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PROGRAMUL CONGRESULUI
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Cel de-al III-lea Congres al Neoeleniștilor din Ţările Balcanice
Elenismul - factor cultural și economic în Balcani (1453-2015):

Limbă, literatură, artă, societate

3-o Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών
Ο ελληνισμός ως πολιτιστικός και οικονομικός παράγοντας στα Βαλκάνια 

(1453-2015):
Γλώσσα, λογοτεχνία, τέχνη, κοινωνία

București, 16-17 octombrie 2015
Βουκουρέστι, 16-17 Οκτωβρίου 2015

Organizatori: 
Departamentul de Filologie Clasică și Neogreacă al Universităţii din 

București
în colaborare cu 

Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române și 
Uniunea Elenă din România.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤO
Τμήμα Κλασικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 

Βουκουρεστίου 
σε συνεργασία με

το Ινστιτούτο Νοτιοανατολικών Σπουδών της Ρουμανικής Ακαδημίας και 
την Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας.

Comitetul de Organizare / ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Președinte / Πρόεδρος Tudor Dinu

Membri / ΜΕΛΗ
Elena Lazăr

Dragoș-Gabriel Zisopol
Margareta S�rschi
�alia Ieronymaki

Ștefan Dumitru
Iuliana Costea
Gina Scarpete
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Comitetul Știinţific / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Președinte / Πρόεδρος 

Konstantinos Dimadis (Universitatea Liberă din Berlin / Ελεύθερο 
Πανεπιστήμιο Βερολίνου)

Membri / ΜΕΛΗ 
Anna Tabaki (Universitatea din Atena / Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Konstantinos Kasinis (Universitatea din Atena / Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Christoforos Charalampakis (Universitatea din Atena / Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Dimitris Stamatopoulos (Universitatea Macedoniei din Salonic / Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας)
Tassos Kaplanis (Universitatea Aristotel din Salonic /Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
Stoyna Poromanska (Noua Universitate Bulgară, So�a / Νέο Βουλγαρικό 

Πανεπιστήμιο Σόφιας)
Nicolae Șerban Tanașoca (Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei 

Române / Ίδρυμα Νοτιοανατολικών Σπουδών της Ρουμανικής Ακαδημίας)
Tudor Dinu (Universitatea din București / Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου)

Κύριος χορηγός / Sponsor principal

 S.C. Best Foods Productions S.R.L. 

Χορηγοί / Sponsori

 Sofmedica S.R.L. 

 Fatrom Aditivi Furajeri S. R. L.

Fundaţia Grigoriade

Εταίροι / Parteneri

 Asociaţia culturală Protagoras

Biblioteca Centrală Universitară

Facultatea de Litere a Universităţii din București

Asociaţia Alumni a Universităţii din București
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PROGRAM / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Lucrările Congresului se vor desfășura în sălile Facultăţilor de Limbi și 
Literaturi Străine și, respectiv, Litere ale Universităţii din București (strada Edgar 
Quinet, 5-7): Biblioteca Facultăţii de Litere (etajul I), am�teatrul Hașdeu și sala 
212 (etajul II), sălile 313, 315, 318, 322, 326 (etajul III). Secretariatul Congresului 
va funcţiona în catedra de �lologie clasică și neogreacă (etajul III).

 
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα διεξαχθούν αντιστοίχως στις αίθουσες 

της Σχολής Ξένων Γλωσσών και Λογοτεχνιών και της Σχολής Γραμμάτων του 
Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου (οδός Edgar Quinet, 5-7): Βιβλιοθήκη της 
Σχολής Γραμμάτων (1ος όροφος), αμφιθέατρο Haşdeu και αίθουσα 212 (2ος 
όροφος), οι αίθουσες 313, 315, 318, 322, 326 (3ος όροφος).

Η Γραμματεία του Συνεδρίου θα λειτουργήσει στην αίθουσα του Τμήματος 
κλασικής και νεοελληνικής φιλολογίας (3ος όροφος).

Vineri, 16 octombrie 2015 / Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015 

8.00 – 9.30 Înscrierea participanţilor / Εγγραφή των συνέδρων 
9.30 – 10.30 Festivitatea de deschidere (Biblioteca Facultăţii de Litere) / 

Εναρκτήρια συνεδρία (Βιβλιοθήκη της Σχολής Γραμμάτων) 
• Saluturi (prorectorul Universităţii din București, prof. dr. Liviu Papadima, 

decanul Facultăţii de Limbi și Literaturii Străine, prof. dr. Liviu Franga, 
președintele Comitetului Știinţi�c al Congresului, prof. dr. Konstantinos 
Dimadis, președintele Comitetului de Organizare a Congresului, conf. dr. Tudor 
Dinu, directorul Institutului de Studii Sud-est Europene al Academiei Române, 
prof. dr. Nicolae-Șerban Tanașoca, președintele Uniunii Elene din România, 
conf. dr. Dragoș Gabriel-Zisopol, ambasadorul Republicii Elene la București, 
Grigorios Vasilokonstantakis, ambasadorul Republicii Cipru la București 
Dimtris Hatziargyrou, sponsorul Congresului Epaminondas Ohonos)

• Prezentarea prof. Yordan Poromanski memoriei căruia îi este dedicat 
congresul de către Velichka Simonova-Grozdeva.

• Χαιρετισμοί (αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, καθηγητής 
Liviu Papadima, κοσμήτορας της Σχολής Ξένων Γλωσσών, καθηγητής Liviu 
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Franga, πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου, καθηγητής 
Κωνσταντίνος Δημάδης, πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, αναπληρωτής 
καθηγητής Tudor Dinu, διευθυντής του Ιδρύματος Νοτιο-Ανατολικών Σπουδών 
της Ρουμανικής Ακαδημίας, καθηγητής Nicolae-Șerban Tanașoca, πρόεδρος 
της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας, αναπληρωτής καθηγητής Dragoș Gabriel-
Zisopol, πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Βουκουρέστι, κ. Γρηγόριος 
Βασιλοκωνσταντάκης, πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βουκουρέστι, 
κ. Δημήτρης Χατζηαργυρού, χορηγός του Συνεδρίου Επαμεινώνδας Όχονος).

• Παρουσίαση της προσωπικότητας του εκλιπόντος τιμωμένου Yordan 
Poromanski από την Velichka Simonova-Grozdeva.

10.30 – 11.00 Pauză / Διάλειμμα 
11.00 – 13.00 Sesiune în plen (Președinte Konstantinos Dimadis) – am¢teatrul 

Hașdeu / Συνεδρία στην ολομέλεια (Πρόεδρος Κωνσταντίνος Δημάδης) – 
αμφιθέατρο Hașdeu 

11.00 – 11.30 Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, Η διδακτική αξιοποίηση του Χρηστικού 
Λεξικού της Νεοελληνικής Γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών / Christophoros 
Christoforos Charalambakis, Valori�carea didactică a Dicţionarului Uzual al 
Limbii Grecești al Academiei din Atena

11.30 – 12.00 Κωνσταντίνος Κασίνης, Οι ελληνικές μεταφράσεις της ξένης 
λογοτεχνίας στην Ρουμανία κατά τον 19ο αιώνα / Konstantinos Kasinis, 
Traducerile grecești din literaturi străine în România secolului XIX 

12.00 – 12.30 Jacques Bouchard, Η ελληνική παιδεία ως παράγοντας της 
ρουμανικής ταυτότητας / Jacques Bouchard, Educaţia greacă, factor al 
identităţii românești

12.30 – 13.00 Discuţii / Συζήτηση 
13.30 – 15. 30 Masa de prânz / Γεύμα (Hotelul Novotel, Calea Victoriei, 37B) 

Lingvistică Ι (Președinte Christophoros Charalambakis) – sala 326
Γλωσσολογία Ι (Πρόεδρος Χριστόφορος Χαραλαμπάκης) – αίθουσα 326

15.30 – 15.50 Stoyna Poromanska, Ο καταλυτικός ρόλος της ελληνικής γλώσσας 
στις πνευματικές εξελίξεις στα Βαλκάνια / Stoyna Poromanska, Rolul de 
catalizator al limbii grecești în evoluţiile spirituale din Balcani 

15.50 – 16.10 Anna Lazarova, Η εικόνα του ελληνισμού στη σύγχρονη βουλγαρική 
γλώσσα / Anna Lazarova, Imaginea elenismului în limba bulgară actuală

16.10 – 16.30 Ștefan Dumitru, Ιδιωματικές όψεις των σχέσεων μεταξύ των 
Ελλήνων και άλλων λαών των Βαλκανίων / Aspecte idiomatice ale relaţiilor 
dintre greci și alte popoare din Balcani 

16.30 – 16.50 Ivana Milojević, Predrag Mutavdžić, Jelena Gaborović, Ιδιωτισμοί σχετικά 
με το μάτι στην ελληνική, σερβική και ρουμανική γλώσσα / Ivana Milojević, Predrag 
Mutavdžić, Jelena Gaborović, Idiotisme referitoare la ochi în greacă, sârbă și română

16.50 – 17.30 Discuţii / Συζήτηση
17.30 – 18.00 Pauză / Διάλειμμα 
Literatură modernă Ι (Președinte Damla Demirözű) – sala 318
Νεότερη λογοτεχνία Ι (Πρόεδρος Damla Demirözű) – αίθουσα 318 



7

15.30 – 15.50 Σοφία Ζερδελή, Η διαβαλκανική διάσταση των πολιτισμικών 
και κοινωνικών αντιλήψεων στο δημοτικό τραγούδι, μια συγκριτική εξέταση 
της παραλλαγής «του Νεκρού Αδελφού» / So�a Zerdeli, Dimensiunea 
interbalcanică a concepţiilor culturale și sociale în poezia populară, o analiză 
comparativă a cântecului «Fratelui Mort»

15.50 – 16.10 Θάλεια Ιερωνυμάκη, Η προεπαναστατική εξυμνητική ποίηση στις 
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και οι όροι διαμόρφωσής της / �alia Ieronymaki, 
Imnurile grecești prerevoluţionare în Principatele Dunărene și condiţiile apariţiei lor

16.10 – 16.30 Andriy Savenko, Ο ποιητής ως προφήτης: τα παράλληλα μοτίβα στα έργα 
του Τ. Σεβτσένκο, Α. Κάλβου και Π. Β. Πέτροβιτς-Νιέγος / Andriy Savenko, Poetul 
profet: motive paralele în operele lui T. Șevcenko, A. Kalvos și P. V. Petrović-Niegoš

16.30 – 16.50 Γιώργος Κωστακιώτης, Οι Παραδουνάβιες Ηγεμονίες στο ελληνικό 
λαϊκό μυθιστόρημα του 19ου αιώνα / Iorgos Kostakiotis, Principatele Dunărene 
în romanul popular grecesc din secolul XIX

16.50 – 17.30 Discuţii / Συζήτηση 
17.30 – 18.00 Pauză / Διάλειμμα 

Iluminism – Fanarioţi Ι (Președinte Nikolaos Mavrelos) – sala 313
Διαφωτισμός – Φαναριώτες Ι (Πρόεδρος Νικόλαος Μαυρέλος) – αίθουσα 313

15.30 – 15.50 Tudor Dinu, Εξοχικές επαύλεις και κιόσκια των Φαναριωτών 
Ηγεμόνων στα περίχωρα του Βουκουρεστίου / Tudor Dinu, Case și chioșcuri 
ale domnilor fanarioţi în împrejurimile Bucureștiului

15.50 – 16.10 Πολυάνθη Γιαννακοπούλου-Τσίγκου, Οι Φαναριώτισσες κατά τον 
18ο και 19ο αιώνα στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες / Polyanthi Iannakopoulou-
Tsinkou, Doamnele fanariote în Ţările Române în secolele XVIII și XIX 

16.10 – 16.30 Αφροδίτη Αθανασοπούλου, Παρατηρήσεις στους δεκαπεντασύλλαβους 
των φαναριώτικων στιχουργημάτων / Afroditi Athanasopoulou, Observaţii 
asupra versurilor fanariote de cincisprezece silabe

16.30 – 16.50 Λίλια Διαμαντοπούλου, Λάμπρου Φωτιάδη: Μονωδία κατά προσωποποιίαν. 
Περί της αυτού νόσου και τελευτής ή βίος Κωνσταντίνου Εμμανουηλίδου του 
Βραγκοβάνου / Lilia Diamantopoulou, Monodie personi�cată. Despre boala și 
sfârșitul sau viaţa lui Constantin Emmanouilidou Brâncoveanu de Lambros Fotiadis

16.50 – 17.30 Discuţii / Συζήτηση 
17.30 – 18.00 Pauză / Διάλειμμα 
Istorie modernă Ι (Președinte Jacques Bouchard) – sala 315
Νεότερη ιστορία Ι (Πρόεδρος Jacques Bouchard) – αίθουσα 315

15.30 – 15.50 Παναγιώτης Μπάρκας, Οι ευεργέτες – η νέα μορφή του οικουμενικού 
ελληνισμού / Panagiotis Barkas, Evergeţii – noua formă de elenism ecumenic

15.50 – 16.10 Βίκυ Καραφουλίδου, Η οικονομική και κοινωνική σημασία του ελληνικού 
στοιχείου στον βαλκανικό χώρο μέσα από τις θεωρήσεις ευρωπαίων στοχαστών κατά 
τα πρώτα χρόνια του Αγώνα της Ανεξαρτησίας / Viky Karafoulidou, Importanţa 
economică și socială a elementului grecesc în spaţiul balcanic prin prisma opiniilor 
gânditorilor europeni în primii ani ai Războiului Grec de Independenţă
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16.10 – 16.30 Υura Konstantinova, Μεταξύ της δικαιοσύνης και της πολιτικής: η 
ελληνική διασπορά στην Ρουμανία και στη Βουλγαρία στα τέλη του 19ου αιώνα 
/ Υura Konstantinova, Între justiţie și politică: diaspora greacă în România și 
Bulgaria la sfârșitul secolului XIX 

16.30 – 16.50 Μιχάλης Σαρράς, Έλληνες στη Ρουμανία. Δίκτυα διαχείρισης και 
εμπορίας σιτηρών (β΄ μισό 19ου αιώνα ) / Michalis Sarras, Grecii în România. 
Reţelele de colectare și comercializare a cerealelor (a doua jumătate a sec. XIX)

16.50 – 17.30 Discuţii / Συζήτηση 
17.30 – 18.00 Pauză / Διάλειμμα 
Istoria bisericii (Președinte Dimitris Stamatopoulos) - sala 322
Εκκλησιαστικά θέματα (Πρόεδρος Δημήτρης Σταματόπουλος) - αίθουσα 322 
15.30 – 15.50 Κωνσταντίνος Πετράκης, Η επιρροή του Αγίου Όρους και του 

αγιορείτικου πολιτισμού στη θρησκευτική ζωή της Μολδοβλαχίας από την 
Άλωση έως τον ιθ΄ αιώνα / Konstantinos Petrakis, In�uenţa Muntelui Sfânt și 
a civilizaţiei athonite asupra vieţii religioase a Ţării Românești și Moldovei de 
la cucerirea Constantinopolului până în secolul XIX

15.50 – 16.10 Μαρία Λίτινα, Η εκπαιδευτική πολιτική του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων κατά τον 19ο αιώνα / Maria Litina, Politica educaţională a 
Patriarhiei Ierusalimului în secolul XIX 

16.10 – 16.30 Ιωάννης Λιάκος, Η Ψαλτική Τέχνη, ένας συνδετικός πολιτισμικός 
κρίκος των Βαλκανίων κατά τον ιθ΄ αιώνα / Ioannis Liakos, Arta psaltică, o 
verigă de legătură în Balcani în secolul XIX 

16.30 –16.50 Σέβη Μαζέρα, Ιάκωβος αρχιερεύς: το μελοποιητικό και κωδικογραφικό 
του έργο ως συνδετικός κρίκος του ελληνισμού στα Βαλκάνια κατά τον 17ο 
αιώνα / Sevi Mazera, Iakovos arhiereul: opera muzicală și de codi�care ca verigă 
de legătură a elenismului în Balcani în secolul XVII 

16.50 – 17.30 Discuţii / Συζήτηση 
17.30 – 18.00 Pauză / Διάλειμμα 
18.00 Lansarea cărţii Bucureștiul fanariot, volumul I, de Tudor Dinu; vorbesc 

Jacques Bouchard și Konstantinos Kasinis (librăria Humanitas Cișmigiu, 
Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 38) 

Ο Jacques Bouchard και ο Κωνσταντίνος Κασίνης παρουσιάζουν το βιβλίο 
του Tudor Dinu Το Βουκουρέστι των Φαναριωτών, 1ος τόμος (βιβλιοπωλείο 
Humanitas Cișmigiu, λεωφόρος Regina Elisabeta, αρ. 38) 

SÂMBĂTĂ, 17 OCTOMBRIE 2015 / ΣΑΒΒΑΤΟ, 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

Lingvistică ΙΙ (Președinte Stoyna Poromanska) – sala 326
Γλωσσολογία ΙΙ (Πρόεδρος Stoyna Poromanska) – αίθουσα 326
9.00 – 9.20 Tsvetana Mandzhukova, Λεξιλογικές – σημασιολογικές ιδιότητες των 

ελληνικών λέξεων στις διαλέκτους της Ροδόπης στην βουλγαρική γλώσσα / 
Tsvetana Mandzhukova, Caracteristici lexicale – semantice ale cuvintelor 
grecești din dialectele bulgare din zona munţilor Rodopi

9.20 – 9.40 Nataliya Sotirova-Milcheva, Υβριδικοί σχηματισμοί με ελληνική ρίζα 
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και βουλγαρική κατάληξη / Nataliya Sotirova-Milcheva, Cuvinte hibride cu 
rădăcină greacă și desinenţă bulgară

9.40 – 10.00 Desislava Yordanova-Petrova, Τα υποκοριστικά της ελληνικής και 
της βουλγαρικής - ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις / Desislava Yordanova-
Petrova, Diminutivele în greacă și bulgară – eventuale in�uenţe reciproce

10.00 – 10.20 Anka Rađenović, Η άποψη και ο χρόνος στην εκμάθηση της Νέας 
Ελληνικής ως ξένης γλώσσας / Anka Rađenović, Aspectul și timpul în învăţarea 
limbii neogrecești ca limbă străină

10.20 – 11.00 Discuţii / Συζήτηση 
11.00 – 11.30 Pauză / Διάλειμμα 
Lingvistică / Traductologie (Președinte Konstantinos Kasinis) – sala 326
Γλωσσολογία / Μεταφραστικά (Πρόεδρος Κωνσταντίνος Κασίνης) – αίθουσα 326 
11.30 – 11.50 Ana Elaković – Nenadović, Ελληνικές λέξεις στην επική δημιουργία 

του Π. Β. Π. Νιέγκος / Ana Elaković – Nenadović, Cuvinte grecești în creaţia 
epică a lui P. V. P. Niegoš 

11.50 – 12.10 Velichka Simonova-Grozdeva, Ο Βούλγαρος νεοελληνιστής Yordan 
Poromanski στον καθρέφτη της μετάφρασης / Velichka Simonova-Grozdeva, 
Neoelenistul bulgar Yordan Poromanski în oglinda traducerii

12.10 – 12.30 Damla Demirözű, Η μετάφραση της νεοελληνικής λογοτεχνίας στα 
τουρκικά / Damla Demirözű, Traducerea literaturii neogrecești în turcă

12.30 – 12.50 Diana Cărburean, Τα μεταφραστικά δάνεια στη ρουμανική νομική 
ορολογία – η επιρροή της ελληνικής γλώσσας / Diana Cărburean, Termeni 
împrumutaţi în terminologia juridică românească – in�uenţa limbii grecești

12.50 – 13.30 Discuţii / Συζήτηση 
13.30 – 15.00 Masa de prânz / Γεύμα (Hotelul Novotel, Calea Victoriei, 37B)

Literatură modernă ΙΙ (Președinte Andriy Savenko) – sala 318
Νεότερη λογοτεχνία ΙΙ (Πρόεδρος Andriy Savenko) – αίθουσα 318

9.00 – 9.20 Νικόλαος Μαυρέλος, Ο „Αρχιδιάβολος” στο μπουντουάρ: από τον 
Μακιαβέλι στον Ρωσσέτη / Nikolaos Mavrelos, „Arhidiavolul” în budoar: de 
la Machiavelli la Rossetti 

9.20 – 9.40 Saša Đorđević, Η βαλκανική πραγματικότητα μέσα από τον ελληνικό 
σατιρικό Τύπο: Η περίπτωση των Εμμανουήλ Ροΐδη και Γεωργίου Σουρή / Saša 
Đorđević, Realitatea balcanică în presa satirică greacă: cazul lui Emmanouil 
Roidis și Georgios Souris

9.40 – 10.00 Mariya Hristova, Περί του Βουλγαροκτόνου και του καιρού του. 
Μύθος και ιστορία στα μυθιστορήματα της Πηνελόπης Δέλτα Για την πατρίδα 
και Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου / Mariya Hristova, Despre Vasile II 
Bulgaroctonul și epoca lui. Mit și istorie în romanele lui Pinelopi Delta Pentru 
patrie și În vremea Bulgaroctonului

10.00 – 10.20 Θανάσης Β. Κούγκουλος, Το αντιστασιακό τραγούδι της περιόδου 1940 
– 1944. Ζητήματα ποιητικής και ιδεολογίας / �anasis V. Kougoulos, Cântecele 
partizanilor din perioada 1940 – 1944. Chestiuni de poetică și ideologie
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10.20 – 11.00 Discuţii / Συζήτηση 
11.00 – 11.30 Pauză / Διάλειμμα 

Literatură modernă ΙΙΙ (Președinte Manolis Varvounis) – sala 318
Νεότερη λογοτεχνία ΙΙΙ (Πρόεδρος Μανόλης Βαρβούνης) – αίθουσα 318 

11.30 – 11.50 Ιωάννης Δεληγιάννης, Η βαλκανική ταυτότητα στην εργογραφία 
του Μενέλαου Λουντέμη / Ioannis Deligiannis, Identitatea balcanică în opera 
lui Menelaos Ludemis

11.50 – 12.10 Μαρία Δημάση, Αχμέτ Νιζάμ, Ταυτότητα/ες του εθνικά και 
θρησκευτικά «άλλου» στο διήγημα Bir Çocuk Aleko υπό το πρίσμα του ιστορικού 
και αφηγηματικού χωρο-χρόνου: δια-πολιτισμική αποδοχή ή ρήξη; / Maria Dimasi, 
Ahmed Nizam, Identitate/identităţi etnice și religioase ale «celuilalt» în nuvela Bir 
Çocuk Aleko prin prisma cronotopului istoric și narativ: acceptare interculturală 
sau ruptură?

12.10 – 12.30 Κατερίνα Μουστακάτου, Ταξιδεύοντας ... στα Βαλκάνια / Katerina 
Moustakatou, Călătorind ... în Balcani

12.30 – 12.50 Milena Jovanović, Vojkan Stojičić, Νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία 
της ελληνικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου / Milena Jovanović, 
Vojkan Stojičić, Noi abordări în predarea literaturii grecești la Universitatea din 
Belgrad 

12.50 – 13.30 Discuţii / Συζήτηση 
13.30 – 15.00 Masa de prânz / Γεύμα (Hotelul Novotel, Calea Victoriei, 37B)

Imagini ale luptei de eliberare de dinainte de revoluţia greacă (Președinte 
Tassos Kaplanis) – sala 212
Εικόνες προεπαναστατικής εθνεγερσίας (Πρόεδρος Τάσος Καπλάνης) – αίθουσα 212 

9.00 – 9.20 Χρήστος Αποστολόπουλος, Νέα αρχειακά τεκμήρια για τον Ιάκωβο 
Βασιλικό / Christos Apostolopoulos, Noi date de arhivă despre Despot Vodă 

9.20 – 9.40 Δημήτριος Κουντουρής, Η απελευθερωτική δράση του μητροπολίτη 
Τυρνόβου Διονυσίου Ράλλη / Dimitrios Kountouris, Lupta de eliberare condusă 
de mitropolitul de Târnovo Dionysios Rallis

9.40 – 10.00 Πολύδωρος Γκοράνης, Ευανθία Νικολαΐδου, Η εικόνα των Ελλήνων 
στο Βασίλειο των Σλάβων του Μάβρο Ορμπίνι: Μια ερμηνευτική σκιαγράφηση 
– προσέγγιση σε ένα έργο του Μπαρόκ του σλαβισμού των αρχών του 17ου 
αιώνα / Polydoros Goranis, Evanthia Nikolaidou, Imaginea grecilor în „Regatul 
Slavilor” de Mavro Orbini: o tentativă de interpretare – abordarea unei opere a 
literaturii slave a barocului de la începutul secolului XVII 

10.00 – 10.30 Discuţii / Συζήτηση 
11.00 – 11.30 Pauză / Διάλειμμα 
Literatura cretană de apogeu (Președinte ©eodosis Pylarinos) – sala 212
Κρητική λογοτεχνία της ακμής (Πρόεδρος Θεοδόσης Πυλαρινός) – αίθουσα 212 

11.30 – 11.50 Μαριάννα Παφίτη, Από την Pastorella του Marino στην κρητική 
Βοσκοπούλα: Ειδολογικές μεταμορφώσεις στην ιστορία της ευρωπαϊκής 
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ποιμενικής ποίησης / Marianna Pa�ti, De la Pastorella de Marino la Păstoriţa 
cretană: metamorfoze de specie în istoria poeziei pastorale europene

11.50 – 12.10 Τάσος Καπλάνης, Από τον Ερωτόκριτο στο Filerot: συγκλίσεις, αποκλίσεις 
και μελλοντικές προοπτικές στην έρευνα των νεοελληνικών και ρουμανικών λαϊκών 
λογοτεχνικών βιβλίων / Tassos Kaplanis, De la Erotocrit la Filerot: convergenţe, 
divergenţe și perspective în studiul cărţilor populare neogrecești și românești

12.10 – 12.30 Margareta S�rschi, Η τύχη του Ερωτόκριτου στις ρουμανικές 
μεταφράσεις / Margareta S�rschi, Soarta Erotocritului în traducerile românești

12.30 – 13.00 Discuţii / Συζήτηση 
13.30 – 15.00 Masa de prânz / Γεύμα (Hotelul Novotel, Calea Victoriei, 37B)

Iluminism – Fanarioţi ΙΙ (Președinte Tudor Dinu) – sala 313
Διαφωτισμός – Φαναριώτες ΙΙ (Πρόεδρος Tudor Dinu) – αίθουσα 313 
9.00 – 9.20 Ρομίνα Τσακίρη, Η παρουσία των Ελλήνων στα Βαλκάνια κατά τον 18ο 

αι. μέσα από το αρχείο του Βενετού Βαΐλου της Κωνσταντινούπολης / Romina 
Tsakiri, Prezenţa grecilor în Balcani în secolul XVIII în lumina arhivei bailului 
venţian la Constantinopol

9.20 – 9.40 Μαρία Χουλιάρα, Το άνοιγμα του Ευγένιου Βούλγαρη στην κοινωνία 
και στη σύγχρονή του πραγματικότητα μέσα από τα έργα του Σχεδίασμα περί 
της ανεξιθρησκείας και Αδολεσχία Φιλόθεος / Maria Chouliara, Deschiderea 
lui Evgenios Voulgaris către societate și realitatea contemporană în operele 
Schiţă despre toleranţă și Poliloghia iubitorilor de Dumnezeu

9.40 – 10.00 Γεωργία Κατσέλου, Η Γραμματική της φυσικής γλώσσας του 
Δημητρίου Καταρτζή. Ο Δημήτριος Καταρτζής ως φορέας των ιδεών του 
διαφωτισμού στο χώρο της Βλαχίας. Η συμβολή της Γραμματικής του στην 
πνευματική αφύπνιση του γένους και η περιγραφή του ελληνικού ρηματικού 
συστήματος / Georgia Katselou, Gramatica limbii naturale a lui Dimitrios 
Katartzis. Dimitrios Katartzis purtător al ideilor Iluminismului în Ţara 
Românească. Contribuţia Gramaticii sale la redeşteptarea neamului grec şi 
descrierea sistemului verbal grecesc

10.00 – 10.20 Βασιλική Τζώγα, Ο ιατροφιλόσοφος Μιχαήλ Χρισταρής (1773–
1851) και ο Φαναριώτης Ιακωβάκης Ρίζος-Νερουλός (1778–1849): Δύο φορείς 
των ιδεών του Νεοελληνικού Διαφωτισμού στο χώρο των Παραδουνάβιων 
Ηγεμονιών κατά τα τέλη του ΙΗ΄ και τις αρχές του ΙΘ΄ αιώνα / Vasiliki 
Tzioga, Iatro�losoful Mihail Christaris (1773–1851) și fanariotul Iakovakis 
Rizos-Neroulos (1778–1849): doi purtători ai ideilor iluminismului neogrecesc 
în Principatele Dunărene la sfârșitul veacului XVIII și începutul secolului XIX

10.20 – 11.00 Discuţii / Συζήτηση 
11.00 – 11.30 Pauză / Διάλειμμα 

Iluminism – Fanarioţi ΙΙΙ (Președinte Lilia Diamantopoulou) – αίθουσα 313
Διαφωτισμός – Φαναριώτες ΙΙΙ (Πρόεδρος Λίλια Διαμαντοπούλου) – αίθουσα 313 

11.30 – 11.50 Δέσποινα Μιχάλαγα, Φώτιος Λαμπίρης, Ο Ρήγας Φεραίος στην 
αλληλογραφία της Αστυνομίας της Τεργέστης / Despina Mihalaga, Fotios 
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Lampiris, Rigas din Velestino în corespondenţa poliţiei din Trieste 
11.50 – 12.10 Δημοσθένης Στρατηγόπουλος, Το Χρονικό του Νεοφύτου Μαυρομάτη. 

Συμβολή στη Νεοελληνική Ιστοριογραφία του 18ου αι. / Dimosthenis Stratigopoulos, 
Cronica lui Neofytos Mavromatis. Contribuţie la istoriogra�a greacă a secolului XVIII

12.10 – 12.30 Αλέξανδρος Κατσιγιάννης, Συμβουλές σε έναν νέο ποιητή-πρίγκιπα: 
το ανέκδοτο Δοκίμιον περί ποιήσεως (1825) του Παναγιώτη Κοδρικά στον 
Δημήτριο Μουρούζη. Πρόδρομη ανακοίνωση / Alexandros Katsigiannis, 
Sfaturi către un tânăr poet-principe: Eseul inedit despre poezie (1825) al lui 
Panagiotis Kodrikas către Dimitrios Mourouzis. O primă abordare 

12.30 – 12.50 Ηλίας Τεμπέλης, Λυδία Πετρίδου, Η αναβίωση της κλασικής 
αρχαιότητας και η επίδραση του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού στους διαλόγους 
του Νεόφυτου Δούκα Περί ευδαιμονίας (Βουκουρέστι 1816) / Ilias Tempelis, 
Lydia Petridou, Renașterea antichităţii clasice și in�uenţa Iluminismului 
european în dialogurile lui Neofytos Doukas Despre fericire (București, 1816)

12.50 – 13.30 Discuţii / Συζήτηση 
13.30 – 15.00 Masa de prânz / Γεύμα (Hotelul Novotel, Calea Victoriei, 37B)
Iluminism – Fanarioţi ΙV (Președinte Lia Brad-Chisacof) – sala 313
Διαφωτισμός – Φαναριώτες ΙV (Πρόεδρος Lia Brad-Chisacof) – αίθουσα 313
15.00 – 15.20 Dragomira Valtcheva, Το περιοδικό Λιουμποσλόβιε: μετάφραση του 

Διαφωτισμού στα βουλγαρικά / Dragomira Valtcheva, Revista Liuboslovie: 
traducerea Iluminismului în bulgară

15.20 – 15.40 Petre Rodica, Ελληνο-ανατολικός ή δυτικός πολιτισμός, το δίλημμα 
των Ρουμάνων ρομαντικών πεζογράφων του 19ου αιώνα / Petre Rodica, 
Civilizaţie greco-orientală sau occidentală, dilema prozatorilor romantici 
români din secolul XIX

15.40 – 16.00 Discuţii / Συζήτηση
Istorie modernă ΙΙ (secolele XIX-XX) (Președinte Konstantinos Dimadis) – 
sala 315
Νεότερη ιστορία ΙΙ (19ΟΣ – 20ΟΣ αι.) (Πρόεδρος Κωνσταντίνος Δημάδης) – 
αίθουσα 315 
9.00 – 9.20 Ștefan Petrescu, Οι Έλληνες και το ζήτημα των Εβραίων στη Ρουμανία τον 

19ο αιώνα / Ștefan Petrescu, Grecii și chestiunea evreiască în România secolului XIX
9.20 – 9.40 Ελεονώρα Ναξίδου, Ο Μαργαρίτης Δήμιτσας και η Αρχιεπισκοπή της 

Αχρίδας ως ισχυρόν του ελληνισμού προπύργιον στη Μακεδονία / Eleonora 
Naxidou, Margaritis Dimitsas și arhiepiscopia de Ohrid bastion puternic al 
elenismului în Macedonia

9.40 – 10.00 Γεώργιος Δ. Παναγόπουλος, Βυζάντιο, Ελληνισμός και βουλγαρική 
εθνική κίνηση στην ιστοριοσοφική σκέψη του Κονσταντίν Λεόντιεφ: Νεωτερική 
εθνική αρχή εναντίον Ορθόδοξης οικουμένης / Georgios D. Panagopoulos, 
Bizanţ, elenism și mișcare naţională bulgară în gândirea istoriogra�că a lui 
Konstantin Leontiev: principiu etnic modern versus oecumenă ortodoxă 

10.00 – 10.20 Δημήτρης Σταματόπουλος, Ο Konstantin Leont’ev και το Κρητικό 
ζήτημα: όψεις της Μεγάλης Ιδέας από την πλευρά του ρωσικού οριενταλισμού 
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/ Dimitris Stamatopoulos, Konstantin Leontiev și chestiunea cretană: aspecte 
ale Marii Idei din punctul de vedere al orientalismului rusesc

10.20 – 11.00 Discuţii / Συζήτηση 
11.00 – 11.30 Pauză / Διάλειμμα 
Istorie modernă ΙΙΙ (Πρόεδρος Predrag Mutavdžić) – sala 315
Νεότερη ιστορία ΙΙΙ (Πρόεδρος Predrag Mutavdžić) – αίθουσα 315 
11.30 – 11.50 Αναστασία Τσαπανίδου, Πρόσωπα και προσωπεία στην αυλή του 

Αβδούλ-Χαμίτ ΙΙ. Ο ελληνικός, οθωμανικός και δυτικός λόγος του Σπυρίδωνα 
Μαυρογένη Πασά / Anastasia Tsapanidou, Personaje și măști la curtea lui Abdul-
Hamid II. Discursul grecesc, otoman și occidental al lui Spyridon Mavrogenis pașa 

11.50 – 12.10 Παύλος Βασιλειάδης, Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940-1941 
μέσα από το ρουμανικό τύπο / Pavlos Vasiliadis, Războiul greco-italian din 
1940-1941 re�ectat în presa românească

12.10 – 12.30 Oana Barbălată, Το 1948 στην ιστορία του ελληνισμού στο 
Βουκουρέστι / Oana Barbălată, Anul 1948 în istoria elenismului din Bucureşti

12.30 – 12.50 Χριστίνα Φ. Βαμβούρη-Δημάκη, Βασίλης Μεσσής, Η 
Τέταρτη Εξουσία στην μετεμφυλιακή Ελλάδα ως παράγοντας όξυνσης 
της ψυχροπολεμικής αντιπαλότητας στα Βαλκάνια: Η περίπτωση του 
επαναπατρισμού των πολιτικών προσφύγων / Christina F. Vamvouri-Dimaki, 
Vasilis Messis, Cea de-a patra putere în Grecia de după războiul civil, factor al 
acutizării Războiului Rece în Balcani: cazul repatrierii refugiaţilor politici

Istorie modernă ΙV - Balcanii (Președinte Elena Lazăr) – sala 315
Νεότερη ιστορία ΙV - Βαλκάνια (Πρόεδρος Elena Lazăr) – αίθουσα 315 

15.00 – 15.20 Μιχαήλ Παλάγκας, Τα σχολεία των Βλάχων της Γρεβενιώτικης 
Πίνδου. Ελληνόφρονες και ρουμανίζοντες (1859-1913) / Mihail Palangas, 
Școlile aromânilor de la Grevena în Pind. Grecomani și româno�li (1859-1913)

15.20 – 15.40 Χριστίνα Πετροπούλου, Zdravka Mihaylova, Από τον ορθόδοξο 
βαλκάνιο πραματευτή στον σύγχρονο επιχειρηματία. Η σημερινή ελληνική 
παρουσία στη Βουλγαρία: μια ανθρωπολογική προσέγγιση / Christina Petropoulou, 
Zdravka Mihaylova, De la negustorul ortodox din Balcani la omul de afaceri 
contemporan. Prezenţa greacă actuală în Bulgaria: o abordare antropologică

15.40 – 16.00 Μιχάλης Τσιανίκας, Μαρία Παλακτσόγλου, Μαρία Σιαλής, Katherine 
Sutcli«e, Blogging: Σύχρονες επικοινωνίες στη βαλκανική μετανάστευση / 
Michalis Tsianikas, Maria Palaktsoglou, Maria Sialis, Katherine Sutcli«e, 
Blogging: Moduri actuale de comunicare în rândul imigraţiei balcanice

16.00 – 16.20 Θεοδόσης Πυλαρινός, Βουκουρέστι – Αθήνα – Κάιρο – Κύπρος 
– Λουντ: Αντώνης Μυστακίδης (Μεσεβρινός), ένας πολύπλαγκτος Βαλκάνιος 
/ �eodosis Pylarinos, București – Atena – Cairo – Cipru – Lund: Antonis 
Mystakidis (Mesevrinos), un Balcanic greu încercat

16.20 – 17.00 Συζήτηση / Discuţii

Patrimoniu cultural (Președinte Panagiotis Barkas) – sala 322
Πολιτιστική κληρονομιά (Πρόεδρος Παναγιώτης Μπάρκας) – αίθουσα 322
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9.00 – 9.20 Νίκος Ρουμπής, H αξιοποίηση του πολιτισμού στη διδασκαλία των 
ξένων γλωσσών και η εφαρμογή της σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον / Nikos 
Roubis, Valorizarea civilizaţiei în predarea limbilor străine și aplicarea ei într-
un mediu intercultural 

9.20 – 9.40 Δημήτριος Ρούμπος, Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού 
πολιτισμού ως μέσο διαμόρφωσης πολιτιστικής πολιτικής της Ελλάδας 
/ Dimitrios Roumbos, Avantajele comparative ale civilizaţiei grecești ca 
modalitate de conturare a politicii culturale a Greciei 

9.40 – 10.00 Ιωάννης Σαργιαννίδης, Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος-Πέπελης / Ioannis 
Sargiannidis, Sfânta Mănăstire Sfânta Treime - Pepeli

10.00 – 10.20 Μ. Γ. Βαρβούνης, Ο καθηγητής Γ. Α. Μέγας και η λαογραφική μελέτη 
της ελληνικής και βαλκανικής λαϊκής αρχιτεκτονικής / M. G. Varvounis, Profesorul 
G.A. Megas și studiul etnogra�c al arhitecturii populare grecești și balcanice

10.20 – 11.00 Discuţii / Συζήτηση 
11.00 – 11.30 Pauză / Διάλειμμα 

Cercetare și predare (Președinte Dragomira Valtcheva) – sala 322
 Έρευνα και διδασκαλία (Πρόεδρος Dragomira Valtcheva) – αίθουσα 322

11.30 – 11.50 Lia Brad Chisacof, Μέθοδοι έρευνας, παρελθόν και μέλλον στις 
νεοελληνικές σπουδές / Lia Brad Chisacof, Metode de cercetare, trecut și viitor 
în studiile neoelene

11.50 – 12.10 Αγγελική Μουζακίτη, Η προβολή της ελληνικής γλώσσας και 
ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού στα λογοτεχνικά περιοδικά και τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης του Ιασίου από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 μέχρι 
σήμερα: Μια πρώτη προσέγγιση / Angeliki Mouzakiti, Promovarea limbii, 
istoriei și civilizaţiei grecești în revistele literare și în mijloacele de informare în 
masă din Iași de la începutul anilor nouăzeci și până astăzi: o primă abordare

12.10 – 12.30 Ευανθία Παπαευθυμίου, Η Ελληνική Γλώσσα στο Ιάσιο: παρόν και 
μέλλον / Evanthia Papae¬hymiou, Limba greacă la Iași: prezent și viitor

12.30 – 12.50 Tarek Radwan, Η αναβίωση του Ελληνισμού στην Μέση Ανατολή 
και οι εμπειρίες των Βαλκανικών χωρών ως πετυχημένο παράδειγμα / Tarek 
Radwan, Renașterea elenismului în Orientul Mijlociu și experienţele ţărilor 
balcanice – exemple de succes 

18.00 - Lansarea unui album cu documente ale Mavrocordaţilor, vorbesc 
Claudiu Turcitu și Tudor Dinu – holul Facultăţii de Litere

Παρουσίαση λευκώματος με έγγραφα των Μαυροκορδάτων, ομιλούν οι 
Claudiu Turcitu και Tudor Dinu – προθάλαμος της Σχολής Γραμμάτων

20.00 – Cină festivă / Αποχαιρετιστήριο δείπνο (Hotelul Novotel, Calea Victoriei, 37B) 

LISTA PARTICIPANŢILOR / ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ 

Apostolopoulos Christos (Ministerul de Externe al Republicii Elene / Υπουργείο Εξωτερικών 
της Ελληνικής Δημοκρατίας), chrisap@hol.gr

Athanasopoulou Afroditi (Universitatea Ciprului / Πανεπιστήμιο Κύπρου), afroditi@ucy.ac.cy
Barbălată Oana (Arhivele Naţionale ale României / Εθνικά Αρχεία της Ρουμανίας),  

oana_barbalata@yahoo.com
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Barkas Panagiotis (Universitatea din Gyrokastër / Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου), 
panajotbarka@yahoo.gr

Bouchard Jacques (Universitatea din Montreal / Πανεπιστήμιο του Μοντρεάλ),  
jacques.iacchos@gmail.com

Brad-Chisacof Lia (Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române / Ίδρυμα 
Νοτιοανατολικών Σπουδών της Ρουμανικής Ακαδημίας), lia.chisacof@rhul.ac.uk

Cărburean Diana (Universitatea din București / Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου),  
diana.carburean@yahoo.ro

Charalambakis Christophoros (Universitatea din Atena / Πανεπιστήμιο Αθηνών), 
 ccharala@phil.uoa.gr

Chouliara Maria (Universitatea Democrit din Tracia / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), 
m.xouliara@yahoo.gr

Deligiannis Ioannis (Universitatea Peloponezului / Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου),  
deli_giannis@hotmail.com

Demirözű Damla, (Universitatea din Istanbul / Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης), 
ddemirozu@hotmail.com

Diamantopolou Lilia (Universitatea din Viena / Πανεπιστήμιο Βιέννης), 
 lilia.diamantopoulou@univie.ac.at

Dimadis Konstantinos (Universitatea Liberă din Berlin / Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου), 
dimadis@zedat.fu-berlin.de

Dimasi Maria (Universitatea Democrit din Tracia / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), 
mdimasi@bscc.duth.gr 

Dinu Tudor (Universitatea din București / Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου),  
t_dinu@yahoo.com 

Đorđević Saša (Universitatea din Belgrad / Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου),  
shva04@yahoo.com

Dumitru Ștefan (Universitatea Naţională de Apărare Carol I București / Εθνικό 
Πανεπιστήμιο Άμυνας Βουκουρεστίου), stephanosrom@yahoo.com

Elaković – Nenadović Ana (Universitatea din Belgrad / Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου),  
aelakovic@yahoo.com

Gaborović Jelena (Universitatea din Belgrad / Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου)
Giannakopoulou-Tsigkou Polyanthi (Colegiul din Atena / Κολλέγιο Αθηνών), 

ptsigou@yahoo.com
Goranis Polydoros (Universitatea din Belgrad / Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου),  

virgilious@hotmail.com
Hristova Mariya (Universitatea din Blagoevgrad / Πανεπιστήμιο Μπλαγκόεβκραντ), 

marichrisster@gmail.com
Ieronymaki �alia (Universitatea din București / Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου), 

 thaliero@hotmail.com
Jovanović Milena (Universitatea din Belgrad / Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου), 

 milenamjovanovic@gmail.com
Kaplanis Tassos (Universitatea Aristotel din Salonic / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης), tassoskaplanis@lit.auth.gr
Karafoulidou Viky (Universitatea Aristotel din Salonic / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης), vkarafou@lit.auth.gr
Kasinis Konstantinos (Universitatea din Atena / Πανεπιστήμιο Αθηνών), conkasin@phil.uoa.gr
Katselou Georgia (Universitatea din So�a / Πανεπιστήμιο της Σόφιας), gkatselou@hotmail.com
Katsigiannis Alexandros (Universitatea Cretei / Πανεπιστήμιο Κρήτης),  
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alexanderkatsigiannis@gmail.com
Konstantinova Yura (Institutul de Studii Balcanice al Academiei Bulgare de Știinţe 

/ Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών), 
yura.konstantinova@abv.bg

Kostakiotis Iorgos (Institutul Naţional de Limbi și Culturi Orientale din Paris / 
Εθνικό Ινστιτούτο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών Παρισίου (INALCO),  
georges.kostakiotis@yahoo.fr

Kougoulos �anasis (Universitatea din Edirne / Πανεπιστήμιο Αδριανούπολης),  
a.kougkoulos@gmail.com

Kountouris Dimitrios (Înalta Academie Ecleziastică Vellas din Ioannina / Ανωτάτη 
Εκκλησιαστική Ακαδημία „Βελλάς” Ιωαννίνων) 

Lampiris Fotios (Ministerul Ordinii Publice și Protecţiei Cetăţeanului din Grecia / Υπουργείο 
Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της Ελλάδος), ̄ abiris@yahoo.gr

Lazarova Anna (Universitatea din So�a / Πανεπιστήμιο της Σόφιας),  
anna.lazarova@gmail.com

Lazăr Elena (Editura Omonia, București / Εκδόσεις Ομόνοια στο Βουκουρέστι), 
edituraomonia1991@gmail.com

Liakos Ioannis (Înalta Academie Ecleziastică Vellas din Ioannina / Ανωτάτη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία „Βελλάς” Ιωαννίνων), giannisliakos@gmail.com

Litina Maria (Arhiva Istorică și Paleogra�că a Fundaţiei Culturale a Băncii Naţionale a Greciei / 
Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης), 
mlitina@yahoo.com

Mandzhukova Tsvetana (Universitatea din Veliko Târnovo / Πανεπιστήμιο Μεγάλου 
Τυρνόβου), tsveti_mandzhukova@abv.bg

Mavrelos Nikolaos (Universitatea Democrit din Tracia / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), 
nmavrelo@helit.duth.gr

Messis Vasilis (Universitatea din Atena / Πανεπιστήμιο Αθηνών), vasmessis@gmail.com
Michalaga Despina (Universitatea din Atena / Πανεπιστήμιο Αθηνών), dsmich@theol.uoa.gr 
Mihaylova Zdravka (So�a, Bulgaria / Σόφια, Βουλγαρία), zdramih@abv.bg
Milojević Ivana (Universitatea din Belgrad / Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου), ivmilojevic@yahoo.gr
Moustakatou Katerina (Universitatea din Atena / Πανεπιστήμιο Αθηνών),  

kmoustakatou@gmail.com
Mouzakiti Angeliki (Universitatea din Iaşi / Πανεπιστήμιο Ιασίου), angymouz@yahoo.gr
Mutavdžić Predrag (Universitatea din Belgrad / Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου),  

predrag.mutavdzic@�l.bg.ac.rs
Naxidou Eleonora (Universitatea Democrit din Tracia / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), 

enaxidou@he.duth.gr
Nikolaidou Evanthia (Universitatea din Belgrad / Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου),  

eya.nikolaidoy@yahoo.com
Nizam Ahmed (Universitatea Democrit din Tracia / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)
Pa�ti Marianna (Universitatea Ciprului / Πανεπιστήμιο Κύπρου), pa�te.marianna@ucy.ac.cy
Palaktsoglou Maria (Universitatea Flinders a Australiei de Sud / Πανεπιστήμιο Flinders Νοτίου 

Αυστραλίας), maria.palaktsoglou@ īnders.edu.au
Palangas Mihail (Universitatea Aristotel din Salonic / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης), palagas@live.com
Panagopoulos Georgios (Înalta Academie Ecleziastică Vellas din Ioannina / Ανωτάτη 

Εκκλησιαστική Ακαδημία „Βελλάς” Ιωαννίνων), panagopoulosg@yahoo.gr
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Papae¬hymiou Evanthia (Comunitatea elenă din Iași / Ελληνική κοινότητα Ιασίου), 
evanthiapapae@gmail.com

Pereplotchykova Svitlana (Universitatea din Kiev / Πανεπιστήμιο Κιέβου),  
fotyny79@gmail.com

Petrakis Konstantinos (Salonic, Grecia / Θεσσαλονίκη, Ελλάδα), 
konstantinospetrakis@yahoo.gr

Petre Rodica (Universitatea din Bucureşti / Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου),  
rodica072002@yahoo.com

Petrescu Ştefan (Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române / Ίδρυμα 
Νοτιοανατολικών Σπουδών της Ρουμανικής Ακαδημίας), stefan_petrescu@hotmail.com

Petridou Lydia (Universitatea din Patra / Πανεπιστήμιο Πατρών), petridoulydia@yahoo.gr
Petropoulou Christina (Universitatea Aristotel din Salonic / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης), xpetropoulou1@yahoo.gr
Poromanska Stoyna (Noua Universitate Bulgară, So�a / Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο της 

Σόφιας), poromanska@yahoo.com
Pylarinos �eodosis (Universitatea Mării Ionice / Ιόνιο Πανεπιστήμιο), theopyl@yahoo.gr
Rađenović Anka (Universitatea din Belgrad / Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου),  

anka_radjenovic@yahoo.com
Radwan Tarek (Universitatea Al-Azhar Cairo / Πανεπιστήμιο Al-Azhar Καΐρου), 

titusmosradus@hotmail.com
Roubis Nikos (Universitatea din Atena / Πανεπιστήμιο Αθηνών), rouniko@gmail.com
Roumbos Dimitrios (Universitatea din Veliko Târnovo / Πανεπιστήμιο Μεγάλου Τυρνόβου) 

droumbos@abv.bg
Sargiannidis Ioannis (Universitatea Macedoniei de Vest / Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), 

tzovani.sarris@gmail.com
Sarras Michalis (Universitatea din Ioannina / Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων),  

michsarras@hotmail.com
Savenko Andriy (Universitatea din Kiev / Πανεπιστήμιο Κιέβου), savaon24@rambler.ru
Sevi Mazera (Universitatea din Atena / Πανεπιστήμιο Αθηνών)
S�rschi Margareta (Universitatea din București / Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου),  

kairegr@yahoo.fr
Sialis Maria (Universitatea Flinders a Australiei de Sud / Πανεπιστήμιο Flinders Νοτίου 

Αυστραλίας)
Simonova-Grozdeva Velichka (Universitatea din Plovdiv / Πανεπιστήμιο Φιλιππούπολης), 

red3grozdeva@yahoo.com 
Sotirova-Milcheva Nataliya (Universitatea din Blagoevgrad / Πανεπιστήμιο Μπλαγκόεβκραντ), 

natali.sotirova@gmail.com
Stamatopoulos Dimitris (Universitatea Macedoniei din Salonic / Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), 

ds@uom.gr
Stojičić Vojkan (Universitatea din Belgrad / Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου), vojkans@hotmail.com
Stratigopoulos Dimosthenis (Universitatea Democrit din Tracia / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

Θράκης), dstratig@he.duth.gr
Sutcli«e Katherine (Universitatea Flinders a Australiei de Sud / Πανεπιστήμιο Flinders Νοτίου 

Αυστραλίας), katherine.sutcli«e@ īnders.edu.au
Tanașoca Nicolae Șerban (Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei 

Române / Ίδρυμα Νοτιοανατολικών Σπουδών της Ρουμανικής Ακαδημίας), 
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nicolaeserban.tanasoca@gmail.com
Tempelis Ilias (Academia Navală din Pireu / Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Πειραιά), 

chrisdar@otenet.gr
Tsakiri Romina (Universitatea din Atena / Πανεπιστήμιο Αθηνών), rtsakiri@yahoo.com
Tsapanidou Anastasia (Universitatea Aristotel din Salonic / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης), anastasia-tsap@ath.forthnet.gr
Tsianikas Michalis (Universitatea Flinders a Australiei de Sud / Πανεπιστήμιο Flinders Νοτίου 

Αυστραλίας), michael.tsianikas@ īnders.edu.au
Turcitu Claudiu (Arhivele Naţionale ale României / Εθνικά Αρχεία της Ρουμανίας),  

cvturcitu@gmail.com
Tzoga Vasiliki, (Universitatea din Atena / Πανεπιστήμιο Αθηνών), vastzoga@gmail.com
Valtcheva Dragomira (Universitatea din So�a / Πανεπιστήμιο της Σόφιας),  

dragomiraval@gmail.com
Vamvouri-Dimaki Christina, (Universitatea Mării Ionice / Ιόνιο Πανεπιστήμιο), 

christinavamvouri@gmail.com
Varvounis Manolis (Universitatea Democrit din Tracia / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), 

mvarv@otenet.gr
Vasiliadis Pavlos (Universitatea Aristotel din Salonic / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης), craiul@hotmail.com
Yordanova-Petrova Desislava, (Universitatea din Blagoevgrad / Πανεπιστήμιο 

Μπλαγκόεβκραντ), dessita_y@yahoo.com
Zerdeli So�a (Universitatea Democrit din Tracia / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), 

so�zedeli@yahoo.gr
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Σημείωμα του Επιμελητή

Οφείλουμε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης των βαλκανικών συνεδρίων 
νεοελληνικών σπουδών στους διακεκριμένους Βούλγαρους καθηγητές Στόγινα 
και Ρόμαν Πορομάνσκι, ενθουσιώδεις προωθητές της επιστημονικής συνεργασίας 
μεταξύ των συναδέλφων της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτή τοποθετείται σε 
μια εποχή κατά την οποία η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Σερβία και η Αλβανία 
που μόλις είχαν βγει από τoν κομμουνιστικό απολυταρχισμό προσπαθούσαν 
να προσαρμόζονται από όλες τις απόψεις (πολιτική, κοινωνική, οικονομική, 
αλλά και επιστημονική) στις νέες πραγματικότητες, παίρνοντας μερικές φορές 
ως πρότυπο την ισχυρή και ακμαία Ελλάδα της διακυβέρνησης του Κώστα 
Σημίτη (1996-2004). Η άριστη εικόνα της σε συνδυασμό με την επανάληψη των 
παραδοσιακών δεσμών της με τα γειτονικά κράτη προκάλεσε την εμφάνιση ενός 
αυξημένου ενδιαφέροντος για την εκμάθηση της νέας ελληνικής γλώσσας, το 
οποίο έμελλε να εκμεταλλευτούν πολλά έγκυρα Πανεπιστήμια της περιοχής, 
με την ίδρυση εδρών και, επομένως, προγραμμάτων σπουδών νέας ελληνικής 
φιλολογίας. Η αρχική επικέντρωσή τους, κυρίως, στη διδασκαλία της γλώσσας 
έπρεπε υποχρεωτικά να συμπληρωθεί από τη διεξαγωγή μιας επιστημονικής 
δραστηριότητας η οποία να τοποθετήσει τις βαλκανικές έδρες στο επίπεδο 
των αντίστοιχων δυτικοευρωπαϊκών. Αυτός ήταν και ο στόχος των πρώτων 
βαλκανικών συνεδρίων νεοελληνικών σπουδών που φιλοξενήθηκαν το 2001 και 
το 2005 στη Σόφια, όπου τέθηκαν οι βάσεις μιας επιστημονικής συνεργασίας 
μεταξύ των ελληνιστών της περιοχής, η οποία ξεκίνησε αναμφίβολα υπό τους 
καλύτερους οιωνούς.

Οι οικονομικές εξελίξεις που κατεγράφησαν στην Ελλάδα μετά το 2009 
έβλαψαν σοβαρά και τα τμήματα νεοελληνικών σπουδών των Βαλκανικών 
Χωρών, τα οποία έχασαν όχι μόνο την εξωτερική ενίσχυσή τους, αλλά και 
μεγάλο μέρος των φοιτητών που σαγηνεύονταν από την πλούσια και ανθηρή 
Ελλάδα των πρώτων χρόνων της τρίτης χιλιετηρίδας. Με αυτό τον τρόπο, 
πολλοί νεοελληνιστές των Βαλκανίων διακατέχονταν από απογοήτευση, από 
αμηχναία, από την αίσθηση ότι όλες οι προσπάθειές τους απέβαιναν μάταιες. Γι΄ 
αυτό το λόγο, κανένας δεν τόλμησε να επωμιστεί, στην απουσία οποιασδήποτε 
χρηματοδότησης εκ μέρους των ελληνικών αρχών, τη διοργάνωση το 2011 του 
τρίτου παμβαλκανικού συνεδρίου νεοελληνικών σπουδών.  
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Πεπεισμένοι ότι οι νεοελληνικές σπουδές μπορούν να επιβιώσουν, ακόμα 
και να ανθίσουν παρʼ όλες τις κοινωνικές και οικονομικές αναδιατάξεις στην 
Ελλάδα, οι νεοελληνιστές του Βουκουρεστίου έλαβαν μετά τέσσερα ακόμα χρόνια 
το 2015 αυτή την πρωτοβουλία προορισμένη να επιτρέψει στους συναδέλφους 
στα Βαλκάνια να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις που απειλούσαν 
τα τμήματά τους. Διότι η δυσχερής οικονομική κατάσταση των περισσότερων 
Πανεπιστημίων της περιοχής επιβάλλει την πραγματοποίηση αξιόλογων 
περικοπών, πρωτίστως σε βάρος εκείνων των ειδικοτήτων που δεν αποτελούν 
στρατηγική προτεραιότηα. Και από τα τμήματα νεοελληνικών σπουδών που 
δεν μπορούν να έχουν πλέον τόσους φοιτητές, όσους άλλοτε, απαιτείται, για 
την επιβίωση, μια πρωτότυπη και πλούσια επιστημονική δραστηριότητα, η 
οποία, σε ιδανική κατάσταση, να εγκύψει στη συνεισφορά του ελληνισμού στη 
διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας της κάθε χώρας.

Επομένως πιστεύουμε ότι το τρίτο Συνέδριο των Ελληνιστών των 
Βαλκανικών Χωρών στο Βουκουρέστι έλαβε χώρα την κατάλληλη στιγμή, 
προσφέροντας στους νέους ερευνητές ένα αναγκαίο κίνητρο και ένα πρότυπο 
προς μίμηση χάρη στις πολυάριθμες επιστημονικές συμβολές καθιερωμένων 
επιστημόνων από την Ελλάδα οι οποίες παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του. 
Επιπλέον, δεν αμφιβάλλουμε καθόλου ότι με την ποικίλη θεματολογία του και 
την αξία των ανακοινώσεων είναι σε θέση να αποδείξει στη διεθνή ακαδημαϊκή 
κοινότητα την επιστημονική ρώμη των νεοελληνικών σπουδών στα Βαλκάνια. 

Tudor Dinu
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Χαιρετισμός του κύριου χορηγού

Με την ιδιότητα του επιχειρηματία που δραστηριοποιούμαι στη Ρουμανία δύο 
και πλέον δεκαετίες έχω ανέκαθεν αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στο ανθρωπιστικό 
και πολιτιστικό έργο, το οποίο θεωρώ αναπόσπαστο μέρος της δράσης οποιασδήποτε 
επιτυχούς επιχείρησης. Γιʼ αυτό το λόγο μαζί με τους συναδέλφους Μιχάλη Ρωμανό, 
πρώην επιστημονικό συνεργάτη του τμήματος ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
και Tudor Dinu, αναπληρωτή καθηγητή νεοελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου 
Βουκουρεστίου, έχουμε ιδρύσει τον πολιτιστικό σύλλογο Πρωταγόρας, που επιδιώκει 
την προώθηση της μελέτης της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, 
αλλά και των ελληνο-ρουμανικών σχέσεων στο γενναιόδωρο πλαίσιο των αξιών 
του αρχαίου ανθρωπισμού. 

Ανάμεσα στις τρέχουσες δράσεις του πολιτιστικού συλλόγου 
συγκαταλέγεται η χορήγηση υποτροφιών για τους φοιτητές ελληνικής 
φιλολογίας του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, αλλά και για άλλους 
αριστούχους, αλλά άπορους νέους που παρακολουθούν τριτοβάθμιες σπουδές. 
Εξίσου, χρηματοδοτούμε τις πρωτοπόρες επιστημονικές έρευνες κάποιων 
νέων μελετητών, αλλά και τη μετάφραση και την έκδοση αντιπροσωπευτικών 
βιβλίων για τις ελληνο-ρουμανικές πολιτιστικές σχέσεις. Ταυτόχρονα, έχουμε 
αναπτύξει ένα πρόγραμμα μελέτης και διάσωσης του ελληνικού ιδιώματος που 
ομιλείται στο χωριό Ιζβοάρελε του νομού Τούλτσεα, και άλλο που αποσκοπεί 
στη διαμόρφωση του πρώτου στη Ρουμανία μουσειακού χώρου αφιερωμένου σε 
μια ελληνική προσωπικότητα στην ίδια την οικία όπου γεννήθηκε στη Βραΐλα ο 
ποιητής Ανδρέας Εμπειρίκος.

Στο πλαίσιο αυτών των ενασχολήσεων, ανταποκρίθηκα με χαρά στην 
πρόταση των συναδέλφων μου να γίνουμε κύριοι χορηγοί του Τρίτου Συνεδρίου 
των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών, ιδιαίτερα επειδή θεωρώ ότι οι 
εξακτινώσεις του ελληνισμού στη χερσόνησο του Αίμου πρέπει να μελετώνται 
με καθαρά επιστημονικό τρόπο, χωρίς καμία πολιτική σκοπιμότητα.

Επομένως με μεγαλύτερη ακόμα χαρά χαιρετάω την κυκλοφορία των 
πρακτικών αυτού του συνεδρίου, για τα οποία είμαι πεπεισμένος ότι θα θέσουν σε 
νέες, στέρεες βάσεις αμφιλεγόμενα ζητήματα της κοινής μας βαλκανικής ιστορίας.

Επαμεινώνδας Όχονος, 
Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πρωταγόρας
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Yordan Poromanski (1939 - 2014) 
Σχεδόν αυτοβιογραφούμενος

Velichka Simonova-Grozdeva

Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που μου δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσω σήμερα, 
στην έναρξη εργασιών του 3ου Συνεδρίου των νεοελληνιστών των βαλκανικών 
χωρών, την προσωπικότητα του αξιόλογου Βουλγάρου νεοελληνιστή Yordan 
Poromanski, στη μνήμη του οποίου αφιερώνεται το φόρουμ μας. Επιτρέψτε μου 
ταυτοχρόνως να ομολογήσω δε και τη βαθιά μου συγκίνηση επειδή πρόκειται 
να μιλήσω για άνθρωπο, με τον οποίο με συνέδεαν μία στενή οκταετής φιλία, η 
αγάπη προς τις δύο γλώσσες, την ελληνική και τη γερμανική, το πάθος για την 
ποίηση, η έντονη περιέργεια για το φαινόμενο της λογοτεχνικής μετάφρασης 
και τελικά η άσκηση του επαγγέλματος του καθηγητή νεοελληνικών. 

Από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας μας στον δρόμο προς τις Λεύκες 
Πάρου ο συνάδελφος Poromanski βρέθηκε ανάμεσα στους πολύ δικούς μου 
ανθρώπους, εκείνους με τους οποίους άξιζε να συζητάω και να ταξιδεύω σε 
πολλές πνευματικές κατευθύνσεις. Μετέπειτα έτυχε να συμμετάσχουμε οι δύο 
και σε άλλα, πραγματικά ταξίδια, και να καταγράψουμε αναμνήσεις ζωηρές, 
πάντοτε με αφετηρία την Ελλάδα και τον πολιτισμό της. Διακρινόταν για την 
ειλικρινή του συμπεριφορά, την αμεσότητα, το αίσθημα του χιούμορ και την 
κλίση του προς επικοινωνία. Ήταν ένας αφοσιωμένος καθηγητής, ανοιχτόκαρδος, 
πολυάσχολος, μουσικολάτρης και με πλούσιες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, χάρη 
στις οποίες μετατρεπόταν αμέσως σε ενδιαφέροντα συνομιλητή. Οι 8 ποιητικές 
συλλογές του Yordan Poromanski και οι μεταφράσεις που μας άφησε μαρτυρούν 
επίσης για τον χαρακτήρα και την εξαιρετική του παραγωγικότητα. 

Ο πρόλογος του ποιητικού του βιβλίου του 2013 αποτελεί στην ουσία μία 
αυτοβιογραφία, η οποία μας ξεναγεί με απόλυτη ειλικρίνεια και λεπτό χιούμορ 
στους βασικότερους σταθμούς «του βίου και της πολιτείας του», στα αγαπημένα 
πρόσωπα, στους τόπους, στα περιστατικά και στα γεγονότα του χθές και του 
σήμερα, σκιαγραφεί συναισθήματα και εκφράζει μία ολοκληρωμένη βιοτική 
σοφία. Αυτή η αφήγηση ζωής, σύντομη, αλλά με αρκετή ζωντάνια, με κάνει 
να αναφερθώ στην «θεωρία» του Σέρβου μυθιστοριογράφου και σατιρικού 
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Μπράνισλαβ Νούσιτς, κατά τον οποίο η διαδικασία συγγραφής του βιογραφικού 
από κάποιον άλλον μπορεί να επιφέρει καλές και κακές συνέπειες. Μάλλον και 
ο αείμνηστος φίλος μου Yordan Poromanski να αποδεχόταν απολύτως την 
άποψη αυτή. Έχοντας στο νου μου όλες τις παραπάνω σκέψεις, αποφάσισα να 
αλλάξω το γραμματικό πρόσωπο και να προβώ μόνο σε ασήμαντες περικοπές 
και τροποποιήσεις του πρωτότυπου βουλγαρικού κειμένου, ώστε να σας 
παρουσιάσω αυτό το αυτοβιογραφικό του σημείωμα, στο οποίο έδωσα τον τίτλο 
«Yordan Poromanski - Σχεδόν αυτοβιογραφούμενος».

Ο Βούλγαρος νεοελληνιστής Yordan Poromanski γεννήθηκε στις 3 
Ιανουαρίου 1939 στο χωριό Μπαγκρέντσι της τότε περιοχής του Κιουστεντίλ 
Δυτικής Βουλγαρίας. Οι γονείς του ελπίζοντας ότι θα είναι έξυπνος ή από 
καθαρά πρακτικούς λόγους, καταχώρισαν στο Μητρώο ως ημερομηνία γέννησής 
του την 31η Δεκεμβρίου 1938, ώστε να μην χάσει ένα χρόνο ολόκληρο για το 
σχολείο. Ο Poromanski υποστηρίζει ότι η μεγάλη χαρά των γονέων του για 
την απόκτηση του πρωτότοκου γιου έχει ήδη εξαντληθεί, ακόμη περισσότερο 
επειδή ο μεγάλος του αδερφός ήταν ένα πανέξυπνο παιδί, άριστος μαθητής 
με πολλές απαγγελίες στο σχολείο. Ο ίδιος ο Yordan ήταν πιο συνεσταλμένος 
και ντροπαλός. Την Κυριακή της Τυρινής και σε άλλες γιορτές όλη η φαμίλια 
μαζευόταν. Εκεί, στο τραπέζι με τα μπριζολάκια και μέσα στους ατμούς του 
αλκοόλ γίνονταν «θυελλώδεις» πολιτικές και καθημερινές συζητήσεις. Το γένος 
του Poromanski ήταν γνωστό για τη μεγάλη του αφηρημάδα που για κακή 
του τύχη κληρονομείτο από γενιά σε γενιά. Μιά φορά σε τέτοια οικογενειακή 
συγκέντρωση έσφαξαν, έψησαν και έφαγαν ένα οικόσιτο γουρουνάκι και την 
επόμενη μέρα άρχισαν να το ψάχνουν. Ευτυχώς επενέβησαν γείτονες, οι οποίοι 
τους υπενθύμισαν τι έγινε. Τη γιαγιά του την Τίμκα ο Poromanski την θυμόταν 
μόνο στην κλίνη του θανάτου. Τον παρακαλούσε να της φέρνει βλαστάρια κωνείου 
για να προστατεύεται από τις μύγες. Ο παππούς του ο Τότσε, πατριαρχικού 
τύπου, γαμπρός εύπορης οικογένειας, δούλευε στα χωράφια και αργότερα έγινε 
ταβερνιάρης. Ο Poromanski αναφέρει ότι από τον παππού του έμαθε το φτερωτό 
ρητό « Το ρακί για τον άντρα είναι σαν την ταγή για το άλογο». Τη φράση «Όσο 
γερνάω, τόσο ομορφαίνω» πρωτάκουσε δε από τον πατέρα του. Στον Yordan 
Poromanski το γνωμικό αυτό, έστω και σαν αυτοειρωνεία, φαινόταν να κρατάει 
το πνεύμα. Ομολογεί επίσης πως ο κανόνας της μητέρας του «Στα παιδιά μόνο 
με καλοσύνη να συμπεριφέρεσαι» τον εφάρμοζε στους φοιτητές του, χωρίς όμως 
να έχει ιδιαίτερο αποτέλεσμα στα μαθήματα.

Στο σχολείο ο Poromanski ήταν άριστος μαθητής. Χάρη στους 
ανοιχτομάτηδες καθηγητές του προτάθηκε για μαθητής στο Ξενόγλωσσο Λύκειο 
της πόλης Λόβετς, εκείνη την εποχή το μοναδικό στη χώρα, όπου εγγράφηκε το 
1952 ύστερα από σχετικές εισαγωγικές εξετάσεις. Η ένταξη στο ξενόγλωσσο 
Λύκειο ισοδυναμούσε με απελευθέρωση επειδή μέχρι τότε αισθανόταν σκλάβος 
των βοδιών που βοσκούσε και των βαριών αγροτικών εργασιών. Από μικρός του 
άρεσε το διάβασμα, αλλά ήταν δύσκολο να διαβάζει βοσκώντας. Στο Λόβετς 
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τελικά βρέθηκε ανάμεσα σε παιδιά, καθηγητές και ξένους εκπαιδευτικούς 
έξυπνους και πνευματικούς. Στη συνέχεια εκπλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία, 
ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Γερμανική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της 
Σόφιας και έκανε μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας. Συνέχισε το μεταπτυχιακό 
του στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του 
υπηρέτησε σε διάφορα ιδρύματα, κυρίως στο Υπουργείο Εξωτερικών, στη 
Βουλγαρική Αεροπορική Εταιρεία «Balkan», στο Ινστιτούτο Αλλοδαπών 
Φοιτητών στη Σόφια, στο Πανεπιστήμιο της πόλης Βελίκο Τάρνοβο και στο Νέο 
Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο στη Σόφια. Πάλι στη Σόφια ανέπτυξε και πολυετή 
δραστηριότητα στο μορφωτικό σύλλογο «Ισκρά». Η γνώση ξένων γλωσσών 
έδωσε στον Yordan Poromanski την ευκαιρία να εργάζεται στη Γερμανία, στη 
Ρωσία, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς και να επισκεφτεί πολλές άλλες 
χώρες. Όλα αυτά τα χρόνια αποτελούσαν και άρρηκτο δίδυμο με την αγαπημένη 
του σύζυγο, την καθηγήτρια Νεοελληνικής γλώσσας Stoyna Poromanska, 
καμαρώνοντας για τα καλά τους παιδιά και εγγόνια. Όπως ομολόγησε ο ίδιος 
σε μία προηγούμενη συνέντευξη, η αγάπη του προς την ελληνική γλώσσα, τον 
οδήγησε στην αγάπη της ζωής του. 

Τον απολογισμό του και την κοσμοθεωρία του ο Yordan Poromanski 
ολοκληρώνει με αναφορά στις προσπάθειές του να γράφει και να μεταφράζει, 
μη μπορώντας όμως μόνος του να κρίνει πόσο καλά το κάνει. Και καταλήγει ως 
εξής: «Στην ερώτηση αυτή θα απαντήσουν οι άλλοι και ο χρόνος». 

Φρονώ ότι τούτο είναι «το καθαρό βάρος» του αυτοβιογραφικού του 
Yordan Poromanski, αν χρησιμοποιήσω τον όρο της Κικής Δημουλά.

Επιτρέψτε μου, εν κατακλείδι, να κάνω άλλο ένα μικρό σχόλιο για τον 
αείμνηστο μου συνάδελφο ως δημιουργό. Η ποιητική και η μεταφραστική πένα 
του Yordan Poromanski εξέφραζε πράγματα ουσιαστικά. Εμπνεόταν τόσο 
από προσωπικά βιώματα και συναισθήματα, όσο από τις εντυπώσεις που 
ξυπνούσαν η ιδιαίτερη πατρίδα του, τα ελληνικά νησιά και τοπία, η κοινωνία, 
οι ιδιόμορφοι άνθρωποι, ο οικογενεικός κύκλος, οι φίλοι, τα καλά βιβλία. Ο 
Poromanski αντιδρούσε σε όλα που θεωρούσε ότι βλάπτουν την καλή εικόνα της 
Βουλγαρίας και των Βαλκανίων. Με την Ελλάδα τον συνέδεε ενά αφανές νήμα. 
Προσπαθούσε να γεφυρώνει τους δύο λαούς μέσω της γλώσσας της ποίησης, 
της μουσικής, της μετάφρασης σαν στοιχεία που θα φέρουν αναμφίβολα σε 
επαφή Βουλγάρους και Έλληνες. Ο αγαπημένος του Γκαίτε είπε το μακρινό 
1818 ότι «Jeder sei auf seine Art ein Grieche! ( «Έλλην είναι ο καθείς με τον δικό 
του τρόπο»). Μάλλον είχε δίκιο. 
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ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

Η διδακτική αξιοποίηση 
του Χρηστικού Λεξικού της Νεοελληνικής  

Γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών

Χριστόφορος Χαραλαμπάκης*

Στις 3 Νοεμβρίου 2014 παρουσιάστηκε σε επίσημη τελετή στην Ακαδημία 
Αθηνών το Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας (εφεξής ΧρΛεξ), το 
οποίο ήρθε κατά την άποψη των βιβλιοκριτικών να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά 
της λεξικογραφίας στην Ελλάδα.1 Οι πρώτες αντιδράσεις, από πλευράς κυρίως 
δημοσιογράφων, κινήθηκαν στο ρηχό επίπεδο του εντυπωσιασμού, με κοινό 
σημείο αναφοράς ότι η Ακαδημία Αθηνών προβάλλει ανέλπιστα την αργκό και 
τη λαϊκή γλώσσα και υιοθετεί πληθώρα νεολογισμών. Εντύπωση έκανε ακόμα 
το βάρος του λεξικού («ζυγίζει τρία κιλά και εξακόσια πενήντα γραμμάρια, όσο 
ένα νεογένητο βρέφος»). Τώρα, ένα σχεδόν χρόνο από την έκδοση του λεξικού η 
σκόνη έχει κατακαθίσει και έχουν γραφεί νηφάλιες κριτικές από τους ειδικούς, οι 
οποίοι εντοπίζουν τις αρετές του λεξικού με ορισμένες επιμέρους επιφυλάξεις για 
τις οποίες θα δοθεί απάντηση σε άλλη ευκαιρία.2 Αρκετοί δεν περίμεναν από την 
* Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ομότιμος καθηγητής Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
1 Ακαδημία Αθηνών: Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας (Σύνταξη-Επιμέλεια Χρ. 

Χαραλαμπάκης), Αθήνα 2014: Εθνικό Τυπογραφείο, σσ. 1819. Βλ. την παρουσίαση που έγινε 
στις 4.11.2014 στην Ακαδημία Αθηνών, «To Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας», 
Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, 89 Β΄, 2014, σσ. 178-220. Βλ. και Προσφώνηση από τον 
Γενικό Γραματέα και Επιστημονικό Υπεύθυνο του Λεξικού κ. Βασίλειο Χ. Πετράκο, αυτ., σσ. 
175-177. Για τις ρουμανικές λέξεις της Νεοελληνικής είχα πολύτιμο σύμβουλο τον καθηγητή 
Tudor Dinu, τον οποίο ευχαριστώ και από τη θέση αυτή. 

2 Οι σημαντικότερες ως τώρα βιβλιοκρισίες είναι οι ακόλουθες: Γιάννης Β. Κωβαίος: «Γλώσσα 
έθιμο εθίμων. Γοητευτικό πέλαγος με τους υφάλους του κάθε νέο λεξικό», Φρέαρ, τεύχ. 10, 
Ιανουάριος 2015, 153-156 και τεύχ. 11, 387-389. Γιώργος Ανδρειωμένος, «Καινοτόμα εργασία 
υπομονής», Εφημ. Η Καθημερινή, Κυριακή 8 Μαρτίου 2015, Τέχνες και Γράμματα, σελ. 11. 
Πήτερ Μάκριτζ, «Ένα μεγάλο επίτευγμα: Χρηστικό Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών», ¨e 
Athens Review of Books, τεύχ. 60, Μάρτιος 2015, 50-53. Μανώλης Βασιλάκης, «Το λεξικό και 
τα λεξικογραφήματα», ¨e Athens Review of Books, τεύχ. 60, Μάρτιος 2015, 54-57. Δήμητρα 
Δελή, «Οι χρήσιμες λέξεις», ¨e Books’ Journal, τεύχ. 53, Μάρτιος 2015, 48-51. Rolf Hesse, ‘A 
short presentation of Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών’, 
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Ακαδημία Αθηνών τέτοια εντυπωσιακά ανοίγματα σε θεωρητικό και πρακτικό 
επίπεδο. Στο ΧρΛεξ αποτυπώνεται η νεοελληνική γλώσσα όπως πραγματικά 
μιλιέται και γράφεται σήμερα, χωρίς καμιά ρυθμιστική τάση. Το παράδοξο είναι 
ότι μια γλωσσολόγος εξέφρασε έμμεσα τη δυσφορία της γιατί δεν ρυθμίζεται 
η γλώσσα, αφού ο κόσμος περιμένει να του πει ένα Ίδρυμα του κύρους της 
Ακαδημίας Αθηνών, ποιο είναι το «σωστό» και ποιο το «λάθος». Στο θέμα αυτό θα 
επανέλθω πιο κάτω. Μια δεύτερη διαπίστωση, η οποία έχει επιβεβαιωθεί και από 
άλλες περιπτώσεις, είναι ότι τα όρια της «συντήρησης» και του «προοδευτισμού» 
ανατρέπονται, με αποτέλεσμα η ιδεολογικοποίηση της γλώσσας να προσλαμβάνει 
νέες ενδιαφέρουσες διαστάσεις. Η Εκκλησία, διά στόματος του Οικουμενικού 
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, επιδοκίμασε με σχετικές επιστολές προς την Ακαδημία 
Αθηνών τις καινοτομίες του Χρηστικού λεξικού, όπως και η εφημερίδα «Εστία», 
ενώ, αντίθετα, η εφημερίδα της Αριστεράς «Αυγή» φιλοξένησε άρθρο για το 
ΧρΛεξ με απροκάλυπτα κινδυνολογικό περιεχόμενο.

Στην παρούσα εισήγηση πρόθεσή μου είναι να αναδείξω την παιδαγωγική 
διάσταση του Λεξικού, το οποίο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι πολλαπλώς χρήσιμο 
τόσο για τον μητρικό ομιλητή, όσο και για αυτόν που μαθαίνει τη Νεοελληνική 
ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα.3 Για τον διδάσκοντα, όπως και για τον διδασκόμενο, 
αποτελεί ακένωτη πηγή άντλησης πληροφοριών για τη δημιουργία κατάλληλων 
ασκήσεων, ενώ παράλληλα έχει την ευκαιρία να εμβαθύνει στα μυστικά της γλώσσας. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η στρατηγική χρήση του λεξικού.4

Επιλεκτικά θα ασχοληθώ με το λημματολόγιο, την ορθογραφία, ορισμένες 
μορφολογικές ιδιαιτερότητες και τις συνδυαστικές δυνατότητες των λέξεων.

1. α). Το λημματολόγιο
Η θεωρία της λεξικής προσέγγισης (Lexical approach) ανέδειξε τη σημασία 

των λεξικών, τονίζοντας ότι κατά την εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας, αλλά 
και της πρώτης, θα πρόσθετα, η έμφαση πρέπει να δίνεται στο λεξιλόγιο και 

Scandinavian Journal of Byzantine and Modern Greek Studies, 1, 2015, 131-140. Διονύσης 
Γούτσος, Βιλιοκρισία του Χρηστικού Λεξικού της Νεοελληνικής Γλώσσας, Γλωσσολογία, 23,2015, 
51-56. Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, «Ποιο λεξικό να συμβουλεύομαι;», Φιλόλογος, τεύχ. 160 
(Απρίλιος-Ιούνιος 2015), 238-244. Αθηνά Ψαροπούλου, «Νέες ετυμολογίες του Χρηστικού 
Λεξικού της Νεοελληνικής Γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών», Φιλόλογος, τεύχ. 160 (Απρίλιος-
Ιούνιος 2015), 245-250. Ευάγγελος Ανδρέου, Αιολικά Γράμματα, τεύχ. 274 (Ιούλης-Αύγουστος 
2015), 43-44. Γιάννης Ν. Καζάζης, «Η Νεοελληνική της Τεχνολογικής Εποχής και της ΕΕ: Το 
Χρηστικό Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών», ¨e Athens Review of Books, τεύχ. 67, Νοέμβριος 
2015, 56-62. Hans Eideneier, ‘Handbuch der neugriechischen Sprache’, Hellenika. Jahrbuch für 
griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen, Neue Folge 10, Berlin 1915, 168-
169. Χρυσάνθη Κουμπάρου, Φιλολογική, τεύχ. 133 (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2015), σσ. 87-89. 
Γιάννης Η. Χάρης, «Το ‘Χρηστικό Λεξικό’ της Ακαδημίας που τόλμησε». Ασκήσεις μνήμης, Η 
Εφημερίδα των Συντακτών, 19-20 Μαρτίου και 2-3 Απριλίου 2016, σελ. 11.

3 Βλ. και Χαραλαμπάκης 2015.
4 Τον όρο στρατηγική χρήση του λεξικού αναπτύσσει η Γαβριηλίδου 2012, η οποία συνδεέει 

επιτυχώς την έννοια της στρατηγικής εκμάθησης με τη χρήση λεξικού.
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όχι στη γραμματική.5 Η λεξική προσέγγιση στηρίζεται στην επικοινωνιακή 
μέθοδο. Για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία της γλώσσας θεωρεί ότι είναι 
κομβικής σημασίας η καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της λέξης μέσα σε 
φυσικές περιστάσεις επικοινωνίας. Μια από τις βασικές της αρχές είναι ότι η 
διχοτομία ανάμεσα στη γραμματική και το λεξιλόγιο δεν ισχύει. Μεγάλο μέρος 
της γλώσσας αποτελείται από πολυλεξικούς συνδυασμούς.

Πολλοί διερωτώνται με ποια κριτήρια συγκροτήθηκε το λημματολόγιο του 
ΧρΛεξ. Η απάντηση είναι πολύ απλή: με βάση τη χρήση, όπως προκύπτει από 
μεγάλες βάσεις δεδομένων. Ο ίδιος διέθετα και διαθέτω αρκετό χρόνο διαβάζοντας 
δειγματοληπτικά εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία σε εντυπη ή ηλεκτρονική 
μορφή, σημειώνοντας μέσα στο γλωσσικό τους περιβάλλον αξιοπρόσεκτες λέξεις 
και στερότυπες εκφράσεις6 οι οποίες θα μπορούσαν να πάρουν μελλοντικά τη θέση 
τους στο λεξικό. Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα: αυτοφροντίδα, αφαιρετικότητα, 
γκότζι μπέρι, διαβητολογία, διεμφυλικός, δραχμιστής, ευπρεπίστρια, ισλαμοποίηση, 
καταχρηστικότητα, κωδικολόγιο, κωπηλατοδρόμιο, πανετόνε, ποικιλιακός, 
πολυθεματικός, συστημικότητα, τανκίνι, ψηφιακότητα.

Μια από τις βασικότερες καινοτομίες του ΧρΛεξ είναι ότι περιλαμβάνει 
πέντε χιλιάδες περίπου νεολογισμούς που δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο 
νεοελληνικό λεξικό. Το αθλητικό λεξιλόγιο, για παράδειγμα, έχει παραγνωριστεί 
στα περισσότερα νεοελληνικά λεξικά. Στο ΧρΛεξ παίρνει τη θέση που του 
αξίξει. Μερικοί ίσως ενοχληθούν που η συντριπτική του πλειονότητα είναι 
ξενικής προέλευσης και δεν προσαρμόζεται στο φωνολογικό και μορφολογικό 
σύστημα της γλώσσας μας. Διερωτώμαι ποιος θα αποτολμούσε να μεταφράσει 
στη Νεοελληνική και με τι ισοδύναμο το κορεάτικης προέλευσης ολυμπιακό 
άθλημα ταεκβοντό. Οι Άγγλοι το λένε taekwondo, ήδη από το 1967, όπως και 
οι Γάλλοι που το γνώρισαν γύρω στο 1980. Δεν πρέπει να απουσιάζουν από 
σύγχρονα λεξικά λέξεις, όπως το ιαπωνικής προέλευσης ολυμπιακό αγώνισμα 
ποδηλασίας κέριν < αγγλ. kerin, 1948, τα παραολυμπιακά αθλήματα γκόλμπολ 
< αγγλ. goalball, περ. 1946 και μπότσια < ιταλ. boccia, γαλλ. ~, 1990, τα οποία 
παραδόξως δεν εμφανίζονται ούτε σε γνωστά λεξικά ευρωπαϊκών γλωσσών. Βλ. 
και τα λήμματα Γιουρόπα Λιγκ, Τσάμπιονς Λιγκ, πλέι άουτ, μουντοβόλεϊ και τους 
μπασκετικούς όρους σμολ φόργουορντ, τριπλ κράουν, τριπλ νταμπλ κ.ά.

Στο ΧρΛεξ δεν λημματοποιούνται λέξεις οι οποίες ανήκουν σε 
παλαιότερες εποχές και επομένως δεν χρησιμοποιούνται σήμερα σε φυσικές 
περιστάσεις επικοινωνίας. Στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. 
Μπαμπινιώτη, (εφεξής ΛΜπ), ακόμα και στην 4η έκδοση του 2012, υπάρχουν 
λήμματα που ανήκουν λογικά σε ένα ιστορικό παρά σε ένα σύγχρονο λεξικό της 
γλώσσας μας. Μερικά παραδείγματα: αλεώριο «πάσσαλος ή άλλη κατασκευή 
στερεωμένη στο βυθό της θάλασσας για επισήμανση», ευθύαυλος (το κλαρινέτο, 
όχι το κλαρίνο), λατιφούντιο «η μεγάλη έγγεια ιδιοκτησία στη φεουδαρχία 
5 Αξιοπρόσεκτες είναι οι παρατηρήσεις της Αντωνίου 2008.
6 Βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Ευθυμίου 2006.



28

της αρχ. Ρώμης», πράτιγο και πρατιγάρω (με τα επίσης απαρχαιωμένα 
ερμηνεύματα «ελευθεροκοινωνία» και «ελευθεροκοινωνώ»), σταγμοδόχη, 
τηβεννοφόρος. Κανείς δεν λέει σήμερα τη γραβάτα «λαιμοδέτη», το πατινάρω 
«τροχοπεδιλοδρομώ», το ροχαλητό «ρεγχασμό», το τραμ «τροχιόδρομο». 
Ακόμα και λεξικογράφοι ξαφνιάζονται όταν δουν σε σύγχρονα λεξικά να δίνεται 
η ιστορικά ενδιαφέρουσα, αλλά συγχρονικά μη χρηστική πληροφορία ότι το 
«σεντούκι» λέγεται χηλός και το «παλαμάρι» κάλως. 

Το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 
Θεσσαλονίκη 1998 (εφεξής ΛΤρ) έχει καταγράψει πολύ περισσότερα λήμματα 
που ανήκουν σε ένα παρωχημένο αγροτοποιμενικό λεξιλόγιο. Μερικά 
παραδείγματα: νεροκράτης «πέτρινη γούρνα», πεσκίρι «πετσέτα του προσώπου», 
ραγάνι «καταιγίδα με ανεμοστόβιλο», τραμβαγιέρης «οδηγός ή εισπράκτορας 
σε τραμ» (στο ΛΜπ υπάρχει τουλάχιστο η ένδειξη «παλαιότ.»), φοντοράπτης 
«ειδικός τεχνίτης που ράβει τα φόντια στα παπούτσια».

Τριάντα χιλιάδες περίπου λέξεις ανήκουν στον πυρήνα της Νεοελληνικής 
και γι’ αυτό αναπτύσσονται στο ΧρΛεξ με πλήθος επεξηγηματικών 
παραδειγμάτων. Το καλό γράψιμο δεν εξαρτάται από τον αριθμό των δύσκολων 
λέξεων που χρησιμοποιεί κανείς, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει 
τις απλές λέξεις.7

Τα ειδικά λεξιλόγια αξιοποιήθηκαν με φειδώ για να κρατηθεί ο χρηστικός 
χαρακτήρας του λεξικού. Ακόμα και πολύ εξειδικευμένοι γνωστικοί τομείς 
έχουν εντυπωσιακά πλούσιο λεξιλόγιο από το οποίο γίνεται αναγκαστικά μικρή 
επιλογή. Το γλωσσάρι, για παράδειγμα, της γευσιγνωσίας είναι από πολλές 
απόψεις εντυπωσιακό.8

Εκτός από τους εύκολα κατανοήσιμους ορισμούς υπάρχουν άφθονα 
συγκειμενικά παραδείγματα, προσεκτικά επιλεγμένα, που δείχνουν πως 
χρησιμοποιούνται οι λέξεις σε φυσικές περιστάσεις επικοινωνίας. Μέσω των 
παραδειγμάτων καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει η λέξη, σε ποιες επικοινωνιακές 
περιστάσεις τη χρησιμοποιεί ο μητρικός ομιλητής, σε ποιο κλιτικό παράδειγμα 
εμφανίζεται συχνότερα. Στα παραδείγματα εμπεριέχονται έτοιμες φράσεις που 
μπορεί να τις χρησιμοποιήσει κανείς αυτούσιες στο δικό του κείμενο.

Τα λεξικά πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστο κάθε πέντε χρόνια καθώς 
εισέρχονται νέες λέξεις στην καθημερινή γλώσσα, ενώ αλλες περιέρχονται σε 
αχρησία ή αποκτούν νέες σημασίες.9 Η πρόοδος των επιστημών επιβάλλει συνεχή 
7 Βλ. http://www.voicek.ca/tips-for-young-journalists, Joanna Liu (Editor-in-Chief), ‘How to use 

dictionaries to become a better writer’: Good writing is not determined by how many di½cult 
words you can use, but rather by how you group simple words together. 

8 Βλ. τα παραδείγματα: Το κρασί έχει χαλάσει ή, ακριβέστερα, έχει ξινίσει, έχει πάθει εκτροπή, 
πίκρανση, ή έχει οξειδωθεί. Τσιμπάει στη γλώσσα (όταν αναφέρεται κάποιος στο διοξείδιο του 
άνθρακα), ή είναι δροσιστικό (με αναφορά στην οξύτητά του).

9 Οι νεολογισμοί εισέρχονται κατά χιλιάδες κάθε χρόνο σε όλες τις γλώσσες. Το Oxford English 
Dictionary ενέταξε το 2015 στο λημματολόγιό του πολλούς νεολογισμούς, όπως, μηχανισμός των 
Αντικυθήρων (Antikythera mechanism), βιομεθάνιο (biomethane), χριστιανιστής (Christianist), 
κόμιξ (comix), διαβουλιμία (diabulimia), Homo economicus, εθελοντικός τουρισμός ή 
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αναθεώρηση αρκετών λημμάτων. Ένα πρόσφατο παράδειγμα: Το βραβείο νόμπελ 
Φυσικής για το 2015 δόθηκε στον Ιάπωνα Τακάκι Καζίτα και τον Καναδό Άρθουρ 
ΜακΝτόναλντ «για την ανακάλυψη της ταλάντωσης των νετρίνων, η οποία 
δείχνει ότι τα νετρίνα έχουν μάζα». Στο σχετικό λήμμα του ΧρΛεξ αφαιρέθηκε 
η υποτιθέμενη μηδενική του μάζα. Το ΛΤρ δεν λημματοποιεί το νετρίνο, ενώ το 
ΛΜπ το μόνο που τονίζει είναι ότι θεωρητικά έχει μηδενική μάζα. Μια δεύτερη 
χαρακτηριστική περίπτωση: Επιστήμονες του Παρατηρητηρίου LIGO (Laser 
Interferometer Gravitational-wave Observatory) στις Η.Π.Α. ανακοίνωσαν τον 
Φεβρουάριο του 2016 ότι ανίχνευσαν βαρυτικά κύματα, «ρυτιδώσεις» στον ιστό 
του χωροχρόνου. Το ΧρΛεξ είναι ίσως το πρώτο παγκοσμίως λεξικό το οποίο 
κατέγραψε την ύπαρξη των βαρυτικών κυμάτων (βλ. λ. βαρυτικός). Το ΛΜπ, στο 
οποίο δεν αναφέρεται στα βαρυτικά κύματα, επιμένει άκαιρα ότι είναι ορθότερο 
το επίθ. βαρυτητικός. Το Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (11η έκδοση 
του 2012) εμφανίζει ως ακολούθως το σχετικό λήμμα: gravitational wave n. 
(1906): a hypothetical wave held to travel at the speed of light and to propagate 
the gravitational �eld. 

1. β). Παραπεμπτικά λήμματα
Ειδικά για τον μη φυσικό ομιλητή είναι πολύ χρήσιμες οι εσωτερικές 

παραπομπές ή ενδοπαραπομπές. Όταν διαβάσει ή ακούσει τον ρηματικό τύπο 
ετάφη, είναι συχνά δύσκολο να καταλάβει ότι είναι αόριστος του ρήματος θάβομαι. 
Γι’ αυτό παρατίθεται χωριστό λήμμα ετάφη με παραπομπή στο θάβω. Βλ. βρεθεί 
(βρίσκομαι), διέρρηξα (διαρρηγνύω), χάρηκα (χαίρομαι), ψοφάω (ψοφώ).

Τα παραπεμπτικά λήμματα είναι αναγκαία και σε άλλες περιπτώσεις, 
όπως είναι οι διπλές ορθογραφήσεις (π.χ. αυγό βλ. αβγό, έρμπας βλ. αίρμπας, 
ωχ βλ. οχ) και οι ποικίλες φωνολογικές και μορφολογικές διαφοροποιήσεις 
(π.χ. κορκόδιλος βλ. κροκόδειλος, μιάου βλ. νιάου, παρανυχίδα βλ. παρωνυχίδα, 
σακχαρίνη βλ. ζαχαρίνη, τελολογία βλ. τελεολογία). Το επίρρημα εντέλει δεν 
θα σκεφτούν πολλοί να το αναζητήσουν στο λήμα τέλος. Είναι απαραίτητη η 
αυτόνομη λημματοποίησή του.

2. Ορθογραφία
Το θέμα της ορθογραφίας με έχει απασχολήσει σε δύο εξειδικευμένες 

εργασίες.10 Ελήφθη, επίσης, σοβαρά υπόψη, η μονογραφία του Γιώργου 
Παπαναστασίου (2008), η οποία ακολουθεί τις βασικές ορθογραφικές αρχές 
του Μανόλη Τριανταφυλλίδη και βραβεύτηκε δικαίως από την Ακαδημία 
Αθηνών. Παρά τις όποιες αντιρρήσεις έχουν εκφραστεί, έστω και μεμονωμένα, 
για το κριτήριο της χαλαρής νόρμας που καθιέρωσε το ΧρΛεξ, και το οποίο 
νομιμοποίησε τις διπλές ορθογραφήσεις, θεωρώ μεγάλη αρετή του ότι 

εθελοτουρισμός (voluntourism, volunteer and tourism, 2000), διαδικτυακό επεισόδιο (webisode, 
1996). Βλ. http://public.oed.com/the-oed-today/recent-updates-to-the-oed/june-2015-update/
new-words-list-june-2015/

10 Χαραλαμπάκης 2001α και 2001β. 
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απενοχοποιεί τον χρήστη της γλώσσας από τη στιγμή που η έννοια του «ορθού» 
και του «λάθους» στις περιπτώσεις αυτές έχει σχετική αξία, όπως δείχνει το 
επόμενο παράδειγμα:

δωσίλογος ή δοσίλογος;
Όλα τα νεοελληνικά λεξικά συμφωνούν στο ότι η ορθή γραφή είναι 

δωσίλογος (από τον μέλλοντα του ρ. δίνω, δώσω + λόγος, κατά το αρχαίο 
δωσίδικος «αυτός που επαφίεται στα δικαστήρια, ευπειθής στη δικαιοσύνη». Το 
ΛΜπ., βλ. λ., αναφέρει ρητά ότι δεν παράγεται η λέξη από το δόσις + λόγον, η 
δυνατότητα όμως αυτή δεν πρέπει να αποκλειστεί, καθώς στη νομική ορολογία 
επικρατεί η γραφή δοσίλογος, όπως προκύπτει και από σχετικά χωρία του Αστικού 
Κώδικα. Το άρθρο 303 ορίζει τα εξής: «Υποχρέωση σε λογοδοσία. Όποιος 
έχει τη διαχείριση μίας ολικά ή μερικά ξένης υπόθεσης, εφόσον η διαχείριση 
συνεπάγεται εισπράξεις και δαπάνες, έχει υποχρέωση να λογοδοτήσει. Για τον 
σκοπό αυτόν ο δοσίλογος οφείλει να ανακοινώσει στον δεξίλογο λογαριασμό 
που να περιέχει αντιπαράθεση των εσόδων και εξόδων, καθώς και ό,τι προκύπτει 
από την αντιπαράθεση αυτή και να επισυνάψει τα δικαιολογητικά, εφόσον 
συνηθίζονται». Η δόση λόγου εμφανίζεται συχνά σε αποφάσεις δικαστηρίων. 
Ενδεικτικά είναι τα παραδείγματα: «Δόση λόγου στον κατηγορούμενο μετά τη 
λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας προκειμένου να αντιτάξει την υπεράσπισή 
του κατά της κατηγορίας. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παράβασης της σχετικής 
διάταξης» (άρθρο 369 παρ. 1 ΚΠΔ). ΑΠ 1417/2005. «Δεν επέρχεται απόλυτη 
ακυρότητα από τη μη δόση λόγου στον κατηγορούμενο αν αυτός δεν ζήτησε να 
λάβει εκ νέου τον λόγο». ΑΠ 1523/2005. Αξίζει να επισημανθεί ότι αντώνυμο 
του δοσίλογου, με τη νομική έννοια της λέξης (υπόλογος), είναι ο δεξίλογος. 

Συμπερασματικά θα έλεγα ότι με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια πρέπει 
να διακρίνουμε δύο ομώνυμες λέξεις: 
δωσίλογος¹: συνεργάτης των δυνάμεων της Κατοχής κατά τον δεύτερο 
παγκόσμοιο πόλεμο. [< δώσω + λόγος]. 
δοσίλογος²: NOM. υπόλογος. [< δόση + λόγος].

Από τη στιγμή όμως που υπάρχει ήδη από την αρχαιότητα το δωσίδικος, 
δεν θα είχε νόημα η εμμονή στη διπλή ορθογράφηση. Αξιοσημείωτο από 
σημασιολογική άποψη είναι το γεγονός ότι ο δωσίλογος της Κατοχής, ύστερα 
από την παρέλευση τόσων δεκαετιών, δεν παραπέμπει πια σε μελλοντικό χρόνο, 
όπως συμβαίνει εκ των πραγμάτων με τον ομώνυμο νομικό όρο. 

Ας δούμε μια σειρά αμφιλεγόμενων ορθογραφήσεων και με τι τρόπο τις 
αντιμετωπίζει το ΧρΛεξ σε σύγκριση με δύο ευρύτατα γνωστούς οδηγούς για τη 
«σωστή» χρήση της γλώσσας.11

άνθιση: Πιστεύω ότι είναι ανεδαφική για τον πολύ κόσμο η υπόδειξη ότι σωστή 
είναι μόνο η άνθηση π.χ. των γραμμάτων και των τεχνών ή του πολιτισμού, 
ενώ για τα λουλούδια μπορούμε να γράψουμε άνθηση ή άνθιση. Η 
διάκριση των σημασιών των ρημάτων ανθώ και ανθίζω δεν είναι πια 

11 Ιορδανίδου 2015, Αναγνωστοπούλου και Μπουσούνη-Γκέσουρα 2015.
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απόλυτα σαφής. Είναι ευρύτατα γνωστό ότι πολλά ρήματα σε -έω έχουν 
παραχωρήσει τη θέση τους στα ρήματα σε -ίζω, έτσι ώστε το δυσφημίζω 
να έχει περιθωριοποιήσει το διαφημέω με ορατά αποτελέσματα και στα 
αντιστοίχως παραγόμενα ουσιαστικά: δυσφήμιση και όχι πια δυσφήμηση. 

δικλείδα: το σκεπτικό ότι πρόκειται για την αρχαία λέξη δικλίς, δικλίδος που 
σήμαινε «πόρτα με δύο φύλλα» και επομένως το σωστό είναι δικλίδα, είναι 
εσφαλμένο, αφού δεν λαμβάνεται υπόψη η ιστορία της λέξης και ιδίως η 
ριζική αλλαγή σημασίας στο μεταφραστικό δάνειο ασφαλιστική δικλείδα. 
Στη νεοελληνική η λέξη αποδίδει τη βαλβίδα < γαλλ. valve και η σύνδεση 
με τη λ. κλειδί νομιμοποιεί τη γραφή με -ει, εκτός του ότι ο τύπος δίκλεις 
είναι ήδη αρχαίος.

εγχείρηση: η ορθογράφηση αυτή, την οποία προκρίνει και το ΧρΛεξ, αρχίζει να 
υποκαθίσταται από την εγχείριση, αφού το εγχειρίζω ταυτίστηκε με το 
«χειρουργώ».

ορθοπαιδικός: η γραφηματική απόδοση με αι και όχι με ε αποδίδει την αρχική 
σημασία της λ. που αναφερόταν σε μορφές παιδικής δυσπλασίας. Το 
σκεπτικό της Ιορδανίδου (2015, 132) «Αφού πλέον δεν ισχύει η σημασία 
«παιδί», φαίνεται να μην έχει νόημα η γραφή ορθοπαιδικός» έρχεται σε 
πλήρη αντίθεση με τη εκπεφρασμένη θέση των κατ’ εξοχήν ειδικών.12

καθίκι: Τη γραφή αυτή, την οποία προκρίνει το ΧρΛεξ, απορρίπτει ασυζητητί 
η Ιορδανίδου (2015, 125) γιατί «δεν έχει ετυμολογική στήριξη», αλλά 
και το μεσαιωνικό κάθοικον «οικιακό σκεύος» αποτελεί διόρθωση του 
Ξανθουδίδη. Ο κόσμος προτιμά τη γραφή καθίκι ως απλούστερη, αλλά 
και λόγω των πολλών ουσιαστικών που λήγουν σε -ίκι και -ιλίκι με συχνά 
απαξιωτική σημασία. 

μουγγός: Το ΧρΛεξ λημματοποιεί έτσι τη λέξη, δεν θεωρεί όμως εσφαλμένη 
τη γραφή μουγκός, η οποία έχει ευρύτατη διάδοση. Το ουσ. μουγκαμάρα 
παρουσιάζει, με βάση τα σώματα κειμένων της Ακαδημίας Αθηνών, 
τριπλάσια συχνότητα απ’ ό,τι η θεωρούμενη «ορθή γραφή» μουγγαμάρα. 

παλιννοστούντες: Αρκετοί μορφωμένοι μητρικοί ομιλητές νομίζουν ότι η 
γραφή παλινοστούντες είναι εσφαλμένη, αφού η σύνδεση πάλιν + νόστος 
θεωρείται δεδομένη. Νιώθουν μεγάλη έκπληξη όταν πληροφορηθούν ότι 
το παλινοστέω με τη σημασία «επαναπατρίζομαι» είναι γνωστό από τον 5ο 
και 6ο μ.Χ. αι. 

πηλήκιο: το πηλίκιο θεωρείται λανθασμένη γραφή, σε αντίθεση με το ΧρΛεξ, 
επειδή συνδέεται με το αρχαίο πήληξ που σήμαινε όμως «περικεφαλαία». 

12 Η γενική συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας 
(ΕΕΧΟΤ) αποδέχθηκε το 1997 την επαναφορά του ονόματος «Ορθοπαιδική» στις ιστορικές 
του ρίζες γράφοντας το με αι, όπως ακριβώς το σχημάτισε το 1741 ο καθηγητής Nicolas Andry 
από τις ελληνικές λέξεις «Ορθόν Παιδίον». Το 2004 ο τότε πρόεδρος της Εταιρείας καθηγητής 
Παναγιώτης Ν. Συμεωνίδης με επιστολή του προς την Ακαδημία Αθηνών ζήτησε να γίνει δεκτή 
στο υπό έκδοση Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας η ορθογραφία ορθοπαιδικός. Η 
γραφή ορθοπεδικός παρατίθεται ως δεύτερη εναλλακτική δυνατότητα.
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Έτσι αποδόθηκε η γαλλική λέξη casquette με πρώτη εμφάνιση το 1813, 
στους συνδυασμούς casquette d’oªcier, d’agent de police. Τίποτε, επομένως, 
δεν μας εμποδίζει από το να δεχτούμε ως ισοδύναμη την απλούστερη 
γραφή σε -ίκιο, κατά τα απολυτίκιο, ζατρίκιο, οφίκιο.

πόσο μάλλον: Το ΧρΛεξ, προσγειωμένο στην πραγματικότητα και εντελώς 
αποστασιοποιημένο από τον φιλολογικό σχολαστικισμό, δεν καταγράφει 
καν το πόσω μάλλον και το πόσω χρονών, τα οποία θεωρούνται από 
ορισμένους τα μόνα σωστά. Η χρήση τα έχει αποσκορακίσει και δεν 
υπάρχει λόγος να δημιουργούμε ενοχές στους μαθητές. Αντίθετα, το πολλώ 
μάλλον και το τοσούτω μάλλον, αρχαϊστικά κατάλοιπα, δεν μπορούν να 
απλοποιηθούν. Ακόμα και πριν από μισό αιώνα στα σχολεία δίδασκαν ότι 
το σωστό είναι «πόσου τιμάται η ανθρώπινη ζωή» (γενική της αξίας) και 
ας έλεγε ο κόσμος «πόσο κάνει ένα κιλό ψωμί». Πρέπει να διδαχτούμε 
περισσότερα από τα λάθη και τις υπερβολές του παρελθόντος.13

Πολλές καταδικαστέες ορθογραφήσεις από φιλολόγους που βλέπουν αυστηρές 
διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στο «ορθό» και το «λάθος», καταγράφονται στο 
ΧρΛεξ ως αποδεκτές εναλλακτικές δυνατότητες.14 Αναφέρω μερικές χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις: αγοραπωλησία και όχι αγοροπωλησία, αμελλητί και όχι αμελητί,15 
αντιισταμινικός και όχι αντισταμινικός, εφήβαιο και όχι εφηβαίο, ζάπλουτος και 
όχι ζάμπλουτος, καταχωρίστηκε και όχι καταχωρήθηκε, παρανομαστής και όχι 
παρονομαστής, πηγεμός και όχι πηγαιμός, συγγνώμη και όχι συγνώμη, συνονθύλευμα 
και όχι συνοθύλευμα,16 υποθηκοφυλακείο και όχι υποθηκοφυλάκιο, ώσμωση και 
όχι όσμωση. Μερικές υποδείξεις είναι για πολλούς ακατανόητες: αναμένονται (π.χ. 
σημαντικές) εξελίξεις και όχι αναμένονται (π.χ. σημαντικά) γεγονότα. Απευθείας 
μετάδοση και όχι ζωντανή μετάδοση. Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου και όχι ... οι ασκοί.17 
Διορθώθηκε η βλάβη/η ζημιά και όχι αποκαταστάθηκε ..., αλλά: αποκαταστάθηκε η 
λειτουργία συσκευής, μηχανήματος κλπ.

13 Ο μεταφραστής των επιστολών του Ιωάννη Καποδίστρια από το γαλλικό πρωτότυπο Μιχαήλ 
Γ. Σχινάς (Αθήνησιν 1841, σελ. 136), γράφει: «πόσου τιμάται το αντίτυπον;», ανταποκρινόμενος 
πλήρως στο πνεύμα της εποχής του.

14 Τα παραδείγματα που ακολουθούν είναι παρμένα από το βιβλίο των Αναγνωστοπούλου Ίνας - 
Μπουσούνη-Γκέσουρα Λίας 2015.

15 Ελάχιστοι μπορούν σήμερα να κάνουν τη διάκριση ανάμεσα στο ἀμέλλητος (< μέλλω) «αυτός 
που δεν αργοπορεί» και ἀμέλητος (< ἀμελέω) «παραμελημένος».

16 Τα όρια αποδοχής ή μη τύπων του προφορικού λόγου είναι ρευστά. Πολύς κόσμος λέει 
Κλαθμώνος, αντί Κλαυθμώνος, παρεπιπτόντως, αντί παρεμπιπτόντως, Πέμτη, αντί Πέμπτη, 
Φιλανδία, αντί Φινλανδία, δεν σημαίνει όμως ότι γίνονται αυτόματα δεκτοί οι τύποι αυτοί στον 
γραπτό λόγο. Όλοι λέμε *Ζμύρνη, αλλά δεν διανοήθηκε κανείς να απεμπολήσει την ιστορική 
γραφή Σμύρνη. Εξάλλου, σε ένα λεξικό δεν έχουν θέση, ούτε ως απλή υπόμνηση, ευρύτατα 
διαδεδομένα ορθογραφικά λάθη, όπως πληρεί, αντί πληροί, συνδιασμός, αντί συνδυασμός, 
μύνημα, αντί μήνυμα.

17 Η επικαλούμενη μαρτυρία από την Ομήρου Οδύσσεια κ 47 ... ἀσκὸν μὲν λύσαν είναι χωρίς 
αντίκρισμα, αφού η γλώσσα εξελίσσεται και επικράτησε ο εμφατικός πληθυντικός.
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3. Μορφολογικές ιδιαιτερότητες
Τα κριτήρια επιλογής του «ορθού» και του «λάθους» δεν είναι πάντοτε 

σαφή, ούτε μπορούν να είναι ενιαία, αφού η γλώσσα επιδιώκει την πολυτυπία, η 
οποία εμπλουτίζει γενικά το ύφος. Όποιος προγράφει τον τύπο διδάκτωρ με μόνο 
σκεπτικό ότι είναι λόγιος σχηματισμός, δεν συνειδητοποιεί ότι σε ένα υφολογικά 
υψηλότερο επίπεδο προτιμάται αυτός ακριβώς ο τύπος. Ο λέκτορας είναι ο 
συχνότερα εμφανιζόμενος τύπος, ο λόγιος όμως τύπος λέκτωρ εμφανίζεται συχνά 
σε επίσημα κείμενα, έχει επομένως στη συνείδηση πολλών ομιλητών μεγαλύτερο 
κύρος. Η έκφραση ως μη ώφειλε προκρίνεται από ορισμένους, σε αντίθεση με το 
προηγούμενο σκεπτικό, επειδή έχει λόγια προέλευση. Με την κλίση του επιθέτου 
διεθνής τα πράγματα είναι ρευστά. Φαίνεται ότι η αδόκιμη γενική του διεθνή 
τείνει σε ορισμένες περιπτώσεις να υποκαταστήσει τη μόνη υποτιθέμενη ορθή του 
διεθνούς. Ο συνδυασμός του διεθνή ποδοσφαιριστή εμφανίζεται στατιστικά λίγο 
συχνότερα από τον «κανονικό» του διεθνούς ποδοσφαιριστή. Αντίθετα, κατισχύει 
ο τύπος του διεθνούς ανταγωνισμού και περιορίζεται αισθητά ο τύπος του διεθνή 
ανταγωνισμού. Τα δεδομένα αυτά δεν παραμένουν βεβαίως στατικά.

Η προσπάθεια προσαρμογής των κλιτικών παραδειγμάτων σε ένα 
ομοιόμορφο σύστημα με αποκλεισμό τύπων της καθαρεύουσας υπονομεύει τη 
γλωσσική ποικιλία. Η επιβίωση λόγιων κλιτικών του τύπου κύριε καθηγητά, 
διευθυντά, είναι γεγονός που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. 

Σχετικά με την επιμονή ορισμένων να συστήνουν παλαιότερες εκφράσεις 
οι οποίες όμως άλλαξαν με τον καιρό, είναι αξιοπρόσεκτο το σκεπτικό του Ν. 
Σαραντάκου που αποκτά ευρύτερες προεκτάσεις και γι’ αυτό το παραθέτω ολόκληρο: 
«... κάποιοι λαθολόγοι θεωρούν αμορφωσιά να γράψεις χορδαίς και οργάνοις 
επειδή, λένε, ο Ψαλμός 150 του Δαβίδ λέει «Αινείτε αυτόν εν χορδαίς και οργάνω». 
Πράγματι, ο Ψαλμός έτσι είναι. Ωστόσο, σήμερα έχει επικρατήσει να χρησιμοποιούμε 
τον πληθυντικό, και έτσι καταγράφεται η φράση π.χ. στο Φρασεολογικό Λεξικό της 
Νέας Ελληνικής και σε άλλες συλλογές. Ακόμα και το γενικά «ρυθμιστικό» Λεξικό 
Μπαμπινιώτη δίνει τον τύπο ‘και οργάνοις’ αλλά προσδιορίζει ότι ο στίχος της 
Βίβλου είναι στον ενικό (‘και οργάνω’). Γιατί χρησιμοποιούμε πληθυντικό; Νομίζω 
ότι είναι πανίσχυρη η συμμετρία εδώ, και η αναλογία με άλλες βιβλικές φράσεις που 
φαίνονται ή είναι παρεμφερείς (μετά φανών και λαμπάδων, μετά βαΐων και κλάδων) 
και μας φαίνεται κάπως φτωχός ο πανηγυρισμός με ένα μόνο όργανο! Επιπλέον, 
κι ο ίδιος ο Ψαλμός 150 πριν και μετά από αυτόν τον στίχο απαριθμεί ένα σωρό 
όργανα, ολόκληρη φιλαρμονική («αινείτε αυτόν εν ψαλτηρίω και κιθάρα … αινείτε 
αυτόν κυμβάλοις ευήχοις») οπότε πιστεύω ότι με τον σημερινό πληθυντικό μάλλον 
υπηρετούμε το πνεύμα του ψαλμωδού παρά το προδίδουμε».18

4. Οι συνδυαστικές δυνατότητες των λέξεων
Σύμφωνα με τη θεωρία της λεξικής προσέγγισης η διδασκαλία της γλώσσας 

οφείλει κατά μεγάλο μέρος να επιδιώκει την εκ μέρους των μαθητών κατανόηση 
18 https://sarantakos.wordpress.com/2009/09/06/spelldemon/
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των συμπλόκων (collocations) και των λεξιλογικών συνδυασμών.19 Το πραγματικό 
λεξιλόγιο μιας γλώσσας δεν το απαρτίζουν οι μεμονωμένες λέξεις, αλλά οι 
συνδυαστικές τους δυνατότητες. Η γλωσσολογία των σωμάτων κειμένων (Corpus 
linguistics) έφερε στην επιφάνεια τη σημασία που αποκτούν τα σύμπλοκα για 
την εκμάθηση της γλώσσας. Σε ένα πρώτο στάδιο συγκεντρώνονται οι σταθερές 
συνάψεις από μεγάλα σώματα κειμένων και κατόπιν γίνεται επεξεργασία τους με 
σημασιολογικά και πραγματολογικά κριτήρια.20

Η γνώση των συμπλόκων, των τυπικών λεξικών συνδυασμών, είναι 
καθοριστικής σημασίας γι’ αυτόν που μαθαίνει μια ξένη γλώσσα, αν θέλει να 
αποφύγει μια σειρά λαθών και να φτάσει στο επίπεδο του φυσικού ομιλητή.

Ας δούμε πως παρουσιάζεται το λήμμα έρευνα στα τρία πρόσφατα και εν 
μέρει συγκρίσιμα λεξικά της Νεοελληνικής.

Χρηστικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών:
έρευνα [ἔρευνα] έ-ρευ-να ουσ. (θηλ.) {-ας (λόγ.) -εύνης | -ών}: σύνολο 

οργανωμένων ενεργειών που γίνονται με σκοπό την εύρεση, τη συλλογή ή 
την ερμηνεία στοιχείων: ανακριτική, δημόσια, (ιατρο)δικαστική, διοικητική, 
εντατική, μυστική, πανελλαδική ~. Αντικείμενο/πεδίο ~ας. Γραφείο ιδιωτικών ~ών 
(βλ. ντετέκτιβ). Μετά από εξονυχιστική ~ στο σπίτι του δράστη ... Εντείνεται/
ολοκληρώθηκε/συνεχίζεται η εισαγγελική ~ για επικίνδυνα τρόφιμα. Κάνω/ξεκινώ 
~. Το θέμα είναι υπό ~ (= ερευνάται). Διατάχθηκε διεξοδική ~ της υπόθεσης. 
Στο σκοτάδι οι ~ες για τη ληστεία. Η προκαταρκτική ~ (= προ~) ανατέθηκε 
στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.|| Ανασκαφική, αρχαιολογική, γενετική, 
δημογραφική, διαστημική, επιδημιολογική, ιστορική, κλινική, κοινωνική, 
περιβαλλοντική, τεχνολογική, φιλολογική ~. Ακαδημαϊκή, εκπαιδευτική, 
εμπειρική, πειραματική, πιλοτική, ποιοτική, ποσοτική, πρωτογενής, στατιστική 
~. ~ αιχμής. ~ κοινής γνώμης (πβ. γκάλοπ, δημοσκόπηση, σφυγμομέτρηση). 
Σύμφωνα με επίσημη ~ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ... Το συμπέρασμα προκύπτει 
από ~ που πραγματοποίησε ... Συμμετοχή ασθενών σε επιστημονική ~. Πρόσφατες 
~ες για λογαριασμό του Υπουργείου. Ελεύθερη ~ και διακίνηση ιδεών. Πβ. 
μελέτη, σπουδή. ● ΣΥΜΠΛ.: βασική έρευνα: που αποσκοπεί στην απόκτηση 
και διεύρυνση των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων σε συγκεκριμένο 
αντικείμενο, χωρίς να δίνεται έμφαση στην πρακτική τους εφαρμογή., 
επιχειρησιακή έρευνα: εφαρμογή μαθηματικών κυρ. μεθόδων, προκειμένου 
να μελετηθούν προβλήματα που σχετίζονται με πολύπλοκα συστήματα, με 
σκοπό τη βελτιστοποίησή τους: πιθανότητες/προσομοίωση/στατιστική και ~ ~. 
(ως γνωστικό αντικείμενο, με κεφαλ. τα αρχικά Ε) Θεωρητική και Εφαρμοσμένη 
~ ~. [< αγγλ. operations/operational research, 1945] , έρευνα αξιολόγησης: 
που αποσκοπεί στην αξιολόγηση αγαθών, προγραμμάτων, υπηρεσιών: ~ ~ 
των διδακτικών βιβλίων. [< αγγλ. evaluative research, 1966] , έρευνα δράσης: 
συμμετοχικός τύπος έρευνας που αποσκοπεί στην εύρεση λύσεων σε πραγματικά 
19 Hausmann 2007.
20 http://colloc.germa.unibas.ch/web/projekt/kollokationen/
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προβλήματα. [< αγγλ. action research, 1944], έρευνα και ανάπτυξη: ΟΙΚΟΝ. 
σύνολο ενεργειών που αποσκοπούν στη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών 
και στον σχεδιασμό και προώθηση πρότυπων εφαρμογών, καινοτόμων λύσεων· 
το αντίστοιχο τμήμα εταιρειών: ~ ~ πληροφοριακών συστημάτων/τεχνολογιών 
αιχμής. [< αγγλ. research and development, 1923], εφαρμοσμένη έρευνα: 
που επεξεργάζεται θεωρητικές επιστημονικές γνώσεις για την αντιμετώπιση 
πρακτικών προβλημάτων ή τον σχεδιασμό πρακτικών μέσων για την εξυπηρέτηση 
ενός συγκεκριμένου τομέα., σωματική έρευνα & σωματικός έλεγχος: που 
γίνεται συνήθ. από αστυνομικό όργανο με σκοπό την ανακάλυψη κυρ. όπλων, 
εκρηκτικών ή ναρκωτικών που μπορεί να κρύβει κάποιος στο σώμα του: ~ ~ 
στο αεροδρόμιο/γήπεδο. Βλ. ανιχνευτής. [< αγγλ. body search], βαλλιστική 
εξέταση βλ. βαλλιστικός, δειγματοληπτικός έλεγχος/δειγματοληπτική έρευνα 
βλ. δειγματοληπτικός, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας βλ. ειδικός, 
έρευνα αγοράς βλ. αγορά, έρευνα/μελέτη πεδίου βλ. πεδίο, τυφλή μελέτη βλ. 
τυφλός ● ΦΡ.: κατ’ οίκον έρευνα: που διενεργείται νόμιμα στο σπίτι κάποιου: 
ένταλμα ~ ~ας (πβ. αναζήτηση, ψάξιμο). Σε νομότυπη ~ ~ που ακολούθησε/
έγινε από άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες 
ναρκωτικών. Βλ. οικογενειακό άσυλο/άσυλο κατοικίας. [< αρχ. ἔρευνα, γαλλ.-
αγγλ. investigation, γαλλ. recherche, αγγλ. research] (σύνολο λέξεων: 430)

Λεξικό της κοινής νεοελληνικής του Ιδρύματος Μ. Τριανταφυλλίδη:
έρευνα η [érevna] Ο27 : ενέργεια ή σύνολο από ενέργειες, συνήθ. 

οργανωμένες, που γίνονται με σκοπό να βρεθεί, να ανακαλυφθεί, να ερμηνευθεί 
κτ.· (πρβ. ψάξιμο): Προσεκτική / εξονυχιστική ~. α. λεπτομερής εξέταση που 
γίνεται στα πλαίσια ορισμένης διαδικασίας, διοικητικής, δικαστικής κτλ.: Mετά 
τις καταγγελίες για δωροδοκία ο υπουργός διέταξε να γίνει σχετική ~. H αστυνομία 
κάνει έρευνες για την ανακάλυψη του δολοφόνου. Kατ’ οίκον ~, που γίνεται στο 
σπίτι κάποιου. Σωματική ~. Είναι κτ. υπό ~, ερευνάται ακόμα. β. η προσεκτική 
μελέτη, η εξέταση θεμάτων ως επιστημονική ή τεχνολογική διαδικασία: ~ 
των Γραφών / του διαστήματος / της αγοράς. Iστορικές / φιλολογικές έρευνες. 
Nεότερες έρευνες επιβεβαίωσαν σε γενικές γραμμές τη θεωρία του Δαρβίνου. 
Γίνονται έρευνες για ανακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαίου. H (επιστημονική / 
τεχνολογική) ~. Στο πανεπιστήμιο δε διδάσκει αλλά ασχολείται αποκλειστικά με 
την ~. Εφαρμοσμένη ~ ή αναπτυξιακή ~. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. [λόγ. < αρχ. 
ἔρευνα & σημδ.: α: γαλλ. investigation· β: γαλλ. recherche] (σύνολο λέξεων: 154)

Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη:
έρευνα (η) [αρχ.]{-ας κ. (λόγ.) -εύνης | -ευνών} 1. η συστηματική εξέταση 

δεδομένων για την επιβεβαίωση, τον εμπλουτισμό ή την ανακάλυψη νέων 
στοιχείων: κοινωφελής/δημόσια/ιδιωτική/ελεύθερη/εξονυχιστική/πολιτική/
στρατιωτική ~ || ~ του διαστήματος/του εδάφους/του υπεδάφους/των Γραφών 
ΣΥΝ (λόγ.) αναδίφηση, μελέτη. 2. (ειδικότ.) η συστηματική ενασχόληση με την 
επίλυση επιστημονικών προβλημάτων, την προώθηση μιας θεωρίας, την εύρεση 
δεδομένων κ.λπ., συνήθ. κατ’ αντιδιαστολή προς τη διδασκαλία: ασχολούμαι με 



36

την ~ || κάνω ~ || βασική ~ (αυτή που γίνεται στα πανεπιστήμια, κατ’ αντιδιαστολή 
προς την εφαρμοσμένη ~) 3. η στατιστική καταγραφή και διερεύνηση δεδομένων, 
παραγόντων και διαπλεκομένων σχέσεων στο πλαίσιο ενός συνόλου ατόμων: 
διαφημιστική/δημογραφική ~ ||~ της οικονομικής κατάστασης της χώρας/ της 
κοινής γνώμης ΣΥΝ. Σφυγμομέτρηση 4. η συστηματική προσπάθεια εντοπισμού 
(αντικειμένου ή προσώπου): ~ για εξεύρεση χρυσού / πετρελαίου || ένταλμα/
ομάδα διεξαγωγή έρευνας || ~ σωματική (βλ.λ.)/κατ’ οίκον || διατάχτηκε ~ για 
τον εντοπισμό των δραπετών || η εμπροσθοφυλακή διεξάγει ~ για τον εντοπισμό 
εχθρικών πυροβολείων ΣΥΝ. αναζήτηση (καθημ.) ψάξιμο, (λόγ.) ανίχνευση. 
(σύνολο λέξεων: 157)

Η εκπληκτική πρόοδος των επιστημών, οι οποίες συγκροτούνται, 
προάγονται και αναδεικνύονται μέσω της έρευνας, αντικατοπτρίζεται πλήρως 
στις σχετικές συνδυαστικές δυνατότητες, γεγονός το οποίο επιβάλλεται να 
καταγράφεται στα σύγχρονα λεξικά. Η πρώτη σημασία που ανακαλεί κανείς 
στο μυαλό του είναι η επιστημονική έρευνα, η οποία έχει βελτιώσει αισθητά τις 
συνθήκες ζωής των ανθρώπων. Στην Ελλάδα υπάρχει το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και θρησκευμάτων, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΕΣΕΤ) και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Βλ. και Εθνικό 
Ίδρυμα/Ινστιτούτο/Επιτροπή/Κέντρο επιστημονικών ~ών. Εργαστήριο/Εταιρεία/
Ινστιτούτο/Κέντρο/προώθηση ~ας. Η έρευνα συνδέεται στενά με τις έννοιες 
«διερεύνηση», «εξερεύνηση», «αναζήτηση». Συχνά λέγεται διεξάγω, κάνω, 
ολοκληρώνω, πραγματοποιώ μια έρευνα, προβαίνω σε, συμμετέχω σε έρευνα.

Συχνά προσδιορίζει σε γενική πτώση διάφορα ουσιαστικά: αξιοπιστία, 
εγκυρότητα, ευρήματα, μεθοδολογία, σύνοψη της ~ας. Ένταλμα ~ας, κονδύλια 
~ας, υπεύθυνος ~ας (επιφορτισμένος με την ~). Σκύλοι ~ας και διάσωσης. Συχνή 
είναι η σύνδεση με το και: έρευνα και (τεχνολογική) ανάπτυξη, ~ και διάσωση, ~ 
και καινοτομία, ~ και κατάρτιση. Σύνδεση με προθέσεις: ~ με αντικείμενο, θέμα 
... ~ με συνέντευξη. ~ (= διερεύνηση) για πετρέλαιο (< αγγλ. oil exploration). ~ 
προς πάσα κατεύθυνση.

Η έρευνα εξειδικεύεται με τη γενική πτώση: ~ αγοράς, αιχμής, 
αντιντάμπινγκ, ασφαλείας, ατυχημάτων21, δράσης (παιδαγωγικός όρος, μορφή 
αναστοχαστικής έρευνας), γνώμης, ικανοποίησης πελατών, καταναλωτών 
(καταναλωτική ~), κοινής γνώμης (σφυγμομέτρηση) ελέγχου (= επαληθευτική), 
ερωτηματολογίου, συγκυρίας (< αγγλ. business opinion survey), συμπεριφοράς.

Τα επίθετα με τα οποία συνδέεται η έρευνα είναι αναρίθμητα. Ακολουθεί 
ενδεικτικός αλφαβητικός κατάλογος: αιτιακή (< αγγλ. causal research: 
εξερεύνηση συσχετίσεων μεταξύ διαφορετικών μεταβλητών), αλιευτική, άμεση, 
αναγνωριστική ανακριτική (= εγκληματολογική), αναλυτική, ανεξάρτητη 
(ΝΟΜ.), αστυνομική, ατομική, αυτεπάγγελτη (ΝΟΜ., πβ. αγγλ. investigation), 
βασική, βιβλιογραφική, βιοϊατρική, βιομηχανική, γενική, γεωργική, γεωτεχνική, 
21 Ο όρος ατυχηματολογική έρευνα, που αποδίδει το γαλλικό recherche accidentologique, δεν 

είναι δόκιμος.
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γεωθερμική, γεωφυσική, δασική, δασοκομική, δειγματοληπτική, δημόσια, 
διαστημική, διεξοδική, διεπιστημονική, διερευνητική (< αγγλ. exploratory 
research), δικαστική, διοικητική ~ (= εξέταση), δοκιμαστική (= πιλοτική, 
πειραματική, καθοδηγητική), εγκληματολογική, εδαφολογική, ειδική, εισαγγελική, 
εκπαιδευτική, ενδελεχής, επαναληπτική, επαναλαμβανόμενη, επείγουσα (ΝΟΜ, 
για δικαστική ~ κ.τ.ό.), επενδυτική, επιδημιολογική, επιστημονική, επίσημη ~ (: 
της αστυνομίας), επιτόπια (= μελέτη πεδίου), επιχειρησιακή22, εργαστηριακή, 
εφαρμοσμένη, ήπια23, θαλάσσια, θεματική, θεωρητική, ιατρική, κλινική, κοινωνική, 
κυκλοφοριακή (αγγλ. < tra½c survey), μακροπρόθεσμη, μερική, μεταδιδακτορική, 
μυστική, νόμιμη, ομαδική, οριζόντια (< γαλλ. enquête horizontale), παιδαγωγική, 
πανεπιστημιακή, περιβαλλοντική, (μη) πειραματική, περιγραφική, ποινική, 
ποιοτική, πολυθεματική, ποσοτική, προαιρετική, προληπτική, προπαρασκευαστική, 
πρότυπη (= πιλοτική), προωθημένη, στατιστική, στοχευμένη, στοχοθετημένη, 
συγκριτική (= αναζήτηση), συγχρονική, συμπληρωματική, σωματική (= 
σωματικός έλεγχος), τεχνολογική, υδρολογική, φαρμακευτική.

Στην ουσία, κάθε επιστημονικός κλάδος συνδέεται με την έρευνα γι’ αυτό 
δεν θα είχε νόημα η ατέρμονη απαρίθμησή τους: γεωλογική, γλωσσολογική, 
ιστορική, μαθηματική, ψυχολογική έρευνα κ.ο.κ.

Ένα από τα σημαντικότερα λεξικογραφικά ζητούμενα της Νεοελληνικής 
είναι η σύνταξη ενός λεξικού των συνδυαστικών δυνατοτήτων των λέξεων. Το 
κενό αυτό ήρθε να καλύψει εν πολλοίς το ΧρΛεξ της Ακαδημίας Αθηνών. Για την 
αντιμετώπιση διαφόρων μεθοδολογικών και πρακτικών προβλημάτων μπορεί 
να ανατρέξει κανείς στα σχετικά λεξικά των μεγάλων ευρωπαϊκών γλωσσών.24

O Quastho« (2011) παρουσιάζει υποδειγματικά το σχετικό λήμμα της 
Γερμανικής:

Forschung die
V: NOM. fortschreiten · voranschreiten • Pl. laufen •
etwas heraus�nden • untersuchen • DAT. PL nachgehen
• AKK. PL anstellen · betreiben · durchführen •
anregen · be¯ügeln · intensivieren · verbessern · verstärken

22 «Ο όρος «Επιχειρησιακή Έρευνα» προέρχεται από την απόδοση του αγγλικού όρου «Operational 
Research» ή, όπως συνηθίζεται στην Αμερική, «Operations Research». Ίσως η απόδοση του όρου 
στα ελληνικά ως «Λειτουργική Έρευνα» θα θεωρούνταν περισσότερο πετυχημένη αφού θα 
απέδιδε με καλύτερο τρόπο και πληρέστερα το περιεχόμενο του θέματος, δηλαδή έρευνα πάνω 
στις λειτουργίες ή στη λειτουργία πολύπλοκων συστημάτων αποτελούμενων από ανθρώπους 
και μηχανές. Εν τούτοις, στο στρατιωτικό τομέα, όπου οι κυριότερες λειτουργίες ονομάζονται 
επιχειρήσεις, ο όρος είναι ο πλέον κατάλληλος και ίσως για το λόγο αυτό καθιερώθηκε 
γενικότερα στην Ελλάδα, αφού όπως συνέβη και σε άλλες χώρες, έτσι και στην Ελλάδα, το 
θέμα αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε πρώτα στο στρατιωτικό πεδίο». Βλ. http://www.eeee.org.
gr/PublicPages/BusinessResearch.aspx

23 γαλλ. recherche douce: telle que celle qui se pratique dans le domaine des sciences écologiques 
et biologiques, αγγλ. so¬ research.

24 Βλ. Benson κ.ά. 2010, Quastho« 2011, Le Robert, Dictionnaire de combinaisons de mots, Paris 
2015.



38

• voranbringen · vorantreiben • weiterentwickeln
• �nanzieren · fördern · unterstützen • auszeichnen
• abbauen · behindern · vernachlässigen ·
zurückfahren • DAT. sich mit F. befassen • etwas zur
F. beitragen • in der F. arbeiten • AKK. in die F. investieren
• sich auf die F. konzentrieren
A: innovativ · modern • erfolgreich · erstklassig · exzellent
· gut • hervorragend · hochkarätig • e«ektiv ·
e½zient · qualitativ · seriös · sorgfältig · systematisch
• aufwendig · ernstha¬ · ganzheitlich · gründlich
· intensiv • geheim · riskant • kontinuierlich ·
langfristig · langwierig • hiesig · staatlich • eigenständig
· selbstständig • unabhängig • fachübergreifend
· gemeinsam · interdisziplinär • empirisch · experimentell
· praxisnah · theoretisch • akademisch ·
klinisch · universitär · wissenscha¬lich • biologisch ·
chemisch · genetisch · medizinisch · pharmakologisch
• mathematisch • naturwissenscha¬lich · ökologisch
· physikalisch • atomar · militärisch · technisch •
anthropologisch · archäologisch · geogra�sch · geologisch
• geisteswissenscha¬lich • philosophisch • soziologisch
· sprachwissenscha¬lich · theologisch
Το αντίστοιχο λήμμα στο λεξικό των Benson κ.ά. (2010) έχει περιορισμένη 

έκταση:
research n. 1. to carry out, conduct, do, pursue ~ 2. to publish one’s ~ 3. detailed, diligent, 
laborious, painstaking, solid, thorough ~ 4. independent; original ~ 5. qualitative; 
quantitative ~ 6. animal; biological; historical; medical; scienti�c ~ 7. market; operations; 
space ~ 8. ~ in, into, on (~ on the development of an electric engine)

Τα ενδεικτικά θέματα που παρουσίασα στην εισήγηση αυτή δείχνουν την 
αναγκαιότητα αξιοποίησης των λεξικών στη διδακτική πράξη με τρόπο που οι 
μαθητές να γίνονται σταδιακά μικροί ερευνητές των μηχανισμών λειτουργίας της 
γλώσσας. Οι ενήλικες φυσικοί και μη φυσικοί ομιλητές που θέλουν να μάθουν 
να μιλούν και να γράφουν αποτελεσματικά τη γλώσσα και να διαμορφώνουν 
το δικό τους προσωπικό ύφος, οφείλουν να συγκρίνουν τα ίδια λήμματα σε 
διάφορα λεξικά για να συνειδητοποιούν καλύτερα ότι οι λεξικογράφοι δεν 
αντιμετωπίζουν, ευτυχώς, ομοιόμορφα τα μικρά και μεγάλα μυστικά της 
γλώσσας και να επιλέγουν ό,τι κρίνουν οι ίδιοι προσφορότερο, ανάλογα με την 
περίπτωση. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι που οδηγούν στην αποτελεσματική γραπτή 
και προφορική επικοινωνία. Στο αχανές δάσος των λέξεων οι πιο ασφαλείς 
οδηγοί είναι τα σύγχρονα, διαρκώς ανανεούμενα και υπεύθυνα λεξικά.
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Η φυσιογνωμία των ελληνικών μεταφράσεων  
της ξένης λογοτεχνίας στην Ρουμανία κατά  

τον 19ο αιώνα

Κωνσταντίνος Γ. Κασίνης*

Α΄. ΙΣΤΟΡΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ.
Η ανάγνωση, μετάφραση και έκδοση συγκεκριμένων έργων αποτελεί 

άψευστο μάρτυρα των αναγκών, των ιδεών και των νοοτροπιών ενός λαού. 
Ο υπάλληλος κύκλος των ζητήσεων, στην προκείμενη περίπτωση, είναι η 
φυσιογνωμία των ελληνικών μεταφράσεων της ξένης λογοτεχνίας στην Ρουμανία 
μέσα στην συγκυρία του 19ου αιώνα. Πριν απαντήσουμε, όμως, στο ζητούμενο 
αυτό, θα εξετάσουμε εν συνόψει την ελληνική παρουσία στις ρουμανικές χώρες 
και τον ρόλο της ελληνικής παιδείας σε αυτές.

Η μαζική εγκατάσταση Ελλήνων στην Ρουμανία άρχισε από την επομένη 
της αλώσεως· την μεγαλύτερη ακμή σημείωσεν ο ελληνισμός κατά τον 18ο αιώνα1, 
τον αποκαλούμενο και ως αιώνα των Φαναριωτών. Όμως, η καταφορά κατά των 
Φαναριωτών ηγεμόνων από Έλληνες2 και Ρουμάνους3 συγγραφείς υπήρξε μεγάλη. 
Επειδή, όμως, ψυχή της ιστορίας είναι η αλήθεια4, η προβολή μόνον της σκοτεινής 
πλευράς του βίου και της πολιτείας τους είναι η μισή αλήθεια. Η πραγματικότητα είναι 
πως αυτοί ήσαν οι πλέον πεπαιδευμένοι κατά την περίοδο εκείνη5 και συνέβαλαν στην 
συστηματοποίηση των διαφωτιστικών ιδεών6, την εισαγωγή των θετικών επιστημών7 
και την υποστήριξη της παιδείας8. Ιδιαίτερο κεφάλαιο της ανάπτυξης είναι η χρήση 

1

* Κωνσταντίνος Γ. Κασίνης, ομότιμος Καθηγητής της Μεταβυζαντινής και Νεώτερης Ελληνικής 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. conkasin@phil.uoa.gr 

1 Οικονομίδης 2003, 98.
2 Ενδεικτικά αναφέρονται: Ελληνική Νομαρχία, Ρωσσαγγλογάλλος, Γ.Ν. Σούτσος, Κοραής, 

Κούμας, Φιλιππίδης, Φωτεινός, Ζαλλώνης, Σάθας, κ.ά.
3 Petrescu 2014, 57: Οι αντικειμενικοί Ρουμάνοι ιστορικοί αναγνωρίζουν την συμβολή των 

Ελλήνων λογίων στην χειραφέτηση του ρουμανικού έθνους κατά τον 18ο αιώνα, αλλά 
καταλογίζουν στους Φαναριώτες δεσποτισμό και κακοδιοίκηση. 

4 Κούμας 1832, 519.
5 Κούμας 1832, 530.
6 Δημαράς 2000, 197.
7 Μοισιόδαξ 1985, 13-14, πρβ. Δημαράς 2000, 189-190, και Κιτρομηλίδης 1985, 177, 188-189.
8 Οικονομίδης 2003, 28.
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της ελληνικής γλώσσας στην Ρουμανία από τον 15ο αιώνα9, η οποία έπαιζε τον ρόλο 
του οχήματος σε όλο τον βαλκανικό χώρο. Από τον 17ο αιώνα, ευνοήθηκε περαιτέρω 
η χρήση της στις ηγεμονίες και ενισχύθηκε τον 18ο αιώνα. Μάλιστα, υποστηρίχθηκε 
θεωρητικά και πρακτικά η απλούστερη μορφή της από προσωπικότητες, όπως 
ο Καταρτζής, ο Χριστόπουλος10, ο Δαπόντες, ο Μοισιόδαξ, κ.ά. Όμως, αν δεν 
«θελήσωμεν να απατηθώμεν», γράφει ο Κούμας, πρέπει ν’ αναγνωρίσουμε ότι η 
κίνηση αυτή περιοριζόταν στους κύκλους της ολιγαρχίας11. Αυτό πιστεύει και ο 
Iorga, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι Φαναριώτες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
ρουμανικής ιστορίας· έπειτα, η ελληνική παιδεία που αναπτύχθηκε με την συνδρομή 
τους ήταν περιορισμένη στα ανώτερα στρώματα. Οπωσδήποτε, η επιβίωση τους είναι 
γεγονός, ένεκα της έντονης επιμειξίας με την τοπική αρι-στοκρατία12.

Η ισορροπημένη κατάσταση στην ελληνορουμανική κοινωνία διασαλεύεται 
από το 1821 και μετά. Ούτως ή άλλως, οι σχέσεις αυτές συνδιακυμαίνονταν ανάλογα 
με τις πολιτικές και θεσμικές αλλαγές. Οι επαναστατικές κινήσεις και η λήξη της 
παρουσίας των Φαναριωτών απελευθέρωσαν την υποβόσκουσα εθνική ιδεολογία, 
η οποία προσπάθησε να παραμερίσει την ελληνική γλώσσα13. Κατά το δεύτερο 
ήμισυ του αιώνα η εύρωστη ελληνική κοινότητα θεωρείται ανταγωνιστική προς 
την κυρίαρχη τοπική κοινωνία14. Έτσι, μετά την σύνταξη του Regulamentul Organic 
(1830), ο ελληνισμός χάνει τον χαρακτήρα της δεσπόζουσας πολιτιστικής οντότητας 
στην ευρωπαϊκή Ανατολή15. Όμως, η ελληνική παιδεία, μεταξύ των ετών 1830-1860, 
δεν είχε περιοριστεί στα όρια της ελληνικής κοινότητας, αλλ’ εξακολούθησε να 
παίζει «καίριο ρόλο»16. Παρ’ όλ’ αυτά, πολλές οικογένειες σπεύδουν ν’ αποκτήσουν 
την ρουμανική υπηκοότητα, για να έχουν ίσα δικαιώματα με τους ντόπιους17. Το 
χαρακτηριστικό του λήγοντος 19ου αιώνα είναι οι πιέσεις που δέχονται οι ξένες 
παροικίες, κυρίως η ελληνική18. Έτσι, οι Έλληνες άρχισαν να οργανώνονται σε 
κοινότητες, όταν πια ο εθνικισμός τούς ανάγκασε να αισθάνονται ξένοι σε μια χώρα 
που τους «είχε υποδεχθεί ελεύθερα επί αιώνες»19. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 
Ελλήνων παρατηρούνται στις παραποτάμιες πόλεις, ένεκα της απασχόλησής 
τους με την ναυτιλία και το εμπόριο: Βραΐλα, Σουλινάς, Τούλτσα, Κωστάντζα, 
Γαλάτσι20, Καλαφάτι. Στο Βουκουρέστι η ελληνική κοινότητα συμμετέχει στην ζωή 
9 Την ελληνική χρησιμοποιούσαν και οι οθωμανοί ηγεμόνες στην διπλωματική αλληλογραφία 

τους· Iorga 1985, 64. 
10 Δημαράς 2000, 197, 201. 
11 Κούμας 1832, 554.
12 Petrescu 2014, 82-83. Η βιολογική προσφορά των Ελλήνων στην ρουμανική κοινωνία υπήρξε 

πολύ σημαντική, επισημαίνει και ο Οικονομίδης 2003, 32.
13 Papacostea 2010, 39.
14 Petrescu 2014,13.
15 Papacostea 2010, 22.
16 Papacostea 2010, 22. 
17 Papacostea 2010, 25.
18 Την περίοδο αυτή δημεύθηκε η μοναστηριακή περιουσία και κατασχέθηκαν τα μοναστηριακά 

εισοδήματα· Petrescu 2014, 262, 263.
19 Petrescu, 2014, 21. 
20 Petrescu 2014, 234-235, πρβ. Οικονομιδης 2003, 119.
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της πρωτεύουσας περισσότερο από κάθε άλλη παροικία, πράγμα που οφείλεται 
στην μαζική διείσδυση του ελληνικού στοιχείου στην ρουμανική κοινωνία και τον 
εκρουμανισμό πολλών21. Οι Έλληνες ήταν εξίσου δραστήριοι και στον πολιτισμό22· 
ίδρυσαν σχολεία, εκκλησίες, συλλόγους, πολιτιστικά κέντρα, τυπογραφεία, κτλ.23. 

Πριν εξετάσουμε την φυσιογνωμία των ελληνικών μεταφράσεων του 
19ου αιώνα στην Ρουμανία, θ’ αναφερθώ εν συντομίᾳ στην εκδοτική παραγωγή 
των προηγούμενων αιώνων. Κατά τον 17ο έως τον 18ο αιώνα εξεδόθησαν 75 
περίπου24 ελληνικά βιβλία· 65 θρησκευτικά και 10 ποικίλα. Από το σύνολο 
αυτό μόνο λίγα είναι μεταφράσεις, με αντιρρητικό, γνωμοφιλοσοφικό και 
ιστορικογεωγραφικό περιεχόμενο25. Θα μ’ ερωτήσουν ενδεχομένως μερικοί γιατί 
απουσιάζει η λογοτεχνία; Η ακαριαία απάντηση είναι ότι δεν απουσιάζει, διότι 
η λογοτεχνικότητα δεν περιορίζεται σε στενά όρια· έπειτα, λογοτεχνία, με την 
στενή έννοια του όρου, υπάρχει, και πρωτότυπη και μεταφρασμένη, μόνο που 
τότε κυκλοφορούσε σε χειρόγραφα, διότι ο κύκλος των αποδεκτών περιοριζόταν 
στις ανώτερες τάξεις. Έτσι, έχουμε πολλές χειρόγραφες μεταφράσεις έργων 
του Μολιέρου26, του Μεταστάσιου27, του Γκολντόνι28, του Θερβάντες29, του 
Φενελόν30, του Kotzebue31, του Barclay32, Gracián33, του Marini34 κ.ά.35. 

21 Papacostea 2010, 26.
22 Papacostea 2010, 73, πρβ. Petrescu 2014, 26 .
23 Οικονομίδης 2003, 106-108, πρβ. και τις σσ. 168-169, και Papacostea 2010, 78-102, 117-125. 
24 Το «περίπου» αναφέρεται, διότι έχουμε μνείες για βιβλία από τον Δαπόντε και τον Προκοπίου 

(Σάθας 1872, 103, 113, 149, 487), που δεν έχουν εντοπισθεί ακόμη.
25 Λ.χ. τα Γνωμικά παλαιών φιλοσόφων, μετάφραση από τα ιταλικά (1713) και την Περιγραφή της 

Βλαχίας του Bauer σε μετάφραση από τα γαλλικά (1789).
26 Το 1874 ο Καταρτζής (1970, 316) μάς πληροφορεί ότι κυκλοφορούσαν «κάμποσες» μεταφράσεις 

του Μολιέρου στις ηγεμονίες.
27 Ο Metastasio πολιτογραφείται στην χφ φαναριώτικη παράδοση από το 1758, όταν ο Αναστάσιος 

Σουγδουρής μεταφράζει τον Αναγνωρισμό της Σεμιράμιδος· Ταμπάκη 2002, 22. 
28 Η μεταφραστική δρατηριότητα γύρω από το έργο του εντάσσεται στην πύκνωση των στοιχείων 

του νεοελληνικού διαφωτισμού· Ταμπάκη 2002, 23.
29 Η πρώτη μετάφραση του Δον Κιχώτη στα ελληνικά έγινε κατά την περίοδο της ηγεμονίας του 

Κ. Μαυροκορδάτου, μ’ ενδεχόμενους μεταφραστές την σύζυγό του Σμαράγδα και τον Ιωάννη 
Ράλλη· Κεχαγιόγλου 2001, 522, και Κεχαγιόγλου -Ταμπάκη 2007, *142-*152.

30 Γύρω στα 1715 ο Δημήτριος Προκοπίου μετέφρασε το έργο του Φενελόν, Αι Τύχαι Τηλεμάχου 
«κατ’ επιταγήν» του ηγεμόνα Ν. Μαυροκορδάτου· Κεχαγιόγλου 2001, 502, πρβ. Ταμπάκη 2004, 
100-101.

31 Η ύπαρξη του χφ της ελληνικής μετάφρασης του έργου του Κουάκεροι στην Βιβλιοθήκη της 
Ρουμανικής Ακαδημίας παραπέμπει στις αυλές των Φαναριωτών. Το έργο έξέδωσε ο Βάλτερ 
Πούχνερ 2004, 9-10· Του Kotzebue μεταφράστηκαν, επίσης, στα ελληνικά και εξεδόθησαν και 
τ’ ακόλουθα έργα: Εκούσιος Θυσία (Βιέννη 1801), Οι Κόρσαι (Βιέννη 1801), Μισανθρωπία και 
Μετάνοια (Βιέννη 1801), Πτωχεία και Ανδρεία (Βιέννη1801), Οι Αφηρημένοι (Βραΐλα 1874), και 
Εκ των Παραθύρων (Ερμούπολις 1878)· Κασίνης 2006, αρ. 4, 5, 6, 7, 1442, 1782, αντίστοιχα. 

32 Κεχαγιόγλου 1997, 133-143. 
33 Αθήνη 2004, 413-427.
34 Δανέζης 1989, 18-85.
35 Λ.χ. ο Δ. Προκοπίου μετέφρασε και το έργο Στεφανίτης και Ιχνηλάτης (1721), κατά παραγγελία 

του ηγεμόνα Ν. Μαυροκορδάτου· Κεχαγιόγλου 2001, 502.
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Κατά τον 19ο αιώνα οι ελληνόγλωσσες βιβλιογραφικές μονάδες είναι 
συνολικά ±405. Από αυτές το 97% πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι, την 
Βραΐλα, το Γαλάτσι και το Ιάσιο. Στην Κωνστάντσα, την Τούλτσα, το Γιούργεβο 
και το Ταργόβιστε συνολικά έγιναν μόνον 8 εκδόσεις. Η διάρκεια της εκδοτικής 
δραστηριότητας στις πόλεις αυτές δείχνει την περίοδο της ακμής τους. Η 
θεματολογία των βιβλίων είναι: λογοτεχνία, έργα εκκλησιαστικά, θρησκευτικά 
και ιστορικά, λόγοι, λογοδοσίες, κανονισμοί. Η λογοτεχνία αποτελεί το 31% 
περίπου επί συνόλου. Από αυτές οι 81 περιέχουν πρωτότυπα έργα και οι 44 
μεταφρασμένα. Όσον αφορά στα πρωτότυπα· πρόκειται, ως επί το πλείστον, για 
ήσσονος σημασίας έργα36· μετά βίας μπορεί να συμπληρώσει κανείς μία δεκάδα 
εκδόσεων με μείζονα ή αξιόλογα έργα37. Η μεγαλύτερη κατηγορία είναι τα 
έμμετρα: πατριωτικά38, λυρικά, επικήδεια, επικαιρικά. Ακολουθούν τα θεατρικά. 
Η πεζογραφική παραγωγή είναι ισχνή. 

Β΄ Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ. 
Όπως είναι γνωστό, η μετάφραση αποτελεί ένα από τα συντελιστικότερα 

μέσα των γλωσσικών διασταυρώσεων39. Γι’ αυτό αποτελεί τον μεγαλύτερο 
αγωγό για τον εμπλουτισμό του λογοτεχνικού πολυσυστήματος του δέκτη40. 
Την οδόν αυτήν ακολούθησαν όλοι οι πολιτισμοί. Στην προκείμενη περίπτωση, η 
μετάφραση ως αγωγός νέων ιδεών υπήρξε συστατικό στοιχείο των αναζητήσεων 
του νεοελληνισμού41. Γι’ αυτό, σημαντικοί λόγιοι, όπως ο Μοισιόδαξ42 και ο 
Καταρτζής43 επισήμαναν την σημασία της για τον ευρωπαϊκό συγχρονισμό44. 
Κατά τον 19ο αιώνα τυπώθηκαν στην Ρουμανία 44 βιβλιογραφικές μονάδες, 
ενώ στις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες η σχετική δραστηριότητα είναι σχεδόν 
μηδενική45. Η απάντηση στο ερώτημα γιατί, είναι αυτονόητη· εκδοτική κίνηση ως 
μέρος του εποικοδομήματος παρατηρείται, όπου υπάρχει συμπαγής πληθυσμός 
με οργανωμένη κοινωνική ζωή και εύρωστη οικονομία, πράγμα το οποίο ισχύει 
μόνον στην Ρουμανία. Στην συζήτηση δεν συναριθμώ τις κωνσταντινοπολίτικες 
και σμυρνέϊκες έκδόσεις46, οι οποίες είναι, κατά τον 19ο αιώνα, 436 και 407, 
αντίστοιχα, διότι θα οδηγούσαν σε λάθος συμπεράσματα, ένεκα της εθνολογικής 
σύνθεσης τότε των πληθυσμών των πόλεων εκείνων. 

36 Papacostea 2010, 139. 
37 Υπονοώ την Πάπισσα Ιωάννα του Ροΐδη, την Στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι του Δημόπουλου, τον 

Διάβολον εν Τουρκίᾳ του Ξένου, και μερικά άλλα.
38 Papacostea 2010, 24, 120. 
39 Κασίνης 2003, 11. 
40 Even-Zohar 2000, 194.
41 Ταμπάκη 2004, 82, 168.
42 Κιτρομηλίδης 1985, 171, 214. 
43 Καταρτζής 1970, 327-328.
44 Δημαράς 2000, 194, 198.
45 Πρόκειται για μια κλοπιμαία μετάφραση (Βελιγράδι 1840)· Κασίνης 2006, αρ. 296.
46 Κασίνης 2006, κς΄. 
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Η γεωγραφία των ρουμανικών εκδόσεων με ελληνικές μεταφράσεις είναι 
η ακόλουθη: Βουκουρέστι 19 (1820-1871), Γαλάτσι 11 (1861-1899), Βραΐλα 
10 (1833-1896), Ιάσιο 3 (1819, 1845), Τούλτσα 1 (1888). Η γλώσσα-πηγή των 
μεταφράσεων· από τα γαλλικά μεταφράζονται 28 μονάδες (63,63%), τα ιταλικά 
7 (15,90%), τα γερμανικά 4 (9%), γερμανικά έργα μέσω της γαλλικής 3 (6,81%), 
τα ρωσικά 1 (2,27%) και τα ισπανικά 1 (2,27%). Αναφέρω ότι η αναλογία αυτή 
στοιχίζεται με τα ποσοστά της μεγάλης εικόνας, όσον αφορά στην γλώσσα-
πηγή47. Μεγάλη σημασία για την φυσιογνωμία των μεταφράσεων έχουν οι 
απαντήσεις στα ερωτήματα τί, γιατί, πότε μεταφράζονται τα υπό συζήτηση έργα. 
Εξετάζοντας την ειδολογία της μεταφρασμένης λογοτεχνίας, καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα ότι το σκηνικό έργο είχε την μεγαλύτερη επίδοση. Οι λόγοι έχουν 
να κάνουν με την ενδελέχεια του είδους και την ιστορική συγκυρία. Το θέατρο 
είναι το «δημόσιον σχολείον της ημερότητος και της φιλανθρωπίας»48, το «κοινό 
σχολείο»49 των ηθών και των συνειδήσεων50. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο που και 
οι χειρόγραφες μεταφράσεις του 18ου αιώνα και οι έντυπες του 19ου περιέχουν 
πολλά σκηνικά έργα. 

Κατά τον 19ο αιώνα η θεματολογία των μεταφράσεων θεατρικών έργων 
εμπλουτίζεται· εκτός από τον κύριο στόχο του 18ο αιώνα για την δημιουργία 
ενάρετου πολίτη51, οι μεταφράσεις τώρα σκοπεύουν και την διοργάνωση του εθνικού 
ψυχισμού. Η πρώτη έντυπη μετάφραση τέτοιου έργου είναι το ποιμενικό δράμα 
Έραστος του Gessner52, που μεταφράσθηκε από την Ρωξάνη Σαμουρκάση (από τον 
φαναριώτικο κύκλο του Ιασίου), και τυπώθηκε το 1819. Το έργο μεταφράζεται για 
την «εμπεριεχομένην εις αυτό ηθικήν», και τις αρετές της υπακοής στους γονείς, 
της ομόνοιας του αντρογύνου και τον ρόλο του «συνειδότος»53. Αποφασιστική 
τομή για το νεοελληνικό και το ρουμανικό θέατρο αποτελεί η πρωτοβουλία της 
Ραλλούς Καρατζά, θυγατέρας του ηγεμόνα Γεωργίου Καρατζά, για την ίδρυση 
πρόχειρης σκηνής στην αυλή. Το θεατράκι στήθηκε με προτροπή του Κωνσταντίνου 
Αριστία, με συνέργεια του οποίου ιδρύθηκε αργότερα και το ελληνικό θέατρο της 
«Ερυθράς Κρήνης»54. Ο Αριστίας συμμετείχε σε όλες τις παραστάσεις των έργων 
αυτών· στην ουσία, υπήρξεν ο ιδρυτής του Εθνικού Ρουμανικού Θεάτρου55. Με την 

47 Του συνόλο των ελληνικών μεταφράσεων της ξένης λογοτεχνίας κατά τον 19ο αιώνα, σε σχέση 
με αυτό των ρουμανικών εκδόσεων, είναι: γαλλική γλώσσα 64,94%: 63,63%, ιταλική γλώσσα 
13,56% : 15,90%, γερμανική γλώσσα 7,46% : 9%, αντίστοιχα.

48 Οικονόμος 1817, κβ΄, και Οικονόμος 1816, 31.
49 Ασώπιος 1817, 361: Ταμπάκη 2002, 30, 113. 
50 Ταμπάκη 2002, 29. 
51 Ταμπάκη 2002, 39-40. 
52 Βελουδής 1980, 17-40.
53 Σαμουρκάση 1819, 5. Του ιδίου ποιητή μεταφράσθηκαν στα ελληνικά: ο Πρώτος Ναύτης (1797) 

και σε τρεις ακόμη μεταφράσεις (1819, 1848, 1884), ο Δάφνις (1821) και ο Θάνατος του Άβελ 
(1826)· Κασίνης 2006, αρ. 105, 423, 2252//132, 154.

54 Οικονομιδης 2003, 195, 200.
55 Petrescu 2014, 192.
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διδακτική, υποκριτική, μεταφραστική56, και γενικότερα πνευματική του κατάθεση, 
προσέφερε πολλά στην ελληνορουμανική παιδεία· κατόρθωσε να συγκεράσει 
δημιουργικά στοιχεία και από τις δύο κουλτούρες57, διότι αγάπησε την Ρουμανία 
ως δεύτερη πατρίδα του. Σε αυτήν ανέπτυξε την μεγαλύτερη δραστηριότητά του, 
εδώ έζησε τα περισσότερά του χρόνια, παντρεύτηκε με Ρουμάνα, γέννησε παιδιά, 
πέθανε, ρίζωσε.

Η Ραλλού και ο Αριστίας παρακάλεσαν Έλληνες λογίους να μεταφράσουν 
στα ελληνικά τα «επιβεβλημένα» στην Ευρώπη έργα58, κατάλληλα, όμως, και για 
τους σκοπούς τους. Καρπός της κίνησης υπήρξαν δύο τόμοι, οι οποίοι εξεδόθησαν 
στο Βουκουρέστι το 1820 υπό τον τίτλο: Συλλογή διαφόρων τραγωδιών, όσαι 
παρεστάθησαν59 εις το θέατρον του Βουκουρεστίου, μεταφρασθείσαι εις την κοινήν 
ημών γλώσσαν και εκδοθείσαι δια συνδρομής των φιλογενών και φιλομούσων60. 
Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει τις τραγωδίες Βρούτος61 του Βολταίρου και 
Φίλιππος62 και Ορέστης του Αλφιέρη· ο δεύτερος μόνον την Μερόπη63 του 
Βολταίρου. Η φυσιογνωμία των μεταφράσεων της Συλλογής προκύπτει από την 
θεματολογία των έργων, τους στόχους των συντελεστών των παραστάσεων, και 
τον σκοπό του εκδότη. Το κυρίαρχο θέμα τους είναι η αντιτυραννική ιδεολογία. 
Χωρίς αμφιβολία, αποτελούν τις πιο προωθημένες ιδεολογικά τραγωδίες 
των δύο συγγραφέων. Η μετάφραση και παράστασή τους είχε στόχο την 
παραδειγματική λειτουργία τους, για να διαμορφώσουν πολιτική συνείδηση64, 
και να προετοιμάσουν την ελληνική νεολαία της Δακίας για εξέγερση65. Σαφή 
γνώση των λειτουργιών αυτών έχει ο εκδότης Χριστοφόρος Κρατερός, ο οποίος 
γράφει στον πρόλογό του ότι οι λόγιοι του έθνους πρέπει να γράφουν «όσον 
το δυνατόν εύληπτον εις τους πολλούς [γλώσσαν], […] αν τους μέλῃ να ιδώσι 
διεσπαρμένα τα φώτα εις όλον το έθνος»66. 

Μετά την Επανάσταση δεν έχουμε μεταφράσεις έργων του Αλφιέρη 
στην Ρουμανία, ενώ το ενδιαφέρον στον υπόλοιπο ελληνισμό εξακολουθεί ώς 
56 Ο Αριστίας μετέφρασε στα ρουμανικά και τα έργα: Βολταίρου, Ζαΐρα (1835), Αλφιέρι Βιργινία, 

Σαούλ (1836)· Οικονομιδης 2003, 209.
57 Ταμπάκη 2002, 159. 
58 Οικονομιδης 2003, 174.
59 Στην ουσία περιλαμβάνονται μερικά μόνον από τα έργα που παρεστάθησαν στο θέατρο· λ.χ. η 

πρώτη παράσταση στις 23 Φεβρουαρίου, που ήταν Ο θάνατος του Καίσαρος του Βολταίρου σε μετά-
φραση του Γεωργίου Σερουΐου, δεν περιλαμβάνεται στους δύο τόμους· Οικονομίδης 2003, 83.

60 Κασίνης 2006, αρ. 128, 129, Ηλιού 2011, αρ.1820.126, 1820.127. 
61 Ο Βρούτος εξεδόθη και αυτοτελώς (Βουκουρέστι 1820)· Κασίνης, αρ. 130. Παίχθηκε στο θέατρο 

στις 17 Μαρτίου 1820· Οικονομίδης 2003, 185. 
62 Και η τραγωδία αυτή εξεδόθη στο Βουκουρέστι ξεχωριστά το 1820· Κασίνης, αρ. 111· παίχθηκε 

στο θέατρο τον Μαϊο του ιδίου έτους. Κατά τον Λάσκαρη (ΜΕΕ, Δ΄, 119), η μετάφραση των 
έργων του Αλφιέρη έγινεν «υπό τινος Αντύπα» [=Νικόλαος Αντύπας]. 

63 Η Μερόπη παίχθηκε στο Βουκουρέστι στις 20 Απριλίου 1819 σε πεζή μετάφραση του Σερούϊου· 
Στην Συλλογή διαφόρων τραγωδιών (1820) η μετάφραση είναι έμμετρη· Οικονομίδης 2003, 100.

64 Σπάθης 1995, σ. 252.
65 Οικονομιδης 2003, 180, 194· πρβ. Σπάθης 1995, 255, Ταμπάκη 2002, 31. 
66 Κρατερός 1820, ιβ΄ - ιγ΄.
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το 188067· όμως, παραστάσεις των έργων του γίνονται και μετά το183068. Ο 
Βολταίρος δεν έπαψε ν’ απασχολεί την ελληνική παιδεία από το 173669 ώς την 
μεγαλύτερη πύκνωση αναφορών στο έργο του την περίοδο του διαφωτισμού70. 
Έντονη παρουσία του σημειώνεται και στην Ρουμανία. Έτσι, το 1839 έχουμε την 
μετάφραση της Αλζίρας. Ο μεταφραστής της τραγωδίας Ι. Κομανιάνος αναφέρει 
στο προοίμιό του ότι, ενώ το αριστούργημα του Βολταίρου «μετεγλωττίσθη 
και εις την βλαχικήν», έλειπεν, όμως, από την ελληνική γλώσσα71. Στην 
πραγματικότητα, το έργο όχι μόνον ήταν γνωστό στους κύκλους των Ελλήνων 
της Ρουμανίας, αλλ’ αναφέρεται και παράστασή του στο Ιάσιο το 181672. Ο 
Κομανιάνος μεταφράζει στην «απλοελληνικήν» γλώσσα, διότι θέλει ν’ αποδείξει 
πως και η Βλαχία, άλλοτε το «κέντρον της Ελληνικής φιλολογίας, δεν έπαυσεν 
εισέτι τον προς παραγωγήν ηθικών εργασιών εκκαή ζήλον της, τόσον δια τον 
προβιβασμόν της ελληνικής θεατρικής φιλολογίας, όσον και προς όφελος των 
Ελλήνων»73. Το 1844 παρουσιάζεται στο Βουκουρέστι καινούργια έμμετρη 
μετάφραση του Βρούτου74 από τον Ζαχαρία Μαυρουδή75 και παράστασή του στα 
ελληνικά76, γεγονός που φανερώνει την δημοφιλία του έργου77. Το ίδιον έτος ο 
Μαυ-ρουδής μετέφρασε και την Σεμίραμη78, η οποία παρουσιάστηκε ελληνικά 
και στο θέατρο79. Η ελληνική μεταφραστική, λοιπόν, τύχη του Βολταίρου 
στην Ρουμανία δεν περιορίζεται μόνον στην εκδοτική, διότι έχουμε σίγουρες 
πληροφορίες για μεταφράσεις του, που κυκλοφορούσαν και χειρόγραφες στις 
ηγεμονίες ή/και παίχθηκαν στο θέατρο80. 

67 Έτσι, έχουμε: Αγαμέμνων (Κορφοί, 1826), Αγαμέμνων (Κέρκυρα, 1827, β΄ έκδοση 1857), 
Αγαμέμνων (Αθήνα, 1840), Ορέστης (Σμύρνη, 1836, Αλεξάνδρεια, 1880), Αντιγόνη (Κων/πολις, 
1848), Σαούλ (Αθήνα, 1858, Αθήνα, 1869), Βιργινία (Αθήνα, 1872), Μερόπη (Κεφαλληνία, 
1877)· Κασίνης 2006, αρ. 153, 160, 225, 289, 416, 633, 653, 1033, 1141, 1293, 1680, 1904.

68 Papacostea 2010, 23, 103.
69 Ταμπάκη 2004, 28.
70 Δημαράς, 1980, 145-175. 
71 Κομανιάνος 1839, ς΄ 
72 Οικονομιδης 2003, 175, ο οποίος αναφέρει και άλλες παραστάσεις του έργου με την συμμετιοχή 

του Αριστία και μαθητών του (211, 215, 127).
73 Κομανιάνος 1839, ζ΄-η΄. 
74 Βρούτος, Τραγωδία εις πέντε τμήματα. Του κυρίου Βολταίρου. Μετενεχθείσα εις την 

καθομιλουμένην ημών υπό Ζ. Μ. Εν Βουκουρεστίῳ 1844· Κασίνης 2006, αρ. 342.
75 Papacostea 2010, 104.
76 Papacostea 2010, 103, 104. Η πρώτη, επίσης έμμετρη μετάφραση του έργου περιλαμβάνεται 

στην Συλλογή διαφόρων τραγωδιών (1820)· αυτοτελής έκδοση το ίδιο έτος φιλοπονήθηκε από 
τον ιατροφιλόσοφο Μιχαήλ Χρησταρή, διδάσκαλο του Αριστία· Οικονομιδης 2003, 185, και 
Ταμπάκη 2002, 19. 

77 Του έργου έχουμε και τρίτη μετάφραση από τον Γ.Ξ. που τυπώθηκε στην Αθήνα το 1873· 
Κασίνης 2006, αρ. 1401. 

78 Σεμίραμις. Τραγωδία εις πέντε τμήματα του κυρίου Βολταίρου. Μετενεχθείσα εις την 
καθομιλουμένην ημών υπό Ζ.Μ. Εν Βουκουρεστίῳ 1844. Του έργου έχουμε και άλλη μετάφραση 
στα ελληνικά από τον Γ., που τυπώθηκε στην Πάτρα το 1883 · Κασίνης 2006, αρ. 343, 2212.

79 Papacostea 2010, 104.
80 Οικονομίδης 2003, 188.
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Μεγάλο κεφάλαιο των ελληνορουμανικών σχέσεων είναι σίγουρα ο 
Μολιέρος. Από τα έως την ώρα γνωστά στοιχεία, γνωρίζουμε ότι υπήρχαν στην 
Βιβλιοθήκη των Μαυροκορδάτων εκδόσεις των έργων του Μολιέρου πολύ 
πρώϊμα81. Έτσι, μπορούμε να υποθέσουμε ότι διαβάζεται στις ηγεμονίες από 
τις πρώτες δεκαετίες του 18ου αιώνα. Εντονότερο ενδιαφέρον για τον Μολιέρο 
διαπιστώνεται από το 1741 και μετά, οπότε έχουμε την μετάφραση από τα ιταλικά 
δύο κωμωδιών του, κατά προτροπή του Κ. Μαυροκορδάτου. Πρόκειται για τα 
έργα Η κωμωδία του αναισθήτου και Ο κατά φαντασίαν κερατάς, σε μετάφραση 
του Ιωάννη Ράλλη82. Από τον κύκλο των Μαυροκορδάτων, πιθανότατα, έχουμε 
και την μετάφραση της κωμωδίας Το σχολείο των συζύγων83. Έτσι, επιβεβαιώνεται 
η μαρτυρία του Kαταρτζή (1784) ότι κυκλοφορούσαν τότε στις ηγεμονίες 
«κάμποσες» κωμωδίες του Μολιέρου84. Η θεματολογία των έργων για τις σχέσεις 
των δύο φίλων και την αποδέσμευση από τις παραδοσιακές αντιλήψεις συνδέεται 
με την διαπαιδαγώγηση της γυναίκας και τις επιταγές του πρώϊμου διαφωτισμού85. 

Η πρώτη νεοελληνική μετάφραση μολιερικού έργου στην Ρουμανία κατά 
τον 19ο αιώνα είναι ο Γεώργιος Δαντίνος, που έγινε από τον Αριστία86, όταν 
πια είχε λήξει ο συναγερμός ένεκα των επαναστατικών γεγονότων. Η επιλογή 
του προς μετάφραση έργου παρουσιάζει ενδιαφέροντα στοιχεία, μεταξύ των 
οποίων σημαντικότερο είναι η θεματολογία του, η οποία προβάλλει την 
κοινωνική αντιπαράθεση μεταξύ του ξεπεσμένου επαρχιώτη αριστοκράτη και 
του εύρωστου οικονομικά, αλλ’ άξεστου γάλλου χωρικού, που αντανακλά 
κατά κάποιον τρόπο την κοινωνική ρουμανική διαστρωμάτωση87. Η έμμεση 
αντιστοίχιση φανερώνει την θεατρική όσφρηση του Αριστία, που επέλεξε για 
μετάφραση το συγκεκριμένο έργο88. Οι επόμενες μεταφράσεις μολιερικών έργων 
πραγματοποιήθηκαν το 1845. Στο μεταξύ, εξακολούθησε το ενδιαφέρον για τον 
Μολιέρο, με ελληνορουμανική συνεργασία89. Στον τόμο του 1845, που τυπώθηκε 

81 Ταμπάκη 1988, 22. 
82 Ταμπάκη 1988, 32, 35, και η έκδοση των έργων στις σσ. 53-11, και 121-146, αντίστοιχα.
83 Ταμπάκη 1988, 40, και η έκδοση του κειμένου στις σσ. 147-184· πρβ. Ταμπάκη 2002, 161. 
84 Καταρτζής 1970, 313, σημ. 1, πρβ. Ταμπάκη 1988, 16.
85 Η πρώτη έντυπη μετάφραση του Μολιέρου στην νεοελληνική παιδεία είναι ο Ταρτούφος από 

τον Κων/νο Κοκκινάκη (Βιέννη 1815). Ακολουθεί ο Φιλάργυρος το επόμενο έτος σε μετάφραση 
Κων/νου Οικονόμου. Και οι δύο μεταφράσεις προέρχονται από πρωτεργάτες της περιόδου των 
φώτων· μάλιστα, ο Ταρτούφος έγινε κατά προτροπή του Κοραή 1988, 134, σημ. (Ι). 

86 Γεώργιος Δαντίνος ο εντροπιασμένος σύζυγος. Κωμωδία - - - μεταφρασθείσα δε εις την 
καθομιλουμένην ημών διάλεκτον παρά Κωνσταντίνου Αριστείου. Εν Βουκουρεστίῳ 1827· 
Κασίνης 2006, αρ. 161. 

87 Ταμπάκη 2002, 162.
88 Του έργου αυτού υπάρχουν και άλλες τρεις μεταφράσεις κατά τον 19ο αιώνα: (α) του Σαμουήλ 

Αναστασιάδου (Κωνσταντινούπολη 1854), (β) των αρχικώνυμων Π.Ψ. Και Λ.Γ.Λ. (Αθήνα 
1858), (γ) του Κ.Θ.Χ., που συνεκδίδεται με την μετάφραση του έργου Οι δύο αδελφοί του ιδίου 
συγγραφέα· Κασίνης 2006, αρ. 597, 675, και 2357, αντίστοιχα· πρβ. Ταμπάκη 2002, 163-164. 

89 Λ.χ. το 1828 παίχθηκε ο Φιλάργυρος στην πρόχειρη σκηνή του μεγάρου του Σκαρλάτου 
Γκίκα, το 1834 ο Αμφιτρύων στο Βουκουρεστι στα ρουμανικά, σε μετάφραση του Ιωάννη 
Ηλιάδη Ραντουλέσκου και διδασκαλία Αριστία, το 1835 ο Αναγκαστικός γάμος, σε ρουμανική 
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στο Ιάσιο, συνεξεδόθησαν οι μεταφράσεις των έργων Γαρσίας ο εκ Ναυάρρας ή 
Ο ζηλότυπος ηγεμών90 και το Σχολείον των συζευγμένων ανδρών91. Το τελευταίο 
έργο φαίνεται πως ήταν δημοφιλές στις ηγεμονίες, γιατί κυκλοφορούσε και 
χειρόγραφο σε άλλη μετάφραση92. Το ίδιο έτος τυπώθηκε στο Βουκουρέστι 
και άλλη κωμωδία με θέμα τα συζυγικά ήθη· είναι ο Κατά φαντασίαν κερατάς93. 
Το χαριτωμένο νεανικό αυτό έργο ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στις ηγεμονίες, 
διότι καταλέγεται ανάμεσα στις πρώτες μεταφραστικές προσπάθειες για την 
πρόσληψη των μολιερικών έργων τον 18ο αιώνα στην Ρουμανία94. Πρέπει να 
πούμε πως η ελληνική πρόσληψη του Μολιέρου γενικά είναι τόσο μεγάλη, ώστε 
η φράση του ιστορικού του ελληνικού θεάτρου Γιάννη Σιδέρη ότι ο Μολιέρος 
«πεπαίδευκε την Ελλάδα»95 ν’ ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

Μικρότερη παρουσία έχουμε και άλλων συγγραφέων. Το 1820 παίχθηκε 
στο Βουκουρέστι η Φαίδρα του Ρακίνα σε μετάφραση Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή96. 
Ο Ρακίνας εμφανίζεται ξανά στην ελληνορουμανική παιδεία με την μετάφραση 
της Ιφιγένειας εν Αυλίδι, που φιλοπόνησεν ο Παναγιώτης Πανάς97. Έργο 
με ελληνική θεματολογία είναι το δράμα του Michel Pichat ο Λεωνίδας εν 
Θερμοπύλαις, που εξεδόθη στην Βραΐλα το 187498. Οι υπόλοιπες έξι εκδόσεις 
σκηνικών έργων έγιναν στην Βραΐλα και στο Γαλάτσι τις δεκαετίες του 1870 και 
1880, κατά τις οποίες οι ελληνικές κοινότητες των δύο πόλεων βρίσκονταν σε 

μετάφραση του Αριστία, με την συμμετοχή των μαθητών του· επίσης, ο Έρως ιατρός και οι 
Πανουργίες του Σκαπίνου.

90 Γαρσίας ο εκ Ναυάρρας ή Ο ζηλότυπος ηγεμών. Κωμωδία ηρωϊκή - - - παρά του Κ. Μολιέρου. 
Μεταφρασθείσα δε εις την απλοελληνικήν διάλεκτον παρά Ν.Δ.Γ., Εν Ιασίῳ 1845· Κασίνης 
2006, αρ. 354.

91 Κασίνης 2006, αρ. 354.
92 Ταμπάκη 1988, 40-43, όπου και έκδοση του κειμένου της συγκεκριμένης κωμωδίας: σσ. 147-184.
93 Ο κατά φαντασίαν κερατάς. Κωμωδία Μολιέρου εις πράξιν μίαν. Μεταφρασθείσα υπό Α. 

Κονδούρη, Εν Βουκουρεστίοις 1845· Κασίνης 2006, αρ. 355.
94 Συγκεκριμένα, το έργο μεταφράσθηκε από τον Ιωάννη Ράλλη, κατά προτροπή του Κ. 

Μαυροκορδάτου, και κυκλοφορούσε χειρόγραφο. Ο κώδικας 8242 σώζεται στο Βερεταννικό 
Μουσείο· Ταμπάκη 1988, 39-40· η έκδοση της μετάφρασης στις σσ. 121-146. Του έργου έχουμε 
και άλλη μετάφραση στα ελληνικά από τον Σ.Γ. Καλακνδή (Αθήνα 1864), με προσπάθεια 
μετριασμού της τολμηρής κυριολεξίας του τίτλου: Ο κατά φαντασίαν ατιμαζόμενος σύζυγος. 

95 Σιδέρης 1974, 40-46, πρβ. Ταμπάκη 2002, 135-136, 147.
96 Οικονομιδης 2003, 187· πρβ. Ταμπάκη 2002, 66. Η έμμετρη μετάφραση του Ραγκαβή εξεδόθη 

το 1836· Κασίνης 2006, αρ. 241, πρβ. αρ. 230. Της Φαίδρας έχουμε και άλλες μεταφράσεις κατά 
τον 19ο αιώνα: του Δ. Μουρούζη (Ερμούπολη 1828), και του Σταύρου Ι. Βουτυρά (Αθήνα 1897)· 
Κασίνης 2006, αρ. 166, 3083.

97 Σταυροπούλου 1987, 39-45. Του έργου έχουμε και άλλες πέντε διαφορετικές μεταφράσεις 
στον άλλον ελληνισμό κατά τον 19ο αιώνα: δύο ανώνυμες , που εξεδόθησαν η μία στην 
Σμύρνη το 1835, και η άλλη στην Λαμία το 1837, και άλλες τρεις επώνυμες: του Κ.Π.Υακίνθου 
(Σμύρνη 1844) του Σ. Σ. Σέρμπου (Αθήνα 1873), του Γεωργίου Μ. Ζαδέ σε δύο εκδόσεις 
(Αθήνα, 1877, 1888).

98 Λεωνίδας εν Θερμοπύλαις. Δράμα του Γάλλου Pichat. Εκδίδοται υπό Θ.Γ.Β. Εν Βραΐλα 1874· 
Κασίνης 2006, αρ. 1459. Το έργο του Pichat, μετέφρασε και ο Άγγελος Βλάχος το 1872· Κασίνης 
2006, αρ. 1326.
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ακμή. Πρόκειται για τις κω-μωδίες Η ερωτική πλεκτάνη99, οι Αφηρημένοι του 
Kotzebue από τα γαλλικά100 και η Αρπαγή της Ελένης του Lope de Vega101. Και 
τα τρία έργα εξεδόθησαν στην Βραΐλα το 1874. Έχουμε ακόμη τις μεταφράσεις: 
της κωμωδίας του Alfred de Musset, Το όνειρον των νεανίδων102 και του 
«οικογενειακού δράματος» Η Σειρήν103. Τα δύο έργα εξεδόθησαν στο Γαλάτσι 
το 1876 και το 1881, αντίστοιχα. Το 1889 εξεδόθη στην Βραΐλα το «εθνικόν 
μελόδραμα» Μάρκος Βότσαρης104.

Εκτός των σκηνικών, έγιναν και αρκετές μεταφράσεις έργων, που ανήκουν 
σε διάφορα είδη της πεζογραφίας. Το 1819 τυπώθηκε στο Ιάσιο σε μετάφραση 
της Αικατερίνας Σούτζης το έργο του αββά De Mably, Διάλογοι Φωκίωνος και 
επιμέλεια του Θ. Νέγρη. Πρόκειται για πέντε διαλόγους, που έχουν στόχο την 
πολιτική αρετή, την χρηστοήθεια και την φιλοπατρία. Το έργο μεταφράζεται, 
επειδή η διαφθορά κυριάρχησε στον κόσμο, όπως γράφεται στον πρόλογο, 
και «την δύναμιν δεν συμπαρομαρτούσι τα φώτα»105. Άλλη μετάφραση είναι η 
σύντομη μυθιστορία του αββά Barthélemy, Τα κατά Χαριτώ και Πολύδωρον106. 
Στον πρόλογό του ο ανώνυμος παραφραστής δηλώνει ότι επέλεξε το έργο, επειδή 
έχει ελληνική υπόθεση, αλλά και διότι «εισηγείται ενταυτώ επιτηδείως την αρετήν, 
την ευσχημοσύνην και την κοσμιότητα των ηθών»107. Ένα σπουδαίο έργο της 
ευρωπαϊκής φιλολογίας, που εκδόθηκε στο Βουκουρέστι, είναι το μυθιστόρημα 
του Lesage, Ιστορία του Ζιλβλά Σαντιλάν108. Μεταφραστής ο Μανουήλ Σεργιάδης, 
ο οποίος υπήρξε καμινάρης στις ηγεμονίες. Όπως διαβάζουμε στον πρόλογό του, 
επέλεξε να μεταφράσει το διάσημο μυθιστόρημα, για να το απολαύσουν και οι 
ομογενείς, που δεν ήσαν εξοικειωμένοι με τις ξένες γλώσσες109. Όλ’ αυτά τα έργα 
στοιχίζονται στις προσπάθειες για φωτισμό του γένους.

Το 1861-1862 εκδόθηκε στο Γαλάτσι ανώνυμη μετάφραση από τα γερμανικά 
του πολιτικού μυθιστορήματος Σεβαστούπολις του John Retcli«, ένεκα του 

99 Η Ερωτική Πλεκτάνη. Κωμωδία μονόπρακτος εκ του Ιταλικού υπό Γ.Π. Κόντη, Εν Βραΐλᾳ 1874· 
Κασίνης 2006, αρ. 1425.

100 Το φαινόμενο ήταν πολύ συνηθισμένο κατά τον 19ο αιώνα· Κασίνης 2006, κα΄, κγ΄.
101 Η Αρπαγή της Ελένης. Κωμωδία μονόπρακτος του - - - Λόπε δε Βέγα. Εκδίδοται υπό Γεωργίου 

Π. Κόντη, Έλληνος ηθοποιού, Βραΐλα 1874· Κασίνης 2006, αρ. 1447.
102 Το Όνειρον των Νεανίδων. Κωμωδία του Alfred de Musset - - - εκ του γαλλικού υπό… Εν 

Γαλαζίῳ 1876· Κασίνης 2006, αρ. 1645.
103 Η Σειρήν. Δράμα οικογενειακόν εις πράξεις Δ΄, μεταφρασθέν εκ του γαλλικού υπό Α. Λ. 

Πλατανιώτη και εκδοθέν υπό Στ. Ποφάντη, Γαλάζιον 1881· Κασίνης 2006, αρ. 2007.
104 Ι. Κατσιαλούπη, Μάρκος Βότσαρης. Εθνικόν μελόδραμα εις πράξεις 4. Ποίησις Ι. Κατσιαλούπη, 

κατά μετάφρασιν Α. Γεράκη, μουσική Π. Καρρέρ, Εν Βραΐλᾳ 1889· Ματθαίου 2010, 306
105 Νέγρης 1819, Θ΄.
106 Τα κατά Χαριτώ και Πολύδωρον. Μυθιστορία. Παραφρασθείσα εκ του Γαλλικού - - - παρά τινος 

φιλογενούς Βυζαντίου, Εν Βουκουρεστίῳ 1820· Κασίνης 2006, αρ. 112.
107 Βλ. «Πρόλογος του παραφραστού» 1820, 5.
108 Alain-René Lesage, Ιστορία του Ζιλβλά Σαντιλάν. Παραφρασθείσα εκ του γαλλικού εις την 

καθομιλουμένην παρά Μανουήλ Σεργιάδου - - -, Εν Βουκουρεστίῳ, τόμοι A΄ - Γ΄- 1836, Δ΄ - ΣΤ 
1837. Το έργο συνέστηνε και ο Κοραής (1982, 52) ως χρήσιμο και τερπνό ανάγνωσμα.

109 Σεργιάδης 1836, β΄και ε΄. 
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πρόσφατου κριμαϊκού πολέμου110. Από τα σπουδαιότερα έργα που μεταφράστηκαν 
ελληνικά εδώ, είναι η επιλογή διηγημάτων του Βοκκακίου. Η μετάφραση 
κυκλοφόρησε το 1863111 και επαναλήφθηκε το 1865 με ελαφρώς παραλλαγμένο 
τίτλο112. Άλλες μεταφράσεις είναι τα αφηγηματικά έργα Το Θύμα της Ευτυχίας του 
Murger113, ο Όρκος της Εδουίγης114, οι Εν Βρασιλίᾳ Μετανάσται115, Έν Δράμα Έρωτος 
του Monte-pin116, Ο Ελαφρός Βίος, με πρωτότυπα διηγήματα και μεταφράσεις117. 
Τυπώθηκαν, επίσης, οι μεταφράσεις των ιστορικοφιλολογικών έργων: η Ιστορία 
του Ιωακείμ Μουράτ του Γκαλλοά118, αι Ιστορικαί Μελέται ή Συμβάντα του Άγγλου 
Κάρβερ παρά τοις αγρίοις της Βορείου Αμερικής119 και τα Απομνημονεύματα [του] 
κόμητος Ρωσεσουάρ σε μετάφραση από τα ρωσικά της δεκατετραετούς Κοραλίας 
Μακρή120. Σημειώνεται εδώ πως η Κοραλία Μακρή εξελίχθηκε, κατά το πρώτο 
ήμισυ του 20ου αιώνα, σ’ έναν από τους σημαντικότερους μεταφραστές στα 
ελληνικά έργων της ρωσικής λογοτεχνίας121. Οι παραπάνω μεταφράσεις έγιναν 
στην Βραΐλα και στο Γαλάτσι, δύο πόλεις με συμπαγή ελληνικό πληθυσμό. Μία 
άλλη κατηγορία έργων είναι τρία νεανικά αφηγήματα ηθικοδιδακτικά, ήτοι: Η 
επιστήμη του καλού Ριχαρδου του Φραγκλίνου122 και δύο έργα του γερμανού 
συγγραφέα παιδικών έργων Schmid, ήτοι: η Iστορία του Ερρίκου Aϊσενφέλς123 και το 

110 Σεβαστούπολις. Πολιτικόν μυθιστόρημα του νυν χρόνου υπό Sir John Retcli«. Τόμοι τέσσαρες. 
Μετάφρασις εκ του γερμανικού, Εν Γαλατζίῳ 1861· Κασίνης 2006, αρ. 805, 849.

111 Τινά των Διηγημάτων του Βωκακίου, μεθερμηνευθέντα εκ της γαλλικής μεταφράσεως του 
Σαβατιέ Δεκάστρου, Βραΐλᾳ 1863· Κασίνης 2006, αρ. 868.

112 Τα Αστειότερα των Διηγημάτων του Βωκακίου, μεθερμηνευθέντα εκ της γαλλικής μεταφράσεως 
του Σαβατιέ Δεκάστρου, Βραΐλα 1865· Κασίνης 2006, αρ. 935.

113 Henry Murger, Το Θύμα της Ευτυχίας. Μεταφρασθέν εκ του γαλλικού υπό Παναγιώτου 
Τερπάνδου, Εν Γαλαζίῳ 1872· Κασίνης 2006, αρ. 1325.

114 Ο Όρκος της Εδουΐγης, μετάφρασις εκ του γαλλικού υπό Μιχαήλ Κουτζούδη - - -, Εν Βραΐλα 
1873· Ματθαίου 2010, 185.

115 Οι εν Βρασιλία Μετανάσται. Διήγημα διδακτικόν και διασκεδαστικόν - - -, μετάφρασις Μ. 
Ισιδηροπούλου, Γαλάτσι 1880· Ματθαίου 2010, 190.

116 Xavier de Montepin, Έν Δράμα Έρωτος, μετάφρασις εκ του γαλλικού υπό Ν.Ε.Ασαριωτάκη, 
Ν.Α.Καμηλάτου, Εν Γαλαζίῳ 1881· Ματθαίου 2010, 190.

117 Ο Ελαφρός Βίος. Διηγήματα πρωτότυπα και μεταφρασθέντα εκ του γαλλικού υπό Κωνστ. 
Κωνσταντακοπούλου καθηγητού, Εν Βραΐλᾳ 1896· Κασίνης 2006, αρ. 3038.

118 Léonard Gallois, Ιστορία του Ιωακείμ Μουράτ - - - μεταφρασθείσα δε υπό Κωνσταντ. Λυκιαρ-
δοπούλου, τόμοι Α΄- Β, ΄Εν Γαλαζίῳ 1866· Ματθαίου 2010, 129, 177.

119 Ιστορικαί μελέται ή Συμβάντα του Άγγλου Κάρβερ παρά τοις αγρίοις της Βορείου Αμερικής, 
μεταφρασθέντα εκ του γαλλικού υπό Ν.Γ.Νικολαΐδου, Εν Γαλαζίῳ 1881· Ματθαίου 2010, 129, 190.

120 Απομνημονεύματα κόμητος Ρωσεσουάρ, μεταφρασθέντα εκ του ρωσσικού υπό της 
δεκατετραετούς Κοραλίας Π.Μακρή, Εν Γαλαζίῳ 1899· Κασίνης 2006, αρ. 3121.

121 Κασίνης 2013, σ. λγ΄. 
122 Βενιαμίν Φραγκλίνου, Η Επιστήμη του Καλού Ριχαρδου ή Η Οδός προς την Ευτυχίαν. Εκ του 

γαλ-λικού υπό Π.Α.Π., Εν Τούλτσῃ 1888· Κασίνης 2006, αρ. 2549. 
123 Johann Christoph von Schmid, Iστορία του Ερρίκου Aϊσενφέλς - - - μεταφρασθείσα - - - [εκ του 

γαλλικού] εις την απλοελληνικην παρά Μ. Χρηστίδου, Εν Βουκουρεστίω 1834· Κασίνης 2006, 
αρ. 215.
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Χαμένον παιδίον124. Τέλος, αναφέρω την μετάφραση ποιημάτων του βασιλέως της 
Βαυαρίας Λουδοβίκου Α΄, πατέρα του Όθωνος της Ελλάδος, η οποία τυπώθηκε 
για πρώτη φορά στο Ναύπλιο και δεύτερη στην Βραΐλα το 1860125.

Συνοψίζω: Από την χαρτογράφηση των ελληνικών μεταφράσεων της ξένης 
λογοτεχνίας στην Ρουμανία κατά τον 19ο αιώνα, την εξέταση της ειδολογίας και 
της χρονικότητάς τους, της μαρτυρίας των τόπων και της κοινωνιολογίας της 
λογοτεχνίας, σε συνάρτηση με τους στόχους του τερπνού και του ωφελίμου, 
την ένταξή τους στην μεγάλη εικόνα της συνολικής ελληνικής παραγωγής της 
περιόδου, την διαπίστωση των συγκλίσεων και αποκλίσεων, π ρ ο κ ύ π τ ε ι η 
ιδιαίτερη φυσιογνωμία τους: ότι, δηλαδή, αποτελούν πιστό απείκασμα της έντονης 
ελληνικής παρουσίας στην Ρουμανία, των κοινών προσπαθειών για την διάδοση 
των φώτων, την θεμελίωση θεατρικής ζωής, την καλλιέργεια αντιτυραννικής 
ιδεολογίας, και εν γένει, την δημιουργική διασταύρωση του ελληνικού στοιχείου 
με το γηγενές, που ωφέλησε και τους δύο λαούς.

Βιβλιογραφία

Αγγέλου, Άλκης: «Εισαγωγή» στο: Ιώσηπος Μοισιόδαξ, Απολογία, επιμέλεια 
Άλκης Αγγέλου, Αθήνα Ερμής, 1976: ιγ΄-πη΄.  

Αθήνη, Στέση: «Η περίπτωση Baltasar Gracián y Moralès» στο: Μνήμη Άλκη 
Αγγέλου. Τα άφθονα σχήματα του παρελθόντος. Ζητήσεις της πολιτισμικής 
ιστορίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας. Πρακτικά Ι΄ Επιστημονικής 
Συνάντησης, Θεσσαλονικη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / 
University Studio Press, 2004: 413-427.  

Ανώνυμος: «Πρόλογος του παραφραστού» στο: Jean-Jacques Barthélemy, Τα 
κατά Χαριτώ και Πολύδωρον, 1820: θ΄-ι΄ +1-6.

Βελουδής, Γεώργιος: «Η παρουσία του Salomon Gessner στη λογοτεχνία του 
ελληνικού Διαφωτισμού» στο: Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Αφιέρωμα στον 
Κ.Θ.Δημαρά, Ο Ερανιστής, 11 (1974), Αθήνα, 1980: 17-40.

Δανέζης, Γιώργος: Καλόανδρος Πιστός. Ένα μυθιστόρημα του 17ου αιώνα και το 
πρότυπό του. Συγκριτική μελέτη, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Π. Πουρνάρα, 
1989.

Δαπόντες, Καισάριος: «Κατάλογος Ιστορικός», στο: Σάθας 1872: 73-200. 
Δημαράς, Κ.Θ.: «Ο Βολταίρος στην Ελλάδα» στο: Νεοελληνικός διαφωτισμός, 

β΄έκδοση, Αθήνα, 
Ερμής, 1980: 145-175.

124 Johann Christoph von Schmid, Το Χαμένον Παιδίον Ιστορία δια τους παίδας . - - - μετενεχθείσα 
[εκ του γαλλικού] εις την απλοελληνικην παρά Μιχαήλ παπα Χρήστου, Εν Βουκουρεστίω 1832· 
Κασίνης 2006, αρ. 204.

125 Της Αυτού μεγαλειότητος του βασιλέως της Βαυαρίας Λουδοβίκου Α΄ Ποιήματα περί Ελλάδος, 
Μεταφρασθέντα υπό Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή, εν Ναυπλίῳ 1833, και το δεύτερον εκδοθέν 
δαπανει Ν.Π., Εν Βραΐλᾳ 1860· Κασίνης 2006, αρ. 757. 



52

Δημαράς, Κ.Θ.: Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ένατη έκδοση, Αθήνα, 
Εκδόσεις «Γνώση», 2000.

Even-Zohar, Itamar: «�e position of translated literature within the literary 
polysystem» [1990] στο: 

Lawrence Venuti (ed.), ¨e Translation Studies Reader, London-New York, 2000: 
192-197.

Ζαλλώνης, Μάρκος Φ.: Πραγματεία περί των ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας των 
εκ Κωνσταντινου- πόλεως υπό το όνομα Φαναριώται, μεταφρασθείσα εκ 
του γαλλικού υπό Βλασίου Ι. Βλαστού, Εν Αθήναις 1855.

Ηλιού, Φίλιππος: Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα, τόμος Β΄: 1819-1832, 
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, 2011.

Iorga, Nicolae: Το Βυζάντιο μετά το Βυζλάντιο, πρόλογος: Ν. Σβορώνου, 
μετάφραση: Γιάννη Καρά, Αθήνα, Gutenberg, 1985.

Κασίνης Κ.Γ.: «Πώς γράφοντται τα μυθιστορήματα», στο: Μ. Χουρμούζης, Παρωδική 
Μικρογραφία Μυθιστορημάτων, Αθήνα, Το Ροδακιό, 1999:53-209. 

Κασίνης, Κ.Γ.: Διασταυρώσεις. Μελέτες για τον ΙΘ΄και Κ΄αι., τόμ. Α΄, β΄ ἐκδοση, 
Αθήνα, Εκδόσεις Χατζηνικολή, 2003. 

Κασίνης, Κ.Γ.: Βιβλιογραφία των ελληνικών μεταφράσεων της ξένης λογοτεχνίας 
ΙΘ΄- Κ΄. Αυτοτελείς εκδόσεις, τόμος Α΄: 1801-1900, Αθήνα, ΣΩΒ, 2006.

Κασίνης, Κ.Γ.: «Προλεγόμενα» στο: Βιβλιογραφία των ελληνικών μεταφράσεων 
της ξένης λογοτεχνίας ΙΘ΄-Κ΄αι. Αυτοτελείς εκδόσεις, τόμος δεύτερος: 
1901-1950, Αθήνα, ΣΩΒ, 2013: θ΄-να΄.

Καταρτζής, Δημήτριος: Τα Ευρισκόμενα, εκδότης Κ.Θ.Δημαράς, Αθήνα, Εκδόσεις 
Ερμής, 1970. 

Κεχαγιόγλου, Γιώργος: «Το πρότυπο της νεοελληνικής μετάφρασης της 
Αργενίδος του Ιωάννου Βαρκλαίου (John Barclay, Argenis) και τα πρώτα 
ελληνικά μυθιστορήματα του μπαρόκ:  πρόδρομη ανακοίνωση», Ελληνικά, 
47(1997): 133-143.

Κεχαγιόγλου, Γιώργος: Πεζογραφική Ανθολογία. Αφηγηματικός γραπτός 
νεοελληνικός λόγος. Βιβλίο πρώτο: Από τα τέλη του Βυζαντίου ώς τη Γαλλική 
Επανάσταση, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2001.

Κεχαγιόγλου, Γιώργος - Ταμπάκη, Άννα: «Εισαγωγή», στο: Μιχαήλ Τσερβάντες, 
Ο επιτήδειος ευγενής δον Κισότης της Μάντσας. Αθήνα, ΕΙΕ/ΙΝΕ, 2007: 
*15 - *158.

Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ.: Ιώσηπος Μοισιόδαξ, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1985. 
Κοδρικάς, Παναγιώτης: Εφημερίδες, επιμέλεια Άλκης Αγγέλου, Αθήνα, Ερμής, 

1991.
Κομανιάνος, Ι.: «Προοίμιον» στο Βολταίρου, Αλζἰρα ή Οι Αμερικανοί. 

Τραγωδία - - - Μετάφρασις (εκ του Γαλλικού) Ι. του Κομανιάνου, Εν 
Βουκουρεστίῳ1839: ς΄- η΄. 

Κοραής, Αδαμάντιος: Αλληλογραφία, τόμ. Δ΄, Αθήνα, ΟΜΝΔ, 1982.



53

Κοραής, Αδαμάντιος: Προλεγόμενα εις τους αρχαίους Έλληνας συγγραφείς, τόμ. 
Β΄, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1988.

Κούμας, Κ.Μ.: Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων. Από των αρχαιοτάτων χρόνων 
έως των ημερών μας, τόμ. 12, Εν Βιέννῃ της Αυστρίας 1832.

Κρατερός, Χριστοφόρος: «Πρόλογος», στο: Συλλογή διαφόρων τραγωδιών, τόμ. 
Α΄, 1820: ζ΄- ιε΄.

Λάσκαρης, Νικ: «Ο Αλφιέρι εν τω Ελληνικῶ Θεάτρῳ» στο: Μεγάλη Ελληνική 
Εγκυκλοπαιδεία, Δ΄: 19.

Ματθαίου Σοφία: «Κατάλογος ελληνικών βιβλίων που εκδόθηκαν [στην 
Ρουμανία] κατά την περίοδο 1830-1900», στο: Papacostea 2010: 159-205.

Μοισιόδαξ, Ιώσηπος: Απολογία, επιμέλεια Άλκης Αγγέλου, Αθήνα Ερμής, 1976.
Νέγρης, Θεόδωρος: «Εισαγωγή» στο: Mably, Διάλογοι Φωκίωνος, 1819: στ ΄- 

κστ΄. 
Οικονομίδης,Δημήτριος Β.: Ιστορικoφιλολογικά, Αθήνα, ΣΩΒ, 2003.
Οικονόμος, Κωνσταντίνος: «Προς τους Έλληνας» στο: Ο Φιλάργυρος. Κατά τον 

Μολιέρον - - -, Εν Βιέννῃ 1816: 3-17.
Οικονόμος, Κωνσταντίνος: Τα Γραμματικά, Α΄, Εν Βιέννῃ 1817. 
Papacostea - Danielopolou, Cornelia: Οι ελληνικές κοινότητες στη Ρουμανία τον 

19ο αιώνα. 
Μετάφραση Νικόλαος Διαμαντόπουλος, βιβλιογραφικό επίμετρο [ελληνικές 

εκδόσεις 1830-1900] Σοφία Ματθαίου, Αθήνα, ΕIE, 2010.
Petrescu, Ştefan: Οι Έλληνες ως «άλλοι» στη Ρουμανία, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 

2014. 
Πούχνερ, Βάλτερ: «Εισαγωγή» στο: Ιωάννου Σεργίου Παπαδοπούλου, Θεατρικές 

Μεταφράσεις. Οι 
Κουάκεροι του A. von Kotzebue, Βουκουρέστι 1813-1814, ανέκδοτo χειρόγραφο, 

και Ιφιγένεια η εν Ταύροις του J.W.Goethe, Ιένα 1818, φιλολογική επιμέλεια 
Βάλτερ Πούχνερ, Αθήνα, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 2004: 9-68. 

Προκοπίου, Δημήτριος: «Επιτετμημένη επαρίθμησις των κατά τον παρελθόντα 
αιώνα λογίων 

Γραικών» στο: Σάθας 1872: 480-503. 
Ραγκαβής, Αλ. Ρ.: «Πρόλογος» στο: Της Αυτού μεγαλειότητος του βασιλέως της 

Βαυαρίας 
Λουδοβίκου Α΄ Ποιήματα περί Ελλάδος, Μεταφρασθέντα υπό Αλεξάνδρου Ρίζου 

Ραγκαβή, Εν Ναυπλίω, Εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας, 1833: σ. β΄. 
Σάθας, Κ.Ν.,: Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Γ΄, Εν Βενετίᾳ 1872.
Σαμουρκάση, Ρωξάνη: «Προς τας συνομηλίκους μοι Κυρίας», στο: Salomon 

Gessner, Έραστος, 1819: 5-6. 
Σεργιάδης, Μανουήλ: «Φίλε αναγνώστα» στο: Lesage, Ιστορία του Ζιλβλά 

Σαντιλάν, τόμ. Α΄1836: β΄και ε΄. 
Σιδέρης, Γιάννης «“ Πεπαίδευκε την Ελλάδα”. Ο Μολιέρος, δάσκαλος του 

θεάτρου μας», Θέατρο, 37 (1974): 40-46.



54

Σιδέρης, Γιάννης: Ιστορία του νέου ελληνικού θεάτρου 1794-1944, τόμος Α΄, β΄ 
έκδ. Αθήνα, Καστανιώτης, 1990,

Σούτσος, Γεώργιος Ν.: Αλεξανδροβόδας ο ασυνείδητος. Κωμωδία συντεθείσα εν 
έτει αψπε΄: 1785. 

Σχολιασμένη έκδοση - - - Δημήτρης Σπάθης, Αθήνα, Κέδρος, 1995.
Σπάθης, Δημήτρης: «Φαναριώτικη κοινωνία και σάτιρα» στο: Γ.Ν. Σούτσος, 

Αλεξανδροβόδας ο ασυνείδητος - - - . Αθήνα, Κέδρος, 1995: 207-454.
Σταυροπούλου, Ερασμία-Λουΐζα: Παναγιώτης Πανάς (1832-1896). Ένας 

ριζοσπάστης ρομαντικός, Αθήνα, Επικαιρότητα, 1987. 
Ταμπάκη, Άννα: Ο Μολιέρος στη φαναριώτικη παιδεία. Τρεις χειρόγραφες 

μεταφράσεις, στο: Τετράδια Εργασίας, αρ. 14, Αθήνα, ΕΙΕ/ΚΝΕ, 1988.
Ταμπάκη, Άννα: Η νεοελληνική δραματουργία και οι δυτικές της επιδράσεις (18ος 

-19ος αι.), β΄ έκδοση, Αθήνα, Ergo, 2002. 
Ταμπάκη, Άννα: Περί νεοελληνικού διαφωτισμού. Ρεύματα ιδεών και δίαυλοι 

επικοινωνίας με τη δυτική Σκέψη, Αθaήνα, Εκδόσεις Ergo, 2004.
Τωμαδάκης, Βασ. Φρ.: Γεώργιος Σερούϊος (ή Σέρβιος) (1783-1849). Βίος και έργον, 

Εν Αθήναις, 1977.
Φωτεινός, Διονύσιος: Ιστορία της πάλαι ποτέ Δακίας, τόμ. Γ΄, Εν Βιέννῃ, 1819.



55

Η ελληνική παιδεία ως παράγοντας της 
ρουμανικής ταυτότητας

Jacques Bouchard1

Στο αφήγημά του Cum am învăţat româneşte ο Ρουμάνος συγγραφέας 
Costache Negruzzi διηγείται με ποιο τρόπο έμαθε να διαβάζει ρουμανικά όταν 
ήταν 13 χρονών. Γεννήθηκε κοντά στο Ιάσιο στα 1808, που βρίσκεται τότε στις 
παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης. Θυμάται την εποχή ως εξής: «Pe când 
uitasem că suntem români şi că avem şi noi o limbă...», την εποχή που είχαμε 
ξεχάσει πως είμαστε Ρουμάνοι και πως έχουμε κι εμείς μια γλώσσα. Ο πατέρας 
του τού ζητάει να διαβάσει μια σελίδα από κάποιο ρουμανικό βιβλίο κι ο νέος 
του απαντάει ότι δεν μπορεί γιατί στο δημόσιο σχολείο διδασκόταν τότε μόνο η 
ελληνική: «la şcoala publică se învăţa numai greceşte»2. 

Σίγουρα ο νέος Costache υπερβάλλει όταν εκφέρει τη γνώμη πως τότε 
έλειπαν και βιβλία και τυπογραφεία: «pe când ne lipsea şi cărţi şi tipogra�e...». 
Αλλά το περιστατικό είναι ενδεικτικό για μια εποχή όπου πολλοί Ρουμάνοι 
ήξεραν απταίστως τα ελληνικά. 

Ένας άλλος συγγραφέας, ο Ion Heliade-Rădulescu, γεννημένος στο 
Târgovişte στα 1802, ενισχύει τη γνώμη του Negruzzi γράφοντας: «Cuând eram 
copillu, schoalele, lyceurile, în ambele domniate era hellenice; dascalii prin 
casele particulare era greci sau grecesci»3, όταν ήμουνα μικρός, τα σχολεία, τα 
λύκεια και στις δυο ηγεμονίες ήταν ελληνικές· οι οικοδιδάσκαλοι ήταν Έλληνες 
ή ελληνόφωνοι.

Η ιστορία της ελληνικής παιδείας στα ρουμανικά εδάφη που αποτελούν 
τη σημερινή Ρουμανία ξεκινάει από πολύ παλιά, με τις ελληνικές πόλεις που 
ίδρυσαν οι Μιλήσιοι και οι Ηρακλειώτες στα παράλια του Εύξεινου Πόντου, όπως 
η Ίστρια, η Τόμις και η Κάλλατις. Ύστερα φαίνεται πως ο χριστιανισμός έφτασε 
στους Δακο-Ρωμαίους τον φθίνοντα τρίτο αιώνα, προφανώς χάρη στη δράση 
λατινοφώνων ιεραποστόλων, όπως το μαρτυρεί το ρουμανικό λεξιλόγιο που 
αφορά την πνευματικότητα. Και η πρώιμη Εκκλησία της Ρώμης είχε αφομοιώσει 
1 Professeur Jacques Bouchard, Université de Montréal. jacques.bouchard@umontreal.ca
2 Curier de ambe sexe 1838, αρ. 22.
3 Typograful Român 1870, αρ. 11, 42. Ευχαριστώ την κα Maria Rafailă, της Βιβλιοθήκης της 

Ρουμανικής Ακαδημίας, που μετέγραψε για μένα το κείμενο του Heliade-Rădulescu.
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τα κηρύγματα του ελληνόφωνου χριστιανισμού υιοθετώντας πλήθος λέξεις από 
τα ελληνικά4. Κι όταν οι λατινόφωνοι πληθυσμοί της Χερσονήσου του Αίμου 
βρέθηκαν περικυκλωμένοι από Σλαβικές φυλές και επομένως υπό τη διοίκηση 
της Σλαβο-βυζαντινής εκκλησίας, πάλι η κατήχηση των Σλάβων μετέφερε το 
αρχικό ελληνικό δίδαγμα του χριστιανισμού σε σλαβονική απόδοση5. 

Επί αιώνες η εκκλησιαστική σλαβονική εξυπηρέτησε τις ανάγκες των 
Ρουμάνων στην εκκλησία και στην κοσμική διοίκηση. Παρόλο που υπάρχουν 
μεμονωμένες πρόωρες περιπτώσεις, είναι περίπου στα μισά του 17ου αιώνα που οι 
Ρουμάνοι ηγεμόνες και λόγιοι συνειδητοποιούν ότι η σύγχρονη ελληνική έχει γίνει 
μια γλώσσα εξουσίας. Μετά την παράδοσή τους στους Οθωμανούς, οι Μολδοβλάχοι 
ήταν υποχρεωμένοι να στέλνουν σαν εγγύηση της υποτέλειάς τους μέλη της 
οικογένειάς τους (ostatici) και διπλωματικούς εκπροσώπους (capuchehăi) στην 
Υψηλή Πύλη6. Οι απεσταλμένοι από τη Μολδοβλαχία διαπιστώνουν ότι κανούριοι 
άνθρωποι, χριστιανοί από το Φανάρι, κατάφεραν να διεισδύσουν στην οθωμανική 
γραφειοκρατεία ως δραγομάνοι ή και μυστικοσύμβουλοι του σουλτάνου7. 
Αντιλαμβάνονται επίσης ότι η θρησκευτική παιδεία που μεταδίδει η σλαβονική 
γραμματεία εξασφαλίζει ίσως τη σωτηρία της ψυχής, αλλά δεν επαρκεί για τις 
βασικές ανάγκες του σύγχρονου κόσμου. Η ελληνική είναι μια διεθνής γλώσσα 
όπως ήταν η σλαβονική, αλλά έχει το πλεονέκτημα να ανταποκρίνεται σε πολλές 
ανάγκες: διαβιβάζει εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και επιστήμες, και επιπλέον είναι η 
αυθεντική γλώσσα των ευαγγελίων και η γλώσσα του Πατριαρχείου. Ο Ρουμάνος 
ιστορικός Nicolae Iorga έδειξε στο γνωστό του πόνημα Byzance après Byzance (1935) 
τις υπηρεσίες που προσέφεραν οι Ρουμάνοι λόγιοι και ηγεμόνες στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο και ποια υπήρξε η αρωγή τους για τη διατήρηση της ελληνο-βυζαντινής 
παιδείας στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι επαφές των Μολδοβλάχων με την ελληνική 
παιδεία γίνονται ακόμα πιο στενές όταν αποφασίζουν να ιδρύσουν ακαδημίες που 
παρέχουν μαθήματα σε διάφορους τομείς στην ελληνική γλώσσα. Ο βοεβόδας 
Şerban Cantacuzino βάζει τα θεμέλια της ανώτερης παιδείας στο Βουκουρέστι στα 
1689, ενώ ο Antioh Cantemir εγκαινιάζει την ηγεμονική ακαδημία του Ιασίου στα 
1707. Η ιστορικός Ariadna Camariano-Cioran έκανε γνωστά τα προγράμματα 
και τα μέλη των ακαδημιών: βλέπουμε πως οι ακαδημίες έχουν συνεισφέρει στην 
πολιτισμική εξέλιξη της ελληνικής παιδείας που ήδη προϋπήρχε στους Ρουμάνους. 
Η δημοσιευμένη αλληλογραφία Ρουμάνων ηγεμόνων και λογίων στα ελληνικά 
αποδεικνύει ότι πολλοί ήξεραν την ομιλουμένη ελληνική στην εντέλεια.

Χάρη στην ημιαυτόνομη κατάσταση των ρουμανικών ηγεμονιών, 
τυπογραφεία ιδρύθηκαν σε μοναστήρια σε μια εποχή που θα ήταν αδιανόητο να 
συμβεί το αντίστοιχο στην Ελλάδα. Το πρώτο βιβλίο στη σλαβονική τυπώνεται 
στα 1508 στο Târgovişte, το πρώτο στα ρουμανικά στο Sibiu στα 1544, και το 
πρώτο έντυπο στα ελληνικά είδε το φως της δημοσιότητας στο Ιάσιο στα 1642.
4 Auvray - Poulain - Blaise 1957.
5 Mihăescu 1966.
6 Matei 2008.
7 Ρωμιοί στην υπηρεσία της Υψηλής Πύλης, Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας 2002.
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Ο χρονικογράφος Grigore Ureche (±1590-1647) είναι πιθανόν ο πρώτος 
που συγκρίνοντας ρουμανικές λέξεις με λατινικές διακήρυξε τη ρωμαϊκή 
καταγωγή των Μολδαβών. Τον ακολούθησε και ο Miron Costin (1633-1691) 
διατυπώνοντας τους γνωστούς στίχους :   «Neamul ţărîi Moldovii de unde 
dăradză ? / Din ţara Italiei, tot omul să creadză.» [Ο λαός της Μολδαβίας από 
πού προέρχεται; Από την Ιταλία ο καθένας να το ξέρει.]8 

Με τη σειρά του ο Dimitrie Cantemir (1673-1723) τάσσεται υπέρ της 
ίδιας άποψης, αλλά με μια δική του πρωτοτυπία. Ο Cantemir είχε περάσει ως 
όμηρος (ostatic) πολλά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, όπου σπούδασε στην 
Πατριαρχική Ακαδημία. Αφού ήταν παντρεμένος με τη Μολδαβή ελληνικής 
καταγωγής Casandra Cantacuzino, η ελληνική ήταν η γλώσσα του σπιτιού. Κι 
όταν στα 1698 δημοσίευσε το έργο του Divanul σε μολδαβική γλώσσα με δίπλα 
την ελληνική μετάφραση του δασκάλου του Ιερεμία Κακαβέλα, αναγνώριζε ότι 
με την ελληνική μπορούσε να αγγίξει ένα ευρύτερο κοινό. Στο έργο του γραμμένο 
στα 1717, Hronicul vechimei a Romano-Moldo-Vlahilor, δηλαδή το Χρονικό περί 
της αρχαιότητας των Ρωμαιο-Μολδο-Βλάχων, ο Cantemir υποστηρίζει πως οι 
Ρουμάνοι κατάγονται από τους Ρωμαίους, σε τελευταία ανάλυση από τον Αινεία 
της Τροίας. Προσθέτει όμως παράδοξα ότι άρα ο ρωμαϊκός λαός κατάγεται από 
τον ελληνικό λαό της Τροίας (« din Elliniĭ Troadénĭ să trage»)9.

Με την έλευση των Φαναριωτών στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες η ελληνική 
εξαπλώθηκε ακόμα πιο πολύ στις αυλές, στην κοινωνική ζωή, και διακριτικά 
στην εκκλησία. Ο πρώτος Φαναριώτης που διορίστηκε στη Μολδαβία στις 6 
Νοεμβρίου 1709 είναι ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος. Θα διοριστεί στη Βλαχία 
στις 25 Δεκεμβρίου 1715. Εγκαινιάζεται μια περίοδος μεγάλων μεταρρυθμίσεων. 
Καθώς ο βοεβόδας Νικόλαος Μαυροκορδάτος δεν μπόρεσε να ματαιώσει τη 
συνωμοσία μερικών βογιάρων που διευκόλυναν την εισβολή των Αυστριακών 
στο Βουκουρέστι, απήχθη και οδηγήθηκε όμηρος στην Τρανσυλβανία: εκεί 
συνέταξε ένα μυθιστόρημα, τα Φιλοθέου Πάρεργα, που έμεινε ανέκδοτο ενόσω 
ζούσε, και ένα δεοντολογικό κώδικα με τίτλο Περί των Καθηκόντων βίβλος. 
Όταν γύρισε ο Φαναριώτης βοεβόδας στο θρόνο του, τύπωσε το τελευταίο 
πόνημά του στο Βουκουρέστι στα 1719: ένα βιβλίο γραμμένο στην κοινή, μια 
εκλεπτυσμένη και γλαφυρή γλώσσα που εντυπωσίασε ντόπιους λογίους και 
δυτικούς διανοουμένους. 

Πολυάριθμοι είναι οι Έλληνες που τότε εργάστηκαν στις ακαδημίες, στις 
ηγεμονικές αυλές ή στα τυπογραφεία, όπως το έδειξε η μελέτη της Elena Lazăr, 
Cărturari greci în Ţările Române, Βουκουρέστι, Omonia, 2009. Ανάμεσά τους, 
παραδειγματικός λόγιος είναι ο διαφωτιστής Δημήτριος Καταρτζής που πρότεινε 
κι ένα δίγλωσσο σχολείο : «Το σκολιό πρέπει νάχ’ επικρατούσαις γλώσσαις ταις 
δυο ζουνταναίς, ρωμαίικα και βλάχικη»10. 

8 Στίχοι δημοσιευμένοι στα 1673 στο Ψαλτήριο του επισκόπου Doso¬ei: Armbruster 1977, 191.
9 Cantemir 1901, 85.
10 Καταρτζής 1974, 36.
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Πολλοί ήταν και οι Μολδοβλάχοι που έδρασαν και έγραψαν στα ελληνικά 
πεπεισμένοι πως έτσι συνεισέφεραν στην ανάπτυξη και προκοπή των λαών της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης. Εξαιρετική φυσιογνωμία, από τους πρωτοπόρους 
του Ελληνικού Διαφωτισμού, είναι ο Ιώσηπος Μοισιόδακας, γεννημένος στο 
χωριό Cernavodă της Δοβρουτσάς (Dobrogea). Το όνομά του δηλώνει την 
καταγωγή του:  η Μοισία και η Δακία ήταν δυο ρωμαϊκές επαρχίες. Υπήρξε 
δάσκαλος, μεταφραστής και συγγραφέας. Ανάμεσα στα έργα του, η Πραγματεία 
περί παίδων αγωγής ή Παιδαγωγία (1779) και η Απολογία του (1780) σημειώνουν 
την έναρξη του Ελληνικού Διαφωτισμού11.

Την ίδια χρονιά, 1780, μέσα το ίδιο πνεύμα του Διαφωτισμού, ο βοεβόδας 
Αλέξανδρος Υψηλάντης δημοσιεύει δίγλωσση τη νομοθεσία του όπου 
διατυπώνονται τα δικαιώματα των υπηκόων του υπό τον τίτλο: Συνταγμάτιον 
Νομικόν - Pravilniceasca condică. 

Με τόση πνευματική δραστηριότητα η τοπική λαλιά των Μολδοβλάχων 
εμποτίστηκε και εμπλουτίστηκε ακόμα πιο πολύ με έννοιες και λέξεις από την 
ελληνική. Ο Ladislas Gáldi μελέτησε το θέμα των άφθονων γλωσσικών δανείων 
που πέρασαν τότε από τα ελληνικά στη ρουμανική12. 

Όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση – πρώτα στη Μολδαβία – , έπρεπε 
να φύγουν οι Φαναριώτες ηγεμόνες και τους αντικατέστησαν ντόπιοι βοεβόδες. 
Όπως ήταν αναμενόμενο, μερικοί επιτιμητές των Φαναριωτών εξέφρασαν 
δυσμενείς κριτικές εναντίον τους. Ο δριμύτερος αντιρρησίας, ο Μάρκος-
Φίλιππος Ζαλλώνης από την Τήνο, δημοσίευσε ένα λίβελο στη Μασσαλία στα 
1824, με τίτλο Essai sur les Fanariotes, που μεταφράστηκε στα ελληνικά (1831 
και 1855) και στα ρουμανικά (1897)13. 

*
Αν η διαμάχη περί Φαναριωτών περιέπεσε με τον καιρό σε λήθη, η μακρά 

συμβίωση Ρουμάνων και Ελλήνων παραμένει, νομίζω, ένα θετικό στοιχείο 
στη μνήμη των δυο λαών. Οι Έλληνες θυμούνται με νοσταλγία την εποχή του 
Μεσοπολέμου που εφοπλιστές, σαν τον Λεωνίδα Εμπειρίκο, και επιχειρηματίες 
έδιναν το παρόν στη ρουμανική κοινωνία. Οι Ρουμάνοι αναγνωρίζουν την 
ευεργετική επίδραση του ελληνισμού στην κουλτούρα τους, με τους Caragiale και 
Istrati, Iorga και Xenakis, όλους ελληνικής καταγωγής και ρουμανικής συνείδησης.
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ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Ο καταλυτικός ρόλος της ελληνικής γλώσσας 
στις πνευματικές εξελίξεις στα Βαλκάνια

Stoyna Poromanska1

Η περιοχή των Βαλκανίων από τα παμπάλαια χρόνια αποτέλεσε ένα 
μωσαϊκό φυλών και γλωσσών. Αρχίζοντας από τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου 
αι. και συνεχίζοντας μέχρι τις μέρες μας ως αποτέλεσμα έντονων μετακινήσεων 
μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων από ομιλητές συγγενικών και μη γλωσσών 
όχι μόνο η περιοχή μας αλλά και πολλές άλλες περιοχές τείνουν να γίνουν 
πολυεθνικά και πολύγλωσσα κομμάτια του πλανήτη μας. Το φαινόμενο δεν 
είναι τελείως καινούργιο. Παρόμοιες δυναμικές ζυμώσεις παρατηρούνταν στην 
περιοχή μας και κατά την Αναγέννηση με μεγάλη ποικιλότητα εθνικοτήτων 
και πληθυσμιακών ομάδων. Κατά την άποψη του Щ. Щерионов2 την εποχή 
της Αναγέννησης στα εδάφη της σημερινής Βουλγαρίας ζούσαν εκπρόσωποι 
50 εθνικοτήτων. Μετά από την απελευθέρωση της περιοχής οι εθνικότητες 
είναι 40, από τις οποίες μόλις στις τέσσερις από αυτές (των Βουλγάρων, των 
Τούρκων, των Ελλήνων και των Τσιγγάνων) το ποσοστό ξεπερνούσε 1% του 
συνολικού πληθυσμού. Σ’ αυτό το συνονθύλευμα εθνικοτήτων και γλωσσών η 
αλληλεπίδραση ήταν αναπόφευκτη. O Р. Детрез3 μάλιστα, έχοντας υπ’ όψη του 
τα πολλά κοινά στοιχεία των χριστιανών κατά την Τουρκοκρατία ονομάζει την 
χριστιανική κοινότητα «ρωμαϊκή κοινότητα» και τα μέλη της «Ρωμαίους». 

Η ελληνική γλώσσα παρούσα επί αιώνες στα Βαλκάνια επηρέασε όλες τις 
καλλιεργημένες γλώσσες, ιδιαίτερα όμως αισθητή ήταν η επιρροή της στις γλώσσες 
των γειτονικών λαών στην περιοχή των Βαλκανίων. Ξεχωριστή περίπτωση 
αποτελεί η επίδραση της ελληνικής γλώσσας στη βουλγαρική γλώσσα. Οι σχέσεις 
αλληλεπίδρασης ξεκινούν πολύ πριν την κάθοδο των Πρωτοβουλγάρων στα 
Βαλκάνια με τις πρώτες επαφές των Σλάβων με τη Βυζαντινή αυτοκρατορία. 
Αρκετά σλάβικα τοπωνύμια, ένα από τα πιο σταθερά στρώματα καθεμιάς γλώσσας, 
υπαρκτά και σήμερα στον ελληνικό χώρο, είναι απόδειξη των επαφών αυτών, 
1 Prof. Dr Stoyna Poromanska, New Bulgarian University, So�a, Plovdiv University ”Paissii 

Hilendarski”, Doctor Honoris Causa of Athens University.
2 Щерионов 2012, 267.
3 Детрез 2015, 39. 
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π.χ. Ζαγόρια ή Ζαγοροχώρια (ονομασία 46 χωριών στο Ζαγόρι), πρβλ. προς τις 
ονομασίες δυο πόλεων στη Νότια Βουλγαρία Нова Загора (Nova Zagora), Стара 
Загора (Stara Zagora). Αξίζει να σημειωθεί η άποψη του Π. Γ. Κριμπά4: «Οι 
Βούλγαροι είναι ο βαλκανικός λαός που είχε ίσως τις πιο βαθιές και εκτεταμένες 
επαφές με τους Έλληνες. Η παρουσία των τελευταίων, ήδη από τα αρχαία χρόνια, 
ήταν εντονότατη στην περιοχή της σημερινής νότιας Βουλγαρίας». Για το λόγο 
αυτό η προσοχή στην ανακοίνωσή μας θα εστιαστεί κυρίως στον καταλυτικό ρόλο 
της ελληνικής γλώσσας στις διαδικασίες οικοδόμησης της λόγιας βουλγαρικής 
γλώσσας και φυσικά του βουλγαρικού πολιτισμού.

Στην παρούσα ανακοίνωση δεν θα αναφερθούμε στις εθνικιστικές 
αντιθέσεις και συγκρούσεις διαφόρων ειδών σε διαφορετικά επίπεδα – πνευματικό 
και πολιτικό – ιδιαίτερα έντονες κατά την περίοδο του αγώνα για την αυτόνομη 
βουλγαρική εκκλησία και της δημιουργίας της εθνικής ταυτότητας των λαών. 

Αξίζει να σημειωθεί η άποψη του Ανδριώτη5 ότι η ελληνική γλώσσα ήταν σε 
χρήση από τους λαούς της Βαλκανικής Χερσονήσου πολύ πριν εγκατασταθούν 
στην περιοχή οι Σλάβοι και οι Βούλγαροι. Γι’ αυτό μαρτυρούν οι νέες ανασκαφές 
στους τύμβους της αρχαίας φυλής των Θρακών. Οι ελληνικές αποικίες στη 
Μαύρη Θάλασσα (Απολλωνία, Σωζόπολη, Αγχίαλος, Οδησσός, Μεσημβρία, 
Ίστρια, Διονυσόπολη κ.α.) ήταν οι πύλες εισόδου πολυάριθμων ελληνικών 
λεξικών και πολιτιστικών στοιχείων στη ζωή και στις γλώσσες των φυλών που 
κατοικούσαν στην περιοχή. Η Μ. Филипова-Байрова6 επαναλαμβάνει την 
άποψη του Ανδριώτη ότι «…πριν από την κάθοδο των Σλάβων κάτω από τον 
Δούναβη οι Σλάβοι είχαν επαφές με την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό και 
από τότε μερικές ελληνικές λέξεις για έννοιες που δεν υπήρχαν στους Σλάβους 
πέρασαν στη γλώσσα τους. Αργότερα, όταν ιδρύεται το βουλγαρικό κράτος, οι 
επαφές με το Βυζάντιο δεν διακόπτονται. Από εκεί ερχόταν ο πιο εκλεπτυσμένος 
πολιτισμός. Εκτός από αυτό το νεοϊδρυθέν βουλγαρικό κράτος καθιερώνει ως 
επίσημη γραπτή γλώσσα την ελληνική, στην οποία γράφτηκαν, όπως είναι πολύ 
καλά γνωστό, οι πρωτοβουλγαρικές επιγραφές του 8ου και του 9ου αι». Παρόμοια 
είναι και η θέση του Хр. Дзидзилис7: «Είναι γνωστό ότι οι Σλάβοι ήταν σε επαφή 
με τους Έλληνες, όταν ακόμη βρίσκονταν πάνω από τον Δούναβη. Μετά από τη 
διέλευση του Δούναβη βρήκαν τον ελληνικό πληθυσμό και η ελληνική επιρροή 
ενισχύθηκε. Με την ίδρυση του βουλγαρικού κράτους (681) η ελληνική επιρροή 
μεγαλώνει». Ο Дзидзилис υπογραμμίζει ότι η διείσδυση των ελληνικών δανείων 
πραγματοποιήθηκε μέσω δυο «δρόμων», λόγιου και λαϊκού μέσω των διαλέκτων 
με σημαντικές διαφορές στη φωνητική, μορφολογία, σύνταξη και λεξιλόγιο, 
απόδειξη για το οποίο είναι οι διπλοί τύποι, π.χ. афоризъм-афоризмо.   

Με την ίδρυση του πρώτου βουλγαρικού κράτους η ελληνική γλώσσα 
καθιερώνεται ως γλώσσα της αυλής. Οι πρώτοι ηγεμόνες της Βουλγαρίας (χάνοι 
4 Κριμπάς 2007, 189-190.
5 Ανδριώτης 1952, 3.
6 Филипова – Байрова 1969, 11.
7 Дзидзилис,  8.
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και τσάροι) καθώς και οι πιο γνωστοί λόγιοι και εκπρόσωποι του κλήρου ήταν 
γνώστες της ελληνικής γλώσσας. 

Όσον αφορά τη βουλγαρική γλώσσα, μια ινδοευρωπαϊκή γλώσσα που ανήκει 
στην οικογένεια των νότιων σλαβικών γλωσσών και στη λεγόμενη βαλκανική 
γλωσσική ένωση είναι σημαντική η λεπτομερής αναφορά του Π. Ντίνεκοβ στο 
περιοδικό Νέα Εστία του 1979, πρώτου διευθυντή του Επιστημονικού Κέντρο 
Ερεύνης του έργου του Κυρίλλου και Μεθόδιου που ιδρύθηκε το 1980 (Кирило-
Методиевски научен център). Κατά τη γνώμη του Π. Ντίνεκοβ «Η γέννηση 
της σλαβικής γραφής δεν είναι ούτε ένα τυχαίο γεγονός, ούτε γεγονός ατομικής 
πρωτοβουλίας, αλλά επιβλήθηκε από την ιστορική ανάγκη της έκφρασης των 
διεσπαρμένων πνευματικών δυνάμεων των Σλάβων». Η ιστορία είναι γνωστή με 
την αποστολή των διαφωτιστών των Σλάβων μετά από αίτημα του ηγεμόνα της 
Μοραβίας Ροστισλάβ (σε ελληνικές πηγές Ραστισλάβος) στον αυτοκράτορα του 
Βυζαντίου τον Μιχαήλ τον Γ΄ για επεξεργασία των κειμένων της Αγίας Γραφής 
στη σλαβική γλώσσα. Σύμφωνα με τη δημοσίευση της ως άνω πηγής και με 
βάση τη βιογραφία του Κυρίλλου που συντάχτηκε λίγο μετά τον θάνατό του, 
το αίτημα του Ροστισλάβ ήταν ως εξής: «Οι πληθυσμοί μας, οι οποίοι απέρριψαν 
την ειδωλολατρία και ασπάστηκαν τον Χριστιανισμό, χρειάζονται ένα δάσκαλο 
που θα μπορούσε να ερμηνεύσει στη σλαβική γλώσσα την αληθινή χριστιανική 
πίστη έτσι που οι άλλοι λαοί, βλέποντας αυτό να κάνουν το ίδιο και αυτοί. Για 
το σκοπό αυτό, Κύριε, στείλε μας έναν τέτοιο επίσκοπο και δάσκαλο, γιατί 
είδαμε πως ο δικός σου νόμος για όλα τα πράγματα και όλους τους τόπους είναι 
καλός». Ο Πατριάρχης Φώτιος επιλέγει τους αδελφούς Κύριλλο και Μεθόδιο, 
γεννημένους στη Θεσσαλονίκη από μικτή ελληνο-βουλγαρική οικογένεια. Η 
απόφαση του αυτοκράτορα του Βυζαντίου για την ανάθεση του σπουδαίου αυτού 
έργου ήταν σε σύντομη διατύπωση: «Σε σας που γεννηθήκατε στη Θεσσαλονίκη 
και γνωρίζετε την καθαρή σλαβική διάλεκτο αναθέτω αυτή την αποστολή»8.

Το έργο του Κύριλλου χαρακτηρίζεται κατά τον Π. Ντίνεκοβ από μερικές 
ιστορικές στιγμές. Είναι η δημιουργία ενός νέου σλαβικού αλφαβήτου, του 
γλαγολιτικού (глаголица) με βάση το ελληνικό, το οποίο μπορούσε να αποδώσει 
τους φθόγγους της σλαβικής γλώσσας. Το όνομα glagolica του αποδόθηκε 
αρκετούς αιώνες μετά τη δημιουργία του αλφαβήτου και προέρχεται από το παλαιό 
βουλγαρικό ρήμα glagolati που σήμαινε «μιλώ», δηλαδή το αλφάβητο αποτελείτο 
από σήματα, τα οποία μιλούσαν. Αργότερα από τους μαθητές του Κυρίλου και 
Μεθόδιου δημιουργείται το κυριλλικό αλφάβητο, το λεγόμενο кирилица. 

Η μετάφραση των ιερών κειμένων, καθώς και πολλών θεολογικών βιβλίων 
και της χριστιανικής λειτουργικής υμνολογίας γίνεται σε μια νέα γλώσσα – στη 
παλαιά βουλγαρική διάλεκτο της Νότιας Βουλγαρίας. Με τις ενέργειες αυτές «ο 
Κύριλλος παράβαινε ένα από τα θεμελιακά δόγματα του Χριστιανισμού κατά το 
Μεσαίωνα, σύμφωνα με το οποίο ο θείος λόγος δεν έπρεπε να διδάσκεται παρά 
μόνο με τις τρεις ιερές γλώσσες: την εβραϊκή, την ελληνική και τη λατινική». 
8 Ντίνεκοβ, 590-593.
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Ήταν ο πρώτος που πρόβαλε τη βαθιά ανθρωπιστική αρχή της ισότητας όλων 
των Χριστιανών, το δικαίωμα κάθε λαού να δημιουργεί και να διαπλάσει τη δική 
του κουλτούρα στη γλώσσα της καταγωγής του» (αυτόθι, σ. 592). «Ο Θεός δεν 
στέλνει τη βροχή του για όλους; Μήπως ο ήλιος του δε φωτίζει το ίδιο όλους 
τους ανθρώπους; Και ο αέρας που αναπνέουμε δεν είναι για όλους μας;» – είναι 
τα πασίγνωστα λόγια από την ομιλία του Κυρίλλου ως επιχείρημα ενάντια στις 
κατηγορίες για παράβαση της ιερής τριγλωσσίας.

Ο εξαιρετικός ερευνητής της παλαιάς βουλγαρικής γλώσσας К. Мирчев9 
θεωρεί τον Κύριλλο δημιουργό της λόγιας παλαιάς βουλγαρικής γλώσσας και εξαίρει 
τις μεταφραστικές ικανότητές του. Εδώ θα πρότεινα μια διόρθωση της ορολογίας 
σχετικά με τον όρο «παλαιοσλαβική γλώσσα» που χρησιμοποιείται σχετικά μ’ αυτό 
το τεράστιας σημασίας μεταφραστικό έργο, η οποία τον 9ο αι. ως ενιαία γλώσσα 
στην ουσία με την πάροδο του χρόνου μετατρέπεται στη λόγια παλαιά βουλγαρική 
γλώσσα, γνωστή ως η κλασική σλαβική γλώσσα. Στη μετάφραση του ιερού κειμένου 
του ευαγγελίου ο Κύριλλος προσπάθησε κατά τον К. Мирчев να βρει τις πιο σωστές 
αναλογίες στη βουλγαρική διάλεκτο που χρησιμοποίησε και όπως φαίνεται γνώριζε 
άπταιστα για να μην μειώσει το κύρος και την ιερότητα του κειμένου, καθώς και για 
να βρει την ανάλογη ανταπόκριση στο εκκλησιαστικό ποίμνιο, π.χ. για την ελληνική 
λέξη «όρνιθα» βρήκε την καλύτερη αναλογία στη βουλγαρική квачка (=κλώσσα, το 
παράδειγμα του К. Мирчев).

Δεν ήταν εύκολη υπόθεση η εξάπλωση του έργου των δυο αδελφών 
στην Μοραβία, όπου αργότερα με νόμο απαγορεύτηκε η χρήση της σλαβικής 
γλώσσας στις εκκλησίες. 

Οι μαθητές του Κύριλλου και Μεθόδιου, σκορπισμένοι σε όλες τις 
κατευθύνσεις, με την ελπίδα να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους και πιστοί στο 
έργο των δασκάλων τους, έμειναν με την ελπίδα ότι θα έβρισκαν ασφαλές άσυλο 
στη χριστιανική ήδη Βουλγαρία. 

Πράγματι στην τότε Βουλγαρία με ηγεμόνα τον Βόριδα (Борис) οι μαθητές 
του Κύριλλου και του Μεθόδιου (ο Κλήμης, ο Ναούμ, ο Αγγελάριος, ο Σάββας), 
κατεβαίνοντας κατά μήκος του Δούναβη, βρήκαν γόνιμο έδαφος για τη δράση 
τους και διακρίθηκαν στην οργάνωση της Βουλγαρικής Εκκλησίας. Ιδρύθηκαν 
δυο μεγάλα πνευματικά κέντρα, του Πρεσλάβ (Преслав) στην Ανατολική 
Βουλγαρία και της Αχρίδας (Охрид) στη Δυτική τότε Βουλγαρία.

Ως αρχή του εκχριστιανισμού (της βάφτισης – του βαφτίσματος, στα 
βουλγαρικά покръстване) θεωρείται η μύηση του ηγεμόνα Βόριδος και της 
αυλής του στον χριστιανισμό το 865 μ. Χρ. Δεν ήταν εύκολο να επιβληθεί 
μια νέα θρησκεία ως νέα ιδεολογία του κράτους. Στις αντιδράσεις ο Βόρις 
απάντησε με την εξόντωση όλων που αντιστάθηκαν. Εντωμεταξύ είναι γνωστή η 
αλληλογραφία ανάμεσα στον Βόριδα και τον Πατριάρχη Φώτιο με τις συμβουλές 
του Πατριάρχη για την αντιμετώπιση της δύσκολης εποχής.

9 Мирчев 1983, 181-194.
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Ακολούθησαν ο χρυσός αιώνας του Συμεών με τις γνώσεις του από τα 
Μαγναύρα και περίοδοι ακμής. Δεν πρέπει να παραλείψουμε και την συμβολή των 
Βουλγάρων ιερέων στον εκχριστιανισμό της Ρωσίας του Κιέβου. Στο χρονικό του 
Ιωακείμ αναφέρεται ότι ο Ρώσος πρίγκιπας Vladimir δέχτηκε τον χριστιανισμό 
από τους Βουλγάρους. Αυτό έγινε κατά πάσα πιθανότητα γύρω στα 988 μ. Χ. 
Γίνεται λόγος για αποστολή Βουλγάρων κληρικών, τους οποίους ευλόγησε ό ίδιος 
ο Συμεών. Χάρη σ’ αυτό σώζεται αργότερα η γραμματεία των Σλάβων. 

Ακολουθούν και περίοδοι παρακμής, καθώς και ο μεσαίωνας των 
Βαλκανίων με την περίοδο της Τουρκοκρατίας, όταν η βουλγαρική εκκλησία 
είναι υπό τον έλεγχο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και μόλις το 1872 αποκτά 
δικαιώματα αυτονομίας. Σ’ όλη την περίοδο του Μεσαίωνα όμως η μορφωμένη 
αριστοκρατία ήξερε καλά την ελληνική – την ομιλούμενη και την γραπτή, 
υποστηρίζει ο διακεκριμένος Βούλγαρος ιστορικός Гюзелев10 στο άρθρο 
του για τις αλληλεπιδράσεις, τις οποίες εύστοχα παρομοιάζει με «βυζαντινό-
βουλγαρικό διάλογο στο χώρο του πολιτισμού». Η μεσαιωνική βουλγαρική 
γραμματεία συνδέεται με την εκκλησία με ελάχιστα κοσμικά στοιχεία και σε 
μεγάλο βαθμό αποτελείται από μεταφράσεις ή αντιγραφές. Βέβαια οι λόγιοι 
της αυλής με χαρακτηριστικό τρόπο, υπογραμμίζει ο γνωστός ιστορικός στο 
ως άνω άρθρο του, προσάρμοζαν τα πρωτότυπα έργα στην πνευματικότητα 
των Βουλγάρων. Την προσαρμογή των πρωτοτύπων είχε υπ’ όψη της η γνωστή 
Βουλγάρα συγγραφέας Vera Moutafčieva, όταν υποστήριξε ότι η Βουλγαρία 
είναι μετάφραση του Βυζαντίου.

Την εποχή της Αναγέννησης η ελληνική γλώσσα παίζει ξανά καθοριστικό 
ρόλο στην αφύπνιση των βαλκανικών λαών συμπεριλαμβανομένου και 
του βουλγαρικού λαού μέσω των κοσμικού χαρακτήρα εγχειριδίων στα 
ελληνικά. Ιδρύονται πολλά ελληνικά σχολεία που προσέλκυαν εκτός από τους 
ελληνόφωνους και αρκετούς Βουλγάρους με τα νεωτεριστικά προγράμματά 
τους και τις κοσμικές γνώσεις που προσέφεραν, μεταφέροντας μ’ αυτό τον 
τρόπο μια νέα κοσμοθεωρία και νέες πνευματικές αξίες. Το κοσμικό σχολείο 
ήταν ένας από τους μεγάλους στόχους των ηγετών των εθνικών αγώνων. Η 
επίδραση του εκπαιδευτικού παράγοντα είναι ιδιαίτερα ενδεικτική όταν γίνεται 
λόγος για τη Βάρνα, τη Σωζόπολη, την Αγχίαλο, τη Μεσημβρία. Ο γνωστός 
Βούλγαρος ιστορικός В. Тонев11, υπογραμμίζοντας το αξιοζήλευτο επίπεδο των 
ελληνικών σχολείων στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας και της διδασκαλίας 
σ’ αυτά, τονίζει ότι το ελληνικό σχολείο π.χ. στην Αγχίαλο, σήμερα Πομόριε, 
όπου το 1790 – 1795 ακόμη ιδρύθηκε γενικό σχολείο, έπαιζε πρωταγωνιστικό 
ρόλο. Αρκετοί Βούλγαροι λόγιοι της εποχής εκείνης ήταν απόφοιτοι ελληνικών 
σχολείων και γνώστες της ελληνικής γλώσσας, ανάμεσά τους και ο Εμμανουήλ 
Βασκίδοβιτς από το Μελένικο, απόφοιτος της Σχολής της Χίου και της 
Ηγεμονικής Ακαδημίας Βουκουρεστίου, ο οποίος επιστρέφοντας ίδρυσε στην 
10 Гюзелев, 5.
11 Тонев 1996, 158-167.
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παραδουνάβια πόλη Σβιστώβη το πρώτο ελληνοσλαβικό σχολείο το 1812, στο 
οποίο δώρισε τη βιβλιοθήκη του με 800 βιβλία – σημαντικό αριθμό για την εποχή, 
τα περισσότερα στα ελληνικά και μ’ αυτό τον τρόπο έδωσε το παράδειγμα των 
σχολικών βιβλιοθηκών.

Στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Σόφιας σώζονται βοηθήματα εκμάθησης της 
ελληνικής γλώσσας (γραμματικές, εγχειρίδια, μέθοδοι, διάλογοι και λεξικά), τα 
οποία συντάχτηκαν από Βουλγάρους και τα οποία αποτελούν απόδειξη ότι για 
τα ελληνικά στη Βουλγαρία υπήρχε πάντα σοβαρό και σταθερό ενδιαφέρον και 
ιδιαίτερα την εποχή της Αναγέννησης. 

Αρκετοί Βούλγαροι μελετητές έχουν ασχοληθεί με την εποχή εκείνη και 
την ελληνική επίδραση στη διαμόρφωση της βουλγαρικής διανόησης όπως οι Ιβ. 
Σισμάνοβ, Χρ. Γκάντεβ, Ν. Ντάνοβα κ.ά.

Το θέμα της διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού στη Ρουμανία όμως και 
της θέσης του ελληνισμού της Ρουμανίας κατά την άποψη της Ε. Lazăr12 δεν 
έχει μελετηθεί όπως θα άξιζε και τα πιο άγνωστα κεφάλαια της ιστορίας του 
είναι εκείνα του 19ου και του 20 αι. Τρεις είναι οι βασικοί άξονες κατά την άποψη 
της ως άνω ερευνήτριας και γνωστής εκδότριας στη Ρουμανία: «1. οι ελληνικές 
κοινότητες που έχουν διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στη διάδοση του ελληνικού 
πολιτισμού· 2. οι νεοελληνικές σπουδές και η διδασκαλία της νεοελληνικής 
γλώσσας· και 3. ο διάλογος μεταξύ των δυο πολιτισμών». Από το 1860 οι ελληνικές 
κοινότητες στη Ρουμανία αναγνωρίζονται επίσημα ως νομικά πρόσωπα και η 
δράση τους είχε ως συνέπεια ώστε στις αρχές του 20ου αι. να πολλαπλασιαστούν 
τα ιδιωτικά σχολεία σε όλες τις πόλεις με ισχυρή ελληνική παρουσία (București, 
Galați, Brăila, Constanța, Tulcea, Iași) με δασκάλους διορισμένους μέχρι το 1940 
από την ελληνική κυβέρνηση. Η Lazăr είναι της γνώμης ότι οι κλασικές σπουδές 
έχουν παράδοση στη Ρουμανία 150 χρόνων. Το1937 κατά τα στοιχεία της Lazăr 
ιδρύθηκε από τον Nicolae Iorga, συγγραφέα του γνωστού έργου «Βυζάντιο 
μετά το Βυζάντιο», το Ινστιτούτο Βυζαντινών Σπουδών στο Βουκουρέστι, ενώ 
το 1914 ακόμη από τον ίδιο και τους συνεργάτες του ιδρύθηκε το Ινστιτούτο 
Μελέτης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η χρονιά αυτή θεωρείται ως αρχή 
της καθιέρωσης των νεοελληνικών σπουδών στη Ρουμανία. Το μεσουράνημα 
των 17ου-19ου αιώνων, όταν λειτουργούσαν οι Ηγεμονικές Ακαδημίες στις 
πρωτεύουσες των ρουμανικών Πριγκιπάτων, κατά τη γνώμη της Elena Lazăr 
ανήκει στο παρελθόν.

