰ μείνῃ τίποτα ἀπὸ τὴν πόλη ποὺ ἔχτισαν οἱ πρόγονοί 

τους. Τὴν ἔσβησα, τὴν ἀνασκάλεψα, τὴν ξεθεμέλιωσα, δὲν ἔμεινε λίθος ἐπὶ 

λίθου. Μὰ γιατί, θὰ ρωτήσῃ ἡ  Ἐξοχότης σας, ἐπέπεσα μὲ τόση μανία πάνω 

σ’ αὐτὴ τὴν πόλη, ὥστε νὰ γίνῃ ἀγνώριστη πληρώνοντας τὶς ἁμαρτίες τῶν 

ἀπογόνων της;»12 

Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἄγγλος διπλωμάτης Porter συμπληρώνει: «Οἱ σύγχρονοι 

Ἕλληνες μοιάζουν πολὺ μὲ τοὺς ἀρχαίους. Εἶναι πανοῦργοι, εὔστροφοι, 

ἰδιαίτερα ματαιόδοξοι καὶ ραδιοῦργοι, πολὺ ἐκδικητικοὶ γιὰ νὰ ὑπερασπι-

σθοῦν τὰ συμφέροντα, τὴν φήμη καὶ τὴν δόξα μιᾶς δημοκρατικῆς χώρας 

ἢ νὰ ὑποταχθοῦν σ’ ἕνα μονάρχη. Ὁ ταραχώδης χαρακτήρας τους εἶναι 

πάντοτε ἕτοιμος νὰ ξεσπάσῃ κι ἔτσι εἶναι ἀδύνατο νὰ κατευνασθῆ τὸ 

ἀνήσυχο πνεῦμα τους χωρὶς τὴν κατασταλτικὴ δύναμη τῆς ξένης κυριαρ-

9 Σιμόπουλος, Ξένοι ταξιδιῶτες στὴν Ἑλλάδα 333-1700, 482.

10 Jean Baptiste de Montmignon (ed.), Choix des lettres édifi antes: écrites des missions 

étrangères, Tome IV, 2009, 37-38

11 «Il n’y a point de Grec qui ne s’imagine pouvoir tirer son origine de Priam, & de 

Th esée, ou de quelqu’ autre grand Potentat». [Charles de Saint Maure], Voyage de Grèce, 

d’ Egypte, de Palestine, d’ Italie, de Suisse, d’ Alsace, et des Pais-Bas, fait en 1721, 1722, & 

1723, Haye 1724, 38.

12 Κ. Σιμόπουλος, Ξένοι ταξιδιῶτες στὴν Ἑλλάδα 1700-1800, Ἀθήνα 1973, 143.
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χίας. Οἱ Τοῦρκοι ἐπιτρέπουν στοὺς Ἕλληνες νὰ χαίρωνται μερικὲς λάμψεις 

τοῦ ἀρχαίου μεγαλείου. Ἀλλὰ αὐτὰ τὰ προνόμια περιορίζονται στὰ ἐκκλη-

σιαστικὰ ἀξιώματα καὶ σὲ τρεῖς σπουδαῖες θέσεις στὴν διοίκηση»13. Καὶ 

συνεχίζει: «If the modern Greeks are almost strangers to the virtues, or to 

all arts and learning of the ancients, they have surprisingly retained their 

levity. Without the least knowledge of Homer, Anacreon, or Th eocritus, 

they abound in poetry, such as it is, love-songs, ballads, and pastorals; they 

are eternally singing or dancing. Th ey have carefully preserved the Cretan 

Lyre, and Pan’s pipe, the septem imparibus calami’s, “seven unequal reeds,” 

and also the pipe of the Arcadian Shepherds. Th ey still use the ancient long 

dance led by one person, either with women alone, or intermixed with 

men and women, called by pre-eminence the Romeika, or Greek dance. 

Th ey have also the manly martial Pyrrhic dance, and those most obscene 

infamous love-dances, accompanied with the loriici Moiui, off ensive to all 

modesty and decency»14.

Περιττὸ εἶναι νὰ ἀναφέρουμε ὁ,τιδήποτε ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ μεγαλύτε-

ρου φιλέλληνα περιηγητῆ τῶν μέσων τοῦ 18ου αἰώνα, τοῦ Guys15, καθὼς 

σὲ ὁλόκληρο τὸ ἔργο του καταδεικνύει τὴν πολιτισμικὴ συνέχεια ἀνάμεσα 

στοὺς νέους καὶ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες, μὲ τόση μάλιστα ζέση ὅση κανεὶς 

ἀπὸ τοὺς ἕλληνες ἐθνικιστὲς ἱστορικοὺς καὶ λαογράφους τοῦ 19ου αἰώνα. 

Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει καὶ μία μαρτυρία τοῦ Γάλλου 

Sieur de Poullet ὁ ὁποῖος παρουσιάζει μὲ γλαφυρὸ τρόπο τὶ σήμαινε γιὰ 

τοὺς Εὐρωπαίους ὁ σύγχρονός τους  Ἕλληνας (Greek). Ἔχει ὑποστηρι-

χθεῖ πὼς ὁ ὅρος, τουλάχιστον ἀπὸ τοὺς καθολικούς, χρησιμοποιεῖτο μόνο 

μὲ τὴν θρησκευτικὴ σημασία, τοῦ σχισματικοῦ δηλαδὴ ὀρθοδόξου, χωρὶς 

νὰ φέρει καμία σημασία καταγωγῆς καὶ ἐθνοτικῆς προέλευσης. Ὁ Poul-

let ὅμως εἶναι σαφὴς πὼς στὰ 1657 «Ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Ρωμυλίας εἶναι 

Ἕλληνες καὶ στὴν καταγωγὴ καὶ στὸ δόγμα»16.

13 «Th e modern Greeks are a near image and resemblance of the ancient. Too craft y and 

subtle, too intriguing, vain, and vindictive, either to support and maintain the interest, 

reputation, and glory of a republic ; or to share with, and submit to government under 

a monarch of their own; their busy spirit seems exactly formed and adjusted to live 

no where tranquil but under a foreign subjection; where the heavy hand of power can 

depress the soaring ambition of their genius, and curb the violence of their passions; 

where severity can awe them to obedience, and if not to social virtue, at least to social 

quiet. Th e Turks have suff ered them to retain some marks of honour, some traces of a 

former splendor; but these are entirely confi ned to the hierarchy of their church, and to 

three employments of profi t and dignity in civil government». James Porter, Observa-

tions on the Religion, Law, Government, and Manners of the Turks, v. I, Dublin 1768, 179.

14 Porter, Observations on the Religion, 193-194.

15 Βλ. Σιμόπουλος, Ξένοι ταξιδιῶτες στὴν Ἑλλάδα 1700-1800, 232.

16 «La seconde m’arresta à la façon de vivre des gens de ce pays, qui sont tous Grecs de rit 
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Τὸ γεγονὸς πὼς ἀρκετοὶ Εὐρωπαῖοι δὲν ἀναφέρουν τοὺς Βυζαντι-

νούς, ἀλλὰ τονίζουν τὴν σχέση τῶν ἀρχαίων μὲ τοὺς συγχρόνους τους, 

δὲν σημαίνει πὼς θεωροῦσαν πὼς οἱ Βυζαντινοὶ ἦταν ὁπωσδήποτε κάτι 

ἄλλο. Παρότι ὁρισμένοι κατὰ τὸν 18ο αἰώνα ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὶς θεωρίες 

τοῦ Μοντεσκιέ καὶ τοῦ Γίββωνα δὲν θέλουν νὰ σχετίσουν μὲ τὸ ἀρχαῖο 

παρελθὸν τὸ βυζαντινό, ἐντούτοις δὲν προσγράφουν τοὺς Βυζαντινούς 

κάπου ἀλλοῦ, οὔτε θεωροῦν τοὺς σύγχρονους Greeks ὡς μία ἀναβίωση 

ἀπὸ τὸ πουθενὰ τῶν ἀρχαίων. Σίγουρα βέβαια ἡ Craven ἀνήκει στὴν ὁμάδα 

αὐτῶν, καθόλου εὔκολο καὶ στέρεο νὰ τὴν χαρακτηρίσουμε κυρίαρχη ἢ 

περιθωριακὴ στὴν εὐρωπαϊκὴ λογιοσύνη τοῦ 18ου αἰώνα, ποὺ ἀναγνωρί-

ζουν χωρὶς ἐνδοιασμὸ τὴν ἔνταξη τῶν Βυζαντινῶν στὴν ἑλληνικὴ διαχρο-

νία ἀκολουθώντας σὲ αὐτὸ τὸ σύνολο τῆς περιηγητικῆς παράδοσης τῶν 

προηγουμένων αἰώνων17. 

Χαρακτηριστικὴ εἶναι ὡς προς τοῦτο ἡ μαρτυρία τοῦ Γερμανοῦ περιη-

γητῆ τοῦ 16ου αἰώνα Wratislaw von Mitrowitz: «Στὴν ἄθλια συνοικία τοῦ 

Φαναρίου, ἀνάμεσα σὲ πέτρινα σπίτια μὲ τυφλὲς προσόψεις, καταστήματα 

ἀπὸ σανίδες καὶ ξύλινες ἐκκλησίες συνεχιζόταν ἡ ζωὴ τοῦ Βυζαντίου. Σ’ 

ἐκεῖνο τὸ μελαγχολικὸ προάστειο κατοικοῦσε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρ-

χης: σὲ μιὰ ταπεινὴ ἐκκλησία μὲ ξύλινους τοίχους καὶ ὀροφὴ ἀπὸ γυμνοὺς 

δοκούς, ποὺ εἶχε ἀνεγερθῇ στὴ θέση ἑνὸς παλιοῦ μοναστηριοῦ»18. Ἀλλὰ 

καὶ ἀπὸ τὸν ἑπόμενο αἰώνα ἕνας ὁρκισμένος  ἐχθρὸς τοῦ Βυζαντίου, ὁ 

Ἰησουί της François Richard, παρουσιάζει αὐτὴν τὴν σχέση. Κατηγορώ-

ντας τὸν ὀρθόδοξο ἐπίσκοπο Σαντορίνης τοῦ καιροῦ του, τὸν παρουσιάζει 

κυριολεκτικὰ ὡς κληρονόμο μιᾶς βυζαντινῆς κληρονομιᾶς: Ἀναφερόμενος 

σὲ διεκδίκηση ἀπὸ ὀρθοδόξους ἐπισκόπους ναοῦ στὴν Σαντορίνη γράφει: 

«Μ’ ὅλα αὐτά, τὸν Αὔγουστο τοῦ 1655 ὁ  Ἕλληνας μητροπολίτης προσπά-

θησε νὰ καταλάβῃ ὁλόκληρη τὴν ἐκκλησία γιὰ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὸ σύνολο 

& d’origine, & ne laissent pas d’avoir leurs dances, leurs jeux, leurs divertissemens aussi 

bien que les Turcs eff ectifs».Sieur Poullet, Nouvelles relations du Levant, première partie, 

Paris 1668, 170. 

17 «Ἡ ἑλληνικὴ αὐτοκρατορία ὅσο σχισματική, αἱρετική, ἐκθηλυσμένη καὶ ἀνάξια μπορεῖ 

νὰ θεωρεῖται ἤδη ἀπὸ τοὺς ὕστερους μέσους χρόνους, συνεχίζει μέχρι καὶ τὸν 18ο αἰώνα, 

ὅπως ἀλλοῦ εἴδαμε, νὰ ὀνομάζεται ἀπὸ τοὺς Δυτικοὺς «ἑλληνική» καὶ νὰ θεωρεῖται τὸ 

ἀδιαμφισβήτητο κέντρο τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων, ἀλλὰ καὶ τῆς καλλιέργειας τῶν 

τεχνῶν, μετὰ τὴν πτώση τοῦ ἀρχαίου κόσμου. Ὁ Γίββων μὲ τὸ ἔργο του ἀνατοποθε-

τεῖ τὸ Βυζάντιο στὸ εὐρύτερο σχῆμα τῆς μακρᾶς παρακμῆς τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατο-

ρίας, παρακμῆς ποὺ ἐν πολλοῖς ὁ ἴδιος συναρτᾶ μὲ τὴν ἐπικράτηση τοῦ χριστιανισμοῦ». 

Νάσια Γιακωβάκη, Εὐρώπη μέσῳ Ἑλλάδος. Μία καμπὴ στὴν εὐρωπαϊκὴ αὐτοσυνείδηση 

17ος-18ος αἰώνας, Ἀθήνα 2006, 420. 

18 Σιμόπουλος, Ξένοι ταξιδιῶτες στὴν Ἑλλάδα 333-1700, 424.
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τῶν εἰσοδημάτων. Καὶ τὸ ἐπιχείρημά του ἦταν: ἀφοῦ ὁ ναὸς χτίστηκε ἀπὸ 

Ἕλληνα αὐτοκράτορα μᾶς ἀνήκει»19.

Στὰ 1728 διαβάζουμε στὶς Ἐντολὲς ποὺ ἔλαβαν οἱ δύο Γάλλοι βασιλικοὶ 

ἀπεσταλμένοι τοῦ Λουδοβίκου ΙΕ΄ ποὺ μετέβαιναν στὴν Πόλη νὰ μελε-

τήσουν τὴν σουλτανικὴ βιβλιοθήκη: «Σκοπὸς τοῦ ταξιδιοῦ τῶν Sevin καὶ 

Fourmont, τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιγραφῶν καὶ Καλῶν Τεχνῶν εἶναι νὰ εἰσχω-

ρήσουν μὲ κάθε τρόπο στὴ βιβλιοθήκη τοῦ σουλτάνου, ὅπου εἰκάζεται ὅτι 

βρίσκονται τὰ λείψανα τῆς βιβλιοθήκης τῶν Ἑλλήνων αὐτοκρατόρων»20. 

Ἀκόμη ὅμως πιὸ ξεκάθαρος εἶναι ὁ Ἄγγλος πρέσβης στὴν Πόλη James 

Porter, ὁ ὁποῖος ἀποδίδοντας στοὺς βυζαντινοὺς Aὐτοκράτορες τουλάχι-

στον κατὰ ἕνα μέρος τὶς δυστροπίες τῶν συγχρόνων του Ἑλλήνων σημει-

ώνει: «ὅποιος μπορεῖ νὰ ζεῖ ἀνάμεσα στοὺς  Ἕλληνες καὶ νὰ παρατηρεῖ τὶς 

πολυσχιδεῖς ἴντριγκες καὶ τὸν μόνιμο μεταξύ τους ἀνταγωνισμὸ γιὰ τὰ 

ἐκκλησιαστικὰ καὶ κρατικὰ ἀξιώματα, θὰ παρατηρήσει  ἕνα πραγματικὸ 

ἀντικαθρέπτισμα τῶν χειρότερων πελοποννησιακῶν ὀλιγαρχιῶν καὶ μία 

καταπληκτικὴ ὁμοιότητα μὲ τὶς ἀπαράδεκτες πρακτικὲς τῶν αὐτοκρατό-

ρων τους ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο μέχρι τὸν τελευταῖο Παλαιολόγο»21. 

Βεβαίως, τὰ παραπάνω δὲν σημαίνουν πὼς οἱ  Ἕλληνες πήραν τὸ ὄνομά 

τους καὶ τὴν συνείδηση τῆς ὅποιας ἱστορικῆς συνέχειας τους ἀπὸ τοὺς 

Εὐρωπαίους. Εἶναι πολλὲς οἱ χρήσεις τοῦ ὅρου «Ἕλλην» στὰ κείμενα τῆς 

Τουρκοκρατίας καὶ ἀκόμη περισσότερες οἱ δηλώσεις ἱστορικῆς συνέχειας 

καὶ συνείδησης ὡς οἰκείου ἱστορικοῦ παρελθόντος τόσο τοῦ βυζαντινοῦ, 

ὅσο καὶ τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ. Γράφει συγκεκριμένα ο Γιάννης Κόκκωνας: 

«Οἱ πρωτεργάτες τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνικοῦ κινήματος […] δὲν χρειάσθηκε νὰ 

«ἐπινοήσουν» τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος, οὔτε νὰ κατασκευάσουν τὶς ἔννοιες καὶ 

τὰ σχήματα ποὺ θὰ χρησίμευαν στὴν ἐθνικὴ προπαγάνδα· διαχειρίσθηκαν 

μὲ ἐπιδεξιότητα καὶ ὀξυδέρκεια, ὅπως τοὺς ἐπέβαλλαν ἢ τοὺς ἐπέτρεπαν ὁ 

καιρὸς καὶ ἡ οἰκονομικο-κοινωνικὴ συγκυρία, μιὰ παλαιὰ παρακαταθήκη 

ἐπεξεργασμένων καὶ σ’ ἕνα βαθμὸ ὀργανωμένων στοιχείων ἐθνικῆς ἰδεο-

λογίας, ποὺ ἦσαν, στοὺς ἑκάστοτε μικροὺς κύκλους τῶν Ἑλλήνων διανο-

ουμένων, ἀπὸ αἰῶνες συνδεδεμένα μὲ τὸν δυσεπίτευκτο καὶ μὲ ποικίλους 

19 «Nonobstant cet accommodement l’an 1655. Au mois d’Aoust, l’Evesque Grec taschoit 

de s’emparer de cette Eglise & de tous ses revenus, apportant pour raison, que puisqu’elle 

avoit esté bastie par un Empereur Grec, elle luy appartenoit». François Richard, Relation  

de ce qui s’est  passé de plus  remarquable à  Sant-Erini isle de l’Archipel, Paris 1657, 32.

20 Σιμόπουλος, Ξένοι ταξιδιῶτες στὴν Ἑλλάδα 1700-1800, 115-6.

21 «Whoever could live among the Greeks, and observe their refi ned intrigues, their eter-

nal and continued contests for these ecclesiastical and civil dignities, would see a true 

portrait in miniature of the worst Peloponnesian republics, and a most striking resem-

blance of their abominable practices under their own emperors, from Constantine to 

the last of the Palæologus’s». Porter, Observations on the Religion, 180.
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τρόπους διατυπωμένο στόχο τῆς πολιτικῆς ἀποκατάστασης». 

«Ἡ αἴσθηση τοῦ ἀνήκειν σὲ ἕνα ἀρχαῖο καὶ ἔνδοξο ἔθνος, ποὺ κάποτε 

μεγαλούργησε ἀναπτύσσοντας ἕναν κορυφαῖο πολιτισμὸ καὶ εὐεργέτησε 

τὴν ἀνθρωπότητα διαδίδοντάς τον, ἡ ὀδύνη ποὺ αἰσθάνεται ὁ διανοού-

μενος ὅταν συλλογίζεται τὴν ἀπώλεια τῆς πολιτικῆς αὐτονομίας καὶ τὴν 

ὑποταγὴ σὲ ἕναν δυνάστη τὸν ὁποῖο θεωρεῖ πολιτισμικὰ κατώτερο, ἡ ἐντο-

νότατη ἐπιθυμία πολιτικῆς ἀποκατάστασης τοῦ ἐνδόξου, πλὴν δυστυχοῦς, 

ἔθνους ἢ γένους, ἡ ἰδιόμορφη σύζευξη ἑνὸς συμπλέγματος ἀνωτερότητας, 

ποὺ γεννιόταν ἀπὸ τὴν ἐπίγνωση τῆς παλαιᾶς δόξας καὶ ἀπὸ τὴν πίστη 

στὰ πολλὰ καὶ σπουδαῖα φυσικὰ χαρίσματα ποὺ κληρονομήθηκαν ἀπὸ 

τοὺς προγόνους, μὲ ἕνα σύμπλεγμα κατωτερότητας, ποὺ ἐπήγαζε ἀπὸ τὴν 

συναίσθηση τῆς θέσης τοῦ ὑπόδουλου καὶ τῆς ὀφειλόμενης στὴν δουλεία 

πολιτιστικῆς ὑστέρησης, ἡ ἀναμονὴ βοήθειας καὶ ὑποστήριξης ἀπὸ τὰ 

ἔθνη ποὺ ὄφειλαν μέρος τῆς εὐδαιμονίας τους στὴν εὐεργεσία τῶν σοφῶν 

προγόνων, ἡ συνειδητὴ χρήση τοῦ ὀνόματος  Ἕλληνες, ἢ τοῦ θεωρούμενου 

ὡς παλαιότερου καὶ γνωστότερου στοὺς Δυτικοὺς Γραικοί γιὰ τὸν προσ-

διορισμὸ ὅσων συγκροτοῦσαν τὸ ἔθνος ἢ γένος, ποὺ πάντοτε ὀνομαζόταν 

ἑλληνικόν, ἡ συνείδηση ὅτι τόσο ἡ γραφόμενη ὅσο καὶ ἡ λαλούμενη ἀπὸ 

τὸ ἔθνος γλώσσα ἀποτελοῦσαν φυσικὴ συνέχεια τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς, 

ἡ αὐτονόητη σύνδεση τοῦ ἔθνους μὲ μία λίγο πολὺ συγκεκριμένη περιοχὴ 

ποὺ ὀνομαζόταν Ἑλλάς, ὅλα αὐτὰ εἶχαν ἤδη σχηματισθεῖ ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 

15ου αἰώνα, καὶ ὣς τὰ μέσα τοῦ 18ου διαδίδονταν στοὺς κύκλους καὶ μετα-

δίδονταν στὶς γενιὲς τῶν ἐγγραμμάτων Ἑλλήνων»22. 

Ἂς δοῦμε λοιπὸν μερικὲς μαρτυρίες ἀπὸ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας 

ποὺ ἐπιβεβαιώνουν τὰ παραπάνω. Στὶς ἀρχὲς τοῦ 15ου αἰώνα ὁ Μανουὴλ 

Χρυσολωρᾶς εἶχε ἀνοίξει τὴν συζήτηση γιὰ τὸ ἐθνικὸ ὄνομα γράφοντας:

«Μεμνώμεθα οἵων ἀνδρῶν ἔκγονοι γεγόναμεν, εἰ μὲν βούλοιτό 

τις λέγειν τῶν προτέρων καὶ ἀρχαιοτέρων, λέγω δὴ τῶν πρεσβυτά-

των καὶ παλαιῶν Ἑλλήνων, ὧν τῆς δυνάμεως καὶ τῆς σοφίας οὐδεὶς 

ἀνήκοος μεμένηκεν· εἰ δὲ βούλει, τῶν μετ’ ἐκείνους γενομένων ἡμῖν 

προγόνων, τῶν παλαιῶν Ῥωμαίων, ἀφ’ ὧν νῦν ὀνομαζόμεθα καὶ 

οἳ δήπου ἀξιοῦμεν εἶναι, ὥς τε καὶ τὴν ἀρχαίαν ὀνομασίαν σχεδὸν 

ἀποβαλεῖν· μᾶλλον δὲ ἄμφω τούτω τὼ γένει ἐφ’ ἡμῖν δήπου συνε-

λήλυθε καὶ εἴτε Ἕλληνας βούλοιτό τις λέγειν εἴτε Ῥωμαίους, ἡμεῖς 

ἐσμὲν ἐκεῖνοι καὶ τὴν Ἀλεξάνδρου δὲ καὶ τῶν μετ’ ἐκείνων ἡμεῖς 

σώζομεν διαδοχήν»23.

22 Γ. Κόκκωνας, Ὁ πολίτης Πέτρος Σκυλίτζης Ὁμηρίδης 1784-1872, Ἀθήνα 2003, 13-14. 

23 Μανουὴλ Χρυσολωρᾶς, Λόγος πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Μανουὴλ Β΄ Παλαιολόγο, Εἰσα-

γωγὴ καὶ ἔκδοση Χ. Πατρινέλης-Δ. Σοφιανός, Ἀθήνα 2001, 117. 
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Παρόμοιες ἀπόψεις σχετικὰ μὲ τὴν σχέση τῶν συγχρόνων του μὲ τοὺς 

ἀρχαίους Ἕλληνες ἐξέφραζε στὰ χρόνια τῆς Ἅλωσης ὁ Λαόνικος Χαλκο-

κονδύλης, ὁ ὁποῖος ὅμως λόγῳ τῆς ἀρχαιοπληξίας του ήταν σαφῶς ἐχθρι-

κότερος πρὸς τὸν ὅρο «Ρωμαῖος»: «γλῶτταν μὲν καὶ ἤθη διὰ τὸ πολλῷ 

πλέονας  Ῥωμαίων  Ἕλληνας αὐτοῦ ἐπικρατεῖν διὰ τέλους φυλάξαι, τοὔνομα 

μέντοι μηκέτι κατὰ τὸ πάτριον καλουμένους ἀλλάξασθαι, καὶ τους γε βασι-

λεῖς Βυζαντίου ἐπὶ τὸ σφᾶς αὐτοὺς Ῥωμαίων βασιλεῖς τε καὶ αὐτοκράτο-

ρας σεμνύνεσθαι ἀποκαλεῖν, Ἑλλήνων δὲ βασιλεῖς οὐκέτι οὐδαμῇ ἀξιοῦν. 

[…] Ταῦτα μὲν ἐς τοσοῦτόν μοι ἀποχρώντως ἔχοντα ἐπιδεδείχθω περί τε 

τῆς Ἑλλήνων βασιλείας καὶ τῆς ἐς Ῥωμαίους ἐχούσης διαφορᾶς, ὡς δὴ οὐκ 

ὀρθῶς τά γε ἐς βασιλείαν καὶ ἐς τοὔνομα αὐτὸ προσηγορεύετο τούτοις»24. 

Γύρω στὰ 1490 ὁ Ἰανὸς Λάσκαρης μιλώντας γιὰ τοὺς  Ἕλληνες τῆς ἐποχῆς 

του χρησιμοποίησε γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ ὅσο γνωρίζουμε τὸν ὅρο «νεώτε-

ροι  Ἕλληνες»25. Στὰ 1527 ὁ Ἰανὸς Λάσκαρης θρηνοῦσε γιὰ τὴν «δουλεύ-

ουσαν κλεινὴν Ἑλλάδα»26. Στὰ 1548 ὁ Ἀντώνιος Ἔπαρχος ἐξέδωσε τὸν 

γνωστό του «Θρῆνον εἰς τὴν τῆς Ἑλλάδος καταστροφήν». Ἐκείνη περίπου 

τὴν ἐποχὴ καὶ ὁ Νικόλαος Σοφιανός (1540), τύπωσε τον χάρτη τῆς Ἑλλά-

δος μὲ τὰ ἀρχαῖα καὶ τὰ νέα τοπωνύμια27. 

Στὸν ἑπόμενο αἰώνα, στὰ 1625 ὁ Νικόδημος Μεταξᾶς ἔγραφε στὴν 

ἔκδοσή του τῶν ἔργων τοῦ Κορυδαλέα στὴν ἀφιερωματικὴ ἐπιστολή: 

«Λογοποιοῦσι τηνάλλως οἱ κακοήθεις καὶ ἀπαίδευτοι, ὅτι μηδὲν ἔχει σεμνὸν 

ἡ νῦν Ἑλλάς ἀλλ’ ἡ τὰ κλεινὰ τῶν χωρίων ὀνόματα καὶ τῆς μακαριστῶν 

ἀνδρῶν φορᾶς, ἥτις τὸ παλαιὸν ἐπεῖχεν, ὥσπερ χερσεύουσα διαπέπτω-

κεν»28. Λίγα χρόνια ἀργότερα (1631) ὁ Ἀπόστολος Τζιγαρᾶς στὴν πρώτη 

ἔκδοση τῆς Χρονογραφίας τοῦ Ψευδο-Δωρόθεου ἀποδίδει ἀνάγλυφα τὴν 

ταυτότητα τῶν  Ἑλλήνων τῆς ἐποχῆς του: «Ἀλλὰ ἐπειδὴ αἱ ἱστορίαι ἐκεῖναι 

εὑρίσκονται γραμμέναι εἰς τὴν παλαιὰν τῶν Ἑλλήνων γλῶτταν, τὴν ὁποίαν 

δὲν καταλαμβάνουσιν ὅλοι οἱ σημερινοὶ  Ἕλληνες, ἠθέλησεν ὁ μακαρίτης 

[…] νὰ τὰς βάλῃ εἰς τὴν ἁπλῆν γλῶσσαν, διὰ νὰ ὠφελοῦνται ὄχι μόνον 

οἱ σπουδαῖοι, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀμαθεῖς […]. Συμβουλεύω λοιπὸν πάντας τοὺς 

Ἕλληνας καὶ ὀρθοδόξους χριστιανοὺς ( Ἕλληνας ἀπὸ τὸ γένος καὶ ὀρθο-

24 Χαλκοκονδύλης, Ἱστορίαι, 1.4, 1.6. 

25 Ἀναζητώντας χειρόγραφα σημειώνει: «ἱστορικὰ νεωτέρων Ἑλλήνων καὶ εἴ τι ἄλλο νέον 

ἱστορικὸν εὑρεθῇ». Διονύσιος Ζακυθηνός, Μεταβυζαντινὰ καὶ Νέα Ἑλληνικά, Ἀθήνα 

1978, 395. 

26 E. Legrand, Bibliographie Hellénique, ou description raisonnée des ouvrages en grec par les 

grecs aux XVe et XVIe siècles, t. I, Paris 1885, 197. 

27 Βλ. G. Tolias, “Totius Graecia: Nicolaos Sofi anos’ Map of Greece and the transforma-

tions of Hellenism”, Journal of Modern Greek Studies 19(2001), 1-22.

28 Θεόφιλος Κορυδαλεύς, Περὶ ἐπιστολικῶν τύπων καὶ Ἔκθεσις περὶ Ῥητορικῆς, Λονδῖνο 

1825. 
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δόξους χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν πίστιν) νὰ μὴν λυπηθοῦν ὀλίγην ἔξοδον νἀγο-

ράσουν τοῦτο τὸ βιβλίον»29. 

Στὰ 1675 ὁ ἱερέας Γεώργιος Κονταρῆς ἀπὸ τὰ Σέρβια τῆς Κοζάνης ἀρχί-

ζει τὴν ἀφιερωματικὴ ἐπιστολὴ τοῦ ἔργου του «Ἱστορίαι παλαιαὶ τῆς ἐνδό-

ξου πόλεως Ἀθήνης», τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ στὸ σύνολό του σαφῆ ἔκφραση 

τοῦ αἰσθήματος τῆς ἱστορικῆς συνέχειας τοῦ  Ἑλληνισμοῦ, μὲ τὰ ἑξῆς λόγια 

ἀπευθυνόμενος στὸν χορηγό τῆς ἔκδοσης: «Δὲν ἦσαν τόσον πρόθυμοι εἰς 

ἄλλον ἔργον οἱ παλαιοὶ τῶν  Ἑλλήνων καὶ ὑμέτεροι πρόγονοι, ὦ τιμιωτάτη 

ξυνωρίς, ὅσον ἦσαν εἰς τὸ νὰ ἀμοίβωνται πλουσιοπαρόχως μὲ μεγάλα χαρί-

σματα ἐκείνους ὁποῦ νὰ ἤθελαν ἀριστεύσῃ ὁπωσδήποτε διὰ τὴν Πατρίδα 

τους».  

Στὰ 1710 στὸ Βασιλικὸν Θέατρον τοῦ Ἀναστασίου Μιχαὴλ σημειώνεται 

πὼς ὑπῆρξαν στὸ παρελθὸν δύο ἑλληνικὲς αὐτοκρατορίες, ἡ πρώτη ἀπὸ 

τὸν Ἀλέξανδρο ὣς τοὺς Ρωμαίους και ἡ δεύτερη ἀπὸ τὸν Μ. Κωνσταντῖνο 

ὣς τὸν Κ. Παλαιολόγο30!  Ὁ ἴδιος σὲ ἄλλο ἔργο του, τὸ Περιηγηματικὸν 

Πυκτάτιον γράφει: «Ἔστω δὲ καὶ ταῦτα ἡμῖν εἴθ’ ὡς ἀμωσγέπως δηλωτικὰ 

τοῦ καὶ τὴν τῶν Ἑλλήνων καὶ φωνὴν καὶ φυλὴν ἀεὶ Ἑλλήνων εἶναι, ὥσπερ 

καὶ τὴν Ἰνδῶν, τῶν Ἰνδῶν, καὶ τῶν Κικόνων, Κικόνων, εἴτε γοῦν καὶ παρεκ-

βατικώτερον εἰρημένα»31. Μερικὲς σελίδες μάλιστα παρακάτω ἐξηγεῖ καὶ 

τὸ γιατὶ οἱ σύγχρονοί του  Ἕλληνες χρησιμοποιοῦν τὸν ὅρο Ρωμηοί: «Οὐ 

γάρ, φησί, σφᾶς αὐτοὺς Ἕλληνας, τοῦθ’ ὅπερ διαπεφωνήκασι, Ῥωμαίους δὲ 

μᾶλλον, καὶ (ὅπερ ψευδῶς ἐπιφέρεται) Ῥωμαϊκούς, εἰς ὅπερ μετέβαλλον, 

φιλοῦσιν ἀποκαλεῖν. [....] Οἵτινες φύσει Ἕλληνες ὄντες, παιδείᾳ Ἕλληνες 

ὄντες, εὐγενείᾳ  Ἕλληνες ὄντες, ἅπαξ δὲ Χριστοῦ τῷ ὀνόματι γόνυ προθύ-

μως κάμψαντες, μόνῃ τῇ τούτου, ὑπὲρ πᾶν οὔσῃ τε καὶ ἐσομένῃ ὄνομα, 

ἐπηγορίᾳ ἐφησυχάσατε»32. 

Στὶς ἀρχὲς ἐπίσης τοῦ 18ου αἰώνα ἕνα κείμενο σημαντικὸ ποὺ προέρχε-

ται ἀπὸ τὴν γραφίδα τῶν πλέον ἐπίσημων ἐκφραστῶν τῆς Ρωμηοσύνης, 

τῶν πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς, οἱ ὁποῖοι ἀναφέροντας ποιοὺς ἐκπροσω-

ποῦν σὲ ἀπάντησή τους στὸ πλαίσιο τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου μὲ τοὺς 

Ἀγγλικανοὺς Ἀνωμότους σημειώνουν ὅτι ἀποτελοῦν ἐκπροσώπους τῶν 

«πάλαι μὲν Ἑλλήνων, νῦν δὲ Γραικῶν καὶ Νέων Ῥωμαίων διὰ τὴν Νέαν 

Ῥώμην καλουμένων»33. 

29 E. Legrand, Bibliographie Hellénique, ou description raisonnée des ouvrages en grec par les 

grecs aux XVIIe siècle, t. II, Paris 1894, 295-297.

30 Βλ. Ν. Πίσσης, «Τροπὲς τῆς “ρωσικῆς προσδοκίας” στὰ χρόνια τοῦ Μεγάλου Πέτρου», 

Μνήμων 30 (2009), 54.  

31 Ἀναστάσιος Μιχαήλ, Περιηγηματικόν Πυκτάτιον, [Βερολίνο, 1710], 84.

32 Μιχαήλ, Περιηγηματικὸν Πυκτάτιον, 96.

33 Ἰ. Ν. Καρμίρης, Τὰ δογματικὰ καὶ συμβολικὰ μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλη-

σίας, τ. 2, Ἀθήνα 1953, 789.
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Λίγο μετὰ τὰ μέσα τοῦ αἰώνα, στὰ 1761, ὁ Μοισιόδακας ἔγραφε: «Ἡ 

Ἑλλὰς […] πρέπει νὰ παραστήσῃ εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἂν ὄχι ἄλλο, ἀλλὰ κᾂν 

πὼς ἀκόμη κατοικεῖται ἀπὸ  Ἕλληνες»34. Στὰ τέλη τοῦ αἰώνα,  ὁ Κομνηνός-

Ὑψηλάντης στὰ Μετὰ τὴν Ἅλωσιν ἀναφερόμενος στὸν Μαυρογένη σημει-

ώνει πὼς «ἐζημίωσε καὶ ὅλα τὰ συστήματα τοῦ ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει 

ἑλληνικοῦ ῥωμαϊκοῦ ἀρχαιοτάτου γένους»35. Ἀπὸ τὴν ἴδια ἐποχὴ προέρ-

χεται καὶ ἕνα κείμενο τοῦ γνωστοῦ ἕλληνα ἐμπόρου τῆς διασπορᾶς, τοῦ 

Ἰωάννη Πρίγκου ὁ ὁποῖος γράφει ἀπὸ τὴν Ὁλλανδία: 

   «Καὶ ἀφοῦ εἶδε ἕνας ὀρθόδοξος αὐτὴν τὴν παράταξιν, ἀπερνῶντας 

ὁ πρίντζιπας χαιρετῶντας ὅλους τοὺς στεκάμενους δεξιὰ καὶ ἡ 

πριντζέσα τοὺς ἀριστερά, ἐπεριχύθη δάκρυα ὁ Ρωμαῖος ὁποὺ τοῦτα 

γράφει:

    »Οἷς κρίμασι Κύριε, εἶπε, καὶ διατὶ ἐμεῖς νὰ εἴμεστε ἀπὸ κάτω ἀπὸ τὸν 

Τοῦρκο, καὶ διατὶ ἐμεῖς νὰ εἴμεστε ὑπόδουλοι καὶ νὰ μὴ ἔχωμε καθὼς 

ἐτοῦτοι βασίλειο καὶ ἐλευθερία; ἔλεος σὺ κύριε, ὅπου ἐλευθέρωσες 

ταὸν Ἰσραηλιτικὸν λαὸν ἀπὸ τὴν δουλείαν τοῦ Φαραώ, ἐλευθέρωσε 

καὶ ἐμᾶς τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς ἀπὸ τὸν Τοῦρκο… Ὁ Θεὸς νὰ 

γίνῃ καὶ εἰς ἐμᾶς ἔλεος νὰ ἐλευθερωθῇ τὸ γένος ἀπὸ τὸν Ἀγαρινόν, 

ὁ Θεὸς νὰ ἐννεύσῃ εἰς τὴν καρδίαν τῆς Βασιλείας Ρουσσίας, ὅπου 

εἶναι ὁμόπιστη, νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὸν ζυγὸν τὸν βαρὺν καὶ 

τὸν ἀβάστακτον, τὸν ἄδικον, τὸν ἅρπαγον, τὸν ἄπιστον Τοῦρκο, 

διὰ αὔξησιν, στερέωσιν τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ναὶ κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν 

γίνου ἔλεος. Ἕως πότε βασιλεύει αὐτὸ τὸ ἥμισυ φεγγάρι ὅπου 

κυριεύει τὴν πόλιν τοῦ Κωνσταντίνου; Ἀπὸ τὰ 1454(sic) ἕως τώρα 

1768, χρόνοι 314. Φτάνει Θεέ μου ἡ ὀργή σου, μακροθύμησον, 

ἀκόμη δὲν σώθηκαν οἱ ἁμαρτίες νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃς, Θεέ μου; 

Ἐπαραοργίσαμε τὴν καλοκαγαθίαν σου καὶ διὰ τοῦτο μᾶς ἔβαλες σὲ 

ὑποταγὴ τοιούτου ἀγρίου θερίου τοῦ ἀσεβοῦς Ἀγαρηνοῦ. Θεέ μου, 

νεῦσον εἰς τὲς καρδιὲς τῶν χριστιανῶν βασιλέων νὰ ὁμονοιάσουν 

νὰ ἐξαθρακίσουν αὐτὸν τὸν αἱμοβόρον λύκον, αὐτὸ τὸ ἀχόρταγο … 

ζῶο, ὁποὺ ἡ ζωή του εἶναι σὰν τοῦ χοίρου, εἰς τὴν τροφὴν καὶ τὴν 

τρυφήν, στὴν ἀδικία μὲ τὰ δοσίματά του, βάρη ἀπάνω εἰς βάρη, διὰ 

νὰ μᾶς λιγάνῃ, νὰ μᾶς ἀφανίσῃ. Θεέ μου ἀφάνισέ τον, ἂς πάγῃ αὐτὴ 

ἡ ὀργὴ ἐκεῖ, ἀπὸ ἐκεῖ ὅπου ἦλθε. Ἀσήκωσε, Θεέ μου, ἕναν ἄλλον 

Ἀλέξανδρον, ὥς ποτε ἐκεῖνος τοὺς Πέρσας ἔδιωξε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, 

ἔτζι καὶ αὐτὸν τὸν τύραννο νὰ τὸν διώξῃ, νὰ λάμψῃ πάλε(sic) ἡ 

χριστιανοσύνη στοὺς τόπους τῆς Ἑλλάδος καθὼς καὶ πρῶτα»36.

34 Ἀπὸ τὸ Προοίμιον τῆς Ἠθικῆς Φιλοσοφίας, Βενετία 1761. 

35 Ἀθ. Κομνηνός-Ὑψηλάντης, Τὰ μετὰ τὴν Ἅλωσιν, Κωνσταντινούπολη 1870, 707.

36 Ν. Ἀνδριώτης, «Τὸ χρονικὸ τοῦ Ἄμστερδαμ (τοῦ Ἰωάννη Πρίγκου)», Νέα Ἑστία, 10 
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Ἀλλὰ ἀκόμη παραπέρα τὴν ἴδια ἀντίληψη γιὰ τὴν σύνδεση τῶν Ἑλλή-

νων τῆς ἐποχῆς τους μὲ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες φαίνεται πὼς εἶχαν καὶ 

οἱ Τοῦρκοι37. Σὲ ἕναν διάλογο, ποὺ ἐντάσσεται στὴν εὐρύτερη κατηγορία 

τῶν ἀντιμουσουλμανικῶν κειμένων τῆς Τουρκοκρατίας, ἀνάμεσα στὸν 

Παναγιωτάκη Νικούσιο καὶ τὸν τοῦρκο σοφὸ Βανῆ ἐφέντη σχετικὰ μὲ 

τὴν ἀπόδειξη τῆς ἀληθοῦς πίστης ἀνάμεσα στὸν Μωαμεθανισμὸ καὶ τὸν 

Χριστιανισμὸ ἀνάμεσα στὰ ἐπιχειρήματα ποὺ φέρνει ὁ Βανῆς προκειμένου 

νὰ πείσει τὸν Νικούσιο νὰ γίνει μουσουλμάνος εἶναι καὶ τὸ γεγονὸς πὼς οἱ 

πρόγονοι τοῦ ἕλληνα δραγομάνου δὲν ἦταν χριστιανοί. 

«Λέγει ὁ Βανής. Πόθεν πιστεύετε ἐσεῖς πῶς ὁ Ἰησοῦς ἔκαμεν αὐτὰ 

ὁποῦ λέγεις; – Λέγει ὁ Παναγιώτης. Ἐκ τῆς κοινῆς καὶ πολυχρονίου 

παραδώσεως, ἡ ὁποῖα εἶναι τόσον ἀληθὴς καὶ ἰσχυρά, ὁποῦ ἔκαμε 

τὸν κόσμον ὅλον σχεδὸν καὶ ἐπίστευσεν, καὶ ἦλθον εἰς τὴν πίστιν 

τοῦ Χριστοῦ. – Λέγει ὁ Βανής. Ποῖοι εἶναι αὐτοὶ ὁποῦ ἦλθον, ἢ εἶδον 

τὰ ὅσα λέγεις ἐσὺ διὰ τὸν Ἰησοῦν, ἐὰν εἶναι ἀληθηνά, δίχως νὰ τὰ 

ἐπαράδωσαν ἕως ἐσένα; – Λέγει ὁ Παναγιώτης. Οἱ πρόγονοί μου. 

– Καὶ ὁ Βανὴς εἶπε. Καὶ ἦσαν οἱ πρόγονοί σου ἕως τὸν καιρὸν τοῦ 

Χριστοῦ; Καὶ ἂν ἦσαν, τί θρησκείας ἦσαν; – Λέγει ὁ Παναγιώτης. 

Βέβαιον εἶναι, πὼς ἦσαν εἰς τὸν καιρὸν τοῦ Χριστοῦ οἱ πρόγονοί 

μου, ἐπειδὴ εἶμαι ἀπόγονος τοῦ Ἀδάμ· ἀμὴ εἰς ποίαν θρησκείαν ἦσαν 

τότε, δὲν ἰξεύρω, ὅμως ἐπειδὴ εἶμαι  Ἕλλην ἐνδεχόμενον εἶναι, πὼς 

ἦτον εἰδωλολάτραι· καὶ βλέπωντας τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν 

Ἀποστόλων, τὸν ἐπίστευσαν διὰ Θεὸν ἀληθινόν, καὶ ἐδέχθηκαν τὸ 

εὐαγγέλιον. Καὶ αὕτη εἶναι ἡ παράδοσις ὁποῦ ἦλθεν εἰς ἐμένα καὶ 

εἶμαι χριστιανός»38. 

Τὰ παραπάνω, παρότι ἀποτελοῦν μία πρώτη συναγωγὴ πηγῶν τῶν 

χρόνων τῆς Τουρκοκρατίας ποὺ ἀναφέρονται στὸ ζήτημα τῆς σχέσης 

ἀρχαίων, βυζαντινῶν καὶ νεωτέρων  Ἑλλήνων, ἐντούτοις μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ 

ὑποστηρίξουμε πὼς πολὺ πρὶν τὸν Κ. Παπαρρηγόπουλο ἡ ἑλληνικὴ λογιο-

σύνη θεωροῦσε τόσο τὸ βυζαντινὸ ὅσο καὶ τὸ ἀρχαιοελληνικὸ παρελθὸν 

«δικό» της. Γιὰ νὰ εἴμαστε ἀκριβέστεροι θὰ πρέπει νὰ σημειώσουμε πὼς σὲ 

(1931), 852.

37 Βλ. γιὰ παράδειγμα ὅσα γράφει ὁ τοῦρκος περιηγητὴς τοῦ 17ου αἰ. Ἐβλιὰ Τσελεμπῆ 

ὅσον ἀφορᾶ τουλάχιστον τοὺς Ἀθηναίους. Σιμόπουλος, Ξένοι ταξιδιῶτες στὴν Ἑλλάδα 

333-1700, 593.

38 «Παναγιώτου Νικουσίου τοῦ γεγονότος διερμηνευτοῦ τῆς ὀθωμανικῆς αὐλῆς ἡ μετὰ 

τοῦ σοφοῦ ὀθωμανοῦ Βανῆ ἐφέντου, διδασκάλου καὶ ἱεροκήρυκος τοῦ σουλτάνου 

Μεχμέτου Δ΄ τεθρυλλημένη διάλεξις περὶ τῆς χριστιανικῆς πίστεως», ἐκδ. Ἰωάννης 

Σακκελίων, Πανδώρα, τόμ. ΙΗ΄, φυλ. 427, 1 Ἰανουαρίου 1868, 368-369.  
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ὁλόκληρη τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας αὐτὴ ἡ σχέση μὲ τοὺς προγό-

νους ὑπῆρξε κοινὸς τόπος, τὸν ὁποῖο βέβαια σὲ καμία περίπτωση δὲν 

ἐπινόησε ὁ Παπαρρηγόπουλος· ἁπλῶς ὁ τελευταῖος τὸν ἐπαναδιατύπωσε 

ἐπιτυχῶς μέσα στὴν καινὴ τότε πραγματικότητα τοῦ ἐθνικοῦ κράτους. 

•
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Las relaciones anglo-griegas vistas desde la óptica española. 

Del establecimiento inicial a las guerras balcánicas (1833-1913) 

Matilde Morcillo

PLANTEAMIENTO

Las relaciones anglo-griegas comenzaron desde el mismo momento de 

la guerra de la Independencia griega en 1821, dado que ésta no la podía 

ganar Grecia sin la intervención armada de las potencias extranjeras, Ingla-

terra principalmente.

Los diferentes Estados europeos se decidieron a intervenir tanto por 

simpatías a la causa helénica, como en aras de la estabilidad en la zona. 

También para asegurar el comercio en el Egeo, puesto en peligro por el 

corso griego y las represalias turcas.1 Por último, para apagar a una opinión 

pública ardiente pro-helénica.2 

Sabido es que entre 1827 y 1829 se producía la participación de los 

Estados europeos y que el gobierno Provisional griego elegía a sir Richard 

Church y Lord Cochrane para el mando de las fuerzas helenas en tierra y 

mar. Terminada la contienda en 1830, Grecia era reconocida como reino 

independiente por la Convención de Londres de 7 de mayo de 1832, 

quedando estipulado que las Cortes de Gran Bretaña, Francia y Rusia se 

encargarían de escoger un soberano para Grecia. En defi nitiva, la política 

interna helena quedó supeditada a las grandes potencias, cuya consecuen-

cia inmediata fue el paso a nación subordinada y dependiente diplomática-

mente de los intereses y voluntades de éstas.

1 Archivo Ministerio Asuntos Exteriores = A.M.A.E.: Correspondencia (Grecia), legajo 

1601: Despacho dirigido por el encargado de negocios de España en Grecia al minis-

tro de Estado, Atenas, 10 de septiembre de 1841; ALBERICH, J.: “El contrabandista y su 

ofi cio en el siglo XIX”, Revista Gades, nº. 14, Cádiz, 1986; DOUIN, G.: La Mediterranée 

de 1803-1805. Pirates et corsaires aux îles Joniennes, Plon Nourit, París, 1917.

2 HOWE, S.H.: An historical Sketch of Greek Revolution, cfr. por  Manuel Espadas 

Burgos, Hispania, vol. XXVIII, Consejo Superior Investigaciones Científi cas, Madrid, 

1968, p. 472; A.M.A.E.: Correspondencia (Grecia), legajo 1604: Despacho dirigido por 

el ministro residente de España en Grecia al ministro de Estado, Atenas, 19 de julio de 

1896.

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



I. RELACIONES ANGLO-GRIEGAS

En 1833 Grecia establecía relaciones diplomáticas con el Reino Unido.3 

Aunque el inicio de las mismas estuvo marcado por la armonía y el buen 

entendimiento, no tardarían en surgir las primeras difi cultades, provo-

cando la consiguiente tirantez, que por otra parte sería una constante más 

o menos regular a lo largo de ellas.

1.1. Enfriamiento de las relaciones. Reclamaciones británicas
Quizá, el incidente más llamativo ocurrido durante los primeros años 

de las relaciones anglo-griegas fuera el de las reclamaciones británicas a 

Grecia en 1849, al fi nalizar el plazo fi jado por Inglaterra para que Grecia 

satisfi ciese dichas reclamaciones, a las que aludiremos después, que el Reino 

Unido reivindicaba por el comportamiento de ciertos empleados griegos, 

que, abusando de su autoridad habían maltratado a unos súbditos británi-

cos. La contestación evasiva y poco convincente del gabinete ateniense fue 

más que sufi ciente para que Gran Bretaña retirase su legación de Atenas y 

bloquease los puertos griegos en 1850.4

Dada la trascendencia de estas reclamaciones, que estuvieron a punto de 

romper las relaciones anglo-griegas, creemos conveniente citarlas aquí. 

Las reclamaciones que el gobierno británico de Palmerston solicitaba al 

griego eran las siguientes:

1ª. El asunto de varios judíos que fueron maltratados en Patras en 1847.

2ª. La cuestión de unos jónicos que igualmente habían sido castigados 

en la misma época en Pirgos.

3ª. Sobre el acto de bandidaje en Salcina en 1846, en perjuicio de 

ciertos barcos jónicos. Los bandidos fueron considerados como 

pertenecientes a la armada griega.

4ª. El saqueo de la casa del judío David Pacífi co en 1847.

5ª. El caso de Finlay que compró un terreno y pedía la indemnización.

3 Archivo Histórico Nacional = A.H.N.: Estado, legajo. 5988: Copia de la Convención de 

Londres dirigida por el ministro de Estado al embajador de París, Madrid, 21 de febrero 

de 1833.

4 A.M.A.E.: Correspondencia (Grecia), legajo 1601: Despacho dirigido por el encargado 

de negocios de España en Grecia al ministro de Estado, Patras, 11 de junio de 1839; 

A.M.A.E.: Política (Grecia), legajo 2516: Despacho dirigido por el encargado de nego-

cios de España en Grecia al ministro de Estado, Atenas, 15 de enero de 1850.
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6ª. La reivindicación de las islas de Cervi y Sapienza, pertenecientes al 

Estado de las islas Jónicas.
De estas reclamaciones, la más importante, sin duda, era la del judío 

David Pacífi co, nacido en Gibraltar, pero que había tenido anteriormente 
otras nacionalidades, primero española, luego portuguesa y en el momento 
del incidente inglesa, por la destrucción de su casa en Atenas el Sábado 
Santo, 4 de abril de 1847, por la turba  ateniense, en momentos de un esta-
llido de fanatismo religioso.5 

Todo esto era maniobra de unos funcionarios del norte de Grecia, que 
supieron aprovechar estos incidentes para utilizarlos contra el gobierno 
heleno, y lo que en principio no presentaba carácter grave y que hubiera 
podido terminar con los traslados de esos agentes –que más que nada se 
debía a la falta de experiencia de los mismos–, fi nalizó en un serio enfrenta-
miento entre ambas naciones y el consiguiente enfriamiento de las relacio-
nes diplomáticas. El incidente del judío David Pacífi co fue uno de los casos 
más llamativos de intromisión en los asuntos internos de Grecia de las 
potencias protectoras Francia, Inglaterra y Rusia hasta la abolición ofi cial, 
en 1923,  de la garantía de protección acordada en 1832.6 

El 19 de enero de 1850, el ministro inglés abandonaba la legación en 
Atenas, al propio tiempo que el comandante de las fuerzas navales de Gran 
Bretaña embargaba y conducía a Salamina el vapor de guerra “Otón” y 
varias lanchas cañoneras ancladas en El Pireo. El día 21 impedía la entrada 
y salida de buques mercantes en dicho puerto, si bien, por la noche decla-
raba el libre comercio.

Tal situación puso a Grecia en estado de alerta. No podía permitir el 
embargo de sus barcos, habida cuenta de lo perjudicial que resultaría para 
la economía del país. Ello llevó al gabinete ateniense a solicitar la media-
ción de Francia y Rusia, lo que provocó las más enérgicas protestas de Gran 
Bretaña, que veía que la cuestión se le podía escapar de las manos, cuando 
su objetivo inicial había sido obtener todo tipo de satisfacciones materiales.7

La respuesta británica no pudo ser más drástica. Todos los barcos grie-
gos anclados en El Pireo, tras ser arrojados sus tripulantes, fueron condu-
cidos a Salamina. Únicamente permanecieron varios vapores ingleses, uno 
de guerra francés y cinco mercantes extranjeros de vela. Como caso excep-

cional cabe señalar la presencia de dos buques helenos, cuyos cargadores 

5 VACALÓPOULOS, A. E. Historia de Grecia Moderna, 1204-1985. Traducción de Niki-

foros Nikolaides Alejandro Zorbas D. Universidad de Chile,  1995, p. 205.

6 CLOGG, R.: Historia de Grecia, traducción de Helena Aixendri, Cambridge, Univerity 

Press, Madrid, 1998, p. 67.    

7 A.M.A.E.: Política (Grecia), legajo 2516: Despacho dirigido por el cónsul general de 

España en Grecia al ministro de Estado, Pireo de Atenas, 22 de enero de 1850.
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simpatizaban con el partido inglés.

No muy lejos de allí una comisión de ministros griegos se disponía a 

viajar por Europa para obtener la ayuda de las grandes potencias. El subse-

cretario de Relaciones Exteriores, perteneciente al partido francés, fue a 

Constantinopla; Tricoupis, senador del partido inglés, a París y Zografos, 

del ruso, a San Petersburgo. Estos dos últimos tenían como misión pedir de 

nuevo la intervención de Francia y Rusia, que, como naciones signatarias 

de la Convención de Londres de 1832, deberían censurar aquellas medidas 

consideradas atentatorias a los derechos de Grecia.8

El gobierno francés envió para tal fi n al agente Gross, celebrándose una 

entrevista entre este último y el ministro inglés Wyse en El Pireo, a bordo 

del vapor de guerra “La Vedette”, si bien no tomarían decisión alguna en 

tanto en cuanto Rusia no diera el visto bueno.9

Esta forma brutal de proceder de Inglaterra iba en contra del Derecho 

Internacional, lo que produjo una reacción inmediata de condena en la 

opinión pública, no solo griega, como era natural, sino también europea 

e incluso inglesa. El diario Times de Londres califi caba este acto como un 

estigma indeleble para el nombre de Inglaterra. El pueblo griego no tuvo más 

remedio que aceptar como pudo aquella humillación, pero el despertar de 

la opinión pública, al menos, sirvió, junto con la intervención de Francia y 

la protesta amenazante de Rusia, para que el gobierno inglés moderara sus 

exigencias y llegara a un cierto arreglo con el gobierno griego.10    

Las negociaciones discurrieron lentamente y en secreto. Según se dijo 

por entonces, el Reino Unido se conformaría con 180.000 dracmas, canti-

dad insignifi cante comparada con el millón y medio que en un princi-

pio había reclamado. Ello demostraba que el dinero era sólo un pretexto 

y que lo único que pretendía era crear malestar y desasosiego en la polí-

tica interna helena. En cualquier caso, el gobierno inglés decidió levantar el 

bloqueo y el griego, pedir un préstamo para pagar a Inglaterra.11

Finalmente, Grecia accedió a dar una satisfacción a Gran Bretaña. Una 

vez más el deseo de imponer Inglaterra su santa voluntad como primera 

8 MORCILLO, M.: Las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Grecia. Visión 

española de la Historia de Grecia (1833-1913), Servicio de Publicaciones de la Universi-

dad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1997, p. 12.

9 A.M.A.E.: Política (Grecia), legajo 2516: Despacho dirigido por el cónsul general de 

España en Grecia al ministro de Estado, Pireo de Atenas, 22 de enero de 1850, Atenas, 

28 de marzo de 1850.

10 VACALÓPOULOS, A. E. Historia de Grecia Moderna, 1204-1985..., p. 206.

11 A.M.A.E.: Política (Grecia), legajo 2516: Despacho dirigido por el cónsul general de 

España en Grecia al ministro de Estado, Atenas, 28 de marzo de 1850.
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potencia naval se sobrepuso a cualquier otra consideración.12 

De las reclamaciones anteriormente expuestas, las dos que consiguieron 

rebaja en el ultimátum fueron la de Finlay y la del judío David Pacífi co y, 

sin embargo, el primero recibió 30.000 dracmas por un terreno que le había 

costado 300. La mayor parte de la disminución del segundo dependía de 

las averiguaciones que se hiciesen acerca de la existencia de ciertos pape-

les de crédito que se encontraban en poder del judío, pero que no pudieron 

ser localizados, por lo que a efectos de pago, Grecia tuvo que entregar hasta 

el último dracma de los exigidos por Inglaterra. Es decir, 200.000 dracmas 

por los destrozos causados en casa del querellante, más 500 libras esterlinas 

por el insulto hecho a Gran Bretaña en la persona del agraciado.13

Por último, tras numerosas y laboriosas gestiones se llegó al fi nal de la 

cuestión anglo-griega. Las dos naciones implicadas quedaron satisfechas. 

Grecia por haber solucionado el confl icto sin la ayuda de Rusia, y el Reino 

Unido por cumplir un acto de venganza, contrapeso a la creciente infl uen-

cia rusa en los Balcanes.

En este contexto deben entenderse las relaciones anglo-griegas de la 

segunda mitad de la centuria decimonónica, si bien, lo más signifi cativo de 

las mismas fue el “Aff aire” de las islas Jónicas.14

1.2. “Aff aire” de las islas Jónicas
Conocido es que con la llegada de los turcos a Europa en el siglo XIV, 

el mapa político europeo experimentaría grandes transformaciones. Los 

Estados latinos fueron cayendo poco a poco durante la centuria decimo-

quinta. Hacia 1449 Grecia estaba bajo control de los otomanos, y en 1479 

éstos extendieron su poder hasta las islas Jónicas, que no conservarían por 

mucho tiempo, pasando a manos venecianas hasta la extinción de la Repú-

blica de Venecia en 1797 en que fueron ocupadas por los franceses. Como 

se sabe, el 17 de octubre de 1797 Napoleón, muy cerca de Trieste, fi rmaba 

con Austria el Acuerdo de Campoformio. Por este Acuerdo, la República de 

Venecia quedaba dividida entre Austria, la República Cisalpina15 y Francia, 

que se hacía cargo de la Administración de las Islas Jónicas -en poder de 

12 REYNOLDS, P.A.: Introducción al estudio de las Relaciones Internacionales, Tecnos, 

Madrid,  p. 97. 

13 A.M.A.E.: Sección Política (Grecia), legajo 2516: Despacho dirigido por el cónsul de 

España en Grecia al ministro de Estado, Atenas, enero de 1850.

14 MORCILLO, M.: Las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Grecia. Visión 

española de la Historia de Grecia (1833-1913)..., p. 52.

15 Cisalpina: Desaparecido Estado al norte de Italia creado por Napoleón el 9 de julio de 

1797. Su capital fue Milán.
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Venecia- y obtenía de facto el dominio del Mediterráneo oriental.16

El miedo común a la intromisión francesa en Grecia todavía unió más, 

durante un breve tiempo, a los irreconciliables adversarios, el zar y el sultán. 

Francia fue obligada a evacuar las islas al año siguiente y en 1800 se convir-

tieron en una República federal bajo la protección conjunta de Rusia y 

Turquía, quienes no tardaron en hacerse la guerra entre sí. En 1807 las islas 

fueron cedidas a Francia.17 Después, dichas islas, tras el Tratado de Viena de 

1815, se convirtieron en un Estado nominalmente independiente, libre de 

la infl uencia del Imperio otomano, aunque bajo el protectorado de Inglate-

rra, permaneciendo así hasta 1864 en que fueron incorporadas a Grecia.18.

Desde 1863 se venía estudiando en Viena la posibilidad de una cesión 

de las islas al reino heleno o el abandono del protectorado inglés sobre las 

mismas. Ahora bien, la cosa no era tan fácil como en un principio quisie-

ron hacer creer los diplomáticos reunidos en la capital austriaca, y más 

de una potencia saldría perjudicada. Si Gran Bretaña abandonaba Corfú, 

dejaba en cierto modo la vigilancia del Adriático, poniendo en peligro la 

seguridad de las costas danubianas, con la Italia revolucionaria enfrente, al 

propio tiempo que se incrementaría el gasto para la defensa marítima de 

las mismas.19

En cualquier caso, las negociaciones siguieron su curso. El primer 

ministro de Austria, conde de Rechberg, anunciaba que el comité de Viena 

había conseguido en unas conferencias celebradas en Inglaterra, basándose 

en un tratado ya ajustado entre las potencias signatarias de Austria, Gran 

Bretaña, Prusia y Rusia el 5 de noviembre de 1815, y que en breve se espe-

raba su fi rma, los siguientes puntos:

1º. Que se estipulase la demolición de las fortalezas de Corfú y que allí 

permaneciesen las tropas inglesas hasta después de verifi carse la 

misma.

2º. Que se neutralizase el territorio de las islas, es decir, que no se 

admitiese más fuerza armada en él que la necesaria para mantener 

el orden público.

3º. Que se mantuviesen en pie todos los acuerdos anteriormente 

celebrados con el gobierno de los isleños.

16 MORCILLO, M.: “Resurgimiento de Grecia en el mundo contemporáneo, II Jornadas 

eslavas, Granada, 2008. En prensa.

17 HEURTLEY y otros: Breve historia de Grecia. Espasa Calpe, Madrid, 1969, pp. 101 y sigs; 

RENOUVIN, P.: Historia de las Relaciones Internacionales. Akal, Madrid, 1982, p. 82.

18 FORSTER, E.: A short history of Modern Greece..., p. 18.

19 A.M.A.E.: Política (Grecia), legajo 2516: Despacho dirigido por el ministro plenipoten-

ciario de España en Viena al ministro de Estado, Viena, 3 de noviembre de 1863.
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4º. El derecho de cabotaje con las islas quedaría en favor de la marina 

mercante austriaca.

El Comité de Viena obtuvo, en defi nitiva, que se descartase del Tratado 

cualquier alusión al cambio dinástico habido en Grecia,20 – como es sabido, 

el primer soberano de la Grecia moderna, Otón I, había sido derribado tras 

una revolución en 186221 – reservándose los arreglos que exigía para un 

convenio particular entre Gran Bretaña y el nuevo soberano Jorge I, al que 

podrían más tarde adherirse las otras naciones.

No parecía, sin embargo, muy fi able la actitud inglesa respecto al aban-

dono de las islas, habida cuenta la resolución del Senado jónico de no 

sancionar semejante cesión, sino bajo condición de conservar las fortalezas 

de Corfú, contra la cual, según afi rmó el conde de Rechberg, había protes-

tado desde un principio la Puerta otomana; de la terminante oposición del 

mismo Senado a votar la estipulada contribución de 10.000 libras esterlinas 

para la lista civil del nuevo monarca y, por último, la decisión de la reina 

Victoria de aplazar a seis meses las negociaciones necesarias para la defi ni-

tiva conclusión del asunto en el Parlamento británico.22

Tras laboriosas diligencias se llegaba al fi nal del mismo, en virtud de 

un tratado fi rmado en Londres el 29 de marzo de 1864, entre el rey griego, 

Jorge I y el emperador de Francia Napoleón III de una parte y la reina Victo-

ria de Inglaterra y el zar de Rusia Alejandro II de otra.

La unión de las islas Jónicas a Grecia era un hecho consumado que 

supuso, en parte, un sacrifi cio, aunque también un medio de salir del atolla-

dero diplomático, además de una liberación de la carga de gobernar ante 

una Asamblea unionista helena.

Al principio, los isleños lograron más satisfacción moral que mate-

rial. Las clases altas estaban descontentas y el clero se opuso a la inevita-

ble transferencia de autoridad del patriarca de Constantinopla al sínodo de 

Atenas.23 Tampoco vieron los empleados de la Administración jónica con 

júbilo y regocijo la cesión, pues temían que pudieran peligrar sus condicio-

nes sociales con el traspaso de poderes.

Con todo, la unión constituyó un gesto sin precedentes por parte de una 

gran potencia y una inmensa ventaja para Grecia en riqueza, población y 

20 Ibídem: Despacho dirigido por el ministro plenipotenciario de España en Viena al 

ministro de Estado, Viena, 3 de noviembre de 1863.

21 MORCILLO, M.: Las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Grecia. Visión 

española de la Historia de Grecia (1833-1913), pp. 86-89. 

22 A.M.A.E.: Política (Grecia), legajo 2516: Despacho dirigido por el ministro plenipoten-

ciario de España en Viena al ministro de Estado, Viena, 3 de noviembre de 1863.

23 A.M.A.E.: Correspondencia (Corfú), legajo 1878: Despacho dirigido por el cónsul gene-

ral de España en Corfú al ministro de Asuntos Exteriores, Corfú, 21 de mayo de 1864.

451Las relaciones anglo-griegas vistas desde la óptica española (1833-1913)



prestigio, así como la fusión de una cultura aristocrática nunca sometida a 

los turcos y arraigada en los siglos del gobierno veneciano.

1.3. Apoyo a Grecia en su proceso de reunifi cación nacional: 
incorporación de Creta.

Cuando los turcos ocuparon la Grecia continental en el siglo XV -excepto 
Morea, que no lo sería hasta un tiempo después- Creta quedó fuera de su 
alcance, no siendo anexionada hasta 1669.24 Con anterioridad, la isla había 
permanecido independiente primero y vinculada a Venecia más tarde hasta 
su incorporación a Turquía ese mismo año, para después ser defi nitiva-
mente cedida a Grecia en 1912.

El Congreso de Berlín había calmado los exasperados ánimos de 
los griegos con promesas que nunca se cumplieron.25 Tras el desengaño 
comenzarían las movilizaciones. En 1881 Grecia recuperaba Tesalia; pero 
el incidente más grave estallaba en Creta y lo que en un principio parecía 
un simple enfrentamiento turco-cretense terminó por internacionalizarse.

Si bien, los síntomas de malestar venían desde mucho antes. En 1866 la 
situación en la isla era deplorable. Los sufrimientos que padecían los cris-
tianos, junto a las vejaciones del sultán y la falta de justicia por parte de la 
Puerta, acaparaban la atención universal.26

No pasaría mucho tiempo en surgir las primeras reacciones frente a 
aquella situación. Mientras, en Patras, la casa del cónsul otomano era asal-
tada por el pueblo. En la isla, numerosos candiotas se habían sublevado, al 
propio tiempo que se recogían armas y dinero en favor de los mismos.27 
Nada parecía detener a los insurrectos, que armados peleaban al grito de 
“vivan las naciones protectoras”, aún cuando la posición de éstas no estaba 
bien defi nida. Si Francia y Rusia parecían dispuestas a apoyar a los creten-
ses, de Gran Bretaña no se sabía cuál sería su línea política a seguir.

Los actos de crueldad y salvajismo que se venían cometiendo tras los 
últimos enfrentamientos provocó la intervención de las grandes potencias.28 
Una escuadra internacional, compuesta por varios navíos ingleses, cuatro 
italianos, dos austriacos, dos alemanes y dos rusos arribó en aguas creten-
ses. Francia todavía no había mandado ninguno.29 Grecia quiso aprovechar 

24 HEURTLEY y otros: Breve historia de Grecia..., p. 102.

25 RENOUVIN, P.: Historia de las Relaciones Internacionales..., pp. 384-385.

26 SONYEL, S.R.: Th e turk-greek confl ict. Th e Cyprus turkish Cultural Association, Ankara, 

1985, p. 4; FORSTER, E.: A short history of Modern Greece..., p. 21.

27 A.M.A.E.: Correspondencia (Atenas), legajo 1826: Despacho dirigido por el ministro 

residente de España en Grecia al ministro de Estado, Atenas, 12 de agosto de 1866.

28 Ibídem: Atenas, 12 de agosto de 1866.

29 Ibídem: Despacho dirigido por el ministro residente de España en Grecia al ministro de 
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la presencia de dicha escuadra para concienciar a Europa de que el someti-

miento cretense al sultán no podía continuar en aquellas condiciones.

Una vez más, el todavía poderoso Imperio otomano debía seguir 

contando con un gran apoyo cuando declaraba que haría caso omiso a las 

reclamaciones de los candiotas por considerarlas excesivas, habida cuenta 

que fueron sufi cientes las otorgadas en el convenio de Kalepsas. No opinaba, 

sin embargo, lo mismo respecto a las atrocidades y asesinatos que se venían 

cometiendo cada vez con más frecuencia en Candía.30

Algunos pensaban que detrás de todos aquellos incidentes se encon-

traba Inglaterra. Incluso aseguraban que Gran Bretaña tenía algunos parti-

darios entre los musulmanes y renegados candiotas, que preferían gustosos 

el dominio británico al del sultán. Es más, se llegó a rumorear la idea de un 

protectorado inglés sobre los cretenses otomanos más importantes. De ser 

esto cierto no se descartaba la posibilidad de que Grecia interviniera.31

En cualquier caso, la anarquía que reinaba en la isla era tal, que en el 

momento menos esperado podía estallar la revolución. Los dos partidos 

que antes luchaban entre sí se habían unido contra el musulmán. Temiendo 

lo peor los candiotas enviaban a sus familias a la montaña, desembarcando 

en los puertos griegos gran número de fugitivos, en su mayor parte ancia-

nos, mujeres y niños.

Con la llegada a la isla del mariscal Chakir Pachá, como gobernador, 

se declaraba el estado de sitio y alerta roja en la zona. No lejos de allí, en 

el seno del gabinete ateniense se estudiaba la situación. Si Grecia se deci-

día a intervenir se encontraba con que no podía contar con el apoyo de las 

naciones europeas, al propio tiempo que se vería amenazada por Turquía, 

en un momento en que las relaciones turco-helénicas estaban atravesando 

serias difi cultades.

No fue necesario que el gobierno de Atenas adoptara decisión alguna. 

Después de varios enfrentamientos quedó restablecido el orden en todos 

los distritos de la isla, con el sometimiento de los cretenses a las autorida-

des turcas, sin ofrecer la más mínima resistencia. De nuevo, el deseo de las 

grandes potencias de impedir que Grecia interviniera en Turquía se sobre-

puso a cualquier otra consideración.

No faltaron opiniones a favor y en contra al respecto. Mientras la prensa 

helena lo atribuía no a la habilidad diplomática ni a la fi rmeza del comisa-

Estado, Atenas, 1 de marzo de 1866

30 A.M.A.E.: Correspondencia (Grecia), legajo 1603: Despacho dirigido por el ministro 

residente de España en Grecia al ministro de Estado, Atenas, 8 de julio de 1887.

31 Ibídem: Despacho dirigido por el ministro residente de España en Grecia al ministro de 

Estado, Atenas, 8 de julio de 1887.
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rio turco Chakir Pachá, sino a la actitud del gabinete griego que tan efi caz-

mente había contribuido a descorazonar a los patriotas candiotas;32 la 

oposición atacaba violentamente al gobierno acusándole de haber abando-

nado los intereses más sagrados de la patria, de ahogar los principios más 

puros del helenismo, de renegar de sus tradiciones, etc. Frente a ataques tan 

duros, el ejecutivo trató de justifi car la no intervención alegando que no 

solamente se trataba de Creta, sino de Macedonia, El Épiro, etc. y que no 

podía sacrifi car a los candiotas por el deseo de los helenos de separarse del 

yugo otomano.33

En medio del confl icto turco-cretense, la presencia de una potencia 

neutral como Alemania fue decisiva, y aunque no sirvió para solucionar 

la cuestión, sí intercedió ante el sultán para que hiciese concesiones a los 

cristianos e incluso intervino en la fi rma de la prometida amnistía, que 

según creía el ministro de Asuntos Exteriores griego sería ilusoria, dado 

que quedarían excluidos de ella numerosos delincuentes acusados de deli-

tos políticos y los que ya hubieran sido condenados.34

Todo ello fueron motivos más que sufi cientes para provocar una nueva 

insurrección, cuya fi nalidad era presionar a Grecia para que se movilizase. 

Al menos así lo veían los refugiados cretenses en Atenas, que aprovechando 

su presencia en la capital quisieron concienciar a los representantes extran-

jeros acreditados allí de la situación que estaba atravesando la isla.35

Europa no consentiría que se alterase la paz, habida cuenta que consi-

deraba sufi cientes las concesiones otorgadas por el sultán. No prestaría su 

apoyo y simpatía a los insurrectos si persistían en su actitud revolucionaria 

y en querer obtener más ventajas por las armas.36 Una vez más, Grecia se 

subordinó a los intereses de las grandes potencias.

Se sabe que en 1898 una parte del problema cretense quedó solucionado 

con el nombramiento del príncipe Jorge como alto comisario de la isla de 

Creta. La crisis del Próximo Oriente de 1908 vino a alterar el orden estable-

cido, provocando otra reclamación todavía prematura de la unión a Grecia, 

que se haría realidad, como es conocido, al fi nal de las guerras balcánicas 

32 Ibídem: Despacho dirigido por el ministro residente de España en Grecia al ministro de 

Estado Atenas, 16 de septiembre de 1889.

33 Ibídem:  Despacho dirigido por el ministro residente de España en Grecia al ministro de 

Estado, Atenas, 16 de septiembre de 1889.

34 Ibídem: Despacho dirigido por el ministro residente de España en Grecia al ministro de 

Estado Atenas, 23 de noviembre de 1889.

35 Ibídem: Despacho dirigido por el ministro residente de España en Grecia al ministro de 

Estado Atenas, 4 de enero de 1890.

36 A.M.A.E.: Correspondencia (Grecia), legajo 1604: Despacho dirigido por el ministro 

residente de España en Grecia al ministro de Estado, Atenas, 19 de julio de 1896.
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(1912-1913), donde los griegos, búlgaros y serbios lograron arrebatar a los 

turcos extensas posesiones, limitando el Imperio otomano a sus actuales 

fronteras balcánicas.

Grecia, en particular, consiguió anexionarse parte de Macedonia, El 

Épiro y Creta, además de lo que había incorporado en anteriores moviliza-

ciones. Es decir, que el reino heleno extendió la superfi cie de su territorio, 

pasando de los 50.000 Km2. que contaba a la llegada de Otón I en 1833, a 

los 116.000 Km2. al fi nal del reinado de Jorge I en 1913.37

En suma, Grecia triunfó en 1912 frente a Turquía. Un año después, frente 

a Bulgaria. Ahora bien, a pesar del engrandecimiento de 1913, fue una de 

las potencias vencedoras más pequeñas. Se habían cumplido, en defi nitiva, 

gran parte de los sueños de los helenos o, como señalaba Sonyel,38 de la 

“Gran Idea”. Al respecto, decía Venizelos: “Todas las tierras habitadas por la 

raza helena deberían pasar –y pasarán– a la soberanía de Grecia”.39 

•

37 Ibídem: Despacho dirigido por el ministro residente de España en Grecia al ministro de 

Estado, Atenas, 19 de julio de 1896.

38 Ibídem: Despacho dirigido por el ministro residente de España en Grecia al ministro de 

Estado, Atenas, 19 de julio de 1896.

39 MORCILLO; M.: “Actitud de Grecia ante la Primera Guerra Mundial”, Erytheia, nº. 28, 

Asociación cultural Hispano-Helénica, Madrid, 2007, p. 326; A.M.A.E.: Correspon-

dencia (Grecia), legajo 1604: Despacho dirigido por el ministro residente de España en 

Grecia al ministro de Estado, Atenas, 19 de julio de 1896.
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Naming the Void: the Invention of Byzantium 

in the Greek Enlightenment

Stratos Myrogiannis

In this paper I set out to trace the historical process of the theoretical assim-

ilation of Byzantium into Greek historical consciousness during the Greek 

Enlightenment. Due to the nature of the subject, I am going to present an 

overview rather than a detailed analysis. So far, the established view is that 

Byzantium as a historical era became a distinctive part of Greek history 

thanks to the remarkable work of two of the most prominent scholars of 

Greek Romantic historiography, that is, Spyridon Zambelios and chiefl y 

Konstantinos Paparrigopoulos, the ‘ΖαμπελιοΠαπαρρηγοπούλειος σχολή’ 

as Koumanoudis called it, not without a refi ned sense of humour.1 I will 

try to revise this widespread stance by reviewing those works of the Greek 

Enlightenment which show an interest in history. Of course, it is undis-

puted that modern scientifi c historiography was only developed in the 

nineteenth century. Nevertheless, Greek-speaking intellectuals had already 

attempted to secularise and rearrange the history of Greek-speaking people 

by distancing themselves from the previous religious chronicles. In their 

eff orts to construct a linear secularised history of the Greek genos, these 

scholars inevitably faced a historical void: the Greek Middle Ages. Next, 

I discuss what kind of answers they off ered as potential solutions to this 

problem.        

Leaving aside the numerous religious chronicles which continued to 

circulate among the Greeks during the eighteenth century,2 I will start with 

Meletios (Michail Mitrou), the Archbishop of Athens. Meletios wrote a 

geographical work entitled Γεωγραφία Παλαιά και Νέα (1728), describing 

inter alia the history and geography of the Greek lands of his time. Stimu-

lated by the antiquarian movement, which was widespread in Europe, he 

1 Dimaras (1994: 460) traces Koumanoudis’s term in 1851, not without hesitation. 

2 Among the widely popular religious chronicles we can enumerate Βιβλίον Ιστορικόν 

by Dorotheos Monembasias (1631), Kigalas’s, Νέα Σύνοψις Διαφόρων Ἱστοριῶν (1637), 

Eft hymios’s, Χρονικὸν τοῦ Γαλαξειδίου (1703) and Ἐπιτομὴ τῆς Ἱεροκοσμικῆς Ἱστορίας, 

compiled by Nektarios o Kris (1677).

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



was the fi rst modern geographer to chart the past of the Greek lands, thus 

off ering a diff erent interpretation in comparison to the religious chronicles. 

Meletios’s work is interesting because his otherwise old-fashioned histori-

cal narrative introduced a barely perceptible terminological shift , which in 

turn inaugurated a brand new historical canon. He called the Emperors of 

the Byzantine period, (that is, aft er the transfer of the capital from Rome 

to Constantinople in 330 AD and until the fall of the City in 1453), ‘Chris-

tian Kings of Constantinople’, as we can see in the following example which 

refers to a little village, called Katohi: ‘η Κατοχή, [η οποία] εις τον καιρόν 

των Βασιλέων Χριστιανών της Κωνσταντινουπόλεως ήτον Δεσποτάτον’. 

However, when he referred to the Roman Emperors he used the phrase 

‘Emperors of the Romans’ as can be seen in the next phrase: ‘Ιούλιος ο 

Αυτοκράτωρ των Ρωμαίων’.3 

By splitting up Roman history he deprived the period of the ‘Christian 

Kings of Constantinople’ of its Roman attributes. Th e historical framework 

he deployed displays a linear account constructed by well-defi ned historical 

periods: Ancient times, the era of the Roman Empire, the era of the Chris-

tian Emperors of Constantinople and the period of Ottoman rule until his 

own time. 4 His originality is evident in his attempt to fi ll the gaps his anti-

quarian sources left  concerning the Byzantine part of the historical account 

of the Greek lands. By starting from mythological elements he constructed 

a ‘historical genealogy’ of the Greek lands, if I am allowed to use such a 

concept. 

Our next stop will be one of the best known works of the Greek Enlight-

enment, the Γεωγραφία Νεωτερικὴ written collaboratively by Daniel Philip-

pidis and Gregorios Konstantas (1791). Th eir historical schema of an unin-

terrupted Greek presence throughout history relied heavily on Meletios’s 

earlier attempt while at the same time they set out to fi ll the gaps the Euro-

pean antiquarian tradition left  regarding Greek history and geography. 

It goes without saying that they focused on Greek antiquity in order to 

justify the existence of the modern Greeks based on their affi  nities with the 

ancients.5 Th e two writers held that the Greeks of their time were ‘ἀπόγο-

νοι τῶν παλαιῶν ἐκείνων καὶ περιφήμων Ἑλλήνων’.6 It is a common topos 

3 Mitrou 1728: 323.

4 Tolias (2004: 85) shares the same view, mentioning that from 1700 to 1850 geography 

in Greece projected the Ancient Greek world over the Modern Greek. Tolias, though, 

discloses only half of the picture. Th e Greek geographical works of the time invoked 

both Byzantium and antiquity within their historical framework. 

5 Dimaras 1977: 6, 15, 53-56. 

6 Philippidis 1791: 96 
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that the Greek Enlightenment stressed the affi  nities of the Greek-speaking 

people of the time with Greek antiquity. However, in order to draw such 

a linkage back to a distant past, they had to assimilate into their histori-

cal schema the eras lying in the middle. In order to do so, they borrowed a 

ready-made historical schema fi rst used by Panckoucke in his Géographie 

Ancienne.7 Th ey ‘baptized’ the period from the transfer of the capital from 

Rome to Constantinople until 1453 ‘Αὐτοκρατορία τῶν Ἑλλήνων’.8 Th is is 

the fi rst time during the Greek Enlightenment that this specifi c historical 

period is characterized as Hellenic.9 

Th is ‘Hellenization’ process on the part of the two writers revealed a 

signifi cant break with the previously held view of the Greek past. In Europe, 

Gibbon, among others, had condemned the Eastern Roman Empire for its 

corruption, theocratic government and parasitic organization. It is true 

that Gibbon’s history was not noted for its generosity to Christians10 since 

he disdained organized hierarchical religions.11 Philippidis and Konstan-

tas reappropriated this negative European image of Byzantium in a new 

‘Greek’ framework, giving it a positive meaning.12 Th is could only be done 

through a new perception of reality, which allowed them to change their 

views about the past. Hence they invented a new terminology for an already 

known historical period by reinterpreting the conventional views in a new 

social and linguistic context.13 Th ey were the fi rst ones to explicitly defi ne 

the Byzantine Empire as being a Hellenic Empire through the means of 

‘Hellenization’: ‘Δὲν εἶναι θαυμαστὸ λοιπὸν ἂν ἐκεῖνοι ὁποῦ ἐμετοίκησαν 

εἰς τὴν Κωνσταντινούπολι, ἄφησαν μὲ τὴν ὁλότη καὶ τὴ γλῶσσα καὶ τὰ 

ἤθη τὰ Ῥωμάνικα, καὶ ἐξελληνίθηκαν’.14 Th eir points of reference were both 

Ancient Greece and the Byzantine era. In this way, they constructed their 

own interpretation of an ethnohistory through the projection of an unin-

terrupted historical schema.15 Th is kind of historical interpretation on the 

7 Koumarianou (1988: 103) points out that the historical overview they attached at the 

beginning of their work was borrowed from Panckouke’s Géographie Ancienne. 

8 Philippidis 1791: 119.  

9 Tabaki (1997: 156) also points out that Philippidis-Konstantas in their historical table 

preceding the main work ‘hellenized’ the Byzantine period unlike the conventional 

views of the Europeans on this issue. 

10 Gay 1966: 210.

11 Vryonis 1971: 98.

12 In this sense, ‘Hellenization’ could be considered a means of reappropriation; Smith 

2000: 58-59.

13 Skinner (1988: 63-64) refers to both social and linguistic conventions as ‘linguist 

context’.  

14 Philippidis 1791: 143. 

15 Smith (2007: 325-36) shows how ethnohistories shape the civic order of modern nations.   
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part of Philippidis and Konstantas might be considered a valid example of 
what Hobsbawm calls the invention of tradition.16

Towards the end of the eighteenth century the teacher and in many 
respects the mentor of the two writers of Γεωγραφία Νεωτερικὴ, Dimitrios 
Katartzis stressed the twofold equally important cultural heritage of the 
Greeks of his time. Katartzis argued that modern ῥωμηοί were descendants 
of the Ancient Greeks and the Romans through a linguistic and cultural 
connection.17 In Συμβουλή στους νέους he elaborated on his comments on 
the history of the Greeks by off ering the cultural genealogy of the ῥωμηοί:18 

Νὰ ποῦμε κι’ ἄλλο, ἀφ’ οὗ ἕνας Ῥωμῃὸς συλλογιστῇ μιὰ φορὰ 

πῶς κατάγεται ἀπὸ τὸν Περικλέα, Θεμιστοκλέα καὶ ἄλλους 

παρόμοιους Ἕλληνες, ἢ ἁπτοὺς συγγενεῖς τοῦ Θεοδόσιου, τοῦ 

Βελισάριου, τοῦ Ναρσῆ, τοῦ Βουλγαροκτόνου, τοῦ Τζιμισκὴ κ’ 

ἄλλων τόσων μεγάλων  Ῥωμαίων, ἢ ἕλκει τὸ γένος του ἀπὸ κανέ-

ναν ἅγιο, ἢ ἀπὸ κανέναν του συγγενῆ, πῶς νὰ μὴν ἀγαπᾷ τοὺς 

ἀπογόνους ἐκεινῶν κ’ αὐτωνῶν τῶν μεγάλων ἀνθρώπων;19 

A few pages later when he casually added that the compilation of Byzan-
tine sources, the De Byzantinae Historiae Scriptoribus,20 was actually for the 
Greeks ‘ὴ ἱστορία τοῦ γένους τους’,21 he clearly explained that the history of 
the Greek genos includes the history of Byzantium. In this way, he invoked 
the Byzantine history as a vital part of Greek history, without rejecting the 
Ancient Greek past. Th us Katartzis developed a clear view regarding the 
Greek past through a refl ective representation and evaluation of the past 
as a whole.22 A few years later Oikonomos implied a similar interpretation 

16 Hobsbawm (1983: 1-13) applies the term ‘invented tradition’ both to constructed tradi-

tions and those which emerged less traceably, an argument which has its defi ciencies. 

Th e adoption of a new terminology on the part of the writers of Γεωγραφία Νεωτερική 

describes the constructed nature of their historical interpretation.  

17 Kitromilides (1994: 152-55) argues that the diverse ethnicities under Ottoman rule 

were mainly recognized by their language. Th is linguistic similarity would provide the 

grounds for the construction of ethnohistories on the part of the Greek-speaking intel-

ligentsia at the last quarter of the eighteenth century.   

18 Kitromilides (2000: 215) and Koubourlis (2005: 147-48) also share the view that in this 

extract Katartzis illustrated one of the earliest manifestations of the theory of the histori-

cal continuity of the Greeks.

19 Katartzis 1970: 45. Th e passage comes from Συμβουλή στους νέους (1783-1786?).   

20 One of the numerous compilations of Byzantine sources that were created by scholars in 

Western Europe was De Byzantinae Historiae Scriptoribus, which was edited by Labbé in 

1729-33.  

21 Katartzis 1970: 51. Th e passage can be found in Συμβουλή στους νέους (1783-1786?).

22 Koselleck (1985: 142) studies how the historical interpretation of scholars changed 
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of the past.23 From the middle of the eighteenth century Greek-speaking 

scholars constructed many versions of a hellenized past in their attempt 

to trace the historical genealogy of the Greek genos by capitalizing on the 

scholarly works of earlier generations. Katartzis constructed a fi rst version 

of what would later become the famous three-fold historical schema in the 

history of Paparrigopoulos.24 What was still at stake was not the historical 

continuity of the Greeks. It seemed that this issue was already solved given 

the numerous answers Greek scholars provided. What they still argued 

about was the name of the nation and the standardization of terminology 

regarding the ethnohistory of this nation.

A bit earlier, Moisiodax’s terminology was also closely linked to the way 

he perceived the past, especially the Byzantine period. In the footnotes of 

a chapter about the use of the calendar, where, as Angelou stresses, he had 

the opportunity to discuss some of the ideas of his geography,25 Moisio-

dax commented as follows: ‘πολλοὶ φαίνονται ἐν τῇ ἱστορίᾳ κεκινηκό-

τες τὸν λόγον περὶ τῆς διορθώσεως τοῦ Ἐνιαυτοῦ καὶ ὁ πρῶτος πάντων 

φαίνεται Νικκηφόρος [sic] ὁ Γρηγορᾶς, ἐπὶ Ἀνδρονίκου τοῦ Παλαιολόγου, 

υἱοῦ Μιχαήλου τοῦ Παλαιολόγου, εἰς ἀπὸ τῶν τελευταίων συγγραφέων 

τῆς Βυζαντίδος’.26 In Moisiodax the term Βυζαντὶς acquired an ambivalent 

meaning. It usually meant the editions of collections of Byzantine works. 

He might have had in mind a particular edition. Th is term might also 

have been used by him to connote a historical period, the Byzantine era. 

Furthermore, for him the Byzantine period was transformed into an era of 

through the development of a critical attitude regarding the evaluation of the past 

during the Enlightenment.

23 Lappas (1986 : 307-23) mentions that in 1808-9 Oikonomos translated Dupuy’s Instruc-

tion d’un père à son fi ls, sur la manière de se conduire dans le monde (1730). In the section 

of the book which referred to the appropriate syllabus, especially the historical works, 

the author of the original ‘advised his son’ to read De l’histoire de France so that he has an 

idea about French history. Oikonomos slightly altered this part by replacing the French 

work with the ‘σώμα της Βυζαντίδος’, which he considered a suitable historical work for 

young Greeks. 

24 Dimaras comments: ‘Και κατόπιν, επάνω στην στερεή αυτήν, τριπλή υποδομή, θεμελιώ-

νει [ο Καταρτζής] την θαυμαστή ανάπτυξη της θέσης του, όπου, εκατό χρόνια, σχεδόν, 

πριν από τον Σπ. Ζαμπέλιο και τον Κ. Παπαρρηγόπουλο, υποστηρίζει τη διαχρονική 

ενότητα του νέου ελληνισμού, με τον μεσαιωνικό και με τον αρχαίο, και μας δείχνει 

τον ρωμιό να παίρνει συνείδηση ότι κατάγεται από «τον Περικλέα, Θεμιστοκλέα και 

άλλους παρόμοιους Έλληνες, ή από τους συγγενείς του Θεοδοσίου, του Βελησσαρίου» 

κλπ’; Katartzis 1974: νη΄-νθ΄.   

25 Angelou (1976a: 38-39) explains the role of the footnotes as the part of the work which 

off ers the translator the chance to express his ideas and criticism towards the main body 

of the text. Voulgaris followed the same practice; Angelou 1976b: κθ΄-λα΄.

26 Moisiodax 1781: 188-89.    
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‘our kings’ when in another instance he turned Meletios’s favourite phrase 
‘Christian Kings of Constantinople’ to ‘ἡμέτεροι βασιλεῖς τῆς Κωνστα-
ντινουπόλεως’,27 thus introducing a lexical shift  with subsequent seman-
tic connotations. With this shift  he customized a historical period to suit 
his historical interpretation. Quite ironically, this was his way to describe a 
historical past he was familiar with only by education and not by birth.28 All 
in all, Moisiodax accepted a Greek past in three phases: the glorious antiq-
uity, the subsequent decline and a relative progress which was taking place 
in his time, as the preface of Ἠθικὴ Φιλοσοφία shows.29

As Hobhouse observed in his journeys, most of the illiterate Greek-
speaking men of the time displayed a very confused idea about antiquity. 
Th eir historical knowledge reached only as far back as Constantine the 
Great, the Emperor of the Greeks.30 Kosmas o Aitolos also urged Greek-
speaking Christians to regard themselves as χριστιανοὶ and not as athe-
ist Hellenes.31 Th is view was also adopted by more conservative scholars. 
In Αντιφώνησις (1802), for example, Athanasios Parios (under the pseu-
donym Nathanael Neokaisareus) held an anti-Enlightenment attitude in 
continuing to conceive the well-educated Greek-speaking émigrés in West-
ern Europe as potential threats to the established order of things within 
the Ottoman reality of the Greek lands.32 In contrast, learned scholars 
attempted to chart the history of the genos through a diff erent route.33 Th ey 
appropriated a dubious historical period as an integral era of the history of 
the Greek-speaking community.34

When in the fi rst decade of the nineteenth century Koraes and Alex-
andridis devoted themselves to the cultural development of the Greeks, 

27 Moisiodax 1781: 203. A few years before Moisiodax, Dapontes (1880: 111-12 and 1995: 

141) had used a similar terminology when he referred to Byzantium as being ‘our king-

dom’: ‘Λείψανα τῆς προχθεσινῆς δικῆς μας ἐξουσίας/ ἀγάλματα τῆς κραταιᾶς ἐκείνης 

βασιλείας.’

28 In his short introduction Tziovas (2003: 4-7) addresses the issue of the hellenized 

foreigners like Moisiodax who helped the dissemination and establishment of a Greek 

culture in the entire Balkan area. 

29 Kitromilides 1985: 323-25, where the fi rst pages of Moisiodax’s Ἠθικὴ Φιλοσοφία can be 

found. 

30 Politis 1998: 2. 

31 Menounos 1979: 115-16. 

32 Neokaisareus 1802.

33 However, it must be stressed, as Clogg (1996: 24-25) argues, that the intelligentsia was a 

really small part of the Greek-speaking population and the masses had their own ideol-

ogy. Th e scholars, though, had the advantage of imposing their ideology on the masses.

34 Smith (2000: 63-64) suggests that the past may infl uence the present in three ways: 

recurrence, continuity and appropriation. Th ough this list is not exhaustive, it is a valid 

starting point to trace propagandist practices in nation-formation processes.   

462 Stratos Myrogiannis



the ground was already prepared. Th e Αυτοκρατορία των Ελλήνων was the 

Greek Middle Ages and the history of the Greek genos covered more than 

two millennia of uninterrupted historical existence. However, the Greeks 

still lacked a homogenizing all-embracing term to diff erentiate what they 

regarded as part of their history, in contrast to the Roman Empire which 

was already claimed by the Western Europeans. 

Koraes was destined to take the next step in this process, followed shortly 

aft er by Alexandridis. Koraes unsurprisingly started from the conventional 

terminology but changed his views over time as he proceeded with his 

educational programme. Th e fi rst signs of a diff erent view were shown in 

the famous Διάλογος δύο Γραικών, written in 1805, where he fi rst intro-

duced a term that would haunt the Greek consciousness for many decades 

ever aft er: 

Τριακόσιοι πεντήκοντα κ’ ἐπέκεινα χρόνοι εἶναι σήμερον, ἀφ’ 

οὗ οἱ Γραικοί, μετὰ τὸν ἀφανισμὸν τῶν Γραικορωμαίων Αὐτο-

κρατόρων, ἐστερήθησαν μὲ τὴν ὀλίγην τῆς ἐλευθερίας σκιάν, 

ἥτις εὑρίσκετο ἀκόμη εἰς αὐτούς, ὅλα τὰ καλά, ὅσα γεννῶνται 

ἀπὸ τὴν ἐλευθερίαν […] Τὰ πρῶτα τῆς ἀγριότητας παραδείγμα-

τα ἔρρευσαν ἀπὸ τῶν Γραικορωμαίων Αὐτοκρατόρων τὴν βασι-

λικὴν αὐλήν, καὶ κατέκλυσαν ὅλον τὸ γένος […] ὡς τὸ μαρτυρεῖ 

ἡ Βυζαντινὴ ἱστορία.35 

Ιn this passage, what was perceived as the Greek ‘Middle Ages’ was char-

acterized for the very fi rst time as Βυζαντινή Ιστορία. Hence 1805 can be 

registered as the birth date of this term, but also of the historical concept 

which would haunt the subsequent Greek Romantic historiography. Never-

theless, the use of the concept Βυζαντινή Ιστορία raises a crucial ques-

tion. How did the ‘era of the Greco-Roman Emperors’ became ‘Byzantine 

history’? Th is is the fi rst time the adjective βυζαντινός is encountered as a 

historical term in Greek literature. So far, scholars have relied on Kouma-

35 Koraes 1964: 430, 438. Th e passage comes from Τὶ πρέπει νὰ κάμωσιν οἱ Γραικοὶ εἰς 

τὰς παρούσας περιστάσεις - Διάλογος δύο Γραικῶν (1805). In contrast to the widely 

accepted view, which Koumanoudis fi rst introduced by quoting Koraes in his diction-

ary as having used the term Γραικορωμαίοι Αυτοκράτορες for the fi rst time in 1822 

(Koumanoudis 1980: 251), the textual evidence I have provided, shows that this term 

was already in use in 1805. In fact, Politis shows that this term was also used in 1798 

(Politis 1998: 10). Much earlier than it is usually believed Koraes coined and used in 

Greek the characteristic term ‘Greco-Roman Emperors’, thus dropping the previously 

used term, ‘Romans’. According to Politis (2000: 182), Koraes coined this term to high-

light the twofold cultural heritage of the Eastern Christian Orthodox Roman Empire. 
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noudis’s testimony that the adjective βυζαντινός was fi rst coined and used 

by Koraes in 1807 and next in 1811 and 1814 before Oikonomos next used 

it in 1830.36 However, Koraes coined this term in 1805, earlier than previ-

ously thought. Th e lexical accommodation of this term from a foreign 

language is also evidenced by Koraes’s correspondence. In the same year in 

a letter addressed to his friend Alexandros Vasileiou he commented on the 

use of the word φανατηάω: ‘Δὲν εἶναι λέξις ἀμφίβολος, ἀλλ’ εἶναι γέννημα 

τοῦ παρακμάζοντος ἑλληνισμοῦ, τῶν Βυζαντινῶν ἴσως συγγραφέων’.37 Th e 

introduction of a new word in his vocabulary, but also in the vocabulary 

of the Greek language, probably transferred from a European language,38 

signifi ed a crucial lexical shift  regarding the reception of the Byzantine era. 

In later years this era as a historical period along with the relevant term 

would be embraced by Greek Romantic historiographers, who would use it 

as an ideological means to respond both to Fallmerayer’s allegations39 and 

to the social problems of the newly-born state.40 

Another scholar who addressed the complex issue of the denomina-

tion of Greek-speaking people was Dimitrios Alexandridis (1784-1840).41 

Although he did not take part in the public debates of the time, as Koraes 

and Kodrikas did, he expressed his views in his translations or adapta-

tions of historical works. More specifi cally, he published in three volumes 

a translation of Oliver Goldsmith’s Th e Grecian History, which was origi-

nally published in two volumes in 1774. Alexandridis’s fi rst two volumes 

36 In his entry of the adjective Βυζαντινός Koumanoudis (1900: 231) writes that the fi rst 

time somebody used this term was Koraes in 1807. Mackridge (1998: 49) misinterprets 

the index aft er the term in the relevant entry and argues that Koraes coined and used 

this word in 1803. Th e same misinterpretation is repeated by Argyropoulos 2001: 30; 

footnote 50. In addition, Christou (1991: 100) mistakenly stresses that the adjective 

Βυζαντινός in Greek appeared in the middle of the nineteenth century. Th e number 3 

before the relevant dates aft er the term in question should not be taken as a reference 

to a date; rather it should be taken as an index of the adjective’s genders since, as can 

be seen in the introduction of the work, Koumanoudis used to put an extra zero before 

dates with single digits, that is, for the fi rst decade of the nineteenth century. He put an 

extra zero in front of the fi rst seven, that is, 07 to denote that, according to him, Koraes 

had used this adjective for the fi rst time in 1807. 

37 Koraes 1965: 535. Th e passage comes from Αλληλογραφία Β1 1774-1814 (1805). 

38 Th e adjective ‘Byzantin’ had been in use in French for more than 100 years before Koraes 

transferred it into Greek. 

39 Veloudis 1982: 24.

40 Dimaras 1994: 405-18, 419-25 and 455-70. 

41 Alexandridis is mostly known for publishing Ελληνικός Τηλέγραφος, the weekly maga-

zine which circulated in Vienna and diaspora circles all over Europe from 1812 to 1836.
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appeared in 1806,42 while the third was published in 1807.43 Th is last volume 

was not part of the original, but an addition. Th is expansion of the original 

altered the character of the translation, which addressed a diff erent audi-

ence from the English work. Its originality lies in the fact that it was the fi rst 

time a Greek historical work had been devoted to Βυζαντινή Ιστορία as part 

of the Greek past. Th e cover of the third volume reads: Τόμος Γ’, Περιέχων 

τὴν Βυζαντινὴν Ἱστορίαν. 44 Alexandridis based his third volume in large 

measure on the same sources that Stanos’s Βυζαντίς had relied on,45 but also 

on Gibbon. He treated his sources, though, with less respect than Stanos. 

While around the middle of the previous century Stanos followed the origi-

nal as regards terminology,46 in the subsequent unstable European political 

arena Alexandridis ‘hellenized’ his translation. Th us by naming the third 

volume of his historical work Βυζαντινή Ιστορία he off ered an all-embrac-

ing term for the history of the Greeks during the Middle Ages.   

A year aft er Alexandridis’s third volume, in a letter addressed to his 

friend Alexandros Vasileiou (July 1808), Koraes admitted the ‘Greekness’ 

of the Byzantine period and connected the two concepts, Hellenism and 

Byzantium:47 

Δὲν μὲ γράφεις τὴν τιμὴν τῶν δύο σωμάτων, τοῦ Μακαρονι-

στοῦ Φραντζῆ. Ἡ ἀνάγνωσις τριῶν ἢ τεσσάρων σελίδων μόνων 

ἐξηγρίωσε τὴν ποδάγραν μου. C’est un honneur.  Ἔπειτα θαυμά-

ζομεν ὅτι ἔπεσεν ἡ Γραικορωμαϊκὴ βασιλεία. Ἀφοῦ τὸ ἔθνος 

ἐκρημνίσθη ἀπὸ Θουκυδίδας, Ἡροδότους, καὶ Ξενοφῶντας εἰς 

Φραντζῆδας, πῶς ἦτο δυνατὸν νὰ ἀντισταθῇ εἰς τοὺς Σκύθας;48

In the subsequent years Koraes did not change his views on this issue. 

During the second decade of the nineteenth century, when he changed his 

42 Alexandridis, Dimitrios (1806), Γόλδσμιθ, Ιστορία της Ελλάδος (vols.1-2; Vienna: Τύποις 

Στραιμβλείοις). 

43 Alexandridis, Dimitrios (1807), Γόλδσμιθ, Ιστορία της Ελλάδος (2nd edn., v.3; Vienna: 

Τύποις Βενδοτείοις). 

44 Politis (1998: 13) mistakenly mentions that this was the earliest use of the term βυζαντινή 

ιστορία in the modern sense.   

45 Βυζαντίς was also a source for the writing of Ἱστορία τῆς πάλαι Δακίας, τὰ νῦν 

Τρανσυλβανίας, Βλαχίας καὶ Μολδαυΐας. Ἐκ διαφόρων παλαιῶν καὶ νεωτέρων συγ -

γραφέων συνερανεισθεῖσα by Dionysios Photeinos (1818); Svoronos 1939: 240. 

46 Stanos 1767.

47 Vacalopoulos (1968: 126) concludes his article by mentioning that before the Greek War 

of Independence Greek scholars, in their attempt to defi ne themselves, invoked both the 

cultural threads of their culture, namely Byzantium and Hellenism. 

48 Koraes 1965: 637-38. Th e passage comes from Αλληλογραφία Β1 1774-1814 (1808). 
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mind on numerous other issues, he still conceived the Greeks of his time 

as a nation trying to regain its independence. In essence, the claims of the 

Greeks over the Balkans were based on a historical argument regarding the 

continuity of the Greek nation throughout history. Th is argument, which 

was further developed during Greek Romanticism, fi rst appeared in the 

later stages of the Greek Enlightenment in the works of the Greek philos-

ophes.49 Th e ‘sense of the past’ of the Greek philosophes involved a theory 

of history50 since history could provide the theoretical framework for the 

vindication of their case for political independence. 

To summarize, through their scholarly work in the fi rst decades of the 

nineteenth century, Greek intellectuals viewed the history of the Greeks as 

an uninterrupted sequence of eras. In their attempt to fi ll the void European 

historians had left  as regards the Greek Middle Ages, they gradually incor-

porated Byzantine history in their historical writings. However, the process 

of the incorporation of the Middle Ages into a Greek historical schema 

had started much earlier with Meletios, Γεωγραφία Νεωτερική, Moisiodax 

and Katartzis. Next, a name had to be coined. Koraes fi rst adapted the term 

the Europeans had employed to distinguish the Eastern Orthodox Byzan-

tine decadence from the Western Roman Empire. In this way ‘Byzantine 

history’ was incorporated as a historiographical concept into the history of 

the Greek nation as a vital transitional stage between Ancient Greece and 

Modern times. To sum up, I argue that ‘Byzantine history’ was the answer 

Koraes and Alexandridis invented when they confronted the historical gap 

European historians and antiquarians had left  as regards the history of the 

Greek ‘Middle Ages’. Th is answer was also dictated by the new trends in 

European historiography, which was characterized by the secularization of 

history and the development of diff erent national historiographies accord-

ing to the needs of each nation.51 

•

49 Th e opposite view was held by Mango (1979: 54), who argues that the Byzantines did not 

feel any kinship with Ancient Greeks. Zakythinos (1980: 317) points out that, despite the 

fact that Hellenism was divided under Ottoman and Turkish rule, it constituted an ‘ideal 

community’, a term which resembles what Anderson later called ‘imagined community’.

50 According to Dimaras (1994: 446), during the last phase of the Enlightenment, Greek 

scholars turned their attention to history and, specifi cally, to the philosophy of history. 

51 Kelley (1998: 256) argues that despite the universalist ideals of many of eighteenth-

century scholars, national styles of historiography eventually emerged according to the 

political divisions of later eighteenth-century Europe.  
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Γ. Ψυχάρης: ένας διανοούμενος 

μεταξύ κοσμοπολιτισμού και εθνικισμού

Δέσποινα Π. Παπαδοπούλου
 

Ο γλωσσολόγος και λογοτέχνης Γ. Ψυχάρης αποτέλεσε μια προσωπικό-
τητα πολυδιάστατη άρα και ενδιαφέρουσα. Το παρόν άρθρο στοχεύει να 
διερευνήσει τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης ταυτότητας του Ψυχάρη στα 
τέλη του 19ου αιώνα υπό το πρίσμα δύο αντιθετικών ιδεολογικών ρευμά-
των με σημαντική επιρροή στην ευρωπαϊκή σκέψη κατά το 19ο αιώνα, τον 
κοσμοπολιτισμό και τον κοινωνικό δαρβινισμό που συνδέθηκε με ορισμένα 
είδη εθνικισμού. Ως υλικό τεκμηρίωσης επιλέχθηκαν κυρίως τα κείμενα 
δοκιμιακού χαρακτήρα του Ψυχάρη και επιστολές από την αλληλογραφία 
του, δημοσιευμένες και αδημοσίευτες. Το αδημοσίευτο υλικό προέρχεται 
από το Αρχείο Γ. Ψυχάρη που βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των 
Ελλήνων. Η ταξινόμηση του αρχείου, στην οποία είχαμε τη χαρά να συμμε-
τέχουμε, ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2009.

1.   Ο Ψυχάρης και ο ευρωπαϊκός κοσμοπολιτισμός
Ο κοσμοπολιτισμός είναι μια έννοια ρευστή, χωρίς σαφές και σταθερό 

διαχρονικά περιεχόμενο. Πρόκειται για μια θεωρητική κατασκευή της 
οποίας τα χαρακτηριστικά μεταβάλλονται ανάλογα με την εποχή. Την 
περίοδο του διαφωτισμού οι κοσμοπολίτες, ή αλλιώς οι πολίτες του 
κόσμου, ορίζονται ως άτομα δεκτικά στην επαφή με ανθρώπους διαφορετι-
κής εθνικότητας, χρώματος ή θρησκεύματος. Ο Καντ δίνει διεθνή και πολι-
τική διάσταση στον κοσμοπολιτισμό. Γίνεται λόγος για ισότιμους παγκό-
σμιους πολίτες1.  

Το αίτημα για την υπέρβαση των εθνικών, των κοινωνικών και των 
θρησκευτικών ορίων, βασισμένο στα ενθουσιώδη κηρύγματα του διαφω-
τισμού, βρήκε απήχηση στις ευρωπαϊκές κοινωνίες του 19ου αιώνα. Η 
επιστήμη και η τέχνη συσπείρωναν σε συλλόγους και σαλόνια άτομα 
διαφορετικής εθνικής ταυτότητας τα οποία συμπεριφέρονταν με κοσμο-
πολίτικους τρόπους. Τα συνθήματα της Γαλλικής Επανάστασης, Ελευθε-
ρία – Ισότητα – Αδελφότητα, ηχούσαν στα αυτιά των διανοουμένων όταν 

1  Πβ. Kant, [1785] 1996, [1795] 1963.
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υπερασπίζονταν τα δικαιώματα κάθε ανθρώπου ανεξάρτητα από την κατα-
γωγή του.