Λεπτομέρειες για τη συμβολή των ελληνικών ακαδημιών στην παιδεία 
της περιοχής διαβάζουμε στην ανακοίνωση του Marius Tiberiu Alexianu13 στο 
Πρώτο Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Bαλκανικών Χωρών στη Σόφια, 
στην οποία βρίσκουμε την κατηγορηματική διαπίστωση για το υψηλό επίπεδο 
διδασκαλίας σ’ αυτές για την εποχή εκείνη: «Έμπρακτα στην ουσία τον δέκατο 
έβδομο και τον δέκατο όγδοο αι. ανώτατη εκπαίδευση σήμαινε εκπαίδευση 
12 Lazăr, 60-62.
13 Tiberiu Alexianu 2003, 59-65.
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στην ελληνική γλώσσα. Στις ρουμανικές χώρες αυτή η εκπαίδευση γνώρισε τη 
μεγαλύτερη ανάπτυξη και το πιο υψηλό επίπεδο διότι οι Ελληνικές Ακαδημίες δεν 
βρίσκονταν κάτω από την άμεση επιτήρηση της Πύλης ή του Πατριαρχείου. Έτσι οι 
Ακαδημίες του Βουκουρεστίου και του Ιασίου είχαν τη δυνατότητα να παρέχουν 
μια σύγχρονη παιδεία, βασισμένη στις αρχές του κινήματος του Διαφωτισμού. 
Επίσης οι Φαναριώτες στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες υποστήριζαν τη διάδοση 
της ελληνικής γλώσσας ως γλώσσας ικανής να ικανοποιήσει τις επιστημονικές 
ανάγκες της ρουμανικής κοινωνίας». 

Στον τόμο των Πρακτικών του ως άνω Πρώτου Συνεδρίου περιλαμβάνεται 
και η ανακοίνωση της Lia Brad Chisacof14, τα στοιχεία στην οποία υποδεικνύουν 
πολύ νωρίτερα τις αρχές της διδασκαλίας της ελληνικής, όταν το 1640 ο Vasile 
Lupu, ηγεμόνας της Μολδαβίας, ίδρυσε Ακαδημία, στην οποία διδασκόταν 
και η ελληνική γλώσσα. Κατά την Lia Chisacof «Οι ηγεμόνες των ρουμανικών 
χωρών από πολύ νωρίς είχαν την πεποίθηση πως παίζανε το ρόλο προστατών 
των γραμμάτων» και ακόμη «Οι Ρουμάνοι ηγεμόνες ενθάρρυναν την ανάπτυξη 
της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στις Ηγεμονίες, αλλά 
συμμετείχαν και στη διάδοσή της σ’ όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο». Θα 
παραθέταμε ακόμη μερικά ενδεικτικά αποσπάσματα της ίδιας ανακοίνωσης: «Το 
Μεσαίωνα μια από τις προτεραιότητες ήταν οι γλώσσες ευρείας λειτουργίας. 
Επομένως δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι στις Παραδουνάβιες 
Ηγεμονίες και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη η παιδεία κατέφευγε στην ελληνική 
γλώσσα. Την εποχή εκείνη η ελληνική θεωρούνταν «εργαλείο διανοητικής 
προόδου, η μεγάλη πολιτιστική γλώσσα της Ανατολής». «…η ελληνική παιδεία 
ήταν η μοναδική ανώτατη παιδεία στη Βαλκανική Χερσόνησο. Οι Ακαδημίες 
ήταν με τους σημερινούς όρους πανεπιστήμια. Τα αρχαία ελληνικά ήταν το 
βασικό μάθημα και όλα τα άλλα μαθήματα διδάσκονταν στα ελληνικά». «Δεν 
ήταν δυνατό ένας διανοούμενος της εποχής εκείνης να μην ξέρει τα ελληνικά. 
Περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
χάρη κυρίως στη διδασκαλία που γινόταν στις ηγεμονικές Ακαδημίες στις 
Ρουμανικές Χώρες η ελληνική έφτασε στη μεγαλύτερη ανάπτυξή της…». 
«Τα ΝΕ βέβαια δεν διδάχτηκαν ποτέ στις ηγεμονικές Ακαδημίες και ούτε τα 
ρουμανικά. Όταν το 1821 υπήρχε πρόταση να διδάσκονται τα μαθήματα στα ΝΕ, 
το γεγονός αυτό έγινε πρόφαση οι Ακαδημίες να γίνουν ρουμανικά σχολεία και 
τα ρουμανικά να εισαχθούν σαν γλώσσα διδασκαλίας». Αυτή η εξέλιξη, φυσικά, 
είναι παράλληλη με την αφύπνιση των βαλκανικών λαών και με τους αγώνες για 
απόκτηση της εθνικής ταυτότητας.

Όσον αφορά τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας και ιδιαίτερα τη Σερβία 
μπορούμε να παραθέσουμε την άποψη της Γιοβάνκα Τζώρτζεβιτς – Γιόβανοβιτς 
στο Πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη ΝΕ γλώσσα15.

14 Brad Chisacof 2003, 44-49.
15 Τζώρτζεβιτς – Γιόβανοβιτς 2008, 115.
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«Η αρχαία ελληνική κουλτούρα πραγματοποιεί τις πρώτες εξόδους μεταξύ 
των Σέρβων την εποχή του Βυζαντίου στο ελιτιστικό σερβικό περιβάλλον. Τα 
έργα της κλασικής λογοτεχνίας μπορούσε να γνωρίσει κανείς άμεσα ή πάλι δια 
μέσου της ερμηνείας των βυζαντινών συγγραφέων. Έτσι στη σερβική μεσαιωνική 
λογοτεχνία συναντάμε την έντονη απήχηση του κλασικισμού».

Διεξοδικά με το θέμα αυτό ασχολείται η Sania Velkova16 στη μελέτη της 
«Οι ελληνικές σπουδές στις γιουγκοσλαβικές χώρες», η οποία συνδέει την 
ελληνική παρουσία στις παραδουνάβιες περιοχές και στις όχθες του Μοράβα με 
την ανάγκη αναζήτησης καλύτερων συνθηκών για τις εμπορικές δραστηριότητες 
και με ορισμένα ιστορικά γεγονότα. «Η συμβίωση και οι σχέσεις Σέρβων και 
Ελλήνων γίνονται στενότερες μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης 
από τους Τούρκους. Οι Έλληνες της διασποράς ιδρύουν δικά τους σχολεία στις 
παραδουνάβιες πόλεις». Ένας άλλος ευνοϊκός λόγος παρότρυνε την εκμάθηση 
της ελληνικής γλώσσας – η διοίκηση της μοναρχίας των Αψβούργων μετά το 
1777 προέβλεπε και για τους Σέρβους προαιρετική διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας. Στο Νόβι Σαντ διδασκόταν η ελληνική γλώσσα ήδη από το 1770 
και το 1782 ιδρύεται ελληνικό σχολείο. Στην πόλη Ζέμουν ιδρύεται το 1794 
ελληνικό σχολείο. Στο Βελιγράδι ιδρύθηκε το 1843 διτάξιο εμπορικό σχολείο 
με κύρια μαθήματα τα αριθμητικά, τα γερμανικά και τα ελληνικά. Στις πρώτες 
δεκαετίες του 19ου αι., την περίοδο της σερβικής επανάστασης, οι πολιτιστικές 
και λογοτεχνικές σχέσεις ανάμεσα στους Σέρβους και τους Έλληνες γίνονται 
πολλαπλές και πολύ παραγωγικές. «Η προϋπάρχουσα κοινή γνωριμία και 
συνεργασία απέκτησε πιο ζωντανή μορφή» υποστηρίζει η S. Velkova. Και όπως 
αναφέρει στη μελέτη της S. Velkova, από το 1875 στο Βελιγράδι υπάρχει Έδρα 
Κλασικής φιλολογίας. Το 1906 ιδρύθηκε η έδρα της Βυζαντινολογίας, όπου 
δίδαξε και ο διακεκριμένος βυζαντινολόγος ακαδημαϊκός G. Ostrogorsky. Επίσης 
στο Βελιγράδι ιδρύεται το 1935 η Έδρα της Βαλκανολογίας, η οποία αρχίζει την 
έκδοση του περιοδικού Revue Internationale Études Balkaniques. 

Όσον αφορά στη Σλοβενία και τη Κροατία η S. Velkova τονίζει ότι «η 
υπάρχουσα αντικειμενική διαφορετικότητα ως προς την ιστορική παράδοση, 
την κοσμοθεωρία, την νοοτροπία κλπ. αποτέλεσαν την βάση συγκρότησης μιας 
διαφορετικής ιδέας για την πολιτιστική και την εθνική εικόνα, η οποία έπρεπε 
να αποβάλει οποιαδήποτε σχέση με τα (αρνητικά) χαρακτηριστικά της έννοιας 
του «βαλκανικού».

Αξίζει να αναφερθούμε στις ανακοινώσεις του Στ. Γιωλτζόγλου στο Πρώτο 
Συνέδριο των Νεοελληνιστών στη Σόφια (2001) και της Χρ. Σιδηροπούλου στο 
Δεύτερο Συνέδριο των Νεοελληνιστών στη Σόφια (2007) όσον αφορά στις ΝΕ 
Σπουδές στην Τουρκία. 

Η Χρ. Σιδηροπούλου17 αναφέρει ότι «…μετά την Άλωση η μοναδική εστία 
ελληνικής παιδείας ήταν η Μεγάλη του Γένους Σχολή, για την ίδρυση της οποίας 
16 Velkova, ανέκδοτο χειρόγραφο.
17 Σιδηροπούλου 2010, 37-45.
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δεν υπάρχουν στοιχεία, αλλά εικάζεται ότι αποτελεί μετεξέλιξη της Οικουμενικής 
Σχολής που ίδρυσε ο Μέγας Κωνσταντίνος, διαλύθηκε μετά την Άλωση και 
επανιδρύθηκε από τον Πατριάρχη Γεννάδιο Β΄ ως Πατριαρχική Ακαδημία. 
Η ονομασία «Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή» οριστικοποιείται το 
1805». Αναφέρεται επίσης ότι η Θεολογική Σχολή της Χάλκης λειτουργεί από 
το 1814 με γυμνασιακό τμήμα και σχολαρχείο. Στην Οθωμανική αυτοκρατορία 
λειτουργούσαν κατά την Χρ. Σιδηροπούλου και αξιόλογα εκπαιδευτήρια όπως 
τα Ζαρίφεια σχολεία της Φιλιππούπολης.

Η S. Velkova18 στις μελέτες της στα πλαίσια μιας ευρείας έρευνας του 
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για την επίδραση της ελληνικής γλώσσας στις 
γλώσσες και τον πολιτισμό των βαλκανικών λαών, καθώς και στην ανακοίνωσή της 
στο Δεύτερο Συνέδριο των Νεοελληνιστών στη Σόφια (2007) αναφέρεται και στην 
περιοχή της σημερινής Αλβανίας κατά την περίοδο της βαλκανικής Αναγέννησης. 
«Τελείως ιδιόρρυθμη κατεύθυνση ακολουθεί η αλβανική κοινωνία. Το γεγονός 
που προσδιορίζει την πολιτιστική ζωή και τις ιδιαιτερότητες των ιδεολογικών-
πολιτικών εκδηλώσεων του πληθυσμού, είναι η εξάρτησή της από τρεις θρησκείες. 
Στις βόρειες περιοχές υπερισχύουν οι συνδεδεμένοι με την Ιταλία καθολικοί, στις 
νότιες – οι ορθόδοξοι πληθυσμοί, και σε όλες οι περιοχές είναι διασκορπισμένοι 
οι μουσουλμάνοι. Από τον 17-ο αιώνα αναπτύσσονται μικρά αστικά κέντρα, στα 
οποία δημιουργούνται βιοτεχνίες και υπάρχει σχετικά έντονη εμπορική κίνηση 
(Αργυρόκαστρο, Βεράτι, Ελβασάν, Μοσχόπολη, Σκόδρα, Τίρανα, αργότερα και 
στην Κορυτσά). Οι πολιτιστική ζωή των ορθοδόξων επικεντρώνεται γύρω από την 
οικονομικά ανεπτυγμένη Μοσχόπολη και φέρει τα χαρακτηριστικά της ελληνικής 
ταυτότητας. Το Βεράτι, πόλη με μουσουλμανικό κατά το πλείστον πληθυσμό, 
διαμορφώνεται ως κέντρο της ισλαμικής κουλτούρας». 

Ήταν φυσικό μετά από τόσο πλούσιες παραδόσεις αλληλεπιδράσεων 
πνευματικού και πολιτιστικού χαρακτήρα και μετά τις κοσμογονικές αλλαγές του 
1989-1990 να ωριμάσουν οι συνθήκες για την καθιέρωση της ΝΕ στα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής. Ιδιαίτερα έντονο ήταν το ενδιαφέρον 
που προσέλκυαν τα ΝΕ Τμήματα στα πανεπιστήμια των βαλκανικών χωρών 
αμέσως μετά τις αλλαγές αυτές. Η αποστολή των νεοελληνιστών της περιοχής 
είναι να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση της διδασκαλίας 
της νεοελληνικής γλώσσας. Ευελπιστούμε ότι θα ενθαρρύνονται στο μέλλον 
και οι προσπάθειες  για τη διδασκαλία και την εκμάθηση των γλωσσών και 
των υπόλοιπων βαλκανικών λαών προς όφελος της αλληλογνωριμίας και της 
αλληλοκατανόησής μας και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων των χωρών μας. 
Όπλο σ’ αυτήν την αλληλοκατανόηση, φυσικά, ήταν και θα είναι στο μέλλον 
οι πλούσιες γλώσσες μας εμπλουτισμένες από τις ευεργετικές αλληλεπιδράσεις 
κατά την μακραίωνη ιστορία της περιοχής μας. 

18 Velkova 2010, 32.
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Ιδιωματικές όψεις των σχέσεων μεταξύ  
των Ελλήνων και άλλων λαών των Βαλκανίων 

(Προτάσεις γνωστικής ανάλυσης  
των παγιωμένων εκφράσεων)

Ștefan Dumitru*

Το φαινόμενο των διεθνικών σχέσεων πολιτισμικής φύσης επέστησε τα 
τελευταία χρόνια την προσοχή όλο και περισσότερων ερευνητών, αποτελώντας 
ταυτόχρονα ένα επιστημονικό τομέα (διαπολιτισμικής επικοινωνίας) 
συνδεδεμένο με πολλούς άλλους, όπως οι φιλολογία, ανθρωπολογία, 
εθνολογία, ψυχογλωσσολογία κλπ. Εγγραφόμενες σε αυτό το σύγχρονο ρεύμα 
της επιστημονικής έρευνας, οι σπουδές αφιερωμένες στις σχέσεις μεταξύ του 
ελληνικού και άλλων λαών απέκτησαν αυξανόμενο εύρος, ενώ τα πρακτικά 
του 4ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών 
Σπουδών (Γρανάδα, 2010) αποτέλεσαν το ζωντανό βαρόμετρο του σχετικού 
φαινομένου. Με εκείνη την ευκαιρία αναδείχθηκε ο τρόπος που ο ελληνικός 
πολιτισμός διασταυρώθηκε ποικιλοτρόπως με τις αξίες άλλων βαλκανικών λαών 
στους τομείς του υλικού (ήθη, έθιμα, καθημερινή ζωή) αλλά και του πνευματικού 
βίου (φιλοσοφία, τέχνες, εκπαίδευση, νοοτροπίες κλπ). 

Παραδεχόμενοι το γεγονός (αποδεδειγμένο από τη γενική γλωσσολογία) 
ότι η γλώσσα καταγράφει πιστά τις διεθνικές σχέσεις1, στην παρούσα 
ανακοίνωση θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε μερικές όψεις αυτών των 
σχέσεων έτσι όπως αντικατοπτρίζονται σε έναν από τους τομείς του ελληνικού 
1

* Ștefan Dumitru, Εθνικό Πανεπιστήμιο Άμυνας «Κάρολος Α», stephanosrom@yahoo.com 
1 Η ιδέα αντικατοπτρισμού της σχέσης ανάμεσα στη γλώσσα και πολιτισμό μέσα στις ιδιωματικές 

εκφράσεις έχει μεγάλη παράδοση. Η V. Teliya την ανέδειξε πολύ καθαρά: „Phraseology is a 
domain of linguistic study which to a high degree illustrates the correlation between language and 
culture” (βλ. Teliya, V., Bragina, N., Oparina E., and Sandomirskaya, I. Phraseology as a language 
of culture: its role in the representation of a collective mentality, σελ 55.). Για πρώτη φορά, 
αυτή εμφανίστηκε στην ελληνική αρχαιότητα. Παρουσιάζοντας ενδιαφέρον και για κάποιους 
φιλοσόφους (π.χ. για τον Fr. Bacon), αυτή επιβλήθηκε στον τομέα της γλωσσολογίας χάρη 
στον W. von Humboldt αλλά ιδιαίτερα στους Ed. Sapir και B. L. Whorf. Σε αυτούς οφείλεται 
η θεωρία σύμφωνα με την οποία η γλώσσα κατέχει ουσιώδη ρόλο στο πώς διαμορφώνουμε 
την πραγματικότητα, επιβάλλοντας στους ομιλητές μια συγκεκριμένη και σχετική αντίληψη, η 
οποία καθορίζεται από το επιμέρους γλωσσικό κώδικα που χρησιμοποιούν.
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λεξικού, πιο συγκεκριμένα στον τομέα των ιδιωτικών εκφράσεων. Μέσα σε αυτά 
τα συμφραζόμενα τίθεται όμως μια δικαιολογημένη ερώτηση: παρουσιάζει η 
ανάλυση αυτών των λεκτικών δομών αποτελεσματικότητα από επιστημονική 
άποψη με σκοπό την άντληση σωστών και χρήσιμων πληροφοριών για τον 
υλικό και πνευματικό βίο του εκφωνητή; Σε ένα έργο που αφιερώθηκε στις 
ιδιωτικές εκφράσεις της ιταλικής2, η ερευνήτρια Federica Casadei έδωσε την εξής 
καταφατική και επιχειρηματολογημένη απάντηση: με το να κατέχουν αυθόρμητο 
και έντονο εκφραστικό χαρακτήρα (αντίθετα προς τον ορθολογικό), καθώς και 
με την καταγωγή τους (κατά το μεγαλύτερο ποσοστό λαϊκή, ανώνυμη), αυτές 
οι λεκτικές δομές αποτελούν πραγματικούς μικρογραφικούς θησαυρούς που 
βρίθουν από πληροφορίες λεκτικής, υφολογικής, πολιτισμικής και γνωστικής 
φύσης. Η ίδια θεωρεί ότι, ως σύνδεσμος ανάμεσα στις γλωσσολογικές και 
γνωστικές δομές, ανάμεσα στη γλώσσα και τη νοοτροπία των ομιλητών, 
αυτές αποτελούν την πλουσιότερη πηγή πληροφοριών ως προς το υλικό και 
πνευματικό βίο όσων χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο γλωσσικό κώδικα3. Κατά 
τη συγκεκριμένη έρευνα των ιδιωτισμών από αυτή την άποψη, αναρωτηθήκαμε 
πώς εντοπίζουμε αυτές τις πληροφορίες σε ιδιωτικό επίπεδο και επίσης ποιος 
είναι ο τρόπος άντλησής τους. Η μελέτη του σώματος που χρησιμοποιήσαμε4 
επιβάλλει να κάνουμε τις εξής δύο παρατηρήσεις, οι οποίες αποτελούν 
ταυτόχρονα αρχές εργασίας:

α) Τα συστατικά στοιχεία των ιδιωτισμών αποτελούν τη συγκεκριμένη 
απόδειξη καταγραφής, μέσα σε ιδιωτικό επίπεδο, διαφόρων απόψεων 
των σχέσεων ανάμεσα στους Έλληνες και κάποιους βαλκανικούς 
λαούς με τους οποίος αυτοί σύναψαν επαφές (π.χ. κάνω κάποιον 
Τούρκο, γίνομαι Τούρκος, σαν τον φούρνο του Χότζα, εμείς οι 
Βλάχοι όπως λάχει, Αρβανίτικο κεφάλι, κόβω γύφτικα καρφιά); 
παράλληλα, τα ίδια λεκτικά στοιχεία αναπολούν διάφορες όψεις 
που αφορούν το υλικό ή το κοινωνικό βίο τους. 

β) Η σημασία των ιδιωτικών εκφράσεων, καθώς και η σχέση ανάμεσα 
σε αυτήν και την εξωτερική μορφή τους, αλλά και τις γνωστικές 
και γλωσσικές δομές τους, αποτελούν οδούς πρόσβασης στην 
νοοτροπία του Έλληνα ανώνυμου ομιλητή, στα συναισθήματά του, 

2 Roma, Bulzoni editore, 1996: 33.
3 Αυτόθι: 29: „...l’idiomatico non ha un carattere anomalo, non è il lato deviante e oscuro di una 

lingua, forse anzi è il piu chiaro… è il ponte visibile tra strutture linguistiche e strutture cognitive, 
tra il linguaggio e la mentalità o il carattere dei parlanti… Di qui l’evocazione del suo carattere 
impalpabile, di elemento spontaneo ed espressivo della lingua opposto a quello logico e razionale, 
l’ipotesi del suo radicamento nel parlato delle classi incolte, l’appello alla sua preservazione contro 
le in�uenze straniere”.

4 Αυτό περιέχει περίπου 3500 ιδιωτικές εκφράσεις και συγκροτήθηκε βάσει περισσοτέρων τύπων 
πηγών, ιδίως λεξικογραφικών: χρηστικά λεξικά (Χρ. Χαραλαμπάκης, Γ. Μπαμπινιώτης, Το 
Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης) ή ειδικά λεξικά (Σ. Βλαχόμουλος, Ν. Σαραντάκος, E. W. 
Bornträger).
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στον τρόπο που αναφέρεται στην εικόνα του „ξένου″, του „άλλου″. 
Ο νοητικός μηχανισμός με το οποίο η σημασία μετατίθεται σε 
εικόνα συνιστά το πρότυπο εκτίμησης και έρευνας των διανοητικών 
στοιχείων και του συναισθηματικού βίου ή των διαφόρων τύπων 
βαθιών γνωστικών δομών. 

Το σώμα ιδιωτικών εκφράσεων που αποτελεί τη βάση της έρευνας μας 
περιέχει αναφορές σε τέσσερις λαούς: Τούρκους, Αλβανούς, Βλάχους και Γύφτους. 
Από ιστορικούς λόγους, οι περισσότερες εκφράσεις αφορούν στους Τούρκους. 

Ο κοινωνικός βίος και η πολιτική διοργάνωση κατά την Τουρκοκρατία 
αποτελούν έναν από τους πιο καλά αντιπροσωπευμένους λεκτικούς τομείς σε 
ιδιωτικό επίπεδο. Δύο ελληνικές λέξεις οι οποίες, στην καταγωγή τους έδειχναν 
ευγενικούς τίτλους που κατείχαν αποκλειστικά οι Τούρκοι, (μπέης και πασάς), 
αποτελούν συστατικά στοιχεία μερικών εκφράσεων (Ζω σαν μπέης, Πασάς στα 
Γιάννενα, Ζω/ περνάω σαν πασάς), συνιστώντας ταυτόχρονα προσανατολιστικές 
ενδείξεις τόσο όσον αφορά το χρόνο εισχώρησής τους στο ελληνικό λεξικό, 
όσο και της απόκτησης του ιδιωματικού τους χαρακτήρα. Θυμίζοντας τον 
πολυτελή βίο, αυτές είναι εμβληματικές για την εικόνα της ιθύνουσας τάξης 
στα μάτια και στην νοοτροπία του ανώνυμου Έλληνα, ο οποίος καταγράφει 
αντικειμενικά, μέσα σε ιδιωτικό επίπεδο, μια καθοριστική όψη της κοινωνικής 
ζωής της. Η κλασσική εικόνα της τουρκικής αριστοκρατίας που απολαμβάνει 
αναρίθμητα προνόμια, περιβάλλεται από αφάνταστα πλούτη και καλοπερνάει 
ανέμελα, διατηρείται έτσι και στις ιδιωτικές εκφράσεις. Φαίνεται πολύ πιθανό 
ότι η έκφραση Πασάς στα Γιάννενα να έχει δημιουργηθεί βάσει του θρυλικού 
προσώπου του Αλή Πασά, το οποίο έγινε παροιμιώδες τόσο με τα πλούτη που 
συσσώρευσε, όσο και με τις διπλωματικές και διοικητικές του ικανότητες.

Η ελληνική λαϊκή νοοτροπία ενδιαφέρεται επίσης και για διάφορες όψεις 
του καλλιτεχνικού βίου του τουρκικού λαού. Τούρκικης καταγωγής, σύμφωνα με 
έγκυρες πηγές5, το κεντρικό πρόσωπο του ελληνικού λαϊκού θεάτρου σκιών του 
οποίου η πρώτη παράσταση, στη τουρκική γλώσσα, χρονολογείται το 1809 στα 
Ιωάννινα, ο Καραγκιόζης αποτελεί το κύριο συστατικό στοιχείο της έκφρασης 
γάμος του Καραγκιόζη, της οποίας η σημασία διατηρεί τις συνυποδηλώσεις 
του: η λεκτική δομή παραπέμπει σε μια γελοία κατάσταση ή σε ένα κοινωνικό 
περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από κακογουστιά και ευτέλεια. Ο 
συνδυασμός που ο Έλληνας ανώνυμος ομιλητής κάνει ανάμεσα στην εικόνα του 
γάμου και τη σημασία της έκφρασης υποδηλώνει επίσης έντονο σαρκασμό.

Μια ξεχωριστή κατηγορία ιδιωτικών εκφράσεων που αφορά στις 
σχέσεις μεταξύ των Ελλήνων και των Τούρκων αποτελούν οι λεκτικές δομές 
συνδεδεμένες με ορισμένα ιστορικο-κοινωνικά γεγονότα. Παρουσιάζουμε μόνο 
δύο, παραδειγματικά: η πρώτη (Σαν τον φούρνο του Χότζα), με το κύριο όνομα 
που περιλαμβάνει, παραπέμπει άμεσα σε ένα δημοφιλές λαϊκό πρόσωπο των 
μύθων, διηγημάτων, παροιμιών και ανεκδότων που γνώρισαν ευρεία κυκλοφορία 
5 Brill E.J., 1997, 601.
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σε όλες τις κοινωνικές τάξεις της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανόμενης και 
της Τουρκίας. Η εν λόγω έκφραση αναπολεί ένα από αυτά τα ανέκδοτα το οποίο 
περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο κεντρικός ήρωας, ο Νασρεντίν Χότζας, 
επιχειρεί να ευχαριστεί όλους που τον συμβουλεύουν σχετικά με την τοποθέτηση 
ενός πρόσφατα οικοδομημένου φούρνου. Στο σχετικό ανέκδοτο, αυτός 
εμφανίζεται ως αναποφάσιστο πρόσωπο: έτσι, διαπιστώνοντας τον αντιφατικό 
χαρακτήρα των συμβουλών των περαστικών, τελικά τοποθετεί το φούρνο του 
σε ένα παλαιό κάρο, για να μπορέσει να αλλάξει τη θέση του ανάλογα με τις 
διαφορετικές απόψεις τους. Μέσω γενίκευσης, η έκφραση παρουσιάζει ένα 
πρόσωπο στερημένο προσωπικότητας και ικανότητας να πάρει μόνο του μια 
ικανοποιητική απόφαση στην προσπάθεια επίλυσης ενός προβλήματος ή το 
οποίο ενεργεί σύμφωνα με τις υποδείξεις αλλωνών. 

Ο δεύτερος ιδιωτισμός (Χορός του Ζαλόγγου) περιέχει έμμεση αναφορά 
στις μάχες ανάμεσα στους Έλληνες και τους Τούρκους με το ότι έμεινε στην 
νοοτροπία του ανώνυμου ομιλητή συνδεδεμένος με έναν τρόπο δημόσιας 
συμπεριφοράς, τόσο προσωπικής, όσο και ομαδικής μιας ελληνικής κοινότητας 
η οποία αντιμετώπιζε το φάσμα της υποτέλειας. Το ιστορικό περιβάλλον μέσα 
στο οποίο πλάστηκε η έκφραση, επιβεβαιωμένο από λογοτεχνικές πηγές, 
αποτελούν, σύμφωνα με την εξήγηση του Χριστόφορου Χαραλαμπάκη6, οι 
μάχες που έδωσαν, γύρω στα 1803, τα στρατεύματα του Αλή Πασά με σκοπό 
να υποδουλώσουν τη Σουλιώτικη Συμπολιτεία, καθώς και η θυσία μιας ομάδας 
νέων κοριτσιών τα οποία, αφού βρήκαν καταφύγιο στη Μονή του Ζαλόγγου, 
αποφάσισαν να ριχθούν σε διπλανό γκρεμό μαζί με τα παιδιά τους7, προκειμένου 
να μην υποστούν την αιχμαλωσία. 

Μια άλλη κατηγορία ιδιωτικών εκφράσεων είναι εμβληματική για τον 
τρόπο με τον οποίο η εικόνα των Τούρκων τυπώθηκε στην νοοτροπία των 

6 Αθήνα, 2014, 651.
7 Η πρώτη αναφορά στο εν λόγω γεγονός βρίσκεται στο Περραιβό, Χρ., εν Αθήναις, 2009, σελ. 

46: „Αι γυναίκες δε κατά την δευτέραν ημέραν βλέπουσαι ταύτην την κτηνώδη περίστασιν, 
εσυνάχθησαν έως εξήκοντα, επάνω εις έναν πετρώδη κρημνόν. Εκεί εσυμβουλεύθησαν και 
απεφάσισαν ότι καλύτερα να ριφθούν κάτω από τον κρημνόν διά να αποθάνουν, πάρεξ να 
παραδοθούν διά σκλάβες εις χείρας των Τούρκων. Όθεν αρπάξαντες με τας ιδίας των χείρας τα 
άκακα και τρυφερά βρέφη, τα έρριπτον κάτω εις τον κρημνόν. Έπειτα αι μητέρες πιάνοντας η μία με 
την άλλη τα χέρια τους άρχισαν και εχόρευαν, χορεύουσαι δε επηδούσαν ευχαρίστως μίαν κατόπιν 
της άλλης από τον κρημνόν. Μερικαί όμως δεν απέθανον, επειδή έπιπτον επάνω εις τα παιδία των 
και τους συντρόφους, των οποίων τα σώματα ήταν καρφωμένα πάνω εις τες μυτερές πέτρες του 
κρημνού”. Οι ιστορικές πηγές σημειώνουν επίσης το όνομα μιας κοπέλας, θυγατέρας του Νώτη 
Μπότσαρη, η οποία, για να μην εξευτελιστεί από τους Τούρκους, ρίφθηκε από ένα βράχο μαζί με 
την μητέρα της στα νερά του ποταμού Αχελόου (το γεγονός μνημονεύεται από τον Γούδα Aν., 
Εν Aθήναις, 1876, σελ. 83, αλλά και από το περιηγητή και διπλωμάτη Μπαρτολντύ Ι., Παρίσι, 
1807, σελ. 63: „Καμιά εκατοστή απ’ αυτούς τους δυστυχισμένους είχαν αποτραβηχτεί βόρεια 
της Πρέβεζας στο Μοναστήρι του Ζαλόγγου. Τους επιτέθηκαν εκεί θεωρώντας ότι τάχα αυτή 
η τοποθεσία, πράγματι ισχυρή, θα μπορούσε να τους προσφέρει ένα νέο τόπο μόνιμης διαμονής, 
όπου και η σφαγή που ακολούθησε υπήρξε φρικτή. Τριάντα εννέα γυναίκες γκρεμίστηκαν από τα 
βράχια με τα παιδιά τους που μερικά ακόμη βύζαιναν″.
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Ελλήνων, με τις αρνητικές συνυποδηλώσεις του ουσιαστικού „Τούρκος″, βασικό 
συστατικό στοιχείο τους. Ο ίδιος ο συνδυασμός του κύριου ουσιαστικού με την 
ιδέα ανεξήγητης οργής και θυμού, αυθαίρετης συμπεριφοράς (έγινα Τούρκος, 
κάνω κάποιον Τούρκο) αντικατοπτρίζει το αποτύπωμα που άφησαν στη 
συνείδηση του ανωνύμου Έλληνα ομιλητή οι ιστορικές σχέσεις ανάμεσα στους 
δύο λαούς. 

Ο δεύτερος βαλκανικός λαός στο οποίο γίνεται αναφορά στο σώμα 
ιδιωτικών εκφράσεων που χρησιμοποιούμε είναι εκείνος των Ρομά. Οι αναφορές 
γίνονται με δύο τρόπους: άμεσα, με την παρουσία, ως συστατικό στοιχείο, 
του ουσιαστικού „γύφτος″ ή του επιθέτου „γύφτικος″ και έμμεσα, με την 
αναπόληση εθίμων ή πραγματικοτήτων του κοινωνικού βίου. Τα σημασιολογικά 
πεδία, αποκαλυπτικά για την παρουσίαση διάφορων πληροφοριών που μας 
ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

α) Καθημερινή ζωή: η έκφραση Κόβω γύφτικα καρφιά (με τη σημασία 
„υποφέρω υπερβολικά από το κρύο″) παραπέμπει στις άθλιες συνθήκες διαβίωσης8 
κατά τις κρύες εποχές και στην φτώχεια του περιπλανώμενου λαού. Η αστεία 
εικόνα μπορεί να είναι εκείνη της ρυθμικής κίνησης των ποδιών με σκοπό τη θέση 
του αίματος σε κυκλοφορία. Η απεικόνιση του φτωχικού γύφτου που τρέμει από 
το κρύο επανέρχεται στην ελληνική ιδιωματική φρασεολογία, όπως αποδεικνύουν 
και οι εκφράσεις τρέμω σαν γύφτος ή κρυώνω σαν γύφτος. 

Ο ιδιωτισμός Κάτι τρέχει στα γύφτικα είναι χαρακτηριστικό για τον τρόπο 
που η λαϊκή ομαδική νοοτροπία εκλάμβανε ένα γεγονός της καθημερινής ζωής 
του εν λόγου πληθυσμού. Εμπεριέχοντας αρνητικές συνυποδηλώσεις, η έκφραση 
παραπέμπει σε ένα ασήμαντο περιστατικό, υποδηλώνοντας ταυτόχρονα μια 
στάση που χαρακτηρίζεται από ελαφριά περιφρόνηση. Όπως στην περίπτωση των 
ιδιωτισμών αναφορικά με τους Βλάχους, η στάση (απόρριψης και καταφρόνησης) 
των Ελλήνων απέναντι στους Ρομά, επιβεβαιώνεται τόσο από παροιμιολογικές 
πηγές (όλοι οι γύφτοι μια γενιά και είναι μεγάλος  γύφτος,  πεντάρα δεν του 
παίρνεις από τα χέρια του) όσο και σε λεκτικό επίπεδο, από τις μεταφορικές 
σημασίες της λέξης „γύφτος″ (άνθρωπος μικροπρεπής και φιλάργυρος9).

β) Κοινωνική συμπεριφορά: το όνομα του σκεπαρνιού, ως συστατικό 
στοιχείο της έκφρασης Καμαρώνω σαν γύφτικο σκεπάρνι, είναι δυνατό να θυμίζει 
τη διαφήμιση που έκαναν οι γύφτοι στα δικά τους εργαλεία που έφτιαχναν από 
διάφορα μέταλλα και, προφανώς, στο θόρυβο που προκαλούσαν με το να τα 
χτυπάνε με άλλα μεταλλικά αντικείμενα, με σκοπό να επιστήσουν την προσοχή 
των πελατών. Επειδή οι απλοί έμποροι κατάλαβαν, με την πάροδο του χρόνου, 
ότι πολλές από αυτές τις διαφημίσεις ήταν υπερβολικές και δυσανάλογες προς 
την αληθινή αξία του εμπορεύματος, η σημασία του ιδιωτισμού απέκτησε 
αρνητικές συνυποδηλώσεις. 

8 Βλ. επίσης τις εκφράσεις γίναμε γύφτοι και ζούμε σαν γύφτοι, με την ίδια σημασία.
9 ΛΚΝΕ.
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γ) Κοινωνικές σχέσεις: την ίδια εικόνα του υπερβολικού θόρυβου καθώς 
και της ενδυμασίας που φορούσαν με την ευκαιρία των γύφτικων γάμων θυμίζει 
η έκφραση Γύφτικος γάμος. Εφόσον οι σχετικές τελετές αποτελούσαν ευκαιρία 
για επιδεικτικές συμπεριφορές και βάναυση ανταλλαγή λόγων10, ο Έλληνας 
ομιλητής τις συνδέει με την ιδέα ντόρου και έλλειψης σεμνότητας. 

δ) Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις: η λεξικογραφική παράδοση συνδέει 
την έκφραση Χορεύω κάποιον στο ταψί με τις παραστάσεις των γύφτων στα 
παζάρια στα πλαίσια των οποίων διάφοροι κωμωδοί έφεραν αρκουδάκια που 
επεστούσαν την προσοχή του ακροατηρίου με το χορό τους πάνω σε μεταλλικά 
ταψιά. Δεδομένου ότι ο τρόπος που οι ηθοποιοί έκαναν τα ζώα να χορεύουν 
ήταν βάρβαρος (το αρκουδάκι άρχιζε να χορεύει, μάλλον να πηδάει, επειδή τα 
ταψιά θερμαίνονταν από την κάτω φωτιά), η έκφραση περιγράφει μια άσπλαχνη 
συμπεριφορά, με την πρόκληση πόνου σε ένα πρόσωπο. 

Παρατηρούμε ότι οι ιδιωτισμοί αναφερόμενοι στο γύφτικο πληθυσμό 
αποκαλύπτουν τόσο μια τάση γενίκευσης στην αρνητική εκτίμηση όσο και μια 
τάση η οποία χαρακτηρίζεται από έλλειψη διαθεσιμότητας προς αλληλεπίδραση 
και διαπολιτισμική επικοινωνία με αυτό.

Το σώμα ιδιωτικών εκφράσεων καταχωρεί τρείς λεκτικές δομές που 
αφορούν στις σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών. Οι αναφορές είναι επίσης 
δύο ειδών: μια άμεση (ένα κύριο όνομα, Γκιουλέκα, και η παρουσία του επιθέτου 
αρβανίτικος ανάμεσα στα συστατικά στοιχεία μιας έκφρασης) και μια έμμεση: 
ο συνδυασμός των εκφράσεων πήγε η καρδιά μου στην Κούλουρη και μας 
κάνει τον Γκιουλέκα με κοινωνικά γεγονότα κατά τα οποία πρωταγωνιστούν 
Αλβανοί. Με σκοπό την ανάδειξη των διαφόρων πληροφοριών, και σε αυτή 
την περίπτωση ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σημασιολογικά, και όχι τα λεκτικά 
πεδία. Η έκφραση πήγε η καρδιά μου στην Κούλουρη συνδέεται με την ιδέα 
τρόμου, πανικού. Η λεξικογραφική παράδοση11 εξηγεί αυτό το συνδυασμό με 
το ότι σε περίπτωση εισβολής Τούρκων, οι Αλβανοί κάτοικοι της προ του 1821 
Αθήνας προτιμούσαν να βρίσκουν καταφύγιο στην Κούλουρη (Σαλαμίνα), 
και όχι στα μεσόγεια, διότι με τους σχετικούς κατοίκους είχαν εθνολογική 
συγγένεια, μιλούσαν την ίδια διάλεκτο και, επιπλέον, εκείνη η περιοχή τους 
ήταν πιο προσιτή12. 

Το ίδιο είδος αναφοράς (αναπόληση ιστορικού γεγονότος) παρατηρούμε 
στη δομή μας κάνει τον Γκιουλέκα, η οποία αναφέρεται σε μια αυταρχική, 
αυθαίρετη, σκληρή συμπεριφορά. Ο σημασιολογικός συνδυασμός εξηγείται από 
τον τρόπο με τον οποίο ο Αλβανός αξιωματικός Γκιώνης Λέκκας Ζεϊνέλ έκανε, 
κατά το δεύτερο μισό του δέκατου ένατου αιώνα, τις επιδρομές του έναντι του 
πληθυσμού τουρκικής καταγωγής στη νότια Αλβανία. Δεν μπορούμε να μην 

10 Παϊσιος N. A., Αθήνα, 2008, 223.
11 Παϊσιος N. A., Αθήνα, 2008, 162
12 Μπίρης, Κ., Αθήνα, 1960, 120.



76

διακρίνουμε σε αυτή την έκφραση μια στάση αποδοκιμασίας ενός βάρβαρου 
τρόπου του πράττειν, εντελώς ξένου από την ελληνική νοοτροπία. 

Όσον αφορά την έκφραση αρβανίτικο κεφάλι, ο συνδυασμός του 
επιθέτου „αρβανίτικος″ με την ιδέα ακαμψίας, ξεροκεφαλιάς, πείσματος, 
είναι αντιπροσωπευτικός για τον τρόπο που η εικόνα της συμπεριφοράς των 
Αλβανών έχει αποτυπωθεί στην ομαδική ελληνική νοοτροπία. Σε αυτήν την 
περίπτωση, με σκοπό να διαψεύσουμε τον τυχαίο χαρακτήρα του συνδυασμού 
του „κεφαλιού″ με την ιδέα της „ξεροκεφαλιάς″, θεωρούμε αποτελεσματική την 
επιβεβαίωση αυτού του γνωστικού μηχανισμού με άλλες ομοειδείς πηγές. Έτσι, 
είναι αποδεικτικό το γεγονός ότι τέσσερις ελληνικές παροιμίες έχουν παρόμοιες 
συνυποδηλώσεις (Αρβανίτικα μυαλά κολοκύθια τούμπανα, Τον έπιασε το 
Αρβανίτικο, Με το άστου ντούα), επιπλέον, εκφράζουν την ίδια ιδέα, το ίδιο 
ηθικό χαρακτηριστικό των Αλβανών μέσω παρόμοιων εικόνων. 

Το σώμα ιδιωτικών εκφράσεων που διαθέτουμε παρουσιάζει μόνο μια 
αναφορά στους Βλάχους, δηλαδή, σύμφωνα με την ελληνική εκδοχή της λέξης, 
τους Έλληνες που, εκτός από τα ελληνικά, μιλούν και τα βλάχικα, μια από 
τις λατινογενείς διαλέκτους των Βαλκανίων. Αξιοσημείωτο είναι όμως ότι οι 
αρνητικές συνυποδηλώσεις του βασικού συστατικού στοιχείου της έκφρασης, 
δεν διατηρήθηκαν στη συνολική σημασία της δομής η οποία αναφέρεται σε 
ανθρώπους βολικούς, που έχουν την ιδιότητα να προσαρμόζονται με ευκολία 
σε οποιοδήποτε χώρο και σε οποιεσδήποτε συνθήκες διαβίωσης. Λαμβάνοντας 
υπόψη αυτό, είναι καταφανής η αναφορά σε έναν μεταναστευτικό πληθυσμό, 
ο οποίος, στερημένος από όλες τις ανέσεις των πόλεων και συνηθισμένος με 
τη σκληρότητα του βίου της υπαίθρου, φαίνεται, γι’ αυτές τις ιδιότητες, να 
θαυμάζεται από τον ανώνυμο Έλληνα ομιλητή. 

Δεδομένου ότι η χρήση της γλώσσας αντικατοπτρίζει διάφορες γνωστικές 
δομές, η παρουσίαση των σημασιών των ανωτέρω εκφράσεων κατέστησε δυνατή 
την άντληση, έστω και επιλεκτικά, φωτογραφικά, κάποιων πληροφοριών 
σχετικά με τον τρόπο που ο ελληνικός λαός διαπλάθει, σε ιδιωτικό επίπεδο, την 
εικόνα των βαλκανικών λαών με τους οποίους ήρθε σε επαφή. Οι συγκεκριμένες 
αποδείξεις που επιβεβαιώνουν την καταγραφή του „άλλου″ στην ελληνική 
νοοτροπία είναι τα συστατικά στοιχεία, οι συνυποδηλώσεις των εκφράσεων και 
η έκφραση των σημασιών μέσω των επιμέρους εικόνων. Είναι όμως τυχαίος ο 
συνδυασμός μεταξύ της σημασίας και της εσωτερικής μορφής (η εικονική όψη) 
μιας ιδιωτικής έκφρασης; Μια απάντηση σε αυτή την ερώτηση μπορεί να δώσει 
η γνωστική γλωσσολογία, τομέας του οποίου οι θεωρίες για την λειτουργία της 
μεταφοράς στη γλώσσα, μας ενδιαφέρουν άμεσα στην προκειμένη ανακοίνωση, 
δεδομένου τόσο του κατεξοχήν μεταφορικού χαρακτήρα των ιδιωτισμών, 
όσο και του ρόλου που κατέχουν στην μεταφορική νοητική σύλληψη της 
πραγματικότητας. Σύμφωνα με μια από αυτές τις θεωρίες του G. Lako« και M. 
Johnson, οι μεταφορές έχουν αφενός μια εννοιολογική φύση, αφετέρου ένα 
γνωστικό ρόλο. Πιο απλά, οι εννοιολογικές μεταφορές αποτελούν μια προβολή 
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(mapping) ανάμεσα σε δύο τομείς που ονομάζονται τομέας-πηγή (source domain) 
και τομέας-στόχος (target domain). Ο τρόπος που ο τομέας-πηγή συλλαμβάνεται 
και μεταμορφώνεται μεταφορικά στον τομέα-στόχο και οι διάφορες αμοιβαίες 
αναλογίες ανάμεσα στους δύο τομείς θεωρούνται καταδεικτικές για τον νοητικό 
σύμπαν του παρατηρητή, για τον τρόπο που αυτός διαπλάθει, αναπαριστάνει 
την πραγματικότητα. Λόγου χάρη, στην έκφραση πήγε η καρδιά μου στην 
Κούλουρη παρατηρούμε έναν τομέα-πηγή – η εικόνα της καρδιάς που βγαίνει 
από το στήθος – και έναν τομέα-στόχο – εκείνο του τρόμου. Εάν η εικόνα εξόδου 
της καρδιάς από το στήθος αποτελεί για τους περισσότερους ομιλητές ένα 
φυσικό σήμα τρόμου, η παρουσία του ονόματος του νησιού φαίνεται τελείως 
δικαιολογημένη αν θυμηθούμε τις ιστορικές εξηγήσεις που παρουσιάσαμε. Ούτως, 
ο τρόπος που οι Έλληνες της σχετικής εποχής συλλάμβαναν την ιδέα του τρόμου 
(διακρίνοντας ταυτόχρονα μια στιγμιαία λύση απελευθέρωσης) εμφανίζεται 
εξηγήσιμη. Παρομοίως, στην έκφραση Χορός του Ζαλόγγου διακρίνουμε έναν 
τομέα-πηγή που αποτελείται από την εικόνα του χορού και έναν τομέα-στόχο 
που ταυτίζεται με την έννοια της θυσίας. Ο ιδιωτισμός καθαυτός όπως, εννοείται, 
και η μεταφορά, συντελούν τόσο στην έκφραση μιας αφηρημένης έννοιας μέσω 
μιας εικόνας, όσο και στην ανάδειξη κάποιων αναλογιών ανάμεσα στα στοιχεία 
του τομέα-πηγή και του τομέα-στόχο. Ακριβώς αυτές οι αναλογίες ή ο τρόπος 
που εκφράζονται οι διάφορες όψεις της εξωγλωσσολογικής πραγματικότητας 
μέσω των εικόνων θα μπορούσαν να αποτελέσουν οδούς πρόσβασης σε έναν 
από τους τρόπους στη στάση των Ελλήνων απέναντι στους Τούρκους ή στις 
σχέσεις μεταξύ τους. Εάν σε μια πρώτη θεώρηση ο συνδυασμός του χορού 
με την ιδέα της θυσίας φαίνεται τυχαίος, αυτός μπορεί να εξηγηθεί από το 
ιστορικό περιβάλλον: ο χορός αποτελεί μια καλλιτεχνική ενέργεια κατά την 
οποία το πνεύμα νιώθει ελεύθερο, απελευθερώνεται από το σώμα, υπερβαίνει το 
ανθρώπινο επίπεδο. Αντιμετωπίζοντας το φάσμα της δουλείας, συνεπές προς τον 
εαυτό του, το ελληνικό πνεύμα προτίμησε τη θυσία, όμως πριν από αυτό προέβη 
σε μια από τις πιο εξυψωτικές και τις πιο καταδεικτικές λειτουργικές εκδηλώσεις 
του ανθρώπινου πνεύματος. Επομένως, παρατηρούμε ότι, τουλάχιστον στην 
περίπτωση εννοιολόγησης των συναισθημάτων και των βασικών βιωμάτων του 
Έλληνα, ο συνδυασμός της εικόνας που βρίσκεται στη βάση των ιδιωτισμών με 
τη σημασία τους, δεν είναι τυχαία. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις παρατηρήσεις, 
μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής:

1) Οι ιδιωτικές εκφράσεις αποτελούν μια πηγή πληροφοριών όσον 
αφορά τη στάση των Ελλήνων απέναντι στους βαλκανικούς λαούς 
με τους οποίους αλληλεπίδρασαν και παρουσιάζουν ενδιαφέρον 
από τουλάχιστον δύο απόψεις: με την εκφραστικότητα τους και 
με την πρωτοφανή αναλογία ανάμεσα στην ιδιωτική σημασία 
και την εσωτερική τους μορφή. Παρόλο που αυτές καταγράφουν 
απομονωμένες όψεις σχετικές με το υλικό και πνευματικό βίο, αν 
επιβεβαιώνονται από πληροφορίες άλλων πηγών, αποδεικνύονται 
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έγκυρες και μπορούν να αποκαλύψουν σταθερά χαρακτηριστικά 
της στάσης του Έλληνα απέναντι στο „ξένο″.

2) Οι στάσεις του ανωνύμου Έλληνα ομιλητή έναντι των σχετικών 
βαλκανικών λαών είναι ποικίλες και φανερώνουν: απλή ουδέτερη 
παρατήρηση πτυχών της καθημερινής ζωής (κόβω γύφτικα καρφιά), 
αδιαφορία (κάτι τρέχει στα γύφτικα), αποδοκιμασία (μας κάνει τον 
Γιουλέκα), περιφρόνηση (αρβανίτικο κεφάλι), λεπτή ειρωνεία (Σαν 
τον φούρνο του Χότζα), αποστροφή (γύφτικος γάμος), σαρκασμό 
(ο γάμος του Καραγκιόζη), θαυμασμό (ο χορός του Ζαλόγγου).

3) Μια εξαντλητική έρευνα των διάφορων σημασιολογικών πεδίων 
των ελληνικών ιδιωτισμών από την προοπτική των αρχών και 
των θεωριών της γνωστικής γλωσσολογίας θα επιβεβαιώσει 
και, σε αυτό το επίπεδο, τα στοιχεία για την ομαδική νοοτροπία 
των Ελλήνων, τα οποία έχουν ήδη αναδειχθεί από μελέτες στον 
τομέα της ανθρωπολογίας, της ψυχογλωσσολογίας και της 
κοινωνιογλωσσολογίας.
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Ιδιωτισμοί σχετικά με το «μάτι» στην 
ελληνική, σερβική και ρουμανική γλώσσα

Ivana Milojević - Predrag Mutavdžić - Jelena Gaborović1

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις (επισκόπηση)

Τα μάτια (ή αντίστοιχα το μάτι ως όργανο της όρασης) θεωρούνται σε 
πολλούς πολιτισμούς σύμβολο του πνεύματος ή της ψυχής, αποτελώντας τον 
καθρέφτη τους και η άποψη αυτή διατυπώνεται ως αξίωμα με τη μορφή παροιμίας, 
η οποία έχει μάλιστα και κοινή μορφή, τόσο στους Σέρβους, τους Ρουμάνους και 
τους Έλληνες (oči su ogledalo duše; ochii sunt oglinda su¯etului; τα μάτια είναι ο 
καθρέφτης της ψυχής), όσο και στους Άγγλους (the eyes are the window to your 
soul, Shakespeare). Επίσης, στην Μπαγκαβάτ Γκίτα, για παράδειγμα, τα μάτια 
ταυτίζονται με τα δύο ουράνια σώματα, το δεξί μάτι με τον Ήλιο, το αριστερό με τη 
Σελήνη, ενώ η ύπαρξη του τρίτου ματιού συνδέεται με τον εσωτερικό κόσμο του 
ανθρώπου, με την έννοια του φωτός και της διαφώτισης και ως εκ τούτου με το φως 
της ψυχής. Γι’ αυτό σε όλα τα αγάλματα και τις απεικονίσεις του θεού Σίβα το μάτι 
βρίσκεται ακριβώς στη μέση του μετώπου, συμβολίζοντας την υπέρτατη σοφία, 
την υπερφυσικότητα και την αιωνιότητα. Αυτή η άποψη συμπίπτει μερικώς με την 
άποψη του Γερμανού ιερέα και μυστικιστή Άγγελου Σιλέσιου (Angelus Silesius, 
1624–1677), ο οποίος αναφέρει στο έργο του Heilige Seelenlust oder geistliche 
Hirtenlieder der in ihren Jesum verliebten Psyche (Λειψία 1657) και συγκεκριμένα 
σε ένα τετράστιχο ότι «το ένα μάτι κατευθύνεται προς το χρόνο και το άλλο 
προς την αιωνιότητα». Σύμφωνα με τις ερμηνείες των βικτωρίνων, οι οποίοι ήταν 
μαθητές στο σχολείο του Αγίου Βίκτωρος, το ένα μάτι αντιπροσωπεύει την αγάπη 

1 Η Ivana Milojević είναι λέκτορας Νέας Ελληνικής γλώσσας στη Φιλολογική σχολή του 
Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου και εκπονεί διδακτορική διατριβή με θέμα «Ιδιωτισμοί 
με μέλη του σώματος στη σερβική και ελληνική γλώσσα». Ο Predrag Mutavdžić είναι 
επίκουρος καθηγητής Βαλκανολογικής Γλωσσολογίας στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών 
στη Φιλολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Η Jelena Gaborović είναι 
λέκτορας Νέας Ελληνικής γλώσσας στο ίδιο πανεπιστήμιο. Αυτό το άρθρο γράφτηκε 
στο πλαίσιο του Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, Επιστημών και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Σερβίας, αρ. 178002, με τίτλο Γλώσσες και Πολιτισμοί στο 
Χώρο και το Χρόνο (Језици и културе у времену и простору).
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και ειδικά τη θεϊκή αγάπη, και το άλλο την καθαρή λογική.2 Ο Πλάτωνας και λίγο 
αργότερα ο άγιος Κλήμης ο Αλεξανδρεύς (150–215 μ.Χ) υποστήριζαν ότι το μάτι 
της ψυχής είναι ακίνητο και συνεπώς είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται μόνο γενικά 
πράγματα και να τα ενώνει.3 Σε πολλούς συγγραφείς της Πατερικής γραμματείας, 
καθώς και στη μουσουλμανική διδασκαλία των Σούφι, το μάτι συμβολίζει την 
καρδιά, δηλαδή τη ψυχή, αλλά και όλες τις καταστάσεις της, ιδέα που συμπίπτει 
και με την αντίστοιχη προσέγγιση των Αμερικανών Ινδιάνων της φυλής των Σιου, 
οι οποίοι πιστεύουν ότι το μάτι αποτελεί τον άνθρωπο που βλέπει τον Δημιουργό 
του (τον Θεό), αλλά μέσω αυτού και ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο. Έτσι εξηγείται εν 
μέρει η σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου, όπως και η προέλευση του ανθρώπου4.

Μόνο σε μερικούς πολιτισμούς και θρησκείες, όπως στο Χριστιανισμό, 
στους Αρμένιους με την παράσταση της τρινακρίας5 και στους Μασόνους, το 
ένα μάτι θεωρείται ως μία θεία ουσία που έχει θεϊκή σημασία. Πιο συγκεκριμένα, 
στη μασονική παράδοση το μάτι παριστάνει «σύμφωνα με την υλική άποψη, 
τον ορατό Ήλιο, ο οποίος είναι η πηγή της Ζωής και του Φωτός· σύμφωνα με 
την αστρική παράδοση συμβολίζει τον Κόσμο, τον Λόγο ή τη Δημιουργική 
πρώτη πράξη, ενώ τέλος σύμφωνα με την πνευματική (ή θεϊκή) παράδοση 
παριστάνει τον Μεγάλο Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος».6 Από την άλλη πλευρά, 
στους αρχαίους Έλληνες τα μονόφθαλμα πλάσματα, όπως ήταν οι Κύκλωπες, 
θεωρούνταν κατώτερης φύσεως και χαμηλής νοημοσύνης. 

Κοινή άποψη σε όλους σχεδόν τους ανθρώπινους πολιτισμούς, στους 
οποίους επιτρέπεται η παράσταση του ανθρώπου και του προσώπου του, είναι 
ότι τα μάτια πρέπει πάντα να παριστάνονται ορθάνοιχτα και η προσέγγιση αυτή 
σχετίζεται άμεσα με την εσωτερική ψυχολογία του ανθρώπου και της ψυχής του. 
Στον Ινδουισμό και το Βουδισμό οι απεικονίσεις των θεοτήτων σε μάσκες έχουν 
μεγάλα και ορθάνοιχτα μάτια, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ως στόχο να φέρουν 
τον πνευματικό φωτισμό στους πιστούς.

Στην αρχαία Αίγυπτο το ουτζάτ (ujat), δηλαδή το ζωγραφισμένο μάτι, ήταν 
ένα ιερό σύμβολο που βρισκόταν σε κάθε έργο τέχνης ως πηγή της μαγικής ροής 
και του οφθαλμικού φωτός, η οποία είχε τη δύναμη να «καθαρίζει» το πνεύμα.7 
Επιπλέον, και το γεράκι ήταν αναπόσπαστο μέρος της θρησκευτικής τελετής, 
διότι πίστευαν ότι διέθετε παντεπόπτη οφθαλμό και ότι το μάτι του ήταν 
παντοδύναμο. Με τον καιρό, αναπτύχθηκε για το μάτι του Ώρου μια θεωρία, 
σύμφωνα με την οποία το μάτι του ήταν σε θέση να παρέχει γενική γονιμότητα.8 

2 Jaeger 1993, 65.
3 Osborn 1994, 9.
4 Eliade 1958, 167.
5 Η τρινακρία είναι ένα σύμβολο με τρία άκρα, το οποίο υπάρχει συνήθως σε εμβλήματα ή σε σημαίες, 

με τη μορφή ενός ορθογώνιου τριγώνου. Στον Χριστιανισμό με μια πνευματική έννοια θεωρείται 
ότι απεικονίζει γραφικά την ένωση του Θεού Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

6 Boucher 1953, 91.
7 Chamoux 1963, 120. 
8 Posener-Sauneron-Yoyotte 1962, 85.
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Η ιερογλυφική επιγραφή του Ρα, του θεού του Ήλιου, είναι ένας ελλειπτικός 
κύκλος με μια τελεία στη μέση, με αποτέλεσμα να θυμίζει πολύ το ίδιο το μάτι και 
την κόρη του ματιού. Πάνω στις σαρκοφάγους βρισκόταν συνήθως η ζωγραφιά 
ενός ζευγαριού ματιών, ώστε να επιτρέπεται στους νεκρούς «να παρατηρούν 
τον εξωτερικό κόσμο χωρίς να κινούνται».9 Η αρχαία αιγυπτιακή δοξασία για 
το μάτι ως ηλιακού και ισχυρού συμβόλου, πηγή του φωτός και της γνώσης, 
καθώς και της σοφίας και της γονιμότητας, έχει διασωθεί μέσα στο πλαίσιο της 
διδασκαλίας του Πλωτίνου και της νεοπλατωνικής σχολής του.

Στη μουσουλμανική παράδοση το λέξημα μάτι (ayn) έχει δύο ιδιαίτερες 
έννοιες, υποδεικνύοντας τόσο την πηγή, όσο και την ουσία και με τις έννοιες 
αυτές καλύπτεται το βαθύτερο νόημα της διδασκαλίας του Θεού (Αλλάχ), όπως 
φαίνεται από τα δύο ιατρικά γραπτά του Αβικέννα που είναι τα εξής: ο Κανών 
της Ιατρικής (Al-Shifa) και το φιλοσοφικό Βιβλίο της Σωτηρίας (Kitab al-Najat). 
Ο όρος κακός/βάσκανος οφθαλμός ήταν ανέκαθεν ευρέως διαδεδομένος στον 
μουσουλμανικό κόσμο και η επικράτηση του όρου αυτού συνέβαλε στο να 
ενισχυθεί περαιτέρω και να διατηρηθεί μέχρι σήμερα, κυρίως στα Βαλκάνια, η 
αρχαία πεποίθηση που συνδέεται με τη δύναμη του οφθαλμού και του βλέμματος 
(βλ. τη μυθική ιστορία της Μέδουσας). Η βασική έννοια του όρου υποδεικνύει 
την κυριαρχία του ατόμου ή κάποιου αντικειμένου μέσω των κακών προθέσεων 
ή των επιθυμιών του. Γι’ αυτό ακόμα και σήμερα, πιστεύεται ότι το κακό μάτι 
ευθύνεται για περισσότερους από τους μισούς καταγεγραμμένους θανάτους. 
Για να προστατευτούμε από το «κακό» είναι απαραίτητο, είτε να σκεπάζουμε με 
κάποιο πέπλο το πρόσωπό μας, είτε να φοράμε στο σώμα μας κάποιο κρεμαστό 
κόσμημα/φυλαχτό, το οποίο έχει τη μορφή κάποιου γεωμετρικού σχήματος και 
λάμπει. Μπορούμε, επίσης, να ανάψουμε αρωματικές ουσίες (όπως λιβάνι ή 
σανταλόξυλο), να βάλουμε στην τσέπη μας αλάτι ή να τοποθετήσουμε τη χάμσα10 

σε κάποιο εσωτερικό χώρο. Εκτός από αυτά, προστασία μπορούν να προσφέρουν 
και τα πέταλα, λόγω του σχήματος11 και του υλικού τους, δεδομένου ότι μέσα σε 
αυτά μπορούν να συγκεντρωθούν μαγικές δυνάμεις άλλων συμβόλων που είναι 
επίσης χρήσιμα στην απόκρουση της αρνητικής ενέργειας του κακού/βάσκανου 
οφθαλμού και/ή του βλέμματος.

9 Posener-Sauneron-Yoyotte 1962, 251.
10 Η Χάμσα (ή Χέρι της Φατιμά) είναι ένα είδος φυλαχτού σε σχήμα χεριού με τα δάχτυλα 

τεντωμένα. Κατασκευάζεται από διάφορα αντικείμενα και τοποθετείται συνήθως κοντά 
στην μπροστινή πόρτα του σπιτιού.

11 Με την αναφορά στο σχήμα, επιδιώκεται να καταδειχθεί η διαφορά ανάμεσα σε έναν 
ημιτελή και σε έναν πλήρη κύκλο. Ο πλήρης κύκλος, μαζί με το σύμβολο του σταυρού, 
του κέντρου και του τετραγώνου, συμβολίζει τη συγκέντρωση της ισχύος, της δύναμης 
και της τελειότητας. Για τον ημιτελή κύκλο όμως, ο οποίος είναι ανοιχτός σε μια άκρη, 
πιστεύεται ότι δεν μπορεί να διατηρήσει στο εσωτερικό του καμία δύναμη και ως εκ τούτου 
οποιαδήποτε μορφή αρνητικής ενέργειας περνάει μέσα από αυτόν χωρίς να ασκεί καμία 
επίδραση στον χρήστη.
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Με βάση όλα τα παραπάνω, αναγνωρίζεται ότι ο συμβολισμός του 
λεξήματος μάτι/oko/ochi είναι αρκετά ανεπτυγμένος σε διάφορους πολιτισμούς. 
Σύμφωνα με τον Kamings, το μάτι συμβολίζει τον Παντοδύναμο, αυτόν δηλαδή 
που βλέπει τα πάντα. Ο Πλάτωνας το συνδέει με τον ήλιο, την πηγή του 
φωτός, πράγμα που δηλώνει τη φώτιση, τη γνώση, τη σοφία, την προστασία, 
τη σταθερότητα και τη δεκτικότητα του στόχου, όπως και τον περιορισμένο 
χαρακτήρα των ορατών πραγμάτων. Τα δύο μάτια αποτελούν μια φυσική αρχή, 
ενώ το τρίτο, το ετεροτοπικό μάτι, αποκτά μια υπεράνθρωπη έννοια, μια έννοια 
υπεραισθησιακής αντίληψης. Τα ουράνια μάτια, δηλαδή τα αστέρια πιστεύεται 
ότι είναι τα μάτια των θεών και έτσι συμβολίζουν την αιώνια επαγρύπνηση. Σε 
πολιτισμούς του δυτικού ημισφαιρίου, το δεξί μάτι αντιπροσωπεύει τον ήλιο 
και το μέλλον και το αριστερό τη νύχτα και το παρελθόν, ενώ στην Ανατολή 
πιστεύεται ακριβώς το αντίθετο. Στους αρχαίους Έλληνες το μάτι συμβόλιζε 
το θεό Απόλλωνα, δηλαδή τον Ήλιο, αλλά συγχρόνως συμβόλιζε και το μάτι 
του θεού Δία.12 Η αναφορά του καρδιναλίου Humbert de Moyenmoutier στην 
περίφημη φιλοσοφική πραγματεία του Contre les simoniaques ότι «η θέση του 
ιερέα μέσα στην εκκλησία είναι σαν τη θέση των ματιών στο κεφάλι» εκφράζει 
επίσης την εξαιρετική σημασία και τον συμβολισμό αυτού του οργάνου.13

2. Στόχος και μεθοδολογία της εργασίας

Εφαλτήριο για την εργασία αυτή υπήρξε η πρόθεση αντιθετικής 
παρουσίασης φρασεολογισμών που σχετίζονται με το στοιχείο μάτι σε τρεις 
σύγχρονες, αλλά άσχετες μεταξύ τους βαλκανικές γλώσσες: τη σερβική, ως 
αρχική γλώσσα, και την ελληνική και τη ρουμανική, ως γλώσσες-στόχους. Κάθε 
ιδιωτισμός σχετικά με το μάτι είναι σύνθετος όρος, τόσο από ανατομική, όσο και 
από φρασεολογική άποψη: σε σχέση με την κόρη του ματιού, τα φρύδια και τις 
βλεφαρίδες, το μάτι είναι ανώτερο και από αυτή την άποψη είναι ολώνυμο, ενώ 
από την άλλη πλευρά, επειδή το μάτι είναι αναπόσπαστο μέρος του ιδιωτισμού 
της κεφαλής, αποτελεί μερώνυμο.

Σε αυτή την εργασία εφαρμόζονται τρεις βασικές μέθοδοι: α. η 
αντιπαραθετική-συγκριτική μέθοδος, β. η στατιστική και γ. η εννοιολογική, 
με τη μορφή της σημασιολογικής ανάλυσης. Στην εργασία αυτή, όλες οι 
ιδιωματικές εκφράσεις ονομάζονται φρασεολογισμοί ή φρασεολογικές μονάδες 
(στο εξής: ΦΜ), ανεξάρτητα από τις θεωρητικές έρευνες που σχετίζονται με 
αυτές και τις ταξινομήσεις τους, οι οποίες άλλωστε μπορούν να εντοπιστούν 
στην επιστημονική βιβλιογραφία.

Μέσω των καταγεγραμμένων ΦΜ στη σερβική γλώσσα, θα προσπαθήσουμε 
να παρουσιάσουμε την έκφραση και τη μετάδοσή του στις γλώσσες-στόχους 
εντός του φρασεολογικού σώματος. Κύριος στόχος είναι να εντοπίσουμε, όχι μόνο 
εκείνες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει μια δομική και σημασιολογική σύμπτωση, 
12 Kamings 2004, 291-293.
13 Le Go« -Truong 2009, 206. 
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αλλά και εκείνες όπου παρατηρούνται διαγλωσσικές διαφορές. Για το λόγο αυτό 
έχουμε την άποψη ότι η παρούσα εργασία θα μπορούσε να αποτελέσει και μια 
ειδική συμβολή στη μελέτη της αντιπαραθετικής φρασεολογίας των Βαλκανίων.

3. Σώμα πηγών

Οι φρασεολογισμοί είναι παρμένοι από διάφορες πηγές και ειδικότερα 
από τις παρακάτω:

Α) μονόγλωσσα λεξικά:
1.Оташевић, Ђорђе. Фразеолошки речник српског језика. Нови Сад: 

Прометеј, 2012.
2.Речник српскохрватског књижевног језика. Нови Сад: Матица Српска, 

1995.
3.Κριαράς, Εμμανουήλ. Νέο Ελληνικό λεξικό – Λεξικό της σύγχρονης ελληνικής 

δημοτικής γλώσσας. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1995.
4.Μπαμπινιώτης, Γεώργιος. Λεξικό της Νέας Ελληνικής γλώσσας (Β΄ έκδοση). 

Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας, 1998.
5.Τεγόπουλος-Φυτράκης. Ελληνικό λεξικό (δέκατη έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις 

Αρμονία, 1995.
6. http://dexonline.ro/

Β) δίγλωσσα λεξικά (σερβο-ελληνικό, ελληνο-σερβικό, ρουμανο-σερβικό, 
αγγλο-ρουμανικό):
1.Вojaџи, Aнa. Српско-грчки речник (3. издање). Θεσσαλονίκη: ѕ.е., 1997.
2.Mутавџић, Предраг. Грчко-српски речник идиома. (1. издање). Бeoгрaд: 

ИК Jaсeн, 2007.
3.Maркoвић, Aлeксaндрa. Српско-грчки речник (1. издање). Θεσσαλονίκη: 

Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη, 2001.
4.Cтојановић, Миодраг–Балаћ, Александар. Грчко-српски речник (2. 

издање). Београд: Завод за уџбенике, 2009.

Γ) δίγλωσσα λεξικά σε ξένες γλώσσες:
1.Collins Ελληνο-αγγλικό λεξικό. Glasgow: Harper Collins Publishers, 2003.
2.Collins Greek-English Dictionary. Glasgow: Harper Collins Publishers, 1997.
3.Dizionario Greco moderno-Italiano, Italiano-Greco moderno. Bologna: Perugia 

Edizioni, 2006.
4.Gorunescu, Elena. Dicționar frazeologic francez-român și român-francez. 

București: Editura științi�că și enciclopedică, 1981.
5.Ρουμανο-νεοελληνικό λεξικό. București: Editura Demiurg, 2007.
6.Stavropoulos, D.N. Oxford Greek-English Learner’s Dictionary. (7th edition). 

Oxford: Oxford Universiy Press, 1995.
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7.Stavropoulos, D.N. - Hornby, A.S. Oxford English-Greek Learner’s Dictionary. 
Oxford: Oxford University Press, 2011. 

8.Τσουκανάς, Αλέξανδρος. Γερμανο-ελληνικό λεξικό. (2η έκδοση). Εκδόσεις 
Κακουλίδης, 1997.

9.Τσουκανάς, Αλέξανδρος. Ελληνο-γερμανικό λεξικό. (1η έκδοση). Εκδόσεις 
Κακουλίδης, 1996.

10.Томиќ, Миле. Македонско-романски речник. București-Скопје: Editura 
științi�că și enciclopedică-Македонска книга, 1986.

11.Tomici, Mile. Dicționar român-macedon. București-Скопје: Editura științi�că 
și enciclopedică-Македонска книга, 1986.

Δ) τετράγλωσσο λεξικό:
Fotea, Mircea-Țăranu, Ecaterina. Dicționar frazeologic român selectiv, cu 

echivalente în limbile franceză, engleză, neogreacă. Iași: Lumen, 2004.

4. Σχετικά με τη σημασιολογία του λεξήματος μάτι

Η μελέτη του λεξήματος μάτι κρίνεται ως ιδιαιτέρως σημαντική, όχι μόνο 
λόγω του συμβολισμού του, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι διαμορφώνει, 
όπως μπορέσαμε να διαπιστώσουμε από όλα τα εν λόγω παραδείγματα, ένα 
μεγάλο και ποικίλο φρασεολογικό λεξιλόγιο και στα τρία γλωσσικά συστήματα. 

Όταν πρόκειται για την έννοια του λεξήματος μάτι, το RMS (96-97) 
καταγράφει τέσσερα μόνο σημασιολογικά πεδία, δίνοντας τις εξής σημασίες:

1) το όργανο της όρασης,
2) το υποκοριστικό όνομα ενός αγαπητού προσώπου,
3) το άνοιγμα σε ένα αλιευτικό δίχτυ, 
4) το μέρος του φυτού, από το οποίο αναπτύσσονται νέα κλαδιά, άνθη ή φύλλα.

Ο Μπαμπινιώτης στο λεξικό του (Μπαμπινιώτης 2002, 1056) αναφέρει έξι 
βασικές έννοιες:

α. το όργανο του σώματος, 
β. την αίσθηση της όρασης,
γ. τον τρόπο της παρατήρησης,
δ. σύμφωνα με λαϊκές δοξασίες τη διά του βλέμματος κακή επίδραση,
ε. το μέρος του φυτού, από το οποίο αναπτύσσονται νέα κλαδιά, άνθη ή φύλλα,

στ. τον κάθε έναν από τους στρογγυλούς δίσκους της ηλεκτρικής κουζίνας.

Το λεξικό DEX14 δίνει ακόμη περισσότερες σημασίες του λεξήματος, 
καταγράφοντας δεκαπέντε διαφορετικές σημασιολογικές έννοιες:
14 Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην εξής ιστοσελίδα: https://dexonline.ro/de�nitie/ochi. 



86

1) το όργανο του σώματος,
2) την αίσθηση της όρασης,
3) το πλαίσιο του παραθύρου,
4) το πρόσωπο/μάγουλο,
5) τον κρίκο της αλυσίδας,
6) τους πολύχρωμους κύκλους στην ουρά του παγωνιού,
7) το μέρος του φυτού, από το οποίο αναπτύσσονται νέα κλαδιά, άνθη ή φύλλα,
8) τους κύκλους στα ζάρια ή τα χαρτιά,
9) τη στρογγυλή σταγόνα λίπους που επιπλέει στην επιφάνεια ενός υγρού,
10) το κυκλικό άνοιγμα του πλυντηρίου,
11) το άνοιγμα στην πλώρη του σκάφους για το κατέβασμα της άγκυρας ή του 

σχοινιού,
12) τη βελονιά (στο πλέξιμο),
13) την κουμπότρυπα στα ρούχα,
14) τη δίνη/το στρόβιλο,
15) το μέρος, όπου μαζεύεται νερό/τον υγρότοπο ή υγροβιότοπο

Συγκρίνοντας όλες τις σημασίες του λήμματος αυτού, παρατηρούμε 
ότι ανάμεσα στις τρεις γλώσσες υπάρχουν μόνο τρεις κοινές σημασίες, οι 
οποίες συμπίπτουν απόλυτα, ενώ όλες οι υπόλοιπες ανήκουν σε διαφορετικά 
σημασιολογικά πεδία. Όλα αυτά δείχνουν με σαφήνεια ότι με τον καιρό 
προστέθηκε από κάθε λαό στο λέξημα μάτι μεγάλος πλούτος εικονιστικών 
εννοιών.15 Παράλληλα, εντός των φρασεολογισμών με αυτό το σωματισμό, το 
ίδιο το λέξημα μπορεί να υποδείξει μερικά διαφορετικά σημασιολογικά επίπεδα 
ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Έτσι, για παράδειγμα, η ΦΜ

držati / imati (nekoga / nešto) na oku
έχω στο μάτι (κάποιον / κάτι)

a ține pe (cineva / ceva) sub ochi

καλύπτει και τα δύο επίπεδα, τόσο το σημασιολογικό, όσο και το 
πραγματολογικό επίπεδο, όπου:

Α) το πρώτο επίπεδο, σχετίζεται με τη διάρκεια της δράσης και είναι ίσως 
πιο εμφανές στη σερβική γλώσσα, όπου ο φρασεολογισμός αυτός δε θα εκφραστεί 
ποτέ με ρήμα συντελεσμένου χρόνου (*pridržati /nekoga/ na oku), ενώ

Β) το δεύτερο επίπεδο, σχετίζεται με τη διαδοχική ή/ και κυκλική 
επανάληψη της δράσης.

Ένα επιπλέον σημασιολογικό επίπεδο που καλύπτει ο φρασεολογισμός 
αυτός, αναφέρεται στην ίδια τη δράση της παρατήρησης ή του κοιτάγματος και η 
15 Για τις μεταφορικές σημασίες ορισμένων ιδιωτισμών βλ. Goossens 1995. Kövecses-Szabó 

1996. Niemeier 2000.
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προερχόμενη έννοια θα ήταν «παρακολουθώ προσεκτικά/ επιβλέπω» ή «ελέγχω» (βλ: 
οι γονείς έχουν τα μάτια τους στραμμένα στα παιδιά τους). Αυτά τα παραδείγματα 
είναι, κατά τη γνώμη μας, απολύτως επαρκή για να δείξουν πόσο πολυδύναμο και 
πολύσημο είναι πραγματικά το λέξημα μάτι μέσα στους φρασεολογισμούς.

5. Δομική ανάλυση φρασεολογισμών που περιέχουν το στοιχείο μάτι

Ο συνολικός αριθμός των καταγεγραμμένων ΦΜ που περιέχουν το 
στοιχείο μάτι και στις τρεις γλώσσες είναι 182, ενώ αντίστοιχα σε κάθε γλώσσα 
ξεχωριστά:

α. στη σερβική: 61
β. στην ελληνική: 62
γ. στη ρουμανική: 59

Όσον αφορά τη δομική άποψη, έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν έξι είδη 
αντιστοιχίας, οι οποίες ταξινομούνται σε τρεις ξεχωριστές ομάδες:

I) Την πρώτη ομάδα αποτελούν εκείνες οι ΦΜ, οι οποίες είναι 
απολύτως σύμφωνες και στις τρεις γλώσσες. Πρόκειται για περίπου 35 
καταγεγραμμένα παραδείγματα (ποσοστό 19,32%). Σε ορισμένες ΦΜ σε 
κάθε γλώσσα υπάρχουν μικρές παραλλαγές, με την έννοια ότι, εκτός από 
τον ιδιωτισμό μάτι μπορεί να παρουσιαστεί κάποιο άλλο λέξημα, όπως είναι 
pogled / βλέμμα / privire. Σε αυτή την περίπτωση, η δομική μεταβολή που 
παρατηρείται είναι ελάχιστη, δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην 
έννοια του φρασεολογισμού:

   bacati / baciti pepeo / prašinu u oči (nekome)         na moje oči 
        ρίχνω στάχτη στα μάτια (κάποιου)            υπό τα όμματά (μου)

          a arunca (cuiva) praf în ochi                 sub ochii mei 

biti radost / naslada za (čije) oči
(κάτι) είναι χάρμα οφθαλμών

bucurie pentru ochi și su¯et / inimi

dati / učiniti (nekome nešto) za (njegove) lepe oči
κάνω (κάτι) για τα ωραία / μαύρα μάτια (κάποιου)
a da / face (ceva) pentru ochii frumoși (ai cuiva)

držati / imati (nekoga / nešto) na oku       gledati / posmatrati (koga / šta) 
svojim očima 

  έχω στο μάτι (κάποιον / κάτι)             βλέπω (κάποιον / κάτι) με τα δικά μου 
μάτια 

  a ține pe (cineva / ceva) sub ochi         a vedea pe / privi (cineva / ceva) cu 
ochii proprii
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dok trepneš okom / u tren oka
εν ριπή οφθαλμού / *όσο / ώσπου να πεις κύμινο / αμήν

                            cât ai clipi din ochi / cu ochi

gledati / posmatrati (koga / šta) tuđim očima
βλέπω (κάτι) με ξένα μάτια / με του αλλουνού τα μάτια

a privi (cineva / ceva) cu alți ochi

gledati smrti u oči / lice
βλέπω τον χάρο με τα μάτια μου

a vedea moartea cu ochii / *a da mâna cu moartea

igra mi oko                      imati oči i na leđima 
παίζει / πετάει / πεταρίζει το μάτι μου        έχει μάτια και στην πλάτη 

îmi joacă un ochi; mi se zbate ochiul drept    a avea ochi la spate / ceafă

imati (voleti / paziti / čuvati) (koga / sta) kao oči / oko u glavi
έχω (αγαπώ / φυλάω / προσέχω) (κάποιον / κάτι) σαν τα μάτια μου

a păzi / îngriji / iubi (cineva / ceva) ca ochii din cap

imati veće oči nego stomak
τα μάτια (κάποιου) είναι μεγαλύτερα από το στομάχι

a avea ochii mai mari decât burta / pântecele

jesti / gutati očima / pogledom (nekoga / nešto)
τρώω με τα μάτια (κάποιον / κάτι)

a mânca / înghiți (ceva / cineva) cu ochii; a sorbi pe (cineva) din ochi

ko ima oči neka gleda, ko ima uši neka sluša 
όποιος έχει μάτια βλέπει και όποιος έχει αυτιά ακούει 

cine are ochi să vadă şi urechi să audă

meriti / vrednovati od oka / okom 
μετράω με το μάτι

a măsura / prețui din ochi 

ne moći oka / oči / pogled odvojiti / odlepiti od (nekoga / nečega)
δεν μπορώ να ξεκολλήσω το βλέμμα (μου) από (κάποιον / κάτι)

nu-și poate dezlipi privirea
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ne verovati svojim očima                       oka / oči ne sklopiti
δεν πιστεύω στα μάτια μου                        δεν κλείνω μάτι

a nu-și crede ochilor; a nu-i veni să-și creadă ochilor       a nu închide /nici/ ochii
 

oko za oko, zub za zub
οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος

ochi pentru ochi și dinte pentru dinte

odvratiti oči / skrenuti pogled od (koga / šta)
αποστρέφω τους οφθαλμούς / το βλέμμα από (κάποιον / κάτι)

a-și abate ochii / privirea de la (cineva / ceva)

pasti u (čijim) očima                        (po)rasti u (čijim) očima
πέφτω στα μάτια (κάποιου)          εξυψώνω (κάποιον) στα μάτια (κάποιου)
a coborî / scădea / decădea în ochii (cuiva)            a crește în ochii (cuiva)

(pro)trljati oči                            prevrtati / kolutati očima
τρίβω τα μάτια μου                            γυρίζει το μάτι (μου)

a-și freca ochii                       a roti ochii; a-și da ochii peste cap

sklopiti / stisnuti oči (= umreti)                     zatvoriti oči 
κλείνω / σφαλίζω τα μάτια μου               κλείνω / σφαλίζω τα μάτια μου

a închide ochii                             a închide ochii

spavati na jedno oko                    stati (nekome) na kurje oko / žulj
κοιμάμαι με το ένα μάτι                      πατάω (κάποιον) στον κάλο

dormi numai cu un ochi                      a călca (pe cineva) pe bătături

oči se (kome) smeju
                             γελούν τα μάτια (κάποιου)

                         a-i râde (cuiva) ochii

varaju (ga) oči                          vaditi oči (kome) 
(τον) παραπλανούν τα μάτια (του)                  βγάζω το μάτι κάποιου

a-l înșela pe (cineva) ochii                      a-i scoate ochii (cuiva) 

II) Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από τρεις υπο-ομάδες, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι παρατηρείται απόλυτη αντιστοιχία των 
ΦΜ σε δύο γλώσσες, ενώ στην τρίτη γλώσσα είτε υπάρχουν παρεκκλίσεις 
στη μορφή ενός δομικού στοιχείου,16 αν και η έννοια παραμένει ταυτόσημη, 

16 Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για τους υπογραμμισμένους τύπους.
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είτε παρατηρείται μηδενική επικάλυψη, από όπου απουσιάζει δηλαδή και η 
δομική και η σημασιολογική αντιστοιχία.17 Έτσι ξεχωρίζουμε:

A) φρασεολογισμούς που αντιστοιχούν απόλυτα στη σερβική και τη 
ρουμανική γλώσσα: 12 καταγεγραμμένα παραδείγματα (ποσοστό 6,59%):

biti trn u oku (nekome) = a-i sta (cuiva) ca un ghimpe / spin în ochi / coaste
γίνομαι / είμαι καρφί στο μάτι (κάποιου)

gurati prst u oko kome = a băga (cuiva) degetul în ochi
καρφώνω το δάχτυλό μου στο μάτι κάποιου

kazati (reći / skresati) (kome) u oči / lice (šta) = a spune / arunca (ceva) pe / 
în față / pe șleau

*λέω (κάτι) / μιλάω σταράτα / ντόμπρα σε (κάποιον)

 pljunuti u oči (brk / bradu / lice) (kome) = a scuipa în ochi (față / obraz) pe 
(cineva)

φτύνω (κάποιον) στο πρόσωπο

sevati / streljati / (pro)streliti (koga) očima / pogledom = a fulgera pe 
(cineva) 

din ochi / cu privirea
κεραυνοβολώ (κάποιον) με το βλέμμα

u čeriti oka = între patru ochi
*ιδιαιτέρως / μεταξύ μας

pretvoriti se u oko i uho = a se face /numai/ ochi și urechi
είμαι όλος μάτια / αυτιά

reći (kome što) u oči / facu / lice = = a spune (ceva) în ochi / de la obraz 
(cuiva)

λέω (κάτι) σε (κάποιον) κατάματα / στα μούτρα / *στη μάπα

                  zamazati (kome) oči = a unge (cuiva) ochii 
                         *απατώ / ξεγελάω (κάποιον) 

B) φρασεολογισμούς που αντιστοιχούν απόλυτα στην ελληνική και τη 
ρουμανική γλώσσα: 11 καταγεγραμμένα παραδείγματα (ποσοστό 6,04%):

17 Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για τους τύπους με τον αστερίσκο.
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μάτια που δεν βλέπονται, γρήγορα λησμονιούνται = ochii care nu se văd se uită
daleko od očiju, daleko od srca

έχω αετίσια μάτια = a avea ochi de vultur
imati oko sokolovo / sokolove oči

για τα μάτια του κόσμου = de / pentru ochii lumii
*samo zbog sveta / drugih

a miji ochii = μισοκλείνω τα μάτια
*zazmuriti

χτυπάει (πολύ) (κάτι) στο μάτι μου = a bate la ochi
bosti oči (nekome)

καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα = decât să-ţi iasă nume rău, mai bine 
ochii din cap / mai bine să mor

**bolje ti je izgubiti glavu, nego svoju ogrešti dušu

Γ) φρασεολογισμούς που αντιστοιχούν απόλυτα στην ελληνική και τη 
σερβική γλώσσα: 9 παραδείγματα (ποσοστό 4,94%)

golim / prostim okom videti / gledati (šta) = με γυμνό μάτι / διά γυμνού 
οφθαλμού 

βλέπω (κάτι)
a vedea (ceva) cu ochiul liber

spaziti / primetiti (koga / šta) krajičkom oka = κοιτάζω (κάποιον) με την 
άκρη του ματιού

*a se uita la cineva pe sub sprâncene

rogačiti / razrogačiti / bečiti oči = γουρλώνω τα μάτια / γίνεται γαρίδα το 
μάτι (μου)

a privi cu ochi mari; a holba ochii

skidati / skinuti oči / pogled sa (nekoga) / pogledom (nekoga) = γδύνω 
(κάποιον) με τα μάτια

*a nu lua ochii de la (cineva)

imati dobro / oštro oko za (šta) = έχω μάτι για (κάτι) / κόβει το μάτι μου (σε 
κάτι)

*a se pricepe la (ceva)
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Μόνο σ’ ένα παράδειγμα, που ανήκει στον προθετικό-πτωτικό τύπο, 
παρατηρήσαμε ότι η ρουμανική ΦΜ αντιστοιχεί απόλυτα με τη σερβική και την 
ελληνική ΦΜ:

oči u oči / licem u lice = ochi în ochi
φάτσα με φάτσα = față în față

III) Στην τρίτη ομάδα ταξινομούνται όλες οι ΦΜ με μηδενική δομική 
αντιστοιχία. Έχουμε καταγράψει 34 τέτοια παραδείγματα (ποσοστό 
18,68%), όπου στις γλώσσες-στόχους, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση 
της αντίθεσης, εμφανίζεται κάποιος άλλος φρασεολογικός τύπος ή κάποια 
μη-φρασεολογική έκφραση. Επίσης, όπως δείχνουν τα παραδείγματα, είναι 
πιθανό, σε ορισμένα παραδείγματα στις γλώσσες-στόχους να εμφανίζεται 
αντιστοιχία, δηλαδή η ίδια φρασεολογική δομή:

pasti (kome) veo s očiju
*βλέπω το φως / έχω σαφή εικόνα / μπαίνω / καταλαβαίνω

* a-i cădea / pica (cuiva) �sa

zavadio/la bi i dva oka u glavi
*ενσπείρω ζιζάνια σε (κάτι) = *a băga zâzanie între /ei/

 stvoriti (šta) iz oka i boka                     u strahu su velike oči 
*κάνω (κάτι) με κάθε κόστος / με οποιοδήποτε τίμημα     *ο φόβος μεγαλώνει 

το κακό
 *a face (ceva) mort-copt                     *a � cu frica în sân

                            a-și da cu degetul în ochi
*ne videti prst pred okom / *biti tamno kao u rogu

*είναι μαύρος / σκοτεινός σαν πίσσα (κατράμι / κόρακας / κοράκι)

a se uita cu un ochi la făină și cu altul la slănină
*kupus gleda, meso vadi / *u sredu videti dve nedelje

*είμαι αλλοίθωρος

a da cu ochii de (cineva)
*jedva videti / spaziti / ugledati

*παίρνει (κάποιον / κάτι) το μάτι μου

a sta / ¢ cu ochii pe
*pripaziti / *pričuvati = *προσέχω / *έχω το νου μου
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a privi cu ochi de piatră
*uputiti kome hladan pogled = *καρφώνω / ρίχνω ένα ψυχρό βλέμμα σε 

(κάποιον)

a sări în ochi                             ouă ochiuri
*biti očigledno = *είναι οφθαλμοφανές         *rovita / poširana jaja = *αβγά 

ποσέ

văzând cu ochii
*dok si okom

*ώσπου / μέχρι ν’ ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου / *πολύ γρήγορα

κάνω τα γλυκά μάτια σε (κάποιον)
pariti oči; *bacati poglede / farove prema (kome); gutati nekoga pogledom / 

pogledima
                             a face ochi dulci cuiva

άλλα τα μάτια του λαγού κι άλλα της κουκουβάγιας
*razlikuju se kao nebo i zemlja = *se deosebesc ca cerul de pământ

κάνω μαύρα μάτια (να...)
*sto godina ima (da...)
*un car de ani / vreme

το γινάτι βγάζει μάτι
*inat je loš zanat

*mai bine cel bun la su¯et decât cel îngâmfat

φάτε μάτια ψάρια (και κοιλιά περίδρομο)!
*gledaj i ne diraj!

-

6. Συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων συμπερασμάτων, 
όπως προέκυψαν από τη δομική ανάλυση

Έχοντας ως βάση όλα τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως, 
μπορούμε να πούμε ότι παρατηρούνται τα εξής:

α) ο σωματισμός μάτι εμφανίζεται σε ΦΜ και των τριών γλωσσών στον 
πληθυντικό σε ποσοστό 90% των καταγεγραμμένων παραδειγμάτων, σε αντίθεση 
για παράδειγμα με το σωματισμό χέρι. Η χρήση του πληθυντικού έρχεται κατά 
κάποιον τρόπο σε αρμονία με τη φυσική λειτουργία του οργάνου αυτού, διότι 
κάθε άνθρωπος διαθέτει ένα ζεύγος ματιών. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι 
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μόνο σε σπάνιες, επιλεγμένες ή ιδιαίτερες περιστάσεις, κάποιος ή κάτι μπορεί 
να κοιτάζει με το ένα μάτι και για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η έννοια αυτών των 
ΦΜ να σημειώνεται και να επισημαίνεται πάντα ξεχωριστά (βλ: držati /koga/ 
na oku, έχω στο μάτι /κάποιον, κάτι/, a ține pe /cineva, ceva/ sub ochi – izaći, 
pojaviti se /kome/ na oči, a se arăta în fața /cuiva/),

β) σε αντίθεση με τη σερβική και τη ρουμανική γλώσσα, καταγράφτηκαν στην 
ελληνική γλώσσα ορισμένα παραδείγματα, στα οποία εμφανίζεται το λέξημα οφθαλμός 
που χρησιμοποιείται σχετικά περιορισμένα και αυτό αποκλειστικά σε απαρχαιωμένους 
φρασεολογισμούς, οι οποίοι ανήκουν στη λόγια γλώσσα και το ύφος,

γ) το λέξημα pogled / βλέμμα / privirea έχει μεγάλη συχνότητα εμφάνισης 
σε ΦΜ και των τριών γλωσσών και, δεδομένου ότι το λέξημα βλέμμα είναι 
συνώνυμο του λεξήματος μάτι, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι αυτά τα δύο 
λεξήματα βρίσκονται σε παρασυνώνυμη σχέση,

δ) όσον αφορά τα ρήματα των ΦΜ και στις τρεις γλώσσες, τη μεγαλύτερη 
συχνότητα εμφάνισης έχουν:

 ρήματα αντίληψης (videti / gledati / posmatrati – βλέπω / κοιτάζω – a 
privi / a vedea),
 ρήματα κατοχής (imati - έχω - a avea), 
 ρήματα ύπαρξης (biti - είμαι / γίνομαι - a fi), και
 ρήματα ομιλίας (govoriti / reći – λέω - a spune).

Εκτός από αυτά τα ρήματα που είναι κοινά και στις τρεις γλώσσες, 
εμφανίζεται συχνά:

• το τροπικό ρήμα κάνω - a face σε μερικούς ελληνικούς και ρουμανικούς 
φρασεολογισμούς,
• το ρήμα a da σε ρουμανικούς φρασεολογισμούς.

Την ίδια στιγμή, από όλα τα καταγεγραμμένα παραδείγματα γίνεται φανερό 
ότι και στις τρεις γλώσσες κυριαρχούν οι ρηματικές εκφράσεις, ενώ ο αριθμός των 
προθετικών-πτωτικών εκφράσεων είναι αμελητέος. Επίσης, στην κατηγορία με 
μηδενική επικάλυψη παρατηρήθηκαν οι πιο έντονες φρασεολογικές μεταβολές 
στις μεταφραστικές ισοδυναμίες. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι αυτή η κατηγορία 
είναι μάλλον η πιο παραγωγική και στις τρεις γλώσσες, γιατί σε αυτή την 
κατηγορία γίνεται εμφανής η μεγάλη ποικιλία που υπάρχει στη σημασιολογική 
μεταφορά, πράγμα που σημαίνει ότι παρατηρούνται ΦΜ, οι οποίες:

1. είτε περιέχουν το στοιχείο/συστατικό μάτι, αλλά δεν ανταποκρίνονται 
στην έννοια της ΦΜ στη γλώσσα πηγή,

2. είτε δεν ανταποκρίνονται καθόλου στη ΦΜ της γλώσσας πηγής, 
επειδή καταγράφονται με κάποιον άλλο φρασεολογικό τύπο.
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Από τα παραδείγματα, επίσης, προκύπτει ότι είναι δυνατό να υπάρχει 
πλήρης ταύτιση φρασεολογισμών από δομική και σημασιολογική άποψη 
ανάμεσα στις γλώσσες-στόχους, κάτι που είναι κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενο, 
δεδομένου ότι οι γλώσσες αυτές ανήκουν σε ένα ευρύτερο, αλλά κοινό 
(βαλκανικό) γλωσσικό περιβάλλον.

7. Συμπεράσματα

Αν κοιτάξουμε προσεκτικά όλους τους φρασεολογισμούς από καθαρά 
δομική άποψη, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η ρουμανική γλώσσα είναι, 
σε σχέση με την ελληνική και τη σερβική, λίγο πιο αναλυτική, παρόλο που τα 
παραδείγματα δείχνουν ότι και στις τρεις γλώσσες υπερτερεί η αναλυτικότητα. 
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλες οι ΦΜ είναι πολιτισμικά καταγεγραμμένες/
στιγματισμένες, πολύ περιγραφικές και πως ορισμένες αποτελούν πραγματικές 
περιγραφές χειρονομιακών κινήσεων (όπως το staviti / gurati prst u oko – 
βάζω το δάχτυλο στα μάτια - *a pune degetul pe rană). Στο σημείο αυτό είναι 
σημαντικό να επισημάνουμε ότι σε αντίθεση με το ότι ισχύει σε άλλους τύπους 
φρασεολογισμών, στην περίπτωση αυτή που μελετούμε η σύγκριση δεν είναι 
μια παραγωγική σημασιολογική κατηγορία, εφόσον καταγράφεται σε ένα μόνο 
παράδειγμα (čuvati / paziti kao zenicu oka – προσέχω (κάποιον) (κάτι) σαν κόρη 
οφθαλμού - a îngriji / păzi ca lumina ochilor). 

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι σε ελληνο-ρουμανικούς φρασεολογισμούς 
υπάρχει υψηλότερος βαθμός ταύτισης και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό, παρά 
σε ελληνο-σερβικούς, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγηθεί με δύο τρόπους: 
τόσο με τις άμεσες επιδράσεις που άσκησε η ελληνική γλώσσα στη ρουμανική - 
κυρίως κατά την περίοδο των Φαναριωτών, όταν οι Ρωμιοί ηγεμόνες ασκούσαν 
την κυριαρχία τους σε ρουμανικές χώρες και η ελληνική γλώσσα μαζί με τη 
ρουμανική χρησιμοποιούνταν στις αυλές της Βλαχίας και της Μολδαβίας. Είναι 
γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα δεν άσκησε ποτέ παρόμοια επιρροή στη σερβική 
γλώσσα. Επιπλέον, όπως έδειξε η αντιπαραθετικο-συγκριτική ανάλυση, υπάρχει 
υψηλός βαθμός συσχέτισης/ταύτισης μεταξύ των σερβικών και των ρουμανικών 
ΦΜ, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγηθεί από τη χιλιετή συμβίωση των 
Σλάβων και των Ρουμάνων στην ίδια γεωγραφική περιοχή, καθώς και από την 
ισχυρή γλωσσική αλληλεπίδραση που ασκήθηκε από τη μία γλώσσα στην άλλη.

Έχει ενδιαφέρον να τονίσουμε πως είναι καταγεγραμμένος σχεδόν ο ίδιος 
αριθμός φρασεολογισμών, τόσο στην κατηγορία της απόλυτης ταύτισης, όσο και 
στην κατηγορία της μηδενικής ταύτισης και στις τρεις γλώσσες. Ο ιδιωτισμός μάτι 
σε όλους τους φρασεολογισμούς εμφανίζεται ως ένα πολύ σταθερό στοιχείο, που 
είναι απολύτως σύμφωνο με τη λειτουργία και τον παραδοσιακό του συμβολισμό 
και γι’ αυτό το λόγο μόνο σε ορισμένα παραδείγματα υπάρχει η δυνατότητα 
αντικατάστασής του από μία άλλη λέξη (σε υψηλότερο ποσοστό, όπως έχουμε 
ήδη αναφέρει προηγουμένως, πρόκειται για το λέξημα βλέμμα). Επίσης, όταν 
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γίνεται λόγος για αντικατάσταση, φαίνεται ότι σε κάποια παραδείγματα εκτός 
από το λέξημα μάτι, μπορεί να υπάρχουν παράλληλα δύο ή τρία άλλα λεξήματα 
(συνήθως πρόκειται για τον σωματισμό lice / fața / obraz / μούτρα), αν και 
παρατηρείται ότι σε καμία από αυτές τις παραλλαγές δεν προκαλείται κάποια 
σημαντική αποδιοργάνωση ή οποιαδήποτε σημαντική σημασιολογική αλλαγή. 
Ως εκ τούτου, μπορεί να χαρακτηρίζονται από έναν υψηλότερο ή ισχυρότερο 
βαθμό εκφραστικότητας. Παρά το γεγονός ότι έχουμε παραλείψει στην εργασία 
μας την εννοιολογική ανάλυση των ΦΜ, θα θέλαμε να αναφέρουμε κλείνοντας 
τη διαπίστωση ότι οι φρασεολογισμοί που δηλώνουν θετικές έννοιες είναι 
σχεδόν δύο φορές λιγότεροι από εκείνους που δηλώνουν αρνητικές έννοιες.
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Υβριδικοί σχηματισμοί με ελληνική ρίζα και 
βουλγαρική κατάληξη

Nataliya Sotirova1

Είναι γνωστό ότι οι ελληνικές δάνειες λέξεις στη βουλγαρική γλώσσα 
είναι πολλές. Ο δανεισμός είναι μια φυσική συνέπεια των γλωσσικών επαφών 
των δύο γειτονικών λαών. 

Και παρόλο που υπάρχουν πολλές έρευνες σχετικά με τα ελληνικά δάνεια 
της βουλγαρικής γλώσσας, που μελετούν διάφορες πλευρές τους στα πλαίσια 
του λαϊκού και του λόγιου δανεισμού, τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά 
τους και οι φωνητικές και μορφολογικές τους αλλαγές, τα γλωσσικά υβρίδια 
ως δείκτες του βαθμού αφομοίωσης των δανείων δεν αποτελούν αντικείμενο 
ξεχωριστής έρευνας. 

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, 
σκοπός της οποίας είναι να μελετήσει τη συμμετοχή των προσαρμοσμένων και 
ενσωματωμένων δάνειων λεξικών μονάδων από την ελληνική γλώσσα στην 
διαδικασία σχηματισμού λέξεων της βουλγαρικής. 

Το υλικό αντλήθηκε στην πλειονότητά του από τα ετυμολογικά λεξικά της 
βουλγαρικής γλώσσας, καθώς και από μελέτες που επικεντρώνονται στο θέμα 
των ελληνικών δανείων στη βουλγαρική γλώσσα, όπως τα έργα της Filipova – 
Bairova “Grazki zaemki v savremennia balgarski ezik”, του Τζιτζιλή “Fonetichni 
osobenosti na grazkite zaemki v balgarskia ezik” και του Ανδριώτη «Τα ελληνικά 
στοιχεία της βουλγαρικής γλώσσης». 

Οι υβριδικοί σχηματισμοί εξετάζονται συγχρονικά ως αποτέλεσμα 
της προσαρμογής και της αφομοίωσης2 των ελληνικών δάνειων λέξεων στη 
βουλγαρική γλώσσα και όσον αφορά τη βάση ελληνικής προέλευσης, η οποία 
δεν είναι συγχρονικά διαφανής, χρησιμοποιείται η διαχρονική ανάλυση. Στην 
ανάλυση των παράγωγων λέξεων χρησιμοποιείται σημασιολογική παράφραση 
στην οποία συμμετέχει η ίδια η ενσωματωμένη δάνεια λέξη.

1 Nataliya Sotirova - υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Νοτιοδυτικού 
Πανεπιστημίου «Νεόφιτ Ρίλσκι» - Μπλαγκόεβγκραντ, Βουλγαρία, στον τομέα της Βαλκανιολογίας 
με επιβλέποντα τον καθηγητή prof. Ivan Kochev. e-mail: natalia.sotirova@abv.bg 

2 Kyuvlieva, 78-136.
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Ταυτόχρονα καθορίζεται η θέση τους στο σύστημα των δώδεκα κατηγοριών 
παραγωγής λέξεων κατά τη σημασιολογική σχέση με τη βάση, σύμφωνα με 
τη θεωρία του M. Dokulil3 (Onomasiological theory of word-formation), 
όπως παρουσιάζεται και εφαρμόζεται από τον Kochev4, και κατατάσσονται σε 
θεματικές ομάδες ανάλογα με τη σημασία τους. 

Το ενδιαφέρον εδώ επικεντρώνεται στα ουσιαστικά με α` συστατικό 
ελληνικής προέλευσης, που στα βουλγαρικά παράγωγα αποτελεί ρηματική 
(kales-nik) ή ονοματική (kerdos-nik) βάση, και β` συστατικό το βουλγαρικό 
παραγωγικό επίθημα -ник /nik/. 

Το επίθημα -ник /nik/ υπάρχει σε όλες τις σλαβικές γλώσσες και κατάγεται 
από το σλαβικό επίθημα -ик /ik/, ο κύριος ρόλος του οποίου ήταν η κατασκευή 
ουσιαστικών από επίθετα και μετοχές σε -ен. Στη σύγχρονη βουλγαρική γλώσσα 
είναι ευρέως διαδεδομένο και κατά την ανάπτυξή του χρησιμεύει και ως βάση 
καινούριων παραγωγικών επιθημάτων όπως -аник, -арник, -елник κ.α.

Στη σχετική βιβλιογραφία παρουσιάζεται ως επίθημα που χρησιμοποιείται 
κυρίως ή μόνο στο σχηματισμό αρσενικών ουσιαστικών που δείχνουν πρόσωπα. 

Στις διαλέκτους όμως δείχνει ευρύτερη παραγωγικότητα, καθώς εκτός από 
έμψυχα παράγει και πολλά ουσιαστικά, που δείχνουν άψυχα όντα (αντικείμενα, 
εργαλεία, τόπους, τροφές κ.α.). Αυτό ισχύει και κατά τον σχηματισμό των έλληνο-
βουλγαρικών υβριδίων σε -ник, που ανήκουν στις ακόλουθες θεματικές ομάδες:  

I. Υβριδικοί σχηματισμοί που δηλώνουν πρόσωπα:
1. Με ρηματική βάση: 
Nomina Agentis
Σύμφωνα με τη θεωρία του Dokulil τα ουσιαστικά παράγωγα από ρήματα, 

που δηλώνουν πρόσωπα και σημαίνουν «αυτός που ενεργεί, δηλαδή κάνει την 
ενέργεια, που δηλώνεται από τη ρηματική βάση» ανήκουν στην κατηγορία 
Nomina Agentis. 

Τα ουσιαστικά, αντικείμενο της παρούσας εργασίας, παράγονται από ήδη 
ενσωματωμένα και προσαρμοσμένα δάνεια ρήματα, τα περισσότερα των οποίων 
σχηματίστηκαν από το θέμα αορίστου (στο εξής ΘΑ) του αντίστοιχου ελληνικού 
ρήματος, και διατηρούν τον αοριστικό χαρακτήρα «-σ» ως μέρος της κατάληξης 
(για παράδειγμα το ρήμα хало̀свам από το ΘΑ του ρήματος χαλώ, орѝсвам από 
το ΘΑ του ρήματος ορίζω, кале ̀свам από το ΘΑ του ρήματος καλώ). 

Η κατάληξη αυτή, όπως αναφέρουν και ο Ανδριώτης5 και ο Mirchev6, δεν 
περιορίζεται μόνο στα ρήματα ελληνικής προέλευσης, αλλά ως δείκτης ξένης 
προέλευσης - και σε πολλά τουρκικά, καθώς χρησιμοποιείται και σε κάποια 
καθαρώς βουλγαρικά ρήματα. 

3 Dokulil 1962, 1967.
4 Kochev, 107-185.
5 Ανδριώτης, 90-91.
6 Mirchev 1978, 86.
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Εντοπίστηκαν μόνο μερικοί υβριδικοί σχηματισμοί η ρηματική βάση 
των οποίων σχηματίστηκε από το θέμα ενεστώτα του αντίστοιχου ελληνικού 
ρήματος: (гана̀дник (ganàdnik), ката̀рник (katàrnik), труфа̀лник (trufàlnik). 

гана̀дник (ganàdnik) ’αυτός που «гана̀ди», βρίζει, κυνικός’ < гана̀дя 
’βρίζω’ < γανώνω, γανώ με τη σημασία ’ταλαιπωρώ, ζαλίζω’.  

калѐсник (kalèsnik) (Kravenik, the region of Sevlievo; Strandzha) ’αυτός 
που «калѐсва», καλεί σε γάμο’ < калѐсвам ’καλώ’ < ΘΑ κάλεσ- του ρήματος καλώ. 

ката̀рник (katàrnik) (the region of Smolyan) ’αυτός που «се ката̀ри», 
θέλει κάτι επίμονα’ < ката̀рем са ’θέλω κάτι επίμονα’ < καταρώμαι, καταριέμαι.

маге ̀сник (mage ̀snik) ’αυτός που «магѐсва», μαγεύει’ < магесвам < ΘΑ 
μάγεψ- του ρήματος μαγεύω.

мартелѝсник (marteli ̀snik) (Slaveino, the region of Smolyan) ’άνθρωπος 
που «martelisva», μαρτυρεί, υποφέρει, βασανίζεται’ < мартелѝсва < ΘΑ 
μαρτύρησ- του ρήματος μαρτυρώ. 

Υβριδικοί σχηματισμοί με το επίθημα -аник, -а̀лник (-ànik,-àlnik):

орѝсаник (orìsanik) ’το πρόσωπο που «ори ̀сва», ορίζει τη μοίρα, τη ζωή 
του νεογέννητου μωρού’ < ори ̀свам < ΘΑ ώρισ- του ρήματος ορίζω. 

труфа̀л’ник (trufàl’nik) ’αυτός που αγαπά να «тру̀фи» τον εαυτό του, 
να στολίζεται, να καλλωπίζεται’ < труфя (се) ’στολίζω (στολίζομαι) < τρυφώ. 

Σχηματισμοί με αμφίσημη ερμηνεία: 
Υπάρχουν μερικοί υβριδικοί σχηματισμοί, οι οποίοι από την άποψη της 

συγχρονικής ανάλυσης μπορούν να αναλυθούν με δύο διαφορετικούς τρόπους 
και έτσι να ενταχθούν σε δύο διαφορετικές κατηγορίες.  

Αφενός μπορούν να αποδοθούν σε ρηματική βάση και έτσι να 
συμπεριληφθούν στην κατηγορία των nomina agentis με το επίθημα -ник, και 
αφετέρου μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν ως βάση την παθητική μετοχή σε -ен του 
αντίστοιχου ρήματος που εντάσσει τα παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία των 
nomina attributiva ως φορείς συγκεκριμένης ιδιότητας ή διακριτικού γνωρίσματος. 

Τέτοια παραδείγματα είναι οι σχηματισμοί:
арма̀сник (armàsnik) ’αυτός που «се арма̀сва», αρμάζεται, αρραβωνιάζεται» 

(арма̀с-ник) για nomina agentis και ’αυτός που είναι «арма̀сан», αρραβωνιασμένος’ 
(армасн-ик) για nomina attributiva < арма̀свам < ΘΑ άρμασ- του αρμάζω. 

ортосни ̀к (ortosnìk) (Bansko) ’αυτός που «орто̀сва», κάνει όλες τις 
δουλειές γρήγορα και σωστά’ (ортос-нѝк) για nomina agentis και ’όποιος είναι 
«орто̀сан, о̀ртосен», ζωηρός, εργατικός’ (ортосн-ѝк) για nomina attributiva < 
орто̀свам < ΘΑ όρθωσ- του όρθω.

паря̀сник (parya ̀snik) (Varvara, περιοχή Pazardzhik· περιοχή Shumen) 
’αυτός που «е паря ̀сал», έχει εγκαταλείψει, έχει παραμελήσει την σύζυγό 
του’ (паря ̀с-ник) για nomina agentis και ’όποιος είναι «паря̀сан», τον έχει 
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εγκαταλείψει η σύζυγός του’ (паря ̀сн-ик) για nomina attributiva < паря ̀свам < 
ΘΑ παραείασ- του παραεάω. 

(не)проко̀псаник [(ne)prokòpsanik)] (Skrebatno, περιοχή Gotse Delchev; 
Bachevo, περιοχή Razlog) ’αυτός που δεν μπορεί να «проко̀пса», να προκόψει’ (проко̀пс-
аник) για nomina agentis και ’όποιος είναι «(не)проко̀псан», απρόκοπος’ (проко̀псан-
ик) για nomina attributiva, < проко̀псвам < ΘΑ πρόκοψ- του προκόβω (προκόπτω). 

хало̀сник (halòsnik) (Gramatikovo, περιοχή Malko Tarnovo; Sushitsa, περιοχή 
Gorna Oryahovitsa;) ’αυτός που «хало̀сва», χαλάει τα πάντα’ (хало̀с-ник) για nomina 
agentis και ’αυτός που είναι «хало̀сан», βλαμμένος, παλαβός“ (хало̀сн-ик) για nomina 
attributiva < хало̀свам < υποτακτική αορίστου χαλώσω του ρήματος χαλώ. 

магарѝсник (magarìsnik) ’ζώο, συνήθως γάτα, που «магарѝсва», 
μαγαρίζει τον εαυτό του’ (магарѝс-ник) για nomina agentis και ’ζώο που 
είναι «магарѝсано», μαγαρισμένο’ για nomina attributiva (магарѝсн-ик) < 
магарѝсвам ’μαγαρίζω’ < ΘΑ μαγάρισ- του ρήματος μαγαρίζω. 

2. Με ονοματική βάση: 
Nomina actoris
Οι μετονοματικοί υβριδικοί σχηματισμοί με τη σημασία ‘ένα πρόσωπο 

που ασχολείται (συστηματικά, επαγγελματικά) με αυτό που δηλώνει η βάση’ 
ανήκουν στην κατηγορία Nomina actoris σύμφωνα με τη θεωρία του Dokulil.  

дру̀мник (drùmnik) (Chepino) ’αυτός που πηγαίνει στους «дру̀мове», 
δρόμους, οδοιπόρος’ < друм < δρόμος. 

кердо ̀сник (kerdòsnik) ’αυτός που ζητάει «кѐрдос», κέρδος, καθώς πρέπει 
να παντρευτεί κάποια κοπέλα’ < кѐрдось < κέρδος. 

кора̀бник (koràbnik) ’αυτός που ταξιδεύει με «кораб»’ < ко̀раб < καράβιον.
сѝну(о)рник (sìnu(о)rnik) (Tihomirovo, περιοχή Stara Zagora; Merdanya, 

περιοχή Veliko Tarnovo) ’φίδι (ζαμενής ο μαύρος) που ζει στα «синорите», αλλά 
και ’άνθρωπος που αρπάζει και ιδιοποιείται τα γειτονικά χωράφια, δηλαδή περνάει 
«синорите»’ (περιοχή Elena) < синор, синур ’σύνορο χωραφιού’ < σύνορον. 

схѝмник (shìmnik) εκκλ. ’μοναχός, αυτός που ζει σύμφωνα με τους κανόνες 
του μοναχισμού < схѝма ’ένδυμα, αλλά και ιδιότητα ιερωμένων – μοναχών’ < σχήμα.

тѐлосник (tèlosnik) ’αυτός που μαζεύει φόρο «тѐлос»’ < тѐлос ’κεφαλικός 
φόρος, χαράτσι’ < τέλος. 

Με το επίθημα -а̀рник: 
хиляда̀рник (hilyadàrnik) ’αυτός που έχει «хѝляди», είναι πολύ πλούσιος’ 

< хиля̀да < χιλιάδα. 

3. Με βάση επιθέτου: 
Nomina attributiva
Στην κατηγορία των nomina attributiva συμπεριλαμβάνονται τα 

παράγωγα ουσιαστικά που δείχνουν το πρόσωπο που χαρακτηρίζεται από την 
ιδιότητα ή το διακριτικό γνώρισμα που υποδηλώνει η πρωτότυπη λέξη. 
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Ως προς τη γραμματική κατηγορία οι βάσεις είναι παθητικές μετοχές ήδη 
ενσωματωμένων δάνειων ρημάτων ή επίθετα. 

 
афоре ̀сник (aforèsnik) ’αυτός που είναι «афорѐсан», αφορισμένος’ < 

афорѐсвам, афорѐсам ’αφορίζω’ < ΘΑ αφόρισ- του ρήματος αφορίζω. 
пѐтимник (pètimnik) ’αυτός που είναι «пѐтимен», αγαπητός, επιθυμητός 

γιος’ (Bansko) < петимѝсвам ’επιθυμώ’ < υποτακτική αορίστου (ε)πεθυμήσω 
του ρήματος επιθυμώ.

па̀лавник (pàlavnik) (Shumen; Kostandovo, περιοχή Velingrad) ’αυτός που 
είναι «па̀лав», παλαβιάρης’ < па̀лав ’άτακτος, ζωηρός, παλαβιάρης’ < παλαβός. 

Με το επίθημα -илник και -аник:  
урѝсаник (urìsanik) ’αυτός που είναι «урѝсан», ορισμένος, προκαθορισμένος 

για κάποια’ < орисвам ’ορίζω, προκαθορίζω’ < ΘΑ ούρισ- του ρήματος ορίζω. 
куфѝльник (ku�̀lynik) (Haskovo) ’αυτός που είναι «куф», κουφιοκέφαλος, 

βλάκας’ < куф ’κούφιος, κούφος’ < κούφος.

II. Υβριδικοί σχηματισμοί που δηλώνουν άψυχα όντα 
1. Nomina instrumenti 
Εδώ εντάσσονται τα ουσιαστικά που δηλώνουν ’το αντικείμενο (μέσο, 

σκεύος, συσκευή, όργανο) που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της ενέργειας 
(επί του αντικειμένου/για την απόδοση κάποιας ιδιότητας), που υποδηλώνεται 
από την πρωτότυπη λέξη’. 

Α. Με ονοματικές βάσεις: 
пипернѝк (pipernìk) (Ihtiman) ’σκεύος για «пипе ̀р»’ < пипѐр < πιπέρι.
про̀сфорник (pròsfornik ) ’ξύλινη σφραγίδα αρτοκλασίας με σχήμα 

σταυρού για σφράγισμα  «про ̀сфори»’ < про̀сфора ’πρόσφορο, αντίδωρο < 
πρόσφορο, προσφορά. 

просфурнѝк (prosfurnìk) (Bebrovo, περιοχή Elena) ’σανιδάκι με τη 
βοήθεια του οποίου ζωγραφίζεται ο σταυρός πάνω στα «про ̀сфори», πρόσφορα’ 
< про̀сфора ’πρόσφορο, αντίδωρο < πρόσφορο, προσφορά. 

сѝнурник (sìnurnik) ’πέτρα, η οποία χρησιμοποιείται για «сѝнор»’ < 
синор, синур ’σύνορο χωραφιού’ < σύνορον. 

ска̀рник (skàrnik) ’εξαρτήματα από μαντέμι με πυκνή πλέξη για την 
«скарата»’ < ска̀ра < σκάρα. 

темя̀нник (temyànnik) ’σκεύος που χρησιμοποιείται για θυμίαση, όπου 
καίγεται «тамян», θυμιατήρι’ < тамя̀н < θυμίαμα.    

Με τα επιθήματα -а̀рник, -я̀тник:
дикана̀рник (dikanàrnik) (Cherkovna, περιοχή Razgrad; Bozhentsi, 

περιοχή Gabrovo) ’ο ξύλινος ρυμός που συνδέει την τυκάνη, «диканята» του 
αλωνίσματος με το ζυγό’ < дика̀ня ’παραδοσιακό εργαλείο αλωνίσματος’ < 
τυκάνη. 
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пипера̀рник (piperàrnik) (Kraishte, περιοχή Kyustendil) ’σκεύος για 
«пипе ̀р»’ < пипѐр < πιπέρι.

капуля̀тник (kapulyàtnik) ’τσούλι για σκέπασμα, κάλυμμα των «капу ̀ля», 
καπουλιών ζώου’ < капу̀ла, капу̀ля ’τα νώτα των ζώων που χρησιμοποιούνται 
ως μεταφορικά μέσα’ < καπούλια. 

самолада̀рник (samoladàrnik) ’σκεύος για «самола̀д», σαμόλαδο’ < 
самола ̀д ’λάδι από σουσάμι’ < σαμόλαδο.

Β. Με ρηματικές βάσεις: 
ливо̀сник (livòsnik) (Kesarevo, περιοχή Gorna Oryahovitsa) ’κομμάτι προβιάς 

που χρησιμοποιείται για «ливосване», άλειμμα’ < ливо̀свам ’αλείβω’ < αλείφω. 
на̀сосник (nàsosnik) (περιοχή Smolyan; Pavelsko, Hvoyna, περιοχή Asenovgrad) 

’κομμάτι ύφασμα για «насо̀сване», τσοντάρισμα, πρόσθεση’ < насо̀свам ’τσοντάρω, 
προσθέτω, σώνω’ < υποτακτική αορίστου σώσω του ρήματος σώνω.

Με το επίθημα -а̀рник: 
стиваса̀рник (stivasàrnik) (Smyadovo, περιοχή Varna) ’σανίδα, με τη 

βοήθεια της οποίας «се стива̀сва» στοιβάζεται κάνναβη ή λινάρι’ < стива̀свам 
< ΘΑ στοιβαξ- του ρήματος στοιβάζω. 

3. Nomina loci
Σύμφωνα με τη θεωρεία του Dokulil τα παράγωγα ουσιαστικά που δείχνουν 

’τον τόπο, όπου υπάρχει (βρίσκεται) ένα αντικείμενο, ’τον τόπο, όπου γίνεται 
μια ενέργεια’ ή ’τον τόπο, που χαρακτηρίζεται από κάποια ιδιότητα’ ανήκουν 
στην κατηγορία των nomina loci. Επομένως τα ουσιαστικά αυτά μπορεί να είναι 
παράγωγα από ουσιαστικά, επίθετα ή ρήματα. 

A. με ονοματικές βάσεις: 
папу̀рник (papùrnik) (Kravenik, περιοχή Sevlievo) ’χωράφι με «папу ̀р», 

καλαμπόκι’ < папу̀р ’καλαμπόκι’ (ίδιο με «папу̀р» ’κάλαμος, ζαχαροκάλαμο’ 
λόγω της ομοιότητας των φύλλων του με αυτά του καλαμποκιού < πάπυρος 
’υδρόβιο φυτό’. 

пипѐрник (pipèrnik) (Debrene, περιοχή Dobrich; Momino, περιοχή 
Varna) ’κήπος με «пипер»’ < пипер < πιπέρι. 

Με τα επιθήματα -а̀лник / -ѐльник: 
Με ονοματική βάση είναι οι σχηματισμοί: 
 кардѐльник (kardèlynik) (Slaveino, Vieva, Kutelo, περιοχή Smolyan) 

’τόπος, όπου καλλιεργείται „кардѝя“, λάχανο’ < кардѝя ’λάχανο’ < καρδία, 
καρδιά ’το εσωτερικό και τρυφερό κεντρικό κομμάτι των λαχανικών’. 

και стома̀лник (stomàlnik) (Plevnya) ’ο τόπος, όπου τοποθετούνται οι 
«сто̀мните»’ < сто̀мна ’στάμνα’ < στάμνα.

Με ρηματική βάση είναι ο υβριδικός σχηματισμός кенза̀лник (kenzàlnik) 
’αποχωρητήριο’ < ке ̀нзам ’χέζω’ < ΘΑ κένωσ- του ρήματος κενώνω. 
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4. Παράγωγα ουσιαστικά που δείχνουν προέλευση ή υλικό  
Οι υβριδικοί σχηματισμοί που εντάσσονται εδώ από σημασιολογική 

άποψη δηλώνουν κυρίως φαγητά, και οι βάσεις, που από γραμματική άποψη 
είναι ουσιαστικά, δείχνουν το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο το φαγητό. 

ла̀падник (làpadnik) ’πίτα με «ла̀пад», λάπατο’ < ла̀пад ’λάπατα, λάπατο’ 
< λάπατα. 

орѝзник (orìznik) (περιοχή Gotse Delchev) ’φαγητό με «ориз», ρύζι’ < 
ориз < ορύζιον.

спана̀чник (spanàchnik) ’πίτα με «спана̀к», σπανάκι’ < спана̀к < σπανάκι. 
Με τα επιθήματα -аник, -еник: 
папу̀реник (papùrenik) (Enina, περιοχή Kazanlak) ’ψωμί από «папу ̀р», 

καλαμπόκι’ < папу̀р ’καλαμπόκι’ (ίδιο με «папу̀р» ’κάλαμος, ζαχαροκάλαμο’ 
λόγω της ομοιότητας των φύλλων του με αυτά του καλαμποκιού < πάπυρος 
’υδρόβιο φυτό’.

празанѝк (prazanìk) (Bukovo, περιοχή Gotse Delchev) ’πίτα με «праз», 
πράσο’ < праз < πράσο. 

***

Από την παραπάνω παρουσίαση και ανάλυση των υβριδικών σχηματισμών 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η είσοδος των δανείων από τα Ελληνικά 
οδήγησε στον εμπλουτισμό της βουλγαρικής γλώσσας, καθώς τα πλήρως 
ενσωματωμένα και αφομοιωμένα δάνεια λειτουργώντας πια ως βάσεις για τη 
δημιουργία παραγώγων έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες διεύρυνσης 
των εκφραστικών δυνατοτήτων της, προσθέτοντας γλωσσική ποικιλία. 

Τα παρουσιασμένα παραδείγματα με το επίθημα -nik ανήκουν σε διάφορες 
κατηγορίες σχηματισμού λέξεων και σε διάφορα σημασιολογικά πεδία, γεγονός 
που αποδεικνύει και την ευρύτερη παραγωγικότητα του επιθήματος στις 
διαλέκτους, καθώς εντοπίστηκαν υβριδικοί σχηματισμοί που δείχνουν όχι μόνο 
έμψυχα, αλλά και άψυχα όντα. 

Τα περισσότερα από αυτά έχουν λαϊκό χαρακτήρα και χρησιμοποιούνται 
σε συγκεκριμένες διαλέκτους ή είναι ευρέως γνωστά. 

Μερικά ακολουθούν ήδη υπάρχοντα μοντέλα σχηματισμού ουσιαστικών, 
για παράδειγμα το υβριδικό armàsnik όπως το βουλγαρικό godenìk, drùmnik 
όπως το pa ̀tnik κ.α. 

Τα ρηματικά ουσιαστικά στις περισσότερες περιπτώσεις παράγονται από ήδη 
ενσωματωμένα και προσαρμοσμένα δάνεια ρήματα, τα περισσότερα των οποίων 
σχηματίστηκαν από το θέμα αορίστου του αντίστοιχου ελληνικού ρήματος. 

Σε μερικές περιπτώσεις οι υβριδικοί σχηματισμοί μπορούν να ενταχθούν σε 
δύο διαφορετικές κατηγορίες καθώς από την άποψη της συγχρονικής ανάλυσης 
δύναται να αναλυθούν με δύο διαφορετικούς τρόπους λόγω της ταυτόχρονης 
ύπαρξης ομόρριζων ουσιαστικών, ρημάτων και/ή επιθέτων. 
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Η συμμετοχή των ελληνικών δάνειων στις διαδικασίες σχηματισμού 
λέξεων αποτελεί απόδειξη για την πλήρη ενσωμάτωση και αφομοίωσή τους στη 
βουλγαρική γλώσσα. 
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Τα υποκοριστικά της ελληνικής και της 
βουλγαρικής – ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις

DesislavaYordanova-Petrova1

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί μια συγκριτική μελέτη των 
υποκοριστικών στην νέα ελληνική και τη βουλγαρική γλώσσα. Ως γνωστόν, το 
φαινόμενο του υποκορισμού υπάρχει και στις δύο γλώσσες, παρατηρείται όμως μια 
σημαντική διαφορά στην συχνότητα χρήσης των υποκοριστικών στην ελληνική 
και την βουλγαρική, που προκύπτει από ορισμένες διαφορές στις σημασίες και 
τις λειτουργίες των συγκεκριμένων τύπων. Οι εν λόγω διαφορές δημιουργούν 
ορισμένες δυσκολίες στους διδασκόμενους την ελληνική γλώσσα Βούλγαρους 
κατά την εκμάθηση και τη σωστή χρήση των ελληνικών υποκοριστικών. Για 
το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαίο να εξετασθεί πιο λεπτομερώς το φαινόμενο 
του υποκορισμού στην ελληνική και να βρεθούν οι τρόποι απόδοσής του στη 
βουλγαρική. Η μελέτη βασίζεται σε corpus μεταφρασμένων λογοτεχνικών 
κειμένων. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε και μια ακόμη διευκρίνιση – τόσο στην 
ελληνική, όσο και στη βουλγαρική γλώσσα υποκορισμός υπάρχει όχι μόνο στα 
ουσιαστικά, αλλά και στα επίθετα και στα ρήματα, ενώ στη βουλγαρική υπάρχει 
υποκορισμός και στα επιρρήματα, στα αριθμητικά και τις αντωνυμίες, στην 
παρούσα εισήγηση όμως θα περιοριστούμε στα υποκοριστικά ουσιαστικά.

1. Τα υποκοριστικά στην ελληνική γλώσσα.
Ως γνωστόν, στην νεοελληνική γλώσσα τα υποκοριστικά εκφράζουν μικρό 

μέγεθος, οικειότητα, συμπάθεια ή, μερικές φορές, υποτίμηση2. Όπως τονίζει 
και ο Γ. Μπαμπινιώτης3, τα υποκοριστικά αποτελούν ένα από τα βασικά μέσα 
δήλωσης ορισμένης μορφής συναισθημάτων (στοργής, συμπάθειας, απέχθείας, 
περιφρόνησης κτλ.). Στην παρούσα εισήγηση εξετάζουμε μόνο τα υποκοριστικά 
1 Desislava Yordanova-Petrova, PhD, Επίκουρη καθηγήτρια της ελληνικής γλώσσας, South-

West University “Neo�t Rilski” – Blagoevgrad, Bulgaria, dessita_y@yahoo.com. Η συμμετοχή 
μου στο Γ’ Συνέδριο των νεοελληνιστών των βαλκανικών χωρών πραγματοποιήθηκε με την 
μερική οικονομική υποστήριξη του Νοτιοδυτικού Πανεπιστημίου «Νεόφιτ Ρίλσκι» της πόλης 
Μπλαγκόεβγκραντ, Βουλγαρίας.  

2 Γραμματική 1999, 178.
3 Μπαμπινιώτης 1970, 201.
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που έχουν σχηματιστεί με τη βοήθεια επιθήματος (π.χ. υπαλληλάκος), παρ’ όλο 
που στην ελληνική υπάρχουν κι άλλοι τρόποι σχηματισμού υποκοριστικών, όπως 
επισημαίνει ο Γ. Μπαμπινιώτης – τα σύνθετα υποκοριστικά (μικροϋπάλληλος) 
και τα παραθετικά υποκοριστικά (μικρός υπάλληλος)4.

Τα βασικά επιθήματα με τη βοήθεια των οποίων σχηματίζονται τα 
υποκοριστικά είναι τα εξής5:

 1. Επιθήματα που προστίθενται σε αρσενικά ουσιαστικά:
-άκος  - δρομάκος, κηπάκος, μαθητάκος
-ούλης  - πατερούλης, παππούλης, Θεούλης, αντρούλης
-άκης  - κοσμάκης, πολλά κύρια ονόματα – Κωστάκης, Γιαννάκης
-κας  - μπαμπάκας, γιόκας
-ούδι  - αγγελούδι, μαθητούδι
-δάκι  - μεζεδάκι, καφεδάκι, βοριαδάκι, γιατρουδάκι

2. Επιθήματα που προστίθενται σε θηλυκά ουσιαστικά:
-ούλα  - αδελφούλα, καρτούλα, λεξούλα, στιγμούλα, Χρυσούλα
-ίτσα  - μπιρίτσα, ωρίτσα, πολλά κύρια ονόματα – Ελενίτσα, Αγνίτσα
-οπούλα - βοσκοπούλα, χωριατοπούλα.

3. Επιθήματα που προστίθενται σε ουδέτερα ουσιαστικά:
-άκι  - παιδάκι, σπιτάκι, προσωπάκι, τραπεζάκι, τραγουδάκι
-αράκι  - ζευγαράκι, μηλαράκι
-αλάκι  - βουναλάκι, ρουχαλάκι.
-όπουλο - κοτόπουλο, πριγκιπόπουλο.

Όπως βλέπουμε, η ελληνική έχει ένα πλούσιο σύστημα υποκοριστικών 
επιθημάτων. Όσον αφορά την παραγωγικότητα του κάθε επιθήματος, ο Γ. 
Μπαμπινιώτης παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία που βασίζονται στα λήμματα του 
Αντίστροφου Λεξικού της Νέας Ελληνικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το πιο 
παραγωγικό επίθημα είναι το -άκι (πανω από 900 παραδείγματα), ακολουθούν τα 
επιθήματα -ούλα (περίπου 280), -ίτσα (περίπου 230), -άκος (75), -ούλης (περίπου 50)6. 

Πρέπει να σημειωθεί επίσης πως το επίθημα -άκι προστίθεται όχι μόνο 
σε ουδέτερα, αλλά και σε αρσενικά και σε θηλυκά ουσιαστικά (π.χ. αδερφάκι, 
ταβερνάκι, Μαράκι). Το φαινόμενο αυτό εξηγείται με την τάση εξουδετέρωσης 
της ρυθμιστικής δυνάμεως, δηλαδή της εξαρτήσεως από το γένος, και με την τάση 
απλοποίησης του συστήματος της παραγωγής που οδήγησαν σε μερική ελευθερία 
επιλογής του γένους. Επελέγη μάλιστα το ουδέτερο γένος, επειδή ως γνωστόν αυτό 
αποτελεί ιστορικώς το απροσδιόριστον γένος, το μη χρήζον δηλώσεως (unmarked), 
την αρνητικώς οριζόμενη μορφή γένους – ούτε αρσενικό, ούτε θηλυκό7.

Χαρακτηριστικό είναι επίσης και το φαινόμενο ότι από μία λέξη μπορούν να 
σχηματιστούν υποκοριστικά με τη βοήθεια διάφορων επιθημάτων τα οποία μάλιστα 
4 Μπαμπινιώτης 1970, 195.
5 Γραμματική 1999, 178-179, Γραμματική 1998, 88.
6 Μπαμπινιώτης 1970, 214.
7 Μπαμπινιώτης 1970, 212.
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μπορεί να έχουν κάποια μικρή διαφορά στη σημασία (ταβέρνα – ταβερνίτσα, 
ταβερνούλα, ταβερνάκι, δρόμος – δρομάκος, δρομάκι). Έτσι για παράδειγμα, στα 
υποκοριστικά που προέρχονται από θηλυκά, το επίθημα -άκι τονίζει κυρίως την 
ιδιότητα του μικρού, ενώ τα επιθήματα -ούλα και -ίτσα δηλώνουν συναισθηματικό 
υποκορισμό (συνήθως θετικής μορφής: συμπάθεια, αρέσκεια, και σπανιότερα 
αρνητικής: μείωση, περιφρόνηση κτλ.): μπαλίτσα – μπαλάκι, καρεκλίτσα – καρεκλάκι, 
πορτούλα/πορτίτσα – πορτάκι8. Στα έμψυχα ωστόσο η διαφοροποίση αυτή φαίνεται 
να εξουδετερώνεται και οι τύποι με το επίθημα -άκι δηλώνουν ταυτόχρονα και 
μίκρυνση και συναισθηματικό υποκορισμό (π.χ. γυναικάκι, αδελφάκι9). 

Η επιλογή του υποκοριστικού επιθήματος εξαρτάται, όπως επισημαίνει 
ο Γ. Μπαμπινιώτης, από την τον βαθμό της εκφραστικότητάς του (με τα πιο 
εκφραστικά να θεωρούνται τα επιθήματα -ούλα και -ούλι, και λιγότερο το -ίτσα, 
καθώς και οι επαυξήσεις του -άκι – δεντρουλάκι, βουναλάκι κτλ.), από υφολογικούς 
παράγοντες, ενώ ρυθμίζεται και από φωνολογικούς περιορισμούς10. Έτσι στα 
θηλυκά με ληκτικό σύμφωνο -λ- προτιμάται το επίθημα -ίτσα και όχι -ούλα 
(μπαλίτσα και όχι μπαλούλα, αυλίτσα, ελίτσα, κοιλίτσα, κουκλίτσα, φωλίτσα), και 
το αντίθετο – στα θηλυκά με ληκτικό σύμπλεγμα φωνημάτων -τσ-/-τζ- επιλέγεται 
το επίθημα -ούλα και όχι -ίτσα (ταρατσούλα και όχι ταρατσίτσα, καλτσούλα, 
σαλτσούλα, νεραντζούλα)11. Φωνολογικοί περιορισμοί καθορίζουν και την χρήση 
του επιθήματος -ούλα, αντί για -ίτσα, στα θηλυκά που τελειώνουν σε -ία, -εια 
(ιστοριούλα, λεπτομερειούλα, περιπετειούλα)12. Τέλος μπορούμε να αναφέρουμε 
ότι το επίθημα -ούλα χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στον σχηματισμό 
των υποκοριστικών για τα οικογενειακά και συγγενικά ονόματα (π.χ. μητερούλα, 
μανούλα, αδερφούλα, νυφούλα, γυναικούλα, πεθερούλα, ανιψιούλα κτλ.), καθώς 
και σε πολλά κύρια ονόματα: Γιαννούλα, Χρυσούλα, Δημητρούλα κτλ.13.  

Όσον αφορά το επίθημα -ίτσα, σύμφωνα με τους ειδικούς, έχει σλαβική προέλευση 
και είναι το μόνο σλαβικό στοιχείο που κατάφερε να περάσει στον σχηματισμό λέξεων της 
ελληνικής14. Στη συνέχεια όμως διαπιστώθηκε και η αντίστροφη διαδικασία δανεισμού 
– πολλές ελληνικές λέξεις που σχηματίστηκαν με τη βοήθεια αυτού του επιθήματος 
πέρασαν στη βουλγαρική, που μας επιτρέπει να ονομάσουμε τις συγκεκριμένες λέξεις 
μερικά αντιδάνεια, π.χ. kar�tsa (από την ελληνική καρφίτσα υποκοριστικό του καρφί), 
pateritsa (από την ελληνική πατερίτσα υποκοριστικό του πάτερο=δοκάρι) κτλ.

2. Τα υποκοριστικά στη βουλγαρική γλώσσα.
Στις σημασίες και την ουσία των υποκοριστικών στη βουλγαρική γλώσσα 

έχουν αφιερωθεί αρκετές μελέτες. Λεπτομερώς εξετάζουν το θέμα, παρουσιάζοντας 
8 Μπαμπινιώτης 1970, 218.
9 Μπαμπινιώτης 1970, 218.
10 Μπαμπινιώτης 1970, 220.
11 Μπαμπινιώτης 1970, 221.
12 Μπαμπινιώτης 1970, 222.
13 Μπαμπινιώτης 1970, 224-225
14 Mirchev 1958, 63.
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και την υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία, οι B. Krastev, M. Dimitrova, Iv. Vaseva. 
Όσον αφορά τις σημασίες των υποκοριστικών σε γενικές γραμμές οι απόψεις των 
γλωσσολόγων συμπίπτουν. Έχει γίνει κοινώς αποδεκτό το γεγονός ότι δηλώνοντας 
αρχικά την φυσική σμίκρυνση των αντικειμένων, στη συνέχεια τα υποκοριστικά 
έχουν αναπτύξει και άλλες σημασίες σχετικές με το μικρό μέγεθος του αντίστοιχου 
αντικειμένου – συναισθηματική, χαϊδευτική ή ειρωνική. Έτσι, για παράδειγμα, η M. 
Dimitrova αναφέρει τρεις βασικές σημασίες των υποκοριστικών: ποσοτική (σχετική 
με τις φυσικές διαστάσεις), συναισθηματική και ειρωνική15. Γενικά θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι βασικές (μη υποκοριστικές) λέξεις που δηλώνουν αντικείμενα με ποσοτικές 
διαστάσεις (όγκος, μέγεθος κτλ.) σχηματίζουν υποκοριστικά με σημασία φυσικής 
σμίκρυνσης. Και το αντίθετο, βασικές λέξεις η σημασία των οποίων δεν σχετίζεται 
με φυσικές διαστάσεις (όπως για παράδειγμα οι αφηρημένες έννοιες) σχηματίζουν 
υποκοριστικά με συναισθηματική σημασία16. Διάφοροι μελετητές, όπως ο B. Krastev 
θεωρούν όμως ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολο „να διαχωριστεί και να 
εντοπιστεί μόνο μία υποκοριστική σημασία”17. Επιπλέον τα υποκοριστικά μπορούν να 
εκφράζουν περιφρόνηση, δυσαρέσκεια (daskalche - δασκαλάκος), εμπαιγμό (gospodincho 
– κυριούλης, bratle – αδερφούλης)18, να χρησιμοποιούνται με υποτιμητική έννοια, με τη 
σημασία μικρότερου βαθμού (vetrets – αεράκι), με τη σημασία του περίπου (minutka – 
λεπτάκι), να εκφράζουν ειρωνεία όταν η βασική λέξη σημαίνει κάτι «σοβαρό, σπουδαίο» 
(teoriyka – θεωριούλα)19, καθώς και να πραγματοποιούν λειτουργία εκφραστικής 
ενίσχυσης (nito dumitsa – ούτε λεξούλα, nito troshitsa – ούτε ψιχουλάκι20).

Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την ποικιλία σημασιών, πρέπει να διευκρινίσουμε 
ότι η συγκεκριμένη σημασία του υποκοριστικού εξαρτάται από ορισμένους 
παράγοντες (οι οποίοι μερικές φορές λειτουργούν ταυτόχρονα) – α) από την 
σημασιολογία της βασικής λέξης από την οποία έχει σχηματιστεί το υποκοριστικό, 
β) από το υποκοριστικό επίθημα, και γ) από τα συμφραζόμενα21. Όπως αναφέρθηκε 
και προηγουμένως, η λεξιλογική σημασία της βασικής (μη υποκοριστικής) λεξης 
είναι πολύ σημαντική για τον προσδιορισμό της σημασίας του αντίστοιχου 
υποκοριστικού. Όσον αφορά τα υποκοριστικά επιθήματα, μπορούμε να πούμε πως 
στη βουλγαρική γλώσσα τα διάφορα επιθήματα έχουν την τάση να προσδίδουν 
συγκεκριμένη σημασία στα υποκοριστικά που σχηματίστηκαν με τη βοήθειά τους, 
όπως διαπιστώσαμε να ισχύει και στην ελληνική. Στις εκτενείς μελέτες τους ο Β. 
Krastev και η Μ. Dimitrova κάνουν μια λεπτομερή παρουσίαση των υπάρχοντων 
υποκοριστικών επιθημάτων στη βουλγαρική τονίζοντας την επικρατούσα σημασία 
του καθενός από αυτά, ενώ ο Β. Krastev παραθέτει και ποσοτικά στοιχεία για τη 

15 Dimitrova 1959, 31
16 Dimitrova 1959, 271 και οι επόμενες.
17 Krastev 1976, 4.
18 Vaseva 2006, 105-106
19 Krastev 1976, 4.
20 Vaseva 2006, 106.
21 Vaseva 2006, 97.
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χρήση τους. Με έναν πιο ανακεφαλαιωτικό τρόπο παρουσιάζονται τα υποκοριστικά 
επιθήματα και στην Ακαδημαϊκή Γραμματική της Βουλγαρικής Γλώσσας22:

1. Επιθήματα που προστίθενται σε αρσενικά ουσιαστικά:
-ets - έχει κυρίως συναισθηματική έννοια (vetrets – αεράκι, dazhdets – 
βροχούλα, hlebets – ψωμάκι, snezhets – χιονάκι)
-e - δηλώνει κυρίως σμίκρυνση (valche – μικρός λύκος, petle –κοκοράκι, 
zayche – κουνελάκι, vnuche – εγγονάκι, orle – μικρός αετός)
-che - δηλώνει κυρίως σμίκρυνση (stolche – καρεκλάκι, gradche – μικρή πόλη, 
prozorche – παραθυράκι, konche – κλωστούλα)
-le - εκφράζει κάποια περιφρόνηση (mazhle – αντρούλης, bratle – 
αδερφούλης, nosle - μυτίτσα)

2. Επιθήματα που προστίθενται σε θηλυκά ουσιαστικά:
-itsa  - έχει κυρίως συναισθηματική έννοια (maychitsa – μητερούλα, zhenitsa 
– γυναικούλα, dushitsa – ψυχούλα, kashtitsa – σπιτάκι)
-ka  - δηλώνει κυρίως σμίκρυνση (ribka – ψαράκι, krushka – αχλαδάκι, 
gradinka – κηπάκος, ulichka – δρομάκι)
-ichka  - δηλώνει διπλό υποκορισμό, με συναισθηματική, χαϊδευτική έννοια 
(gorichka – δασάκι, kravichka – αγελαδίτσα, glavichka – κεφαλάκι)
-chitsa  - δηλώνει ισχυρό υποκορισμό (kravchitsa – αιματάκι, pesenchitsa – 
τραγουδάκι, solchitsa – αλατάκι)
-che, -iche - δηλώνει συναισθηματική, χαϊδευτική έννοια (bulche – νυφούλα, 
zhabche – βατραχάκι, sestriche – αδελφούλα, maymunche – μαϊμουδάκι)
-le  - με κυρίως περιφρονητική σημασία (knizhle – βιβλιάκι, rokle – 
φορεματάκι, rizle – μικρό πουκάμισο)
-lentse  - δηλώνει διπλό υποκορισμό (knizhlentse – βιβλιαράκι, roklentse – 
φορεματάκι, mishlentse – ποντικάκι).

3. Επιθήματα που προστίθενται σε ουδέτερα ουσιαστικά:
-tse, -entse, -itse - δηλώνουν ταυτόχρονα φυσική σμίκρυνση και συναισθηματική 
στάση (pisamtse – γραμματάκι, ochentse – ματάκι, slanchitse – μικρός ήλιος).

Όπως φαίνεται τα υποκοριστικά επιθήματα στη βουλγαρική δεν είναι 
σημασιολογικά διαφοροποιημένα, και για το λόγο αυτό καθοριστικό ρόλο στον 
προσδιορισμό της σημασίας τους παίζουν τα συμφραζόμενα και ο επιτονισμός23.

Άλλο ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των υποκοριστικών στη βουλγαρική 
γλώσσα που το είδαμε και στην ελληνική, είναι η δυνατότητα από μια βασική 
λέξη να σχηματιστούν δύο ή περισσότερα υποκοριστικά με διάφορα επιθήματα, 
μεταξύ των οποίων μπορεί να υπάρχουν και λεπτές σημασιολογικές ή υφολογικές 
διαφορές (π.χ. από την λέξη kashta που σημαίνει σπίτι μπορούν να σχηματιστούν 
τα εξής υποκοριστικά: – kashtichka, kashturka, kashtitsa, kashte)24.

22 Grammatika 1983, 66-68.
23 Vaseva 2006, 100-101.
24 Vaseva 2006, 101.
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Επίσης με τη βοήθεια των επιθημάτων που δηλώνουν διπλό υποκορισμό 
ενισχύονται οι βασικές σημασίες των υποκοριστικών – φυσικής σμίκρυνσης 
και συναισθηματικού υποκορισμού (π.χ. chovek: choveche – chovechentse, brat: 
bratche – bratchentse, bratlentse)25.

Όπως τονίζει ο B. Krastev, στη βουλγαρική γλώσσα υποκοριστικά μπορούν να 
σχηματιστούν από την πλειοψηφία των ουσιαστικών26, ενώ οι αιτίες που εμποδίζουν 
τον σχηματισμό υποκοριστικών από κάποια ουσιαστικά είναι συνήθως δύο:

α) δομικής φύσεως (π.χ. σύμπτωση του επιθήματος της λέξης με 
το υποκοριστικό επίθημα – strelets (σκοπευτής), bulgarka (Βουλγάρα), ή 
συσσώρευση συμφώνων – rampa (ράμπα), pista (πίστα)).

β) σημασιολογικής φύσεως (υποτιμητική σημασία της λέξης που δεν 
επιτρέπει τον συναισθηματικό υποκορισμό, ή αφηρημένη σημασία της λέξης που 
δεν επιτρέπει τη φυσική σμίκρυνση).

Μια άλλη παρατήρηση του B. Krastev είναι πως ο μεγαλύτερος αριθμός 
των υποκοριστικών είναι ουδέτερου γένους, ακολουθούν τα υποκοριστικά 
θηλυκού γένους και τα λιγότερα είναι αρσενικού γένους27. 

Η τελευταία επισήμανση που μπορούμε να κάνουμε σχετικά με τα υποκοριστικά 
στη βουλγαρική γλώσσα είναι ο τομέας χρήσης τους. Πρώτον, θα μπορούσαμε να 
πούμε πως τα υποκοριστικά χρησιμοποιούνται ευρέως στη γλώσσα των μεγάλων όταν 
απευθύνονται στα παιδιά, και από εκεί έχουν περάσει και στην παιδική λογοτεχνία. 
Ένας άλλος συνηθισμένος τομέας χρήσης τουε είναι ο εκφραστικός προφορικός 
λόγος (οι συνομιλίες ανάμεσα σε οικεία πρόσωπα πάνω σε θέματα της καθημερινής 
ζωής, της γαστρονομίας κτλ.). Ως στοιχεία του εκφραστικού λόγου τα υποκοριστικά 
συναντιούνται και στα λογοτεχνικά βιβλία και εν μέρει στον δημοσιογραφικό λόγο28. 
Η Iv. Vaseva διευκρινίζει μεταξύ άλλων ότι στη λογοτεχνία „η συχνότητα χρήσης 
των υποκοριστικών εξαρτάται από το προσωπικό στυλ του συγγραφέα, από τον 
χαρακτήρα, το στυλ και την υπόθεση του έργου, από την κοινωνική θέση, την ηλικία, 
τον χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του συγεκριμένου ήρωα”29.

Όπως διαπιστώνουμε από την σύντομη αυτή παρουσίαση του υποκορισμού 
στην βουλγαρική και στην ελληνική γλώσσα, το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι 
συνηθισμένο και στις δύο γλώσσες, και σε επίπεδο συστήματος τα υποκοριστικά 
έχουν περίπου τις ίδιες σημασίες και λειτουργίες. Όσοι ομιλούν και τις δύο 
γλώσσες όμως έχουν την βάσιμη αίσθηση ότι στην ελληνική γλώσσα τα 
υποκοριστικά χρησιμοποιούνται πολύ πιο συχνά απ’ ό,τι στη βουλγαρική. Η 
αίσθηση αυτή βασίζεται στον μεγαλύτερο αριθμό λέξεων της ελληνικής από τις 
οποίες είναι δυνατό να σχηματιστούν υποκοριστικά, ενώ στη βουλγαρική αυτό 
είναι αδύνατο, ή τουλάχιστον οι αντίστοιχες λέξεις δεν είναι συνηθισμένες (π.χ. 
βιντεάκι, ειδησούλα, διαφημισούλα, γιατρουδάκος κτλ.), καθώς και στο πολύ πιο 
25 Vaseva 2006, 101.
26 Krastev 1976, 54 και οι επόμενες.
27 Krastev 1976, 55.
28 Vaseva 2006, 95.
29 Vaseva 2006, 95.
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διαδεδομένο φαινόμενο τα υποκοριστικά λέξεων που σημαίνουν χρόνο στην 
ελληνική να εκφράζουν την έννοια του περίπου (το βραδάκι, το μεσημεράκι, μια 
ωρίτσα κτλ.). Η λειτουργία αυτή χαρακτηρίζει και τα βουλγαρικά υποκοριστικά, σε 
πολύ πιο περιορισμένο βαθμό όμως, επειδή πολύ λίγες είναι οι λέξεις από τις οποίες 
μπορούν να σχηματιστούν παρόμοια υποκοριστικά (π.χ. minutka – λεπτάκι). 

Για να επιβεβαιώσουμε ή να απορρίψουμε την υποθετική αυτή σκέψη, ότι 
δηλαδή τα υποκοριστικά στην ελληνική χρησιμοποιούνται πιο συχνά απ’ ό,τι στη 
βουλγαρική, πραγματοποιήσαμε μια έρευνα βασισμένη σε corpus μεταφρασμένων 
λογοτεχνικών κειμένων. Πιο συγκεκριμένα, εξετάσαμε πέντε βιβλία Ελλήνων 
συγγραφέων συγκρίνοντας τα πρωτότυπα με τις μεταφράσεις τους. Για να 
αποκλείσουμε τον υποκειμενικό παράγοντα φροντίσαμε και οι μεταφραστές να είναι 
διαφορετικοί, και το πετύχαμε εν μέρει – τα πέντε βιβλία έχουν μεταφραστεί από 
τρεις επαγγελματίες μεταφραστές. Σε κάθε βιβλίο επιλέξαμε από 50 υποκοριστικά 
και τα συγκρίναμε με τις αντιστοιχίες τους στη βουλγαρική μετάφραση. (Τον αριθμό 
των 50 υποκοριστικών τον θεωρούμε επαρκή, επειδή κάναμε έναν έλεγχο με άλλα 
50 υποκοριστικά στο πρώτο βιβλίο και τα αποτελέσματα ως ποσοστά ήταν σχεδόν 
ίδια). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας που 
δείχνουν ότι η πιο συχνή αντιστοιχία των ελληνικών υποκοριστικών στην βουλγαρική 
γλώσσα είναι πάλι τα υποκοριστικά – συνολικά το 58.40% των υποκοριστικών στο 
ελληνικό πρωτότυπο μεταφράστηκαν με υποκοριστικά. Υπάρχουν μάλιστα δύο βιβλία 
στα οποία το ποσοστό αυτό είναι 70% και πάνω από 70%. Εδώ θα παραθέσουμε μόνο 
ένα παράδειγμα: Έχετε τα θάρρη σας στο Θεό, παππούλη μου, του είπε... . – Уповавайте 
се на бога, деденце – каза му той... (ΝΚ 51).

Αντιστοιχία

Τίτλος βιβλίου

Μεταφρα-
σμένα με 
υποκορι-
στικά

Αριθμός %

Μεταφρα-

σμένα με 

απλά ου-

σιαστικά

Αρ. %

Μεταφρα-

σμένα με 

ουσια-

στικά + 

μικρός

Αρ. %

Μεταφρα-

σμένα με 

άλλα (επί-

θετα, ρή-

ματα, ø)

Αρ. %

Υποκορι-

στικά μόνο 

στη βουλ-

γαρική 

μετάφραση

Αρ. %

Συνολικά

υποκοριστικά 

στη βουλγα-

ρική μετά-

φραση

Αρ. %
1. Ο Χριστός 

ξανασταυρώνεται 
36  72% 11 22% 1  2% 2   4%  6 υποκ. 42 υποκ.

2. Τα αδέλφια 
μου οι 
άνθρωποι

35  70% 12 24% 1   2% 2   4%  9 υποκ. 44 υποκ.

3. Οι νεκροί 
περιμένουν

32  64% 17 34% 1   2% -  6 υποκ. 38 υποκ.

4. Ο Θεός στο 
καφενείο

23  46% 26 52% - 1   2%  8 υποκ. 31 υποκ.

5. Πλούσιοι 
και φτωχοί

20  40% 19 38% 9  18% 2   4% 12 υποκ. 32 υποκ.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 146 υπ. –
58.40%

85 υπ.–
34%

12 υπ.–
4.80%

7 υπ. –
2.80%

41 υποκ. 187 υποκ.
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Όπως βλέπουμε όμως, ένα όχι μικρό ποσοστό (34%), δηλαδή το 1/3 των 
υποκοριστικών έχουν μεταφραστεί στα βουλγαρικά με απλά ουσιαστικά (π.χ. 
Κάθισε! μου είπε ο ένας γεροντάκος. – Седни! – ми каза единият старец. (ΦΘ 
10)), ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις (4.80%) όπου τα υποκοριστικά μεταφράστηκαν 
με απλά ουσιαστικά συνοδευόμενα από το επίθετο «μικρός» (π.χ. Και τώρα ζούσε 
με τα ψέματα: με το εισοδηματάκι που τούδιναν δύο-τρία παλιόσπιτα... . – И сега 
живееше и се залъгваше с малките приходи, които получаваше от две-три 
стари къщи... (ΓΞ 21)). Ένα σχεδόν ασήμαντο ποσοστό (2.80%) των ελληνικών 
υποκοριστικών μεταφράστηκαν με άλλα μέρη του λόγου (επίθετα, ρήματα ή με 
Ø) (π.χ. Αντρούλη μου χρυσέ, τζουτζουκάκι μου, και τι δε μούλεγε. – Златно мое 
мъжле, скъпи мой и какво ли още не. (ΓΜ 28)). 

Η πρώτη παρόμοια έρευνα, λοιπόν, αν και με ένα μικρό δείγμα βιβλίων, 
μας δείχνει κατηγορηματικά πως τα υποκοριστικά στην ελληνική γλώσσα 
χρησιμοποιούνται πολύ πιο συχνά σε σχέση με τη βουλγαρική. Η διαπίστωση 
αυτή μάλιστα πρέπει να ελεγχθεί και άλλη μια φορά, με την αντίστροφη έρευνα – 
να εξεταστούν δηλαδή τα υποκοριστικά σε βουλγαρικά βιβλία και να συγκριθούν 
με τις αντιστοιχίες τους στις ελληνικές μεταφράσεις τους. Τα αποτελέσματα μιας 
τέτοιας έρευνας ίσως θα επιβεβαιώσουν τα παραπάνω συμπεράσματα.

Στο σημείο αυτό όμως θα ήθελα να προσθέσω και άλλη μια παρατήρηση 
σχετικά με την επίδραση της ελληνικής όσον αφορά τη χρήση των υποκοριστικών. 
Παρ’ όλο που στις μεταφράσεις των ελληνικών βιβλίων εντοπίσθηκαν πολύ 
λιγότερα υποκοριστικά απ’ ό,τι στα πρωτότυπα κείμενα, ωστόσο ο αριθμός τους 
είναι υψηλότερος σε σχέση με τα υποκοριστικά που συνήθως χρησιμοποιούνται 
στα βουλγαρικά βιβλία. Ο ισχυρισμός αυτός επιβεβαιώνεται από μια πρόχειρη 
έρευνα που κάναμε χρησιμοποιώντας ένα βουλγαρικό βιβλίο (έχει μεταφραστεί 
στα ελληνικά και έχει τίτλο «Το εύηχον σκεύος», του Ιορτνάν Ραντίτσκοφ). Στις 
πρώτες 50 σελίδες του (ο όγκος περίπου στον οποίο είχαμε εντοπίσει από 50 
υποκοριστικά στα ελληνικά βιβλία) ψάξαμε για υποκοριστικά, και εντοπίσαμε 
μόνο 18. Ταυτόχρονα, όπως φαίνεται από τον πίνακα, στις βουλγαρικές 
μεταφράσεις των ελληνικών βιβλίων υπήρχαν από 32 έως 44 υποκοριστικά. 
Βλέπουμε δηλαδή ότι το ελληνικό πρωτότυπο επηρέασε κατά πολύ τους 
μεταφραστές των βιβλίων οι οποίοι χρησιμοποίησαν περισσότερα υποκοριστικά 
απ’ ό,τι συνήθως χρησιμοποιούνται στα πρωτότυπα βουλγαρικά βιβλία.

Η τελευταία αυτή διαπίστωση μας αποκαλύπτει άλλη μια πτυχή της 
επιρροής της ελληνικής πάνω στη βουλγαρική η οποία στην προκειμένη 
περίπτωση διεξήχθη μέσα από τη μετάφραση.
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Η άποψη και ο χρόνος στην εκμάθηση της Νέας 
Ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Anka Rađenović1

Εισαγωγή

Η εκμάθηση της ρηματικής όψης και του χρόνου στη νέα ελληνική από μη 
φυσικούς ομιλητές θεωρείται η πιο μεγαλύτερη δυσκολία, με την οποία έρχονται 
αντιμέτωποι. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει σωστό θεωρητικό πλαίσιο, καθώς επίσης 
και ότι η διδασκαλία τους (ειδικά της ρηματικής όψης) αποφεύγεται, λόγω της μη 
ύπαρξης συγκεκριμένων κανόνων για τη χρήση των κατηγοριών αυτών, οι οποίοι θα 
είναι δυνατό να εφαρμοστούν στο διδακτικό υλικό για την εκμάθηση της ΝΕ ως ξένης. 

Η εμφάνιση της κατηγορίας της άποψης στο διδακτικό υλικό δεν είναι 
καθόλου συστηματική και όπου εμφανίζεται, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι 
είναι γενική και ελλιπής. Ο λόγος, για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι επειδή 
η ορθή χρήση της ρηματικής όψης για τον φυσικό ομιλητή της ελληνικής (ή 
οποιασδήποτε άλλης γλώσσας, στην οποία υπάρχει αυτή η κατηγορία) είναι 
φυσιολογική και η επιλογή της δεν μπορεί να είναι λανθασμένη. Ο φυσικός 
ομιλητής δεν πρόκειται να κάνει λάθος στην επιλογή της ρηματικής όψης, ενώ 
για τον μη φυσικό ομιλητή αυτή η επιλογή είναι ιδιαιτέρως δύσκολη. Ακριβώς 
για αυτό το λόγο, η κατηγορία της άποψης δεν είναι εύκολα κατανοητή και δεν 
τοποθετείται εύκολα στο διδακτικό υλικό, όπως γίνεται με άλλα γραμματικά 
φαινόμενα. Επομένως, ο ρόλος του διδάσκοντα είναι ουσιώδους σημασίας στην 
εκμάθηση των κατηγοριών αυτών.

Έμφαση στη ρηματική όψη άρχισε να δίνεται, όπως τονίζει η Mozer,2 στην 
περίπτωση του μέλλοντα, ο οποίος στα νέα ελληνικά άρχισε να εμφανίζεται 
με δύο περιφραστικές μορφές και για το λόγο αυτό δόθηκαν και περιφραστικά 
ονόματα: στιγμιαίος και διαρκής μέλλοντας. Η διχοτομία αυτή αφορά τη 
ρηματική όψη, αλλά δεν είναι σαφής, διότι οι ονομασίες δε δηλώνουν σωστά 
τη χρήση της όψης και γι’αυτό το λόγο αποφασίστηκε να χρησιμοποιούμε τους 
όρους συνοπτική/ μη συνοπτική όψη. 
1 Η Anka Rađenović είναι λέκτορας Νέας Ελληνικής γλώσσας στη Φιλολογική σχολή του 

Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου.
2 Mozer 1994, 74.
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Η ρηματική όψη και ο χρόνος στην ελληνική και σερβική γλώσσα
Τα ρηματικά συστήματα της ελληνικής και της σερβικής γλώσσας 

χαρακτηρίζονται μορφολογικά από τη γραμματική κατηγορία της όψης. Η 
διάκριση σε συνοπτική και μη συνοπτική όψη στα ΝΕ είναι εμφανής στο 
παρελθόν, στο μέλλον, καθώς και στους τύπους της υποτακτικής και της 
προστακτικής3 και η διαφορά μεταξύ των δυο όψεων εκδηλώνεται με το θέμα 
του αορίστου/ ενεστώτα.4

Στη σερβική γλώσσα η ρηματική όψη δε διαδραμάτισε πολύ σημαντικό 
ρόλο, διότι θεωρείτο ανέκαθεν μέρος του χρονικού συστήματος. Ακόμη και 
διακεκριμένοι Σέρβοι γλωσσολόγοι ταύτιζαν την κατηγορία της ρηματικής όψης 
με την κατηγορία του χρόνου. Μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στη ρηματική όψη 
και στο ρόλο που διαδραμάτιζε στη σύνταξη, όταν η ρηματική όψη άρχισε να 
θεωρείται «απόλυτη, εμφανής στην ίδια τη βάση του ρήματος».5 Επομένως, θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι στη σερβική γλώσσα η ρηματική όψη είναι εμφανής 
στη βασική μορφή του ρήματος (στο απαρέμφατο) και δεν εξαρτάται από 
ρηματικούς χρόνους ή από κάποιους άλλους ρηματικούς τύπους.

Σύμφωνα με τη Μόζερ,6 το κύριο σημασιολογικό χαρακτηριστικό της 
συνοπτικής όψης είναι η οπτική του συμβάντος ως όλου (1), ενώ η μη συνοπτική 
όψη χρησιμοποιείται για να δηλώσει το συνεχές (2α) ή το σύνηθες (2β):

(1) Έγραψε το βιβλίο μέσα σε ένα βράδυ.

(2α) Έγραφε το βιβλίο όλο το βράδυ.

(2β) Έγραφε το βιβλίο κάθε νύχτα.

Η χρήση και η εκμάθηση της ρηματικής όψης από μη φυσικούς ομιλητές 
είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι ξενόγλωσσοι ομιλητές, 
ειδικά εκείνοι των οποιών η μητρική γλώσσα δε διαθέτει αυτή την κατηγορία. 
Ωστόσο, το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν ακόμη και οι ομιλητές, των οποίων οι 
μητρικές γλώσσες διαθέτουν την κατηγορία της ρηματικής όψης. 

Ο κύριος λόγος, για τον οποίο η εκμάθηση της ρηματικής όψης στα 
ΝΕ θεωρείται δύσκολη έγκειται στην υποκειμενικότητα της επιλογής της. 
Πέραν τούτου, υπάρχουν και διάφοροι άλλοι αντικειμενικοί λόγοι, όπως οι 
διάφοροι μορφολογικοί τρόποι έκφρασης της όψης σε διαφορετικές γλώσσες, 
η μη γνώση των λεξικών σημασιών ορισμένων ρημάτων που επιβάλλουν τη 
χρήση της συνοπτικής/μη συνοπτικής όψης, η λανθασμένη κατανόηση της 
«συνοπτικότητας» της ρηματικής πράξης κ.α.7 Ακόμη και μη φυσικοί ομιλητές, οι 

3 Mirambel 1988. Holton – Mackridge - Φιλιππάκη-Warburton 1999.
4 Παπαδοπούλου 2000, 39.
5 Стевановић 1986, 531.
6 Μόζερ 1994.
7 Mozer 1994. 
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οποίοι φθάνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα ελληνομάθειας, συνήθως «προδίδονται» 
από τα λάθη τους στη χρήση της ρηματικής όψης.8

Οι ερμηνείες της ρηματικής όψης στα ελληνικά, ο τρόπος με τον οποίο 
αλληλεπιδρά με το ποιόν ενέργειας και τα συμπληρώματα του ρήματος, καθώς 
και η επίδρασή της στην πραγμάτωση των ορισμάτων του ρήματος έχουν 
διερευνηθεί σε πολλές μελέτες,9 από γλωσσολόγους όπως η Αμαλία Μόζερ, ο 
Αναστάσιος Τσαγκαλίδης, η Ιάνθη Τσιμπλή και η Δέσποινα Παπαδοπούλου.10 
Ο μη φυσικός ομιλητής της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, προκειμένου να 
χρησιμοποιήσει σωστά τη ρηματική όψη κατά την παραγωγή λόγου, καλείται να 
έχει κατανοήσει τα χαρακτηριστικά της συνοπτικής και της μη συνοπτικής όψης, 
να ερμηνεύει ορθά την εκάστοτε συνομιλιακή περίσταση και να χαρακτηρίζει 
αναλόγως μορφολογικά το ρήμα.11

Προηγούμενες μελέτες
Το ότι οι σπουδαστές της ελληνικής ως ξένης γλώσσας αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες κατά την εκμάθηση της ρηματικής όψης, ακόμη και εάν αυτοί 
βρίσκονται σε προχωρημένα επίπεδα γλωσσικής επάρκειας, έχει επισημανθεί 
από προηγούμενες μελέτες.12

Ο Δημήτριος Νατσόπουλος και η Ευαγγελία Παναγοπούλου διεξήγαγαν 
μία πειραματική μελέτη με ξενόγλωσσους ομιλητές της ελληνικής ως δεύτερης/
ξένης γλώσσας για τη χρήση της ρηματικής όψης σε να-συμπληρωματικές 
προτάσεις. Στη μελέτη αυτή διαπιστώθηκε αφενός ότι οι ξενόγλωσσοι 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επιλογή της ρηματικής όψης και αφετέρου ότι 
υπάρχει προτίμηση στη χρήση του συνοπτικού έναντι του μη συνοπτικού τύπου.

Σε μια μεταγενέστερη πειραματική έρευνα εξετάστηκε η παραγωγή 
της ρηματικής όψης σε να-συμπληρώματα με ρωσόφωνους, αλβανόφωνους 
και σουηδόφωνους ομιλητές της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας που 
βρίσκονταν στο Α’ και το Β’ επίπεδο γλωσσομάθειας13 και παρατηρήθηκε ότι 
το είδος των λαθών στη ρηματική όψη εξαρτάται από τη μητρική γλώσσα των 
σπουδαστών. Έτσι, διαπιστώθηκε ότι οι ρωσόφωνοι κάνουν περισσότερα λάθη 
κατά τη χρήση του συνοπτικού ρηματικού τύπου, ενώ αντίθετα οι αλβανόφωνοι 
και σουηδόφωνοι έχουν περισσότερες δυσκολίες στη χρήση του μη συνοπτικού 
τύπου. Οι διαφορές αυτές αποδόθηκαν στην ύπαρξη ή μη της διάκρισης 
συνοπτικής/μη συνοπτικής όψης στη συγκεκριμένη δομή που μελετήθηκε. 
Επίσης, η ορθή χρήση της μη συνοπτικής ρηματικής όψης δεν φάνηκε να 
επηρεάζεται από την παρουσία επιρρηματικών που αποτελούν βοηθητικό 
στοιχείο για την επιλογή του μη συνοπτικού τύπου.
8 Bakker 1970. Νατσόπουλος - Παναγοπούλου 1985. Βαλετόπουλος 2001. Παπαδοπούλου 2005.
9 Παπαδοπούλου 2000, 39.
10 Τα σχετικά βιβλία και άρθρα των μελετητών αυτών παρατίθενται στη βιβλιογραφία του άρθρου.
11 Παπαδοπούλου 2000, 39.
12 Νατσόπουλος - Παναγοπούλου 1985. Βαλετόπουλος 2001.
13 Βαλετόπουλος 2001.
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Μελέτη
Στην εργασία αυτή θα εξετάσουμε τη χρήση της ρηματικής όψης μέσα 

από τις μεταφράσεις από τα σερβικά στα ελληνικά σερβόφωνων σπουδαστών. 
Στόχος είναι η παρουσίαση της συχνότητας εμφάνισης των λαθών σε σχέση με 
την επιλογή του συνοπτικού και του μη συνοπτικού ρηματικού τύπου στους 
ακόλουθους τύπους:

(α) ρήματα με χρονική αναφορά στο παρελθόν και το μέλλον
(β) να-συμπληρωματικές προτάσεις.

Επίσης, οι λανθασμένες γλωσσικές παραγωγές των σπουδαστών θα 
συγκριθούν ως προς τη συχνότητά τους με βάση:

(α) τον τύπο της ρηματικής όψης (συνοπτικός – μη συνοπτικός)
(β) τη δομή, στην οποία εμφανίζονται (παρελθόν/μέλλον – να-

συμπληρώματα)
(γ) την παρουσία των ρημάτων που επιλέγουν υποχρεωτικά μη συνοπτικό 

τύπο στη συμπληρωματική πρόταση.

Τέλος, θα συζητηθούν οι συνέπειες των δεδομένων αυτών για τη 
διδασκαλία της ρηματικής όψης στην ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα.

Μέθοδος
Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκε υλικό που προέρχεται από τις 

μεταφράσεις των φοιτητών στο Α’ επίπεδο της ελληνομάθειας στο μάθημα 
Εισαγωγή στη μεταφρασεολογία, όπου μέσω της συγκριτικής γλωσσολογίας 
συγκρίνονται η σερβική (ως μητρική γλώσσα των περισσότερων φοιτητών) 
με την ελληνική (ως ξένη γλώσσα που διδάσκεται από το Α0 επίπεδο). Θα 
αναλύσουμε επομένως τις μεταφράσεις από τα σερβικά στα ελληνικά.

Συμμετέχοντες
Τα δεδομένα προέρχονται από πρωτοετείς σερβόφωνους φοιτητές 

της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στο Τμήμα νεοελληνικών σπουδών της 
Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγράδίου, όπου τα ελληνικά 
μαθαίνονται από το Α0 επίπεδο.

Ανάλυση δεδομένων
Προκειμένου να γίνει η παρουσίαση και η ανάλυση των λαθών, 

εντοπίστηκαν αρχικά και καταγράφηκαν οι λανθασμένες χρήσεις της όψης 
σε ρήματα που έχουν παρελθοντική και μελλοντική χρονική αναφορά και 
με να-συμπληρώματα σε μεταφράσεις από τα σερβικά στα ελληνικά. Στην 
καταμέτρηση των λαθών δεν υπολογίστηκαν ρηματικοί τύποι, στους οποίους η 
διαφοροποίηση της ρηματικής όψης δεν είναι μορφολογικά μαρκαρισμένη (π.χ. 
έκανα), καθώς και στερεότυπες φράσεις, όπως ας δούμε.
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Η έρευνα αυτή βασίζεται στην ανάλυση των μεταφράσεων των 
ξενόγλωσσων (σερβόφωνων) φοιτητών στο Α2 επίπεδο, ενώ οι προαναφερόμενες 
μελέτες αναλύουν τα λάθη των σπουδαστών στην παραγωγή προφορικού και 
γραπτού λόγου, όπου υπάρχει ελευθερία στην επιλογή όχι μόνο του λεξιλογίου, 
αλλά και των γραμματικών δομών. Η ανάλυση λαθών στη μετάφραση, ωστόσο, 
διαφέρει από την ανάλυση λαθών στην παραγωγή λόγου, διότι υπάρχει ένα 
κείμενο (στη μητρική γλώσσα), το οποίο κατευθύνει τη σκέψη και την παραγωγή 
ενός καινούριου (μεταφρασμένου) κειμένου στη γλώσσα-στόχο. Επομένως, δεν 
υπάρχει ελεύθερη ή τυχαία επιλογή. 

Μολονότι στο σερβικό κείμενο φαίνεται η διαφορά μεταξύ της συνοπτικής 
και της μη συνοπτικής ρηματικής όψης, στις μεταφράσεις των σπουδαστών 
υπάρχει τάση επιλογής της συνοπτικής ρηματικής όψης, όπως δείχουν και τα 
εξής παραδείγματα:

1) Αυτά ήταν τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας όταν *πήγαμε στο εξοχικό 
μας…

2) Θυμόμαστε όλα τα παιχνίδια όποια *παίξαμε με τα παιδιά από τη 
γειτονιά μας.

3) *Ταξιδέψαμε/ ταξιδέψουμε συνήθως με το τρένο…
4) *Ήρθαν όλοι οι συγγενείς μου από την πόλη…
5) …γιατί στη γειτονιά μας υπήρχε όλα που *χρειαστήκαμε./ …η γειτονιά 

είχε όλα που μας *χρείασα
6) Τα Σαββατοκύριακα παίρναμε τις μάσκες μας και τα βατραχοπέδιλά 

μας και *πήγαμε/ φύγαμε στην παραλία.
7) Καμιά φορά, τελείως ξαφνικά, *γυρίσουμε χρόνια πίσω…
8) Καμιά φορά *πήγαμε για μπάνιο…
9) Σε μερικούς μήνες θα πάω ξανά, γιατί εκεί πάντα *περάσω πολύ ωραία.
Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι ακόμα και στις προτάσεις (3) 

και (9), όπου υπάρχουν επιρρηματικά όπως «συνήθως» και «πάντα»,τα οποία 
δηλώνουν επανάληψη/διάρκεια και σαφώς επιβάλλουν τη χρήση του μη 
συνοπτικού τύπου, πολλοί σπουδαστές χρησιμοποιούν τη συνοπτική όψη. 
Επίσης, στο παράδειγμα (6) παρατηρούμε ότι η συνήθεια στο παρελθόν στο 
πρώτο μέρος της πρότασης δηλώνεται με τον παρατατικό, ενώ στη συνέχεια της 
πρότασης χρησιμοποιείται ο αόριστος/ συνοπτικός τύπος του ρήματος.

Όσον αφορά τη χρήση μη συνοπτικών τύπων σε συνοπτικά περιβάλλοντα, 
παρατηρείται ότι τα λάθη δεν είναι συχνά στους παρελθοντικούς/ μελλοντικούς 
ρηματικούς τύπους:

10) Το επόμενο πρωί *καθαρίζαμε όλο το σπίτι, *ξεσκονίζαμε και πλύναμε 
τα τζάμια.

11) *Γνώριζα την παρέα του.

Όμως, παρατηρείται λανθασμένη χρήση και σε να-συμπληρώματα, όπως 
αποδείχτηκε και σε άλλες μελέτες:
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12) Θέλω *να μένω εκεί, επειδή έχει πολλά πράγματα να τα δει κανείς και 
*να τα επισκεπάσει κανείς.

Ενδιαφέρον υπάρχει και στα παραδείγματα, τα οποία δείχνουν τη σωστή 
χρήση της ρηματικής όψης, αλλά δεν είναι μορφολογικά σωστοί οι ρηματικοί τύποι:

13) Θυμόμαστε όλα τα παιχνίδια, τα οποία *παιζόμασταν με τα παιδιά από 
τη γειτονιά.

14) Εκεί για εμάς *ξεκινόταν μια καινούρια ζωή.
15) Σπάνια *κατεβόμασταν/ κατεβούσαμε στο κέντρο.
16) Τα Σαββατοκύριακα παίρναμε τις μάσκες μας και τα βατραχοπέδιλά 

μας και *φευγόμασταν στην παραλία.
17) Έχει μεγάλη αυλή, όπου *διασκεδαζόταν πολύ χρόνο με τους φίλους 

μας…
18) Συχνά *φεύγοταν στο κέντρο και περπατόταν δίπλα στη θάλασσα.
Αυτή η μοροφολογικά λανθασμένη χρήση ίσως οφείλεται στη μη 

συστηματική παρουσίαση των ρηματικών τύπων στη διδασκαλία. Εφόσον είναι 
πολλοί οι ρηματικοί τύποι που διδάσκονται στα δύο εξάμηνα του πρώτου έτους, 
πιστεύουμε ότι πολλοί σπουδαστές δεν μπορούν να κατανοήσουν συστηματικά 
τη μορφολογία των ρημάτων στη νέα ελληνική γλώσσα. 

Συμπέρασματα
Στη μελέτη αυτή παρουσιάστηκε μία ανάλυση λαθών σε σχέση με τη 

χρήση της ρηματικής όψης από ξενόγλωσσους σπουδαστές του Α2 επιπέδου της 
ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι η ρηματική 
όψη είναι μια προβληματική κατηγορία για τον σπουδαστή της ελληνικής ως 
δεύτερης/ξένης γλώσσας, αν και υπάρχει η κατηγορία αυτή στη σερβική γλώσσα. 

Θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι η επιλογή της ρηματικής όψης 
δεν οφείλεται αποκλειστικά στο επίπεδο ελληνομάθειας των φοιτητών, διότι 
προηγούμενες μελέτες14 έχουν δείξει ότι τα πιο συχνα λάθη, ακόμη και στα 
υψηλά επίπεδα (Γ’ και Δ’), αφορούν τη χρήση συνοπτικών τύπων σε ρηματικούς 
τύπους με παρελθοντική και μελλοντική αναφορά. 

Ως προς το είδος των λαθών, παρατηρήθηκε υπεργενίκευση του συνοπτικού 
ρηματικού τύπου, κάτι που έχει εντοπιστεί και σε προηγούμενες μελέτες.15 Η 
υπεργενίκευση του συνοπτικού τύπου απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση με βάση 
μεταβλητές, όπως το ποιόν ενεργείας του ρήματος και την κωδικοποίηση της ρηματικής 
όψης στο σύστημα της μητρικής γλώσσας των μη φυσικών ομιλητών της ελληνικής.

Επίσης, οι περισσότερες υπεργενικεύσεις του συνοπτικού τύπου 
παρατηρήθηκαν σε περιβάλλοντα που δηλώνουν διάρκεια και επανάληψη, κάτι 
που υποδηλώνει ότι οι ομιλητές της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 
αντιμετωπίζουν προβλήματα ως προς την εκμάθηση του συγκεκριμένου 
χαρακτηριστικού της μη συνοπτικής όψης.

14 Παπαδοπούλου 2000.
15 Νατσόπουλος - Παναγοπούλου 1985. Βαλετόπουλος 2001.
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Το ζήτημα αυτό απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση σε μεγαλύτερο δείγμα 
και με τη χρήση πειραματικών δοκιμασιών. Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτό έχει 
προεκτάσεις στη διδασκαλία της ρηματικής όψης, καθώς διαφαίνεται η ανάγκη 
(α) να αποκτήσει ο σπουδαστής επίγνωση του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού 
της μη συνοπτικής ρηματικής όψης και (β) να εξασκηθεί στην αξιοποίηση 
πραγματολογικών στοιχείων και πληροφοριών από την ευρύτερη συνομιλία, 
προκειμένου να οδηγηθεί στην ορθή επιλογή της ρηματικής όψης.

Στο βασικό επίπεδο της ελληνομάθειας, αν και είναι πολύ δύσκολο, ο 
ρόλος του διδάσκοντα στην εκμάθηση της ρηματικής όψης είναι αποφασιστικός. 
Εκτός από τα επηρριματικά και τους σαφείς μορφολογικούς και συντακτικούς 
κανόνες για τη χρήση της ρηματικής όψης και των ρηματικών χρόνων όπου 
αυτή εκδηλώνεται, χρειάζεται να προσπαθήσει να εξηγήσει και τους βασικούς 
πραγματολογικούς κανόνες, συγκρίνοντας τη γλώσσα-στόχο με τη μητρική 
γλώσσα των φοιτητών. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω συγκριτικής ανάλυσης απλών 
μεταφράσεων από τη μια γλώσσα στην άλλη.
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ

Ο Βούλγαρος νεοελληνιστής Yordan Poromanski  
στον καθρέφτη της μετάφρασης

Velichka Simonova-Grozdeva1

Η λογοτεχνία και η τέχνη γενικά ως προϊόντα του πολιτισμού αποτελούν 
για τις έλληνο-βουλγαρικές επαφές εδώ και χρόνια έναν αναγνωρισμένο χώρο 
φιλικής συνάντησης και επικοινωνίας που γράφει τη δική του ιστορία. Η καλή αυτή 
πνευματική συναναστροφή οφείλεται αναμφίβολα και στο αμείωτο και μόνιμο 
ενδιαφέρον που υπήρχε πάντοτε για την εκμάθηση της γλώσσας της γειτονικής 
Ελλάδας. Η διατήρηση μίας μακρόχρονης παράδοσης της διδασκαλίας της 
Νεοελληνικής Γλώσσας, η οποία χρονολογείται από το 1812, έχει τις σύγχρονες 
της προεκτάσεις στην καθιέρωση και την επιτυχή αναπτυξιακή πορεία των 
Νεοελληνικών Σπουδών σε πέντε βουλγαρικά πανεπιστήμια2. Κατά συνέπεια 
διαμορφώνεται ένας συνεχώς διευρυνόμενος κύκλος Βουλγάρων νεοελληνιστών, 
οι οποίοι, ώντας κυρίως πανεπιστημιακοί καθηγητές Νεοελληνικής Γλώσσας 
και μεταφραστές, καταβάλλουν προσπάθειες για την περαιτέρω προώθηση 
της διαπολιτισμικής αλληλογνωριμίας. Στους δραστήριους τους εκπροσώπους 
συγκαταλέγεται και η χαρισματική προσωπικότητα του καθηγητή Νεοελληνικής 
Γλώσσας, του ποιητή και του μεταφραστή Yordan Poromanski. 

Μιλώντας προηγουμένως για τη διαδρομή της ζωής του φώτιζα κάποιες 
από τις αιτίες που τον ώθησαν να γράψει ποίηση και να μεταφράσει ποικιλόμορφα 
λογοτεχνικά κείμενα στα βουλγαρικά, στα ελληνικά και από τα γερμανικά. 
Ωστόσο, οφείλω να επαναλάβω τα βασικά από τα ήδη λεχθέντα. Το ποιητικό και 
το μεταφραστικό ενέργημα του νεοελληνιστή Yordan Poromanski έβγαινε από την 
βαθιά του πεποίθηση ότι η λογοτεχνία δεν χωρίζει τους ανθρώπους, αντιθέτως, 
τους παρέχει τη δυνατότητα διαλόγου και τους προσεγγίζει παρά τις γλωσσικές 
και πολιτισμικές τους διαφορές. Ο ίδιος συμμεριζόταν την άποψη του νομπελίστα 
λογοτεχνίας Μάριο Βάργκας Λιόσα ότι «η λογοτεχνία αποτελεί την πηγή, από 

1 Η Velichka Simonova-Grozdeva είναι Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Γλώσσας 
στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Φιλιππούπολης Βουλγαρίας. 

2 Βλ. Пороманска 2007, 136-139, 140-150, 151-158. 
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την οποία όλοι πίνουμε και από την οποία όλοι αντλούμε μοιρασμένα βιώματα – 
βιώνουμε από κοινού ένα πλήθος ζωών [...]» και με τον τρόπο αυτόν «καταργούμε 
τα σύνορα και μειώνουμε τις αποστάσεις που μας χωρίζουν [...]»3. Η εργογραφία 
του Yordan Poromanski μάς αποκαλύπτει αρκετά σαφώς την προσήλωσή του 
στην ιδέα μίας παγκοσμιοποίησης που όμως διατηρεί τις τοπικές πολιτισμικές 
ιδιομορφίες. Για αυτόν ακριβώς το λόγο αντιδρούσε σε όλα που θεωρούσε ότι 
βλάπτουν την καλή εικόνα της Βουλγαρίας και των Βαλκανίων. Εκείνο το αφανές 
νήμα, το οποίο το συνέδεε με την Ελλάδα, βασιζόταν στην αντίληψη για την 
βαλκανική κουλτούρα που ο καθηγητής Bogdan Bogdanov συλλαμβάνει ως 
συμπλήρωμα των εθνικών πολιτισμικών στοιχείων των λαών στη Βαλκανική 
Χερσόνησο και συνίσταται σε «μία συμβίωση στο παρελθόν και ταυτόχρονα, σε μία 
σύγχρονη προσπάθεια συμβίωσης»4. Στο περιγραμμένο πλαίσιο ο νεοελληνιστής 
Poromanski επιχειρούσε να γεφυρώσει Βουλγάρους και Έλληνες με τη βοήθεια 
του λόγου της ποίησης, της λογοτεχνικής μετάφρασης, ακόμη και της μουσικής. 

Μέσα από τις μέχρι τώρα παρατηρήσεις διαφαίνεται ήδη η πρόθεσή μας 
να σκιαγραφήσουμε την προσωπικότητα του Βουλγάρου νεοελληνιστή κατεξοχήν 
υπό το πρίσμα των μεταφράσεών του, αποδίδοντας και συμβολικό φόρο τιμής στον 
καλό φίλο και αείμνηστο μας συνάδελφο. Φρονούμε ότι η προσπάθειά μας θα δώσει 
απάντηση στην ρητορική ερώτηση που διατυπώθηκε από άλλο έναν μεταφραστή, 
τον Δημήτρη Τριανταφυλλίδη. Πρόκειται για τον βαθμό αλληλεπίδρασης μεταξύ 
του μεταφραστικού αποτελέσματος και της προσωπικότητας του μεταφραστή 
με τη «διαδρομή ζωής του, τα βιώματα και τις εμπειρίες του»5. Παρόλο που η 
ανακοίνωσή μας έχει ως κεντρικό άξονα την επισκόπηση του πολυμορφικού 
μεταφραστικού έργου του Y. Poromanski, θα θίξουμε επιπλέον μερικά 
χαρακτηριστικά σημεία του μεταφραστικού εγχειρήματος ως αποτελεσματικού 
διαγλωσσικού και διαπολιτισμικού διαύλου, καθώς και τις ιδιαιτερότητες της 
μετάφρασης λογοτεχνικών έργων. Φιλοδοξούμε να παρουσιάσουμε στο σύνολό 
τους, έστω και εν συντομία, τις μεταφράσεις ποιητικών και πεζογραφικών κειμένων 
της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας, τις οποίες έκανε ο Yordan Poromanski, 
υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη αδυναμία που είχε στη μετάφραση μελοποιημένης 
ποίησης και λοιπών στίχων τραγουδιών. Οι σκέψεις και οι υποθέσεις μας σχετικά 
με τις δικές του στρατηγικές για την απόδοση του πρωτότυπου κειμένου θα 
παρουσιάσουν μόνο μία πρωταρχική γενική εικόνα της μεταφραστικής του 
τεχνικής και των υιοθετημένων από τον ίδιο μεθόδων μετάφρασης. Δεν έχουμε 
σκοπό να προβούμε σε αναλύση και αξιολόγηση των μεταφρασμάτων, ούτε σε 
κάποια λεπτομερή θεωρητική προσέγγιση των ζητημάτων αυτών υπό το φως της 
επιστήμης της μεταφρασεολογίας. Ωστόσο, η προσοχή μας θα στραφεί σε όλα τα 
θέματα που προβάλλουν πτυχές της εκφραστικής του ιδιαιτερότητας και της 
3 Варгас Льоса, 15 (Στον ακαδημαϊκό του λόγο, κατά την τελετή απονομής του ακαδημαϊκού 

τίτλου του Επίτιμου διδάκτορα Honoris Causa στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας στις 18/05/2013 
[η μετάφραση δική μας]).

4 Προσβάσημο στη διεύθυνση: http://bogdanbogdanov.net/pdf/42.pdf.
5 Προσβάσημο στη διεύθυνση: http://samizdatproject.blogspot.bg/2011/09/blog-post_29.html.
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στάσης του ως μεταφραστή νεοελληνιστή και διαμεσολαβητή μεταξύ πολιτισμών 
με την ευρεία έννοια της λέξης. 

Μία πρώτη βασική σχετική παρατήρηση αφορά την πολιτισμική διάσταση 
της μετάφρασης. Όλο και περισσότεροι μεταφρασεολόγοι τονίζουν ρητά τη σχέση 
μεταξύ της μετάφρασης και του πολιτισμού. Ο Σίμος Γραμμενίδης επισημαίνει 
ότι «το ζήτημα της απόδοσης του Άλλου, αλλά και γενικότερα η διάδραση 
μεταξύ μετάφρασης και πολιτισμού, απασχολεί ιδιαιτέρως τη μεταφρασεολογική 
σκέψη»6, συνεχίζοντας ότι «αποτελεί πλέον κοινό τόπο η θέση ότι η μετάφραση 
συνιστά ένα αναμφισβήτητο μορφωτικό, παιδευτικό, πολιτικό και πολιτισμικό 
γεγονός. Πρόκειται για μία απαραίτητη δραστηριότητα, μέσα από την οποία ο 
άνθρωπος προσπαθεί να κατανοήσει, να συλλάβει ή να απολαύσει τη σκέψη και 
τον λόγο των συνανθρώπων του – συγχρόνων και παλαιοτέρων [...]». Ο ίδιος 
συγγραφέας χαρακτηρίζει το λόγο της μετάφρασης ως μέσο προσέγγισης του 
Άλλου, αλλά και επαναπροσέγγισης του Ίδιου, συνοψήζοντας παράλληλα δε 
τις απόψεις του Bernmann, Schä«ner & Herting, Ladmiral, Nord κ.ά., οι οποίοι 
συγκλίνουν στο ότι το φαινόμενο της μετάφρασης διαθέτει το πολιτισμικό 
του φορτίο7. Στη συνέχεια υποστηρίζει ότι τα μεταφράσματα «μεταφέροντας 
αλλότριες αξίες στα πάτρια εδάφη, ανοίγουν νέους ορίζοντες, διευρύνουν την 
αντίληψή μας για τον Κόσμο, επαναπροσδιορίζουν τα γνωστικά μας όρια [...]»8. 
Λόγω των πάμπολλων ορισμών, οι οποίοι εξετάζουν πολύπλευρα την έννοια του 
πολιτισμού, θεωρούμε τις προαναφερόμενες «αλλότριες αξίες» ως κατάλληλη 
και επαρκέστερη διατύπωση, η οποία καλύπτει πρακτικά την τυπική απαίτηση 
να αποσαφηνίσουμε το νόημα του όρου αυτού.   

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως το δημιουργικό κριτήριο του Y. Poromanski 
σχετικά με την επιλογή όλων των προς μετάφραση έργων βασίζεται στη 
συνειδητοποίηση του υπεύθυνου ρόλου του μεταφραστή ως διαμεσολαβητή 
μεταξύ των διάφορων γλωσσών και πολιτισμών. Ο ίδιος νιώθει τη μεταφραστική 
του εργασία σαν εσωτερική ανάγκη. Την ενασχόλησή του με την ελληνική 
γλώσσα θεωρεί δε προσήκον μέσο προς την προαγωγή της αλληλογνωριμίας 
μεταξύ του ελληνικού και του βουλγαρικού λαού που συμβάλλει στην απόρριψη 
παλαιών εθνικών στερεοτύπων. Με το άρθρο που τιτλοφορείται «Βαλκανόπαιδα 
ξεστραβωθείτε»9, δημοσιευμένο στην εφημερίδα Δημοσιογραφική το 1996, 
ο Poromanski ζητάει την αλληλοδημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών 
κέντρων στις βαλκανικές χώρες «ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσους 
θέλουν να μάθουν τη γλώσσα ενός γειτονικού λαού» και «να διευκολύνεται 
η επικοινωνία όχι μόνο στην κορυφή, μα και στη βάση των πληθυσμών [...]». 
6 Γραμμενίδης 2009, 11-12.
7 Γραμμενίδης 2009, 54-55.
8 Γραμμενίδης 2009, 57.
9 Поромански, 2012α, 52-54. [Επειδή στις περισσότερες ποιητικές συλλογές του Y. Poromanski 

δεν αναφέρεται το έτος έκδοσής τους, για λόγους σαφήνειας των παραπομπών, στις υποσελίδιες 
μας σημειώσεις και στη Βιβλιογραφία χρησιμοποιούμε σαν υποτιθέμενη ημερομηνία εκείνη του 
αυτογράφου του]. 
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Την ίδια την επιλογή των κειμένων αφετηρίας ο νεοελληνιστής αιτιολογεί 
λέγοντας πως «αποτελούν μεταφράσεις έργων αγαπημένων μου λογοτεχνών 
και ακριβώς εκείνων που μου έχουν αρέσει ιδιαίτερα ή με έχουν συγκινήσει»10. 
Δεν διστάζει να ομολογήσει και το εξής: «Τόλμησα να γράφω στα ελληνικά ή 
συγκεκριμένα να μεταφράζω δικά μου έργα. Αφού γνωρίζω τους πολιτισμικούς 
ενδείκτες11 αυτής της χώρας, θεωρώ ότι με τον καλύτερο τρόπο οι ίδιοι θα 
μπορούσαν να αποδοθούν στη δική της γλώσσα»12. Οι προτιμήσεις ως προς 
τους στίχους των τραγουδιών που μετέφρασε στα βουλγαρικά, πάλι σύμφωνα με 
τον νεοελληνιστή, «ακολουθούν την ίδια λογική» και προκύπτουν από την επί 
χρόνια συνεργασία του με τη μαντολινάτα του μορφωτικού συλλόγου «Ισκρά», 
της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος και μέλος της Επιτροπείας 13.

Σ’ ενα ακόμη σημείο θα θέλαμε να σταθούμε για λίγο πριν εστιάσουμε 
την προσοχή μας στα λογοτεχνικά μεταφράσματα του Yordan Poromanski. 
Πρόκειται για εκείνη την πτυχή του ποιητικού του κόσμου, η οποία αντλούσε 
διαρκώς έμπνευση από την Ελλάδα και το ελληνικό γίγνεσθαι, ώστε να την 
μεταμορφώσει σε πρωτότυπα έργα στη μητρική του γλώσσα. Ανάμεσα σε 
αυτά συγκαταλέγονται οι μαντινάδες «Ο Μαραθωνοδρόμος»14 (κατά ιδέα του 
φιλολόγου και λογοτέχνη Ιωάννη Μενούνου) και άλλη μία, εμπνευσμένη από τη 
«Λωξάντρα» της Μαρίας Ιορδανίδου15. Από τα ταξίδια του στα ελληνικά νησιά 
γεννήθηκαν ποιήματα αφιερωμένα στις ομορφιές του Αιγαίου, της Αμοργού, της 
Μήλου, της Σύρου και της Αίγηνας.16 Σε άλλα ο ποιητής θυμάται την Ακρόπολη, 
τους αρχαίους Έλληνες σοφούς, τα κυπαρίσσια, αλλά μας περιγράφει και την 
αλλαγμένη Αθήνα της κρίσης. Τη συζήτηση με τον αναγνώστη για τα πολιτικά 
δρώμενα της σύγχρονης Ελλάδας, πάντοτε στο πνεύμα της κριτικής και της 
σάτιρας, ο Poromanski τη συνεχίζει και στα επιγράμματά του17.

Αναφερθήκαμε μέχρι τώρα σε κάποια χαρακτηριστικά που καθορίζουν 
ένα μέρος της δημιουργικής συμπεριφοράς του Βουλγάρου νεοελληνιστή. Στα 
πλαίσια αυτής της δημιουργηκότητας η μεταφραστική του συμπεριφορά είναι 
φανερή στα μεταφρασμένα από τον ίδιο ποιήματα των Μιλτιάδη Μαλακάση, 
Γιώργου Σεφέρη, Γιάννη Ρίτσου, Κώστα Βάρναλη και Νάσου Βαγενά, αφενός, 
και στις μεταφραστικές του προσεγγίσεις πεζογραφικών κειμένων των Θανάση 
Βαλτινού και Ηλία Παπαδημητρακοπούλου, αφετέρου. 

Εδώ δύο σημεία χρειάζονται μία σύντομη διασάφηση. Πρώτον, σε τι 
έγκειται η δυσκολία της λογοτεχνικής μετάφρασης και δεύτερον, γιατί η 
10 Поромански 2009, 5. [Н μετάφραση δική μας].
11 Ο όρος προτάθηκε από τον Σίμο Γραμμενίδη. Βλ. Γραμμενίδης 2009, 107. 
12 Поромански 2012β, 4. [Η μετάφραση δική μας].
13 Για την ποίηση και την μεταφραστική δραστηριότητα του νεοελληνιστή Y. Poromanski 

έγινε αναφορά στην εκπομπή της Ελληνικής υπηρεσίας της Εθνικής Βουλγαρικής 
Ραδιοφωνίας στις 09/11/2008. 

14 Поромански 2012α, 28.
15 Поромански 2012α, 31.
16 Поромански 2012β, 30-33˙ Поромански 2014, 23-26.
17 Поромански 2013α, 42.
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μετάφραση της ποίησης θεωρείται πιο προβληματικό εγχείρημα από την απόδοση 
πεζών λογοτεχνικών κειμένων. Μεταφρασεολόγοι και έμπειροι μεταφραστές 
συγκλίνουν στην άποψη ότι η λογοτεχνική μετάφραση αποβλέπει στο να 
μεταφέρει στην γλώσσα-στόχο όλο το συναισθηματικό πλούτο του πρωτότυπου 
κειμένου ενώ αποκωδικοποιεί τη γλώσσα του συγγραφέα. Μιλώντας για την 
μετάφραση πεζογραφίας ο Β. Κουτσιβήτης επισημαίνει ότι τα βασικά προς επίλυση 
προβλήματα του μεταφραστή «συναρτώνται με τη γλώσσα του συγγραφέα, το 
ύφος του και τα πραγματολογικά στοιχεία του έργου»18. O Connolly υποστηρίζει 
πως «η μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων είναι την ίδια στιγμή ερμηνεία και 
δημιουργία μαζί»19. Κατά τον Ν. Βαγενά: «Το καθήκον λοιπόν του μεταφραστή 
είναι να μεταφέρει ένα ξένο ποίημα στη γλώσσα του παραμένοντας πιστός 
στο συγκινησιακό του νόημα. Να αναπαράγει δηλαδή όχι μόνο τη σκέψη αλλά 
και το αίσθημα», «...η μετάφραση [ποίησης] είναι η συνάντηση δύο ρυθμών, ο 
συντονισμός τους. Όσο πιο πετυχημένος είναι αυτός ο συντονισμός τόσο πιο 
πιστή θα είναι μιά μετάφραση»20. Πάλι εκεί ο Βαγενάς αναφέρει ότι η μετάφραση 
της ποίησης είναι «μία ανα-δημιουργία˙ ακριβέστερα, η δημιουργία, με τα υλικά 
της γλώσσας του μεταφραστή, ενός ποιητικού σώματος νέου: ενός σώματος 
αντίστοιχου (αφού δεν μπορεί να είναι το ίδιο), ισόβαρου και ομοιότονου με το 
σώμα του πρωτότυπου». Οι θεωρητικές αυτές συλλήψεις γύρω από τη μετάφραση 
λογοτεχνικών έργων θα θέλαμε να διευρύνουμε με μερικές ακόμη παρατηρήσεις. 
Στο πλαίσιο της απόδοσης ποιημάτων πιστεύουμε ότι αν ο μεταφραστής είναι και 
ο ίδιος ποιητής, το γεγονός αυτό μπορεί να επιδράσει ενδεικτικά το στάδιο, το 
οποίο ο Bly ονομάζει «ήχο της φράσης»21, δηλαδή, αν ηχεί σωστά το μετάφρασμα. 
Ωστόσo δεν το θεωρούμε έναν κανόνα υποχρεωτικό. Το άλλο που συμβάλλει 
οριστικά, κατά τη γνώμη μας, στην επιτυχή ολοκλήρωση ενός λογοτεχνικού 
μεταφράσματος, είναι εκείνη η εσωτερική επαφή μεταξύ του συγγραφέα και του 
μεταφραστή, που αποκαλούν «πνευματική και ψυχική συγγένεια»22. 

Αναφέραμε ενδεικτικά τις βασικότερες ιδιαιτερότητες της τέχνης της 
λογοτεχνικής μετάφρασης και να δουμε πώς νοούνται και αποκρυπτογραφούνται 
τα μηνύματα και οι προθέσεις των Ελλήνων ποιητών από τον Yordan Poromanski.

Ο λυρικός Μιλτιάδης Μαλακάσης είναι μερικώς γνωστός στο βουλγαρικό 
αναγνωστικό κοινό. Η μετάφραση του ποιήματος «Το δάσος» που μας 
προσφέρει ο Βούλγαρος νεοελληνιστής πρωτοπαρουσιάζει στα βουλγαρικά ένα 
κείμενο «του θρήνου και της νοσταλγίας για όλες τις κουρσεμένες ομορφιές, όχι 
μόνο στο φυσικό, αλλά και στον ψυχικό και τον ηθικό μας κόσμο», σύμφωνα 
με τα λόγια του Σπύρου Μελά.23. Όσοι γνωρίζουν το συναισθηματικό κόσμο 
18 Κουτσιβίτης 1994, 168.
19 Προσβάσημο στη διεύθυνση: http://www.greek-language.g...re_translation/01_conolly.html.
20 Βαγενάς 1989, 18-21 (παράθεμα από τον Κουτσιβήτη 1994, 162-163).
21 Παράθεμα από τον Connoly, στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση. 
22 Κουτσιβίτης 1994, 167.
23 Προσβάσημο στη διεύθυνση: http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/miltiadhs_malakashs_

poems.htm.
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του Poromanski θα διέκριναν την προαναφερόμενη πνευματική σχέση ανάμεσα 
στον ποιητή και στο μεταφραστή. Άλλο ένα χαρακτηριστικό είναι η προτίμηση 
του Poromanski στους στίχους με ομοιοκαταληξίες, τόσο στην ανεξάρτητη του 
δημιουργία, όσο και στις μεταφράσεις του. Ας μη ξεχνάμε ότι η διατήρηση της 
ομοιοκαταληξίας και του εσωτερικού ρυθμού στη γλώσσα-στόχο ανήκουν στις 
μεγαλύτερες προκλήσεις του μεταφραστικού ενεργήματος. Η προσπάθεια του 
Υ. Poromanski να διασώσει την ομοιοκαταληξία είναι κάτι που κάνει το ύφος του 
αναγνωρίσιμο εκεί πού άλλοι μεταφραστές την παραιτούνται. Φαίνονται και 
αρκετές μεταφραστικές παρεμβάσεις, αν επιχειρήσουμε μία τυχόν συγκριτική 
παρουσίαση των δύο κειμένων, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο Poromanski 
προσπαθεί να μείνει πιστός προς το πρωτότυπο, αποδίδοντας το συνολικό 
πνεύμα του ποιήματος και όχι όλες του τις λέξεις.   

Μιλτιάδης Μαλακάσης 
Το δάσος
Μετάφραση: Yordan Poromanski

Гората24

Милтиадис Малакасис

Гората що боготвориш
и дето си й верен,
сега я бързо забрави
ти, пътнико вечерен!

Таз заран я изсякоха
безмилостни аскери,
там пътища прекараха,
виж, пътнико вечерен.

Онази, тежката въздишка,
достигаща сърцето ти,
не ще усетиш вече ти
и тя заглъхна някъде.

Отнесоха я със широки,
сякаш подплашени крила,
сега за нея вече плачат
птиците жално през нощта.

А нещо, дето стенеше,
24 Поромански 2013β, 5-6.
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като с човешки глас,
сега и то немееше
във утринния мраз.

А тихото й пеене
дето се носеше из пътя,
към магически вселени,
що няма вече да се сбъднат.

А арфата със своя звук,
що сладко те омайва
не ще да чуваш вече тук,
тя нейде се потайва.

Няма ръце девически
да галят нежни струни,
мелодии космически,
омайващи слуха ни.

Дърветата превърнати
в легла на мъртъвци, 
но, пътнико вечерен, ти
ги виж като светци.

Гората, що боготвориш
и дето си й верен,
сега я бързо забрави,
ти, пътнико вечерен.

Το συναισθηματικό βίωμα, όπως αναφέραμε ήδη, πάντα αποτελεί για τον 
μεταφραστή Y. Poromanski το εξέχον κριτήριο στην επιλογή των ποιημάτων-πηγή. 
Αυτή η ιδιαιτερότητα τον ωθεί να αποδίδει είτε ακόμη άγνωστα για τον Βούλγαρο 
αναγνώστη ποιητικά κείμενα, είτε ήδη μεταφρασθέντα, προσφέροντας και τη δική 
του μεταφραστική οπτική25. Στην πρώτη ομάδα ανήκουν δύο άσματα από τον 
Επιτάφιο του Γ. Ρίτσου, το Παντούμ του Γ. Σεφέρη και τα Παθήματα του Νεαρού 
Γκαίτε του Νάσου Βαγενά. Δυστυχώς, λόγω έλλειψης επαρκών πληροφοριών, δεν 
μπορέσαμε να διαπιστώσουμε με απόλυτη ακρίβεια αν τα αναφερόμενα άσματα του 
Επιταφίου του Ρίτσου και το Παντούμ το Σεφέρη υπάρχουν μόνο στην μετάφραση 
του Poromanski. Εν πάση περιπτώσει δικαιολογημένη είναι τόσο η μετάφραση, όσο 
25 Ως απαιτούμενες προϋποθέσεις για κάθε αναμετάφραση η Μαρία Παπαδήμα αναφέρει τη 

συνέπεια και την επάρκεια [εκ μέρους του μεταφραστή]. Το σχετικό άρθρο προσβάσημο στη 
http://www.kathimerini.gr/375552/article/politismos/arxeio-politismoy/enas-akomh-anarxikos-
trapeziths-toy-pessoa). 
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και η αναμετάφραση επειδή πρόκειται για σπουδαία λογοτεχνικά έργα μεγάλων 
Ελλήνων ποιητών που εμπλουτίζουν το βουλγαρικό λογοτεχνικό τοπίο. Σχετικά με 
τη μέθοδο προσέγγισης του πρωτότυπου κειμένου πρέπει να σημειώσουμε ότι σε 
γενικές γραμμές ο μεταφραστής προσπαθεί να παραμένει κοντά στο πρωτότυπο 
οπότε το επιτρέπουν τα συμφραζόμενα. Στην αντίθετη περίπτωση εκμεταλλεύεται 
συνδημιουργικά όλα τα δομικά στοιχεία και την πρόθεση του συγγραφέα. Το ίδιο 
ισχύει και για τα μεταφράσματα των πεζών κειμένων που έκανε.

          Γιάννης Ρίτσος 
          Επιτάφιος 
Μετάφραση: Yordan Poromanski
           
           Епитафии26

          Янис Рицос
                 І
Сине мой, рожбице моя, мой трепет на душата,
птиченце в бедния ми двор, цвете на самотата.

Къде отлитна, мое птиче, защо ме изостави
и славея във клетката му без вода остави?

Угаснаха очите ти, не виждаш ти плача ми
не се помръдваш и не чуваш горчивите ми думи.

Къде отлитна, мое птиче, защо ме изостави
и славея във клетката му без вода остави?

                 VІ
Стоеше до прозореца и с рамене си мощни
закриваше ти входа ни и лодките среднощни.

И сянката ти, ангел мой, изпълваше стените
и през салкъма гледахме луната и звездите.

Прозорецът ни гледаше към цялата вселена
и раят се показваше във приказна премяна.

И ти стоеше с поглед чист, към залеза унесен
като кормчия корабен във приказната есен.

И в синкавата хладина с моряшкото „ея-леса”,
пътувахме със кораба в пространствата небесни.

Но рулят се пречупи в миг и корабът потъна
и аз се рея в самота, в дълбоко морско дъно.

26 Поромански 2011, 21.
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Γιώργος Σεφέρης 
Παντούμ
Μετάφραση: Yordan Poromanski

Всеобхватно27

Георгиос Сеферис

Звездите крепят свойто вечно творение,
в моретата кораби пръскат зарите,
душа наранена, що чезнеш в смирение,
спаси ме от тъмния кръг на бедите.

В моретата кораби пръскат зарите,
нощите се свиват, мълчат отчуждени,
кажи ми канона най-строго зачитан,
душа наранена, що чезнеш в смирение.

Нощите се свиват, мълчат отчуждени, 
във черна коприна зарите помръкват,
какво ми остава, какво ми отнемаш,
на бойните кули гърмът щам заглъхне.

Във черна коприна зарите помръкват,
и чуват се само камбани тревожни,
на бойните кули гърмът щом заглъхне,
мечтата не може сълза да пророни.

И чуват се само камбани тревожни,
метални езици на пъклена болка,
мечтата не може сълза да пророни,
душата във унес и трепет се моли.

Метални езици на пъклена болка,
разпъват мига с остриета горещи,
душата във унес и трепет се моли,
стон, гърчене змийско в тълпата усещаш.

Разпъват мига с остриета горещи,
какво да очакваш, освен пустотата,
стон, гърчене змийско в тълпата усещаш,
ни ангел, ни Господ, ни вик в тишината,
звездите крепят свойто вечно творение.

27 Поромански 2009, 28-29.
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Νάσος Βαγενάς 
Τα Παθήματα Του Νεαρού Γκαίτε 
Μετάφραση: Yordan Poromanski

Страданията на младия Гьоте28

Насос Вагенас

Тичайки да стигна мойте небеса,
се спънах и си разкървавих носа,
стремейки се да стигна върховете
отучих се да плувам, представете си!

И вместо да ме радва незначимото
аз удрях по камбаните неистово,
заплеснах се по романтичното,
изгубих даже и значимото.

Сега опипвам се с ръце пречупени
празнотата във лицето си безчувствено.
Във огледалото си Вертер виждам
/естествено без травмата всевишна/.

Μη φοβούμενος να αναθεωρήσει κάποια προηγούμενη μετάφραση 
αγαπημένων του έργων ο Poromanski προβαίνει στην αναμετάφραση της 
«Άρνησης» του Γ. Σεφέρη και του «Χορού των Σεραφείμ» του Κώστα Βάρναλη. 
Προς αυτή την κατεύθυνση σκεπτόµενοι θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε 
την αναμεταφραστική του προσπάθεια σαν επιβεβαίωση της θεωρίας του 
Μπένγιαμιν για την «αποστολή του μεταφραστή», ο οποίος μέσω της δουλειάς 
του έχει το καθήκον να ανανεώνει διαρκώς τη ζωή του πρωτοτύπου29. Εκτός 
από το γεγονός ότι η απόδοση του Poromanski αποτελεί την τρίτη κατά σειρά 
ερμηνεία στα βουλγαρικά του ποιητικού κειμένου του Σεφέρη και τη δεύτερη 
του Βάρναλη αναλόγως30, αξιοσημείωτο είναι ότι πρόκειται για μελοποιημένα 
ελληνικά ποιήματα31. Το τραγούδι «Άρνηση» ή «Στο περιγιάλι το κρυφό» είναι 
ένα από τα πιο αξιαγάπητα τραγούδια στην Ελλάδα που μελοποιήθηκε από τον 
Μίκη Θεοδωράκη το 1962.    

28 Поромански 2009, 31.
29 Μπένιαμιν 2014, 27. 
30 Σεφέρης 1997, 243. Η πρώτη μετάφραση του ποιήματος ανήκει στον Στέφαν Γκέτσεβ και 

δημοσιεύθηκε το 1997 στον Α΄ τόμο της ανθολογίας Σύγχρονης ελληνικής ποίησης. Στη 
συνέχεια μεταφράστηκε και από την Ιρένα Πετρόβα. 

31 Γιώργος Φουντούλης - Κ. Βάρναλης, «Ο Χορός των Σεραφείμ, Ποίηση: Κ. Βάρναλης, Μουσική 
- Κιθάρα: Γιώργος Φουντούλης, Τραγούδι: Μαρίνα Βολουδάκη, www.youtube.com/watch?v=-
_5QvYflOBQ.
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Γιώργος Σεφέρης 
Άρνηση
Μετάφραση: Yordan Poromanski

Отричане32

Георгиос Сеферис

Край залива в скалите скрит,
бял като гълъбица,
жадувахме за грам водица,
морето беше с вкус горчив.

И върху пясъка златист
пишехме твойто име,
а буквите се бавно смиваха
с лъхá на бриза поривист.

С какво сърце и с колко дух,
със страст и с остра болка
живота пропиляхме, жалко,
и заменихме го със друг.

Κώστας Βάρναλης 
Ο Χορός των Σεραφείμ 
Μετάφραση: Yordan Poromanski

Танцът на Серафимите33

Костас Варналис

Кънтящи птичи хорове
и светлини в просторите,
на вечна младост дарове,
безсмъртност на природата.
Сред митове израствахме,
сред криновете, розите
и пеехме захласнати
във църквите, и в чертозите.
Стрела отровна, смъртен вик,
пронизаха телата ни 
и огънят божествен в миг
угасна във сърцата ни

32 Поромански 2009, 27.
33 Поромански 2009, 30.
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и безутешният ни плач
пресушил е очите ни
и слънцето потъна в здрач,
замръзнаха душите ни.
Човече божий, дар свещен
цветисто сътворение,
висиш на кръстна осквернен,
ти, приказно видение,
като слепци изгубени
се блъскахме във вихрите,
подобно ято гълъби
сред гръмове нестихващи,
въз теб се сринахме за миг
обагрени във кръв и пръст.
Без полза бяха слово, стих
и гибелта на онзи кръст.

Έγινε ήδη λόγος για την ιδιαίτερη αδυναμία του Βουλγάρου νεοελληνιστή 
Y. Poromanski στη μουσική. Οι παρακάτω μεταφράσεις είναι η πιο πειστική 
απόδειξη αυτής της υπόθεσης. Το αισιόδοξο τραγούδι του Γιάννη Πάριου σε 
στίχους και μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη «Καλημέρα, τι κάνεις» (1992) 
και το συγκινητικό «Φτάνει που κλαίμε» (1999) σε στίχους της Ελένης Ζιώγα, 
μουσική του Αντώνη Μιτζέλου και σε ερμηνεία του Γιάννη Κότσιρα αγαπήθηκαν 
και τραγουδήθηκαν στη Βουλγαρία χάρη στη μετάφραση του Poromanski. 
Όσον αφορά τις μεταφραστικές του στρατηγικές, από την άποψη του σκοπού 
της απόδοσης, θα επισημάνουμε ότι ο μεταφραστής επιτρέπει στον εαυτό του 
μεγαλύτερη ελευθερία στην ερμηνεία και την εύρεση ισοδυναμιών, σεβόμενος 
όμως πάντοτε τη βασική διάθεση και την ιδέα του κειμένου.   

Καλημέρα, τι κάνεις 
Μετάφραση: Yordan Poromanski

Добър ден34

Добър ден, моя радост,
бъди все тъй добра
и когато си с мене
или пък си сама.
Нека всяка минута
с радост те дари,
добър ден, моя радост,
мое щастие си ти.

34 Поромански 2009, 33.
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Добър ден, моя радост,
бъди все тъй добра,
да не губиш куража,
вдигай гордо глава,
добър ден, моя радост,
добър ден и помни,
само тебе обичам,
мое щастие си ти.

Добър ден, моя радост,
бъди все тъй добра
и когато си мислиш,
че си в страшна беда,
нещо все ще се случи
и ще се промени,
добър ден, моя радост,
мое щастие си ти.

Φτάνει που κλαίμε 
Μετάφραση: Yordan Poromanski

Идват минути35

Идват минути,
когато се страхувам,
в треска бълнувам
и всичко ме боли.
В тези минути
знай и помни го,
бъди до мене,
щом долетят
бъди до мене,
до мене всеки път.
Да ме прегръщаш,
да сещам твоя дъх,
да чезна в твоя свят,
да ме въздигаш,
да ме приспиваш,
да чувам твоя глас,
да бдиш на моя сън,
както и аз.

35 Поромански 2009, 34. 
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Идват минути,
когато сме раними
и черни мисли
душите ни гнетят,
в тези минути
страдаме двама,
вина не търсим
във този час,
стига ни само,
че пак сме ти и аз.

Ο Poromanski ασχολήθηκε αρκετά και με την απόδοση λαϊκών τραγουδιών 
στις δύο γλώσσες προσπαθώντας να πετύχει μία αμοιβαία ολοκληρωμένη 
πρόσβαση στο παραδοσιακό τραγούδι του Άλλου. Με βάση τις σκέψεις αυτές 
μετέφρασε τους αρχικούς στίχους από «Το καημένο» του Ζαχαρία Παπαντωνίου, 
στο οποίο έβαλε στα βουλγαρικά τον ενδεικτικό τίτλο «Γαϊδούρι». Απέδωσε επίσης 
δύο βουλγαρικά λαϊκά τραγούδια, το ένα υπό τον ελληνικό τίτλο «Κορίτσι μικρέ 
διάβολε» και το άλλο υπό τον τίτλο «Γαρίφαλο». Τέλος, ανάμεσα στις μεταφράσεις 
τραγουδιών βρίσκουμε και το «Ξημερώνει» γνωστό ως «Το σύννεφο έφερε βροχή» 
του Μάνου Χατζιδάκι, σε στίχους Βαγγέλη Γκούφα36. Θα υπογραμμίσουμε και εδώ 
την επιθυμία του μεταφραστή να προσαρμόσει το κείμενο-στόχο σε έναν κόσμο 
οικείο για τον Βούλγαρο και τον Έλληνα αναγνώστη αναλόγως. 

Ζαχαρίας Παπαντωνίου 
Ο καημένος
Μετάφραση: Yordan Poromanski

Магаре37 

Във ливадата забравен
Марко кротко си пасеше
нищо друго той не щеше
сиромахът.

Сладко хрупаше тревата
и щастлив бе той безмерно
всичко бе му точно, верно
сиромахът.

Карамфило
Μετάφραση: Yordan Poromanski

36 Πρώτη εκτέλεση: Αλίκη Βουγιουκλάκη («Η Λίζα και η Άλλη», 1962).
37 Поромански 2009, 32.
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Γαρίφαλο38

Γαρίφαλο δεν κρατάς, κόρη,
γαρίφαλο δεν κρατάς,
γαρίφαλο δεν κρατάς, κόρη,
γαρίφαλο μοσχοβολάς.
Οι φίλες σου κράταγαν, κόρη,
οι φίλες σου κράταγαν,
οι φίλες σου κράταγαν, κόρη,
μα δεν μοσχοβολούσαν.

Момиче малък дяволе
Μετάφραση: Yordan Poromanski

Κορίτσι μικρέ διάβολε39

Κορίτσι μικρέ διάβολε,
κορίτσι μικρέ διάβολε,
μη μου περνάς απ’ την αυλή
και μη μου φέρνεις μπελάδες.

Τους έχω κόρη αρκετούς
τους έχω κόρη αρκετούς
και δεν χωράνε άλλοι πια
και δεν χωράνε άλλοι πια.

Ξημερώνει (Το σύννεφο έφερε βροχή)
Μετάφραση: Yordan Poromanski

Разсъмва се40

В небето облак долетя,
затъмни ясната зора 
и пороен дъжд захвана,
от Балкана, от Балкана.

Юнак от дъжд не се бои,
небе, ти негов дом бъди.
Със торбичката на рамо
ходи само, ходи само.

38 Поромански 2009, 35.
39 Поромански 2009, 37.
40 Поромански 2009, 36.
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Την 01/11/2008 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Σόφιας παρουσιάστηκαν 
δύο σύγχρονα πεζά λογοτεχνικά κείμενα, στην μετάφραση των οποίων 
συμμετείχε ο Βούλγαρος νεοελληνιστής Yordan Poromanski. Συγκεκριμένα 
πρόκειται για το έργο του Θανάση Βαλτινού «Φτερά μπεκάτσας»41 και για 
τη συλλογή διηγημάτων του Ηλία Παπαδημητρακοπούλου «Ο οβολός και 
άλλα διηγήματα»42. Η απόδοση του βιβλίου του Βαλτινού πραγματοποιήθηκε 
το 2005 στα παλαίσια ενός φοιτητηκού πρότζεκτ του Νέου Βουλγαρικού 
Πανεπιστήμιου της Σόφιας με υπεύθυνο καθηγητή τον Y. Poromanski. Η 
Εκατερίνα Γκριγκόροβα, εκπαιδευτικός νεοελληνικής γλώσσας, προλογίζοντας 
το βιβλίο κρίνει επιτυχές το εγχείρημα μετάφρασης των τεσσάρων τεταρτοετών 
φοιτητών και υπογραμμίζει τις δυσκολίες αποκωδικοποίησης της γλώσσας του 
πρωτότυπου κειμένου, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην αργκό43. 

       
Στον πρόλογο της δίγλωσσης έκδοσης «Ο οβολός και άλλα διηγήματα» ο 

Poromanski όντας μεταφραστής του έργου τονίζει ότι η κατοπτρική παρουσίαση 
του κειμένου αφετηρίας στην ελληνική γλώσσα και του μεταφράσματος στη 
βουλγαρική γλώσσα παρέχει την ευκαιρία να χρησιμοποιηθεί το βιβλίο και ως 
εγχειρίδιο συγκριτικής ανάλυσης, χρήσιμο στη διδακτική της μετάφρασης. Θα 
πρέπει να σημειώσουμε ότι για τον εκπαιδευτικό Poromanski η λογοτεχνική 
μεταφραστική προσπάθεια είχε ως επικουρικό στόχο να μυηθούν οι φοιτητές 
του στην υψηλή και απαιτητική τέχνη της λογοτεχνικής μετάφρασης και να 
προσεγγίσουν την ελληνική γλώσσα, κοινωνία και πολιτισμό από άλλη πλευρά. 
Στο ίδιο του ποίημα «Η μετάφραση»44 ο Βούλγαρος νεοελληνιστής εκφράζει 
έμμετρα τα γλυκόπικρα συναισθήματα που βιώνει ως μεταφραστής ποίησης: 
τις ασύγκριτες στιγμές πρωταρχικής έξαρσης και φόβων στην ανεύρεση 
των ισοδυναμιών, την εγκλωβισμένη έμπνευση και τα δεσμά των λέξεων της 
ξένης γλώσσας, το διαρκές παίδεμα, αλλά και τη μεγάλη ευχαρίστηση μίας 
πετυχημένης μετάφρασης. 
41 Η βουλγαρική έκδοση έχει τα ως εξής στοιχεία: Танасис Валтинос, „Крила на бекас”, Изд. 

НБУ 2005.
42 Η βουλγαρική έκδοση έχει τα ως εξής στοιχεία: Илиас Пападимитракопулос, „Лептата и 

други разкази”, Изд. „Световит” 2007. 
43 Валтинос 2005, 4-5.
44 Поромански 2013β, 9. [Η μετάφραση δική μας]. 
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Πριν κλείσουμε την παρουσίαση της προσωπικότητας του μεταφραστή 
Yordan Poromanski οφείλουμε να υπογραμμίσουμε πως το μεταφραστικό του 
έργο είναι μεν αναμφισβήτητη προσφορά στην πλούσια παράδοση μετάφρασης 
Ελλήνων λογοτεχνών στη Βουλγαρία, αποτελεί δε ένα είδος εκφραστικού 
κώδικα του ανεξάρτητου του πνεύματος και του εύρους της κοσμοθεωρίας 
του. Ο Βούλγαρος νεοελληνιστής αξιοποίησε δημιουργικά την περιέργειά του 
προς την λογοτεχνική γενικά μετάφραση, που στην ουσία ισοδυναμούσε με το 
ενδιαφέρον προς το φαινόμενο των ανθρώπινων γλωσσών και ως εκ τούτου 
προς τους ομιλούντες την ανάλογη γλώσσα. Με άλλα λόγια, στα πλαίσια του 
διαλογικού μεταφραστικού ενεργήματος ο Poromanski έβρισκε το κουράγιο και 
προσπαθούσε να γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του, ενώ ερμήνευε, παρουσίαζε 
και επικοινωνούσε με όλο το σύμπαν του Έλληνα.
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Το άμεσο και το μεταφραστικό δάνειο στη 
ρουμανική νομική ορολογία – η επιρροή  

της ελληνικής γλώσσας –

Diana Cărburean1 

Εισαγωγή
Στα συμφραζόμενα της κοινής ιστορίας μέχρι το 1821 και της γεωγραφικής 

εγγύτητας, οι ρουμανο-ελληνικές σχέσεις χάνονται στα βάθη της αρχαιότητας και 
άκμασαν κατά την περίοδο του Φαναριώτικου Καθεστώτος (1711 / 1716 – 1821) 
στις Παραδουνάβιες Χώρες. Αυτή η ιστορική πραγματικότητα αντανακλάται και στη 
ρουμανική γλώσσα, στο υπόστρωμα της οποίας αφέθηκαν ίχνη της ελληνικής γλώσσας. 

Είμαστε της απόψεως ότι χάρη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
(συντηρητικότητα του συντακτικού και καινοτομία του λεξιλογίου), το νομικό πεδίο 
είναι το πιο πρόσφορο για την αξιολόγηση του ποσοστού των ξένων επιρροών στη 
ρουμανική νομική και διοικητική ορολογία. Επίσης, το νομικό ύφος χαρακτηρίζεται 
από το συνδυασμό των λαϊκών και αρχαϊζουσών δομών με τις λόγιες διατυπώσεις2. 
Από την ετυμολογική ανάλυση των άμεσων και των μεταφραστικών δανείων 
ελληνικής προέλευσης που διείσδυσαν στη ρουμανική γλώσσα, οι γλωσσολόγοι 
διακρίνουν δύο τρόπους γλωσσολογικής επιρροής εκ μέρους της ελληνικής γλώσσας, 
έναν έμμεσο (μέσω της λατινικής, της παλαιάς εκκλησιαστικής σλαβονικής, της 
βουλγαρικής) κι έναν απευθείας (στην αρχαιότητα, κατά την περίοδο της Βυζαντινής 
κατοχής στη Δοβρουτσά – 971-1185, και από το τέλος του 15ου αιώνα με ακμή την 
περίοδο των Φαναριώτικων Ηγεμονιών). 

Η περίοδος που έχουμε υπ’ όψιν είναι εξαιρετικής σημασίας τόσο για τους 
ιστορικούς, τους θεωρητικούς του Δικαίου όσο και για τους γλωσσολόγους. Από 
ιστορικο-κοινωνική άποψη είναι μία περίοδος μετάβασης των Παραδουνάβιων 
Χωρών από μία κοινωνία μεσαιωνικού τύπου σε μία κοινωνία σύγχρονου τύπου. 
Είναι η περίοδος κατά την οποία υπό την επιρροή του Διαφωτισμού ιδρύονται 
οι θεσμοί της σύγχρονής κοινωνίας και δημιουργείται το αστικό στρώμα. 
Ταυτόχρονα, στη σκηνή της ιστορίας η εξουσία στην περιοχή φιλονικείται από 
1 Diana Cărburean, Υποψήφια Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, Σχολή Γραμμάτων, 

Τμήμα Γλωσσολογίας, diana.carburean@yahoo.ro 
2 Saramandu 1986, 9.
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τη Ρωσία, την Αυστρία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όλα αυτά τα στοιχεία 
σχηματίζουν τον εξωγλωσσικό παράγοντα που αντανακλάται στη γλώσσα. Η 
ρουμανική πρότυπη γλώσσα (limba română literară) βρίσκεται κι αυτή σε περίοδο 
μετάβασης (1780-1836) από την παλιά μορφή της (1532-1780) στη σύγχρονη 
(1836-19603), με τα ελληνικά να παίζουν το ρόλο της lingua franca στη διοίκηση 
και την εκπαίδευση. Παρατηρούνται εκείνη την περίοδο η παρουσία κι άλλων 
ξένων γλωσσικών επιρροών εκτός της ελληνικής (τουρκική, ιταλική, γερμανική, 
ρώσικη, γαλλική) και η τάση εκσυγχρονισμού του γλωσσικού συστήματος. 
Με την ίδρυση των καινούργιων θεσμών τέθηκαν τα θεμέλια της ρουμανικής 
επιστημονικής ορολογίας4 με την εισαγωγή των καινούργιων εννοιών που 
κατασημαίνονταν από τον διαγλωσσικό δανεισμό.

1.Ορολογία και Δανεισμός
Ορισθείσα τόσο ως τεχνική γλώσσα ή γλωσσολογικό υποσύστημα που 

χρησιμοποιεί μία ορολογία, ως ένα σύνολο εξειδικευμένων όρων ή λέξεων που 
ανήκουν σε κάποια κοινωνιόλεκτο, η Ορολογία ως επιστημονικός κλάδος, που 
ασχολείται γενικά με τη μελέτη των ορολογιών5, επιβάλλεται ως επιστήμη μετά 
το 1930. Τα πρώτα έργα που ανήκουν στην επιστήμη της Ορολογίας εκδίδονται 
τον 18ο αιώνα και ανήκουν στους Leibniz, Levoisier και Linné. 

Σήμερα η επιστήμη της Ορολογίας ορίζεται ως οργάνωση του 
εξειδικευμένου λεξιλογίου που ανήκει στους εξειδικευμένους τομείς6, και 
χαρακτηρίζεται από δυναμικότητα στα πλαίσια εμφάνισης καινούργιων τομέων 
και υποτομέων της γνώσης. 

1.1. Διάκριση Όρος – Λέξη 
Παρατηρείται στα λεξικά γενικής χρήσεως η ύπαρξη μίας συνωνυμίας 

ανάμεσα στις έννοιες όρου και λέξεως. Η ενδεχόμενη σύγκριση των 
χαρακτηριστικών αυτών των δύω εννοιών οδηγεί όμως στη σωστή κατανόησή 
τους. Έτσι, σύμφωνα με το DSL η λέξη αποτελεί γλωσσολογική σύνθετη μονάδα, 
η οποία είναι ταυτόχρονα φωνητική, σημασιακή και γραμματική μονάδα· [...] 
ομάδα γραμμάτων (σε αλφαβητική, συλλαβική, ιδεογραφική μεταγραφή)· [...] 
τάξη γραμματικών μορφών [...] στη δομική γλωσσολογία, η λέξη διακρίνεται από 
το λέξημα (...) ή τον όρο (ως στοιχείο σε διάφορες επιστήμες7). Το ίδιο λεξικό 
αναφέρεται στον όρο ως στοιχείο μιας ορολογίας ή εξειδικευμένης γλώσσας που 
απεικονίζει την ονομασία των γνώσεων ενός κλάδου8. 

Η λέξη αποτελεί συμβατικό σημείο που φέρει μηνύματα και έννοιες και 
χαρακτηρίζεται από πολυσημία. Για να γίνει μία λέξη συστατικό μέρος μίας 
εξειδικευμένης ορολογίας, πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά του όρου: απόλυτη 
3 Gheție 1978, 9-35.
4 Ursu 1962, 5.
5 DSL 2005, 535.
6 Briu 2011, 2.
7 DSL 2005, 152.
8 DSL 2005, 534.
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σαφήνεια, σημασιολογική ακρίβεια, μη αμφισημία και να παρουσιάζει μονοσημία. 
Και αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να μεταδοθούν και στην ορολογία.

1.2. Τρόποι σχηματισμού των όρων
Υπάρχουν τρεις τρόποι εμπλουτισμού της ορολογίας ή σχηματισμού 

των όρων: εσωτερικοί τρόποι (παραγωγή και σύνθεση), εξωτερικοί τρόποι 
(διαγλωσικός δανεισμός ή άμεσος δανεισμός) και στο μεταίχμιό τους ο 
μεταφραστικός δανεισμός. 

1.2.1. Παραγωγή (derivarea) των όρων
Η παραγωγή (δημιουργία νέου όρου με την πρόσθεση προσφυμάτων είτε 

σε μία ρίζα είτε σε μία λέξη) και η σύνθεση (συνδυασμός ήδη υπαρχουσών λέξεων 
ή λεξικών στοιχείων) αποτελούν όπως αναφέρθηκε παραπάνω εσωτερικούς 
γλωσσικούς μηχανισμούς σχηματισμού των όρων.

Με αναφορά στην επιρροή της ελληνικής γλώσσας στη ρουμανική όσον 
αφορά τον τρόπο σχηματισμού των όρων στο νομικό και στο διοικητικό κλάδο, 
η παραγωγή με επιθήματα είναι αποδοτικότερη στην περίπτωση των ρημάτων 
και των επιθέτων. Τα ονομαστικά επιθήματα είναι ελάχιστα. Θεωρητικά ο 
μηχανισμός της παραγωγής λαμβάνει χώρα στην περίπτωση των ρουμανικών 
λέξεων στις οποίες προστίθενται προσφύματα. Κι όμως υπάρχει παραγωγή και 
στην περίπτωση των ελληνικών λέξεων που μπήκαν στα ρουμανικά στα πλαίσια 
της διγλωσσίας στην κοινωνία. 

1.2.2.Άμεσος δανεισμός
Ο άμεσος δανεισμός (όπως και ο μεταφραστικός δανεισμός) εμφανίζεται 

στα πλαίσια της γλωσσικής επαφής δύο λαών, όταν εισάγονται καινούργιες 
έννοιες από έναν λαό στον άλλον και οι καινούργιες έννοιες (σημαινόμενα) δεν 
βρίσκουν αντίστοιχα σημαίνοντα στη γλώσσα που πραγματοποιεί τα δάνεια. 

Ορισθείς ως διαδικασία ενσωμάτωσης ενός γλωσσολογικού στοιχείου από 
ένα σε κάποιο άλλο ιδίωμα9, ο άμεσος δανεισμός γίνεται ιδιαίτερα έκδηλος στο 
χώρο του λεξιλογίου μίας γλώσσας10 ενώ το μεταφραστικό δάνειο εμφανίζεται και 
σε συντακτικές δομές. Με τον άμεσο δανεισμό εισάγονται τόσο το σημαινόμενο 
όσο και το σημαίνον στο γλωσσολογικό σύστημα άλλης γλώσσας. 

Τα άμεσα δάνεια μπορούν, ανάλογα με τον τομέα της γλώσσας στον οποίο 
εμφανίζονται, να είναι λαϊκά ή λόγια. Τα άμεσα δάνεια από την ελληνική γλώσσα 
και ειδικά εκείνα που πραγματοποιήθηκαν στο νομικό τομέα και στη διοίκηση των 
Παραδουνάβιων Χωρών χαρακτηρίζονται ως λόγια. Πραγματοποιήθηκαν βάσει 
του γραπτού λόγου από τα ανώτατα στρώματα της κοινωνίας αποτελούμενα 
από τα μέλη της διοίκησης και τους διανοούμενους της εποχής. 

Τα επόμενα βήματα μετά το δανεισμό είναι η προσαρμογή (φωνητική 
και μορφολογική) και η πλήρης ενσωμάτωση, ή όχι, του άμεσου δανείου, με 

9 DSL 2005, 279.
10 Σκιαδάς 2014, 160.
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την ευρεία χρήση του. Στην περίπτωση των άμεσων δανείων από τα ελληνικά 
αντιμετωπίστηκε και το θέμα της γραφής καθώς οι δύο γλώσσες χρησιμοποιούν 
διαφορετικά αλφάβητα και τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα αν 
λαμβάνουμε υπ΄ όψιν ότι κατά την περίοδο που εμφανίστηκαν τα εν λόγω 
δάνεια στις Παραδουνάβιες Χώρες χρησιμοποιούνταν το κυριλλικό αλφάβητο). 

1.2.3. Το μεταφραστικό δάνειο 
Βρισκόμενο στο μεταίχμιο των εσωτερικών και εξωτερικών μέσων 

εμπλουτισμού του λεξιλογίου11 το μεταφραστικό δάνειο εμφανίζεται στο επίπεδο 
του λεξιλογίου, της φράσης και ακόμη και της γραμματικής δομής. O �eοdor 
Hristea μιλάει στο Probleme de etimologie (1968), το μέρος Tipuri de calc în 
limba română, για το μεταφραστικό δάνειο και ανάλογα με τα γλωσσολογικά 
φαινόμενα, χαρακτηριστικά για τη ρουμανική γλώσσα, τα ταξινομεί σε: 
σημασιολογικό μεταφραστικό δάνειο, γραμματικό μεταφραστικό δάνειο (που 
μπορεί να είναι μορφολογικό και συντακτικό), φρασεολογικό μεταφραστικό 
δάνειο (που αφορά τις φρασεολογικές μονάδες) και μεικτό μεταφραστικό 
δάνειο, δηλαδή το λεξικο-φρασεολογικό.

Ο όρος ή το ορολογικό σύνταγμα μεταφράζονται με τις ήδη υπάρχουσες 
λέξεις στη γλώσσα. Αυτά τα ήδη υπάρχοντα γλωσσικά στοιχεία, όταν 
συναντιούνται ξεχωριστά έχουν μία συγκεκριμένη σημασία, ενώ υπό τη μορφή 
που παίρνουν μαζί ως μεταφραστικά δάνεια, αλλάζουν εντελώς το νόημά τους, 
σχηματίζουν μαζί ένα σημαίνον που περιέχει το καινούργιο σημαινόμενο.

2. Επιρροή της ελληνικής γλώσσας και του Βυζαντινού Δικαίου 
στις Παραδουνάβιες Χώρες

Το θέμα της επιρροής της ελληνικής γλώσσας πάνω στη ρουμανική 
απασχόλησε πολλούς γλωσσολόγους και ιστορικούς της γλώσσας: Ioanid 
(1864), Roesler (1865), Cihac (1879), Xenopol (1888), Șăineanu (1887, 1892, 
1900), Densușianu A. (1894), Murnu (1894), Philippide (1905), Pascu (1910), 
Tafrali (1914), Diculescu (1924-1926), Giurescu (1925), Galdi (1939), Giuglea 
(1922-1933, 1943), Densușianu Ov. (1901-1938), Capidan (1932, 1925-1935), 
Iorga (1935), Rosetti (1947), Marmeliuc (1959), Fotitch (1953), Mihăescu (1966), 
Saramandu (1986), Brad Chisacof (2012) (βλ. ΑΝΑΦΟΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ). 

Αν και το ζήτημα καθορισμού της ακριβούς ετυμολογίας και ιδιαιτέρως 
της περιόδου διείσδυσης των άμεσων δάνειων από τα ελληνικά στα ρουμανικά 
παραμένει ανοιχτό, οι ερευνητές συμφωνούν ότι η επιρροή της ελληνικής 
εκδηλώθηκε απευθείας και έμμεσα σε τρεις φάσεις: παλιά φάση (που συμπίπτει με 
την εποχή του σχηματισμού της ρουμανικής γλώσσας όταν η επιρροή υπήρξε και 
απευθείας και έμμεση) μέχρι τον 6ο αιώνα, μεσαιωνική φάση (φάση της έμμεσης 
επιρροής μέσω της παλαιάς εκκλησιαστικής σλαβονικής και της βουλγαρικής και 
βάσει των μεταφράσεων που εκπονήθηκαν στο χώρο της Εκκλησίας) ανάμεσα στον 
7ο και τον 14ο αιώνα. Από αυτή την τελευταία περίοδο χρονολογείται το πρώτο 
11 DSL 2005, 90.
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μεταφραστικό δάνειο στο νομικό πεδίο: după lege și dreptate (μεταφραστικό δάνειο 
της σλαβικής έκφρασης po pravdu i po zakonu, με τη σειρά της μεταφρασθείσα 
από την ελληνική έκφραση κατά το έννομον τε καί δίκαιον (Fontes Historiae 
Daco-Romanae, τομ. IV, σ. 2912). Πρόκειται για ένα Διάταγμα του Αλεξίου Α’ 
του Κομνηνού (1048-1118). Επίσης, τώρα υιοθετείται στις Παραδουνάβιες 
Χώρες και το βυζαντινό διοικητικό σύστημα, πράγμα που τεκμηριώνεται και από 
την παρουσία στην ορολογία της διοίκησης όρων όπως spătar, logofăt, vistiar. 
Ενδεικτικά επισυνάπτουμε βάσει του βιβλίου του Η. Mihăescu, In�uența grecească 
asupra limbii române pîna în secolul al XV-lea (1966), έναν πίνακα με τις ελληνικές 
λέξεις που μπήκαν στα ρουμανικά έως το 15ο αιώνα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’).

Η τρίτη φάση (16ο – 19ο αιώνα) είναι η φάση της απευθείας επιρροής (βλ. 
το βιβλίο του Galdi, Les mots d’origine néo-grecque en roumain á l’époque des 
phanariotes, 1939).

Όσον αφορά το Βυζαντινό Δίκαιο, η επιρροή του στις Παραδουνάβιες 
Χώρες ακολουθεί τον ίδιο δρόμο της απευθείας και της έμμεσης επιρροής που 
άσκησε η ελληνική γλώσσα. Έτσι, όπως αντανακλάται στα νομικά κείμενα που 
τυπώθηκαν (ή παρέμειναν σε χειρόγραφο) στις Παραδουνάβιες Χώρες, ο θεσμός 
Δικαίου εξελίχθηκε από την άγραφη μορφή του εθιμικού δικαίου με προχριστιανά 
στοιχεία στη γραπτή μορφή του σε βυζαντινά θεμέλια. Οι πρώτες ρουμανικές 
συλλογές κανόνων χρονολογούνται από τον 15ο αιώνα. Έχουν βαθύ θρησκευτικό 
περιεχόμενο και γνώρισαν περιορισμένη κυκλοφορία, ενώ κατά την περίοδο 1532-
1640 εκδίδονται συλλογές κανόνων με θρησκευτικό και ταυτόχρονα δικαστικό 
περιεχόμενο (κανονικό δίκαιο συνδυασμένο με αρχές αστικού και ποινικού δικαίου). 

Με την έκδοση της Συλλογής Κανόνων (Carte românească de învățătură de 
la pravilele împărătești și de la alte giudețe, cu dzisa și cu toată cheltuiala lui Vasilie 
Voivodul Țării Moldovei din limba ilenească pre limba românească) του Vasile Lupu 
(1595-1661) στη Μολδαβία το 1646 και της Συλλογής Κανόνων (Îndreptarea Legii 
ή Pravila Mare) του Matei Basarab (1580-1654) στην Ουγγροβλαχία το 1652 μιλάμε 
πια για την άμεση επιρροή τόσο της ελληνικής γλώσσας όσο και του βυζαντινού 
δικαίου πάνω στο ρουμανικό δίκαιο και τη ρουμανική νομική ορολογία. Το γεγονός 
συμπίπτει με την γέννηση του ρουμανικού δικαίου στις Παραδουνάβιες Χώρες. 

2.1. Η συμβολή των Φαναριωτών Ηγεμόνων στην ίδρυση του 
ρουμανικού Δικαίου

Παρά τις προκαταλήψεις που υπήρχαν στην αμέσως μεταγενέστερη 
περίοδο (αλλά και επί του Κομμουνισμού), η Εποχή των Φαναριωτών Ηγεμόνων 
είναι εξαιρετικά σημαντική για τη ρουμανική ιστορία. Χωρίς να αγνοήσουμε 
κατορθώματα όπως η διοργάνωση της πολιτικής (ίδρυση και αναδιοργάνωση 
των θεσμών του κράτους) και πολιτιστικής (ίδρυση σχολών, τυπογραφείων, 
θεάτρου κλπ.) ζωής των Παραδουνάβιων Χωρών θα σταματήσουμε με την 
έρευνα στα γλωσσολογικά ζητήματα που εμφανίστηκαν στη νομική ορολογία. 

12 Molcuț 2006, 70.
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Οι Φαναριώτες ηγεμόνες διέταξαν τη σύνταξη συλλογών νόμων (που πήραν τη 
μορφή πραγματικών Κωδίκων) που βασίστηκαν στο άγραφο γηγενές δίκαιο (ius 
Valachorum), τους Βυζαντινούς αλλά και τους αυστριακούς και γαλλικούς νόμους. 

Κατά την εποχή του Φαναριώτικου Καθεστώτος (1711 /1716 – 1821), 
εκτός των τριών κωδίκων νόμων πάνω στους οποίους θεμελιώνεται η παρούσα 
μελέτη και που σημαδεύουν τη γέννηση του σύγχρονου ρουμανικού Δικαίου, 
εκπονήθηκαν, είτε κατά την εντολή των ηγεμόνων είτε με την πρωτοβουλία 
κάποιων νομομαθών της εποχής, ορισμένα νομικά έργα, πράγμα που φανερώνει 
έντονο ενδιαφέρον για τη νομοθετική πράξη στις Παραδουνάβιες Χώρες: 

1. Έργα νομικής φύσης: Νομικόν Πρόχειρον (Manualul de legi) του 
Μιχαήλ Φωτεινόπουλου (1765, 1766, 1777), Arta judecătorească του Dumitru 
Panaiotache (1793),

2. Νομοθετικές πράξεις: Așezământul (1790) του Αλεξάνδρου Υψηλάντη 
- η πρώτη νομοθετική πράξη που ρυθμίζει τις εργατικές σχέσεις στη Ρουμανία, 
Sobornicescul Hrisov (1785, 1835, 1839, 1842, 1844) του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου. 

Εκτός από τα παραπάνω έργα συντάχθηκε από τον νομικό Andronache 
Donici (1760 - d. 1829) το Manualul juridic (1814) βασισμένο στις Εισηγήσεις και 
τις Νεαρές του Corpus Iuris Civilis του Ιουστινιανού, τα Βασιλικά, την Εξάβιβλο 
του Αρμενοπούλου, το Πόνεμα Νομικόν του Ατταλειάτη, το Sobornicescul Hrisov, 
το γαλλικό Αστικό Κώδικα (1804) και τον αυστριακό Αστικό Κώδικα (1811).

2.2. Σύντομη περίληψη των Κωδίκων
Το 1780 εκδόθηκε στην Ουγγροβλαχία το Συνταγμάτιον Νομικόν 

(Pravilniceasca Condică) κατ΄ εντολήν του Αλεξάνδρου Υψηλάντη (1725-1807) 
και καταργήθηκε το 1818 με την έκδοση της Νομοθεσίας του Καρατζά. Στην 
εκπόνηση αυτού του κώδικα συμμέτειχαν ο νομομαθής Μιχαήλ Φωτεινός-
Φωτεινόπουλος (? Χίος - 18ο αιώνα), ο Dimitrie Panaiotakis ή Dumitru 
Panaiotache (άγνωστων λοιπών βιογραφικών στοιχείων), ο αυστριακός πρόξενος 
στην Ουγγροβλαχία Ștefan Raicevici (Raicevich) (1739-1792) και ο Franz Joseph 
Sulzer (1727 – 1791). Βασίστηκε στο εθιμικό δίκαιο, τα Βασιλικά του Λέοντα ΣΤ’, 
το Νομικόν Πρόχειρον του Μιχαήλ Φωτεινόπουλου, τους ευρωπαϊκούς Κώδικες 
εμπνευσμένους από τις ιδεολογίες του Montesquieu και του Cesare Beccaria13.