Ο Ψυχάρης γεννήθηκε και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον με χαρακτη-
ριστικά πολυπολιτισμικά. Η Οδησσός, όπου πέρασε τα πρώτα χρόνια της 
ζωής του, αποτελούσε ένα λιμάνι όπου συμβίωναν Ρώσοι, Εβραίοι, Ιταλοί 
και Έλληνες2. Η οικογένειά του ανήκε στο διεθνές οικονομικό δίκτυο των 
ελλήνων μεγαλεμπόρων της διασποράς με καταγωγή από τη Χίο. Ο πατέ-
ρας του είχε δραστηριοποιηθεί εμπορικά στην Κωνσταντινούπολη, στο 
Παλέρμο και το Παρίσι3. 

Τα ρώσικα αποτέλεσαν τη μητρική γλώσσα του Ψυχάρη. Παιδί στην 
Κωνσταντινούπολη επισκεπτόταν μια οικογένεια Ιταλών όπου μέσα από 
την αλληλεπίδραση έμαθε τα πρώτα του ιταλικά4. Όπως συνάγεται από την 
έρευνά μας στο αρχείο του, ο Ψυχάρης αλληλογραφούσε με τους συγγενείς 
του που ήταν εγκατεστημένοι στη Ρωσία, στην Ευρώπη, στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία στα γαλλικά5. 

Η προσωπική του διαδρομή με αφετηρία την Οδησσό και την Κωνστα-
ντινούπολη, όπως προαναφέρθηκε, περιλάμβανε στάσεις στο Παλέρμο, 
κοντά στον πατέρα του, γενικό πρόξενο της Τουρκίας και στη συνέ-
χεια στην ελληνική παροικία της Μασσαλίας όπου εγκαταστάθηκε στην 
πρώιμή του εφηβεία μαζί με τη γιαγιά του. Το Παρίσι με την πολιτισμική 
του αίγλη αποτέλεσε τον τελικό του προορισμό. Εκεί βρέθηκε στα ύστερα 
μαθητικά του χρόνια, πραγματοποίησε τις βασικές του σπουδές αλλά και 
τη σταδιοδρομία του ως καθηγητή πανεπιστημίου. Στο μεταξύ είχε δοκιμά-
σει την τύχη του ως φοιτητής της νομικής στη Βόννη πριν καταλήξει στην 
απόφαση να σπουδάσει γαλλική γλώσσα και φιλολογία στη Σορβόννη6.  

Οι πολλαπλές επιδράσεις που δέχτηκε από κουλτούρες διαφορετικές, η 
ανάγκη συνύπαρξής του με άτομα διαφορετικής εθνικότητας και θρησκεύ-
ματος, η πολυγλωσσία του7, οι συνεχείς του μετακινήσεις διαμορφώνουν 
ένα πρώτο υπόβαθρο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε σταδιακά η κοσμο-
πολίτικη ταυτότητα του Ψυχάρη.    

Στο Παρίσι ο Ψυχάρης συμμετείχε ενεργά στην πολιτισμική και κοινω-
νική ζωή της πόλης. Η διάθεσή του για ενσωμάτωση στην τοπική κοινωνία 
αντανακλάται, σύμφωνα με το αρχειακό υλικό, στις πολυάριθμες προσκλή-
σεις που ελάμβανε για καλλιτεχνικές βραδιές, για σαλόνια αλλά και για 

κοινωνικά γεγονότα8. 

2  Πβ. Herlihy, 1986. 

3  Βλ. Ψυχάρης, 1928, σ. 827-831.

4  Βλ. Κριαράς , 1981, σ. 79.

5  Βλ. Παπαδοπούλου, 2010.

6  Βλ. Κριαράς, 1981, σ. 33-40.

7  Βλ. το σχόλιο του Τζιόβα για την κοσμοπολίτικη πολυγλωσσία του Ψυχάρη, 2003, σ. 18. 

8  Αρχείο Γ. Ψυχάρη, Ποικίλα. Κοινωνικά, φακ. 3, υποφ. 1. 
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Ακόμη, στο γαλλικό περιβάλλον ο Ψυχάρης δραστηριοποιήθηκε μέσα 
από διεθνείς συνεργασίες κυρίως επιστημονικού χαρακτήρα. Στην αλλη-
λογραφία του καταγράφεται η συμμετοχή του σε πολλούς επιστημονικούς 
συλλόγους. Ο ίδιος υπερασπίζεται τη σημασία της ένωσης στη θεωρία 
και την πράξη. Ένωση για τον Ψυχάρη θα πει δύναμη9. Αποκορύφωμα της 
στάσης του αυτής ήταν η ανάμειξή του στη δημιουργία της Ligue fran-

çaise pour la Défense des Droits de l’Homme et du Citoyen. Η πρωτοβου-
λία για τη δημιουργία του συλλόγου συνδέθηκε με την υπόθεση Dreyfus 
στην οποία ο Ψυχάρης είχε διαδραματίσει ενεργό ρόλο υπέρ του εβραίου 
αξιωματικού. Την επόμενη δεκαετία συμμετείχε και σε άλλους συλλόγους 
με φιλελεύθερο προσανατολισμό όπως η Association Nationale des Libres 
Penseurs de France10. 

Από το τέλος του 19ου αιώνα οι διανοούμενοι συγκρότησαν στη γαλλική 
κοινωνία μια ευρεία κοινωνική ομάδα με μαζική και δημόσια δράση. Στην 
ομάδα αυτή συγκαταλέγονταν λογοτέχνες, καθηγητές, δημοσιογράφοι, 
καλλιτέχνες. Η υπόθεση Dreyfus τους έδωσε τη δυνατότητα να εκφράσουν 
τον αντικομφορμισμό τους και να πετύχουν μια πολιτική παρέμβαση11.  

Τέτοιες συσπειρώσεις διανοουμένων υπερασπίζονταν μια πανευρω-
παϊκή, ανθρωπιστική κουλτούρα χωρίς εθνικούς περιορισμούς εμπνευ-
σμένη από το διαφωτισμό. Για ορισμένους από αυτούς επρόκειτο για μια 
συγκεκριμένη οπτική του κοσμοπολιτισμού που προϋπέθετε την ανωτερό-
τητα του ευρωπαϊκού πολιτισμού έναντι των υπολοίπων12. Με τον τρόπο 
αυτό ο κοσμοπολιτισμός συνδέθηκε στη συνέχεια με την αποικιοκρατία 
και με την αποστολή εκπολιτισμού των «πρωτόγονων» λαών. Η προσέγ-
γιση έγινε ευρωκεντρική και με κριτήρια φυλετικά13.   

Ο Ψυχάρης υιοθέτησε τον ευρωπαϊκό αυτό κοσμοπολιτισμό με την 
πεποίθηση ότι τα μηνύματα του διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστα-
σης είχαν πανανθρώπινο χαρακτήρα και προορίζονταν για τη σωτηρία της 
οικουμένης. Γράφει χαρακτηριστικά το 1888 με το ιδιαίτερο ύφος του στο 
έργο του το Ταξίδι μου: «[…], Παρίσι μου ποθητό, έσωσες την Εβρώπη κι 
ακόμη θα τη σώσης. Όλα σε σένα τα χρωστούμε. Εσύ θυσιάστηκες για τον 
κόσμο. Από σένα πρωτομάθαμε λεφτεριά τι θα πη. Δε σ’έμελε μόνο για 
σένα· την αθρωπότητα αλάκαιρη συλλογιούσουν. Τους δικούς σου τους 
τυράννους δε σ’έφταξε όξω να τους πετάξης· είχες στο νου σου την οικου-
μένη· τη γις θέλησες να γλυτώσης. “ Όλοι οι αθρώποι είναι αδέρφια κ’έχουν 
ένα νόμο”.»14.  

9  Ψυχάρης, 1909, σ. 16-17.

10  Αρχείο Γ. Ψυχάρη, Αλληλογραφία, φάκ. 2, επιστολές 59-63.

11  Βλ. Charle, 1991, σ. 267-274.

12  Βλ. Stanislawski, 2001, σ. 13.

13  Πβ. Mignolo, 2002.

14  Ψυχάρης, [1888] 2002, σ. 51. 
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Η ελπίδα του είναι, όπως σημειώνει παρακάτω στο ίδιο έργο: «Πού η 

δύστυχη πατρίδα, με των παιδιών της την αμάθεια, την περηφάνεια και την 

τρέλλα, να μπορέσει και κείνη να ζήση το μεγάλο, το χαρούμενο βίο της 

ξαναγεννημένης Εβρώπης!»15. Το όχημα για τη διάχυση των επιτευγμάτων 

της ευρωπαϊκής σκέψης είναι για τον Ψυχάρη η επιστήμη. Στο Ταξίδι μου 

πάλι αναφέρει: «Η πατρίδα τότες μόνο θα λογαριάζη στην Εβρώπη, όταν 

αποχτίση και κείνη επιστήμη δική της.»16. 

 

2.   Ο Ψυχάρης και ο κοινωνικός δαρβινισμός
Ο Ψυχάρης συμμερίζεται τις αρχές του θετικισμού, η μεθοδολογία του 

οποίου συνίσταται κατά κύριο λόγο στην αναζήτηση και διατύπωση νόμων 

με καθολική ισχύ στις φυσικές και τις μη φυσικές επιστήμες17. Ωστόσο, για 

τον ίδιο, η φύση και ο άνθρωπος αποτελούν μια ενότητα καθώς στον πρώτο 

τόμο του έργου του Ρόδα και Μήλα που δημοσιεύτηκε το 1902 αναφέρει 

ότι η επιστήμη «έχει δυό αντικείμενα κι αφτά τα δυό όλο μελετά∙ τη φύση 

και τον άθρωπο. Όσο σπουδάζουμε τη φύση, πρέπει να σπουδάζουμε και 

τον άθρωπο. Έχουν την ίδια σημασία, την ίδια αξία.»18. 

Φαίνεται ότι ο Ψυχάρης είχε επηρεαστεί από τη θεωρία της εξέλιξης του 

Δαρβίνου και από το σημαντικό αντίκτυπό της στις κοινωνικές επιστήμες 

στα τέλη του 19ου αιώνα διαμέσου των θεωρητικών του κοινωνικού δαρβι-

νισμού. Για τους κοινωνικούς δαρβινιστές οι νόμοι της βιολογίας ισχύουν 

εξίσου για τους ανθρώπους και τα ζώα. Κατ’επέκταση, σύμφωνα με αυτούς, 

ο άνθρωπος εξελίχθηκε ως είδος με τη διαδικασία της φυσικής επιλογής19.   

Οι απόψεις αυτές απηχούνται στο έργο του Ψυχάρη Autour de la Grèce 

που εκδόθηκε το 1895. Στην ενότητα Une parole de Socrate διατυπώνεται η 

ελπίδα για την ανακάλυψη των νόμων της κληρονομικότητας οι οποίοι θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν στη δημιουργία «δυνατών, έξυπνων και όμορ-

φων ανθρώπων»20. Παρακάτω ο Ψυχάρης κάνει αναφορές στη θεωρία της 

εξέλιξης την οποία μάλιστα προεκτείνει ανάγοντας στο θρίαμβο της ευφυ-

ΐας την κυριαρχία του ανθρώπου στα υπόλοιπα είδη. Το ενδιαφέρον της 

δαρβινικής θεωρίας συμπυκνώνεται κατά τον Ψυχάρη στα συμπεράσματά 

της για την πρόοδο παντού, για την τελειοποίηση των ειδών, για τη συνεχή 

προσπάθεια για το καλύτερο21.

15  Στο ίδιο, σ. 57.

16  Στο ίδιο, σ. 140.

17  Βλ. Καζάζης-Χαιρόπουλος, 2005, σ. 122-123, Κριαράς, 1981, σ. 67-69.

18  Ψυχάρης, 1902, σ. 144.

19  Βλ. Hawkins, 1997, σ. 30-31.

20  Ψυχάρης, 1895, σ. 40. Μετάφραση δική μας.

21  Ψυχάρης, 1895, σ. 40-42.
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Οι οπαδοί του κοινωνικού δαρβινισμού έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για τις έννοιες της «φυλής» και του «έθνους» οι οποίες βρίσκονταν σε 

ευρεία χρήση από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Η ιδέα ότι οι αγώνες 

μεταξύ των φυλών αποτέλεσαν κινητήριο μοχλό στην ανθρώπινη ιστο-

ρία, μια ιδέα που είχε προταθεί θεωρητικά ως ερμηνευτική αρχή για την 

κοινωνική εξέλιξη, προβλήθηκε ιδιαίτερα από τους κοινωνικούς δαρβι-

νιστές. Ακόμη, οι οπαδοί του Δαρβίνου επηρεάστηκαν από τους διάφο-

ρους εθνικισμούς οι οποίοι θεμελιώνονταν θεωρητικά την ίδια περίοδο. 

Με τη δαρβινική οπτική περί φυσικής επιλογής γινόταν πλέον λόγος για 

ανώτερες και κατώτερες φυλές με συγκεκριμένα εξωτερικά και εσωτερικά, 

δηλαδή ψυχολογικά, χαρακτηριστικά22.    

Ο Ψυχάρης στα κείμενά του με δοκιμιακό χαρακτήρα χρησιμοποιεί 

συστηματικά τις έννοιες «φυλή», «Ρωμιός», «Γραικός» με σκοπό να προβά-

λει τη φυλετική ιδιαιτερότητα των Ελλήνων. Συνήθως οι έννοιες αυτές 

περιγράφουν ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Όπως η αναφορά στο έργο 

του Autour de la Grèce: «Αυτή η φυλή (αναφερόμενος στους Έλληνες) έχει 

κρυμμένες αρετές, λιγότερο φανερές από τις αμαρτίες, αυτό είναι ένα ηθικό 

μεγαλείο. Τείνει πάντα στο ωραίο. Γνωρίζει το καλό και το εφαρμόζει.»23. 

Στο Ταξίδι μου γίνεται πιο αναλυτικός: «Ο Γραικός έχει κρίση και πνέμα 

ζωηρό. Σε μια ώρα καιρό προκόφτει όσο δεν προκόφτουν άλλοι σε χίλια 

χρόνια»24. Ο λόγος του δεν είναι πάντα εγκωμιαστικός. Στο ίδιο έργο ψέγει 

τους Έλληνες γιατί «Εμείς οι Γραικοί […]. Τα λαττώματά μας τα γνωρί-

ζουμε, μα θέλουμε να τα βαστούμε κρυφά· δε μας αρέσει να τα λέμε»25. Στα 

Ρόδα και Μήλα του 1907 συμπληρώνει ότι «[…] ο Ρωμιός παινά μόνο και 

μόνο τον εαφτό του»26 ενώ στον τόμο του 1908 αναφέρει ότι «Τόχει μέσα 

του ο Ρωμιός να θέλη να κυβερνά»27. 

Ο Ψυχάρης προσπαθεί μάλιστα να ερμηνεύσει τα χαρακτηριστικά των 

Ελλήνων με ψυχολογικούς όρους. Συγκεκριμένα σημειώνει το 1901 στον 

Πρόλογο του έργου του Για το Ρωμαίϊκο Θέατρο: «[…] το σημάδι που τον 

καταλαβαίνεις το Ρωμιό κι από μίλια μακριά, είναι πως είναι ακόμη πολύ 

παιδί»28.

Μπορούμε να υποθέσουμε με σχετική ασφάλεια ότι ο Ψυχάρης θεωρεί 

ότι η εξυπνάδα, η οποία κατ’αυτόν διατρέχει την ελληνική ιστορία, έχει 

22  Βλ. ενδεικτικά για τη Γαλλία, Hawkins, 1997, σ. 184-189.

23  Ψυχάρης, 1895, σ. xxii. Μετάφραση δική μας.

24  Ψυχάρης, 1888 [2002], σ. 171-172.

25  Στο ίδιο, σ. 136.

26  Ψυχάρης, 1907, σ. 87. 

27  Ψυχάρης, 1908, σ. 6.

28  Ψυχάρης, 1901, σ. 6.

475Γ. Ψυχάρης: ένας διανοούμενος μεταξύ κοσμοπολιτισμού και εθνικισμού



κληρονομικό χαρακτήρα. Το παρακάτω απόσπασμα που προέρχεται από 

τον τελευταίο τόμο του έργου του Ρόδα και Μήλα είναι εύγλωττο: «Ο 

πρώτος όρος (ο λόγος περί ανωτερότητας της εξυπνάδας) δεν πιστέβω 

νάρχεται σε συζήτηση, μάλιστα για Έλληνα, ύστερις από το μάθημα το 

φοβερό που έδωκε του Πολύφημου ο “πολύτροπος” Οδυσσέας. […] Μα θα 

μου πήτε πως με το σύστημά μου ο πολιτισμένος πρέπει πάντα να νικήση 

το βάρβαρο, ενώ είδαμε, λόγου χάρη, τους Βυζαντινούς, μ’όλη τους την 

ξυπνάδα, να νικηθούνε από τους Τούρκους, που ξυπνάδα καμιά τότες δε 

δείξανε. […] Βέβαια πως οι Τούρκοι, έξυπνοι δεν είτανε, σαν τους Βυζαντι-

νούς, σε τίποτα δεν παραβγαίνανε μαζί τους, μήτε στα γράμματα, μήτε στη 

μάθηση, μήτε στον πολιτισμό – παρά μόνο στον πόλεμο!»29. Στο απόσπα-

σμα αυτό ο Ψυχάρης ευθυγραμμίζεται με τους κοινωνικούς δαρβινιστές ως 

προς τη διάκριση σε έξυπνους και όχι λαούς συνδέοντας τη διαπίστωσή 

του αυτή με συγκεκριμένα διαχρονικά εθνικά χαρακτηριστικά και εκφέρο-

ντας αξιολογική κρίση.      

Στους νόμους της βιολογίας καταφεύγει, εξάλλου, ο Ψυχάρης, με βάση 

επιστολή του που βρίσκεται στο Αρχείο Γ. Ψυχάρη, όταν γράφει το 1894 στο 

Δ. Κακλαμάνο, διευθυντή της εφημερίδας το Άστυ, αναφερόμενος στους 

Έλληνες: «Είμαι της ίδιας φυλής και το αίμα τους τρέχει στις φλέβες μου»30. 

Ο Ψυχάρης αποδέχεται την ελληνική εθνική του ταυτότητα, εντάσσο-

ντας τον εαυτό του ισότιμα στο ελληνικό έθνος. «Να πω βάρβαρο το έθνος, 

θα με πουν και μένα βάρβαρο. Δεν καταδέχουμαι τέτοιο πράμα. Πολύ πιο 

σωστό είναι να μην αρνηθώ τη γενιά μου∙ τότες με σέβεται κι ο κόσμος»31, 

σημειώνει το 1902 στα Ρόδα και Μήλα. Ωστόσο, με κάθε ευκαιρία εντοπί-

ζει τα στοιχεία που ευθύνονται για την ανωριμότητα του «Γραικού» προσ-

δοκώντας την εθνική προκοπή. Το μέτρο σύγκρισης είναι σταθερά για τον 

Ψυχάρη η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Γαλλία, όπως προαναφέρθηκε.  

Συμπερασματικά, αν θελήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί ο 

Ψυχάρης, αν και κοσμοπολίτης, υπερασπίζεται την εθνική του ταυτότητα 

με όρους εθνικιστικής ιδεολογίας, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις 

ιδεολογικές αντιφάσεις που έλαβαν χώρα στην Ευρώπη προς το τέλος του 

19ου αιώνα. Τη σημαντική επίδραση δηλαδή των αρχών του κοσμοπολιτι-

σμού, την παράλληλη έξαρση των εθνικισμών, τον πολιτισμικό ιμπεριαλι-

σμό των Ευρωπαίων και τον αποικιακό ανταγωνισμό.  

Ο Ψυχάρης, πνευματικός άνθρωπος με ανησυχίες, βρέθηκε στο επίκε-

ντρο αυτών των ζυμώσεων, έγινε φορέας τους και επηρεάστηκε στα ιδεο-

29 Ψυχάρης, 1909, σ. 12.

30 Αρχείο Γ. Ψυχάρη, Αλληλογραφία, φάκ. 129, επιστολή 51, [Ιούνιος 1894]. Μετάφραση 

δική μας.

31 Ψυχάρης, 1902, σ. 86.
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λογικά του ταξίδια. Η συνάντηση και η σύγκλιση διαφορετικών ιδεολογι-

κών ρευμάτων όπως ο κοσμοπολιτισμός και ο κοινωνικός δαρβινισμός στα 

τέλη του 19ου αιώνα, επηρέασαν τη διαμόρφωση της σύνθετης και τελικά 

αντιφατικής ταυτότητας του Ψυχάρη.

•
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Ο προσδιορισμός της εθνικής ταυτότητας μέσω του εθνικού 

ονόματος. Η περίπτωση της Ιστορίας της Βλαχίας (Βιέννη, 1806)

Mihai Ţipău

Το 1806 εκδόθηκε στη Βιέννη, στο τυπογραφείο του Γεωργίου Βενδότη1 

μια Ιστορία της Βλαχίας, πολιτική και γεωγραφική από της αρχαιοτάτης 

αυτής καταστάσεως έως του 1774 έτους.  Όπως προέκυπτε από την προμε-

τωπίδα το έργο κυκλοφόρησε «φιλοτίμω δαπάνη (...) των τιμιωτάτων και 

φιλογενών αυταδέλφων Τουνουσλή». Καθώς δεν υπήρχε όνομα συγγρα-

φέως, το έργο αναφέρθηκε για πολλές δεκαετίες ως «Ιστορία των αδελφών 

Τουνουσλή». Το έργο δεν αφιερώνεται, κατά τη διαδομένη συνήθεια της 

εποχής, ούτε σε κάποιον από τους ηγεμόνες των Παραδουνάβιων Ηγεμο-

νιών, ούτε στον αυτοκράτορα της Ρωσίας, γεγονός που οφείλεται πιθανώς 

και στις ταραχές που προκάλεσε ο νέος ρωσο-τουρκικός πόλεμος. Επίσης, 

από τον τόμο λείπει ο κατάλογος των συνδρομητών, απόδειξη ότι οι εκδό-

τες θεωρούσαν το βιβλίο ως σίγουρη εμπορική επιτυχία και δεν χρειαζόταν 

η προπληρωμή των αντιτύπων του. Ήταν όντως ένα χρήσιμο έργο για το 

καλλιεργημένο κοινό των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών (και όχι μόνο), αν 

λάβουμε υπ’ όψιν ότι έλειπε μια ιστορία του ρουμανικού χώρου σε έντυπη 

μορφή τόσο στη ρουμανική όσο και στην ελληνική γλώσσα. 

Η νεότερη ιστορική έρευνα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, απέδωσε την Ιστο-

ρία της Βλαχίας στον λόγιο άρχοντα Μιχαήλ Καντακουζηνό, μέλος της 

αριστοκρατικής οικογένειας των Καντακουζηνών που στο παρελθόν είχε 

δώσει ηγεμόνες αλλά και λογίους2. 

1 Το τυπογραφείο του Βενδότη υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά τυπο-

γραφεία της Βιέννης και λειτούργησε μεταξύ 1791 και 1810. Cornelia Papacostea-

Danielopolu, Lidia Demény, Carte şi tipar în societatea românească şi sud-est europeană 

(Secolele XVII-XIX), Βουκουρέστι, 1985, σσ. 217-218. Για τα ελληνικά τυπογραφεία της 

Βιένης βλ. Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης, Συμβολαί εις την ιστορίαν του ελληνικού τύπου 

και τυπογραφείων της Βιέννης, Αθήνα 1965.

2 Η οικογένειά του είχε εγκατασταθεί στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες ήδη στα τέλη 

του δεκάτου έκτου αιώνα και αποτελούσε ένα κλάδο της περιώνυμης οικογένειας των 

Καντακουζηνών, με πρόγονο τον Μιχαήλ (ο οποίος εκτελέστηκε με εντολή του σουλ-

τάνου το 1578), εξέχουσα μορφή της ελληνικής αριστοκρατίας στην Οθωμανική αυτο-

κρατορία. Οι Καντακουζηνοί της Βλαχίας υποστήριζαν την άμεση καταγωγή τους από 

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



Ο Μιχαήλ Καντακουζηνός γεννήθηκε το 1723 και ήταν εξέχουσα 
προσωπικότητα της πολιτικής και πολιτιστικής ζωής της Βλαχίας. Κατείχε 
διάφορα αξιώματα, φτάνοντας ως το ανώτατο, εκείνο του μεγάλου 
μπάνου3.

Κατά τη διάρκεια του ρωσο-τουρκικού πολέμου του 1768-1774, ο 
Μιχαήλ Καντακουζηνός συνέταξε πολυάριθμα υπομνήματα προς τη 
ρωσική κυβέρνηση με αίτημα την απελευθέρωση των Ηγεμονιών από 
την οθωμανική κυριαρχία4. Μετά τη λήξη του πολέμου, ο Καντακουζηνός 
εγκαταστάθηκε οριστικά στη Ρωσία, όπου έγινε τιμητικά υψηλόβαθμος 
αξιωματικός του αυτοκρατορικού στρατού. Πέθανε πιθανώς κατά το 1790-
17935. Ο μπάνος Μιχαήλ συνέταξε στη ρουμανική γλώσσα μια Γενεαλογία 
των Καντακουζηνών, στην οποία εγκωμιάζει την οικογένειά του ενώ δεν 
κατορθώνει να αποφύγει ορισμένες υπερβολές.

Η ιδιότητα του Καντακουζηνού, ο οποίος υπήρχε «φυγάς» στη Ρωσία 
εξηγεί και την απόκρυψη του ονόματός του κατά τη δημοσίευση της Ιστο-
ρίας της Βλαχίας. Κάθε αναφορά στο όνομά του θα  δυσκόλευε  την προώ-
θηση του βιβλίου στις Ηγεμονίες και  την Οθωμανική αυτοκρατορία.

Αν και υπήρχαν διαφορετικές απόψεις ως προς την πρωτότυπη γλώσσα 
στην οποία συντάχθηκε το έργο, είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο Μιχαήλ 
Καντακουζηνός είχε και τη δυνατότητα, αλλά και τη μόρφωση να γράψει 

το κείμενο της Ιστορίας καθ’ ευθείαν στα ελληνικά. Μια απόδειξη σε αυτή 
την κατεύθυνση είναι η ίδια η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην Ιστο-
ρία της Βλαχίας, η οποία περιέχει αυξημένο αριθμό ρουμανικών λέξεων. 
Οι αδελφοί Τουνουσλή, που χρηματοδότησαν την έκδοση του έργου, δεν 
φαίνεται να έκαναν πολλές επεμβάσεις στο κείμενο του Καντακουζηνού, 
και μόνο σε δύο περιπτώσεις προσθέτουν υποσημειώσεις.

Εκτός από το ιστορικό του σκέλος, το έργο περιέχει και λεπτομερή 
γεωγραφική, διοικητική και οικονομική περιγραφή της Βλαχίας που το 

την ομώνυμη βυζαντινή οικογένεια, χρησιμοποιώντας ως οικόσημο τον δικέφαλο 

αετό. Για τους Καντακουζηνούς Βλ. Νicolae Iorga, Despre Cantacuzini, Βουκουρέστι, 

1902. Στήβεν Ράνσιμαν, Η Μεγάλη Εκκλησία εν αιχμαλωσία, τόμος Β΄, Αθήνα 1979, σσ. 

382-385, 626. Nicolae Iorga, Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο, Αθήνα 1985, σσ. 119-125. 

Ιοn Μihai Cantacuzino, Ο mie de ani în Balcani. O cronică a Cantacuzinilor în vâltoarea 

secolelor, Βουκουρέστι, 1996.

3 Th eodora Rădulescu, «Sfatul domnesc şi alţi mari dregători ai Ţării Româneşti din seco-

lul al XVIII-lea. Liste cronologice şi curs honorum. I», Revista Arhivelor, 49(1972), σ. 

114, 116, 118. Λεπτομέρειες για τη ζωή και τη δράση του μπάνου Μιχαήλ Καντακου-

ζηνού στον Ιlie Corfus, «În legătură cu opera cronicarului Mihai Cantacuzino», Revista 

Istorică Română, XVI (1946),  σσ. 129-141.

4 Victor Papacostea, «La fondation de l’«Acadèmie Greque» de Bucarest. Les origines de 

l’erreur de datation et sa pénétration dans l’historiographie», Civilizaţie românească şi 

civilizaţie balcanică, Βουκουρέστι, 1983, σ. 295.

5  Ό.π., σ. 295.

480 Mihai Ţipău



καθιστούσε πολύτιμο και για όσους αναζητούσαν πληροφορίες πρακτικού 

τύπου.

Το σημαντικότερο μέρος του έργου είναι όμως το ιστορικό, όπου εκφρά-

ζονται, και μάλιστα στην ελληνική γλώσσα, οι βασικές ιδέες σχετικά με τη 

ρωμαϊκή καταγωγή των Ρουμάνων.

Η Ιστορία της Βλαχίας εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της 

διανόησης των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών για την «επανάκτηση» του 

αρχαίου παρελθόντος. Πολλά ιστορικά συγγράμματα των τελευταίων 

δεκαετιών του δεκάτου ογδόου και των αρχών του δεκάτου ενάτου αιώνα 

που ακολουθούν αυτήν την τάση συντάχθηκαν στην ελληνική γλώσσα.

Η «ανακάλυψη» της αρχαίας ιστορίας των Ρουμάνων αρχίζει με διευ-

κρινίσεις σε ό,τι αφορά το εθνικό τους όνομα, καθώς και με τα ονόματα 

που χρησιμοποιούνταν για αυτούς σε άλλες γλώσσες.

Αυτή η διεκδίκηση ενός εθνικού ονόματος το οποίο να δηλώσει μια 

άμεση σχέση με την αρχαιότητα βρίσκει μέχρις ενός βαθμού έναν παραλ-

ληλισμό στην προσπάθεια των λογίων της εποχής να επιβάλλουν το 

αρχαίο εθνικό όνομα των Ελλήνων. Η μοναδική διαφορά ήταν ότι στη 

ρουμανική περίπτωση προτεινόταν η αντικατάσταση του όρους «Βλάχος», 

που χρησιμοποιείτο αποκλειστικά από τους ξένους με τον αντίστοιχο όρο 

«Ρουμούνος» ή «Ρωμάνος». Στην ελληνική γραμματεία το «Έλλην» αντικα-

θιστούσε σταδιακά το «Ρωμαίος» που είχε επιβληθεί ως εθνικό όνομα από 

την ύστερη αρχαιότητα.

Η Ιστορία της Βλαχίας, πολιτική και γεωγραφική αποτελεί μέρος μιας 

πλούσιας ιστοριογραφικής παράδοσης την οποία ορισμένοι ερευνητές 

ονόμασαν ελληνο-ρουμανική6. Ελληνικά συγγράμματα που αναφέρονται 

στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες εμφανίζονται ακόμη από τον δέκατο έκτο 

αιώνα. Τις δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα όμως αυτή η παράδοση 

καταλήγει με μεγάλες ιστορικές συνθέσεις στην ελληνική γλώσσα για 

τη Μολδαβία και τη Βλαχία όπως εκείνα του Δανιήλ Φιλιππίδη, και του 

Διονυσίου Φωτεινού. Το σύγγραμμα που μας απασχολεί είναι χρονολογικά 

το πρώτο έντυπο έργο αυτής της σειράς, εάν εξαιρέσουμε την ελληνική 

μετάφραση του έργου του στρατηγού Bauer που είχε εκδοθεί στο Βουκου-

ρέστι το 1785 με τον τίτλο Περιγραφή της Βλαχίας.

Πρέπει όμως να παρατηρηθεί ότι η Ιστορία του Καντακουζηνού, παρ’όλο 

που δημοσιεύτηκε το 1806, γράφτηκε τις τελευταίες δεκαετίες του δεκά-

του ογδόου αιώνα. 

6 Ο Δημοσθένης Ρούσσος παρέδιδε στο Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου το ακαδημαϊκό 

έτος 1919-1920 μάθημα «ελληνο-ρουμανικής ιστοριογραφίας». Μέρος των σχετικών 

κειμένων του Ρούσσου δημοσιεύτηκαν στο Demostene Russo, Studii istorice greco-

române, τόμ. 1, Βουκουρέστι 1939, σσ. 19-191.
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Το ζήτημα της καταγωγής των Ρουμάνων απασχόλησε την παλαιά 

ρουμανική ιστοριογραφία ακόμη από τις αρχές της. Η λεγόμενη Τραν-

συλβανική Σχολή, την ίδια περίπου εποχή, έδωσε πολιτική διάσταση στο 

ζήτημα και υποστήριζε την αποκλειστική ρωμαϊκή καταγωγή χωρίς δακικά 

ή άλλα στοιχεία7. Το εθνικό όνομα των Ρουμάνων χρησιμοποιείται ως 

επιχείρημα για την καταγωγή τους. 

Τη βασική ιδέα του πρώτου μέρους του έργου, την ιδέα δηλαδή για την 

καταγωγή των Ρουμάνων από τους «αποικισμούς των Ρωμαίων» ο συγγρα-

φέας τη στηρίζει σε αποσπάσματα της ρουμανικής Ιστορίας της Βλαχίας 

του συγγενή του Κωνσταντίνου Καντακουζηνού που γράφτηκε στις αρχές 

του δεκάτου ογδόου αιώνα8. Χρησιμοποιούνται επίσης και έργα νεότερων 

δυτικών συγγραφέων, κυρίως Γερμανών.

Επίσης, ο Καντακουζηνός αναπτύσσει την ιδέα της ενότητας του χώρου 

που κατοικείται από τους Ρουμάνους βόρεια του Δούναβη: «Η Ρουμάνα 

τζάρα ήτοι η Βλαχία ην η αυτή μετά του Αρδελίου και της Μολδαυίας· 

εκαλείτο δε Δακία και Γετθία»9. Η ονομασία «Δακία» για τον ρουμανικό 

χώρο δεν ήταν καινούργια και πέρασε στους νεότερους ιστορικούς από 

τους αρχαίους και βυζαντινούς συγγραφείς. Συχνά, κατά τη λεγόμενη 

«φαναριωτική» περίοδο, διάφορα κείμενα αναφέρουν τους ηγεμόνες της 

Βλαχίας και της Μολδαβίας ως ηγέτες της «Δακίας».

Ο συγγραφέας αναφέρεται και στις τοπικές ονομασίες των κατοίκων 

των δύο ηγεμονιών («Μολδοβάνοι» και «Μουντιάνοι»), τις οποίες θεωρεί 

ότι είναι τοπικής χρήσης και ότι είναι μεταγενέστερες του αρχικού ονόμα-

τός τους, «Ρουμάνοι». Πρέπει να σημειωθεί ότι ο συγγραφέας χρησιμοποί-

ησε τη ρουμανική μορφή των κυρίων ονομάτων (π.χ. «Μολδοβάνοι» αντί 

για «Μολδαβοί»), την οποία δεν άλλαξαν οι εκδότες.

Σε μια εποχή γλωσσικών αναζητήσεων στο πλαίσιο της ελληνικής 

φιλολογίας παρατηρείται και η απόδοση ξένων εθνικών ονομάτων με 

μια μορφή που να πλησιάζει περισσότερο την πρωτότυπή τους προφορά. 

Θεωρητικά αυτές τις ιδέες τις ανέπτυξε ο Δανιήλ Φιλιππίδης σε άλλο έργο 

που αναφερόταν στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες: Ιστορία της Ρουμουνίας 

(Λειψία, 1818)10. Η χρήση ασυνήθιστων όρων για την ελληνική γλώσσα 

7 Για τις απόψεις της  Τρανσυλβανικής Σχολής για το ζήτημα της καταγωγής των Ρουμά-

νων βλ. Keith Hitchins, Th e Rumanian National Mouvement in Transylvania, 1780-1849, 

Cambridge, Massachusetts 1969, σσ. 84-94.

8 Η Ιστορία της Ρουμανικής Χώρας του στόλνικου Κωνσταντίνου Καντακουζηνού δημο-

σιεύτηκε από τον Mihail Gregorian: Cronicari munteni, Βουκουρέστι, 1961, σσ. 1-80. 

Istoriia Ţărâi Rumâneşti atribuită stolnicului Constantin Cantacuzino, επιμέλεια Otilia 

Dragomir, Βουκουρέστι, 2006.

9  Ιστορία της Βλαχίας, σ. 2.

10 Για τις απόψεις του Φιλιππίδη βλ. Mihai Ţipău, «Έθνη και εθνικά ονόματα στην Ιστο-
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της εποχής όπως «Ρωμάνος», «Ρουμούνος» ή «Ρουμάνα Τζάρα (=Χώρα)» 
στη θέση των παλαιότερων εθνικών ονομάτων «Βλάχος» ή «Ουγγροβλά-
χος» ήταν και σε αυτή την περίπτωση μια επιλογή του συγγραφέως.

Η αρχαία ιστορία της Δακίας γίνεται μέρος της ιστορίας της Βλαχίας. 
Πρέπει να παρατηρηθεί ότι ο όρος «Βλαχία» που αποτελεί μέρος του τίτλου 
(και ίσως να οφείλεται στους εκδότες) εμφανίζεται σπάνια στο κείμενο. Ο 
Καντακουζηνός προτιμά την αντίστοιχη (και επίσημη) ρουμανική ονομα-
σία της χώρας, η «Ρουμάνα Τζάρα».

Ο σημερινός πληθυσμός της Δακίας είχε την καταγωγή του στις ρωμαϊ-
κές αποικίες του αυτοκράτορα Τραϊανού, τονίζει ο Μιχαήλ Καντακου-
ζηνός. Την εξαφάνιση του εθνικού ονόματος των Δάκων την εξηγεί σε 
συνάρτηση προς τη μειονεκτική θέση των εναπομεινάντων ύστερα από 
τη ρωμαϊκή κατάκτηση: «αεί δε εκ των Ρωμαίων ήσαν πηδαλιούχοι και 
προστατεύοντες»11.

Για τη ρουμανική γλώσσα, η Ιστορία της Βλαχίας αναφέρει ότι είναι 
«σύγκραμα μετά των Δάκων» και «κατάχρησις της Ρωμαϊκής διεφθαρμέ-
νης, σμίγουσα και φωνάς Ρωσικάς και Σλαβονικάς». 

Σημαντικό μέρος του κεφαλαίου για την αρχαία ιστορία των Ρουμάνων 
καλύπτουν οι λόγιες εξηγήσεις σχετικά με το εθνικό όνομα των Ρουμάνων. 
Το όνομα «român» ή «rumân» που αποδίδεται από στο έργο ως «Ρωμάνος» 
ή «Ρουμούνος», έχει για τον συγγραφέα από μόνο του αποδεικτική αξία για 
τη ρωμαϊκή καταγωγή των Ρουμάνων.

Ο Μιχαήλ Καντακουζηνός προσπαθεί να εξηγήσει και το εθνικό όνομα 
«Βλάχος» (Βλαχ ή Μπλαχ στο κείμενο) που χρησιμοποιήθηκε κατά τον 
Μεσαίωνα και τη νεότερη εποχή για τους Ρουμάνους (ποτέ όμως από 

τους ίδιους). «Οι Βλάχοι Ρουμάνους εαυτούς προσαγορεύουσιν, υπ’ άλλων 
γενών Βλάχοι καλούμενοι» παρατηρεί ο συγγραφέας.

Ο ιστορικός παραθέτει τις διάφορες απόψεις σχετικά με την ετυμολο-
γία του όρου, η οποία εξ άλλου παραμένει και σήμερα αμφιλεγόμενη. Το 
συμπέρασμα είναι όμως ότι πρόκειται για όνομα που χρησιμοποιήθηκε και 
για τους Ιταλούς και είναι συνώνυμο με τον όρο «Ρωμάνος»: «η ονομασία 
Βλαχ μεθερμηνεύεται Ιταλός ή Ρωμαίος»12.

Στο τέταρτο κεφάλαιο του έργου ο Μιχαήλ Καντακουζηνός συνοψίζει 
τα συμπεράσματα των παρατηρήσεών του σχετικά με την αρχαία ιστορία. 
Η κεντρική ιδέα ήταν η ρωμαϊκή καταγωγή των Ρουμάνων, που θεωρού-

ρία και το Γεωγραφικόν της Ρουμουνίας του Δανιήλ Φιλιππίδη: Ο ελληνισμός ανάμεσα 

στην εποχή του Διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα», Πρακτικά του Γ΄ Ευρωπαϊκού 

Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών 

(ΕΕΝΣ), Βουκουρέστι, 2-4 Ιουνίου 2006,  Τόμος Γ΄, Αθήνα, 2007, σσ. 117-129.

11 Ιστορία της Βλαχίας, σ. 3.

12 Ιστορία της Βλαχίας, σ. 24.
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νται απόγονοι των αποίκων του Τραϊανού. Άλλο συμπέρασμα ήταν η κοινή 

καταγωγή και γλώσσα των Ρουμάνων της Βλαχίας, της Μολδαβίας και της 

Τρανσυλβανίας.

Το γεγονός «ότι οι Βλάχοι και Μολδοβάνοι κατάγονται παρά των Ρωμαί-

ων»13 είχε διατυπωθεί σε πολλά συγγράμματα, και υπήρξε θέμα έντονων 

συζητήσεων στην ιστοριογραφία· ο Καντακουζηνός θεωρεί αναγκαίο να 

εκφράσει για το ελληνόγλωσσο κοινό τα δικά του σχετικά συμπεράσματα. 

Το ζήτημα της ρωμαϊκής καταγωγής ήταν μεγίστης σημασίας στη συγκρό-

τηση του έργου του μπάνου Καντακουζηνού. Έτσι μπορεί να παρατηρηθεί 

ότι το θέμα που προαναφέραμε εκτείνεται σε 20 σελίδες, σε σύγκριση με 

τη «Χρονολογία των Αυθέντων», το άλλο μέρος ιστορικού χαρακτήρα του 

έργου, που καλύπτει τη χρονική περίοδο 1290-1774 σε μόνο 75 σελίδες, με 

πολύ περιληπτικές πληροφορίες.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Μιχαήλ Καντακουζηνός δεν προσπαθεί να 

προσδιορίσει γεωγραφικά τις διάφορες περιοχές της Οθωμανικής αυτο-

κρατορίας, τις οποίες θεωρεί συνολικά ως «τα μέρη της Τουρκίας». Αν και 

γράφει στην ελληνική γλώσσα, ο Καντακουζηνός χρησιμοποιεί το λεξιλό-

γιο των ρουμάνων λογίων της εποχής, αποδίδοντας σε κάθε περιοχή τα 

πιο πρόσφατα και όχι τα ιστορικά τους ονόματα, με προσδιοριστικό κριτή-

ριο το κράτος στο οποίο ανήκαν οι περιοχές και όχι τον πληθυσμό τους. 

Εξηγείται έτσι το γεγονός ότι περιοχές με χριστιανικό πληθυσμό διαφο-

ρετικών γλωσσικών ομάδων χαρακτηρίζονται ως «Τουρκία». (Ο όρος 

πάντως, δεν χρησιμοποιείται ποτέ για της Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.) 

Ο Μιχαήλ Καντακουζηνός δεν αποδέχεται τις αρχαΐζουσες γεωγραφικές 

ονομασίες που θα μπορούσαν να έχουν και πολιτική χροιά, και αυτό ισχύει 

και για περιοχές κατοικημένες από Ρουμάνους, γράφοντας για «την Τραν-

σιλβανίαν, ήτοι Γερμανίαν»14. Οι εκδότες αναγκάζονται να εξηγήσουν σε 

κάποιο σημείο με υποσημείωση τη χρήση κάποιας γεωγραφικής ονομα-

σίας, αναφέροντας ταυτόχρονα και τη ρουμανική καταγωγή του συγγρα-

φέα της Ιστορίας της Βλαχίας.

Άλλο μέλημα του Μιχαήλ Καντακουζηνού στην Ιστορία της Βλαχίας 

είναι η διευκρίνιση του καθεστώτος αυτονομίας της χώρας. Έτσι, ο συγγρα-

φέας τονίζει ότι, σε κάποια ιστορική στιγμή αποφασίστηκε η χώρα «να 

είναι εις την προτέκτζιαν του Τούρκου» και «να είναι η Βλαχία παντελεύ-

θερος με τους νόμους της και με τα πριβιλέγια της».

Αυτή η ιδέα της αυτόνομης θέσης της Βλαχίας στο πλαίσιο της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποτελεί σημαντικό στοιχείο του έργου του 

Καντακουζηνού.

13 Ιστορία της Βλαχίας, σ. <ΙΙΙ>.

14 Ό.π., σ. 316.
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Οι Έλληνες εμφανίζονται σε όλο το έργο ως «Γραικοί», ενώ ασφα-

λώς, για τον Μιχαήλ Καντακουζηνό το «Έλλην» ήταν συνώνυμο με τον 

αρχαίο Έλληνα και τον «ειδωλολάτρη». Μια φορά μόνο χρησιμοποιείται το 

επίθετο «ελληνικόν» για το ηγεμονικό σχολείο (Ακαδημία)15.

Σε μια εποχή που οι πρώτες ιδέες του εθνικισμού έκαναν την εμφάνισή 

τους στη νοτιο-ανατολική Ευρώπη, ο προσδιορισμός της εθνικής ταυτότη-

τας άρχιζε με το ίδιο το εθνικό όνομα. Το ίδιο όνομα έπρεπε να χρησιμο-

ποιηθεί σε όλες τις γλώσσες και έπρεπε να αποφεύγονται εθνικά ονόματα 

ξένα ή ακατάλληλα. Είναι η περίπτωση του όρου «Βλάχος» ως συνηθι-

σμένο εθνικό όνομα των Ρουμάνων στα ελληνικά κείμενα.

Η προτίμηση για τον όρο «Ρωμάνος» αντί του «Βλάχος» στα ελληνικά 

συγγράμματα παρατηρείται και σε άλλους λογίους της εποχής όπως ο 

Μιχαήλ Μπογιατζής, ο Δανιήλ Φιλιππίδης ή ο Ναούμ Ραμνιτσεάνου. Πέρα 

από μια απλή λεξική επιλογή πρόκειται για συνειδητή προσπάθεια επιβο-

λής νέας ορολογίας στην ελληνική γλώσσα16.

Ένα «νέο» εθνικό όνομα μπορούσε να προσδιορίσει καλύτερα, σύμφωνα 

με τους συγγραφείς της εποχής, την εθνική ταυτότητα αποφεύγοντας κάθε 

σύγχυση. Το ίδιο φαινόμενο συντελείται επίσης την ίδια εποχή και στην 

περίπτωση του εθνικού ονόματος των Ελλήνων, όπου το «Έλλην» αντικα-

θιστούσε σταδιακά το «Ρωμιός» ή το «Γραικός».

•

15 Ό.π., σ. 81.

16 Mihai Ţipău, Ethnic Names and National Identity in 18th Century Greek-Romanian Histo-

riography, Greek-Romanian Relations. Interculturalism and National Identity, edited by 

P. M. Kitromilides and Anna Tabaki, Αθήνα, 2004, σσ. 167-177.
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Εθνοτικές/εθνικές ταυτότητες στα Βαλκάνια 

(19ος–20ός αι.)





Ο Shelley και ο Byron για την εθνική ταυτότητα 

των επαναστατημένων Ελλήνων του 1821

Roderick Beaton

Την εποχή του ξεσηκωμού του 1821, του λεγόμενου εκ των υστέρων ‘εθνι-

κού’, δεν είχε πια καθιερωθεί η σημερινή αντίληψη του εθνικού κράτους. 

Ούτε στην Ελλάδα, ούτε στη Δύση. Ο απελευθερωτικός αγώνας των Ελλή-

νων, για λόγους που μόνο πλαγίως θα μας απασχολήσουν εδώ, συμπίπτει 

ιστορικά με την ανάδυση του εθνικισμού ως ιδεολογήματος. Για το λόγο 

αυτό, μέσα από τις πολιτικές ζημώσεις, τόσο μέσα στην επαναστατημένη 

Ελλάδα όσο και έξω, διακρίνονται να αναδύονται τα γνωρίσματα όχι μόνο 

του συγκεκριμένου εθνικού κράτους, του «πρότυπου βασιλείου» της Ελλά-

δας, αλλά και ένα πολιτικό υπόδειγμα το οποίο θα εξαπλωθεί στη συνέχεια 

σε άλλες περιοχές της Ευρώπης και του κόσμου, ιδίως στην Ιταλία και στη 

Γερμανία κατά τη δεκαετία του 1860.

Στη σημερινή ανακοίνωση θα παρουσιάσω και θα σχολιάσω τις άμεσες 

και εξελισσόμενες αντιλήψεις δύο γνωστών άγγλων φιλελλήνων, σχετικά 

με τα γεγονότα στην Ελλάδα από την έναρξη του αγώνα μέχρι το θάνατό 

τους, αντίστοιχα ένα και τρία χρόνια αργότερα. Μεθοδολογικά, ο πρόω-

ρος θάνατος των δύο αυτών ανθρώπων εγγυάται ότι οι σχετικές αντιλή-

ψεις τους αποτελούν στιγμιότυπα της εποχής, και αποκλείει την εκ των 

υστέρων αξιολόγηση, όπως εξ ορισμού γίνεται με την ιστοριογραφία. Με 

τον τρόπο αυτό προτίθεμαι να συμβάλω στην ανίχνευση της τότε ανοδικής 

πορείας της ιδεολογίας περί εθνικής ταυτότητας, και μάλιστα των Ελλή-

νων, στα πλαίσια του ξένου ενδιαφέροντος για την ελληνική Επανάσταση.

Πρόκειται για τους ποιητές Percy Bysshe Shelley (1792-1822) και Λόρδο 

Βύρωνα (1788-1824).

Ο δεύτερος είχε ταξιδέψει στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα στα νεανικά 

του χρόνια, και ως γνωστό είχε αφιερώσει πολλούς στίχους στο θέμα 

του υπόδουλου ελληνισμού – χωρίς, όμως, να δηλώσει ποτέ ρητά και 

ανεπιφύλακτα υπέρ της απελευθέρωσης της Ελλάδας. Τότε που ξεσπούσε ο 

αγώνας, η σιωπή του κατοπινού ήρωα της Επανάστασης ήταν εκκωφαντική. 

Ο Βύρωνας άργησε να κινήσει. 

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



Αντίθετα, ο Σέλλεϋ, παρόλο που δεν πάτησε ποτέ πόδι στην Ελλάδα, 

ενθουσιάστηκε από την πρώτη στιγμή, και πρώτος στα αγγλικά γράμματα 

αφιέρωσε σημαντικό ποίημα στο θέμα της ελληνικής Επανάστασης. Εγκα-

ταστημένος στην Πίζα της Ιταλίας, ο Σέλλεϋ με τη γυναίκα του Μαίρη, 

συγγραφέα του μυθιστορήματος Frankenstein, γνώρισαν στα τέλη του 

1820 τον εκεί εξόριστο Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Πριν εγκαταλείψει την 

Πίζα ο Μαυροκορδάτος, έγιναν φίλοι, και μόλις έγινε γνωστό το πέρασμα 

του Προύθου από τον Υψηλάντη, στο όνομα του ζευγαριού Σέλλεϋ απευ-

θύνθηκαν σε εφημερίδες της Αγγλίας δύο επιστολές, μάλλον κατ’ υπογό-

ρευση του Μαυροκορδάτου. Έτσι ο ποιητής και η μυθιστοριογράφος όχι 

μόνο ενέκριναν με ενθουσιασμό το γεγονός της Επανάστασης αλλά και 

εθελοντικά προωθούσαν στην πατρίδα τους την πολιτική γραμμή που τους 

κατέβαζε ο φαναριώτης φίλος τους. Αυτό το ξέρουμε με βεβαιότητα, αφού 

μερικά από τα γεγονότα που αναφέρονται στις επιστολές των Σέλλεϋ δεν 

είχαν ακόμα γίνει στην πραγματικότητα (άφιξη Υψηλάντη στο Βουκουρέ-

στι, η Πελοπόννησος απελευθερωμένη – αφού πρόκειται για επιστολές 

που φέρνουν ημερομηνία 5 Απριλίου με το δυτικό ημερολόγιο).

Το φθινόπωρο του 1821 ο Σέλλεϋ έγραψε το λυρικό ποίημα, σε μορφή 

αρχαίας τραγωδίας, Hellas. Βασισμένος στους Πέρσες του Αισχύλου, το 

δράμα του Σέλλεϋ ακολουθεί το σχήμα του πρωτότυπου: στον αντίστοιχο 

ρόλο του Ξέρξη βρίσκεται ο Σουλτάνος Μαχμούτ, ο οποίος δέχεται αλλε-

πάλληλα νέα από τα διάφορα μέτωπα του πολέμου, και μαθαίνει ότι η 

μελλοντική πτώση του βασιλείου του είναι γραμμένη στην ιστορία του 

σύμπαντος. Σχολιάζει ο χορός, θηλυκός όπως στο πρωτότυπο, αλλά αυτή 

τη φορά πρόκειται για ελληνίδες, όχι για γυναίκες του εχθρού. 

Στο ποίημα αυτό, ο Σέλλεϋ αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα, το οποίο 

αναγνωρίζει στον πρόλογό του. Ενώ ο Αισχύλος έγραφε την τραγωδία 

εφτά χρόνια μετά την οριστική νίκη στη ναυμαχία της Σαλαμίνας, ο άγγλος 

ποιητής το 1821 δεν μπόρεσε να βασιστεί σε μια ήδη οριστική έκβαση των 

γεγονότων. Δύο διαφορετικές λύσεις βρήκε ο Σέλλεϋ στο πρόβλημα αυτό. 

Η μία μπορεί να χαρακτηριστεί ως λύση ποιητική, η άλλη ως πολιτική ή 

ιδεολογική.

Την ποιητική λύση την εκφράζει ο χορός, η φωνή δηλαδή των ελληνί-

δων αιχμαλώτων του Σουλτάνου:

Greece and her foundations are

   Built below the tide of war,

   Based on the crystàlline sea

   Of thought and its eternity…

Shelley, Hellas [October 1821], 696-9
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A brighter Hellas rears its mountains…

Another Athens shall arise,

   And to remoter time

Bequeath, like sunset to the skies,

   Th e splendour of its prime …

Shelley, Hellas [October 1821], 1066, 1084-7

Στους παραπάνω στίχους, η Ελλάδα της οποίας η νίκη είναι προκαθο-

ρισμένη δεν είναι η επαναστατημένη Ελλάδα της επικαιρότητας, έρμαιο 

των διακυμάνσεων της ιστορίας, αλλά μια ανώτερη Ελλάδα. Η ενόραση 

του Σέλλεϋ αποβλέπει σε μια νοητή Ελλάδα, άυλο κατασκεύασμα της 

ανθρώπινης φαντασίας, και άρα, σύμφωνα με τη ρομαντική φιλοσοφία 

του ποιητή, μια Ελλάδα που στέκεται αιώνια, πέρα από τις αβεβαιότητες 

και τις σχετικότητες της ιστορίας. Πρόκειται για μια ποιητική ιδέα που θα 

καρποφορήσει αργότερα στην ελληνική ποίηση, π.χ. στον Δωδεκάλογο του 

Γύφτου του Παλαμά, και ακόμα πιο πολύ με τη γνωστή μορφή της «Άνω 

Ελλάδας» στην ποίηση του Σικελιανού. Σύμφωνα με την ποιητική αυτή 

ιδέα, η Ελλάδα, «μία και αγύριστη» όπως θα τη χαρακτηρίσει αργότερα ο 

Παλαμάς, έχει ξεφύγει από τον κύκλο της πραγματικής ιστορίας, και στέκει 

αιώνιο κτήμα όλου του κόσμου. Με αυτή την έννοια γράφει ο Σέλλεϋ στον 

πρόλογο της Ελλάδας: «είμαστε όλοι Έλληνες.»

Όμως εκεί που εκφράζεται στον πεζό λόγο, και μάλιστα απευθυνόμενος 

στον καλοπροαίρετο αναγνώστη ενός κειμένου με θέμα επίκαιρο, ο ποιη-

τής σκιαγραφεί μια δεύτερη λύση. Αυτή τη φορά, η τελική νίκη των επανα-

στατημένων Ελλήνων είναι εξασφαλισμένη για λόγους καθαρά ιδεολογι-

κούς, και εκ των υστέρων τουλάχιστο, πολύ γνωστούς:

Th e apathy of the rulers of the civilised world to the astonishing 

circumstance of the descendants of that nation to which they owe 

their civilisation, rising as it were from the ashes of their ruin, is 

something perfectly inexplicable to a mere spectator of the shows 

of this mortal scene. We are all Greeks. Our laws, our literature, our 

religion, our arts have their root in Greece. … 

Shelley, Hellas, Preface [October/November 1821]

Η λέξη κλειδί εδώ είναι «έθνος». Σύμφωνα με το συλλογισμό του Σέλλεϋ, 

αφού οι σημερινοί Έλληνες είναι οι απόγονοι ενός έθνους, στο οποίο όλα 

τα σύγχρονα ευρωπαϊκά έθνη χρωστούν τον δικό τους πολιτισμό, άρα το 

χρέος των αρχαίων πρέπει να εξοφληθεί προς χάρη των νεότερων Ελλή-

νων. Στη βάση του συλλογισμού είναι η αντίληψη του έθνους ως οντότητας 

που υφίσταται έξω από τα γεγονότα της ιστορίας. Πάλι, δηλαδή, η Ελλάδα 

ξεφεύγει από τον κύκλο της ιστορίας, χάρη στη νεοσύστατη διατύπωση ότι 

η αρχαία Ελλάδα δεν ήταν μόνο πολιτισμός, ή λαός, ή πολιτικό σύστημα, ή 
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κράτος (το οποίο δεν ήτανε ποτέ, ως γνωστό) αλλά έθνος. Και σαν έθνος, η 
αρχαία Ελλάδα ζει ακόμα, ύστερα από δύο χιλιάδες χρόνια, ώστε να χρεώ-
σει τα νεότερα έθνη όπως είπαμε.

Η διατύπωση αυτή απομακρύνει τον αγώνα των Ελλήνων από άλλους 
απελευθερωτικούς αγώνες της εποχής, όπως π.χ. των Ηνωμένων Πολι-
τειών, της Γαλλικής Επανάστασης, ή των επαναστατημένων κρατών της 
Νότιας Αμερικής. Με τον τρόπο αυτό το έθνος αρχίζει να θεοποιείται, να 
υφίσταται μετέωρο στη συνείδηση των πολιτών του και των ξένων υποστη-
ριχτών του, πέρα από την ιστορική πραγματικότητα, μέχρι που θα γίνει το 
ίδιο ιστορική πραγματικότητα. 

Ο Βύρωνας βρισκόταν κι αυτός εξόριστος στην Ιταλία εκείνη την εποχή. 
Τον συνέδεε στενή φιλία με τον Σέλλεϋ, με τον οποίο έκαναν παρέα στην 
Πίζα. Τον Μαυροκορδάτο θα γνωρίσει κι αυτός, μάλλον καθ’ υπόδειξη 
του φίλου του ποιητή. Μόνο μετά τον θάνατο του Σέλλεϋ, τον Ιούλιο του 
1822, ενδιαφέρθηκε σοβαρά ο Βύρωνας να κατεβεί στην Ελλάδα. Ύστερα 
από πολλούς ενδοιασμούς, πήρε την απόφαση στη Γένοβα της Ιταλίας τον 
Ιούνιο του 1823. Η δραστηριότητα του λόρδου από εκείνη τη στιγμή διαφέ-
ρει ριζικά από αυτή του μακαρίτη φίλου του, αλλά κινητοποιείται βασικά 
από την ίδια ιδεολογική κατεύθυνση. Ήδη στο πλαίσιο των απελευθερω-
τικών ζυμώσεων των Ιταλών, κατά της Αυστρίας, ο Βύρωνας είχε μάθει να 
διακρίνει έναν δυνητικά εθνικό αγώνα από τον αντίστοιχο και εφαπτόμενο 
αγώνα είτε για την ταξική μεταρρύθμιση είτε για την πολιτειακή αυτο-
νόμηση. Όπως είχε γράψει το 1819, αναφερόμενος στην Ιταλία: «Όποιος 
μοχθεί για έθνος μπορεί να είναι πένης, αλλά κι ελεύθερος»:

Who toils for nations may be poor indeed
  But free.

Byron, Th e Prophecy of Dante [June-July 1819], IV 91-2
Και προφήτευε ακόμα:
  For what is poesy but to create 

From overfeeling good or ill; and aim 
At an external life beyond our fate, 
And be the new Prometheus of new men, 
Bestowing fi re from heaven … 

Byron, Th e Prophecy of Dante [June-July 1819], IV 11-15
Δηλαδή, σχετικά με τον ρόλο του ποιητή, οι «καινούργιοι άνθρωποι» τους 
οποίους επικαλείται, είναι αυτοί που θα εμπνευσθούν από την καινούργια 
ιδεολογία, οι οποίοι θα εισακούσουν την παράκληση για πραγματοποίηση 
μιας καινούργιου τύπου νοητής συλλογικής ταυτότητας, ενός έθνους. 

Ο Βύρωνας δεν κατεβαίνει στην Ελλάδα ως ποιητής. Ουσιαστικά εγκα-
τέλειψε την ποίηση των ώρα που πήρε την απόφαση. Αναπάντεχα, ο διάση-
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μος ποιητής θα χαράξει το δρόμο του αποκλειστικά στο χώρο της πολιτι-
κής – και της μαχητικής, όπως επιθυμούσε – δράσης. Στην πραγματικότητα 
ο Βύρωνας δεν πολέμησε, όπως είναι γνωστό. Συνεργάστηκε όμως πολι-
τικά με τον Μαυροκορδάτο και με άλλους άγγλους φιλέλληνες, και μάλι-
στα με συγκεκριμένους στόχους. Από τα γράμματά του και από πολλές 
κουβέντες που τις κατέγραψαν άλλοι, προκύπτουν και μια ιδεολογική 
προοπτική με ειρμό και ένα πολιτικό πρόγραμμα, μάλλον εφικτό, τα οποία 
μπορούν να θεωρηθούν συνολικά ως η συμβολή του Λόρδου Βύρωνα στον 
ελληνικό αγώνα.

Θα περιοριστώ τώρα σε όσα αφορούν την εθνική ταυτότητα.
Αρκετές φορές ο Βύρωνας επιμένει στους όρους «έθνος» και «εθνικός» 

σε σχέση με την Ελλάδα, με πολιτική σκοπιμότητα. Πιστεύει στο κεντρικό 
κράτος, και αποδοκιμάζει την αποκεντρωτική πολιτική των καπεταναίων 
όπως και τις φατρίες εν γένει. Στο δρόμο προς την Ελλάδα σημειώνει στο 
προσωπικό του ημερολόγιο, «Δεν ήρθα δω για να συμπολεμήσω με φατρία, 
αλλά με έθνος»:
 I did not come here to join a faction but a nation.

Byron, ‘Cephalonia journal,’ 28 September 1823
Εκδηλώθηκε παράλληλα και σε άλλες περιστάσεις:

I have some hopes that they [the Greeks] will see their own interest 
suffi  ciently not to quarrel till they have secured their national 
independence – and then they can fi ght it out among them in a 
domestic manner – and welcome.

Byron to Augusta Leigh, 12 October 1823
… the regular force must be rendered a national concern – and paid 
from a national fund ...

Byron to John Bowring, 29 November 1823 
(η έμφαση στο πρωτότυπο)

Αλλά και όσο αφορά την εξωτερική πολιτική της εμπόλεμης Ελλά-
δας, καταλαβαίνει ο Βύρωνας τη σημασία της εθνικής, και όχι επαναστα-
τικής υπόστασης του κινήματος. Οι μοναρχικές αυλές της Ευρώπης, και 
ιδιαίτερα η Αγγλία που τη γνωρίζει καλύτερα ο ίδιος, δεν αποκλείεται ότι 
θα βλέπουν ευνοϊκά την παλιγγενεσία ενός παμπάλαιου έθνους, ενώ ως 
τώρα φρίττουν με το φάντασμα της αντιμοναρχικής και απελευθερωτι-
κής εξέγερσης. Παρόλο που δεν το δηλώνει ρητά, η καινούργια ορολο-
γία του «έθνους», σύμφωνα με την προοπτική του Βύρωνα, πρόκειται να 
κατα πραΰνει τη μισελληνική πολιτική των Μεγάλεων Δυνάμεων – και 
μάλλον όχι συμπτωματικά την άποψη αυτή τη συμμερίζονται ταυτόχρονα 
και μείζονες φορείς από την ελληνική πλευρά, όπως ο Μαυροκορδάτος και 
ο μητροπολίτης Ιγνάτιος. 
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Σε σχέση με τον Σέλλεϋ, είναι πιο ρεαλιστής ο Βύρωνας. Φιλοδοξεί 
κάτι να συνεισφέρει και αυτός στην επιτυχία της επανάστασης. Αλλά, πέρα 
από την πολιτική σκοπιμότητα, τι τον κινεί στον αγώνα; Γιατί να θυσι-
άσει τα πλούτη του, και στο τέλος ακόμα και τη ζωή του, για ένα ξένο 
έθνος; Φαίνεται ότι λειτουργεί και για τον Βύρωνα, όπως και για άλλους 
φιλέλληνες της εποχής, η διατύπωση του Σέλλεϋ: «είμαστε όλοι Έλληνες». 
Λειτουργεί όμως διαφορετικά στην περίπτωση του Βύρωνα. Ο μιλόρδος 
δεν πιστεύει ούτε στιγμή στο «χρέος» που χρωστάει ο σύγχρονος ευρω-
παϊκός πολιτισμός στους αρχαίους Έλληνες. Τη γνωριμία με την αρχαία 
ιστορία την εξαντλεί από τον William Mitford, του οποίου η Ιστορία της 
Ελλάδας κυκλοφορεί σε πέντε τόμους από το 1784 ώς το 1818. Ο Mitford 
δεν εξιδανικεύει καθόλου τους αρχαίους. Και ο Βύρωνας, μια που πήγε 
στην Ελλάδα και γνώρισε τους νεότερους, το πήρε απόφαση πως πρόκει-
ται πραγματικά για σωστούς απογόνους τους, εφόσον κρατούν ακόμα και 
σήμερα τα ίδια… βίτσια.

Περιγράφει ενδεικτικά ο Mitford:
… the piratical, thieving and murdering kind of petty war, to which 
the [ancient] Greeks at all times and in all parts were strongly 
addicted.

William Mitford, Th e History of Greece (11784-1818), 
London, 1829: 1.482

Και ο Βύρωνας σχολιάζει την ελληνική πραγματικότητα όπως την καταλα-
βαίνει, την ώρα που ταξιδεύει προς την Κεφαλλονιά τον Ιούλιο του 1823:

Th e Greeks are returned to barbarism; Mitford says the people 
never were anything better.

E.J. Trelawny, Records of Shelley, Byron, and the Author (11878), 
New York, 2000: 212

Τώρα, αφού ούτε θαυμάζει τους αρχαίους ούτε συμπαθεί ιδιαίτερα τους 
νεόυς, τι στην οργή κινεί τον Βύρωνα να τους βοηθήσει; Η απάντηση 
βρίσκεται εν μέρει στη βιογραφία του κομπλεξικού μιλόρδου, θέμα που 
δεν θα μας απασχολήσει εδώ, αλλά και, στο πολιτικό/ιδεολογικό πεδίο, 
στην αντίληψη που έχει για την εθνική ταυτότητα. Σε γράμματα από το 
Μεσολόγγι, επικαλείται μια λέξη που δύσκολα αποδίδεται στα ελληνικά: 
αγγλικά, the Cause, και μάλιστα με κεφαλαίο, από το λατινικό causa:

I cannot quit Greece while there is a Chance of my being of any 
(even supposed) utility – there is a Stake worth millions such as I 
am – – and while I can stand at all – I must stand by the Cause. – – 
When I say this – I am at the same time aware of the diffi  culties 
– and dissensions – and defects of the Greeks themselves – but 
allowances must be made for them by all reasonable people.
Byron to Samuel Barff , 10 March 1824 (η έμφαση στο πρωτότυπο)
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 Η λέξη αυτή (‘Cause’) σημαίνει κάτι υπερβατικό για το οποίο θυσιά-

ζεις εθελοντικά τα πάντα, ακόμα και τη ζωή σου. Τέτοια «κάουζα» είναι ο 

πατριωτισμός, η θρησκεία, ή στο προσωπικό επίπεδο ο έρωτας. Πρόκειται 

για την αγάπη ενός ιδανικού, μιας ύπαρξης που ξεπερνάει κάθε τι ατομικό, 

η οποία κατά κάποιον τρόπο δικαιώνει την ατομική ζωή. Τέτοιο ιδανικό 

είχε οσμιστεί ο Βύρωνας στην επαναστατημένη Ελλάδα, και ήθελε με τις 

θυσίες που έκανε, να το φτάσει. 

Σύμφωνα με μια κουβέντα που είπε στους τελευταίους μήνες της ζωής 

του, ο Βύρωνας δεν πίστευε ότι οι Έλληνες αποτελούν ήδη ένα έθνος. 

Ανάγκη πάσα, λοιπόν, να εφευρεθεί αυτό που δεν υπάρχει: ένα ενιαίο 

σύστημα διακυβέρνησης, χειραφετημένο από τα δεσμά του παρελθό-

ντος, και προσαρμοσμένο στην κοινωνική ιδιοσυγκρασία του νεοσύ-

στατου έθνους. Τις σχετικές απόψεις του καταγράφει ο William Parry, ο 

οποίος του έκανε παρέα κατά τους δύο τελευταίους μήνες της ζωής του 

στο Μεσολόγγι:

     We must not forget, though we speak of Greece and the Greeks, 

that there is no distinct country and no distinct people. Th ere is 

no country, except the Islands, with a strongly-marked boundary 

separating it from other countries, either by physical properties, 

or by the manners and language of the people which we can 

properly call Greece. Th e boundaries of ancient Greece are not the 

boundaries of modern Greece, or of the countries inhabited by 

those to whom we give the name of Greeks. … Th ey now want [i.e. 

lack] all the energy and the unity derived from an organized system 

of government, taming some of the passions and directing others to 

the public good. Time will bring such a system; for a whole nation 

can profi t by no other teacher. A system of government must and 

will arise suitable to the knowledge and the wants of the people, and 

the relations which now exist among the diff erent classes of them.

William Parry, Th e Last Days of Lord Byron, London, 1825: 170-1, 173

Μ’ αυτή την ιδέα πιστεύω ότι φιλοδοξούσε ο Βύρωνας να γίνει ο «νέος 

Προμηθέας νέων ανθρώπων» – να παρασταθεί ως μαία στη γέννηση ενός 

εντελώς νέου πολιτεύματος. Αυτή είναι η «κάουζα» για την οποία θυσιά-

στηκε ο Βύρωνας. Πρόκειται για μια πολιτική ενόραση που θα σημαδέψει 

όχι μόνο τη μελλοντική ελεύθερη Ελλάδα, αλλά και κάθε καινούργιο, ελεύ-

θερο πολιτικό σύστημα βασισμένο στην τότε καινούργια ιδέα του έθνους. 

Το οποίο, τηρουμένων των αναλογιών, μπορούμε να πούμε ότι έγινε.

King’s College London

•
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Η σύνθεση εθνικής και κοινωνικής συνείδησης

στην επαναστατημένη Σάμο (1805-1834)

Γιώργος Καραμπελιάς 

Ὅσοι τὸ χάλκεον χέρι

βαρὺ τοῦ φόβου αἰσθάνονται,

ζυγὸν δουλείας, ἂς ἔχωσι·

θέλει ἀρετὴν καὶ τόλμην

ἡ ἐλευθερία. [ ]

Ἰδοὺ καὶ ὁ μέγας τρόμος

τῆς Ἀσίας γῆς, ἡ Σάμος·

πλέξε δι᾿ αὐτὴν τὸν στέφανον

ὑμνητικὸν καὶ αἰώνιον

λυρικὴ κόρη. 

Ανδρέας Κάλβος , Εἰς Σάμον

 

Αν, γύρω από την ερμηνεία της φύσης της Επανάστασης του ’21, ερίζουν 

δύο αντιλήψεις, η μία που την θεωρεί κατ’ εξοχήν εθνικο-απελευθερω-

τική –άποψη την οποία συμμερίζεται και ο υποφαινόμενος– και η δεύτερη 

κατ’ εξοχήν «αστικοδημοκρατική», με αφετηρία τον Γεώργιο Σκληρό του 

Κοινωνικού μας ζητήματος1 και τον Γιάννη Κορδάτο2, η σαμιακή επανά-

σταση αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση, όπου το κοινωνικό/διαφωτιστικό 

επαναστατικό στοιχείο και η εθνική διά σταση μοιάζουν να συντίθεται σε 

ένα ενιαίο και αρμονικό σύνολο. 

Εδώ, η απουσία Τούρκων γαιοκτημόνων, και γενικότερα η εξαιρετικά 

μειωμένη πα ρουσία των Τούρκων, οδήγησε στο φαινόμενο οι προεπανα-

στατικές συγκρούσεις να αποκτήσουν έναν ενδοελληνικό κοινωνικό και 

ταυτόχρονα εθνικό χαρακτήρα, μια και οι κοτζαμπάσηδες/Καλικάντζα-

ροι συμμαχούν απροκάλυπτα με την τουρκική εξουσία ενάντια στο λαϊκό 

επαναστατικό «κόμμα», τους Καρμανιόλους. Ακόμα και όταν θα εκδηλω-

1 Γεώργιος Σκληρός, Το κοινωνικό μας ζήτημα, Εκδόσεις Σοσιαλιστικού Κέντρου, Αθήνα 
21922 (1η εκδ. 1907).

2 Γιάννης Κορδάτος, Η Κοινωνική σημασία της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, Φιλο-

σοφική και Κοινωνιολογική Βιβλιοθήκη Γ. Ι. Βασιλείου, Αθήναι 1924.

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



θεί η Επανάσταση του ’21 και οι προτεραιότητες θα αντιστραφούν, με το 

εθνικοαπελευθερωτικό στοιχείο να γίνεται προφανώς κυρίαρχο, και πάλι 

οι Καλικάντζαροι θα αντιταχθούν σε μία Επανάσταση την οποία θα διεξα-

γάγουν αποκλειστικά οι Καρμανιόλοι και η ηγεσία τους. Κατά συνέπεια, 

κοινωνική και εθνική συνείδηση και ταυτότητα θα εκφραστούν εδώ σε μια 

ιδιαίτερη σύνθεση που αποκλίνει από την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτός είναι, 

άραγε, ο λόγος που οι κοινωνικοί αγώνες και η εθνική επανάσταση στη 

Σάμο είναι σήμερα αποσιωπημένοι ή μήπως συντρέχουν και άλλοι λόγοι3;

Καλικάντζαροι και Καρμανιόλοι

Η Σάμος , στην ύστερη βυζαντινή εποχή, είχε ερημωθεί και περιγράφεται 

σαν έρημη χώρα4. Ο Κιλίτζ  Αλή , χριστιανικής καταγωγής, κουρσάρος και 

ναύ αρχος του οθωμανικού στόλου,  μετά το 1562,  εγκατέστησε εποίκους, 

οι οποίοι έπαι ρναν όση έκταση γης μπο ρούσαν να καλλιεργήσουν, ενώ 

απαλλάσσονταν επί επτά χρόνια από κάθε φορολογία. Μετά τον θάνατό 

του, το 1587, η νήσος παραχωρήθηκε στον Σεΐχ ουλ ισλάμ  (θρησκευτικό 

ηγέτη του Ισλάμ ).

Έτσι, το 1714, κα τοι κού σαν στη Σάμο  12.000-15.000 κάτοικοι5, ενώ, 

μετά τα Ορλωφικά , μετανάστευσαν πολλοί από την Πελοπόννησο  και 

το Αρχιπέλαγος, έτσι ώστε ο πληθυσμός, στην απογραφή του 1828, να 

καταμετρηθεί σε 29.356 κατοίκους6. Στην περίοδο 1680-1828, ο πληθυ-

σμός αυξήθηκε από τις 11.200 στις 29.356,  με πυκνότητα 61,7 άτομα ανά 

τετρ. χλμ., όταν, την ίδια στιγμή, στην Πελοπόννησο, έφτανε μόλις τους 16 

κατοί κους ανά τετρ. χλμ.7

3 Τελευταία, πάντως, μοιάζει να αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον για τη σαμιακή επανά-

σταση. Βλέπε μεταξύ άλλων την έκδοση του βιβλίου του Μιχαήλ Σακελλαρίου, Σαμι-

ακά, Μυρμιδόνες, Αθήνα 2010, καθώς και το πρόσφατο Συνέδριο, 1821, Σάμος και 

επανάσταση, που πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Μαΐου 2010, στο Πυθαγόρειο της 

Σάμου, από το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πυθαγορείου, τα  Γενικά Αρχεία του νομού, 

το Τμήμα Μαθηματικών του Παν. Αιγαίου, το Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Ν. Δημη-

τρίου» (στο εξής ΠΙΣΝΔ)  και τον Οργανισμό Πολιτισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοί-

κησης Σάμου.  

4 Επαμεινώνδας Σταματιάδης , Σαμιακά, ήτοι ιστορία της νήσου Σάμου  από των παναρ-

χαίων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς, τμ.  Β΄, Σάμος  1881, σσ. 3-4.  

5 Επ. Σταματιάδης , Σαμιακά, ό.π,. τμ. Β΄, σ. 65.  

6 Ιωάννης Λεκάτης , «Συνοπτική περιγραφή της Νήσου Σάμου » (Παρουσίαση, σχόλια 

Μανόλη Βουρ λιώτη ), Σαμιακή Επιθεώρηση, τ. 37-38, σσ. 17-32, σ. 31.

7 Κώστας Κόμης , «Πληθυσμός και οικισμοί της Σάμου . συμβολή πρώτη: Οθωμανική περί-

οδος», στο Αντιπελάργηση, Τιμητικός τόμος για τον Νικόλαο Α. Δημητρίου, Πνευματικό 

Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου » (στο εξής ΠΙΣΝΔ), Αθήνα 1992, σσ. 185-186.
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Ως διοικητής της νήσου ορίστηκε βοεβόδας, χωρίς μόνιμο τουρ-

κικό πληθυσμό, εκτός από ελάχιστους διοικητικούς υπαλλήλους και 

στρατιώτες8. 

Σε κάθε χωριό, εκλέγονταν προεστοί, ιερείς και λαϊκοί ενώ τέσσε-

ρις «Μεγάλοι Προεστοί», «εκλεγόμενοι υπό του λαού», διοικούσαν από 

κοινού με τον βοεβόδα  και τον καδή . Εξ αιτίας της μειωμένης παρου-

σίας των Τούρκων και του προνομιακού καθεστώτος, οι προεστοί διέθε-

ταν τεράστιες αρμοδιότητες. έτσι, γύρω από την προυχοντική εξουσία, 

θα αποκρυσταλλωθούν οι κοινωνικές και πολιτικές αντιθέσεις, χωρίς τις 

αναστολές μιας σημαντικής τουρκικής παρουσίας .

Ωστόσο, επειδή, κατά τον 18ο αι., εντείνονται οι κοινωνικές διαφορο-

ποιήσεις στην αγροτική οικονομία, ενώ η οικονομική ανάπτυξη  ενίσχυσε 

την πα ρουσία εμπόρων, ναυτικών και τεχνιτών, η παραδοσιακή ηγεσία του 

νησιού αρχίζει να αμφισβητείται και διαμορφώνονται δύο στρατόπεδα, 

σχηματοποιημένα στους λαϊκούς Καρμανιόλους  και τους ολιγαρχικούς 

Καλικάντζαρους 9. 

Η ρωσική διοίκηση, που είχε εγκατασταθεί στο νησί το 1771-1774, εξ 

αιτίας των καταπιέσεων και των υπερβάσεών της10, μετρίασε τον ενθουσι-

ασμό των Σαμίων για τους Ρώσους, ενώ πολλοί θα καταταγούν στα στρα-

τεύματα του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο και θα διακριθούν στη συνέχεια 

στο κίνημα των Καρμανιόλων  και στην Επανάσταση. 

Η εξέγερση των Καρμανιόλων  και ο βάρδος της

Το 1812, ο λαϊκός «ριμαδόρος» Αναγνώστης Σαλαμαλέκης , περιγράφει, σε 

2.100 δεκαπεντασύλλαβους στίχους, τη σύγκρουση μεταξύ των δύο μερί-

δων, από τη δεκαετία του 1780: πληθαίνουν οι αντιδράσεις απέναντι στις 

αυθαιρεσίες των κοτζαμπάσηδων, και οι Σάμιοι διαμαρτύρονται ακόμα και 

στις οθωμανικές αρχές. Ωστόσο, οι Καλικάντζαροι,  «ἀν τίς διά νά παύ ω-

σι μά λι στα ἐπλη θαί ναν» τις υπερβάσεις «τά δί ναν κεῖ πού θέ λα σι καί τούς 

πτω χούς ἐ γδέ ναν»:

Τριά ντα χρό νια καί ἐμ πρός ἐ κεῖ νοι πού ἀρ χεύ αν

τί κά ναν καί τί πράτ του σι τι νές δέν τά ἠ ξεύ ραν, []

δέν εἶ χαν τό πο λι τι κό, ὀ λί γοι ξεῦ ραν πέ να.[ ]

τσ’ ἄρ χον τες πλιά δέν τζ’ ἤ θε λαν διά νά εἶν’ κε φά λι.

Ἔ τζι ἐκά ναν με ρι κοί σάν τούς ἀν θρω πο φά γους

8 Ι. Λεκάτης , ό.π., σσ. 23-24. και  Επ. Σταματιάδης , Σαμιακά, ό.π., τμ. Β΄, σ. 61.  

9 Επ. Σταματιάδης , Σαμιακά, ό.π., τμ. Β΄, σσ. 79-82.  

10 Επ. Σταματιάδης , Σαμιακά, ό.π., τμ. Β΄, σσ. 67-76.  
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καί οἱ πτω χοί ἐ ψή νουν ταν στούς ἥ λιους καί στούς πά γους11.

Οι αντιδράσεις πολλαπλασιάζονται και, από το 1805-1806, οι Καρμα-

νιόλοι  κατορθώνουν να καταλάβουν την ηγεσία της αυτοδιοίκησης, την 

οποία θα διατηρήσουν με διαλείμματα και ανατροπές έως το 1812-1813.  

 Ἔ τζι λοι πόν ἐ κά να σι τά γνω στι κά κε φά λια

δέν ξεύ ραν πώς θά τζα κι σθοῦν σάν πή λι να τζου κά λια. [  ]

Λοι πόν αὐ τά ἐ γί νον ταν ἀ πό πε ρίσ σα χρό νια

τρώ γαν τό αἷ μα τῶν πτω χῶν σάν τά κα κά τε λώ νια.

Τον Μάρτιο του 1807, συγκαλείται η λαϊκή επαναστατική Συνέλευση των 

κατοίκων από όλα τα χωριά, στην οποία συμμετείχαν «περισσοί ἔως ἑπτὰ 

χιλιάδες». Ένας παλιός θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης θα προσλάβει 

νέο επαναστατικό περιεχόμενο12. [Στη μεγάλη Συνέλευση, αλλά και στις 

τοπικές Συνόδους, συμμετέχουν όλοι οι κάτοικοι, άνδρες και γυναίκες, 

ενώ, στις τακτικές Συνόδους, αντιπρόσωποι από όλα τα χωριά13]. Στο εξής, 

κάθε μεγάλη στιγμή των κοινωνικών και εθνικών αγώνων θα σφραγίζε-

ται από τη σύγκληση αυτού του υπέρτατου οργάνου της αυτοδιοίκησης, 

κάποιοι θα έλεγαν της άμεσης δημο κρατίας, του «Κοινού των Σαμίων».

 Δυ ό τρεῖς ἦ τον ἀ πό βρα δύς, κι’ ὅ σο νά ξη με ρώ σῃ

γε νῆ καν δέ κα κι’ ἑ κα τό κι’ ἀ κό μ’ ἄλ λοι καμ πό σοι….[  ]

Καί ὁρκομώ τη σαν εὐ θύς νά μήν ἀ να λο γί σουν,

νά κά μουν αὐ τό π’ ἀ γα ποῦν ἤ καί νά ξε ψυ χή σουν14.

Αμέσως το κίνημα θα ξαπλωθεί σε όλα τα χωριά :

…τέ τοι αν ζω ήν τί θέ λο μεν, σάν ἔ χω μεν σκλα βί αν!

Ὄ χι σκλα βιά βα σι λι κή, ἀ μή ἀ π’ τούς δι κούς μας,

ἀ π’ τούς συμ πα τρι ώ τας μας κι’ ἀ πό τούς προ ε στούς μας.

Ἡ μεῖς δὲ νά δου λεύ ω μεν καί ἄλ λοι νά τ’ ἁρ πούσι

ἐδῶ κι’ ἐ κεῖ κα τά παν τοῦ, νά τά δι α σκορ πού σι15.

Το 1808, ο λαός βάδισε προς τη χώρα θέλοντας να φονεύσει τον βοεβόδα 

Μουσά αγά , που «εδείκνυτο εύνους προς τους Καλικαντζάρους ». Τούρ-

κοι, που ήρθαν από την Ασία, εξετέλεσαν δύο πρωταιτίους, τον Καψάλη  

και τον Λαγό , οι εξεγερθέντες όμως τους κατενίκησαν και οι Καρμανιό-

11 Το κείμενο του Αναγνώστη Σαλαμαλέκη , από τον Νικόλαο Σταματιάδη , Σαμιακά, ήτοι 

ανέλιξις της νεωτέρας ιστορίας της Σάμου  δι’ επισήμων εγγράφων, τμ. Β΄, σσ. 431-492, 

Σάμος  1908. [εδώ σσ. 440-443].

12 Βλ. Αλέξης Σεβαστάκης , Το κίνημα των Καρμανιόλων  στη Σάμο  (1805-1812),  ΠΙΣΝΔ, 

Αθήνα 1996, σσ. 33, 45.

13 Αλ. Σεβαστάκης , Το κίνημα  …, ό.π.,  σ. 75.

14 Ν. Σταματιάδης  Σαμιακά, ό.π., σ. 445.

15 Ν. Σταματιάδης  Σαμιακά, ό.π., σσ. 447-448.
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λοι  πήραν την εξουσία, μετά από νέα συνέλευση, ενώ ο μέγας Προεστός, 
Μανουήλ Στεφανής, δραπέτευσε. Κοινωνικός και εθνικός αγώνας ταυτί-
ζονται: «ὅσ’ ἦ τον μέ τζ’ ἀ γα ρη νούς ἦ τον κα λι κα τζά ροι», «γιά ἀ γά πη τῆς 
πα τρί δος μας ἄς πά γη ἡ ζω ή μας», ενώ αντιπαρατίθενται τα διαμετρικά 
αντίθετα αξιακά συστήματα των αντιμαχομένων, «ἄλ λος πο λέ μα γιά τι μή 
κι ἄλ λος φλω ριά νά πά ρῃ»: 

Σή με ρον γεν νη θή κα με σή με ρον νά χα θοῦ μεν
καί εἰς τά χέ ρια τοῦ Μου σ ᾶ νά μήν πα ρα δο θοῦ μεν [ ]
γιά ἀ γά πη τῆς πα τρί δος μας ἄς πά γη ἡ ζω ή μας. [  ]
 Κι ὅσ’ ἦ τον μέ τζ’ ἀ γα ρη νούς ἦ τον κα λι κα τζά ροι,
ἄλ λος πο λέ μα γιά τι μή κι ἄλ λος φλω ριά νά πά ρη16.

Οι Τούρκοι ηττώνται και διαφεύγουν στη Μικρά Ασία , ενώ ο Μουσά 
συλλαμβάνεται μαζί με τους άνδρες του, και εκλιπαρεί να του χαρίσουν τη 
ζωή, όπως και έγινε. Με τη χρήση της βίας αλλά και της κατάλληλης τακτι-
κής, οι Καρμανιόλοι θα υποχρεώσουν την τουρκική εξουσία να διορίσει 
νέον βοεβόδα, τον Βελή αγά , ο οποίος, «ήτο νευρόσπαστον των Καρμα-
νιόλων , πράγματι κεκτημένων ἥν εκείνος ονόματι μόνον είχε εξουσίαν»17.

 Το 1813, οι Καλικάντζαροι  επανήλθαν στην εξουσία, ενώ οι αρχηγοί 
των Καρμανιόλων  εγκατέλειψαν το νησί, «οι δε Καλικάντζαροι την αρχήν 
καταλαβόντες, απέδωκαν τα ίσα, δημεύσαντες τα των Καρμανιόλων 
κτήματα, απαραλλάκτως όπως συνέβαινε το πάλαι εν Σάμω επί του Πελο-
ποννησιακού πολέμου κατά την μεταξύ της ολιγαρχικής και δημοκρατικής 
μερίδος πάλην»18. 

Ο ηγέτης 

Ο ηγέτης της σαμιακής επανάστασης, Λυκούργος  Λογοθέτης (1772-1850), 
μία από τις σημαντικότερες επαναστατικές μορφές του ’21, όταν ξέσπασε η 
επανάσταση, διέθετε ήδη πλούσιο επαναστατικό παρελθόν και πολύμορφη 
εμπειρία. Το αρχικό όνομά του ήταν Γεώργιος Παπλωματάς, από το επάγ-
γελμα του πάμπτωχου πατέρα του . Τα πρώτα γράμματα τα διδάχτηκε στην 
Πορφυριάδα Σχολή και,  έφηβος ακόμα, πήγε στην Κωνσταντινούπολη , 
στον κληρικό και αγιογράφο αδελφό του. πήρε μαθήματα φιλοσοφίας και 
γραμματικών, ενώ, μετά το 1795, θα ζήσει στο Βουκουρέστι , αρχικά ως 
γραμματέας του Κωνσταντίνου Υψηλάντη  και, εν συνεχεία, νεαρότατος, 
δεύτερος λογοθέτης του Αλέξανδρου Σούτσου . 

Όταν ο ηγεμόνας επέστρεψε, το 1802, στην Κωνσταντινούπολη , τον 
ακολούθησε και ο Λογοθέτης , έχοντας αποκομίσει μεγάλη πολιτική εμπει-

16 Ν. Σταματιάδης  Σαμιακά, ό.π., σσ. 485-487.

17 Επ. Σταματιάδης , Σαμιακά, τμ. Β΄, ό.π., σσ. 91-92.

18 Επ. Σταματιάδης , Σαμιακά, τμ. Β΄, ό.π., σ. 92.
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ρία, και έχοντας μάθει λατινικά και ιταλικά. Επιστρέφει στη Σάμο  και 

συγκρούεται με τους «τυραννόφρονες», προεστούς και Τούρκους, οι οποίοι 

πέτυχαν σε μία πρώτη φάση την αποπομπή του, παρότι διέθετε ισχυρούς 

υποστηρικτές και ο Πατριάρχης Καλλίνικος  Εʹ  (1801-1806, 1808-1809), με 

επιστολή του στον αρχιεπίσκοπο Σάμου  Δανιήλ , επαινεί τον Λογοθέτη  και 

επικρίνει την «απανθρωπίαν και αφιλοκαλίαν των πρου χόντων Σαμίων»19. 

Διορίζεται Καπού-Κεχαγιάς  (εκπρόσωπος της Σάμου  στην Κωνσταντι-

νούπολη ), όμως, οι Καλικάντζαροι  παρεμβαίνουν στην Πύλη , και δεν θα 

απέφευγε τον θάνατο αν ο Κωνσταντίνος  Υψηλάντης  δεν δωροδοκούσε με 

74.000 γρόσια τον Σεΐχ-ουλ-Ισλάμ , και ο Λογοθέτης  απλώς εξορίζεται στον 

Άθωνα 20. Ας ακούσουμε για μια ακόμα φορά τον Αναγνώστη Σαλαμαλέκη:  

Τόν Λο γο θέ  τη ζή λευ σαν πώς εἶ χε πο λι τεί αν

καί εἶ χε καί τήν μά θη σιν κι εἶ χε καί τήν ἀ ξί αν.

Σέ μί λη μα, σέ γρά ψι μο πολ λά ’ναι προ κομ μέ νος

Καί με σ’ στήν Πό λιν ἔ τι δέ εἶ ναι  πε φη μι σμέ νος.[ ]

Οἱ ἄρ χον τες τόν φθό νη σαν κι’ ἔ κα μαν ὁ μι λί α

καί εἰς τήν Πό λιν ἔ γρα ψαν πᾶ σαν κα τη γο ρί α.

Στο Άγιον Όρος, γνωρίζεται με τον επίσης εξόριστο Γρηγόριο Ε΄ , ενώ, το 

1811, επιστρέφει στη Σάμο  και αναδεικνύεται προεστός . Οι Καλικάντζαροι  

ανακατακτούν την εξουσία και τον διαβάλλουν στους Τούρκους. Διαφεύ-

γει και πάλι, μεταμφιεσμένος, ενώ, μετά από περιπέτειες, φθάνει στην υπό 

γαλλική διοίκηση Κέρκυρα  για να επιστρέψει λίγο μετά στην Κωνσταντι-

νούπολη  και στη Σάμο . Συλλαμβάνεται, κατορθώνει να αφεθεί ελεύθερος, 

πάλι με δωροδοκία, κρύβεται για μήνες στα βουνά του νησιού και, εν τέλει, 

κατα φεύγει στη Σμύρνη , όπου επαγγέλλεται τον γιατρό ή κατ’ άλλους τον 

φαρμακοποιό. Εκεί θα γίνει μέλος της Φιλικής Εταιρείας και θα πάρει το 

νέο του όνομα, Λυκούργος ! 21 

Από τον Απρίλιο του 1821 μέχρι το 1834, όσο θα διατηρηθεί ελεύθερη 

η Σάμος , ο Λογοθέτης θα παραμένει ο αδιαμφισβήτητος και αγαπημένος 

ηγέτης των Σαμιωτών που, υπό την ηγεσία του, θα αποκρούσουν και όλες 

τις απόπειρες των Τούρκων να ανακαταλάβουν τη Σάμο , η οποία απέχει 

ελάχιστα από τη μικρασιατική ακτή. Ο Λογοθέτης, πρώτος σε όλη την 

19 Βλ. Αναστ. Γούδα , Βίοι Παράλληλοι των επί της αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψά-

ντων ανδρών, τόμ. Ζ΄ , Αθήνα 1875,  σσ. 407. βλ  και Γιώργης Λαμπρινός, Μορφές του 

Εικοσιένα,  Καστανιώτης, Αθήνα 62002 .

20 Αλ. Σεβαστάκης , Το κίνημα των Καρμανιόλων …, ό.π., σσ. 34-38.

21 Την ίδια στιγμή, στη Σάμο , το 1818, ο Αριστείδης Παπάς μυεί στην Εταιρεία τον 

υποπρόξενο της Ρωσίας,  Γεράσιμο Σβορώνο , ο οποίος προσπαθούσε να συμβιβάσει 

τους αντιμαχομένους, τον αρχιεπίσκοπο Κύριλλο , τον ιεροδιδάσκαλο Ιγνάτιο κ.λπ., 

ενώ, εν συνεχεία, ο Σβορώνος  μύησε τον Κωνσταντίνο Λαχανά  και πολλούς άλλους. 

Βλ. Επ. Σταματιάδης , Σαμιακά, τμ. Β΄, ό.π., σ. 97.
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Ελλάδα, εισήγαγε, τον Μάιο του 1821,  ένα πολιτειακό σχήμα τον «Στρα-

τοπολιτικό Διοργανισμό», που θέσπιζε την καθολική ψηφοφορία και καθι-

έρωνε τη «λογοδοσία» των πολιτειακών οργάνων στο εκλογικό σώμα, 

μεταβάλλοντας την «κοινότητα» σε όργανο λαϊκής κυριαρχίας22. Η εκτε-

λεστική εξουσία ήταν μονοπρόσωπη, συνδυάζοντας την άμεση δημοκρα-

τία, στο επίπεδο λήψης αποφάσεων, και την αποτελεσματικότητα στην 

εκτέλεση.

Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, δεν θα πάψουν οι συγκρούσεις με 

την ελληνική κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της, ιδιαίτερα μετά την 

τραγωδία της Χίου, η οποία θα αποδοθεί από αρκετούς στην «αποκοτιά» 

του Λυκούργου  και των Σαμίων23. Τον Ιούνιο του 1822, ο Λογοθέτης  θα 

συλληφθεί στο Άργος, και ο έπαρχος Κυριακός Μώραλης  θα προσπαθή-

σει, σε συνεργασία με τους Καλικάντζαρους,  να κάμψει το επαναστατικό 

φρόνημα των κατοίκων. Ωστόσο, ήδη από την 8η Δεκεμβρίου του 1822, 

οι αντιπρόσωποι των δεκαοκτώ χωρίων, «τὸν προ ε κλε χθέν τα καὶ προ συ-

στη θέν τα ἔ παρ χον τῆς πα τρί δος ἀ πό τοῦ νῦν ἀ πο φα σί ζου σι ὡς πε ριτ τόν, 

ὡς ἄ χρη στον»24, ενώ η απόκρουση των αποβατικών οθωμανικών δυνά-

μεων, τον Ιούλιο του 1824, και η ναυμαχία του Γέροντα θα οδηγήσουν στην 

επιστροφή του Λογοθέτη και την εκ νέου επιβολή του Στρατοπολιτικού 

Διοργανισμού. 

Ο Διοργανισμός θα μείνει ανενεργός για δύο χρόνια. επί Καποδίστρια , 

με συναίνεση των Σαμίων,  θα διοριστεί διοικητής ο Ιωάννης Κωλέττης , 

ενώ ο Λυκούργος  θα διοριστεί διοικητής Λακωνίας  και Μεσσηνίας  έως το 

1830. Εν τούτοις, επειδή η Σάμος  έμεινε εκτός των ορίων του ελληνικού 

κράτους, οι Σάμιοι ίδρυσαν την ανεξάρτητη Σαμιακή Πολιτεία, το 1830 

επανεισήγαγαν τον Διοργανισμό και συνέχισαν να αγωνίζονται μέχρι το 

1834 για να ενωθούν με την Ελλάδα25. 

22 Αλ. Σεβαστάκης , «Το κοινωνικό υπόβαθρο της Σαμιακής Επανάστασης», στο Αλέξης 

Σεβαστάκης , Ιστορικά Ανάλεκτα,  ΠΙΣ , «Νικόλαος Δημητρίου », σσ. 17-31.

23 Βλ. Αλ. Σεβαστάκης , «Το “στρατοπολιτικόν σύστημα” Σάμου  και η κεντρική ελληνική 

διοίκηση», στο Αλ. Σεβαστάκης, Ιστορικά Ανάλεκτα, ό.π.,  σσ. 32-62, όπου και το κείμενο 

του Διοργανισμού.  Επίσης, Επ. Σταματιάδης , Σαμιακά, τμ. Β΄, ό.π., σσ. 306-307 και Αλ. 

Σεβαστάκης, Το Δημόσιον δίκαιον της Σάμου κατά την Τουρκοκρατίαν, την Επανάστασιν 

και το Ηγεμονικό Καθεστώς, Θεσσαλονίκη 1959, σσ. 81-88.

24 Επ. Σταματιάδης , Σαμιακά, τμ. Β΄, ό.π., σσ. 306-307· αναλυτικά, Κωνσταντίνος Μπέλ-

σης, Μία καταγγελία εναντίον του επάρχου Κυριάκου Μόραλη στη Σάμο του 1822. Ο 

εσωτερικός αγώνας της νήσου και η επανάσταση, Αθήνα 2008.

25 Σύμφωνα με τον Οργανικό χάρτη της Ηγεμονίας, η διοίκηση του νησιού ασκούνταν 

από Ηγεμόνα χριστιανό ορθόδοξο, διορισμένο από τον σουλτάνο, και τέσσερις βουλευ-

τές, εκλεγόμενους από τους πληρεξουσίους των χωριών της Σάμου  οι οποίοι και 

συγκροτούσαν τη Γενική Συνέλευση. Πρώτος ηγεμόνας διορίσθηκε ο Στέφανος Βογορί-

δης  (1834-1851). Η Σάμος  έμεινε υπό ηγεμονικό καθεστώς μέχρι το 1912, οπότε, επανα-
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Ο Λογοθέτης  αγωνίστηκε μέχρι τέλους να αποφευχθεί κάθε άμεση 

σχέση της Σάμου  με την Πύλη και να καταβάλλεται φόρος απ’ ευθείας 

στις εγγυήτριες δυνάμεις. ο όρος του δεν έγινε δεκτός και έτσι αρνήθηκε 

την προσφερόμενη σε αυτόν ηγεμονία, δηλώνοντας πως «εις το γήρας δεν 

γίνομαι προδότης της πατρίδος μου». Αμέσως μόλις διελύθη η Συνέλευση, 

που είχε αποφασίσει τη συνέχιση του αγώνα, είκοσι εννέα «Καλικάντζα-

ροι » υπέγραψαν έγγραφο υποταγής καλώντας τον τουρκικό στόλο να 

προστατεύσει τους «πιστούς υπηκόους» του σουλτάνου! 26 

Ο Λυκούργος  θα αποχωρήσει εν τέλει από το νησί, μαζί με δύο χιλιά-

δες μαχητές και τις οικογένειές τους, που θα εγκατασταθούν στη νότιο 

Εύβοια . Θα χρηματίσει εν συνε χεία σύμβουλος επικρατείας και γερουσια-

στής, και θα πεθάνει το 1850 στην Αθήνα. Μετά τον θάνατο του, βρέθηκε 

μια περίληψη της Ερμηνείας της Αποκάλυψης του Κύριλλου  Λαυριώτη 27. 

Ο Λογοθέτης, ως «καρμανιόλος» και Φιλικός, συνδύαζε το κοινωνικό 

και εθνικό στοιχείο του αγώνα, ενώ, ως οπαδός της γαλλικής Επανάστα-

σης και «αγιορίτης» ή «λογοθέτης» στις αυλές των Φαναριωτών, αντλούσε 

ταυτόχρονα από το σύνολο σχεδόν των διαφορετικών παραδόσεων που 

άρδευαν τον προεπαναστατικό και τον επαναστατημένο ελληνι σμό. 

Η επαναστατική ηγεσία 

Ο Λογοθέτης  είχε μαζί του τη συντριπτική πλειοψηφία των Σαμιωτών, που 

συντάχθηκαν ενεργά με την Επανά σταση, όπως είχαν πάρει το μέρος των 

Καρμανιόλων  στις συγκρούσεις που είχαν προηγηθεί. Αυτοί στελέχωσαν 

τις τέσσερις χιλιαρχίες που αντιμετώπισαν όλες τις τουρκικές επιβουλές, 

ενώ τους επικουρούσαν οι ονομαστές για την ανεξαρτησία και το θάρρος 

τους γυναίκες της Σάμου . 

Οι αξιωματικοί των χιλιαρχιών έφεραν περικεφαλαία, από δέρμα και 

σίδηρο, με σταυρό, και τα αρχικά ΗΕΗΘ (ή ελευθερία ή θάνατος). Χαρα-

κτηριστικές είναι οι προσωπικότητες των χιλίαρχων : 

Στην πρώτη, ο γαμβρός του Λογοθέτη, καπετάν Σταμάτης Γεωργιάδης,  

είχε χρηματίσει δεύτερος καπετάνιος στον περιβόητο κουρσάρο Νικόλα 

Κεφάλα  ενώ είχε φτάσει μέχρι τη Βραζιλία 28 . Καταγόταν από οικογέ-

νεια προεστών29,  και είχε δώσει στα παιδιά του αρχαιοελληνικά ονόματα, 

στάτησε και, με τον Θεμιστοκλή Σοφούλη , κήρυξε την ένωσή της με την Ελλάδα, στις 

11 Νοεμβρίου 1912.

26 Βλ. Γούδα , Βίοι… Ζ΄, ό.π.,  σσ. 443-444. 

27 Βλ. Γούδα , Βίοι…, Ζ΄, ό.π.,  σσ. 445-446. 

28 Επαμ. Σταματιάδης , Σαμιακά, ό.π., τμ. Β΄, σ.118.

29 Βλ. Μανόλης Βουρλιώτης , «Οι τοπικοί προεστοί της Σάμου . Η περίπτωση των προγό-

νων του καπετάν Σταμάτη», Αντιπελάργηση, ό.π., σσ. 315-328.
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Λεωνίδας, Ηρακλής και Κλεοπάτρα30. 
Ο Μανώλης Μελαχροινός,  χιλίαρχος του Μεχμέτ-Αλή στην Αίγυπτο, 

εναντίον των Μαμελούκων, και φαλαγγάρχης του Ναπολέοντα,  σκοτώ-
θη κε στον εμφύλιο, τη δε χιλιαρχία του ανέλαβε ο Μανώλης Αγγελινίδης, 
που είχε πολεμήσει στον ρωσο-τουρκικό πόλεμο και, υπό τον  Ναπολέο-
ντα, στην Αίγυπτο .

Ο Κωνσταντής Λαχανάς  (1769-1842), διοικητής της τρίτης Χιλιαρχίας, 
πολέμησε στην Αίγυπτο το 1798 ενώ, στα 1805, εντάχθηκε στην κλέφτικη 
ομάδα του Νικοτσάρα. Σε μάχη, στον Στρυμώνα,   διέσωσε την ομάδα από 
τον κλοιό χιλιάδων αντιπάλων και η περιοχή πήρε το όνομά του. Καπετά-
νιος στο ιδιόκτητο σκάφος του, «Πυθαγόρας », μυήθηκε στη Φιλική Εται-
ρεία  και κήρυξε πρώτος την επανάσταση, στις 18 Απριλίου 182131.

Και ο τέταρτος χιλίαρχος, ο Κωνσταντής Κονταξής , χρημάτισε καπετά-
νιος κουρσάρικου.

Από αξιόπιστες πηγές γνωρίζουμε πως, από 215 καρμανιόλους,  72 
ήταν καραβοκύρηδες, 54 έμποροι, 39 τεχνίτες, 15 μοναχοί-ιερομόναχοι, 31 
εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, ένας ιατρός, δύο λογιότατοι, ένας τσομπάνης32. 
Προφανώς, οι αγρότες δεν είχαν καταγραφεί, ωστόσο είναι συντριπτική 
η παρουσία εμπόρων, καραβοκύρηδων, τεχνιτών κ.λπ. Και κάτι ανάλογο 
μαρτυρεί και η βιογραφία των γνωστότερων ηγετών του κινήματος: 

O Χριστόδουλος Μπαρμπούνης,  έμπορος από το Βαθύ,  από τους 
πρώτους ηγέτες των Καρμανιόλων· μαζί με τον καραβοκύρη Χατζή 
Μιχάλη Αργύρη,  ξεσήκωσαν τους κατοίκους στην επαναστατική σύνοδο 
του Μαρτίου 1807, η οποία ανέ τρεψε τους Καλικάντζαρους, και,  επικεφα-
λής εξακόσιων ενόπλων, κατενίκησαν τους Τούρκους και συνέλαβαν τον 
Χατζή Μουσά . Ο Μπαρμπούνης  θα δολοφονηθεί από τους Καλικάντζα-
ρους,  τον Οκτώβριο του 182233.

Ο Χατζή Μιχάλης Αργύρης , μετά την εκδίωξη του Μώραλη,  τον Δεκέμ-
βριο του 1822, εκλέγεται πρώτος «Κοινός Κριτής». τον Απρίλιο του 1824, 
φυγάδες Καλικάντζαροι, σε επιδρομή τους, λαφυραγώγησαν το σπίτι του 
Αργύρη 34 και έβαλαν φωτιά στο σπίτι του Λαχανά προτού αποκρουστούν 
με  βαρύτατες απώλειες. 

Ο Χριστόδουλος Καψάλης,  πεπαιδευμένος έμπορος από τον Παγώνδα , 
εκλέχθηκε το 1808, σε ηλικία 28 ετών, «Μεγάλος Προεστός». Το 1818-

30 Μ. Βουρλιώτης , «Οι τοπικοί…», ό.π., σ. 327.

31 Επαμ. Σταματιάδης , Σαμιακά, ό.π., σσ. 105-106. και Ν. Σταματιάδης , Βιογραφία του 

Σαμίου οπλαρχηγού Κωνσταντίνου Λαχανά , Σάμος  1906.

32 Αλ. Σεβαστάκης  Ιστορικά ανάλεκτα, ό.π., σ. 177.

33 Επ. Σταματιάδης , Σαμιακά, ό.π., τμ. Β΄, σσ. 305-306 και Αλ. Σεβαστάκης , Ιστορικά 

ανάλεκτα, ό.π., σσ. 177-218.

34 Αλ. Σεβαστάκης , ό.π., σ. 177.
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1819, μυείται στη Φιλική Εταιρεία, ενώ το 1822 εκλέγεται αντιπρόσωπος 

στην πρώτη Εθνοσυνέλευση. 

Ο Χατζή Νικόλας Κατεβαίνης  ήταν  έμπορος και ένας από τους χρηματο-

δότες του Λογοθέτη , ο Διάκο-Δημήτρης Παπαντώνης ήταν  καραβοκύρης, 

ο Χατζηγιαννάκης Καπετανής,  έμπορος-καραβοκύρης, ο Μανόλης Καρα-

γιάννης , έμπορος, ο Αναγνώστης Αμοι ρίσας,  κτηματίας-έμπορος  κ.λπ. 

Η παιδεία και οι λόγιοι

Όπως αναφέρει ο Μανόλης Βουρλιώτης,  μέχρι τα μέσα του 18ου αι., η 

παιδεία βρισκόταν σε εμβρυώδες επίπεδο και συντηρούνταν στα μοναστή-

ρια. Μαρτυρείται ένα σχολείο, το 1587, και ένα άλλο, στη Χώρα , κατά το 

175735 ενώ, από τα τέλη του 18ου αι., ιδρύονται «παιδαγωγεῖα» σε όλα τα 

μεγάλα χωριά και κώμες 36. Η σημαντικότερη ήταν η Πορφυριάς,  που ίδρυσε 

ο επίσκοπος Τυρολόης  Πορφύριος  (1701-1781), στο Καρλόβασι· διακοσμη-

μένη με αρχαία ανάγλυφα και επιγραφές, περιλάμβανε και μια διώροφη 

σειρά δωματίων για διδασκάλους και μαθητές, από τα χωριά της Σάμου ή 

«αλλοδαπούς»37. 

Για ευρύτερες σπουδές, κατευθύνονται στην Πάτμο , τη Χίο , τις Κυδω-

νίες  και τη Σμύρνη , αλλά ελάχιστοι βγαίνουν στην Ευρώπη. Ένας από 

αυτούς, ο Ιώσηπος Δούκας,  σπούδασε ιατρική  και στο Παρίσι,  ήρθε σε 

επαφή με τον Κοραή , ενώ δημοσίευε πολύ συχνά κείμενά του στον Ερμή 

τον Λόγιο 38. Στο πρώτο από αυτά, τον Οκτώβριο του 1816,  υπενθυμίζει 

πως η αλληλοδιδακτική «λαγκαστριανή» μέθοδος διδασκαλίας εφαρμοζό-

ταν στην αρχαία Σπάρτη  και στην Αθήνα του 1675, όπως την περιέγραψε 

o De la Guilletière:

… ἡ Μέ θο δος αὕ τη εἶ ναι πα τρι κὴ ἡ μῶν κλη ρο νο μί α· [ ] εἶ ναι λοι πὸν 

κα ται σχύ νη ἡ με τέ ρα, φίλ τα τοι ὁ μο γε νεῖς, ἐ ὰν τὴν ἀ ναγ και ο τά την ταύ την 

35 Μ. Βουρλιώτης , Μανόλης Βουρλιώτης ,  Καρμανιόλοι  και βιβλίο (1800 - 1839), Αδελφό-

τητα Σαμίων Αθηνών, Αθήνα 1990, σ. 10.

36 Ιωάννης Λεκάτης , «Συνοπτική περιγραφή της νήσου Σάμου », Σαμιακή Επιθεώρηση, 

Ιανουάριος 1989, τεύχ. 38-39, σσ. 27-32.

37 Βλ. Ιωάννα Παραφέστα , «Η Πορφυριάδα  Σχολή», στο, Η Σάμος  στα νεότερα χρόνια 

(17ος-20ός αιώνας), Πρακτικά Συμποσίου, 20-21 Δεκεμβρίου 1999, Αδελφότητα Σαμίων 

Αθηνών, Αθήνα 2002, σσ. 175-177.

38 Στα είκοσι ένα άρθρα, μεταφράσεις ή ανακοινώσεις του Ιώσηπου Δούκα  στον Λόγιο 

Ερμή, περιλαμβάνεται μια εκτενής «Διατριβή περί Μεγαλοφυΐας», σε συνέχειες, και 

πολλές ανακοινώσεις για εξε λίξεις στις φυσικές επιστήμες και την ιατρική. Βλ. Ερμής Ο 

Λόγιος , Στ΄, 390, 422,  Ζ΄ 143, 145, 148, 338, 434,  Η΄ 100 109, 136, 142, 193, 222, 232, 

263, 319, 440, 443, 498, 501, 572, 633, 689,  Θ΄ 73.   Βλ. και Εμμ. Ν. Φραγκίσκος , Τα 

ελληνικά Προεπαναστατικά περιοδικά, Ευρετήρια. Β΄, Ερμής ο Λόγιος , 1811-1821, ΚΝΕ/

ΕΙΕ, Αθήνα 1976. σ. 17.
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Μέ θο δον, ἥ τις εἶ ναι εὕ ρε σις τῶν ἐν δό ξων ἡ μῶν προ γό νων, ἀ με λῶ μεν 

τοῦ νὰ εἰ σά ξω μεν εἰς τὰ σχο λεῖ α τῆς δυ στυ χοῦς ἡ μῶν πα τρί δος[ ]39. 

Από τους Σαμίους συνδρομητές δύο βιβλίων μπορούμε να συναγάγουμε 

ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα. Στο πρώτο –ο Αγάθων του Βεϊλάνδου,  

σε μετάφραση Κούμα  (1814)– αναφέρονται εφτά συνδρομητές, ανάμεσά 

τους ο αρχιεπίσκοπος Δανιήλ , δύο δάσκαλοι της Πορφυριάδας , ο Θεοδό-

σιος Φραγκόπουλος  –μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Σάμου – ο Αντώνης Γεωργιά-

δης , αδελφός του Σταμάτη , στέλεχος των Καρμανιόλων . Για τα Γραμματικά 

του Κωνστ. Οικονόμου  (1817),  είχαν προεγγραφεί εικοσιδύο συνδρομητές, 

μεταξύ των οποίων έξι κληρικοί, ο Αντώνης Γεωργιάδης,  ο Ιωάννης Λεκά-

της , οι Μανώλης Μελαχροινός , Ιωάννης Διακολιάς  και Σεβαστός Γιαγάς,  

χιλίαρχος και υποχιλίαρχοι στον επαναστατικό στρατό40, και «ἡ φι λο γε νε-

στά τη κυ ρί α Ἀν νέ τα Δοῦ  κα», μητέρα του Ιώσηπου.   

..και οι 11 συνδρομητές που ταυτίστηκαν, χωρίς να υπολογιστούν οι 

επτανήσιοι πάροικοι, ανήκαν ή συμπαθούσαν το κίνημα των Καρμανιό-

λων . [ ] …στους καταλόγους[ ] δεν απαντάται κανένας από την παρά-

ταξη των Καλικαντζάρων 41.

Σημαντική υπήρξε η παρουσία και ο ρόλος των γυναικών στο κίνημα, 

γεγονός που συνδέθηκε με τη σαμιακή κοινωνία συνολικά42. Η Φωτεινή 

Σπάθη , «λογία κόρη και ποιήτρια», μεταφράστρια του Βολταίρου , μέλος 

των ηγετικών κύκλων της σαμιακής επανάστασης43, είχε εκπαιδευτεί στη 

Σμύρνη  και γνώριζε «καλά Ελληνικά» και γαλλικά, ενώ πιθανότατα είχε 

μεταφράσει και τη Φαίδρα του Ρακίνα44. 

Στη Σάμο , ο φωτισμός συνδέεται άμεσα με το κίνημα των Καρμανιό-

λων  και εντάσσεται στο επαναστατικό κίνημα. Σχεδόν όλοι οι ηγέτες της 

επανάστασης υπήρξαν υποστηρικτές της «φιλοσοφίας» και στην «ηγετική 

ομάδα» της συμμετείχαν, όπως θα δού με, οι γνωστότεροι λόγιοι , ο Ιωάννης 

Λεκάτης  και ο Γεώργιος Κλεάνθης, ο οποίος  γράφει σε ένα εφηβικό ποίημα 

του , το 1818-1819 :

39 Ερμής ο Λόγιος , τμ. Στ΄, 1816,  σσ. 386-390. 

40 Επ. Σταματιάδης , Σαμιακά, ό.π., τμ. Β΄, σ. 129.

41 Μ. Βουρλιώτης ,  Καρμανιόλοι  και βιβλίο, ό.π., σσ. 12-15.

42 Ο Επ. Σταματιάδης  αναφέρεται, κατά την περίοδο της κυριαρχίας των Καρμανιόλων,  

στην περίπτωση ξυλοδαρμού και αφοπλισμού δεκαμελούς τουρκικού αποσπάσματος 

από δύο(!) γυναίκες του Μαραθοκάμπου  . Βλ.  Επ. Σταματιάδης , Σαμιακά, ό.π., τμ. Β΄, σ. 

92.

43 Βλ.  Ανακρέων Σταματιάδης , Οι Δελφινόσημοι, ήτοι περί του αρχαιοτέρου οικογενειακού 

κορμού της νήσου Σάμου  από του έτους 1620 και εντεύθεν, Αθήνα 1933, σ. 232.

44 Ν. Σταματιάδης , Σαμιακά, ό.π., τμ. Β΄, σσ. 200-201. Βλ. Α. Καπώλη-Κεντούρη , «Προβλη-

ματισμοί στη θεατρική σκηνή της Σάμου  στα χρόνια της Επανάστασης με αφορμή “ένα 

χειρόγραφο”», Συμπόσιο Σαμιακής Λογοτεχνίας. Πρακτικά, Πυθαγόρειο 22-24 Απριλίου 

1988, Αθήνα 1989, σσ. 263-268.
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Ἕως πότε τυραννία/  Ἕως πότε ἀμαθεία

τῶν κακῶν ὁ ἀρχηγὸς/ Ζήτω ἡ φιλοσοφία

προχωρείτω ἡ παιδεία/ τῶν καλῶν ἡ χορηγὸς!45

Ο λόγιος 

Ο Ιωάννης Λεκάτης  (1778-1860), γιος ιερέα, σπούδασε στην Πορφυριάδα  

Σχολή, στην Πάτμο  και τη Χίο , όπου έμαθε ιταλικά και γαλλικά. Στη συνέ-

χεια, χρημάτισε γραμματέας του αρχιεπισκόπου Κύριλλου . Η Επανάσταση 

στη Μολδοβλαχία τον βρήκε στη Χίο όπου βρισκόταν για σπουδές 46. 

Επέστρεψε αμέσως στη Σάμο , όπου προσπάθησε να παρασύρει ορισμένους 

προεστούς να κηρύξουν την επανά σταση στο νησί, αλλά αυτοί «εξέλαβον  

τους λόγους του ως πυρεσσούσης κεφαλής υπηνέμια αποκυήματα»47. Όταν 

κηρύχθηκε η Επανάσταση, ορίστηκε Γραμματέας του Γενικού Διοικητηρίου, 

με Διοικητή τον Λυκούργο  Λογοθέτη, ενώ χρημάτισε πληρεξούσιος στην 

Τρίτη Εθνοσυνέλευση του 1825 και, επί Καποδίστρια,  Γενικός Αστυνόμος 

της Σάμου48. Όταν, μετά το 1830, αποφασίστηκε από τις εγγυήτριες δυνά-

μεις να μην περιληφθεί η Σάμος  στο νέο κράτος, διαμορφώθηκαν  τρεις 

πτέρυγες: οι καλικάντζαροι  υποστήριζαν την αποδοχή της υποταγής στην 

τουρκική επικυριαρχία, ο Λογοθέτης πρότεινε αποδοχή του καθεστώτος 

της αυτονομίας, χωρίς σχέσεις με την Τουρκία, ενώ η τρίτη άποψη, την 

οποία υποστήριζε και ο Λεκάτης (για πρώτη φορά σε σύγκρουση με τον 

Λογοθέτη), δεν δεχόταν καμία λύση εκτός από την ένωση49 .

Το 1831, αγόρασε τυπογραφείο και ανάμεσα στα βιβλία που τύπωσε 

ήταν και η τραγωδία του Βολταίρου , Ο Φανατισμός ή ο προφήτης Μωάμεθ, 

σε μετάφραση της Φωτεινής Σπάθη . Εν τέλει, θα συμπορευτεί με τον 

Λογοθέτη  στην εξορία, μετά το 1834, ενώ τον ίδιο χρόνο, γράφει τη Συνο-

πτική περιγραφή της Ν. Σάμου 50. Επέστρεψε στη Σάμο σε προχωρημένη 

ηλικία, επί ηγεμονίας Βογορίδη , και συμμετείχε, το 1849, στον μεγάλο 

επανα στατικό αγώνα για την ανατροπή του ηγεμόνα. Ήταν η τελευταία 

45 Δημοσθένης Σουβαλτζής , Ο Τυρταίος της Σάμου , ήτοι συλλογή των σωζομένων ποιημά-

των του Σαμίου ποιητού Γ. Κλεάνθους , Αθήνα 1871, σ. 156.

46 Αλέξης Σεβαστάκης , Οι Καρμανιόλοι  στην επανάσταση της Σάμου , Ιωάννης Λεκάτης , 

Διογένης, Αθήνα 1980, σσ. 9-11.

47 Επ. Σταματιάδης , Σαμιακά, ό.π., τμ. Β΄., σ. 100.

48 Βλ. Αλ Σεβαστάκης , Οι Καρμανιόλοι , ό.π., σσ. 14-31.

49 Τόσο έντονη ήταν η σύγκρουση ώστε ο χιλίαρχος Σταμάτης Γεωργιάδης , ο γαμβρός του 

Λυκούργου , τον απείλησε ότι «δεν θα διστάσει να πάρει χήρα στο σπίτι του τη γυναίκα 

του Λυκούργου και αδελφή του»!  Βλ. Επ. Σταματιάδης , Σαμιακά, ό.π., τμ. Β΄, σ. 533. 

50 Ιωάννης Λεκάτης , «Συνοπτική περιγραφή της νήσου Σάμου », Σαμιακή Επιθεώρηση, 

Ιανουάριος 1989, τεύχ. 38-39, σσ. 17-32.
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μεγάλη καρμα νιό λικη επανάσταση. Πράγματι, στις 7 Σεπτεμβρίου 1849, 

οι 88 πληρεξούσιοι «κωμοπόλεων και χωρίων», σε Γενική Συνέλευση στον 

Πύργο,  ανακήρυξαν τον Λεκάτη πρόε δρο της «Γενικῆς τῶν Σαμίων Συνε-

λεύσεως». Στις 13 Σεπτεμβρίου, ο Λεκάτης  προτείνει στη Συνέλευση, που 

γινόταν μέσα στον ναό της «Παναγίας» του χωριού Πύργος, να ψηφιστεί 

η καθαίρεση του τυράννου Βογορίδη . Επειδή ορισμένοι αντιπρόσωποι 

φοβήθηκαν να υπογράψουν, ο νεαρός Αλέξης Αλέξης , γιός καρμανιόλου, 

έκλεισε τις πόρτες της εκκλησίας μέχρις ότου υπογράψουν όλοι. Ο Βογο-

ρίδης,  όμως, είχε τη στήριξη της αγγλικής πρεσβείας και οι Τούρκοι έστει-

λαν στρατεύματα για να καταστείλουν την εξέγερση. 

Εν τέλει, οι Τούρκοι χορήγησαν γενική αμνηστία από την οποία εξαι-

ρούσαν τον Αλέξη, οκτώ ηγέτες της εξέγερσης και τον Λεκάτη,  ως πρόεδρο 

της «Προσωρινής Διοικητικής Επιτροπής», τον οποίο καλούσαν να εγκα-

ταλείψει τη Σάμο,  ενώ οργάνωσαν μυστική επιχείρηση για τη σύλληψή 

του, την 1η Απριλίου 1850. Αμέσως, ξέσπασε ένοπλη εξέγερση στο νησί και 

εξακόσιοι ένοπλοι Σάμιοι, με αρχηγό τον Αλέξη, κύκλωσαν το λιμάνι απαι-

τώντας την απελευθέρωση του Λεκάτη . Οι συγκρούσεις διήρκεσαν τέσσε-

ρις ημέρες και σκοτώθηκαν δύο από τους οπλαρχηγούς των επαναστατών, 

ενώ οι Τούρκοι είχαν 33 νεκρούς και 100 τραυματίες.  

Τελικώς, στις 7 Απριλίου, μετέφεραν τον γηραιό επαναστάτη δέσμιο 

στις φυλακές της Πόλης, όπου κινδύνεψε να πεθάνει από αιματουρία εξ 

αιτίας των ξυλοδαρμών. Πλέον όμως, οι ίδιοι οι Εγγλέζοι οργάνωσαν την 

αποχώρηση του Βογορίδη,  στις 20 Μαΐου 1850. Ήταν η τελευταία επανά-

σταση των Καρμανιόλων , η οποία είχε εν τέλει στεφθεί με επιτυχία, και οι 

νέοι ηγεμόνες θα χρησιμοποιήσουν τον Λεκάτη  ως δικαστικό και συντάκτη 

νόμων. Η τελευταία του ενέργεια πριν πεθάνει, το 1860, ήταν η σύνταξη 

«Απανθίσματος εγχωρίων Νόμων με βάσιν την Γαλλικήν Νομοθεσίαν, το 

Ρωμαϊκόν δίκαιον και την Εξάβιβλον του Αρμενοπούλου »51.

Ο «ποιητής»

Ο ποιητής της επανάστασης ήταν ανιψιός του Λυκούργου  Λογοθέτη , 

ο Γεώργιος Διακογεωργίου (1801-1839) , γνωστός ως Κλεάνθης , από το 

ψευδώνυμό του στη Φιλική Εταιρεία. Ο Κλεάνθης σπούδασε στην Πορφυ-

ριάδα   και στο Φιλολογικό Γυμνάσιο της  Σμύρνης , όπου ακολούθησε τον 

θείο του,  και ταξίδεψε στη Γαλλία  και την Ιταλία. Το 1819, υπηρέτησε ως 

γραμματέας του Μητροπολίτη Κυρίλλου . από το 1821 έως το 1828, χρημά-

τισε γραμματέας του Κοινού της Σάμου,  ενώ συμμετείχε και στις στρατιω-

51 Επ. Σταματιάδης , Σαμιακά, ό.π., τμ. Γ΄., σσ. 110-194 και Σεβαστάκης, Οι Καρμανιόλοι , 

ό.π., σσ. 53-75.
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τικές επιχειρήσεις με το νεότευκτο σκάφος «Αχιλλέας» του Σταμάτη Γεωρ-

γιάδη 52, του οποίου θα νυμφευτεί την κόρη, Κλεοπάτρα. Από το 1830 έως 

το 1833, ήταν Γραμματέας των Σαμιακών Ε θνοσυνελεύσεων και συμμε-

τείχε στην ηγεσία της αδιάλλακτης «μερίδας»53.

Το 1834, όταν τα τουρκικά στρατεύματα αποβιβάζονται στο νησί, 

ανακηρύσσεται πρόεδρος της Επαναστατικής Επιτροπής στην ΙΑ΄ Γενική 

Συνέλευση. Η τελευταία του προκήρυξη, απευθυνόμενη στον αρχηγό των 

τουρκικών στρατευμάτων, Χασάμπεη, διακηρύσσει: 

Τὸ φο νά ζο με χι λιά δαις μυ ριά δαις φο ρὲς σὲ ὅ λαις τὶς συ νε λεύ σεις μας 

ὅ τι ἐ μεῖς δὲν προ σκυ νοῦ με, ἀλ λὰ θὰ με τα να στεύ σω με εἰς τὴν Ἑλ λά δα. 

Φεύ γο με, φεύ γο με, δὲν προ σκυ νοῦ με…54

Ο Κλεάνθης  πέθανε στην Κάρυστο,  σε ηλικία 38 ετών. Ήταν ο βάρδος 

της επανάστασης του 1821, με ποιητικό έργο που πολλοί παρομοίασαν με 

εκείνο του Κάλβου . Στο έμμετρο δράμα, Χαρίδημος  ο Σάμιος 55, τονίζει: 

Κάλλιο κλαρὶ παρὰ κλουβὶ μὲ διαμαντένιαις πέτραις,[  ]

Ὡς πότε θὰ τὸ γράφωμε, ὡς πότε θὰ τὸ λέμε; 

Ραγιάδες δὲν γινόμασθε, Τοῦρκο δὲν προσκυνᾶμε!56

Το έργο αναφέρεται στον αγώνα για την ένωση με την Ελλάδα και, όπως 

καταδεικνύει ο Β. Πούχνερ,  ο Κλεάνθης επέλεξε αυτή τη μορφή «προπα-

γάνδας» διότι, στη Σάμο,  είχαν ήδη πραγματοποιηθεί θεατρικές παραστά-

σεις όπου πιθανότατα είχε ήδη συμμετάσχει ο ίδιος καθώς και η έφηβη 

γυναίκα του, Κλεοπάτρα57. 

Σε όλους τους στίχους του της τελευταίας περιόδου,  διαφαίνεται η 

έντονη νοσταλγία του για τη Σάμο , όταν ζούσε εξόριστος στην Εύβοια ,: 

Στ’ ἀκρογιάλι ρωτῶ τῆς Μυκόνου  

καὶ ἡ ἠχὼ μ’ ἀπαντάει βραχνά: 

– Ἐβασίλεψ’ ὁ ἥλιος τῆς Σάμου  

στὶς Καρύστου τὰ μαῦρα βουνὰ.

Η στάση ζωής του διαγράφεται με ενάργεια στους στίχους που ακολου-

52 Κώστας Καραθανάσης , «Γεώργιος Κλεάνθης , η ζωή και το έργο του», Σαμιακή Επιθεώ-

ρηση, τ. 31-32, Απρίλιος 1985, σσ. 83-85,  και Κώστας Καραθανάσης , Γεώργιος Κλεάν-

θης , ο Σαμιώτης εθνικός βάρδος, Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1995.

53 Επ. Σταματιάδης , Σαμιακά, ό.π., τμ. Β΄., σ. 498. 

54 Επ. Σταματιάδης , Σαμιακά, ό.π., τμ. Β΄., σσ. 590-592. Γεώργιος Κλεάνθης , Άπαντα, 

(επιμ. Μ.Γ. Βαρβούνης ), ΠΙΣΝΔ, Αθήνα 1995. 

55 Κλεάνθης , Άπαντα, σσ. 215-298.

56 Κλεάνθης , Άπαντα, ό.π.,  σσ. 215-298.

57 Βάλτερ Πούχνερ , «Στα μετόπισθεν της επανάστασης: Ο αγώνας της Σάμου  για την 

ένωση με την ελεύθερη Ελλάδα (1830-1834) και το Θέατρο· Χαρίδημος  ο Σάμιος (1832) 

του Γεωργίου Κλεάνθη  και το πατριωτικό δράμα», Σαμιακές Μελέτες, τόμ. Ζ΄, Αθήνα 

2006, σσ. 297-349.
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θούν  : 

Ἢ δοξασμένος ἀποθνῄσκω, 

ἢ ζῶ συντρίβων καὶ πατῶν 

τοῦ ἐπαράτου Βογορίδου 

τὸν ἀνυπόφορον ζυγὸν58. 

Τα «φλογισμένα ράσα»

Πουθενά αλλού, ίσως, αυτή η τετριμμένη έκφραση δεν ανταποκρίνεται 

τόσο στην πραγματικότητα όσο στη Σάμο . Όντως, στο πλευρό του Λογο-

θέτη , δίπλα στο ξίφος, την πέννα και τη λύρα, θα βρεθεί και το «ράσο». 

Η σχέση των Καρμανιόλων με την εκκλησία οφείλει τα μέγιστα στον 

προκάτοχο του Κυρίλλου, τον αρχιεπίσκοπο Δανιήλ Κομνηνό (1743-1815 ), 

προκαθήμενο για πολλά χρόνια της εκκλησίας, από το 1784. Ο αρχιεπί-

σκοπος Κύριλλος  (1780-1850), που τον διαδέχτηκε, το 1815, καταγόταν 

από τα Τρίκαλα και υπήρξε μαθητής του Κοσμά του Αιτωλού. 

Αν και αντίπαλος των Καλικαντζάρων , διέθετε ισχυρούς προστάτες 

στην Κωνσταντινούπολη , όπου είχε ζήσει επί πολλά χρόνια. 

Όταν ο Πατριάρχης εξέδωκε τον αφορισμό της Επανάστασης, ο Κύριλ-

λος  αρνήθηκε να τον κοινοποιήσει, ως προϊόν βίας, παρά τις πιέσεις των 

Καλικαντζάρων . Συμμετείχε ενεργά στην Επανάσταση, ως μέλος της Φιλι-

κής, ευλόγησε τη σημαία της και, φορώντας κοκκινωπή φουστανέλα και 

ζωσμένος τα φυσεκλίκια, συμμετείχε αυτοπροσώπως στις μάχες. Γι’ αυτό 

και κυκλοφόρησε και σχετικό δίστιχο:

Μιὰ νέα βγῆκε μόδα στὴν Ἁγιά-Παρασκευή,

Ἔγινε ὁ Δεσπότης λιάπης, ἔβαλε καὶ τὸ σπαθὶ59.

Πολλοί ιερείς και μοναχοί του νησιού βρίσκονταν δίπλα στους επαναστά-

τες. Χαρακτηριστικός ο περιπετειώδης βίος του λογίου ιερομόναχου Ιγνά-

τιου,  ο οποίος γεννήθηκε στα Κύθηρα το 1770/75, ήρθε στη Σάμο  μαζί τον 

αδελφό του, τον μετέπειτα αρχιεπίσκοπο Σάμου  Θεοδόσιο,  και εκπαιδεύ-

τηκε στην Πάτμο  και τη Χίο  . Το 1821, η Επανάσταση τον βρήκε δάσκαλο 

στην Ελληνική Σχολή Βαθέως . Επειδή οι επαναστάτες είχαν έλλειψη από 

μπαρούτι, μαζί με τους μαθητές του, με τις στοιχειώδεις γνώσεις χημείας 

του, κατασκεύασε πυρίτιδα60. Ως  ηγούμενος της μονής Ζωοδόχου Πηγής,  

εξορίστηκε το 1841 για στάση εναντίον του ηγεμόνα Βογορίδη  και εν τέλει 

58 Επ. Σταματιάδης , Σαμιακά, ό.π., τμ. Β΄., σσ. 590-592 και  Κλεάνθης , Άπαντα, ό.π.

59 Επ. Σταματιάδης , Σαμιακά, ό.π., τμ. Δ΄, Σάμος  1891, σ. 240.

60 Αλεξάνδρα Σφοίνη, «Ιγνάτιος  Ιερομόναχος.  Ένας απλός δάσκαλος στη Σάμο », Αντιπε-

λάργηση, ό.π., σσ. 267-303 και Αλέξανδρος Σταθάκιος , Παράδοση και εκμοντερνισμός 

στη Σαμιακή κοινωνία, Σάμος  2000, σ. 31.
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θανατώθηκε από τους Τούρκους, κατά τη διάρκεια του κινήματος  του 

1849-185061.

Μετά από πρόταση του Ιωάννη Λεκάτη,  το 1829, τα περισσότερα μονα-

στήρια δέχθηκαν να αναλάβουν τα έξοδα των σχολείων του νησιού. Γενι-

κότερα, δεδομένης της έλλειψης πλουσίων εμπόρων, η εκπαίδευση θα 

παραμένει αποκλειστική μέριμνα της Εκκλησίας μέχρι την Επανάσταση.

 Στη Σάμο , σύμφωνα με εκκλησιαστική απογραφή του 1830, υπηρετού-

σαν 153 ιερείς, 83 ιερομόναχοι, 13 ιεροδιάκονοι και 86 μοναχοί62, ένα σημα-

ντικό ποσοστό των οποίων συμμετείχε ενεργά στο επαναστατικό κίνημα 

και, το 1834, αποχώρησαν από τη Σάμο του λάχιστον 28 καταγεγραμμένοι 

στους καταλόγους κληρικοί63. 

Η σχέση της τοπικής Εκκλησίας με την Επανάσταση έχει τις ρίζες της 

στο ίδιο το κίνημα των Καρμανιόλων , και ίσως αποτέλεσε συστατικό στοι-

χείο της ίδιας της ανάπτυξής του. Ο Αλέξης Σεβαστάκης , ερευνητής του 

κινήματος , τονίζει:

Το κίνημα των Καρμανιόλων  ηγεμονεύει ιδεολογικά όχι μόνο στην 

συλλογική συνείδηση, αλλά και στο χώρο της εκκλησιαστικής συσσω-

μάτωσης. Ο αρχιεπίσκοπος Σάμου , οι Η γού μενοι των μονών, η στρατιά 

των μοναχών και ο εφημεριακός κλήρος καλύπτουν με το κύρος της 

ορθοδοξίας και της επί αιώνες πνευματικής παρουσίας τους την επανα-

στατική δράση των Καρμανιόλων64. 

Χαρακτηριστικά, στην πρώτη επιτροπή που στάλθηκε στην Κωνστα-

ντινούπολη,  το 1805, για να εκθέσει τα παράπονα των Σαμιωτών κατά 

των εγχώριων προεστών και των Οθωμανών συμμάχων τους, συμμετείχε 

και ένας εκπρόσωπος της Εκκλησίας, ο ιερομόναχος Ιωακείμ65.  Ο Δανιήλ, 

πιστός στις ευαγγελικές επιταγές, είχε ήδη αρνηθεί να εισπράξει τις οφει-

λόμενες εισφορές των φτωχών αγροτών, σε αντίθεση με την πρακτική 

των κοτζαμπάσηδων, με συνέπεια να κατηγορηθεί ότι υποστηρίζει τους 

Καρμανιόλους . Επί πλέον, είχε αποδεχτεί την περιστολή της δικαστικής 

δικαιοδοσίας της Εκκλησίας και παρέπεμπε τους κληρικούς στα πολι-

τικά δικαστήρια. Μάλιστα, κάποια στιγμή, επειδή γινόταν κατάχρηση της 

61 Αλ. Σφοίνη , «Ιγνάτιος ….», ό.π., σσ. 267-303, Σταθάκιος , Παράδοση …, ό.π.,  σ. 33.

62 Σταθάκιος , Παράδοση …, ό.π.,  σ. 31 και Χρ. Λάνδρος , «Ονομαστικός κατάλογος των 

εν Σάμω ιερέων, ιερομονάχων και μοναχών, μια απογραφή των κληρικών της Σάμου  το 

1830», Αντιπελάργηση, Αθήνα 1992, σ. 386.

63 Χρ. Λάνδρος , «Ονομαστικός…», ό.π., σσ. 397-398.

64 Αλέξης Σεβαστάκης , «Το “Στρατοπολιτικόν σύστημα” Σάμου  και η Κεντρική Ελληνική 

Διοίκηση», στο Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου, Σαμιακές μελέτες, τμ. 1, Πορεία, Αθήνα 

1995, σ. 104.

65 Για τα εισοδήματα κληρικών και μονών, βλ. και Αλέξης Σεβαστάκης, Ιστορικά Νέου 

Καρλοβάσου  Σάμου , 1768-1840, ΠΙΣΝΔ, Αθήνα 1995, σσ. 102-112. 
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ανέγερσης ναΐσκων, έπαψε να δίνει άδειες κατασκευής των, «η δε λελο-

γισμένη αυτή πράξις αυτoύ εξήγειρε τον μη κατ’ επίγνωσιν ζήλον ενίων 

θρησκομανών, οίτινες ήρξαντο κατηγορούντος του εναρέτου ιεράρχου και 

μορφήν δυσσεβείας αυτώ αποδιδόντες»66. Ο Κύριλλος,  όταν ανέλαβε την 

ηγεσία της τοπικής εκκλησίας, έχτισε λοιμοκαθαρτήριο, νοσοκομείο για 

τους άπορους, σχολεία, κάνοντας τον Λόγιο Ερμή  της Βιέννης να αναφερ-

θεί ιδιαιτέρως εγκωμιαστικά στο έργο του. Σημειώνει ο Λόγιος Ερμής του 

Μαρτίου του 1816:

Ὁ νέ ος ἀρ χι ε πί σκο πος τῆς Σά μο υ Κύ ριος Κύ ριλ λ ος, μό λις ἐ πά τη-

σε τὸ ἔ δα φος τῆς ἐ παρ χί ας του καὶ ἀ μέ σως ἐ φρόν τι σε νὰ κα θο δη γή-

σῃ τὸ λο γι κόν του Ποί μνιον εἰς τὸν δρό μον τῆς ἀ ρε τῆς καὶ δό ξης. [ ]…

σχο λεῖ α λοι πὸν ἐ συ στή θη σαν ἔν θα πρό τε ρον δὲν ὑ πῆρ χαν… Λα ζα ρέ τα 

καὶ Νο σο κο μεῖ α ἀ νε γεί ρον ται πρὸς θε ρα πεί αν τῶν πτω χῶν καὶ δι α φύ-

λα ξιν τῆς ζω ῆς πο λυ τί μων πλα σμά των…67 

Εξ άλλου, όπως είδαμε, είχε προσφύγει στον Νικόλαο Μουρούζη,  τον 

δραγουμάνο του στόλου, για να «ελαφρυνθούν οι παραφορτωμένες με 

φόρους κοινότητες»68, ενώ, σε απαντητική επιστολή του, στις 19.1.1819, ο 

τελευταίος τον πληροφορεί ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για 

να στηρίξει τα δίκαια των φτωχών της νήσου. Ο ανεψιός του Δανιήλ, Ιερο-

μόναχος Παρθένιος  (1763-1833), ηγούμενος της Μονής του Τιμίου    Στα υ-

ρού, από το 1817 μέχρι τον θάνατό του, συνέθεσε ακόμα και τρεις εκκλη-

σιαστικούς-επαναστατικούς ύμνους οι οποίοι εψάλλονταν στις εκκλησίες. 

Τον έναν από αυτούς συνέθεσε το 1826, όταν ο τουρκικός στόλος προσπά-

θησε να καταλάβει τη Σάμο . 

Ὁ χρι στε πώ νυ μος λα ὸς ὁ ἐν Σά μῳ, δό ξαν Χρι στῷ δι α παν τὸς ἀ να πέμ πει, 

ἰ δὼν τὴν λύ τρω σιν αὐ τοῦ διὰ σταυ ροῦ, ἐκ τῆς φο νι κῆς χει ρὸς, χα λε πῶν 

ἀλ λο φύλ λων, ὅ τι ἐ πα νέ στη σαν ἀ πό γῆς, καὶ θα λάσ σης, κα τα σπα ρά ξαι 

θέ λον τες αὐ τὸν, ἀλ λὰ θε ό θεν αἰ σχύ νης ἐ πλή σθη σαν69.

Όταν ο Κύριλλος  εγκατέλειψε τη Σάμο,  το 1834, άφησε πίσω του βιβλία 

του Βολταίρου,  συγγράμματα ιατρικής στα γαλλικά και τα ιταλικά, καθώς 

και όργανα αστρονομίας, φυσικής και ιατρικής70. 

Στην πραγματικότητα, η τοπική Εκκλησία δεν ήταν απλώς «σύμμαχος» 

των Καρμα νιό λων  αλλά συστατικό στοιχείο του κινήματός τους. Εξάλλου, 

66 Επ. Σταματιάδης , Σαμιακά, ό.π., τμ. Δ΄, σ. 237. 

67 Ερμής ο Λόγιος , ό.π., τμ. Στ΄, 1916,  σ. 96.

68 Ευάγγ. Ι. Ζαφείρης , «Κύριλλος , ο θρυλικός δεσπότης της Σάμου  κατά την επανά-

σταση», Σαμιακή Επιθεώρηση, τεύχος 31-32, Απρίλιος 1985, σσ. 138-142.

69 Κώστας Καραθανάσης , «Εκκλησιαστικοί επαναστατικοί ύμνοι», Σαμιακή Επιθεώρηση, 

τεύχος 31-32, Απρίλιος 1985, σ. 16.

70 Χρ. Λάνδρος , «Ονομαστικός …», ό.π., σσ. 393-394, και Αλ. Σταθάκιος , Παράδοση…, 

ό.π.,  σ. 31.

513Η σύνθεση εθνικής και κοινωνικής συνείδησης στη Σάμο (1805-1834)



η ιδεολογία τους αποτελούσε μία σύνθεση μεταξύ της Ορθοδοξίας και των 

ιδεωδών της γαλλικής Επανάστασης. Θεωρούσαν την «αρετήν του Ευαγ-

γελίου» ως βάση για να αντιταχθούν στον «δεσποτι σμόν του Τυράννου 

αιμοβόρου εχθρού του χριστιανικού ονόματος» και την πίστη «ως δύναμη 

και αιτία αντίστασης», ενώ οι ηγέτες των Καρμανιόλων  συμμετέχουν 

ενεργά στη ζωή της εκκλησίας71.

Η σχέση των Σαμίων με την Εκκλησία είναι τόσο ισχυρή, ώστε μόνο 

στο Νέο Καρλόβασι,  στην περίοδο 1768-1832, καταμετρώνται, επί συνό-

λου 350 επωνύμων, τριάντα με την προσθήκη της λέξης «χατζή», τριάντα 

έξι με τη λέξη «παπά», δέκα με τη λέξη «διάκο», δηλαδή πάνω από το 20% 

των επωνύμων υποδήλωνε μια σχέση με την Ορθοδοξία72.  «Η έξαρση της 

χριστιανικής πίστης και η αυξανόμενη επιρροή της Ορθοδοξίας παρατη-

ρείται κατά την περίοδο 1790-1815»73, δηλαδή κατά την περίοδο της 

ανόδου και της κυριαρχίας των Καρμανιόλων  ! 

Χαρακτηριστική είναι η επιμονή, ακόμα και κατά την τελευταία φάση 

του κινήματος, τη «Σαμιακή Πολιτεία» (1830-1834), στους δεσμούς του 

ελληνικού έθνους με τη θρησκεία, τη γλώσσα, τα ήθη και έθιμα, όπως 

εκφράζεται στη διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων 

των χωριών: 

Ἕκαστον ἔθνος διακρίνεται ἀπὸ τρεῖς χαρακτῆρας, ἀπὸ τὴν θρησκεί-

αν, ἀ πὸ τὴν ἠ θι κὴν καὶ ἀ πὸ τὴν δι ά λε κτον, οἱ δὲ  Ἕλ λη νες καὶ ἡ μεῖς οἱ 

Σά μιοι ἰ δι αι τέ ρως, χρε ω στῶ μεν νὰ δι α τη ρῶ μεν καὶ τὰ τρί α ταῦ τα καὶ 

ἐ πει δὴ πολ λοὶ κα τα φρο νοῦσιν ἀ να φαν δὸν τὴν θρη σκεί αν μας, τὴν δι ά-

λε κτόν μας καὶ ἠ θι κήν μας, ὅ σοι τοι οῦ τοι νὰ ἀ πο κλεί ον ται τῶν πο λι τι-

κῶν καὶ στρα τι ω τι κῶν ὑ πουρ γη μά των74.

Η κοινωνία

Ο συνθετικός αυτός χαρακτήρας της σαμιακής επανάστασης αποτελεί, εν 

πολλοίς, αντανάκλαση της ίδιας της σαμιακής οικονομίας και κοινωνίας. 

Κατ’ αρχάς, η Σάμος,  σε αντίθεση με τη Χίο  και τη Σμύρνη,  δεν διέθετε 

«διεθνοποιημένα» αστικά στρώματα και διανόηση, ενώ η παρουσία των 

Τούρκων ήταν ασθενέστερη. Μόνον προς τα τέλη του 18ου αι., θα αρχί-

σει να αναπτύσσεται με ταχύτητα μια εμπορική, βιοτεχνική και ναυτική 

71 Βλ. Αλ. Σταθάκιος , Παράδοση …, ό.π., σ. 31, και Αλέξης Σεβαστάκης , «Η θεμελίωση 

της Σαμιακής Πολιτείας 1830-1834 (με ανέκδοτα έγγραφα»), Σαμιακές μελέτες, τμ. 2, 

Πορεία, Αθήνα 1996.

72 Αλέξης Σεβαστάκης, Ιστορικά Νέου Καρλοβάσου  …, σ. 43.

73 Αλ. Σεβαστάκης , Ιστορικά Νέου Καρλοβάσου , ό.π., σ. 45.

74 «Πρακτικά της εν χώρα τοπικής Συνελεύσεως των Σαμίων τη 7η Ιουνίου 1830», στο Αλ. 

Σεβαστάκης , Ιστορικά Ανάλεκτα, ό.π., σσ. 101-102. 
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δραστηριότητα, η οποία θα παραμένει συνδεδεμένη με την τοπική παρα-

γωγή και όχι με κάποια διεθνή μεταπρατική δραστηριότητα. 

Οι Σαμιώτες ναυτικοί προέρχονται συχνά από τις τάξεις των μικροϊδι-

οκτητών ή ακτημόνων αγροτών, που ρίχνονται στη θάλασσα, την πειρα-

τεία και το εμπόριο για να επιβιώσουν. Στο τέλος του 18ου αι., οι ναυτι-

κοί υπολογίζονται, σύμφωνα με προξενική έκθεση, στις 2.000 άτομα75, 

ενώ αναπτύσσονται πολλά βοηθητικά επαγγέλματα, ταρσανάδες, βαφεία, 

βυρσοδεψεία κ.λπ., καθώς και εργαστήρια μεταποίησης των εξαγόμενων 

προϊόντων. Σύμφωνα με την απογραφή του 1828, υπήρχαν 1.045 «εργα-

στήρια», 93 μύλοι και 146 ελαιοτριβεία. Αναφέρονται δε και 11 εσνάφια76, 

ενώ μόνο οι κάτοικοι του Νέου Καρλοβάσου  κατείχαν ογδόντα σκάφη 

πρώτης και δευτέρας κλάσεως77.

Στα τέλη, λοιπόν,  του 18ου και τις αρχές του 19ου αι., σύμφωνα με αυτά 

τα στοιχεία, ο «δευτερογενής» και ο «τριτογενής» τομέας απασχολού-

σαν πάνω από 4.000 άτομα, δηλαδή το 25-30% του ενεργού πληθυσμού. 

Παράλληλα, παρόλο που η Σάμος  δεν διέθετε κάποια μεγάλη πόλη, αυξά-

νεται ταχύτατα ο πληθυσμός στα εμποροναυτικά, εμπορικά και βιοτεχνικά 

κέντρα. Το Βαθύ  πέρασε από τους 1.600 κατοίκους, το 1677, στους 4.173 

το 1828, ενώ και το Λιμάνι του Βαθιού είχε 1.261 κατοίκους. Οι Μυτιληνοί 

αυξήθηκαν από 800 σε 2.929 άτομα, ο Μαραθόκαμπος  από 800 σε 3.020, το 

Νέο Καρλόβασι  έφτασε τις 2.213 κατοίκους78. Σε ένα σημαντικό ποσοστό, 

η αύξηση του πληθυσμού οφειλόταν σε μετανάστευση πληθυσμού από την 

Πελοπόννησο  –ιδιαίτερα μετά τα Ορλωφικά – και τα Επτάνησα. Οι Επτα-

νήσιοι είχαν στα χέρια τους ένα μεγάλο μέρος της ναυτικής και εμπορικής 

δραστηριότητας.

Κατά το τελευταίο τέταρτο του 18ου αι., ιδιαίτερα ύστερα από τη 

συνθήκη του Kουτσούκ Kαϊναρτζίκ , αναπτύχθηκε στη Σάμο  μικρού 

μεν εκτοπίσματος πολυάριθμος όμως εμπορικός στόλος, που διακι-

νούσε την τοπική εμπορευματική παραγωγή, κυρίως οίνων μαύρων 

και μοσχάτων, σταφίδας, λαδιού, ξυλείας, προς τα λιμάνια της Μαύρης 

Θάλασσας , της Μικρασίας , της Ελλάδας, της κεντρικής και δυτικής 

Μεσογείου, Κύπρου  και Αλεξάνδρειας απόπου μετέφερε στο νησί αποι-

κιακά είδη για τις ανάγκες των κατοίκων79. 

75 Κων. Βακαλόπουλος, «Νέες ειδήσεις για τα νησιά Σύρα, Σάμο , Σίφνο, και Νάξο  στα 

1828», περ. Μνημοσύνη,  τ.  6 (1976-1977), Αθήνα 1977, σ. 269.

76 Χρ. Λάνδρος , «Ονομαστικός …», ό.π., σ. 385, Αλ. Σεβαστάκης , Το κίνημα των Καρμα-

νιόλων …, ό.π.,  σσ. 103-104. 

77 Ι. Λεκάτης , «Συνοπτική ….», ό.π., σημ. 25, σσ. 28, 32.

78 Κόμης , «Πληθυσμός και οικισμοί …», ό.π., σσ. 191-192, 219.

79 Aλέξης Σεβαστάκης , «Tο κίνημα των “Kαρμανιόλων” και ο “Στρατοπολιτικός Διοργα-

νισμός” της νήσου (1800-1834)», Το νησί της Ήρας, Επτά ημέρες, Καθημερινή, 9 Αυγού-
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Ο αυξανόμενος εκχρηματισμός και η εμπορευματοποίηση της αγροτι-

κής παραγωγής επιταχύνουν και τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις. Αυξά-

νονται οι ακτήμονες, ενώ η φορολογία και η τοκογλυφία (μέχρι 2% μηνι-

αίως)80 γίνονται διαρκώς επαχθέστερες και καθι στούν τους αγρότες 

ευνοϊκούς αποδέκτες των νέων ιδεών.  

Η «συνάντηση» των αναπτυσσόμενων κοινωνικών στρωμάτων με τους 

ακτήμονες και τους φτωχούς αγρότες –με ιδεολογικούς «μεσολαβητές», 

μια Εκκλησία που έμοιαζε να εμπνέεται από τους πρωτοχριστιανικούς 

χρόνους, καθώς και ένα μικρό αλλά εξαιρετικά δραστήριο στρώμα διανο-

ουμένων και επαναστατών, που είχαν αναμειχθεί ενεργά στους ναπολεό-

ντειους πολέμους και «μετακένωσαν» στο νησί τα ιδεώδη της γαλλικής 

Επανάστασης– θα αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί 

τόσο το κίνημα των «Καρμανιόλων », όσο και γενικότερα το επαναστατικό 

«θαύμα» της Σάμου . 

Η διαρκώς ισχυροποιούμενη τάξη των καραβοκυρών και των εμπορο-

πραγματευτών αποτέλεσε την ωστική δύναμη για την εμφάνιση επανα-

στατικού κινήματος, που αποσκοπούσε στην κατάκτηση της Kοινοτικής 

εξουσίας. [ ] Από των αρχών του 19ου αι. η κίνηση σχηματοποιήθη-

κε στην φατρία των «Kαρμανιόλων», που «...ελευθερι άζοντες εχόρευον 

εν ταις πλατείαις την καρμανιόλαν» των Γάλλων επαναστατών και στη 

φατρία των «Kαλικαντζάρων», που συσκέπτονταν και συνωμοτούσαν 

τις νύχτες81.

Χαρακτηριστική  είναι φράση επιστολής που έστειλαν οι Επίτροποι προς 

τον Λογοθέτη , τον Σεπτέμβριο του 1807: «τοια ύτη δαι μο νι κὴ ἰ δέ α τοὺς 

ἐ κυ ρί ευ σεν τὸν στο χα σμὸν καὶ θέ λουν νὰ εἶ ναι τὰ πάν τα κοι νὰ»82. Ο Σαλα-

μαλέκης επισημαίνει αυτούς τους βαθύτατους μετασχηματισμούς:

Για τί τώ ρα οἱ ἄ ν θρω ποι δὲν εἶ ναι σὰν ἀλ λό τες  

Ὅ λ’ ἄ νοι ξαν τὰ μά τια τους, δὲν εἶ ναι σὰν ἐ τό τες [ ]

Ὡς καὶ οἱ ζευ γο λά τι δες ποὺ σή κω ναν τζ’ ἀ λέ τραις

Κι ’  αὐ τοὶ ἄ νοι ξαν τὰ μά τια τους κι ἐ γί νη καν κα θρέ πταις83.

Και αν, στη Χίο , ή ακόμα περισσότερο στη Σμύρνη , το κίνημα του διαφωτι-

σμού συνδέθηκε αποφασιστικά με τους μεγαλεμπόρους και αποσκοπούσε 

στου 1998. 

80 Βλ. Ελευθερία Ζέη , «Ο καρπός του φτωχού και κύριος του δέντρου: από την ιστορία της 

μικρής ιδιοκτησίας στη Σάμο  (18ος -19ος αι.)», στο Η Σάμος  στα νεότερα χρόνια (17ος-20ός 

αιώνας), Πρακτικά Συμποσίου, 20-21 Δεκεμβρίου 1999, Αδελφότητα Σαμίων Αθηνών, 

Αθήνα 2002, σσ. 75-89.

81 Aλέξης Σεβαστάκης , «Tο κίνημα των “Kαρμανιόλων”… Καθημερινή, ό.π.

82 Ν. Σταματιάδης , Σαμιακά, τμ. Β΄, σ. 436, Αλ. Σεβαστάκης , Το κίνημα…, ό.π.,  σ. 75.

83 Ν. Σταματιάδης , Σαμιακά, τμ. Β΄, σ. 466.
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μάλλον σε εκπαιδευτικούς στόχους, στη Σάμο,  θα αποκτήσει εθνικά και 

κοινωνικά επαναστατικά χαρακτηριστικά, μια σύνθεση που ίσως δεν θα 

βρεθεί πουθενά αλλού στην επαναστατημένη Ελλάδα. Οι Καρμανιόλοι  θα 

αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη της Επανάστασης του ’21, στην οποία 

θα προσδώσουν εξ αρχής και χαρακτήρα κοινωνικό, εναντίον των Καλι-

καντζάρων , οι οποίοι θα προσπαθήσουν να την αποτρέψουν και θα συνε-

χίζουν τις απόπειρες να επανακτήσουν την εξουσία, συμμαχώντας είτε με 

την κεντρική διοίκηση, είτε, μετά το 1834, και πάλι με τους Τούρκους. 

Εντελώς σχηματικά, στη Σάμο, θα ηγεμονεύσει μια επαναστατική 

«μικροαστική» τάξη, εμπόρων, καραβοκυραίων και τεχνιτών, η οποία θα 

λειτουργεί ως μια οιονεί «εθνική α στική τάξη». Εξ άλλου, τα εισοδήματά 

τους ήταν μάλλον μικρά, γι’ αυτό οι κοινωνικές διαφοροποιήσεις ήταν 

περιορισμένες και οι «αστοί» βρίσκονταν πολύ κοντά στους τεχνίτες, τους 

ναυτικούς και τους αγρότες. Ακόμα και οι Καλικάντζαροι  στήριζαν την 

υπεροχή τους όχι τόσο στις μεγάλες κτηματικές περιουσίες τους, αλλά 

μάλλον στη χρήση των προνομίων της προυχοντικής τους θέσης, την ενοι-

κίαση των φόρων και την τοκογλυφία84. 

Η παράδοση της αυτοδιοίκησης αφορούσε και στη δικαστική εξουσία 

και, μέχρι και το 1834, συνέδεε το δίκαιο της Σάμου  με τη βυζαντινή παρά-

δοση και το λαϊκό δίκαιο85. 

Εν τέλει, διαμορφώθηκε ένα μικτό δικαϊκό σύστημα όπου συνυπήρ-

χαν τρεις θεσμοί, καθώς και ένα λαϊκό εθιμικό δίκαιο: η δικαστική εξου-

σία ασκούνταν από τη δημογεροντία, ενώ δικαστήριο που απαρτιζόταν 

από τους τέσσερις μεγάλους Προεστούς, με πρόε δρο τον Αρχιεπίσκοπο, 

επέβαλλε ποινές, μέχρι το 1821 – κυρίως εξωεκκλησιασμούς ή αφορι-

σμούς. Ταυτόχρονα, λειτουργούσε και εκκλησιαστικό δικαστήριο για 

θέματα όπως διαζύγια κ.λπ. – ενώ υπήρχε και παρέμβαση της τουρκικής 

εξουσίας με τον καδή86.  

Μετά την Επανάσταση του ’21, επιβάλλεται ένα ενιαίο σύστημα 

δικαίου από τον Στρατοπολιτικό Διοργανισμό: οι τρεις Πολιτικοί κριτές, 

που εκλέγονται από συνέλευση των «δεκαοκτὼ χωρίων» της νήσου, οφεί-

λουν «νὰ κρί νω σιν  ὅ λας τὰς πο λι τι κὰς ὑ πο θέ σεις κα τὰ τὸ Νο μι κὸν τοῦ 

Ἀρ με νο πού  λου», ο δε αρχιεπίσκοπος απλώς θέτει στις αποφάσεις τη σφρα-

γίδα «βεβαιοῖ». Τέλος, οι έφοροι των χωριών συγκροτούν το «Εἰρηνοποιὸ 

Κριτήριο», που δικάζει μικροδιαφορές87. «Στο (δε) εμπορικό δίκαιο δεν 

84 Επ. Σταματιάδης , Σαμιακά, ό.π., τμ. Δ΄, σ. 449.

85 Αλ. Σεβαστάκης , Δίκαιο και δικαστική εξουσία στη Σάμο  (1550-1912), Εμπορική 

Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1986, σ. 15.

86 Αλ. Σεβαστάκης , Δίκαιο και…, ό.π.,  σσ. 15-20.

87 Αλ. Σεβαστάκης , Δίκαιο και …, ό.π., σσ. 25, 27-29.
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εισήγαγε τον γαλλικό εμπορικό κώδικα. Απέφυγε να προσφύγει σε “ξένα” 
πρότυπα παρά την επί δεκαετίες ιδεολογική σχέση του κόμματος των 
“καρμανιόλων” με τη Γαλλική Επανάσταση και τις ιδέες της»88.

«Φέραμε πίσω αυτά τ’ ανάγλυφα μιας τέχνης ταπεινής»

Ο Δαίμων Σεληναίος , το σατιρικό έργο του Κλεάνθη που γράφτηκε το 
1834, σατιρίζει  τους Καλικάντζαρους  και τον προαλειφόμενο νέο ηγεμόνα 
της Σάμου , θεωρείται  δε ένα από τα πρώτα κοινωνικά/σατιρικά ποιήματα 
της νεώτερης Ελλάδας. Ο Σεληναίος Δαίμων  εμφανίζεται τη νύκτα, όπως 
όλοι οι Καλικάντζαροι , και καλεί σε σύνοδο τους «δαίμονας» και «Κατα-
χθονίους» και εξαγγέλλει τα πιστεύω του: το δίκαιο του ισχυροτέρου είναι 
ο φυσικός νόμος, ενώ η ισότητα συνιστά μία φενάκη:

Ἰ σό της φύ σει δὲν ὑ πάρ χει
Ἡ δύ να μις δὲ μό νη ἄρ χει 
Παν τοῦ ὡς φύ σις ἀ ρε τῆς.
Ἡ δύ να μις γεν νᾶ τὸν νό μον
Ἡ δύ να μις τὸν ἐ κτε λεῖ
Ἡ Δύ να μις ἂ ρ’ αὐ το γνώ μων
Δι και ο σύ νη καὶ Βου λή89.

Προφανώς, για τον Κλεάνθη  και τους Καρμανιόλους,  ισχύουν τα διαμετρι-
κώς αντίθετα, ο φυσικός νόμος είναι η ισότητα, ενώ η παιδεία και η γνώση 
αποτελούν το θεμέλιο του επαναστατικού κινήματος και των πολιτικών 
δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις αρχές του επαναστατικού Διαφωτισμού, τον 
οποίον ενστερνίζονται οι επαναστάτες: 

Σχολεῖα τὶ μᾶς ὠφελούσι;
Σκότος καὶ φῶς δὲν συμφωνοῦσι
Ἀπὸ ἡμᾶς λοιπὸν μακράν. [ ]

Ἂν ἔ λει πεν ὁ λωσ δι ό λου
Τοῦ Καρ λο βά σου ἡ Σχο λὴ
Οὐ δ’ ἐ πα νά στα σις κα θό λου,
Οὐ δὲ ἄλ λη τὶς Βου λὴ
Οὐ δ’ ἀ γῶ νες ἄλ λοι πλέ ον 
Τὸ σύ στη μά μας τὸ ἀρ χαῖ ον
Νὰ ἀ να στή σω μεν λαμ πρὸν90.

Το περιβόητο σχήμα του Γιάννη Κορδάτου,  για τις «κινητήριες» δυνάμεις 
της Επανάστασης, θα βρει –εν μέρει– την επιβεβαίωσή του στη σαμιακή 

88 Αλ. Σεβαστάκης , Δίκαιο και …, ό.π.,  σ. 27.

89 Γεώργιος Κλεάνθης , Άπαντα, ό.π., σ. 87.

90 Γεώργιος Κλεάνθης , Άπαντα, ό.π., σ. 88. 
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Επανάσταση. «Εν μέρει», διότι δεν θα επιβεβαιωθεί ως προς την Εκκλησία, 

η οποία όχι μόνο δεν θα συνταχθεί με τους Καλικάντζαρους  αλλά, αντί-

θετα, θα αποτελέσει τον κατ’ εξοχήν φορέα της εκπαίδευσης και εγχώριο 

διερμηνευτή της ιδεολογίας της γαλλικής Επανάστασης, υπό το πρίσμα 

της εγχώριας παράδοσης, δηλαδή, της Ευαγγελικής ισότητας. Η Ορθο-

δοξία, συμπαρατασσόμενη με τους Καρμανιόλους,  επιτρέπει τη μαζική 

προσχώρηση των αγροτών και προσδίδει πλειοψηφικά χαρακτηριστικά 

στο κίνημα.

Η Σάμος  συνιστά το επιτυχημένο υπόδειγμα μιας αυτόκεντρης, ριζο-

σπαστικής και ταυ τόχρονα ισορροπημένης επαναστατικής διαδικασίας, 

μιας ολοκληρωμένης και συνθετικής έκφρασης του ελληνικού διαφωτι-

σμού, όπου τα δάνεια, από τη γαλλική Επανάσταση, στοιχεία εντάσσονται 

οργανικά στον ιδεολογικό καμβά του ελληνικού κόσμου. Εδώ, το διαφω-

τιστικό πρόταγμα θα έχει μεταβληθεί ολοκληρωτικά σε ιθαγενές λαϊκό 

κίνημα. Εδώ, τα διεστώτα μέλη του ελληνικού παλίμψηστου θα έχουν, επί 

τέλους, αναχωνευτεί σε έναν ενιαίο οργανισμό. 

Αυτό που δεν κατόρθωσε ποτέ να επιτύχει ο ελληνικός διαφωτισμός, η 

ελληνική επανάσταση, η ελληνική κοινωνία. Διότι, εν τέλει, προς τον φωτι-

σμό και την παλιγγενεσία θα βαδίσουμε με τον Κοραή , τον Ψαλίδα και τον 

Παμπλέκη, παράλληλα με τον Αθανάσιο Πάριο  και τον Γρηγόριο Ε΄ , με 

τον Ανώνυμο της Νομαρχίας και τον Μαυροκορδάτο , ενώ ο Καταρτζής , 

ο Ρήγας , η Φιλική, ο Λυκούργος  Λογοθέτης , θα εκφράζουν τη συνθετική 

δυνατότητα ενός ακέραιου και ενιαίου οργανισμού. Όμως, ο Καταρτζής  

δεν θα δημοσιεύ σει τίποτε όσο ζούσε, ο Ρήγας  θα εξοντωθεί στις απαρ-

χές του διαβήματός του, η «Φιλική Εταιρεία» θα σβήσει μέσα από την ίδια 

την επιτυχία του αρχικού της διαβήματος, ενώ ο Λογοθέτης  είναι ο μόνος 

που θα ευτυχήσει να δει το όραμά του να γίνεται πράξη στην ιδιαίτερη 

πατρίδα του και, ταυτόχρονα, θα μείνει με τον καημό του ανολοκλήρω-

του. Όχι μόνο η Ελλάδα δεν θα ακολουθήσει το σαμιακό πρότυπο, αλλά 

και η ίδια η Σάμος  θα μείνει εκτός ελλαδικού κράτους, ενώ ο ίδιος δεν θα 

διαδραματίσει μείζονα ρόλο στο πανελλήνιο θέατρο. 

Η Σάμος,  βέβαια, δεν διέθετε τα μεγέθη που θα της επέτρεπαν να 

ηγεμονεύσει στην ελληνική πνευματική και πολιτική ζωή. Δεν διέθετε την 

έκταση, τον πληθυσμό, τους λογίους, τους εμπόρους, ούτε πολιτικούς και 

στρατιωτικούς ηγέτες πανελλήνιας εμβέλειας ενώ η έλλειψη οικονομικών, 

κοινωνικών και πνευματικών συνθηκών ανάλογων με της Σάμου  διαμόρ-

φωνε ένα ριζικά διάφορο πλαίσιο. Γι’ αυτό και όλοι οι πρωταγωνιστές του 

σαμιακού επαναστατικού κινήματος θα νιώθουν σαν το ψάρι έξω από το 

νερό μακριά από το νησί τους. Γι’ αυτό και ο γηραιός Ιωάννης Λεκάτης  θα 

επιστρέψει σε αυτήν για να δώσει την ύστατη επαναστατική μάχη.  
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Η «άγρια ανωμαλία» της Σάμου  αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη μορφή 

αυτού του αυτόκεντρου συνθετικού μοντέλου, ένα «μονοπάτι χαμένο μέσα 

στο δάσος», που μας προϊδεάζει για το τι θα μπορούσε να είναι εν τοις 

πράγμασι ο ελληνικός διαφωτισμός και η ελληνική επανάσταση αν είχαν 

κατορθώσει να υπερβούν τον «καημό της ρωμιοσύνης».
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Το έθνος ως ταξική διαστρωμάτωση: 

Η κοινωνική φυσιογνωμία των ορθοδόξων πληθυσμών 

στην οθωμανική Μακεδονία (1904)

Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης

Η εθνικιστική ιδεολογία αποτελεί μια από τις πλέον ολοκληρωμένες από-

πειρες από την πλευρά των ιστορικών υποκειμένων να ανταποκριθούν 

στην ανάγκη για υπέρβαση της παράδοσης, για την εξεύρεση νέων κοινω-

νικών μορφών και για κοινωνικό εκσυγχρονισμό. Η έννοια του έθνους 

συμπυκνώνει νέες αξίες, ρόλους και κώδικες συμπεριφοράς, τις οποίες 

είναι σε θέση να συνθέσει σε μια καινούργια (νεωτερική) ταυτότητα, αντί-

ληψη και (πολιτική) στάση ζωής, και ως εκ τούτου να αποτελέσει τον κινη-

τήριο ιδεολογικό μοχλό που μπορεί να διαμορφώσει μια νέα κοινωνική 

πραγματικότητα1. Η δύναμη και η ικανότητα του εθνικισμού να ενσωμα-

τώνει και να κινητοποιεί την κοινωνική υποστήριξη για ένα ευρύ φάσμα 

ιδεολογικών θέσεων είναι ιστορικά τεκμηριωμένη2. Αν και η εκβιομηχά-

νιση, η αδρομερής κοινωνική διαστρωμάτωση και η οξεία ανισότητα που 

αυτή δημιουργεί συνιστά, σύμφωνα με τον Ernest Gellner, το ισχυρότερο 

υλικό υπόστρωμα της κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής που ενσωματώ-

νει και ευαγγελίζεται ο εθνικισμός3, είναι διαπιστωμένο ότι το πρόταγμα 

του κοινωνικού εκσυγχρονισμού εντοπίζεται αδρά και στα εθνικά κινή-

ματα υπανάπτυκτων και περιφερειακών αγροτικών κοινωνιών, οι οποίες 

διακρίνονται για τους δικούς τους ταξικούς διαχωρισμούς και συγκρού-

σεις. Η αρχική θέση του Gellner (1983), ότι «οι αγροτικές κοινωνίες δεν 

τείνουν να χρησιμοποιούν την κουλτούρα για να ορίσουν πολιτικές οντό-

τητες» και «δεν έχουν προδιάθεση για τον εθνικισμό»4 φαντάζει απόλυτη 

1 Πρβλ. Παντελής Ε. Λέκκας, Η εθνικιστική ιδεολογία. Πέντε υποθέσεις εργασίας στην 

ιστορική κοινωνιολογία, Αθήνα 21996, σ. 195.

2 Stuart Woolf, Ο εθνικισμός στην Ευρώπη, μετ. Έφη Γαζή, πρόλογος Αντώνης Λιάκος, 

Αθήνα 1999, σ. 77.

3 Ernest Gellner, Έθνη και εθνικισμός, μετ. Δώρα Λαφαζάνη, Αθήνα 1992, σσ. 119-120, 

137-140. Του ιδίου, «Nationalism and Modernization», στο: John Hutchinson και 

Anthony D. Smith (επιμ.), Nationalism, Oxford University Press 1994, σσ. 60-62.

4 E. Gellner, Έθνη και εθνικισμός, ό.π., σσ. 140-141.

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



και ελλιπώς τεκμηριωμένη σε πραγματολογικά ιστορικά δεδομένα· άλλω-

στε, ο ίδιος αργότερα (1997) παραδέχθηκε το «μείζον πρόβλημα» που 

παρουσιάζει η θεωρία του «βιομηχανισμού» στην περίπτωση του ελληνι-

κού αλλά και όλων των βαλκανικών εθνικισμών, «αν λάβουμε υπόψη την 

καθυστέρηση των Βαλκανίων»5. Σύμφωνα μάλιστα με τον Anthony Smith, 

στο πρώτο μεγάλο κύμα των ανατολικοευρωπαϊκών αποσχιστικών εθνο-

τικών εθνικισμών (πολωνικός, τσεχικός κλπ.), οι οποίοι αφορούσαν σε 

κατεξοχήν αγροτικούς πληθυσμούς, η αναγωγή της «χαμηλής» παραδο-

σιακής κουλτούρας σε λογοτεχνική «υψηλή» κουλτούρα και η διαδικα-

σία της λαϊκής κινητοποίησης σήμαινε την αναστροφή της υποδεέστερης 

κοινωνικής θέσης της «αφυπνισμένης» εθνοτικής κοινότητας6. Πλησιέ-

στερη προς την ιστορική πραγματικότητα φαίνεται ότι είναι και η εύστοχη 

επισήμανση του Παντελή Λέκκα, ότι πίσω από τις ιδεολογικές αναζητήσεις 

του εθνικισμού κατά τον «μακρό» 19ο αιώνα κρύβεται σχεδόν πάντοτε η 

πρόκληση του εκσυγχρονισμού και το αίτημα της εξάλειψης των ανισοτή-

των. Το ερέθισμα ενδέχεται να ήταν διαφορετικό στην κάθε περίπτωση –

όπως διαφορετικές μπορούσαν να είναι και οι απαντήσεις–, ακόμη και να 

υπήρχαν μεταπτώσεις. Κατά κανόνα όμως η συσπειρωτική πρόταση του 

εθνικισμού αποτελούσε, στον αιώνα αυτό, έκκληση για κοινωνική πρόοδο 

και οικονομική ανάπτυξη7.

Η παρούσα ανακοίνωση αποσκοπεί στο να συμβάλει στην κατανό-

ηση της σύνθετης σχέσης μεταξύ έθνους και κοινωνίας, και της διαπλο-

κής μεταξύ των εθνικών και των ταξικών συνειδήσεων και ταυτοτήτων 

στα Βαλκάνια και ειδικότερα στα οθωμανικά βιλαέτια του Μοναστηρίου 

και της Θεσσαλονίκης την αυγή του 20ού αιώνα. Η αναδίπλωση των υπό 

διαμόρφωση εθνικών ταυτοτήτων στην ύπαιθρο της οθωμανοκρατούμε-

νης Μακεδονίας και επομένως η ένταξη των αγροτικών πληθυσμών στη 

νεωτερικότητα συντελέστηκε, έως ένα σημαντικό βαθμό, μέσα από την 

ταξική πρόσληψη των επαναστατικών συνθημάτων για εθνική απελευ-

θέρωση και την ιδιάζουσα ανταπόκρισή των αγροτικών αυτών πληθυ-

σμών στα πολιτικά μηνύματα για εκσυγχρονισμό και κοινωνική πρόοδο. 

Τα στοιχεία της ανακοίνωσης προέρχονται από έκθεση «περί των διαμερι-

σμάτων Βοδενών και Βεροίας» του βʹ διερμηνέα της ελληνικής πρεσβείας 

5 Ernest Gellner, Εθνικισμός. Πολιτισμός, πίστη και εξουσία, μετ. Λυδία Παπαδάκη, 

Αθήνα 2002, σ. 70. Η συγκεκριμένη αγγλική δημοσίευση του Gellner (†1995) εκδόθηκε 

μεταθανάτια.

6 Anthony D. Smith, Εθνική ταυτότητα, μετ. Εύα Πέππα, Αθήνα 2000, σσ. 182-186· για 

την τυπολογία των εθνικισμών (εθνοτικών και εδαφικών) κατά τον A. Smith βλ. ό.π., σσ. 

123-126.

7 Παντελής Ε. Λέκκας, Το παιχνίδι με τον χρόνο. Εθνικισμός και νεωτερικότητα, Αθήνα 

2001, σσ. 69-70.
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Κωνσταντινουπόλεως (Γεωργίου Τσορμπατζόγλου) προς το Γενικό Προξε-

νείο της Θεσσαλονίκης και ακολούθως προς τον Υπουργό Εξωτερικών 

(Άθω Ρωμανό), η οποία ανευρίσκεται στο Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου 

Εξωτερικών (ΑΥΕ)8. Τον Απρίλιο του 1904 ο Γ. Τσορμπατζόγλου επισκέ-

φθηκε «εκ του σύνεγγυς» τις πόλεις και την ευρύτερη περιφέρεια της 

Νάουσας και των Βοδενών (σημ. Έδεσσας) και μελέτησε την κοινωνική 

φυσιογνωμία του ορθοδόξου χριστιανικού πληθυσμού τους. Λίγο νωρί-

τερα, στις 22 Μαρτίου ο Έλληνας διπλωμάτης είχε ολοκληρώσει δεκαπεν-

θήμερη περιοδεία του στις περιοχές Γευγελής, Γενιτσών (σημ. Γιαννιτσών) 

και Γουμέντσας (σημ. Γουμένισσας)9. Η έκθεση «περί των διαμερισμάτων 

Βοδενών και Βεροίας» του Τσορμπατζόγλου, η οποία μάλιστα ενσωματώ-

νει τα συμπεράσματα του συντάκτη της από την προηγούμενη επιτόπια 

έρευνά του στην πεδιάδα των Γενιτσών, είναι ίσως η μοναδική διπλωμα-

τική έκθεση που παρέχει με τόσο διαύγεια και αναλυτική διεισδυτικότητα 

μια κατατοπιστική εικόνα για την ταξική διαστρωμάτωση του χριστιανι-

κού πληθυσμού στα γεωγραφικά διαμερίσματα της κεντρικής Μακεδονίας, 

για τα οποία φιλονικούσαν ο ελληνικός και ο βουλγαρικός αλυτρωτικός/

επεκτατικός εθνικισμός10.

Τα Βοδενά και η Νάουσα (όπως και η Γευγελή, τα Γιαννιτσά, η Γουμέ-

νισσα κλπ.) βρίσκονταν πάνω στον κεντρικό άξονα της ελληνοβουλγαρι-

κής διελκυστίνδας. Τα Βοδενά, μια ως επί το πλείστον σλαυόφωνη πόλη, 

αποτελούσε (λόγω γλώσσας) «διαρκή στόχον των παντοίων βελών του 

Πανσλαυισμού ή Βουλγαρισμού» (σ. 2). Σύμφωνα με τον Τσορμπατζόγλου, 

ο πληθυσμός των Βοδενών συνετίθετο από 750 «ορθόδοξες» (δηλαδή 

πατριαρχικές), 150 «σχισματικές» (δηλαδή εξαρχικές) και 500 «τουρκικές» 

(δηλ. μουσουλμανικές) «οικίες» (νοικοκυριά), που (όπως ο ίδιος διευκρι-

νίζει) αντιστοιχούσαν σε «ζάντρουκες» (σ. 3), δηλαδή σύνθετες οικογέ-

νειες11. Αναλυτικότερα, ο χριστιανικός πληθυσμός αποτελείτο από 14.149 

8 ΑΥΕ, 1904, 73, Γ. Τσορμπατζόγλου προς το Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης και προς 

τον Άθω Ρωμανό, «Έκθεσις περί των διαμερισμάτων Βοδενών και Βεροίας», εν Σέρραις 

12 Μαΐου 1904/αρ. 6. Οι επόμενες παραπομπές στις σελίδες δίδονται παρενθετικά στο 

κείμενο.

9 ΑΥΕ, 1904, 73, Γ. Τσορμπατζόγλου προς Α. Ρωμανό, εν Θεσσαλονίκη 27 Μαρτίου 1904/

αρ. 4, σ. 11.

10 Ο Κωνσταντίνος Α. Βακαλόπουλος, ο οποίος ανέγνωσε τις εκθέσεις του Γ. Τσορμπα-

τζόγλου (Η Μακεδονία στις παραμονές του Μακεδονικού Αγώνα (1894-1904), Θεσσαλο-

νίκη 1986, σσ. 231-238) δεν παραθέτει την κοινωνική ανάλυση του Έλληνα διπλωμάτη.

11 Ο Τσορμπατζόγλου (σ. 3) επεξηγεί: «Οικία είνέ τι πολύ πλέον της οικογενείας, καθό-

σον κατά τα εν Μακεδονία έθιμα εν τη αυτή οικία συμβιούσιν αι οικογένειαι πάντων 

των εγγάμων τέκνων». Σύμφωνα με τον ίδιο, «εκάστη οικία εν Μακεδονία υπολογί-

ζεται ως κατοικουμένη κατά μέσον όρον υπό δύο οικογενειών ήτοι υπό δέκα τουλά-

χιστον ψυχών» (ΑΥΕ, 1904, 73, Γ. Τσορμπατζόγλου προς Α. Ρωμανό, εν Σέρραις 21 
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πατριαρχικούς και 5.750 εξαρχικούς (ορθοδόξους). Στην πόλη υπήρχαν 

επίσης 45 «προτεσταντίζοντα» άτομα και «ελάχιστοι Σερβίζοντες» ορθό-

δοξοι χριστιανοί (σσ. 3-4). Όλοι οι «ορθόδοξοι» (δηλ. οι πατριαρχικοί), 

εκτός «ολίγων γερόντων και γραιών», γνώριζαν την καθαρεύουσα (ελλη-

νική), προφανώς λόγω φοίτησής τους σε ελληνικά σχολεία. Ο Έλληνας 

πρόξενος διευκρινίζει ότι στην πόλη λειτουργούσε τριτάξιο ημιγυμνάσιο, 

«ελληνικό σχολείο» (χωρίς να διευκρινίζει τον αριθμό των τάξεων) και δύο 

ελληνικά νηπιαγωγεία. Σε αυτά εργάζονταν δέκα δάσκαλοι, ενώ ο συνο-

λικός αριθμός των μαθητών των ελληνικών σχολείων ανερχόταν σε 625. 

Η σημαντικότερη επί τούτου παρατήρηση του Τσορμπατζόγλου είναι ότι 

οι πρόκριτοι και η νεολαία της πατριαρχικής κοινότητας μιλούσαν δημό-

σια («εκτός του οίκου») «μάλλον την ελληνικήν ή την Μακεδονικήν» 

(σ. 4), υπονοώντας (ή μάλλον παραλείποντας να δηλώσει σαφώς) ότι η 

μητρική γλώσσα «του οίκου» των χριστιανών κατοίκων ήταν η σλαυική (το 

ιδίωμα της Μακεδονίας). Από γλωσσικής άποψης επομένως, η πλειοψηφία 

του επιτόπιου πληθυσμού φαίνεται ότι ήταν σλαυόφωνη (ή, όπως δηλώ-

νει παρακάτω ο ίδιος, «Μακεδονόφωνη»: σ. 6, ενώ σε άλλη έκθεσή του 

ο Τσορμπατζόγλου την προσδιορίζει ως «βουλγαρόφωνη»12). Με εξαίρεση 

μια μικρή ομάδα ευκατάστατων πολιτών, όπως του Γρηγορίου Τσίτση, ο 

οποίος διέθετε εργοστάσιο νηματουργίας, «ο λαός εν γένει» ήταν «πτωχός 

διάγων λιτότατον βίον» (σ. 4).

Παρά τις μικρές διαφορές πλούτου και φτώχειας, ο Τσορμπατζόγλου 

διακρίνει τρεις κοινωνικές τάξεις στους κόλπους των πατριαρχικών ορθο-

δόξων του «διαμερίσματος» (καζά) των Βοδενών: α´) «των οπωσδήποτε 

εγγραμμάτων ή απλώς μεμορφωμένων και των συνοίκων αυτοίς συγγε-

νών εν ταις πόλεσι και ταις αρτίαις κώμαις», 2) «της όλως απαιδεύτου και 

αμορφώτου εν τοις τόποις τούτοις και των εν τη υπαίθρω χώρα μικρο-

τέρων μεν, αλλά διαγόντων οπωσδήποτε πολιτικόν τινα βίον αυτοκεφά-

λων ή μη χωρίων», και γ´) «των εν ταις μικροίς Τσιφλικίοις αραιών και 

Μαΐου 1904/αρ. 10, σ. 8). Σχετικά με τη ζάντρουγκα βλ. C. M. Hann, Th e Skeleton at 

the Feast: Contributions to East European Anthropology, Canterbury 1995, σσ. 96-103. 

Eugene A. Hammel, «Η δομή του νοικοκυριού στη Μακεδονία του 14ου αιώνα», στο: 

Ρωξάνη Καυταντζόγλου (επιμ.), Οικογένειες του παρελθόντος. Μορφές οικιακής οργά-

νωσης στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια, 1996, σσ. 213-227.

12 ΑΥΕ, 1904, 73, Γ. Τσορμπατζόγλου προς Α. Ρωμανό, εν Θεσσαλονίκη 18 Φεβρουα-

ρίου 1904/αρ. 2, όπου (σ. 3) κάνει λόγο για «βουλγαρόφωνο ελληνικό πληθυσμό». Στην 

έκθεση της 27 Μαρτίου 1904 (αρ. πρωτ. 4, ό.π., σ. 19) αναφέρεται ξανά σε «μακεδονό-

φωνους Έλληνες». Χωρίς αμφιβολία, τουλάχιστον ώς τους Βαλκανικούς Πολέμους ο 

χριστιανικός πληθυσμός της πόλης των Βοδενών ήταν, ως επί το πλείστον, σλαυόφω-

νος [Κωνσταντίνος Γ. Σταλίδης, Η Έδεσσα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας (14ος αι. – 

1912), Έδεσσα 1988, σ. 287].
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πτωχών εκείνων συνοικισμών, οι οποίοι έτυχον ανέκαθεν να διατελώσι 

καθ’ ολοκληρίαν εις την τύχιν των εγκαταλελειμμένοι» (σ. 6). Η τυπολο-

γία της «πρώτης τάξεως» των Βοδενών ήταν αντιπροσωπευτική της ευρύ-

τερης περιοχής της κεντρικής Μακεδονίας, καθώς συναντάτο ομοίως στις 

γειτονικές επαρχιακές πόλεις και κωμοπόλεις («εν ταις αρτίαις αυτών [των 

Βοδενών] κώμαις ως και εν Γενιτσά, Γουμέντσια, Γευγελή και Στρωμνίτση 

και τοις λοιποίς παρομοίοις τόποις») πλην βέβαια της πρωτεύουσας του 

βιλαετίου, της Θεσσαλονίκης. Η «πρώτη τάξις», σύμφωνα πάντα με τον 

Τσορμπατζόγλου, είχε «βαθύ το εθνικόν φρόνημα και σαφή συνείδησιν της 

καταγωγής της» (σ. 6). Τα μέλη αυτής, της ανώτερης τάξης, αισθάνονταν 

«εαυτούς πρώτον Έλληνας και είτα χριστιανούς»· ενδιαφέρονταν «πρώτον 

υπέρ των σχολείων των και είτα υπέρ της εκκλησίας των» (σ. 6). Το εθνικό 

φρόνημα της «πρώτης τάξεως» ήταν «ήρεμον μεν, ως εκ του [σ.σ. αστικού] 

περιβάλλοντος» (σ. 6), αλλά «ο φόβος περί επικρατήσεως των γνησίων 

Βουλγάρων εν τη χώρα» τούς προξενούσε «τοσαύτην αποτροπίασιν, όσην 

και η ιδέα διαιωνίσεως του Τουρκικού ζυγού» (σ. 7).

Η «δευτέρα τάξις» των πατριαρχικών, η οποία συνίστατο στα μικρο-

αστικά στρώματα (και σε ώς ένα βαθμό στους κατοίκους των ελευθερο-

χωρίων και κεφαλοχωρίων, οι οποίοι παρουσίαζαν τάσεις αστυφιλίας και 

εξαστισμού) και συνεπώς ήταν οικονομικο-κοινωνικά εξαρτημένη και ιδεο-

λογικά καθοδηγούμενη από την πρώτη τάξη («υπό την επιρροήν της συνα-

φείας αυτής μετά της πρώτης εν ταις πόλεσι και κώμαις»), διέθετε «την 

ένστικτον προς τον Ελληνισμόν ροπήν της», αλλά «το κυρίως αίσθημα, 

του ελληνικού αυτής πατριωτισμού» ήταν «ολιγώτερον διαυγές και βαθύ 

του θρησκευτικού της αισθήματος» (σ. 7). Το πολιτικό αίτημα για αποτί-

ναξη του οθωμανικού «ζυγού» δεν ισοδυναμούσε απαραίτητα –γι’ αυτήν 

την τάξη και σύμφωνα πάντα με την εκτίμηση του Έλληνα διπλωμάτη– με 

εθνική απελευθέρωση («το κυρίως αίσθημα, του ελληνικού αυτής πατριω-

τισμού, είνε […] πολύ ολιγότερον οξύ του πόνου, τον οποίον προξενούσιν 

εις τας σάρκας και την ψυχήν της αι του ζυγού αλύσεις»: σ. 7). Το συμπέ-

ρασμα του Τσορμπατζόγλου είναι πως «οι τοιούτοι είνε πρώτιστα χριστια-

νοί και κατά δεύτερον λόγον Έλληνες». Και συμπληρώνει με νόημα για τη 

«δεύτερη τάξη» (σσ. 7-8):

Μισούσι δε περισσότερον τον τύρρανον [sic] ή όσον γνωρί-

ζουσι και αγαπώσι την Μεγάλην Πατρίδα, και αρέσκονται μεν 

ιδιαιτέρως να αυτοκαλώνται Ρωμιοί ή Μακεδόνες, εις πείσμα 

του ελληνόφωνου ελληνισμού, όστις κάκιστα ατυχώς επεκρά-

τησε ν’ αποκαλή αυτούς Βουλγάρους, και αισθάνονται ενδόμυ-
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χον αντιπάθειαν προς τον γνήσιον Βούλγαρον Σιόπην13, ως προς 

άνθρωπον ξένης όλως και υποδεεστέρας φυλής, και προτιμώ-

σιν απείρως τούτου, ως κυρίαρχον της χώρας εν τω μέλλοντι, 

τον περιφρονούντα αυτούς ελληνόφωνον Έλληνα, αλλά προκει-

μένου περί απαλλαγής αυτών από των ονύχων του Πασά, του 

Μπέη και του Αγά δεν θα εδίσταζον ίσως να αποθέσωσιν ευλα-

βώς όλας τας ελληνικάς των ελπίδας εις τους πόδας οιουδήπο-

τε ξένου κατακτητού περιάγοντος υπέρ αυτούς την νικηφόρον 

σημαίαν του.

Ως προπομπός αυτού του «ξένου κατακτητού» υπονοείτο προφανώς εδώ 

η Εσωτερική Μακεδονο-αδριανουπολίτικη Επαναστατική Οργάνωση 

(ΕΜΕΟ, ίδρ. 1893), η οποία (τουλάχιστον ώς το 1912) ήταν ως επί το πλεί-

στον εμποτισμένη από τη βουλγαρική εθνικιστική ιδεολογία14.

Η «τρίτη τάξη» των πατριαρχικών του καζά των Βοδενών –αυτή των 

«εντελώς εγκαταλελειμμένων αραιών συνοικισμών εν τη υπαίθρω χώρα» (σ. 

8)– ήταν αμιγώς αγροτική και απαρτιζόταν συγκεκριμένα από τους κολλή-

γους («δουλοπαροίκους», σύμφωνα με τον Τσορμπατζόγλου, σ. 5) καλλιερ-

γητές των τσιφλικιών, οι οποίοι ήταν σχεδόν στην ολότητά τους ορθόδοξοι 

χριστιανοί (και ως επί το πλείστον σλαυόφωνοι)15. Η μόνη αυτοσυνειδησία 

που μπόρεσε διακρίνει ο Τσορμπατζόγλου στους κόλπους της τάξης αυτής 

ήταν η θρησκευτική («φαίνεται αμφίβολον αν ο λαός ούτος αισθάνεταί τι 

πλέον του θρησκευτικού αισθήματος του ορθοδόξου χριστιανού»: σ. 8). Οι 

συνοικισμοί αυτοί είτε ήταν «εντελώς στερούμενοι» (ελληνικού) σχολείου 

είτε οι γραμματοδιδάσκαλοι και οι ιερείς που υπηρετούσαν εκεί ήταν ημια-

γράμματοι και το εισόδημά τους ήταν «απεριγράπτως πενιχρόν και εξευτε-

λιστικόν» (σσ. 15-17). Η «ψυχή» της «τρίτης τάξεως» ήταν συνεπώς ακόμη 

«από απόψεως εθνικής συνειδήσεως, χάρτης άγραφος» και ο Τσορμπα-

τζόγλου θεωρούσε «εξόχως επείγουσαν την ανάγκην» να «σπεύση πρώτη 

η Ελλάς να χαράξη επί του χάρτου τούτου βαθέως το μέγα όνομά της», 

μέσω της εκπαίδευσης και της Εκκλησίας (σ. 8). Για την τάξη εκείνη το 

13 Σιόπης είναι ο Βούλγαρος της «πέραν της Ρίλας και της Ροδόπης Βουλγαρίας», αυτός 

που έχει ως εστία του το εθνικό κράτος της Σόφιας. Σιόποι ονομάζονται αρχικά οι 

πρώτοι Σλάβοι κάτοικοι του οροπεδίου της Σαρδικής (σημ. Σόφιας).

14 Άννα Δ. Παναγιωτοπούλου, «Από τη Θεσσαλονίκη στο Κρούσοβο: ιδεολογία, οργά-

νωση και δράση της Ε.Μ.Ε.Ο. (1893-1903)», πρωτεύουσα μεταπτυχιακή εργασία, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1993, σσ. 43, 49. Σπυρίδων Πλουμίδης, 

«Συμβολή στην κατανόηση της εθνικής ταυτότητας της Εσωτερικής Μακεδονικής 

Επαναστατικής Οργάνωσης (1893-1912)», Μακεδονικά τόμ. ΛΓ´ (2003) σσ. 94-102.

15 ΑΥΕ, 1904, 75, Ευγενιάδης προς Αλέξανδρο Σκουζέ, εν Θεσσαλονίκη 15 Μαρτίου 1903/

αρ. 115.
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σύνθημα της εθνικής απελευθέρωσης ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα. Στους 

κόλπους της τάξης αυτής «εύρον κατά καιρούς ηχώ ευκολώτερον αι περί 

ελευθερίας ψευδεπαγγελίαι του Πανσλαυϊσμού και εις την οποίαν οφεί-

λει η Σχισματική Εκκλησία το μέγιστον γεωγραφικόν πλάτος των κτήσεών 

της» (σ. 8). Σημειωτέον ότι όλα τα χωριά της «διοικητικής περιφερείας» 

(του καζά) των Βοδενών, «εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων», καθώς και όλης 

της πεδιάδας των Γιαννιτσών ήταν «πενιχρά Τσιφλίκια» τα οποία ανήκαν 

«κατά το πλείστον» σε «Τούρκους Βέηδες» (σ. 5). Τα τσιφλικοχώρια αυτά 

ήταν «πάμπτωχα» και «τεταπεινωμένα» και υπήρξαν «ανέκαθεν τα μάλλον 

παρημελημένα και εγκαταλελειμμένα» από τους αρχιερείς της Μεγάλης 

Εκκλησίας (προφανώς λόγω των μικρών φορολογικών τους αποδόσεων 

και εισφορών προς τους μητροπολίτες του Πατριαρχείου) και ως εκ τούτου 

«τα μάλλον εκτεθειμένα εις την επιρροήν του Πανσλαυϊσμού» (σ. 5). Ο 

Έλληνας διπλωμάτης υπογράμμισε τη ροπή των κολλήγων προς τον βουλ-

γαρισμό και χαρακτήρισε ως «θαύμα» το γεγονός και μόνο ότι ορισμένα 

τσιφλικοχώρια συνέχιζαν να παραμένουν ακόμη πιστά στον Οικουμενικό 

Θρόνο: «λαός μηδέποτε παρά μηδενός κατηχηθείς περί παρελθόντος και 

μέλλοντος [σ.σ. από Έλληνα δάσκαλο], είναι σχεδόν θαύμα ότι δεν ενέπε-

σεν ολόκληρος εις τας παγίδας της Βουλγαρικής Εξαρχίας» (σ. 8).

Οι παρατηρήσεις του Γ. Τσορμπατζόγλου συνάδουν με αυτές του δημο-

σιογράφου και πρώην διευθυντή του ελληνικού Γυμνασίου των Σερρών 

(1875-80) Ιωάννη Καλοστύπη (1851-1918):

Μεταξύ των ευρυτέρων λαλουμένων εν τη μέση Μακεδονία 

γλωσσών, η μεν ελληνική επικρατεί μάλιστα εν ταις πόλεσι, 

κωμοπόλεσι και τοις ελευθέροις χωρίοις, άτινα διά την ελευ-

θέραν ιδιοκτησίαν μεμερισμένην μεταξύ πάντων των κατοίκων 

καλούνται κεφαλοχώρια, κατ’ αντίθεσιν προς τα ιδιόκτητα, δήλα 

δη τα ανήκοντα εις μεγάλους γαιοκτήτας χωρία, τα καλούμενα 

τσιφλίκια, ων οι ακτήμονες κάτοικοι καλλιεργούσι την γην επί 

μορτή, η δε σλαϊκή λαλείται μάλλον εν τοις τσιφλικίοις.

Εκτός από την κοινωνική διάσταση («Έλληνας» ελεύθερος γεωργός – 

«Σλαύος» κολλήγος), ο Καλοστύπης προσέδιδε σε αυτήν την εθνοτική 

διάκριση και την αντιδιαστολή ιδιοκτήτης γης και ακτήμονας αντίστοιχα:

Επειδή πλην των αστικών κτήσεων και των εν ταις κώμαις και 

τοις κεφαλοχωρίοις κτήσεων, Έλληνες ως το πολύ είνε και οι 

ιδιοκτήται της υπαίθρου χώρας, ένθα τα τσιφλίκια, αληθεύει 

ο ορισμός, καθ’ ον οι πληθυσμοί, παρ’ οις λαλείται η ελληνική 
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είνε μάλλον ιδιοκτήται, εν ώ οι σλαυϊκοί πληθυσμοί είνε μάλλον 

ακτήμονες. Κατά κανόνα ο Έλλην της Μακεδονίας είνε ιδιοκτή-

της, είτε αστικών κτημάτων, είτε εκ των εν τη υπαίθρω χώρα, εν 

ώ ο Σλαύος, ως το πολύ, στερείται πάσης ιδιοκτησίας.

Η υπεροχή του ελληνισμού στη Μακεδονία, τουλάχιστον στη διαφιλο-

νικούμενη «μέση ζώνη», τεκμηριωνόταν από τον Καλοστύπη με όρους 

κοινωνικής ηγεμονίας:

Η αστική και κτηματική τάξις συμπεριλαμβάνουσα τας εμπο-

ρικάς, βιομηχάνους και δημιουργικάς και ανεπτυγμένας τάξεις 

της κοινωνίας, είνε ο ηθικός και υλικός κυρίαρχος των κοινω-

νιών, η δε τάξις ακτημόνων και αμορφώτων πληθυσμών, ούσα 

συμπλήρωμα του κοινωνικού διακόσμου δεν δικαιούται ν’ αξιοί 

την κοινωνικήν ηγεμονίαν […] οι Βούλγαροι ακτήμονες αγρό-

ται ουδ’ εν ονείρω εφαντάσθησαν φιλολογικήν υπεροχήν, ουδ’ 

άλλως πως εδύναντο να αξιώσωσιν οιανδήποτε εθνολογικήν 

επίδρασιν. Ήσαν και μένουσιν εις την κατωτάτην βαθμίδα του 

πολιτισμού, μη έχοντες αξιώσεις, όπως δεν έχουσι δικαιώματα 

να κυριαρχήσωσιν και επιβληθώσιν επί των ελληνικών αστικών 

πληθυσμών16.

16 Ιωάννης Καλοστύπης, Μακεδονία ήτοι μελέτη οικονομική, γεωγραφική, ιστορική και 

εθνολογική της Μακεδονίας, εν Πειραιεί 21896, σσ. 102-103, 178. Οι πολιτικο-γεωγρα-

φικοί όροι «Νότιος», «Μέση» και «Βόρειος» Μακεδονία, που χρησιμοποιεί ο Ι. Καλο-

στύπης (ό.π., σ. 171) αφορούσαν στις γλωσσικές ζώνες και αντιστοίχως στις ελληνικές 

εδαφικές βλέψεις. Η θεωρία των ζωνών αναπτύχθηκε από διπλωμάτες μετά το Συνέδριο 

του Βερολίνου (1878) και δεν είχε άλλο ουσιαστικό περιεχόμενο πέρα από τα όρια των 

ελληνικών βλέψεων, γιατί στην πραγματικότητα η μεσαία «μικτή ζώνη» ήταν σχεδόν 

εξολοκλήρου σλαβόφωνη. Μικτή ήταν όσον αφορά τα φρονήματα, αλλά αυτό ήταν το 

αποτέλεσμα τού ό,τι έγινε μετά το 1878 παρά κάτι το δεδομένο. Η «μεσαία ζώνη» νοείτο 

βορείως της νοητής γραμμής που περνά από την Καστοριά, τη Νάουσα και τις Σέρρες 

και νοτίως της γραμμής που οριοθετεί το Μοναστήρι, η Στρώμνιτσα και το Μελένικο. 

Η «Βόρειος» ή «Άνω Μακεδονία» (βορείως της νοητής γραμμής Νευροκόπι – Μελένικο 

– Στρώμνιτσα – Περλεπές – Μοναστήρι και Αχρίδα) θεωρείτο προνομιακός χώρος της 

βουλγαρικής εκκλησιαστικής και εθνικής κίνησης. Ευχαριστώ θερμώτατα τον καθηγητή 

Βασίλη Κ. Γούναρη για αυτήν τη διευκρινιστική παρατήρηση. Βλ. του ιδίου, «Εθνο-

τικές ομάδες και κομματικές παρατάξεις στη Μακεδονία των Βαλκανικών Πολέμων», 

στο: Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (ΕΛΙΑ), Η Ελλάδα των 

Βαλκανικών Πολέμων 1910-1914, Αθήνα 1993, σ. 192. Βλ. επίσης Ευάγγελος Κωφός, Η 

επανάστασις της Μακεδονίας κατά το 1878. Ανέκδοτα προξενικά έγγραφα μετά συντό-

μου ιστορικής επισκοπήσεως, Θεσσαλονίκη 1969, σσ. 12, 14. Φαίνεται ότι τη θεωρία 

των τριών ζωνών εισηγήθηκε στο ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών ο Κωνστα-

ντίνος Παπαρρηγόπουλος [Τάσος Κωστόπουλος, «Ο εμφύλιος Μακεδονικός Αγώνας 

530 Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης



Ο οικονομολόγος Αθανάσιος Ευταξίας (1849-1931, μετέπειτα βουλευτής 

και Υπουργός Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, και Οικονο-

μικών), ο οποίος περιόδευσε στη Μακεδονία την άνοιξη του 1877 (στις 

παραμονές του Ρωσοτουρκικού Πολέμου), για να συγγράψει «περί της 

εθνολογικής καταστάσεως», παρατήρησε ότι οι κάτοικοι των τσιφλικο-

χωρίων –τους οποίους προσδιορίζει ως «σχεδόν δουλοπαροίκους»– ήσαν 

«κατά το πλείστον βούλγαροι»17.

Ομοιότητες και παραλληλίες με τα κοινωνικά δεδομένα των Βοδε-

νών και των Σερρών παρατηρούνται και στην περίπτωση της υπαίθρου 

της Νάουσας (τουρκιστί Αγκοστός), την οποία μελέτησε μεταπελευθερω-

τικά, αμέσως μετά την εγκατάσταση της ελληνικής Γενικής Διοίκησης εκεί 

(1913), ο γεωπόνος Παναγιώτης Δεκάζος (τότε Τμηματάρχης της Γεωργίας 

στη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας). Στις παραμονές των Βαλκανικών Πολέ-

μων, η «περιφέρεια» (ο καζάς) της Νάουσας περιελάμβανε 29 χωριά, από 

τα οποία τα τρία ήταν (ελεύθερα) «κεφαλοχώρια» και τα υπόλοιπα «τσιφλί-

κια». Από τα 26 τσιφλικοχώρια μόνον ένα ήταν ελληνόφωνο (ομιλείτο εκεί 

«αποκλειστικώς η ελληνική γλώσσα»), ενώ τα υπόλοιπα κατοικούνταν 

«κατά πλειοψηφίαν» από πατριαρχικούς σλαυοφώνους χριστιανούς («υπό 

Ελληνικών σλαυοφώνων οικογενειών») και δευτερευόντως από τουρκό-

φωνους μουσουλμάνους. Ο ελληνόφωνος και ο βλαχόφωνος πληθυσμός 

επικεντρωνόταν στα κεφαλοχώρια, τα οποία «κείνται επί ορέων και κατέ-

χουσι μάλλον δασώδεις, ελαχίστας δε καλλιεργησίμους εκτάσεις» – ένα εξ 

αυτών των τριών (το Αρκουδοχώρι) κατοικείτο «υπό καθαρώς ελληνικών 

οικογενειών». Οι ιδιοκτήτες των τσιφλικιών ήταν στην πλειονότητά τους 

μουσουλμάνοι μπέηδες, αλλά και κάποιοι πατριαρχικοί χριστιανοί της 

Νάουσας και των Βοδενών18. Η περίπτωση της «περιφέρειας» της Νάου-

σας επιβεβαίωνε δηλαδή τη γενική γεωγραφική κατανομή και την ταξική 

διαστρωμάτωση των ελληνοφώνων και των σλαυοφώνων χριστιανών: τη 

διάκρισή τους σε ημιορεινούς και σε πεδινούς πληθυσμούς, σε «γαιοκτή-

(1904-1908): εκδοχές του κρατικού μονοπωλίου της συλλογικής μνήμης», Τα Ιστορικά 

45 (Δεκέμβριος 2006) σ. 395].

17 Αθ. Παπαλουκά Ευταξίας, Το έργον του Ελληνισμού εν Μακεδονία, εν Αθήναις 1880, σσ. 

γ´-δ´.

18 Παναγιώτης Α. Δεκάζος, Η Νάουσα της Μακεδονίας: οικονομολογική μελέτη της γεωρ-

γίας, κτηνοτροφίας και δασών της περιφερείας ταύτης, εν Αθήναις 1913, σσ. 8-10, 23, 

25-42. Ο Κωνσταντίνος Δ. Καραβίδας (Αγροτικά. Έρευνα επί της οικονομικής και κοινω-

νικής μορφολογίας εν Ελλάδι και εν ταις γειτονικαίς σλαυϊκές χώρες. Μελέτη συγκριτική, 

εν Αθήναις 1931, σσ. 126, 417-418) παρατηρεί ότι «το κυρίως γεωργικόν και μάλιστα 

το καθαυτό κολληγικόν στοιχείον εις τα Βαλκάνια ήτο εν μεγίστη πλειοψηφία μάλλον 

βουλγαρικόν». Αντίθετα, στα κεφαλοχώρια «επεβλήθη» το ελληνικόν ή ελληνοβλαχι-

κόν στοιχείον και «απερρόφησε τα άλλα».
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τες» και σε ακτήμονες, σε ελεύθερους γεωργούς (ακόμη και τσιφλικού-

χους) και σε κολλήγους αντίστοιχα. Οι γλωσσικές και κατ’ επέκταση εθνο-

τικές κατηγορίες (αν τις δούμε από τη σκοπιά του γλωσσικού ορισμού 

του έθνους19, που χρησιμοποιούσαν οι Βούλγαροι εθνικιστές, χωρίς όμως 

αυτό να προδίκαζε την εκκλησιαστική τους υπαγωγή, καθόσον, όπως 

είδαμε, σημαντικό μέρος των κολλήγων ήταν πατριαρχικοί) των ελληνο-

φώνων και των σλαυοφώνων έφεραν διακριτά ταξικά χαρακτηριστικά. Ο 

Δεκάζος αποτυπώνει έμμεσα τη διείσδυση των βουλγαρικών εθνικιστι-

κών ιδεών στους σλαυόφωνους μορτίτες καλλιεργητές: «εις τα χωρία της 

πεδιάδος […] ο αγνός και φιλοπρόοδος υπό την έποψιν ταύτην χαρακτήρ 

των κατοίκων εξηχρειώθη ένεκα των εξωτερικών επιδράσεων εν τω προς 

επικράτησιν διαφόρων εθνικοτήτων ανταγωνισμώ». Η οικονομική εκμε-

τάλλευση των κολλήγων ευεξήγητα αναζητούσε επαναστατική πολιτική 

διέξοδο, καθώς «ο χωρικός ουδέ το τρίτον καν των κόπων του απελάμ-

βανεν ουσιαστικώς» (μετά την αφαίρεση του γεώμορου)20. Δύο Γάλλοι 

γεωπόνοι–μηχανικοί, οι οποίοι είχαν περιηγηθεί τα βιλαέτια Ιωαννίνων και 

Μοναστηρίου κατά τους τρεις τελευταίους μήνες του 1910 κατ’ εντολή της 

οθωμανικής κυβέρνησης, για να διερευνήσουν τις προϋποθέσεις για εκτέ-

λεση δημόσιων εγγειοβελτιωτικών έργων, είχαν διαπιστώσει παρομοίως 

ότι «ο μισακάρης [le métayer] είναι φτωχός. Του λείπουν τα κεφάλαια, τα 

οποία δεν μπορεί να εξασφαλίσει δανειζόμενος από τις αγροτικές τράπε-

ζες, μην έχοντας γαίες για να τις υποθηκεύσει»21. Δεν προκαλεί εντύπωση 

επομένως η διαπίστωση του Δεκάζου (1914) ότι «μεταξύ των συνεταίρων 

τούτων [ιδιοκτητών και κολλήγων] έχει αναπτυχθή διά του χρόνου ένεκα 

ιστορικών και κοινωνικών λόγων τοιούτον μίσος, ώστε δεν είνε δυνατόν 

19 Eric J. Hobsbawm, Έθνη και εθνικισμός από το 1780 μέχρι σήμερα: Πρόγραμμα, μύθος, 

πραγματικότητα, μετ. Χρυσ. Νάντρις, Αθήνα 1994, σσ. 35, 38.

20  Π. Δεκάζος, Η Νάουσα της Μακεδονίας, ό.π., σσ. 10, 21. «Κατά γενικόν κανόνα» στην 

οθωμανική Μακεδονία επικρατούσε (θεωρητικά) το «μισακάρικον» σύστημα, το οποίο 

κυριαρχούσε και στη γειτονική ελληνική Θεσσαλία. Στη Μακεδονία ο κολλήγος ήταν 

γνωστός τουρκιστί ως «γιαριτζής» ή «ορταξής», δηλαδή ελληνιστί «εκμισθωτής επί 

μισθώματι του ημίσεος της παραγωγής» (Παναγιώτης Α. Δεκάζος, Αι γεωργικαί σχέσεις 

της Μακεδονίας, μέρος Α´, εν Αθήναις 1914, σσ. 47-48).

21 P. Rolley και M. de Visme, La Macédoine et l’Épire (Vilayets de Monastir et de Janina). 

Études de géographie physique et d’agrologie, Παρίσι 1912, σ. 95. Βλ. και Νικόλαος Βλάχος, 

Το Μακεδονικόν ως φάσις του Ανατολικού Ζητήματος 1878-1908, εν Αθήναις 1935, σσ. 

250-251, όπου στοιχεία για την αλγεινή κατάσταση των επίμορτων καλλιεργητών. Για 

τις αντίστοιχες μορφές εκμετάλλευσης της εγγείου ιδιοκτησίας και τις αγροληπτικές 

σχέσεις στη Θεσσαλία βλ. Βαγγέλης Πρόντζας, Οικονομία και γαιοκτησία στη Θεσσα-

λία (1881-1912), Αθήνα 1992, σσ. 30-32. Για την περίπτωση της Ηπείρου βλ. Κώστας 

Βακατσάς, «Η Γενική Διοίκηση Ηπείρου. Η αγροτική ιδιοκτησία (1913-1918)», αδημο-

σίευτη διδακτορική διατριβή, Ιωάννινα 2001, σσ. 1-20.
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να προκύψη υπό τους κρατούντας όρους βελτίωσις της καλλιεργείας εκ 

της προθύμου συνεργασίας αμφοτέρων»22.

Το κοινωνικό όραμα που επαγγελόταν ο «Πανσλαυϊσμός», δηλαδή η 

ΕΜΕΟ, ως ιδεολογικό μοχλό για τον προσεταιρισμό των χριστιανών κολλή-

γων στην Εξαρχική Εκκλησία και κατ’ επέκταση στη βουλγαρική εθνική 

ιδέα, ήταν το σύνθημα της απαλλοτρίωσης των τσιφλικιών και της διανο-

μής τους στους καλλιεργητές23. Ο καταστατικός στόχος της ΕΜΕΟ (1902-

1903) ήταν «να συνενώσει σε ένα σκοπό όλα τα δυσαρεστημένα στοιχεία 

της Μακεδονίας και της Θράκης», ενώ μέλος τής οργάνωσης μπορούσε 

να γίνει οποιοσδήποτε Μακεδόνας ή Θραξ «δεν συμβιβάζεται με τίποτε 

άδικο και αχαρακτήριστο στην κοινωνία»24. Η απάλειψη της κοινωνικής 

αδικίας, ιδίως στις αγροληπτικές σχέσεις, ήταν η προμετωπίδα του πολιτι-

κού προγράμματος των Βουλγαρομακεδόνων και Βουλγάρων επαναστα-

τών. Σύμφωνα με τον Θεσσαλονικέα πολιτικό Αλέξανδρο Ζάννα (1892-

1963, μετέπειτα Υπουργό Γεωργίας το 1932), οι «Βούλγαροι» (τα μέλη του 

Κομιτάτου) «προσπαθούσαν να δημιουργήσουν αγροτικό ζήτημα και να 

συμπαρασύρουν όλους τους χριστιανούς» χωρικούς στην επανάσταση25. 

Όπως μαρτυρεί αποκαλυπτικά και σχολιάζει ο Μακεδονομάχος Κωνστα-

ντίνος Μαζαράκης-Αινιάν: «Η γλώσσα που ωμιλείτο και αι υποσχέσεις 

προς τους χωρικούς των τσιφλικιών περί διανομής των γαιών εις αυτούς 

μεγάλως συνετέλεσαν εις ενίσχυσιν της βουλγαρικής απόψεως»26. Ιδιαί-

τερα στον χώρο του βιλαετίου της Θεσσαλονίκης, όπου «ορισμένοι Έλλη-

νες πρόκριτοι είχον τσιφλίκια βουλγαροφώνων [σ.σ. καλλιεργητών] εις τον 

κάμπον»27, το ταξικό μίσος μεταφραζόταν πρακτικά σε μίσος των «βουλγα-

ροφώνων» κολλήγων κατά των Ελλήνων τσιφλικάδων και κατ’ επέκταση 

σε αντίδραση κατά της ελληνικής εθνικής ιδέας, αλλά και σε συστράτευσή 

τους στο βουλγαρικό εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα. Όπως ανέφερε τον 

Δεκέμβριο του 1905 ο διευθυντής του ελληνικού Ημιγυμνασίου Εδέσσης, 

η κατάσταση για το ελληνικό ανταρτικό κίνημα φαινόταν «χείρων εις τα 

22 Π. Δεκάζος, Αι γεωργικαί σχέσεις της Μακεδονίας, ό.π., σ. 117.

23 Ά. Παναγιωτοπούλου, ό.π., σ. 87. Γιώργος Πετσίβας, «Εισαγωγή», στο: Κρίστε Μισίρ-

κωφ, Μακεδονικές υποθέσεις, μετ. Δημήτρης Καραγιάννης, Αθήνα 2003, σσ. ιε´-ιστ´, 

ιθ´-κ´.

24 Ά. Παναγιωτοπούλου, ό.π., σ. 55. Σπ. Πλουμίδης, «Συμβολή στην κατανόηση», ό.π., σσ. 

99-100.

25 Αλέξανδρος Δ. Ζάννας, Ο Μακεδονικός Αγών (αναμνήσεις), Θεσσαλονίκη 1960, σ. 7.

26 Κωνσταντίνος Ι. Μαζαράκης-Αινιάν, Ο Μακεδονικός Αγών (αναμνήσεις), Θεσσαλονίκη 

1963, σ. 12.

27 Ό.π., σ. 61. Βλ. και Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος (ΙΕΕΕ), Αρχείο Κωνστα-

ντίνου Μαζαράκη-Αινιάνος, φάκ. 2 (Μακεδονικός Αγώνας, 1904-1908), υποφάκ. α´, 

τμήμα β´, σ. 1r (16 Απριλίου 1904). Πρβλ. Β. Γούναρης, «Εθνοτικές ομάδες και κοινοτι-

κές παρατάξεις», ό.π., σσ. 193-194.
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χωρία του κάμπου παρά εις τα ορεινά»28.