Ο Κώδιξ Πολιτικός της Μολδαβίας (Codul Calimachi) εκδόθηκε 
όπως το λέει κι ο τίτλος του στη Μολδαβία σε 3 μέρη (1813, 1816, 1817) 
στα ελληνικά και καταργήθηκε το 1864 όταν εκδόθηκε ο Αστικός Κώδικας. 
Εκπονήθηκε κατ΄ εντολήν του Σκαρλάτου Καλλιμάχη (1773 - 1821) 
βάσει του εθιμικού δικαίου, των Βασιλικών του Λέοντα ΣΤ’, του γαλλικού 
Αστικού Κώδικα (1804) και του αυστριακού Αστικού Κώδικα (1811) από 
τον Andronache Donici (1760 - 1829), νομομαθή και αξιωματικό, τον 
Ανανία Αδαμίδη Κουζάνο (18ο αιώνα – αρχές του 19ου αιώνα), λόγιο και 
νομομαθή, τον Christian Flechtenmacher (1785 –1843), νομομαθή από την 

13 Rădulescu 1957, 18-26.
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Τρανσυλβανία, τον Petrache Asachi – καμινάρη, Πρόεδρο του Δικαστηρίου 
Botoșani, τον Damaschin Bojincă (1802 - 1869), νομομαθή και Υπουργό 
Δικαιοσύνης στην Κυβέρνηση του Alexandru Ioan Cuza14.

Η Νομοθεσία του Καρατζά (Legiuirea Caragea) εκδόθηκε το 1818 κατ΄ 
εντολήν του Ιωάννη Γεωργίου Καρατζά (1754 –1844) στην Ουγγροβλαχία 
στα ελληνικά και παρέμεινε εν ισχύι έως το 1864, όταν εκδόθηκε ο Αστικός 
Κώδικας. Βασίζεται στο Συνταγμάτιον Νομικόν και το γαλλικό Αστικό Κώδικα 
(1804). Στην εκπόνησή της συμμετείχαν ο Αθανάσιος Χριστόπουλος (1772 
–1847), γιατρός, νομομαθής, ποιητής και δραματουργός, ο λογοθέτης Nestor 
(Craiovescu), ο πρώτος Ρουμάνος καθηγητής δικαίου στην Ουγγροβλαχία και 
οι Constantin και Ioniță Bălăceanu, μέλη του Διβανίου15. 

3.Μηχανισμοί σχηματισμού της νομικής και διοικητικής ορολογίας 
ελληνικής προέλευσης στις Παραδουνάβιες Χώρες

Η ίδρυση των καινούργιων θεσμών και κλάδων δραστηριότητας στις 
Παραδουνάβιες Χώρες έφερε μαζί της και την εισαγωγή καινούργιων εννοιών, οι 
οποίες κατασημαίνονταν από τα άμεσα και τα μεταφραστικά δάνεια διάφορων 
πηγών (τουρκικής, ελληνικής, ιταλικής, γερμανικής, γαλλικής). Οι αρχικές ορολογίες 
χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη της συνωνυμίας. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις 
όταν η ίδια έννοια κατασημαινόταν από δύο ή τρία δάνεια που προέρχονταν από 
διαφορετικές πηγές (samă σλ.- catagra�e ελλ.-recensământ γαλλ.), με αποτέλεσμα να 
επιβληθεί ένα από τα τρία, το πιο κατάλληλο για τη δομή της ρουμανικής γλώσσας. 

3.1. Παραγωγή
Όπως ισχυρίστηκε στο υποσημείο 1.2.1. αν και η παραγωγή των όρων 

εφαρμόζεται ως γλωσσικός μηχανισμός στην περίπτωση των «ντόπιων» λέξεων 
ή ριζών λέξεων, το φαινόμενο μπορεί να εμφανιστεί στα πλαίσια της ύπαρξης 
της διγλωσσίας στην κοινωνία. Αυτό επιβεβαιώνει τη διγλωσσία των ανώτερων 
στρωμάτων της ρουμανικής κοινωνίας. 

Ο μηχανισμός παραγωγής των όρων με επιθήματα εμφανίστηκε ιδιαίτερα 
στην περίπτωση των ρημάτων. Ακολουθούν τα επίθετα και ύστερα τα ουσιαστικά. 

3.1.1.Ρήματα
Από τα ρηματικά παραγωγικά επιθήματα αναφέρουμε: -asi (ghimnasi < 

γυμνάζω, -άσω, provivasi < προβιβάζω, -άσω), -isi (1. aerisi < αερίζω, αερίσω, 2. ρήματα 
σε –ώ: α. apandisi < απαντώ, απαντήσω, β. αρχαία κατάληξη –έω: adiaforisi < αδιαφορώ, 
αδιαφορήσω, γ. σύνθετα ρήματα του θέτω: iotetisi < υιοθετώ, 3. σύνθετα του βάλλω: 
paravalisi < παραβάλλω, παρέβαλα), -esi (epicalesi < επικαλώ, επικαλέσω), -osi (diorthosi 
< διορθώνω, διορθώσω), -psi (apovlepsi < αποβλέπω), -fsi (discolefsi < δυσκολεύω, 
δυσκολέψω, -εύσω), -vsi (politevsi < πολιτεύομαι), -xi (catadixi < καταδικάζω). Τα 
ρήματα που σχηματίζονται έτσι ταξινομούνται στη δ’ ρουμανική συζυγία.
14 Rădulescu 1958, 30-31.
15 Rădulescu 1955, V-XIX.
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3.1.2. Επίθετα
Από τα επιθετικά επιθήματα χαρακτηριστικά για την επιρροή της ελληνικής 

γλώσσας αναφέρουμε: -esc (politicesc < πολιτικός, ighemonicesc < ηγεμονικός), -ικός 
> -icesc: politicesc, ighemonicesc, epitropicesc, iconomicesc, pravilnicesc, -ικός > -os: 
iconomicos, practicos, -ίζω αορ. –ίσα > -isi : analogisi> analoghisit(ă), canonisit(ă), 
epitropisit(ă), practisit(ă).

3.1.3. Ουσιαστικά
Αναφέρουμε το επίθημα –le: διαμαντικά > diamanticale, ζαχαρικά > 

zaharicale, νευρικά > nevricale.
Σύμφωνα με τον Rosetti τα ονομαστικά επιθήματα [-ie (discolie < δυσκολία, 

adichie < αδικία, politie, catagra�e < καταγραφή, anarhie < αναρχία)] δεν είναι 
παραγωγικά, γεγονός που υπογραμμίζει το λόγιο χαρακτήρα της επιρροής της 
ελληνικής γλώσσας16.

3.2. Άμεσα δάνεια
Κατά την Εποχή των Φαναριωτών ο άμεσος δανεισμός υπήρχε σε 

όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής: στη διοίκηση, το στρατό, την τέχνη, 
την εκπαίδευση κ.λπ. Το πιο ενδεικτικό για την παρουσία των άμεσων 
δανείων ελληνικής προέλευσης στα ρουμανικά εκείνης της εποχής είναι το 
προαναφερόμενο βιβλίο του L. Galdi.

Η νομική και διοικητική ορολογία χαρακτηριζόταν από διαθεματικό 
δανεισμό. Έχουμε λ.χ. την περίπτωση των άμεσων δανείων epitrop, enorie, canon 
τα οποία μπήκαν έμμεσα στα ρουμανικά μέσω των Σλάβων, πρώτα στην ορολογία 
της Εκκλησίας και από εκεί πέρασαν στο νομικό πεδίο. Αυτό το φαινόμενο 
ευνοήθηκε από την ιστορική πραγματικότητα, καθώς το Δίκαιο έπαιρνε λαϊκό 
χαρακτήρα εις βάρος του Κανονικού Δικαίου. Τελικά, οι προαναφερόμενοι όροι 
παρέμειναν μόνο στο χώρο της Εκκλησίας.

Μεγάλο μέρος των άμεσων δανείων που πραγματοποιήθηκαν εκείνη την 
εποχή ανήκουν στον πυρήνα του εξειδικευμένου λεξιλογίου (ΕΛ), δηλαδή μπήκαν 
στα ρουμανικά ως ήδη εξειδικευμένα. Η εξειδίκευσή τους (μετάβαση από το Κοινό 
Λεξιλόγιο – ΚΛ – στο Εξειδιεκυμένο) έγινε στη γλώσσα προέλευσής τους. Έτσι 
συνέβη με τις λέξεις: anafora, anarghirie, anerisesc, aniondes, antihrisis, atacsie, 
catagra�e, catahrisis, cationdes, clironom, cliros, diată, exoprica, �lodorimă, nomocrator, 
pracsis/praxis, teoritra, trimirie κ.λπ.. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις στις οποίες το άμεσο 
δάνειο περνά από το ΚΛ στο ΕΛ σε «ρουμανικό έδαφος» όταν αποτελεί στοιχείο των 
συνταγματικών δομών όπως temei + legal (νόμιμο θεμέλειο), scandal + public (δημόσιο 
σκάνδαλο), folos + material (υλικό όφελος), folos + necuvenit (παράνομο όφελος).

Όσον αφορά τη σταθερότητα ορισμένων άμεσων δανείων παρατηρείται 
ένα αυξανόμενο ποσοστό σταθερότητας στη ρουμανική γλώσσα εκείνων των 
άμεσων δανείων που μπήκαν έμμεσα σε προγενέστερες εποχές: martur, spătar, 
logofăt, hrisov, enorie, argat, temei, exarh, mărturisi, prșonie, engarie, catastih, 
16 (Rosetti 1971:432)
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despot, pitar, vistiar, ενώ από τα απευθείας άμεσα δάνεια: arvonă (με την 
μεταγενέστερη μορφή arvună), folos.

Συμβαίνουν και αλλαγές στην έννοια του άμεσου δανείου σε σύγκριση 
με την αρχική του έννοια, που διατηρείται όμως στα ελληνικά. Έτσι το 
�lodorimă εξελίσσεται από την έννοια που έχει και σήμερα στα ελληνικά για να 
κατασημαίνει έως το 198517 ένα είδος αδικήματος, συνώνυμο με τη δωροληψία. 
Το ίδιο συμβαίνει και με το άμεσο δάνειο olograf, που αρχικά σήμαινε υπογραφή 
εξ ολοκλήρου (ονοματεπώνυμο) του υπογράφοντος μία διαθήκη και τώρα είναι 
συνώνυμο με το ελληνικό επίθετο χειρόγραφος, -η, -ο, δηλαδή (για ο,τιδήποτε 
έγγραφο συνταχθέν με το χέρι όχι με μηχανισμό).

Η επόμενη φάση στο μηχανισμό άμεσου δανεισμού είναι η προσαρμογή 
και η ενσωμάτωση (ή όχι) του άμεσου δανεισμού.

3.2.1. Προσαρμογή
3.2.1.α. Φωνητική προσαρμογή
Στην περίπτωση των δανείων που προέρχονται από γλώσσες με 

διαφορετικό αλφάβητο η φωνητική προσαρμογή μπορεί να εγείρει κάποια 
προβλήματα. Έχουμε έτσι τις εξής περιπτώσεις: ξ > x, cs (πράξις > praxis, pracsis), 
s (έμφραξις > enfrasi), κτ > ct (πρακτικός > practicós), ht (άπρακτος > aprahtos), 
διαφωνηεντικό σύμπλεγμα μπ > mb (συμπάθεια > simbatie), mp (συμπέρασμα > 
simpérazmă), γκ > ng (συγκατάβασις > singatavasis), nc (εγκώμιον > engómion / 
encómion), ντ > nd (κέντρον > chendru), nt (Παντοκράτωρ > Pantocrator), φ > 
f / h (φιδές > �dea / hidea), θ > d (διορθώνω > diordosire), f (θεωρώ > feorisi), ² 
(μάθημα > ma²emă, θέατρον > ²eatru), t (μάθημα > matemă), δ > d (dicasterie), 
γ > g (περιέργεια > perierghie), Ø (περιέργεια > perierie), κ.λπ.

Τα θηλυκά ουσιαστικά προσαρμόζονται όπως το εξής (με την διατήρηση 
του γένους): anarghirie < αναργυρία, iothesie < υιοθεσία, paragra�e < παραγραφή, 
periusie < περιουσία, anaforă < αναφορά, clironomie < κληρονομία, analoghie < 
αναλογία, epitropie < επιτροπία, eretocrisie < ερετωκρισία, iconomie < οικονομία, 
pliroforie < πληροφορία, chinonie < κοινωνία, eparhie < επαρχία, politie < πολιτία, 
pronie < πρόνοια, ipothică < υποθήκη κ.λπ.

3.2.1.β. Μορφολογική προσαρμογή
Τα περισσότερα αρσενικά ουσιαστικά και επίθετα σε –ος προσαρμόζονται 

στη γλώσσα με την αφαίρεση της κατάληξης –ος (simptomatic < συμπτωματικός, 
arhar < αρχάριος, despotism < δεσποτισμός, clironom < κληρονόμος). 

Τα περισσότερα θηλυκά ουσιαστικά διατηρούν το γένος τους και στα 
ρουμανικά (αναφορά > anaforá, φυλλάδα > �ládă) με την διατήρηση και του 
τονισμού, αλλά προσαρμόζονται φωνητικά (βλ. 3.2.1.α.) 

Τα ουδέτερα ουσιαστικά γίνονται στα ρουμανικά θηλυκά εξ αιτίας της 
κατάληξης του πληθυντικού (δικαστήρια > dicasterie, prototipă < πρωτότυπο, trimirie 

17 S. Ghimpu, Gh. Brehoi, Gh. Mohanu, Dictionar juridic selective.
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< τριτημόριο, orfanotro�e < ορφανοτροφείο). Το ίδιο συμβαίνει και με τα ουδέτερα σε 
–μα που γίνονται θηλυκά στα ρουμανικά (φιλοδώρημα > �lodorimă, diastimă, sistimă) 

Διατηρούν τον αρχικό τονισμό τα εξής αρσενικά και ουδέτερα ουσιαστικά: 
νομοφύλαξ > nomofílax, nomocrator < νομοκράτωρ, εικοσάρι > icosar,-e.

Τα αρσενικά σε –ας γίνονται θηλυκά στην περίπτωση των arvonă < 
αρραβώνας, condică < κώδικας, και ουδέτερα στην περίπτωση των canon < 
κανόνας, haractir < χαρακτήρας, με τη διατήρηση του τονισμού. 

3.2.2. Μη προσαρμογή
Αρκετά άμεσα δάνεια δεν προσαρμόστηκαν στο γλωσσικό συστημα 

της ρουμανικής. Αναφέρουμε εδώ: afanismos, am�thalis, analogiia*, analogon, 
andelogos, aniondes, antihrisis, catahrisis, cationdes, depoziton, eda�con, 
em�tevsis, eretocritis, exopricon*, hrisis, iconomicos*, ipolipsis, ipovolon, praxis, 
perilipsis, pronomion, protimisis, scopos*, sinalagma, eglimatikos, sistaticos, 
chiprioticon (*παρουσιάζουν και προσαρμοσμένες μορφές)

3.3.Τα μεταφραστικά δάνεια
Επί τη βάσει του καταλόγου που αντλήθηκε από τους Κώδικες νόμων και της 

ταξινόμησης του �. Hristea εκθέτουμε τους εξής τύπους μεταφραστικών δανείων:

3.3.1. Μεταφραστικό σημασιολογικό δάνειο
capete (capitol) = κεφάλαιο, 
obraz (persoană) = πρόσωπον, 
putere (drept, împuternicire) = δύναμη, 
tărie (valabilitate legală) = δύναμη, 
venit (câștigul unui capital) = εισόδημα, 
a odihni (a opri) o reclamație = 
αναπαύω
scumpătate, strictețe = ακρίβεια, 

a răsturna (a anula) = ανατρέπω, 
închipui (a reprezenta pe cineva) = 
εκπροσωπώ, 
puternic (νόμιμος) = δυνατός, 
lucrare = εργασία, 
treaptă (spiță) = βαθμός, 
mădular (membru) = μέλος, 
masă (cridală- totalul averii) = μάσσα

3.3.2. Μεταφραστικό δάνειο δομής 
Με προθύματα:

a răscumpăra = εξαγοράζω, 
supt amanet = υπενέχυρον, 
suptamanetarisi = υπενεχυριάζω, 
înstrăina = αποξενώνω, 
subchirieriu = υπενοικιαστής, 
împreună-chezaș = συνεγγυητής, 
împreună-creditor = συνδανειστής, 

împreună-datornic = συγχρεώστης, 
dimpreună-moștenitor = 
συγκληρονόμος, 
împreună-părtaș = συγκοινωνός, 
împreună-proprietar = συνδεσπότης, 
împreună-proprietate = συνδεσποτεία, 
dimpreună-vinovat = συνυπέυθυνος

Με επιθήματα: părintime = πατρότητα
Απόλυτο μεταφραστικό δάνειο: înscris = έγγραφον, nestrămutat = 
αμετάκλητος
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3.3.3. Μεταφραστικό φρασεολογικό δάνειο
3.3.3.α. Φρασεολογικές μονάδες με ρήματα

a avea știre = έχω είδησιν
a da apelație = δίδω έκκλητον
a da jalbă = δίδω αγωγή
a da protimisis = προτίμησις δίδεται 
a face apelație = κάνω απελατζιόνε
a face hotărâre = κάνω απόφαση
a intra în moștenire = εμβαίνω εις την 
κληρονομίαν 
a mărturisi la nu = μαρτυρώ εις το όχι 
a pierde protimisis = χάνω την προτίμησιν
a scădea din judecată (a elimina din 
proces) = εκπίπτω από την κρίσιν

a scădea din orânduială (a scoate din 
funcție) = εκπίπτω από την τάξιν
a strica diata = χαλνώ την διαθήκη
a tăia monedă = κόπτω νόμισμα
a trage la judecată (a da în judecată) = 
σύρω εις την κρίσιν
a porni apelație = κινώ έκκλητον 
a porni jalbă = κινώ αγωγή
a pune la mijloc (a depune într-un fond 
comun) = βάζω μέσα

3.3.3.β. Φρασεολογικές μονάδες με ουσιαστικά
dobândă la capete (dobândă la capital) = 
κεφάλαιον διάφορον
epitrop de obște (tutore o�cial) = κοινός 
επίτροπος
martor de casă (martor din familie) = 
οικιακός μάρτυρας 
mărturie de casă (mărturia unui 
membru al familiei) = οικιακή μαρτυρία 

lucru de tovărășie (obiectul pentru 
care s-a încheiat asocierea mai multor 
persoane) = πράγμα της συντροφιάς 
lucrurile cele nemișcătoare (bunuri 
imobile) = ακίνητα πράγματα 
omor mai înainte cugetat (premeditat) = 
προμελετημένος φόνος
părintele cel de obște (guvernator) = 
κοινός πατέρας
semne de afară = εξωτερικά σημεία 

όνομα + επίθετο: 
obraz tare = ισχυρόν πρόσωπο
pricină întunecată = σκοτεινή υπόθεση 
avere mișcătoare = κινητή περιουσία
avere nemișcătoare (bunuri imobile) = περιουσία ακίνητη 
capete curate = καθαρά κεφάλαια 
obraz tare = ισχυρόν πρόσωπο
martor mincinos = ψευδομάρτυρας

επίθετο + όνομα: 
bună dovadă = καλή απόδειξη 
desăvârșit epitrop = τέλειος επίτροπος
potrivnică parte = αντιδιαφερόμενος
rea credință = κακή πίστη
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3.3.3.γ. Επιρρηματικές φράσεις
după pravilă (conform legii) = κατά νόμους
peste pravilă (cu ignorarea legii) = παρά νόμους
cu știință (în cunoștință de cauză) = εν γνώσει
prin știință = εν γνώσει
prin neștiință (în necunoștință de cauză) = εν αγνοία 
fără știrea = χωρίς είδησιν

Συμπεράσματα

Ο στόχος αυτης της ανακοίνωσης ήταν η υπογράμμιση του ρόλου που έπαιξαν 
η ελληνική γλώσσα και το Βυζαντινό Δίκαιο στο σχηματισμό της ρουμανικής 
νομικής και διοικητικής ορολογίας. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
μπορούμε να ισχυριστούμε ότι την εποχή εκείνη με τα άμεσα και τα μεταφραστικά 
δάνεια ελληνικής προέλευσης τέθηκαν και οι βάσεις της σύγχρονης νομικής 
ορολογίας. Τα άμεσα δάνεια που διείσδυσαν στη ρουμανική γλώσσα κατά 
τις παλαιότερες φάσεις επιρροής προσαρμόστηκαν καλύτερα από εκείνα που 
διείσδυσαν κατά την τελευταία φάση της επηρροής και ενσωματώθηκαν πλήρως 
στη ρουμανική γλώσσα και τη νομική ορολογία (martur – martor, mărturisi, 
amăgi, arvună, folos –folos material, temei – temei juridic, fără temei). Από την τρίτη 
φάση διατηρούνται στη ρουμανική νομική ορολογία prototip, paragraf (κοινός 
όρος), navlu, olograf κ.λπ.. Όσον αφορά τα μεταφραστικά δάνεια, παρέμειναν 
στη ρουμανική νομική ορολογία: înscris, a trage la judecată (σύρω εις την κρίσιν) 
(περιφεριακά), a tăia monedă (κόπτω νόμισμα), luare de mită (δωροληψία) κ.λπ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Άμεσα Έμμεσα

1ο – 6ο αιώνα 
μ. Χ.

broatec, ciumă, frică, jur, 
mic, plai, proaspăt, spân, 
stup, stur, trufă

Μέσω Λατινικής
theka, spatha, mataxa (mătase) 
αυτή η μορφή βγήκε από τη 
γλώσσα, papură, stupă, martur 
(1ο – 3ο αιώνα με την έννοια του 
μάρτυρα σε δίκη, μετά τον 3ο 
αιώνα ως χρηστιανό μάρτυρα), 
parângă, farmec και a fermeca, 
amăgi, biserică, blestema, boteza, 
carte, căsca, căscăun, cicoare, 
ciutură, coardă, creștin, cuteza, 
drac, grec, gutui, Indrea, 
înger, măcina, mărgea, mesteacăn,
mângâia, musteață, Nicoară, pască, 
paști, preot, râncheza, sâmbătă, 
Sâmedru, Sâmpetru, Sângiorz, 
Sânziere, șteamătă, zeamă
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Άμεσα Έμμεσα
6ο – 9ο αιώνα Μέσω σλαβονικής

busuioc, colibă, comoară, corabie, 
crin, cucuvaie, da�n, desagi, drum, 
humă, livadă, rusalii, sfeclă

10ο αιώνα Μέσω σλαβονικής
acatist, aer, agneț, aliluia, aloe, amin, 
amvon, antifon, antihrist (antihârț), 
antimis, apostol, april, arap, arhanghel, 
arhidiacon, arhiepiscop, arhiereu, 
arhimandrit, aspidă, avgust, azimă, 
cadă, camilafcă, canon, catapeteasmă, 
catavasie, catismă, călugăr, chedru, 
chilie, chimval, chiparis, chit 
(balenă), chivot, clir, colivă, condac, 
crijmă, decemvrie, diavol, disc, elin, 
enorie, episcop, evanghelie, evreu, 
fariseu, felon, fevruarie, hirotoni, iad, 
ianuarie, icoană, iconostas, idol, isop, 
iudeu, iulie, iunie, lavră, lighioană, 
litie, liturghie, mai, mantie, martie, 
mănăstire, metanie, migdal, minei, 
mir, mirt, mitră, mitropolit, nard, 
noemvrie, octomvrie, osana, panaghie, 
panahidă, parastas, pateric, patriarh, 
popă, potir, prescură, proscomidie, 
psalm, psaltire, rasă, saracustă, satană, 
sărindar, septemvrie, smirnă, tartăr, 
tipic, triod, tropar, varvar

10ο – 12ο 
αιώνα

971-1185 Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία στη Δοβρουτσά
Constanța, Sulina, Calafat, 
Maglavit, Mangalia, cort, 
cucură, felie, ¯amură, 
ie¬in, mătase, mânie, mul, 
mulă, mulare (catâr – 
αρωμουνικά), omidă, pită, 
prisos, procopsi, săpun, 
scafă, stol, traistă, urgie, 
urgisi, za

Μέσω σλαβικών γλωσσών
argat, camătă, castan, călimară, 
cămilă, cămin, cărămidă, condei, 
dascăl, diac, dârmon, hârtie, lipsi, 
litră, mireasmă, mir, mirodenie, 
mirosi, orez, pat, părăsi, pedepsi, 
piper, pir, piron, pirostei, , sasmă 
(αρωμουνικά), sosi, strachină, 
tăgare (αρωμουνικά), temei, 
temelie, tigaie, văpsi, vlăstar
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Άμεσα Έμμεσα
13ο – 14ο 
αιώνα

folos, arvună Μέσω σλαβικών γλωσσών
afurisi, anatemă, arhierarh, arhiereu, 
arhimandrit, candelă, cădelniță, 
chinovie, chir, chiraleisa, cimitir, 
eclesiarh, ctitor, egumen, epistolie, 
epitra�l, epitrop, eres, eretic, exarh, 
faclă, făclie, �lozof, har, hărăzi, 
ieromonah, mărturisi, mitoc, 
paraclis, pascalie, patrahir, pizmă, 
policandru, prezviter, prodiacon, 
pronie, prototop, raclă, schimnic, 
schit, scorpie, sihastru, talant, târnosi, 
trapeză, turlă, zizanie

14ο – 15ο 
αιώνα

buzunar, Ungrovlahia,
Moldovlahia

Μέσω σλαβικών γλωσσών
engarie, apoclisar, aspru 
(νόμισμα), catarg, catastih, 
cămară, chelar, cântar, cumerke 
(είδος δασμού), comis, comornic, 
cupă, despot, despină, diac, dinar, 
duca, gramatic, haraghie, hazdea, 
heretisi, hânsar, horă, hrisov, 
logofăt, maistor, mandră, măcar, 
măguli, mertic, olovir, perper, 
pirg, pitar, pitic, plapomă, por�ră, 
prăvălie, scandal, schiptru, scu�e, 
siromah, spătar, stihie, stratornic, 
tranda�r, ursi, vilar, vistiar, zahăr, 
zodie, zugrav
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ΚΡΗΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ

Από την Pastorella του Marino  
στην κρητική Βοσκοπούλα: 

Ειδολογικές μεταμορφώσεις στην ιστορία της 
ευρωπαϊκής ποιμενικής ποίησης

Μαριάννα Παφίτη1

Η Βοσκοπούλα μπορεί να θεωρηθεί ένα από εκείνα τα ποιητικά έργα 
στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας που βασάνισαν κυριολεκτικά τη 
φιλολογική σκέψη καθώς η τελευταία προσπαθούσε να απαντήσει στο ερώτημα 
«του λαϊκού ή έντεχνου χαρακτήρα του ανώνυμου κρητικού ποιήματος».2 
Δημοτική ποίηση και υποψίες για πραγματικό ερωτικό συμβάν («η παλιά εκείνη 
ρομαντική και λαογραφική αντιμετώπιση του ποιήματος», όπως αναφέρεται σε 
αυτήν και την περιγράφει ο αείμνηστος Μιχάλης Λασιθιωτάκης) από τη μια και 
από την άλλη η επανένταξη του ποιήματος «στα πραγματικά πολιτισμικά και 
γραμματολογικά συμφραζόμενά του, δηλαδή στη δυτική ποιμενική ποίηση του 
ύστερου Μεσαίωνα και της Αναγέννησης», υπήρξαν οι δύο πόλοι ανάμεσα στους 
οποίους ταλαντευόταν, άλλοτε αμήχανα και άλλοτε καχύποπτα και διστακτικά, 
στον προηγούμενο αιώνα, ο κριτικός στοχασμός.3 Η τελευταία θέση, της ένταξης 
του ποιήματος στα πραγματικά πολιτισμικά και γραμματολογικά συμφραζόμενά 
του, με βρίσκει σύμφωνη μόνο μέχρι του σημείου που δε σημαίνει την άσκοπη, 
κατ’ εμένα, αναζήτηση ενός δήθεν υπαρκτού ξένου προτύπου.4 Πάντως, όπως 
1 Mαριάννα Παφίτη, Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, 

Πανεπιστήμιο Κύπρου.
2 Λασιθιωτάκης, 41.
3 Ό.π., 42. Βλ. στο ίδιο μελέτημα τις υποσημ. 1 – 7 για παραπομπή στις εργασίες που επισκόπησαν 

τόσο το, παρωχημένο πια, θέμα της σχέσης της Βοσκοπούλας με δήθεν πραγματικά γεγονότα, 
την πιθανή σχέση της με τη δημοτική ποίηση και την ευρωπαϊκή ποίηση γενικότερα, την 
ιταλική ειδικότερα. Κυρίως, βλ. την ενότητα «VI. Γραμματολογικός χαρακτήρας και αξία της 
“Βοσκοπούλας”», Αλεξίου 1963, λε’ – μς’. 

4 Ό.π. Σημειώνω ενδεικτικά τη γνώμη του Κ. Θ. Δημαρά: «H Βοσκοπούλα είναι χωρίς αμφιβολία 
μίμηση ενός ιταλικού ειδυλλίου. Δυστυχώς ως τώρα δεν εβρέθηκε το πρότυπό της για να 
μπορέσουμε να μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίσθηκε ο κρητικός ποιητής για 
να αποδώσει το ξένο κείμενο και για να μπορέσουμε να σταθμίσουμε το ενδεχόμενο ποσοστό 
της πρωτότυπης προσφοράς του κρητικού ποιητή.», Δημαράς 1962, 29. Ο Στυλιανός Αλεξίου 
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σημείωσε ο Στυλιανός Αλεξίου για τον ποιητή του Απόκοπου, έτσι και ο ποιητής 
της Βοσκοπούλας «εργάστηκε σκληρά αφομοιώνοντας στο έργο του ποικίλες 
επιρροές» πράγμα «σύμφωνο με τις τάσεις των ποιητών της πρώιμης περιόδου».

Η παρούσα εργασία αφορά μόνο το κείμενο της έντυπης έκδοσης του 
1627 και το οποίο, κατ’ εμένα, θα έπρεπε να θεωρείται μόνο ως μία παραλλαγή 
της Βοσκοπούλας, έστω η αρτιότερη. Ακόμα και αν παραβλέψουμε τον «άτεχνο» 
αλλά εξομολογητικό επίλογο του χορηγού της έντυπης έκδοσης, του Δριμυτηνού 
δηλαδή, στον οποίο ομολογεί πως υπήρχαν και «άλλες πολλαίς γραμμέναις», 
ενώ αυτή που επέλεξε ο ίδιος είναι η «καλυοτέρα», δε μπορούμε να αγνοήσουμε 
και να παραβλέψουμε ενδοκειμενικά τεκμήρια, όπως τα χάσματα της αφήγησης, 
τα οποία μαρτυρούν ότι το 1627 στο τυπογραφείο δεν καταλήγει το αυτόγραφο 
της Βοσκοπούλας.5 Στα χέρια του ο Δριμυτηνός μάλλον είχε ένα χειρόγραφο 
από τα πολλά που κυκλοφορούσαν. Το χειρόγραφο που χρησιμοποιήθηκε στην 
έκδοση του 1627 δε διασώθηκε. Διασώθηκε, όμως, ένα άλλο χειρόγραφο του 17ου 
αιώνα το οποίο εξέδωσε ο Θωμάς Παπαδόπουλος το 1969.6 Το συγκεκριμένο 
χειρόγραφο παραδίδει χωρία τα οποία αποκαθιστούν το κείμενο της έκδοσης 
του 1627. Παραδίδει γραφές οι οποίες συμπληρώνουν τα αφηγηματικά κενά του 
ποιήματος· τα χάσματα αυτά δε θα υπήρχαν στην πρωτότυπη αφήγηση εφόσον 
αποδεικνύονται οργανικά μέρη της αφήγησης.7

Επιστρέφοντας στο βασικό θέμα της εργασίας αυτής τίθενται τα εξής 
ερωτήματα: Με ποια ποιητική παράδοση συνομιλεί, τελικά, η Βοσκοπούλα; 
Προκαταβολικά σημειώνω πως συμμερίζομαι τη γνώμη του Antonio Garzya 
για τον διττό ποιητικό προσανατολισμό της Βοσκοπούλας τόσο σε επίπεδο 
αφηγηματικών τρόπων όσο σε ειδολογικό επίπεδο.8 Και στις δύο περιπτώσεις ο 
μελετητής διαπιστώνει και περιγράφει τη συνθετότητα του κρητικού ποιήματος. 
Με ιδιαίτερη φιλολογική ευαισθησία ο μελετητής υπογραμμίζει το ειδολογικό 
κράμα που επιτυγχάνει ο ανώνυμος ποιητής. Έντεχνη και δημοτική παράδοση 
διαλέγονται αμφίρροπα καθώς στοιχεία από τη δημοτική παράδοση συναντούν 
και συμπίμπτουν με στοιχεία από τη δυτική έντεχνη ποιητική παράδοση. Ως 
προς τη χρήση της ειδολογικής ταυτότητας «ειδύλλιο» ο Garzya σημειώνει:

«Μπορούμε, συνεπώς, να συνεχίσουμε να 
χρησιμοποιούμε, για προσδιορισμό, τον όρο «ειδύλλιο», 
με την προϋπόθεση, όμως, να μη χάσουμε την οπτική 

σημειώνει πως «Η “Βοσκοπούλα” γραμματολογικά είναι “ποιμενικό ειδύλλιο”» και «συνδέεται 
άμεσα με την ιταλική ποιμενική ποίηση» στην οποία πρέπει «ν’ αναζητηθεί το ιταλικό πρότυπό 
της», Αλεξίου 1963, μ’, μγ’.

5 Ό.π., 81.
6 Παπαδόπουλος 1969, 353 – 378.
7 Βλ. την ανακοίνωσή μου «Η Βοσκοπούλα του Θωμά Παπαδόπουλου (το χειρόγραφο της Ρώμης)», 

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ο δέκατος έκτος αιώνας στη βενετοκρατούμενη Κρήτη. Ιστορία 
και πολιτισμός. Μνήμη Εμμανουήλ Κριαρά και Στυλιανού Αλεξίου (4 έως 11 Σεπτ. 2015: Χανιά-
Ρέθυμνο-Ηράκλειο-Σητεία). Στο συνέδριο ανακοινώθηκε η πρόθεσή μου για αυτόνομη έκδοση 
του χειρογράφου.

8 Garzya 1974, 102 – 104.
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του σύνθετου και ιδιαίτερα ξεχωριστού χαρακτήρα 
[ενν. του ποιήματος]»

Στο κεφάλαιο «Από τη βοσκοπούλα στην αγγελική γυναίκα», στον 
τόμο Ιστορία της Ομορφιάς, ο Ουμπέρτο Έκο περιγράφει, μέσα από πλειάδα 
ποιημάτων, πώς γίνεται η μετάβαση από το ταπεινό πρόσωπο της βοσκοπούλας 
στην «αγγελική μορφή» της Βεατρίκης του Δάντη.9 Το κεφάλαιο ξεκινά με το 
πασίγνωστο απόσπασμα «Όμορφη που είσαι αγαπημένη» από το Άσμα Ασμάτων 
του Σολομώντα, την πρώτη ποιητική αποτύπωση μιας βοσκοπούλας με εξαίσια 
ομορφιά και έντονο ερωτισμό.10 Το «ιδεώδες κάλλος» για το οποίο κάνει λόγο 
ο Έκο εντοπίζοντάς το στην ποίηση των τροβαδούρων, στις pastorallae, στα 
Carmina Burana, στα αγγλικά ιπποτικά μυθιστορήματα, στην ποίηση του dolce 
stil nuovo, στον Βοκάκκιο και τον Δάντη, είναι το ποιητικό απότοκο του «αγνού 
και ύψιστου έρωτα», του «επιθυμητού και απροσπέλαστου».11 Αν και στην 
περίπτωση της ιταλικής pastorella ο έρωτας δεν παραμένει ούτε αγνός, ούτε 
απλά επιθυμητός και καθόλου απροσπέλαστος, το πλαίσιο εξιδανίκευσης της 
γυναικείας ομορφιάς μοιάζει να είναι το ίδιο. Η βοσκοπούλα, με τους τραχείς 
τρόπους και την ταπεινή καταγωγή, μεταμορφώνεται, στην ιταλική pastorella, 
σε ένα πλάσμα που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από την γυναίκα που υμνεί στις 
Ρίμες του ο Βοκάκιος.12

Με τον ίδιο τρόπο που η γυναικεία μορφή εξαϋλώνεται και ανάγεται σε 
ιδεώδες αντικείμενο της ερωτικής επιθυμίας, έτσι και η διεκδίκηση του προσώπου 
αυτού απαλλάσσεται από το στοιχείο της ανδρικής επιβολής. Η ερωτική πράξη 
είναι, πια, προϊόν αμοιβαιότητας και για να συναινέσει το θηλυκό ταίρι προηγείται 
μια διαδικασία προσέγγισής του, εξοικείωσης και έκφρασης θαυμασμού για την 
εξαίσια ομορφιά του. Στην ιταλική pastorella το αρσενικό ποιητικό υποκείμενο 
μπορεί ακόμη και να υποφέρει από τον έρωτά του, έστω και αν αυτός είναι 
κεραυνοβόλος και δεν έχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια από μια συνάντηση. 
Η δε βοσκοπούλα, παρά το γεγονός ότι διατηρεί την ποιμενική ιδιότητά της, 
δεν έχει πια καμία σχέση με τη βοσκοπούλα της προβηγκιανής και γαλλικής 
ποίησης. Στην ποιητική σύστασή της είναι περισσότερο μια «donna angelicata» 
παρά μια «pastorella», μια Βεατρίκη και μια Laura που βρίσκονται στον locus 
amoenus για να ενσαρκώσουν τον ερωτισμό του. Όπως η «donna angelicata» 
έτσι και η σύγχρονή της βοσκοπούλα φέρει κάτι από τη θεία ομορφιά, έστω και 
αν η ομορφιά αυτή δεν παραμένει άσπιλη και αμόλυντη. Αυτή είναι η διαφορά 
9 Έκο 2004, 154 – 156.
10 Ό.π., 156.
11 Ό.π., 161.
12 «Ολόλευκα, πρωτόφαντα μαργαριτάρια απ’ την Ανατολή καθάρια, πορφυρά τα ρουμπίνια 

αστραποβολούν, εκεί βλέπω το αγγελικό της γέλιο ν’ ανθεί, και τα μαύρα τα ματόκλαδα να 
φορούν της Αφροδίτης την ομορφιά που φεγγοβολεί, τα ρόδα τα πορφυρά και τα λευκά τα κρίνα 
να σμίγουν το χρώμα τους στο κάθε της βήμα, κι όλες οι τέχνες μαζί στη χάρη της αναριγούν: τα 
χρυσαφένια σγουρά μαλλιά της σκορπίζουν φως σ’ αυτό το πρόσωπο το χαμογελαστό, ακόμη 
και ο Έρως μπρος σ’ αυτό το θαύμα θα ’στεκε βουβός. Και καθετί πάνω της είναι τόσο ταιριαστό 
κι όλα τ’ άλλα σαν κόσμος θαλερός κι εκείνη ίδια μ’ άγγελο αληθινό», ό.π., 160.
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της βοσκοπούλας από την αγγελική «donna». Η δεύτερη δεν παραδίδεται, η 
πρώτη ενδίδει. Η έμφαση στην επενέργεια της παρουσίας της, κυρίως του 
βλέμματός της, είναι το στοιχείο εκείνο που την εξαϋλώνει και της προσδίδει 
μια μεταφυσική χροιά και έναν εξωκοσμικό χαρακτήρα. Το μυθολογικό στοιχείο 
που εισάγεται στην ποιμενική ποίηση της Αναγέννησης εντείνει τον εξωραϊσμό 
της ιταλικής «pastorella» αφού εγκαθίσταται πια σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον 
στο οποίο, ανάμεσα στα πολλά πλάσματα που το κατοικούν, ζουν και νύμφες. 
Έτσι, η ομορφιά της βοσκοπούλας δε συγκρίνεται μόνο με αυτή της «donna 
angelicata» της ιταλικής λυρικής ποίησης αλλά και με την ομορφιά μιας νύμφης 
της ποιμενικής ποίησης. Καθώς, λοιπόν, περιβάλλεται από πλάσματα «θεία» η 
βοσκοπούλα μεταμορφώνεται σε ένα πλάσμα του οποίου η ομορφιά μπορεί να 
συγκριθεί μαζί τους επί ίσοις όροις. 

Σε 314 στίχους, σχεδόν όσο και η κρητική Βοσκοπούλα, ο Giambattista 
Marino συνθέτει τη δική του, εκτενέστατη, «La Pastorella». 13 Στο ποίημα 
περιγράφεται η συνάντηση ενός βοσκού, που φέρει το βουκολικό όνομα Θύρσης, 
με μια βοσκοπούλα. Το ποίημα περιγράφει μια και μοναδική συνάντηση η οποία 
καταλήγει στην ερωτική συνεύρεση και στον αποχωρισμό. Προκαταβολικά, 
μπορεί να ειπωθεί πως το ιταλικό ποίημα ακολουθεί πιστά την ποιητική παράδοση 
στην οποία ανήκει. Παρουσιάζει, δηλαδή, τα βασικά ειδολογικά χαρακτηριστικά 
μιας pastorella: μονολογική μορφή, παρελθοντική αφήγηση, πρωτοπρόσωπος 
άρρεν αφηγητής, σκηνικό ο ανοικτός εξοχικός τόπος, βοσκοπούλα ως το ερωτικό 
αντικείμενο, διάλογος μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών, χρονική διάρκεια μιας 
και μόνης συνάντησης, ερωτική η έκβαση της ιστορίας. 

Από το ιταλικό ποίημα μεταφράζεται μόνο η εισαγωγή:14

LA PASTORELLA DEL CAVALIER MARINO15

Εκεί, στην καρδιά των σκιών, στον κόλπο των λουλουδιών
μια πηγή αναβλύζει νερό αργυρό.
Για ν’ αντέξει τη ζέση την οδυνηρή
η βοσκοπούλα η δικιά μου, που βλέπει τα πρόβατά της,
σε κείνα τα κρύα και κρυστάλλινα νερά
με προθυμιά βυθίζει τα φλογερά και πορφυρά της χείλη,
δίνοντας απαλά, λίγο λίγο,
στην παγωμένη πηγή θερμά φιλιά.
Κι εγώ, χωρίς εκείνη να δει πως κάθομαι εκεί,
απολαμβάνω στην πηγή εκείνη μια δροσιά πιο μεθυστική.

13 O Giambattista Marino, ή Giovan Battista Marino, έζησε στα στο β΄ μισό του 16ου αι. μέχρι και 
το α΄ μισό του 17ου αι., περίπου ανάμεσα στα έτη 1569 – 1625. Αν και υπάρχει χρονική σύμπτωση 
ανάμεσα στα δύο ποιητικά έργα, εντούτοις, καθώς δε ξέρουμε πότε ακριβώς γράφτηκε το 
κρητικό ποίημα, μόνο παραλληλισμούς μπορούμε να κάνουμε. 

14 Ολοκληρωμένη μετάφραση του ποιήματος ετοιμάζεται. Η επικείμενη έκδοση θα περιέχει 
σχόλια και εισαγωγή. 

15 Aretino, 1784.
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Στα πορφυρά ρόδα του όμορφου προσώπου της
σταγόνες παγωμένες τινάζει.
Μετά, την εικόνα της κοιτάζει εκστατικά, και σαν τον Νάρκισσο,
από την ίδια της την ομορφιά γοητευμένη μένει∙
και με το λευκό της χέρι μοιράζει τέχνη και κόπο 
στην εξαίσια χρυσή της χαίτη.
Έπειτα, με το δεξί της χέρι τα πιο όμορφα λουλούδια μαζεύει
από τις σειρές με τα πιο ξεχωριστά και ντελικάτα.
Και γυμνώνοντάς τα απ’ τα πράσινά τους φύλλα
γλυκά μ’ αυτά στεφανώνει τα μαλλιά της.
Ω τυχερό συ λουλούδι που το γυμνό του κεφαλιού της αγγίζεις!
Τυχερό λουλούδι πιότερο απ’ όλα τα νιογέννητα άνθη,
λουλούδι που ανέβηκες απ’ το κοτσάνι σου στο πρόσωπό της,
στη γη πρότερα ήσουνα ριζωμένο και τώρα ο ουρανός σε καλωσόρισε!
Κι έπειτα, διπλώνοντας το τραχύ ρούχο του μανδύα της 
μια τσέπη φτιάχνει και διάφορα λουλούδια μαζεύει 
απ’ τη χλόη τη χλωρή.
Κι έχοντας σιμά στην κοιλιά της τον καρπό της χαράς της,
προς εμένα, πού ’μαι κρυμμένος, τα βήματά της γοργά στρέφει,
και σκορπώντας τ’ άνθη στη μυρισμένη τσέπη
διαλέγει τα πιο όμορφα και τέλεια από αυτά!
Κι έτσι, εν τω μεταξύ, μοιράζει, σαν καθήκον,
το δεξί χέρι στα λουλούδια, στον γλυκύ αέρα το τραγούδι.
Τότες εγώ φώναξα λέγοντας: «Δε θα ’ταν δυνατό
νά ’χα από σένα, άνθος της ομορφιάς, ένα λουλούδι;»
Κι εκείνη κοκκίνισε και, κοκκινίζοντας, 
η ομορφιά της πιο μεγάλη έγινε.
Και μετά είπε: «Ω, ποιος θα το νόμιζε
πως κρυμμένος εδώ θα ’ταν ο Θύρσης ο βοσκός;
Λυπάμαι που δε σε είδα αλλά μπορείς
να πάρεις απ’ τα λουλούδια μου όσα εσύ θέλεις».
[...]16

Το αισθησιακό στοιχείο είναι ιδιαίτερα έντονο από την αρχή του ποιήματος. 
Τα φλογερά χείλη που βυθίζονται στο νερό και ο τρόπος με τον οποίο η ηρωίδα 
αντικρίζει τον ίδιο της τον αντικατοπτρισμό στο υγρό στοιχείο δημιουργούν 
μια ατμόσφαιρα τεταμένου ερωτισμού. Η εξιδανίκευση του προσώπου της 
βοσκοπούλας εντοπίζεται στο φως που την περιβάλλει μέσω της εικόνας της 
χρυσής κόμης. H σύγκριση με το μυθικό πρόσωπο του Νάρκισσου, πέρα από το 
γεγονός ότι εισάγεται στο ποίημα ένα μυθολογικό στοιχείο, είναι μια ιδιαίτερα 
ευρηματική παραπομπή σε ένα ποιητικό αρχέτυπο ομορφιάς. Το στεφάνωμα της 
χρυσής κόμης είναι, επίσης, μια εικόνα που ενισχύει το αγγελικό προφίλ της 
16 Molini 1784, 67 – 80. Η μετάφραση δική μου.
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κόρης με τη λευκή επιδερμίδα. Το φως του χρυσού και το λευκό παραπέμπουν 
σε ένα ήθος αγνότητας. Την ίδια, όμως, στιγμή το αγγελικό αυτό πλάσμα φέρει 
έντονα σήματα ερωτισμού. Η εικόνα της πτύχωσης του μανδύα στο μέρος 
της κοιλιάς, όπου η βοσκοπούλα τοποθετεί τα άνθη που μαζεύει, παραπέμπει 
σε εικόνα κυοφορίας, άρα και ερωτικής πράξης. Η έμφαση στα πορφυρά και 
φλογερά χείλη που δίνουν θερμά φιλιά συστήνει, εξαρχής, ένα πλάσμα ερωτικό 
και ο ερωτισμός αυτός γίνεται πιο ισχυρός επειδή αυτό το πλάσμα φέρεται 
συνεσταλμένα και με αιδώ. Η ερυθρίαση της κόρης είναι μια εικόνα παράλληλη 
με τα ροδαλά μάγουλα και τα πορφυρά χείλη. Η pastorella του Marino είναι 
μια ηρωίδα η οποία απέχει κατά πολύ από τις αντίστοιχες βοσκοπούλες της 
προβηγκιανής και γαλλικής ποίησης. Παρά τον εκφραστικό πλουραλισμό του 
Marino αναγνωρίζουμε στην ποίησή του μια pastorella πολυπλοκότερη στην 
ποιητική σύνθεσή της από προγενέστερα, συγγενή ειδολογικά, ποιήματα, 
μια βοσκοπούλα που φέρει χαρακτηριστικά γυναικείων μορφών από δύο 
διαφορετικές ποιητικές παραδόσεις. Συναντώνται σε ένα πρόσωπο η ομορφιά 
και η ερωτική διάθεση μιας νύμφης της ποιμενικής ποίησης μαζί με την αγνότητα 
και συστολή (η οποία συχνά σημαίνει αποστασιοποίηση του ποθητού προσώπου 
από τον επίδοξο εραστή) της λυρικής ποίησης της εποχής. 

Πρόκειται, λοιπόν, για μια ποίηση η οποία εξαντλεί τα όρια του 
ρητορισμού και της οποίας ο ρυθμός είναι ιδιαίτερα αργός. Συνεπώς, δε θα 
μπορούσε να συγκριθεί με το γοργό βάδισμα του ρυθμικού ποιητικού λόγου της 
Βοσκοπούλας, όσο και αν το κρητικό ποίημα έχει, στο παρελθόν, συνδεθεί με 
τις έννοιες της απλοϊκότητας και της αφέλειας. Στην ουσία η απλοϊκότητα και 
η αφέλεια αυτή δεν είναι παρά η επιλογή ενός ποιητή που συνειδητοποιημένα 
επιλέγει να μη φλυαρήσει αλλά να δομήσει μια αφήγηση στην οποία η κάθε 
λέξη έχει τη δική της βαρύτητα. Οι λέξεις αυτές, λέξεις καθημερινές και οικείες, 
απομονωμένες μπορούν να παραπλανήσουν τον αναγνώστη ώστε να θεωρήσει 
πως ο ποιητής της Βοσκοπούλας είναι ένας ποιητής ελάσσων.17 Ο ποιητής της 
Βοσκοπούλας όμως, όπως έχει ήδη σημειώσει ο Κ. Θ. Δημαράς, κτίζει μια «σοφά 
απλοϊκή εικόνα» με βάση ένα μύθο «απλό και καθαρό» και μια πλοκή «λιτή και 
αδρή».18 Τον «πλατυασμό», όμως, που ο Δημαράς διακρίνει στη Βοσκοπούλα, 
προσωπικά δεν τον εντοπίζω και ούτε τον συμμερίζομαι, έστω αν μπορούμε να 
τον διακρίνουμε σε άλλα κρητικά ποιητικά έργα της εποχής.19 

17 «Οι πινελιές είναι συνήθως ελαφρές, τα επίθετα κοινά, ανάλογα μ’ εκείνα που μεταχειρίζεται ο 
καθημερινός άνθρωπος σε παρόμοιες περιστάσεις. [...] Οι μετοχές και τα ρήματα, συνηθισμένα 
και χωρίς ιδιαίτερο χρώμα». Αν και οι σημειώσεις αυτές θεωρούνται, αρχικά, αρετές του 
ποιήματος, στη συνέχεια ο μελετητής ακυρώνει τη θετική πρόσληψή τους καθώς κάνει λόγο 
για «κάποια φτώχεια στο λεξιλόγιο» («αρκεί να μετρήσει ο αναγνώστης πόσα πράγματα είναι 
δροσερά μέσα στο κείμενο τούτο και πόσα άλλα είναι καημένα»), Δημαράς 1962, 24 - 25.

18 Ό.π., 24.
19 «Ίσως η συνθετική ικανότητα του ποιητή να μην είναι πολύ μεγάλη: μερικά μέρη μας φαίνονται 

σήμερα επεξεργασμένα σε έκταση μακρότερη από όση θα ευχόμασταν∙ αλλά την πρώτη μας 
αντίδραση την καλύπτει αμέσως η ανάμνηση των παραμυθιών με το αργό τους και συχνά 
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Ότι η Βοσκοπούλα είναι «χωρίς αμφιβολία μίμηση ενός ιταλικού ειδυλλίου» 
ή άλλου ποιητικού έργου, όπως πιστεύει η φιλολογία που αναπτύχθηκε γύρω 
από το ποίημά μας, θεωρώ ότι είναι μια κρίση που δε μπορούμε πια να την 
αποδεχτούμε αναντίρρητα.20 Και μόνο η σχέση της Βοσκοπούλας με το δημοτικό 
τραγούδι μπορεί να υποστηρίξει τη θέση πως το ποίημα είναι πρωτότυπο 
και κανένα δυτικό πρότυπο δεν πρόκειται ποτέ να ανακαλυφθεί.21 Ούτε 
είμαι βέβαιη πως «η Βοσκοπούλα είναι ένα τυπικό ειδύλλιο της ευρωπαϊκής 
Αναγέννησης».22 Προκαταβολικά, μπορούμε να πούμε ότι «η ασφάλεια» με την 
οποία ο Κ. Θ. Δημαράς εντοπίζει στη Βοσκοπούλα τα βασικά χαρακτηριστικά 
του αναγεννησιακού ειδυλλίου μπορεί να αμφισβητηθεί.23 Ο ποιητής της 
Βοσκοπούλας θέτει ένα μέτρο στον δικό του «ειδυλλιακό» ποιητικό λόγο, ένα 

ακατάστατο βάδισμα, και παράλληλα η ανάμνηση πως η κρητική λογοτεχνία δεν αποκρούει τον 
πλατυασμό», ό.π., 25.

20 Την πίστη πως υπάρχει κάποιο ιταλικό πρότυπο το οποίο οφείλουμε να ανακαλύψουμε 
διατύπωσαν ξεκάθαρα τόσο ο Κ. Θ. Δημαράς όσο ο Λ. Πολίτης, βλ. Δημαράς 1962, 29∙ Πολίτης 
1980, 391.

21 Η σχέση της Βοσκοπούλας με το δημοτικό τραγούδι, όπως περιγράφεται στην παρούσα εργασία, 
δεν επιτρέπει να ισχυριζόμαστε πως «η γένεσή του [του ποιήματος] δεν οφείλεται σε τοπικούς 
όρους αλλά σε μίμηση ή μετάφραση ξένου προτύπου», Δημαράς 1962, 30.

22 Ό.π. Ο Στυλιανός Αλεξίου συμμερίζεται την άποψη του Κ. Θ. Δημαρά για την ειδολογική 
ταυτότητα της Βοσκοπούλας: «Στην Ελλάδα πρώτος είδε σωστά τη “Βοσκοπούλα” ο Κ. 
Θ. Δημαράς [...] που τη χαρακτήρισε ως λόγιο έργο, τυπικό αναγεννησιακό ειδύλλιο, με τις 
χαρακτηριστικές υπερβολές ενός είδους γεννημένου από τη νοσταλγία του αστού για τη φυσική 
ζωή. Ακόμη ακριβέστερα το προσδιορίζει “μίμηση ενός ιταλικού ειδυλλίου”. Ο ποιητής είναι 
κατά τον Δημαρά μεγάλος δημιουργός που “χειρίζεται αριστοτεχνικά το στοιχείο της αφέλειας. 
Τα ήθη δεν είναι στην πραγματικότητα ούτε αγροτικά, ούτε αστικά, είναι τα συμβατικά είδη 
που επιβάλλει το ‘είδος’.” [...] Η “Βοσκοπούλα” γραμματολογικά είναι “ποιμενικό ειδύλλιο” 
[...]. Της ίδιας κατηγορίας μικρά αφηγηματικά έργα δεν ξέρομε άλλα στην Κρήτη, αν και 
πιθανώτατα υπήρξαν», Αλεξίου 1963, λς’ – λζ’, μ’. Ο Λίνος Πολίτης διατυπώνει την υπόθεση 
πως το «άμεσο πρότυπο» της Βοσκοπούλας «ήταν ασφαλώς κι αυτό κάποιο από τ’ αναρίθμητα 
της εποχής [...]. Ωστόσο η υπόθεσή του δεν μπορεί να ήταν τόσο αφελής και απλοϊκή όπως του 
κρητικού έργου. Σε τέτοιες απλότητες δεν μας έχει συνηθίσει η επιτηδευμένη και εξεζητημένη 
δυτική ποιμενική ποίηση. [....] Κι ακόμα αυτή η σήμερα τόσο απλοϊκή βοσκοπούλα, θα ήταν 
ασφαλώς στο ιταλικό πρότυπο κάποια Νύμφη πάνω στα βουνά της Αρκαδίας – όπως τόσες 
άλλες ηρωίδες των δυτικών ειδυλλίων. [...] Το ιταλικό πρότυπο λοιπόν, το ειδύλλιο για το οποίο 
μιλήσαμε μεταφερόμενο στην ελληνική ποίηση παθαίνει βασικές και ουσιαστικές αλλοιώσεις», 
Πολίτης 1980, ό.π.∙ Ως προς το θέμα της ειδολογικής ταυτότητας του ποιήματος, ο Antonio 
Garzya επισημαίνει πως το ποίημα δομείται αφηγηματικά περιέχοντας δραματικά και λυρικά 
στοιχεία: «Μπορούμε, συνεπώς, να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε, για προσδιορισμό, 
τον όρο «ειδύλλιο», με την προϋπόθεση, όμως, να μη χάσουμε την οπτική του σύνθετου και 
ιδιαίτερα ξεχωριστού χαρακτήρα [ενν. του ποιήματος]», Garzya, 102-104. Τέλος, ο Μιχάλης 
Λασιθιωτάκης αναφέρεται στο «μεικτό είδος» στο οποίο ανήκει η Βοσκοπούλα: «Μπορούμε να 
θεωρήσουμε πιθανότερο ότι, ενώ άντλησε στοιχεία της πλοκής από το λογιότερο είδος των 
ειδυλλίων, προσπάθησε συγχρόνως να μιμηθεί, με τις δυνατότητες που του παρείχε το κρητικό 
ίδίωμα, το μεικτό, “χαμηλό” ύφος της “rusticale” παράδοσης. Η Βοσκοπούλα μοιάζει λοιπόν να 
ανήκει σε ένα μεικτό είδος, που χαρακτηρίζεται από ένα ύφος απλούστερο, “ταπεινότερο” από 
εκείνο του ειδυλλίου και της egloga», Λασιθιωτάκης 2001, 50.

23 «Το ειδύλλιο της Αναγέννησης χαρακτηρίζεται από την υπερβολή στην έκφραση του πάθους, 
από την εκζήτηση στην ψυχολογία των ηρώων και από την αγάπη προς τα μυθολογικά 
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μέτρο που η αντίστοιχη ιταλική ποίηση της εποχής διατηρεί δύσκολα. Πέρα 
από το μέτρο αυτό ο κρητικός ποιητής αντιμετωπίζει τα τυπολογικά θέματα και 
μοτίβα του είδους με μια διάθεση που θα μπορούσε να ενταχθεί στο πλαίσιο μιας 
ειρωνικής αποστασιοποίησης από το είδος, ενός ποιητικού «παιγνιδιού» με όσα 
μέσα θέτει στην ποιητική ικανότητά του τόσο το είδος του ειδυλλίου όσο και της 
pastorella.

«Σε σπήλιο σκοτεινό να κατοικήσω» (στ. 413) είναι ο στίχος με τον οποίο 
αρχίζει ο μονόλογος του βοσκού στο τέλος της Βοσκοπούλας.24 Αν θέλουμε να 
ελέγξουμε τη σχέση της Βοσκοπούλας με το δημοτικό τραγούδι οφείλουμε τότε 
να ξεκινήσουμε από το μονόλογο του τέλους ως το κατεξοχήν κείμενο που, 
κατά τη γνώμη μου, διαλέγεται με τη δημοτική παράδοση και συγκεκριμένα 
το μοιρολόι.25 Σε ένα πρώτο επίπεδο προσέγγισης, ο μονόλογος παρουσιάζει 
πρωτογενείς συγγένειες με τη δημοτική ποίηση και οι ομοιότητες αυτές 
ανιχνεύονται κυρίως σε επίπεδο εικονοποιΐας και μοτίβων:

Σε σπήλιο σκοτεινό να κατοικήσω, 
ποτέ παρηγοριά να μη γροικήσω,
μα πάντα μοναχός μου να γυρίζω
ουδέ να δω ουδέ ν’ αναντρανίζω.

Δίχως γαμπά, ξεπόδητος να πηαίνω
’ς τόπον αγκαθερό και χιονισμένο,
να με θωρού γδυμνό κι αναμαλλιάρη
κι όλοι να με κρατούσι δαιμονιάρη. (στ. 413 - 420)
[....]

Φίλους και συγγενείς θέλω μισήσει.
Δε θέλω να σφαγώ, μα θέλω ζήσει,
για να ’χω πόνους, πρίκες και λαχτάρες,
καθημερνό καημούς και λιγωμάρες.

Μα θε να ζιώ και θε να παραδέρνω,
χίλιες φορές την ώρα ν’ αποθαίνωˑ 
τα όρη, τα χαράκια να με φάσι
και να ’ναι η κατοικιά μου μες στα δάση.

πλάσματα. [...] Νομίζω λοιπόν ότι και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά μπορούμε να τα ξαναβρούμε 
με ασφάλεια και στο δικό μας ειδύλλιο», ό.π.

24 Οι παραπομπές γίνονται στην έκδοση Αλεξίου 2007. Εφεξής θα σημειώνονται μόνο οι στίχοι 
εντός του σώματος της εργασίας. 

25 Η ενότητα αυτή δεν έχει στόχο να εξαντλήσει το θέμα της σχέσης της Βοσκοπούλας με το 
δημοτικό τραγούδι, αλλά να υποδείξει κάποιες από τις ομοιότητες ανάμεσα στο ποιμενικό 
ειδύλλιο και τη δημοτική, προφορική παράδοση. Το συγκεκριμένο θέμα είναι ιδιαίτερα ευρύ και 
απαιτεί, πιστεύω, διεξοδικότερη μελέτη.



164

Μέρα νύχτα να κλαίω, να θρηνούμαι,
τα πάθη μου στα όρη να δηγούμαιˑ
να κάμω τα θεριά να μ’ ακλουθούσι,
να κλαίου μετά μένα, να πονούσι.

Παντούρα να μην παίξω ουδέ φιαμπόλι,
’ς λιβάδι να μη μπω ουδ’ εις περβόλι.
τα πρόβατά μου πλιό να μην αρμέξω,
μα να περνώ κακόν καιρό κι αδέξο.

Το προβατάκι τ’ άσπρο, το πουλιάρι,
οπού ’χα τση κεράς μου αμπολιάρι,
εκείνο μόνο νά ’χω μετά μένα,
να πηαίνωμε τα δυο συντροφιασμένα.

Να κλαίγη εμέ τ’ αρνί κ’ εγώ την κόρη,
να πορπατούμε στα βουνά, στα όρηˑ
στην αγκαλιά μου να τ’ αποκοιμίζω, 
το ριζικό μου το κακό να βρίζω.

Κι όντε βροντά κι αστράφτει και χιονίζει,
κανείς βοσκός στα όρη δε γυρίζει,
τότες εγώ στα βουνά και στα όρη
να κλαίγω αυτείνη την πανώρια κόρη.

Κι όντεν ο ήλιος καίει πέτρες και ξύλα,
όλοι σιμώνου στου δεντρού τα φύλλα,
τότες πάγει ο βοσκός, δροσιό γυρεύγει,
εγώ νά ’μαι στον ήλιο να με καίγη.

Να μην εβγή βοσκός από το σπήλιο,
τα νέφη να σκεπάσουσι τον ήλιο
και να ψυγούν τα χόρτα στο λιβάδι
κι από τη μάντρα να μη βγη κουράδι.

Ουδέ πουλί στο δάσο μην πετάξη
και την αυγήν ο πετεινός μην κράξηˑ
και τ’ αηδονάκι πλιο μην κελαδήση
κι αετός ας τυφλαθή, μην κυνηγήση.

Τη νύχτα μην προβάλη το φεγγάριˑ
εις το γιαλό να μη βρεθή πλιό ψάρι
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κι ας αποφρύξου βρύσες και ποτάμια
κι ας ξεραθούν τα τρυφερά καλάμια» (στ. 433 – 476)

Ο μονόλογος του τέλους συντίθεται στη βάση κατεξοχήν «σκοτεινών» 
εικόνων που παραπέμπουν στο θάνατο. Ο βοσκός οραματίζεται για τον εαυτό του 
έναν διαρκή, εν ζωή, θάνατο εν είδει αυτοτιμωρίας. Απαρνείται όλα όσα συνθέτουν τη 
ζωή και επιλέγει όλα όσα θα τον καταστήσουν έναν περιπλανώμενο νεκροζώντανο, 
όπως ακριβώς περιγράφει τους δύο «Κρητικούς» ο Μιχάλης Πιερής.26

Μα θε να ζιώ και θε να παραδέρνω,
χίλιες φορές την ώρα ν’ αποθαίνωˑ (στ. 437 – 438)

Απαρνιέται το φως και επιλέγει το σκοτάδι («σε σπήλιο σκοτεινό να 
κατοικήσω», στ. 413), αποσύρεται από το κοινωνικό σύνολο και επιλέγει τη 
μοναξιά και την απομόνωση («μα πάντα μοναχός μου να γυρίζω», στ. 415), 
επιβάλλει στον εαυτό του συνεχή μαρτύρια («ξεπόδητος πηαίνω / ‘ς τόπον 
αγκαθερό και χιονισμένο», στ. 417 - 418 - «για να ’χω πόνους, πρίκες και λαχτάρες, 
/ καθημερνό καημούς και λιγωμάρες», στ. 435 – 436 / «να περνώ κακόν καιρό 
κι αδέξο», στ. 448), παραμορφώνεται με στόχο η αποκρουστική μορφή του να 
υποστηρίζει τις επιλογές του («να με θωρού γδυμνό κι αναμαλλιάρη / κι όλοι 
να με κρατούσι δαιμονιάρη», στ. 419 - 420) και, εν τέλει, ορίζει αυτοσκοπό τον 
αέναο θρήνο της νεκρής («μέρα νύχτα να κλαίω, να θρηνούμαι / τα πάθη μου 
στα όρη να δηγούμαι», στ. 441 - 442). 

Από πού, όμως, αντλεί ο ανώνυμος ποιητής την εικονοποία του θανάτου; 
Το ίδιο το κείμενο μας οδηγεί στην υπόθεση ότι, έστω ασύνειδα, ο ποιητής 
της Βοσκοπούλας στρέφεται στην παράδοσή του, στην ελληνικότητα και το 
δημοτικό τραγούδι, πιο συγκεκριμένα στο κατεξοχήν θρηνητικό ποιητικό είδος, 
το μοιρολόι. Τα στοιχεία που συγκροτούν τη σχέση του ποιήματος με το μοιρολόι 
είναι τα εξής: 

1. Η απομόνωση του ήρωα από το κοινωνικό περιβάλλον
μα πάντα μοναχός μου να γυρίζω (στ. 415)
φίλους και συγγενείς θέλω μισήσει (στ. 433)

2. Ο διαρκής θρήνος και το κλάμα για τη νεκρή κόρη
Μέρα – νύχτα να κλαίω, να θρηνούμαι 
τα πάθη μου στα όρη να δηγούμαι. (στ. 441 – 442)
Να κλαίγη εμέ τ’ αρνί και γω την κόρη (στ. 453)
τότες εγώ στα βουνά και στα όρη
να κλαίγω αυτείνη την πανώρια κόρη. (στ. 459 – 460)

3. Η αποχή από δραστηριότητες που παραπέμπουν σε ενεργό και 
δραστήριο ζωντανό πλάσμα (εργασία και διασκέδαση)

26 Πιερής, 773. 
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Παντούρα να μην παίξω ουδέ φιαμπόλι,
’ς λιβάδι να μη μπω ουδέ περβόλι. 
Τα πρόβατά μου πλιό να μην αρμέξω (στ. 445 - 447)
 
4. Η συμμετοχή της φύσης στον διαρκή αυτό θρήνο
Μέρα – νύχτα να κλαίω, να θρηνούμαι 
τα πάθη μου στα όρη να δηγούμαι∙
να κάμω τα θεριά να μ’ ακλουθούσι,
να κλαίου μετά μένα, να πονούσι. (στ. 441 - 444)
Να κλαίγη εμέ τ’ αρνί και γω την κόρη (στ. 453)

Η ζωή που υπόσχεται ο βοσκός στον εαυτό του έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που 
τη μεταμορφώνουν σε ένα διαρκή θάνατο, έναν άλλο Κάτω Κόσμο όπως εκείνο των 
μοιρολογιών. Αυτοεξόριστος ο ήρωας καταδικάζει, ή καλύτερα τάζει εαυτόν, σε ένα 
εφ’ όρου ζωής πένθος. Ο κόσμος στον οποίο θα ζει θα είναι σκοτεινός όπως ακριβώς 
ο σκοτεινός Άδης: «σε σπήλιο σκοτεινό να κατοικήσω» (στ. 413). Η εξαγγελία αυτή 
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού απαντά ίδια σε δημοτικά τραγούδια στα οποία η 
ποιητική persona, η οποία πενθεί την απώλεια αγαπημένων προσώπων, θέτει, όπως 
ο βοσκός, περιορισμούς στη ζωή που ακολουθεί τον θάνατο οικείων προσώπων:

Δεν πρέπ’ εγώ να χαίρομαι ουδέ κρασί να πίνω,
μόν’ πρέπει εγώ να’μ’ σ’ ερημιά σ’ ένα μαρμαροβούνι
να κείτομαι το πίστομα, να χύνω μαύρα δάκρυα
να γίνω λίμνη και γυαλί, να γίνω κρύα βρύση [...]27

Δεν πρέπ’ εγώ να χαίρομαι, μηδέ κρασί να πίνω,
μόν’ πρέπει να’μαι σ’ ερημιά, σ’ ένα βαθύ σκοτάδι
να κείτομαι τ’ απίστομα, να κλαίω να μη λαρώνω 
γιατ’ έχασα καλά παιδιά, παιδιά της αρρεβώνας, [...] 28

Δε μού ’πρεπε να τραγουδώ μηδέ κρασί να πίνω,
μόνο σε σπήλιο σκοτεινό να χύνω μαύρα δάκρυα	
κόρην και μάναν έχασα και δυ’ αδερφούς στραθιώτες [...] 29

Δέμ πρέπ’ ιγώ να χαίρουμ’ δεμ’ πρέπ’ να καμαρώνου,
μούμ’ πρέπει να είμι σ’ ερημιά, σ’ ένα βαθύ λαγγάδι
να ’ρθουν οι λύκοι να μι φαν, πουτάμι να μι πάρει.30

27 Saunier 1999, 436.
28 Ό.π., 438 – 441.
29 Ό.π., 438. Το συγκεκριμένο τραγούδι στο οποίο εμφανίζεται το «σκοτεινό σπήλιο» είναι κρητική 

παραλλαγή και αυτό το κάνει πολύ πιο ενδιαφέρον, ό.π., 439.
30 Ό.π., 438∙ Το ποιητικό υποκείμενο, τόσο στο συγκεκριμένο δημοτικό τραγούδι, όσο και στη 

Βοσκοπούλα («τα όρη, τα χαράκια να με φάσι», στ. 439), επιλέγει έναν τόπο διαμονής όπου ο 
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Σε τούτηνε τη γειτονιά δεν πρέπει να ’ν’ φεγγάρι
μον’ πρέπει νά ’ναι συγνεφιά κ’ ένα βαρύ σκοτάδι [...]31

Οι περιορισμοί που επιβάλλουν στον εαυτό τους οι φωνές στα πιο πάνω 
μοιρολόγια και ο τρόπος με τον οποίο περιγράφουν τη μετέπειτα ζωή τους 
ανακαλούν τις απαγορεύσεις που θέτει στον εαυτό του ο βοσκός και τον τρόπο 
με τον οποίο εκείνος οραματίζεται τη ζωή του μετά την απώλεια της αγαπημένης 
του. Τόσο στα πιο πάνω δημοτικά τραγούδια όσο και στον μονόλογο του βοσκού 
η χαρά και το τραγούδι αποκλείονται από την πένθιμη ζωή που επιλέγουν οι 
ήρωες, το κλάμα και ο θρήνος είναι διαρκή και απαρηγόρητα, ο τόπος διαμονής 
οφείλει να είναι σκοτεινός και ερημικός – απομονωμένος από την ανθρώπινη 
κοινότητα, το σκοτάδι κυριαρχεί στη ζοφερή ζωή ως το βασικό στίγμα του 
θανάτου που σκίασε τη ζωή των ηρώων τόσο του δημοτικού τραγουδιού όσο 
και της Βοσκοπούλας:

α) Σε σπήλιο σκοτεινό να κατοικήσω, 
ποτέ παρηγοριά να μη γροικήσω, (στ. 413 - 414)

β) Δε θέλω να σφαγώ, μα θέλω ζήσει,
για να ’χω πόνους, πρίκες και λαχτάρες,
καθημερνό καημούς και λιγωμάρες. (στ. 434 - 436)

γ) Μα θε να ζιώ και θε να παραδέρνω,
χίλιες φορές την ώρα ν’ αποθαίνωˑ 
τα όρη, τα χαράκια να με φάσι (στ. 437 - 439)

Το θέμα του σκοταδιού και της επιθυμίας έλευσης και κυριαρχίας του 
επανέρχεται στο μονόλογο του βοσκού σε δύο ακόμη στίχους:

α) «τα νέφη να σκεπάσουσι τον ήλιο»
β) «Τη νύχτα μην προβάλη το φεγγάριˑ»

Το σκότος είναι βασικό συστατικό της ζωής των «πικραμένων» του 
δημοτικού τραγουδιού εφόσον αυτό ταυτίζεται με το θάνατο:32

α) «Στων πικραμένων την αυλή jήλιος να μη φωτίζει 
 μόν’ ν’ ανατέλλει συγνεφιά να βασιλεύ’ αντάρα»

κίνδυνος για τη ζωή είναι ιδιαίτερα αυξημένος με την ελπίδα ότι ο τόπος θα επιφέρει τον θάνατο 
τον οποίο ο ήρωας επιθυμεί. 

31 Saunier 1999, 440. Για περισσότερες παραλλαγές του ίδιου θέματος βλ., ό.π., 442.
32 Ό.π., 442 - 443
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β) «Στων πικραμένων την ναυλήν ήλιος δεν ανατέλλει, 
μόν’ είναι πάντα συγνεφιά κ’ ένα βαρύ σκοτάδι»

Το ήθος του μονολόγου του βοσκού μοιάζει ταυτόσημο με το ήθος 
του μοιρολογιού στο οποίο ο επιζών ήρωας προσπαθεί να διαβεβαιώσει το 
νεκρό πρόσωπο, στο οποίο απευθύνεται, πως δεν πρόκειται να το λησμονήσει 
συνεχίζοντας τη ζωή του και συμμετέχοντας στις χαρές της. Απόρροια της 
προσπάθειας να εφησυχαστεί ο νεκρός και να μην παραπονεθεί πως λησμονήθηκε 
είναι η αποχή από κάθε χαρά, ο συνεχής θρήνος, οι πράξεις αυτοτιμωρίας και 
αυτοβασανισμού. Μέσω των πράξεων αυτών εκφράζεται η επιθυμία το πένθος 
να συνεχίζεται επ’ άπειρον. 33 Ακριβώς πράξεις αυτοτιμωρίας και βασανισμού 
είναι τα δεινά στα οποία ο βοσκός δεσμεύεται να υποβάλλει τον εαυτό του:

Η εικόνα του μεταμορφωμένου βοσκού, του «γδυμνού» και «αναμαλλιάρη» 
ο οποίος θα κυκλοφορεί προκαλώντας στους ανθρώπους δέος, αφού θα τον 
«κρατούσι δαιμονιάρη» – εικόνα σκοτεινή και πένθιμη η οποία συνυφαίνεται 
απόλυτα με το φοβερό τοπίο – συνάδει απόλυτα με την εικόνα του νεκρού που 
κατοικεί στον Κάτω Κόσμο των μοιρολογιών. Σύμφωνα με τον G. Saunier:

«Η διάλυση των σωμάτων, η ασκήμια των νεκρών, αφαιρεί κάθε νόημα 
από την προσπάθεια επαφής. Είναι η απτή απόδειξη ότι ο νεκρός έγινε άλλος – 
άλλος από τον εαυτό του, άλλος από τους ζωντανούς – ότι ανήκει πια στον άλλο 
κόσμο, ότι έγινε ανεπανόρθωτα ξένος».34

Όχι μόνο θα είναι αλλοιωμένη η μορφή του βοσκού αλλά θα προκαλεί 
κιόλας την αποστροφή της ανθρώπινης κοινότητας εφόσον η όψη αυτή θα 
προκαλεί τρόμο στο πλήθος που θα θεωρεί τον βοσκό «δαιμονιάρη»:

Δίχως γαμπά, ξεπόδητος να πηαίνω
’ς τόπον αγκαθερό και χιονισμένο,
να με θωρού γδυμνό κι αναμαλλιάρη
κι όλοι να με κρατούσι δαιμονιάρη. (στ. 417 – 420)

 Η εικόνα του βοσκού με τα «όμορφα κάλλη» (στ. 81) που μεταμορφώνεται 
σε ένα δαιμονισμένο πλάσμα δε μπορεί παρά να ανακαλέσει την αλλιοιωμένη 
όψη των νεκρών στα μοιρολόγια:35

33 Ό.π., 418 – 419.
34 Ό.π., 144.
35 Δε μπορούμε στο σημείο αυτό να μην ανακαλέσουμε αντίστοιχες εικόνες από τον Ερωτόκριτο. Στο 

Δ’ μέρος ο Ρωτόκριτος, ο οποίος «γυρίζει στα ξένα», παρουσιάζεται, επίσης, με αλλοιωμένη όψη:
«Μακραίνου γένια και μαλλιά, αλλάσει η στόρησή του,
 κάνει άλλην όψη ασούσουμη και λειώνει η εδική του∙ 
 εμαύρισεν, ασκήμισε στα ξένα που γυρίζει
 κι όποιος κι αν τον εκάτεχε, πλιο δεν τόνε γνωρίζει» (Δ 841 - 844). Αλεξίου 1994, 293.
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να με ρωτήσεις να σου πω τι κάνει ο κάτου κόσμος
που οι άσπροι μαύροι γένουνται κ’ οι ροδινοί χλωμιάζουν,
κ’ εκείν’ οι μορφοσούσουμοι αλλαξομουσουδιάζουν [...]36

οι άσπροι μαύροι γίνονται και οι ροδινοί βλωμαίνουν
και οι άσπροι και ροδοκόκκινοι μαυρίζουν κι αραχνιάζουν. 37

Στην άκρη του Παράδεισου είναι ένα περιβόλι,
Στη μέση του περιβολιού είναι ένα κυπαρίσσι,
Στη ρίζα του κυπαρισσιού μια κρουσταλλένια βρύση
Πόχουν οι νέοι το μπερμπεργιό, πόχουν οι νιες λεκάνες
Και κλαιν οι νέοι τα κάλλη των και οι νιες την εμορφιά τους.38

Συμπερασματικά, εάν το κείμενο της έκδοσης του 1627, ιδίως στους 
στίχους του τελικού μονολόγου, διαλέγεται δημιουργικά με τη δημοτική ποίηση, 
θα μπορούσε το γεγονός αυτό να σημαίνει τη συνειδητή επιλογή ενός ποιητή 
ο οποίος, ως προς το θέμα του μοιρολογιού, στρέφεται προς την ελληνική 
παράδοση η οποία, την εποχή που γράφεται το ποίημα, είναι ολοζώντανη 
και ο ανώνυμος ποιητής την ακούει και την αφομοιώνει δημιουργικά. Εάν το 
μονολογικό χωρίο, που μας απασχολεί, είναι αυθεντικό – και μοιάζει να είναι, σε 
αντίθεση με τον μονόλογο του τέλους της χειρόγραφης παραλλαγής που είναι 
κείμενο πολλαπλώς προβληματικό – τότε μπορούμε να ισχυριστούμε, με σχετική 
ασφάλεια, ότι στο ποίημα της Βοσκοπούλας η ελληνική ανατολή συναντά την 
ιταλική δύση. Στους θρηνητικούς στίχους η κρητική pastorella μεταμορφώνεται 
σε αφήγηση τραγική. Έρως και θάνατος συνυπάρχουν και συμπλέκονται σε μια 
ποίηση η οποία προκρίνει το τραγικό τέλος με αφορμή ένα συμβατικό, ανέμελο 
και ειδυλλιακό ερωτικό συναπάντημα. 
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Η τύχη του Ερωτόκριτου στις ρουμανικές 
μεταφράσεις

Margareta S�rschi-Lăudat1

Οι μοναδικές ρουμανικές μεταφράσεις του Ερωτόκριτου ανήκουν στην 
εποχή των Φαναριωτών, όταν το κρητικό αριστούργημα, στον ίδιο 18ο αιώνα της 
πρώτης έντυπης ελληνικής έκδοσής του (δημοσιευμένης το 1713 στη Βενετία), 
έγινε ένα πολύ δημοφιλές, αγαπητό ανάγνωσμα των διανοουμένων και της αστικής 
κοινωνίας στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Ο γνωστός λόγιος και μοναχός της 
εποχής Καισάριος Δαπόντες, αναφερόμενος στην ευρύτερη διάδοση του έπους 
του Κορνάρου στη Ρουμανία, έγραφε στα τέλη του 18ου αιώνα: «Και επαινούνται 
δυνατά, και τα συγγράμματα τους πολλοί τα έχουν, τα βαστούν εις τα προσκέφαλα 
τους, μάλιστα τον Ρωτόκριτον, όστις και ετυπώθη ως τώρα τέσσαρες φορές ... [...]»2.

Το ποίημα κυκλοφόρησε σε πολλά αντίγραφα, επηρεάζοντας επίσης τους 
τότε ποιητές, τους Văcărești ιδίως (τον Ienăchiţă Văcărescu και τον γιο του, Alecu 
Văcărescu), τον Anton Pann, τον Negruzzi, τον Alecsandri, καθώς και άλλους 
ύστερα, όπως αποδεικνύουν οι Ρουμάνοι μελετητές Ariadna Camariano και 
Nicolae Cartojan, μεταξύ άλλων3. Ακόμη και ο εθνικός μας λυρικός, ο Eminescu, 
κατείχε ένα χειρόγραφο αντίτυπο (2769 BAR) στη βιβλιοθήκη του4.

Πρόκειται κυρίως για δύο μεταφράσεις του 18ου αι. που διασώθηκαν 
σε πάνω από 20 ανέκδοτα αντίγραφα: η μολδαβική παραλλαγή, σε πεζό λόγο, 
θεωρείται η παλιότερη ρουμανική μετάφραση του κειμένου (μια πιστή απόδοση 
του 1770-1780 από τον Hristodor Ioan Trapezuntul, χειρόγραφα 145, 158 BAR)5, 
και αποτελείται από μια διασκευή και προσαρμογή στα ρουμανικά δεδομένα, 
στο κοινωνικό περιβάλλον (λ. χ. ο όρος zapciu), στις νοοτροπίες και στους 
αυστηρότερους ηθικούς κανόνες της εποχής.
1 Δρ. Margareta S�rschi-Lăudat, Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου, Σχολή Ξένων Γλωσσών, Τμήμα 

Κλασικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, kairegr@yahoo.fr.
2 Καισάριος Δαπόντες, Η θυσία του Ιεφθάε και Ιστορία Σωσάννης, επιμ. Γ. Π. Σαββίδης, εκδ. 

Ιστός, Αθήνα, 1993, σ. 190.
3 Camariano 1935, 24, 30, Cartojan 1974, 425-442, Grecu, 9-82.
4 Βλ. Cartojan 1974, 439, Dima 2014, 32.
5 Βλ. Cartojan 1974, 440, Dima 2014, 46: „Această carte foarte iscusită și frumoasă s’au tîlmăcit de pi 

elinească pe limba moldoviniască de Hristodoru Ioanu Trapezuntu (Αυτό το πολύ σοφό και όμορφο βιβλίο 
μεταφράστηκε από την ελληνική στη μολδαβική γλώσσα από τον Hristodoru Ioanu Trapezuntu.)”.
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Η δεύτερη παραλλαγή, της Βλαχίας, μια ανώνυμη μετάφραση πεζή και 
έμμετρη, αποδίδεται τα τελευταία χρόνια στον ποιητή Alecu Văcărescu από την 
ερευνήτρια Eugenia Dima, η οποία μας προσφέρει, το 2014, την πρώτη έκδοση αυτής 
της βλαχικής απόδοσης του ποιήματος: Poemul Erotocrit al lui Vincenzo Cornaro 
în cultura română. Versiunea lui Alecu Văcărescu (Το ποίημα Ερωτόκριτος του 
Βιτσέντζου Κορνάρου στη ρουμανική κουλτούρα. Η παραλλαγή του Alecu Văcărescu).

Τη δημοτικότητα του Ερωτόκριτου στη ρουμανική κουλτούρα φανερώνει 
και η μετάφραση από τον Anton Pann και Tudorache Iliad (1837, Sibiu) της 
καθαρευουσιάνικης φαναριώτικης έμμετρης διασκευής O Νέος Ερωτόκριτος του 
Διονυσίου Φωτεινού, που πρωτοτυπώθηκε το 1818, στη Βιέννη:

„Numa’n rumânește pînă astădată
Nu s’a văzut încă în tipărire dată
Dar tradusă în proză la mulţi se găsește
Și la alţi în versuri ca și în grecește6.”

Άλλωστε φαίνεται ότι ακόμη και η παράφραση του Φωτεινού οφείλεται 
σημαντικά στην πλατιά απήχηση του έργου του Κορνάρου στις Παρίστριες 
επαρχίες/στην Μολδοβλαχία, όπως ο ίδιος ο λόγιος Φαναριώτης εξηγεί στον 
πρόλογο της διασκευής του: «Η παρούσα εποποιία με το να ευρίσκετο εις φράσιν 
παλαιάν της Γραικικής Κρητικής διαλέκτου, με ιδιωτισμούς πολλά αηδείς και λέξεις 
βαρβαρικάς σχεδόν δυσνοήτους, έκρινα εύλογον να παραφράσω ταύτην εν καιρώ 
της αργίας μου προς περιδιάβασίν μου, κατά την νυν καθομιλουμένην ανθηράν 
και γλυκυτάτην φράσιν των του ημετέρου γένους πεπαιδευμένων Γραικών. Προς 
περισσοτέραν χάριν δε του συγγράμματος και περιδιάβασιν τερπνοτέραν των 
αναγινωσκόντων δεν εφύλαξα το αυτό είδος των στίχων απ’ αρχής μέχρι τέλους, ως 
έθος της εποποιίας, αλλά παραβλέψας τούτο, τη παρακινήσει των εν Βουκουρεστίω 
της Βλαχίας ελλογίμων και ευγενών φίλων μου, έκαμα ποικίλον το σύγγραμμα, 
συνθέσας αυτό από διάφορα μέτρα προς τέρψιν των αναγινωσκόντων˙ εφύλαξα μεν 
το νόημα της του παλαιού Ερωτοκρίτου μυθιστορίας, επηύξησα δε και παρέκτεινα 
τούτο επί μάλλον και μάλλον με διάφορα έντονα και ανθηρά στιχουργήματα και με 
τραγώδια κατά τα διάφορα συμβεβηκότα των περιστάσεων»7.

Το θέμα της πατρότητας και της συγγένειας αυτών των σχεδόν 20 
χειρογράφων που περιέχουν τις παλαιότερες μεταφράσεις του κρητικού έπους 
στα ρουμανικά είναι πολύπλοκο και έχει ήδη απασχολήσει πολύ σπουδαίους 
μελετητές, όπως o V. Grecu (1920), ο N. Cartojan (1935, 1974), και, πολύ 
πρόσφατα, η Ε. Dima (2014).

Η βλαχική απόδοση παρουσιάζεται σε 12 χειρόγραφα, εκ των οποίων τα πιο 
αξιόλογα είναι τρία· το ξεχωριστό ρουμανικό χειρόγραφο 3514 BAR που ανήκει 
στο τμήμα σπανίων χειρογράφων της Βιβλιοθήκης της Ρουμανικής Ακαδημίας, 
6 Noul Erotocrit compus în versuri, tradus de Anton Pann și Tudorache Iliad, Ι, „Către cititor”, vv. 

7-10, Sibiu, 1837 (Προς τον αναγνώστη: Μόνο στα ρουμανικά ως τούτη τη φορά / Δεν είδε το 
φως της δημοσιότητας / Αλλά στα πεζά το έχουν πολλοί / Καθώς και σε στίχους, ή και ελληνιστί.).

7 Διονύσιος Φωτεινός, Νέος Ερωτόκριτος, Βιέννη, 1818, τ. Α΄, σσ. γ΄-δ΄.
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με τίτλο Irotocrit, Istorie deosăbită (Ξεχωριστή Ιστορία), υπογράφεται από τον 
λογοθέτη Ioniţă στο Βουκουρέστι, το 1787, και περιέχει, στα 219 φύλλα του, 
132 χρωματιστές μικρογραφίες του λογοθέτη Petrache: «Sfîrșit și lui Dumnezeu 
laudă. Zugrăvit de Petrache logofătul; pisah log. Ioniţă (Τέλος και τω Θεώ δόξα. 
Ζωγραφισμένο από τον Πετράκη λογοθέτη, έγραψε ο λογ(οθέτης) Ioniţă)»8.

Άλλο χειρόγραφο με απεικονίσεις, το 43, βρίσκεται στο Cluj (του 1790), 
και φαίνεται να έχει κοινό αρχέτυπο με το 3514, ενώ το τρίτο, το 1319 BAR, 
χωρίς μικρογραφίες (του 1789, Εrotocrit) και με μία σαφέστερη γραφή (σε 
κυριλλικό αλφάβητο), μόλις εκδόθηκε από την Ε. Dima (με λατινικά γράμματα) 
και αποτελεί το βασικό κείμενο της ερμηνείας μας9.

Κατά μια σύντομη μεταφρασεολογική προσέγγιση με ενδεικτικό σκοπό, 
η φιλολογική και υφολογική ανάλυση αυτής της βλαχικής παραλλαγής της 
ρουμανικής μετάφρασης του Ερωτόκριτου, αντιπαραβαλλομένης με το πρωτότυπο 
κείμενο10, πιο συγκεκριμένα του πρώτου μέρους του ποιήματος, φέρνει στο φως 
την πρωτοτυπία και την εξαιρετική τέχνη του ποιητή-μεταφραστή.

Μία πρώτη γενικότερη παρατήρηση είναι ότι πρόκειται για μία έμμετρη 
και πεζή μετάφραση, κατά το νόημα, όχι κατά λέξιν, μία παράφραση όπου ο πεζός 
λόγος κατέχει τη μεγαλύτερη έκταση. Το πολιτικό μέτρο αποδίδεται συνήθως 
σε συντομότερους λαϊκούς στίχους, με κύρια ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία. Η 
προφορικότητα του πρωτότυπου ποιήματος δεν χάνεται όμως, επειδή ο ευθύς λόγος 
επικρατεί. Πολλές φορές ο μεταφραστής καινοτομεί, παραλείποντας κάποια χωρία 
και προσθέτοντας άλλα νέα ή επεκτείνοντας τα διαλογικά μέρη σε καίρια σημεία.

Επίσης, τα συνηθισμένα ρητορικά και υφολογικά σχήματα της μετάφρασης 
έχουν πιο ρουμανικό, τοπικό χαρακτήρα: οι παρομοιώσεις και οι μεταφορές βασίζονται 
στις ρουμανικές ποιητικές εικόνες και στερεότυπα, ή και σε κοινούς τόπους.

Οι άλλες μεταφραστικές καινοτομίες αποτελούνται από επαναλήψεις, 
απηχήσεις, αποστροφές, επιφωνήσεις (κατάρες), θρηνητικά στοιχεία μοιρολογιού, 
προσωποποιήσεις, ετυμολογικά σχήματα, παρονομασίες, ελλείψεις, καθώς και 
από τη συχνή υποκειμενική χρήση της ηθικής δοτικής και των προσφωνήσεων 
προς τον αναγνώστη, π. χ.:

φύλλο 34v „Dar Aretusa, cum socotiţi că va � ascultat acele cîntice? 
(προσφώνηση προς τους αναγνώστες, το σχήμα υποφοράς και 
ανθυποφοράς) Rău ticăloasă, nu mai închizi ochii toată noaptea! 
(επιφώνηση και αποστροφή προς την Αρετούσα, μέσω του λαϊκού 
επιθέτου ticăloasă) Pînă la o vreme ascultă cîntecile și apoi, tălmăcind 
cuvintele ce noimă au și, gîndind ca cine să �e acela ce cîntînd îș 
arată cu atîta jale patimile lui, acesta gîndește culcîndu-să, acestea 
gîndește sculîndu-să (επαναφορά και αντίθεση) și începe a dori să 
auză cîntăreţul, nesocotind că să aţîţă lucruri mari. Dintru aceasta nu 

8 Βλ. Grecu, 24, Popescu-Vîlcea 1977, 6.
9 Dima 2014, 81-102.
10 Για τεχνικούς λόγους, χρησιμοποιήσαμε ως πρωτότυπο κείμενο την ηλεκτρονική μορφή της έκδοσης 

του Ξανθουδίδη, συγκρίνοντας όμως πάντα και συμπληρώνοντάς την με την έκδοση του Αλεξίου.
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știe mrejile dragostii că le este urzeala dulce și bătătura otravă (πολύ 
παραδοσιακή λαϊκή μεταφορά του Έρωτα κυνηγού, τα δίχτυα του 
έρωτα, και πρόληψη την οποία αναπτύσσει μια αντίθεση θυμίζοντας 
το περίφημο σαπφικό οξύμωρο γλυκύπικρον ἀμάχανον ὅρπετον)”.

Το χωρίο αποτελεί ελεύθερη πεζή παράφραση των εξής στίχων:
«M’ απ’ όλους κι όλες πλιά γλυκιά ήσα’ στην Aρετούσα,
και τα τραγούδια ξυπνητή συχνιά την εκρατούσα’·
κι οληνυκτίς ανάπαψη δεν είχε, να λογιάζει
ποιός είναι αυτός που τραγουδεί και βαραναστενάζει.
Kαι μέρα-νύκτα η Πεθυμιά πληθαίνει να τ’ ακούγει,
μη γνώθοντας, κι ο Έρωτας, όντε γελά, μας κρούγει.» (I, 423-428)

Η πληθώρα των υποκοριστικών είναι μία άλλη πρωτοτυπία της ρουμανικής 
παραλλαγής, ένα υφολογικό σχήμα χαρακτηριστικό της λαϊκής, αλλά και της 
λυρικής ποίησης της εποχής (mititica/μικρούλα, inimioară/καρδούλα, �oricică/
λουλουδάκι, κ.α.ό.), λ. χ., σε μία πολύ πρωτότυπη και ενδεικτική πεζή διασκευή 
και επέκταση των στίχων Ι, 444, 447-448 του ποιήματος:

φύλλο 35r „O, de trei ori blestemată dragoste, cum nu-ţi fuse milă de 
această �oricică, ci o furași, făr’ de a simţi, în cursele tale! Ai pohtit să te 
scalzi în lacrimile aceștiia, ai pohtit să te răcorești cu o²ăturile aceștiia! 
Iată, ţi s-au supus, mititica, cu totul (προσωποποίηση, αναφώνηση 
και λαϊκή αποστροφή ως κατάρα προς τον έρωτα, μεταφορά των 
παγίδων του ανελέητου και πονηρού Έρωτα-κλέφτη σε αντίθεση 
με το αθώο λουλουδάκι, τη μικρούλα κορασιά· η επαναφορά και η 
χρήση των υποκοριστικών επαυξάνουν την υπερβολή). O, de trei ori 
ticăloasa Aretusa, de ai ști și de ai cunoaște ce ai început, mult ai fugi 
de dulceaţa acelui glas și de frumuseţea acelor cîntice. (παραλλήλως, 
επαναφορά και αντίθετη χρήση της ίδιας ευθείας προσφώνησης και 
αποστροφής προς την οικτρή και κακομοίρα Αρετούσα μέσω του 
λαϊκού πολύ έντονου επιθέτου που εκφράζει τη συμπόνια και τη 
συμπάθεια του Ποιητή-Poeticul, άρα του συγγραφέα-μεταφραστή 
για τους ήρωές του).”

«Kρουφά, κλεφτάτα επάτησε του Έρωτα η οδύνη…
Tο σύνθεμα του τραγουδιού και του σκοπού η γλυκότη
εσκλάβωνε σιργουλιστά τση κορασάς τη νιότη.» / 

Σε γενικές γραμμές, το ρουμανικό κείμενο πλησιάζει το πρωτότυπο, αλλά 
επίσης καινοτομεί, χρησιμοποιώντας συντομεύσεις και συντμήσεις (που ίσως 
οφείλονται και στο ελληνικό αντίγραφο), ή αντιθέτως, προσθήκες, παρεμβολές, 
προσωπικά στιχουργήματα (ερωτικά τραγούδια), εντονότερη δραματικότητα σε 
μερικά σημεία, πρωτότυπα στοιχεία, υποκειμενικούς στοχασμούς (φύλλο 27v 
„Încă poci zice că mai mult putea a o lăuda părinţii ei de acest fel de �ică decît 
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Aretusa că era părinţii împăraţi.”), ηθικοποιήσεις, όπως εκείνες του αφηγητή/
Ποιητή – Poeticul, της Νένας (Frusina) ή του Πολυδώρου, που αποκτούν 
σημαντικότερο ρόλο στη βλαχική παραλλαγή.

Υπάρχουν διαφοροποιήσεις και στο περιεχόμενο της αφήγησης και της 
πλοκής, επειδή το κυριότερο ενδιαφέρον της μετάφρασης στρέφεται προς την 
ερωτική ιστορία και την ψυχολογία των ηρώων, όπως μας προειδοποιούν ήδη οι 
πρώτοι στίχοι της ρουμανικής παραλλαγής.

Το προοίμιο είναι μάλλον μια έμμετρη παράφραση ή διασκευή, 15/16σύλλαβων 
παροξύτονων στίχων, που παραλείπει τους δύο πασίγνωστους πρώτους στίχους του 
κύκλου των γυρισμάτων και την εικόνα των αρμάτων του πέμπτου πρωτότυπου 
στίχου, για να τονίσει στον 3ο στίχο το καθοριστικό θέμα του Έρωτα:

„A vremilor învîrtăjiri ce sînt toate cu schimbare,
Și a norocirii întîmplări ce sînt nestătătoare,
A dragostei lanţuri și peire ce pururea lucrează
Și inimile multora rănește și vînează.”

Οι πρώτοι 4 στίχοι αποδίδουν τους αντίστοιχους 6 στίχους του 
Ερωτόκριτου, εισάγοντας τον κοινό τόπο των αλυσίδων του ολέθριου Έρωτα 
κυνηγού, που όμως λείπει στο ελληνικό κείμενο:

«Tου Κύκλου τα γυρίσματα, που ανεβοκατεβαίνουν,
και του Τροχού, που ώρες ψηλά κι ώρες στα βάθη πηαίνουν·
και του Καιρού τα πράματα, που αναπαημό δεν έχουν,
μα στο Kαλό κ’ εις το Kακό περιπατούν και τρέχουν·
και των Αρμάτω’ οι ταραχές, όχθρητες, και τα βάρη,
του Έρωτος οι μπόρεσες και τση Φιλιάς η χάρη.» (σττ. Ι, 1-6)

Παρεμβάλλεται επίσης εδώ η αναφορά στην ποιητική και μεταφραστική 
τέχνη, αλλάζει η σειρά των στίχων και των ιδεών, παραλείπεται η παρουσίαση 
των ηρώων της ιστορίας («μιά Κόρη κ’ έναν ’γουρο, που μπερδευτήκα’ ομάδι»), 
αλλά διατηρείται ο ίδιος αριθμός των 19 στίχων του πρωτοτύπου:

„Multe pricini au arătat vrednice de a să scrie,
Între cari s-au a�at și această istorie,
Scrisă în stihuri așa lungi, dată în tipari grecesc,
Și vrui și eu pe limba mea pre larg să le tălmăcesc,
Să o aibă cine va pohti ca să să zăbovească,
Dar aseminea ei să nu să potrivească” (σττ. 5-10) /
«αυτάνα μ’ εκινήσασι τη σήμερον ημέραν,
ν’ αναθιβάλω και να πω τά κάμαν και τά φέραν
σ’ μιά Κόρη κ’ έναν ’γουρο, που μπερδευτήκα’ ομάδι
σε μιά Φιλιάν αμάλαγη, με δίχως ασκημάδι.» (σττ. Ι, 7-10)

Στους ακόλουθους στίχους όμως επαινούνται, όπως στο πρωτότυπο, του 
Έρωτος οι μπόρεσες, η αμάλαγη Φιλιάν δίχως πιβουλιά, αλλά τονίζονται υπερβολικά 
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τα πάθη και οι πόνοι, τα βάσανα και ο φοβερός όλεθρος του πόθου, ώστε να εξυμνείται 
αντιθέτως περισσότερο ο θρίαμβος της μπιστικής αγάπης, σε διδακτικό τρόπο:

„Că istoria este amori cu drum de chinuire,
Numai de patimi și dureri, groaznică peire.
Și știu că mulţi din dragoste vor � pătimind multe,
Dar și această istorie bine ar � să nu o asculte
Ca să cunoască și mai mult cum că,
Avînd temeiuri și sănătate,
Le lasă și le biruiește toate,
Și săvîrșaște orice va după a ei voinţă,
Însă credinţă trebuie și mare silinţă”. (σττ. 11-19) / 
«Κι όποιος του Πόθου εδούλεψε εισε καιρόν κιανένα,
ας έρθει για ν’ αφουκραστεί ό,τ’ είν’ εδώ γραμμένα·
να πάρει ξόμπλι κι [α]ρμηνειά, βαθιά να θεμελιώνει
πάντα σ’ αμάλαγη Φιλιάν, οπού να μην κομπώνει.
Γιατί όποιος δίχως πιβουλιά του Πόθου του ξετρέχει,
εις μιάν αρχή [α’ βασανιστεί], καλό το τέλος έχει.
Αφουκραστείτε, το λοιπόν, κι ας πιάνει οπού’χει γνώση,
για να κατέχει κι αλλουνού απόκριση να δώσει.» (σττ. Ι, 11-19)

Μετά τον 19ο στίχο αρχίζει η πεζή αφήγηση που πάλι παραφράζει το 
ελληνικό κείμενο, παραλείποντας τους στίχους που τοποθετούν την ιστορία της 
μπιστικής αγάπης των δύο ηρώων στην Αθήνα, η οποία αναφέρεται σχετικά με 
τον βασιλιά Ieraclie. Ο χαρακτηρισμός του βασιλιά είναι επίσης πιο σύντομος 
σε σύγκριση με το πρωτότυπο, συνοψίζοντας την περιγραφή του σε 4 επίθετα:

φύλλο 27r „În vremile vechi, pe cînd stăpînea elinii și era împărăţiile 
mai mici și mai multe, fost-au și la ţara Atinei un împărat singur 
stăpînitor. Numele lui era Ieraclie, om foarte învăţat și iscusit încît, 
după cum această numită ţară Atina era vestită ca cum ar � fost 
scaunul învăţăturii și al înţelepciunii a toatei lumii, și numitul împărat 
Eraclie era vestit și ales decît mulţi împăraţi.” /

«Στους περαζόμενους καιρούς, που οι Έλληνες ορίζαν,
κι οπού δεν είχε η Πίστη τως θεμελιωμένη ρίζαν,
τότες μιά Aγάπη μπιστική στον Kόσμο εφανερώθη,
 κ’ εγράφτη μέσα στην καρδιά, κι ουδεποτέ τση ελιώθη.
Kαι με Kαιρό σε δυό κορμιά ο Πόθος είχε μείνει,
και κάμωμα πολλά ακριβόν έτοιους καιρούς εγίνη.
Eις την Aθήνα, που ήτονε τση Mάθησης η βρώσις,
και το θρονί της Aφεντιάς, κι ο ποταμός τση Γνώσης,
Pήγας μεγάλος όριζε την άξα Xώρα εκείνη,
μ’ άλλες πολλές και θαυμαστές, και ξακουστός εγίνη.
Hράκλη τον ελέγασι, ξεχωριστόν απ’ άλλους,
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από πολλούς, και φρόνιμους, κι απ’ όλους τους μεγάλους·
ξετελειωμένος Bασιλιός, κι άξος σε κάθε τ[ρ]όπον, 
ο λόγος του ήτονε σκολειό και νόμος των ανθρώπων.» (σττ. Ι, 19-32)

Συντομεύεται επίσης η περιγραφή του βασιλικού ζευγαριού και της 
στειρότητάς του. Τα ονόματα του ρήγα και της ρήγισσας προσαρμόζονται 
φωνολογικά στη ρουμανική ονοματοθεσία (Ieraclie/Eraclie, Artemia). Εν συνεχεία, 
η αφήγηση ανακοινώνει πολύ σύντομα τη γέννηση της Αρετούσας και το όνομά 
της, χωρίς το επίθετο γλυκύ, ενώ, στο πρωτότυπο, εμφανίζεται μόλις στον στ. 61, 
και λείπει η αναφορά των παρακλήσεων στον ΄Ηλιο και τον Ουρανό:

φύλλο 27r „Și într-aceea vreme avea și împărăteasă ce o chema 
Artemia, foarte ghizdavă și iscusită. Și între amîndoi se rănea o 
întristare a nerodirii de �i; care și aceasta s-au potolit că, îngreuindu-
să împărăteasa, au născut o �ică de au strălucit ca razile frumuseţii în 
toată ţara. Ci dar li s-au schimbat întristarea în bucurie nemărginită; 
și i-au pus și numele copilii Aretusa.” /

«Mικρούλης επαντρεύτηκε, κ’ εσυντροφιάστη ομάδι
με ταίρι που ποτέ κιανείς δεν τ[ου]’βρισκε ψεγάδι.
Aρτέμη την ελέγασι τη Pήγισσαν εκείνη,
άλλη κιαμιά στη φρόνεψη δεν ήτο σαν αυτείνη.
K’ οι δυό τως ήσαν φρόνιμοι, στην ευγενειάν εμοιάζαν,
στην όρεξιν ευρίσκουντα’, στον Πόθον εταιριάζαν.
Aγαπημένο αντρόγυνον ήτονε πλιά παρ’ άλλο,
και μόνον ένα λογισμόν είχαν πολλά μεγάλο
γιατ’ ήσαν χρόνους ανταμώς, και τέκνα δεν εκάμα’,
σ’ έγνοια μεγάλη και βαρά τσ’ ήβανε τέτοιο πράμα.
Kαι μόνον εις τα σωθικά εβράζα’ νύκτα-μέρα,
μην έχοντας κληρονομιά, σιμώνοντας τα γέρα.
Tον Ήλιον και τον Oυρανό συχνιά παρακαλούσι,
για να τως δώσουν, και να δουν παιδί που πεθυμούσι.
Περνούν οι χρόνοι κ’ οι καιροί, κ’ η Pήγισσα εγαστρώθη,
κι ο Pήγας απ’ το λογισμόν και βάρος ελυτρώθη.
Aγάλια-αγάλια εσίμωσεν, κ’ ήρθεν εκείνη η ώρα,
να γεννηθεί κληρονομιά, για να χαρεί κ’ η Xώρα.» (σττ. Ι, 33-50)

Η περιγραφή των πρωταγωνιστών, της Αρετούσας και του Ερωτόκριτου, 
καινοτομεί και επηρεάζεται φανερά από τα ρουμανικά λαϊκά τραγούδια και 
παραμύθια, τα επίθετα, οι παρομοιώσεις και οι χαρακτηρισμοί πληθαίνουν και οι 
δύο νέοι ζωγραφίζονται ως παραδοσιακά πρότυπα της ρουμανικής λαογραφίας.

Ο ποιητής-μεταφραστής παραλλάζει την εικόνα της βασιλοπούλας, 
εμπλουτίζοντάς την ιδίως με εσωτερικά και ηθικά χαρίσματα, πιο έντονα σε 
σύγκριση με τα πρωτότυπα τριαδικά χαρακτηριστικά «ομορφιά, γνώση, και χάρη 
(στ. Ι, 58)», «ευγενική και τακτική, πολλά χαριτωμένη (στ. Ι, 66)». Παραλείπει 
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την πρωτότυπη τόσο παραδοσιακή μεταφορά «το δροσερό κλωνάρι» (στ. 
Ι, 57), ενώ οι εξωτερικές της ομορφιές και κάλλη της κρητικής περιγραφής 
συνοψίζονται σε μία σύντομη υπερθετική έκφραση („cu frumuseţile chipului peste 
seamă”)11:Επιπλέον, διαφορετικά από το ελληνικό κείμενο, όχι μόνο η Φύση, 
αλλά και όλοι οι ουράνιοι πλανήτες συμμετείχαν στο να χαρίζουν την Αρετούσα 
με όλα τα καλύτερα δώρα και αρετές („�indcă �rea i se unise cu toate planitele 
cerești de o înzestrase cu toate darurile cele bune”), φυσικά, συναισθηματικά, 
πνευματικά και διανοητικά („cu frumuseţile chipului peste seamă și cu simţire, cu 
înţelepciune întreagă, iertăciune și chipzuire deosebit”). Η προσωπική συμβολή 
του ποιητή-μεταφραστή εκδηλώνεται επίσης στον επαυξημένο τρόπο με τον 
οποίο αποδίδει το καμάρι των βασιλικών γονιών για την κόρη τους (στ. Ι, 69):

φύλλο 27r-27v „Dar, �indcă ea făcuse deșchidere mitrii împărătesii 
și după nașterea ei s-au închis și au rămas a � una născută, nu încape 
înmulţire de cuvinte ca în ce dezmierdări să creștea în sînurile și în braţele 
împărătești și părintești; după acestea toate dezmierdări, era închinată și 
la învăţătură (στη γνώση) și procopseală �indcă �rea i se unise cu toate 
planitele cerești de o înzestrase cu toate darurile cele bune, cu frumuseţile 
chipului peste seamă și cu simţire, cu înţelepciune întreagă, iertăciune și 
chipzuire (ευγενική και τακτική) deosebit, că are toate acestea. Creștea 
împreună cu vîrsta încît adevărat precum luminează la neam, așa 
luminează în toate. Încă poci zice că mai mult putea a o lăuda părinţii ei 
de acest fel de �ică decît Aretusa că era părinţii împăraţi.”. / 

«Ήρχισε και μεγάλωνε το δροσερό κλωνάρι,
και πλήθαινε στην ομορφιά, στη γνώση, και στη χάρη.
Eγίνηκεν τόσο γλυκειά, που πάντοθ’ εγρικήθη
πως για να το’χου’ θάμασμα στον Kόσμον εγεννήθη.
Kαι τ’ όνομά τση το γλυκύ το λέγαν Aρετούσα,
οι ομορφιές τση ή[σα]ν πολλές, τα κάλλη τση ήσαν πλούσα.
Xαριτωμένο θηλυκό τως το’καμεν η Φύση,
και σαν αυτή δεν ήτονε σ’ Aνατολή και Δύση.
Όλες τσι χάρες κι αρετές ήτονε στολισμένη,
ευγενική και τακτική, πολλά χαριτωμένη.
K’ ήτον και Bασιλιού παιδί, και Pήγα θυγατέρα,
πόθο μεγάλον ήβανε στο γράμμα νύκτα-ημέρα.
Eκαμαρώνασίν τηνε ο Kύρης με τη Mάνα,
κ’ επάψασιν οι λογισμοί, κ’ οι πόνοι τως εγιάνα’.» (σττ. Ι, 57-70)

Στο επόμενο παράλληλο πορτρέτο του Ερωτόκριτου της ρουμανικής 
πεζής παράφρασης πάλι το όνομα του ήρωα προηγείται της τόσο νεωτερικής και 
εμπλουτισμένης περιγραφής του νέου με αγγελική λαλιά (grai îngeresc, musicos 

11 Λείπει το επίθετο γλυκειά, όπως στην έκδοση του Αλεξίου στο στίχο 59 («Eγίνηκεν της ηλικιάς 
παντόθες εγροικήθη»), σε αντίθεση με το κείμενο του Ξανθουδίδη.
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desăvîrșit) .Όπως και στη διασκευή του πορτρέτου της Αρετούσας, λείπει το 
πρωτότυπο επίθετο ζαχαροζυμωμένο (στ. Ι, 78), το οποίο αποδίδεται ίσως με 
τα δύο χαρακτηριστικά που περιγράφουν την ομορφιά του („om foarte frumos 
și ţingaș la chip”), ανύπαρκτα στο κρητικό αντίστοιχο χωρίο. Δεν αναφέρεται 
η ηλικία του, όπως στο κρητικό πρωτότυπο («Ήτονε δεκοκτώ χρονών», στ. Ι, 
79), παρά μόνο αργότερα, με διαφορά (22 χρονών), αλλά προαναγγέλλεται 
πρωτίστως η τόσο σημαντική τέχνη του τραγουδιού. Το θέμα του ταξιδιού 
και της εκπαίδευσης σε ξένες σχολές και Ακαδημίες αποτελεί μια άλλη τοπική 
ρουμανική επέμβαση και χρωματισμό του κειμένου. Ο ήρωας παρομοιάζεται με 
ένα άστρο, τον Αυγερινό, με τον Έσπερο ή τον Αποσπερίτη, σύμφωνα με τις 
εικόνες και τις μεταφορές της λαϊκής μας ποίησης („un luceafăr al zilii”):

φύλλο 28v „Acesta (i. e. Pezostraton, φωνολογική προσαρμογή στα 
ρουμανικά του κύριου ονόματος) încă avea �i, unul născut, ce-l 
chema Erotocrit, om foarte frumos și ţingaș la chip, foarte iscusit și 
procopsit la învăţătură (κατά διαφορετική σειρά, για την ελληνική 
τριάδα φρόνιμον κι αξαζόμενο, ζαχαροζυμωμένο), împodobit cu niște 
daruri �rești mai deosebit decît la alţi oameni, cu grai îngeresc, iar nu 
omenesc, cu minte isteaţă deosebit; cu meșteșugirea măiastră a mîinilor 
ar putea face orice ar vedea. În scurt, toate simţirile trupești era vii și 
deștepte a priimi întru sine orice meșteșuguri; și așa n-au rămas ca să 
nu să împodobească cu toate pe deplin �losoful la procopseală, cît și 
musicos desăvîrșit; cu acel minunat glas și cu toate organile, și cîntare, 
toate le învăţase a cînta cu tot meșteșugul lor. Și măcar că pe acea 
vreme era ţara aceea a Atinei rădăcina și scaunul învăţăturii a toată 
lumea, dar el și prin alte ţări umblase. Oriunde a�ase academii și 
școale de orice învăţături, nu lăsase a nu merge și a nu-ș pune toată 
osîrdia spre împodobirile lui, pînă într-atîta că cu vîrsta lui de 22 de 
ani, venind în ţara lui împodobit cu atîta procopseală, să asemănea 
între toţi vîrsnecii lui un luceafăr al zilii.” / 

«Eίχε κι αυτός έναν υγιό πολλά κανακιασμένο,
φρόνιμον κι αξαζόμενο, ζαχαροζυμωμένο.
Ήτονε δεκοκτώ χρονών, μα’χε γερόντου γνώση,
οι λόγοι του ήσανε θροφή, κ’ η ερμηνειά του βρώση.
Kαι τ’ όνομά του το γλυκύ Pωτόκριτον ελέγα’,
ήτονε τσ’ αρετής πηγή και τσ’ αρχοντιάς η φλέγα·
κι όλες τσι χάρες π’ Oυρανοί και τ’ ’στρη εγεννήσαν,
μ’ όλες τον εμοιράνασι, μ’ όλες τον εστολίσαν.
Πάντα με καταστάμενους ήπρασσε, και ξετρέχει
να μάθει εκείνα που’δασι, κ’ εκείνος δεν κατέχει.» (σττ. Ι, 76-86)

Για την απόδοση του πρικοριζικού του νέου, ο μεταφραστής χρησιμοποιεί 
ένα καινοτόμο λαϊκό πολύ εκφραστικό επίθετο που απαντά συχνά στην 
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παραλλαγή αυτή ως αποστροφή ή επιφώνηση, ticălosul (ticăloasa, săraca de 
mine για την Aretusa ή την Frusina, επίσης). Στη διείσδυση του έρωτα, στην 
παραπλάνηση που προκαλεί το πίβουλο κοπέλι αντιστοιχεί μία άλλη ρουμανική 
μεταφορά και ιδιωματική έκφραση, το δίχτυ/τα δίχτυα του έρωτα κυνηγού 
και τοξότη (mreaja dragostii). Σ’ αυτό το σημείο, ο μεταφραστής αποδίδει την 
τύφλωση της αγάπης εμμέτρως, παρεμβάλλοντας 4 σύντομους επτασύλλαβους 
παροξύτονους στίχους λαϊκού χαρακτήρα που προμηνύουν παραδειγματικά 
τους ερχόμενους κινδύνους και καταστροφή. Πρόκειται για μία άλλη αποστροφή 
προς την τυφλή αγάπη, που προσωποποιείται:

φύλλα 29r-27v „Cu podoaba procopselii lui pentru frumoasa 
orînduiala vieţii lui, lipon așa în ce au căzut ticălosul în primejdie 
și în ce chinuri s-au prins și el în mreaja dragostii. Bine zice stihul:

Dragoste, cum nu alegi
Nici nu vrei să înţelegi,
De �loso� şi învăţaţi,
Nimănui hatîr nu cauţi.

S-au prins dar şi Erotocrot în lanţurile ei, şi aşa groaznic s-au prins 
încît, istoria înainte citindu-o, �eşcare va vedea la cîtă primejdie şi peire 
au încăput. El, �indcă mergea adesea la palatul împărătesc, ca unul ce 
era mai ales şi mai iubit de împărat, au văzut de cîteva ori pe cea una 
născută �ica împăratului, Aretusa, şi s-au săgetat, s-au rănit cu totul de 
dragostea ei. Şi au rămas robit acelui chip vrednic de robie.”/

 «Θέλει σ’ εκείνον τον καιρό το πρικοριζικό του,
και πράμα που δεν ήμοιαζε βάνει στο λογισμό του:
έστοντας και καθημερνώς να πηαίνη στο παλάτι,
ο ρήγας για τον κύρη του σαν τέκνο τον εκράτει.
άμε ταχιά, πήγαινε αργά, θώρειε την Aρετούσα,
μέσα η καρδιά του ελάμπανε, τα σωθικά εκεντούσα’.
Aγάλι-αγάλι σ’ερωτιά και πόθον εκινάτο.» (σττ. Ι, 87-94)12

Από τη λεξικολογική άποψη, οι πολυάριθμοι νεολογισμοί ελληνικής 
προέλευσης που απαντούν στη βλαχική παραλλαγή οφείλονται κατά σημαντικό 
ποσοστό στην επίδραση του πρωτοτύπου, καθώς και στη φαναριωτική επιρροή 
(a agonisi, arhar, a catafronisi, a categorisi, a chivernisi, diafora, discolie, a eglindisi, 
energhie, a energhisi, a fandasi, ipochimen, ipolipsis, lipon, marghiol, musicos, 
noimă, organ, parapon, a paradosi, a parigorisi, perierghie, a planisi, a pliroforisi, 
poetic, politie, a politisi, practicoase, tropos, a urgisi).

Εμφανίζονται επίσης τυπικές τουρκικές λέξεις εύχρηστες την εποχή εκείνη 
(aferim, davagilîc, geaba, giumert, hal, harem, hatîr, perdea, pervenea, sarai, sevda, 
sultană, surghiun, tacîm, zapciu, zarif, zeiafet).

12 Κατά την έκδοση του Αλεξίου, 2000.
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Επιπλέον, εισάγονται όροι που παραπέμπουν στις ρουμανικές 
πραγματικότητες (boieri, miniștri, vizir, φέρ’ ιδείν):

φύλλο 28r-28v „Și, precum adevărat este că darurile cele bune ale 
�rii le împărăţiia întru sine acest împărat și precum la toţi împăraţii 
era boieri mari și miniștri împărătești, așa era și la acesta. Dar între 
toţi mai ales și mai cinstit era unul ce-l chema Pezostraton, om 
foarte înţelept și procopsit decît toţi ceilalţi, mai ales la neam. Îl avea 
împăratul ca cum am zice, închipuindu-l în vremile de acum, vizir al 
împărăţiii lui.”/

«Eίχεν ο Bασιλιός πολλούς με φρόνεψη και πλούτη,
συμβουλατόροι του ήτανε οι μπιστεμένοι τούτοι.
M’ απ’ όλους είχεν ακριβό πάντα στη συντροφιά του
έναν οπού Πεζόστρατον εκράζαν τ’ όνομά του·
του Παλατιού ήτο θαρρετός, ξεχωριστός παρ’ άλλο,
και διχωστάς του ο Bασιλιός δεν ήκανε ένα ζάλο.» (σττ. Ι, 71-76)

H γλώσσα του χειρόγραφου 1319 BAR διακρίνεται για τα φωνητικά, 
μορφολογικά και λεξιλογικά χαρακτηριστικά της παλαιάς λαϊκής ρουμανικής και 
των νότιων ιδιωμάτων ιδίως, καθώς επίσης για τους νεωτερισμούς του έντεχνου 
λόγου, όπως είναι, π. χ., τα νεολατινικά δάνεια της εποχής, τα μεταφραστικά 
και σημασιολογικά δάνεια (amor, bagateluri, cabinet, ministri, fundament, tiran, 
ţirimonie, aer, trimisuri), άλλα και οι πολυάριθμες ελληνικές και τουρκικές λέξεις13.

Αν ο επιδέξιος μεταφραστής της σημαντικότερης ρουμανικής απόδοσης 
του Ερωτόκριτου είναι όντως ο πρώτος μας νεώτερος ποιητής, ο Alecu 
Văcărescu, όπως ισχυρίζεται η ερευνήτρια E. Dima, αυτό το πρόωρο πειραματικό 
γλωσσικό του έργο συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία και τη διαμόρφωση 
του ρουμανικού ποιητικού και λυρικού λόγου κάτω από τις επιρροές του 
Διαφωτισμού.
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ 
ΤΥΡΝΟΒΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΡΑΛΛΗ

Γεωργίου Παν. Κουντούρη*

Βιογραφικά στοιχεία 
Ο Μητροπολίτης Τυρνόβου της Βουλγαρίας Διονύσιος Ράλλης ο «εκ 

Καντακουζηνών και Παλαιολόγων», όπως αυτοαποκαλείτο σε επιστολή του προς 
τον τσάρο της Ρωσίας Teodor Ivanovich, γιο του Ιβάν του Τρομερού,1 υπήρξε μια 
πολυδιάστατη πολιτικο-θρησκευτική και σημαντική για τον απελευθερωτικό 
αγώνα προσωπικότητα, ελληνικής καταγωγής, με ευρωπαϊκό πνεύμα και 
παιδεία. Ράλλης ονομάσθηκε από τον πατέρα του και Παλαιολόγος από την 
μητέρα του. Ήταν συγγενής, επομένως, των Καντακουζηνών και ανεψιός του 
μεγάλου πραγματευτή του Σουλτάνου, Μιχαήλ Καντακουζηνού του γνωστού 
ως Σεïτάνογλου. Σ’αυτόν, ασφαλώς, πολλά θα χρωστούσε για την ανάδειξή 
του στο αρχιερατικό αξίωμα, και την ανάρρησή του στους αρχιερατικούς και 
μητροπολιτικούς θρόνους, πρώτα της Κυζίκου, πόλη του Ελλησπόντου κοντά 
στα Δαρδανέλλια, και κατόπιν του Τυρνόβου (1585-1601).2 Από ορισμένους 
Βούλγαρους ιστορικούς υποστηρίζεται η ελληνική καταγωγή του Διονυσίου 
Ράλλη, ενώ άλλοι επιμένουν στην μεικτή καταγωγή του. Π.χ. ο Γ. Νικόλοφ 
υποστηρίζει την πιθανότητα ο πατέρας του να ήταν Βούλγαρος, ενώ η μητέρα 
του να ήταν ελληνικής καταγωγής3. Κατά την εκτίμησή μας μόνο το γεγονός ότι 
εξελέγη αρχικά επίσκοπος Κυζίκου, περιοχή όπου άκμαζε το Ελληνο-ορθόδοξο 
στοιχείο, αποκλείει το ενδεχόμενο της βουλγαρικής του καταγωγής.

1

* Γεώργιος Παν. Κουντούρης, Δρ.Θ., Επίκουρος Καθηγητής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας 
Βελλάς, Ιωαννίνων. Τελευταία δημοσίευση : Ἡ ἐπιβολή τοῦ Παπισμοῦ μέσῳ τῆς Οὐνίας στήν 
Κεντροανατολική Εὐρώπη (1646-1996), Ἐκδ. Ἀθ. Σταμούλη, Ἀθήνα 2015, email: kountouris@
aeavellas.gr 

1 Παπαδόπουλος, 1966, 208.
2 Βακαλόπουλος, 1968, 335. Παπαδόπουλος, 1966, 208. Ἐπίσης, σε αυτοβιογραφικό του σημείωμα 

ο αυστριακός αρχιδούκας Μαξιμιανός ο Γ΄(1576-1618) γράφει το 1597 στον Παύλο Τζόρτζεβιτς 
σχετικά με την καταγωγή του Διονυσίου από την οικογένεια Ράλλη, βλ. Τζοτζόνγιεφ , χ.χ. 167

3 Τζοτζόνγιεφ,χ.χ, 167.
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Ο Διονύσιος είχε σπουδάσει στη Ρώμη. Διατηρούσε επαφές με τον Πάπα 
Γρηγόριο ΙΓ΄ (1572-1585) και προφανώς με εντολή του προσέφερε υπηρεσίες ως 
καθηγητής στην ελληνο-λατινο-σλαβική ακαδημία του Ostrog, της νοτιοδυτικής 
Ρωσίας, που ίδρυσε ο πρίγκηπας Κωνσταντίνος Οστρότσκι το 1580. Ο Διονύσιος 
Ράλλης φθάνοντας το 1578 στο Ostrog μετέφερε από το Βατικανό ελληνικό 
χειρόγραφο της Βίβλου, βάσει του οποίου θα γινόταν η μετάφρασή της στην 
Εκκλησιαστική Σλαβονική γλώσσα4 συνεργαζόμενος με τους Ουκρανούς συγγραφείς 
Γ. Σμοτρίτσκι, Τ. Μιχαήλοβιτς και τον έλληνα κληρικό Ναθαναήλ5. Το ενδιαφέρον, 
άλλωστε, του Διονυσίου για την μετάφραση και έκδοση τόσο της Βίβλου όσο και 
εκκλησιαστικών πατέρων και διαφόρων αντιαιρετικών έργων διαφαίνεται και από 
το αίτημα του, μεταξύ άλλων αρχιερέων της Βαλκανικής, προς τον Βοεβόδα του 
Μπρανκοβεάνου να προβεί στην έκδοση τριών τόμων με έργα του Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου και το «Κατά Αἱρέσεων» έργο του Συμεών Θεσσαλονίκης6.

Στο Ostrog, πρέπει να σημειωθεί, άκμαζε κοινότητα Ελλήνων λογίων, η 
οποία επέδρασε σημαντικά στην εκπαιδευτική οργάνωση των σχολείων των 
αδελφοτήτων του Λβοβ, του Κιέβου, του Λουτσκ και αλλού7. Σημαντική, επίσης, 
ήταν και η παρουσία της κοινότητας των Ελλήνων εμπόρων. 

Στη συνέχεια ο Διονύσιος κατέστη ηγούμενος μονής στο Drohobycz (Πολωνία), 
προφανώς σε ελληνορθόδοξο μοναστήρι της περιοχής. Το 1592 ο Διονύσιος έφθασε 
στην Μόσχα ως ειδικός εκπρόσωπος του Πατριάρχη Ιερεμία Β΄ και της Συνόδου 
και των παρευρισκομένων Πατριαρχών προκειμένου να επιδώσει χρυσόβουλο του 
1590, με το οποίο η Πατριαρχική Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως αναγνώριζε 
ως πρώτο Πατριάρχη Μόσχας τον Ιώβ. Εξ αυτών φαίνεται ότι υπήρξε σημαντική 
η συνεισφορά του στη δημιουργία του ρωσικού αυτοκέφαλου πατριαρχείου.8 
Στη Μόσχα έτυχε ιδιαίτερης φιλοξενίας παραμένοντας αρκετούς μήνες όπου 
είχε συναντήσεις με τον Τσάρο της Ρωσίας, ο οποίος στη συνέχεια του έθεσε την 
αξίωση του Πατριαρχείου της Μόσχας να αναγνωρισθεί ως τρίτο στην τάξη μετά 
την Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη9. Στις συζητήσεις αυτές αναγνωρίσθηκε η 
διακριτικότητα και η διπλωματία του Διονυσίου Ράλλη. Γι’ αυτές του τις αρετές 
χαρακτηρίσθηκε από τους ερευνητές ως μορφωμένος κληρικός και πνευματικός 
άνδρας που αντιπροσώπευε άριστα το πνεύμα της ανατολικής εκκλησίας10 και κατά 
την εκεί παραμονή του έλαβε αρκετά δώρα11. 

Υπήρχε μια σύγχυση σχετικά με τον τίτλο του Διονυσίου ως μητροπολίτη, 
δηλαδή αν είναι μητροπολίτης «Τορνόβου και Λαρίσσης» ή Τυρνόβου της 
4 Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ομάδα για την μετάφραση της Βίβλου συμμετείχε και ο Ευστάθιος 

Ναθαναήλ, με σπουδές επίσης στη Ρώμη, ο οποίος μετέφρασε σημαντικό τμήμα του ελληνικού 
χειρογράφου, βλ. Γαϊτάνης, 2014.

5 Τζοτζόνγιεφ,χ.χ. 167.
6 Τσιοράν, 1938, 116.
7 Γαιτάνης, 2014.
8 Τζοτζόνγιεφ,χ.χ. 167.
9 Τζοτζόνγιεφ,χ.χ., 171-172.
10 Τζοτζόνγιεφ,χ.χ., 171-172.
11 Παπαδόπουλος, 1966, 208. Πρβλ Γαϊτάνης, 2014.
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Βουλγαρίας. Η εν λόγω σύγχυση προέκυψε όταν οι Ρώσοι μετέφρασαν επιστολή12 
του Διονυσίου προς τον Τσάρο από τα Ελληνικά στα Ρωσικά. Στη μεταφρασμένη 
όμως αυτή επιστολή ο Διονύσιος παρουσιάζεται ως μητροπολίτης «Τορνόβου 
και Λαρίσσης εκ Καντακουζηνών και Παλαιολόγων» (όπως δηλώνεται και στη 
μετέπειτα ελληνική μετάφραση της επιστολής αυτής) και όχι ως μητροπολίτης 
Τυρνόβου, Διονύσιος Ράλλης Παλαιολόγος Καντακουζηνός, όπως αναφέρει ο 
Στ. Παπαδόπουλος. Επίσης, στην εν λόγω επιστολή παρουσιάζεται ως φίλος, 
αποσταλείς στη Ρωσική αυτοκρατορία από την Πατριαρχική Σύνοδο για την 
«εγκαθίδρυση» (sic) του νέου Πατριάρχου της Ρωσίας Ιώβ. Τα περί της συγχύσεως 
αυτής εξηγούνται από τον Βούλγαρο καθηγητή Ivan Snegarov, σύμφωνα με 
τη γνώμη του οποίου βασίζονται στο γεγονός ότι ο Διονύσιος υπέγραφε 
«εγώ ο ταπεινός μητροπολίτης Τυρνόβου Διονύσιος Ράλλης Παλαιολόγος 
Καντακουζηνός» και ο μεταφραστής το επώνυμο «Ράλλης» το μετέφρασε 
από Ralskij σε Larskij. Από την Ρωσική μετάφραση έγινε και άλλη μετάφραση 
στα Ελληνικά, το κείμενο της οποίας αναφέραμε και το οποίο βρίσκεται στο 
Οικουμενικό Πατριαρχείο και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η σύγχυση13.

Η πατριωτική και απελευθερωτική δράση

Είναι ιστορικό γεγονός ότι κατά την Τουρκοκρατία οι βουλγαρικές 
πόλεις, δηλ. τα αστικά κέντρα υπέστησαν αρκετές αλλοιώσεις. Από τον 15ο 
αιώνα αρχίζει να αλλάζει η θρησκευτική και πολιτιστική ταυτότητά τους και 
από χριστιανική μετατρέπεται σε μουσουλμανική. Το 8-10% του συνολικού 
πληθυσμού της Βουλγαρίας αποτελούσαν ξένοι, όπως Αρμένιοι, Εβραίοι, 
Έλληνες, Φράγκοι (δηλαδή οι δυτικοί έμποροι) και Τούρκοι. Οι περισσότεροι 
ξένοι ζούσαν συγκεντρωμένοι, κατά τον 16ο αιώνα στις πόλεις της Βουλγαρίας. 
Οι πόλεις ήταν διοικητικά, θρησκευτικά και εμπορικά κέντρα. Η πρωτεύουσα 
του Β΄ Βουλγαρικού κράτους, «Τάρνοβο»14 απώλεσε επί Τουρκοκρατίας την 
πολιτική της σπουδαιότητα, παρέμεινε όμως σταθμός βιοτεχνίας και εμπορίου 
της ευρύτερης περιφέρειας.15 Όσον αφορά στην πτώση του Τυρνόβου από τα 
τουρκικά στρατεύματα την 17η Ιουλίου του 1393 πρέπει να μνημονευθεί ότι 
είχε ως συνέπεια την απώλεια ιδιαίτερων προνομίων, διότι προέβαλε αντίσταση 
12 Δελικάνης, 1905, 23-24.
13 Παπαδόπουλος, 1966, 209.
14 Πρόκειται για το Βελίκο Τάρνοβο, ή Τύρνοβο, πόλη της βορειο-κεντρικής Βουλγαρίας, 

πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας. Η πόλη ήταν χτισμένη στις όχθες του ποταμού Iάντρα 
και υπήρξε πρωτεύουσα του δεύτερου βουλγαρικού κράτους. Συχνά μνημονεύεται ως «πόλη 
των τσάρων». Το όνομα της πόλεως εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και σήμερα και αποτελεί 
προσωνύμιο της σλαβικής γλώσσας που σημαίνει «Ακανθόπολις». Μετά την κατάργηση του 
βουλγαρικού πατριαρχείου, το Τύρνοβο εξακολούθησε να διατελεί εκκλησιαστικό κέντρο, 
υποβιβάσθηκε όμως, σε μητρόπολη με τέσσερεις επισκοπές, της οποίας ο μητροπολίτης 
έφερε τον τίτλο του «Εξάρχου» της Βουλγαρίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Τύρνοβο επί 
Τουρκοκρατίας ευρίσκετο παροικία Ραγουζαίων εμπόρων, οι οποίοι ενίσχυσαν τον Διονύσιο 
στη δράση του. Βλ. Δρανδάκης, χ.χ, 521.

15 Κάτσοβσκα- Μαλιγκούδη, 2005, 313.
10 Hupchick, 2014, 110.
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στους ισλαμιστές εισβολείς και τελικά υποτάχθηκε σε αυτούς, με αποτέλεσμα 
να ακολουθήσουν κατά τον ισλαμικό νόμο, οδυνηρά αποτελέσματα16. Ας 
σημειωθεί ότι στο Τύρνοβο λειτουργούσε και η σχολή του πατριάρχου Ευθυμίου, 
ο οποίος ήταν το πρώτο από τα θύματα της τουρκικής εισβολής στο Τύρνοβο17. 
Σημειωτέον ότι η σχολή υπήρξε γνωστή για την εικονογράφηση χειρογράφων18 
καί είχε δεχθεί επιδράσεις από την ησυχαστική κίνηση.

Ως σημαντική επαναστατική εξέγερση στο Τύρνοβο θεωρείται αυτή, η 
οποία έγινε σε συνάρτηση με τον αυστρο-τουρκικό πόλεμο του 1592-1606 και 
προετοιμάσθηκε από σημαντικές προσωπικότητες της περιοχής, όπως ο Έλληνας 
αρχιεπίσκοπος και μητροπολίτης Τυρνόβου Διονύσιος Ράλλης και οι ραγουζαίοι 
έμποροι, εγκατεστημένοι στη Νικόπολη και στο Τύρνοβο. Ο πόλεμος αυτός 
προκάλεσε γενική αναστάτωση σε όλη τη περιοχή. Από τη Μολδαβία, τη Βλαχία 
και την Τρανσυλβανία έκαναν επίθεση κατά των τουρκικών κτήσεων στο Δούναβη. 
Ο Διονύσιος Ράλλης συμμετέχει ενεργά στην προετοιμασία του βουλγαρικού 
πληθυσμού για αντίσταση συγκεντρώνοντας όπλα για να πολεμήσουν, ή σιτάρι για 
τροφή19. Αναφερόμενοι στις περιοχές αυτές αξίζει να επισημάνουμε ότι οι Έλληνες 
είχαν φθάσει στη Ρουμανία κατά τον 14ο αιώνα και από τότε διαδραμάτιζαν 
αξιολογότατο ρόλο. Μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως πολλοί Έλληνες 
κληρικοί, μητροπολίτες και μοναχοί προσέφυγαν εκεί, όπου έγιναν δεκτοί υπό 
των Ρουμάνων ηγεμόνων και επεδόθησαν στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας 
και μερικώς στη χρήση αυτής κατά τη θεία λειτουργία. Με αυτό τον τρόπο οι 
ηγεμόνες της Μολδαβίας και Βλαχίας συνδέθηκαν περισσότερο με τους Έλληνες 
πατριάρχες της Ανατολής και την Ελληνορθόδοξη παράδοση. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα το Οικουμενικό Πατριαρχείο να ενισχύει τη θέση του και να ασκήσει 
μεγάλη επίδραση στις εν λόγω χώρες.

Το 1359 ο δεύτερος ηγεμόνας της Βλαχίας, Nicolae Alexandru, ζήτησε 
από το Οικουμενικό Πατριαρχείο την ίδρυση της μητροπόλεως Ουγγρο-
βλαχίας20, στην οποία τοποθετήθηκε ΄Ελληνας μητροπολίτης, ο Υάκινθος 
Κριτόπουλος. Αργότερα ιδρύθηκε η μητρόπολη Μολδαβίας ή Μολδοβλαχίας 
ή και Ρωσοβλαχίας στην οποία εστάλη επίσης Έλληνας μητροπολίτης. Το 
1598 όταν ο ηγεμόνας της Βλαχίας Μιχαήλ Γενναίος διέσχισε τον Δούναβη, οι 
Βούλγαροι επαναστάτησαν και παρέδωσαν το Τύρνοβο στους επαναστάτες. Η 
εξέγερση, όμως, αυτή εξουδετερώθηκε από τους Τούρκους και 60.000 κάτοικοι 
της περιοχής έγιναν πρόσφυγες στη Βλαχία και Τρανσυλβανία, φοβούμενοι 
16 Tachiaos, 69.
17 Ο Πατριάρχης Ευθύμιος μετά την τουρκική εισβολή και αφού απέφυγε την θανατική ποινή, 

εξορίσθηκε στην περιοχή της Μακεδονίας και εγκαταστάθηκε σε κάποια μονή, της οποίας το 
όνομα δεν διασώζει ο βιογράφος του Grigorij Camblak, βλ. Tachiaos, 67.

18 Περισσότερα για την εποχή και το βίο του Πατριάρχου Βουλγαρίας Ευθυμίου, βλ . Ternovskago, 1898.
19 Τζοτζόνγιεφ,χ.χ.,174.
20 Ας σημειωθεί ότι ήδη από το 15ο αι. οι ηγεμόνες της Βλαχίας και της Μολδαβίας είχαν απαιτήσει 

και κατάφεραν να αποκτήσουν αυτόνομες τοπικές εκκλησίες-μητροπόλεις, με κάποια διοικητική 
ανεξαρτησία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, οι οποίες και παρέμεναν αρωγοί του κράτους 
τους, βλ. σχετ. Naxidou, 2010, 160.
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αντίποινα των κατακτητών.21 Θεωρείται ότι οι Βούλγαροι δεν υπεράσπισαν την 
πατρίδα τους κατά των Τούρκων, ούτε εμφάνισαν το ίδιο πολεμικό σθένος για το 
οποίο διακρίνονταν κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Για δύο αιώνες δεν έκαναν καμία 
σοβαρή απελευθερωτική προσπάθεια, εκτός από αυτή που έγινε με τη βοήθεια 
Ελλήνων μητροπολιτών, όπως του προαναφερόμενου μητροπολίτη Διονυσίου 
Ράλλη. Αντίθετα οι Βούλγαροι κατηγόρησαν τους Έλληνες για όλα τα δεινά του 
κράτους τους, όπως και για την καταστροφή Βουλγαρικών χειρογράφων.22 

Πρέπει να σημειωθεί ότι μετά την πτώση του Τυρνόβου στην κυριαρχία των 
Τούρκων το 1393, έχουμε ουσιαστικά και την διάλυση της Βουλγαρικής εκκλησίας 
ως Πατριαρχείο και τον υποβιβασμό της σε μητρόπολη του Πατριαρχείου Κων/
πόλεως. Αξιομνημόνευτο είναι το γεγονός ότι η κατά καιρούς πιεστική πολιτική 
αξίωση για την εκχώρηση σε μητροπολίτη του τίτλου του Αρχιεπισκόπου ή του 
προνομίου του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας, αποτελούσε τιμητική προς το 
έθνος και άνευ ουσιαστικού κανονικού περιεχομένου διάκριση, διότι οι τιθέμενοι 
όροι προς εκχώρηση του κανονικού προνομίου της αυτοκεφαλίας καταργούσαν 
κατ’ ουσίαν το εκχωρούμενο προνόμιο. Αυτή τη συνείδηση εκφράζει σαφώς 
ο Πατριάρχης Κων/πόλεως Γερμανός Β΄(1222-1240), αναφερόμενος στην 
ανακήρυξη του αυτοκεφάλου της αρχιεπισκοπής Τυρνόβου της Βουλγαρίας23.
Το Πατριαρχείο Βουλγαρίας παρέμεινε χωρίς πνευματική καθοδήγηση μετά την 
κατάργηση του αυτοκεφάλου και στον θρόνο του Τυρνόβου δεν ανήλθε πλέον 
κανείς βούλγαρος προκαθήμενος24. Τον Αύγουστο του 1394 ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης Αντώνιος Δ΄ απέστειλε τον Έλληνα Μητροπολίτη Ιερεμία, ο οποίος 
είχε προηγουμένως εκδιωχθεί από τόν ηγεμόνα της Μολδαβίας Roman Voda 
από την επισκοπή του Μολδόβα, στην βουλγαρική πρωτεύουσα του Τυρνόβου. 
Ο Ιερεμίας τοποθετήθηκε στο Τύρνοβο ως κανονικός Μητροπολίτης αυτής της 
μητροπόλεως εξαιτίας μίας συμφωνίας μεταξύ του Πατριάρχη Αντωνίου Δ΄ και 
του Σουλτάνου Βαγιαζήτ. Από την έλευση του Ιερεμία και μετά, στο Τύρνοβο, η 
βουλγαρική εκκλησία υπήχθη στο Πατριαρχείο Κων/πόλεως και παρέμεινε υπό 
αυτό μέχρι το Σχίσμα του 1872. Οι διάδοχοι του Ιερεμία ήταν στο σύνολό τους 
Έλληνες και τοποθετήθηκαν από την Κων/πολη ως Μητροπολίτες Τυρνόβου25. 
Παρά τις κατηγορίες που δέχθηκε το Πατριαρχείο γι’ αυτή του την πράξη, 
πρέπει να θεωρήσουμε ότι οι ενέργειές του αυτές δεν ήταν υποβολιμαίες αλλά 
πραγματοποιήθηκαν υπό το πρίσμα των τότε επικρατουσών πολιτικών και 
κοινωνικών συνθηκών. Βέβαια όλα αυτά δημιούργησαν ένα είδος ανθελληνισμού 
ή ελληνοφοβίας.26

21 Κάτσοβσκα- Μαλιγκούδη, 2005, 314. Πρβλ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου,1987, 25. Επίσης πρβλ. 
Αμάντος, 1948, 417-420.

22 Αμάντος, 1949, 34-36.
23 Φειδάς, 1980, 49, ὑποσ. 43. 
24 Tachiaos, 67.
25 Tachiaos, 67.
26 Γόνης, χ.χ., 107-108, 116.



187

Οι επιδράσεις του Διονυσίου και η δράση του.

Μετά την Άλωση της Κων/ πόλεως και οι υπόλοιπες χώρες της βαλκανικής, 
εκτός της Ρωσίας, υποδουλώθηκαν στους Τούρκους. Άλλωστε η μάχη του Mohacs 
(Μοχάτς) το 1526, μεταξύ των στρατευμάτων του Λουδοβίκου Β΄ των Αψβούργων 
και του Σουλεϊμάν Α΄του Μεγαλοπρεπούς (1494-1566), επέφερε σημαντική ήττα 
στα στρατεύματα των Ούγγρων, με συνέπεια την τουρκική κατοχή27 στην περιοχή. 
Στις αρχές του 16ου αι. ακόμη και όσες περιοχές είχαν κατακτηθεί από τους Άραβες, 
υποτάχθηκαν στον τουρκικό ζυγό, ο οποίος προέβαλε το πρότυπο του σουλτάνου 
ως πολιτικού και θρησκευτικού αρχηγού28. Στα χρόνια της υποδούλωσής τους 
αντιμετώπισαν σκληρά προβλήματα και κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες, ώστε 
να διατηρήσουν το ορθόδοξο φρόνημα τους.

Η πατριωτική και απελευθερωτική δράση του Διονυσίου θα πρέπει να 
επηρεάσθηκε και από άλλες εξεγέρσεις της εποχής για την αποτίναξη του τουρκικού 
ζυγού από το ποίμνιό του, Έλληνες και Βουλγάρους, αλλά και γενικότερα για την 
απελευθέρωση των Βαλκανικών λαών, η οποία χρονολογείται το 1595 με κίνημα 
εναντίον των Τούρκων και με ταυτόχρονη επαφή που είχε συνάψει με τον ηγεμόνα 
της Τρανσυλβανίας Sigismund Bathory με την διαμεσολάβηση του Ραγουζαίου 
Παύλου Giogio ή Giorgich, πράκτορα του γερμανού αυτοκράτορα29. 

Ήδη μία δεκαετία πριν, το 1585, όπως πληροφορεί ο Κ. Σάθας30, ο πάπας 
Σίξτος Ε΄ απευθυνόμενος προς Ενετούς απεσταλμένους είχε εκφράσει την ελπίδα 
για την απελευθέρωση της καταδυναστευομένης Ελλάδος, προτρέποντας και τη 
Δημοκρατία της Βενετίας να συνεργασθεί για τον σκοπό αυτό.

Αιτήματα για επαναστατικές-απελευθερωτικές κινήσεις κατά το 1588 
είχαν επίσης αρχίσει να εκδηλώνονται υπέρ της περιοχής της Ηπείρου, όπως 
διαπιστώνεται από την έκκληση που υπέβαλαν οι καταγόμενοι από την περιοχή 
αυτή αδελφοί Γεώργιος και Νικόλαος Ορσίνι προς τον αυτοκράτορα της Γερμανίας 
Ροδόλφο τον Β΄ και τον συγγενή τους δούκα Γουλιέλμο Ορσίνι, τους οποίους 
απέστειλαν και εξόρκισαν, ώστε αυτοί να εργασθούν για την απελευθέρωση της 
Ελλάδος και την εγκατάσταση αυτών στα ηπειρωτικά-ελληνικά εδάφη31.

Δεν θεωρείται μάλιστα καθόλου απίθανο η δράση του Διονυσίου Ράλλη να 
ενέπνευσε και την επαναστατική δραστηριότητα του Διονυσίου του Φιλοσόφου, 
Αρχιεπισκόπου Λαρίσης και Τυρνάβου, η οποία έλαβε χώρα την 10η προς 11η 
Σεπτεμβρίου 161132. Αυτό που παρατηρεί κανείς είναι ότι και οι δύο επίσκοποι 
μοιράζονταν το ίδιο όραμα για την απελευθέρωση των χριστιανικών πληθυσμών, 
ο καθένας στο γεωγραφικό χώρο που εποίμαινε, καθώς άλλωστε ο Διονύσιος 

27 Plöchl, 1972, 17-30 και Kiraly, 1989.
28 Αναστασίου, χ.χ., σ. 582
29 Παπαδόπουλος, 1966, 209.
30 Σάθας, 1962, 179.
31 Σάθας, 1962, 179.
32 Μέρτζιος, 6.
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Φιλόσοφος33 χαρακτηρίζεται από συγχρόνους του ως ενθουσιώδης και τολμηρός 
ιδεαλιστής, ο οποίος επιθυμούσε διακαώς την απελευθέρωση του λαού της 
Ηπείρου, αλλά και των υπολοίπων λαών της Βαλκανικής, σε μία εποχή που οι 
ταλαιπωρίες του λαού αυτού ήταν τόσο σκληρές που ισοδυναμούσαν με θάνατο34.

Στενότατες ήταν οι σχέσεις που είχε αναπτύξει ο Διονύσιος με τον ηγεμόνα 
της Βλαχίας Μιχαήλ Γενναίο.35 Κατά μια εκδοχή ο Διονύσιος ήταν συγγενής του 
Μιχαήλ Γενναίου από τη μητέρα του, η οποία, όπως αναφέραμε, καταγόταν από 
την οικογένεια των Καντακουζηνών. Η εισβολή των Τατάρων στη Βουλγαρία 
δυσχέρανε την εφαρμογή των σχεδίων τους. Τον επόμενο χρόνο ο Διονύσιος 
σε συνεννόηση με έναν Βούλγαρο από την Νικόπολη, τον Θεόδωρο Balina, 
και με άλλους κληρικούς, καθώς επίσης σε συνεννόηση και με τον ηγεμόνα 
της Τρανσυλβανίας Sigismund οργανώνουν γενική εξέγερση των Χριστιανών 
της Βουλγαρίας κατά των Τούρκων. Στη συνέχεια το 1596 και μετά τη νίκη 
που σημείωσαν ο ηγεμόνας της Βλαχίας Μιχαήλ Γενναίος και ο πρίγκηπας 
Sigismund (της Τρανσυλβανίας) εναντίον του τουρκικού στρατού του Βεζύρη 
Σινάν, ο Διονύσιος στράφηκε εκ νέου με νέα απελευθερωτικά αιτήματα προς 
τους νικητές. Σημειωτέον ότι ο Sigismund διατηρούσε άριστες σχέσεις με τον 
Aψβούργο αυτοκράτορα Ροδόλφο Β΄. Στη συνέχεια ήλθε σε επαφή και με τους 
δύο, προκειμένου να εξασφαλίσει την υποστήριξή τους για την εφαρμογή του 
σκοπού του που δεν ήταν άλλος από την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού. 

Ο Διονύσιος ενημέρωνε λεπτομερώς τον Μιχαήλ για τις προετοιμασίες 
των χριστιανών της Βουλγαρίας για εξέγερση κατά των Τούρκων, αλλά και για 
τις στρατιωτικές προετοιμασίες των τελευταίων για να τους αντιμετωπίσουν.36 
Η πρωτοβουλία αυτή της εξέγερσης των χριστιανών της Βουλγαρίας πρέπει να 
33 Περισσότερα περί των επικριτών του Διονυσίου του Φιλοσόφου και της δράσης του, βλ. 

Αθηναγόρας, «Διονύσιος ο Σκυλόσοφος»,10-22. Επίσης περί του Διονυσίου ὡς επωνομαζομένου 
«φιλοσόφου», βλ. Σάθας, 1963, 171.

34 Μέρτζιος, 7.
35 Οικονομίδης, 53-54 όπου αναφέρεται ότι ο «Μιχαήλ, ο επικληθείς “γενναίος”, ηγεμονεύσας εν 

Μολδοβλαχία από του 1593-1601, υπήρξε δια τους Ρουμάνους ο ηρωϊκός ηγήτωρ, όστις κατά 
τα τέλη του 16ου αιώνος επεδίωξε με απαράμιλλον σθένος και αποφασιστικότητα την κατάλυσιν 
της τουρκικής κυριαρχίας και την εις κράτος ένωσιν των τριών χωρών της πατρίδος του. Περί 
της καταγωγής του ανδρός, συνεχίζει ο Δ. Οικονομίδης, έχουν γραφεί πολλά. Βασιζόμενος στον 
Κωνσταντίνο Giurescu μνημονεύει, ότι ο Μιχαήλ ήταν γιός του ηγεμόνος Πετράσκου του Καλού 
(1554 -1558). Οι χρονογράφοι όμως της εποχής του, κατά την παρατήρηση του P.P.Panaitescu 
παραδίδουν ότι ο Μιχαήλ ήταν λαϊκής καταγωγής. Κατά τους ίδιους χρονογράφους η μητέρα του 
Θεοδώρα ήταν ελληνικού γένους και είχε γεννηθεί στο χωρίο Târgul de Floci. Ο Δ. Οικονομίδης 
κατόπιν αντλεί πληροφορίες περί της καταγωγής του γενεαλογικού δένδρου του Μιχαήλ από 
το επίσημο «χρονικόν», το οποίο αναφέρεται στα της δράσεως του ηγεμόνος Μιχαήλ του 
«γενναίου, το συγγραφέν υπό του λογοθέτου Θεοδοσίου, ότι η Ελληνίς μήτηρ του ηγεμόνος, 
Θεοδώρα, είχε αδελφόν ονόματι Ιωάννην “Έλληνα το γένος”», βλ. Οικονομίδης, 53, υποσ. 4. 
Ο ίδιος πάλι αναφέρει ότι στην ανάληψη της ηγεμονίας της Βλαχίας βοήθησαν τον Μιχαήλ ο 
Ιωάννης, ο θείος του δηλ. και ο Ανδρόνικος Καντακουζηνός, οι οποίοι είχαν στενές σχέσεις με 
τον βεζύρη Σινάν και με άλλους αυλικούς του Σουλτάνου Μουράτ του Γ΄, όπως επίσης και ο 
Άγγλος πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη, Οικονομίδης, 54, υποσ. 1. 

36 Παπαδόπουλος, 1966, 210. Πρβλ Dinu, 25-26.
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θεωρηθεί ότι ανήκε αποκλειστικά στον Διονύσιο και όχι στον Μιχαήλ, από τον 
οποίο απλώς ζήτησε βοήθεια. Στις 12 Μαρτίου 1597 ο Διονύσιος έγραψε στον 
Μιχαήλ ότι εκτέλεσε τη διαταγή του να έχει έτοιμους τους χριστιανούς των 
Βαλκανίων, ώστε να πολεμήσει τους Τούρκους, όταν αυτός κατόρθωνε να διαβεί 
τον Δούναβη. Για το σκοπό αυτό είχε οπλίσει τους Βούλγαρους δαπανώντας 1000 
φλουριά και τους είχε μοιράσει 260 μόδια σιτάρι για τη διατροφή τους. Ακόμη, 
για το σκοπό αυτό ζήτησε την υποστήριξη του μητροπολίτη Αδριανουπόλεως. 
Κατά την εκτίμηση του Τudor Dinu, όταν ο Μιχαήλ πληροφορήθηκε για τα 
σχέδια του παράτολμου μητροπολίτη Διονυσίου, ζήτησε από αυτόν να οργανώσει 
την εξέγερσή του την ίδια ακριβώς στιγμή, κατά την οποία και ο ίδιος σχεδίαζε 
εισβολή νότια του Δούναβη, ώστε να διευκολύνει τους στόχους του. Αυτή τελικά η 
εισβολή δεν πραγματοποιήθηκε, με συνέπεια την έντονη ανησυχία του Διονυσίου 
για πιθανή συμφιλίωση του ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας με τους Τούρκους.37 

Για όλους τους ανωτέρω επαναστατικούς σχεδιασμούς είχε κινδυνεύσει 
η ζωή του Διονυσίου αρκετές φορές. Σε επιστολές του με ημερομηνία 12 και 
13 Μαρτίου 1598 προς τον Μιχαήλ Γενναίο ενημέρωνε για τις ενέργειές του 
και υποστήριζε ότι μπορούσε να ξεκινήσει η επανάσταση, έχοντας ο ίδιος τη 
δυνατότητα να ξεσηκώσει ως 200 χιλιάδες ανθρώπους, μόλις θα έκαναν την 
εμφάνισή τους τα αυτοκρατορικά στρατεύματα με επικεφαλής τον Μιχαήλ 
Γενναίο ή κάποιον άλλον. Επίσης ο ίδιος αναφερόταν στη συγκέντρωση αλόγων 
και τροφίμων. Ακόμη δήλωνε ότι υπήρχε συμφωνία για αυτές του τις ενέργειες 
με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, προφανώς εννοώντας τον Μελέτιο Πηγά. Αξίζει 
να αναφερθεί και άλλη επιστολή του με ημερομηνία 19 Μαρτίου 1598, την οποία 
συνέταξε στην Νικόπολη του Δούναβη απέναντι από την Βλαχία, στην οποία 
έγραφε ότι δεν μπορούσε να ζήσει πλέον με τους Τούρκους. 38

Προφανώς ο λόγος ήταν τα έντονα καταπιεστικά μέτρα εναντίον των 
υποτελών, παρότι ορισμένοι μελετητές των Βαλκανίων υποστηρίζουν ότι το 
οθωμανικό κράτος, ιδιαίτερα την εποχή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς 
(1494-1566), ήταν στον τομέα αυτό ηπιώτερο και ανώτερο από τα καθολικά και 
προτεσταντικά κράτη της Ευρώπης. Γεγονός πάντως παραμένει ότι οι Τούρκοι 
επέβαλαν βαριά φορολογία, αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών, εφάρμοζαν 
το παιδομάζωμα και τους βίαιους εξισλαμισμούς, αν και κατά το πρότυπο των 
Αράβων μουσουλμάνων κατακτητών, είχαν επιδείξει θρησκευτική ανοχή39. Σε 
γενικές γραμμές επεβάλλετο ο ισλαμικός νόμος και, καθώς το οθωμανικό κράτος 
δεν είχε ένα σωστά διαρθρωμένο διοικητικό μηχανισμό, η πιστή εφαρμογή αυτού 
του νόμου μέσα στη χοάνη της οθωμανικής αυτοκρατορίας εξηρτάτο από την 
καλή θέληση των τιμαριούχων και των Τούρκων αξιωματούχων40, γεγονός όμως 
37 Dinu, 26.
38 Βακαλόπουλος, 1968, 336. Πρβλ. Τζοτζόνγιεφ, χ.χ., 177-178.
39 Αναστασίου, χ.χ., 582. Πρβλ. Radasvjevic, 2010, 171.
40 Τιμαριούχοι, οι κάτοχοι τιμαρίων, δηλ. εκτάσεων που είχαν χορηγηθεί από το σουλτάνο σε 

υπηκόους του, ανάλογα με τη θέση τους για να τις νέμονται (κοινώς τσιφλίκια), βλ. Κριαράς, 
1995, 1350.
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που θεωρείται αμφισβητήσιμο. Σημειωτέον ότι οι κατακτημένες βαλκανικές χώρες 
αποτέλεσαν μία διοικητική ενότητα με την ονομασία Εγιαλέτι της Ρούμελης 
υπό την διοίκηση ενός Μπεηλέρμπεη. Στη συνέχεια χωρίσθηκε διοικητικά σε 
σαντζάκια, που αργότερα ενώθηκαν σε πασαλίκια ή βιλαέτια και αυτά με τη σειρά 
τους διαιρέθηκαν σε μικρότερες διοικητικές μονάδες, τους καζάδες. Τη διοίκηση 
σε αυτά ασκούσαν αντίστοιχα οι βαλήδες, πασάδες, σουμπασήδες με συμβούλια 
που αποτελούσαν οι μουλάδες, καδήδες και άλλοι υπάλληλοι41. 

Εξ άλλου, οι συχνές εξεγέρσεις των υποδούλων κατά την εποχή του 
Διονυσίου έδιναν νέες αφορμές για πρόσθετα καταπιεστικά μέτρα εναντίον τους.42 
Στην ως άνω επιστολή του ο Διονύσιος αναφέρει ότι οι επίσκοποι ορκίσθηκαν στο 
όνομα του Μιχαήλ και του υιού του Νικολάου Πατράσκου και ότι με τον όρκο 
αυτό θεωρούσαν πως ο Μιχαήλ ήταν συνδεδεμένος μαζί τους. Σημείωνε ακόμη 
ότι οι μοναχοί Ιωάννης και Γεώργιος φύλασσαν τα πρακτικά σε μυστικό τόπο. Και 
η επιστολή τελειώνει με την ανησυχία των επισκόπων την οποία διερμήνευε ο 
Διονύσιος, επειδή κατέφθαναν σε αυτούς πληροφορίες ότι συνήψε ειρήνη με τους 
Τούρκους, η οποία, όταν εφαρμοζόταν, θα έθετε σε κίνδυνο τις ζωές τους.43 

Το θέρος του 1597 ο μητροπολίτης Τυρνόβου Διονύσιος είχε ενισχύσει τις 
επαναστατικές του ενέργειες οργανώνοντας για το σκοπό αυτό μια επιτροπή 
αγωνιστών, στην οποία συμμετείχαν ο Θεόδωρος Βallina, οι Ραγουζαίοι 
έμποροι Παύλος Giorgio και οι αδελφοί Sorkocevich καθώς και οι επίσκοποι 
του Cerven και Sumla. Αυτές τις επαναστατικές και συνωμοτικές κινήσεις κατά 
των Τούρκων δεν ήταν δυνατόν να μην τις πληροφορηθούν τα αρμόδια όργανα 
των οθωμανικών αρχών. Ο Διονύσιος κλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη για 
να λογοδοτήσει, αλλά ξέφυγε δωροδοκώντας τον καδή και τον τσαούση της 
πόλης. Βρήκε καταφύγιο σε ένα σπίτι του Τυρνόβου, όπου παρέμεινε κρυμμένος 
για δεκαοκτώ ημέρες. Αργότερα, όπως θα δούμε, κατέφυγε στην Βλαχία για 
να γλιτώσει από τις ολοένα και περισσότερο αυξανόμενες πιέσεις και απειλές 
προερχόμενες από την Υψηλή Πύλη.44 Οι επαναστατικές όμως ενέργειες του 
Διονυσίου έφεραν πρόσκαιρους καρπούς. Σε μικρό χρονικό διάστημα (Οκτ. 
1598) ο Μιχαήλ εισέβαλε στη Βουλγαρία, οι Τούρκοι ηττήθηκαν πλησίον της 
Νικοπόλεως και ο Μιχαήλ συνέλαβε πολλούς αιχμαλώτους συγκεντρώνοντας 
πολλά λάφυρα. Προχώρησε στo Βιδίνi και στη συνέχεια διέσχισε την Βουλγαρία. 
Μάζεψε στρατό 40 χιλιάδων (Έλληνες και Βούλγαρους χριστιανούς) με τους 
οποίους νίκησε δύο στρατιές των Τούρκων στα σύνορα της Θράκης, κατά το 
μήνα Οκτώβριο. Μετά την νίκη αυτή, τον επόμενο μήνα, ο στρατός του Μιχαήλ 
Γενναίου έφυγε από την Βουλγαρία, οπότε αρκετές χιλιάδες λαού μαζί και πολλά 
γυναικόπαιδα, φοβούμενοι αντίποινα των Τούρκων, τον ακολούθησαν. Μέσα σε 
αυτούς ήταν και ο μητροπολίτης Διονύσιος.45 
41 Αναστασίου, χ.χ., 580.
42 Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, 1987, 22-24.
43 Βακαλόπουλος,1968, 336.
44 Dinu, 27.
45 Παπαδόπουλος, 1966, 210.
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Οι απογοητεύσεις που δέχθηκε στη συνέχεια ο μητροπολίτης Διονύσιος 
ήταν πολλές, γιατί λίγο μετά ο Μιχαήλ σύναψε ειρήνη με τους Τούρκους που 
είχε ως συνέπεια την αλλαγή των πολιτικών του αποφάσεων, ιδιαίτερα μετά 
την κατάκτηση της Τρανσυλβανίας (Οκτώβριος1599-μάχη της Șelimbăr). 
Παρόλο που ο Διονύσιος εξακολουθούσε να παραμένει δίπλα του, ο Μιχαήλ 
δεν ακολουθούσε πλέον τις υποδείξεις του, αλλά εκινείτο επί τη βάσει των 
νέων πολιτικών δεδομένων. Μη αποδεχόμενος αυτήν την πολιτική κατάσταση 
ο Διονύσιος απευθύνθηκε με επιστολή του προς τον Αυτοκράτορα Ροδόλφο Β΄, 
στον οποίο εξέφρασε τις αμφιβόλου αληθείας προθέσεις του Μιχαήλ. Σύμφωνα 
με αυτές ο Μιχαήλ επροτίθετο να παραιτηθεί από την ηγεσία της Τρανσυλβανίας 
υπέρ της αυτοκρατορικής εξουσίας με στόχο την κατάκτηση της Τουρκίας, ενώ 
σκόπευε να κάνει έδρα του τη Σόφια. Πιθανόν όμως η επιστολή αυτή να γράφτηκε 
με την έγκριση του Μιχαήλ, για να πεισθεί ο αυτοκράτορας Ροδόλφος ότι δεν 
διέτρεχε κίνδυνο ο ιερός συνασπισμός. Σε όλες τις κινήσεις του ο Διονύσιος, 
παρά την αποτυχία των επαναστατικών κινημάτων των Βουλγάρων, υποστήριζε 
συνεχώς προς τον αυτοκρατορικό γραμματέα ότι «υπάρχουν αρκετές δυνάμεις 
και έτοιμος στρατός για να προχωρήσει μέχρι την Κωνσταντινούπολη». Παρά 
τις συνεχιζόμενες αντιπαραθέσεις του Διονυσίου με τον Μιχαήλ, εκείνος τον 
διατήρησε στην υπηρεσία του, πιθανόν, διότι συνέχιζε να καταστρώνει σχέδια 
κατά των Οθωμανών, αν και αυτά δεν είχαν άμεση προτεραιότητα.46

Το Δεκέμβριο του 1599, ο Διονύσιος από την Alba Iulia απευθύνεται με 
επιστολές του τόσο στον αυτοκρατορικό καγκελάριο Βαρθολομαίο Pezzen, όσο 
και στον ίδιο τον αυτοκράτορα, τους οποίους ενημερώνει ότι ευρίσκεται με τον 
Μιχαήλ Γενναίο που εν τω μεταξύ είχε καταλάβει την Τρανσυλβανία (Νοέμβριος 
1599). Ο Διονύσιος αναφέρει ότι ο Μιχαήλ ζητεί από αυτούς βοήθεια και τους 
προσφέρει τη διοίκηση, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει άλλες εξορμήσεις. 
Με αυτές τις θέσεις φαίνεται πως ήταν σύμφωνος και ο Διονύσιος και επιπροσθέτως 
παρακαλούσε τον αυτοκράτορα να μην συνάψει ειρήνη με τους Τούρκους, αλλά να 
βοηθήσει τον ηγεμόνα της Βλαχίας στον αγώνα του εναντίον τους, ώστε να φθάσει 
μέχρι την Σόφια και να μεταφέρει εκεί την έδρα του. Στη συνέχεια φαίνεται ότι 
αντιμετώπισε οικονομικά προβλήματα και έπεισε τον παλαιό του συνεργάτη Παύλο 
Giorgich να ζητήσει με διπλωματικό τρόπο από τον αυτοκράτορα να ενισχύσει 
οικονομικά τον Διονύσιο, ο οποίος στην εν λόγω επιστολή αναφέρει ότι τρεις φορές 
κινδύνεψε η ζωή του από τους Τούρκους, αλλά σώθηκε χάρη στην παρέμβαση του 
καδή και των Τούρκων του Τυρνόβου που ξόδεψαν για αυτόν τον σκοπό αρκετά 
χρήματα. Ακολούθως αναγκάσθηκε καταδιωγμένος να ζήσει στη Βλαχία. Για 
μεγάλο χρονικό διάστημα έμεινε στην Alba Iulia με τον Μιχαήλ Γενναίο και είχε 
επαφές με αυτοκρατορικούς απεσταλμένους. Όλοι στις εκθέσεις τους προς τον 
αυτοκράτορα μιλούν με θερμά λόγια για τον Διονύσιο και τον παρουσιάζουν ως τον 
εμπιστότερο σύμβουλο του Μιχαήλ Γενναίου, ο οποίος γνώριζε όλα τα απόρρητα 
σχέδια του εν λόγω ηγεμόνα. Τον Ιανουάριο του 1600 ο Διονύσιος έρχεται σε επαφή 
46 Dinu, 28



192

με τον αυτοκρατορικό απεσταλμένο Carlo Magno, από τον οποίο ζητά ενίσχυση 
προκειμένου να εφαρμόσει τα σχέδια του με ταυτόχρονη επανάσταση Βουλγάρων 
και Σέρβων. Στις 15 Φεβρουαρίου 1600 ο Διονύσιος απευθύνεται προσωπικά στον 
αυτοκράτορα και επαναλαμβάνει τους όρκους αφοσίωσης σε αυτόν. Την εποχή 
αυτή ο Ραγουζαίος Giorgich γράφει σε έκθεσή του ότι ο Διονύσιος ασκεί μεγάλη 
επίδραση στον Μιχαήλ και τον προτρέπει να παραδώσει την Τρανσυλβανία στον 
αυτοκράτορα. Όμως, ο Μιχαήλ εμποδίζεται από τους Βλάχους βογιάρους. Όλοι 
οι αυτοκρατορικοί υπάλληλοι εκτιμούν ότι ο ρόλος του Διονυσίου σε όλες τις 
διπλωματικές διαπραγματεύσεις του Μιχαήλ ήταν αξιόλογος. 47

Μετά από λίγους μήνες ο Μιχαήλ έγινε υποτελής στον Ροδόλφο Β΄. Οι 
απεσταλμένοι του Διονυσίου στο Τιργόβιστε του έγραψαν να είναι πάλι έτοιμος 
για γενική εξέγερση «μόλις οι αυτοκρατορικές σημαίες ξεδιπλωθούν στην 
Βουλγαρία». Φυσικά η απάντηση του Διονυσίου ήταν θετική. Αλλά η κάθοδος των 
αυτοκρατορικών στρατευμάτων δεν πραγματοποιήθηκε. Στη συνέχεια ο θάνατος 
του Μιχαήλ Γενναίου (1601) έδωσε οριστικά τέλος στα απελευθερωτικά σχέδια του 
μητροπολίτη Διονυσίου.48 Οι Έλληνες είχαν ενθουσιασθεί πολύ για τις νίκες του 
εναντίον των Τούρκων και για τους αγώνες του υπέρ της ορθοδοξίας και πολλοί απ’ 
αυτούς είχαν καταταγεί εθελοντικά στο στρατό του. Γι’ αυτό συγκλονίσθηκαν όταν 
άκουσαν τη θλιβερή είδηση.49 Ήταν φυσικό δηλ. οι νικηφόροι πόλεμοι του Μιχαήλ 
Γενναίου κατά των Τούρκων  να συγκινήσουν τους χριστιανικούς λαούς της 
Βαλκανικής χερσονήσου και ιδιαίτερα τον ελληνικό λαό. Και πράγματι ο Μιχαήλ 
σχεδίαζε να ανακτήσει την Κωνσταντινούπολη, να επαναλειτουργήσει η Αγία 
Σοφία, να πραγματοποιηθεί η ένωση ορθοδόξων και καθολικών, όπως ισχυρίζεται 
ο βεστιάριός του Σταυρινός από το Δέλβινο. Γιʼ αυτές τις ανδραγαθίες του Μιχαήλ 
έχουν γραφτεί πολλά ποιητικά και ιστορικά άσματα, μέρος των οποίων πρέπει να 
θεωρηθούν ότι προέρχονταν από την ελληνική Θράκη, γιατί οι Έλληνες της Θράκης 
βρίσκονταν πλησιέστερα στα πολεμικά γεγονότα εκείνης της εποχής50.

Προεδρία Συνόδου

Μετά την κατάκτηση της Μολδαβίας τον Μάϊο του 1600 από τον Μιχαήλ 
Γενναίο βλέπουμε τον Διονύσιο αναβαθμισμένο εκκλησιαστικά. Προφανώς 
τιμήθηκε από τον Μιχαήλ Γενναίο, όχι μόνο να συμμετάσχει, αλλά και να 
προεδρεύσει στις 2 Ιουνίου του ιδίου έτους σε Σύνοδο στη Succava, παλαιά 
πρωτεύουσα της Μολδαβίας, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Αχρίδας 
Νεκτάριος51, ο Γερμανός, μητροπολίτης Καισαρείας του Φιλίππου (Παλαιστίνη), 
ο μητροπολίτης Βοδενών Θεοφάνης, ο πρώην Μολδαβίας Νικάνωρ και άλλοι 
47 Παπαδόπουλος, 1966, 210-212.
48 Βακαλόπουλος, 1968, 336-337.
49 Βακαλόπουλος, 1968, 337.
50 Οικονομίδης, 56-70.
51 Ο Νεκτάριος μνημονεύεται ως μητροπολίτης Αχρίδας μόνο από τον Παπαδόπουλο, 1966, 212-

13. Κατά τον Dinu, 29 o Νεκτάριος αναφέρεται ως αρχιεπίσκοπος της πρώτης Ιουστινιανής, 
Αχριδών και πάσης Βουλγαρίας.
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δύο επίσκοποι, των οποίων τα ονόματα δεν αναφέρονται. Σκοπός της Συνόδου 
ήταν να καλύψει τα κενά των χηρευουσών θέσεων του πρώην μητροπολίτη 
Μολδαβίας Γεωργίου και άλλων επισκόπων, οι οποίοι είχαν ακολουθήσει τον 
προηγούμενο ηγεμόνα της Μολδαβίας Ιερεμία Movilă. Η Σύνοδος εξουσιοδοτεί 
τον Διονύσιο να χειροτονήσει άλλους επισκόπους στην θέση των φυγάδων. Στα 
πρακτικά της Συνόδου ο Διονύσιος αναφέρεται ως πρόεδρος της μητροπόλεως 
της Suceava και υπογράφει ως «ταπεινός και ελέω θεού Μητροπολίτης Τυρνόβου 
και πρόεδρος Μωλτοβλαχίας (Μολδοβλαχίας) Διονύσιος».52

Περιπλανήσεις του Διονυσίου

Ύστερα από την ήττα του Μιχαήλ Γενναίου στο Mirăslău της Τρανσυλβανίας 
και ιδιαίτερα μετά τη δολοφονία του, τον Αύγουστο του 1601 στην Câmpia 
Turzii (πεδιάδα της Turda) από ένα στρατιωτικό απόσπασμα του συμμάχου του 
Αυστριακού στρατηγού Γεωργίου Basta, γενικού διοικητή της Άνω Ουγγαρίας, ο 
μητροπολίτης Διονύσιος έμεινε μόνος και χωρίς ουσιαστικά ερείσματα. Γιʼ αυτό 
κατευθύνθηκε αρχικά στη Βενετία και αργότερα εγκαταστάθηκε ως εξόριστος 
στη Βιέννη. Από εκεί πραγματοποίησε συχνές επισκέψεις στην Πράγα, όπου και 
ήταν η έδρα του αυτοκράτορα. Το 1603 ο Διονύσιος συνάντησε στην Πράγα τον 
αυτοκράτορα Ροδόλφο Β΄. Με βάση τη γνωριμία αυτή, στις 8 Αυγούστου 1605 
εφοδιάσθηκε με συστατικό γράμμα του ιδίου του αυτοκράτορα προς τον τσάρο 
της Ρωσίας Boris Teodorovich Godunov. Έτσι ξεκίνησε με μυστική αποστολή για 
τη Ρωσία, όπου και έφθασε τον Οκτώβριο του ιδίου έτους. Αφού περίμενε αρκετό 
χρονικό διάστημα στα σύνορα της Ρωσίας και συγκεκριμένα στην πόλη Ljubec, 
προκειμένου να του επιτραπεί η είσοδός του στο Ρωσικό έδαφος, υπολογίζεται 
ότι έφθασε στη Μόσχα όχι πριν από τον Ιούλιο του 1606. Ο τσάρος τον δέχθηκε 
με εξαιρετικές τιμές ως απεσταλμένο του αυτοκράτορα Ροδόλφου Β΄ και του 
ανέθεσε μυστική αποστολή στη Λετονία.53 όπου του αναθέτει διπλωματικά 
καθήκοντα στο πολωνο-λιθουανικό κράτος. Για άγνωστο, όμως, λόγο με τον 
ερχομό του εκεί συνελήφθη και φυλακίσθηκε. Όταν απελευθερώνεται πηγαίνει 
στην Πράγα54, όπου συλλαμβάνεται και φυλακίζεται από τις Αυστριακές αρχές.      

Συνέχιση του απελευθερωτικού οράματος

Οι κάτοικοι των Ελληνικών περιοχών της Μακεδονίας, Θεσσαλίας 
και Ηπείρου (περιοχών που είναι γύρω από την Πίνδο), οι οποίοι αν και ήταν 
υπόδουλοι, διατηρούσαν υψηλό ψυχικό και ηθικό σθένος, είχαν πολύ ενθουσιασθεί 
τόσο από τις νίκες του Μιχαήλ Γενναίου, όσο και από τα απελευθερωτικά 
οράματα του Διονυσίου εναντίον των Τούρκων. Γι’ αυτό σε συνεννόηση και με το 

52 Παπαδόπουλος, 1966, 212. Στον Dinu, 29 αναφέρεται ως εξής η σύνθεση της Συνόδου: o 
Νεκτάριος αρχιεπίσκοπος της πρώτης Ιουστινιανής, Αχριδών και πάσης Βουλγαρίας, ο Γερμανός 
Καισαρείας της Παλαιστίνης και Βοδενών Θεοφάνης).

53 Παπαδόπουλος, 1966, 213.
54 Τζοτζόνγιεφ, χ.χ.,181-182.
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τοπικό ιερατείο απηύθυναν έκκληση πιθανότατα προς τον πάπα Ρώμης Κλήμη 
Η΄ από τον οποίο ζητούσαν βοήθεια για την απόκτηση της ελευθερίας τους, 
με τα ακόλουθα λόγια: «Κέχηνε προς τούτο ο του Χριστού λαός, ο Θετταλίας, 
Ηπείρου τε και Μακεδονίας και σύμπασα εφεξής η Ελλάς και μυρίους υπέρ της 
πίστεως θανάτους υποστή- σεται… Πάτερ Μακαριώτατε εξεγέρθητι κατά του 
πολεμίου δράκοντος…».55 Αναμφισβήτητο πάντως γεγονός παραμένει ότι και 
μετά το θάνατο του Μιχαήλ Γενναίου ο μητροπολίτης Τυρνόβου και πάσης 
Βουλγαρίας Διονύσιος Ράλλης-Παλαιολόγος εξακολουθούσε να πιστεύει στην 
απελευθέρωση των Χριστιανών της Ανατολής και φυσικά των Ελλήνων. Αλλά 
και ο Ματθαίος, μητροπολίτης Μυρέων, παρότι δεν ανέμενε από τους ξένους 
κάτι σημαντικό για την απελευθέρωση της Ελλάδος, υπονοεί ότι είχε αποθέσει 
ελπίδες στον Μιχαήλ για την ανάκτηση της ελευθερίας των Ελλήνων.56

Τέλος του Διονυσίου

Μετά από την δραστηριότητά του στη Λετονία, δεν έχουμε επαρκείς 
πληροφορίες για την ζωή του Διονυσίου. Φαίνεται ότι το υπόλοιπο της ζωής του 
το πέρασε στη Βιέννη προσκολλημένος στον εξόριστο πρίγκηπα Radu Șerban, 
πρώην ηγεμόνα της Βλαχίας (1602-1611). Κατά τα έτη 1618-1619 είχε σχέσεις με 
το δούκα του Νεβέρ. Η τελευταία πληροφορία που διασώθηκε για το Διονύσιο 
είναι, ότι παρέστη ως μάρτυρας στις 28 Φεβρουαρίου 1620 στη σύνταξη της 
διαθήκης του Radu Șerban, ο οποίος πέθανε λίγο αργότερα, στις 13 Μαρτίου 
του ιδίου έτους. Κατά την ίδια χρονική περίοδο φαίνεται ότι πέθανε και ο 
Διονύσιος.57

Συμπεράσματα

Παρά τη διαφορετική τροπή που πήραν τα πράγματα, τις αποτυχίες και 
τις απογοητεύσεις που γεύθηκε, ο Διονύσιος, δεν έπαυσε ακατάπαυστα, έως τον 
θάνατό του, να εργάζεται για την πραγματοποίηση του ονείρου του που ήταν η 
απελευθέρωση των Βαλκανικών λαών από τους Τούρκους.

Αν δεν υπήρχαν Έλληνες του επιπέδου του Διονυσίου, ο οποίος εφάρμοζε 
τη βυζαντινή διπλωματία προσπαθώντας άλλοτε να συγκινήσει και άλλοτε να 
επωφεληθεί από κάθε αντιοθωμανική προσπάθεια των χριστιανών ηγεμόνων 
της Δύσεως, ακόμη και του Πάπα, δεν θα είχαμε επαναστατική δραστηριότητα 
στις περιοχές της Μολδοβλαχίας και της Βουλγαρίας. Τόσο η απροθυμία των 
Μολδαβών και των Βλάχων (μάλλον λόγω εσωτερικής αυτονομίας) όσο και η 
εχθρότητα των Βουλγάρων απέναντι στο ελληνικό στοιχείο, καθώς επίσης και οι 
διάφορες μεταξύ τους εθνικιστικές-ταξικές διαμάχες (Βογιάροι), αποτελούσαν 
εμπόδιο για επαναστατικές δραστηριοποιήσεις. Η παρουσία όμως του Διονυσίου 
και ο πατριωτικός υπέρ της Ορθοδόξου Ρωμιοσύνης ζήλος άλλαξε κάπως τα 
55 Βακαλόπουλος, 1968, 337.
56 Οικονομίδης, 57.
57 Παπαδόπουλος, 1966, 213. Βλ. επίσης, Τζοτζόνζιεφ, 2007, 114-121.
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δεδομένα αυτά. Μπορεί οι προσπάθειες του να μην απέδοσαν φαινομενικά 
επιτυχείς καρπούς, αφού τόσο ο Πάπας όσο και οι μη Ορθόδοξοι ηγεμόνες 
της Δύσεως δεν είχαν πνεύμα πραγματικής φιλίας προς τον Ορθόδοξο κόσμο, 
πέτυχε όμως κάτι πολύ σημαντικό: Κράτησε σε πολεμική ετοιμότητα τους 
Τούρκους, συνεχώς σε όλο το χώρο των Βαλκανίων, διέσπασε τη στρατιωτική 
τους παρουσία σε πολλά μέτωπα εκτός της Ελλάδος, πράγμα που συνεπαγόταν 
και την οικονομική αποδυνάμωσή τους. Έτσι, οι προσπάθειες του Διονυσίου, 
θεωρούμενες σε συνδυασμό με ανάλογες προσπάθειες που έγιναν στην Ελλάδα 
(κίνημα Μητροπολίτου Διονυσίου Τρίκκης), αποτέλεσαν σημαντικό επικουρικό 
υπόστρωμα για την έκρηξη της Ελληνικής Επαναστάσεως.
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ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ

Εξοχικές επαύλεις και κιόσκια των Φαναριωτών 
Ηγεμόνων στα περίχωρα του Βουκουρεστίου

Tudor Dinu1

Εκτός από τις τρεις επίσημες έδρες (Παλαιά Αυλή, Νέα Αυλή, Οικία 
Γκίκα) που είχαν οι ηγεμόνες κατά το Φαναριώτικο αιώνα, οι Έλληνες βοεβόδες 
φρόντισαν να ανεγείρουν και να επισκευάσουν και άλλα σπίτια στα περίχωρα 
του Βουκουρεστίου. Με αυτό τον τρόπο οι ίδιοι συνέχιζαν την παράδοση 
γηγενών ηγεμόνων, όπως ο Αλέξανδρος Mircea, ο Μίχνας ο Τουρκεμένος ή ο 
Μιχαήλ ο Γενναίος, η οποία είχε αποκορυφωθεί με το λαμπρό οικοδομικό έργο 
του Κωνσταντίνου Brâncoveanu2. 

Οι λόγοι ανέγερσης τέτοιων οικιών ήταν πολυάριθμοι και ποικίλοι. 
Πρωτίστως, αυτές ικανοποιούσαν την ανάγκη χαλάρωσης και αναψυχής 
των βοεβόδων, μακριά από τη βουή της Ηγεμονικής Αυλής, το πολιτικό και 
διοικητικό κέντρο της χώρας. Επίσης, παρείχαν καταφύγιο στην περίπτωση 
ξεσπάσματος επιδημιών που έκαναν θραύση ιδιαίτερα στον αστικό πυρήνα του 
Βουκουρεστίου, αλλά και εχθρικών επιδρομών. Ταυτόχρονα, όταν η ηγεμονική 
αυλή δεν μπορούσε πλέον να χρησιμοποιηθεί κατόπιν θεομηνιών ή πολεμικών 
καταστροφών, αυτές προσέφεραν προσωρινή στέγαση κατά τη διάρκεια των 
αναστηλωτικών έργων.

Οι εν λόγω ηγεμονικές οικίες λειτουργούσαν είτε στο πλαίσιο μεγάλων 
μονών, που έβαζαν στη διάθεση του ηγεμόνα και της συνοδείας του όλα τα 
απαραίτητα προς το ζήν, αλλά και μεγάλο μέρος του προσωπικού εξυπηρέτησης 
είτε, σπανιότερα, με ανεξάρτητο τρόπο. Τοιουτοτρόπως, κατά τη Φαναριώτικη 
εποχή εξακολούθησαν να χρησιμοποιούνται οι παλαιότερες ηγεμονικές οικίες του 
Radu Vodă, του Μιχάλβοδα, του Αγίου Σάββα ή της μονής Cotroceni και έχουν 
οικοδομηθεί καινούργιες στα μοναστικά συγκροτήματα Văcărești και Pantelimon. 
Επιπλέον, ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος ανήγειρε για προσωπική χρήση στη 
σημερινή περιοχή Vitan μια έπαυλη γνωστή με το όνομα Φοισόρι, ενώ ο Νικόλαος 
Μαυρογένης έκτισε ένα οικιστικό σύνολο στο τέρμα της λεωφόρου Mogoșoaiei. 
1 Tudor Dinu, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, t_dinu@yahoo.com
2 Στοιχεία από αυτή τη μελέτη στη ρουμανική γλώσσα στο Dinu, 2015, 60-63, 70-72, 122-127.
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Οι οικίες της Μονής του Μιχάλβοδα

Από τις παλαιές ηγεμονικές οικίες στον περίβολο των μοναστηριών, οι 
κτισμένες το 1589-1591 από τον τότε μπάνο και μετέπειτα βοεβόδα Μιχαήλ το 
Γενναίο, παρείχαν καταφύγιο στον Κωνσταντίνο Μαυροκορδάτο και τη συνοδεία 
του το 17383, αλλά και το 17414 σε συνθήκες πολέμου και επιδημίας πανούκλας. 
Πέραν από αυτή την παροδική παρουσία, αυτές απέκτησαν αυξημένη σημασία 
μετά την ανέγερση της Νέας Αυλής στο Λόφο Spirii (1776) σε άμεση εγγύτητα 
με το λόφο του Μιχάλβοδα και έγιναν, με κάποιον τρόπο, μέρος του μεγάλου 
ηγεμονικού συνγκροτήματος. Γι’ αυτό το σκοπό, έχει διαμορφωθεί τότε μια 
νέα είσοδος στη μονή, στην ανατολική πλευρά του οχυρωμένου περιβόλου, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η συντομότερη και αμεσότερη συγκοινωνία με 
την ηγεμονική αυλή μέσα από πέρασμα που ένωνε τους δύο λόφους5. 

Σε αυτές τις συνθήκες, όταν η Νέα Αυλή δεν μπόρεσε πλέον να κατοικείται 
κατόπιν του ρωσο-αυστρο-τουρκικό πόλεμου του 1787-1791 οι ηγεμόνες 
Μιχαήλ Σούτσος (1791-1793), Αλέξανδρος Μουρούζης (1793-1796) και 
Αλέξανδρος Υψηλάντης (1796-1797) έχουν εγκαταστήσει το γενικό επιτελείο 
τους στο απέναντι μοναστήρι. Με αυτή την ευκαιρία, έχει πιθανόν ανεγερθεί 
το επιβλητικό „οικιστικό σύνολο” που „καταλάμβανε ένα εκτεταμένο εμβαδόν 
στο σημείο συνάντησης της δυτικής και της βόρειας κλιτύος του λόφου του 
Μιχάλβοδα”, που ερεύνησαν οι αρχαιολόγοι κατά τα τέλη της δεκαετίας του 
πενήντα του προηγούμενου αιώνα6. Οι ριζικές μετατροπές που υπέστη η περιοχή 
κατά τις μεταγενέστερες εποχές δεν τους επέτρεψε όμως να ανακαλύψουν παρά 
μερικά πλινθόκτιστα τείχη εντυπωσιακών διαστάσεων (ύψος 7 μ., μήκος 27 και 
30 μ.), που ενισχύονταν από αντηρίδες, καθώς και ένα δάπεδο από τούβλα. 

Εντός αυτών των τειχών πιο πιθανόν απ΄ ό,τι σ΄ ένα από τα κτίσματα 
του μοναστηριακού συγκροτήματος, πρέπει να βρέθηκε και η αίθουσα θρόνου 
του Μουρούζη, όπου, στις 29 Ιουνίου 1794, έγινε δεκτός σε ακρόαση ο πρώην 
Βρετανός πρέσβης στην Υψηλή Πύλη, ο Sir Robert Ainslie. Ο διπλωμάτης 
μεταφέρθηκε από το κατάλυμά του μέχρι την αυλή „στην ηγεμονική άμαξα 
με έξι άλογα” που πλαισίωναν τέσσερις τσουχοδάρηδες και ακολουθούσε 
μια „άλλη άμαξα με δύο άλογα” στην οποία επέβαιναν οι συνεργάτες του. Τα 
οχήματα συνοδεύονταν από μια πομπή που αποτελούσαν „ένας καπετάνιος 
νταραβάνων μαζί με τους πεζούς του με τα σημεία στα χέρια”, „4 βοηθοί του 
ποστέλνικου, 4 καπετάνιοι του αγά”, ενώ στην πύλη της Αυλής τον Άγγλο ευγενή 
τον υποδέχτηκαν και τον συνόδευσαν έως τη σκάλα „3 σαλάμ-τσαούσηδες”. 
Σε όλη αυτή την απόσταση είχαν τοποθετηθεί στη δεξιά πλευρά „ντελήδες και 
τουφεξήδες με τους ονταμπασάδες τους” και στην αριστερά „οι νεφέρηδες του 
αγά και του σπαθαρίου με τους ονταμπασάδες τους”, ενώ στη σκάλα τον Ainslie 
3 Dapontes 1861, 101.
4 Stoicescu, 1960, 45.
5 Cantea (=Cantacuzino), 1959, 100.
6 Idem,110. 
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τον προϋπάντησαν ο ίδιος ο μέγας ποστέλνικος7 με όλους τους βοηθούς του και 
ο μέγας πορτιέρης, οι οποίοι τον συνόδευσαν στο βοεβόδα. 

Η σκηνή της υποδοχής του Μουρούζη έχει απαθανατιστεί από τον Ιταλό 
ζωγράφο Luigi Mayer8, μέλος της αποστολής του Άγγλου διπλωμάτη, οπότε 
έχουμε μια εικόνα της πολυτελέστερης αίθουσας της ηγεμονικής οικίας του 
Μιχάλβολδα. Πέραν από τις επιβλητικές της αναλογίες, αυτή χαρακτηριζόταν 
από απόλυτη λιτότητα. Οι γκριζοβαμμένοι τοίχοι διασχίζονταν μόνο από τρία 
απλά έξεργα διαζώματα και μόνο πάνω από το τελευταίο υψώνονταν μερικά 
διακοσμητικά ανθέμια. Η ατμόσφαιρα της αίθουσας γινόταν πιο ζεστή χάρη σε 
πολλά μεγάλα τετράγωνα παράθυρα, από τα οποία το εξωτερικό φως ξεχυνόταν 
άπλετα, όταν αυτά δεν καλύπτονταν από τις βαριές κουρτίνες από μπροκάρ, καθώς 
και χάρη σε τέσσερα ωοειδή παράθυρα τοποθετημένα πάνω από την πλευρά του 
ηγεμονικού θρόνου. Αυτός ήταν μια απλή πολυθρόνα, η οποία αποκτούσε κάποια 
μεγαλειότητα μόνο με την τοποθέτησή της πάνω σε βάθρο με έξι σκαλοπάτια. 
Πάνω της δέσποζε η καλλιγραφική υπογραφή του σουλτάνου (tuğra), του οποίου 
ταπεινός δούλος ήταν ο ηγεμόνας της Βλαχίας. Η περιορισμένη και εφήμερη 
εξουσία του συμβολιζόταν με ένα σπαθί κρεμασμένο στα αριστερά του θρόνου, 
στις συνθήκες στις οποίες ο βοεβόδας δεν ήταν πλέον στρατηλάτης και η χώρα 
σχεδόν δεν είχε στρατό. Στα αριστερά του θρόνου είχαν διαμορφωθεί ένας άνετος 
σοφάς για τον ηγεμόνα και τον πιο διακεκριμένο του φιλοξενούμενο και ένας 
απλός πάγκος για τους βογιάρους και τους χαμηλόβαθμους προσκεκλημένους. 
Πάντως, πέρα από το λιτό εσωτερικό, παρατηρείται η χρωματική εναρμόνιση 
της αίθουσας με τη χρήση του πορφυρού χρώματος – συμβόλου της βυζαντινής 
αυτοκρατορικής εξουσίας – τόσο για τις κουρτίνες, τον ηγεμονικό θρόνο και το 
σοφά, όσο και για τον πάγκο των βογιάρων και το βάθρο. Λίγη σημασία είχε ότι 
δεν επρόκειτο για γνήσια πορφύρα, αλλά για ένα πορφυροβαμμένο ύφασμα, διότι 
ούτως η άλλως μεταδιδόταν η εικόνα μεγαλείου. Τον ίδιο σκοπό υπηρετούσαν και 
οι περίπλοκες τελετές στην αυλή με μεγ αριθμό συμμετασχόντων ενδεδυμένων με 
πολυτελείς και δαπανηρές ενδυμασίες που έρχονταν σε αντίθεση όχι μόνο με τη 
φτώχια στη χώρα, αλλά και με την απλότητα των ηγεμονικών οικιών. 

Η ζωντανή εικόνα των τελετών στην αυλή του Μουρούζη που παρέχεται 
από τον πίνακα του Mayer μπορεί να συμπληρωθεί από τις μαρτυρίες του 
φυσιοδίφη John Sibthrop, μέλους της συνοδείας του νέου Βρετανού πρέσβη 
στην Υψηλή Πύλη Sir John Liston (3 Μαΐου 1794). Βεβαίως, ο επιστήμονας και ο 
πολιτικός έτυχαν μιας παρόμοιας τελετουργίας με εκείνη που ήταν προορισμένη 
για τους Ainslie και Mayer. Μεταφέρθηκαν στην αυλή στην ηγεμονική άμαξα με 
έξι άλογα και οκτώ τσουχοδάρηδες, για τους οποίους μαθαίνουμε τώρα ότι ήταν 
„ενδεδυμένοι σε λευκά καφτάνια με πράσινη ζώνη και < φορούσαν > ψηλούς 
σκούφους γούνας με φτερά πετροχελίδονου”. Επίσης στο παλάτι με „φτωχική 
εμφάνιση”, ο ίδιος ευγενικός ποστέλνικος τους συνόδευσε έως τον ηγεμόνα 
7 Potra, 1990, 125.
8 Βλέπε την εικόνα στο Spirescu, Macovei, 2011, 84.
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ο οποίος „σηκώθηκε φιλοφρονητικά από το ντιβάνι” προκειμένου να τους 
καλωσορίσει και μετά έδωσε εντολή να φιλευτούν με „γλυκό του κουταλιού 
από λεμόνι, σερμπέτι και καφέ”, τα οποία σερβιρίστηκαν στα γόνατα πάνω από 
„πετσέτες μουσελίνας με πλούσια κεντήματα”. Και η ακρόαση αποκορυφώθηκε 
με το ευώδιασμα των προσκεκλημένων „με θυμιατήρι με λιβάνι που κρατήθηκε 
κάτω από τη μύτη τους9”. 

Άλλες φορές, η αυλή στη μονή του Μιχάλβοδα φιλοξενούσε πραγματικά 
γλέντια10, όπως έγινε τον Αύγουστο του 1793 με την ευκαιρία της επίσκεψης 
στο Βουκουρέστι του στρατάρχη Μιχαήλ Ilarionovich Kutuzov (1745-1813), 
πληρεξούσιου της τσαρίνας Αικατερίνης Β΄ απεσταλμένου να επικυρώσει την 
ειρήνη με την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως επικεφαλής επιβλητικής συνοδείας 
476 μελών (διπλωμάτες, πολιτικοί και στρατιωτικοί εμπειρογνωμόνες, 
αξιωματικοί, απλοί φαντάροι, διερμηνείς ρουμανικών, βουλγαρικών, ελληνικών, 
τουρκικών και άλλων ανατολικών γλωσσών, 12 μαραγκοί, 10 ράφτες, 6 σιδεράδες, 
5 υποδηματοποιοί, 2 κλειδαράδες, πολλοί ιπποκόμοι και γιατροί, 10 πλύστρες, 
1 ζωγράφος, 1 σχεδιαστής κτλ.11). Σύμφωνα με τη μαρτυρία ενός μέλους της, ο 
οποίος καταχώρισε γραπτώς τις ταξιδιωτικές του εντυπώσεις, συγκεκριμένα του 
Γερμανικής καταγωγής διπλωμάτη Heinrich von Reimers, στην „όχι και πολύ 
λαμπρή κατοικία” του „κάπως στριμωγμένου” μετά την καταστροφή της Νέας 
Αυλής βοεβόδα παρατέθηκε ένα „καλομαγειρεμένο” και αδικαιολόγητα πλούσιο 
μεσημεριανό γεύμα („το πλήθος των εδεσμάτων σερβιρίστηκε άσκοπα”). 
Πάντως, ο Μουρούζης φρόντισε και για την ευπεψία των συνδαιτυμόνων, τους 
οποίους προσκάλεσε να κάνουν τη σιέστα τους „στα παράθυρα του σαλονιού”, 
παρακολουθώντας „την παράσταση του διάσημου ιππέα ακροβάτη Mathieux”, ο 
οποίος εκδηλωνόταν στην αυλή της μονής μαζί με το θίασό του. Ο ρομαντικός 
διπλωμάτης προτίμησε όμως να απολαύσει τη „θαυμάσια θέα” „της πόλης, που 
βρισκόταν πολύ πιο κάτω” την ώρα που „ο βασιλεύων ήλιος έριχνε τις τελευταίες 
αποχαιρετηστήριες ακτίνες στον ποταμό Dâmboviţa ο οποίος έρρεε κάτω από 
το παράθυρο του βοεβόδα”. Μόλις νύχτωσε, άρχισε, φυσικά, η χοροεσπερίδα με 
ξέφρενους „αντίχορους και καντρίλιες” που συμπληρώθηκαν για τους λιγότερο 
ευκίνητους από χαρτοπαίγνια σε μεγάλα ποσά – μόνο ο Ρώσος πρεσβευτής 
έχασε 100 δουκάτα προς όφελος της τράπεζας12”.

Μετά την αναστήλωση του Ηγεμονικού Μεγάρου στο Λόφο Spirii οι 
εποχές δόξας της Αυλής του Μιχάλβοδα πέρασαν ανεπανόρθωτα. Πάντως, 
το 1806 αυτή φιλοξένησε την πολυτελή δεξίωση που παρέθεσε ο ηγεμόνας 
Κωνσταντίνος Υψηλάντης τον Απρίλιο του 1806 προς τιμήν του στρατηγού 
Sebastiani, πρεσβευτή του Ναπολέοντα στην Κωνσταντινούπολη13, αλλά 
9 Călători străini, 10, 2, 2001, 1207-1208. 
10 Δεν αποκλείεται η υποδοχή του Κουτουζόφ να είχε γίνει στη μονή Cotroceni, διότι οι σωζόμενες 

μαρτυρίες περί αυτής δεν μας επιτρέπουν να καταλήξουμε σε βέβαιο συμπέρασμα.
11 Potra, 1992, 84. 
12 Călători străini, 10, 2, 2001, 1168.
13 Cantea (=Cantacuzino), 1959, 101.
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κατόπιν γύρισε σιγά-σιγά στον ήρεμο μοναστικό βίο, που ταράχθηκε μόνο από 
την επανάσταση του Tudor Vladimirescu το 1821. 

Το „Φοισόρι” των Μαυροκορδάτων 
Εκτός από την ηγεμονική οικία στη μονή Văcărești ο Νικόλαος 

Μαυροκορδάτος ανήγειρε, όχι πολύ αργότερα, μια έπαυλη πάνω σε οικόπεδο της 
μονής Radu Vodă στη σημερινή συνοικία Vitan. Όπως τεκμηριώνουν τα ίδια του 
τα λόγια, ο στόχος αυτού του κτίσματος ήταν αποκλειστικά να του προσφέρει 
στιγμές ανάπαυσης μέσα σε ευχάριστο φυσικό περιβάλλον: „επιθυμώντας η 
ηγεμονία μου να χτίσει ηγεμονικά σπίτια, με αυλή γύρω-γύρω, έξω από την πόλη, 
για τους περιπάτους της ηγεμονίας μου και άλλων ηγεμόνων που θα τύχαινε να με 
διαδεχθούν και βρίσκοντας η ηγεμονία μου θέση με ωραία θέα νότια από την πόλη 
της ηγεμονίας μου, στο τσιφλίκι της ιεράς μονής (Radu vodă) ..., έχτισε η ηγεμονία 
μου εκείνα τα ηγεμονικά σπίτια, με αυλή γύρω-γύρω και με κήπους, έτσι όπως 
τα βλέπει κανείς14”. Φυσιολάτρης, όπως το τεκμηριώνουν τόσο η αλληλογραφία 
του, όσο και τα Φιλοθέου πάρεργα15, ο βοεβόδας τερπόταν απολαμβάνοντας τη 
θέα στην ευρεία κοιλάδα του ποταμού Dâmboviţa, αναπνέοντας τον καθαρό αέρα 
μακριά από το σκοvισμένο Βουκουρέστι ή περπατώντας στοχαστικός στον κήπο 
της σκιερής επαύλεώς του. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Μαυροκορδάτος δεν φρόντισε 
να προικίσει το εξοχικό του με παρεκκλήσι, όπως είχε πράξει σχεδόν πάντα ο 
προκάτοχός του Κωνσταντίνος Brâncoveanu, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί 
στις ενδόμυχες διαφωτιστικές του πεποιθήσεις, παρ΄όλη τη μόνιμη φροντίδα του 
να εμφανίζεται δημοσίως ως πιστότατος υιός της ορθοδόξου εκκλησίας. Αυτή 
η περίεργη για την εποχή απουσία έμελλε να διορθωθεί μετά από περίπου δύο 
δεκαετίες (το 1745) από τη χήρα του τη δόμνα Σμαράγδα, η οποία έκτισε δίπλα 
στην ηγεμονική οικία τη σωζόμενη ακόμα και σήμερα εκκλησία Foișor.

Πάντως, σε αντίθεση με την επιβλητική ηγεμονική οικία στη μονή Văcărești, 
το Φοισόρι παρέμεινε ένα χρηστικό οικοδόμημα περιορισμένων διαστάσεων. 
Έτσι όπως διαπιστώθηκε από τις αρχαιολογικές ανασκαφές της δεκαετίας του 
εξήντα16, αυτό προσανατολιζόταν στην κατεύθυνση ανατολή – δύση και είχε 
εμβαδόν μόνο 300 τ. μ. Η είσοδος γινόταν από επιμήκη διάδρομο στον άξονα 
βορρά - νότου, στις πλευρές του οποίου είχαν διαμορφωθεί στα δεξιά τρία 
δωμάτια, και στα αριστερά μόνο δύο, που οδηγούσαν όμως σε μεγαλύτερο χώρο 
(7,25 X 6,25 μ.), ο οποίος χρησιμοποιούνταν πιθανόν ως αίθουσα υποδοχής. Οι 
ερευνητές δεν κατόρθωσαν όμως να εντοπίσουν κανένα ίχνος του Φοισορίου 
(του κιοσκιού), που έδωσε το όνομα του κτίσματος, οπότε ικανοποιήθηκαν 
στο να εικάσουν ότι μπορεί να βρισκόταν στην ανατολική πλευρά της οικίας, 
ανάμεσα στον προαναφερθέντα διάδρομο και τη δυτική πιο αποσυρμένη 
πτέρυγα του κτηρίου17. Επίσης, δεν ήταν δυνατόν να εξακριβωθεί η ύπαρξη ή όχι 
14 Έγγραφο της 2ης Μαρίου1724 apud Stoicescu, 1964, 341.
15 Dinu, 2011, 181-182, 326-333.
16 Turcu, Marinescu, 1968, 119-126.
17 Idem, 121.
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ενδεχόμενου ορόφου της οικίας, την οποία οι αρχαιολόγοι θεωρούν πιθανή18. Το 
γεγονός οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αντίξοη μοίρα του κτίσματος το οποίο, 
μόλις πέρασε από την κυριότητα των ηγεμόνων σε εκείνη της μονής Radu Vodă, 
βάσει της πράξης δωρεάς του Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου („για να έχει στην 
κυριότητά της (η μονή) τα πέτρινα σπίτια και την εκκλησία [...] που έγιναν από 
τον μακαρίτη πατέρα μου, την ηγεμονία του τον Ιωάννη Νικόλαο Αλέξανδρο 
βοεβόδα κατά την ηγεμονία του, ενώ η εκκλησία ανεγέρθηκε εκ θεμελίων και 
διακοσμήθηκε από την μεγαλειότητά της τη μητέρα μας τη δόμνα Σμαράγδα19”), 
ερειπώθηκε σύντομα. Καθώς οι μοναστικές αρχές δεν ενδιαφέρονταν ή δεν 
μπορούσαν να εξασφαλίσουν τη φύλαξη του συγκροτήματος, αυτό έγινε θύμα 
των ντόπιων, οι οποίοι το αποδόμησαν αργά, αλλά σταθερά, κομμάτι κομμάτι, 
προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα τούβλα για τα σπίτιά τους20. 

Έτσι ώστε, το 1864, ο Ελβετός καλλιτέχνης Henric Trenk, επίσημος 
εικονογράφος της Επιτροπής Ιστορικών Μνημείων της Ρουμανίας, δεν μπόρεσε 
να ζωγραφίσει στον πίνακά του παρά ένα μελαγχολικό ερείπιο. Πάντως, αυτή 
η εικόνα μας επιτρέπει να συμπληρώσουμε τα πορίσματα των αρχαιολογικών 
ερευνών που έγιναν έναν αιώνα αργότερα. Διαπιστώνουμε έτσι ότι το οικοδόμημα 
είχε κτιστεί αποκλειστικά από πλίνθους, χωρίς την παρουσία δαπανηρών 
διακοσμητικών στοιχείων από πέτρα ή μάρμαρο. Και το χρησιμοποιούμενο 
τούβλο – μας το επιβεβαιώνουν αυτή τη φορά οι αρχαιολόγοι – ήταν λεπτό 
(3½ cm), κατώτερης ποιότητας, είχε τοποθετηθεί εναλλάξ, στη μακριά και 
στη βραχιά πλευρά, αντίστοιχα, και συνδεόταν από μια στρώση εύθρυπτου 
κιτρινωπού ασβεστοκονιάματος. Πάντως, πέραν από τα φθηνά υλικά που είχε 
στη διάθεση, ο αρχιτέκτονας του Μαυροκορδάτου φρόντισε να δημιουργήσει 
εξωτερικά διακοσμητικά στοιχεία αποτελούμενα από τόξα στηριγμένα σε 
πεσσούς με βάσεις και κιονόκρανα.

Ίσως η έλλειψη λάμψης αυτής της ηγεμονικής οικίας εξηγεί και το σκοτεινό 
της πεπρωμένο. Με την εξαίρεση του υιού του κτήτορα, οι υπόλοιποι Φαναριώτες 
ηγεμόνες την αγνόησαν, ενώ ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτος την 
χρησιμοποίησε μόνο σπάνια, όπως έγινε το 1737 όταν δέχθηκε „στο κιόσκι του 
πρίγκιπα Νικολάου21” έναν Τούρκο πασά. Και όπως είδαμε και προηγουμένως, ο 
ίδιος παραιτήθηκε αυτόβουλα από την πατρική κληρονομιά, πιθανόν επειδή δεν 
διέθετε τους απαραίτητους πόρους για να τη συντηρεί. 

Τα κιόσκια ή ηδονή του χουζυριού
Ένα άλλο κτίσμα ανατολίτικης προέλευσης („πλάσμα της 

Κωνσταντινούπολης22”), το οποίο διεισδύει στην αρχιτεκτονική του 
Βουκουρεστίου ήδη από την εποχή του Κωνσταντίνου Brâncoveanu είναι το 
18 Sinigalia, 2000, 589.
19 Έγγραφο της 17ης Οκτωβρίου 1746 apud Stoicescu, 1964, 342.
20 Turcu, Marinescu, 1968, 121.
21 Dapontes 1861, 27.
22 Kogălniceanu, 1872, 198.



203

κιόσκι (τουρκικά kőșk), το οποίο αναφέρεται από τις πηγές και υπό το ασαφές 
όνομα φοισόρι (πβλ. ουγγρικά folyosó „στοά, διάδρομος”). Αυτός ο τελευταίος 
όρος, τον οποίο θα αποφύγουμε, εφόσον δυνατόν, στη συνέχεια, μπορούσε να 
αναφερθεί όχι μόνο σε ανεξάρτητο κτίσμα, αλλά και στο προεξέχον χαγιάτι ενός 
σπιτιού ή στη loggia μιας αρχοντικής ή ηγεμονικής οικίας, καθώς και σε βίγλα 
(βλ. Φοισόρι του Πυρός). Αντίθετα, το κιόσκι ήταν ένα ανεξάρτητο κτίσμα, 
στρογγυλής, τετράγωνης ή πολυγωνικής κάτοψης, που περιβαλλόταν από 
ανοιχτή στοά, στηριγμένη σε στύλους που ανυψώνονταν πάνω από χαμηλό τείχος. 
Ο εσωτερικός χώρος, συνήθως κλειστός, του κτηρίου, για να προστατεύεται από 
την κακοκαιρία, φιλοξενούσε ένα ή περισσότερους πολυλειτουργικούς χώρους. 
Πολύ πιο σπάνια, το κτίσμα ήταν δίπατο, με τον όροφο να αποτελεί ιδιωτικό 
χώρο αναψυχής του ιδιοκτήτη και των φιλοξενουμένων του. Τα κιόσκια είχαν 
ενίοτε απλή ξύλινη στέγη, αλλά άλλες φορές καλύπτονταν με μεταλοσκέπαστο 
θόλο, όπως πολλά οθωμανικά κτίσματα. Επίσης, ανάλογα με την οικονομική 
άνεση και τις απαιτήσεις του κτήτορα, αυτά εξωραΐζονταν με απλούστερο ή 
πλουσιότερο γλυπτό (κιονόκρανα) ή ζωγραφιστό διάκοσμο („με ζωγραφιές 
τόσο μέσα, όσο και έξω23” „με κάθε λογής μπογιάδες24”), εμπνευσμένο από το 
συρμό της Κωνσταντινούπολης. Ενίοτε, πάλι κατά το οθωμανικό πρότυπο, τα 
κιόσκια διέθεταν μια κρήνη με πόσιμο νερό.

Αυτά κτίζονταν είτε στους κήπους των μεγάλων ηγεμονικών ή αρχοντικών 
οικιών στο Βουκουρέστι, είτε στα περίχωρα της πόλης, σε χώρους που είχαν 
διαμορφωθεί ειδικά για την ευεξία των ιθυνόντων της εποχής. Σε αυτά τα 
κιόσκια, οι Φαναριώτες ηγεμόνες δέχονταν τους φιλοξενουμένους, γευμάτιζαν 
στην ύπαιθρο ή απλώς χαλάρωναν, απολαμβάνοντας τη θέα ή φουμάροντας 
ναργιλέ. Με το πέρασμα του χρόνου τα συγκροτήματα αποτελούμενα από τα 
κιόσκια με τις αντίστοιχες κρήνες και κήπους άρχισαν να μετατρέπονται από 
χώρους προσωπικής άνεσης σε δημόσιους, όπου μπορούσαν να σεργιανίζουν 
ελεύθερα και οι απλοί κάτοικοι της πόλης, όχι μόνο οι εκλεπτυσμένοι βογιάροι.

Οι σύγχρονες πηγές τεκμηριώνουν την ύπαρξη κιοσκιών στα πλαίσια 
της Παλαιάς Αυλής, της Νέας ή Καμένης Αυλής, της ηγεμονικής οικίας στη 
μονή Cotroceni, αλλά και στις όχθες των λιμνών Herăstrău και Pantelimon, 
στο λόφο Lupești25, δίπλα στη σημερινή εκκλησία Foișor ή στο τέρμα της 
λεωφόρου Mogoșoaiei. Δυστυχώς, οι ριζικές πολεοδομικές μεταβολές που 
υπέστη η ρουμανική πρωτεύουσα κατά τους δύο τελευταίους αιώνες προκάλεσε 
την εξαφάνιση όλων αυτών των κτηρίων, που μας είναι γνωστά σχεδόν 
αποκλειστικά από γραπτές πηγές. Μόνο το πιο τυχερό από τα κιόσκια, χτισμένο 
από το Γρηγόριο Β΄ Γκίκα στη μονή του Αγίου Παντελεήμονα, απέφυγε την 
κατεδάφιση έως την έκτη δεκαετία του προηγούμενου αιώνα, οπότε μπόρεσε να 
φωτογραφηθεί επανειλημμένα.
23 Greceanu, 1984, 31. 
24 Kogălniceanu, 1872, 198.
25 Το κιόσκι „της μεγαλειότητάς του Κωνσταντίνου βόδα” Brâncoveanu ανφέρεται πρώτα από 

έγγραφο της 10ης Δεκεμβρίου 1734 apud Stoicescu, 1960, 150.
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Πολύ πιο διάσημο ήταν όμως το φοισόρι κτισμένο στις όχθες της 
λίμνης Herăstrău από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ο οποίος είχε αντιληφθεί με 
διορατικότητα το αυξημένο „τουριστικό” δυναμικό της περιοχής. Αποκαλούμενο 
Delizia26, ως απόδειξη της συνειδητής απόλαυσης των ηδονών της ζωής από τον 
προοδευτικό ηγεμόνα, είχε γίνει η αγαπημένη θερινή έδρα του Υψηλάντη, ο οποίος 
προτιμούσε να δεχθεί εκεί το καλοκαίρι τους προσκεκλημένους και όχι στη Νέα 
Αυλή. Έτσι έγινε το 1780 με τον Constantino-Guglielmo Ludolf, τον Πρεσβευτή 
του Βασιλείου των Δύο Σικελιών στην Υψηλή Πύλη, ο οποίος „κατά την ώρα του 
γεύματος” μεταφέρθηκε μαζί με το γραμματέα του στην ηγεμονική άμαξα στο 
„κιόσκι τουρκικού συρμού” του Herăstrău. Εκεί έγινε δεκτός από τον Υψηλάντη, ο 
οποίος, μετά από σύντομη τυπική συζήτηση, τον προσκάλεσε να γευματίσει μαζί 
σε άλλο „κιόσκι απέναντι από το πρώτο”. Παρ΄ όλο το ανατολίτικο περιβάλλον, 
το μεσημεριανό ετοιμάστηκε και σερβιρίστηκε κατά τις συνήθειες της δυτικής 
μαγειρικής και ποτίστηκε ακόμα και με κρασιά από τη Γαλλία, τη χώρα καταγωγής 
του Louis Etienne Maynard, του αρχιμάγειρα του βοεβόδα. Καθώς ανάμεσα 
στους καλεσμένους συγκαταλεγόταν και ο ιππότης του Saint-Prest, ο αδελφός 
του Γάλλου πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη, η συνεστίαση έγινε αντάξια του 
Γαργαντούα και του Πανταγκρυέλ, περιλαμβάνοντας όχι λιγότερα από πενήντα 
εδέσματα („πέντε σερβιρίσματα από δέκα πιάτα το καθένα”). Με όλα αυτά, οι 
προσπάθειες του οικοδεσπότη δεν μπόρεσαν να ικανοποιήσουν τον απαιτητικό 
Ιταλό διπλωμάτη, ο οποίος συμπέρανε ότι „τα φαγητά ήσαν κάκιστα, όλα κρύα 
και σε άσχημη διάταξη”. Μόνο με το εγχώριο κρασί αποδείχθηκε επιεικέστερος, 
αφού το χαρακτήρισε ως „αρκετά καλό27”, ενώ για την ποιότητα του καφέ και των 
πούρων που σερβιρίστηκαν στο τέλος του γεύματος απέφυγε να αποφανθεί. 

Παρά την πολυτέλεια που επεδείκνυε ο βοεβόδας ο οποίος δέσποζε πάνω 
„σε μεγάλο θώκο από κόκκινο βελούδο”, το κιόσκι του φαίνεται να ήταν ένα 
σχετικά απλό ξύλινο κτίσμα. Μόνο ο Αλέξανδρος Μουρούζης (1799-1801) 
φρόντισε να τον ανοικοδομήσει από λίθο και να διαμορφώσει γύρω του ένα 
δημόσιο κήπο28. Αυτός διέθετε μια κρήνη „με άφθονο νερό για το λαό που 
συνέχεια πήγαινε εκεί” την οποία περιποιούνταν 4 „φύλακες και μπαξεβάνοι”, 
οι οποίοι είχαν απαλλαγεί από όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις έναντι των 
παρεχόμενων υπηρεσιών29. Η περίοδος δόξας του κιοσκιού τερματίστηκε βίαια 
από το σεισμό στις 14 Οκτωβρίου 1802, ο οποίος εξασθένισε αισθητά το κτίσμα 
του Μουρούζη, η επισκευή του οποίου έγινε επιτακτικά αναγκαία. Οι τοπικές 
αρχές όμως δεν φαίνεται να είχαν συνειδητοποιήσει το γεγονός, έτσι ώστε, στις 
27 Ιουνίου 1805, ο ηγεμόνας Κωνσταντίνος Υψηλάντης βρέθηκε αναγκασμένος 
να διατάξει στους „έντιμους και πιστούς βογιάρους” τον πρώην μεγάλο μπάνο 
Σκαρλάτο Γκίκα και τον πρώην μεγάλο βόρνικο Radu Golescu όπως „τώρα χωρίς 
καμία άλλη παράταση να κάνουν το μερεμέτι και όλη την επιδιόρθωση η οποία 
26 Lazzaro Sapllanzani στο Călători străini, 10, 1, 2000, 766.
27 Idem, 435-436.
28 Βλέπε το πιττάκιο της 27ης Ιουνίου 1805 apud Giurescu 1979, 331. 
29 Ibidem, έγγραφο της 1ης Σεπτεμβρίου 1800.
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ήταν αναγκαία για την υφιστάμενη ζημιά, προκειμένου να επαναφέρουν αυτό 
το κτίσμα στην πρωτύτερη της ύπαρξη και στάση30”. Ο μακρύς ρωσο-τουρκικός 
πόλεμος που ακολούθησε, με όλες τις συναφείς στερήσεις, δεν επέτρεψε την 
πραγματοποίηση μειζόνων επενδύσεων στον κήπο του Herăstrău, ο οποίος 
κατά τα τέλη της Φαναριώτικης εποχής είχε καταντήσει, κατά τη μαρτυρία του 
Γάλλου καθηγητή F.G. Laurençon, να περιοριστεί σ΄ „ένα κιόσκι και κανένα 
δέντρο”. Η παρακμή του συγκροτήματος δεν αποθάρρυνε όμως τους κατοίκους 
του Βουκουρεστίου να πάνε „μετά τη σιέστα”, „στο βάλτο του Herăstrău, που 
απείχε μισή λεύγα από την πόλη”, προκειμένου να „αναπνεύσουν σκόνη και να 
φτύσουν στο νερό για να κάνουν κύκλους”. „Δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς, 
αλλά έτσι γίνεται” – υποστήριζε με καυστικό ύφος ο ίδιος Γάλλος δάσκαλος 
εγκατεστημένος στο Βουκουρέστι31. 

Ακόμα πιο προσιτό για τους κατοίκους της πρωτεύουσας, αφού βρισκόταν 
στο τέρμα της λεωφόρου Mogoșoaiei, ήταν „το συγκρότημα αναψυχής” που είχε 
διαμορφώσει ο Μαυρογένης βόδας (1786-1790). Προκειμένου να παραθέσουμε 
τα ίδια του τα λόγια, γεμάτα υπερηφάνεια, αυτός ανήγειρε ένα „εξωραϊσμένο 
κτίσμα, φτιάχνοντας κιόσκι με οντάδες και με όλη τη διακόσμηση πάνω και κάτω 
και έφτιαξε κρήνη, όπως βλέπει κανείς, όπου μπορεί και φτάνουν με τα πόδια όλοι 
οι κάτοικοι της πολιτείας αφού είναι κοντά και κάνουν το θέαμά τους32”. Όπως 
προκύπτει από την καταγραφή των υλικών που έγινε μετά την κατεδάφιση από 
το σεισμό του 183833, στο κιόσκι περιβαλλόμενο με πλινθόκτιστο τείχος έμπαινε 
κανείς από σκάλα φτιαγμένη από μεγάλους λίθινους δόμους. Το οικοδόμημα 
είχε ξύλινο σκελετό, με οροφή από παχιές δρύινες δοκούς και καλυπτόταν με 
πέταυρα, αλλά και με „σιδερά μύτη34”, πιθανόν ένα μεταλοσκέπαστο θόλο κατά 
το οθωμανικό πρότυπο.

Στο ισόγεριο του κιοσκιού βρισκόταν η κρήνη η οποία τροφοδοτούνταν 
από σωλήνα που ερχόταν άμεσα από το „θησαυροφυλάκιο των υδάτων”, ένα 
ξεχωριστό κτίσμα που εξασφάλιζε την παροχή καθαρού νερού πηγής σε ολόκληρο 
το δίκτυο κρηνών στο Βουκουρέστι. Κατά πάσα πιθανότητα, η κρήνη στο κιόσκι 
είχε δύο κάνουλες μέσα από τις οποίες το νερό έτρεχε σε μία λεκάνη, όντας 
αρχικά προσιτό μόνο στους προσκεκλημένους του Μαυρογένη. Κατά πάσα 
πιθανότητα δίπλα είχε διαμορφωθεί „μια μεγάλη δεξαμενή με συντριβάνι35”, 
όπως εκείνα που έθελγαν τα μάτια του σουλτάνου και των πασάδων στα σεράγια 
της Κωνσταντινούπολης. Αντίθετα, οι απλοί κάτοικοι του Βουκουρεστίου που 
έβγαιναν περίπατο στη λεωφόρο Mogoșoaiei μπορούσαν να ξεδιψάσουν με το 

30 Urechia 1900, 453.
31 Călători străini 19, 2, 37.
32 Urechia 1892, 72.
33 Giurescu 1962, 345.
34 Ibidem, 345.
35 Idem, 342.
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νερό μιας δεύτερης, πιο ταπεινής κρήνης, που δεν απείχε όμως πολύ από το 
κιόσκι του βοεβόδα.

Ο όροφος του κιοσκιού στέγαζε το διαμέρισμα του Μαυρογένη, ο οποίος 
υποδεχόταν εκεί τους πιο διακεκριμένους καλεσμένους μέσα σε ηδονές αντάξιες 
των Οθωμανών σουλτάνων, τις οποίες απηχούν και οι χαρακτηρισμοί που 
χρησιμοποιήσαν για το κιόσκι οι διάφοροι ξένοι που αξιώθηκαν να δρασκελίσουν 
το κατώφλι του. Έτσι, ο Αυστριακός αξιωματικός F.B. Purcel αποκαλούσε το 
κτίσμα του Μαυρογένη Lustschloss36, ενώ ο Έλληνας τυχοδιώκτης Αναστάσιος 
το χαρακτήριζε ως „maison de plaisance37”. 

Αργότερα, ο Μαυρογένης διέταξε τη διαμόρφωση, νότια του κιοσκιού, ενός 
μπαξέ, την κάτοψη του οποίου θα είχε σχεδιάσει, απ΄ ό,τι φαίνεται, ο ίδιος. Αυτός 
είχε το σχήμα ενός τετράγωνου με πλευρά μήκους 80 οργιών, το οποίο διαιρείτο σε 
16 ίσα μικρότερα τετράγωνα από αλέες περιστοιχισμένες από οπωροφόρα δένδρα. 
Τα τεμάχια που σχηματίζονταν έτσι είχαν φυτευτεί με τουλίπες, γαρύφαλλα και 
τριαντάφυλλα, ενώ στο κέντρο του τετραγώνου είχε αφεθεί ένας ελεύθερος 
κυκλικός χώρος38. Τη συντήρηση του συγκροτήματος επρόκειτο να επωμιστούν 
δέκα επιτήδειοι μπαξεβάνοι, που απαλλάχθηκαν από όλους τους φόρους τόσο από 
το Μαυρογένη, όσο και από τους διαδόχους του Μιχαήλ Σούτσο και Αλέξανδρο 
Μουρούζη („για τις εργασίες στο κήπο του θησαυροφυλακίου των υδάτων 
(στην εκκλησία) της Ζωοδόχου Πηγής και για τη φύλαξη και την άνω και κάτω 
καθαριότητα, ως στολίδι και παρηγοριά του δημόσιου θεάματος39”). 

Υπό αυτούς τους όρους ήταν αναμενόμενο ο κήπος του Μαυρογένη „στις 
Πηγές” να γίνει γρήγορα „ο κύριος τόπος περιπάτου όπου συναντιούνταν όλος 
ο καλός κόσμος40” της πόλης, αλλά και υποχρεωτικό τουριστικό αξιοθέατο για 
όλους τους ξένους επισκέπτες του Βουκουρεστίου, από τους οποίους μερικοί 
μας άφησαν γραπτές μαρτυρίες για το σεργιάνι τους στη λεωφόρο Mogoșoaiei. 

Συνηθισμένος με τους άψογους αγγλικούς κήπους, ο Βρετανός William 
Hunter δεν εντυπωσιάστηκε καθόλου από τη δημιουργία του Έλληνα βοεβόδα, 
θεωρώντας ότι το μέρος ήταν αξιοπρόσεκτο „μόνο χάρη στη θέση του η οποία 
ήταν ανείπωτα ευχάριστη και παρείχε μια περιεκτική άνωθεν θέα σε μια ωραία 
πεδινή περιοχή41”. Ακόμα πιο ανελέητη ήταν η κρίση του για τις εγχώριες ομορφιές 
οι οποίες „απολάμβαναν τη δροσιά του βραδινού αέρα” δίπλα στους άνδρες του 
τόπου. Κατά τη γνώμη του, εκεί μαζεύονταν „όλες οι ασχημογυναίκες της Βλαχίας” 
προικισμένες „με δύσμορφο πρόσωπο, κακοφτιαγμένη φάτσα και άξεστους 
τρόπους” που τις έκανε να μοιάζουν περισσότερο „τις μάγισσες του Μάκβεθ παρά 
τα χαριτωμένα και αξιοαγάπητα πλάσματα της φύσης”. Πιο μετριοπαθής στις 
κρίσεις της, η Christine Reinhard ήταν της άποψης ότι η „νεότητα και η ομορφιά 
36 Florescu 1935, 110.
37 Giurescu 1962, 345. 
38 Giurescu 1979, 331.
39 Έγγραφο της 30ης Απριλίου 1792 του Μιχαήλ Σούτσου apud Giurescu 1979, 331-332.
40 Christine Reinhard στο Călători străini 19, 1, 2004, 287.
41 Călători străini 19, 2, 1102.
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μαραίνονταν γρήγορα” στους Βλάχους και „οι ηλικιωμένες γυναίκες τους ήταν 
τελείως απωθητικές42”, παρ΄όλη την αναμφισβήτητη ενδυματολογική κομψότητά 
τους („έχουμε ευχαριστηθεί θαυμάζοντας τη μεγάλη ποικιλία φορεσιών”). 
Βγαίνοντας βόλτα το βράδυ στις πηγές, αυτές δεν φορούσαν την ενδυμασία „των 
αρχαιοελληνικών αγαλμάτων” – διαπίστωνε με αφέλεια η δυτική αριστοκράτισσα 
– , αλλά „φουστάνια [...] από μετάξι ή μουσελίνα”, „με ουρά [...] γούνας”, και πάνω 
στο στήθος μια σταυρωτή μαντήλα [...] που έμπαινε λίγο στο ζωνάρι” και κάθονταν 
„στη γυμνή γη” λερώνοντας τα ρούχα τους, επειδή „η χρήση των πάγκων ήταν 
άγνωστη” στο Βουκουρέστι.

Όπως προαναφέραμε, το μοναδικό κιόσκι που επεβίωσε στο Βουκουρέστι 
μετά το μισό του εικοστού αιώνα ήταν εκείνο που ανήγειρε ο Γρηγόριος Β΄ 
Γκίκας στην όχθη της λίμνης Pantelimon43, μαζί με το ομώνυμο μοναστήρι και 
νοσοκομείο (1751). Τετράγωνης κάτοψης, αυτό παρουσίαζε μια ανοικτή στοά 
στηριγμένη από ξύλινους κιονίσκους με ψευδοκορινθιακά κιονόκρανα, οι 
οποίοι συνδέονταν με κομψά πολυλόβα τόξα από σοβαντισμένο χώμα44, όπως 
και το χαμηλό εξωτερικό τείχος του κιοσκιού. Μέσα στο κτίσμα βρισκόταν 
ένα ευρύχωρο οκταγωνικό δωμάτιο διάτρητο από μεγάλα παράθυρα, το οποίο 
προεξείχε ολίγον σε μια πλευρά της κατασκευής. Στην απέναντι πλευρά είχε 
ενσωματωθεί στο κέντρο του τείχους μια πέτρινη κρήνη πλαισιωμένη από δύο 
πεσσούς που υψώνονταν πάνω από το καθεαυτό σώμα της κρήνης.

Αυτή διακοσμούνταν με ωραίο οικόσημο με φυτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 
στοιχίζονταν, το ένα δίπλα στον άλλο, το βουβάλι της Μολδαβίας και ο αετός της 
Βλαχίας, αναφορά στην εξουσία που ο Γρηγόριος Γκίκας είχε ασκήσει διαδοχικά 
σε αμφότερες τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Από τις άνω γωνίες του πλαισίου 
έβγαιναν ένα σπαθί και ένα ρόπαλο (;) στη μέση των οποίων δέσποζε ένα στέμμα. 
Πάνω από αυτό είχε λαξευτεί μια δίγλωσση επιγραφή (ελληνικά και ρουμανικά), με 
διαφορετικό περιεχόμενο και στις δύο γλώσσες. Το ελληνικό κείμενο, με ποιητικές 
φιλοδοξίες, έχει συνταχθεί σε σχοινοτενή και σχεδόν ακατανόητη αττική διάλεκτο 
(„Κρήνη τεύξε πέλω την κοίρανος υδροχοεύς Γρηγόριος Δακίης ηγεμόνων 
το κλεός βλυ .. ους δροσόεντος νάματα τε αργυροειδή [...]), ενώ η ρουμανική 
εκδοχή ηχούσε σαφέστερα και πιο πραγματιστικά („Φτιάχτηκε και φοισόρι με 
όλα τα απαραίτητα, καθώς βλέπει κανείς, για την ανάπαυση των διψασμένων και 
κουρασμένων και για την αιωνία μνήμη της μεγαλειότητάς του, ενώ εργοδηγός 
ήταν ο Sandul Bucșănescu, 175145), επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι αυτό το 
κιόσκι ήταν κοινωφελές κτίσμα και όχι προορισμένο για την ιδιωτική αναψυχή του 
βοεβόδα. Αξιοσημείωτη ήταν και η αρκετά προεξέχουσα στέγη του φοισοριού η 

42 Idem 287.
43 Η παλιότερη φωτογραφία του που χρησιμοποποιούμε για την περιγραφή μας οφείλεται στον 

Carol Popp de Szathmári και δημοσιεύτηκε στο Bădescu, Oltean 2012, 74.
44 Ionescu 1982, 449.
45 Elian, Bălan, Chircă, Diaconescu 1965, 385. 
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οποία το προστάτευε από κακοκαιρία και αποτελούνταν στο κατώτερο μέρος του 
από λεπτά πέταυρα που συνεχίζονταν από μεταλοσκέπαστο θόλο.

Επομένως, μολονότι τόσο οι εξοχικές επαύλεις των ηγεμόνων στα 
περίχωρα του Βουκουρεστίου, όσο και τα κιόσκια, προορισμένα για τη χρήση είτε 
των βοεβόδων και των προσκεκλημένων τους είτε ενός ευρύτερου κοινού έχουν 
εξαφανιστεί εξαιτίας των πολυάριθμων μετατροπών που υπέστη η ρουμανική 
πρωτεύουσα κατά τους τελευταίους δύο αιώνες ο προσεκτικός συνδυασμός των 
πληροφοριών που παρέχουν οι γραπτές πηγές της φαναριώτικης εποχής και των 
πορισμάτων των αρχαιολογικών ανασκαφών μας επιτρέπει την αναπαράσταση 
της γενικής εικόνας αυτών των οικοδομημάτων που διαδραμάτισαν ιδιαίτερο 
ρόλο στην πολυτάραχη ιστορία του Βουκουρεστίου.   
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Οι Φαναριώτισσες 
στις παραδουνάβιες ηγεμονίες κατά τον 18ο 

και 19ο αιώνα

Πολυάνθη Τσίγκου - Γιαννακοπούλου*

Εισαγωγή. 
Για τους Φαναριώτες ως συντελεστές της πολιτικής και πολιτισμικής ζωής 

στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες έχουν γραφτεί πολλά, διότι πρόκειται για θέμα 
κεφαλαιώδους σημασίας για τη ρουμανική και την ελληνική ιστορία και πολιτισμό. 
Κατ’ εξοχήν, όμως, αφορά στη δράση των ανδρών. Η Φαναριώτισσα ως μητέρα, 
σύζυγος, αδελφή, κόρη, ερωμένη, πρόσωπο του πολιτισμού, βρίσκεται ως επί το 
πλείστον στην αφάνεια. Οι λόγοι πολλοί· η γυναίκα τόσο στη δύση όσο και στην 
καθ’ ημάς ανατολή εθεωρείτο ως ον κατώτερης αξίας σε σχέση με τον άνδρα1. 

Ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος χαριτολογώντας επισημαίνει ότι ο 
Σκοπελίτης Καισάριος Δαπόντες, στον Κατάλογον ἱστορικόν, «περιγράφει τόν 
βίον καί τήν πολιτείαν πολλῶν πατριαρχῶν, ἀρχιερέων, ἱερομονάχων, ἱερέων, 
ἱεροδιακόνων, μοναχῶν, αὐθεντῶν, ἀρχόντων, πραγματευτῶν, διδασκάλων, 
οὐδεμιᾶς ὅμως γυναικός βιογραφία […]. Ἡ ἱστορία τῆς Ἑλλάδος κατήντησε 
οὕτω νά ὁμοιάζῃ τάς ἱεράς τοῦ ἁγιωνύμου ὄρους Ἄθω μονάς, ὅπου θηλυκόν 
κανενός εἴδους δέν ἐμβαίνει». Ωστόσο, ο Δαπόντες στον «Καθρέπτην 
γυναικῶν»2, τον οποίο αφιέρωσε «τῇ ἐκλαμπροτάτῃ καί εὐσεβεστάτη δόμνῃ 
πάσης Μολδοβλαχίας κυρίᾳ κυρίᾳ Ἑλένῃ Μαυροκορδάτου», γοητευμένος 
από την μόρφωση και σωφροσύνη της, ελέγχει βέβαια τις πολλές άξιες ψόγου 
γυναίκες, δεν παραλείπει όμως να ξεχωρίσει και ολίγες ενάρετες. Λέγει ότι η 
γυναίκα είναι «ζῶον πονηρόν» και «κακόν»3, αλλά ταυτόχρονα ονομάζει ψεύτη 
τον ποιητή που δεν αναγνωρίζει ότι η «δικαία γυνή» είναι «τοῦ βίου σωτηρία»4 
1

* Δρ Πολυάνθη Τσίγκου - Γιαννακοπούλου, Φιλόλογος, Σύμβουλος του Διευθυντή/President του 
Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού (ptsigou@yahoo.com).

1 Λ.χ. δεν είναι καθόλου τυχαίο που χρειάστηκε να συνέλθει στην πόλη Maçon της Γαλλίας το 583 
μ.Χ. σύνοδος, η οποία αποφάσισε, έπειτα από μακρές συζητήσεις, ότι η γυναίκα είναι άνθρωπος 
βλ. Ειρ. Ασώπιος, στο Κασίνης 2005, 74 και http://www.�rstthings.com/article/1997/04/002-
the-myth-of-soulless-women).

2 Παπαρρηγόπουλος 1876, 115-119.
3 Δαπόντες 1766 B΄, 91.
4 Δαπόντες 1766 A΄, 288.
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και με σκωπτική και θυμοσοφική διάθεση στηλιτεύει την αμαρτία είτε του άνδρα 
είτε της γυναίκας5. Η καταφορά του συνόλου σχεδόν των συγγραφέων εναντίον 
της γυναίκας είναι εντυπωσιακή αλλά εξηγήσιμη, διότι άνδρες «έγραφαν» την 
ιστορία. Η ερώτηση είναι: μόνον άνδρες; Στόχος της εισήγησης αυτής είναι να 
συμβάλει στη διερεύνηση του ρόλου των Φαναριωτισσών στις Παραδουνάβιες 
Ηγεμονίες μέσα από κείμενα της εποχής, ώστε να παρουσιασθεί μια εικόνα, όσο 
γίνεται πιο κοντά στην πραγματικότητα.

Οι Φαναριώτες.
Οι γνώμες των επιστημόνων για τους Φαναριώτες διΐστανται· ο Κοραής 

τους χαρακτηρίζει «τουρκοχειροτονημένους δουλοπρίγκηπες»6, ενώ ο Δημαράς και 
άλλοι τους θεωρούν ως τους βασικούς παράγοντες του νεοελληνικού διαφωτισμού7. 
Βέβαια, ο κυριότερος πολέμιος του φαναριωτισμού είναι ο Μάρκος Φίλιππος 
Ζαλλώνης, ιατροφιλόσοφος από την Τήνο, ο οποίος γνώρισε από κοντά τον βίο 
και την πολιτεία τους. Το έργο του επηρέασε αποφασιστικά τη διαμόρφωση της 
εικόνας των Φαναριωτών κατά τον 19ο και 20ό αιώνα8 και αποτέλεσε την αφορμή 
για πολεμική εναντίον τους9. Ανάμεσα στο πλήθος των καυστικών σχολίων του, 
σημειώνω το εξής απόσπασμα για την, κατά τον ίδιο, αρπακτικότητά τους:

Ἀλλά πόθεν προέρχεται νά ἔχῃ εἰς ὀλίγον καιρόν ὁ ἴδιος ὁ Ἡγεμών ὑπερβολικόν 
θησαυρόν, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν πρός τήν πολυτέλειαν ἔρωτά του, καί ἔκαμε τήν 
τύχην Βοϊάριδών τινων Φαναριωτῶν, καί ηὔξησε ἄλλων ἐντοπίων; … Αἰτία τούτου 
εἶναι, ὡς θέλομεν ἰδεῖν, ὅτι σφίγγει ὡς θέλει τούς ὑπηκόους του, καί λαμβάνει χωρίς 
μέτρον καί αἰδώ τά εἰσοδήματα τοῦ πλουσίου καί τούς κόπους τοῦ πτωχοῦ…10. 

Από την άλλη πλευρά, ο Κ.Θ.Δημαράς υποστηρίζει: «Σχεδόν χωρίς 
εξαίρεση οι Φαναριώται διατηρούσαν ζωντανή την ιδέα του Γένους και την 
ελληνική τους ταυτότητα. Ακόμη και ο εμπαθής κατήγορος των Φαναριωτών, 
ο Τηνιακός Φίλιππος Ζαλλώνης, αναγκάζεται να ομολογήση ότι στα γεύματά 
τους δεν ξεχνούσαν ποτέ, κατά το παράδειγμα του Αλκινόου, να τραγουδούν 
ελληνικά τραγούδια…»11, ενώ οι ξένοι και Έλληνες μελετητές της φαναριωτικής 
περιόδου στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες διχάζονται. Είναι βέβαιον ότι η 
αλήθεια βρίσκεται στο μέσον12. Οι Φαναριώτες σπούδαζαν στη Δύση, μάθαιναν 
5 Μαρούση 2007, 34-35.
6 Οικονομίδης 2003, 19.
7 Δημαράς 2009, 9: «…οι Φαναριώτες, ως διπλωμάτες, ηγεμόνες, συγγραφείς, βρίσκονται 

πρωτοπόροι του ελληνικού Διαφωτισμού»∙ παρόμοιες απόψεις έχουν εκφράσει οι: Κονδύλης 
2008, 11∙ Αγγέλου 1999, 75, 105, 368∙ Κιτρομηλίδης 1996, 33∙ Ταμπάκη 2005, 44· πρβ. 
Οικονομίδης 2003, 8.

8 Bouchard 2012, 150-166.
9 Οικονομίδης 2003, 22-24.
10 Ζαλλώνης 1831, 38.
11 Δημαράς 1975, 123.
12 Οικονομίδης 2003, 22, 24-26· πβλ. Κούμας 1832, 519, 554.
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ξένες γλώσσες, αποκτούσαν ανθρωπιστική παιδεία και σταδιοδρομούσαν ως 
λόγιοι, αλλά αυτή η κουλτούρα αφορούσε την φαναριώτικη «αριστοκρατία»13. 
Και σίγουρα δεν είχαν όλοι οι Φαναριώτες τις ίδιες ικανότητες ούτε την ίδια 
συμπεριφορά και δράση. Κατόρθωσαν πάντως να κερδίσουν την εμπιστοσύνη 
του σουλτάνου και να καταλάβουν καίριες θέσεις στο οθωμανικό κράτος, καθώς 
ο Τουρκικός νόμος απαγόρευε «σέ κάθε Ὀθωμανό νά μανθάνῃ καμμίαν ἀπό τάς 
ὁποίας μεταχειρίζονται οἱ ἄπιστοι γλώσσας»14. Κατάφεραν ακόμη οι Φαναριώτες 
να τους ανατεθεί η διοίκηση των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών. Οι Φαναριώτες 
στις αρχές του 18ου αι. απέκτησαν μεγάλη οικονομική ισχύ και διαδραμάτισαν 
σημαντικό ρόλο στην πνευματική ανασυγκρότηση και εξέλιξη του ελληνισμού. 
Υποστήριξαν τη θέση ότι μέσα από την μόρφωση και την παιδεία θα ερχόταν η 
ανάταση του Γένους, που θα προετοίμαζε την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού 
και στήριξαν τους λόγιους και τους τυπογράφους της εποχής15. 

Οι Φαναριώτισσες
Όσον αφορά στις Φαναριώτισσες, αν και τα φώτα της δημοσιότητας δεν 

έπεφταν συνήθως πάνω τους, εντούτοις έπαιζαν σημαντικό ρόλο σε όλους τους 
τομείς, και στο Φανάρι και στις ηγεμονίες. Λ.χ. στις πολυτελείς επαύλεις των 
Φαναριωτών φιλοξενούνταν συχνά επίσημοι ξένοι. Τους υποδέχονταν οι σύζυγοι 
και θυγατέρες των αρχόντων16. Επιβαλλόταν, συνεπώς, οι Φαναριώτισσες να 
είναι μορφωμένες, να μιλούν ξένες γλώσσες και να έχουν τρόπους συμπεριφοράς 
κατά τα δυτικά πρότυπα, όπως προβάλλουν στις ιστορίες του Σχολείον των 
ντελικάτων εραστών, και στο Έρωτος αποτελέσματα 17. Οι Φαναριώτες φρόντιζαν 
όχι μόνο για τη βασική αλλά και για μια ανώτερη και πιο πλατιά μόρφωση των 
κοριτσιών και των αγοριών τους, που περιελάμβανε αρχαία ελληνικά, ιστορία, 
ξένες γλώσσες, ζωγραφική,18 κ.ά. Το έργο αυτό ανέθεταν σε οικοδιδασκάλους ή 
το αναλάμβαναν οι ίδιοι οι γονείς19. Ο Δημήτριος Βικέλας στην αυτοβιογραφία 
του γράφει σχετικά με την φαναριώτικη καταγωγή του: 

13 Κιτρομηλίδης 1996, 32∙ πβλ. Γεδεών 1939, 124-125: «Ἐάν δέ ὑποτεθῇ ὅτι πενῆντα μεγάλαι 
ἑλληνικαί, ἤ ἐξελληνισθεῖσαι οἰκογένειαι κατόρθωσαν οὕτω ν’ ἀποβῶσι κατά τό ἐξόν ίσχυραί, 
ἐνίσχυον τήν ἀπέναντι τῆς Ὑψηλῆς Πύλης καί τῶν Πατριαρχείων τῆς όρθοδόξου Ἀνατολῆς θέσιν 
αὐτῶν δι’ἐπιγαμιῶν, κυρίως οἱ εἰς τό πολιτικόν εἰσελθόντες στάδιον δῆλαδή μεγάλοι διερμηνεῖς 
τῆς Ὑψ. Πύλης καί τοῦ τουρκικού στόλου, Βλαχίας και Μολδαυΐας ἡγεμόνες, καπικεχαγιάδες 
αὐτῶν (ἀντιπρόσωποι) ἐν Κπόλει, καί ἀνώτεροι τῶν Παραδουναβίων Ἡγεμονιῶν ὑπουργοί, 
ὑφυπουργοί, τμηματάρχαι, κατά σημερινήν λέξιν, κατά δέ τήν παρά τόν Δούναβιν ποστέλνικοι 
καί λογοθέται, σερδάριδες καί σπαθάριοι, κλουτζιάρηδες καί παραπλήσιοι, γενόμενοι ἄρχοντες 
πολυάριθμοι, ὑπέρ τόν πληθυσμόν τῶν ἡγεμονιῶν Βλαχίας καί Μολδαυΐας. Ἀπετέλεσαν οὗτοι 
πάντες τό μέγα τράστ τήν μεγάλην παρεμβολήν τῶν Φαναριωτῶν»∙ επίσης, Γεδεών 1910, 236-238.

14 Ζαλλώνης 1831, 17.
15 Στάϊκος 1998, ζ ΄και Papacostea - Danielopoulou 2010, 45.
16 Ξηραδάκη 1999, 14.
17 Πρβ. Craveri 2007, 51, 61.
18 Ζιώγου - Καραστεργίου 1986, 27.
19 Ραγκαβής 1894, 24-27, 67.



213

Ἀλλ’ ἐντός τοῦ Φαναρίου διεκρίνοντο οἶκοι τινές, ὅπου προεῖχεν ἡ 
καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων. Τοιοῦτος ἦτον ὁ τοῦ πατρός τῆς μάμμης 
μου Μιχαήλ Βασιλείου. Φίλος τοῦ Κοραῆ, ζηλωτής τῆς προόδου, 
ἐφήρμοζε εἰς τά τέκνα του πρόγραμμα ἐκπαιδεύσεως, τοῦ ὁποίου ὁ 
Κοραής ἐπεδίωκε τήν ἐξάπλωσιν εἰς τό ἔθνος ὁλόκληρον. Ἐφρόντιζε δέ 
περί τῆς μορφώσεως τῶν κορασίων του ὅσον καί διά τούς υἱούς του20. 