Η παρουσία Ελλήνων ορθοδόξων στην τάξη των γαιοκτημόνων (όπου 

πλειοψηφούσαν οι Οθωμανοί29, ενώ συγκαταλέγονταν και ορισμένοι 

Εβραίοι και Λεβαντίνοι30) δημιουργούσε μια επιπρόσθετη δυναμική σύγκλι-

σης ανάμεσα στους Έλληνες και στους Οθωμανούς κυριάρχους απέναντι 

στον κοινό αντίπαλο: το βουλγαρικό εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα, το 

οποίο διέσπειρε ελπίδες για την κοινωνική απελευθέρωση των αγροτών. 

Δεν είναι τυχαία η πρόταση του Λάμπρου Κορομηλά (Γενικού Προξένου 

στη Θεσσαλονίκη) προς το Υπουργείο Εξωτερικών για την «τοποθέτησιν 

φυλάκων εν τσιφλικίοις Τούρκων βέηδων»31 (προφανώς για να αποτρα-

πεί η διείσδυση και η πολιτική κατήχηση των κολλήγων από τις τσέτες 

της ΕΜΕΟ). Η ελληνική εθνική προσπάθεια στη Μακεδονία είχε αντιβουλ-

γαρικό και όχι ευθέως αντιοθωμανικό χαρακτήρα και τασσόταν (τουλάχι-

στον έως την άνοδο του Ελ. Βενιζέλου στην εξουσία) υπέρ της διατήρησης 

«των καθεστώτων», δηλαδή υπέρ του πολιτικού και συνάμα του κοινωνι-

κού status quo στην περιοχή32. Ήδη το 1880 ο Αθ. Ευταξίας το θεωρούσε 

αυτό ως sine qua non προϋπόθεση για την επιτυχία του ελληνικού εθνικού 

σχεδίου στη Μακεδονία:

Το πρώτον βήμα του ελληνισμού εις την των μουσουλμά-

νων οικείωσιν θα ήτο να κηρυχθή αυτός ανεπιφυλάκτως 

υπέρ του καθεστώτος,  απέχων πάσης ενεργείας  ε ις 

ανατροπήν αυτού, ου μόνον δε τούτο, αλλά και ειλικρινώς 

εργαζόμενος υπέρ της συγκρατήσεως αυτού. Τούτο είναι η μόνη 

συνετή πολιτική δι’ αυτόν33.

28 Περσεφόνη Γ. Καραμπάτη, Πελαγία Γ. Κολτούκη και Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης (επιμ.), 

Η ελληνική αντεπίθεση στη Μακεδονία (1905-1906). 100 έγγραφα από το Αρχείο του 

Υπουργείου των Εξωτερικών της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 207 («Παρμενίων» 

[Αθανάσιος Φράγκου] προς Δ. Κάκκαβο, Βοδενά 11 Δεκεμβρίου 1905).

29 Η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των τσιφλικιών στο βιλαέτι της Θεσσαλονίκης ήταν 

Οθωμανοί, δηλαδή μωαμεθανοί (ΑΥΕ, 1904, 75, Ευγενιάδης προς Αλ. Σκουζέν, εν 

Θεσσαλονίκη 15 Μαρτίου 1903/αρ. 115).

30 Π. Δεκάζος, Αι γεωργικαί σχέσεις της Μακεδονίας, ό.π., σ. 47.

31 Π. Καραμπάτη και άλλοι (επιμ.), Η ελληνική αντεπίθεση στη Μακεδονία, ό.π., σ. 90 (Λ. 

Α. Κορομηλάς προς ΥΠΕΞ, Θεσσαλονίκη 15 Ιανουαρίου 1905).

32 Βλ. ενδεικτικά ΑΥΕ, 1902, 65, Σταμάτιος Κιουζές-Πεζάς προς Αλέξανδρο Ζαΐμη, εν 

Μοναστηρίω 2 Μαΐου 1902/αρ. 214. Φίλιππος Στ. Δραγούμης, «Ο Μακεδονικός Αγώνας 

(ανέκδοτα κρυπτογραφικά κείμενα)», Νέα Εστία τόμ. 72, τεύχος 850 (1 Δεκεμβρίου 

1962) σσ. 1879-1880, όπου δημοσιεύεται ο «κανονισμός» της οργάνωσης «Άμυνα», που 

ίδρυσε τον Μάιο του 1903 στο Μοναστήρι ο Ίων Δραγούμης, στον οποίο απορρίπτεται 

ρητά η «ανατροπή των καθεστώτων» και τίθεται ως στόχος η «υπεράσπισις» αυτών.

33 Αθ. Ευταξίας, ό.π., σ. 21.
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Τη συντηρητική αυτή πολιτική ακολούθησε πιστά (μέχρι το κίνημα στο 

Γουδί το 1909) ο ελληνικός εθνικός Αγώνας στη Μακεδονία. Όπως διευκρι-

νίζει ο Μακεδονομάχος αντιστράτηγος Δημήτριος Κάκκαβος (1870-1960):

Η βουλγαρική οργάνωσις ίνα κερδίση πολιτικώς απέναντι των 

ξένων και απέναντι του ιθαγενούς στοιχείου, πιεζομένου αφορή-

τως υπό του Οθωμανού μπέη, κατόχου των ευφορωτέρων εκτά-

σεων της Μακεδονίας, είχεν αναπετάσει την επαναστατικήν 

της σημαίαν όχι μόνον κατά των ανταγωνιστών της Ελλήνων 

και Σέρβων, αλλά και κατά των Οθωμανών τσιφλικούχων και 

κατά της εν γένει τουρκικής διοικήσεως. Η ελληνική οργάνωσις, 

καίτοι διεκήρυσσεν ως αντικειμενικόν της σκοπόν την απελευ-

θέρωσιν της Μακεδονίας, ηγωνίζετο κυρίως προς αποτροπήν 

της βουλγαρικής τρομοκρατίας, αποφεύγουσα τας κατ’ Οθωμα-

νών εκτελέσεις34.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ελληνικός αλυτρωτισμός στερείτο παντού και 

πάντοτε κοινωνικού οράματος. Το σύνθημα για τη διάλυση και τη διανομή 

των τσιφλικιών στους χριστιανούς καλλιεργητές χρησιμοποιήθηκε επιδέ-

ξια (την περίοδο 1906-12, δηλαδή μετά την ίδρυση της Ηπειρωτικής Εται-

ρείας ή άλλως του Ηπειρωτικού Κομιτάτου της Αθήνας) από τα ελληνικά 

ανταρτικά σώματα στην οθωμανική Ήπειρο (βιλαέτι Ιωαννίνων)35, αλλά 

όχι στη Μακεδονία (στα βιλαέτια Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου), όπου 

το ταξικό αυτό αίτημα αποτέλεσε προνομιακό εργαλείο του βουλγαρι-

κού εθνικισμού. Η εγκόλπωση (και επιδέξια προβολή) των αγροτιστικών 

συνθημάτων από την ΕΜΕΟ προσέδιδε επιπλέον στην ελληνοβουλγα-

ρική εθνική διαμάχη στη Μακεδονία τον επιφαινόμενο χαρακτήρα ταξι-

κής διαπάλης. Η αποκλειστική εργαλειοποίηση του αγροτικού ζητήματος 

από τους Βουλγαρομακεδόνες και τους Βουλγάρους εθνικιστές έδιδε ένα 

ισχυρό πολιτικό πλεονέκτημα στον βουλγαρισμό έναντι του ελληνισμού.

Συγκεφαλαιωτικά, το αγροτικό ζήτημα ήταν βασικός άξονας του εθνι-

κού προβλήματος της οθωμανικής και της μετα-οθωμανικής Μακεδονίας. 

Αναμφίβολα, είναι καίρια η επισήμανση του ιστορικού Fikret Adanir, ότι 

«το Μακεδονικό Ζήτημα μπορούμε να το δούμε [ιστορικά] μόνο σε μια 

έμμεση εξάρτηση από τις ιδιαίτερες αγροτικές σχέσεις στην ύπαιθρο»36. Η 

34 Δημήτριος Ν. Κάκκαβος, Απομνημονεύματα (Μακεδονικός Αγών), Θεσσαλονίκη 1972, 

σ. 74. Υπογράμμιση του γράφοντος.

35 Μιχάλης Κοκολάκης, Το ύστερο γιαννιώτικο πασαλίκι: Χώρος, διοίκηση και πληθυσμός 

στην Τουρκοκρατούμενη Ήπειρο (1820-1913), Αθήνα 2003, σ. 82.

36 F. Adanir, ό.π., σ. 42.
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ταξική διάσταση της εθνικιστικής διαμάχης είναι μια πτυχή σαφώς παρα-

γνωρισμένη από τη δευτερογενή ιστοριογραφία, και την οποία οφείλουμε 

να αναδείξουμε. Κατά τον κοινωνιολόγο Michael Mann, το έθνος είναι 

μια εκτεταμένη διαταξική κοινότητα, αλλά αυτό, όπως ο ίδιος επισημαί-

νει, δεν σημαίνει ότι το έθνος είναι το αντίθετο των κοινωνικών τάξεων, 

γιατί και τα δύο είναι προϊόντα μιας εκσυγχρονιστικής διαδικασίας και 

ζυμώθηκαν μέσα από συνυφασμένα δίκτυα λόγιας εγγραμματοσύνης που 

ενσωμάτωναν την εκτεταμένη ταξική και εθνική δυσαρέσκεια37. Κατά τη 

διάρκεια της (κατά τον Miroslav Hroch) δομικής Φάσης Γ´ του εθνικού 

κινήματος (δηλαδή όταν σχηματίζεται ένα μαζικό κίνημα και το μεγαλύ-

τερο μέρος του πληθυσμού φθάνει στο σημείο να δώσει ιδιαίτερη σημασία 

στην εθνική του ταυτότητα) το εθνικό κίνημα είναι δυνατό να αποκτήσει 

μια «πλήρη κοινωνική δομή» και να διαμορφώσει μια αποχρώσα συντη-

ρητική, φιλελεύθερη, δημοκρατική, σοσιαλιστική κλπ. πολιτικο-κοινωνική 

φυσιογνωμία38. Στην ώριμη φάση του, ο (δευτερογενής) αλυτρωτικός εθνι-

κισμός, εκτός από το πολιτισμικό του προφίλ, είχε την τάση να εμφανί-

ζει ένα κοινωνικό προσωπείο39. Στην οθωμανική Μακεδονία ο βουλγαρι-

κός εθνικισμός υιοθέτησε και προέταξε ένα προοδευτικότερο κοινωνικό 

πρόγραμμα σε σχέση με τον ελληνικό εθνικισμό, ο οποίος (σε αντίθεση με 

τη στρατηγική που ο ακολούθησε στην οθωμανική Ήπειρο) κινήθηκε εκεί 

«αμυντικά», τασσόμενος υπέρ της υπεράσπισης και της διατήρησης του 

υφιστάμενου πολιτικού, εκκλησιαστικού και κοινωνικού καθεστώτος. Τα 

φιλοαγροτικά κηρύγματα της ΕΜΕΟ για επανάσταση «από τα κάτω», για 

κατάλυση του ημιφεουδαρχικού συστήματος και για διανομή των τσιφλι-

κιών στους καλλιεργητές, οι οποίοι κατά πλειοψηφία ήταν σλαυόφωνοι, 

είχε ένα τακτικό («ηθικό») πλεονέκτημα έναντι της ελληνικής Οργάνω-

σης, η οποία δεν ήταν σε θέση να αντιτάξει ένα αντίστοιχο κοινωνικό 

πρόγραμμα. Τα σχετικά ιστορικά παραδείγματα δεν εξαντλούνται ασφα-

λώς στην οθωμανική Μακεδονία. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του αγροτι-

στή διανοουμένου και τμηματάρχη του (ελληνικού) Υπουργείου Γεωργίας 

Κωνσταντίνου Καραβίδα, οι Σέρβοι, παράλληλα με τη γιουγκοσλαυική 

37 Michael Mann, Οι πηγές της κοινωνικής εξουσίας, τόμ. Β´ (Η ανάπτυξη των τάξεων και 

των εθνών-κρατών, 1760-1914), μετ. Αλέξανδρος Κιούπκιολης, Αθήνα 2009, σσ. 277, 

320-321.

38 Πρβλ. Miroslav Hroch, «Από το εθνικό κίνημα στην εθνική ολοκλήρωση», στο: Εθνικό 

κίνημα και Βαλκάνια, μετ. Παρασκευάς Ματάλας, Νίκος Ποταμιάνος και Ποθητή 

Χατζαρούλα, πρόλογος Αντώνης Ι. Λιάκος, Αθήνα 1996, σσ. 24-25.

39 Επομένως, φαίνεται παρακινδυνευμένη η γενίκευση, πως «σημαντικό μέρος των ανα-

τολικοευρωπαϊκών και των βαλκανικών εθνικισμών του 19ου αιώνα» συνιστούσαν 

«τροχοπέδη στην εκσυγχρονιστική πορεία» (Π. Λέκκας, Το παιχνίδι με τον χρόνο, ό.π., 

σ. 70).
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διακήρυξη της Κέρκυρας (1917), «απεφάσισαν την έκδοσιν είδους προκη-

ρύξεως υποσχομένης την πανταχού της χώρας αποκατάστασιν ελευθέρων 

μικροϊδιοκτητών»· αυτή η πολιτική κίνηση είχε ιδιαίτερη βαρύτητα «διά 

τας νέας χώρας, ιδίως την Βοσνίαν, όπου επί αυστριακής κατοχής 650.000 

Σλαύοι χωρικοί ήσαν κολλήγοι των Μουσουλμάνων βέηδων»40, προκει-

μένου να επιτύχουν τη συστράτευσή τους στο εθνικοαπελευθερωτικό 

κίνημα. Διαπιστώνουμε επομένως ότι στις περιπτώσεις της οθωμανοκρα-

τούμενης Μακεδονίας και της αυστροκρατούμενης Βοσνίας το έθνος γινό-

ταν αντιληπτό με όρους ταξικής διαστρωμάτωσης.

•

40 Κ. Καραβίδας, Αγροτικά, ό.π., σ. 124.
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Identities, Locality and Otherness in Epirus 

during the Late Ottoman period

Elias G. Skoulidas

Th is paper focuses on Epirus as a historiographical example for the study of 

local history using the terms locality and otherness; a diff erent approach to 

the intellectuals’ public discourse. We are interested in the discourse of the 

people who describe themselves as Epirotes (Ηπειρώτες) and their percep-

tion of Epirus and its land.1 

By constructing paradigms, local history acquires a diff erent content, 

infl uencing a general history. Local history investigates as its major goals the 

partialization of the general, as well as the relations and the ways of expe-

riencing the systems under which it is subsumed.2 In the period discussed 

here, local history is based on lived relations, locality. In our historiograph-

ical example local history seeks to be linked with national history and the 

narrative is inscribed in a genre of national teleology.3

Th e period examined largely coincides with that of the reforms (tanzi-

mat) in the Ottoman Empire, as well as of the formation of national move-

ments in the Balkans. It should be noted from the outset that Epirus did not 

exist as a unity or as a province during that period. Following the division 

of the Ottoman Empire, we refer mainly to the elviye-i selase (or the three 

sandjaks of Ioannina, Delvino and Avlona) in the beginning and later to the 

vilayet of Yanya.4

Epirote identity was formed mainly in the nineteenth century, under the 

infl uence of the ideas of ethnicity. Th e founding of the Ηπειρωτικός Φιλεκ-

παιδευτικός Σύλλογος (Epirote Phileducational Society) in Constantinople 

in 1861 played a signifi cant role in the process.5 Th e Epirote intellectuals, as 

1  For the production of historiography about Epirus see Δρούλια – Κόντη 1984; Βακατσάς 

– Κολιός – Σκουλίδας 1998; Κόντη 1999α; Κόντη 1999β.

2  See Ασδραχάς 1995, 179-182.

3  See Ασδραχάς 1996, 433-434.

4  See Κοκολάκης 2003.

5  For the formation of the identity of Epirotes , inter alia, see Γάγαρης 1895, 23-34; Λέσιος, 

1899 [=1898], 7-8; Βασιλειάδης, 1904, 13-26.

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



they defi ned themselves, lived, worked and were active either in the vilayet 

of Yanya or in the capital of the Empire (Istanbul/Constantinople), or in the 

new national centre (Athens) or the diaspora communities (e.g. in Alex-

andria). Frequently, networks of communication existed among them, the 

detection of which allows us to study relations and not simply to write their 

personal biographies. Th ese networks became increasingly stronger during 

the period from just prior to the Constitution of Young Turks to the Balkan 

Wars.

Th e term locality is used here in accordance with the theories of, inter 

alia, Arjun Appadurai,6 Nadia Lovell,7 Akhil Gupta and James Ferguson.8 

We perceive the relation of the people – in our case the intellectuals – with 

the place as a relation of identity. Place derives from a combination of the 

physical landscape and the human cultural presence. Fredrik Barth, in his 

approach to collective identities focusing on the borders, has contributed to 

our understanding of identities as a dynamic process.9 

Th eoretical discussion on locality has arisen relatively recently, within 

the context of globalization during the post-Cold War era.10 Th e term local-

ity is very rich in defi nitions and relations. It constitutes a unity, but on 

a smaller scale with regard to demographic data.11 To be a member of a 

certain locality includes the notion of faith, of loyalty to one place, a faith 

that can be expressed in written or oral discourse, through narration of a 

common origin, ancestral-genealogical myths, religion and manifestations 

of worship.12 Territoriality is a convenient starting point but it has proved to 

be inadequate. Appadurai talks about diasporic (dispersal) public spheres.13 

It is a common place that the sense of belonging can be used in multiple 

descriptions. Locality may also impinge on the imagined community, whose 

members agree on a common origin, even if they do not agree on what this 

is. Furthermore, it is a collective memory which constitutes an identity over 

and above individual experiences and a nostalgic disposition for a specifi c 

place. It is also an expression of sentiments for the place; it is a symbolic 

locality. Its borders may be inside the society and the culture itself.14

6  See Appadurai 1995.

7  See Lovell 1998.

8  See Gupta - Ferguson 1997.

9  See Barth 11969, 9-38.

10  See Low – Lawrence-Zúñiga 2003, 1.

11  See Morley 2000, 2-6˙ Νούτσος 2002.

12  See Lovell 1998, 1-8.

13  See Appadurai 1996.

14  For understanding the relation of nationalism and locality, see inter alia Peleikis 2001; 

Confi no-Skaria 2002; Robbins 2009.
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Locality is understood also as discourse and as topos. We should pay 

particular attention to the production of locality, that is to the social mech-

anisms which produce and reproduce identities. Th e view that there are 

diff erences in the perception of the local vis-à-vis the general echoes a 

conservative conception and emanates romanticism in the interaction 

between social relations and identities. Whatever diff erences are encoun-

tered are rather the outcome of a regime of production.15 In later periods 

the production of identity too may be a result of collective action.16

In this context we try to detect the Epirote intellectuals’ discourse relat-

ing to place. Th e fi rst who wrote on this issue (in 1819) was Athanassios 

Stageirites, Professor of the Greek Language at the Academy of Eastern 

Languages in Vienna. He wasn’t from Epirus but we mention him because 

he was the fi rst one who, in real terms, focused on Epirus. He entitled his 

book Ηπειρωτικά [On Epirus]. He perceived Epirus as a unity, despite the 

diff erent dominant powers (Ottoman, Venetian, French, Ali Pasha, etc.) to 

which it had been subject over the centuries. Th e concept of territoriality 

is implicated in his geographical description of Epirus. He is interested in 

the mountains, the lakes, the rivers, the ports, the capes and the islands of 

Epirus, as well as the towns. He tries to set the northern frontiers of Epirus 

(approximately the Keraunia mountain range or the Himarra mountains), 

beyond which is Greek Illyria.17 

Stageirites also deals with the problems of belonging, and supports the 

idea of continuity. Th e subtitle of his work is Ιστορία και Γεωγραφία της 

Ηπείρου παλαιά τε και νέα [History and Geography of Epirus old and new]. 

He writes about the ancient forty-two έθνη (ethne, which actually means 

tribes), and in his New Geography Epirus is territorially part of Albania: Η 

κάτω Αλβανία είναι η Ήπειρος με μητρόπολιν τα Ιωάννινα [Lower Albania 

is Epirus with metropolis Ioannina], just to show the new realities in the 

Ottoman period.18 At the same time, Epirus is part of Greece, the geog-

raphy of which has yet to be written. In his attempt to give the Epirotes a 

symbol, Stageirites decided to write the Βίος του Πύρρου [Life of Pyrrhus] 

because Ηπειρώτην δε άλλον δεν έχομεν … εις την τάξιν των ενδόξων [We 

have no other Epirote … in the class of the glorious].

Th e fi rst Epirote, in fact, who makes reference to his homeland is Atha-

nassios Psallidas. His description and comments are saved by his disciple, 

Kosmas Th esprotos. According to Psallidas, Epirus is identifi ed with Alba-

15  See Appadurai 1995· Hardt - Negri 2000.

16  For a later completion of his theory see also the interview Appadurai 2008.

17  See Σταγειρίτης 1819, 3-5. 

18  See Σταγειρίτης 1819, 371-372.

541Identities, Locality and Otherness in Epirus during the Late Ottoman period



nia, which is made of the ancient districts of Epirus and Illyricon (Ancient 

and New Epirus)19. In this case, too, locality is originally related to geogra-

phy but incorporates, at the same time, people, languages, religions, and 

the character of both Greeks and Albanians. Psallidas, also, refers to the 

culture in Ioannina, as well as the ancient monuments of the area, which 

is mostly connected with the symbolic locality. Kosmas Th esprotos, on the 

other hand, provides us with information on the customs and manners of 

the Albanians.20 

Two other early eff orts to write about Epirus were those of Dimitrios 

Semitelos Epiroteicorum Liber Primus, in 1854,21 and Alexios Pallis Μελέ-

ται επί της αρχαίας χωρογραφίας και Ιστορίας της Ηπείρου [Studies on the 

ancient chorography and history of Epirus], in 1858.22 Th ey both mention 

in their deliberation their desire to preserve whatever they can from the 

ancient past of Epirus, because according to them most of the sources had 

been lost. Both authors inscribe Epirus in the national ideal and for both, in 

terms of belonging, Epirus is part of Greece or a Greek province. 

In 1909, Th . Havellas published his Ιστορία της Ηπείρου και Αλβανίας 

[History of Epirus and Albania], although he was actually a γείτονας Αιτω-

λός [neighbouring Aitolian]. He believes that the Epirote nation was with-

out written history [ανιστόρητο το Ηπειρωτικό έθνος], as the intellectuals 

of Epirus wrote very little, and gave recently the pretext for a discussion in 

the Italian parliament.23 In his mind-set, the Ηπειρωτικόν έθνος [Epirote 

nation] is akin to the ancient tribes. For him territorialism is limited to 

geographical description and references to the landscape, topography and 

provenance of the name. Th e real interest is in the subtitle of his work από 

των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1830 μ.Χ [from most ancient times till 

1830 A.D.]. Th e concept of continuity is present, and the ανιστόρητο του 

Ηπειρωτικού [lack of written history on Epirus] is registered ως σπουδαιο-

τάτη έλλειψις εις την όλην ιστορίαν του Ελληνικού έθνους [as a most signif-

icant omission in the whole history of the Greek nation].24 Consistent with 

the expression of the national discourse is his interest in data on the topog-

raphy and economy. Aft er that we have the usual expression of the national 

discourse. Th e publication was funded by the Epirote Michael Anagnost-

19  See Θεσπρωτός – Ψαλλίδας 1964, 49-71.

20  See Θεσπρωτός – Ψαλλίδας 1964, 34-41.

21  See Σεμιτέλος 1854.

22  See Πάλλης 1858.

23  See Χαβέλλας 1909, 3-4.

24  See Χαβέλλας 1909, 4.
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opoulos or Anagnos,25 whose sudden death brought a new sponsor to the 

fore, ο φιλόπατρις Ηπειρώτης [the patriotic Epirote] Γεώργιος Πούσιος, who 

undertook the publication, showing the networks that locality can produce.

Territoriality is important to other writers, too. Hristovassilis writes 

about the place as space and limit of geographical claims, but has problems 

in the construction of continuity during the Medieval Era: aft er Antiquity 

and the Roman conquest, the next important references are to the invasions 

from the West and the Albanian settlements (11th-13th centuries).26

Dimitrios Hassiotis (1879) was also involved in the Greek national 

discourse about Epirus; for his perception the political situation is very 

interesting. Aft er the Berlin Congress and due to Protocol no. 13, negotia-

tions were initiated about the new border between the Greek kingdom and 

the Ottoman empire.27 Hassiotis tries to prove that Epirus was Greek and 

wishes to reject Albanian claims to the region. He uses three main elements: 

the continuity, the genealogy of the ancestors from ancient times and the 

character of the Epirotes, completed with benefactors.

All the intellectuals we have mentioned so far, who lived either in Epirus 

or in the newly established Greek State, or in the diaspora communities, 

have similar perceptions of territoriality and national aspirations. Th eir 

worries had no specifi c originality. In Greece during the 1880s and 1890s, 

knowledge of the homeland in combination with the rise of the discipline 

of Folklore Studies (Λαογραφία) added a new cultural component to the 

national discourse. Th e same applies to the territories of the Ottoman 

Empire where Greeks lived. But as Peckham showed, we have a contra-

diction: locality is interpreted at once as an element proving the national 

rights for the territorial expansion of the Greek State and as an identity of 

resistance to a nationalism guided by the State to homogenize the diff erent 

populations.28

A diff erent but not necessarily contradictory approach emerged in the 

circles of the Epirote Phileducational Society in Constantinople. Th e ideo-

logical approaches of its members are well-known in the bibliography, in 

a period when Greek-Ottomanism played a major role. Th e charismatic 

personality of Iroklis Vassiadis is dominant and the Society led the eff orts 

to increase the bibliographical production about Epirus with book-writing 

competitions. Hristakis B. Zografos awarded a prize for relevant writings 

and in this framework P. Aravantinos submitted, as a candidate, his work, 

25  For Michael Anagnostopoulos or Anagnos see inter alia and Παπαϊωάννου 1981.

26  See Χρηστοβασίλης 1905, 140-143.

27  See Χασιώτης 1887, 90-98. 

28  See Peckham 2001, 76-80.
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the Περιγραφή της Ηπείρου [Description of Epirus]. Th e list of members of 

the Society attests that networks of communication already existed or were 

developing. Interest focused on the existence and operation of schools, the 

issue of teachers and the funding of the educational mechanisms. Chief 

concern is the intellectual growth of Epirus, with the contribution of φιλο-

καλία by the Society’s members.

So, Aravantinos’ Περιγραφή της Ηπείρου was written in order to partic-

ipate in the competition. Beyond territoriality and exercises in political 

geography, history – ancient and modern –, he is interested in inscriptions, 

coins, traditions and manifestations of worship. At the same time, he is 

interested in persons, as evidenced by his authorship of the biography of 

illustrious men. Th e concept of the community of nostalgia is reinforced also 

by his former profession as a language teacher.29 (He studies the language, 

the culture, as well as the families of patriots and benefactors, and the occu-

pations of the inhabitants.) Telling with regard to Aravantinos’ views, is the 

inscription on his tombstone: Το γένος Έλλην, και υιός της ευκλεούς Ηπεί-

ρου [Nationality Greek, and son of glorious Epirus].30

   Similar views were shared by Vasileios Zotos, also known as Molos-

sos, although he was soon at loggerheads with the Society and was rejected 

by Vassiadis and its leadership. Territoriality as well as the reaction to 

successive foreign occupations are the two pillars underpinning his own 

concept of locality.31 He borrows several elements from Aravantinos. It 

is very interesting to whom he dedicates his work, which reveals also his 

cultural mentality: τῃ σεβαστῃ τριανδρί των ενδόξων Ηπειρωτών: τῳ ηγεμο-

νικῴ γόνῳ της Γκεγκαρίας Βεζύρη Μουσύρη Μεχμέτ Χακίφ Πασσά Εφέντη 

Τετοβάλη, πατρικῴ φίλῳ και συμπατριώτη, τῴ εκ των στρατηγών της Ηπεί-

ρου, στρατηγῴ της Ελλάδος Σπυρίδωνι Μίλιω, και τῴ αγωνοθέτῃ κυρίῳ 

Χρηστάκη Ζωγράφω Εφέντη, Τόσκᾳ την καταγωγήν [the respected trium-

virate of illustrious Epirotees: the princely scion of Gegaria Vizier Mousyri 

Mehmet Hakif Pasha Efendi Tetovali, paternal friend and compatriot, the 

General of Greece from the Generals of Epirus Spyridon Milios, and the 

agonothetes Mr Christakis Zografos Efendi, Toskas by origin].

In our opinion, the most distinguished Epirote intellectual was Ioannis 

Lambridis, whose thematic repertoire, as Asdrachas has argued too, belongs 

to the desiderata of a total history.32 He was interested in the schools, the 

charities and legacies (the benefactions, which include public benefi t foun-

29  See Αραβαντινός 1960, ια΄- κζ΄, where the preface by K. Th . Dimaras.

30  See Αραβαντινός 1960, ιθ΄.

31  See Ζώτος (Μολοσσός) 1878, 50-52.

32  See Ασδραχάς 1996, 434.
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dations and bequests of properties and money).33 Φιλογενεία and κληρο-

δοσία are revealed as traits of the Epirote character, so we are close to the 

perception that donators/benefactors (ευεργέτες) and Epirotes are closely 

affi  ned concepts. It is fascinating with respect to Lambridis’ mentality 

that for him a leading fi gure in Epirote history was a medieval and not an 

ancient one (Μichael II, Despot of Epirus and champion of Hellenism and 

Orthodoxy).34

At the turn of the twentieth century, there was a notable proliferation 

of societies and associations involved with Epirus, mainly in Greece and 

particularly in the years aft er the Constitution of the Young Turks and 

before the Balkan Wars. Th ere was a commensurate increase in the number 

of intellectuals writing about Epirus, always in accordance with the domi-

nant discourse of the national centre. Haralambos Lesios (1909), for exam-

ple, deals with the ευπατρίδες [noble patriots] and the best families (αρχο-

ντικές) in Epirus.

Leonidas M. Vasileiadis (1904) writes about the landscape, but also 

about the schools and the benefactors. Georgios K. Gagaris describes anew 

the character of the Epirote: (φιλοπατρία [love of the fatherland] – τάση 

για γράμματα [inclination for education] – σχολεία [schools] – διασπορά 

[diaspora]).

Kougiteas writes about the topography, history and ethnology of Άνω 

Αλβανίας ή Ιλλυρίας, Κάτω Αλβανίας ή Μακεδονικής Ιλλυρίας και Ηπεί-

ρου [Upper Albania or Illyria, Lower Albania or Macedonian Illyria and 

Epirus], always in terms of continuity, as does Athanasios Petridis.

For all these intellectuals, who were living outside the homeland, mainly 

in the diaspora, the perception of Epirus is also as a community of nostalgia.

Another intriguing personality is the bishop of Arta and Preveza, Sera-

feim Xenopoulos the Vyzantios. In his self-defi nition he makes reference to 

his family, his place of origin and his genealogy (Vyzantios).35 He describes 

Epirus as his second homeland. Th e members of the community who live 

in Epirus, though not indigenous, infl uence the formation of the discourse 

and thus, are part of our study.36 Serafeim too is involved with the geog-

raphy, institutions, administration, modern history and economy of the 

region, but he moves a step further: his perception of locality passes through 

the study of manifestations of worship.37 He established in Preveza, as there 

33  See Λαμπρίδης 1971, Part. Β΄, 168-176.

34  See Λαμπρίδης 1971, Part. Α΄.

35  See Στεργιόπουλος 1985, 99-100.

36  See Appadurai 1995.

37  See Σεραφείμ Ξενόπουλος 21986, 219-266 and 382-397.
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was in Arta, a liturgy (Mass) on behalf of the donators (ελαιοθέτες), he took 

measures to ensure good order in places of worship, he set up two commis-

sions – ecclesiastical and educational – and in general made every eff ort to 

stand by the honest and good fellow citizens, blessed Christian inhabitants of 

his episcopal see.38

Th e second issue this paper deals with is otherness. Th e other becomes 

interesting when it produces or reproduces relations of power: relations of 

power between diff erent ethno-cultural groups or empires, or later between 

minority groups and nation-states, relations of force between or inside these 

same groups, relations of inequality between natives and immigrants.39 And 

the cultural otherness always exists.40 Otherness can have diff erent aspects 

(ethnic, religious, linguistic, etc.) and the construction of the other includes 

both the etic view and the emic view. Th e discourse on identities is revealed 

simultaneously with the decline in multiple forms of liberal societies and 

within a context of reconsideration of the relations between man and the 

social environment.41

In the period (19th century, and mainly the late 19th and the early 20th 

century) and the region examined here, national movements formed on 

diff erent bases come into contact: the Greek movement exploits the reli-

gious perspective, while the Albanian one makes use of the linguistic 

one.42 In reality, the essence of political competition during the Late Otto-

man period is ethnic-religious. Collective identities during the period of 

modernity and because of the dominance of the nation-state are frequently 

assessed in terms of territorial expansion. Th e sense of belonging to the 

Ottoman context has, mainly, religious meaning and is redefi ned by the 

oncoming national discourse based on territorial expansion.43 

Th e Epirote intellectuals perceived the other through two mirrors: a. the 

Greek national perspective b. the lived experience of the other. Otherness 

can be defi ned geographically but also symbolically.44

Kosmas Th esprotos, regarding the other, distinguishes the various tribes 

of the Albanians, like Ghegs or the Crypto-Christians of Shpatë45, and char-

38  See Στεργιόπουλος 1985, 105-106.

39  See Χριστόπουλος 2002, 11.

40  See Αβδελά 1995, 17-20.

41  See Τσουκαλάς 2010.

42  See inter alia Σκουλίδας 2001; Clayer 2007. For a diff erent methodological approach see 

Motyl 2010, 59-71.

43  See Τσιτσελίκης-Χριστόπουλος 2008, 33-67. Also, about an anthropological view in 

connection with segmentation, see Παπαταξιάρχης 2006, 25-39 and 407-460.

44  See the signifi cant work of Gounaris 2007.

45  See Θεσπρωτός – Ψαλλίδας 1964, 7; Νικολαΐδου 1979. 
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acterises them (the Albanians) as Τάρταρους (sic) της Ελλάδος.46 

Hristovassilis, in various articles and books, tried to describe, to imprint 

the diff erent populations in Epirus and their friendly feelings towards the 

Greek State. According to his classifi cation, there were:

a. Greeks. b. Albanians, who in his view had benefi ted considerably 

from the Greek schools, since the Albanian elites were educated 

at Greek schools, primarily in the Zosimaia School in Ioannina 

(Ismail Kemal Vlora, Turhan pasha, Abedin Dino, Frashëri brothers, 

etc.). He distinguishes the Albanian Christians (Ελληνοαλβανοί), 

who had Greek consciousness and common national and religious 

aspirations with Hellenism (e.g. Souliotes and Himarriotes). 

However, there still existed few among them, those who set as a goal 

the restoration (reconstitution) of Albania or, more specifi cally of 

Muslim Albania [Τουρκαλβανία] as an autonomous state. c. Vlachs, 

who have Greek consciousness and are bilingual, speaking both the 

Vlach and the Greek language. d. Αρβανιτόβλαχοι (Arvanitovlachs) 

who are trilingual, speaking Albanian, Vlach, Greek. According to 

Hristovassilis, although they wrote only Greek, like the rest of the 

ethno-cultural groups, because they were baptized Greek Orthodox 

they became κουμπάροι [best-man, godfather] with the Greek 

Epirotes. His mother had about 200. e. Jews, who speak only Greek.47

In Hristovassilis’ description there is no place for Ottoman Turks, except 

the offi  cials of the Ottoman Empire. Greeks who converted to Islam are 

characterized either as Greeks Greek-speaking Mohammedans or as Greek 

Ottomans. Th e Muslims of Epirus are Greeks and Albanians. Greeks are the 

Muslims of Ioannina, Preveza, Louros (the ones from Arta, etc.) who speak 

only the Greek language.48

Th e fl uidity of his conceptions can be seen in another of his works, where 

he speaks of three Christian tribes and one Greek idea (Greeks / Greek 

Vlachs / Greek (Christian) Albanians). His views belong in the framework 

of inquiries of the Greek national movement, in order to incorporate in 

the ‘national core’ populations ‘speaking other languages’. Most perceptions 

of Epirote intellectuals subscribe to the concept of continuity’ and not of 

revival (historical narrative with two poles, Antiquity and National Renais-

sance), as the fi rst is already dominant in Greek ideology. 

46  See Θεσπρωτός – Ψαλλίδας 1964, 15. 

47  See Δωδωναίος [= Χρηστοβασίλης] 1899, 366. 

48  See Χρηστοβασίλης 1905, 449-450 and Δωδωναίος [= Χρηστοβασίλης] 1899, 372.
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Th e national perspective is obvious. It is pertinent to remember that, as 

a boy, Hristovassilis did not consider himself an ελληνόπουλo [Greek child] 

but a ρωμιόπουλο [Rum child] and a χριστιανόπουλο [Christian child], as 

Greeks were the people beyond the borders of the Greek State. And in my 

opinion, Kokolakis correctly described this fl uidity in ethnic-religious 

consciousness. If Hristovassilis, under the infl uence of the Greek schools 

and in an area with a strong Greek presence, raised this question, who 

can speak for sure about how Albanian-speaking populations in Linxurië, 

Delvino and so on perceived the national consciousness.49

Similar classifi cations mixing ethnic and religious orientations and iden-

tities were made by diff erent Epirotes throughout the nineteenth century. 

Th is was the time when ethnographic maps were used to solve the national 

problems in the Balkan Peninsula. 

Aravantinos uses the term Ημιελληνικόν ή Γραικοαλβανικόν στοιχείον 

[Semi-Greek or Greek-Albanian element] to describe the bilingual popu-

lations speaking Greek with an Albanian accent; the women spoke Greek 

but their customs were purely Albanian.50 Aravantinos describes the Alba-

nians as Σκιπεταρικόν ή Αλβανικόν στοιχείον [Skipetarian or Albanian 

element], the Arvanitovlachs as Γκαραγκούνηδες [Garagounides] and he 

also talks about Σλαβικόν στοιχείον, Αθίγγανους, Αράπηδες (Μαύρους) 

[Slavic element, Roma, Blacks] in Epirus. 

Serafeim Xenopoulos uses the term Ηπειρώτες Αλβανότουρκοι for the 

Muslims of Albanian origin in Epirus. He too borrows elements and terms 

taken from Aravantinos.51 

Nikolaos Konemenos takes a diff erent approach, by not denying his 

Albanian identity, although he participated in Greek public life. He accepts 

this identity and embodies it, without excluding the other identity: κι εγώ 

είμαι φυσικός Αρβανίτης, επειδή κατάγομαι από τα χωριά της Λάκκας 

(Τσαμουριά) και είμαι απόγονος ενός καπετάν Γιώργη Κονεμένου ’λ που 

εμίλειε τα’ αρβανίτικα κι όπου ταις αρχαίς του προπερασμένου αιώνος … 

είχε καταιβεί κι είχε αποκατασταθεί στην Πρέβεζα… [I too am a natural 

Albanian, because I originate from the villages of Lakka (Tsamouria) and 

I’m a descendant of a kapetan Giorgis Konemenos, who spoke Albanian 

and who at the beginning of the last century … had come down and had 

settled in Preveza]. Th e spelling mistakes in this passage are a good indica-

tor of what is happening.52

49  See Κοκολάκης 2003. 

50  See Αραβαντινός 1984, Α, 194.

51  See Σεραφείμ Ξενόπουλος 21986, 228.

52  See Αλισανδράτος 1993, 167; Καρζής 1993, 81-83 και 151-152.
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Dimitrios Hassiotis talks about Μπεκτασήδες (Bektaci) and Αλήτας 

(Alevi), and recognized them as γνησίους Ηπειρώτας [genuine Epirotes], 

because they use the Trinity among their ritual symbols. 

It is worth mentioning that the literary elites of these Epirote intellec-

tuals, either under the infl uence of Greek-Ottomanism53 or through their 

common everyday life, preserve a positive image of the Muslim community. 

Terms such as Ηπειρώτες Οθωμανοί [Epirote Ottomans] are commonly 

used (e.g. by Zotos and Lesios) and the local identity is a reference point. 

Lesios, for example, writes about distinguished Muslim families, such as 

Vloras – Vrionis – Delvinas – Frashëri, etc., in 1901, and includes people 

who have already developed a diff erent ethnic orientation from that of the 

Greeks.54

Another point to mention is the use of Pelasgian theories to describe a 

common past between the two major ethnicities in the region, the Greek 

and the Albanian, serving mainly the Greek national aspirations in the 

region. Th e ideas of Paparrhigopoulos (two in one) are developed, as can 

be seen in the titles of works: (Kougiteas, Havellas, etc., wrote Histories of 

Epirus and Albania, with a variety of terms used according to the intel-

lectual formation of the authors. Th e Epirote G. Poussios in the preface 

of Havellas’ book, for instance, discourses on the Pelasgian theories about 

the common origin of both Greeks and Albanians, the όμαιμο of the two 

peoples and adds to the myth of origin a common ancestor: ο ηγεμών των 

Αλβανών και βασιλεύς των Ηπειρωτών Σκεντέρμπεης.55

To conclude: by observing two dimensions – locality and otherness – in 

a diff erent perspective on and interpretation of local history, we believe that 

local history has to be, as every history, total in its goals but partial in its 

application. It cannot be an entrenched fi eld, which is something that other 

social sciences frequently endeavour.

In the historiographical debate of the early twenty-fi rst century and the 

crucial critique of theory (post-modernism), the conjunction of history 

and cultural identities,56 may show as a new way to discover the past, it may 

lead also to a multi-level abstraction, which aims at a history that is holistic 

and therefore more perceptible.57

•

53  See Σκοπετέα 1988, 309-324.

54  See, inter alia, Λέσιος 1900 [= 1899], 45-46.

55  See Χαβέλλας 1909, 8-12.

56  For the cultural identity as ideology see, inter alia, Herzfeld 1982, Chapter 1.

57  See Ασδραχάς 1996, 437.
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ΕΘΝΟΤΙΚΕΣ/ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Οι Έλληνες και οι «άλλοι» στον 20ό αι.





Χαρακωμάτων Ταυτότητες: 

Ελληνο-γερμανικές αναπαραστάσεις στον Μεσοπόλεμο

Στράτος Ν. Δορδανάς

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΣ δε, χωρίς να έχωμεν προσωπικά (!) ούτε κατά 

της Γερμανίας, ουδέ κατά ουδενός άλλου Κράτους μεγάλου είτε 

μικρού, είμεθα υπέρ της πολιτικής συνεργασίας, και τώρα και 

εις το μέλλον, μετά των Μεγάλων και προστατίδων Δυνάμεων. 

Με τας Δυνάμεις αυτάς εδημιουργήθημεν ως Κράτος· από 

αυτάς εβοηθήθημεν και εσώθημεν εις όλας τας δυσκόλους 

περιστάσεις· με αυτάς συναλλασσόμεθα ως κοινωνία και με 

αυτάς εννοούμεν να τα έχωμεν και τώρα και εις το μέλλον 

καλά. Υπέρ αυτών των Δυνάμεων ευχόμεθα την ΝΙΚΗΝ, διότι 

η νίκη των Γερμανών σημαίνει νίκην των Βουλγάρων, νίκην των 

Τούρκων. Από αυτάς ελπίζομεν πάντοτε, ενώ από την Γερμανίαν 

όχι μόνο δεν περιμένομεν τίποτε, αλλ’ έχομεν πάντα λόγον να 

φοβούμεθα την αύξησιν των εχθρών μας και την συντριβήν του 

Ελληνισμού».1

«[…] Αν παρ’ όλες τις αισιόδοξες προσδοκίες μου αποφασίσεις 

να συμπαραταχθείς με το αντίπαλο στρατόπεδο, τότε αφενός 

η Ελλάδα θα δεχτεί την άμεση επίθεση της Ιταλίας, της 

Βουλγαρίας και της Τουρκίας και αφετέρου οι προσωπικές 

μας σχέσεις θα έχουν υποστεί για πάντα ανεπανόρθωτη ζημιά 

[…]».2

«[…] Δεν έχουμε καμία πρόθεση να βοηθήσουμε τους Σέρβους. 

Επίσης δεν θεωρώ πιθανό να ενταχθούμε στο αντίπαλο 

στρατόπεδο και να δεχτούμε από εσάς επίθεση, καθώς είμαστε 

σύμμαχοι. Πιστεύω λοιπόν πως το συμφέρον της Ελλάδας 

επιβάλλει την υιοθέτηση μιας απόλυτα ουδέτερης στάσης και 

1 Εφ. Πατρίς, 28 Ιουνίου 1916 (η κεφαλαιογράμματη γραφή στο κείμενο).

2 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes [στο εξής PA AA], R 22405: Κάιζερ (Γουλιέλ-

μος) προς Κωνσταντίνο, Βερολίνο, 30 Ιουλίου 1914.

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



μέσω αυτής τη διαφύλαξη του status quo στα Βαλκάνια, όπως 

διαμορφώθηκε από το σύμφωνο του Βουκουρεστίου […]».3

Τα τρία προαναφερόμενα παραθέματα συνοψίζουν σε γενικές γραμμές 

όσα διαδραματίστηκαν καταρχάς στο επίπεδο των πολιτικών ζυμώσεων, 

των ιδεολογικών αναζητήσεων και αργότερα στο κλασικό στρατιωτικό 

πεδίο των μαχών και στον πυρήνα τους περικλείουν τη μείζονος σημα-

σίας προβληματική για τη θέση που καλούταν να λάβει η Ελλάδα έναντι 

των αντιπάλων συμμαχιών του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου· κατ’ αντιστοιχία 

αντανακλούν την πολιτικοκοινωνική διαίρεση που προκλήθηκε εντός των 

ελληνικών τειχών μεταξύ των βενιζελικών, υπέρμαχων της Αντάντ, και των 

φιλοβασιλικών κύκλων που υποστήριξαν φανερά και σθεναρά την «ειρη-

νόφιλη» επιλογή της ουδετερότητας αλλά κρυφίως εργάστηκαν εντατικά 

για την υπονόμευση των πρωτοβουλιών του Βενιζέλου και εμμέσως για 

την προώθηση των γερμανικών συμφερόντων στη βαλκανική. 

Όσα λοιπόν ευχόταν η φιλελεύθερων αρχών εφημερίδα Πατρίς αποτε-

λούσαν ταυτόχρονα casus belli για τον Κάιζερ (Γουλιέλμο), ο οποίος έπαιξε 

επιδέξια το διπλωματικό χαρτί εκείνων που ανταγωνίζονταν ή εποφθαλ-

μιούσαν εδαφικά την Ελλάδα και συνέχισε να το κάνει για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα, χρησιμοποιώντας παραλλήλως στη μάχη της διπλωμα-

τίας για το Μακεδονικό το φόβητρο του βουλγαρικού αλυτρωτισμού. Από 

την πλευρά του ο Κωνσταντίνος, ως ο αντίρροπος του Βενιζέλου πόλος 

εξουσίας, ήταν ξεκάθαρο ήδη από τον Αύγουστο του 1914 πως προτιμούσε 

να διαταράξει ανεπανόρθωτα τις σχέσεις τους με τον υπεύθυνο πρωθυ-

πουργό του και να οδηγήσει τη χώρα στο χείλος της αβύσσου παρά να 

απογοητεύσει τον γυναικάδελφό του και όσα ο τελευταίος προσδοκούσε 

από τον ίδιο.

Ως επί το πλείστον τα γεγονότα του Εθνικού Διχασμού όσο και οι κεφα-

λαιώδεις συνέπειές του είναι λίγο πολύ γνωστές, όπως γνωστή είναι και 

η επιχειρηματολογία αλλά και η πρακτική μεθοδολογία που μετήλθαν οι 

δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις για να πείσουν ή καλύτερα για να επιβάλ-

λουν τις απόψεις τους και τελικά τις πολιτικές τους προτάσεις στο όνομα 

της Μεγάλης Ιδέας. Στο ιστορικό αυτό πλαίσιο δεν έχει τύχει έως τώρα 

του ανάλογου ερευνητικού ενδιαφέροντος η κριτική ανάλυση της τραυ-

ματικής μνήμης του «Μεγάλου Πολέμου» ως εργαλείου άσκησης εξωτε-

ρικής πολιτικής και ειδικότερα ως παράγοντα διαμόρφωσης των μεταπο-

λεμικών διακρατικών ή άλλων σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας.4 

3 PA AA, R 22405: Κωνσταντίνος προς Κάιζερ, Αριθ. 231, Αθήνα, 2 Αυγούστου 1914.

4 Για μια συνολική θεώρηση της βιβλιογραφικής παραγωγής για την περίοδο 1918-1944 

στους τομείς της πολιτικής, της οικονομίας και του πολιτισμού, που καλύπτει εν μέρει 
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Με άλλα λόγια: α) η κατίσχυση του βενιζελικού σχήματος και η οριστική 
προσμέτρηση της χώρας στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ επηρέ-
ασε στη μεσοπολεμική περίοδο –ανάλογα με τη συγκυρία– τις διπλωμα-
τικές και συνολικά τις διμερείς σχέσεις με την πάλαι ποτέ αντίπαλη Γερμα-
νία; β) σε ποιον βαθμό οι μέχρι πρότινος εχθροί επέτρεψαν εσκεμμένα ή 
υποσυνείδητα στον πόλεμο των χαρακωμάτων να εμπλουτίσει τη στερεο-
τυπική φαρέτρα τους, διαμορφώνοντας αντίστοιχα ανθεκτικές στο χρόνο 
–όπως αποδείχτηκε– ετεροκαθοριζόμενες εθνικές ταυτότητες και στενό-
τερα πολιτικές παραστάσεις;

Όπως ήταν αναμενόμενο, αμέσως μετά τη λήξη του Αʹ Παγκοσμίου 
Πολέμου η Ελλάδα και η Γερμανία κλήθηκαν να πληρώσουν τόσο στο 
εσωτερικό τους όσο και στις μεταξύ τους επαφές το τίμημα της πολεμι-
κής σύγκρουσης και των παρεπόμενών της. Ωστόσο και σε αυτό το πρώιμο 
στάδιο της στοιχειωδώς επιχειρούμενης επαναπροσέγγισης δεν έλειψαν οι 
εκατέρωθεν διαβεβαιώσεις –στην πραγματικότητα ως διακηρύξεις περισ-
σότερο προθέσεων παρά ως ξεκάθαρες κυβερνητικές πολιτικές– για τον 
ενταφιασμό του οδυνηρού παρελθόντος και την οικοδόμηση ενός νέου 
πλαισίου διμερών επαφών, σαφώς ενισχυμένων από τη δημοκρατική αύρα 
που είχε αρχίσει να πνέει από άκρη σε άκρη στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Το 
1920 οι πρώτες πληροφορίες από τη γερμανική πρωτεύουσα, με αποδέ-
κτη την Αθήνα, έκαναν λόγο για μια χώρα που δεν θύμιζε πλέον σε τίποτε 
την πάλαι ποτέ κραταιά αυτοκρατορία και η οποία μόλις και μετά βίας 
κατάφερνε να ισορροπήσει μεταξύ του μοναρχικού παρελθόντος της και 
της σοσιαλδημοκρατικής προοπτικής της.5 Αλλά η χώρα αυτή που τώρα 
προσφερόταν «να πουλήσει στην Ελλάδα κάθε είδους στρατιωτικό υλικό 
υπό όρους μοναδικώς συμφερουσών» αντιπροσώπευε ακόμα τον κίνδυνο 
για την ελληνική κυβερνώσα ηγεσία για έναν επιπρόσθετο λόγο: εξακο-
λουθούσε να «στεγάζει» αντιδραστικά φιλοβασιλικά στοιχεία, στρατολο-
γημένα από τη δεξαμενή των αξιωματικών του Γκαίρλιτς, που σε διαρκή 
επαφή με τον εξόριστο βασιλιά απεργάζονταν σχέδιο δολοφονίας του 
Βενιζέλου.6

και τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα προσλαμβάνεται μέσα από τα γραπτά κείμενα 

σε γερμανική γλώσσα βλ. Georgios I. Th anopulos, Das deutsche Neugriechenland-Bild, 

1918-1944, Μόναχο 1987. Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής: Η εικόνα της Ελλάδας 

από το 1453 έως το 1941 μέσα από την γερμανική βιβλιοπαραγωγή της περιόδου 1918-

1944 ήταν περισσότερο δηλωτικός των προθέσεων του συγγραφέα να δει πως αποτυ-

πώνεται, αναπαράγεται ή αναδιατάσσεται η εικόνα της Ελλάδας στα γερμανικά κείμενα 

της αναφερόμενης περιόδου.

5 Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών [στο εξής ΙΑΥΕ], 1920, Α/5/ΙΙ, φάκ. 8, 

υποφάκ. 5: Kgl. Griechische Gesandtschaft  προς υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 56, Βερο-

λίνο, 12/25 Απριλίου 1920. 

6 Στο ίδιο: Ο Συνταγματάρχης Βερίκιος Ανδρέας, διευθυντής του ΙΙου Γραφείου, προς την 
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Ταυτόχρονα, όμως, η νέα γερμανική κυβέρνηση φερόταν διατεθειμένη 
να θυσιάσει παλιές συμμαχίες στο βωμό της ειρηνικής συνύπαρξης και 
ταυτόχρονα να επανεργοποιήσει τις, ελέω πολέμου, αδρανείς εφεδρείες 
των αρχαιοελληνιστών· ως θερμός ελληνιστής και φιλέλληνας αυτοπροσ-
διορίστηκε και ο υπουργός Εξωτερικών Walter Simons (1861-1937) που 
σε συζητήσεις του με ελληνικούς κύκλους εμφανίστηκε διατεθειμένος να 
υπερβεί τα διπλωματικά εσκαμμένα και να καταθέσει, παράλληλα με τη 
λύπη του για το γεγονός πως οι δύο χώρες δεν γειτνίαζαν, την απορία 
του γιατί το 1912 ο ελληνικός στρατός δεν είχε φτάσει μέχρι την Ερζεγο-
βίνη, ώστε να είναι πλησιέστερα προς τη Γερμανία. Οι φιλοφρονήσεις για 
την εδαφική μεγέθυνση της Ελλάδας του Βενιζέλου ήταν πρόδηλες και οι 
υποσχέσεις για το μέλλον ξεκάθαρες· η παραδοσιακή ή αρχαία κατά τον 
Simons πολιτική ενθάρρυνσης των βουλγαρικών και τουρκικών διεκδική-
σεων ανήκαν πλέον στο παρελθόν και η Γερμανία ήταν έτοιμη να παράσχει 
εχέγγυα αληθινής φιλίας στην Ελλάδα.7

Δεν ήταν καθόλου εύκολη η αποστολή που είχαν επωμιστεί κατεξοχήν 
οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές στις δύο χώρες, συνεπικουρούμενες 
κατά καιρούς από τη δημοσιογραφία, αναλόγως της πολιτικής συγκυρίας 
και της περιρρέουσας διεθνούς ατμόσφαιρας· από την μια πλευρά έπρεπε 
να πείσουν έμπρακτα για την αλλαγή της κρατικής ρότας και από την άλλη 
να εργαστούν εντατικά για την οριστική αποκοπή όσων βαριδίων από το 
παρελθόν απειλούσαν να επαναφέρουν τη δημόσια συζήτηση στο «σημείο 
μηδέν» της περιόδου 1914-18 και με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο να 
επιβάλλουν τη θεματική της ατζέντας μεταξύ των δύο χωρών. 

Ήταν δυσχερής η αποστολή τους γιατί θεωρητικά αλλά και πρακτικά 
φάνταζε σχεδόν αδύνατο ακόμα και για τον πιο καλόπιστο παρατηρητή να 
διαχωρίσει τη στάση της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης επί των βαλκανικών 
ζητημάτων από την αυτοκρατορική οριενταλική πολιτική και την ισχυρή 
συνθηματολογία της επέκτασης προς την εγγύς Ανατολή, με αιχμή του 

δόρατος τη σουλτανική Τουρκία. Ακόμα και όταν η Μικρασιατική Κατα-

στροφή «απάλλαξε» άπαξ διά παντός –τρόπο τινά– τη γερμανική πλευρά 

Επιτελική Υπηρεσία Στρατού, Αθήνα, 29 Μαΐου 1920. Ειδικότερα για την αιχμαλωσία 

του Δ΄ Σώματος Στρατού και τη μεταφορά του από την Ανατολική Μακεδονία στο 

Γκαίρλιτς της Γερμανίας βλ. Γεράσιμος Αλεξάτος, Οι Έλληνες του Γκαίρλιτς, 1916-1919, 

Θεσσαλονίκη 2010.

7 ΙΑΥΕ, 1920, Α/5/ΙΙ, φάκ. 8, υποφάκ. 5: Ελληνική πρεσβεία Βερολίνου προς τον υπουργό 

Εξωτερικών Νικόλαο Πολίτη, Αριθ. 1384, Βερολίνο, 20 Σεπτεμβρίου 1920. Πρώτη 

κίνηση καλής θέλησης θα μπορούσε να θεωρηθεί η αποδοχή του ελληνικού αιτήματος 

για την απομάκρυνση από το γραφείο Τύπου του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών 

του Ν. Σ. Τσελέπη ως εχθρού του βενιζελικού καθεστώτος αλλά και η πρόθεση του 

Simons να τοποθετήσει νέο πρέσβη στην Αθήνα αποδεδειγμένα φίλο της Ελλάδας και 

σίγουρα κάποιον που δεν είχε καμία σχέση με τους κωνσταντινικούς κύκλους.
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από την ανάγκη να απολογείται για τις κατηγορίες της στρατιωτικής 
ενίσχυσης του κεμαλικού στρατού, ήταν η ίδια η παρουσία ή ακόμα και η 
φυσική απουσία από την Ελλάδα του Κωνσταντίνου –καθώς και άλλων 
παλαιών πρωταγωνιστών του Εθνικού Διχασμού και τότε σημαινόντων 
προσώπων της πολιτικής ζωής του τόπου– που αναζωπύρωνε αυτομάτως 
τις κατηγορίες περί γερμανοφιλίας. Ως εκ τούτου, οι τελευταίες δεν άργη-
σαν να καταστούν αναπόσπαστο κομμάτι του δημόσιου βίου, κυρίως της 
σφοδρής κομματικής αντιπαράθεσης της εποχής αλλά και ως ένα από τα 
αγαπημένα θέματα της καθημερινής αρθογραφίας και ιδιαίτερα της παρα-
πολιτικής των αθηναϊκών εφημερίδων.8

Ο Κωνσταντίνος εξακολουθούσε να ασκεί τη γοητεία του και να λαμβά-
νεται σοβαρά υπόψη στη χάραξη της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής, με 
τη διαφορά πως στον μεταπολεμικό κόσμο του Μεσοπολέμου οι ισορρο-
πίες είχαν άρδην μεταβληθεί, ενώ η ρευστότητα των ελληνικών πολιτικών 
πραγμάτων επέβαλε ιδιαίτερα προσεκτικούς χειρισμούς. Δεν μπορούσε 
όμως να αγνοηθεί και να διαγραφούν μονομιάς όσα ο τέως βασιλιάς είχε 
προσφέρει τα χρόνια του πολέμου και μόνο για χάρη πολλές φορές των 
αγαστών δυναστικών σχέσεων, υπηρεσίες για τις οποίες εξακολουθούσε 
να πληρώνει βαρύ τίμημα βρισκόμενος στη μόνιμη δυσμένεια των νικη-
τών. Για τους ίδιους πάνω κάτω λόγους το όνομα του Μεταξά βρισκόταν 
μονίμως ψηλά στις γερμανικές διπλωματικές σημειώσεις, συνήθως συνο-
δευόμενο από τη λέξη-χαρακτηρισμό «γερμανοφιλία», αλλά το ίδιο ψηλά 
και στον βενιζελικό Τύπο όπου συνολικά το κόμμα του δεν συγκροτούσε 
τίποτε περισσότερο παρά τη γνωστή «γερμανική ομάδα».9

Η γερμανοφιλία λοιπόν ως κλασική απόδειξη προδοτικής στάσης κατά 
το πρόσφατο παρελθόν αλλά και ως εργαλείο πολιτικής εξόντωσης στα 
χέρια του αρχηγετικού πολιτικού προσωπικού του μεταπολεμικού χρόνου 
ήταν ο κυρίαρχος συνδετικός κρίκος που δεν επέτρεπε στο παρόν να 
λειτουργήσει αυθύπαρκτα και να εξυπηρετήσει τις δικές του πολιτικοοικο-
νομικές και κοινωνικές ανάγκες χωρίς να ηγεμονεύεται από τα γεγονότα 
του πολέμου. Και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, όταν ο Εθνικός 
Διχασμός διατηρούσε ανέπαφο τόσο το ανάπτυγμά του στο χρόνο, όσο τις 
ιδεολογικές πολώσεις του και τις εδαφικές περιχαρακώσεις του, καθιστώ-
ντας δυσχερή ακόμη την επικοινωνία μεταξύ βενιζελικών και βασιλικών 
και αγεφύρωτη τη διάσταση μεταξύ Νέων Χωρών και Παλαιάς Ελλάδας.10 

8 Στράτος Ν. Δορδανάς, «Ειδήσεις από την Ελλάδα: Όψεις των ελληνο-γερμανικών 

σχέσεων τη δεκαετία του 1920», Βασίλης Κ. Γούναρης (επιμ.), Έθνος, κράτος και πολι-

τική. Μελέτες Νεοελληνικής Ιστορίας αφιερωμένες στον Γιάννη Σ. Κολιόπουλο, Θεσσα-

λονίκη 2009, σσ. 90-93, 96.

9 Στο ίδιο, σσ. 96-99.

10 Για τη γεωγραφική αντιστοίχηση της πολύπτυχης σύγκρουσης μεταξύ βενιζελικών και 
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Μακριά από τη γεμάτη παγίδες εσωστρεφή πολιτική ζωή που συνέχιζε να 

κινείται στους ρυθμούς των αιτιών του Διχασμού, η νέα Γερμανία προσ-

δοκούσε να μείνει στο περιθώριο αυτής της αντιπαράθεσης και να «ξανα-

κερδίσει την καρδιά του Έλληνα» και κατ’ επέκταση να καλύψει ένα μέρος 

του οικονομικού και πολιτιστικού προβαδίσματος που είχαν αποκτήσει οι 

νικητές της Αντάντ.

Για την ανάπτυξη ενός νέου γερμανόφιλου ρεύματος στην Ελλάδα, 

στην οποία αποφασιστική θα ήταν πλέον η συνεισφορά του χώρου του 

πνεύματος μέσω της ενεργοποίησης των πολιτιστικών ανταλλαγών,11 ιδιαί-

τερα δε με την επαναλειτουργία της γερμανικής αρχαιολογικής σχολής 

και των σχολείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,12 απαραίτητη προϋπόθεση 

ήταν η πρότερη αποδόμηση της γερμανόφιλης κληρονομιάς του πολέμου 

και όσων την είχαν αντιπροσωπεύσει ή καλύτερα η επιδέξια χρησιμοποί-

ησή της χωρίς κάθε φορά μαζί της να ανασύρονται από την επιθυμητή 

αφάνεια οι δυσάρεστες αναμνήσεις της παρελθοντικής αντιπαλότητας. 

Για να επιτευχθεί αυτό θα έπρεπε οι Νεοέλληνες να ιδωθούν με κατανό-

ηση και πραγματική θέληση προσέγγισης, μέσα από ένα πνεύμα γνωριμίας 

και αποδοχής του χαρακτήρα του λαού, καθώς και των ιδιαιτεροτήτων της 

χώρας. Διαφορετικά, δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρξει επαναπροσέγγιση 

αν συνέχιζαν να αντιμετωπίζονται με αρνητικό πρόσημο, ως ένας οπισθο-

δρομικός για παράδειγμα λαός, που στα λίγα χρόνια του κρατικού βίου του 

δεν είχε καταφέρει τίποτε. «Έναν λαό που κοιτάζει προς εμάς με θαυμασμό, 

δεν θα πρέπει κανείς να τον προσβάλλει» σημείωναν με νόημα καθηγη-

τές της γερμανικής αρχαιολογικής σχολής Αθηνών που είχαν επιστρατευ-

τεί στον αγώνα για την επανάκτηση της ελληνικής καρδιάς.13

Ο Τύπος στην προκειμένη περίπτωση προοριζόταν να διαδραματίσει 

αποφασιστικό ρόλο, με την υποσημείωση πως τα γαλλικά κονδύλια είχαν 

επιτελέσει τον στόχο τους όλο το προηγούμενο διάστημα της γερμανικής 

αναγκαστικής απουσίας. Ο επηρεασμός του ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα 

αλλά με ίδια μέσα και τους κατάλληλους χειρισμούς ήταν δυνατόν να αντι-

στραφεί το κλίμα προς όφελος των γερμανικών συμφερόντων. Πάντως ο 

φιλοβασιλικών βλ. ενδεικτικά, Γεώργιος Θ. Μαυρογορδάτος, Μελέτες και κείμενα για 

την περίοδο 1909-1940, Αθήνα-Κομοτηνή χ.χ.έ., σσ. 42-43.

11 PA AA, R 72691: „Aufzeichnung (Kulturelle Beziehungen zwischen Deutschland und 

Griechenland)“ και „Aufzeichnung über die Pfl ege der deutsch-griechischen Geistes-

Beziehungen in Athen 1924/1925“, Αριθ. 325, Αθήνα, 29 Μαΐου 1925. 

12 Fedra Koutsoukou, Die deutsche Kulturpolitik in Griechenland in der Zeit des National-

sozialismus (1933-1944), Βερολίνο 2008, σσ. 73-74.

13 PA AA, R 72613: Reichsamt für deutsche Einwanderung, Rückwanderung und Auswan-

derung (Reichswanderungsamt), an des Auswärtige Amt, „Abschrift “, B 4008/22 Gr., 

Βερολίνο, 18 Απριλίου 1922.
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βενιζελικός Τύπος και οι αντιδράσεις του ήταν το μέτρο που κατηύθυνε τις 

γερμανικές κινήσεις και ταυτόχρονα ο δείκτης του πολιτικού ρίσκου τους. 

Έτσι, όταν τέθηκε το θέμα της κυκλοφορίας και στην Ελλάδα μιας μεγά-

λης σειράς εγγράφων του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, η πρεσβεία 

στην Αθήνα αντιμετώπισε με μεγάλο σκεπτικισμό την αρχική πρόταση της 

δημοσίευσής τους σε συνέχειες στον Τύπο. Τα επιχειρήματα που πρόταξε 

για να την αναβάλλει αντλούνταν από το πρόσφατο παρελθόν και τις 

αντίστοιχες περιπέτειες που είχαν γνωρίσει οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας–

Γερμανίας: α) ο Στρέιτ ήταν εκτός Ελλάδας και ο καθηγητής Λάμπρος14 

νεκρός, ώστε έλειπε η προσωπικότητα εκείνη που θα μπορούσε να ενδι-

αφερθεί για αυτήν την έκδοση και κυρίως να επιδείξει την απαραίτητη 

«κατανόηση», β) τι σήμαινε το τελευταίο σημείο, δηλαδή η ανάγκη της 

κατανόησης, επεξηγούταν αμέσως παρακάτω, όταν η πρεσβεία επεσήμαινε 

τον κίνδυνο το συγκεκριμένο εγχείρημα να μετατραπεί τελικά σε μπού-

μερανγκ και να χρησιμοποιηθεί από βενιζελικούς δημοσιογράφους για 

προπαγανδιστικούς αντιγερμανικούς σκοπούς. Ελλείψει εγκρίτου προσώ-

που με κατανόηση πώς θα γινόταν χρηστή διαχείριση των λεπτών ζητημά-

των, μετά τη δημοσιοποίηση για παράδειγμα των εγγράφων που σχετίζο-

νταν με την αρνητική γερμανική στάση έναντι του Κρητικού Ζητήματος ή 

την τουρκόφιλη εξωτερική πολιτική του Βερολίνου; γ) μετά από τα παρα-

πάνω προτεινόταν οι τόμοι να περάσουν στα χέρια μόνο του Μεταξά, ο 

οποίος ως γνωστό είχε λάβει στρατιωτική παιδεία στο Βερολίνο και ήταν 

άριστος γνώστης της γερμανικής γλώσσας.15

Παρά τα κατά καιρούς –για χάρη περισσότερο του κομματικού διαγκω-

νισμού και της εσωτερικής κατανάλωσης– δημοσιεύματα και τις κινημα-

τογραφικές ταινίες –όταν δεν απαγορεύονταν ή δεν λογοκρίνονταν– που 

συνέδεαν πρόσωπα και καταστάσεις, τον πόλεμο και την υπαιτιότητά του 

με τη Γερμανία, η κοινή θέληση για τη σύσφιξη των οικονομικών σχέσεων 

και την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδι-

αφέροντος έτεινε να πρυτανεύσει στην άσκηση της εθνικής εξωτερικής 

14 Ο Κερκυραίος Σπυρίδων Λάμπρος (1851-1919), με σπουδές μεταξύ των άλλων στο 

Βερολίνο και τη Λειψία, από το πανεπιστήμιο της οποίας αναγορεύτηκε διδάκτορας, 

ήταν τακτικός καθηγητής της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διετέλεσε πρωθυ-

πουργός μεταξύ Σεπτεμβρίου 1916-Απριλίου 1917 και μετά την έκπτωση του Κωνστα-

ντίνου παραπέμφθηκε στο Ειδικό Δικαστήριο και εξορίστηκε. Πέθανε στην Αθήνα, 

όπου τελούσε σε κατ’ οίκο περιορισμό, τον Ιούλιο του 1919. 

15 PA AA, R 72613: Deutsche Gesandtschaft , „Überlassung der grossen Aktenpublikation 

des Auswärtigen Amts an hervorragende Zeitungen und Schrift steller des Auslandes“, 

Αριθ. 620, Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 1924. Για λόγους χρονικής εγγύτητας με τον πόλεμο 

η πρεσβεία αρνήθηκε να δώσει επίσης την καταρχήν συγκατάθεσή της για την ίδρυση 

ενός γερμανο-ελληνικού συνδέσμου στην Αθήνα.
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πολιτικής των δύο μερών, ακόμα και όταν αυτή ανατέθηκε σε δύο εκ των 

πρωταγωνιστών του Αʹ Παγκοσμίου Πολέμου, τον Χίντενμπουργκ (Paul 

von Hindenburg, 1847-1934) και τον Βενιζέλο. Τότε, η ταύτισή τους με τον 

αποφασιστικό ρόλο που είχαν διαδραματίσει κατά το παρελθόν δεν ήταν 

δυνατό να αποφευχθεί παρά μόνο εντέχνως να μετριαστεί στο πλαίσιο των 

γενικότερων ανοιγμάτων μεταξύ πρώην αντιπάλων αλλά και της εξελισσό-

μενης αναδιάταξης των συμμαχιών στην ευρωπαϊκή διπλωματική σκηνή. 

Υπό τον εύγλωττο τίτλο «Πώς αλλάσσουν οι καιροί…» η Πατρίς σχολί-

αζε την αναρρίχηση των δύο αντρών στην εξουσία και την πρόθεσή τους 

να συνεργαστούν για την εμπέδωση της ειρήνης και της διμερούς φιλίας, 

αφού προηγουμένως φρόντισε να κάνει αναδρομή στην πολεμική περίοδο, 

με έμφαση στα αντίστοιχα επιτεύγματα του Βενιζέλου: 

«[…] Εδώ κάτω εις την Ανατολήν το όνομα του αρχιστρατήγου 

των Γερμανικών λεγεώνων προυξένει τοιούτον δέος, ώστε 

να τρέμη οιοσδήποτε ιδεολόγος, όστις ήθελεν αποτολμήση 

να αμφισβητήση εκ των προτέρων το γέρας της νίκης εις 

τον εκλεκτόν αρχιστράτηγον της πανισχύρου Γερμανίας. 

Ένας μόνον πολιτικός ανήρ εν τη Ανατολή με απροκάλυπτον 

θάρρος και κατάφωρον αισιοδοξίαν εναντίον της γνώμης 

όλων των Γερμανοφίλων και Γερμανοφόβων και εναντίον της 

στρατιωτικής γνώμης του εν Αθήναις γαμβρού του Κάιζερ, 

προείδε, προείπε και προεκήρυξε την νίκην της ΙΔΕΑΣ εναντίον 

της σιδηροφράκτου ΥΛΗΣ, Αυτός υπήρξεν ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ο οποίος με πίστιν βιβλικού προφήτου ευρέθη 

εις την αναπόδραστον ανάγκην να ηγηθή μιας μικράς δρακός 

Ελλήνων πιστευόντων εις τας αγνάς του αρχηγού των ιδέας 

και να σταθή εις μιαν γωνίαν της Μακεδονίας αντιμέτωπος του 

πανισχύρου Γερμανικού μιλιταρισμού».16

Η αλήθεια είναι πως η εκλογή του Βενιζέλου τον Αύγουστο του 1928 

προκάλεσε αμηχανία και ως έναν βαθμό εκνευρισμό στο Βερολίνο και χρει-

άστηκαν συντονισμένες προσπάθειες τόσο από τον ίδιο τον πρωθυπουργό 

όσο και από άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους για να αμβλυνθούν οι 

δυσμενείς εντυπώσεις από την εξέλιξη αυτή και να μετριαστούν οι προκα-

ταλήψεις που συνόδευαν το όνομα του Βενιζέλου ως περίπου συνώνυμου 

του αντιγερμανικού πνεύματος. Αμέσως μετά τις εκλογές της 19ης Αυγού-

στου ο Έλληνας πρέσβης στο Βερολίνο αποδύθηκε σε έναν επικοινωνι-

16 Πατρίς (η κεφαλαιογράμματη γραφή στο κείμενο), στο PA AA, R 72616.
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ακό αγώνα δρόμου, έδωσε συνεντεύξεις σε μεγάλες γερμανικές εφημερί-

δες και συναντήθηκε με τον καγκελάριο Hermann Müller-Franken (SPD, 

1876-1931), διαβεβαιώνοντάς τον πως στο πρόσωπο του νέου Έλληνα 

πρωθυπουργού θα εύρισκε τον συμπαραστάτη για τη σύσφιξη των διμε-

ρών σχέσεων.17

Ό,τι λοιπόν σήμαινε για ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινής γνώμης 

και της πολιτικής αρχηγεσίας η εκδηλωμένη γερμανοφιλία κατά τη διάρ-

κεια του «Μεγάλου Πολέμου», ακριβώς το ίδιο αντιπροσώπευε για τη 

γερμανική πλευρά η γερμανοφοβία, με κύριο εκφραστή της τον Μεφιστο-

φελή της ελληνικής πολιτικής Βενιζέλο. Και όπως δεν μπορούσε να ξεχα-

στεί ο Κωνσταντίνος, ο Μεταξάς και οι άλλοι της γερμανόφιλης ομάδας, 

άλλο τόσο δεν μπορούσαν να διαγραφούν από τη δημόσια μνήμη και την 

πολιτική παρακαταθήκη του γερμανικού έθνους οι βενιζελικές ραδιουρ-

γίες που είχαν οδηγήσει την Ελλάδα στο στρατόπεδο της Αντάντ. Ακόμα 

και μετά το τέλος του Βʹ Παγκοσμίου Πολέμου η Δυτική Γερμανία έδειχνε 

να μην έχει ξεχάσει εκείνον που εργάστηκε εναντίον της Γερμανίας και την 

πολέμησε με πάθος, εξουδετερώνοντας τον γερμανόφιλο βασιλιά.18

Για δεκαετίες η εικόνα του εχθρού εξακολουθούσε να αντανακλά στους 

εθνικούς ετεροκαθορισμούς και να δηλητηριάζει το παρόν, μεταφέροντας 

αυτούσια τα αρνητικά πρόσημα του παρελθόντος. Η εκάστοτε χρονική 

συγκυρία συνιστούσε απλώς την αισιόδοξη παρένθεση σε όλες αυτές τις 

μεσοπολεμικές απόπειρες προσέγγισης, πριν ο νέος πόλεμος έρθει να ρίξει 

ακόμα πιο βαριά σκιά στις διμερείς σχέσεις, καθώς επέβαλε την εικόνα 

του εθνικά Άλλου ως εχθρού,19 επιβαρύνοντας συνολικά για δεκαετίες τη 

17 ΙΑΥΕ, 1928, φάκ. Α/ΙΙ: Légation de Grèce À Berlin, Αριθ. 2293, Βερολίνο, 24 Αυγούστου 

1928.                 

18 Hagen Fleischer, „Der lange Schatten des Krieges und die griechischen Kalenden der 

deutschen Diplomatie“, Chryssoula Kambas-Marilisa Mitsou (Hg.), Hellas verstehen. 

Deutsch-griechischer Kutlurtransfer im 20. Jahrhundert, Böhlau Verlang, Köln-Weimar-

Wien 2010, σσ. 206-208. Χαρακτηριστικότερη όλων ήταν η ομιλία του Γερμανού πρέσβη 

εν έτει 1963, όταν κληθείς από την ελληνική πλευρά στο καθιερωμένο μνημόσυνο στον 

τάφο του Βενιζέλου, δεν παρέλειψε να τον περιγράψει ως δεδηλωμένο εχθρό της Γερμα-

νίας κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, που υπέσκαψε τη θέση του βασιλιά 

και οδήγησε την Ελλάδα στην αγκάλη της Αντάντ. Μάλιστα η ταύτιση της προπολεμι-

κής με τη μεταπολεμική Γερμανία, των τότε Γερμανών και εκείνων της δεκαετίας του ’60 

είναι δηλωτική της ισχυρής αντανάκλασης του παρελθόντος στο παρόν, όπου τα γεγο-

νότα –ασχέτως του χρόνου εκδήλωσής τους– προσλαμβάνονται σε πληθυντικό αριθμό 

από την εθνική κοινότητα (στο ίδιο, σ. 207).

19 Για την εικόνα του Έλληνα μέσα από τα μάτια των Ναζί βλ. Χάγκεν Φλάισερ, «Η ναζι-

στική εικόνα για τους (Νεο-) Έλληνες και η αντιμετώπιση του άμαχου πληθυσμού από 

τις γερμανικές αρχές κατοχής», Βασίλης Κρεμμυδάς – Χρύσα Μαλτέζου – Νικόλαος 

Μ. Παναγιωτάκης (επιμ.), Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο, τόμ. 2, Ρέθυμνο 1986, σσ. 

369-394.
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μνήμη των κοινωνιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Άλλωστε, ποτέ κανείς πόλε-

μος δεν τερματίστηκε με την κατάπαυση του πυρός και την επίσημη λήξη 

του, καθώς οι συνέπειες της σύγκρουσης εκτείνονται σε βάθος χρόνου και 

επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις διαδικασίες διαμόρφωσης της μνήμης, 

κάτι που κατ’ επέκταση αντανακλά και στην ανασημασιοδότηση των εθνι-

κών ταυτοτήτων.20

Μια τέτοια παρένθετη περίοδο –όπως αποδείχτηκε περίτρανα στη 

συνέχεια– σηματοδοτούσε η επίσκεψη του Βενιζέλου στο Βερολίνο μεταξύ 

29ης και 1ης Οκτωβρίου 1929 και χαιρετίστηκε από αρκετές εφημερίδες ως ο 

εγκαίνιος λίθος μιας νέας αρχής, αν και δεν έλειψαν τα δεικτικά δημοσιεύ-

ματα με αναγωγές στο παρελθόν τόσο από Γερμανούς, όσο και από Έλλη-

νες δημοσιογράφους. Σύμφωνα μάλιστα με δελτίο του γραφείου Τύπου της 

ελληνικής πρεσβείας Βερολίνου: 

«Επί του σημείου τούτου δυνατόν να διερωτηθή τις αν οι 

Γερμανοί δημοσιογράφοι ελησμόνησαν πράγματι τα δια-

δραματισθέντα κατά τον μεγάλον πόλεμον μεταξύ της 

χώρας των και της Ελλάδος, ης ηγείτο τότε ο Βενιζέλος. Ή 

μήπως τα ηγνόησαν μόνον και μόνον εκ λόγων λεπτότητος 

επιβαλλομένης εκ της φιλοξενίας; Δεν συνέβη ούτε το έν ούτε 

το άλλο. Η μεγάλη πλειονότης των γερμανικών εφημερίδων 

αι οποίαι αφιέρωσαν άρθρα εις την επίσκεψιν του έλληνος 

πρωθυπουργού δεν απεσιώπησαν την κατά τον πόλεμον στάσιν 

του απέναντι της Γερμανίας, αλλά την ανέφερον κατά τρόπον 

ομολογουμένως λεπτόν έναντι του ξενιζομένου ως είδος 

βιογραφικής λεπτομερείας χωρίς να αφίνουν να διακρίνεται 

καμία μνησικακία».21

Στον αντίποδα, μέσω της γραφίδας κάποιου Έλληνα επιστολογράφου 

ονόματι Πετραλιά στην εθνικιστική εφημερίδα Tag εκφραζόταν η έκπληξη 

για το γεγονός πως τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών ερχόταν να συσφί-

ξει τώρα πλέον ο Βενιζέλος «που στον πόλεμο καταδίωξε τους εν Ελλάδι 

Γερμανούς με τη βοήθεια της ανταντικής αστυνομίας, που αποκάλεσε τους 

Γερμανούς βαρβάρους, στην ελληνική βουλή και που σε μια δίκη των Παρι-

20 Για τη μνήμη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τους τρόπους πρόσληψής της στο επίπεδο 

της δημόσιας ιστορίας βλ. Χάγκεν Φλάισερ, Οι πόλεμοι της μνήμης. Ο Β΄ Παγκόσμιος 

Πόλεμος στη δημόσια ιστορία, Αθήνα 2008.

21 ΙΑΥΕ, 1928, φάκ. Α/ΙΙ/α: Γραφείο Τύπου πρεσβείας Βερολίνου, ο γερμανικός Τύπος 

και η Ανατολή, «Η επίσκεψη του Βενιζέλου εις Βερολίνον, τα σχόλια του γερμανικού 

τύπου», Δελτίο αριθ. 48, Οκτώβριος 1929.
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σίων είπε: ‘Constantin n’ etait pas un germanophile, il etait un boche’». Από 

τη μεριά της, η εφημερίδα του Λαϊκού Κόμματος Magdeburgische Zeitung 

έγραφε άκρως κολακευτικά σχόλια για τον Βενιζέλο, σημειώνοντας παράλ-

ληλα πως ενώ στον πόλεμο ήταν αντίπαλος της Γερμανίας πλέον συγκα-

ταλεγόταν μεταξύ εκείνων που είχαν κατανοήσει την ανάγκη εκκαθάρισης 

του παρελθόντος.22

Κατά τη διάρκεια της βενιζελικής τετραετούς διακυβέρνησης ο Α΄ 

Παγκόσμιος Πόλεμος και η κληρονομιά του επανήλθαν εμφαντικά αλλά 

σε κάθε περίπτωση σποραδικά στο προσκήνιο της δημοσιότητας και 

του διπλωματικού ενδιαφέροντος, σε μια περίοδο που η οικονομία και η 

υπογραφή εμπορικών συμφωνιών είχαν ομολογουμένως την τιμητική τους. 

Αλλά δεν ήταν και η τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο. Η άνοδος των 

Εθνικοσοσιαλιστών στην εξουσία σηματοδότησε μια σημαντική αναθέρ-

μανση του ενδιαφέροντος για τη βαλκανική χερσόνησο και κατ’ επέκταση 

για την Ελλάδα και για τον λόγο αυτό το χιτλερικό καθεστώς επέστρεψε 

αναγκαστικά στον «Μεγάλο Πόλεμο» και αναπόφευκτα στους παραδοσι-

ακούς εχθρούς της Γερμανίας, για να βρει την άκρη του κομμένου νήματος 

και να ξετυλίξει στη συνέχεια το κουβάρι του μιλιταρισμού μέσω καταρ-

χήν της επεκτατικής οικονομικής πολιτικής. Σε μια επανάληψη της ιστο-

ρίας, οι ίδιοι πάνω κάτω Βαλκάνιοι που είχαν τεθεί αντίπαλοι του Κάιζερ 

βρέθηκαν και πάλι να πολεμούν στα πεδία των μαχών του Βʹ Παγκοσμίου 

Πολέμου εναντίον της Γερμανίας και εκείνοι που πριν δύο δεκαετίες είχαν 

προξενήσει στα στατικά χαρακώματα ποτάμια γερμανικού αίματος κλήθη-

καν να πληρώσουν βαρύ φόρο αίματος για την οικοδόμηση και τη μακρο-

ημέρευση της αυτοκρατορίας του Χίτλερ.

•

22 Στο ίδιο.

565Ελληνο-γερμανικές αναπαραστάσεις στον Μεσοπόλεμο



ΠΗΓΕΣ

Πρωτογενείς

1. ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών (ΙΑΥΕ), Αθήνα

1920, Α/5/ΙΙ, φάκ. 8, υποφάκ. 5

1928, φάκ. Α/ΙΙ, φάκ. Α/ΙΙ/α

2. ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PA AA), Βερολίνο

R 22405, 72613, 72616, 72691

Δευτερογενείς
Αλεξάτος Γεράσιμος, Οι Έλληνες του Γκαίρλιτς, 1916-1919, Θεσσαλονίκη 2010.

Δορδανάς Στράτος Ν., «Ειδήσεις από την Ελλάδα: Όψεις των ελληνο-γερμανι-

κών σχέσεων τη δεκαετία του 1920», Βασίλης Κ. Γούναρης (επιμ.), Έθνος, 

κράτος και πολιτική. Μελέτες Νεοελληνικής Ιστορίας αφιερωμένες στον 

Γιάννη Σ. Κολιόπουλο, Θεσσαλονίκη 2009, σσ. 87-113.

Φλάισερ Χάγκεν, «Η ναζιστική εικόνα για τους (Νεο-) Έλληνες και η αντιμετώ-

πιση του άμαχου πληθυσμού από τις γερμανικές αρχές κατοχής», Βασί-

λης Κρεμμυδάς – Χρύσα Μαλτέζου – Νικόλαος Μ. Παναγιωτάκης (επιμ.), 

Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο, τόμ. 2, Ρέθυμνο 1986, σσ. 369-394.

Φλάισερ Χάγκεν, Οι πόλεμοι της μνήμης. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στη δημόσια 

ιστορία, Αθήνα 2008.

Fleischer Hagen, „Der lange Schatten des Krieges und die griechischen Kalenden 

der deutschen Diplomatie“, Chryssoula Kambas – Marilisa Mitsou (Hg.), 

Hellas verstehen. Deutsch-griechischer Kutlurtransfer im 20. Jahrhundert, 

Böhlau Verlang, Köln–Weimar–Wien 2010, σσ. 205-240.

Koutsoukou Fedra, Die deutsche Kulturpolitik in Griechenland in der Zeit des Natio-

nalsozialismus (1933-1944), Βερολίνο 2008.

Μαυρογορδάτος Γεώργιος Θ., Μελέτες και κείμενα για την περίοδο 1909-1940, 

Αθήνα–Κομοτηνή χ.χ.έ.

Th anopulos Georgios I., Das deutsche Neugriechenland-Bild, 1918-1944, Μόναχο 

1987.

Εφημερίδες

Πατρίς, 1916

•

566 Στράτος Ν. Δορδανάς



Greek perceptions of the ‘good Italian’ and ‘bad German’ 

from invasion (1940) to the London Agreement (1953)

Jason Leech

I have started now, every time I go to Athens, to pester my fellow commuters 

on the proverbial Athens omnibus with a questionnaire which asks about 

their memory of the Second World War and their attitude towards the 

various participant nations. It is too early for any statistics but the voice of 

Greek collective memory recalls a narrative which goes something like this:

‘When the Fascists came upon us in 1940 with the armed 

forces of a nation six times our size, we defeated them 

roundly...Th en the Nazis came to the aid of their partners. 

We had not the material strength to withstand their 

overwhelming mechanized might. Th ey overran our land, 

and four terrible years of occupation caused the death by 

starvation of nearly 11% of our population, spread misery 

and disease, destroyed our industries, agriculture and 

communications, and left  the country in ruins’.1

Th is carefully-worded extract is not, of course, from an elderly gentleman 

I accosted but from a speech King Paul of Greece made in a tour of the 

United States in December 1953. Th is was the offi  cial narrative as Greece 

concluded the transition from ‘hot’ war to Cold War. It was worded to 

forget the national identities of Greece’s enemies and thus it formed the 

bridge between the narratives of preceding administrations and those of 

today’s parliamentarians. One gets the impression from the extract that 

the ‘Fascists’ were left  defeated in Albania and never made it into Greece. 

Th at is a far cry from the offi  cial statements made by either Emmanuel 

Tsouderos, Greece’s wartime Prime Minister in Exile, or his fi rst elected 

1 ‘Address of H.M. Th e King of the Hellenes to the Calvin Bullock Forum. New York, 2nd 

December 1953’ in Speeches Delivered by H.M. Th e King of the Hellenes during the State 

Visit to U.S.A. 28 Oct.-3 Dec. 1953 (Athens: Th e Greek National Institute, 1954), p.65-6. 

(My italics.)

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



successor in 1946, Konstandinos Tsaldaris. Th ey were both explicitly critical 
of Italy’s occupation record. Only a few months ago, however, I heard 
Philippos Petsalnikos, the Speaker of the Parliament, unashamedly remind 
Germany’s ambassadors (and his Greek voters) that ‘Greeks have forgiven 
but not forgotten’.2 Th e great irony, of course, was that he had forgotten 
something: the actions of Germany’s Italian (and Bulgarian) co-occupiers. 
By failing to qualify his remarks with any reference to those two countries, 
he proved that, in his mind, the responsibility for the ‘four terrible years of 
occupation’ were entirely German.

Th e way in which the identities of ‘Italians’ and ‘Germans’ evolved in 
Greek minds is extremely complex and I, personally, still have many, many 
unanswered questions, so, in my ticking 20 minutes, I would like to share 
with you my fi ndings and take you through my working hypothesis of how 
I believe the trauma of occupation healed in a surprisingly selective way: 
how the wounds infl icted by the Germans scarred visibly enough to be 
readily recalled whereas Italian atrocities receded into the murky depths 
of Greece’s collective memory and never made it into Petsalnikos’ own. If I 
end up asking more questions than I answer I hope that you will treat that 
as a springboard for discussion.

⁂

Where did the concept of the ‘good Italian’ originate? Th at, for sure, was 
Italy. Aft er the Italian capitulation in September 1943 and the switch to co-
belligerence the following month, whilst the Wehrmacht was still fi ghting 
the Allies, the Italian establishment was preparing for the time:

‘when it will be necessary to respond concretely to the 
recurring accusations of violence committed by our 
soldiers or [to] eventual designations of war criminals’.3 

Within a year, the conspiracy, aimed originally at saving the fully complicit 
Crown and the establishment from the impending wrath of international 
justice, would become the self-acquitting myth of the entire nation. Th e 
fervently nationalistic political climate of 1945, exacerbated by calls from 

2 Philippos Petsalnikos, the Speaker of the Parliament (Πρόεδρος της Βουλής) would 

speak words to this eff ect, if not verbatim, when he made his ‘opening remarks’ to a two-

day symposium entitled Landmarks of Greco-German Relations [Ορόσημα των Ελληνο-

Γερμανικών Σχέσεων] organised by the Goethe Institut, Athens during 16-17 April 2010.

3 As quoted by Filippo Focardi and Lutz Klinkhammer, ‘Th e question of Fascist Italy’s war 

crimes: the construction of a self-acquitting myth (1943-1948)’ in Journal of Modern 

Italian Studies, vol.9, no.3 (2004), p.341.
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Yugoslavia for the extradition of the Italian war criminals who had ravaged 

that country, encouraged an almost unanimous condemnation of Mussolini 

and the senior political cadres of the Fascist Party across the political 

spectrum and would urge the defence of national honour against foreign 

countries which, so it was argued, could not tell fascism and the Italian 

people apart.4 Condemnation of the few, therefore, for the lustration and 

unity of the rest. In this, Italy was no diff erent from other countries which 

wholeheartedly supported the Axis, such as Austria, or simply collaborated 

like France. But many Italian generals, like Mario Roatta, would go much 

further in blatantly denying war crimes under the Italian occupation: 

‘Italians as war criminals? At most one can admit to 

soldiers stealing a few chickens (or pigs) during battle 

without the knowledge of their superiors’.5

Even critics of fascism within the political Left  contrasted the ‘innate 

sense of humanity’ of the Italian soldiers who was ready to ‘alleviate the 

misery of the [occupied] population’ to the ‘cold, mechanical brutality’ of 

the ‘barbaric and uncivilised Teutonic robot’.6 Th is fabricated dichotomy, 

wittingly or unwittingly propounded, was the basis of a national consensus, 

leading to newspapers like Il Commento to portray the Italian occupation 

of Greece as an idyllic picture of perfect human understanding.7 Th e mere 

existence of this myth though was no reason for it to be believed by the 

population of an occupied country.

⁂

Indeed, until at least February 1947, when it signed the peace treaty with 

Italy (and Bulgaria), the Greek Government was diametrically opposed 

to this Italian version of Italy’s wartime conduct. At the Allied Atrocities 

Conference in London in January 1942, Prime Minister Emmanuel 

Tsouderos did not separate Greece’s occupiers into ‘good’ and ‘bad’:

‘Germans, Italians and Bulgars seem to have vied with 

one another in savagery in their several campaigns and 

4 Effi  e G. H. Pedaliu, ‘Britain and the “Hand-over” of Italian War Criminals to Yugo-

slavia, 1945-48’ in Journal of Contemporary History, vol.39, no.4, p.511ff ; Zacharias N. 

Tsirpanlis, ‘Th e Italian View of the 1940-41 War: Comparisons and Problems’ in Balkan 

Studies, vol. 23, no.1 (Salonica: Institute for Balkan Studies, 1982), p.29ff ; Italia Nuova 

(18 November 1944) as quoted by Focardi and Klinkhammer, ‘Construction of a self-

acquitting myth’, p.332.

5 As quoted by Focardi and Klinkhammer, ‘Construction of a self-acquitting myth’, p.339.

6 Gaetano Salvemini, as quoted by ibid., p.336.

7 Il Commento (16 April 1945) as quoted by ibid., p.336.
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spheres of infl uence’.8 
No special dispensation was made for Italy. If anything, when the 
Government-in-Exile republished the Ministry for Foreign Aff airs’ White 
Book later on in 1942, it highlighted the relationship between Greece and 
Italy as ‘thirty years’ of national antagonism and hostility ‘interspersed at 
rare and short-lived intervals with deceptive manifestations of friendship’.9 
Th e Italian capitulation aff ected nothing. In its 1946 publication on the 
‘atrocities of the invaders’ the National Hellenic Offi  ce for War Criminals 
gave over unmistakeably large sections to all three major invaders.10 Th e 
infamous German massacres at Kalavryta, Kommeno and Distomo are all 
mentioned; but so are the swathes of executions by Italian troops in the 
early months of 1943 across Kastoria and the plains of Th essaly.11 Th e Offi  ce 
for War Criminals writes, in fact, that the: 

‘destructive mania of the Italians...did not diff er at all from 
the German hordes that succeeded them in September 
1943. [Th e massacre at] Domenico, in eff ect, was nothing 
but the curtain rise of a tragedy that would continue at an 
ever faster pace’.12 

Working alongside the Offi  ce for War Criminals in this campaign for 
the international enlightenment of Greece’s plight and the securing of 
substantial reparations from the Paris Peace Conference was the Ministry 
for Reconstruction. Between 1946 and 1947, the Ministry published thirty-
fi ve books outlining in great detail the destruction caused by the occupying 
powers and the magnitude of the reconstruction eff ort.13 Th e Italians were 

8 M. Emmanuel Tsouderos, Greek White Paper: Axis Crimes in Greece. Memorandum 

submitted by M. Emmanuel Tsouderos, Prime Minister of Greece, at the Inter-Allied 

Conference at St. James’s palace, on January 13th, 1942, and addressed to all Allied and 

Friendly Governments (London: Keliher, Hudson & Kearns, [1942]), p.1.

9 Royal Greek Ministry for Foreign Aff airs, Th e Greek White Book: Diplomatic Documents 

relating to Italy’s Aggression against Greece (London: Hutchinson & Co., 1942), p.8, 5.

10 National Hellenic Offi  ce for War Criminals [Offi  ce National Hellénique des Criminels 

de Guerre], Th e Atrocities of the Four Invaders of Greece: Germans, Italians, Bulgari-

ans, Albanians [Les Atrocités des Quatre Envahisseurs de la Grèce: Allemands, Italiens, 

Bulgares, Albanais] (Athens: [n.p.], 1946): devoted 70 pages to Germans, 46 to Italians, 

45 to Bulgarians (and 27 to Albanians who were added to support the Government’s 

territorial claims to Northern Epirus).

11 Ibid., p.68 (Kalavryta: 12 December 1943, c.689 dead), p.64ff  (Kommeno: 16 August 

1943, 317 dead); p.71ff  (Distomo: 10 June 1944, 282 dead in broader area), p.98ff , p.106 

(Domenico: 16 February 1943, 105 houses destroyed, 115 dead plus 50 in surrounding 

area).

12 Ibid., pp.107-8.

13 Th ese books were declared to be ‘the defi nitive evidence admitted by the Greek State’: 
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heavily implicated. Th e Ministry calculated that they destroyed 110,000 

buildings with a pre-war value of $147,321,429.14 Added to that was the 

destruction of port facilities, shipping, rail infrastructure, rolling stock, 

waterworks, agriculture, etc. Th e total list of demands made of Italy, 

including pillaging, destruction, unpaid services and other (infl ated) 

balancing charges (such as reduction of GDP) brought the total to just 

over $6 billion (in 1938 values).15 Th e percentages of direct and indirect 

destruction were almost identical to Germany’s.16 In terms of human losses, 

the Italians are, again, stood on an equal footing with the Germans: 11,000 

for joint atrocities by Germans and Italians (30,000 for Bulgarians).17 (Th e 

300,000 who starved during the famines are a separate fi gure, unassigned 

to anyone in particular.)18 

Th e turning point in this highly consistent narrative – the point where 

shared blame began to lose balance – came at the Paris Peace Conference 

in the summer of 1946 when the British and Americans (particularly) 

made it clear that Italy could not be burdened with crushing reparations, 

especially when they (the Americans) were bankrolling Italy’s economy 

recovery and that Greece would have to make do with the Dodecanese and 

$100 million (paid in kind).19 It became no longer worthwhile for a ruined 

Constantine A. Doxiadis [Κωνσταντίνος Α. Δοξιάδης], Th e Sacrifi ces of Greece, Claims 

and Reparations in the Second World War. Ministry for Reconstruction Publica-

tion Series, no.19 [Θυσίες της Ελλάδος, Αιτήματα και Επανορθώσεις στον Β΄ Παγκό-

σμιο Πόλεμο. Σειρά Εκδόσεων του Υφυπουργείου Ανοικοδομήσεως, αρ.19] (Athens: 

Υφυπουργείο Ανοικοδομήσεως, 1947), p.7.

14 Constantine A. Doxiadis, Destruction of Towns and Villages in Greece. Series of Publi-

cations of the Ministry of Reconstruction, no.11 (Athens: Ministry of Reconstruction, 

1947), p.59. Th e 112 GRD/USD conversion can be worked out from p.63. Th e formula 

for working out the cost of destruction was explained in Doxiadis, Sacrifi ces of Greece, 

Claims and Reparations, no.19, p.43ff .

15 Doxiadis, Sacrifi ces of Greece, Claims and Reparations, no.19, p.75.

16 Ibid., p.77.

17 Constantine A. Doxiadis [Κωνσταντίνος Α. Δοξιάδης], Th e Sacrifi ces of Greece in the 

Second World War. Ministry for Reconstruction Publication Series, no.9 [Οι Θυσίες της 

Ελλάδος στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σειρά Εκδόσεων του Υφυπουργείου Ανοικο-

δομήσεως, αρ.9] (Athens: Υφυπουργείο Ανοικοδομήσεως, 1946), p.37.

18 Doxiadis, Sacrifi ces of Greece, Claims and Reparations, no.19, p.59.

19 Th e importance of the Paris Peace Conference to Greece’s post-war political and 

economic (let alone cultural) relationship with Italy is still best understood through 

the primary sources directly but the seminal works on the subject are Stephen G. Xydis, 

Greece and the Great Powers 1944-1947: Prelude to the ‘Truman Doctrine’ (Salonica: 

Institute of Balkan Studies, 1963) and Pericles H. Hristidis [Περικλής Χ. Χριστίδης], 

Diplomacy of the Unattainable: Greece at the Paris Peace Conference, 1946 [Διπλωματία 

του Ανέφικτου: Η Ελλάδα στη Συνδιάσκεψη για την Ειρήνη στο Παρίσι, 1946] (Salonica: 
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country dependent on foreign aid to vilify a pivotal domino piece in the 

Cold War, especially if that meant siding with Yugoslavia which had joined 

the other Eastern Bloc countries in denouncing the speeches and motions 

of the Greek Delegation.20 Greece changed course and a series of public 

gestures of rapprochement were made as well as, allegedly, other secret 

verbal agreements in which Greece abandoned her prosecutions of Italian 

war criminals.21 By 1953, King Paul could comfortably say that: 

‘[with Italy] a sister Mediterranean nation, our former 

bonds of friendship have been restored, and this is a 

source of joy to us’.22 

Diplomatic relations with (West) Germany would move in the same 

direction but not as straightforwardly. By May 1952, Prime Minister 

Sophocles Venizelos would lean on the Director of Public Prosecutions to 

stop calls for the extradition of German war criminals, declaring that:

‘a situation which has not the slightest chance of providing 

the right moral satisfaction to the national feeling and 

which instead becomes an obstacle to the development of 

the mutual interests of the countries concerned should be 

brought to a close as soon as possible’.23 

In the same year (1952), the government would relinquish jurisdiction 

over milder war crimes cases to West Germany as the judicial branch of the 

Greek government was pressed to resolve the issue of German war criminals 

‘quietly and discreetly’.24 More power would be handed over following the 

University Studio Press, 2009).

20 As above, but vide Hristidis, Diplomacy of the Unattainable, p.255ff  or Xydis, Greece and 

the Great Powers, p.295ff  for the beginning of the serious rupture between Yugoslavia 

and Greece.

21 Hagen Fleischer [Χάγκεν Φλάισερ], Wars of Memory: Th e Second World War in Public 

History [Οι Πόλεμοι της Μνήμης: Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στη Δημόσια Ιστορία], 2nd 

ed. (Athens: Εκδόσεις Νεφέλη, 2008), p.256.

22 ‘Address to the Calvin Bullock Forum’ in Speeches Delivered by King of Hellenes, p.69-

70. In contrast, Germany is only mentioned twice throughout the whole booklet, prob-

ably because friendly relations had not yet been entirely restored. Konrad Adenauer had 

only just been elected Chancellor and the offi  cial Greco-German rapprochement would 

begin the following year (1954) with mutual state visits by Adenauer and the Greek 

Prime Minister Alexandros Papagos.

23 Hagen Fleischer, ‘Ιστορία και Λογοκρισία στο Πνευματικό Ίδρυμα’ in Eleft hero-

typia [Ελευθεροτυπία] (7 April 2007) www.iospress.gr/ios2007/ios20070407.htm (last 

accessed: 31/10/10).

24 Public Law 2058, ‘On Measures of Pacifi cation’, aimed at the re-incorporation of Left -

wing forces into society but simultaneously made these arrangements: Dimitrios K. 

Apostolopoulos, ‘Greece and Germany in Postwar Europe: Th e Way towards Reconcili-
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Merten Aff air in 1957.25 Th e process was, therefore, much more protracted 

than with Italy. Moreover, the issue of reparations would be left  hanging. 

In February 1953, the Agreement on German External Debts was signed 

in London. It sought to get West Germany back on its feet by resolving 

the open question of Germany’s burgeoning debts to some 20-odd creditor 

nations (Greece included), but, I believe, that it ended up crystallising 

the Greco-German relationship in a state of limbo by deferring all war-

related debts (including reparations) until Germany was re-united and 

the fi nal peace settlement became possible.26 Educated opinion at the time 

saw the Agreement as a cancellation but, judging by the DM 115 million 

which Greece squeezed out of West Germany in 1960 as strictly limited 

reparations and the aid and loans obtained in the 1950s and 1960s, let alone 

the media furore of 2010, it is not entirely clear that the Government or 

public opinion felt it cancelled anything.27 Was the Greek Government 

playing the guilt card against West Germany? And was it stacking the 

deck with greater comparative guilt by agreeing with the Italian myth and 

holding the Germans entirely responsible? Th ese questions still puzzle me, 

but, irrespectively, it seems that the wounds which Germany infl icted on 

Greece were constantly picked at and never allowed to scab. 

⁂

Whilst the Government was duty-bound to serve the national interest, and 

the way in which it received the Italian myth was guided by contemporary 

politics, what informed popular memory is much more complicated. Let 

me try to deconstruct it using the same terms of reference as Petsalnikos, 

ation’ in Journal of Modern Greek Studies, vol.21 (2003), p.227.

25 Apostolopoulos, ‘Greece and Germany in Postwar Europe’, p.227f; for an overview of 

the Merten Aff air vide Susanne-Sophia Spiliotis, ‘“An Aff air of Politics, Not Justice”: Th e 

Merten Trial (1957-1959) and Greek-German Relations’ in Mark Mazower, Aft er the 

War was Over: Reconstructing the Family, Nation and State in Greece, 1943-1960 (Prince-

ton: Princeton University Press, 2000), pp.293-302.

26 Article 5 of the 1953 Agreement; J. L. Simpson, ‘Th e Agreement on German External 

Debts’ in Th e International and Comparative Law Quarterly, vol.6, no.3 (1957), pp.474-5.

27 H.J. Dernburg, ‘Some Basic Aspects of the German Debt Settlement’ in Th e Journal of 

Finance, vol.8, no.3 (1953), pp.298-9; Apostolopoulos, ‘Greece and Germany in Postwar 

Europe’, p.228. Where the money actually went is unclear but, according to one interpre-

tation, only Greek Jews were compensated: Georgios I. Mintsis [Γεώργιος Ι. Μίντσης], 

War Crimes and Reparation: Th e German Occupation in Greece. Th e claims for repara-

tions according to International Law [Εγκλήματα Πολέμου και Αποζημίωση: Η Γερμα-

νική Κατοχή στην Ελλάδα. Οι αξιώσεις αποζημιώσεως κατά το Διεθνές Δίκαιο] (Athens: 

Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998), p.107.
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which I mentioned at the start: forgetting and forgiveness.

‘Forgetting’ is the explanation we fi nd in Ioanna Tsatsou’s diary a few weeks 

aft er the Italian capitulation in September 1943: 

‘Th e Greeks forgot their Italian ordeals. Th ey opened 

their doors to them, hid them, took care of them. Now 

the common, primary enemy are the Germans’.28 

Indeed, for the last year of the Occupation, from September 1943 to October 

1944, the Germans were the visible face of occupation and the ‘ordeal’ 

endured by Tsatsou and her fellow Athenians might have been enough to 

bury memories of Italians under the greater German violence, and perhaps 

this was also true of the Cyclades and Dodecanese; but none of these areas 

suff ered from the Italians in the same way that the rest of mainland Greece 

did.29 From Etoloakarnania is heard a very diff erent view:

‘Th e Italians are considered one of the civilised peoples 

of Europe. And they are. However, it was Italians under 

a fascist regime who treated unarmed Greek citizens and 

offi  cers in a bestial, inhuman, sadistic way, before which 

pale the torments of the holy inquisition’.30 

In Th essaly there are memorials in town squares; the memory of their ordeal 

is set in stone in the physical landscape.31 Forgetting of Italian atrocities, 

therefore, seems geographically limited at best: easy to forget what you have 

not experienced; much harder if you have a constant reminder. 

Rather than a limited forgetting, could there have been a more widespread 

and deeper forgiveness of Italians than there was for Germans despite the 

proven similarity in their actions? Th e diary entries of Giorgos Th eotokas 

28 Ioanna Tsatsou [Ιωάννα Τσάτσου], Pages from the Occupation [Φύλλα Κατοχής] ([n.d.]; 

Athens: Εστία, 2007), p.118 (25 September 1943).

29 Sheila Lecoeur, Mussolini’s Greek Island: Fascism and the Italian Occupation of Syros 

in World War II (London: I.B. Tauris, 2009) has been justly praised for comprehen-

sively illuminating the mechanics of the Italian occupation on Syros and their societal 

consequences – the ‘economic impact of the distacco’ and the resulting famine on the 

island – as well as providing a cultural insight, but neither in her book nor in Nicho-

las Doumanis, Myth and Memory in the Mediterranean: Remembering Fascism’s Empire 

(Basingstoke: Macmillan, 1997) will you fi nd anything veering much from the narrative 

of Italian moderation for the simple reason that there was truly less brutality there to 

record.

30 Koulis Dikaiakos [Κούλη Δικαιάκου], Hostage in the Hands of the Fascists [Όμηρος στα 

Χέρια των Φασιστών] (Athens, [n.p.], 1953), pp.7-8. 