Σχετικές αναφορές έχουμε και από ξένους διπλωμάτες στην 
Κωνσταντινούπολη, όπως ο πρεσβευτής της Γαλλίας υποκόμης De Marcellus, 
ο οποίος στο βιβλίο του Souvenirs de l’ Orient κάνει λόγο για το αρχοντικό 
του δραγουμάνου του στόλου Νικολάκη Μουρούζη στο Μέγα Ρεύμα του 
Φαναρίου: «Τό σπίτι του ἦταν φιλολογικό σαλόνι. Οἱ κυρίες διακρίνονταν γιά 
τήν εὐγένειά τους, γιά τήν λεπτότητα τῶν τρόπων τους καί γιά τήν πολυμάθειά 
τους. Μιλούσανε γιά τόν Βολταῖρο, ἀπήγγελλαν στίχους ἀπό τήν Ἰλιάδα, 
ἔκριναν τήν πολιτική κατάσταση»21. Και ο Δημ. Σκ. Σούτζος αναφέρεται στις 
ενθυμήσεις του De Marcellus: «Τέσσερα δωμάτια στό γῦρο ἦσαν γεμᾶτα ἀπό 
ἐπισκέπτας…Οἱ μπογιάροι, οἱ ἄρχοντες ὀφφικιάλοι, οἱ τσελεμπῆδες ἔμποροι 
καί οἱ ἄρχοντες τοῦ Γένους συζητοῦνε. Οἱ εὔμορφες φαναριώτισσες κάθονται 
στούς σοφάδες. Λάμπουν στά διαμαντικά καί στά στολίδια. Καί στό πλαγινό 
δωμάτιο ὁμιλοῦν γιά πολιτική καί γιά φιλολογία22. Οι Φαναριώτισσες, λοιπόν, 
αποκτούσαν πολύπλευρη μόρφωση, καλλιεργούσαν τα γράμματα και τις τέχνες, 
παρακολουθούσαν την πνευματική κίνηση της Ευρώπης. Στα αρχοντικά τους 
διοργάνωναν φιλολογικές συγκεντρώσεις, όπου διάβαζαν λογοτεχνικά κείμενα, 
απάγγελλαν ποιήματα, έστηναν θεατρικές σκηνές όπου έπαιζαν και οι ίδιες, 
ερμήνευαν έργα δυτικών μουσουργών στο πιάνο, έκριναν τις νέες εκδόσεις. 
Πολλές Φαναριώτισσες ασχολήθηκαν με την μετάφραση, την ποίηση, την 
μουσική ή τη συγγραφή λημμάτων σε λεξικά23, κτλ. «Έχουμε τότε τεκμήρια», 
γράφει ο Δημαράς, «που δείχνουν μια ακμαία στιχουργική παραγωγή, στηριγμένη 
στη γλώσσα της καθημερινής ομιλίας, ανάμικτη με πολλές ξενικές λέξεις. Πολλά 
από τα στιχουργήματα αυτά είναι καμωμένα από γυναίκες Φαναριώτισσες, 
γεγονός που δείχνει και παιδεία και πνεύμα κοινωνικά προοδευτικό»24. Και ο 
Βικέλας στην αυτοβιογραφία του αφηγείται: «Ἡ μάμμη μου εἰς τά γηρατεῖα της 
ἐκόσμησε δι’ ὡραίων στιχουργημάτων τά λευκώματα τῶν ἐγγόνων της. Ἐάν αἱ 
περιστάσεις ἐπέτρεπαν τήν καλλιέργειαν της στιχουργικῆς ἰδιοφυΐας της, ἴσως 
σήμερον κατελέγετο μεταξύ τῶν ποιητριών μας»25.            

Η πρώτη γυναίκα που ενσαρκώνει το πρότυπο της λόγιας Φαναριώτισσας 
είναι η Δόμνα Ρωξάνδρα Μαυροκορδάτου. Η Ρωξάνδρα Μπεγκλιτζή (1605-

20 Βικέλας 1997, 41-42· πρβ. Δήτσα 1991, 41*.
21 De Marcellus 1839, στο: Ξηραδάκη 1999, 15. 
22 Σούτζος 1972, 61-62. 
23 Ξηραδάκη 1999, 15-16, Ζιώγου - Καραστεργίου 1986, 27. 
24 Δημαράς 1969, 122-3· πρβ. Ξηραδάκη, σ. 51. 
25 Βικέλας 1997, 41-42· πρβ. Δήτσα 1991, 41*.
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1684), όπως ήταν το πατρικό της όνομα, καταγόταν από πλούσια οικογένεια26. 
Παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Δ΄, ηγεμόνα της Βλαχίας, γιο του Ράδουλ 
βοεβόδα Μίχνα, ηγεμόνα της Μολδαβίας27. Μετά τον θάνατό του το 1630, 
επανήλθε στην Κωνσταντινούπολη. Το 1635 παντρεύτηκε τον έμπορο Νικόλαο 
Μαυροκορδάτο από τη Χίο, με τον οποίο απέκτησε τον Αλέξανδρο. Στη 
δική της παιδεία αποδίδεται και η μόρφωση του γιου της Αλέξανδρου, του 
«εξ απορρήτων», πρώτα στην Κωνσταντινούπολη και ύστερα στην Πάδοβα. 
Μετά τον θάνατο και του δευτέρου συζύγου της, αφοσιώθηκε στα γράμματα 
και μετέτρεψε το σπίτι της σε πνευματικό κέντρο. Συνδύαζε την ελληνική με 
την ιταλική παιδεία, γνώριζε πολύ καλά τους αρχαίους συγγραφείς και ήταν 
οπαδός της αριστοτελικής φιλοσοφίας. Ο Μανουήλ Γεδεών, αναφερόμενος 
στην Ρωξάνδρα Μαυροκορδάτου, γράφει: «εἰς τούς ὁπαδούς τῆς ἀριστοτελικῆς 
φιλοσοφίας προσετέθη κατά τά μέσα τοῦ ΙΖ΄αἰ. καί μία γυνή…» και συνεχίζει 
ότι ο ιατρός και φιλόσοφος Απόστολος Ράσπις ο Βυζάντιος εξέδωσε το 1680 το 
φυλλάδιο Ἐλικῶνος ἄνθη με την αφιέρωση: «τῇ ἐκλαμπροτάτῃ καί σοφωτάτῃ 
κυρίᾳ κυρίᾳ δόμνῃ Ρωξάννῃ Σκαρλάτου ταπεινῶς ἀφιερωθέντα παρά Ἰωάννου 
Βαπτιστοῦ Τυπάλδου Κεφαλληνέως28. Λόγω της εξαιρετικής μόρφωσης και 
ευφυΐας που διέθετε και της κοινωνικής της θέσης, οι Ευρωπαίοι που έφθαναν 
στην Κωνσταντινούπολη επισκέπτονταν και την Ρωξάνδρα και εκφράζονταν γι’ 
αυτήν με πολύ θαυμασμό. Όταν, μετά την αποτυχημένη για τους Οθωμανούς 
πολιορκία της Βιέννης (1683) ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος φυλακίστηκε, η 
Ρωξάνδρα, κατόπιν συνεννοήσεως με αξιωματούχους της Υψηλής Πύλης, κυρίως 
με τον Μουσταφά Κιουπριλή, τον μετέπειτα Μεγάλο Βεζύρη, κατάφερε όχι μόνο 
την αποφυλάκισή του αλλά και την ανάληψη μεγαλύτερων εξουσιών από τον 
υιό της29. Πολλές Φαναριώτισσες ακολούθησαν το παράδειγμά της ως προς τη 
μόρφωσή τους, τον τρόπο που μόρφωναν τα παιδιά τους και καλλιεργούσαν 
τα γράμματα και τις τέχνες. Κατά τον Δημ. Σούτζο, η Ρωξάνδρα, μαζί με τη 
Σουλτάνα, σύζυγο του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, «δύνανται νά θεωρηθῶσι 
αἱ μόναι ἐκ τῶν ἐκπαιδευτοτέρων γυναικῶν πάντων τῶν χρόνων, ἀλλά καί 
ἀληθῆ ὑποδείγματα καί συζύγου καί μητρός Ἑλληνίδος»30. 

Με τις γνωριμίες που διέθεταν οι Φαναριώτισσες στην Υψηλή Πύλη και 
στο Πατριαρχείο είχαν μεγάλη δύναμη και προωθούσαν μέλη της οικογενείας 
τους σε θέσεις εξουσίας. Ὁ Ν. Βασιλειάδης επισημαίνει την ισχύ αυτή των 
Φαναριωτισσών: «Σπουδαῖον μάλιστα ρόλον ἔπαιζον καί αἱ ἀρχόντισσαι τοῦ 
Φαναρίου εἰς τήν διακυβέρνησιν τοῦ ἔθνους καί τῆς ἐκκλησίας. Πρώτη αὐτή 
ἡ σύζυγος τοῦ μεγάλου διερμηνέως Παναγιώτη Νικούση κατατρέχει καί ρίπτει 
ἀπό τοῦ θρόνου τόν Πατριάρχην»31. Παρόμοια και ο Γεδεών: «Ὑπερήφανοι 
26 Ήταν κόρη του ζωεμπόρου, προμηθευτή της Υψηλής Πύλης Σκαρλάτου Μπεγλιτζή. 
27 Φωτεινός 1819, 102. 
28 Γεδεών 1884, 507 στο: Ξηραδάκη 1999, 128.
29 Παπαρρηγόπουλος 1876, 119. 
30 Σούτζος 1972, 69 και Δραγάτσης 1930, 13. 
31 Βασιλειάδης 1910, 85. Γεδεών 1891, 59
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Φαναριώτισσαι ἐπεβάλλοντο εἰς Ἀρχιερεῖς καί Πατριάρχας καί εἰμή ἀνεβίβαζον 
ἐπί τῆς ἄκρας τῶν ὀρθοδόξων ἱεραρχῶν περιωπῆς τόν εὐνοούμενόν των, ἀλλά 
κατεβίβαζον τόν μή θωπεύοντα τάς ἀδυναμίας αὐτῶν ἱεράρχην. Τηροῦσαι 
σχέσεις φιλικάς προς πάντας ἐπετύγχανον τοῦ ποθουμένου»32. 

Η θέση και ο ρόλος των Φαναριωτισσών στις ηγεμονίες. 
Ο ρόλος των Φαναριωτισσών στις ηγεμονίες ήταν επίσης πολύ 

σημαντικός. Η δόμνα είχε μεγάλη υπόληψη. Γινόταν δεκτή στις ηγεμονίες με 
ξεχωριστή συνοδεία και τελετή. Ο Διον. Φωτεινός αναφέρει λεπτομερώς το 
τυπικό της ανάληψης εξουσίας από τον ηγεμόνα και τη μετάβασή του στην 
ηγεμονία33. Εν συνεχεία, σε ιδιαίτερο κεφάλαιο με τίτλο «Ὅταν ἐμβαίνει ἡ Δόμνα 
εἰς Βουκουρέστιον», παρουσιάζει το πρωτόκολλο για την υποδοχή της συζύγου 
ηγεμόνος: 

…ἄν ὁ ἡγεμών φέρει μεθ’ ἑαυτοῦ τήν Δόμναν του, ὑπάγουν ὅλαι αἱ 
μεγάλαι ἀρχόντισσαι εἰς τήν Μονήν τοῦ Βακαρεστίου πρός ὑποδοχήν 
της∙ τήν δέ ημέραν τῆς παρατάξεως, εἰσερχόμενος ὀ ἡγεμών εἰς τήν 
πόλιν, εἰσέρχεται ἔπειτα καί αὐτή, μέ ίδιαιτέραν παράταξιν.

Ακολουθεί λεπτομερής κατάλογος της πομπής των αρχόντων που 
υποδέχονται την Δόμνα:

 «Μέ τοιαύτην παράταξιν οὖν ἔρχεται καί ἡ Δόμνα εἰς τό τῆς Κούρτης 
χαρέμι (γυναικωνίτην), ὅπου κάθηται εἰς τόν θρόνον, κἀκεῖ ἀσπαζόμεναι 
τήν χεῖραν της αἱ ἀρχόντισσαι ὅλαι, κάθηνται καί αὐταί κατά τάξιν, καί 
γενομένης τζερεμονίας μέ γλυκό καί καχβέν, ἀπέρχονται εἰς τούς οἴκους 
των∙ ἐξερχόμενοι δέ ἐκ τοῦ ἡγεμόνος οἱ ἀρχιερεῖς τε καί ἄρχοντες, μετά 
τήν τζερεμόνιαν ὡς προείρηται, ὑπάγουν ἀμέσως καί εἰς τήν Δόμναν, 
ἥτις ἀσπαζομένη τήν δεξιάν τοῦ Μητροπολίτου, κάθηται αὖθις εἰς τόν 
θρόνον, τῆς ὁποίας τήν δεξιάν ἀσπαζόμενοι καί οἱ ἄρχοντες κάθηνται∙ 
γενομένης δέ καί ἐκεῖ τζερεμονίας διά γλυκοῦ καί καχβέ, ἀποχαιρετοῦν 
ἅπαντες, καί ἀπέρχονται»34.

Είχε μάλιστα η Δόμνα και τα δικά της έσοδα από την ηγεμονία35.
Η σχετική αυτονομία των ηγεμονιών βοήθησε να δημιουργηθούν 

πυρήνες ελεύθερης ανάπτυξης του ελληνισμού. Οι Φαναριώτισσες συνέβαλαν 
σημαντικά με την μόρφωση, τους καλούς τους τρόπους, αλλά και τα φιλολογικά 
και πολιτιστικά τους ενδιαφέροντα, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, στην 
καταπολέμηση της αμάθειας και στην προετοιμασία της ανάτασης του γένους. 
Άλλες, μορφωμένες οι ίδιες, ανέθρεψαν γιους που επηρέασαν τις πολιτικές και 
ιστορικές εξελίξεις. Μερικές είχαν μετατρέψει τα σπίτια τους σε φιλολογικά 
σαλόνια ή θεατρικές σκηνές. Άλλες αναμείχθηκαν και οι ίδιες αμέσως ή εμμέσως 
32 Γεδεών στο: Σούτσος 1972, 72
33 Φωτεινός 1819, 415-445. 
34 Φωτεινός 1819, 445-447. 
35 Φωτεινός 1819, 166 και 577.
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στα θέματα της ανεξαρτησίας του γένους πριν από την Επανάσταση στις 
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες ή και στην Ελλάδα, στην οποία μετακινήθηκαν μετά 
την Επανάσταση, ενώ δεν ήταν λίγες αυτές που προσέφεραν χρήματα για να 
ιδρυθούν σχολεία και να γίνουν κοινωνικές αγαθοεργίες. 

Δόμνες και δομνίτσες έχοντας μάθει ξένες γλώσσες και έχοντας μελετήσει 
την λογοτεχνική παραγωγή των κρατών της Δύσης κατέγιναν σε μεταφράσεις 
ευρωπαϊκών έργων. Η προσπάθειές τους συνέβαλαν στην άνοδο του μορφωτικού 
και πολιτιστικού επιπέδου των Παρίστριων Ηγεμονιών με την εισαγωγή αφενός 
έργων της ελληνικής κλασικής αρχαιότητας, αφετέρου ηθικοπλαστικών έργων 
της ευρωπαϊκής Δύσης. Λ.χ. η Αικατερίνη Σούτζου-Βαλέτα μετέφρασε τους 
Διαλόγους του Φωκίωνος από τα γαλλικά (1819) του Gabriel Bonnot de Mably36, 
το μυθιστόρημα Κλημεντίνα, και Πλούταρχο, η Αικατερίνη Κωνσταντίνου-Ραστή 
το Χαρτοπαίγνιον Γεωγραφικόν από τα γαλλικά (1818), η Ρωξάνη Σαμουρκάση 
το ποιμενικόν δράμα Έραστος του Salomon Gessner από τα γερμανικά (1819)37. 

Μερικές ασχολήθηκαν με την ποίηση ή τη σύνταξη άρθρων σε λεξικά, 
όπως η δομνίτσα Ευφροσύνη Χαντζερή, κόρη του ηγεμόνα της Βλαχίας 
Αλεξάνδρου Χαντζερή. Ο γάλλος διπλωμάτης De Marcellus στο βιβλίo του 
Souvenirs de l’ Orient θυμάται ότι είδε μερικές φορές μια από τις κόρες του 
Πρίγκηπα, που διακρινόταν τόσο για την ομορφιά της όσο και για το ταλέντο 
της στην ποίηση∙ ότι η νεαρά δομνίτσα Ευφροσύνη συνέθετε ωραία ποιήματα, 
τα οποία είχαν γίνει γνωστά από τον ελληνικό τύπο του Φαναρίου και ότι η 
δομνίτσα εξακολουθούσε να συντάσσει άρθρα για την Κιβωτό38. Άρθρα για 
την Κιβωτό συνέτασσαν και άλλες Φαναριώτισσες: «η Κατίγκω Σούτζου, που 
μετέφρασε τους Λόγους του Φωκίωνος συνεργάζονταν στην περίφημη ‘Κιβωτό’ 
μεταφράζουσα μαζί με την φίλη της Ελένη Σχινά, και μία άλλη, της οποίας μόνο 
το παράνομα Φρόσω εσώθη, το Λεξικό της Γαλλικής Ακαδημίας»39. Μερικές 
Φαναριώτισσες συνέθεταν και ποιήματα (φαναριώτικα και αστικά), όπως η 
Ντουντού Υψηλάντη, η οποία έγραψε το ακόλουθο σατιρικό στιχούργημα για 
την πανώλη στην ανάμεικτη πολίτικη γλώσσα της εποχής (με λέξεις τούρκικες, 
γαλλικές και ιταλικές), από το οποίο δεν λείπει το χιούμορ:

Μία φύλαξη μεγάλη
(κη ὅποιος τήν βαστᾶ δεν σφάλλει)
Ωχ! Δεν έχει πλέον χάλι
Μία τέτοια παραζάλη!
Καί πανούκλες καί σεφέρια
Ἀνυπόφορα κεδέρια,
Καί μεγάλα ἐζιέτια,
Ποῦ κορρεσπονδέντσα τώρα;

36 Κασίνης 2006, 46.
37 Κασίνης 2006, 46.
38 De Marcellus 1839, 120, Βασιλειάδης 1910, 111· πρβ. Δραγάτσης 1930, 16.
39 Ζέγγελη 1930, 81.
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Μάλιστα σ’ αυτήν τήν χώρα;
Μόνο ἕνα γιολ-γκετσένι
Καί αὐτό περνᾶ πηγαίνει
ἔπληξα, ἀμάν πλειά φέτος
ἀπό τά δέρτια αὐτό τό έτος!40 

Και η δόμνα Κατήνκω (Αικατερίνη) Γκίκα συνέθεσε στιχούργημα με 
φιλοσοφική διάθεση:

Σφαῖρα τάχα δέν γυρίζεις καί σ’ ἐμένα μιά φορά;
Νά χαρίσῃς, ἀντί πάθη, εὐτυχίαν καί χαρά;
Φθάνει, φθάνει εὐσπλαγχνίσου, δεῖξε μιά μεταβολή∙
Γιατί ἡ όργή σου τούτη σούρδισε πάρα πολύ.
Κάνε πλέον μερχαμέτι μή ἀφήσῃς το κορμί
Ν’ ἀποθάνῃ εἰς τά πάθη μήν τό κάνῃς σφαῖρα μή41.

Ο Σκαρλάτος Βυζάντιος παραθέτει τα δύο ποιήματα μαζί με άλλα 
6 γραμμένα από Φαναριώτες στα τέλη του 18ου αιώνα. Η Σοφία Ντενίση 
σημειώνει: «τέτοιου είδους ποιήματα κυκλοφορούσαν την εποχή εκείνη σε μικρά 
χειρόγραφα σημειωματάρια που τα ονόμαζαν, μετζμουάδες ή μισμαγιές»42. Τα 
φαναριώτικα στιχουργήματα, «ανώνυμα και άτιτλα, απετέλεσαν […] την κύρια 
ποιητική παραγωγή των προεπαναστατικών χρόνων του 18ου και 19ου αιώνα 
και αποτελούν έκφραση της αστικής κοινωνίας των μεγάλων κέντρων του τότε 
Ελληνισμού…»43. Μια ακόμα περίπτωση γυναίκας στιχουργού-τραγουδοποιού 
αναφέρει ο Παναγιώτης Κοδρικάς στις Εφημερίδες: «Ἐπιστραφείς δέ εἰς 
Σταυροδρόμι καί γευθείς εὗρον πάλιν τήν κοκκώναν τραγῳδοῦσαν τά Κύπριδος, 
καί μοι ἀνέγνω τό τραγούδι, ὅπερ δι’ ἐμέ συνέθετο»44:

Ἐπῆρα τήν ἀπόφασιν νά μήν τήν ἀγανιάσω
ἄν ἤξευρα νά τρελαθῶ, ἄν εἶναι καί νά σκάσω,

Νά τήν γλυτώσ’ὁ βαρεμός τήν τόσην ἀηδίαν, 
ὁπού τήν ἐπροξένησα μέ ἀδιακρισίαν.

Πρόκειται για την «μαδάμ Τυανή»45, στο σπίτι της οποίας εφιλοξενείτο ο 
Κοδρικάς. 

Αλλά και το θέατρο συγκινούσε τις μορφωμένες Φαναριώτισσες, με 
αποτέλεσμα μέσα στις ηγεμονικές αυλές να οργανώνουν οικογενειακές παραστάσεις 
με ηθοποιούς «τά παιδιά καί τ’ ἀνήψια τῶν Ἡγεμόνων, ἀγόρια καί κορίτσια»46. 
Είναι πολύ γνωστή η συμβολή της δομνίτζας Ραλλούς Καρατζά, της «πρώτης 
σκηνοθέτισσάς μας», κατά τον Γιάννη Σιδέρη47, στην ανάπτυξη του ελληνικού 
40 Βυζάντιος 1869, 604, πρβ. Ξηραδάκη 1999, σημ.ΧΧ, 51. 
41 Βυζάντιος 1869, 602∙ πρβ. Ντενίση 2014, 110-111.
42 Ντενίση 2014, 110., Φραντζή, 1993. 11, Χατζηπαναγιώτη κ.ά. 2013, 11 και 423.
43 Σοφιανός 2011, 16.
44 Κοδρικάς 1991, 121.
45 Κοδρικάς 1991, 191.
46 Σούτζος 1972, 65.
47 Σιδέρης 1970, 185.
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θεάτρου στο Βουκουρέστι. Η Ραλλού, κόρη του ηγεμόνα της Βλαχίας Ιωάννη 
Καρατζά, είχε σπουδαία μόρφωση, γνώριζε την αρχαία Ελληνική γραμματεία, μιλούσε 
ξένες γλώσσες. Είχε μελετήσει το ευρωπαϊκό θέατρο της εποχής και συνέβαλε τα 
μέγιστα στην άνθιση των γραμμάτων στη Βλαχία. Πριν ακόμα ο πατέρας της γίνει 
ηγεμόνας της Βλαχίας, την εποχή που ο εθνεγερτικός λόγος του Ρήγα συγκινούσε 
το ελληνικό γένος και η Φιλική Εταιρεία απλωνόταν στο Ιάσιο και στο Βουκουρέστι, 
η Ραλλού προσπαθούσε να ιδρύσει ένα μόνιμο θέατρο που θα ξεσήκωνε τις ψυχές 
για εθνική εξέγερση. Στην αρχή συγκρότησε έναν μικρό ερασιτεχνικό θίασο. 
Το 1812 ο πατέρας της Ραλλούς Καρατζά έγινε ηγεμόνας Βλαχίας. Στο μεταξύ η 
Ραλλού ασχολούνταν με τη διδασκαλία έργων στους ηθοποιούς και συνεργαζόταν 
με τους δασκάλους της Ελληνικής Σχολής για να μεταφράσουν ευρωπαϊκά έργα 
στα ελληνικά48. Το 1817, ο θίασος της Ραλλούς εμφανίστηκε σε πραγματικό θέατρο. 
Λίγο αργότερα η Ραλλού μετέφερε το θέατρο μέσα στο ηγεμονικό μέγαρο. Τον 
χειμώνα του 1817, έπεισε τον πατέρα της να χτίσει ένα θέατρο δίπλα στην «Ερυθρά 
Κρήνη» του Βουκουρεστίου, ώστε να χωρά το πλήθος που ερχόταν να απολαύσει 
το ελληνικό θέατρο49. ΄Οσο πλησίαζε το 1821, τα έργα που ανέβαιναν μιλούσαν για 
ελευθερία (ὁ Βροῦτος του Βολταίρου), για ξεσηκωμούς σκλάβων (ο Ὁρέστης του 
Αλφιέρι) και γενικά καλλιεργούσαν την ιδέα του εθνικού ξεσηκωμού50. Με την 
παύση του πατέρα της διακόπηκε η θεατρική δραστηριότητα της Ραλλούς. Πολλοί 
όμως από τους συνεργάτες της ήταν μέλη της Φιλικής Εταιρείας και διακρίθηκαν 
αργότερα στην Επανάσταση για τη δράση τους. Οι συνεργάτες της αυτοί συνέχισαν 
τις θεατρικές παραστάσεις ταυτόχρονα με την προετοιμασία της Επανάστασης. 
Το έργο της Ραλλούς Καρατζά για την ενίσχυση του θεάτρου συνέχισαν η δόμνα 
Ευφροσύνη Σούτζου-Καλλιμάνη, κόρη του ηγεμόνα της Μολδαβίας Αλεξάνδρου 
Καλλιμάνη και σύζυγος του Αλεξάνδρου Σούτζου, τελευταίου ηγεμόνα της Βλαχίας, 
και η κόρη της δομνίτσα Ραλλού Σούτζου-Μεϊντάν. Εξαιρετικά μορφωμένες και 
οι δύο, καλλιέργησαν τα γράμματα και τις τέχνες. Μάλιστα, η δομνίτσα Ραλλού 
Σούτζη μετέφρασε τις Παραινέσεις μητρός προς θυγατέρα (1819) της μαρκησίας 
Anne-�érése Delambert51. 

Αναφέρονται, επίσης, και άλλες Φαναριώτισσες, που είχαν επίδοση σε 
διάφορους άλλους τομείς του πολιτισμού. Λόγου χάρη η εξαιρετικά μορφωμένη 
και πολυταξιδεμένη Αικατερίνη Φάκα-Γκίκα (η προαναφερθείσα στιχουργός 
Κατήνκω), σύζυγος του υπουργού των Εσωτερικών της Βλαχίας Μιχ. Γκίκα, 
είχε βιβλιοθήκη με σπάνια βιβλία και έκανε το σπίτι της φιλολογικό σαλόνι 
στο Βουκουρέστι και αργότερα στην Οδησσό52. Στο σαλόνι της συγκροτήθηκε 
ο πρώτος θίασος ερασιτεχνών ηθοποιών της Οδησσού. Αναφέρονται τέλος 
48 Θεωρείται η μεταφράστρια δύο έργων: της Ἱστορίας τῆς Ἑλλάδος του Grille ή Gillies (Ραγκαβής, 

1894, 25) και της Ἑλληνικῆς ἱστορίας ἐκ τῆς παιδικῆς είκονολογίας τοῦ Βρεττῶνος (Δραγάτσης 
1930, 16 και Βασιλειάδης 1910, 111).

49 Ζωΐδης 1963, 268.
50 Σιδέρης 1999, 22-23
51 Κασίνης 2006, 45.
52 Οικονομίδης 2003, 180 και Καραθανάσης 2011, 377, 389.
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αρκετές περιπτώσεις που Φαναριώτισσες ασχολήθηκαν είτε με την συλλογή 
είτε με την διακόσμηση κωδίκων. Ένα τετραευάγγελο σε περγαμηνή του 12ου 
αι., που σώζεται στη μονή Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους αναγράφεται ότι 
«τό ἐκόσμησε ἡ πολυχρονεμένη Δόμνα Ἐλισάβετ τοῦ Πολυχρόνη Μανουήλ 
ἐκλαμπροτάτου Αὐθέντη πάσης Μολδοβλαχίας κυρίου Ἰωάννου Ἰερεμία 
Βοεβόδα» και ότι το χάρισε στη μονή το 1605. Στο ίδιο κείμενο: «ἡ δόμνα 
Ἐλισάβετ δέν εἶναι ἡ μόνη ἐκ Μολδοβλαχίας καί Οὐγγροβλαχίας περί κώδικας 
ελληνικούς ὁπωσδήποτε διατρίψασα. Ἴδε κατωτέρω… καί τήν Ἑλένην.Ἔχομεν 
δέ καί λογίας αὐτόχρημα μεταξύ αὐτῶν οἷαι ἡ Εὐφροσύνη Καλλιμάχη καί ἡ 
Σεβαστή, ὧν σῴζονται ἐπιστολαί και ἄλλαι»53. 

Οι Φαναριώτισσες είχαν, παράλληλα με την πολιτιστική τους δράση, 
και αξιόλογη κοινωνική προσφορά. Μνημονεύονται η Ραλλού Κωνσταντίνου 
Μουρούζη, η οποία «ἐξεποίησε μετά γενναιότητος πάντα τά ἡγεμονικά 
κοσμήματά της καί τό ἐξ αὐτῶν χρυσίον, ἀνερχόμενον εἰς μέγα χρηματικόν 
ποσόν, προσέφερεν ὑπέρ τῆς Ἑλληνοπρεποῦς μορφώσεως τῶν δούλων 
Ἑλληνοπαίδων»54. Τα χρήματα προσέφερε για την αποπεράτωση του κτιρίου της 
Μεγάλης του Γένους Σχολής, που είχε ιδρύσει με δικά του κεφάλαια αλλά και με 
εράνους που είχε διενεργήσει ο πενθερός της, ηγεμών Αλέξανδρος Μουρούζης. 
Στον ίδιο έρανο συνεισέφεραν επίσης η Μαργιώρα σύζυγος του λογοθέτη 
Κωνσταντίνου Δράκου Σούτζου, η σύζυγος του σπαθάρη Δημητράκη Σούτζου 
Ελένη, κ.ά.55. Η Σεβαστή Κονεμένου «ἥτις οὐ μόνον τά μέγιστα συνετέλεσε εἰς 
τήν ἵδρυσιν τοῦ Παρθεναγωγείου Πρεβέζης, ἀλλά και μεγάλως και πολλαχῶς 
εὐργέτησεν αύτό»56, ενώ την ελληνική κοινότητα και τα σχολεία της ενίσχυσεν 
με δωρεές της η δόμνα Μαργιώρα Σκαναβή-Μαυρογένους, σύζυγος του 
ηγεμόνα της Βλαχίας Νικολάου Μαυρογένους57. Η κόρη της τελευταίας, 
δομνίτσα Ευφροσύνη Μαυρογένους-Νέγρη ίδρυσε ελληνική Σχολή στην ενορία 
Καγιαμπασίου Προύσας, στην οποία χάρισε πολύτιμα κειμήλια58. Η αδελφή της 
δόμνα Σμαράγδα Σκαρλάτου - Καλλιμάχη βοήθησε επίσης στην ίδρυση της 
Σχολής, στην οποία δώρισε κειμήλια, χειρόγραφα, βιβλία και έναν χάρτη του 
Ρήγα στη βιβλιοθήκη της Σχολής59.

Αξιόλογη υπήρξε και η εθνική δράση των Φαναριωτισσών. Αξίζει να 
αναφερθεί η Αικατερίνη, κόρη του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου του Φιραρή, 
ηγεμόνα της Μολδαβίας (1754-1819). Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, είχε 
μυηθεί στη Φιλική Εταιρία και συνέβαλε στη δημιουργία της Εταιρείας των 
Φιλικών στη Ρωσία. Λίγο πριν πεθάνει το 1819 στη Μόσχα, όπου είχε καταφύγει 
με την κήρυξη του Ρωσοτουρκικού πολέμου, εμπιστεύτηκε τα χειρόγραφά 
53 Λάμπρος 1903, 30-32.
54 Εφημερίς των Κυριών, 1895, 410, 2-3.
55 Ξηραδάκη 1999, 55-57. 
56 Επετηρίς του εν Κων/λει Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, 1872-73, 62.
57 Αδαμαντιάδης 1939, 301-302. 
58 Ευαγγελίδης 1936, 295.
59 Αδαμαντιάδης 1939, 309-311. 
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του στην κόρη του Αικατερίνη για να τα παραδώσει σε ασφαλή χέρια. Εκείνη, 
τα παρέδωσε στον Βοΐλη, φίλο του Σκουφά από τη Ζαγορά60. Και η Ρωξάνδρα 
Στούρτζα, μολδαβικής καταγωγής, πρώτη κυρία επί των τιμών της αυτοκράτειρας 
της Ρωσίας και αγαπημένη του Ιωάννη Καποδίστρια, στην αλληλογραφία της με 
τον Κυβερνήτη, επιδεικνύει ασίγαστη αγωνία και μέριμνα για τη σωτηρία, την 
περίθαλψη και τη μόρφωση των ελληνοπαίδων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. 
Τόσον ο Καποδίστριας όσο και ο τσάρος Αλέξανδρος εμπιστεύονταν την κρίση 
της και ζητούσαν τη συμβουλή της για την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής 
της Ρωσίας61 αλλά και για διπλωματικά θέματα της Ευρώπης. Με το τέλος της 
φαναριώτικης περιόδου στις Ηγεμονίες, αρκετές Φαναριώτισσες συμμετείχαν 
στον αγώνα για την ανεξαρτησία του έθνους62. Μετά την απελευθέρωση, 
μετέφεραν την πνευματική και φιλανθρωπική δράση τους στην ελεύθερη Ελλάδα 
και επηρέασαν τη γυναικεία εκπαίδευση. Στην Αθήνα, η Μαρία Υψηλάντη ιδρύει 
την πρώτη «Φιλανθρωπική Εταιρεία Κυριών» και το Αμαλίειο ορφανοτροφείο. 
Συνεχίζουν το έργο της η Ζωή Σούτζου και η Σουλτανίτσα Κωστή-Νερουλού. Η 
Ραλλού Καρατζά και η αδελφή της Ρωξάνη Σούτζου μετατρέπουν τα σπίτια τους σε 
φιλολογικά σαλόνια, η Αικατερίνη Μαυροκορδάτου-Δοσίου μεταφράζει Βύρωνα, 
και η Σεβαστή Αργυροπούλου-Μάνου διευθύνει το Αρσάκειο 1942-1858)63. 

Οι Φαναριώτισσες στο παρασκήνιο.
Εκτός, όμως, από τις Φαναριώτισσες που έπαιξαν ρόλο στον δημόσιο βίο 

με αποτέλεσμα να μείνει το όνομά τους στην ιστορία, υπάρχουν και πολλές άλλες 
αφανείς και ανώνυμες, που ανήκαν στον συγγενικό ή στον κοινωνικό κύκλο 
ισχυρών ανδρών, που δρούσαν στο παρασκήνιο και επηρέαζαν την εξέλιξη της 
πολιτικής ζωής και το ιστορικό γίγνεσθαι του τόπου, αλλά και τη δημόσια εικόνα 
των ανδρών. Τέτοια απήχηση έχουμε στη δραματική σάτιρα του Γεωργίου Ν. 
Σούτσου Αλεξανδροβόδας ο ασυνείδητος του 1785. Το έργο αποτελεί προσωπικό 
λίβελλο του συγγραφέα εναντίον του ηγεμόνα της Μολδαβίας Αλέξανδρου 
Μαυροκορδάτου, του επονομαζόμενου Φιραρή. Εστιάζει στον παράνομο ερωτικό 
δεσμό του ηγεμόνα με μια υπηρέτρια. Τα γεγονότα και τα πρόσωπα του έργου 
είναι πραγματικά, αλλά αρκετά διογκωμένα για τις ανάγκες της ρητορικής του 
είδους. Οι διάλογοι του έργου είναι αποκαλυπτικοί του ρόλου των γυναικών στο 
περιβάλλον του ηγεμόνα για την ανάδειξή του στο αξίωμα αλλά και για τον τρόπο 
που χειριζόταν τα προσωπικά και τα δημόσια θέματα. Η δομνίτσα Ρωξάνδρα, 
αδελφή του ηγεμόνα κινεί όλα τα νήματα της δράσης. Η Ρωξάνδρα και ο σύζυγός 
της σπαθάρης Μίσογλου στην αρχή της κωμωδίας θεωρούν δικό τους έργο την 
ανάρρηση του αδελφού της Ρωξάνδρας στην «αυθεντεία». Μετά την πτώση του 
βεζίρη, που προώθησε τον Αλεξανδροβόδα στο θρόνο της ηγεμονίας, η Ρωξάνδρα 
μονολογεί: «ἐγώ ἄν ἠθέλησα νά παραδοθῶ εἰς τά θελήματά του, καί νά παροξύνω 
60 Ξηραδάκη 1999, 37.  
61 Κούκου1998, 12-13.
62 Ξηραδάκη 1971, 7-25 και Αλιμπέρτη 1933, 3.
63 Καραστεργίου-Ζιώγου, 1986, ΧΧ.
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τόν Θεόν, τό έκαμα διά δύο αἴτια. Πρῶτον διά νά κάμω τόν ἀδελφόν μου ἀφέντη 
καί δεύτερον διά νά τόν ἔχω διαφεντευτήν <μου>»64. Η Ρωξάνδρα αναλαμβάνει 
να εξουδετερώσει τον αντίπαλο του αδελφού της Καλλιμάχη με τις γνωριμίες 
της στην αυλή του Σουλτάνου (έχει «την γνώραν του χαρεμίου»). Η δομνίτσα 
Σουλτάνα, ετεροθαλής αδελφή Ρωξάνδρας και Αλέξανδρου, πραγματοποιεί μια 
ουσιαστική παρέμβαση στα δρώμενα προσπαθώντας να επωφεληθεί και αυτή από 
τα κέρδη της αυθεντείας. Αλλά και στην πραγματική ζωή, η δομνίτσα Σουλτάνα 
είχε ενεργή δράση. Όπως αναφέρει ο Κομνηνός Υψηλάντης, έλαβε μέρος, το 1774, 
σε παρασκηνιακές ενέργειες για την ανατροπή του Πατριάρχη Σαμουήλ και την 
ανάδειξη άλλου ιεράρχη στον οικουμενικό θρόνο65.

Πέραν όλων των άλλων, σπουδαία υπήρξεν και η βιολογική συνεισφορά 
των Φαναριωτών, ανδρών και γυναικών, διότι πολλές αρχοντικές οικογένειες της 
Ρουμανίας έχουν μέσα τους ελληνικό αίμα, αποτέλεσμα των γάμων αρχόντων 
και αρχοντισσών ελληνικής καταγωγής με γιούς ή θυγατέρες βογιάρων και 
άλλων αριστοκρατικών γενών, όπως υπογραμμίζουν ο Δημήτριος Οικονομίδης 
και ο Nicolae Iorga66. Λόγου χάριν ο ηγεμόνας Βλαχίας Μιχαήλ ο επικληθείς 
«Γενναίος» (περί το 1600) είχε μητέρα την Θεοδώρα από τη Ήπειρο και ο επίσης 
ηγεμών Βλαχίας Κωνσταντίνος Μπραγκοβεάνου (1688-1714) με καταγωγή από 
την αρχοντική οικογένεια των Καντακουζηνών είχε ελληνική παιδεία. «Σχέσεις 
ἐμπορικάς καί πολιτικάς εἶχον οἱ ἐντόπιοι ἡγεμόνες μέ τούς Ἕλληνας, μερικοί δέ 
τούτων ἐνυμφεύοντο Ἑλληνίδας. Ἡ σύζυγος τοῦ ἡγεμόνος τῆς Βλαχίας Μίρτσεα 
ἦτο Ἑλληνίς. Ἐπίσης ἡ σύζυγος ἄλλου ἡγεμόνος, τοῦ Ἀλεξάνδρου Μασαράμπα, 
Αἰκατερίνη (1573), ἡ σύζυγος τοῦ ἠγεμόνος Ράντου Μίχνεα… Ἑλληνίδες οὖσαι, 
εἶχον κυρίας, ἐπί τῆς τιμῆς τῶν ἡγεμονικῶν μεγάρων, Ἑλληνίδας»67. Αλλά και 
ο Ζαλλώνης αναφέρει: «Ἡ ἔνωσις τῆς θυγατρός ἑνός ἐντοπίου Βοϊάριδος μέ 
Γραικόν Φαναριώτην σύρει τόν τίτλον Ἐντοπίου Βοϊάριδος καί τά εἰς τήν τάξιν 
ταύτην διδόμενα προνόμια πρός εὔνοιαν τοῦ νυμφίου»68. 

Συμπερασματικά.
Οι Φαναριώτες ηγεμόνες ενίσχυσαν την ανθρωπιστική παιδεία, 

εισήγαγαν τις θετικές επιστήμες και συνετέλεσαν στη διάδοση των φώτων 
στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες διατηρώντας ζωντανή την ιδέα του γένους και 
την ελληνική τους ταυτότητα. Σπουδαίος, όμως, υπήρξε και ο ρόλος, η δράση 
και η συνεισφορά των Φαναριωτισσών γενικά, και ειδικά στις Ηγεμονίες. 
Οι Φαναριώτισσες με τον τρόπο τους «έγραψαν» και αυτές πτυχές της 
ιστορίας. Πιστεύω πως η περαιτέρω μελέτη του ρόλου τους με την αξιοποίηση 
λογοτεχνικών και άλλων σύγχρονων έργων, που αποτυπώνουν τον βίο και την 
πολιτεία τους, μπορεί να φωτίσει καλύτερα και δικαιότερα την εικόνα τους. 
64 Σούτσος 1995, 130.
65 Κομνηνός Υψηλάντης 1870, 536.
66 Iorga 1985, 192.
67 Οικονομίδης 2003, 98 -100.
68 Ζαλλώνης 1831, 23.
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Λάμπρου Φωτιάδη: 
«Μονωδία κατά προσωποποιΐαν. Περί της αυτού 

νόσου και τελευτής ή βίος Κωνσταντίνου 
Εμμανουηλίδου του Βραγκοβάνου»

Λίλια Διαμαντοπούλου1

Στην ορεινή γη της Βουλγαρίας, σε τοποθεσία αμφίκρημνη (δηλ. που 
περιτριγυρίζεται από γκρεμούς) κι ανάμεσα στους πάγους (βλ. στ. 63), κοντά 
στην πόλη του Τυρνάβου (Veliko Tarnovo) βρίσκεται ένα παλιό αρβανιτοχώρι, 
το λεγόμενο Arbanassi. Εκεί, η οικογένεια του Μανολάκη Βραγκοβάνου, 
απόγονου του ηγεμόνα Κωνσταντίνου Βραγκοβάνου (1688-1714) ο οποίος 
αποκεφαλίστηκε τo 1714 από τον σουλτάνο μαζί με τα τέσσερα αγόρια του, 
έχτισε ένα μεγαλοπρεπές θέρετρο (βλ. εικόνα 2).2 Η οικία των Βραγκοβάνων 
μαζί με τις οικίες Καντακουζηνών και Φιλιπέσκου και τις πέντε εκκλησίες του 
χωριού, είναι ακόμη και σήμερα τόπος έλξης τουριστών, λόγω της ιδιαίτερης 
τοποθεσίας και αρχιτεκτονικής τους. 

Την εποχή εκείνη το Arbanassi μετρούσε γύρω στις 1000 εστίες.3 Οι 
περισσότεροι κάτοικοι ήταν πλούσιοι έμποροι, που ασχολούνταν με παραγωγή 
μεταξιού και είχαν συναλλαγές με τη Ρωσία και την Τρανσυλβανία, καθώς είχαν 
πάρει φιρμάνι με ειδικά προνόμια. Στα 1790 είχαν μάλιστα εγκαταστηθεί στο 
ορεινό εκείνο χωριό δεκαεφτά οικογένειες βλάχων ευγενών, ενώ έβρισκαν εκεί 
καταφύγιο, όταν το Βουκουρέστι πληττόταν από λοιμούς ή από πολέμους. 

1 Univ.-ass. Dr. Lilia Diamantopoulou, Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität 
Wien, lilia.diamantopoulou@univie.ac.at

2 Μια πολύ ζωντανή περιγραφή του γεγονότος μεταφέρει ο J.-B. Lechevalier στο 15ο κεφάλαιο 
της ταξιδιωτικής περιγραφής του Voyage de la Propontide et du Pont-Euxin (Lechevalier 1800, 
245 κε.).

3 Βλ. και για τα εξής το κεφάλαιο «Die Carenstadt Tirnovo», Felix Philipp Kanitz (1877): Donau-
Bulgarien und der Balkan, Leipzig: Hermann Fries, σ. 40-69, για το Arbanassi ειδικά σ. 52-53. Για 
την οικία Brâncoveanu o Κanitz μας πληροφορεί πως κάποια από τις κόρες του Μπραγκοβάνου 
δώρισε το σπίτι στο δήμο («Gleich das einstige Haus Brankovan’s, in dem die gleichnamige 
berühmte walachische Bojarenfamilie wohnte und welches dessen Tochter testamentarisch der 
Commune schenkte, ist ein einstöckiger, stattlicher Bau mit starken Gewölben und zahlreichen 
Gelassen», ό. π. σ. 53).
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Το σπίτι αυτό των Βραγκοβάνων είναι ο χώρος στον οποίο διαδραματίζεται 
η μονωδία του Λάμπρου Φωτιάδη, γραμμένη με αφορμή το θάνατο του νεότερου 
γιού του Μανολάκη, του μόλις εικοσάχρονου Κωνσταντίνου Βραγκοβάνου 
(βλ. εικόνα 1).4 Όπως γράφει ο Φωτιάδης σε άλλο του επίγραμμα: «αντί του 
πένθιμου είδους του επιτύμβιου, θα προτιμούσα να γράψω ένα γαμήλιο 
για τον Κωστάκη».5 Πράγματι, όταν πέθανε, τον «στόλισαν νυφικά» όπως 
χαρακτηριστικά διαβάζουμε στο ποίημα (στ. 376), «έστρωσαν ένα χαλί και 
κάθισαν σε κύκλο: νέοι, άντρες, γυναίκες, παρθένες και παιδιά. Στη μέση ο 
νεκρός με τα χέρια σταυρωμένα» (στ. 380-381) όπως δηλαδή συνηθίζεται να 
τοποθετούν τους πεθαμένους στην κλίνη. Για την περιγραφή των χεριών, «που 
είναι ωχρά και χλωμά κι όπου πρώτα υπήρχε αίμα τώρα είναι μπλαβιά» (στ. 383-
385) ο Φωτιάδης δανείζεται τις λέξεις του από τις «Εικόνες» του Φιλόστρατου, 
όταν περιγράφει τα άψυχα, πνιγμένα φίδια στον Ηρακλή εν Σπαργάνοις.6 

Η έντονη οπτική εικόνα υπογραμμίζεται από μια ηχητική, στον επόμενο 
στίχο: «Χτυπούν τα σήμαντρα, που ηχούν παντού, ενώ προπέμποντας ένα στεφάνι 
πλεγμένο από άνθη, ψέλνονται μελιχροί ύμνοι υπό το φως φαιδρών λαμπάδων» 
(στ. 393-397). Η επιλογή της λέξης «σήμαντρα» – κι όχι «καμπάνες», δεν είναι 
τυχαία, καθώς οι γύρω εκκλησίες ήταν μοναστηριακές. Το ποίημα κλείνει με μια 
προσφώνηση προς συγγενείς και φίλους:

«προσέλεθετ᾽ ἤδη συγγενείς τε καὶ φίλοι∙
πενθεῖτε κωνσταντῖνον αγλαόν νέον,
πενθεῖτ᾽ ἐπιφθέγξασθε σύμπαντες τόδε
Μ[ο]υσών κάλυψε γη δακών τόν ἀστέρα:-» (στ. 398-400)

Αυτοί είναι οι τελευταίοι στίχοι της μονωδίας, που στο σύνολό της 
αποτελείται από 400, εκ των υστέρων αριθμημένους στίχους, και η οποία δεν 
έχει διασωθεί, καθώς φαίνεται, αλλού, παρά μόνο στο χειρόγραφο της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Αθήνας (ΕΒΕ 2390, σ. 1112-1123).7 Σκοπός της ενασχόλησής 
μου με το συγκεκριμένο κείμενο είναι η έκδοση και ο σχολιασμός του· ως εκ 
τούτου η παρούσα μελέτη έχει προδρομικό χαρακτήρα. 

Εκτός από την μονωδία απαντάται στο χειρόγραφο και μια σειρά 
από ανέκδοτα, ως επί το πλείστον, πονήματα του Λάμπρου Φωτιάδη, τα 
οποία καλύπτουν 1.156 σελίδες. Η συλλογή έχει εφήμερο χαρακτήρα καθώς 
συμπεριλαμβάνει (επιτύμβια κυρίως) επιγράμματα, εγκωμιαστικούς λόγους και 

4 Από το σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω το συνάδελφο Ηλία Πέτρου για τις πολύτιμες 
παλαιογραφικές του υποδείξεις και τη βοήθεια στη μεταγραφή της μονωδίας. 

5 Βλ. το πρώτο, δίστιχο προοιμιακό επίγραμμα στο χειρόγραφο EBE 2390, σελ. 1110.
6 Βλ. Philostratus Minor: Ηρακλής εν Σπαργάνοις, στο: Carl Ludwig Kayser (εκδ.): Flavii 

Philostrati Opera, τόμ. 2, Λειψία: Teubner, 1871, Αρ. 5, σ. 9.
7 Η εκ των υστέρων απαρίθμηση ξεκινάει από τον πρώτο στίχο της μονωδίας χωρίς να 

συνυπολογίζει, όπως γίνεται συνήθως, και τον τίτλο, κάτι που οδηγεί σε μέτρημα 399 (+ 1 που 
είναι ο τίτλος) στίχων. Στην παρούσα μελέτη η αρίθμηση ξεκινάει με τον τίτλο. 
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ιδιωτικές επιστολές. Με κάποια από αυτά έχει ασχοληθεί και ο Κωνσταντίνος 
Ασώπιος ενώ δεν διέφυγαν της προσοχής του Χριστόφορου Φιλητά.8 

Το χειρόγραφο, δεν είναι αυτόγραφο και φαίνεται να είναι γραμμένο 
από δύο, τουλάχιστον, χέρια. Άλλωστε, αναφέρονται δύο αντιγραφείς, και 
οι δύο είναι μαθητές του Φωτιάδη, ενώ το μέρος που μας αφορά έχει γραφτεί 
καθώς φαίνεται από τον Ιωάννη Γεωργίου Σχινά τον Ζαγοραίο.9 Η ποιητική 
αυτή συλλογή επιγραμμάτων και εγκωμίων (που αποτελεί το τελευταίο μέρος 
του χειρογράφου) συγκεντρώθηκε κατόπιν αιτήματος του φίλου του Γεώργιου 
Σιαπανόπουλου, όπως διαφαίνεται από την αφιερωματική επιστολή του 
Φωτιάδη προς τον τελευταίο στην αρχή της ποιητικής συλλογής. Η αντιγραφή 
είναι κακογραμμένη και φαίνεται να έγινε με βιασύνη.

Η ποίηση του Φωτιάδη, δεν τυπώθηκε, ήταν όμως γνωστή στους λόγιους 
της εποχής, όπως διαφαίνεται από τα λεγόμενα διάφορων μαθητών του, ανάμεσα 
σε αυτούς και του Μιχαήλ Περδικάρη, ο οποίος μάλιστα τον μνημονεύει στο 
σατιρικό του έργο Ερμήλος: 

«Ο Λάμπρος Φωτιάδης μ᾽ απέδειξεν υιόν
Ερμού και της σοφίας κ᾽ επίγειον θεόν
Κ᾽ εσύγγραψ᾽ εν βιβλίον εγκωμιαστικόν
διά ηρώων στίχων και δ᾽ ιαμβικών.»10

Ένα μεγάλο μέρος των ποιημάτων απευθύνεται στην οικογένεια των 
Βραγκοβάνων επιβεβαιώνοντας την στενή επαφή του Φωτιάδη με την 
οικογένεια αυτή. Η υποψία της Camariano-Cioran11 πως ο Φωτιάδης ήταν, 
πριν γίνει καθηγητής και διεθυντής στην Ηγεμονική Ακαδημία Bουκουρεστίου, 
διδάσκαλος σε οικογένεια Ρουμάνων ευγενών, βρίσκει εδώ τη φιλολογική 
και ιστορική της τεκμηρίωση. Η συλλογή ξεκινά με μια σειρά από σύντομα 
επιγράμματα για το θάνατο του Κωνσταντίνου Βραγκοβάνου, με ειδική 
αναφορά στην μητέρα, στον πατέρα, αλλά και στον ίδιο το Λάμπρο Φωτιάδη 
ως καθηγητή, και συνοδεύτεται από δύο επιτύμβια (ΕΒΕ 2390, σελ. 1110-1112). 
Ακολουθεί η μονωδία (σελ. 1112-1123). Το στοιχείο εκείνο που συγκεντρώνει το 
ενδιαφέρον είναι, πως η μονωδία είναι γραμμένη «κατά προσωποποιίαν», δηλ. ο 
ίδιος ο νεκρός είναι εκείνος που αφηγείται την ιστορία του. Σε κάποια σημεία, ο 
Κωνσταντίνος απευθύνεται ο ίδιος στον καθηγητή του, προσπαθώντας να του 
εξιστορίσει τα γεγονότα.

8 Βλ. Ασώπιος 1850, οθ᾽ και 271 και Φιλητάς 1859, 279. Για μια εκτενέστερη παρουσίαση του 
χειρογράφου και των βιογραφικών του Λάμπρου Φωτιάδη, βλ. Διαμαντοπούλου (2013) 
όπου συμπεριλαμβάνεται και η μεταγραφή και παρουσίαση εγκωμιαστικών και σχηματικών 
ποιημάτων του Φωτιάδη από το χειρόγραφο ΕΒΕ 2390.

9 Βλ. Λίνος Πολίτης 1991, 383-385 και Διαμαντοπούλου 2013, 299, σημ. 29.
10 Περδικάρης 1817, 18. Να σημειωθεί εδώ, πως ο Περδικάρης ήταν αστρολόγος και σύμβουλος 

του Μαυρογένη και εκείνος που του έδωσε την συμβουλή να επιτεθεί στο Μπρασόβ/Kronstadt 
(Ionescu 1974, 11).

11 1974: 449-460.
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Είδαμε προηγουμένως τον τρόπο με τον οποίο τελειώνει, ας δούμε όμως 
και πως ξεκινάει η μονωδία: Βρισκόμαστε στη «γη των δακών» όπου άρχοντας 
ήταν ο «Μαυρογένης, ο νησιώτης!» (στ. 2-4). Είναι ξεκάθαρο πως πρόκειται για 
τον ηγεμόνα Νικόλαο Μαυρογένη (1735-1790), που είχε καταγωγή από το νησί 
της Πάρου, και ο οποίος είναι μάλλον η πιο αλλόκοτη, η πιο φρικτή, αλλά και 
συνάμα διασκεδαστική μορφή ηγεμόνα που πέρασε από το Βουκουρέστι, και για 
τον οποίο κυκλοφορούσαν μια σειρά από ευτράπελες ιστορίες και ανέκδοτα.12 

Την εποχή εκείνη, είχε ξεσπάσει, για άλλη μια φορά, η «μεταξύ τούρκων 
γερμανών ρώσων μάχη» όπως λέει στο στ. 11, μια φάση του Ρωσοτουρκικού 
πολέμου που ξεκίνησε το 1787 και έληξε το 1792 με τη Συνθήκη του Ιασίου. 
Αυστριακοί και Ρώσοι είχαν αρχίσει τις επιθέσεις σε Βλαχία και Μολδαβία 
αντίστοιχα έχοντας τους Ρουμάνους βογιάρους με το μέρος τους, καθώς 
εκείνοι ήλπιζαν πως μέσω της συμμαχίας θα γλίτωναν από την Οθωμανική 
καταδυνάστευση.13

Ο Μαυρογένης αντίθετα, που ήταν πιστός υπερασπιστής της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, δεν τα πήγαινε καλά τους Ρουμάνους ευγενείς γενικότερα αλλά 
ούτε και με τους Βραγκοβάνους· γι᾽αυτό το λόγο φυλάκισε όσους υποπτευόταν 
πως διατηρούσαν φιλικές σχέσεις με την Αυστρία (και τη Ρωσία), στους 
οποίους ήταν και τα δύο αδέρφια, ο Μανολάκης και ο Νικόλαος Βραγκοβάνος, 
που φυλακίστηκαν στο φρούριο του Βίντιν, όπως μαρτυρεί ο Μπλανκάρ.14 Ο 
Μπλανκάρ αφηγείται επίσης μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική σκηνή, η οποία αξίζει 
να αναφερθεί εδώ, καθώς μπορεί να φωτίσει τη σχέση του Μαυρογένη με τους 
Ρουμάνους ευγενείς και να δείξει την προϊστορία και το λόγο παραμονής των 
ευγενών στο Αρβανιτοχώρι, καθώς και να εξηγήσει την εχθρική στάση του 
Μαυρογένη, στοιχεία που βρίσκουμε και στο ποίημα. Γράφει λοιπόν ο Μπλανκάρ 
(στηριζόμενος, όπως γράφει, στα λεγόμενα του Βαγιάν15):

«Αηδιασμένος από την αποχώρηση των κυριοτέρων βογιάρων και δίκαια 
θορυβημένος από τις μυστικές προετοιμασίες της Αυστρίας, ο πρίγκιπας 
Μαυρογένης συγκάλεσε στο παλάτι του μια γενική συνέλευση. Παρά την 
απουσία πολλών από τους βογιάρους, η συνέλευση μπόρεσε να γίνει κανονικά. 
Βογιάροι απ´ όλα τα στρώματα συγκεντρώθηκαν φοβούμενοι κάποιο τρομερό 
γεγονός, γιατί ήταν η πρώτη φορά, από την αρχή της ηγεμονίας του που ο 
οσποδάρος έκρινε ότι έπρεπε να καλέσει όλες τις τάξεις των βογιάρων.

Ο πρίγκιπας Μαυρογένης δεν άργησε να εμφανιστεί. Έκανε την είσοδό του 
με τη συνηθισμένη του μεγαλοπρέπεια, αλλά φαινόταν πολύ δυσαρεστημένος. 
Ο λόγος που έβγαλε στην περίσταση αυτή ήταν σύντομος· τα λόγια του ήταν 
κοφτά, ζωηρά, αυστηρά και, όταν του τελείωσαν τα επιχειρήματα και δεν 
έβρισκε άλλες εκφράσεις για να ξυπνήσει από το λήθαργο μικροψυχίας όλους 
12 Για μια εκτενέστερη παρουσίαση του οίκου Μαυρογένη βλ. Μπλανκάρ (2011)· για μια πιο 

λογοτεχνική παρουσίαση της αυλής του Μαυρογένη βλ. Hope (1819, ειδικά κεφ. ΙΙ).
13 Βλ. σχετικά Djuvara (1995), Giurescu (1966) και Ionescu (1974).
14 Μπλανκάρ 2011, 226)· βλ. συμπληρωματικά και Ionescu 1974, 206-207.
15 Ο Μπλανκάρ παραπέμπει στο Ζ. Α. Βαγιάν, Η Ρουμανία, Παρίσι 1845, κεφ. ΙΙ.
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αυτούς τους βουλευτές του βλάχικου λαού που δεν έλεγαν κουβέντα, φώναξε με 
βροντερή φωνή: «Βογιάροι, να ο εχθρός που πλησιάζει, αν βαρεθήκατε να τους 
βλέπετε να εισβάλλουν στη χώρα σας, πάρτε τα όπλα και ανεβείτε στ´άλογα!». 

Οι βογιάροι έμειναν σιωπηλοί απέναντι σε αυτό το συγκλονιστικό 
κάλεσμα στα όπλα και η φωνή του δραστήριου στρατιώτη δεν βρήκε καμία 
απήχηση στην ψυχή τους. Ζήτησαν να αποχωρήσουν για ασήμαντους λόγους 
όπου διαφαίνονταν οι κρυφές τους επιθυμίες. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβε ότι δεν 
μπορούσε να περιμένει τίποτε από αυτούς τους ανθρώπους που προετοιμάζονταν 
ήδη μυστικά για να υποδεχτούν τον εχθρό και θέλησε τουλάχιστον να γνωρίζουν 
τη βαθύτατη περιφρόνηση που του προκαλούσαν16.».

Ο Μπλανκάρ συνεχίζει την αφήγηση του συμβάντος ως εξής: 

«Αγανακτισμένος απ´αυτή τη δειλία και την αλαζονεία, είπε στον 
εντολοδόχο του: „Φέρτε εδώ τριάντα άλογα“, και πέντε λεπτά αργότερα τριάντα 
εκπληκτικοί επιβήτορες χτυπούσαν τα πόδια τους και χλιμίντριζαν στην αυλή 
του παλατιού. Κατέβηκε και οι βογιάροι τον ακολούθησαν. „Στ´ άλογα“, τους 
είπε ξανά και αυτοί σιώπησαν, κατέβασαν το βλέμμα και έσκυψαν το κεφάλι. 
Τους απάντησε με ένα χαμόγελο περιφρόνησης και απευθυνόμενος σε καθένα 
από τα άλογά του: „Σε ονομάζω μεγάλο μπάνο“, είπε στο πρώτο· „μεγάλο 
βόρνικο“, είπε στο δεύτερο· „μεγάλο λογοθέτη“, είπε στο τρίτο· και αφού 
τιτλοφόρησε τα πρώτα εικοσιτρία άλογα, είπε στον υπασπιστή του: „Φορέστε 
τους το καφτάνι τους“. Έπειτα, στράφηκε προς τους βογιάρους: „Άρχοντες, ήρθε 
η ώρα του δείπνου. Που είναι λοιπόν οι γενναίοι του Μίρτσεα, του Βλαντ και του 
Μιχαήλ: στις αγγαρείες, χύνουν αίμα και ιδρώτα για να ζουν στη χλιδή αυτοί οι 
κακόμοιροι· αλλά αυτοί τι είναι λοιπόν; Άβουλες γυναικούλες, χωρίς αίμα στην 
καρδιά, χωρίς φλόγα στην ψυχή!“17

Σε αυτό το κλίμα, η οικογένεια των Βραγκοβάνων αποτραβιέται για να 
ξεφύγει από τις «συμφοραίς πολυστόνους» (στ. 8) και τις «μεγίσταις ζημίες» 
(στ. 9). Ακολούθως καταφεύγει σε «εχθρική γη», στην «παρίστρια πόλη» της 
Νικούπολης «συν γυναιξί και τέκνοις» (στ. 21-27), όπου ο Φωτιάδης περιγράφει 
«σφαγές», «ορώδη αίσχη», «δεινήν κακοσμίαν», «αλλεπάλληλους νόσους» (στ. 
36, 37, 58). Φοβισμένοι αναγκάστηκαν στη συνέχεια να φύγουν κι από εκεί με 
την άμαξα, φτάνοντας τελικά «εις γην ορεινήν ένθα τύρναβος πόλις» (στ. 54, 61) 
και στο κοντινό Αrbanassi.

Τα δεινά δεν σταματούν όμως εκεί, καθώς όταν «παρήλθον γαρ δυο μήνες 
κύκλοι» έφερε ένας «ταρταρώνυμος κύων υπηρετών τις ην δε τουρκεπιτρόπου» 

16 Μπλανκάρ 2011, 205-206.
17 Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την αλήθεια αυτής της αφήγησης, που πιθανόν έχει σκοπό να 

παρομοιάσει το Μαυρογένη με τον Καλιγούλα, ο οποίος επίσης φέρεται να έδωσε ένα μεγάλο 
αξίωμα στο άλογό του, κάνοντάς το πρόξενο. Άλλωστε ο ιστορικός Mihail Kogălniceanu τον 
ονομάζει ρητά «νέο Καλιγούλα»: «Nicolas Maurogeni, en arrivant en Valachie donna au monde 
le portrait d’ un nouveau Caligula, il se plût à imiter les traits de folie de ce tyran de l’ antiquité» 
(Kogălniceanu 1837, 430).
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μια «επιστολήν» εξορίζοντας τον Μπραγκοβάνο «εις νήσον Ρόδου» (στ. 77-84). 
Η περιγραφή αυτή ταυτίζεται με τη μαρτυρία του Ianache Văcărescu, όπως μας 
παραδίδεται στην Οθωμανική Ιστορία του, και αφορά μια σειρά από Ρουμάνους 
ευγενείς.18 Φυσικά, οι τραγωδίες δεν σταματούν εκεί· τα παιδιά αρρωσταίνουν 
από μια «επιδημία εξανθημάτων» που οδηγεί στην τύφλωση (από την περιγραφή 
φαίνεται να πρόκειται για την ιλαρά). Στην περιγραφή της επιδημίας, που 
στοίχισε την ζωή πολλών μικρών παιδιών, ο θάνατος παρομοιάζεται με το 
κακό πουλί που αρπάζει τα παιδιά. Στην περίπτωση των Βραγκοβάνων, η 
οικογένεια «πένθησε ρωξάνδραν φίλην, χρυσοτόρνευτον βρέφος» την αδερφή 
του Κωνσταντίνου (στ. 102-103), η οποία δεν μας είναι γνωστή από άλλη πηγή. 
Αν κρίνουμε από το όνομα, το οποίο πήρε από την γιαγιά της Ρωξάνδρα Γκίκα 
(από τη μεριά της μητέρας της, †1780, βλ. γενεαλογικό δέντρο στο παράρτημα) 
ήταν ένα από τα πρώτα τους παιδιά, κι αυτό εξηγεί τους πολλούς θρηνητικούς 
στίχους που ακολουθούν. Στο ποίημα αναφέρονται άλλες τρεις αδερφές, τα 
ονόματα των οποίων γνωρίζουμε από τα άλλα επιγράμματα του Φωτιάδη: είναι 
η Ελένη (1787-1809), η Μαρία (†1837) και η Σεβαστή (†1795),19 η οποία μόλις 
είχε γεννηθεί όταν πέθανε στα δέκα της χρόνια η Σμαράγδα.20 Ο Κωνσταντίνος 
λέει στη Μονωδία «ποία δε γλώσση, πως δ´ιστορήσω τα μα δεινά σοι σωφέ;» 
(στ. 130-131) απευθυνόμενος στον δάσκαλό του, τον Φωτιάδη.

Ακολουθεί η αναφορά στην γενεαλογία της οικογένειας (βλ. παράρτημα). 
Συγκεκριμένα, πληροφορούμαστε την καταγωγή από τους «ηγέτας βλάχους» 
Βασσαράβες και Βραγκοβάνους, ενώ μνημονεύονται ο πατέρας του Μανουήλ 
«πατρός ευγενεστάτου, βαθμούς διαπρέψαντος αξιωμάτων», η «Ζωή δε μήτηρ 
μοι ερασμιωτάτη, Στούρτζου πέφυκε μεν κόρη Δημητριάς, προύχοντος ανδρός 
μολδάβων» η «Ρωξάνδρα, μήτηρ δε μητρός» πατέρας της οποίας ήταν ο «μέγας 
Γκίκας Γρηγόριος ο δακών ηγέτης και μολδάβων», καθώς και ο εξάδελφός του 
Κωνσταντίνος IV (†1772) ο οποίος πέθανε σε νεαρή ηλικία (στ. 147-153). Τέλος 
δεν παραλείπει να αναφερθεί στην καλή διαπαιδαγώγιση, τους «εγκυκλίους 
λόγους» την χρηστοήθεια, τους παιδαγωγούς και δασκάλους που του πρόσφερε 
η οικογένεια (στ. 156-170). 

18 Văcărescu 2001, 154, πρβλ. Kogălniceanu 1837, 430. Οι δύο οικογένειες, Văcărescu και 
Brâncoveanu είχαν στενές σχέσεις· για παράδειγμα, η Μαρία, αδερφή του Ianache Văcărescu 
παντρεύτηκε το 1759 τον Νικόλαο Βραγκοβάνο (βλ. γενεαλογικό δέντρο στο παράρτημα).

19 Το έτος θανάτου της Σεβαστής προκύπτει από ένα ποίημα του Μανουήλ Σαρή Τενέδιου (βλ. 
Φιλολογικός Τηλέγραφος, 22 Μαΐου 1817, 99). Στο τεύχος αυτό τυπώνεται και ένα επιθαλάμιο 
του ίδιου ποιητή για τους γάμους του Γρηγόριου Βραγκοβάνου (1787-1811) και της Elisabeta 
Balș (1778-1857), χρονολογημένο το 1793. Για τα υπόλοιπα γενεαλογικά της οικογένειας 
Βραγκοβάνου βλ. Dan Berindei 1989, 278-280.

20 Για τον πρόωρο θάνατο της μικρής Σμαράγδας ο Φωτιάδης έχει συγγράψει ένα επιτύμβιο 
επίγραμμα σε σχήμα βωμού (ΕΒΕ 2390, σ. 1135) το οποίο έχει τυπωθεί και από τον Ασώπιο 
1850, 271. Για τις δύο αυτές εκδοχές βλ. Διαμαντοπούλου 2013, 297 και 313. Το σχηματικό αυτό 
ποίημα για την Σμαράγδα πρέπει να γράφτηκε μεταξύ 1776 και 1787. Όπως και στην μονωδία 
η αφήγηση στο επιτύμβιο είναι πρωτοπρόσωπη και εκφέρεται από τη μικρή Σμαράγδα: «Εἰμ’ 
Ἐμμανουήλῳ παῖς / Ζωῆς τε ματρός...» (στ. 1-2).
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Στη συνέχεια ξεκινά η πολύστιχη αφήγηση της νόσου του, αφού προηγηθεί 
η περιγραφή του ως υγιή νέου:

«κάλλος προσώπου, καὶ μελών συμμετρίᾳ,
φαιδρωπάς ὄμμα τάς βολὰς τ’ ἐγρηγοράς
τότ’ ἦθος ἀρρενωπόν, εὐζώνος μάλα∙
τὰ στέρνα τ’ εὑρύς, εὐσθενές βραχίονες
πέσσων, δέσθας, εὐθύς, εὐμηκής δέμας» (σ. 1118, στ. 196-200)

Για να καταλήξει, μνημονεύοντας τον Ιπποκράτη, πως ένα υγιές, νέο 
σώμα δεν είναι επαρκής εγγύηση (στ. 204). Έτσι λοιπόν, ο άτυχος νέος, ένα 
μεσημέρι στου «φωταγωγού τη στέρνα» επειδή είχε υδρώσει, ξεγυμνώθηκε, τον 
φύσηξε κρύος αέρας και «ψύξεν δε σώμα», οπότε την «εσπέραν» τον έπιασε 
«πύρ άγριον, καύσας μέγας, σφοδρώς επείει» και τον έριξε στην κλίνη. Από τον 
υψηλό πυρετό σπαρταρούσε σαν τους «εκπεσόντες ιχθύες, ακτής θαλάσσης», 
στριφογυρίζοντας όλη τη νύχτα στην κλίνη του από τον πυρετό (στ. 228-367). 

Από το σημείο αυτό και εξής έχουμε μια αρκετά εκτενή περιγραφή των 
διάφορων σταδίων επιδείνωσης της κατάστασής του και της προσπάθειας 
θεραπείας του, που παραπέμπουν στις ιατρικές γνώσεις του Φωτιάδη. Μια 
από τις πιο συνηθισμένες θεραπείες σε περίπτωση υψηλού πυρετού ήταν 
η αφαίμαξη, «κενώσας ημίλιτρον αίματος» (στ. 240), που όμως, αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να συνεχιστεί ο πυρετός ενώ «εξεσθένωσε πάντα σώματος μέλη» 
(στ. 249). Ο διδάσκαλος και «ιατρός ψυχικών νοσημάτων» συμπέρανε πως ο 
ασθενής έχει μολυνθεί από «σώματα ρώσει τάχα» (στ. 266) αναφερόμενος εδώ 
στην επιδημία της πανώλους που όντως είχε χτυπήσει τα Ρωσικά στρατεύματα. 
O ασθενής «βαρύπνους και μισοθάνατος» αποτελούσε έτσι ένα «οικτρό, 
αξιολύπητο θέαμα», καθώς τα συμπτώματα συνεχίζονταν και επειδινώνονταν: 
ο συνεχής υψηλός πυρετός συνοδεύτηκε από «βήχα τραχύν», «το πύρ ετράπη 
λοιμόν ες βρογχοφθόρον», τα αυτιά του βούιζαν οδηγώντας στην κώφωση, 
ενώ ήταν συνεχώς «συγκαιόμενος» με αναζωπύρωση «νόσου φλόγας, όπως 
έλαιον κεχυθείς ως αθρόον», δηλ. σαν λάδι που χύνεται άφθονο (στ. 321-
348). «Λιποθυμώντας την νύχτα όλη» και με τα μάτια στραμμένα προς την 
εικόνα του Χριστού και δακρύζοντας, μόλις που κατάφερε να αρθρώσει μια 
τελευταία προσευχή: «Χριστέ μου, και παρθένε, συμπονέστε με και συχωρέστε 
τα αμαρτήματά μου»· κοιτάζοντας την εικόνα άφησε το «πνεύμα […] ραδίως» 
(στ. 362-367). Ακόμα και το τέλος του ο νέος το αφηγείται ο ίδιος. Μόνο οι 
τελευταίοι τέσσερις στίχοι αποτελούν προσφώνηση προς συγγενείς και φίλους 
και προτροπή να πενθήσουν τον νέο. 

Και πράγματι, στο παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής, στη βόρεια πλευρά 
της εκκλησίας των Αρχάγγελων Μιχαήλ και Γαβριήλ στο χωριό Αrbanassi 
υπάρχει κατά τον Dimitrur Kostov21 ο τάφος του Κωνσταντίνου Μπραγκοβάνου, 
ο οποίος φέρει την εξής ελληνική, στο πρωτότυπο, επιγραφή: 
21 1946, 24, βλ. Sheleva-Martins 2010 σημ. 22 και εδώ εικόνα 3.
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«Beneath this large cold stone, alas, a twenty-year old youth lieth. On 
the twel¬h day, brought down by the terrible fever they call the Black Death, 
Constantine, true son of noble parents, light of the brilliant Brancoveanu’s 
family. Although a gentle youth he seemed wise [with age], and carried a halo 
of innocence and generosity. Verily, he le¬ parents, brothers and mentors alike 
steeped in profound anguish by taking leave of this life on June 15, 1790».22

Σε αυτά τα συμφραζόμενα ενδιαφέρουσα είναι επίσης η πληροφορία του 
Kostov κατά την οποία το νοσοκομείο που ανέγειρε η οικογένεια Βραγκοβάνου 
στο Βουκουρέστι, το λεγόμενο «Spitalul Brâncovenesc», ιδρύθηκε προς τιμήν 
του Κωνσταντίνου Βραγκοβάνου23. 

Από το περιεχόμενο και το είδος της της μονωδίας, μπορούν να εξαχθούν 
ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με τον αποδέκτη, την πρόσληψη του ποιήματος 
και τον χώρο παρουσίασής του. Μπορούμε να προϋποθέσουμε τη γνώση αρχαίων 
και βυζαντινών μονωδιών, που αναλόγως με το είδος (πολλές φορές φανερό 
από τη στιχουργική ή πεζή μορφή του) παραπέμπουν σε επιστολική μονωδία ή 
μονωδία που προοριζόταν για απαγγελία ή ψαλμό σε χώρο εκκλησιαστικό. Όπως 
ορίζεται και από τον Σκαρλάτο Βυζάντιο στο Λεξικό του, την μονωδία «ψάλλει ή 
τραγωδεί εις μόνος» ενώ πρόκειται πολλές φορές για θρηνώδη ομιλία.24 

Γνωρίζουμε πως στα σπίτια των ηγεμόνων και των βογιάρων, όπως 
για παράδειγμα του Βακαρέσκου ή αργότερα και της Ραλλούς Καρατζά, 
που θεωρείται και η θεμελιώτρια του πρώτου θεάτρου του Βουκουρεστίου, 
λάμβαναν χώρα αναγνώσεις, μουσικές συγκεντρώσεις και οι πρώτες θεατρικές 
παραστάσεις ενώ λειτουργούσαν και ως λογοτεχνικά σαλόνια.25 Την εποχή αυτή 
παρατηρούμε δηλαδή μια σταδιακή μετακίνηση από τον κλειστό και ιδιωτικό, 
στον ανοιχτό και δημόσιο χώρο. 

Ωστόσο, η μόνη γνωστή σχετική αναφορά που έχουμε στη συγκεκριμένη 
μονωδία του Φωτιάδη, προέρχεται από τον Ιάκωβο Ρίζο Ραγκαβή26, ο οποίος 
γράφει στη Συλλογή διαφόρων τραγωδιών, όσαι παρεστάθησαν εις το θέατρον του 
Βουκουρεστίου πως άρεσε τόσο στους ομογενείς όσο και στους ξένους Ελληνιστές:

«[…] μἁλιστα τὴν Ἰαμβικήν μονῳδίαν τοῦ Λἁμπρου Φωτιάδου περὶ τῆς 
νόσου καὶ τελευτῆς τοῦ εὐγενοῦς Κωνσταντίνου Εμμανουὴλ Μπραγκοβάνου· 
22 Ο Kostov μεταφέρει την επιγραφή στα βουλγαρικά· μετάφραση της επιγραφής στα αγγλικά 

δίνει η Sheleva-Martins 2010, σημ. 22. Από αυτό το σημείο να ευχαριστήσω την συνάδελφο 
αρχιτέκτονα Dobrina Sheleva για τις χρήσιμες υποδείξεις της σχετικά με το δύσκολα 
προσβάσιμο, βουλγάρικο κείμενο του Kostov. Η επιγραφή αναφέρεται και από τον Dan Berindei 
2013, 27, βλ. και σημ. 33.

23 Sheleva-Martins 2010, σημ. 22.
24 Στο Λεξικό του Σκαρλάτου Βυζάντιου (Βυζάντιος 1895: 868) δίνεται ο εξής ορισμός: „Μονωδία 

(η), το να ψάλλη ή να τραγωδή τις μόνος. (συνήθ.) είδος ωδής την οπ. ετραγώδει εις το θέατρον 
εις μόνος (οθ. μτγν.) είδ. θρήνου (θρηνώδους ομιλίας).»

25 Βλ. για τη Ραλλού Καρατζά και τη συμβολή της στην ανάπτυξη του θεάτρου, Ξηραδάκη 1999, 
58-72, και τη μαρτυρία του Conte Marcellus σχετικά με τα φαναριώτικα σαλόνια στον Αλέξη 
Πολίτη 2010, 383-399.

26 1820: τόμ. 1, ΧΙΙ.
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τήν οποίαν μονωδίαν, ὄσοι ὁμογενεῖς καὶ ξένοι Ἑλληνισταὶ ἀναγιγνώσκουσι, τἠν 
ύπερεπαινοῦσι».27

Δεν αποσαφηνίζεται από τον Ραγκαβή, αν η μονωδία προοριζόταν απλώς 
για για ανάγνωση σε μικρό κύκλο ή αν όντως παραστάθηκε και στο θέατρο. Να 
συγκρατήσουμε πάντως, πως η θεματική της μονωδίας φέρει στοιχεία ιστορικού 
χρονικού και αφορά έναν ευρύτερο κύκλο, συγκεκριμένα όλους όσους συνέδεε 
μια παρόμοια τύχη στο Αρβανιτοχώρι. Είναι πιθανό, πάντως, η μονωδία να 
λειτούργησε τόσο σε ιδιωτικό (ανάγνωση) όσο και συλλογικό (δυνατή εκφώνηση 
στους πενθούντες ή αργότερα σε ιδιωτική «παράσταση») σε επίπεδο.
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Παράρτημα:

1: Η πρώτη σελίδα της Μονωδίας του Λάμπρου Φωτιάδη για τον Κωνσταντίνο 
Βραγκοβάνο από το χειρόγραφο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αθήνας  

(ΕΒΕ 2390, σ. 1112).



236

2: Το αρχοντικό των Βραγκοβάνων στο χωριό Αrbanasi όπως έχει διατηρηθεί 
σήμερα (©drumliber.ro).

3: Η εκκλησία των Αρχάγγελων Μιχαήλ και Γαβριήλ όπου βρίσκεται και η ταφική 
επιγραφή για τον Κωνσταντίνο Βραγκοβάνο (©Rex Harris).
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4: Σύντομη γενεαλογία της οικογένειας των Βραγκοβάνων.
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Η προεπαναστατική εξυμνητική ποίηση στις 
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και οι όροι 

διαμόρφωσής της

Θάλεια Ιερωνυμάκη1

Αναφερόμενος στον ηγεμόνα Νικόλαο Μαυρογένη και την επιθυμία του 
να εξυμνείται, ο �omas Hope σημείωνε στα 1819 ότι «το Βουκουρέστι είχε γίνει 
φωλιά για συγγραφείς ωδών και σονέτων».2 Δεν είναι όμως μόνο στα χρόνια 
του συγκεκριμένου ηγεμόνα (1786-1790) που ήκμασε η συγγραφή έμμετρων 
και πεζών εξυμνητικών κειμένων.3 Οι Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, όπως και οι 
βασιλικές αυλές της Δύσης, αποτελούσαν ανέκαθεν χώρους επώασης λογίων και 
καλλιτεχνών δια των οποίων οι ηγεμόνες ικανοποιούσαν τη ματαιοδοξία τους 
για αναγνώριση και υστεροφημία. Η υστεροφημία δεν εδραιώθηκε από τέτοιου 
είδους, εκ φύσεως επικαιρικού χαρακτήρα, κείμενα, αφού λόγω της εξυμνητικής 
υπερβολής, της υιοθέτησης καθορισμένης τυπολογίας και της έλλειψης 
λογοτεχνικότητας δεν θα μπορούσαν να διατηρηθούν στον χρόνο. Τα κείμενα 
αυτά είναι ωστόσο ενδεικτικά των όρων διαμόρφωσης των νεοελληνικών 
εξυμνητικών ειδών.

Στα πρώτα στάδια της διαμόρφωσης των ειδών, όταν δηλαδή στη θέση 
της αρχαιοελληνικής γλώσσας και του προσωδιακού μέτρου επιλέγεται η 
νεοελληνική γλώσσα και το τονικό μέτρο, τα ειδολογικά χαρακτηριστικά 
1 Θάλεια Ιερωνυμάκη, Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας, διδάσκουσα του Πανεπιστημίου 

Βουκουρεστίου, e-mail: thaliero@hotmail.com
2 Hope 21820, 300. Βλ. σχετικά και: Πολίτης, 43-63.
3 Βλ. εξυμνητικά ποιήματα αφιερωμένα στον Νικόλαο Μαυρογένη που περιλαμβάνονται στο: 

Συνοπτική περίληψις των ηρωικών κατορθωμάτων του υψηλοτάτου, ευσεβεστάτου τε και 
τροπαιούχου αυθέντου ημών και ηγεμόνος πάσης Ουγκροβλαχίας κυρίου κυρίου Ιω. Νικολάου 
Πέτρου Μαυρογένη Βοεβόδα συντεθείσα παρά του ευγενεστάτου τε και ελλογιμωτάτου 
άρχοντος μεγάλου καμινάρη κυρίου Μανολάκη του Περσιάνου. Έτι δε και ετέρων ελλογίμων 
στίχοι τε και λόγοι εγκωμιαστικοί, συλλεχθέντες τε και ευτάκτως τύποις εκδοθέντες, Εν τη 
νεοσυσταθείση τυπογραφία δι’ αυθεντικής υπερασπίσεως, κατά την Ζωοδόχον Πηγήν του 
Τζεσμέ την εν Βουκουρεστίω, Παρά Νικολάω και Ιωάννη Λαζάρου τοις εξ Ιωαννίνων, και παρ’ 
αυτών μετά δουλικής υποκλίσεως προσφωνηθέντες τη αυτού Μεγαλοπρεπεστάτη Υψηλότητι, 
Εν έτει σωτηρίω 1789, εν μηνί Φεβρουαρίω, παρά Δημητρίω τυπογράφω. Τον τόμο έχει εκδώσει 
ο Legrand ²1903, 329-377. 
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δεν είναι απολύτως ευδιάκριτα. Όσα είδη γράφονταν σε αρχαία ελληνική 
γλώσσα ακολουθώντας τα αντίστοιχα κλασικά πρότυπα (τον Πίνδαρο ή τη 
Σαπφώ) διαχωρίζονταν μεταξύ τους όχι τόσο με βάση τη θεματολογία, αλλά 
κατά κύριο λόγο με βάση το μετρικό τους σύστημα. Δεν συνέβη το ίδιο με 
τα αντίστοιχα νεοελληνικά ποιητικά είδη που εκφωνούνταν ή γράφονταν 
κυρίως στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Όταν αρχίζουν να δημοσιεύονται 
εξυμνητικά ποιήματα στον τύπο, και κυρίως στις στήλες των περιοδικών Ερμής 
ο Λόγιος (1811-1821) και Φιλολογικός Τηλέγραφος (1817-1821), οι ειδολογικοί 
προσδιορισμοί «ύμνος», «ωδή», «εγκώμιο», «προσφώνημα», «έπαινος» 
εναλλάσσονται αδιακρίτως επειδή δεν υπάρχουν ισχυρά διακριτικά ειδολογικά 
γνωρίσματα, χαρακτηριστικά μορφολογικά, εφόσον το σημασιολογικό επίπεδο 
είναι κοινό.4 

Τα περισσότερα τέτοια ποιήματα, ανεξάρτητα από το αν τιτλοφορούνται 
ωδές, ύμνοι ή απλώς φέρουν στον τίτλο την ένδειξη «προς τον» ή «εις τον», 
προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός προσδιορισμένου παραλήπτη, στον οποίο 
απευθύνονται, ενός προσώπου με αξίωμα στην πολιτική ή θρησκευτική 
ιεραρχία. Στα προσωπογραφικά αυτά ποιήματα πληροφορίες για το πρόσωπο 
του παραλήπτη δίνονται παρακειμενικά, συνήθως στον εκτενή τίτλο ή 
στον υπότιτλο. Ο άμεσα αναγνωρίσιμος πραγματικός παραλήπτης είναι ο 
εμπνευστής των στιχουργημάτων και εμφανίζεται, εκτός από τον τίτλο, και στο 
κείμενο, αφού το αξίωμά του είναι η αφορμή για την ανάπτυξη του θέματος. 
Ηγεμόνες της Μολδαβίας και της Βλαχίας, τέκνα εξεχουσών οικογενειών και 
επιφανή πρόσωπα τυγχάνουν εξυμνήσεως με αφορμή το αξίωμα ή την ιδιότητα, 
αλλά με έμφαση στα στοιχεία του χαρακτήρα (πραγματικά ή φαντασιακά) και 
τα έργα που δικαιώνουν το αξίωμα, όπως λ.χ. φαίνεται στο αφιερωμένο στον 
Μαυρογένη «προσφώνημα» του Ιωάννη Τζανέτου, όπου εκτός από τις αρετές, 
εγκωμιάζονται παρατιθέμενα και τα έργα του: 

Εις τας πρώτας εκδουλεύσεις άρχισεν η θεία νεύσις,
μάρτυρες είν’ οι λαοί,
πέλαγός τε το Αιγαίον, τα σχολεία των σπουδαίων,
και οι ιεροί ναοί·
κρήναι και πτωχοτροφεία, κι άλλα ορφανοτροφεία,
και κοιναί οικοδομαί,
διδασκάλων εξ ιδίας της αδράς αντιμισθίας,
μαθητών τε πληρωμαί.5

Ανάλογη είναι η ανάπτυξη και άλλων εγκωμιαστικών στιχουργημάτων, 
όπως είναι χαρακτηριστικά το μεταγενέστερο «Εις τον υψηλότατον και 
γαληνότατον ηγεμόνα Κύριον Κύριον Ιωάνην Γεωργίου Καρατζάν» του Μιχαήλ 
Σχινά (1813) όπου ο ηγεμόνας παρουσιάζεται ως ήρωας χάρη στις ενέργειες του 
4 Ιερωνυμάκη 2005, 67-68.
5 Βλ.: «Έτερον [προσφώνημα] του ευγενεστάτου άρχοντος πρώην μεγάλου λογοθέτου κυρίου 

Ιωάννου Τζανέτου μετά δουλικής υποκλίσεως προσφωνηθέν»: Legrand ²1903, 354.



240

οποίου ανανήφει από την αρρώστια η Βλαχία, αποκαθίσταται η δικαιοσύνη και 
η ευημερία και εξαλείφεται η ανομία: 

Ήρως! ΣΕ είδα· δεν με λανθάνεις.
Μόλις του κράτους σκήπτρον λαμβάνεις,
Μόλις ευρίσκεσαι εις Βλαχίαν,
(Μόλις αρρώστου τον σφυγμόν πιάνεις,
Και χορηγείς παλιγγενεσίαν. […] 

Ο αδικούμενος δικαιούται,
Ο πένης πνέει και ελαφρούται,
Σκληρά κακία παντού δεσμούται,
Παρρησιάζεται εις τον θρόνον,
Τότε κλονείται γενικόν κλόνον,
Ρίγος, απόγνωσις την δαμάζει,
Η ευνομία ΣΟΥ την τρομάζει
Λαμβάνει κτύπον, πίπτει, κυρτούται,
Ταπίχειρά της τέλος καρπούται.

Λοιπόν τ’ ανάπαλιν τα αφήνω,
Να ομιλήσω περιττόν κρίνω.
Κεφαλάς όστις ύδρας συντρίβει,
Αρετήν πάντως τιμά, αμείβει.6 

Ο προσδιορισμένος παραλήπτης είναι ιεραρχικά ανώτερος από το 
υποκείμενο που του απευθύνει την εξύμνηση, το τελευταίο κατορθώνει ωστόσο 
να τον προσεγγίσει (κυρίως σε επίπεδο υφολογικό, με την προσφώνηση και τα 
χρησιμοποιούμενα ρητορικά σχήματα). Το έμμετρο εγκώμιο του Σκαρλάτου 
Σλατινιάνου στον Μαυρογένη είναι χαρακτηριστικό: 

Τούτον εγώ εβάλθηκα δια να ιστορήσω
τον όντως εκλαμπρότατον και να τον παραστήσω,
χαράν και φόβον εν ταυτώ έχων εις την καρδία,
πώς ηξιώθηκα να ειπώ αυτού τα μεγαλεία,
και πώς ετόλμησα εγώ να τον εγκωμιάσω,
με όλον οπού το ίξευρα πως δεν μπορώ να φθάσω
να επαινέσω ως εικός σοφού και ηγεμόνος
φύσεως προτερήματα παρ’ άλλους του αιώνος,
αυτόν οπού τω βασιλεί άμα τω βεζιρίω,
εσυνομίλει συνεχώς κατέναντι των δύω.
Ότι αυθέντης ως αυτός άλλος δεν ηξιώθη,
επειδή μήτε φρόνησις εις άλλον δεν εδόθη.7 

6 Σχινάς, 571-572.
7 Βλ.: «Έτερον [εγκώμιον] του κυρίου Σκαρλάτου Σλατινιάνου, αδελφού του προρρηθέντος, δια 

στίχων πολιτικών»: Legrand ²1903, 368.
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Χάρη ακριβώς στο υψηλό αυτό πρόσωπο αναδεικνύεται το ίδιο το 
υποκείμενο εκφοράς, καταρχάς με την επιλογή του να το εξυμνήσει και 
έπειτα με την ποιητική πραγμάτωσή της. Συχνά βέβαια εντός του κειμένου 
διατυπώνεται η αδυναμία του ποιητικού λόγου να ανταποκριθεί στο μεγαλείο 
του εξυμνούμενου, όπως φαίνεται στο προαναφερθέν στιχούργημα, αλλά και 
στο χειρόγραφο, ευρισκόμενο στον κώδικα 630 της Βιβλιοθήκης της Ρουμανικής 
Ακαδημίας «Εγκώμιον προσενεχθέν τω ευγενεί κυρίω Μιχαήλ Σχινά, πρωτογενεί 
υιώ του Ευγ. άρ. Μεγάλου Χατμάνου κ. Δημητρίου Σχινά. Εν Κουρούτζεσμε, τη 
8η Νοεμβρίου 1809»: 

Σ’ ένα όπου αι Σειρήνες του Ομήρου ατονούν
και αι Μούσαι Ηροδότου σιωπούν γιατί φθονούν,
πώς να πλέξω εγκωμίων έπη πλέον γλαφυρών,
Νέστορος και Δημοσθένους ευγλωττίας αμοιρών;.8

Συχνότερη ωστόσο είναι η αναφορά στην ικανότητα της ποίησης να 
καταξιώνει και να απαθανατίζει τον παραλήπτη, όπως διατυπώνεται στο 
αφιερωμένο στον ηγεμόνα Ιωάννη Καρατζά στιχούργημα του Μιχαήλ Σχινά: 

[…] Μάνθανε ήδη από εμένα,
Ότι αι Μούσαι εις χορόν ένα,
Τα εορτάσιμα φορεμέναι,
Άνθη αθάνατα εστεμμέναι,
Ήδη δοξάζουσι τ’ όνομά του,
Σήμερον ψάλλουσι τα καλά του,
Φέρουσι ζώντι ευγνωμοσύνην,
Ζώντα τον χρίουν με την μυρσίνην.9

Ο ποιητικός λόγος εκφέρεται από ένα πραγματικό υποκείμενο εκφοράς 
το οποίο συχνά διατηρεί προσωπική σχέση με τον εξυμνούμενο. Στον υπότιτλο 
των στιχουργημάτων εκτίθενται στοιχεία της ταυτότητάς του, συνήθως η 
επαγγελματική και κοινωνική του θέση, όπως βλέπουμε λ.χ. στο στιχούργημα 
«Ύμνος εις τον υψηλότατον αυθέντην Ουγκροβλαχίας κύριον Ιωάννην 
Καρατζάν προσενεχθείς παρά του ευγενεστάτου άρχοντος μεγάλου λογοθέτου 
των εξωτερικών υποθέσεων, Αθανασίου Χριστοπούλου, τη 7. Ιαν. 1813», όπου 
ο Χριστόπουλος αυτοπροσδιορίζεται ως «μέγας λογοθέτης»10 ή στον «Ύμνος 
εις τον υψηλότατον Ηγεμόνα Αλέξανδρον Σούτζον. Εκφωνηθείς τη Κυριακή 
της αποτυρώσεως κατά το έθος, υπό Γεωργίου Σερουΐου, β΄ λογοθέτου», όπου 

8 Το στιχούργημα, που βρίσκεται στις σελίδες 142-143, φέρει υπογραφή «Παντολέων Χίος» και 
αποτελεί κατά το μεγαλύτερο μέρος αντιγραφή του στιχουργήματος του Ματθαίου Μυρέων 
«Προς τον ευγενέστατο άρχοντα μέγαν Καμινάρην κύριον Μανολάκην Περσιάνην και προς τον 
ευγνώμονα αναγνώστη». Βλ. το κείμενο του Ματθαίου Μυρέων: ό.π., 333-334. Για τον κώδικα 
630 βλ. και: Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, 332-360.

9 Σχινάς, 572.
10 Χριστόπουλος, 313-314. Βλ. το ποίημα και στο: Ανδρειωμένος 2001, 401-404.
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ο Σερούιος υπογράφει ως «β΄ λογοθέτης»,11 αλλά και στην «Ωδή προς τον 
Ευσεβέστατον, Υψηλότατον και Θεοστήρικτον Ηγεμόνα, Κύριον Κύριον Ιω. 
Μιχαήλ Γρηγορίου Σούτζον Βοεβόδα, τον Μεγαλοπρεπέστατον Αυθέντην πάσης 
Μολδοβλαχίας. Επί τη αισίω και λαμπρά Αυτού εν Ιασίω εισόδω, τη γεγονυία 
κατά την 19 του Οκτωβρίου του 1819 Σωτηρίου Έτους, ότε τους της Ηγεμονικής 
Αρχής διεδέξατο οίακας» υπογεγραμμένη «Υπό του Αρχιδιδασκάλου Δ. Π. 
Γοβδελά, Δόκτορος και Καθηγητού των Εε. Ττ και της Φφ. Κ.τ.λ.».12 

Όπως φαίνεται στον ύμνο του Σερούιου, και εμμέσως στην ωδή του 
Γοβδελά, το υποκείμενο εκφοράς εμφανίζεται όχι μόνο ως ποιητής αλλά και ως 
«εκφωνητής» σε μια καθορισμένη εθιμοτυπικά, επικαιρική περίσταση («Κυριακή 
της αποτυρώσεως κατά το έθος» και «Επί τη αισίω και λαμπρά Αυτού εν Ιασίω 
εισόδω, τη γεγονυία κατά την 19 του Οκτωβρίου του 1819 Σωτηρίου Έτους, 
ότε τους της Ηγεμονικής Αρχής διεδέξατο οίακας» αντιστοίχως). Καθώς 
τέτοια κείμενα αναπτύσσονται αναπαραστατικά, ή και δημιουργήθηκαν εξ 
αρχής για να αναπαρασταθούν και όχι για να διαβαστούν, προϋποθέτουν την 
ένταξη σε ένα αναπαραστατικό πλαίσιο είτε πρόκειται για την ηγεμονική αυλή 
είτε για άλλο δημόσιο χώρο όπου λαμβάνει χώρα το γεγονός.13 Η αναφορά 
εντός του κειμένου στην παρουσία ακροατηρίου και στη συμμετοχή του στην 
«τελετουργία» προσφοράς και απαγγελίας ενός στιχουργήματος σχετίζεται 
με την παρουσία πραγματικού κοινού κατά τη διαδικασία εκφώνησής του. Η 
παρουσία και η συμμετοχή του ακροατηρίου παρουσιάζει ποικίλες διαβαθμίσεις· 
σε πρώτη φάση λειτουργεί ως μάρτυρας επικοινωνίας ανάμεσα στο υποκείμενο 
και τον παραλήπτη στη διαδικασία εκφώνησης, μπορεί όμως και να συμμετέχει 
ενεργητικά σε αυτήν τη γνώριμή του διαδικασία,14 όπως δείχνει ο «Ύμνος 
εις τον υψηλότατον Ηγεμόνα Αλέξανδρον Σούτζον» του Σερούιου, όπου το 
ενδοκειμενικά εγγεγραμμένο ακροατήριο είναι με σαφήνεια προσδιορισμένο: 

Και λοιπόν, ω μετ’ ευκλείας
υμείς προύχοντες Δακίας·
και σεις πάσης ηλικίας
σμήνος έκκριτον λεού·
Δεύτε πάντες, ευπραγούντες,
εκτενώς, ευγνωμονούντες,
δεηθώμεν ευφημούντες
υψιμέδοντος Θεού.15 

Το ακροατήριο διαδραματίζει λειτουργικό ρόλο σε τέτοια επικαιρικά 
ποιήματα, άμεσα συνυφασμένα με κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις, αφού 
επικυρώνει την κοινωνική διάστασή τους. Αυτή η κοινωνική διάσταση, όπως 
11 Σερούιος, 267-269.
12 Γοβδελάς, 231-232.
13 Βλ. σχετικά: Von Geldern, 929.
14 Βλ.: Ιερωνυμάκη 2005, 80-81.
15 Σερούιος, 269.
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και η αναφορά στην εκφώνηση επιφορτίζει με την ιδιότητα της προφορικότητας 
κείμενα γραπτά και δημοσιευμένα, ενισχύοντας ταυτόχρονα τον μικτό 
χαρακτήρα τους (τον συνδυασμό δηλαδή αφήγησης και αναπαράστασης). 
Τέτοιου είδους πληροφορίες συνιστούν αληθοφανείς συμβάσεις, παρούσες για 
να εντάσσουν τα συγκεκριμένα στιχουργήματα σε ένα είδος συμβατό αφενός με 
ανάλογα αρχαιοπρεπή δείγματα και με την παράδοση του ευρωπαϊκού –κυρίως 
του γαλλικού– Νεοκλασικισμού, αφετέρου με κοινωνικά εορταστικά επετειακά 
γεγονότα, αναπόσπαστο μέρος των οποίων αποτελεί η ποίηση. Το κοινωνικό 
γεγονός διαμορφώνει το σημασιολογικό επίπεδο, σε τέτοιο βαθμό ώστε η ποίηση 
παύει να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα γεγονότα και αναδεικνύεται η ίδια 
σε αυθύπαρκτο κοινωνικό γεγονός, άμεσα συνυφασμένο με την επικαιρότητα. 
Ο επικαιρικός χαρακτήρας της ωδής και η συνάφειά της με ένα συγκεκριμένο 
παρόν, εκτυλισσόμενο εντός προσδιορισμένου κοινωνικού πλαισίου, η ίδια η 
διάστασή της περισσότερο ως γεγονός παρά ως κείμενο, αποτυπώνεται και στο 
περικείμενο με την αναφορά στην ημερομηνία εκφώνησης ή στην ημερομηνία 
απόδοσης στον παραλήπτη και όχι στην ημερομηνία συγγραφής.16

Ωστόσο, η παρακειμενική ένδειξη του χρόνου και του χώρου και 
γενικότερα του σκηνικού όπου εκτυλίσσεται το κείμενο ως κοινωνικό γεγονός, 
προσλαμβάνουν άλλη διάσταση όταν το κείμενο δημοσιεύεται και μάλιστα στον 
περιοδικό τύπο. Είτε τα δημοσιευμένα στιχουργήματα εκφωνήθηκαν όντως σε 
συγκεκριμένες περιστάσεις, είτε πρόκειται για στιχουργήματα γραμμένα με 
πρότυπο ανάλογα εκφωνημένα, αλλά δεν εκφωνήθηκαν ποτέ, οι παρακειμενικές 
πληροφορίες δεν έχουν νόημα παρά ως συστατικά ενός δημοσιευμένου 
κειμένου· δεν έχουν συνεπώς άμεσο λειτουργικό χαρακτήρα, εφόσον τέτοιου 
τύπου πληροφορίες θα απουσίαζαν κατά τη στιγμή της εκφώνησης. Η ίδια η 
αναφορά στην εκφώνηση έχει στόχο να προσδώσει κύρος στο κείμενο και τον 
συγγραφέα του, εφόσον υπαινίσσεται την αποδοχή και την επικρότηση από τον 
παραλήπτη και το ακροατήριο κατά τη στιγμή της εκφώνησης, ενώ η πληθώρα 
των πληροφοριών αποσκοπεί στην ενημέρωση του αναγνώστη και προφανώς 
απουσίαζε από το προς εκφώνηση κείμενο. Αυτό καθίσταται σαφές αν συγκριθεί 
με κείμενα εξαρχής ενταγμένα σε ένα πλαίσιο γραπτού λόγου, όπως είναι λ.χ. 
το στιχούργημα του Αθανάσιου Χριστόπουλου με τον απλό τίτλο «Ύμνος» που 
συνοδεύει την έκδοση της Νομοθεσίας του Ιωάννη Γεωργίου Καρατζά17 και 
αφορά στο ίδιο το περιεχόμενο του εντύπου όπου προτάσσεται.

Αντίθετα, σε άλλα κείμενα, η επιδεικτική αναφορά των αξιωμάτων και 
των προσφωνήσεων του προσδιορισμένου παραλήπτη έχουν ως απώτερο στόχο 
τον αναγνώστη. Οι σχετικές με τον παραλήπτη πληροφορίες (για την καταγωγή 
16 Η αναφορά της ημερομηνίας εκφώνησης, και όχι της ημερομηνίας συγγραφής στη ρώσικη 

ωδή, αποτελεί, κατά τον Von Geldern, στοιχείο ενδεικτικό ότι η ωδή ήταν «γεγονός που 
απευθυνόταν σε συγκεκριμένο κοινό και περίσταση και η συνάφεια αυτού με ένα συγκεκριμένο 
παρόν καθόριζε το σύνολο της ποιητικής της»: Von Geldern, 928. Βλ. και: Ιερωνυμάκη 2005, 
79-80.

17 Καρατζάς 1818, 1-4.
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ή το αξίωμα) επιβάλλονται σε κάποιες περιπτώσεις από λόγους εθιμοτυπίας· 
ο τρόπος όμως διατύπωσής τους στον υπότιτλο (όχι με κλητική προσφώνηση 
αλλά σε αιτιατική), υποδεικνύει την παρουσία αναγνώστη απομακρυσμένου 
από το στενό περιβάλλον του παραλήπτη. Για τον αναγνώστη οι συγκεκριμένες 
παρακειμενικές πληροφορίες είναι απαραίτητες γιατί η εκ μέρους του 
εκτίμηση του υποκειμένου εκφοράς είναι ευθέως ανάλογη με το μεγαλείο του 
εξυμνούμενου προσώπου. Το υποκείμενο εκφοράς επιδιώκει να καταξιωθεί μέσω 
της εξυμνητικής ποίησής του. Η ίδια η δημοσίευσή της αποτελεί τεκμήριο της 
επικρότησης από τον άμεσο παραλήπτη, εφόσον προηγείται της δημοσίευσης 
η πραγματική ή υποτιθέμενη εκφώνηση ενώπιόν του και έπειτα καλείται ο 
αναγνώστης να επικυρώσει το ποιητικό εγχείρημα. 

Με τη δημοσίευση ενός ποιήματος όμως, όσο και αν αυτό μιμείται 
μορφικά πραγματικά κείμενα που εκφωνήθηκαν, ή ακόμη και αν είχε το ίδιο 
εκφωνηθεί, η αίσθηση της προφορικότητας, παρότι μοιάζει να προβάλλεται 
έντονα, στην πραγματικότητα καταστρατηγείται. Γιατί ενώ στην εκφώνηση 
είναι αδύνατον να προφερθεί μια λέξη χωρίς κανέναν επιτονισμό, τα στοιχεία 
του κειμένου, όπως η στίξη (θαυμαστικά και ερωτηματικά κυρίως), ακόμη και 
η διάταξη στη σελίδα, μπορούν ελάχιστα να σημάνουν τον τόνο της φωνής.18 
Από την άλλη βέβαια τα ρητορικά ίχνη στα εξυμνητικά στιχουργήματα 
που θα μπορούσαν να παραλληλιστούν ευθέως με το επιδεικτικό είδος της 
ρητορικής19 συμβάλλουν στην οργάνωση αυτών σύμφωνα με την αρχή του 
μέγιστου επιτονιστικού πλούτου. Η μεγάλη συνήθως έκτασή τους προσφέρει 
ένα σύνθετο και έτοιμο μέσο για μια ειδική συντακτική και επιτονιστική δομή.20 
Έτσι, τα δημοσιευμένα κείμενα έχουν στην πραγματικότητα την ίδια σχέση με 
όσα εκφωνήθηκαν με τη σχέση που έχει ένας εκφωνημένος ρητορικός λόγος με 
έναν λόγο προορισμένο εξαρχής για δημοσίευση. Τα προς εκφώνηση κείμενα, 
ακόμη κι όταν τονίζεται ότι αποτελούν προϊόν έμπνευσης και αυθόρμητου 
ενθουσιασμού, υπακούουν σε κάποιες βασικές ρητορικές και ποιητικές αρχές 
και κατ’ επέκταση σε ειδολογικούς κανόνες, συνυφασμένους με αυτές τις αρχές.

Έτσι, παρά την προβολή της μοναδικότητας του εξυμνούμενου παραλήπτη, 
τα στιχουργήματα δεν ξεφεύγουν από την τυποποίηση. Δεν πρόκειται μόνο για τα 
αποτυπωμένα στο παρακειμενικό επίπεδο τυπολογικά χαρακτηριστικά, ούτε για 
τις αναλογίες στη δομή τους· υπάρχουν ποιήματα που επαναλαμβάνουν σχεδόν 
αυτολεξεί τα πρότυπά τους με μόνο διαφοροποιητικό στοιχείο τις αναφορές 
στο κάθε φορά εξυμνούμενο πρόσωπο.21 Όπως είναι εύλογο, η τυποποίηση 

18 Ong 2005, 144.
19 Ιερωνυμάκη 2005, 97.
20 Tynianov, 568.
21 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το στιχούργημα του Μητροπολίτη Μυρέων Ματθαίου 

«Προς τον ευγενέστατον άρχοντα μέγαν Καμινάρην κύριον Μανολάκην Περσιάνην και προς τον 
ευγνώμονα αναγνώστην»· ένα μέρος αυτού, με τροποποίηση των αναφορών στο εξυμνούμενο 
πρόσωπο, αντιγράφεται και τιτλοφορείται «Ωδή προσφωνηθείσα προς τον Πανευγενέστατον 
κ.κ. Ιωάννην Σχινάν, εις τα γενέθλια του Σωτήρος, παρά Πέτρου Γεωργιάδου [Γεωργίου] του 
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και η υπερβολή, αν χαϊδεύουν τα αυτιά των διακεκριμένων παραληπτών, δεν 
ηχούν συνήθως παρά ως υπέρμετρες κολακείες στον αποστασιοποιημένο 
αναγνώστη. Η ανώνυμη έμμετρη «Παράλληλος ηθική ομοίωσις του πυρός προς 
τους κόλακας», συνοδευμένη από τον τοπικό προσδιορισμό «εν Πλοεστίω» που 
υπαινίσσεται άμεση γνώση του περιβάλλοντος των Ηγεμονιών, δημοσιευμένη 
το 1820 στον Ερμή τον Λόγιο, συμπυκνώνει μια αντίδραση για την (εθιμοτυπική 
σχεδόν) κολακευτική προσέγγιση των υψηλά ιστάμενων και γενικώς εύπορων 
προσώπων, κολακεία που εκφράζεται λεκτικά («με λεξίδια γλυκά»):

Πολλοί πλούσιοι συνήθως,
τρέφουσι κολάκων πλήθος,
(ταύτα ήθη γενικά.)
Κάθε κόλαξ εις τραπέζι,
εστιάτορας εμπαίζει,
με λεξίδια γλυκά.

και οδηγεί, μέσα από τον έπαινο, στην ηθική καταστροφή αυτού που την δέχεται, 
όπως ακριβώς η φωτιά καταστρέφει τα ξύλα που την τρέφουν:

Με ψυχήν μανίας πλήρη,
κόλαξ τον τροφέα φθείρει,
παρομοίως ως το πυρ·
Με επαίνους τον τυφλώνει,
ηθικώς τον θανατώνει
ως πανούργος ολετήρ.22

Παρά την κριτική αναγνωστική στάση όμως, τέτοια στιχουργήματα 
δεν παύουν να δημοσιεύονται, πολλές φορές εξαιτίας και χάρη στη συνδρομή 
του ίδιου του εξυμνούμενου, προκειμένου να αποτυπωθεί και γραπτώς η 
μοναδικότητά του, παρότι κάθε άλλο παρά για μοναδικότητα πρόκειται. 
Στιχουργήματα τυποποιημένα, που επαναλαμβάνουν ειδολογικούς κοινούς 
τόπους, συνθέτουν έτσι την εικόνα της νεοελληνικής εξυμνητικής ποίησης μέχρι 
και τη δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα. Χωρίς να παραβλέπουμε ότι τέτοια 
στιχουργήματα διαμορφώνουν την αφετηρία της νεοελληνικής εξυμνητικής 
ποίησης και των επιμέρους ειδών της, όπως είναι η ωδή, η συμμόρφωση σε 
ειδολογικές συμβάσεις και η επανάληψη ειδολογικών χαρακτηριστικών οδηγεί 
το είδος σε στασιμότητα. Είναι όμως η ίδια αυτή στασιμότητα που θα επιτρέψει 
τον ριζικό μετασχηματισμό όταν θα διαμορφωθούν νέες κοινωνικές συνθήκες, 
στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται η Επανάσταση του 1821.

καθηγητού. Εν Βυζαντίω 1818». Βλ. περισσότερα για την ωδή και κάποιες αποκλίσεις από 
το πρότυπό της: Πρωτοπαπά–Μπουμπουλίδου, 352-353. Στο ίδιο πρότυπο βασίζεται και ένα 
«Εγκώμιον προσενεχθέν τω ευγενεί κυρίω Μιχαήλ Σχινά, πρωτογενεί υιώ του Ευγ. άρ. Μεγ. 
Χατμάνου κ. Δημητρίου Σχινά. Εν Κουρούτζεσμε, τη 8η Νοεμβρίου 1809»: ό.π., 350-352.

22 [Ανώνυμος], 146-147.
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Ο Αρχιδιάβολος στο μπουντουάρ: από τον 
Μακιαβέλι στον Ρωσσέτη

Νίκος Μαυρέλος1*

Η Κομψή Ιστορία. Το κατ’ Ευμενεία και Σαπφιάδην του Ρωσσέτη, βρίσκεται 
σε χειρόγραφο της Ρουμάνικης Ακαδημίας και έχει εκδοθεί από τη Lia Brad-
Chisacof2. Στην παρούσα ανακοίνωση θα προσεγγιστεί αρχικά σε σχέση με το 
«πρότυπό» του, τον Belfagor Arcidiavolo του Machiavelli3, όπως το εντόπισε ο 
Γ. Κεχαγιόγλου (2007, 8-13). Κατόπιν, θα διερευνηθεί κατά πόσον μεταμορφώνεται 
σε σχέση με την παραδοσιακή σάτιρα και ποιες τεχνικές αφήγησης απηχούν 
τη νεοτερική ιδεολογία. Στην ουσία θα εξεταστεί το κατά πόσον πλησιάζει 
ελευθεριάζοντα κείμενα του 18ου αιώνα, που στηλιτεύουν το κοινωνικό, 
θρησκευτικό και πολιτισμικό κατεστημένο της φαναριώτικης αστικής τάξης. 

Η μακιαβελική novella παρουσιάζεται ως ανάγνωση παλιών φλωρεντινών 
«πραγμάτων» (Res Historiae Florentinae). Ένας άγιος κάνει τους κριτές του Κάτω 
Κόσμου να αναρωτιούνται για τη γυναίκα ως αιτία του Κακού. Με μυθολογικές 
αναφορές από τη χριστιανική κόλαση, ο Μακιαβέλι περνά στην εικόνα ενός 
αρχαιόπρεπου Άδη με κριτές τον Μίνωα και τον Ραδάμανθυ, αλλά κυρίαρχο τον 
1 Νίκος Μαυρέλος: Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Ελληνικής 

Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τελευταία μονογραφία: Μαυρέλος 2014.
2  Πρόκειται για τη μοναδική ως τώρα έκδοση του κειμένου από το χειρόγραφο, αν και χρειάζεται 

επανεξέταση η μεταγραφή: Ρωσσέτης Κωνσταντίνος, Η κομψή ιστορία. Το κατ’ Ευμενείαν και 
Σαπφιάδην ή και κατάσκοπος των του κόσμου πραγμάτων, την επωνυμίαν είληχθε, στον τόμο: 
Brad-Chisacof 2003, 37-105. Οι παραπομπές εδώ, με αριθμό σελίδας/-ων μόνο εντός του 
κειμένου. Στο εισαγωγικό σημείωμα η μελετήτρια παρατηρεί ότι το κείμενο συνυπάρχει στο 
χειρόγραφο μαζί με «άλλες τρεις σύντομες πρόζες, αλλά γραμμένες σε αρχαΐζουσα ελληνική: 
Το κατά Ακόντιον και Κυδιππήν ερώτων διήγημα, την Επιστολή πρεσβευτική υπέρ φίλου προς 
εταίρας και Εταίρα και νέος υπό δένδρω συνεωχηθήτην αλλήλοις» [μετάφραση δική μου] (Brad-
Chisacof 2003, ΧΙΙ). Τα τρία αυτά αφηγήματα δυστυχώς παραμένουν (όσο ξέρω) ανέκδοτα 
ακόμα, παρότι θα συνέβαλαν στην συμπλήρωση της εικόνας που έχουμε για την δραματική 
παραγωγή της εποχής στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες από την Papacostea-Danielopolu (1977), 
με εκείνη για την πεζογραφική-αφηγηματική. Το έργο μας χρονολογείται από τον Κεχαγιόγλου 
στο τέλος 18ου με αρχές 19ου αιώνα (Κεχαγιόγλου 2001, 877).

3  Η ελληνική μετάφραση που θα χρησιμοποιήσουμε είναι «Ο αρχιδιάβολος Μπελφαγκόρ ή η 
ιστορία του δαίμονα που παντρεύτηκε», στον τόμο Machiavelli (χ.χ.), 275-285. Οι παραπομπές, 
με αριθμό σελίδας/-ων μόνο εντός του κειμένου.
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Πλούτωνα. Αναρωτιούνται αν είναι αλήθεια ότι φταίει η γυναίκα και ρίχνουν 
κλήρο για το ποιος θα πάει στον κόσμο να ανακαλύψει την αλήθεια. Ο κλήρος 
πέφτει στον Μπελφαγκόρ, που πάει στη Φλωρεντία. Ως Ροδερίκος παντρεύεται 
μία κοπέλα και βαθμιαία μετατρέπεται σε άνθρωπο με πάθη, την ερωτεύεται 
και χάνει την περιουσία του, αφού προικίζει τις αδελφές και τους αδελφούς 
της. Καταδιώκεται από πιστωτές, ξεφεύγει και πάει στο σπίτι του Τζιανματέο, 
έξυπνου χωριάτη που τον σώζει, επειδή του τάζει πλούτη. Στηλιτεύοντας τη 
δεισιδαιμονία, ο συγγραφέας βάζει τον Ροδερίγο να δηλώνει πως θα μπει σε 
μια κοπέλα και θα την κάνει δαιμονισμένη, ώστε να φανεί ο σωτήρας της και να 
βγάλει λεφτά. Η ιστορία με την κόρη του Αμβρόσιου αναδεικνύει την αφέλεια 
των ανθρώπων. Το δεύτερο επεισόδιο γιατρειάς με την κόρη του Καρόλου κάνει 
πλούσιο τον χωριάτη, ενώ το τρίτο με την κόρη του Λουδοβίκου της Γαλλίας 
αναδεικνύει το πρόβλημα του χωριάτη που δεν μπορούσε να αποφύγει τη φήμη 
του, ούτε φαντάστηκε ότι θα τον εκδικούνταν ο διάβολος. Ωστόσο, σκαρφίζεται 
κάτι διαβολικό. Χρησιμοποιεί τον φόβο του διαβόλου για τη γυναίκα και τους 
πιστωτές και τον αναγκάζει να βγει από την κοπέλα και να επιστρέψει στην 
κόλαση. 

Στο Ευμενεία και Σαπφιάδης η αρχή «των πραγμάτων» του κόσμου 
περιγράφεται σαν παράδεισος, αλλά με όρους φυσικής ιστορίας ή βιολογίας, 
παραπέμποντας στον Διαφωτισμό, όχι στον Μακιαβέλι. Κατόπιν, ο Ρωσσέτης 
κάνει γενική αναφορά σε θεούς μετριάζοντας το θέμα. Αντί για τον μακιαβελικό 
Κάτω Κόσμο (με υποχθόνιους θεούς) έχουμε βουλή ουράνιων θεών (39). Θέμα 
του συμβουλίου είναι ποιος κρίνεται ικανότερος να κυβερνά (άντρες ή γυναίκες), 
κάτι που στο ιταλικό δεν υπάρχει. Διατυπώνονται επιχειρήματα από θεούς (όχι 
από διαβόλους) για την καταλληλότητα εκάστου φύλου (39). 

H διαμάχη του Άρη (υπέρ ανδρών) με τον Έρωτα (υπέρ γυναικών) και 
το αρχαιοελληνικό στοιχείο (συμβούλιο θεών), αλλάζει εντελώς σε σχέση 
με το ιταλικό, δίνοντας ταυτόχρονα λογοτεχνική προέκταση ως προς τον 
συμβολισμό, αφού αυτά ακριβώς τονίζουν και την αντίστιξη των δύο βασικών 
στοιχείων (επικό και λυρικό) της παλιάς εκτενούς αφήγησης (μυθιστορίας), 
με αντιπροσώπους τους δύο θεούς (40-46). Η αρμονία των δύο πλευρών 
(αρσενικής και θηλυκής) αντιπροσωπεύεται από την Ειμαρμένη, που θυμίζει τη 
Δικαιοσύνη, αφού δεν μπορεί να αποφασίσει να δώσει την εξουσία μόνο στη 
μία. Η προβολή της ισότητας, έστω μόνο στην αρχή, αποτελεί άλλη μία διαφορά 
με το ιταλικό, αφού εκεί πουθενά δεν δίνεται δίκιο στη γυναίκα. Η Ειμαρμένη 
εδώ δίνει εξουσία και στις δύο φύσεις (40), κατά τα δόγματα του Διαφωτισμού. 
Το αρσενικό μέρος αντιπροσωπεύει το «κράτος του λογικού» με δύο πόλους: 
α) φρόνηση για δικαιοσύνη και β) ανδρεία για ευταξία και κοσμιότητα. Το 
θηλυκό αντιπροσωπεύει το «κράτος της αγάπης» ή «βασίλειον του Έρωτος» 
με κυβερνήτη την Ειμαρμένη και καθοριστικούς παράγοντες την τυχαιότητα ή 
τη συνάντηση – δηλαδή στον αντίποδα («κατά διάμετρον αντικείμενος») του 
αρσενικού –, αφού είναι ο «πόλος των παθών» όπου κυριαρχεί «η σκοτία» (41) 
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με μόνο φως τα πάθη (42). Εδώ αρχίζει να κλίνει η ζυγαριά υπέρ των ανδρών. Στο 
θηλυκό μέρος ασφάλεια υπάρχει μόνο με οδηγό την «επιμέλεια», τη λογική (42). 

Το παραπάνω σκηνικό μετατρέπεται βαθμιαία σε χριστιανικό, όταν 
χρησιμοποιείται η κοινή παράδοση αρχαιότητας και χριστιανισμού για την εις 
Άδου Κάθοδον. Ενώ στην αρχαιότητα ήταν πολύ συνηθισμένες οι επισκέψεις 
στον Άδη, η επιλογή να παρουσιάσει τον ήρωα Ηνία να πηγαίνει στην Ινδία 
για να κατεβαίνει στον Κάτω Κόσμο, θυμίζει τα απόκρυφα Ευαγγέλια4 και την 
κάθοδο του Χριστού. Παράλληλα όμως, η περιήγηση με τα «αξιοθαύμαστα 
πράγματα» (43) θυμίζει αρχαία και βυζαντινά μυθιστορήματα με περιπέτειες 
και περιπλανήσεις στην Ανατολή (ή στη δυτική παράδοση τα mirabilia), ενώ η 
ταυτόχρονη αναφορά στο μαγικό φυτό με τον πολύτιμο κλάδο, ως κλειδί για την 
είσοδο, ενδεχομένως υπαινίσσεται το αριστοτελικό Περί θαυμασίων ακουσμάτων, 
όπου έχουμε αναφορά σε φυτό από τον ποταμό Φάση, που χρησιμοποιείται 
για ερωτικούς σκοπούς. Παρόλη τη διαφορά στη χρήση, αν συνδέσουμε τον 
σκοτεινό Άδη με το θηλυκό στοιχείο η ομοιότητα γίνεται εμφανής. Στο κείμενό 
μας οι δυσκολίες με τις γυναίκες (πάθη και τρυφή) αντιμετωπίζονται επίσης με 
τη χρήση του φυτού (42). Το δυναμωτικό φάρμακο της Ινδίας βοηθάει να μπει 
«εις τα κεκλεισμένα μέρη» του Άδη, στο σκότος των παθών και της γυναικείας 
φύσης ως κακοτράχαλων και δύσβατων τόπων (43). Η σωρεία συμβόλων 
αναδεικνύει την πάλη των «δύο φύσεων του ανθρωπίνου γένους», που επέβαλε 
η Ειμαρμένη: ο χείμαρρος δακρύων, οι καταρράκτες της αυστηρότητας και της 
καταφρονήσεως από τη μία και ο καταρράκτης της τεχνικής κατασκευής από 
την άλλη, η κοιλάδα της τρυφής και η λίμνη των απολαύσεων, οι σκόπελοι των 
ενάρετων και των λογικών, όπου φύεται η γνώση, η επίθεση του μυστικού και η 
περιοχή της επιβουλής. Το γεφύρωμα των αντιθέτων πετυχαίνεται με τον γάμο 
ως «σύνδεσμο», αλλά τα πάθη είναι αυτά που οδηγούν τους άνδρες στον Άδη και 
κλαίνε. Πρόκειται για πυκνό σε συμβολισμούς μέρος με ποικιλία διακειμένων, 
αρχαίων και χριστιανικών-μεσαιωνικών (43-44). Γενικότερα, η παγανιστική και 
συνάμα χριστιανική αυτή ανάμνηση κλίνει προς το πρώτο όταν στο τέλος του 
κόσμου τοποθετεί την κοιλάδα της τρυφής, κάτι που θυμίζει τον Παράδεισο, 
αλλά με τολμηρή αναφορά στην ερωτική πλευρά της ζωής, αναδεικνύοντας την 
τολμηρή υπόθεση του έργου που παραπέμπει στην ελευθεριάζουσα παραγωγή 
του 18ου αιώνα. Η σωρεία ανεξακρίβωτων διακειμένων, καθιστά το κείμενο 
ενδιαφέρον και φυσικά το απομακρύνει κατά πολύ από το φερόμενο «πρότυπό» 
του, με το οποίο οι ομοιότητες είναι λιγότερες από αυτό που νομίζουμε αρχικά.5 
Ταυτόχρονα, η μεταφορά του συμβουλίου από τον ουρανό στον κάτω κόσμο 
4  Το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους (42-46) το όνομα Ηνίας, εκτός από τα ηνία/χαλινάρια, 

θυμίζει τη συνάντηση του Χριστού (στον παράδεισο) με τον Ηλία (Απόκρυφο Νικοδήμου, κεφ. 
20). Επίσης οι διαχωρισμοί αρσενικό-θηλυκό, νους-πάθη κλπ. θυμίζουν απόκρυφα, όπως του 
Φιλίππου. Χρειάζεται, εντούτοις, μεγαλύτερη διερεύνηση και συγκριτική εξέταση την οποία δεν 
θα επιχειρήσουμε εδώ.

5  Μήπως θα πρέπει να μιλήσουμε για σχέση μόνο ενός μικρού μέρους της υπόθεσης ως «πρότυπο», 
ενώ για το υπόλοιπο της υπόθεσης, αλλά κυρίως για τις τεχνικές και την ειδολογική ταυτότητα 
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(συμβούλιο αρχόντων Άδη: 44 κ.εξ.) δείχνει συμβολικά τη μετακίνηση από το 
υψηλό στο χαμηλό θέμα, ύφος, γλώσσα και είδος, όπως οι δύο πόλοι αρσενικό/
θηλυκό. 

Στην τρίτη ενότητα του πρώτου μέρους (Κάθοδος στον Άδη: 44-46) 
έχουμε επανεμφάνιση ομοιοτήτων με το ιταλικό, το συμβούλιο αρχόντων 
στον Άδη με κριτές τους Ραδάμανθυ και Μίνωα (στην προαναφερθείσα 
έκδοση μεταγράφονται Μινάς και Ραδάμανθιος, ενώ στο χφ. είναι Μίνως και 
Ραδάμανθος6) υπό την εξουσία του Πλούτωνα. Ο λόγος του τελευταίου υπάρχει 
και στο ιταλικό, αν και εδώ προστίθεται μεγάλο κομμάτι, ενώ το υπόλοιπο είναι 
σχεδόν κατά λέξη μετάφραση, με λίγες προσθήκες σε λεπτομέρειες. Επίσης, ο 
Ρωσσέτης βάζει τον Πλούτωνα να έχει τον τελικό λόγο στην κλήρωση, ενώ 
στο ιταλικό αποφασίζουν όλοι. Επιπλέον, στο ελληνικό δεν αναφέρεται ότι 
πριν γίνει αρχιδιάβολος ήταν αρχάγγελος. Στο ιταλικό ζητά αναφορά για τα 
βάρη του γάμου, ενώ στο ελληνικό μιλά για τις καταστροφές από γυναίκες, 
εστιάζοντας περισσότερο στο φύλο και όχι στον θεσμό. Τα χρήματα που παίρνει 
ο Βεελφεγώρ δεν είναι από τον Άδη αλλά από τους προεστούς, δίνοντας καθαρά 
αντιεξουσιαστική χροιά, ως σάτιρα της κοινωνικής δομής και της κατανομής 
πλούτου. Η ποικιλία, τέλος, των ονομάτων για τα πνεύματα (δαιμόνια, ζώδια, 
πνεύματα, δαίμονες) αναδεικνύει άλλη μία διαφορά από το «πρότυπό» του.

Όπως στην αρχή πρόσθεσε πολλά ο Ρωσσέτης, έτσι και μετά την έξοδο 
του Βεελφεγώρ από τον Άδη εισάγει νέο επεισόδιο (46) με τον φιλόσοφο 
Διογένη ως «γηραιό φιλόσοφο» παραπέμποντας στον Διογένη Κυνικό και όχι 
στον Λαέρτιο. Το μοτίβο της αποστολής πιττακίων από τον Άδη στον πάνω 
κόσμο είναι γνωστό από την παράδοση, όπως π.χ. στον Απόκοπο. 

Η πόλη όπου πηγαίνει είναι η Κωνσταντινούπολη. Σημαντική διαφορά με 
το ιταλικό στο σημείο αυτό είναι πως δεν γίνεται λόγος για τοκογλυφία που θα 
του αύξανε το κεφάλαιο, αλλά χρησιμοποιούνται όροι οικονομίας της αγοράς, 
αφού είμαστε στον 18ο αιώνα. Μιλάει για φτήνια που υπάρχει στην Πόλη, στα 
υλικά αγαθά και στις υπηρεσίες που προσφέρονται («αναγκαία του βίου»: 47). 
Τα τοπωνύμια καταγωγής του είναι ανάλογα με το ιταλικό: Πάστρα (=Βασόρα) 
και Τζίνα (Κίνα). 

Οι διαφορές με το ιταλικό ως το σημείο αυτό είναι βέβαια πολλές και 
επόμενο ήταν να υπάρχουν, εφόσον έχουμε μεγαλύτερης έκτασης αφήγηση. Η 
σημασία τους μπορεί, εντούτοις, να θεωρηθεί πολύ μεγαλύτερη αν καταλάβουμε 
ότι αναδεικνύουν και την ιδεολογία της νεοτερικότητας, προχωρημένης σε σχέση 
με την εποχή του Μακιαβέλι. Έτσι, π.χ. έχουμε την αναφορά στη Διαμάχη Αρχαίων 
Νεοτέρων και την υιοθέτηση μιας μέσης θέσεως για τη γνώση ως συσσώρευση 
επιστημονικών δεδομένων από τους «Παλαιούς» αλλά και τους «Νεωτέρους» 
(47). Η πολύ καυστικότερη επιθετική σάτιρα για τη σαθρότητα της αριστοκρατίας 

να ψάξουμε αλλού; Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για περισσότερα του ενός “πρότυπα” ή 
καλύτερα έργα με τα οποία διαλέγεται.

6  Για την πληροφορία αυτή της σωστής γραφής του χειρογράφου ευχαριστώ θερμά τον Γ. 
Κεχαγιόγλου.
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είναι απότοκο του ριζοσπαστικού Διαφωτισμού, με στόχο τη δουλοπρέπεια των 
αρχόντων που κάνουν όλο «τζιριμονίες»7 (47), ενώ τα ανατολικά αυστηρά έθιμα 
ανατρέπονται εντελώς όταν πρόκειται για τα χρήματα και έτσι του «κάμνουν τη 
γνώμη» (48). Η επίθεση στη σαθρή αριστοκρατία και την εξουσία που αυτή ασκεί 
είναι ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς, πέρα (και πάνω ενδεχομένως) από το 
φαινομενικά πορνογραφικό (για μερικούς) αφήγημα. Επομένως, βρίσκεται (μαζί 
με το Σαγανάκι της τρέλας) πιο κοντά στο πορνογραφικό αφήγημα (χωρίς ωστόσο 
να ταυτίζεται με αυτό) σε σχέση με τον Ανώνυμο του 17898 ή τα διηγήματα του 
Καρατζά και του Ρήγα, τα οποία δεν έχουν ούτε τον επιθετικό σατιρικό χαρακτήρα 
του Ανωνύμου, ενώ είναι και πολύ λιγότερο τολμηρά στις περιγραφές ερωτικών 
πράξεων. Οι όψεις της νεοτερικότητας, ωστόσο, είναι πολύ περισσότερες και είναι 
γεγονός ότι όλα τα προαναφερθέντα κείμενα τείνουν (περισσότερο ή λιγότερο) 
προς την πλευρά του ριζοσπαστικού Διαφωτισμού, που τροφοδοτεί την καθαυτό 
νεοτερική ιδεολογία9.

Το σημαντικότερο νέο στοιχείο, στην αρχή της κυρίως ιστορίας ήδη, 
είναι η στροφή προς την ευρωπαϊκή ελευθεριάζουσα παραγωγή, που εδώ 
φαίνεται αρχικά από το πρόσθετο στοιχείο ότι μυήθηκε «εις συμπόσια συνεχή 
και διαφόρους ηδονάς και τρυφάς» (47 και 50-51). Η στροφή διακρίνεται 
και από άλλες λεπτομέρειες (που διαφοροποιούν περαιτέρω το κείμενό 
μας), όπως το ότι δεν ήθελαν μόνο οι «λεύτερες» να τον παντρευτούν, αλλά 
και οι παντρεμένες «να χωρισθόσιν από τους άνδρας των δια να συζευχθόσι 
με τον Σαπφιάδην» (48), ή ότι περιγράφει τη σωρεία προξενιών με στόχο την 
περιουσία. Οι γριές προξενήτρες οργανώνουν την παρουσίαση της υποψήφιας, 
με τη διαφορά ότι η έμφαση στον καλλωπισμό αποτελεί θα λέγαμε πραγματικά 
αναλυτικότατο «εγκώμιο του καλλωπισμού», με εκτενέστατη αναφορά στα 
«μίγματα χνουδιαστικά, αλοιφές, φτιασίδια, νερά, βαφές, κοκκινάδια και άλλα 
παρόμοια» (48). Ο κατάλογος πλουτίζεται με επαγγέλματα σχετικά με τον 
καλλωπισμό: λουτροί10, ράπται, τουλμπενιζίδες, χρυσοχόοι κλπ. Παρόλο που 
έχουμε παρόμοιες περιγραφές για τον καλλωπισμό των γυναικών στο Βυζάντιο, 
τα οποία ίσως ξέρει ο συγγραφέας, όπως π.χ. τη λεπτομερέστατη περιγραφή για 
το βάψιμο των βλεφάρων και των ματιών11 και άλλα, τα οποία έκαναν με άκρα 
μυστικότητα12, αλλά δεν είχαμε πολλές τέτοιες περιγραφές σε μυθοπλαστικό 
7 Η λέξη αυτή απαντάται συχνά και στο Σχολείον των Ντελικάτων Εραστών του Ρήγα.
8  Παρόλο που το γκροτέσκο στοιχείο και η αχρονία ή ατοπία δεν θα λέγαμε ότι συμβαδίζει με 

το πορνογραφικό αφήγημα, κάποιοι μελετητές θεωρούν ότι πολύ συχνά υπάρχει σχέση του 
φανταστικού με αυτά τα αφηγήματα. Βλ. σχετικά Hunt 1996, 37-39.

9 Israel 2006, 889.
10  Εδώ δίνεται ως επάγγελμα, ενώ ο Κεχαγιόγλου στο γλωσσάρι (Κεχαγιόγλου 2001, 1391) 

το λήμμα «λουτρός» ή «λουτρόν» αφορά μόνο στην τοποθεσία, λουτρό ή χαμάμ, ενώ τον 
επαγγελματία τον λέει λουτράρη. Ωστόσο, εδώ δεν είναι ο διευθυντής του χαμάμ ή το ίδιο το 
κτίριο, αλλά ο κατ’ οίκον λουτράρης, που περιποιείται τις γυναίκες στο σπίτι όπως ο κομμωτής, 
ή ο/η αισθητικός του σήμερα.

11 (Κουκουλές 1951, 377).
12 (Κουκουλές 1951, 385).
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αφήγημα με αισθητικές αξιώσεις13 και μάλιστα δημοσιευμένο, όπως το δικό μας, 
το οποίο καθιστά τον αναγνώστη συμμέτοχο στο άνοιγμα του εσωτερικού χώρου 
του σπιτιού στους πολλούς, στο «μεϊδάνι». Εν ολίγοις, η εκτενέστατη περιγραφή 
της ηρωίδας όταν περιμένει τον εραστή (παρακάτω στο κείμενο), έχει άλλη 
απόβλεψη, η οποία σχετίζεται με τη νεοτερική αντίληψη για την τέχνη και το 
ρόλο της, αλλά και το άνοιγμα της ίδιας της ιδιωτικής ζωής προς τα έξω. Έτσι, θα 
καταλάβουμε πως ό,τι γράφει ο Μπωντλαίρ μισόν αιώνα αργότερα (Εγκώμιο του 
μακιγιάζ) είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Η ιδεολογία της νεοτερικότητας δίνει 
έμφαση στην περιγραφή του εφήμερου, του φαίνεσθαι, του καθημερινού και 
του τεχνητού. Το ρήμα «αποσκεπάζω» αναδεικνύει την έννοια του φενακισμού 
από τον στολισμό, που γίνεται σχεδόν επιστήμη, για να εξαπατηθεί ο ήρωας. 
Ενώ στο ιταλικό αναφέρονται λίγα για τις υποψήφιες, εδώ έχουμε στρατιές 
καλλωπισμένων κορασίων (48). 

Στην τρίτη ενότητα του δεύτερου μέρους, ο Σαπφιάδης παντρεύεται 
την Ευμενεία (49) που παρουσιάζεται ευγενής, ωραία και συνεσταλμένη, 
«γραμματισμένη» και κορίτσι «γεμάτο από τας τέχνας και επιστήμας οπού 
εστόλιζαν τα κορίτσια εκείνου του καιρού». Ο πρώτος υπαινιγμός για τον 
χαρακτήρα της φαίνεται από την αινιγματική φράση «δια το πολύ κρύψιμον όπου 
έκαμνε εις τον εαυτό της, χωρίς να ευγάλει ποτέ από την εδικήν της κατοικίαν» 
(49). Η εικόνα της συνεσταλμένης που φυλάγεται θα κάνει ακόμα πιο έντονη 
την αντίθεση με την εικόνα εκείνης που θα απατήσει με καλά οργανωμένο 
σχέδιο τον άντρα της και θα δώσει την εικόνα πόρνης. 

Μία ακόμα διαφορά με το ιταλικό είναι ότι εκεί δίνεται έμφαση στη 
μετατροπή του διαβόλου σε άνθρωπο που του «καλαρέσουν οι τιμές» (277), ενώ 
στο ελληνικό ο διάβολος παρουσιάζεται αρχικά ως θύμα (50-51: «εδυνάστευε 
τον εαυτόν του, και υπόφερνε κάθε λογής ατοπήματα»), αν και κατόπιν, όπως 
και στο ιταλικό, ο αφηγητής μας πληροφορεί ότι «άρχισε να χαίρεται εις το 
μεγαλοπρεπές,... να ηδύνεται εις τας τρυφάς... να ορέγεται και να επιθυμεί 
τους επαίνους...» (51). Στο ιταλικό γίνεται ο γάμος με ξεκάθαρη την εκδήλωση 
της αλαζονείας της Onesta, ενώ στο ελληνικό όλα γίνονται με κλιμάκωση 
πολύ επιμελημένη, ίσως επειδή πρόκειται για εκτενέστερη αφήγηση, η οποία 
επιτείνεται και από ό,τι μεσολαβεί ανάμεσα στον αρραβώνα και τον γάμο. Η 
περιγραφή των δώρων που έκανε ο γαμπρός στην οικογένεια υποδεικνύει 
πως ο ιερός αυτός δεσμός, όπως τονίζεται στην αρχή του έργου (στοιχείο που 
δεν υπάρχει στο ιταλικό), έχει καταλήξει σε αγοραπωλησία. Επιπλέον, ενώ 
τονίζεται ότι ο Ροδερίγος ήταν ερωτευμένος, ο Ρωσσέτης χρησιμοποιεί το ρήμα 
«ηλκύσθη», που αφορά σε αίσθημα περισσότερο σαρκικό. Κατόπιν αναφέρεται 
στον γάμο με ακόμα έναν κατάλογο από δώρα και υλικές προετοιμασίες. Η 
13  Χρειάζεται, ωστόσο, πολλή μελέτη και σύγκριση με παλαιότερα κείμενα, βυζαντινά και 

υστεροβυζαντινά, για να μπορεί κανείς να διατυπώσει ασφαλή συμπεράσματα. Ειδικότερα, 
το ογκώδες πολύτομο έργο του Κουκουλέ Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός, αποτελεί αρκετά 
χρήσιμο εργαλείο για τον μελετητή. Ευχαριστώ την Σ. Σταυρακοπούλου για τη γόνιμη συζήτηση 
που είχαμε επί του θέματος.
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έμφαση στην υλική πλευρά και η παντελής έλλειψη αναφοράς σε συναισθήματα, 
επεισόδια του γάμου, διαλόγους κλπ., ενισχύουν την πραγματικά εξαιρετική 
προβολή της ιδεολογίας της νεοτερικότητας που επιμένει στο εφήμερο, στην 
υλική πλευρά της ζωής, στις λεπτομέρειες και την ιδιωτική ζωή, μα όχι στο ηθικό 
και το άυλο. Εξάλλου, η πανουργία της πεθεράς και της νύφης θα αναδείξουν 
την ανωτερότητά τους στην πονηριά και από τον ίδιο τον αρχιδιάβολο, όπως ο 
Μουσταφάς στον Ανώνυμο του 1789. Ο Σαπφιάδης προσφέρει πολύτιμα πετράδια, 
ακριβά προικιά, τραπέζια πλουσιοπάροχα κλπ., δίνοντας ξανά έμφαση στην 
εξαγορά, την υλική πλευρά της ζωής όχι στην αγάπη. Ενώ ο Μακιαβέλι επιλέγει 
να μην περιγράψει τα δώρα («αφήνω στην άκρη τα μεγάλα έξοδα που έκανε για 
να την ευχαριστήσει»: 278) και περιορίζεται σε αόριστη αναφορά σε μόδες, ο 
Ρωσσέτης εκμεταλλεύεται αυτές τις λεπτομέρειες, για να καταστήσει πιο έντονη 
τη σάτιρα. Η δυσκολία του ήρωα να δεχτεί τα κακά της ζωής διαφοροποιεί προς 
το παρόν το κείμενό μας, αν και κατόπιν παρατηρεί ο αφηγητής ότι «άρχισε να 
χαίρεται εις το μεγαλοπρεπές, μεγαλόδωρον και ευγενές των επιχειρημάτων 
του, να ηδύνεται εις τας τρυφάς και δόξες...», όπως ο Ροδερίγος (277-278). 

Κατόπιν, το κείμενό μας ξεφεύγει εντελώς από το «πρότυπό» του, στο θέμα, 
τη μορφή, τις τεχνικές και την ειδολογική ταυτότητα (πολύς διάλογος, ενώ στο 
ιταλικό καθόλου). Μόνο στη σελίδα 61 επανέρχονται ελάχιστα από τα δεδομένα 
του ιταλικού: παντρεύει τις αδελφές και παίρνει στη δούλεψή του τους αδελφούς, 
που μετά τους στέλνει σε Ανατολή και Δύση (70), ενώ ο ίδιος ανοίγει εμπορικές 
επιχειρήσεις με Ινδία (70) και Ρωσία (75). Ακόμα και το τέλος είναι διαφορετικό, 
αφού στο ελληνικό προσποιείται ότι πεθαίνει ενώ στο ιταλικό βγαίνει από τη 
δαιμονισμένη κοπέλα και φεύγει. Θα λέγαμε ότι ο Ρωσσέτης παίρνει την αρχική 
ιδέα και φτιάχνει νέο έργο με άλλη κοσμοθεωρία, που απέχει πολύ στην υπόθεση, 
το είδος, τις τεχνικές, τη δομή, τη ρητορική, το ύφος, το φιλοσοφικό υπόβαθρο 
και την κοσμοθεωρία ή ιδεολογία που προβάλλει στον αναγνώστη, αλλά και την 
αντιμετώπιση του τελευταίου, τον οποίο εντάσσει στο παιχνίδι ξεκάθαρα, σχεδόν 
ως ηδονοβλεψία, μαζί με τους ήρωες που βλέπουν την Ευμενεία (σύζυγος, μάνα, 
υπηρέτες και αφηγητής). Η ενεργή συμμετοχή του αναγνώστη επιτυγχάνεται με 
την υιοθέτηση πολλών οπτικών γωνιών ηρώων ή με απόκρυψη πληροφοριών.

Θα λέγαμε, εν ολίγοις, ότι το ελληνικό κείμενο δεν αποτελεί καν διασκευή 
του ιταλικού, απλά παίρνει την αρχική ιδέα και φτιάχνει ένα έργο που απέχει 
παρασάγγας όχι μόνο στην υπόθεση, δηλαδή το λιγότερο που σχετίζεται με την 
πραγματική λογοτεχνική παραγωγή, αλλά με το είδος, τις τεχνικές, τη δομή, τη 
ρητορική και το ύφος, το φιλοσοφικό υπόβαθρο και την κοσμοθεωρία ή ιδεολογία 
που προβάλλει στον αναγνώστη, αλλά και με την αντιμετώπιση του τελευταίου, 
τον οποίο εντάσσει στο παιχνίδι με τρόπο πολύ ξεκάθαρο, σχεδόν ως ηδονοβλεψία, 
μαζί με τους ήρωες που βλέπουν την Ευμενεία (σύζυγος, μάνα, υπηρέτες και ο ίδιος 
ο αφηγητής), κάτι που πετυχαίνει με το παιχνίδι που επιχειρεί με την υιοθέτηση 
οπτικών γωνιών ηρώων ή με απόκρυψη πληροφοριών από τον αναγνώστη. Θα 
λέγαμε λοιπόν ότι η παραδοσιακή μέθοδος της συγκριτικής γραμματολογίας/
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φιλολογίας με τον εντοπισμό των εμφανών πηγών ή προτύπων και την κυρίως 
θεματική σύγκριση (μοτίβα, υπόθεση και λιγότερο ιδεολογία που απεικονίζεται) 
στην περίπτωσή μας αποδεικνύεται ανεπαρκέστατη να αναδείξει τον κυκεώνα 
διακειμενικών σχέσεων ή απλών αναλογιών με άλλα κείμενα, όπως αποδείξαμε 
ότι ισχύει και στην περίπτωση του Ανώνυμου του 178914, αλλά σίγουρα ισχύει και 
για άλλα έργα, αν κάποιος εξετάσει λεπτομερώς και με εξαιρετικά ευρύ υπόβαθρο 
τόσο στην δυτική όσο και στην ανατολική λογοτεχνική γραμματειακή παράδοση.15 

Η επιλογή της προβολής αυτής της διαλογικής σχέσης μπορεί να οφείλεται 
στο γεγονός ότι ο Μακιαβέλι ήταν γνωστός, τόσο για τις θεωρίες τους περί 
διακυβέρνησης (που αποτελούν και σχόλιο ταυτόχρονα στον στόχο της σάτιράς 
του, δηλαδή στην εικόνα της κοινωνίας των αριστοκρατών) όσο και για το διήγημα 
αυτό που ήταν διαδεδομένο στην Ευρώπη, αλλά αναπαρήγαγε και έναν γνωστό 
από το Μεσαίωνα μύθο του διαβόλου που παίρνει γυναίκα.16 Οι διαφορές όμως 
του δικού μας κειμένου από το αποκαλούμενο “πρότυπο” είναι τόσες πολλές επί 
της ουσίας ώστε θα μπορούσαμε απλά να πούμε ότι τον ενέπνευσε να γράψει ένα 
εντελώς διαφορετικό από όλες τις απόψεις έργο, διατηρώντας κάποια στοιχεία 
της υπόθεσης και σίγουρα τον εξωκειμενικό στόχο της σάτιρας, την εξουσία. 

Επιστρέφοντας στο κείμενο, θα λέγαμε ότι σημαντικότερες είναι οι 
διαφορές από το ιταλικό στην έκταση, τη γλώσσα, τη δομή, την ειδολογική 
ταυτότητα, τις τεχνικές αφήγησης και τη ρητορική ή το ύφος, στη διαφαινόμενη 
ιδεολογία και τους στόχους της σάτιρας. Θα περιγράψουμε συνοπτικά τα 
χαρακτηριστικά που αποτελούν συνάμα καινοτομίες (σε πρώιμη φάση) του 
νεοελληνικού δημιουργικού πεζού λόγου:

α) Η έκταση του κειμένου στο χειρόγραφο είναι 85 σελίδες, ενώ στη 
μεταγραφή της Brad 65. Αν δούμε το στοιχείο αυτό ως ένα από τα βασικά για τη 
διάκριση των ειδών του λογοτεχνικού πεζού λόγου, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 
διήγημα, όπως του Μακιαβέλι. Είναι συνθετότερο και με δομή περίπλοκη, ώστε 
μπορούμε να το τοποθετήσουμε ανάμεσα στη νουβέλα και το μυθιστόρημα, 

14 Μαυρέλος 2014.
15  Η συντηρητική προσέγγιση σίγουρα αναδεικνύει μόνο την πολύ εύκολη στον εντοπισμό της 

«επιφάνειας» του κειμένου, παραγνωρίζοντας ότι οι αλλαγές π.χ. επί του προτύπου είναι τόσο 
μεγάλες, που το πιο σημαντικό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε τον τρόπο με τον οποίο 
το κείμενό μας επικοινωνεί ή διαλέγεται με άλλα κείμενα, τα οποία δεν αναφέρει, άλλοτε γιατί 
δεν είναι αποδεκτά (κοινωνικά, αισθητικά, ιδεολογικά κλπ.), και άλλοτε γιατί είναι ευρύτερα 
γνωστά και δε χρειάζεται να τα μνημονεύσουν, όπως για παράδειγμα η δυτικοευρωπαϊκή 
ελευθεριάζουσα παραγωγή στην περίπτωσή μας ή οι στόχοι της σάτιρας που απεικονίζονται για 
την εν λόγω κοινωνία.

16  Βλ. Hoenselaars 1998, 106-121. Για τη διάδοση και την προέλευση του μύθου βλ. σσ.106-107, 
όπου μάλιστα αναδεικνύεται το γεγονός ότι η χρήση του κοινού μύθου από διαφορετικούς 
συγγραφείς καθιστά την αναζήτηση της αυθεντικότητας του έργου από τον ένα ή τον άλλο 
συγγραφέα μάλλον μάταιο εγχείρημα, αφού είναι διαφορετική η φύση του κάθε έργου. Εκεί 
αναδεικνύεται ότι για παράδειγμα στην αγγλική βερσιόν η υπόθεση είναι η ίδια στη βάση της 
(όχι όπως η δική μας που γράφεται δύο αιώνες μετά), μα αλλάζουν τα ονόματα, το σκηνικό και 
κυρίως οι πολιτικοί στόχοι της σάτιρας, όπως είναι φυσικό. 
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τηρουμένων φυσικά των αναλογιών, λόγω του πρώιμου της εποχής, ειδικά 
στην ελληνόφωνη παραγωγή του 18ου αιώνα, όταν τα μεγάλα μυθοπλαστικά 
πρωτότυπα συνθέματα είναι λίγα. 

β) Η γλώσσα είναι πολύ λαϊκή σε αρκετά σημεία, κυρίως όπου έχουμε ευθύ, 
πλάγιο, ή περίεργα παρατιθέμενο λόγο, με έντονη προφορικότητα. Πρόκειται για 
τύπο αστικής δημώδους μεικτής με τουρκικές, ιταλικές κλπ. λέξεις, η ίδια σχεδόν 
με εκείνη του Σχολείου ντελικάτων εραστών, του Ανώνυμου του 1789, αλλά κυρίως 
με εκείνη στο Σαγανάκι της τρέλας (πολλές τουρκικές λέξεις), που χρειάζεται 
περαιτέρω μελέτη17. Παράλληλα πρέπει να διαχωριστούν τα λάθη των συγγραφέων 
με εκείνα των αντιγραφέων των χειρογράφων, αφού η σωρεία λαθών ενδεχομένως 
να είναι του αντιγραφέα. Για αυτά, όπως και για τις αντιρρήσεις στη μοναδική (και 
γι’ αυτό πολύ χρήσιμη) δημοσιευμένη μεταγραφή, δεν θα αναφερθώ.

Το σημαντικό στο κείμενο, περισσότερο από κάθε άλλο από τα 
προαναφερθέντα (ακόμα και τον Ανώνυμο 1789), είναι ότι ο Ρωσσέτης 
χρησιμοποιεί (με το στόμα της Ευμενείας) εξαιρετικά τολμηρό λεξιλόγιο με 
λέξεις και φράσεις σε ευθύ ή πλάγιο λόγο, παραπέμποντας στη δική της φωνή 
και οπτική. Αναφέρονται χαρακτηριστικά μερικές πολύ τολμηρές, όχι μόνο για 
την εποχή, φράσεις και λέξεις όπως: «πεζεβέγγιδες» (56-57), «κακής πουτάνας 
υιέ» (57), «ρουφιάνος» (66,78), «κέρατα τρεις πήχες» (66), «πορνοστάσιον» (77), 
«πουτανοσκλάβες» (78), «πουτάνες» (80), «λυσσιασμένας όπου καββαλικεύουν 
κάθε ημέραν τους δούλους σου» (78, 97), «ευγάνεις τα μάτια σου με τες πουτάνες» 
(78), «γυρεύουν να καββαλικεύσουν τα σκυλιά του δρόμου [οι σκλάβες]» (80), 
«εσύ όπου είσαι μητέρα μου είσαι τέτοια σκύλα» (93), «γαυριασμένη σκλάβα» 
(96), «αυτούς τους δύο έχεις δια ογλάνιά σου και ευγάνεις τα μάτια σου με 
αυτούς» (98), «να έχουν με τες δούλες τες επιθυμίες τους» (98), «εκαββαλίκευε 
την σκλάβαν» (98), «με τα μάτια τους εγκαστρώνουν τας γυναίκας» (98), 
«πουτανλίκια» (98), «η πορνεία της κυράς» (104) κλπ.. 

γ) Η ειδολογική ταυτότητα αφορά σε εκτενή μυθοπλαστική αφήγηση 
(νουβέλα ή μυθιστόρημα), αλλά με δυσαναλογία (σε κάποια μέρη) ανάμεσα 
στην απεικόνιση πράξεων (καθαρά αφηγηματικό μέρος) και το ρηματικό μέρος, 
την απεικόνιση ευθέως ή πλάγιου λόγου. Πρόκειται περίπου για 33 σελίδες 
με πλάγιο, ευθύ ή πλαγιασμένο λόγο18, αλλά και γραπτό (παρατιθέμενη ή 
αφηγημένη επιστολή 74, 75, 103), ή σκέψεις (μη ρηματικό μέρος). Επιπλέον, η 
σάτιρα και η παρωδία ως κομμάτι της ειδολογικής ταυτότητας συνυφαίνονται 
με τη μυθιστορηματική αφήγηση.

17  Χρήσιμη είναι και η πρόσφατη συμβολή του Mackridge, που συμπληρώνει το γλωσσάρι του 
Κεχαγιόγλου και εκείνο της Brad για το Σαγανάκι της τρέλας (Mackridge, 2015).

18  Η χρήση αυτού του όρου αφορά σε διάφορες κατηγορίες που έχουν ενταχθεί υπό τον όρο 
ελεύθερος πλάγιος λόγος στα Ελληνικά (βλ. ενδεικτικά Παρίσης 2007, 615), αλλά στη διεθνή 
βιβλιογραφία οι όροι είναι πολλοί (βλ. ενδεικτικά Prince 1987, 34). Χρειάζεται λοιπόν μια 
προσεκτικότερη και εκτενής ανάλυση των τεχνικών του κειμένου μας για να βγουν ασφαλέστερα 
συμπεράσματα, κάτι που δεν θα επιχειρήσουμε στην παρούσα ανακοίνωση.
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δ) Η δομή της ιστορίας έχει ως εξής: 

Προϊστορία 39-46 (στο χφ. 1-12): α) Συμβούλιο θεών (39-42), β) 
Περιπλάνηση του Ηνία (42-44) και γ) Κάθοδός του στον Άδη και 
επεισόδιο με Διογένη (44-45).
Αρχή της κυρίως ιστορίας 46-51 (στο χφ. 12-17): α) Προξενιά και 
ετοιμασίες των κοριτσιών της Πόλης ως σχόλιο για την κοινωνία 
(46-49), β) Αρραβώνας (49-50), γ) γάμος και δώρα (50-51).
Η πρώτη καλή περίοδος του έγγαμου βίου 51-70 (στο χφ.18-42). 
Εγκυμοσύνη και ειδύλλιο με τον εραστή 70-72 (στο χφ. 42-45). 
Η ιστορία μοιχείας, το “τολμηρό” μέρος 72-105 (στο χφ. 46-86). 

Το ειδύλλιο ως το πιο σημαντικό σημείο στην υπόθεση τοποθετείται 
ακριβώς στη μέση του έργου, με βασικό τέχνασμα μια επιστολή που θα δώσει 
επίσημα και διατυπωμένα με λόγια την έναρξη του ειδυλλίου. Οι περίπου 2 
σελίδες όπου παρουσιάζεται το θέμα στο χειρόγραφο (44-45) περιβάλλονται 
από 31 σελίδες χειρογράφου πριν και ακριβώς 31 μετά. Αν και θα ήταν 
παρακινδυνευμένο να μιλήσουμε με απόλυτη σιγουριά για πρόθεση, δεν είναι 
ίσως τυχαία αυτή η δομή ως τελικό αποτέλεσμα, το οποίο και εδώ περιγράφουμε 
με βάση τα δεδομένα. 

ε) Ως προς τις αφηγηματικές τεχνικές, πέραν των προαναφερθέντων, 
υιοθετούνται κάποιες που δεν είναι εξελιγμένες, όπως στον 19ο αιώνα, αλλά 
αποτελούν αξιόλογους πειραματισμούς. Είναι δύσκολο σε μια ανακοίνωση να 
περιγραφεί το εύρος τους και γι’ αυτό θα περιοριστούμε σε χαρακτηριστικό 
παράδειγμα, το εξαιρετικά ενδιαφέρον παιχνίδι με την οπτική γωνία της ηρωίδας 
(88). Ο αφηγητής αφήνει την παντογνωσία και μας αναφέρει την ύπαρξη ενός 
ανθρώπου που παρακολουθεί το ζευγάρι και νομίζουμε ότι θα προδοθούν. Η 
απόκρυψη της λεπτομέρειας για το πρόσωπο με την υιοθέτηση της οπτικής 
γωνίας της ηρωίδας (σαν να ήταν κι ο αφηγητής στο μπουντουάρ), εντείνει την 
αγωνία της, αλλά και του αναγνώστη, που θα εκπλαγεί όταν αργότερα (91) 
καταλάβει ότι ο υπηρέτης πήγε να κόψει φρούτα και δεν τους είδε. Ωστόσο, 
ο εκνευρισμός από τη δήθεν αποκάλυψη θα καταστήσει το περιστατικό την 
αρχή του τέλους για την Ευμενεία, που θα εκτεθεί ζητώντας την τιμωρία του. 
Παράλληλα, εδώ (91) αλλά και πριν, ο αφηγητής παρουσιάζει ως κατ’ εξοχήν 
ηδονοβλεψία τη μάνα της (91), που δεν την αποκαλύπτει, αφού, όπως λέει η 
κόρη της, τα έκανε κι εκείνη και άρα έβλεπε όχι τόσο από ηθικό ενδιαφέρον, 
αλλά επειδή ίσως το απολάμβανε και η ίδια (αφού βλέπει «πολλά καλά»: 92). 
Την πραγματική αποκάλυψη της μοιχείας θα κάνει με μη αναμενόμενο τρόπο 
η γυναίκα του εραστή, αιφνιδιάζοντας τον αναγνώστη και κλείνοντας το έργο.

Ακόμα σημαντικότερη είναι η προαναφερθείσα ευρεία χρήση όχι μόνο του 
ευθέως, αλλά και του πλάγιου (ή πλαγιασμένου) λόγου και η ευθεία αναπαραγωγή 
σκέψεων. Αυτό μάλλον δεν προέρχεται τόσο από εκλεπτυσμένη και ενσυνείδητη 
χρήση νεοτερικών τεχνικών, αλλά από την έντονη προφορικότητα του κειμένου, 
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που τις καθιστά προδρομικές μορφές τεχνικών του 19ου αιώνα. Αυτά, φυσικά, δεν 
υπάρχουν στο μακιαβελικό κείμενο, ούτε και το εντελώς νεοτερικό στοιχείο (σε 
τεχνικές και ιδεολογία) της δημοσιοποίησης της ιδιωτικής ζωής, διαδεδομένο 
ευρέως τον 18ο αιώνα.

στ) Ο Ρωσσέτης ξεκινά σε υψηλό σχετικά ύφος στο πρώτο μέρος, 
πριν την έναρξη της κυρίως ιστορίας, ενώ στις σκηνές με την Ευμενεία και 
τον Σαπφιάδη ή τον εραστή, το λεξιλόγιο και το ύφος γίνονται λαϊκότερα ή 
αγοραία. Ανάλογες σκηνές με τολμηρούς διαλόγους έχουμε στο Σαγανάκι της 
τρέλας. Ωστόσο, η μεγάλη έκταση του κειμένου και η σφοδρότητα του λεκτικού 
ξεπερνά τα προαναφερθέντα έργα και μπορεί να συγκριθεί με λιβέλους, όπως 
του Παμπλέκη. Ταυτόχρονα όμως, ως προς τη λειτουργία, τις τεχνικές ή τους 
εξωκειμενικούς στόχους, δεν έχει την αμεσότητα και τη μονοσήμαντη φύση του 
λιβέλου. Το ύφος κυμαίνεται ανάλογα με το επεισόδιο, αν και πάντα σε δημώδη 
αστική γλώσσα με αρχαΐζοντα στοιχεία, ενώ ποτέ δεν έχουμε καθαρά «υψηλό» 
ύφος ή εγκιβωτισμένα «σοβαρά»/επικοινωνιακά είδη, όπως στα Φιλοθέου 
Πάρεργα. Εκτός από τις σκηνές με την Ευμενεία, το υπόλοιπο, υφολογικά και 
λεκτικά, δεν διαφέρει πολύ από το Σχολείο ντελικάτων εραστών. Πέραν αυτών 
των παρατηρήσεων χρειάζεται ξεχωριστή συγκριτική μελέτη όλων των κειμένων 
για να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα. 

ζ) Ως προς την ιδεολογία, η τολμηρότητα εκφράσεων και λέξεων αφορά 
κυρίως στον εκφερόμενο από την Ευμενεία λόγο, αντικατοπτρίζοντας με 
εύγλωττο τρόπο το ρόλο της γυναίκας. Θα λέγαμε ότι παρουσιάζεται να έχει 
τον ακριβώς αντίθετο ρόλο από αυτόν που όλοι σήμερα θεωρούν ότι είχε τότε, 
με χαρακτηριστικότερη την εικόνα της ως καπετάνιου στο καράβι του έρωτα 
(86), αλλά και γενικότερα στο σπίτι. Η εξουσία που έχει ακόμα και επί του 
αρχιδιαβόλου, αναδεικνύει τον βαθμό της κακίας που της προσάπτεται (57, 60), 
όπως ο ήρωας του Ανωνύμου του 1789, που επίσης εξουσιάζει τον Διάβολο. 

Γενικότερα όμως, θα λέγαμε πως εντοπίζουμε εδώ κυρίαρχο το βασικό 
χαρακτηριστικό της λογοτεχνίας του Διαφωτισμού, τη μετάβαση από το γενικό/
δημόσιο στο ειδικό/ιδιωτικό, μέσα στο σπίτι και μάλιστα στο μπουντουάρ, 
όπου οι ήρωες ζουν ιδιωτικές στιγμές. Μερικά παραδείγματα αρκούν για να 
φανεί η τολμηρότητα του κειμένου, αλλά και οι διαφορετικές τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται για την περιγραφή επίμαχων σκηνών: η σκηνή με τη θαμιστική 
αφήγηση και τολμηρές πράξεις (76), οι σκέψεις Σαπφιάδη για περιπτύξεις της 
γυναίκας του με τον εραστή (84-85), περιγραφή του πόθου της Ευμενείας και η 
ερωτική σκηνή (86-87), περιπτύξεις της Ευμενείας (96) κλπ.. 

Τελειώνοντας, θα παρατηρούσαμε πως η ιδιωτική ζωή γίνεται αντικείμενο 
ηδονοβλεπτικής τάσης, αφού ο αφηγητής μπαίνει στο μπουντουάρ τραβώντας 
τον «περδέ» (βλ. σσ. 90, 91) μαζί με τη μάνα της, τις δούλες και τον ίδιο τον 
Σαπφιάδη (μαζί με τον αναγνώστη), κάνοντας μια «μικρή τρύπα» (63). Ωστόσο, 
όπως στην ιστορία του κειμένου μας έτσι και σε άλλα, ο ιδιωτικός χώρος 
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δημοσιοποιείται μέσω της αφήγησης και είναι σαν να βγαίνει στο «μεϊδάνι» 
(99), στην αγορά, για να επακολουθήσει ο «θεατρισμός» (76, 86, 91)19, αντί να 
«αποσκεπαστεί» η παράνομη ιδιωτική δράση (75, 104). Ακυρώνονται δηλαδή 
τα ως τότε αντίθετα στα δίπολα «αποσκεπάζω» vs «θεατρίζω» και θάλαμος 
με «περδέ» (90) vs «μεϊδάνι», αλλά και η ειδολογική διαφορά του σφοδρού 
στο λεκτικό και την επιθετικότητά του λίβελο με τη λογοτεχνικότερη, πιο 
εκλεπτυσμένη, σάτιρα. 
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Η παρουσία των Ελλήνων στα Βαλκάνια κατά 
τον 18ο αι. μέσα από το αρχείο του Βενετού 

Βαΐλου της Κωνσταντινούπολης

Ρομίνα Ν. Τσακίρη*

Το 1265 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο τίτλος Βάιλος για τον Βενετό 
αντιπρόσωπο στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία υπήρχε εγκατεστημένος 
σημαντικός βενετικός πληθυσμός. Σταδιακά ο θεσμός ενσωμάτωσε τις 
αρμοδιότητες του πρεσβευτή και του προξένου. Τα καθήκοντα του Βαΐλου στην 
αρχή ήταν διοικητικά, διπλωματικά και εμπορικά˙ με την πάροδο των χρόνων 
αυτός απέκτησε επίσης δικαστική εξουσία, εκδικάζοντας υποθέσεις αστικού και 
ποινικού δικαίου, όχι μόνο ανάμεσα σε Βενετούς υπηκόους. 

Μετά την πτώση της Βενετίας το αρχείο του Βαΐλου υποβλήθηκε σε διάφορες 
περιπέτειες ανάλογα με τη διαμορφούμενη πολιτική κατάσταση. Αρχικά παραδόθηκε 
στον Αυστριακό πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη, αφού η περιοχή του Βένετο 
αποδόθηκε στους Αυστριακούς με τη συνθήκη του Καμποφόρμιο το 1797. Μετά τον 
θρίαμβο του Ναπολέοντα στο Αούστερλιτς παραδόθηκε στη γαλλική πρεσβεία στην 
Κωνσταντινούπολη, για να αποδοθεί το 1816, μετά την πτώση του Ναπολέοντα, 
εκ νέου στην Αυστριακή Αυτοκρατορία, στη δικαιοδοσία της οποίας θα υπαχθεί η 
Βενετία έως το 1861, δηλαδή έως την ανακήρυξη του Βασιλείου της Ιταλίας. 

Το αρχείο υπέστη ανακατατάξεις και καταστροφές κατά τη διάρκεια 
των αιώνων. Οι Βάιλοι, μπροστά στην απειλή κάθε βενετοτουρκικού πολέμου, 
εγκατέλειπαν την Κωνσταντινούπολη, καταστρέφοντας ή παίρνοντας μαζί τους 
τα πιο σημαντικά έγγραφα (πάντα κατά την προσωπική κρίση του εκάστοτε 
Βαΐλου), ενώ το υπόλοιπο αρχείο το εμπιστεύονταν στον Γάλλο πρεσβευτή. 
Πολλά από τα έγγραφα αυτά χάνονταν στον δρόμο της φυγής, ενώ συνήθως 
δεν επανατοποθετούνταν στο αρχείο του Βαΐλου στη Κωνσταντινούπολη, με την 
επιστροφή του σε αυτή, ή παρατοποθετούνταν. Όταν το αρχείο αποδόθηκε στο 
Κρατικό Αρχείο Βενετίας, αρκετά έγγραφα ήταν τοποθετημένα τυχαία, και μόλις 
πριν κάποια χρόνια οι αρχειονόμοι ανέλαβαν να το οργανώσουν, με την κατάρτιση 
αντίστοιχων καταλόγων, ώστε να αποδοθεί στο κοινό των ερευνητών.1

1

* Ρομίνα Ν. Τσακίρη: δρ. Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
μεταδιδακτορική ερευνήτρια Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου Κέρκυρας (2012-2015). Για τις 
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Στο αρχείο του Βαΐλου σώζονται έγγραφα από τον 16ο έως τις αρχές του 
19ου αιώνα. Στα έγγραφα συναντά κανείς ανθρώπους από τη Βενετία και τις 
κτήσεις της, από τα υπόλοιπα κράτη της Δυτικής Ευρώπης, από τα Βαλκάνια και 
από τη Ρωσία, εγκατεστημένους στην Κωνσταντινούπολη ή περαστικούς από 
αυτήν, οι οποίοι απευθύνονταν στον Βάιλο με συγκεκριμένα αιτήματα. 

Στο κείμενο αυτό θα αναφερθώ κυρίως σε Έλληνες από τις 
βενετοκρατούμενες ελληνικές περιοχές (πληθώρα αυτών προέρχεται από τα 
Ιόνια νησιά, μία από τις τελευταίες βενετικές κτήσεις στον ελληνικό χώρο 
τον 18ο αιώνα), οι οποίοι, ως Βενετοί υπήκοοι, κατέφευγαν στον Βάιλο για 
διευθέτηση ζητημάτων που τους απασχολούσαν, καθώς αυτός εκπροσωπούσε τη 
βενετική εξουσία στην Κωνσταντινούπολη. Μια σειρά συμφωνητικών (accordi /
patti), διαβατηρίων (passaporti), αιτήσεων (suppliche), δικαστικών εγγράφων, 
όπως προσφυγές (ricorsi) και αποφάσεις (sentenze), έγγραφα που αφορούν 
αγοραπωλησίες (acquisti/vendite), δάνεια (prestiti), διαιτησίες (arbitraggi) 
αλλά και διαθήκες (testamenti) έχουν σωθεί στο αρχείο του Βενετού Βαΐλου 
της Κωνσταντινούπολης και αναδεικνύουν ποικίλες πτυχές της δράσης των 
Ελλήνων στα Βαλκάνια και στη Ρωσία, στην Ιταλία, στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Περιόρισα την εξεταζόμενη περίοδο στον 18ο αιώνα, ώστε να δώσω 
μια, όσο γίνεται, πληρέστερη εικόνα του αρχειακού υλικού που αφορά τον 
βενετοκρατούμενο Έλληνισμό της περιόδου. Πιο συγκεκριμένα, εστίασα σε 
έγγραφα που έχουν ταξινομηθεί από τους αρχειονόμους στη σειρά Diversorum 
series I και II, τα οποία προέρχονται από την τελευταία περίοδο του βενετικού 
κράτους, και ειδικότερα από τα έτη 1720-1798. Τα περισσότερα, ωστόσο, από 
τα έγγραφα της σειράς χρονολογούνται στις δύο τελευταίες δεκαετίες της ζωής 
του βενετικού κράτους. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία πρώτη παρουσίαση του 
συγκεκριμένου αρχειακού υλικού˙ τα έγγραφα στα οποία επέλεξα να αναφερθώ 
είναι μόνο ενδεικτικά.2

Όπως διαπιστώνεται από την εξέταση του υλικού, πλοιοκτήτες και 
καπετάνιοι, έμποροι και μέλη συντροφιών, υπήκοοι Βενετοί, Ολλανδοί, Ισπανοί, 

δημοσιεύσεις της βλ. www.academia.edu.
1 Για το αξίωμα του Βενετού Βαΐλου, τις αρμοδιότητές του και το αρχείο του βλ. Coco – Manzonetto 

[1985]˙ O’Riordan 1995˙ η ίδια 2006˙ Schiavon 2006˙ Pedani 2013. 
2 Βλ. τον Κατάλογο για το αρχείο του Βαΐλου στο Κρατικό Αρχείο Βενετίας: L’Inventario 

dell’Archivio del Bailo a Costantinopoli (secc. XVI – inizio XIX), επιμ. Giustiniana Migliardi 
O’Riordan, Βενετία 2012: ειδικότερα 46-87 (στο εξής O’Riordan 2012). Τα έγγραφα σε κάθε 
θήκη (bustaείναι τοποθετημένα σε φακέλους (fascicoli), που αφορούν κάθε υπόθεση. Πρόκειται 
για λυτά έγγραφα, χωρίς αρίθμηση, πρωτότυπα και αντίγραφα, από τη γραμματεία του Βαΐλου 
αλλά και από τις γραμματείες άλλων αξιωματούχων και οργάνων του βενετικού κράτους. Η 
πλειονότητα των εγγράφων είναι στα ιταλικά, στα οποία μεταφράζονται και έγγραφα που 
έχουν κατατεθεί στη γραμματεία του Βαΐλου σε διαφορετική γλώσσα, συχνά στα ελληνικά ή 
στα τουρκικά, αλλά και σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα, προερχόμενα από τις γραμματείες 
άλλων πρεσβευτών ή προξένων που έδρευαν στην Κωνσταντινούπολη. Σε κάθε φάκελο μπορεί 
να περιέχονται ένα ή περισσότερα έγγραφα. Στην παρούσα μελέτη, για λόγους οικονομίας, θα 
γίνεται αναφορά μόνο στις ακραίες χρονολογίες σύνταξης ή επικύρωσης (και όχι εισαγωγής και 
καταγραφής στη βενετική γραμματεία) των εγγράφων.
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Γάλλοι, Ρώσοι, Πρώσοι, Τούρκοι δραστηριοποιούνταν την περίοδο αυτή στο 
Αιγαίο και στο Ιόνιο, στην Αδριατική, σε όλη τη Μεσόγειο: από τις ακτές της 
Ιβηρικής Χερσονήσου έως τη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική. Ανάμεσά τους 
ξεχωρίζουν αρκετοί Έλληνες που ανέπτυξαν ιδιαίτερη ναυτιλιακή, οικονομική 
και εμπορική δραστηριότητα στον χώρο των Βαλκανίων και της Μεσογείου 
κατά τον 18ο αιώνα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των αντίστοιχων τομέων.3 

Εμπορικά και πολεμικά πλοία (κέκιες, κορβέτες, μπριγκαντίνια ή 
βριγαντίνια, πολάκες, ταρτανέλλες, τραμπάκολα κ.ά.4) απαντούν κατ’επανάληψη 
στο αρχείο του Βαΐλου. Αρκετά από αυτά πλέουν με βενετική σημαία και έχουν 
κυβερνήτες και πλήρωμα Bενετούς υπηκόους από τη Βενετία και την υπόλοιπη 
Ιταλία, από τις Δαλματικές Ακτές, από τις βενετοκρατούμενες ελληνικές 
περιοχές.5 Αναφέρω μόνο τον Ιθακήσιο Νικόλαο Μαζαράκη, καπετάνιο το 1794 
της βενετικής πολάκας Madonna di Cattaro («Παναγία του Κάτταρο»).6 Οι 
Έλληνες καπετάνιοι, όμως, πλέουν και με άλλες σημαίες εκτός από εκείνη του 
Αγίου Μάρκου, όπως συμβαίνει με το βριγαντίνι Mad[[d]]onna di Perlingata) 
(«Παναγία των Περλιγκάτων») με καπετάνιο τον Στέλιο Κρασ(σ)ά, που πλέει με 
πρωσική σημαία το 1796.7 

Πλήθος διαβατηρίων εγγράφων, ελεύθερης κυκλοφορίας και ναυσιπλοΐας 
(passaporti, passavanti), άδειες πλεύσης (patenti) και πιστοποιήσεις υγειονομικού 
ελέγχου (fedi di sanità) καταγράφονται στα κατάστιχα της γραμματείας του 
Βαΐλου, με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τη ναυτιλιακή και οικονομική ιστορία. 
Τα έγγραφα αυτά χορηγούνταν για τη μεταφορά ταξιδιωτών, πλοίων, εμπορικών 
φορτίων και περιουσιακών στοιχείων˙ εξασφάλιζαν την ελεύθερη διακίνηση 
3 Για την αξιόλογη ναυτιλιακή και εμπορική δραστηριότητα των Ελλήνων κατά τους νεότερους 

χρόνους και τους λόγους της ανάπτυξής της  βλ. ενδεικτικά μόνο Παπαδόπουλος 1972˙ Πλουμίδης 
1974˙ Aσδραχάς 1979˙ ο ίδιος 1982˙ ο ίδιος 2003˙ Κρεμμυδάς 1985 και 1986˙ Λεονταρίτης 
1987˙ Βλασσόπουλος 1995˙ Παγκράτης 2013˙ Χαρλαύτη – Παπακωνσταντίνου 2013. Πρβλ. 
τη βάση δεδομένων Αμφιτρίτη (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), αναλυτικά βλ. Παπακωνσταντίνου 2013. 
Επίσης Βλασσόπουλος 2001, 136-151, 153-179 (στους καταλόγους αυτούς έχει αποδελτιωθεί 
μεγάλος αριθμός πλοίων με Επτανήσιους πλοιάρχους και καπετάνιους που αναχώρησαν από τη 
Βενετία ή αφίχθησαν σε αυτή κατά την περίοδο 1704-1797). 

4 Στα έγγραφα απαντούν ως chechia, corvetta, brigantino, polacca, tartanella, trabacolo (στον ενικό 
αριθμό), με παραλλαγές. Για τα είδη των πλοίων της περίοδου βλ. Δελής 2013.

5 O’Riordan 2012, 46-87 και 88-136 (Ευρετήριο ονομάτων). Στον Κατάλογο αυτό έχω εντοπίσει 
πολλά λάθη στην απόδοση των ελληνικών ονομάτων καθώς και άλλων λέξεων. Συνιστάται 
στον ερευνητή του συγκεκριμένου αρχείου να κάνει την αντιπαραβολή με τα έγγραφα. Στην 
πλειονότητά τους τα ελληνικά ονόματα απαντούν στα έγγραφα με λατινικούς χαρακτήρες. Η 
απόδοσή τους στα ελληνικά στη μελέτη αυτή έγινε με βάση τη βιβλιογραφία και τον εντοπισμό 
συγκεκριμένων οικογενειών ή προσώπων στα βενετοκρατούμενα Επτάνησα αλλά και με βάση 
τις υπογραφές των ιδίων στα ελληνικά ή την καταγραφή τους σε ελληνικά έγγραφα της σειράς. 
Όπου δεν είναι δυνατή η ασφαλής απόδοση του ονόματος, αυτό καταγράφεται όπως απαντά 
στο έγγραφο ή στις πιθανές εκδοχές του.

6 Archivio di Stato di Venezia (στο εξής A.S.Ve.), Bailo a Costantinopoli, b. 358, φάκ. αρ. 699, λυτά 
έγγραφα (Κωνσταντινούπολη, 28 Δεκεμβρίου 1793 - 24 Δεκεμβρίου 1795). 

7 A.S.Ve., Bailo a Costantinopoli, b. 358, φάκ. αρ. 720, λυτά έγγραφα (Κωνσταντινούπολη, 23 - 28 
Ιανουαρίου 1796).
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αγαθών και την ασφαλή μετακίνηση από το ένα κράτος στο άλλο, επιτρέποντας 
τη διέλευση από αυτά, και ήταν απαραίτητα, εξόχως σε καιρούς πολέμου.

Πολύτιμες πληροφορίες δίνουν οι καταγραφές των πλοίων (τύπος και 
όνομα του σκάφους) και των πληρωμάτων τους, με την καταγωγή τους, τον 
βαθμό μέσα στο πλοίο, το φορτίο και το δρομολόγιο (ruoli di equipaggio). Έλληνες 
καπετάνιοι και πλήρωμα, προερχόμενοι κυρίως από τα Ιόνια, μετέφεραν φορτία 
προς και από τα Ιόνια νησιά, το νησί του Αγίου Πέτρου της Σαρδηνίας (Tacche 
Bianche), την Τεργέστη, τη Γένοβα, το Λιβόρνο, την Ισπανία, το Λονδίνο, την 
Οδησσό, την Ταγκανρόκ, τη Θεσσαλονίκη, τη Σμύρνη, την Αλεξάνδρεια. 

Τα πλοία αυτά έφεραν ονόματα επηρεασμένα από τη χριστιανική πίστη, τους 
τόπους από τους οποίους προέρχονταν και τους τόπους στους οποίους ταξίδευαν, 
τον τότε γνωστό κόσμο, αλλά και ονόματα χωρίς κάποιον ιδιαίτερο συμβολισμό. 
Αναφέρω μόνο ενδεικτικά τα πλοία Madonna dell’Egito («Παναγία της Αιγύπτου»), 
Santa Chiara («Αγία Κλάρα»), San Michele Archangelo («Αρχάγγελος Μιχαήλ»), 
La Madonna del Buon Consiglio («Η Παναγία της Καλής Συμβουλής»), La città 
di Smirne («Η πόλη της Σμύρνης»), La Corriera di Smirne («Ο ταχυδρόμος της 
Σμύρνης»), L’Americano («Ο Αμερικανός»), La Fenice («Ο Φοίνικας»), Il Falcone 
(«Το Γεράκι»), Il �or di Maggio («Το λουλούδι του Μαΐου»). 8

Κάποια από τα ονόματα των πλοίων έχουν εμφανείς επιρροές από τους 
τόπους των Ελλήνων πλοιοκτητών και καπετάνιων˙ ανάμεσά τους η πολάκα 
Madonna di Caligata («Παναγία των Καλ(λ)ιγάτων») με καπετάνιο στις αρχές 
του 1796 τον Ανδρέα Καλ(λ)ιγά.9 Προφανώς το πλοίο έλαβε το όνομά του από 
το χωριό Καλ(λ)ιγάτα, στο οποίο εντοπίζεται η οικογένεια Καλ(λ)ιγά.10 Θυμίζω 
επίσης το βριγαντίνι Mad[[d]]onna di Perligata («Παναγία των Περλιγκάτων»), 
που εμπορεύεται το 1796 με καπετάνιο τον Στέλιο Κρασ(σ)ά.11 Και στην 
περίπτωση αυτή ο πλοιοκτήτης ονομάζει το πλοίο από τον οικισμό Περλιγκάτα 

8 O’Riordan 2012, 88-136. Πρβλ. 46-87. Τα ονόματα των πλοίων, σε όσα έγγραφα, εξέτασα 
αναφέρονται με την ιταλική τους ονομασία.

9 A.S.Ve., Bailo a Costantinopoli, b. 358, φάκ. αρ. 727, λυτά έγγραφα (Κωνσταντινούπολη, 8 
Ιανουαρίου 1795 β.έ).

10 Πρόκειται για χωριό που βρίσκεται στη νοτιοδυτική Κεφαλονιά, νότια του χωριού 
Κουρκουμελάτα. Ανήκει στον δήμο Λειβαθούς και απέχει 10 χλμ. από το Αργοστόλι, βλ. www.
wikimapia.org el/Καλιγάτα. Πολλά από τα χωριά της Κεφαλονιάς πήραν το όνομά τους από 
τους πρώτους οικιστές, Μηλιαράκης 1890, 94. Αρκετά από τα τοπωνύμια επιβιώνουν και 
σήμερα, Ζαπάντη 1999, 184-194 (Καλιγάτα: 188). Όσον αφορά τις οικογένειες της Κεφαλονιάς, 
μέλη των οποίων εντοπίζονται στο αρχείο του Βαΐλου και αναφέρονται στην παρούσα μελέτη, 
όπως Καλ(λ)ιγά, Πανά, Φωκά, Ιγγλέση, Κουντούρη, Βαλσαμάκη, Βανδώρου, αναφέρω πως 
έχουν καταγραφεί από την έρευνα ως σημαντικές ναυτικές οικογένειες του 18ου αιώνα, 
Βλασσόπουλος 2008, 25˙ Χαρλαύτη 2013c, 360-362. Στην πλειονότητά τους αυτές εντοπίζονται 
στο νησί ήδη τον 16ο αι., βλ. Ζαπάντη 1999, 148-179 (Πίνακας οικογενειών Κεφαλονιάς, 1500-
1571). Ειδικότερα: 150: Βαλσαμάκης και Βαντώρος/Βανδώρος 152, 155: Γκλέσης ή Ιγκλέσης/
Ιγγλέσης 156: Καλλιγάς160: Κουντούρης169: Πανάς 177: Φουκάς/Φωκάς. 

11 A.S.Ve., Bailo a Costantinopoli, b. 358, φάκ. αρ. 720, λυτά έγγραφα (Κωνσταντινούπολη, 23 - 28 
Ιανουαρίου 1796).
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της Κεφαλονιάς, πιθανότατα τόπο της καταγωγής του.12 Είναι χαρακτηριστικό 
πως την ίδια περίοδο απαντούν περισσότερα πλοία με το όνομα «Παναγία των 
Καλιγάτων» και «Παναγία των Περλιγκάτων».13 

Ξεχωρίζουν γενικότερα τα ονόματα πλοίων που λαμβάνουν το όνομά τους 
από χωριά και οικισμούς της Κεφαλονιάς, με τα οποία συνδέονταν σημαντικές 
οικογένειες του τόπου. Στις βενετικές πηγές του 18ου αιώνα εντοπίζονται πολλά 
τέτοια καράβια, όπως η ταρτανέλλα Madonna di Curcumelata e San Nicolò 
(«Παναγία των Κουρκουμελάτων και Άγιος Νικόλαος»), που καταγράφεται το 
1728 με πλοίαρχο τον Κεφαλονίτη Θεόδωρο Κατσαΐτη,14 και η πολάκα Madonna 
di Caligata e San Nicolò di Condurata («Παναγία των Καλιγάτων και Άγιος 
Νικόλαος των Κουντουράτων»), που καταγράφεται το 1795 με πλοιοκτήτη τον 
Κεφαλονίτη Παναγή Κουντούρη και πλοίαρχο τον Γεράσιμο Ορφανό.15 

Αρκετά από τα καράβια, όπως διαπιστώνεται, λαμβάνουν το όνομά τους 
από τον Άγιο Νικόλαο, προστάτη των ναυτικών, αλλά και από τους τοπικούς 
αγίους των Ιονίων νήσων. Αναφέρω το καράβι San Nicolò e San Gierosimo 
(«Άγιος Νικόλαος και Άγιος Γεράσιμος»), που απαντά το 1796 με καπετάνιο 
τον Kεφαλονίτη Ανδρέα Πανά και πλοιοκτήτη τον Δημήτριο Πανά.16 Είναι 

12 Τα Περλιγκάτα αποτελούσαν συνοικία του Ληξουρίου: http://reed.dur.ac.uk: Durham University 
Probate Records: pre-1858 original wills and inventories (1851-1857). Εκεί καταλογογραφείται 
(DPRI/1/1855/B9: 29 Μαΐου 1855) διαθήκη της Mary Bowes Bassian – Smithson, συζύγου 
του Θεόδωρου Τυπάλδου Bassian από το Ληξούρι, από τη συνοικία των Περλιγκάτων. Για την 
οικογένεια Περλιγγή βλ. Ζαπάντη 1999, 170. 

13 Αναφέρω χαρακτηριστικά την πολακέτα Madonna di Perlingata (σε συνημμένο αναφέρεται και 
ως ταρτανέλλα), που πλέει υπό βενετική σημαία, με καπετάνιο τον Ανδρέα Μαζαράκη και ρότα 
για το Ναύπλιο το 1795, A.S.Ve., Bailo a Costantinopoli, b. 358, φάκ. αρ. 694, λυτά έγγραφα 
(Κωνσταντινούπολη, 25 Νοεμβρίου 1795). Η οικογένεια Μαζαράκη εντοπίζεται στο νησί τον 
16ο αι. ως έποικος από το Ναύπλιο, Ζαπάντη 1999, 163. Βλ. επίσης τη Μadonna di Calligata e 
San Gierasimo («Παναγία των Καλ(λ)ιγάτων και Άγιος Γεράσιμος»), που καταγράφεται το 1792 
με πλοιοκτήτη και πλοίαρχο τον Ανδρέα Καλ(λ)ιγά, Βλασσόπουλος 2008, 145, αρ. 233. Για τα 
ονόματα των κεφαλονίτικων πλοίων την περίοδο αυτή βλ. Βλασσόπουλος 2001, 136-179˙ ο 
ίδιος 2008, 26-27˙ βλ. επίσης τις καταγραφές των πλοίων στον Κατάλογο που παραθέτει: 33-
161 και 175-178. Για τα πλοία από τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά βλ. 163-172. Επίσης Χαρλαύτη 2013, 
64˙ η ίδια 2013c, 367-369. Για την ασφαλή ταύτιση των προσώπων και των πλοίων χρειάζεται 
περαιτέρω έρευνα των πληρωμάτων, των φορτίων και των δρομολογίων.

14 Βλασσόπουλος 2001, 154-155, αρ. 38. Oι αναφορές μου εδώ είναι μόνο ενδεικτικές. Αναλυτικά 
βλ. στο ίδιο, 136-179˙ ο ίδιος 2008, 33-161. Πρβλ. τη σημείωση 13 εδώ. Οι οικογένειες 
Κατσαΐτη/Κατζαΐτη και Κουρκουμέλη εντοπίζονται στο νησί τον 16ο αιώνα στην περιοχή της 
Λειβαθούς, βλ. Ζαπάντη 1999, αντίστοιχα 158 και 160. Στην περιοχή αυτή εντοπίζεται και το 
χωριό Κουρκουμελάτα: 188˙ βλ. και τη σημείωση 10 εδώ. Ακόμη: https://greece.terrabook.com/
Kefalonia/el/page/Kourkoumelata. Από τα χωριά της περιοχής της Λειβαθούς, όπως τα Καλ(λ)
ιγάτα και τα Κουρκουμελάτα, προέρχονται οι περισσότερες ναυτικές οικογένειες, Χαρλαύτη 
2013d, 439-440.

15 Βλασσόπουλος 2001, 178-179, αρ. 501. Βλ. και τη σημείωση 13 εδώ. Για τον Παναγή Κουντούρη 
βλ. και Χαρλαύτη 2013c, 364. Το χωριό Κουντουράτα ανήκει στην επαρχία της Λειβαθούς, βλ. 
https://greece.terrabook.com/Kefalonia/el/page/Kountourata. Πρβλ. τις σημειώσεις 10 και 14 εδώ.

16 A.S.Ve., Bailo a Costantinopoli, b. 358, φάκ. αρ. 711, λυτά έγγραφα (Κωνσταντινούπολη, 6 
Σεπτεμβρίου 1785 - 25 Ιουλίου 1796).
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εμφανής στην ονοματοδοσία του καραβιού η επιρροή από τον Άγιο Γεράσιμο 
της Κεφαλονιάς.17 

Η έρευνα έχει σημειώσει την τάση από τις αρχές του 19ου αιώνα να δίνονται 
στα καράβια ονόματα αρχαίων θεών ή ηρώων της ελληνικής μυθολογίας,18 
κάτι που διαπιστώνεται και στα τέλη του 18ου αιώνα. Αναφέρω ενδεικτικά τα 
ονόματα των βενετικών πλοίων L’ Alcibiade («Ο Αλκιβιάδης») και La Medea («Η 
Μήδεια»), που πλέουν με βενετική σημαία στα μέσα της δεκαετίας του 1790.19 
Ο Eλληνισμός, λοιπόν, ταξιδεύει μαζί με τα καράβια αυτά, όχι μόνο ως έμψυχο 
υλικό αλλά και ως γλώσσα, ως πολιτισμός, ως ιδέα.20 

Αξιοσημείωτα είναι και τα έγγραφα που αφορούν αγοραπωλησίες πλοίων 
ή εξαρτημάτων τους. Αρκετοί από τους Έλληνες των Ιονίων νήσων, ιδιοκτήτες 
πλοιαρίων, ευρισκόμενοι στην Κωνσταντινούπολη, πουλούν τα πλοιάρια αυτά ή 
εξαρτήματά τους, συχνά σε συντοπίτες τους.21 

Στο αρχείο απαντά, ακόμη, πλήθος καταγγελιών για κλοπές φορτίων 
πλοίων και λιποβαρή φορτία. Ανάλογη είναι το 1797 η καταγγελία του Τούρκου 
capigibagi (capici başi στα τουρκικά) Seid Osman εναντίον του καπετάνιου 
Γιώργου Micali, που πλέει με βενετική σημαία, πως, αν και πλήρωσε για φορτίο 
δημητριακών στη Θεσσαλονίκη, αυτό δεν έφτασε ολόκληρο στον προορισμό 
του. Ο καπετάνιος ισχυρίζεται πως αναγκάστηκε, εξαιτίας τρικυμίας, να ρίξει 
μέρος στη θάλασσα, κάτι που δήλωσε στις τουρκικές αρχές όταν αγκυροβόλησε 
στην Τένεδο. 22

Πολύ ενδιαφέροντα είναι, επίσης, τα έγγραφα που αφορούν καταστροφές 
φορτίων και εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αναφέρω ενδεικτικά 
την καταστροφή φορτίου μαλλιού από φωτιά το 1796 στη βενετική πολάκα Il 
Falcone («Το Γεράκι»).23 Εξίσου σημαντικά είναι και τα αποδεικτικά έγγραφα για 
τη διεκδίκηση αποζημιώσεων αγαθών και εμπορευμάτων έπειτα από ναυάγια και 
ναυτικά δυστυχήματα˙ πρόκειται για τις λεγόμενες prove di fortuna. Αναφέρω 
χαρακτηριστικά την prova di fortuna το 1796 του Ανδρέα Βανδώρου, του 
κυβερνήτη (comandante) του βριγαντινιού San Spiridion e con Beata Veneranda 
(«Άγιος Σπυρίδωνας με την Παναγία»), που πλέει με βενετική σημαία. Το πλοίο, 
στο ταξίδι του από την Civitavecchia προς την Κωνσταντινούπολη, έχοντας 
17 Στα ονόματα των καραβιών το όνομα του αγίου απαντά σπανιότερα αναλογικά με άλλα 

ονόματα, βλ. επίσης Βλασσόπουλος 2008, 26˙ Χαρλαύτη 2013c, 368.
18 Hadziossif 1993˙ Παπακωνσταντίνου 2013, 125.
19 Βλ. αντίστοιχα A.S.Ve., Bailo a Costantinopoli, b. 357 ΙΙ, φάκ. αρ. 674, λυτά έγγραφα 

(Κωνσταντινούπολη, 14 και 17 Αυγούστου 1795) και A.S.Ve., Bailo a Costantinopoli, b. 361, 
φάκ. αρ. 877, λυτά έγγραφα (Κωνσταντινούπολη, 7 - 18 Δεκεμβρίου 1796).

20 Χαρλαύτη 2013c, 404-405.
21 O’Riordan 2012, 46 - 87˙ Mαυροειδή 1992, 147-148. 
22 A.S.Ve., Bailo a Costantinopoli, b. 361, φάκ. αρ. 1001, λυτά έγγραφα, ανάμεσά τους και τουρκικό 

(Κωνσταντινούπολη, 26 Ιουνίου 1797). Ίσως πρόκειται για μέλος της οικογένειας Μιχάλη, βλ. 
Ζαπάντη 1999, 165.

23 A.S.Ve., Bailo a Costantinopoli, b. 359, φάκ. αρ. 754, λυτά έγγραφα (Κωνσταντινούπολη, 16 
Απριλίου - 15 Μαΐου 1796).
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συναντήσει τρικυμίες (avendo incontrato borasche in mare), υπέστη ζημιές. O 
καπετάνιος ζητά αποζημίωση για το φορτίο από πορσελάνες που καταστράφηκε.24 
Οι ασφάλειες κάλυπταν όχι μόνο τα ατυχήματα θαλάσσης (φωτιές, προσαράξεις 
και ζημιές) αλλά και τις λεηλασίες κουρσάρων και πειρατών.25

Σημαντικές πληροφορίες παρέχουν και τα έγγραφα εκείνα που αφορούν 
ναυτικά ατυχήματα, στην εξέταση των οποίων εμπλεκόταν το γραφείο των 
ναυτικών ασφαλίσεων της Τεργέστης (Camera di Assicurazione di Trieste). 
Ανάμεσά τους εντόπισα έγγραφο του γραφείου που ζητά το 1797 τη σύλληψη του 
Κεφαλονίτη Παναγή Ιγγλέση (Panagin Glesi), καπετάνιου του βριγαντινιού San 
Michele Archangelo («Αρχάγγελος Μιχαήλ»), με πρωσική σημαία, για παράβαση 
και απάτη. O καπετάνιος και το πλήρωμά του απογύμνωσαν το καράβι από τα 
πανιά και τα υπόλοιπα εξαρτήματά του, τα οποία μετέφεραν στην Κεφαλονιά 
με άλλο πλεούμενο. Στη συνέχεια, τσάκισαν το πλοίο και το παρουσίασαν ως 
ναυτικό ατύχημα, έχοντας συμφωνήσει να μοιράσουν τα εξαρτήματα και να 
καρπωθούν την ασφάλεια.26 

Από την άλλη πλευρά, δεν λείπουν και οι καταγγελίες εναντίον του γραφείου 
της Τεργέστης. Αναφέρω χαρακτηριστικά την καταγγελία του καπετάνιου 
Αναστάσιου Κατσαΐτη από την Κεφαλονιά, το 1797, πως οι ασφαλιστές της 
Τεργέστης έθεταν εμπόδια για την πληρωμή της ασφάλειας για το πλεούμενό του 
που ναυάγησε. Καθώς ο ίδιος ενημερώθηκε από επιστολή γνωστού του που ζούσε 
στην Τεργέστη, καθιστά σαφές, με έγγραφο που καταθέτει στη γραμματεία του 
Βαΐλου, πως προτίθεται να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως στους ασφαλιστές με 
έγγραφα και βεβαιώσεις, ώστε να παύσει η αντιδικία που, όπως ισχυρίζεται, τού 
έστησαν άδικα. Καθώς όλα αυτά τα εμπόδια και οι εις βάρος του καθυστερήσεις 
τού επέφεραν ζημίες, ο ίδιος απαιτεί την ικανοποίηση όχι μόνο της ασφάλειας μα 
και όλων των εξόδων, προβλεπόμενων και έκτακτων, που προέκυψαν εξαιτίας της 
χρονοτριβής. Διατείνεται πως η προθεσμία των τεσσάρων μηνών που οι ασφαλιστές 
τού έδωσαν, για να προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία, δεν ήταν ικανοποιητική, 
καθώς εν μέσω χειμώνα τα ταξίδια ήταν δύσκολα, και πως χρειαζόταν να μεταβεί 
επιπλέον στον τόπο του ναυαγίου για να συλλέξει στοιχεία.27

Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι εκδικάσεις διαφορών ανάμεσα στους 
καπετάνιους και τα πληρώματα και οι συμβιβασμοί αυτών (compromessi). 
Αναφέρω ως παράδειγμα τον συμβιβασμό του Kεφαλονίτη καπετάνιου Αντώνιου 
Πανά με μέλη του πληρώματός του (marineri) το 1797. Οι αντίδικοι, θέλοντας 
να επιλύσουν τις διαφορές τους, όρισαν από έναν καπετάνιο και έναν γραμματέα 
(scrivano) που θα εξέταζαν την υπόθεση και θα κατέληγαν σε μία απόφαση, την 
24 A.S.Ve., Bailo a Costantinopoli, b. 359, φάκ. αρ. 804, λυτά έγγραφα (Κωνσταντινούπολη, 4 

Ιουλίου - 7 Σεπτεμβρίου 1796). Για τις prove di fortuna βλ. Zacché 1989˙ Pagratis 2006.
25 Βλασσόπουλος 2001, 65-66. Για την πειρατεία τον 18ο αιώνα βλ. στο ίδιο, 127-135˙ Χαρλαύτη 2013a.
26 A.S.Ve., Bailo a Costantinopoli, b. 362 I, φάκ. αρ. 1120, λυτά έγγραφα (Κωνσταντινούπολη, 20 

Νοεμβρίου - 9 Δεκεμβρίου 1797).
27 A.S.Ve., Bailo a Costantinopoli, b. 362 I, φάκ. αρ. 1125, λυτό έγγραφο (Κωνσταντινούπολη, 7 

Δεκεμβρίου 1797). Για την οικογένεια Κατσαΐτη βλ. τη σημείωση 14 εδώ.
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οποία υποσχέθηκαν να μην εφεσιβάλουν (28 Ιουνίου 1797). Επειδή, όμως, τα 
αντίδικα μέρη δεν ήρθαν σε συμφωνία, αποφάσισαν την εκλογή ενός πέμπτου 
διαιτητή μεταξύ των καπετάνιων. Πράγματι, η απόφαση (sentenza arbitraria) 
εκδόθηκε υπέρ του Πανά στις 3 Ιουλίου 1797. Ορίστηκε οι ναυτικοί να μην 
ζητούν από εκείνον τις καταχρηστικές απαιτήσεις τους (le loro abusive pretese), 
καθώς επιβιβάστηκαν στη Σμύρνη κυρίως εξαιτίας του κινδύνου που διέτρεχαν 
εκεί και όχι επειδή το πλοίο (bastimento) είχε ανάγκη από πλήρωμα˙ εξάλλου 
το πλεούμενο ήταν ήδη εφοδιασμένο με ναύτες. Έτσι η μόνη πληρωμή που θα 
έπρεπε να λάβουν ήταν τα χρήματα από την ημέρα επιβίβασής τους έως την 
ημέρα αποβίβασής τους στην Κωνσταντινούπολη.28 

Ανάμεσα στα έγγραφα που αφορούν τη ναυτιλιακή δράση εντοπίζονται 
και άλλα με επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες, όπως το διάταγμα 
σχετικά με την πειθαρχία που όφειλαν να επιδείξουν οι καπετάνιοι Βενετοί 
υπήκοοι στον πόλεμο του 1793 και να μείνουν ουδέτεροι στις εχθροπραξίες 
των εμπλεκομένων Ευρωπαϊκών κρατών εναντίον της Γαλλίας, σύμφωνα με την 
ουδετερότητα που είχε κηρύξει η Βενετία. Ιδιαίτερα αυστηρή ήταν η τιμωρία 
που θα επιβαλλόταν σε περίπτωση ανυπακοής.29 Χαρακτηριστικό είναι την ίδια 
περίοδο και το διάταγμα που απαγόρευε τη χρήση άλλων σημαιών από τους 
καπετάνιους της Βενετίας πέραν εκείνης που απεικόνιζε τον Άγιο Μάρκο με 
έναν Σταυρό στο χέρι, με την οποία όφειλαν αυτοί να πλέουν. Έτσι, από έγγραφο 
του 1794 πληροφορούμαστε πως πολλοί καπετάνιοι, υπήκοοι του βενετικού 
κράτους, αντικαθιστούσαν τη σημαία αυτή με άλλη, στην οποία απεικονιζόταν 
ένα μπράτσο που κρατούσε στο χέρι ένα σπαθί, σημαία που συνήθιζαν να 
υψώνουν μόνο σε καιρό πολέμου.30

Στη γραμματεία του Βαΐλου ξεχωρίζουν επίσης τα έγγραφα που αφορούν 
το εμπόριο προϊόντων, όπως δημητριακών, λαδιού, καπνού, μεταξιού, μαλλιού, 
βαμβακιού. Συνήθεις στις εμπορικές συμφωνίες ήταν οι διαιτησίες (arbitraggi) 
και οι συμβιβασμοί (compromessi)˙ αναφέρω ενδεικτικά τον συμβιβασμό 
Ζακυνθηνού με Ισπανό το 1796 για ενέχυρα που έθεσε ο πρώτος για παρτίδα 
καπνού που του πούλησε ο δεύτερος.31

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα ναυλοσύμφωνα (contratti di noleggio) 
μεταξύ του πλοιοκτήτη ή του καπετάνιου και των εμπόρων ή των χρηματοδοτών, 
οι φορτωτικές (polizze di carico), τα συμφωνητικά μεταξύ των μελών συντροφιών 
28 A.S.Ve., Bailo a Costantinopoli, b. 361, φάκ. αρ. 994, λυτά έγγραφα (Κωνσταντινούπολη, 28 

Iουνίου 1797 και 3 Ιουλίου 1797). Στα πλοία αρκετοί ήταν και οι υπόλοιποι επιβάτες, ανάμεσά 
τους οι ιδιοκτήτες των φορτίων και κάποιοι που επιβιβάζονταν και παρουσιάζονταν ως μέλη 
του πληρώματος, Βλασσόπουλος 2008, 24˙ Παπακώστα 2013, 676.

29 A.S.Ve., Bailo a Costantinopoli, b. 355 I, φάκ. αρ. 400, λυτά έγγραφα (διάταγμα της Γερουσίας, 
Βενετία, 23 Φεβρουαρίου 1792 β.έ.). Για τα γεγονότα της περιόδου βλ. Norwich 1981, 581-586.

30 A.S.Ve., Bailo a Costantinopoli, b. 355 IΙ, φάκ. αρ. 469, λυτά έγγραφα (Κωνσταντινούπολη, 22 
και 25 Ιουλίου 1794).

31 A.S.Ve., Bailo a Costantinopoli, b. 361, φάκ. αρ. 843, λυτό έγγραφο (Κωνσταντινούπολη, 24 
Οκτωβρίου 1796). Για τα προϊόντα που εμπορεύονται την περίοδο αυτή οι καπετάνιοι του 
Ιονίου βλ. Χαρλαύτη 2013b, 257. 
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αλλά και οι συγκρούσεις και διαλύσεις εμπορικών συμφωνιών, όταν ένα από τα 
δύο μέρη δεν τηρούσε τη συμφωνία ή διέπραττε απάτη˙ όπως συμβαίνει με τους 
Aνδρέα Basi (ίσως πρόκειται για μέλος της κεφαλονίτικης οικογένειας Μπασιά32), 
Νικολή Καγκελάρη και Ιωάννη Μιγκάρδο, οι οποίοι συνεταιρίστηκαν στην πόλη 
της Σμύρνης με τους Γεώργιο και Sissimo (Ζήσιμος;) Μεταξά. Συνέταξαν ιδιωτικό 
συμφωνητικό στα ελληνικά, σύμφωνα με το οποίο κατέβαλαν 8000 τουρκικές 
πιάστρες οι πρώτοι και 4000 πιάστρες οι δεύτεροι για την αγορά φορτίου. Οι 
τρεις άνδρες καταγγέλλουν τους Μεταξάδες πως δεν τήρησαν τη συμφωνία. 
Για τον λόγο αυτό τούς εγκάλεσαν δύο φορές στη βενετική γραμματεία της 
Κωνσταντινούπολης, ώστε τα αντίδικα μέρη να έρθουν σε συμφωνία. Εκείνοι 
όμως δεν δέχτηκαν, με αποτέλεσμα το πλοίο να είναι έτοιμο να αναχωρήσει χωρίς 
το πλήρες φορτίο. Οι τρεις άνδρες διεκδικούν την αποζημίωση και την πληρωμή 
όλων των εξόδων καθώς και την κατάσχεση του λαδιού που είχαν φορτώσει οι 
Μεταξάδες, οι οποίοι ωστόσο ισχυρίζονται πως το λάδι ανήκε στον Νικολό 
Μεταξά.33 Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση του Φωτεινού Κακουράτου, 
από την Κεφαλονιά, που, μετά από χρόνια συνεργασίας με τον αδελφό του, 
αποφασίζει το 1794 να χωρίσει τα κοινά περιουσιακά τους στοιχεία˙ πρόκειται για 
εμπορεύματα που τα δύο αδέλφια κατείχαν από κοινού στην Κωνσταντινούπολη 
όπως και για κινητά και ακίνητα στην Κεφαλονιά. Μάλιστα, επειδή η διένεξή τους 
συνεχίζεται για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, καταφεύγουν στον θεσμό της 
διαιτησίας (arbitraggio).34 Γενικότερα, το αρχείο περιέχει πλήθος εγγράφων που 
αφορούν την επίλυση των διαφορών (vertenze, controversie) που ανέκυπταν σε 
όλους τους τομείς της ζωής, πολλές φορές μέσω της διαιτησίας. 

Σημαντικά, επίσης, για τις εμπορικές, και όχι μόνο, συναλλαγές των 
Βενετών υπηκόων είναι και τα κατάστιχα οικονομικού περιεχομένου και τα 
βιβλία των εσόδων και εξόδων (manifesti, libri di cassa) όχι μόνο του Βαΐλου της 
Κωνσταντινούπολης αλλά και των υπολοίπων Βενετών προξένων, καθώς και 
έγγραφα από τα αρχεία των προξένων που σώζονται στο συγκεκριμένο αρχείο.35 

Ανάμεσα στα έγγραφα της σειράς Diversorum series I και II απαντούν 
ακόμη εξουσιοδοτήσεις (carte di procura), έγγραφα που αφορούν δημόσιους 

32 Κάνω την υπόθεση αυτή καθώς τα υπόλοιπα πρόσωπα που αναφέρονται στο σώμα των 
εγγράφων ανήκουν σε οικογένειες της Κεφαλονιάς, Ζαπάντη 1999, 156: Καγγελάρης/
Καγκελάρης 165: Μεταξάς και Μιγγάρδος/Μιγκάρδος, 166: Μπαστιάς/Μπασιάς.

33 A.S.Ve., Bailo a Costantinopoli, b. 361, φάκ. αρ. 999, λυτά έγγραφα (Κωνσταντινούπολη, 15 - 
16 Ιουνίου 1797). Οι μετέχοντες σε μια τέτοια συντροφία μοιράζονταν στο τέλος του ταξιδιού 
τόσο τα κέρδη όσο και τις ζημίες, Βλασσόπουλος 2001, 81-85.

34 A.S.Ve., Bailo a Costantinopoli, b. 355 ΙΙ, φάκ. αρ. 455, λυτά έγγραφα (Κωνσταντινούπολη, 24 
Ιουνίου 1794 - 8 Φεβρουαρίου 1795)˙ A.S.Ve., Bailo a Costantinopoli, b. 356 II, φάκ. αρ. 555, 
λυτά έγγραφα (Κωνσταντινούπολη, 23 Νοεμβρίου 1794 - 3 Φεβρουαρίου 1795 β.έ.)˙ A.S.Ve., 
Bailo a Costantinopoli, b. 358, φάκ. 706, λυτά έγγραφα (Κωνσταντινούπολη, 1 Σεπτεμβρίου - 19 
Δεκεμβρίου 1795). 

35 Για τον θεσμό των εμπορικών προξένων και τα καθήκοντά τους, όσον αφορά τις εμπορικές και 
ναυτιλιακές δραστηριότητες των Βενετών υπηκόων την περίοδο αυτή, βλ. O’Riordan 1987˙ 
Pedani 2007˙ Παπακώστα 2013, ιδιαίτερα 668-671 . 
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πληστηριασμούς (incanti publici), χρεωστικά (carte ή biglietti d’obbligo) και 
κατασχέσεις (sequestri). Κάποιοι, καθώς δεν μπορούσαν οι ίδιοι να μεταβούν στα 
νησιά τους ή σε άλλα μέρη και να διευθετήσουν εκκρεμότητες αυτοπροσώπως, 
όριζαν μέσω του Βαΐλου νόμιμους αντιπροσώπους, συχνά συντοπίτες τους, που 
θα τους εκπροσωπούσαν σε υποθέσεις τους, όχι μόνο στους ιδιαίτερους τόπους 
τους αλλά στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων. Για παράδειγμα, η Διαμαντίνα 
Μαυρογένη, του ποτέ Γιάννη, σύζυγος του Sara V(a)ripati, Βενετή υπήκοος 
από το νησί της Ζακύνθου, εμφανίζεται το 1796 προσωπικά στη γραμματεία 
του Βαΐλου και ορίζει νόμιμο εκπρόσωπό της και εκτελεστή (per suo leggitimo 
procuratore, attore e gestore) τον Πολυχρόνη Κεφαλόπουλο για να διεκδικήσει 
στο νησί όλη την ακίνητη περουσία, τα χρυσαφικά και ασημικά της εκλιπούσης 
αδελφής της, Κατερίνας Μαυρογένη.36 Ο Νικολός Micolato (αναφέρεται και 
ως Michalato) εξουσιοδοτεί (procura per leggittimo procuratore) τον θείο του, 
Αθανάσιο Φωκά, να διεκδικήσει τα περιουσιακά του στοιχεία που βρίσκονται 
στην Κεφαλονιά, καθώς η κληρονομιά που τού άφησε ο πατέρας του «έπεσε 
στα χέρια ξένων» (i beni sono cadutti alla voracità de’forestieri e persone che non 
hanno nissuna parentella con me).37 Ο Kωνσταντίνος Μακρής από την Κέρκυρα, 
ο πατέρας του οποίου, Αναστάσιος, χάθηκε σε ναυάγιο κατά τη διάρκεια ταξιδιού 
από το νησί προς τη Σμύρνη (naufragato nel viaggio da questa per Smirne), 
εξουσιοδοτεί κάποιον να φροντίσει στη Σμύρνη τα σχετικά με την πατρική 
περιουσία, υπερασπίζοντας τα συμφέροντά του.38

Πολλοί είναι δανειολήπτες, και στη συνέχεια χρεοφειλέτες, που 
προσέρχονται και το δηλώνουν στη γραμματεία του Βαΐλου, επιθυμώντας να 
διευθετήσουν τα χρέη αυτά˙ έχοντας λάβει δάνειο, κυρίως από συντοπίτες τους 
αλλά όχι μόνο, υπόσχονται να το αποδώσουν. Αρκετοί είναι και οι πιστωτές, που 
μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου διευθετούν τις υποθέσεις τους. Αναφέρω το 
έγγραφο κατάσχεσης (sequestro) που παρουσιάζει ο Γεράσιμος Κουρούκλης από 
την Κεφαλονιά εναντίον του Διονύσιου Βρισίδη για 460 τουρκικές πιάστρες που 
διεκδικεί για λογαριασμό του παπα-Αντώνιου Parioti από το ίδιο νησί. Με άλλο 
έγγραφό του αναστέλλει το έγγραφο κατάσχεσης, καθώς το ποσό εισπράχθηκε.39

Δεν απουσιάζουν έγγραφα που αφορούν την εκκλησιαστική ιστορία. Ο 
Σεβασμιότατος (Monsignor) Διονύσιος από τη Ζάκυνθο, πρώην Επίσκοπος 
Μήλου και Κιμώλου, δηλώνει το 1797 πως είχε καταβάλει στον Αρχιεπίσκοπο 
της Θεσσαλονίκης, Μητροπολίτη Γεράσιμο, και στον ιεροδιάκονο Άνθιμο 
36 A.S.Ve., Bailo a Costantinopoli, b. 361, φάκ. αρ. 842, λυτό έγγραφο (Κωνσταντινούπολη, 27 

Οκτωβρίου 1796).
37 A.S.Ve., Bailo a Costantinopoli, b. 359, φάκ. αρ. 799, λυτά έγγραφα (Κωνσταντινούπολη, 25 και 

26 Ιουλίου 1796).
38 A.S.Ve., Bailo a Costantinopoli, b. 361, φάκ. αρ. 901, λυτό έγγραφο (Κωνσταντινούπολη, 7 

Φεβρουαρίου 1796 β.έ.). 
39 A.S.Ve., Bailo a Costantinopoli, b. 361, φάκ. αρ. 892, λυτά έγγραφα (Κωνσταντινούπολη, 6 και 19 

Δεκεμβρίου 1796). Η οικογένεια Κουρούκλη εντοπίζεται στο νησί τον 16ο αιώνα, βλ. Ζαπάντη 
1999, 160. Όσο για τον Parioti δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα αν πρόκειται για μέλος της 
οικογένειας Περάτη, στο ίδιο, 169.
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Γρυπάρη 4000 πιάστρες για τα έξοδα της Επισκοπής του. Ζητά, ωστόσο, να τού 
επιστραφεί το ποσό καθώς «παραιτήθηκε με τη θέλησή του από την Επισκοπή 
για να βρει», όπως ο ίδιος λέει, «την ησυχία του» (per aquistarsi la sua quiete 
rinunziò volontariamente il sudetto suo Vescovato). Πράγματι, τα χρήματα τού 
επιστρέφονται και ο ιερέας, αποδεχόμενος την εξόφληση (quietanza), βεβαιώνει 
εγγράφως πως δεν έχει στο εξής καμμία απαίτηση από τους κύκλους της 
Εκκλησίας ή ακόμη και από τον ίδιο τον Πατριάρχη και οποιονδήποτε άλλο. Ο 
Βάιλος τού παραχωρεί επικυρωμένο αντίγραφο (copia legale).40 

Ανάμεσα στα έγγραφα του 18ου αιώνα υπάρχουν επίσης αρκετές 
διαθήκες ανθρώπων προερχόμενων από τα Ιόνια νησιά, εγκατεστημένων στην 
Κωνσταντινούπολη, που διευθετούν τα της περιουσίας τους στις ιδιαίτερες 
πατρίδες τους. Ο ευγενής κύριος (nobile signor) Σπύρος Μιγκάρδος (αναφέρεται 
ως Μηνγάρδος και Μηγγάρδος στην ελληνική διαθήκη), από την Κεφαλονιά, 
κάτοικος Γαλατά, ευρισκόμενος άρρωστος σε σπίτι, το οποίο νοικιάζει (in casa 
aªttanza), συντάσσει τη διαθήκη του. Υπαγορεύει αυτήν στα ελληνικά σε έναν 
καλό φίλο του και έπειτα η διαθήκη κατατίθεται στη γραμματεία του Βαΐλου και 
μεταφράζεται στα ιταλικά. Mε αυτή διευθετεί τα σχετικά με την περιουσία του 
και χρέη του που υπάρχουν στο νησί.41

Κάποιοι, τέλος, απευθύνονται στον Βάιλο γιατί αναζητούν βεβαιώσεις και 
αντίγραφα εγγράφων από τη βενετική γραμματεία˙ έγγραφα που θα λάβουν 
από τον Βάιλο σε εύθετο χρόνο, αντί να απευθυνθούν στις βενετικές αρχές των 
νησιών απ’όπου προέρχονται, όπως συμβαίνει με τον Βασίλειο Καλ(λ)ιγά, γιο του 
Σοφιανού, από την Κεφαλονιά, ο οποίος χρειάζεται ένα αντίγραφο του τίτλου 
ευγένειας, ώστε να το στείλει στον αδελφό του Νικολό που ζει και εργάζεται 
στη Ρωσία. Ως αποδεικτικό στοιχείο προσκομίζει στον Βάιλο βεβαίωση της 
ευγένειάς του (fede di Nobiltà) από το 1793.42

Ας μην ξεχνάμε, όμως, και τις ποινικές αρμοδιότητες του Βαΐλου. Σε όλη 
τη νεότερη περίοδο έως την πτώση της Γαληνοτάτης εξόριστοι από τη Βενετία 
και τη βενετική ενδοχώρα (terraferma), από την Κρήτη και τα Ιόνια νησιά, την 
Πελοπόννησο, τις Δαλματικές ακτές και την Αλβανία καταφεύγουν στον Βάιλο 
της Κωνσταντινούπολης με την ελπίδα της επανεκδίκασης της υπόθεσής τους, 
της μείωσης ή μετατροπής της ποινής, της απονομής χάριτος. 

Μία ιδιάζουσα μορφή χάρης ήταν και το salvocondotto (=ασφαλές 
διαβατήριο), δηλαδή η γραπτή άδεια που εξασφάλιζε την ελεύθερη κυκλοφορία. 
40 A.S.Ve., Bailo a Costantinopoli, b. 361, φάκ. αρ. 993, λυτά έγγραφα (Κωνσταντινούπολη, 23 

Ιουνίου και 7 Ιουλίου 1797).
41 A.S.Ve., Bailo a Costantinopoli , b. 361, φάκ. αρ. 990, λυτά έγγραφα (Κωνσταντινούπολη, 23 

Μαρτίου και 7 Ιουνίου 1797).
42 A.S.Ve., Bailo a Costantinopoli, b. 361, φάκ. αρ. 1043, λυτά έγγραφα (Κωνσταντινούπολη, 

13 Απριλίου 1793 - 13 Ιουνίου 1797). Μέλη της οικογένειας καταγράφονται ως καπετάνιοι 
ρωσικών πλοίων την περίοδο αυτή, Χαρλαύτη 2013c, 364. Για την εγκατάσταση των Ελλήνων 
στα λιμάνια της Νότιας Ρωσίας και της Μαύρης Θάλασσας και την αξιοσημείωτη ναυτιλιακή 
και εμπορική δραστηριότητά τους τον 18ο αιώνα βλ. Βλασσόπουλος 1995, τ. Α΄, 92˙ Χαρλαύτη 
2013b, 242-243˙ η ίδια 2013c, 363-366˙ Αydin 2013.
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Αυτήν χορηγούσαν οι βενετικές αρχές σε καταδικασμένους σε εξορία ή 
φυγόδικους, για ορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσουν αυτοί σνα 
δουν συγγενείς και φίλους, να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους στους τόπους 
τους, όπως χρέη, χωρίς τον κίνδυνο σύλληψής τους, ή να μετακινηθούν και να 
προσέλθουν στο δικαστήριο για την επανεκδίκαση της υπόθεσής τους ή την 
άσκηση έφεσης. Το 1581 το Συμβούλιο των Δέκα (Consiglio di Dieci con la 
Zonta), με τη σύμφωνη γνώμη της Γερουσίας (Senato ή Consiglio di Pregadi), 
εξουσιοδότησε τον Βάιλο να παραχωρεί την άδεια αυτή αρχικά στους εξόριστους 
και στους χρεοφειλέτες της Κρήτης. Εκείνοι που θα την εξασφάλιζαν θα είχαν τη 
δυνατότητα να επιστρέψουν στο νησί. Στη συνέχεια έδωσε την ίδια δυνατότητα 
στους εξόριστους από τα Ιόνια νησιά και τις υπόλοιπες βενετικές κτήσεις. Τον 
18ο αιώνα στο αρχείο του Βαΐλου απαντούν πολλοί Έλληνες από τα Ιόνια νησιά 
αλλά και την Πελοπόννησο (που διάγει τη β΄ βενετοκρατία: 1685-1715) να 
αιτούνται και να λαμβάνουν ανάλογες άδειες.43

  Για όλες εκείνες τις υποθέσεις που αναλάμβανε ο Βάιλος ήταν 
υποχρεωμένος να επικοινωνεί με τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς και τα 
δικαστικά όργανα στην ίδια τη Μητρόπολη, όπως ήταν η Γερουσία (Senato), 
το Συμβούλιο των Δέκα (Capi del Consiglio di Dieci), οι Ανακριτές (Inquisitori 
di Stato), οι Προβλεπτές Υγείας (Provveditori alla Sanità), οι Πέντε Σοφοί 
επί του Εμπορίου (Cinque Savi alla Mercanzia), ζητώντας από τους φορείς 
αυτούς πληροφορίες και αντίγραφα. Τακτική ήταν και η αλληλογραφία του 
με τις βενετικές αρχές στις κτήσεις αλλά και με τους υπόλοιπους Βενετούς 
προξένους (Consoli), όπως εκείνους της Τεργέστης, του Λιβόρνου, της Γένοβας, 
της Σμύρνης.44 Έτσι, στο αρχείο του σώζονται έγγραφα που ενδεχομένως δεν 
σώζονται στα τοπικά αρχεία, κάτι που το καθιστά ιδιαίτερα πολύτιμο. 

Το αρχείο του Βαΐλου αποτελεί ανεκτίμητη πηγή για την ιστορία της 
ναυτιλίας και συγκεκριμένα της ελληνικής συμβολής σε αυτή. Μέλη σημαντικών 
οικογενειών των Ιονίων νήσων απαντούν με ιδιαίτερη συχνότητα ως πλοιοκτήτες, 
καπετάνιοι και πλήρωμα πλοίων που εκτελούν εμπορικά δρομολόγια. Μια 
πρώτη ανάγνωση του αρχειακού υλικού θα λέγαμε πως επιβεβαιώνει την 
αριθμητική υπεροχή των Κεφαλονιτών καπετάνιων και πλοιοκτητών τον 18ο 

43 Για τον 16ο αι. βλ. γενικά Μαυροειδή 1992, 52-60. Μελέτη μου για την παραχώρηση 
salvacondotti από τον Βενετό Βάιλο της Κωνσταντινούπολης σε εξόριστους από τα Ιόνια νησιά 
και την Κρήτη, από τον 16ο αιώνα έως το τέλος του βενετικού κράτους, έχει δημοσιευτεί στα 
Studi Veneziani 2015 με τον τίτλο “La concessione dei salvacondotti agli esiliati del Levante: una 
competenza penale del Bailo a Costantinopoli, dalla �ne del XVI sec. in poi”, βλ. Τσακίρη 2015. 
Για τους εξόριστους από την Πελοπόννησο βλ. επίσης την υπό δημοσίευση μελέτη μου με τον 
τίτλο «Για μια ελπίδα επιστροφής στην πατρίδα: Απονομές χάριτος από τον Βενετό Βάιλο της 
Κωνσταντινούπολης σε εξόριστους και φυγόδικους της βενετοκρατούμενης Πελοποννήσου 
(17ος - 18ος αι.)» στα Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών 
(Ναύπλιο, 30 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 2015).

44 O’Riordan 2012, 46-87˙ πρβλ. η ίδια 1995, 605˙ Παπακώστα 2013.
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αιώνα, έτσι όπως έχει διαπιστωθεί έως τώρα από την έρευνα.45 Ειδικότερη 
μελέτη των καραβιών και των φορτίων τους,, αλλά και του αριθμού των πλοίων 
που ανήκε σε κάθε οικογένεια, θα δώσει μια εικόνα του πλούτου των ανθρώπων 
αυτών και της θέσης τους ανάμεσα στους άρχοντες του τόπου τους.46 Δεν είναι 
τυχαία, εξάλλου, η ονομασία πολλών καραβιών από τους τόπους εγκατάστασης 
των μεγάλων ναυτικών οικογενειών της Κεφαλονιάς, μέσω της οποίας οι ίδιοι 
μοιάζουν να θέλουν να γνωστοποιήσουν την παρουσία τους στον χώρο.  

Η επάνδρωση των πλοίων από μέλη της ίδιας οικογένειας θα δώσει 
στοιχεία για τους συγγενικούς και άλλους δεσμούς εξάρτησης, που κυρίως 
χαρακτήριζαν τις οικογένειες Κεφαλονιάς και Ζακύνθου, από βάθος χρόνου. 
Είναι, εξάλλου, χαρακτηριστικό πως, ιδιαίτερα για τα κεφαλονίτικα καράβια, 
η έρευνα έχει διαπιστώσει πως συχνά μεγάλο μέρος του πληρώματος ήταν 
συγγενείς από το ίδιο χωριό.47

Επιπλέον, η εξέταση των συντροφιών και κομπανιών48 για τη διεξαγωγή 
του εμπορίου μπορεί να αποδώσει πλούσια στοιχεία για τη διακίνηση αγαθών 
και χρήματος. Εγκατεστημένοι ή περαστικοί από την Κωνσταντινούπολη, οι 
Έλληνες αυτοί συναλλάσσονται, εμπορεύονται, συμπράττουν σε συντροφίες και 
κομπανίες, αποτελώντας σημαντικό οικονομικό παράγοντα της εποχής. 

Το γεγονός πως το συγκεκριμένο αρχείο δεν έχει αξιοποιηθεί στην έκτασή 
του το καθιστά ιδιαίτερα πρόσφορο για τον ερευνητή της ναυτιλιακής και 
οικονομικής δραστηριότητας των Ελλήνων. Το αρχείο θα έδινε πλούσιο υλικό στη 
βάση Αμφιτρίτη, αξιόλογη ερευνητική και επιστημονική προσπάθεια του Ιονίου 
Πανεπιστημίου, συμπληρώνοντας τα στατιστικά στοιχεία και διευκρινίζοντας 
αμφιβολίες, για παράδειγμα σχετικά με την απόδοση των ελληνικών ονομάτων,49 
αφού σε αρκετά έγγραφα υπάρχει η ελληνική υπογραφή των συμβαλλομένων ή 
αιτούντων.

Ιδιαίτερα διαφωτιστικά είναι επίσης τα στοιχεία που προκύπτουν για την 
κοινωνική θέση και τη μόρφωση των Ελλήνων της περιόδου. Ο χαρακτηρισμός 
τους με τον τίτλο του ευγενούς (nobile)50 ή του πολίτη (cittadino)51 (ο δεύτερος 
όρος αποδίδεται σε πολλούς από αυτούς) αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τον 

45 Βλασσόπουλος 1995, τ. Α΄, 83˙ ο ίδιος 2001, 194, 197˙ ο ίδιος 2008, 18-19˙ Χαρλαύτη 2013c, 
355-370˙ Παγκράτης 2013a, 453.

46 Για την ευμάρεια των μεγάλων ναυτικών οικογενειών και την ιδιαίτερη θέση τους στην τοπική 
κοινωνία βλ. Χαρλαύτη 2013, 88-89˙ η ίδια 2013c, 404-405.

47 Βλασσόπουλος 2001, 153˙ Χαρλαύτη 2013, 57.
48 Για το χερσαίο εμπόριο βλ. ειδικότερα Παπακωνσταντίνου 2013a, όπου και διεξοδική 

βιβλιογραφία.
49 Ό. π. 2013, 114-115.
50 Όπως στην περίπτωση του Σπυρίδωνα Μιγκάρδου, ο οποίος αναφέρεται ως nobile signor, 

A.S.Ve., Bailo a Costantinopoli, b. 361, φάκ. αρ. 990, λυτά έγγραφα (Κωνσταντινούπολη, 23 
Μαρτίου - 7 Ιουνίου 1797). Για τις κοινωνικές ομάδες των Ιονίων βλ. ενδεικτικά Καραπιδάκης 
1998˙ ο ίδιος 2003˙ ο ίδιος 2009.

51 O καπετάνιος Αναστάσιος Κατσαΐτης αναφέρεται ως cittadino, A.S.Ve., Bailo a Costantinopoli, 
b. 362 I, φάκ. αρ. 1125, λυτό έγγραφο (Κωνσταντινούπολη, 7 Δεκεμβρίου 1797).
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μελετητή των κοινωνικών ομάδων των Ιονίων νήσων. Το ίδιο και η καταγραφή 
των επαγγελμάτων ή τα δηλωτικά της μόρφωσής τους.52 Για παράδειγμα, για 
αρκετούς αναφέρεται πως στο συντασσόμενο έγγραφο έβαλαν το σημείο του 
σταυρού καθώς δεν ήξεραν γράμματα.53 

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω τη σπουδαιότητα του συγκεκριμένου 
αρχείου για στοιχεία που παρέχει για την προσωπογραφία των Ελλήνων που 
δραστηριοποιούνται στον χώρο των Βαλκανίων, αλλά και σε όλη τη Μεσόγειο 
κατά τον 18ο αιώνα. Είναι σημαντικό πως στο αρχείο απαντούν μέλη εξεχουσών 
ελληνικών οικογενειών από τον βενετοκρατούμενο χώρο και όχι μόνο. Κάποιοι 
άλλοι από τους Έλληνες αυτούς, λιγότερο γνωστοί, συμβάλλουν με τις 
προσωπικές τους ιστορίες στο να διαμορφώσουμε μια όσο γίνεται πληρέστερη 
εικόνα του Ελληνισμού την περίοδο αυτή. Τέλος, πολλοί από αυτούς 
ταξιδεύοντας κοινωνούν και μεταφέρουν την ελληνική γλώσσα και στοιχεία 
του τόπου καταγωγής τους (για παράδειγμα μέσα από την ονοματοδοσία των 
καραβιών τους και τον τρόπο ζωής τους, τα ήθη και τα έθιμά τους), γεγονός που 
τους καθιστά φορείς του ελληνικού πολιτισμού τον οποίο μεταλαμπαδεύουν όχι 
μόνο στα Βαλκάνια αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.
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Το άνοιγμα του Ευγένιου Βούλγαρη στην 
κοινωνία και στη σύγχρονή του πραγματικότητα 

μέσα από τα έργα του Σχεδίασμα περί  
της ανεξιθρησκείας και Αδολεσχία Φιλόθεος

Μαρία Χουλιάρα⃰

Ο Ευγένιος Βούλγαρης, φωτισμένο πνεύμα του 18ου αιώνα, διαπρεπής 
στοχαστής του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και θεολόγος με πλούσιο 
συγγραφικό, μεταφραστικό και διδακτικό έργο, γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 
1716. Έλαβε σπουδαία παιδεία μαθητεύοντας1 δίπλα σε αξιόλογους δασκάλους 
του ελλαδικού χώρου όπως ο Αντώνιος Κατήφορος, ο ιερομόναχος Καββαδίας 
και ο Μεθόδιος Ανθρακίτης. Ως δάσκαλός του αναφέρεται από τον Κ. Σάθα, ο 
Αντώνιος Κατήφορος (1665-1763) ενώ ήταν πρωτόπαπας στη Ζάκυνθο (1725-
1730/31). Ο Αινιάν αναφέρει ότι ο Βούλγαρης πραγματοποίησε τις εγκύκλιες 
σπουδές του δίπλα στον ιερομόναχο Ιερεμία Καββαδία ενώ κατά την παραμονή 
του στα Ιωάννινα και πριν χειροτονηθεί διάκονος, διδάχθηκε από τον Μεθόδιο 
Ανθρακίτη. Κατά την ίδια περίοδο είναι πιθανό να διδάχθηκε και από τον 
Δαμοδό2. Προκειμένου να διευρύνει τις γνώσεις του, συνέχισε τις σπουδές του 
στην Ιταλία με την οικονομική στήριξη των Μαρουτσαίων και άλλων εύπορων 
εμπόρων των Ιωαννίνων. Η εκπαιδευτική του δραστηριότητα, σύμφωνα με τις 
σωζόμενες πηγές, άρχισε όταν του ανατέθηκε η σχολαρχία της Μαρουτσαίας 
Σχολής των Ιωαννίνων το 1742. Εκεί δίδαξε μέχρι το 1753, με εξαίρεση το 
χρονικό διάστημα 1750-1751/1752, κατά το οποίο δίδαξε σε ένα νεοανερχόμενο 
εμπορικό-πνευματικό κέντρο, την Κοζάνη3. Από το 1753-1759 διηύθυνε την 

1

⃰ Μαρία Χουλιάρα, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης. Η παρούσα ανακοίνωση σχετίζεται με την υπό εκπόνηση διδακτορική 
διατριβή μου.

1 Το ζήτημα των σπουδών του Βούλγαρη, παρά τη διερεύνησή του σε μεγάλο βαθμό, εξακολουθεί 
να αποτελεί ένα ανοιχτό πεδίο για την έρευνα, για παράδειγμα βλ. την έκδοση του Κ. Πέτσιου 
(Βούλγαρης 2010, 16).

2 Αινιάν 1838, Α’ ια- ιγ και Σάθας 1868, 566.
3 Ο G. Podskalsky διαφοροποιείται ως προς τις προαναφερθείσες περιόδους και αναφέρει ότι 

υπηρέτησε από 1742-1745,1748/1749-1753 στα Ιωάννινα και ως μεσοδιάστημα, όπου δίδαξε 
στην Κοζάνη, αναφέρει το 1745-1748/1749 (Podskalsky 2005, 429).
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Αθωνιάδα Σχολή, η οποία επί των ημερών του γνώρισε μεγάλη ακμή. Τέλος, από 
το 1759-1762/1763 διετέλεσε σχολάρχης στην Πατριαρχική Ακαδημία4.

Την αναχώρησή του από την Κωνσταντινούπολη και τη σύντομη διαμονή 
του στο Βουκουρέστι ακολούθησε η εγκατάστασή του στη Λειψία5 και στη 
συνέχεια, η μετάβασή του το 1771, στη Ρωσία, ύστερα από πρόσκληση της Μ. 
Αικατερίνης. Από το 1775 έως το 1779 διετέλεσε Αρχιεπίσκοπος της νεοϊδρυθείσας 
Αρχιεπισκοπής Σλαβωνίου και Χερσώνος. Μετά την παραίτησή του από το 
αξίωμα, λόγω της περασμένης ηλικίας του, παρέμεινε στην Πολτάβα επί δύο 
χρόνια. Στο υπόλοιπο του βίου του επιδόθηκε απερίσπαστος στις αγαπημένες 
πνευματικές του ασχολίες, τη συγγραφή θεολογικών μελετών, τις εκδόσεις και 
μεταφράσεις κειμένων, ασχολίες που τις είχε παραμελήσει λόγω των καθηκόντων 
του στην Αρχιεπισκοπή. Απεβίωσε το 1806 στο μοναστήρι Αλεξάντρ Νέφσκι της 
Πετρούπολης, όπου είχε αποσυρθεί προς το τέλος της ζωής του6. 

Ως εισηγητής των διαφωτιστικών ιδεών στον ελληνικό χώρο, ο Ευγένιος 
Βούλγαρης, καθώς και το πολύπλευρο έργο του, αποτέλεσαν πεδίο αντιθετικών 
ερμηνευτικών προσεγγίσεων από τους νεότερους ερευνητές του Νεοελληνικού 
Διαφωτισμού. Οι προσεγγίσεις αυτές που εντοπίζονται τόσο στη σχέση του με 
το Νεοελληνικό Διαφωτισμό, όσο και στη στάση του Βούλγαρη απέναντι στον 
Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό, σε διαφορετικά στάδια της ζωής του, οδήγησαν σε 
διατύπωση απόψεων περί αυτοαναίρεσής του ως Διαφωτιστή και εσωτερικής 
αντίθεσης στα έργα του7. 

Σκοπός της παρουσίασης είναι να διερευνηθεί το άνοιγμα του Ευγένιου 
Βούλγαρη στην κοινωνία και τη σύγχρονή του πραγματικότητα την εποχή του 
Διαφωτισμού, μέσω των έργων του «Σχεδίασμα περί της ανεξιθρησκείας» (Λειψία, 
1768) και «Αδολεσχία φιλόθεος ήτοι της αναγνώσεως της ιεράς μωσαϊκής» 
(Βιέννη, 1801). 

Όταν το 1767 δημοσιεύεται το Δοκίμιο του Βολταίρου Essai historique 
et critique sur les dissensions des eglises de Pologne, έχοντας ως κύριο σκοπό να 
καταδικάσει την επιθετική πολιτική της Ρώμης και της Καθολικής Εκκλησίας εις 
βάρος των άλλων θρησκευμάτων στην Πολωνία, ο Βούλγαρης το μεταφράζει 

4 Κατά την περίοδο αυτή εκφώνησε το μοναδικό σωζόμενο εκκλησιαστικό του λόγο «Λόγος 
εκφωνηθείς κατά την ημέραν του αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου». Παρατίθεται στο: Αινιάν 
1838, Α’ 64-86.

5 Στη Λειψία ασχολήθηκε με το συγγραφικό και εκδοτικό του έργο, εκδίδοντας μεταξύ άλλων και 
τη Λογική (1766), έργο ήδη γνωστό και διαδεδομένο στον ελληνόφωνο πνευματικό κόσμο, η 
έκδοσή του οποίου του έδωσε μεγαλύτερο κύρος. 

6 Βασική πηγή για το βίο του Ευγένιου Βούλγαρη, κυρίως μέχρι τη μετάβαση του στη Ρωσία, είναι 
ο Γεώργιος Αινιάν που έγραψε τη βιογραφία του στη Συλλογή Ανέκδοτων Συγραμμάτων. Για το 
διάστημα που ο Βούλγαρης έζησε στη Ρωσία πηγή είναι, η βασισμένη σε Ρωσικά αρχεία, μελέτη 
του Stephen Batalden (Αινιάν 1838, Α’ ι- κβ και Batalden 1982, 1).

7 Για το εν λόγω θέμα ενδεικτικά αναφέρονται οι: Αγγέλου 1988, 4-5 & 165, Δημαράς 2009, 94, 
Κιτρομηλίδης 1996, 54 & Κιτρομηλίδης 1990, 175 και Παπανούτσος 1959, 24.
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και το δημοσιεύει το 1768 με τον τίτλο Περί των διχονοιών των εν ταις εκκλησίαις 
της Πολονίας. Δοκίμιον ιστορικόν και κριτικόν8. 

Ταυτόχρονα, δράττεται της ευκαιρίας να διατυπώσει τις απόψεις του 
για το υπαρκτό πρόβλημα της Ουνίας9, που αφορά πρωτίστως την έννοια της 
θρησκευτικής ελευθερίας, να θέσει την έννοιά της από τη δική του σκοπιά και 
να δηλώσει τόσο το μέτρο όσο και τα όρια της ανοχής, επισυνάπτοντας στο 
έργο του Βολταίρου το δικό του Σχεδίασμα Περί της Ανεξιθρησκείας10. Κατά 
τον Κιτρομηλίδη, τη «θεμελιακότερη ιδέα του Ευρωπαϊκού Φιλελευθερισμού»11 
την «ανοχή»12, ο Βούλγαρης την αποδίδει ως ανεξιθρησκεία13, εισάγοντάς έτσι 
πρώτος τον όρο αυτό στη νεοελληνική γλώσσα. Μέσω του Σχεδιάσματος ο 
8 Τη μετάφραση του Δοκιμίου του Βολταίρου, συμπληρώνει με πραγματολογικό και ιστορικό 

υπομνηματισμό. Οι εκτενείς ιστορικές και κριτικές σημειώσεις αποτελούν τεκμήρια για το 
σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ορθόδοξοι πληθυσμοί της Πολωνίας.

9 Ο όρος ουνία ή ουνιτισμός χρησιμοποιείται για να χαρακτηρισθεί η κίνηση της Ρωμαιοκαθολικής 
Εκκλησίας που είχε ως απώτερο σκοπό την πνευματική μεταστροφή Ανατολικών Ορθοδόξων 
Εκκλησιών και ίδρυση Ενωτικών Εκκλησιών. Προέρχεται από τη λατινική λέξη unio που 
σημαίνει ένωση και αποτελεί για τους Ορθόδοξους σοβαρότατο πρόβλημα, μέχρι σήμερα, 
στις γενικότερες σχέσεις τους με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ο όρος Ουνίτες χαρακτηρίζει 
το σώμα των Ορθοδόξων που αποφάσισαν την αναγνώριση του Πάπα, ως πνευματική τους 
ηγεσία, διατηρώντας τις παραδόσεις ως προς τον εξωτερικό τύπο ενωμένοι όμως δογματικά 
με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Έτος σταθμός ήταν το 1596, όταν με τη Σύνοδο της Βρέστης 
ιδρύθηκε η Ουνιτική Εκκλησία της Πολωνίας και Λιθουανίας. Ο Βασιλιάς της Πολωνίας 
Σιγισμούνδος Γ’ στη Σύνοδο της Βρέστης επέβαλε την Ουνία στους Ορθοδόξους της Πολωνίας, 
Λιθουανίας και Ουκρανίας. Κάθε αντίσταση κάμφθηκε με τη βία και εκατομμύρια Ορθόδοξοι 
έγιναν αναγκαστικά ουνίτες. Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκε αύξηση των προσπαθειών διείσδυσης 
της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην Ανατολή. Το πρόβλημα όμως της Ουνίας δεν ήταν απλό, 
δεδομένου ότι δεν ήταν ομοιογενές σε όλες τις περιοχές. Ο Ευγένιος Βούλγαρης, τόσο κατά τα 
έτη που ήταν Αρχιεπίσκοπος Σλαβωνίου και Χερσώνος, όσο και μετά την παραίτησή και την 
παραμονή του στην Πολτάβα, ασχολήθηκε με το μεγάλο αυτό πρόβλημα συστηματικότερα. 
(Μακρίδης 2009, 139-154). Αναλυτικότερα για το εν λόγω θέμα βλ. Γιέβτιτς Αθ., Γόνης Δ., Πρ. 
Μεταλληνός Γ., Μοράρος Ε., Φρατσέας Η. 1992.

10 Αινιάν 1838, Β’ 151-223.
11 Κιτρομηλίδης 1990, 171.
12 Ο Βούλγαρης δίνει τον ορισμό της Ανεξιθρησκίας ως εξής : «επιεικής και πραεία διάθεσις 

ψυχής ευσεβούς ήτις κατά ζήλον επιγνώσεως, προς τους οπωσούν αθετούντας τα της πίστεως, 
μεταχειριζομένη τους ευλόγους και επιτηδείους τρόπους, εις την τούτων μεν διόρθωσιν, των 
δε άλλων την προφυλακήν, τελευταίον και απειθούντας μακροθύμως και ανεξικάκως τους 
υποφέρει, οικτείρουσα μεν την αυτών ζημίαν, προαναστέλλουσα δε και εμποδίζουσα την δι’ 
αυτών λύμην των άλλων και παραφθοράν· αλλ’ όχι ποτέ τυραννικώς και ωμώς και απανθρώπως 
κατ’ αυτών αγριαίνουσα» (Βούλγαρης 1838, Β’ 151). 

13 Κατά τον Β. Λάζαρη: «Το κίνημα της ανεξιθρησκίας τράβηξε μακρύ δρόμο, μέχρις ότου θεωρηθεί 
από όλους η επιδίωξη του ως απαραίτητο συστατικό της κοινωνικής, πολιτικής και πνευματικής 
ζωής… Η εφαρμογή της ανεξιθρησκίας στην Ευρώπη δεν απετέλεσε εύκολη υπόθεση, εξαιτίας 
κυρίως της αντίδρασης του κατά τόπους εκκλησιαστικού κατεστημένου και της συνεργαζόμενης 
με αυτό σε πολλές περιπτώσεις κρατικής εξουσίας. Θετικοί πάντως σταθμοί στην πορεία της 
υπήρξαν η ειρήνη της Αυγούστας ανάμεσα στους λουθηρανούς και στους καθολικούς (1555), 
η ειρήνη της Βετσφαλίας, που τερμάτισε τον τριαντάχρονο θρησκευτικό πόλεμο στη Γερμανία 
(1648), το διάταγμα της Νάντης και η ανανέωσή του (1598 και 1787), ο νόμος του μονάρχη 
Γουλιέλμου του Γ΄ για την ελευθερία της θρησκευτικής λατρείας (1689) και η διακήρυξη για 
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Βούλγαρης αποκαλύπτει όχι μόνο την ευρύτητα της θεωρητικής του σκέψης αλλά 
και τη μεγάλη σημασία που έδινε στην απαραγνώριστη αξία της ελευθερίας της 
συνείδησης. Η ανεξιθρησκία που, ως σύγχρονό του κοινωνικό θέμα, απασχόλησε 
τον Ευγένιο Βούλγαρη, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη αξία στις μέρες μας. 

Στο έργο του Αδολεσχία φιλόθεος ήτοι της αναγνώσεως της ιεράς μοσαϊκής 

(Βούλγαρης 1801), η συγγραφή του οποίου αρχίζει το 177514 και εκδίδεται το 
1801, σχολιάζει τα πέντε πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης: Γένεσις, Έξοδος, 
Λευϊτικόν, Αριθμοί και Δευτερονόμιον. Παρά το γεγονός ότι έχει θεολογικό 
υπόβαθρο, οι απόψεις του Βούλγαρη για κοινωνικά ζητήματα της εποχής του 
προσδίδουν στο έργο και μια άλλη χροιά. 

Στα προλεγόμενα του έργου του ο Βούλγαρης αναφέρει ότι σκοπός 
του πονήματός του δεν είναι η απάντηση σε βαθύτερα ερωτήματα, όπως για 
παράδειγμα η δημιουργία του κόσμου, αλλά η εκπόνηση ενός έργου στο οποίο θα 
εκθέσει «ψυχοφελείς» και «σωτηριώδεις» διαλογισμούς, όπως αυτοί προέκυψαν 
μεταξύ των επαναγνώσεων της Πεντατεύχου. Επιπλέον, ζητά να μην εκληφθεί η 
Αδολεσχία ως φλυαρία αλλά ως συνεχής και επίμονη μελέτη των Ιερών Γραφών 
στην οποία επιδίδεται μία θεοσεβής και φιλόθεος ψυχή15. 