31 Lidia Santarelli, ‘Muted violence: Italian war crimes in occupied Greece’ in Journal of 

Modern Italian Studies, vol.9, no.3 (2004), p.295.
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suggest an instinctive forgiveness for the Italians – for the ‘people who 
resemble us’ – aft er their capitulation.32 His ‘conclusion on the double 
occupation’ was the now clichéd dichotomy that the harshness of the 
Germans was the product of their cold, mechanical nature, whereas the 
Italians could exhibit greater humanity and warmth towards individual 
Greeks.33 Th is ostensible diff erence between the Italian and German 
characters, not even the Government could deny. In a large footnote, 
entirely unnecessary, the Offi  ce for War Criminals felt compelled to point 
out that: 

‘if the Italians, by way of their exuberant Mediterranean 
nature, were capable of a very great individual cruelty in 
the heat of the moment…they possessed to a lesser degree 
than the Germans this science of organised barbarity: 
the methodically-perpetrated crime with imperturbable 
apathy in cold blood’.34

Th e implication was that only the Germans could perpetrate a Holocaust. 
Whether the Italians really rescued the Jews within their jurisdiction because 
of their greater humanity or because they were valuable bargaining chips 
in war-time negotiations with the Germans or for post-war exoneration is 
a moot point; but it was indisputable, even by the Offi  ce for War Criminals 
that the Italians ‘did not organise the systematic persecution of Israelites 
in Greece which only stigmatised the Germans’.35 And that was a legacy 

32 Giorgos Th eotokas [Γιώργος Θεοτοκάς], Journals, 1939-1953 [Τετράδια Ημερολογίου, 

1939-1953] (1987; Athens: Εστία, 2005), p.426 (11 September 1943): ‘Even though, for 

two years now, the whole populace was plotting against the Italians and threatening 

that once they left  they would sort them out, suddenly, as soon as they saw them fallen, 

they felt sorry for them. No one was harmed; in fact [the Italians] have been helped 

in every way. It’s as if, once weapons were laid down and the belligerent atmosphere 

between them and us dissipated, there rose to the surface some hidden solidarity with 

the “people who resemble us”’.

33 Ibid., p.430 (26 September 1943): Despite the ostensible diff erence in character, 

however, the Germanophile Th eotokas ascribes a diff erent value judgement to each 

people: ‘Th e Germans are much harder, but you feel that their harshness does not come 

from hate. It is cold, mechanical, the result of implementing some scientifi c plan which 

looks to achieve some abstract aim in which they believe...If you don’t irritate them, 

they don’t bother you [...but] if you raise a hand to them, shooting [follows]. Th e Italians 

showed more humanity, emotion, compassion, aff ection, but you incessantly felt their 

deep dislike of everything Greek...Th ey were petty, miserly, extremely strict about small 

things...Aft er the war [is over] I wouldn’t have any diffi  culty in striking up personal 

relations and friendships with the Germans, in fact I’d like to get to know them better, 

whereas with the Italians I feel a murky situation, mistrust, and that particular dislike 

which oft en divides close relatives’.

34 Offi  ce for War Criminals, Atrocities of the Four Invaders, pp.82-3, n.1.

35 Jonathan Steinberg, All or Nothing: Th e Axis and the Holocaust, 1941-1943 (1990; 
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which would live on well beyond the 1940s. Was this perceived diff erence 
in national character enough to shape the much broader dichotomy of 
‘good Italian’ and ‘bad German’ in collective memory? 

I want to fi nish with the experience of Kalavryta where, in December 1943, 
the Wehrmacht famously executed the village’s men folk and locked the 
women and children in the schoolhouse which was then set on fi re. Th ey 
escaped through the intervention of one of the troops. Th e Offi  ce for War 
Criminals correctly described this nameless hero as ‘an Austrian subaltern’ 
but when German aristocrat Ehrengard Schramm visited Kalavryta in 
1953, she heard the story with an Italian twist.36

‘How did an Italian come to be in the German Army,’ 
asked Schramm. ‘Italy was out of the war by then.’ 
‘Yes, yes, we know that,’ was the response. ‘He was Italian. 
No German could have done what he did.’37 

Were the Kalavrytans simply hostile towards Schramm? Th e rumour 
in Kalamata was that any German who went there might not come back 
alive.38 On the contrary, the village was still in ruins from the wars and its 
inhabitants felt that a German might achieve something. Th ey thought the 
Royal Court and Government in Athens were out of touch and the British 
were all promises.39 Th ey told Schramm that ‘there was no one in Kalavryta 
who would not gratefully accept help from Germany’.40 Th is was the most 
famous site of martyrdom in Greece. (Meanwhile, in Athens, ‘the Greco-
German honeymoon [was] in full swing’.41)

⁂

What are we to conclude from all this? 

Forgiveness and (then) forgetting are the central tenets in explaining the 

London: Routledge, 2002); cf. Davide Rodogno, Fascism’s European Empire: Italian 

Occupation during the Second World War (2003; Cambridge: Cambridge University 

Press, 2006), p.363-4; Offi  ce for War Criminals, Atrocities of the Four Invaders, p.83, n.1.

36 Offi  ce for War Criminals, Atrocities of the Four Invaders, p.69.

37 Ehrengard Schramm, A Bridge towards Greece: Meetings and experiences with survivors 

of German atrocities during the years 1941-1944 [Μία Γέφυρα προς την Ελλάδα: Συνα-

ντήσεις και εμπειρίες με επιζήσαντες των Γερμανικών βιαιοπραγιών κατά τα έτη 1941-

1944], with additions by Gottfried Schramm and Irene Vasos, trans. Maria Stamatopou-

lou-Blümlein [Μαρία Σταματοπούλου-Blümlein] (Athens: Ατραπός, 2004), p.50.

38 Ibid., pp.48-9.

39 Ibid., p.74.

40 Ibid., pp.60-1.

41 Th e British Foreign Offi  ce, as quoted by Fleischer, Wars of Memory, p.510.
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dichotomous recollection of the Italian and German occupations, both, 

originally, proven to be stained with Greek blood. Important also is the 

concept of national character, too frequently cited to be excluded from 

the equation. But is cultural proximity a determining factor? Do we more 

easily forgive those most similar to us? Or is the greater cultural similarity 

between the Greeks and Italians simply the most obvious explanation, to 

us, and to the contemporaries in Athens at the centre of the quick-fi re 

media and the heart of romanticised literary and historical production? 

Is it, I mean, the Athenian experience of occupation and its relative size 

and power compared to the nameless peasant in Th essaly what shaped the 

dominant narrative into this false dichotomy?42 Or was it rather just the 

timing – the order of forgiveness and the length which war wounds took 

to heal – which determined which was ultimately the most hurtful and 

memorable? 

I open these questions to the fl oor.

•

42 Th e best description, in a nutshell, of what a narrative is and how it comes about and 

survives, I found in Donald Sassoon, ‘Italy aft er Fascism: Th e Predicament of Dominant 

Narratives’ in Richard Bessel and Dirk Schumann (eds.), Life Aft er Death: Approaches 

to a Cultural and Social History of Europe During the 1940s and 1950s (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2003), pp.259-61: ‘National collectivities – like all collectiv-

ities – cannot exist without some shared sense of the past. Th ey tell and consume stories 

about themselves. Th ey explain who “we” are, what “our” history is. As in fairy tales, 

they evolve, and are challenged by other narratives. Some are dominant, hegemonic, and 

manifest; others are subordinate, dormant, and hidden. Groups within nations – parties, 

regions, ethnicities, churches – elaborate their own stories, confi rming of denying the 

dominant narrative, or simply coexisting with it. Th e confl ict is continuous, part of the 

life of modern nations...Th ese struggles are fought with unequal means. Th e domi-

nant historical narratives achieve their status because they are produced and promoted 

by dominant groups and by those entrusted with the task of diff using them. Politics 

and economics play a preponderant role because the construction of these narratives 

requires a disproportionate access to the means of circulating ideas. Politicians, journal-

ists, press magnates, those in charge of the mass media, but also educators, prestigious 

intellectuals, textbook writers, publishers, fi lmmakers, songwriters, and, occasionally, 

historians have a considerable advantage over those with reduced access...Belief does 

not necessarily make a narrative dominant. Dominance is not achieved by ensuring that 

everyone believes the truth. It is not a question of “brainwashing” by constant propa-

ganda. Dominance is acquired by preventing the emergence of other rival narratives or 

by discrediting them. Your story becomes truly dominant when it is “the only story in 

town”’.

577Greek perceptions of the ‘good Italian’ and ‘bad German’...
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La comunidad karakatchani en Bulgaria. 

Localización, identidad y costumbres

Diliana Ivanova Kovátcheva

La Península balcánica constituye, desde tiempos inmemoriales, un 

microcosmos ubicado al sureste de Europa donde han convivido, se han 

mezclado y, en ocasiones, enfrentado los diferentes pueblos que la compo-

nen, pueblos con sus respectivas costumbres, lenguas y religiones. Dentro 

de este crisol etno-cultural, Bulgaria ocupa un lugar central y destacado por 

la gran diversidad de comunidades étnicas que asimismo la componen. En 

su territorio conviven una veintena de estas comunidades de las que la más 

numerosa es la de los búlgaros (83,9% de la población), seguida por turcos 

(9,4%), romaníes (4,7%) y pomacos o búlgaros islamizados (1,6%). Los 

porcentajes restantes, muy minoritarios, se reparten entre las comunidades 

de rusos, armenios, sefardíes, ashkenazis, valacos, aromunes, gagauzos y la 

comunidad en la que se centra nuestro análisis, los karakatchani. Volver la 

mirada hacia estas minorías étnicas implica, en cierto modo, descubrir las 

raíces más profundas de las sociedades balcánicas actuales, ver su evolu-

ción y transformación hasta llegar a su estado actual.

Los karakatchani o sarakatsani (σαρακατσάνοι) son una comunidad 

étnica grecoparlante que habita los Balcanes desde, al menos, el principio 

del I milenio a.C. Aunque las fuentes históricas no confi rman con preci-

sión exacta su origen, la mayor parte de los investigadores está de acuerdo 

con esta datación cronológica. Los estudios lingüísticos, su organización 

socio-económica, cultura, folclore, creencias  y características antropoló-

gico-físicas la presentan como una de las comunidades más antiguas de la 

Península balcánica. La falta de documentos sobre su procedencia e histo-

ria nos priva de una visión más amplia y un análisis más completo,  vacío 

que puede tener un explicación dado el contexto histórico de los Balca-

nes y debido a los propios hábitos de la comunidad. Los karakatchani han 

vivido lejos de las grandes ciudades y entregados a su principal ocupación, 

el pastoreo ovino y la elaboración de productos lácteos. Su aislamiento, su 

nomadismo y su predominante cultura oral ayudan a explicar la falta de 

documentación sobre ellos. Es posible que en otras épocas se les haya cono-

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



cido con otro etnónimo y tenemos constancia de que en ocasiones se les ha 
identifi cado erróneamente con otros pueblos nómadas como los aromunes 
o los valacos (en búlgaro власи o, en griego Βλάχοι) que habitaban zonas 
vecinas a los territorios habitados por  karakatchani y también llevaban un 
modo de vida parecido. El término власи о, Βλάχος, que lleva a confusión, 
se menciona en las fuentes medievales a partir del siglo X para referirse 
a pastores nómadas, aunque no están étnicamente defi nidos, aludiendo 
tanto a población romanizada de la Península balcánica como а otras 
comunidades de pastores que por su actividad análoga con los karakatchani 
a veces se les ha incluido en este grupo. 

Las tesis sobre el origen helénico de los karakatchani son las más defen-
didas entre los investigadores, entre los que destaca el lingüista y etnógrafo 
danés Carsten Hoeg, el historiador y antropólogo inglés John K. Campbell1, 
los antropólogos griegos Angeliki Hadzimihali, Georges Kavadias2 o el 
etnógrafo serbio Branislav Kozhic. 

El antropólogo Georges Kavadias resume algunas de las teorías que 
gozan de más aceptación sobre la procedencia de los karakatchani en su 
estudio Pastores-nómadas del Mediterráneo: los sarakatsani de Grecia 
(1965):

1) Los sarakatsani serían descendientes directos de las tribus dorias que 
habitaban, hace 3.000 años, los territorios de la actual Grecia. Esta teoría 
está avalada por la mayoría de los  historiadores griegos y otros estudiosos 
europeos fi lohelenos.

2) Los sarakatchani serían una rama de los nómadas valacos, aromu-
nes y farserotas, helenizados  desde la edad media, y cristianizados durante 
la segunda mitad del siglo XVIII bajo la infl uencia del monje, misionero 
y mártir Cosme de Aitolia (que más tarde sería canonizado). En efecto, el 
habla actual de los sarakatsani conserva algunos vocablos y ciertos aspec-
tos de organización socio-política similar a los valacos: la unidad socio-
política se denominaba celnicat, y cada una de estas unidades era dirigida 
por un líder denominado celnic (en valaco) o tselingas (en griego). Esta 
teoría está avalada particularmente por estudiosos de ascendencia valaca 
como el historiador Nicolaie Iorga, los lingüistas Tache Papahagi y Th eodor 
Capidan, así como por historiador checo Konstantin Irechek, o el erudito  
austro-húngaro Lajos von Th alocy. 

3) Los sarakatsani  serían parte de los Yörük, población étnica nómada 
de origen turco, pero cristianizados. El estilo de vida nómada de los Yörük 

1 Campbell, John Kennedy, Honor, familia, y patrocinio: Un estudio de instituciones y de 

valores morales en una comunidad griega de la montaña, Oxford, 1964.

2 Kavadias, G., Pasteurs-Nomades Mediterranéens: Les Saracatsans de Grèce, Paris: 

Gauthier-Villars, 1965.
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y su hábitat llevaron al célebre etnógrafo y lingüista francés Arnold van 

Gennep a establecer un nexo de unión entre estos y los sarakatsani.

Aparte de estas tesis, recogidas por G. Kavadias, existe otra, respaldada 

sobre todo por los historiadores búlgaros como Hristo Gandev y Dimitar 

Ánguelov, que afi rman que los karakatchani son descendientes de la pobla-

ción autóctona de los Balcanes, en concreto de los tracios, ilirios y moesios 

que fueron helenizados, frente a valacos y aromunes, que fueron romaniza-

dos. Gandev opina que debido a su nomadismo parte de la población tracia, 

iliria y moesia se aísla de la masa eslavo-tracia. Ánguelov sostiene que los 

tracios helenizados y romanizados se separan en grupos étnicos indepen-

dientes, es decir, karakatchani y valacos, y con su retirada a las montañas 

durante la invasión de los eslavos quedan al margen de la eslavización. 

Después de exponer las teorías de los investigadores no podemos igno-

rar la opinión e incluso convicción de los propios karakatchani sobre su 

origen. Su teoría se basa ante todo en mitos y tradiciones que viven en la 

memoria colectiva; en la leyenda que sitúa la protopatria de los karakat-

chani en el monte Pindo, al norte de Grecia. Ésta asegura que es de la región 

montañosa de Ágrafa, en la prefectura de Ioánnina, en un lugar denomi-

nado Sirako, Sirakovo o Sarakatsanovo, de donde proceden los primeros 

karakatchani y que además es el lugar que da origen al gentilicio griego 

sarakatchani. Durante la ocupación otomana, prosigue la leyenda, a fi na-

les del siglo XVIII en Ioánnina se encontraba la corte del despótico Ali 

Pashá (Αλή Πασάς Τεπελενλής) quien era el monarca gobernante del terri-

torio europeo del Imperio otomano. Los karakatchani incapaces de sopor-

tar la política opresora de éste se rebelaron y por ello fueron salvajemente 

castigados. A consecuencia de esta masacre los karakatchani tuvieron que 

dejar su lugar de procedencia y buscar un nuevo modo de vida que halla-

ron en el pastoreo y por tanto en la vida trashumante. Muchas leyendas y 

canciones del folklore de los karakatchani rememoran la tristeza de la huida 

forzada  de su tierra natal. Como señal de este sentimiento, en su vesti-

menta tradicional predomina el color negro y por infl uencia del idioma 

turco su nombre, karakatchani, procedería del turco  “kara-”, “negro” y 

“-katchan”, “fugitivo”, cuyo gentilicio en búlgaro es karakatchan, o sea, los 

fugitivos vestidos de negro.

Durante el siglo XX los karakatchani han vivido dispersos por toda 

la Península Balcánica: Peloponeso, periferia de Tesalia, norte de Grecia, 

Bulgaria, Macedonia, Albania, Tracia oriental y Asia Menor. En la actuali-

dad se concentran entre Grecia y Bulgaria.

La mayor parte de los karakatchani poseen una conciencia nacional 

griega aunque existen notables diferencias respecto de aquella en lo cultu-
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ral. Su lengua actual es un dialecto del noreste de Grecia basado en el griego 
moderno, Ελληνικά, denominado “dialecto karakatchan” o “sarakatsa-
nika” que ha conservado muchos elementos arcaicos que no han sobre-
vivido en el griego moderno debido quizás al aislamiento inicial en que 
vivían, aunque con posterioridad la vida nómada les hizo tomar contacto 
con otros pueblos y a su vocabulario se van incorporando muchos extran-
jerismos. Los karakatchani pertenecen a la comunidad cristiana ortodoxa 
griega y participan de sus ritos, aunque en ceremoniales como los del casa-
miento o el entierro estos ritos cristianos están condimentados con tradi-
ciones y creencias precristianas. 

Tradicionalmente las migraciones de los karakatchani se iniciaban en 
abril, en víspera del día de San Jorge cuando se dirigían con sus rebaños 
hacía la montaña del Ródope, en Bulgaria, donde permanecían durante 
los meses de verano, hasta su regreso a Grecia a fi nales de octubre, coin-
cidiendo con el día de San Demetrio. Pero la fragmentación del Impe-
rio Otomano cambia de raíz la estructura política de los Balcanes lo que 
unido a las transformaciones económicas conlleva a unas restricciones y 
modifi caciones en las prácticas trashumantes. En el territorio de la Penín-
sula se crean estados independientes que vigilan sus fronteras e imponen 
medidas aduaneras. Durante algún tiempo los karakatchani podían seguir 
acudiendo anualmente a sus pastos de verano en un país y a los de invierno 
en otro, exentos de pagar derechos arancelarios, pero esta práctica se ve 
cada vez más obstaculizada. La introducción a principios del siglo XX de 
tasas  aduaneras, provoca una notable disminución de las migraciones. En 
1919  se corta la comunicación entre los pastizales montañosos de Bulga-
ria y los situados en territorio de Grecia, y los karakatchani se ven obliga-
dos a reorientar sus migraciones estacionales y restringir la ubicación de 
sus pastos en el territorio de uno sólo de estos dos países, Bulgaria o Grecia. 
Los que eligieron quedarse en Bulgaria siguen desplazándose en verano a 
los pastos montañosos de Rila, el Ródope y Stara planina y en invierno han 
encontrado nuevos pastos al sureste del país, cerca del Mar Negro, en las 
zonas de Burgas y Sozopol.     

El Instituto Nacional de Estadísticas búlgaro nos aporta los siguientes 
datos3 demográfi cos sobre la población karakatchan en Bulgaria:  

— en 1905 vivían en Bulgaria  6.128 karakatchani;
— en 1910, su número asciende a 7.251;
— en 1920, 6.412; 
— en 1956, 2.085; 

— en 1991, 5.144;

3 Пимпирева, Ж., Каракачаните в България, Международен център по проблемите 

на малцинствата и културните взаимодействия, София, 1998.
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— en 2006, 4.107 (Comité Nacional de cooperación en cuestiones 

étnicas y demográfi cas, Ministerio de Asuntos Interiores de Bulgaria).

Sin embargo, datos no ofi ciales de la Asociación Cultural y Educativa 

de los  Karakachani en Bulgaria, con sede en Sliven, afi rman que su comu-

nidad sumaba en el año 2007 entre 20.000 y 25.000 personas. En la región 

de Sliven, sonde se encuentra la mayor concentración demográfi ca de esta 

etnia viven alrededor de 6.000 karakatchani. Es muy difícil establecer un 

número exacto de esta población debido a su dispersión, hábitos de tras-

humancia y que a partir de 1936 muchos de ellos obtienen la nacionalidad 

búlgara.

En relación con su localización geográfi ca en territorio búlgaro existe 

un alto grado de concentración de la población  karakatchan en la cordi-

llera de los Balcanes, sobre todo, como hemos mencionado,  en la provin-

cia de Sliven, en poblaciones como Samuilovo, Borov Dol, Kotel y Karno-

bat. Hay también grupos importantes en las llanuras y valles del sur de esta 

cordillera, como en Kazanlak, Maglizh, Karlovo, Sopot, otros en las monta-

ñas de Rila, como Samokov y Dupnitza, y por último, al noreste de Bulgaria 

en ciudades como Berkovitza, Vurshetz, Montana y Vratsa.

El establecimiento del régimen comunista en Bulgaria en 1944, pone 

en marcha una política de abolición de la propiedad privada a favor de la 

nacionalización y afecta directamente a la forma de vida de los karakat-

chani. En 1954 un Decreto del Consejo de Ministros les obliga a estable-

cer su residencia en un lugar concreto y unos años más tarde, en 1958, sus 

rebaños fueron nacionalizados o confi scados por el Estado de forma que 

se llevó a cabo una irreparable agresión a la identidad nómada y pastoril 

de los karakatchani, arrebatándole la esencia de su vida desde hacía siglos, 

imponiéndoles la necesidad de buscar otras formas de sustento. 

Este obligado sedentarismo forzó a los karakatchani a vivir en ciudades 

y aldeas, a sustituir sus antiguas cabañas hechas de lana y paja, denomina-

das konáki, por casas de ladrillo. No obstante, los karakatchani conservaron 

la especifi cidad de su etnia codifi cada en sus ritos y costumbres, en su vesti-

menta, sus bailes y sus cantos. 

Las comunidades de karakatchani, establecidos en pueblos y ciudades 

lo hacen de forma compacta, a modo de barriada, o como les llaman ellos 

odzáki. La familia sigue desempeñando un papel primordial en la transmi-

sión de la cultura tradicional. Entre sus tradiciones destacan las celebracio-

nes cristianas del Día de San Jorge (Άγιος Γεώργιος), San Demetrio (Άγιος 

Δημήτριος) y sobre todo la Pascua. Los karakatchani son profundamente 

religiosos, aunque también creen en supersticiones como “el mal de ojo” 

o en espíritus panhelénicos (como el espíritu de los difuntos). Creen en la 
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magia y por ello llevan talismanes o para evitar el “mal de ojo” acuden a las 

curanderas búlgaras, expertas en realizar conjuros que se practican desde 

hace siglos, el más común consiste en fundir un trozo de plomo que una 

vez líquido se vierte en agua; dependiendo de la fi gura que se haya formado 

se hace la interpretación de dónde radica el mal de ojo y se aconseja cómo 

ahuyentarlo.

Una de las tradiciones que preserva mejor el espíritu ancestral de los 

karakatchani, por sus formas, detalles y fases es la celebración del casa-

miento. El conocido antropólogo y arqueólogo griego Aris Poulyanos, 

afi rma que en las obras de Homero y de Eurípides se describen elementos 

rituales que contienen el rito nupcial de los karakatchani, y que ha descu-

bierto en los cantos de Homero más de quinientas palabras que se siguen 

utilizando hoy en el habla karakatchan. 

Como hemos dicho más arriba, la familia constituye el núcleo social 

más importante que da sentido y orienta la vida de los karakatchani, y el 

desposorio tradicional karkatchan uno de los acontecimientos de más rele-

vancia entre sus tradiciones, uno de cuyos signifi cados es que los novios 

cambian de estatus social. Estos ceremoniales constituyen el aconteci-

miento que más días se prolonga dentro del calendario ritual-familiar. El 

día para la celebración del desposorio (shívazma) es elegido siguiendo 

creencias tradicionales y de acuerdo con el canon cristiano. La luna debe 

ser nueva o creciente para que se cumpla la plenitud en la futura familia. 

Para esta celebración se prefi eren los meses que tengan 31 días y se evitan 

el mes de noviembre (haménos) y los días de ayuno. Los mejores días de la 

semana se consideran miércoles, viernes y domingo. El desposorio se inicia 

en la casa de la muchacha, y el padre de la chica debe encontrarse fuera de 

la casa con tres o cinco parientes del muchacho sin que ella los vea. Tanto 

el grupo que  representa al novio como el de la novia llevan cada uno  un 

pañuelo esponsal de color rojo (shivomándulum) con monedas o un anillo 

atados en una punta, que intercambian mientras pronuncian el siguiente 

conjuro tocándose la barbilla: “Cuantos pelos en la barba, tantos años de 

vida.” Asimismo ambas partes llevan unas pequeñas bolsitas llenas de cara-

melos y en ocasiones botellas con rakía que mezclan mientas pronuncian la 

siguiente frase: “Así se juntan las dos familias.” Posteriormente se proclama 

el desposorio con un disparo. Llega la muchacha y besa la mano primero de 

su futuro suegro y después de su padre, y a los demás familiares del mucha-

cho presentes les reparte toallas, hecho que confi rma la aceptación de la 

boda por parte de la novia. La misma noche se culmina el desposorio en 

casa del novio y al fi nal del mismo la madre del muchacho regala toallas a 

todos los presentes. Después de este día el chico y la chica quedan declara-
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dos ofi cialmente novios (shivazhméni). El mismo día del compromiso se 

concreta la fecha de la boda propiamente dicha. Antes del casamiento el 

padre de la chica va a casa de su consuegro para llevarle una manzana con 

una moneda introducida en la pulpa,  dándole a entender que los preparati-

vos para la boda están listos. A partir de entonces comienzan a enviarse las 

invitaciones (kálezma) a familiares y amigos. Se asignan los padrinos, que 

suelen ser los padrinos del bautizo y se invita al abanderado (brátmus) que 

suele ser primo o amigo del novio. Con la preparación de los panes ritua-

les (pruzhímnia), comienzan los festejos, primero, un miércoles, en casa de 

la novia, y el viernes siguiente, en casa del novio. Durante la preparación 

del pan las mujeres entonan cantos específi cos. Otro momento muy impor-

tante es la confección, en casa de la novia, de la bandera nupcial (fl ámbu-

ras), hecha de un paño negro de lana ricamente adornado con hilo de oro 

en forma de cruz y decorado con monedas y cascabeles. El abanderado es el 

encargado de hacer el palo de la bandera que debe ser de madera de cornejo 

o de escaramujo para que la descendencia de la pareja sea sana como los 

frutos de estos dos arbustos. Cuando la bandera está lista todos comien-

zan a bailar joró, guiados por el abanderado. Al día siguiente se esceni-

fi ca en la casa de la novia la resistencia por parte de sus familiares a dejarla 

marchar, y la victoria por parte de los enviados del novio que fi nalmente 

resultan vencedores. Al poco llega el novio cubierto por un velo, acceso-

rio que desde principios del siglo XX dejó de utilizarse. Su vestimenta se 

compone de una especie de falda muy arrugada llamada  fustanela de color 

blanco que llega hasta las rodillas, faja negra, camisa blanca de mangas muy 

anchas y chaleco negro. El novio entra en la casa de la novia pero no se 

sienta con ella porque mujeres y hombres se encuentran en lugares sepa-

rados. Después de la cena siguen los bailes y canciones, y a medianoche 

la novia viste su traje nupcial que normalmente es negro adornado con 

ricos y coloridos bordados llamados limodéti. Asimismo lleva un delantal 

bordado con hilo de oro y un chal también ricamente bordado. La madre y 

las hermanas son las encargadas de peinar y arreglar la novia y cuando ya 

está peinada y vestida la cubren con un pañuelo rojo de lana. El suegro es el 

encargado de quitar este pañuelo y de ponerle otro, traído por él, adornado 

con monedas de oro. El cuñado de la novia es quien debe ponerle los zapa-

tos. En el zapato derecho introduce una moneda y vierte un poco de vino 

del que beben ambos, aunque el cuñado rociará desde su boca el vino sobre 

el rostro de la novia. Los familiares del novio le dan a la novia sus regalos 

y la novia besa la mano de todo aquel que se los ofrece. Mientras, el novio 

se dirige al lugar donde está el padre de la novia. Este le regala a su yerno 

una faja y lo lleva hasta la novia. Cuando se encuentran, el padre de la novia 
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junta sus manos y el novio aprovecha para la ocasión para cogerla, subirla a 

un caballo y llevársela. El casamiento (shtefánoma) tiene lugar en una igle-

sia, de camino hacia la casa del novio o en la propia casa de éste,  y a la cere-

monia no acude ningún familiar de la novia. Después de los festejos tiene 

lugar la primera noche de bodas y es la suegra la encargada de verifi car si 

la novia es virgen (kalá) o no lo es (den kalá). Si es virgen, el abanderado lo 

anuncia con un disparo y deshace la bandera. En cambio, si la novia no es 

virgen el suegro o la suegra lo dicen en voz alta, porque existe la creencia 

de que si lo ocultan sucederá una desgracia en la familia o con el ganado. 

La caída del régimen comunista y la democratización de Bulgaria a partir 

de 1989, permitió la plena restauración de los derechos de las minorías en 

el país. En diciembre de 1997 el Gobierno estableció un órgano especial 

llamado Consejo Nacional de Cuestiones étnicas y demográfi cas (actual-

mente denominado Consejo Nacional para la Cooperación de Nacionali-

dades y Cuestiones demográfi cas, cuyo lema es: “Unidad en la diversidad”) 

cuya tarea es coordinar la cooperación entre el gobierno, las instituciones 

y los ciudadanos búlgaros que pertenecen a minorías étnicas. Los princi-

pales objetivos de esta cooperación incluyen el fortalecimiento de la tole-

rancia étnica en el país, el seguimiento de las políticas de igualdad, velar 

por el derecho a que todos los ciudadanos sean respetados, y ayudar a la 

preservación y desarrollo de la cultura, identidad, religión, idioma, tradi-

ción y patrimonio cultural de las minorías en Bulgaria. Esta concienciación 

ha propiciado la creación de organizaciones culturales armenias, romaníes, 

turcas, sefardíes, rusas y de la comunidad karakachan. La Asociación cultu-

ral y educativa de los karakatchani en Bulgaria con sede en la ciudad de 

Sliven fue fundada el 27 de octubre de 1990, con el propósito de lograr 

varios objetivos:

• Establecer contactos entre los karakatchani tanto de Bulgaria como de 

fuera de sus fronteras

• Estudiar y promulgar su historia, idioma y folklore

• Fomentar asociaciones regionales en centros de población con presen-

cia notable de esta etnia (en la actualidad hay veinte)

• Organizar festivales anuales en los que además de entretenimientos 

se celebren reuniones científi cas y actividades de promoción de la 

cultura tradicional karakatchan

Al día de hoy podemos afi rmar que en gran parte estos objetivos se 

están cumpliendo, y más aún si nos referimos al éxito que está cosechando 

el Festival anual que la Asociación búlgara de karakatchani convoca anual-

mente en colaboración activa con la Federación griega de Sarakatsani. El 

hilo conductor de estos festejos es la presentación de este grupo étnico 
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como puente se cooperación y amistad entre dos países vecinos, Bulgaria 

y Grecia. A mediados de septiembre de 2010,  se ha celebrado en el paraje 

llamado Karandila, cerca de Silistra, el XIX Festival nacional karakatchan 

que conmemora el vigésimo aniversario de la fundación de la Asociación 

cultural y educativa de los karakatchani en Bulgaria. Con la asistencia de 

unas 4.000 personas se ha podido disfrutar de los bailes y cantos de este 

pueblo, además de la exposición titulada Los karakatchani: modo de vida y 

cultura, del pintor de Kazanluk, Nikola Zarov.

Concluiremos diciendo que los karakachani de Bulgaria, aunque poseen 

conciencia nacional griega se sienten integrados en la sociedad búlgara; 

su carácter griego no les ha impedido identifi car Bulgaria como su país de 

origen.

Como apunte fi nal añadiré que los recuerdos de mi infancia en la 

pequeña ciudad búlgara de Maglizh, ubicada en el llamado “valle de las 

rosas”, cuya capital es Kazanlak, me evocan a esta gente enigmática cuyas 

casas estaban al otro lado de la calle, frente a la casa de mi abuela, donde 

yo pasaba los veranos. Recuerdo sus semblantes de piel curtida por el sol, 

sus manos grandes y agrietadas, su vestimenta predominantemente negra 

y su habla, ininteligible para mí. Los recuerdo también como personas 

amables, trabajadoras y generosas, que venían a casa de mi abuela a reco-

ger las vainas secas de las alubias que daban como un manjar a sus ovejas 

ofreciendo a cambio leche o queso. Y entonces me preguntaba ¿por qué 

han venido a vivir aquí?, ¿por qué son diferentes a nosotros?, ¿qué idioma 

tan extraño hablan?, ¿por qué sólo crían ovejas?, ¿por qué los karakachani 

siempre visten de negro? Muchas preguntas que me han estimulado en el 

estudio de la historia, la vida y costumbres de estas personas.

•
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Θρησκευτικός λόγος και συλλογικές ταυτότητες





Χριστιανισμός και Ισλάμ στο δύον Βυζάντιο.

Κριτική παρουσίαση της θέσης του M. Balivet

Γεώργιος Δ. Παναγόπουλος
  

Όταν ο καθηγητής Balivet εξέδιδε το 1980 εκτενές άρθρο1 στο οποίο αντι-
παρέβαλλε ως συγκρίσιμο το όραμα περί εναρμονισμού Χριστιανισμού και 
Ισλάμ του σεΐχη Μπεντρεντίν από τη Σαμαβνά της Θράκης με αυτό του 
Έλληνα αυτοεξόριστου στην αναγεννησιακή Ιταλία Γεώργιου Τραπεζού-
ντιου, άρθρωνε σε εμβρυική μορφή μια συγκεκριμένη θέση για τη συνά-
ντηση της ελληνικής-βυζαντινής Ορθοδοξίας με τον τουρκομανικό ετερό-
δοξο Μουσουλμανισμό η οποία επρόκειτο να εκδιπλωθεί πλήρως μια 
περίπου δεκαπενταετία αργότερα με μια εκδοθείσα στην Κωνσταντινού-
πολη (1994) μονογραφία του, ο ουδέτερος τίτλος της οποίας «Romanie 
Byzantine et pays de Rum turc» επεξηγείται μόνον από τον σαφούς ιδεο-
λογικού προσανατολισμού υπότιτλο: Histoire d’un espece d’imbrication 
gréco-turque. Το ουσιαστικό imbrication, που δηλώνει τον τρόπο τοπο-
θέτησης κεραμιδιών μερικώς επικαλυπτομένων, υποδηλώνει εδώ επιπλέον 
τον τρόπο με τον οποίο ο Balivet αντιλαμβάνεται τη συγκρουσιακή εκείνη 
διαδικασία που μέσα σε περίπου δύο αιώνες οδήγησε, για να θυμηθούμε 
την έκφραση του καθηγητού Σπύρου Βρυώνη, στην τελευταία μεταβολή 
της εθνολογικής σύνθεσης στον χώρο της Εγγύς Ανατολής. Στόχος της 
παρούσας εισήγησης είναι η κριτική έκθεση της συγκεκριμένης επιστημο-
νικής θέσης. Προς το σκοπό αυτό στη συνέχεια θα εστιάσουμε την προσοχή 
μας σε τρεις θεματικούς κύκλους, όπως αυτοί ορίζονται από την προβλη-
ματολογία του Balivet: 1) το ελληνοτουρκικό συμβιωτικό φαινόμενο, 2) 
το συγκρητιστικό φαινόμενο σε σχέση με τα δερβισικά τάγματα και 3) τη 
θέση του Balivet περί ελληνοτουρκικού consensus. 

1. Συμβιωτικά φαινόμενα

Για τον Balivet η καταστροφή του ορθόδοξου βυζαντινού πολιτισμού 
της Μικράς Ασίας πρέπει να κατανοηθεί μάλλον με όρους συνάντησης, 

1 Deux partisans de la fusion relisieuses des Chretiens et des Musulmans au XVe siècle: 

Le Turc Bedreddin de Samavna et le Grec Georges des Trebizonde, Βυζαντινά 10 (1980) 

363-400. 

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



συμβιωτικότητας, δημιουργικής συνύπαρξης και πολιτισμικής συνέχειας. 
Δεν αρνούμαστε ότι όλα αυτά ανιχνεύονται στις πηγές ως σημαντικές 
εκφάνσεις της ύστερης ιστορίας του βυζαντινού μικρασιατικού χώρου· 
όμως αρκεί η παράθεση πλήθους σχετικών μαρτυριών για να συγκαλύ-
ψει τον τραγικό και πολυώδυνο για εκατομμύρια χριστιανικές υπάρξεις 
συγκρουσιακό χαρακτήρα αυτού που ο Balivet αποκάλεσε imbrication;  

Ας δούμε πρώτα τα φαινόμενα ωσμωτικής συνύπαρξης των ελληνό-
φωνων γηγενών με τους νεήλυδες Τουρκομάνους. Με την κατά κύματα 
εισβολή φύλων προερχομένων από την Κεντρική Ασία και το βόρειο Ιράν 
το σελτζουκικό κράτος και στη συνέχεια το οθωμανικό εμιράτο θα αποτε-
λέσουν μια ζώνη θρησκευτικού προσπολιτισμού μεταξύ των γηγενών 
χριστιανών και των εισβολέων2. Το φάσμα των θρησκευτικών δοξασιών 
είναι εξαιρετικά ευρύ: Ξεκινά, όπως ορθά ο Balivet (ένθ. αν., 90 και 101) 
σημειώνει επί τη βάσει μαρτυριών του καδή Αχμέντ της Νίγδης3, από τον 
αθεϊσμό και καταλήγει μέσα από εκδοχές Βουδισμού, Μαζδαϊσμού ακόμα 
και στη νεστοριανική εκδοχή του Χριστιανισμού, η οποία ως γνωστόν 
είχε διαδοθεί μέσω του ιρανικού υψιπέδου μέχρι τη Μογγολία και κατά 
πάσα πιθανότητα την Ιαπωνία. Ο Balivet αναφέρει ακόμα τη χαρακτη-
ριστική περίπτωση ενός εμίρη του Ερντζιντζάν, του Ταχαρτέν, ο οποίος 
είχε νυμφευθεί πριγκίπισσα από τους Μεγαλοκομνηνούς της Τραπεζού-
ντας· είτε υπό την επιρροή της συζύγου του, είτε λόγω χαλαρής θρησκευ-
τικής συνείδησης ο εμίρης, αναφέρεται, πίνει κρασί δημοσίως και γενικώς 
κινείται εντός μιας ατμόσφαιρας ελάχιστα ισλαμικής. Φαίνεται ότι και στη 
Σεβάστεια (Σίβας) του 14ου αι. ο μηχανισμός ωσμωτικής διάδρασης που 
θέτει σε λειτουργία η συνοίκηση ομάδων διαφορετικών ταυτοτήτων είχε 
οδηγήσει σε τέτοια χαλαρότητα το μουσουλμανικό στοιχείο της περιο-
χής, ώστε ο Καζβινί να παραπονείται ότι τα τζαμιά ήταν άδεια κατά την 
προσευχή της Παρασκευής.

Παραδόξως όμως ο Balivet μοιάζει να ξεχνά ή να παραθεωρεί ότι η 
κρίση θρησκευτικής και εθνοτικής ταυτότητας δεν αφορούσε τόσο τους 
εισβολείς, όσο τους κατακτημένους. Γιατί αν ο εμίρης του Ερντζινζτάν 
ανέπτυξε εντός χριστιανίζοντος περιγύρου οινικές ευαισθησίες ή αν ο 
ανατραφείς στην Κωνσταντινούπολη γιος του Βαγιαζήτ του Α΄ ζητούσε 
διαρκώς να βαπτισθεί χριστιανός, τούτο ουδόλως συνεπάγεται ή υπεμφαί-

2 M. BALIVET, Romanie byzantine et pays de Rum turc. Histoire d’un espace d’imbri-

cation gréco-turque, Istanbul 1994, 171· Γ. ΑΡΝΑΚΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Οι πρώτοι 

Οθωμανοί, Συμβολή στο πρόβλημα της πτώσης του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας 

(1282-1337), Αθήνα 22008, 161 και ΣΠ. ΒΡΥΩΝΗΣ, Ἡ παρακμὴ τοῦ μεσαιωνικού Ἑλλη-

νισμοῦ στὴ Μ. Ἀσία καὶ ἡ διαδικασία ἐξισλαμισμοῦ (11ος-15ος αἰώνας), ελλ. μτφρ. Κ. 

Γαλαπαριώτου, Ἀθήνα 1996, 329.

3 Ένθ. αν., 90 και 101.
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νει μια συνολική κρίση ταυτότητας σε σχέση με τον τουρκοϊσλαμικό παρά-

γοντα. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι ρηγματώσεις της θρησκευτικής 

συνείδησης των νεήλυδων Τουρκομάνων της Μικράς Ασίας οφείλονταν 

και στην όψιμη μεταστροφή τους στο Ισλάμ και κατ’ επέκταση στη φυσι-

ολογική επιβίωση στοιχείων του προγενέστερου ειδωλολατρικού-σαμανι-

κού υποβάθρου με κυρίαρχο το εγγενές στις μετακινούμενες τουρκομογ-

γολικές ορδές της Ευρασίας χαρακτηριστικό του συγκρητισμού και της 

θρησκευτικής ανεκτικότητας4. 

Πέραν τούτων είναι μεθοδολογικώς εσφαλμένο και επιστημονικώς 

ανεπίτρεπτο να παρατρέχει κανείς την ίδια στιγμή τη μακρά πορεία κατα-

στροφής που ακολούθησε, κατά την πρόσφορη έκφραση του Σπ. Βρυώνη5, 

η βυζαντινή Εκκλησία στη Μικρά Ασία και μαζί της ολόκληρος τελικά ο 

μικρασιατικός Ελληνισμός. Στα πρώτα στάδια της σελτζουκικής και στη 

συνέχεια της οθωμανικής επέκτασης οι καταστροφές και οι ερημώσεις είναι 

στην ημερήσια διάταξη· η ερήμωση πολλών ανθηρών κέντρων, ιδίως της 

Δυτικής Μικράς Ασίας (π.χ. Τράλλεις), είτε λόγω εσπευσμένης εγκατάλει-

ψής τους από τους κατοίκους τους είτε λόγω σφαγών, δεν αποτελούν περι-

στασιακά συμβάντα. Στις αρχές του 14ου αι. «οι περιοχές του Μαιάνδρου, 

του Καΰστρου και οι περιοχές του Μαγεδώνος ερημώθηκαν αμείλικτα και 

επανειλημμένα, καθώς και οι πόλεις Πριήνη, Μίλητος, Καρία, Αντιόχεια, 

Μελανούδιο». Τη διατύπωση παραθέσαμε αυτολεξεί από την ανωτέρω 

υποσημειωθείσα μελέτη του Σπ. Βρυώνη6, ο οποίος παραθέτει επιπροσθέ-

τως εκτεταμένο αλλά ελλιπή, όπως δηλώνει, κατάλογο πόλεων και χωριών 

«που καταστράφηκαν ή λεηλατήθηκαν και οι κάτοικοί τους αιχμαλωτίσθη-

καν ή σκοτώθηκαν»7. Ο Joseph Matuz8 μας πληροφορεί ότι η καταστροφή και 

4 Αρκεί εδώ να θυμηθούμε την ανοχή που επέδειξαν έναντι των χριστιανών οι Τάταροι 

κατακτητές της κιεβινής Ρωσίας, ιδίως κατά την προϊσλαμική-σαμανική περίοδο της 

ιστορίας τους. Βλ. А. В. КАРТАШЕФ, Очерки по истории Руской Церкви, том 1, 

Минск 2007, 289-291.  

5 Ένθ. αν., 311.

6 Ένθ. αν., 219. Πρβλ. DUCELLIER, ένθ. αν., 312· ειδικά για την Αδριανούπολη βλ. Πατρι-

αρχική συνοδική πράξη του Φεβρουαρίου 1389 σε FR. MIKLOSICH / IOS. MÜLLER, 

Acta et Diplomata Graeci medii aevi sacra et profana, tom. II, Vindobonae 1862, 130.

7 Ένθ. αν., 225. Την ίδια εικόνα μας δίνει έναν περίπου αιώνα μετά ο εν Κωνσταντινουπό-

λει ενδιατρίβων Λατίνος μοναχός Bartholomeo de Jano σε Επιστολή του που συνέταξε 

το 1438 (Epistola de credulitate Turcarum, PG 158, 1060). Βλ. ακόμα Δούκα, Historia 

byzantina, έκδ. Βόννης 1834, 135.

8 J. MATUZ, Das Osmanische Reich. Grundlinien seiner Geschichte, Darmstadt 1996, 

30· πρβλ. Ν. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, Η κατάκτηση της Μικράς Ασίας από τους Οθωμανούς 

Τούρκους, στο: Α. Γ. Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ / Ν. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, Ο ύστερος μεσαιωνικός 

κόσμος (11ος-16ος αιώνες). Βυζάντιο, Μεσαιωνική Δύση, Ανατολή και Ισλάμ, Βαλκάνια 

και Σλάβοι, Αθήνα 2007, 287-307, εδώ 292.  
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η ερήμωση της περιοχής γύρω από μια πόλη, δηλ. η μέθοδος της «καμένης 
γης», ήταν κάτι στο οποίο εξ ανάγκης κατέφευγε ο Οσμάν, αφού μη διαθέ-
τοντας πολιορκητικές μηχανές το μόνο αποτελεσματικό μέσο κατάκτησης 
οχυρωμένων θέσεων που διέθετε ήταν ο εξαναγκασμός των κατοίκων τους 
σε παράδοση μέσω του λιμού. Τα γεγονότα αυτά δεν εξωραΐζονται ούτε 
χάνουν τη βαρύτητά τους, επειδή, όπως ορθά υπενθυμίζει ο Balivet, άλλες 
πόλεις προτίμησαν την εκούσια παράδοση, ή επιμέρους Έλληνες πολιτι-
κοί και εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι επέλεξαν την ανοικτή ή συγκεκαλυμ-
μένη συνεργασία με τον εχθρό από διαφορετικά κίνητρα9, όπως στις αρχές 
του 13ου αι. ο βυζαντινός αξιωματούχος Μανουήλ Μαυροζώμης, ο οποίος 
συγγενεύει μέσω επιγαμίας με το σουλτάνο Καϊχοσρόη, για να καταλάβει 
τελικά ύπατο αξίωμα στο σελτζουκικό κράτος του Ικονίου, διατηρώντας τη 
χριστιανική του ταυτότητα. Εντούτοις είναι άξια μνείας η παρατήρηση του 
καθηγητή Stanford J. Shaw10, ότι στις απαρχές της Οθωμανικής εξάπλω-
σης ελάχιστοι Χριστιανοί είναι διατεθειμένοι να συνεργασθούν μαζί τους, 
πραγματικότητα που μεταβάλλεται μόνο στη συνέχεια, όταν το οσμανικό 
εμιράτο ισχυροποιείται, υποκαθιστά την αναιμική βυζαντινή διοίκηση και 
θέτει τέρμα στην αναρχία των ατέρμονων ενδοτουρκομανικών συγκρού-
σεων επιβάλλοντας, κατά τις οξυνούστατες παρατηρήσεις του Αρνάκη-
Γεωργιάδη11, την πολυπόθητη για τα μέλη μιας αγροτικής κοινωνίας διοικη-
τική τάξη και προστασία. Αν μάλιστα λάβει κανείς υπ’ όψη του ότι ήδη από 
τις αρχές του 14ου αι. οι μητροπόλεις και επισκοπές της Μικράς Ασίας περι-
έρχονται λόγω αρπαγής ή δήμευσης της περιουσίας τους από τους νέους 
κυρίαρχους σε κατάσταση αξιοθρήνητης πενίας, όπως σειρά ολόκληρη 
πατριαρχικών συνοδικών αποφάσεων επιβεβαιώνει, κατανοεί κανείς ευχε-
ρώς την αιτία των μαζικών προσχωρήσεων στο Ισλάμ που σημειώνονται. 
Και τούτο γιατί με την απώλεια της οικονομικής βάσης της μικρασιατι-
κής Εκκλησίας προς όφελος των νεοϊδρυθέντων θρησκευτικών και κοινω-
νικών ιδρυμάτων των Τούρκων, τα περίφημα βακούφια, αποδυναμώνεται 
καίρια η θεσμική οργάνωση των μητροπόλεων με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
για τη διαποίμανση του χριστιανικού πληρώματος· επιπλέον εξαρθρώνεται 
ταχύτατα το δίκτυο κοινωνικής μέριμνας (κατά το Μεσαίωνα δεν υφίστα-
ται κρατική κοινωνική μέριμνα· τις λειτουργίες αυτού που σήμερα αποκα-
λούμε κοινωνικό κράτος ασκούσε καθ’ ολοκληρίαν η Εκκλησία με την 

9 Π.χ. Φιλανθρωπινός, Νικόλαος Βούλγαρης (ο οποίος επέστρεψε στην πατρώα πίστη), 

Θεόδωρος Νεστόγκος, Θεόδωρος Άγγελος, Θεόδωρος Βατάτζης. BALIVET, ένθ. αν., 

46-49, 116· DUCELLIER, ένθ. αν., 315.

10 ST. J. SHAW, History of the Ottoman Empire and the Modern Turkey, vol. 1: Empire of 

the Gazis. Th e Rise and Decline of the Ottoman Empire 1280-1800, Cambridge 112002, 

15. 

11 Ένθ. αν., 166. 
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ίδρυση και συντήρηση νοσοκομείων, πτωχοκομείων, ξενώνων κ.λπ.) που 

συγκροτούσαν οι χριστιανικές επισκοπές σε όλο το εύρος του μικρασιατι-

κού χώρου. Μάζες ολόκληρες εξαθλιωμένων κατοίκων έρχονται αντιμέτω-

πες με το πιεστικό δίλημμα της προσφυγιάς ή της παραμονής στον τόπο 

τους, οπότε η προσχώρηση στην ιδεολογία και κυρίως στο κοινωνικοοι-

κονομικό πλαίσιο που ορίζει ο νικητής είναι η μόνη φυσική και υπαγορευ-

μένη από το ένστικτο αυτοσυντήρησης επιλογή για να αποφευχθεί η φυτό-

ζωη ύπαρξη ή η βιολογική εξαφάνιση. Ορθώς ο Άμαντος, παραπέμποντας 

και σε παρόμοια απόφανση του Κιοπρουλού, διατυπώνει τον ισχυρισμό 

ότι οι χριστιανικοί συνοικισμοί «εξισλαμίσθηκαν σταδιακά κατά το τέλος 

του 14ου αιώνα»12. Συναφώς αναφέρουμε την υπόθεση του Joseph Matuz13, 

ότι ένεκα της πλημμυρίδας των τουρκομανικών φύλων που κινήθηκαν 

ήδη από τα τριακοστά έτη του 13ου αιώνα προς Δυσμάς το τουρκικό στοι-

χείο θα πρέπει να υπερτερούσε πληθυσμιακά στη Μικρά Ασία ήδη προ της 

εμφάνισης των Οσμανλήδων. Όμως και έτσι ακόμα οι μνήμες της παλαιάς 

θρησκευτικής ταυτότητας δεν χάνονται: μαρτυρία του μοναχού Βαρλαάμ 

του Καλαβρού, γνωστού από την αντιπαράθεσή του με τον άγιο Γρηγόριο 

τον Παλαμά, μοιάζει να υπαινίσσεται ύπαρξη κρυπτοχριστιανών σε τέσσε-

ρις μη κατονομαζόμενες περαιτέρω πρώην βυζαντινές πόλεις της Μικράς 

Ασίας14. Μαρτυρία του Νικηφόρου Γρηγορά μας επιτρέπει τουλάχιστον να 

υποθέσουμε ότι νωρίτερα ακόμα κρυπτοχριστιανός υπήρξε ακόμα και ένας 

Σουλτάνος του σελτζουκικού κράτους του Ικονίου, ο Εζεντίν Καϊκάους Β΄ 

(1245-1249 και 1257-1260)15. Σε κάθε περίπτωση όμως η ύπαρξη κρυπτο-

χριστιανών βεβαιώνεται αναφορικά με τη Νίκαια περί τα μέσα του 14ου 

αιώνα από δύο Επιστολές (πιττάκια) του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωάννη 

Καλέκα16. Μεταγενέστερο κείμενο του γνωστού κατά τα άλλα ανθενωτι-

12 Κ. Ι. ΑΜΑΝΤΟΣ, Σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων. Από τον ενδέκατο αιώνα μέχρι το 

1821, Τόμος Α΄: Οι πόλεμοι των Τούρκων για κατάληψη των ελληνικών χωρών 1071-

1571, Αθήνα 22008, 58. Πρβλ. την απόφανση του F. W. HASLUCK, Christianity and 

Islam under the Sultans, vol. 1, Oxford 1929, 3. 

13 MATUZ, ένθ. αν., 21.

14 Βλ. A. DUCELLIER, Chrétiens d’Orient et Islam au Moyen Age, VIIe – XVe siècle, Paris 

1996, 314. Για τους κρυπτοχριστιανούς βλ. F. W. HASLUCK, Th e Chrypto-Christians 

of Trebzond, Th e Journal of Hellenic Studies 41, Part 2 (1921) 199-202 και την κλασική 

μελέτη του Κ. ΦΩΤΙΑΔΗ, Οι εξισλαμισμοί της Μικράς Ασίας και οι Κρυπτοχριστιανοί 

του Πόντου, Θεσσαλονίκη 32003.

15 DUCELLIER, ένθ. αν., 286· πρβλ. και Р. М. ШУКУРОВ, Иагупы: тюрская фамилиа 

на византийской службе, στο: Российская Академия Наук / Институт всеобщей 

Историй (επιμ.), Византийские Очерки, Αγία Πετρούπολη 2006, 205-229. 

16 FR. MIKLOSICH / IOS. MÜLLER, ένθ., αν., tom.1, Vindobonae 1860, 183-184 και 

197-198. Βλ. ανάλυση των μαρτυριών αυτών σε Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ἱστορία τοῦ 

Νέου Ἑλληνισμοῦ, τ. 1: Ἀρχὲς καὶ διαμόρφωσή του, Αθήνα 2001, 171-172. 
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κού Γεννάδιου Σχολάριου κάνει γενικώς λόγο για κρυπτοχριστιανούς αλλά 
και Νεομάρτυρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώτος εκ των Νεομαρτύρων, 
ο άγιος Θεόδωρος ο Νέος (της αριστοκρατικής οικογένειας των Γαβρά-
δων) ανήκει χρονολογικά ήδη στον 11ο αιώνα. Το στοιχείο αυτό, μεταξύ 
άλλων, παρέχει στον Βρυώνη το ενδόσιμο να ισχυρισθεί ότι «το φαινόμενο 
των Νεομαρτύρων απετέλεσε σημαντικό στοιχείο της ιστορίας της Ανατο-
λής από τον 11ο αιώνα και ύστερα»17. Τέλος, σύμφωνα με τον Ουζουντσα-
σιρλί18 σημαντικό ρόλο στην προαγωγή του εξισλαμισμού στα Βαλκάνια θα 
πρέπει να διαδραμάτισε και ο θεσμός του ντεβσιρμέ, του διαβόητου παιδο-
μαζώματος, τη φήμη του οποίου επείγεται να αποκαταστήσει, τουλάχιστον 
εν μέρει, όχι ο Balivet αλλά ο πολύς Ducellier19, ο οποίος παρουσιάζει την 
εν λόγω πρακτική ως μια πρώτης τάξεως ευκαιρία κοινωνικής ανόδου και 
καταξίωσης για τους άρρενες γόνους πτωχών χριστιανικών οικογενειών. 
Αντί άλλου σχολιασμού παραπέμπουμε για το θέμα στην κλασική γερμα-
νική μονογραφία της Παπούλια20.

Όμως και οι αυτές ακόμα οι κατ’ αρχήν ορθές διαπιστώσεις του Balivet, 
τις οποίες συναντάμε και στον κατά τα άλλα σημαντικότατο Γάλλο βυζα-
ντινολόγο Alain Ducellier, περί προθυμίας ακόμα και εκκλησιαστικών 
προσωπικοτήτων να συνεργασθούν με τους νέους επικυρίαρχους της 
Ανατολής, δεν πρέπει να συσκοτίζουν τη διαδικασία καταστροφής της 
βυζαντινής Εκκλησίας στη Μικρά Ασία, που κινήθηκε με γοργούς ρυθμούς.

2. Το φαινόμενο του πληθωρικού συγκρητισμού και οι ετερόδοξες 
μουσουλμανικές αδελφότητες

Το συγκρητιστικό φαινόμενο, αν και εμφανίζεται διαχρονικώς ως οιονεί 
αναφαίρετη ανθρωπολογική συνθήκη σχεδόν κάθε θρησκευτικής έκφρα-
σης, εντούτοις στη συνάφεια που μας απασχολεί, συνδέεται κυρίως με 
τη φυλετική ποικιλία των εισβολέων – ο Βρυώνης απαριθμεί μεταξύ των 
τουρκομανικών φύλων της εισβολής, Ογούζους, Κιπτσάκους, Μογγό-

17 Ένθ. αν., 321. Βλ. και E. Α. ZACHARIADOU, Th e Great Church in captivity 1453-1586, 

στο: M. ANGOLD (ed.), Th e Cambridge History of Christianity. Eastern Christianity, 

Cambridge 2008, 182, όπου και περαιτέρω βιβλιογραφία.  

18 Παρά ΑΡΝΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ένθ. αν., 151.

19 DUCELLIER, ένθ. αν., 351. πρβλ. την παρόμοια εκτίμηση στο: H. INALCIK / D. 

QUATAERT (ed.), An Economic and Social History of the Ottoman Empire, Vol. 1: 

1300-1600, Cambridge 52005, 16.

20 B. D. PAPOULIA, Ursprung und Wesen der “Knabenlese” im Osmanischen Reich 

(Süddosteuropäische Arbeiten, hrsg. M. Bernath), München 1963· πρβλ. Α. ΒΑΚΑ-

ΛΟΠΟΥΛΟΥ, Προβλήματα τῆς Ἱστορίας τοῦ παιδομαζώματος, Ἑλληνικὰ 13 (1954) 

274-293. 
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λους, Πατζινάκες, Τσαγκατάι από τις ορδές του Ταμερλάνου, Χουαρασμια-
νούς κ.ά.21· στη συνάφεια που μας απασχολεί όμως αναδύεται στο προσκή-
νιο κυρίως ως αποτέλεσμα της σωρευτικής δράσης ήδη από τις αρχές του 
13ου αι. είτε φορέων μυστικιστικών διδασκαλιών, όπως ο Ίμπν Αραμπί στο 
σελτζουκικό Ικόνιο είτε, κυρίως, ετερόδοξων μυστικιστικών αδελφοτή-
των, μεταξύ των οποίων καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι Μεβλεβήδες, 
οι Μπεκτασήδες, οι Καλαντάρ και η περίφημη αδελφότητα των Νέων, οι 
Αχήδες. 

Εν προκειμένω ο Balivet εστιάζει την προσοχή του στο ανοικτό πνεύμα 
πολλών Τουρκομάνων μπάμπα, καθώς και στην προθυμία μορφών του 
ισλαμικού μυστικισμού να συνδιαλεχθούν με τους χριστιανούς, όπως ο 
Ίμπν Αραμπί και ο Τζαλ αλ ουντιν Ρουμί τον 13ο αιώνα, ή ακόμα ο σεΐχης 
Μπεντρεντίν και ο μαθητής του Μπερκλυτσέ Μουσταφά στην καμπή 
μεταξύ 14ου και 15ου αιώνα, οι οποίοι ηγήθηκαν κοινωνικοπολιτικής επανα-
στάσεως (1415) κατά του οθωμανικού κατεστημένου απευθυνόμενοι προς 
ευόδωσή της και στους χριστιανούς.

Όσον αφορά ειδικότερα τις δερβισικές αδελφότητες περιοριζόμαστε 
στην ακόλουθη κριτική παρατήρηση: Ο Balivet αντιμετωπίζει τα ετερό-
δοξα μουσουλμανικά τάγματα ως φορείς ενός πνεύματος συμφιλίωσης και 
συνδιαλλαγής με το ντόπιο χριστιανικό στοιχείο, κάτι που πράγματι μοιά-
ζει να αληθεύει στην περίπτωση του τάγματος των οπαδών του ημιμυθι-
κού Χατζί Μπεκτάς, των Μπεκτασήδων22. Αυτοί οι τελευταίοι τόσο στις 
δοξασίες τους όσο και στο τελετουργικό τους παρουσίαζαν εκπλήσσου-
σες ομοιότητες με το αντίστοιχο της χριστιανικής Εκκλησίας – επιλεκτικά 
αναφέρουμε εδώ το μπεκτασικό αϊνισέμ ως αντίστοιχο του χριστιανι-
κού βαπτίσματος, το χρίσμα με ροδόνερο, το μπας οκουτμάκ, που παρέ-
πεμπε στη χριστιανική μετάνοια και εξομολόγηση και το ντουσκουνλούκ 
που θυμίζει το χριστιανικό αφορισμό. Ούτε ομοιότητες παρατηρούμενες 
σε ευρύτερο πλαίσιο μεταξύ του σουφικού μυστικισμού που είχε εμποτίσει 
την πρακτική πολλών ετερόδοξων αδελφοτήτων και της ορθόδοξης πνευ-
ματικότητας διαφωτίζουν την προβληματική μας: Το ότι για παράδειγμα 

21 Για τα προ-οθωμανικά τουρκικά φύλα βλ. Α. Γ. Κ. ΣΑΒΒΙΔΗ, Οι Τούρκοι και το Βυζά-

ντιο, Α΄: Προ-οθωμανικά φύλα στη Ασία και στα Βαλκάνια, Αθήνα 1996, in toto. Πρβλ. 

και  CL. CAHEN, Pre-Ottoman Turkey. A general survey of the material and spiritual 

culture and history c. 1071-1330, μτφρ. J. Jones-Williams, New York 1968, 35. 

22 Η προσωπικότητα του Χατζί Μπεκτάς καλύπτεται υπό αδιαφανούς πέπλου, με αποτέ-

λεσμα ελάχιστα πράγματα να μπορούν να ειπωθούν σχετικώς. Φαίνεται, έτσι, ότι οι 

Μπεκτασήδες αν δεν ταυτίζονται, όπως ισχυρίσθηκε ο HASLUCK (ένθ. αν., 160), τουλά-

χιστον συγκροτήθηκαν υπό την καθοριστική επιρροή των Χουρουφί μετά των οποίων 

εισχώρησαν στις τάξεις των Γενιτσάρων. Οι Χουρουφί, ειρήσθω εν παρόδω, άσκησαν 

ιδιαίτερη γοητεία στο νεαρό Μωάμεθ, το μετέπειτα Πορθητή. Πρβλ. FR. BABINGER, 

Mehmed der Eroberer: Weltenstürmer einer Zeitenwende, München 1987, 34.  

599Χριστιανισμός και Ισλάμ στο δύον Βυζάντιο (κατά τον Balivet)



οι σουφικές τεχνικές αυτοσυγκέντρωσης (π.χ. το Ντίκρ) συμπλησιάζουν 

παρεμφερείς εκδηλώσεις του ορθόδοξου μοναχισμού, δεν μας επιτρέπει να 

συνθεωρήσουμε, όπως κάνει ο Balivet, τον ορθόδοξο Ησυχασμό με τον 

ιρανοτουρκικό Σουφισμό ως φαινόμενα ευρισκόμενα σε σχέση άμεσης 

αιτιώδους συνάφειας. Το γεγονός ότι παραγνωρίζει την αρχαιότητα23 της 

ησυχαστικής εσωτερικής ή αυτενεργούμενης προσευχής είναι μία μόνο 

από τις ανακριβείς επισημάνσεις του που καθιστούν την ανωτέρω υπόθεσή 

του ανέρειστη. 

Όμως ο πληθωρικός συγκρητισμός του ετερόδοξου Ισλάμ, περί του 

οποίου προσάγει πληθώρα σχετικών μαρτυριών ο Hasluck24, δεν είναι 

αποτέλεσμα της τουρκικής κατάκτησης, αλλά αντίθετα θεμελιώδης 

συνθήκη πραγματοποίησής της25. Τα δερβισικά τάγματα χαρακτηρίζονταν 

πρωτίστως από έναν ασίγαστο προσηλυτιστικό ζήλο, τον οποίο συνδύα-

ζαν με έναν ελκυστικό για τη λαϊκή ψυχή μυστικισμό στην ιρανική σουφική 

εκδοχή του· η κατ’ αρχήν απροκατάληπτη προσέγγιση των Χριστιανών της 

Μικράς Ασίας, αλλά και παλαιότερα των ακόμα σαμάνων Τουρκομάνων 

του βορείου Ιράν, εκπηγάζει από τον ιερό ζήλο των ταγμάτων για διάδοση 

της πίστης τους. Η επισήμανση αυτή αποδεικνύεται πολλαπλώς. Σε περι-

πτώσεις δερβισικών ταγμάτων όπως αυτό των Καζαρουνίγια η μυστικι-

στική παράδοση συγχωνεύεται με τον πολεμικό ζήλο των γαζήδων ιερών 

μαχητών του Ισλάμ, με αποτέλεσμα οι Καζαρουνίγια να ασκήσουν σημα-

ντική επιρροή στους Τουρκομάνους αναφορικά με την οργάνωση του 

ιερού πολέμου26. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ταρίκα (=δρόμος, 

μέθοδος, τάγμα) των Καλανταρίγια (οι οποίοι όπως και οι Χαϊντάρι, αλλά 

και οι περίφημοι Αχήδες εντάσσονταν στην ευρύτερη ομάδα των Μπατι-

νίγια), στην οποία θα πρέπει να ανήκαν οι περισσότεροι από τους δερβί-

σηδες που κατέφυγαν στη Μικρά Ασία από το Τουρκεστάν και τη Μπου-

χάρα27. Εκτός από το αναρχικό πνεύμα, που εκφραζόταν ανάμεσα σε άλλα 

στον επιδεικτικό αντικομφορμισμό, στις διαρκείς περιπλανήσεις τους, το 

εκκεντρικό ντύσιμο και την περίεργη μουσική από νταούλια που συνό-

δευε την πορεία τους «έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ιστορική εξέλιξη της 

Μικράς Ασίας παρακινώντας» τους Τουρκομάνους μπάμπα να εξεγερθούν 

κατά της σελτζουκικής κυριαρχίας, αλλά και εξάπτοντας τον ζήλο τους για 

ιερό πόλεμο εναντίον των χριστιανών των συνοριακών περιοχών28.

23 Ένθ. αν., 147-48.

24 HASLUCK,  ένθ. αν., passim· πρβλ. ΒΡΥΩΝΗΣ, ένθ. αν., 573.

25 ΒΡΥΩΝΗΣ, ένθ. αν., 330.

26 ΒΡΥΩΝΗΣ, ένθ. αν., 327.

27 HASLUCK, ένθ. αν., 167.

28 Πρβλ. Ν. ΣΑΡΡΗ, Οσμανική πραγματικότητα. Συστημική παράθεση δομών και λειτουρ-
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Δεν πρέπει να λησμονήσουμε εδώ τους Αχήδες, οι οποίοι αν και δεν 

ταυτίζονται με τους δερβίσηδες, εντούτοις βρίσκονταν σε σχέση αλληλε-

πίδρασης με τους σούφι Μεβλεβήδες αλλά και τους Μπεκτασήδες29, και 

απετέλεσαν ένα εκπληκτικά πυκνό δίκτυο αδελφοτήτων Νέων, οι οποίες 

ασπάζονταν το μουσουλμανικό φουτουβά, την παράδοση ενός κώδικα 

τιμής γενναιότητας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Γρήγορα τα χάνια και οι 

ξενώνες που δημιούργησαν και συντηρούσαν αναδείχθηκαν σε ασυναγώ-

νιστους θεσμούς κοινωνικής πρόνοιας και βοήθειας προς τους ξένους και 

τους αδυνάτους. Το νεανικό σφρίγος, οι νυχτερινές μυστικιστικές συγκε-

ντρώσεις, τα κοινά ιδανικά της δικαιοσύνης και της γενναιότητας σφυρηλά-

τησαν δεσμούς μεγάλης αντοχής αλλά και απέσπασαν το γενικό θαυμασμό 

σε τέτοιο μάλιστα σημείο, ώστε ο Μαροκινός περιηγητής Ιμπν Μπατούτα 

να θεωρεί τον Αχή κάθε πόλης ως τον πραγματικό κυβερνήτη της30.        

Ήταν ακριβώς ο Οσμάν εκείνος από τους πολυάριθμους εμίρηδες της 

Μικράς Ασίας31 που κατάφερε να εκμεταλλευθεί το τεράστιο δυναμικό 

ισχύος που μπορούσε να εκλύσει και τελικά εξέλυσε ο επιδέξιος συνδυ-

ασμός του κώδικα τιμής των Αχήδων κυριάρχων των αστικών και ημια-

στικών χώρων με την τροφοδοτούμενη από τη μυστικιστική πνευματι-

κότητα των δερβίσηδων πολεμική ορμή των γαζήδων. Χρειάζεται εδώ 

ιδιαίτερη προσοχή: Ο Οσμάν και οι διάδοχοί του δεν εμφανίζονται απλώς 

ως γαζήδες, δηλ. ως κάποιοι ακόμα ιεροί πολεμιστές στην υπηρεσία του 

Ισλάμ· πολύ περισσότερο επιδιώκουν και εξασφαλίζουν την υποστήριξη 

των Αχήδων και των μετ’ αυτών συνδεόμενων δερβίσηδων, των πραγμα-

τικών εν τελική αναλύσει κυριάρχων της Ανατολίας μετά την κατάρρευση 

της σελτζουκικής διοίκησης και την ανάδυση του χαοτικού γεωπολιτικού 

κατακερματισμού σε μικρά τουρκομανικά εμιράτα. Έτσι ο Οσμάν παντρεύ-

εται την κόρη του Εντεμπαλί32, ενός πιθανόν Αχή και σε κάθε περίπτωση 

γιών, τ. 1: Το δεσποτικό κράτος, Αθήνα, χ.χ , 65.  

29 ΑΡΝΑΚΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ένθ. αν., 160.

30 ΒΡΥΩΝΗΣ, ένθ. αν, 325· ΜATUZ, ένθ. αν., 26· βλ. ακόμα ΣΑΡΡΗΣ, ένθ. αν., 59-60· 

και P. F. SUGAR, A History of East Central Europe, Vol V: Southeastern Europe under 

Ottoman Rule 1354-1804, Seattle/London 1996, 53. Κλασική για τους Αχήδες παραμέ-

νει η μελέτη του FR. TAESCHNER, Beiträge zur Geschichte der Achis in Anatolien, 

14-15 Jahrhundert, Zeitschrift  der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft  12 (1933), 

6-49, την οποία δεν μπόρεσα να συμβουλευτώ. 

31 Η πατριά του Οσμάν προήλθε, ως γνωστόν, από την τουρκομανική φυλή Κάγι. Για το 

πρόβλημα των απαρχών της οσμανικής ισχύος σε σχέση με τη φυλετική καταγωγή του 

Οσμάν βλ. C. KAFADAR, Between Two Worlds. Th e Construction of the Ottoman 

State, Berkeley et al., 35 επ., όπου και συνοψίζονται οι βασικές θέσεις των πρωτοπόρων 

ερευνητών του θέματος P. WITTEK και F. KÜPRÜLÜ.

32 ΑΡΝΑΚΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ένθ. αν., 153 και 160· MATUZ, ένθ. αν., 29-30· SUGAR, 

ένθ. αν., 12-13. Στην τελευταία μελέτη, ωστόσο, απαντώνται ενίοτε κάποιες ανακρί-
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μέλους των Μπατινίγια· τη διαδοχή του από το γιο του Ορχάν την επικυ-

ρώνουν οι τοπικοί Αχήδες33, οπότε δεν θα ήταν υπερβολικό εδώ να ισχυ-

ρισθούμε ότι οι πρώτοι Οθωμανοί δρουν ως εντολοδόχοι των Αχήδων. Ο 

πρωτότοκος γιος του Ορχάν Σουλεϊμάν, ο κατακτητής της Καλλίπολης, 

ήταν με βεβαιότητα μέλος της αδελφότητας των Νέων. Το ίδιο και ο δευτε-

ρότοκος γιος του Ορχάν και τελικά διάδοχός του στην ηγεσία των Οσμαν-

λήδων, Μουράτ· μάλιστα σε μια πρώιμη φάση έφερε τον τίτλο του Αχή 

μπάμπα και αργότερα του Αχή Μουσά (ανώτερος τίτλος). Η συνέπεια 

μάλιστα με την οποία οι πρώτοι αυτοί Οσμανλήδες χρηματοδοτούν την 

ίδρυση μοναστηριών της αδελφότητας σε περιοχές με μακραίωνη παρά-

δοση ορθόδοξης ησυχαστικής πνευματικότητας, όπως ο Όλυμπος της 

Βιθυνίας (το τουρκικό Ουλούκ Ντάγ) υπεμφαίνει το πόσο γρήγορα αντε-

λήφθησαν το αστείρευτο δυναμικό ιδεολογικού προσπολιτισμού που εμπε-

ριείχαν οι ετερόδοξες μουσουλμανικές αδελφότητες. Ακόμα και ο Ducel-

lier, ο οποίος κατά τα άλλα εναρμονίζει τις αναλύσεις του με αυτές του 

Balivet, αναγνωρίζει34 τελικά ότι η πνευματικότητα των ετερόδοξων αδελ-

φοτήτων λειτούργησε ως μέσο διευκόλυνσης της τουρκικής κατάκτησης35· 

αφήνει όμως ανοικτό, και ορθά καθ’ ημάς, το ερώτημα για το αν και κατά 

πόσο η πολιτική αξιοποίηση των Αχήδων από μέρους των πρώτων Οσμαν-

λήδων υπήρξε απόρροια γνήσιας αποδοχής του μηνύματός τους ή καθαρά 

τακτική κίνηση πολιτικού ρεαλισμού. 

Ας δούμε όμως σύντομα και την περίπτωση του περίφημου Ιμπν αλ 

Αραμπί, του ισπανοάραβα μυστικιστή φιλοσόφου, ο οποίος ενδιέτριψε 

στις αρχές του 13ου αι. στο Ικόνιο, επιδεικνύοντας ιδιαίτερο σεβασμό προς 

τον Ιησού φτάνοντας μάλιστα μέχρι του σημείου να νομιμοποιήσει την 

προσκύνηση της ιερής εικόνας του Χριστού από τους χριστιανούς36. Ακρι-

βώς τη δράση του Ιμπν αλ Αραμπί στο Ικόνιο στις αρχές του 13ου αι. επανει-

λημμένως προβάλλει ο Balivet ως την αναφαίρετη εκείνη κληρονομιά 
θρησκευτικής ανεκτικότητας που ώθησε έναν αιώνα αργότερα τον ισλαμι-
στή συνομιλητή του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στη Νίκαια να εκδηλώ-

βειες, όπως π.χ. ο παραλληλισμός των γαζήδων ισλαμιστών με τους χριστιανούς ακρί-

τες (σ. 11): Οι τελευταίοι εξομοιώνονται πλήρως με τους πρώτους και χαρακτηρίζονται 

ομοίως «μαχητές της πίστεως»· δίδεται έτσι η εντύπωση ότι η έννοια του «ιερού πολέ-

μου» είχε, όπως στο Ισλάμ, έτσι και Βυζάντιο μια θέση στο φαντασιακό αλλά και τη ζωή 

της χριστιανικής πολιτείας. Το ότι κάτι τέτοιο ίσταται μακράν της αληθείας, μόλις που 

χρειάζεται να σημειωθεί. Η έννοια του ιερού πολέμου ήταν για τους Βυζαντινούς όχι 

μόνο απαράδεκτη, αλλά και αυτοαντιφατική.

33 SHAW, ένθ. αν., 15· πρβλ. KAFADAR, ένθ. αν. 

34 DUCELLIER, ένθ. αν., 360.

35 ΒΡΥΩΝΗΣ, ένθ. αν., 334.

36 DUCELLIER, ένθ. αν., 357-358.
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σει ανεπιφύλακτα απέναντι στον ορθόδοξο Ησυχαστή το σεβασμό του για 
τον Ιησού (αν και όχι πίστη στη θεότητά του), αλλά και δύο αιώνες μετά 
το Θρακιώτη σεΐχη Μπεντρεντίν37 να οραματιστεί τη συνένωση χριστια-
νών και μουσουλμάνων σε μία πίστη. Αυτή όμως είναι η μία πλευρά του 
νομίσματος· η άλλη είναι ο απαραγνώριστος ιεραποστολικός ζήλος του 
Ιμπν Αραμπί, του οποίου οι ακραίες εκδηλώσεις κινούνται προδήλως στην 
επικράτεια της κυνικής περιφρόνησης, αν όχι της ανοικτής εχθρότητας, 
όπως πιστοποιεί η συμβουλή του Αραμπί στο Σελτζούκο Σουλτάνο Καϊκά-
ους Α΄, να αφαιρέσει τις καμπάνες από τις εκκλησίες, να καταπολεμήσει 
την απιστία και γενικώς να υποβάλλει τους χριστιανούς σε μεγάλη καταπί-
εση και εξευτελισμό38. Τη μαρτυρία αυτή περιέργως παρατρέχει όχι μόνο ο 
Balivet αλλά μοιάζει να υποτιμά και ο σημαντικότατος Γάλλος βυζαντινο-
λόγος A. Ducellier, ο οποίος μόνον en passant39 θα σημειώσει, χωρίς περαι-
τέρω αξιολόγηση, ότι ο Ιμπν Αραμπί εμφανίσθηκε σοκαρισμένος από τις 
δημόσιες εκδηλώσεις «απιστίας» των Χριστιανών στο Ικόνιο.  

3.  Ελληνο-τουρκικό consensus;

Η θεμελιώδης αντίληψη του Balivet40 για την «συνάντηση» Ελλήνων 
και Τούρκων μεταξύ 13ου και 15ου αι., η οποία διήκει της προμνησθείσας 
μονογραφίας του, επιτρέπεται να συνοψισθεί στο συμπέρασμα, ότι ήδη 
από το 13ο αιώνα μπορούμε να μιλάμε για ένα ελληνοτουρκικό consen-
sus το οποίο εμβαθύνθηκε προϊόντος του χρόνου και επισφραγίσθηκε με 
το γάμο συμφέροντος του 1453. Βέβαια η πορεία προς την ολοκλήρωση 
του «ευτυχούς» αυτού γεγονότος δεν ήταν ανέφελη. Όπως σημειώνει ο 
ερευνητής ήδη από το δεύτερο μισό του 14ου αιώνα οργανώνεται και δρα 
σε όλες τις βαθμίδες της βυζαντινής κοινωνίας ένα αληθινό φιλοτουρκικό 
κόμμα· εναντίον του μάχονται οι φιλοδυτικοί υποστηρικτές της Ενώσεως 
των Εκκλησιών προκειμένου η πολιορκημένη αυτοκρατορία να εξασφαλί-
σει στρατιωτική βοήθεια από την Ευρώπη.

Θα περιορισθούμε σε ένα σύντομο κριτικό σχολιασμό. Κατ’ αρχάς 

ουδείς αμφισβητεί τον πυρήνα αληθείας της ως άνω θέσης, η οποία, αν μη 

37 Ο Balivet, εκτός από το ανωτέρω υπομνησθέν άρθρο, έγραψε και ad hoc μελέτη: Islam 

mystique et revolution armee dans les Balkans Ottomans. Vie du Cheikh Bedreddin le 

«Hallaj des Turcs» (1358/59-1416), Istanbul 1995. Πρβλ. και όσα διαλαμβάνει σχετικώς 

ο ΣΑΡΡΗΣ, ένθ. αν., 139-146. Ο FR. BABINGER, ένθ. αν., 35, υπενθυμίζει ότι από την 

εποχή του Μπεντρεντίν μέχρι και τον 17ο αι. έκαναν συχνά την εμφάνισή τους ιεροκή-

ρυκες που προέβαλλαν στο λαό το όραμα της συγχώνευσης Χριστιανισμού και Ισλάμ. 

38 ΒΡΥΩΝΗΣ, ένθ. αν., 201 και 527.

39 Ένθ. αν., σ. 260-261.

40 Ένθ. αν., 91· DUCELLIER, ένθ. αν. 289.
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τι άλλο μοιάζει να πιστοποιείται από τη με διάφορες ευκαιρίες εξωτερι-
κευόμενη πεποίθηση ανώτατων παραγόντων της αυτοκρατορίας, κυρίως 
εκκλησιαστικών (ενδεικτικά υπομιμνήσκουμε την περίπτωση του Πατρι-
άρχου Νείλου41 και αυτή του Μεγάλου Λογοθέτη Λουκά Νοταρά), ότι η 
υποταγή στους Τούρκους είναι κατά πολύ προτιμότερη της εξ εσπερίας 
επιζητούμενης σωτηρίας, διότι έτσι μόνο μπορούσε να διασωθεί ανόθευτη 
η ορθόδοξη πίστη, την εγκατάλειψη της οποίας ως αντίτιμο για τη βοήθεια 
απαιτούσε αυτονοήτως ο πάπας. Πρόκειται για μία, ομολογουμένως, θεμε-
λιώδη παράμετρο της σκέψης και κυρίως της συμπεριφοράς όχι μόνο 
μεγάλου μέρους της βυζαντινής ελίτ, αλλά και του συνόλου σχεδόν του 
λαού επικεφαλής του οποίου φαίνεται ότι είχε τεθεί ο ησυχαστικός μονα-
χισμός. Το ότι η θέση αυτή αποτύπωνε μια αναγκαστική επιλογή επιβίω-
σης και αποκάλυπτε το βαθύ ρεαλισμό της εκκλησιαστικής κυρίως ηγεσίας 
του Βυζαντίου, αλλά και το αλάθητο, όπως αποδείχθηκε, ένστικτο αυτο-
συντήρησης του πληρώματος της Ορθόδοξης Ρωμηωσύνης, στο αιμάσσον 
σώμα της οποίας έχαιναν ακόμα οι πληγές από την τραυματική εμπειρία 
της πρώτης Αλώσεως και της Φραγκοκρατίας, εμείς τουλάχιστον δε θα το 
αμφισβητήσουμε· όμως από το σημείο αυτό μέχρι τον ισχυρισμό ότι εδώ 
έχουμε να κάνουμε με μια συναινετική διαδικασία που καταλήγει σε γάμο 
συμφέροντος ή, έστω, τον υπαινιγμό, ότι επρόκειτο για μια οιονεί αβία-
στη επιλογή στη βάση ενός συνειδητά θετικού ανοίγματος απέναντι σε 
έναν αντίπαλο ο οποίος αντιμετωπίσθηκε σχεδόν ως καλουδεχούμενος 
επισκέπτης και σε μια θρησκεία που γινόταν αποδεκτή ως το alter ego του 
Χριστιανισμού, υπάρχει απόσταση τεράστια και δυσδιάνυστη.

Πέραν όμως τούτου το σημαντικότερο, καθ’ ημάς, έγκειται στον ανεπί-
τρεπτα απλουστευτικό χαρακτήρα της ως ανωτέρω θέσης. Και για να 
έλθουμε πάραυτα in medias res: Εννοούμε με τούτα ότι η αντίληψη περί 
διχοτόμησης της βυζαντινής κοινωνίας σε δύο, υποτίθεται, στεγανά διακρι-
νόμενες παρατάξεις εκ της οποίας η μία έσπευδε, αγαλομένω ποδί, προς 
προϋπάντηση των Τούρκων κατακτητών για να προφυλάξει την Ορθο-
δοξία ή τα κεκτημένα της, ενώ η άλλη ίστατο αδημονούσα στα λιμάνια 
περιμένοντας να αφιχθούν με ποντιφική ευλογία οι βενετσιάνικες γαλέ-
ρες είναι εσφαλμένη, εδράζεται δε επί μερικής γνώσης των πηγών και της 
νεώτερης έρευνας, αγνοεί δε πλήρως τη δυναμική μιας κοινωνίας που 
βρίσκεται σε σύγχυση βιώνοντας αργά και επώδυνα μια αλλαγή πολιτι-
σμικού παραδείγματος. Ήδη από το 1954 ο Γερμανός βυζαντινολόγος Fr. 
Dölger είχε χαρτογραφήσει επί τη βάσει πηγαίων μαρτυριών το ιδεολο-
γικοπολιτικό χώρο του δύοντος Βυζαντίου περιγράφοντας αδρομερώς 

41 Βλ. το αποσταλέν στον πάπα Ουρβανό VΙ, κατά μήνα Σεπτέμβριο του 1384 Πιττάκιον, 

ed. FR. MIKLOSICH / IOS. MÜLLER, ένθ. αν., tom. II, Vindobonae 1862, 87.
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τέσσερα ρεύματα/τάσεις42. Ανάμεσα στα δύο άκρα των φιλενωτικών και 

των ανθενωτικών τοποθέτησε αφ’ ενός όσους, όπως ο Μανούηλ Β΄, επεδί-

ωξαν τη δυτική βοήθεια χωρίς ωστόσο να προτίθενται να προδώσουν 

την πατρώα πίστη, αφ’ ετέρου τους οπαδούς μιας ορθόδοξης αναγεννη-

τικής προσπάθειας όχι μόνο σε πνευματικό, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. 

Πρόκειται για την ιδέα της πανορθόδοξης συνεργασίας, πεπεισμένος 

εργάτης της οποίας αναδείχθηκε ο φίλος και μαθητής του αγίου Γρηγορίου 

του Παλαμά, άγιος Φιλόθεος Κόκκινος. Τέσσερα χρόνια πριν τον Dölger, 

ο δικός μας Ζακυθηνός είχε διατυπώσει μια παρεμφερή θέση, μιλώντας για 

την επιδίωξη του Φιλόθεου Κόκκινου αλλά και του Πατριάρχη Καλλίστου 

να συνενώσουν τις ορθόδοξες Εκκλησίες με στόχο τη συγκρότηση ενός 

ορθόδοξου συνασπισμού κρατών, ένα είδος ορθόδοξης αντιτουρκικής 

«σταυροφορίας»43. Στις άοκνες ενέργειες του Αγίου Φιλοθέου οφείλεται 

η σύσφιξη των σχέσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τα in partibus 

infi delium ευρισκόμενα πρεσβυγενή Πατριαρχεία της Ανατολής, η αποκα-

τάσταση των σχέσεων με την ορθόδοξη σερβική Αρχιεπισκοπή Πεκίου, 

καθώς και η ανάπτυξη εκκλησιαστικοπολιτικής δράσης στη Λιθουανία, 

την Πολωνία και τη Βλαχία. Ιδιαίτερης μνείας χρήζει όμως η δράση του 

αγίου Φιλοθέου στη ρωσική ηγεμονία της Μόσχας, στην οποία αναφερό-

μενος εκτενώς ο σύγχρονος Ρώσος ερευνητής Γελιάν Πρόχοροφ, παρουσι-

άζει τον άγιο Φιλόθεο ως κεντρική φιγούρα του «πολιτικού Ησυχασμού»44, 

η διάδοση του οποίου στη Ρωσία θα αποτελέσει τη βασική ανάπτυξη της 

ορθόδοξης αναγέννησης της χώρας αυτής και του λαού της. Ο Φιλόθεος, 

κατανοώντας σαφώς και τον ισλαμικό, αλλά και των εκ Δυσμών κίνδυνο, 

κατά την παρατήρηση του Ντ. Ομπολένσκι45, εργάζεται για την ενότητα 

της ρωσικής Εκκλησίας, η οποία κινδύνευε λόγω της δημιουργίας αυτόνο-

μης επισκοπής στην υπό λιθουανική κυριαρχία Ουκρανία· προς το σκοπό 

αυτό συνεργάζεται με εκκλησιαστικές προσωπικότητες όπως ο Γεώργιος 
Περδίκας (ειδικός συνεργάτης του Πατριάρχη για ρωσικά ζητήματα46, ο 

42 FR. DÖLGER, Politische und geistige Strömungen im sterbenden Byzanz, Jahrbuch der 

Österreichischen byzantinischen Gesellschaft  3 (1954) 3-18.

43 Δ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ, Ἰδεολογικαὶ συγκρούσεις εἰς τὴν πολιορκουμένην Κωνσαντινού-

πολιν, Νέα Ἑστία, τόμ. 47, τεύχ.  551 (1950), 794-799. Πρβλ. ВЛ. ПЕТРУНИН, Поли-

тический Исихасм и его традицин в социальной концепцин московского Патри-

архата, Αγία Πετρούπολη 2009, 49-51.

44 Г. М. ПРОХОРОВ, Некогда не народ а ныние народ Божий. Древняя Русь как исто-

рико културный феномен, Αγία Πετρούπολη 2010, 143. Πρβλ. ВЛ. ПЕТРУНИН, ένθ. 

αν., 31-46.

45 Παρά Г. М. ПРОХОРОВ, ένθ. αν., 145 υπ. 2.

46 Έτσι συμπεραίνουμε από την ανάλυση του ΑΝΤ.-ΑΙΜ. ΤΑΧΙΑΟΥ, Ἐπιδράσεις τοῦ 

Ἡσυχασμοῦ εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν πολιτικὴν ἐν Ρωσίᾳ, 1328-1406, Ἐν Θεσσαλονίκῃ 
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οποίος συνοδεύει στη Μόσχα το 1354 τον υποψήφιο για τον μητροπολι-

τικό θρόνο της Μόσχας άγιο Αλέξιο), αλλά και αργότερα ο άγιος Κυπρια-

νός Τσαμπλάκ, εξελληνισμένος Βούλγαρος, τον οποίο χειροτονεί το 1375 

μητροπολίτη Κιέβου. Εκ παραλλήλου προωθεί το κοινοβιακό ιδεώδες 

ευρισκόμενος σε επικοινωνία με τον άγιο Σέργιο του Ραντονιές, ηγετική 

φυσιογνωμία της ρωσικής ησυχαστικής αναγέννησης, και συνθέτει εκκλη-

σιαστικούς ύμνους και κανόνες ακόμα και για περιστάσεις αντιμετώπισης 

κινδύνου από αλλόδοξους εχθρούς. Όπως μάλιστα πιθανολογεί ο Πρόχο-

ροφ47, ο αναγραφόμενος στις σλαβονικές πηγές κανών «На пагание» θα 

πρέπει να ήταν μετάφραση κανόνα του αγίου Φιλοθέου, ο οποίος εψάλη 

από τους Ρώσους μοναχούς ως παράκληση προς το Θεό για τη νίκη του 

ρωσικού στρατού υπό τον Ντ. Ντοσκόη επί των Τατάρων στη μάχη του 

Κουλίκοβο το 1380· ο ίδιος ερευνητής υποστηρίζει ότι το ίδιο έκαναν οι 

oρθόδοξοι τόσο στην περίφημη μάχη του Κοσσυφοπεδίου το 1389, όσο και 

σε αυτή του Γκρύνβαλντ /Τάνενμπεργκ το 1410. Οι προσπάθειες των αγίων 

Φιλοθέου και Καλλίστου, ως γνωστόν, δεν καρποφόρησαν σε στρατιωτι-

κοπολιτικό επίπεδο· η επίδρασή τους όμως στην ισχυροποίηση της ορθό-

δοξης αυτοσυνειδησίας ήταν κάτι περισσότερο από ζωογόνος για τους 

λαούς των Βαλκανίων, που θα αντιμετώπιζαν τη μακραίωνη κυριαρχία 

αλλόπιστου δυνάστη, αλλά και της Ρωσίας, η οποία, πάντα κατά τις επιση-

μάνσεις του Πρόχοροφ, θα διανύσει τον 14ο και 15ο αι. την πλέον καρπο-

φόρο από πνευματική και πολιτισμική άποψη περίοδο της ιστορίας της48. 

Εν κατακλείδι: Τα ανωτέρω, πιθανόν, μας εκθέτουν στην επί υποκειμε-

νισμώ μομφή. Δεν είναι της παρούσης ο στοχασμός περί υπάρξεως ή μη 

επιστημονικής αντικειμενικότητας· αλλά αν αποτελεί νόθευση αυτού του 

τιμαλφούς της Νεωτερικότητας η ετοιμότητα να υποδεικνύεις απροκάλυ-

πτα τη φενάκη του ουδετερισμού, που συνεπάγεται η πολιτική ορθότητα 

και η μετ’ αυτής συνυφασμένη τάση να αμβλύνονται οι τραχιές γωνιώσεις 

της ιστορίας για να συγκαλύπτεται ή, ακόμα και να εξωραΐζεται η κακοή-

θειά της, τότε  ό,τι μόλις ειπώθηκε σίγουρα δεν είναι και ούτε φιλοδοξεί να 

είναι αντικειμενικό.   

Και επειδή τα μελετήματα του Balivet, παρά την αναντίρρητη σπου-

δαιότητα ουκ ολίγων πτυχών τους, δείχνουν να εγγράφονται στην τροχιά 

του τόσο αγαπητού στη γαλλική διανόηση ψευδοπασιφιστικού «αντι-

εθνοκεντρισμού», αντιπροτείνω εδώ μια προσέγγιση που εκκινά από τη 

βιωματική πεποίθηση ότι η βία είναι το υλικό από το οποίο δεν φτιάχνο-

1962, 50· Г. М. ПРОХОРОВ, ένθ. αν., 161-162· πρβλ. С. Ю. ЖИТЕНЕВ, История  

русского паломничества в X-XVII веках, Μόσχα 2007, 161 και 181.

47 ПРОХОРОВ, ένθ. αν., 146.

48 ПРОХОРОВ, ένθ. αν., 169.
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νται τα όνειρα, αλλά, φευ, ο εφιάλτης της ιστορίας, οπότε μόνον η ρεαλι-

στική αναγνώριση της ύπαρξης θυτών και θυμάτων καθώς και η στρά-

τευση ενάντια σε ό,τι συνεπάγεται η τραγική αυτή σχέση, δίνει τόπο στις 

δυνάμεις εκείνες, οι οποίες κατά μία απόρρητη θεία οικονομία, διασώζουν 

το ανθρώπινο πρόσωπο από την εξαχρείωση και προάγουν τον πολιτισμό.

Οι φίλοι κοιμούνται στην παραλία· κανείς δεν τους θυμάται. Δικαιοσύνη.

•
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Η δημιουργία δημόσιας ταυτότητας των Ευαγγελικών 

στην Ελλάδα μέσω της παιδείας από το 1821 και μετά.

Η εκπαιδευτική και εκδοτική δραστηριότητα 

των Διαμαρτυρομένων στην Ελλάδα

Σιδερής Παχουνδάκης

Η σημασία της εκπαίδευσης και των εκδόσεων στους Διαμαρτυρόμενους
Η σημασία που προσέδωσε η προτεσταντική μεταρρύθμιση στη γνώση, 

μέσω της εκπαίδευσης, των μεταφράσεων και των εκδόσεων, αποτελούν 

ενδεχομένως συστατικά στοιχεία του προτεσταντικού δόγματος και των 

προτεσταντικών εκκλησιών. Η γνώση θεωρήθηκε από τους Προτεστάντες 

το κλειδί που θα οδηγούσε, ατομικά αλλά και συλλογικά, τον άνθρωπο 

και την κοινωνία στην αναμόρφωσή τους, μία αναμόρφωση πρώτιστα 

θρησκευτική αλλά ταυτόχρονα πολιτική, οικονομική και ιδεολογική. Μέσα 

στην ιστορία, η Μεταρρύθμιση εκφράζει την αμφισβήτηση εκείνων των 

στρωμάτων που ήταν υπό την εξουσία του Πάπα, των αριστοκρατών και 

των αυτοκρατόρων. Η ανερχόμενη αστική τάξη, οι τοπικοί ηγεμόνες και ο 

λαός φαίνεται να βρίσκουν στη Μεταρρύθμιση την πίστη που τους εκφρά-

ζει κι ενδεχομένως την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ελπίδα αλλα-

γής της κατεστημένης κυρίαρχης ιδεολογίας. Σκοπός του Λούθηρου είναι ο 

Λόγος του Θεού να φθάσει στα λαϊκά στρώματα, να γίνει κατανοητός στη 

γλώσσα τους μέσω της κηρυκτικής Λατρείας και της μετάφρασης της Αγίας 

Γραφής. Μέχρι και την Αντιμεταρρύθμιση, η Καθολική Εκκλησία επέμενε 

να χρησιμοποιεί τη λατινική γλώσσα στη λατρεία, χωρίς να την ενδιαφέρει                      

–ενδεχομένως και σκόπιμα– εάν γίνεται κατανοητή από τους πιστούς. Με 

αυτό τον τρόπο ήλεγχε το λαό πολιτικά, οικονομικά και ιδεολογικά, διότι το 

απελευθερωτικό, κατά τους Προτεστάντες, μήνυμα της Αγίας Γραφής, δεν 

μπορούσε να κατανοηθεί και να εσωτερικευθεί από τον πιστό. 

Το να μένει ο λαός αμόρφωτος και υπό την εξουσία της διαμεσολάβη-

σης του ιερέα, εξυπηρετούσε το γενικότερο πολιτικό σκηνικό της Καθο-

λικής Εκκλησίας. Ο Λούθηρος με τη διδασκαλία του δίνει το έναυσμα 

στις μάζες να αμφισβητήσουν κάθε μορφή αυθεντίας, να αντιληφθούν ότι 

ο Λόγος του Θεού είναι προσιτός και σ’ αυτές και άρα απελευθερωτικός. 

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



Από την επισκοποκεντρική και εκκλησιολογική διδασκαλία της Καθολι-

κής Εκκλησίας, περνάμε στη χριστοκεντρική διδασκαλία του Λούθηρου, 

καθώς ο Χριστός προτυπώνει τον κοινωνικό επαναστάτη που αμφισβήτησε 

την εποχή του. Έτσι και η Μεταρρύθμιση αμφισβητεί την εποχή της, τοπο-

θετώντας το Χριστό ως κυρίαρχο πρόσωπο που αναγεννά και απελευθε-

ρώνει από το Νόμο. Η Μεταρρύθμιση δεν κάνει λόγο για μία θρησκευτική 

εμπειρική και μεταφυσική  εσωτερική γνώση αλλά για την κοσμική γνώση, 

η οποία θα δώσει τα κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία για την κατανό-

ηση και εσωτερίκευση του Λόγου του Θεού. Η μόρφωση γίνεται αξία με 

τη Μεταρρύθμιση και ταυτόχρονα φαίνεται να αποτελεί βασικό συστατικό 

της πίστης και της διδασκαλίας της. Οι πόλεις, που αρχίζουν να μετασχη-

ματίζονται σε αστικά κέντρα τα οποία θα φιλοξενήσουν τις πρώτες βιομη-

χανίες, θα αποτελέσουν έναν χώρο θρησκευτικής και ιδεολογικής διείσ-

δυσης των Προτεσταντών, οι οποίοι θα αναπτύξουν το εκπαιδευτικό και 

εκδοτικό τους έργο μέσα σ’ αυτές (Weber 2000). 

Με τη βιομηχανική επανάσταση άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο της ανθρώπι-

νης ιστορίας, σχετιζόμενο άμεσα με το Διαφωτισμό και τη Μεταρρύθμιση. 

Μετά τις πρώτες εγκαταστάσεις πληθυσμών στις πόλεις για μισθωτή εργα-

σία σε βιομηχανίες και μεταποιητικές επιχειρήσεις, άρχισαν από την τότε 

αναδυόμενη αστική τάξη να επικρατούν και σταδιακά να γίνονται κυρί-

αρχες αντιλήψεις σχετικά με την ανωτερότητα της πόλης έναντι της υπαί-

θρου, τις οποίες σε σημαντικό βαθμό καθόρισαν όχι μόνο η καπιταλιστική 

οικονομία, αλλά και οι ιδέες της Μεταρρύθμισης και του Διαφωτισμού, 

που είχαν ως κοινή συνισταμένη τον ουμανισμό. Πρακτικές και αντιλήψεις 

που χαρακτηρίζουν σ’ ένα μεγάλο βαθμό την κοινωνία της πόλης είναι η 

καπιταλιστική οικονομία, η ορθολογική συστηματική εργασία, ο «χριστια-

νικός  προτεσταντισμός» της, η «ευσέβεια», η «ατομικότητα» και το αξίωμα 

της μόρφωσης, σε αντίθεση με τις κοινωνίες της υπαίθρου, που βασίζονται 

περισσότερο στη γεωργική οικονομία, η οποία συνδεόταν με δεισιδαιμονι-

κές αντιλήψεις για τη φύση, για τη μη ορθολογική εργασία, τη συλλογική 

συνείδησή τους, τις ελάχιστες ή ανύπαρκτες ευκαιρίες μόρφωσης. 

Η Μεταρρύθμιση ιστορικά ταυτίστηκε και στήριξε το νέο status quo 

των εθνικών κρατών και υπήρξε η αφορμή για να αμφισβητήσει η αναδυ-

όμενη αστική τάξη τη μοναρχική, φεουδαρχική και παπική εξουσία. Η 

ανακάλυψη της τυπογραφίας και η εκμηχάνιση της αναπαραγωγής των 

βιβλίων ωφέλησε περισσότερο το μεταρρυθμιστικό κίνημα, σχεδόν ταυτί-

στηκε μαζί του, διότι μία απ’ τις αρχές των Προτεσταντών ήταν να φθάσει 

το Ευαγγέλιο στις ευρύτερες μάζες και στη γλώσσα τους.  

Από τις βασικότερες προϋποθέσεις επιτυχίας του κινήματος του Λούθη-

ρου υπήρξε η αναμόρφωση του λαού. Η αυθεντία και η εξουσία του Πάπα 
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έπρεπε να σταματήσουν και τη θέση τους να πάρουν η αυθεντία και η 

εξουσία κάθε αναγεννημένου πιστού. Για να πραγματωθεί αυτό, έπρεπε να 

συντρέξουν οι προαναφερθέντες λόγοι. Ο καπιταλισμός είναι τρόπος και 

σύστημα παραγωγής που συνεχώς ελίσσεται και μπορεί να εκμεταλλεύεται 

κάθε νέο δεδομένο που του προσφέρεται. Χρησιμοποίησε την τυπογραφία 

με σκοπό το κέρδος. Μέσα από την ιστορία φαίνεται πως ο καπιταλισμός 

διεύρυνε τις εμπορικές του δραστηριότητες στο χώρο των εκδόσεων σε 

ευρύ πλέον αγοραστικό κοινό και σε γλώσσες κατανοητές προς αυτό. 

Η Μεταρρύθμιση ως κίνημα μετέφρασε και συνεχίζει να μεταφράζει 

την Αγία Γραφή στις γλώσσες του λαού. Αυτό ενδεχομένως μας δείχνει ότι 

επεδίωκε να γίνει μαζικό κίνημα, αντιστεκόμενο στην εξουσία της Καθο-

λικής Εκκλησίας, η οποία εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί τη λατινική 

γλώσσα στη μελέτη της Αγίας Γραφής και στη Λατρεία. Η φιλολαϊκή στάση 

των Διαμαρτυρομένων ενίσχυσε την κοινωνική αμφισβήτηση ενάντια στις 

μεγάλες αυτοκρατορίες της εποχής. Τοπικοί ηγεμόνες και φεουδάρχες, 

στην προσπάθειά τους να απεξαρτηθούν από την παπική ηγεμονία και 

τους αυτοκράτορες, χρησιμοποίησαν τις μεταφράσεις της Αγίας Γραφής 

σε τοπικές διαλέκτους και καθομιλούμενες γλώσσες κυρίως ως πολιτικό 

κείμενο. Η αναζήτηση μιας νέας πίστης που θα βρισκόταν κοντά στα πολι-

τικά αιτήματά τους, για να προσεταιριστούν το λαό και να διεκδικήσουν 

την υποστήριξή του εναντίον της Καθολικής Εκκλησίας και των ευρωπαϊ-

κών αυτοκρατοριών, βρήκε στο χώρο του προτεσταντισμού ένα πρόσφορο 

έδαφος. Η αυτονομία της πολιτικής εξουσίας έναντι της θρησκευτικής και 

η υποταγή της θρησκείας στο κράτος προέβαλε ως πολιτικο-θρησκευτική 

ιδεολογία του προτεσταντισμού.

Το πρώτο ενδιαφέρον των Διαμαρτυρομένων 
     για την Ορθόδοξη Ανατολή (17ος αιώνας)
Το ενδιαφέρον των Διαμαρτυρομένων για την «υπόδουλη» Ορθόδοξη 

Ανατολή αρχίζει σχεδόν από την εμφάνιση της Προτεσταντικής Εκκλησίας 

στη Δύση. Προτεστάντες και Καθολικοί επιθυμούν την προσέγγιση με την 

Ορθόδοξη Εκκλησία, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Σε κάθε περί-

πτωση η προσέλκυση του Ορθόδοξου κόσμου ως συμμάχου των Προτε-

σταντών ή των Καθολικών, είχε ως απώτερο σκοπό την ένταξή του στη 

μεταξύ τους διαμάχη που είχε ξεσπάσει από τον 16ο αιώνα και είχε πάρει 

διαστάσεις πολεμικών συρράξεων ανάμεσα σε φέουδα, τοπικούς ηγεμό-

νες και αυτοκρατορίες. Την εποχή εκείνη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο 

και στα πρεσβυγενή πατριαρχεία μεταξύ των Επισκόπων, λογίων Ιερέων 

και Καθηγητών υπήρχαν δυο μεγάλες τάσεις, η φιλοκαθολική και η φιλο-
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προτεσταντική. Η πρώτη επίσημη επικοινωνία Ορθοδόξων – Προτεστα-
ντών ήταν επί πατριαρχείας Κύριλλου Λούκαρι το 17ο αιώνα όπου Ολλαν-
δοί, Σουηδοί και Γερμανοί διπλωμάτες προθυμοποιούνται να προσφέρουν 
υποστήριξη στον Λούκαρι εναντίον των Καθολικών και Μουσουλμάνων. 
Εκείνη την περίοδο ήδη Ολλανδοί Προτεστάντες στηρίζουν τον ορθόδοξο 
Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφάνη κατά Καθολικών και Μουσουλμάνων, 
στη μεγάλη διαμάχη που είχε ξεσπάσει στα Ιεροσόλυμα για τον έλεγχο 
της περιοχής. Ο Λούκαρις υπήρξε, σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, φίλα 
προσκείμενος στον προτεσταντισμό. Οι Ολλανδοί καλβινιστές Κορνήλιος 
Haga και Αντώνιος Leger, είναι αυτοί που έρχονται σε συνεννοήσεις με τον 
πατριάρχη Λούκαρι, με αποκορύφωμα αυτής της επικοινωνίας την καλβινι-
στική ομολογία του Πατριάρχη το 1629 (Γριτσόπουλος 1966). 

Ο Λούκαρις σπουδάζει στο Παν/μιο της Πάντοβας, σ’ ένα κοσμοπο-
λίτικο περιβάλλον κι έρχεται σ’ επαφή με τις ιδέες του ουμανισμού. Στην 
Πάντοβα έζησε για έξι χρόνια. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του αναλαμ-
βάνει έξαρχος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Πολωνία από  το 1596 
μέχρι και το 1601, όταν η Ορθόδοξη Εκκλησία εκεί αντιμετώπιζε σοβαρά 
προβλήματα με την Καθολική Εκκλησία. Οι Ορθόδοξοι της Πολωνίας, με 
προτροπή του Βασιλιά Σιγισμούνδου του Γ΄, δήλωσαν υπακοή στον Πάπα 
της Ρώμης. Ενδεχομένως το γεγονός αυτό να επηρέασε αρνητικά τις αντι-
λήψεις του Λούκαρι για τη Ρώμη. 

Ο Λούκαρις διαπίστωσε ότι το βασικό μειονέκτημα της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας ήταν το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο κλήρου και λαού και ίσως 
να το θεωρούσε μία από τις αιτίες που οδήγησαν ένα μεγάλο μέρος της 
Ορθόδοξης Πολωνίας στο να προσχωρήσει στην Καθολική Εκκλησία, 
λόγω του ότι οι Ιησουίτες μοναχοί είχαν δραστηριοποιηθεί έντονα στον 
εκπαιδευτικό και εκδοτικό χώρο. Ο Λούκαρις κατά τη διαμονή του στην 
Πολωνία, στην προσπάθειά του να περισώσει την Ορθόδοξη Εκκλησία, 
αυξάνει τα ορθόδοξα σχολεία και ιδρύει ένα τυπογραφείο. Η τυπογραφία 
και η μετάφραση της Αγίας Γραφής αποτέλεσαν δυο από τους καθοριστι-
κούς παράγοντες επικράτησης της Μεταρρύθμισης στη Δύση. Ο Λούκα-
ρις φαίνεται να γνωρίζει καλά τις ιδέες και πρακτικές των Διαμαρτυρομέ-
νων για τον τρόπο που μπορούν να αντιμετωπιστούν οι Καθολικοί, ενώ και 
εκείνος θεωρεί ότι οι εκδόσεις και η μόρφωση θα αποτελέσουν το ανάχωμα 
στους σκοπούς των Καθολικών. 

Ο Λούκαρις αντιλαμβανόταν ότι οι Ορθόδοξοι πληθυσμοί είχαν άγνοια 
της Γραφής και του νοήματος του Ευαγγελίου, κάτι που φαίνεται να τον 
δυσαρεστεί, καθώς γράφει στις 10 Οκτωβρίου του 1613 στον Uyttenbo-
gaert: «είμαι εχθρός της αμάθειας. Μεγάλη απογοήτευση μού προκαλεί 
το γεγονός ότι οι Ιερείς μας είναι βυθισμένοι στην αμάθεια» (Χατζηαντω-
νίου 1995). Σ’ ένα γράμμα του ο Λούκαρις στις 6 Σεπτεμβρίου, το οποίο 
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στέλνει προς τον Μάρκο Αντώνιο de Dominis, πρώην Καθολικό αρχιεπί-
σκοπο, εκθέτει όλες του τις απόψεις για τα χριστιανικά δόγματα, θεωρώ-
ντας ότι τα δόγματα των Διαμαρτυρομένων είναι σωστότερα από εκείνα 
των Ρωμαιοκαθολικών (Χατζηαντωνίου 1995). 