Στα προαναφερόμενα έργα του η γλώσσα που χρησιμοποιεί, λόγω του 
ότι απευθύνονται στο ευρύ κοινό, είναι πολύ πιο απλή από την αρχαΐζουσα που 
χρησιμοποιεί σε επιστημονικά έργα όπως, για παράδειγμα, στη Λογική και στα 
Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις.

Στο Σχεδίασμα ο Βούλγαρης αναλύει τα χαρακτηριστικά που πρέπει να 
έχουν οι τρεις κύριοι συντελεστές κάθε οργανωμένης κοινωνίας, οι πιστοί 
πολίτες, οι επίσκοποι και τέλος οι βασιλείς ηγεμόνες (ορολογία που απαντάται 
στον Lock και στον Βολταίρο). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αναφέρονται και 
στις επιστασίες του, στην Αδολεσχία. 

Κατά τον Βούλγαρη, ο πιστός πρέπει να είναι ζηλωτής ευσεβείας, όχι 
αδιάφορος, επιεικής και πράος και όχι βίαιος16. Πρέπει να έχει επίγνωση της πίστης 
του, και να βασίζεται στην καθαρή διδασκαλία των θείων δογμάτων, το κήρυγμα 
και τον ενάρετο βίο17. Οι βίαιοι και τυραννικοί τρόποι, αντίθετα, χρησιμοποιήθηκαν 
όπως πιστεύει ο Βούλγαρης για να στηριχθεί η δεισιδαιμονία, η ασέβεια όχι η ορθή 
χριστιανική πίστη. Η προσπάθεια, να επιβάλλει κάποιος τη δική του θρησκεία 
στους άλλους με τη βία, έχει ως αποτέλεσμα την καταστολή της θέλησης και 
της ελευθερίας του ανθρώπου γιατί «η πίστη είναι αὐτοθέλητος, η θέλησις είναι 
αυτοδέσποτος και απαραβίαστος, λοιπόν η βία αναιρεί την ελευθερίαν. Η βία 
ημπορεί να κάμῃ ένα υποκριτήν, όχι ένα πιστόν, ένα χριστεμπαίκτην, όχι ένα 

τη θρησκευτική ελευθερία του αυστριακού ηγεμόνα Ιωσήφ του Β΄ (1781).» ( Βούλγαρης 2001, 
17-18).

14 Πλεμμένος 2006, 112.
15 Βούλγαρης 1801, γ’-ζ’.
16 Αινιάν 1838, Β’ 151-153.
17 Αινιάν 1838, Β’ 153-154.



283

φιλόχριστον18». Από τα προαναφερόμενα, γίνεται αντιληπτή η κατάκριση του 
Βούλγαρη για τη βία που χρησιμοποιείται με σκοπό την επιβολή μιας θρησκείας. 
Ο ζήλος των πιστών δεν πρέπει να τους μετατρέπει σε ταραχώδεις και εμπαθείς 
ελεγκτές των ετερόδοξων ή των κακόδοξων, που λοιδορούν τις άλλες θρησκείες19. 
Στις επιστασίες του, από το Λευϊτικό, αναφέρει ότι ο «λιθοβολισμός» τους πρέπει 
να είναι σε πνευματικό επίπεδο και όχι με τη χρήση λεκτικής και σωματικής βίας20. 
Ο πιστός πρέπει να αποστρέφεται την απιστία, την αίρεση και το σχίσμα, όχι 
τον άνθρωπο, τη γνώμη και όχι τη φύση του ανθρώπου. Οι απόψεις του αυτές 
παραμένουν αμετάβλητες και στα δύο του έργα. Στις επιστασίες του, μάλιστα, από 
το Λευϊτικό21, παραθέτει αυτούσιο το κείμενο από το Σχεδίασμα22 σχετικά με το 
ζήλο του πιστού και την ορθή συμπεριφορά του. 

Για τον Επίσκοπο, ο Βούλγαρης, εκτός από τα χαρακτηριστικά που πρέπει 
να έχει ως πιστός, αναφέρει ότι πρέπει να φροντίζει να παραμένει το ποίμνιό 
του ευσεβές23, να αγωνίζεται να «κερδίσει» πιστούς από άλλες θρησκείες και 
να συνάζει αυτούς που πλανώνται στην ασέβεια ή την αίρεση. Αυτά πρέπει 
να επιτυγχάνονται μόνο μέσω της διδασκαλίας του ορθού λόγου24 και με το 
παράδειγμα της πράξεως του ευαγγελικού πολιτεύματος. Στις επιστασίες από 
τη Γένεση αφιερώνει το 74ο κεφάλαιο στο χρέος των ποιμένων, το οποίο είναι 
να ανοίγουν, μέσω της διδασκαλίας τους, τα φρεάτια των Ιερών Γραφών για να 
ποτίζουν τα διψώντα λογικά πρόβατα25. 

Όσον αφορά την εξουσία της εκκλησίας, τονίζει ότι πρέπει να είναι 
πνευματική, με κύριο έργο της να διοικεί ψυχές και να τις οδηγεί στη σωτηρία. 
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού μέσο αποτελεί η μετάδοση της γνώσης 
των αληθινών δογμάτων, τρόποι δε και όργανα αποτελούν η διδασκαλία, 
το αγαθό παράδειγμα και η αψεγάδιαστη πολιτεία των επισκόπων της. Στη 
διοίκηση των ψυχών, που πρέπει να ασκείται αποκλειστικά με πνευματικά 
μέσα, συμπεριλαμβάνονται τα βραβεία, όπως ευχές, ευλογίες, έπαινοι κ.ά., 
που σκοπό έχουν την προτροπή των ψυχών, αλλά και οι ποινές, όπως έλεγχοι, 
επιτιμήσεις, αφορισμοί και οι ακοινωνησίες. Σε αυτά και μόνο πρέπει να μένει ο 
εκκλησιαστικός κριτής26.

18 Αινιάν 1838, Β’ 157.
19 Αινιάν 1838, Β’ 160 κ.εξ..
20 Βούλγαρης 1801, Α’ 432-433.
21 Βούλγαρης 1801, Α’ 439-441.
22 Αινιάν 1838, Β’ 162-164.
23 Αινιάν 1838, Β’ 171 κ.εξ.
24 Στο σημείο αυτό πιθανόν να αναφέρεται στο θεολογικό ορθολογισμό, σύμφωνα με τον οποίο 

πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στη λογική σκέψη χωρίς όμως αυτή να οδηγεί στην απόρριψη 
όλων εκείνων που συνυπάρχουν στο Θεό και τα οποία βρίσκονται πάνω από την πεπερασμένη 
ανθρώπινη λογική.

25 Βούλγαρης 1801, Α’ 107 – 110.
26 Στο Σχεδίασμα ο Βούλγαρης παραθέτει όλα τα επιχειρήματα, στα οποία η Δυτική Εκκλησία 

στηρίζει τη χρήση βίας, και τα ανασκευάζει ένα ένα με αριστοτεχνικό τρόπο. Μέσα από αυτή τη 
διαδικασία γίνεται αντιληπτό στον αναγνώστη η βαθιά γνώση που έχει ο Βούλγαρης όχι μόνο 
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O Βούλγαρης27 καταδικάζει τη σύμπραξη του κλήρου28 με την πολιτική 
εξουσία και την άσκηση βίας είτε στους διαφωνούντες είτε στους ετερόδοξους, 
μέσο που μόνο δεινά είχε προκαλέσει. Η Εκκλησία είναι ένα σύστημα θείο με 
ουράνιο σκοπό, ενώ η Βασιλεία ένα σύστημα ανθρώπινο με σκοπό κοσμικό. 
Όπως πιστεύει, αυτές οι δυο οι εξουσίες είναι ασύμβατες και απέχουν μεταξύ 
τους όσο απέχει ο ουρανός από τη γη. Κατά συνέπεια, όταν αυτές οι δυο 
εξουσίες βρίσκονται στο ένα και αυτό υποκείμενο, είναι ένας «τραγέλαφος29». 
Η «διαστροφή» αυτή όταν εισχώρησε στην Εκκλησία του Χριστού είχε σαν 
αποτέλεσμα οι δυο «ρομφαίες» να βρίσκονται στο ίδιο χέρι30, αναφέρει και 
στα δύο έργα του. Στις επιστασίες της Αδολεσχίας, που σχετίζονται με την 
ανεξιθρησκία και την καταπολέμηση της θρησκευτικής βίας δεν γίνεται άμεση 
αναφορά στον Πάπα, πιθανόν λόγω του ότι ως έργο έχει τελείως διαφορετικό 
σκοπό από το Σχεδίασμα. Αντίθετα, στο Σχεδίασμα, στο οποίο επικεντρώνεται 
στην ανεξιθρησκία και στο πρόβλημα της Ουνίας, ο Βούλγαρης αναφέρει 
ότι εδώ και χίλια χρόνια ο συγκερασμός των δυο αυτών εξουσιών είχε σαν 
αποτέλεσμα πολιορκίες και κατακτήσεις κρατών και σφαγή μυριάδων, είτε μέσω 
της Ιεράς Εξέτασης, είτε με άλλους τρόπους. Ο Πάπας έχοντας δυο σπαθιά, ένα 
πνευματικό και ένα κοσμικό, μη έχοντας κοσμικό βραχίονα, για την αντιμετώπιση 
των κακοδόξων καταφεύγει στους έξω δικαστές και ηγεμόνες, μετατρέποντας 
τους σε δημίους του31. Στηλιτεύοντας την πολιτική της εκκλησίας της Ρώμης32, 
της καταλογίζει ότι δίδαξε τους βασιλείς και ηγεμόνες να εκχέουν, άσπλαχνα, 
ως θυσία στο Θεό της ευσπλαχνίας, αιρετικά αίματα. Αυτοί οι καιροί όχι μόνο 
δεν πρέπει να προβάλλονται στους θεοφιλείς και φιλόχριστους βασιλείς 
ως παραδείγματα προς μίμηση, αλλά να «εξαλειφθούν από την μνήμην των 
μεταγενεστέρων και να μη εμφέρωνται όλως είς τα της Εκκλησιαστικής Ιστορίας 
υπομνήματα33».

Για την τήρηση, επίσης, της θρησκευτικής ανοχής θεωρεί ότι δεν αρκεί 
η καλή προαίρεση των πιστών, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά κυρίως τους 

των γραφών και των Πατέρων της Ανατολικής Εκκλησίας, αλλά και των δυτικών Θεολόγων 
(Αινιάν 1838, Β’ 170-192).

27 Η Εκκλησία είναι «θείον σύστημα» με ουράνιο σκοπό, ενώ η «Δυναστεία» είναι ανθρώπινο 
σύστημα με σκοπό κοσμικό (Αινιάν 1838, Β’ 175-176) .

28 Η σύμπραξη αυτή καταδικάζεται και από τον Locke: «Η εκκλησιαστική εξουσία οφείλει να 
περιορίζεται στα όρια της εκκλησίας και δεν είναι δυνατόν με οποιοδήποτε τρόπο να εκτείνεται 
στα πολιτικά πράγματα…. Τα όρια αυτών των δύο είναι σταθερά και αμετάβλητα. Αυτός που 
συγχέει αυτές τις δύο κοινωνίες αναμειγνύει τον ουρανό και τη γη» (Locke 1998, 153-154).

29 Αινιάν 1838, Β’ 176 και Βούλγαρης 1801, Β’ 5.
30 Αινιάν 1838, Β’ 177 και Βούλγαρης 1801, Β’ 70.
31 Αινιάν 1838, Β’ 177 και Βούλγαρης 1801, Β’ 70.
32 Όπως παρατηρεί ο Βούλγαρης ότι η εκκλησία της Ρώμης επέλεξε να πετάξει τα «κλειδιά του 

Πέτρου» στον Τίβερη και να μεταχειρίζεται από εκεί και ύστερα λανθασμένα την «ρομφαία του 
Παύλου» (Αινιάν 1838, Β’ 223).

33 Αινιάν 1838, Β’ 223.
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εκάστοτε ηγεμόνες34. Ως προσόντα του ανεξίθρησκου ηγεμόνα35 θεωρούνται ο 
ζήλος, η ευσέβεια, η επιείκεια, η πραότητα, η σύνεση, η φιλανθρωπία, η συμπάθεια, 
η μακροθυμία και η ανεξικακία36. Η ευσέβεια προς το Θεό37, ως βασίλισσα των 
αρετών, οδηγεί το βασιλέα στο να θέλει όλοι οι άνθρωποι να έχουν ελεύθερη 
βούληση να σωθούν και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας. Στις επιστασίες 
από το Δευτερονόμιο επισημαίνεται ότι η ευσέβεια και η μελέτη των Γραφών από 
τον ηγεμόνα συμβάλλουν ώστε ο ηγεμών να αποφεύγει την υπεροψία και να έχει 
ανοιχτά τα «ώτα» του ώστε να φθάνει σ’ αυτά η φωνή του λαού του38. 

Ο Βούλγαρης θεωρεί τις διαφορές των θρησκευμάτων φοβερή και πικρή 
μάστιγα του ανθρώπινου γένους και ότι τα δεινά που προκύπτουν πρέπει να 
καταστέλλονται και να κατευνάζονται με τη δίκαιη και πρέπουσα ανοχή των 
αντίθετων θρησκευμάτων39. Σε κάθε περίπτωση, για την αντιμετώπιση είτε 
ετερόδοξων, είτε ηγετών αιρέσεων, είτε απλών οπαδών τους, η χρήση βίας και η 
θανάτωσή τους δε συνάδει με το Ευαγγέλιο και τη διδασκαλία του Χριστού. Στις 
επιστασίες του από τους Αριθμούς αναφέρει ότι από κανέναν χριστιανό ηγεμόνα 
στη γη δεν ζητήθηκε, ούτε ζητείται, να εξολοθρεύσει τα ετερόθρησκα έθνη40. 
Ενώ ο Βολταίρος και ο Locke αντιμετωπίζουν θετικά την ύπαρξη διαφορετικών 
θρησκειών σε κάθε κράτος, ο Βούλγαρης θεωρεί τον θρησκευτικό πλουραλισμό 
αιτία συγκρούσεων, αιματοχυσίας και μυρίων άλλων κακών41. Παρόλα αυτά 
θεωρεί ότι ο χριστιανός ηγεμόνας οφείλει να διευθετεί τις διαθρησκευτικές 
εντάσεις στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, σεβόμενος τις υπογεγραμμένες 
συμβάσεις42. Προτείνει την κατοχύρωση των θρησκευτικών ελευθεριών όταν 
ο χριστιανός ηγεμόνας αναλαμβάνει να κυβερνήσει μη χριστιανικό κράτος, 

34 Για το θέμα της ευθύνης του κράτους σχετικά με την προστασία των ετερόθρησκων, είχε γράψει 
πρώτος ο Σάξωνας φιλόσοφος Samuel Pufendorf, στο έργο του Για τη Φύση της Θρησκείας σε 
σχέση με την κοινωνική ζωή (1687) (Πλεμμένος 2006, 119).

35 Κοινό τόπο, που ενδεχομένως φανερώνει επιρροή του Βούλγαρη από το έργου του Locke και 
τη φιλελεύθερη πολιτική θεωρία του 18ου αιώνα, συνιστούν τα προσόντα του ανεξίθρησκου 
ηγεμόνα. Για το θέμα αυτό έχει διατυπωθεί και η άποψη από τον Σπυράλατο ότι πιθανόν ο 
Βούλγαρης να μην αντλεί από τον Locke αλλά η απαρίθμηση των προσόντων του ανεξίθρησκου 
περιγράφονται στο πλαίσιο της Βυζαντινής πολιτικής ιδεολογίας και στη διατύπωση των 
βυζαντινών Κατόπτρων Ηγεμόνων (Σπυράλατος 2006, 260). Πρβλ και Hunger 1987, 245-256.

36 Αινιάν 1838, Β’ 199.
37 Σχετικά με την άσκηση εξουσίας από τον ηγεμόνα, προς τον οποίο απευθύνεται, κυρίως, το 

Σχεδίασμα, ο Βούλγαρης αναφέρει ότι διαφωνεί με την άποψη του Βολταίρου ότι ο ηγεμόνας 
πρέπει να είναι αδιάφορος προς τα θέματα της πίστεως (Αινιάν 1838, Β’193-223).

38 Βούλγαρης 1801, Β’ 224.
39 Αινιάν 1838, Β’199.
40 «Ως χριστιανοί δεν εδιωρίσθημεν να εξολοθρεύσουμε από προσώπου ημών ετερόθρησκα 

και παράνομα έθνη αλλά επροστάχθημεν να απέχουμε από τα έθη τους και την ανομία τους» 
(Βούλγαρης 1801, τ. Β’, 131-132).

41 Αινιάν 1838, Β’ 198.
42 Αινιάν 1838, Β’ 205-206.
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στο οποίο ενσωματώνονται αλλόθρησκοι κατόπιν σύναψης συνθηκών και 
συμμαχιών με κράτη που έχουν διαφορετική θρησκεία43. 

Για τη στάση του ηγεμόνα απέναντι στο λαό, στις επιστασίες του από τη 
Γένεση αναφέρει ότι ο ηγεμόνας έχει χρέος να σέβεται το λαό του, όπως η κεφαλή 
πρέπει να τιμά όλα τα μέλη του σώματος, γιατί σε αυτά στηρίζεται. Ο λαός είναι 
«σεβάσμιος» όχι μόνο στις δημοκρατίες, όπως στο παρελθόν στο Δήμο Αθηναίων, 
αλλά και στις αριστοκρατίες, όπως ο λαός της παλαιάς Ρώμης, και στα μοναρχικά 
αξιώματα και ονομάζεται μάλιστα από τους Αγγλο-Βρετανούς «Ο Βασιλεύς 
λαός44». Στις ίδιες επιστασίες επισημαίνει την αναγκαιότητα της ανεξαρτησίας 
του ηγεμόνα και κατακρίνει την επιρροή των αυλικών και συγγενών, καθώς και 
την προάσπιση των συμφερόντων των λίγων έναντι των πολλών45, ενώ στις 
επιστασίες του από το Δευτερονόμιο αναφέρει ότι ο λαός πρέπει να εκλέγει τους 
άριστους, «άνδρας σοφούς και επιστήμονας και συνετούς στα αξιώματα46».

Για ένα επίσης σημαντικό θέμα, την απονομή δικαιοσύνης, ο Βούλγαρης 
αναφέρει ότι πρέπει να είναι ανεξάρτητη, όχι μόνο από πρόσωπο, κοινωνική 
τάξη και εθνικότητα αλλά και από τη θρησκεία. Ο νους του κριτή, σύμφωνα με 
τις επιστασίες του από το Λευϊτικό, πρέπει να «γυμνωθεί» από το συλλογισμό 
της θρησκείας και «να αναλάβει την αδιαφορία» μεταξύ ετερόθρησκου και 
ομόθρησκου, γιατί έτσι τιμά τη δική του θρησκεία και ευσέβεια47. 

Συνοψίζοντας θεωρούμε, ότι ο Ευγένιος Βούλγαρης και το έργο του 
αποτελούν ένα πολύ μεγάλο πεδίο έρευνας. Στην παρούσα εργασία έγινε μια 
προσπάθεια, μέσα από συγκεκριμένα έργα του, να εντοπιστεί το άνοιγμα του 
στη σύγχρονή του κοινωνία. Παρά το γεγονός ότι τα δύο έργα γράφτηκαν 
σε διαφορετικά στάδια της ζωής του και με διαφορετικό σκοπό, ο Βούλγαρης 
πραγματεύεται προβλήματα της εποχής του και αιτήματα του Διαφωτισμού, 
όπως η ελευθερία συνείδησης και η θρησκευτική ελευθερία, η καταδίκη της 
σύμπραξης του κλήρου με την πολιτική εξουσία, η διάκριση εκκλησιαστικής και 
πολιτικής εξουσίας, η διευθέτηση των διαθρησκευτικών εντάσεων, η κοινωνική 
δικαιοσύνη και η ισονομία. Καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση βίας σε θέματα 
θρησκευτικών διαφορών και οι ποινές που προτείνει για τους «απειθείς», 
είναι καθαρά πνευματικής και όχι πολιτικο-κοινωνικής φύσεως. Διατυπώνει 
μια ρηξικέλευθη στάση για την εποχή του, που συνάδει με τις απόψεις του 
Διαφωτισμού και αγγίζει τα όρια της σύγχρονης διατύπωσης για τον ορισμό 
43 Στο σημείο αυτό ο Βούλγαρης στο Σχεδίασμα, όπως και ο Locke στο έργο του Επιστολή για την 

Ανεξιθρησκεία (Epistola de tolerantia), αναφέρουν ως παράδειγμα διακυβέρνησης, αντλώντας 
από την Παλαιά Διαθήκη, τη διακυβέρνηση του λαού της Γαβαών και την ανεξιθρησκία που 
απολάμβαναν. Ο Βούλγαρης επιπροσθέτως επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το μοντέλο της Παλαιάς 
Διαθήκης, ο χριστιανός ηγεμόνας πρέπει να είναι ανεξίθρησκος, χωρίς όμως να παραλείπει τον 
έλεγχο των ετεροθρήσκων και την εφαρμογή των νόμων, όταν αυτοί καταπατούν τη συνθήκη 
και μεταχειρίζονται τον προσηλυτισμό. Βλ Αινιάν 1838, Β’ 207 και πρβλ Locke 1998, 185-187.

44 Βούλγαρης 1801, Α’ 77.
45 Βούλγαρης 1801, Α’ 142-143.
46 Βούλγαρης 1801, Β’ 145-146.
47 Βούλγαρης 1801, Α’ 405-407.
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του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας, υποστηρίζοντας την πλήρη και 
ισότιμη αναγνώριση όλων των πολιτικών δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως 
αυτά πρέπει να υφίστανται στα όρια μιας πολιτικής επικράτειας48. Η άποψή του, 
στην επεξήγηση που ακολουθεί, σχετικά με την αντιμετώπιση των ετεροδόξων, 
«Αποτρέπου την απιστίαν και την αίρεσιν και το σχίσμα, όχι τον άπιστον και 
τον αιρετικόν και τον σχίστην ή αν θέλῃς, τον άπιστον και τον αιρετικόν και 
τον σχίστην, όχι τον άνθρωπον. Αποστρέφου την γνώμην, όχι την φύσιν49» 
εξακολουθεί να είναι επίκαιρη μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι οριοθετεί την 
αδιάσπαστη ιδιότητα κάθε ανθρώπου, ως πολίτη και ως πιστού μιας θρησκείας.
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Η Γραμματική της Φυσικής Γλώσσας  
του Δημητρίου Καταρτζή

Κατσέλου Γεωργία1

Ο Δημήτριος Φωτιάδης ή Καταρτζής, μία από τις σημαντικότερες μορφές 
του νεοελληνικού διαφωτισμού, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του 
στο Βουκουρέστι, γεγονός που συνέβαλε τα μέγιστα στη διαμόρφωση της 
προσωπικότητάς του. 

Στα 1781 ο Μανασσής Ηλιάδης αναφερόμενος στον πρίγκιπα Ιωάννη 
Αλεξάνδρου Υψηλάντη και την πνευματική ακτινοβολία της πόλης του 
Βουκουρεστίου, γράφει: 

“Καὶ δὴ φροντιστήρια δαπάναις ἁδραῖς συμπήγνυσι καὶ διδασκάλους 
ἁπανταχόθεν συγκαλεῖται [...].

Οὐ γὰρ μόνον τὴν ἀρχαίαν ἐκείνην φιλοσοφίαν διδάσκεσθαι ἠβουλήθη... 
ἀλλά εἴ τι ἐν φιλοσοφίᾳ ὁ χρόνος ἀνεύρατό τι νεώτερον[...], ὥστε μηκέτι ζηλοῦν 
ἡμᾶς τὰ κατ’ Εὐρώπην κλεινά παιδευτήρια, μηδέ ποθεῖν τὰς ἀρχαίας Ἀθήνας τὰς 
μακαρίας, εἴναι δ’ ἀντ’ ἐκείνων τὸ Βουκουρέστιον παιδείας ἁπάσης γυμνάσιον 
καὶ σοφίας ὡς ἀληθῶς δάπεδον”.2

Στα τέλη του 18ου αι., τον αιώνα του διαφωτισμού, το ιδανικό της 
“πεφωτισμένης δεσποτείας” ενσαρκώνεται στο Βαλκανικό χώρο από τους 
ηγεμόνες και τους πρίγκιπες των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών που, έχοντας 
μια σχετική αυτονομία από την Υψηλή Πύλη, μπόρεσαν να ενστερνιστούν τα 
ιδανικά αυτού του επαναστατικού πνευματικού και πολιτικού ρεύματος του 18ου 
αιώνος, ερχόμενοι σε άμεση επαφή με τα μεγάλα δυτικοευρωπαϊκά πνευματικά 
κέντρα της εποχής. Στα πλαίσια του πνεύματος του διαφωτισμού και οι Έλληνες 
ηγεμόνες της Βλαχίας, με κέντρο το Βουκουρέστι, – παρά την αμφιλεγόμενη 
ενίοτε πολιτεία τους – επέδειξαν υπέρτατο ζήλο για την ανάπτυξη των επιστημών 
με στόχο την αφύπνιση του γένους και την ανύψωσή του σε πολιτιστικό επίπεδο 
ισάξιο των “πολιτισμένων” λαών της υπόλοιπης ευρωπαϊκής ηπείρου. 

1 Γεωργία Κατσέλου, διδάκτορας γλωσσολογίας, αποσπασμένη στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας 
(2002-2011).

2 Αναφέρεται από τον Mario Vitti 1978, 129-130.
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Για πολλούς απώτερος κρυφός στόχος και ελπίδα αποτελούσε και η 
απελευθέρωση του ελληνικού έθνους αλλά και των υπόλοιπων εθνοτήτων των 
βαλκανίων – κατά την εποχή της γενικότερης εθνικής αφύπνισης – από τον 
οθωμανικό ζυγό.

Έτσι ως άλλοι Μαικήνες μετακαλούσαν στην υπηρεσία τους τα πιο 
ζωντανά πνεύματα της εποχής τους για να προσφέρουν έργο όχι μόνο διοικητικού 
χαρακτήρα αλλά και πνευματικού και πολιτιστικού. Μια τέτοια πνευματική 
οντότητα στην υπηρεσία ηγεμόνων της Βλαχίας υπήρξε ο Δημήτριος Φωτιάδης 
ή Καταρτζής.

Η ζωή του
Λίγα δεδομένα για τη ζωή του είναι γνωστά. Τα περισσότερα από όσα 

γνωρίζουμε για την προσωπικότητα3 και το έργο4 του πρωτοπόρου αυτού 
διανοητή, τα οφείλουμε στις ερευνητικές εργασίες του σπουδαίου επιστήμονα 
Κ. Θ. (Κωνσταντίνου Θησέως) Δημαρά από τον οποίο αντλούμε και τις 
περισσότερες πληροφορίες που καταγράφονται εδώ. 

Το πιθανότερο είναι ότι γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη περί το 1730 
ή το 1720-1725. Η σύζυγός του, κόρη αρχοντικής οικογένειας της Βλαχίας, είχε 
το επώνυμο Καταρτζή, και με αυτό το επώνυμο έμεινε γνωστός στα γράμματα 
ο Δημήτριος, αλλά έτσι τον αποκαλούσαν και οι σύγχρονοί του. Το δικό του 
οικογενειακό όνομα ήταν πιθανώς Παναγιωτάκη, αναφέρεται όμως και ως 
Φωτιάδης ή Φωτάκης, ως γιος δηλαδή του Φωτίου, που ήταν το βαπτιστικό 
του πατέρα του. Σε συλλογή εκπαιδευτικών ποιημάτων προς τιμή του ηγεμόνα 
Αλεξάνδρου Υψηλάντη, που τυπώθηκε το 1777, περιέχεται επίγραμμα ενός 
«Δημητράκη Παναγιωτάκη». Αν πρόκειται για τον Καταρτζή, τότε αυτό είναι το 
έτος της πρώτης γνωστής δημοσιεύσεως έργου του. 

Δεν είναι γνωστός ο χρόνος μετάβασής του στη Βλαχία, ωστόσο 
αναλαμβάνει αξιώματα στην αυλή της Βλαχίας: στην αρχή το αξίωμα του 
Παχάρνικου και στη συνέχεια αυτό του “Μεγάλου Κλουτζιάρη”. Λόγω του τίτλου 
του αυτού αναφέρεται συχνά και ως Δημήτριος Κλουτζιάρης. Στη συνέχεια, μετά 
το 1790, λαμβάνει το υψηλότατο αξίωμα του “Μεγάλου Λογοθέτη”. 

Γενικότερα, στην εποχή του έχαιρε εκτιμήσεως μεταξύ των λογίων. 
Κατά τον Χριστόφορο Περραιβό υπήρξε «ανήρ σημαντικός, πρωτοκαθεδρίαν 
του ανωτάτου δικαστικού κλάδου κατέχων, χαρακτήρ τίμιος, εγκρατής της 
ελληνικής, γαλλικής και αραβικής διαλέκτου, και θερμός πατριώτης». Ακόμα 
και ο Αλέξανδρος Κάλφογλου, αυστηρότατος κριτής των ηθών στην Ηθική 
στιχουργία του (1794), γράφει για τον Καταρτζή5:

Εκεί νομικός τις γέρων, δίκαιος, σοφός ανήρ, κριτής είναι επιστήμων, μόνος 
της Βλαχιάς φωστήρ. Πλην τοιούτοι στην Βλαχίαν να λαλήσουν δεν μπορούν, 

3 Δημαράς 1965.
4 Δημαράς 1970.
5 Δημαράς 1965, 5.
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εκεί προσωποληψίαν και χατήρια θεωρούν. Συ δε απ’ αυτόν ν’ ακούης ωφελίμους 
συμβουλάς.

Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ο Δημήτριος Φωτιάδης-Καταρτζής το 
πέρασε στο Βουκουρέστι, όπου και πέθανε περί το 1807.

Το έργο του
Ο Καταρτζής είναι τέκνον του 18ου αι., του αιώνα του διαφωτισμού, 

οι ιδέες του οποίου σημαδεύουν τη σκέψη του και το συγγραφικό του έργο. 
Κύριο χαρακτηριστικό του ο πραγματισμός, η εξέταση και η αιτίαση της 
πραγματικότητας ως μόνης πηγής αληθείας και γνώσης, όπως πρέσβευαν οι 
φιλόσοφοι των “φώτων” του δυτικοευρωπαϊκού κόσμου, συνεπαγομένης της 
πίστης στη φιλοσοφία, δηλαδή την επιστήμη, που ως βασικό όργανο κατά τη 
μεθόδευση των γνώσεων αναγνωρίζει τον “ορθό λόγο”, καταδικάζοντας κάθε 
μορφή δεισιδαιμονίας. 

Το 1785 γράφει το Δοκίμιο: “Εγκώμιο του φιλοσόφου, μακαρισμός του 
ορθοδόξου, ψόγος του αθέου, ταλάνισμα του δεισιδαίμων”. Ο μακροσκελής, κατά 
τα τότε ειωθότα τίτλος, δείχνει τα όρια της σκέψης του συγγραφέα: φιλόσοφος 
και νεωτεριστής ο Καταρτζής δεν είναι ωστόσο επαναστάτης και ανατροπέας, 
έχει πάντοτε κατά νου, με τα λόγια του Δημαρά, ότι είναι “Ρωμηός χριστιανός” 
και δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις καθεστηκυίες θρησκευτικές πεποιθήσεις 
όπως ορισμένοι δυτικοευρωπαίοι φιλόσοφοι.

Αλλά ο πραγματισμός του Καταρτζή εκφράζεται εναργέστερα στο παιδαγωγικό 
του έργο που θέτει ως στόχο την διαπαιδαγώγηση των νέων υπό το πρίσμα των νέων 
ιδεών, αποβλέποντας παράλληλα στην πνευματική πρόοδο του Γένους.

Καρπός των πνευματικών του αυτών ανησυχιών αποτελεί το δοκίμιό του 
“Συμβουλή στους νέους πώς να ωφελιούνται και να μη βλάπτουνται απ’ τα βιβλία 
τα φράγκικα και τα τούρκικα και ποια να’ναι η καθ’ αυτό τους σπουδή”.

Η συγγραφική του δραστηριότητα γύρω από το θέμα της παιδείας και του 
γλωσσικού της οργάνου συνοψίζεται στα δύο βασικά σχέδιά του (ιδέ δοκίμια – 
μεταφορά στα ελληνικά του γαλλικού essai –) που προλογίζονται από μια προσφώνηση 
στον αναγνώστη με τίτλο: “Τοις τα παρόντα αναγινώσκουσι σχέδια ευ πράττειν”.

Στο πρώτο ο μακροσκελέστατος τίτλος συνοψίζει τις γλωσσικές του 
θέσεις: “Σχέδιο ότ’ η ρωμαίκια γλώσσα, όταν καθώς λαλιέται και γράφετ’, έχει στα 
λογογραφικά της τη μελωδία, και στα ποιητικά της ρυθμό, και το πάθος και την 
πειθώ στα ρητορικά της. Ότι τέτοια, είναι σαν την ελληνική, κατά πάντα καλίτερ’ 
απ’ όλαις ταις γλώσσαις. Κι’ ότ’ η καλλιέργειά της, κ’ η συγγραφή βιβλίων σ’ 
αυτήνα, είναι γενική και ολική αγωγή του έθνους”.

Στο δεύτερο, ο τίτλος: “Σχέδιο της αγωγής των παιδιών Ρωμηών και 
Βλάχων, που πρέπει να γίνεται μετά λόγου στα κοινά σπιτικά σκολειά” δείχνει τη 
μέριμνά του τόσο για την παιδεία των ελληνοπαίδων όσο και των παιδιών των 
κατοίκων της Βλαχίας. 
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Έτερο έργο του το “Λόγος προτρεπτικός στο γνώθι σαυτόν και στην 
κοινή παιδαγωγία του έθνους, ή σοφός, ημιμαθής, αμαθής” όπου προσθέτει ένα 
επίμετρο τιτλοφορούμενο: “Λόγος προτρεπτικός στο να κάνουμε δασκάλους στα 
ρωμαίκα, σε καθ’ επιστήμ’ ή ελευθέρια τέχν’ ή αναγκαία ξενική γλώσσα”. 

Καρπός της δικαστικής του ιδιότητας είναι και η “Δικανική Τέχνη” αλλά 
“συντεταγμένη, ως εικός,” κατά το σχόλιο του Δημαρά, “εις γλώσσαν αιρετήν”6 

δηλαδή την καθαρεύσουσα.

Η Γραμματική του 
Έργο ζωής για τον Δημήτριο και επιστέγασμα των προσπάθειών του 

για την καλλιέργεια των Ελλήνων και την ανάπτυξη των γραμμάτων και των 
επιστημών υπήρξε η συγγραφή γραμματικής ως βάσης για την εις βάθος γνώση 
του γλωσσικού οργάνου της σκέψης. 

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Καταρτζής γνώριζε πολύ καλά γραμματική και 
τον καλούσαν ως αυθεντία-διαιτητή για αμφιβολίες επί γραμματικών θεμάτων 
ακόμα και λόγιοι που ήταν αντίθετοί του σε γλωσσικά ζητήματα. Αυτή τη 
γνώση θέλησε να μεταλαμπαδεύσει στους συγχρόνους του αλλά και κυρίως 
στο γιο του Στέφανο, η εκπαίδευση του οποίου τον απασχολεί ιδιαίτερα. Όπως 
φαίνεται από το πλήθος των πολλές φορές παιγνιωδών παραδειγμάτων με το 
όνομα Στέφανος, η συγγραφή της γραμματικής επιτελεί και αυτό το στόχο, τη 
γραμματική κατάρτιση του γιου του, και θα πρέπει να συντάχθηκε κάπου γύρω 
στο 1786, χρονιά που ο Στέφανος γίνεται δέκα χρονών, ηλικία όχι ακατάλληλη 
για να αρχίσει μαθήματα γραμματικής, όπως επισημαίνει ο Δημαράς. 

Η Γραμματική του – Το Χειρόγραφο
Ενώ το γεγονός ότι ο Καταρτζής συνέγραψε γραμματική της κοινής 

νεοελληνικής ήταν γνωστό από πολλές μαρτυρίες, το κείμενό της ανακαλύφθηκε, 
μελετήθηκε και δημοσιεύτηκε μόλις το 1957, χάρις στις ακάματες ερευνητικές 
προσπάθειες του Κ. Θ. Δημαρά. Μάλιστα συνέγραψε στη συνέχεια και άλλες 
δυο γραμματικές, μία της “αιρετής” και μία της αρχαίας, οι οποίες λανθάνουν 
μέχρι σήμερα.

Το χειρόγραφο όπου υπάρχει η Γραμματική του Καταρτζή, ανήκει στη 
Συλλογή Χειρογράφων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου της 
Αθήνας και φέρει τον αριθμό καταχώρησης ΒΧΜ 19545, ενώ στον Κατάλογο 
Χειρογράφων του Βυζαντινού Μουσείου του Δημητρίου Πάλλη του 1955 φέρει 
τον αριθμό 191. Όπως αναφέρεται στον κατάλογο, το χειρόγραφο προέρχεται 
εκ κατασχέσεως και από ό,τι φαίνεται ήλθε στην Αθήνα από την ‘Ηπειρο. Ο 
Δημαράς τεκμηριώνει την άποψη ότι γραφέας του χειρογράφου είναι ο Διονύσιος 
Παπαρρούσης, που γεννημένος στο Μονοδένδρι της Ηπείρου, διετέλεσε 
δάσκαλος στη Βλαχία και στο Τριέστι, όπου πεθαίνοντας το 1837, κληροδότησε 
τη βιβλιοθήκη του στο χωριό του.

6 Δημαράς 1965, 28, όπου και εργογραφία του Καταρτζή.
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Χωρίς αμφιβολία ο αντιγραφέας της γραμματικής του Καταρτζή, είναι 
άνθρωπος των γραμμάτων, πολύ πιθανόν δάσκαλος που θέλησε να επωφεληθεί 
για λόγους χρηστικούς από τη γραμματική γνώση επί της ομιλούμενης γλώσσας. 
Άλλωστε στο ίδιο χειρόγραφο υπάρχει και η Γραμματική της Αιολοδωρικής, ήτοι 
της ομιλούμενης τωρινής των Ελλήν(ων) γλώσσας του Αθανασίου Χριστόπουλου, 
καθώς και σειρά παραδειγματικών κειμένων επί θεμάτων γραμματικής.

Ο τίτλος που υπάρχει στο χειρόγραφο είναι “Γραμματική του αρχ. 
Κλοτσιάρη Παναγιωτάκη Κανταρτζή” (ο τίτλος Γραμματική της Φυσικής Γλώσσας 
ανήκει στον Δημαρά). Ενώ τα δύο μέρη στα οποία διακρίνεται, φέρουν τον τίτλο 
“Εἰσαγωγή στά ρωμαῖκα γραμματικά”. Βρισκόμαστε ακόμα στην εποχή που το 
πρόβλημα της ονομασίας του έθνους αποτελεί και αυτό πεδίο διαμάχης. Το 
όνομα Έλληνας συνδέεται ακόμα με την έννοια “εθνικός”, ειδωλολάτρης, όπως 
ο ίδιος δηλώνει. Προτείνονται οι ονομασίες Γραικός και Ρωμηός. Ο Καταρτζής 
προκρίνει τις ονομασίες Ρωμηός και ρωμαίκια γλώσσα· όταν, λοιπόν, μιλάει για 
τα ελληνικά εννοεί την αρχαία ελληνική γλώσσα.

Η Γραμματική του – Δομή 
Όπως σημειώνει στο προοίμιο, ο Καταρτζής ακολουθώντας τη γραμματική 

παράδοση της εποχής του7, διαιρεί τη γραμματική του σε δύο βασικά μέρη: 
το ετυμολογικό και το συντακτικό, εκ των οποίων το πρώτο υποδιαιρείται 
περαιτέρω σε άλλα δύο: Τύποι ή Πρώτο μέρος του Ετυμολογικού, όπου, με 
τα λόγια του συγγραφέα, καταγράφεται “η ύλη του μνημονικού”, δηλαδή η 
γραμματική περιγραφή των τύπων, και Ορισμοί, Δεύτερο μέρος του ετυμολογικού, 
το οποίο είναι “αντικείμενο του διανοητικού”. Από τα τρία λοιπόν συνολικά 
μέρη της Γραμματικής του Καταρτζή, το χειρόγραφο διασώζει μόνο τα δύο του 
ετυμολογικού.

Η Γραμματική του – Οι στόχοι του, οι γλωσσικές του αρχές 
Στο προοίμιο8 της γραμματικής του θέτει τις γλωσσικές του αρχές:

1. Ξεκινάει από μια βασική διαπίστωση:
Τα ελληνικά και τα ρωμαίκα είναι δύο διαφορετικές γλώσσες “η μία 

πρωτότυπη και η άλλη παράγωγη”. Αυτό συνάγεται επαγωγικά από το γεγονός 
ότι ένας ρωμηός δεν καταλαβαίνει τα ελληνικά, όπως ένας ιταλός δεν κατανοεί 
τα λατινικά. Επίσης οι διαφορές είναι πολύ έντονες από το φωνητικό ως το 
συντακτικό επίπεδο. Ο Καταρτζής τις σημειώνει αναλυτικά. Καταλήγει, ωστόσο, 
συγκαταβατικά δείχνοντας συναίσθηση της ιστορικής συνέχειας: “ειδέ και 
κανένας [...] δεν πάγει η καρδιά του να της ειπή δύο, [..](ας την ειπή) κ’αυτήνα 
έκτη διάλεκτο ελληνική.”

2. Δεδομένου ότι η ελληνική της εποχής παρουσιάζει διαλεκτική 
πολυδιάσπαση, θεωρεί ότι βάση για την κοινή νεοελληνική γλώσσα θα πρέπει 
7 Για τις επιδράσεις της γραμματικής παράδοσης στο έργο του Καταρτζή, βλ. Καταρτζής ο.π., 51 

και 55
8 Καταρτζής ο.π., 13.
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να γίνει, όπως αναφέρει, “ο ιδιωτισμός της μητρόπολης του έθνους”, δηλαδή της 
Κωνσταντινούπολης για το λόγο ότι εκεί είναι συναγμένοι οι άριστοι του γένους9, 
και αυτήν πρέπει να ακολουθούν οι άλλες επαρχίες.

3. Επιπλέον η γραμματική περιγραφή της κοινής θα πρέπει να 
γίνει “μετά λόγου” και στη βάση δύο αρχών: πρώτα τη χρήση και δεύτερον 
την αναλογία, όπου αυτή δεν τυραννεί. Έτσι προκρίνει το κοινό πενταμελές 
φωνηεντικό σύστημα της ΝΕ και αγνοεί ένα δασύ ιώτα κατ’ επίδραση της 
τουρκικής, επίσης τα είκοσι δύο κοινά σύμφωνα και αγνοεί ένα σιελώδες σίγμα 
της ρουμελιώτικης προφοράς.

Η προσπάθεια του Καταρτζή στηρίζεται στην εμπειρία των ήδη 
διαμορφωμένων δυτικοευρωπαϊκών γλωσσών.

4. Όσον αφορά το λεξιλόγιο, θεωρεί ότι η ρωμαίκια γλώσσα είναι 
ακαλλιέργητη και θα πρέπει να εμπλουτιστεί όπως έγινε και με τις δυτικοευρωπαϊκές 
γλώσσες, όταν ξεκίνησε σε αυτές η συγγραφή κειμένων απαιτήσεων. Πηγή 
του εμπλουτισμού πρέπει να είναι πρωτίστως η ελληνική, αλλά ο Καταρτζής 
αποδέχεται και τον δανεισμό από τις “εθνικές” (ξένες) γλώσσες. 

Η ορθογραφία
Για την ορθογραφία που ακολουθεί ο Καταρτζής με συνέπεια σε όλο το έργο 

του και η οποία μέσω της γραμματικής του προβάλλει ως πρότυπη ορθογράφηση 
στα πλαίσια της καλλιεργημένης γλώσσας, ενδιαφέρουσα παρουσίαση επιχειρεί 
ο Ανρί Τονέ10. Παρουσιάζει ορισμένες ιδιομορφίες σε σχέση με τη σημερινή 
πρακτική, αλλά δεν απομακρύνεται από τη συνήθη για τους λόγιους του 18ου αι. 
πρακτική. Έτσι, για παράδειγμα, ο φθόγγος [ες] των καταλήξεων της ονομαστικής 
και αιτιατικής στα θηλυκά πληθυντικού αριθμού γράφεται -αις. Το [οι] στο άρθρο 
του πληθυντικού των θηλυκών αποδίδεται με το -ήτα με υπογεγραμμένη.

Η γραμματική περιγραφή του ρηματικού συστήματος – η κλίση των 
ρημάτων11

Ο Καταρτζής δεν κάνει τη διάκριση ανάμεσα σε φωνή (ρηματική μορφή) 
και διάθεση (σημασία) και διακρίνει μόνο τρεις “διάθεσες” (ενεργητική, παθητική, 
ουδέτερη). Χωρίζει τα βαρύτονα ρήματα σε δύο κύριες κατηγορίες ανάλογα με το αν 
λήγουν σε -ω ή -μαι, στις οποίες μπορεί να εκφράζονται οι σημασίες: του ενεργητικού 
(γράφω, μάχουμαι), του αυτοπαθητικού (πάσχω, γίνουμαι) και του ουδετέρου για τα 
ρήματα σε -ω (ζω) ή του παθητικού για τα ρήματα σε -μαι (γράφομαι).

Επίσης κάνει τη διάκριση ανάμεσα σε βαρύτονα και περισπώμενα ρήματα.
Διακρίνει τέσσερις συζυγίες για τα βαρύτονα ρήματα που εν ολίγοις 

συμπίπτουν με την διάκριση που γίνεται με βάση τον χαρακτήρα του ρήματος 
(χειλικόληκτα, ουρανικόληκτα, οδοντικόληκτα και υγρόληκτα και ενρινόληκτα 
9 Καταρτζής ο. π., 14. 
10 . Tonnet 1992, 165.
11 Όλες οι παραπομπές σε αυτή την παρουσίαση γίνονται στο: Καταρτζής, Δημήτριος, Γραμματική 

της Φυσικής Γλώσσας, Αθήνα, 1957, που εξέδωσε ο Κ. Θ. Δημαράς
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ως ενιαία συζυγία). Για τα περισπώμενα αναφέρει ότι διακρίνονται σε τρεις 
συζυγίες: πρώτη συζυγία περισπωμένων που λέγονται α΄ και δεύτερη συζυγία 
περισπωμένων που λέγονται ε΄. Η λεγόμενη τρίτη συζυγία, στην οποία αφιερώνει 
λίγες γραμμές, παραπέμποντας ουσιαστικά στην κλίση των βαρυτόνων, 
συμπίπτει με την κατηγορία των ρημάτων σε -όω, -ῶ της αρχαίας, τα οποία 
στη νέα ελληνική έχουν στην πλειοψηφία τους μετασχηματιστεί σε βαρύτονα 
σε -ώνω. Ο Καταρτζής δείχνει εδώ την αδυναμία του να αποδεσμευτεί από τα 
γραμματικά σχήματα της αρχαίας γραμματικής παράδοσης και να αναλύσει 
αυτόνομα τη δομή του ΝΕ ρήματος. 

Όσο για τα παρεπόμενα του ρήματος, αυτά κατά τον Καταρτζή είναι επτά, 
στα οποία εκτός από τα συνήθη (αριθμός, πρόσωπο κλπ) συγκαταλέγει και 
το σχήμα∙ πρόκειται ουσιαστικά για τους διαφόρους σχηματισμούς συνθέτων 
ρ.: απλό φέρνω, σύνθετο παραφέρνω, παρασύνθετο προσεπιφέρω, διπλό 
λογοφέρνω. Στις εγκλίσεις ακολουθεί την αρχαία ελληνική διάκριση σε οριστική, 
προστακτική, ευκτική, υποτακτική και προσθέτει και την απαρεμφατική έγκλιση.

Ως προς τους ρηματικούς χρόνους που θα μας απασχολήσουν περισσότερο, 
ο Καταρτζής τους ονομάζει καιρούς και σημειώνει ότι στα “ελληνικά” λέγονται 
χρόνοι. Στα κλιτικά υποδείγματα χρησιμοποιεί διαζευτικά και τους δύο όρους 
(Καιροί ή Χρόνοι).

Οι χρόνοι της ΝΕ κατά τον Καταρτζή είναι τέσσερις: Ενεστώς, Παρατατικός, 
Αόριστος, Μέλλων ο οποίος εμφανίζεται και με τις δύο εκφράσεις του ποιού 
ενεργείας, ο δε ενεστωτικός (ο χαρακτηριζόμενος παραδοσιακά ως διαρκείας ή 
εξακολουθητικός) καταγράφεται ως Άλλος Μέλλων.

Δεν εμφανίζονται ο Παρακείμενος και ο Υπερσυντέλικος. Στο χειρόγραφο 
υπάρχει μόνο μία σημείωση από το χέρι του αντιγραφέα ανάμεσα σε παρενθέσεις: 
“Πρέπει να προσθέσουμε και τον υπερσυντέλικον, τον οποίον ο συγγραφεύς 
αλησμόνησε”. 

Εδώ μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι, εκ μέρους του αντιγραφέα, υπάρχει 
μία ασυνέπεια στην ορθογράφηση του απαρεμφατικού στοιχείου γράψει· στη 
σελίδα 21 έχουμε τον τύπο “είχα γράψει” με -ει, ενώ στη σελίδα 23 και στη 
συνέχεια τον τύπο “είχα γράψῃ” με ήτα και υπογεγραμμένη, πράγμα που δείχνει 
την αβεβαιότητα ως προς την προέλευσή του από το αρχαίο απαρέμφατο ή από 
την υποτακτική.

Φαίνεται ότι στην γλωσσική συγχρονία του Καταρτζή, πιθανόν και 
του αντιγραφέα, οι συντελικοί χρόνοι της νέας ελληνικής δεν είναι τόσο 
συνηθισμένοι. Όπως γνωρίζουμε η πρώτη εμφάνιση του νεοελληνικού 
παρακειμένου χρονολογείται γύρω στο 1300 (τον 14ο αι.) με το “Χρονικόν του 
Μορέως”, όπου βρίσκουμε την πρώτη μαρτυρία:

“ὁ κάποιος Φράγκος εὐγενής, ἄνθρωπος παιδευμένος 
ἀπό τήν πόλιν ἔχει ἐλθεῖ ἀπό τόν βασιλέαν” (4900 – 1)12

12 Τη σημασιολογική εξέλιξη της περίφρασης έχω + απαρέμφατο από την έκφραση του μελλοντικού 
στην έκφραση του συντελικού πραγματεύεται η Μόζερ (1988) στη διδακτορική της διατριβή Η 
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αλλά η συστηματικοποίησή του πρέπει να περιμένει τον 17ο αι. Παρόλαυτά 
η χρήση του παραμένει σχετικά περιορισμένη μέχρι και τον 20ο αι.

Η απουσία λοιπόν των συντελικών περιφραστικών τύπων – Παρακειμένου 
και Υπερσυντελίκου – από τη Γραμματική του Καταρτζή δείχνει την ελλιπή 
γραμματικοποίησή τους και τη σπανιότητα της χρήσης τους κατά την εποχή 
εκείνη, όπως συμβαίνει ακόμα και σήμερα στην Κυπριακή διάλεκτο13.

Στο επίπεδο της παρουσίασης του συστήματος των χρόνων ο Καταρτζής 
προσθέτει μια σειρά από Καιρούς ή Χρόνους σύνθετους όπου παρατίθενται όλοι 
οι δυνατοί συνδυασμοί των βοηθητικών θέλω και έχω με τους τέσσερις βασικούς 
μονολεκτικούς τύπους του ελληνικού ρηματικού συστήματος14, ήτοι:

   Μη-παρελθόν                 Παρελθόν
 Διαρκές    γράφω   έγραφα
 Μη- διαρκές   γράψω  έγραψα 

Έτσι έχουμε για τον Μέλλοντα τους συνδυασμούς: 
θέλω, -εις κλπ (προσωπικό) + γράφῃ και γράψῃ
θέλει (απρόσωπο) + γράφω και γράψω, -ῃς, -ῃ, αλλά -ουμε, -έτε, -ουν 

(στον πληθ,. διατηρούνται οι καταλήξεις της οριστικής που δεν συμπίπτουν 
φωνολογικά με αυτές της αρχαίας υποτακτικής).

Στην περιγραφή του παρατατικού τα πράγματα είναι ακόμη πιο περίπλοκα:
εκτός από τις αντίστοιχες με τον μέλλοντα περιφράσεις με το θέλω στον 

παρατατικό: ἤθελα ως προσωπικό και ως απρόσωπο τύπο ἤθελε, έχουμε και 
τους συνδυασμούς με το βοηθητικό έχω ως προσωπικό: εἶχα, -ες κλπ γράψῃ, 
(δίπλα στον οποίο το χέρι του αντιγραφέα σημειώνει πολύ ορθά: <ο οποίος είναι 
υπερσυντέλικος>)
και ως απρόσωπο: εἶχε, γράψω, -ῃς
καθώς και τον συνδυασμό: θέλει (απρ.) ἔγραφα, -ες κλπ 
ενώ τον συνδυασμό: θέλει (απρ.) ἔγραψα τον χαρακτηρίζει ως αόριστο.

Έχουμε λοιπόν συνολικά τέσσερις σύνθετους σχηματισμούς για τον 
μέλλοντα, έναν για τον αόριστο και επτά (!) για τον παρατατικό.

Ο χρόνος που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μορφολογική ενότητα, εκτός 
από τον ενεστώτα, είναι ο αόριστος. Ο αόριστος αποτελεί άλλωστε το πιο 
σταθερό ρηματικό στοιχείο της ελληνικής, που παραμένει σχεδόν αναλλοίωτο 
από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα15.

Η χρήση του μορίου θα του μέλλοντα ειδικά άργησε να παγιωθεί στα νέα 
ελληνικά περνώντας από μορφές όπως θέλω + απαρέμφατο και θέλω/θέλει ἵνα> 
θελ’ να> θέ να> θανά> θα16

ιστορία των συντελικών περιφράσεων στα ελληνικά.
13 Οι συντελικοί χρόνοι απουσιάζουν από τη γραμματική της κυπριακής διαλέκτου του Newton 

(1972). 
14 Ακολουθείται εδώ η τυπολογία της Ει. Φιλιππάκη-Warburton 1992, 28.
15 Κατσέλου, 2005, 150.
16 Μπαμπινιώτης, 2000, 138.
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Επίσης ο παρατατικός παρουσιάζει αστάθεια ως προς την κλίση του ακόμα 
και σήμερα ιδιαίτερα στη μεσοπαθητική φωνή. 

Διατηρείται η συλλαβική αύξηση και στα υπερδισύλλαβα ρήματα, αλλά όχι 
και η χρονική. Ο Καταρτζής μάλιστα καταγράφει και τύπους που αντιστρατεύονται 
το νόμο της τρισυλλαβίας· δίπλα στο γ’ πληθυντικό παρατατικού και αορίστου 
ἐγράφανε και ἐγράψανε, έχουμε τους τύπους: ἔγραφανε και ἔγραψανε.

Στο επίπεδο των εγκλίσεων η περιγραφή γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη 
και ουσιαστικά άστοχη. Προσπαθώντας ο Καταρτζής να συμπληρώσει τον 
κλιτικό πίνακα κατά το υπόδειγμα της αρχαίας ελληνικής, καταφεύγει σε τύπους 
περιφραστικούς που στα νέα ελληνικά αποτελούν απλά ελεύθερα συντάγματα 
και ορισμένες φορές σε καταφανώς εσφαλμένες καταγραφές.

Έτσι ως ευκτικά καταγράφει τα συντάγματα:
Εν.: ἄν ποτες νά γράφω
Πρτ.: ἄν ποτες νά γραφα
Αορ.: ἄν ποτες νά γραψα
Μελ.: ἄν ποτες νά γράψω

ενώ όπως είναι γνωστό στα νέα ελληνικά δεν υπάρχει ευκτική έγκλιση και 
πολλοί μελετητές αμφισβητούν και την ύπαρξη της υποτακτικής ως ξεχωριστού 
μορφολογικά τύπου17 (στη σχολική γραμματική ανάλυση υπάρχει δισταγμός αν 
τα συντάγματα με το μόριο να πρέπει να αναλύονται ως βουλητικές προτάσεις ή 
ως τύποι υποτακτικής και οι εκφράσεις έλθει δεν έλθει με την χρήση της άρνησης 
δεν θέτουν ένα πρόσθετο πρόβλημα).

Στην υποτακτική η σύγχυση είναι μεγαλύτερη. Θέλοντας να παρουσιάσει 
τους συνδυασμούς με το μόριο να ως απαρέμφατο, ως υποτακτικά ο Καταρτζής 
καταγράφει τα συντάγματα:

Εν.: ἄ γράφω
Πρτ.: ἄν ἔγραφα
Αορ.: ἄν ἔγραψα
Μελ.: ἄ γράψω

Ο Καταρτζής δεν συνειδητοποιεί άραγε την αντίφαση στην οποία πέφτει, 
παρουσιάζοντας ως υποτακτικά τα συντάγματα με τον σύνδεσμο ἄν (ἄ) που ο 
ίδιος χαρακτηρίζει ως δυνητικό; Ουσιαστικά καταγράφει δυνατούς συνδυασμούς 
με μόρια και συνδέσμους που ο Τριανταφυλλίδης χαρακτηρίζει ως συνταχτικές 
εγκλίσεις (δυνητική, πιθανολογική, ευχετική) και οι οποίοι αγνοούνται από τη 
σχολική γραμματική.

Η σύγχυση επιτείνεται από το χέρι του αντιγραφέα που παρατηρεί ότι “ο 
κυριώτερος και πλέον αξιοσημείωτος χρόνος (!) της υποτακτικής” είναι: ἤθελα 
γράφῃ και γράψῃ.

Στην κατηγορία των ρημάτων σε -μαι (μέση φωνή) ακολουθεί την ίδια 
περιγραφική διαδικασία. Σημειώνουμε μόνο ότι προτιμάει την κλειστή προφορά -ου 
των βορείων ιδιωμάτων για το θεματικό φωνήεν -ο-, μολονότι και σε αυτό το σημείο 
17 Βλέπε παραπάνω την ανάλυση του νεοελληνικού ρήματος που προτείνει η Φιλιππάκη.
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δεν υπάρχει απόλυτη συνέπεια. Έτσι έχουμε τον τύπο γράφομαι για τον ενεστώτα, 
ενώ για τον μέλλοντα τον τύπο θα γράφουμαι ή προτείνει εναλλακτικά τους τύπους 
ἐγράφουμασταν (με άτονο -ο-) ή ἐγραφόμασταν (με τονισμένο -ό-) στον παρατατικό.

Συμπεράσματα
Όπως σωστά επισημαίνει ο Δημαράς, ο Καταρτζής “ερασιτέχνης των 

γραμματικών πραγμάτων, όσο κι αν ήταν μελετηρός, δεν άνοιξε καινούργιους 
δρόμους στην διδασκαλία ή την μορφοποίηση της γραμματικής”. Πράγματι η 
γραμματική του ανάλυση των δεδομένων της γλώσσας, τόσο στο επίπεδο 
του ρηματικού συστήματος με το οποίο ασχοληθήκαμε, όσο και γενικότερα, 
παραμένει ερασιτεχνική και ενίοτε απλοϊκή. Παγιδευμένος στα πλαίσια της 
παραδοσιακά κυριαρχούσης γραμματικής ανάλυσης της αρχαίας ελληνικής, δεν 
καταφέρνει να ξεφύγει από το καλούπι που αυτή έχει επιβάλει και να προτείνει 
μια καινούργια οπτική στη γραμματική ανάλυση της ΝΕ. Πράγμα άλλωστε που 
συμβαίνει με όλες τις πριν το μνημειώδες έργο του Τριανταφυλλίδη γραμματικές.

Ο ίδιος εξάλλου έχει συνείδηση του ατελέσφορου της προσπάθειάς 
του και γι’ αυτό κλείνει το προοίμιο της γραμματικής του με μια επίκληση σε 
“εκείνους που έχουν έξι μεταφυσικής, λογικής και γραμματικής επιστήμης” να την 
επιδιορθώνουν και “να την βελτιώνουν κατά χρέος για την κοινή λυσιτέλεια”.  

Η αξία της προσπάθειάς του έγκειται λοιπόν πρωτίστως στο γεγονός ότι μέσα 
στο κλίμα της εποχής του που χαρακτηρίζεται από τη διάχυτη περιφρόνηση προς τη 
λαϊκή γλώσσα, επιχειρεί να περιγράψει και να προβάλει την ομιλούμενη γλώσσα. 

 Έπειτα οι βασικές αρχές που θέτει στο προοίμιό του, ότι βάση για την 
κοινή νεοελληνική γλώσσα θα πρέπει να γίνει, όπως αναφέρει, “ο ιδιωτισμός της 
μητρόπολης του έθνους”, – πράγμα που είναι η πιο αρμόζουσα λύση για την εποχή 
της πολυδιαλεκτικής διάσπασης της ελληνικής και πριν την τελική επικράτηση, 
για λόγους ιστορικούς, του πελοποννησιακού ιδιώματος –, να θεωρηθεί δηλαδή 
ως πρότυπη γλώσσα η γλώσσα του κέντρου του ελληνισμού, και ότι η ρωμαίκια 
γλώσσα θα πρέπει να εμπλουτιστεί όπως έγινε και με τις δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες, 
και ότι πηγή του εμπλουτισμού πρέπει να είναι πρωτίστως η αρχαία ελληνική, με 
παράλληλο δανεισμό από τις “εθνικές” γλώσσες, είναι απόλυτα σωστές. 

Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν ξεκινήσει η συγγραφή κειμένων 
απαιτήσεων με την ανάπτυξη της δέουσας ορολογίας στην ομιλούμενη γλώσσα.

Όλες οι γλώσσες αλλά και η αρχαία ελληνική, η γλώσσα πρότυπο, μπροστά 
στην “τελειότητα” της οποίας ο φιλολογικός κόσμος μένει ενεός, “δοκιμάστηκαν” 
για αιώνες ώστε να καταστούν επαρκείς σε όλους τους τομείς του επιστητού. Η 
νεοελληνική γλώσσα άφησε, αμέσως με τη γένεση του νεοελληνικού κράτους, 
την ευκαιρία να της ξεφύγει· μόλις την προτελευταία δεκαετία του εικοστού 
αιώνα καθιερώθηκε ως η επίσημη γλωσσική μορφή του ελληνικού κράτους και 
άρχισαν να “μεταφράζονται” οι νόμοι του κράτους και οι επιστήμες σε αυτήν 
από την καθαρεύουσα. Γι’ αυτό ακόμα ταλανίζεται και ενίοτε παραπαίει. Και η 
αντίληψη ότι εάν δεν υπήρχε η καθαρεύουσα η γλώσσα μας θα ήταν γεμάτη 
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τούρκικες λέξεις δεν ευσταθεί. Ο καθαρμός από τα ξένα σώματα θα γινόταν 
αυτόματα γιατί αυτά δεν θα είχαν θέση σε κείμενα απαιτήσεων. Ο εμπλουτισμός 
από τη μητέρα γλώσσα άλλωστε ήταν η πιο φυσιολογική διαδικασία και χωρίς 
την καθαρεύαουσα. Τι χαμένος χρόνος! Οι φιλολογικές μελέτες αναλώνονταν 
στη διαμάχη περί του γλωσσικού ζητήματος αντί να μελετούν και να προωθούν 
τη ζωντανή γλώσσα. Έπειτα η συγγραφή στην αρχαία, όπως σημειώνει πολύ 
εύστοχα ο Καταρτζής στα δοκίμιά του, όντας επίπονη προσπάθεια, δεν άφηνε 
πολλά περιθώρια για να γραφτούν “βιβλία μεθοδικά” που είναι τόσο αναγκαία για 
την παιδεία του έθνους και την καλλιέργεια, τον εμπλουτισμό της ομιλούμενης 
γλώσσας. Γι’ αυτό, όπως σημειώνει, ακόμα και “οι δυνατώτεροι γράφουνε στη 
ζωή τους ένα δυο βιβλία κι αποκάμνουν να επιχειριστούνε και τρίτο”, γιατί “είν’ 
ένας άπειρος κόπος να συγγράψη τινάς ελληνικά καθώς πρέπει”. 

Από αυτή την άποψη ο Δημήτριος Φωτιάδης-Καταρτζής ήταν πρωτοπόρος. 
Προσωπική μας άποψη είναι ότι, αν η γραμματική του αυτή καθ’ αυτή παρουσιάζει 
άπειρες αδυναμίες, το προοίμιο όπου εκθέτει τις γλωσσικές του απόψεις πρέπει 
να θεωρείται μνημειώδες και αντανακλά το πνεύμα της εποχής του, το πνεύμα 
του διαφωτισμού.

Κρίμα που και ο ίδιος δεν άντεξε την πίεση των συγχρόνων του και 
εγκατέλειψε τις προσπάθειές του στρεφόμενος προς τη “αιρετή” στο τέλος 
της ζωής του, ίσως, όπως λέει στο προλογικό μέρος των δοκιμίων του,“για 
την δυσφημία π’ ακολουθά πάντα σε τέτοια ‘πιχειρήματα, νεωτερίζοντα το 
φαινόμενο”. Δεν μπόρεσε λοιπόν να αντέξει μέχρι το τέλος “το όνειδος”, όπως 
καυστικά αναφέρει, που φορτώθηκε.

Η πρώτη σελίδα της “Γραμματικής  
του αρχ. Κλοτσιάρη Παναγιωτάκη Κανταρτζή”

από το χειρόγραφο ΒΧΜ 19545 του Βυζαντινού Μουσείου.
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Ένας τελευταίος των παλαιών και ο νεαρός 
ποιητής-«πρίγκιπας».  

Το ανέκδοτο Δοκίμιον περί ποιήσεως (1825) 
του Παναγιώτη Κοδρικά προς τον Δημήτριο Κ. 

Μουρούζη.

Αλέξανδρος Κατσιγιάννης1

Είσαστε τόσο νέος, αγαπητέ Κύριε, τόσο νεοφώτιστος
μπροστά στο κάθε τι, που θα ’θελα να σας παρακαλέσω,
μ’ όλη μου τη δύναμη, να κάνετε υπομονή για όλα κείνα

που μένουν άλυτα μέσ’ στην καρδιά σας.
Rainer Maria Rilke, Γράμματα σ’ ένα νέο ποιητή

Στα χαρτιά του Χριστόφορου Φιλητά, διαπρεπή φιλόλογου, διδάσκαλου στην 
Ιόνιο Ακαδημία και σημαντικού επιγόνου του Αδαμάντιου Κοραή, που βρίσκονται 
στην ΕΒΕ, εντοπίζονται 16 άδετα φύλλα, με 32 αριθμημένες σελίδες (διαστάσεων 15,5 
x 20 εκ.) γραμμένα μόνο στο recto, με μία αναπάντεχη, σε σχέση με το συγκεκριμένο 
1 Ο Αλέξανδρος Κατσιγιάννης είναι δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας. E-mail: alexanderkatsigiannis@

gmail.com. Προσωπική σελίδα: https://crete.academia.edu/alexanderkatsigiannis
H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό 
Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ. 

Θερμές ευχαριστίες στην Άννα Ταμπακη, η οποία ήταν επικεφαλής του προγράμματος «Θαλής, 
Χρυσαλλίς: Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και διαμόρφωση του εθνικού χαρακτήρα στον περιοδικό 
τύπο του 19ου αιώνα», για την εξαίρετη συνεργασία και στήριξη. Από εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τον Γιάννη Ξούρια που μου έκανε τη χάρη να διαβάσει κριτικά το κείμενο αυτό και συνέβαλε κατά 
πολύ στη βελτίωσή του. Τέλος, η εργασία δεν θα ήταν η ίδια χωρίς τις πολύτιμες συζητήσεις και τις 
ανταλλαγές πληροφοριών με τον Αλέξη Πολίτη, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα. 
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αρχείο, υπογραφή: Παναγιώτης Κοδρικάς. Το κείμενο τιτλοφορείται Δοκίμιον περί 
Ποιήσεως. Προς τον Ερασμιώτατον Δημητράκη Μουρούζη. Παρίσι 20 Μαΐου 1825.2 
Πρόκειται για ένα στιχούργημα σε ομοιοκατάληκτο ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο 
(πολλοί στίχοι είναι ελλειπτικοί) που εκτείνεται σε 750 στίχους. Το χειρόγραφο 
είναι αυτόγραφο του Κοδρικά και, απ’ ό,τι όλα δείχνουν, πρωτόγραφο, καθώς βρίθει 
επεμβάσεων από το ίδιο χέρι: προσθήκες και αφαιρέσεις στίχων, στροφών και πολλές 
διορθώσεις στα περιθώρια. Πώς βρέθηκε το κείμενο αυτό του Κοδρικά στα χαρτιά 
του Φιλητά δεν το γνωρίζω. Ο Φιλητάς πάντως υπήρξε σημαντικός αρχειοδίφης και 
το ενδιαφέρον του για τη συγκρότηση αλλά και την ιστορικοποίηση της σύγχρονης 
και παλαιότερης νεοελληνικής ποίησης είναι διαπιστωμένο.3 Σίγουρα πάντως, ένα 
έμμετρο κριτικό στιχούργημα για την ποίηση και τη γλώσσα, καμωμένο από τον 
ορκισμένο εχθρό του Κοραή, δεν θα άφηνε τον Φιλητά αδιάφορο. Πόσο μάλλον 
όταν το κριτικό στιχούργημα απευθυνόταν σε έναν νεαρό Φαναριώτη επίδοξο 
γητευτή των Μουσών, ο οποίος μόλις είχε εκδώσει στο Παρίσι μια ποιητική συλλογή 
πατριωτικού περιεχομένου.4 

Η σημασία του στιχουργήματος αποδεικνύεται μεγάλη για τέσσερις, 
κυρίως, λόγους. Μέσα από το στιχούργημα, σε συνδυασμό με κάποια νέα 
ευρήματα, μπορεί να γίνει ασφαλής ταύτιση του ποιητή Δημητράκη Μουρούζη, 
για τον οποίον όχι μόνον γνωρίζαμε ελάχιστα, αλλά είχε πραγματοποιηθεί 
και λανθασμένη ταύτιση παλιότερα.5 Επιπλέον, βρισκόμαστε μπροστά σε 
ένα από τα οψιμότερα πονήματα του Κοδρικά, στο οποίο παρουσιάζεται μια 
αποκρυσταλλωμένη γλωσσική θεωρία, με τρόπο εντελώς διαφορετικό από 
την καταστατική Μελέτη της Κοινής Ελληνικής Διαλέκτου (1818) του ίδιου. Η 
θεωρία περί γλώσσας εδώ, παρουσιάζεται με αφορμή μια σύγχρονη ποιητική 
συλλογή ενός Φαναριώτη ευγενή, και μέσω του νουθετικού λόγου προωθείται, 
με τρόπο συμπυκνωμένο και γλαφυρό, το γλωσσικό και πολιτισμικό παράδειγμα 
της φαναριώτικης κουλτούρας. 

Επίσης, το Δοκίμιο του Κοδρικά αποτελεί ένα κείμενο γλωσσικής, 
πρωτίστως, και δευτερευόντως λογοτεχνικής κριτικής, γραμμένο έμμετρα, κατά 
το γνωστό παράδειγμα της L’art poétique του Boileau (1674) ή του An Essay on 
Criticism του Alexander Pope (1711), υπολειπόμενο φυσικά της δυναμικής και 
της σημασίας των προαναφερθέντων έργων-προτύπων. Να θυμηθούμε εδώ, ότι 
ο Κοδρικάς αποπειράθηκε να μεταφράσει, στα τέλη του 18ου αιώνα, το Essay on 
Man (1734) του Pope.6 Άλλωστε, ο όρος «δοκίμιο» που χρησιμοποιεί ο Κοδρικάς 
2 Αρχείο Χριστόφορου Φιλητά, Φάκελος Ι, Φ. 32. Πρώτη μνεία στο Δοκίμιο πραγματοποιήθηκε 

από τον Αλέξη Πολίτη (1984, 159-160). Να σημειωθεί επίσης ότι σύντομο απόσπασμα 
του Δοκιμίου (92 στίχοι) απαντάται στο αρχείο του Κοδρικά στο Παρίσι. Βλ. Κουμαριανού-
Αγγελάτος (1987, 77, αρ. 163). 

3 Βλ. Αγγέλου (1953), Μπέτης (1991) και Κατσιγιάννης (2012). 
4 Μουρούζης (1825). Βλ. Ηλιού, αρ. 1825.61 στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο του Μουσείου 

Μπενάκη. Σχετικά με την ποιητική συλλογή του Μουρούζη, βλ. Πολίτης Αλ. (1996, 129-138) 
και του ίδιου (2003, 4-5). 

5 Βλ. Μαρινέσκου (2011, 184-187).
6 Βλ. ενδεικτικά, Κιτρομηλίδης (21999, 445) και Κουμαριανού-Αγγελάτος (1987, 46-49). 
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αποδίδει το γαλλικό «essai» ή το αγγλικό “essay”, και ο Pope με τα «essays» του 
θεωρείται από τους θεμελιωτές του έμμετρου δοκιμίου.7 

Τέλος, το στιχούργημα είναι σημαντικό και ως προς το ότι αποτελεί έναν 
λίβελο εναντίον του Αδαμάντιου Κοραή και των γλωσσικών του θέσεων – κάτι 
αναμενόμενο για κείμενο του Κοδρικά–8 επομένως το corpus κειμένων της 
μεταξύ τους διαμάχης πλουτίζεται.

Πριν περάσουμε στην παρουσίαση του λησμονημένου κι ανέκδοτου9 αυτού 
στιχουργήματος, ας εξετάσουμε την ίδια την ποιητική συλλογή που στάθηκε αφορμή 
της σύνταξής του. Ο Δημητράκης Μουρούζης, γόνος της γνωστής οικογένειας των 
Μουρούζηδων, δημοσίευσε στα 1825 μια συλλογή πατριωτικών ποιημάτων με τίτλο 
Ποιητικαί Μελέται στο Παρίσι, με τον τίτλο και στα γαλλικά και στα ελληνικά. Η 
συλλογή συνίσταται από τρία μακροσκελή ποιήματα: η Καλλιόπη μέρος πρώτο και 
δεύτερο, που αποτελούν μια έκκληση στη Μούσα να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη 
της, καθώς η Ελλάδα έχει απελευθερωθεί, μια Ωδή εις τα Ψαρά και η Ωδή εις την 
Ελευθερίαν. Το τελευταίο ποίημα έχει τα λιγότερα στοιχεία λογιοτατισμού, καθώς η 
γλώσσα του Μουρούζη πλησιάζει την απλοελληνική και δεν βαρύνεται από περιττά 
στολίδια, τα οποία υπήρξαν σήμα κατατεθέν της νεοκλασικιστικής αισθητικής. 
Οι αρετές των ποιημάτων μπορεί να είναι περιορισμένες, ωστόσο δεν λείπουν 
στιγμές γνήσιας έμπνευσης και λυρικής ομορφιάς. Τα ποιήματα, στο σύνολό τους, 
παρουσιάζουν όλα τα κοινά θεματικά μοτίβα του κλασικιστικού φιλελληνισμού 
της εποχής της Επανάστασης και αναφέρονται κυρίως στα γεγονότα της Χίου, της 
Τενέδου, των Ψαρών αλλά και της Κρήτης.10 

Χαρακτηριστική είναι η επιθυμία του Μουρούζη να «επαναπατρίσει» 
την φεύγουσα ποιητική Μούσα στην Αθήνα, και μαζί με αυτήν, να καταλήξει 
εκεί και ο ίδιος. Η επιθυμία του πηγάζει από το πατριωτικό χρέος που νιώθει 
ο Φαναριώτης, η μούσα του οποίου, η ποιητική του τέχνη δηλαδή, πρέπει να 
πολιτογραφηθεί Αθηναία, (ελλαδίτισσα), ώστε να συμμετάσχουν μαζί στην 
πολιτισμική αναγέννηση του ελληνικού έθνους. Ναι μεν, η πένα του ποιητή και 
η Μούσα του πρέπει να επαναπατριστούν, αλλά η απόφαση δεν είναι διόλου 
εύκολη, καθώς η αγάπη για την πατρίδα τους, τον ωραίο Βόσπορο είναι μεγάλη. 
Εκεί όπου «η ποίησις της νέας μας Ελλάδος εγεννήθη», όπως θα έγραφε λίγα 
χρόνια αργότερα, το 1833, ο, επίσης Φαναριώτης, Αλέξανδρος Σούτσος:11

‘Σ τὰ ἔνδοξα ἐρείπια ἡ Καλλιόπη κλαίει· | Λύπην, χαράν, καὶ ἔλεον ἡ θέα 
της ἐμπνέει. | Ἀλλ’ ἔξαφνα ἐκεῖ μακρὰν μέσ’ ἀπ’ τὰ μαυσωλεῖα, | Ἠκούσθηκε μία 

7 Βλ. ενδεικτικά, Abrams – Harpham (92009, 104).
8 Για τη διαμάχη Κοραή-Κοδρικά, βλ. κυρίως Δημαράς (1962, 78-87) και Δασκαλάκης (1966). 
9 Ο γράφων εκπονεί την έκδοσή του. Να σημειωθεί εδώ, ότι τα αποσπάσματα από το στιχούργημα 

παρατίθενται χωρίς καμία διορθωτική επέμβαση στην ορθογραφία ή την στίξη. Η διπλωματική 
αυτή παρουσίαση δεν θα ισχύει στην τελική έκδοση, όπου το κείμενο θα αποκατασταθεί 
φιλολογικά

10 Για μια ειδολογική ανάλυση των ποιημάτων, βλ. Ιερωνυμάκη (2005, 106-108).
11 Βλ. Πολίτης Λ. (41993, 97). 
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φωνὴ οὐράνιος καὶ θεία· | «Θεά, τὴν γῆν ὁποῦ πατεῖς μὲ δάκρυα τί βρέχεις; | Εἰς 
τῶν υἱῶν μου τὰς λαμπρὰς νίκας πῶς δὲν προσέχεις; | Αὐτὴ ἡ πόλις ὡς ἐχθὲς 
ἦτον ἀξία θρήνου, | Σήμερον εἶν’ ἐλεύθερος, εἶναι ἐκτὸς κινδύνου […] Ἀλλὰ 
ἐδῶ ποὺ ἔρχεσαι νὰ ’ὕρης τὸν ἐραστήν σου, | Εὑρίσκεις Ἄρεως υἱοὺς γενναίους 
πατριώτας· | Πλήν, τῶν μουσῶν τοὺς ζηλωτοὺς ἐκείνους θιασώτας, | Εἰς τὰς 
Ἀθήνας σήμερον δὲν θὰ ἀπαντήσῃς· | Ἀλλοῦ τρέχα τοὺς ποιητάς, ὦ μοῦσα, νὰ 
ζητήσῃς.» […] Ὦ σκληρὰ μοῦσα, ἄ! ποῦ μὲ φέρεις! | Λύρα μου, παῦσαι ἀπ’τὸ νὰ 
χαίρῃς, | Εἰς τοῦ Βοσπόρου εἶσαι τὴν πόλιν! | Χαῖρε, οἰκία, χαίρετε δάση, | Δὲν 
θέλω πλέον σᾶς ἀπολαύσει· | Ναί, διὰ πάντοντέ σᾶς ἀφήνω! | Κῆπε ποὺ τόσον σὲ 
ἀγαποῦσα, | Ποὺ τὰς ἡμέρας μου ἀπερνοῦσα, | Ἂς ἦτον τρόπος γιὰ σὲ νὰ μείνω!12

Όπως έχει επισημάνει ο Αλέξης Πολίτης, μερικά σημεία από τα πολλαπλώς 
ενδιαφέροντα ποιήματα του Μουρούζη13 απηχούν συνειδητά αποσπάσματα από 
τον Ύμνο του Σολωμού (ειδικά η Ωδή εις την Ελευθερίαν), ενώ ορισμένες φορές 
φέρνουν στο νου τις καλβικές ωδές.14 Η συλλογή απευθυνόταν κυρίως στο 
γαλλικό φιλελληνικό κοινό και από όσο δείχνουν οι μαρτυρίες του πολυσχιδή 
Γάλλου διανοούμενου και φιλέλληνα Auguste Fabre και του λογίου και πολιτικού 
Pierre François Tissot ο σκοπός αυτός επιτεύχθηκε.15 Ο πρώτος όταν συνέθετε 
στο Παρίσι μια συναισθηματικά φορτισμένη εξιστόρηση της πολιορκίας του 
Μεσολογγίου, ζήτησε την βοήθεια του «γνώστη» Μουρούζη, ο οποίος ήδη είχε 
κάνει αίσθηση στο Παρίσι με τα πατριωτικά του ποιήματα. Ο Fabre αναφέρεται 
στον Μουρούζη με κολακευτικά λόγια και δίνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για 
την ποιητική του παραγωγή,16 όπως θα δούμε και παρακάτω. Στο ίδιο κλίμα, ο 
Tissot πραγματοποιεί μια εγκωμιαστική κριτική των ποιημάτων του Μουρούζη 
και τον τοποθετεί, μάλιστα, στο ίδιο επίπεδο με τον Κάλβο.17 

Με αφορμή τη συλλογή αυτή, ο αθηναϊκής καταγωγής Φαναριώτης, 
Παναγιώτης Κοδρικάς, στα εξήντα πέντε του χρόνια, ως δάσκαλος και 
κραταιός εκπρόσωπος της φαναριώτικης πολιτικής, γλωσσικής και πολιτισμικής 
ταυτότητας, συνθέτει το παραινετικό δοκίμιο, λίγο πριν από τον θάνατό του, 
απευθυνόμενος στον νεαρό εκπρόσωπο της τάξης του και υποψήφιο ποιητή-
πατριώτη. Το στιχούργημα αποτελείται από έναν Πρόλογο (στ. 1-140), τρία μέρη 
(Τμήμα Α΄: στ. 141-282, Τμήμα Β΄: στ. 283-425 και Τμήμα Γ΄: στ. 426-624) κι 
έναν Επίλογο (στ. 625-750). Στον Πρόλογο εκτίθενται οι γλωσσικές πεποιθήσεις 
του Κοδρικά, οι οποίες παραμένουν απαράλλαχτες από τη Μελέτη του 1818, 
ωστόσο η πολεμική ρητορική είναι εδώ εντονότερη. Η σχετική ιδιωτικότητα του 

12 Μουρούζης (1825, 15-16, 23).
13 Ο γράφων ετοιμάζει μια επανέκδοση του έργου. 
14 Πολίτης Αλ. (2003, 4-5). 
15 Η πληροφορία στον Ηλιού (1978, 56).
16 Fabre (1827, 2, 94). Βλ. επίσης την ελληνική μετάφραση, Φάμπρ (21999, 13, 66). 
17 Tissot (1825, 195): «M. Calvos de Zante, dans ses odes, a réuni tous les su«rages par la force des 

pensées, la noblesse des sentiments et l’élégance du style. Le jeune Démétrius Mourousy, auter 
des Études Poétiques, ne lui est pas inferieur». 
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κειμένου, η έμμετρή του μορφή, όσο και το οικείο και νεαρό πρόσωπο-αποδέκτης 
(ο Κοδρικάς γράφει από θέση ισχύος) προωθούν την αβίαστη ανάπτυξη του 
πολεμικού ύφους: «Τότε Γραικία ἡ Ἑλλὰς ἔξαφνα ὠνομάσθη, | κ’ ἡ γλώσσα ἡ 
Ἑλληνικὴ βάρβαρα μετεφράσθη! | Ἑλλήνων οἱ ἀπόγονοι, φεῦ! κατὰ δυστυχίαν! | 
Γραικοὶ μετωνομάσθησαν μὲ βαρβαροφωνίαν». Η επίθεση στον Κοραή, μάλιστα, 
είναι ανηλεής: «ὁ ρακενδύτης Βολισσοῦ πάγει στὴν ἐκκλησίαν, | καὶ εἰς χαράν, 
καὶ εἰς ταφήν, καὶ εἰς δήμου παρρησίαν, | μ’ ἔνδυμα ἓν καὶ τὸ αὐτό, ἔνδυμα τῆς 
πενίας, | παλιό, καινουριομπάλωτο, δεῖγμα τῆς εὐτελείας». 

Στη συνέχεια, στο μέρος Α΄, ο Κοδρικάς παραθέτει έμμετρα βιογραφικά 
στοιχεία του Δημητράκη Μουρούζη, κι έτσι είμαστε σε θέση πλέον να ταυτίσουμε 
τον ποιητή με ασφάλεια:

οἱ Πρόκριτοι τοῦ Γένους μας εἶχαν φιλοτιμίαν | νὰ διαλάμπουν εὐκλεῶς 
μὲ ἄκραν εὐγλωττίαν· | εἰς τὸ Φανάρι εὕρισκες τύπον ὀρθοεπείας, | καὶ 
μεταξὺ ἀρχοντησσῶν κάλλη τῆς εὐφωνίας, | ὁ Καρατζᾶς συνέγραφε, καὶ τὸ 
Πατριαρχεῖον | τοῦ Γένους τοῦ Ἑλληνικοῦ ἦτον κοινὸν σχολεῖον· | ὁ Πάπους σου 
ἐστόλιζε θρόνον Μολδοβλαχίας, | καὶ ὁ μεγάλος θεῖος σου τίτλον ἐπιστασίας, | 
ἔλαβε πρῶτος τῶν κοινῶν τοῦ Γένους μας σχολείων, | κ’ ἐφρόντιζε τὴν σύστασιν 
νέων παιδαγωγείων· | ὁ ἄλλος θεῖος σου ὃς προτοῦ εἰς Κύπρον ἐφονεύθη | 
νέος εἰς τὴν μάθησιν σύνοικον ἐμνηστεύθη· | ὅλους αὐτοὺς ὁ τύραννος τοὺς 
ἔκαμε θυσίαν | εἰς τὴν σκληράν του καὶ δεινὴν ἄνομον τυραννίαν! | σ’ αὐτοὺς 
τοὺς χρόνους, φίλτατε, δὲν ἤσουν γεννημένος, | στὴν ὕλην τὴν Παγκόσμιον 
ἔπλεες βυθισμένος· | ἀλλ’ ἅμα ποὺ ἀνέφυες, καὶ εἰς τὸ φῶς ἐφάνης, | βρέφος 
εἰσέτι ἁπαλόν, καὶ ἐν σπαργάνοις, | ἡ Τύχη σὲ ἑτοίμαζε γιὰ πράγματα μεγάλα, 
| καὶ μὲ προαίσθησιν δεινῶν ἐθήλασες τὸ γάλα· | νήπιον δ’ ἐκ τρυφερὸν εἶδες 
τῆς τυραννίας, | ἀποτελέσματα φρικτά, καὶ θαύματα προνοίας· | τὰ πρῶτα σου 
αἰσθήματα μὲ δάκρυα μεμιγμένα, | εἰς θλιβερὰ παθήματα ἦτον προορισμένα· 
| τοῦ γλυκυτάτου σου πατρὸς εἶδες, οὐαί! τὸν φόνον | καὶ συνησθάνθεις τῆς 
μητρὸς τὴν θλίψην, καὶ τὸν πόνον! | τὴν εἶδες τρέμουσαν δεινῶς, πάλλουσαν 
ὡς Τρυγώνα, | νὰ προσκαλεῖται βοηθὸν αὐτὸν τὸν Ποσειδώνα! | εἰς ἡλικίαν 
τρυφερὴν ἠσθάνθης τὰς πικρίας, | τῆς σκληροτάτης καὶ δεινῆς τοῦ Γένους μας 
δουλείας· | ἡ Τύχη μὲ πικρότατα βέλη τῆς Τυραννίας, | σκληρὰ σὲ κατεπλήγωσε 
στὰ βάθη τῆς καρδίας· | ἔπλευσες μαύρην θάλασσαν, δίχως ἄλλην ἐλπίδα, | καὶ 
σύ, μητρί, καὶ ἀδελφοῖς, ἄφησες τὴν πατρίδα! | καθὼς ποτὲ καὶ ὁ ὀρφανὸς στὴν 
Θράκην ἀνετράφη, | καὶ μὲ τοὺς Σκύθας πρώτιστα ἄδων συνανεστράφη, | οὕτω 
καὶ ἐσὺ εἰς Ὀδησσὸν καταφυγὼν ἐσώθης | κ’ ἀπὸ σφαγὴν τὴν γενικὴν θαύματι 
ἐλυτρώθης· | ἐκεῖ αἱ μοῦσαι ἔτρεξαν δώραν νὰ σοὶ προσφέρουν, | κ’ εἰς τὸν ναὸν 
τῆς Ἀθηνᾶς μὲ δόξαν νὰ σὲ φέρουν· | ἡ Ἀθηνᾶ σ’ ἐσκέπασε μὲ τὴν χρυσὴν αἰγίδα, 
| στὸν Παρνασσὸν νὰ ἀνεβῇς σοὶ ἔδωκεν ἐλπίδα· [στ. 181-222].18

18 Βλ. επίσης, τα κολακευτικά λόγια του Κοδρικά (1818, 171) για τους Μουρούζηδες και ιδιαίτερα 
τον Δημήτριο, θείο του ποιητή μας, και του πρόωρα χαμένου Γεωργίου. 



306

Πρόκειται για τον Δημήτριο Κ. Μουρούζη (1806-1838 ή 39),19 ο οποίος 
πέθανε αρκετά νωρίς κι έτσι δικαιολογείται, εν μέρει, η απουσία του από 
τα ελληνικά γράμματα μετά την έκδοση της συλλογής. Παππούς του ήταν ο 
βοεβόδας Αλέξανδρος Μουρούζης (†1816)20 και πατέρας του ο Κωνσταντίνος 
Μουρούζης (1787-1821).21 Ο Κωνσταντίνος και ο αδερφός του Δημήτριος 
(1768-1812),22 θείος του ποιητή μας, ήταν ξακουστοί για την εξαιρετική τους 
μόρφωση, αλλά και την αγάπη τους για τα γράμματα, τη φιλοσοφία και τις 
τέχνες.23 Ο Δημήτριος μάλιστα ήταν αυτός που βροντοφώναξε στα πατριαρχεία 
το περιβόητο «μη ενοχλείτε τους φιλοσόφους διότι θέλετε καταισχυνθή», όπως 
μαρτυρά ο Κωνσταντίνος Κούμας το 1810 σε γράμμα του στον Κοραή.24 Να 
σημειωθεί, τέλος, ότι ο Δημήτριος, με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου, μετέφεραν 
τη Μεγάλη του Γένους Σχολή από το Φανάρι στο Κουρούτσεσμε (Ξηροκρήνη), 
στο άλλοτε παλάτι του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου του Φιραρή, κάτι που 
περιγράφεται αδρομερώς και στο στιχούργημα του Κοδρικά. Γνωστός, τέλος, 
για τη φιλομάθειά του αλλά και την φιλεπαναστατική του δράση ήταν ο έτερος 
αδελφός του Κωνσταντίνου και του Δημητρίου, Νικόλαος Μουρούζης (1789-
1829), δραγομάνος του Στόλου από το 1819 και μετά.25 

Ο συγκεκριμένος κλάδος των Μουρούζηδων, γαλουχημένος από τις αξίες 
του Γαλλικού Διαφωτισμού, προέβη σε εκσυγχρονιστικές εκπαιδευτικές τακτικές,26 
ενώ χαρακτηριζόταν από φιλελεύθερα φρονήματα κι έλαβε ενεργά μέρος στην 

19 Ο Μαρινέσκου (2011, 223) γράφει λίγα λόγια για τον συγκεκριμένο Δημήτριο, αλλά δεν τον 
ταυτίζει με τον ποιητή. Παραδόξως, ο Μαρινέσκου (2011, 186), χρησιμοποιώντας το ίδιο 
απόσπασμα του Κοδρικά, καταλήγει να ταυτίσει λανθασμένα τον ποιητή με τον Δημήτριο Α. 
Μουρούζη (1788-1844). Ο συγκεκριμένος Δημήτριος, μπορεί να διέμεινε για ένα διάστημα στην 
Οδησσό, ωστόσο δεν έμεινε ποτέ στο Παρίσι. Βλ. Μαρινέσκου (2011, 184-187). Από την άλλη, 
σύμφωνα πάντα με τον ίδιο (2011, 213), ο Αλέξανδρος Κ. Μουρούζης, αδερφός του Δημητρίου 
Κ. Μουρούζη, «δραπέτευσε με τη μητέρα του και τα άλλα μέλη της οικογένειας στην Οδησσό» 
το 1821. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τον Walsh (1836, 309), από όπου μαθαίνουμε ότι μετά 
τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Μουρούζη, η γυναίκα του και τα παιδιά του κατέφυγαν στην 
Οδησσό. Επομένως, η αναφορά του Κοδρικά είναι αληθής. Μετά την Οδησσό, προφανώς, ο 
Δημήτριος κατέφθασε στο Παρίσι για σπουδές.

20 Βλ. Μαρινέσκου (2011, 90-141). 
21 Βλ. ό.π., 177-183.
22 Ό.π., 142-158.
23 Βλ. Κοραής (1966, 211), όπου γράφει ο Κοραής στον Δωρόθεο Πρώιο τον Νοέμβριο του 

1804: «έστι σοι βέβαια γνωστός ο Μουρουζικός οίκος, ο μόνος μεταξύ των προυχόντων ίσως 
εν τη Βασιλευούση φιλογενής μετά συνέσεως, φιλοσοφικός μετά διακρίσεως, νουνεχής εις το 
πολίτευμα και φιλόμουσος καθ’ υπερβολήν». Βλ. και Walsh (1836, 178).

24 Κοραής (1979, 14). Το περιστατικό περιγράφεται από τον Δημαρά (92007, 21, 79) και 
γνωστοποιήθηκε πρώτη φορά από τον Κωστή (1900, 275).  

25 Βλ. Μαρινέσκου (2011, 188-191) και Σφυρόερας (1965, 170).
26 Βλ. Μαρινέσκου (2011, 144-148) για τις προσπάθειες του Δημήτριου Α. Μουρούζη να 

εκσυγχρονίσει την Πατριαρχική Σχολή και να ιδρύσει Ιατρική Σχολή. Επίσης, έπαιξε μεγάλο 
ρόλο στον εκσυγχρονισμό της υγειονομικής πολιτικής της Κωνσταντινούπολης, ενώ συμμετείχε 
και στη σύνταξη της περίφημης «Κιβωτού». 
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προετοιμασία της Επανάστασης.27 Το κόστος φυσικά ήταν βαρύ. Ο Δημήτριος 
δολοφονήθηκε το 1812 και ο Κωνσταντίνος βρήκε μαρτυρικό θάνατο το 1821 
όταν αποκεφαλίστηκε από τον Σουλτάνο.28 Τέλος, η αναφορά του Κοδρικά στον 
«άλλο θείο» του ποιητή μας, ο οποίος «εις Κύπρον εφονεύθη», φωτογραφίζει τον 
Γεώργιο Μουρούζη (1771-1796), πρώτο ξάδερφο του Κωνσταντίνου, ο οποίος 
δολοφονήθηκε στην Λάρνακα από Αλβανούς μισθοφόρους.29 

Επομένως, ο ποιητής μας ανατράφηκε σε ένα φιλελεύθερο και φιλόμουσο 
περιβάλλον. Έλαβε υψηλή μόρφωση από τα τρυφερά του χρόνια, έχοντας 
ως οικοδιδάσκαλο τον φιλικό Γεώργιο Αινιάνα,30 ενώ έως το 1827 σπούδασε 
νομικά στο Παρίσι δίπλα στον γνωστό καθηγητή Nicolas Eugène Géruzez.31 
Στο Παρίσι είναι που συγγράφει και εκδίδει την ποιητική του συλλογή, όταν 
ήταν μόλις δεκαεννέα χρόνων. Σώζεται, μάλιστα, η πληροφορία από τον Fabre 
ότι την ίδια εποχή που εξέδωσε τα ποιήματά του, σχεδίαζε ένα μακροσκελές 
ποίημα για τον Μάρκο Μπότσαρη,32 το οποίο δεν είδε ποτέ το φως. Ωστόσο, 
στη μελέτη της μεταφράστριας και συγγραφέως Louise Swanton Belloc (1796-
1881), Bonaparte et les Grecs (Παρίσι 1826),33 παρατίθεται απόσπασμα από τον 
ανέκδοτο Μπότσαρη του Μουρούζη, μεταφρασμένο στα γαλλικά και σε πεζό 
από τον ίδιο τον ποιητή. Η συγγραφέας μάς ενημερώνει ότι ο Μουρούζης τής 
έδωσε το απόσπασμα.34 Τέλος, στο τμήμα χειρογράφων του Μουσείου Μπενάκη 
(οικία Π. Δέλτα) σώζεται χειρόγραφο μαθητικό τετράδιο του Δημητράκη από 
όταν σπούδαζε στο Παρίσι. Εκεί, ανάμεσα σε άλλα ενδιαφέροντα, εντόπισα δύο 
σύντομα σχεδιάσματα με τίτλο «Ο Μπότζαρης, ποίημα ηρωικόν»,35 επομένως 
είμαστε σίγουροι πια για την ταύτιση του ποιητή. 
27 Βλ. ιδιαίτερα, Μαρινέσκου (2011, 179-181), όπου περιγράφεται η στάση του Κωνσταντίνου Α. 

Μουρούζη. 
28 Βλ. Μαρινέσκου (2011, 156, 181) και Παπαδόπουλος-Αγγελόπουλος (1865, 20, 31, 83). Βλ. 

επίσης, Walsh (1836, 308-309). 
29 Βλ. Μαρινέσκου (2011, 159-161) και Κοδρικάς (1991, 144). Βλ. επίσης, Dinu (2015, 324-338), 

όπου εξετάζεται μια στιχουργημένη νεκρολογία για τον Γ. Μουρούζη, δημοσιευμένη ανώνυμα 
στην Εφημερίδα των Πούλιων.

30 Ο πατέρας του Γεώργιου, ο Ζαχαρίας Αινιάν ήταν δάσκαλος του Κωνσταντίνου Μουρούζη, 
πατέρα του Δημητρίου και ο Γεώργιος δάσκαλος των παιδιών του Κωνσταντίνου. Βλ. Γούδας 
(1875, 360-361). Το διδακτικό εγχειρίδιο του Γεώργιου Αινιάν (1816) είναι αφιερωμένο στα 
παιδιά του Κωνσταντίνου Μουρούζη, Αλέξανδρο, Δημήτριο και Ιωάννη.

31 Μαρινέσκου (2011, 223).
32 Fabre (1827, 93-94). 
33 Πολύ θετική είναι η κρίση του Sainte-Beuve (1826, 399-400) για το έργο της Belloc. Η 

επισήμανση του Αλέξη Πολίτη. 
34 Βλ. Swanton Belloc (1826, 249-252, 400-401). Κι από εδώ πιστοποιείται η ταυτότητα του ποιητή 

μας, καθώς η συγγραφέας τον αναφέρει ως Δημήτριο, γιο του Κωνσταντίνου. 
35 Συλλογή Δαμιανού-Κυριαζή, αρ. 146, φάκ. 159, φ. 556-559. Το τετράδιο έχει διαστάσεις: 

23x18 εκ. Στο εξώφυλλο είναι σημειωμένο: «Δημητρίου Κ. Μουρούζη (υιού τού κατά τα 1821 
αποκεφαλισθέντος Κωνστ. Α. Μουρούζη και αδελφού του Αλεξ. Μουρούζη Σβορεστιάνου, 
γράμματα, σημειώσεις και πάρεργα ενώ εμαθήτευεν εν Παρισίοις)». Ο Μαρινέσκου (2011, 187) 
κάνει λόγο για το τετράδιο, αποδίδοντάς το όμως στον Δημήτριο Α. Μουρούζη και όχι τον 
Δημήτριο Κ. Μουρούζη, που είναι ο ποιητής μας. 
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*
Ο νεαρός ποιητής είχε καλλιεργήσει έντονα το πατριωτικό αντιτυραννικό 

του αίσθημα, και με οδηγό την άριστη εκπαίδευσή του προσπάθησε να το 
διοχετεύσει στην ποιητική του συλλογή, σε μιαν ηλικία και σε μια ιστορική 
συγκυρία όπου το θυμικό ποδηγετούσε την άγουρη λογιοσύνη.36 Ο Κοδρικάς, 
επομένως, απευθύνεται σε έναν δεκαεννιάχρονο επίδοξο ποιητή και ο στόχος 
του νουθετικού του στιχουργήματος είναι διπλός. Από τη μία, επιθυμεί να 
καθοδηγήσει τον νεαρό Μουρούζη ως προς τις γλωσσικές του επιλογές και απ’ την 
άλλη, το κυριότερο, επιθυμεί να τον κάνει να συνειδητοποιήσει ότι εκπροσωπεί 
μιαν ολόκληρη κοινωνική και πολιτική τάξη, η πολιτισμική καθαρότητα και 
υπεροχή της οποίας, ως προς το διακύβευμα της επαναπροσδιοριζόμενης τη 
χρονική εκείνη στιγμή «ελληνικότητας», είναι αδιαμφισβήτητη. Και τώρα, με 
την Επανάσταση και την αλλαγή του status quo (στο Φανάρι, για παράδειγμα, 
το ελληνικό στοιχείο είχε περιοριστεί αισθητά στα 1825),37 ο Μουρούζης έχει την 
ευκαιρία να γίνει ο εθνικός ποιητής της Ελλάδας, και ποιος αρμοδιότερος, κατά 
τον Κοδρικά, από έναν Φαναριώτη;38

Τα ποιήματα του Μουρούζη όχι μόνο αντλούν στοιχεία από τον σολωμικό 
ύμνο, όπως αναφέραμε, αλλά όπως κάθε ποιητής του καιρού του ψάχνει τη 
γλώσσα του μέσα από την ποίηση, επομένως παρουσιάζεται μια ποικιλία 
γλωσσικών τύπων σε ύφος μικτό. Η «μιξοβάρβαρη» αυτή γλώσσα, όπως θα 
έλεγαν τότε, ενοχλεί τον Κοδρικά, ο οποίος επιθυμεί να επαναφέρει σε τάξη 
τον νεαρό ποιητή: «τοὺς ξένους νεολογισμοὺς δὲν πρέπει νὰ μιμῆσαι, | τὴν 
γλῶσσαν τῶν προγόνων σου πρέπει νὰ ἐνθυμῆσαι· | λάβε αὐτὴν παράδειγμα 
ὡς γλῶσσαν τῶν πατέρων | καὶ φράσιν ἀπαράβατον τῶν μεταγενεστέρων· | 
φράσιν δὲ λέγε εὐγενῶν, φράσιν εὐγενισμένην, | φράσιν γλυκεῖαν, εὔρυθμον, καὶ 
ἐπεξειργασμένην». (στ. 171-176). 

Και τον ενοχλεί όχι γιατί ήταν πολέμιος της Κοινής –κάθε άλλο–, αλλά 
διότι τους γλωσσικούς νεολογισμούς του Μουρούζη – δηλαδή τη χρήση τύπων 
της «χυδαίας» κοινής,39 αλλά και την υιοθέτηση κοραϊκών «κανόνων» – ο 
Κοδρικάς τους αποδίδει σε κοραϊκή επιρροή και αυτό είναι που τον βουρλίζει 
36 Για την ηρωική ποίηση της εποχής, βλ. συνολικά, Πολίτης Αλ. (1996, 129-138). 
37 Βλ. ενδεικτικά την ανυπόγραφη βιβλιοπαρουσίαση (1827, 615) στον Jones (1827). Βλ. επίσης, 

Walsh (1836, 370-371). 
38 Να σημειωθεί εδώ ότι τα γεγονότα της Επανάστασης δεν άφησαν ασυγκίνητο τον Κοδρικά. Στο 

αρχείο του στο Παρίσι εντοπίζεται ποίημα 60 στίχων με τίτλο «Άσμα Πολεμικόν», συνθεμένο 
το 1822. Βλ. Κουμαριανού-Αγγελάτος (1987, 77, αρ. 162). Βλ. και Δημάκης (1972-73, 38-39). 

39 Ένα από τα βασικότερα σημεία σύγκρουσης του Κοδρικά και του Κοραή είναι ακριβώς ότι 
ο δεύτερος θεωρεί τα δημώδη έργα και τα κείμενα της κρητικής λογοτεχνίας ως πηγές της 
νεοελληνικής γλώσσας, παρόλο που χρήζουν «καθαρισμού» και δεν άντεχε να τα αναγιγνώσκει. 
Αντίθετα, ο Κοδρικάς είναι κάθετος και θεωρεί τα έργα αυτά «ξενολογήματα» και εντελώς 
ακατάλληλα, έστω και μετά από επεξεργασία, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως πηγές της 
νεοελληνικής Κοινής. Βλ. ενδεικτικά, Αγγέλου (1998, 62, 70). Το ζήτημα αυτό πραγματεύεται 
εκτενώς ο γράφων στο προβλεπόμενο κεφάλαιο της διδακτορικής του διατριβής, Η δεξίωση 
της Κρητικής Λογοτεχνίας από τον ελληνικό και ευρωπαϊκό κριτικό λόγο του 19ου αιώνα: Από τη 
‘λαϊκή λογοτεχνία’ στον Εθνικό Λογοτεχνικό Κανόνα, Ρέθυμνο Δεκέμβριος 2014.  
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ακόμα περισσότερο. Να σημειωθεί επίσης, ότι η έκδοση των ποιημάτων 
πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον κοραϊκό, από τον καλό φίλο του Κοραή γάλλο 
εκδότη Firmin Didot. Ενοχλημένος ο Κοδρικάς μαλώνει τον ξεστρατισμένο 
Μουρούζη: «ἂν ἄλλος τὶς τὰ ἔλεγεν, ἐγ’ ἀδιαφοροῦσα, τί μ’ ἔκοφτε; τὰ λάθη 
του ἔβλεπα καὶ ἐγελοῦσα· εἰς λάθη ὅμως φίλου μου πῶς ἠμπορῶ νὰ χαίρω; 
Μουρούζην κοραΐζοντα πῶς νὰ τὸν ὑποφέρω;» (στ. 735-738). Στο μυαλό του 
γερασμένου αρχηγέτη της φαναριώτικης κουλτούρας φαντάζει αδιανόητο 
ένας νεαρός ίδιας καταγωγής και τάξης, και μάλιστα που φέρει το εμβληματικό 
όνομα των Μουρούζηδων, να καταγίνεται με κοραϊκές θεωρίες. Με το δάχτυλο 
υψωμένο υποδεικνύει την κοραϊκή καταγωγή των τύπων «έξευρεν» ή «ημπορώ» 
και επιπλήττει τον νεαρό ποιητή που τους χρησιμοποιεί (στ. 484-491, 519-524). 

Μάλιστα, όταν μέσα σε εκατό περίπου στίχους (320-450) ξεσπαθώνει 
εναντίον των γλωσσικών νεολογισμών, ο Κοδρικάς δημιουργεί δικούς τους, 
ώστε η πολεμική του να αποδίδεται σε ένα αντίστοιχο καυστικό ύφος, σχεδόν 
σατιρικό. Ξανά επιτιθέμενος στον Κοραή σημειώνει: «εἰδὲ καὶ εἶναι ἄχρηστος, 
ξένη, κακοφτιασμένην, | ἄνοστη, στραβοδίβολη, παλιοκαινουργωμένη, | ὅλοι τὴν 
ἀποστρέφονται, καὶ μόνη ἡ φατρία | τὴν δέχεται ὡς ἔκτρωμα, ὡς τὴν μυθιστορία» (στ. 
358-361). Εδώ εκφράζεται όπως ακριβώς στα 1816, όταν απευθυνόταν στους εκδότες 
και συνεργάτες του Λόγιου Ερμή και τα έβαζε με τους κοραϊκούς νεολογισμούς.40 
Χρησιμοποιεί «κοραϊκό» λεξιλόγιο («φατρία», «μυθιστορία») για να επιτεθεί στον 
Κοραή. Αυτό το «καινουριομπάλωτο», όπως σημειώνει παρακάτω (στ. 413), ύφος 
του Κοραή και των υποστηρικτών του είναι σταθερά στο στόχαστρο. Η γλώσσα του 
Κοδρικά είναι η δική του Κοινή, όπως την έχει παρουσιάσει θεωρητικοποιημένη και 
με τρόπο συστηματοποιημένο στη Μελέτη του:41 μια εξευγενισμένη φαναριώτικη 
Κοινή στηριγμένη στη γραμματεία (και στη διοικητική και θεσμική γλώσσα) που 
παράχθηκε στην Κωνσταντινούπολη και στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, τις κοιτίδες 
του φαναριώτικου πολιτισμού.42 Σε αυτό το πλαίσιο ο Κοδρικάς βλέπει στον Κοραή 
έναν «εξωμερίτη» που δεν έχει κανέναν δικαίωμα να επεμβαίνει στη γλωσσική και 
εκπαιδευτική αναμόρφωση του ελληνικού γένους, ενώ ο Κοδρικάς είναι για τον 
γαλουχημένο από τα αντιτυραννικά ιδεώδη της Γαλλικής Επανάστασης Κοραή ο 
εκφραστής μιας απεχθούς και αντιδημοκρατικής φατρίας. Η διορθωμένη Κοινή του 
Κοδρικά εκπορεύεται από την παράδοση των καλλιεργημένων Φαναριωτών και 
διαφέρει από τη διορθωμένη Κοινή που ευαγγελίζεται ο Κοραής, την περιβόητη 
«μέση οδό».43   

Η επιθετική κριτική του Κοδρικά ναι μεν αναλώνεται στα γλωσσικά 
ατοπήματα του Μουρούζη και στις σχέσεις του τελευταίου με την κοραϊκή 

40 Ο Κοδρικάς κι εκεί κατατάσσει την «μυθιστορία» στις «εκτρωματικάς νεολογίας». Βλ. Κόκκωνας 
(2004, 20). 

41 Βλ. την ανάλυση του Αγγελάτου (2009, 127-157). 
42 Για το γλωσσικό σύστημα του Κοδρικά, βλ. ιδιαίτερα, Κόκκωνας (2004, 9-62), του ίδιου (2009, 

140-143, 162-167), και Αγγελάτος (2009, 127-157).   
43 Για τη μέση οδό του Κοραή, βλ. Φραγκίσκος (1995, 237-248). 
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παράταξη, αλλά το δεύτερο διακύβευμα του διδακτικού στιχουργήματος είναι 
μάλλον το σημαντικότερο.

ἀλλ’ ἤδη ἔνευσεν ὁ Ζεύς, καὶ ἡ Ἑλλὰς ἠγέρθη, | ἡ Ἀθηνᾶ στὸν τόπον της 
ἐνδόξως μετεφέρθη· | ἔλα καὶ σὺ ἐπέστρεψαι στὴν φίλην σου πατρίδα, | δὸς 
εἰς τῶν νέων τὴν ὁρμὴν νέαν καλὴν ἐλπίδα· | παῖδες Ἑλλήνων χαίρονται καὶ 
σὲ ἐπικαλοῦνται, | τὴν δόξαν τῶν προγόνων τους ἄδοντες ἐνθυμοῦνται· | οἱ 
Ἕλληνες σὲ προσκαλοῦν, Ἑλλὰς εἶν’ ἡ Πατρίς σου, | μὴ τοὺς ἀφίσης στὴν θλίψην 
τῆς φυγῆς σου· | Ἡ ποίησις ἐξέλειψεν ἀπ’τὰ λαμπρὰ ἐδάφη, | κ’ ἡ γλῶσσα ἡ 
ποιητικὴ στὸ μνῆμα σου ἐτάφη· | Ἔλα λοιπόν, ἀνάστηθι, πιάσας πάλιν τὴν λύραν, 
| ψάλε Ἑλλάδος ἔγερσιν, ὡς νέαν καλὴν μοίραν· (στ. 292-302)

Όπως ο νεαρός ποιητής ευαγγελίζεται την επιστροφή του στην 
ελευθερωμένη Ελλάδα και την επιστροφή της μούσας της ποίησης, έτσι και ο 
Κοδρικάς εδώ την καλεί εκ νέου να επιστρέψει στην Αθήνα. Καλεί έμμεσα και 
τον Μουρούζη να συνεχίσει τη συγγραφή πατριωτικής ποίησης. Η παραίνεση 
αυτή σχετίζεται με τον ευσεβή πόθο του Κοδρικά για επιβολή του φαναριώτικου 
λογοτεχνικού παραδείγματος σε ένα σχετικά νεόκοπο είδος ποίησης, τόσο 
σημαντικού για τη διαμόρφωση της εθνικής λογοτεχνίας της εποχής. Ανέκαθεν 
ο Κοδρικάς αγωνιζόταν για την επιβολή του φαναριώτικου πολιτισμικού 
παραδείγματος σε γλωσσικό και λογοτεχνικό επίπεδο, όπως ήδη είπαμε. Η 
Μελέτη του, όπως και τα τρία προγενέστερα έργα του (Προς τους ελλογιμωτάτους 
νεους εκδότας του Λογίου Ερμού [Παρίσι 1816], Προς τους οικείους [Παρίσι 1817] 
και το Και αύθις προς τους οικείους [Παρίσι 1818]), μπορούν να ιδωθούν ως μια 
προγραμματική προσπάθεια συστηματοποίησης και θεωρητικοποίησης του έως 
τότε φαναριώτικου λογοτεχνικού και γλωσσικού παραδείγματος (λυρική ποίηση, 
μισμαγιές, θεατρικά, μεταφράσεις, διασκευές, φιλοσοφικές πραγματείες) μέσω 
μιας συμπαγούς γλωσσικής θεωρίας, η οποία θα λειτουργούσε ομογενοποιητικά 
προς όφελος μιας συμπαγούς πολιτισμικής παράδοσης.44 

Έτσι και τώρα βρίσκει την ευκαιρία να παροτρύνει τον νεαρό Φαναριώτη 
να δράξει το σκήπτρο της νεοελληνικής πατριωτικής ποίησης από τους 
«ξενολόγους» κοραϊκούς, αλλά και τους πρωτοπόρους Επτανήσιους Σολωμό και 
Κάλβο, οι οποίοι την ίδια εποχή κατέθεταν τις δικές τους πατριωτικές συνθέσεις, 
εκπροσωπώντας διαφορετικές πτυχές ενός εντελώς διαφορετικού πολιτισμικού 
παραδείγματος. Να σημειωθεί παρεκβατικά, ότι στο στιχούργημά του ο Κοδρικάς 
δεν αναφέρεται πουθενά στον Σολωμό ή τον Κάλβο. Βρισκόμενος στη δύση της 
ζωής του, αδυνατεί και δεν επιθυμεί να συγχρονιστεί με τα νεοτερικά ποιητικά 
φανερώματα της εποχής του.45 Δεν έχει τα εφόδια αλλά ούτε και τη θέληση 
44 Βλ. σχετικά, Κόκκωνας (2004, 9-62). 
45 Γνωστή είναι η επιστολή του Κοδρικά στον Κάλβο τον Αύγουστο του 1819, πριν δηλαδή ο 

Επτανήσιος παρουσιαστεί στον ελληνόφωνο κόσμο ως ψαλμωδός πατριωτικών ωδών. Βλ. 
Δημαράς (1953-54, 3-15). Η επιστολή καταδεικνύει τη φαινομενική σύμπλευση Κοδρικά και 
Κάλβου, ως προς τις γλωσσικές τους απόψεις, αν και, όπως απέδειξε ο Δημήτρης Αρβανιτάκης 
(2014, 142-150), οι γλωσσικές απόψεις του ιταλοθρεμμένου Κάλβου διέφεραν αρκετά από 
αυτές του Φαναριώτη, παρόλο που ο τελευταίος επιχείρησε να τον «τραβήξει στο δικό του 
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για κάτι τέτοιο. Ο κάποτε νεοτεριστής Κοδρικάς έρχεται πλέον από τα παλιά, 
θέλει να μείνει εκεί και αρνείται οτιδήποτε του χαλάει το θεωρητικό του σχήμα, 
σχετικά με τη γλώσσα, τη λογοτεχνία αλλά και την τάξη του. 

Παρόλο που το 1818 δεν είναι μακριά από το 1825 σε φυσικό χρόνο, σε 
ιστορικό χρόνο, ωστόσο, τις δύο χρονολογίες τις χωρίζει μια μεγάλη απόσταση. Η 
ρήξη της Επανάστασης είναι από αυτά τα γεγονότα που επιταχύνουν τις αλλαγές 
και πυκνώνουν τις εξελίξεις, με αποτέλεσμα ο προεπαναστατικός χώρος του 
Ελληνισμού να διαφέρει πολύ από τον μετεπαναστατικό, ώστε τα προοδευτικά 
αιτήματα της λογιοσύνης της δεύτερης δεκαετίας του 19ου αιώνα να μην έχουν 
πλέον την ίδια δυναμική. Νέα αιτήματα ήρθαν να τα αντικαταστήσουν, ενώ και 
το ίδιο το γλωσσικό ζήτημα αρχικά ατονεί, κάτω από το βάρος της επικαιρότητας, 
κι ύστερα περνάει στη δεύτερη φάση του.46 Στα νεόκοπα ρομαντικά χρόνια, οι 
φιλόσοφοι του Διαφωτισμού δεν κατέχουν την απαραίτητη ορμητικότητα και 
τους απαραίτητους υψηλούς τόνους. Η λογική και ο σχολαστικισμός των προ-
εθνικών χρόνων υποχωρούν μπροστά στους εθνικούς πόθους και οι philosophes 
θα πρέπει να επανεφευρεθούν από τους μεταγενέστερους, κάτω από εντελώς 
διαφορετικές συνθήκες, στο νεοϊδρυθέν ελληνικό κράτος. Η ανάδειξη του 
ρομαντικού χαρακτήρα του Διαφωτισμού, δηλαδή η ρομαντική του πρόσληψη 
είναι καθ’ οδόν.47

*
Ο Κοδρικάς βλέπει στον Μουρούζη, τον «κλάδο λαμπρών προγόνων» (στ. 

1), όπως ο ίδιος σημειώνει, τον ιδανικό εκπρόσωπο της φαναριωτικής λογοτεχνίας 
στο διάσημο τότε είδος ηρωικής επικαιρικής ποίησης, παρόλο που έχει ξεστρατίσει 
γλωσσικά και υφολογικά. Νιώθει χρέος του να τον ξαναβάλει στον ίσιο δρόμο, 
στον «τύπον ορθοεπείας», όπου μόνο «εις το Φανάρι εύρισκες» (στ. 183), όπως 
σημειώνει. Ο παρελθοντικός χρόνος, ωστόσο, καταδεικνύει ότι ο Κοδρικάς έχει 
στο νου του τα προεπαναστατικά χρόνια. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. 

Ο επίδοξος ποιητής Μουρούζης, γαλουχήθηκε μέσα στο φιλελληνικό 
περιβάλλον του Παρισιού, απομακρυσμένος από τις κοιτίδες του φαναριώτικου 
πολιτισμού, λόγω διαφόρων συγκυριών την ταραγμένη εποχή της Επανάστασης. 
Επίσης, όπως είδαμε, το κοραϊκό περιβάλλον στο Παρίσι48 δεν του ήταν 

στρατόπεδο». Όσον αφορά τον Σολωμό, δεν υπάρχει ρητή δήλωση του Κοδρικά. Ωστόσο, 
σε επιστολή του Λουδοβίκου Στράνη στον Ανδρέα Λουριώτη (Αύγουστος 1824), ο πρώτος 
αναφέρει ότι ο Κοδρικάς είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τη μετρική του Σολωμού. Βλ. 
Δρούλια (1974, 382, 399).   

46 Χαρακτηριστική είναι η φράση ενός συζητητή για το ζήτημα της γλώσσας στην Εφημερίδα των 
Αθηνών στα 1826: «Ας αφησωμεν τώρα το περί γλώσσης κεφάλαιον, και ας ειπούμεν δια την 
συνέλευσιν». Βλ. Κόκκωνας (2009, 170), αντλημένο από την Κουμαριανού (1971, ξα΄). 

47 Την ανάδειξη των ρήξεων, των συνεχειών και των επικαλύψεων της μεταβατικής αυτής περιόδου 
αλλά και στην πορεία του 19ου αιώνα μετά το 1833 έχουν πραγματευτεί αρκετές εργασίες. 
Ενδεικτικά αναφέρω, Δήτσα (2001), Πολίτης Αλ. (2009, 221-242), Ξούριας (2006, 280), του 
ίδιου (2010, 407-424), Παππάς (2015, 447-463). 

48 Για τον κοραϊκό κύκλο στο Παρίσι και τους Έλληνες σπουδαστές της περιόδου, βλ. Πολίτης 
(1984, 263-265) και Βακαλόπουλος (1978).
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άγνωστο. Ο πρώιμος χαμός του δεν μας επιτρέπει να γνωρίζουμε εάν θα 
«συμμορφωνόταν» από τις νουθεσίες του Κοδρικά ή αν θα συνέχιζε τον δικό 
του δρόμο που είχε ξεκινήσει να χαράζει. Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει περίεργη η 
εξαφάνιση του Μουρούζη από τα γράμματα για τα επόμενα δέκα χρόνια από την 
έκδοση της συλλογής του, έως και το 1838 ή 1839 οπόταν και πεθαίνει. Μόνο 
εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Η συλλογή του σίγουρα πάντως δεν είχε καμία 
απήχηση στον ελλαδικό χώρο την εποχή εκείνη. Ίσως αυτό, σε συνδυασμό με 
τις συνεχείς μετακινήσεις του και με το γεγονός ότι δεν επισκέφτηκε ποτέ την 
Ελλάδα, από όσο γνωρίζουμε, να έπαιξαν ρόλο στην «παραίτησή» του από την 
ποίηση. Άλλο ένα σημείο παράλληλης πορείας με τον Κάλβο.

Συνοψίζοντας, ο Κοδρικάς μάς παρέδωσε ένα άκρως ενδιαφέρον κριτικό 
έμμετρο κείμενο, μοναδικό ως προς την έκταση για την εποχή εκείνη,49 κατά 
το παράδειγμα του έμμετρου κριτικού λόγου του Boileau και του Pope· ένα 
κείμενο περί ποίησης και γλώσσας με χαρακτήρα πολεμικό όσο και νουθετικό. 
Υποστηρικτής της νεοκλασικιστικής θεώρησης για την ποίηση, ο Κοδρικάς 
επιμένει στην τέλεια συνύπαρξη σημαίνοντος και σημαινόμενου, λέξεως και 
φράσεως (ιδιαίτερα στ. 378-425). Αλλά δεν αρκεί αυτό μόνο. Για τον Κοδρικά η 
ιδανική γλώσσα, πόσο μάλλον η ιδανική λογοτεχνική γλώσσα, πρέπει να είναι 
εξευγενισμένη, καλλωπισμένη και παρουσιασμένη με τρόπο εκλεπτυσμένο, κατά 
το παράδειγμα της καλλιεργημένης φαναριώτικης γραμματείας.50 Πρόκειται 
για μια αισθητική επιλογή, ιστορικά δικαιολογημένη κατά τον Κοδρικά, με 
ιδεολογικά συμφραζόμενα. 

Επίσης, το έμμετρο αυτό κριτικό δοκίμιο δεν μπορεί να ιδωθεί ξέχωρα 
από τα πολλά κείμενα ρητορικής και ποιητικής που εμφανίστηκαν τη δεύτερη 
δεκαετία του 19ου αιώνα.51 Μπορεί το δοκίμιο του Κοδρικά να μην αποτελεί ένα 
κείμενο «γνώσης» ή να έχει έναν πιο φιλόδοξο και γενικότερο εκπαιδευτικό 
σκοπό, όπως τα Γραμματικά του Κωνσταντίνου Οικονόμου ή το περί ποιητικής 
μεθόδου του Χαρίσιου Μεγδάνη για παράδειγμα, ωστόσο εκπορεύεται από την 
ίδια μήτρα και καθρεφτίζει την ίδια ανάγκη· την ανάγκη για άρθρωση θεωρητικού 
λόγου περί ποίησης και λογοτεχνικής γλώσσας, με διδακτική διάθεση απέναντι 
στους νέους ποιητές. Ναι μεν, το δοκίμιο είναι μεγάλο σε έκταση και ανοίγεται σε 
επιμέρους ζητήματα ποίησης και γλώσσας, αλλά ποτέ δεν χάνει τη στόχευσή του 
και δεν ξεπερνά την αφορμή του. Δηλαδή, τη νουθέτηση του ποιητή Μουρούζη.   

Κατά κύριο λόγο είναι ένα ιδεολογικά φορτισμένο κείμενο που διαπνέεται 
από έναν προσωπικό τόνο. Μέσα στο στιχούργημα, ο ηλικιωμένος Κοδρικάς 
μοιάζει σαν ο τελευταίος εκπρόσωπος του προεπαναστατικού φαναριώτικου 
πολιτισμού που άνθησε στην Κωνσταντινούπολη και τις Παραδουνάβιες 
Ηγεμονίες. Δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις νεοτερικές φωνές του Σολωμού 
και του Κάλβου και επιμένει ακόμα στα γλωσσικά κι αισθητικά αιτήματα 
49 Τέτοια έμμετρα κριτικά στιχουργήματα δεν είναι άγνωστα στα προεπαναστατικά χρόνια. Βλ. 

πρόχειρα, Νερουλός (1817, 292-294). Ο γράφων ετοιμάζει μια σχετική μελέτη. 
50 Για την αισθητική αυτή προσέγγιση του Κοδρικά στη γλώσσα, βλ. Κόκκωνας (2004, 13).
51 Βλ. ενδεικτικά, Χατζοπούλου (1992, 58-147). 
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του προεπαναστατικού κόσμου και στη διαμάχη του με τον Κοραή. Ένας 
τελευταίος των παλαιών που προσπαθεί, εντούτοις, να ανταποκριθεί στη νέα 
πραγματικότητα, με αφορμή την ποιητική συλλογή του Μουρούζη. Κυρίως, 
παροτρύνει τον τελευταίο να πάρει τη θέση που δικαιωματικά του αξίζει λόγω 
καταγωγής και λόγω του πολιτισμού που πρεσβεύει: αυτή του «εθνικού ποιητή» 
της Νέας Ελλάδας. Οι εθνικές αντιθέσεις επανέρχονται, αναζωπυρώνονται52 κι 
έχουν αντίκτυπο, φυσικά, στη λογοτεχνία και στον λόγο περί αυτής. Ωστόσο, 
η επαναπραγμάτευση του φαναριώτικου πολιτισμικού παραδείγματος στα νέα 
λογοτεχνικά δεδομένα, με τρόπο προγραμματικό, θα πραγματοποιούνταν τις 
δεκαετίες του 1830 και του 1840 πια, με πρωτοστάτες τους αδελφούς Σούτσους 
και τον Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή, κάτω από νέα ιδεολογικά και κοινωνικά 
συμφραζόμενα, στο χωνευτήρι της ανασημασιοδοτούμενης πρωτεύουσας του 
νεότευκτου ελλαδικού κράτους.
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Η αναβίωση της κλασικής αρχαιότητας 
και η επίδραση του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού 
στους διαλόγους του Νεόφυτου Δούκα Περὶ 

εὐδαιμονίας 
(Βουκουρέστι 1816)

Ηλίας Τεμπέλης1 – Λυδία Πετρίδου2

Εισαγωγή
Ο Νεόφυτος Δούκας (1760/64-1845) υπήρξε σημαντικός εκλεκτικιστής 

λόγιος και διδάσκαλος του Γένους με ευρύ εκδοτικό και διδακτικό έργο. 
Εξαιτίας, όμως, κυρίως των γλωσσικών επιλογών του, δεν έχει τύχει της δέουσας 
αντικειμενικής αξιολόγησης από την έρευνα, ούτε υπάρχει ομοφωνία ως προς 
τη συνεισφορά του στον νεοελληνικό Διαφωτισμό, αν και θα μπορούσε άνετα 
να χαρακτηρισθεί ως πνευματικός ηγέτης, ο οποίος συνδυάζει, αφενός, το 
αρχαιοελληνικό πνεύμα, υπό την έννοια της ανάδειξης και της αναβίωσης των 
αξιόλογων στοιχείων του και, αφετέρου, τις θεμελιώδεις εκείνες ανθρωπιστικές 
αξίες, τις οποίες πρέσβευε ο ευρωπαϊκός Διαφωτισμός. Ο Δούκας ως σχολάρχης 
στo Ελληνικό Λύκειο του Βουκουρεστίου είχε συνθέσει κατά το 1816 για 
διδακτικούς σκοπούς διαλόγους με θέμα την ανθρώπινη ευδαιμονία, οι οποίοι 
συμπεριελήφθησαν αργότερα στο έργο του Σοφιστής,3 αλλά μέχρι σήμερα δεν 
έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα την έρευνα.4 Τα κείμενα, που περιλαμβάνονται 
συνολικά σε αυτό το έργο, είναι διάλογοι και λόγοι συγγραφέντες σε ποικίλες 
περιστάσεις, με κυρίως φιλοσοφικό περιεχόμενο και σε γλώσσα αρχαΐζουσα. 
Σκοπός της έκδοσής τους ήταν η συγκέντρωση σε έναν τόμο των ομιλιών, των 
λόγων και άλλων κειμένων του Δούκα, τα οποία εμπνεύστηκε και διαμόρφωσε 
όχι μόνο κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στο Λύκειο του Βουκουρεστίου 

1 Ηλίας Τεμπέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας στον Τομέα Ανθρωπιστικών και 
Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Πειραιάς), chrisdar@otenet.gr

2 Λυδία Πετρίδου, Υποψ. Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών, petridoulydia@yahoo.gr
3 Δούκας 1835, 1-37.
4 Για την έννοια της ευδαιμονίας στον Δούκα, βλ. Λώλης 1949, 115-118· Χαριλάου 2002, 203, 206· 

Δελλής 2014, 447-449. 
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(Σεπτέμβριος 1815 - Ιανουάριος 1817), αλλά και μετά την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης, ενώ ευρισκόταν στην Τρανσυλβανία.5

1. «Tὰ πάλαι σεμνὰ καὶ ἔνδοξα ἀναστῆσαι»
Όπως ο Δούκας διακηρύσσει στον πρόλογό του, ο γενικός στόχος, τον 

οποίο υπηρετούν τα εν λόγω κείμενά του, συνοψίζεται στην αναβίωση των 
ένδοξων αρχών της κλασικής δημοκρατίας,6 και όχι απλώς στη μίμηση αυτών. 
Ειδικότερα, οι διάλογοί του περί ευδαιμονίας, συνετέθησαν όταν ο ίδιος στο 
Ελληνικό Λύκειο του Βουκουρεστίου επιχειρούσε την κατάρτιση ενός πλήρους 
προγράμματος σπουδών με έμφαση στη φιλοσοφία μέσα από δικά του έργα, στα 
οποία οι διάλογοι είχαν περίοπτη θέση. Σε πέντε τέτοιους διαλόγους ο Δούκας 
παρουσιάζει δύο Νεοέλληνες, οι οποίοι φέρουν τα αρχαιοπρεπή ονόματα 
Σωκράτης και Αριστόδημος, να συζητούν περί των αναγκαίων προϋποθέσεων 
της ανθρώπινης ευδαιμονίας («ὑγιεία», «ἐλευθερία», «εὐπορία», «ἡσυχία»).

Ένα βασικό στοιχείο, το οποίο δεν δηλώνεται από τον Δούκα, αφορά τον 
προσδιορισμό της εποχής, κατά την οποία υποτίθεται ότι διαδραματίζονται οι 
διάλογοι. Είναι σαφές ότι σε αυτούς ο Σωκράτης δεν ταυτίζεται με τον ιστορικό 
Σωκράτη, αφού ο ίδιος ο χαρακτήρας του Δούκα, αφενός αναφέρεται στον 
ομώνυμό του Σωκράτη, ως τον σοφώτατο όλων των ανθρώπων, αφετέρου σε 
κάποιο σημείο δέχεται ότι μία μέθοδος, την οποία χρησιμοποιεί, είναι δανεισμένη 
από τον ιστορικό Σωκράτη.7 Ακόμη, αναφερόμενος σε ένα άλλο ζήτημα λέγει ότι 
ακολουθεί τον Αριστοτέλη,8 ενώ σε άλλες περιπτώσεις συζητεί απόψεις, όπως του 
Φίλωνα του Ιουδαίου (25 π.Χ.-50 μ.Χ.) και του Στωικού Επίκτητου (55-135 μ.Χ.).9 
Πολύ σημαντικό, όμως, είναι το ότι στον διάλογο περί της υγείας ως συστατικού 
της ευδαιμονίας συζητούνται όροι της χημείας, όπως «τὸ ἄζωτον, τὸ ὀξυγόνον, 
τὸ ὑδρογόνον, τὸ ἀνθρακικόν»10 και η παρουσία τους στα όργανα των ζώντων 
οργανισμών. Λαμβάνοντας υπόψη, ενδεικτικά, ότι το οξυγόνο ανακαλύφθηκε 
και έλαβε την ονομασία του το 1777 από τον Antoine – Laurent Lavoisier (1743-
1794), και ότι ο ίδιος επίσης επιστήμονας είχε ήδη αποδώσει και στο στοιχείο του 
αζώτου την ονομασία του, μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο Δούκας τοποθετούσε τους 
διαλόγους περί ευδαιμονίας στην Αθήνα της εποχής του, δηλ. στα τέλη του 18ου ή 
στις αρχές του 19ου αιώνα,11 και μάλιστα στη διάρκεια κάποιου χειμώνα,12 με αφορμή 
την ενηλικίωση του Αριστόδημου και την ένταξή του στην τάξη των πολιτών.
5 Χαριλάου 2002, 517.
6 Δούκας 1835, 3.
7 Δούκας 1835, 31: «Σωκράτειον δάνεισμα», «ὁ γὰρ ὁμώνυμός μου Σωκράτης ἐκεῖνος, ὃς καὶ 

πάντων ἀνθρώπων σοφώτατος ἦν».
8 Δούκας 1835, 7: «ἡμῖν δ’ ἑπομένοις τῷ Σταγειρίτῃ».
9 Δούκας 1835, 6-7.
10 Δούκας 1835, 9.
11 Πβ. Χαριλάου 2002, 517, όπου εσφαλμένα υποτίθεται ότι οι διάλογοι διεξάγονται στην αρχαία 

Αθήνα.
12 Δούκας 1835, 32: «[Σωκ.] ὦ Ἀριστόδημε· τὶ γὰρ οὕτω παρὰ τῇ ἑστίᾳ καθήμενος, τάς τε χεῖρας 

ἐπιτρίβων πρὸς ἀλλήλας (...); Ἀρ. Ῥιγῶ, ὦ Σώκρατες· ψύχος γάρ ἐστι». 



319

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πιθανή εξήγηση της επιλογής του 
ονόματος του συνομιλητή του Σωκράτη στους διαλόγους του Δούκα. Εκ 
προοιμίου επισημαίνεται ότι λογοτεχνικά ο Αριστόδημος ενσαρκώνει το ιδεώδες 
του νεαρού άνδρα, ο οποίος στοχεύει στο να καταρτισθεί στην πολιτική τέχνη 
διά της φιλοσοφίας, δηλαδή της θεμελιώδους προϋπόθεσης της ενασχόλησης 
με τα κοινά. Με βάση το εν λόγω δεδομένο, τα κριτήρια για την επιλογή 
αυτού του ονόματος εντοπίζονται καταρχάς στο επίπεδο της ετυμολογίας, 
καθώς ο Σωκράτης, ως χαρακτήρας του Δούκα, ρητά αναφέρει ότι προέβη 
στους διαλόγους αυτούς με τον Αριστόδημο, προκειμένου να τον καταστήσει 
άριστο πολιτικό.13 Επίσης, είναι γνωστό ότι ο Αριστόδημος ο Κυδαθηναιεύς 
υπήρξε χαρακτήρας του πλατωνικού Συμποσίου, όπου παρουσιάζεται ως νεαρός 
ακόλουθος του Σωκράτη, ο οποίος εδιηγείτο ιστορίες περί αυτού, αλλά δεν 
διακρινόταν ιδιαίτερα για την άσκηση της φιλοσοφίας στην πράξη.14 Τον ίδιο 
χαρακτήρα ο Ξενοφών στα Ἀπομνημονεύματα (1.4.1-1.4.4) τον παρουσιάζει ως 
υπέρμαχο του υλισμού.15 Αναφέρει μάλιστα ότι ο Σωκράτης συνομιλεί μαζί του, 
προκειμένου να τον πείσει για την ύπαρξη του πνεύματος, αφού ο Αριστόδημος 
ήταν αντίθετος με τη λατρεία των θεών.

2. Τα «bona civilia» κατά Locke ως τα «πρώτιστα» καὶ «γενικώτερα πρὸς 
εὐδαιμονίαν» κατά Δούκα

Η αναζήτηση των επιδράσεων, τις οποίες δέχθηκε ο Δούκας, καταδεικνύει 
ότι οι απόψεις του περί ευδαιμονίας ομοιάζουν με αντίστοιχες προερχόμενες από 
την αγγλοσαξωνική πολιτική φιλοσοφία, η οποία δεν έχει επηρεάσει άλλους 
προγενέστερους ή συγχρόνους του Νεοέλληνες συγγραφείς.16 Ειδικότερα, 
οι απόψεις του Δούκα στηρίζονται υπόρρητα σε εκείνες του εκπροσώπου του 
αγγλικού Διαφωτισμού John Locke (1632-1704). Στο έργο του τελευταίου 

13 Δούκας 1835, 37: «οὕτω γὰρ καὶ πολιτικὸς ἂν γένοιο ἄριστος».
14 Nails 2002, 52-53.
15 Πβ. Gray 1998, 33-40.
16 Για τις επιδράσεις, τις οποίες δέχθηκαν οι Αδαμάντιος Κοραής (1748-1833) και Κωνσταντίνος 

Κούμας (1777-1836) στις απόψεις τους περί ευδαιμονίας, βλ. Χατζημπύρος 2014, 87-92, 130-
132, 146-149. Ο Κοραής, ο οποίος επηρεάστηκε από τον γαλλικό Διαφωτισμό, θεωρεί ότι η 
ευδαιμονία του ατόμου δεν πηγάζει από την προσμονή μιας υπερκόσμιας μακαριότητας, αλλά 
εξαρτάται άμεσα από εκείνη του πλήθους και της πατρίδας, ενώ επηρεάζεται από παράγοντες 
όπως η παιδεία, η δικαιοσύνη, η αλήθεια, το κλίμα, οι πραγματικές ανάγκες, η χαλιναγώγηση 
των παθών και οι συναναστροφές.  Ο Κούμας, ο οποίος ομολογεί την προσκόλλησή του 
στην καντιανή φιλοσοφία, συνδυάζει την ατομική και τη γενική ευδαιμονία με την επιδίωξη 
της τελειότητας, ως καθολική ηθική αρχή, η οποία εφαρμόζεται σύμφωνα με το καθήκον 
και την παιδεία. Αμφότεροι πάντως συνδέουν την ευδαιμονία με την ελευθερία και ίσως 
αυτή η παράμετρος είναι μία από τις εξωτερικές ομοιότητές τους με τον Δούκα, αφού οι 
επιχειρηματολογίες τους είναι διαφορετικές.
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Epistola de Tolerantia,17 η θέση ότι η πολιτεία συγκροτήθηκε αποκλειστικά για τη 
διασφάλιση και την προώθηση συγκεκριμένων αγαθών διατυπώνεται ως εξής:18

«Res publica mihi videtur societas hominum solummodo ad bona 
civilia conservanda promovendaque constituta.
Bona civilia voco, vitam, libertatem, corporis integritatem et 
indolentiam, et rerum externarum possessiones, ut sunt latifundia, 
pecunia, supellex, etc.».19

(Έχω τη γνώμη πως η πολιτεία είναι μια κοινωνία ανθρώπων που 
συγκροτήθηκε αποκλειστικά για τη διασφάλιση και την προώθηση 
των αστικών αγαθών.
Αστικά αγαθά θεωρώ πως είναι η ζωή, η ελευθερία, η ακεραιότητα του 
σώματος και η απουσία πόνου, καθώς και η κατοχή εξωτερικών αγαθών, 
όπως είναι η κτηματική περιουσία, το χρήμα, τα έπιπλα κλπ.).20

Αντίστοιχα, στους διαλόγους του Δούκα ο Σωκράτης λέγει στον Αριστόδημο:

«ἐπεὶ καὶ αὐτὸς πολιτικὸς γενέσθαι τυγχάνεις γλιχόμενος, καὶ σεαυτὸν 
καὶ ἄλλους ποιῆσαι εὐδαίμονας (...) τὰ δὲ πρώτιστα καὶ τὰ γενικώτερα 
πρὸς εὐδαιμονίαν συνελόντι εἰπεῖν εἴη ἂν μάλιστα τέσσαρα, Ὑγιεία, 
Ἐλευθερία, Εὐπορία, Ἡσυχία».21

Εύκολα διαπιστώσιμη είναι η μεγάλη ομοιότητα της κεντρικής θέσης 
του Δούκα με εκείνη του Locke, καθώς η «ὑγιεία» αντιστοιχεί στην «corporis 
integritas», η «ἐλευθερία» στην «libertas», η «εὐπορία» στις «rerum externarum 
possessiones» και η «ἡσυχία» στην «corporis indolentia». Ο μόνος όρος του 
Locke, που δεν αντιστοιχίζεται στον Δούκα, είναι η «vita». Πιθανότατα πρόκειται 
για μία διαφοροποίηση συνειδητή, επειδή ο Δούκας, ως ευσεβής Χριστιανός, 
θεωρούσε ότι η ζωή είναι αιώνιο θείο δώρο και όχι ανθρώπινη υπόθεση.22 
Συνεπώς, ενώ στη συνοπτική διατύπωση του σκοπού της θέσπισης της πολιτικής 
εξουσίας και της θεμελίωσης της πολιτείας ή του κράτους ο Locke αναγνωρίζει 
πέντε αστικά αγαθά, ο Δούκας δέχεται τα τέσσερα εξ αυτών. Συνάγεται, λοιπόν, 
ότι στην πραγματικότητα όλοι οι πυλώνες της ευδαιμονίας, περί των οποίων 

17 Locke 1689 και 1963.
18 Η διαπίστωση ότι ο Δούκας αξιοποίησε την πολιτική σκέψη του Locke έρχεται σε αντίθεση 

με τη διατυπωθείσα άποψη (Kitromilides 1994, 229-230, 232-234) ότι αυτή δεν ήταν καθόλου 
γνωστή στους Έλληνες λογίους του 18ου αιώνα.

19 Locke 1963, 14.
20 Μετάφραση Γ. Πλάγγεση στο Locke 1998, 79, 131, 133. Το εν λόγω κείμενο του Locke απηχεί 

τις απόψεις του για τη διάκριση, τη σαφή οριοθέτηση και, σε τελική ανάλυση, τον χωρισμό της 
Εκκλησίας από το Κράτος (Κωτσιόπουλος 2008, 195-197· πβ. Oberdiek 2001, 74-86).

21 Δούκας 1835, 4.
22 Πβ. Λώλης 1949, 116: «Ἀφετηρίαν καὶ βάσιν τῶν (...) σκέψεων τοῦ Δούκα περὶ εὐδαιμονίας 

ἀποτελεῖ ἡ ἀπόλυτος αὐτοῦ πεποίθησις καὶ πίστις περὶ ζωῆς αἰωνίου μετὰ θάνατον». 



321

οφείλει να φροντίζει ο πολιτικός, τόσο κατά τον Locke όσο και κατά τον Δούκα 
είναι υλικοί.23

Έτσι, ο Δούκας φαίνεται να είναι απόλυτα ικανοποιημένος για το 
ότι μπορεί μέσα από τη διαμόρφωση ενός δικού του Σωκράτη, κατά βάση 
υλιστή, να συμφιλιώνει τον αρχαίο υλισμό με τον αγγλικό εμπειρισμό ως 
προς τις προϋποθέσεις επίτευξης της ευδαιμονίας επί της γης. Ο Σωκράτης 
στη νεοελληνική εκδοχή του είναι γαλουχημένος με στοιχεία από αρχαίες 
θεωρίες, όπως έγιναν αποδεκτές από τον αγγλικό εμπειρισμό, και μέσα από 
διαλογικές συζητήσεις δίδει στους νέους τις κατευθύνσεις, τις οποίες πρέπει να 
ακολουθήσουν ούτως ώστε να καταστούν ευδαίμονες επί της γης. Εδώ μάλιστα 
εξηγείται πληρέστερα ο λόγος, για τον οποίο ο Δούκας επέλεξε το όνομα του 
Αριστόδημου ως αυτό που θα ταίριαζε κατά ιδανικό τρόπο στον συνομιλητή 
του δικού του Σωκράτη. Το σημαντικότερο, λοιπόν, κίνητρο του Δούκα πρέπει 
να συσχετίζεται με το γεγονός ότι, σύμφωνα με αγγλόφωνους συγγραφείς του 
18ου αιώνα, όπως ο James Burnett Monboddo (1714-1799), ο διάλογος μεταξύ 
Σωκράτη και Αριστόδημου περί ύλης εχρησιμοποιείτο ως επιχείρημα για να 
καταδειχθεί ότι οι αρχές του υλισμού, τον οποίο υποστήριζε και ο Locke, ήταν 
όχι μόνον ορθές αλλά και αρχαίες, αφού ο Ξενοφών αναφέρει ως οπαδό τους τον 
Αριστόδημο.24 Επίσης, είναι γνωστό ότι ο Δυτικομακεδόνας λόγιος Δημήτριος 
Δάρβαρης (1757-1823), τον οποίο οπωσδήποτε γνώριζε ο Δούκας, αναπαρήγαγε 
σε έργο του, που εκδόθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα, το τελολογικό επιχείρημα 
περί της ύπαρξης του Θεού, πρώτος υποστηρικτής του οποίου υπήρξε ο 
ιστορικός Σωκράτης στην καταγραφείσα από τον Ξενοφώντα συζήτησή του 
με τον Αριστόδημο.25 Ο Δούκας, όμως, στους διαλόγους του περί ευδαιμονίας 
κατέστησε εφικτή την αποκατάσταση της υστεροφημίας του Αριστόδημου, οι 
απόψεις του οποίου ήταν αντίθετες μεν προς εκείνες του ιστορικού Σωκράτη, 
αλλά δικαιώθηκαν πλήρως αιώνες αργότερα, κατά την εποχή του Locke. Η 
επιλογή, λοιπόν, του Αριστόδημου ως χαρακτήρα των διαλόγων του Δούκα δεν 
υπήρξε τυχαία, αφού ο ίδιος τον θεωρούσε ως τον αρχαίο Έλληνα πρόδρομο 
του Locke, τον οποίο ο ιστορικός Σωκράτης ήθελε να μεταπείσει. Επιπλέον, ο 
23 Υπεράνω των υλικών πυλώνων της ανθρώπινης ευδαιμονίας ο Δούκας θέτει τον «τρίπλοκον 

στέφανον» της καθαρής συνείδησης (Λώλης 1949, 118, όπου και σχετική βιβλιογραφία), αλλά 
αυτή δεν συζητείται στο πλαίσιο της φροντίδας του πολιτικού. Ο Δούκας φαίνεται ότι συμφωνεί 
με τον Locke ως προς το ότι η δικαιοδοσία του πολιτικού ηγεμόνα αφορά τα εγκόσμια αγαθά 
και δεν μπορεί ούτε πρέπει να εκτείνεται στη σωτηρία των ψυχών των υπηκόων του, η οποία 
βασίζεται στην πίστη στον Θεό (πβ. Πλάγγεσης στο Locke 1998, 80). 

24 Monboddo 1782, Book V, Chapter IX, 448: “Materialism may be said to be the Philosophy of the 
Senses: And it has undoubtedly arisen from Men believing, as Plato says certain Philosophers in his 
time did, that nothing existed but what they could lay hold of with their hands, or otherwise perceive 
by their Senses. Of this Sect was one Aristodemus, mentioned by Xenophon in the Memorabilia.”

25 Δάρβαρης 1807, 121-127, κεφ. Γ΄: «Θεωρία τῆς παγκάλου διατάξεως ὡς εἰσαγωγῆς εἰς τὴν 
ἀπόδειξιν τῆς τοῦ Θεοῦ ὑπάρξεως». Για τη χρήση της τελολογικής απόδειξης του Σωκράτη 
από τον Δάρβαρη, βλ. Δελλής 2014, 340. Ο Δούκας γνώριζε τον Δάρβαρη, δεδομένου ότι του 
απέστελλε τα βιβλία του και ως συγγραφέας είναι αυτός που εκπροσωπείται περισσότερο στον 
κατάλογο της βιβλιοθήκης του (Σειρηνίδου 2013, 113). 
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νεοελληνικός Σωκράτης δέχεται να διδάξει τον Αριστόδημο πώς τελικά μπορεί 
να ενσαρκώσει το πρότυπο του πολιτικού, που επιδιώκει ποιοτικά υλικά αγαθά, 
πιστεύοντας ότι οι Νεοέλληνες πολίτες δύνανται να καταστούν και ευδαίμονες 
μετά την ανάκτηση της ελευθερίας τους.

Σε αυτό το σημείο, ωστόσο, τίθεται το βασικό ερώτημα σχετικά με το εάν 
ο Δούκας είχε έρθει σε επαφή απευθείας με το έργο του Locke, τη χώρα του 
οποίου ο ίδιος θαύμαζε για τον εκδημοκρατισμό του πολιτικού συστήματός 
της.26 Οριστική απάντηση δεν είναι δυνατόν να δοθεί, δεδομένου μάλιστα ότι 
ο ίδιος δεν παραπέμπει σε έργα του Άγγλου φιλοσόφου. Πάντως, πρέπει να 
επισημανθεί ότι η Epistola de Tolerantia είναι πολύ πιθανό ότι είχε μελετηθεί 
από τον Ευγένιο Βούλγαρη (1716-1806),27 τον οποίο ο Δούκας είχε ως πρότυπό 
του σε επιστημονικά και γλωσσικά ζητήματα.28 Περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε, 
επίσης, να καταδείξει τι περιλαμβάνει η ανέκδοτη μετάφραση του Βούλγαρη με 
τίτλο Ὑποτύπωσις ἢ ὑπόμνημα φιλοσοφικὸν περὶ τοῦ κατὰ ἄνθρωπον νοῦ ἐκ τοῦ 
Ἄγγλου Λοκίου,29 η οποία εκπονήθηκε για διδακτικούς σκοπούς, ιδίως για τη 
διδασκαλία της φιλοσοφίας στην Αθωνιάδα Σχολή. 

Ειδικότερα, τώρα, από πλευράς περιεχομένου μπορούν συνοπτικά να 
επισημανθούν τα εξής σχετικά με τους κατά Δούκα τέσσερις υλικούς πυλώνες, 
στους οποίους στηρίζεται η επί της γης ευδαιμονία:

2α. «Ὑγιεία»
Σύμφωνα με τον Δούκα, από κάθε άποψη υπάρχει η ανάγκη να διατηρείται 

η σωματική υγεία,30 καθότι πρόκειται για ζήτημα μείζονος σημασίας για τη 
γενικότερη ευδαιμονία του ατόμου. Απαραίτητη είναι επίσης η γνώση, ή, πιο 
ορθά, η εμπειρία, των αντίθετων καταστάσεων της υγείας και της νόσου. Η 
υγεία διακρίνεται σε φυσική και σε ηθική. Η πρώτη δίδεται εκ φύσεως, ενώ η 
δεύτερη είναι επίκτητη, συνεπώς είναι ζήτημα προσωπικής επιλογής. Ειδικότερα, 
η εκ φύσεως υγεία συνίσταται στη συμμετρία των στοιχείων του σώματος, 
όπως το άζωτο, το οξυγόνο, το υδρογόνο και ο άνθρακας. Η τέλεια εκ φύσεως 
αναλογία των εν λόγω στοιχείων ισοδυναμεί με αρμονία, συνεπώς με υγεία. 
Στην περίπτωση κατά την οποία, όμως, ένα από αυτά πλεονάζει ή ελλείπει, τότε 
η υγεία κλονίζεται. Οι επιπτώσεις δεν είναι μόνον σωματικές, αλλά και ψυχικές. 
Ποικίλα πάθη και μοχθηρές διαθέσεις προκαλούνται και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
26 Χαριλάου 2002, 202.
27 Βλ. Δελλής 2002, όπου διαπιστώνεται ότι σε αντίθεση με τον Locke, ο Βούλγαρης δεν ανασκευάζει 

ούτε κρίνει την παραδοσιακή αντίληψη ότι ο ηγεμόνας έχει καθήκοντα απέναντι στη θρησκεία, 
τα οποία οφείλει να εκπληρώσει όπως περίπου ένας επίσκοπος. Για τις γενικότερες επιδράσεις, 
τις οποίες δέχθηκε ο Βούλγαρης στις απόψεις του περί ανεξιθρησκίας, βλ. επίσης Κωτσιόπουλος 
2008, 298-348.

28 Για την έντονη επίδραση των έργων του Βούλγαρη στον Δούκα, κάποια από τα οποία ο 
τελευταίος διέθετε σε χειρόγραφη μορφή και τα αντέγραφε, βλ. Χαριλάου 2002, 34, 75, 162, 
196, 200, 268, 272, 287-289, 327, 349, 391, 427, 445, 468, 497. 

29 Κώδ. ΕΒΕ 1333. Πβ. Αγγέλου 1954· Κιτρομηλίδης 2009, 63-64, 529 (σημ. 101).
30 Δούκας 1835, 5-14.
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διαμορφώνονται οι χαρακτήρες, οι συμπεριφορές και οι στάσεις των ανθρώπων. 
Τα παραδείγματα εδώ είναι πολλά. Ειδικότερα, η διαφορετικότητα στη σύμμειξη 
των στοιχείων αναδεικνύει ανθρώπους ευφυείς, χαρισματικούς, οξείς, νωθρούς, 
μελαγχολικούς, φιλότιμους, φιλήδονους, φιλόδοξους, φιλάργυρους κλπ. 
Επομένως, τα πάθη της ψυχής συνδέονται άμεσα με την κατάσταση και την 
αναλογία των εν λόγω στοιχείων, τα οποία παραπέμπουν σε μία καθαρά φυσική 
κατάσταση του σώματος. Εφόσον, όμως, η ψυχική υγεία είναι πρωταρχικό 
στοιχείο για αυτόν, ο οποίος επιθυμεί να εμπλακεί ενεργά με την πολιτική τέχνη, 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαφυλάσσεται αυτή η κατάσταση. Εδώ πλέον 
έρχεται στο προσκήνιο η έννοια της ηθικής. Αν, δηλαδή, από τη μία πλευρά, 
η σωματική υγεία συσχετίζεται άμεσα με τη σύσταση των στοιχείων, η ηθική 
παραπέμπει στην αντιμετώπιση των παθών και στην προστασία από τα ενάντια. 
Έτσι, κυριαρχεί η έννοια του μέτρου μεταξύ της υπερβολής και της έλλειψης.

Μεταφέροντας το ζήτημα στην περιγραφή του αέναου κύκλου της 
γένεσης και της φθοράς στη φύση, ο Δούκας, διά των λόγων του Σωκράτη, 
συζητεί τη Θεία Πρόνοια, ως μία ανώτερη υπερβατική δύναμη. Υπογραμμίζει, 
δηλαδή, την ύπαρξη του Θεού, ο οποίος λειτουργεί προς όφελος της διαιώνισης 
της ζωής, δίδοντας απόλυτη ελευθερία βούλησης στο κτίσμα του. Όλα τα είδη 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην περαιτέρω εξέλιξη. Ειδικότερα, η διατήρηση 
ενός είδους λειτουργεί εγγυητικά ως προς την υγεία του, όπως και το αντίστροφο, 
η υγεία τεκμηριώνει την ύπαρξη. Σε διαφορετική περίπτωση επέρχεται η φθορά 
και ακολουθεί ο αφανισμός. Στο επίπεδο του ανθρώπου, επισημαίνεται ότι 
αυτός οφείλει να αποφεύγει τις φθοροποιές καταστάσεις και να διαφυλάττει 
τη σωματική υγεία του. Σε ηθικό επίπεδο, η εν λόγω προφύλαξη συσχετίζεται 
με τα εσωτερικά πάθη. Επιπλέον, οι διαθέσεις του σώματος και οι αναμείξεις 
αυτών προσαρτώνται και στην ψυχή, διότι από τις συστάσεις και τις κράσεις των 
σωμάτων αναδύονται οι χαρακτήρες των ανθρώπων. Τρεις είναι οι κυρίαρχοι 
τύποι, οι οποίοι διαμορφώνονται από τις παρεκτροπές: ο φιλήδονος, ο φιλόδοξος 
και ο φιλάργυρος. Πρόκειται για τύπους, οι οποίοι στην πραγματικότητα 
διαγράφουν τα μείζονα πάθη, τα οποία οφείλει ο άνθρωπος να αποφεύγει. Σε 
κάθε περίπτωση, καθένας εξ αυτών εμπεριέχει πλείστες άλλες διαθέσεις, με τις 
οποίες φθείρει την υγεία του. Η μόνη προστασία έγκειται στο χαρακτηριστικό 
της φρόνησης, που είναι προτιμότερη και από την ιατρική επιστήμη, καθότι 
αποτρέπει τα νοσήματα προλαμβάνοντάς τα, ενώ, αντίστοιχα, η ιατρική στοχεύει 
μόνον στο να τα εκδιώξει, αφού οι εν λόγω καταστάσεις έχουν ήδη εκδηλωθεί. 
Η φρόνηση, επομένως, αναδεικνύεται ως το μείζον εκείνο χαρακτηριστικό, το 
οποίο πρέπει κάποιος να διαθέτει, καθότι λειτουργεί ως ασπίδα, τόσο ως προς 
τις σωματικές, όσο και, κυρίως, ως προς τις ψυχικές νόσους. Σημειωτέον ότι 
ως νόσος νοείται η φθοροποιός εκείνη κατάσταση, η οποία αποκλίνει από το 
μέτρο και διαταράσσει την αρμονία, είτε αυτή αφορά το σώμα, είτε την ψυχή. 
Συμπερασματικά, ο νέος, ο οποίος επιθυμεί να εμπλακεί ενεργά με τα κοινά και 
να συμμετάσχει στη συλλογική ευδαιμονία, οφείλει να εξασφαλίσει την ψυχική 
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υγεία του, ως πρώτο βήμα διαμόρφωσης της προσωπικής ευδαιμονίας του, με το 
όλο εγχείρημα να εξαρτάται και από την κατάσταση του σώματος.

2β. «Ἐλευθερία»
Στη συνέχεια, στο προσκήνιο έρχεται η έννοια της ελευθερίας,31 που 

διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της γενικότερης ευδαιμονίας, 
τόσο σε προσωπικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Χωρίς ελευθερία κανένα 
αγαθό δεν είναι εφικτό να απολαύσει ο άνθρωπος. Η άμεση συνάφειά της 
τόσο με την υγεία, όσο και με την ευδαιμονία, προκύπτει αβίαστα. Στο σημείο 
αυτό, ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η ελευθερία δεν είναι μονοδιάστατος όρος. 
Καταρχάς, υπάρχει η φυσική ελευθερία, η οποία αφορά την έμφυτη ορμή του 
ανθρώπου να διαφυλάσσει τον εαυτό του κατά τη βούλησή του, ρυθμίζοντας τις 
υποθέσεις του σύμφωνα με τον τρόπο ζωής του. Από τη στιγμή, όμως, κατά την 
οποία ο άνθρωπος θα επιλέξει να έρθει σε κοινωνία με άλλους, τότε το πρώτο 
είδος της ελευθερίας μειώνεται και περιορίζεται. Εδώ ακριβώς αναλαμβάνει 
τις αρμοδιότητές της η πολιτική ελευθερία, που συνιστά τον γνώμονα του 
κοινωνικού βίου. Πρόκειται, δηλαδή, για το είδος εκείνο, το οποίο ευρίσκεται σε 
άμεση συνάφεια με τη συμμόρφωση προς τους νόμους. Από αυτούς κυβερνάται 
μία πολιτεία και στόχος τους είναι η διασφάλιση της δικαιοσύνης σε ένα σύστημα 
αυτονόητα δημοκρατικό. Μεταξύ της φυσικής και της πολιτικής ελευθερίας, 
εντοπίζεται το τρίτο είδος, που θεωρείται και το σημαντικότερο. Πρόκειται για 
την ηθική ελευθερία, που έγκειται στη διαφύλαξη του νου από τα ενυπάρχοντα 
στο άτομο πάθη, οπότε, καθώς προσφέρει το δικαίωμα της επιλογής για την 
αποφυγή των παθών, αποτελεί μία προσωπική υπόθεση. Εδώ αναδεικνύεται σε 
μείζονα βαθμό η σημασία του ορθού λόγου και της αυτοκυριαρχίας. Υπό αυτό 
το πρίσμα, η δημοκρατία καταξιώνεται ως το πολίτευμα εκείνο, στο πλαίσιο 
του οποίου αναπτύσσονται τρόποι αυτοπροσδιορισμού, αφενός, σε ατομικό 
και, αφετέρου, σε συλλογικό επίπεδο. Ειδικότερα, ο Δούκας δέχεται ότι η ηθική 
ελευθερία από τη μία πλευρά βελτιώνει τη φυσική ελευθερία, η οποία από μόνη 
της είναι ατελής, και από την άλλη περιλαμβάνει την πολιτική. Όταν στο φυσικό 
δικαίωμα του να επιλέγει κάποιος τον τρόπο ζωής του, προστεθεί η ελευθερία, 
διά της κυριαρχίας των παθών, επέρχεται η βελτίωση προς το ωφελιμότερο. 
Εφόσον, δηλαδή, κάποιος επιθυμεί να είναι πραγματικά ωφέλιμος, οφείλει 
καταρχάς να διαφυλάττει τον εαυτό του ως προς τα πάθη του. Υπό αυτήν την 
προοπτική, η φρόνηση του ηγεμόνα οδηγεί προς την αρετή, οπότε καθίσταται 
εφικτό το να είναι ωφέλιμος σε όλους.

Αντίστοιχα, στην πολιτική ελευθερία, εγγύηση της οποίας αποτελεί 
ο νόμος, η ηθική συμβάλλει επίσης τα μέγιστα. Ειδικότερα, αυτός ο οποίος 
απειλείται από τον νόμο, οδηγείται προς τη δικαιοσύνη. Ο πραγματικά σώφρων, 
όμως, ασκεί την πολιτική και μετέχει σε αυτήν με άμεμπτο τρόπο. Επομένως, 
31 Δούκας 1835, 15-23. Για την ελευθερία ως στοιχείο της ανθρώπινης ευδαιμονίας, βλ. επίσης 

Λώλης 1949, 113-115.
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η ηθική ελευθερία τοποθετείται υπεράνω των πολιτικών και, ειδικότερα, των 
νομοθετικών ορίων, καθότι δι’ αυτής το άτομο θεμελιώνει και διαχειρίζεται 
τον εαυτό του. Το αξιοσημείωτο είναι ότι, αφενός, αναδεικνύεται η σημασία 
του ατομικού δικαιώματος και, αφετέρου, υπογραμμίζεται η αξία του πολιτικού 
καθήκοντος, με την ηθική να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο 
αυτών διαστάσεων. Μέσω των ειδών της ελευθερίας, οιαδήποτε πράξη εκκινείται 
από το ίδιο το άτομο, αφορά την πολιτεία και, διαγράφοντας το σχήμα του 
κύκλου, επανέρχεται στο άτομο.

Ελεύθερος, λοιπόν, δεν είναι αυτός, ο οποίος δύναται να πράττει κατά το 
δοκούν, ούτε εκείνος, ο οποίος συμμορφώνεται παρά τη θέλησή του προς τον νόμο 
ή, αντιθέτως, αποστασιοποιείται από την κοινωνία, αλλά είναι το σκεπτόμενο 
υποκείμενο, το οποίο, γνωρίζοντας τον εαυτό του και τα πάθη του, καθίσταται 
κύριος αυτών. Πραγματικά ελεύθερο είναι το άτομο, το οποίο υπερβαίνει τα 
πάθη του και απελευθερώνεται από αυτά. Έτσι, η προσωπική υπέρβαση γίνεται 
με γνώμονα τις αρεταϊκές επιταγές της αυθεντικά δημοκρατικής κοινωνίας. Σε 
αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν η ψυχή υποκύπτει στα πάθη, προκαλούνται 
πλείστα νοσήματα στο σώμα, το οποίο φέρει εντός του την ψυχή. Εδώ συνδέεται 
πλέον ρητά η ελευθερία με την υγεία. Ειδικότερα, αφού υπενθυμίζεται ότι τα πάθη, 
όπως η ηδονή, η δόξα και η πλεονεξία, αναφύονται εξαιτίας της διαφοροποίησης 
της σύστασης και της κράσης των στοιχείων, και αφού τα πάθη αυτά αποτελούν 
τη γενεσιουργό αιτία και άλλων παθών, αναδεικνύεται ότι οι υποταγμένοι σε 
αυτά χαρακτήρες, του φιλήδονου, του φιλόδοξου και του φιλάργυρου, δεν έχουν 
εκ των πραγμάτων τη δυνατότητα και, εκ των επιλογών τους, την ικανότητα 
να προσεγγίσουν την κατάσταση της ευδαιμονίας. Πρόκειται για συμπεριφορές, 
οι οποίες στην πραγματικότητα είναι τυραννικές, αφού τα πάθη συσχετίζονται 
με ανελεύθερες καταστάσεις. Ο Αριστόδημος επιθυμεί να είναι κατάλληλα 
προετοιμασμένος, προκειμένου να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους χαρακτήρες, 
οπότε ο Σωκράτης τού αναπτύσσει διεξοδικότερα τα χαρακτηριστικά των κύριων 
τυραννικών τύπων, ως προς τα σημαντικότερα πάθη τους και τις συνεπαγόμενες 
επιπτώσεις. Το συμπέρασμα, που αναδύεται από τη συγκριτική εξέταση, είναι ότι 
οφείλουμε να φροντίζουμε για την ελευθερία μας, συγκρατώντας τα πάθη μας. 
Αυτή η επιμέλεια συνιστά τη μέγιστη ελευθερία του ανθρώπου από κάθε άλλη 
μορφή εξουσίας και οδηγεί στην ατομική και στη συλλογική ευδαιμονία.

2γ. «Εὐπορία»
Ακολούθως εξετάζεται ο προσδιορισμός του περιεχομένου της έννοιας 

της ευπορίας,32 όπου ο Δούκας έχει δεχθεί σαφώς αριστοτελικές επιρροές. Ο 
Σταγειρίτης φιλόσοφος έχει διατυπώσει τη θεωρία περί της μεσότητας και έχει 
τονίσει την αδιαμφισβήτητη αξία της εν λόγω επιλογής. Επιπλέον, κατά τον 
ιδρυτή του Λυκείου οι ηθικές αρετές διανοίγουν την οδό προς την ευδαιμονία. 
Και πρόκειται για αρετές απόλυτα διδακτές, οι οποίες μάλιστα κατακτώνται 
32 Δούκας 1835, 23-32.
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μέσω της έξης, δηλαδή μέσω της συνεχούς επανάληψης και της συνήθειας, 
οπότε και σε αυτήν την περίπτωση είναι ζήτημα αγωγής, δηλαδή παιδείας και 
καλλιέργειας. Με τη συμβολή του ορθού λόγου, το εγχείρημα να διακριθεί το 
αγαθό από το κακό και να επιλεγεί το πρώτο καθίσταται ευκολότερο. Αντίστοιχα, 
ο Δούκας, στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου, περιγράφει την έννοια της αρετής, 
που επιλέγεται οικειοθελώς από το άτομο και ευρίσκεται στο μέσον μεταξύ δύο 
άκρων, της υπερβολής και της έλλειψης. Δεν πρόκειται, όμως, για υποκειμενικές 
θεωρήσεις και μετρήσεις. Αντίθετα, το μέτρο συγκροτείται από τον ίδιο τον 
κατέχοντα την πρακτική σοφία, ο οποίος, διά της συνεχούς άσκησης, βιώνει την 
ευδαιμονία. Έτσι, ο Δούκας διακρίνει τρεις επιμέρους κατηγορίες: τον ευμαρή, 
τον εύπορο και τον άπορο. Ο πρώτος τύπος χαρακτηρίζεται από υπερεπάρκεια 
αγαθών και χρημάτων. Αντίθετα, ο άπορος δεν διαθέτει ούτε τα αναγκαία 
για τον βιοπορισμό του. Με τις αριστοτελικές επιρροές να αποκαλύπτονται 
όλο και περαιτέρω, οι προαναφερόμενοι εκλαμβάνονται ως τα δύο άκρα, η 
μεσότητα των οποίων αντιστοιχεί στην περίπτωση του εύπορου, ο οποίος ούτε 
κατέχει περιττά αγαθά, ούτε είναι απόλυτα ενδεής. Ο εύπορος, δηλαδή, επειδή 
ακριβώς διαθέτει όσα είναι αναγκαία και είναι ελεύθερος από εσωτερικούς 
καταναγκασμούς, δύναται να φθάσει στην ευδαιμονία. Εδώ η κατάσταση 
της ευπορίας στην πραγματικότητα συνδυάζεται με τη χαλιναγώγηση των 
παθών και, συνεπαγωγικά, με την έννοια της ελευθερίας. Με μία διεξοδική 
επιχειρηματολογία, και αξιοποιώντας παραδείγματα προερχόμενα από την 
αρχαία λογοτεχνία και ιστορία, ο Δούκας διαπιστώνει ότι η πλεονεξία οδηγεί 
στην καταστροφή. Τα παραδείγματα από την αρχαιοελληνική τραγωδία σε αυτό 
το σημείο φέρουν στο προσκήνιο την περίπτωση του Οιδίποδα και, ειδικότερα, 
των δύο υιών του, του Ετεοκλή και του Πολυνείκη, οι οποίοι αλληλοσκοτώθηκαν 
και συμπαρέσυραν στις συμφορές και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του. Ως 
ανάλογη περίπτωση αναφέρεται επίσης και η πόλη της Τροίας, που, εξαιτίας της 
πλεονεξίας ενός και μόνο ανθρώπου, εισήλθε σε πόλεμο μακροχρόνιο, με ολέθριες 
συνέπειες για αμφότερες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Από το ιστορικό παρελθόν 
ως παραδείγματα της καταστροφικότητας της πλεονεξίας μνημονεύονται ο 
τύραννος της Σάμου Πολυκράτης, ο Κροίσος, ο Ξέρξης, καθώς και οι Αθηναίοι 
και τα όσα επακολούθησαν κατόπιν της εκστρατείας τους στη Σικελία. Σε κάθε, 
λοιπόν, περίπτωση εξαίρεται η ολιγάρκεια, η οποία ως μεσότητα μεταξύ δύο 
άκρων δείχνει την οδό προς την ευδαιμονία. Όπως χαρακτηριστικά μάλιστα 
επισημαίνεται, το άτομο, το οποίο βαδίζει στο μέσον, βιώνει ηδονή και ευθυμία, 
ενώ η φρόνηση αναδεικνύεται για μία ακόμη φορά ως ο μόνος παράγοντας 
που εγγυάται τη σταθερότητα και την παραμονή στην επιθυμητή κατάσταση 
της μεσότητας. Μεταφέροντας το ζήτημα σε κοινωνικό και σε πολιτικό επίπεδο, 
γίνεται λόγος για την αυτάρκεια, σημαντικότατη προϋπόθεση για μια πόλη, η 
οποία επιθυμεί να διατηρήσει την αυτονομία της και την κοινωνική γαλήνη της 
σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον.
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2δ. «Ἡσυχία»
Τέλος, ο Δούκας εξετάζει την ἡσυχίαν33 ως το τέταρτο συστατικό, το οποίο 

συμβάλλει στην κατάσταση της ευδαιμονίας. Διευκρινίζεται εξαρχής ότι με τον 
εν λόγω όρο δεν νοείται η ανάπαυλα και η αργία του σώματος από την εργασία, 
αλλά η κατάσταση εκείνη, η οποία από κοινού με το σώμα ενεργεί και στην ψυχή, 
καθότι οι δύο υποστάσεις, κατά την εκτίμηση του Δούκα, ευρίσκονται σε μόνιμη 
αλληλεπίδραση. Το περιεχόμενο του όρου συνοψίζεται στην ειρηνική και ηδεία 
κατάσταση, που προκύπτει από τον συνδυασμό των προϋποθέσεών της, δηλαδή 
της υγείας, της ελευθερίας και της ευπορίας. Όποιος νοσεί ή διακατέχεται από 
πάθη ή είναι ευμαρής ή άπορος, εξαιτίας του ότι διάγει τον βίο του ευρισκόμενος 
σε διηνεκή μεταβολή, δεν είναι εφικτό να βιώσει την ἡσυχίαν, που είναι σώφρων 
και αγαθή, και όχι μία κατάσταση πρόσκαιρη, μανιώδης και σφοδρή.

Η ἡσυχία, ως γενεσιουργό αίτιο της αληθινής και διηνεκούς ηδονής, δεν 
προκύπτει από πρόσκαιρες και επιφανειακές συνθήκες, όπως η δόξα, ο πλούτος, 
οι απολαύσεις και η πλεονεξία, διότι, όταν οι εν λόγω ψευδείς ηδονές παύσουν να 
υφίστανται, τότε ο άνθρωπος καθίσταται δυστυχής. Ιστορικές προσωπικότητες, 
όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Σαρδανάπαλος και ο Κροίσος, που έδωσαν 
προτεραιότητα στις ηδονές και εφήρμοσαν στις επιλογές τους λανθασμένα 
κριτήρια περί ευδαιμονίας, οδηγήθηκαν στην καταστροφή, από την οποία δεν 
σώθηκαν ούτε από τους θεούς και τις επικλήσεις τους σε αυτούς. Επιπλέον, 
η ἡσυχία δεν πρέπει σε ουδεμία περίπτωση να συγχέεται με τη ραθυμία. Εδώ 
ο Δούκας εξαίρει τη σημασία της αληθινής ηδονής, η οποία, θα μπορούσε να 
χαρακτηρισθεί και ως «ἄρτυμα» του βίου που προκύπτει από ασχολίες ηδονικές. 
Με την εν λόγω διατύπωση καθίσταται σαφής η επιρροή του Δούκα από τη 
θεωρία περί ηδονής του Επίκουρου (341-270 π.Χ.), από την οποία, όμως, είχε 
επηρεασθεί έντονα και ο Locke, μέσω του αναγεννησιακού νεοεπικούρειου 
φιλοσόφου Pierre Gassendi (1592-1655).34 Εδώ μπορεί παρενθετικά να 
υποστηριχθεί, επίσης, ότι ο Δούκας με αυτόν τον τρόπο δικαιώνει τον Locke 
για τις δικές του επιλογές όσον αφορά στοιχεία από αρχαίες ελληνικές θεωρίες, 
καθότι πίστευε ότι όλο το εννοιολογικό οπλοστάσιο του αγγλικού Διαφωτισμού, 
ως προερχόμενο από έναν γόνιμο συγκερασμό αρχαίων φιλοσοφικών θεωριών, 
είναι από κάθε άποψη αυτό, το οποίο χρειαζόταν ο Έλληνας εκείνη την εποχή. 
Ο Δούκας, λοιπόν, ασπάζεται τη θέση του Επίκουρου περί της καθοριστικής 
συμβολής της φιλοσοφίας στην επίτευξη της ευδαιμονίας, όπως επίσης και τις 
απόψεις του περί εγκράτειας, λιτότητας και αυτάρκειας, ως πηγών της ηδονής, 
που συνδέεται άμεσα με τη φρόνηση. Έτσι, ο Δούκας αντιλαμβάνεται ως ηδονή 
εκείνη την κατάσταση, η οποία ευρίσκεται σε άμεση συνάφεια με την ανθρώπινη 
σοφία, τη διαμορφωμένη από τις επιταγές, αφενός της ηθικής, και, αφετέρου, 
της φιλοσοφικής παιδείας. Έχοντας επιπλέον δεχθεί πλατωνικές, αλλά και 
χριστιανικές επιδράσεις, ο Δούκας πιστεύει ότι, αφού ο Θεός έχει ως ιδιότητά 
33 Δούκας 1835, 32-37.
34 Driscoll 1972. Πβ. Θεοδώρου 2015, 94.
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του, εκτός των άλλων, και τη σοφία, δεν υπάρχει τίποτε θειότερο από την ηδονή 
του πεπαιδευμένου ανθρώπου.

Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας το περιεχόμενο των συγκεκριμένων διαλόγων του Νεόφυτου 

Δούκα, τέσσερα είναι τα στοιχεία, τα οποία συντελούν στην ανθρώπινη επί της 
γης ευδαιμονία, ώστε αυτή να είναι τέλεια: Η υγεία, που σχετίζεται με τη σύνθεση 
των αντίθετων φυσικών και ηθικών στοιχείων, η ελευθερία, που αναφέρεται στη 
συγκράτηση των παθών μέσω της ηθικής, η ευπορία, που συνιστά το μέτρο 
μεταξύ της πολυτέλειας και της στέρησης και η ἡσυχία, που παραπέμπει στην 
ειρηνική κατάσταση της ψυχής, όπως αυτή προκύπτει από τον συνδυασμό των 
προηγούμενων συστατικών της ευδαιμονίας. Οι εν λόγω θέσεις, συνδυάζοντας 
ιδεώδη της κλασικής αρχαιότητας και του αγγλικού Διαφωτισμού με τις αρχές της 
ηθικής, μπορούν να καταστήσουν έναν άνδρα άριστο πολιτικό στη νεοελληνική 
πραγματικότητα και, επιπλέον, ικανό να κατακτήσει την ευδαιμονία, η οποία, ως 
διαδικασία, απαιτεί επίπονες προσπάθειες και υπομονετικό σχεδιασμό.
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Το Penny Magazine, η Αποθήκη των ωφελίμων 
γνώσεων και το Λιουμποσλόβιε: 

δανεισμός υλικού σε τρία περιοδικά του β΄ 
τετάρτου του 19ου αιώνα

Dragomira Valtcheva1

Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης, είναι, πρώτον, να παρουσιάσει 
μερικά καινούρια στοιχεία για τις διασυνδέσεις τριών περιοδικών – του 
βουλγαρικού Λιουμποσλόβιε, του ελληνικού Αποθήκη των ωφελίμων γνώσεων 
και του αγγλικού Penny Magazine, και, δεύτερον, να σταθεί εν συντομία στο 
μηχανισμό δανεισμού και μετάφρασης υλικού από την έκδοση πηγή προς τις 
εκδόσεις στόχο.

Ως γνωστόν, ο περιοδικός τύπος πρωτοεμφανίστηκε στο βαλκανικό 
χώρο μόλις στα τέλη του 18ου αιώνα. Το πρώτο περιοδικό και η πρώτη 
εφημερίδα στη σερβική γλώσσα κυκλοφόρησαν το 1768 στη Βενετία και το 
1791 στη Βιέννη αντίστοιχα. Επίσης στη Βιέννη, τυπώθηκαν η πρώτη ελληνική 
εφημερίδα (1790)2 και το όργανο του ελληνικού Διαφωτισμού Ερμής ο Λόγιος 
(1811-1821). Η γένεση του ρουμανόγλωσσου Τύπου ανάγεται στο 18293. Με 
εμφανή καθυστέρηση, το πρώτο βουλγαρικό περιοδικό Λιουμποσλόβιε είδε το 
φως το 1844 στη Σμύρνη όπου κυκλοφόρησε από το τυπογραφείο του Έλληνα 
Αντωνίου Δαμιανού. Εκδότης του περιοδικού, καθώς και συντάκτης και 
μεταφραστής της πλειοψηφίας των άρθρων, υπήρξε ο ελληνομαθής Βούλγαρος 
Κωνσταντίν Φώτινοβ. Πρότυπο του βουλγαρικού Λιουμποσλόβιε ήταν το 
ελληνικό περιοδικό Αποθήκη των ωφελίμων γνώσεων το οποίο εκδιδόταν, 
επίσης στη Σμύρνη, από το 1837 ως το 1844. Παρόλο που το γεγονός αυτό 
ήταν γνωστό στους Βουλγάρους ιστορικούς4, κανείς μέχρι στιγμής δεν έχει 
ερευνήσει τη σχέση μεταξύ των δύο εντύπων. Χάρη στα ψηφιοποιημένα αρχεία 

1 Dragomira Valtcheva, PhD, University of So�a “St. Kliment Ohridski”, Department of Classics 
and Modern Greek Philology (dragomiraval@gmail.com).

2 Η απαρχή του ελληνικού Τύπου πρέπει να τοποθετηθεί, ωστόσο, στο 1784 (πρβ. Κουμαριανού 
2005, 57).

3 Danova 1994, 124.
4 Shishmanov 1894, 684-685· Pundev 1927, 151-153.
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της Αποθήκης5 ήμουν σε θέση να διαπιστώσω ότι πάνω από το ένα τρίτο του 
περιεχομένου του βουλγαρικού περιοδικού (157 κειμενικές μονάδες μέσα σε 
ένα σύνολο 436) αποτελείται από μεταφράσεις από το παραπάνω ελληνικό 
δημοσίευμα6. Σύμφωνα με την έρευνά μου, ως κύρια πηγή της Αποθήκης πρέπει 
να θεωρηθεί το αγγλικό περιοδικό ποικίλης ύλης The Penny Magazine. Πιο κάτω 
θα επιχειρήσω μια γενική παρουσίαση των τριών υπό συζήτηση περιοδικών με 
ειδική αναφορά στους ανθρώπινους συντελεστές που βρίσκονται πίσω τους.

1. Ο Κωνσταντίν Φώτινοβ (1785-1858) και το Λιουμποσλόβιε (1844-1846)
Ανάμεσα στις προϋποθέσεις για την εμφάνιση του Λιουμποσλόβιε κεντρική 

θέση κατέχουν η παιδεία και τα προσωπικά προσόντα του εκδότη, καθώς και 
διάφορα, τυχαία ή μη, περιστατικά της ζωής του. Πρέπει να τονιστεί ότι, μέσα 
στη συγκυρία της εποχής, η έκδοση βουλγαρικού περιοδικού θα απαιτούσε γνώση 
τόσο της ελληνικής όσο και κάποιας λόγιας μορφής της βουλγαρικής γλώσσας η 
οποία δεν είχε ακόμα κωδικοποιηθεί μέσα από σταθερούς γραμματικούς κανόνες. 
Ο επαρκής γραπτός χειρισμός και των δύο γλωσσών ήταν μάλιστα σπάνιο 
φαινόμενο ανάμεσα στους λόγιους Βουλγάρους του πρώτου μισού του 19ου 
αιώνα οι οποίοι είχαν σπουδάσει κατά κανόνα σε ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Ο Κωνσταντίν Φώτινοβ γεννήθηκε στη μικρή ορεινή πόλη Σάμοκοβ7, το 
τοπικό ιδίωμα της οποίας, με έντονα δυτικά βουλγαρικά γνωρίσματα, άφησε 
μόνιμα ίχνη σε όλη τη γραπτή παραγωγή του. Οι αρχικές σπουδές που έκανε 
στη γενέτειρά του σημάδεψαν και με άλλο τρόπο τη γλωσσική πρακτική του 
Φώτινοβ. Εκείνη την εποχή η Σάμοκοβ, σε αντίθεση με άλλες βουλγαρικές 
πόλεις, είχε διατηρήσει στη θρησκευτική και πνευματική της ζωή την παράδοση 
της εκκλησιαστικής σλαβονικής γλώσσας (μερικώς τροποποιημένης μορφής της 
μεσαιωνικής σλαβονικής) η οποία διδασκόταν στα μετόχια των μοναστηρίων 
και στα εκκλησιαστικά σχολεία. Η αναζήτηση της μέσης οδού ανάμεσα στην 
υψηλή εκκλησιαστική σλαβονική και τη χυδαία και ακανόνιστη ομιλουμένη θα 
αποτελέσει αργότερα κύριο γνώρισμα της γλώσσας του Λιουμποσλόβιε. 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Φώτινοβ συνέχισε τις σπουδές του στο 
ελληνικό γυμνάσιο της Φιλιππούπολης, το πιο έγκυρο εκπαιδευτικό ίδρυμα 
στο βουλγαρικό χώρο εκείνη την εποχή. Είναι ενδεικτικό ότι εκεί σπούδασαν, 
περίπου την ίδια περίοδο, ο Γεώργιος Κλεόβουλος, ένας από τους εισηγητές της 
αλληλοδιδακτικής μεθόδου στην Ελλάδα, και ο Αναστάσιος Λευκίας, ο πρώτος 
κοσμήτορας της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια, 
ακολουθώντας το παράδειγμα των φιλομαθών νέων της εποχής, ο Φώτινοβ 
θέλησε να συμπληρώσει τη μόρφωσή του σε ανώτερο επίπεδο. Έτσι βρέθηκε, 
κατά πάσα πιθανότητα την πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα, στο περίφημο 

5 Βλ. την ψηφιακή συλλογή Κοσμόπολις του Πανεπιστημίου Πατρών (http://kosmopolis.lis.upatras.gr/).
6 Valtcheva 2010.
7 Για τα βιογραφικά στοιχεία του Φώτινοβ βασίζομαι κυρίως στο Danova 1994.
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και περιζήτητο ελληνικό γυμνάσιο των Κυδωνιών8, όπου τα επιστημονικά 
μαθήματα δίδασκε ο Βενιαμίν Λέσβιος και τα φιλολογικά ο Γρηγόριος Σαράφης. 
Στα προεπαναστατικά χρόνια οι Κυδωνίες, μαζί με τη Σμύρνη και τη Χίο, 
συνιστούσαν ένα ιδιόμορφο πνευματικό τρίγωνο όπου εφαρμόζονταν τα 
προοδευτικά εκπαιδευτικά σχέδια του Αδαμάντιου Κοραή μέσα από τη διδακτική 
δραστηριότητα των Κ. Κούμα, Κ. Οικονόμου, Ν. Βάμβα, К. Βαρδαλάχου, καθώς 
και των δύο προαναφερθέντων λογίων. Αυτό το νεοτερίζον κλίμα, καθώς και οι 
έντονες συζητήσεις για το ελληνικό γλωσσικό ζήτημα, σίγουρα θα επηρέασαν 
την ιδεολογική συγκρότηση του μέλλοντα Βουλγάρου εκδότη. 

Τα οθωμανικά έγγραφα που βρέθηκαν στα αρχεία του Φώτινοβ τον 
παρουσιάζουν, κατά την περίοδο 1814-1825, ως έμπορο που πληρώνει φόρο 
υψίστης κατηγορίας. Πιο σίγουρα στοιχεία για τη ζωή του διαθέτουμε, χάρη στη 
σωζόμενη αλληλογραφία του, για τα χρόνια μετά από το 1826, όταν εγκαταστάθηκε 
οριστικά στη Σμύρνη. Διαμένοντας εκεί μέχρι το θάνατό του το 1858, συνέχισε 
να ασχολείται με εμπόριο, ενώ ταυτόχρονα έδινε μαθήματα τόσο σε Βουλγάρους 
όσο και σε Έλληνες μαθητές, πιθανώς ανταποκρινόμενος στην ανάγκη από 
διδάσκοντες που είχε παρουσιαστεί ύστερα από τα αιματηρά επεισόδια και τη 
φυγή μεγάλου μέρους του ελληνικού πληθυσμού το 1821. Από μερικά γράμματά 
του συμπεραίνουμε ότι χρημάτισε και μεταφραστής προς τα ελληνικά στο Γαλλικό 
προξενείο της Σμύρνης, του οποίου φαίνεται ότι ήταν προστατευόμενος. 

Ακριβώς στη Σμύρνη ενεργοποιήθηκαν οι προϋποθέσεις οι οποίες 
οδήγησαν στη γένεση του βουλγαρικού Τύπου: η πολυεθνική σύσταση του 
σμυρναϊκού πληθυσμού η οποία καλλιεργούσε το ενδιαφέρον για τον άλλο και 
τα αισθήματα ανεξιθρησκίας και πολιτισμικής ανοχής, η φράγκικη κοινότητα 
που έχαιρε ανεξαρτησίας από τις οθωμανικές αρχές και λειτουργούσε ως 
μεταφορέας των ηθών της πολιτισμένης Ευρώπης, η γεωγραφική θέση της 
πόλης ως σημαντικότατου λιμανιού από το οποίο περνούσε ο κύριος όγκος 
των εμπορικών συναλλαγών ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, η συνεχής 
επαφή με την πρόοδο του δυτικού κόσμου μέσα από τις επισκέψεις περιηγητών, 
αρχαιοδιφών και κάθε λογής περίεργων ατόμων. Σε αυτούς τους παράγοντες 
πρέπει να προστεθεί η εισαγωγή των ατμοπλοίων που, από τη μέση της δεκαετίας 
του 30, μετάλλαξε ριζικά την ταχύτητα και την ασφάλεια των συγκοινωνιών και, 
συνεπώς, της αλληλογραφίας και της διανομής εντύπων. Καταλυτικής σημασίας 
όμως αποδείχτηκε η παρουσία των Άγγλων και Αμερικανών ιεραποστόλων 
που οι στόχοι τους, ως ένα βαθμό και για ένα διάστημα, συνέπεσαν με τα 
διαφωτιστικά οράματα του ελληνικού και των άλλων υπόδουλων εθνών. Τα 
πρώτα στοιχεία για επαφές του Φώτινοβ με τους προτεστάντες χρονολογούνται 
στο 1834, όταν ο Benjamin Barker, πράκτορας της Βρετανικής βιβλικής εταιρείας 
(British and Foreign Bible Society), του ανέθεσε να μεταφράσει δοκιμαστικά τρία 
κεφάλαια από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Η μετάφρασή του απορρίφτηκε με την 
8 Οι σπουδές του στις Κυδωνίες τεκμηριώνονται από τις προφορικές αναμνήσεις ενός συνεργάτη 

του, βλ. Shishmanov 1894, 124.
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παρατήρηση ότι είχε εκπονηθεί σε μια γλώσσα που «δεν ήταν ούτε σλαβονική 
ούτε βουλγαρική, αλλά ένα μείγμα από τις δύο»9. Το 1839 τον βρίσκουμε να 
επιβλέπει, στο τυπογραφείο του Α. Δαμιανού στη Σμύρνη, την εκτύπωση της 
πρώτης ολοκληρωμένης μετάφρασης της Καινής Διαθήκης στη νεοβουλγαρική 
γλώσσα, πόνημα του διακεκριμένου λογίου Νεόφιτ Ρίλσκι10. Τα βουλγαρικά 
τυπογραφικά στοιχεία που εξασφαλίσθηκαν από τους ιεραποστόλους για την εν 
λόγω έκδοση αποτελούν μια επιπλέον προτεσταντική συμβολή στην ανάδυση 
του βουλγαρικού περιοδικού Τύπου. Τέλος, το ίδιο το περιοδικό Αποθήκη των 
ωφελίμων γνώσεων, που χρησιμοποιήθηκε από το Φώτινοβ ως πρότυπο, ήταν 
πρωτοβουλία και προϊόν των μισσιοναρίων του Αμερικανικού Συμβουλίου 
Επιτετραμμένων για Εξωτερικές Αποστολές (American Board of Commissioners 
for foreign Missions, ABFCM).

2. Ο Νικόλαος Πετροκόκκινος (1808-1885) και η Αποθήκη (1837-1844)
Η έκδοση της Αποθήκης, όπως διαπιστώνει η ερευνήτρια των 

αμερικανικών οραμάτων στη Σμύρνη Παυλίνα Νάσιουτζικ, «υπήρξε καρπός 
μιας μακράς κυοφορίας»11. Ήδη το 1822 ο William Jowett, μέλος της βρετανικής 
Εκκλησιαστικής Ιεραποστολικής Εταιρείας (Church Missionary Society), 
διατύπωσε τους βασικούς στόχους της προτεσταντικής δραστηριότητας στην 
Ανατολή, καθώς και τα μέτρα για την υλοποίησή τους, συγκεκριμένα: κήρυγμα 
του Ευαγγελίου, διάδοση των Γραφών στις επιμέρους ομιλούμενες γλώσσες, 
εκπαίδευση των πληθυσμών (μέσα από την ίδρυση σχολείων, την τύπωση 
σχολικών εγχειριδίων σε απλή και κατανοητή γλώσσα, την εισαγωγή της 
αλληλοδιδακτικής μεθόδου), χρήση του Τύπου για τη διάδοση της γνώσης12. 
Αναφορικά με τον Τύπο υπογραμμίζεται ότι ένα πολυσυζητούμενο και φερέγγυο 
μέτρο θα ήταν η προώθηση περιοδικών εκδόσεων. Συμπληρώνεται ότι «μια 
τέτοια έκδοση, χωρίς οποιαδήποτε αναφορά σε πολιτικά θέματα, θα αποτελούσε 
μεταφορέας χρήσιμης γνώσης και υγιών θρησκευτικών αρχών»13. 

Το σχέδιο για την έκδοση ενός ελληνικού περιοδικού ποικίλης ύλης 
υλοποιήθηκε μόλις το 1837, στη Σμύρνη και υπό την καθοδήγηση του Αμερικανού 
ιεραποστόλου Daniel Temple14. Τα μεταφραστικά καθήκοντα ανατέθηκαν στον 
Έλληνα Νικόλαο Πετροκόκκινο ο ρόλος του οποίου δεν φαίνεται να ήταν απλού 
εκτελεστή. Στην ετήσια αναφορά του Αμερικανικού Συμβουλίου (ABFCM) 
για το 1841 αναφέρεται ότι η δημοσιότητα και η χρησιμότητα του περιοδικού 
οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο προσωπικό «γούστο, ταλέντο και επιμέλεια» 

9 Clarke 2007, 145.
10 Αυτόθι, 195.
11 Νάσιουτζικ 2002, 285.
12 Jowett 1822, 271-359.
13 Αυτόθι, 324-325. Η υπογράμμιση δική μου.
14 Temple 1855, 156-157.
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του Πετρκόκκινου15. Θα δούμε στη συνέχεια με ποιο τρόπο οι περιστάσεις της 
ζωής του τον κατέστησαν καταλληλότατο φορέα της εν λόγω αποστολής.

Ο Πετροκόκκινος γεννήθηκε στη Χίο το 1808, σε μια από τις παλιές 
αρχοντικές οικογένειες του νησιού16. Είναι γνωστό ότι το 1818 ο ιεραπόστολος 
William Jowett επισκέφτηκε το περίφημο γυμνάσιο της Χίου όπου παρακολούθησε 
μερικά μαθήματα του Βάμβα και του Βαρδαλάχου και διένειμε προτεσταντικά 
φυλλάδια στους σπουδαστές17. Το 1820 άλλοι δύο μισσιονάριοι, οι Levi Parsons 
και Pliny Fisk, πέρασαν πέντε μήνες στο νησί με στόχο να μάθουν τα ελληνικά 
με τη βοήθεια του Βάμβα18. Πιθανόν η πρώτη γνωριμία του νεαρού Νικολάου με 
τους προτεστάντες να ανάγεται σε εκείνα τα προεπαναστατικά χρόνια. Μετά από 
τη σφαγή της Χίου του 1822 οι Αμερικανοί ιεραπόστολοι τον βοήθησαν να βρει 
καταφύγιο στη Μάλτα, μαζί με τη μητέρα του και το μικρό του αδελφό, ενώ κατά 
τη διάρκεια των αιματηρών γεγονότων o πατέρας του ήδη βρισκόταν εκεί για 
εμπορικές υποθέσεις. Από τότε και στο εξής μπορούμε να παρακολουθήσουμε 
την πορεία του χάρη στις ετήσιες αναφορές του ABFCM. Μαζί με άλλους 
Έλληνες νεαρούς που διασώθηκαν κατά την Επανάσταση, το 1824 ο Νικόλαος 
στάλθηκε για σπουδές στην Αμερική όπου εγγράφηκε στο Amherst College της 
Μασσαχουσέτης19. Σύμφωνα με τους καταλόγους των αποφοίτων σπούδασε 
εκεί στην ίδια τάξη με τον Elias Riggs, τον μέλλοντα μισσιονάριο στη Σμύρνη ο 
δρόμος του οποίου μοιραία θα διασταυρωθεί και με εκείνο του Φώτινοβ2019. Στις 
αρχές της δεκαετίας του 30 ο Πετροκόκκινος βρίσκεται πάλι στη Μάλτα όπου 
εργάζεται στο ελληνικό τμήμα του ιεραποστολικού τυπογραφείου εκπονώντας 
μεταφράσεις21. Οι υπηρεσίες του πρέπει να ήταν πολύτιμες εάν κρίνουμε από 
μια αναφορά που επαινεί τη συμβολή του στην αναβάθμιση της ποιότητας των 
μεταφράσεων προς τα ελληνικά. Στην ίδια αναφορά παρατίθεται μια επιστολική 
ανταλλαγή του με το Νεόφυτο Βάμβα η οποία μας διαφωτίζει για τις γλωσσικές 
αρχές που ακολουθούσε στις μεταφράσεις του. Συγκεκριμένα, λέει ότι δε θα 
ήθελε να γράφει στα ελληνικά του παρελθόντος ή του μακρινού μέλλοντος, 
αλλά σε εκείνα που ομιλούνταν εκείνη τη στιγμή, έχοντας μάλιστα υπόψη τη 
διαφορά ανάμεσα στο γραπτό και το προφορικό επίπεδο που χαρακτηρίζει όλες 
τις γλώσσες. Ως πρότυπό του δείχνει τη γλώσσα του Κοραή, του Βάμβα και του 
Ιλαρίωνα22.

Το 1833 το ελληνικό τμήμα του ιεραποστολικού τυπογραφείου 
μετακινήθηκε από τη Μάλτα στη Σμύρνη. Αρχικά την ευθύνη για τις εκδόσεις 
15 �irty-third annual report 1842, 102-103· �e Missionary herald 1842, 275· Anderson 1872, 

159.
16 Για τα βιογραφικά στοιχεία του Πετροκόκκινου, βλ. Νάσιουτζικ 2002, 263-279.
17 Jowett 1822, 68-77.
18 �e Missionary herald 1821, 79.
19 �e Missionary herald 1824, 200· �e Christian advocate 1824, 267· Anderson 1872, 148.
20 Catalogue 1872, 6· Clarke 2007, 195-200.
21 Nineteenth annual report 1828, 48· Twentieth annual report 1829, 41· �e Missionary herald 

1832, 3.
22 �e Missionary herald 1832, 75-76.



335

ανέλαβε ο μισσιονάριος Daniel Temple ενώ οι μεταφράσεις ανατέθηκαν στον 
Πετροκόκκινο23. Σημαντική θέση στην τυπογραφική παραγωγή που αναπτύχθηκε 
εκεί κατείχε το περιοδικό Αποθήκη που, όπως προαναφέρθηκε, κυκλοφόρησε 
από το 1837 ως το 1844 με τη δημοσιότητά του να αυξάνεται συνεχώς242 Ενώ το 
1838 εἰχε 400 συνδομητές25, το 1839 ο αριθμός τους είχε φτάσει τους 100026. Το 
1840 στάλθηκαν 1200 φύλλα σε συνδρομητές και πράκτορες σε όλο τον ελλαδικό 
χώρο, υπήρχε και ζήτηση των παλαιών τευχών27. Και ίσως να μην είχε διακοπεί 
η έκδοσή του, εάν δεν είχαν παρουσιαστεί οικονομικά προβλήματα σχετικά με 
τη συντήρηση του αμερικανικού τυπογραφείου στη Σμύρνη, λόγω της μείωσης 
της χρηματοδότησης από την πλευρά του ABFCM. Το 1843 αποφασίστηκε η 
«Αποστολή στην Τουρκία» να μετονομαστεί σε «Αποστολή στους Αρμενίους» 
και το ελληνικό της τμήμα να πάψει τη λειτουργία του. Ως αποτέλεσμα, τα 
αμερικάνικα τυπογραφεία στη Σμύρνη έκλεισαν και ξεπουλήθηκαν, ενώ ο 
Temple αναγκάστηκε να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες28. Ο τόμος του 
1844 – τελευταίος τόμος της Αποθήκης – τυπώθηκε από τον Πετροκόκκινο 
ιδίαις δαπάναις292 Στο εξώφυλλο του τελευταίου τεύχους σημειώνονται τα 
αρχικά του: «συντασσόμενη και εκδιδόμενη υπό Ν.Π.Π.».

Η τελευταία χρονιά της Αποθήκης συνέπεσε με την πρώτη χρονιά του 
Λιουμποσλόβιε. Σε αντίθεση με την Αποθήκη που υπήρξε άμεσο προϊόν των 
Αμερικανών ιεραποστόλων στη Σμύρνη, το Λιουμποσλόβιε είχε με αυτούς 
μόνο έμμεση σχέση, κάτι που επιβεβαιώνεται από τα λόγια του ίδιου του Elias 
Riggs, ο οποίος, στις 5 Ιουνίου 1844, γράφει στο γραμματέα του ABFCM: «Σας 
στέλνω ένα δείγμα από το βουλγαρικό μηνιαίο περιοδικό που εκδίδεται εδώ. 
Περιλαμβάνει πολλά άρθρα (μερικά από αυτά θρησκευτικά) που μεταφράστηκαν 
από το ελληνικό περιοδικό μας. Αποτελεί στην ουσία παιδί εκείνου του έργου 
μας, χωρίς να υποστηρίζεται σε κανένα βαθμό από δικά μας έξοδα. Η περίπτωσή 
του είναι ενδεικτική της έμμεσης επιρροής των ιεραποστολικών προσπαθειών 
στην περιοχή αυτή»30. 

Από την ίδια χρονιά σώζεται στα αρχεία του Φώτινοβ μια επιστολή του 
Πετροκόκκινου που μαρτυρεί για τη γνωριμία τους31. Ο εκδότης της Αποθήκης 
ζητούσε από το Φώτινοβ να αναλάβει τη διόρθωση των δοκιμίων του περιοδικού 
προσθέτοντας ότι δε γνώριζε «καταλληλότερον ἄνδρα ἐν Σμύρνῃ πρὸς τοιοῦτον 
ἔργον».

23 Twenty-�¬h annual report 1834, 51-52.
24 �e Missionary herald 1838, 5-6, 329· 1841, 290· 1842, 5.
25 �e Missionary herald 1839, 5, 67, 254.
26 �e Missionary herald 1840, 5.
27 Αυτόθι, 213.
28 �irty-�¬h annual report 1844, 98.
29 �irty-�¬h annual report 1844, 110.
30 Wiener 1898, 39.
31 Η επιστολή παρατίθεται παρακάτω σύμφωνα με την έκδοσή της στο Danova 2004, 627.
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Ἐν Χίῳ, 18/30 Μαΐου, 1844
Σμύρνην
Κύριε Κωνσταντῖνε Φωτιάδη,
Ἀγαπητὲ φίλε,
Καθ’ ἣν στιγμὴν μὲ ἀπεχαιρέτας, μ’ ἐπρότεινες, ἂν θέλω, νὰ διορθόνῃς τὰ 
δοκίμια τῆς Ἀποθήκης. Βέβαιος περὶ τῆς εἰλικρινείας τῶν αἰσθημάτων 
σου, ἔγραφα καὶ πρότερον εἰς τὸν Κύριον Γρίφφιτ, νὰ σὲ πέμπψῃ τὰ 
δοκίμια, καὶ σήμερον πάλιν τὸν γράφω τὰ αὐτὰ. Παρακαλῶ λοιπὸν, 
φίλε, νὰ λάβῃς τὸν κόπον τοῦτον, καὶ νὰ προσπαθῇς μάλιστα νὰ γίνεται 
ἡ διόρθωσις μεθ’ ὅλης τῆς ἀπαιτουμένης ἀκριβείας. Δὲν ἐννοῶ νὰ 
κοπιάζῃς ἄνευ ἀμοιβῆς, ἀλλὰ περὶ τούτου βέβαια δὲν θὰ μαλώσωμεν. 
Δὲν γνωρίζω καταλληλότερον ἄνδρα ἐν Σμύρνῃ πρὸς τοιοῦτον ἔργον, 
καὶ ἕνεκα τούτου ἔλαβον τὸ θάῤῥος νὰ σ’ ἐπιφορτίσω. 
Ἐπιθυμῶν νὰ μὲ προσιάξῃς [sic] πάντοτε είς ὅ,τι δύναμαι νὰ σὲ 
χρησιμεύσω, μένω
Πρόθυμος
Ν. Α. [sic] Πετροκόκκινος

3. Ο Charles Knight (1791-1873) και το Penny Magazine (1832-1845)
Εάν η Αποθήκη ήταν το πρότυπο του Λιουμποσλόβιε, ποιο ήταν το 

πρότυπο της Αποθήκης; Ως προς αυτό, η ερευνήτρια της Αποθήκης Παυλίνα 
Νάσιουτζικ, έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο 19ος αιώνας γέννησε μεγάλη 
πληθώρα περιοδικών στους τίτλους των οποίων επαναλαμβάνεται η φράση 
«χρήσιμη ή ωφέλιμη γνώση»» (useful knowledge), κατέληξε στην υπόθεση 
ότι η Αποθήκη εράνιζε από το αμερικανικό περιοδικό Magazine of Useful and 
Entertaining Knowledge (1830-1831) και, πιθανώς, από τα υπόλοιπα «περιοδικά 
της γνώσης»32. Κάνοντας ένα περαιτέρω βήμα, διαπίστωσα ότι η ύλη της 
Αποθήκης προέρχεται από μια κύρια πηγή. Πρόκειται για το περιοδικό ¨e 
Penny Magazine of the Society for the Di�usion of Useful Knowledge, εκδιδόμενο 
στο Λονδίνο από το 1832 ως το 184533. 

Η βρετανική Εταιρεία για τη διάδοση χρήσιμων γνώσεων (SDUK) 
ιδρύθηκε το 1826 από τον φιλελεύθερο πολιτικό Henry Brougham και είχε ως 
στόχο να προσφέρει στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις μόρφωση σε εκλαϊκευμένη 
μορφή και χαμηλή τιμή. Το 1832 ο υπεύθυνος για τις εκδόσεις της Εταιρείας 
Charles Knight ξεκίνησε την κυκλοφορία του Penny Magazine. Μολονότι ήταν 
προορισμένο για τα εργατικά στρώματα, το πραγματικό του αναγνωστικό κοινό 
προερχόταν από την αναδυόμενη μεσαία τάξη και, γενικότερα, από όσους δεν 
μπορούσαν να αφοσιώσουν στην ανάγνωση παρά 30 λεπτά την ημέρα. Χάρη στην 
υιοθέτηση των πιο σύγχρονων τυπογραφικών τεχνολογιών, ιδίως σε ό,τι αφορά 
τις ξυλογραφίες, κατά το πρώτο έτος του το Penny Magazine κυκλοφόρησε σε 
32 Νάσιουτζικ 2002, 299-304.
33 Βλ. σχετικά Brake & Demoor 2009, 335; 486-487; 565-566.
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200.000 αντίτυπα, καθιστάμενο το πρώτο δημοφιλέστατο αγγλικό περιοδικό. 
Η ακτινοβολία του μάλιστα ξεπέρασε τα όρια της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς 
τροφοδοτούσε με ύλη πολυάριθμα άλλα περιοδικά που ακολούθησαν το 
πρότυπό του.

Από την προκαταρκτική έρευνα προκύπτει ότι οι εκδότες της Αποθήκης 
αντλούσαν την ύλη τους και από μια δεύτερη κύρια πηγή – το περιοδικό ¨e 
Saturday Magazine, εκδιδόμενο στο Λονδίνο από τη Society for Promoting 
Christian Knowledge (1832-1844). Ιδιόμορφος ανταγωνιστής του Penny 
Magazine, το έντυπο αυτό έδινε μεγαλύτερη έμφαση στα θρησκευτικά θέματα. 
Κοινό τους σημείο ωστόσο ήταν η προσπάθεια να συνδυάσουν το διδακτικό με 
το διασκεδαστικό περιεχόμενο, γεγονός που τα εντάσσει στην πρώτη γενιά των 
λεγόμενων «penny» περιοδικών εντύπων. 

4. Οι διασυνδέσεις των τριών περιοδικών ως ερευνητικό desideratum.
Η μελέτη του μηχανισμού δανεισμού, μετάφρασης, προσαρμογής ή και 

μεταγραφής υλικού ανάμεσα στα εξεταζόμενα περιοδικά αποτελεί ζητούμενο. 
Προς το παρόν θα περιοριστώ σε μερικές πρόχειρες παρατηρήσεις με βάση 
ένα μικρό δείγμα – το άρθρο με τίτλο Longevity που απαντά στην Αποθήκη ως 
Μακροβιότης και στο Λιουμποσλόβιε ως Ντολγκοβέτσνοστ (Долговечност)34: 

It is stated in the Warsaw Gazette, that a shepherd named Demetrius 
Grabowsky, died a short time since at Potorski, on the frontiers of 
Lithuania, at the great age of 169 years. Jenkins, the oldest man on record 
in England, lived exactly as long as the Polish shepherd. Old Parr reached 
152 years. It is said that Grabowsky has le¬ a son who is now 120 years old. 
A female died lately in Poland aged 124. Joseph Ram, a negro, a«ords the 
most extraordinary recent instance of longevity, next to Grabowsky; he 
died at the age of 146. 

A scienti�c correspondent of the “Examiner”, a paper which always 
attends to such remarkable exceptions to the ordinary term of human life, 
wishes that those, to whom such cases are personally known, would collect 
and publish the circumstances for which the individuals were remarkable, 
particularly their habits. Sir John Sinclair, in his “Code of Health and 
Longevity”, has stated that all of a great number of very old persons, whom 
he questioned, were alike only in two particulars – they were descended 
from parents of good constitutions, and – (what perhaps they could better 
a½rm) they were early risers.

Προ ολίγων ετών απέθανεν εις το Ποτόρσκιον, επί των μεθορίων 
της Λιθουανίας, βοσκός τις, (Demetrius Grabowsky), 169 χρόνων ηλικίας. 
Τοσούτον έζησε κ’ ο Άγγλος (Henry Jenkins), όστις έφθασεν εις γήρας 

34 �e Penny Magazine 1832, 26· Αποθήκη 1837, 118· Λιουμποσλόβιε 1846, 86.
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βαθύτερον οποιουδήποτε άλλου των ομοεθνών του. Ο Δημήτριος αφήκεν 
υιόν 120 ετών. Απέθανε δε προ ολίγου καιρού κ’ Μαύρος τις, 146 χρόνων 
ηλικίας. – Λέγει συγγραφεύς τις περί υγείας και μακροβιότητος, ότι 
πολυάριθμοι πρεσβύται, τους οποίους ηρώτησεν ως προς τα περιστατικά 
της ζωής των, εσυμφώνουν εις τα δύο μόνον ταύτα – κατήγοντο από 
γονείς καλής κράσεως και εσηκόνοντο πρωί.

Пред малко некои години умре в предели Литуанийски един 
овчар, Димитр Грабовский, на 169-тогодний возраст. Остави едного 
сина на возраст 120-тогодний. И пред мало некое время умре 
некой Маврин на 146-тогодний возраст. – Казува един за здравие 
и долгоденствие списател, че мнозина старци, кои попита за техно 
состояние животно, рекоха му: че са се воздержавали от многу пиене 
и ядене и че са ставали сутрина рано.

Κατά την πορεία του αρχικού κειμένου από γλώσσα σε γλώσσα 
παρατηρείται σταδιακή απώλεια πληροφορίας που μπορεί να συνοψισθεί 
ως εξής. Στο ελληνικό άρθρο αφαιρέθηκε η αναφορά στην εφημερίδα πηγή 
του αγγλικού πρωτοτύπου («It is stated in the Warsaw Gazette…»), καθώς 
και η έκκληση του ανταποκριτή του Examiner προς τους αναγνώστες να 
συλλέγουν οι ίδιοι στοιχεία για τη μακροβιότητα. Επίσης, παραλείφτηκε 
το όνομα του John Sinclair, συντάκτη του έργου Code of Health and 
Longevity, ο οποίος παρουσιάστηκε αόριστα ως «συγγραφεύς τις περί 
υγείας και μακροβιότητος». Περιορίστηκε ο αριθμός των παραδειγμάτων 
μακροβιότητας αφού αποσιωπήθηκαν οι περιπτώσεις του Old Parr και της 
124 χρονης γυναίκας από την Πολωνία, ενώ ο Μαύρος Joseph Ram έμεινε 
ανονόμαστος. Μεταφερόμενο στα βουλγαρικά, το αρχικό κείμενο υπέστη 
περαιτέρω συντόμευση χάνοντας το τοπωνύμιο Potorski (Ποτόρσκιον) 
μαζί με την περίπτωση του μακροβιότατου Άγγλου Jenkins. Επιπλέον, ο 
Βούλγαρος μεταφραστής προχώρησε σε μια προσαρμογή η οποία φαίνεται 
να αποτυπώνει την προσωπική του συνταγή για καλή υγεία: οι «γονείς καλής 
κράσεως» (parents of good constitutions) των ερωτηθέντων μακροβίων 
αντικαταστάθηκαν από την ανύπαρκτη στο πρωτότυπο δήλωσή τους ότι 
απείχαν από υπερβολικό φαγοπότι.

Μερικές κατευθύνσεις προς τις οποίες είναι δυνατό να κινηθεί η 
περαιτέρω έρευνα, με βάση ένα ευρύτερο κόρπους μεταφρασμάτων, είναι οι 
ακόλουθες: ενδογλωσσικοί και εξωγλωσσικοί παράγοντες της μετάφρασης 
(γλωσσικοί περιορισμοί, ιδεολογική μεταγραφή), μετάφραση και λογοκρισία, 
μετάφραση και πατρωνία (εμπλοκή αρχών και χρηματοδοτών), μετάφραση 
και προσληπτικές ικανότητες του αναγνωστικού κοινού, ρόλοι του 
μεταφραστή κ.τ.ό.
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Έλληνο-ανατολικός ή δυτικός πολιτισμός,  
το δίλημμα των Ρουμάνων ρομαντικών 

πεζογράφων του 19ου αιώνα

Rodica Petre1

O 19ος αιώνας, ο αιώνας των εθνών, αντιπροσωπεύει για τα Ρουμανικά 
Πριγκιπάτα, μια μεταβατική περίοδο από τα ανατολίτικα στα δυτικά πολιτικά 
πολιτισμικά πρότυπα. Αυτός ο αιώνας ακολουθεί μετά μια μακρά περίοδο 
φαναριώτικων ηγεμονιών (1711-1821) που επιβλήθηκαν από την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία και που διέδωσαν στο ρουμανικό χώρο την παρακμή της Ανατολής.

Οι προσωπικότητες της ρουμανικής κοινωνίας που εμφανίστηκαν εκείνη 
την πρωτοποριακή περίοδο αγωνίζονται για την εξάλειψη της φαναριώτικης 
κληρονομιάς και για την προχώρηση της κοινωνίας στο δρόμο της προόδου 
με την οποία έρχονται σε επαφή κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο 
Παρίσι, το κέντρο του φιλελευθερισμού. Πρόκειται για έναν αγώνα μεταξύ της 
παλαιάς και της νέας γενιάς, αλλά και μεταξύ των φύλων, αφού τα λογοτεχνικά 
κείμενα εκείνης της περιόδου αφήνουν να κατανοηθεί ότι οι γυναίκες ήταν πιο 
επιδεκτικές από τους άνδρες όσον αφορά τη χειραφέτηση.

Η πιο αντιπροσωπευτική περίοδος ανατολικού και δυτικού συγκρητισμού 
στη χώρα μας είναι εκείνη από τη δεκαετία του 1830 εώς τη δεκαετία του 1860 
και εκδηλώνεται σε πολλαπλά επίπεδα: αρχιτεκτονική, έπιπλα, ενδυμασία, 
γαστρονομία, λογοτεχνία κ. λπ. Η μετάβαση από το παλαιό μοντέλο στο 
καινούριο γίνεται στην αρχή μέσω της τοποθέτησης των δύο πολιτισμών ο ένας 
πάνω στον άλλο, με αποτέλεσμα η ρουμανική κοινωνία να αποκτά την εικόνα ενός 
παζλ. Αυτό περιγράφεται με ειρωνικές και κάποιες φορές κωμικές πινελιές σ’ολη 
την εγχώρια πεζογραφία του 19-ου αιώνα, πεζογραφία που αντιπροσωπεύεται 
από λογοτεχνικά είδη όπως η φυσιολογία (ηθογραφική πεζογραφία), η επιστολή, 
το ταξιδιωτικό ημερολόγιο, το διήγημα ή το μυθιστόρημα. Συγγραφείς όπως οι 
Ion Ghica, Mihail Kogălniceanu, Dimitrie Bolintineanu, Nicolae Filimon και 
άλλοι περιγράφουν ευρύτατα το φαινόμενο της υβριδοποίησης, αφού οι μέν 

1 Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου - Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών, 
rodicapetre0708@yahoo.com
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τάσσονται υπέρ, οι δεν εναντίον των ευρωπαϊκών μοντέλων που υιοθετήθηκαν 
στα Ρουμανικά Πριγκιπάτα. 

Ένας επικριτής όλων αυτών είναι ο Mihail Kogălniceanu, ο οποίος στο 
μυθιστόρημά του Tainele inimei καταγγέλλει άμεσα ή μέσω της φωνής των 
ηρώων του ότι οι Ρουμάνοι, που θεωρούν τους εαυτούς τους «τους Γάλλους 
της Ανατολής»2, επιθυμώντας να ξεφορτωθούν ταχύτερα την φαναριώτικη 
κληρονομιά, δανείζονται από τη Δύση «μόνο επιπολαιότητες, το ένδυμα, δηλαδή 
το γράμμα, όχι και το πνεύμα»3 στο βάρος των πραγματικά ωφέλιμων γνώσεων 
για την ανάπτυξη της κοινωνίας. Με άλλα λόγια, δανείζονται τη μορφή όχι και την 
ουσία. Ακόμα σοβαρότερα, ο συγγραφέας διαπιστώνει ότι επιθυμώντας να αλλάξει 
την ανατολίτικη κληρονομιά με το δυτικό μοντερνισμό, οι Ρουμάνοι έχουν την 
τάση να εγκαταλείψουν και το εθνικό πνεύμα που θα έπρεπε να διατηρούν πάση 
θυσία και να το αξιοποιούν. Αξιοσημείωτοι είναι οι στοχασμοί που ο συγγραφέας 
αναπτύσσει στο ίδιο μυθιστόρημα, Tainele inimei: «μετά την καταδίωξη των ξένων 
ηγεμόνων [...] συμπεριφερθήκαμε σαν να είχαμε ντροπιαστεί για όλα που ήταν 
δικά μας [...] αρνηθήκαμε το παρελθόν ως ο Πέτρος τον Χριστό»4.

Επιστρέφοντας στην καλειδοσκοπική εμφάνιση της ρουμανικής κοινωνίας κατά 
το πρώτο ήμισυ του 19-ου αιώνα, πρέπει να αναφερθεί ότι στη ρουμανική πεζογραφία 
εκείνης της περιόδου ευρύ χώρο καταλαμβάνει η περιγραφή της συνολικής εικόνας 
των πόλεων, κάτι που αποδεικνύει το φαινόμενο της υβριδοποίησης.

Χαρακτηριστικά, ο συγγραφέας Alecu Russo υποστηρίζει ότι στο Ιάσιο, 
την πρωτεύουσα της Μολδαβίας, βρίσκονται «το παλαίο και το νέο, Ανατολή 
και Δύση, όλα λειωμένα σ’ενα αδιάσπαστο σύνολο»5.

Η ιδέα της εικόνας-παζλ της πόλης Ιασίου υπογραμμίζεται και σε άλλα 
κείμενα, στα οποία μπορούμε να διαβάσουμε ότι το Ιάσιο έχει «δύο όψεις, μια 
ανατολίτικη και άλλη ευρωπαϊκή»6, και αυτό αντανακλάται στην αρχιτεκτονική 
της πόλης με ετερόκλητα κτήρια: σπίτια με «φαρδιά και φωτεινά παράθυρα κοντά 
σε παλαιά, ψηλά, γυρτά και μουχλιασμένα κτήρια»7 με βρύσες με επιγραφές στα 
ελληνικά και στα τουρκικά. Ο ίδιος συγγραφέας περιγράφει και την ποικίλη 
εικόνα του θερέτρου Balta Albă, στο ομώνυμο βραχύ ηθογραφικό διήγημα, 
οπόυ το θερέτρο αποκαλείται «η βασιλεία των πιο πρωτότυπων αντιθέσεων»8. 
Η εικόνα αυτή μπερδεύει τον ξένο ταξιδιώτη στη Μολδαβία και τον κάνει να 
διερωτάται αν βρίσκεται όντως στην Ευρώπη ή στην άκρη της Ανατολής. 

Η απογοήτευση κάποιων ντόπιων συγγραφέων της μεταβατικής περιόδου 
που εκφράζεται σε πολλές πεζογραφικές σελίδες είναι ότι, αν και βρίσκονται σε 
διαδικασία εκσυγχρονισμού, οι ρουμανικές πόλεις έχουν ακόμα μακρύ δρόμο εώς 
2 Kogălniceanu 1956, 63
3 Kogălniceanu 1956, 66
4 Kogălniceanu 1956, 67
5 Russo 1971, 234
6 Alecsandri 1968, 67
7 Alecsandri 1968, 68
8 Alecsandri 1968, 185
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ότου να φορέσουν το κομψό ένδυμα των ευρωπαϊκών αστικών κέντρων. Ενδεικτικές 
είναι οι καθόλου κολακευτικές για τους οικισμούς μας συγρκίσεις με πόλεις όπως το 
Παρίσι, η Μαδρίτη, η Βιέννη ή με θερέτρα όπως τα Μπάντεν ή Μαρίενμπαντ. Κάποιοι 
συγγραφείς επαινούν όμως τις προσπάθειες των αρχών να αντιγράφουν ευρωπαϊκά 
μοντέλα, όπως ο Mihail Kogălniceanu που, στην αρχή του μυθιστορήματός του 
Tainele inimei, αναφέρει την πρωτοβουλία των ιθυνόντων της πόλης Ιασίου να 
κατασκευάσουν μια οδό με δένδρα όπως στο Παρίσι, τα Ηλύσια Πεδία.

Η εικόνα των πόλεων των Ρουμανικών Πριγκιπάτων που προέκυψε από 
την τοποθέτηση πολλών πολιτισμών του ενός πάνω στον άλλο συμπληρώνεται 
και από την ποικιλία των εθνοτήτων που τις κατοικούν, όπως μαθαίνουμε από 
την πεζογραφία εκείνης της εποχής. Είναι ενδεικτικός ο ισχυρισμός του Alecu 
Russo στο έργο Iașii și locuitorii lui la 1840, «ένας παρατηρητής των ηθών, εφόσον 
μένει στο παράθυρο μισή ώρα, [...] έρχεται σε επαφή με 10 λαούς και ταξιδεύει 
ταυτόχρονα στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ανατολή»9. Στην κατηγορία αυτών 
των λαών μαθαίνουμε ότι ανήκουν οι Ρουμάνοι, οι Έλληνες, οι Σέρβοι, οι 
Βούλγαροι, οι Αρμένιοι και πολλοί άλλοι.

Για τους Έλληνες, ο συγγραφέας Ion Ghica λέει στις επιστολές του προς 
τον Vasile Alecsandri ότι στις αρχές του 19-ου αιώνα αυτοί αποτελούσαν μερικές 
εκατοντάδες οικογένειες της Μολδαβίας, κυρίως επιχειρηματιών. Ως συμπλήρωση 
αυτών των σκέτων στατιστικών στοιχείων, ο Ghica παρατηρεί και το γεγονός ότι 
«οι Έλληνες ήταν ο πιο φωτισμένος λαός ολόκληρης της Ανατολής [...], το μοναδικό 
έθνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που ήταν γνωστό στην Ευρώπη»10, χάρη 
των σχολείων τους, των κλασικών τους έργων και κυρίως χάρη των περιουσιών 
που συγκέντρωσαν οι Έλληνες στα Ρουμανικά Πριγκιπάτα μέσω του ελέγχου 
του εμπορίου, της ναυτιλίας και κάποιων τραπεζών. Αναφερόμενος, όμως, σ’ενα 
ιδιαίτερο σημείο που σχετίζεται με τη δραστηριότητα της Φιλικής Εταιρείας 
στο ρουμανικό χώρο, ο Ghica αλλάζει το ύφος του λόγου του και καταδικάζει 
την «κατεργαριά των Ελλήνων»11 που εγκατέλειψαν τον Ρουμάνο ηγέτη Tudor 
Vladimirescu μπροστά στους Τούρκους κατά τη διάρκεια της επανάστασης 
του 1821, στιγμή που σημάδεψε το τέλος των ξένων ηγεμονιών στα Ρουμανικά 
Πριγκιπάτα. Γι’αυτό το ιστορικό γεγονός, και ο Ion Ghica λέει ότι «γύρω στο 1821, 
η Ρουμανία ξεφεύγει από τα νύχια των φαναριωτών»12, υποδηλώνοντας έτσι την 
αποδοκιμασία του απέναντι στους Έλληνες ηγεμόνες και τον τρόπο ζωής στα 
χρόνιά τους.

Η μετάβαση Ανατολή-Δύση εκδηλώνεται και στο επίπεδο των γλωσσών 
που μιλούνται στο ρουμανικό χώρο κατά το 19-ο αιώνα. Γενικά, δεν υπάρχουν 
ούτε περιορισμοί, ουτέ εξαναγκασμοί, «τα ανακατεμένα έθνη μιλούν τη δική 
τους γλώσσα»13, όπως λέει ο Alecu Russo στο έργο Iașii și locuitorii lui la 1840. 
9 Russo 1971, 238
10 Ghica 1967, 61
11 Ghica 1967, 70
12 Ghica 1967, 5
13 Russo 1971, 242
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Επίσης, ο Russo μας λέει ότι στην υψηλή κοινωνία επικρατεί σταδιακά η γαλλική 
γλώσσα, κυρίως στα σαλόνια ή στη συγγραφή της προσωπικής αλληλογραφίας, 
ενώ η ελληνική μιλιέται μόνο από τους βογιάρους που δεν ξέρουν ούτε γαλλικά, 
ούτε ρουμανικά, και αυτό είναι ένδειξη κατωτερότητας. Το ελληνικό λεξιλόγιο 
χρησιμοποιείται όμως συχνά από τους δημόσιους υπαλλήλους του Βουκουρεστίου 
την ίδια περίοδο που ο Russo το είχε περάσει σε κατώτερο επίπεδο στο Ιάσιο. 
Αυτό περιγράφεται από τον Ion Heliade Rădulescu στο σκίτσο με τίτλο Cuconul 
Drăgan, όπου η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται ως όπλο στη μάχη εναντίον 
των σλαβονικών λέξεων που είχαν εισβάλει στη ρουμανική γλώσσα. Ο Ion Heliade 
Rădulescu δίνει έμφαση και στη γαλλική γλώσσα που είναι υποχρεωτική στο χώρο 
των γραμμάτων και των τεχνών, όπως διαβάζουμε στο έργο του «Domnul Sarsailă 
scriitorul», όπου βρίσκουμε το πορτραίτο του επιτυχυμένου Ρουμάνου συγγραφέα. 

O ανταγωνισμός ανάμεσα στη γαλλική και την ελληνική γλώσσα 
είναι παρών και στο μυθιστόρημα Iluzii pierdute. Un întâi amor στο οποίο ο 
Kogălniceanu λέει ότι οι κυρίες της μολδαβικής κοινωνίας χρησιμοποιούν την 
πρωτοαναφερθείσα γλώσσα στις καθημερινές συζητήσεις τους, και τη δεύτερη 
για να λένε τις προσευχές τους. Λοιπόν, το κοσμικό επηρεάζεται από τη Δύση, 
ενώ το ιερό από την Ανατολή.

Στις συναισθηματικές σχέσεις, οι κυρίες της ρουμανικής κοινωνίας 
απευθύνονται στους συντρόφους τους τόσο στα γαλλικά – οι εκφράσεις «mon 
cher» ή «mon ami» είναι οι αγαπημένες τους στο διήγημα Nenorocirile unui 
slujnicar του Nicolae Filimon – , όσο και στα ελληνικά («ψυχή μου»), όπως 
μαθαίνουμε από το διήγημα Zoe του Constantin Negruzzi.

Σιγά-σιγά η γαλλική γλώσσα αποκτά πολύ μεγάλη διάδοση στα Ρουμανικά 
Πριγκιπάτα, έτσι ώστε ο ξένος ταξιδιώτης που επισκέπτεται τη Μολδαβία, ο 
πρωταγωνιστής του πεζογραφικού έργου Balta Albă του Vasile Alecsandri, 
μπορεί να μιλήσει στα γαλλικά όχι μόνο στην πρωτεύουσα της χώρας, αλλά και 
με τους κατοίκους της επαρχίας, κάτι που τον ξαφνιάζει πάρα πολύ. Η γαλλική 
γλώσσα διαδίδεται και στον εμπορικό τομέα, αφού υιοθετήθηκε στις αφίσες των 
καταστημάτων που περιγράφει ο Αlecu Russo στο έργο Iașii și locuitorii lui la 1840.

Ο συγκρητισμός εμφανίζεται και στην περιγραφή των προσώπων 
της πεζογραφίας της εποχής όχι μόνο στον τρόπο που αυτά μιλούν. Έτσι, ο 
Kogălniceanu, στο μυθιστόρημά του Tainele inimei αναφέρει γυναίκες «a la 
mode» και νέους «dandies» και «gentlemen», όταν περιγράφει την υψηλή 
κοινωνία του Ιασίου. Ο Νegruzzi παραμένει συντηρητικός και χρησιμοποιεί την 
ελληνική γλώσσα για να χαρακτηρίσει τα πρόσωπά του, όπως τον πρωταγωνιστή 
του έργου Fizionomia provincialului για τον οποίο λέει ότι είναι «ευγενής απ’την 
κορφή ως τα νύχια»14 και ότι «ανήκει στην πρώτη πεντάδα»15. Ο συγγραφέας 
δεν επιλέγει τυχαία την ελληνική γλώσσα, επειδή η επαρχία σε σύγκριση με 

14 Negruzzi 2009, 274
15 Negruzzi 2009, 274
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την πόλη ήταν πιο συντηρητική, ακόμα τυλιγμένη στον αέρα του ανατολίτικου 
παρελθόντος, κατά το ήμισυ του 19-ου αιώνα.

Μια ενδιαφέρουσα μετάβαση είναι και εκείνη από την ελληνική γλώσσα 
στη ρουμανική. Από την πεζογραφία εκείνης της εποχής μαθαίνουμε ότι, εάν στην 
αρχή της εποχής, υπό την καθοδήγηση των Ελλήνων δασκάλων, τα παιδιά των 
πλούσιων οικογενειών «μάθαιναν μόνο τυχαία ή καθόλου τη ρουμανική γλώσσα»16 
όπως αναφέρει ο Ion Ghica στις επιστολές του προς τον Vasile Alecsandri, προς 
το τέλος εκείνης της εποχής, οι βογιάροι απόγονοι των φαναριωτών δηλώνουν ότι 
είναι Ρουμάνοι και αρχίζουν να μιλούν την εγχώρια γλώσσα, εγκαταλείποντας τις 
γνώσεις που απέκτησαν από τους Έλληνες καθηγητές. 

Εξάλλου, όχι μόνο οι γλώσσες εμπλέκονται σ’αυτή τη μεταβατική 
διαδικασία που συντελείται στην κοινωνία του 19-ου αιώνα, αλλά και όλη 
η παιδεία των Ρουμανικών Πριγκιπάτων. Από την επιστολή του Ion Ghica 
με τίτλο Dascăli greci și dascăli români μαθαίνουμε ότι κατά τη διάρκεια των 
φαναριώτικων ηγεμονιών εμφανίστηκαν στον τόπο μας όλο και περισσότεροι 
Έλληνες καθηγητές, που είχαν προσληφθεί ως οικοδιδάσκαλοι των πλουσίων. 
Μεταξύ τους βρίσκονται και κάποιοι ονομαστοί, όπως θυμάται ο συγγραφέας: ο 
Λάμπρος Φωτιάδης, ο Κερκυραίος και ο Μυτιληναίος που ξεχωρίζουν όχι μόνο 
λόγω των γνώσεων τους, αλλά και λόγω της ανατολίτικης ενδυμασίας τους που 
περιγράφεται λεπτομερώς από τον Ghica. 

Μετά την Επανάσταση του 1821, οι δάσκαλοι της εποχής, όπως 
αναφέρει ο συγγραφέας, αλλάζουν τα παλαιά ενδύματα με άλλα, της μόδας, 
αλλά συνεχίζουν να διδάσκουν την ιστορία, τη φιλοσοφία και τα μαθηματικά 
στην ελληνική γλώσσα στούς υιούς των βογιάρων. Οι μαθητές τους όμως 
ολοκληρώνουν τις σπουδές συνήθως χωρίς να έχουν σοβαρές γνώσεις στον 
τομέα που σπούδασαν, αλλά μόνο μια επιπλέον πιθανότητα να συνάψουν ένα 
καλό γάμο, όπως μαθαίνουμε από την ίδια επιστολή.

Σιγά-σιγά τα ιδιαίτερα μαθήματα εξαφανίζονται και αντικαθίστανται από 
μαθήματα που λαμβάνουν χώρα μέσα σε σχολεία. Το ελληνικό σχολείο από 
τη Σκήτη Măgureanu είναι η πρώτη που αναφέρεται από τον Ion Ghica στην 
επιστολή με τίτλο Școala acum 50 de ani. Εκεί, παράλληλα με τα μαθήματα που 
διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα, εμφανίζονται και εκείνα που διδάσκονται 
στη ρουμανική. Όμως, αναφέρει ο Ghica, ενώ οι Έλληνες δάσκαλοι εξακολουθούν 
να επωφελούνται ενός προνομιακού καθεστώτος, οι Ρουμάνοι δάσκαλοι δεν 
λαμβάνουν ούτε συντάξεις, ούτε αμοιβή και «πεθαίνουν ανώνυμοι, χωρίς 
να ξέρουν ότι είναι πατριώτες»17. Η ρουμανική γλώσσα αποκτά σημασία στα 
σχολεία μόνο αφού ο Gheorghe Lazăr αποβάλλει την ελληνική γλώσσα από τη 
διδασκαλία των μαθημάτων της Ακαδημίας του Αγίου Σάββα. Ο Ghica γράφει 
ότι αυτό το γεγονός προκάλεσε την μεταγραφή παρά πολλών νέων από το 
ελληνικό στο ρουμανικό Σχολείο. 
16 Ghica 1967, 156
17 Ghica 1967, 47
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Μιας προσωρινής επιτυχίας έτυχε και το γαλλικό σχολείο, το Vaillant, 
κοντά στην Εκκλησία Σταυρουπολέως, που ιδρύθηκε το 1830.

Από τις επιστολές του μαθαίνουμε ότι ο Ion Ghica δηλώνει δυσαρεστημένος 
από κάποιες πτυχές της παιδείας της εποχής του: οι καθηγητές δεν ήταν όλοι 
αυστηροί, γι’αυτό οι νέοι επωφελούνταν από πραγματική εκπαίδευση μόνο στο 
εξωτερικό. 

Η ρουμανική πεζογραφία του 19-ου αιώνα σημειώνει και τη μετάβαση 
από το παλαιό στο καινούριο που αντανακλάται στον τρόπον με τον οποίο οι 
άνθρωποι περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους. Εάν στην επαρχία οι δυνατότητες 
είναι πενιχρές και περιορισμένες ως αριθμό, στην πόλη αυτές είναι ποικίλες.

Εκτός από τη δυνατότητα να περάσουν «μισή μέρα νωχελικά σ’ενα 
μαλακό ντιβάνι»18, ανάμεσα σε μαξιλάρια, παίζοντας χαρτιά και καπνίζοντας, 
ανατολίτικη συνήθεια πολλών αριστοκρατών του τόπου μας, όπως αναφέρει ο 
Alecu Russo στο πεζογράφημα Iașii și locuitorii lui la 1840, μια άλλη δυνατότητα 
αποτελεί το διάβασμα. Από τον συγγραφέα Constantin Negruzzi μαθαίνουμε ότι 
οι ηλικιωμένοι βογιάροι συνηθίζουν να διαβάζουν τον Ανακρέοντα, ενώ η νέα 
γενιά απολαμβάνει βιβλία στα γαλλικά, όπως κάνουν οι ήρωες του Κogălniceanu 
στο έργο Iluzii pierdute. Un întâi amor. Τίτλοι της μόδας: La physiologie du 
marriage, αλλά και Les adventures de Telemaque �ls d’Ulysse.

Έξω από τη συζυγική εστία, ένας τόπος στον οποίο οι Ρουμάνοι του 
19-ου αιώνα πηγαίνουν στον ελεύθερο χρόνο τους είναι το καφενείο. Στο 
Βουκουρέστι, αυτό το είδος μαγαζιού μοιάζει αρκετά με το παριζιανό μοντέλο, 
όπως μαθαίνουμε από το διήγημα του Nicolae Filimon, Nenorocirile unui 
slujnicar, όπου οι πελάτες μπορούν να διασκεδάσουν δοκιμάζοντας ταυτόχρονα 
και νέες απολαύσεις, το μπιλιάρδο ή το ντόμινο.

Στο Ιάσιο, όμως, η ατμόσφαιρα παραμένει ανατολίτικη, απέχοντας 
από εκείνη των καφενείων του Παρισιού, της Βιέννης ή του Βερολίνου, όπως 
διευκρινίζει ο Mihail Kogălniceanu στο μυθιστόρημα Tainele inimei. Αυτό το 
πράγμα, όπως λέει ο συγγραφέας, αποδεικνύεται πρώτ’από όλα από τον ταπεινό 
κόσμο που περνά το κατώφλι αυτών των μαγαζιών (εξάλλου όχι πολλά στον 
αριθμό) και δεύτερον από την επωνυμία τους στα Ρουμανικά Πριγκιπάτα, που 
απέχει από την πρωτότυπη, «cafe». Σ’αυτές τις υποτιμητικές πτυχές προστίθενται 
και όσα περιγράφηκαν το 1844 από το Vasile Alecsandri σχετικά με το ελληνικό 
καφενείο του Ιασίου, όπου, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού τσιγάρων και 
ναργιλέδων, «ο καπνός δέσποζε»19.

Από την πεζογραφία της εποχής μαθαίνουμε ότι όχι μόνο τα καφενεία 
θεωρούνται παλαιομοδίτικα, αλλά και ο καφές, ο οποίος υπό την επιρροή της 
βρετανικής μόδας σερβίρεται όλο και συχνότερα ανάμικτος με γάλα ή ακόμα και 
αντικαθίσταται από το τσάι, όπως αναφέρει ο Ion Ghica όταν περιγράφει ένα 
ταξίδι από το Βουκουρέστι στο Ιάσιο αργότερα, το 1881.
18 Russo 1971, 242
19 Alecsandri 1968, 73
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Η χειμωνιάτικη εναλλακτική λύση για το καφενείο είναι το εστιατόριο, 
μοντέρνο μαγαζί, όπως είναι εκείνο της γνωστής γαλλικής οικογένειας Nodet, 
που αναφέρεται στο ίδιο μυθιστόρημα του Kogălniceanu, Tainele inimei, από 
τις σελίδες του οποίου μαθαίνουμε ότι οι κάτοικοι του Ιασίου μπορούσαν να 
απολαύσουν την ομελέτα και το μπιφτέκι.

Η θερινή εναλλακτική λύση στο καφενείο είναι το ζαχαροπλαστείο, 
εξίσου κοκέτικο και ευρωπαϊκό όπως και το εστιατόριο. Στο Ιάσιο, μαθαίνουμε 
από το Mihail Kogălniceanu ότι το πίο φημισμένο είναι εκείνο του Ιταλού Felix 
Barla. Στην αρχή σ’εναν μικρό χώρο, η επιχείρησή του αναπτύσσεται ραγδαία 
και ο Felix Barla αποβαίνει σιγά-σιγά ένα πρόσωπο με αποφασιστικό ρόλο στη 
χειραφέτηση των κατοίκων του Ιασίου και στην εκλέπτυνση των γούστων τους. 
Ο σημαντικός του ρόλος προκύπτει από μια δριμύτατη, αυστηρή παρατήρηση 
του Kogălniceanu εναντίον του παλαιού καθεστώτος ελληνικής καταγωγής, 
παρατήρηση στην οποία ο συγγραφέας αναφέρει ότι ο Ιταλός, ο παλαιότερος 
ζαχαροπλαστής του Ιασίου, που είχε «το προνόμιο να γλυκαίνει τους χορούς 
και τα τραπέζια των τελευταίων φαναριωτών ηγεμόνων»20 έβγαλε από τη 
βαρβαρότητα τους κατοίκους της πόλης, εισάγοντας στη Μολδαβία του 19-ου 
αιώνα «όλη τη λογοτεχνία της ζάχαρης».21 Από τις περιγραφές μαθαίνουμε ότι το 
κατάστημα δεν στερείται ποτέ από πελάτες, αφού οι καρέκλες του αναζητούνται 
από την υψηλή κοινωνία «με τον ίδιο ζήλο όπως τα δήμοσια πόστα»22: από 
υπουργούς, ηθοποιούς, κυρίες του αριστοκρατικού κόσμου κ.λπ.

Σε μια πολυτελή ατμόσφαιρα, την οποία ο Kogălniceanu περιγράφει με 
πολύ θαυμασμό, με καθρέφτες, έπιπλα από μαόνι και επιχρυσωμένους στύλους, 
διαφορετική από την ατμόσφαιρα των συνηθισμένων καφενείων, ανατολίτικης 
μόδας, με πάγκους κατά το μήκος των τοίχων, όπως περιγράφονται στα πεζογραφικά 
έργα της εποχής, οι πελάτες του ζαχαροπλαστείου μπορούν να απολαύσουν στο 
κατάστημα του κ. Barla όλη τη δυτική νοστιμιά: μπισκότα, κουφέτα, πραλίνες, 
καραμέλες, ζαχαρωτά με αμύγδαλα, παγωτό, τούρτα και χυμούς από φρούτα. 
Οι μεγάλες διαφορές μεταξύ της παλαιάς και της καινούριας κουλτούρας 
υπογραμμίζονται από την απαρίθμηση, ως αντίθεση, των προϊόντων επιδορπίου 
από τον καιρό των φαναριώτικων ηγεμονιών που σιγά, αλλά σταθερά πέφτουν 
στη λησμονιά σ’αυτη την εποχή ραγδαίων μεταβολών: πίτες με κρέας ή τυρί, 
λουκουμάδες, φουντούκια, αμύγδαλα, σύκα, χουρμάδες και κουλούρια. Εξάλλου, η 
εικόνα των πιτών που κουβαλιούνται σε μεγάλα ταψιά στο κεφάλι των Ελλήνων 
πωλητών που τριγύριζαν τις πόλεις των Ρουμανικών Πριγκιπάτων είναι συμβολική 
για τον πίνακα των περασμένων φαναριώτικων χρόνων, αφού αυτή η εικόνα 
παρουσιάζεται σε πολυάριθμες πεζογραφικές σελίδες της μεταβατικής περιόδου.

Μια προνομιακή θέση στη λίστα των μαγαζιών κατέχει το χάνι. Με βαθιές ρίζες 
στο παρελθόν, το χάνι μπαίνει με τη σειρά του σε μια διαδικασία εκσυγχρονισμού, 

20 Kogălniceanu 1956, 56
21 Kogălniceanu 1956, 57
22 Kogălniceanu 1956, 55
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εκπλήσσοντας τους πελάτες, αλλά και φτωχαίνοντας ταυτόχρονα τους αφελείς. Από 
την ηθογραφική πεζογραφία του Kogălniceanu με τίτλο Fizionomia provincialului în 
Iași μαθαίνουμε ότι στα χάνια του Ιασίου η σαμπάνια μαζί με τα ξένα πίατα, όπως η 
πουτίγκα ή το μπιφτέκι είναι προϊόντα πολύ συνηθισμένα.

Επίσης στη λίστα των μαγαζιών των πόλεων των Ρουμανικών Πριγκιπάτων 
εμφανίζεται και το μοντέρνο Καζίνο στο οποίο πολλοί Ρουμάνοι διασκεδάζουν, 
αναζητώντας την τύχη τους σ’αυτή την μεταβατική εποχή.

Άλλες δυνατότητες για να περάσει κανείς τον ελεύθερο χρόνο του που 
αναφέρονται στην ρουμανική πεζογραφία είναι το θέατρο, ο χορός και το σαλόνι. 

Η λογοτεχνία εκείνης της εποχής εντάσσει τις απαρχές του ρουμανικού 
θεάτρου στην τελευταία περίοδο των φαναριώτικων ηγεμονιών καθώς ο 
συγγραφέας Ion Ghica αναφέρει στις επιστολές του ακριβή δεδομένα για την 
ίδρυση στο Βουκουρέστι (1818) του θεάτρου της Ερυθράς Κρήνης από τη 
Ραλού, την κόρη του ηγεμόνα Ιωάννη Γεωργίου Καρατζά, στο οποίο παίζονταν 
έργα της ελληνικής και δυτικής δραματουργίας. Στο ήμισυ του 19-ου αιώνα, το 
θέατρο περνάει από μια διαδικασία εκσυγχρονισμού και ο Kogălniceanu γράφει 
στο έργο Fizionomia provincialului για το γαλλικό, το γερμανικό ή το ρουμανικό 
θέατρο. 

Αν αυτό το είδος πολιτισμικής εκδήλωσης έχει ισχυρές σχέσεις με το 
ανατολίτικο παρελθόν, ο χορός και το σαλόνι ανήκουν στην επίκαιρη δυτική μόδα.

Ο χορός, κάποιες φορές μπαλ μασκέ, εισάγει τη ρουμανική αριστοκρατία σε μια 
ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, με χορούς, καθρέφτες, πορσελάνινους τοίχους, κρυστάλλινες 
πόρτες, κεχριμπαρένια έπιπλα. Συναντάμε αυτές τις λεπτομέριες στο πεζογραφικό 
έργο Fizionomia provincialului în Iași που έγραψε ο Constantin Negruzzi. 

Ο χορός δεν ανήκει μόνο στις πρωτεύουσες και διοργανώνεται και σε 
μικρότερες πόλεις, όπως μαθαίνουμε από το έργο του Vasile Alecsandri. Αν 
και φιλοξενείται από έναν επαρχιώτικο οικισμό που τυχαίνει να είναι θέρετρο, 
ο χορός στον οικισμό Balta Albă, με τουαλέτες και τρόπους συμπεριφοράς 
ακριβώς όπως στο Παρίσι, εκπλήττει τον ξένο ταξιδιώτη που επισκέπτεται τα 
ρουμανικά μέρη και του προκαλεί «μια απροσδόκητη ευχαρίστηση»23. Το σαλόνι 
είναι άλλος προηγμένος τρόπος για να περάσει κανείς τον ελεύθερο χρόνο του. 
Πολλοί Ρουμάνοι συγγραφείς εκείνων των μεταβατικών καιρών ταυτίζουν το 
σαλόνι με τη σύγχρονη γαλλική μόδα, κάτι που αποδεικνύεται από τα επίθετα 
που συνοδεύουν τις περιγραφές στην πεζογραφία της εποχής: «a la mode» και 
«bon ton». Η ατμόσφαιρα στα σαλόνια, που συμπληρώνεται από την παρουσία 
των κομψών καναπέδων που αντικαθιστούν τα παλιά ανατολίτικα ντιβάνια, 
επιβάλλει στα μέρη μας κατά το 19-ου αιώνα τις κουβέντες στη γαλλική γλώσσα 
και κομψούς τρόπους συμπεριφοράς, ενώ το κάπνισμα που καταστρέφει τα 
επιχρυσώμενα σκηνικά και οι βρισιές είναι απολύτως απογορευμένα.