Όταν ο Λούκαρις έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, είχε ήδη 
ιδρυθεί σχολείο στην Πόλη. Τότε ο Λούκαρις κάλεσε για διευθυντή του 
σχολείου τον Θεόφιλο Κορυδαλλέα, διευθυντή σχολείου στη Ζάκυνθο, ο 
οποίος, φαίνεται, ήταν διαποτισμένος από τις αρχές της Μεταρρύθμισης. 
Το γεγονός αυτό μάς δείχνει ενδεχομένως ότι ο Λούκαρις επιθυμούσε την 
αναμόρφωση της ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, μέσω της εκπαίδευσης 
των νέων Ορθοδόξων, με μέθοδο, αλλά και θεωρητικό υπόβαθρο εκείνο 
των Προτεσταντών.

Ιδρύει και ενισχύει το τυπογραφείο του μοναχού Νικόδημου Μεταξά, 
το οποίο έφερε από το Λονδίνο, για να στηριχθεί εκδοτικά η Ορθόδοξη 
Εκκλησία. Το πρώτο βιβλίο που εκδίδεται σ’ αυτό το τυπογραφείο είναι του 
Μελέτιου Πηγά, το οποίο πραγματευόταν την άρνηση στην αξίωση του 
Πάπα να είναι κεφαλή της Εκκλησίας (Χατζηαντωνίου 1995).

Πολύ αργότερα ο Λούκαρις καταπιάνεται με την Ομολογία της Πίστης, 
στην οποία εκθέτει το λουθηροκαλβινιστικό του πιστεύω. Η Ομολογία της 
Πίστης του Λούκαρι εκδόθηκε το 1629. Οι αντιδράσεις από την πλευρά 
των φιλοκαθολικών Ορθοδόξων, καθώς και των Καθολικών, με αφορμή ότι 
συνεργαζόταν με τους Ρώσους εναντίον της Υψηλής Πύλης, τον οδήγησαν 
τελικά το 1638 στο θάνατο. 

Διαπιστώνουμε πως οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του Λούκαρι 
δεν άσκησαν καμία επιρροή στον ορθόδοξο λαό και κλήρο, παρά μόνο σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις που κι αυτές συνδέονταν, άμεσα ή έμμεσα, με 
τον κύκλο του Λούκαρι. Μοναδική του επιτυχία ίσως αποτέλεσε η μετά-
φραση της Καινής Διαθήκης, όπου, σύμφωνα με τις ιστορικές μαρτυρίες, 
τουλάχιστον σαράντα χρόνια μετά το θάνατο του Λούκαρι διαβαζόταν στη 
δημόσια Λατρεία (Χατζηαντωνίου 1995). 

Εκείνη την εποχή, άλλη μια προσωπικότητα του αναμορφωτικού κινή-
ματος στην Ελλάδα ήταν ο Ζαχαρίας Γεργανός, σύγχρονος του Λούκαρι, 
από μεγάλη οικογένεια της Ηπείρου. Ο Γεργανός ξεκίνησε το 1616 για 
σπουδές  στη Ρώμη, αλλά για λόγους που δεν γνωρίζουμε δεν έφτασε ποτέ 
εκεί. Τον Γεργανό ξαναβρίσκουμε, όπως ο ίδιος αφηγείται, στη Σαξονία, 
στο πανεπιστήμιο της Βυττεμβέργης. Συγκεκριμένα αναφέρει: «ο Θεός 
έστρεψε τα βήματά μου αντί για τη Ρώμη στη Σαξονία». Στη Βυττεμβέργη 
έμεινε μέχρι το 1622 σπουδάζοντας θεολογία, με την οικονομική και ηθική 
φροντίδα του ηγεμόνα της Σαξονίας Ιωάννη Γεωργίου (Χατζηαντωνίου 
1995).1 

1 Ο Γεργανός καταγόταν από πλούσια οικογένεια της Ηπείρου,  η οποία συνδεόταν με 
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Ο Γεργανός ταξίδεψε πάρα πολύ στην Ευρώπη και ήρθε σε επαφή με τις 

μεταρρυθμιστικές ιδέες. Τα ταξίδια του τα έκανε μαζί με τον Μητροφάνη 

Κριτόπουλο, ο οποίος ήταν προστατευόμενος του Λούκαρι και χάριν της 

συνδρομής του σπούδασε στην Οξφόρδη και σε άλλα σημαντικά πανεπι-

στήμια της Ευρώπης. Ενδιαφέρον είναι ότι οι σπουδές του είχαν ως σκοπό 

τη μάθηση στις διδασκαλίες της Μεταρρύθμισης. Αργότερα, ο Μητροφά-

νης Κριτόπουλος έγινε Πατριάρχης Αλεξανδρείας.

Ο Ζαχαρίας Γεργανός άφησε πίσω του την επιμέλεια της έντυπης 

Καινής Διαθήκης, με σκοπό να μοιραστεί όσο γινόταν περισσότερο στον 

«υπόδουλο» ελληνικό λαό, κάτι το οποίο όμως δεν πραγματοποιήθηκε. Το 

δεύτερο έργο του ήταν η ερμηνεία και μετάφραση της Αποκάλυψης του 

Ιωάννη, το οποίο δεν εκδόθηκε ποτέ (Χατζηαντωνίου 1995). Το τρίτο του 

έργο ήταν η συγγραφή μιας προτεσταντικής Κατήχησης, η οποία επέφερε 

πολλές αντιδράσεις στους φιλοκαθολικούς κύκλους της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας κι αυτό ενδεχομένως φαίνεται από το γεγονός ότι ο Μητροπο-

λίτης Ικονίου Ματθαίος Καρυόφιλλος συγγράφει αναίρεση της Κατήχησης 

του Γεργανού, το βιβλίο του τυπώνεται το 1631 στη Ρώμη και αφιερώνε-

ται στον Πάπα Ουρβανό τον Η΄. Το 1632 ο Γεργανός γίνεται Μητροπολί-

της Άρτας και Ναυπάκτου, χωρίς όμως να μείνει πολύ καιρό στη θέση του. 

Για την επικράτηση της Μεταρρύθμισης το 16ο αιώνα, όπως προανα-

φέραμε, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν διάφοροι παράγοντες, οι οποίοι 

«συνεργάστηκαν» και πριν και μετά την εμφάνισή της. Εμείς θα ξεχωρί-

ζαμε, για την παρούσα μελέτη, τον μορφωτικό παράγοντα. Αυτό που θα 

θέλαμε να επισημάνουμε είναι ότι οι μεταφράσεις στις καθομιλούμενες 

γλώσσες και οι εκδόσεις της Αγίας Γραφής και άλλων βιβλίων για τις ευρύ-

τερες μάζες, καθώς και η ανακάλυψη της τυπογραφίας, με τη μαζική παρα-

γωγή βιβλίων, φαίνεται να έδωσαν ώθηση στο να γίνει η Μεταρρύθμιση 

αρχικά ένα λαϊκό κίνημα, που θα αμφισβητούσε πολιτικά, θρησκευτικά, 

κοινωνικά και ιδεολογικά την εποχή του. 

Στον ελληνικό χώρο, η πρώτη έκδοση και μετάφραση της Καινής Διαθή-

κης στη γλώσσα του λαού ξεκίνησε από τον Κύριλλο Λούκαρι, τοποθετώ-
ντας, απ’ ό,τι φαίνεται, τις βάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας πραγματι-
κότητας στην Ορθόδοξη Εκκλησία. 

Ο Λούκαρις και οι άλλοι φιλοπροτεστάντες Ορθόδοξοι φαίνεται να 
θεωρούν ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, λόγω της μακραίωνης «υποδούλω-
σής» της από ετερόθρησκους παρήκμασε, με αποτέλεσμα να απαρτίζεται 
στην πλειοψηφία της από αμόρφωτο κλήρο και λαό. Ο Λούκαρις και οι 
φιλοπροτεστάντες Ορθόδοξοι εκτίμησαν ότι με αφορμή τη Μεταρρύθμιση 
στη Δύση θα αποτελούσε μοναδικό ίσως γεγονός η υιοθέτηση των αντι-

βασιλικούς και αριστοκρατικούς οίκους της Ευρώπης.
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λήψεών της και η εφαρμογή τους στην Ορθόδοξη Ανατολή.2 Από τον 9ο 
αιώνα, τότε που αρχίζουν οι πρώτες ρίξεις μεταξύ Ανατολικής και Δυτι-
κής Εκκλησίας, μέχρι και το Σχίσμα του 1054, ήδη οι Εκκλησίες φαίνεται 
να έχουν διαμορφώσει διαφορετικές προσεγγίσεις σε ζητήματα δογμα-
τικά, κοινωνικά, πολιτικά και ιδεολογικά. Η Δύση φαίνεται να επηρεάζε-
ται βαθιά από τον Αυγουστίνο και την έλλογη σκέψη του και ίσως αυτό να 
αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης του δυτικού ορθολογισμού, 
της επιστήμης και εν γένει της έφεσης της Δύσης προς τη μόρφωση ως 
αξία. Η Ανατολή, ενδεχομένως, βασιζόμενη στις παραδόσεις των νηπτικών 
Πατέρων της Εκκλησίας, φαίνεται να απορρίπτει το μοντέλο της Δύσης 
περί της χρησιμότητας της κοσμικής παιδείας για την κατανόηση του 
Θείου και στρέφεται προς μια μυστική και τελετουργική κατανόησή Του, 
με βάση τη θρησκευτική και εμπειρική μυστική γνώση. Εξαιτίας αυτής της 
παράδοσης, καθώς και της μακραίωνης δουλείας, καθορίστηκε ενδεχομέ-
νως μια παγιωμένη κατάσταση αδιαφορίας προς τη γνώση και τη μάθηση, 
αλλά και αντικειμενικές συνθήκες που δεν επέτρεψαν την ανάπτυξη της 
μόρφωσης και της παιδείας. 

Το εκπαιδευτικό, εκδοτικό και μεταφραστικό έργο των Διαμαρτυρομένων 
στην Ελλάδα τον 19ο και 20ό αιώνα, οι αντιλήψεις και οι πρακτικές τους
Παρατηρούμε ότι με την έναρξη της Επανάστασης στην Ελλάδα αναζω-
πυρώνεται το ενδιαφέρον του προτεσταντικού κόσμου για τους Έλλη-
νες, αυτή τη φορά όχι από την Ευρώπη, αλλά από την Αμερική, η οποία 
είχε μόλις ανεξαρτητοποιηθεί από τη βρετανική κυριαρχία κι επομένως 
είχε κάθε λόγο να βλέπει με συμπάθεια τους επαναστατημένους Έλληνες. 
Επίσης, την ενδιέφερε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες που θα 
της επέτρεπαν να έχει λόγο στη διπλωματία και το εμπόριο της περιοχής. 
Οι ιεραπόστολοι ήταν μια καλή αφορμή για την επίτευξη των σκοπών της.

Το εμπόριο θεωρείται ως παράγοντας διάδοσης του πολιτισμού. Ο 
Μοντεσκιέ υποστηρίζει ότι οι λαοί που έχουν αναπτύξει τις εμπορικές 
τους δραστηριότητες, δύνανται να είναι πιο εξευγενισμένοι σε όλους τους 
τομείς της ζωής, ακόμη και στη θρησκεία, σε σχέση με εκείνους τους λαούς 
που δεν έχουν αναπτύξει το εμπόριό τους (Μοντεσκιέ, χ.χ.). Η δραστηρι-
ότητα των ιεραποστόλων, σε συνδυασμό με τις εμπορικές δραστηριότητες 
της Αμερικής, θα άνοιγε το δρόμο στους Έλληνες για την εθνική, οικονο-
μική, πολιτική και θρησκευτική αφύπνισή τους.

Ο αμερικανικός λαός έδειξε τη συμπάθειά του για τους επαναστατη-
μένους Έλληνες, θεωρώντας ότι πρέπει να τους βοηθήσει κι έμπρακτα: 

2 Υποθέτουμε, μέσα από τις ιστορικές πηγές που μας δίνονται, ότι οι λεγόμενοι αναμορ-

φωτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας επεδίωκαν την πνευματική και θρησκευτική αναγέν-

νηση της Εκκλησίας, η οποία με τη σειρά της θα αφύπνιζε το υπόδουλο έθνος.
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οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά και θρησκευτικά. Όλη αυτή τη βοήθεια 

θα μπορούσαν να παράσχουν οι Διαμαρτυρόμενοι ιεραπόστολοι. Ήδη 

πριν από την επανάσταση του 1821 δημιουργούνται στις ΗΠΑ φιλελλη-

νικοί πυρήνες, οι οποίοι φτάνουν μέχρι και τα υψηλά αξιώματα και στρώ-

ματα της αμερικανικής κοινωνίας. Το 1785, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τόμας 

Τζέφερσον εκφράζει την ελπίδα του για την απελευθέρωση των Ελλήνων. 

Επίσης, ο Ισαάκ Χάμιλτον, πολιτικός του ομοσπονδιακού κράτους, θυμίζει 

στο ακροατήριό του την ανάγκη για βοήθεια στον ελληνικό λαό (Παπαγε-

ωργίου 2001). 

Οι φιλελληνικές ενέργειες των Αμερικανών δε σταματούν μόνο σε 

λόγους υποστήριξης αλλά, όπως διαπιστώνουμε ιστορικά, οι Έλληνες 

υποστηρίζονται από τον αμερικανικό τύπο, από στρατιώτες εθελοντές, 

ενώ εισάγονται τα κείμενα του Κοραή στην Αμερική. Με την έλευση των 

πρώτων ιεραποστόλων στον ελληνικό χώρο ιδρύονται εκπαιδευτήρια,   

παρέχεται οικονομική ενίσχυση στους Έλληνες, ενώ και οι ίδιοι δραστηρι-

οποιούνται στις εκδόσεις και μεταφράσεις. 

Οι αντιλήψεις που καθόρισαν και τις πρακτικές των Αμερικανών ιερα-

ποστόλων για την Ελλάδα, ήταν το ότι είχαν να αντιμετωπίσουν μία 

παρηκμασμένη ελληνική κοινωνία και πολιτεία, λόγω της μακρόχρονης 

κατοχής της από την Οθωμανική αυτοκρατορία. Η διάδοση του λόγου 

του Θεού σχετιζόταν άμεσα με την πνευματική και κοινωνική αναβάθ-

μιση ολόκληρης της νεοελληνικής κοινωνίας. Το διαφωτιστικό πρόταγμα 

των διαμαρτυρομένων ιεραποστόλων ήταν και παραμένει η διαφώτιση 

του κόσμου, ο εκσυγχρονισμός των παραδοσιακών κοινωνιών στο όνομα 

της ελευθερίας, της παιδείας και της αυτοδιάθεσης των λαών (Παπαγεωρ-

γίου 2001). Ο ελληνικός χώρος αποτελούσε για τους Προτεστάντες και 

μια προσπάθεια για τον εκχριστιανισμό των Μουσουλμάνων και Εβραίων, 

αφού πρώτα, απελευθερωνόταν η Ορθόδοξη Εκκλησία από τα δεισιδαι-

μονικά και ειδωλολατρικά της στοιχεία. Το όραμα που φαίνεται να είχαν, 

ήταν η πνευματική αναγέννηση των χριστιανών της Ανατολής, απορρίπτο-

ντας την εξουσία και διαμεσολάβηση του ιερέα προς το Θεό, μέσα από 

μια ατομική και προσωπική σχέση του πιστού με το Θεό. Ταυτόχρονα, η 

πνευματική-θρησκευτική αναγέννηση θα επέφερε την εθνική και πολι-

τική αναγέννηση της χριστιανικής Ανατολής, αποτινάσσοντας το ζυγό της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

Οι Προτεστάντες θεωρούσαν και θεωρούν ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία 

βρισκόταν και βρίσκεται σε μία διαρκή κατάπτωση και διαφθορά, χάριν της 

εμμονής της σε ειδωλολατρικά στοιχεία όπως οι δεισιδαιμονίες, οι τελε-

τουργικοί θεατρινισμοί, η λατρεία των εικόνων και η χρησιμοποίηση μιας 

ακατάληπτης από το λαό γλώσσας. Σκοπός τους λοιπόν ήταν η απαλλαγή 
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της Ορθόδοξης Εκκλησίας από όλα αυτά τα στοιχεία και η αναμόρφωσή 

της. 

Η στρατηγική που έπρεπε να ακολουθηθεί από τους Αμερικανούς 

Προτεστάντες,  ήταν ότι μέσω της εκπαίδευσης των παιδιών και ιδιαίτερα 

των κοριτσιών, σύμφωνα με τις τότε σύγχρονες αντιλήψεις του Διαφω-

τισμού και του Ευαγγελίου, θα μπορούσε να δημιουργηθεί κατάλλη-

λος πυρήνας αναμόρφωσης της ελληνικής κοινωνίας, με αποτελέσματα 

θρησκευτικά, πολιτικά και οικονομικά, τα οποία θα φαίνονταν στο μέλλον. 

Οι Προτεστάντες επικέντρωσαν την εκπαιδευτική τους δραστηριότητα 

κυρίως στα κορίτσια και στους δασκάλους. Τα σχολεία τα οποία ιδρύθη-

καν σε όλο τον ελληνικό χώρο δεν ήταν μόνο νηπιαγωγεία, δημοτικά και 

γυμνάσια, αλλά και σχολές διδασκαλισσών. Οι Διαμαρτυρόμενοι ιστορικά 

φαίνεται να ταυτίζονται με τις αρχές του Διαφωτισμού και της διαμορ-

φούμενης νεωτερικότητας για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, αλλά 

και με την αντίληψη ότι η γυναίκα ως μητέρα θα αποτελούσε σημαντικό 

παράγοντα στην πορεία της αναμόρφωσης, αναθρέφοντας τα παιδιά της 

με τα νάματα του Διαφωτισμού και του Ευαγγελίου, που διδάσκονταν στα 

σχολεία τους. 

Ο δεύτερος στρατηγικός παράγοντας ήταν η ίδρυση τυπογραφείων, με 

εκδόσεις ευαγγελικού περιεχομένου και όχι μόνο, που θα βοηθούσαν το 

λαό να έρθει σε επαφή με τη γνώση, η οποία θα αναμόρφωνε την ελληνική 

κοινωνία. Η τυπογραφία θα βοηθούσε την εύκολη διάδοση της γνώσης 

στις ευρύτερες μάζες, μέσω της παρουσίας του βιβλίου στο οποίο ωστόσο 

θα έπρεπε να εθιστεί η νεοελληνική κοινωνία.

Ο τρίτος στρατηγικός παράγοντας ήταν το έργο των μεταφράσεων. 

Πρώτος στόχος ήταν η μετάφραση της Αγίας Γραφής στην απλή ελληνική 

και η κατανόηση του λόγου του Θεού από το λαό, ο οποίος, με τη σωστή 

ερμηνεία της από τους ιεραποστόλους, θα αναγεννιόταν. 

Οι Προτεστάντες ιεραπόστολοι ωστόσο δεν δραστηριοποιούνται στη 

νεοελληνική κοινωνία ανεξάρτητα από την επιθυμία του νεοελληνικού 

κράτους. Το νεοϊδρυμένο ελληνικό κράτος εκείνη την περίοδο δείχνει να 

έχει ανάγκη από τη βοήθειά τους. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, η 

Μεσσηνιακή Γερουσία κάνει έκκληση βοηθείας προς το λαό των ΗΠΑ, για 

να απαλλαγούν οι Έλληνες από το βάρβαρο δεσποτισμό (Παπαγεωργίου 

2001). Παράλληλα, ο ίδιος ο Κοραής στέλνει επιστολή προς την κυβέρ-

νηση των ΗΠΑ, για βοήθεια του δοκιμαζόμενου λαού. 

Με την έλευση του Καποδίστρια ως κυβερνήτη της χώρας τίθενται τα 

μεγάλα ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης του ελληνικού κράτους. Ο 

Καποδίστριας, παρότι εμφανίζεται ρωσόφιλος, οραματίζεται την Ελλάδα 

ανάμεσα στα εκσυγχρονισμένα κράτη της Δύσης. Θεωρεί ότι οι Προτε-
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στάντες ιεραπόστολοι μπορούν να συμβάλουν στην πορεία της Ελλάδας 

προς τη Δύση. Πουθενά δε φαίνεται ότι οι ρωσοφιλικές τάσεις του Καπο-

δίστρια εμπόδισαν τη δραστηριότητα των ιεραποστόλων και την έλευση 

της Ελλάδας στο δυτικό κόσμο, καθώς και οι ίδιοι οι Ρώσοι επιθυμούσαν 

το ίδιο για τον εαυτό τους. Ο Καποδίστριας, καθώς και οι λόγιοι και πολι-

τικοί της εποχής, θεωρούσαν πρωταρχικό καθήκον του ελληνικού κράτους 

την εκπαίδευση, οραματιζόμενοι καθώς φαίνεται ένα κράτος αντάξιο της 

πολιτισμικής του κληρονομιάς, εφάμιλλο των πολιτισμένων κρατών της 

Δύσης και απαλλαγμένο από τη διαφθορά και τις επιβιώσεις της Ανατολής 

(Παπαγεωργίου 2001). Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο Κοραής, θεωρώ-

ντας ότι ο φωτισμός του Γένους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

σωστή αξιοποίηση της ελευθερίας. Αλλά και η Πελοποννησιακή Γερουσία, 

στις 27 Απριλίου του 1822, είπε: «έχομεν ανάγκην των φώτων» (Παπαγε-

ωργίου 2001).

Οι ιεραπόστολοι επιχείρησαν να καλύψουν την ανεπάρκεια της ελλη-

νικής κυβέρνησης σε θέματα οργάνωσης της εκπαίδευσης. Η αλληλογρα-

φία μεταξύ του Καποδίστρια και των Προτεσταντών, δείχνει το ενδιαφέρον 

αμφότερων για την ίδρυση σχολείων όλων των βαθμίδων στο ελληνικό 

κράτος. Από αυτή την επικοινωνία, που γίνεται μέσα σε φιλοφρονήσεις 

και εγκαρδιότητες, φαίνεται ότι ενδεχομένως ο Καποδίστριας δεν επιζη-

τούσε μόνο μία πρόσκαιρη συνεργασία μαζί τους, αλλά θεωρούσε κιόλας 

ότι η Προτεσταντική Εκκλησία ήταν το όχημα για τον εκδυτικισμό της 

Ελλάδας, είτε εκπροτεσταντίζοντας την Ελλάδα, είτε αναμορφώνοντας 

την Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε επιστολή του ο Πατριάρχης Κωνσταντινου-

πόλεως Κωνστάντιος ο Α΄ προς τον Καποδίστρια, εναντιώνεται στη δράση 

των Προτεσταντών και του έργου τους καλώντας τον να λάβει μέτρα. Σε 

απάντηση ο Καποδίστριας διατηρεί ουδέτερη στάση, κάτι που δυσαρεστεί 

τον Πατριάρχη. Τα πολιτικά κόμματα, παρόλο που διαφωνούσαν μεταξύ 

τους για τη δράση των ξένων ιεραποστόλων, αναγνώριζαν όλα τον ευερ-

γετικό τους ρόλο στην ελληνική κοινωνία.

Παρατηρούμε και διαπιστώνουμε μια γενικότερη υπερασπιστική γραμμή 

του ελληνικού κράτους προς τους Προτεστάντες, έναντι ορισμένων εφημε-

ρίδων, κάποιων μεμονωμένων ατόμων και ορισμένων από την Εκκλησία, 

διότι αξίζει να σημειώσουμε ότι πολλές φορές η Εκκλησία συμπορεύεται με 

το εκπαιδευτικό έργο των ιεραποστόλων. 

Στις αρχές του 19ου αιώνα ιδρύονται δύο ιεραποστολικές εταιρείες στις 

ΗΠΑ, η A.B.C.F.M. των Πρεσβυτεριανών και η M.S.P.E.C. των Επισκοπε-

λιανών, με σκοπό την πνευματική αναγέννηση και τη διάδοση του Ευαγ-

γελίου σε όλο τον κόσμο. Στον ελληνικό χώρο δραστηριοποιήθηκαν και 

οι δύο εταιρείες, ιδρύοντας σχολεία και τυπογραφεία. Παράλληλα με τους 

618 Σιδερής Παχουνδάκης



Πρεσβυτεριανούς κι Επισκοπελιανούς, έχουμε αναφορές για δραστηριό-

τητα Βαπτιστών και Μεθοδιστών (Παπαγεωργίου 2001), σε μικρότερη 

κλίμακα κι όχι για πολλά χρόνια. Αυτό όμως που κάνει εντύπωση είναι 

το γεγονός ότι αρχικά οι ιεραπόστολοι λειτουργούν διερευνητικά στην 

Ελλάδα προκειμένου να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τη νεοελληνική 

κοινωνία. Το 1827, πριν ακόμα την αναγνώριση του ελληνικού κράτους, 

ιδρύεται το πρώτο σχολείο θηλέων Διαμαρτυρομένων Επισκοπελιανών 

στη Σύρο, με διευθυντή τον Ch. L. Korck και αργότερα τον F. Hildner 

(Ανδρέου 1987). 

Οι Προτεστάντες, ύστερα από τη συλλογή πληροφοριών την οποία 

είχαν κάνει, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα σχολεία τους θα έπρεπε 

να ιδρυθούν στα αστικά κέντρα και κυρίως στη νησιωτική Ελλάδα, διότι 

θεωρούσαν ότι οι νησιώτες ήταν περισσότερο προοδευτικοί από τους ηπει-

ρώτες και κατά συνέπεια το έργο τους θα επέφερε περισσότερα αποτελέ-

σματα. Το 1829 ιδρύεται σχολείο θηλέων στην Τήνο από τους Πρεσβυτερι-

ανούς J. Brewer και J. King. Το ίδιο έτος αρχίζει να λειτουργεί σχολείο και 

στον Πόρο. Το 1830, το ζεύγος Dixon ιδρύει σχολείο θηλέων στη γυναικεία 

Μονή του Αγίου Ανδρέα Μηλαπιδιάς στην Κεφαλλονιά (Ανδρέου 1987). 

Το 1831 ιδρύονται τέσσερα σχολεία σε διάφορες περιοχές της Κέρκυρας, 

στα Κύθηρα, τη Ζάκυνθο και την Ιθάκη. Το 1834 οι Riggs και Benjamin 

ιδρύουν σχολή θηλέων στο Άργος. Το 1837 ιδρύεται σχολείο στα Χανιά, με 

διευθυντή τον Benson.

Η έξαρση της ιδρύσεως των προτεσταντικών σχολείων που παρατη-

ρείται τον 19ο αιώνα οφείλεται στην υποστήριξη των επιφανών Ελλήνων 

εμπόρων, πολιτικών και εκκλησιαστικών αξιωματούχων, οι οποίοι, καθώς 

φαίνεται, έχουν εμπιστοσύνη στους Προτεστάντες, ενώ στέλνουν τα 

παιδιά τους να φοιτήσουν στα σχολεία τους. Μάλιστα ο Benson προσκα-

λείται από τους Έλληνες του Ηρακλείου να ιδρύσει αντίστοιχο σχολείο κι 

εκεί. Επίσης, ο Μανιάτης προύχοντας Πετρόμπεης δίδει τους ιεραποστό-

λους Houston και Leyburn συστατικές επιστολές, για να διευκολυνθεί το 

έργο τους στη Μάνη. 

Ιστορικά διαπιστώνουμε ότι τα σχολεία των Διαμαρτυρομένων δε 

λειτουργούσαν μόνο για τους πλούσιους Έλληνες, αλλά κυρίως για τους 

άπορους και τα χαμηλά οικονομικά και κοινωνικά στρώματα των Ελλήνων. 

Ορισμένα παιδιά, των οποίων οι γονείς ήταν φτωχοί, διέμεναν εντός του 

σχολείου και μετά το πέρας των ημερήσιων μαθημάτων, ενώ τους προσφέ-

ρονταν τροφή και στέγη. Τα χρήματα για τις υποτροφίες αυτές προέρχο-

νταν από συλλόγους των ΗΠΑ, που στήριζαν τις ιεραποστολές. 

Εκείνη την περίοδο οι ιεραπόστολοι είχαν καταφέρει να γίνουν αποδε-

κτοί από την ελληνική κοινωνία, ιδίως οι Επισκοπελιανοί, διότι, όπως 
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φαίνεται, δεν είχαν ως πρωταρχικό σκοπό τον προσηλυτισμό των Ορθο-

δόξων στην Εκκλησία τους. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν επεδίωκαν τη 

θρησκευτική αναμόρφωση των Ελλήνων μέσω των δραστηριοτήτων τους. 

Αντίθετα οι Πρεσβυτεριανοί επιθυμούσαν τον εκπροτεσταντισμό της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας και τον προσηλυτισμό των πιστών της. Ήταν πιο 

επιθετικοί και προκάλεσαν αντιδράσεις μέσα στην κοινωνία.

Όσον αφορά στα αναλυτικά προγράμματα των προτεσταντικών 

σχολείων παρατηρούμε πως έδειχναν να έχουν έναν ουμανιστικό χαρα-

κτήρα σε συνδυασμό με μια χριστιανική ηθική. Το αναλυτικό πρόγραμμα 

των μαθημάτων διαπιστώνουμε πως διαμορφωνόταν σε τρεις βασικούς 

άξονες που ενδεχομένως να  είχαν όπως φαίνεται έντονα ιδεολογικό χαρα-

κτήρα και σκοπούς. Στον πρώτο άξονα διδάσκονταν την αρχαία ελληνική 

γραμματεία, όπως τα Απομνημονεύματα του Ξενοφώντα, την Απολογία 

του Σωκράτη και τον Κρίτωνα του Πλάτωνα, μερικούς λόγους του Δημο-

σθένη και ως διδακτική υποστήριξη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας 

δίδονταν τα εγχειρίδια «Στοιχεία της ελληνικής γλώσσης» του Fr. Jacobs 

και η «Γραμματική της αρχαίας και της σημερινής γλώσσης συνταχθείσα 

διά τους αρχαρίους» του Νεόφυτου Βάμβα. Παράλληλα με την αρχαία 

γραμματεία διδόταν ιδιαίτερη έμφαση στη νεοελληνική γλώσσα, τόσο 

στη γραμματική όσο και στην ορθογραφία της. Στον δεύτερο άξονα διδά-

σκονταν την Καινή Διαθήκη και τους ψαλμούς μεταφράζοντάς τα στα 

νέα ελληνικά, παρέχοντας στους μαθητές τη δυνατότητα μιας ελεύθερης 

ανάλυσης των χωρίων τους. Τα παρεχόμενα εγχειρίδια στα μαθήματα των 

«Θρησκευτικών» ήταν η Σύνοψις της Ιεράς Ιστορίας του Α. Κοραή και η 

Περίληψις του Ιερού Ευαγγελίου του Ν. Νικητόπουλου. Στον τρίτο άξονα 

διδάσκονταν οι λεγόμενες θετικές επιστήμες όπως η αριθμητική και η 

γεωμετρία. Ουσιαστικά ο πρώτος και τρίτος άξονας λειτουργούσαν ως 

υποστηρικτικοί του δεύτερου επιδιώκοντας την καλλιέργεια αντιλήψεων 

και πρακτικών ενός εξορθολογισμένου έμπρακτου χριστιανισμού. Το περι-

εχόμενο όλων των μαθημάτων είχε ως σκοπό τη διδασκαλία του ευαγγε-

λίου απαλλαγμένου από τα ανορθολογικά στοιχεία της Ορθοδοξίας και 

την «αφύπνιση» (δημιουργία) της εθνικής συνείδησης των ελληνοπαίδων. 

Στο λεγόμενο μάθημα των «Θρησκευτικών» οι μαθητές διδάσκονταν την 

προτεσταντική θεολογία δίνοντας έμφαση στις δέκα εντολές, τη σημα-

σία της αμαρτίας, το θάνατο, την αιωνιότητα και για το πώς θα γνωρί-

σουν προσωπικά το Χριστό. Στη γυναικεία εκπαίδευση προστίθονταν τα 

εργόχειρα μαθήματα, όπως κοπτική, ραπτική, πλέξιμο και κέντημα, αντί-

ληψη που υιοθέτησε και η κυβέρνηση της Αντιβασιλείας για τα δημοτικά 

σχολεία προχωρώντας στην έκδοση νομοθετικού διατάγματος στο οποίο 

όπως φαίνεται τα Αναλυτικά Προγράμματα διδασκαλίας των ελληνικών 
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σχολείων ήταν αντιγραφή των προτεσταντικών σχολείων (Παπαγεωργίου 
2001). Τα εγχειρίδια τα οποία δίδονταν ως βοηθήματα στους μαθητές των 
σχολείων ήταν συγγραφέων φίλα προσκείμενων στον Προτεσταντισμό. 
Ενδεχομένως, όπως φαίνεται μέσα από τα Αναλυτικά Προγράμματα διδα-
σκαλίας των προτεσταντικών σχολείων, οι επιδιώξεις των Προτεσταντών 
ήταν η δημιουργία μιας παιδείας σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα που θα 
εκπαίδευε μια νέα γενιά Ελλήνων, απαλλαγμένη από οποιοδήποτε ανορ-
θολογικό και προνεωτερικό κατάλοιπο του οθωμανικού παρελθόντος της.

Τα προτεσταντικά σχολεία άρχισαν να παρακμάζουν ύστερα από οικο-
νομικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν όταν οι ιεραποστολικές εται-
ρείες των ΗΠΑ περιόρισαν την αποστολή χρημάτων, διότι δεν έβλεπαν 
άμεσα αποτελέσματα από το έργο των ιεραποστόλων τους. Παράλληλα, 
τα έσοδα ήταν πολύ μικρότερα από τα έξοδα σε σχέση με άλλες ιεραποστο-
λές. Άλλος ένας παράγοντας που, όπως φαίνεται, διαδραμάτισε σημαντικό 
ρόλο σ’ αυτή την παρακμή, ήταν ότι το ελληνικό κράτος άρχισε να αποκτά 
στοιχειώδη οργάνωση στα θέματα της εκπαίδευσης κι έτσι δεν χρειαζό-
ταν πλέον τα προτεσταντικά σχολεία. Έτσι μέχρι το 1850 περίπου πολλά 
προτεσταντικά σχολεία έκλεισαν, άλλα παραχωρήθηκαν στο κράτος κι ένα 
μικρό κομμάτι παρέμεινε στα χέρια των Προτεσταντών, όπως η Σχολή Hill, 
που υπάρχει μέχρι και σήμερα. 

Η διατήρηση του σχολείου των Hill οφείλεται στις προσπάθειες των 
ίδιων, αλλά και στο καλό κλίμα το οποίο είχαν καλλιεργήσει, διότι απ’ 
ό,τι φαίνεται υπήρξαν φιλέλληνες που ήθελαν να βοηθήσουν το ελλη-
νικό κράτος στη μόρφωση και την εκπαίδευση, χωρίς να επιδιώκουν το 
θρησκευτικό προσηλυτισμό των Ορθοδόξων. 

Παράλληλα με τη δραστηριοποίηση των ιεραποστόλων στο ελληνικό 
κράτος, έχουμε και δραστηριοποίησή τους στους ελληνικούς και αρμενι-
κούς πληθυσμούς της Μικράς Ασίας, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, Καππα-
δοκία. Εκεί το έργο των Προτεσταντών ακμάζει μέχρι και τη Μικρασια-
τική καταστροφή. Με την προσάρτηση νέων εδαφών στις αρχές του 20ού 

αιώνα, αρχίζει μια νέα σημαντική ανάπτυξη της εκπαιδευτικής δραστηρι-
ότητας των Διαμαρτυρομένων. Το Κολλέγιο Ανατόλια, που είχε ιδρυθεί το 
1886 στη Μυρσυφώνα (Merzifon) της Αμάσειας του Πόντου, εξ ανάγκης 
το 1923 μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη και υφίσταται μέχρι και σήμερα. 
Ήδη το 1907 μαθαίνουμε για τη λειτουργία αγγλικανικού παρθεναγωγείου, 
όπως επίσης και της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη. 
Στην Αθήνα ιδρύεται το Αμερικανικό Κολλέγιο και τα παραρτήματά του3. 

Γύρω στο 1922 μαθαίνουμε για πρώτη φορά για τη λειτουργία Θεολο-
γικής Σχολής των Ευαγγελικών στην Αθήνα, η οποία υποστηριζόταν από 

3 A Timeline History of Anatolia college, s.l. et a.
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το αμερικανικό συμβούλιο των εντεταλμένων για τις ξένες ιεραποστολές. 
Αρχικά βρισκόταν στην Τουρκία κι εξυπηρετούσε τις σπουδές των Ευαγγε-
λικών ιεραποστόλων. Μετά το 1922 μεταφέρθηκε στην Αθήνα και λειτουρ-
γούσε στο Παλαιό Φάληρο. Ήταν τετραετούς φοιτήσεως και παρείχε τα 
τυπικά μαθήματα μιας Θεολογικής Σχολής, καθώς και μαθήματα Ιστο-
ρίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Οι καθηγητές οι οποίοι δίδασκαν 
ήταν Αμερικανοί και Βρετανοί, από τα πανεπιστήμια της Αγγλίας και 
από τα αμερικανικά πανεπιστήμια του Όμπερλιν και Κολούμπια (Ζήκας 
1999). Περαιτέρω πληροφορίες για το πότε σταμάτησε η λειτουργία της 
δε γνωρίζουμε.

 Σήμερα λειτουργούν σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης Αγγλικανών και ξένων Ευαγγελικών, για να εξυπηρετούν κυρίως τα 
παιδιά των παροικιών τους. Τα αμερικάνικα σχολεία που λειτουργούν στην 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη είναι υπό το νομικό καθεστώς των ξένων ιδιω-
τικών σχολείων και εφαρμόζονται σ’ αυτά διπλά προγράμματα σπουδών 
(αμερικάνικο κι ελληνικό), αλλά φαίνεται ότι η αποστολή τους δεν είναι 
η θρησκευτική διαφώτιση και αναμόρφωση των Ορθόδοξων νέων. Επίσης 
σήμερα λειτουργούν: (α). Η ελληνική Βιβλική Σχολή στο Πικέρμι Αττικής, 
τετραετούς φοιτήσεως, η οποία παρέχει πτυχίο ανωτάτου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος που αναγνωρίζεται μόνο στις ΗΠΑ και την Ευρώπη και ανήκει 
στην ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, (β). Η ελληνική Θεολογική Σχολή 
της Αθήνας, συνεργαζόμενη με το ICI University of Texas, η οποία παρέχει 
πτυχίο και μεταπτυχιακά δι’ αλληλογραφίας και ανήκει στην Αποστολική 
Εκκλησία της Πεντηκοστής, (γ). Το Ινστιτούτο της Βίβλου στην Αθήνα, το 
οποίο είναι σεμινάριο και υπάγεται στην ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία, 
(δ). Το Ινστιτούτο Θεολογίας της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων 
των Τελευταίων Ημερών (Μορμόνοι). Επίσης λειτουργούν και άλλα δύο 
πεντηκοστιανά θεολογικά σεμινάρια, του Χριστιανικού Κέντρου Αθηνών 
και της Ελληνικής Χριστιανικής Εκκλησίας. Τέλος, οι Χριστιανοί Μάρτυ-
ρες του Ιεχωβά, στο πλαίσιο των συνάξεων των αιθουσών βασιλείας, έχουν 
τη σχολή Θεοκρατικής Διακονίας και θεωρούν βασικό δόγμα της οργάνω-
σής τους την επιστημονική μελέτη της Αγίας Γραφής. Η λατρεία τους είναι 
η συνεχής εκπαίδευση στις Γραφές. Λατρεία θεωρούν την εκπαίδευση. 
Από αυτές τις σχολές δεν αποκλείονται οι σπουδαστές που ανήκουν σε 
άλλα δόγματα, αλλά είναι ανοικτές σε όλους, κυρίως όμως υπάρχουν και 
λειτουργούν για να εξυπηρετούν τις δικές τους ανάγκες. Όπως φαίνεται, 
εκεί εκπαιδεύονται τα μέλη τους, για να ενισχύσουν την πίστη τους, να 
μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν μέσα στην εκκλησία και να λάβουν τέτοια 
κατάρτιση, ώστε να αντεπεξέλθουν στο ιεραποστολικό τους έργο μέσα 
στην ελληνική κοινωνία. Ουσιαστικά οι σχολές τους εξακολουθούν να 

έχουν ιεραποστολικό χαρακτήρα.
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Οι εκδοτικές δραστηριότητες των Προτεσταντών στον ελληνικό χώρο 

αρχικά συνδέθηκαν με τη μετάφραση των Γραφών, στην απλή ελληνική, 

η οποία βέβαια στη συνέχεια συνδέθηκε με τους ιδεολογικο-πολιτικούς, 

κοινωνικούς αγώνες του δημοτικισμού. Η Βρετανική Βιβλική Εταιρεία 

ενδιαφέρεται στις αρχές του 19ου αιώνα να μεταφράσει την Αγία Γραφή 

κι απευθύνεται στον Αδαμάντιο Κοραή. Ο Κοραής απαντά θετικά, αλλά 

αυτή η μετάφραση δε γίνεται ποτέ. Το 1818 η Βρετανική Βιβλική Εταιρεία, 

με εκπρόσωπο τον Τσαρλς Γουίλιαμσον, έρχεται σε επαφή με το Μητρο-

πολίτη Σινά Ιλαρίωνα, άνθρωπο με μεγάλη μόρφωση, για την εκτύπωση 

μιας αναθεωρημένης μετάφρασης του Λούκαρι. Το 1819 ευοδώθηκε αυτή η 

έκδοση της μετάφρασης, αλλά έπειτα από έντονες αντιδράσεις, με πρωτο-

στάτη τον Κωνσταντίνο Οικονόμο, η Πατριαρχική Σύνοδος του 1823 κατα-

δικάζει τη μετάφραση του Ιλαρίωνα και κάθε άλλη προσπάθεια μετάφρα-

σης. Η Βρετανική Βιβλική Εταιρεία δε σταματά την προσπάθεια να γίνει 

μια μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα και ύστερα από πολύχρονες 

συνεννοήσεις με το Νεόμφυτο Βάμβα, το 1844 ολοκληρώνεται και εκδί-

δεται η πρώτη νεοελληνική μετάφραση της Αγίας Γραφής μετά την εποχή 

του Λούκαρι.

Η μετάφραση της Αγίας Γραφής αποτέλεσε και συνέχισε να αποτελεί 

το σύμβολο συσπείρωσης των δυνάμεων εκείνων, που φαίνεται να είχαν 

ως πρόταγμα την απελευθέρωση από τις αυθεντίες του Πάπα και των 

αυτοκρατόρων. Στον ελληνικό χώρο, η μετάφραση ήταν το κριτήριο των 

ανθρώπων εκείνων που επιθυμούσαν τον εκσυγχρονισμό του τόπου και τη 

δημιουργία ενός ελληνικού κράτους, το οποίο θα βάδιζε και θα εξελισσό-

ταν σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα. Γύρω απ’ αυτή την τάση συσπειρώθη-

καν λαϊκοί και κληρικοί με φιλοδυτικές τάσεις. 

Ο Νεόφυτος Βάμβας, ιερέας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, πρώτος πρύτα-

νης του πανεπιστημίου Αθηνών, υποστηρίζει τη μετάφραση της Αγίας 

Γραφής και φαίνεται να αμφισβητεί τις δομές της παραδοσιακής Εκκλη-

σίας. Οι καταδίκες της μεταφράσεώς του από την επίσημη Εκκλησία είναι 

συνεχείς. Ο Κωνσταντίνος Οικονόμος μιλά για χυδαία ελληνικά (Παπα-

γεωργίου 2001). Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Έλληνες Διαμαρτυρόμενοι 

χρησιμοποιούσαν και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τη μετάφραση του 

Νεόφυτου Βάμβα.

Το 1901, η βασίλισσα Όλγα υποστηρίζει μια μετάφραση της Αγίας 

Γραφής, ενώ με χρηματοδότηση του παλατιού γίνεται η πρώτη έκδοση 

1.000 αντιτύπων και αργότερα δεύτερη 100.000 αντιτύπων, τα οποία 

διανέμονται όλα. Η μετάφραση αυτή έγινε αντικείμενο πολιτικής αντιπα-

ράθεσης μεταξύ συντηρητικών και προοδευτικών δυνάμεων. Στην αντι-

παράθεση αυτή αναμίχθηκε και η Ελληνική Εκκλησία, αλλά και η ορθό-

623Η δημιουργία δημόσιας ταυτότητας των Ευαγγελικών στην Ελλάδα...



δοξη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με απολογισμό 8 

νεκρούς και 70 τραυματίες, την παραίτηση της κυβέρνησης Θεοτόκη και 

την παύση του Μητροπολίτη Αθηνών Προκοπίου, που υποστήριζαν αυτή 

την προσπάθεια. Αυτή η περίοδος έμεινε γνωστή στην ιστορία ως περίο-

δος των «Ευαγγελικών» (Κωνσταντινίδης 1976). 

Το Σύνταγμα του 1911 απαγόρευσε οποιαδήποτε μετάφραση της Αγίας 

Γραφής, χωρίς προηγούμενη έγκριση των Εκκλησιών της Ελλάδος και της 

Κωνσταντινούπολης. Όπως όμως φάνηκε από την ιστορική πραγματικό-

τητα, η Αγία Γραφή στη νεοελληνική γλώσσα χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον 

από λαϊκούς και κληρικούς, τόσο της Ορθόδοξης Εκκλησίας όσο και των 

άλλων χριστιανικών δογμάτων. Οι δε Έλληνες Προτεστάντες μετέφρασαν 

την Αγία Γραφή και σε τοπικές διαλέκτους (Ποντιακή), αλλά και σε γλώσ-

σες μειονοτήτων, όπως οι Τούρκοι της Θράκης, καθώς και στις γλώσσες 

των μεταναστών. Η ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία άρχισε σταδιακά, από 

τη δεκαετία του 1970 και μετά, να αποδέχεται τη μετάφραση της Αγίας 

Γραφής στη νεοελληνική γλώσσα.

Η μετάφραση της Αγίας Γραφής φαίνεται να αποτέλεσε τον πόλο 

συσπείρωσης των δυνάμεων που επιθυμούσαν τη δυτική προοπτική 

του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα 

εξέφραζαν και μια αμφισβήτηση των παραδοσιακών δομών της Ορθό-

δοξης Εκκλησίας και των πολιτικών επιλογών των ελληνικών κυβερνή-

σεων που δεν συμφωνούσαν με τη δυτική προσέγγιση. Τα «Ευαγγελικά» 

στάθηκαν η αφορμή και η αιτία μιας αντιδυτικής στροφής των ελληνικών 

κυβερνήσεων. 

Η εκδοτική δραστηριότητα των Προτεσταντών ήταν εξίσου σημα-

ντική με την εκπαιδευτική και μεταφραστική και συνδέονταν και οι τρεις 

μαζί. Από το 1834 έως και το 1838 το προτεσταντικό τυπογραφείο με την 

ονομασία «Εξ Αμερικής Φιλελληνικόν Τυπογραφείον» εξέδωσε πάνω από 

πενήντα βιβλία εκπαιδευτικού, λογοτεχνικού, επιστημονικού και θρησκευ-

τικού περιεχομένου. Τα βιβλία προορίζονταν για τα  σχολεία, τη μόρφωση 

των Ιερέων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά και το ευρύ κοινό. Οι συγγρα-

φείς των βιβλίων ήταν είτε Προτεστάντες, των οποίων τα έργα μεταφρά-

στηκαν, είτε Έλληνες φίλα προσκείμενοι στο προτεσταντικό δόγμα, όπως 

οι Αδαμάντιος Κοραής και Νεόφυτος Βάμβας. Μεγάλο μέρος αυτών των 

εκδόσεων αποτελούσαν επίσης σχολικά βιβλία, όπως γραμματικές της 

αρχαίας και της νέας ελληνικής, μαθηματικά και φυσική. Σκοπός των εκδό-

σεων ήταν να δοθεί βάρος στις επιστήμες, όπως διαμορφώνονταν τότε από 

τις διαφωτιστικές ιδέες, αλλά και στο Ευαγγέλιο.

Οι εκδόσεις φαίνεται να επεδίωκαν τη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς 

Ελλήνων και Ορθόδοξων κληρικών, οι οποίοι θα ενστερνίζονταν τις αντι-
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λήψεις και πρακτικές του Διαφωτισμού, πράγμα που θα είχε ως συνέ-

πεια την πολιτική, κοινωνική, οικονομική και θρησκευτική αναγέννηση 

του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και της αυτοκέφαλης Ορθόδοξης 

Εκκλησίας. 

Η εκπαίδευση με τις νέες μεθόδους, οι μεταφράσεις της Αγίας Γραφής 

και άλλων κειμένων και οι έντυπες εκδόσεις, οδήγησαν στην αμφισβή-

τηση της παραδοσιακής Εκκλησίας και της ελληνικής κοινωνίας και επεδί-

ωξαν την ανάπτυξη, το διαφωτισμό κι εκσυγχρονισμό τους. Όπως φαίνε-

ται, επιθυμία μιας σημαντικής μερίδας του πολιτικού κόσμου, των λογίων 

και των αξιωματούχων, κληρικών και λαϊκών, ήταν να βρεθεί η Ελλάδα 

όσο γίνεται πιο κοντά στο μοντέλο των δυτικών εθνών-κρατών. Οι πολιτι-

κές που χαράσσονται, από τον Ιωάννη Καποδίστρια και την Αντιβασιλεία 

το 19ο αιώνα, μέχρι τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Κωνσταντίνο Καρα-

μανλή, φαίνεται να έχουν έναν σκοπό: η Ελλάδα στη Δύση. Ενδεχομένως, 

η Ορθόδοξη Εκκλησία να αποτελούσε –και να συνεχίζει να αποτελεί– μέσα 

από κατάλοιπα δεσποτισμού και δεισιδαιμονικών αντιλήψεων και πρακτι-

κών που συντηρούνται, πρόσκομμα στην πορεία της Ελλάδας προς τα 

σύγχρονα κράτη του δυτικού κόσμου. Οι προσπάθειες της πολιτείας μέσα 

στην Ιστορία, φαίνεται να επιδιώκουν τον εκσυγχρονισμό της Εκκλησίας 

και τη δημιουργία ενός εξορθολογισμένου χριστιανισμού.

Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως η επικοινωνία μεταξύ Προτεσταντών, 

ελληνικού κράτους και Ορθόδοξης Εκκλησίας, δημιούργησε ένα κλίμα 

αμφισβήτησης των δομών της παραδοσιακής Ορθόδοξης Εκκλησίας και 

κοινωνίας, ενώ ανέδειξε ταυτόχρονα τα αδιέξοδα της κυριαρχίας μιας και 

μοναδικής θρησκείας στη νεοελληνική κοινωνία. Ωστόσο επεξέτεινε το 

δίλημμα για το αν έπρεπε η Ελλάδα τελικά να ακολουθήσει μια πορεία 

ενός ανατολικού θρησκευτικού δεσποτισμού ή μιας εκδημοκρατισμένης 

ευρωπαϊκής προοπτικής.

•
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Θρησκευτικές ταυτότητες στη Σύρο κατά το 19o αιώνα: 

η εμπορευματική τους διύλιση

Αντώνιος Λ. Σμυρναίος
Χρήστος Γκόβαρης

Η Ερμούπολη της Σύρου αποτελεί κορυφαία περίπτωση ιδιοπροσωπίας 

στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Πόλη ιδιοσύστατη, «γεννηθείσα και αναπτυ-

χθείσα εκ μόνων των περιστάσεων»1, προϊόν της ανάγκης και της συγκυ-

ρίας, πόλη υδροκεφαλική για την κλίμακα του νησιού, πόλη–μετέωρο, 

είναι γεγονός ότι δημιούργησε με καταπληκτική μάλιστα ταχύτητα πρωτό-

τυπους θεσμούς και συμπεριφορές, επιτυγχάνοντας εντέλει το σκοπό της: 

να γίνει μια «Ευρώπη σε νησί της Ανατολής»2. 

Μια όψη αυτής της εξαιρετικής ιδιοτυπίας ήταν και η θρησκευτική. Στο 

πλαίσιο λοιπόν αυτής της εισήγησης θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε 

κάπως τους όρους και τα όρια ενός πρωτότυπου διομολογιακού συγχρω-

τισμού που έλαβε χώρα στη Σύρο κατά τη μετεπαναστατική περίοδο, 

όταν Ορθόδοξοι, Ρωμαιοκαθολικοί και Προτεστάντες συναντήθηκαν και 

αναμετρήθηκαν εκεί σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο της νεοελληνικής 

ιστορίας.

Είναι γεγονός ότι οι τεταμένες από τη βυζαντινή ήδη εποχή σχέσεις 

Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών δοκιμάστηκαν καταλυτικά κατά την 

πρώτη άλωση της Κων/πολης (1204), καθώς και σε όλη τη διάρκεια της 

λατινικής και της οθωμανικής διακυβέρνησης. Η πολλαπλή σύγκρουση 

των δύο αυτών κόσμων, όπου όχι μόνο δογματικοί, αλλά και πολιτι-

κοί, κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες συμπλέκονταν στενά για να 

διαμορφώσουν ένα κλίμα άλλοτε οξείας διαμάχης και άλλοτε πρόσκαιρης 

ανοχής των διαφορετικοτήτων, είχε μεταφερθεί και στα νησιά του Αιγαίου 

και ειδικότερα στη Σύρο, που χαρακτηριζόταν ήδη από το 16ο αιώνα ως 

«το νησί του Πάπα»3. Οι προσηλυτιστικές ενέργειες των Ρωμαιοκαθολικών 

1 Τιμολέοντος Δ. Αμπελά, Ιστορία της νήσου Σύρου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 

των καθ’ ημάς, Εν Ερμουπόλει 1874, σ. 512. 

2 Σ.Ν. Αβούρη, ‘Η Σύρος εις την νεοελληνικήν λογοτεχνίαν’, Επετηρίς Εταιρείας Κυκλα-

δικών Μελετών, τόμ. Ε΄(1965-1966), σ. 445. 

3 Μάρκος Ν. Ρούσσος – Μελιδώνης, Syra Sacra. Θρησκευτική ιστορία της Σύρου, Κίνηση 

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



στο νησί και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία 

είχε επιλεγεί ως ιεραποστολικό έδαφος από την Προπαγάνδα της Πίστης 

(Propaganda de Fidei), είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν έντονες 

διενέξεις μεταξύ των δυο κοινοτήτων μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα. Οι 

διενέξεις αυτές οδήγησαν πολλές φορές στην αυστηρή περιχαράκωσή 

τους, με κορύφωση τη θρησκευτική και οικονομική ποινικοποίηση που 

επέβαλλαν οι Λατίνοι επίσκοποι στους πιστούς τους, όταν βάπτιζαν με το 

ορθόδοξο τυπικό τα παιδιά που προέρχονταν από μεικτούς γάμους ή όταν 

είχαν λατρευτική κοινωνία (Communicatio in Sacris) με τους Ορθοδό-

ξους4. Επιπλέον, η αυξανόμενη πληθυσμιακή υπεροχή των Ρωμαιοκαθολι-

κών στο νησί και οι διευκολύνσεις που αποσπούσαν για λογαριασμό τους 

οι Γάλλοι πρεσβευτές στην Κωνσταντινούπολη, όχι μόνο έναντι των Τούρ-

κων αλλά και έναντι των Ορθοδόξων, είχαν παγιώσει τη διαμάχη5. 

Το δυσμενές αυτό κλίμα οξύνθηκε κατά την έκτακτη συνάντηση των 

Ρωμαιοκαθολικών με τους χιλιάδες Ορθόδοξους πρόσφυγες από τη Μ. 

Ασία και τα νησιά του Αιγαίου, που κατέφυγαν στη Σύρο για να αποφύ-

γουν τα τουρκικά αντίποινα μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης 

του 1821. Ο βασικός λόγος για την επιλογή των προσφύγων ήταν η ουδε-

τερότητα που απολάμβανε το νησί κατά τους δυο προηγούμενους αιώνες, 

εξαιτίας της γαλλικής προστασίας και σύμφωνα με το καθεστώς των Διομο-

λογήσεων6. Η απρόοπτη αυτή εισβολή των Ορθοδόξων σε ένα ουσιαστικά 

ρωμαιοκαθολικό έδαφος δημιούργησε πολλές εντάσεις. Από τη μια μεριά, 

η αιφνίδια έκρηξη της επανάστασης έφερε ένα ισχυρό πλήγμα στη μακρο-

χρόνια αυτάρκεια και αταραξία των Ανωσυριανών, οι οποίοι κλήθηκαν σε 

ένα εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα να αναγνωρίσουν την, οπωσδή-

ποτε αμφίβολη μέχρι τότε, νομιμότητα των επαναστατών ομοεθνών τους. 

Το δίλημμα αυτό οξύνθηκε και από την απροκάλυπτη επιδίωξη των τελευ-

ταίων να τους προσεταιριστούν  υποχρεωτικά στον κοινό αγώνα. Επιπλέον, 

όχι μόνο το αμφίβολο αποτέλεσμα της Επανάστασης, αλλά και η δύσκολα 

καταπολεμούμενη φήμη για την ιακωβίνικη φύση της, δεν ήταν εύκολο να 

Καθολικών Επιστημόνων και Διανοουμένων Ελλάδος, Αθήνα 1993, σ. 103.  

4 Ό.π., σ. 84, 113, 137. Κατά τον Θ. Παπαδόπουλο, οι συνηθέστεροι λόγοι της διαμά-

χης ήταν οι οικονομικοί και όχι οι δογματικοί, διότι οι Καθολικοί ήταν συνήθως πλου-

σιότεροι, αποτελούσαν το αρχοντολόι των νησιών, με αποτέλεσμα οι Ορθόδοξοι να 

τους αντιμάχονταν συνεχώς. Βλ. Θωμά Παπαδόπουλου, ‘Καθολικοί και Ορθόδοξοι στις 

Κυκλάδες’, Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τόμ. ΙΕ΄(1995), Ανάτυπο, Αθήνα 

1996, σ. 171, 173-174. 

5 Ρούσσος – Μελιδώνης, Syra Sacra…, ό.π., σ. 73, 75, 83, 105. 

6 Ιωάννης Ασημάκης, Η πορεία των σχέσεων Ελλάδος – Αγίας Έδρας 1820 – 1980: Από 

τη γαλλική προστασία έως τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων, Αποστολικό Βικαριάτο 

Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 206-215. 
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έχει ευνοϊκή απήχηση σε μια ρωμαιοκαθολική κοινότητα, της οποίας η ίδια 

η υπέρτατη αρχή, ο πάπας, είχε ιδιαζόντως παιδευθεί κατά τη διάρκεια της 

Γαλλικής Επανάστασης και των Ναπολεόντειων πολέμων. 

Έτσι, οι Ρωμαιοκαθολικοί του Αρχιπελάγους, και ιδιαίτερα της Σύρου, 

στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν τη δύσκολη εκείνη συγκυρία, 

επιχείρησαν να δημιουργήσουν τρόπους αποστασιοποίησης από το ιλιγ-

γιώδες αυτό επαναστατικό τόλμημα, είτε διαπραγματευόμενοι σκληρά την 

αυτονομία τους είτε ακολουθώντας μια Realpolitik ίσων αποστάσεων από 

τις επαναστατικές αρχές και το Σουλτάνο, αναμένοντας με προσοχή τις 

εξελίξεις.

 Όσον αφορά τις επαναστατικές κυβερνήσεις, υπήρξε η εξαρχής σαφής 

επιδίωξή τους να ενσωματώσουν ολόκληρο το νησί στο διοικητικό πλαίσιο 

του αναδυόμενου ελληνικού κράτους, καθώς, εκτός από την ανάγκη της 

επείγουσας φορολογικής εκμετάλλευσης των Ρωμαιοκαθολικών για τον 

αγώνα, δε μπορούσαν να ανεχθούν την αυτονομία των τελευταίων στη νέα 

πολιτική κατάσταση που αιματηρά διαμορφωνόταν, ούτε να εκχωρήσουν 

ένα διεκδικούμενο ελληνικό έδαφος ακόμη και στο βασιλιά της Γαλλίας. 

Επιπλέον, η νοοτροπία των προσφύγων, οι οποίοι είχαν βίαια ξενιτευτεί 

εξαιτίας της προσήλωσής τους στο δεσμό Ορθοδοξίας και Ελληνικότη-

τας, δεν ήταν εύκολο να αποδεχθεί ιδιαίτερα δικαιώματα σε εκείνους για 

τους οποίους η διάρρηξη ακριβώς αυτού του δεσμού τους είχε καταστήσει 

σχεδόν απρόσβλητους από κάθε βίαιη τουρκική ενέργεια. 

Αλλά τα επανειλημμένα αιτήματα των επαναστατών αντιμετώπιζαν 

την πεισματική άρνηση των Ρωμαιοκαθολικών, οι οποίοι με τη συμπαρά-

σταση των Γάλλων προξένων αλλά και του κλήρου τους, επικαλούντο την 

«ουδετερότητά» τους και τη «γαλλική προστασία»7. Το αποτέλεσμα αυτής 

της άρνησης ήταν η σκλήρυνση της στάσης των επαναστατών απέναντί 

τους, και εντέλει ο ένοπλος εξαναγκασμός τους στην τακτική και έκτα-

κτη φορολόγηση. Αυτό όμως έγινε εφικτό μόνο μετά το 1823, όταν η ίδια 

πλέον η γαλλική κυβέρνηση, παρά τα πιεστικά διαβήματα της ρωμαιοκα-

θολικής κοινότητας αλλά και της ίδιας της Αγίας Έδρας, άλλαξε προσανα-

τολισμό και επέδειξε μια πιο φιλο-επαναστατική διαγωγή, προσχωρώντας 

στην ερμηνεία της «προστασίας», όχι πλέον ως πολιτικής, όπως συνέβαινε 

μέχρι τότε, αλλά ως αποκλειστικά θρησκευτικής κατηγορίας8. 

Έτσι, η πρώτη μετεπαναστατική περίοδος βρίσκει το νησί με έντονες 

και νωπές τις μνήμες των προστριβών, τις οποίες φρόντισαν οι ελληνικές 

αρχές να μην οξύνουν περισσότερο, με στόχο να μην επιβαρυνθεί με τον 

7 Κωνσταντίνου Ι. Μανίκα, Σχέσεις Ορθοδοξίας και Ρωμαιοκαθολικισμού στην Ελλάδα 

κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως (1821 – 1827), Αθήνα 2002, σ. 117-162.

8 Ό.π., σ. 159. 
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τρόπο αυτό η διεθνής θέση της χώρας. Στην περίοδο μάλιστα της διακυ-
βέρνησης από τον Καποδίστρια, η μέριμνα του Κυβερνήτη ήταν να μην 
ανοίξει κανένα μέτωπο με τους Ρωμαιοκαθολικούς την κρίσιμη εκείνη 
εποχή, γι’ αυτό και οι οδηγίες προς τους υφισταμένους του ήταν πάντοτε 
προς την κατεύθυνση του ειρηνικού προσεταιρισμού τους, έτσι ώστε να 
είναι «λιγότερο πειθήνιοι στα εφήμερα θέλγητρα της ξένης προστασίας», 
όπως χαρακτηριστικά έγραφε9. 

Στη Σύρο λοιπόν, «το μοναδικό νησί που άλλαξε ριζικά φυσιογνωμία 
εξαιτίας της Επανάστασης»10, η εδραίωση των μετοίκων ανέτρεψε πλήρως 
τα μέχρι τότε δημογραφικά, πολιτικά, κοινωνικά και θρησκευτικά δεδο-
μένα. Η Ερμούπολη που έχτισαν, δραστήριος πλέον κόμβος ενός πλού-
σιου διαμετακομιστικού εμπορίου των προϊόντων της Δυτικής Ευρώπης, 
της Ρωσίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μέχρι την κυριαρχία της 
ατμοπλοΐας στη Μεσόγειο, αναδείχθηκε εξαιρετικά γρήγορα στην «οικο-
νομική πρωτεύουσα» του νεοσύστατου ελληνικού κράτους11. Λειτούργησε 
σαν μια πολύβουη κυψέλη ανθρώπων και ιδεών, ένα σημείο αναφοράς για 
τα ποικίλα δίκτυα και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονταν με γοργούς 
ρυθμούς σε εκείνη την κρίσιμη περίοδο στην περιοχή, μεταδίδοντας τον 
συνεχώς αυξανόμενο καπιταλιστικό πυρετό της μητρόπολης στην παρα-
δοσιακή ακόμη περιφέρεια. 

Η σχεδόν πλήρης αυτή επικράτηση της Ερμούπολης στην ελληνική 
μετεπαναστατική πραγματικότητα ήταν μοιραίο να καθρεφτιστεί και στη 
δική της ρωμαιοκαθολική ενδοχώρα, γεγονός το οποίο διευκολύνθηκε από 
τη συνειδητή επιλογή των ρωμαιοκαθολικών αρχών να εισέλθουν σε μια 
μακρά περίοδο θρησκευτικής, οικονομικής και κοινωνικής εσωστρέφειας. 
Επρόκειτο για μια εσωστρέφεια ριζικότερη μάλιστα από την προεπαναστα-
τική, με πρώτη συνέπεια την απάρνηση της μακροχρόνιας ιεραποστολικής 
δραστηριότητας των Ρωμαιοκαθολικών μεταξύ των Ορθοδόξων και την 
αποφασιστική στροφή τους στην αυστηρή περιχαράκωση του ποιμνίου 
τους και στη διαφύλαξη των προεπαναστατικών κεκτημένων. Ήδη από το 
1874, ο Τιμολέων Αμπελάς, ο πρώτος ιστορικός της Ερμούπολης, θα συνο-
ψίσει την κοινή αίσθηση που κατείχε τους συντοπίτες του για τη στάση των 
Ρωμαιοκαθολικών: «Η πόλις των Συρίων δυστυχώς δεν συμπαρακολούθησε 
την πρόοδον της νέας πόλεως∙ κατά τας ομολογίας δε αυτών των Συρίων 

9 Charles A. Frazee, Th e Orthodox Church and Independent Greece 1921 – 1852, Cambridge 

University Press, Cambridge 1969, σ. 83. Βλ. και Charles Frazee, ‘Catholics’, στο: Richard 

Clogg (ed.), Minorities in Greece: aspects of a plural society, Hurst & Company, London 

2002, σ. 35. 

10 Ασημάκης, ό.π., σ. 269. 

11 Βασίλη Α. Καρδάση, Σύρος, σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου (1832 – 1857), 

Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1987, σ. 23. 
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η στασιμότης αυτής μικρού δειν μετεβάλλετο εις μαρασμόν. Φρονώ ότι η 

εκ πολλών λόγων προελθούσα απομόνωσις αυτών εν τω λόφω του Αγίου 

Γεωργίου είνε η μόνη αιτία της στασιμότητος, ήτις αντιτιθεμένη προς την 

έκτακτον κίνησιν της Ερμουπόλεως παρίστατο μέχρις εσχάτων δυσοίωνος. 

Εάν απ’ αρχής συνεκοινώνουν και συνεδέοντο δι’ εμπορικών επιμιξιών και 

δι’ επιγαμιών μετά των Ερμουπολιτών θα ευρίσκοντο εις κρείττονα θέσιν. 

Απόδειξις τούτου οι ευάριθμοι εν Ερμουπόλει Σύριοι οίτινες κατεστάθη-

σαν ευπορώτεροι και μάλλον ανεπτυγμένοι των μη συγκοινωνησάντων και 

συνδεθέντων μετά της Ερμουπόλεως»12.

Αυτή η εθελούσια αποχώρηση των Ρωμαιοκαθολικών από το προσκή-

νιο φαίνεται πως διευκόλυνε την πορεία της εκκοσμίκευσης των Ορθο-

δόξων, καθόσον συνεργούσε στην, εντελώς χρήσιμη για την πορεία του 

εκσυγχρονισμού τους, αυτοδικαίωση των Ερμουπολιτών13, οι οποίοι 

παρουσίαζαν πλέον τη ρωμαιοκαθολική κοινότητα ως την ευδιάκριτη 

επιτομή του θρησκευτικού φανατισμού. Από την άλλη μεριά όμως, αυτή 

η εσωστρέφεια είχε έκδηλο το χαρακτήρα της ανωτερότητας απέναντι, όχι 

μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία, την οποία περιφρονούσαν ως σχισματική 

και φανατική, αλλά και στο ίδιο το Ελληνικό κράτος, με συνέπεια μάλι-

στα και κάποιες άκομψες παρεμβάσεις τους14. Η απευθείας σύνδεση των 

Ρωμαιοκαθολικών του νησιού με τη Γαλλία και το Βατικανό, η ανάληψη 

12 Αμπελά, ό.π., σ. 406-407 και 697. Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο άλλος ιστορικός του 

νησιού, ο Α. Φραγγίδης, θα επιβεβαιώσει την αυστηρή απαγόρευση «του συγχρωτισμού 

και της συναναστροφής μετά των ορθοδόξων», που είχε επιβληθεί στους Ρωμαιοκαθολι-

κούς από τους επισκόπους τους, συμπεραίνοντας: «διό και ελάχιστοι εισίν οι εξωμόται 

εν Σύρω…». Α. Φραγγίδη, Ιστορία της νήσου Σύρου, Αθήνα 21975, σ. 512-513. Την ίδια 

όμως διαπίστωση θα κάνουν και νεώτεροι ιστορικοί: «Οι καθολικοί κάτοικοι, δυσαρε-

στημένοι από αυτή την εξέλιξη και φοβούμενοι ότι η Ερμούπολη με το δυναμισμό της θα 

τους αφομοιώσει, αναδιπλώθηκαν, οι περισσότεροι, στον οχυρωμένο λόφο τους και ως το 

τέλος του 19ου αιώνα τουλάχιστον θα παραμείνουν, ασχολούμενοι κατ’ εξοχήν με τη γεωρ-

γία και φυλάσσοντας με ζήλο την πολιτισμική τους ιδιομορφία, απλοί παρατηρητές των 

ραγδαίων αλλαγών που συντελούνταν δίπλα τους». Χρήστος Λούκος, Πεθαίνοντας στη 

Σύρο τον 19ο αιώνα: Οι μαρτυρίες των διαθηκών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 

Ηράκλειο 2000, σ. 19. 

13 Βλ. για την έννοια της «αυτο-δικαιολόγησης» σε μια αστική κοινωνία στον Ζακ Ελλύλ, 

Μεταμόρφωση του αστού, μετ. Βασίλης Τομανάς, εκδ. Νησίδες, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 

62-64. 

14 Ο επίσκοπος Alberti λ.χ. ζήτησε κάποτε από τον Πάπα να στείλει Ιδιόβουλο προς τον 

Όθωνα για να απομακρυνθεί από τη Σύρο ο Ορθόδοξος Μητροπολίτης Δανιήλ Κοντού-

δης (1842–1860), επειδή ο τελευταίος, όπως διατεινόταν, τον εμπόδιζε στο ποιμαντικό 

του έργο. Ασημάκης, ό.π., σ. 332-333. Είναι γεγονός ότι παρά τις ελπίδες του Πάπα 

ότι ο Όθωνας θα ήταν ενεργός υποστηρικτής κάθε αιτήματος των Ρωμαιοκαθολικών, 

στην πραγματικότητα ο Βαυαρός μονάρχης αποστασιοποιήθηκε εγκαίρως, κρατώντας 

τελικά μια ουδέτερη ή και φιλορθόδοξη στάση, διατεινόμενος πάντοτε ότι πιέζεται από 

τις κυβερνήσεις και το λαό του. Ασημάκης, ό.π., σ. 333, 340.
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του επισκοπικού θρόνου από ιερωμένους αποκλειστικά ευρωπαϊκής εθνι-

κότητας, καθώς και η πυκνή κυκλοφορία μοναχών και μοναζουσών όλων 

σχεδόν των καθολικών ταγμάτων μεταξύ Ευρώπης και Σύρου, επέτρεψαν 

την, κατά κάποιο τρόπο, υποκατάσταση του πληθωρικού κοσμικού ευρω-

παϊσμού της Ερμούπολης με ένα θρησκευτικού τύπου ευρωπαϊσμό. 

Σημαντικό όμως ρόλο στη συμπεριφορά των δύο κοινοτήτων έπαιξαν 

και οι πολιτειοκρατικές πλέον αντιλήψεις που κυριαρχούσαν στο νεοσύ-

στατο κράτος και ευνοούσαν τον έλεγχο της Εκκλησίας από την Πολι-

τεία, ο οποίος στην περίπτωση των Ορθοδόξων ήταν περισσότερο στενός, 

με μόνη παραχώρηση τη δικαιοδοσία της «επικρατούσας θρησκείας». Την 

ιδιαίτερη αυτή μεταχείριση των Ορθοδόξων από την Ελληνική Πολιτεία 

θα σπεύσουν όμως να διεκδικήσουν για λογαριασμό τους και οι Ρωμαι-

οκαθολικοί, επικαλούμενοι τα προνόμια που απολάμβαναν στα χρόνια 

της οθωμανικής διακυβέρνησης και την σχεδόν αποκλειστικά φορολο-

γική σχέση τους με αυτήν15. Διατείνονταν λοιπόν ότι τα προνόμια εκείνα 

όφειλαν να μεταβιβαστούν αυτούσια στη μετεπαναστατική εξουσία, όπως 

υπαγορευόταν από το Πρωτόκολλο του Λονδίνου (1830)16. Προσπαθού-

σαν λοιπόν με τις συνεχείς παρεμβάσεις της Αγίας Έδρας, αλλά και με 

την ακαταπόνητη επικουρία των πρεσβευτών της Γαλλίας (και λιγότερο 

της Αυστρίας), να τροποποιήσουν τους νόμους του κράτους και να επιτύ-

χουν μια ιδιαίτερη μεταχείριση για τον κλήρο και τα μέλη τους. Οι Γάλλοι 

μάλιστα πρέσβεις έφθαναν στο σημείο να επιδιώκουν τη δημιουργία «ενός 

κράτους μέσα στο κράτος», κατά την έκφραση του Αυστριακού πρέσβη 

Prokesch-Osten17. Έτσι, σε μια εποχή κατά την οποία ο Ρωμαιοκαθολικι-

σμός δεχόταν ισχυρά πλήγματα στην Ευρώπη, εξαιτίας του ανερχόμενου 

ιταλικού εθνικισμού αλλά και της προϊούσας εκκοσμίκευσης, στην Ελλάδα 

προσπαθούσε να κερδίσει όσα μπορούσε περισσότερα από τα προεπανα-

στατικά του δικαιώματα, εκμεταλλευόμενος την αδυναμία των ελληνι-

15 Πάντως, ο ίδιος ο επίσκοπος Blancis θα γράψει στη Ρώμη πως «η ορθόδοξη Ιερά Σύνο-

δος ζητά από την Αντιβασιλεία να επιβληθεί και στην Καθολική Εκκλησία η αναδιοργά-

νωση που επιβλήθηκε στην ορθόδοξη (κατάργηση μονών, επισκοπών και απαλλοτρίωση 

εκκλησιαστικής περιουσίας». Ό.π., σ. 295, σημ. 23.  

16 Ο Ασημάκης θα επισημάνει ότι με το πρωτόκολλο αυτό εξυπηρετείτο η Γαλλία και ότι 

«απώτερος σκοπός της γαλλικής διπλωματίας ήταν η συνέχιση άσκησης επιρροής στο 

Ελληνικό κράτος, μέσω των θρησκευτικών ιδρυμάτων της». Ασημάκης, ό.π., σ. 283. 

17 Ασημάκης, ό.π., σ. 331. Χαρακτηριστική είναι και η αναφορά του Γάλλου προξένου στη 

Σύρο προς την κυβέρνησή του (1852), στην οποία αναφέρει: «Η Γαλλία έχει εμπορικό 

συμφέρον, και τολμώ να πω πολιτικό συμφέρον, να μην αφήσει να μειωθεί η σπουδαι-

ότητα της Σύρου, της οποίας οι καθολικοί κάτοικοι έχουν συνηθίσει να θεωρούν τους 

εαυτούς τους προστατευόμενους της Γαλλίας, και αυτούς πρέπει να διατηρήσουμε με 

όλα τα πρακτικά μέσα για να εξουδετερώσουμε την επιρροή της Ρωσίας, που έχει πολλές 

συμπάθειες στους Ερμουπολίτες». Καρδάση, ό.π., σ. 319.  
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κών κυβερνήσεων αλλά και την ποικίλη εξάρτησή τους από τις Μεγάλες 

Δυνάμεις18. 

Η υποβόσκουσα λοιπόν διαπάλη των δυο αυτών ευρωπαϊσμών στο 

συριανό έδαφος κράτησε ζωντανή την προϋπάρχουσα θρησκευτική έριδα, 

στην οποία πλέον έπαιζαν σημαντικό ρόλο αφενός το αίσθημα υψηλο-

φροσύνης κατέναντι του αντιπάλου, που μοιράζονταν και οι δυο κοινότη-

τες, και αφετέρου η επιθυμία αυτεξουσιότητας ενώπιον του νεοελληνικού 

κράτους που εξίσου τους κατείχε. Πάντως, η αμοιβαία καχυποψία ή περι-

φρόνηση των δυο κοινοτήτων έψαχνε πάντοτε ευκαιρίες για να εκδηλωθεί. 

Ο στόχος λ.χ. των Ερμουπολιτών ήταν κυρίως η ρωμαιοκαθολική ιεραρ-

χία19. Έτσι, κατά καιρούς, δημοσιεύματα του τύπου έφερναν στο προσκή-

νιο την υφιστάμενη διένεξη, διαπομπεύοντας έγκαιρα ακόμη και τις ελάχι-

στες ενδείξεις για το προσηλυτιστικό ενδιαφέρον των Ρωμαιοκαθολικών 

ή σχολιάζοντας αρνητικά δημοσιογραφικές ειδήσεις για τον Πάπα και 

το Ρωμαιοκαθολικισμό στην Ευρώπη20. Αντίθετα, οι Ορθόδοξοι ιεράρχες 

18 Βλ. και Ασημάκης, ό.π., σ. 127-129.  

19 Έτσι, η εφημερίδα της Ερμούπολης Αίολος, προσπαθώντας να δικαιώσει τη στάση 

της θρησκευτικής ελευθερίας που διαπνέει τους Ορθόδοξους έναντι των «Κορυφαίων 

Συρίων, των κατοίκων δηλαδή της Κορυφής περί την Ερμούπολιν», θα υπαινιχθεί ότι 

κάποιοι «μονασταί αδελφοί» της Άνω πόλης αντιτίθενται στην ένωση των δύο κοινοτή-

των, την οποία η εφημερίδα διατείνεται ότι επιθυμούν «οι φιλόνομοι και φρόνιμοι των 

ορθοδόξων», συντηρώντας έτσι τον «χωρισμόν διά μικράς εκκλησιαστικάς διαφοράς». 

Συνεχίζοντας μάλιστα τον υπαινιγμό, προτρέπει ότι «προ πάντων δε οι πνευματικοί 

αυτών ποιμένες τοιαύτας νουθεσίας και οδηγίας χρεωστούσι να δίδωσιν εις το ποίμνιον». 

Εφ. Αίολος, αρ. 518, 19 Αυγούστου 1854. Επίσης, η εφ. Ένωσις, την ίδια περίοδο, θα 

κατηγορήσει ευθέως τους «πανούργους ταραξίας Γεζουΐτας» για τον προσηλυτισμό των 

Ανωσυριανών, και θα εκφράσει το παράπονο των Ορθοδόξων ότι «πολλοί των Λατίνων, 

φανατικοί όντες, αποστρέφονται αυτούς». Στη συνέχεια όμως, θα υμνήσει το «σεβάσμιο 

και έμπειρο επίσκοπο αυτών» (τον Ιωσήφ Alberti) για την αγάπη και την εμπιστοσύνη 

που δείχνει, μαζί με πολλούς συμπολίτες του, στους Ορθοδόξους, μην παραλείποντας 

εντέλει να στηλιτεύσει και πάλι όσους Ρωμαιοκαθολικούς «πράττουσι μωρώς και απαι-

σίως… κατά διαφόρους περιστάσεις». Εφ. Ένωσις, αρ. 289, 10 Ιουνίου 1854. 

20 Στην εφ. Ο Άργος (αρ. 70, 18 Οκτωβρίου 1875) παρουσιάζεται καταγγελία για προση-

λυτισμό ορθόδοξης από ρωμαιοκαθολικές μοναχές σε σχολείο της Τήνου. Επίσης, η 

εφ. Ερμούπολη δημοσιεύει σειρά αρνητικά φορτισμένων άρθρων για την ιστορία του 

Ιησουϊτισμού (Ιανουάριος – Μάρτιος 1865), καθώς και άλλα αντιπαπικά άρθρα, όπως 

«Οι εκ της νέας πολιτικής του Βατικανού επαπειλούμενοι κίνδυνοι» (αρ. 385, 29 Απρι-

λίου 1872) ή «Και άλλη καλογερική ασέλγεια» (αρ. 438, 26 Μαΐου 1873). Τέλος, στην εφ. 

Η Μέλισσα της Ερμουπόλεως (τόμ. Α΄, φυλλάδιο Δ΄ (Οκτώβριος 1879) και Ε΄ (Δεκέμ-

βριος 1879) καταχωρείται άρθρο με τίτλο «Ο πόλεμος κατά της επιστήμης», όπου καταγ-

γέλλεται η στάση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Αντίθετα, η προσπάθεια για την 

ίδρυση Σχολής από τους Αδελφούς των Χριστιανικών Σχολών (Fréres) για τη ρωμαιοκα-

θολική νεολαία του νησιού (1859 – 1863) προσέκρουσε σε πολλά εμπόδια από μέρους 

των Ορθοδόξων, ώσπου ματαιώθηκε μέχρι το 1914. Βλ. την αντίδραση της εφ. Αστήρ 

των Κυκλάδων (αρ. 94, 14.2.1859) στη στάση αυτή των Ορθοδόξων στο: Ρούσσος – 
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του νησιού, δεσμευμένοι από την πολιτειακή εξουσία, συνήθως κρατού-
σαν χαμηλά τον πήχη της διαμάχης. Κάποτε η δογματική τους αντίθεση 
θα εκφραστεί με αντιλατινικά κείμενα, τα οποία όμως θα πάρουν την αντί-
στοιχη απάντηση από τους Ρωμαιοκαθολικούς θεολόγους21. Από τη μεριά 
τους, οι Ανωσυριανοί αναζητούσαν τρόπους εξισορρόπησης των ποικί-
λων δραστηριοτήτων στις οποίες οι Ορθόδοξοι πρωτοστατούσαν22. Έτσι, 
η ανέγερση ορθόδοξων ναών στην Ερμούπολη τους παρότρυνε στην οικο-
δόμηση εκεί και ρωμαιοκαθολικών ναών, ενέργεια που είχε ως στόχο να 
«συμβάλλει στην τόνωση της ευλάβειας του λαού και στη μεγαλύτερη δόξα 
του Καθολικισμού σε ένα νησί όπου εγκαταστάθηκαν πρόσφατα πολλές 
χιλιάδες Ανατολικοί Έλληνες», όπως έγραφε στην Προπαγάνδα ο ίδιος ο 
επίσκοπος Blancis23. 

Είναι γεγονός όμως ότι στη γενικότερη ακοινωνησία των δυο θρησκευ-
τικών κοινοτήτων συνεισέφερε αποτελεσματικά και η εντατική θρησκευ-
τική κατήχηση, στην οποία υποβάλλονταν οι κάτοικοι της Άνω πόλης, και 
ιδιαίτερα η νεολαία, από Ρωμαιοκαθολικούς μοναχούς και μοναχές, συνε-
χίζοντας με τον τρόπο αυτό την προεπαναστατική παράδοση. Η δραστηρι-
ότητα των Καπουτσίνων, των Ιησουιτών, των Δομινικανών, των Αδελφών 
του Ελέους και του Αγίου Ιωσήφ, των Ουρσουλινών κλπ., ήταν εξαιρετική. 
Μάλιστα μαρτυρείται ότι στα τέλη του 19ου αιώνα λειτουργούσαν στο νησί 
δεκατρείς αδελφότητες, οι οποίες «μόρφωσαν πνευματικά όλες τις ηλικίες 
και τάξεις των κατοίκων του»24, ενώ μια ιερατική σχολή που λειτουργούσε 
ήδη πριν από την Επανάσταση εφοδίαζε με ιερείς την ευρύτερη περιοχή25.

Αποτέλεσμα αυτής της προσεκτικά οργανωμένης επιτήρησης του 
πληθυσμού της Άνω Σύρου ήταν η θρησκευτική και ηθική ευδοκίμηση των 

Μελιδώνης, Syra Sacra…, ό.π., σ. 201.

21 Έτσι, όταν ο Αλέξανδρος Λυκούργος (1866 – 1875) δημοσίευσε τις απόψεις του για 

το λατινικό βάπτισμα, το παπικό πρωτείο κλπ., ο Ρωμαιοκαθολικός Ιησουΐτης ιερωμέ-

νος Βοναβεντούρας Aloisio έσπευσε να τον αντικρούσει εκδίδοντας τους «Διαλόγους» 

(1869). Μάρκος Ν. Ρούσσος – Μελιδώνης, Ιησουΐτες στον ελληνικό χώρο (1560 – 1915), 

εκδ. Κ.Ε.Ο., Αθήνα 1991, σ. 383. Η αντιπαλότητα θα συνεχιστεί και αργότερα, όταν 

στην κηδεία του Λυκούργου προξένησε εντύπωση η ψυχρή στάση των ρωμαιοκαθολι-

κών ιερέων, σύμφωνα με την εφ. Ο  Άργος, αρ. 71, 25 Οκτωβρίου 1875. Αντίθετα, μετά 

από πέντε χρόνια, η εφ. Ερμής θα επαινέσει τους Ορθόδοξους κληρικούς που συμμε-

τείχαν στην κηδεία του Ρωμαιοκαθολικού επισκόπου Ιωσήφ Αλβέρτη, εφόσον «…οι 

πάντες τέκνα της αυτής εκκλησίας τυγχάνομεν…» Εφ. Ερμής, αρ. 380, Έτος Στ΄, 3 Απρι-

λίου 1880.  

22 Ρούσσος – Μελιδώνης, Syra Sacra…, ό.π., σ. 176, 179. 

23 Ό.π., σ. 169. Για την πλούσια οικοδομική δραστηριότητα του επισκόπου Alberti, ό.π., σ. 

172-173. 

24 Ρούσσος – Μελιδώνης, Ιησουΐτες…, ό.π., σ. 387-388. 

25 Η Σύρος έχει χαρακτηριστεί ως η «παππαδομάνα» της ελληνοκαθολικής κοινότητας. 

Ρούσσος – Μελιδώνης, Syra Sacra…, ό.π., σ. 109. 
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κατοίκων της, η οποία έφθασε να αναγνωριστεί όχι μόνο από τους Ρωμαιο-

καθολικούς, αλλά και από τους Ορθοδόξους και τους Προτεστάντες. Έτσι, 

στα τέλη της περιόδου που εξετάζουμε, ο Α. Φραγγίδης, δεν θα διστάσει 

να αντιδιαστείλει κατηγορηματικά τη θρησκευτικότητα των Ορθοδόξων 

και των Ρωμαιοκαθολικών του νησιού. Θα επισημάνει, ως το θεμελιώδες 

μειονέκτημα των πρώτων, την έλλειψη «θρησκευτικού αισθήματος» εξαι-

τίας των «δεισιδαιμόνων» μητέρων, οι οποίες «απομιμούνται μόνον της 

ευσεβείας τα έργα εκ φόβου, αδιαφορούσι δε να διδάξωσι τα τέκνα την προς 

τον Θεόν πίστιν, την προς τον πλησίον αγάπην και την προς την πατρίδα 

αυταπάρνησιν». Σε αυτήν την έλλειψη θρησκευτικής, αλλά και εθνικής, 

κατήχησης των Ορθοδόξων, ο Φραγγίδης θα αντιπαραθέσει την εξαιρε-

τική πλησμονή του θρησκευτικού αισθήματος των Ρωμαιοκαθολικών, η 

οποία ομολογεί ότι προερχόταν από την πλησμονή ακριβώς της κατήχη-

σης που επιτελούσαν άοκνα οι ιερείς τους, όντες «εγγράμματοι, άγαμοι, εν 

ιδία σχολή κατηρτισμένοι, ηθικοί, αυστηροί, απέχοντες της συχνής επικοι-

νωνίας μετά του ποιμνίου, διδακτικοί, επιβλητικοί, συγκρατούντες υπό την 

ιεράν αυτών χείρα πάντας και πάσας…»26.

Η προτεσταντική τώρα μαρτυρία για την ιδιαίτερη θρησκευτική καρπο-

φορία των Ρωμαιοκαθολικών της Άνω πόλης θα προέλθει από την πέννα 

του Γερμανού ιεραποστόλου Fr. Hildner (1800–1883). Ο Hildner ήταν 

απεσταλμένος της αγγλικής Church Missionary Society, η οποία έφτασε 

απρόσκλητη στο νησί το 1828 και, σε αγαστή συνεργασία με άλλες αγγλι-

κές και αμερικανικές εταιρείες, προσπάθησε να εκπροτεσταντίσει τους 

κατοίκους, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν ως ιεραπόστολοι όχι μόνο της 

απελευθερωμένης μόλις τότε Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της Οθωμα-

νικής Αυτοκρατορίας. Η προσπάθεια αυτή ήταν μέρος μιας γιγαντι-

αίας ιεραποστολικής επιχείρησης, η οποία απλωνόταν επίσης στην Ασία, 

στην Αφρική, στην Αμερική και την Αυστραλία, με στόχο την επείγουσα 

παγκόσμια διασπορά του μηνύματος του Ευαγγελίου, έτσι ώστε να γίνει 

ολόκληρη «η οικουμένη μια ενορία», ενόψει της επικείμενης Δευτέρας 

Παρουσίας και σύμφωνα, βεβαίως, με τις χιλιαστικές απόψεις προτεστα-

ντών θεολόγων του 18ου και του 19ου αιώνα. 

Έτσι, ο Γερμανός αυτός ιεραπόστολος θα αναλάβει συντονισμένες 

προσπάθειες για την επιτυχία αυτής της οικουμενικής αποστολής στην 

Ερμούπολη, έχοντας να αντιπαλέψει με τη Σκύλλα της «δεισιδαιμονίας» 

και τη Χάρυβδη της «αθεΐας», όπως αποκαλούσε ο ίδιος την εκκοσμίκευση 

των Ορθοδόξων. Θα ασκήσει λοιπόν μια πολύ διαδεδομένη μέχρι σήμερα 

26 Φραγγίδη, ό.π., σ. 512-513. 
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ιεραποστολική μεταμφίεση, ιδρύοντας το «Φιλελληνικόν Παιδαγωγείον»27, 

ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που περιλάμβανε νηπιαγωγεία, αλληλοδιδα-

κτικά και Ελληνικά σχολεία αγοριών και κοριτσιών, καθώς και Σεμινάρια 

για την κατάρτιση δασκάλων και δασκαλισσών, εκπαιδεύοντας συνολικά 

πάνω από 7000 χιλιάδες ελληνόπουλα στα πενήντα περίπου χρόνια της 

λειτουργίας του (1830–1877). Αρωγός σε αυτή την εξαιρετικά μεθοδική 

δραστηριότητα ήταν η τεράστια επίσης διασπορά Βίβλων και προτεστα-

ντικών και σχολικών βιβλίων, τα οποία μοιράστηκαν σε πολλά σχολεία 

της Ελλάδας αλλά και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με πρωτοβουλία 

του ίδιου του Γερμανού ιεραποστόλου αλλά και άλλων συναδέλφων του28. 

Έτσι, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι, κατά παράδοξο τρόπο, το έργο 

της συστηματικής θρησκευτικής κατήχησης, που είχαν αναλάβει οι Ρωμαι-

οκαθολικοί μοναχοί και μοναχές στην Άνω Σύρο, το ασκούσαν για χάρη 

των Ορθοδόξων της Ερμούπολης, οι προτεστάντες αυτοί ιεραπόστολοι29. 

Αν και οι αναφορές του Hildner για τους Ρωμαιοκαθολικούς ήταν περι-

ορισμένες, μαρτυρεί πάντως ότι επρόκειτο για μια κλειστή κοινότητα με 

αυστηρό ποιμενάρχη, ο οποίος έθετε προσκόμματα στην ελεύθερη διακί-

νηση των προτεσταντικών βιβλίων στο αλληλοδιδακτικό σχολείο της Άνω 

πόλης, ενώ λίγοι μόνο πλούσιοι Ανωσυριανοί μπορούσαν να τον αψηφή-

σουν και να εγγράψουν τα παιδιά τους στο προτεσταντικό «Παιδαγωγείο». 

Αλλά απογοητευμένος από τη διαρκώς αυξανόμενη εκκοσμίκευση των 

κατοίκων της Ερμούπολης, ο προτεστάντης ιεραπόστολος θα αναγκαστεί 

να ομολογήσει ότι τα ήθη των Ρωμαιοκαθολικών, παρά το φανατισμό τους, 

ήταν υψηλότερα από εκείνα των Ορθοδόξων30.

Πάντως, ο φόβος της ρωμαιοκαθολικής ιεραρχίας για την αφομοίωση 

του ποιμνίου της από τους Ορθοδόξους, δεν αφορούσε μόνο το δογμα-

27 Για την ιστορία αυτού του ιδρύματος βλ. Αντώνη Λ. Σμυρναίου, Στα ίχνη της ουτοπίας: 

Το Φιλελληνικόν Παιδαγωγείον Σύρου και η προτεσταντική ομογενοποίηση της οικουμέ-

νης κατά το 19ο αιώνα, εκδ. Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήναι 2006. 

Για κάποιες άλλες όψεις της προτεσταντικής δραστηριότητας στην Ελλάδα βλ. του 

ιδίου, Μετέωρος Ζήλος: Προτεσταντική προπαιδεία και νεοελληνική εκπαίδευση κατά το 

19ο αιώνα, εκδ. Ψηφίδα, Αθήνα 2006.

28 Anthony L. Smyrnaios, ‘Manuals of conversion: Protestant missionary school-books in 

Greece during the 19th century’, Th e History of Education and Children’s Literature, III, 

1(2008), σσ. 117-140.  

29 Η έλλειψη ενός μοναστικού ισοδύναμου των Ρωμαιοκαθολικών στην Ερμούπολη ήταν 

εμφανής, με εξαίρεση το ησυχαστήριο της Αγίας Παρασκευής πάνω από την πόλη, 

στο οποίο έζησε για δεκαέξι χρόνια (1866 – 1882) ο Σκιαθίτης ιερομόναχος Διονύσιος 

Επιφανειάδης, θείος του Παπαδιαμάντη και του Μωραϊτίδη, επιχειρώντας να διαδώσει 

την κολλυβαδική κληρονομιά του στους κατοίκους του νησιού, χωρίς όμως να γνωρί-

ζουμε πολλά για την απήχηση που είχε.   

30 Σμυρναίου, Στα ίχνη της ουτοπίας, ό.π., σ. 192, 300. 
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τικό προσεταιρισμό τους αλλά και τη σαγήνη που ασκούσε πάνω τους η 

εκκοσμίκευση των Ερμουπολιτών, η οποία ήταν δυνατόν να αποτελέσει 

την κατ’ εξοχήν απειλή για τους Ρωμαιοκαθολικούς, εφόσον θα διευκόλυνε 

την αφομοίωσή τους από τους πρώτους με τελική συνέπεια και την ομολο-

γιακή τους μεταστροφή. Διότι, στα μέσα πλέον του 19ου αιώνα η αυτοσυ-

νειδησία των κατοίκων της Ερμούπολης για την ευρωπαϊκή προοπτική της 

πόλης φαινόταν να διυλίζει με ευχέρεια τις καταβολές της παραδοσιακής 

θρησκευτικότητας των πρώην κατατρεγμένων προσφύγων, προσδίδοντάς 

τους την αύρα μιας μοντέρνας ηθικο-κοινωνικής χρησιμοθηρίας. Η συνε-

χώς αναπτυσσόμενη κερδομανία των Ερμουπολιτών διαμόρφωνε πλέον 

τις στάσεις απέναντι σε αυτήν την παράδοση. Όπως το εχθρικό οθωμα-

νικό παρελθόν είχε γρήγορα επαναπροσδιοριστεί μπρος στην πρόκληση 

των προσοδοφόρων εμπορευματικών δικτυώσεων με την ίδια την Οθωμα-

νική Αυτοκρατορία31, έτσι και η θρησκευτική κληρονομιά, χωρίς να χάσει 

πλήρως τη δυναμική της, άρχιζε και εκείνη να τροποποιείται για να ανταπο-

κριθεί στις καινούργιες απαιτήσεις. Η παλαιά ιερότητα είχε αντικαταστα-

θεί από μια καινούργια, αναδεικνύοντας, για τους εμπόρους τουλάχιστον 

της πόλης, ως «…το ιερώτερόν των πράγμα, τα κατάστιχα του επιτηδεύμα-

τός των»32. Έτσι, αν και «το να πάρει κανείς τη θρησκευτική θερμοκρασία 

μιας κοινότητας – αν είναι θερμή, ψυχρή ή χλιαρή – δεν είναι απλό ζήτη-

μα»33, η αστική θρησκευτικότητα των Ερμουπολιτών φαίνεται ότι ήταν 

πλέον το πλαίσιο μέσα στο οποίο η αναζήτηση του Θεού θεωρείτο επιτρε-

πτό να λάβει χώρα34, επιτρέποντας όμως παράλληλα την ισχυρή επιβίωση 

παραδοσιακών μορφών συμπεριφοράς, κυρίως στις κατώτερες τάξεις.

Στη ρίζα αυτής της θρησκευτικότητας βρισκόταν οπωσδήποτε η αστική 

καταγωγή των περισσοτέρων από τους κατοίκους της Ερμούπολης, οι 

οποίοι έχοντας κάνει ήδη αρκετά από τα βήματα του εξευρωπαϊσμού στις 

πατρίδες τους, υποχρεώθηκαν αίφνης να ζήσουν την εμπειρία της βίαιης 

ξενιτείας, τον ίλιγγο του τρόμου και της φτώχειας, βυθιζόμενοι αυθόρμητα 

31 Χρ. Αγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, έκδ. Ιστο-

ρικό Αρχείο, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1986, σ. 87.   

32 Καρδάση, ό.π., σ. 59. 

33 Peter Burke, Ιστορία και κοινωνική θεωρία, μετ. Φώτης Τερζάκης, εκδ. νήσος, Αθήνα, 

2002, σ. 70. 

34 Σύμφωνα με τον Ζακ Ελλύλ, τα δυο θεμελιώδη χαρακτηριστικά του αστού, η ιδεολο-

γία της ευτυχίας και η αφομοιωτική του δύναμη, σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη 

της οικονομικής δραστηριότητας και καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγί-

ζει το Θεό υποβαθμίζοντάς τον σε θρησκεία. Είναι μια θρησκεία που λειτουργεί ως «ο 

εγγυητής και το κίνητρο της ηθικής», ρυθμίζοντας πάντοτε το ρόλο των «θρησκευτικών 

καθηκόντων» και «αναγκών» του και αφαιρώντας εντέλει κάθε «αιχμή του απόλυτου». 

Ελλύλ, ό.π., σ. 18-19, 47, 50-52, 75-78, 96. 
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στις ανομίες της γρήγορης απόκτησης του πλούτου κατά την Επανάσταση. 

Μέσα σε αυτόν τον αντιφατικό κυκεώνα, κράτησαν ένα ίζημα παραδοσι-

ακής θρησκευτικότητας, αξεχώριστο πάντοτε από το πατριωτικό περί-

βλημα. Στην καινούργια τους πλέον πατρίδα, αυτοί οι πρόσφυγες φαίνο-

νταν εξωτερικά να αρκούνται στη συμμετοχή τους στις τελετουργίες και 

στα μυστήρια, συχνά με θορυβώδη και εμπορικό τρόπο, και να ανταπο-

κρίνονται στην ποιμαντική προσπάθεια που κατά καιρούς κατέβαλλαν οι 

επίσκοποι και οι ιερείς τους. Ενδιαφέρονταν για την οικοδόμηση περικαλ-

λών ναών, περισσότερο ίσως ως ένδειξη γοήτρου, προέβαιναν σε μια δημο-

σιογραφική ρητορική περί ηθικής, ευπρέπειας και ευνομίας, ενώ παράλ-

ληλα προσέτρεχαν ασμένως στις χοροεσπερίδες, στο θέατρο και στα 

καρναβάλια, γεμίζοντας τα καφενεία από το πρωί της Κυριακής35. Σημά-

δια αυτής της διάχυτης εκκοσμίκευσης θα φανούν και στη μέριμνα για τη 

μετά θάνατον ζωή, όπως αποτυπώνεται στις διαθήκες36, καθώς επίσης και 

στην εμφανή υποχώρηση του θρησκευτικού εντύπου στο β΄ μισό του 19ου 

αιώνα, στη μειωμένη προσέλευση των κοριτσιών στον εκκλησιασμό ή στην 

παραμέληση του εκκλησιασμού από τους άνδρες37. Παράλληλα, η εγχώρια 

αυτή θρησκευτικότητα, επιδεικνύοντας τον εκσυγχρονισμό της, έσπευδε 

να αποβάλλει όλες τις μη-ορθολογικές διαστάσεις της, καταγγέλλοντας 

τη «δεισιδαιμονία»38, στην οποία περιλαμβάνονταν συνήθως οι μετάνοιες 

35 Βλ. το σχόλιο της εφ. Ο Φερεκύδης (αρ. 5 Έτος Α΄, 24 Αυγούστου 1874) για τις ενέργειες 

του Αρχιεπισκόπου Κερκύρας να ανοίγονται τα καταστήματα μετά το τέλος της κυρια-

κάτικης λειτουργίας: «Εν Ερμουπόλει και οι σφόδρα ορθόδοξοι επιτρέπεται να ανοίγωσι 

τα καταστήματά των από της 4ης πρωϊνής ώρας, ή και από του μεσονυχτίου». Επίσης, βλ. 

το καυστικό σχόλιο της ίδιας εφημερίδας (αρ. 33, 13 Μαρτίου 1875) για την «αγεληδόν» 

αποχώρηση του κόσμου από την εκκλησία, όταν ανέβαινε στον άμβωνα ο αρχιμ. Ναθα-

ναήλ, εφόσον οι πιστοί ήταν άνθρωποι που ολόκληρη τη νύχτα χειροκροτούσαν (στο 

θέατρο) τον Περικλή Περικλέτο και δεν μπορούσαν να αντέξουν ένα «σεμνόν ιεροκή-

ρυκα». Τέλος, βλ. τις περιγραφές του Α. Συγγρού για την κοσμική ζωή της ερμουπο-

λίτικης ελίτ, καθώς και την ανάπλαση αυτής της ζωής που επιχειρεί ο Ε. Ροΐδης στην 

«Ψυχολογία συριανού συζύγου». Α. Συγγρός, Απομνημονεύματα, τόμ. Α΄, εκδ. Δημι-

ουργία, Αθήνα χ.χ., σ. 56-62 και Εμμανουήλ Ροΐδη, Άπαντα, Αθήνα 1978, τ. 5, σ. 37-55. 

36 Λούκος, ό.π., σ. 237-8, 243, 247, 252. Και στην περίπτωση αυτή, οι Ρωμαιοκαθολικοί 

διαθέτες εκφράζουν μια εντονότερη μέριμνα για τη σωτηρία της ψυχής τους από τους 

Ορθοδόξους, ίσως και εξαιτίας της διδασκαλίας τους περί του Καθαρτηρίου.  

37 Ό.π., σ. 190-1.  

38 Βλ. λ.χ. τις καταγγελίες της εφ. Εωσφόρος εναντίον της εφ. Πανόπη για την υποστήριξη 

που η τελευταία προσέφερε στη στροφή της ερμουπολίτικης κοινωνίας προς την παρα-

δοσιακή θρησκευτικότητα στη δεκαετία του 1870. Έτσι, σύμφωνα με τον Εωσφόρο, η 

Πανόπη απέβλεπε «εις καλογεροδιδασκαλικήν τινά παντοκρατορίαν, μέλλουσαν να περι-

σφίγξη εν τη εαυτής παλάμη την κοινωνίαν μας» και «υπέρ σχηματισμού ιησουϊτικού 

τινός κέντρου, μέλλοντος να διέπη το παν εν Ερμουπόλει», ενώ «εθήλασε έλαιον αντί 

γάλα». Τέλος, η εφημερίδα ανήγγειλε ότι «το θεοκρατικόν στάδιον» της Πανόπης είχε 

λήξει και το «εργοστάσιον θαυμάτων» των «πανοπιστών» είχε πλέον αποτύχει. Βλ. εφ. 
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(πρβλ. τις «θεοτούμπισσες» του Ροΐδη), η νηστεία, η λατρεία των θαυμα-

τουργών εικόνων, καθώς και η τέλεση αλλά και η διάδοση θαυμάτων. 

Η σύμπλευση Ορθοδόξων, Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών στη 

Σύρο κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα ήταν οπωσδήποτε ετεροβαρής. Οι 

διαφοροποιήσεις μεταξύ τους πολλές. Το γεγονός ότι οι Προτεστάντες, 

παρά τις προσπάθειές τους, στερούνταν τυπικά αλλά και ουσιαστικά 

ποιμνίου, φαίνεται, κατ’ αρχήν, ότι τους έθετε στο περιθώριο του παγιω-

μένου ανταγωνισμού των άλλων δυο δογμάτων, αν και η δράση τους στο 

νησί λειτούργησε μάλλον ως αντηχείο στην αντίδραση των Ορθοδόξων 

προς τους Ρωμαιοκαθολικούς. 

Είναι γεγονός ότι ο προτεσταντικός εγγραμματισμός της ερμουπολίτι-

κης κοινωνίας δεν κατέληξε στη δημιουργία μιας προτεσταντικής κοινό-

τητας από Έλληνες προσήλυτους, καθώς σχεδόν καμιά μεταστροφή στον 

Προτεσταντισμό δεν επετεύχθη39. Παρά τις ελάχιστες ταραχές που σημει-

ώθηκαν τις δύο πρώτες μετεπαναστατικές δεκαετίες εναντίον της προση-

λυτιστικής απόπειρας των ιεραποστόλων, η αποκλειστικά εμπορευματική 

στροφή των κατοίκων του νησιού, και ειδικά της άρχουσας τάξης του, 

κατέστησε τελικά εφικτή τη διύλιση και την αφομοίωση του προτεσταντι-

κού κηρύγματος από την ερμουπολίτικη κοινωνία, χωρίς εμφανή επίδραση 

στη θρησκευτική της διαγωγή. Οι Ορθόδοξοι εκμεταλλεύτηκαν ασυνεί-

δητα μόνο τον εκπαιδευτικό φλοιό του προτεσταντικού μηνύματος, διατη-

ρώντας το ορθόδοξο τυπικό, επενδυμένο πάντοτε με την εθνική τήβεννο, 

χωρίς όμως να προσχωρήσουν σε μια πλήρη υιοθεσία του Προτεσταντι-

σμού, η οποία θα τους έφερνε αντιμέτωπους με το ισχυρό τότε δεσμό 

Ορθοδοξίας και Ελληνικότητας. Ο δεσμός αυτός λειτούργησε πράγματι, 

από τη μια μεριά, ως, πιθανώς ασυνείδητο, ανάχωμα στους προτεσταντι-

κούς προσηλυτισμούς, και από την άλλη, ως εργαλείο για την κατασκευή 

της ετερότητας των Ορθοδόξων απέναντι τους Ρωμαιοκαθολικούς. Έτσι, 

το «Φιλελληνικόν Παιδαγωγείον» αποτέλεσε το εχέγγυο ακριβώς μιας 

ανοιχτής κοινωνίας, η οποία, επιδιώκοντας ανυπόμονα τον εκσυγχρονι-

σμό της, χρησιμοποίησε το προτεσταντικό εκείνο εγχείρημα, μαζί με την 

πάγια αντιλατινική απέχθεια των Προτεσταντών, ως διαφωτιστικά όπλα 

απέναντι στους Ρωμαιοκαθολικούς, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό 

μια εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στην παράδοση και στον εκσυγχρονι-

Εωσφόρος, αρ. 2, έτος Α΄, 23 Μαρτίου 1874. 

39 Η δεύτερη γυναίκα του Hildner, η δασκάλα του Φιλελληνικού Παιδαγωγείου Αγγελική 

Γεωργιάδου, μαρτυρείται από τον ίδιο το Γερμανό ιεραπόστολο ως η μοναδική προσή-

λυτη της Σύρου στον Προτεσταντισμό. Βλ. Σμυρναίου, Στα ίχνη της ουτοπίας…, ό.π., σ. 

313.  
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σμό. Κατά συνέπεια, οι Ορθόδοξοι της Ερμούπολης έφθασαν στο σημείο 

να μην θεωρούν τους Προτεστάντες, τους μόνους που ασκούσαν προσηλυ-

τισμό στο νησί, ως εχθρική χριστιανική Ομολογία, αποστροφή την οποία 

εξακολουθούσαν να επιφυλάσσουν μόνο για τους Ρωμαιοκαθολικούς της 

Άνω πόλης40. 

Αυτός λοιπόν ο πρωτότυπος διομολογιακός συγχρωτισμός που έλαβε 

χώρα στο νησί κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα διατήρησε αλλά και 

ανάπλασε την προεπαναστατική και επαναστατική αντιπαλότητα Ορθο-

δόξων και Ρωμαιοκαθολικών. Μέσα από την εμπορευματική διύλιση των 

θρησκευτικών ταυτοτήτων, η οποία εξασφάλισε μια οιονεί συμμαχία Ορθο-

δόξων και Προτεσταντών απέναντι στους Ρωμαιοκαθολικούς, αναπτύχθη-

καν δυναμικές που επέτρεψαν στους Ορθοδόξους να συγκροτήσουν μια 

εκμοντερνισμένη ιδιοπροσωπία, με ισχυρούς όμως θύλακες παραδοσιακό-

τητας, μια ιδιοπροσωπία–οδηγό στη συγκρότηση της θρησκευτικότητας 

ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας κατά τον 20ό αιώνα. 

•
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Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και 

η Ρωσική πολιτική στην Ορθόδοξη Ανατολή (1878-1914)

Lora Gerd

Μετά τον Ρωσοτουρκικό Πόλεμο του 1877-1878, ο κύριος στόχος της 

εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας ήταν η ανατροπή των δυσμενών συνε-

πειών της Συνθήκης του Βερολίνου (1878) και η εδραίωση της θέσης της 

στην Εγγύς Ανατολή και στα Βαλκάνια. Όπως και παλαιότερα, ένα από τα 

πιο ισχυρά μέσα στην πολιτική της Ρωσίας στην Εγγύς και Μέση Ανατολή 

ήταν η εκκλησιαστική πολιτική, καθώς βασιζόταν στην κοινή Ορθόδοξη 

πίστη των Ρώσων με τους ελληνικούς και σλαβικούς πληθυσμούς, που 

εγκαταβιούσαν στα όρια της επικράτειας της Τουρκίας. Η έξοδος προς τη 

Μεσόγειο και η απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης ήταν χαρακτηρι-

στικοί στόχοι της Ρωσικής πολιτικής οι απαρχές της οποίας εντοπίζονται 

ήδη στον 17ο αιώνα, όταν η θεωρία της Τρίτης Ρώμης από εσχατολογικό 

όνειρο έγινε κρατική ιδεολογία1. Τον 18ο αιώνα, με τη Συνθήκη του Κιου-

τσούκ-Καναϊρτζή (1774), η Ρωσία απέκτησε επίσημα δικαίωμα της παρο-

χής προστασίας στους χριστιανούς Ορθοδόξους της Οθωμανικής Αυτο-

κρατορίας, καθώς και το δικαίωμα να επεμβαίνει στα εσωτερικά της. Οι  

πολιτικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα και 

ο Κριμαϊκός πόλεμος (1853-1855) είχαν ιδιαίτερα δυσμενείς συνέπειες για 

το κύρος και την επιρροή της Ρωσίας στους υπόδουλους Έλληνες. Κατά τη 

διάρκεια ολόκληρου του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, η πολιτική της 

Ρωσίας στην Εγγύς και Μέση Ανατολή είχε ως κύριο στόχο την αποκατά-

σταση των σχέσεών της με την Τουρκία.  

Στη Ρωσία, στη δεκαετία 1880-1890, παρατηρείται η άνθηση μιας ισχυ-

ρής κίνησης αναγέννησης της Βυζαντινής ιδεολογίας τόσο σε κρατικό 

επίπεδο, όσο και σε ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Η Ρωσία θεωρήθηκε και 

πάλι Τρίτη Ρώμη, η μοναδική Ορθόδοξη Μεγάλη Δύναμη. Η αυτοκρατο-

ρική αυτή ιδεολογία αντικατέστησε την ιδέα του Πανσλαβισμού των προη-

γούμενων δεκαετίων. Σύμφωνα με τις νέες αντιλήψεις, πλέον, η Ρωσία έχει 

κληθεί, από τις ιστορικές συγκυρίες, να προστατεύει όλους τους χριστια-

1 N. V. Sinicyna, “Tretij Rim”. Istoki i evolucija russkoj srednevekovoj koncepcii (XV-XVI 

vv.), Moskva, 1998. 

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



νούς ανεξαρτήτως εθνικότητας, πρόσκληση στην οποία έπρεπε επάξια να 
ανταποκριθεί. Οι θεωρίες αυτές αποτέλεσαν το επίσημο «άλλοθι» για την 
πολιτική που ακολούθησε η Ρωσία, τις επόμενες δεκαετίες, στην Εγγύς και 
Μέση Ανατολή. Γνωστοί εκφραστές αυτής της ιδεολογίας ήταν οι βυζαντι-
νολόγοι επιστήμονες Ι. Τρώιτσκυ2, Ι. Σοκόλωφ και Θ. Ουσπένσκυ.

Η Ρωσική πολιτική στην Ανατολή, η οποία συνδεόταν άμεσα με την 
επιδίωξη κυριαρχίας στα Στενά των Δαρδανελλίων και την ελεύθερη έξοδο 
των Ρωσικών πλοίων στη Μεσόγειο, συνάντησε ισχυρά εμπόδια από την 
Ελληνική εξωτερική πολιτική, η οποία διαπνεόταν την εποχή εκείνη από 
τις αρχές και τα ιδανικά Μεγάλης Ιδέας, καθώς και από τη Βρεττανική 
πολιτική στα Βαλκάνια. Πολλοί από τους Έλληνες αντιμετώπιζαν πλέον 
επιφυλακτικά τη Ρωσική Αυτοκρατορία και την πολιτική της, καθώς τη 
θεωρούσαν ανασταλτικό παράγοντα στα σχέδιά τους για την υλοποίηση 
της Μεγάλης Ιδέας. Τα βλέμματα των Ελλήνων πολιτικών ήταν ήδη στραμ-
μένα προς την Αγγλία. Παράλληλα, στους κύκλους των Ελλήνων πολιτι-
κών αναπτύχθηκε και μία άλλη ιδέα, αυτή του εξελληνισμού της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας από το εσωτερικό της και η διαμόρφωση ενός ισχυρού 
Ελληνοτουρκικού κράτους, στο οποίο οι Έλληνες θα κατείχαν τις θέσεις-
κλειδιά στον διοικητικό της μηχανισμό. Ο σημαντικότερος οπαδός και 
εκφραστής αυτής της ιδέας ήταν ο Α. Σουλιώτης-Νικολαΐδης3.

Η εκκλησιαστική πλευρά της πολιτικής της Ρωσίας στα Βαλκάνια 
δεν έχει γίνει αντικείμενο ιδιαίτερης έρευνας μέχρι σήμερα4. Η διαπί-
στωση αυτή προκαλεί εύλογη απορία, καθώς στα αρχεία του Οικουμενι-
κού Πατριαρχείου, της Αθήνας (Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλά-
δας), της Μόσχας (Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας), της Αγίας 
Πετρούπολης (το Αρχείο της Ιεράς Συνόδου του Ρωσικού Πατριαρχείου), 
της Σόφιας και του Βελιγραδίου (Κρατικά Ιστορικά Αρχεία της Βουλγαρίας 
και της Σερβίας αντίστοιχα) βρίσκεται συγκεντρωμένος ένας τεράστιος 
όγκος υλικού (Αναφορές Πρεσβευτών και Προξένων, ανεπίσημων πρακτό-
ρων, πολιτική και εκκλησιαστική αλληλογραφία), το οποίο δίνει τη δυνα-
τότητα λεπτομερούς έκθεσης της εκκλησιαστικής πλευράς του Ανατολι-
κού Ζητήματος.  

Κεντρική γραμμή της Ρωσικής εκκλησιαστικής πολιτικής ήταν, φυσικά, 
οι σχέσεις του Ρωσικού κράτους με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνστα-

2 Βλ. την έκδοση της αλληλογραφίας του καθηγητή Ι. Τρώιτσκυ με τον Ρώσο πράκτορα 

στην Κωνσταντινούπολη Γ. Π. Βεγλερή: L. A. Gerd (ed.), Rossia i Pravoslavnij Vostok. 

Konstantinopol’skij patriarhat v konce XIX veka. Pis’ma G. P. Begleri k prof. I. E. Troitskomu 

(1878-1898), S.-Peterburg, 2003. 

3 Σουλιώτης-Νικολαΐδης Α., Η Μεγάλη ιδέα // Καρράς Ν., Με ιδεολογία Ελληνική – 

Νεοελληνικοί πνευματικοί ήρωες. Αθήνα, 1998. Σ. 103-110. 

4 Για την περίοδο 1878-1898 βλ. Gerd L. A., Constantinopl’ i Peterburg: Cerkovnaja 

politika Rossii na Pravoslavnom Vostoke (1878-1898). Moskva, 2006. 
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ντινουπόλεως. Το 1878 εκλέχθηκε πατριάρχης ο Ιωακείμ ο Γʹ, ο Μεγαλο-

πρεπής (1878-1884, αʹ πατριαρχία και 1901-1912, βʹ πατριαρχία), ο οποίος 

έβλεπε ευνοϊκά την πολιτική της Ρωσίας και, μάλιστα, κατηγορήθηκε από 

τους εχθρούς του ως ρωσόφιλος. Ωστόσο, ο Ιωακείμ ποτέ δεν υπήρξε 

ρωσόφιλος, απλά οι εκκλησιαστικές του θέσεις δεν διαμορφώνονταν με 

αποκλειστικό κριτήριο το εθνικό. Έτσι, θεωρούσε ότι ένας σύνδεσμος με 

τη Ρωσία μπορούσε να βοηθήσει τους Έλληνες περισσότερο από τη Δυτική 

βοήθεια, η οποία υπήρξε πάντα εχθρική προς την Ορθοδοξία5. Η στάση 

αυτή του Οικουμενικού αυτού Πατριάρχη Ιωακείμ του Γʹ προκαλούσε 

έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του Έλληνα πρωθυπουργού Χαρι-

λάου Τρικούπη6. Ο Ιωακείμ, μετά την απομάκρυνσή του από τον Οικουμε-

νικό Θρόνο (1884), εξακολούθησε να διατηρεί επαφές με Ρώσους διπλω-

μάτες και ακαδημαϊκούς. Το 1886, στην Κωνσταντινούπολη, δέχθηκε την 

επίσκεψη του καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Αγίας Πετρούπο-

λης Ι. Τρώιτσκυ, ο οποίος κατέγραψε με λεπτομέρειες τη συνομιλία που είχε 

μαζί του7. Επίσης, ο Ιωακείμ, κατά τη διάρκεια της διαμονής του στο Άγιον 

Όρος, είχε πολλές συναντήσεις με τον Ρώσο Πρόξενο στη Θεσσαλονίκη, 

ενώ αρκετές φορές μεσολαβούσε υπέρ των Ρώσων Αγιορειτών μοναχών8.

Το 1901, ο Ιωακείμ επανήλθε στον Οικουμενικό Θρόνο με τη βοήθεια 

της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη. Όμως, η πολιτική που 

ακολούθησε κατά τη διάρκεια της δεύτερης πατριαρχίας του (1901-1912) 

απογοήτευσε τους Ρώσους. Αυτή τη φορά, ο Ιωακείμ εμφανίστηκε ως 

δραστήριος υπερασπιστής των Ελληνικών συμφέροντων στα Βαλκάνια. 

Οι διαμαρτυρίες του σχετικά με τους διωγμούς των Ελλήνων στη Βουλ-

γαρία το 1906 και ιδιαίτερα οι κατηγορίες του κατά των Ρώσων αντιπρο-

σώπων στη Μακεδονία, το 1904-1907, δεν έγιναν ευνοϊκά δεκτές από τη 

Ρωσική κυβέρνηση. Μόνο ο φιλέλληνας καθηγητής Ι. Σοκόλωφ εξακολού-

θησε να δημοσιεύει, στην εφημερίδα «Cerkovnyj Vestnik» («Εκκλησιαστι-

5 Σπανούδη Κ. Π., Ιστορικαί σελίδες. Ιωακείμ ο Γʹ. Κωνσταντινούπολις, 1902. Σταυρίδου 

Β. Θ., Οικουμενικοί πατριάρχαι 1860-σήμερον. Θεσσαλονίκη, 1977. Σ. 208-284. Γεδεών 

Μ. Ι., Πατριαρχικοί πίνακες. βʹ έκδ. Αθήνα, 1996. Σ. 626-628. Καρδάρας Χρ., Η πολι-

τική δράση του πατριάρχη Ιωακείμ Γʹ (πρώτη πατριαρχία 1878-1884). Ιωάννινα, 1993. 

Δημήτρια ΚΖʹ. Επιστημονικό συμπόσιο «Χριστιανική Μακεδονία». Ο από Θεσσαλονί-

κης Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ Γʹ, ο Μεγαλοπρεπής. Θεσσαλονίκη, 1994. Χρ. 

Καλαϊτζή, μητρ. Μύρων. Γεγονότα επί της εποχής των δύο πατριαρχιών Ιωακείμ του Γʹ. 

2005. 

6 Καρδάρας Χρ., Ιωακείμ Γʹ – Χαρ. Τρικούπης. Η αντιπαράθεση (από την ανέκδοτη αλλη-

λογραφία του Οικουμενικού Πατριάρχη (1878-1884). Αθήνα, 1998.

7 «Nasha otechestvennaja Cerkov’ zanimajet pervoje mesto mezhdu vsemi pravoslavnymi 

cerkvami». Otchet professor a I. E. Troickogo o komandirovke na Vostok 1886 g. / Ed. L. 

A. Gerd // Istoricheskij arhiv. 2001. № 4. Σ. 135-174.

8 Gerd L. A., Constantinopl’ i Peterburg. Σ. 309-335.
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κός Αγγελιαφόρος»), επαινετικά άρθρα για τη δραστηριότητα του Ιωακείμ. 

Η εθνοπολιτική κατάσταση στα Βαλκάνια, κατά τις τελευταίες δεκαε-

τίες του 19ου αιώνα, έγινε ιδιαίτερα πολύπλοκη, εξ αιτίας του ανταγωνι-

σμού των Ελλήνων και των Σλάβων, ιδιαίτερα των Βουλγάρων. Το 1872, 

ως αποτέλεσμα όξυνσης του εθνικισμού μεταξύ των δύο πλευρών, ανακη-

ρύχθηκε το Βουλγαρικό Σχίσμα και η Μακεδονία, στις δεκαετίες που 

ακολούθησαν, μετατράπηκε σε χώρο σύγκρουσης Ελλήνων και Βουλγά-

ρων. Η Βουλγαρική Εξαρχία, στην Κωνσταντινούπολη, με επικεφαλής τον 

Έξαρχο Ιωσήφ (1877-1915), έθεσε ως βασικό της στόχο την ενσωμάτωση 

στους κόλπους της όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους του χριστιανικού 

πληθυσμού της Μακεδονίας. Αντιμετώπισε, όμως, τη σθεναρή αντίδραση 

του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο, από τη δική του πλευρά, επιχεί-

ρησε, με όλα τα δυνατά μέσα, να εξουδετερώσει, ή τουλάχιστον να εμπο-

δίσει, όσο ήταν δυνατόν, την επιρροή των Εξαρχικών Βουλγάρων στον 

χριστιανικό πληθυσμό της Μακεδονίας. Στα τέλη του 19ου αιώνα, η αντι-

παράθεση αυτή –εξωτερικά εκκλησιαστική, αλλά καθαρά πολιτική, στην 

ουσία της– εξελίχθηκε σε ένοπλο αγώνα, που έμεινε γνωστός στην Ιστορία 

ως «Μακεδονικός Αγώνας»9. 

Η Ρωσία αποφάσισε, αρχικά, να ακολουθήσει ουδέτερη γραμμή στο 

Ελληνοβουλγαρικό και Μακεδονικό ζήτημα. Εξ αιτίας, μάλιστα, της επιδεί-

νωσης των Ρωσοβουλγαρικών σχέσεων (1880) και της μειωμένης Ρωσικής 

δραστηριότητας στα Βαλκάνια, την περίοδο του Ρωσοϊαπωνικού πολέ-

μου (1904-1905), η Ρωσία δεν είχε μεγάλη συμμετοχή στις εξελίξεις στον 

Βαλκανικό χώρο, εκείνη την εποχή. Η τήρηση του status quo ήταν αρχή της 

Ρωσικής πολιτικής μέχρι το 1909-1910. Στο πλαίσιο αυτό, η εκκλησιαστική 

πολιτική ήταν ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα για τη διατήρηση 

της επιρροής της Ρωσίας στο χώρο της ευρωπαϊκής Τουρκίας. Το Βουλ-

γαρικό Σχίσμα ήταν ένα σοβαρό εμπόδιο στην εφαρμογή αυτής της πολι-

τικής. Κατά την περίοδο 1870-1910, η άρση του Σχίσματος υπήρξε θέμα 

ατελείωτων διαπραγματεύσεων των Ρώσων διπλωματών με το Οικουμε-

νικό Πατριαρχείο και τον Βούλγαρο Έξαρχο. Η στάση της Ρωσίας, σε γενι-

κές γραμμές, συνέπιπτε με τις απόψεις του Πατριαρχείου –ότι η Εξαρχία, 

δηλαδή, έπρεπε να περιοριστεί στα όρια του Βουλγαρικού κράτους, αλλά 

οι Βούλγαροι της Μακεδονίας να έχουν ιερείς-Βουλγάρους και η εκκλησια-

στική λατρεία να τελείται στη γλώσσα τους10. Θετική λύση του ζητήματος, 

9 Για την ιστορία του Μακεδονικού Αγώνα υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία. Βλ.: Dakin 

D., Th e Greek Struggle in Macedonia. 1897-1913. Th essaloniki, 1966. Κωφός Ευ., Εθνική 

κληρονομία και εθνική ταυτότητα στη Μακεδονία του 19ου και του 20ού αιώνα // 

Εθνική ταυτότητα και εθνικισμός στη Νεότερη Ελλάδα. γʹ έκδ. Αθήνα, 2003. Σ. 199-269.

10 Shopov A., Vyprosa za vdiganeto na shismata. Sofi a, 1896.  Snegarov I., Ruski opiti za 
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όμως, δεν μπόρεσε να υπάρξει εκείνη την περίοδο, παρά μόνο αργότερα, 

όταν με τη δύναμη των όπλων δόθηκε λύση στο Ανατολικό Ζήτημα. 

Ελπίδες προς αυτήν την κατεύθυνση γέννησε η περίοδος προετοιμα-

σίας της Βαλκανικής Ένωσης, στο πλαίσιο του Αʹ Βαλκανικού Πολέμου 

(1911-1912). Η εκκλησιαστική ενότητα θεωρήθηκε από τη Ρωσία ως βασι-

κός λόγος της Ένωσης, ως υποχρεωτικός όρος της πολιτικής συνθήκης11. 

Προϋπέθετε ο Βούλγαρος Έξαρχος να ζητήσει συγγνώμη από το Οικουμε-

νικό Πατριαρχείο και το τελευταίο να άρει το Σχίσμα, ύστερα από συνεννό-

ηση και με τις υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Οι Βούλγαροι διπλωμάτες 

εκβίαζαν προς γρήγορη λύση του ζητήματος, επειδή φοβούνταν για ταρα-

χές και σκάνδαλα στο ενδεχόμενο εισόδου των Βουλγαρικών δυνάμεων 

στην Πόλη. Έτσι, η βουλγαρική διπλωματία απαίτησε τη συμμετοχή του 

Βούλγαρου Εξάρχου σε πιθανή τέλεση θείας λειτουργίας στην Αγία Σοφία, 

παρά τη μη άρση του Βουλγαρικού Σχίσματος. Οι φόβοι του Πατριαρχείου 

μπροστά στους Βουλγάρους ανάγκασε τον Οικουμενικό Πατριάρχη να 

συζητήσει το όλο ζήτημα στο πλαίσιο της προοπτικής τοπικής άρσης του 

Σχίσματος, μόνο όσον αφορά την Κωνσταντινούπολη12. Έτσι, ο Πατριάρ-

χης δήλωσε ότι το ζήτημα της άρσης του Σχίσματος είναι ακόμη πρόωρο 

να συζητείται και χρειάζεται χρόνος για την οριστική επίλυσή του. Εάν τα 

συμμαχικά στρατεύματα εισέρχονταν στην Κωνσταντινούπολη, ο Πατριάρ-

χης θα έπρεπε να μπει στην Αγία Σοφία μόνος του και να συνοδεύεται από 

τον Ρώσο πρέσβη.13 Ο Βούλγαρος Έξαρχος, με πολύ προσοχή και προσεγ-

μένη διατύπωση, εξέφρασε την ετοιμότητά του για άρση του Σχίσματος 

και την επιθυμία να συλλειτουργήσει με τον Πατριάρχη στο ενδεχόμενο 

τέλεσης Θείας Λειτουργίας στην Αγία Σοφία. Τον Οκτώβριο του 1912, ο 

Βούλγαρος Έξαρχος άρχισε επίσημες διαπραγματεύσεις με το Οικουμε-

νικό Πατριαρχείο14. Οι Ρώσοι αντιπρόσωποι στην Κωνσταντινούπολη, 

διαμεσολαβώντας στις διαπραγματεύσεις αυτές, πρότειναν στον Πατρι-

άρχη και στον Έξαρχο άσυλο στην Πρεσβεία της Ρωσίας στην Κωνστα-

ντινούπολη, σε περίπτωση δίωξής τους από τους Τούρκους. Τίποτα από 

όλα αυτά, όμως, δεν συνέβη τελικά, καθώς η Ρωσία, στην πραγματικότητα, 

δεν ήθελε κανένα βαλκανικό κράτος να αποκτήσει τον έλεγχο των Στενών 

predotvratiavane i digane na shizmata // Makedonski pregled. 1929.  Т.  5. № 1. Σ. 1-44· 

№ 2. Σ. 1-32. Kofos Ev., Attempts at mending the Greek-Bulgarian Ecclesiastical Schism 

(1875-1902) // Balkan Studies. 1984. № 2. Σ. 347-375.  

11 Pisarev Ju. A., Balkanskij sojuz 1912-1913 gg. i Rossia // Sovetskoje Slavianovdenije. 

1985. № 3. Σ. 58-69.

12 Κανελλόπουλος – Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος. 9 Σεπτεμβρίου 1912. ΑΥΕ.

13 Η Ελληνική πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη – Υπουργείο Εξωτερικών. 1 Νοεμβρίου 

1912. Όπ. παρ.

14 Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας. Τμ. 517/2. Φακ. 3464. Φ. 49-51.
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των Δαρδανελλίων. Βασική γραμμή της πολιτικής της Ρωσίας, εκείνη την 
εποχή, ήταν η διατήρηση της Τουρκικής κυριαρχίας στα Στενά, καθώς 
έκρινε ότι αυτό ευνοεί τα συμφέροντα της Ρωσίας. Αν και ορισμένοι από 
τους Ρώσους πολιτικούς επέμεναν στην άμεση ένοπλη επέμβαση, ωστόσο 
επικράτησε η πιο νηφάλια θέση15. Έτσι, μετά την υποχώρηση των Βουλ-
γάρων από την Τσατάλτζα (1912), το ζήτημα του Βουλγαρικού Σχίσματος 
επανήλθε στην αρχική του κατάσταση. 

Στις αρχές του 1914, ο Ρώσος πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη Μ. 
Γιερς προέβη σε μία ακόμη προσπάθεια επίλυσης του σχετικού ζητήματος, 
αρχίζοντας διαπραγματεύσεις με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Γερμανό τον 
Εʹ (1913-1918), στον οποίο πρότεινε βοήθεια και προστασία από πλευράς 
της Ρωσίας. Ο Πατριάρχης δήλωσε έτοιμος να ικανοποιήσει την επιθυμία 
του Ρώσου Πρέσβη, στην πρώτη κατάλληλη ευκαιρία16. Τον Μάρτιο του 
1914, ανάλογες διαπραγματεύσεις επιχειρήθηκαν από τον υπάλληλο της 
Πρεσβείας της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη Φονβίζιν, αυτήν τη φορά, 
όμως, στη Σόφια, με τον Βούλγαρο Έξαρχο Ιωσήφ (1877-1915). Ο Ιωσήφ 
υποσχέθηκε ότι θα κάνει σχετικό λόγο στην Ιερά Σύνοδο, αλλά πρώτα 
χρειάζεται η διαμεσολάβηση της Ρωσικής διπλωματίας στην Αθήνα και την 
Κωνσταντινούπολη17. Η αδιαλλαξία των δύο πλευρών, όμως, δεν κατέστη 
δυνατόν να υπερνικηθεί. Από τη μία, οι διωγμοί των Ελλήνων χριστιανών, 
στη Μακεδονία, από Βούλγαρους ιερείς και οι σφαγές Ελλήνων από Βουλ-
γαρικά ένοπλα σώματα, και, από την άλλη, το κλείσιμο Ελληνικών ναών σε 
πόλεις της Βουλγαρίας με έντονο το ελληνικό στοιχείο, όπως στη Βάρνα, 
τη Στενήμαχο, αλλά και σε άλλες, όπως στο Σούμεν, ακόμα και στη Σόφια, 
ήταν γεγονότα που φόρτιζαν αρνητικά κάθε προσπάθεια για την εξεύρεση 
κάποιας συμβιβαστικής λύσης. Οι αναφορές των Ρώσων διπλωματών εκεί-
νης της περιόδου δείχνουν απλώς και μόνο την ανικανότητα της Ρωσι-
κής διπλωματίας να επηρεάσει την όλη κατάσταση, έστω και σε περιορι-
σμένο βαθμό. Έτσι, η έναρξη του Αʹ Παγκοσμίου Πολέμου (1914) διέκοψε 
οριστικά τις διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα του 
Βουλγαρικού Σχίσματος. 

Ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της Ρωσικής παρουσίας στην Ορθό-
δοξη Ανατολή ήταν το Άγιον Όρος. Η παρουσία σε αυτό Ρώσων μοναχών 
σημείωσε σημαντική αύξηση από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, για να 
φθάσει τον αριθμό των 5.000 στις αρχές του 20ού αιώνα. Παρά το γεγονός 
ότι επρόκειτο κυρίως για απλούς ανθρώπους, χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση ή 

15 Pisarev Ju. A., Rosia i mezhdunarodnyj krizis v period pervoj balkanskoj vojny (okt. 

1912 g.-maj 1913 g.) // Istorija SSSR. 1986. № 4. Σ. 56-67.

16 Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας. Τμ. 517/2. Φακ. 3464. Φ. 52-55.

17 Bulgarski ekzarh Iosif I. Dnevnik / Tekst, komentar i belezhki H. Temelski. Sofi a, 1992. Σ. 

803-804.
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προέλευση από υψηλά στρώματα της Ρωσικής κοινωνίας, οι Ρώσοι αγιο-
ρείτες μοναχοί αποτέλεσαν υπολογίσιμη δύναμη και πυρήνα προώθησης 
της Ρωσικής πολιτικής στην Ανατολή, γι’ αυτό και έτυχαν ιδιαίτερης μετα-
χείρισης και προστασίας από τη Ρωσική διπλωματία, η οποία, άλλωστε, 
έκανε χρήση του σχετικού με το ζήτημα αυτό άρθρου υπ’ αριθμ. 62 της 
Συνθήκης του Βερολίνου (1878). Οι πλούσιοι Ρώσοι Αγιορείτες κελλιώ-
τες, οι οποίοι έλαβαν από τη Ρωσία υπέρογκα χρηματικά ποσά ως βοήθεια, 
αγόρασαν χωράφια και κτηριακά συγκροτήματα σε διάφορες περιοχές 
του Αγίου Όρους. Αυτή η κατάσταση και η άμεση δυνατότητα εξαγοράς 
από τους Ρώσους ακόμη και μεγάλων αγιορειτικών Μονών –όπως, π.χ., 
της Σταυρονικήτα, της Χελανδαρίου κ.ά.– προκαλούσε μεγάλη ανησυ-
χία στην Ελλάδα. Περί το 1880, ορισμένοι Καθηγητές του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών εκπόνησαν σχέδιο εγκατάστασης στο Άγιον Όρος Κυπρίων 
μοναχών, οι οποίοι, ως Άγγλοι υπήκοοι, θα τελούσαν υπό την προστασία 
του Προξενείου της Βρεττανίας18. Το ζήτημα της Ρωσικής παρουσίας στο 
Άγιον Όρος ως απειλής είναι κυρίαρχη στις αναφορές όλων των Ελλή-
νων Προξένων στη Θεσσαλονίκη, όπως του Π. Λογοθέτη το 1870, ή του 
Γ. Δοκού το 188019. Μάλιστα, ο τελευταίος, μετά από κάθε επίσκεψή του 
στο Άγιον Όρος (1887, 1889, 1891), περιέγραφε λεπτομερώς την κατά-
σταση κάθε Μονής από εθνική και πολιτική πλευρά και κατόπιν πρότεινε 
σημαντικά μέτρα για την ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου στην Αγιορει-
τική Πολιτεία: περιορισμός του λαϊκού στοιχείου των Καρυών· αποστολή 
Έλληνα αντιπροσώπου στις Καρυές· αποστολή και εγκατάσταση Ελλήνων 
κληρικών και μοναχών σε αγιορειτικές Μονές, οι οποίοι θα συνεργάζο-
νταν με το Ελληνικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη· εξαγορά των αγιορει-
τικών Μετοχίων στον κόλπο του Στρυμόνα· απαγόρευση εγκατάστασης 
Ρώσων μοναχών σε αγιορειτικές Μονές με κυρίαρχο το ελληνικό στοιχείο· 
να παραμεριστούν οι διαφορές μεταξύ των Μοραϊτών Αγιορειτών μονα-
χών και αυτών που κατάγονταν από τουρκοκρατούμενες περιοχές20. Στο 
πλαίσιο των προτάσεων αυτών του Γ. Δοκού, ιδιαίτερη εντύπωση προκα-
λεί αυτή σχετικά με την εγκατάσταση στο Άγιον Όρος Ρωμαιοκαθολικών 
μοναχών, οι οποίοι θα τελούσαν υπό την προστασία του Προξενείου της 
Αυστρίας στη Θεσσαλονίκη. Το ενδιαφέρον του Προξένου της Αυστρίας 
για την παλαιά μονή των Αμαλφινών θα μπορούσε, κατά τη γνώμη του 

18 Καρδάρας Χρ., Η πολιτική δράση του πατριάρχη Ιωακείμ Γʹ. Σ. 253-258.

19 Παπαστάθη Χ. Κ., Πέντε έγγραφα του Ελληνικού Προξενείου Θεσσαλονίκης περί της 

Ρωσικής πολιτικής εν Αγίω Όρει. Θεσσαλονίκη, 1967. Οι αναφορές του Γ. Δοκού προς 

τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος Στ. Δραγούμη, πολύ σημαντικές για το θέμα 

αυτό, φυλάσσονται στο Αρχείο της Γενναδείου Βιβλιοθήκης στην Αθήνα (Αρχείον Στ. 

Δραγούμη. Φακ. 32.1. Άθως – Μονές Αγίου Όρους).  

20 Αυτόθι. Φ. 99-102.
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Γ. Δοκού, να αποβεί υπέρ των Ελληνικών συμφερόντων και ενάντια στη 

ρωσική πολιτική στην Αθωνική Πολιτεία21.

Μετριοπαθέστερη ήταν η στάση του πρώην Οικουμενικού Πατρι-

άρχη Ιωακείμ του Γʹ (1878-1884, αʹ πατριαρχία), ο οποίος κατά τα έτη 

1887-1901 ησύχαζε στο κελλίον του Μυλοποτάμου του Αγίου Όρους. Ο 

Ιωακείμ διαμεσολαβούσε, αρκετά συχνά, σε διαφορές που προέκυπταν 

μεταξύ Ελλήνων και Ρώσων Αγιορειτών μοναχών. Μία από τις βασικές του 

επιδιώξεις υπήρξε η εδραίωση της παρουσίας του Οικουμενικού Πατριαρ-

χείου και η ισχυροποίηση της δικαιοδοσίας του στο Άγιον Όρος. Αν και 

ο Ιωακείμ αναγνώριζε τα θετικά στοιχεία της παρουσίας Ρώσων μοναχών 

στην πνευματική ζωή της Αθωνικής Πολιτείας, ωστόσο δεν παρέβλεπε 

και τους κινδύνους που εγκυμονούσε για το ελληνικό στοιχείο του Αγίου 

Όρους η ρωσική παρουσία και επιρροή στο Άγιον Όρος και ό,τι αυτές συνε-

πάγονταν. Για το λόγο αυτόν ακριβώς, ο Ιωακείμ κατέστη σύμβουλος και 

δραστήριος βοηθός του προξένου στη Θεσσαλονικη Γ. Δοκού. Στο πλαίσιο 

αυτό, μάλιστα, απέστειλε στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ρωσίας, το 

1889, υπόμνημα κατά των Ρώσων Αγιορειτών κελλιωτών22.

Αρκετά συχνά γίνεται αναφορά στη σχετική βιβλιογραφία για τους 

Ρώσους μοναχούς του Αγίου Όρους, εκείνη την εποχή, ως μια οργανω-

μένη ομάδα, η οποία κατευθυνόταν από τις Ρωσικές κρατικές υπηρεσίες 

και ενεργούσε υπέρ των Ρωσικών συμφερόντων, όργανο πιστό στην ιδέα 

του Πανσλαβισμού. Όμως, πρόσφατες έρευνες σε σχετικά Αρχεία παρου-

σιάζουν μια εντελώς διαφορετική από τη μέχρι σήμερα αποδεκτή αυτήν 

εικόνα. Το 1860, ο μητροπολίτης Μόσχας Φιλάρετος Ντρόζντοφ (1821-

1867), ένας από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της εκκλησιαστικής 

πολιτικής της Ρωσίας στην Ανατολή, έγραψε χαρακτηριστικά: «Φροντίδα 

για τις μονές του Αγίου Όρους δεν είναι αναγκαία και δεν υπόσχεται κάποιο 

όφελος. Οι οργανωμένες αποστολές από τις Μονές αυτές στη Ρωσία αποφέ-

ρουν πολλά χρήματα σε αυτές, με τη διενέργεια εράνων. Σε ορισμένες, μάλι-

στα Μονές κατασκευάζουν καλύμματα για τις ιερές εικόνες από πολύτιμα 

υλικά, γεγονός που δεν βοηθάει γενικά στην καλλιέργεια της ευσέβειας, ενώ 

είναι άτοπο για το Άγιον Όρος, καθώς μπορεί να τραβήξει την προσοχή των 

Τούρκων και να τους ξυπνήσει αρπακτικές διαθέσεις. Πολλοί Ρώσοι αναχω-

ρούν, πολύ συχνά, για τον Άθωνα, χωρίς όμως η εγκατάστασή τους εκεί να 

συνοδεύεται και από την ύπαρξη ορθών πνευματικών κινήτρων (όπως, π.χ. 

επειδή εκεί μπορούν ευκολότερα να λάβουν τη μοναχική κουρά και κατό-

πιν να ιερωθούν), αντλούν από τη Ρωσία μεγάλα χρηματικά ποσά, για να 

21 Αναφορά από 5 Αυγούστου 1889. Αυτόθι.

22 Πατρ. Ιωακείμ – Β. Κ. Σάμπλερ. 24 Φεβρουαρίου 1889. Ρωσικό Κρατικό Ιστορικό 

Αρχείο. Παρ. 797. 69. Τμ. 2. 3. Φακ. 124. Φ. 1-10.
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αγοράζουν κελλία και σκήτες, ενέργεια, η οποία δεν πρέπει να ενθαρρύνε-

ται. Αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν και εδώ, στη Ρωσία, να βρουν πνευμα-

τική καθοδήγηση και σωτηρία»23. Τέτοιες επιφυλάξεις διατυπώνονταν και 

από άλλα πρόσωπα, αρκετά συχνά. 

Το 1890, ο Ρώσος πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη Α. Ι. Νελίδωφ 

εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι τόσα χρήματα από τη Ρωσία 

ξοδεύονται για την απόκτηση της κυριότητας κελλίων, τα οποία όμως δεν 

αποτελούν ιδιοκτησία των Ρώσων μοναχών. Και διατύπωνε την άποψη ότι 

θα ήταν καλύτερα όλα αυτά τα χρηματικά ποσά να δαπανώνται για Μονές, 

που βρίσκονταν στις εσχατιές της Ρωσίας. Στην ίδια αναφορά, ο Νελίδωφ 

υπογραμμίζει στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας: «Έχοντας στα χέρια 

μας μόνο δεδομένα, τα οποία δείχνουν τον βαθύ σεβασμό, που αισθάνεται 

ο Ρωσικός λαός προς το Άγιον Όρος, δεν μπορούμε με αυτά τα δεδομένα να 

σταθμίζουμε ανάλογα το μέγεθος του οφέλους που θα είχε ο σεβασμός αυτός 

για εμάς και σε ποιο βαθμό είναι αναγκαίο η κρατική εξωτερική πολιτική μας 

να ασχολείται με τον Άθωνα... Πρέπει να έχουμε να κάνουμε με απολύτως 

άγνωστο τομέα, το ανεξάρτητο και δυνατό λαϊκό κράτος»24. Σε άλλη πάλι 

αναφορά του έγραφε χαρακτηριστικά: «Γενικότερα, όσον αφορά το Άγιον 

Όρος, πρέπει να απορρίψουμε την προοπτική της εδραίωσης της επιρροής 

μας σε αυτό και να αποτρέπουμε τη δημιουργία εστιών ενδιαφέροντος των 

λαϊκών στρωμάτων της κοινωνίας μας και την ενασχόλησή τους με θέματα 

σχετικά με το Άγιον Όρος»25. Ο γραμματέας της Πρεσβείας της Ρωσίας στην 

Κωνσταντινούπολη Α. Σμιρνώφ αναφέρεται στο ανεπηρέαστο του Αγίου 

Όρους από επίσημες πολιτικές αποφάσεις και διαταγές. Είναι χαρακτη-

ριστικό ότι διπλωμάτες ποτέ δεν έλαβαν συγκεκριμμένες οδηγίες από το 

Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σχετικά με την Αθωνική Πολιτεία. Ούτε 

πάλι, ήταν δυνατόν να λυθεί θετικά το ζήτημα Ρώσου πολιτικού αντιπρο-

σώπου στο Άγιον Όρος. Μετά το 1878, η Ρωσική διπλωματία, από τη μία 

πλευρά, βοηθούσε τους Ρώσους Αγιορείτες μοναχούς, με βάση τη Συνθήκη 

του Βερολίνου (1878) και, από την άλλη, φαινόταν, πολλές φορές, απόλυτα 

αδιάφορη ιδιαίτερα στις υποθέσεις των Ρώσων Αγιορειτών κελλιωτών.

Άλλο ενδιαφέρον ζήτημα ήταν η υπηκοότητα των Ρώσων Αγιορειτών 

μοναχών. Το Οθωμανικό κράτος τους θεωρούσε Τούρκους υπήκοους. Από 

το 1876 και έπειτα, σύμφωνα με τον «Κανονισμό» του Αγίου Όρους, όλοι 

23 Sobranije mnenij i otzyvov Filareta, mitropolita Moskovskogo i Kolomenskogo, po 

uchebnym i cerkovno-gosudarstvennym voprosam. S.-Peterburg, 1886. T. 4. S. 413.

24 Αναφορά του Νελίδωφ 10 Απριλίου 1890. Αρχείο Εξωτερικής Πολιτικής της Ρωσίας. 

Πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη. 517/2.  Φακ. 1193α. Φ. 89. 

25 27 Ιουνίου 1891. Ρωσικό Κρατικό Ιστορικό Αρχείο. Παρ. 797. 61. Τμ. 2.3. Φακ. 146. Φ. 

31-32.
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οι μοναχοί του, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ήταν υπήκοοι της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Αλλά για τη Ρωσία, οι Ρώσοι μοναχοί δεν είχαν χάσει τη 

Ρωσική τους υπηκοότητα, καθώς μόνο σε δύο περιπτώσεις ήταν δυνατό να 

την απωλέσουν: εάν έμπαιναν σε Υπηρεσίες ξένου κράτους, χωρίς να έχουν 

γνώση οι Ρωσικές πολιτικές Αρχές, ή εάν δεν επέστρεφαν στην πατρίδα 

τους, όταν τους προσκαλούσε το Ρωσικό κράτος. Σύμφωνα με εγκύκλιο 

του 1816, οι Ρώσοι υπήκοοι, οι οποίοι λαμβάνουν μοναχική κουρά στο 

εξωτερικό δεν αναγνωρίζονταν ως μοναχοί και στη Ρωσία. Για την αναγνώ-

ρισή τους, έπρεπε να περάσουν ένα διάστημα ως δόκιμοι σε κάποια Ρωσική 

μονή και κατόπιν να λάβουν τη σχετική άδεια και αναγνώριση από την 

Ιερά Σύνοδο της Ρωσικής Εκκλησίας. Αυτή η διπλή στάση των Ρωσικών 

πολιτικών και εκκλησιαστικών Αρχών, από τη μία, προκάλεσε δυσκολίες 

και ασάφειες, από την άλλη, όμως, έδωσε σε πολλούς μεγάλη ελευθερία, 

την οποία ποτέ δεν θα είχαν στη Ρωσία.

Στα τέλη του 19ου – αρχές του 20ού αιώνα, προέκυψαν στο Άγιον Όρος 

πολλά ζητήματα μεταξύ Ελλήνων και Ρώσων μοναχών: της σκήτης του 

Προφήτη Ηλία με τη μονή Παντοκράτορος, της σκήτης του Αγίου Ανδρέα 

με τη μονή Βατοπεδίου, του κελλίου του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου με 

τη μονή Ιβήρων, ζητήματα πολλών κελλίων με τις Μονές, εξαρτήματα των 

οποίων αποτελούσαν. Δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτεθούν εδώ λεπτομε-

ρώς, γι’ αυτό θα αρκεστούμε μόνο στη σχετική βιβλιογραφία26. 

Την έναρξη μιας νέας εποχής στην ιστορία του Αγίου Όρους σηματοδό-

τησε η απελευθέρωση της Μακεδονίας από τον Τουρκικό ζυγό και η ενσω-

μάτωσή της στην επικράτεια του Ελληνικού κράτους (2 Νοεμβρίου 1912). 

Το γεγονός αυτό ισοδυναμούσε, για τους Έλληνες, με εθνικό «Πάσχα», 

για τους Σλάβους, όμως, αποτέλεσε πηγή άγχους και φόβων. Ένα από τα 

ζητήματα που δημιουργήθηκαν μετά την ιστορική αυτήν εξέλιξη ήταν η 

θέση του Αγίου Όρους στο νέο εθνοπολιτικό πλαίσιο που διαμορφωνό-

ταν. Έτσι, το ζήτημα του καθεστώτος έγινε αντικείμενο διεθνών συζητή-

σεων, στην Πρεσβευτική Συνδιάσκεψη του Λονδίνου (1913). Η Ρωσία, από 

την πλευρά της, επέμενε στη διεθνοποίηση του Άθωνα υπό την προστα-

σία των έξι Ορθοδόξων κρατών ‒ Ρωσία, Ελλάδα, Σερβία, Μαυροβού-

νιο, Ρουμανία και Βουλγαρία (εκείνη την εποχή η άρση του Βουλγαρικού 

26 Ταχιάος Α.-Ε., Το Γεωργιανικόν Ζήτημα (1868-1918). Συμβολή εις την ιστορίαν της Ρωσι-

κής πολιτικής εν Αγίω Όρει. Θεσσαλονίκη, 1962.  Μελέτιος Μεταξάκης, μητρ. Κιτίου. Το 

Άγιον Όρος και η Ρωσική πολιτική εν Ανατολή. Αθήναι, 1913. Gerd L. A., Constantinopl’ 

i Peterburg: Cerkovnaja politika Rossii na Pravoslavnom Vostoke (1878-1898). Moskva, 

2006. Σ. 309-359. Troitskij P., Istorija russkih obitelej Afona v XIX-XX vekah. Moskva, 

2008.
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Σχίσματος εθεωρείτο θέμα χρόνου). Διπλωματικοί κύκλοι, μάλιστα, είχαν 

συντάξει κάποια σχέδια για τη σχετική Συνθήκη, που θα υπέγραφαν τα 

κράτη αυτά, για να επικυρωθεί και επισήμως, πολιτικά και εκκλησιαστικά, 

η πρόταση αυτή των Ρώσων. Έτσι, ο Γενικός Πρόξενος της Ρωσίας στη 

Θεσσαλονίκη Α. Κ. Μπελιάεφ υποστήριζε, σε σχετικό του υπόμνημα, την 

άποψη ότι στην πολιτική διοίκηση του Αγίου Όρους θα έπρεπε να τεθεί 

επικεφαλής Επιτροπή αποτελούμενη από λαϊκούς αντιπροσώπους των έξι 

αυτών Ορθόδοξων κρατών. Εξαίρεση θα αποτελούσαν οι Ρώσοι αγιορεί-

τες μοναχοί, για τους οποίους πολιτικά υπεύθυνος θα ήταν το Υπουργείο 

Εξωτερικών της Ρωσίας. Την εκκλησιαστική-πνευματική διοίκηση, όμως, 

θα ασκούσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως27. Τις ίδιες 

θέσεις εξέφραζε σε ανάλογο υπόμνημα και ο Γενικός Πρόξενος της Ρωσίας 

στο Μοναστήρι Α. Μ. Πετριάεφ28. Παρομοίως, στο υπόμνημα του διπλω-

ματικού υπαλλήλου της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη, 

Μπ. Σ. Σεραφίμωφ, της 2ας Νοεμβρίου του 1912, γινόταν αναφορά στον 

Ρωσικό παράγοντα ως κύριο πολιτικό προστάτη του Αγίου Όρους, στο 

πλαίσιο των νέων πολιτικών και εκκλησιαστικών συνθηκών που διαμορ-

φώνονταν μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας από τα Ελληνικά 

στρατεύματα. Βασικό επιχείρημα, για να θεμελιώσει τη θέση του αυτήν, 

είναι ότι ακόμη και αγιορειτικές Μονές που δεν είχαν Ρώσους μοναχούς 

επιβίωναν με οικονομική ή άλλου είδους βοήθεια από τη Ρωσία, ή έμμεσα, 

από έσοδα που είχαν από Μετόχια τους στη Ρωσική επικράτεια. Επομένως, 

οι Μονές αυτές, χωρίς βοήθεια από τη Ρωσία, θα ερημώνονταν σύντομα29. 

Το υπόμνημα του Σεραφίμωφ είχε συνταχθεί με μια δόση πολιτικού «ρομα-

ντισμού» και πριν κλείσει ολόκληρο έτος από το χρόνο σύνταξής του 

αυτός είχε αλλάξει απόψεις. Τέταρτο υπόμνημα συνέταξε ο πρώτος διερ-

μηνέας της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη Α. Ν. Μαντελ-

στάμ, έγκριτος στην εποχή του νομικός. Ο Μαντελστάμ επικεντρώθηκε 

στη διεθνή και νομική πλευρά του ζητήματος, χωρίς να δείχνει ότι τον 

απασχολούσε η εκκλησιαστική. Μάλιστα, έθιγε και το θέμα της υπηκοότη-

τας των Αγιορειτών μοναχών, αναφέροντας ότι, ανεξάρτητα από την κατα-

γωγή τους, όλοι θα έπρεπε να έχουν αθωνική υπηκοότητα, αφού το Άγιον 

Όρος θα έπρεπε να ανακηρυχθεί ανεξάρτητο κράτος με δική του νομοθε-

τική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία. Επικεφαλής αυτού του κράτους 

θα ετίθετο αντιπρόσωπος των Ορθόδοξων κρατών30. Όταν οι Αγιορείτες 

27 Αρχείο Εξωτερικής πολιτικής της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Παρ. Πρεσβεία στην 

Κωνσταντινούπολη. 517/2. Φακ. 3686. Φ. 1-4.

28 Αυτόθι. Φ. 5-9.

29 Αυτόθι. Φ. 20-27.

30 Αυτόθι. Φακ. 3689. Φ. 1-21.
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έλαβαν γνώση της ύπαρξης και του περιεχομένου των υπομνημάτων αυτών, 

οι δεκαεπτά Ελληνικές αγιορειτικές Μονές έστειλαν στη Συνδιάσκεψη του 

Λονδίνου αντιπροσώπους τους, με αίτημα την ενσωμάτωση του Αγίου 

Όρους στην Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, οι Ρώσοι Αγιορείτες Κελλιώ-

τες, με δική τους αίτηση, ζήτησαν την ανεξαρτησία του Αγίου Όρους. Στο 

πλαίσιο αυτό, ο Μπ. Σ. Σεραφίμωφ επισκέφθηκε το Άγιον Όρος, στις αρχές 

του Σεπτεμβρίου του 1913, ως επίσημος απεσταλμένος της Πρεσβείας της 

Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη. Η επίσκεψη αυτή προκάλεσε θύελλα 

αγανάκτησης στον Ελληνικό τύπο, καθώς η επίσκεψη του Μπ. Σ. Σερα-

φίμωφ συνέπεσε χρονικά με την επίσκεψη του Μελετίου Μεταξάκη, τότε 

μητροπολίτη Κιτίου (1910-1918). Ο πρώτος προδιέθετε τους Αγιορείτες 

μοναχούς για ανεξάρτητο και διεθνές καθεστώς της Αθωνικής Πολιτείας, 

ενώ ο δεύτερος για την ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα. Μάλιστα, οι δύο 

άνδρες, κάποιες φορές, είχαν κατ’ ιδίαν συναντήσεις και διαπραγματεύσεις. 

Ο Σεραφίμωφ, επειδή είχε καταλάβει ότι τα Ρωσικά σχέδια για διεθνοποί-

ηση του Αγίου Όρους ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν μόνο αποσπα-

σματικά, ήταν έτοιμος να δεχθεί την πρόταση του Μεταξάκη για ένωση 

της Αθωνικής Πολιτείας με την Ελλάδα, με τον όρο, όμως, ότι η Ελλη-

νική Κυβέρνηση θα διατηρήσει όλα τα δικαιώματα των Ρώσων Αγιορει-

τών μοναχών, τα οποία είχαν και πριν την απελευθέρωση της Μακεδονίας 

από τους Έλληνες31. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η Βουλγαρία παραμένει 

Σχισματική. Το Μαυροβούνιο δεν έχει ενδιαφέροντα για το Άγιον Όρος, οι 

Ρουμάνοι έχουν μόνο δύο Σκήτες και μερικά κελλία. Οι Σέρβοι και οι Έλλη-

νες δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν θετικά τη Ρωσική πρωτοκαθεδρία στη 

διοίκηση του Αγίου Όρους». Όμως, οι διπλωματικοί κύκλοι της Πρεσβείας 

της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη δεν συμφωνούσαν με τις προτάσεις 

του Σεραφίμωφ. Στις αρχές του Οκτωβρίου του 1913, όλες οι αγιορειτικές 

Μονές, εκτός της Ρωσικής του Αγίου Παντελεήμονος, υπέγραψαν αίτηση 

προς τον Βασιλέα της Ελλάδας υπέρ της προσάρτησης της Αθωνικής 

Πολιτείας στο Ελληνικό κράτος. Υπό την πίεση της Πρεσβείας της Ρωσίας 

στην Κωνσταντινούπολη, το Οικουμενικό Πατριαρχείο έστειλε Έξαρχο 

στο Άγιον Όρος, χωρίς όμως αυτός να καταφέρει να αλλάξει την κατά-

σταση. Στις αρχές του Δεκεμβρίου του 1913, ο Σεραφίμωφ αποχώρησε από 

το Άγιον Όρος. Ωστόσο, το ζήτημα του πολιτικού καθεστώτος και της διοί-

κησης του Αγίου Όρους δεν θα επιλυόταν μέχρι την έναρξη του Αʹ Παγκο-

σμίου Πολέμου (1914-1918)32. 

31 Αρχείο Εξωτερικής Πολιτικής της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Παρ. Πρεσβεία στην 

Κωνσταντινούπολη. 517/2. Φακ. 3697. Φ. 24, 27.

32 Οι περισσότεροι ιστορικοί θεωρούν ότι το ζήτημα του καθεστώτος του Αγίου Όρους 

επιλύθηκε με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913). Αλλά τα δεδομένα των Αρχείων 
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Σημαντικός παράγοντας, καθοριστικός για τις σχέσεις της Ρωσίας με 

τους Ορθόδοξους Βαλκανικούς λαούς, ήταν η αποστολή βοήθειας από 

μέρους της Ρωσίας προς αυτούς, με σκοπό τη στήριξή τους στην Ορθό-

δοξη χριστιανική πίστη. Οι απαρχές της τακτικής αυτής ανιχνεύονται στις 

ποικίλες μορφές βοήθειας από την πλευρά των Ρώσων Τσάρων προς τους 

υπόδουλους Ορθόδοξους χριστιανούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 

κατά τους 16ο και 17ο αιώνες. Αρχικά, οι αποστολές αυτές βοήθειας δεν 

υπέκρυπταν κάποια πολιτική ή εκκλησιαστική σκοπιμότητα, στην πορεία 

όμως απέκτησαν τέτοιο χαρακτήρα. Από τον 18ο και μέχρι τις αρχές του 

20ού αιώνα, η Ρωσία, με την πολιτική αυτή, επεδίωξε να πετύχει βασικά δύο 

στόχους: από τη μία να αντιμετωπίσει και να εξουδετερώσει την προπα-

γάνδα των Ρωμαιοκαθολικών και των Διαμαρτυρομένων στους υπόδου-

λους Ορθοδόξους χριστιανούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την 

εξάπλωσή της στη Ρωσική επικράτεια, και από την άλλη, να στηρίξει την 

Ορθόδοξη Xριστιανική Εκκλησία και πίστη, ως κύριο όχημα της πολιτικής 

της επιρροής και παρουσίας στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, υπήρξε επίσημος καθορισμός από 

τις αρμόδιες Ρωσικές Αρχές του τρόπου παροχής της βοήθειας αυτής. 

Καθορίστηκε σειρά προτεραιότητας σε κατάλογο, που καταρτιζόταν με 

τις αποστολές των Ορθόδοξων χριστιανών της Οθωμανικής Αυτοκρατο-

ρίας, οι οποίες κατέφθαναν στη Ρωσία προς διενέργεια εράνων, καθώς και 

μια σειρά διατάξεων για επιτρεπτές ή μη ενέργειες κατά τη διενέργεια των 

εράνων αυτών. Μάλιστα, στα τέλη του 19ου αιώνα, υπήρχε νόμος, ο οποίος 

απαγόρευε σε τέτοιες αποστολές, ακόμη και σε μεμονωμένα πρόσωπα, 

να φέρουν προς προσκύνημα ή να δωρίζουν άγια λείψανα και ιερές εικό-

νες. Αντιπροσωπείες από τις μονές του Αγίου Όρους και αυτή της Αγίας 

Αικατερίνης του όρους Σινά μπορούσαν απρόσκοπτα να πραγματοποιή-

σουν εράνους στη Ρωσική επικράτεια. Για αντιπροσωπείες άλλων Μονών, 

εκτός των προαναφερθεισών, προβλεπόταν η έκδοση σχετικής αδείας, 

μόνο όμως στην περίπτωση που υπήρχαν ελεύθερες θέσεις στον προα-

ναφερθέντα κατάλογο με τις Ορθόδοξες αποστολές. Γενικά, απαγορευ-

όταν αυστηρά η διενέργεια εράνων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια από 

τις Ρωσικές Αρχές. Τέτοιες αποστολές οργανώνονταν ιδιαίτερα συχνά 

από τις Μονές που βρίσκονταν στις ανατολικές επαρχίες της Οθωμανικής 

αποδεικνύουν ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ρώσου πρέσβη Μ. Γκιερς και του Ελ. 

Βενιζέλου συνεχίστηκαν και στις αρχές του 1914: Παπαστάθη Χ. Κ., Το καθεστώς του 

Αγίου Όρους και της Εκκλησίας στη Μακεδονία μετά τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου 

// Παπαστάθης Χ. Κ., Νομοκανονικές μελέτες. Αθήνα, 2009. Σ. 61-63. Petrunina O. E., 

Afonskij vopros v 1912-1917 gg. po materialam russkih diplomaticheskih istochnikov // 

Vestnik arhivista. 2002. 1. Σ. 73-74.
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Αυτοκρατορίας (όπως οι μονές της Παναγίας Σουμελά, του Αγίου Ιωάν-

νου Βαζελώνος, του Αγίου Γεωργίου Περιστερά κ.ά.). Αυτές οι αποστο-

λές ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες από τις Ρωσικές πολιτικές και εκκλη-

σιαστικές Αρχές, λόγω της γειτνίασης των επαρχιών τους (της Χαλδίας, 

της Ροδοπόλεως κ.ά.) με τα νοτιοδυτικά σύνορα της Ρωσικής Αυτοκρατο-

ρίας, τακτική με σαφείς πολιτικές σκοπιμότητες. Επίσης, πολλοί ιερείς και 

μοναχοί από τις επαρχίες αυτές ταξίδευαν πολύ συχνά στη Ρωσία, καθώς 

είχαν συγγενείς αλλά και κτηματική περιουσία εκεί, ενώ κάποιοι από 

αυτούς έπαιρναν τη Ρωσική υπηκοότητα. Από την άλλη πλευρά, η Ιερά 

Σύνοδος της Εκκλησίας της Ρωσίας προέβλεπε για όλες αυτές τις περι-

πτώσεις έκτακτη οικονομική βοήθεια. Επιπλέον, η Πρεσβεία της Ρωσίας 

στην Κωνσταντινούπολη προμήθευε Ορθόδοξους χριστιανικούς Ναούς 

και Μονές, που βρίσκονταν στην επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατο-

ρίας, με ιερές εικόνες, άμφια και σκεύη, η ποσότητα των οποίων ποικίλλε, 

ανάλογα με τον αριθμό των αιτημάτων που η Ρωσική Πρεσβεία ελάμβανε. 

Μάλιστα, σε περιοχές, όπου κυριαρχούσε το σλαβικό στοιχείο, αποστέλλο-

νταν και εκκλησιαστικά λειτουργικά βιβλία στην παλαιοσλαβική. Ακόμη 

και σήμερα, σε πολλούς ναούς και μονές του Ελλαδικού χώρου αλλά και 

της Κωνστατινούπολης και άλλων περιοχών σώζονται πολυάριθμα κειμή-

λια τέτοιας προέλευσης, τα οποία, δυστυχώς, δεν έχουν καταλογογραφη-

θεί στις πλείστες των περιπτώσεων. Μέχρι και σήμερα, δεν έχει πραγμα-

τοποιηθεί κάποια συστηματική έρευνα για την πολύπλευρη αυτή βοήθεια 

που δόθηκε από πλευράς της Ρωσίας, κατά τη διάρκεια του 19ου και μέχρι 

τις αρχές του 20ού αιώνα, στους Ορθόδοξους χριστιανικούς πληθυσμούς 

στα Βαλκάνια και την Ανατολή, οι οποίοι διαβιούσαν στα όρια της επικρά-

τειας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας33.

Μία ακόμη μορφή τέτοιας βοήθειας ήταν η υποστήριξη της Ορθόδοξης 

εκκλησιαστικής-θεολογικής εκπαίδευσης. Με υποτροφίες που χορηγούσε 

το Ρωσικό κράτος, σε συνεργασία με την Εκκλησία της Ρωσίας, φοιτούσαν 

κάθε χρόνο στις Θεολογικές Ακαδημίες της Ρωσίας, και κυρίως στο Κίεβο, 

Έλληνες, Σέρβοι, Βούλγαροι και Άραβες Ορθόδοξοι. Κατόπιν, πολλοί από 

αυτούς, μετά την ολοκλήρωση των θεολογικών τους σπουδών, αναλάμβα-

ναν διοικητικές θέσεις στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ως αρχιερείς ή ηγού-

μενοι Μονών, και διατηρούσαν καλές σχέσεις με τη Ρωσική Εκκλησία και 

το Ρωσικό κράτος εν γένει. 

Ετήσια οικονομική βοήθεια, εκτός από τη χορήγηση υποτροφιών για 

σπουδές στις Θεολογικές Ακαδημίες της Ρωσίας, προβλεπόταν από το 

33 Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένας κατάλογος των εκκλησιαστικών κειμηλίων ρωσικής 

προέλευσης της Σαντορίνης: V. Igoshev, Proizvedenija russkoj cerkovnoj utvari XVIII-

XIX vekov v hramah grecheskogo ostrova Santorini, Moskva, 2010. 
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Ρωσικό κράτος και για Σχολές των Ορθόδοξων πληθυσμών της Μικράς 

Ασίας και των Βαλκανίων. Στο πλαίσιο αυτό, η Θεολογική Σχολή της 

Χάλκης ελάμβανε ετήσια οικονομική βοήθεια, την εποχή εκείνη, της 

τάξεως των 2.000 ρουβλίων. Μάλιστα, εξ αιτίας των σοβαρών ζημιών που 

προκλήθηκαν από τον σεισμό της 29ης Ιουνίου του 1894, ανεγέρθηκε το 

νέο κτήριο της Σχολής με έξοδα του Π. Σκυλίτζη, αλλά και της Ρωσικής 

Κυβέρνησης. Από την άλλη πλευρά, πάλι, σύμφωνα με τον «Κανονισμό» 

της Σχολής, του 1905, η ρωσική γλώσσα ήταν μία από τις γλώσσες που 

έπρεπε να διδάσκονται οι σπουδαστές της. Επίσης, απόφοιτοι της Θεολο-

γικής Σχολής της Χάλκης συνέχιζαν κατόπιν τις σπουδές τους στη Ρωσία, 

κυρίως στη Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου. Μεταξύ αυτών ήταν και 

σημαντικές προσωπικότες της εποχής, όπως ο Γρηγόριος Ζιγαβηνός, ο 

Κωνσταντίνος Βαφείδης, ο Γεράσιμος Τανταλίδης, ο Απόστολος Χριστο-

δούλου και ο Ειρηναίος Παντολέοντος, οι οποίοι, κατόπιν, δίδαξαν στη 

Θεολογική Σχολή της Χάλκης, στο πλαίσιο της πολύπλευρης καριέρας 

τους. Διακεκριμένος Καθηγητής και Σχολάρχης της υπήρξε και ο Βασίλειος 

Αστερίου (κατόπιν μητροπολίτης Αγχιάλου και, στη συνέχεια, Σμύρνης), 

γνωστός για τις φιλορωσικές του θέσεις και τις σχέσεις που διατηρούσε 

με πολλούς Ρώσους ιεράρχες, ο οποίος, μάλιστα, το 1872, κατά τη χρονική 

στιγμή που το Οικουμενικό Πατριαρχείο συγκαλούσε τη γνωστή Σύνοδο, 

στην οποία καταδικάστηκε ως Σχισματική η Βουλγαρική Εξαρχία, εκείνος 

έφυγε από τη Χάλκη για την επαρχία του, προκειμένου να μη συμμετάσχει 

στις εργασίες της Συνόδου. Το 1902, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ 

ο Γʹ ο Μεγαλοπρεπής (1901-1912, βʹ πατριαρχία) απέστειλε αίτηση προς 

την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ρωσίας, με την οποία ζητούσε ετήσια 

οικονομική βοήθεια, της τάξεως των 25.000 ρουβλίων, για τη Θεολογική 

Σχολή της Χάλκης. Η αίτησή του βρήκε υποστηρικτή στο πρόσωπο του 

Ρώσου αρχιμανδρίτη Ιωνά, χωρίς όμως να ικανοποιηθεί επίσημα. Το 1904, 

ο Οικουμενικός Πατριάρχης επανέλαβε και πάλι το ίδιο αίτημα, αυτή τη 

φορά όμως ζητούσε μικρότερο ποσό ως οικονομική βοήθεια, της τάξεως 

των  9.000 ρουβλίων34. Όμως, ο Ρώσος πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη Ι. 

Α. Ζινόβιεφ απέρριψε εκ νέου το αίτημα του Ιωακείμ του Γʹ, με τη χαρακτη-

ριστική δικαιολογία ότι οι αρχιερείς του Οικουμενικού Θρόνου διακατέ-

χονταν από έντονα αντιρωσικά αισθήματα και ελληνικό εθνικισμό. Μάλι-

στα, χαρακτήριζε ως αρνητικό στοιχείο, για την ενδυνάμωση των φιλικών 

σχέσεων μεταξύ των Εκκλησιών Κωνσταντινουπόλεως και Ρωσίας, την 

προτίμηση πολλών αποφοίτων της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης να 

34 Μητρ. Ιωνάς – Υπουργείο εξωτερικών. 24 Ιουλίου 1904. Αρχείο Εξωτερικής πολιτικής 

της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Παρ. Πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη 517/2. Φακ. 

3476. Φ. 2. 
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συνεχίσουν τις θεολογικές τους σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης 

και όχι πλέον στη Ρωσία. Ωστόσο, αρκετοί Ρώσοι φιλέλληνες δεν ασπά-

ζονταν τις θέσεις αυτές του Ρώσου Πρέσβη. Ο Ρώσος καθηγητής Ι. Σοκό-

λωφ έγραφε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, στην εφημερίδα «Cerkovnyj 

Vestnik» («Εκκλησιαστικός Αγγελιαφόρος»): «Κατά τη γνώμη μας, σοβα-

ρές ανάγκες οδήγησαν την Αυτού Παναγιότητα να διατυπώσει ένα τέτοιο 

αίτημα, το οποίο, πραγματικά, αξίζει θετικής ανταπόκρισης από πλευράς της 

Ρωσίας. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως μπορεί να στηρίζεται, στην 

ουσία, μόνο στη Ρωσική βοήθεια, ιδιαίτερα στο έργο της κατήχησης, της 

ποιμαντικής και της προστασίας των Ορθόδοξων χριστιανικών πληθυσμών  

από την προπαγάνδα των αλλοδόξων»35. Ο ίδιος ο Ι. Σοκόλωφ δώρισε στη 

βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, το 1911, μεγάλο αριθμό 

βιβλίων, όχι μόνο δικών του αλλά και άλλων καθηγητών της Θεολογικής 

Ακαδημίας της Αγίας Πετρούπολης36.

Μετά το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων, η Ρωσία πρότεινε στο 

Οικουμενικό Πατριαρχείο, το 1913, την παροχή βοήθειας από μέρους της, 

με απώτερο στόχο να ισχυροποιήσει την επιρροή της στους κύκλους του. 

Έτσι, σε σύσκεψη Ρώσων κυβερνητικών αξιωματούχων και διπλωματών, η 

οποία έλαβε χώρα στην Πρεσβεία της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη, 

την 7η Μαρτίου του 1913, αποφασίστηκε η παροχή ετήσιας οικονομικής 

βοήθειας για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, της τάξεως των 30.000 

ρουβλίων, με τους εξής όρους: Η Πρεσβεία της Ρωσίας στην Κωνσταντι-

νούπολη να διαθέτει σε ποσοστό 30-40% υποτροφίες για τους σπουδα-

στές, να συμμετέχει στη σύνταξη του προγράμματος σπουδών και στα 

οικονομικά της Σχολής. Με τις μεταρρυθμίσεις που θα ελάμβαναν χώρα 

η Σχολή θα είχε τη δυνατότητα να αναβαθμιστεί σε ανώτερο εκπαιδευ-

τικό ίδρυμα. Μετά από τις ανωτέρω εξελίξεις, το Οικουμενικό Πατριαρ-

χείο, μετά από αίτημα της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Κωνσταντινού-

πολη, κατέθεσε επίσημο υπόμνημα για την οικονομική του κατάσταση και 

τις ανάγκες του.37 Η έναρξη, όμως, του Αʹ Παγκοσμίου Πολέμου (1914) 

διέκοψε το ενδεχόμενο κάθε περαιτέρω σχετικής εξέλιξης γύρω από το 

ζήτημα αυτό. Όπως φαίνεται, λοιπόν, η πρόθεση για παροχή βοήθειας, την 

οποία, μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, ήταν διατεθειμένο να προσφέρει το 

Ρωσικό κράτος –φυσικά, με το αζημίωτο– βρισκόταν σε άμεση συνάρτηση 

με τις εκάστοτε διεθνείς πολιτικοστρατιωτικές συγκυρίες και, πρώτα από 

όλα, με τα πολιτικά συμφέροντα της Ρωσίας. 

35 Cerkovnyj Vestnik. 1912. № 17.

36 Αυτόθι. 1911. № 46.

37 Αρχείο Εξωτερικής πολιτικής της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Παρ. Πρεσβεία στην 

Κωνσταντινούπολη 517/2. Φακ. 3476. Φ. 6-8.
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Ολοκληρώνοντας, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στο πλαίσιο των έντο-

νων εθνικών ανταγωνισμών των Βαλκανικών λαών μεταξύ τους, αλλά και 

με την Τουρκία, από τη μία πλευρά, και των Μεγάλων Δυνάμεων, από την 

άλλη, η Ρωσία δεν είχε σκοπό, να διεκδικήσει, μετά το 1878, πρωταγω-

νιστικό ρόλο και παρουσία στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Χωρίς 

να έχει την ουσιαστική δυνατότητα να επηρεάσει τη γενικότερη εξέλιξη 

των πολιτικοστρατιωτικών γεγονότων στα Βαλκάνια, η Ρωσία υποστή-

ριξε τη διατήρηση του υπάρχοντος status quo και τήρησε στάση αναμονής, 

περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για την τελική λύση του Ανατολικού 

Ζητήματος. Ο Αʹ Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-1918) γέννησε νέες ελπί-

δες και προσδοκίες στους Ρώσους και τους Έλληνες πολιτικούς για κυρι-

αρχία στα Στενά των Δαρδανελλίων και την απελευθέρωση της Κωνστα-

ντινούπολης. Οι δύο αυτοί Ορθόδοξοι λαοί είχαν στην ουσία, παρά τις 

όποιες διαφορές τούς χώριζαν, το ίδιο όνειρο: την αναγέννηση του Βυζα-

ντίου. Όμως, πολύ σύντομα, η Ιστορία θα τους διέψευδε με τραγικό τρόπο. 

Η Επανάσταση των Μπολσεβίκων στη Ρωσία (1917) και η Μικρασιατική 

Καταστροφή (1922) έθεσαν οριστικό τέλος στα όνειρα και στον πολιτικό-

εθνικό «ρομαντισμό» των Ρώσων και των Ελλήνων αντίστοιχα.

•
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Ουμανισμός, Μεταρρύθμιση και Αντιμεταρρύθμιση 

στη βενετική Κύπρο: αφομοίωση, αντίσταση 

και νέες ταυτότητες

Στάθης Μπίρταχας

Προτού θίξω το ειδικό ζήτημα μελέτης –τις απόπειρες συγκρότησης νέων 

ταυτοτήτων στη βενετική Κύπρο την εποχή της Μεταρρύθμισης, τους 

μηχανισμούς θρησκευτικής ομογενοποίησης και κοινωνικής πειθάρχησης, 

αλλά και την πρόσληψη των διαδικασιών αυτών από τον εγχώριο πληθυ-

σμό1–, κρίνω σκόπιμο να προβώ σε ορισμένες καίριας σημασίας παρατηρή-

σεις. Εν πρώτοις, η οπτική από την οποία προσεγγίζω τη βενετική κυριαρ-

χία στην Κύπρο στέκεται μακριά από τις πολιτικές της ταυτότητας και από 

εθνοκεντρικά ερμηνευτικά σχήματα, αναχρονιστικά για τη μελέτη προβι-

ομηχανικών κοινωνιών. Αναμφίβολα, η βενετική εξουσία δεν αντιμετώπιζε 

τους Κύπριους υπηκόους της ως μια ενιαία και συμπαγή οντότητα, κύριο 

γνώρισμα της οποίας αποτελούσε η εθνότητα ή το θρήσκευμα. Αντίθετα, 

το κοινωνικό status και η συμμετοχή ορισμένων κοινωνικών ομάδων στο 

οργανωτικό σχήμα διακυβέρνησης συνιστούσαν τα στοιχεία εκείνα που 

έθεταν διαχωριστικές γραμμές εντός του φάσματος των διοικούμενων και 

επομένως ουσιαστικά κριτήρια για τη συγκρότηση ταυτοτήτων.

Υπ’ αυτό το πρίσμα, τα προϊόντα του καθυστερημένου και συνάμα 

βραχύβιου, λόγω της πρόωρης οθωμανικής κατάκτησης, ιταλο-κυπρι-

ακού πολιτισμικού συγκρητισμού –με αντανακλάσεις στην παραγωγή 

νομικών, ιστοριογραφικών και λογοτεχνικών κειμένων, στην ομιλούμενη 

γλώσσα, στη θρησκευτική τέχνη και την ενδυμασία–, στον οποίο πληθώρα 

μελετητών έχει αποδώσει «αναγεννησιακά» χαρακτηριστικά, συνθέτουν 

εν πολλοίς την κουλτούρα των κυρίαρχων τάξεων· αποτελούν, δηλαδή, 

έκφραση της διπλής εξουσίας της Βενετίας και μιας τοπικής ελίτ απαρτιζό-

μενης από φεουδάρχες, ευγενείς και εύπορους αστούς, που μονοπωλούσε 

τον πολιτικό διάλογο με την αποικιακή δύναμη και τροφοδοτούσε με τους 

1 Πρόδρομη ανακοίνωση της έρευνας βλ. σε Σ. Μπίρταχας, «Μορφές πρόσληψης της 

Μεταρρύθμισης και μηχανισμοί πειθάρχησης στην Ιταλία στα μέσα του 16ου αιώνα: 

Κύπριοι βενετοί υπήκοοι στη ρωμαϊκή Ιερά Εξέταση», Κυπριακαί Σπουδαί 73 (2009), 

Λευκωσία 2011, σσ. 157-169.

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



γόνους της το φοιτητικό δυναμικό ανώτατων σχολών του ιταλικού χώρου 

και ιδίως του Πανεπιστημίου της Πάντοβας2. Η γνώση, λοιπόν, των εν 

λόγω κοινωνικοπολιτικών συσχετισμών και των συνακόλουθων πολιτισμι-

κών διεργασιών είναι απολύτως αναγκαία και για τη μελέτη και κατανόηση 

του ενδιαφέροντος ορισμένων Κύπριων αναφορικά με τη Μεταρρύθμιση, 

που εκδηλώνεται κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες της βενετικής κυρι-

αρχίας στο νησί. Όσον αφορά δε τον ουμανισμό, μας απασχολεί εδώ μόνο 

στον βαθμό που άπτεται των κλίσεων ατόμων που εμπλέκονται στη διακί-

νηση των νέων ιδεών στην Κύπρο.

Και πράγματι, η ταυτότητα αρκετών από τους φερόμενους ως προτε-

στάντες της Ιταλίας δεν υποδηλώνει μια σαφή δογματική ένταξη, καθώς 

επρόκειτο για θιασώτες του διαλλακτικού θρησκευτικού ουμανισμού του 

Εράσμου, που το ιεροεξεταστικό φαντασιακό ενέταξε στο λουθηρανικό 

κίνημα3. Ωστόσο, δεν ανήκαν όλοι τους στην παραπάνω κατηγορία: η 

λουθηρανική και καλβινιστική προπαγάνδα στο βόρειο και κεντρικό τμήμα 

της χερσονήσου υπήρξε έντονη, ενώ και ριζοσπαστικά κινήματα όπως ο 

αναβαπτισμός έπιασαν ρίζες σε ορισμένες κοινότητες. Πρέπει να τονιστεί, 

επίσης, πως δεν ήταν λίγοι οι κληρικοί, τόσο από τις τάξεις του λαϊκού 

κλήρου όσο και κυρίως από εκείνες των μοναχικών ταγμάτων, που αναδεί-

χτηκαν σε προπαγανδιστές των νέων ιδεών. Η Ιερά Εξέταση, προσαρμο-

ζόμενη στα δεδομένα αυτά, αλλά και στις νέες πολιτικές συνθήκες που 

διαγράφονταν εκείνη την περίοδο στην Ευρώπη, ανασυγκροτήθηκε με 

την ίδρυση του ρωμαϊκού θεσμού της νεότερης εποχής, που προσανατολί-

στηκε αποκλειστικά στην Ιταλία4.

Μεταξύ των πρώτων φιλομεταρρυθμιστών μοναχών της Ιταλίας συγκα-

ταλέγεται ο Ambrogio Cavalli da Milano, του τάγματος των αυγουστινια-

νών ερημιτών, μορφή κλειδί για τη μελέτη της πρόσληψης της Μεταρρύθ-

μισης στον χώρο που μας ενδιαφέρει, την Κύπρο. Η αρχική μεταστροφή 

2 Για διεξοδικότερη ανάλυση των προσεγγίσεων αυτών βλ. Σ. Μπίρταχας, Κοινωνία, 

Πολιτισμός και Διακυβέρνηση στο βενετικό Κράτος της Θάλασσας: το παράδειγμα της 

Κύπρου, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2011, ιδίως εισαγωγή και συμπεράσματα.

3 Για την πρόσληψη του Εράσμου στην Ιταλία, τη λογοκρισία των έργων του και τα μέτρα 

της Ιεράς Εξέτασης εναντίον των οπαδών του βλ. κυρίως το κλασικό έργο της S. Seidel 

Menchi, Erasmo in Italia 1520-1580, Torino: Bollati Boringhieri, 1987. Πρβλ. J. Tede-

schi, «Un erasmiano italiano del XVI secolo e l’Indice», στου ιδίου, Il giudice e l’eretico. 

Studi sull’Inquisizione romana, Milano: Vita e Pensiero, 1997, σσ. 181-186, 357-361.

4 Γκ. Σβέρχοβ, Η Ιερά Εξέταση: Διώξεις αιρετικών κατά τον Μεσαίωνα και τους νεότερους 

χρόνους, μτφρ. Η. Τσιριγκάκης, Αθήνα: Εστία, 2010, σσ. 149-152, 167. Για τον θεσμό της 

ρωμαϊκής Ιεράς Εξέτασης στην Ιταλία βλ. κυρίως τις μελέτες των G. Romeo, L’Inquisi-

zione nell’Italia moderna, Roma-Bari: Laterza, 20042 και A. Del Col, L’Inquisizione in 

Italia dal XII al XXI secolo, Milano: Mondadori, 2006. σσ. 221 κ.ε., όπου συγκεντρώνεται 

η προγενέστερη βιβλιογραφία.
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του στην ερασμιακή θεολογική σκέψη τον οδήγησε για πρώτη φορά στα 

1537 ενώπιον της Ιεράς Εξέτασης του Μιλάνου. Πρακτικά, στα 1542 εγκα-

τέλειψε το τάγμα του και προσέφυγε στο Κονελιάνο, στον βενετό πατρί-

κιο και επίσκοπο Λεμεσού Andrea Zantani. Αυτήν ακριβώς την εποχή 

ο Zantani είχε αρχίσει να εκδηλώνει ανοικτά τη συμπάθειά του για τον 

καλβινισμό και τα επόμενα χρόνια θα οργάνωνε στο Κονελιάνο και το 

Άζολο ένα διόλου ευκαταφρόνητο ετερόδοξο κίνημα προσπαθώντας, 

μάλιστα, να ενσωματώσει σ’ αυτό τις σέκτες αναβαπτιστών και αντιτριαδι-

κών που είχαν ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή. Ο μόνιμα απών από την έδρα 

του επίσκοπος έθεσε υπό την προστασία του τον Cavalli και τον έστειλε 

στη Λεμεσό ως βικάριό του5.

Από τα πρακτικά της δικαστικής διαδικασίας, που κίνησε σε βάρος του 

η Ιερά Εξέταση της Βενετίας στα τέλη του 15446, αναδύεται το προφίλ ενός 

δυναμικού προπαγανδιστή της Μεταρρύθμισης, που το σύντομο πέρασμά 

του από το νησί δεν άφησε κανέναν αδιάφορο. Κατά τη διάρκεια της Σαρα-

κοστής του ίδιου έτους ο Cavalli είχε κηρύξει επανειλημμένα στον κατάμε-

στο από κόσμο καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας στη Λευκωσία τις καλβι-

νίζουσας απόχρωσης διδασκαλίες του. Σε γενικές γραμμές, αυτές μπορούν 

να κωδικοποιηθούν ως ακολούθως: στηλίτευση της λατρείας και του διαμε-

σολαβητικού ρόλου της Παναγίας και των αγίων, υποτίμηση της αξίας της 

θείας ευχαριστίας, της εξομολόγησης, της ιεροσύνης ως αποκλειστικού 

προνομίου των κληρικών και γενικά των μυστηρίων, του κλήρου και της 

εκκλησιαστικής ιεραρχίας, των εικόνων, των νηστειών, των δεήσεων υπέρ 

των νεκρών, απόρριψη των ελεημοσυνών με αποδέκτη την εκκλησία, του 

καθαρτηρίου, αλλά και της διδασκαλίας περί της ελεύθερης βούλησης, 

διατράνωση της ιδέας του απόλυτου προορισμού του ανθρώπου και της 

σωτηρίας του ως μοναδικής απόρροιας της πίστης και της θείας χάριτος, 

καθώς και του διαμοιρασμού της εκκλησιαστικής περιουσίας στην κοινό-

τητα των πιστών, που συνιστούσε το πραγματικό σώμα της χριστιανικής 

Εκκλησίας7.

5 Βιβλιογραφία για τον Zantani βλ. σε Μπίρταχας, «Μορφές πρόσληψης της Μεταρ-

ρύθμισης», σημ. 15.

6 Arichivio di Stato di Venezia [=ASV], Sant’Uffi  zio, Processi, b. 1, fasc. «Fratris 

Ambrosii Mediolanensis». Βιβλιογραφία για τον Cavalli βλ. σε Μπίρταχας, «Μορφές 

πρόσληψης της Μεταρρύθμισης», σημ. 17. Εδώ, ξέχωρα από τα πρακτικά της δίκης, 

χρησιμοποιούνται κυρίως το λήμμα του U. Rozzo, «Cavalli (Cavallis, Caballis, Cavoli, 

de) Ambrogio», στο: Dizionario Biografi co degli Italiani, τ. 22, σσ. 712-714 και η μελέτη 

της F. Ambrosini, Storie di patrizi e di eresia nella Venezia del ’500, Milano: FrancoAn-

geli, 1999, σσ. 36 σημ. 26, 51 σημ. 42, 54 σημ. 46, 62-64, 230.

7 Εν αντιθέσει προς τον U. Rozzo («Vicende inquisitoriali dell’eremitano Ambrogio 

Cavalli (1537-1545)», Rivista di storia e letteratura religiosa 16 (1980), σσ. 249 κ.ε.), η 
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Από τις μαρτυρικές καταθέσεις ίσως μπορεί να συναχθεί και ο βαθμός 

πρόσληψης των προσεγγίσεών του στην Κύπρο. Σύμφωνα με αυτές, 

το ακροατήριό του ήταν ετερογενές, καλύπτοντας όλο το φάσμα της 

κοινωνικής πυραμίδας: από τους κρατικούς λειτουργούς και τους γηγενείς 

αριστοκράτες έως και τους χωρικούς. Τα κηρύγματά του είχαν προκαλέσει 

λεκτικές διενέξεις μεταξύ των ευγενών και των εγγράμματων, γενικά 

αντιδράσεις από μέρους πολλών, ιδίως των ορθοδόξων, που, εάν δεν 

σέβονταν τους ρέκτορες, θα τον είχαν σκοτώσει ή και κάψει ζωντανό και, 

τέλος, σύγχυση και αμφισβητήσεις των καθιερωμένων δοξασιών στους 

«αμαθείς» χωρικούς με κίνδυνο να διασαλευτεί η τάξη. Εκτός από τον 

Bernardo Pesaro, σύμβουλο, και ορισμένους ακόμη βενετούς αξιωματούχους 

και ιταλούς παρεπιδημούντες, στους οπαδούς και προσήλυτους του 

μοναχού συγκαταλέγονταν, επίσης, μέλη της τοπικής αριστοκρατίας, όπως 

οι Marco και Francesco Zaccaria, Pier Paolo Singlitico, Jacomo Costanzo, 

Alvise Cornaro, Alvise Placotho κ.ά.

Έτσι σε πρώτο χρόνο, οι Franzino και Pier Paolo Singlitico, μέλη 

μιας από τις σημαντικότερες φεουδαρχικές οικογένειες της Κύπρου, 

θεωρήθηκαν αμφότεροι ύποπτοι ενστερνισμού «λουθηρανικών» δοξασιών 

αρχικά από τον δομινικανό μοναχό Lorenzo di Orseti da Bergamo, που 

εκτελούσε χρέη αρχιεπισκοπικού βικάριου και ιεροεξεταστή στην Κύπρο8, 

και εν συνεχεία από το Ιερό Γραφείο (Sant’Uffi  cio) της μητρόπολης στα 

1550 και 1555 αντίστοιχα9. Ας σημειωθεί εκ των προτέρων ότι, παρά τα 

επιβαρυντικά στοιχεία που προέκυψαν από τις μαρτυρικές καταθέσεις, η 

υπόθεση του Pier Paolo παρέμεινε στο στάδιο των ανακρίσεων και δεν 

εξελίχθηκε τελικά σε δίκη. Ανολοκλήρωτη είχε παραμείνει, ομοίως, και 

η δίκη του στην Κύπρο, μια και οι κοσμικές αρχές είχαν απαγορεύσει 

τις καταθέσεις. Ο Franzino, από την άλλη, που είχε σπουδάσει για λίγο 

στην Πάντοβα ή και στη Γερμανία και είχε ως περιστασιακή απασχόληση 

το εμπόριο, είχε ενστερνιστεί –όπως και ο Pier Paolo– στο σύνολό τους 

τις δογματικές παρεκκλίσεις του Cavalli, αλλά κατηγορείτο, επίσης, για 

διεξαγωγή δημόσιων συζητήσεων αναφορικά με τα θέματα της πίστης τόσο 

στην Κύπρο όσο και στη Βενετία, καθώς και για κατοχή, αναπαραγωγή σε 

χειρόγραφη μορφή και διακίνηση στην Κύπρο απαγορευμένων βιβλίων.

S. Seidel Menchi εντοπίζει ερασμιακές επιρροές στο κυπριακό κήρυγμα του Cavalli 

(Erasmo in Italia, σσ. 81, 376 σημ. 32).

8 A. Del Col, «Organizzazione, composizione e giurisdizione dei tribunali dell’Inquisi-

zione romana nella repubblica di Venezia (1500-1550)», Critica storica 25 (1988), σ. 283 

και σημ. 108.

9 ASV, Sant’Uffi  zio, Processi, b. 10, fasc. «contra Franzinum Singlithico» και b. 12, fasc. 

«contra Petrum Paulum Singlithico». Βιβλιογραφία σχετική με την υπόθεσή τους βλ. σε 

Μπίρταχας, «Μορφές πρόσληψης της Μεταρρύθμισης», σημ. 19.
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Στην αρχή της ακροαματικής διαδικασίας, η στρατηγική του Franzino 

στηρίχτηκε στην άρνηση των κατηγοριών, στην προσφυγή σε ρητορικά 

τεχνάσματα και στη μέθοδο της απώλειας της μνήμης κάθε φορά που 

βρισκόταν σε αδιέξοδο. Στην πορεία, η επιμονή των δικαστών, η παραμονή 

στη φυλακή και η βλάβη της υγείας του εξουδετέρωσαν τις αντιστάσεις 

του και τον ώθησαν στην ομολογία, στην αποκήρυξη των πράξεων και των 

πεποιθήσεών του και στη συμφιλίωση με τη ρωμαϊκή εκκλησία. Εν τέλει 

ένα μήνα αργότερα, προφανώς καθ’ υπόδειξιν των δικτύων αλληλεγγύης, 

ταξικών και συγγενικών (ο αδελφός ήταν ορθόδοξος επίσκοπος Αμμο-

χώστου), διαφοροποιούσε εντελώς τη στρατηγική του: από τη φυλακή 

έθετε ζήτημα αναρμοδιότητας της Ιεράς Εξέτασης, προβάλλοντας το 

αιτιολογικό της ταυτότητάς του ως ετερόδοξου Κύπριου υπηκόου της 

Βενετίας. Το αίτημά του, πάντως, δεν φαίνεται να αποτέλεσε αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης. Καίτοι η ποινή κάθειρξης, που του είχε επιβληθεί αρχικά, 

μετατράπηκε για λόγους υγείας σε κατ’ οίκον περιορισμό, ο Franzino θα 

ακολουθούσε μερικά χρόνια αργότερα (1564) τη μοίρα του πνευματικού 

του καθοδηγητή Cavalli και θα καταδικαζόταν σε θάνατο από την Ιερά 

Συνέλευση της Ρώμης ως αιρετικός καθ’ υποτροπήν10.

Από τις παραπάνω υποθέσεις μπορούν να εξαχθούν ορισμένα χρήσιμα 

συμπεράσματα. Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι καταθέσεις 

προέρ χονταν από μάρτυρες κατηγορίας, οι οποίοι, ωστόσο, σπανίως 

ήταν αυτόπτες ή αυτήκοοι και τα στοιχεία που έδιναν στηρίζονταν σε 

γνώμες τρίτων ή στις φήμες που κυκλοφορούσαν αναφορικά με τους 

κατηγορούμενους. Επρόκειτο για τους συνήθεις εμφανιζόμενους και στις 

επίσημες βενετικές πηγές, δηλαδή για γόνους γνωστών αριστοκρατικών 

οικογενειών του νησιού (των Lusignan, Bustron, Ficardo, Podocataro κ.ά.), 

που ζούσαν μεταξύ Κύπρου και Βενετίας ή ήταν εγκατεστημένοι μόνιμα 

στη μητρόπολη. Η κοινότητα κοινωνικής προέλευσης των κατηγόρων με 

τους κατηγορούμενους Singlitico καθιστά πιθανά δύο ενδεχόμενα: είτε 

ότι η ταξική αλληλεγγύη υποχωρούσε μπροστά στον φόβο ανατροπής της 

καθεστηκυίας τάξης πραγμάτων, είτε ότι υπέβοσκε ένας ανταγωνισμός 

ανάμεσα στις αρχοντικές οικογένειες του νησιού και το δικαστήριο της Ιεράς 

Εξέτασης μετατρεπόταν από μηχανισμό συμμόρφωσης σε πεδίο επίλυσης 

διαφορών. Η πρώτη εκδοχή μοιάζει λιγότερο πιθανή. Πρώτα απ’ όλα, οι 

ιδέες που διακινούνταν στο νησί αφορούσαν συντηρητικές συνιστώσες 

της Μεταρρύθμισης (κυρίως τον καλβινισμό) και όχι ριζοσπαστικές (όπως 

ο αναβαπτισμός, που είχε τροφοδοτήσει την κοινωνική εξέγερση στη 

Γερμανία), που θα έβρισκαν ερείσματα στις τάξεις των δυσαρεστημένων 

10 Ambrosini, Storie di patrizi e di eresia, σσ. 63-64 και σημ. 59, 163 σημ. 34.
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κοινωνικών στρωμάτων. Κατά δεύτερο λόγο, η πληροφόρηση που έχουμε 
αναφορικά με τις επιδράσεις των νέων ιδεών στις εν λόγω ομάδες και τον 
συνακόλουθο κίνδυνο κοινωνικής ανατροπής είναι διαμεσολαβημένη: η 
ανάσυρση της «φωνής» των ίδιων των δυνητικών φορέων της ανατροπής, 
των «αμαθών» κατά τους μάρτυρες, είναι αδύνατη. Για λογαριασμό τους 
μιλούν οι κύριοί τους· στην προκειμένη περίπτωση, όμως, όχι ομαδικά, 
αλλά μεμονωμένα. Αν υπήρχε, πράγματι, τέτοιος κίνδυνος, είναι βέβαιο 
πως θα ενεργοποιούσε τα ανακλαστικά του συλλογικού τους οργάνου, 
δηλαδή της Κοινότητας των φεουδαρχών, ευγενών και εύπορων αστών της 
Λευκωσίας. Αντίθετα, η τελευταία δεν αντέδρασε παρά στην εμφάνιση του 
ιεροεξεταστή Lorenzo di Orseti da Bergamo και, επικαλούμενη capitula και 
αποφάσεις για την ανοχή της τοπικής θρησκευτικής ετερότητας, ζήτησε 
την άμεση παρέμβαση της Βενετίας για την περιστολή της δραστηριότητας 
του δομινικανού, αίτημα στο οποίο ανταποκρίθηκε θετικά η κυρίαρχος11. 
Ευάλωτοι στα κηρύγματα του Ambrogio και στις προκλήσεις των Singlitico 
ήταν οι εγγράμματοι, ευγενείς ή αστοί, καθώς και οι βενετοί ασκούντες την 
τοπική διοίκηση, που όλοι τους προστατεύτηκαν από τις μητροπολιτικές 
αρχές. Ανεξάρτητα από τον καθολικό μοναχό Cavalli, που ούτως ή άλλως 
ήταν υποκείμενος στη δικαιοδοσία των εκκλησιαστικών αρχών, ο μόνος 
αδύναμος κρίκος ήταν ο Franzino. Όσο κινείτο στο περιβάλλον της Κύπρου 
οι κοσμικές αρχές του παρείχαν ασφάλεια. Όταν, όμως, υπερέβη την 
τοπικότητα και τα χωρικά όρια της Κύπρου, διέμεινε και εκτέθηκε δημοσία 
και επί μακρόν σε αμιγώς καθολικό περιβάλλον, τελικά συνελήφθη· στη 
Βενετία όπου, σύμφωνα με τον κανονικό της Λευκωσίας Prosper Podoca-
taro, «si fanno altra inquisitione di quello si suol far in Cipri»12. Συνεπώς, 
το δεύτερο ενδεχόμενο φαίνεται να έχει μεγαλύτερη βασιμότητα, αν 
συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι η οικογένεια των Singlitico ανήκε σ’ 
εκείνη τη μειοψηφία της τοπικής ελίτ που συνεργάστηκε στενά και είχε 
προνομιακή σχέση με τους βενετούς αποίκους13.

Τα επόμενα χρόνια, οι εναλλακτικοί δρόμοι θρησκευτικής έκφρασης 
εξακολούθησαν να αποτελούν αντικείμενο μελέτης ορισμένων ατόμων, 
όπως συνάγεται από την υπόθεση των Marco και Andrea Zaccaria, πατέρα 
και γιου, που αντιμετώπισαν τις κατηγορίες της διατήρησης αιρετικής 
αλληλογραφίας, της κατοχής απαγορευμένων βιβλίων και της εντρύφησης 
στην ευαγγελική γραμματεία14. Επρόκειτο και πάλι για γόνους γνωστής 

11 ASV, Senato Mar, reg. 29, φφ. 117r-117v, 27 Σεπτεμβρίου 1547.

12 ASV, Sant’Uffi  zio, Processi, b. 10, fasc. «contra Franzinum Singlithico», κατάθεση του 

Prosper Podocataro στις 18 Απριλίου 1550.

13 B. Arbel, «Greek Magnates in Venetian Cyprus: the case of the Synglitico family», 

Dumbarton Oaks Papers 49 (1995), σσ. 325-337.

14 ASV, Sant’Uffi  zio, Processi, b. 19, fasc. «contra Marcum Zacharia et Andream eius 
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αριστοκρατικής οικογένειας του νησιού. Αυτοί εμπλέκονταν στο εμπόριο 

του μεταξιού και είχαν οργανώσει ένα δίκτυο διασυνδέσεων με εμπορικούς 

εταίρους, συγγενείς και φίλους που δραστηριοποιούνταν μεταξύ Βενε-

τίας, Βιτσέντζας, Γενεύης, Λυών και βενετικής Ανατολής με επίκεντρο την 

Κρήτη. Μέσω των διαύλων αυτών επικοινωνίας οι νέες ιδέες ακολουθού-

σαν τις ρότες του μεσογειακού εμπορίου. Ο Marco διέμενε στη Λευκωσία 

και ήταν επόπτης του δημόσιου ταμείου και επιθεωρητής των αλυκών. Ο 

Andrea είχε σταλεί στην Πάντοβα για σπουδές στο δίκαιο, ώστε να αναλά-

βει μελλοντικά τις εμπορικές επιχειρήσεις της οικογένειας. Στην πορεία, 

σχετίστηκε μ’ έναν κύκλο διανοουμένων, αριστοκρατών και εμπόρων, που 

έλκονταν από τις φιλοσοφικές και θεολογικές συζητήσεις των καιρών και, 

άλλος λιγότερο άλλος περισσότερο, από τη θρησκευτική εμπειρία της 

Γενεύης και ενδιαφέρονταν για τις θρησκευτικές διαμάχες και τον κόσμο 

των ουγενότων της Γαλλίας.

Κατεξοχήν στοιχείο ενοχοποίησης του Andrea δεν συνιστούσαν –όπως 

στις προηγούμενες υποθέσεις– οι μαρτυρικές καταθέσεις, αλλά οι επιστο-

λές που αντάλλασσε με τον περίγυρό του και τον πατέρα του. Αυτές χρησι-

μεύουν ως πηγές για τη μελέτη του τρόπου που τα μέλη της ομάδας μοιρά-

ζονταν μεταξύ τους τις ιδέες τους και του κώδικα που χρησιμοποιούσαν 

για τις κοινωνικές τους ανταλλαγές. Η επικέντρωση στον θρησκευτικό 

ουμανισμό, την καλβινιστική και ευαγγελική ιδεολογία, η αξιολόγηση και 

κατηγοριοποίησή τους, τους βοηθούσαν να εισαγάγουν στην κουλτούρα 

τους ιδέες για μια πιο ουσιαστική προσέγγιση της θεολογίας, «non quella 

già di frati, ma la sana scrittura cibo dell’anima nostra»15. Βασικό εργαλείο 

fi lium». Βιβλιογραφία σχετική με την υπόθεσή τους βλ. σε Μπίρταχας, «Μορφές 

πρόσληψης της Μεταρρύθμισης», σημ. 20. Πρβλ. E. Chayes, «Mouvement intellectuel 

et hétérodoxie: Brescia, Padoue, Venise et Chypre», υπό δημοσίευση στα πρακτικά του 

Colloque international Le Butin intellectuel de Chypre (1400-1600) / Il Bottino intellet-

tuale di Cipro (1400-1600) (Université de Chypre, Nicosia, 12-15 novembre 2009). Εδώ 

χρησιμοποιούνται ευρέως οι ακόλουθες μελέτες: Ambrosini, Storie di patrizi e di eresia, 

σσ. 34-37, 44-45, 57 σημ. 52, 64 σημ. 59, 262 σημ. 92, 314, 316 σημ. 65· Π. Κιτρομηλίδης, 

«Βιβλία και ανάγνωση στη Λευκωσία της Αναγέννησης. Η μαρτυρία της βιβλιοθήκης 

του Μάρκου Ζαχαρία», στο: Χ. Α. Μαλτέζου (επιμ.), Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου 

Κύπρος–Βενετία κοινές ιστορικές τύχες (Αθήνα, 1-3 Μαρτίου 2001), Βενετία: Ελληνικό 

Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας – Κυπριακή Πρεσβεία 

/ Σπίτι της Κύπρου – Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 2002, σσ. 263-275· A. Olivieri, «Le lettere 

dei mercanti Andrea e Marco Zaccaria (1555-1560) e Sperone Speroni: una discussione 

sul “Christus” spirituale e la “professione”», στο: M. Benedetti – S. Peyronel (a cura di), 

Εssere minoranza: Comportamenti culturali e sociali delle minoranze religiose tra medio-

evo ed età moderna. Atti del XLII Convegno di studi sulla Riforma e sui movimenti reli-

giosi in Italia (Torre Pellice, 31 agosto-1 settembre 2002), Torino: Claudiana, 2004, σσ. 

119-132.

15 Olivieri, «Le lettere dei mercanti», σ. 126.
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για την επίτευξη του σκοπού δεν ήταν παρά η φιλοσοφική γνώση. Γι’ αυτό 
ο Andrea ζητούσε από τον πατέρα του να του επιτρέψει να εγκαταλείψει τα 
νομικά και να στραφεί στη σπουδή της φιλοσοφίας.

Η σύζευξη ουμανιστικής και προτεσταντικής κουλτούρας και η πρόθεση 
για διάχυση της ευαγγελικής σκέψης από μέρους του κύκλου της Πάντοβας 
προκάλεσαν την άσκηση διώξεων από την Ιερά Εξέταση σε βάρος ορισμέ-
νων μελών του, μεταξύ των οποίων και του ίδιου του Andrea. Στην έρευνα 
που διεξήχθη για τον γιο στα 1563 ενεπλάκη και ο πατέρας, στη βιβλιοθήκη 
του οποίου βρέθηκαν λογοκριμένοι ή αμφίβολοι τίτλοι: οι μεταφράσεις της 
Βίβλου (Βενετία 1539) και του Εκκλησιαστή (Βενετία 1536) στην καθομι-
λουμένη του Antonio Brucioli, η Καινή Διαθήκη σε λατινική μετάφραση 
του Εράσμου (Βενετία 1524), μια ακόμη μετάφραση της Βίβλου στην καθο-
μιλουμένη, τυπωμένη στη Βενετία το 1545 χωρίς το όνομα του μεταφρα-
στή, μια Πανθεολογία της άφεσης αμαρτιών, ένα γαλλικό βιβλίο που πραγ-
ματευόταν, μεταξύ άλλων, τη θεραπεία των επτά θανάσιμων αμαρτημάτων, 
μια Historia delle cose di Francia κι ένα χειρόγραφο βιβλιαράκι, πιθανότατα 
μεταφρασμένο από τα ολλανδικά, αναφορικά με το πώς πρέπει οι γονείς 
να διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους σύμφωνα με το ευαγγέλιο16.

Τελικά, οι υψηλές διασυνδέσεις της οικογένειας Zaccaria καθόρισαν το 
αποτέλεσμα της δίκης· όπως προφανέστατα και η συγκυρία, καθώς το έτος 
εκδίκασης της υπόθεσής τους συμπίπτει με τον χρόνο εκδήλωσης κοινω-
νικών εντάσεων στην Κύπρο και ειδικότερα με τη σύλληψη και εκτέλεση 
του Ιάκωβου Διασσωρινού, τη διαδήλωση υπέρ του 8.000 περίπου ατόμων 
στη Λευκωσία και ιδίως την ενοχοποίηση ορισμένων αριστοκρατών για 
συμμετοχή στο κίνημά του. Στη γενικότερη συγκυρία πρέπει να εντα-
χθεί, επίσης, η άνοδος του ανταγωνισμού των Οθωμανών στην ανατολική 
Μεσόγειο που, εκτός των άλλων, εκδηλωνόταν με την εξύφανση συνωμο-
σιών κατά της βενετικής εξουσίας στο νησί, στις οποίες συμμετείχαν και 

αυτόχθονες17. Κατ’ ακολουθίαν, η Βενετία είχε κάθε λόγο να παρέμβει και 
να προστατεύσει τους έμπιστους υπηκόους της Zaccaria. Η ποινή και για 
τους δύο περιορίστηκε στη δημόσια ανάγνωση μετανοητικών ψαλμών σε 
ναούς της Βενετίας.

Εν κατακλείδι, οι προσωπικές διαδρομές που διερευνήθηκαν παραπάνω 
αναπαριστούν κατά τρόπο εναργή το αμφίδρομο ταξίδι των ανθρώπων, των 

16 ASV, Sant’Uffi  zio, Processi, b. 19, fasc. «contra Marcum Zacharia et Andream eius 

fi lium», «Inventario delli libri trovati in casa de Marco Zacharia mandati de qua dalli 

Rettori de Cipro».

17 Για το κίνημα του Διασσωρινού και τις συνωμοτικές αυτές κινήσεις βλ. Μπίρταχας, 

Κοινωνία, Πολιτισμός και Διακυβέρνηση, κεφ. VIII και X, όπου η βιβλιογραφία· πρβλ. 

παράρτημα πηγών, έγγραφα αρ. XVII και XVIII.
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ιδεών και των κειμένων μεταξύ Κύπρου και ιταλικής χερσονήσου. Φορείς 

των αποπειρών συγκρότησης νέων ταυτοτήτων, βασισμένων σε συντηρη-

τικές εκφάνσεις της Μεταρρύθμισης, ενίοτε αναμεμειγμένες με ουμανιστι-

κές και άλλες ιταλικές αναγεννησιακές επιρροές, ήταν αφενός λαϊκοί, μέλη 

διακεκριμένων τοπικών αριστοκρατικών οικογενειών και βενετοί αξιω-

ματούχοι, και αφετέρου καθολικοί κληρικοί. Όταν οι τάσεις αυτές εκδη-

λώνονταν από τους παραπάνω λαϊκούς στον ευαίσθητο κυριαρχικά χώρο 

της Κύπρου, η αποικιακή δύναμη δεν τις εκλάμβανε παρά ως εκφράσεις 

του συρμού και των πνευματικών ανησυχιών της ελίτ και απορροφούσε 

τις αντιδράσεις της Ρώμης περιστέλλοντας τη λειτουργία των μηχανισμών 

συμμόρφωσης και εμφανιζόμενη ταυτόχρονα ως προασπιστής της τοπικής 

ετεροδοξίας. Όταν, πάλι, Κύπριοι Βενετοί υπήκοοι της ίδιας κοινωνικής 

προέλευσης υπερέβαιναν την τοπική διάσταση της παραβατικότητας και 

τα χωρικά όρια του νησιού και αναμειγνύονταν σε παρόμοιες διαδικασίες 

στη μητρόπολη ή στη βενετική terraferma, σε αμιγώς δηλαδή καθολικό 

περιβάλλον, τα περιθώρια παροχής ανάλογης προστασίας από μέρους της 

κοσμικής αρχής περιορίζονταν δραστικά, αλλά ποίκιλαν ανά περίπτωση. 

Όταν, τέλος, ιεροκήρυκες έδιναν από τον άμβωνα δημόσιο χαρακτήρα 

στις παρεκκλίνουσες δοξασίες τους στοχεύοντας στη διάδοσή τους στην 

Κύπρο, το Συμβούλιο των Δέκα ένωνε τις δυνάμεις του με τις εκκλησιαστι-

κές αρχές, προκειμένου να αποτραπεί και το ελάχιστο ενδεχόμενο διασά-

λευσης των ούτως ή άλλως εύθραυστων κοινωνικών ισορροπιών, μολο-

νότι τα εν λόγω κηρύγματα δεν φαίνεται να είχαν κάποιο σαφές κοινωνικό 

περιεχόμενο.

Όσον αφορά την πρόσληψη της φιλομεταρρυθμιστικής κινητικότητας 

και των μηχανισμών καταστολής της από μέρους του εγχώριου πληθυσμού 

ισχύουν τα ακόλουθα. Ορισμένοι από τους γηγενείς ευγενείς που δεν εμπλέ-

κονταν στην πρώτη προφανώς την αντιμετώπιζαν ως έκφραση ελιτισμού 

γόνων προνομιούχων οικογενειών, ενώ τους δεύτερους ως πεδίο εκτόνω-

σης του ανταγωνισμού τους και επίλυσης των διαφορών τους. Συνεπώς, οι 

μαρτυρικές τους καταθέσεις στην Ιερά Εξέταση δεν συνιστούν ουδέτερες 

και διαφανείς αφηγήσεις γεγονοτολογικής ακρίβειας. Εντούτοις η αριστο-

κρατία συνολικά, μέσω του συλλογικού της οργάνου –της Κοινότητας των 

φεουδαρχών, ευγενών και εύπορων αστών της Λευκωσίας–, θεωρούσε 

τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές αναζητήσεις μελών της μη επιλήψιμες 

διανοητικές ενασχολήσεις, που δεν απειλούσαν την ορθή κοινωνική τάξη. 

Αντίθετα, εκείνοι που την έθεταν σε κίνδυνο ήταν οι κληρικοί που εκτελού-

σαν χρέη έκτακτων ιεροεξεταστών στο νησί. Ως εκ τούτου, παρείχε ταξική 

αλληλεγγύη στα μέλη της αυτά, θύματα διώξεων των τελευταίων. Τέλος, 

τα υπάλληλα κοινωνικά στρώματα, που επισήμως δεν διέθεταν «φωνή», 
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παρέμεναν στο περιθώριο της διαδικασίας αυτής και δεν παρουσιάζονταν 

στο προσκήνιο παρά διαμεσολαβημένα με δύο αντιφατικές εκδοχές: είτε 

υπό τη μορφή «αμαθών» χωρικών, έτοιμων να υποκινηθούν από ιεροκή-

ρυκες του τύπου Cavalli σε εξέγερση κατά της καθεστηκυίας τάξης πραγ-

μάτων, είτε θεματοφυλάκων της λαϊκής ορθόδοξης θρησκευτικότητας που 

αντιστέκονταν στην απόρριψη καθιερωμένων αξιών της, όπως η λατρεία 

των αγίων και των εικόνων, ή το έθιμο της λιτάνευσης της εικόνας της 

Παναγίας της Βροχής. Σ’ αυτή την ούτως ή άλλως κρίσιμη συγκυρία για 

την Κύπρο, οι αντιδράσεις όλων των πλευρών θα ήταν οπωσδήποτε διαφο-

ρετικές, εφόσον ο Cavalli και οι Κύπριοι «επίγονοί» του είχαν προσανατο-

λιστεί στη ριζοσπαστική Μεταρρύθμιση και διακινούσαν ιδέες με ξεκάθα-

ρες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές προεκτάσεις.

•
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Th e Latin Church and the Greek Orthodox Church in Corfu 

during the fi rst decades of the Angevin rule and the creation 

of a Greek Orthodox consciousness

Antigoni N. Papanikolaou

1: Th e status of the Latin Church

In 1272 Charles I of Anjou became the absolute master of the island of 

Corfu. Th e fact of the suzerainty of Charles over Corfu was soon followed 

by the creation of a Latin archbishopric in Corfu. On the part of Charles, 

this can be explained as an act of devotion to the Papacy and to the Latin 

Church.1 At this point, reference should be made to the fact that before 

the occupation of the island in 1272 by the representatives of Charles I 

of Anjou, there had been a Greek Orthodox metropolitan in Corfu. Th e 

problem is that we do not know when the Greek Orthodox metropolitan 

stopped existing. William Miller was of the opinion that the end of the 

Greek Orthodox metropolitan coincided with the beginning of Angevin 

rule.2 Indeed, Charles had the offi  ce of the Greek Orthodox Archbishop 

banned, with the consent of the Pope, humiliating in this way not only the 

Greek Orthodox Church of Corfu but also the native Greek population.3 

However, it should be noted that for the Patriarchate of Constantinople 

the Greek Orthodox metropolitan of Corfu was always there. In spite of 

this, while Corfu was under Angevin rule, the contacts between the Greek 

Orthodox clergy and the Patriarchate of Constantinople were limited.4 Th e 

Notitiae Episcopatuum continued to include Corfu, as an Orthodox metro-

1 See Σ. Κατσαρός, Ιστορία της Νήσου Κερκύρας, Τομ. Α΄ (Μέρος 1ον Μυθολογικοί χρόνοι 

– 1670 μ.Χ. Α. Μάρμορα Κερκυραίου – Σύγγραμμα Ιταλικόν του έτους 1672), Μετά-

φραση – Πρόλογος – Επεξηγηματικά σχόλια Σ. Κατσαρός (Κέρκυρα: Έκδοσις Βιβλιο-

εμπορικής Ο. Ε., 1958 [ανατ. 1980]), p. 213.