23 Alecsandri 1968, 186
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Αλλή πτυχή που αναδεικνύει τη μετάβαση από την Ανατολή στη Δύση 
στο ρουμανικό χώρο και που περιγράφεται ευρύτατα στη λογοτεχνία του 19-ου 
αιώνα είναι η ενδυμασία.

Η λογοτεχνία της εποχής σημειώνει μεγάλες διαφορές ως προς το στυλ των 
ενδυμασιών της παλαιάς και της νέας γενιάς, αλλά και ανάμεσα στις ενδυμασίες 
των κατοίκων των πόλεων, που είναι ανοικτοί στην ευρωπαϊκή μόδα, και εκείνες 
των προσηλωμένων στην παράδοση επαρχιωτών. Το ασυνήθιστο προκύπτει 
από την ανάμειξη αυτών των διαφορετικών ενδυματολογικών κωδίκων που 
δημιουργεί την εικόνα μιας καρναβαλίστικης ποικιλίας.

Οι περισσότεροι πεζογράφοι αυτής της μεταβατικής εποχής παρουσιάζουν 
αυτό τον παράξενο πίνακα μέσω κάποιων παράλληλων περιγραφών των 
ενδυμασιών της φαναριώτικης και της σύγχρονης εποχής. Ετσί, μαζί με το γούνινο 
σακάκι, το αντερί, το πανωφόρι από γούνα αρκούδας και τα φαρδιά παντελόνια, 
μπορεί να δει κανείς στην κοινωνία και το μοντέρνο φράκο με μπρούντζινα 
κουμπιά, το παλτό, τη ρεντιγκότα, το μαντό και τα παντελόνια τύπου κολλάν. Η 
ευρωπαϊκή μόδα, όπως επισημαίνουν τα λογοτεχνικά κείμενα του 19-ου αιώνα, 
φέρνει στην γκαρνταρόμπα των χειραφετημένων ανδρών των Ρουμανικών 
Πριγκιπάτων και τον υψηλό, κολλαρισμένο γιακά, την γραβάτα και τα γάντια 
Jaquesmart ή Brandmeier. Ταυτόχρονα ο μεγάλος ανατολίτικος σκούφος, με 
κυλινδρικό ή στρογγυλό σχήμα (ισλίκι, καλπάκι), καθώς και το τουρμπάνι έχουν 
ως σοβαρούς ανταγωνιστές τα μοντέρνα καπέλα. Οι μπότες ή οι παντόφλες από 
κίτρινο ή κόκκινο δέρμα αντικαθίστανται από τα παπούτσια Vax, τις γαλότσες 
ή τις μπότες με αιχμηρή μύτη. Σ’αυτές προστίθενται και άλλα αξεσουάρ ως 
ένδειξη χειραφέτησης, όπως τα γυαλιά ή τα κιάλια που χρησιμοποιούνται για 
την παρακολούθηση των θεατρικών παραστάσεων, καθώς και το μπαστούνι 
με ασημένια λαβή που εκθρονίζει το παλαιό εβένινο μπαστούνι με φιλντισένια 
λαβή που χρησιμοποιούσαν οι βογιάροι της προηγούμενης εποχής. 

Η νέα μόδα, που εισάγεται από τη Βιέννη ή το Παρίσι είναι απαραίτητη 
για την αναγνώριση της κοινωνικής θέσης. Ενδεικτική είναι η παρουσίαση της 
γενικής εικόνας του νεαρού που κάνει το «ντεμπούτο» του στην κοινωνία του 
Ιασίου κατά το ήμισυ του 19-ου αιώνα, εικόνα που χάραξε ο Alecu Russo στο έργο 
«Iașii și locuitorii lui la 1840». Οι κανόνες της εποχής επιβάλλουν υποχρεωτικά 
το κομψό μπαστούνι, το παλτό που ράφθηκε από τον Παρισιανό κύριο Ortgier, 
ένα βιενέζικο καπέλο από το κατάστημα Mecouli et Comp. ή από τους αδελφούς 
Bogus και το πάντα παρόν τσιγάρο. 

Να προσθέτουμε και ότι σε μετάβαση βρίσκεται και η μόδα των πυκνών 
γενειάδων και του ξυρισμένου κεφαλιού που άνηκε στην φαναριώτικη εποχή, 
αφού σταδιακά υιοθετείται το στυλ των μουστακιών και των μακριών μαλλιών. 
Ο Alecu Russo λυπάται «τη μόδα των μακριών μαλλιών και την ταπεινωτική 
συνήθεια να χρησιμοποιεί κανείς μόνος του το ξυράφι στο μάγουλο»24, συνήθεια 

24 Russo 1971, 256
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που, λέει ο πεζογράφος ανήκει γενικά στους «τσοπάνους και στους βλάκες»25 και 
παρατηρεί ότι στη Μολδαβία η πιο θιγμένη από τον εξευρωπαϊσμό συντεχνία 
είναι εκείνη των μπαρμπέρηδων.

Εκτός από τις πολυάριθμες περιγραφές της εξωτερικής εμφάνισης των 
ανδρών, οι πεζογράφοι δεν ξεχνούν να αναφέρονται και στις κυρίες. Όσον αφορά 
τις γυναίκες, όλοι συμφωνούν, όπως γράφει επίσης ο Alecu Russo, ότι «οι γυναίκες 
είναι το κίνητρο των επαναστάσεων, κυρίως όσον αφορά τη μόδα. Γι’αυτό [...] 
οι κυρίες άλλαξαν την ωραία, πλούσια και μεγαλείωδη ελληνική φορεσιά»26. Οι 
αριστοκράτισσες υιοθετούν γρήγορα την δυτική μόδα, κυρίως εκείνη του Παρισιού, 
μαζί με τη γαλλική γλώσσα και τους ευρωπαϊκούς τρόπους συμπεριφοράς.

Αντίθετα με την υψηλή κοινωνία, τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα 
διατηρούν την παλαιά ενδυμασία και πολλές από τις φορεσιές τους 
αντιπροσωπεύουν οχι μόνο την κοινωνική τους θέση, αλλά και την εθνική 
ομάδα στην οποία ανήκουν. Έτσι, προστίθεται ακόμα ένα κομμάτι στο παζλ της 
μόδας εκείνης της εποχής: οι Έλληνες στα καφενεία του Ιασίου, όπως γράφει 
ο Alecsandri, φορούν μεγάλα φέσια και φουστανέλες, οι Ρουμάνοι φορούν 
τσαρούχια και στενά παντελόνια κ.λπ.

Στην ανάλυση της ρουμανικής κοινωνίας του 19-ου αιώνα, οι συγγραφείς 
αυτής της μεταβατικής περιόδου μιλούν για μια μόδα των άκρων, τονίζοντας 
έτσι ακόμα περισσότερο τη διαφορά μεταξύ του παλαιού και του νέου: ο Russo 
υπογραμμίζει τις ενδυματολογικές διαφορές στον αστικό πίνακα της εποχής του 
και αναφέρει ότι η εικόνα διολισθαίνει από «παριζιάνικες ή βιεννέζικες τουαλέτες 
σε γαλλό-μολδαβικά κουρέλια»27, από μακριά και φαρδιά σε στενά ενδύματα 
ή από την μαλακότητα των ανατολίτικων γουναρικών στη σκληρότητα των 
κολλαρισμένων γιακάδων.

Κάποιοι πεζογράφοι ερμηνεύουν τις αλλαγές που συντελούνται στη 
μόδα των Ρουμανικών Πριγκιπάτων ως θετικά στοιχεία επειδή η ανατολίτικη 
φορεσιά επιβάλλει υποταγή, ενώ η δυτική ενδυμασία εξαλείφει τις διαφορές 
ανάμεσα στους ενδυματολογικούς κώδικες, αρά και τις κοινωνικές διαφορές. 
Άλλοι θεωρούν ότι οι αλλαγές αυτές είναι αρνητικές, αν λαμβάνουμε υπόψη την 
παρατήρηση του Russo ότι το φράκο και το παντελόνι «όξυναν το μυαλό, αλλά 
ψύχραιναν την καρδιά»28.

Αν και ξέρουν ότι ο δρόμος προς την πρόοδο και εκσυγχρονισμό είναι 
ανεπίστρεπτος, οι συγγραφείς του 19-ου αιώνα μετανιώνουν, από την άποψη 
των συναισθηματικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, τον παλαιό κόσμο, που 
ήταν πιο δυναμικός, πιο ζωηρός, πιο πρόθυμος για γλέντια και διασκέδαση, 
όπως μαθαίνουμε από κείμενα όπως η Cântarea României του Alecu Russo ή οι 
Adunări dănțuitoare του Kogălniceanu. Ο νέος κόσμος είναι πιο λογικός και πιο 
ψυχρός και υποτάσσεται στο υλικό συμφέρον.
25 Russo 1971, 256
26 Russo 1971, 259
27 Russo 1971, 238
28 Russo 1971, 17
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Συμπερασματικά, η μεταβατική ρουμανική πεζογραφία αποτελεί ένα 
πραγματικό αρχείο των κοινωνικών αλλαγών του 19-ου αιώνα, μια απόδειξη 
διασταύρωσης δύο κόσμων, ενός παλιού κόσμου, απερίγραπτου και κάποιες 
φορές κωμικού, των φαναριώτικων ηγεμονιών και ενός νέου, δυτικού κόσμου. 
Η πεζογραφία προσφέρει μια ευρύτατη εικόνα, πλούσια σε λεπτομέριες για τους 
ανθρώπους και τους τόπους ενός περασμένου αιώνα. 
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ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Oι ευεργέτες – η νέα μορφή  
του οικουμενικού ελληνισμού

Παναγιώτης Μπάρκας1

Γενικές προσεγγίσεις
Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι το λαμπρό οικοδόμημα της παιδείας και 

του πολιτισμού στην Ήπειρο, από την πρώτη Άλωση της Πόλης το 1204, προς 
τον νεοελληνικό διαφωτισμό του 18ο-19ο αιώνα, είναι συνέπεια σύμπραξης «των 
κρουνών του χρήματος» και «των κρουνών του πνεύματος», που σημαίνει ότι 
ευεργέτες και δάσκαλοι του Γένους προχώρησαν μαζί στην Ήπειρο. Που εννοεί 
ότι οι ευεργέτες πρόκοψαν μακριά από την Ήπειρο. Που η πραγματικότητα 
ομολογεί ότι εκείνοι κουβαλούσαν την ιδιαίτερη πατρίδα τους μαζί τους και ποτέ 
δεν την αποχωρίστηκαν στις δύσκολες και στις καλές τους στιγμές. Που δηλώνει 
ότι οι Ηπειρώτες έμποροι, ευεργέτες, λόγιοι κλπ, αποτέλεσαν την σύγχρονη 
οικουμενικότητα του Ελληνισμού. Οι Ευεργέτες είχαν έμφυτη τη διαχρονική 
συλλογική συνείδηση του Ηπειρώτη, ότι όσα περισσότερα προσφέρεις για την 
πατρίδα σου, τόσο πιο δυνατός και ευπρεπής αναδεικνύεσαι. 

Η απάντηση στο ευνόητο ερώτημα γιατί διέπρεψαν ιδιαίτερα οι 
Ηπειρώτες ευεργέτες δεν μπορεί να εντοπιστεί στα κοινότυπα επιχειρήματα, 
ότι η μετανάστευση ή η αποδημία και στη συνέχεια η ευποιία2 τους ήταν 
απόρροια των σύγχρονων καταστάσεων στην Τουρκοκρατία, ή και από πιο 
πριν ακόμα, από την κατάλυση του Βυζαντίου. Οι νεότερες αυτές καταστάσεις 
απλώς διαμορφώνουν την νέα σελίδα των ταξιδιών του Ηπειρώτη. Συνεπώς, 
το φαινόμενο «οι Ευεργέτες της Ηπείρου επί Τουρκοκρατίας» θα πρέπει να 
συνδεθεί αδιάσπαστα με τις αλλεπάλληλες παλίρροιες του Ηπειρώτη από τότε 
που ακόμα δεν είχαν φτάσει οι ιστορικοί χρόνοι. 

1 Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού, 
Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, Αλβανία. Η εισήγηση είναι αποτέλεσμα έρευνας στο πλαίσιο 
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Τελευταία δημοσίευση του συγγραφέα είναι η μονογραφία: 
«Τα ταξίδια της Δωδώνης, Ήπειρος: Η ταυτότητα και η οικουμενικότητα του Ελληνισμού» 
Εκδόσεις Ελίκρανον, Αθήνα, 2014.

2 Εργολάβος 2011, 9-18.
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Από την Ήπειρο και τη Δωδώνη ξεκινούσαν τα ταξίδια για την οικουμενικότητα 
του Σύμπαντος και του Ελληνισμού: θεοί, τους οποίους διαδέχονταν ημίθεοι και 
μυθικοί ήρωες, ήρωες, τους οποίους διαδέχονταν άνθρωποι.3 Έξω απ΄αυτή τη 
διαχρονική νομοτέλεια, που καθορίζει τη συλλογική συμπεριφορά του Ηπειρώτη 
και γενικότερα του Έλληνα, δεν μπορεί να κατανοηθεί το μεγαλείο της επιτυχίας 
των απόδημων Ηπειρωτών και της ηπειρωτικής ευποιίας. 

Η γενεσιουργική αυτή νομοτέλεια δεν μπορεί να διανοηθεί χωρίς τη 
συνισταμένη ότι στην Ήπειρο, διαφορετικά από κάθε άλλη ελληνική περιοχή, 
ο Ελληνισμός και η ορθόδοξη πίστη βρήκαν καταφύγιο στην άβυσσο της 
λαϊκής ψυχής για να αποκρούσουν απ΄ εκεί και σε κάθε επίπεδο τους σκοπούς 
των ιδεολογημάτων και πολιτικής του μουσουλμανισμού. Και αυτό έχει μια 
εξήγηση. Ο όρος «Ηπειρώτης» προσδιορίζει έναν αρχέγονο και ταυτόχρονα 
σύγχρονο πολιτιστικό ορίζοντα, από τον οποίο εξαπλώθηκε πανταχού η 
Ελληνικότητα ως πολιτισμικό αγαθό. Συνεπώς ο όρος «Ηπειρώτης» εμπεριέχει 
τον όρο Οικουμενικός Ελληνισμός. Αυτός ο Ελληνισμός δεν αποτέλεσε ποτέ 
πολιτική της κρατικής οντότητας της Ελλάδας, αλλά έκφραση οικουμενική 
των αρχαιοελληνικών αξιών ζωής, ταυτισμένων με την ελληνική κουλτούρα και 
παιδεία. Δεν περιορίζονταν σε σύνορα, δεν απαιτούσε εδαφική επικράτεια, δεν 
υποτάσσονταν σε πολιτικές. Έκφραζε το οικουμενικό πνεύμα του Ελληνισμού 
στα πρότυπα των σχέσεων του Ηπειρώτη με τη φύση.4

Οι ευεργέτες και το δυτικό πνεύμα στην Ήπειρο
Η συγκεκριμένη σχέση του Ηπειρώτη με τον οικουμενικό Ελληνισμό ώθησε 

σε εγρήγορση τους Ηπειρώτες να φέρουν την Ήπειρο πιο κοντά με τη Δύση. Στη 
λογική αυτής της νομοτέλειας, οι Ηπειρώτες ταξίδεψαν και επί Τουρκοκρατίας, 
όχι τόσο για να απαλλαγούν από τις κακουχίες των κατακτητών και να σωθούν 
προσωπικά, αλλά για να σώσουν τον Ελληνισμό της πατρίδας τους. Έτσι μπορεί 
να εξηγηθεί το γεγονός ότι η Ήπειρος υπήρξε η μοναδική περιοχή που επέδειξε 
τόσους πολλούς Εθνικούς Ευεργέτες, σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα (15ο-19ο 
αιώνα) και σε γεωγραφικό φάσμα που καλύπτει σχεδόν όλη την οικουμένη. 

Στους τόπους προορισμού των ταξιδιών τους θα συναντήσουν 
ανεπτυγμένες ισχυρές ελληνικές κοινότητες. (Η ελληνική κοινότητα στη 
Βενετία στα μέσα του 15ου αιώνα αριθμούσε 4-5 χιλιάδες Έλληνες στο σύνολο 
των 110 χιλιάδων του πληθυσμού της πόλης. Στα μέσα του 17ου αιώνα ο αριθμός 
των Ελλήνων διπλασιάστηκε.)5 

Η νέα τους αφετηρία εντοπίζεται κυρίως στον 13ο αιώνα, όταν πολλοί λόγιοι 
του Γένους ήταν αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν την Πόλη για καθαρά ιδεολογικούς 
λόγους. Βρήκαν καταφύγιο στη Δύση. Αρκετούς εξ΄αυτών φιλοξένησε η Ήπειρος. 
Οι ιδεολογικές τους θέσεις όμως, για την ανάγκη επαναφοράς της αρχαιοελληνικής 

3 Χατζοπούλου 2001,19.
4 Μπάρκας 2014, 37.
5 Βακαλόπουλος 2003, 269.  
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γραμματείας ως λύση για την αντιμετώπιση της ανερχόμενης κρίσης της εποχής του 
Βυζαντίου, αποτέλεσαν στη Δύση τον πρόδρομο της Ευρωπαϊκής αναγέννησης και 
αργότερα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και Ρομαντισμού.6  

Ένας λόγος παραπάνω για να κατανοηθεί γιατί οι νέες καταστάσεις 
προσανατόλισαν τη συλλογική συμπεριφορά του Ηπειρώτη στην προτεραιότητα 
της παιδείας και των γραμμάτων, ως το ακαταμάχητο όπλο στο διαχρονικό αμυντικό 
του μοντέλο. Να εξηγηθεί γιατί αυτή την ιστορική στιγμή μεταξύ των ελληνικών 
περιοχών μόνο η Ήπειρος πρόκοψε στα «γρόσια» και στα «γράμματα», που θα 
φωτίσουν το έθνος στο δρόμο για την ελευθερία και θα δώσουν επιπλέον στην 
Ήπειρο το δικαίωμα να πρωτοστατήσει και στα «άρματα» πριν και μετά το 1821. 

Οι Ηπειρώτες ευεργέτες, έμποροι και λόγιοι δεν συνέλαβαν απλώς την 
ιδέα ότι στην εποχή τους η παιδεία ήταν εκείνη που θα ξυπνούσε στους Έλληνες 
την εθνική συνείδηση, τόσο απαραίτητη για την αποτίναξη του ζυγού και τη 
διεκδίκηση της ελευθερίας. Την υλοποίησαν με ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό 
σύστημα, που κατάφερε να συνδυάσει την ηπειρωτική και ελληνική παράδοση 
με τα ευρωπαϊκά επιτεύγματα. Διαπιστώνεται στις κτηριακές εγκαταστάσεις και 
τους διδακτικούς εξοπλισμούς τους, στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στο 
εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα τόλμησαν τη σύζευξη της φιλοσοφίας 
με τη θεολογία. Επιχείρησαν την επέκταση των επιστημονικών μαθημάτων της 
φυσικής και των μαθηματικών, την γνώση και μελέτη της αρχαίας ελληνικής 
γραμματείας.7 Οι δάσκαλοι, που διεύθυναν τα σχολεία των ευεργετών υπήρξαν 
απόφοιτοι των γνωστότερων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων σε Δύση και Ανατολή. 
Αν δεν κατάγονταν από τις οικογένειες των ίδιων των ευεργετών και εμπόρων, 
είχαν την άμεση υποστήριξή τους προς πάσα κατεύθυνση. Πολλοί εξ΄αυτών 
διεύθυναν τα σημαντικά εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα των ελληνικών 
κοινοτήτων σε Δύση και Ανατολή. 

Ο Κορτήσιος Βρανάς, 16ος-17ος αιώνας, σπούδασε στο Ελληνικό Κολέγιο 
της Ρώμης και δίδαξε «Umanita greca» στο Πανεπιστήμιο της Νεάπολης.

Ο Μοσχοπολίτης Ιωάννης Χαλκείας διετέλεσε δάσκαλος και διευθυντής 
της «Φλαγγινείου Σχολής της Βενετίας» (18ο αιώνα). 

Η σημαντική αναβάθμιση του ελληνικού σχολείου της Τεργέστης (1810-
1820) οφείλεται στην προσφορά και δράση των ηπειρωτών λόγιων Χριστόφορο 
Φιλητά και Κωνσταντίνο Ασώπιο. 

Ο Νεόφυτος Δούκας (1760-1845) από το Ζαγόρι, κορυφαία μορφή 
κληρικού δάσκαλου και ευεργέτη υπήρξε καθηγητής στην Αυθεντική Ακαδημία 
του Βουκουρεστίου. Το 1819 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρία.

Ο μεγάλος δάσκαλος του Γένους, Γεώργιος Γεννάδιος (1786-1854) από 
τα Δολιανά. Χρημάτισε ως πρώτος δάσκαλος στην Ελληνοεμπορική Σχολή 
της Οδησσού. Από τους ιδρυτές της Ελληνικής Αρχαιολογικής Εταιρίας, 
6 Καραμπελιάς 2007, 155,215.
7 Μάργαρη 1991, 20.
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της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας και της Φυσιολογικής Εταιρίας. Εκλέχτηκε 
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

Ο Δοσίθεος Φιλίττης (1721-1825), μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας, από 
τον Πωγωνιανή. Σπούδασε στο Βουκουρέστι. Ως μητροπολίτης συνέβαλε κατά 
πολύ στην μορφωτική διάπλαση τόσο των Ελλήνων στο Βουκουρέστι, όσο και 
στην Ήπειρο.

Ο Κωσμάς ο Θεσπρωτός, (1780-1852) ιεροδιάκονος από τους 
Γεωργουτσάτες Αργυροκάστρου, μαθητής του Αθανάσιου Ψαλίδα, συγγραφέας 
του πονήματος «Γεωγραφία Αλβανίας και Ηπείρου».

Ο Μάξιμος Γκραικός (Μιχαήλ Τριβώλης κατά τον κόσμο) (1470-1556) 
από την Άρτα, αναμορφωτής της Ρωσικής Εκκλησίας. Σπούδασε στη Βενετία, 
στη Φερράρα, στην Φλωρεντία και στην Πάδοβα. Εκπόνησε 134 πρωτότυπα 
θεολογικά συγγράμματα. 

Από κοινού με τους ευεργέτες και χωρίς να έρθουν σε ρήξη με τον κλήρο, 
απεναντίας, διατηρώντας μαζί του την καλύτερη συνεργασία και σύμπραξη, 
κατάφεραν να δώσουν ένα ιδιαίτερα κοσμικό προφίλ στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Η φιλελεύθερη πνοή και η μακροχρόνια νεωτεριστική πορεία που 
χάραξαν τα σχολεία της Ηπείρου για τα ελληνικά γράμματα και τη μόρφωση, 
είχαν καλλιεργήσει είδη στα Γιάννενα ένα προοδευτικό κλίμα, που συγκροτούσε 
τη διαδικασία τόνωσης της εθνικής συνείδησης μέσα από την αυτογνωσία. 
Σε συνδυασμό με το διάχυτο Ευρωπαϊκό πνεύμα, χάραζαν στα Γιάννενα και 
την Ήπειρο το χνάρι απ΄ όπου θα περνούσε ο Ελληνικός διαφωτισμός και η 
Νεοελληνική ιδεολογία για τη διαμόρφωση του Νέου Ελληνισμού.8

Ευεργέτες και τα ελληνικά τυπογραφεία
Τα μηνύματα της γαλλικής επανάστασης και οι εξελίξεις στην γηραιά 

Ήπειρο, όπως και στην ίδια την Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπαγόρευαν την 
επιτακτική ανάγκη για εθνική εγρήγορση. Όντας στον ίδιο βηματισμό, λόγιοι 
και ευεργέτες της ελληνικής παιδείας και πολιτισμού, κατανόησαν εγκαίρως 
ότι δεν μπορεί να υπήρχε σχολείο και μόρφωση, αυτογνωσία και αναγέννηση 
χωρίς βιβλία. Γι΄ αυτό και μεγάλο βάρος της οικονομικής δραστηριότητάς τους 
αφιέρωσαν στην ίδρυση των ελληνικών τυπογραφείων.

Τα ελληνικά τυπογραφία των Ηπειρωτών της Βενετίας του 17 αιώνα και 
αργότερα της Βιέννης, του Βουκουρεστίου, του Ιασίου και μέχρι το ελληνικό 
τυπογραφείο της Μοσχόπολης αποτέλεσαν τη μέγιστη και ανεκτίμητη 
προσφορά στην πνευματική αναμόρφωση και εθνική αναγέννηση των Ελλήνων. 

Η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας τυπογραφείου ελληνικής ιδιοκτησίας 
έγινε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1486. 

Το 1509 ο Ζαχαρίας Καλλέργης ιδρύει το πρώτο ελληνικό τυπογραφείο 
στη Βενετία.

8 Βερνίκος-Δασκαλοπούλου 1999, 22-23.
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Το 1670 οι Γλυκείς ίδρυσαν το ισχυρότερο ελληνικό τυπογραφείο στη 
Βενετία. Το τυπογραφείο διάνυσε ιστορία 184 χρόνων και εξέδωσε 1007 βιβλία. 

Το δεύτερο ελληνικό τυπογραφείο της Βενετίας ανήκει στο Νικόλαο 
Σάρρο, το 1685. Έζησε 93 χρόνια και εξέδωσε 196 βιβλία. Ο Σάρρος είναι ένας 
από τους λίγους Ηπειρώτες που απόκτησαν τίτλους ευγένειας και γράφτηκαν 
στην Χρυσή Βίβλο σαν μέλη της Ενετικής αριστοκρατίας. 

Της ίδιας εποχής είναι και το τυπογραφείο των Δημήτριου και Πάνου 
Θεοδοσίου. Έζησε 70 χρόνια με 495 εκδόσεις. Οι τρείς τους συγκρότησαν στα 
μέσα του 17ου αιώνα εκδοτικό οίκο. 

Στις αρχές του 17ου αιώνα ίδρυσε τυπογραφείο επίσης στη Βενετία ο 
Γιαννιώτης φιλόλογος Ανδρέας Ιουλιανός και λειτούργησε επί έναν αιώνα. 

Την εικόνα των τυπογραφείων των Ηπειρωτών στη Δύση ολοκληρώνει 
με ευπρέπεια η πολύτιμη συμβολή του τυπογραφείου ανατολίτικου πολιτισμού 
του Πολυζώη Λαμπανιτσιώτη από τη Θεσπρωτία. Θεωρείται ο μεγαλύτερος 
εκδότης του 18ου αιώνα. Δραστηριοποιήθηκε στη Βενετία, στις Παραδουνάβιες 
Ηγεμονίες, στην Κωνσταντινούπολη.  

Την ίδια χρονική περίοδο παρατηρείται έξαρση στα μη θρησκευτικά 
βιβλία, γεγονός που καταδεικνύει προσπάθεια χειραφέτησης της σκέψης του 
Έλληνα με τα σύγχρονα επιστημονικά και φιλοσοφικά ευρωπαϊκά επιτεύγματα. 
Την ίδια αποστολή εξυπηρετούσε και η στροφή ταυτόχρονα προς την αρχαία 
σκέψη, πραγματικότητα η οποία είχε συντελέσει στην χειραφέτηση της ίδιας της 
Ευρωπαϊκής Αναγέννησης και του Διαφωτισμού.9 

Η πλούσια εκδοτική δραστηριότητα απαιτούσε και άμεσο τρόπο 
μεταφοράς του βιβλίου στον αναγνώστη. Τα Γιάννενα βρέθηκαν και πάλι στο 
επίκεντρο αντιμετώπισης της αναγκαιότητας αυτής, επιβεβαιώνοντας ότι η κάθε 
νεωτεριστική εξέλιξη στον πολιτισμό και τα γράμματα του ελληνικού κόσμου 
έχει αφετηρία στην Ήπειρο. Η πρωτεύουσα της Ηπείρου μετατράπηκε στο πρώτο 
κέντρο εμπορίου βιβλίου για όλη την Ελλάδα. Τα βιβλία του εκδοτικού οίκου των 
τριών Ηπειρωτικών τυπογραφείων στη Βενετία, έφθαναν στα Γιάννενα μέσω 
θαλάσσης και στη συνέχεια διακομίζονταν οδικώς σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και 
όλη την Ελλάδα.10 

Στην μακρόχρονη προσπάθεια για την ανάδυση του ελληνικού βιβλίου, 
που ανέπτυξαν οι Έλληνες σε περιοχές της Δύσης και της Ανατολής, (στην 
Βενετία, την Ρώµη, την Φλωρεντία, την Λειψία, την Βιέννη, το Λονδίνο, την 
Βούδα, την Πέστη, το Βουκουρέστι, το Ιάσιο, την Οδησσό, την Μόσχα, την 
Αγία Πετρούπολη, την Κωνσταντινούπολη, την Σμύρνη, την Ιερουσαλήμ, την 
Μοσχόπολη, το Παρίσι, την Αλκαλά, την Γενεύη, την Λωζάννη, την Αλεξάνδρεια 
κλπ), το κέντρο εμπορίου βιβλίου στα Ιωάννινα δίνει την πρώτη δυναμική 
ευκαιρία ώστε τα ελληνικά γράμματα να αποτελούν την πνευματική τροφή των 
υπόδουλων Ελλήνων στην ίδια τους την Πατρίδα. 
9 Καραμπελιάς 2007, 215.
10 Βακαλόπουλος 2003, 229.
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Οι βιβλιοθήκες 
Οι βιβλιοθήκες αποτελούν την άλλη μαγική αίγλη για τους Ηπειρώτες 

λoγ;iους, χορηγούς και ευεργέτες. Σε κάθε σχολείο που ίδρυαν οι Ηπειρώτες 
είχε και βιβλιοθήκη. Δεν υπάρχει παροικία Ηπειρωτών στην οικουμένη χωρίς 
ελληνική βιβλιοθήκη.

Η σπανιότατη βιβλιοθήκη της Μοσχόπολης11 είναι αγαθό προϊόν των 
πλουσίων Μοσχοπολιτών, με επικεφαλής τους Γεώργιο Σίνα, Αντώνη Καζαντζή 
και Μιχαήλ Κιοπέκα, όσο και των μαθητών της Νέας Ακαδημίας, των φιλoλόγων, 
θεολόγων, συγγραφέων και ποιητών, που εργάζονταν σε ελληνικά εκπαιδευτήρια 
της Βαλκανικής.

Με δαπάνη των Ζωσιμάδων ο δάσκαλος του Γένους Αδαμάντιος Κοραής 
εξέδωσε την «Ελληνική Βιβλιοθήκη» με την οποία ανάστησε ολόκληρο των 
ελληνικό πνευματικό θησαυρό.12

Ο Ζώης Καπλάνης προίκισε την Καπλάνειο σχολή στα Ιωάννινα με 
πλουσιότατη βιβλιοθήκη. Στην Αθήνα χρηματοδότησε την εθνική βιβλιοθήκη 
και τη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη.13 

Βιβλιοθήκες με δικές του δαπάνες ίδρυσε και ο Χρηστάκης Ζωγράφος 
στην Κωνσταντινούπολη, (Ζωγράφειος Βιβλιοθήκη και Ζωγράφειος Αγώνας) 
αλλά και σε άλλα μέρη, όπως στα Ζωγράφεια διδασκαλεία στη γενέτειρα του το 
Κεστοράτι Αργυροκάστρου. 14 

Ο σύγχρονος χάρτης του ηπειρωτικού οικουμενικού Ελληνισμού.
Η Βενετία, η Ρώμη, το Λιβόρνο, η Πάδοβα, η Βιέννη, η Μόσχα, η Αγία 

Πετρούπολη, η Κωνσταντινούπολη, η Αίγυπτος, η Αλεξάνδρεια αποτελούν ένα 
μόνο μέρος από τον απέραντο χάρτη της ηπειρωτικής πανσπερμίας παροικιών. 
Επί το πλείστον θυμίζει τους πανάρχαιους πεπατημένους δρόμους και τα 
γεωγραφικά όρια του Ηπειρωτικού Ελληνισμού και αποτελεί τη σύγχρονη 
οικουμενική ταυτότητά του. Το ηπειρωτικό δαιμόνιο έβλεπε στο εμπόριο και την 
οικονομική επιφάνεια την σύγχρονη μορφή επεκτατισμού, το φορέα διάδοσης 
του ελληνικού πολιτισμού. Μια φόρμουλα, που θυμίζει την οικουμενικότητα 
του Ελληνισμού μέσα από την «πανστρατιά» του Μεγάλου Αλέξανδρου. 
Τέτοια παραδείγματα όπως της Νίζνας στη Ρωσία και της Βλαχίας, αποτελούν 
πραγματικά την υπέρβαση του Ελληνισμού την χρονική περιόδου της δουλείας 
του Γένους. Όλες αυτές οι ζωντανές ελληνικές παροικίες, προικισμένες με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ελληνισμού, μεγαλοπρεπείς ορθόδοξους ναούς, 
σχολεία στην μητρική γλώσσα, κοινωφελή και πολιτιστικά ιδρύματα, είχαν 
κεντρομόλο δύναμη τα ευεργετήματα των Ηπειρωτών εμπόρων και ευεργετών. 

11 Γκατσόπουλου, 1979, 30-50.
12 Εργολάβος 2000, 33. 
13 Εργολάβος ,2011, 30-35,
14 Βακαλόπουλος 2003, 581.
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Λόγω της έντονης παρουσίας Ηπειρωτών στη Βλαχία και γενικώς προς τις 
Παραδουνάβιες Χώρες πολλά μοναστήρια της Ηπείρου, όπως του Θεολόγου, 
του Δριάνου κλπ, είχαν εκεί δικά τους μετόχια. 15

Οι ευεργεσίες δεν αφορούν την υστεροφημία τους, αλλά τον πολιτισμό 
και την πρόοδο. Οι Ευεργέτες γνώριζαν πολύ καλά ότι η ελληνική ευπρέπεια 
δε θα μπορούσε να ευδοκιμήσει σε περίπτωση, που οι ίδιοι δε θα φρόντιζαν 
ταυτόχρονα να επωφελούνταν από τη δική τους ευποιία οι ντόπιοι κάτοικοι. 
Αν δε θεωρούσαν τους τόπους αυτούς και ως δική τους Πατρίδα. Αποτέλεσαν 
έτσι την πρωτοπορία στην κατασκευή ενός σύγχρονου μοντέλου ένταξης, 
συνύπαρξης, πολυπολιτισμικότητας, που αποτελούσε όμως και τον καλύτερο 
τρόπο προώθησης της ελληνικής ταυτότητας. Το κλίμα που καλλιέργησαν 
συνέδραμε στη συμμετοχή των ιδίων ή και άλλων συμπατριωτών τους στα 
δρώμενα της εκάστοτε χώρας, ηγεμονίας και κοινότητας. 

Με τον τρόπο αυτό οι Ηπειρώτες ευεργέτες, έμποροι και λόγιοι 
αναβίωσαν την αρχαία παράδοση των προγόνων τους: να κουβαλούν, όπου στην 
οικουμένη η μοίρα τους σκορπίσει, την ιδιαίτερη πατρίδα τους, ιδρύοντας εκεί 
ομώνυμες κοινότητες. Το συγκεκριμένο διαχρονικό φαινόμενο του ηπειρωτικού 
κοινοτισμού θα αποτελέσει την αυθεντική πυξίδα της νεοελληνικής ιδεολογίας, 
που σημαίνει σύζευξη των δύο αντίρροπων ιδεολογικών ευρωπαϊκών ρευμάτων 
της εποχής: του διαφωτισμού και ρομαντισμού (Τα γράμματα από τη μια για 
τη διαφώτιση του νου και μέσω αυτών η αυτογνωσία της συνέχειας από τους 
αρχαίους Έλληνες, που ενέπνεε ο ρομαντισμός). 

Ο χάρτης σε ονόματα και έργα

Οι μορφές του Γεώργιου και του Σίμωνα Σίνα16 από τη Μοσχόλη. 
Μετά την πρώτη καταστροφή της Μοσχόπολης, η οικογένειά του 

μετακόμισε στη Βιέννη (Αυστρία). Εκεί ολοκλήρωσε τις βασικές του ελληνικές 
σπουδές και έμαθε ξένες γλώσσες. Σε ηλικία είκοσι ετών έγινε συνέταιρος στις 
επιχειρήσεις του πατέρα του. Με το επιχειρηματικό δαιμόνιο που τον διέκρινε, ο 
Γεώργιος Σίνας, γιγάντωσε την οικογενειακή περιουσία. Οι δύο τους κυριάρχησαν 
στη Βιέννη από τα τέλη του 18ου και κατά τον 19ο αιώνα και αναδείχτηκαν 
πραγματικοί αναμορφωτές της νέας τους Πατρίδας, εφόσον με τη δράση τους 
επηρέασαν αδιαμφισβήτητα την πολιτιστική και ιδιαίτερα οικονομική ανάπτυξη 
της τότε Αυστροουγγαρίας. Ο Σίμωνας Σίνας διετέλεσε υπουργός στις εκάστοτε 
κυβερνήσεις διαφόρων χωρών: στην Αυστρία, στη Βαυαρία και στη Γερμανία. Ένας 
κρατήρας στη Σελήνη φέρει προς τιμή του το δικό του επώνυμό.

Ο Γ. Σίνας ίδρυσε την Εθνική Τράπεζα της Αυστρίας και κατάφερε να γίνει 
τραπεζίτης διεθνούς φήμης. Μεγάλη υπήρξε η συμβολή του στην ανάπτυξη 
των Συγκοινωνιών της Αυστρίας. Θεωρείται πατέρας των σιδηροδρόμων  των 
15 Μπαρά 1966, 219.
16 Εργολάβος 2011, 134-140.
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νοτίως του Δούναβη χωρών, καθώς και της Βαλκανικής. Υπήρξε ο  ιδρυτής της 
πρώτης ατμοπλοϊκής Εταιρείας του Δούναβη. Κατασκεύασε επίσης, την περίφημη Γέφυρα 
των Αλυσίδων, την πρώτη πέτρινη κρεμαστή   γέφυρα   που ένωνε τη Βούδα 
με την Πέστη (Βουδαπέστη) (1840-1849). Στα ευεργετήματά του προς την 
Αυστρία συγκαταλέγεται και σημαντική χρηματική χορηγία για την ίδρυση 
του  „Πολυτεχνείου της Βιέννης“.  Για τις δωρεές του   αυτές τιμήθηκε από τον 
αυτοκράτορα της Αυστρίας με τον τίτλο του βαρόνου. 

Ο Επιφάνειος Ηγούμενος (1568-1648),17 γιος οικογένειας με σημαντική 
εμπορική δραστηριότητα στη Βενετία. Από το 1600 εγκαταστάθηκε με την 
οικογένειά του στη Νεάπολη Ιταλίας και συνέχισε τις εμπορικές δραστηριότητες 
της οικογένειας μέχρι τα βαθιά γηρατειά. Η ίδρυση της φερώνυμης σχολής 
στα Ιωάννινα αποτελεί μια από τις προσφορές του στην παιδεία. Με έξοδά 
του τυπώθηκαν αρκετά βιβλία, όπως εκείνο της Θείας Λειτουργίας (1639), η 
επανέκδοση της Γραμματικής του Λάσκαρη (1645). Τον ίδιο χρόνο με την 
ίδρυση της σχολής στα Γιάννενα έγραψε τη διαθήκη του και άφησε όλη του την 
περιουσία σε ιδρύματα και εκκλησίες της ιδιαίτερής του πατρίδας.

Η οικογένεια των Γιαννιωτών ευπατρίδων Μαρούτση (ή Μαρούτζη)18 
υπήρξε από τις αρχαιότερες και πλέον επίσημες της Ηπείρου, αφού μέλη της 
είχαν τιμηθεί ήδη στα 1589 με το Παράσημο του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. 
Πρόκειται για τον γενάρχη της οικογένειας Πάνο Μαροτση και τους γιούς του 
Λάμπρο και Σίμοναν.Το πατρικό τους σπίτι καταστράφηκε από τον Αλή Πασά 
για να κτιστεί στη θέση του το ανάκτορο του γιου του, Μουχτάρ Πασά. Ο 
Λάμπρος Μαρούτσης άφησε σημαντικά ποσά για τους άπορους ομογενείς της 
Ελληνικής Κοινότητας της Βενετίας, παρείχε δωρεά στο Ιεροσπουδαστήριο των 
Σαλώνων της Ναυπάκτου, το οποίο είχαν ιδρύσει οι Μαρουτσαίοι. 

Στις πρώτες δεκαετίες του 18ου αιώνα οι δύο άλλοι αδερφοί του 
Λάμπρου και του Σίμωνα, Αναστάσιος και Χριστόδουλος διετέλεσαν ο πρώτος 
Πρόξενος της Γαλλίας στην Άρτα και ο δεύτερος Υποπρόξενος της ίδιας χώρας 
στα Γιάννενα. Έντονη δραστηριότητα ανέπτυξε, λίγα χρόνια αργότερα, στην 
Πετρούπολη ο Λάμπρος, γιος του Χριστόδουλου, ενώ ο αδερφός του Πάνος 
διορίστηκε το 1768 επιτετραμμένος της Ρωσίας στην Βενετία και τιμήθηκε με 
τον τίτλο του μαρκησίου από την αυτοκράτειρα της Αυστρίας Μαρία Θηρεσία 
και με αυτόν του Ιππότη του Τάγματος της Αγίας Άννας από την αυτοκράτειρα 
της Ρωσίας Μεγάλη Αικατερίνη. Ο ίδιος ο Πάνος Μαρούτσης πρόσφερε 
σπουδαίες υπηρεσίες στο επαναστατικό κίνημα των αδερφών Ορλώφ. Ξόδεψε 
12000 ρούβλια για να προμηθεύσει την αυτοκράτειρα της Ρωσίας Αικατερίνη με 
πίνακες και αγάλματα ονομαστών καλλιτεχνών από την Ιταλία.

Ο Ζώης Καπλάνης (1736-1806)19 Η καταγωγή του είναι από το 
χωριό Γραμμένο των Ιωαννίνων. Από μικρός ορφάνεψε από τους δύο γονείς και μέσα 

17 Μάργαρη 1991, 31-34.
18 Βακαλόπουλος 2003, 217.
19 Εργολάβος 2011, 40-45.
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στη φτώχεια του τέθηκε υπό την προστασία του πλούσιου Κονιτσιώτη γουνεμπόρου 
και επίσης ευεργέτη Παναγιώτη Χατζηνίκου. Με την πάροδο των ετών ο Χατζηνίκου 
αντιλαμβανόμενος την αξία και την φιλομάθεια του Καπλάνη, τον έχρισε 
γραμματικό του και στη συνέχεια συνέταιρό του.

Πολλά από τα πλούτη του, ο Καπλάνης τα διέθετε για εθνωφελείς 
σκοπούς: ίδρυσε το 1797 την Καπλάνειο Σχολή στα  Ιωάννινα την οποία προίκισε 
με αξιόλογη βιβλιοθήκη και εργαλεία Φυσικής. Μέσω της διαθήκης του δώρισε 
σημαντικά χρηματικά ποσά στις σχολές της Πάτμου και του Αγίου Όρους καθώς και 
κληροδότημα για το νοσοκομείο των Ιωαννίνων και για άλλους φιλανθρωπικούς 
σκοπούς, αλλά και στο Βασιλικό Ορφανοτροφείο της Μόσχας με τον όρο να 
στέλνονται οι τόκοι στους επιτρόπους των εκκλησιών των Ιωαννίνων. 

Οι Ζωσιμάδες των Γιαννίνων20 εδραίωσαν το όνομα της Ηπείρου σε όλον 
σχεδόν τον γνωστό τότε κόσμο. Τα έξι αδέρφια του πατέρα εμπόρου κατανόησαν 
γρήγορα ότι η Ήπειρος υπό τη σκλαβιά δεν τους παρείχε πεδίο δράσης ανάλογο 
με το ανάστημά τους. Συνεπώς γύρω στα 1770, τρεις ταξίδεψαν σε Δύση και 
εγκαταστάθηκαν στο Λιβόρνο της Ιταλίας, στην πολυάριθμη εκεί ηπειρώτικη 
εμπορική παροικία και οι υπόλοιποι τρεις στη Νίζνα, η οποία περίμενε τους 
Ζωσιμάδες αδερφούς για να μετατραπεί σε σπουδαία πόλη του εμπορίου και του 
πολιτισμού με ελληνική σφραγίδα. Τη συνεισφορά τους αναγνώρισε ο ίδιος ο 
αυτοκράτορας της Ρωσίας παραχωρώντας στην ελληνική κοινότητα της Νίζνας 
το περίφημο Γραικικό Μαγιστράτο. Έδωσαν στην Νίζνα νοσοκομεία, φαρμακεία, 
εκκλησίες, εκπαιδευτήρια, τόσο που η μητέρα του Αυτοκράτορα Μαρία, ζήτησε 
να γνωρίσει προσωπικά τον Ζώη Ζωσιμά για να του πει φιλόστοργα: «οι 
ευεργεσίες που κάνετε προς τους ομογενείς σας και στο γένος των Ρώσων, είναι 
σε όλους μας γνωστές». Οι αδελφοί επένδυσαν τεράστια ποσά στη σύσταση της 
Εμπορικής Ακαδημίας της Μόσχας και στην ίδρυση Αυτοκρατορικής Εταιρείας 
Φυσικών Επιστημών. Στα Γιάννενα λαμπρό τους δημιούργημα είναι η περίφημη 
Ζωσιμαία Σχολή. Έργα γνωστών Ελλήνων συγγραφέων εκδόθηκαν με δικές τους 
δαπάνες. Η περιουσία τους στάθηκε άξια για τη σύσταση της Εθνικής Τράπεζας 
από τον άλλο γνωστό Γιαννιώτη ευεργέτη Γεώργιο Σταύρο. 

Ο Ευάγγελος Ζάππας (1800-1865)21 γεννήθηκε στο Λάμποβο 
Αργυροκάστρου. Σε ηλικία 13 ετών, στρατολογήθηκε απʼ τον Αλή Πασά. 
Κατά τη συμμαχία των Σουλιωτών με τον Αλή, ο Ζάππας μεταπήδησε 
στην εξουσία του  Μάρκου Μπότσαρη. Έγινε, μάλιστα, υπασπιστής και τον 
ακολούθησε. Μετά το θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη, ο Ευάγγελος Ζάππας 
πολέμησε με τον  Κωνσταντίνο Μπότσαρη, αδελφό του ήρωα, και στη συνέχεια 
με τον στρατηγό Νικόλαο Ζέρβα, τον Λάμπρο Βέικο, τον Γκούρα, με συναγωνιστή 
τον  Μακρυγιάννη, τον  Νοταρά  και τον  Πανουργιά. Το  1824, έγινε ταξίαρχος και 
διοίκησε τα Βλαχοχώρια των Σαλώνων. 

20 Εργολάβος 2011, 22-27.
21 Εργολάβος 2011, 105-119.
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Στο τέλος της επανάστασης αρνείται την χρηματική αποζημίωση για τους 
ήρωες της Επανάστασης και το 1831 μεταναστεύει στο Βουκουρέστι. 

Σε τρεις περίπου δεκαετίες απέκτησε τεράστια περιουσία και αντίστοιχα 
εισοδήματα και όπως κάθε πλούσιος Ηπειρώτης μετατράπηκε σε εθνικός ευεργέτης. 
Ο κύριος αποδέκτης των ευεργεσιών του ήταν η Ελλάδα. Η πιο εντυπωσιακή 
εκδήλωση της προσφοράς του ήταν το εγχείρημα αναβίωσης των Ολυμπιακών 
αγώνων. Ο Ευάγγελος Ζάππας, μαζί με τον εξάδελφό του Κωνσταντίνο Ζάππα τιμώνται 
ως εθνικοί ευεργέτες από το 1859, όταν ιδρύθηκαν τα „Νέα Ολύμπια“. 

Ο Κωνσταντίνος Ζάππας (1814-1892). Σε ηλικία 17 ετών πήγε στο 
Βουκουρέστι και συνεργάστηκε με τον ξάδερφο του Ευάγγελο Ζάππα. Το 1875 
ίδρυσε το Ζάππειο Παρθεναγωγείο στην Κωνσταντινούπολη. Ακολούθησε 
η ίδρυση Ζάππειων Παρθεναγωγείων στη Λέκλη, στο Λάμποβο, στην 
Ανδριανούπολη, στις Φέρες, στην Πρεμετή, στους Φιλιάτες, στη Δροβιάνη, 
στο Δέλβινο και στη Νιβάνη. Καθίδρυσε υποτροφίες για να εκπαιδεύονται 
ελληνόπουλα σε γεωργικά σχολεία της Ευρώπης. Κληροδότησε στο Ελληνικό 
Δημόσιο απέραντες εκτάσεις στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Ως εκτελεστής της 
διαθήκης του Ευάγγελου Ζάππα φρόντισε να οικοδομηθεί το Ζάππειο Μέγαρο 
του οποίου ο θεμέλιος λίθος κατατέθηκε το 1874 και το οποίο αποπερατώθηκε 
το 1888. Πέθανε στην Νότια Γαλλία.

Ο Απόστολος Αρσάκης (1792-1874)22 από την Χοταχόβα της Πρεμετής. 
Σπούδασε ιατρική στη Βιέννη και στην Halle της Σαξονίας. Στη Βιέννη 
γνώρισε τον Νεόφυτο Δούκα, στον οποίο οφείλει την κλασική κατάρτισή του. 
Το  1813 ανακηρύχτηκε χειρουργός και διδάκτορας με τη εναίσιμο διατριβή του 
στη λατινική γλώσσα «Περί του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού των ιχθύων». 
Η διατριβή του μεταφράστηκε σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες θεωρούμενη ότι 
προήγε τη συγκριτική ανατομία. Το  1814 εγκαταστάθηκε στο Βουκουρέστι, όπου 
άσκησε το επάγγελμα του ιατρού. Το 1822 μπήκε στη διπλωματική υπηρεσία του 
ηγεμόνα της Βλαχίας, ενώ την περίοδο 1836-1839 διετέλεσε γραμματέας επικρατείας 
του ηγεμόνα της Βλαχίας Αλέξανδρου Γκίκα. Το 1857 πρωτοεκλέχθηκε βουλευτής 
και την περίοδο 1857-1859 χρημάτισε μέλος της τετραμελούς επιτροπής για την 
ένωση της Βλαχίας και της Μολδαβίας, οι οποίες θα αποτελέσουν την Ρουμανία. 

Το  1860  διορίζεται υπουργός εξωτερικών της Ρουμανίας και δύο 
χρόνια αργότερα στις  22 Ιανουαρίου  του  1862  αντικαθιστά τον δολοφονημένο 
πρωθυπουργό Καταρτζίου. Στον πρωθυπουργικό θώκο παρέμεινε μέχρι τις  23 
Ιουνίου του 1862. 

Πλούτισε στη Ρουμανία. Είναι ο ευεργέτης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας 
της Αθήνας. Το 1850 το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 
τον ανακήρυξε μεγάλο ευεργέτη και ονόμασε τα σχολεία της Αρσάκεια.

Ο Ιωάννης Μπάγκας – Πάγκας (1814-1895)23. Ο μόνος ίσως εθνικός 
ευεργέτης, που προσέφερε εν ζωή όλη την περιουσία του στο ελληνικό κράτος. 
22 Εργολάβος 2011, 96-104.
23 Βακαλόπουλος 2003, 338-339.



364

Γεννήθηκε  στην  Κορυτσά. Δεν γνώριζε πολλά γράμματα, αλλά προώθησε στο 
ζενίθ το εμπορικό έργο του πατέρα του Γεώργιου Μπάγκα. Νέος εγκαταστάθηκε 
στο Κάιρο ως ράπτης σε μια πολυάριθμη Ηπειρωτομακεδονική αποικία. 
Καταπιάστηκε με την γεωργία και αναζητώντας πιο ευνοϊκές κλιματικές 
συνθήκες πήγε στην Ρουμανία, όπου κατά συμβουλή και μίμηση του Ευάγγελου 
Ζάππα  μίσθωσε μεγάλες εκτάσεις και τις καλλιέργησε. Με την εργατικότητα 
και τις ικανότητές του, ευδοκίμησε, και πλουσιότατος επέστρεψε στην Ελλάδα, 
όπου και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα μέχρι το τέλος της ζωής του.

Εν ζωή δαπάνησε επί σαράντα πέντε χρόνια γενναία ποσά για την 
ανέγερση σχολείων. Την περίοδο 1887-88 προσέφερε σημαντική χορηγία για 
την συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της ελληνικής σχολής Κορυτσάς, 
των διδακτηρίων και της βιβλιοθήκης της.

 Έκτισε ένα κτιριακό μέγαρο στη γωνία της πλατείας Ομονοίας και οδού 
Αθηνάς, στο κέντρο της Αθήνας, που στα μετέπειτα χρόνια έγινε γνωστό ως 
ξενοδοχείο «Μέγας Αλέξανδρος». Με συμβολαιογραφική πράξη που συνέταξε 
στις  16 Αυγούστου  1889, δώρισε τον αμύθητο πλούτο του στο  ελληνικό κράτος, 
κρατώντας μόνο 1.000 δραχμές το μήνα για την συντήρησή του. 

Ο από το Κεστοράτι Αργυροκάστρου εθνικός ευεργέτης Χρηστάκης 
Ζωγράφος (1820-1896) υπήρξε από τους σημαντικότερους οικονομικούς 
παράγοντες της Κωνσταντινούπολης με άμεσες τραπεζικές σχέσεις με τρεις 
σουλτάνους της εποχής του. Στήριξε ιδιαίτερα την ελληνική παιδεία. Το όνομά 
του συνδέθηκε στενά με την κίνηση για την προαγωγή και τη διάδοση των 
ελληνικών γραμμάτων, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη μόρφωση των υπό 
οθωμανικό ζυγό κυρίως ελληνικών πληθυσμών. 

Σε πολύ νεαρή ηλικία ίδρυσε τράπεζα στον συνοικισμό Γαλατά της 
Κωνσταντινούπολης. Σε σύντομο χρονικό διάστημα επέκτεινε την επιχειρηματική 
της εμβέλεια με αποτέλεσμα να καταστεί μια από τις κορυφαίες της οθωμανικής 
πρωτεύουσας διαθέτοντας υποκατάστημα και στο Παρίσι. Ως τραπεζίτης, ο 
Ζωγράφος υπήρξε μεταξύ των δανειοδοτών του οθωμανικού κράτους και εκείνων 
των κεφαλαιούχων που συνέστησαν την «Γενική Εταιρείαν του Οθωμανικού 
Κράτους» και την «Εταιρείαν Τροχιοδρόμων Κωνσταντινουπόλεως». Διετέλεσε 
παράλληλα μέλος της αρμόδιας επιτροπής, για τη σύσταση του οθωμανικού 
προϋπολογισμού.

Από κοινού με τον άλλο συμπατριώτη του ευεργέτη, τον Κ. Ζάππα, 
ενίσχυσε τον «Ηπειρωτικό Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως» 
(1872), ο οποίος τελούσε χρέη αφανούς υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας για 
την εκπαίδευση στην Ήπειρο. 

Προσωπικά Ίδρυσε τα «Ζωγράφεια Διδασκαλεία» στη γενέτειρά του με 
διδακτήριο, βιβλιοθήκη και οικοτροφείο, όπου οι απόφοιτοί υποχρεώνονταν να 
διδάξουν σε σχολεία της Ηπείρου. Ο Χρηστάκης Ζωγράφος κάλυπτε σε συνεχή 
βάση όλα τα έξοδα διατροφής και ενδυμασίας 60 υπότροφων σπουδαστών. 
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Το 1874 ίδρυσε με δαπάνη του στην Κωνσταντινούπολη τη «Ζωγράφειο 
Ελληνική Βιβλιοθήκη», θέτοντας στη διάθεση του Ελληνικού Φιλολογικού 
Συλλόγου ετήσια χορηγία για την έκδοση των έργων των αρχαίων κλασικών 
ελλήνων συγγραφέων. 

Το 1890 προσέφερε δέκα χιλιάδες χρυσές λίρες για να ιδρύσει το περίφημο 
«Ζωγράφειο Γυμνάσιο». Το Ζωγράφειον Γυμνάσιον-Λύκειον είναι ένα από τα 
λίγα εναπομείναντα ελληνικά εκπαιδευτήρια που λειτουργούν ως σήμερα 
στην Κωνσταντινούπολη. Ακόμη ενίσχυσε με δωρεές τη Θεολογική Σχολή 
της Χάλκης, καθώς και τον Ηπειρωτικό Σύλλογο Κωνσταντινούπολης. Επίσης 
υιοθέτησε το Παρθεναγωγείο Αργυροκάστρου το οποίο κινδύνευε να κλείσει 
λόγω έλλειψης πόρων. 

Υπήρξε από τους πρωτεργάτες της κίνησης που στόχευε στην ανύψωση 
των φιλολογικών σπουδών στην Κωνσταντινούπολη και διετέλεσε επίτιμος 
πρόεδρος του «Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου» υπέρ του οποίου είχε 
διαθέσει μεγάλα ποσά. Αποσκοπώντας στην ενίσχυση των αποδήμων Ελλήνων 
συγγραφέων και καλλιτεχνών θεσμοθέτησε το «Ζωγράφειο Διαγώνισμα» του 
Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως και το «Ζωγράφειο Διαγώνισμα» 
του Παρισιού και του Μονάχου, στα οποία καθιέρωσε ανάλογα έπαθλα. Οι θεσμοί 
αυτοί προώθησαν σημαντικά τη λαογραφική έρευνα και την αποθησαύριση 
λαογραφικού υλικού.

Η οικουμενικότητα του ελληνισμού στο πρόσωπο των ευεργετών και η 
απελευθέρωση της Πατρίδας (τα Ορλωφικά)

Η οικονομική επιφάνεια, το επίπεδο μόρφωσης και ο ενεργητικός ρόλος 
των Ηπειρωτών εθνικών ευεργετών για την αναμόρφωση ακόμα και των 
πιο ξακουστών ευρωπαϊκών πόλεων και κέντρων αποφάσεων της Ευρώπης, 
λειτούργησαν άμεσα ανασταλτικά κατά των αλλεπάλληλων αμφισβητήσεων 
που δεχόταν ο Ελληνισμός της εποχής σε σχέση με την ακώλυτη συνέχεια 
του από τους αρχαίους Έλληνες. Κατά συνέπεια έδειχναν εμπράκτως ότι οι 
Έλληνες δικαιούνταν την ελευθερία για την οποία από καιρού ετοιμάζονταν. Η 
οικουμενικότητα του Ελληνισμού των λόγιων, των ευεργετών και των εμπόρων 
αποσκοπούσε πλέον στην απελευθέρωση της Πατρίδας. Γι΄αυτό και δεν 
περίμεναν με σταυρωμένα χέρια. 

Η πρώτη ενεργή συμμετοχή των Ελλήνων εμπόρων και ευεργετών στα 
πολιτικά και στρατιωτικά δρώμενα για την απελευθέρωση της Πατρίδας αφορά 
τα Ορλωφικά (1770), τη γνωστή στην ιστορία του Ανατολικού Ζητήματος, εξέγερση 
των Ελλήνων της Πελοποννήσου και της Κρήτης κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο 
(1768-74). Το σχέδιο για την επέμβαση των ρωσικών ναυτικών δυνάμεων στην 
Ελλάδα υπέβαλαν στη φιλόδοξη αυτοκράτειρα της Ρωσίας  οι ευνοούμενοι και 
συνεργάτες της στην Ελλάδα Γεώργιος Παπαζώλης, ο Ηπειρώτης Εμμανουήλ 
Σάρρος και ο αρχιμανδρίτης Αδαμόπουλος. Στην εξέγερση συμμετείχαν έξι 
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με εφτά χιλιάδες Έλληνες, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν Ηπειρώτες.24 
Η Μοσχόπολη το 1769, λόγω της συμμετοχής της στην προετοιμασία της 
εξέγερσης υπέστη λεηλασίες από μουσουλμάνους Αλβανούς. Η οικογένεια 
Μαρούτση, όπως αναφέρει ο γάλλος πρόξενος στα Ιωάννινα Pouqueville,25 
συνέδραμε τους αδελφούς Ορλώφ με την αποστολή οπλισμού και χρημάτων για 
την ευόδωση του επαναστατικού κινήματος στην Ήπειρο (Σούλι και Χιμάρα), 
όπως και στην Πελοπόννησο. Ο Θωμάς Καραγιάννης και η γυναίκα του Ελένη 
το γένος Μαρούτση, κατέβαλαν μεγάλα ποσά για την εξαγορά και βοήθεια των 
Ελλήνων αιχμαλώτων του κινήματος των Ορλωφικών.  

Μυητές και υποστηρικτές της Φιλικής Εταιρίας
Η δράση των Ελλήνων εμπόρων και εθνικών ευεργετών δεν σταμάτησε 

εδώ. Στις αρχές του 19ου αιώνα θα αναλάβουν εκ νέου δράση. Θα γίνουν οι 
μυητές, χρηματοδότες και άμεσοι αγωνιστές της επανάστασης του 1821. Η 
Φιλική Εταιρία, το εργαστήρι της Επανάστασης, είναι δικό τους γέννημα 
και θρέμμα. Μέσω της Φιλικής Εταιρίας κατάφεραν να εθνικοποιήσουν την 
βαλκανική οικουμενικότητα του Ελληνισμού του Ρήγα Φεραίου, με τις δομές 
οργάνωσης του οποίου οι Φιλικοί ιδρυτές ήταν συγκοινωνούντα δοχεία. 

Δύο από τα τρία ιδρυτικά μέλη της Φιλικής Εταιρίας είναι οι Ηπειρώτες 
Νικόλαος Σκουφάς και Αθανάσιος Τσακάλωφ, ενώ από τους πρώτους 
εμπνευστές της θεωρείται και ο Κωνσταντίνος Ράδος. Οι Σκουφάς και Τσακάλωφ 
προέρχονταν από την τάξη των Ελλήνων εμπόρων της διασποράς. 

Οι Ηπειρώτες λόγιοι, εμπορευόμενοι και ευεργέτες από τις Παραδουνάβιες 
Ηγεμονίες, τη Ρωσία και χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης, μάλιστα 
και στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, συνέβαλαν κατά το μέτρο του 
δυνατού για την ευόδωση του απελευθερωτικού Αγώνα. Ιδιαίτερα ανεκτίμητη 
στάθηκε η συμβολή των αδερφών ευεργετών Μάνθου και Γεωργίου Ριζάρη.26 
Υπήρξαν οι βασικοί χρηματοδότες του έργου της Φιλικής Εταιρίας. Στο πλευρό 
τους αριθμούνται άλλοι 17 επώνυμοι Ηπειρώτες έμποροι και λόγιοι, που 
χρηματοδότησαν τη δράση της Φιλικής Εταιρίας. Από τα πιο γνωστά ονόματα 
είναι ο Θεόδωρος Χριστοδούλου, ο Ιωάννης Πολυχρονιάδης που διακρίνονταν 
για τον υψηλό επίπεδο μόρφωσης, ο Νεόφυτος Δούκας, ο Γεώργιος Βλάχος, 
ο Ιωάννης Δούμας κλπ. Ταυτόχρονα η Ήπειρος μετατρέπεται σε περιοχή 
με τους περισσότερους αναλογικά μυημένους Φιλικούς. Όπως σημειώνει ο 
ιστορικός και μέλος της Φιλικής Εταιρίας Ιωάννης Φιλήμων, η Φιλική Εταιρία 
«επολλαπλασιάσθη εις τα Ιωάννινα και πέριξ μέρη, προς όλους τους πολεμικούς 
και πολιτικούς των.27» 

24 Βακλόπουλος 2003, 131.
25 Βακαλόπουλος 2003, 217.
26 Εργολάβος 2011, 70-79.
27 Βακαλόπουλος 2003, 161.



367

Δίνουν δυτική αίγλη στην Αθήνα, την πρωτεύουσα του νέου ελληνικού 
κράτους.

Για την ίδια αρχαία και διαχρονική ηπειρωτική νομοτέλεια μιλάει η 
ετοιμότητα των Ηπειρωτών Ευεργετών, για να εξωραΐσουν την πρωτεύουσα του 
νέου εθνικού ελληνικού κράτους, την Αθήνα. Στα ταξίδιά τους, αποθησαύρισαν 
τα επιτεύγματα σε Ανατολή και Δύση, για να τα προσφέρουν στην Αθήνα 
σεβόμενοι και εδραιώνοντας τις ακώλυτες σχέσεις με την ιδιαίτερη Πατρίδα. Την 
προίκισαν με σύγχρονα νεοκλασικά κτίρια και θεσμούς που αντικατοπτρίζουν 
τον Πολιτισμό της Δύσης. Αναμφίβολα είναι απροσέγγιστο το ακριβές ύψος της 
οικονομικής προσφοράς των εθνικών ευεργετών της Ηπείρου σε όφελος της 
Αθήνας. Όμως η αναφορά κάποιων απʼ αυτών των στοιχείων είναι ενδεικτικό 
του ανεκτίμητου έργου τους, το οποίο αφορά κυρίως την περίοδο των πρώτων 
δεκαετιών μετά την ίδρυση του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Το Πανεπιστήμιο, 
η Εθνική Βιβλιοθήκη, η Ακαδημία Αθηνών, το Αστεροσκοπείο, το Πολυτεχνείο, 
το Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, το Ωδείο, τα Αρσάκεια Μουσεία, 
το Ζάππειο Μέγαρο, η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή, το Νοσοκομείο 
Ευαγγελισμός, το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο, η Μητρόπολη Αθηνών και πολλά 
άλλα κτίρια χτίστηκαν με χρήματα των εθνικών ευεργετών της Ηπείρου. 

Ο βαρόνος Γ. Σίνας προσέφερε 3.330.000 δραχμές στην Ακαδημία Αθηνών 
και 200 χιλιάδες δραχμές στο αστεροσκοπείο. Ο Μιχαήλ Τοσίτσας προσέφερε 
μισό εκατομμύριο φράγκα στη Σχολή Καλών Τεχνών και 50 χιλιάδες φράγκα 
για να εξωραΐσει τους δρόμους της Αθήνας. Ο Ιωάννης Δομπόλης κληροδότησε 
8 εκατομμύρια δραχμές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο Γεώργιος Ριζάρης 
1.051.000 δραχμές για τον ομώνυμο εκκλησιαστικό ταμείο. Ο Ευάγγελος 
Ζάππας κληροδότησε ένα ετήσιο εισόδημα 700 χιλιάδων χρυσών δραχμών 
για τη χρηματοδότηση του Ζαππείου Μεγάρου, ενώ προσέφερε το συνολικό 
ποσό για την οργάνωση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων (1896). 
Ο Γεώργιος Αβέρωφ προσέφερε ένα εκατομμύριο δραχμές στο Πολυτεχνείο 
Αθηνών, δύο εκατομμύρια δραχμές στη Σχολή Ευελπίδων, δύο εκατομμύρια 
δραχμές για την οικοδόμηση του Σταδίου όπου πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι 
σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες, 500 χιλιάδες δραχμές στο Ωδείο, 2.500.000 
δραχμές στη Σχολή Δοκίμων και 1.750.000 δραχμές στον ελληνικό κράτος μετά 
την πρώτη πτώχευση του 1893. Όσο ζούσε χορήγησε στο ελληνικό δημόσιο 31 
εκατομμύρια δραχμές.   

Βιβλιογραφία

Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος: Ιστορία της Ηπείρου από τις αρχές της 
Οθωμανοκρατίας ως τις μέρες μας. Θεσσαλονίκη 2003 

Βερνίκος, Νικόλαος-Δασκαλοπούλου, Σοφία: Στις απαρχές της Νεοελληνικής 
ιδεολογίας, το χρονικό της Δρόπολη. Αθήνα 1999.

Γκατσόπουλου, Σταύρου: Μοσχόπολις. Ιωάννινα 1979.
Εργολάβος,Σπύρος: Μνήμη Ζωσημαίας Σχολής Ιωαννίνων. Ιωάννινα 2000.



368

Εργολάβος, Σπύρος: Ηπειρώτες έμποροι ευεργέτες του ελληνικού έθνους και 
συντελεστές της προόδου της ανθρωπότητας. Β΄ έκδοση. Ιωάννινα 2011.

Καραμπελιάς, Γιώργος: 1204 η διαμόρφωση του νεώτερου Ελληνισμού. Γ’ έκδοση. 
Αθήνα 2007

Μάργαρη, Βασ. Κ: Συγγραφείς και Λογοτέχνες των Ιωαννίνων. Από το Δεσποτάτο 
της Ηπείρου ως τις μέρες μας (1206-1990). Οχτακόσια χρόνια παράδοση 
στον πολιτισμό. Γιάννενα 1991.

Μπάρκας, Παναγιώτης: Τα ταξίδια της Δωδώνης. Ήπειρος: η ταυτότητα και η 
οικουμενικότητα του Ελληνισμού. Αθήνα 2014.

Παράς, Βασιλείου: Το Δέλβινο της Βορείου Ηπείρου και οι γειτονικές του περιοχές. 
Αθήναι 1991 

Χατζοπούλου, Λίτσα: Ήπειρος Θεών, ανθρώπων και ηρώων. Αθήνα 2001.



369

Ανάμεσα στην δικαιοσύνη και στην πολιτική: 
η ελληνική διασπορά στην Βουλγαρία και στην 

Ρουμανία στα τέλη του 19ου αιώνα

Yura Konstantinova1

To παρόν κείμενο εστιάζεται στη στάση που κατέχουν τα εθνικά κράτη 
απέναντι στην ελληνική διασπορά στα Βαλκάνια μετά από την απελευθέρωσή 
τους από την οθωμανική κυριαρχία. Στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου 
αιώνα το ζήτημα για τα δικαιώματα των ελληνικών κοινοτήτων απασχόλησε 
επανειλημμένα τις σχέσεις της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας με την Ελλάδα. 
Η υπόθεση «Σαρόγλου» αποτέλεσε ένα μέρος αυτού του ζητήματος, με τις 
δικαστικές διαμάχες που διεξάγονταν μεταξύ του βουλγαρικού κράτους και 
της παραπάνω οικογένειας στην Ελλάδα. Για αυτόν τον λόγο θα προσπαθήσω 
να συγκρίνω την συγκεκριμένη δικαστική διαμάχη με μια άλλη παρόμοια 
υπόθεση, μεταξύ της Ελλάδας και της Ρουμανίας. Ελπίζω αυτή η σύγκριση να 
μας βοηθήσει για την καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης της περιοχής, από το 
οθωμανικό παρελθόν στο εθνικό παρόν της.

***
Πρώτα απ΄ όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αναπληρωτή καθηγητή κ. 

Δημήτρη Σταματόπουλο, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έστρεψε την προσοχή μου στην 
υπόθεση Σαρόγλου. Ας δούμε λοιπόν ποιός ήταν ο Ζαφείρης Σαρόγλου. Το όνομα 
του ήταν σχεδόν άγνωστο στην Βουλγαρία, αλλά μερικώς γνωστό στην Ελλάδα. Το 
συναίσθημα της αιώνιας λησμονιάς, ο κορεσμός και η απέχθεια που δημιουργούν οι 
αλλεπάλληλες συζητήσεις περί πλουτισμού, σε αντίθεση με την τελευταία βούληση 
ενός αξιοπρεπούς ανθρώπου, ήταν οι αιτίες που ο Μάρκο Μπαλαμπάνωφ έγραψε 
το 1893 το βιβλίο του «Η διαθήκη του Σαρόγλου στα Αθηναϊκά δικαστήρια». Μέχρι 
σήμερα, αυτό το βιβλίο αποτελεί σχεδόν την μοναδική πηγή για την ζωή, την δράση, 
τις αγωνίες, τον θάνατο και την διαθήκη του Ζαφείρη Σαρόγλου. Γεννήθηκε στην 
πόλη Ρούσε, κοντά στον Δούναβη, και κατά την διάρκεια του Ρώσο-Τουρκικού 
πολέμου (1806-1812), η οικογένειά του κατέφυγε στην Ρωσία. Στη Μόσχα οι γονείς 
του, όπως όλοι οι συγγενείς του ασχολήθηκαν με το εμπόριο. Εκεί ο ίδιος ο Ζαφείρης 
1 Assoc. Prof. Dr Yura Konstantinova, Institute of Balkan Studies, Bulgarian Academy of Sciences. 
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Σαρόγλου εργαζόταν ως τραπεζικός και οικονομικός σύμβουλος του τσάρου της 
Ρωσίας Νικόλαου Α΄ (1825-1855), ο οποίος και του είχε παραχωρήσει το μονοπώλιο 
για το εμπόριο χαβιαριού και σιταριού σε όλη την Ευρώπη.

Ωστόσο, η οικονομική ευημερία, καθώς και το φιλανθρωπικό έργο του Ζαφείρη 
Σαρόγλου οφείλονται στον θείο του, Άγγελο Χατζίογλου (1786–1856). Ο Χατζίογλου 
γεννήθηκε επίσης στη Ρούσε, εγκαταστάθηκε στην Ρωσία και έγινε πλούσιος έμπορος 
στην Μόσχα. Πριν από τον Κριμαϊκό πόλεμο, βοηθούσε οικονομικά στην συντήρηση 
των σχολείων στην Ρούσε και όπως προκύπτει από την διαθήκη του, άφησε στην 
γενέτειρα πόλη του 20.000 ρούβλια για το βουλγαρικό σχολείο και 3.000 ρούβλια 
για την επισκευή και εικονογράφηση των εκκλησιών της πόλης. Σ’ αυτή την περίοδο 
δώρισε χρήματα και για την σύνταξη και έκδοση των σχολικών βιβλίων για διάφορα 
βουλγαρικά σχολεία. Τέλος, είχε αφήσει 25. 000 ρούβλια στον ανιψιό του, Ζαφείρη 
Σαρόγλου, ο όποιος ήταν και εκτελεστής της διαθήκης του. 

Ο Ζαφείρης Σαρόγλου μετακόμισε στην Αθήνα, λόγω προβλημάτων που 
είχε με την υγεία του και το 1880 για πρώτη φορά επιστρέφει στην Ρούσε, όπου 
γνωρίζεται με τον μητροπολίτη Δοροστόλου και Τζερβενού Γρηγόριο (1872-
1898). Από τότε, άρχισε και ο ίδιος να προσφέρει χρήματα για φιλανθρωπικούς 
σκοπούς στην πόλη, όπως 40.000 λέβα για την εκκλησία και 2.000 λέβα για 
την εκπαίδευση των φτωχών παιδιών2. Με την μεσολάβηση του μητροπολίτη, 
ο Ζαφείρης Σαρόγλου αρχίζει να αλληλογραφεί με τον γνωστό Βούλγαρο 
οικονομολόγο και πολιτικό Ιβάν Γκέσωφ με σκοπό την οργάνωση της Εθνικής 
Τράπεζας της Βουλγαρίας, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον να αγοράσει μετοχές 
της. Όταν αργότερα συναντήθηκαν στην Αθήνα το 1884, ο Σαρόγλου είχε 
εκφράσει την σκέψη του στον Γκέσωφ να διαθέσει χρήματα για την ίδρυση 
Γεωργικής Τράπεζας στην Βουλγαρία και γενικότερα να κληροδοτήσει την 
περιουσία του στο βουλγαρικό λαό3. 

Και πραγματικά τον Μάϊο 1885, ο Ζαφείρης Σαρόγλου στέλνει στον 
μητροπολίτη Γρηγόριο αντίγραφο της πρόσφατης διαθήκης του, όπου σύμφωνα 
μ’ αυτή αφήνει το 1/3 της περιουσίας του στην οικογένειά του και τα 2/3 ή 
περίπου 2,5 εκατομμύρια φράγκα στο βουλγαρικό λαό για υποτροφίες, ίδρυση 
ιερατικής σχολής στην Ρούσε, Γεωργικής Τράπεζας, νοσοκομείων, οικοτροφείων 
και τεχνικών σχολείων. Στο κείμενο της διαθήκης του, ο Ζαφείρης Σαρόγλου 
εξηγεί ότι είχε υποσχεθεί στον θείο του Άγγελο Χατζιόγλου να δωρίσει τα 
χρήματά του για φιλανθρωπικούς σκοπούς στην Βουλγαρία και επισημαίνει ότι 
είναι αποτέλεσμα προσωπικού μόχθου και θέλει να τα αφήσει στο βουλγαρικό 
λαό, γιατί αγαπάει την πατρίδα των γονιών του. Ο μητροπολίτης Γρηγόριος, 
ο Ιβάν Γκέσωφ (τότε διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας) και ο Πρίγκιπας 
της Βουλγαρίας (χωρίς να τον επονομάζει), ορίσθηκαν από τον Σαρόγλου 
διαχειριστές της διαθήκης του4. 

2 БИА на НБКМ, фонд 272, а.е. 4504, л. 8.
3 БИА на НБКМ, фонд 272, а.е. 4504, л. 4.
4 Балабанов 1893, 55-73.
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Μετά τον θάνατο του Ζαφείρη Σαρόγλου στις 11 Μαρτίου 1887, η διαθήκη 
που ανοίχτηκε στην Αθήνα παρουσίαζε ως μοναδικούς κληρονόμους της περιουσίας 
του την γυναίκα και τα παιδιά του, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στην 
Βουλγαρία. Ο δικηγόρος Μιλτιάδης Ράλλης, o όποιος διορίστηκε, σύμφωνα με την 
παραπάνω διαθήκη εκτελεστής της, στράφηκε προς τον μητροπολίτη Γρηγόριο, 
εκτιμώντας ότι είναι πολύ πιθανό η διαθήκη να είναι πλαστή5. Το βουλγαρικό κράτος 
κατέσχεσε τους λογαριασμούς του Σαρόγλου και στράφηκε δικαστικά εναντίον του 
συμβολαιογράφου Ιωάννη Πέππα, της συζύγου του νεκρού Άννας και του υπηρέτη 
του σπιτιού του για πλαστογράφηση της διαθήκης. Ο δικηγόρος της βουλγαρικής 
πλευράς Δημήτριος Ράλλης (1844-1921), ήταν απόγονος της μεγάλης και γνωστής 
οικογένειας Ράλλη, ο όποιος αργότερα διετέλεσε πέντε φορές πρωθυπουργός της 
Ελλάδας. Λίγο μετά, ως βοηθός του διορίστηκε ο Μάρκο Μπαλαμπάνωφ (1837-
1921), απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και της Νομικής Σχολής του 
Παρισίου6. Ο δικηγόρος της γυναίκας του Σαρόγλου ήταν ο Αθανάσιος Ευταξίας 
(1849-1931), μετέπειτα πρωθυπουργός της Ελλάδας7.

Τα βασικά βουλγαρικά επιχειρήματα ήταν πως ο χαρακτήρας της γραφής 
σ’ αυτή τη διαθήκη ήταν διαφορετικός από τον χαρακτήρα των δυο παλαιότερων 
διαθηκών και των επιστολών του Σαρόγλου, και πως ο φάκελος, στον οποίο 
ήταν μέσα η διαθήκη υπήρξε «παραβιασμένος»8. Ο Δ. Ράλλης επισήμανε 
επίσης πως στην διαθήκη που παρουσιάστηκε, ένα μέρος της περιουσίας του 
αποθανόντος μένει στην κόρη του Μαρία, η οποία όμως πέθανε εννέα μήνες πριν 
την ημερομηνία υπογραφής της διαθήκης. Το Εφετείο της Αθήνας ανάθεσε την 
γνωμοδότηση της διαθήκης σε τρεις καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
που δήλωσαν επίσημα πως η διαθήκη είναι αληθινή. Από την πλευρά του το 
δικαστήριο αναγνώρισε πως υπήρχαν δύο διαθήκες, αλλά αποδέχθηκε τελικά 
πως η διαθήκη που παρουσίασε η οικογένεια του αποθανόντος ήταν αληθινή, 
οπότε η διαθήκη που παρουσίασε η βουλγαρική πλευρά ήταν άκυρη9.

Κάποιες εφέσεις που έκανε η βουλγαρική πλευρά δεν είχαν αποτέλεσμα και 
τελικά η κληρονομιά του Ζαφειρίου Σαρόγλου έμεινε στην οικογένεια του. Στις αρχές 
του 20ου αιώνα ο γιος του, Πέτρος Σαρόγλου (1865-1920), έγινε ένθερμος συμπαραστάτης 
του Μακεδονικού Αγώνα, στον οποίο και συνέβαλε χρηματοδοτώντας γενναία 
το Μακεδονικό κομιτάτο στην Αθήνα. Με τη διαθήκη του, εκτός από ορισμένα 
κληροδοτήματα προς συγγενείς, φίλους κτλ, καθιστά κληρονόμο του την τότε «Γενική 
Λέσχη Αξιωματικών Ξηράς και Θαλάσσης». Με δικά του χρήματα κτίστηκε το κτίριο 
της Λέσχης Αξιωματικών, το επιβλητικό Σαρόγλειον Μέγαρον.

Δύο μήνες πριν το Εφετείο Αθηνών καταλήξει στην απόφασή του, τον 
Αύγουστο του 1888, η βουλγαρική πλευρά αποφασίζει να δωρίσει στην ελληνική 
κυβέρνηση 94 μετοχές από την κληρονομιά «Σαρόγλου», σε περίπτωση βέβαια 
5 БИА на НБКМ, фонд 272, а.е. 4504, л. 12.
6 Данова, 58-71.
7 Καράβας 2010, 36-72.
8 БИА на НБКМ, фонд 272, а.е. 4504, л. 18.
9 Балабанов 1893, 205-245.
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που το αποτέλεσμα της δίκης θα ήταν θετικό γι΄ αυτή10. Γίνεται λόγος για 400.000 
φράγκα, τα οποία ο Υπουργός Εξωτερικών Γκεώργι Στράνσκι προτείνει στον 
Έλληνα απεσταλμένο Κλέωνα Ραγκαβή για την ίδρυση του Μεγάρου δικαιοσύνης 
ή άλλων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Εκτός από αυτό το ποσό, ο 
Γκεώργι Στράνσκι προσπαθεί να εκβιάσει την ελληνική πλευρά με την δήλωσή του 
πως «από την συμπεριφορά της Ελλάδας στην υπόθεση Σαρόγλου θα εξαρτάται 
η μελλοντική πολιτική της βουλγαρικής κυβέρνησης σχετικά με τα ελληνικά 
συμφέροντα στην Βουλγαρία». Αυτές οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της 
Βουλγαρίας, είναι αποτέλεσμα επιρροής του δικηγόρου της βουλγαρικής πλευράς 
Δημητρίου Ράλλη, ο οποίος έκρινε ότι η Βουλγαρία θα χάσει την δίκη, εξαιτίας 
της πίεσης που ασκούσαν στο δικαστήριο η ελληνική κυβέρνηση και ο περιοδικός 
τύπος, με αποτέλεσμα να μην εξετάζεται σοβαρά η υπόθεση. Η κυβέρνηση του 
Χαριλάου Τρικούπη απέρριψε την βουλγαρική πρόταση με το επιχείρημα πως δεν 
μπορεί να επηρεάζεται το έργο του δικαστηρίου και δεν θα επιτρέψει τα ελληνικά 
συμφέροντα στην Βουλγαρία να εκτεθούν στο κίνδυνο11.

Από την πλευρά της η Βουλγαρία, θεωρεί πως υπάρχει πολιτική 
παρέμβαση στην υπόθεση και πως οι δικαστικές αποφάσεις υπαγορεύθηκαν 
από εθνικό μίσος εναντίον των Βουλγάρων12. Μόνο ο Μάρκο Μπαλαμπάνωφ, 
που παρακολουθούσε προσωπικά την δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης στην 
Αθήνα, επέμενε ότι το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού τύπου υποστήριζε 
την βουλγαρική πλευρά, γιατί η αθηναϊκή κοινωνία γνώριζε ότι οι δυο σύζυγοι 
Σαρόγλου δεν ζούσαν μαζί και πιθανότατα η Άννα να είχε δηλητηριάσει τον 
άνδρα της13. Την ίδια άποψη είχε και ο μητροπολίτης Γρηγόριος, γιατί ο Ζαφείρης 
Σαρόγλου τον είχε παρακαλέσει πολλές φορές να φυλάει με μυστικότητα την 
διαθήκη του, γιατί φοβόταν για την ζωή του14.

Τελικά, όπως συμπεραίνει ο Μπαλαμπάνωφ, η ελληνική κυβέρνηση και ο 
ελληνικός λαός δεν επωφελήθηκαν καθόλου από αυτή την δικαστική διαμάχη. 
Κατά την γνώμη του οι υπεύθυνοι για την παραβίαση της τελευταίας βούλησης 
του Ζαφείρη Σαρόγλου ήταν οι δικαστικοί κύκλοι της Αθήνας15. Το ερώτημα 
στο οποίο κατέληξε ο Μπαλαμπάνωφ είχε να κάνει με το αν το συγκεκριμένο 
δικαστήριο είχε την δικαιοδοσία να εκδικάζει τέτοιες υποθέσεις. Στην περίπτωση 
του Ζαφείρη Σαρόγλου το βουλγαρικό κράτος δεν αμφισβήτησε το δικαίωμα 
του δικαστηρίου στην Αθήνα να εξετάσει την υπόθεση. Παρόλο που όλοι στην 
Βουλγαρία επέμεναν στην βουλγαρική καταγωγή του Ζαφείρη Σαρόγλου και 
στην αγάπη του για την πόλη Ρούσε, κανείς δεν αμφισβήτησε ότι ήταν Έλληνας 
υπήκοος, γεγονός το οποίο έστειλε την υπόθεση στα ελληνικά δικαστήρια. 

10 БИА на НБКМ, фонд 272, а.е. 4504, л. 71.
11 Αρχείο Στ. Δραγούμη, φάκελος 8.4, 318, 322.
12 Αρχείο Στ. Δραγούμη, φάκελος 8.4, 320.
13 Η Επιθεώρησις, 22.4.1889.
14 БИА на НБКМ, фонд 272, а.е. 4504, л. 34.
15 Балабанов 1893, 104-105, 253, 256.
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Ακριβώς το αντίθετο συνέβη με την υπόθεση του γιατρού Στέφανου 
Σάρου, ο οποίος πέθανε το 1887 στο Βουκουρέστι, αφήνοντας την περιουσία του 
στο ελληνικό κράτος. Το ρουμανικό δικαστήριο του Βουκουρεστίου, έσπευσε 
να διορίσει διαχειριστή της περιουσίας του, αλλά το Υπουργείο Εξωτερικών 
της Ελλάδας με διπλωματική νότα, χαρακτήρισε αυτή την απόφαση άκυρη και 
ανυπόστατη, γιατί ο Σάρος ήταν έλληνας υπήκοος16. Ο Υπουργός Εξωτερικών 
της Ρουμανίας Μιχαήλ Φερεκύδης ζήτησε περισσότερες διευκρινήσεις για την 
υπόθεση, γιατί κατά τη γνώμη του ο Σάρος ήταν Οθωμανός πολίτης17. Είναι πιθανό 
η στάση του να οφείλεται στο γεγονός ότι ο Σάρος είχε ζητήσει τη ρουμανική 
ιθαγένεια, αν και δεν την πήρε ποτέ18. Μπορεί όμως αυτή η στάση να οφείλεται 
και στην προσωπικότητα του Μιχαήλ Φερεκύδη, που ήταν επηρεασμένος από την 
προπαγάνδα στο Κουτσοβλαχικό Ζήτημα19. Είναι γνωστό πως το δεύτερο μισό 
του 19ου αιώνα στην Ρουμανία το θέμα της υπηκοότητας των Ελλήνων συνδέεται 
πλέον και με το αλυτρωτισμό των Ρουμάνων στην Ευρωπαϊκή Τουρκία20.

Από την δική του πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος 
Στέφανος Δραγούμης θεώρησε επιθετική τη στάση της Ρουμανίας και έδωσε 
εντολή στον Πρεσβευτή Μιχαήλ Δουρούτη να εγκαταλείψει το Βουκουρέστι. 
Ο κίνδυνος διακοπής των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών ήταν ορατός 
με την αναχώρηση του Πρεσβευτή Μ. Δουρούτη στις 27 Οκτωβρίου 188721. Η 
σκληρή γλώσσα που χρησιμοποίησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών όμως 
δεν οφειλόταν μόνο στην υπηκοότητα του Στέφανου Σάρου22. Το διπλωματικό 
επεισόδιο προέκυψε από το ερώτημα ποιο δικαστήριο ήταν αρμόδιο να εκδικάσει 
τις υποθέσεις σε σχέση με την περιουσία της ελληνικής διασποράς στην Ρουμανία. 
Η ρουμανική πλευρά επέμενε το ρουμανικό δικαστήριο να αποφασίσει την 
υπόθεση Σάρου, η ελληνική πλευρά θεώρησε, βέβαια, το ρουμανικό δικαστήριο 
αναρμόδιο, γιατί έκρινε ότι ο Σάρος ήταν Έλληνας υπήκοος23. 

Το θέμα με την υπηκοότητα των Ελλήνων στην Ρουμανία έγινε ιδιαίτερα 
θερμό μετά τη λήξη της εμπορικής σύμβασης (1886) μεταξύ της Ελλάδας και 
της Ρουμανίας, γιατί η ρουμανική κυβέρνηση δεν ήταν διατιθεμένη να προβεί 
στην ανανέωσή της κυρίως λόγω των υποθέσεων που αφορούσαν ακριβώς 
κληρονομιές και κληροδοτήματα24. Στην ουσία, το πρόβλημα επικεντρωνόταν 
16 ЦДА, фонд 1907 αταξινόμητο, γράμμα υπ’ αριθμ. 11923 από 21.10.1887 του Στ. Δραγούμη 

προς τους Έλληνες απεσταλμένους στο εξωτερικό.
17 Φλορέα 2008, 241-249.
18 Petrescu 2014, 123.
19 Φλώρος 2013, 233.
20 Petrescu 2014, 122.
21 Αρχείο Στ. Δραγούμη, φάκελος 14.1, 17, 22.
22 ЦДА, ф. 1907 αταξινόμητο, γράμμα υπ’ αριθμ. 11923 от 21.10.1887 του Στ. Δραγούμη προς 

τους Έλληνες απεσταλμένους στο εξωτερικό.
23 ЦДА, фонд 1907 αταξινόμητο, γράμμα υπ’ αριθμ. 12290 από 30.10.1887 του Στ. Δραγούμη 

προς τους Έλληνες απεσταλμένους στο εξωτερικό.
24 Περισσότερες πληροφορίες και το θέμα της υπηκοότητας Ελλήνων στην Ρουμανία και άλλα 

σχετικά θέματα δες στο Petrescu 2014, 95-128.
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στο δικαίωμα των ελληνικών διπλωματικών εκπροσώπων να χειρίζονται τα 
περιουσιακά ζητήματα των Ελλήνων στην Ρουμανία25. Όπως χαρακτηριστικά 
έγραψε ο Μ. Δουρούτης «Δεν γίνεται λόγος για τα μικρά αμπέλια του Σάρου, 
αλλά για μελλοντικά μεγάλα συμφέροντα»26. Και πραγματικά, η υπόθεση 
Σάρου έληξε επιτέλους υπέρ της Ελλάδας και ο Πρεσβευτής Μιχαήλ Δουρούτης 
επέστρεψε στη Ρουμανία τον Ιανουάριο 1888. Ωστόσο, μόλις πέντε χρόνια 
αργότερα, το 1892, η περίφημη υπόθεση «Ζάππα» θα γινόταν αφορμή για την 
διακοπή των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ρουμανίας27. 

Εδώ πρέπει να επισημανθεί πως η ελληνική διασπορά στην Ρουμανία ήταν 
πιο μεγάλη και εύπορη απ’ όσο στην Βουλγαρία. Στα τέλη του 19ου και αρχές του 
20ου αιώνα, οι Έλληνες υπήκοοι στην Ρουμανία υπολογίζονται στα 20.057 άτομα28, 
γεγονός που δίνει αφορμή σε κάποιους ερευνητές να υπολογίζουν το συνολικό αριθμό 
των Ελλήνων στη Ρουμανία σε 100.000 περίπου ανθρώπους29. Οι περισσότεροι 
ήταν έμποροι, τραπεζίτες, πλοιοκτήτες, βιομήχανοι, ενοικιαστές και ιδιοκτήτες 
αγροκτημάτων, ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάλληλοι κτλ. Από τη δεκαετία του 1880, 
ταυτόχρονα με την οικονομική ανάπτυξη έγινε και διαφοροποίηση στην οικονομική 
τους παρουσία. Τότε μερικοί πετυχημένοι έμποροι επένδυσαν στην ποταμοπλοΐα, 
βιομηχανία, ενοικίαση αγροκτημάτων και σε τραπεζικές εργασίες30. 

Από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες υπήκοοι στην Βουλγαρία στην περίοδο 
1888-1910 ήταν ανάμεσα σε 3.985 και 7.544 ανθρώπους31 και το σύνολό τους 
κάλυπτε λιγότερο από το 2 % του πληθυσμού της χώρας32. Όπως και στη 
Ρουμανία έτσι και στη Βουλγαρία, οι Έλληνες ζούσαν σε αστικές κοινότητες, 
ασκούσαν ελεύθερα επαγγέλματα, ήταν επιχειρηματίες, έμποροι, που με την 
συνθήκη του Βερολίνου (1878) διατήρησαν τα οικονομικά προνόμια που είχαν 
στην χώρα. Όμως οι οικονομικές τους δυνατότητες ήταν περιορισμένες σε 
σχέση με το οικονομικό πλούτο των Ελλήνων στην Ρουμανία και αυτό βέβαια 
προκαθόρισε την διαφορετική συμπεριφορά των ελληνικών κυβερνήσεων προς 
τους ομογενείς τους στις δύο βαλκανικές χώρες. Οι υποθέσεις που προέκυπταν 
για την υπηκοότητα και την περιουσία των Ελλήνων στην Βουλγαρία έδιναν 
πολλές φορές αφορμή για διπλωματική αλληλογραφία, αλλά τέτοια ζητήματα 
πάντα λύνονταν με συμβιβαστικό τρόπο. Είναι γεγονός πως η θέση της ελληνικής 
διασποράς στην Βουλγαρία δεν ήταν προτεραιότητα των πολιτικών ούτε στην 
25 Velichi 1969, 521.
26 ЦДА, ф. 1907 αταξινόμητο, γράμμα υπ’ αριθμ. 1262 от 06/18.10.1887 του Μ. Δουρούτη προς το 

Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα.
27 Περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση «Ζάππα» δες για παράδειγμα στο: Velichi 1969, 

522-527· Барболов 1992, 214-216· Konstantinova 2007, 48-50· Petrescu 2014, 114, 122-123, 
245-247.

28 Περισσότερες πληροφορίες για τον αριθμό των Ελλήνων υπηκόων στην Ρουμανία το δεύτερο 
μισό του 19ου αιώνα δες στο Petrescu 2014, 98-99, 231-237.

29 Φλώρος 2013, 294.
30 Φλώρος 2013, 367-369.
31 Παπαγιωτοπούλου 2013, 42.
32 Οι έλληνες της Βουλγαρίας, 63, 234-250.
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Ελλάδα, ούτε στην Βουλγαρία, ούτε ακόμα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην 
Κωνσταντινούπολη33. Χαρακτηριστική είναι η άποψη του Έλληνα προξένου 
στην Φιλιππούπολη Αθανάσιου Ματάλα, που δήλωσε ανοιχτά την γνώμη του 
υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να χρησιμοποιήσει τους Έλληνες στην 
Ανατολική Ρωμυλία ως αποζημίωση για αμοιβαία άρνηση των Ελλήνων από την 
Ανατολική Ρωμυλία και των Βουλγάρων από την Μακεδονία34.

***
Από τις παραπάνω περιπτώσεις προκύπτει πως στις περιουσιακές υποθέσεις 

της ελληνικής διασποράς στα Βαλκάνια τα οικογενειακά, τα οικονομικά και 
τα πολιτικά συμφέροντα συχνά περιπλέκονται. Στην υπόθεση Σαρόγλου τα 
οικογενειακά και οικονομικά συμφέροντα υπερισχύουν. Η χήρα και τα παιδιά του 
αποθανόντος εκμεταλλεύθηκαν τα πατριωτικά συναισθήματα των Ελλήνων, για 
να δικαιολογήσουν την πλάνη με την διαθήκη. Οι Βούλγαροι πολιτικοί δεν ήθελαν 
την συγκεκριμένη στιγμή να διαταράξουν τις πολιτικές σχέσεις με την Ελλάδα 
εξαιτίας του σχεδόν μικρού πολιτικού και οικονομικού συμφέροντος της υπόθεσης 
και δεν δημιούργησαν διπλωματικό ζήτημα. Ο δικηγόρος της βουλγαρικής 
πλευράς, Δημήτριος Ράλλης, υπερτόνισε την ανθρώπινη πλευρά του ζητήματος. 
Στο λόγο του ενώπιον του αθηναϊκού δικαστηρίου υπενθύμισε πως πολλοί από 
τους μεγάλους ευεργέτες των Ελλήνων απέκτησαν το πλούτο τους στο εξωτερικό 
και το κληροδότησαν στην πατρίδα τους. Αλλά, παρόλο που έζησαν και πέθαναν 
στα «ημιβάρβαρα κράτη», όπως είπε, δεν υπήρξε ούτε μια περίπτωση τέτοιας 
αναιδούς βεβήλωσης της τελευταίας βούλησης του ανθρώπου35. 

Αρκετά διαφορετική είναι η περίπτωση με την κληρονομιά του γιατρού 
Σάρου, η οποία είναι καθαρά πολιτική, γιατί στο βάθος της υπάρχουν μεγάλα 
οικονομικά συμφέροντα των πλούσιων εκπροσώπων της ελληνικής διασποράς στην 
Ρουμανία. Η υπόθεση «Σάρου» άνοιξε τον δρόμο για σοβαρότερες και μεγαλύτερες 
υποθέσεις, με οικονομικές, πολιτικές και διπλωματικές προεκτάσεις. Όμως πίσω 
από τις δικαστικές υποθέσεις σχετικά με τα περιουσιακά ζητήματα των πλούσιων 
Ελλήνων εμπόρων, πίσω από την διπλωματική αλληλογραφία και τα οικονομικά 
συμφέροντα διαφαίνεται ένα μεγάλο ζήτημα για το μελλοντικό πολιτικό χάρτη της 
Χερσονήσου του Αίμου. Η τελευταία βούληση των ανθρώπων, η ταυτότητά τους, 
τα συμφέροντα των κοινοτήτων και οι ανθρωπιστικές αξίες έμειναν πίσω από την 
ολοκληρωτική δύναμη της εθνικής ιδέας. Για να καταλάβουμε όμως την πολύχρωμη 
πραγματικότητα του χώρου μας το 19ου αιώνα πρέπει να ξεπεράσουμε τα πολιτικά 
και τα εθνικά στερεότυπα που μας επηρέασαν από τα σχολικά μας χρόνια και να 
προσπαθήσουμε να την δούμε με τα μάτια των ηρώων μας. Μήπως έτσι θα πρέπει 
να αναρωτιόμαστε για την πραγματική ταυτότητα του Ζαφείρη Σαρόγλου; Γιατί 
σύμφωνα με τις ρώσικες πηγές, με το ρωσικό στρατό το 1812 από την πόλη Ρούσε 
έφυγαν χριστιανοί Βούλγαροι, στην διαθήκη όμως του Άγγελου Χατζίογλου, ο 
33 Константинова 2008, 141, 152-154, 159-167.
34 Βακαλόπουλος 1990, σ. 200.
35 Балабанов 1893, 102.
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ανιψιός του ήταν εγγεγραμμένος ως Έλληνας από την Μολδαβία, αλλά ο Σαρόγλου 
ήθελε να βοηθήσει τα βουλγαρικά εκπαιδευτικά και εκκλησιαστικά ιδρύματα στην 
γενέτειρα του. Αλλά, αυτό αποτελεί θέμα για περαιτέρω έρευνα.
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Οι Έλληνες στη Ρουμανία 
Διαχείριση και εμπορία σιτηρών 

(Από το β΄ μισό του 19ου αιώνα έως  
το μεσοπόλεμο)

Μιχάλης Σάρρας*

Εισαγωγή
Η ανακοίνωση στοχεύει στη διερεύνηση και την ερμηνεία της σταδιακής 

παρακμής, των εύπορων ελληνικών κοινοτήτων της Ρουμανίας από τις αρχές 
του 20ου αιώνα και με μεγαλύτερη ένταση μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου 
πολέμου. Η βιβλιογραφία συχνά αποδίδει και όχι άδικα, το οικονομικό 
αυτό φαινόμενο, στο γύρισμα του 20ου αιώνα και κυρίως στο μεσοπόλεμο, 
στη διαδικασία συγκρότησης του ρουμανικού εθνικού κράτους1 και στον 
παρεπόμενο εκρουμανισμό των ανώτατων κοινωνικών στρωμάτων και 
ευρύτερα των μειονοτήτων.2 Συμπληρωματικά με την παραπάνω ερμηνεία 
θα υποστηρίξουμε, προσεγγίζοντας το ζήτημα από τη σκοπιά της ρουμανικής 
κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας, ότι οι λόγοι της απώλειας οικονομικής 
ισχύος των ελληνικών κοινοτήτων της Ρουμανίας είχαν να κάνουν με τις 
δομές της ρουμανικής οικονομίας και συνακόλουθα με τις οικονομικές και 
επιχειρηματικές δραστηριότητας των Ελλήνων. Με άλλα λόγια, θα δείξουμε τις 
σοβαρές, δομικού χαρακτήρα, οικονομικές αιτίες που επηρέασαν την ιστορική 
εξέλιξη των ελληνικών κοινοτήτων.

Το διάστημα που εξετάζουμε, από το β΄ μισό του 19ου αιώνα έως το 
μεσοπόλεμο, είναι εξαιρετικά σημαντικό για την οικονομική ιστορία της 
Ρουμανίας, όπως και όλης της Ευρώπης – ιδιαίτερα της Ανατολικής – εξαιτίας 
της εκτόξευσης του διεθνούς εμπορίου, της ασύμμετρης εκβιομηχάνισης 
1

* Διδάκτορας Σύγχρονης Βαλκανικής και Κοινωνικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με 
θέμα: Ο Αγροτισμός ως πολιτική τάση στα Βαλκάνια του Μεσοπολέμου. Διαμόρφωση δομών 
και κοινωνική εξέλιξη στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2014. Email: michsarras@hotmail.com , 
https://uoi.academia.edu/MichalisSarras.  

1 Μιχαηλίδης 2007,35.
2 Άξια αναφοράς για το ζήτημα, είναι η έρευνα του Σοφιανόπουλου, που ταξίδεψε το μεσοπόλεμο 

στα Βαλκάνια και τη Ρουμανία, βλ. Σοφιανόπουλος, 1927,62-67.
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στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και τέλος και ίσως πιο σημαντικό, των προσπαθειών 
ριζοσπαστικής επίλυσης του αγροτικού ζητήματος. Ειδικότερα η Ρουμανία σε 
όλο αυτό το διάστημα επηρεάστηκε καθοριστικά τόσο από τις διακυμάνσεις του, 
σταδιακώς διευρυνόμενου, εξαγωγικού της εμπορίου (κυρίως εμπόριο σιτηρών 
και αγροτικών πρώτων υλών) όσο και από τις προσπάθειες εκβιομηχάνισης της 
οικονομίας της και κυρίως από το τεράστιο βάρος που είχε για την οικονομία 
της, ο αγροτικός τομέας (γαιοκτήμονες/αγρότες σε κατάσταση δουλοπάροικου).

Οι Έλληνες της Ρουμανίας που ανέλαβαν επιχειρηματικές δραστηριότητες 
ασχολήθηκαν επιτυχημένα με το εμπόριο σιτηρών και κυρίως με τη μεταφορά 
του μέσω του ποταμού Δούναβη στις διεθνείς αγορές (εφοπλισμός), την 
ενοικίαση ή κατοχή των τεράστιων ρουμανικών αγροκτημάτων καθώς και με τη 
μεταποίηση των σιτηρών, δηλαδή με την αλευροβιομηχανία. Θα υποστηρίξουμε 
ότι η σταδιακή οικονομική παρακμή των ελληνικών κοινοτήτων, κυρίως μετά το 
1914, συνδέεται και επιταχύνεται εξαιτίας της σημαντικής θέσης που κατείχαν 
οι Έλληνες επιχειρηματίες στην παραγωγή, το εμπόριο, και τη μεταποίηση των 
ρουμανικών σιτηρών και ευρύτερα των αγροτικών πρώτων υλών.

Το ιστορικό πλαίσιο
Όπως είναι γνωστό, πολλοί Έλληνες κατείχαν μεγάλες εκτάσεις γης στις 

Παραδουνάβιες Ηγεμονίες ήδη από τον 17ο και 18ο αιώνα,3 κατά τη λεγόμενη 
Φαναριώτικη περίοδο (1711/1715-1821), για να περιοριστούμε στη νεότερη 
εποχή. Μέσα στο 19ο αιώνα και ιδίως στο β΄ μισό του, την περίοδο που κυρίως 
εξετάζουμε, τα πράγματα επανατοποθετούνται σε νέες βάσεις, εξαιτίας των 
τεράστιων οικονομικών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη και 
επηρεάζουν ολόκληρη την Ήπειρο. Η βιομηχανική και τεχνολογική Επανάσταση 
της Δυτικής Ευρώπης έως το 1850 καθώς και η συνακόλουθη ραγδαία 
αστικοποίηση λειτουργεί επιταχυντικά για την εκτόξευση του διεθνούς εμπορίου. 
Στην Ευρωπαϊκή Τουρκία η μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Αυτοκρατορίας και 
η σταδιακή φιλελευθεροποίηση του εμπορίου αυξάνει τις εμπορικές ανταλλαγές 
της Nότιας και Aνατολικής Ευρώπης με τον υπόλοιπο κόσμο και ιδίως με τις 
πρόσφατα εκβιομηχανισμένες χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης.

Μέσα σε αυτό πλαίσιο η Ρουμανία, που πάντα ήταν σιτοπαραγωγός 
περιοχή, πολλαπλασιάζει μέσα στο 19ο αιώνα τις εξαγωγές σε σιτηρά και 
αγροτικές πρώτες ύλες, κυρίως προς τη Δυτική Ευρώπη. Χαρακτηριστικά 
αναφέρεται ότι μεταξύ 1837-1847 η εξαγωγή σιτηρών σχεδόν δεκαπλασιάζεται, 
από το κύριο λιμάνι εξαγωγής, τη Βραΐλα,4 ενώ στην τριακονταετία 1829-1859 η 
καλλιέργεια δημητριακών διπλασιάζεται σε έκταση.5 Έτσι και στις αρχές του 20ου 
αιώνα, όχι τυχαία, η Ρουμανία, γίνεται μια από τις πιο σημαντικές παραγωγές 
χώρες δημητριακών και σιτηρών στον κόσμο. Συγκεκριμένα κατέχει το 8,3% 
των παγκόσμιων εξαγωγών σίτου, όντας η τέταρτη μεγαλύτερη εξαγωγική 
3 Βλ. Σταυριανός, 2007 [1958],652-669.
4 Φωκάς, 1975, 53.
5 Σταυριανός, 2007,660.
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οικονομία σιτηρών, πάνω από χώρες όπως η Ινδία, οι Η.Π.Α., η Αυστραλία και η 
Ουγγαρία.6 Η ιδιαίτερη σημασία της στο ευρωπαϊκό εμπόριο σιτηρών είναι τόσο 
μεγάλη, που σχολιάζεται σε διάφορες προξενικές εκθέσεις της εποχής.7

Όμως, παρά την ευνοϊκή συγκυρία του 19ου αιώνα, δηλαδή της ανόδου 
των τιμών των σιτηρών και των δημητριακών, μέχρι το 1873 οπότε αρχίζουν να 
πέφτουν, η Ρουμανία δεν κατάφερε να εκβιομηχανιστεί και παρέμενε ένα αγροτικό 
κράτος με απαρχαιωμένες δομές στην ύπαιθρο. Έτσι παρά το γεγονός ότι είναι 
σημαντική εξαγωγός χώρα σιτηρών, δεν εξάγει ανάλογες ποσότητες αλευριού, 
μόλις το 2,9% των παγκόσμιων εξαγωγών,8 (αρχές 20ου αιώνα), δεν φτάνει 
δηλαδή σε ένα σημαντικό σημείο βιομηχανικής επεξεργασίας των αγροτικών 
πρώτων υλών. Επιπλέον παρά τις φιλοπρόοδες αγροτικές μεταρρυθμίσεις 
του ηγεμόνα Κούζα (1864), που όμως περιορίστηκαν στον αποχαρακτηρισμό 
των λεγόμενων «Αφιερωμένων Μοναστηριών»,9 η ύπαιθρος της Ρουμανίας 
παρέμενε υπό τον πλήρη οικονομικό και πολιτικό έλεγχο των γαιοκτημόνων, 
που με διάφορα μέσα προσπαθούσαν να αναστείλουν κάθε μεταρρυθμιστική 
προσπάθεια. Οι Ρουμάνοι αγρότες ζούσαν στην πλειοψηφία τους σε άθλιες 
συνθήκες, σε κατάσταση δουλοπάροικου και ίσως ήταν στη χειρότερη θέση από 
κάθε άλλο συνάδελφό τους στην Ανατολική Ευρώπη, της Ρωσίας εξαιρουμένης. 
Όχι τυχαία η Ρουμανία έως ακόμα τις αρχές του μεσοπολέμου, χαρακτηριζόταν 
ως «ένας απέραντος κάμπος ειλώτων και αγράμματων χωρικών».10

Με βάση τα παραπάνω βέβαια, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι το 
19ο αιώνα, η Ρουμανία εισέρχεται με δυναμικό τρόπο στον τότε παγκόσμιο 
καταμερισμό εργασίας, προμηθεύοντας τις διεθνείς αγορές κυρίως με σιτάρι και 
δημητριακά, αλλά ότι οι δομές της εγχώριας αγροτικής οικονομίας κάθε άλλο 
παρά εκσυγχρονισμένες είναι. Στις αρχές του 20ου αιώνα το 80% του πληθυσμού 
εξαρτιόταν από τη γεωργία, ενώ το ήμισυ της αρόσιμης γης ανήκε σε μια μικρή 
ομάδα γαιοκτημόνων, που διέθετε περίπου 5.000 ιδιοκτησίες.11 Αυτή η πανίσχυρη 
ομάδα των γαιοκτημόνων ή/ και ενοικιαστών γης (πολλοί από τους οποίους 
ήταν Έλληνες), απολάμβανε τα κύρια οφέλη από τη πρόσδεση της Ρουμανικής 
οικονομίας στην παγκόσμια αγορά. Ο αγροτικός κόσμος και κυρίως οι δομές της 
υπαίθρου δεν εκσυγχρονίστηκαν από την πρόσδεση της ρουμανικής αγροτικής 
οικονομίας στην παγκόσμια αγορά, ενώ κατά πολλούς –ακόμη χειρότερα – 
αυτή ακριβώς η πρόσδεση συνέβαλε στην επιδείνωση των όρων διαβίωσης της 
αγροτικής μάζας. «Το αγροτικό σύστημα της Ρουμανίας ήταν ένας συνδυασμός 
6 Berend, Ranki, 1974,151.
7 Ενδεικτικά: F.O., Roumania. Supplementary Report by Consul-General Green on the Trade and 

Commerce of Roumania for the Year 1878, Bucharest February 9, 1874, F.O., Lower Danube. 
Report by Consul Ward, Galatz 1872, F.O., Roumania. Report by Consul-General on the Financial 
Positions of Roumania, and other Matters connected with the present Condition of the Principalities, 
Bucharest, January 15, 1874. 

8 Berend, Ranki, 1974,151.
9 Για το ζήτημα βλ. Λειβίδου, 1893, passim.
10 Σοφιανόπουλος, 1927, 69.
11 Σταυριανός, 2007, 907,918.
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δουλοπαροικίας και καπιταλισμού. Οι γαιοκτήμονες και οι ενοικιαστές γαιών 
εξασφάλιζαν όλα τα πλεονεκτήματα και των δύο συστημάτων, ενώ, σύμφωνα με 
ένα σπουδαίο μελετητή, οι αγρότες επιβαρύνονταν με τις υποχρεώσεις και των δύο» 
ή μ’ άλλα λόγια, οι γαιοκτήμονες εξασφάλισαν για τον εαυτό τους τριαντάφυλλα 
χωρίς αγκάθια, ενώ τα αγκάθια και μόνον αυτά, έμειναν για τους αγρότες.12 Αυτή η 
κατάσταση δεν ήταν πολιτικά βιώσιμη. Τα εξεγερσιακά ξεσπάσματα των αγροτών 
κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και κυρίως η μεγάλη Αγροτική Επανάσταση του 
1907,13 θα καταδείξουν το αδιέξοδο με τον πιο σαφή τρόπο.

Οι οικονομικές δραστηριότητες των Ελλήνων στη Ρουμανία
Όπως αναφέραμε, η παρουσία των Ελλήνων στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες 

και ευρύτερα στα σημερινά ρουμανικά εδάφη έχει ιστορία πολλών αιώνων. Στη 
συγκυρία του 19ου αιώνα σημειώνουμε ότι μετά την Ελληνική Επανάσταση η 
οθωμανική κυβέρνηση άρχισε να διορίζει Ρουμάνους βογιάρους (γαιοκτήμονες) ως 
οσποδάρους (διοικητές) στη Μολδαβία και τη Βλαχία. Έτσι η ελληνική πολιτιστική 
επίδραση στις Ηγεμονίες άρχισε να μειώνεται. Παρόλα αυτά μέσα στις επόμενες 
δεκαετίες η οικονομική παρουσία του ελληνικού στοιχείου, που εκμεταλλεύθηκε 
τις παραπάνω ευνοϊκές διεθνείς συγκυρίες, θα αυξηθεί σημαντικά.

Οι Έλληνες εξακολουθούσαν σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα να είναι 
ακόμη ιδιοκτήτες ή/ και ενοικιαστές τεράστιων εκτάσεων και καλλιεργούσαν 
ως επί το πλείστον δημητριακά. Στα μέσα περίπου του 19ου αιώνα μέσα στους 
62 μεγάλους βογιάρους οι 13 είναι Έλληνες, ενώ ανάμεσα σε 417 βογιάρους με 
μικρότερες εκτάσεις γης, βρίσκονται 42 Έλληνες.14 Ενδεικτική του μεγέθους των 
περιουσιών που κατείχαν αρκετοί Έλληνες στη Ρουμανία είναι η έκταση που 
έλαβε η «υπόθεση Ζάππα» (Ευάγγελος Ζάππας 1800-1865)15 και η διαχείριση 
της τεράστιας περιουσίας του,16 που μόνο η έγγεια ιδιοκτησία της ήταν 
έκτασης 15.000 εκταρίων (150.000 στρέμματα)·17 Aλλά και ένας άλλος πολύ 
γνωστός Έλληνας ενοικιαστής γης, επιχειρηματίας και τραπεζίτης, ο Παναγής 
Χαροκόπος (1835-1911) ήταν ενοικιαστής εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων, 
στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα.18 Συχνά οι Έλληνες γαιοκτήμονες ή/ 
και ενοικιαστές μεγάλων εκτάσεων γης βρίσκονταν σε αντιπαράθεση με τους 
αγρότες, στο πλαίσιο των κοινωνικών συγκρούσεων για τη διευθέτηση του 
αγροτικού ζητήματος στη Ρουμανία. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση του Κ. 
Χρηστίδη (ενοικιαστή μεγάλων κτημάτων), του οποίου η πλούσια βιβλιοθήκη 
«εκάη υπό των ατίθασων και άγριων Ρωμούνων χωρικών», κατά την αγροτική 

12 Mitrany, 1930,80.
13 Για την Αγροτική Επανάσταση του 1907 βλ. Eidelberg, 1974.
14 Filitti, 2014, 113.
15 Ευθυμίου, 1865.
16 Στρέϊτ ,1894 και Φλορέα , 2007,251-276. Το ζήτημα της περιουσίας του Ζάππα πέρασε και στις 

εφημερίδες της εποχής, βλ. Εφ. Νεολόγος, «Περιουσία Ζάππα», 16 Ιουνίου 1892.
17 Φλορέα Γ, 2007, 254.
18 Γεωργιτσογιάννη, 2000, 51.
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εξέγερση του 1907,19 καθώς και μια μικρής έκτασης εξέγερση σε κτήμα του Π. 
Χαροκόπου.20

Παράλληλα με τους δεκάδες Έλληνες ιδιοκτήτες και ενοικιαστές 
γαιοκτημάτων, τα ονόματα των οποίων έχουν καταγραφεί σε πρόσφατες 
μελέτες,21 οι Έλληνες δραστηριοποιήθηκαν επιτυχημένα στο εμπόριο,22 ιδίως 
των ρουμανικών σιτηρών, μέσω του ποταμού Δούναβη.23 Τα στοιχεία που 
έχουμε στη διάθεση μας καταδεικνύουν ότι στο β΄ του 19ου αιώνα (και εξαιτίας 
του νέου καθεστώτος εις την ποταμοπλοΐαν του Δούναβη),24 το 60% περίπου 
της εξαγωγής σιτηρών γινόταν μέσω ελληνικών πλοίων.25 Η ελληνική σημαία 
υπερτερούσε τόσο πολύ σε σχέση με τις σημαίες άλλων χωρών ώστε «δεν 
θα εφαίνετο διόλου παράδοξον το ερώτημα αν ο κάτω Δούναβις έρρεεν επί 
ρουμανικού ή επί ελληνικού εδάφους».26 Μάλιστα σε επίσκεψή του στη Βραΐλα 
το 1913, ο Ελευθέριος Βενιζέλος εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από τον αριθμό 
«των υπό ελληνικήν σημαίαν σκαφών ώστε να ειπή ότι ούτε εις τον Πειραιά δεν 
είδε ποτέ τόσας ελληνικάς σημαίας».27 

Εκτός από την ενοικίαση ή κατοχή μεγάλων κτημάτων και το εμπόριο 
σιτηρών διά μέσου του Δούναβη (εφοπλισμός), πολλοί Έλληνες28 επένδυσαν 
στην αλευροβιομηχανία [π.χ μύλοι Λυκιαρδόπουλου-Βαλεριάνου στη Βραΐλα 
και Μελισσαράτου (εργοστάσιο μπισκότων και ζυμαρικών) στη Βραΐλα επίσης]29 
καθώς και σε άλλα εργοστάσια παραγωγής ζυμαρικών και μπισκότων. Μάλιστα η 
θέση των Ελλήνων αλευροβιομηχάνων ήταν σημαντική στο ρουμανικό εμπόριο 
αλευριού, τουλάχιστον στις αρχές του 20ου αιώνα, ενώ οι επενδύσεις που έγιναν 
ήταν σημαντικές.30 Στη μεταποίηση των σιτηρών και των υποπροϊόντων του 
φαίνεται να κατευθύνθηκε το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού κεφαλαίου 
που επενδύθηκε στη βιομηχανία, ενώ η συμμετοχή του στη ρουμανική 
πετρελαιοβιομηχανία (η Ρουμανία ήταν το 1935 μια από τις μεγαλύτερές 

19 Μπουρνόβα, 2001,77,55.
20 Γεωργιτσογιάννη, 2000, 55-8,61. Ευρύτερα για το ζήτημα βλ. Σταυριανός, 2007,656-661.
21 Βλ. Γάβρα, 2007.
22 Γαβρά, 2007, 243-5, 309-311, 392, 513-4, 671-676, 745-7.
23 Βλ. Sifneos, 2013, 283-306.
24 Περισσότερα βλ. Φωκάς, 1975,17-123.
25 Φωκάς, 1975, 53.
26 Φωκάς, 1975, 117. Η σημασία του ελληνικού εφοπλισμού τονίζεται και σε μια σειρά προξενικές 

αναφορές του Foreign O½ce, ενδεικτικά βλ. F.O., Roumania. Supplementary Report by Consul- 
General Green on the Trade and Commerce of Roumania for the Year 1878, Bucharest February 
9, 1874. Ευρύτερα για τους λιμένες του Δούναβη και την ελληνική ναυτική παρουσία στον 
Εύξεινο Πόντο βλ. Έκθεσις περί της εμπορικής και ναυτιλιακής κινήσεως εν Βουλγαρία, ιδία 
κατά το έτος 1910, Εν Αθήναις 1911· για την ελληνική επιχειρηματική παρουσία στη Ν. Ρωσία 
βλ. Σιφναίου, 53-96.

27 Φωκάς, 1975, 118.
28 Για καταγραφή των σπουδαιότερων αλευρόμυλων που ανήκαν σε Έλληνες βλ. Φωκάς, 1975, 

111-2, υποσημείωση 62-3.
29 Lupoaie, 2007, 309-10.
30 Kontogeorgis, 2013, 273-4.
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πετρελαιοπαραγωγές χώρες του κόσμου),31 δεν ήταν σημαντική καθώς εκεί 
το δυτικοευρωπαϊκό κεφάλαιο κυριαρχούσε.32 Τέλος, αξιοσημείωτη ήταν η 
παρουσία εύπορων Ελλήνων και στις τραπεζικές και πιστωτικές δραστηριότητες 
με πιο χαρακτηριστική ίσως περίπτωση, την οικογένεια Χρυσοβελώνη (Banca 
Chrissoveloni).33 Το τραπεζικό κατάστημα Χρυσοβελώνη θα παραμείνει ενεργό 
έως την εγκαθίδρυση του σοσιαλιστικού καθεστώτος.34

Από τα παραπάνω μπορούμε να σημειώσουμε τη μεγάλη και σημαντική 
παρουσία των Ελλήνων επιχειρηματιών σε όλη τη διάρκεια της παραγωγής, 
εμπορίας-εξαγωγής και μεταποίησης του σίτου και των δημητριακών. Πολλές 
μάλιστα ελληνικές επιχειρηματικές οικογένειες ήταν ταυτόχρονα γαιοκτήμονες 
και έμποροι-εφοπλιστές σίτου και αγροτικών προϊόντων, ενώ πολλοί εφοπλιστές 
μεταπήδησαν στην αλευροβιομηχανία, διατηρώντας παράλληλα και την παλιά 
τους δραστηριότητα.35 Έτσι από την παραγωγή σιταριού και δημητριακών μέχρι 
την εμπορία τους σε ακατέργαστη μορφή και τη μεταποίησή τους σε άλευρα 
και τέλος, την εμπορευματοποίηση του τελικού προϊόντος (του αλευριού), 
υπήρχε στενή συνεργασία μεταξύ των ελληνικών εμπορικών επιχειρήσεων 
(γαιοκτημόνων, εμπόρων-εφοπλιστών και αλευροβιομηχάνων). Θα λέγαμε ίσως 
λίγο απλουστευτικά, ότι ο Ελληνικός επιχειρηματικός κόσμος της Ρουμανίας 
στο μακρό 19ο αιώνα, είχε συνδέσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα με το 
σιτάρι και τα δημητριακά και εκμεταλλεύτηκε επιτυχημένα τις ευνοϊκές συνθήκες 
στο διεθνές εμπόριο. Από την άλλη μεριά, η επιχειρηματική ενασχόληση με την 
παραγωγή, εμπορία και μεταποίηση του σίτου ήταν απολύτως λογική σε μια 
χώρα, όπου ήταν κυρίως αγροτική και κυριαρχούσαν οι τεράστιες γαιοκτησίες, 
ενώ εξειδικεύθηκε κυρίως στην παραγωγή δημητριακών και αγροτικών πρώτων 
υλών. Το ρουμανικό εξαγωγικό εμπόριο στις αρχές του 20ου αιώνα, καλυπτόταν 
σε ποσοστό άνω του 83% ως προς την αξία των συνολικών εξαγωγών του, από 
αγροτικά προϊόντα, με το σιτάρι να καταλαμβάνει το 78,5% της συνολικής αξίας 
των εξαγωγών.36 

Η σταδιακή οικονομική παρακμή των Ελλήνων της Ρουμανίας
Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο, όπως δείχνουν σχετικά στοιχεία,37 το εμπόριο των 

σιτηρών του Δούναβη μειώθηκε σημαντικά. Το νέο καθεστώς της ναυσιπλοΐας 
του Δούναβη (1921) επέδρασε δυσμενώς επί του ελληνικού στοιχείου της 
ναυσιπλοΐας, με αποτέλεσμα πολλοί Έλληνες εφοπλιστές να προβούν «εις την 
εκκαθάρισιν των σκαφών των».38 Μάλιστα η παρουσία του ελληνικού στοιχείου 
31 Information Department of the Royal Institute of International A«airs, 1936, 15-17.
32 Turnock D., 2007,10-11 και Σταυριανός, 2007, 921.
33 Βλ. Petrescu, 2013, 167-189. 
34 Filitti, 2014, 115.
35 Γάβρα, 2007, 21-29.
36 Berend, Ranki , 1974,150.
37 Φωκά, 1975,138.
38 Φωκά, 1975,151-2.
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στη ναυσιπλοΐα του ποταμού Προύθου εξαφανίσθηκε σχεδόν,39 ενώ τη θέση του 
πήρε ο ρουμανικός στόλος και τα πλοία που έφεραν τη ρουμανική σημαία. Με 
λίγα λόγια, εξαιτίας της εθνικοποίησης των ποτάμιων συγκοινωνιών η παρουσία 
των Ελλήνων εφοπλιστών και συνακόλουθα εμπόρων έγινε δυσχερής.40

Συμπληρωματικά όμως στην παραπάνω θέση, που συναντάται συχνά 
στη βιβλιογραφία, διακρίνουμε μια σειρά από εσωτερικούς και εξωτερικούς 
παράγοντες, που είχαν από οικονομική άποψη, δομικό χαρακτήρα και 
επηρέασαν επίσης αρνητικά την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και 
συνεπώς εξηγούν τη σταδιακή οικονομική παρακμή της. Καταρχήν, πολλοί 
Έλληνες επιχειρηματίες, όπως αναφέραμε, εκτός από το εμπόριο σιτηρών ήταν 
και ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές τεραστίων εκτάσεων που παρήγαν κυρίως σιτηρά/ 
δημητριακά. Στο μεσοπόλεμο, όπως είναι γνωστό, η αγροτική μεταρρύθμιση 
που εφαρμόστηκε το 1921, διέλυσε τη μεγάλη έγγειο ιδιοκτησία, γεγονός 
που περιόρισε σημαντικά τη μακραίωνη παρουσία Ελλήνων γαιοκτημόνων 
ή/ και ενοικιαστών γαιοκτημάτων στη Ρουμανία. Επιπλέον οι καταστροφικές 
συνέπειες που προκάλεσε ο Α΄ Παγκόσμιος στον αγροτικό τομέα της Ρουμανίας, 
επηρέασαν τη συνολική παραγωγή καθώς και την αγροτική παραγωγικότητα 
επί τα χείρω.41 Παράλληλα ο τρόπος εφαρμογής της αγροτικής μεταρρύθμισης 
διατάραξε την αγροτική παραγωγή, ιδίως τα πρώτα χρόνια,42 χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι η αγροτική μεταρρύθμιση δεν ήταν απολύτως αναγκαία, τόσο από 
κοινωνική όσο και από οικονομική/ παραγωγική σκοπιά.

Αρνητικό ρόλο διαδραμάτισε επίσης η συνεχώς μειούμενη τιμή του 
σιταριού στις διεθνείς αγορές, μεταξύ του 1873-1895, εξαιτίας της λεγόμενης 
μακράς ύφεσης (Long/ Great Depression), καθώς έμποροι και γαιοκτήμονες 
επηρεάζονταν αρνητικά εξαιτίας των μειούμενων τιμών σίτου και δημητριακών. 
Η τιμή του σιταριού δεν θα βρεθεί στα επίπεδα του 1873 παρά μόνο το 1914.43 

Ακόμη, ήδη από το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, χώρες όπως οι Η.Π.Α., 
η Αργεντινή και ο Καναδάς παράγουν και εμπορεύονται τεράστιες ποσότητες 
σίτου με σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας και ασκούν ανταγωνιστικές πιέσεις 
στις παραδοσιακές ευρωπαϊκές χώρες-παραγωγούς σίτου, όπως η Ρωσία και η 
Ρουμανία. Χρειάζεται επίσης να λάβουμε υπόψη ότι το σιτάρι και τα παραγόμενα 
από αυτό προϊόντα του, όπως το ψωμί, έχει ανελαστική ζήτηση. Πράγμα που 
σημαίνει ότι όταν ανεβαίνει υπερβολικά το επίπεδο ζωής – όπως ανέβηκε από 
39 Φωκά, 1975, 154.
40 Τα προβλήματα στον ελληνικό εφοπλισμό της Ρουμανίας είχαν αρχίσει να φαίνονται αρκετά 

νωρίτερα, βλ. Εφ. Επιθεώρησις, « Η ελληνική Ναυτιλία εν τω Δουνάβει», 30 Μαΐου 1892,1 
καθώς και Εφ. Εμπρός, «Οικονομική Δυσπραγία εν Ρουμανία. Άφιξις 170 Ελλήνων. Διατί 
έφυγον», 9-12-1899. Όχι τυχαία με τα παραπάνω, το 1928 καταγράφονται 3902 Έλληνες, 
κάτοικοι Ελλάδος, που έχουν γεννηθεί στη Ρουμανία (Γενική Στατιστική Υπηρεσία, 1928, κ΄). 
Αριθμός όχι ευκαταφρόνητος αν λάβουμε υπόψιν ότι οι Έλληνες της Ρουμανίας δεν εδιώχθησαν 
κατά το μεσοπόλεμο. 

41 Mitrany, 1930, 306.
42 Mitrany, 1930, 307 και Michael, 1929, 39.
43 Persson, 1999,107, Ranki, 1986, 58.
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το β΄ μισό του 19ου αιώνα έως το 1914 στη Δυτική Ευρώπη, που αγόραζε σιτάρι 
από την Ανατολική Ευρώπη –, δεν ανεβαίνει αντίστοιχα και η ζήτηση σίτου ή 
καλύτερα η ζήτηση σίτου δεν ακολουθεί τη δυναμική της ανόδου του βιοτικού 
επιπέδου. Πράγμα που με τη σειρά του καταδεικνύει ότι το σιτάρι δεν ήταν 
ιδιαίτερα σημαντικό αγαθό στις διεθνείς αγορές την προαναφερθείσα περίοδο. 
Δεν ήταν με άλλα λόγια αγαθό που θα διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο στην 
εκβιομηχάνιση της χώρας που το εμπορευόταν.

Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι ότι η βιομηχανική επεξεργασία σιταριού 
(αλευροβιομηχανία) δεν είχε σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη για 
άλλους κλάδους της βιομηχανίας44 κι ούτε δημιουργούσε τις προϋποθέσεις 
για σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες που θα αύξαναν την παραγωγή 
συναφών βιομηχανικών κλάδων και θα αποτελούσαν κρίσιμο παράγοντα 
για την εκτόξευση της βιομηχανίας. Έτσι οι Έλληνες έμποροι και βιομήχανοι 
που ασχολήθηκαν με την επεξεργασία σίτου και την παραγωγή αλευριού δεν 
μπορούσαν να μεταπηδήσουν σε πιο παραγωγικούς κλάδους και να συνδεθούν 
με την παραγωγή των προϊόντων της ανερχόμενης βιομηχανίας του τέλους του 
19ου αιώνα, δηλαδή της χημικής βιομηχανίας ή/ και της βιομηχανίας μηχανημάτων. 
Κατά κάποιον τρόπο οι Έλληνες αλευροβιομήχανοι ήταν εγκλωβισμένοι στις 
παραδοσιακές δομές της ρουμανικής οικονομίας και βιομηχανίας, καθώς η χώρα 
δεν είχε αναπτύξει άλλες αξιόλογες βιομηχανίες (πλην της εξόρυξης πετρελαίου) 
ή – για να χρησιμοποιήσουμε έναν μη δόκιμο αλλά προβεβλημένο όρο – πρωτο-
βιομηχανία.45 

Έτσι, όχι τυχαία, η Ρουμανία αν και εξήγε το 8,3% της παγκόσμιας παραγωγής 
σιτηρών λίγο πριν τον Α΄ Παγκόσμιο, κατέληξε να μην εξάγει παρά μόνο 2,9% 
της παγκόσμιας παραγωγής αλεύρων.46 Αντίθετα, η γειτονική Ουγγαρία, που 
είχε πολύ πιο παραγωγική γεωργία, κατείχε μόλις το 2,6% των παγκόσμιων 
εξαγωγών σίτου, ενώ εξήγε το 23,7% των παγκόσμιων εξαγωγών αλεύρων.47 
Αναμφίβολα, η παρουσία της δυναμικής ουγγρικής αλευροβιομηχανίας επηρέασε 
αρνητικά οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας ανάλογης βιομηχανίας και στη 
Ρουμανία. Παρόλο που, και πάλι, στην περίπτωση της Ουγγαρίας η αξιόλογη 
αλευροβιομηχανία δεν μετέτρεψε τη χώρα σε βιομηχανική δύναμη,48 για λόγους 
που εξηγήσαμε παραπάνω.

Επιπρόσθετα, οι ζημιές που προκλήθηκαν στην ανατολικο-ευρωπαϊκή 
γεωργία και στη ρουμανική, εξαιτίας του Α΄ Παγκόσμιου, ήταν τεράστιες. Από 
το 1918 έως το 1920 οι ανατολικο-ευρωπαϊκές χώρες δεν παρήγαν περισσότερο 
από το μισό της προ του Μεγάλου Πολέμου παραγωγής.49 Αρνητικά στην 
44 Ranki, 1986, 60-62.
45 Για τον όρο και τη χρήση του στα Βαλκάνια και ευρύτερα στην Ανατολική Ευρώπη βλ. Σάρρας, 

2014, 210-227.
46 Berend, Ranki, 1974,151.
47 Berend, Ranki, 1974,151.
48 Ranki, 1986,129.
49 Ranki, 1986,101.
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επιδείνωση της παραγωγής και της αγροτικής παραγωγικότητας, τουλάχιστον 
για κάποια χρόνια, έπαιξε και η τεράστια αγροτική μεταρρύθμιση που έλαβε 
χώρα στη Ρουμανία αλλά και ευρύτερα στην Ανατολική Ευρώπη, την ίδια 
περίοδο.50 Το αποτέλεσμα μέσα σε αυτή τη συγκυρία, ήταν να χαθούν οι αγορές 
της Δυτικής Ευρώπης από την υπερατλαντική και αμερικανική γεωργία, με όσα 
αρνητικά επέφερε αυτή η εξέλιξη στους Έλληνες εμπόρους και εφοπλιστές.

Τέλος δύο ακόμη οικονομικής φύσεως λόγοι επηρέασαν αρνητικά στο 
μεσοπόλεμο την επιχειρηματική δραστηριότητα των Ελλήνων της Ρουμανίας. 
Ο πρώτος αφορά τον οικονομικό προστατευτισμό που επηρέασε όλο το διεθνές 
εμπόριο με το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου και ακόμη πιο έντονα με την 
παγκόσμια οικονομική ύφεση του 1929.51 Οι υψηλοί εισαγωγικοί και εξαγωγικοί 
δασμοί που επιβλήθηκαν σε όλη την Ευρώπη (στη Ρουμανία οι Φιλελεύθεροι 
επέβαλαν υψηλούς εξαγωγικούς δασμούς στα αγροτικά προϊόντα που έφταναν 
έως το 50% της αξίας του προϊόντος),52 υπονόμευσαν την παγκόσμια αγορά 
δημητριακών και ταυτόχρονα τους Έλληνες εμπόρους. Επίσης, κατά τη διάρκεια 
της Μεγάλης Ύφεσης και έως το τέλος της δεκαετίας του 1930, οι όροι του 
εμπορίου μεταξύ αγροτικών και βιομηχανικών κρατών χειροτέρεψαν εις βάρος 
των αγροτικών κρατών, όπως ήταν η Ρουμανία το μεσοπόλεμο. Έτσι από το 
1929 (έτος βάσης) έως το 1935 οι χοντρικές τιμές των αγροτικών προϊόντων 
μειώθηκαν πάνω από 50%, σε αντίθεση με τις τιμές των βιομηχανικών προϊόντων 
που μειώθηκαν κατά 25%. Ακόμη χειρότερα οι τιμές των βιομηχανικών αγαθών 
που χρησιμοποιούνταν στη γεωργία έπεσαν κατά μόλις 10% στο προαναφερθέν 
διάστημα. Έτσι οι όροι παραγωγής για μια αγροτική χώρα όπως ήταν η Ρουμανία, 
χειροτέρεψαν εξαιτίας της Ύφεσης. Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός των 
μεγάλων αλλαγών που επέφερε η Μεγάλη Ύφεση στις τιμές των αγροτικών 
προϊόντων σε σχέση με τις τιμές των βιομηχανικών προϊόντων: 

Χονδρικές τιμές 
α γ ρ ο τ ι κ ώ ν 
προϊόντων

Τιμές βιομηχανικών 
προϊόντων

Τιμές βιομηχανικών αγαθών 
που χρειάζονται στη γεωργία 

1929 100 100 100
1930 68.2 92.9 98
1931 50.8 72.0 86.6
1932 47.7 62.2 80.9
1933 44.9 62.2 81.1
1934 44.1 63.4 82.6
1935 48.4 75.2 90.2

Πηγή: Roberts, 1951,177.
50 Για τη ρουμανική αγροτική μεταρρύθμιση βλ. Mitrany,1930, ιδίως 284-348.
51 Για τις οικονομικές ανακατατάξεις μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο και την οικονομική τους 

επίδραση στις παροικίες βλ. Ψυρούκη, 1983, 203-215.
52 Σταυριανός, 2007,1305.
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Με άλλα λόγια, ο έμπορος ή ο παραγωγός αγροτικών προϊόντων έπρεπε 
να εμπορεύεται ή να παράγει 40% περισσότερο αγροτικό προϊόν, για να πάρει 
βιομηχανικό προϊόν ανάλογης αξίας, σε σχέση με τις τιμές που υπήρχαν πριν 
το ξέσπασμα της Μεγάλης Ύφεσης. Επιπλέον τα έσοδα από τις εξαγωγές, που 
προέρχονταν κυρίως από το εμπόριο σίτου, έπεσαν από τα 29 δις λέι το 1929 
στα 14 δις λέι το 1934 παρά το γεγονός ότι η εξαγωγή, μετρημένη σε μετρικούς 
τόνους, αυξήθηκε.53 

Συμπέρασμα
Με βάση όσα αναπτύξαμε πιο πάνω, γίνεται αντιληπτό ότι η σταδιακή 

οικονομική παρακμή των ελληνικών κοινοτήτων της Ρουμανίας δεν οφείλεται 
μόνο στην εθνικοποίηση διαφόρων κλάδων της οικονομίας (όπως π.χ. 
σιδηρόδρομοι, ποταμοπλοΐα, κρατικά μονοπώλια, βιομηχανία) και, ευρύτερα, 
στην εθνικιστική οικονομική πολιτική που αποσκοπούσε στην ανάπτυξη της 
Ρουμανίας με ρουμανικά κεφάλαια.54 Είναι αμφίβολο αν αυτή η πολιτική 
θα εφαρμοζόταν χωρίς την επίδραση των εξελίξεων της χρονικής συγκυρίας 
που αναφέραμε. Ερμηνευτικά, είναι επίσης κοντά στην πραγματικότητα, το 
γεγονός ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες (εφοπλιστές, έμποροι, γαιοκτήμονες, 
αλευροβιομήχανοι) πλήρωσαν το κόστος των κολοσσιαίων ευρωπαϊκών 
και παγκόσμιων οικονομικών αλλαγών που έλαβαν χώρα το προαναφερθέν 
διάστημα, όντας «εγκλωβισμένοι» σε δραστηριότητες οι οποίες, εξαιτίας των 
διεθνών πολιτικών συνθηκών και των οικονομικών δομών της Ρουμανίας, 
είτε έφθιναν είτε αργά ή γρήγορα οδηγούνταν σε τέλμα. Σε αυτό όμως το 
σημείο ανοίγει το ζήτημα των οικονομικών δομών της Ρουμανίας και κυρίως 
των δομών της υπαίθρου. Συνακόλουθα τίθεται το ερώτημα του χαρακτήρα 
και της κοινωνικής και οικονομικής λειτουργίας των ανώτατων οικονομικών 
στρωμάτων της χώρας, δηλαδή της ρουμανικής αστικής τάξης. Θέμα που 
ενδεχομένως μπορεί να διερευνηθεί υπό την παρούσα προβληματική αλλά σε 
ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο.
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Οι Έλληνες και το ζήτημα των Εβραίων στη 
Ρουμανία τον δέκατο ένατο αιώνα

Șefan Petrescu*

Το ζήτημα των Εβραίων αφορά το μεταναστευτικό φαινόμενο, που 
εκδηλώθηκε κατά το πρώτο μισό του δέκατου ένατου αιώνα. Οι περισσότεροι 
Εβραίοι που εγκαταστάθηκαν στη Μολδοβλαχία σ’ αυτή την εποχή ήταν 
γερμανόφωνοι Ασκενάζηδες, που προέρχονταν από τη Γαλικία της Αψβουργικής 
Αυτοκρατορίας. Στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες υπήρχαν και Σεφαρδίτες 
Εβραίοι, προϊόν παλαιότερων μεταναστεύσεων από τις χώρες της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Στα νοτιότερα μέρη του ελληνόφωνου χώρου ζούσαν και οι 
λεγόμενοι Ρωμανιώτες, που αποτελούσαν το παλαιότερο τμήμα του εβραϊκού 
στοιχείου της Βαλκανικής χερσονήσου. Ο Franz Joseph Sulzer (1727-1791) 
γράφει ότι μεταξύ των γερμανόφωνων Εβραίων της Μολδοβλαχίας βρίσκονται 
και οι «Τουρκοεβραίοι» που «δεν μιλούν καθόλου τη γερμανική γλώσσα, αλλά 
μόνο την ελληνική και την τουρκική [...]. Όπως φαίνεται μετά από λίγο αυτοί 
που έρχονται εδώ από την Τουρκία για εμπορικούς λόγους, όπως και ένα μεγάλο 
κομμάτι των Αρμένιων, ταξιδεύουν και πάλι προς άλλα μέρη».1 Σ’ εκείνη την 
εποχή λίγοι Σεφαρδίτες είχαν εγκατασταθεί μόνιμα στη Μολδοβλαχία. Στα 1930 
ο Μ.Α. Halevy διαπίστωσε ότι στα εβραϊκά νεκροταφεία του Βουκουρεστίου 
και του Ιασίου οι τάφοι Σεφαρδίτων ήταν ελάχιστοι. 2 Το δέκατο ένατο αιώνα 
αυξήθηκε η παρουσία των «Τουρκοεβραίων» στην Βλαχία, ώστε ήταν σε θέση 
να ζητήσουν την οργάνωσή τους σε κοινότητα. Στο σεφαρδικό νεκροταφείο 
του Βουκουρεστίου που ιδρύθηκε το 1865 συναντάμε πολλά ονόματα Εβραίων 
από την Κωνσταντινούπολη, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και άλλα μέρη. Οι πιο 
πλούσιοι Εβραίοι ήταν Σεφαρδίτες. Μνημονεύουμε εδώ τον Menachem Η. Elias 
(1812-1892), που εγκαταστάθηκε στη Βλαχία ως Οθωμανός υπήκοος. Ο γιος του 
Jacques Menachem Elias (1844-1923), ο οποίος διακρίθηκε ως γαιοκτήμονας, 

1

* Dr. Ştefan Petrescu, Ίδρυμα των Νοτιοανατολικών Σπουδών της Ρουμανικής Ακαδημίας, email: 
stefan_petrescu@hotmail.com. 

1 Sulzer 1781-1782, 147-150· Halevy 1933, 9.
2 Halevy 1933, 19.



392

τραπεζίτης, βιομήχανος και μεγάλος ευεργέτης της Ρουμανίας, απόκτησε το 
1880 την ρουμανική ιθαγένεια.3    

Οι πρώτες εγκαταστάσεις Ελλήνων στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες 
πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο των οθωμανικών κατακτήσεων των 
βυζαντινών χωρών. Τον δέκατο ένατο αιώνα, με την κατοχύρωση του 
καθεστώτος της ελεύθερης ναυσιπλοΐας του Δούναβη σημειώθηκε ένα νέο και 
έντονο μεταναστευτικό κίνημα. Ως συνέπεια δημιουργήθηκαν πολυπληθέστερες 
ελληνικές κοινότητες στα λιμάνια του Δούναβη και της Μαύρης Θάλασσας.4 

Οι Έλληνες και οι Εβραίοι, που αποτελούσαν συγκροτημένες εγγράμματες 
αστικές κοινότητες, με διαρκή παρουσία και εμφανή οικονομική δύναμη στις 
βαλκανικές χώρες5, ήταν ανταγωνιστικοί προς την αγροτική κοινωνία των 
Ρουμάνων. Οι Εβραίοι υπερίσχυαν αριθμητικά των Ελλήνων. Σύμφωνα με την 
ρουμανική απογραφή του 1899, οι Εβραίοι ανέρχονταν σε 269.016 και οι Έλληνες 
σε περίπου 50.000 (Έλληνες υπήκοοι 20.057, Οθωμανοί 22.989) από το σύνολο 
του πληθυσμού των 5.925.900.6

Η παρούσα μελέτη δεν αναφέρεται στον αντισημιτισμό των Ρουμάνων, 
που αποτελεί αντικείμενο έρευνας εδώ και δεκαετίες – π.χ. το βιβλίο του Carol 
Iancu, Les Juifs en Roumanie –, αλλά στην θέση των απόδημων Ελλήνων της 
Ρουμανίας απέναντι στο ζήτημα των Εβραίων. 

Πρώτα ο αντισημιτισμός συνδέεται με τη βιβλική παράδοση και την 
προαιώνια μομφή ότι οι Εβραίοι σταύρωσαν τον Χριστό.7 Δεύτερον, με την 
Επανάσταση του 1821, οι Έλληνες κατηγορούσαν τους Εβραίους ότι είχαν 
συνεργαστεί με τους Οθωμανούς για την καταστολή της εξέγερσης. Στα χρόνια 
αυτά ο εβραϊκός πληθυσμός της απελευθερωμένης Ελλάδος συρρικνώθηκε 
δραματικά εξ’ αιτίας των διωγμών. Την δεκαετία του 1860 η αύξηση του εβραϊκού 
πληθυσμού στην Ελλάδα οφείλεται στην προσάρτηση των Επτανήσων από το 
ελληνικό κράτος8. Ενώ στην Ελλάδα οι Εβραίοι ήταν λίγοι, στις Παραδουνάβιες 
Ηγεμονίες ζούσαν αρκετοί Εβραίοι με ελληνικό διαβατήριο αν και ήταν ξένοι 
προς το ελληνικό κράτος. Τρίτον, ο αντισημιτισμός της εποχής υπήρχε προϊόν 
του οικονομικού ανταγωνισμού στην εντόπια αγορά. 

Κοινωνικές προκαταλήψεις απέναντι στους Εβραίους
Το 1830 ο Ιωάννης Θεοδώρου και οι σύντροφοι του, οι «τουρκομερίται» 

έμποροι, σε επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών της Βλαχίας, 
διαμαρτυρήθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο είχαν γίνει δεκτοί από τις εγχώριες 
αρχές σε ένα από τα λοιμοκαθαρτήρια που συστήθηκαν εκείνη την χρονιά στα 
3 Για τους Σεφαρδίτες στη Ρουμανία, βλ: Moraru 2012. Για τον Elias Universul, 7/06/1923, το 

άρθρο «Un exemplu». 
4 Βλ. Papacostea-Danielopolu 2010· Petrescu 2014.
5 Βλ. Benjamin Braude, Bernard Lewis 1982.
6 Rotman, Ἄνοιξη 1987, σ. 15-20· Carol Iancu 2006, 23· Colescu 1905.
7 Για την εικόνα των Εβραίων στη Ρουμανία, βλ. Oișteanu, 2004.
8 Fleming 2008, 15-34· Tziampiris 2014, 41.
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παραδουνάβια λιμάνια. Οι διαμαρτυρόμενοι εξεπλάγησαν όταν είδαν Εβραίους 
ως μισθωτές των εμπορικών καταστημάτων της καραντίνας: «Εμείς εις τον τόπον 
μας όπου ήτον Τουρκία και ήμεσθαν εις τόσους κινδύνους [...] δεν ημπόρεσε 
κανένας Εβραίος δια να κάμη τον μπακάλη». «Εδώ τώρα όπου εδοξάσαμεν τον 
πανάγαθον Κύριον, όπου μας ηξίωσεν, και ήλθαμεν στην χριστιανοσύνην», 
κατάντησαν οι χριστιανοί να τρώνε «από έναν παράνομον Ιούδαν».9   

Οι κοινές λαϊκές προκαταλήψεις και δοξασίες συνδέθηκαν με τις 
διακοινοτικές διαμάχες.10 Το κάψιμο του Ιούδα τη Μεγάλη Παρασκευή ήταν 
ένα έθιμο που συμβόλιζε την τιμωρία του «προδότη» του Ιησού. Τέτοιες 
εκδηλώσεις προκαλούσαν την οργή του εβραϊκού πληθυσμού κυρίως στις 
πόλεις της Μολδαβίας όπου αποτελούσαν πλειοψηφίες. Το Πάσχα του 1859 
στην Πιάτρα Νέαμτς ο νομάρχης απαγόρευσε σε κάποιους νέους να καύσουν 
το ομοίωμα του Ιούδα. Στη διαδήλωση που έγινε πήρε μέρος ο εκεί Έλληνας και 
Βρετανικός προξενικός πράκτορας Γεώργιος Λεβέντης ο οποίος συλλήφθηκε 
και φυλακίστηκε. Ο Έλληνας πρόξενος του Ιασίου Ιωάννης Σακελλάριος πήγε 
αμέσως στον υπουργό Εξωτερικών Vasile Alecsandri, ο οποίος διευκρίνισε ότι 
«ο πράκτωρ αντεστάθη εις την δημόσια δύναμην με τα όπλα εις τας χείρας». 
Ο Σακελλάριος αναφέρει ότι «κακή εντύπωση επροξένησε το συμβάν εις τους 
Έλληνες κατοίκους». Το πόρισμα της δικαστικής έρευνας έδειξε ότι ο πράκτορας 
Λεβέντης έπεσε θύμα του νομάρχη επειδή «δεν επέτρεψεν εις την Νομαρχίαν να 
επέμβη εις την καταγραφήν της περιουσίας ενός Βρετανικού υπηκόου».11 

Ένας αρχαίος αντισημιτικός μύθος είναι και η λεγόμενη συκοφαντία του 
αίματος σύμφωνα με την οποία οι Εβραίοι στράγγιζαν το αίμα χριστιανοπαίδων 
για να το χρησιμοποιήσουν στην παρασκευή του άζυμου άρτου του Εβραϊκού 
Πάσχα. Το Πάσχα του 1859 στο Γαλάτσι έγινε ακόμα ένα αιματηρό αντισημιτικό 
επεισόδιο. Οι τοπικές αρχές ερεύνησαν την υπόθεση απαγωγής εντεκάχρονου 
αγοριού από έναν Εβραίο. Το ελληνόπουλο σώθηκε από τον Επτανησιώτη 
Σπύρο Ρεζάγγελο, ο οπόιος ισχυρίστηκε ότι βρήκε τον Αντώνιο κλειδωμένο 
σε έναν υπόγειο χώρο που λειτουργούσε για τέτοιες φοβερές τελετουργίες. Οι 
Ρουμάνοι και οι Έλληνες του Γαλατσιού επιτέθηκαν στους Εβραίους σπάζοντας 
τις βιτρίνες των καταστημάτων τους. Η συναγωγή καταστράφηκε. Σκοτώθηκαν 
τέσσερεις και έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού περίπου 60 Εβραίοι.12  

Τα μικρά παιδιά μάθαιναν από τους μεγάλους να φοβούνται τους Εβραίους. 
Ιδού τι αφηγείται το 1860 ο Ηπειρώτης Κωνσταντίνος Χρηστίδης, ενοικιαστής 
γης και γαιοκτήμονας, όταν πήγε το αρρωστημένο αγοράκι του στο Ιάσιο για να 
υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Είναι ενδεικτικό ο διάλογος μεταξύ πατέρα 
και παιδιού: «Διατί, πατέρα μου, αυτοί οι Εβραίοι μ’έκοψαν και με’ ετυράννησαν 

9 ANIC/ VL: 6/1829: 70, έμποροι προς τον Υπουργό Εσωτερικών της Βλαχίας 15 Μαΐου 1830.
10 Για τις συγκρούσεις μεταξύ Εβραίων και Ελλήνων στην Αίγυπτο, βλ. Χατζηιωσήφ 1990, 121-148.
11 ΙΑΥΕ/KY: 36.5/1859, Πρέσβης Ζάνος Πέρα προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος Ι. 

Ραγκαβή, 29/04/ 1859, αρ. 7674· Σακελλάριος, 20/04/1859, αρ. 493. 
12 Constantin Ardeleanu 2008, 131-132.
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τόσον, εγώ τι τους έκαμα; - Όχι παιδί μου, αυτοί δεν είναι Εβραίοι, αλλ’ ιατροί 
και σοι έβγαλαν εκείνο το κακό και τώρα θα γείνης καλά».13 

Το ζήτημα των Ελληνοεβραίων: Η νομική υπόσταση 
Τη δεκαετία του 1830 το νεοσύστατο ελληνικό κράτος ίδρυσε προξενεία 

στην Ευρώπη και στις χώρες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μεταξύ των 
Εβραίων προστατευόμενων υπήρχαν και οι λεγόμενοι Βαυαροί. Αν και είναι 
αβέβαιη η προέλευση πολλών Εβραίων από τη Βαυαρία, η προστασία από την 
Ελλάδα είχε ως νομική βάση την ελληνο-βαυαρική συνθήκη φιλίας και εμπορίου 
του 1832 η οποία πρόβλεπε ότι στα μέρη όπου μια από τις δυο δυνάμεις δεν είχε 
προξενείο, αυτή που είχε διπλωματική αντιπροσωπεία θα υπερασπιζόταν και τα 
συμφέροντα της άλλης.14 Το 1849 το ελληνικό προξενείο του Ιασίου ενημερώνει 
το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος ότι «πολλοί Ιουδαίοι απολαμβάνουν 
την ελληνική προστασία ισχυριζόμενοι ότι υπάρχει υπουργική εγκύκλιος που 
χορηγεί την ελληνική προστασία εις τους εν Μολδαβία παρεπιδημούντες 
Βαβαρούς».15 Ας δούμε πώς μπορούσε να αποκτήσει ένας Εβραίος την ελληνική 
προστασία. Ο δεκαοκτάχρονος Οθωμανός Εβραίος Σπυρίδων Τιμοθέατος κάνει 
αναφορά στην υποπρόξενο στο Ισμαήλ Δ. Αναστασοπούλου από την οποία 
ζήτησε την ελληνική προστασία υποσχόμενος ότι θα μεταβεί στην Ελλάδα για 
να πολιτογραφηθεί Έλληνας κατά τον νόμο. Κατά τη δήλωση του από μικρός 
ήθελε να ασπασθεί την ορθόδοξη πίστη αλλά φοβόταν τους γονείς. Όταν πέθανε 
ο πατέρας του, ο Μάρκος βαπτίστηκε χριστιανός και πήρε το όνομα Σπυρίδων.16 

Με την ενοποίηση των ηγεμονιών της Βλαχίας και της Μολδαβίας το 
1859 και την ψήφιση του πρώτου ρουμανικού Συντάγματος το 1866, έγιναν 
προσπάθειες για την ρύθμιση της ιδιότητας του πολίτη. 

Ο Σταμάτης Γκιώνης ισχυρίζεται ότι ο πρόεδρος της Παγκόσμιας 
Ισραηλιτικής Ένωσης (Alliance Israélite Universelle) Adolph Crémieux, 
εξαγόρασε ψήφους ρουμάνων βουλευτών και υπουργών για να καθιερωθεί στο 
Σύνταγμα η φράση «η θρησκεία δεν αποτελεί εμπόδιο στην πολιτογράφηση».17   

Για πρώτη φορά το 1867 απαγορεύτηκε ρητά η διαμονή των ξένων 
επιχειρηματιών εντός των αγροτικών δήμων της χώρας (εξαιρούνταν μόνο οι 
ενοικιαστές κτημάτων και το υπηρετικό προσωπικό τους). Επίσης απαγορεύτηκε 
στους ξένους η άσκηση του επαγγέλματος του ξενοδόχου, του τοκογλύφου 
και του οινοπώλη εντός των χωριών της Ρουμανίας.18 Ο πρωθυπουργός Ioan 
C. Brătianu ήταν αποφασισμένος να βάλει τέρμα στο εβραϊκό μεταναστευτικό 

13 Κωνσταντίνος Χρηστίδης 2002, 100.
14 ΙΑΥΕ/ΚΥ: 49.2 /1874, ο Έλληνας πρόξενος Κλέων Ραγκαβής προς το Υπουργείο των Εξωτερικών, 

29/07/1874 (αρ.1284). 
15 ΙΑΥΕ/ΚΥ: 36.5/ 1849, 4/07/ 1849
16 ΙΑΥΕ/ΚΥ:36.5 / 1857, πρόξενος από Ισμαήλ πρός τον Υπουργό Εξωτερικών, 1/07/ 1857 (αρ. 93)
17 ΙΑΥΕ/ΚΥ: 36.5, 22 /06/1866 (αρ. 1101)· Seton-Watson 1934, 349.
18 Istoria Românilor 2003, 568.
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πρόβλημα. Η πολιτική της κυβέρνησης προκάλεσε διπλωματικό σκάνδαλο. 
Ποια ήταν η θέση της Ελλάδας σ’ αυτό το ζήτημα; 

Σε έκθεση προς τον Υπουργό Εξωτερικών Πέτρο Δεληγιάννη, ο πρόξενος 
στο Ιάσιο Ιωάννης Σακελλαρίδης εξέφρασε την επιθυμία να πάρει μέρος 
στη συνδιάσκεψη των Ευρωπαίων προξένων με σκοπό την καταγγελία των 
αντισημιτικών πράξεων της κυβέρνησης. Ο λόγος ήταν ότι στο προξενείο Ιασίου 
ήταν «εγγεγραμμένοι προ ετών και Ιουδαίοι προστατευόμενοι». Κατά την άποψή 
του το κακό άρχισε επί του ηγεμόνα Αλέξανδρου Ιωάννη Κούζα, ο οποίος από την 
μια πλευρά επέτρεψε στους Εβραίους να αγοράσουν αγροτικά κτήματα και από 
την άλλη επιτέθηκε κατά της εγγείου περιουσίας των γραικικών μοναστηριών. 
Επί του ηγεμόνα Καρόλου ήρθε η σειρά των Εβραίων. Εάν «η Ευρώπη έμεινε 
και μένει εν τούτοις απαθής ως προς τα πρώτα (μοναστικά), κινείται, κραυγάζει 
ήδη και απειλεί δια τα της δευτέρας [...] διότι οι Ιουδαίοι έχουσιν εν τη Ευρώπη 
ισχυρούς ομοθρήσκους προστάτας, οιτίνες ωθούν τα ανακτοβούλια!» .19

Η συμμετοχή του Σακελλαρίδη στην συνδιάσκεψη των προξένων 
μεγάλων δυνάμεων που έγινε στο Ιάσιο δέχτηκε σφοδρή κριτική από τον 
δημοσιογράφο Ζαχαρία Σαρδέλλη, ιδιοκτήτη της εφημερίδας Ιρίδος. Στο άρθρο 
«Τα εν Βουκουρέστιω περί διωγμού των ισραηλιτικών συμβάντων» ο Σαρδέλλης 
ισχυρίζεται ότι «αν οι άλλοι πρόξενοι έχουν συμφέρον να διαδίδωσιν απαίσιας 
φήμας και να βεβαιούν αυτάς [....], οι πρόξενοι της Ελλαδος δέον να ενθυμώνται 
ότι οι μεταξύ Ρωμούνων και Ελλήνων δεσμοί, χρονολογούμενοι επ’ αιώνων και 
δια κοινών παθημάτων και κοινών ελπίδων ισχυροποιηθέντες, δεν επιτρέπουσιν 
αυτοίς να φαίνωνται μισορωμούνοι, και μάλιστα επί υποθέσεων όλως τοπικών 
και ουχ ήττον ιδανικών».20 

Η κυβέρνηση Brătianu παραιτήθηκε λόγω των διεθνών αντιδράσεων. 
Σε λίγο, το 1873, ένας νέος νόμος περί της άσκησης του εμπορίου των 
οινοπνευματωδών ποτών ψηφίστηκε από τη Βουλή. Σε μια νομική εργασία 
βρίσκουμε και πάλι τον ισχυρισμό ότι ο νόμος αυτός φτιάχτηκε για να προστατεύει 
τους Ρουμάνους από τους Εβραίους. 21 Το 1881 ο υπουργός Εσωτερικών C. Α. 
Rosetti δήλωσε με έμφαση στον Έλληνα επιτετραμμένο Αντωνόπουλο ότι οι 
Μεγάλες Δυνάμεις που «επέβαλαν ημίν τους Ιουδαίους» δεν επέτρεπαν στην 
κυβέρνηση να κάνει διακρίσεις έτσι ώστε να απαλλαχτούν οι Έλληνες από τον 
νόμο. Ο Έλληνας επιτετραμμένος σημειώνει ενδεικτικά: «δεν είναι εν τούτοις 
ορθόν να γινώμεθα και ημείς θύμα των Ιουδαίων». 22

Το 1871 ο υπουργός Εξωτερικών Gheorghe Costa-Foru στη διακοίνωση 
προς τον Γενικό πρόξενο της Ελλάδας ζήτησε να προβεί άμεσα ο Έλληνας 
πρόξενος στη διαγραφή όλων των προστατευομένων Ισραηλιτών από τους 

19 ΙΑΥΕ/ΚΥ: 36.55, 04/1868 (αρ. 3359).
20 Ίρις: 26/04/ 1868 αρ. 61, 3.
21 Brăiloiu 1888, σ. 83. 
22 ΙΑΥΕ/ΚΥ: αακ Γ. 7/1882, Πρεσβεία στη Ρουμανίας προς το Υπουργείο των Εξωτερικών, 

27/09/1881.
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προξενικούς καταλόγους.23 Προκειμένου να σωθούν οι γνήσιοι πολίτες από το 
στόχαστρο των Ρουμανικών αρχών, ο Γενικός Πρόξενος Αλέξανδρος Μάνος 
διέγραψε τους Εβραίους που διατελούσαν υπό την προστασία του Γενικού 
Προξενείου κάνοντας σαφή διάκριση ανάμεσα στους προστατευόμενους 
(protégés) και τους Έλληνες υπήκοους (sujets Hellènes).24 

Ο οικονομικός ανταγωνισμός και οι διακοινοτικές διαμάχες
Κατά τη δεκαετία του 1880 στην περιοχή του Δούναβη εκδηλώνεται 

έντονος ανταγωνισμός στο εξαγωγικό και εισαγωγικό εμπόριο ανάμεσα στους 
Εβραίους και τους Έλληνες. Οι Ελληνες προβληματίζονταν για την διείσδυση 
των Εβραίων σε όλους τους τομείς του οικονομικού βίου.25 

Στον ελληνόγλωσσο τύπο της Ρουμανίας πληθαίνουν τα επιθετικά άρθρα 
απέναντι στους Εβραίους. Το 1885 η εφημερίδα Ίρις κατηγορούσε τους Εβραίους 
και τους Γερμανούς ότι υπεσκέλισαν το ελληνικό στοιχείο της Ρουμανίας: «προς 
την γλισχρότητα, τις απάτας, τα ψεύδη και την αφιλοτιμίαν, ο υπερήφανος και 
ιπποτικός Έλλην δεν δύναται να συναγωνισθή».26 Το 1891 διαβάζουμε στην 
εφημερίδα Πατρίς ότι οι Εβραίοι ενεργούσαν «παρατόλμως και δολίως, ουδαμώς 
σκεπτόμενοι περί των συνεπειών της εμπορικής τιμής των».27 Γιατί; «Οι Εβραίοι 
δεν έχουσιν πατρίδα, δεν έχουσιν προγόνους, δεν έχουσιν επί τέλους Τιμήν!»28

Τα χρόνια 1905-1906 στο πλαίσιο των δραματικών εξελίξεων του 
μακεδορουμανικού (κουτσοβλαχικού) ζητήματος κυκλοφορούσαν φήμες ότι 
κάποιες ανθελληνικές εφημερίδες χρηματοδοτούνταν από Εβραίους.29 Και ο 
Έλληνας πρόξενος της Βραΐλας Π. Παπαδάκης είχε την άποψη ότι η ανθελληνική 
υστερία ήταν προϊόν σκευωρίας μερικών Εβραίων επιχειρηματιών που 
συναγωνίζονταν τους Έλληνες στην αγορά προκειμένου να γίνουν «απόλυτοι 
κύριοι της ποταμοπλοΐας του Δουνάβεως».30 Σε αυτό το κλίμα έντονου 
ανθελληνισμού, ο εφοπλιστής Διονύσιος Σταθάτος εξαναγκάστηκε να πουλήσει 
τα σλέπια του στον Εβραίο έμπορο Marcus Pinchas από τη Βουλγαρία.31 

Η συνεργασία και η διαπραγμάτευση είναι αξίες που διαμορφώνουν το 
πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής αγοράς. Ο ηπειρώτης Κωνσταντίνος Χριστήδης 
ισχυρίζεται στα απομνημονεύματά του ότι το 1866 όταν σύστησε επιτροπή 
στο Ισμαήλι για έρανο, οι Εβραίοι προσσέφεραν αρκετά χρήματα για την 
23 ΙΑΥΕ, 49.2/1871, Θέματα ιθαγενείας, το Γενικό Προξενείο στο Βουκουρέστι προς το Υπουργείο 

των Εξωτερικών, 5/07/1871 (αρ.873).
24 ΙΑΥΕ/ΚΥ: 36.5/1872, το Γενικό Προξενείο προς το Υπουργείο Εξωτερικών, 8/08/ 1872 (αρ. 

1255).
25 Κοντογεώργης 2012, 309.
26 Ίρις 27/02/1885 αρ.729, 1 (Ο εν ταύτα ελληνισμός).
27 Πατρίς 25.08/6. 09. 1891 αρ. 209, 1
28 Πατρίς 21.03/1.04. 1893 αρ. 657, 1.
29 Neamul Românesc, 28/12/1906 αρ. 67, 213. 
30 ΙΑΥΕ/KY: 66.2/1906, Πρόξενος της Βραΐλας προς τον Υπουργό των Εξωτερικών, 23 Μαΐου 1906 

(αρ. 198).
31 Κοντογεώργης 2012, 454.
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στήριξη της Κρητικής επανάστασης («και από αυτούς ακόμα τους Ιουδαίους 
εισέπραξα αρκετά»).32 Μνημονεύουμε εδώ και άλλες πράξεις φιλανθρωπίας. Το 
Πάσχα του 1887 ο Bernard Mendl προσέφερε 300 φράγκα για τη στήριξη του 
ελληνικού σχολείου της Βραΐλας.33 Οι Mendl, καταγόμενοι από την Τεργέστη, 
εγκαταστημένοι στη Βραΐλα κατά τη δεκαετία του 1850, δημιούργησαν την 
πιο επιτυχημένη εβραϊκή επιχείρηση της πόλης.34 Τα μέλη της οικογένειας 
συμμετείχαν σε διάφορες κοινωνικές δεξιώσεις οργανωμένες από Έλληνες.35 

Σε πολλά από τα κοινοτικά και ιδιωτικά ελληνικά σχολεία φοιτούσαν και 
Εβραίοι μαθητές.36 

Την δεκαετία 1870 η νεοσύστατη Τράπεζα της Βραΐλας ήταν στα χέρια 
Ελλήνων και Εβραίων κεφαλαιούχων.37 Αργότερα το 1911 η νεοσύστατη Τράπεζα 
του Λιμένος (Banca Portului S.A.) είχε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
άνδρες από τις τρεις μεγάλες κοινότητες της πόλης τον Εβραίο Alfred Mendl, 
τον Ρουμάνο Nicolae Cicei, και τον εφοπλιστή Μιχαήλ Εμπειρίκο.38  

Οι Ρουμάνοι απέναντι στους Έλληνες και τους Εβραίους
Ποια ήταν η θέση των Ελλήνων και των Εβραίων στη ρουμανική κοινωνία; 

Πρώτα, οι Ρουμάνοι και οι Έλληνες ως χριστιανοί ορθόδοξοι δεν είχαν κανένα 
πρόβλημα συμβίωσης και ενσωμάτωσης στη μολδοβλαχική κοινωνία στα χρόνια 
που το θρήσκευμα ήταν το βασικό κριτήριο αυτοπροσδιορισμού των συλλογικών 
ταυτοτήτων. Αυτή η άποψη επικράτησε στα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του 
εθνικού ρουμανικού κράτους όταν επιβλήθηκε ο αποκλεισμός των Εβραίων από 
την ιδιότητα του πολίτη. 

Στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, διατυπώθηκε μια άποψη που ερχόταν 
σε αντίθεση με το αντισημιτικό κατεστημένο. Το 1893, ψηφίστηκε ο νόμος που 
πρόεβλεπε ότι οι ξένοι υποχρεούνταν να πληρώσουν δίδακτρα στα δημόσια 
δημοτικά σχολεία. Ο ριζοσπάστης πολιτικός και δημοσιογράφος Γεώργιος Πάνος 
(1848-1910) πήρε ανοιχτά το μέρος των Εβραίων. Ενώ οι Εβραίοι – ισχυριζόταν 
ο Panu – επιθυμούσαν τη ρουμανική ιθαγένεια, οι εύποροι Έλληνες, όχι, επειδή 
είχαν τα μάτια στραμμένα προς την Ελλάδα όπου έστελναν τα παιδιά τους 
για ανώτερες σπουδές περιφρονώντας τη ρουμανική παιδεία.39 Οι αντίπαλοι 
του Πάνου ισχυρίζονταν ότι η εφημερίδα Lupta έπαιρνε επιχορηγήσεις από 
πλούσιους Εβραίους εμπόρους. Η καταγγελία που δημοσιεύτηκε σε μεγάλες 
ανταγωνιστικές εφημερίδες του Βουκουρεστίου διατυπώθηκε από τον Ελληνικής 

32 Κοντογεώργης 2012,123
33 Κοντογεώργης 2012, 281
34 Κοντογεώργης 2012, σ. 405
35 Beneki 2006, 111-119. 
36 Κοντογεώργης 2012, 198
37 Κοντογεώργης 2012, 385
38 Ghena Pricop 2012, 216.
39 Panu 1893, 66.
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καταγωγής δημοσιογράφο Ιωάννη Πολυχρονίδη. Ο Panu ήταν ένας από τους 
γερουσιαστές που καταψήφισαν τον εν λόγω νόμο.40 

Συμπεράσματα
Ο αντισημητισμός είχε βαθιές ρίζες εντός της ρουμανικής κοινωνίας. 

Εχθρικές στάσεις απέναντι στο εβραϊκό στοιχείο συναντάμε όχι μόνο στους 
Ρουμάνους αλλά και σε αλλογενείς χριστιανούς, κυρίως στη Μολδαβία όπου 
παρατηρείται η ευρεία εξάπλωση του φαινομένου. Ο αντισημιτισμός των 
Ελλήνων αυξήθηκε κάπως μετά τη δημιουργία του ρουμανικού εθνικού κράτους, 
καθώς οι δύο αλλογενείς κοινότητες βρέθηκαν σε ένα έντονο ανταγωνισμό για 
τον έλεγχο μεγάλων τμημάτων της εγχώριας αγοράς.

Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο μια μειονοτική ομάδα να στρέφεται εναντίον 
μιας άλλης μειονοτικής ομάδας με σκοπό τη βελτίωση της θέσης της απέναντι 
στη κυρίαρχη κοινωνία41.

Το ζήτημα των Εβραίων λύθηκε κάπως το 1918 όταν εκδόθηκε το 
κυβερνητικό διάταγμα περί της πολιτογράφησης των αλλογενών που ήταν 
γεννημένοι στη Ρουμανία.  
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Ο Μαργαρίτης Δήμιτσας και η Αρχιεπισκοπή της 
Αχρίδας ως ισχυρόν του ελληνισμού προπύργιον 

στη Μακεδονία

Ελεονώρα Ναξίδου*

Εισαγωγικά
Ένα από τα βασικά εργαλεία για τη διαμόρφωση εθνικών ταυτοτήτων 

στα Βαλκάνια μετά από τη σταδιακή επικράτηση του εθνικισμού ως κυρίαρχης 
ιδεολογίας το 19ο αιώνα ήταν η δημιουργία εθνικού αφηγήματος, δηλαδή η 
αναπαράσταση του ιστορικού παρελθόντος με εθνικούς όρους.1 Το εγχείρημα 
αυτό, στο οποίο επιδόθηκε η πνευματική ηγεσία της κάθε εθνικής κοινότητας, 
συνεχίστηκε με μεγαλύτερο ζήλο και επιμέλεια μετά την ίδρυση των κρατών-
εθνών υπό την αιγίδα και το άσβεστο ενδιαφέρον της πολιτικής εξουσίας, ώστε 
να συμβάλει στην εδραίωση της εθνικής αυτογνωσίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
η εθνική αφήγηση αποκρυσταλλώθηκε και αποτέλεσε την κυρίαρχη/επίσημη 
εκδοχή των γεγονότων, η οποία προωθούνταν και από άλλους ‘εθνοποιητικούς’ 
θεσμούς όπως η εκπαίδευση, ο στρατός, η εκκλησία κτλ.2 Η εν λόγω διαδικασία 
σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε ευθύγραμμη. Αντιθέτως εντός του παραπάνω 
γενικού και εν μέρει σχηματικού πλαισίου αναδύθηκαν διάφορες αποκλίνουσες, 
λιγότερο ή περισσότερο συμβατές ιστορικές προσεγγίσεις, οι οποίες απέρρεαν 
από το ιδιαίτερο κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο των εμπνευστών τους 
σε συνδυασμό με τις πολιτικές και ιδεολογικές τους προτιμήσεις.3 Στόχος 
αυτού του άρθρου είναι να διερευνήσει πώς συγκλίνουν ή αποκλίνουν από το 
ελληνικό εθνικό αφήγημα του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα οι αναπλάσεις του 
παρελθόντος από ετερόχθονες λόγιους που μετοίκισαν στο ελληνικό κράτος, 

1

* Ελεονώρα Ναξίδου, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας στο 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, e-mail: enaxidou@he.duth.gr

1 Αυτή η στρατηγική εφαρμόστηκε από όλη την ευρωπαϊκή ιστοριογραφία του 19ου αιώνα. Βλέπε 
ενδεικτικά τον συλλογικό τόμο: Nationalizing the Past 2010. 

2 Για την ελληνική περίπτωση βλέπε: Kitromilides 2003, 159-168. 
3 Για το ζήτημα βλέπε το αξιόλογο βιβλίο: Σταματόπουλος 2009. Τις αποκλίσεις αυτές επεσήμανε 

επίσης η Nathalie Clayer εξετάζοντας τον αλβανικό εθνικισμό. Clayer 2005, 214. 
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εστιάζοντας στην περίπτωση του Αχριδηνού εκπαιδευτικού και συγγραφέα 
Μαργαρίτη Δήμιτσα και στις θέσεις του για την Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας.4

Ο Δήμιτσας (1829-1903) γεννήθηκε στην Αχρίδα και υιοθέτησε την 
ελληνική εθνική συνείδηση παρόλο που η ελληνική του καταγωγή είναι 
αμφίβολη. Ο βασικός του βιογράφος και στενός του συνεργάτης Χαρίσης 
Πούλιος αποσιωπά το ζήτημα,5 ενώ ο συντοπίτης του Κουζμάν Σαπκάρεφ 
ισχυρίζεται ότι ο Μαργκαρίτ Ντίμζοφ ήταν Βούλγαρος γραικομάνος που είχε 
εξελληνιστεί πλήρως εξ ου και η μετονομασία του σε Δήμιτσα.6 Στην ελληνική 
βιβλιογραφία πάλι ο Δήμιτσας αναφέρεται συνήθως ως Βλάχος.7 Η ελλιπής 
και αντιφατική πληροφόρηση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το βαφτιστικό 
Μαργαρίτης είναι περισσότερο βλαχικό παρά σλαβικό μας παραπέμπουν σε έναν 
μικτό γάμο, πρακτική πολύ συνηθισμένη για την περιοχή και την εποχή.8 Πάντως 
η ‘ασάφεια’ αυτή είναι ιδιαίτερα ενδεικτική της ρευστότητας των ταυτοτήτων, η 
οποία χαρακτηρίζει την υπό εξέταση περίοδο.9 Ο προβληματισμός όμως εμπίπτει 
κυρίως στο πεδίο έρευνας των θεωρητικών του βαλκανικού εθνικισμού σε σχέση 
με το ρόλο της προέλευσης στη διαμόρφωση της εθνικότητας και κατ’ επέκταση 
ως ένδειξη του τρόπου με τον οποίο διασπάστηκε σταδιακά η παραδοσιακή 
ορθόδοξη κοινότητα – το Ρουμ μιλλέτ – σε εθνικές ομάδες. Από κάθε άλλη 
άποψη είναι ήσσονος σημασίας, καθώς ο Δήμιτσας όχι μόνο αυτοπροσδιοριζόταν 
ως Έλληνας, αλλά και επιχειρηματολογούσε με σθένος υπέρ της ελληνικότητας 
της Μακεδονίας, όπως θα δειχθεί παρακάτω.

Ο Δήμιτσας λοιπόν, αφού ολοκλήρωσε την πρωτοβάθμια εκπαίδευσή 
του στη γενέτειρά του, συνέχισε τη φοίτησή του στην Αθήνα σε γυμνάσιο και 
κατόπιν στο πανεπιστήμιο όπου σπούδασε φιλοσοφία. Το 1850 ανέλαβε τη 
θέση του διευθυντή του ελληνικού σχολείου της Αχρίδας, ενώ τον επόμενο 
χρόνο ίδρυσε ιδιωτική σχολή στο Μοναστήρι, η οποία απέκτησε σύντομα καλή 
φήμη και είχε περίπου 80 μαθητές. Αργότερα επισκέφθηκε το Βερολίνο για 
να παρακολουθήσει μαθήματα φιλολογίας, φιλοσοφίας και αρχαιολογίας από 
έγκριτους καθηγητές. Το 1866 έγινε διευθυντής στο ελληνικό γυμνάσιο της 
Θεσσαλονίκης και το 1869 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα όπου διετέλεσε 

4 Για μια συγκριτική ανάλυση του ελληνικού εθνικού αφηγήματος με το βουλγαρικό με σημείο 
αναφοράς και πάλι την αρχιεπισκοπή της Αχρίδας βλέπε: Eleonora Naxidou, 357-373.

5 Ο Πούλιος αναφέρει μόνο τη γενέτειρα του Δήμιτσα. Βλέπε: Χαρίσης Πούλιος, 301.
6 Shapkarev 1984, 46.
7 Βλέπε ενδεικτικά: Γούναρης 2007, 157.
8 Βλέπε ενδεικτικά: Evguenia Davidova.
9 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του επίσης Αχριδηνού Γρηγορίου Σταυρίδη/Γκριγκόρ 

Παρλίτσεβ (1830/1-1893), πρωτεργάτη της βουλγαρικής εθνικής κίνησης στη γενέτειρά του, 
ο οποίος μέχρι το 1860 δεν είχε αυτοπροσδιοριστεί εθνικά. Μολονότι είχε εξαρχής επίγνωση 
της βουλγαρικής εθνοτικής του καταγωγής, αμφιταλαντευόταν για αρκετά χρόνια ως προς την 
επιλογή εθνικής ταυτότητας και έτεινε να οικειοποιηθεί την ελληνική: έγραφε στα ελληνικά και 
χρησιμοποιούσε το επώνυμο Σταυρίδης. Βλέπε: Detrez 2001, Ματάλας 2003, 193-200.
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επίσης διευθυντής σε γνωστό ιδιωτικό σχολείο πιθανόν μέχρι το 1882, ενώ 
παράλληλα δίδασκε γεωγραφία στο Αρσάκειο Παρθεναγωγείο.10

Ο Δήμιτσας έγραψε πολλές ιστορικές και γεωγραφικές μελέτες, αρκετές 
από τις οποίες προορίζονταν για σχολικά εγχειρίδια.11 Μέσα από αυτές 
προσπάθησε να αποδείξει τη ρήση του Στράβωνα ότι η Μακεδονία ήταν ελληνική 
από αρχαιοτάτων χρόνων,12 ενώ με τον ίδιο σκοπό επιδόθηκε στη συγκέντρωση 
και καταγραφή μαρτυριών και αρχαίων τεκμηρίων από την επίμαχη περιοχή.

Η Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας και το Ελληνικό Εθνικό Αφήγημα 
Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830 οι συντελεστές της 

διαμόρφωσης του εθνικού αφηγήματος, δηλαδή η επιστημονική ελίτ με την 
προτροπή της πολιτικής ηγεσίας, επιδίωξαν να συνδέσουν με πολιτισμικά κριτήρια 
τους Νεοέλληνες με τους αρχαίους Έλληνες, έτσι ώστε να δειχθεί η συνέχεια του 
ελληνικού έθνους, καθώς η κοινή προέλευση και η ιστορική πορεία, η κοινή 
γλώσσα και τα κοινά έθιμα και οι παραδόσεις θεωρούνταν, με βάση την κυρίαρχη 
ιδεολογία του εθνικισμού, ως συστατικά στοιχεία του εθνικού χαρακτήρα.13 
Ενώ όμως αυτός ήταν ο βασικός στόχος όλων των βαλκανικών εθνικών 
ιστοριογραφιών, στην περίπτωση των Ελλήνων υπήρχε και ένα επιπρόσθετο 
ισχυρό κίνητρο: οι ισχυρισμοί ορισμένων Ευρωπαίων ιστορικών της εποχής, και 
κυρίως του Φαλμεράιερ, ότι η φυλετική σχέση μεταξύ των αρχαίων και των νέων 
κατοίκων του ελλαδικού χώρου ήταν εντελώς ανυπόστατη και ανύπαρκτη.14 
Βασικό μέλημα λοιπόν των ιστορικών προκειμένου να ‘αποκαταστήσουν’ τη 
διαχρονική ενότητα του έθνους ήταν να δικαιολογήσουν το μεγάλο χρονικό κενό 
των χιλίων και πλέον ετών που είχε μεσολαβήσει από την ήττα και την υποταγή 
των αρχαίων Ελλήνων στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία μέχρι την ανάδυση των 
Νεοελλήνων ως διακριτής εθνικής ομάδας με πολιτική υπόσταση το 19ο αιώνα. Το 
πρόβλημα επιλύθηκε με την ‘εθνικοποίηση’ της βυζαντινής κληρονομιάς, έστω και 
αρκετά απρόθυμα, καθώς ορισμένοι διακεκριμένοι λόγιοι, μεταξύ των οποίων και 
ο Κοραής, είχαν προσδώσει στην τελευταία αρνητικό πρόσημο υπό την επίδραση 
των διανοούμενων του Διαφωτισμού.15 Έτσι στα μέσα του 19ου αιώνα, μέσω της 

10 Το σύντομο βιογραφικό του Πούλιου για τον Δήμιτσα συμπληρώνουν οι πληροφορίες από 
τα απομνημονεύματα του Αναστάσιου Πηχεώνα. Βλέπε: Πηχεών 1983. Πρόσφατα ο Νίγδελης 
προέβη σε μια πληρέστερη βιογραφική παρουσίαση του Δήμιτσα συγκεντρώνοντας αρκετά 
συμπληρωματικά στοιχεία. Βλέπε: Παντελής Νίγδελης, 229-249. 

11 Παντελής Νίγδελης, 236-241.
12 Χαρίσης Πούλιος, 303.
13 Στα Βαλκάνια, οι εθνικές ομάδες διαμορφώθηκαν αρχικά με βάση κυρίως πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά, καθώς η αίσθηση του συνανήκειν σε μια κοινότητα πολιτών δεν υφίστατο 
πριν από την ίδρυση των κρατών-εθνών. Για τον πολιτισμικό χαρακτήρα του έθνους βλέπε: 
Smith 2000, 27-29. Ο Smith εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς τη διάκριση μεταξύ ενός δυτικού/
πολιτικού (civic) και ενός ανατολικού/πολιτισμικού (ethnic) μοντέλου του έθνους, την οποία 
πολλοί νεότεροι μελετητές αμφισβήτησαν ή και απέρριψαν. Βλέπε: Brubaker, 2004. 

14 Jakob Fallmerayer 1830.
15 Neophytos Loizides, 212.
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συμφιλίωσης με το Βυζάντιο και της ‘ελληνοποίησής’ του, χάρη κυρίως στη 
συμβολή των Ιωάννη Παπαρρηγόπουλου και Σπυρίδωνα Ζαμπέλιου, επιτεύχθηκε 
η εθνική συνέχεια, η οποία αποτέλεσε τη βάση της επίσημης εθνικής αφήγησης.16 

Εντός αυτού το πλαισίου το ενδιαφέρον για το εκκλησιαστικό παρελθόν 
υπήρξε πολύ περιορισμένο με δεδομένο τον πολιτικό προσανατολισμό του 
ελληνικού εθνικού κινήματος, το οποίο είχε θέσει ως προτεραιότητα την πολιτική 
ανεξαρτησία μέσω ένοπλης εξέγερσης. Εκτός τούτου, ήδη το 1833 η εκκλησιαστική 
οργάνωση του νεοσύστατου κράτους είχε ανακηρυχθεί αυτοκέφαλη και μάλιστα 
πραξικοπηματικά,17 με το επιχείρημα ότι δεν ήταν αποδεκτό για ένα ελεύθερο 
έθνος να υπάγεται σε μια εκκλησιαστική αρχή υποδουλωμένη σε αλλοεθνή 
εξουσία, δηλαδή στο πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης.18 Επομένως 
ήταν λογικό να αποφεύγονται οι μνείες στην παρελθούσα εκκλησιαστική 
κατάσταση, η οποία συνέδεε το ελληνικό έθνος με την Εκκλησία της 
Κωνσταντινούπολης καθόλη τη βυζαντινή και οθωμανική περίοδο. Συγχρόνως 
όμως, η ‘ελληνοποίηση’ του Βυζαντίου αυτομάτως σήμαινε, ακόμη κι αν αυτό 
δεν δηλωνόταν ρητά, την αποδοχή της ελληνικότητας των εκκλησιαστικών 
του θεσμών και φορέων, συμπεριλαμβανομένου του πατριαρχείου και των 
άλλων αυτοδιοίκητων εκκλησιών του. Με βάση το παραπάνω σκεπτικό ήταν 
αυτονόητη και αδιαμφισβήτητη η ελληνική υπόσταση της αρχιεπισκοπής της 
Αχρίδας (αρχές 11ου αιώνα-1767),19 η οποία μάλιστα ταυτιζόταν λανθασμένα με 
την Πρώτη Ιουστινιανή, δηλαδή με την αυτοκέφαλη εκκλησία που είχε ιδρύσει 
τον 6ο αιώνα ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός στη γενέτειρά του.20 Παρόλ’ αυτά ο 
εθνικός χαρακτήρας της μη υφιστάμενης πλέον αρχιεπισκοπής, η εκκλησιαστική 
περιφέρεια της οποίας ούτως ή άλλως βρισκόταν εκτός της κρατικής επικράτειας, 
16 Σκοπετέα 1988, 171 κ.ε.
17 Frazee 1969.
18 Κοραής 1821, ρκ´, Φαρμακίδης 1840, 19-20.
19 Η αρχιεπισκοπή της Αχρίδας εμφανίστηκε στο ιστορικό προσκήνιο στις αρχές του 11ου αιώνα 

με τα τρία σιγίλλια που εξέδωσε ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β´ μεταξύ 1018 και 1025, μετά 
την οριστική κατάκτηση του κράτους του Σαμουήλ και την επαναφορά των εδαφών του 
στη βυζαντινή κυριαρχία. Τα έγγραφα αυτά είχαν σκοπό να επικυρώσουν την αυτοτέλεια 
και να καθορίσουν τη διοικητική περιφέρεια της αρχιεπισκοπής που έδρευε στην Αχρίδα, 
αναγνωρίζοντάς την ως τη βουλγαρική εκκλησία, η έδρα της οποίας είχε μεταφερθεί σταδιακά 
από τη Δρίστρα στην Αχρίδα μετά την προσωρινή κατάλυση του βουλγαρικού κράτους από 
τον προκάτοχο του Βασίλειου Β´ Ιωάννη Τζιμισκή. Η αρχιεπισκοπή διατήρησε την αυτονομία 
της ακόμη και μετά την επανασύσταση του βουλγαρικού κράτους το 1185 και την επακόλουθη 
ίδρυση του πατριαρχείου του Τιρνόβου. Με αρχιεπισκόπους ελληνικής καταγωγής και παιδείας 
και μικτό ελληνικό, σλαβικό και αλβανικό ποίμνιο είχε δικαιοδοσία σε μια περιοχή της 
βορειοδυτικής Βαλκανικής η οποία κατά καιρούς εντασσόταν στην επικράτεια διαφορετικών 
πολιτικών μορφωμάτων, καθώς ο έλεγχος του Βυζαντίου κατέρρεε σταδιακά. Εξακολούθησε 
έτσι να υφίσταται ως τοπική εκκλησία στην ύστερη μεσαιωνική και οθωμανική περίοδο μέχρι 
το 1767, οπότε καταργήθηκε με σουλτανικό φιρμάνι, ύστερα από εισήγηση του πατριάρχη 
Σαμουήλ Χαντζερή. Βλέπε: Gelzer 1980, Snegarov 1995, Δεληκάρη 2014, 77-103.   

20 Η λανθασμένη θεωρία, η οποία συνέδεε την αρχιεπισκοπή της Αχρίδας με την Πρώτη Ιουστινιανή 
είχε επινοηθεί τον 12ο αιώνα και δεν είχε αμφισβητηθεί μέχρι το 19ο αιώνα ούτε από τους Έλληνες 
ούτε από τους Βουλγάρους. Βλέπε: Gunter Prinzig, 269-287, Eleonora Naxidou, 153-167.
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ουσιαστικά δεν απασχόλησε το κυρίαρχο αφήγημα εντός των συνόρων, καθώς 
δεν εξυπηρετούσε τους εθνικούς στόχους. Δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τους 
ιθύνοντες του πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι ανέδειξαν το 
ζήτημα για να δικαιολογήσουν την αρνητική τους απάντηση στο επίμονο αίτημα 
των Βουλγάρων να τους χορηγηθεί εκκλησιαστική αυτονομία.21 Συγκεκριμένα 
ανώτεροι κληρικοί του πατριαρχείου ανέλαβαν να αντικρούσουν μεταξύ άλλων 
τον ισχυρισμό περί βουλγαρικότητας της αρχιεπισκοπής της Αχρίδας, ο οποίος 
συνιστούσε ένα από τα βασικά επιχειρήματα των Βουλγάρων στον αγώνα τους 
για την ίδρυση ξεχωριστής εθνικής εκκλησίας.22 

Έτσι το 1860, ο Γρηγόριος, αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, 
δημοσίευσε μια μελέτη με τίτλο ‘Πραγματεία περί της κανονικής δικαιοδοσίας 
του Οικουμενικού Πατριαρχικού Θρόνου επί των εν Βουλγαρία Ορθοδόξων 
Εκκλησιών’, στην οποία υποστήριζε ότι ο όρος Βουλγαρία στον τίτλο των 
αρχιεπισκόπων Αχρίδας δεν έπρεπε να ερμηνευτεί κυριολεκτικά, καθώς δεν 
δήλωνε επουδενί εθνικότητα. Επικαλούμενος χωρία βυζαντινών συγγραφέων, 
διαπίστωνε ότι η ονομασία αυτή είχε διατηρηθεί ως μεσαιωνικό κατάλοιπο 
από την περίοδο της πρόσκαιρης κατάληψης της εκκλησίας της Αχρίδας από 
τους Βουλγάρους, η οποία έληξε με την επαναφορά της βυζαντινής κυριαρχίας 
στην περιοχή από τον αυτοκράτορα Βασίλειο Β´.23 Συγχρόνως ο Γρηγόριος 
αιτιολογούσε τη θέση του για τον ελληνικό χαρακτήρα της αρχιεπισκοπής ως 
εξής: η πλειονότητα των πληθυσμών που υπάγονταν στη δικαιοδοσία της ήταν 
Έλληνες, Αλβανοί και Βλάχοι, δηλαδή λαοί με κοινούς φυλετικούς δεσμούς, 
ενώ ακόμη και οι αποκαλούμενοι Βούλγαροι ήταν στην πραγματικότητα 
21 Η αξίωση για την ίδρυση αυτόνομης βουλγαρικής εκκλησίας προβλήθηκε το 1856 μετά το τέλος 

του Κριμαϊκού πολέμου και στηρίχθηκε στην προηγούμενη έντονη δυσαρέσκεια των Βουλγάρων 
για την εκκλησιαστική τους κατάσταση. Η αρνητική ανταπόκριση της εκκλησιαστικής τους 
αρχής, δηλαδή του πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, οδήγησε σε έντονη εκκλησιαστική 
αντιπαράθεση κατά τη δεκαετία του 1860, η οποία είχε και πολιτικές διαστάσεις, καθώς η 
εκκλησιαστική ανεξαρτησία θα αποτελούσε το πρώτο βήμα για τη διεκδίκηση ανεξάρτητης 
πολιτικής υπόστασης. Τελικά, η οθωμανική κυβέρνηση ικανοποίησε το βουλγαρικό αίτημα 
προβαίνοντας το 1870 στην ίδρυση βουλγαρικής Εξαρχίας με σουλτανικό φιρμάνι και χωρίς τη 
συγκατάθεση του πατριαρχείου, το οποίο καταδίκασε την ενέργεια αυτή ως ανεπίτρεπτη ανάμειξη 
στα εσωτερικά του ζητήματα και κήρυξε τη νεοσύστατη εκκλησία σχισματική με απόφαση 
Μεγάλης Τοπικής Συνόδου το 1872. Βλέπε ενδεικτικά: Ματάλας 2003, Nikov 2008, Boneva 2010. 

22 H ιστορική παράδοση και τα δικαιώματα των εκκλησιών του Tιρνόβου και κυρίως της Aχρίδας, 
οι οποίες θεωρούνταν βουλγαρικές, αποτελούσαν το ιδεολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο 
της επιχειρηματολογίας των Bουλγάρων. H τελευταία μάλιστα, σύμφωνα με τη βουλγαρική 
άποψη, είχε καταργηθεί αντικανονικά και για λόγους συμφέροντος από το πατριαρχείο της 
Kωνσταντινούπολης. Έτσι στα περισσότερα βουλγαρικά διαβήματα, είτε προς το πατριαρχείο 
είτε προς τρίτους, γινόταν αναφορά στην αρχιεπισκοπή της Aχρίδας και μάλιστα δινόταν 
ιδιαίτερη έμφαση στην επισήμανση ότι υπήρξε βουλγαρική εκκλησία που καταργήθηκε 
παράνομα. Παρόλ’ αυτά η βουλγαρική πλευρά δεν επιδίωξε την ανασύστασή της, αλλά τη 
δημιουργία μιας εντελώς νέας και ανεξάρτητης εκκλησίας, η οποία απλώς θα αντλούσε τη 
νομιμότητα και το κύρος της από την αρχιεπισκοπή της Aχρίδας, καθώς και από το πατριαρχείο 
του Tιρνόβου. Βλέπε: Ελεονώρα Ναξίδου, 21-46. 

23 Γρηγορίου Αρχιγραμματέως 1860, 125-126.
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βουλγαρόφωνοι Έλληνες (Γραικοί Βουλγαροφωνούντες). Επιπρόσθετα, όλοι 
σχεδόν οι αρχιεπίσκοποι ήταν Έλληνες, ενώ τα ελληνικά είχαν καθιερωθεί ως 
γλώσσα της λειτουργίας.24 Επομένως διερωτάτο: 

‘Τούτων ούτως εχόντων, εν τίνι δικαιώματι αντιποιούνται οι ενταύθα 
παρεπιδημούντες αδελφοί ημών Βούλγαροι της (κατά το πλείστον γουν) 
Γραικοαλβανοβλαχικής, μάλλον δε (δια την φυλετικήν συγγένειαν και την 
ταυτότητα της εκκλησιαστικής γλώσσης) Γραικικής ταύτης Αρχιεπισκοπής;’.25 

Είναι λοιπόν προφανές σύμφωνα με τα παραπάνω ότι ο επίσημος 
εθνικός λόγος εντός του ελληνικού κράτους συνέκλινε με την εθνικο-ιστορική 
προσέγγιση του πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης ως προς το ζήτημα της 
ελληνικότητας της αρχιεπισκοπής της Αχρίδας, παρόλο που οι δύο πλευρές 
δεν συνέπιπταν ως προς τις εθνικές επιδιώξεις ούτε εμφορούνταν από την ίδια 
εθνική ιδέα τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα.26

Ο Δήμιτσας και η Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας
Ένα χρόνο νωρίτερα από τον αρχιγραμματέα της πατριαρχικής συνόδου 

Γρηγόριο, το 1859, ο Μαργαρίτης Δήμιτσας εξέδωσε στην Αθήνα τη δική του 
σχετική πραγματεία τιτλοφορούμενη ‘Τα περί της Αυτοκεφάλου Αρχιεπισκοπής 
της Πρώτης Ιουστινιανής Αχρίδος και Βουλγαρίας’, με την οποία προσπαθούσε κι 
αυτός να αποδείξει την ελληνικότητα της εκκλησίας της Αχρίδας με διαφορετικό 
όμως στόχο: όχι για να υπερασπιστεί την υπαγωγή της στο πατριαρχείο της 
Κωνσταντινούπολης το 1767, αλλά για να απαιτήσει την ανασύστασή της. 

Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του ο Δήμιτσας αναπαρήγε 
την εσφαλμένη, αλλά ευρύτατα αποδεκτή ακόμη και από τους Βουλγάρους 
αντίληψη ότι η αρχιεπισκοπή της Αχρίδας αποτελούσε την άμεση συνέχεια 
της αρχιεπισκοπής της Πρώτης Ιουστινιανής ισχυριζόμενος με βάση ιστορικές 
μαρτυρίες ότι η βυζαντινή πόλη Λύχνιδος, η οποία μετονομάστηκε αργότερα 
σε Αχρίδα, ταυτιζόταν με το χωριό Ταυρήσιον, δηλαδή με τη γενέτειρα του 
Ιουστινιανού, την οποία ο αυτοκράτορας ανέδειξε σε σημαντικό αστικό κέντρο 
και της έδωσε το όνομα Πρώτη Ιουστινιανή.27 Όσον αφορά δε την επωνυμία 

24 Γρηγορίου Αρχιγραμματέως 1860, 127-129.
25 Γρηγορίου Αρχιγραμματέως 1860, 128.
26 Εντός του ελληνικού κράτους είχε υιοθετηθεί η Μεγάλη Ιδέα, η οποία θα μπορούσε να 

οριστεί εντελώς σχηματικά ως η ιδεολογική αρχή του αλυτρωτισμού, δηλαδή της σύμπτωσης 
της πολιτικής με την ιδεατή εθνική οντότητα. Βλέπε: Στουραΐτη και Καζαμίας 2012, 25-65. 
Αντιθέτως μια διαφορετική εκδοχή της εθνικής ιδέας αναπτύχθηκε από τη ρωμέικη κοινότητα 
της οθωμανικής αυτοκρατορίας η οποία είχε αρχίσει σταδιακά να ‘ελληνοποιείται’ μετά από τη 
διάσπαση του Ρουμ μιλλέτ σε εθνικές ομάδες. Πρόκειται για την ιδέα του Ελληνοθωμανισμού, 
η οποία προέκρινε την καλλιέργεια και την ενδυνάμωση της ελληνικής εθνικής ιδιαιτερότητας, 
κυρίως μέσω εκπαιδευτικής δραστηριότητας, εντός της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Οι 
υποστηρικτές της απέρριπταν συγχρόνως το ενδεχόμενο διάλυσης της τελευταίας, δηλαδή δεν 
συμμεριζόταν τις αλυτρωτικές βλέψεις των εξ Ελλάδος ομοεθνών. Βλέπε: Σκοπετέα 1988, 309-
324, Αναγνωστοπούλου 1998, 303-307, Kamouzis 2013, 14-25, Ναξίδου 2014, 141-146.

27 Δήμιτσας 1860, 1-40.
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Βουλγαρίας, την οποία η αρχιεπισκοπή διατηρούσε στον τίτλο της, ο Δήμιτσας 
την επεξηγούσε ακριβώς όπως και ο Γρηγόριος, δηλαδή ως ‘μνημείο’ της 
προσωρινής βουλγαρικής κατάκτησης της περιοχής.28

Στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο είχε ως θέμα του την ιστορική 
διαδρομή της αρχιεπισκοπής, ο Δήμιτσας επικέντρωνε την αφήγησή του στους 
αρχιεπισκόπους και τη δράση τους. Κατά την άποψή του, το σπουδαιότερο 
επίτευγμα της εκκλησίας της Αχρίδας και των αρχιερέων της ήταν ο εξελληνισμός 
των πληθυσμών που υπαγόταν στη δικαιοδοσία της, οι οποίοι, από τότε που 
οι Βούλγαροι – συγγενείς προς τους Έλληνες κατά πολλούς εθνολόγους – 
εγκαταστάθηκαν στην περιοχή τον 7ο αιώνα μ.Χ. είχαν σχηματίσει ένα μίγμα 
‘Ελληνο-Βουλγαρισμού’: 

‘Το νέον τούτο κράμα των κατοίκων των μερών εκείνων ηδύνατό ποτε να 
εξελληνισθή εν μέρει τουλάχιστον, αν ουχί καθ’ ολοκληρίαν, αν δεν υπήρχεν η 
αυτοκέφαλος εκείνη αρχιεπισκοπή; βεβαίως αδύνατον... διότι εις τον θρόνον 
της αρχιεπισκοπής εκείνης διέπρεψαν τοσούτοι ιεροκήρυκες, τοσούτοι ζηλωταί 
του θείου λόγου, τοσούτοι ρήτορες και εν γένει τοσούτοι σοφοί άνδρες... επί της 
εποχής των οποίων και σχολεία ιδρύθησαν και ορφανοτροφεία ανηγέρθησαν και 
τυπογραφείον επί τέλους συνεστήθη, πάντα γενναίους αναδείξαντα καρπούς...’.29 

Αντιθέτως, εξαιτίας της κατάργησης της αρχιεπισκοπής, ο Δήμιτσας 
διαπίστωνε ότι φρικτές καταχρήσεις είχαν αρχίσει να μαστίζουν την πρώην 
εκκλησιαστική της περιφέρεια, προκαλώντας σφοδρές διαμάχες μεταξύ του 
κλήρου και του ποιμνίου τους: ‘τι βλέπει τις σήμερον; την πλεονεξίαν, την 
αργυρολογίαν, την προδοσίαν, την παχυλήν αμάθειαν, τον Συβαριτικόν βίον των 
λειτουργών του Yψίστου...’.30 

Στο επόμενο κεφάλαιο ο Δήμιτσας εξιστορούσε τις συνθήκες υπό τις οποίες 
καταργήθηκε η εκκλησία της Αχρίδας. Στηριζόμενος στις προφορικές μαρτυρίες 
που είχαν επιβιώσει σχετικά με το γεγονός, απέδιδε τα πραγματικά αίτια της 
κατάργησης στην πλεονεξία, την άπληστη φιλαρχία, την κενοδοξία και τη 
δοξομανία του πατριάρχη Σαμουήλ, δηλαδή στο ήθος και τη διαγωγή του, τα οποία 
βρισκόταν σε κατάφωρη αντίθεση προς τις ευαγγελικές διδαχές.31 Επιπρόσθετα, 
επικαλούμενος τη μακραίωνη ιστορική παράδοση και το εκκλησιαστικό δίκαιο 
χαρακτήριζε την ενέργεια αυτή παράνομη, άδικη, αντικανονική, αντιχριστιανική 
και παράλογη.32 Περιέγραφε τέλος την εκπαιδευτική και πολιτιστική παρακμή η 
οποία επακολούθησε, καθώς η εκκλησιαστική διοίκηση ασκούνταν από αμαθείς, 
ανίκανους και διεφθαρμένους ιεράρχες.33 Επεσήμαινε μάλιστα ότι η κατάπτωση 
προκαλούσε τις συνεχείς αντιδράσεις του ποιμνίου εναντίον των αρχιερέων 
τους: 
28 Δήμιτσας 1860, 20-21.
29 Δήμιτσας 1860, 74. 
30 Δήμιτσας 1860, 75.
31 Δήμιτσας 1860, 83.
32 Δήμιτσας 1860, 84-86.
33 Δήμιτσας 1860, 86-91.
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‘αντί πάντων των ειρημένων αγαθών πέλαγος φρικτών και πολυειδών 
καταχρήσεων, ως δεινή τις πλημμυρίς, απάσας τας χώρας τας εν τω θρόνω 
εκείνω υπαγομένας κατέκλυσε· ένεκα τούτου σύμπασαι αλληλοδιαδόχως αι 
επαρχίαι εκείναι εις διηνεκή πάλην, εις αδιάκοπον πόλεμον διατελούσι προς τους 
πνευματικούς πατέρας, προς τους λειτουργούς του Υψίστου’.34 

Για όλους τους λόγους που είχε ήδη εκθέσει, ο Δήμιτσας στο τέταρτο και 
τελευταίο κεφάλαιο της πραγματείας του υποστήριζε με έμφαση την ανασύσταση 
της αρχιεπισκοπής της Αχρίδας ως αναγκαία και επιβεβλημένη πρωτοβουλία για 
να αποδοθεί δικαιοσύνη και να αποκατασταθούν τα δικαιώματα και τα προνόμια 
της ιστορικής εκκλησίας, τα οποία είχαν βάναυσα παραβιασθεί και καταπατηθεί.35 
Η επανίδρυση της αρχιεπισκοπής σε συνδυασμό με το διορισμό ενός ενάρετου 
και μορφωμένου προκαθήμενου θα επέφερε, σύμφωνα πάντα με τον Δήμιτσα, 
την αναστροφή της αρνητικής κατάστασης που είχε επικρατήσει στην περιοχή 
μέσω της άρσης των οικονομικών καταχρήσεων του κλήρου, της κήρυξης του 
θείου λόγου, και της καλλιέργειας και διάδοσης της ελληνικής παιδείας,36 ώστε 
να εξαπλωθεί ο ελληνισμός και ταυτόχρονα να εξουδετερωθούν αφενός μεν η 
θρησκευτική προπαγάνδα της Δύσης, αφετέρου δε η εθνική προπαγάνδα του 
Πανσλαβισμού: 

‘κατά τον τρόπον τούτον ιδρύεται ισχυρόν του ελληνισμού προπύργιον εν 
τοις απωτάτοις τούτοις μέρεσι της Ελλάδος κατά τε των Αρκτικών και Δυτικών 
επιβουλών τε και επιδρομών, παραπεμπομένων εις τε την Σιβηρίαν και Αβυσσηνίαν, 
ένθα μέγα πρόκειται στάδιον εις ανάπτυξιν των ενεργειών αυτών’.37 

Με την πρότασή του για επανίδρυση της αρχιεπισκοπής της Αχρίδας, η 
οποία πάντως παρέμεινε μια μεμονωμένη πρωτοβουλία χωρίς καμία απολύτως 
απήχηση, ο Δήμιτσας άθελά του έβλαπτε τους ελληνικούς εθνικούς στόχους, 
ενώ ταυτόχρονα αμφισβητούσε και μείωνε το κύρος του πατριαρχείου, ενός 
βυζαντινού θεσμού, συστατικού στοιχείου του ελληνικού εθνικού παρελθόντος. 
Συγκεκριμένα, παρόλο που ο ίδιος ήταν προσηλωμένος στην ελληνική εθνική 
ιδέα πέρα από κάθε αμφιβολία, το ζήτημα που έθεσε εξυπηρετούσε τις επιδιώξεις 
των Βουλγάρων, με δεδομένο ότι το αυτοκέφαλο της αρχιεπισκοπής της Αχρίδας, 
την οποία οι τελευταίοι εκλάμβαναν ως βουλγαρική εκκλησία, αποτελούσε 
το ιδεολογικό υπόβαθρο του αγώνα τους για εκκλησιαστική χειραφέτηση, 
όπως προαναφέρθηκε. Το 1867 μάλιστα η βουλγαρική πλευρά υπέβαλε το ίδιο 
ακριβώς αίτημα στις διαπραγματεύσεις με το πατριαρχείο περισσότερο βέβαια 
ως αντιπερισπασμό για να μην αποδεχθεί το συμβιβαστικό σχέδιο του πατριάρχη 
Γρηγόριου Στ´ για την ίδρυση βουλγαρικής εκκλησίας χωρίς δικαιοδοσία 
στη Μακεδονία και τη Θράκη, δηλαδή σε περιοχές τις οποίες ενέτασσε στον 
βουλγαρικό εθνικό χώρο.38 Έτσι σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η αρχική 
34 Δήμιτσας 1860, 87.
35 Δήμιτσας 1860, 91-97.
36 Δήμιτσας 1860, 97-102.
37 Δήμιτσας 1860, 100.
38 Ελεονώρα Ναξίδου, 35-41.
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διαφωνία μεταξύ Βουλγάρων και πατριαρχείου είχε αρχίσει να εξελίσσεται 
σε έντονη διαμάχη, η ανάδειξη και υπεράσπιση των ιστορικών δικαίων της 
αρχιεπισκοπής της Αχρίδας, δηλαδή η διατύπωση παρόμοιων απόψεων με αυτές 
της αντίπαλης πλευράς, έστω και για διαφορετικό λόγο, όχι μόνο αντέβαινε στα 
ελληνικά εθνικά συμφέροντα, αλλά ισοδυναμούσε και με ταύτιση με τον εθνικό 
Άλλο και θα μπορούσε να εκληφθεί ως εθνική προδοσία. 

Εκτός τούτου η εποχή ήταν εντελώς ακατάλληλη για την άσκηση 
κριτικής εναντίον του πατριαρχείου, καθώς πριν από μερικά χρόνια, το 1850, το 
τελευταίο είχε αναγνωρίσει επίσημα το μονομερώς ανακηρυγμένο αυτοκέφαλο 
της Εκκλησίας της Ελλάδας, εξομαλύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις σχέσεις 
του με το ελληνικό κράτος, οι οποίες είχαν διαρραγεί για μια εικοσαετία περίπου.

Επομένως το θέμα που προσπάθησε να εγείρει ο Δήμιτσας φέρνοντάς το 
στη δημοσιότητα κάθε άλλο παρά ευπρόσδεκτο ήταν. Γι’ αυτό και αγνοήθηκε 
χωρίς να προκαλέσει κανενός είδους αντίδραση. Μόνο μετά από οκτώ χρόνια, το 
1867, ο Κωνσταντίνος Αραβαντινός σε άρθρο του στην Πανδώρα επέκρινε τον 
Δήμιτσα για τις απόψεις που εξέφραζε στο πόνημά του για την αρχιεπισκοπή της 
Αχρίδας: ‘αλλά και κατά της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας δυσμενώς εκτοξεύει 
βέλη ικανά, διότι ει και σεμνύνεται επί μακεδονισμού, του βουλγαρισμού όμως 
ένθερμος θιασώτης υπεμφαίνεται’.39 Εκτός τούτου, ενώ η εν λόγω μελέτη του 
Δήμιτσα είχε περιληφθεί στην ύλη της Πανδώρας, η δημοσίευσή της διακόπηκε 
μετά τη δεύτερη συνέχεια, προφανώς γιατί έγινε αντιληπτό ότι επρόκειτο για 
κείμενο εθνικά ακατάλληλο.40 Αλλά ούτε και ο Δήμιτσας επανήλθε στο αίτημά 
του ασφαλώς αντιλαμβανόμενος ότι ήταν επιζήμιο για το ελληνικό εθνικό 
πρόγραμμα. 

Εντός και εκτός Συνόρων: Συγκλίσεις και Αποκλίσεις
Με την υπό εξέταση πραγματεία του, ο Μαργαρίτης Δήμιτσας διατύπωνε 

τη δική του ‘ενδιάμεση’ αναπαράσταση των γεγονότων με την έννοια ότι, ενώ 
συνέκλινε ως προς την παραδοχή της ελληνικότητας της αρχιεπισκοπής της 
Αχρίδας τόσο με το κυρίαρχο εθνικό αφήγημα εντός του ελληνικού κράτους, όσο 
και με την πατριαρχική ιστορική εκδοχή, απέκλινε συγχρόνως και από τις δύο 
ως προς μια ουσιώδη και κάθε άλλο παρά αμελητέα παράμετρο. Συγκεκριμένα ο 
Αχριδηνός εκπαιδευτικός αναδείκνυε το εκκλησιαστικό παρελθόν της ιδιαίτερης 
πατρίδας του, κάτι το οποίο δεν ήταν ούτε ιδιαίτερα επιθυμητό αλλά ούτε και 
εθνικά επωφελές, ενώ συγχρόνως επιχειρηματολογούσε υπέρ της ανασύστασης 
της αρχιεπισκοπής της Αχρίδας, μη διστάζοντας να διαφωνήσει ανοικτά με 
την πολιτική του πατριαρχείου. Πρόθεσή του δεν ήταν σε καμία περίπτωση να 
υποσκάψει την ελληνική εθνική υπόθεση στη Μακεδονία. Αντιθέτως ο ίδιος ήταν 
πεπεισμένος ότι η επανίδρυση της αρχιεπισκοπής θα έπαιζε καθοριστικό ρόλο 
στην αποκατάσταση της ενότητας της ορθόδοξης κοινότητας στις μακεδονικές 
39 Κωνσταντίνος Αραβαντινός, 310. 
40 Ματάλας 2003, 178. 
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επαρχίες, η οποία είχε διαρραγεί εξαιτίας των εθνικών ανταγωνισμών, και στο 
βαθμιαίο εξελληνισμό της, δηλαδή στην εξουδετέρωση των βουλγαρικών 
διεκδικήσεων. Επομένως επιδίωκε τον ίδιο στόχο με την ελληνορθόδοξη πλευρά, 
προκρίνοντας όμως εκ διαμέτρου αντίθετα μέσα. Με την ‘αιρετική’ αυτή θέση ο 
Δήμιτσας εξέφραζε συγχρόνως και μια νοσταλγική διάθεση εξιδανικεύοντας ένα 
όχι και τόσο μακρινό παρελθόν, τότε που όλοι οι ορθόδοξοι συμβίωναν ακόμα 
αρμονικά, όταν δηλαδή η εθνική ιδεολογία δεν είχε αρχίσει να υποσkάπτει τα 
θεμέλια του παραδοσιακού οικοδομήματος της ορθοδοξίας. 

 Όσο για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Δήμιτσα για το συγκεκριμένο 
ζήτημα, αυτό προφανώς απέρρεε τόσο από το γεγονός ότι η αρχιεπισκοπή έδρευε 
στη γενέτειρά του, η οποία μάλιστα είχε βρεθεί στο επίκεντρο των βουλγαρικών 
αξιώσεων, όσο και από την προσωπική του περηφάνεια για έναν σπουδαίο 
εκκλησιαστικό θεσμό του τόπου του και τη δυσαρέσκειά του για την απώλειά 
του. Οφειλόταν δηλαδή σε ένα έντονο αίσθημα τοπικού πατριωτισμού, μια 
συνείδηση τοπικότητας, την οποία ο Δήμιτσας επιθυμούσε να συνταιριάσει και 
να ενσωματώσει στην εθνική, παρότι εν προκειμένω οι δύο αυτές συνειδησιακές 
του επιλογές αποδεικνύονταν μη συμβατές.

Εν τέλει, όντας ένας ετερόχθονας, ο οποίος μάλιστα είχε μετακομίσει 
μόνιμα εντός των συνόρων μόλις το 1869, με αμφίβολες ελληνικές ρίζες και 
αποκλίνουσες προσεγγίσεις σε ορισμένα εθνικά θέματα, ο Δήμιτσας δεν κατάφερε 
να ενταχθεί στην κύριαρχη πολιτική και πνευματική ελίτ του έθνους του, 
παρόλο που ο συνεργάτης και βιογράφος του Χαρίσης Πούλιος τον κατέτασσε 
στους μέγιστους εθνικούς ευεργέτες, επειδή προσπάθησε με τις μελέτες του να 
αποδείξει τον ελληνικό χαρακτήρα της Μακεδονίας.41 Αντιθέτως η συμβολή του 
Δήμιτσα στην προώθηση του εθνικού προγράμματος ήταν μάλλον περιθωριακή.
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Πρόσωπα και προσωπεία στην αυλή του 
Αμπντούλ-Χαμίτ ΙΙ. 

Ο ελληνικός, οθωμανικός και δυτικός λόγος 
του Σπυρίδωνα Μαυρογένη πασά

Αναστασία Τσαπανίδου1

Στις 9 Ιανουαρίου 1902 πεθαίνει σε ηλικία 85 ετών ο αρχίατρος του 
σουλτάνου Αμπντούλ-Χαμίτ ΙΙ, Σπυρίδων Μαυρογένης πασάς, μετά από 
ολιγοήμερη γρίπη. Την κηδεία του, που γίνεται με έξοδα του ίδιου του 
σουλτάνου, παρακολουθεί πλήθος λαού και δεκάδες επίσημα πρόσωπα, σε 
βαθμό ώστε να προκληθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Κωνσταντινούπολη,2 
ενώ ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος κηρύττει δεκαπενθήμερο πένθος 
για τον επιφανή εκλιπόντα του, παραγγέλλει τη συγγραφή της βιογραφίας 
του,3 παρίσταται φυσικά στην κηδεία του, του αφιερώνει μια επιμνημόσυνη 
συνεδρίαση τον Μάρτιο του ίδιου χρόνου και αναρτά την προσωπογραφία του 
στην αίθουσα των συνεδριάσεών του·4 σε τιμητικές εκδηλώσεις προβαίνουν 
και η Αυτοκρατορική Ιατρική Εταιρία και το Μεικτό Εθνικό Συμβούλιο του 
Πατριαρχείου,5 όπου επίσης θήτευσε ο εκλιπών. Όλος ο οθωμανικός Τύπος αλλά 
και δεκάδες έντυπα του εξωτερικού αφιερώνουν εκτενή άρθρα για την κηδεία 
του και την προσωπικότητά του,6 πάμπολλα συλλυπητήρια επισήμων προσώπων 
αποστέλλονται στον γιο του, Αλέξανδρο Μαυρογένη, μπρούντζινη προτομή 
του και ένα αρχαΐζον επίγραμμα στήνονται στον οικογενειακό του τάφο στα 
Θεραπειά, ενώ πήλινο εκμαγείο του προσώπου του προσφέρεται από τον γιο 

1 Αναστασία Τσαπανίδου, Διδάκτωρ Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (anastasia-tsap@ath.forthnet.gr). 

2 Εκτενέστατες σχετικές αναφορές βλ. στις κωνσταντινουπολίτικες εφημ. Κωνσταντινούπολις και 
Ταχυδρόμος με ημερομηνίες 11.1.1902 και 14.1.1902, αντίστοιχα. 

3 Κοκκολάτος 1902.
4 Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως [στο εξής: ΕΦΣΚ] (1899-1902), 60, 63-

66, 73-74.
5 Günergun 2004, 54· Εκκλησιαστική Αλήθεια (1902), 21-22, 31.
6 Ενδεικτικά βλ. στη Βιβλιογραφία τις εφημ. Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολις, Νεολόγος 

Κωνσταντινουπόλεως-Αθηνών, Φιλιππούπολις, Rappel / Le XIX siècle, Le Temps και Gil Blas του 1902.
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του στο Μουσείο της Σάμου· ο ίδιος δωρίζει και την πλούσια βιβλιοθήκη του 
πατέρα του στον ΕΦΣΚ.7

Ποιος όμως ήταν τελικά αυτός ο διάσημος άντρας που ως νεκρός, αλλά και 
κατά τον πολύχρονο βίο του, άφησε τόσο ισχυρό στίγμα στην Κωνσταντινούπολη του 
δευτέρου μισού του 19ου αιώνα; Ο ίδιος, όταν εκδίδει αυτοτελώς, για δεύτερη φορά, 
τον Βίο Κωνσταντίνου του Καραθεοδωρή,8 παρουσιάζει τον εαυτό του κάπως έτσι:

Αν αφήναμε για λίγο στην άκρη όλους αυτούς τους πομπώδεις τίτλους, 
θα λέγαμε με δύο λόγια ότι ο Μαυρογένης ήταν μια προσωπικότητα της 
νεοφαναριώτικης κοινωνίας της Κωνσταντινούπολης εξόχως ενδιαφέρουσα και 
πολυσχιδής, η οποία προσείλκυσε πάνω της επί μακρόν τα βλέμματα τόσο της 
Ανατολής όσο και της Δύσης, με τη βαθιά της μόρφωση, με την επιστημονική 
της δραστηριότητα και το ποικίλο και πολύγλωσσο συγγραφικό της έργο, με 
τη στενή συμμετοχή της στα οθωμανικά και ελληνικά τεκταινόμενα (των 
πατριαρχικών συμπεριλαμβανομένων), με την ιδιότητά της να αποτελεί το δεξί 
χέρι και τον συμβουλάτορα του σουλτάνου, ακόμη και πριν από την αναρρίχησή 
του στον θρόνο, με τη θρυλλούμενη ανάμειξή της στα σκοτεινά γεγονότα αυτής 
ακριβώς της αναρρίχησης, αλλά και με τον πικάντικο ιδιωτικό βίο της που έδωσε 
αρκετή τροφή στον Τύπο διεθνώς.

Τα βιογραφικά δεδομένα που διαθέτουμε γι’ αυτόν τον γόνο της μεγάλης 
φαναριώτικης οικογένειας, με παρακλάδια και εδώ, στη Ρουμανία, είναι πολλά.9 
Τα κυριότερα από αυτά παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 
7 ΕΦΣΚ (1899-1902), 66, 73-74· Blancard 1909, 515-521.
8 Μαυρογένης 1885, από όπου και η παρατιθέμενη εδώ εικόνα εξωφύλλου. Είχε προηγηθεί η 

ανάγνωση/δημοσίευση της βιογραφίας του Καραθεοδωρή στον ΕΦΣΚ (1879-1880) και μια 
πρώτη αυτοτελής έκδοση το 1882. 

9 Εκτός από τον αναλυτικό βιογράφο του Σπυρίδωνα και όλης της οικογένειας Μαυρογένη, 
�éodore Blancard (Blancard [1893], Blancard 1909), και τις βιογραφίες που παρήγγειλαν 
ο ΕΦΣΚ (Κοκκολάτος 1902) και η Αυτοκρατορική Ιατρική Εταιρία (Noulis-Mordtmann 
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Σπυρίδων Μαυρογένης πασάς:
Εγγονός του Δημήτριου Μαυρογένη, κυβερνήτη της Μυκόνου. Δευτερότοκος 
γιος του Άρχοντα Σπυρίδωνα Μαυρογένη (από την Παροικιά της Πάρου), 
ειδικού γραμματέα του Μεγάλου Δραγουμάνου Παναγιώτη Μουρούζη, και της 
Σμαράγδας Καρατζά, κόρης του Εμμανουήλ Καρατζά.
3.9.1817 -

-

-

Γέννηση του Σπυρίδωνα στα Θεραπειά του Βοσπόρου, λίγες 
μόλις μέρες μετά τον θάνατο του πατέρα του (30.8.1817), 
μάλλον από τυφοειδή πυρετό. 
Το 1821 πεθαίνει και ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας, 
Δημήτριος, από πνιγμό.
Μορφώνεται στα σχολεία του Γενίκιοϊ, των Θεραπειών και μετά 
στην Ελληνεμπορική Σχολή της Χάλκης. Μαθαίνει γαλλικά με 
ιδιωτικό δάσκαλο.

1835 -

-

Ο θείος του, Ιωάννης (Γιάγκος) Μαυρογένης, διπλωματικός 
αντιπροσώπος του Μαχμούτ Β΄ στη Βιέννη, τον παίρνει μαζί 
του. Μαθαίνει γερμανικά και λατινικά. 
Σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης Ιατρική. Ταυτόχρονα 
παρακολουθεί μαθήματα Φυσικής και Χημείας (με τον 
Πασκάλ). Η διατριβή του είναι πάνω στην οφθαλμολογία, 
γραμμένη στα λατινικά.

1843-1845 -
-

Διετής πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Νοσοκομείο της Βιέννης. 
Μέσω του θείου του, Ιωάννη, σχετίζεται με υψηλά πρόσωπα· 
ανάμεσά τους και ο πρίγκιπας Μέττερνιχ.

1845 -
-
-
-
-

-
-

Επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη με σοβαρές συστατικές επιστολές.
Γιατρός στο Νοσοκομείο του Πυροβολικού του Τοπ-Χανέ. 
Ιατρικός επιθεωρητής της Ανατολικής Ρωμυλίας για ένα τρίμηνο.
Διευθυντής και αρχίατρος στο Νοσοκομείο του Χαϊντάρ-πασά. 
Παραιτείται και παντρεύεται τη Μαρία Καλλιάδη, πρωτότοκη 
κόρη του Άρχοντα Ποστέλνικου και Μ. Υπομνηματογράφου, 
Σωτήριου Καλλιάδη, και αδερφή του Μεγάλου Ρήτορα του 
Πατριαρχείου, Κωνσταντίνου Καλλιάδη μπέη. Μητέρα της 
είναι η Ελένη, κόρη του Μεγάλου Διερμηνέα της Υψηλής 
Πύλης, Σταύρου Αριστάρχη.
Ταξίδι σε Βιέννη και Παρίσι. 
Παρακολουθεί μαθήματα στην Ιατρική Σχολή του Παρισιού.

1848 - Επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη και τοποθετείται σε 
στρατιωτικά νοσοκομεία.

1849 -
-

Γιατρός στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο του Μαλτεπέ.
Διδάσκει Παθολογία στη Στρατιωτική Ιατρική Σχολή (έως το 
1880).

1908), πολλές άλλες, σύντομες ή εκτενέστερες κυκλοφόρησαν σε ελληνικά και ξένα έντυπα 
της εποχής, και ιδιαίτερα με αφορμή τον θάνατο του Μαυρογένη. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
ανώνυμη βιογραφία στην Κλειώ (1/13.4.1889), Régla (5.11.1892), Mariani 1896, Κνητός 1903.
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1850 - Αρχίατρος του 1ου Νοσοκομείου της Αυτοκρατορικής Φρουράς 
του Χαϊντάρ-πασά.

1857 ή 
1858

- Μέλος της Αυτοκρατορικής Ιατρικής Εταιρίας.

1858 - Διορίζεται αυτοκρατορικός γιατρός. Επισκέπτεται τα ανάκτορα 
κάθε οκτώ μέρες.

1859 ή 
1860

-
-

Πρώτη γνωριμία του με τον δεκαεπτάχρονο πρίγκιπα 
Αμπντούλ-Χαμίτ. 
Γενικός γραμματέας της Αυτοκρατορικής Ιατρικής Εταιρίας.

1861 -

-

Προσκαλείται ως σύμβουλος γιατρός του ετοιμοθάνατου 
σουλτάνου Αμπντούλ-Μετζίτ, μαζί με τον Κωνσταντίνο 
Καραθεοδωρή και τον Ξενοφώντα Ζωγράφο. 
Συνιδρυτής του ΕΦΣΚ.
Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου

1862 -
-

Αντιπρόεδρος της Αυτοκρατορικής Ιατρικής Εταιρίας.
Μέλος της επιτροπής επιθεώρησης του Εθνικού Νοσοκομείου του 
Επταπυργίου, μαζί με τον Αλ. Γ. Πασπάτη και τον Ξ. Ζωγράφο.

1864 - Πρόεδρος της Αυτοκρατορικής Ιατρικής Εταιρίας.
Διορισμός στην επταμελή Eπιτροπή επί της Δημοσίας 
Εκπαιδεύσεως του Πατριαρχείου, μαζί με τον Στέφ. 
Καραθεοδωρή.

1865 -
-
-

Γίνεται επίσημα ο ιδιαίτερος γιατρός του πρίγκιπα Αμπντούλ-Χαμίτ.
Εκλέγεται μέλος του Μεικτού Εθνικού Συμβουλίου του Πατριαρχείου.
Ένας από τους 7 γιατρούς της Αδελφότητος των Κυριών του Πέραν.

1866-1875 - Καθηγητής εσωτερικής παθολογίας.
1867 - Πρόεδρος της Αυτοκρατορικής Ιατρικής Εταιρίας.
1868 - Πρόεδρος της Φιλέργου Εταιρίας.
1871 -

-

Πρόεδρος της Φιλέργου Εταιρίας και μέλος της Επιτροπής 
ανασύνταξης του Κανονισμού της.
Έφορος του Ελληνικού Παρθεναγωγείου

1872 - Σώζει τη ζωή του Αμπντούλ-Χαμίτ από τις καταχρήσεις.
1875 - Θάνατος της γυναίκας του στην Κέρκυρα μετά από εικοσαετή 

αρρώστια.
1876 -

-
Καθηγητής κλινικής ιατρικής.
΄Ανοδος του Αμπντούλ-Χαμίτ στον θρόνο. 
Ο Μαυρογένης ονομάζεται αρχίατρος («χεκίμπασης») του 
σουλτάνου, λαμβάνει 15.000 γρόσια μισθό, το παράσημο 
Μετζιντιέ της 3ης τάξης και μετακομίζει στο παλάτι του Γιλντίζ.

1877 - Διορίζεται γερουσιαστής, μαζί με τον Μάρκο πασά και τον 
Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή

1877-1880 - Καθηγητής εσωτερικής κλινικής.
1880 - Επίτιμο μέλος της Αυτοκρατορικής Ιατρικής Εταιρίας.
1881 - Επίτιμος πρόεδρος του Μουσικού Συλλόγου. Επίτιμος 

καθηγητής εσωτερικής κλινικής.
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1883 -

-

Αποκτά τον βαθμό του βεζύρη, που είναι ο πιο υψηλός στην 
οθωμανική πολιτική διοίκηση. Εφεξής αποκαλείται «πασάς».
1η δραστική παρέμβαση στο «προνομιακό ζήτημα».

1885 - Γενικός επιθεωρητής των πολιτικών και στρατιωτικών 
νοσοκομείων.

1887 - Εισηγείται την έκδοση της γαλλοτουρκικής Gazette des Hôpitaux 
Civils et Militaires de l’ Empire Ottoman. Πρόεδρος της συντακτικής 
της επιτροπής. Πρώτο φύλλο κυκλοφορίας: 13.5.1887.

1890 - 2η δραστική παρέμβαση στο «προνομιακό ζήτημα». 
1893 - Πεντηκονταετία από τη λήψη του διδακτορικού του τίτλου. Οι 

σχετικές τιμητικές εκδηλώσεις ακυρώνονται από τον σουλτάνο 
Αμπτνούλ-Χαμίτ ΙΙ.

1898 - Επίτιμος πρόεδρος της Αυτοκρατορικής Ιατρικής Εταιρίας.
1902 - Θάνατος Σπυρίδωνα Μαυρογένη πασά, μετά από γρίπη.

Η καθοδήγηση και η στήριξη του Μαυρογένη από τον υψηλό θείο του με 
τις υψηλές γνωριμίες, οι συστατικές επιστολές που κουβαλάει μαζί του κατά την 
επιστροφή του στην Κωνσταντινούπολη, ο γάμος του με την πλούσια νύφη της 
γνωστής φαναριώτικης οικογένειας των Καλλιάδων, αλλά και ο προσωπικός 
του ζήλος και η φιλοδοξία, αποτελούν αναμφίβολα μια καλή συνταγή ώστε ο 
Μαυρογένης να αποκτήσει γρήγορα επιτυχή επαγγελματική αποκατάσταση, 
οικονομική άνεση, πρόσθετη αναγνωρισιμότητα και κύρος στην κοινωνία της 
εποχής του. Αν τα πράγματα περιορίζονταν μέχρι εκεί, θα παρέμενε ένας ακόμη 
διακεκριμένος επιστήμονας της ευρείας και πολυεθνικής ιατρικής κοινότητας 
της Κωνσταντινούπολης. Αυτό που τον διαφοροποιεί στην πορεία έναντι των 
υπολοίπων συναδέλφων του είναι η ενισχυμένη δυνατότητά του να επεμβαίνει 
στη διαμόρφωση της ιατρικής πολιτικής της αυτοκρατορίας, και της πολιτικής 
της γενικότερα, λόγω της ειδικής προνομιακής σχέσης που αποκτά (και διατηρεί 
μέχρι τον θάνατό του, με κάποια οδυνηρά διαλείμματα) με τον (πρίγκιπα και στη 
συνέχεια) σουλτάνο Χαμίτ, ως γιατρός και πολύτιμος μυστικοσύμβουλός του· 
σχέση η οποία έχει μείνει παροιμιώδης και υπογραμμίζεται επανειλημμένα από 
όσους ασχολήθηκαν συγγραφικά με την περίπτωση Μαυρογένη, δεδομένης της 
επίσης παροιμιώδους επιφυλακτικότητας, δυσπιστίας, καχυποψίας και μανίας 
καταδίωξης που λέγεται ότι χαρακτήριζαν τον τελευταίο σουλτάνο του 19ου αιώνα. 

Χάρη λοιπόν σ’ αυτήν την προνομιακή του θέση μπορεί να προσφέρει 
ουσιαστικό έργο: καταφέρνει, για παράδειγμα, να ευαισθητοποιήσει τον Χαμίτ 
για την αναγκαιότητα λήψης μέτρων έναντι των επιδημικών και μεταδοτικών 
ασθενειών της εποχής του και για την προστασία της δημόσιας υγείας, να 
εξασφαλίσει κρατική επιχορήγηση στην Αυτοκρατορική Ιατρική Εταιρία της τάξης 
των 100 λιρών, μαζί με την (πολύτιμη για την απρόσκοπτη λειτουργία της) εύνοια 
του σουλτάνου, να εμποδίσει κάποιες φορές την άσκηση λογοκρισίας στο έργο 
της,10 να ενισχύσει τη διασύνδεσή της με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, να 
οργανώσει τη λειτουργία του πρώτου Λυσσιατρείου στην Κωνσταντινούπολη, 
10 Mévsouk-bey, 6-7.
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να στείλει στο Παρίσι τον ευνοούμενό του γιατρό, Αλέξανδρο Ζωηρό, για να 
ενημερωθεί για τις ανακαλύψεις του Παστέρ, να προωθήσει την ιδέα των μαζικών 
εμβολιασμών, να υποστηρίξει το υπόμνημα του ελληνικού ιατρικού σώματος 
για την αναδιοργάνωση των Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων11 και 
να δημιουργήσει την πρώτη δίγλωσση (γαλλοτουρκική) ιατρική εφημερίδα, 
βασισμένη σε διεθνή πρότυπα, τη Gazette des Hôpitaux Civils et Militaires de l’ 
Empire Ottoman (1887) που εστίασε στη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών 
στοιχείων από τα νοσοκομεία της αυτοκρατορίας και στην παρακολούθηση της 
διεθνούς ιατρικής βιβλιογραφίας. Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, παραδίδει δεκάδες 
διαλέξεις και γραπτά κείμενα πάνω σε ποικίλα ιατρικά θέματα, με έμφαση στις 
μεταδοτικές και επιδημικές ασθένειες της εποχής του: τη μαλάρια, τη δυσεντερία, 
την πανούκλα, τον κίτρινο και τον δάγγειο πυρετό, τη χολέρα, τη λέπρα κλπ.12 
Επίσης, εισάγει, κατά τον Στ. Κουμανούδη, στα ελληνικά τον όρο «ψυχισμός»13 και 
ασχολείται με τη λεγόμενη «φυσιολογία της ψυχής», δηλαδή περίπου μ’ αυτό που 
θα ορίζαμε σήμερα ως «ψυχολογία». Σύμφωνα με μια μέτρηση,14 42 συγγραφές του 
ιατρικού περιεχομένου είναι στη γαλλική γλώσσα, υπέρμαχος της οποίας ήταν ο 
Μαυρογένης, καθώς τη θεωρούσε ως την πλέον κατάλληλη για τη διδασκαλία της 
Ιατρικής (σε αντίθεση με την τουρκική). Υποστήριξε μάλιστα με ζήλο την πίστη 
του αυτή με σχετικό κείμενο,15 αλλά στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται πως 
διπλωματικά παιχνίδια και το εθνικό αίσθημα των Τούρκων στάθηκαν πιο υψηλά 
από την υψηλή δική του θέση στα δημόσια πράγματα.  

Τις ενασχολήσεις του με τα ιατρικά ο Μαυρογένης τις μεταφέρει, κυρίως υπό 
μορφή διαλέξεων, και στον Ελληνικό Φιλολογικό Συλλόγο Κωνσταντινουπόλεως 
που ιδρύει το 1861 μαζί με τον επίσης γνωστό ιατρό της πρωτεύουσας Ηροκλή 
Βασιάδη και τον Έλληνα πρόξενο Αριστείδη Παλαιολόγο.16 Είναι αυτός που 
εγκαινιάζει τις από κοινού, έκτακτες συνεδριάσεις του Φιλολογικού και Ιατρικού 
Συλλόγου και, μαζί με τον γιατρό Στέφανο Καραθεοδωρή, τις επιμορφωτικές 
δραστηριότητες του Φιλολογικού, με την ανάγνωση μιας πραγματείας του· 
ακολουθούν και άλλες στην πορεία του χρόνου, η πλειονότητα των οποίων 

11 Αναγνωστίδου 1993, 106-110 και Τρομπούκης 2000, 136-137.
12 Παρατίθενται ορισμένοι μόνο από τους τίτλους των έργων αυτών: “Etudes hématologiques”, 

“Sur la nature de béri-béri”, “L’ eau minérale de Tchitli”, Conférences médicales sur la malaria, 
Conférences sur la �èvre jaune […] et sur la peste orientale, Conférences sur la dysenterie, 
Conférences sur le choléra indien, La lèpre des Grecs, La suette miliaire, Conférences sur l’ in�uenza, 
Epidémie cholérique de 1893.

13 Κουμανούδης 1900, 1139.
14 Günergun, 51.
15 Με το άρθρο του “La langue turque comme langue d’ enseignement des sciences médicales” στη 

Gazette Médicale d’ Orient του 1870, που εκδόθηκε και αυτοτελώς τον επόμενο χρόνο. 
16 ΕΦΣΚ (1889-1891), 26.
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συνδυάζει την Ιατρική με τη Φιλοσοφία.17 Από διάφορες θέσεις στον Σύλλογο18 
συμμετέχει σε πολλές από τις δραστηριότητές του, όπως στην αξιολόγηση 
και υποστήριξη ελληνικών και ξένων φιλεκπαιδευτικών συλλόγων εντός και 
εκτός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στη διάδοση της εκπαίδευσης και την 
υλική υποστήριξη των σχολείων, ιδιαίτερα των επαρχιακών, στην ίδρυση του 
«Κυριακού σχολείου» (εισηγητής),19 στην ανακαίνιση της μεγάλης αίθουσας του 
ΕΦΣΚ για την υποστήριξη των δημοσίων διαλέξεων και στην κινητοποίηση των 
πλουσιών συμπολιτών του για την οικονομική ενίσχυσή του. Δίνει επίσης εξαρχής 
ιδιαίτερο βάρος στην εγγραφή ως επιτίμων μελών σημαντικών προσωπικοτήτων 
του εσωτερικού και του εξωτερικού που δύνανται να προσδώσουν μεγαλύτερο 
κύρος και διεθνή ακτινοβολία στον Σύλλογο. Στη δε πρώτη του προεδρία 
(1863-1864) επιδικώκει να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΦΣΚ 
(θα λέγαμε και την αυτοπροβολή του), εγγράφοντας ως επίτιμα μέλη του τους 
δύο πανίσχυρους υπουργούς της κυβέρνησης, τον Ααλή πασά και τον Φουάτ 
πασά (όπερ σημαίνει επίσημες επισκέψεις στα γραφεία τους, απονομή τιμητικών 
διπλωμάτων, ανταλλαγή αμοιβαίων φιλοφρονήσεων) για να αποσπάσει 
την ευνοϊκή τους διάθεση απέναντι στον Σύλλογο,20 η υπόσταση του οποίου 
κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή από την ισχυρή οθωμανική λογοκρισία της εποχής.21 

Αναμφίβολα ανήκει στους «ιατροφιλολόγους» του ΕΦΣΚ, για να 
δανειστούμε τον χαρακτηρισμό που δίνει στους ευρυμαθείς/πολυμαθείς 
γιατρούς-μέλη του ο πρόεδρός του, το 1900, Γεώργιος Αποστολίδης.22 Ένα 
μάλλον άγνωστο δείγμα αυτής της πολυμάθειάς του μας δίνει, σε μια Ανθολογία 
ασιατικής ερωτικής ποίησης, ο Adolphe �alasso (μέλος του ΕΦΣΚ23 και για 
σύντομο διάστημα εκδότης της Revue Orientale στην Κωνσταντινούπολη), μαζί 
με τις ευχαριστίες του προς τον Μαυρογένη που τον προμήθευσε με τουρκο-
μογγολικά κείμενα από χειρόγραφα της αυτοκρατορικής βιβλιοθήκης του Γιλντίζ 
και προσπάθησε επίσης να αποκαταστήσει το αρχικό κείμενο ενός πολεμικού 
άσματος που είχε στην κατοχή του ο �alasso.24

Η συμμετοχή του Μαυρογένη στα κοινά είναι πληθωρική και από 
άλλες θέσεις. Μια πρόχειρη έρευνα στη βιβλιογραφία δείχνει ότι ανήκει, για 

17 Βλ. στη Βιβλιογραφία δείγμα από τις εργασίες του Μαυρογένη που αναγνώσθηκαν στις 
συνεδριάσεις του ΕΦΣΚ. Οι πρώτες τέσσερις χρονολογικά, και μια ακόμη συναφής, 
δημοσιεύτηκαν και αυτοτελώς αρκετά χρόνια αργότερα, στο Παρίσι, με τον τίτλο Φυσιολογικαί 
πραγματείαι.

18 Διετέλεσε αρκετές φορές πρόεδρος του ΕΦΣΚ (τις περιόδους 1863-1864, 1865-1866, 1881-
1882), αντιπρόεδρος και πρόεδρος ή μέλος διαφόρων επιτροπών του (Επιστημονική, 
Εκπαιδευτική, Συντακτική, Αρχιγένειος).

19 ΕΦΣΚ (1873-1874), 316-317.
20 ΕΦΣΚ (1864), 255.
21 Ενδεικτικά βλ. ΕΦΣΚ (1889-1891), 139, 145.
22 ΕΦΣΚ (1899-1902), 50.
23 Από το συλλογικό έτος 1884-85, μετά από πρόταση του Ηρ. Βασιάδη, Οδ. Ανδρεάδη και Κ.Γ. 

Γεωργαλά (ΕΦΣΚ (1884-1885), 104).
24 �alasso 1907, 11, 58.
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παράδειγμα, στους «ιδρυτές και κηδεμόνες» του Εκπαιδευτικού Φροντιστηρίου 
(ίδρυση 1861) που έχει σκοπό τη διάδοση των γραμμάτων «εν γένει εις τους εν 
τω Οθωμανικώ Κράτει Ορθοδόξους Λαούς και μάλιστα εις το γυναικείον φύλον, 
άνευ διακρίσεως καταγωγής ή γλώσσης»25 και στους ιδρυτές του Θρακικού 
Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου (ίδρυση 1872) που έχει σκοπό τη διάδοση της 
δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης στη Θράκη.26 Είναι μέλος επίσης της Φιλέργου 
Εταιρίας (ίδρυση 1866) που υπόσχεται υλική συνδρομή και υποστήριξη σε 
άπορους εργάτες και παροχή άτοκων δανείων ή υλικών για την έναρξη του 
επιχειρείν σε ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου, φυλής και θρησκεύματος· 
θητεύει ως πρόεδρός της τουλάχιστον τρεις φορές (1867, 1868 και 1871-1872), 
ανασυντάσσει τον Κανονισμό της στην τρίτη προεδρία του και τα επόμενα 
χρόνια συμμετέχει στις εργασίες της με την ιδιότητα του συμβούλου.27 Είναι 
ακόμη Έφορος της Μεγάλης του Γένους Σχολής (1867-1869),28 συνιδρυτής του 
Συλλόγου υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως (1875) και μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ζαππείου Παρθεναγωγείου,29 καθώς και επίτιμος πρόεδρος του 
Μουσικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως (1880).30 

Όσον αφορά στη συμμετοχή του στα πατριαρχική θέματα, την περίοδο 
1863-1864 διορίζεται μέλος της επταμελούς Επιτροπής επί της Δημοσίας 
Εκπαιδεύσεως που ελέγχεται από το Πατριαρχείο, και από τον Μάρτιο του 1865 
αρχίζει η αμεσότερη εμπλοκή του, καθώς εκλέγεται μέλος του Μεικτού Εθνικού 
Συμβουλίου, τμήμα του οποίου (του Μαυρογένη συμπεριλαμβανομένου) πολύ 
γρήγορα θα βρεθεί σε πολύμηνη σύγκρουση με τον πατριάρχη Σοφρώνιο.31 
Βασική αιτία της σύγκρουσης υπήρξε η αναθεώρηση των Γενικών Κανονισμών 
του Πατριαρχείου, η οποία επηρέαζε μεν τις επιχορηγήσεις της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας και τη στάση της απέναντι στο βουλγαρικό ζήτημα, υπέκρυπτε 
δε την αντίδραση των Νεοφαναριωτών στον πατριαρχικό συγκεντρωτισμό 
που προωθούσε ο Σοφρώνιος και την επιθυμία τους για διεύρυνση της 
πολιτικής εμπλοκής της ελληνορθόδοξης κοινότητας στο οθωμανικό κράτος 
μέσω του Μεικτού Συμβουλίου.32 Τον Αύγουστο του 1869, και με αφορμή το 
δυσεπίλυτο θέμα εξεύρεσης κονδυλίων για τη λειτουργία του Πατριαρχείου, 
ο Μαυρογένης κατηγορεί την αρμόδια επιτροπή ότι ξέφυγε από τον ρόλο της 
25 Βλ. Εκπαιδευτικόν Φροντιστήριον 1862, 7 και το συρραμμένο στην ίδια έκδοση «Καταστατικόν 

ή Θεμελιώδης Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκπαιδευτικού Φροντιστηρίου», 2. Bλ 
και ΕΦΣΚ (1865-1870), 242-43, 251.

26 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 1872, 15 και 
Επετηρίς του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 1873, 5.

27 Βλ. στη Βιβλιογραφία τον Κανονισμό, τα Πρακτικά και τις Εκθέσεις Εργασιών της Φιλέργου 
Εταιρίας για τα έτη 1872-1875.

28 Βρυέννιος 1870, 3, 71.
29 Ζάππειον Εθνικόν Παρθεναγωγείον εν Κωνσταντινουπόλει 1904, 6, 50.
30 Βλ. τα άρθρα «Ο εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικός Σύλλογος» και «Η επέτειος πανήγυρις του 

Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου» στον Γραφικό Κόσμο του 1881 και του 1882, αντίστοιχα.
31 Καλλίφρων 1867, 123, 238-250.
32 Σταματόπουλος 2003, 256-291.
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και την Εκκλησία ότι φορολογεί σκληρά το ποίμνιο και διασπαθίζει τα χρήματά 
του με ανεξέλεγκτους και δυσεξέλεγκτους τρόπους, με αποτέλεσμα αυτό να 
χάνει την εμπιστοσύνη του απέναντί της· λίγες μέρες μετά, από τις στήλες του 
Νεολόγου, δίνει μια άλλη εκδοχή των αυθαίρετων τακτικών που ακολουθούνται, 
κατηγορώντας τον αρχιγραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, Ιωάννη Αριστοκλή, 
ότι αγνόησε τις προτάσεις που είχε καταθέσει για την επόμενη συνεδρίασή της, 
αλλά και τον Μεγάλο Λογοθέτη, Σταυράκη Αριστάρχη, για διαστρέβλωση των 
απόψεών του.33 Μεταξύ 1878 και 1897 τον βρίσκουμε να μετέχει στις 5 από τις 
6 εκλογικές συνελεύσεις για την ανάδειξη νέων πατριαρχών.34 Πάντως, η πιο 
σημαντική συνεισφορά του φαίνεται να είναι το γεγονός ότι εμπόδισε, από 
την ισχυρή θέση του αρχισυμβούλου του Χαμίτ, την αφαίρεση/περιορισμό των 
πατριαρχικών προνομίων («προνομιακό ζήτημα») που επιχείρησε δύο φορές η 
οθωμανική κυβέρνηση σε διάστημα μιας δεκαετίας: το 1883-1884, επί θητείας 
πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄, και το 1890-1891, επί Διονυσίου Ε΄.35

Σχεδόν όλες οι πτυχές της δημόσιας δραστηριότητας του Μαυρογένη 
παρακολουθούνται με ενδιαφέρον από τη Δύση, π.χ. το φιλεκπαιδευτικό του 
έργο,36 η συμμετοχή του στον ΕΦΣΚ,37 τα «αξιοσημείωτα άρθρα» του,38 το 
συγγραφικό του στυλ,39 η ανάμειξή του σε δημόσιες δραστηριότητες Δυτικών,40 
ή η αξιοσύνη του στον ιατρικό τομέα, που κάποιες φορές χρησιμοποιείται προς 
επικύρωση ιατρικών θεωριών.41 Αλλά αυτό που τον κάνει κυρίως διάσημο εκτός 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι η θέση του δίπλα στον Αμπντούλ-Χαμίτ. 
Πολλές αναφορές στο όνομά του σχετίζονται ακριβώς μ’ αυτήν τη θέση, 
είτε σε απλό πληροφοριακό πλαίσιο,42 είτε όταν η Δύση εξυμνεί τον σουλτάνο,43 
είτε όταν επαινεί την ανεκτικότητά του απέναντι σε μη μουσουλμάνους 
υπηκόους (που αποδεικνύεται με την επιλογή τους σε υψηλά αξιώματα),44 
αλλά και, αντίθετα, όταν η Δύση καταγγέλλει την αυθαίρετη δίωξη υπηκόων 
του Χαμίτ, όπως θα δούμε στη συνέχεια ότι συμβαίνει κάποια στιγμή και με τον 
Μαυρογένη.45

33 Καλλίφρων 1871, 137-152.
34 Σπανούδης 1902, 57, 66-67, 76, 88, 105, 151 και Νέα Επιθεώρησις (21.10.1891), [2-3].
35 Τα κατά το ζήτημα των εκκλησιαστικών προνομίων […] 1884, 89 κ. εξής.
36 S[ée], 44.
37 Egger, 611-622.
38 Eichtal 1864, 24. Το 1864 υπήρξε και η χρονιά που ο Eichtal εκλέχτηκε επίτιμο μέλος του ΕΦΣΚ 

(βλ. ΕΦΣΚ (1864), 271).
39 Monin, 2.
40 Βλ. π.χ. την ανταπόκριση στην παρισινή εφημερίδα Le Temps (14.9.1890), όπου ο Μαυρογένης 

αναφέρεται σε συνδυασμό με την άφιξη στην Κωνσταντινούπολη του Ιταλού γερουσιαστή και 
γιατρού M. Semmola.

41 Ponzio, 275.
42 Journal des débats politiques et littéraires (12.1.1880)· Le Gaulois (13.1.1880).
43 Argoud 1893, 16-17.
44 Βλ. π.χ. Cahu, 3.
45 Robin, 66 και, αυτοτελώς, Robin 1908, 23.



423

Αρκετές φορές η διασύνδεση του Μαυρογένη με τον Χαμίτ αποκτά 
ανεκδοτολογικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, σχολιάζεται πώς ο σοφός 
αρχίατρος βρήκε τρόπο να εκκενώσει το… ερεθισμένο έντερο του υψηλού 
κυρίου του χωρίς νυστέρι, μια και απαγορευόταν να ακουμπήσει κανείς με 
κοφτερό αντικείμενο τον εκπρόσωπο του θεού στη γη.46 Iδιαίτερα δε δημοφιλής 
είναι ο άγριος καυγάς που ξέσπασε νυχτιάτικα στο παλάτι του Γιλντίζ ανάμεσα 
σε δύο από τις ευνοούμενες γυναίκες του Χαμίτ, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα 
να αναζητηθεί και να κληθεί επειγόντως ο απών Μαυρογένης από τον κύριό του 
για την ιατρική συνδρομή του, αλλά και να υποχρεωθεί εφεξής να διανυκτερεύει 
εκών άκων στο παλάτι.47 Λέγεται μάλιστα ότι έπρεπε να κοιμάται κοντά στον 
Χαμίτ, ενίοτε να αλλάζει και δωμάτιο μαζί του, ώστε ο φιλύποπτος σουλτάνος να 
διασωθεί σε τυχόν νυχτερινή, δολοφονική απόπειρα εναντίον του.48

Αυτά τα περιστατικά ανεκδοτολογικού χαρακτήρα που απαντούν στα 
δυτικά κείμενα, και πολλά άλλα που παραλείπω για την οικονομία του χώρου, 
συνδέονται κατ’ επανάληψιν στη βιβλιογραφία με την «απεριόριστη», σχεδόν 
τυφλή εμπιστοσύνη που έτρεφε ο Χαμίτ προς τον Μαυρογένη (από την εποχή 
ακόμη που τον είχε σώσει από τις καταχρήσεις της νεανικής του ηλικίας),49 
αλλά και την αφοσίωση του Φαναριώτη γιατρού προς τον σουλτάνο του. Είναι 
μια αφοσίωση που, κατά τους δυτικούς συγγραφείς, δεν έτυχε να έχει από 
τον δικό του γιατρό, τον Ιταλό Capoléone, ο (πολυαγαπημένος του λαού του, 
μορφωμένος και προοδευτικός) διάδοχος Μουράτ Ε΄,50 που έγινε σουλτάνος 
μόλις για τρεις μήνες, μετά την καθαίρεση του θείου του, Αμπντούλ-Αζίζ, και 
που έχασε τον θρόνο του κάτω από αμφιλεγόμενες συνθήκες από τον (αντιπαθή 
στον λαό) αδερφό του, Χαμίτ. Ένα μεγάλο κομμάτι της βιβλιογραφίας θεωρεί τον 
Μαυρογένη συνεργό του Χαμίτ στην υφαρπαγή του θρόνου από τον Μουράτ. 
Ας δούμε τα γεγονότα επί τροχάδην:

Οι οπαδοί του «φιλολάου» Μουράτ51 ρίχνουν πραξικοπηματικά 
τον Αμπντούλ-Αζίζ (30.5.1876) και τον φέρνουν στον θρόνο. Σύμπασα η 
Κωνσταντινούπολη γιορτάζει το γεγονός (ακόμη και ο ΕΦΣΚ που αποφεύγει 
να εκτίθεται πολιτικά).52 Όμως ο νέος σουλτάνος πάσχει από ευαισθησία των 
νεύρων, που αυξάνει κατακόρυφα όταν, λίγες μέρες αργότερα (4.6.1876), ο 
Αζίζ αυτοκτονεί (σύμφωνα με τους οπαδούς του Μουράτ) ή δολοφονείται 
(σύμφωνα με τον Χαμίτ που χρησιμοποιεί αυτήν την πρόφαση αργότερα για 
46 Les temps nouveaux, 6.
47 Régla 1891, 154, 285-288· Blancard [1893], 451-453.
48 Blancard 1909, 451.
49 Ενδεικτικά βλ. Régla 1891, 368, La Turquie Contemporaine, 2-3 και Le cris de Paris, 9.
50 Régla (5.11.1892), 2· Régla (10.11.1892), 7.
51 Η δημοφιλία που απολάμβανε ο Μουράτ οφειλόταν στο ότι το αναμορφωτικό του πρόγραμμα 

προέβλεπε την ισότητα χριστιανών-μουσουλμάνων, την πρόσβαση των πρώτων σε όλα τα 
κρατικά αξιώματα, την ίδρυση κοινοβουλίου, την καθιέρωση της υπουργικής υπευθυνότητας, 
την επεξεργασία ενός πολιτικού κώδικα κατά τα πρότυπα του Ναπολεόντειου, κλπ.· βλ. σχετικά, 
G. Dorys 1901, 33.

52 ΕΦΣΚ (1876-77), 143-144.
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να εξουδετερώσει όσους θεωρούσε επικίνδυνους για τη βασιλεία του).53 
Τα κομπογιαννίτικα γιατροσόφια του αρχιάτρου του Μουράτ, Capoléone, 
επιδεινώνουν την κατάστασή του και αρχίζει η διασπορά φημών, με τη συνέργεια 
του Μαυρογένη, κατά ένα ενδεχόμενο, ότι είναι ακατάλληλος να κυβερνήσει.54 Ο 
Χαμίτ αποστέλλει μια αντιπροσωπεία γιατρών, με επικεφαλής τον Μαυρογένη, 
λένε κάποιοι,55 για να εξετάσει τον αδερφό του, ενώ ο ίδιος αναλαμβάνει 
προσωρινά τον θρόνο. Οι γιατροί γνωματεύουν ερήμην του Μουράτ (που 
αρνείται την εξέταση)56 ότι ο υψηλός ασθενής πάσχει από ανίατη μαλάκυνση 
του εγκεφάλου και παραλυσία που θα τον οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια 
στον θάνατο· ο Χαμίτ, επομένως, αποκτά τη νομιμοποίηση να αντικαταστήσει 
οριστικά τον αδερφό του στον θρόνο, και ο Μαυρογένης, συνεργός ή όχι, 
αποκτά πλέον την ευκαιρία να γίνει από αρχίατρος ενός πρίγκιπα, «χεκίμπασης» 
ενός σουλτάνου. Την ίδια εποχή δύο επιστολές εις βάρος της διανοητικής 
επάρκειας του Μουράτ, με υπογραφή του Capoléone, δημοσιεύονται στη Γαλλία 
και γρήγορα κάνουν τον γύρο του κόσμου. Κάποιοι συγγραφείς αφήνουν αιχμές 
ότι ο πραγματικός συγγραφέας τους είναι ο Μαυρογένης που έχει προσωπικό 
συμφέρον να αλλάξει χέρια η οθωμανική βασιλεία, αλλά ούτε και γι’ αυτό το 
γεγονός υπάρχουν βάσιμες αποδείξεις.57 

Από την ανατροπή του το 1876 και εξής, ο Μουράτ παραμένει σε αυστηρό 
κατ’ οίκον περιορισμό, αρχικά στο παλάτι του, στο Τσιραγάν· στη συνέχεια, με 
αφορμή ένα αποτυχημένο, αιματηρό πραξικόπημα οπαδών του για την επάνοδό 
του στον θρόνο (20.5.1878), στην αποκάλυψη του οποίου, κατά μια φήμη, 

53 Στις 26.6.1881 ο Χαμίτ δικάζει και καταδικάζει υψηλούς αξιωματούχους του που τον είχαν 
βοηθήσει να υπεξαιρέσει τον θρόνο από τον Μουράτ, με την κατηγορία ότι δολοφόνησαν τον 
Αμπντούλ-Αζίζ

. Η δίκη ήταν διάτρητη από νομικής απόψεως και είχε σκοπό, όχι μόνο να κλείσει τα στόματα των 
πρώην συνεργών του Χαμίτ, αλλά και να εξουδετερώσει τις συνωμοτικές κινήσεις που γίνονταν 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία για την επαναφορά του Μουράτ στον θρόνο. Σύμφωνα με 
τους φιλομουρατικούς, ο σημαντικότερος κατηγορούμενος εξ αυτών, Μιδχάτ (Midhat paşa), 
δολοφονήθηκε το 1883 από ανθρώπους του Χαμίτ (βλ. ενδεικτικά Un horrible assasinat […] 1898).

54 Audigier, 1. Σημειωτέον ότι ο Camille Audigier (που τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ αυτής της 
εκδοχής, σε αντίθεση με άλλους συγγραφείς που απλά την υπαινίσσονται), εξέδιδε κυρίως 
ηθογραφικά μυθιστορήματα και μυθιστορήματα περιπέτειας, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει 
για την ιστορική ακρίβεια των ισχυρισμών του.

55 Π.χ. Σκαλιέρης 1883, 28. Την κατηγορία αυτή αίρει ο ένθερμος βιογράφος του Μαυρογένη, 
Βlancard ([1893], 422), ισχυριζόμενος ότι ο Χαμίτ δεν ήθελε να εμπλέξει τον Μαυρογένη για να 
μην κατηγορηθεί για ανειλικρινείς προθέσεις· προς επικύρωση του ισχυρισμού του παραπέμπει 
στο βιβλίο Origine d’ une revolution, όπου παρατίθεται το πόρισμα και τα ονόματα των γιατρών 
που συμμετείχαν στην επιτροπή (εκπρόσωποι των πρεσβειών των Μεγάλων Δυνάμεων). Και ο 
ίδιος ο Μαυρογένης αρνείται τις κατηγορίες, όπως θα δούμε στο τελευταίο μέρος της παρούσας 
εργασίας.

56 Fua (1899), 623 και, μεταγενέστερη κυκλοφορία για το ευρύ τουρκικό κοινό, μετά την 
κατάργηση της λογοκρισίας: Fua 1909, 36-37.

57 Την υπέρ Μαυρογένη εκδοχή βλ. στον Blancard [1893], 424-427. Την αντίθετη εκδοχή βλ. στη 
φιλομουρατική Turquie contemporaine (1.6.1891), 3.
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συμβάλλει και ο Μαυρογένης,58 μεταφέρεται στο παλάτι του Χαμίτ, στο Γιλντίζ, 
για ευνόητους λόγους. 

Ο Γάλλος γιατρός P.Α. Desjardin που, με το ψευδώνυμο Paul de Régla, 
αφιέρωσε πολύ μελάνι τόσο για τον Χαμίτ όσο και τον παλιό γνώριμό του, 
Μαυρογένη,59 σε μια μυθιστορηματική εκδοχή των γεγονότων60 θέλει τον 
Μαυρογένη να επισκέπτεται τον Μουράτ στο Τσιραγάν για να ελέγξει την 
πορεία της υγείας του, κατά διαταγή μεν του Χαμίτ, αλλά με ένα αμφίσημο, ως 
προς την ιδιοτέλειά του, προσωπικό ενδιαφέρον για τον δύστυχο φυλακισμένο. 
Η αμφισημία αυτή αναπτύσσεται μεν στο μυθιστορηματικό πλαίσιο που χτίζει ο 
Régla, αντανακλά ωστόσο και τη θολή εικόνα σχετικά με τον πραγματικό ρόλο 
που έπαιξε ο Μαυρογένης στην εξέλιξη των γεγονότων. 

Εν μέσω μιας πληθώρας φιλομουρατικών και αντιχαμιτικών εκδόσεων 
της εποχής,61 ξεχωριστή θέση σε όσες εμπλέκουν άμεσα ή έμμεσα και τον 
Μαυρογένη στην εξόντωση του Μουράτ έχει αυτή που κυκλοφορεί ο γνωστός 
του και ομοεθνής του, τέκτονας, ακραιφνής υπερασπιστής του Μουράτ και 
οπαδός του κόμματος της Νέας Τουρκίας, Κλεάνθης Σκαλιέρης. Κατηγορεί τον 
Μαυρογένη πως ψεύδεται ανερυθρίαστα ισχυριζόμενος ότι ο Αμπντούλ-Αζίζ 
δολοφονήθηκε, ότι ο Μουράτ ήταν ανίατος και ότι ο «φιλεύσπλαχνος» Χαμίτ 
έκανε τα πάντα για να τον γιατρέψει· και ψεύδεται γιατί είναι αυλοκόλακας 
και φερέφωνο του Χαμίτ.62 Από την άλλη, για την υπεράσπιση του Μαυρογένη 
ενεργοποιείται ενίοτε η «χαμιτική αυλή», όπως, για παράδειγμα, ο ανακτορικός 
ζωγράφος Luigi Aquarone που εκφράζει ποιητικώ τω τρόπω τη συμπαράστασή 
του στον αρχίατρο του σουλτάνου.63

Όσο σφοδρά έλκει ως θέμα τους δυτικούς συγγραφείς η στενή σχέση 
του Χαμίτ με τον Μαυρογένη, άλλο τόσο εξάπτουν το ενδιαφέρον τους οι 
τυχόν κλυδωνισμοί της σχέσης αυτής. Φήμες που κυκλοφορούν το 1879 για 
πιθανή εμπλοκή του Μαυρογένη σε παιχνίδια εξουσίας υψηλών κυβερνητικών 
αξιωματούχων, προς δυσαρέσκεια του σουλτάνου, δεν επιβεβαιώνονται εύκολα.64 
Σίγουρο ωστόσο και πολυσχολιασμένο είναι το καθεστώς δυσμένειας στο οποίο 
πέφτει ο Μαυρογένης το 1892 λόγω της ιδιωτικής του ζωής που τώρα βγαίνει 

58 Le Temps (14.10.1885), [1].
59 Με διάφορα άρθρα του σε εφημερίδες και με αυτοτελώς εκδεδομένα έργα, όπως: La Turquie 

oªcielle (1891), Les bas-fonds de Constantinople (1892), 
Les secrets d’ Yildiz (1896).
60 Les secrets d’ Yildiz (1896)· αναδημοσιεύτηκε υπό μορφή επιφυλλίδας με τον τίτλο “Les drames 

de Bysance” [sic] στην εφημ. La Justice το 1903.
61 Αξιοσημείωτες ανάμεσά τους είναι αυτές των Kesnin-bey [ca. 1888], Mourad-bey 1895, Fua 

(1899) (και Fua 1909), Dorys 1901.
62 Σκαλιέρης 1883, 47, 65-81.
63 Acquarone 1889, 299-300. Ο Aquarone, κάτοικος Κωνσταντινούπολης, στην οδό Agha Hamam, 

εκτός από ζωγράφος του Χαμίτ ήταν καθηγητής της Α΄ τάξης στο ιταλικό δημοτικό σχολείο 
αρρένων στο Μπουγιούκ-ντερέ (Cervati 1891, 200, 510, 559 , 631).

64 Βλ. τις ανταποκρίσεις από την Κωνσταντινούπολη για λογαριασμό της παρισινής Journal des 
débats politiques et littéraires από 22.1. έως 20.3.1879.



426

στη φόρα και δίνει τροφή σε δεκάδες ανταποκρίσεις από την Κωνσταντινούπολη 
στον διεθνή Τύπο (εντός της πρωτεύουσας φυσικά οι τόνοι διατηρούνται χαμηλοί, 
λόγω της γνωστής οθωμανικής λογοκρισίας). Ο χήρος Μαυρογένης, υπερήλικας 
μεν σταθερός λάτρης δε του ωραίου φύλου, παντρεύτηκε κάποια στιγμή μια νεαρή 
Εβραία που είχε γνωρίσει σ’ ένα από τα «καμπαρέ» της εποχής του ως χορεύτρια ή 
τραγουδίστρια, όταν όμως ανακάλυψε ότι αυτή προσέβλεπε μόνο στην οικονομική 
του αφαίμαξη και διατηρούσε εραστές, ζήτησε και πέτυχε από το Πατριαρχείο την 
έκδοση διαζυγίου προς όφελός του.65 Το θέμα πήρε διαστάσεις και η ταπεινωμένη 
νεαρά άφησε να διαρρεύσουν φήμες προς τον Χαμίτ ότι ο Μαυρογένης έγραφε 
εν αγνοία του απομνημονεύματα με απόκρυφα και επιβαρυντικά στοιχεία για 
τη διακυβέρνησή του. Ο σουλτάνος, έξαλλος με τον γιατρό του, τον προσήγαγε 
βίαια για ανακρίσεις. Εντέλει ο Μαυρογένης παραδέχτηκε ότι είχε γράψει 
απομνημονεύματα οκτώ τόμων με τίτλο «Αυτοκρατορικές Αναμνήσεις», εν είδει 
πολιτικής ιστορίας, όχι όμως δυσφημιστικής για τον αφέντη του, και ότι του τα 
είχε εξαφανίσει κρυφά και εν αγνοία του η πρώην σύζυγός του. Για τον εξευμενισμό 
του Χαμίτ χρειάστηκε πρώτα να «φυλακιστεί» ο Μαυρογένης για κάποιες μέρες 
στο Γιλντίζ, να ταπεινωθεί ορκιζόμενος ενώπιον του Πατριάρχη ότι δεν εργάστηκε 
ποτέ ενάντια στον υψηλό του κύριο και να παρακολουθείται νυχθημερόν από τη 
μυστική αστυνομία του παλατιού.66 

Ο ένθερμος, αναλυτικός βιογράφος του Μαυρογένη, �. Blancard, 
δημοσιεύει μεταξύ άλλων και μια ιδιωτική επιστολή του Μαυρογένη, μάλλον 
ενεχυριασμένη από τον ίδιο για την αποκατάσταση της εικόνας του και της 
υστεροφημίας του, στην οποία ο ατυχής αρχίατρος προσπαθεί να αφαιρέσει τα 
πικάντικα στοιχεία του έγγαμού του βίου και να παρουσιάσει εαυτόν ως θύμα 
μιας διαβολικής γυναίκας και ενός τυραννικού σουλτάνου.67 Στον δημόσιο 
λόγο του ωστόσο αποτελεί έναν σταθερό υπέρμαχο του Χαμίτ, τον οποίο δεν 
σταματά να παρουσιάζει ως τον μεταρρυθμιστή και φιλεύσπλαχνο σουλτάνο που 
παλεύει διαρκώς για τη βελτίωση της ζωής των υπηκόων του.68 Εξυπακούεται ότι 
υποστηρίζει σθεναρά τον υψηλό κύριό του ειδικά στην υπόθεση Μουράτ που τον 
ακουμπά και προσωπικά: στην αλληλογραφία του με τον Σκαλιέρη, στην άσχετη 
με το θέμα βιογραφία που συντάσσει για τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή,69 αλλά 
και αυτόνομα, σε μια réfutation, διάψευση μιας γαλλικής αντιχαμιτικής έκδοσης 
που κυκλοφορεί από το Παρίσι το 1887 με το ψευδώνυμο «L’ ermite d’ Alem-

65 Για τις σχετικές με το διαζύγιο, περιορισμένες πληροφορίες που αποτυπώθηκαν στον 
κωνσταντινουπολίτικο Τύπο βλ. τον Νεολόγο του 1892. Για τον προηγηθέντα έγγαμο βίο του 
Μαυρογένη με την Εβραία βλ. Régla 1891, 405-414.

66 Για το όλο θέμα και τον απόηχό του βλ. στη Βιβλιογραφία τα φύλλα Οκτωβρίου 1892 των 
εφημερίδων Φιλιππούπολις, Παλιγγενεσία, Καιροί, Σύλλογοι, Πρωΐα και Ακρόπολις και τα φύλλα 
Νοεμβρίου 1892 των εφημερίδων Le Temps, La Revue diplomatique.

67 Blancard 1909, 440-444.
68 Ενδεικτικά βλ. όσα λέει ο Μαυρογένης για τον Χαμίτ στην επιφυλλίδα “La salubrité de 

Constantinople” στα τεύχη: (15.12.1892), 166 και (31.11.1893), 6-7.
69 Σκαλιέρης 1883, 64-67· Μαυρογένης 1885, 73-74.
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Dagh», δηλαδή «Ο ερημίτης του Αλέμ-Νταγ».70 Με το ίδιο ψευδώνυμο και με 
αρκετό χιούμορ και ειρωνεία στηλιτεύει τον επόμενο χρόνο την άκρως υποτιμητική 
παρουσίαση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τον ψευδώνυμο Γάλλο Kesnin 
μπέη.71 Η υπερασπιστική τακτική που ακολουθεί για τον Χαμίτ και τη χώρα του δεν 
είναι άσχετη, φυσικά, με την ταξική του προέλευση: ως ένας από τους τελευταίους 
Νεοφαναριώτες είναι υπέρμαχος της διατήρησης του οθωμανικού status quo που 
εξυπηρετεί την τάξη του και ταυτισμένος με τον οθωμανικό κρατικό μηχανισμό. Το 
πιθανότερο είναι ότι τα κείμενα αυτά γράφονται κατ’ εντολήν του ίδιου του Χαμίτ. 
Άλλωστε κατά παραγγελία του λέγεται ότι συγγράφει γαλλιστί και το ανώνυμο 
Η μυστική αστυνομία στην Τουρκία,72 ώστε ο σουλτάνος να προειδοποιήσει 
πλαγίως τον Αρχηγό της Αστυνομίας του, Μπαχρί-πασά, ότι είναι ενήμερος για 
τις ατασθαλίες και τους παράνομους χρηματισμούς του.73 Εξυπακούεται ότι με 
τη χρήση ψευδωνύμου ο Μαυρογένης έχει περισσότερες πιθανότητες να περάσει 
την υπερασπιστική επιχειρηματολογία του στο αναγνωστικό κοινό. Φροντίζει 
δε τη διασπορά των ψευδώνυμων αυτών έργων με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, 
παράλληλα με την προσωπική του διαφήμιση: τα προσφέρει ως δωρεά, μαζί με 
τις επιστημονικές του πραγματείες, στις βιβλιοθήκες μερικών από τα ιδρύματα 
του εξωτερικού στα οποία είναι μέλος·74 στη βιβλιοθήκη του ΕΦΣΚ όμως φτάνουν 
ανώνυμα τις ίδιες ακριβώς χρονιές που δωρίζονται επώνυμα τα λοιπά του έργα.75 

Στα ψευδώνυμα αυτά γαλλικά κείμενα του Μαυρογένη θα πρέπει να δούμε, 
πέρα από το χτίσιμο μιας υπερασπιστικής γραμμής για τον Χαμίτ, την προσωπική 
αντίδραση του συγγραφέα τους για την οριενταλιστική προσέγγιση της Ανατολής 
από τη Δύση, που ακολουθήθηκε σχεδόν χωρίς εξαίρεση από όλους τους δυτικούς 
συγγραφείς που περιηγούνταν την Οθωμανική Αυτοκρατορία ή συνέγραφαν 
για τα ήθη και έθιμά της. Χαρακτηριστικό προς αυτήν την κατεύθυνση είναι 
ένα παιχνιδιάρικο κείμενό του, και ένα παρεμφερές, για τα αδέσποτα σκυλιά της 
Κωνσταντινούπολης,76 δηλαδή για ένα από τα πλέον τυπικά μοτίβα που απαντούν 
σε δεκάδες δυτικά περιηγητικά κείμενα, τις περισσσότερες φορές με αρνητικές 
συνδηλώσεις.77 Την ίδια τακτική ακολουθεί για άλλo ένα τυπικό οριενταλιστικό 
μοτίβο, τα χαμάμ της Κωνσταντινούπολης.78 Επιχειρεί έτσι να διορθώσει 

70 Μαυρογένης / Alem-Dagh 1887. Στην πραγματικότητα το Αλέμ-Νταγ είναι μια ψηλή κορυφή 
στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης· στη σημειολογία του Μαυρογένη ταυτίζεται με 
το όρος Θαβώρ. Στην καυστική Επιστολιμαία Διατριβή του προς τον Μεγ. Λογοθέτη Σταυράκη 
Αριστάρχη αυτοχαρακτηρίζεται ως «ο εν όρει του Θαβώρ, άλλως Alem Dagh καλουμένω, 
Ερημίτης ο Μοναχός» (1889, 18).

71 Μαυρογένης / Alem-Dagh 1888.
72 Μαυρογένης / X. pacha 1889 και 1892.
73 Βλ. σχόλια στον Fiaux 1909, 193-199.
74 Βλ. π.χ. το Bulletin de l’ Académie Nationale de Médecine των ετών που καταχωρίζοντα στη 

Βιβλιογραφία.
75 ΕΦΣΚ (1885-87), 220, 224· (1887-1889), 300, 302, 304, 307.
76 Mavrogéni [ca. 1886] και 1902.
77 Τσαπανίδου 2012, 152-163.
78 Βλ. τις δημοσιεύσεις του Mavrogéni το 1891 και το 1893 για τα “bains orientaux”.
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τις εσφαλμένες κρίσεις των περιηγητών, που οφείλονται στην επιφανειακή 
πρόσληψη και ερμηνεία της οθωμανικής πραγματικότητας, να καταθέσει τις δικές 
του προτάσεις για την πρόοδό της και να ορθώσει το λαβωμένο ανάστημα της 
Ανατολής απέναντι στον υπεροπτικό οριενταλιστικό λόγο της Δύσης. 

Στα τουρκικά δεν συγγράφει ο Μαυρογένης. Φυσικά τα μιλάει με τον Χαμίτ 
και στην ίδια γλώσσα βάζει στη θέση τους, όπως ο ίδιος διαφημίζει αυτάρεσκα, 
όσους αξιωματούχους δεν σέβονται τη θέση του δίπλα στον σουλτάνο. Όσον 
αφορά στον δημόσιο ελληνικό του λόγο, γραπτό και προφορικό, είναι ένας λόγος 
καταστατικός,79 με αρχές και υποδείξεις για την ορθή ευημερία των ομοφύλων 
του, υπέρ της γυναικείας παιδεύσεως (ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή ανατροφή 
των τέκνων), με επανειλημμένες συστάσεις προς τους συμπολίτες του να 
συμμετέχουν στα φιλανθρωπικά και φιλεκπαιδευτικά κοινά και να συνεισφέρουν 
έστω και διά του πενιχρού οβολού τους, με μομφές προς τους πλούσιους εξ 
αυτών που αδιαφορούν για την πνευματική πρόοδο του γένους παραμένοντας 
πιστοί υπηρέτες του κερδώου Ερμή κλπ. Σε πολλές ιδέες του είναι ευλόγως, 
λόγω ταξικής προέλευσης, συντηρητικός (π.χ. θεωρεί τη Γαλλική επανάσταση 
ολέθρια) και φυσικά γράφει σε μια αττικίζουσα γλώσσα, σύνθετη συντακτικά 
και ενίοτε δυσνόητη – ο συνάδελφός του, Νικόλαος Βασιλειάδης, θα πει κάποια 
στιγμή ότι χαρακτηριζόταν από «βυζαντινό σχολαστικισμό».80 Επιδεικνύει με 
κάθε αφορμή τη γλωσσομάθεια και πολυμάθειά του, με σχοινοτενείς φράσεις, 
εκτενείς επεξηγηματικές παρεκβάσεις, σημειώσεις ή παρένθετες διηγήσεις, με 
ευφυολογήματα, χαριτολογίες, ενίοτε και με σκληρά ειρωνικά σχόλια. Γενικά, 
δεν φοβάται να καταθέσει την άποψή του και να την υπερασπιστεί με πάθος.81

Αυτή η πανταχόθεν αναγνωρισμένη παρρησία του (τεχνηέντως και με 
την προσωπική του συμβολή), ακόμη και απέναντι στον πανίσχυρο Χαμίτ, 
όπως λέγεται, σε συνδυασμό με μια προσεκτική διπλωματική ευελιξία υψηλού 
επιπέδου, φαναριώτικη δηλαδή, αλλά ενίοτε και με την υιοθέτηση μιας 
«μπουφόνικης», «καραγκιόζικης», θεατρινίστικης συμπεριφοράς (κατά τον 
Régla) προς εξευμενισμό του ευέξαπτου αφέντη του,82 στάθηκαν η συνταγή 
της επιτυχίας για την επιβίωση και τη διατήρησή του, μέχρι τον θάνατό του, 
στην υψηλότερη και δυσκολότερη ίσως πολιτική θέση που θα μπορούσε να έχει 
΄Ελληνας αξιωματούχος δίπλα στον τελευταίο κραταιό, δύστροπο, δεσποτικό, 
φιλύποπτο και άτεγκτο σουλτάνο του 19ου αιώνα. Θα ήταν πραγματικά ευχής 
έργον το οκτάτομο χειρόγραφό του με τις εμπειρίες του από τη θητεία του αυτή 
να έβγαινε κάποια στιγμή μ’ έναν μαγικό τρόπο στην επιφάνεια. ΄Ιδωμεν.

79 Εύγλωττο δείγμα τέτοιου είδους λόγου αποτελεί ο Λόγος εκφωνηθείς εν τη Σχολή των ορθοδόξων 
κορασίων εν Σταυροδρομίω της Κωνσταντινουπόλεως […] 1862.

80 Βασιλειάδης 1910, 124.
81 Χαρακτηριστικό δείγμα ειρωνικής γραφής αποτελεί η επιφυλλίδα “Municipalité et Municipaux” 

(1893), ενώ το αυστηρό και καταγγελτικό ύφος του Μαυρογένη, ακόμη και προς υψηλούς 
Οθωμανούς αξιωματούχους, γίνεται ιδιαίτερα εμφανές στο Α propos de la réfutation du Mal d’ 
Orient par l’ Ermite d’ Alem-Dagh 1889.

82 Régla (5.11.1892), 2.
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Σπυρίδων Μαυρογένης πασάς
Οξυγραφία του A. Lalause. Πηγή: Album Mariani 1896
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Ο ελληνο-ιταλικός πόλεμος του 1940-1941  
μέσα από τις σελίδες του ρουμανικού 

συντηρητικού Τύπου

Παύλος Βασιλειάδης1

Εισαγωγικά
Στόχος του παρόντος κειμένου είναι να δώσει μια όσο το δυνατόν 

περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από τον τρόπο με τον οποίο η 
ελληνοϊταλική σύρραξη του 1940-41 παρουσιαζόταν και ερμηνευόταν ενώπιον 
της ρουμανικής κοινής γνώμης μέσω δύο συγκεκριμένων εφημερίδων, οι οποίες 
εκείνη την εποχή αντιπροσώπευαν το εθνικιστικό και ακροδεξιό τμήμα του 
πολιτικού φάσματος, το οποίο κυριαρχούσε στα κρατικές και πολιτιστικές 
υποθέσεις της Ρουμανίας του 1930 και 1940. Προτού προχωρήσουμε σε 
λεπτομέρειες γύρω από την προσέγγιση και την επικοινωνιακή διαχείριση 
των εν λόγω συγκρούσεων, θα θέλαμε να δώσουμε πολύ συνοπτικά ορισμένες 
πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό πλαίσιο και το ιδεολογικό υπόβαθρο, 
το οποίο επηρέασε σημαντικά τη στάση του συντηρητικού έντυπου κόσμου 
απέναντι στην ελληνοϊταλική σύρραξη. 

Καθώς οι ελληνικές και οι ιταλικές στρατιές συγκρούονταν ανηλεώς στα 
βουνά της Αλβανίας, η Ρουμανία προσπαθούσε να προσαρμοστεί στις προκλήσεις 
που της έθετε η επομένη μέρα του εδαφικού της ακρωτηριασμού. Όπως είναι 
γνωστό, το ρουμανικό κράτος κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια τόσο τη δεκαετία 
του 1920 όσο και τη δεκαετία του 1930 υπέρ της διατήρησης του διεθνούς status 
quo, του αμεταβλήτου των εθνικών και διεθνών συνόρων, της ουδετερότητας 
και της αποφυγής της ρουμανικής εμπλοκής σε έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο. Με 
την αποσύνθεση, ωστόσο, της Μικρής Αντάντ (ως αποτέλεσμα του πολιτικού και 
εδαφικού διαμελισμού του ενιαίου κράτους της Τσεχοσλοβακίας), τη σύγκρουση 
Βρετανών και Γάλλων με τον ιταλογερμανικό άξονα, την αποτυχία σύμπηξης ενός 
κοινού βαλκανικού μετώπου ουδετερότητας άμα το ξέσπασμα των εχθροπραξιών 
το Σεπτέμβριο του 1939 και, τελικώς, την προέλαση των γερμανικών δυνάμεων 
σε Πολωνία, Κάτω Χώρες, Σκανδιναβία και Γαλλία κατά το πρώτο εννεάμηνο του 

1 Ο Παύλος Βασιλειάδης είναι υποψήφιος διδάκτορας Βαλκανικής Ιστορίας του Τμήματος 
Ιστορίας & Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
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πολέμου, η διεθνής διπλωματική θέση κατέστη εξαιρετικά δυσχερής. Η σταδιακή 
επιφυλακτικότητα απέναντι στις παραδοσιακές συμμαχίες (Γαλλία, Βρετανία) 
σε συνδυασμό με τη στροφή του δικτατορικού και έντονα προσωποπαγούς 
καθεστώτος του Ρουμάνου βασιλιά Καρόλου Β΄ προς τη χιτλερική Γερμανία έγινε 
με στόχο την απόσπαση κάποιας υπόσχεσης από το Βερολίνο ότι η Γερμανία 
θα μπορούσε να εγγυηθεί την απειλούμενη από τις ουγγρικές, βουλγαρικές και 
σοβιετικές φιλοδοξίες ρουμανική εδαφική ακεραιότητα.2

Ο φιλογερμανικός, όμως, προσανατολισμός της Ρουμανίας και οι 
πρωτοβουλίες της τελευταίας για στενότερη οικονομική και πολιτιστική 
συνεργασία με το Τρίτο Ράιχ, δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν τον ακρωτηριασμό. 
Εκμεταλλευόμενη τόσο τη συνθηκολόγηση της Γαλλίας (ενός από τους 
βασικότερους διεθνείς συμμάχους και “προστάτες” της Ρουμανίας) όσο και 
το μυστικό πρωτόκολλο του γερμανο-σοβιετικού συμφώνου μη επίθεσης της 
23ης Αυγούστου 1939, η ΕΣΣΔ κατέλαβε, ύστερα από μια σειρά εκβιαστικών 
τελεσιγράφων προς το Βουκουρέστι, τις περιοχές της Βεσσαραβίας και της 
βόρειας Μπουκοβίνας στις 28 Ιουνίου 1940. Το εδαφικό “κουτσούρεμα” της 
άλλοτε Μεγάλης Ρουμανίας συνεχίστηκε και το επόμενο διάστημα με την 
παραχώρηση της βόρειας Τρανσυλβανίας στην Ουγγαρία στις 30 Αυγούστου 
1940 (ως αποτέλεσμα μιας σειράς γερμανο-ιταλικών παρεμβάσεων στην 
ρουμανο-ουγγρική διένεξη που εντέλει κατέληξαν στην περιβόητη “Διαιτησία 
της Βιέννης”) και της νότιας Δοβρουτσάς στις 7 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους στη 
Βουλγαρία. Οι ταπεινωτικές αυτές παραχωρήσεις έφεραν το πολιτικό σύστημα, 
τη διοίκηση και την κοινωνία της Ρουμανίας σε κατάσταση παρατεταμένου 
αναβρασμού, γεγονός που τελικά υποχρέωσε το βασιλιά Κάρολο να παραιτηθεί 
από το θρόνο υπέρ του υιού του, Μιχαήλ, και να εγκαταλείψει τη χώρα.3

Με τον Κάρολο, πλέον, εκτός Ρουμανίας, τις παραδοσιακές πολιτικές 
δυνάμεις απαξιωμένες και τον άπειρο Μιχαήλ να “βασιλεύει χωρίς να κυβερνά”, 
οι πολιτικές τύχες της χώρας ανατέθηκαν στον στρατηγό, Ιον Αντονέσκου 
(Ion Antonescu), ο οποίος μάλιστα φρόντισε να του παραχωρηθούν πριν 
την αναχώρηση του Καρόλου απεριόριστες εξουσίες. Αρχικά ο Αντονέσκου 
προσπάθησε να εμπεδώσει και να αυξήσει επιρροή του στον κρατικό μηχανισμό 
και την εξοργισμένη ρουμανική κοινωνία σε συνεργασία με την περιβόητη 
αντισημιτική, σοβινιστική οργάνωση των “Λεγεωνάριων”, γνωστή στη διεθνή 
βιβλιογραφία και ως “Σιδηρά Φρουρά”, την ηγεσία της οποίας είχε αναλάβει, μετά 
την εκτέλεση του ιδρυτή της Κορνηλίου Ζ. Κοντρεάνου (Corneliu Z. Codreanu), 
ο Χόρια Σίμα (Horia Sima). Παρά την εγκληματική τους δράση τα προηγούμενα 
χρόνια, τη νοσηρή θρησκευτικότητα και τον ανορθολογικό τους εθνικισμό, οι 
Σιδηροφρουροί του Σίμα είχαν γίνει εκείνη την οδυνηρή για τη Ρουμανία περίοδο 
αρκετά δημοφιλείς, διατηρούσαν δε καλές σχέσεις με τις δυνάμεις του Άξονα.4 

2 Watts 2014, 102-110
3 Castellan 1989, 203-207
4 Naggy – Talavera 2001, 420-421, Fischer Galați 1991, 56-61
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Τις ίδιες καλές σχέσεις είχε και ο Αντονέσκου, ο οποίος, παρά το γεγονός 
ότι ουδέποτε υπήρξε οπαδός του εθνικοσοσιαλιστικού μοντέλου, έβλεπε στη 
συνεργασία με τη Γερμανία τη μόνη δυνατότητα της Ρουμανίας να επιβιώσει 
και να διεκδικήσει πίσω τα απολεσθέντα εδάφη της. Κατά αυτόν τον τρόπο, το 
νέο αυταρχικό καθεστώς της χώρας ή, όπως έμεινε γνωστό, το “Εθνικό Κράτος 
των Λεγεωνάριων” συνέχισε τη διαδικασία πρόσδεσης της χώρας στο χιτλερικό 
άρμα. Στις 12 Οκτωβρίου 1940 τα πρώτα γερμανικά στρατεύματα εισήλθαν στη 
Ρουμανία, η οποία μάλιστα στις 23 Νοεμβρίου του ίδιου έτους θα προσχωρήσει 
επίσημα στο Τριμερές Σύμφωνο του Άξονα. 

Παρολαυτά, η εσωτερική κατάσταση εξακολουθούσε να μένει ασταθής, 
λόγω των προστριβών του Αντονέσκου με τους Σιδηροφρουρούς. Ειδικά 
οι τελευταίοι, με τον απροσάρμοστο θρησκευτικό τους ριζοσπαστισμό, την 
τρομοκράτηση των μειονοτήτων, την ανεξέλεγκτη λεηλασία των εβραϊκών 
περιουσιών, αλλά και τις δολοφονίες πολιτικών αντιπάλων προκαλούσαν 
ανησυχίες τόσο στον Αντονέσκου όσο και στο Βερολίνο για το κατά πόσο η 
οργάνωση του Σίμα μπορούσε να εξασφαλίσει την απαραίτητη για τη Ρουμανία 
κοινωνική και οικονομική σταθερότητα. Κερδίζοντας σταδιακά τη γερμανική 
υποστήριξη, ο Αντονέσκου άρχισε να παίρνει μια σειρά από μέτρα που θα έβαζαν 
ορισμένα όρια στην ανεξέλεγκτη δράση των Λεγεωνάριων. Έτσι, όταν αυτοί 
τον Ιανουάριο του 1941 ξεσηκώθηκαν εναντίον του, ο Αντονέσκου αντέδρασε 
δυναμικά και με τη βοήθεια του γερμανικού παράγοντα διέλυσε την Σιδηρά 
Φρουρά και εκτόπισε τους οπαδούς της. Από τότε και μέχρι το 1944 ο Αντονέσκου 
θα κυβερνήσει τη χώρα επιβάλλοντας ένα γερμανόφιλο καθεστώς στρατιωτικής 
δικτατορίας, το οποίο, αν και αρκετά ήπιο σε σχέση με τα υπόλοιπα ολοκληρωτικά 
καθεστώτα της εποχής, υπήρξε ιδιαίτερα σκληρό απέναντι στις μειονότητες (και 
ειδικότερα στις εβραϊκές κοινότητες της Ρουμανίας), τους Κομμουνιστές και τις 
αντιπολιτευόμενες πολιτικές δυνάμεις. Ελπίζοντας σε πλήρη αποκατάσταση των 
εθνικών της συνόρων, η Ρουμανία του Αντονέσκου συμμετείχε στη φιλόδοξη 
γερμανική επιχείρηση “Μπαρμπαρόσα” εναντίον της ΕΣΣΔ και τον Ιούλιο του 1941 
ανακατέλαβε τη βόρεια Μπουκοβίνα και τη Βεσσαραβία. Ρουμανικά στρατεύματα 
συμμετείχαν, επίσης, και στις γερμανικές επιχειρήσεις στο Στάλινγκραντ.5

Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω πλαίσιο, αντιλαμβανόμαστε ότι ο 
ρουμανικός τύπος της ταραχώδους και πολύ τραυματικής εκείνης περιόδου 
βρισκόταν υπό καθεστώς αυστηρής λογοκρισίας. Παρά το γεγονός ότι η 
δικτατορία του Αντονέσκου ήταν σχετικά μετριοπαθής και έδειχνε συγκρατημένη 
ανοχή απέναντι σε ορισμένα πρώην πολιτικά πρόσωπα και καταστάσεις, καμία 
ουσιαστικά εφημερίδα στη Ρουμανία της τότε εποχής δεν μπορούσε να παρουσιάσει 
και να ερμηνεύσει ένα γεγονός στο αναγνωστικό κοινό χωρίς να ανατρέχει και να 
επικαλείται πρώτα από όλα την επίσημη θέση και άποψη του καθεστώτος. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε ότι η ακρίβεια 
και η αντικειμενικότητα, με την οποία αναπαρήγαγαν την επικαιρότητα του 
5 Deletant 2006, 60-64
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ελληνοϊταλικού πολέμου οι ρουμανικές εφημερίδες της περιόδου 1940-1941, 
τίθενται υπό αμφισβήτηση. Παρολαυτά, δεν μπορούμε να αρνηθούμε την 
εξαιρετική χρησιμότητά τους ως εργαλείο έρευνας και ανίχνευσης ιδεών, τάσεων 
και νοοτροπιών. Έστω, λοιπόν, και υπό αυτό το καθεστώς των ιδεολογικών 
παρωπίδων, είναι δυνατόν να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα γύρω από τις 
ρουμανικές πολιτικές σκοπιμότητες αφενός και αφετέρου να απαντήσουμε, 
ενδεχομένως με μεγαλύτερη ασφάλεια, σε ορισμένα ερωτήματα σχετικά με την 
εικόνα που επιδίωκαν να καλλιεργήσουν στην τοπική και διεθνή κοινή γνώμη 
οι Ρουμάνοι γύρω από τις εξελίξεις στα βουνά της Αλβανίας, προσθέτοντας έτσι 
ακόμα μια ψηφίδα σε αυτό το σύνθετο μωσαϊκό αλληλεπιδράσεων μεταξύ του 
ελληνοϊταλικού πολέμου και της περιρρέουσας βαλκανικής πραγματικότητας. 

Από τη στιγμή που η στάση του μετριοπαθούς ρουμανικού τύπου και 
της κοινής γνώμης την περίοδο των ελληνοϊταλικών συγκρούσεων έχουν 
επισημανθεί από τον καθηγητή Mihai Retegean στο πλαίσιο του άρθρου του 
“¨e Romanian response to the developments in the Balkans”6, οι εφημερίδες, οι 
οποίες ανήκαν πολιτικά στον συντηρητικό χώρο και στις οποίες θα εστιάσουμε 
την προσοχή μας για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου είναι οι εξής δύο: α) η 
γνωστή εφημερίδα των Σιδηροφρουρών Cuvântul – Ziar al mișcarii legionare 
(στα ελληνικά: η Λέξη-εφημερίδα του λεγεωναριακού κινήματος), και β) η 
εφημερίδα Curentul (στα ελληνικά: το Ρεύμα) του περιβόητου εκδότη της 
εποχής Παμφίλ Σεϊκάρου (Pam�l Șeicaru). 

α. Η εφημερίδα Cuvântul (η Λέξη)

Η εφημερίδα Cuvântul είχε αρχικά κυκλοφορήσει το διάστημα 1926 – 1934 
έχοντας ως διευθυντή έναν από τους ιδεολογικούς πατέρες της Σιδηράς Φρουράς, 
τον φιλόσοφο Νάε Ιονέσκου (Nae Ionescu). Παρά το γεγονός ότι η σχέση της 
εφημερίδας και του Ιονέσκου με την οργάνωση του Κοντρεάνου ήταν υπαρκτή, 
το γενικό πολιτικά προφίλ της Cuvântul ήταν μετριοπαθές συντηρητικό, ιδιαίτερο 
δε βάρος έπεφτε σε ζητήματα σκέψης και φιλοσοφίας. Το 1934 αναγκάστηκε να 
διακόψει τη κυκλοφορία της, λόγω των διώξεων που εξαπέλυσε ο Κάρολος ενάντια 
στη Σιδηρά Φρουρά και τους υποστηρικτές της την επαύριο της δολοφονίας του 
πρωθυπουργού Ιον Ντούκα (Ion Duca). Ωστόσο, όταν το Σεπτέμβριο του 1940 οι 
Λεγεωνάριοι ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας, η ιδεολογική πλατφόρμα της 
οργάνωσης βγήκε από το περιθώριο και άρχισε να μεταδίδεται, όχι μόνο μέσω των 
σταθερά προσκολλημένων σε αυτήν εντύπων της, αλλά και μέσα από τις στήλες 
εφημερίδων μεγάλης κυκλοφορίας, οι οποίες ήταν πλέον αναγκασμένες να λάβουν 
σοβαρά υπόψη τη νέα πολιτική πραγματικότητα και να συμβαδίσουν με αυτή. 
Κατά αυτόν τον τρόπο, τον Σεπτέμβριο του 1940 η Cuvântul εμφανίστηκε και πάλι, 
φέροντας το όνομα Cuvântul – Ziar al mișcării legionare, ενώ η καθοδήγησή της 
βρισκόταν στα χέρια του γνωστού ιστορικού της εποχής, Π. Π. Παναϊτέσκου (P. P. 
Panaitescu). Αυτή τη φορά η εφημερίδα είχε ξεκάθαρα ριζοσπαστική λεγεωναριακή 
6 Retegean 1991, 98-102
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κατεύθυνση, συνεχίζοντας τρόπον τινά την παράδοση λεγεωναριακών εντύπων 
ο Ευαγγελισμός (Buna Vestire), η Πατρώα Γη (Pământul Strămoșesc), ο Άξονας 
(Axa), ο Δεκέμβριος (Decembrie) κ.α. 

Ο φανατικά αντισημιτικός και εθνικιστικός προσανατολισμός της 
Φρουράς έπαιζε καταλυτικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο η εν λόγω εφημερίδα 
κατέγραφε, παρουσίαζε και ερμήνευε τα γεγονότα στο αναγνωστικό της κοινό. 
Η δομή της περιεχόμενης ύλης ήταν επίσης συγκροτημένη με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να ευνοείται κατά κόρον η ανάπτυξη προπαγάνδας. Πολύ συχνά, λοιπόν, 
η Cuvântul χρησιμοποιούσε υπεραπλουστεύσεις για να στηρίξει στερεοτυπικές 
αντιλήψεις (π.χ. «οι Εβραίοι είναι τοκογλύφοι») ή να επαναλαμβάνει φράσεις με 
ειδικό συναισθηματικό υπόβαθρο (πίστη, πατρίδα κ.λπ.) για να χειραγωγήσει 
τους αναγνώστες σε μια συγκεκριμένη άποψη. Συν τοις άλλοις, η επίκληση 
στην αυθεντία του ιδεολογικού και πολιτικού έργου του ιδρυτή της Φρουράς, 
Κορνηλίου Κοντρεάνου, ήταν μια από τις ασφαλέστερες μεθόδους αναπαραγωγής 
και ερμηνείας της ρουμανικής, και όχι μόνο, επικαιρότητας. 

Παρά το γεγονός ότι πάνω από το μισό του περιεχομένου της Cuvântul 
αφορούσε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής, ιδεολογικής διαπαιδαγώγησης και 
κομματικές δραστηριότητες, η εφημερίδα δεν έκρυβε το ενδιαφέρον για τις 
διεθνείς εξελίξεις και τις πολεμικές επιχειρήσεις. Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι 
το ξέσπασμα του ελληνοϊταλικού πολέμου στις 28 Οκτωβρίου η Cuvântul 
δείχνει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον για το μέτωπο της Αφρικής, κάνοντας 
εκτενή σχόλια και αφιερώματα στις ιταλοβρετανικές συγκρούσεις7. Γενικά οι 
Λεγεωνάριοι, λόγω του ρωμαϊκού παρελθόντος και του ρόλου που αυτό έπαιζε 
στην κοσμοθεωρία της οργάνωσής τους, έτρεφαν πολύ φιλικά αισθήματα 
απέναντι στο φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνι. 

Το ξέσπασμα των εχθροπραξιών αναγράφεται στο φύλο της Cuvântul στις 
30 Οκτωβρίου 1940, στο οποίο η είδηση για την έναρξη του πολέμου Ελλάδας 
– Ιταλίας συνοδεύεται με το αυστηρό σχόλιο: “η Ελλάδα παραιτήθηκε από 
την ανεξαρτησία της”. Η Cuvântul παίρνει ξεκάθαρα θέση υπέρ της Ιταλίας, 
την απόφαση της οποίας να επιτεθεί θεωρεί άκρως δικαιολογημένη, μιας και η 
Ελλάδα είχε επιδείξει τα εχθρικά προς τη Ρώμη αισθήματά της ουκ ολίγες φορές 
εκείνο το διάστημα (π.χ. μη ανανέωση του ελληνοϊταλικού συμφώνου φιλίας, μη 
τήρηση ουδετερότητας, ανεφοδιασμός αγγλικών πλοίων σε ελληνικά λιμάνια, 
ζήτημα Τσάμηδων κ.λπ).8

Μέχρι την τελική απώθηση των Ιταλών από την Ήπειρο στις 13 Νοεμβρίου 
1940 η Cuvântul κάνει συνεχείς αναφορές στις επιχειρήσεις του ιταλικού στρατού 
και ιδιαίτερα στην προώθηση της μεραρχίας των Αλπινιστών στη βόρεια Πίνδo9. 
Χαρακτηριστικά, όμως, πολύ σπάνια φιλοξενεί στις στήλες της τα αντίπαλα 
ελληνικά πολεμικά ανακοινωθέντα. Ακόμα και όταν οι Ιταλοί αναγκάστηκαν 

7 Cuvântul, 24.10.1940, 25.10.1940, 26.10.1940, 27.10.1940
8 Cuvântul, 30.10.1940
9 Cuvântul, 2.11.1940, 4.11.1940, 5.11.1940, 7.11.1940
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να ακυρώσουν την επίθεσή τους και να υποχωρήσουν σε ακτίνα βάθους 60 
χιλιομέτρων από τα ελληνοαλβανικά σύνορα, η Cuvântul απαντούσε με τη 
δημοσίευση επαίνων και σχολίων θαυμασμού για την πεισμωμένη αντίσταση 
του Ιταλού στρατιώτη, παραβλέποντας τις αλλεπάλληλες νίκες και προελάσεις 
του ελληνικού στρατού σε Κορυτσά, Αγ. Σαράντα, Αργυρόκαστρο κ.λπ.10. 

Το πιο μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο άρθρα του γεωγράφου 
Μαρίν Ποπέσκου-Σπινένι (Marin Popescu – Spineni) σχετικά με: α) τη 
γεωγραφική διασπορά των βλαχικών πληθυσμών σε Βόρεια Ήπειρο, ελληνική 
και γιουγκοσλαβική Μακεδονία, και β) τον ιστορικό ρόλο και τη συνεισφορά 
του λατινόφωνου στοιχείου στο μεσαιωνικό βουλγαρικό πολιτισμό11.

Καθώς οι εντάσεις που προέκυπταν από την ιδιότυπη διαρχία Σίμα-
Αντονέσκου θα κορυφωθούν για να καταλήξουν στη βίαιη εξέγερση και 
καταστροφή των Λεγεωναρίων στα τέλη Ιανουαρίου 1941, η Cuvântul επρόκειτο 
να στρέψει το ενδιαφέρον της σε θέματα εσωτερικής πολιτικής. Ο βαρύς 
χειμώνας, εξάλλου, στην Αλβανία εκείνο το διάστημα επιβράδυνε ιδιαίτερα τις 
εξελίξεις στο μέτωπο και έτσι οι αναφορές της εφημερίδας σε αυτό αραιώνουν. 

Όταν ο Μουσολίνι εξαπέλυσε την περίφημη “Eαρινή Eπίθεση” εναντίον 
των θέσεων που είχε καταλάβει ο ελληνικός στρατός, η Cuvântul δεν υπήρχε για 
να καλύψει το γεγονός. Ως πιστός απολογητής της Σιδηράς Φρουράς και των 
πρακτικών της, αναγκάστηκε να σταματήσει να λειτουργεί, όταν η παράταξη 
την οποία τόσο πιστά υπερασπιζόταν απέτυχε να ανατρέψει τον Antonescu 
στα τέλη Ιανουαρίου 1941. Η βιαιότητα, εξάλλου, με την οποία ο ρουμάνος 
στρατιωτικός, έχοντας εξασφαλίσει την πλήρη εμπιστοσύνη του Βερολίνου, 
κατέπνιξε το κίνημα του Sima, κάθε άλλο παρά ευνοούσε τη διάδοση ιδεών 
και απόψεων λεγεωναριακού χαρακτήρα. Ωστόσο οι εναπομείναντες εξόριστοι 
Σιδηροφρουροί επρόκειτο να αναπτύξουν μεταπολεμικά ενδιαφέορουσα 
εκδοτική δραστηριότητα, σε κάθε περίπτωση, όμως, ο ιστορικός τους ρόλος στη 
Ρουμανία είχε πλέον κλείσει.

β. Η εφημερίδα Curentul (το Ρεύμα)

Η Curentul ιδρύθηκε από το γνωστό δημοσιογράφο και εκδότη Pam�l 
Șeicaru το 1928, με πολιτικό προσανατολισμό προς τις παρατάξεις της δεξιάς 
και πολλές φορές προς αυτές της ακροδεξιάς. Παρά το γεγονός ότι οι πρακτικές 
του Șeicaru και της Curentul δεν συμβάδιζαν πάντοτε με τον κώδικα της 
δημοσιογραφικής δεοντολογίας, η εφημερίδα έγινε πολύ γρήγορα δημοφιλής 
και θεωρείται μέχρι σήμερα ως μια από τις εφημερίδες που, καλώς ή κακώς, 
σημάδεψαν ανεξίτηλα την ιστορία του μεσοπολεμικού τύπου της Ρουμανίας. Το 
1939 ο Șeicaru υπήρξε ίσως ο μόνος γνωστός δημοσιογράφος στη Ρουμανία που 
καυτηρίασε ανοιχτά την de facto εγκατάλειψη των χωρών της νοτιοανατολικής 
Ευρώπης στις αναθεωρητικές δυνάμεις, δηλώνοντας μέσω της αρθρογραφίας 
10 Cuvântul, 20.11.1940, 21.11.1940, 29.10.1940, 1.12.1940, 5.12.1940
11 Cuvântul, 20.12.1940, 23.12.1940
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του ότι οι εγγυήσεις που είχαν πρόσφατα δοθεί από Βρετανία και Γαλλία υπέρ της 
ακεραιότητας των συνόρων της Ρουμανίας (και της Ελλάδας) ήταν θεωρητικές 
και δεν είχαν κάποια πρακτική ωφέλεια σε περίπτωση που τα σύνορα της χώρας 
δέχονταν επίθεση. Η Curentul έμεινε ενεργή και την περίοδο του πολέμου, με 
τον Șeicaru να επιδίδεται σε οξεία κριτική της αγγλικής πολιτικής. Όπως και 
ο Antonescu, έτσι και ο Șeicaru έβλεπε στη συμμαχία με τη Γερμανία τη μόνη 
εφικτή δυνατότητα να αποκαταστήσει η Ρουμανία τα σύνορα του 1920 και 
γιαυτό στήριξε την απόφαση του Ρουμάνου στρατιωτικού να συμμετάσχει στην 
επιχείρηση “Μπαρμπαρόσα”. Όταν ο Antonescu ανατράπηκε και η Ρουμανία 
άλλαξε στρατόπεδο τον Αύγουστο του 1944, ο Șeicaru μετανάστευσε στην 
Ισπανία, ενώ η Curentul διέκοψε την κυκλοφορία της. 

Η εφημερίδα του Șeicaru δεν έκρυψε την υποστήριξη της προς την άκρατα 
φιλογερμανική και φιλοϊταλική πολιτική του Antonescu. Στο πλαίσιο, εξάλλου, 
του δικτατορικού πολιτικού συστήματος που είχε επιβληθεί στη Ρουμανία μετά 
το 1938 καμία εφημερίδα δεν μπορούσε να διαφωνήσει ανοιχτά με τις πολιτικές 
επιλογές της κυβέρνησης. Δεν ήταν, ωστόσο, λίγες οι φορές που οι διαφορές 
του έντυπου κόσμου πάνω σε ένα ιδεολογικό ή πολιτικό ζήτημα μπορούσαν να 
διοχετευθούν στην κοινή γνώμη, αρκεί να τηρούσαν το αυστηρό πλαίσιο της 
λογοκρισίας και να μην δυσφημούσαν την πολιτική εξουσία. Η Curentul, βέβαια, 
δεν είχε να ανησυχεί ιδιαίτερα για το συγκεκριμένο πολιτικό και κοινωνικό 
καθεστώς, μιας και τα ανέκαθεν φιλικά της αισθήματα προς το υπερσυντηρητικό 
κομμάτι του ρουμανικού πολιτικού φάσματος μπορούσαν πλέον να εκδηλωθούν 
με μεγάλη ασφάλεια και να επηρεάσουν σημαντικά το αναγνωστικό κοινό. 

Έτσι, η κριτική της στάση απέναντι στην αγγλική πολιτική συνεχίστηκε και 
εντάθηκε ιδιαιτέρως μετά την άνοδο των Σιδηροφρουρών στην εξουσία. Παρά 
τη στράτευσή της, όμως, με το κράτος των Λεγεωναρίων και των γεωπολιτικών 
επιλογών του Άξονα απέναντι στη Ρουμανία, η Curentul δεν παρασύρθηκε από τις 
εθνικιστικές υπερβολές των ανθρώπων του Sima και, σε αντίθεση με το φανατισμό 
και την εσωστρέφεια των εφημερίδων της Σιδηράς Φρουράς, διατήρησε όλα εκείνα 
τα χαρακτηριστικά που την είχαν αναδείξει σε μία από τις σημαντικότερες εφημερίδες 
της Ρουμανίας του Μεσοπολέμου. Η οργανωμένη της δομή, η έντονη ενασχόλησή 
της με τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα σε συνδυασμό με το μεγάλο 
ενδιαφέρον του εκδοτικού και δημοσιογραφικού της επιτελείου για τις γεωπολιτικές 
εξελίξεις στην Ευρώπη την έφερναν σε μια ιδιαίτερα τρανταχτή αντίθεση με τα έντυπα 
των Λεγεωναρίων, αποκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τη διακαή φιλοδοξία των 
τελευταίων να αυξήσουν τους οπαδούς τους στο εσωτερικό της χώρας, φιλοδοξία που 
στο τέλος τους οδήγησε στην πολιτική και φυσική τους καταστροφή.

Η ελληνοϊταλική σύγκρουση στην Αλβανία αποτελεί ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα σχετικά με το πόσο μεγάλη ήταν αυτή η απόσταση που χώριζε την 
Curentul από τα άλλα λεγεωναριακά έντυπα, όσον αφορούσε το διεθνές ρεπορτάζ. Οι 
πρώτες ειδήσεις για την ιταλική επίθεση δημοσιεύονται επίσημα στο φύλλο της 30ης 
Οκτωβρίου1940 με την Curentul να καλύπτει, πέρα από το αντικειμενικό γεγονός της 
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ιταλικής επίθεσης, τη στάση και την πολιτική όχι μόνο των ισχυρών κρατών (και πιο 
συγκεκριμένα της Γερμανίας, της Αγγλίας και της ΕΣΣΔ), αλλά και των γειτονικών 
προς την Ελλάδα κρατών. Σε αντίθεση με την Cuvântul, η οποία στο ξέσπασμα του 
ελληνοϊταλικού μετέφρασε και παρέθεσε προπαγανδιστικά την άποψη της γνωστής 
ιταλικής εφημερίδας Messagero, η Curentul ενημέρωνε το αναγνωστικό της κοινό για 
τη χαρά των Αλβανών, την ουδετερότητα της Τουρκίας, την αναποφασιστικότητα της 
Γιουγκοσλαβίας και την παράξενη ηρεμία στην ελληνο-βουλγαρική μεθόριο.12 

Το πρωτοσέλιδο, μάλιστα, της 31ης Οκτωβρίου καταλαμβάνει σχεδόν εξ 
ολοκλήρου το ελληνικό ζήτημα, με την Curentul να δημοσιεύει ένα μεγάλο πολιτικό 
χάρτη της χώρας συνοδευόμενο από μια σειρά σχετικά με τις επιτυχίες των ιταλών 
Αλπινιστών στην Πίνδο13. Η πορεία της μεραρχίας Julia στην Πίνδο και οι σκληρές 
συγκρούσεις που διεξήχθησαν στην περιοχή της Βωβούσας στις αρχές Νοεμβρίου 
1940 αποτελoύν βασικό θεματικό άξονα για την Curentul, η οποία αναφέρεται στις 
εκτενείς επιχειρήσεις της ιταλικής αεροπορίας, εξαίρει τον ηρωισμό των μαχητών 
του Ντούτσε και αφήνει υπονοούμενα για την υποτιθέμενη αγγλική βοήθεια προς 
την Ελλάδα, η οποία, κατά την άποψη της εφημερίδας, έγκειται στην απλή φύλαξη 
ορυχείων και εργοστασίων14. Η φιλοαξονική στάση της Curentul απέναντι στην 
ελληνο-ιταλική σύρραξη και η μεροληπτική καταγραφή και ερμηνεία των εξελίξεων 
αποτελούσε, όπως εύκολα μπορούμε να αντιληφθούμε, μια άκομα έκφανση της 
γενικότερης συστράτευσης του ρουμανικού κράτους και πολιτικού συστήματος με τις 
στρατηγικές επιλογές του Άξονα. Πέρα από τις προπαγανδιστικές διακηρύξεις περί 
των αρχαίων λατινικών δεσμών μεταξύ Ιταλών και Ρουμάνων, το Βουκουρέστι είχε 
και άλλους λόγους να επιθυμεί μια γρήγορη και νικηφόρα για τη Ρώμη επιχείρηση, 
καθώς αντιλαμβανόταν ξεκάθαρα τη μεγάλη στρατηγική σημασία που σταδιακά 
καταλάμβανε στο γερμανικό πολεμικό σχεδιασμό και, γιαυτό, συμμεριζόταν τις 
ανησυχίες του Βερολίνου, μήπως η Βρετανία εκμεταλλευόταν την ιταλική επίθεση 
και χρησιμοποιούσε το ελληνικό έδαφος για να πλήξει τις ζωτικές για το γερμανικό 
στρατό πετρελαιοπηγές της Ρουμανίας, προωθώντας παράλληλα την ιδέα ενός 
γενικότερου αντιαξονικού μετώπου με τη συμμετοχή τόσο της Γιουγκοσλαβίας όσο 
και της Τουρκίας15. Κατά αυτόν τον τρόπο, το μένος και η σκωπτική διάθεση με την 
οποία αντιμετώπιζε ο ρουμανικός τύπος την αγγλική στάση απέναντι στην εμπόλεμη, 
παρά τις υπερβολές και την αδιαμφισβήτητη μεροληψία, ήταν πλήρως ενταγμένα 
στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης μιας μεγαλύτερης στρατηγικής σκοπιμότητας. Δεν 
θα πρέπει, επομένως, να προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι ο ρουμανικός 
τύπος, σε σύμπνοια με το καθεστώς Antonescu, δεν ήταν επικριτικός τόσο εναντίον 
της κυβέρνησης Μεταξά όσο της αγγλικής πολιτικής, η οποία χειραγωγούσε την 
Ελλάδα βασιζόμενη σε μια εγχώρια κλίκα αυλικών, επιχειρηματιών και ανώτερων 
αξιωματικών16. 
12 Curentul, 30.10.1940
13 Curentul, 31.10.1940
14 Curentul, 2.11.1940, 3.11.1940, 5.11.1940, 7.11.1940, 8.11.1940
15 Michalopoulos 2004, 232-237
16 Curentul, 1.11.1940
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Η αναδίπλωση των Ιταλών και η αντεπίθεση του ελληνικού στρατού στη 
Βόρεια Ήπειρο παρά τον προβληματισμό που προκάλεσε στο Βερολίνο, δεν επηρέασε 
σημαντικά τη στάση των ρουμανικών εφημερίδων απέναντι στις εξελίξεις. Όπως 
είδαμε και στην περίπτωση της Cuvântul, η οποία συνέχισε για προπαγανδιστικούς 
λόγους να εξυμνεί τους στρατιώτες του Μουσολίνι και τον ηρωισμό τους, έτσι και 
η Curentul δεν απότελεσε εξαίρεση στον κανόνα που ήθελε τις εφημερίδες της 
Ρουμανίας του Antonescu να αναδεικνύουν τις αρετές και να παραβλέπουν τις 
αδυναμίες και τα λάθη των δυνάμεων του Άξονα. Ακολουθώντας τη συγκεκριμένη 
γραμμή, η Curentul εστιάζει την προσοχή της στις επιχειρήσεις της ιταλικής 
αεροπορίας και τις καταστροφές που προκαλούν τόσο σε υποδομές της Ελλάδας 
όσο και στην αγγλική αεροπορία17. Παράλληλα, η εφημερίδα υπερτονίζει το πείσμα 
με το οποίο αντιστέκονται οι Ιταλοί στα περίχωρα της Κορυτσάς και τη γενναιότητα 
με την οποία απωθούν τις επιθέσεις των Έλληνων, καθιστώντας έτσι σαφές στο 
αναγνωστικό της κοινό ότι βασική πλέον προτεραιότητα του “πεισμωμένου” 
ιταλικού στρατού ήταν η προάσπιση των κεκτημένων του στην Αλβανία και όχι 
η κατάληψη της Ελλάδας18. Όταν τελικά οι Έλληνες εισήλθαν θριαμβευτικά στην 
Κορυτσά η Curentul δεν σχολίασε καν το γεγονός. 

Η υποτίμηση, ωστόσο, απέναντι στις επιτυχίες των Ελλήνων δεν έπαψε. 
Κοινός τόπος για τον ελληνικό στρατό στα άρθρα της Curentul ήταν το πόσες 
υλικές δυσκολίες αντιμετώπιζε, πόσο πεσμένο ηθικό είχε και πόσο εξαρτημένος 
ήταν από την αγγλική βοήθεια. Ο ίδιος, βέβαια, στρατός κατόρθωσε να 
διαψεύσει εισερχόμενος θριαμβευτής μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη 
σε Αγίους Σαράντα (6 Δεκεμβρίου), Δέλβινο (7 Δεκεμβρίου) και Αργυρόκαστρο 
(8 Δεκεμβρίου). Στα φύλλα της Curentul, ωστόσο, οι εν λόγω επιτυχίες, όταν 
γίνονταν σιωπηρά αποδεκτές, περιγράφονταν ως επιτυχημένες αναδιπλώσεις 
του ιταλικού στρατού, ο οποίος συνέχιζε να αποκρούει γενναία τις βίαιες 
επιδρομές των Ελλήνων και να τους προξενεί ανυπολόγιστες ζημιές.19

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που γινόταν ξεκάθαρο σταδιακά στην κοινή 
γνώμη ήταν ότι ο ιταλικός στρατός είχε πιαστεί εξ απήνης και βρισκόταν πλέον σε 
δυσχερή θέση. Μπορεί η Curentul να έκανε λόγο στα άρθρα της για επιτυχημένες 
αναδιπλώσεις και ηρωικές αντιστάσεις και να χαρακτήριζε τις όλες εξελίξεις στο 
ελληνικό ζήτημα ως πολύ μικρής σημασίας για να επηρεάσουν το γενικότερο 
πολεμικό σχεδιασμό (αποδίδοντάς τα όλα στην αγγλική προπαγάνδα)20, το 
ίδιο το Βερολίνο, ωστόσο, προβληματισμένο από την αδυναμία των Ιταλών να 
επιβληθούν και ανήσυχο από την ενισχυόμενη αγγλική παρουσία στα Βαλκάνια, 
είχε ήδη αρχίσει να σχεδιάζει από τα μέσα Νοεμβρίου του 1940 την περιώνυμη 
επιχείρηση “Μαρίτα” εναντίον της Ελλάδας με στόχο να “επανέλθει η τάξη” 
και να εκδιωχθούν οι Άγγλοι από τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι γνωστό ότι 
από το Δεκέμβριο του 1940 μέχρι και το Φεβρουάριο του 1941 ανελήφθησαν 
17 Curentul, 14.11.1940, 17.11.1940
18 Curentul, 21.11.1940, 23.11.1940
19 Curentul, 1.12.1940, 3.12.1940, 7.12.1940, 9.12.1940, 10.12.1940, 11.12.1940
20 Curentul, 14.12.1940
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διπλωματικές πρωτοβουλίες με στόχο την ανακωχή μεταξύ της Ιταλίας και της 
Ελλάδας και την επιστροφή της τελευταίας στην ουδετερότητα. Από τη στιγμή 
όμως που η Αθήνα δεν μπορούσε να δεσμευτεί απόλυτα στο να απομακρύνει 
τους Βρετανούς, το σενάριο της στρατιωτικής λύσης στα μάτια των Γερμανών 
κέρδιζε όλο και περισσότερο έδαφος. Όταν τελικά, προς το τέλος Φεβρουαρίου, 
η Ελλάδα επρόκειτο να δεχτεί τη βρετανική ενίσχυση, η επέμβαση της Wehrmact 
υπέρ των Ιταλών θεωρούνταν λίγο-πολύ αναμενόμενη.21

Στο μέτωπο της Αλβανίας ο βαρύς χειμώνας και οι σκληρές μάχες που επρόκειτο 
να οδηγήσουν στην κατάληψη της Κλεισούρας από τα ελληνικά στρατεύματα 
(6-11 Ιανουαρίου 1941) κυριαρχούν στο ρεπορτάζ της Curentul από τα τέλη 
Δεκεμβρίου 1940 μέχρι και τα τέλη Ιανουαρίου 1941. Όπως εύκολα θα μπορούσαμε 
να υποθέσουμε, τα άρθρα της εφημερίδας εκείνο το διάστημα αφενός πλέκουν το 
εγκώμιο του ιταλικού στρατού και στέκονται ιδιαίτερα στην υπερπροσπάθεια που 
κατέβαλε στα τέλη του Ιανουαρίου να ανακαταλάβει το πέρασμα της Κλεισούρας, 
αφετέρου συνεχίζουν να παρουσιάζουν τον ελληνικό στρατό ως ένα στρατό 
ταλαιπωρημένο από τον ελλειμματικό ανεφοδιασμό και τα ιταλικά πολυβόλα, χωρίς 
ηθικό και την ίδια την Ελλάδα στα όρια της εσωτερικής κατάρρευσης. Η μερική 
επιτυχία των Ιταλών να ανακόψουν την πορεία των Ελλήνων στις 25 Ιανουαρίου 
1941 παρουσιάζεται από την Curentul σχεδόν ως θρίαμβος.22 

Καθώς οι πολεμικές επιχειρήσεις αραιώνουν αναγκαστικά το επόμενο 
διάστημα λόγω των πολύ δύσκολων καιρικών συνθηκών (για να επαναληφθούν 
δριμύτερες στις αρχές Μαρτίου 1941), το ενδιαφέρον της Curentul μονοπωλούν 
θέματα εσωτερικής πολιτικής (εξέγερση Λεγεωναρίων, εβραϊκό ζήτημα κ.α.). 
Σημαντική κάλυψη παρέχεται επίσης στις διπλωματικές κινήσεις της Γερμανίας 
απέναντι στα βαλκανικά κράτη. Όπως τονίσαμε και παραπάνω η έντονη 
διπλωματική κινητικότητα που είχε αρχίσει να επιδεικνύει η Γερμανία από 
τα τέλη του 1940, αποσκοπώντας στην προσχώρηση της Βουλγαρίας και της 
Γιουγκοσλαβίας στον Άξονα, σε συνδυασμό με την υπογραφή της βουλγαρο-
τουρκικής διακήρυξης φιλίας της 17ης Φεβρου αρίου 1941, φανέρωνε σχεδόν 
ξεκάθαρα τις προθέσεις της εξωτερικής πολιτικής του Γ΄ Ράιχ απέναντι στην 
Ελλάδα. Η επίσημη ένταξη της Βουλγαρίας στο Τριμερές Σύμφωνο την 1η 
Μαρτίου 1941 και η συνεχής μεταφορά γερμανικών στρατευμάτων μέσω 
βουλγαρικού εδάφους προς την περιώνυμη γραμμή Μεταξά δημιούργησαν 
στην Αθήνα ιδιαίτερη πίεση. Γνωρίζοντας πολύ καλά τις προθέσεις αυτές, ο 
Μουσολίνι διέταξε τη γενική αντεπίθεση των δυνάμεων του εναντίον των 
ελληνικών προχωρημένων θέσεων, ούτως ώστε να ανατρέψει την έκβαση του 
ατυχούς για εκείνον πολέμου χωρίς τη γερμανική βοήθεια. Η περίφημη “Ιταλική 
Εαρινή Επίθεση” (9-25 Μαρτίου 1941) παρά τη σφοδρότητά της δεν κατάφερε 
να κλονίσει τις ελληνικές γραμμές.23

21 Mâță 2005, 42-43, Σφέτας 2011, 204-210
22 Curentul,1.1.1941, 13.1.1941, 18.1.1941, 19.1.1941, 22.1.1941, 31.1.1941
23 Σφέτας 2011, 211-212
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Κατά την περίοδο της Εαρινής Επίθεσης η Curentul υπογράμμιζε τη 
σφοδρότητα και την αποφασιστικότητα με την οποία οι Iταλοί στρατιώτες 
υπό την προσωπική εποπτεία του Μουσολίνι πολεμούσαν για να κάμψουν την 
ελληνική αντίσταση. Τα άρθρα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις ζημιές τις οποίες 
προκαλούν στους Έλληνες το ιταλικό πυροβολικό και η ιταλική αεροπορία, 
χωρίς όμως να αναφέρονται συγκεκριμένα στο αν το πολυπόθητο αποτέλεσμα 
(ο κλονισμός δηλαδή της ελληνικής άμυνας) είχε επιτευχθεί. Επίσης η εφημερίδα 
κατηγορεί σχεδόν ανοιχτά τη Βρετανία ότι αντί να βοηθήσει έχει απομονώσει 
την Ελλάδα, ενώ παράλληλα με τη στάση της περισσότερο ενισχύει παρά 
αποδυναμώνει τη γερμανική πολεμική προσπάθεια εναντίον της.24

Καθώς μέχρι τα τέλη του Μαρτίου είχε φανεί σχεδόν ξεκάθαρα ότι η Εαρινή 
Επίθεση είχε αποτύχει να αντιστρέψει την ήδη αρνητική για τη Ρώμη εκστρατεία 
της στην Ελλάδα, η Curentul επικεντρώνεται στην στάση της Γερμανίας και, 
πιο συγκεκριμένα, στην αυξανόμενη συγκέντρωση γερμανικών στρατιωτικών 
δυνάμεων στο βουλγαρικό έδαφος και στις εξελίξεις στην Γιουγκοσλαβία, όπου 
την απόφαση της γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης Cvetkovic-Macek να εντάξει 
τη χώρα στον Άξονα ακολούθησε στρατιωτικό πραξικόπημα με ξεκάθαρα 
αγγλόφιλο προσανατολισμό. Η Curentul αναφέρει ότι τα γερμανικά στρατεύματα 
προετοιμάζονται πλέον για οποιοδήποτε ενδεχόμενο, δεν παραλείπει επίσης να 
αποδώσει το αντιγερμανικό στρατιωτικό κίνημα του Βελιγραδίου στην ύπουλη 
δράση των αγγλικών υπηρεσιών.25

Όταν οι Γερμανοί εξαπολύουν τελικά την κοινή τους επίθεση εναντίον 
Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας, η Curentul φροντίζει, πέρα από τις πολεμικές 
εξελίξεις, να αναδημοσιεύει μια σειρά από δηλώσεις γερμανών αξιωματούχων 
κοινός τόπος των οποίων είναι το λάθος της ελληνικής πλευράς να εγκαταλείψει 
την ουδετερότητα και να ταχθεί στο πλευρό της Αγγλίας, γεγονός που της 
στοίχισε ανεπανόρθωτα σε έμψυχο και άψυχο υλικό. 26

Επίλογος – Συμπεράσματα

Φτάνοντας στο τέλος της παρούσας περιγραφής και λαμβάνοντας 
υπόψη τους προβληματισμούς και τα ερωτήματα που προκύπτουν από όλα όσα 
εξετάστηκαν προηγουμένως, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο 
τρόπος με τον οποίο ο ελληνο-ιταλικός πόλεμος του 1940-1941 καταγράφηκε, 
αναπαράχθηκε και ερμηνεύτηκε στην ρουμανική κοινή γνώμη μέσα από τα φύλλα 
των συντηρητικών και υπερσυντηρητικών εφημερίδων της Ρουμανίας βρισκόταν 
σε άμεση συνάρτηση με το πολιτικό καθεστώς που είχε επιβληθεί στη χώρα μετά 
το καλοκαίρι του 1940 και με τις γεωπολιτικές επιλογές που αυτό είχε κάνει. 

Η Ρουμανία είτε στο πλαίσιο του “Εθνικού Κράτους των Λεγεωναρίων” είτε 
στο πλαίσιο της προσωπικής δικτατορίας του Antonescu έβλεπε στη Γερμανία όχι 
24 Curentul, 12.3.1941, 13.3.1941, 15.3.1941, 16.3.1941, 17.3.1941, 19.3.1941
25 Curentul, 29.3.1941, 30.3.1941, 31.3.1941, 1.4.1941
26 Curentul, 9.4.1941, 10.4.1941, 11.4.1941
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μόνο μια διέξοδο για την οικονομική της επιβίωση και την κρατική της ασφάλεια, 
αλλά και τη μοναδική ίσως δυνατότητα να επανιδρύσει τη “Μεγάλη Ρουμανία” 
του Μεσοπολέμου. Σε αυτό θα πρέπει να αναζητηθούν τα αίτια για τον υπέρμετρο 
ζήλο με τον οποίο συμμετείχαν οι ρουμάνοι στρατιώτες στην εκστρατεία του Hitler 
εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, από την οποία κατάφεραν να ανακτήσουν τον 
Ιούλιο του 1941 τη Βεσσαραβία. Η ταύτιση και η ολοένα αυξανόμενη εξάρτηση 
της Ρουμανίας του Antonescu από τον Άξονα δεν άφηνε πολλά περιθώρια για 
τη δημόσια διατύπωση και συζήτηση αντίθετων απόψεων και επιλογών. Για τον 
Άξονα η ελληνική κυβέρνηση είχε υπονομεύσει την ουδετερότητα της βαλκανικής 
χερσονήσου και, ως εκ τούτου, η ιταλική επίθεση έμοιαζε δικαιολογημένη. Την 
γραμμή αυτή ακολούθησαν και προπαγάνδισαν πιστά οι δύο εφημερίδες που 
εξετάσαμε, κάθε μια προσαρμόζοντας τις εξελίξεις στο ιδεολογικό και πολιτικό 
προφίλ του αναγνωστικού τους κοινού. Η μεν Cuvântul έδινε έμφαση κυρίως 
στο ιδεολογικό - προπαγανδιστικό επίπεδο, υπερθεματίζοντας τους άρρηκτους 
λατινικούς δεσμούς, η δε Curentul υπογράμμιζε το γενικότερο γεωπολιτικό 
πλαίσιο, στοχοποιώντας σταθερά τη βρετανική πολιτική.

Παρά τον ξεκάθαρο προσανατολισμό τους υπέρ του Άξονα, καμιά από τις 
δυο εφημερίδες δεν κατέφυγε στη δημοσίευση άρθρων ανθελληνικού χαρακτήρα. 
Η στάση αυτή μπορεί να εξηγηθεί, αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι οι δύο 
χώρες δεν είχαν ιστορική αντιπάθεια μεταξύ τους λόγω εδαφικών ζητημάτων, 
στο πλαίσιο δε του συστήματος των Βερσαλλιών συνεργάστηκαν πολλές φορές 
και πολύ στενά για την υπεράσπιση του διεθνούς εδαφικού status quo. Είναι, 
εξάλλου, γνωστή η στάση του Ιωάννη Μεταξά το 1939 εναντίον του ενδεχομένου 
παραχώρησης της Νότιας Δοβρουτσάς από τη Ρουμανία στη Βουλγαρία27. Η 
διαφωνία μεταξύ τους ήταν καθαρά στο επίπεδο των γεωπολιτικών επιλογών 
και ως τέτοια αντιμετωπίστηκε και από τις παραπάνω εφημερίδες.

ΠΗΓΕΣ

Εφημερίδες

 Curentul, octombrie 1940 – martie 1941
 Cuvântul, octombrie 1940 – ianuarie 1941
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Το 1948 στην ιστορία του Ελληνισμού  
του Βουκουρεστίου

Oana Barbălată1

Η παρούσα ανακοίνωση έχει ως στόχο να αναλύσει τη μεταφορά της εξουσίας 
από τα χέρια των Ελλήνων μεγαλοαστών του Βουκουρεστίου στα χέρια της 
ελληνικής αριστερής παράταξης που είχε συγκροτηθεί στη ρουμανική πρωτεύουσα. 
Διευκρινίζουμε πως στην περίοδο 1945-1948 η Ρουμανία βρισκόταν υπό ένα 
μεταβατικό καθεστώς, στο οποίο διατηρείτο η ιδιωτική ιδιοκτησία καί ως ένα βαθμό 
ένα πλουραλιστικό, πολιτικά και ιδεολογικά, σύστημα. Τα πραγματικά κομμουνιστικά 
μέτρα ελήφθησαν μόνο το 1948, όταν καταργήθηκε η βασιλευόμενη δημοκρατία. Στο 
πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αναλυθεί και η άνοδος του ΕΑΜ Βουκουρεστίου.

Η οργάνωση υπό την οποία δραστηριοποιήθηκαν οι Έλληνες κομμουνιστές 
στη Ρουμανία ονομαζόταν „ΕΑΜ2 - Πατριωτική Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας”. Τα 
μέλη του ΕΑΜ αγωνίζονταν για την ένωση όλων των Ελλήνων στη χώρα και για τη 
συνέχιση του αγώνα κατά του φασισμού. Στους φασίστες συμπεριελάμβαναν όλους 
τους Έλληνες που ήταν αντίθετοι στο κομμουνιστικό δόγμα. Σημειώνουμε πως μια 
άμεση συνέπεια του κινήματος των Αριστερών στην Ελλάδα ήταν η μετανάστευση 
κάποιων μελών του στο εξωτερικό. Εκεί, επεδίωξαν να θέσουν τις ελληνικές 
κοινότητες υπό τον έλεγχό τους. Το σύνθημα υπό το οποίο δρούσαν ήταν το τυπικά 
κομμουνιστικό „Ελάτε, αδέρφια, μαζί μας!”3 Πρέπει να αναφέρουμε ότι μετά την 
κατάληψη της Ελλάδας από τη Γερμανία ως ενέργεια υποστήριξης του πληθυσμού 
που υπέφερε στην μητέρα πατρίδα, οι Έλληνες του Βουκουρεστίου συγκρότησαν 
1 Αρχειονόμος. Η παρούσα ανακοίνωση είναι μέρος έρευνας στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής 

Η Ελληνική Κοινότητα του Βουκουρεστίου. Ιστορία, οικονομία και πολητισμού (1918-1948). Η 
ηλεκτρονική διεύθυνσή oana_barbalata@yahoo.com 

2 Το ΕΑΜ ιδρύθηκε στην Ελλάδα, με την πρωτοβουλία των κομμουνιστών το 1941, οι οποίοι 
άρχισαν να οργανώνουν μια ευρεία αντίσταση κατά την κατοχή και, σταδιακά, άρχισαν να 
διαδραματίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στην πολιτική ζωή. Το ΕΑΜ οργάνωσε το 1942 
το Εθνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό (ΕΛΑΣ), που εξελίχθηκε πολύ γρήγορα και απέκτησε 
πολλούς οπαδούς μεταξύ των νέων και των γυναικών.Το ΕΑΜ διαλύθηκε μετά το 1945 και οι 
στρατιωτικές δυνάμεις του ΚΚΕ ονομάζονταν Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος.

3 Υπηρεσία του Δήμου Βουκουρεστίου των Εθνικών Αρχείων (Serviciul Municipiului Bucureşti 
al Arhivelor Naţionale) (στη συνέχεια, θα παραθέτουμε Α.Δ.Β.Ε.Α.), φόντο Ελληνικό Μικτό 
Λύκειο, φακ. 117/1945-1948, Βιβλίον Πρακτικών Συνελεύσεων Διοικητικής Επιτροπής.
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τον Σύλλογο Ελεύθεροι Έλληνες, υπό την ηγεσία του Κλεόβουλου Τσούρκα4. Ο 
σύλλογος είχε αρχικά θετική προδιάθεση έναντι του ΕΑΜ που είχε ιδρυθεί στην 
κατεχόμενη Ελλάδα. Στη συνέχεια, ωστόσο, συνειδητοποιώντας τον κίνδυνο που 
αντιπροσώπευε το ΕΑΜ, ο Τσούρκας μετατοπίστηκε, πρωτοστατώντας σε μία 
δυναμική   εκστρατεία εναντίον της οργάνωσης „ΕΑΜ-Πατριωτική Ένωση Ελλήνων 
Ρουμανίας, που οργανώθηκε μετά τις 23 Αυγούστου του 1944.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάληψη της ηγεσίας της Ελληνικής 
Κοινότητας Βουκουρεστίου από το ΕΑΜ Ρουμανίας θα είχε αποτύχει, αν δεν 
είχε την υποστήριξη του Ρουμανικού Εργατικού Κόμματος. Στη συνεδρίαση 
της 4ης Μαΐου του 1948, διευκρινίστηκε ότι η Συνέλευση των «προοδευτικών 
και δημοκρατικών» Ελλήνων καθαίρεσε την παλιά Επιτροπή της Κοινότητας, 
θεωρώντας την „αντιδραστική”, δεδομένου ότι αποτελείτο από καπιταλιστικά 
στοιχεία, και αντικαθιστώντας την με μία νέα Επιτροπή, που απαρτιζόταν από 
μέλη της εργατικής τάξης, υπαλλήλους, τεχνίτες και ελεύθερους επαγγελματίες5. 
Πριν τη Συνέλευση των δημοκρατικών Ελλήνων της 4ης Ιουλίου 1948, η δράση 
των μελών του ΕΑΜ χαρακτηρίστηκε από μια γενική κινητοποίηση σε όλη τη 
χώρα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Εθνικό Συνέδριο όλων των Ελλήνων 
δημοκρατών, επικεντρώνοντας κυρίως στην εγγραφή νέων μελών. 

Στις 11 Ιουλίου του 1948 συστάθηκε, αφότου το κατάστατικό της 
είχε συζητηθεί και εγκριθεί από όλα τα παρόντα μέλη, η Ομοσπονδία των 
Ελληνικών Δημοκρατικών Πατριωτικών Ενώσεων6, στην οποία προσχώρησαν 
και οι Σύλλογοι των Ελληνίδων και Ελλήνων της Ρουμανίας7. Σύμφωνα με το 
καταστατικό, ο σκοπός της Ομοσπονδίας ήταν να εξασφαλίσει την ενότητα 
όλων των Ελληνικών δημοκρατικών ενώσεων και σύλλογων, που λειτουργούσαν 
μέχρι τότε στις περιοχές όπου κατοικούσαν Έλληνες, ώστε να διασφαλιστεί 
η εφαρμογή των δημοκρατικών αρχών στη χώρα η οποία πλέον αποτελούσε 
πραγματική πατρίδα τους (κεφ. Ι). Αυτό το καταστατικό έφερνε κάτι καινούριο 
4 Εθνικά Αρχεία της Ρουμανίας (στη συνέχεια Ε.Α.Ρ.) (Arhivele Naţionale ale României), φόντο 

Γενική Διεύθυνση της Αστυνομίας (Γ.Δ.Α.) (Direcţia Generală a Poliţiei), φακ. 151/1946, σ. 3. 
Αυτός ο σύλλογος είχε ιδρυθεί από τον Αθανάσιο Κουζόπουλο και τον Κλεόβουλο Τσούρκα. 
Ας σημειωθεί ότι πριν από τη διακοπή των σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, 
στο 1941, ο Κουζόπουλος ήταν επιτετραμμένος της Ελληνικής Πρεσβείας στη Ρουμανία, και 
από το 1941, μαζί με τον Κλεόβουλο Τσούρκα μεριμνούσαν για τα ελληνικά συμφέροντα στη 
Ρουμανία, στο πλαίσιο του Ειδικού Τμήματος στην Ελβετική Αποστολή στο Βουκουρέστι. 
Αυτός ο σύλλογος υποστηριζόταν από τους Έλληνες ηγέτες της Κοινότητας της Πρωτέυουσας, 
Δ. Ψαλτήδης, Κ. Δάλλας, Αθ. Χιοτέλης, Κ. Μωραϊτάκης και από την επαρχία, ο Βαλιανάτος/
Βραΐλα, Δ. Χουρμουζιάδης/Κωνστάντζα, Β. Δημιτρίου/Γαλάτσι, οι πρόεδροι δηλαδή των 
ελληνικών κοινοτήτων αυτών των πόλεων.

5 „Ελέυθερη Ελλάδα”, 15 Αυγγούστου 1948, σ. 2.
6 Μετά από ένα χρόνο λειτουργίας, στην Γενική Συνέλευση του Μαϊου του 1949, η Ομοσπονδία 

αναδιοργανώθηκε υπό την ονομασία Ελληνική Δημοκρατική Επιτροπή της Ρουμανίας (στα 
Ρουμανικά „CDG”) 

7 Ε.Α.Ρ, φόντο Η Ομοσπονδία της Ελληνικής Δημοκρατικής Ένωσης της Ρουμανίας (Federaţia 
Uniunii Democrate Elene din România), (παλαίο φάφ./cotă veche, φόντο Κομμουνιστικό Κόμμα 
της Ρουμανίας (PCR), η σύλλογη/colecţia 40), φακ. 2/1948, σ. 115.
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σε σχέση με τα παλαιότερα καταστατικά των Ελληνικών Κοινότητων, και 
συγκεκριμένα την πρόσβαση στη δημόσια ζωή τόσο ανδρών όσο και γυναικών.

Στο πλαίσιο του Πρώτου Εθνικού Συνεδρίου των Ελλήνων της Ρουμανίας 
(10-11 Ιουλίου 1948), διακηρύχθηκε η επιτυχία του Ελληνικού στοιχείου που 
„ευημερεί και αναγεννήθηκε πνευματικά, υπό το καθεστώς της Ρουμανικής Λαϊκής 
Δημοκρατίας, χάρη ακριβώς στις ίδιες τις δυνάμεις των Ελλήνων εργαζομένων. 
Αυτό το Συνέδριο σημαίνει το οριστικό πολιτικό θάνατο της αντίδρασης 
του μεγάλου Ελληνικού καπιταλισμού.”8 Στις προσφωνήσεις του Συνεδρίου 
καταγγέλθηκαν όλες οι απόπειρες εκφοβισμού εκ μέρους του παλιού Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Βουκουρεστίου που διέδιδε ψευδείς φήμες 
σχετικά με την αναποτελεσματικότητα της διοίκησης του ΕΑΜ στην επίλυση 
των επείγοντων προβλημάτων των Ελλήνων (θέσεις εργασίας, επιστροφή στους 
ιδιοκτήτες τους των επιταγμένων από τα σοβιετικά στρατεύματα οικιών, άδειες 
πώλησης αλκοόλης κ.λπ.). Επιπλέον, επικρίθηκε η προπαγάνδα των υπαλλήλων, 
όπως ο Αθανάσιος  Κουζόπουλος και ο Κλεόβουλος Τσούρκας, που διεξαγόταν 
από Ελληνικό Ειδικό Τμήμα, που λειτουργούσε στη Διπλωματική Αποστολή της 
Ελβετίας στη Ρουμανία, και το οποίο προαπαγάνδιζε υπέρ της αποδημίας των 
Ελλήνων από τη Ρουμανία. Καταδείχθηκε ότι για την τελική νίκη ήταν απαραίτητη 
η συνέχιση της γραμμής που ξεκίνησε με την εκκαθάριση των μεγαλοαστών. Σ’ένα 
άρθρο9 του Λ. Αποστόλου που δημοσιεύτηκε στην „Ελεύθερη Ελλάδα” επικρίθηκαν 
οι δισταγμοί της διοίκησης του ΕΑΜ σχετικά με την ανάληψη του ολοκληρωτικού 
ελέγχου της Κοινότητας, και υπογραμμιζόταν ότι το ΕΑΜ έπρεπε να μην είχε 
επιδιώξει τη συνεργασία με την παλαιά Επιτροπή, αλλά να ακολουθήσει σκληρή 
τακτική που θα ολοκληρωνόταν με τη μονοπώληση της διοίκησης: „ Η Πατριωτική 
Ένωση έχει προτείνει επανειλημμένα στην Κοινοτική Επιτροπή του Βουκουρεστίου, 
ένα πρόγραμμα συγχώνευσής τους, προκειμένου να προσπαθήσει να επιλύσει τα 
κοινά προβλήματα της ημέρας. Όλες αυτές οι προτάσεις απορρίφθηκαν. Όχι μόνο 
αυτό, αλλά οποιεσδήποτε εκδηλώσεις των Ελλήνων Δημοκρατών Βουκουρεστίου 
εμποδίστηκαν από καταπιεστικά μέτρα, θρασείς τιμωρίες εκ μέρους της 
αντιδραστικής Κοινοτικής Επιτροπής  (...) Ο δισταγμός στις τάξεις της ηγεσίας 
της Πατριωτικής Ένωσης συνεχίστηκε και όταν η παλαιά αντιδραστική κοινοτική 
επιτροπή του Νικόπουλου και του Βασαλόπολ ανακοίνωσε εκείνες τις νόθες εκλογές 
που ήθελε να κάνει στο δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου. Εάν η εκκαθάρισή τους είχε 
προχωρήσει νωρίτερα, θα είχαμε νωρίτερα και το πρώτο Συνέδριο”10.

Παράλληλα, εγκρίθηκε και το νέο καταστατικό11 της Ελληνικής 
Πατριωτικής Ένωσης („Uniunea Patriotică Elenă”/U.P.E. στα ρουμανικά) στο 
8 Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ., φακ. 31.3.2/1949, υποφάκ. 2, Ελληνισμός Ρουμανίας, σημείωμα από τις 19 Οκτ. 

1948 υπογραμμένο από τον Αθανάσιο Κουζόπουλο. 
9 „Ελεύθερη Ελλάδα”, αριθ. 4 από τις 15 Άυγγ. 1948, σ. 3, το άρθρο „Ιδεολογικό μέτωπο μας – 

Δισταγμός στις τάξεις μας”.
10 Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ., φακ. 31.3.2.2/ 1949.
11 Ε.Α.Ρ, φόντο Η Ομοσπονδία της Ελληνικής Δημοκρατικής Ένωσης της Ρουμανίας, φακ. 2/1948, 

σσ. 12-130. Αναφέρουμε πως τον πρώτο κατασταστικό δεν το έχουμε ανακαλυφθεί κατά τη 
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οποίο ορίστηκε πως ο σύλλογος επιδίωκε να είναι μια δημοκρατική οργάνωση, 
εκπρόσωπος της εργατικής τάξης και των μεσαίων στρωμάτων „τα οποία 
αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και το 
καθεστώς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ρουμανίας”12 και να κερδίσουν τα προς 
το ζην με τη δική τους εργασία.

Παρά το γεγονός ότι η ίδια η Ομοσπονδία, σε κεντρικό επίπεδο, θεωρούσε 
ότι ο ρόλος που διαδραμάτιζε στη ζωή των Ελλήνων της Ρουμανίας μειωνόταν, 
σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η 
προπαγανδιστική της δράση, ιδίως αναφορικά με τη στρατολόγηση νέων μέλων 
είχε ανοδική τάση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το 1944/1945, η οργάνωση ήταν 
ασήμαντη, καθώς το 1945 το ΕΑΜ Βουκουρεστίου δεν είχε παραπάνω από 70-
100 μέλη (κυρίως μικρεμπόρους, υποδηματοποιούς13) ενώ στα κοινοτικά μητρώα 
ήταν εγγεγραμμένα 1.254 μέλη14, το 1946 είχε ανέλθει στις 160 οικογένειες15 και 
στο 1948, εξαιτίας της έντονης προπαγάνδας που διεξαγόταν, o αριθμός τους θα 
αυξηθεί, και η Ομοσπονδία θα έχει 1831 μέλη σε όλη τη Ρουμανία από το 8726 
Έλληνες που κατοικούσαν στη χώρα16. Η Ομοσπονδία αποτελείτο από 10 τοπικές 
ενώσεις (Βουκουρέστι, Βραΐλα, Κωστάντζα, Πλοϊέστι, Καλαράσι, Μαγκάλια, 
Τζιούρτζιου, Οδομπέστι και Καμπουλούνγ Μουστσέλ και άλλες ενώσεις που 
διοργανώνονταν στο Σουλινά, το Μπρασόβ και το Καλαφάτ. Είχαν συσταθεί 
επίσης ξεχωριστές οργανώσεις για τη γυναίκα, τη νεολαία και τον πολιτισμό.

Ο ελληνικός πληθυσμός της Ρουμανίας διαιρέθηκε σε δύο τμήματα, στη 
μειονότητα, που ήταν εγκατεστημένη στην Ομοσπονδία και στην πλειοψηφία, 
που ήταν ενταγμένη στις κοινότητες που δεν ήταν οργανωμένες σύμφωνα 
με το κομμουνιστικό μοντέλο. Για αυτό το λόγο ένας από τους στόχους της 
Ομοσπονδίας ήταν να πραγματοποιήσει ένα συνέδριο των κοινοτήτων στις 
αρχές του 1949 προκειμένου να «ομαλοποιηθεί» η κατάσταση.

Η επιτυχία των κομμουνιστών στις ελληνικές παροικίες πρέπει να ερμηνευθεί 
στο πλαίσιο της ισχυροποίησης του καθεστώτος της „λαϊκής δημοκρατίας”, η οποία 
διευκόλυνε τη νίκη τους, επιτρέποντας την ανάληψη, σταδιακά, της διοίκησης των 
Ελληνικών Κοινότητων. Πέρα από τους παθιασμένους κομμουνιστές, κάποιοι εκ 
των οποίων προήλθαν από το εξωτερικό (δηλαδή από την Ελλάδα), πρέπει να 
τονιστεί ότι πολλοί Έλληνες της Ρουμανίας που εγγράφονταν στις κομμουνιστικές 

διάρκεια της έρευνας αλλά εντοπίσαμε μόνο μια αναφορά σχετικά με την ψήφισή του στη 
συνεδρίαση της Ελληνικής Πατριωτικής Ένωσης του Βουκουρεστίου ΕΑΜ, στις 15 Απριλίου 
1945, βλ. Α.Δ.Β.Ε.Α.), φόντο Ελληνικό Μικτό Λύκειο, φακ. 117/1945-1948, σ. 29.

12 Ο.π., σ. 125.
13 Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ., φακ. ΔΜ (D/υση Mελετών) 18, υποφακ. 101.2/1946, Μελέτες περί αλλοδαπών 

μειονοτήτων του απόδημου Ελληνισμού. Ελληνισμός στη Ρουμανία.
14 „Νέας Έλλας”, 16 Σεπ.1945, σ. 3.
15 Α.Δ.Β.Ε.Α., φόντο Ελληνικό Μικτό Λύκειο, φακ. 117/1945-1948, σ. 103, τα πρακτικά της 

συνεδρίασης από τις 8 Ιαν. 1946.
16 Ε.Α.Ρ, φόντο Η Ομοσπονδία της Ελληνικής Δημοκρατικής Ένωσης της Ρουμανίας, φακ. 2/1948, 

σ. 192, η λογοδοσία της Ομοσπονδίας από της 24ης Νοεμβρίου 1948, όπως αναφέρουν τα 
στοιχεία του Κεντρικού Ιδρύματος Στατιστικής.
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οργανώσεις το έκαναν όχι με τη δική τους πεποίθηση, αλλά για να λύσουν 
προσωπικά και οικογενειακά ζητήματα, να μην χάσουν τη δουλειά τους ή να μην 
αποβληθούν από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κτλ.

Η εμφάνιση του κομμουνιστικού κινήματος οδήγησε στην επανασύνταξη 
των Ελλήνων του Βουκουρεστίου, η πλειοψηφία των οποίων ήταν έμποροι, 
βιομήχανοι και τραπεζίτες, και οι οποίοι, με άρθρα που δημοσιεύθηκαν στον 
Ελληνικό Τύπο ή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας, 
διεξήγαγαν έντονη πολεμική για την εξουδετέρωση του ΕΑΜ17.  Το ΕΑΜ που 
βγήκε από την παρανομία μετά τις 23 Αυγούστου του 1944, είχε την υποστήριξη 
των Ελλήνων εργατών και των τεχνιτών με καταγωγή από τη Θράκη και την 
Ελληνική Μακεδονία. Στο αριστερό κίνημα προσχωρήσαν και μερικοί από τους 
οπαδούς της παλιάς δημοκρατικής παράταξης, κυρίως Έλληνες με καταγωγή από 
την Κεφαλλονιά και από τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους που είχαν απομακρυνθεί 
από τις φιλοβασιλικές επιτροπές της Κοινότητας κατά τα ύστερα μεσοπολεμικά 
χρόνια. Ως εκ τούτου, κατά την περίοδο από τις 23 Αυγούστου του 1944 έως 
τις 6 Μαρτίου 1945, η Ελληνική Κοινότητα του Βουκουρεστίου πέρασε από 
μια σοβαρή κρίση, καθώς πολλοί Έλληνες παρέμεναν πιστοί στη βασιλευόμενη 
δημοκρατία18. Η εκστρατεία εναντίον της κομμουνιστικής ομάδας υποστηρίχθηκε 
από την εφημερίδα „Νέα Ελλάς”19, από τον εφημέριο της Ελληνικής Εκκλησίας 
Κωνσταντίνο Μωραϊτάκη, κυρίως μέσω των κηρυγμάτων του, από το διδακτικό 
προσωπικό των ελληνικών σχολείων, με επικεφαλής τον Αθανάσιο Χιοτέλη, και με 
τις διάλεξεις και πολιτιστικές συνεδρίες του Συλλόγου „Ορφεύς”.

Ο στόχος όλης αυτής της δράσης ήταν να προετοιμάσει τους Έλληνες 
για τις κοινοτικές εκλογές που διεξήχθησαν τον Σεπτέμβριο του 1945 στο 
Βουκουρέστι και για το δημοψήφισμα για το πολιτειακό στην Ελλάδα, στο 
οποίο επρόκειτο να λάβουν μέρος και Έλληνες από τη Ρουμανία20. Ωστόσο, τα 
αποτελέσματά των εκλογών για την ηγεσία της Κοινότητας της 9ης Σεπτεμβρίου 
1945 εξέπληξαν τους κύκλους των βασιλικών που προεξοφλούσαν την απόλυτη 
επιτυχία τους, καθώς εκλέχτηκε η λίστα που υποβλήθηκε από την Ελληνική 
17 Να σημειώσουμε πως στη περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 1944 υπήρξαν μόνο 4 συγκεντρώσεις 

μεταξύ των μέλων του ΕΑΜ. Η οργάνωση δεν είχε μία οργανωτική επιτροπή, μέχρι την 
συνεδρίαση της 15ης Απριλίου 1945, όταν συστάθηκε η Διοικητική Επιτροπή της Πατριωτικής 
Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας, υπό την ηγεσία του Κώστα Λουδιάδη, εξέχοντος μέλους της 
οργάνωσης, που συνελήφθη με εντολή του στρατάρχη Αντονέσκου, βλ. Α.Δ.Β.Ε.Α., ο.π.,σ. 
117, „Ο Λουδιάδης “άνθρωπός μορφώσεως, ουχί αξιόλογος παράγων (...) και ο αντιπροέδρος 
Κάρμεν έμπορος δερμάτων, ομοίως είχε καταδιωχθή ώς κομμουνιστής” βλ. και Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ., 
φακ. 86.7/1943, Εσωτερική κατάσταση Ρουμανίας, έκθεση αριθμ. 19171 από τις 6 Αυγ.1945.

18 Μέσα στην Ελληνική Κοινότητα Βουκουρεστίου, κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου 
αναδείχθηκαν δύο κύριες ομάδες οι οποίες ανταγωνίστηκαν για τη διοίκηση της Κοινότητας, 
των βασιλικών και των δημοκραρτικών. Όταν κάποιοι είχαν την εξουσία, οι άλλοι επέκριναν 
τη δραστηριότητα των άλλων. Εξέχοντα στελέχη των βασιλικών ήταν ο Ανδρέας Λάζαρης και 
ο Παναγίωτης Αργυρόπουλος, και των δημοκρατικών ο Λεωνίδας Κοστωμύρης, εκδότης της 
εφημερίδας „Έθνος”, και μετά το 1934, ο Π. Ο. Βασσαλόπολ.

19 O εκδότης της εφημερίδας ήταν ο Κλεόβουλος Τσούρκας.
20 Α.Δ.Β.Ε.Α., ο.π., σ. 61.
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Πατριωτική Ένωση με επικεφαλής τον Βασσαλόπολ21. Η αριστερή παράταξη 
υπερίσχυσε της βασιλικής παράταξης, που είχε επικεφαλής τον Τζαβούρη, με 
πλειοψηφία 43 ψήφων22. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κομμουνιστικό κίνημα είχε να αντιμετωπίσει 
και τις ενέργειες του Ελληνικού Συλλόγου Νεολαίας του Βουκουρεστίου, ο 
οποίος πρωτοστάτησε σε μία εντατική εκστρατεία εναντίον του ΕΑΜ, κυρίως 
μέσω συναντήσεων του συλλόγου „Ορφέας”, που επανασυστάθηκε μετά τον 
Πόλεμο. Σ’ ένα σημείωμα23 της 16ης Δεκεμβρίου 1946 αναφερόταν ότι ο στόχος 
αυτού του σύλλογου ήταν η σωτηρία της πατρίδας από τα χέρια των 
κομμουνιστών και ότι οι πρώτοι εχθρόι ήταν η Δημοκρατική Ένωση Ελλήνων 
(ΕΑΜ) στη Ρουμανία „ύπο του ονόματος (της οποίας) κρύβονται οι Έλληνες 
κομμουνιστές, οι Βούλγαροι και οι Γιουγκοσλάβοι, οι οποίοι σκοπεύουν τη 
διάσπαση της Ελλάδος”24. Υπό το πρόσχημα φιλανθρωπικών σκοπών, αλλά στην 
πραγματικότητα για την αντιμετώπιση του ΕΑΜ στη Ρουμανία, σύμφωνα με το 
ίδιο σημείωμα, δρούσε και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών στο Βουκουρέστι, 
με επικεφαλής την Χάρι Γ. Νεγροπόντη, σύζυγο του αντιπροέδρου της Τράπεζας 
Σιτηρών Βουκουρεστίου.

Ένας άλλος „εχθρός” για τους Έλληνες κομμουνιστές ήταν ο ιερέας 
της Ελληνικής Κοινότητας, Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης, που θεωρούνταν ως 
αντιπροσωπευτικός εκπρόσωπος του βασιλικού καθεστώτος.  Οι ενέργειές 
του κατά τη διάρκεια της περιόδου 1944-1948 θα συμβάλουν στην απέλασή 
του από τη χώρα. Παρόλο που προστατευόταν από διπλωματική ασυλία, 
οι πράκτορες του ΕΑΜ και του Λευτέρη Αποστόλου, φίλα προσκείμενου 
στην Υπουργό Εξωτερικών της Ρουμανίας Άννα Πάουκερ, επισκέπτονταν 
συχνά, τον Μωραϊτάκη25. Αυτοί απειλούσαν τον „φασίστα” Μωραϊτάκη ότι 
θα τον εκκαθαρίσουν αν συνεχίσει τη δράση του κατά της κομμουνιστικής 
προπαγάνδας.  Από τα απομνημονεύματά του διαπιστώνουμε ότι ο Λευτέρης 
Αποστόλου ήρθε από τη Γιουγκοσλαβία, όπου ήταν προστατευόμενος του 
21 Οι αδελφοί Βασσαλόπολ (το επώνυμο με το οποίο υπέγραφαν όλα τα έγγραφα ήταν 

Vassalopol), (www.digibuc.ro/colectii/monitorul-o�cial-decembrie-1947-c331, „Μonitorul 
Ο�cial al României”, no. 54, 6 Μαρτίου 1947, σ.1481), Ρουμάνοι υπήκοοι από το 1934, με 
ελληνική καταγωγή, ήταν βασικοί μέτοχοι στην Τράπεζα Σιτηρών Βουκουρεστίου την οποία 
ίδρυσαν στις 8 Οκτ. 1919. Ο Π.Ο. Βασσαλόπολ υπηρέτησε και ως πρόεδρος της Ελληνικής 
Κοινότητας Βουκουρεστίου (1927-1931, 1931-1934, 1945-1948).

22 Α.Δ.Β.Ε.Α., ο.π., σ. 80.
23 Ε.Α.Ρ., φόντο Η Ειδική Υπερησία των Πληροφορίων (Serviciul Special de Informaţii), φακ. 

89/1946, σ. 2.
24 Ο.π.
25 Ο ιερέας Κωνσταντίνος Ε. Μωραϊτάκη. Ο Άρχων μεγάλος πρεσβύτερος της Εκκλησίας της 

Κωνσταντινουπόλεως (Preotul Constantin E. Moraitakis. Arhon Mare Prezbiter al Patriarhiei 
Ecumenice din Constantinopol (1890-1964), 99. Σύμφωνα με τα πρακτικά των συνεδριάσεων του 
ΕΑΜ, κατά την περίοδο Νοεμβ.1944/Ιαν. 1948, οι προέδροι του ΕΑΜ Βουκουρεστίου ήταν ο 
Κώστας Λουδιάδης (Νοεμβ. 1944- Μαρτίου 1946), ο Ιώαννης Νικολάου (Μαρτ. 1946- Ιαν.1948), 
ο Νικολάος Πλωμαρίτης (Ιαν.1948-Ιουν.1948), ενώ από το Ιανουάριο 1948 ο αληθινός ηγέτης 
των ελλήνων κουμουνιστών της Ρουμανίας έγινε ο Λεφτέρης Απόστολου.
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Τίτο, είχε διπλωματικό καθεστώς στη Ρουμανία, χάρη στην Άνα Πάουκερ, η 
οποία τον διόρισε ως «άτυπο πληρεξούσιο υπουργό”26 του ΕΑΜ στη Ρουμανία. 
Εξαιτίας της δράσης του ο Μωραϊτάκης έπεσε στη δυσμένεια της ηγεσίας του 
ΕΑΜ, το οποίο πέτυχε την απέλασή του στις 28 Μαΐου 1948, ακριβώς επειδή 
ο ιερωμένος συνέχισε να εμπνέει στους Έλληνες της Ρουμανίας, στην εκκλησία 
ή κατά τη διδασκαλία του στα ελληνικά εκπαιδευτικά στην πρωτεύουσα, την 
αντι-σοσιαλιστική ιδεολογία. Οι δυνάμεις αιχμής/εφόδου του Αποστόλου ήταν 
συχνά πρώην Λεγεωνάριοι27, αλλά πλέον ενθουσιώδεις κομμουνιστές ή μέλη 
του „Συλλόγου των Αρωμούνων της Ρουμανίας”28. 

Εάν κατ’αρχήν οι Έλληνες του Βουκουρεστίου κρατούσαν εχθρική στάση 
έναντι του ΕΑΜ, σταδιακά ορισμένα μέλη της παροικίας αγκάλιασαν τη νέα 
ιδεολογία. Πάρα ταύτα, γενικά κατά τα έτη 1947-1948 δεν μπορούμε να μιλάμε για 
μεγάλο αριθμό Ελλήνων στο Βουκουρέστι, καθώς οι περισσότεροι είχαν αποδημήσει. 
Κατά τη συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου του 1947 ο Γενικός Γραμματέας του 
ΕΑΜ, Μανωλέλης29, ζήτησε από την Επιτροπή του ΕΑΜ μεγαλύτερη συμμετοχή 
των μέλων του ΕΑΜ στη διαφώτιση του ελληνικού πληθυσμού της Ρουμανίας 
και για την εγγραφή νέων μελών στο ΕΑΜ. Προσπαθούσε να προσελκύσει στην 
αριστερή οργάνωση τη νεολαία και τους εκπαιδευτικούς των ελληνικών σχολείων. 
Παρατηρούμε επίσης ότι για να αυξήσει τα μέλη του, το ΕΑΜ θα αλλάξει τακτική 
από το 1948, επιδιώκοντας πλέον την ανάσχεση της αποδημίας των Ελλήνων. Ο 
αντιπρόεδρος του ΕΑΜ Βουκουρεστίου, ο Γ. Νικολάου, έκανε διαβήματα προς 
τις ρουμανικές αρχές προκειμένου να αναστείλουν όλες τις θεωρήσεις εξόδου για 
τους Έλληνες της Ρουμανίας. Εκείνοι που παρέμεναν έπρεπε να μεταστραφούν 
στο νέο δόγμα, αλλιώς δεν θα μπορούσαν να πάρουν τη „βοήθεια” της οργάνωσης 
για την εύρεση εργασίας.

Όσον αφορά την ελληνική μετανάστευση προς την Ρουμανία αυτή 
ήταν ελάχιστη συγκριτικά με το κύμα των αποδήμων.  Υπενθυμίζουμε ότι όσοι 
μετανάστευσαν από την Ελλάδα ήταν είτε κομμουνιστές ή παιδιά που κατέφυγαν 
ως πρόσφυγες και εγκαταστάθηκαν στους παιδικούς σταθμούς των Τούλγκες, 
Σινάια, Καλιμανέστι, Σοβάτα, Βάτσα ντε Ζος, Αράντ και Βουκουρέστι. Σχετικά 
με την καταστροφική κατάσταση σε αυτά τα κέντρα, ο Αθανάσιος Κουζόπουλος 
ενημερώσε30 την ελληνική κυβέρνηση ότι στην αποικία της Vața de Jos, στα 
τέλη Ιουλίου και στις αρχές Αυγούστου, τρία παιδιά πέθαναν από τυφοειδή 
26 Ο.π., 100, ο Λευτέρης Απόστολου στάλθηκε τον Ιανουάριο του 1948 στο Βουκουρέστι από 

το Νίκο Ζαχαριάδη, το Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Κομμουνιστικού Κόμματος, ως 
εκπροσωπό της Δημοκρατικής Κυβέρνησης του Βουνού. Περισσοτερά βλ. και Αποστόλο 
Πατελάκη, Λευτέρης Αποστόλου, Νίκος Ζαχαριάδης. Η πορεία ενός ηγέτη, 1923-1949, Φιλίστωρ, 
2000, 173-179.

27 Mέλη του ρουμανικού ακροδεξιού κόμματος «Σιδηρά Φρουρά». Αρκετοί πρώην λεγεωνάριοι 
προσχώρησαν στο Ρουμανικό Κομμουνιστικό Κόμμα.

28 Ο ιερέας Κωνσταντίνος Ε. Μωραϊτάκη... , 115.
29 Α.Δ.Β.Ε.Α., ο.π., τα πρακτικά της συνεδρίασης του ΕΑΜ από τις 21 Οκτ. 1947, 159.
30 Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ., φακ. 31.3.2, υποφάκ. 2/1949 – Ελληνισμός Ρουμανίας, έκθεση από τις 2 Νοεμβ. 

1948, του Κουζόπουλο.
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πυρετό. Πρόσθεσε ότι ένας αξιωματικός του Μάρκου Βαφειάδη επισκέφθηκε τα 
στρατόπεδα και στρατολόγησε τα παιδιά που ήταν άνω των 14 ετών για να σταλούν 
στην Ελλάδα, ενώ ο μαθητής του Ελληνικού Γυμνασίου Βουκουρεστίου Δημήτρης 
Μπραζής, συνδέσμος του Λευτέρη Αποστόλου, πέρασε όλο το καλοκαίρι στο 
παιδικό σταθμό του Αράντ για να επιβλέψει τη στρατιωτική τους εκπαίδευση.

Η ατμόσφαιρα στην ελληνική παροικία του Βουκουρεστίου 
χαρακτηριζόταν ακόμη και μεταξύ των νέων και των καθηγητών των ελληνικών 
εκπαιδευτήριων από εχθρότητα απέναντι στους Έλληνες κομμουνιστές.  Στα 
πρακτικά της Ομοσπονδίας της 24ης Νοεμβρίολυ του 1948, αναφέρονται πολλά 
σχετικά παραδείγματα, όπως ότι στο σχολείο του Βουκουρεσίου βρέθηκε 
σκισμένο το πορτρέτο του Μάρκου Βαφειάδη, και ότι υπήρξαν αντιδράσεις στην 
πρόταση των μελών της Προοδευτικής Νεολαίας να διακοσμήσουν το σχολείο 
με συνθήματα και πορτρέτα. Τα συμπεράσματα της Γενικής Συνέλευσης του 
194831 κατέδειξαν τις αδυναμίες της Ομοσπονδίας: „η πολιτική δραστηριότητα 
ήταν ανεπαρκής ακόμη και παραμελημένη [...] και η οργάνωση είχε μετατραπεί 
σε ένα γραφείο βοήθειας και ευρέσεως εργασίας.”

Η ανάληψη της διοίκησης των κοινοτικών υποθέσεων από το ΕΑΜ 
συνεπαγόταν και την παρεμβολή του στην εκπαιδευτική διαδικασία και πρώτα 
στην επιλογή των δασκάλων. Το κριτήριο των διορισμών τους δεν ήταν πλέον η 
ποιότητα, αλλά οι πολιτικές πεποιθήσεις. Έτσι, για το σχολικό έτος 1948-1949, 
μεταφέρθηκαν από το Γυμνάσιο στο κατώτερο σχολείο η Μαρία Μαντζορού 
και ο Ερμής Μουδόπουλος, ενώ ο δάσκαλος Ι. Τζουριάδης μετατέθηκε στο 
Γυμνάσιο. Στις καταγγελίες τους, ο Χαλιγίαννης, υπάλληλος στην Προεδρία 
του Υπουργικού Συμβουλίου και στενός συνεργάτης του Λευτέρη Αποστόλου, 
απάντησε ότι το νέο σχολικό Συμβούλιο δεν καθοδηγείται από τους τίτλους , αλλά 
από τις πολιτικές ιδέες των δασκάλων32. Το διδακτικό προσωπικό περιλαμβάνει 
νέα ονόματα, μαζί με τα γνωστά. Το ζεύγος Νικολαΐδη εξακολουθούσε να 
διδάσκει ζωγραφική και Ρουμανική γλώσσα, ο Νικήτας Χρηστίδης (Μετριτίκας) 
διδάσκε κοινωνική αγωγή και ο Δημήτριος Μακρής απεσύρθη από το σχολείο 
με δική του πρωτοβουλία.  Ο Λεφτέρης Απόστολου διδάσκε μαρξισμό στους 
μαθητές των ανώτερων τάξεων του Γυμνασίου33.

Το 1948 ήταν έτος καμπής, αφενός λόγω της νίκης των Ελλήνων 
κομμουνιστών στη Ρουμανία, και αφετέρου λόγω της μείωσης της ελληνικής 
διασποράς στη χώρα κατόπιν της μαζικής μετανάστευσης. Αυτή οφειλόταν 
στην απώλεια θέσεων εργασίας, στις εθνικοποιήσεις σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας, στην αδυναμία να ενταχθούν σε μία κομμουνιστική κοινωνία, όπου ο 
τρόμος και η λογοκρισία ισοπέδωναν την σκέψη όλων. Η διείσδυση των Eλλήνων 
κομμουνιστών στις κοινοτήτες μπορεί να συγκριθεί με έναν „δούρειο ίππο” καθώς 
επιτάχυνε την ευκολότερη πρόσβαση στη διαχείρισή τους, εξασφαλίζοντας 
31 Α.Δ.Β.Ε.Α., ο.π., τα πρακτικά της συνεδρίασης του ΕΑΜ από τις 24ης Νοιεμβ. 1948, σ. 191.
32 Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ., φακ. 31.3.2, υποφάκ. 2/1949 – Ελληνισμός Ρουμανίας, έκθεση από τις 2 Νοιεμβ. 

1948, του Κουζόπου.
33 Ο.π., έκθεση από τις 27 Δεκ. 1948, του Κουζόπουλο.
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έτσι την εγκατάσταση σε θέσεις κλειδιά των ακτιβιστών που είχαν ως στόχο 
τη διαφώτιση των Ελλήνων και την κομμουνιστική προπαγάνδα. Μαζί με τη 
στρατολόγηση νέων μελών από την ηγεσία της οργάνωσης, παρατηρούμε και 
την εχθρική στάση της πλειοψηφίας του Ελληνικού πληθυσμού. Ως «απάντηση» 
στην κομμουνιστική προπαγάνδα πρέπει να θεωρήσουμε το αυξανόμενο αριθμό 
αιτήσεων για αποδημία που απηύθυναν οι Έλληνες στο Ειδικό Τμήμα της 
Ελβετικής Αποστολής στο Βουκουρέστι. Αυτό αποδεικνύει τη μεγάλη αδυναμία 
της πλειοψηφίας τους να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, το ελεύθερο 
πνεύμα του Έλληνα επιχειρηματία που δεν συμβάδιζε με τη νέα ιδεολογία.

Έως το 195234, όταν οι ρουμανικές αρχές σταμάτησαν τον επαναπατρισμό 
των Ελλήνων στην Ελλάδα επέστρεψαν περίπου 8.500 άτομα.  Η αύξηση των 
Ελλήνων Κομμουνιστών στην Ρουμανία θα πρέπει να αναλυθεί σε σχέση με το 
νέο κύμα μετανάστευσης από την Ελλάδα, των πολιτικών προσφύγων, που θα 
υποστήριζαν το νέο καθεστώς της λαϊκής δημοκρατίας, όπως και σε όλες τις 
χώρες του πρώην κομμουνιστικού μπλοκ (Αλβανία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία, 
Ουγγαρία και ΕΣΣΔ).
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Η Τέταρτη Εξουσία στην μετεμφυλιακή Ελλάδα 
ως παράγοντας όξυνσης της ψυχροπολεμικής 

αντιπαλότητας στα Βαλκάνια: Η περίπτωση του 
επαναπατρισμού των πολιτικών προσφύγων

Χριστίνα Βαμβούρη1 – Βασίλης Μεσσής2

Ο Τύπος αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο βοήθημα, μια πρωτογενή 
ιστορική πηγή για τη μελέτη και την ανασύνθεση του πρόσφατου παρελθόντος 
και αποδίδει καλύτερα ίσως από οποιοδήποτε άλλο μέσο την ατμόσφαιρα της 
εποχής αλλά και τον παλμό της στιγμής. Αποτελεί μάλιστα συχνά ασφαλή 
δείκτη της κοινής γνώμης κατά τον χρόνο έκδοσης του εντύπου, παρά τους 
παραμορφωτικούς/διαθλαστικούς φακούς που επιβάλλει στην Τέταρτη Εξουσία η 
πατρωνεύουσα τα πάντα πολιτική εξουσία. Αφετηριακά και στην ανακοίνωσή μας 
πρέπει να διευκρινιστεί και να επαναληφθεί το παγκοίνως γνωστό∙ ότι δηλαδή η 
εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων μόνον μέσα από τις πληροφορίες εφημερίδων 
και περιοδικών είναι ουσιαστικά ανέφικτη, γι’ αυτό και δεν το επιχειρούμε στην 
ανακοίνωσή μας, αναφερόμενοι στην μετεμφυλιακή Ελλάδα. Εστιάζουμε στο θέμα 
του επαναπατρισμού των πολιτικών προσφύγων και θα γίνει άμεσα και αμέσως 
αντιληπτό στη συνέχεια ότι ο Τύπος της περιόδου, ελληνικός και ο προσφυγικός, 
εξυπηρετούσαν κατά πρώτο λόγο προπαγανδιστικές σκοπιμότητες. Η γραμμή 
και στην υπό εξέταση περίοδο, που χωρίζει την προπαγάνδα και την προσπάθεια 
διαμόρφωσης ή και ποδηγέτησης της κοινής γνώμης από την ενημέρωση και την 
πραγματικότητα είναι άλλοτε λεπτή και άλλοτε εξόφθαλμα τονισμένη.

Παρόλα αυτά τα αποδομητικά για τον Τύπο, αυτός δεν παύει να αποτελεί 
ένα προνομιακό πεδίο έρευνας και γιʼ αυτό και πιστεύουμε ότι και η δική μας 
έρευνα, βασιζόμενη κυρίως στην ειδησεογραφία αλλά και στην αρθογραφία 
των εφημερίδων, έχει ενδιαφέρον και μπορεί να προσθέσει μερικές έγχρωμες 
ψηφίδες στην μελέτη της μετεμφυλιακής περιόδου. 

Στην έρευνά μας έγινε απόπειρα να αναζητηθούν οι διαφορετικές εν 
συνόλω ή εν μέρει πραγματικότητες που παρουσιάζει ο Τύπος στο υπό εξέταση 
1 Χριστίνα Βαμβούρη, Μ.Α., Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Δράμας, υποψήφια διδάκτωρ 

Νεότερης Ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
2 Βασίλης Μεσσής, Δρ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης Δράμας
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θέμα, του επαναπατρισμού δηλαδή των πολιτικών προσφύγων, υιοθετώντας τη 
διπλή θεώρηση του Εμφυλίου, ως διεθνούς γεγονότος από τη μια μεριά και ως 
γεγονότος από την άλλη εγγεγραμμένου στην ελληνική ιστορική εξέλιξη3. 

Ιδιαίτερα, όσον αφορά στο ζήτημα του επαναπατρισμού και τα άλλα 
προβλήματα που απασχολούσαν τους πολιτικούς πρόσφυγες, ο ελληνικός 
κυβερνητικός Τύπος έπαιξε σημαντικό ρόλο, με πλήθος άρθρων του να 
αναφέρονται, να αναλύουν και να σχολιάζουν τα ζητήματα αυτά καθ’ όλη τη 
χρονική περίοδο στην οποία επικεντρώνεται η παρούσα ανακοίνωση.

 Κατά τη διάρκεια των πρώτων μετεμφυλιακών δεκαετιών, παράλληλα με το 
ψηφισθέν από την κυβέρνηση Νικολάου Πλαστήρα Σύνταγμα του 1952, εξακολουθούσε 
να ισχύει το λεγόμενο «Παρασύνταγμα», που εγγυάτο την ολοκλήρωση της, κατά 
την ορολογία της εποχής, εθνικής κάθαρσης4. Αυτό το σύνολο των περιστασιακών 
συνταγματικών και νομοθετικών κειμένων που είχαν επιβληθεί κατά τη διάρκεια του 
Εμφυλίου περιόριζε, με επιλογές και διακρίσεις, τις ατομικές ελευθερίες των πολιτών, τις 
οποίες κανονικά έπρεπε να εγγυάται το Σύνταγμα. Τα πιο σημαντικά από τα ψηφίσματα 
και Αναγκαστικούς Νόμους του «Παρασυντάγματος» ήταν το Ψήφισμα Γ΄, «Περί 
εκτάκτων μέτρων αφορώντων την δημοσίαν τάξιν και ασφάλειαν»5, το Ψήφισμα ΛΖ΄, 
«Περί αποστερήσεως της ελληνικής ιθαγενείας προσώπων αντεθνικώς δρώντων εις το 
εξωτερικόν»6 και ο Αναγκαστικός Νόμος 509 του 19477, της κυβέρνησης Θεμιστοκλή 
Σοφούλη, με τον οποίο είχαν τεθεί εκτός νόμου το Κ.Κ.Ε. και το Ε.Α.Μ. 

Στα έκτακτα μέτρα του «Παρασυντάγματος» περιλαμβανόταν, ακόμη, και η 
ποινή της δήμευσης των περιουσιών των πολιτικών προσφύγων και η απαγόρευση 
της επιστροφής τους. Τοιουτοτρόπως, με την εφαρμογή των παραπάνω υλοποιήθηκε 
έμμεσα η πρόταση που είχε εισηγηθεί ο Φίλιππος Δραγούμης το Δεκέμβριο του 
1947 – μεσούντος του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα – για μια ήπια πολιτική 
εθνοκάθαρσης, ώστε «να σταλούν εν καιρώ εις το εξωτερικόν αι οικογένειαι των 
Σλαβοκομμουνιστών φυγάδων»8. 
3 Μπάλτα 1993, 197.
4 Κωστόπουλος 2002, 219.
5 Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής, Περίοδος ΣΤ, Σύνοδος Β΄ 14/11/1962-10/5/1963. 

Συνεδρίασις 71η της 20/3/1963, τόμ. Γ΄ Αθήνα 1964, σ. 231. Συζήτηση επί της αρχής και των 
άρθρων της προτάσεως νόμου «Περί καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων 
διατάξεων του Ν.Δ. 4234/1962 ‘Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων την ασφάλειαν της 
χώρας’». σ σ. 230-231. Ομιλία Κωνσταντίνου Μανιαδάκη.

6 Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής, Δ΄ Αναθεωρητική Σύνοδος Β΄ 1/11/1947-11/8/1948. 
Συνεδρίασις 21η της 3/12/1947. Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του 
σχεδίου Ψηφίσματος ΛΖ΄ «Περί αποστερήσεως της ελληνικής ιθαγενείας προσώπων αντεθνικώς 
δρώντων εις το εξωτερικόν», τόμ. πρώτος, Αθήνα 1951, σσ. 309 κ.ε. Ομιλία του βουλευτή 
Αλέξανδρου Βαμβέτσου.

7 Α.Ν. 509/1947, «Περί μέτρων ασφαλείας του Κράτους, του Πολιτεύματος, του Κοινωνικού 
Καθεστώτος», Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 293/27-12-1947.

8 Κωστόπουλος, ό. π. , σ. 220. Στη συνέχεια θα αναφέρονται συχνά οι έμπλεοι απαξίωσης και 
αρνητικών αποχρώσεων από τους χρήστες τους όροι ΄΄Σλαβοκουμμουνιστές΄΄, ΄΄συμμορίτες΄΄, 
΄΄μιάσματα΄΄. Η αναφορά στους παραπάνω όρους γίνεται, όπως αυτοί νοηματοδοτήθηκαν από 
τα έντυπα της εποχής∙ επ’ ουδενί δηλαδή δεν τους υιοθετούμε.
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Το βασικό επιχείρημα για τη διατήρηση της ισχύος αυτών των διατάξεων 
ήταν η θεωρία του «διαρκούς εμφυλίου πολέμου», δηλαδή η διαπίστωση, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομολογία, ότι η ανταρσία δεν είχε λήξει τον 
Αύγουστο του 1949, αλλά συνεχιζόταν σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 
1950 και ως τις αρχές της δεκαετίας του 1960. 

Η νομική βάση της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων του Παρασυντάγματος 
έδινε έρεισμα για τη δίωξη συλλήβδην όλων των αριστερών και την αφαίρεση 
της ιθαγένειας τους. Ενδεικτικές περιπτώσεις ομαδικής επιβολής τέτοιων ποινών 
σε Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες πολλά χρόνια μετά τον εμφύλιο είναι αυτές 
που εφαρμόστηκαν το 1959, βάσει Βασιλικού Διατάγματος, και περιλάμβαναν 
όλα τα μέλη οικογενειών από τα χωριά Μάνη και Λευκίμμη Έβρου9. 

Η υιοθέτηση και εφαρμογή των έκτακτων μέτρων και γενικά του 
«Παρασυντάγματος» διευκόλυναν τις μετεμφυλιακές κυβερνήσεις, στο να 
απαλλαγούν από τους «ανεπιθυμήτους συμμορίτας», κρατώντας τους μακριά 
από τη χώρα και χωρίς δικαίωμα επιστροφής στην Ελλάδα. 

Τα άρθρα των φιλοκυβερνητικών εφημερίδων ενίσχυαν και προσπαθούσαν 
να ́ ΄νομιμοποιήσουν΄΄ τη συγκεκριμένη πολιτική της μη επιστροφής των πολιτικών 
προσφύγων. Σταχυολογώντας και μεταφέροντας μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές 
παρεμβάσεις/σχόλια του φυλοκυβερνητικού τύπου της εποχής σημειώνουμε 
επί παραδείγματι ότι ήδη από το Νοέμβριο του 1949, οι ελληνικές εφημερίδες 
κατηγορούσαν το σοβιετικό εκπρόσωπο, Αντρέι Βισίνσκυ, ότι προσπαθούσε να 
παρέμβει σε μια «οικογενειακή υπόθεση». Ο Βισίνσκυ είχε εκφράσει την άποψη ότι 
«αν πείθονταν οι Έλληνες κομμουνιστές πως θα ξανάβρισκαν τη θέση τους στη νόμιμη 
πολιτική ζωή της χώρας, δε θα είχαν πλέον αιτία να επιμείνουν στην επαναστατική 
τους δράση και η Ελλάδα θα επανερχόταν στην εσωτερική ομαλότητα»10. Μέσα από 
το ίδιο πρίσμα προσέγγισης των γεγονότων κάποιες μετέπειτα προσπάθειες της 
Σοβιετικής Ένωσης να επιστρέψουν οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στο τέλος της 
δεκαετίας του 1950 που απέτυχαν θεωρήθηκαν από την ίδια εφημερίδα προκλητικές 
και προπαγανδιστικές11. Ομοίως, κατακρίθηκε η αυστραλιανή πρόταση για την 
επάνοδο των ανταρτών σε μια ελληνική ουδέτερη ζώνη. Η πρόταση είχε υποβληθεί 
στη Συνέλευση του Ο.Η.Ε. το 1949, αλλά η κυβέρνηση Αλέξανδρου Διομήδη το 
καλοκαίρι του 1949 την είχε απορρίψει με το επιχείρημα ότι «αν έργο του Ο.Η.Ε. 
ήταν η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ανθρώπων εναντίον 
αποφάσεων που έχουν σχέση με πράξεις πολιτικής φύσεως, αυτό θα έπρεπε να ισχύει 
όχι μόνο στην περίπτωση της Ελλάδας αλλά και της Ουγγαρίας, όπου είχαν μόλις 
εκτελεστεί πολλοί αντιφρονούντες με την κατηγορία της απόπειρας ανατροπής του 
κράτους» 12. 

9 Φ.Ε.Κ. τ. Γ΄, 138/14-8-1959.
10 Ελληνικός Βορράς, 25/11/1949, σ. 4: «Παρεμβάσεις του Βισίνσκυ σε εσωτερικά ζητήματα της χώρας».
11 Ελληνικός Βορράς, 14/10/1959, σ. 3: «Απέτυχεν η σοβιετική προπαγάνδα διά τον επαναπατρισμόν 

των φυγάδων».
12 Ελληνικός Βορράς, 12/11/1949, σ. 2: «Διατί ζητείται άσυλον δια τους Έλληνας συμμορίτας;». 

Άρθρο της Ντόροθυ Τόμπσον, που αναδημοσιεύθηκε και στον Ταχυδρόμο, στις 13/11/1949, σ. 1.



462

Εχθρικά αντιμετωπίστηκε από την ίδια εφημερίδα και η πρόταση του 
Βουλγάρου εκπροσώπου και πρεσβευτή της Βουλγαρίας στην Επιτροπή 
Συμφιλίωσης του Ο.Η.Ε., του Νεσίν Νεβόραχ, για την παροχή γενικής αμνηστίας 
στους φυγάδες και για ελεύθερη λειτουργία του Κ.Κ.Ε. Έλληνες δημοσιογράφοι 
τον ρώτησαν αν η χώρα του επρόκειτο να δεχθεί επιτροπή ελέγχου του Ο.Η.Ε. για 
την επιτόπου διαπίστωση του αφοπλισμού των συμμοριτών, ώστε να εξασφαλιστεί 
η προϋπόθεση ότι οι «συμμορίτες που είχαν καταφύγει σε γειτονικά εδάφη» δεν 
επρόκειτο να εισβάλουν ξανά στην Ελλάδα με νέο οπλισμό και να δημιουργήσουν 
ταραχές. Ο Βούλγαρος εκπρόσωπος απάντησε ότι αυτό το ενδεχόμενο θα έπρεπε 
να αποκλειστεί, από τη στιγμή που τμήματα του Εθνικού Στρατού που βρίσκονταν 
στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα είχαν επιτύχει να εκτοπίσουν το Δημοκρατικό 
Στρατό από τις παραμεθόριες βάσεις του. Επομένως, κανένα κίνδυνο δεν 
αντιπροσώπευαν οι 2.000 περίπου Έλληνες αντάρτες που είχαν καταφύγει στη 
Βουλγαρία και το πρόβλημα θα έπαυε να υφίσταται από τη στιγμή που η Ελλάδα 
θα αποκαθιστούσε την εθνική της συμφιλίωση, παρέχοντας γενική αμνηστία και 
το Κ.Κ.Ε. θα έπαυε να τελεί εκτός νόμου13. Η πρόταση χαρακτηρίστηκε «έγκλημα 
που θα έδινε τη δυνατότητα στον εχθρό να σηκώσει ξανά τα όπλα εναντίον της 
Ελλάδας» και κατακρίθηκε από τον Ελληνικό Βορρά, επειδή «θα άνοιγε το δρόμο 
για την επιστροφή όλων όσοι επεδίωκαν την ανατροπή του κράτους». Αντίθετα, 
σύμφωνα και πάλι με την ίδια εφημερίδα, ήταν ανάγκη να ληφθούν τα κατάλληλα 
μέτρα για να εξουδετερωθεί ο «κίνδυνος να θιγεί η ασφάλεια αθώων πολιτών και 
να επιστρέψουν οι κομμουνιστές, που θα ξεκινούσαν πάλι τον αγώνα κατά της 
πατρίδος»14. Η εφημερίδα κατηγορεί, ακόμη, ως «ανθέλληνα» τον εκπρόσωπο της 
Ε.Δ.Α., Ηλία Τσιριμώκο, ο οποίος το Δεκέμβριο του 1951, διατύπωσε το αίτημα 
για ισοπολιτεία και αμνηστία σε συνάντησή του με το βασιλιά15. Το Εμπρός 
υποστήριζε ότι εφόσον ο κίνδυνος «από την ερυθράν απειλήν» ήταν ακόμη ορατός, 
το αίτημα ήταν άκαιρο, γιατί πρώτη προτεραιότητα θα έπρεπε, πλέον, να αποτελεί 
«η οικονομική ανόρθωσις του κράτους» 16. 

Οι συντηρητικές εφημερίδες, διακήρυσσαν, ακόμη, ότι για να εξουδετερωθεί 
«ο κίνδυνος επανόδου των φυγάδων δεν έπρεπε ποτέ «τα υπολείμματα του στρατού 
των κομμουνιστών να επιστρέψουν στην Ελλάδα, παρά μόνον να ανασυνταχθούν, να 
οργανωθούν, να εξοπλισθούν και να εφοδιασθούν στην Αλβανία ή στις χώρες όπου 
με επιλογή τους κατέφευγαν, αφού η δράση τους δεν επρόκειτο να επαναληφθεί»17. 

Γενικά, τα πρώτα χρόνια μετά τη λήξη του εμφυλίου, οι ειδήσεις για συλλήψεις 
«κακόβουλων ανταρτών» στις εφημερίδες είναι πολλές και συνεχείς. Ενδεικτικό 

13 Ταχυδρόμος της Καβάλας, 5/10/1949, σ 1: «Ο Βούλγαρος αντιπρόσωπος, Νεβόραχ, εις την 
επιτροπήν συμφιλιώσεως συνομίλησε με Έλληνας δημοσιογράφους. Θα υποστηρίξει την 
παροχήν γενικής αμνηστίας εις τους συμμορίτας και εις το Κ.Κ.Ε.».

14 Ελληνικός Βορράς, 18/3/1950, σ. 1: «Προειδοποιήσεις»..  
15 Ελληνικός Βορράς, 19/3/1950, σ. 1: «Μωροί, κακοήθεις, ανθέλληνες».
16 Εμπρός, 18/12/1951, σ. 1: «Επικίνδυνος δημαγωγία».
17 Ταχυδρόμος της Καβάλας, 11/11/1949, σ. 1 και 4: «Εις τας χώρας που επέλεξαν να μείνουν οι 

φυγάδες».
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είναι το άρθρο του Εμπρός, το 1950: «Συμμορίται λάθρα εισερχόμενοι επί ελληνικού 
εδάφους, ή δρουν κρυφά ζώντας μόνιμα στην Ελλάδα διά να διοργανώσουν 
κατασκοπευτικόν δίκτυον και να συντονίσουν την δράσιν ανατρεπτικής 
οργανώσεως»18. Έτσι, στήριζαν την άποψη ότι οι «συμμορίτες» επιδίωκαν την 
ανασυγκρότηση του κομμουνιστικού κινήματος, την ανασύσταση του παράνομου 
μηχανισμού του και τη διείσδυσή του στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα σωματεία, 
τις δημόσιες και κοινοτικές αρχές και στον κρατικό μηχανισμό19. 

Τις αντικομουνιστικές κορώνες του Εμπρός20 ότι «οι φυγάδες ετοίμαζαν 
ομάδες, οι οποίες θα περνούσαν κρυφά τα ελληνικά σύνορα για να επανασυστήσουν 
το κομμουνιστικό δίκτυο» επιβεβαίωναν, όπως έγραφε, ειδήσεις όπως ότι στην 
Πολωνία και την Τσεχοσλοβακία εκπαιδευόταν μεγάλη δύναμη ανταρτών, σύμφωνα 
με ανακοίνωση του Γ.Ε.Σ., για να αναλάβουν ανατρεπτική δράση, επανερχόμενοι 
στην Ελλάδα από την Πολωνία21.  

Άλλη είδηση αφορούσε στην «παράδοση» του Ιωάννη Λογοθέτη στις 
ελληνικές αρχές Ασφαλείας το καλοκαίρι του 1950. Ο Λογοθέτης, που είχε 
έλθει κρυφά από τη Βουλγαρία, παραδόθηκε και αποκάλυψε ότι οι «φυγάδες 
προετοίμαζαν τον τέταρτο γύρο, ότι το Κ.Κ.Ε μαστιζόταν από ηθική κρίση και ότι τα 
στελέχη του αλληλοεξοντώνονταν»22. Η παράδοσή του, όμως, και οι πληροφορίες 
που αποκάλυψε για την κρίση στο εξόριστο ελληνικό κομμουνιστικό κόμμα 
δημιουργούν ερωτήματα για το κατά πόσο η ομολογία του ήταν εκούσια, χωρίς 
απειλές ή υποσχέσεις εκ μέρους του καθεστώτος για απαλλαγή από τις εναντίον 
του κατηγορίες και τις συνακόλουθες ποινές. 

Αφορμή για να τονίσουν οι εφημερίδες το φόβο του κομμουνιστικού κινδύνου 
έδωσε το ψήφισμα που είχε προκύψει από τη διάσκεψη του εξόριστου πια ΚΚΕ, 
που είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 1950 στο Βουκουρέστι, με εισηγητή 
τον, από το 1948, στρατηγό του ΔΣΕ και μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του 
ΚΚΕ, Βασίλη Μπαρτζώτα. Εκεί, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, και τα προβλήματα 
των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων. Το ψήφισμα καλούσε «τον ελληνικό λαό και το 

18 Εμπρός, 2/9/1950, σ. 16: «Ο ραδιοφωνικός σταθμός των συμμοριτών μετέδωσεν εις την 
χθεσινήν εκπομπήν του εις την ελληνικήν την απόφασιν της Κεντρικής επιτροπής του πολιτικού 
γραφείου του Κ.Κ.Ε.»: «Στις κυβερνητικές αιτιάσεις ότι κομμουνιστές έρχονταν στην Ελλάδα 
από τη Βουλγαρία για τους σκοπούς αυτούς, το Κ.Κ.Ε., μέσω του ραδιοφωνικού του σταθμού, 
πρόεβαλε το αντεπιχείρημα ότι στόχος της κυβέρνησης ήταν να αποπροσανατολίσει την κοινή 
γνώμη από τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούσαν τον τόπο και από τον πόλεμο της 
Κορέας καθώς και τη συμμετοχή Ελλήνων στρατιωτών σ’ αυτόν». 

19 Εμπρός, 21/5/1952, σ.1: «Στόχος των ευρισκομένων εις το εξωτερικόν συμμοριτών»: «Ο στόχος 
των κομμουνιστών είναι η ανασυγκρότησις του συμμοριτισμού, διά τούτο και ολιγομελείς 
συμμορίαι εισήρχοντο λάθρα εκ Βουλγαρίας εις την Ελλάδα, ώστε να επιστρατεύσουν προς 
τούτο τους αποσυμφορηθέντας κομμουνιστάς».  

20 Εμπρός, 3/9/1950, σ 1: «Διεξάγεται απηνής η καταδίωξις των 18 μελών της συμμορίας».
21 Εμπρός, 19/1/1950, σ 1: «Υφίσταται πάντοτε ο εκ των συμμοριτών κίνδυνος εις τα ελληνικά 

σύνορα».
22 Εμπρός, 4/7/1950, σ 1: «Οι συμμορίται ετοιμάζονται πάντοτε διά τον τέταρτον γύρον».
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στρατό να επαναστατήσουν, τους εργαζόμενους να απεργήσουν και να διασαλεύσουν 
την εύθραυστη σταθερότητα που μόλις είχε γίνει κατορθωτό να επιβληθεί»23.

Δημοσιεύματα του φυλοκυβερνητικού τύπου που εκμεταλλεύτηκαν τα της 
Συνδιάσκεψης αναφέρονταν σε σαμποτέρ και κατασκόπους που έφταναν παράνομα 
στην Ελλάδα από τις γειτονικές κομμουνιστικές χώρες, με την αποστολή «να 
αναδιοργανώσουν το συμμοριακό δίκτυο για να πραγματοποιήσουν τα βδελυρά 
τους σχέδια και να προσδέσουν την Ελλάδα στο άρμα της Ε.Σ.Σ.Δ. ή έστω να 
αποσπάσουν την ελληνική Μακεδονία από την Ελλάδα για να αποτελέσει αυτή 
τμήμα της Σοβιετικής Ένωσης» 24. 

Κατά καιρούς, επίσης, κυκλοφορούσαν διάφορα προπαγανδιστικά φυλλάδια με 
την ίδια ρητορική. Σ’ αυτό το πλαίσιο της πολεμικής τους εναντίον του κομμουνισμού, 
κυκλοφόρησε το 1951 ένα μηνιαίο έντυπο με τον τίτλο Πίσω από το Παραπέτασμα και 
με έντονα αντικομουνιστικό χαρακτήρα. Στις σελίδες του κυριαρχούν οι περιγραφές 
επαναπατρισθέντων αιχμαλώτων, ομήρων, «φυγάδων ανανηψάντων από την πλάνην 
τους», ή πολιτών των κομμουνιστικών κρατών σχετικά με τις άθλιες συνθήκες 
διαβίωσης όλων των ανθρώπων στις χώρες του «Παραπετάσματος» 25. 

Ανάλογου ύφους και περιεχομένου ήταν και πολλά βιβλία που εκδόθηκαν 
εκείνη την περίοδο, όπως το βιβλίο του συνδικαλιστή και μετέπειτα βουλευτή Ν. 
Φλώρινας της Δημοκρατικής Ενώσεως (Δ.Ε.)26, Δημήτρη Θεοχαρίδη, με τίτλο: Ο 
κομμουνισμός με μάσκα και χωρίς μάσκα27. Ο συγγραφέας κάνει μια ανασκόπηση «της 
τριακονταετούς δράσης του κομμουνισμού, ώστε ο λαός φωτισμένος από την ιστορία 
του να προχωρήσει σε ορθή κρίση για τη σατανική οργάνωση των κομμουνιστών». 

Στο σημείο αυτό, θεωρούμε χρήσιμο να αναφερθούν δύο αποσπάσματα 
από το βιβλίο αυτό ως αντιπροσωπευτικό και πολλών άλλων εκδόσεων και 
δημοσιευμάτων κυβερνητικών εφημερίδων με παρόμοιο περιεχόμενο:

«Η δράση των συμμοριτών είχε πλήρη ομοιότητα με την περίοδο της 
Κατοχής, επαυξημένη μάλιστα, αφενός από την εγκληματική πείρα που 
αποκτήθηκε από την πολυετή παραμονή των συμμοριτών στα βουνά, και 
αφετέρου λόγω της σκληρότητας, με την οποία είχε διεξαχθεί ο αγώνας αυτός». 

 «Η νίκη του Εθνικού Στρατού (Ε.Σ.) στο Γράμμο και το Βίτσι έθεσε τέρμα 
σε μια από τις σκληρότερες περιόδους που διήλθε ποτέ ο τόπος και ο ένοπλος 
κομμουνισμός αναγκάσθηκε να υποχωρήσει από τη χώρα και να αναζητήσει 
23 Εμπρός, 20/10/1950, σ. 1: «Το Κ.Κ.Ε. καλεί λαόν και στρατόν να επαναστατήσουν».
24 Εμπρός, 3/5/1952, σ 1: «Άνω των 100 σαμποτέρ και κατασκόπων εισέδυσαν κατά το τελευταίον 

δίμηνον εκ Βουλγαρίας εις Ελλάδα».
25 Μηνιαίο περιοδικό Πίσω από το Παραπέτασμα. Άρχισε να κυκλοφορεί τον Ιούνιο του 1951. Στα 

Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας φυλάσσονται 12 τεύχη του εντύπου.
26 Η Δημοκρατική Ένωσις ήταν ένας ευρύτατος πολιτικός σχηματισμός, που δημιουργήθηκε 

από τις διεργασίες στο χώρο της αντιπολίτευσης, αμέσως μετά την κατάθεση του εκλογικού 
νομοσχεδίου από την κυβέρνηση Καραμανλή, στις 25/11/1955. Στη συνέχεια, αποτέλεσε 
συνασπισμό των πολιτικών συσπειρώσεων του Δημοκρατικού Κέντρου, που κάλυπτε όλο το 
φάσμα των αμιγώς κεντρώων πολιτικών δυνάμεων, της Εθνικής Κινήσεως Αλλαγής και του 
Λαϊκού Κόμματος, συνολικά επτά κομμάτων. 

27 Θεοχαρίδης 1952, 36.
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προστασία από τις κομμουνιστικές κυβερνήσεις των γειτονικών χωρών. Άφησε, 
όμως, πίσω του τα θλιβερά υπολείμματα τα οποία με τη μάσκα των δημοκρατικών 
Ενώσεων της αριστεράς ή των αριστερών Φιλελευθέρων ανασυγκρότησαν τις 
κομμουνιστικές δυνάμεις και πέτυχαν να εισέλθουν και πάλι στο ελληνικό 
Κοινοβούλιο και στην πολιτική ζωή του τόπου» 28. 

Η ίδια τακτική κυβερνήσεων και τύπου που διαπιστώσαμε για τις αρχές της 
δεκαετίας του ’50 συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια των δεκαετιών 50 και 60. Η 
εκλογική νίκη της Ένωσης Κέντρου και η ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας 
από τον πρόεδρο του κόμματος, Γεώργιο Παπανδρέου, δημιούργησε ελπίδες 
στους εκπατρισμένους για την επάνοδό τους. Εν τούτοις, ο νέος πρωθυπουργός 
έσπευσε να δηλώσει, σύμφωνα με δημοσίευμα της Μακεδονίας, το Μάιο του 
1965, ότι δεν υπήρχε περίπτωση ομαδικού επαναπατρισμού. Συγκεκριμένα, ο 
Γ. Παπανδρέου αναφερόμενος σε όσα είχαν γραφεί σχετικά με την πρόθεση 
της ΕΔΑ να φέρει προς συζήτηση στη Βουλή την επιστολή του αρχηγού του 
ΚΚΕ, Απόστολου Γκρόζου, για τη νομιμοποίηση του ΚΚΕ, δήλωσε ότι η θέση 
της κυβέρνησής του παρέμενε σταθερή και αμετάβλητη και σ’ αυτό το σημείο 
και στο ζήτημα του ομαδικού επαναπατρισμού. Υπήρχε μόνον η δυνατότητα 
εξέτασης μεμονωμένων περιπτώσεων29.

Μέσα σ’ αυτό το έντονο αντικομουνιστικό κλίμα, είναι εύλογο ότι δεν 
υπήρχαν πολλές αναφορές στον Τύπο για τη βοήθεια που είχαν προσφέρει 
στους πρόσφυγες οι κυβερνήσεις των ανατολικών χωρών της Ευρώπης, όπως 
η εκ μέρους του Σοβιετικού κράτους δωρεάν σίτισή τους για τους πρώτους έξι 
μήνες της εγκατάστασής τους και η κατά 50% μειωμένη συμμετοχή τους στα 
έξοδα διατροφής τους για τους επόμενους έξι μήνες30.

Αντίθετα, όπως προαναφέρθηκε, όλα τα δημοσιεύματα του συντηρητικού 
Τύπου της περιόδου 1949-1974, διατηρούσαν την παγιωμένη ρητορική τους31 
στηρίζοντας την πρόθεση του κράτους να υπεραμυνθεί με κάθε μέσο την 
ασφάλεια των πολιτών, η οποία κινδύνευε από την ενδεχόμενη επάνοδο των 
«φυγάδων». Επιπλέον, από τη μελέτη των δημοσιευμάτων εκείνης της περιόδου 
που αναφέρονται στο ζήτημα της επανόδου των προσφύγων προκύπτει ότι ο 
λόγος που χρησιμοποιούν είναι πολύ προσεκτικός ως προς τη χρήση ορισμένων 
όρων σχετικά με το Κ.Κ.Ε. και τους οπαδούς του, αφού δεν επιτρεπόταν 
οποιαδήποτε αναφορά στο παράνομο Κ.Κ.Ε32. 

Μόνον το δημοσιογραφικό όργανο της Ε.Δ.Α., η Αυγή, δημοσίευε κάποιες φορές 
άρθρα για τον επαναπατρισμό των προσφύγων, σε μια προσπάθεια να μεταστρέψει 
θετικά την κοινή γνώμη απέναντι στα αιτήματα επιστροφής τους. Οι απόπειρες αυτές, 
όμως, δεν έβρισκαν ανταπόκριση, μια που η πολιτική ατμόσφαιρα της εποχής ήταν 
28 Στο ίδιο, σ. 25-27.
29 Μακεδονία, 14/5/1964, σ 8: «Η κυβέρνησις αποκρούει νομιμοποίησιν του ΚΚΕ και ομαδικόν 

επαναπατρισμόν».
30 Το Κ.Κ.Ε. Επίσημα κείμενα 1947-1997, Αθήνα 1997, τομ 7ος, σ. 484.
31 Πολλά παρόμοια δημοσιεύματα βρίσκονται στο προσωπικό μας αρχείο.
32 Εμπρός, 1/1/1966, σ. 1: «Πολιτικώς ταραχώδες προμηνύεται το 1966».
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καθαρά αντικομουνιστική33. Με το πέρασμα του χρόνου, την μεταπολίτευση του 1974 
και την μερική τουλάχιστον ύφεση της ψυχροπολεμικής εικόνας στη διεθνή σκηνή, η 
Ελλάδα άλλαξε πολιτική απέναντι στους γείτονές της στους οποίους έριξε γέφυρες 
συνεννόησης και συνακόλουθα και απέναντι στους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες, 
κλείνοντας έτσι ένα από τα μεγάλα τραύματα του Εμφυλίου. 

Μετά την μεταπολίτευση, το 1974, η μεταβολή που επήλθε στη 
μεγαλύτερη μερίδα του ελληνικού Τύπου στην αντιμετώπιση του ζητήματος 
του επαναπατρισμού υπήρξε εντυπωσιακή. Ακόμη και οι υπερσυντηρητικές 
εφημερίδες που είχαν τηρήσει μέχρι τότε αρνητική θέση απέναντι στο πρόβλημα 
αυτό και στα άλλα προβλήματα των πολιτικών προσφύγων, άρχισαν να τίθενται 
υπέρ της ευνοϊκής έκβασής τους. Όλο και πιο συχνά δημοσιεύονταν στον 
ελληνικό Τύπο άρθρα που υποστήριζαν την επιστροφή των εκπατρισμένων, οι 
«φυγάδες» δεν χαρακτηρίζονταν πλέον «γενίτσαροι» ή «προδόται της πατρίδος», 
όπως παλαιότερα, αλλά «εξόριστοι», ή «πρόσφυγες». Ακόμη και συντηρητικές 
εφημερίδες, διακήρυσσαν ότι ήταν πλέον καιρός να αρθούν οι συνέπειες του 
εμφυλίου πολέμου για τους χιλιάδες πολιτικούς πρόσφυγες και να θεραπευθούν 
οι πληγές του παρελθόντος που είχε υποστεί η ελληνική κοινωνία και που ήταν 
ακόμη ανοιχτές. Ενδεικτικά, η Καθημερινή, τον Ιανουάριο του 1975, έγραφε 
ότι «οι περίπου 60.000-80.000 χιλιάδες πολιτικοί πρόσφυγες ούτε γενίτσαροι 
ήταν, ούτε είχαν πράξει οτιδήποτε κατά της Ελλάδος και ήταν καιρός πλέον 
να επιστρέψουν όλοι τους και να τους αποδοθεί η ιθαγένεια, την οποία είχαν 
αποστερηθεί κατά τα έτη 1947-1963»34. 

Δεν έλειψαν βέβαια και αρνητικές –έστω και μειοψηφικές– αντιδράσεις 
στην επαναφορά του ζητήματος στην επικαιρότητα και στη συζήτηση για 
τον επαναπατρισμό, όπως του Ελεύθερου Κόσμου, που δημοσίευσε την 
επιστολή-διαμαρτυρία ενός αναγνώστη «για τα στοιχεία με τα οποία γίνεται η 
επαναπόδοση της ελληνικής ιθαγενείας και ο επαναπατρισμός των ξενοκίνητων 
σλαβοκομμουνιστοσυμμοριτών, παρότι αυτοί δεν έχουν μετανοήσει για τα 
εγκλήματα που διέπραξαν εις βάρος των Ελλήνων και για τα κονδύλια από τα οποία 
τους παρέχονται εφάπαξ αποζημιώσεις και μηνιαία βοηθήματα από τα συναρμόδια 
υπουργεία Εθνικής Αμύνης, Εργασίας και Οικονομικών»35. 

Το Δεκέμβριο του 1982, όλες, σχεδόν, οι εφημερίδες αναφέρθηκαν στην 
ψήφιση της Κ.Υ.Α., η οποία «άνοιγε το δρόμο» για τον ελεύθερο και ομαδικό 
επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων και στην κατάργηση 
των έκτακτων μέτρων, επειδή «ήταν πλέον αναγκαίο να επιτευχθεί η εθνική 
ενότητα, που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνον με την πολιτική της 

33 Ελληνικός Βορράς, 13/2/1/957, σ. 1 και 5: «Συστηματική και έντονος εκστρατεία της Ε.Δ.Α. 
υπέρ μιας γενικής αμνηστίας» και στην ίδια, 1/4/1958, σ. 1: «Το Κ.Κ.Ε. καθορίζει τα εκλογικά 
συνθήματα του Λαϊκού μετώπου. Αι επιδιώξεις των κομμουνιστών». 

34 Καθημερινή, 4/1/1975, σ. 1: «Οι χιλιάδες πολιτικοί πρόσφυγες παραμένουν εκτός Ελλάδος» και 
Κωστούδης, 2003, 285.

35 Ελεύθερος Κόσμος, 25/51977, σ. 4: «Ομιλεί η κοινή γνώμη. Προς πάντα αρμόδιον».
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λήθης»36. Τονίζονταν επίσης, μέσω δημοσιευμάτων, η αναγκαιότητα να 
φροντίσει η Πολιτεία για την επίλυση τα προβλημάτων που θα αντιμετώπιζαν οι 
επαναπατριζόμενοι με την επάνοδό τους στην Ελλάδα. 

Αντίθετα, ο συντηρητικός Τύπος διατύπωνε κάποιες επιφυλάξεις για τα 
προβλήματα που θα προέκυπταν από τον «ανεξέλεγκτο» επαναπατρισμό και για 
τις συνέπειες της εφαρμογής της Κ.Υ.Α. 13841/1982, προβάλλοντας, κυρίως, τις 
δυσχέρειες που θα προέκυπταν κατά την αποκατάσταση των επαναπατριζομένων 
και τον πιθανό κίνδυνο να σημειωθούν αναταραχές, μέχρι αυτοί να ενσωματωθούν 
στην ελληνική κοινωνία. Για παράδειγμα, η Ακρόπολις στρεφόταν κατά της 
εξαγγελίας του πρωθυπουργού, Α. Παπανδρέου, για «τον ελεύθερο και χωρίς 
όρους επαναπατρισμό των φυγάδων, η οποία αν και επιβεβλημένη χάριν της 
λήθης, αποδεικνύεται, όμως, πρόχειρη, επειδή δεν έχουν μελετηθεί λύσεις για τα 
προβλήματα που θα ανακύψουν αμέσως με την επιστροφή τους και παραμένουν 
άλυτα. Από τα προβλήματα αυτά σοβαρότερο είναι το οικονομικό επειδή δεν 
έχουν υπογραφεί διακρατικές συμφωνίες για τις ασφαλιστικές εισφορές και τη 
μεταφορά των συντάξεων όσων επαναπατρίζονταν»37. 

Οι πιο συντηρητικές από αυτές τις εφημερίδες, όπως η Καθημερινή και η 
Βραδυνή εξέφραζαν την άποψη ότι η ψήφιση της Κ.Υ.Α. 106841/1982 δε συντελούσε 
σε τίποτε στην εθνική ομοψυχία, αλλά αποτελούσε μια ακόμη προσφορά στην άκρα 
αριστερά και δημιουργούσε πολλούς κινδύνους και εθνικά, κοινωνικά και οικονομικά 
προβλήματα. Για την Καθημερινή38 η επιστροφή αποτελούσε «βόμβα», ενώ για η 
Βραδυνή τόνιζε τους «κινδύνους που εγκυμονούσε η αιφνιδιαστική και βιαστική 
απόφαση του πρωθυπουργού για την ελεύθερη επάνοδο των προσφύγων». Θεωρούσε 
αμφίβολο το ενδεχόμενο «να είναι έτοιμη η Ελλάδα να τους δεχθεί και να επιλύσει τα 
κρίσιμα προβλήματα που επρόκειτο να δημιουργηθούν στην πολιτική, κοινωνική και 
οικονομική ζωή, με την ομαδική άφιξη και εγκατάστασή τους στη χώρα39. 

Η κοινή υπουργική απόφαση του 1982 επέτρεψε, όπως προαναφέρθηκε, θεωρητικά 
την απρόσκοπτη επιστροφή όλων των «Ελλήνων το γένος» πολιτικών προσφύγων 
(αποκλείοντας, έτσι, όσους είχαν αποκτήσει τη σλαβομακεδονική υποκηοότητα που 
παραχωρεί η FYROM). Εν τούτοις, υπήρχαν για πολλά χρόνια εκκρεμότητες, τις οποίες οι 
πρώην Λαϊκές Δημοκρατίες χρονοτριβούσαν να τακτοποιήσουν. Αυτές οι εκκρεμότητες 
ήταν η τακτοποίηση του ασφαλιστικού ζητήματος των προς επαναπατρισμό πολιτικών 
προσφύγων, η μεταφορά των συνταξιοδοτικών τους εισφορών, η πώληση και μεταφορά 
των περιουσιακών στοιχείων που είχαν αποκτήσει στις χώρες υποδοχής. Συνέπεια των 

36 Επίσημα Πρακτικά της Βουλής, Ολομέλεια, Συνεδριάσεις Α΄- ΛΓ΄ 6/10/1975 – 27/11/1975. 
Συνεδρίασις ΚΓ΄ της 13/11/1975, τόμ. πρώτος, Αθήνα 1976, σσ. 79 κ. ε. Επίσης, Καθημερινή, 
15/11/1975, σ. 1: «Κατάθεση νομοσχεδίου στις 13/11/1975».

37 Ακρόπολις, 1/1/1983, σ. 1: «Δυσκολίες στην επίλυση των προβλημάτων αυτών που επιστρέφουν», 
άρθρο του Παύλου Καμβύση.

38 Καθημερινή, 31/12/1982, σ. 1: «Βόμβα χωρίς πολιτική γόμωση η ομαδική επιστροφή των 
προσφύγων».

39 Βραδυνή, 31/12/1982, σ. 1: «Ελεύθερη αλλά με προβλήματα η επιστροφή των πολιτικών 
προσφύγων».
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καθυστερήσεων ήταν πολλοί από όσους είχαν υποβάλει αίτηση επαναπατρισμού να μην 
επιστρέφουν στην Ελλάδα, εφόσον δεν είχαν εξασφαλιστεί ως προς τα παραπάνω.

Η επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων που προαναφέρθηκαν (συνταξιοδοτικό, 
ασφαλιστικό, αναγνώριση πτυχίων) και το τέλος του Ψυχρού πολέμου, βοήθησαν 
στην οικοδόμηση – όχι χωρίς κόπο και αμοιβαία δυσπιστία – πολύπλευρων 
σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των πρώην Λαϊκών Δημοκρατιών, συντελώντας, 
παράλληλα, και στην άμβλυνση των διαφορών μεταξύ των βαλκανικών κρατών. 

Κατά την ίδια περίοδο που εξετάσαμε πιο πάνω και σε όλο το μακρύ 
διάστημα της υπερορίας, ο προσφυγικός Τύπος40 καθοδηγούσε τις πεποιθήσεις και 
τη συμπεριφορά των πολιτικών προσφύγων. Παράλληλα, όμως, τους βοήθησε να 
προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες της ζωής, στις νέες εργασιακές συνθήκες και 
στις νέες κοινωνίες, στην ενημέρωση, στη διατήρηση των ελληνικών εθίμων και 
παραδόσεων41 και στη διατήρηση της μεταξύ τους επαφής. 

Στον προσφυγικό Τύπο εντοπίζονται άρθρα υπέρ του ελεύθερου και 
αξιοπρεπούς επαναπατρισμού και άλλα για την καθημερινότητα των προσφύγων και 
τα ιδιαίτερα προβλήματα της ένταξής τους στις κοινωνίες των χωρών υποδοχής τους. 
Ακόμη, υποδεικνύονταν, συχνά, μέθοδοι για την καλύτερη δυνατή οργάνωση της 
νέας ζωής των προσφύγων και ταυτόχρονα – με δημοσίευση άρθρων για την ελληνική 
ιστορία και τον πολιτισμό – επιδιώκονταν η διατήρηση των δεσμών με την Ελλάδα42. 

Κλείνοντας, υπενθυμίζουμε ότι τα κράτη κατασκευάζουν την εικόνα τους για 
το παρελθόν με τέτοιο τρόπο και προσπάθεια, ώστε να δικαιολογήσουν το παρόν και 
να στηρίζουν τις φιλοδοξίες τους για το μέλλον. Όταν αλλάζουν οι φιλοδοξίες και οι 
διεκδικήσεις για το μέλλον, το παλαιό παρελθόν ή έστω ο τρόπος προσέγγισής του 
πρέπει επίσης να αλλάξει, γιατί ένα άλλο μέλλον χρειάζεται ένα άλλο νέο παρελθόν. 
Αυτό το νέο παρελθόν ελπίζουμε ότι φωτίζει, έστω και ελάχιστα, και η παρούσα 
εργασία, τα πρώτα και βασικά στάδια της οποίας παρουσιάστηκαν πιο πάνω.

Βιβλιογραφία :

Πηγές:
Ακρόπολις, αθηναϊκή ημερησία
Βραδυνή, αθηναϊκή ημερησία
Ελεύθερος Κόσμος, αθηναϊκή ημερησία
Ελληνικός Βορράς, Θεσσαλονίκης ημερησία 
Εμπρός, αθηναϊκή ημερησία
Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής,
Καθημερινή, αθηναϊκή ημερησία
Ταχυδρόμος της Καβάλας, ημερησία
40 Υπενθυμίζεται ότι από το 1949 κυκλοφορούσαν οι εφημερίδες Νέα Ζωή στη Ρουμανία, Λευτεριά 

στη Βουλγαρία, Λαϊκός Αγώνας στην Ουγγαρία, Λαϊκός Αγωνιστής στην Τσεχοσλοβακία, 
Δημοκράτης στην Πολωνία, και από το 1950 η εφημερίδα Προς την Νίκη στη Σοβιετική Ένωση, 
και συγκεκριμένα στην Τασκένδη, η οποία, μετά το 1956, μετονομάστηκε σε Νέο Δρόμος.

41 Γκριτζώνας, 2010, 28
42 Βεργέτη 1999, 73
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Τα σχολεία των Βλάχων της Γρεβενιώτικης 
Πίνδου. Ελληνόφρονες και ρουμανίζοντες 

(1859-1913)

Μιχάλης Παλάγκας1

Τα βλαχοχώρια των Γρεβενών ήταν η Σαμαρίνα, το Περιβόλι, η 
Αβδέλλα, η Σμίξη, η Κρανιά, το Βελόνι2 και η Καλλιθέα (Μπάλντινο).3 Λόγω 
των κτηνοτροφικών ασχολιών τους, οι κάτοικοι εκκένωναν τα χωριά τους το 
χειμώνα, πλην της Κρανιάς, και παραχείμαζαν στη Θεσσαλία και στα Γρεβενά. 
Οι δάσκαλοι είτε ακολουθούσαν τους βλαχόφωνους, είτε δίδασκαν το χειμώνα 
σε γειτονικά χωριά της περιοχής. Η χειμερινή σχολική περίοδος διαρκούσε από 
τα μέσα Σεπτεμβρίου έως και τα μέσα Μαΐου οπότε πλέον ξεκινούσε η θερινή 
περίοδος στα χωριά της Πίνδου. Η χειμερινή περίοδος ξεκινούσε την επομένη 
της λήξης της θερινής περιόδου.4

Το 1856 η Πύλη εξέδωσε το διάταγμα του Χάττι Χουμαγιούν, το οποίο επέτρεπε 
την ίδρυση κοινοτικών σχολείων στην Οθωμανική αυτοκρατορία δίνοντας την 
1 Ο Μιχάλης Παλάγκας είναι ιστορικός, απόφοιτος του τμήματος ιστορίας και αρχαιολογίας του 

Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στον 
τομέα χωρών χερσονήσου του Αίμου και Τουρκολογίας του ίδιου τμήματος με τίτλο κύριας 
μεταπτυχιακής εργασίας ‘’ Όψεις των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων κατά την περίοδο 1955 
– 1965.’’ (2009) στο: http://ikee.lib.auth.gr/record/113504/�les/Binder1.pdf (Ηλεκτρονική 
διεύθυνση συγγραφέα: palagas@live.com)

2 Το Βελόνι αποτελούσε οικισμό της Κρανιάς. Ποτέ δεν αναγνωρίστηκε ως αυτόνομη κοινότητα 
αν και ήταν παλαιότερος οικισμός από αυτόν της Κρανιάς. Απέκτησε, ωστόσο, τη δική του 
εκκλησία. Ρουμανικό σχολείο δεν λειτούργησε. Στα τέλη του 19ου αιώνα αναφέρεται ως 
ελληνοδάσκαλος στο ελληνικό σχολείο του οικισμού ο Ιωάννης Καλαμπαλίκης. Περίπου 15 
οικογένειες έως το 1960 ζούσαν στο Βελόνι, οπότε και εγκαταλείφθηκε οριστικά. Βλ. Μούσιος 
1999, 58 – 59. 

3 Το Μπάλντινο (Καλλιθέα) βρισκόταν σχετικά μακριά από τα υπόλοιπα βλαχοχώρια. Ελληνικό 
σχολείο μαρτυρείται από το 1888. ‘Εως τότε οι μαθητές διδάσκονταν στο μοναστήρι της Νέας 
Κουτσούφλιανης Ψαλτήρι και Παρακλητική από τους μοναχούς. Το σχολείο έκλεισε λόγω του 
πολέμου του 1897, γεγονός που βοήθησε τους ρουμανίζοντες να ιδρύσουν δικό τους σχολείο 
(1898 – 1901). Το 1911 ο ελληνοδάσκαλος του χωριού Νικόλαος Σακοράφας δολοφονήθηκε 
από ρουμανίζοντες χωρίς, ωστόσο, να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι. Βλ. Γούση 2005, 105 – 108, 
Παπαδημητρίου 2004 και Αδάμου 1993, 103 – 104. 

4 Γούση 2005, 56, 61, 76, 84, 92, 97.
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ευκαιρία σε Ρουμάνους και Έλληνες να κινητοποιηθούν, δεδομένου πως η παιδεία 
αποτελούσε κριτήριο εθνικής ταυτότητας. Η ρουμανική προσπάθεια προσέλαβε ένα 
πολιτιστικό χαρακτήρα που αποσκοπούσε στην καλλιέργεια ρουμανικής συνείδησης 
στους Βλάχους. 5 Η ενέργεια αυτή χρηματοδοτήθηκε από το ρουμανικό κράτος6, μέσω 
του Μακεδονορουμανικού κομιτάτου7, συλλόγου που συστάθηκε στο Βουκουρέστι 
το 1860 και ο οποίος το 1879 μετονομάστηκε σε ‘’Εταιρεία της Μακεδονο-
Ρουμανικής κουλτούρας’’ και αργότερα, από τον αλβανορουμανικό σύλλογο.8 Τα 
πρώτα χρόνια η ρουμανίζουσα πλευρά αντιμετώπισε προβλήματα καθώς γίνονται 
αναφορές για καθυστερήσεις πληρωμών και ανεπαρκή χρηματοδότηση των 
σχολείων.9 Η ελληνική προσπάθεια επιχορηγήθηκε από το προξενείο Ελασσόνας 
μέσω του ‘’Συλλόγου προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων’’ (στο εξής θα 
αναφέρεται ως ‘’Σύλλογος’’), από τις κατά τόπους μητροπόλεις, τις κοινότητες, τις 
φιλεκπαιδευτικές οργανώσεις, τα εκκλησιαστικά έσοδα της εκάστοτε ενορίας και, 
τέλος, από τις δωρεές ευπόρων Βλάχων.10

Μετά από τη χορήγηση κονδυλίου 20.000 λέι από το ρουμανικό κρατος, 
ο ιερομόναχος Αβέρκιος επέστρεψε στην γενέτειρα του την Αβδέλλα το 1865 
με σκοπό τη στρατολόγηση παιδιών βλαχοφώνων οικογενειών προκειμένου 
να σπουδάσουν στο Βουκουρέστι και, επιστρέφοντας στα χωριά τους, να 
5  Η ίδρυση σχολείων στη Μακεδονία αποτελούσε μέρος του πολιτικού προγράμματος του 

Nicolae Iorga το οποίο θα πραγματοποιείτο σε δύο φάσεις: Αρχικά, με την ενσωμάτωση των 
αλύτρωτων Ρουμάνων στο νεοσύστατο ρουμανικό βασίλειο και, μετέπειτα, με την επίτευξη μιας 
πολιτισμικής ομοιογένειας μέσω μιας εθνικής παιδείας. Βλ. Petrescu 2014, 90 – 92.

6  Το ύψος της χρηματοδότησης έφτασε το 1900 στο 1.000.000 λέι. Την επόμενη χρονιά ωστόσο, 
μειώθηκε λόγω της ελληνορουμανικής προσέγγισης αλλά αυξήθηκε πάλι το 1903 με την έναρξη 
των ενόπλων συρράξεων στη Μακεδονία. Βλ. Κολτσίδας 1994, 335 -336, 380 – 381, 386- 387.

7  Το ρουμανικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπονήθηκε από τον Anastase Panu, καϊμακάμη 
της Μολδαβίας το 1860, και προέβλεπε τη δημευση της περιουσίας των Πατριαρχείων 
Κωνσταντινούπολης, Αντιόχειας και Ιεροσολύμων στη Ρουμανία ώστε να εξασφαλιστούν 
οι πόροι για την υλοποίηση του, πρόταση που απορρίφθηκε από τον υπουργό Παιδείας 
Bolintineanu για διπλωματικούς λόγους. Βλ. Petrescu 2014, 225 – 226.

8  Αβέρωφ 1987, 25 – 26. Από την ίδρυση της επιτροπής, ωστόσο, εκφράστηκαν αμφιβολίες για την 
εκπαιδευτική κίνηση στη Μακεδονία. Για παράδειγμα, το 1863 ο Andrei Prejbeanu, ρουμάνος 
βουλευτής, στα πλαίσια συζήτησης σχετικά με την παροχή δικαιώματος πολιτογράφησης των 
‘’έξω Ρουμάνων’’ δήλωσε χαρακτηριστικά πως ενώ δεν έχει καμία αμφιβολία για τη ρουμανική 
συνείδηση των Ρουμάνων της Τρανσυλβανίας, της Βουκοβίνας και της Βεσσαραβίας αγνοεί 
σε ποιό βαθμό οι Βλάχοι της Μακεδονίας διατηρούν τη ρουμανικότητα τους. Απαντώντας η 
εφημερίδα ‘’Românul’’ τόνισε πως οι Μακεδονορουμάνοι δεν έχουν αφυπνιστεί ακόμα εθνικά. 
Καθήκον του ρουμανικού κράτους ήταν να τους βοηθήσει ώστε να απαγκιστρωθούν από το 
άρμα του Ελληνισμού. Βλ. Petrescu 2014, 150 – 151.

9  Berciu – Drăgichescu - Petre 2004, 107.
10  Τα κοινοτικά σχολεία ιδρύονταν με την ευθύνη των εκάστοτε κονοτήτων, χωρίς αυτό να σημαίνει 

πως χρηματοδοτούνταν αποκλειστικά από αυτές. Η προσπάθεια του ελληνικού κράτους να 
αποσυνδέσει το θέμα της παιδείας από την απελευθέρωση περιοχών προκάλεσε διάσταση 
απόψεων με το ‘’Σύλλογο’’. Μετά το 1885 το εκπαιδευτικό έργο ανατέθηκε στην ‘’Επιτροπή προς 
ενίσχυσιν της Ελληνικής εκκλησίας και παιδείας’’. Η μετατροπή των κοινοτικών σχολείων σε 
κρατικά έγινε το 1914, ενδεικτικό της απροθυμίας των σχολείων αυτών να υπαχθούν στο ενιαίο 
σύστημα εκπαίδευσης του ελληνικού κράτους. Βλ. Ηλιάδου – Τάχου 2001, 23 -31, 71 – 98.
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στελεχώσουν τα μελλοντικά ρουμανικά σχολεία.11 Επιλέχτηκαν παιδιά ευπόρων 
οικογενειών έτσι ώστε να αποτελέσουν κίνητρο και για φτωχότερες οικογένειες 
ώστε να στείλουν τα παιδιά τους σε ρουμανικά σχολεία12 καθώς δίδονταν 
χρήματα για την ένδυση, τη σίτιση και τη διαμονή των μαθητών.13

Το 1867 ο Απόστολος Μαργαρίτης ίδρυσε ρουμανικό σχολείο στην 
Αβδέλλα14. Την ίδια χρονιά στο χωριό μαρτυρείται ένα καλώς κατηρτισμένο 
ελληνικό σχολείο στο οποίο οι κάτοικοι προτιμούσαν να στέλνουν τα παιδιά 
τους.15 Σταδιακά, όμως, το ρουμανικό σχολείο σημείωσε επιτυχίες. Έκθεση του 
επιθεωρητή ρουμανικών σχολείων για το 1870 αναφέρει πως τα τελευταία δύο 
χρόνια παρατηρήθηκε στην Αβδέλλα ‘’ανάπτυξη των εθνικών γραμμάτων και 
της μητρικής γλώσσας’’, ενώ χαρακτηρίζει τους ρουμανίζοντες μαθητές ως 
‘’φλογερούς αποστόλους’’. Στο ρουμανικό σχολείο φοιτούσαν μαθητές και από 
γύρω χωριά όπως το Περιβόλι και τη Σαμαρίνα ενώ αναφέρεται και η ύπαρξη 
ενήλικων μαθητών.16

Το 1871 στο Περιβόλι μνημονεύεται η ύπαρξη ελληνικού διδασκαλείου.17 
Η ίδρυση ρουμανικού σχολείου χρονολογείται μεταξύ των ετών 1875 – 1878 
από τον ιερέα Δημήτριο Τέγου ή Τεγογιάννη (μετέπειτα Constantinescu).18 
Στη Σμίξη, που από το 1863 μνημονεύεται ελληνικό σχολείο, δεν εδραιώθηκε ο 
ρουμανισμός. Έως και το 1890 στους Σμιξιώτες μάθαιναν γραφή, ανάγνωση και 
αριθμητική, κυρίως, οι κληρικοί του χωρίου.19

  Μετά την ανακήρυξη της ρουμανικής ανεξαρτησίας το 1878, ο ‘’Γενικός 
επιθεωρητής ρουμανικών σχολείων’’ Απόστολος Μαργαρίτης προσπαθούσε να 
αποτρέψει την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα, υπερδιογκωνοντας 
τον αριθμό των μαθητών που φοιτούσαν στα ρουμανικά σχολεία της 
11  Το Σεπτέμβριο του 1869 ρουμανίζοντες Περιβολιώτες ζήτησαν από το ρουμανικό υπουργείο 

Παιδείας να διοριστεί ως ρουμανοδάσκαλος στο χωριό ώστε να διδάξει την μητρική γλώσσα 
ο Apostol �eodorescu, υπότροφος σχολής του Βουκουρεστίου. Ζητείται, επίσης, να του 
χορηγηθούν βιβλία ώστε να διευκολυνθεί το εκπαιδευτικό του έργο. Αναφέρεται πως ζουν στο 
χωριό 800 οικογένειες Βλάχων, τα παιδιά των οποίων διδάσκονται σαν ‘’παπαγάλοι’’ μία ξένη 
γλώσσα, την ελληνική. Βλ. Berciu – Drăgichescu - Petre 2004, 111.

12  Petrescu 2014, 226.
13  Προβλεπόταν η χορήγηση 4.000 λέι στον Αβέρκιο και άλλων 4.000 σε δάσκαλο που 

θα προετοίμαζε τα παιδιά ώστε να μπορέσουν να φοιτήσουν σε δημόσια σχολεία του 
Βουκουρεστίου. Σε κάθε παιδί θα χορηγούνταν 900 λέι. Το υπόλοιπο πόσο θα διατείθετο για 
την κάλυψη εκτάκτων αναγκών. Βλ. Berciu – Drăgichescu - Petre 2004,104.

14  Νικολαΐδου 1995, 72 – 94.
15  Κολτσίδας 1994, 314.
16  Berciu – Drăgichescu - Petre 2004,110.
17  Νικολαΐδου 1995, 91-92.
18  Μετά το 1875 οι κοινοτικές διαφορές των δύο μεγάλων οικογενειών Βαρδούλη και Σρου 

ενίσχυσαν τη ρουμανίζουσα πτέρυγα. Την περίοδο αυτή οι ρουμανίζοντες κατέλαβαν το μισό 
ναό του Αγίου Γεωργίου και έκαναν μάθημα στο γυναικωνίτη. Το 1875 το ελληνικό σχολείο 
μετρούσε 328 μαθητές έναντι των 20 ρουμανιζόντων. Βλ. Σαράντης 1977, 114 – 116.

19  Μαρτυρείται μέχρι το 1890 και η ύπαρξη κάποιων δασκάλων όπως των Παπαμήλιου, Δημάδη 
και Γιανούλη Λεβέντη. Μετά το 1890 ανέλαβε ο Αντώνης Μπεκιάρης που ακολουθούσε τους 
παραχειμάζοντες στη Μηλόγουστα και συνέχισε να διδάσκει έως το 1912. Γούση 2005, 92 -93, 95.
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Οθωμανικής αυτοκρατορίας με σκοπό να καταδείξει τη δυναμική παρουσία των 
ρουμανιζόντων στην περιοχή. Το 1881, ενόψει των εξελίξεων, παραχειμάζοντες 
πρόκριτοι στη Θεσσαλία από την Αβδέλλα, τη Σμίξη και τη Σαμαρίνα με εγγραφη 
δήλωση τους τόνισαν πως ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, μιλούν την 
ελληνική γλώσσα και στέλνουν τα παιδιά τους στο ελληνικό σχολείο. Μετά 
το 1881, το έργο του Μαργαρίτη έγινε δυσκολότερο στα χειμερινά ρουμανικά 
σχολεία καθώς ο ‘’Σύλλογος’’ έδωσε εντολή στους ελληνοδασκάλους να 
ακολουθούν τους μαθητές τους και στο Θεσσαλικό κάμπο20.

Στη Σαμαρίνα λειτουργούσε ένα καθεστώς αυτοδιοικούμενης εκπαίδευσης 
υπό την εποπτεία των κοινοτικών αρχών. Οργανώσεις όπως η ‘’Φιλεκπαιδευτική 
αδελφότητα Σαμαρίνας’’, αρχικά, η ‘’Νεολαία Σαμαρίνας’’ μετέπειτα, και άλλες 
που συστάθηκαν από απόδημους Σαμαρινιώτες της Αμερικής στήριζαν την 
εκπαίδευση.21 Κέντρο της περιοχής είχε καταστεί η πλούσια σε συγγράμματα 
βιβλιοθήκη της ιεράς Μονής της Αγίας Παρασκευής. Η προσπάθεια να 
ιδρυθεί ρουμανικό σχολείο τo 1868 στη Σαμαρίνα, η οποία διέθετε ήδη από 
το 1867 ελληνικό σχολείο με πρώτο δάσκαλο το Ζήση Χοτόπουλο, στέφθηκε 
με αποτυχία.22 Το 1879, λόγω της υπερίσχυσης των ρουμανιζόντων στη 
‘’Φιλεκπαιδευτική αδελφότητα’’, ιδρύθηκε ρουμανικό σχολείο από τον Ιωάννη 
Χονδρόσωμο. Το γεγονός αυτό θορύβησε το ‘’Σύλλογο’’ ο οποίος προχώρησε στην 
ίδρυση σχολείων αρρένων και θηλέων στα βλαχοχώρια, στην αναδιοργάνωση 
των ήδη υπαρχόντων και στην αποστολή δασκάλων και σχολικού υλικού.23 Το 
1882 λειτουργούσε και νηπιαγωγείο στο χωριό. Οι ρουμανίζοντες δρούσαν 
και με την ανοχή του Μητροπολίτη Γρεβενών, Γενναδίου (1864 -1874), αλλά 
και του διαδόχου του Κυρίλλου (1874 - 1888) οι οποίοι δεν αντιδρούσαν στις 
προκλήσεις, θέλοντας να είναι αρεστοί στις οθωμανικές αρχές.24

Το 1881 ο Τέγου ίδρυσε ρουμανικό σχολείο και στα Γρεβενά με 15 
μαθητές.25 Στην Κρανιά λειτουργούσε παρθεναγωγείο και ελληνικό σχολείο από 
το 1860 με δάσκαλο το Κωνσταντίνο Σακελλαρίου. Το ρουμανικό λειτούργησε 
το 1884 με την παρέμβαση των τουρκικών αρχών. Αν και υπερτερούσε σε υλικές 
20  Νικολαΐδου 1995, 126 – 132. Ο Δωρόθεος Σχολάριος, Μητροπολίτης Σωζοαγαθουπόλεως (1852 

– 1858) και Δημητριάδος (1858 – 1870), το 1875 ίδρυσε αλληλοδιδακτικά σχολεία στα Τρίκαλα, 
δεδομένου πως πολλοί Βλάχοι παραχείμαζαν εκεί. Ακόμη, ενίσχυσε οικονομικά τη Δωρόθεο 
Σχολή ώστε να μορφωθούν οι ιερείς που θα στελέχωναν τις εκκλησίες των βλαχόφωνων 
περιοχών και να αντιμετωπίσουν επιτυχώς το ρουμανισμό. Βλ. Νημάς 1995, 131, 137.

21  Κολτσίδας 1998, 29 – 43.
22  Νικολαΐδου 1995, 79 και Γούση 2005, 68.
23  Νικολαΐδου 1995,101 – 104.
24  Γούση 2005, 59, 63.
25  Τα Γρεβενά στα τέλη του 19ου αιώνα ήταν πληθυσμιακά μικρότερα από τη Σαμαρίνα. Μετά το 

1881 εκεί παραχείμαζαν ρουμανίζοντες από το Περιβόλι ώστε να βρίσκονται σε άμεση επαφή με 
τις οθωμανικές αρχές. Η πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια για ίδρυση σχολείου έγινε το 1868. 
Tο 1888 το σχολείο έκλεισε και επαναλειτούργησε το 1889 με 20 μαθητές. Το 1891 ο αριθμός 
των μαθητών αυξήθηκε στους 90, εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν νήπια. Για το 1899 ο 
αριθμός μειώθηκε στους 50 – 60 και το 1902 στους 30. Βλ. Γούση 2005, 113 – 114, Σαράντης 
1977, 117 – 118 και Αδάμου 1993, 39- 40.
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παροχές, σχεδόν υπολειτουργούσε, τη στιγμή που το ελληνικό στέγαζε πάνω 
από 50 μαθητές.26

Εκθέσεις από το προξενείο Ελασσόνας ανέφεραν πως οι Βλάχοι χειρίζονταν 
με αποτελεσματικότητα την κατάσταση, πλην της Αβδέλλας. Αντίθετα, το 
προξενείο Ιωαννίνων έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου που εκτιμούσε πως, 
σε συνδυασμό με την ελλειπή στελέχωση των ελληνικών σχολείων και την 
επανεμφάνιση του Κρητικού ζητήματος, η Πύλη υποστήριζε την τρομοκρατία 
που ασκούσαν οι ρουμανίζοντες.27

Μετά το 1890 οι ρουμανίζοντες δρούσαν με την ανοχή των οθωμανικών 
αρχών αλλά και με την υποστήριξη του αυστριακού προξένου του Μοναστηρίου. 
Ενισχυμένοι, κατηγορούσαν ελληνοδασκάλους για συμμετοχή σε επαναστατικές 
ενέργειες. Η κατάσταση έγινε δυσκολότερη μετά την απόφαση του προξενείου 
Ελασσόνας το 1891 να περικόψει τις επιδοτήσεις των ελληνοδασκάλων της 
περιοχής.28 Το 1889, ο ελληνοδάσκαλος της Κρανιάς Δημητρίος Ζούκης συνάντησε 
δυσκολίες στη λειτουργία του ελληνικού σχολείου και το 1890 συνελήφθη μαζί με 
άλλους συναδέλφους του. Τελικά, αποφυλακίστηκαν στις αρχές του επομένου έτους. 
Την περίοδο 1891 – 99 τα σχολεία σε Αβδέλλα και Περιβόλι δεν λειτούργησαν καθώς 
οι ρουμανίζοντες δεν επέτρεπαν το άνοιγμα τους. Οι οικογένειες ελληνοφρόνων 
αναγκάζονταν να στέλνουν τα παιδιά τους στα ρουμανικά σχολεία. Οι όποιες 
προσπάθειες για τοποθέτηση ελληνοδασκάλου αντιμετωπίζονταν με επεισόδια και 
οι δάσκαλοι εγκατέλειπαν τη θέση τους. Το 1892 στη Σαμαρίνα οι ρουμανίζοντες 
επιχείρησαν να καταλάβουν το ελληνικό σχολείο ανεπιτυχώς.29

Έκθεση του επιθεωρητή των ελληνικών προξενικών αρχών για το 1893 
διαπιστώνει επιτυχίες της ρουμανίζουσας πλευράς σχετικά με την ίδρυση 
σχολείων. Η αλλαγή του Διοικητή Σερβίων, Αχμέτ Αλή Πασά Βρυώνη, οπαδού 
του Αλβανικού συνδέσμου και υποστηρικτή των ρουμανιζόντων, σηματοδοτεί 
τη μεταστροφή του κλίματος. Στα ρουμανικά σχολεία διδάσκονταν 4 γλώσσες με 
σύγχρονες για την εποχή διαλογικές μεθόδους (ελληνική, ρουμανική, γαλλική 
και τουρκική). Τα γαλλικά ήταν μια οικεία γλώσσα για τους μαθητές λόγω της 
γλωσσικής συγγένειας με τη βλαχική διάλεκτο ενώ τα τουρκικά ήταν η γλώσσα 
της διοίκησης. Διδάσκονταν, επίσης, εγκυκλοπαιδικά μαθήματα, θρησκευτική 
κατήχηση και ρουμανική ιστορία. Συνήθης τακτική των ρουμανιζόντων για 
την διευκόλυνση του εκπαιδευτικού τους έργου αποτελούσε η δωροδοκία των 
οθωμανών αξιωματούχων. Τέλος, γίνεται αναφορά στην φιλαργυρία κάποιων 
26  Μούσιος, 1999, 54 – 60. Η επιτυχία του ελληνικού σχολείου οφειλόταν στην οικοδόμηση νέου 

κτιρίου το 1882 και στην ανάπτυξη του κύκλου των μαθημάτων του. Βλ. Κολτσίδας 1994, 356.
27  Νικολαΐδου 1995, 218 – 220.
28  Σε έγγραφη διαμαρτυρία του πρός τον πρόξενο Ελασσόνας (2 Οκτωβρίου 1899), ο ενας εκ 

των δασκάλων των σχολείων της Σαμαρίνας και φοιτητής ιατρικής Δημήτριος Αδαμαντίδης 
ζητά να του καταβληθεί ο μισθός για τη θερινή περίοδο. Αφού τονίζει πως υπηρέτησε μια θέση 
επίπονη και επικίνδυνη, υπενθυμίζει πως τα χρήματα είναι απαραίτητα για την συνέχιση των 
σπουδών του. Το 1908 το προξενείο χαρακτηρίζει το ίδιο πρόσωπο ύποπτο για συνεργασία με 
τους ρουμανίζοντες. Βλ. Παπαδημητρίου 2014.

29  Νικολαΐδου 1995, 204 – 206, 225, 267 – 270, 303, 308 – 309.
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Ελλήνων ιερέων αλλά και στο ακατάλληλο προσωπικό των ελληνικών σχολείων 
το οποίο είχε άγνοια καθηκόντων στο μεγαλύτερο μέρος του.

Αυτό που προτείνεται είναι η ίδρυση ελληνικών σχολείων στις περιοχές 
όπου υπάρχουν ρουμανικά, η προσεκτική επιλογή δασκάλων, η χορήγηση 
υποτροφιών και η διδασκαλία ξένων γλωσσών. Για την τουρκική κρίνεται 
απαραίτητο ο καθηγητής να είναι οθωμανός αξιωματούχος. Ακόμη, προτείνεται να 
προβαίνει και η ελληνική πλευρά στη δωροδοκία των οθωμανικών αρχών. Επίσης, 
υποδεικνύεται η σύσταση συλλόγων στη Θεσσαλία, οι οποίοι θα προσεταιρίζονται 
τους εκεί παραχειμάζοντες. Ως αποτελεσματικό μέτρο κρίνεται και η εισαγωγή 
νέων εκπαιδευτικών μεθόδων στα σχολεία, ειδικά στο μάθημα της ιστορίας, 
προκειμένου να τονιστεί η ελληνικότητα των Βλάχων ανά τους αιώνες. Τέλος, 
εκτός από την πολιτική εξόντωση του Αποστόλου Μαργαρίτη, επισημαίνεται και 
η ανάγκη ίδρυσης ελληνικών προξενείων σε Γρεβενά και Σέρβια.30

 Από το 1894 το κλίμα ανατρέπεται υπέρ των Ελλήνων λόγω της ρήξης 
του Μαργαρίτη με το ρουμάνο πρόξενο του Μοναστηρίου Constantinescu και 
της κριτικής που δεχόταν ο πρώτος από αντιπολιτευτική μερίδα της Ρουμανίας.31 
Ο αριθμός των ρουμανικών σχολείων και των μαθητών που φοιτούσαν σε αυτά 
μειωνόταν. Τα μεγάλα χρηματικά ποσά που δόθηκαν στο Μαργαρίτη ο ίδιος τα 
διέθεσε για την δημιουργία ενός κύκλου ‘’επί πληρωμή φίλων’’ στην οθωμανική 
διοίκηση. Αυτός, άλλωστε ήταν και ο λόγος που οι ρουμανικές κυβερνήσεις 
δεν τον απομάκρυναν από τη θέση του επιθεωρητή.32 Τα επεισόδια ωστόσο 
συνεχίζονταν. Στη Σαμαρίνα οι ρουμανίζοντες κατέλαβαν δύο σχολικά κτίρια 
με αποτέλεσμα οι 400 μαθητές του ελληνικού σχολείου να κάνουν μάθημα 
στην εκκλησία. Παρά την ήττα του 1897 και τη μείωση του ελληνικού κρατικού 
προϋπολογισμού κατά ¼ στην εκπαίδευση, η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική 
σημείωνε ανοδική πορεία. Ο Μαργαρίτης προσπαθούσε ανεπιτυχώς να πείσει 
πολλούς ελληνοδασκάλους να διδάξουν στα ρουμανικά σχολεία έναντι αδράς 
αμοιβής.33 Με ενέργειες του Μητροπολίτη Γρεβενών Δωρόθεου (1896 - 1901), 
30  (Α.Μ.Μ.Α.): ΑΥΕ 1893, υπ’αρ.26, Απόσπασμα εκθέσεως του επιθεωρητού των Προξενικών 

αρχών περί της επιθεωρήσεως του Προξενείου Ελλασόνας (31 – 3- 1893). 
31  Με ενέργειες του προξένου και αντιπολιτευτικής μερίδας της Ρουμανίας αποφασίστηκε 

η αντικατάσταση των σχολείων του Μαργαρίτη από σχολεία εφορειών. Τη διεύθυνση της 
ρουμανικής κίνησης ανέλαβε από το 1894 ο Constantinescu. Τα δύο είδη σχολείων συνυπήρχαν 
για τα επόμενα χρόνια. Ο Μαργαρίτης συνέχισε να δραστηριοποιείται με την υποστήριξη της 
Πύλης και, κυρίως, του βαλή του Μοναστηρίου Χαλίλ Ριφαάτ πασά, που θεωρούσε τον πρώτο 
ως αντίβαρο στον ελληνισμό της περιοχής. Αν και μετά την άνοδο τη κυβέρνησης Sturdza το 
1895 ο Μαργαρίτης κατάφερε να πετύχει την απομάκρυνση του Constantinescu, τα εφορειακά 
σχολεία συνέχισαν να κερδίζουν σταδιακά έδαφος έναντι των δικών του. Βλ. Νικολαΐδου 1995, 
337 – 341 και Βακαλόπουλος, 1999, 88-89.

32  Σταματιάδου 2011, 36.
33  Μούσιος 1999, 60 – 62. Μετά τη μείωση του ποσού επιχορήγησης των ελληνικών εκπαιδευτηρίων 

οι κάτοικοι στο Μαλακάσι Τρικάλων σκέπτονταν να απευθυνθούν στο Μαργαρίτη προκειμένου 
να λειτουργήσει το Παρθεναγωγείο του χωριού, το οποίο ήταν κλειστό από το 1894. Με τη 
συνδρομή, ωστόσο, των ελληνοφρόνων του χωριού, το Παρθεναγωγείο επαναλειτούργησε το 
1896. Βλ. Νημάς, 1995 170 – 171.
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το 1899 διορίστηκαν ως ελληνοδάσκαλοι σε Αβδέλλα και Περιβόλι, οι Ιωάννης 
Πολιαραίος και Ζήσης Σακελλαρίου αντίστοιχα.34

Η αντικατάσταση του Μαργαρίτη το 1898 από δύο επιθεωρητές,35 στα 
πλαίσια της ελληνορουμανικής προσέγγισης, και η απόφαση της Πύλης την 
επόμενη χρονιά να απαγορεύσει το διορισμό δασκάλων από το ρουμανικό 
υπουργείο Παιδείας, φανέρωναν πως τα ρουμανικά σχολεία στη Μακεδονία 
αντιμετώπιζαν προβλήματα.36 Οι ελληνόφρονες κινήθηκαν εγκαίρως και 
κατέλαβαν τα σχολεία της Σαμαρίνας ενώ οι ρουμανίζοντες, των οποίων οι 
μαθητές ήταν αρκετά λιγότεροι, προσπάθησαν να καταλάβουν το σχολείο στον 
Προφήτη Ηλία προκειμένου να λειτουργήσει ως Παρθεναγωγείο. 

Στις αρχές του αιώνα 523 ελληνόφρονες Σαμαρινιώτες φοιτούσαν 
στα σχολεία του χωριού. Στα ελληνικά σχολεία και στο παρθεναγωγείο της 
Αβδέλλας φοιτούσαν 170 μαθητές και μαθήτριες έναντι των 51 ρουμανιζόντων, 
αν και στο άνοιγμα του ελληνικού σχολείου σημειώθηκαν αντιδράσεις. Ανάλογη 
ήταν και η κατάσταση στο Περιβόλι. Η ελληνική αστική σχολή της Κρανιάς 
φιλοξενούσε 87 μαθητές και της Σμίξης 50. Στην τελευταία, η προσπάθεια για 
διορισμό ρουμανοδασκάλου, στέφθηκε με αποτυχία. Την αποτυχία του όλου 
εγχειρήματος αναγνωρίζει και ο ρουμάνος υπουργός Δημόσιας εκπαίδευσης 
Spiru Haret37 που αναφέρθηκε σε κακοδιαχείριση των οικονομικών στα σχολεία 
της Μακεδονίας. Το 1902 ο Ιωάννης Χονδρόσωμος ανέλαβε τις εκπαιδευτικές 
αρμοδιότητες της περιοχής. Αυτό που χαρακτηρίζει την εποχή αυτή κυρίως είναι 
η αναστολή πολλών ρουμανικών σχολείων παρά τις ρουμανικές στατιστικές που 
έδιναν μία πλασματική εικόνα της κατάστασης.38

Η εξέγερση του Ίλιντεν και η εμφάνιση ενόπλων σωμάτων στη Μακεδονία 
σε συνδυασμό με τις πιέσεις που ασκούνταν στη ρουμανική κυβέρνηση 
από απόδημους ρουμανίζοντες εγκατεστημένους στο Βουκουρέστι, είχε ως 
αποτέλεσμα την επανεμφάνιση του εκπαιδευτικού και εκκλησιαστικού ζητήματος 
στη Μακεδονία και τη συνεργασία ρουμανιζόντων με βούλγαρους κομιτατζήδες.39 
Για το 1903 ο ρουμανικός προϋπολογισμός προέβλεπε 935.000 λέι για την ίδρυση 
σχολείων. Την αποδυνάμωση της ρουμανικής εκπαιδευτικής κίνησης, ωστόσο, 
34  Το 1894 η Σαμαρίνα ασχολείτο με το θέμα των ψευδών επιστολών, οι οποίες έπεσαν στα χέρια 

των τουρκικών αρχών και ενοχοποιούσαν ελληνοδασκάλους για επαναστατική δράση. Οι 
επιστολές αποτελούσαν τέχνασμα των ρουμανιζόντων ώστε να φέρουν την ελληνική πλευρά 
σε δύσκολη θέση. Βλ. Νικολαΐδου 1995, 327 – 329.

35  Με την ίδρυση των εφορειακών σχολείων το ρουμανικό κράτος διαφοροποιείτο από το 
Μαργαρίτη. Εχθρική στάση απέναντι του τηρούσε και ο νέος βαλής του Μοναστηρίου Αβδούλ 
Κερίμ πασάς, ο οποίος απορούσε πως ο Σουλτάνος υποστήριζε έναν άνθρωπο με τέτοιο 
χαρακτήρα. Το 1898 η ρουμανική κυβέρνηση αφαίρεσε κάθε εκπαιδευτική αρμοδιότητα από 
συνεργάτες του Μαργαρίτη και προέβη σε ριζική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Δύο ρουμάνοι 
επιθεωρητές θα επιθεωρούσαν τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο τα ρουμανικά σχολεία. Βλ. 
Βακαλόπουλος, 1999, 171 – 172.

36  Κολτσίδας 1994, 382 – 386.
37  Τρίτος 2004, 227 – 243.
38  Κολτσίδας 1994, 347 – 348, 382 – 386 και Γούση 2005, 79, 88-89, 94, 100.
39  Σταματιάδου 2011, 68-71.
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δεν μπόρεσε να σταματήσει ούτε ο σουλτανικός ιραδές που εξέδωσε ο Αβδούλ 
Χαμίτ το 1905 και αναγνώριζε de facto τους Βλάχους ως ξεχωριστη θρησκευτική 
κοινότητα.40 Την ίδια χρονιά σημειώθηκαν ταραχές κατά της κεντρικής σχολής 
της Σαμαρίνας, στην οποία φοιτούσαν 175 μαθητές και δίδασκαν 7 δάσκαλοι, 
με αποτέλεσμα οι ελληνόφρονες να μηνύσουν τους ρουμανίζοντες στον 
αντιεισαγγελέα της περιοχής.41 Στα ρουμανικά σχολεία του χωριού καταγράφονται 
μόλις 4 μαθητές.42 Οι ρουμανίζοντες απέδιδαν την αποτυχία τους στην εκπαίδευση 
στην τρομοκρατία που ασκούσαν τα ελληνικά σώματα στους Βλάχους.43 Σε 
διαβήματα πρός την ελληνική Κυβέρνηση ο Ρουμάνος πρέσβης στην Αθήνα I. 
Papiniu ζητούσε την χαλινάγωγηση των ελληνικών ενόπλων σωμάτων. Αυτός, 
άλλωστε, ήταν ενας από τους λόγους του ανθελληνικού κινήματος στη Ρουμανία 
το 1906 και της εκ νέου διακοπής των ελληνορουμανικών σχέσεων έως το 1911.44 
Πολλοί ρουμανοδάσκαλοι, όπως οι δάσκαλοι Αβδέλλας και Περιβολίου Στέργιος 
Περδίκας και Στέργιος Καραγιάννης αντίστοιχα οργάνωναν ένοπλα σώματα 
ακόμα και μετά το 1908. Μετά από αντιδράσεις, απομακρύνθηκαν από τις θέσεις 
τους την επόμενη χρονιά.45

Στις 29/4/1906 ο Ρουμάνος πρόξενος του Μοναστηρίου ζήτησε από 
το Ρουμάνο πρέσβη της Κωνσταντινούπολης να ενεργήσει προκειμένου να 
επιστρέψουν στις θέσεις τους στη Μακεδονία δάσκαλοι και ιερείς οι οποίοι 
απουσίαζαν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Ρουμανία καθώς όφειλαν 
να προστατεύσουν τους Βλάχους από τα ελληνικά αντάρτικα σώματα. 
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους κατοίκους της Σαμαρίνας και της Αβδέλλας, 
οι οποίοι ερχόμενοι στα ορεινά κινδύνευαν να μείνουν χωρίς ιερέα και δάσκαλο. 
Θεωρούσε πως έπρεπε να επαναξεταστεί το θέμα των αδειών ιερέων και 
δασκάλων διότι το κενό θα ήταν επιζήμιο για την ομαλή εξέλιξη του ρουμανισμού 
στην Μακεδονία.46

Το κίνημα των Νεοτούρκων του 1908 υποβοήθησε τους ρουμανίζοντες, 
δίνοντας τους την ευκαιρία να προκαλέσουν ταραχές. Το 1910, ο επιθεωρητής 
των ρουμανικών σχολείων Τάσκος ζήτησε από τους ρουμανοδασκάλους να 
καταλάβουν εγκαίρως την άνοιξη τα σχολεία προτού επιστρέψουν οι Έλληνες 

40  Η σύλληψη από τις οθωμανικές αρχές δύο ρουμάνων σχολικών επιθεωρητών στα Ιωάννινα με 
την κατηγορία προπαγανδιστικής δράσης έναντι του ελληνικού στοιχείου και η απόφαση των 
να απελαθούν προκάλεσε τις αντιδράσεις της Τρπλής Συμμαχίας (Αυστροουγγαρία, Γερμανία και 
Ιταλία) με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η έκδοση του ιραδέ. Βλ. Σφέτας ( 2001-2002), 23 – 48. 

41  Κολτσίδας 1994, 348.
42  Έγιναν προσπάθειες ώστε να προσχωρήσουν τα βλαχοχώρια στην Εξαρχία. Με έγγραφη δήλωση 

τους στις 10 Ιουνίου 1904 οι κάτοικοι της Σαμαρίνας δήλωσαν προσδεμένοι στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο. Μετά από απογραφή του προξενείου Ελασσόνας παρατηρείται η υπεροχή της 
ελληνικής πλευράς έναντι της ρουμανίζουσας. Βλ. Αδάμου 1993, 75 – 76, 82, 125 – 129 και 
Αλεξανδρίδου 2009,178 – 179, 186 – 187, 201 – 203.

43  Berciu – Drăgichescu - Petre 2004,203 – 205.
44  Tudorancea 2004, 214-220. 
45  Κολτσίδας 1994, 241
46  Berciu – Drăgichescu - Petre 2004, 209- 210
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από τα χειμαδιά τους.47 Το Σεπτέμβριο του 1910 ρουμανίζοντες με επικεφαλής τον 
Μήτρο Τσακαμά κατέλαβαν το ελληνικό σχολείο της Κρανιάς, με αποτέλεσμα 
80 ελληνόπαιδες να φοιτούν στην ύπαιθρο. Στην Κρανιά, οι ρουμανίζουσες 
οικογένειες υπολογίζονταν περίπου στις 20 έναντι των 200 ελληνικών.48 Επίσης, 
στη Σαμαρίνα 10 οικογένειες ρουμανιζόντων με την βοήθεια των τουρκικών 
αρχών απέσπασαν από τις 600 οικογένειες ελληνοφρόνων το σχολείο. Στα 
χειμερινά ρουμανικά σχολεία της Βλαχογιάννης και του Πραιτωρίου μαθητές 
και δάσκαλοι ήταν ισάριθμοι49.

Για το 1911-1912 σχολικοί επιθεωρητές των ελληνικών σχολείων της 
περιοχής ορίστηκαν οι Αντώνιος Μαρίνης και Ζωγράφος αντίστοιχα, οι 
οποίοι καταφεραν να εξασφαλίσουν εκπαιδευτικούς για τα βλαχοχώρια.50 Η 
ενσωμάτωση των Νέων Χώρων στην Ελλάδα σηματοδοτούσε την ανεμπόδιστη 
άσκηση εκπαιδευτικής πολιτική από ελληνικής πλευράς. Σε απογραφή του 
1913 φαίνεται πως οι ελληνόφρονες μαθητές ήταν υπερδιπλάσιοι από τους 
ρουμανίζοντες, ενδεικτικό της μεταστροφής του κλίματος. Η Σαμαρίνα 
μετρούσε περισσότερους από 400 μαθητές στην ελληνική αστική σχολή και στο 
Παρθεναγωγείο της ενώ οι ρουμανίζοντες, που είχαν αποσπάσει το διδακτήριο 
βιαίως από την ελληνική πλευρά μόλις 30. Ανάλογη εικόνα συναντάμε και στο 
Περιβόλι όπου το ελληνικό δημοτικό σχολείο στέγαζε πάνω από 165 μαθητές. 
Στην Αβδέλλα συναντάμε 92 μαθητές και 51 μαθήτριες στα αντίστοιχα σχολεία 
έναντι των 60 – 70 της ρουμανίζουσας πλευράς. Η Σμίξη διέθετε 75 μαθητές. 
Στην Κρανιά οι ρουμανίζοντες, αν και κατέλαβαν το ελληνικό διδακτήριο την 
άνοιξη του 1912, συντηρούσαν μόνο 55 μαθητές και μαθήτριες ενώ τα ελληνικά 
πάνω από 100. Ο θάνατος του Τσακαμά, άλλωστε, την ίδια χρονιά, σήμανε την 
αποδυναμώση του ρουμανισμού στην Κρανιά.51 

Κατά την διάρκεια του Α΄Βαλκανικού πολέμου, ο Ρουμάνος πρόξενος των 
Ιωαννίνων ζήτησε διπλωματική παρέμβαση του Titu Maiorescu, Πρωθυπουργού 
της Ρουμανίας, προκειμένου να προστατευτούν οι Βλάχοι της περιοχής από τα 
47  Τα προβλήματα που δημιουργούσαν οι ρουμανίζοντες καθιστούσαν τους ελληνοδασκάλους 

διστακτικούς στο να επανέλθουν στις θέσεις τους κατά το θερινό εκπαιδευτικό έτος 1912. Βλ. 
Αδάμου 1993, 98, 105 – 106.

48  Ο Τσακαμάς, αποκαλούμενος και ως ‘’βασιλιάς της Κρανιάς’’, είχε αναπτύξει σχέσεις με 
τους οθωμανούς αξιωματούχους. Ήθελε να καταστήσει την Κρανιά κέντρο της περιοχής, 
προσπαθώντας να αποσπάσει διοικητες αρμοδιότητες από τα Γρεβενά προς όφελος της 
γενέτειρας του. Την άνοιξη του 1912 ξυλοκόπησε πρόκριτους και φοροεπίτροπους των Γρεβενών 
αλλά και το διευθυντή της ελληνικής σχολής Γεώργιο Βλαχιώτη. Δολοφονήθηκε το καλοκαίρι 
του ίδιου έτους σε ενέδρα που του στήθηκε ενώ κατευθυνόταν προς τα Γρεβενά. Βλ. Μούσιος 
1999, 57 – 58, 66 – 72.

49  Κολτσίδας 1994, 390.
50  Παπαδημητρίου, 2004. 
51  Εκθεση του 1913 μας πληροφορεί πως στο Μπάλντινο υπήρχε σχολείο με 20 μαθητές, υπό τον 

Ν. Χανιώτη, που διορίστηκε το 1911 σε ηλικία 16 ετών και η παρουσία του οποίου ματαίωσε 
την ίδρυση ρουμανικού σχολείου στο χωριά. Για τα υπόλοιπα χωριά, αναφέρεται πως άτομα που 
προπολεμικά δήλωναν ρουμανίζοντες τώρα έχουν αλλάξει στρατόπεδο. Βλ. ΙΑΜ, φάκ. 57. ‘’α) 
Συνοικισμοί ελληνικοί έχοντες ελληνικά σχολεία και διδασκάλους’’
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ελληνικά στρατεύματα τα οποία προέβαιναν σε αντίποινα σε περιοχές όπου 
αποχωρούσε ο οθωμανικός στρατος, καταστρέφοντας βιβλία ρουμανικών σχολείων 
και ό,τι εκπαιδευτικό υλικό είχε σταλεί από το Βουκουρέστι και δολοφονώντας 
Βλάχους, όπως τον διευθυντή του ρουμανικού σχολείου της Κρανιάς. Τέλος, 
χαρακτήριζε την στάση του κλήρου ως αντιτουρκική και αντιρουμανική.52

Με τις συμφωνίες Maiorescu – Βενιζέλου το 1913, αναγνωρίστηκε η 
λειτουργία και αυτονομία ρουμανικών σχολείων και εκκλησιών στις Νέες 
Χώρες. Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί και το τέλος των κοινοτικών σχολείων 
στη Μακεδονία .

Συμπερασματικά, παρατηρούμε πως η ρουμανική εκπαιδευτική κίνηση στη 
Μακεδονία αποτελούσε συνάρτηση των διακυμάνσεων των ελληνορουμανικών 
σχέσεων και των διεθνών εξελίξεων. Προ του 1878 ο ρουμανισμός δεν 
σημείωσε ιδιαίτερες επιτυχίες στην περιοχή. Με την ανακήρυξη της ρουμανικής 
ανεξαρτησίας η προσπάθεια επιχορηγείτο πλέον από το επίσημο κράτος και 
έφτασε στο αποκορύφωμα της την δεκαετία του 1890 με την διακοπή των διμερών 
ελληνορουμανικών σχέσεων (1892 – 1896). Η προσέγγιση που σημειώθηκε το 
1900 είχε ως αποτέλεσμα τη χαλάρωση του προγράμματος από το Βουκουρέστι. 
Ωστόσο η εξέγερση του Ίλιντεν (1903) και οι ένοπλες συρράξεις στη Μακεδονία 
(1904 – 1908) απετέλεσαν τις κυριότερες αιτίες επανενεργοποίησης του 
ρουμανικού εκπαιδευτικού μηχανισμού.

Η ρουμανική προσπάθεια απέδωσε πενιχρά αποτελέσματα. Οι όποιες 
επιτυχίες οφείλονταν στις υλικές απολαβές που παρείχαν τα ρουμανικά σχολεία, 
στη στήριξη των οθωμανικών αρχών, στα προβλήματα που αντιμετώζαν 
τα ελληνικά σχολεία και στο γεγονός πως πολλοί φορείς του ρουμανισμού 
κατάγονταν από την περιοχή των Γρεβενών. Ο διευθυντής της ρουμανικής 
σχολής Ιωαννίνων Dumitru Lăzărescu Lecanta αναφέρει πως ‘’ο Βλάχος 
στέλνει τα παιδιά του στα ρουμανικά σχολεία μόνο για να αποσπάσει δώρα’’.53 
Ο ρουμανισμός κατάφερε σε κάποιο βαθμό να διεισδύσει σε ποιμενικoύς 
πληθυσμoύς ενώ ελάχιστες ήταν οι επιτυχίες του σε αστικούς πληθυσμούς. Όσο 
οι Βλάχοι βρίσκονταν υπό την προστασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το 
ελληνικό κράτος δεν έδειχνε ιδιαίτερη ανησυχία για το ζήτημα.54

 Η γλώσσα που επελέγη για τα μαθήματα σε αυτά τα σχολεία ήταν η 
ρουμανική και όχι η διάλεκτος που μιλούσαν οι Βλάχοι του ελλαδικού χώρου. 
Αυτό αποτέλεσε αποτρεπτικό παράγοντα για τους Βλάχους ώστε να στείλουν 
τα παιδιά τους σε αυτά τα σχολεία, δεδομένου πως τα μαθήματα θα γίνονταν 
σε μια γλώσσα άγνωστη προς τους ίδιους. Παρά τη γλωσσική συγγένεια, οι δύο 
διάλεκτοι δεν ταυτίζονταν και δεν μπορούσε η μία γλώσσα να γίνει απόλυτα 
κατανοητή από τους ομιλούντες της άλλης. Αυτό διαπιστώνουν και οι A. D. 

52  Berciu – Drăgichescu - Petre 2004, 248 – 250, 254- 256. 
53  Τρίτος 2004, 237 – 238 .
54  Σφέτας ( 2001-2002), 23 – 48.
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Χenopol και ο N. Iorga χωρίς, ωστόσο, να παύουν να θεωρούν τους Βλάχους 
γνήσιο κομμάτι της ‘’ρουμανικής ψυχής’’.55

Παιδεία και εθνική ιδεολογία ήταν άμεσα συνυφασμένες κατά τον 19ο 
αιώνα. Η προσπάθεια για αναγνώριση μειονότητας ήταν έξωθεν υποκινούμενη. 
Η ανταπόκριση στο εσωτερικό της ελληνοβλαχικής κοινότητας προήλθε 
από άτομα που είδαν το ζήτημα σαν ευκαιρία προσωπικής ανέλιξης χωρίς να 
εμπνέονται από τα ρουμανικά εθνικά ιδεώδη. Το παραπάνω πιστοποιεί και 
το γεγονός πως Έλληνες ρουμανοδάσκαλοι εάν δεν λάμβαναν εγκαίρως το 
μισθό του μεταπηδούσαν εύκολα στο απέναντι στρατόπεδο.56 Σύμφωνα με 
τον αγιοταφίτη αρχιμανδρίτη Γεώργιο Δροσίνα, ο Μαργαρίτης ήταν πρόθυμος 
να εγκαταλείψει το ρουμανισμό και να διδάξει ως ελληνοδάσκαλος στη 
Θεσσαλία, υπό τον όρο να του χορηγεί το ελληνικό κράτος χρηματική αμοιβή 
εφ’ όρου ζωής. Το παραπάνω αίτημα, που διατυπώθηκε σε περίοδο ύφεσης του 
Μακεδονορουμανικόυ Κομιτάτου και αφού είχαν αποκαλυφθεί οικονομικές 
καταχρήσεις του Αβερκίου, δεν έτυχε ανταπόκρίσης από ελληνικής πλευράς.57

Βασικές προϋποθέσεις που ορίζουν και διαμορφώνουν μια μειονότητα είναι 
η γλώσσα, η θρησκεία, η ιδέα του ‘’ανήκειν’’ σε κάποιο άλλο εθνικό σύνολο, η 
διαφορετική πολιτιστική και ιστορική παράδοση και ο υποκειμενικός παράγοντας. 
Λειτουργούν ως αλληλένδετοι παράγοντες ολοκλήρωσης στη διαμόρφωση 
της διαφορετικότητας, χωρίς όμως κάποιος από αυτούς να μπορεί να αναχθεί 
σε απόλυτο κριτήριο. Οι Ρουμάνοι θεώρησαν τη γλωσσική διαφοροποίηση 
ως μόνη προϋπόθεση για την αναγνώριση εθνικής μειονότητας, χωρίς 
παράλληλα να υπολογίσουν τον υποκειμενικό παράγοντα, που ήταν η εθνική 
συνείδηση, παραβλέποντας το γεγονός πως οι Βλάχοι ήταν δίγλωσσοι και πως 
χρηματοδοτούσαν την ίδρυση ελληνικών και όχι κουτσοβλαχικών ή ρουμανικών 
σχολείων.58 Χαρακτηριστικό είναι πως οι Ρουμάνοι εξέφραζαν τη δυσφορία τους 
με Βλάχους εκ Μακεδονίας που διέμεναν στη Ρουμανία αλλά έστελναν εμβάσματα 
στις γενέτειρες τους με σκοπό την ίδρυση ελληνικών σχολείων.59

ΠΗΓΕΣ
ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

Δημοσιευμένο αρχειακό υλικό
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55  Κολτσίδας 1994, 180 – 182 και Petrescu 2014, 73 – 76. 
56  Μούσιος 1999, 60 – 61.
57  Νικολαΐδου 1995, 93 – 94.
58  Παπούλια 2006, 427 – 430, 438 – 440.
59  Petrescu 2014, 242, 339.
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Βουκουρέστι – Θεσσαλονίκη – Κάιρο – Αθήνα – 
Κύπρος – Λουντ: 

Αντώνης Μυστακίδης Μεσεβρινός, ένας 
πολύπλαγκτος Βαλκάνιος

Θεοδόσης Πυλαρινός1

Ο Αντώνης Μυστακίδης (1908-1989),2 γνωστός ψευδωνύμως ως 
Μεσεβρινός από τον τόπο καταγωγής των γονέων του, τη Μεσημβρία του Εύξεινου 
Πόντου, αποτελεί μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις Ελλήνων της διασποράς, που 
υπηρέτησε και μετέδωσε τα ελληνικά γράμματα σε ετερόκλητους τόπους της γης. 
Γεννήθηκε στον Αλμυρό, εγκαταστάθηκε οικογενειακά στο Βουκουρέστι, όπου 
ανδρώθηκε, σπούδασε και πρωτοδίδαξε. Εθελοντής στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, 
θα επιστρέψει στην Ελλάδα και θα ζήσει στη Θεσσαλονίκη τα κατοχικά χρόνια. 
Στο διάστημα 1953-1956 διδάσκει στην Αμπέτειο Σχολή στο Κάιρο. Εκεί γνωρίζει 
Κύπριους πνευματικούς ανθρώπους (Νίκο Νικολαΐδη, Ευγενία Παλαιολόγου, 
Χρήστο Πετρώνδα, Μαρία Ρουσσιά). Η θητεία αυτή συμπίπτει με τον αγώνα της 
ΕΟΚΑ, γεγονός που τον συνέδεσε με την αγωνία του κυπριακού ελληνισμού 
(έκτοτε ορμάται το ενδιαφέρον του για την Κύπρο). Με προτροπή τού μέντορά 
του Δημοσθένη Δανιηλίδη εγκαθίσταται στη Σουηδία (1957), όπου στεριώνει, 
διδάσκοντας από την προβλεπόμενη θέση του λέκτορα τη νέα ελληνική γλώσσα 
στα Πανεπιστήμια της Λουντ και της Κοπεγχάγης.3
1* Θεοδόσης Πυλαρινός, ομότιμος καθηγητής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Ιονίου Πανεπιστημίου. 

Τελευταίο βιβλίο: Ιάκωβος Πολυλάς, Τα κριτικά κείμενα (επιμέλεια), Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, 
Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 2015. Email: theopyl@yahoo.gr

2 Nεκρολογίες του Μυστακίδη βλ. Παύλου 1995, 128 κ.ε.
3 Σε βραχύ βιογραφικό του γράφει: «Η καταγωγή μου απο την αρχαία αποικία Μεσημβρία της 

Ανατολικής Ρομιλίας. Σπούδασα κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου 
και στην Αθήνα. Πρωτοδιορίστηκα διευθυντής του ελληνικού δημοτικού σχολείου της 
Κοινότητας του Σουλινά (Ρουμανία), το 1937. Δίδαξα στο Ελλ. γυμνάσιο του Βουκουρεστίου 
και το 1940 κατέβηκα εθελοντής στην Ελλάδα. Το 1953 διορίστηκα καθηγητής στην Αμπέτειο 
Σχολή του Κάιρου, όπου για τρία χρόνια δίδαξα Νέα Ελληνικά και έκδοσα τη ‘Λογοτεχνική 
Βιβλιοθήκη για τους Νέους’ με έξοδα της Σχολής». (Διατηρήσαμε την ορθογραφία, στίξη και 
το τονικό σύστημα των πρωτοτύπων). Σε παράκληση του λογοτέχνη δημοσιογράφου Χρήστου 
Κατσιγιάννη (επιστολή 14.10.1974), να παρουσιάσει το έργο του Μεσεβρινού στη Χριστιανική, 
γράφει από το Μάλμö ο Μυστακίδης (23.10.1974) αναλυτικό γράμμα με βιογραφικά στοιχεία, 
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Ο Μυστακίδης πρωτοεμφανίζεται στα γράμματα στο Βουκουρέστι, 
μαθητής ακόμη (1.1.1926), με το διήγημα «Crăciun la moară» («Χριστούγεννα 
στο μύλο»), στο πολυγραφημένο μαθητικό έντυπο Luceafărul (Αυγερινός). 
Στο ίδιο θα καταχωριστούν στους τρεις επόμενους μήνες, τρία ποιήματά του.4 
Πολύτροπος και πληθωρικός, θα ασχοληθεί με την ποίηση, την πεζογραφία, τη 
μελέτη και την αρθρογραφία σε ρουμανικές εφημερίδες και περιοδικά. Το 1927 
δημοσιεύτηκε η πρώτη μετάφρασή του στη ρουμανική, το διήγημα του Δημητρίου 
Βικέλα «Ο λυσσασμένος», στη νεοεκδοθείσα Revista Literară a Liceului Sf. 
Sava, όπου δημοσιεύτηκαν δύο ακόμη εργασίες του.5 Στο περιοδικό Εcranul, 
Revista Cinematoga�că (Οθόνη), που εξέδωσε το 1928 μαζί με δύο συμμαθητές 
του, τελειόφοιτος του γυμνασίου, στο Βουκουρέστι πάντοτε, δημοσίευσε έξι 
πρωτότυπα άρθρα για τον κινηματογράφο – ένα από αυτά φέρει το πρώτο του 
ψευδώνυμο, Antonio Minnoro·6 επίσης, ένα χρονογράφημα και δύο μεταφράσεις 
από την ελληνική. Στο διάστημα από τον Αύγουστο του 1928, απόφοιτος πλέον, 
έως τον Αύγουστο του 1931, φοιτητής ήδη, συνεργάστηκε στις εφημερίδες 
Οrientul, Ultima, Excelsior και Realitatea, στη Revista Liliputană και στο περιοδικό 
Licăriri,7 μεταφράζοντας στη ρουμανική διηγήματα, κυρίως, Ελλήνων λογοτεχνών. 
Οι Καρκαβίτσας, Βλαχογιάννης και Κονδυλάκης θα αποτελέσουν λογοτέχνες της 
προτίμησής του και αργότερα, στις ελληνόφωνες εκδόσεις του στην Αμπέτειο 
αλλά και στην πανεπιστημιακή διδασκαλία του. Από τον Οκτώβριο του 1931 
περιορίζει τις συνεργασίες του στα ρουμανικά έντυπα και δημοσιεύει στις 
ελληνικές εφημερίδες του Βουκουρεστίου Ελλάς, Ακρόπολις, Ίρις και Έθνος (στην 
οποία θα γράφει και με το ψευδώνυμο Χρύσανθος Βάγιας, ενώ από το 1940 θα 
αναλάβει την πνευματική σελίδα της). Τα λογοτεχνικά κείμενα, αντιστρόφως εν 
προκειμένω, θα αποδίδονται από τη ρουμανική στην ελληνική.8 

Ο Μυστακίδης αποτελεί τον παραγωγικότερο μεταφραστή της ρουμανικής 
λογοτεχνίας στην Ελλάδα από τότε ήδη, γεγονός που δεν έχει αξιολογηθεί, 
καίτοι αφορά άμεσα στη γνωριμία από το ελληνικό κοινό πολλών Ρουμάνων 
δημιουργών, καθώς και στη διάδοση ειδήσεων για την πνευματική ζωή της 

εξηγώντας συνάμα το πνεύμα που τον διέπει για την προκοπή του οικουμενικού ελληνισμού 
(βλ. Παράρτημα).

4 Παύλου 1988, 24. Την ίδια χρονιά, μαθητής ακόμη, δημοσιεύει στην Αnuarul Liceului Mihai 
Viteazul (Boυκουρέστι, 1925-1926), το ποίημα «La moartea lui Anghel Marinescu» («Στον 
θάνατο του Α. Μαρινέσκου»).

5 «Turbatul», σε δύο συνέχειες (Παύλου 1988, 24-25).
6 Τα κατά καιρούς ψευδώνυμά του είναι: «Antonio Minnoro», «Amis»= Antonis Mystakidis 

στο περιοδικό Cuvântul Capitalei, «Χρύσανθος Βάγιας» στο Έθνος του Βουκουρεστίου και 
στην Πρόοδο Αλμυρού, «Θεόφιλος» στα «Σημειώματα» του Έθνους, «Α. Μιλτιάδου» το 1946 
στην εφημερίδα Εθνική Αντίσταση, «Ο βιγλάτορας» στο περιοδικό Ελληνική Φύση (1952). Ως 
«Θαλής» αναφέρεται στο βιβλίο του Η προδομένη γλώσσα. Πρόκειται για εικαστικό ψευδώνυμο, 
αφού αναφέρεται στον σχεδιασμό του εξωφύλλου του βιβλίου αυτού.

7 Όπου δημοσίευσε τέσσερα ποιήματα, προκρίματα θεματικά μεταγενέστερων συνθεμάτων του 
στην ελληνική, και μία μετάφραση του διηγήματος του Κονδυλάκη «Ο συμμαθητής μου».

8 Εm. Bucuţa, Ι. Al. Brătescu-Voineşti, Alfred Moşoiu, Radu Boureanu, N. Milcu, G. Bacovia, 
Mihail Eminescu, Teodor Munteanu, Corrado Tumiati.



485

Ρουμανίας στην Ελλάδα. Παράλληλα, θα δημοσιεύει και ποιήματα δικά του9 
ή διηγήματα στην ελληνική και στη ρουμανική γλώσσα, όπως στην εφημερίδα 
Realitatea· ακόμη, για τη λογοτεχνική ενημέρωση των Ελλήνων της παροικίας 
εγκαινίασε στο Έθνος (17.2.1935 κ.ε.) σειρά κειμένων με τίτλο «Συνομιλίες από 
την Ελλάδα».10 Από το 1935 μεταφράζει συστηματικά Έλληνες λογοτέχνες 
στα ρουμανικά. Η αμφίδρομη αυτή μεταφραστική ενασχόληση οφείλεται στη 
μόνιμη διαβίωση και συνεργασία του στο Βουκουρέστι με πολλά ελληνόφωνα 
και ρουμανόφωνα έντυπα, καθώς και στην άρτια γνώση των δύο γλωσσών. 
Είναι πολλοί οι Έλληνες λογοτέχνες που άκμασαν στο πρώτο τέταρτο του 20ού 
αιώνα, το έργο των οποίων έγινε γνωστό στη Ρουμανία χάρη στα μεταφράσματά 
του:11 Ουράνης, Δάφνης, Μυριβήλης, Παλαμάς, Παπαντωνίου, Λαπαθιώτης, 
Καβάφης, Βενέζης, Καρβούνης, Σκίπης, Δροσίνης, Βλαχογιάννης, Φωτιάδης, 
Κόκκινος, Kαζαντζάκης, Μελάς, Αθανασιάδης, Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος κ.ά.

Σύντομα μελετήματα για τη νεοελληνική λογοτεχνία πλαισίωναν τα 
μεταφράσματα και τα άρθρα του για τους Έλληνες λογοτέχνες,12 καθώς και 
άρθρα ιστορικού ή κοινωνικού περιεχομένου για τον ελληνισμό της Ρουμανίας.13 

Ιδιαίτερη προτίμηση έδειξε ο Μυστακίδης στον Mihail Eminescu, με τον 
οποίο ασχολήθηκε τόσο κατά τη ρουμανική περίοδο της ζωής του, όσο και 
αργότερα. Κορωνίδα της ενασχόλησης αποτέλεσε το βιβλίο, Μιχαήλ Εμινέσκου, 
ο μεγαλοφυής ρουμάνος ποιητής (Θεσσαλονίκη 1942), γραμμένο με τόλμη στο 
μονοτονικό, όταν στην Αθήνα διαδραματιζόταν η ιστορία της Δίκης των τόνων.14 
Πρωτοπαρουσίασε στο Έθνος του Βουκουρεστίου (25.12.1937), μεταφρασμένο 
στα ελληνικά το ποίημα «Κι αν θα περνάν τα χρόνια...», για να ακολουθήσουν 
έως την κυκλοφορία του βιβλίου τέσσερις μεταφράσεις ποιημάτων από το 
9 Κάποια από αυτά αποτελούν προδημοσιεύσεις και περιλήφθηκαν στην πρώτη ποιητική συλλογή 

του, τα Πρώτα ελεγεία. Τα Δέφτερα ελεγεία (ποιήματα των ετών 1941-1951), που εκδόθηκαν 
στο Κάιρο το 1954, έκρινε ο Αντρέας Καραντώνης (Νέα Εστία, τχ. 666, 278), εστιάζοντας στον 
ιστορικό αντίκτυπο της συλλογής, στην πίκρα του ξεριζωμού των Ελλήνων από τη Ρουμανία.

10 Με τους Άρ. Καμπάνη, Δ. Κόκκινο, Ν. Καρβούνη, Στ. και Αιμ. Δάφνη.
11 Στα έντυπα, Αdevĕrul Literar şi Artistic, Secolul, Luceafărul, Munca Literară, Cuvântul Capitalei, 

Universul Literar, Vremea, Εvenimentul Zilei, România Literară, Curentul Literar, Covorbiri 
Literare, Journalul.,

12 Luceafărul, Ι, 11, Νοέμβριος 1935, 64-68, «Poezia neo-elenă» («Η νεοελληνική ποίηση»), ΙΙ, 2 
(Φεβρουάριος 1936), 64-68, «Nuvela neoelenă» («Το νεοελληνικό διήγημα»), ΙΙ, 5 (Μάης 1936), 
233-236, «Romanul neoelen» («To νεοελληνικό μυθιστόρημα»). Ακόμη, Αdevĕrul Literar şi 
Artistic, 29.8.1937, «Antologia noilor prozatori eleni» («Ανθολογία νεοελλήνων πεζογράφων»), 
εφημερίδα Νέα Ελλάς, 16.6.1946, «Scurtă introducere asupra mişcării spirituale din Grecia» 
(«Σύντομη εισαγωγή στην πνευματική κίνηση της Ελλάδος»), 30.6.1946, «Σημεία αναγεννήσεως, 
Cartea greacă între anii 1942-1946» («Το ελληνικό βιβλίο στα χρόνια 1942-1946»). 

13 Ίρις, 17.4.1938, «Η ελληνική κοινότης Σουλινά». – Το Ναυτικό μας, τχ. 19 (Σεπτέμβρης 1948), 
28-30, και τχ. 21 (Νοέμβριος 1948), 13-15, «Η ελληνική ιστορία του Σουλινά». Υπενθυμίζουμε 
ότι πρωτοδιορίστηκε διευθυντής του ελληνικού δημοτικού σχολείου του Σουλινά.

14 Καθηγητές του Αθήνησι Πανεπιστημίου κατάγγειλαν τον καθηγητή Ιωάννη Κακριδή, διότι 
συνέγραψε στο μονοτονικό το βιβλίο Ελληνική κλασσική παιδεία. Με τίτλο Η δίκη των τόνων 
κυκλοφόρησε το 1943 από τις εκδόσεις της Εστίας τόμος με τα Πρακτικά των συνεδριάσεων 
της Φιλοσοφικής Σχολής, τη σχηματισθείσα δικογραφία και τα σχετικά της δίκης.
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ρουμανικό πρωτότυπο15 και ένα άρθρο16 – προοιωνίσματα της μελέτης του 
1942, απόσπασμα της οποίας, μεταφρασμένο στη ρουμανική, δημοσιεύτηκε το 
1964,17 πολλά χρόνια μετά την έκδοσή της –, για να ακολουθήσει το 1987 ένα 
άρθρο για τη συνάντησή του με τον Εμινέσκου.18 Από πλευράς δημοσιεύσεων 
στην ελληνική, το 1938 δημοσίευσε δύο μελέτες: α) στο περιοδικό Βαλκανική 
Λογοτεχνία (τχ. 8-12, 215-219) με τίτλο «Μιχαήλ Εμινέσκου, ο ποιητής, ο 
απόστολος και προφήτης των Ρουμάνων», β) στη Νέα Εποχή (Κύπρου), (τχ. 115 
[Νιόβρης-Δεκέβρης 1975], 78-82), διάφορες μεταφράσεις ποιημάτων του.19 

Μία αξιοπρόσεκτη ιδιότητα του Μυστακίδη σχετίζεται με θέματα 
εικαστικά. Γνωρίζουμε, καταρχάς, σε πεδίο εφαρμογών ότι αξιοποίησε το 
ζωγραφικό ταλέντο του είτε σε δικά του βιβλία (στα ΤτΡ) είτε σε λογότυπους 
και σχέδια άλλων εντύπων.20 Άρθρα ή σημειώματά του δημοσιεύτηκαν στο 

15 Των ποιημάτων α) «Απόσβησε της Βενετίας...», Έθνος, 14.10.1939, β) «Ωδή», γ) «Η ρήγισσα του 
παραμυθιού», δ) «Σονέττο», στο περιοδικό Covorbiri Literare, τχ. 6 (1940), 583.

16 «Για τα πενηντάχρονα του Μιχ. Εμινέσκου» (Έθνος, 1.10.1939).
17 «Μihail Eminescu – genial poet romin», Viaţa romînească, XVII, τχ. 4-5 (Απρίλιος-Μάιος 1964), 367.
18 «Intîlnirea mea cu Μihail Eminescu» («Η συνάντησή μου με τον Μ. Εμινέσκου»), στην 

εφημερίδα Scînteia Tineretului, 17.1.1987. 
19 Παγκόσμια Συνεργασία, τχ. 8 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1985), 236-237. Η ενασχόληση του 

Μυστακίδη με το έργο του Εμινέσκου εκτιμήθηκε δεόντως. Για το βιβλίο του έγραψε το περιοδικό 
Dacia Rediviva τχ. 1 (1943), 16· για τις μεταφράσεις του η εφημερίδα του συλλόγου ελλήνων 
προσφύγων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Ρουμανίας Νέα Ζωή (12.6.1964). Για τη μεταφραστική 
εργασία του στο έργο του Εμινέσκου η Ρίτα Μπούμη-Παπά, Εμινέσκου Ποιήματα, Μέλισσα, 
Αθήνα 1964, 25. Επίσης, βλ. εφημερίδα Scînteia Tineretului, 10.1.1987, 5 και 17.1.1987, 12, 
Nicolae Scurtu, «Un admirator al lui Eminescu Antonis Mystakidis». Και αργότερα θα ασχοληθεί 
με τον ποιητή αυτόν, όταν θα μεταφράσει στο περιοδικό Παγκόσμια Συνεργασία, 8 (Ιούλιος-
Σεπτέμβριος 1985), 236-237, τρία ποιήματά του. Παραθέτουμε και τις ακόλουθες μαρτυρίες από 
γράμματα της αδελφής του Μυστακίδη: Στην από 20.12.1970 επιστολή γράφει: «[...] Προ ημερών 
έλαβα τηλέφωνο από την Μαρίκα Χίμου και με ρωτούσε εάν ξεύρω τα ποιήματα του Eminescu 
που τα μετάφρασες και τα δημοσίεψες. Θέλει να γράψει ένα άρθρο. Εγώ λέγω να με γράψεις 
όλα τα ποιήματα τα ρουμανικά που τα μετάφρασες και δημοσίεψες (Arghezi etc.)». Επιστολή 
από 15.6.1964: «Φέτος συμπληρώθηκαν 75 χρόνια από τον θάνατο του Eminescu, πράγμα το 
οποίο γιορτάστηκε. Μ’ αυτή την ευκαιρία ήλθαν και ξένοι στην Ρουμανία και στις εφημερίδες 
έγραψαν για ξένους που δημοσίεψαν άρθρα ή μετάφρασαν ποιήματα. Έγραψαν και για σένα. 
Περισσότερο έγραψαν στο περιοδικό Revista Literară, το οποίο εμείς δεν το αγοράσαμαι, αλλά 
θα προσπαθήσω να το βρω. Εχθές με τηλεφώνησε η Angela, η συμαθήτρια λυκίου και φίλη μου 
ότι διάβασε στην Scînteia ή Informaţia για σένα. Θα ανταμοθούμαι αυτές τις μέρες και θα με την 
δώσει. Εμείς διαβάσαμαι στην Gazeta και σε στέλνω το άρθρο». 

20 Όπως τον λογότυπο του περιοδικού Ελεύθερα Γράμματα (τχ. 2 κ.ε.). Δική του δημιουργία είναι 
οι βινιέτες του περιοδικού Αλλαγή, τχ. 4 (Μάιος-Ιούνιος 1951), 145, 151, 163, 165, 177 (Παύλου 
1995, 31 και 36, όπου αναφορά σε καλλιτεχνικό σχεδιασμό επιτίτλων του περιοδικού Ξενία). 
Σε γράμμα (19.10.1986) προς την Ευγενία Παλαιολόγου-Πετρώνδα διατυπώνει την αρνητική 
άποψη: «΄Οσο για το εξώφυλλο – ποιος το έκανε; Δε με συγκινεί». Πρόκειται για το βιβλίο της 
Εκσυγχρονισμός (Λευκωσία 1986), που του έστειλε η παλαιά, από την εποχή της ζωής του στην 
Αίγυπτο και έπειτα στην Κύπρο, γνώριμή του. Τέλος, φιλοτέχνησε τα σχέδια των τίτλων της 
φιλολογικής σελίδας της αλεξανδρινής εφημερίδας. 
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Έθνος του Βουκουρεστίου για εκθέσεις,21 ζωγράφους22 – ειδικότερα για τον Δημ. 
Νικολαΐδη23 που ζούσε στη Ρουμανία και συνεργαζόταν με το Έθνος.