2 W. Miller, Th e Latins in the Levant: A History of Frankish Greece (1204-1566) (London: 

John Murray, 1908), pp. 516-17.

3 Sandi, Principi di Storia Civile della Repubblica di Venezia (Venezia: 1745) Part. 2, 

V.I.C.V., p. 194.

4 Σ.Ν. Ασωνίτης, Ανδηγαυική Κέρκυρα (13ος -14ος αι.) (Κέρκυρα: Εκδόσεις απόστροφος, 

1999), p. 232.

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



politan, but during the Angevin period it was degraded from order 73 to 

order 89.5

To complete his action, that is the replacement of the Greek Orthodox 

metropolitan by a Latin archbishopric, Charles transferred all the major 

Orthodox churches, among which was the Greek metropolis, with all their 

sacred relics and all their possessions to the Latin clergy.6 Th e Latin arch-

bishopric served the religious needs of the minority of the Angevin and of 

the other Latin settlers of the city of Corfu.7 While the Greek Orthodox 

Corfi ots were between 80.000 and 100.000 the Latin settlers were not more 

than 1.000.8

As far as the Latin archbishopric of Corfu is concerned, which replaced 

the Greek Orthodox metropolitan, the problem is that we do not know 

when exactly it was established since the document about the appointment 

of the fi rst Latin archbishop has not been found. From a document, dated 

18 May 1294, we get the information that – sometime aft er the establish-

ment of the Latin archbishopric in Corfu – the ecclesiastical property of 

the Orthodox metropolitan of Corfu had been transferred to the newly 

founded Latin archbishopric: ‘… bona Corfoensis ecclesie … ipsi ecclesie 

tunc fuerant de mandato nostro cum eorum pertinentiis restituta’. What 

is literally stated in these words is that the goods of the Church of Corfu 

together with their belongings had been restored to the same Church by 

our envoy.9 Th is means that it was considered that the new Church had the 

right to appropriate the property of the former Greek Orthodox metropoli-

tan, as its successor.

From another document, dated 2 March 1274, we know that the fi rst 

Latin archbishop moved to the island in March 1274, but his name is not 

mentioned.10 Th e organization of the Latin archbishopric of Corfu followed 

the dominant western patterns. Th e archbishop was put in charge of the 

5 Cited by Ασωνίτης in Ανδηγαυική Κέρκυρα, p. 232, from J. Darrouzès, Notitiae Episcopa-

tuum Ecclesiae Constantinopolitanae: Texte critique, introduction et notes (Paris: Institut 

Français d’ Études Byzantines, 1981), pp. 345, 413.

6 Sandi, Principi di Storia Civile, p. 362.

7 Σ.Κ. Παπαγεωργίου, Ιστορία της Εκκλησίας της Κερκύρας από της συστάσεως αυτής 

μέχρι του νυν (Εν Κερκύρα: Χρωμοτυπολιθογραφείον Αδελ. Γ. Ασπιώτη, 1920), p. 46, 

note n. 1); Σ. Κατσαρός, Σύντομη Ιστορία της Κέρκυρας (Κέρκυρα, 1966), p. 107.

8 Κατσαρός, Σύντομη Ιστορία της Κέρκυρας, p. 107.

9 C. Perrat – J. Longnon (eds.), Actes Relatifs à la Principauté de Morée 1289-1300 (Paris: 

Bibliothèque Nationale, 1967), pp. 89-90, n. 83 (18-5-1294). (Hereaft er=PLA).

10 Cited by Ασωνίτης in Ανδηγαυική Κέρκυρα, p. 225, from R. Filangieri et al. (eds.), I 

Registri della Cancelleria Angioina, ricostruiti da Riccardo Filangieri con la Collabora-

zione degli Archivisti Napoletani, vols. 1-46 (Naples: Academia Pontaniana, 1950-2002), 

vol. 11, p. 163, n. 357 (2-3-1274). (Hereaft er=RA).
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archbishopric, and in the administration as well as in the fulfi lment of 

his spiritual duties he was assisted by the chapter of the cathedral church 

(capitulum).11

Turning back to the issue of the ecclesiastical property, it should be 

stated that the basis of the property of the former Byzantine metropolitan 

of Corfu, which had come into the possession of the Latin archbishopric of 

Corfu, consisted both of areas inhabited by people and of estates. Th e term 

used to describe these lands in Latin sources is curatorie or coratorie.

Th e establishment of the fi rst Latin archbishop in Corfu marked the 

start of a long-lasting confl ict between the Latin Church of Corfu and the 

secular powers in the island over the issue of the ecclesiastical property. 

Th e local Angevin secular authorities had confi scated the property of the 

former Greek metropolitan of Corfu and refused to give it to the Latin 

archbishop, who, believing that it rightfully belonged to his Church as the 

successor of the Greek one, began laying claim to it.

From a royal letter of 9 June 1277 we learn that the Latin archbishop of 

Corfu had requested King Charles to order that the goods and the rights 

detained by the local authorities, but which he (that is the archbishop) 

asserted belonged to his Church, should be restored to him. In the same 

letter it is said that the king ordered the Capitaneus, the judge Florio of 

Venosa and the Magister Massarius of the island of Corfu to make a thor-

ough investigation of the matter.12

Moreover, from another royal letter, dated 9 June 1277, we get the infor-

mation that the archbishop of Corfu had recently explained to the king 

that the Capitaneus of the island of Corfu was impeding him (that is the 

archbishop) and the other prelates of the churches in their rightful duty 

to control the ecclesiastical court, where the cases that were being tried 

concerned the spiritual sphere. Th e letter goes on to say that the king 

ordered the Capitaneus not to molest the archbishop in his judicial rights.13 

Apparently nothing came of these royal orders because from another royal 

letter we can deduce that the Latin archbishop of Corfu had gone in person 

to Naples – most likely in order to persuade King Charles to intervene 

directly and personally in this dispute in favour of himself, that is of the 

arch bishop.14 However, we do not know whether the archbishop achieved 

anything through his visit to the king in Naples, as far as the disputed 

ecclesi astical property was concerned.

11 Ασωνίτης, Ανδηγαυική Κέρκυρα, p. 225.

12 RA, vol. 16, pp. 75-76, n. 282 (9-6-1277).

13 RA, vol. 16, p. 75, n. 281 (9-6-1277).

14 See Ασωνίτης, Ανδηγαυική Κέρκυρα, p. 228.
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In a later letter, dated 18 May 1294, we read that King Charles II had 

received a petition from a subsequent archbishop of Corfu, Stephanus, and 

the chapter, in which it was stated that the contested goods, that is the cura-

torie with all their appurtenances that had been in the hands of the ‘Curia’, 

that is the Council of the royal offi  cers, had been restored to the Church of 

Corfu by the envoy of his father, King Charles I, aft er the investigation he 

(that is the envoy) had made regarding the issue of the curatorie, on condi-

tion that if the archbishop’s throne happened to remain vacant they would 

pass under the control of the Curia. Asonitis contends that the restoration 

of the ecclesiastical property must have taken place sometime in 1283.15 Th e 

petition goes on to state that shortly aft erwards the archbishop’s throne was 

vacant and the archbishopric’s goods passed once more under the control 

of the Curia but later they were restored by Charles of Salerno, that is the 

future Charles II, then acting as vicar of the kingdom, to the Church of 

Corfu when Stephanus became archbishop of Corfu:

             Pro parte … archiepiscopi et capituli Corfoensis ecclesie … 

             oblata nostre culmini peticio continebat quod, cum olim, 

             tempore quo pro domino patre nostro, dum viveret … 

             infrascripta bona Corfoensis ecclesie, tunc in manibus 

             Curie existentia, que, per inquisicionem factam de speciali

             mandato domini patris nostri, constiterat, sicud dicunt, 

             ad dictam Corfoensem ecclesiam pleno jure spectare, 

             ipsi ecclesie tunc fuerant de mandato nostro cum eorum 

             pertinentiis restituta, eo salvo quod si predictam 

             Corfoensem ecclesiam vacare contigerit, bona ipsa 

             per manus Curie procurentur tempore vacationis ipsius … 

             ac postmodum ecclesia ipsa vacante, bona ipsa fuerint 

             iterum ad procuratorem Curie devoluta, et deinde ipsi ecclesie

             … de mandato Karoli primogeniti nostri, Dei gratia … principis 

             Salernitani … tunc in regno nostro Sicilie vicarii generalis, 

             bona ipsa fuerint eidem ecclesie integre restituta.16

However, this had not deterred the royal offi  cers from troubling the 

archbishop and the chapter, and from imposing on them illegal payments 

all these years. Th e letter goes on to say that Charles II ordered the present 

and the future capitanei and magistri massarii of the island of Corfu not 

15 Ibid., p. 229.

16 PLA, pp. 89-90, n. 83 (18-5-1294).
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to trouble Archbishop Stephanus and the chapter over the goods that they 

possessed any more.17

A few months later, in 1294, King Charles II transferred to his son, 

Prince Philip of Taranto, all his rights over all his dependencies in the East, 

one of which was Corfu.18 From a letter, dated 9 March 1296, we get the 

information that Stephanus had recently visited the king in person: ‘… in 

nostre nuper majestatis presentia conquerens’, and had asked him to order 

the offi  cials of Philip of Taranto in the island not to interfere at all with 

the Church of Corfu, that is both with the Latin and the Greek clerics in 

the city and the rest of the diocese of Corfu, and to leave them, as it was 

right and expedient, under the jurisdiction of the archbishop himself. Th is 

demonstrates that the Greek clergy had been placed under the jurisdiction 

of the Latin archbishop. In the words of Jean Richard, ‘… the Latin Church 

was destined to serve not only the dominant (or Latin) society, but also 

to exercise its authority over the members of the Greek rite, without … 

passing through a parallel hierarchy.’19 Stephanus had also complained that 

the magistri massarii were cultivating the ecclesiastical estates, and that, 

on top of that, they and their servants refused to pay tithes from these and 

other lands to the Church. Th e king ordered Philip of Taranto to order the 

present and future magistri massarii not to cultivate the ecclesiastical lands 

or, if they did, to pay the tithes due to the Church: ‘… in terris ecclesie 

predicte non seminent aut, si forte, cum beneplacito ipsorum, id faciant, 

decimam debitam … studeant ipsi ecclesie … exhibere.’ .20

It is evident that this series of documents is representative of the long-

lasting confl ict between the secular rulers and the Latin Church in Corfu 

and of the hostility of the secular authorities towards the Latin clergy and 

the Latin archbishops during the fi rst thirty years of the Angevin rule over 

the island. It can also be deduced that the dispute between the Latin clergy 

and the royal offi  cers in Corfu were not only about the contested endow-

ments of the Latin Church, but also about the taxation of the Latin Church 

of Corfu by the royal offi  cers.

17 Ibid.

18 See K.M. Setton (gen. ed.), A History of the Crusades, 6 vols. Th e Later Crusades, 1189-

1311, vol. 2 (Madison; Milwaukee; London: Th e University of Wisconsin Press, 1969), 

vol. 2, p. 263.

19 J. Richard, ‘Th e Establishment of the Latin Church in the Empire of Constantinople 

(1204-1227)’, in B. Arbel, B. Hamilton and D. Jacoby (eds.), Latins and Greeks in the 

Eastern Mediterranean aft er 1204 (London; Totowa, N.J.: Frank Cass in association with 

Th e Society for the Promotion of Byzantine Studies [and] Th e Society for the Study of 

the Crusades and the Latin East, 1989), p. 49.

20 PLA, pp. 149-50, n. 167 (9-3-1296).

679The Latin Church and the Greek Orthodox Church in Corfu...



2: Th e Greek Orthodox clergy

As it has already been mentioned, the establishment of a Latin arch-

bishopric at Corfu signifi ed the end of the Orthodox metropolitan of 

Corfu. Nevertheless, the Greek Orthodox clergy, even though deprived of 

their privileges,21 continued to exist at Corfu under Angevin rule, but they 

were subjected to the Latin archbishop of Corfu.22 Given the attachment 

of the native people to their Church and thus given the subsequent spiri-

tual power that the Church exerted on the people, this important change 

provoked a series of protests on the part both of the Orthodox clergy and 

of the Orthodox population. Charles I of Anjou, taking into consider ation 

that his number one priority was to preserve peace between the native 

Greeks and the Angevin settlers in the island and to avoid social up heavals, 

which could be incited by the Greek clergy, whose infl uence over the Greek 

people was great, decided to allow the Greek clergy and the Greek popula-

tion to have a chief, called the megas protopapas, who was, in the words 

of Nicolas Cheetham, ‘the recognised leader of his community’.23 But who 

elected him, the Latin archbishop or the Greek clergy? It was actually the 

Greek clergy who elected him and more specifi cally, 32 city priests, who 

formed the Sacred Order (Ιερό Τάγμα), and 30 native Greek noblemen, 

who were members of the General Council.24 Th e majority of the Mega-

loi Protopapades were of noble origin and for life.25 Each Megas Protopapas 

was assisted in his work by fi ve offi  cer priests, who formed the Sacred Five 

(Ιερή Πεντάδα).26 Representatives of every Megas Protopapas in the rural 

areas were 8 protopapades, who were responsible for the spiritual admin-

istration of the native Greeks in the villages.27 A. H. Tsitsas says that ‘it 

seems that in spite of the initial general ban of the ecclesiastical privileges 

of the Greek Orthodox clergy, Charles recognised them again.’28 However, 

the royal offi  cers continued to trouble the Orthodox clergy by putting them 

21 See Παπαγεωργίου, Ιστορία της Εκκλησίας της Κερκύρας, p. 47.

22 PLA, pp.149-50, n. 167 (9-3-1296).

23 N. Cheetham, Mediaeval Greece (New Haven; London: Yale University Press, 1981), p. 

238.

24 See Παπαγεωργίου, Ιστορία της Εκκλησίας της Κερκύρας, p. 63.

25 Ibid., pp. 63-64.

26 Ibid., pp. 47, 71.

27 Ibid., p. 47.

28 Α.Χ. Τσίτσας, Η Εκκλησία της Κερκύρας κατά την Λατινοκρατίαν 1267-1797 (Κέρκυρα: 

Τυπογραφείον Α. Γερομεριάτη, 1969), p. 32.
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on trials or by imposing on them taxes.29 Th e Orthodox clergy sent a peti-
tion to the King through which they asked him to intervene in the matter. 
Charles ordered the Capitaneus to do justice to the Orthodox clergy if their 
accusations were based on facts.30

In addition, about 20 years later, were reconfi rmed some of the privi-
leges that had been granted to the Greek Orthodox clergy by Byzantine 
emperors and by the former masters of the island, the despots of Epiros.31 
Th is was realized in 1294, when the chrysobull of one of the despots of 
Epiros, Michael II Komnenos Doukas, was confi rmed. According to this 
chrysobull, all those who belonged to the archbishopric of Corfu like the 
citizens of Corfu, who lived in and out of the castle, would be exempt from 
market taxes and from customs: 

             Similiter et Corphiati cives, infra castrum vel extra castrum, 
             mercimonientur in omnibus suppositis nobis terris et sint 
             acchomerkiati, id est dicti liberi a fundico et dohana; 
             ac eciam in omni loco nobis submisso de omnibus 
             eorum mercimoniis eamdem exemptionem et 
             libertatem recipient hii omnes qui sunt 
             archiepiscopatus Corphoy.32

All the aforementioned demonstrate that, even though the Greek clergy 
had to acknowledge the jurisdiction of the Latin archbishop of Corfu, they 
were autonomous to a great extent.

Another very important issue concerning the Orthodox clergy had to do 
with who ordained them. Unfortunately, the extant sources of this period 
do not shed light on this issue. Th e fact is that the Megas Protopapas was 
not in a position to ordain Orthodox clerics, since he was not a bishop.33 
From later sources Asonitis concludes that under the rule of the Angevins 
the Orthodox clerics were ordained by Orthodox prelates outside Corfu 
and not by local Latin prelates, and that while the Angevin authorities did 
not offi  cially approve of this practice, they were tolerant to it.34 Doubtlessly, 
this policy of the Angevin rulers of Corfu must have displeased the Latin 
archbishop and prelates, who considered that they were the ones who had 
the power to ordain the Orthodox clerics since they fell within their juris-

29 RA, vol. 16, pp. 74-75.

30 Ibid.

31 See Ασωνίτης, Ανδηγαυική Κέρκυρα, pp. 232-3.

32 PLA, pp. 78-83, n. 79 (29-4-1294).

33 See Παπαγεωργίου, Ιστορία της Εκκλησίας της Κερκύρας, p. 71.

34 Ασωνίτης, Ανδηγαυική Κέρκυρα, p. 233.
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diction. Th is also explains why the Latin archbishop and prelates in 1277 
claimed juridical control over the Greek clergy on spiritual matters: ‘… cum 
ipse sicut ceteri prelati ecclesiarum de iure hanc regere Curiam de clericis 
omnibus sue dyocesis et eos maxime in spiritualibus corrigere teneatur’.35 
However, it seems that this had not been completely achieved since in 1296 
the Latin archbishop asked Charles II to order the captain general of Corfu 
to leave not only the Latin but also the Greek clergy under his disposition 
and jurisdiction.36

Another cause of confl ict between the Orthodox clergy and the Latin 
archbishop was that the latter was taking possession of the ‘synithia’ (Συνή-
θεια), that is the contributions that were customarily off ered by the Ortho-
dox people to the Orthodox clergy: ‘… certi redditus nominati synithia per 
eosdem [Graecos] sacerdotes ab hominibus ejusdem insule percipi soliti, 
per archiepiscopum ejusdem insule, prebentem super ipsorum percep-
tione prepedium, indebite occupantur’. 37 Th e Orthodox clergy complained 
about this to the king, who ordered the captain general of Corfu, if that 
was the case, to do justice in favour of the Orthodox clergy.38 Th e abuses 
of the Latin archbishop, regarding ecclesiastical issues, were also directed 
at the native Orthodox. More specifi cally, the Orthodox people of the city 
of Corfu, aft er explaining to the king that, according to an old custom, if 
someone had a church built, he had every right to install in it priests or 
other clerics, to keep this church, and to enjoy the revenues coming from 
it, complained to the king about the fact that the Latin archbishop of Corfu 
was unduly impeding people who had this right from using their churches. 
Th e king ordered the captain general of Corfu not to allow these people to 
be impeded by anyone because such a thing was against the custom:

            … pro parte dictorum hominum civitatis predicte, 
            fuit expositum coram nobis fore … per consuetudinem 
            antiquam obtentum quod, si quis ecclesiam constituit, 
            potest in ea instituere sacerdotes seu clericos alios 
            et ecclesiam ipsam tenere et percipere fructus ex ea. 
            Nunc archiepiscopus dicte civitatis indebite impedit homines 
            ipsos dicto jure in ecclesiis eorum uti … precipimus 
            quatinus prefatos homines super hiis non paciaris 

            ab aliquo contra consuetum vel debitum impediri.39

35 RA, vol. 16, p. 75, n. 281 (9-6-1277).

36 PLA, pp. 149-50, n. 167 (9-3-1296).

37 PLA, pp. 94-95, n. 92 (16-6-1294).

38 Ibid.

39 Ibid.
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Conclusion – Religious identities

It is evident from the extant sources that during the fi rst thirty years of 

the Angevin rule in Corfu the local Latin clergy was in a constant struggle 

with the local Angevin authorities from which it was claiming the property 

of the former Greek Orthodox metropolitan for itself. Its activities in the 

spiritual sphere were therefore limited, and addressed to the minority of the 

Latin population who had settled in the island.

On the other hand, the Greek Orthodox clergy continued during all 

this period to be the receivers of the appreciation and the respect of the 

Greek population. Of course the Orthodox clergy was obliged to yield to 

the orders of the Angevin secular powers and ‘to coexist with the clergy of 

the suzerains. However, concerning matters related to the essence and the 

dogma it doesn’t seem that they give in to the demands of the Latins.’40 Th e 

original intention of Charles I of Anjou and of the subsequent Angevin 

kings was to impose the Latin language on the inhabitants of the island, but 

all of them failed because in their eff orts to do so, as a part of their general 

political agenda, they managed exactly the opposite, that is the creation of 

a Greek Orthodox consciousness which served as a connector of the native 

population and led it to diff erentiating itself from the Latin settlers, even 

when the latter ones were assimilated with the native Greeks and acquired 

the Corfi ot mentality.41 It is self understood that the core of resistance was 

the Greek Orthodox Church of Corfu. Newcomers from diff erent parts 

of the Greek mainland fortifi ed the Greek Orthodox consciousness of the 

native Corfi ots.

From the mistakes found in documents of the period, which were writ-

ten in Greek, we can deduce, that there was no systematic linguistic educa-

tion in the island. Th e Greek language, as a vivid reality, was based mainly 

on the oral tradition.42 Th is indicates that the Greek language was never 

abandoned.

Before closing, it is worth mentioning that during the years of enslave-

ment the Orthodox Church constituted the source of courage for every 

Greek. A characteristic example of this is, in the words of Gerasimos Hitiris, 

that ‘In Corfu the farmers, as well as the artisans in the city, move around 

the church of their fathers. It is their property, they cherish it and they look 

40 Ασωνίτης, Ανδηγαυική Κέρκυρα, p. 252.

41 See Κατσαρός, Σύντομη Ιστορία της Κέρκυρας, p. 78.

42 See Ασωνίτης, Ανδηγαυική Κέρκυρα, p. 251.
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aft er it. In order to maintain it and to embellish it, they off er to it a part of 

their few possessions.’43

•
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Αποκαλυπτικός λόγος και συλλογικές ταυτότητες (17ος-18ος αι.)

Νικόλας Πίσσης

Στη βάση κάθε αποκαλυπτικού λόγου, νοούμενου ως συστήματος σκέψης 

που διαπερνά ένα ευρύ φάσμα γραμματειακών ειδών, βρίσκεται η ανάγκη 

νοηματοδότησης του παρόντος και ένταξής του σε ένα συνολικό σχήμα 

ιστορικής ερμηνείας. Στο βαθμό που η ερμηνεία αυτή δεν αφορά την 

ατομική σωτηρία και δικαίωση, αλλά το ίδιο το νόημα της ανθρώπινης 

ιστορίας και το συλλογικό παρόν, όπως φωτίζεται με την προβολή των 

μελλόντων ή των εσχάτων, είναι επόμενο η αποκαλυπτική γραμματεία να 

συνιστά ένα προνομιακό πεδίο μελέτης των συλλογικών συνειδήσεων. 

Σε αντίθεση με την αποκαλυπτική γραμματεία της λατινικής Δύσης, του 

μεσαίωνα και της πρώιμης νεώτερης εποχής, που έχει αποτελέσει αντικεί-

μενο συστηματικής ιστορικής έρευνας, η αντίστοιχη ελληνική γραμμα-

τεία της βυζαντινής και της οθωμανικής περιόδου, που ενδιαφέρει εδώ, 

έχει ερευνηθεί κατά κανόνα από θεολογική ή από φιλολογική και παλαιο-

γραφική σκοπιά, ενώ ένα μεγάλο τμήμα της γραμματείας αυτής παραμέ-

νει ανέκδοτο. Οπωσδήποτε παρά τις υπάρχουσες σημαντικές εργασίες1 δεν 

έχει αξιοποιηθεί εξαντλητικά για την ιστορία των νοοτροπιών, για ζητή-

ματα πρόσληψης του ιστορικού χρόνου, σχέσεων της λαϊκής και λόγιας 

κουλτούρας, ή εν προκειμένω για την ιστορία των συλλογικών ταυτοτή-

των. Στην παρούσα εργασία διατυπώνονται μόνο ορισμένες γενικές παρα-

τηρήσεις για τη μελέτη του αποκαλυπτικού λόγου σε συνάρτηση με τις 

συλλογικές κατηγορίες στις οποίες αναφέρεται με βάση κείμενα του 17ου 

και του 18ου αιώνα.

Η σχετική βιβλιογραφία, ελληνική και διεθνής, δεν έχει επιβάλει μια 

δεσμευτική, γενικά αποδεκτή ορολογία.2 Παρά τους διαφορετικούς ορι- 

1 Βλ. κυρίως Asterios Argyriou, Les exégèses grecques de l’Apocalypse à l’époque turque 

(1453-1821). Escuisse d’une histoire des courants idéologiques au sein du peuple grec 

asservi, Θεσσαλονίκη 1982, καθώς και τις πολυάριθμες σχετικές μελέτες του ίδιου· 

Αλέξανδρος Καριώτογλου, Ισλάμ και χριστιανική χρησμολογία, Αθήνα 2000. Από την 

παλαιότερη βιβλιογραφία βλ. Ν. Α. Βέης, «Περί του ιστορημένου χρησμολογίου της 

Κρατικής Βιβλιοθήκης του Βερολίνου και του θρύλου του ‘Μαρμαρωμένου Βασιλιά’» 

Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 13 (1936-37) 203-244 λστʹ.

2 Βλ. Bernard Mc Ginn, Visions of the End. Apocalyptic Traditions in the Middle Ages, Νέα 

Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010): 
“Ταυτότητες  στον  ελληνικό  κόσμο  (από  το  1204  έως  σήμερα)”  , Τόμος Γ΄ (ISBN 
978-960-99699-5-6) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



σμούς και τις διακριτές σημασίες και συνδηλώσεις της αποκαλυπτικής, της 
εσχατολογικής και της χρησμολογικής γραμματείας, αναγκαστικά κάθε 
συνολικός ορισμός αυτής της ενιαίας και αλληλοδιαπλεκόμενης παράδο-
σης, με τους παραπάνω όρους και με άλλους (όπως χιλιασμός), λειτουργεί 
συνεκδοχικά, προβάλλοντας το μέρος αντί του όλου. Έτσι και η αποκα-
λυπτική παράδοση, ο όρος που χρησιμοποιείται εδώ, συμπεριλαμβάνει 
ποικίλα είδη, όχι μόνο εξηγήσεις στην Αποκάλυψη και σε άλλα εσχατο-
λογικά βιβλικά κείμενα, συλλογές και ερμηνείες χρησμών, αποκαλυπτι-
κές οράσεις, αλλά επίσης αποκαλυπτικά μοτίβα στη χρονογραφία, την 
επιστολογραφία ή στο σώμα των λεγόμενων εκκλήσεων προς χριστιανούς 
βασιλείς. Πρόκειται για κείμενα συντεταγμένα σε διαφορετικές ιστορι-
κές συγκυρίες και σε διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα με αντίστοιχα 
διαφορετικούς αποδέκτες. Αντίστοιχη είναι και η ποικιλία των συλλογικών 
κατηγοριών, στις οποίες τα κείμενα αυτά αναφέρονται. 

Τη μελέτη και ανάδειξη των κατηγοριών αυτών υπονόμευσε εν μέρει η 
επιλεκτική ενσωμάτωση της αποκαλυπτικής παράδοσης κατά τη διάρκεια 
του 19ου αιώνα στη γενεαλογία του εθνικού κινήματος. Με τη συνδρομή 
κυρίως της νεότευκτης λαογραφικής επιστήμης, οι μεσσιανικές προσ-
δοκίες της οθωμανικής περιόδου, ή καλύτερα επιμέρους εκδοχές τους,  
αποσπάστηκαν από τα ιστορικά τους συμφραζόμενα για να υπαχθούν στη 
λογική της Μεγάλης Ιδέας και στους στόχους του ελληνικού αλυτρωτι-
σμού. Στα χρόνια του ελληνικού εθνορομαντισμού κωδικοποιήθηκαν ως 
αποκλειστικά λαϊκές δοξασίες και παραδόσεις, εξ ου και ο ανώριμος χαρα-
κτήρας που τους αποδόθηκε, με επίκεντρο το θρύλο του Μαρμαρωμένου 
Βασιλιά, ενώ το περιεχόμενό τους θεωρήθηκε δεδομένο και μονοσήμαντο, 
είτε ως προς το συλλογικό σώμα που αφορούσε η επικείμενη λύτρωση είτε 
ως προς τον ίδιο το χαρακτήρα της λύτρωσης αυτής.3 

Μπορεί κανείς να πει ότι η παρατήρηση αυτή είναι προφανής, εφόσον η 
αναδρομική προβολή της εθνικής ιδέας πάνω στο προεθνικό παρελθόν και 
η οικειοποίηση εκ μέρους της εθνικής ιδεολογίας προγενέστερων συλλογι-
κών εκφράσεων, δεν αφορά μόνο την αποκαλυπτική παράδοση. Ανάλογα 
ισχύουν εν γένει για τη μελέτη της οθωμανικής περιόδου, με χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα τις εξεγέρσεις εναντίον της οθωμανικής εξουσίας, π.χ. 
στο έργο του Κωνσταντίνου Σάθα την ίδια εποχή.4 Εξάλλου δεν πρόκει-

Υόρκη 21998, πρόλογος και σ. 1-36· Καριώτογλου, ό.π., σ. 13-17.

3 Βλ. ενδεικτικά το κείμενο του Νικόλαου Πολίτη, «Δημώδεις δοξασίαι περί αποκατα-

στάσεως του ελληνικού έθνους», Λαογραφικά Σύμμεικτα, Αθήνα 1920, σ. 14-27. Πβ. 

Γεώργιος Βαρουξάκης, «Φαντασιακές κοινότητες και Μεγάλη Ιδέα. Μια συμβολή του 

Ν. Γ. Πολίτη», Μνήμων 13 (1991) 197-213. 

4 Κ. Ν. Σάθας, Τουρκοκρατουμένη Ελλάς. Ιστορικόν δοκίμιον περί των προς αποτίναξιν 

του οθωμανικού ζυγού επαναστάσεων του ελληνικού έθνους (1453-1821), Αθήνα 1869. 
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ται για μια ιδιαίτερη ελληνική ιδιομορφία. Αρκεί η σύγκριση με ανάλογες 

σύγχρονες περιπτώσεις, όπως η χρήση ενός κοινού μοτίβου, του κοιμώμε-

νου βασιλέα, του αυτοκράτορα των εσχάτων ημερών, από την αυτοκρα-

τορική γερμανική προπαγάνδα μετά το 1871,5 ή ακόμη η ιδέα της Τρίτης 

Ρώμης και η εκκοσμίκευση και ανασημασιοδότησή της στον ρωσικό 19ο 

αιώνα.6 Τέλος, πριν από την εργαλειακή επιστράτευση από τον ελληνικό 

αλυτρωτισμό, η μετατόπιση του περιεχομένου του αποκαλυπτικού λόγου 

είχε προετοιμαστεί ήδη στα χρόνια της Επανάστασης του 1821 με την 

καθοριστική στη σημασία της εγγραφή των νεωτερικών εθνικών προταγ-

μάτων στις υφιστάμενες νοητικές υποδοχές των τοπικών αγροτικών 

κοινωνιών, όπως είχαν διαμορφωθεί στη μακρά διάρκεια: στην προνοιακή 

δηλαδή αντίληψη της ιστορίας και στη μεσσιανική αναμονή της λύτρωσης, 

του ποθούμενου.7 

Λιγότερο προφανές είναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με την αντι-

κατάσταση μιας προνεωτερικής, θρησκευτικής ταυτότητας από μια νεωτε-

ρική, κοσμική, αλλιώς με την εκκοσμίκευση ενός θρησκευτικού λόγου. 

Καθοριστική σημασία για τα ζητήματα που εξετάζονται εδώ έχει η παρατή-

ρηση, ότι ήδη η παράδοση της βυζαντινής αυτοκρατορικής εσχατολογίας 

(Reichseschatologie8) αναφερόταν σχεδόν αποκλειστικά στο μέλλον της 

αυτοκρατορίας και της Κωνσταντινούπολης, το τέλος της οποίας θα συνέ-

πιπτε ή θα άνοιγε το δρόμο για τη συντέλεια. Η σταθερά αυτή διαπερνά 

τόσο τις λογιότερες και πιο αισιόδοξες εκδοχές που ταύτιζαν τη ρωμαϊ-

 κή βασιλεία εναλλακτικά με την τελευταία βασιλεία του σχήματος του 

Για τον τρόπο με τον οποίο ερμήνευσε η παλαιότερη ελληνική ιστοριογραφία τα Ορλω-

φικά βλ. Νίκος Β. Ροτζώκος, Εθναφύπνιση και εθνογένεση: Ορλωφικά και ελληνική ιστο-

ριογραφία, Αθήνα 2007, σ. 16-22 και αναλυτικότερα σ. 85-170.

5 Camillla G. Kaul, Friedrich Barbarossa im Kyffh  äuser. Bilder eines nationalen Mythos im 

19. Jahrhundert, Κολωνία/Βαϊμάρη/Βιέννη 2007.

6 Marshall Poe, «Moscow, the Th ird Rome: Th e Origins and Transformations of a ‘Pivotal 

Moment’», Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 49 (2001) 412-429.

7 Marios Hatzopoulos, «From resurrection to insurrection: ‘sacred’ myths, motifs, and 

symbols in the Greek War of Independence» στο: Th e Making of Modern Greece: 

Nationalism, Romaticism & the Uses of the Past (1797-1896), επιμ. Roderick Beaton και 

David Ricks, Λονδίνο 2009, σ. 81-93· Νίκος Θεοτοκάς, «Παράδοση και νεωτερικότητα: 

Σχόλια για το Εικοσιένα», Τα Ιστορικά 17 (1992) 345-370. 

8 Gerhard Podskalsky, Byzantinische Reichseschatologie, Μόναχο 1972. Βλ. ακόμη P. J. 

Alexander, Th e Byzantine Apocalyptic Tradition, Μπέρκλεϋ, Λος Άντζελες, Λονδίνο 

1985· Paul Magdalino, «Th e history of future and its uses: prophecy, policy and prop-

aganda», Roderick Beaton και Charlotte Roueché (επιμ.), Th e Making of Byzantine 

History. Studies dedicated to Donald M. Nicol, Aldershot 1993, σ. 3-34· Andreas Külzer, 

«Konstantinopel in der apokalyptischen Literatur der Byzantiner», Jahrbücher der Öster-

reichischen Byzantinistik 50 (2000) 51-76· Wolfram Brandes, Felicitas Schmieder (επιμ.), 

Endzeiten. Eschatologie in den monotheistischen Weltreligionen, Βερολίνο 2008.
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Δανιήλ ή με την ίδια τη βασιλεία του Χριστού, είτε τις πιο απαισιόδοξες 

χρησμολογικές παραστάσεις που τόνιζαν την αναπόφευκτη πτώση της 

Βασιλεύουσας. Το αν αυτό σημαίνει ότι η υπερβατική φύση της χριστια-

νικής επαγγελίας είχε εκτοπιστεί από ιδεολογικές, κοσμικές ανάγκες, μας 

παραπέμπει σε μια άλλη συζήτηση, περί πολιτικής θεολογίας, που δεν 

μπορεί να αναπτυχθεί εδώ.9 Σημασία έχει ότι στο επίκεντρο του προνοια-

κού σχεδίου βρισκόταν ο χριστιανός, πλέον, Ρωμαίος αυτοκράτορας μαζί 

με τους χριστιανούς υπηκόους του, τα μέλη της Εκκλησίας, τον λαό του 

Κυρίου, τον νέο Ισραήλ. Η εμφάνιση του Ισλάμ στον 7ο αιώνα προσκομί-

ζοντας κατά μία έννοια τον ιδανικό αντίπαλο, τον ίδιο τον Αντίχριστο ή 

τον προπομπό του, συνέβαλε στη στερέωση του αποκαλυπτικού σεναρίου 

και των ρόλων του, στις διάφορες παραλλαγές του. 

Η οθωμανική κατάκτηση παρά την τομή που επέφερε στο σενάριο 

αυτό, και όχι μόνο, δεν αναίρεσε τους βασικούς όρους λειτουργίας και 

αναπαραγωγής του. Μετά και την παρέλευση του έτους 7000 (1492) που 

εύλογα ο Γεννάδιος Σχολάριος προέβλεψε μετά την Άλωση ως το έτος της 

επικείμενης συντέλειας,10 η αναγνώριση της μονιμότητας της οθωμανικής 

κυριαρχίας έθετε επιτακτικά ζήτημα ερμηνείας της, όχι μόνο ως απάντηση 

στο πρόβλημα της θεοδικίας, της κυριαρχίας των απίστων επί των πιστών 

–εδώ η απάντηση ήταν μονοσήμαντη, «διά τας αμαρτίας ημών» κατά τα 

βιβλικά πρότυπα του προπατορικού αμαρτήματος και της αιχμαλωσίας 

του Ισραήλ–, αλλά και της ένταξης του παρόντος, του παρόντος υπό την 

οθωμανική κυριαρχία, στο χριστιανικό αποκαλυπτικό σχήμα: «άραγε ποία 

είναι η βασιλεία του Μωάμεθ και εις ποίαν αράδα ευρίσκεται μέσα εις την 

Θείαν Γραφήν;».11 Οι δυνατές απαντήσεις διαβεβαίωναν για το τέλος της 

οθωμανικής κυριαρχίας, προβλέποντάς το είτε σε προσεχή και προσδιο-

ρίσιμο χρόνο είτε στο απώτερο και απροσδιόριστο μέλλον, συνδέοντας 

εναλλακτικά το τέλος αυτό με την προοπτική της αποκατάστασης της 

βασιλείας των Ρωμαίων ή με τη Συντέλεια και τη Δευτέρα Παρουσία, με 

τη λύτρωση εντός της ιστορίας ή στο επέκεινα. Ο διαχρονικά ελαστικός 

και λειτουργικός χειρισμός της αποκαλυπτικής παράδοσης παρείχε επιχει-

9 Αυτή είναι περίπου η γνώμη του Podskalsky (ό.π., σ. 70-76). Για τη συζήτηση περί πολι-

τικής θεολογίας κυρίως μεταξύ του Erik Peterson και του Carl Schmitt βλ. ενδεικτικά: 

Alfred Schindler (επιμ.), Monotheismus als politisches Problem? Erik Peterson und die 

Kritik an der politischen Th eologie, Gütersloh 1978.

10 Oeuvres complètes de Gennade Scholarios, επιμ. L. Petit, X. A. Siderides, M. Jugie, Παρίσι 

1928-1936, τ. Αʹ, σ. 211, τ. Δʹ, σ. 510-512· M. H. Blanchet, Georges-Gennadios Scholarios 

(vers 1400-vers 1472). Un intellectuell orthodoxe face à la disparition de l’ empire byzantin, 

Παρίσι 2008, σ. 125-133.

11 Asterios Argyriou, «Anastasios Gordios, Sur Mahomet et contre les Latins», Επετηρίς 

Εταιρείας Στερεολλεαδικών Μελετών 6 (1990) 285-404, εδώ σ. 313.
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ρήματα και για τις δύο στάσεις.12 Σε κάθε περίπτωση καθήκον των πιστών 

ήταν η μετάνοια, ως προϋπόθεση της εξιλέωσης και της σωτηρίας. Οι 

διαδοχικές κρίσεις της οθωμανικής εξουσίας από τα τέλη του 16ου αιώνα, 

οι πυκνοί πόλεμοι με τις ευρωπαϊκές χριστιανικές δυνάμεις και οι θρησκευ-

τικές συγκρούσεις μετά τη Μεταρρύθμιση συνέβαλαν στην ανανέωση 

του χρησμολογικού και αποκαλυπτικού ενδιαφέροντος και προκάλεσαν 

συγγραφή νέων ερμηνειών στην Αποκάλυψη και στους πιο διαδεδομέ-

νους βυζαντινούς χρησμούς, κυρίως τους αποδιδόμενους στον Λέοντα τον 

Σοφό.13 

Προσεγγίζοντας κανείς τα κείμενα αυτά και ιδίως τις Eρμηνείες της 

Αποκάλυψης, όπου έχουμε να κάνουμε με έναν πιο προσωπικό λόγο, με 

το ενδιαφέρον στραμμένο στις συλλογικές ταυτότητες, αντιμετωπίζει τη 

δυσκολία, ότι το ζητούμενο εκεί δεν είναι να ορίσουν και να ταυτίσουν οι 

συντάκτες τους το ορθόδοξο γένος –η θέση του είναι δεδομένη– ζητού-

μενο είναι να ταυτίσουν τον Αντίχριστο και να εντάξουν επομένως στο 

αποκαλυπτικό σχήμα τον Μωάμεθ και τον Σουλτάνο, τον Πάπα ή τους 

Μεταρρυθμιστές, Λούθηρο και Καλβίνο. Γι’ αυτό άλλωστε και η ποικιλία 

των ονομάτων και ορισμών, ακόμη και εντός του ίδιου κειμένου, δεν συνι-

στά κάποια ιδιαιτερότητα του είδους αυτού:

Έτσι, ενδεικτικά μόνο, στον Ζαχαρία Γεργάνο (περί το 1622) το συλλο-

γικό σώμα στο οποίο αναφέρεται είναι «οι ορθόδοξοι», «οι σημερινοί 

Ρωμαίοι», η «των Ρωμαίων εκκλησία»,14 στον Αναστάσιο Γόρδιο (περί το 

1717) «οι χριστιανοί», «οι χριστιανοί, και μάλιστα του λόγου μας», οι «της 

Ανατολής χριστιανοί», «οι ανατολικοί» ή «ημείς οι της Ανατολικής Εκκλη-

σίας ορθόδοξοι». Η βυζαντινή αυτοκρατορία είναι η «ευσεβής βασιλεία», 

«η βασιλεία των Ρωμαίων», αλλά και η «βασιλεία Ελλήνων, ήγουν της 

Κωνσταντινουπόλεως»,15 στον Πανταζή τον Λαρισαίο (ποικίλα ερμηνευ-

τικά κείμενα στο τελευταίο τρίτο του 18ου αιώνα) «οι Ρωμαίοι», «ο χριστώ-

νυμος λαός», «ο νέος ισραηλιτικός λαός», «ο νέος Ισραήλ» ή «το άγιον 

έθνος των ευσεβών χριστιανών».16

Τη συλλογική ταυτότητα του γένους συγκροτεί η αφήγηση της πτώσης, 

της καρτερίας και της μετάνοιας, της λυτρωτικής επαγγελίας. Μεγαλύτερη 

12 Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Ιστορικά απεικάσματα, Αθήνα 1995, σ. 105-111.

13 Κατερίνα Κυριακού, Οι ιστορημένοι χρησμοί του Λέοντος του Σοφού. Χειρόγραφη παρά-

δοση και εκδόσεις κατά τους ΙΕʹ-ΙΘʹ αιώνες, Αθήνα 1995.

14 Αστέριος Αργυρίου, «Εξήγησις εις την του Ιωάννου του Υψηλοτάτου Θεολόγου 

Αποκάλυψιν Ζαχαρία του Γεργάνου από την Άρτα», Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδι-

κών Μελετών 4 (1973) 366-399, βλ. του ίδιου, Les exégèses, σ. 158-218.

15 Argyriou, «Anastasios Gordios», ό.π. Βλ. του ίδιου, Les exégèses, σ. 305-354.

16 Π. Δ. Στεφανίτζης, Συλλογή διαφόρων προρρήσεων, Αθήνα 1838, σ. 8-44, 57-142· βλ. 

Argyriou, Les exégèses, σ. 357-389. 
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σημασία από την ποικιλία των ονομάτων έχει η κεντρική θέση του γένους 

των Ρωμαίων στο προνοιακό σχέδιο, όπως κληρονομείται από τη βυζα-

ντινή εσχατολογία. Τα ιστορικά γεγονότα, οι τύχες των διαφόρων κρατών, 

κατεξοχήν του οθωμανικού, βρίσκουν το νόημά τους μόνο σε σχέση με την 

ποινή, τη μετάνοια και τη λύτρωση του γένους, λύτρωση που, είτε μπορεί 

να υπολογιστεί είτε όχι, βρίσκεται στη δικαιοδοσία και στην κρίση της 

Πρόνοιας. Θα έλεγε κανείς, ότι το πρότυπο των παραστάσεων αυτών είναι 

εκείνο της Παλαιάς Διαθήκης, της άμεσης σχέσης του Κυρίου με τον λαό 

του:

Λ.χ. στην αποκαλυπτική οπτασία του μοναχού Δανιήλ (1764) ο Χριστός 

εμφανίζεται να προβληματίζεται για τη σωτηρία των χριστιανών, και τελικά 

να πείθεται με τη μεσιτεία των αγίων και της Παναγίας να τους ελευθερώ-

σει από την τυραννία των ασεβών παρά τις αμαρτίες και την αχαριστία 

τους, κι αυτό ανεξάρτητα από την Κρίση και τη Συντέλεια: «επειδή ω μήτερ 

μου μεσιτεύεις προς με δι’ αυτούς τους αχάριστους δι’ αγάπην σου και διά 

τας δεήσεις των αγίων μου θέλω τους ελευθερώση εντός ολίγου».17 Για τον 

Καισάριο Δαπόντε η διάψευση των προσδοκιών που επενδύθηκαν στον 

ρωσο-οθωμανικό πόλεμο του 1769-74 σήμαινε ότι «ο Θεός βιασθείς από 

τας αμαρτίας μας το εμπόδισε και παρεχώρησε, και δεν έγινε εις τον καιρόν 

οπού έπρεπε να γίνει (…) τούτων λοιπόν ούτως εχόντων δεν θέλουν βασιλεύ-

σει πλέον εις την Πόλιν ούτε Ρωμαίοι, ούτε Ρούσσοι, έως της συντελείας».18  

Η πρόσληψη του κόσμου και της ιστορίας, όπως εμφανίζεται μέσα 

στην αποκαλυπτική παράδοση, διατρέχει τις γραμμές των θρησκευτι-

κών διαχωρισμών και διχοτομιών. Έτσι οι καθολικές δυνάμεις μπορούν να 

εντάσσονται στο σχήμα συλλήβδην ως «οι λατίνοι» υπό τον Πάπα, ενώ 

βέβαια και η ίδια η οθωμανική αυτοκρατορία, είτε πρόκειται για τη βασι-

λεία του Αντίχριστου, είτε όχι (δηλαδή όχι ακόμη), είναι «η βασιλεία του 

Μωάμεθ», η «μωαμεθανική βασιλεία», που ανάλογα με τις αριθμητικές 

ανάγκες των αποκαλυπτικών υπολογισμών μπορεί να χρονολογείται ήδη 

από τη γέννηση του «ψευδοπροφήτη».19 Άλλωστε στις βασικές κοινωνικές 

λειτουργίες του αποκαλυπτικού λόγου, είτε αναφέρεται στην επικείμενη 

επίγεια λύτρωση, είτε στην υπερβατική, είτε επαγγέλλεται την άρση της 

οθωμανικής κυριαρχίας, είτε επιτάσσει την νομιμοφροσύνη των πιστών 

απέναντι στην Πύλη, ανήκει η παγίωση των στεγανών ανάμεσα στις 

θρησκευτικές ομάδες της αυτοκρατορίας, κατεξοχήν ως ανάχωμα απένα-

ντι στα κύματα των εξισλαμισμών. Η επίμονη επίκληση των τεχνασμάτων 

17 Μονή Γρηγορίου, αρ. 34, φ. 92. Βλ. Καριώτογλου, ό.π., σ. 118 και 291. 

18 Καισάριος Δαπόντες, «Ιστορικός κατάλογος ανδρών επισήμων», Μεσαιωνική Βιβλιο-

θήκη, επιμ. Κ. Ν. Σάθας, τ. Γʹ, Βενετία 1872, σ. 119-120.

19 Καριώτογλου, ό.π., σ. 266-281.
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του Αντίχριστου, όχι μόνο στις Ερμηνείες της Αποκάλυψης, αλλά και στο 
κήρυγμα των ονομαστών ιεροκηρύκων, όπως του Νεκτάριου Τέρπου ή 
αργότερα του Κοσμά του Αιτωλού, ή ακόμη η αποκαλυπτική φόρτιση του 
φαινομένου των Νεομαρτύρων, είναι ενδεικτική της λειτουργίας αυτής.20   

Οι κατηγορίες του αποκαλυπτικού λόγου αναφέρονται επομένως 
στον κόσμο της προνοιακής, θεϊκής τάξης πραγμάτων, όχι στον κόσμο 
των εθνών, των εθνικών ιδεών και των εθνικών κινημάτων. Το αποκαλυ-
πτικό μέλλον είναι κατά παράδοξο τρόπο ένα μέλλον δεσμευμένο από 
την εμπειρία, όχι μια νεωτερική δυναμική προσδοκία. Προσβλέπει στην 
άνωθεν αποκατάσταση μιας οικείας, παρελθούσας τάξης, όχι στη δημιουρ-
γική δύναμη ενός συλλογικού πολιτικού υποκειμένου.21 Και πάλι όμως η 
ιδέα μιας «ορθόδοξης ταυτότητας» στην οποία στηρίζεται ο αποκαλυπτι-
κός λόγος αποδεικνύεται ερμηνευτικά ανεπαρκής. Ενδεικτικό παράδειγμα 
αποτελεί η λειτουργία και η θέση της Ρωσίας και των Ρώσων, των οποίων η 
ορθοδοξία δεν αμφισβητείται, στο αποκαλυπτικό σχέδιο. Είτε η Ρωσία ως 
η Έρημος της Αποκάλυψης όπου βρήκε προστασία και καταφυγή η Γυνή-
Ανατολική Εκκλησία (στον Γόρδιο) είτε ο τσάρος και το ξανθό γένος, «οι 
Ξανθοί» ως μεσσιανικοί λυτρωτές και εκδικητές (στον Πανταζή), είτε και 
τα δύο (στον Θεοδώρητο εξ Ιωαννίνων), ο ρόλος που τους επιφυλάσσε-
ται είναι εξωτερικός, αποτελούν όργανα της θείας βούλησης για τη σωτη-
ρία των Ρωμαίων και της Ανατολικής Εκκλησίας, κατά τον ίδιο τρόπο που 
άλλοι λαοί επωμίζονται τον ρόλο του τιμωρού. Ακόμη και σε έργα απευ-
θυνόμενα στον τσάρο Αλέξιο στα μέσα του 17ου αιώνα η διάσταση αυτή 
δεν αναιρείται. Στον Παραθαρρυντικό λόγο του Γεράσιμου Βλάχου (1656), 
ο Αλέξιος καλείται να αποδεχθεί το ρόλο του ως όργανο της θείας βούλη-
σης για τη σωτηρία των «Ελληνορωμαίων»,22 ενώ ο Παΐσιος Λιγαρίδης στο 
Χρησμολόγιόν του (την ίδια χρονιά), τον πληροφορεί, πως «ίσως η άνω 
πρόνοια σου χάρισε τοιούτον όνομα προμηνύον και προλέγον, πως μέλλεις 
να αλεξήσεις και να βοηθήσεις το γένος μας κατά την πρόρρησιν του αγίου 
Ανδρέου του διά Χριστόν σαλού, όπου κατ’ όνομα βάζει τους Ρώσους διά 
ελευθερωτάς μας».23 

20 Σπύρος Ι. Ασδραχάς, «Η οικονομία και οι νοοτροπίες: Η μαρτυρία του Χρονικού των 

Σερρών, του Νεκτάριου Τέρπου και του Αργύρη Φιλιππίδη», Τετράδια Εργασίας 7, 

Αθήνα 1984, σ. 91-109 και την απομαγνητοφωνημένη συζήτηση σ. 109-125. Πβ. Καριώ-

τογλου, ό.π., σ. 102-112.

21 Για την πρόσληψη και την αναμονή της ελευθερίας στο προνεωτερικό πλαίσιο σκέψης 

βλ. την ανάλυση του Ν. Ροτζώκου, ό.π., σ. 249-282. 

22 D. K. Uo (=Daniel Clarke Waugh), «Odolenie na Turskoe tsartstvo - pamjatnik anti-

turetskoj publitsistiki XVII v.», Trudy otdela drevnerusskoj literatury 23 (1979) 88-107. 

Για μια ελληνική απόδοση του ρωσικού κειμένου (καθώς το ελληνικό πρωτότυπο δεν 

έχει σωθεί) βλ. Χρήστος Π. Λασκαρίδης, Η στάση της Ρωσίας στον πόλεμο της Κρήτης 

(1645-1669), Θεσσαλονίκη 2002, σ. 303-324.

23 ΜΠΤ 23, πρόλογος χωρίς αρίθμηση (Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη). Για το κείμενο του 
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Η διεύρυνση της ιστορικής οπτικής, που παρατηρείται σε κείμενα του 

βʹ μισού του 18ου αιώνα και του αρχόμενου 19ου αιώνα, στα κείμενα του 

Θεοδώρητου εξ Ιωαννίνων24 ή και στην οπτασία του Αγαθάγγελου χωρίς να 

αναιρεί τις παραπάνω παρατηρήσεις (άλλωστε και ο Αγαθάγγελος οφείλει 

τη δημοφιλία του όχι στην κρυπτική αφήγηση της ευρωπαϊκής πολιτικής 

ιστορίας που καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα του, αλλά στις μεταγενέστε-

ρες προσθήκες στις έντυπες εκδόσεις για το μέλλον της Κωνσταντινούπο-

λης) αποτελεί την ανταπόκριση του αποκαλυπτικού λόγου στις συνθήκες 

ενός ραγδαία μεταβαλλόμενου κόσμου, μια αναπροσαρμογή των κωδίκων 

του.25 Η λειτουργικότητα και η ελαστικότητα της αποκαλυπτικής αφήγη-

σης επέτρεπε και την ένταξη των νέων εθνικών κρατών, όπως της Γαλλίας 

του Ναπολέοντα, ή ακόμη των «άθεων φραμασόνων» του ευρωπαϊκού 

διαφωτισμού26 στο προνοιακό σχήμα ή, τέλος, στην περίπτωση της Ερμη-

νείας του Κύριλλου του Λαυριώτη παρείχε ακόμη το πλαίσιο για τη ρητή 

αποδοκιμασία της ρωσικής προσδοκίας και τη δεξίωση πλέον της Επανά-

στασης του 1821, της επανάστασης «των απογόνων των Ελλήνων», σε 

αποκαλυπτική προοπτική.27 

Εν τέλει ακριβώς αυτή η λειτουργικότητα, που αποτελεί κυρίαρχο 

χαρακτηριστικό του αποκαλυπτικού λόγου, προσδιορίζει και την αξία του 

για τη μελέτη των συλλογικών συνειδήσεων και ταυτοτήτων. Αυτή εξηγεί 

σε μεγάλο βαθμό τη διάδοσή του, έστω και υπό διαφορετικές προϋποθέ-

σεις, τόσο στα λόγια εκκλησιαστικά όσο και στα λαϊκά αγροτικά περιβάλ-

λοντα, που μπορούσαν να αναγνωρίζουν εαυτούς εξίσου στην αποκαλυ-

Λιγαρίδη βλ. Harry T. Hionides, Paisius Ligarides, Νέα Υόρκη 1972, σ. 121-140· Καριώ-

τογλου, ό.π., σ. 89-99.

24 Ερμηνεία εις την Ιεράν Αποκάλυψιν Ιωάννου του Θεολόγου πονηθείσα παρά τινος ευσε-

βούς…, Λειψία 1800. Βλ. Argyriou, Les exégèses, 443-586, και τα άρθρα του ίδιου, «Η 

απελευθέρωση των Ελλήνων και ο εσχατολογικός ρόλος της Ρωσίας και της Γαλλίας 

μέσα στο ερμηνευτικό έργο του Θεοδώρητου Ιωαννίνων (περ. 1740-1823)», Τιμητι-

κός τόμος στον ομότιμο καθηγητή Δαμιανό Αθ. Δόϊκο, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 11-24· 

«L’attitude des Grecs face à la Russie orthodoxe et aux etats occidentaux (1767-1821) 

telle qu’elle apparaît à travers les textes eschatologiques de l’epoque», Cahiers de l’Institut 

des langues vivantes 30 (1982) 9-28, εδώ σ. 9-18.

25 Για τη διαπλοκή της παραδοσιακής χρησμολογικής προσδοκίας με την εκτίμηση των 

διακρατικών συσχετισμών μετά τα μέσα του 18ου αιώνα βλ. Π. Μ. Κιτρομηλίδης, Νεοελ-

ληνικός Διαφωτισμός. Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες, Αθήνα 32000, σ. 169-175.

26 Π.χ. στην Ερμηνεία του Πανταζή: «…τοιαύτη δε εστί και η λοιπή συμμορία των άλλων 

αιρετικών και δυσσεβών και αθέων φραμασόνων, οίτινες και ούτοι εκ γης εσπερίας 

ανέβησαν και ηύξησαν τα προοίμια του αντιχρίστου…», Στεφανίτζης, Συλλογή, σ. 20· 

βλ. ανάλογα και στον Θεοδώρητο, Ερμηνεία εις την Ιεράν Αποκάλυψιν, σ. 51 και 353.

27 Κ. Δυοβουνιώτης, «Ιστορικαί ειδήσεις εκ της Ερμηνείας της Αποκαλύψεως του Κυρίλ-

λου του Πατρέως», Θεολογία 27 (1956) 22-31, 181-195, 357-366, εδώ σ. 191-192. Βλ. 

επίσης Argyriou, Les exégèses, σ. 587-645 και του ίδιου, «L’attitude», σ. 21-24.
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πτική αφήγηση.28 Είναι η ίδια λειτουργικότητα που διαπερνά εν γένει το 

φάσμα των συλλογικών ταυτοτήτων του προεθνικού κόσμου, ενός κόσμου 

που δεν γνωρίζει την ανάγκη αποκλειστικών, συστηματικών και τελεσίδι-

κων κατηγοριοποιήσεων, όπως αυτές που θα προβάλει για τις ανάγκες της 

η εποχή των εθνικών κινημάτων και των εθνικών κρατών.

•

28 Βλ. Traian Stoianovich, «Prospective: Th ird and Fourth Levels of History», Between 

East and West. Th e Balkan and Mediterranean Worlds, τ. 4, Νέα Υόρκη 1995, σ. 93-113: 

104-105· Hatzopoulos, ό.π., σ. 82-85. 
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Οικουμενικό Πατριαρχείο και ταυτότητες στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία: η οπτική γωνία του Ιωακείμ Γ΄ 

«εν Θεσσαλονίκη ... 1874-78»

Αθανάσιος Τζιερτζής

Εισαγωγή

Η μετάθεση του σαραντάχρονου Ιωακείμ Δημητριάδη (ή Δεβετζή)1 από 

τη Βάρνα τον Ιανουάριο του 1874 κρίθηκε από τον Οικουμενικό Πατρι-

άρχη Ιωακείμ Βʹ και την Πατριαρχική Σύνοδο αναγκαία για την εξάλειψη 

των ενδοκοινοτικών διαφορών της Θεσσαλονίκης σε μία δύσκολη περίοδο 

αναταραχών στα Βαλκάνια εν όψει της κυοφορούμενης, όπως αναμενό-

ταν, επίλυσης του Ανατολικού Ζητήματος. Η επιλογή της καταδίκης του 

εθνοφυλετισμού από την Πατριαρχική Σύνοδο του 18722 επί πατριαρχίας 

Ανθίμου του ΣΤʹ δεν επέφερε τη θεραπεία και άρση της ψυχικής διάστασης 

που προκλήθηκε στο ορθόδοξο πλήρωμα με την ανακήρυξη της δεμένης 

στο άρμα του βουλγαρικού εθνικισμού Εξαρχίας το 18703, αλλά σηματοδό-

τησε και επισήμως ανταγωνισμούς τόσο σε επίπεδο εκκλησιαστικό όσο και 

εθνικό ανάμεσα σε ομόδοξους, ανταγωνισμούς που προϋπήρχαν μεταξύ 

ετερόδοξων, αλλά κυρίως αλλόθρησκων υπηκόων της Οθωμανικής Αυτο-

κρατορίας, περιχαρακωμένων συνήθως στη δική τους κοινότητα. Αυτή την 

πανσπερμία θρησκευτικών ταυτοτήτων στη Μακεδονία καταγράφει το 

ανήσυχο όμμα του Ιωακείμ Γʹ στην αλληλογραφία του με τα Πατριαρχεία 

και άλλους ιεράρχες του ίδιου κλίματος. 

Σκοπός – Πηγές

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναπαραστήσει την εικόνα που 

διαμόρφωνε μέσω των εκλεγμένων αρχιερέων του το Οικουμενικό Πατρι-

αρχείο Κωνσταντινουπόλεως για την κατάσταση που επικρατούσε στην 

ευρύτερη Μακεδονία αναφορικά με τους Ορθοδόξους Χριστιανούς και τη 

συνύπαρξή τους με άλλες θρησκευτικές ταυτότητες κατά την αρχιερατεία 

του Ιωακείμ Γʹ στη Θεσσαλονίκη (1874-1878) πριν την ανάρρησή του για 

πρώτη φορά στον Οικουμενικό Θρόνο το 1878. 

1 Ενδεικτικά βλ. Γεδεών, 21996, σελ. 626-628· Σπανούδης, 1902· Σταυρίδης, 20042, σελ. 

228-307· Νανάκης, 1993, σελ. 51-61· Καλαϊτζής, 2005.

2 Νανάκης, 22002, σελ. 30-53· Γόνης, 2001, σελ. 140-145· Ματάλας, 2003.  

3 Τachiaos, 1990. 



Ο Ιωακείμ αγωνιζόταν καθημερινά ποικιλοτρόπως –μία από τις πρωτεύ-

ουσες μέριμνές του ήταν και η παιδεία4– για την εμψύχωση και υπεράσπιση 

των Ορθοδόξων και την αποτροπή αδικιών σε βάρος τους. Ως εκπρόσω-

πος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας αξιοποιούσε τον εθναρχικό του 

ρόλο5 και λειτουργούσε ως επίσημος εκπρόσωπος του «Ρουμ μιλλέτ»6, 

των Ορθοδόξων Ρωμιών που ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής τους ή 

τη γλώσσα τους αισθάνονταν ως φυσικό τους προστάτη το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο και τους κληρικούς του μέσω προνομίων που παραχωρήθηκαν 

ανά τους αιώνες απέναντι στην οθωμανική διοίκηση, ιδίως μετά τις μεταρ-

ρυθμίσεις των Τανζιμάτ και τους Γενικούς Κανονισμούς7. Σε επιστολή του 

προς τον πρώην Οικουμενικό Πατριάρχη Γρηγόριο8 προβλέποντας δεινό 

τον αγώνα του «εις επανόρθωσιν πολλών κακώς εχόντων» έχει την πεποί-

θηση ότι θα μπορέσει να συντελέσει «εις την πνευματικήν διόρθωσιν και 

βελτίωσιν των ενταύθα εκκλησιαστικών και εθνικών πραγμάτων»9. Μέσα σε 

ένα πολυπολιτισμικό ψηφιδωτό στο πλαίσιο των διασπαστικών κινήσεων 

που παρατηρήθηκε στο ορθόδοξο πλήρωμα μετά τη δημιουργία των εθνι-

κών κρατών στα Βαλκάνια με πρώτο διδάξαντα το ελλαδικό βασίλειο10 το 

κάθε έθνος προσπαθούσε με διαφορετικά κριτήρια (θρησκευτική αναφορά, 

γλώσσα, συνείδηση) ή μέσα (υποσχέσεις, χρήματα, απαλλαγή υποχρεώ-

σεων) να προσεταιριστεί τον αμαθή απλό πληθυσμό και να του προσδώσει 

διαφορετική ταυτότητα ανάλογα με τις επιδιώξεις και τα συμφέροντά του, 

ούτως ώστε στο διπλωματικό στίβο να πείσει τις Μεγάλες Δυνάμεις για τα 

«δίκαιά» του (π.χ. με τη χρήση εθνογραφικών χαρτών11), ενώ η στάση του 

κυρίαρχου λαού πλειοδοτούσε ή και ενθάρρυνε επίσημα ή ανεπίσημα τις 

αποσχιστικές αυτές τάσεις, για να αποδυναμωθεί η θέση τού επί τόσους 

αιώνες κραταιού Οικουμενικού Πατριαρχείου, εφαρμόζοντας την τακτική 

του «διαίρει και βασίλευε». 

Πρωτογενές υλικό στην έρευνα περί ταυτοτήτων προσέφερε κυρίως ο 

κώδικας επίσημης αλληλογραφίας για τα έτη 1874-187612, ενώ αξιοποιή-

θηκαν και δημοσιεύματα της ελληνόφωνης εφημερίδας «Ερμής». 

4 Ζιώγου-Καραστεργίου, 1994, σελ. 111-117· Τζιερτζής, 2009, σελ. 395-409.

5 Σταματόπουλος, 2003, σελ. 370-372. 

6 Ζηζιούλας, 2007, σελ. 397-400· Κονόρτας, 1998, σελ. 298-315.  

7 Νανάκης, 2007α.  

8 Σταυρίδης, 22004, σελ. 188-217. 

9 Α.Ι.Μ.Θ., Κώδ. 68, Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς πρώην Οικουμενικό Πατριάρχη Γρηγό-

ριο, φ. 6, αρ. πρωτ. 31, Θεσσαλονίκη 8 Απριλίου 1874.

10 Σκοπετέα, 1988· Παπαγεωργίου, 2005. 

11 Διαφωτιστικό για το ρόλο των εθνογραφικών χαρτών το άρθρο της Μαριάννας Χριστο-

πούλου, 2009, σελ. 329-349.

12 Πρβ. Καραθανάσης – Τριανταφυλλίδης, 2002. 
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Ενδο-μιλλετικές διαφοροποιήσεις: 
ο κίνδυνος της βουλγαρικής προπαγάνδας

1. Ο Ιωακείμ αποκαλεί ήδη από τις τέσσερις πρώτες επιστολές του προς 
τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ Βʹ ως μεγαλύτερο εσωτερικό «εχθρό» 
αποδυνάμωσης της Ορθοδοξίας τη Βουλγαρική Εξαρχία13. Οι δύο πόλοι της 
εκκλησιαστικής αντιπαράθεσης είναι η «Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλη-
σία» και η νεότευκτη «Σχισματική Εξαρχία»14. Η καταδίκη του εθνοφυλετι-
σμού από τη διευρυμένη Πατριαρχική Σύνοδο το 1872 έδινε στον Ιωακείμ 
τη δυνατότητα να περιγράφει σε διάφορες περιστάσεις τους χριστιανούς 
διακρίνοντάς τους σε «Ορθοδόξους» και «σχισματικούς».

2. Σε δεύτερο επίπεδο οι Ορθόδοξοι αποδίδονται με δύο αντωνυμίες 
και υποδιαιρούνται σε δύο κατηγορίες: είτε με την προσωπική αντωνυμία 
αʹ προσώπου πληθυντικού αριθμού για το σύνολο των συνειδητοποιημέ-
νων Ορθοδόξων («ημείς»15, «ημών»16, «ημάς»17), μέσα στο οποίο εντάσ-
σει και τον εαυτό του, είτε με την κτητική αντωνυμία αʹ προσώπου για 
πολλούς κτήτορες για όσους έχουν την εκκλησιαστική αναφορά τους 
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο («ημέτεροι»18, «ημετέρων»19, «ημετέροις»20, 
«ημετέρους»21). Η αντιδιαστολή σε άλλες περιστάσεις των «ημετέρων» 
με τους Οθωμανούς, τον κυρίαρχο λαό της Αυτοκρατορίας, και το άλλο 
ισχυρό μιλλέτ, τους Ιουδαίους, ενισχύει το ενδεχόμενο ότι με τον όρο αυτό 
υπονοεί το λεγόμενο «Ρουμ μιλλέτ». 

Οι «ημέτεροι» είτε ήταν πιο δυναμικοί απέναντι στις προκλήσεις επίδο-
ξων ταραξιών –σε μία περίσταση «παθόντες των παθόντων τον τάραχον και 
προπάντων ο ιερεύς απήλθον», όπως στην απόπειρα κατάληψης ναού σε 
βουλγαρόφωνο χωριό την ώρα της ιεράς ακολουθίας– και «μόλις κρατώ-

13 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., φ. 1-4. 

14 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη και Ιερά Σύνοδο, 

φ. 4, αρ. πρωτ. 18, Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 1874.

15 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη, φ. 28, αρ. πρωτ. 

264, αρ. διεκ. 145, Θεσσαλονίκη 24 Μαΐου 1874.

16 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη, φ. 34-35, αρ. 

πρωτ. 340, αρ. διεκ. 166, Θεσσαλονίκη 4 Μαΐου 1874.

17 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη, φ. 30, αρ. πρωτ. 

269, Θεσσαλονίκη 24 Μαΐου 1874.

18 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη και Ιερά Σύνοδο, 

φ. 14-16, αρ. πρωτ. 183, Θεσσαλονίκη 15 Μαΐου 1874.

19 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη, φ. 37-38, αρ. 

πρωτ. 390, αρ. διεκ. 189, Θεσσαλονίκη 10 Ιουνίου 1874.

20 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Κωστάκη Εφένδη Λογάδη, φ. 61-62, αρ. 

πρωτ. 706, Δριμήγκλαβα 22 Αυγούστου 1874.

21 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη, φ. 207, αρ. πρωτ. 

927, Θεσσαλονίκη 7 Ιουλίου 1875.
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νται, φόβος δε υπάρχει μη τυχόν επιπέσωσιν ημέτερα τινά κατά των Βουλ-

γαριστών και δεν θα μείνη κατά δε το λεγόμενον ούτε ρουθούνι εξ αυτών»22, 

είτε είχαν πιο ελαστική συνείδηση, αμφιταλαντεύονταν23 και κινδύνευαν 

να αποσχιστούν: από τη δράση τριών ξένων προπαγανδών στην επισκοπή 

Καμπανίας (του βουλγαρισμού, της Ουνίας και των Αμερικανών Αποστό-

λων) προέκυπτε και «η παντελής χαλάρωσις του θρησκευτικού αισθήματος 

και αυτών των ημετέρων»24. 

Στο τελευταίο στάδιο οι «ημέτεροι» είχαν ήδη περάσει στο αντίπαλο 

στρατόπεδο (από το Άγιον Όρος, «ορμητήριο» της προπαγάνδας, όπως 

το αποκαλεί, εκτός από βιβλία και σκεύη ιερά εξέρχονταν και «πολλά 

μίσθαρνα εκ των ημετέρων όντα περιοδεύοντα τα χωρία επί ορισμένω σκοπώ 

δημεγερσίας κατά της Εκκλησίας»25). Τις εσωτερικές διχόνοιες στο ορθό-

δοξο ποίμνιο των «ημετέρων» περιγράφει ο Ιωακείμ με τα μελανότερα 

χρώματα στις αρχές του 1875: «Τα ενταύθα αντίξοα και χαλεπά. Διαφθορά 

των ημετέρων και απείθεια προς τα εκκλησιαστικά κελευόμενα. Αντίκρου-

σις παθών και συμφερόντων. Ραδιουργίαι, χαιρεκακίαι ενός μετά δύο ή τριών 

οπαδών αυτού»26. Αιτία ήταν ο κομματισμός ή ο κοτζαμπασισμός, όπως 

διαπίστωνε ο ίδιος. 

3. Με ένα άλλο ζεύγος μετοχών («ορθοφρονούντες» – «ετεροφρονού-

ντες») τόνιζε ο Ιωακείμ τη διάσταση μεταξύ των δύο πλευρών, Ορθοδόξων 

και σχισματικών. Ο ίδιος ενημέρωνε τον επίτροπο του επισκόπου Πολυα-

νής Μελετίου στο Κιλκίς «τω μόνω εν τη κωμοπόλει εκείνη ορθοφρονού-

ντι» για το βεζυρικό διάταγμα που διέταζε την εξέταση των χριστιανών 

του καζά Αβρέτ Ισάρ, αν ήθελαν να υπόκεινται στη Μεγάλη Εκκλησία ή 

τη Βουλγαρική Εξαρχία27. Από την άλλη ο ίδιος ικέτευε το Πατριαρχείο να 

ενεργήσει αποτελεσματικότερα, για να μη χάσουν όσους χριστιανούς της 

Λυγκόβανης παρέμεναν πιστοί στην Ορθοδοξία, διότι ήταν και «πλειότεροι 

των ετεροφρονούντων»28.

22 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη και Ιερά Σύνοδο, 

φ. 14-16, αρ. πρωτ. 183, Θεσσαλονίκη 15 Μαΐου 1874.

23 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη, φ. 37-38, αρ. 

πρωτ. 390, αρ. διεκ. 189, Θεσσαλονίκη 10 Ιουνίου 1874.

24 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη, φ. 155-157, αρ. 

πρωτ. 217, Θεσσαλονίκη  6 Φεβρουαρίου 1875. 

25 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη και Ιερά Σύνοδο, 

φ. 14-16, αρ. πρωτ. 87, Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 1874.

26 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Μητροπολίτη Ηρακλείας Πανάρετο, φ. 165, 

αρ. πρωτ. 299, Θεσσαλονίκη 20 Φεβρουαρίου 1875.

27 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη, φ. 195-198, χ. αρ. 

πρωτ., Θεσσαλονίκη 24 Μαΐου 1875. 

28 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη, φ. 37-38, αρ. 

πρωτ. 390, αρ. διεκ. 189, Θεσσαλονίκη 10 Ιουνίου 1874.
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4. Με αφορμή επεισόδιο απαγόρευσης ενταφιασμού γυναίκας οι εκκλη-
σιαστικοί διαχωριστικοί όροι εναλλάσσονται με αντίστοιχους εθνοφυλε-
τικούς: οι Ορθόδοξοι των Βελεσσών προσδιορίζονται ως «Ελληνόβλαχοι» 
ή «ελληνοβλαχική κοινότητα»29 –όρος που προσπαθεί να τους διαχωρί-
σει από τους βλάχους της Ρουμανίας– ή «βλάχοι», ενώ οι σχισματικοί ως 
«Βούλγαροι». Η πολλαπλή χρήση του όρου «βλάχοι»30 (7 φορές) αποδει-
κνύει ότι στη συνείδηση του Ιωακείμ αυτοί αποτελούν ελληνικό φύλο 
παρά τις διεκδικήσεις της ρουμανικής προπαγάνδας31. Η ίδια η κοινότητα 
με αφορμή την εορτή των τριών Ιεραρχών σε ανοικτή επιστολή προς την 
εφημερίδα «Ερμής» αυτοχαρακτηριζόταν ως «ελληνοβλαχική» και δήλωνε 
ότι παρέμενε «πιστή εις τε την θρησκείαν των πατέρων της, την Ορθόδο-
ξον Ανατολικήν, και εις τον πάτριον εθνισμόν της, τον ελληνισμόν, εν αισθή-
ματι, οσημέραι παραδειγματικώς επιτεινομένω επιμένει ανενδότως εις την 
διά καλώς κατηρτισμένων σχολείων (...) καλλιέργειαν των εθνικών Γραμμά-
των και την διά τούτων εθνικήν αυτήν αναγέννησιν»32.  

Επιπλέον οι κάτοικοι των Βελεσσών αποδίδονται ενίοτε με το «ημείς» 
και άλλοτε με το «ημέτεροι»: σε προσωπική συζήτηση με τον Ιωακείμ ο 
γενικός διοικητής, ο βαλής «…λέγει φανερώς ότι πταίομεν και κατά την 
περίστασιν ταύτην ημείς και ουχί οι Βούλγαροι», ενώ «είς μόνος των ημετέ-
ρων» φυλακίστηκε με αγωγή του πατέρα φονευθέντος κατά τη στάση, 
γεγονός που ήταν «άδικον και ηθική προσβολή και ταπείνωσις και αποθάρ-
ρυνσις των ημετέρων»33.  

5. Στη συνέχεια ο Ιωακείμ γίνεται πιο ξεκάθαρος για την εθνική συνεί-
δηση των ελληνοβλάχων Βελεσσών χρησιμοποιώντας λέξεις αντίθεσης: 
«Ο Ελληνικός λαός άρχεται να σκέπτηται και λέγη ότι πρέπη να παύση η 
από μέρους αυτού άχρι τούδε δειχθείσα και απαραδειγμάτιστος ανοχή, διότι 
άλλοι μεν την ανοχήν ταύτην παρεξηγούσιν, ο δε αντίζηλος λαός θρασύ-
τερος και βαρβαρότερος γίνεται». Οι σχισματικοί θεωρούνται ως ο μόνος 
υπολογίσιμος αντίπαλος: oι προκλητικές ενέργειες των «εναντίων», όπως 
χαρακτηρίζονται, ενδέχεται να προκαλούσαν απρόβλεπτες αντιδράσεις 

βίας των «ημετέρων» της Λυγκοβάνης34.

29 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη, φ. 40-41, αρ. 

πρωτ. 426, αρ. διεκ. 209, Θεσσαλονίκη 25 Ιουνίου 1874· ό.π., προς Οικουμενικό Πατρι-

άρχη, φ. 43, αρ. πρωτ. 477, αρ. διεκ. 220, Θεσσαλονίκη 2 Ιουλίου 1874. 

30 Κατσουγιάννης, 1966. 

31 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη και Ιερά Σύνοδο, 

φ. 14-16, αρ. πρωτ. 183, Θεσσαλονίκη 15 Μαΐου 1874.

32 Εφ. Ερμής 10-2-1876, σελ. 3. 

33 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη, φ. 28, αρ. πρωτ. 

264, αρ. διεκ. 145, Θεσσαλονίκη 24 Μαΐου 1874.

34 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη και Ιερά Σύνοδο, 

φ. 14-16, αρ. πρωτ. 183, Θεσσαλονίκη 15 Μαΐου 1874.
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6. Οι ταυτότητες των αντιπαρατιθέμενων μεταλλάσσονται και εξελίσ-
σονται σε ακραίως εθνικές, όπως τις αντιμετώπιζε στη δεδομένη στιγμή 
κατά τα συμφέροντά της και η Πύλη, η οποία ρωτούσε τη νομαρχία Θεσσα-
λονίκης για την αλήθεια των διαδόσεων και ποια ήταν η πλειοψηφία επαρ-
χίας (Δεμίρ Ισάρ), «οι γραικοί ή οι βούλγαροι». Αναγνώστηκε το βεζυρικό 
διάταγμα στο νομαρχιακό συμβούλιο, όπου ο Ιωακείμ είπε ότι ομολογου-
μένως οι κάτοικοι του καζά «εισίν οι πάντες βουλγαρόφωνοι δυνάμενοι να 
κληθώσιν βούλγαροι και ότι γραικοί δεν υπάρχουσι, πλην εξ αυτών των βουλ-
γάρων υπάρχουσι πολλοί και ολόκληρα χωρία αναγνωρίζοντα το πατριαρ-
χείον και μη θέλοντα να αποσπασθώσιν απ’αυτό, ότι δε πάντες εισίν ελεύ-
θεροι εις το να σπουδάζωσιν εν τοις σχολείοις την βουλγαρικήν γλώσσαν, 
ως και εις τας εκκλησίας αυτών να αναγινώσκωσι βουλγαριστί ή μάλλον 
σλαβιστί»35. Ο Ιωακείμ γνωρίζοντας εκ των προτέρων το αποτέλεσμα στην 
περιοχή του Κιλκίς, ζήτησε να οριστεί επακριβώς ο τρόπος εξέτασης, γιατί 
«ομολογουμένως πάντες οι κάτοικοι εισίν βούλγαροι, εάν δε ερωτηθώσιν ή 
βούλγαροι εισίν ή γραικοί, βεβαίως αποφανθήσονται υπέρ του πρώτου»36.

7. Στην αντίπερα όχθη οι σχισματικοί37 χαρακτηρίζονται ενίοτε α) είτε 
με το εθνικό όνομα «Βούλγαροι», αν έχουν εκκλησιαστική αναφορά στην 
Εξαρχία, κατασταλαγμένες απόψεις και διαμορφωμένη εθνική συνείδηση, 
όπως η πλειοψηφία των Βελεσσών, ή η μειοψηφία της Λυγκοβάνης, «οι 
τους απογόνους των σκυθών θέλοντες να μιμηθώσιν Νεόφυτοι ούτοι Βούλ-
γαροι»38, β) είτε ως «βουλγαριστές», όπως στην περίπτωση των ενδοκοινο-
τικών διενέξεων στα Βοδενά39, γ) είτε ως «βουλγαρόφρονες», εφόσον ήταν 
ομοϊδεάτες τους· τους τελευταίους «αρκούντως ενεθάρρυνε» η απαξιωτική 
στάση του Ρώσου πρεσβευτή Ιγνατιέφ που προφασιζόμενος την έλλειψη 
χρόνου με ευγένεια αρνήθηκε να δεχτεί τον ορθόδοξο μητροπολίτη κατά 
την επιδεικτική επίσκεψή του με τους άλλους περιηγητές πρέσβεις στον 
Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη40.  

Σε άλλη επιστολή του προς τον Βοδενών Αγαθάγγελο ο Ιωακείμ 
ανέφερε ότι έθιξε στο βαλή ανάμεσα στα προβλήματα της όμορης μητρό-
πολης και την κατάσχεση της Σχολής «υπό των βουλγάρων»41. Η παύση 

35 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς επίσκοπο Πολυανής Μελέτιο, φ. 191, αρ. 

πρωτ. 646, Θεσσαλονίκη 26 Απριλίου 1875. 

36 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη, φ. 195-198, χ. αρ. 

πρωτ., Θεσσαλονίκη 24 Μαΐου 1875. 

37 Νανάκης, 2007β, σελ. 415. 

38 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη και Ιερά Σύνοδο, 

φ. 14-16, αρ. πρωτ. 183, Θεσσαλονίκη 15 Μαΐου 1874.

39 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη, φ. 138-140, αρ. 

πρωτ. 1507, Θεσσαλονίκη 31 Δεκεμβρίου 1874.

40 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη, φ. 49, αρ. πρωτ. 

550, αρ. διεκ. 246, Θεσσαλονίκη 12 Ιουλίου 1874.

41 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Μητροπολίτη Βοδενών Αγαθάγγελο, φ. 
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της Εφορείας των Σχολείων που αποτελούνταν επί το πλείστον από «Γαρι-
βαλδινούς», όπως ονομάστηκε η αντίθετη στον επιχώριο μητροπολίτη 
μερίδα, ανάγκασε «τους βουλγάρους εις την κατάκτησιν του σχολείου». Ο 
ίδιος ο Ιωακείμ πρότεινε ως ωφελιμότερο μέτρο, για να ησυχάσει η επαρ-
χία, τη μετάθεση του αρχιερέως Αγαθαγγέλου και την αποστολή άλλου 
«ειδότος και την βουλγαρικήν γλώσσαν»42. Η γνώση της «άλλης» γλώσσας 
αναδεικνύεται εν τέλει σε απαραίτητο προσόν ενός ιεράρχη βουλγαρόφω-
νης επαρχίας που δύναται εκτός από την ικανοποίηση του κοινού αισθήμα-
τος να συντελέσει τόσο στην άρση καχυποψίας και παρεξηγήσεων όσο και 
στην αποφυγή επεισοδίων.  

8. Οι «βουλγαρόφωνοι» δεν εντάσσονταν απαραίτητα στην κατηγορία 
των σχισματικών, καθώς πολλοί εξ αυτών είχαν αναφορά στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο, ελλόχευε όμως πάντοτε ο κίνδυνος προσεταιρισμού τους. Η 
απουσία σχισματικού αρχιερέως στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονί-
κης και του Κιλκισίου συντηρούσε σε ύπνωση την εθνική συνείδηση βουλ-
γαρόφωνων επαρχιών που φαινομενικά ησύχαζαν, καθώς με την ενδεχό-
μενη απόσχισή τους θα έχαναν τον μέχρι πρότινος φυσικό προστάτη τους, 
τον Ιωακείμ, έναντι των οθωμανικών αρχών. Ήδη από την πρώτη επιστολή 
του προς τον Πατριάρχη και τη Σύνοδο αναφέρεται στους αρχιερείς της 
«σχισματικής Εξαρχίας» Σκοπίων και Αχριδών· ο τελευταίος μάλιστα κατά 
τη διαμονή του στη Θεσσαλονίκη «εχοροστάτει και ελειτούργει εν τη παρα-
συναγωγή των σχισματικών». Η πρώτη του διαπίστωση ήταν ότι «...και 
αυτής της επαρχίας Θεσσαλονίκης τα πλείστα των περιχώρων κατοικούνται 
υπό Βουλγαροφώνων», οι οποίοι υπόκειντο μέχρι τότε εκτός ολίγων εξαι-
ρέσεων στην ιερά Μητρόπολη. Με την άφιξη όμως σχισματικού αρχιερέως 
οι πάντες θα σκανδαλίζονταν, ενώ οι περισσότεροι θα συντάσσονταν με 
αυτόν43. 

Το κριτήριο της γλώσσας ενδέχεται προς στιγμήν να μην επηρεάζει την 
ένταξή τους στους δύο αντίθετους πόλους, αποτελεί όμως ισχυρό «διπλω-
ματικό χαρτί» στη διάθεση της Εξαρχίας. Επιπλέον επειδή το «ήμισυ περί-
που του χωρίου Νιγκοβάνη συνεφρόνησαν τη σχισματική εξαρχία» αποφά-
σισε να στείλει εφημέριο της εμπιστοσύνης του από τη Μονή Βλατάδων 
«άτε γινώσκοντα την Βουλγαρικήν», για να τους νουθετήσει και να τους 
προτρέψει στην ομόνοια και την επιστροφή στα πάτρια44. Η βουλγαρική 
γλώσσα επιστρατεύεται ως βασικό όπλο στην υπηρεσία της Εξαρχίας, 

127, αρ. πρωτ. 1355, Θεσσαλονίκη 2 Οκτωβρίου 1874. 

42 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη, φ. 139-140 αρ. 

πρωτ. 1507, Θεσσαλονίκη 31 Δεκεμβρίου 1874.

43 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη και Ιερά Σύνοδο, 

φ. 1-2, αρ. πρωτ. 15, Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 1874. 

44 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη και Ιερά Σύνοδο, 

φ. 2-3, αρ. πρωτ. 16, Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 1874. Βλ. Στογιόγλου, 1971, σελ. 327. 
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καθώς ο εκ της Βουλγαρικής Μονής Ζωγράφου Αβέρκιος αναθάρρησε με 
την έλευση των σχισματικών αρχιερέων Αχρίδος και Σκοπίων, τους οποί-
ους συνόδευε, ενώ κατά την ημέρα άφιξής τους περιερχόταν τις οδούς 
«παρακινών τους ομοφρονούντας αυτώ» να σπεύσουν στην προϋπάντησή 
τους. Κατά πληροφορίες του Ιωακείμ μετερχόταν παντοία μέσα και δαπα-
νούσε αρκετά χρήματα «όπως παραπείση τινάς των ενταύθα Βουλγαροφώ-
νων, ίνα συνταχθώσι τη σχισματική εξαρχία»45. Η έλευση της μικτής επιτρο-
πής θα ήταν «το τελευταίον καίριον και δεινόν τραύμα καθ’ ημών εις ό θα 
συντελέσουσι κατά μέγα μέρος οι μυστικοί απόστολοι της εξαρχίας», γι’ 
αυτό ζητούσε ο Ιωακείμ από τους όμορους μητροπολίτες της Μακεδονίας 
να ματαιώσουν με κάθε τρόπο τις ενέργειες «των αποστόλων»46. 

Τη γλωσσική διάσταση του προβλήματος παρουσίασε ο Ιωακείμ σε 
επιστολή του στον βαλή του βιλαετίου Ομέρ Φεϊζή πασά ευρισκόμενος 
σε περιοδεία στην επαρχία του: αν και οι Ορθόδοξοι της Λυγκοβάνης που 
αναγνώριζαν την πνευματική δικαιοδοσία της Μητροπόλεως πλειοψηφού-
σαν, οι σχισματικοί, αν και λιγότεροι, «έχοντες τους παπάδες με το μέρος 
αυτών» κυρίευσαν την εκκλησία μη επιτρέποντας στους Ορθοδόξους να 
εισέλθουν σε αυτήν «ή να αναγνώσωσί τι εις την γλώσσαν αυτών». Στη 
Ζάροβα οι παπάδες με τους κοτζαμπάσηδες ανάγκαζαν τους απλούστε-
ρους να υποκύπτουν στις θελήσεις τους «εναντίον της εαυτών συνειδήσεως 
δι’ απειλών προς εμπρησμόν των οικιών των και προς εκδίωξιν εκ του χωρίου 
και ετέρων τοιούτων πτοούσιν αυτούς μη δυναμένους να εκφρασθώσι ελευ-
θέρως». Μετά το διορισμό του ιερέα Δημητρίου από το χωρίο Μπέροβα 
κατά παράκληση των Ορθοδόξων σε αυτά τα δύο χωρία παρακαλούσε ο 
Ιωακείμ το διοικητή να αποστείλει το Μουδούρη Λαγκαδά αυτοπροσώπως 
σε μια εορτάσιμη ημέρα και να παραγγείλει «εντόνως τοις εναντίοις» να 
μην ενοχλούν τους Ορθοδόξους και τον ιερέα τους και να τους επιτραπεί 
συνάμα η ελευθέρα είσοδος στην εκκλησία «και η εις την γραικικήν γλώσ-
σαν ανάγνωσις»47. 

Σύμφωνα με εκτενή επιστολή του προς τα Πατριαρχεία, στη Θεσσαλο-
νίκη «ιθαγενής βουλγαρισμός» δεν υπήρχε, ενώ όλοι όσοι διέμεναν σε αυτή 
και όσοι αποτελούσαν τη σχισματική «σπείρα» ήταν «επήλυδες» που είχαν 
προσέλθει από τις πέριξ επαρχίες, κυρίως αυτή των Δευρών. Τα 2/3 των 
χωρίων μιλούσαν «αμφοτέρας τας γλώσσας, την ελληνικήν δηλονότι και 
βουλγαρικήν, έχουσιν όμως ως οικογενειακήν και κυριεύουσαν την δευτέ-
ραν ως και πάντες οι ιερείς αυτών». Η επισκοπή Πολυανής άπασα ήταν 

45 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη και Ιερά Σύνοδο, 

φ. 4, αρ. πρωτ. 18, Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 1874.

46 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Μητροπολίτες Μακεδονίας, φ. 13, αρ. πρωτ. 

86, Θεσσαλονίκη 20 Απριλίου 1874.

47 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Ομέρ Φεϊζή πασά, βαλή βιλαετίου Θεσσα-

λονίκης, φ. 60-61, αρ. πρωτ. 705, Δριμήγκλαβα 23 Αυγούστου 1874. 

704 Αθανάσιος Τζιερτζής



«βουλγαρόφωνος», τα περισσότερα χωρία αναγνώριζαν και μνημόνευαν 
τον αρχιερέα τους αλλά αρνούνταν την πληρωμή του δικαιώματός τους. 
Η επαρχία Βοδενών χρησιμοποιούσε την ίδια «γλωσσικήν φωνήν» (δηλ. τη 
βουλγαρική), αλλά αναγνώριζε τον αρχιερέα και του φερόταν με μεγαλύ-
τερο φιλότιμο48. 

Η διείσδυση άλλων ομολογιών
α) Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούσε «ο δαίμων της Ουνίας», αιτία του 

ψυχικού ολέθρου των Ορθοδόξων, που εμφώλευε στο χωριό Γιουντσήδες   
της επισκοπής Καμπανίας49 από τον καιρό του επισκόπου Ιακώβου «διά 
χρηματικάς αιτίας»50. Στα Γιαννιτσά υπήρχε «και του Ουνιτισμού μίασμα», 
καθώς οι ουνιτικές οικογένειες ανέρχονταν σε 30 μαζί με ιερέα εντόπιο 
που πρώτος προ ετών είχε ασπαστεί τα της Ουνίας51. Στις αρχές του 1875 
η Ουνία ενεργούσε «πολυειδώς και εις αποπλάνησιν των ημετέρων»52. Ο 
Ιωακείμ ζητούσε από τις επίσημες αρχές την απομάκρυνση του Ουνίτη 
επισκόπου Ραφαήλ που ενώ έδρευε στην Αδριανούπολη πραγματοποι-
ούσε περιοδείες στην περιοχή53. «Ο παπικός ούτος προσήλυτος», είχε έρθει 
στο παρελθόν, για να επισκεφτεί τους οπαδούς του στις επαρχίες Καμπα-
νίας και Βοδενών και να «δελεάση και σαγηνεύση τη σαγήνη του Παπικού 
προσηλυτισμού» τους «αναστατωμένους Βουλγάρους» στις επαρχίες Πολυ-
ανής και Στρωμνίτσης54. 

β) Στη Μακεδονία δραστηριοποιούνταν και «Απόστολοι Αμερικανοί 
Έλληνες το γένος, ...»55.  Ανάμεσά τους ξεχώριζε και ο εξ Αθηνών ορμώμε-
νος Καλαποθάκης, εκδότης της εφημερίδας «Αστήρ της Ανατολής».

Οι αναφορές στα άλλα θρησκεύματα
Αναφορές γίνονται και στις σχέσεις των Ορθοδόξων με τους πιστούς 

48 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη και Ιερά Σύνοδο, 

φ. 14-16, αρ. πρωτ. 87, Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 1874.

49 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς επίσκοπο Καμπανίας Ιερεμία, φ. 90, αρ. 

πρωτ. 929, Θεσσαλονίκη 11 Οκτωβρίου 1874.

50 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη, φ. 155-157, αρ. 

πρωτ. 217, Θεσσαλονίκη 6 Φεβρουαρίου 1875. 

51 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη, φ. 138-140, αρ. 

πρωτ. 1507, Θεσσαλονίκη 31 Οκτωβρίου 1874.

52 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Μητροπολίτη Ηρακλείας Πανάρετο, φ. 165, 

αρ. πρωτ. 299, Θεσσαλονίκη 20 Φεβρουαρίου 1875.

53 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς επίσκοπο Πολυανής Μελέτιο, φ. 142, αρ. 

πρωτ. 15, Θεσσαλονίκη 4 Ιανουαρίου 1875.

54 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη, φ. 195, Θεσσαλο-

νίκη 24 Μαΐου 1875.

55 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Μητροπολίτη Ηρακλείας Πανάρετο, φ. 165, 

αρ. πρωτ. 299, Θεσσαλονίκη 20 Φεβρουαρίου 1875. Πρβ. Μazower, 2000, σελ. 99.
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δύο άλλων μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών, του ισλαμισμού και του 
ιουδαϊσμού. 

α) Η βίαιη ενίοτε αρπαγή χριστιανής από Οθωμανό προκαλούσε τριγ-
μούς στην τοπική κοινωνία. Οθωμανός που είχε αρπάξει την εκ Δεβρών 
νεάνιδα Δαμιάνα, η οποία είχε παραπεμφθεί στην Πόλη για ασφάλεια, 
απολύθηκε ήδη από τις φυλακές και κατευθυνόταν προς την Κωνσταντι-
νούπολη, ενώ τα αδέλφια της Νόφκος και Στογιάννος παρέμεναν ακόμη 
στη φυλακή. Η είδηση τάραξε όσους ενδιαφέρονταν για τη νεαρή, οι 
οποίοι με αίτησή τους ζητούσαν τη λήψη πιο συντονισμένων μέτρων από 
τα Πατριαρχεία για τη δικαίωση της αδίκως πασχούσης, καθώς διαδόθηκε 
η φήμη προετοιμασίας και δεύτερης αρπαγής της56. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στα σλαβικά ονόματα των παθόντων. 

Η απαγωγή αλλόθρησκης κορασίδας αποτελούσε συνήθη πρακτική 
Οθωμανών που εκμεταλλεύονταν τη θέση ισχύος τους απέναντι σε υποτε-
λείς λαούς, γεγονός που συνήθως δεν έπαιρνε μεγάλες διαστάσεις ύστερα 
από καταγγελία στις τοπικές αρχές και επιστροφή του θύματος στους 
οικείους, αν δεν είχε ασπαστεί ήδη το Ισλάμ. Η αρπαγή όμως Βουλγά-
ρας νεαρής που εξισλαμίστηκε εκουσίως πήρε μεγάλες διαστάσεις με την 
ακόλουθη επανάκτησή της από τους δικούς της χωρίς την προσφυγή στις 
επίσημες τοπικές αρχές αλλά και την ανάμιξη προξένων ξένων Δυνάμεων. 
Ακολούθησε η περιβόητη σφαγή δύο εξ αυτών από μανιασμένο πλήθος 
μουσουλμάνων57. Το γεγονός όχι μόνο κλόνισε τις σχέσεις της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας με τις Μεγάλες Δυτικές Δυνάμεις αλλά οδήγησε στην 
πτώση του Σουλτάνου Αβδούλ Μετζίτ και την ολιγόμηνη διακυβέρνηση 
του Μουράτ Εʹ μέχρι την άνοδο του τελευταίου σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ. 
Ο απόηχος της σφαγής επηρέασε και τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων 
κοινοτήτων, καθώς ήταν έκδηλος ο φόβος μήπως διαταραχθεί η τάξη και 
η ησυχία. Μετά την κηδεία των προξένων επανήλθε η αγορά στους κανο-
νικούς της ρυθμούς και διασκεδάστηκαν σχεδόν τελείως οι φόβοι, με εξαί-
ρεση κάποιους απαισιόδοξους που στη φαντασία τους πλάθονταν σφαγές 
και λεηλασίες. Κατά την εκτίμηση του Ιωακείμ «Οι Οθωμανοί των ημετέ-
ρων μάλλον καταπεπτοημένοι εισί και ούτοι μεν φοβούνται τους ημετέρους, 
οι δε ημέτεροι εκείνους»· και των δύο οι φόβοι ήταν μάταιοι και υπερβολικοί 

εκτός εάν ξεσπούσε εκτάκτως άλλο απροσδόκητο σκάνδαλο58. 

Πάραυτα κατά την τοπική ελληνόφωνη εφημερίδα «Ερμής» καταγρά-

φονται εκούσιοι εξισλαμισμοί τόσο ορθόδοξης νεανίδος στην Υψηλή Πύλη 

56 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Μητροπολίτη Κυζίκου Νικόδημο, φ. 82, αρ. 

πρωτ. 849, Θεσσαλονίκη 30 Σεπτεμβρίου 1874.

57 Βακαλόπουλος, 1980, σελ. 101-169. 

58 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη, φ. 263-264, αρ. 

πρωτ. 570, Θεσσαλονίκη 11 Μαΐου 1876.
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παρά τις θορυβώδεις εκδηλώσεις συγγενών της όσο και ολόκληρης πολυ-
μελούς εβραϊκής οικογένειας στις Σέρρες59. 

β) Αλλά και η καχυποψία μεταξύ Χριστιανών και Εβραίων60 οδηγούσε 
συχνά σε θερμά επεισόδια παρά τις καλές σχέσεις που καλλιέργησε αργό-
τερα με εξέχοντα μέλη της ιουδαϊκής κοινότητας ο μητροπολίτης. Η 
αυτοκτονία ενός Εβραίου μετέτρεψε για δέκατη ημέρα τη Θεσσαλονίκη 
σε «πεδίον ερίδων και διαπληκτισμών μεταξύ Εβραίων και Χριστιανών». 
Η εξαφάνισή του επαύξησε «τον ερεθισμόν του λαού των Ιουδαίων», ενώ 
ακολούθησαν ανυπόστατες κατηγορίες για δολοφονία του από το γείτονά 
του, φήμη που επέτεινε τη γνώμη του «φανατικού Ιουδαϊκού όχλου» και 
την επομένη από το πρωί έως τις δέκα το βράδυ «άπας ο Εβραϊκός λαός 
ήτο επί ποδός περιάγων τας οδούς φωνασκών και μυρίας αράς και απει-
λάς εκσφενδονίζων κατά των Χριστιανών». Οι χριστιανοί «λίαν φρονίμως» 
απείχαν από κάθε ταραχή και αντεκδίκηση. Αλλά την επομένη οι πρόκρι-
τοι της «ημετέρας» κοινότητας με τον πρωτοσύγκελο, επειδή έλειπε ο 
Ιωακείμ σε περιοδεία, έκαναν παραστάσεις στον αντιπρόσωπο του Γενι-
κού διοικητή και τον Αρχιρραβίνο εφιστώντας τους την προσοχή και επιρ-
ρίπτοντάς τους την ευθύνη επεισοδίων, «διότι ενδεχόμενον να αφηνιάσω-
σιν και οι Χριστιανοί όπως οι Ιουδαίοι». Με την εσπευσμένη επάνοδό του 
ο Ιωακείμ έκανε έντονες παραστάσεις αλλά και δέχτηκε εκ μέρους του 
Αρχιρραβίνου και της Εβραϊκής Κοινότητος αντιπροσωπεία που παρακα-
λούσε να συμβουλεύσει ο μητροπολίτης τους «ημετέρους» να μην προβούν 
σε αντεκδικήσεις και επιδεινωθούν τα πράγματα, ομολογώντας ότι στην 
περίσταση αυτή «σφάλει καθ’ ολοκληρίαν ο Εβραϊκός λαός», ενώ υπόσχο-
νταν ότι θα πάρουν όλα τα δυνατά μέτρα, για να καθησυχάσουν το φανα-
τισμό του λαού τους. Όμως η συνέχιση των επιθέσεων και ο επικίνδυνος 
τραυματισμός χριστιανού από Εβραίους εξερέθισε τους «ημετέρους» τόσο 
ώστε παρά τις νουθεσίες και τις αποτροπές του ποιμενάρχη τους ήθελαν να 
επιτεθούν κατά των Εβραίων. Ο Ιωακείμ εξέφραζε την ικανοποίησή του για 
τη στάση των οθωμανικών ανώτερων αρχών, αλλά και τη δυσαρέσκειά του 
κατά των κατώτερων υπαλλήλων και ζαπτιέδων που πεισματικά ενεργού-
σαν εκ προμελέτης «κατά των ημετέρων» δείχνοντάς τους ως ενόχους στις 
μικρές συμπλοκές και διαπληκτισμούς κατά των Ιουδαίων, «διότι κατά το 
κοινόν φρόνημα εδωροδοκήθησαν υπ’ αυτών». Η αγωγή που ασκήθηκε κατά 
του υπό κράτηση Χρήστου Ρήγα και του υιού του φαινομενικά ήταν ιδιω-
τική, αλλά κατά τον Ιωακείμ «όπισθεν αυτής ίσταται ωθούσα τα πράγματα 
άπασα η Εβραϊκή Κοινότης». Κατά τη γνώμη του «Θαύμα πως οι ημέτεροι 
επέδειξαν υπερβάλλουσαν ανοχήν»61. Τελικά επιτεύχθηκε η απαλλαγή του 

59 Εφ. Ερμής 20-6-1875, σελ. 3 και 8-8-1875, σελ. 2. Βλ. Μικέ, 2007. 

60 Μόλχο, 2006. 

61 Α.Ι.Μ.Θ., ό.π., Θεσσαλονίκης Ιωακείμ Έκθεση προς Οικουμενικό Πατριάρχη, φ. 75-78, 
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αδίκως κατηγορηθέντος Χρήστου Ρήγα «ανδρός κατά πάντα αξιοτίμου» με 

τις ενέργειες του Ιωακείμ «από της Ιουδαϊκής φοβεράς πλεκτάνης»62. 

Μολοταύτα ο Ιωακείμ, όταν απεβίωσε ο γηραιός Αρχιρραβίνος, προσ-

κλήθηκε να συμμετέχει στην εκφορά του νεκρού. Επειδή δεν έκρινε καλό 

να δείξει παντελή αδιαφορία σε τέτοια περίσταση έκτακτου και κοινού 

πένθους που κάλυπτε όλη την Κοινότητα, ο Πρωτοσύγκελλος και ο Αρχι-

διάκονός του συνόδευσαν τη νεκρική πομπή από την οικία στη συναγωγή, 

ενώ οι ιερείς της πόλης συγκεντρώθηκαν στη Μητρόπολη και παρατάχθη-

καν μπροστά στην πύλη, την ώρα της διέλευσης63. 

Συμπεράσματα
Σύμφωνα με την οπτική γωνία του Ιωακείμ Γʹ ως αυτόπτη μάρτυρα και 

πρωταγωνιστή στις εξελίξεις στο ευρύτερο γεωγραφικό διαμέρισμα της 

Μακεδονίας που αποτέλεσε πεδίο θρησκευτικών και εθνικιστικών αντα-

γωνισμών, οι θρησκευτικές ταυτότητες της εποχής είναι περιχαρακωμένες, 

όταν πρόκειται για διαφορετικά μιλλέτ, με εξαίρεση τις μονόδρομες μετα-

πηδήσεις από τους υποτελείς προς τον κυρίαρχο οθωμανικό λαό με ακού-

σιο ή εκούσιο εξισλαμισμό. Ως προς τις διακρίσεις στο χριστιανικό κόσμο, 

ξένες ομολογίες, αλλά κυρίως η προσφάτως αναγνωρισθείσα επισήμως 

από την Πύλη Βουλγαρική Εξαρχία, προσπαθούσαν να κερδίσουν οπαδούς 

μέσα από το ποίμνιο των Ορθοδόξων. Οι άοκνες προσπάθειες του Ιωακείμ 

για την προστασία και απρόσκοπτη διαβίωση των πνευματικών του 

τέκνων από τους ξένους αυτούς «εισβολείς» αποτυπώνονται στα σωζό-

μενα κείμενα της εποχής· μονόδρομος για τη σωτηρία τους από θρησκευ-

τικές ή εθνικιστικές σειρήνες, προκλήσεις και απειλές ήταν η αγκάλη της 

Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

•
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επέκταση του καινοτόμου Ηλεκτρονικού Υπολογιστικού Λεξικού 

της Νέας Ελληνικής Γλώσσας – ΒΝΠ ως Διαδικτυακό Πολυμε-

σικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό Φωνολογικής Ενημερότητας πρώτης 

σχολικής ηλικίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Χαριλάου, Νεόφυτος – Γλάρος, Νικόλαος – Γιαγιάτσου, Σοφία. Έλληνες 

λογοτέχνες στο Διαδίκτυο. Η λογοτεχνική συλλογή ΠΟΘΕΓ (www.

potheg.gr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Ταυτότητα και κινηματογράφος

Βατούγιου, Στέλλα & Μπαμπούνης, Χαράλαμπος. Διερεύνηση ταυτοτή-

των στον ελληνικό μεταπολεμικό κινηματογράφο (1950-1970) . . . . . 

Χανιωτάκης, Γιάννης. Κοινωνική και πολιτική οριοθέτηση των σωμάτων 

στον κινηματογράφο: Ταυτότητες φύλου στην Ευδοκία του Αλέξη 

Δαμιανού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Ταυτότητα και μετανάστευση

Αντωνιάδου, Ολυμπία Γ. Λογοτεχνία, διασποροποίηση και συνοροχώ-

ρες: η περίπτωση της ελληνικής λογοτεχνίας της μετοικεσίας στο 

γαλλόφωνο χώρο του 20ού αιώνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Eideneier, Νίκη. Ταυτότητα, λογοτεχνία και γλώσσα ή Μισός αιώνας 

Ελλήνων στη Γερμανία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kamushadze, Maka. Το ζήτημα της εθνικής ταυτότητας των ελλήνων 

μεταναστών στην ελληνική λογοτεχνία: Δημήτρη Χατζή, Το Διπλό 

βιβλίο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Ταυτότητα και μετανάστευση: Διασπορικές ταυτότητες

Μαραγκούλης, Μανώλης. Από την Αλεξάνδρεια του «αίματος» στην Αίγυ-

πτο του Νάσσερ: συνέχειες και ρήξεις στην ταυτότητα της αιγυπτιώ-

τικης παροικίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Παπακυριακού, Μάριος. Τυπολογίες της ελληνικής μετανάστευσης και 

στερεοτυπικές απεικονίσεις των Ελλήνων μεταναστών στην Αίγυ-

πτο στη στροφή του 20ού αιώνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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• Τοπική ταυτότητα και θρησκευτική ετερότητα (18ος-20ός αι.)

Γκλαβίνας, Γιάννης. Ο μουσουλμάνος υπήκοος στις αντιλήψεις των 

φορέων της ελληνικής διοίκησης την περίοδο 1912-1922 . . . . . . . . . . .

Λεοντσίνης, Γεώργιος Ν. Ελληνική ταυτότητα – «ιονική» και «επτανησι-

ακή» ταυτότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Πολιτικές ταυτότητες
• Πολιτικές ταυτότητες στην Ελλάδα του 20ού και του 21ου αι.

Αραμπατζή, Χριστίνα Α. Συσχετισμοί και αλληλεπιδράσεις προσφυγικής 

και πολιτικής ταυτότητας στον απόηχο των δραματικών γεγονότων 

του Διχασμού στη Χαλκιδική . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Καζαμίας, Αλέξανδρος. Το φαινόμενο του «αποευρωπαϊσμού» στις σχέσεις 

Ελλάδας–Ευρωπαϊκής Ένωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Καλογρηάς, Βάιος. Η πολιτικο-ιδεολογική ταυτότητα της εθνικοφροσύ-

νης στην ταραγμένη δεκαετία του ’40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Κοβάνη, Αθηνά. Μεταμορφώσεις της αριστερής πολιτικής ταυτότητας 

από το Μεσοπόλεμο μέχρι τη δικτατορία του 1967 μέσα από αναπα-

ραστάσεις-εικόνες κειμένων της νεοελληνικής πεζογραφίας του 

20ού αιώνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΩΝ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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