Ποικίλα φιλολογικά θέματα (όπως για το έργο του βυζαντινολόγου 
καθηγητή του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου Δημοσθ. Ρούσσου24) και 
πληροφορίες για το θέατρο, με ρουμανικό επίσης ενδιαφέρον, ανήκουν στον κύκλο 
των δημοσιογραφικών εργασιών του. Επίσης, άρθρα ιστορικού περιεχομένου, 
σχετικά με την ενημέρωση των Ρουμάνων ή των Ελλήνων της Ρουμανίας.25

Αποτέλεσμα της δημοσιογραφικής δουλειάς του Μυστακίδη ήταν δύο 
βιβλία που εκδόθηκαν στην Ελλάδα, το 1943 και το 1944, γραμμένα στην 
ελληνική με περιεχόμενο ρουμανικό, ένα είδος συγκέντρωσης υλικού από 
τη Ρουμανία, τη χώρα άνδρωσης και του πνευματικού βαπτίσματός του: Οι 
σύντομοι σταθμοί στη σύγχρονη ρουμανική ποίηση, όπου ανθολόγησε Ρουμάνους 
ποιητές του μεσοπολέμου26 – περιόδου στην οποία εντρύφησε ο Μυστακίδης 
–, προτάσσοντας σημείωμα για τη ρουμανική ποίηση, και οι Τρεις ρουμάνοι 
χαράκτες, με εξώφυλλο ενός εξ αυτών, του V. Dobrian.27 
21 Έθνος, 28.1.1940, «Η πρώτη έκθεση χαρακτικής στο Βουκουρέστι», 3.3.1940, «Η έκθεσις 

ζωγραφικής του Grupul Plastic» και 31.10.1940.
22 Βλ. το άρθρο του «Descoperitorii lui el Greco» («Αυτοί που ανακάλυψαν τον Ελ Γκρέκο»), 

Εvenimentul Zilei, 30.8.1940.
23 α) «Ο ρουμανικός τύπος διά τον ομογενή καλλιτέχνη Δημήτριον Νικολαΐδην», Έθνος, 

14.10.1940, β) «Grupul Gra�c. Însemnări plastice» («Η Γραφική Ομάδα. Τεχνοκριτικά 
σημειώματα», σ’ αυτήν ήταν μέλος ο ζωγράφος), Εvenimentul Zilei, 15.10.1940, γ) «Η 2α έκθεση 
του Grupul Gra�c». Και μετέπειτα στον Ζυγό, τχ. 29 (1958), 17, «Δ. Νικολαΐδης, ένας έλληνας 
ζωγράφος που μένει στη Ρουμανία». 

24 Έθνος, 25.3.1970, «D. Russo: Studii istorice greco-române» («Δημοσθένης Ρούσσος: 
Ελληνορουμανικές ιστορικές μελέτες»). – Εvenimentul Zilei, 31.10.1940, «Bizantinologul D. 
Russo» (νεκρολογία). – Νεοελληνικά Γράμματα, τχ. 184 (8.6.1940), 7, 9, «Ο βυζαντινολόγος Δ. 
Ρούσσος, ένας έλληνας σοφός». 

25 Εvenimentul Zilei, 28.9.1940, «Salonic, cetatea protejată a Sfântului Dumitru» («Θεσσαλονίκη, η 
πόλη του αγίου Δημητρίου»), κείμενο σπερματικό για το δυσεύρετο πεζογράφημα που εξέδωσε 
το 1956 στο Κάιρο, με δική του εικονογράφηση, προοριζόμενο για νέους, με τίτλο Η ιστορία μιας 
πολιτείας. Του γράφει σε γράμμα του ο Χριστιανόπουλος (23.6.1957): «Δυστυχώς αγνοώ την 
Ιστορία μιας πολιτείας. Έψαξα τις βιβλιοθήκες των εδώ λογοτεχνών, μα δεν την είχε κανείς. Θα 
χαρώ πολύ να την διαβάσω». Ο Μυστακίδης στέλνει το βιβλίο και σε γράμμα του (21.5.1957) ο 
Χριστιανόπουλος αναφέρει: «[...] Τη διάβασα με ενδιαφέρον και χάρηκα το όμορφο πορτραίτο 
της Θεσσαλονίκης, σχεδιασμένο με λιτότητα και αλήθεια αλλά και τόση χάρη, τόση δύναμη. 
Είναι ένα βιβλίο που θάπρεπε να είχε κυκλοφορήσει προπαντός εδώ, και θάπρεπε να είχε γίνει 
το μοναδικό βοήθημα δασκάλων και εντρύφημα μαθητών». Στην ίδια εφημερίδα δημοσιεύτηκαν 
τέσσερα άρθρα του για την Ήπειρο (3.11.1940, 5.11.1940, 6.11.1940, 15.11.1940), με αφορμή τον 
Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Άρθρο με τίτλο «Θεσσαλονίκη» δημοσίευσε στην Πολιτική Επιθεώρηση, 
τχ. 3-4 (Φεβρουάριος 1946), 241-243.

26 Στο βιβλίο καταχωρίζονται ποιήματα των Nichifor Crainic, Ion Pillat, V. Voiculescu, Adrian Maniu, 
Lucian Blaga, Ion Minulescu, G. Bacovia, Tudor Arghezi, N. Davidescu, I. Vinea. Σε επιστολή 
(13.10.1964) προς τον Χριστιανόπουλο δηλώνει την περιορισμένη γνώση του για τους σύγχρονους 
ρουμάνους ποιητές: «Τους νέους δεν τους γνωρίζω ακόμα καλά. Λίγα τα κομμάτια που διαθέτω. 
Μερικά είναι δημοσιευμένα, κι αξίζουν να αναδημοσιευτούν, αλλά μόνο αν τα ξανακοιτάξω εγώ».

27 Πρόκειται για τον προαναφερθέντα Δ. Νικολαΐδη και τους V. Dobrian και Μarcel Olinescu. Το 
βιβλίο το έστειλε στον Χριστιανόπουλο (επιστολή 15.11.1965), έμπειρο επίσης στα εικαστικά.
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Απόρροια της μεταφραστικής εργασίας του αποτελεί η απόδοση στα 
ρουμανικά του μυθιστορήματος του Ξενόπουλου Ο κόκκινος βράχος (Stânca 
roşie, Boυκουρέστι 1933).28 

Η Αίγυπτος, το Κάιρο συγκεκριμένα, αποτελούν τον δεύτερο σταθμό της 
πνευματικής διαδρομής του Μυστακίδη. Η συνεργασία του στην εφημερίδα 
Φως υπήρξε φιλολογική και δημοσιογραφική, εξαιρετικά παραγωγική στα τρία 
περίπου χρόνια που διέμεινε στην Αίγυπτο. Το ενδιαφέρον των άρθρων του είναι 
λογοτεχνικό και βιβλιοκριτικό, λιγότερο κοινωνικό και ιστορικό, με αναφορές 
στη ζωή του τόπου. Οι θεματικές δεν αλλάζουν: ποίηση και πεζογραφία, 
εικαστικά, γράμματα, παιδεία, με αύξουσα την εντρύφησή του στη γλώσσα που 
αποτέλεσε μέλημά του διδακτικά, μεταφραστικά και γλωσσοφιλολογικά. 

Εύλογα η ενασχόληση με τη ρουμανική λογοτεχνία παρουσιάζει αισθητή 
κάμψη, χωρίς να απεμπολεί αυτήν ολοκληρωτικά. Αν και ο χώρος του Φωτός 
δεν είναι κατάλληλος για την προβολή της ρουμανικής λογοτεχνίας, όμως είναι 
αρκετές οι μεταφραστικές δημοσιεύσεις του, ιδίως ποιημάτων από τη ρουμανική 
στην ελληνική. Μεταφράζει σύγχρονους ποιητές, με ορισμένους από τους 
οποίους είχε ασχοληθεί στην αναφερθείσα ανθολογία του. Θα αναφέρουμε τους 
Crainic,29 Εliade,30 Goga,31 Pillat,32 Caledoniu,33 Brătescu-Voineşti,34 Voiculescu,35 
Martinescu,36 Dianu,37 προσθέτοντας τη σημασία που απέδωσε στις υποσημειώσεις 
και τις βιβλιογραφικές λεπτομέρειες. Επισημαίνουμε και μία βιβλιοπαρουσίασή του. 
Είναι το βιβλίο του Μιχαήλ Σαντοβεάνου, Μήτρεα Κοκόρ,38 και το μικροκείμενο 
«Έλληνες ιδιωτικοί δάσκαλοι στις ρουμανικές χώρες».39 

Πολλά είναι τα σχετικά με τη Ρουμανία άρθρα και μελετήματα του 
Μυστακίδη,40 που δημοσιεύτηκαν στον ελληνικό ημερήσιο και περιοδικό τύπο, 
28 Παύλου 1988, 12-13.
29 Ν. Crainic, ποίημα «Τραγούδι του βουνού» από τα ρουμανικά, Παναιγύπτια, 1.1.1937.
30 Mircea Εliade, «Ασκητική», Σφιγξ, 28.11.1953.
31 Οctavian Goga, ποίημα «Ερημιά», Φως, 19.12.1953.
32 Ιοn Pillat, ποίημα «Ελλάς», Φως, 10.7.1954.
33 Ovid Caledoniu, ποίημα «Κι η νύχτα της», Φως, 18.1.1955. – Παγκόσμια Συνεργασία, τχ. 14 

(Γενάρης-Μάρτης 1987), στο εξώφυλλο, ποίημα «Κι η νύχτα της».
34 Ι. Αl. Brătescu-Voineşti, διήγημα «Το αηδόνι», Φως, 8.3.1955.
35 V. Voiculescu, ποίημα «Συμπόσιο», Φως, 13.5.1955 και ποίημα «Ερμής», Φως, 13.5.1955.
36 Pericle Martinescu, τέσσερα πεζοτράγουδα, Φως, 15.6.1956.
37 Romulus Dianu, «Θουκυδίδης», Φως, 25.5.1956.
38 Φως, 20.1.1954. Στην Επιθεώρηση Τέχνης, τχ. 76 (Απρίλιος 1961), 314-317, ο Μυστακίδης με 

τίτλο «Μιχαήλ Σαντοβεάνου, ο ραψωδός του καρπαθιακού κόσμου» παρουσιάζει τον ποιητή.
39 Βίας, Ιανουάριος 1954, 5. Βλ. για την εποχή αυτή το άρθρο του Πέτρου Χάρη, «Οι Αιγυπτιώτες 

(ένας απολογισμός)», Νέα Εστία, τχ. 770 (1.8.1959), 996-997. 
40 Νεοελληνικά Γράμματα, τχ. 26 (29.5.1937), «Βουκουρεστιανικό τοπίο». – Νεοελληνικά 

Γράμματα, 10 Ιουλίου 1937, «Ταξίδι στο Δούναβη». – Βαλκανική Λογοτεχνία, τχ. 5 (Αύγουστος 
1937), 156-157, «Πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση των Βαλκανίων – Ρουμανία». – 
Νεοελληνικά Γράμματα, τχ. 46 (9.10.1937), 7, «Μιχαήλ Σαντοβεάνου: Ρουμανικές λογοτεχνικές 
φυσιογνωμίες». – Νεοελληνικά Γράμματα, τχ. 172 (16.3.1940), 7, 10, «Μια επισκόπηση της 
ελληνικής λογοτεχνίας στη Ρουμανία». – Πρόοδος (Αλμυρού), 12.5.1940, «Ένα ελληνικό 
θεατρικό έργο στη Ρουμανία» (πρόκειται για το έργο του Μελά Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται. – Νέα 
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από το 1933 κ.ε., επειδή ακριβώς παρακολουθούν τις εξελίξεις στις δύο χώρες,41 
καθώς και οι αποδόσεις έργων από τη ρουμανική στην ελληνική. Ο αριθμός 
των εντύπων που συνεργάστηκε, εφημερίδων και ιδιαίτερα περιοδικών, της 
πρωτεύουσας και της επαρχίας, είναι εντυπωσιακός.42 Το υλικό, πέραν του 
συμπαγούς λογοτεχνικού, είναι πολύμορφο, διότι ο Μυστακίδης προσαρμοζόταν 
ευέλικτα στα θεματικά δεδομένα κάθε εντύπου, όντας φύσει πολυσχιδής.43 Αρχή 
γίνεται από τη Νέα Εστία επί Ξενόπουλου, με παρουσίαση του Μπρατέσκου-
Βοϊνέστι.44 Οι συνεργασίες του αφορούν σε μεταφράσεις ποιημάτων ή διηγημάτων 
και σε μικρομελέτες, με τις οποίες κάνει γνωστούς Ρουμάνους λογοτέχνες.45 Για 
τη μετάδοση της ρουμανικής λογοτεχνίας στο ελληνικό κοινό του οφείλουμε 
πολλά. Οι μεταφράσεις αυτές, καίτοι αποσπασματικές, έχουν αξία, γιατί 
αποτέλεσαν εναύσματα για ενασχόληση Ελλήνων λογοτεχνών και μελετητών 
με το έργο Ρουμάνων συναδέλφων τους. Καταχωρίζουμε με τη χρονολογική 
σειρά δημοσίευσης τα ονόματα των Ρουμάνων που παρουσίασε ο Μυστακίδης: 

Εστία, τχ. 322 (1940), 650-651, «Ρουμανία: Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται στο θέατρο Regina Maria». 
– Εφημερίδα Το Φύλλο του Λαού, 3.3.1947, «Η Ρουμανία παρά τις θεομηνίες στο δρόμο της 
προόδου και ανοικοδομήσεως». – Ελεύθερα Γράμματα, τχ. 3 (15 Ιουλίου 1947), 70, «Ρουμανία» 
(στη στήλη «Τα γράμματα και οι τέχνες στο εξωτερικό»). – Ο Κύκλος, τχ. 7 (1947), 231-237, «Η 
σύγχρονη ρουμανική ποίηση» (μετάφραση ποιημάτων των V. Voiculescu, Radu Gyr, I. Vinea). – 
Ηώς, τχ. 6 (Ιανουάριος 1948), 9 και εφημερίδα Η Καθημερινή, 19.2.1948, «Σβύνει ο ελληνισμός 
της Ρουμανίας».

41 Βλ. το άρθρο «Πώς ζουν οι Έλληνες που ήρθαν πρόσφυγες από τη Ρουμανία», το οποίο 
αναφέρεται στη χώρα μετά την εγκαθίδρυση της λαϊκής δημοκρατίας, στην αθηναϊκή εφημερίδα 
Ερμής (29.4.1950) και στην Παιδεία, τχ. 49 (15.10.1950), 419-425, το κείμενο «Η ελληνική 
εκπαίδευση στη Ρουμανία». 

42 Κατά τη συνήθειά του συνεργάζεται επί σειρά τευχών σε ένα έντυπο, στο οποίο επανέρχεται εκ 
νέου αργότερα. – Ποιητική Τέχνη, τχ. 19 (1948), 386, «Ρουμανική ποίηση». 

43 Συνεργαζόμενος, π.χ., με το φυσιολατρικό-περιηγητικό περιοδικό Ελληνική Φύση, μετέφρασε 
δύο κείμενα από τη ρουμανική με σχετικό θέμα: α) Victor Vlad Delamarina, «Η Χίος εδώ και 55 
χρόνια» και M.D. Ralea, «Κάλεσμα σε ταξίδι» (τχ. 50-51, Μάιος-Ιούνιος 1951, 1-2).

44 Νέα Εστία, τχ. 149 (1933), 267, «Σύγχρονοι ρουμάνοι πεζογράφοι: Ι. Αλ. Μπρατέσκου-Βοϊνέστι. 
Στον Μηνιαίο Νέο Κόσμο, τχ. 6 (Νοέμβριος 1934), 40-46, «Ι. Αλ. Μπρατέσκου: Ο ταξιδιώτης 
πρέπει να κοιτάζει πάντα το δρόμο του», μετάφραση από τη ρουμανική. Επίσης, Νέα Πνοή, τχ. 
15-16 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1937), 66-68, πεζογράφημα «Ο Γιωργής της Αγγελίνας».

45 Βαλκανική Λογοτεχνία, τχ. 4 (Ιούλιος 1937), 127, «Πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση των 
Βαλκανίων – Ρουμανία. 
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Μπρατέσκου, Πιλλάτ,46 Μίλκου,47 Πόπα,48 Σταν,49 Μπραέσκου,50 Μοσόιου,51 
Βίνεα,52 Σκαρλάτ,53 Ντουμητρέσκου,54 Μαρτινέσκου,55 Κοτρούς,56 Λασκάρωβ – 

46 Εφημερίδα Έσπερος, 25.11.1936, ποίημα του Ίων Πίλλατ, «Στ’ αμπέλι». – ΄Iων Πίλλατ (1891-
1945), ποίημα «Ελλάδα», Ελεύθερο Πνεύμα, τχ. 66 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1987), 198 και 
πρότερη δημοσίευση στην Ελληνική Φύση, τχ. 68-69 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1952), 1. – 
Περίγραμμα, τχ. 9-10 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1986), 313, ποίημα «Εσωτερικό». – Ελεύθερο 
Πνεύμα, τχ. 66 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1987), 198, ποίημα «Ελλάς». 

47 Εφημερίδα Φωνή του Αιγίου, 13.12.1936, ποίημα του Ν. Μίλκου, «Φινάλ». – Βαλκανική 
Λογοτεχνία, τχ. 8-12 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος), 213, ποίημα «Χωρισμός». 

48 Μακεδονικές Ημέρες, τχ. 1-2 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1937), 24-32, Β. Ίων Πόπα, «Φρόιμ, 
ο αφέντης του χωριού». Σε επιστολή (6.10.65) προς τον Μυστακίδη ο Χριστιανόπουλος 
αναφέρεται στο «Αφεντικό», μνημονεύοντας το τεύχος του θεσσαλονικιώτικου περιοδικού. 
Θέλει να του στείλει για τη Διαγώνιο το έργο αυτό, όπως εξάγεται από επιστολή του 
Χριστιανόπουλου (4.2.1965), τη μετάφραση του οποίου ο Μυστακίδης δεν βρίσκει στο αρχείο 
του. Του γράφει: «Του Γκίκα, παρά τα ενδιαφέροντα σημεία του, νομίζω πως πέφτει έξω από 
τα πλαίσια του περιοδικού. Του Μπρατέσκου – Βοϊνέστι χάρηκα το ωραίο χιούμορ, αλλά 
το κομμάτι αυτό δε μου φάνηκε αρκετά δυνατό και χώρια που έχει ηθογραφικό χαρακτήρα. 
Του Πετρέσκου το θέμα είναι πιο ενδιαφέρον αλλά η τέχνη πιο χαμηλή κι ούτε μ’ αρέσουν τα 
αποσπάσματα. Εκείνο όμως που με εξέπληξε είναι η μεταφραστική σας ικανότητα, συνδυασμένη 
με μιαν έντονη αίσθηση του ελληνικού λόγου –πράγμα που τώρα το συνειδητοποίησα τόσο 
καθαρά. Για τη Διαγώνιο θα προτιμούσα το διήγημα του Πόπα ‘Ο αφέντης του χωριού’ που 
μου υποδείξατε στις Μακεδονικές Ημέρες. Είναι κι αυτό ηθογραφικό αλλά φαίνεται αμέσως η 
τέχνη με την οποία είναι γραμμένο. Μόνο που νομίζω πως χρειάζεται ένα κοίταγμα ακόμα και 
το διήγημα και το σημείωμα. Και σας παρακαλώ πολύ μη με παρεξηγήσετε και μην κλείσετε 
με τον Πόπα το ενδιαφέρον σας για τη Διαγώνιο. Σκεφτείτε ότι πρέπει να παρουσιάσουμε τα 
πιο αριστουργηματικά διηγήματα, εκείνα για τα οποία συμφωνούν οι πιο πολλοί ανθολόγοι». 
Επίσης, Νεοελληνικά Γράμματα, τχ. 15 (13.3. 1937), 9, 15, «Μια επίσκεψη στον συγγραφέα κ. Β. 
Πόπα, τα προβλήματα του Ρουμανικού Θεάτρου». – Ανακύκληση, τχ. 15 (Μάιος-Ιούνιος 1988), 
42-43, πεζογράφημα, «Η ειρήνη των νεκρών», με αναφορά στον συγγραφέα.

49 Νεοελληνικά Γράμματα, τχ. 7 (16.1.1937), 5, 11, διήγημα του Τ.Κ. Σταν, «Παντελημώνοβα».
50 Φωνή του Αιγίου, 17.1.1937, Γ. Μπραέσκου, πεζογράφημα «Μπελάς».
51 Φωνή του Αιγίου, 24.1.1937, Alfred Μοşoiu, ποίημα «Γράμμα».
52 Μακεδονικές Ημέρες, τχ. 5-6 (Μάιος-Ιούνιος 1937), 142, Ίων Βινέα, ποίημα «Παρακμή».
53 Μακεδονικές Ημέρες, τχ. 5-6 (Μάιος-Ιούνιος 1937), 156, Τεοντώρ Σκαρλάτ, ποίημα «Ο θάνατος 

του παιδιού».
54 Βαλκανική Λογοτεχνία, τχ. 3 (Ιούνιος 1937), 67-71, Τζώρτζε Ντορούλ Ντουμητρέσκου, 

πεζογράφημα «Η Βερότσικα κλαίει».
55 Βαλκανική Λογοτεχνία, τχ. 4 (Ιούλιος 1937), 121-124, Περίκλε Μαρτινέσκου, διήγημα «Η 

γιαγιά». – εφημερίδα Ελευθερία (Αθηνών), 12.10.1958, 9, 10, «Περ. Μαρτινέσκου: Νίκος 
Καζαντζάκης και Παναΐτ Ιστράτη».

56 Νέα Πνοή, τχ. 13 (Ιούλιος-Αύγουστος 1937), «Ποίηση Α. Κοτρούς». – Κρητικές Σελίδες, τχ. 4-6 
(Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1938), 235, Αρών Κοτρούς, ποίημα «Τα ξεκινήματα».
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Μολντοβάνου,57 Ράλεα,58 Σταματιάδ,59 Αλεξαντρέσκου,60 Μπακόβια,61 Αργκέζι,62 
Βοϊκουλέσκου,63 Ζαμφιρέσκου,64 Γκόγκα,65 Ισάκ,66 Μπλαντιάνα,67 Λούκα,68 
Μπλάγκα,69 Αρρανέσκου.70

Συμπερασματικά, η ελληνορουμανική παιδεία του Μυστακίδη τον 
κατέστησε πρεσβευτή στις πνευματικές σχέσεις των δύο λαών· κέντρο η 
λογοτεχνία. Ζώντας στο Βουκουρέστι, κινήθηκε σε τρία πεδία: α) Μεταφράζοντας 
στη ρουμανική έργα Ελλήνων λογοτεχνών, κάνοντας προσιτή την ελληνική 
λογοτεχνία στο ρουμανικό κοινό, αλλά και στους Έλληνες του Βουκουρεστίου. 
β) Δημοσιεύοντας σε ελληνικές εφημερίδες συνέτεινε στην ενημέρωση των 
Ελλήνων της παροικίας. γ) Στέλνοντας μεταφράσεις και σχετικά με τη Ρουμανία 
κείμενα σε ελληνικά περιοδικά γνώρισε τα ρουμανικά γράμματα στο ελληνικό 
κοινό στη δεκαετία του 1930. 
57 Βαλκανική Λογοτεχνία, τχ. 5 (Αύγουστος 1937), 151-156, Αλ. Λασκάρωβ – Μολντοβάνου, 

διήγημα «Ο Αρσένης φεύγει στον πόλεμο».
58 Μακεδονικές Ημέρες, τχ. 9-10 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1937), 236-239, Μιχαήλ Ράλεα, 

«Κάλεσμα στο ταξίδι».
59 Βαλκανική Λογοτεχνία, τχ. 7 (Οκτώβριος 1937), 163-165, Αλ. Τ. Σταματιάδ, πεζογράφημα «Ο 

χτίστης».
60 Κρητικές Σελίδες, τχ. 10-12 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1939), 645-647, Gr. Alexandrescu, «Οι τάφοι 

του Δραγατσανίου».
61 Εφημερίδα Πρόοδος (Αλμυρού), 28.5.1939, Γ. Μπακόβια, ποίημα «Πρωί».
62 Ποιητική Τέχνη, τχ. 15 (1948), 314, Τ. Αργκέζι, ποίημα «Αρρωστημένο Χερουβείμ». – Παγκόσμιος 

ανθολογία ποιήσεως, τ. 1, 358-362, όπου ανθολογούνται σε μετάφρασή του πέντε ποιήματα του 
Τούντωρ Αργκέζι. – Το Περιοδικό μας, τχ. 12 (Ιούνιος 1959), 289, ποίημα «Αναφορά νομάρχου». 
– Φιλολογική Πρωτοχρονιά, τ. 18 (1961), 334, ποίημα «Πνευματικό». – Ευβοϊκός Λόγος, τχ. 
40-42 (Ιούνιος-Αύγουστος 1961), 24, ποίημα «Δυο στέππες». – Παγκόσμια Συνεργασία, τχ. 19 
(Απρίλιος-Ιούνιος 1988), στο εξώφυλλο, ποίημα «Μοσχολούλουδα».

63 Ποιητική Τέχνη, τχ. 18 (1948), 352, Β. Βοϊκουλέσκου, ποιήματα «Συμπόσιο» και «Δωδώνη».
64 Διαγώνιος, τ. 2 (1960), 70, «Φιλοσοφικό προσκλητήριο», για το οποίο βλ. στην υπό έκδοση 

αλληλογραφία Μυστακίδη – Χριστιανόπουλου, την από 7.2.1960 επιστολή του δεύτερου 
που έμεινε ικανοποιημένος από το κείμενο, θεωρώντας ότι «οι απόψεις αυτού του ανθρώπου 
είναι πολύ ζωντανές και πάντα επίκαιρες». Κλείνοντας προτείνει διαφορετικό τίτλο, αλλά ο 
αρχικός δεν άλλαξε: «Έχω κάποια επιφύλαξη για τον τίτλο, μόνο, όσο κι αν είναι αυθεντικός. 
Το ‘Φιλοσοφικό Προσκλητήριο’ δεν το βρίσκετε πολύ ανόητο, τουλάχιστο σαν τίτλο σε 
σοβαρή μελέτη; Θυμίζει τα εθνικά προσκλητήρια και άλλα ανόητα. Θα προτιμούσα κάτι σαν 
‘Ενάντια στο δογματισμό’ – χωρίς βέβαια να θέλω καμιά αυθαίρετη επέμβαση». Βλ. και την από 
27.9.1964 επιστολή Χριστιανόπουλου: «Δεν ξεχνώ πως το άρθρο του Ζαμφιρέσκου ήταν από τα 
σημαντικότερα κείμενα της προηγουμένης Διαγωνίου».

65 Ευβοϊκός Λόγος, τχ. 43-45 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1961), 42, ποίημα «Ερημιά».
66 Περίγραμμα, τχ. 9-10 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1986), 313, ποίημα του Εμίλ Ισάκ (1886-1954), 

«Πολιτεία αρρωστημένη».
67 Περίγραμμα, τχ. 13-17 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1987), 49-50, Άννα Μπλαντιάνα, τρία ποιήματα: «Η 

σταβροφορία των παιδιών», «Νομίζω», «Κοίτα».
68 Τριφυλλιακή Εστία, τχ. 74, 76-77 και 79 (Μάρτιος 1987 – Φεβρουάριος 1988), 120-123, 273-276 

και 44-49, αντιστοίχως, Ion Luca, «Ευδοκία (η γυναίκα του Καίσαρα)».
69 Ελεύθερο Πνεύμα, τχ. 67 (Γενάρης-Μάρτης 1988), 261, Λούτσιαν Βλάγκα (1895-1961), «Ανακρέων».
70 Παγκόσμια Συνεργασία, τχ. 20 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1988), στο εξώφυλλο, ποίημα, «Ο αέρας 

είναι γεμάτος σφαίρες», με σχετικό σημείωμα για τον Lucian Avramescu. – Πάροδος, τχ. 6 
(Φεβρουάριος 1990), ποίημα, «Το κοιμητήρι των φορτηγών αφτοκινήτων».
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Φεύγοντας από τη Ρουμανία, έπαψε να συνεργάζεται με έντυπα της 
χώρας αυτής, ρουμανόφωνα ή ελληνόφωνα. Δεν έπαψε όμως να ασχολείται με 
τη ρουμανική λογοτεχνία και τον πολιτισμό, συνεργαζόμενος με πολλά ελληνικά 
έντυπα, μέσω των οποίων, με σημειώματα ή μικρές μελέτες, οι Έλληνες γνώρισαν 
τη ρουμανική λογοτεχνία από τον μεσοπόλεμο κ.ε. Κατά την παραμονή του 
στην Αίγυπτο μειώθηκε πολύ η προσφορά αυτή, διότι ασχολήθηκε με θέματα 
παιδείας και γλώσσας, καθώς και με την ενημέρωση των εκεί Ελλήνων στις 
εξελίξεις της νεοελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής. Στη Σουηδία υπό το κράτος 
πολλαπλών διδακτικών και εκδοτικών υποχρεώσεων, ιδίως με τη στροφή προς 
τα σκανδιναβικά γράμματα και τη λογοτεχνία, οι συνθήκες δεν ευνοούσαν την 
ενασχόληση με τα ρουμανικά πράγματα. Εξάλλου, είχε αποκοπεί από την πηγή. 
Εντούτοις, έχοντας καθιερωθεί ως βασικός συντελεστής της ελληνορουμανικής 
πνευματικής επικοινωνίας και αναγνωρισμένος μεταφραστής της ρουμανικής 
λογοτεχνίας στην Ελλάδα, όποτε του ζητήθηκε συνεργασία από ελληνικό 
περιοδικό, ανταποκρίθηκε πρόθυμα, με σταθερή σκοποθεσία την καλλιέργεια των 
πνευματικών σχέσεων ανάμεσα στους δύο λαούς.71 Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο 
Πρώτο αναγνωστικό μου (1974) για τα παιδιά των απόδημων Ελλήνων περιέλαβε 
σε δική του μετάφραση το αφήγημα του Ιων Κρεάνγκα «Πέντε ψωμιά».72

Ο Μυστακίδης, από τον κυπριακό αγώνα του 1955 ήδη, είχε δείξει 
ευαισθησία για τον κυπριακό ελληνισμό. Η αγάπη του για το νησί εκδηλώθηκε 
ποικιλότροπα, με συχνές επισκέψεις, σύναψη φιλικών δεσμών, κυρίως όμως 
με έμπρακτο ενδιαφέρον τόσο εκδοτικό όσο και ενημέρωση της σουηδικής 
κοινής γνώμης για το Κυπριακό μέσω ποικίλων εκδηλώσεων που διοργάνωσε 
στη Σουηδία. Επιπλέον, ενδιαφέρθηκε για την εκπαίδευση στην Κύπρο, την 
πνευματική ζωή, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία. 

Οι συνεργασίες του σε εφημερίδες του νησιού επί θεμάτων πολιτικής και 
πνευματικής φύσεως είναι πολλές, δημοσιογραφικές στο μεγαλύτερο μέρος. 
Τις διακρίνει ο πόνος του μετανάστη, να μην αποκοπεί από τις ρίζες του. Στα 
περιοδικά, ειδικότερα, παρεισφρέουν κατά διαστήματα σύντομα κείμενα με 
λογοτεχνικό ενδιαφέρον ή δημοσιεύονται ποιήματα και μεταφράσεις του. 
Το μεγάλυτερο μερίδιο έχει η σουηδική παραγωγή και οι κριτικές του για 
την κυπριακή λογοτεχνία. Διάσπαρτα, ωστόσο, από το 1964 κ.ε., δημοσίευσε 
και κείμενα που αφορούν στη ρουμανική λογοτεχνία. Τα δημοσιεύματα αυτά 
ακολουθούν τη λογική που εφάρμοσε αποσπασματικά και στα αντίστοιχα 
δημοσιεύματά του στον ελληνικό περιοδικό τύπο. Οι Ρουμάνοι συγγραφείς 
που παρουσίασε ο Μυστακίδης στο κυπριακό κοινό είναι οι Cezar Petrescu,73 
71 Βλ. στο ίδιο διάστημα το κείμενό του «Συμβολή στην ιστορία των ελληνορουμανικών πνευματικών 

σχέσεων», Ηπειρωτική Εστία, τχ. 417-419 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1987), 101-103, και τη μετάφραση 
του κειμένου τού Ion Ghica (1816-1897), «Έλληνες και ρουμάνοι δάσκαλοι», με εισαγωγικό 
σημείωμα και σχόλια, Ηπειρωτική Εστία, τχ. 432-434 (Απρίλιος-Ιούνιος 1988), 207-213.

72 Το πρώτο αναγνωστικό μου, Τα Τετράδια του Ρήγα, Λευκωσία – Lund 1974. 
73 Πνευματική Κύπρος, τχ. 58-59 (Ιούλιος-Αύγουστος 1965), 278-283, όπου δημοσιεύτηκε 

απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Πετρέσκου, Ο δασκαλάκος και οι αρχές του χωριού.
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Ι.L. Caragiale,74 Ι. Αl. Brătescu-Voineşti,75 Επίσης, στη λευκωσιάτικη εφημερίδα 
Κύπρος (28.10.1968), δημοσιεύτηκε το κείμενό του «Ο Καζαντζάκης στα 
ρουμανικά», και στη Νέα Εποχή (τχ. 115, Νιόβρης-Δεκέμβρης 1975, 78-82) η 
μελέτη για τον αγαπημένο ποιητή του, με τίτλο «Μιχάι Εμινέσκου, ο εθνικός 
ποιητής των Ρουμάνων.76 Επίσης, ένα παλαιό άρθρο του για τον ελληνορουμάνο 
ζωγράφο Νικολαΐδη, δημοσιευμένο στον Ζυγό.77  

Εκτός από την πλούσια εργογραφία, μεγάλη είναι η βιβλιογραφία και 
οι κριτικές για το έργο του Μυστακίδη. Η βιβλιογραφία αποκτά μεγάλο εύρος, 
περίπου από το 1955 κ.ε., μετά την έκδοση στο Κάιρο της δεύτερης ποιητικής 
συλλογής του Δέφτερα ελεγεία – τα Πρώτα ελεγεία, συλλογή, στην οποία 
περιέλαβε και πέντε μεταφρασμένα ποιήματα Ρουμάνων,78 δεν προσέχτηκαν, με 
εξαίρεση τις κριτικές του Κλέωνα Παράσχου στη Νέα Εστία (τχ. 235 [1936], 1387) 
και δευτερευόντως του Γιάννη Βαλσαμίδη στη Φωνή του Αιγίου.79 Είναι γεγονός 
ότι η ρουμανική περίοδος δεν έχει να προσφέρει στον τομέα αυτό αρκετό υλικό. 
Ο Μυστακίδης ήταν ακόμη λίγο γνωστός και οι αναφορές στο πρόσωπό του 
σε ρουμανικές πηγές είναι ελάχιστες. Εκτός από τις δύο αναφορές τής Scînteia 
Tineretului, που προκαταχωρίσαμε, ο ρουμανικός τύπος ασχολήθηκε με το βιβλίο 
του για τον Εμινέσκου (1942), καίτοι γραμμένο στην ελληνική.80 Αναφορά του 
ονόματός του, απόρροια της μεταφραστικής του ενασχόλησης με το έργο του 
Παλαμά, πολλά ποιήματα του οποίου απέδωσε στη ρουμανική, έκανε ο Nestor 
Camariano στο βιβλίο του (σ. 352) Poetul Grec Costis Palamas (Bουκουρέστι 
1943). Παρεμφερούς σκοποθεσίας, αλλά αναλυτικές είναι οι αναφορές του 
γνώστη των ρουμανικών πραγμάτων και των ελληνορουμανικών σχέσεων, 
μετέπειτα καθηγητή της Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, Δημητρίου 
Β. Οικονομίδη, ο οποίος στο αφιερωματικό τεύχος της Ελληνικής Δημιουργίας 
στον Καρκαβίτσα καταγράφει τις ρουμανικές μεταφράσεις του Μυστακίδη στο 
έργο του Καρκαβίτσα.81 Αναγνώριση της μεταφραστικής του εργασίας στην 
ποίηση του Εμινέσκου πραγματοποίησε η εφημερίδα Νέα Ζωή.82 Ο Nicolae Scurtu 

74 Εφημερίδα Κύπρος, 7.1.1974, 2, 4, «Ο κύριος Γκόε».
75 Ο Ανεξάρτητος, φ. 13.8.1979, 8, «Δουλειά του στρατοκόπου να πορέβεται».
76 Ένα μετάφρασμα με τίτλο «Η αποσκευή» στην εφημερίδα Ο Ανεξάρτητος της Λευκωσίας 

(27.2.1978, 4) δεν φέρει πατρότητα (Παύλου, 1995, 67-68).
77 Ο Ανεξάρτητος, 31.12.1979, «Δημήτρης Νικολαΐδης, ένας έλληνας ζωγράφος στη Ρουμανία».
78 Των Ν. Νταβιντέσκου, ΄Αλφρεντ Μοσόιου, Εμ. Μπουκούτσα, Α. Πωπ Μαρτσιάν, Ν. Μίλκου.
79 Παύλου, 1995, 87. Ο Μυστακίδης καλλιέργησε την ελεγειακή ποίηση. Πέρα από το περιεχόμενο, 

οι τίτλοι των δύο πρώτων συλλογών του και δύο από τα πρώιμα ρουμανικά ποίηματά του (το 
«Elegie», [«Ελεγείο»], αφιερωμένο στον συμφοιτητή του Victor Buescu, στο περιοδικό Lic�riri, 
τχ. 2, 15.4.1930, και ένα ομότιτλο στο ίδιο έντυπο, τχ. 5, 15.6.1930), αλλά και ο ελεγειακός 
λυρισμός των μετέπειτα, όπως της τιτλοφορούμενης Η θλίψη των ογδόντα μοιρών, με την οποία 
έκλεισε την παραγωγή του, μαρτυρούν τον νόστο και τον πόνο του περιπλανώμενου Έλληνα.

80 Dacia Rediviva, 1 (1943), 16.
81 Ελληνική Δημιουργία, τχ. 82 (1951), 26, «Μεταφράσεις έργων του Καρκαβίτσα και άλλων εις 

την ρουμανικήν γλώσσαν».
82 Βλ. φ. 12.6.1964, 2, «Ο Εμινέσκου στα ελληνικά».
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θα επανέλθει στην προαναφερθείσα Scînteia Tineretului83 με το άρθρο «Αntonis 
Mystakidis și românii». Τέλος, γνωρίζουμε τη μετάφραση στη ρουμανική δύο 
ποιημάτων του, ως Μεσεβρινού. «Ανεμώνες από την Ιστρία» και «Νύχτα του 
πατέρα» οι τίτλοι τους, σε απόδοση των Atanasie Nasta – Ion Hristu.84

Από την έρευνά μας στο Κέντρο Μελετών της Μονής Κύκκου, όπου 
απόκειται μεγάλο μέρος της αλληλογραφίας και μέρος της βιβλιοθήκης του 
Μυστακίδη, αντλήσαμε μαρτυρίες για ανέκδοτες μεταφράσεις του πλήρων έργων 
της ελληνικής λογοτεχνίας, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από μεταγενέστερη 
έρευνά μας στο Ε.Λ.Ι.Α., όπου υπάρχει μετάφραση στη ρουμανική του Δαιμόνιου 
του Θεοτοκά,85 καθώς και της Μέλισσας του Καζαντζάκη,86 με το έργο του οποίου 
ασχολήθηκε στο διάστημα 1937-1940, στη Ρουμανία.. 

Σχετικά με πληροφοριακό υλικό για τη ζωή του στη Ρουμανία ή μαρτυρίες 
άλλων για το ίδιο θέμα, χρήσιμες και έγκυρες πηγές αποτελούν τα γράμματα που 
αντάλλασσε με συγγενείς του στο Βουκουρέστι, στη Μεσημβρία ή στην Ελλάδα, 
και ακόμη επιστολές του προς (και από) διαφόρους ομότεχνους, συναδέλφους, 
μαθητές κ.ά., από τις οποίες αντλούνται διάσπαρτα διάφορες μαρτυρίες ή για τη 
ζωή ή για το έργο του στο Βουκουρέστι.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ87

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ (23.10.1974)

«Το αληθινό μου όνομα: Αντώνης Μυστακίδης. Η καταγωγή μου απο τη 
Μεσημβρία της Ανατολικής Ρωμιλίας, παλιά αποικία βορινά του Πύργου και 
της Αγχίαλος στα παράλια του Εύξεινου Πόντου. Μεγάλωσα και σπούδασα στη 
Ρουμανία. Εκεί πρωτοδιορίστηκα το 1937 διευθυντής του Δημοτικού σχολείου 
της Ελληνικής κοινότητας του Σουλινά, στις εκβολές του Δούναβη. [...]

Η συγγραφική μου εργασία είναι πολύ περιορισμένη και δεν έχει σημασία 
παρά μόνο απο την άποψη τη μορφωτική. Θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω 
μάλλον δημοσιογραφική. Άρχισε με μετάφρασες: α) απο τα ελληνικά στα 
ρουμανικά (ποιήματα, διηγήματα), β) απο τα ρουμανικά στα ελληνικά, γ) 
αργότερα απο τα σουηδικά στα ελληνικά, δ) απο τα ελληνικά στα σουηδικά 
(πάντα με συνεργασία τα τελευταία αυτά)».
83 Scînteia Tineretului, 21.11.1987, 4.
84 Luceafărul, 21.3.1987 (Παύλου, 1995, 133). 
85 Στο σχεδιασμένο από τον ίδιο εξώφυλλο αναγράφεται: «IORGOS THEOTOKÀS / GENIUL / 

DAIMONIUM / traducere in greceşte de / ANTON MISTAKIDE». Mεταγενέστερα, προφανώς για 
διευκόλυνση όσων θα αξιοποιούσαν το αρχείο του, με γραφή της ώριμης περιόδου του και κόκκινη 
μελάνη γράφει: «Γιώργος Θεοτοκάς / Το δαιμόνιο / μετάφραση στα ρουμανικά / (ανέκδοτη)». Δεν 
διαθέτουμε μαρτυρία για κάποιο δημοσίευμα ή δημοσιευμένη μετάφρασή του έργων του Θεοτοκά. 
Σε πρόσθετη καλλιγραφική ετικέτα αναγράφεται: «JORGOS THEOTOCÀS / GENIUL».

86 Σε σημείωμα αναγράφεται: «N. KAZANTZAKIS / MELISSA / dramă în trei acte / tradusă in 
greceşte de / ANTON MYSTAKIDIS». 

87 Καταχωρίζουμε μερικά αποσπάσματα από ομοτέχνους του Μυστακίδη, για να καταδειχθεί το 
πλήθος των σχετικών με τη Ρουμανία μικροπληροφοριών που λανθάνουν σ’ αυτά. 
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΑΣΟ ΚΟΡΦΗ

Επιστολή Μυστακίδη (27.7.1987) για το περιοδικό Ανακύκληση, όπου 
έστελνε μεταφράσεις:

«Σας ενδιαφέρει μήπως η ρουμανικη λογοτεχνία; Εχω στα ελληνικα ένα 
απόσπασμα απο ένα πολεμικο μυθιστόρημα του Βίκτωρ Ιων Πόπα (της γενιας 
του ’30 κι αφτος· δε ζει πια)».

Επιστολή Μυστακίδη (3.5.1988): 
«Έλαβα τη νέα Ανακύκληση με το πεζογράφημα του Βίκτωρ Ιων Πόπα 

και Σας εφχαριστω απο καρδιας. Το διπλο αντίτυπο θα φύγει γρήγορα στο 
Βουκουρέστι, στο Μουσείο της Ρουμανικης Λογοτεχνίας, όπου πρόσφατα 
γνωρίστηκα απο κοντα.

Γνώρισα ακόμα (στο Βουκουρέστι) και ποιητες νέους και αφοσιωμένους 
στην τέχνη-τους. Φυσικα θα προσπαθήσω να παρουσιάσω κάτι απο το έργο-
τους.».

Επιστολή Μυστακίδη (21.8.1987):
«Ο Βίκτωρ Ιων Πόπα ήταν προσκολλημένος στα εθνικα και λαογραφικα 

στοιχεία της ρουμανικης ζωης, όπως χρησιμοποιούνταν γενικότερα στα χρόνια 
του μεσοπολέμου απο πολλους άλλους συγγραφεις. Αφτο δε σημαίνει ότι το 
έργο-του ζημιώνεται, όσο κι αν κάνει την εντύπωση πως κάποτε «ηθογραφίζει». 
Κάτω απο την ηθογραφία κρύβουνται κοινωνικα ενδιαφέροντα, που πολλες 
φορες είναι ανάγλυφα».

Επιστολή Μυστακίδη (14.5.1977):
«Αχ, αν είχα καιρό, πόσο θα χαιρόμουνα να μεταφέρω στα ρουμανικα (τη 

γλώσσα που γνωρίζω σαν τη μητρικη-μου) μερικα κομάτια της συλλογης. Ισως 
τα Κάντα στη Θάλασσα, Πέρασες και με ρήμαξες, Το σπίτι».

Επιστολή Μυστακίδη (16.5.1978): 
«Απο όλους τους ποιητες αφτους μόνο το Λαπαθιώτη πρόφτασα να 

γνωρίσω προσωπικα. Θυμάμαι όμως πολλα ονόματα απο το Μπουκέτο, σαν το 
πέρναμε στο Βουκουρέστι και διάβαζα τα διηγήματα του Στ. Δάφνη, του [...] κι 
άλλων».

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ Γ.Φ. ΠΙΕΡΙΔΗ

Επιστολή Μυστακίδη (2.7.1981):
«Τις τελεφταίες μέρες γράφω «ποιητικα». Προσπαθω να σώσω μερικα απο 

στιχουργήματά-μου, και νιώθω μεγάλη χαρα. Σήμερα δούλεψα ένα, με θέμα τις 
παιδικες-μου ανάμνησες απο τη Ρουμανικη γη. Αν και δεν είναι στην οριστικη-
του μορφη, Σου το στέλνω, γιατι θέλω να επικοινωνήσω και ποιητικα μαζι-Σου.



496

Οι χωραφόδρομοι του Βαραgαν 88

Ηλιοκυματούσα χωραφοθάλασσα
ατέρμονη αβγη χρυσέων ενόπτρων 
στεφανωμένη με τα κεντάβρια του ηλιοστάσιου
πόσες επιδρομες μάς χωρίζουν
πόσοι αποχαιρετισμοι
ανεπανόρθωτα φεβγια μπήκαν στη μέση.
Οι φλέβες-σου γέμισαν λυγμους και μνήμη
μόλις διακρίνω τα πρόσωπα των θεριστάδων.

Ομως η ταλίκα αρμενίζει ακόμα μέσα στις dάλιες
ο Τοάder φαίνεται να τρέχει πάνω απο τα στάχια
κρατάει λάσκα τα gέμια, κουβεντιάζει με τ’ άλογα
σαν νά ’ταν οι γιοι-του που χάθηκαν στην πολιτεία.
Εσυ κάθεσαι δίπλα
κι αναπολεις τα χρόνια του Τατάρκιοϊ
ψάθινο σκιάδι, μαντήλι στο λαιμο
όλοι οι bαχτσέδες της Βάχιας ακολουθουν
η ώριμη σίκαλη, τα boστάνια.

Λοιπον μια καμουτσια στον αέρα
και φτάνουμε στο Βουκουρέστι
να δούμε τα παιδια πώς πάνε στο σχολειο
ένα κουρούπι βούτυρο και φρέσκα αβγα
να τους αφήσουμε,
άdε bακαλουμ, τρεχάτε, αλογάκια
εδω είναι το πράσινο ποτάμι της Ιάλομιτσα
κυλα μέσα στην απεραντοσύνη.

Χωραφόδρομοι της Σκυθίας
αμάραντη οικουμένη των παιδικων-μου χρόνων
σε σας ζητω καταφυγη.
Η ταλίκα αρμενίζει ακόμα μέσα στις χρυσές dάλιες
και ο πατέρας σοδιάζει την ειρήνη-σου.
Μου την παραδίνει, κλαίοντας, χτυπημένη στο φτερο
τη χώνω στον κόρφο-μου
την ποτίζω με τη λαχτάρα όλου του κόσμου
ενω η ταλίκα αρμενίζει ονειροπαρμένη
στους χωραφόδρομους του Βαραgαν.

88 Ρουμανική περιοχή.
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Επιστολή Μυστακίδη (24.5.1988): 
«Το Πάσχα πετάχτηκα στο Βουκουρέστι, στην αδελφη-μου. Θλίβουμαι 

φοβερα που ο πιο δικος-μου άνθρωπος εγκλωβίστηκε σε μια χώρα που κάποτε 
ήταν γελαστη και πλούσια, και σήμερα βρίσκεται στο πιο χαμηλο σκαλοπάτι της 
ηθικης και υλικης αθλιότητας».

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΝΤΙΝΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟ

Επιστολή Χριστιανόπουλου (4.2.1965):
«Του Γκίκα, παρά τα ενδιαφέροντα σημεία του, νομίζω πως πέφτει έξω 

από τα πλαίσια του περιοδικού. Του Μπρατέσκου – Βοϊνέστι χάρηκα το ωραίο 
χιούμορ, αλλά το κομμάτι αυτό δε μου φάνηκε αρκετά δυνατό και χώρια που 
έχει ηθογραφικό χαρακτήρα. Του Πετρέσκου το θέμα είναι πιο ενδιαφέρον αλλά 
η τέχνη πιο χαμηλή κι ούτε μ’ αρέσουν τα αποσπάσματα. Εκείνο όμως που με 
εξέπληξε είναι η μεταφραστική σας ικανότητα, συνδυασμένη με μιαν έντονη 
αίσθηση του ελληνικού λόγου –πράγμα που τώρα το συνειδητοποίησα τόσο 
καθαρά. Για τη Διαγώνιο θα προτιμούσα το διήγημα του Πόπα ‘Ο αφέντης του 
χωριού’ που μου υποδείξατε στις Μακεδονικές Ημέρες. Είναι κι αυτό ηθογραφικό 
αλλά φαίνεται αμέσως η τέχνη με την οποία είναι γραμμένο. Μόνο που νομίζω 
πως χρειάζεται ένα κοίταγμα ακόμα και το διήγημα και το σημείωμα. Και σας 
παρακαλώ πολύ μη με παρεξηγήσετε και μην κλείσετε με τον Πόπα το ενδιαφέρον 
σας για τη Διαγώνιο».

Επιστολή Μυστακίδη (13.10.1964):
«Πρόθυμος λοιπόν, περισσότερο από πριν, να συντελέσω στην επιτυχία 

της προσπάθειας, ιδιαίτερα γιατί εκτιμάτε τόσο τη συμβολή μου στη γνωριμία 
της ρουμανικής λογοτεχνίας. Καιρός είναι, παρ’ όλο το φόρτο εργασίας που με 
συντρίβει, να γυρίσω στα παλιά λημέρια που αγαπώ. Θ’ αρχίσουμε από τους 
προπολεμικούς συγγραφείς, ίσως κι από παλαιότερους. Τους νέους δεν τους 
γνωρίζω ακόμα καλά. Λίγα τα κομμάτια που διαθέτω. Μερικά είναι δημοσιευμένα, 
κι αξίζουν να αναδημοσιευτούν, αλλά μόνο αν τα ξανακοιτάξω εγώ. Για την αρχή 
θα ήθελα να Σάς στείλω κάτι που αποτελεί εξαίρεση. Ένα βιογραφικό διήγημα από 
το 1882, του Ιων Γκίκα, που σήμερα έχει αξία ντοκουμέντου για μας, αν σκεφτούμε 
ότι περιγράφει τη δουλειά των Ελλήνων δασκάλων, που έδρασαν στις Ρουμανικές 
Χώρες αμέσως μετά (αλλά και πριν) από την Ελληνική Επανάσταση».

Επιστολή Χριστιανόπουλου (27.9.1964):
«Δεν ξεχνώ πως το άρθρο του Ζαμφιρέσκου ήταν από τα σημαντικότερα 

κείμενα της προηγουμένης Διαγωνίου. [...] Επειδή μέσα στους σκοπούς της νέας 
Διαγωνίου θα είναι και η επαφή με τις βαλκανικές λογοτεχνίες, καταλαβαίνετε πόσο 
μ’ ενδιαφέρει η συμπαράστασή σας για τη Ρουμανία. Θα σας παρακαλούσα να μου 
υποδεικνύατε τυχόν περιοδικά στα οποία δημοσιεύσατε μεταφράσεις ρουμανικών 
διηγημάτων και ποιημάτων, ώστε να έχω τη δυνατότητα για μια όσο γίνεται πιο 
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αυστηρή επιλογή και αναδημοσίευση. Αν έχετε τίποτε ανέκδοτο, τόσο το καλύτερο. 
Η επαφή με τις βαλκανικές λογοτεχνίες πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, και είστε ο 
μόνος που θα μπορούσατε να με βοηθήσετε για τη Ρουμανία».

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗ ΔΟΥΚΑ

Επιστολή Μυστακίδη από 18.12.64: 
«Το βιβλίο Σας έπρεπε να είχε μεταφραστεί ρωσικά. Αν είχα εγώ καιρό, 

/ θα το μετάφραζα ο ίδιος ρουμανικά, αλλά μού είναι αδύνατο, γιατι έπαθα από 
υπερκόπωση, και αυτή την ώρα που Σάς γράφω έχω ζαλάδες και πονοκέφαλο».

Βιβλιογραφια

Παύλου, Σάββας: Βιβλιογραφία Αντώνη Μυστακίδη Μεσεβρινού, τόμ. Α΄-Β΄. 
Εκδ. το μώλυ, Λευκωσία 1988 και 1955.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

H αξιοποίηση του πολιτισμού στη διδασκαλία 
των ξένων γλωσσών και η εφαρμογή της σε ένα 

διαπολιτισμικό περιβάλλον

Νίκος Ρουμπής1

Κάθε πολιτισμός αποτελεί ένα σύνολο αξιών, διαχρονικών και 
καθιερωμένων μέσα στο οποίο διακρίνουμε την ιστορική συνέχεια ενός 
λαού, το πώς εξελίσσεται αυτός στο πέρασμα των χρόνων, αλλά και το πώς 
διαμορφώνεται ή ακόμα και τοποθετείται σε σχέση με άλλους λαούς. Στην πορεία 
αυτή σημαίνων είναι ο ρόλος της γλώσσας, γιατί εκτός του ότι αποτελεί και η 
ίδια στοιχείο πολιτισμού, εκφράζει και άλλες μορφές του. Καθοριστική είναι και 
η ενοποιητική της λειτουργία καθότι μέσω αυτής επιτυγχάνεται η διαδραστική 
επικοινωνία μεταξύ των ποικίλων πολιτισμών. Φανερά λοιπόν υπάρχει άμεση και 
στενή σχέση ανάμεσα στις έννοιες της γλώσσας και του πολιτισμού. Οι γλώσσες 
που μαθαίνουμε είναι «εμβαπτισμένες σε πολιτισμούς», επισήμαναν εύστοχα οι 
ειδικοί2, για να συμπληρώσει ο Peck3 ότι «χωρίς την μελέτη του πολιτισμού, η 
διδασκαλία της ξένης γλώσσας είναι ανακριβής και μη ολοκληρωμένη». 

Έχοντας κατά νου τους παραπάνω συλλογισμούς δεν μπορούμε να 
θεωρήσουμε ως ουσιαστική επικοινωνία μόνο το να χρησιμοποιεί κάποιος επιτυχώς 
τις λέξεις της γλώσσας-στόχου, αλλά επιπλέον το να κατανοεί και να σέβεται 
τον πολιτισμό ενός λαού, τις διαφορετικές αξίες που εκείνος πρεσβεύει. Με τον 
τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα4, δηλαδή η 
συνειδητοποίηση του πώς γίνεται αντιληπτή η διαφορετική κουλτούρα και κατ΄ 
επέκταση η αποδοχή των ποικίλων ταυτοτήτων και πολιτισμών που βρίσκονται σε 
αλληλεπίδραση, στοιχεία που με τη σειρά τους θα καλλιεργήσουν τη διάθεση για 
τη δημιουργική συνύπαρξη αλλά και τη συνεργασία ατόμων και λαών. 

1 Νίκος Ρουμπής, Μ.Α., υποψήφιος διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 
καθηγητής Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας Πανεπιστημίου Αθηνών, 
συνεργάτης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Οδυσσέας» του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας 
για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού σε μετανάστες.

2 Δενδρινού 2004, 54.
3 Peck 1984.
4 Sercu, 55-72.
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Ένα άτομο λοιπόν διευρύνοντας τις εμπειρίες του στα πολιτιστικά 
περικείμενα μιας γλώσσας και στον πολιτισμό γενικότερα, μεταβαίνοντας στην 
κουλτούρα μιας κοινωνίας ή και ενός λαού, παύει να έχει οριοθετημένα τμήματα 
ως προς την επιδιωκόμενη γνώση, αλλά αντίθετα συνθέτει μια ικανότητα 
επικοινωνίας η οποία εμπεριέχει γνώση και εμπειρίες πολιτισμών που λίγο ή 
πολύ σχετίζονται και αναμειγνύονται. Διαφορετικοί κώδικες πολιτισμών που 
δικαιολογούν και ερμηνεύουν συγκεκριμένες συμπεριφορές οδηγούν σε αυτό 
που αλλιώς ορίζεται ως επικοινωνία.

Είναι λοιπόν απαραίτητη αυτή η διαδικασία, που καλείται ως εμπολιτισμός 
για τον μαθητή της ξένης γλώσσας, αφού οδηγεί στην προώθηση σημείων 
κατανόησης και σύγκλισης της πολιτιστικής εμπειρίας του καθενός με εκείνη 
των υπολοίπων.5 Με τον τρόπο αυτό θα γίνουν αντιληπτές όχι μόνο οι 
διαφορές αλλά κυρίως οι ομοιότητες, μεταξύ των ποικίλων πολιτισμών και των 
υποκειμένων τους, θα γίνει αισθητό ότι περισσότερα είναι εκείνα που ενώνουν 
παρά εκείνα που χωρίζουν (ενδεικτικά τέτοια ζητήματα αποτελούν το φυσικό 
περιβάλλον ή τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα). Αποτέλεσμα που προκύπτει 
είναι ο διαπολιτισμικός διάλογος καθώς διαφαίνονται κοινά χαρακτηριστικά, 
οικουμενικά, που ενώνουν ως γέφυρα τους λαούς, παραμερίζοντας συγχρόνως 
την ξενοφοβία και τον ρατσισμό. 

Μετατρέποντας τη θεωρία σε πράξη, λοιπόν, στα βιβλία διδασκαλίας της 
ξένης γλώσσας το πολιτιστικό στοιχείο είχε ανέκαθεν πρωτεύουσα σημασία 
καθώς θεωρήθηκε ότι οι μαθητές παράλληλα με το γλωσσικό σύστημα, πρέπει 
να αποκτούν γνώσεις και για τον λαό που έχει ως μητρική τη διδασκόμενη 
γλώσσα. Η αρχική γραμματικομεταφραστική μέθοδος εκμάθησης μιας ξένης 
γλώσσας ακολούθησε τον παραδοσιακό ορισμό του πολιτισμού εμπεριέχοντας 
κυρίως στους κόλπους της την ιστορία, την πολιτική, τις τέχνες και τα γράμματα 
παλαιότερων εποχών, ενσωματώνοντας αντίστοιχα κείμενα και θεματικές. Στην 
οπτικοακουστική μέθοδο που ακολούθησε, αξιοποιήθηκε εκείνος ο πολιτισμός 
που είχε να κάνει σχέση με την απεικόνιση της καθημερινής ζωής, με τους 
πυρήνες του να εστιάζουν στις αγορές, στη διασκέδαση, σε πιο ανάλαφρες γενικά 
καταστάσεις. Ως προοδευτική εξέλιξη της προηγούμενης, η επικοινωνιακή 
προσέγγιση έκανε ένα βήμα παραπέρα και τοποθέτησε τον πολιτισμό σε ένα 
πλαίσιο αναφοράς με πραγματικές καταστάσεις, με μηνύματα προσδιορισμένα 
από συγκεκριμένους πομπούς, που απευθύνονται σε ορισμένους δέκτες, σε 
χώρο και χρόνο οριοθετημένα, με πρόθεση σαφή, σε καταστάσεις συνήθεις, 
περισσότερο πρακτικές και όχι υποθετικές ή εν δυνάμει. Ο φυσικός ομιλητής 
δρα αναλόγως των περιστάσεων, επιλέγοντας τα κατάλληλα κάθε φορά 
πολιτισμικά στοιχεία – για παράδειγμα με διαφορετικό τρόπο και λεξιλόγιο 
μιλάμε στον διευθυντή μιας εταιρείας σε σχέση με ένα οικείο μας πρόσωπο –. Με 
τον τρόπο αυτό ο αλλοδαπός χρήστης εντρυφά και στη συνέχεια επιλέγει από 
μια ποικιλία πολιτισμικών στοιχείων τα πλέον κατάλληλα, εκείνα δηλαδή που 
5 Καλλιαμπέτσου - Κόρακα 2004, 401- 408.
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θα του εξασφαλίσουν μια επιτυχή και κατά δύναμη ολοκληρωμένη επικοινωνία. 
O Stern μάλιστα προτάσσει την απόκτηση της πολιτιστικής επικοινωνιακής 
δεξιότητας ως κύριο στόχο κατά τη διαδικασία εκμάθησης της ξένης γλώσσας.6

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε τι δείγματα πολιτισμού μπορούν 
να αξιοποιηθούν στη μαθησιακή διαδικασία. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά 
ο Χαραλαμπάκης «τα συστατικά ενός υψηλού πολιτισμού είναι το σύνολο 
των τεχνικών και πνευματικών επιτευγμάτων ενός κοινωνικού συνόλου».7 
Επεκτείνοντας την παραπάνω σκέψη ο όρος πολιτισμός στη μελέτη μας 
αποκτά διττή διάσταση, μια πιο περιοριστική και μια ευρύτερη. Στην πρώτη ο 
προσδιορισμός αφορά σημαντικά επιτεύγματα μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων 
σε καθιερωμένους μέσα στον διάβα του χρόνου τομείς όπως η μουσική, η 
τέχνη, η λογοτεχνία. Χωρίς αμφιβολία η ύπαρξη δειγμάτων υψηλού πολιτισμού 
συντελεί στην ανύψωση του πνευματικού επιπέδου ενός λαού, τον κάνει γνωστό 
και αναγνωρίσιμο στην ανθρωπότητα. Έτσι, λοιπόν, σε πολλά βιβλία εκμάθησης 
γλώσσας γίνονται αναφορές σε σπουδαία πολιτιστικά δημιουργήματα ή στα 
υποκείμενα τους. Αυτό όμως ελλοχεύει έναν κίνδυνο καθότι δεν έχουν όλοι οι 
λαοί το ίδιο μεγάλο παρελθοντικό πολιτιστικό βεληνεκές. 

Καθότι στη σύγχρονη κοινωνία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη 
δημοκρατική έκφραση του συνόλου των πολιτιστικών μορφών έκφρασης, με 
την πιο ανοικτή προσέγγιση του όρου, ο πολιτισμός είναι και όλα εκείνα τα 
στοιχεία που χρειάζεται το άτομο για να προσαρμοστεί επιτυχώς στο φυσικό 
και κοινωνικό του περιβάλλον και να ικανοποιήσει τις φυσικές και πνευματικές 
του ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει όλους τους κανόνες, τις αξίες και 
τα ερμηνευτικά σχήματα της καθημερινής ζωής των ατόμων ενός κοινωνικού 
συνόλου, αυτό που δηλαδή ορίζεται ως πολιτισμός της καθημερινής ζωής, με μια 
άλλη διατύπωση η κουλτούρα. Ενδεικτικά παραδείγματα του είδους αποτελούν 
η χρήση του δεύτερου πληθυντικού προσώπου ευγενείας κοινό για Έλληνες, 
Γερμανούς, Σέρβους κ.ά., οι συστάσεις γνωριμίας - λεξιλόγιο και τρόπος - (σε 
κάποιους λαούς δεν επιτρέπεται η χειραψία), ακόμα και η στιγμή της συνάντησης 
(π.χ. οι Έλληνες χαμογελούν και ασπάζονται, αντίθετα οι Αραβόφωνοι θα 
φιληθούν μόνο αν πρόκειται για σύνδεση μεταξύ δύο αντρών και μάλιστα με 
συγκεκριμένο τρόπο, μια φορά δεξιά και δύο αριστερά, ενώ αν πρόκειται για 
άτομα διαφορετικού φύλου η όποια σωματική επαφή είναι απαγορευτική, στους 
δε Κινέζους ο χαιρετισμός γίνεται αποκλειστικά με κίνηση του κεφαλιού). 

Επιπλέον στον ευρύ όρο του πολιτισμού της καθημερινής ζωής 
(κουλτούρα) μπορούμε να εντάξουμε γενικότερες συνήθειες. Κάθε λαός μπορεί 
να μη διαθέτει ένα μνημείο με αξία όπως αυτή του Παρθενώνα ή του Πύργου 
του Άιφελ, έναν συγγραφέα όπως ο Σαίξπηρ ή ο Γκαίτε, διακρίνεται όμως για 
δικές του ιδιαίτερες συνήθειες, μια γιορτή, ένα φαγητό, ένα χαρακτηριστικό 
έθιμο. Βέβαια, δε σημαίνει ότι αν κάποιος δε γνωρίζει ότι το Πάσχα στην Ελλάδα 
6 Stern 1983, 127.
7 Χαραλαμπάκης, 133.
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βάφουμε κόκκινα αυγά και σουβλίζουμε οβελίες, δε θα μάθει και ελληνικά ή δε 
θα μπορεί να επικοινωνεί στα ελληνικά. Η “γνώση” όμως αυτή θα λειτουργήσει 
ως μια ακόμα ευκαιρία έκφρασης ή ακόμα και εξάσκησης στη γλώσσα, ώστε οι 
εκπαιδευόμενοι να αναφερθούν σε ζητήματα παρόμοιας θεματικής, αισθανόμενοι 
ταυτόχρονα πρεσβευτές του δικού τους πολιτισμού σε μια διαπολιτισμική 
γνωριμία και ανταλλαγή. Μια τέτοια καλή πρακτική έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα 
επιτυχής στο ειδικό και συγχρόνως απαιτητικό κοινό των προσφύγων και των 
μεταναστών που μπορεί να μην τους απασχολεί να μάθουν π.χ. για την ιστορία 
των Ολυμπιακών Αγώνων, αφού επείγει μια πρακτική προσέγγιση της γλώσσας 
για την επίλυση άμεσων αναγκών, από την άλλη όμως το να αναφερθούν σε 
κάτι απλό, π.χ. σε μια τοπική συνταγή είναι κάτι που θα τους ενθαρρύνει στην 
εκμάθηση και στην όλη διαδικασία γενικότερα, ιδιαίτερα αν συνοδεύεται και από 
παράλληλη δραστηριότητα (π.χ. την οργάνωση μιας ώρας εθνικής κουζίνας).   

Κάνοντας μια μικρή παρένθεση δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και 
τους υποστηρικτές της αντίθετης άποψης, όσους δηλαδή θεωρούν ότι μέσω 
του πολιτισμού γίνεται προσπάθεια άμεση ή έμμεση να εκφραστεί μια εθνική 
ανωτερότητα. Αυτή η τακτική στοχεύει στην αποδοχή από τους εκπαιδευόμενους 
του πολιτισμού μιας χώρας ως κυρίαρχου, γεγονός μη αποδεκτό.8 Με πιο απλά 
λόγια λοιπόν και εστιάζοντας ενδεικτικά στη διδασκαλία της ελληνικής, κάνοντας 
αναφορά στην αρχαία Αθήνα και την κλασική εποχή, στα δημιουργήματα, 
στις ποικίλες προσωπικότητες καλό είναι να μην εμείνουμε στην ευφυΐα των 
προγόνων μας, των οποίων είμαστε άξιοι απόγονοι και συνεχιστές, αλλά ούτε 
να τα παρουσιάσουμε ως γεγονός ασήμαντο για τους Έλληνες, μην τυχόν το 
κοινό αισθανθεί άσχημα που δεν έχει κάτι αντίστοιχο. Αντίθετα, ως εξέλιξη 
της διαδικασίας, μπορούμε να ζητήσουμε από τους εκπαιδευόμενους να 
παρουσιάσουν και αυτοί με τη σειρά τους ένα μνημείο ή μια περίοδο σημαντικά 
για την πατρίδα τους. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρχει η αίσθηση ότι 
επιδεικνύονται πολιτιστικά επιτεύγματα, αλλά έχοντας ως αφόρμηση – ή ακόμα 
καλύτερα ως πρότυπο – ένα υλικό με πολιτισμική διάσταση από τη χώρα της 
επιδιωκόμενης γλώσσας εκμάθησης ωθούνται και αυτοί να σχηματίσουν ένα 
αντίστοιχο υλικό προερχόμενο από την ταυτότητα της δικής τους χώρας. 

Η εκμάθηση της γλώσσας μέσω του πολιτισμού αποκτά μια άλλη 
διάσταση. Με τα αυθεντικά παραδείγματα γλωσσικής πραγμάτωσης ενισχύεται 
κατά πρώτον το κίνητρο εκμάθησης: από το πρώτο κιόλας μάθημα, ενός 
μέσου επιπέδου, το μάθημα δηλαδή γνωριμίας, των στοιχείων ταυτότητας και 
παρουσίασης, όπου στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα κλίμα οικειότητας, μπορεί 
να ζητηθεί από τους σπουδαστές να αναφέρουν ένα στοιχείο για το όνομά τους 
και να το συνδέσουν με τη χώρα προέλευσης τους (π.χ. κάνοντας ο δάσκαλος 
την αρχή: Είμαι ο Νίκος. Το όνομά μου βγαίνει από τη νίκη + λαός, γιορτάζει 
στις 6 Δεκεμβρίου και ένας σημαντικός Νίκος της χώρας μου είναι ο συγγραφέας 
Νίκος Καζαντζάκης). Κάνοντας και το ίδιο και οι μαθητές θα νιώσουν μέλη 
8 Γιαννακού 2008, 616-618.
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μιας σχηματιζόμενης ομάδας που διαμορφώνουν κοινούς παρανομαστές και 
σταδιακά κοινούς κώδικες. Ακόμα και στο αρχάριο επίπεδο οι εκπαιδευόμενοι 
απολαμβάνουν ιδιαίτερα δραστηριότητες που σχετίζονται με τους στίχους ενός 
τραγουδιού. Λόγου χάρη στο πρώτο μάθημα, αυτό των χαιρετισμών και των 
συστάσεων, το τραγούδι Καλημέρα του Γιάννη Πάριου – πασίγνωστη ελληνική 
μελωδία – μπορεί να βοηθήσει με έναν παιγνιώδη, αλλά ουσιώδη τρόπο στην 
ανακεφαλαίωση του λεξιλογίου της ενότητας.9 Στο μάθημα που διδάσκονται οι 
μήνες και οι εποχές το τραγούδι Το Καλοκαίρι μου του Μιχάλη Χατζηγιάννη 
είναι μια πολιτιστική ένδειξη που επίσης συνδράμει με επιτυχία στη μαθησιακή 
διαδικασία. Το ίδιο και μια συνταγή, μια απλή ιστορία, ένα κόμικ, ένα σύντομο 
παραμύθι, όπως ένας μύθος του Αισώπου ή αν θέλουμε να εστιάσουμε σε κάτι 
αποκλειστικά ελληνικό ένα δημοτικό τραγούδι που μέσα από την αλληγορική 
του ιστορία θίγει θέματα κοινά και διαχρονικά (ξενιτιά, γάμος, αγάπη, απώλεια). 
Όσο μεγαλώνει το επίπεδο μπορούμε να εντάξουμε ένα ποίημα ή ένα σύντομο 
πεζογράφημα που θα αποτελέσουν αφορμήσεις για ευρύτερες διαδρομές.10

Επίσης μέσω των πιο σύνθετων οπτικοακουστικών δραστηριοτήτων 
μπορούμε να συνδέσουμε την εκμάθηση της γλώσσας, εν προκειμένω της 
ελληνικής, με ένα άλλο στοιχείο πολιτισμού, τον κινηματογράφο. Ένα απόσπασμα 
από μια παλιά ελληνική ταινία με τις τότε συνήθειες (προξενιό, προίκα), αλλά 
και από μια πιο σύγχρονη (ενδεικτικά Το τελευταίο ταγκό των Χριστουγέννων, 
όπου σκιαγραφείται η ζωή στην επαρχία και ο βίος σε ένα στενό πλαίσιο) μπορεί 
να αποτελέσει ευκαιρία για δεξιότητες προφορικού κυρίως λόγου χάρη στην 
ανάμνηση δικών τους αντίστοιχων ιστοριών. Με τη σύγκριση των δύο κόσμων 
(τον δικό τους και αυτόν για τον οποίο μαθαίνουν), δίνεται η δυνατότητα να 
έρθουν στην επιφάνεια αντιλήψεις κοινές ή διαφορετικές. Ακόμα πιο γοητευτικός 
στη μαθησιακή διαδικασία φαντάζει ο συνδυασμός λογοτεχνικού κειμένου και 
κινηματογραφικής κόπιας.11

Είναι φανερό λοιπόν ότι αναφερόμαστε σε έναν ισχυρό δεσμό ανάμεσα 
στη γλώσσα και τον πολιτισμό και θεωρείται σχεδόν δεδομένη για ένα επιτυχές 
αποτέλεσμα η αξιοποίηση πολιτισμικών στοιχείων στην εκμάθηση της ξένης 
γλώσσας. Με τον τρόπο αυτό η διδασκαλία της παύει να έχει χαρακτήρα εκμάθησης 
μόνο γραμματικοσυντακτικών κανόνων, αλλά ανάγεται σε δυνατότητα να 
συνομιλούμε μέσω ενός άλλου συστήματος επικοινωνίας, προχωρώντας 
περισσότερο ως κατανόηση και επαναδιαμόρφωση της πραγματικότητας μέσα 
από μια σειρά διαφορετικών γλωσσικών και πολιτισμικών δεδομένων.
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Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού 
πολιτισμού ως μέσο διαμόρφωσης πολιτιστικής 

πολιτικής της Ελλάδας

Δημήτριος Ρούμπος1 

«Ο Πολιτισμός είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας» όπως κάποτε είπε η 
Μελίνα Μερκούρη και κατόρθωσε να το κάνει συνείδηση όλων. Άλλωστε η τέχνη, 
το θέατρο, η μουσική είναι εκείνα που ενώνουν. Ο πολιτισμός χαρακτηρίζεται ως ο 
καθρέφτης κάθε χώρας. Εκπροσωπεί τα ήθη, τα έθιμα, την ιστορία, την κοινωνική 
αντίληψη, τη νοοτροπία κάθε τόπου. Είναι παράγοντας ειρήνης και συμφιλίωσης, 
ενώ αποτελεί το θεμέλιο ενός τόπου και μέσω αυτού έχει κανείς τη δυνατότητα 
να γνωρίσει άλλες συνήθειες, άλλους τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς. Επίσης, 
είναι πηγή εσόδων, ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας, 
αρκεί βέβαια να αξιοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο και τα μέσα.

Με τον όρο πολιτισμός εννοείται ένα συγκροτημένο σύστημα αξιών, ηθών 
και πεποιθήσεων, κοινά αποδεκτών από τους ανθρώπους-συμμετέχοντες σ’ 
αυτό, που μορφοποιείται σε συνδυασμό με τις εκάστοτε γνώσεις (τεχνολογικές 
ή μη), τις συμπεριφορές, αλλά και τις διαμορφωμένες ανάγκες και επιθυμίες. 
Δεν αναφέρεται μόνο σε υλικά αγαθά, μα σε οτιδήποτε μπορεί να παράγει μια 
θεσμισμένη κοινωνία συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών, των τεχνών, των 
συμβόλων, των κανόνων που εξασφαλίζουν την κοινωνική λειτουργία, τον τρόπο 
οργάνωσης της παραγωγής και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων που εντάσσονται 
στη καθημερινή ζωή και τη λειτουργία μιας κοινωνίας. Περιλαμβάνει ακόμα και 
τις πεποιθήσεις ενός κοινωνικού συνόλου ή και τη – λιγότερο ή περισσότερο – 
παγιωμένη εικόνα που έχει αυτό το σύνολο για τον εαυτό του. Στη σημερινή εποχή 
ο ανθρώπινος πολιτισμός είναι ένα μείγμα της κουλτούρας όλων των λαών της 
γης. Με τον πολιτισμό υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει η γλώσσα της παράδοσης. 
Η πολυφωνία ακούγεται ωραία όταν συνδυάζεται με την επικοινωνία, με την 
πολιτιστική συνείδηση, την ανάπτυξη και τη διαφορετική αντίληψη.

Στα πλαίσια ενός κοινωνικού συνόλου που λειτουργεί περιστρεφόμενο γύρω 
από έναν πολιτισμό είναι επόμενο να συγκροτηθούν ταυτότητες. Η ταυτότητα είναι 
1 Αναπλ. Καθ. Δημήτριος Ρούμπος PhD, Πανεπιστήμιο «Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου» Βελίκο 

Τύρνοβο, Βουλγαρίας, droumbos@abv.bg http://www.uni-vt.bg/2/?zid=114&c=sta« 
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μια πολυδιάστατη έννοια που θεμελιώνεται τόσο στην ομοιότητα όσο και στην 
αντίθεση, στο «εγώ/εμείς» και στο «άλλος/οι».2 Υπάρχουν διάφορα είδη ταυτότητας, 
μεταξύ των οποίων η ατομική, η συλλογική, η πολιτισμική, η εθνική κτλ.

Η εθνική και η πολιτιστική ταυτότητα είναι συλλογικές ταυτότητες που 
θεμελιώνονται σε στοιχεία όπως η γλώσσα, η θρησκεία, οι κοινές ιστορικές μνήμες, 
οι παραδόσεις και τα έθιμα, αλλά δεν συμπίπτουν απόλυτα. Τα χαρακτηριστικά της 
εθνικής ταυτότητας μπορούν να αποτελέσουν στοιχείο του πολιτισμού όταν δεν είναι 
απλώς στατικά κατάλοιπα του παρελθόντος, αλλά ενεργά στοιχεία της κοινωνικής 
ζωής. Η πολιτιστική ταυτότητα αντλεί από την εθνική ταυτότητα, συνδέεται με τις 
πολιτισμικές επιλογές στις οποίες θεμελιώνεται και βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη.3 

Ο πολιτισμός και η ιστορία δεν είναι μόνο αντικείμενα, αλλά και 
δρώντα υποκείμενα της διαχείρισης και της διπλωματίας: διαμορφώνουν τον 
ορίζοντα προς τον οποίο κινείται η όποια δράση, παρέχουν τις πληροφορίες και 
διαπλάθουν το πλέγμα δυναμικά μεταβαλλόμενων στόχων, ευαισθησιών και 
συμφερόντων, που σε μεγάλο βαθμό υπαγορεύουν τις επιλογές δράσης σε αυτόν 
όπως και σε άλλους τομείς4.

Ανατρέχοντας την ιστορία του νέου ελληνικού κράτους, μπορούμε να 
δούμε τις πολιτισμικές επιλογές των Ελλήνων και να παρακολουθήσουμε την 
εξέλιξη της συλλογικής πολιτιστικής τους ταυτότητας.

Στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα οι Έλληνες, καθοδηγούμενοι από τους 
διαφωτιστές διανοούμενους της ελληνικής διασποράς, προσπάθησαν να 
διαμορφώσουν την πρώτη εκδοχή πολιτιστικής ταυτότητας που αντλούσε το 
περιεχόμενό της από την κλασική αρχαιότητα. Οι Έλληνες «διαφωτιστές» με 
επικεφαλής τον Αδαμάντιο Κοραή5, έναν από τους σπουδαιότερους δασκάλους 
του Γένους, θεωρούσαν ότι τα αρχαιοελληνικά φώτα είχαν σβήσει στο Βυζάντιο, 
σώθηκαν όμως στη Δύση, απ’ όπου τα παίρνουμε εμείς οι νεότεροι και γινόμαστε 
έτσι «συνέχεια των Αρχαίων». Οι «Νεοέλληνες» είναι κατά κάποιο τρόπο 
«Έλληνες εισαγωγής».6 Το εξιδανικευμένο κλασικό παρελθόν ωστόσο απείχε 
πολύ από την πραγματικότητα της μεταεπαναστατικής Ελλάδας. Το άλμα των 
2300 χρόνων που επιχειρήθηκε «προκάλεσε μια βαθιά κρίση ταυτότητας καθώς 
και την εμφάνιση ενός αλαζονικού πολιτισμικού εθνικισμού».7 Τα φαινόμενα 
αυτά χαρακτηρίζουν την ελληνική κοινωνία όλο τον 19ο και 20ο αιώνα και μόλις 
μετά το 1975 αρχίζουν ως ένα βαθμό να εξασθενούν. 

Σύμφωνα με τη δεύτερη εκδοχή, κυρίως των Σπυρίδωνα Ζαμπέλιου και 
Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, που διαμορφώθηκε στο δεύτερο μισό του 19ου 
αιώνα, με έντονη την επίδραση του ρομαντικού ιδεώδους του έθνους-κράτους, ο 
αρχαίος, ο βυζαντινός και ο νεωτερικός Ελληνισμός, είναι ένα και το αυτό έθνος. 
2 Κοντοχρήστου 2007, 17.
3 Γιανναράς 2003, 27.
4 Τζουμάκα 2005, 20.
5 Ρούμπος 2007, 34.
6 Ζιάκας 2005, 19.
7 Πασχαλίδης 2002, 171.
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Όλη αυτή η προσπάθεια, βασισμένη στη ρομαντική έννοια του έθνους ως φυλετικής 
ενότητας, διαμόρφωσε την ιδεολογία της «Μεγάλης Ιδέας», που στο πολιτιστικό 
επίπεδο εκφράστηκε ως αποστολή «εκπολιτισμού της Ανατολής» και στο πολιτικό 
επίπεδο ως επανάκτηση της επικράτειας της Βυζαντινής αυτοκρατορίας», βάση 
της εξωτερικής και παιδευτικής πολιτικής της Ελλάδας μέχρι και το 1922.8 

Η τρίτη, σύνθετη εκδοχή του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, χαρακτηρίζεται 
από τις προσπάθειες ρήξης με το παρελθόν οι οποίες συνυπήρχαν με τις εθνικο-
ρομαντικές αντιλήψεις του 19ου αιώνα, από αντιεθνικιστικές τάσεις, έντονο 
προβληματισμό περί ελληνικότητας, αλλά και έντονη εσωστρέφεια. Το πρώτο 
μισό του 20ου αιώνα η πολιτιστική ζωή σε ευρωπαϊκό επίπεδο κυριαρχείται 
από έντονες πολιτικο-ιδεολογικές συγκρούσεις που κορυφώνονται στους δύο 
παγκόσμιους πολέμους και από το κίνημα του μοντερνισμού. Την περίοδο 
αυτή επίσης στην πνευματική ζωή της Ελλάδας κυριαρχεί η σύγκρουση μεταξύ 
παράδοσης και μοντερνισμού, εσωστρέφειας και συμμετοχής στο ευρωπαϊκό 
καλλιτεχνικό γίγνεσθαι. Μέσα από τη σύγκρουση αυτή γεννιέται το καλλιτεχνικό 
ρεύμα της «Γενιάς του 30»9, οι καλλιτέχνες του οποίου συνδυάζουν δημιουργικά 
τις ιδέες του μοντερνισμού με την ελληνική αρχαία και λαϊκή παράδοση και 
προτείνουν μια «εξελληνισμένη» εκδοχή της μοντέρνας τέχνης. Στο πλαίσιο του 
ρεύματος αυτού προκαλείται έντονη συζήτηση στην οποία είναι κυρίαρχο το 
«αγωνιώδες ερώτημα της πολιτισμικής ταυτότητας του ελληνισμού»10, ερώτημα 
που διαπερνά την πνευματική και πολιτική ζωή του τόπου.

Τέλος, η τέταρτη εκδοχή της περιόδου μετά τον εμφύλιο πόλεμο έως το 
1974 χαρακτηρίζεται από έντονο συντηρητισμό και εσωστρέφεια. Με τη λήξη 
του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου η Ελλάδα, αφού βιώσει την οδύνη και βαρβαρότητα 
του εμφύλιου σπαραγμού, μπαίνει σε μια περίοδο έντονου συντηρητισμού και 
πολιτικού αυταρχισμού, που κορυφώνεται με το καθεστώς της χούντας των 
συνταγματαρχών. Την περίοδο αυτή, ενώ στην Ευρώπη παρατηρείται ραγδαία 
κοινωνική και οικονομική αλλαγή, η Ελλάδα αδυνατεί να ακολουθήσει, 
εγκλωβισμένη στον εθνικισμό, τον αριστερό λαϊκισμό, τον αντιδυτικισμό και την 
έντονη εσωστρέφεια, που αποθαρρύνουν κάθε νεωτερισμό. Οι συνταγματάρχες 
της χούντας, υπερασπιστές του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, οδηγούν τη 
χώρα σε πρωτοφανή διεθνή απομόνωση, ενώ οι εθνικιστικές τους φιλοδοξίες 
προκαλούν την εισβολή του «Αττίλα» στην Κύπρο.11

Η πτώση της χούντας το 1974 σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου 
πολιτικής σταθερότητας. Με την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την 
ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κοινότητα το 1981, ο καλλιτεχνικός 
κόσμος αρχίζει να επικοινωνεί ελευθέρα με τις ιδέες και την τέχνη της Ευρώπης 
και γενικότερα του έξω κόσμου και επιχειρεί υπέρβαση της εσωστρέφειας. 

8 Ρούμπος 2007, 66.
9 Ό. π., 127-131.
10 Πασχαλίδης 2002, 167.
11 Ρούμπος 2007, 149-152.
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Οι περισσότεροι Έλληνες πιστεύουν καλόπιστα ότι η Ελλάδα είναι μία 
μεγάλη πολιτιστική δύναμη. Η νεοελληνική πραγματικότητα ασκεί ακατανίκητη 
έλξη στους ξένους, λόγος σημαντικός για τα πλήθη των τουριστών, περίπου 25 
εκατομμύρια αναμένονται να επισκεφτούν εφέτος την Ελλάδα. Η Ορθοδοξία 
είναι μια πρόταση πολιτισμού με παγκόσμια εμβέλεια, ενώ το φως της κλασικής 
Ελλάδας φωτίζει άπλετα την οικουμένη. Η εικόνα αυτή αποτελεί εν πολλοίς μια 
φαντασιακή κατασκευή και προορίζεται μόνο για εσωτερική κατανάλωση.

Πράγματι η σύγχρονη Ελλάδα ιδίως σε σύγκριση με τις γείτονες χώρες 
έχει να επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα στον κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό 
τομέα. Όμως η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό κυρίως μετά το 2010, εμφάνιση της 
οικονομικής κρίσης, δεν είναι και η πλέον θετική. Τα τελευταία έτη οι απαξιωτικές 
κρίσεις για το νεοελληνικό βίο που παρουσιάζονται στον ξένο τύπο είναι ατελείωτες: 
διαφθορά, γραφειοκρατία, πολιτικοποίηση των πάντων, κρατικισμός, κατάρρευση 
του εκπαιδευτικού συστήματος, ξενοφοβία, αδιαφορία για το περιβάλλον, 
αισχροκέρδεια, αγένεια, συνεχής αναταραχή, εξτρεμισμός, μεγαλομανία κτλ. 
Βεβαίως ορισμένες από τις εκτιμήσεις αυτές είναι άδικες ή και συκοφαντικές, όμως 
το αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί δεν είναι εύκολο να ανατραπεί.

Οι θεολόγοι των άλλων δογμάτων θαυμάζουν την Ορθοδοξία για τη 
θεολογική της βαθύνοια, για την πνευματικότητα της παράδοσής της, για τα 
μυστήριά της, για τη λαϊκή της ευσέβεια και θρησκευτική κατάνυξη, όπως το 
«Πάσχα των Ελλήνων». Όμως τα τελευταία χρόνια η Ορθοδοξία στη Δύση, 
που είναι βεβαίως γνωστή κυρίως στη ρωσική της εκδοχή, αντιμετωπίζεται με 
καχυποψία, επειδή συνεργάστηκε πρόθυμα με αυταρχικά και ολοκληρωτικά 
καθεστώτα. Επιπλέον δυσμενή αντίκτυπο στη διεθνή κοινή γνώμη έχουν οι 
κατά καιρό ασταθείς σχέσεις Πατριαρχείου και ελλαδικής Εκκλησίας.

Η κλασική αρχαιότητα το «ελληνικό θαύμα» παραμένει μια σταθερή 
αξία παγκοσμίως. Οι κλασικές σπουδές ευδοκιμούν και σε χώρες που δεν 
είχαν μέχρι τελευταία παράδοση στην καλλιέργειά τους (Ιαπωνία, τρία νέα 
περιοδικά κυκλοφόρησαν για την ΑΕ γλώσσα). Νέοι κλάδοι ή σχολές μελέτης 
αναπτύσσονται. Κανείς βέβαια δεν θα μπορούσε να προσάψει στη σύγχρονη 
Ελλάδα αδιαφορία για την κλασική κληρονομιά μόνο και μόνο επειδή η 
επιστημονική έρευνα διεξάγεται κυρίως σε ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. 
Ο παράγοντας πληθυσμός, η οικονομική δυνατότητα και η παράδοση αιώνων 
εξασφαλίζουν το προβάδισμα των χωρών αυτών έναντι της Ελλάδας. Όμως και 
οι Έλληνες δεν έχουν πράξει παν το δυνατόν για την καλλιέργεια και τη διάδοση 
των ελληνικών γραμμάτων. 

Αναμφίβολα η Ελλάδα έχει δραστηριοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο μόλις 
από τις αρχές του 1990 και δεν έχει εμπειρία και παράδοση σε αυτόν τον τομέα, 
αν αναλογιστεί κανείς όμως το χρόνο που έχει κυλήσει αναξιοποίητος, δεν 
δικαιολογείται άλλη περίοδος χάριτος12.

12 Τζουμάκα 2005, 238.
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Η πολιτιστική Ολυμπιάδα, άλλωστε, ο πιο μεγαλεπήβολος στόχος των 
τελευταίων ετών στον τομέα του πολιτισμού, που απορρόφησε όλα τα κονδύλια 
και το ενδιαφέρον των αρμοδίων την τετραετία 2000-2004, προσέφερε άπειρα 
παραδείγματα κακών χειρισμών ευνοιοκρατίας, γραφειοκρατικής δυστοκίας, 
οικονομικών υπερβάσεων και ακυρώσεων της τελευταίας στιγμής και άφησε 
κληρονομιά κυρίως χρέη13.

Παρά τα κάποια αρνητικά σημεία που επισημάνθηκαν για τη θολή εικόνα, 
ουδέτερος παρατηρητής της ελληνικής πραγματικότητας θα υποστήριζε ότι η 
σύγχρονη Ελλάδα βρίσκεται ακόμη σε πλεονεκτική θέση ως προς την προβολή 
και εξαγωγή του πολιτισμικού της κεφαλαίου διότι:

- Διαθέτει ένα πυκνό (αν και εν μέρει ανενεργό) παγκόσμιο δίκτυο 
πολιτιστικών ακτιβιστών; απόδημος ελληνισμός, φιλέλληνες, Ελληνικά 
Ιδρύματα Πολιτισμού, εκκλησιαστικά ιδρύματα, ιδιωτικά ιδρύματα (Ωνάση, 
Νιάρχου, Κωστοπούλου, Μποδοσάκη), επιστημονικά ιδρύματα εξωτερικού κ.ά.

- Είναι ενταγμένη σε διεθνείς οργανισμούς (Ε.Ε., ΝΑΤΟ, ΟΗΕ) και η 
μεταιχμιακή της θέση (βαλκανικότητα και μεσογειακότητα) είναι πολλαπλώς 
αξιοποιήσιμη.

- Έχει σε υπερεπάρκεια πολιτιστικά αγαθά να προβάλει: ολόκληρη 
την αρχαιότητα, μέρος της βυζαντινής κληρονομιάς και αρκετά σημαντικά 
επιτεύγματα του νέου ελληνισμού.

- Μπορεί να εξεύρει, εάν εξορθολογήσει τις κρατικές δαπάνες, οικονομικούς 
πόρους, για την πολιτιστική της πολιτική. Διαθέτει επίσης τεχνογνωσία και 
ικανά στελέχη για τη διαχείριση του πολιτισμού.

Για την καλύτερη παρουσία της Ελλάδας στο παγκόσμιο πολιτιστικό γίγνεσθαι, 
στηριζόμενος και στην προσωπική μου εμπειρία, συνιστώνται τα ακόλουθα:

- Τα χαρακτηριστικά του νεοελληνικού βίου που εμφανίζονται ως 
ενυπάρχουσα ασυγχρονία (οξείς πολιτικές αντιπαραθέσεις, λαϊκισμός, 
θρησκευτικός φανατισμός) πρέπει να αντιμετωπισθούν και να διαμορφωθούν 
σαφείς απόψεις για σύγχρονα προβλήματα.

- Η Ελλάδα οφείλει να καθορίσει μακροπρόθεσμους, αλλά ρεαλιστικούς 
στρατηγικούς σκοπούς αποφεύγοντας τους αυτοσχεδιασμούς, τις θυμικές 
αντιδράσεις και βέβαια λαμβάνοντας υπόψη τα όσα έχουν υποδείξει κατά 
καιρούς φιλόσοφοι του πολιτισμού.

- Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς να συντονισθούν και να επιδιωχθούν 
συνεργασίες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Επίσης, να αναζητηθούν τρόποι 
ενθάρρυνσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας δίνοντας σημαντικά κίνητρα στις 
επιχειρήσεις – ιδρύματα – ιδιώτες για να ενισχύσουν τη δημιουργική παραγωγή 
13 Ό.π., 238.
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των πολιτών σε ένα πλαίσιο κανόνων που θα διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον, 
την ποιότητα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. 

- Να επιδιωχθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος ιδίως με τους γείτονες και 
τους παλαιούς πολιτισμούς (Κίνα, Ινδία) που επανέρχονται στο παγκόσμιο 
προσκήνιο.

- Η τουριστική εικόνα της χώρας πρέπει να βελτιωθεί με επαγγελματισμό 
και περιορισμό του ακαλαίσθητου (kitsch) τουλάχιστο στους δημόσιους χώρους 
και να προωθηθούν οι σύγχρονες και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο 
οικολογικός, ο ιαματικός, ο γαστρονομικός, ο θρησκευτικός κ.ά.

- Να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι κρατικές επιχορηγήσεις σε δήθεν 
καλλιτεχνικά συγκροτήματα και σε μεγάλες εκδηλώσεις στην τόσο δύσκολη 
οικονομική κατάσταση και να στηριχθούν μικρά καλλιτεχνικά σχήματα και 
σοβαρές ατομικές προσπάθειες, που στόχο έχουν την όσο το δυνατόν καλύτερη 
προβολή του ελληνικού πολιτισμού μέσα από την αγάπη τους για την πατρίδα, 
τα ήθη, έθιμα και παραδόσεις.

- Η ελληνική δημόσια δορυφορική τηλεόραση να λειτουργήσει εκ νέου και 
να δημιουργηθεί ένα καθημερινό πρόγραμμα με εκπομπές που θα προωθούν τον 
πολιτισμό (διδασκαλία γλώσσας, προβολή πολιτιστικών δρώμενων, συζητήσεις) 
σε όλα τα μήκη του κόσμου και ιδιαίτερα στην ελληνική διασπορά. Η τηλεόραση 
και ιδιαίτερα το ιντερνέτ είναι σήμερα τα δραστικότερα μέσα πολιτιστικής 
παρέμβασης.

- Να καταρτιστεί και να προωθηθεί σε ολόκληρο τον κόσμο ένας 
κατάλογος με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους εκδοτικούς οίκους, τα μουσεία, τις 
συλλογές, τους συλλόγους και τις εταιρείες που ασχολούνται με τη διδασκαλία 
της ελληνικής γλώσσας.

- Σημαντική δουλειά πρέπει να γίνει και στο χώρο της παιδείας, που είναι 
αλληλένδετος με αυτόν του πολιτισμού. Σήμερα στα ελληνικά σχολεία και 
σταδιακά και στα Πανεπιστήμια φοιτούν πολλά παιδιά οικονομικών μεταναστών, 
που μπορούν να εξελιχθούν σε πρεσβευτές του ελληνικού πολιτισμού. Για την 
ελληνική γλώσσα παρουσιάζεται μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσει νέους 
ομιλητές, οι οποίοι μάλιστα, έχοντας φοιτήσει σε ελληνικά σχολεία, θα τη 
γνωρίζουν σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Μέσω της γλώσσας τα παιδιά αυτά 
γίνονται κοινωνοί των ελληνικών πολιτισμικών αξιών. Η πραγματικότητα αυτή 
ενέχει μια δυναμική, η οποία δεν έχει γίνει πλήρως αντιληπτή. Γενικότερα, η 
ανάδειξη της Ελλάδας ως χώρας υποδοχής μεταναστών – φαινόμενο αρκετά 
έντονο τον τελευταίο καιρό (σε συνδυασμό με την επιχειρηματική δραστηριότητα 
των Ελλήνων στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης) έχει δημιουργήσει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα.
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- Οι Έλληνες του εξωτερικού αποτελούν για τη χώρα μία πολύτιμη δύναμη 
που με συσπείρωση και ενεργοποίηση μπορεί να συντελέσει αποτελεσματικά στην 
προώθηση των εθνικών θέσεων και την βελτίωση των διεθνών σχέσεων. Πολλοί 
από αυτούς απασχολούνται σε οργανισμούς ή κέντρα αποφάσεων που επηρεάζουν ή 
συντελούν στη διαμόρφωση των πολιτικών και των κατευθύνσεων της Κοινότητας. 

- Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, θεσμός που δυστυχώς τα τελευταία 
χρόνια πάσχει από παθογένειες και έλλειψη κονδυλίων, να στηριχθεί, ιδιαίτερα οι 
Εστίες του στα Βαλκάνια, και να συνεχισθούν και ενισχυθούν οι δραστηριότητές 
του, όπως η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και η προβολή του ελληνικού 
πολιτισμού, μέσω της συνεργασίας του με φορείς πολιτισμού της Ελλάδας, αλλά 
και της αλλοδαπής, με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που διδάσκουν την 
ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό, καθώς και με παραρτήματα της EUNIC.

- Τέλος, το ελληνικό κράτος και τα μεγάλα κοινωφελή ιδρύματα να 
στηρίξουν οικονομικά εκ νέου τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, με ειδικότητες 
όπου διδάσκεται η αρχαία και νέα ελληνική γλώσσα για αγορά βιβλίων 
και υλικοτεχνικής υποδομής και με χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές και 
σπουδαστές για θερινά σεμινάρια εκμάθησης γλώσσας και για μεταπτυχιακά 
και διδακτορικά προγράμματα σε νέους ανθρώπους μελλοντικούς «ηγέτες της 
κοινής γνώμης» στη χώρα τους και πρέσβεις της Ελλάδας στο εξωτερικό.

Μια χώρα λοιπόν που φιλοδοξεί να διαδραματίσει έναν ενισχυμένο 
ρόλο στη διεθνή σκηνή είναι απαραίτητο να έχει κεραίες παντού, που να 
προσλαμβάνουν τα διάφορα μηνύματα, και διαύλους, που να μεταφέρουν τη 
δική της φωνή. Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι όσο διευρύνεται ο κύκλος των 
λαών που εξοικειώνονται με τον πολιτισμό μιας χώρας, τόσο μεγαλύτερα οφέλη 
θα αποκομίσει, αλλά πρακτικοί λόγοι επιβάλλουν οι προσπάθειες να ξεκινούν 
από τις χώρες όπου υπάρχει ήδη ευνοϊκό κλίμα.

Συνεπώς, μόνο έτσι η εξωτερική πολιτιστική πολιτική της Ελλάδας 
θα μπορέσει να ανατρέψει το δυσάρεστο και αρνητικό κλίμα, το οποίο έχει 
διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, ιδιαίτερα στο 
εξωτερικό μετά το 2010, αλλά και μέσα στις νέες προσκλήσεις να δώσει μια 
καινούργια ώθηση σε όλους εκείνους τους φορείς, αλλά και τις προσωπικότητες 
που υποστηρίζουν τον ελληνικό πολιτισμό και τη διάδοση της ελληνικής 
γλώσσας ανά τον κόσμο. Ένα πολιτισμικό κεφάλαιο που θα αποτελέσει την 
καλύτερη συμβολική επένδυση για να βγει η Ελλάδα από την κρίση.
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Ο Καθηγητής Γ. Α. Μέγας και η λαογραφική 
μελέτη της ελληνικής και βαλκανικής λαϊκής 

αρχιτεκτονικής

Μανόλης Γ. Βαρβούνης* 

Ο Καθηγητής της Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ακαδημαϊκός 
Γεώργιος Α. Μέγας, γιός του συγγραφέα και εκπαιδευτικού Αναστασίου Μέγα, 
γεννήθηκε στη Μεσημβρία της Ανατολικής Ρωμυλίας στις 13 Αυγούστου του 1893 
και πέθανε στην Αθήνα στις 22 Οκτωβρίου το 1976 σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. 
Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του στη Σιάτιστα απ’ όπου καταγόταν ο δάσκαλος 
πατέρας του, ήλθε στην Αθήνα όπου σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών με υποτροφία του εκ Κρήτης Α. Παπαδάκη. Το 1913 έλαβε το πτυχίο 
του με άριστα. Στην αρχή διορίστηκε το 1914 τριτοβάθμιος ελληνοδιδάσκαλος 
στη Σιάτιστα απ’ όπου και προήχθη σε Σχολάρχη υπηρετώντας στο Μενίδι, στην 
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ως το 1920. 

Με πρόταση δε του λαογράφου Ν. Γ. Πολίτη αποσπάσθηκε στο 
«Λαογραφικό Αρχείο». Το 1925 αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα διατριβής «Βιβλίον ωμοπλατοσκοπίας 
εκ κώδικος της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών». Τον επόμενο χρόνο συνέχισε 
σπουδές στη Γερμανία, στη Λειψία και το Βερολίνο, στην Κλασική Φιλολογία 
και τη Λαογραφία. Επανερχόμενος το 1930 ανέλαβε καθηγητής γυμνασίων 
Αθηνών και από το 1936 μέχρι το 1955 Διευθυντής του Λαογραφικού Αρχείου 
της Ακαδημίας Αθηνών. Το 1947 εκλέχτηκε καθηγητής της Λαογραφίας στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 1952 τακτικός καθηγητής, το 1960 με την αποχώρησή 
του από την ενεργό υπηρεσία ομότιμος καθηγητής και το 1970 τακτικό μέλος 
στην Ακαδημία Αθηνών1. 

Το 1960 ανέλαβε πρόεδρος της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας2. Με 
εισήγησή του ιδρύθηκε το επιστημονικό περιοδικό Επετηρίς του Λαογραφικού 
Αρχείου – η σημερινή Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, 
της Ακαδημίας Αθηνών. Υπήρξε επίσης μέλος πολλών Λαογραφικών Εταιρειών 

1

* Dr. Μανόλης Γ. Βαρβούνης, Καθηγητής Λαογραφίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
1 Θανόπουλος, 210. Μερακλής, 3. Σπυριδάκης, 485. 
2 Κούζας, 2009.
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του εξωτερικού και του απονεμήθηκαν πολλά βραβεία για το έργο του. Ο 
Μέγας υπήρξε ο πλέον γνωστός σε διεθνές επίπεδο λαογράφος της εποχής του. 
Αντικείμενο της Λαογραφίας θεωρεί την εθνική παράδοση, και ακολουθώντας τις 
γερμανικές θεωρίες του 19ου αιώνα, «τη γνώση της ψυχικής ιδιοσυγκρασίας του 
λαού». Παρότι επέμεινε στη συνέχεια κάτι που τον οδήγησε στο να συμπεράνει τις 
επιβιώσεις στοιχείων της αρχαίας ελληνικής λατρείας σε λαϊκά έθιμα, σε πολλά έργα 
του βρίσκονται ιδιαιτέρως προοδευτικές και πρωτότυπες για την εποχή του ιδέες, 
ενώ υπήρξε ο κύριος μελετητής της ελληνικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής3. 

Επίσης δεν του λείπει και μια κοινωνική ή κοινωνιολογική θεώρηση κάτι 
που «τον τοποθετεί στην πρωτοπορία των σύγχρονων λαογράφων». Έδωσε νέα 
πνοή στην Εθνική Μουσική Συλλογή την ιδρυμένη από το 1914 και ενταγμένη 
από το 1927 στο Λαογραφικό Αρχείο, όταν με δικές του ενέργειες αποσπάστηκαν 
εκεί ειδικοί μουσικοί ερευνητές και αγοράστηκαν για πρώτη φορά φωνοληπτικές 
μηχανές. Ιδιαιτέρως μελέτησε τα έθιμα της ελληνικής λαϊκής λατρείας, 
εκδίδοντας σχετικό σύγγραμμα, που αποτελεί μέχρι σήμερα τη βάση για την 
μελέτη της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας4.

Ήδη από τα πρώτα χρόνια της παρουσίας του στη διεύθυνση του Λαογραφικού 
Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών, ο Μέγας στράφηκε συστηματικά και στη μελέτη 
του υλικού βίου του ελληνικού λαού, κυρίως δια της καταγραφής, έρευνας και 
μελέτης της ελληνικής λαϊκής αρχιτεκτονικής. Όπως ο ίδιος σημειώνει, σε υπόμνημα 
του 1957, τόσο ο ίδιος, όσο και η συντάκτρια του Αρχείου Μαρία Ιωαννίδου-
Μπαρμπαρίγου, μετά από δική του υπόδειξη, μελέτησαν «εξελικτικώς» την ελληνική 
λαϊκή κατοικία. Ο ίδιος στη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Λήμνο, τα 
Δωδεκάνησα και την Άνδρο, ενώ η Ιωαννίδου στην Αράχοβα της Παρνασσίδας, 
στην Αγία Άννα της Εύβοιας και στο Πισοδέρι της Δυτικής Μακεδονίας. 

Στο υλικό που συγκεντρώθηκε από αυτή την ερευνητική διαδικασία 
στηρίχθηκαν πολλές επιμέρους δημοσιεύσεις και μονογραφίες, για τις οποίες θα 
γίνει λόγος στη συνέχεια, κυρίως δε η μελέτη του για την ελληνική λαϊκή κατοικία, 
την διαχρονική εξέλιξή της και τις σχέσεις της με τη λαϊκή αρχιτεκτονική των 
υπολοίπων βαλκανικών λαών. Το έργο αυτό δημοσιεύθηκε στα ελληνικά και τα 
αγγλικά, από το Υπουργείο Ανοικοδομήσεως, και οι κριτικές που δέχθηκε στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό ήταν όχι μόνο θετικές, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις 
και εγκωμιαστικές, δεδομένου ότι αναγνώριζαν πως στον τομέα αυτό η ελληνική 
λαογραφία είχε ουσιαστικά προηγηθεί των αντιστοίχων επιστημονικών κλάδων 
των άλλων βαλκανικών χωρών5. 

Πριν αναφερθούμε στα επιμέρους, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Μέγας 
είχε επηρεαστεί, όσον αφορά τη θεωρία της λαογραφίας, τόσο από την θεώρηση 
του λαϊκού πολιτισμού στα όρια του ρομαντισμού, όσο και ειδικότερα από τις 
3 Σχετικά με την επιστημονική λαογραφική προσφορά του Γ. Α. Μέγα γενικότερα βλ. Puchner 

2009, 603-620. Puchner 1998, 87-105. Πούχνερ 2012, 160-191. Meraklis 1992, 223-225.
4 Σπυριδάκης 1975, 69-95. Πετρόπουλος 1970, 52-85. Λουκάτος, 287-297. Οικονομίδης, 280. 

Οικονομίδης, 112-117.
5 Λουκάτος, 124. Ήμελλος, 1573-1574. Μερακλής, 10-12. Καρπούζης 2012, 205-217.
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σχετικές απόψεις των Herder και Vico, όπως άλλωστε ήταν η κρατούσα αντίληψη 
της λαογραφίας την εποχή κατά την οποία μορφοποιήθηκε η επιστημονική 
φυσιογνωμία του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την τάση που διαφαίνεται στις 
μελέτες του, σύμφωνα με την οποία δεν προσπαθούσε απλώς να καταγράψει και 
να μελετήσει τις εκδηλώσεις του λαϊκού πολιτισμού, αλλά κυρίως μέσω αυτών 
να γνωρίσει τα κύρια συστατικά της «ψυχής του λαού»6, δηλαδή να φτάσει, 
όπως ο ίδιος έγραφε «εις την επίγνωσιν του εθνικού μας είναι, επί της οποίας 
εποικοδομείται η συνείδησις της Εθνικής Ενότητος».

Κάτω από αυτό το γενικό αξίωμα ο Μέγας ασχολήθηκε με τον υλικό 
πολιτισμό του ελληνικού λαού, πιστεύοντας ότι στις εκδηλώσεις του δεν ήταν 
μόνο η έννοια της χρηστικότητας που επικρατούσε, αλλά και η αποτύπωση του 
έμφυτου καλλιτεχνικού συναισθήματος του λαού πάνω στα έργα της χειροτεχνίας 
και γενικότερα της τεχνικής και της τεχνολογίας του. Ως «επί της ύλης εκδήλωσιν 
των δημιουργικών δυνάμεων του λαού» μελέτησε ο Μέγας τον υλικό πολιτισμό του 
ελληνικού λαού, με αιχμή του δόρατος τη λαϊκή αρχιτεκτονική. Στις μελέτες του 
δε αυτές ασχολήθηκε συστηματικά όχι μόνο με την έρευνα της κύριας κατοικίας 
και των προσκτισμάτων της, αλλά και με τις εμπειρικές γνώσεις που ενέχονται 
στις κατασκευές αυτές, ως κληροδοτήματα της πείρας των παλαιοτέρων γενεών. 
Γι’ αυτό και ό,τι διαπίστωνε ότι είχε μικρή ή ασήμαντη καλλιτεχνική αξία, το 
αντιμετώπιζε ως μεταβατική φάση και κρίκο εξέλιξης στην διαχρονική πορεία της 
τέχνης στην οποία ανήκε, και της οποίας ήταν έκφραση και σχηματοποίηση.

Πριν μεταβεί στο πεδίο της έρευνας, κυρίως δε πριν μελετήσει και 
δημοσιεύσει τα πορίσματά της, ο Μέγας είχε σχηματοποιήσει μια ολόκληρη 
θεωρητική βάση, στην οποία κατόπιν στήριξε τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις του. 
Σύμφωνα με αυτήν, οι κάθε είδους τυπολογικές ποικιλίες αποτελούν δείγμα της 
φυσικής για τον άνθρωπο και τα δημιουργήματά του εξέλιξης, γι’ αυτό και η έρευνα 
πρέπει να μην περιορίζεται μόνο σε αντιπροσωπευτικά κύρια δείγματα, αλλά 
αντιθέτως να προχωρά σε σύνολα. Κι έτσι, στη μελέτη της λαϊκής αρχιτεκτονικής 
δεν περιορίστηκε στις νεότερες και σύνθετες μορφές, αλλά ασχολήθηκε και με τα 
παλαιότερα, απλούστερα και αρχαϊκότερα σωζόμενα δείγματα λαϊκών οικήσεων, 
μέσω των οποίων επεχείρησε να παρακολουθήσει και να μελετήσει ιστορικά, 
διαχρονικά και εξελικτικά την λαϊκή αρχιτεκτονική και τα δημιουργήματά της7.

Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι στην ελληνική λαογραφία 
δεν υπήρχε προηγούμενο ανάλογης συστηματικής καταγραφής και μελέτης της 
λαϊκής αρχιτεκτονικής, κι έτσι ο Μέγας έπρεπε να συλλέξει ο ίδιος το υλικό του, 
γεγονός που τον οδήγησε στην πραγματοποίηση συστηματικών και εκτενών 
επιτοπίων ερευνών, ήδη από το 1922, όταν ερεύνησε τη λαϊκή αρχιτεκτονική των 
χωριών στην κοιλάδα του Έβρου. Έτσι δεν ακολούθησε την ακαδημαϊκή πεπατημένη 
των «λαογράφων της πολυθρόνας», αλλά οργάνωσε και πραγματοποίησε επιτόπιες 
έρευνες, σημαντικότατες για την αξία και το εύρος των μελετών του, γενικότερα, 
6 Σχετικά βλ. τις παρατηρήσεις του Puchner, 155-163.
7 Αικατερινίδης, 272-276. Meraklis, 133-134.
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στοιχείο που αξιοποίησε και επέκτεινε και από την ερευνητικού του θητεία, ως 
διευθυντής του «Λαογραφικού Αρχείου» της Ακαδημίας Αθηνών, σύμφωνα με όσα 
εκτίθενται στο σχετικό σημείο του μετά χείρας βιβλίου.

Κάτι που θα πρέπει επίσης να επισημανθεί, είναι αφενός μεν ότι 
ο Μέγας ερεύνησε την ελληνική λαϊκή αρχιτεκτονική στα πλαίσια της 
ιστορικοσυγκριτικής μεθόδου της λαογραφίας: ιστορικά, με έμφαση στην ανά 
τους αιώνες μορφολογική και τυπολογική εξέλιξή της, και συγχρονικά με σημείο 
αναφοράς τις συγκρίσεις προς ανάλογες αρχιτεκτονικές μορφές των υπολοίπων 
βαλκανικών λαών, όπως και στη συνέχεια θα καταδειχθεί. Κυρίως όμως μελέτησε 
τη λαϊκή αρχιτεκτονική όχι αποκομμένη, αλλά στα κοινωνικά και πολιτισμικά 
της πλαίσια, ως δημιούργημα της παραδοσιακής κοινωνίας που τη γέννησε και 
τη χρησιμοποίησε, μελετώντας παράλληλα τις κοινωνικές και οικογενειακές 
δομές, την καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά και τις πίστεις και τις αντιλήψεις των 
ανθρώπων που έμεναν μέσα στα σπίτια τα οποία μελετούσε. 

Κι αυτό είναι ένα γνώρισμα που δεν έχει επαρκώς επισημανθεί, και το 
οποίο δείχνει ότι ο Μέγας ήταν στην πρωτοπορία της λαογραφικής έρευνας, 
και δεν τον ενδιάφερε μόνο η στήριξη των επιβιωμάτων της αρχαιότητας 
από διάθεση απόδειξης της αρχαίας καταγωγής και συνάφειας του ελληνικού 
λαϊκού πολιτισμού8. Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι αυτό το τελευταίο 
συχνά υποστηρίζεται από όσους είτε δεν έχουν διαβάσει, είτε δεν θέλουν να 
αναγνώσουν και να εκτιμήσουν ορθά το έργο του, γιατί αυτό δεν ταιριάζει στα 
προαποφασισμένα ιδεολογικά σχήματα που θέλουν να προβάλλουν στην εξέλιξη, 
στο περιεχόμενο, στη φύση και στην υπόσταση της ελληνικής λαογραφίας9.

Παραλλήλως, ο Μέγας ανέπτυξε θεωρητικά και εφάρμοσε πρακτικά 
ένα σύστημα «ολιστικής» προσέγγισης της λαϊκής τέχνης, και της λαϊκής 
αρχιτεκτονικής ειδικότερα, κατά την προσφυή διαπίστωση της Κατ. Κορρέ10. Κι 
αυτό επειδή πίστευε ότι τα επιμέρους θα πρέπει στη λαογραφία να συνεξετάζονται 
με τα καθόλον, ώστε να σχηματίζεται τελικά μια κατά το δυνατόν πλήρης εικόνα 
του λαϊκού πολιτισμού, του οποίου οι επιμέρους καλλιτεχνικές ή εθιμικές 
εκδηλώσεις αποτελούν αναπόσπαστα και οργανικά τμήματα. Στην «ολιστική» 
αυτή προσέγγιση περιλαμβάνονται και παρατηρήσεις για τη λειτουργικότητα των 
επιμέρους μορφών που εξετάζονται στις μελέτες του, κάτι που εγγράφει τη μελέτη 
της λαϊκής αρχιτεκτονικής στο γενικότερο συνολικό πλαίσιο της καταγραφής και 
μελέτης του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού ως ενιαίας και αχώριστης σύνθεσης.

Για παράδειγμα, μελετώντας τη λαϊκή οικία της Θράκης, ο Μέγας ασχολείται 
και με τις γυναικείες παραδοσιακές φορεσιές των κατοίκων, τις οποίες διακρίνει σε 
τρεις ομάδες: Στις φορεσιές που συνηθίζονταν στα χωριά γύρω από το Σουφλί, 
στις φορεσιές της περιφέρειας Διδυμοτείχου και στις φορεσιές των χωριών των 
Μάρηδων. Επίσης διατύπωσε σημαντικές παρατηρήσεις για τα παιδικά ενδύματα, 

8 Πρβλ. Λουκάτος, 7-9. Αλεξιάδης 2003, 15-39. Οικονομίδης, 423-432.
9 Papataxiarchis 2013, 31-64.
10 Κορρέ-Ζωγράφου, 224.
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για την καταγωγή και την προέλευση των κεντημάτων της γυναικείας φορεσιάς, 
αλλά και για τους Μάρηδες και τα κυριότερα γνωρίσματα του λαϊκού πολιτισμού 
τους. Ακόμη και σε γενικότερες παρατηρήσεις σχετικές με τη λαϊκή διακοσμητική 
και το λαϊκό γούστο προέβη ο Μέγας, με αφορμή την μελέτη των οικιών της 
περιοχής, που φανερώνουν τόσο την παρατηρητικότητά του, όσο και την εις 
βάθος μελέτη των εκδηλώσεων του θρακικού λαϊκού πολιτισμού11.

Τις λαϊκές οικίες της Θράκης, ο Μέγας διέκρινε σε πλατυμέτωπες και 
στενομέτωπες, ενώ διεξοδικά ασχολήθηκε με τους τρόπους στέγασης, με τα υλικά 
δόμησης, με την εσωτερική διαρρύθμιση, με τους τρόπους φωτισμού και με την 
οικοσκευή. Όσον αφορά το χαμηλό ύψος οικιών και ναών, ο Μέγας το απέδωσε στην 
προσπάθεια να μην ελκύεται η προσοχή των κατά καιρούς επιδρομέων στο θρακικό 
χώρο, το ερμήνευσε δηλαδή με ιστορικά κριτήρια. Το χαμηλό ύψος οικοδομών και 
θυρών, αλλά και την έλλειψη ανοιγμάτων φωτισμού και αερισμού ερμήνευσε με 
βάση ανάλογες μαρτυρίες που συγκέντρωσε κατά την επιτόπια έρευνα, γεγονός 
που φανερώνει ότι προβληματισμένος ο ίδιος υπέβαλλε ανάλογες ερωτήσεις στους 
πληροφορητές του, καθώς προσπαθούσε να εντοπίσει τη γενεσιουργό αιτία των 
αρχιτεκτονικών ιδιομορφιών και των τοπικών γνωρισμάτων που συναντούσε.

Σχεδόν μία δεκαετία αργότερα, το 1938, ο Μέγας ερεύνησε τη λαϊκή 
αρχιτεκτονική της Λήμνου, με επιτόπιες καταγραφές σε απομακρυσμένα χωριά, 
όπου προσπάθησε να αποτυπώσει την εξελικτική πορεία της οικοδομικής 
τέχνης στο νησί, επισημαίνοντας και προσπαθώντας να εξηγήσει και πάλι 
τις τυχόν τοπικές ιδιομορφίες. Έτσι, τις αμφικλινείς ή τρικλινείς στέγες των 
σπιτιών του νησιού ερμήνευσε με βάση εποικισμούς, αλλά και επιδράσεις από 
αρχιτεκτονικές μορφές έξω από τον αιγιακό χώρο12. Επίσης προσπάθησε να 
εξηγήσει τις επιμέρους μορφές, αλλά και τη χρήση των σπιτιών, με βάση τις 
προβλέψεις του τοπικού κληρονομικού δικαίου, που πρόβλεπε την παραχώρηση 
της κύριας οικίας στην κόρη, μετά το γάμο της.

Τον Μάιο του 1940, ο Μέγας έστρεψε τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
στη λαϊκή αρχιτεκτονική της Θεσσαλίας. Εδώ διέκρινε τέσσερις κύριες 
κατηγορίες οικοδομημάτων13: τις αγροτικές πεδινές οικήσεις, το «Αγραφιώτικο» 
σπίτι και το «Χασιώτικο» σπίτι. Την πρώτη κατηγορία συσχέτισε ερμηνευτικά 
με τους κοινωνικούς και ιστορικούς παράγοντες που καθόριζαν τους όρους 
της καθημερινής ζωής, αλλά και τις σχέσεις παραγωγής και κατανάλωσης, 
καθώς η μορφή των οικιών σχετιζόταν με τις σχέσεις των ενοίκων τους προς 
τον γαιοκτήμονα κύριο της γης, εξαρτήσεις που οδήγησαν από το «μονόσπιτο» 
στο «διπλό σπίτι». Στην δεύτερη κατηγορία παρατήρησε την άμεση σχέση προς 
την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και της οικιακής βιοτεχνίας, που οδήγησε στην 
κατασκευή διόροφων πλατυμέτωπων σπιτιών με προστώο, ώστε να υπάρχει 

11 Κορρέ-Ζωγράφου, 223.
12 Κορρέ-Ζωγράφου, 224.
13 Κορρέ-Ζωγράφου, 224-226.
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συνύπαρξη ζώων, στο ισόγειο, κατοίκησης, στον όροφο και επαγγελματικών 
ενασχολήσεων στο προστώο. 

Στην τρίτη κατηγορία άμεση είναι, κατά τον Μέγα, η εξάρτηση μορφής 
και λειτουργικότητας από την ενασχόληση των κατοίκων με τη γεωργία, ώστε οι 
αρχικές αχυροσκέπαστες κατασκευές να εξελιχθούν σταδιακά σε λιθόκτιστα και 
κεραμοσκέπαστα σπίτια. Μάλιστα, μιλώντας για τα βοηθητικά προσκτίσματα, 
τους φούρνους ή τους αποθηκευτικούς χώρους, προβαίνει σε σημαντικές 
παρατηρήσεις τόσο για την παραδοσιακή διατροφή και τα είδη της, όσο και 
για τους τρόπους αποθήκευσης και συντήρησης των κάθε είδους προϊόντων, 
άρα για μια ακόμη φορά εξαρτά την μορφή της κατοικίας από οικονομικούς και 
κοινωνικούς παράγοντες, από τον επαγγελματικό βίο και την συνακόλουθη 
παραγωγή των κατοίκων. Τέλος, σε μια τέταρτη κατηγορία ταξινομεί τα 
σπίτια στα αστικά κέντρα της ΒΑ Θεσσαλίας, όπου και πάλι ερμηνεύει τις 
αρχιτεκτονικές μορφές σε άμεση συσχέτιση με τις επαγγελματικές ασχολίες των 
κατοίκων, όπως για παράδειγμα η αμπελουργία και η σηροτροφία, σε οικισμούς 
όπως ο Τύρναβος, το Συκούριο, η Αγιά, η Ραψάνη και τα Αμπελάκια.

Ειδικότερα για τα αρχοντικά του θεσσαλικού και βορειοελλαδικού χώρο, 
ο Μέγας ακολούθησε τις απόψεις του αρχιτέκτονα Αρ. Ζάχου, και προσπάθησε 
να ερμηνεύσει τόσο την αρχιτεκτονική τους μορφή, όσο και τις ιδιαίτερες 
διακοσμήσεις τους, με βάση κατασκευές εμπνευσμένες από την «ελληνική 
παράδοση». Στο ίδιο μάλιστα πλαίσιο εντάσσει και ορισμένα χαρακτηριστικά 
αρχοντικά της Καστοριάς μια δεκαετία αργότερα, σε ειδική μελέτη του για το 
αρχοντικό Σκούταρη. Ωστόσο, νεώτερες έρευνες, με τη χρήση και αρχειακού 
υλικού, απέδειξαν ότι ο Μέγας δεν είχε δίκιο στους ερμηνευτικούς αυτούς 
συσχετισμούς, όσον αφορά τα βορειεοελλαδικά και θεσσαλικά αρχοντικά.

Το 1946 και το 1948 ο Μέγας, και πάλι με ειδική επιτόπια έρευνα, 
μελέτησε τη λαϊκή αρχιτεκτονική των μόλις ενωμένων τότε με το ελληνικό 
κράτος Δωδεκανήσων. Και πάλι, πέρα από τις ομοιότητες με την κυκλαδική 
αρχιτεκτονική που παρατηρεί, ιδιαίτερα μάλιστα στον τρόπο στέγασης, επιμένει 
στην διάταξη των επίπλων στο εσωτερικό του σπιτιού και στις βασικές αρχές 
της πλούσιας και ιδιότυπης εσωτερικής διακόσμησης. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
ερμηνευτικά τα συσχετίζει με το εθιμικό κληρονομικό δίκαιο και την εξέχουσα 
θέση της γυναίκας, ιδιαίτερα μάλιστα της «πρωτοκόρης», κατά την τοπική 
παραδοσιακή κοινωνική και οικογενειακή οργάνωση14. 

Οι σχέσεις αυτές, κατά τον Μέγα, προσδιορίζουν και τη μορφή των οικισμών, 
αφού κοντά στο κύριο σπίτι που κληροδοτείται στην πρώτη κόρη χτίζονται και 
άλλα μονόχωρα, για να στεγάσουν τόσο τον πατέρα, όσο και τις υπόλοιπες κόρες 
της οικογένειας. Επίσης, παρατήρησε την άμεση αλληλουχία μεταξύ κατοικίας, 
γεωργικής παραγωγής, περιορισμένου κλήρου λόγω γεωμορφολογικών συνθηκών 
και αποθηκευτικών χώρων, με την αποθήκευση των καρπών αρχικά να γίνεται σε 
εξωτερικές κατασκευές και κατόπιν σε ξύλινες κατασκευές μέσα στο ίδιο το σπίτι. 
14 Κορρέ-Ζωγράφου, 226-227.
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Παραλλήλως ο Μέγας ασχολήθηκε με τα διπλά, αστικά ή ημιαστικά σπίτια, τις 
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που σχετίζονταν με αυτά και την ιδιαίτερη 
διακόσμηση του εσωτερικού τους με πιάτα και άλλα πήλινα ή πορσελάνινα σκεύη.

Επίσης, σε ιδιαίτερες μελέτες του, πάντα στο ίδιο θεωρητικό και 
μεθοδολογικό πλαίσιο, ο Μέγας ασχολήθηκε με τα αρχοντικά των Αμπελακίων 
και της Σιάτιστας, αλλά και με τις αγροτικές οικήσεις της Άνδρου. Συνέθεσε 
μάλιστα και δημοσίευσε και θεωρητικά κείμενα σχετικά με τους σκοπούς, τις 
μεθόδους και τα βασικά συμπεράσματα από την επιστημονική λαογραφική 
μελέτη της ελληνικής λαϊκής αρχιτεκτονικής, ενώ με ειδικό κείμενό του απάντησε 
σε παρατηρήσεις που είχε διατυπώσει ο Στ. Κυριακίδης σχετικά με επιμέρους 
συμπεράσματά του για τις μορφές της ελληνικής οικίας.

Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει ένα βιβλίο του, δημοσιευμένο τόσο στα 
ελληνικά, το 1949, όσο και στα αγγλικά, το 1951, σχετικά με την ελληνική λαϊκή 
οικία και την ιστορική της εξέλιξη, σε συσχετισμό με τις βασικές μορφές της 
λαϊκής αρχιτεκτονικής των υπολοίπων βαλκανικών λαών. Τα βασικά πορίσματα 
της μελέτης αυτής δημοσιεύθηκαν και σε ξένα περιοδικά, ή πήραν και τη μορφή 
ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια. Σύμφωνα με αυτά, η ελληνική λαϊκή οικία, 
στην ιστορική της προοπτική και στη διαχρονική της εξέλιξη, αποτελεί συνέχεια 
της αρχαίας ελληνικής οικίας, όπως αυτή προκύπτει από τις υπάρχουσες 
πηγές και τα αρχαιολογικά ευρήματα. Μια εξέλιξη που βέβαια πέρασε δια των 
βυζαντινών χρόνων, και η οποία υπήρξε ηγεμονική και για ανάλογες λαϊκές 
αρχιτεκτονικές μορφές και των υπολοίπων λαών της Βαλκανικής, οι οποίοι 
παρέλαβαν από την ελληνική αρχιτεκτονική τις βασικές μορφές της οικίας τους, 
άρα χρησιμοποίησαν μορφές που στην απώτερη σύλληψη και δημιουργία τους 
θα μπορούσαν να αναχθούν στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

Οι απόψεις αυτές του Μέγα συνάδουν βεβαίως προς τη γενικότερη 
θεωρητική τοποθέτησή του απέναντι στις εκδηλώσεις του ελληνικού λαϊκού 
πολιτισμού, αλλά και με την εφαρμογή της ιστορικοσυγκριτικής μεθόδου την 
οποία ακολουθούσε, και εντάσσονται στην ιστορική θεώρηση των λαογραφικών 
φαινομένων. Αντίθετα προς ό,τι από μερικούς μελετητές επισημάνθηκε, το ίδιο το 
υλικό οδήγησε τον Μέγα στην εξαγωγή αυτών των συμπερασμάτων, δεδομένου 
ότι οι ισχυρισμοί του είναι καλά τεκμηριωμένοι στο υπάρχον υλικό, αφού και 
ο ίδιος ήταν πάντοτε ιδιαιτέρως προσεκτικός και φειδωλός στην διατύπωση 
συμπερασμάτων και γενικευτικών απόψεων15.

Θα πρέπει επίσης να παρατηρηθεί ότι η κριτική της εποχής του δέχθηκε με 
ευμενή σχόλια και αποδέχθηκε πλήρως τις σχετικές με τη λαϊκή αρχιτεκτονική 
μελέτες του. Τόσο ειδικοί αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες και ιστορικοί της 
οικοδομικής, όσο και λαογράφοι, όπως οι Ι. Δ. Κοντής, Κ. Μπίρης, Ανδρ. Σώκος, 
Σπ. Μαρινάτος, Αγγ. Χατζημιχάλη, Δημ. Ευαγγελίδης και Στ. Κυριακίδης16, 

15 Βλ. σχετικά Nitsiakos 2013, 85-96.
16 Σχετικές λεπτομερείς βιβλιογραφικές αναφορές των κριτικών που δημοσίευσαν βλ. στο 

παράρτημα που ακολουθεί. 
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δέχθηκαν τα γραφόμενα και τα συμπεράσματά του, διατυπώνοντας περιστασιακά 
και ορισμένες παρατηρήσεις, προς τις οποίες ο Μέγας φρόντιζε πάντοτε να 
απαντά, εγκαινιάζοντας τον σχετικό επιστημονικό διάλογο. Άλλωστε στη 
διεπιστημονική συνεργασία και στο διάλογο μεταξύ των ερευνητών ο Μέγας 
πίστευε πάντοτε, και τις αρχές αυτές υπηρέτησε σε όλη τη διάρκεια της μακράς 
και παραγωγικής ερευνητικής και συγγραφικής δράσης.

Αλλά και ξένοι μελετητές, καθηγητές διαφόρων πανεπιστημίων και ερευνητές, 
όπως οι Charles Parain, R. M. Dawkins, Fancesco Bonasera, Arthur Haberlandt, 
Giov. Tucci, Jan Whitaker, R. Wildhaber και Vilko Novak, σημαντικά ονόματα 
της εποχής τους, δέχθηκαν με απόλυτη κατάφαση τις σχετικές μελέτες του. Στη 
συνείδηση του επιστημονικού κόσμου της εποχής του, ο Μέγας υπήρξε ο κατεξοχήν 
μελετητής της ελληνικής λαϊκής αρχιτεκτονικής, αλλά και από τους εγκυρότερους 
ερευνητές της βαλκανικής λαϊκής οικοδομίας, γεγονός που καταδεικνύεται και από 
τις πολυάριθμες ετεροαναφορές στο περί την λαϊκή οικία έργο του.

Ο Μέγας αφιέρωσε στον υλικό πολιτισμό το δεύτερο μέρος της εισαγωγής 
στη λαογραφία που εκπόνησε, και το οποίο επιγράφεται «Υλικός βίος και τέχνη 
του λαού»17. Εκεί παρέθεσε το διάγραμμα των σπουδών του υλικού βίου του 
λαού, εμπλουτίζοντάς το με σημαντικά κάθε φορά παραδείγματα. Κατά την 
Κατ. Κορρέ18, στο έργο του αυτό παρέχει ένα «ιδανικό μοντέλο έρευνας, για 
όσους πρόκειται να ασχοληθούν με παρόμοια θέματα», το οποίο είχε βασιστεί 
στην πολύχρονη ερευνητική εμπειρία του. Ο Μέγας εν προκειμένω εισηγήθηκε 
τον προσδιορισμό ζωνών λαϊκού οικιστικού πολιτισμού, με περιγραφή στην 
μορφολογία του εδάφους, στα προϊόντα που παράγονται και στις ασχολίες 
των κατοίκων, τονίζοντας ότι οι μορφές της αρχιτεκτονικής και της οικιστικής 
συγκρότησης επηρεάστηκαν από τις ιστορικές συνθήκες της διαδρομής στο 
χρόνο κάθε τόπου, αλλά και από τον επαγγελματικό βίο και την οικονομική 
κατάσταση των κατοίκων.

Ειδικότερα όσον αφορά τη λαϊκή οικία, ο Μέγας παρατήρησε ότι τα 
οικοδομήματα ενδιαφέρουν τη λαογραφία υπό τον όρο ότι αυτά αποτυπώνουν 
το πνεύμα και τις ικανότητες ομάδων ανθρώπων, που είναι φορείς των αξιών και 
αυτουργοί των εκδηλώσεων του λαϊκού πολιτισμού και της λαϊκής παράδοσης. 
Κατά την άποψή του, η ερμηνεία των επιμέρους φαινομένων και μορφών της 
λαϊκής αρχιτεκτονικής θα πρέπει να συνεξετάζει παράγοντες πρακτικούς, 
αισθητικούς και ιστορικούς, και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εκάστοτε λύση 
πρακτικών προβλημάτων, μέσω των οποίων διαμορφώθηκαν τύποι, οι οποίοι με 
τη σειρά τους κατόπιν προβλήθηκαν στη μεγάλη διάρκεια, με τις αναγκαίες κάθε 
φορά παρεκκλίσεις και προσαρμογές19. 

Η συνύπαρξη νεωτερισμών αλλά και παραδοσιακών αντιστάσεων στην 
ελληνική λαϊκή αρχιτεκτονική, προσείλκυσε το ερευνητικό ενδιαφέρον του 

17 Μέγας 1981, 112-145.
18 Κορρέ-Ζωγράφου, 228.
19 Βλ. Loukatos, 551-582.
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Μέγα. Επέμεινε ιδιαιτέρως στην κατασκευή και στον τύπο της στέγης, στις 
μορφές της εστίας και του φούρνου, στις οικοδομικές λύσεις του προβλήματος 
αποθήκευσης των καρπών, αλλά και στα επιμέρους συστατικά των εκασταχού 
οικοσκευών. Όλα αυτά με τονισμό της ενυπάρχουσας συλλογικότητας στην 
διαμόρφωση των τελικών λύσεων, αλλά και με ιδιαίτερη προσοχή στην λαϊκή 
ορολογία και ονοματοθεσία των επιμέρους τεχνικών όρων που σχετίζονται με τη 
λαϊκή αρχιτεκτονική, και τους οποίους συνήθως ετυμολογούσε από ανάλογους 
αρχαίους οικοδομικούς όρους. Κι αυτό, στο πλαίσιο των απόψεών του για την 
ιστορική προέλευση της ελληνικής λαϊκής αρχιτεκτονικής από την αρχαιότητα20, 
που συνιστούν βασικό πυλώνα του ερμηνευτικού σχήματος που εισηγήθηκε, και 
για τις οποίες έγινε λόγος παραπάνω.

Ευρύτερα για τη λαϊκή τέχνη, ο Μέγας επισημαίνει την προέλευσή της 
από τη λαϊκή ψυχή : «Όθεν η λαϊκή τέχνη είναι έκφρασις της λαϊκής ψυχής και 
λειτουργίας του λαϊκού βίου. Δια να την κατανοήσωμεν πρέπει να εισδύσωμεν 
εις την λαϊκήν ζωήν και το πνεύμα του λαού … αποτελεί κάτοπτρον της λαϊκής 
ζωής και ψυχής …όπου υπάρχει γνησία απλότης και απέριττος παράστασις, 
εκεί υπάρχει η εσωτερική αληθοσύνη»21. Κατά την άποψή του το καλλιτεχνικό 
συναίσθημα που ωθεί τον άνθρωπο του λαού στην διακόσμηση των καθημερινής 
χρήσης αντικειμένων του είναι έμφυτο, γι’ αυτό και το ουσιωδέστερο στοιχείο 
της λαϊκής τέχνης δεν βρίσκεται στην εξωτερική μορφή, αλλά στο ιδεολογικό 
της περιεχόμενο, που αποτελεί έκφραση του ψυχισμού του λαού. 

Ωστόσο, παρά τις βασικές αυτές θεωρητικές απόψεις του, που έχουν 
βεβαίως ρομαντική προέλευση, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο Μέγας όχι 
μόνο ασχολήθηκε με ζητήματα πρωτόγνωρα για την ακαδημαϊκή λαογραφία της 
εποχής του, όπως η διατροφή, τα παιδικά ενδύματα, αλλά και η οικονομική και 
κοινωνική βάση των πολιτισμικών φαινομένων που μελετούσε, αλλά πρόβλεψε στο 
διάγραμμα μελέτης της λαϊκής τέχνης και ζητήματα όπως οι σχέσεις παραγωγής 
και κατανάλωσης, οι δρόμοι εμπορίας των προϊόντων λαϊκής καλλιτεχνίας, η 
οργάνωση σε συντεχνίες και η ύπαρξη πλανόδιων τεχνιτών. Πρόκειται για ζητήματα 
που απασχόλησαν πολύ αργότερα την ελληνική λαογραφική βιβλιογραφία, και που 
δείχνουν το μέγεθος της επιστημονικής προσωπικότητάς του και την ποιότητα 
του ερευνητικού και συγγραφικού έργου του22.

Θα πρέπει εδώ να παρατηρηθεί, ως ακροτελεύτεια σημείωση στο 
εξεταζόμενο ζήτημα, ότι νεώτερες έρευνες που στηρίζονται σε αρχειακό υλικό 
από διάφορα ιδιωτικά και δημόσια αρχεία, τόσο ελληνικά όσο και εκτός 
ελληνικού χώρου, όπως για παράδειγμα οθωμανικά ή βενετσιάνικα, τα οποία 
την εποχή του Μέγα ήταν άγνωστα και απρόσιτα στην έρευνα, συχνά θέτουν υπό 
αμφισβήτηση ή ακόμη και ανατρέπουν ορισμένα από τα συμπεράσματά του. Με 
20 Για την ιστορία της ελληνικής λαογραφίας, στα πλαίσια της οποίας εντάσσονται οι προσεγγίσεις 

αυτές βλ. Οικονομίδης, 11-86.
21 Μέγας 1981, 141. Κορρέ-Ζωγράφου, 229.
22 Για την ιστορική και διαχρονική πορεία της ελληνικής λαογραφίας βλ. Chrysanthopoulou 2013, 

97-128.
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τα ερευνητικά εργαλεία που ο Μέγας είχε στη διάθεσή του δεν μπορούσε λ.χ. να 
γνωρίζει την προέλευση των επιμέρους της οικοσκευής, ούτε να διαπιστώσει τις 
αλλαγές σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο που έφερε στον ελληνικό χώρο το 
εμπόριο και η βιοτεχνία, και οι οποίες με τη σειρά τους αντικατοπτρίζονται στα 
βορειοελλαδίτικα αρχοντικά, στη διακόσμηση και στην οικοσκευή τους. Ούτε 
φυσικά μπορούσε να διαπιστώσει τον «επείσακτο χαρακτήρα της ‘διεθνούς’ 
αρχιτεκτονικής του οθωμανικού πολιτισμικού χώρου», που εν πολλοίς καθόρισε 
τις μορφές αυτές της ελληνικής λαϊκής αρχιτεκτονικής23.

Υπό την έννοια αυτή, η μετά τον Μέγα σχετική λαογραφική – και όχι μόνο 
– βιβλιογραφία στηρίχθηκε στο πρωτότυπο έργο του, αλλά και αξιοποίησε μια 
σειρά νέων δεδομένων και προσεγγίσεων, ώστε σε ορισμένα σημεία να ξεπεράσει 
όσα ο Μέγας διαπίστωσε και υποστήριξε. Ωστόσο, έτσι ακριβώς εργάζεται και 
προχωρά η επιστήμη, με την αμφισβήτηση και την αναθεώρηση των παλαιοτέρων. 
Εκείνο που έχει σημασία, και που μας δίνει το μέτρο της προσφοράς του Μέγα 
στη μελέτη της ελληνικής λαϊκής αρχιτεκτονικής, είναι τόσο η πρωτοτυπία, όσο 
και η ορθή μεθοδολογία της επιστημονικής και ερευνητικής του προσέγγισης 
στο ζήτημα. Γι’ αυτό και οι μεταγενέστερες διαφοροποιήσεις και διορθώσεις, 
δεδομένου ότι έγιναν με βάση στοιχεία μη διαθέσιμα στην εποχή του, καθόλου 
δεν μειώνει το πρωτότυπο επιστημονικό του έργο.

Πράγματι, ο Μέγας ουσιαστικά άνοιξε τη σχετική επιστημονική συζήτηση 
στην ελληνική λαογραφική βιβλιογραφία, και υπήρξε πρωτοπόρος τόσο στον 
ερευνητικό συσχετισμό της λαϊκής αρχιτεκτονικής με τις οικονομικές, κοινωνικές, 
ιστορικές και πολιτισμικές συνθήκες των αντιστοίχων κοινωνιών, όσο και στο 
συσχετισμό της ελληνικής με τα λαϊκή αρχιτεκτονική των υπολοίπων βαλκανικών 
λαών24. Μάλιστα ερευνητές όπως οι Arthur Haberlandt, R. Wildhaber και Vilko 
Novak το επισήμαναν, κρίνοντας τις σχετικές μελέτες του.

Στον τομέα της λαϊκής τέχνης, και της λαϊκής αρχιτεκτονικής ειδικότερα, 
ο Γ. Α. Μέγας άνοιξε δρόμους, ενέπνευσε συνεχιστές και σφράγισε τη σχετική 
βιβλιογραφία, όπως άλλωστε έπραξε με την ελληνική λαογραφία, γενικότερα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Γ. Α. ΜΕΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
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(1968-1969): 15-49].

23 Κορρέ-Ζωγράφου, 231-232.
24 Από την ελληνική λαογραφική βιβλιογραφία η μεν Κυριακίδου-Νέστορος 1978, 25-26, 132-147 είναι 

αδικαιολόγητα και αστήρικτα επικριτική για τον Μέγα, ο δε Αυδίκος 2009, 83-85, 245-255 προβαίνει 
σε μια ψύχραιμη και τεκμηριωμένη αξιολόγηση του έργου του, με πολλά πρωτότυπα στοιχεία, όχι 
ωστόσο πλήρως απαλλαγμένη από στερεότυπα του παρελθόντος. Ψύχραιμη είναι η θεώρηση του 
Λουκάτου 1997, ενώ ο Νιτσιάκος 2008, απλώς επαναλαμβάνει τα σχετικά με την συμβολή του Μέγα 
στη μελέτη της λαϊκής αρχιτεκτονικής, χωρίς να επεκτείνεται ούτε να εμβαθύνει.
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι επιδράσεις του αγιορείτικου πολιτισμού 
στις Παραδουνάβιες Χώρες από την Άλωση  
της Κωνσταντινουπόλεως έως τον 19ο αιώνα

Α. Στον 16ο αιώνα με την δράση του Οσίου Νήφωνος 
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Διονυσιάτου

Β. Η διαμόρφωση της λειτουργικής ρουμανικής γλώσσας 
στον 18ο αιώνα με την δράση του Οσίου Παϊσίου του 

Βελιτσκόβσκι στη Μολδαβία

Κωνσταντίνος Πετράκης1

Εισαγωγή
Αγιορείτικος πολιτισμός στην Ορθοδοξία

Η έννοια του όρου πολιτισμού παρουσιάζει διαχρονικά πολλές ερμηνείες 
ανάλογα με το πνευματικό, μορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο κάθε εποχής. 
Έτσι πολιτισμός μπορεί να είναι η τέχνη, ο τρόπος ζωής και τα ενδιαφέροντα του 
ανθρώπου ή ομάδα ανθρώπων κάθε εποχής. Η βιβλική θρησκευτική έννοια του 
πολιτισμού δηλώνει το σύνολο των επιτευγμάτων που δημιουργεί η αναζήτηση 
του Θεού και η επικοινωνία μαζί του και με τον συνάνθρωπο ως δημιούργημα κατ’ 
εικόνα του Θεού. Επομένως πολιτισμός σημαίνει σκέπτομαι, ομιλώ, παράγω έργα 
τα οποία αντανακλούν τις σχέσεις μου με τον πλησίον μου ως κατ’ εικόνα του Θεού 
και βιώνω την Βασιλεία του Θεού στον κόσμο. Με άλλα λόγια, ο πολιτισμός στα 
πλαίσια της Αγίας Γραφής και της Εκκλησίας οδηγεί τον άνθρωπο στην αγιότητα. 

Στην ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας έναν τέτοιο πολιτισμό παράγει 
εδώ και περίπου χίλια χρόνια η Αθωνική πολιτεία στην χερσόνησο του Άθω 
ή όπως την ονομάζει η ορθόδοξη παράδοση στο Περιβόλι της Παναγίας. Εδώ 
οι μοναχοί και οι ασκητές δημιούργησαν τον αγιορείτικο πολιτισμό ο οποίος 
διατήρησε το αποστολικό πνεύμα της πίστεώς μας και ανέπτυξε συνεχώς σ’ όλες 
τις πτυχές της την ορθόδοξη λατρεία. Και όπως η έρημος της Αιγύπτου και της 
1 Ιερέως Κωνσταντίνου Πετράκη, διδάκτωρος θεολογίας του ΑΠΘ και εφημερίου του Ιερού Ναού 

Αγ. Απ. Πέτρου και Παύλου, Περαίας Θεσσαλονίκης 
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Συρίας στον 4ο και 5ο μ.Χ. αιώνα ακτινοβόλησε στην ευρύτερη περιοχή γεννώντας 
τα μεγάλα κέντρα της Ορθοδοξίας την Αλεξάνδρεια, την Αντιόχεια, την Έδεσσα 
Μεσοποταμίας, κατά παρόμοιο τρόπο ο αγιορείτικος πολιτισμός ακτινοβόλησε 
στην Βαλκανική χερσόνησο, τρέφοντας πνευματικά και πολιτιστικά, ειδικά 
μετά την άλωση της Πόλεως, τους λαούς της περιοχής μεταδίδοντάς τους την 
ανόθευτη παράδοση της Εκκλησίας, την ομορφιά της ορθοδόξου λατρείας με το 
αγιορείτικο Τυπικό και το αγιορείτικο χρώμα της βυζαντινής μουσικής.

Στην έρευνά μας θα παρουσιάσουμε δύο παραδείγματα αγιορείτικης 
ακτινοβολίας στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, προσπαθώντας να προβάλουμε 
την ανεκτίμητη κληρονομιά που άφησαν ειδικά στον χώρο της ορθοδόξου 
λατρείας και στη διατήρηση της θρησκευτικής συνείδηση των Χριστιανών σε 
πολύ δύσκολες ιστορικές συνθήκες.

Α. Ο Όσιος Νήφων, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Μητροπολίτης 
Ουγγροβλαχίας και Αγιορείτης μοναχός (1440-1508)

Α1. Σύντομος βίος του Οσίου Πατρός
Ο θείος Πατήρ ημών Νήφων καταγόταν από ευγενική οικογένεια της 

Πελοποννήσου του 15ου αιώνα, όπως τονίζει ο γνωστός αγιορείτης θεολόγος 
του 18ου αιώνα, ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, «ήτο γεννηθείς από γονείς 
λαμπρούς μεν κατά κόσμον και ευγενείς, λαμπροτέρους δε και ευγενεστέρους 
κατά την ευσέβειαν και την αρετήν».2 

Είναι σημαντικό να δούμε εν συντομία τις καταβολές της πνευματικής 
και πολιτιστικής ζυμώσεως του οσίου ανδρός, διότι ως εκκλησιαστικός ηγέτης 
θα αξιοποιήσει σε κάθε περίπτωση τα χαρίσματά του για να βοηθήσει τον 
πονεμένο άνθρωπο της εποχής του, να νουθετήσει τον μπερδεμένο κλήρο του, 
να οργανώσει τις τοπικές εκκλησίες.

Η οικογένεια του Οσίου είχε στενές σχέσεις με την δυναστεία των 
Καντακουζηνών, γεγονός που εξηγεί την εξαιρετική παιδεία του και δη τον 
χειρισμό της ρητορικής τέχνης. Σ’ αυτό προστέθηκε και η σχέση του νεαρού τότε 
Νικολάου με τους ασκητές της περιοχής, ειδικά στον Επίδαυρο, με τον Γέροντα 
Αντώνιο ο οποίος του φόρεσε το μοναχικό σχήμα και από τον Νικόλαο τον 
ονόμασε Νήφωνα. Μετά τον θάνατο του Γέροντός του, άκουσε ότι στο κάστρο 
της Νάρδας υπήρχε ένας σοφότατος διδάσκαλος της μοναχικής πολιτείας, 
Ζαχαρίας ονόματι, από την Ιερά Μονή του Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους. Εδώ ο 
μοναχός Νήφων έμαθε την ποθουμένη του σπουδή, δηλαδή την προσευχή. Όμως 
οι ιστορικές συνθήκες έκαναν τον αγιορείτη Ζαχαρία να μετακινηθεί βόρεια, 
διότι οι προσπάθειες του Αυτοκράτορα Ιωάννη του Παλαιολόγου για την ένωση 
2 Νικοδήμου του Αγιορείτου, Βίος και πολιτεία του Οσίου και θεοφόρου Πατρός ημών Νήφωνος 

πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ασκήσαντος εν τη Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου του 
Άθω, στον Ο Άγιος Νήφων Β΄Κωνσταντινουπόλεως, επετειακός τόμος, εκδόσεις Ιεράς Μονής 
Διουνυσίου, Αγίου Όρους 2008, 26.
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των δύο Εκκλησιών, έφερε μεγάλη σύγχυση και ταραχή. Έτσι οι δύο μοναχοί 
περιόδευαν σε διάφορους τόπους προς πνευματικό και θεολογικό στήριγμα των 
Χριστιανών, μέχρι που έφτασαν στην Αχρίδα, στην Μονή της Θεοτόκου. Επειδή 
στην Μονή Βατοπαιδίου ζούσαν μαζί Έλληνες και Σλάβοι, ο μοναχός Ζαχαρίας 
γνώριζε καλά την σλαβική γλώσσα, και οι περισσότεροι ιστορικοί συμφωνούν 
ότι και ο Νήφων έμαθε γρήγορα τα σλαβικά.3

Εκείνο το διάστημα εκοιμήθη ο μητροπολίτης Αχρίδος Νικόλαος και 
οι επίσκοποι μαζί με τον κλήρο της επαρχίας παρακάλεσαν τον Ζαχαρία να 
δεχθεί το αξίωμα της αρχιεροσύνης και τον θρόνο της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος. 
Ανεβαίνοντας ο Γέροντάς του στο αξίωμα αυτό, ο μοναχός Νήφων ζήτησε την 
άδεια και την ευλογία του να επισκεφθεί το Άγιον Όρος.4

Πριν συνεχίσουμε την ιστορική και εκκλησιαστική πορεία του Αγίου 
ανδρός, να τονίσουμε τα σπουδαία χαρακτηριστικά του, τα οποία τα παρουσιάζει 
εκτενέστερα ο βιογράφος του, ο Όσιος Νικόδημος. Όπως ήδη σημειώσαμε, 
ο Νήφων είχε εξαιρετική θύραθεν παιδεία, γνώρισε σε άριστο βαθμό τις 
εκκλησιαστικές γλώσσες της εποχής, ήξερε καλά την τέχνη της καλλιγραφίας. 
Σ’ αυτά πρόσθεσε ευαγγελικές αρχές σύμφωνα με τις οποίες θα χτίζει πάντα το 
εκκλησιαστικό έργο του. Παρότι καταγόταν από ευγενείς και εύπορους γονείς, 
«εκουσίως επτώχευσε δια Χριστόν, και ενεδύθη τον ταπεινόν της κατά Θεόν 
φιλοσοφίας τρίβωνα και υποταγείς δι’ άκρας υπακοής, επορεύθη την γνησίαν οδόν 
της μοναχικής πολιτείας.»5 Αρνήθηκε τον κοσμικό πλούτο και τον πνευματικό 
πλούτο το έβαλε στην διακονία της Εκκλησίας. 

Α2. Ο Όσιος Νήφων στο Άγιον Όρος
Ο Όσιος ερχόμενος στο Περιβόλι της Παναγίας επέλεξε να μείνει για ένα 

διάστημα στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου με στόχο να μιμείται τους ενάρετους 
πατέρες της αδελφότητας, όπως τονίζει ο βιογράφος του, «ως φιλόπονος μέλισσα 
αφ’ εκάστου τα βέλτιστα λαμβάνουσα»6.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι στην εποχή εκείνη λειτουργούσε διοικητικά ο 
θεσμός του Πρώτου του Αγίου Όρους ο οποίος είχε πολλές ευθύνες και αρκετή 
εξουσία, εκπροσωπώντας τα μοναστήρια στις συναλλαγές με τις αρχές και με 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τα χειρόγραφα μαρτυρούν τη συνάντηση του 
μοναχού Δανιήλ του Πρώτου του Αγίου Όρους με τον μοναχό Νήφωνα. Ο 
Δανιήλ, ενάρετος και διακριτικός καλόγερος, ονομάζει τον Νήφωνα «σοφό», 
παρακαλώντας τον να κηρύξει στους μοναχούς που ήταν μαζεμένοι στις Καρυές7. 

3 Αρχιμανδρίτου Πέτρου 2008, 51-52.
4 Αρχημανδρύτου Πέτρου 2008, 52,53.
5 Οσίου Νικοδήμου 2008,28.
6 Οσίου Νικοδήμου 2008,29.
7 Βλέπε τις μελέτες Νικηφόρου ιερομονάχου, Άθως, Όρος το Άγιον, εκδόσεις Σκήτης Μικράς 

Αγίας Άννης, και Ο Άγιος Νήφων… επετειακός τόμος, εκδόσεις Ιεράς Μονής Διονυσίου, Άγιον 
Όρος, 2008. 
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Ο Όσιος δεν μπορεί να κρύψει το ρητορικό του χάρισμα και έτσι καλείται στις 
μονές για να διδάξει τους μοναχούς. Έμεινε αρκετό καιρό στη Μονή Κουτλουμουσίου, 
στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Αθανασίου. 

Ο Καθηγούμενος αρχιμανδρίτης Πέτρος της Ιεράς Μονής Διονυσίου 
σημειώνει: «Το γεγονός ότι οι προεστώτες της Μεγάλης Λαύρας του Αγίου 
Αθανασίου προσεκάλεσαν τον Αγιο Νήφωνα προς ωφέλειαν τους, δείχνει και πάλιν 
την εξαπλωθείσα αγαθή φήμη του Αγίου, αλλά και την δίψα των Λαυριωτών Πατέρων 
δια ψυχικήν ωφέλειαν και οικοδομήν, ως και εν γένει πνευματικότητα της Μονής»8.

Στη συνέχεια ο αρχιμανδρίτης Πέτρος παρουσιάζει τους λόγους για τους 
οποίους ο Όσιος Νήφων δεν έμεινε οριστικά σ’ αυτά τα αγιορείτικα κοινόβια 
αλλά προχώρησε προς την Ιερά Μονή Διονυσίου. «Ο ένθεος πόθος, όμως, 
και η δίψα του Αγίου δια την τελειότητα οδήγησαν αυτόν εις το παρά πάντων 
επαινούμενον ιερόν Μοναστήριον του Διονυσίου, το οποίο διετήρει εισέτι το 
κοινοβιακόν σύστημα, εν αντιθέσει προς τας άλλας Μονάς, τας οποίας είχαν 
ήδη επισκεφθή, αι οποίαι ή ήσαν ήδη ιδιόρρυθμοι, ή ήσαν κοινόβιοι, αλλά μετά 
τινος αμβλύσεως της αυστηράς εφαρμογής του κοινοβιακού τρόπου ζωής.»9

Πράγματι, τα χειρόγραφα του Αγίου Όρους μαρτυρούν μια «πανθομολογουμένην 
Διονυσιατικήν κοινοβιακήν αυστηρότητα». Σε κάθε Τυπικό του Αγίου Όρους, που ανα 
τους αιώνες σφράγισαν και επικύρωσαν οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου, αναφέρεται 
η ύπαρξη και η θέση της μονής· στο Τυπικό Γ΄ το 1394, του Αντωνίου Πατριάρχου, η 
Μονή κατείχε τη 19η θέση, ενώ το 1574 παίρνει επίσημα την πέμπτη θέση στην ιεραρχική 
σειρά των Μονών.10 Αυτόν τον αυστηρό τρόπο ζωής θα εφαρμόζει συνεχώς στην 
προσωπική του ζωή ο Όσιος Νήφων, αλλά και αργότερα από την θέση του Αρχιερέως 
της Εκκλησίας θα προσπαθήσει να οργανώσει τα μοναστήρια της δικαιοδοσίας του 
σύμφωνα με τους κανόνες της αγαπημένης του Μονής Διονυσίου. Να σημειώσουμε 
ότι εδώ, στη Μονή Διονυσίου, γεννήθηκε και το λατρευτικό τυπικό του Αγίου Όρους∙ 
τυπικό που ερμηνεύει όλα τα λειτουργικά σκεύη που χρησιμοποιούνται στη λατρεία 
στους ναούς του Αγίου Όρους. Ορίζει επίσης λεπτομερώς τις επτά ακολουθίες του 
εικοσιτετραώρου καθώς και τις κινήσεις των λειτουργών, του ιερέως, του διακόνου, 
του κανονάρχη, του ψάλτη και του αναγνώστη. 

Σχετικά με την προσωπικότητα και τα χαρίσματα του Οσίου, πρέπει να 
τονίσουμε και το εξής σπουδαίο γεγονός: ο κτίτωρ της Μονής Διονυσίου είχε 
ορίσει έναν ειδικό τρόπο δοκιμασίας καθώς και ένα χρονικό διάστημα δύο χρόνων 
για οποιονδήποτε άνδρα ήθελε να ενδύεται το ένδυμα του μοναχικού βίου σ’ αυτό 
το κοινόβιο. Όπως αναφέρουν οι μαθητές του, ο Άγιος Νήφων «ενεδύθη ευθής το 
θείον και αγγελικόν σχήμα, άνευ ιδιαιτέρας τινός δοκιμασίας»11. Αργότερα κατόπιν 
παρακλήσεως των πατέρων δέχθηκε και το μεγάλο μυστήριο της ιεροσύνης.

8 Αρχιμανδρίτου Πέτρου2008, 59.
9 Αρχιμανδρίτου Πέτρου2008, 60.
10 Αρχιμανδρίτου Πέτρου2008, 60-61 και Νικηφόρου ιερομονάχου1999, 166.
11 Αρχιμανδρίτου Πέτρου 2008, 63.
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Α3. Η Αρχιερατική πορεία του Οσίου
Η φήμη του Αγίου έφτασε μέχρι τη Θεσσαλονίκη και λόγω της κοιμήσεως 

του Μητροπολίτη της Θεσσαλονίκης Παρθενίου, η σύνοδος των Επισκόπων 
της περιοχής αποφάσισε να παραδώσει τον θρόνο του Αρχιεπισκόπου της 
Θεσσαλονίκης στον πάνσοφο Νήφων. Έτσι, γύρω στο 1483 ξεκίνησε την 
ποιμαντορία του εδώ, φροντίζοντας για τη λατρευτική ζωή, για τη συντήρηση 
των ναών (στους ναούς της Θεσσαλονίκης υπάρχουν πολλές επιγραφές που 
μαρτυρούν έργα συντήρησης και ανακαίνισης), και για τους φτωχούς της 
επαρχίας του. Δίδασκε συνεχώς στις ομιλίες του τις αρετές της αγάπης προς τον 
πλησίον και της ελεημοσύνης. Έλεγχε με αυστηρότητα την ασπλαχνία και την 
κοινωνική αναλγησία των πλουσίων της πόλεως.12 

Ο χρονικός προσδιορισμός της περάτωσης της αρχιερατείας του στη 
Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και της αναδείξεώς του στον Οικουμενικό θρόνο 
δεν βρίσκει σύμφωνους τους ιστορικούς. Οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι 
η ανάδειξή του ως Οικουμενικός Πατριάρχης πρέπει να τοποθετηθεί στα τέλη 
του 1486 ή αρχές του 148713. Σημαντικό για την εκκλησιαστική ιστορία είναι 
ότι ο όσιος Νήφων ως Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης έφερε τον τίτλο του 
«υπερτίμου και εξάρχου πάσης Θεσσαλίας» και έλαβε επίσης μέρος στη σύνοδο 
της Κωνσταντινουπόλεως 1485/1486 και υπέγραψε τις αποφάσεις της για την 
ανατροπή του ενωτικού Όρου της Φλωρεντίας (1439) και την καταδίκη της 
Σιμωνίας.14

Στη διάρκεια της συνόδου πέθανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και με Θεία 
έμπνευση εκλέχθηκε διάδοχός του ο από Θεσσαλονίκης Νήφων. Από την θέση 
του Οικουμενικού Πατριάρχη έπρεπε να αντιμετωπίζει την πιεστική πολιτική 
των σουλτάνων, να προστατεύει τα κειμήλια του Πατριαρχείου τα οποία 
συχνά γίνονταν στόχος της απληστίας των Τούρκων Αρχόντων, αλλά και να 
προστατεύει το λαό του Θεού, συμβουλεύοντας και διδάσκοντας το χειμαζόμενο 
ποίμνιο της Εκκλησίας. Παρά τις προσπάθειες του Αγίου, πολλά εκκλησιαστικά 
αντικείμενα κατασχέθηκαν, κληρικοί φυλακίστηκαν και έγιναν πολλές διώξεις. 
Οι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι τη χαριστική βολή της τιμωρίας του Πατριάρχη 
την έδωσαν οι συκοφαντίες εκ μέρους Χριστιανών αρχόντων.

Έτσι ο Νήφων ως Πατριάρχης του γένους γνώρισε δύο εξορίες. Η πρώτη 
ήταν στην Ιερά Μονή του Προδρόμου στην Σωζόπολη για περίπου 8 χρόνια. 
Η δεύτερη ήταν στο τέλος του θέρους του 1498, λόγω της συγχύσεως και της 
αναταραχής που προκάλεσε ο προκάτοχός του Μάξιμος Δ’ και οι άλλοι αρχιερείς.15 

12 Διονυσίου Δ. Βαλαή, Ο Άγιος Νήφων ως Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, στον Ο Άγιος Νήφων…, 
2008,100.

13 Διονυσίου Δ. Βαλαή, 2008, 111-112.
14 Διονυσίου Δ. Βαλαή 2008, 113.
15 Χρυσοστόμου, Μητροπολίτου Μύρων, Ο Άγιος Νήφων ως Οικουμενικός Πατριάρχης, στον Ο 

Άγιος Νήφων…., 2008, 123.
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Ο σουλτάνος Βαγιαζίτ ο Β’ διέταξε την εξορία του στην Ανδριανούπολη, μέσα 
στο ναό του Αγίου Στεφάνου.16

Α4. Ο Όσιος Νήφων Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας και ανακαινιστής 
της τοπικής Εκκλησίας

Σ’ αυτές τις συνθήκες τον βρίσκει ο ηγεμόνας της Βλαχίας, ο Ράδου ο 
Δ’ το 1502, ο οποίος είχε μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για την καταβολή 
του χαρατσιού. Ο πολιτικός άνδρας ενήμερος για τις αρετές και τις ικανότητες 
του Οσίου Πατριάρχη, τον κάλεσε για να αναδιοργανώσει τη Μητρόπολη 
Ουγγροβλαχίας. Ο ερευνητής Φλορίν Μαρινέσκου σημειώνει: «Ο Άγιος 
Νήφων, πνευματική προσωπικότητα που συνδύαζε την ελληνικότητα της 
Κωνσταντινουπόλεως και του Αγίου Όρους με τον πνευματικό χαρακτήρα και 
την παράδοση των περιοχών της Βαλκανικής Χερσονήσου, οι οποίες γειτνίαζαν 
με την Μολδοβλαχία, έφθασε πράγματι στη Βλαχία το 1502, συνοδευόμενος 
από δύο πνευματικά του τέκνα, τον Μακάριο και τον Ιωασάφ, και άρχισε να 
εργάζεται για την οργάνωση της Μητροπόλεως.»17 

Η εκκλησιαστική κατάσταση της χώρας ήταν δυσχερής και εσωτερικά 
λόγω έλλειψης δομών και γνώσης των κανόνων της εκκλησίας αλλά και 
εξωτερικά λόγω της προπαγάνδας των Λατίνων. 

Όπως τονίζει ο Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος σε μια μελέτη για τον 
Άγιο, «ο Άθωνας ήταν η αδυναμία του, η καλύτερα, είχε ροπή για το Άγιον Όρος. 
Διέθετε όμως αγάπη ανόθευτη και για τον απλό κόσμο, προς τους πάντες και τα 
πάντα. Δεν ανεχόταν να βλέπει την Εκκλησία διεσχισμένη και λατινοφρονούσα.»18 

Έτσι αποφάσισε ο Όσιος να καθιερώσει και στη Βλαχία το συνοδικό σύστημα 
της Εκκλησίας. Αποφάσισε επίσης να εφαρμόσει στα μοναστήρια τον αγιορείτικο 
τρόπο ζωής και λατρείας και να δώσει στις ενορίες και στους απλούς Χριστιανούς 
πνεύμα ελπίδας, αγάπης και υπομονής στις δύσκολες συνθήκες ζωής. 

Να προσθέσουμε ότι ο Άγιος γνώριζε καλά και την σλαβονική γλώσσα η 
οποία χρησιμοποιούταν στην εποχή εκείνη στα επίσημα έγγραφα του κράτους 
αλλά και στην λατρεία. 

Το πρώτο βήμα του Αγίου ανδρός της Ορθοδοξίας ήταν να συγκαλέσει 
μεγάλη Σύνοδο, στην οποία συμμετείχαν ο ηγεμόνας, ο κλήρος, οι ηγούμενοι 
μονών και άλλοι άρχοντες. Οι εργασίες έλαβαν χώρα στη μονή Dealul, όπου 
ο Όσιος μίλησε πολύ για το ρόλο της Εκκλησίας, για τους Ιερούς Κανόνες που 
πρέπει να γνωρίζουν και να βιώνουν οι λειτουργοί της, αλλά και για τις σχέσεις 
του ηγεμόνα και των αρχόντων με την Εκκλησία. 

Τα χειρόγραφα μαρτυρούν από τον 15ο-16ο αιώνα κύμα αναχωρητών, που 
έρχονται στην Κάτω Ρουμανία, στις περιοχές που έδρασε ο Όσιος Νήφων, να 
16 Φλορίν Μαρινέσκου, Η μαρτυρία και το έργο του Αγίου Νήφωνος στην Βλαχία, στον Ο Άγιος 

Νήφων….,2008, 135, παραπομπή 2 που αναφέρει ότι ο ναός είχε δικό του οίκημα και εκεί διέμεινε 
ο Άγιος.

17 Φλορίν Μαρινέσκου 2008, 136.
18 Χρυσοστόμου, Μητροπολίτου Μύρων, 2008, 119.
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ασκητεύουν σε μικρές συνοδείες.19 Αυτό οφείλεται στις ρυθμίσεις που κατάφερε ο 
Άγιος στις σχέσεις μεταξύ των αρχόντων με τα εκκλησιαστικά ιδρύματα· ρυθμίσεις 
που βασίστηκαν στην αγιορείτικη παράδοση. Σύμφωνα με την Αγιορείτικη 
παράδοση εκείνος που χτίζει ή κάνει έργα ανακαίνισης ή σημαντικές δωρεές 
σε ένα εκκλησιαστικό ίδρυμα ονομάζεται «κτίτωρ». Και στο Άγιον Όρος και στα 
εκκλησιαστικά έγγραφα καθιερώθηκε να γράφεται η λέξη με «ι» και όχι με «η», όπως 
το έχουν τα σημερινά λεξικά «κτήτορας», διότι ο κτίτωρ χαρίζει το δώρο του στην 
Εκκλησία, το αφιερώνει στον Θεό ή στη λατρεία του Θεού και παίρνει την ευλογία 
να μνημονεύεται το όνομά του σε κάθε Θεία Λειτουργία «έως της συντελείας 
του αιώνος». Στο σλαβικό κόσμο υπήρχε το έθιμο (το οποίο είχε μπει και στις 
παραδουνάβιες χώρες) ο ηγεμόνας ή ο άρχοντας-ευεργέτης ενός εκκλησιαστικού 
ιδρύματος να έχει δικαίωμα να ασκήσει βέτο στη διοίκηση και να ταφεί εντός του 
κεντρικού ναού του εν λόγω ιδρύματος. Αυτά όμως τα έθιμα έρχονταν σε αντίθεση 
με τους κανόνες και τα κριτήρια της θρησκευτικής ζωής της Εκκλησίας. Οι άρχοντες 
έκαναν συνεχείς παρεμβάσεις στα μεγάλα μοναστήρια εμποδίζοντας πολλές φορές 
την πνευματική και πολιτιστική τους πορεία. Το γεγονός ότι ο Νήφων τα άλλαξε 
αυτά φαίνεται από την αντίδραση του ηγεμόνα Ράδου (Radu), ο οποίος κατηγορεί 
τον ιεράρχη ότι τους άλλαξε τα έθιμα φέρνοντας άλλα καλογερικά και ελληνικά, 
όπως αναφέρει Χρονικό της εποχής. Όμως ο Όσιος ως επικεφαλής της τοπικής 
Εκκλησίας στερεώνει την τοπική σύνοδο χειροτονώντας και άλλους αρχιερείς, 
ιδρύοντας και δύο νέες επισκοπές του Μπουζάου, και του Ράμνικ, με επακριβώς 
καθορισμένα όρια, διδάσκοντας προσωπικά του ηγούμενους των μοναστηριών για 
τον παραδοσιακό αγιορείτικο τρόπο ζωής.20 

Οι καρποί δεν άργησαν να φανούν, διότι, όπως μαρτυρούν οι πηγές, 
πολλά πράγματα στην εκκλησιαστική ζωή βελτιώθηκαν21. Να μην ξεχάσουμε ότι 
στην Ιερά Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους μέχρι σήμερα ισχύουν «οι κανόνες 
του αοιδίμου πατριάρχου Νήφωνος»22 εκτός από τα κοινά προβλεπόμενα στο 
αγιορείτικο Τυπικό. Αυτό δείχνει το εκκλησιαστικό και θεολογικό κύρος του 
μεγάλου αγιορείτη ιεράρχη καθώς και τις διαστάσεις της προσωπικότητάς του. 
Επίσης το κύρος του φαίνεται και από την μεγάλη ποικιλία των χειρογράφων 

19 Βλέπε μελέτες του πατρός Δουμίτρου Στανιλάοε και αρχιμανδρίτου Ιωαννικίου Μπαλάν στην 
Φιλοκαλία, τόμος 8ος, ρουμανική έκδοση, σελίδες 555-585. 

20 Τον βίο και τις διδαχές σου δεν ανεχόμαστε, επειδή χαλάς τις συνήθειες μας, ήταν η κατά 
λέξη απάντηση του ηγεμόνα, βλέπε Φλοριν Μαρινέσκου 2008, 139 και παραπομπή 16 στους 
χρονογράφους της εποχής.

21 Φλορίν Μαρινέσκου 2008, 137-139.
22 Πρέπει να προσθέσουμε ότι ο Όσιος άφησε στην αγαπημένη του Μονή και αρκετές ευχές, 

από τις οποίες μερικές σώθηκαν, άλλες χάθηκαν. Ο ιστορικός Βασίλε Γκρέκου στο κείμενό 
του που προέρχεται από ελληνικό χειρόγραφο σημειώνει: «παρέδωκε δε ο μακάριος και 
διεξοδικωτέρους κανόνας εις ταύτην την ιεράν μονήν από ότι είχετο πρότερον, οι οποίοι κανόνες 
ωνομάζοντο από τους ενασκουμένους εκεί πατέρας, του αοιδίμου πατριάρχου Νήφωνος, αλλά 
με το να πυρποληθή το μοναστήριον, εκάησαν τα εκείνων χειρόγραφα μετά και άλλων ιερών 
και επισήμων κειμηλίων και πολλών θαυμαστώνκαι εξαιρέτων βιβλίων,» Vasile Grecu, Viața 
Sfântului Nifon, București, 1944, 112. και Αρχιμανδρίτου Πέτρου2008, 73. 
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του Βίου του, ελληνικά, σλαβικά και βλάχικα, χειρόγραφα που φαίνεται να έχουν 
έναν κοινό ελληνικό κείμενο-πυρήνα και πάρα πολλές παραλλαγές, άλλα και μία 
ευρύτερη κυκλοφορία τόσο στο Άγιον Όρος, όσο στις παραδουνάβιες ηγεμονίες 
καθώς και στο σλαβικό κόσμο23.

Εμείς θέλαμε να τονίσουμε στην παρούσα έρευνα και τους καρπούς οι 
οποίοι ήρθαν ευεργετικά στην Βλαχία και μετά την αναχώρηση αλλά και ύστερα 
από την κοίμηση του Οσίου ανδρός στο Άγιον Όρος το 1508. 

Καταρχήν άφησε μια τοπική σύνοδο η οποία θα έχει άμεση επικοινωνία με 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο24, γεγονός πολύ σημαντικό για την ορθή λειτουργία 
και την ύπαρξη της Εκκλησίας αλλά και για την ανάπτυξη της θρησκευτικής 
συνείδησης των Χριστιανών, σε μια εποχή που αυξάνεται από μία πλευρά η πίεση 
και η προπαγάνδα της παπικής εκκλησίας με την δικαιολογία ότι, αφού ο λαός 
έχει λατινογενή γλώσσα πρέπει να ενταχθεί στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και 
από την άλλη η πίεση των Τούρκων οι οποίοι δεν έβλεπαν με καλά μάτια την 
θρησκευτική ορθόδοξη συνείδηση του λαού. 

Επίσης οι ρυθμίσεις που κατάφερε ο Όσιος σχετικά με τις παρεμβάσεις των 
αρχόντων στα μοναστήρια, έσωσε πραγματικά τη ζωή στα κοινόβια της Βλαχίας. 
Οι άρχοντες κάνουν δωρεές χωρίς πλέον να έχουν δικαίωμα να επέμβουν στη ζωή 
του κοινοβίου. Ο ηγεμόνας κρατά κάποια δικαιώματα παρέμβασης. Επιπλέον η 
μεγάλη αγωνία του Οσίου για την τήρηση των κανόνων της Ορθοδοξίας λύθηκε 
καθώς κατάφερε να μετακομίσει την τοποθεσία των τάφων από τον κύριο ναό, 
στην είσοδο του ναού, όπου διαμορφώθηκε ένας ειδικός χώρος για τους τάφους 
των ηγεμόνων που υπήρξαν και κτίτoρες του εν λόγω μοναστηριού. 

Οι παρεμβάσεις της πολιτικής ηγεσίας παρατηρούνται και ως διαταγές των 
ηγεμόνων προς τα μοναστήρια σε πολλά Χρυσόβουλα του 14ου και 15ου αιώνα, 
διαταγές που σιγά σιγά εξαφανίζονται λόγω αλλαγής στάσης των ηγεμόνων. 
Παραδείγματος χάριν, για πρώτη φορά σχετικά με την ιερά μονή Dealul, ο 
ηγεμόνας Neagoe Basarab, πνευματικό τέκνο του Οσίου Νήφωνος, εξαιρετικός 
γνώστης της βυζαντινής λογοτεχνίας και των διδαχών της Ορθοδοξίας, ξεκινά 
το Χρυσόβουλο των εγκαινίων της Μονής με μια εκτενή θεολογική και βιβλική 
αναφορά, μιλώντας για τον φόβο του Θεού, για την πίστη, τη μετάνοια, για 
την προστασία των Αγίων, ζητώντας με ταπείνωση από τον Θεό να ονομαστεί 
«κτίτωρ» μαζί με τον αποθανόντα βοεβόδα Radu, διότι τελείωσε την ανέγερση 

23 Σχετικά με το πλήθος των χειρογράφων του Βιου του Αγίου, βλέπε τις μελέτες D. Russo, Viaţa 
Sf. Nifon în Studii istorice Greco-române, opere postume, tomul I, Bucureşti, Fundaţia pentru 
Literatură şi Artaă Regele Carol al II-lea, 1939, 21-40.

24 Το Οικουμενικό Πατριαρχείο επικύρωνε κάθε χρόνο τα πρακτικά της συνάξεως της τοπικής 
συνόδου της Μητροπόλεως Ουγγροβλαχίας, συνήθεια που συνεχίστηκε κανονικά μέχρι τον 
19ον αιώνα. Πολύ σημαντικό και αξιοσημείωτο και το γεγονός ότι η επίσημη εκκλησιαστική 
συγχώρηση του ηγεμόνα Radu και του άρχοντα Bogdan οι οποίοι αφορίστηκαν από την τοπική 
σύνοδο της Ουγγροβλαχίας, έγινε από την Ιερά Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως. Βλέπε 
και τη μελέτη Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη, Ο Άγιος Νήφων φορεύς και ερμηνευτής του 
αγιορείτικου πνεύματος, στον Ο Άγιος Νήφων…,2008, 208-223.
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της Μονής, τη στόλισε λειτουργικά με Ιερό Ευαγγέλιο και Ιερά Σκεύη και 
εκτέλεσε και τα εγκαίνια της.

Σε ένα «Δίπτυχο των κτιτόρων της Μονής Δεάλου», με ημερομηνία 1761, 
γραμμένο από έναν αρχιμανδρίτη που υπογράφει «κυρ Κοσμάς ηγούμενος» 
φαίνεται η αγιορείτικη οργάνωση της Μονής με ηγούμενο, εκκλησιάρχη, 
γραμματικό κτλπ. Αυτό αποδεικνύει ότι το αγιορείτικό Τυπικό επικράτησε στην 
περιοχή ανά τους αιώνες και βοήθησε ουσιαστικά τα κοινόβια των περιοχών 
Argeş, Râmnic, Buzău, να επιβιώσουν στις δύσκολες ιστορικές συνθήκες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα μοναστήρια αυτών των περιοχών τήρησαν 
το κοινοβιακό σύστημα μέχρι σήμερα, αποφεύγοντας (πλην εξαιρέσεων) 
τον κίνδυνο διάλυσης όπως συνέβη στη Μολδαβία με το διάταγμα του 
κομμουνιστικού καθεστώτος το 1950 όταν 10.000 μοναχοί αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν τα μοναστήρια τα οποία είτε ερημώθηκαν είτε, στην καλύτερη 
περίπτωση, μετατράπηκαν σε μουσεία.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι ο Όσιος Νήφων από τη θέση του εκκλησιαστικού 
ηγέτη της τοπικής Εκκλησίας φρόντισε και για τη λατρευτική ζωή των μοναστηριών 
καθώς και των ενοριών, εξοπλίζοντάς τους με λειτουργικά βασικά κείμενα σε 
χειρόγραφη μορφή, ειδικά, Ιερό Ευαγγέλιο, Ψαλτήρι και Θεία Λειτουργία. Ο 
μαθητής του ο Neagoe Basarab, ερχόμενος στην ηγεσία της Βλαχίας μετά από 
πολλές ταραχές και συγκρούσεις που είχαν ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων και 
την καταστροφή πολλών χειρογράφων, θα εγκαινιάσει αργότερα μια μακραίωνη 
παράδοση στη Βλαχία τυπώνοντας στη σλαβονική γλώσσα τις Λειτουργίες το 
1505, τον Οκτώηχο το 1510 και το Ιερό Ευαγγέλιο το 1512.25

Β. Η διαμόρφωση της λειτουργικής ρουμανικής γλώσσας στον 18ο αιώνα με 
την δράση του Οσίου Παϊσίου του Βελιτσκόβσκι στην Μολδαβία

Β1. Ο Όσιος Βασίλειος από Poiana Mărului (Πογιάνα Μάρουλουι) και 
ο Όσιος Παΐσιος Βελιτσκόφκσυ

Ο 18ος αιώνας είναι ένας δύσκολος αιώνας για τον μοναχισμό του Αγίου 
Όρους διότι η θρησκευτική και φορολογική καταπίεση των Τούρκων δημιουργεί 
μεγάλα προβλήματα στην καθημερινή ζωή των κοινοβίων. Κάποιοι μοναχοί 
είχαν μάλιστα την κακή έμπνευση να καλοπιάσουν τους Τούρκους προτείνοντάς 
τους αντί να πληρώσουν τα χαράτσια, να φιλοξενηθούν σε διάφορα Κελιά. Έτσι 
ανοίγουν την πόρτα μιας άλλης μορφής εκμετάλλευσης και οι επιπτώσεις είναι 
ανυπολόγιστες διότι μειώνεται σημαντικά αυτό που ονομάζουμε αγιορείτικο 
πολιτισμό. Μειώνεται κατά πολύ εκείνη η πολιτισμική παραγωγή των μοναστικών 
ιδρυμάτων, είτε μιλάμε για την επεξεργασία αρχαίων θεολογικών και φιλοσοφικών 
κειμένων είτε για τις εξαιρετικές βυζαντινές αγιογραφίες είτε για τις περίφημες 
λειτουργικές δημιουργίες. Οι κατακτητές ζητούν συνεχώς υπερβολικά χαράτσια 
από τα μοναστήρια και έτσι ορισμένα αρχίζουν να ερημώνουν. 
25 Φλορίν Μαρινέσκου, 2008, 140, παραπομπή 19.
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Όμως ο αγιορείτικος πολιτισμός θα καρποφορήσει αυτόν τον δύσκολο 
αιώνα στις παραδουνάβιες χώρες, παίζοντας έναν σπουδαίο ρόλο στην 
ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης των εδώ Χριστιανών καθώς και 
στην διαμόρφωσης μιας λειτουργικής γλώσσας και παράδοσης οι οποίες 
δεν υπήρχαν μέχρι τότε. Τις πρώτες ζυμώσεις ξεκίνησε ο λιγότερος γνωστός 
μοναχός Βασίλειος των Καρπαθίων, ο οποίος, ερχόμενος από την δοκιμασμένη 
Ουκρανία, θα γίνει Γέροντας, δηλαδή πνευματικός και διοικητικός οδηγός των 
δώδεκα νέων μοναστικών ιδρυμάτων στα Βράντσα (Vrancea) Όρη, με κέντρο 
την τοποθεσία Poiana Mărului (Πογιάνα Μάρουλουι). Εδώ θα συνδυάσει την 
ρουμανική ασκητική παράδοση με την παράδοση του Μεγάλου Βασιλείου και 
με τον αγιορείτικο τρόπο ζωής των μοναχών, δημιουργώντας μικρές συνοδείες 
ασκητών που αναβιώνουν την παράδοση των μεγάλων ασκητών της ιστορίας, 
Ισαάκ του Σύρου, Γρηγορίου του Σιναϊτου, Συμεών του Νέου Θεολόγου. Ο Όσιος 
Βασίλειος θα παρατηρήσει γρήγορα την ανάγκη μιας τοπικής λειτουργικής 
γλώσσας και παράδοσης, γνωστό όντας το γεγονός ότι οι Ακολουθίες γίνονταν 
στα ελληνικά και παλαιοσλαβικά. Τα πρώτα βήματά του είναι η εφαρμογή του 
αγιορείτικου τυπικού τόσο στην λειτουργική ζωή όσο στην προσωπική ζωή των 
μοναχών. Η παρουσία του Οσίου Βασιλείου στο Άγιον Όρος το 1750 για να 
τελέσει ο ίδιος την κουρά εις μοναχισμόν του ρασοφόρου Πλάτωνος, (αργότερα 
Όσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκυ), δείχνει την πανορθόδοξη αναγνώρισή του και 
την άριστη γνώση του αγιορείτικου πολιτισμού.26

Β2. Η Παϊσιανή Σχολή
Η παϊσιανή σχολή υπό την άμεση καθοδήγηση του Οσίου Παϊσίου, 

αξιοποίησε τη σκέψη του Οσίου Βασιλείου από τη Poiana Mărului για την 
ανάγκη μιας τοπικής λειτουργικής γλώσσας. Οι μαθητές του Οσίου Παϊσίου 
Βελιτσκόβσκι ξεκίνησαν τις μεταφράσεις των λειτουργικών κειμένων από τα 
αρχαία ελληνικά στα μολδοβλαχικά. 

Τα πρώτα κείμενα ήταν οι παρακλητικοί κανόνες της Παναγίας και 
ακολούθησαν οι κανόνες του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού που αποτελούν 
τον «Οκτώηχον»27. Έτσι δημιουργήθηκε η βάση της σημερινής ρουμανικής 
λειτουργικής γλώσσας. Σ’ αυτή τη διαδικασία της μεταφράσεως, και της 
εφαρμογής της στην πραγματικότητα των μοναστικών κοινοτήτων που 
είχαν άμεση σχέση με τον κύκλο των μαθητών του Παϊσίου, εντοπίζουμε τα 
χαρακτηριστικά της αγιορείτικης λειτουργικής παράδοσης. 

Γνωστό είναι ότι στον ελλαδικό χώρο το τυπικό, στις ενορίες κυρίως, 
προέρχεται από τα τυπικά που γράφτηκαν κατά καιρούς στην Αγία Σοφία της 
26 Βλέπε τις μελέτες του π. Dumitru Stăniloae în Filocalia, VIII, Editura Institutului Biblic şi de 

Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1979, 555-585. Ieromonah Ioanichie Bălan, Contribuţii la istoria 
isihasmului românesc.

27 Virgil Cândea, Postfaţă, note şi comentarii la Cuvinte despre ascultare adunate de ucenicii 
Părintelui nostru Paisie Velicikovski Stareţul S�ntei Mănăstiri Neamţu, Editura Anastasia, 
Bucureşti, 1997, 247, 261.
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Κωνσταντινουπόλεως. Μόνο στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική εντοπίζουμε 
μέχρι σήμερα συνήθειες που θυμίζουν την αγιορείτικη παράδοση. 

Πρέπει να τονίσουμε ότι μαθητές του Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόβσκυ 
ίδρυσαν ή αναβίωσαν πολλές μοναστικές κοινότητες, τόσο στη Μολδαβία όσο 
και στη Βλαχία – Σέκου, Δραγορμίρνα, Νεάμτς, Căldaruşani, Cernica28. Έτσι 
το αγιορείτικο τυπικό που σφράγισε και επικύρωσε ο Όσιος στη μονή Νεάμτς, 
διαδόθηκε στις περιοχές της Μολδαβίας και της Βλαχίας, τόσο στα μοναστήρια 
όσο και στις ενορίες. 

Ένα σπουδαίο παράδειγμα είναι η επικράτηση μέχρι σήμερα της τελετής 
της Αρτοκλασίας στην Ακολουθία του Εορταστικού Εσπερινού σύμφωνα με το 
Αγιορείτικο Τυπικό και με την Αγιορείτικη Ονομασία «Λιτή»,(στα ρουμανικά 
Litie). Η εν λόγω τελετή είναι άγνωστη σε άλλες περιοχές της Ρουμανίας, όπως 
Ardeal και Banat, καθώς και στις ενορίες του ελλαδικού χώρου όπου επικρατεί η 
τελετή της «Αρτοκλασίας κατά την τάξιν της ενορίας». 

Επίσης στις ενορίες της Ελλάδος χάθηκαν πολλές κινήσεις του ιερέα 
διότι υπήρχαν ως τοπικές παραδόσεις και δεν γράφτηκαν στο επίσημο Τυπικό 
της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Αντίθετα στο Βουκουρέστι πάρα πολλές 
κινήσεις του ιερέα στην ακολουθία του Εσπερινού και του Όρθρου θυμίζουν 
μέχρι σήμερα Άγιον Όρος. 

Στη Μολδαβία, στη Μονή Dragomirna και Secu, ο Παῒσιος αξιοποιεί και 
εφαρμόζει εξαιρετικά την πνευματική του εμπειρία που απέκτησε στην διαμονή 
του στις Σκήτες του Άθωνα, ειδικά στον Προφήτη Ηλία.29

Γενικώς ακολουθεί τον αγιορείτικο κανόνα: κοινοβιακή ζωή, υπακοή 
στον Γέροντα της Αδελφότητας, απόκτηση της ταπείνωσης, φτώχεια, εργόχειρο 
συνδυασμένο με την αδιάλειπτο προσευχή και την εξομολόγηση των λογισμών. 
Σ’ αυτά προσθέτει τη μελέτη πατερικών κειμένων και τη μετάφραση θεολογικών 
και λατρευτικών κειμένων. Από τις μαρτυρίες των μαθητών του γνωρίζουμε ότι 
μιλούσε καθημερινώς και στα δύο κοινόβια, στους μοναχούς του, μια μέρα στα 
Σλαβονικά και μια μέρα στα Μολδοβλαχικά.30

Στη Μονή Νεάμτς οι μοναχοί φτάνουν τα 700 άτομα προερχόμενοι από 
όλους τους λαούς των Βαλκανίων και της Ανατολής: μολδαβούς, Βλάχους, 
ρουμάνους της Τρανσυλβανίας, ρώσους, ουκρανούς, λευκορώσους, σέρβους, 
βούλγαρους, έλληνες και πρώην εβραίους που είχαν ασπαστεί τον Χριστιανισμό.31 

Πρέπει να τονίσουμε ότι το τυπικό που αφορούσε την καθημερινή ζωή των 
μοναχών σε πολλά σημεία ήταν ίδιο με την τυπική διάταξη του Αγίου Όρους. Το πιο 
σημαντικό στοιχείο σε ένα 24ωρο, ήταν οι ακολουθίες στο Καθολικόν της Μονής· 
ακολουθίες οι οποίες συνήθως στη Νεάμτς διαρκούσαν δεκατέσσερις ώρες. Οι 
γιορτές διαρκούσαν ακόμη περισσότερο, διότι υπήρχαν οι ολονύκτιες αγρυπνίες. 
28 Cuviosul Paisie de la Neamţ, Autobiogra�a unui Stareţ, Editura diac. Ioan I. Ică jr. Sibiu, 1996.
29 Πέτρου Μπούμη Ο Όσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκυ, Αθήνα, 1990, 50. 
30 Πέτρου Μπούμη 1990, 239-240. Βλέπε και μελέτες στα ρουμανικά Cuviosul Paisie de la Neamţ, 

Autobiogra�a unui Stareţ, Editura diac. Ioan I,.Ică jr. Sibiu, 1996.
31 Πέτρου Μπούμη 1990, 244.
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Από εδώ κατανοούμε ότι η μέριμνα της αδελφότητας για την σωστή τελετή 
αυτών των ακολουθιών ήταν εξαιρετική και είχε την πρωτεύουσα θέση ανάμεσα 
στις ασχολίες των μοναχών. Ο Παῒσιος ήδη από τις περιοδείες του στο Άγιον Όρος 
είχε εφαρμόσει την παλαιά σκέψη του Γέροντα Βασιλείου από την Poiana Mărului, 
την ανάγκη δηλαδή του κάθε λαού να ακούει και να προσεύχεται στη γλώσσα του. 

Για να γίνουν δηλαδή οι ακολουθίες και στα σλαβικά και στα ρουμανικά 
σημαίνει ότι προηγήθηκε μεγάλο έργο μετάφρασης των λειτουργικών κειμένων. 
Να τονίσουμε εδώ ότι ένα λατρευτικό κείμενο είναι ένας δύσκολος συνδυασμός 
ανάμεσα σε ένα ποιητικό σχήμα που περιβάλλει μια θεολογική-βιβλική αλήθεια 
και εκφράζεται μουσικά σε ένα συγκεκριμένο ήχο της βυζαντινής μουσικής. 
Επομένως ο μεταφραστής πρέπει να πετύχει την ακριβή θεολογική απόδοση της 
αλήθειας που εκφράζει το εν λόγω κείμενο, να βρει το αντίστοιχο ποιητικό σχήμα 
στην γλώσσα που μεταφράζει και συγχρόνως να κρατήσει το συγκεκριμένο 
μουσικό μέλος μέσα στο οποίο πλάστηκε αρχικά το κείμενο. 

Πιστεύουμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της ρουμανικής Ορθοδοξίας η 
παϊσιανή σχολή, ειδικά στη μονή Νεάμτς, πέτυχε αυτή την εξαιρετικά ορθή απόδοση των 
λειτουργικών κειμένων και γι’ αυτό η μεγάλη πνευματική, θρησκευτική και πολιτιστική 
ευεργεσία έγκειται στο ότι ξεκίνησε και χάρισε στους λαούς των Παραδουνάβιων 
Ηγεμονιών μια λειτουργική, λατρευτική γλώσσα. Οι καρποί της παϊσιανής σχολής 
στο λατρευτικό χώρο εντοπίζονται μέχρι τη δεκαετία του 1950, όπως βλέπουμε στα 
λειτουργικά βιβλία που κυκλοφορούν στη Μολδαβία και στη Βλαχία αλλά και στα 
εγχειρίδια των εκκλησιαστικών σχολείων αυτών των περιοχών. Βέβαια, μετά το 1950, 
η αναθεώρηση των λειτουργικών κειμένων μαζί και της βυζαντινής μουσικής, έφερε 
την άτυχη αντικατάσταση πολλών ποιητικών και μουσικών σχημάτων τα οποία το 
κομμουνιστικό καθεστώς τα θεωρούσε επικίνδυνα και ξένα. 

Από την αλληλογραφία του Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόβσκυ και από τις 
μαρτυρίες των μαθητών του βλέπουμε την αγωνία του για μια σωστή θεολογική 
μετάφραση των κειμένων ειδικά στη μολδαβική γλώσσα. Οι δύο μαθητές του 
Παϊσίου, ο Μακάριος και ο Ιλαρίων είχαν σπουδάσει στην Πριγκιπική Ακαδημία 
του Βουκουρεστίου αρχαία ελληνικά, λατινικά, σλαβονικά, φιλοσοφία, ρητορική, 
γραμματική και Αρχαία Γραμματεία (τα λεγόμενα κλασικά κείμενα)32.

Ήδη από τον Άθωνα ο Παῒσιος είχε μαζέψει χειρόγραφα και καθιέρωσε 
τη μέθοδο της συγκρίσεως των πηγών. Δηλαδή το εν λόγω κείμενο από ποιο 
χειρόγραφο προέρχεται και ποιο χειρόγραφο είναι κοντινότερο στην αρχική 
πηγή. Στην περίπτωση των λειτουργικών κειμένων, που ανήκουν στην πλούσια 
παράδοση του Αγίου Όρους, βρήκε πάρα πολλές έγκυρες πηγές στα χειρόγραφα 
των μοναστηριών. (εδώ μπορούμε να κάνουμε μία παρένθεση – μέσα στο φόβο 
που επικρατούσε στα μοναστήρια λόγω των πιέσεων των Τούρκων, η αναζήτηση 
έγκυρων πηγών από τον Παΐσιο θα ξυπνήσει την ανάγκη προσεκτικής και 
συστηματικής έρευνας των χειρογράφων, πράγμα με το οποίο θα ασχοληθεί λίγα 
χρόνια αργότερα σε εξαιρετικό βαθμό ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)  
32 Βλέπε τη μελέτη Εlena Rusu, Paisianismul şi iluminismul românesc.
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Ο μαθητής Γρηγόριος ο Διδάσκαλος στην «Αφήγηση εν μέρει του βίου του 
Οσίου πατρός ημών Παϊσίου» γράφει γι’ αυτήν την μέριμνα της ορθής απόδοσης 
των λατρευτικών κειμένων. «Εκείνο τον καιρό ήλθε ένας αδερφός Μακάριος ο 
οποίος γνώριζε ελληνικά από το Βουκουρέστι διότι είχε μάθει στο εκεί σχολείο. 
Και επειδή ο Όσιος είχε μάθει την ελληνική την απλή πολλές φορές σύγκρινε 
τον Οκτώηχο τον σλαβικό με τον ελληνικό και όσο καταλάβαινε έβλεπε πολλές 
διαφορές γι’ αυτόν τον λόγο έκρινε ότι πρέπει να μάθει την ελληνική γλώσσα από 
τον αδερφό (Μακάριο), διότι από τα ελληνικά επήγασαν όλα τα εκκλησιαστικά 
βιβλία. Τοιουτοτρόπως έμαθε ο Όσιος ελληνικά και άρχισε να ερμηνεύει και να 
μεταφράζει από τα ελληνικά βιβλία τον Λόγο του Θεού»33.

Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι κυκλοφόρησαν ευρύτατα οι αποδόσεις 
του Μακαρίου, κείμενο και μέλος, σε χειρόγραφα, σε όλα τα κοινόβια της 
Μολδαβίας, ειδικά οι παρακλητικοί κανόνες της Παναγίας και ο Ακάθιστος 
Ύμνος, υποχρεωτικές ακολουθίες στην καθημερινή ζωή των μοναχών.

Από τους μεταφραστές της Παϊσιανής Σχολής διακρίθηκαν ο ιεροδιάκονος 
Στέφανος, ο οποίος μετάφρασε τους Βίους των Αγίων και τυπώθηκαν στη Μονή 
Νεάμτς το 1813. Περίφημος επίσης μεταφραστής ήταν και ο Ισαάκ μεγαλόσχημος 
μοναχός, γνωστός στο χειρόγραφο ως ο «Ισαάκ ο Διδάσκαλος», μετάφρασε τον 
Οκτώηχο με τους κανόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, καθώς 
και το μνημειακό έργο του Αγίου Σάββα της Ηγιασμένου (με τις προσαρμογές 
του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού), «Το Τυπικόν» το οποίο τυπώθηκε στο 
Ιάσιο το 1813. Οι μαθητές του Οσίου, οι μοναχοί Γερόντιος και Γρηγόριος έκαναν 
την απόδοση και την μελοποίηση του Ακάθιστου Ύμνου και των Παρακλήσεων 
της Παναγίας, έργα τα οποία βλέπουν το φως του τυπογραφείο στη Μονή 
Νεάμτς το 1818. Ο Γρηγόριος ο Διδάσκαλος σημειώνει ότι ο Ισαάκ έκανε πολλές 
άλλες μεταφράσεις που δεν είδαν ακόμη το φως του τυπογραφείου, όμως 
χρησιμοποιούνταν στη λατρευτική καθημερινή ζωή του κοινοβίου.34 

Στην επιστολή του προς τον μοναχό Θεοδόσιο, ο Όσιος Παῒσιος 
γράφει για την αγωνία του να αποδοθούν σωστά τα κείμενα των ευχών που 
χρησιμοποιούσαν στην κοινή λατρεία και στον ατομικό κανόνα τους οι μοναχοί. 
Προσθέτει επίσης ότι αυτό το έργο της μετάφρασης ήταν η κύριά του μέριμνα 
όταν εγκαταστάθηκαν στη Μονή Δραγομίρνα (Dragomirna). Στην επιστολή 
επαινεί τον Ιλαρίωνα τον διδάσκαλο για το τεράστιο αυτό έργο της ορθής 
απόδοσης των προσευχών και απαριθμεί τα κείμενα περί προσευχής των Αγίων 
Πατέρων τα οποία μετάφρασε ο μοναχός και μαθητής του Ιλαρίων. Πρόκειται 
για τους γνωστούς πατέρες της Ορθοδοξίας: Αντώνιο τον Μεγάλο, Ησύχιο, 
Νείλο τον Σιναῒτη, Συμεών τον Νέο Θεολόγο Διάδοχο Φωτεικής και Κασσιανό 
τον Ρωμαίο.35 
33 Grigorie Dascălul, Povestire din parte a vieţii Preacuviosului Părintelui nostru Paisie, în Despre 

Ascultare,București, 2000, 177. 
34 Βλέπε σχετικές μελέτες στην Πεμπτουσία, περιοδικό της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου. Και στα 

ρουμανικά Cuvinte şi scrisori duhovniceşti, I şi II, Editura Doxologia, Iaşi.
35 Virgil Cândea, Scrisorile Stareţului Paisie, 
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Να σημειώσουμε ακόμα ότι η βιβλιοθήκη της Ακαδημίας της Ρουμανίας 
κατέχει ένα χειρόγραφο «Συλλογή Ευχών του Αγίου Συμεών του νέου Θεολόγου, 
του Βασιλείου του Μεγάλου, του Γρηγορίου του Σιναῒτου, του Δαμασκηνού 
του Στουδίτου και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου», το οποίο υπογράφει ως 
μεταφραστής ο μοναχός Ραφαήλ, Ιερά Μονή Νεαμτς 1769.36 

Αυτό δείχνει να συμπληρώνει τη λίστα των προσευχών του Οσίου 
Παϊσίου που μεταφράστηκαν στη Μονή Δραγομίρνα (Dragomirna), αλλά 
λόγω άγνωστων συνθηκών δεν έφτασε στο τυπογραφείο της Μονής. Επίσης 
οι μαθητές του Οσίου θα καταφέρουν και ένα άλλο σημαντικό βιβλίο για την 
Ορθόδοξη λατρεία, το 1827, «Απάνθισμα των Ψαλμών του Δαβίδ».37

Τέλος πρέπει να τονίσουμε ότι ένας σπουδαίος καρπός αυτής της τεράστιας 
προσπάθειας μετάφρασης των λειτουργικών κειμένων ήταν και η κυκλοφορία του 
κειμένου της Θείας λειτουργίας στην μολδοβλαχική γλώσσα με κυριλλικό αλφάβητο· 
μια κυκλοφορία με άγνωστες διαστάσεις διότι αυτά τα «ιερατικά» έφθασαν μέχρι στις 
μικρές ενορίες των πόλεων, γεγονός που αποδεικνύει ότι η νεογέννητη ρουμανική 
λατρευτική γλώσσα επιβλήθηκε πολύ γρήγορα και στις δύο χώρες.

Συμπεράσματα
Πρέπει να τονίσουμε ότι οι προσωπικότητες που παρουσιάσαμε, ο Όσιος 

Νήφων και ο Όσιος Παϊσιος Βελιτσκόβσκι, έχουν πολλά κοινά πνευματικά 
στοιχεία τα οποία άφησαν ισχυρά ίχνη στην εκκλησιαστική ζωή της Μολδαβίας 
και της Βλαχίας. 

Το πρώτο που αξίζει να σημειώσουμε είναι η αυστηρότητά τους όσον αφορά 
τη σχέση ανάμεσα στο προσωπικό τους έργο και την Ορθόδοξη παράδοση και 
διδασκαλία. Και οι τρείς προσωπικότητες γνώρισαν και βίωσαν σε άριστο βαθμό 
την Ορθόδοξη παράδοση. Γι αυτόν το λόγο όλη η δράση τους στην Μολδοβλαχία 
εντάσσεται και ποτίζεται από την παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Η συνέχεια αυτής της πνευματικής στάσης ήταν να υπάρχει πάντα η 
επικύρωση του έργου τους από την εκκλησιαστική ηγεσία της εποχής και 
μία ζώσα σχέση με την τοπική Εκκλησία εν γένει. Έτσι ο Όσιος Νήφων δεν 
αποφασίζει και διατάζει, αλλά περνά όλες τις εκκλησιαστικές αλλαγές από την 
τοπική Σύνοδο της Μητροπόλεως Ουγγροβλαχίας και αποστέλνει τα πρακτικά 
προς επικύρωση και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Επίσης ο Όσιος Παΐσιος, ακολουθώντας το παράδειγμα του διδασκάλου 
του, Οσίου Βασιλείου των Καρπαθίων (υπενθυμίζουμε ότι ο Όσιος Βασίλειος 
παρουσίασε το έργο του στις δώδεκα Σκήτες της Poiana Mărului σε μία σύνοδο στο 
Βουκουρέστι, παρουσία των Πατριαρχών Αλεξανδρείας και Αντιοχείας οι οποίοι 
αναγνώρισαν την αυθεντικότητα του έργου, ονομάζοντας τον Όσιο, διδάσκαλο 
της προσευχής) ενημέρωνε για το έργο του και τον Μητροπολίτη Μολδαβίας και 

36 Ταχιάος Αντώνιος Αιμίλιος, Ο Όσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκυ, Βιογραφικές σπουδές, εκδόσεις 
University Press, Θεσσαλονίκη, 2009.

37 Ταχιάος Αντώνιος Αιμίλιος 2009, 16.
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τους ηγεμόνας της Μολδαβίας. Λόγω του Θεολογικού και πνευματικού κύρους 
του, ονόμασαν το Τυπικό που άφησε, «Θεσμός του μοναχικού βίου».

Κλείνοντας, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, παρόλο που οι τρεις 
εκκλησιαστικές προσωπικότητες έδρασαν σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους, 
επηρέασαν εξίσου καθοριστικά την θρησκευτική πραγματικότητα της 
Μολδαβίας και της Βλαχίας. Το έργο τους λοιπόν, δημιούργησε μια πνευματική 
συνέχεια, φέρνοντας την τοπική Εκκλησίας σε μια πλήρη ενότητα πίστεως και 
παραδόσεως με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και με το Άγιον Όρος.
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Η εκπαιδευτική πολιτική του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων στα Βαλκάνια κατά τον 19ο αι.

Μαρία Λίτινα*

Όπως γνωρίζουμε η Εκκλησία ως κοσμικός θεσμός, αποτελεί ένα 
σημαντικό παράγοντα στην άσκηση εξουσίας μέσα από πολιτικές που εκφράζουν 
τις κοινωνίες. Πολλές φορές οι πολιτικές αυτές σχετίζονται με βασικά στοιχεία 
της παράδοσης μιας ομάδας, ενός λαού, ενός έθνους. Η παιδεία και η εκπαίδευση 
αποτελούν αναμφισβήτητα ακρογωνιαίο λίθο στο κοινωνικό οικοδόμημα 
ενεργώντας ως συνεκτικός κρίκος μέσα στην ιστορία, παράδοση και βίο. Για 
το λόγο αυτό έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην ίδρυση σχολείων με σκοπό την 
διατήρηση και μετάδοση της χριστιανικής παράδοσης και ιστορικής μνήμης. 

Στο άρθρο αυτό θα προσπαθήσω να σκιαγραφήσω εν συντομία μια 
ενδιαφέρουσα πτυχή της εκπαιδευτικής πολιτικής του Ελληνορθόδοξου 
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων – πολιτικής με την έννοια του ενσυνείδητου 
και οργανωμένου σχεδιασμού δράσης για ένα συγκεκριμένο σκοπό με βάση 
θρησκευτικές, ιδεολογικές και πολιτικές αντιλήψεις – η οποία εξακτινώνεται 
στα Βαλκάνια, πέραν του ποιμνίου του στη Μέση Ανατολή, κατά τον 19ο αιώνα. 

Η εκπαιδευτική δράση του Πατριαρχείου στη Παλαιστίνη τη κρίσιμη 
αυτή περίοδο είναι ένα θέμα το οποίο έχει μελετηθεί αρκετά στο παρελθόν. 
Η δράση αυτή εντάσσεται στη προσπάθεια του Πατριάρχη Ιεροσολύμων 
Κυρίλλου Β΄ (1845-1872) για τον εκσυγχρονισμό του Πατριαρχείου και τη 
γενικότερη αναβάθμιση της ελληνικής παιδείας στις περιοχές της δικαιοδοσίας 
του, συμπεριλαμβανομένων και των διάσπαρτων στα Βαλκάνια μετοχίων 
του. Η πολιτική αυτή, που κληρονόμησε από τον προκάτοχό του Πατριάρχη 
Αθανάσιο Ε΄ (1827-1845), εκφράζεται κυρίως μέσω της ίδρυσης εκπαιδευτικών 
και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων στην ορθόδοξη Ανατολή, η οποία παράλληλα 
στοχεύει στη δημιουργία αναχώματος στην έντονη προσηλυτιστική 
δραστηριότητα των Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών μισιοναρίων.1

1

* Δρ Μαρία Λίτινα, Επιστημονική Συνεργάτις Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου, 
Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης.

1 Abu-Manneh, 2002. Μαμώνη, 2001, 131-164.
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Ανάμεσα στις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες του Κυρίλλου Β΄ 
συγκαταλέγεται η ίδρυση της Θεολογικής Σχολής του Σταυρού (1855), 
αρρεναγωγείων και παρθεναγωγείων στα Ιεροσόλυμα, την Βηθλεέμ, Ιόππη, 
Ναζαρέθ, Πτολεμαΐδα και σε άλλες πόλεις και χωριά της Παλαιστίνης. Ο 
Κύριλλος ίδρυσε επίσης παρθεναγωγείο του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου 
στην Κωνσταντινούπολη (1852), με το οποίο ασχοληθήκαμε παλιότερα,2 και 
σχολείο στη γενέτειρά του Χώρα της Σάμου (1848), καθώς επίσης Πατριαρχικό 
τυπογραφείο (1853) και Πατριαρχικό νοσοκομείο (1871) στα Ιεροσόλυμα. Η 
δράση του αυτή εκτιμήθηκε από συγχρόνους του, όπως τεκμηριώνεται σε άρθρο 
στο γνωστό αθηναϊκό περιοδικό Πανδώρα: «ως ο φιλόμουσος αυτός πατριάρχης, 
ο οποίος ἐπιδαψιλεύων χρηματικὰς χορηγίας πρὸς πολλοὺς μὴ ἔχοντας εἰσέτι 
τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀνοικτοὺς εἰς τὸ φῶς τῆς παιδείας, ἀναγκάζει, οὕτω αὐτοὺς νὰ 
στέλλωσιν εἰς τὰ σχολεῖα τὰ τέκνα αὐτῶν».3

Ωστόσο, η δράση του Κυρίλλου Β΄ δεν περιορίζεται μόνο στα εδαφικά 
όρια της δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου, αλλά φτάνει και μέχρι τα Βαλκάνια και 
την Κωνσταντινούπολη. Το 1852 στο Φανάρι ιδρύει την «Κορασιακή Σχολή ή 
Παρθεναγωγείον κοινότερον λεγομένη», με σκοπό να συμβάλει στην εκπαίδευση 
του ορθόδοξου γυναικείου πληθυσμού στην Κωνσταντινούπολη, αφού μέχρι 
τότε υπήρχε μόνο το Παρθεναγωγείο στην περιοχή του Σταυροδρομίου. 
Το Παρθεναγωγείο του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου δεχόταν μαθήτριες 
ανεξαρτήτως εθνικότητος και όπως σημειώνει ο αρχιμανδρίτης του μετοχίου του 
Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα Ιάκωβος σε επιστολή του προς τον πατριάρχη 
Ιεροσολύμων τον Ιούλιο 1866, ιδρύθηκε για να καλύψει ένα σημαντικό κενό 
στην εκπαίδευση των ορθόδοξων, φτωχών κοριτσιών της Πόλης «δοξάζοντας» 
το όνομα του Πατριάρχη Κυρίλλου Β΄. 4

Αλλά η ίδρυση του Παρθεναγωγείου δεν εξυπηρετούσε μόνο την κάλυψη 
των εκπαιδευτικών αναγκών της Κωνσταντινούπολης. Από την επιστολή του 
Κυρίλλου Β΄ στις 7 Σεπτεμβρίου 1856 προς τους επιτρόπους του Παναγίου 
Τάφου στα Ιεροσόλυμα, Μητροπολίτες Πέτρας Μελέτιο και Λύδδης Γεράσιμο, 
φαίνεται ότι το Παρθεναγωγείο κάλυπτε και ένα άλλον, λιγότερο ευγενή σκοπό: 
«Διὰ νὰ φράξομεν τὰ στόματα τῶν ἐδὼ εὐγενῶν ἀποφασίσαμεν καὶ οἰκοδομῶμεν 
ἓν σχολεῖον τῶν κορασίων εὐρύχωρον καὶ καλὸν διὰ τὸ ὁποῖον μᾶς ἐσυχάρηκαν 
καὶ οἱ αὐτοὶ οἱ ὑπουργοὶ τοῦ κράτους».5 

Ήδη από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του το Παρθεναγωγείο 
προσήλκυσε μεγάλο αριθμό μαθητριών και το ενδιαφέρον των γονέων, σε βαθμό 
«ενοχλητικό», όπως τονίζει ο Κύριλλος, ενώ η οικοδόμηση συνεχιζόταν για 
την ολοκλήρωση του κτιρίου και οι εγγραφές ήταν ακόμη περιορισμένες λόγω 
έλλειψης χώρου. Το 1857 η πυρκαγιά που πλήττει την περιοχή του Διπλοφάναρου 
2 Λίτινα 2006, 237-250.
3 Ανώνυμος, Πανδώρα, 1 Ιουλίου 1861.
4 Λίτινα 2006, 241.
5 Λίτινα 2006, 240.
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θα ερημώσει την συνοικία γύρω από το Μετόχι και θα καταστρέψει το «παλαιὸ» 
κτήριο του Παρθεναγωγείου, ενώ θα σωθεί το «νέο», γεγονός που μας δείχνει 
ότι εκείνη την εποχή το Παρθεναγωγείο είτε στεγάζονταν σε δύο διαφορετικά 
οικήματα είτε σε ένα κτήριο με δύο πτέρυγες, ενώ συνεχιζόταν η οικοδόμησή του.6 

Το σχολείο λειτουργούσε με δύο τμήματα, το Αλληλο-διδακτικό και 
το Ελληνικό, δίνοντας βάρος στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και 
την θρησκευτική και ηθική διαπαιδαγώγηση μέσα από την διδασκαλία της 
Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, και κλασικών και πατερικών κειμένων, όπως οι 
Μύθοι του Αισώπου, Πλούταρχος, Αριστείδης, Δημοσθένους Α΄ Ὀλυνθιακός, 
ο Βίος του Λουκιανού, Ξενοφώντος Οἰκονομικός, και τις ομιλίες του Αγίου 
Ιωάννου Χρυσοστόμου Περὶ Ψυχῆς και Περὶ τοῦ κατὰ Θεὸν πολιτεύεσθαι. 
Επίσης, διδάσκονταν ελληνική ιστορία, γεωμετρία, αριθμητική, γεωγραφία 
και γαλλική γλώσσα.7 Το 1869 λειτουργεί και Ελληνικό σχολείο αρρένων.8 Τα 
βιβλία που χρησιμοποιούσαν στο Παρθεναγωγείο ήταν τα ίδια με εκείνα των 
αρρένων, δηλαδή η Χρηστομάθεια (α΄ και β΄ τόμος), Γραμματική Κούμα, Ἱερὰ 
Ἱστορία Πανταζή, Ἱερά Κατήχησις, η Επιτομή του Πλάτωνος, Ἑλληνικὴ Ἱστορία 
Κείτλη, Γεωγραφία Σακελλαρίου, Ἀριθμητική Χουρμουζιάδου και Γεωμετρία 
Γεράκη, εκτός από την Γραμματική του Γενναδίου, την Αριθμητική Γεράκη και 
την Γεωγραφία Κοκκώνη και Χορτάκη.9 

Κατά το 1880 γίνεται αναφορά για καλώς καταρτισμένο νηπιαγωγείο, 
όπου διδάσκονταν προσευχές και παιδικά τραγούδια, Ιερά Ιστορία σε εικόνες, 
ανάγνωση, γραφή, αριθμητική δια του αριθμητηρίου, ηθικά και ιστορικά 
εικονογραφημένα διηγήματα, εικονογραφημένη φυσική ιστορία, ιχνογραφία και 
γυμναστική για νήπια.10 

Ενδεικτικά, από τις διαθέσιμες πληροφορίες, το Νοέμβριο 1857 οι 
μαθήτριες αριθμούν τις 250, το 1866 ανέρχονται σε 350 και το 1870 σε 340. 
Στα τέλη αυτής της δεκαετίας, ωστόσο, και στις αρχές της επόμενης ο αριθμός 
τους μειώνεται σημαντικά εξαιτίας της επιβολής διδάκτρων από το Πατριαρχείο 
αλλά και της ίδρυσης περισσότερων παρθεναγωγείων στην Πόλη. Μάλιστα, η 
δύσκολη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, 
με την κατάσχεση των προσόδων των μοναστηριακών κτημάτων του στην 
Βεσσαραβία από την Ρωσία, λίγο έλειψε να οδηγήσει στην οριστική διακοπή 
της λειτουργίας του Παρθεναγωγείου τον Ιούλιο του 1876.11 Η πρόταση των 
διδασκόντων του ιδρύματος για την επιβολή διδάκτρων, όπως προαναφέραμε, 
ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των οικογενειών, καθώς επίσης η γενναία 
δωρεά του τραπεζίτη Χρηστάκη Ζωγράφου, η συνεισφορά των μελών του 
6 Λίτινα 2006, 240-241.
7 Λίτινα 2006, 242.
8 Τσελίκας 1992, VIII.A. Εισερχόμενη αλληλογραφία 147, Κωνσταντινούπολις, Επιστολή 380, 

Σεπτέμβριος 1869.
9 Πίνακες 1870, 16.
10 Χαμουδόπουλος 1881-2, 643, στήλ. 1.
11 Λίτινα 2006, 248.
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Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, η σύσταση Επιτροπής Συλλογής 
εράνου κατόπιν επιμονής των κατοίκων του Φαναρίου για τη συντήρηση του 
Παρθεναγωγείου ή ακόμα και μεταβίβασή του Ιδρύματος σε αυτούς, παρέτεινε 
τη λειτουργία του κατά 20 και πλέον έτη. Τελικά στις 7 Ιουλίου 1901 με απόφασή 
του ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δαμιανός (1897-1931) γνωστοποιεί την οριστική 
και αμετάκλητη απόφαση κατάργησης της λειτουργίας του.

Ας δούμε όμως τώρα πώς, με διαφορετικό τρόπο, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 
επέκτεινε την επιρροή του εξακολουθώντας να εφαρμόζει την εκπαιδευτική του 
πολιτική στη Βαλκανική, αφού μέσω του εκτεταμένου δικτύου των μετοχίων του 
Παναγίου Τάφου στη χερσόνησο το Πατριαρχείο ήταν σε θέση όχι μόνο να συλλέγει 
πληροφορίες σχετικά με τις εκκλησιαστικές, πολιτικο-οικονομικές και κοινωνικές 
εξελίξεις στην περιοχή, αλλά και ως ένα βαθμό να τις ελέγχει. 

Η άμεση ανάγκη ίδρυσης ελληνικών σχολείων στη Μακεδονία και 
τη Θράκη, εξαιτίας της έξαρσης του βουλγαρικού εθνικισμού, οδηγεί το 
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων να στηρίξει οικονομικά, μέσω των Μετοχίων του, τις 
ελληνικές κοινότητες για αυτό το σκοπό, παρά τη δραστική μείωση των πόρων 
του λόγω του Μοναστηριακού Ζητήματος. Έτσι λοιπόν, στη περίπτωση του 
μετοχίου της Αδριανούπολης οι πληροφορίες που διαθέτουμε αναφέρουν ότι 
εκτός από την συλλογή των τακτικών ετησίων συνδρομών προς τον Πανάγιο 
Τάφο με τις «ζητεῖες»12, το Μετόχι συνέδραμε σε ειδικό ταμείο «πολιτικῶν 
χρεῶν», στη συγκέντρωση δηλαδή ειδικού ποσού για τη χρηματική υποστήριξη 
σχολείων, νοσοκομείων, ορφανοτροφείων και άλλων κοινωφελών ιδρυμάτων 
της Αδριανούπολης. Ήδη από το 1869 σε επιστολή του προς τον Πατριάρχη 
Κύριλλο Β΄ ο Πρωτοσύγκελος του Μετοχίου Ησαΐας επισημαίνει ότι «οἱ πολίται 
δικαιωματικῶς ζητοῦν οἱ μὲν διὰ τὰ σχολεία των, ἄλλοι διὰ τὸ νοσοκομεῖον, 
ἄλλοι διὰ τὰ νῶθα παιδιά».13 

Στην Αλιστράτη, το Μετόχι παραχωρήθηκε στη κοινότητα της πόλης 
για την ίδρυση παρθεναγωγείου, ενώ στην Φιλιππούπολη για σχολείο. Στην 
περίπτωση μάλιστα του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου στη Φιλιππούπολη, 
υπήρξαν συστηματικές προσπάθειες από τη βουλγαρική κοινότητα να το 
οικειοποιηθεί, με τον δάσκαλο του βουλγαρικού σχολείου να διαμένει για 
πολλά χρόνια και να αρνείται να το εγκαταλείψει, τη βουλγαρική κοινότητα της 
πόλης να υποστηρίζει ότι της έχει παραχωρηθεί με δωρεά από το Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων, και τον γνωστό γιατρό Στογιάν Τσομάκωφ, επιφανή βούλγαρο 
της Κωνσταντινούπολης, να επιμένει να το αγοράσει.14

Όπως προκύπτει από το ανέκδοτο υλικό που διαθέτουμε, σημαντική είναι 
η οικονομική βοήθεια δυο αγιοταφιτών ιερομονάχων, του Πορφυρίου από την 
Σωζόπολη και του Ιώβ από την Αίνο, που με κληροδοτήματά τους συνέδραμαν 
στη διατήρηση των σχολείων στις πόλεις καταγωγής τους σε ιδιαίτερα κρίσιμες 
12 Κωνσταντινίδης 1943, 56.
13 Λίτινα 2007-2009, 55
14 Литина 2008, 196
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περιόδους για τον ελληνισμό. Ο Πορφύριος έτρεφε μεγάλη αγάπη για την 
ιδιαίτερη πατρίδα του Σωζόπολη. Σε επίσκεψή του στη πόλη καταγωγής του, 
αντικρίζοντας με τα ίδια του τα μάτια τη φτώχεια των κατοίκων και θέλοντας 
να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της παιδείας, αποφασίζει να χρηματοδοτήσει 
μια θέση διδασκάλου και υποτροφίες εκκλησιαστικών σπουδών σε νέους 
μαθητές για την ανασύσταση της ελληνικής σχολής εκεί, με τα ποσά των 5.000 
και 15.000 αργυρών ρουβλίων αντίστοιχα. Ο ίδιος διετέλεσε ηγούμενος στη 
Μονή Τσετατσούια του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στο Ιάσιο και πρόεδρος σε 
επιτροπή για το Μοναστηριακό Ζήτημα. Τον συναντούμε επίσης ως επιστάτη 
στην οικοδόμηση σχολείου στην Ιόππη, ενώ και για πολλά χρόνια μέχρι το 
τέλος της ζωής του εκτελούσε χρέη ταμία στο μετόχι του Παναγίου Τάφου στην 
Κωνσταντινούπολη.15

Η περιορισμένη αλληλογραφία που διαθέτουμε ανάμεσα στον εκπρόσωπο 
του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στη Κωνσταντινούπολη και την Εφορία των 
Ελληνικών Σχολείων Σωζοπόλεως είναι ενδεικτική για τον κίνδυνο με τον οποίο 
απειλούνταν τα ελληνικά σχολεία της πόλης εξαιτίας της εφαρμογής του νόμου 
«περὶ δημοσίας ἐκπαιδεύσεως», γνωστός ως «Νόμος του Γκεόργκι Ζίφκοφ»16. Ο 
συγκεκριμένος νόμος ενώ ψηφίστηκε από την κυβέρνηση του Στέφαν Σταμπόλοφ 
το 1891, συνάντησε την αντίδραση των Μεγάλων Δυνάμεων και εφαρμόστηκε 
τελικά το 1906 με αφορμή το ανθελληνικό κίνημα στη χώρα (υπό την κυβέρνηση του 
Ράτσο Πετρώφ, που υποστηρίζονταν από Εθνοφιλελεύθερους και ανεξάρτητους), 
οδηγώντας στο σταδιακό μαρασμό των ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη 
Βουλγαρία, στον εκβουλγαρισμό όσων Ελλήνων παρέμειναν, ή σε διαφορετική 
περίπτωση στην αναγκαστική μετανάστευση τους στην Ελλάδα.17 

Με αφορμή την καθυστέρηση καταβολής των τόκων του κληροδοτήματος 
του ιερομονάχου Πορφυρίου για το σχολικό έτος 1901/1902, οι εκπρόσωποι 
της Εφορίας των Ελληνικών Σχολείων της πόλης με επιστολή τους στις 9 
Σεπτεμβρίου 1902 απευθύνονται προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Δαμιανό, 
«ὅπως λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν τὰς δυσχερεῖς καὶ δεινὰς περιστάσεις ὑφ’ ἂς διατελοῦμεν 
ἐν χώρᾳ ἐχθρικῶς διακειμένῃ τῶ ἔθνει καὶ τῇ Ἐκκλησίᾳ ἡμῶν, ἀγωνιζομένων 
ὅλαις δυνάμεσιν, καὶ ἐκτιμῶσα τὸ δεινόν τῶν περιστάσεων συντελέσῃ εἰς πιστήν 
ἐκτέλεσιν τῶν ἱερῶν τοῦ ἀειμνήστου ἀφιερωτοῦ διατάξεων καὶ εὐδοκήσῃ νὰ 
διατάξῃ τὴν ἀπότισιν τῶν καθυστερουμένων ἐτησίων τόκων».

Ελπίζοντας στην άμεση αποστολή των χρημάτων που θα συμβάλουν στην 
εξόφληση των μισθών των δασκάλων, οι εκπρόσωποι της Εφορίας γνωστοποιούν 
επίσης στο Πατριαρχείο την επιβολή βαρύτατων φόρων (2.000 φράγκων) από 
τη Βουλγαρική Κυβέρνηση στα ελληνικά σχολεία και τις εκκλησίες, καθώς και 
τον σφετερισμό των εισοδημάτων τους, που αποσκοπούσε στην αποκλειστική 

15 Λίτινα 2014, 320.
16 Σφέτας 2008, 373.
17 Λίτινα 2014, 324.
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συντήρηση των βουλγαρικών σχολείων και στη διακοπή λειτουργίας των 
ελληνικών. 18 

Μερικούς μήνες αργότερα, στις 8 Μαρτίου 1903, και χωρίς να υπάρχει εξέλιξη 
στο ζήτημα της καταβολής των τόκων, οι έφοροι απευθύνονται εκ νέου στον 
Πατριάρχη Ιεροσολύμων, υπενθυμίζοντας την κρίσιμη οικονομική κατάσταση 
στην οποία βρίσκονται τα σχολεία «ὥστε ἐπίκειται κίνδυνος ὁλοσχεροῦς αὐτῶν 
ἐξοντώσεως, ἥτις δραστηρίως ἀπό τινός καιροῦ διαφοροτρόπως ἐπιδιώκεται». 
Επισημαίνουν τον ύψιστο ρόλο των εκπαιδευτηρίων στην περιοχή «τὸ μόνον 
τοῦτο στήριγμα τῆς ἐθνικῆς ἡμῶν ἐνταῦθα ὑπάρξεως» και παρακαλούν για την 
γρήγορη καταβολή των οφειλόμενων ποσών που θα καλύψουν τις κατεπείγουσες 
ανάγκες τους για να αντιμετωπίσουν «τὸν ἐπαπειλοῦντα φοβερόν κίνδυνον».19

Τα οφειλόμενα ποσά τελικά καταβάλλονται τον Ιούνιο 1903, βοηθώντας 
έστω και προσωρινά στη συντήρηση της Ελληνικής Σχολής της Σωζόπολης μέχρι 
το καλοκαίρι του 1906, οπότε και ξεσπάνε τα γεγονότα της βίαιης εκδίωξης του 
ελληνικού πληθυσμού από τη Βουλγαρία.

Όσον αφορά το κληροδότημα του εξάρχου του Παναγίου Τάφου στο 
Βουκουρέστι αρχιμανδρίτη Ιώβ, από τα λίγα στοιχεία που διαθέτουμε για τον βίο 
του, γνωρίζουμε ότι συνέβαλε στην συγκέντρωση χρημάτων για την απόσβεση 
του χρέους του Παναγίου Τάφου στη δύσκολη περίοδο της πατριαρχίας του 
Αθανασίου Ε΄ καθώς και στη συνεχή λειτουργία των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 
και του Νοσοκομείου της πόλης μέχρι το 1914.20 Στις 31 Δεκεμβρίου 1853 ο Ιώβ 
τιμήθηκε από τον ρώσο αυτοκράτορα Νικόλαο Α΄ με το παράσημο της Αγίας 
Άννης Β΄ βαθμού, ενώ χαρακτηρίστηκε από τους συμπολίτες του «ὡς ὁ μόνος 
προστάτης καὶ εὐεργέτης τῶν ἐκπαιδευτικῶν τους καταστημάτων». Μαρμάρινη 
πλάκα που βρισκόταν στο Καθολικό της Μονής του Βακαρεστίου, έγραφε «ΙΩΒ, 
Ἀρχιδιάκονος τοῦ Παναγίου Τάφου καὶ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς. Ἐκοιμήθη ἐν 
Κυρίῳ 8η Μαΐου 1856», φανερώνει ότι υπηρέτησε στο εν λόγω Μοναστήρι, το 
οποίο το 1722 ή 1723 ήταν αφιερωμένο στον Πανάγιο Τάφο από τον ηγεμόνα 
Νικόλαο Μαυροκορδάτο επί πατριαρχείας Χρυσάνθου Νοταρά21. 

Σύμφωνα με την επιστολή αποδοχής του κληροδοτήματος από τον 
Πατριάρχη Ιεροσολύμων Κύριλλο Β΄ με ημερομηνία 5 Απριλίου 1851, «ὁ 
ὁσιολογιώτατος Ἀρχιδιάκονος τοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου καὶ καθηγούμενος τοῦ 
Ἱεροῦ ἡμετέρου Μοναστηρίου Βουκουρεστίου κῦρ Ἱώβ, φιλογενεῖ καὶ φιλοκάλῳ 
κινούμενος διαθέσει, ἀφιερώσατο πρὸς τὰ Σχολεῖα καὶ τὸ Νοσοκομεῖον τῆς 
πατρίδος αὐτοῦ Αἴνου τῆς ἐν Θράκῃ κεφάλαιον ἀργυρῶν ρουβλίων ἓξ χιλιάδων, 
ἐξ ὧν τὰ μὲν ρούβλια πέντε χιλιάδας καὶ ἑπτακόσια κατέθετο ἀναποσπάστως 
18 Τσελίκας 1992, 552. VII.E. Αυτοτελείς φάκελοι εκ του Γενικού Αρχείου. 2. Κληροδοτήματα Ιώβ 

και Πορφυρίου, 1992-1905. Ε/3. 
19 Τσελίκας 1992, 552. Αυτοτελείς φάκελοι εκ του Γενικού Αρχείου. 2. Κληροδοτήματα Ιώβ και 

Πορφυρίου, 1992-1905. Ε/3.
20 Σαμοθράκης 1942, 338-346
21 Λεβίδης 1893, 18. Παπαδόπουλος 1970, 802
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τοκιζόμενα ἐν τῇ Αὐτοκρατορικῇ Ρωσσικῇ Τραπέζῃ τῆς πόλεως Ὀδησσοῦ». Το 
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων από την πλευρά του είναι υποχρεωμένο να διατηρήσει 
το κεφάλαιο ως αναπόσπαστο και να καταβάλλει κάθε χρόνο τους ετήσιους 
τόκους των κεφαλαίων στους επιτρόπους των Σχολείων και του Νοσοκομείου, 
όπως επιθυμεί ο κληροδότης.22

Τις ίδιες πληροφορίες σχετικά με το κληροδότημα του ιεροδιακόνου Ιώβ 
συναντούμε και σε επιστολή με ημερομηνία 6 Ιουλίου 1876 των εκπροσώπων 
της Εφορείας των Εκπαιδευτηρίων του Αίνου προς τον πρόεδρο του Συλλόγου 
προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων στην Αθήνα Νικόλαο Μαυροκορδάτο 
(1837-1903).  Το ετήσιο χρηματικό ποσό που συγκεντρωνόταν από τους τόκους 
του κληροδοτήματος βοηθούσε σημαντικά στη λειτουργία των Εκπαιδευτηρίων 
της Αίνου, δηλαδή ενός Ελληνικού σχολείου, δύο Προκαταρκτικών σχολείων 
και ενός Παρθεναγωγείου. Όπως υποστήριξε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων 
Προκόπιος Β΄ (1872-1875) προς τους εκπροσώπους της Εφορείας των 
Εκπαιδευτηρίων, με την κατάσχεση των κτημάτων του Πανάγιου Τάφου από 
την Ρωσική κυβέρνηση, κατασχέθηκε και το κεφάλαιο του Ιώβ στην τράπεζα 
της Οδησσού με αποτέλεσμα την διακοπή της αποστολής των τόκων του από το 
1875.23 Ωστόσο, επί πατριαρχίας Ιερόθεου (1875-1882) μέρος των προσόδων που 
είχαν κατασχεθεί επεστράφησαν από την ρωσική κυβέρνηση στο Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων, πιθανότατα και το κεφάλαιο του κληροδοτήματος.24

Από την αλληλογραφία που διαθέτουμε, που αφορά την πρώτη δεκαετία 
του 20ου αιώνα, προκύπτει ότι για δέκα ολόκληρα χρόνια (1902-1912) η κοινότητα 
Αίνου δεν είχε εισπράξει τους τόκους του κληροδοτήματος, εν γνώσει μάλιστα 
και ευθύνη του Πατριαρχείου, το οποίο επικαλέσθηκε από την πλευρά του την 
άσχημη οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόταν αλλά και την έκρηξη του 
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Συγκεκριμένα, εκείνη την περίοδο το κληροδότημα 
συντηρούσε στη πόλη ένα «Νηπιοπαρθεναγωγεῖο», δηλαδή νηπιαγωγείο 
θηλέων, και ένα «Ἀρρεναγωγεῖο». 25 

Στις 4 Δεκεμβρίου 1913, ο Μητροπολίτης Αίνου Ιωακείμ (1907-1923) 
απευθύνεται προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Δαμιανό αναφέροντας 
χαρακτηριστικά: «Ἐπιθυμῶν, Παναγιώτατε, ὅπως μὴ φθάσωσι τὰ πράγματα εἰς 
τὸ θλιβερὸν τοῦτο κατάντημα, παρακαλῶ τὴν Ὑμετέραν Παναγιότητα ὅπως 
εὐαρεστουμένη ἐνεργήσῃ διὰ τελευταίαν φορὰν καὶ εἰσπραχθῶσιν εἰρηνικῶς τὰ 
καθυστερούμενα ταῦτα, ὧν ἀπόλυτον ἔχει ἀνάγκην ἡ πολυπαθὴς καὶ πτωχὴ αὕτη 
Κοινότης». Τελικά, εφόσον το ζήτημα είχε πάρει μεγάλη έκταση, το Πατριαρχείο 

22 Τσελίκας 1992, 552. Αυτοτελείς φάκελοι εκ του Γενικού Αρχείου. 2. Κληροδοτήματα Ιώβ και 
Πορφυρίου, 1992-1905. Ε/3.

23 Αρχείο Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων/Γ5/202. Επιστολή της Εφορείας 
Εκπαιδευτηρίων Αίνου προς τον Σύλλογο, 6 Ιουλίου 1876 και Επιστολή της Εφορείας 
Εκπαιδευτηρίων Αίνου προς το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών 11 Ιουνίου 1878.

24 Παπαδόπουλος 1970, 857-858.
25 Αρχείο Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων/Γ5/202. Επιστολή της Εφορείας 

Εκπαιδευτηρίων Αίνου προς τον Σύλλογο, 6 Ιουλίου 1876.
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Ιεροσολύμων αναγνωρίζει την σοβαρότητα του και την ανάγκη καταβολής της 
χορηγίας στην κοινότητα της Αίνου και παρά «τὴν ἀφόρητον ἀνέχειάν του», 
αποφασίζεται η εξοικονόμηση 50 λιρών για την στήριξη της λειτουργίας των 
σχολείων. Αυτή είναι και, καθόσον γνωρίζουμε, η τελευταία αναφορά στο 
κληροδότημα του Ιώβ.

Η υπόθεση αυτή, όπως και οι υπόλοιπες πρωτοβουλίες του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων που αναφέραμε, αντανακλούν διάφορες πτυχές των προβλημάτων 
και προκλήσεων του ελληνισμού και της ορθοδοξίας στα Βαλκάνια κατά τον 
19ο αιώνα, περίοδο που χαρακτηρίζεται από ιδεολογικές τομές και μεγάλες 
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές αλλαγές στην περιοχή και γενικότερα 
στην Ευρώπη και τον κόσμο. Όπως τότε έτσι και σήμερα η εκπαίδευση, κοσμική 
και θρησκευτική, αναδεικνύεται αποφασιστικός παράγοντας και εργαλείο στη 
διαμόρφωση κοινής συνείδησης και πολιτικής. 
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ΝΕΟΤΕΡΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Η διαβαλκανική διάσταση των πολιτισμικών και 
κοινωνικών αντιλήψεων στο δημοτικό τραγούδι: 

μία συγκριτική εξέταση της παραλογής  
«του Νεκρού Αδελφού»

Σοφία Ζερδελή1

Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία διερευνά ζητήματα που αφορούν την ιστορική διάσταση 

των πολιτισμικών και κοινωνικών αντιλήψεων του δημοτικού τραγουδιού «του 
Νεκρού Αδελφού», όπως εντοπίζονται στους λαούς των βαλκανικών χωρών. Οι 
κοινωνικές σχέσεις, η κοινωνική συμπεριφορά και οι επικρατούσες αντιλήψεις 
καταγράφονται και αναλύονται υπό το πρίσμα του πολιτισμού. Επομένως, η 
μελέτη των πολιτισμικών στοιχείων, που αναδύονται από την ανάλυση ενός 
λογοτεχνικού κειμένου, αναδεικνύει και το επίπεδο ανάπτυξης του πολιτισμού 
της συγκεκριμένης περιόδου στην οποία αναφέρονται τα έργα αυτά2. 

Το δημοτικό τραγούδι, ως λογοτεχνικό είδος, αντλεί το υλικό του από 
την προφορική λογοτεχνική παράδοση, που δημιουργείται από την ανάγκη που 
έχει κάθε άτομο και γενικότερα κάθε λαός να εκφράσει τον συναισθηματικό 
και ψυχικό του κόσμο, τα ιδανικά του, τις πίκρες και τις χαρές, τις ελπίδες και 
τα όνειρα, τις σκέψεις και τις προσδοκίες του. Ο λαός εξομολογείται με τα 
τραγούδια του και μας αποκαλύπτει τον εαυτό του, γιατί το τραγούδι του είναι 
το αυθόρμητο λυρικό ξέσπασμα μιας ισχυρότατης ψυχικής του συγκίνησης. Η 
Μιράσγεζη τονίζει ότι «δημοτικό τραγούδι, δεν είναι άλλο, παρά η έκφραση, το 
καθρέφτισμα της λαϊκής ψυχής»3.

Το δημοτικό τραγούδι του «Νεκρού Αδελφού»
Σύμφωνα με τον Fauriel, όπως αναφέρει η Κυριακίδου-Νέστορος, 

τα δημοτικά τραγούδια δημιουργούνται από την επίδραση συγκεκριμένων 
1 Σοφία Ζερδελή, Φιλόλογος – Δρ. Επιστημών Αγωγής. Εκπαιδευτικός φορέας: Διεύθυνση Δ/

θμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης. Email: so�zedeli@yahoo.gr. Η ανακοίνωση αποτελεί αποτέλεσμα 
έρευνας στο πλαίσιο μεταπτυχιακού προγράμματος.

2 Φρυδάκη 2003, 151.
3 Μιράσγεζη 1978, 1.
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γεγονότων και μεταδίδονται προφορικά από γενιά σε γενιά, ώσπου κάποτε να 
συγκεντρωθούν και να καταγραφούν αποτελώντας ένα ολοκληρωμένο έπος4. Ο 
Χαρατσίδης αναφέρει ότι: «Για την Εθνογραφία είναι πολύτιμες και οι προφορικές 
παραδόσεις, που επίσης εκφράζουν την ιστορική συνείδηση ενός λαού»5.

Η πνευματική δημιουργία των βαλκανικών χωρών, επηρεασμένη από την 
κοινή ιστορία (εμπόριο, γλώσσα, κουλτούρα κλπ.) χαρακτηρίζεται συγχρόνως 
από τις ιδιομορφίες κάθε χώρας και περιοχής. Αξιοσημείωτα είναι τα κοινά 
παραμύθια, ιστορίες και δημοτικά τραγούδια που υπάρχουν στην παράδοση 
όλων των χωρών. Ένα τέτοιο είναι το τραγούδι που μιλά για τη γυναίκα ή την 
αγαπημένη του πρωτομάστορα που θυσιάζεται και θάβεται στα θεμέλια μιας 
εκκλησιάς ή ενός γεφυριού, προκειμένου να τελειώσει το έργο. Άλλο παράδειγμα 
είναι το τραγούδι που αφηγείται την ιστορία μιας οικογένειας με πολλούς γιους 
και μία κόρη. Όταν η μοναχοκόρη παντρεύεται σε ξένο τόπο, επιδημία θανατώνει 
όλους τους γιους και τότε η μάνα παρακαλεί έναν νεκρό γιο της να φέρει πίσω 
την κόρη της. Ο γιος σηκώνεται από τον τάφο και ξαναφέρνει την αγαπημένη 
κόρη στη μάνα6.

Το ποίημα «Του Νεκρού Αδελφού» είναι δημοτικό τραγούδι που ανήκει 
στην κατηγορία των παραλογών. Κατατάσσεται σ’ αυτές, καθώς διακρίνεται για 
τον αφηγηματικό χαρακτήρα και το φανταστικό περιεχόμενο. Οι παραλογές 
είναι πολύστιχα αφηγηματικά τραγούδια, όπου το επικό στοιχείο αναμειγνύεται 
με το λυρικό και το δραματικό. Αφηγούνται δραματικές, κυρίως, περιπέτειες 
της ανθρώπινης ζωής, με έντονη την παρουσία του παραμυθικού στοιχείου. Ο 
Πετρόπουλος αναφέρει ότι ιδιαίτερο γνώρισμα των παραλογών είναι ότι στην 
υπόθεσή τους κυριαρχεί το παραμυθικό στοιχείο, ο θρύλος7. Δεν μεταφέρουν 
στον ποιητικό χώρο ένα απλό επεισόδιο, αλλά περιγράφουν μια ολόκληρη 
πράξη, γι’ αυτό μπορούν να χαρακτηριστούν πλαστά τραγούδια8.

Το τραγούδι «Του νεκρού αδελφού» συναντάται σε πολλές παραλλαγές 
στον ελληνικό (περίπου 262)9 αλλά και στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο. 
Πάντως, αν και είναι διαδεδομένο στους βαλκανικούς και σε άλλους λαούς της 
Ευρώπης, σήμερα φαίνεται να έχει γενικά αναγνωριστεί η ελληνική ιθαγένεια 
του τραγουδιού. Οι μελετητές πιστεύουν ότι είναι από τα παλιότερα ελληνικά 
τραγούδια. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε, πλάστηκε πριν από τον 9ο μ.Χ. αιώνα 
στη Μικρά Ασία10.

Ο Λ. Πολίτης11 τονίζει: «Στα ίδια χρόνια και στο ίδιο μέρος, τη Μ. Ασία, 
τοποθετεί ο Baud – Bovy και δύο από τα πιο γνωστά, διαδεδομένα σε όλη την 

4 Κυριακίδου – Νέστορος 1978, 72.
5 Χαρατσίδης 2011, 23. 
6 Οι φίλοι του Περιοδικού «ΑΝΤΙ» 2007, 35.
7 Πετρόπουλος 1958, κδ΄.
8 Fauriel 1824, 71. Κυριακίδης 1978, 64. Πολίτης 1975, 290.
9 Saunier 1979, 128.
10 Γρηγοριάδης – Καρβέλης – Μηλιώνης – Παγανός – Παπακώστας 2002, 15. Πολίτης 1914, 140.
11 Πολίτης 1995, 109-110.
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Ελλάδα, διηγηματικά τραγούδια: «Του Γεφυριού της Άρτας» και «Του Νεκρού 
Αδελφού». Κυριαρχεί και σ’ αυτά ο ίδιος αρρενωπός και αδυσώπητος κόσμος, 
όπως και στα ακριτικά, με ανάμειξη του υπερφυσικού αλλά και του τραγικού 
στοιχείου, καθώς και η παρουσία μιας άτεγκτης μοίρας […]. Το τραγούδι του 
νεκρού αδελφού είναι ακόμα πιο συνταρακτικό στην τραγικότητά του: είναι 
η υπερφυσική ιστορία της «Μάνας με τους εννιά της γιους και με τη μια της 
κόρη» και του νεκρού αδελφού, θέμα ανάλογο με τη γνωστή «μπαλάντα της 
Λεονώρας» των ευρωπαϊκών λαών. Από τη Μ. Ασία, όπου αρχικά πλάστηκε, 
το τραγούδι διαδόθηκε σ’ όλη την Ελλάδα και, όπως απέδειξε η έρευνα, πέρασε 
ύστερα στους σλαβικούς και τους άλλους λαούς». 

Θεματογραφικά, όπως αναφέρει ο Δημαράς12, εξετασμένος ο μύθος του 
νεκρού αδελφού που ξανάρχεται από τον Άδη για να πραγματοποιήσει μια 
δοσμένη υπόσχεση, έδωσε λαβή στους ερευνητές για να τον συσχετίσουν με τον 
μύθο του Άδωνη. Υποστηρίζεται, επίσης, ότι συνδέεται με το μύθο της Δήμητρας 
και της κόρης της (Περσεφόνης), η οποία επέστρεψε στη μητέρα της από τον 
κάτω κόσμο.

Το ελληνικό δημοτικό τραγούδι «Του νεκρού αδελφού»13

 
 

Μάνα με τους εννιά σου γιους και με τη μια σου κόρη, 
την κόρη τη μονάκριβη την πολυαγαπημένη, 
την είχες δώδεκα χρονώ κι ήλιος δε σου την είδε! 
 Στα σκοτεινά την έλουζε, στ’ άφεγγα τη χτενίζει, 
στ’ άστρι και τον αυγερινό έπλεκε τα μαλλιά της.
Προξενητάδες ήρθανε από τη Βαβυλώνα, 
να πάρουνε την Αρετή πολύ μακριά στα ξένα. 
Οι οχτώ αδερφοί δε θέλουνε κι ο Κωσταντίνος θέλει. 
«Μάνα μου, κι ας τη δώσομε την Αρετή στα ξένα, 
στα ξένα κει που περπατώ, στα ξένα που πηγαίνω,

  

αν πάμ’ εμείς στην ξενιτιά, ξένοι να μην περνούμε.
-Φρόνιμος είσαι, Κωσταντή, μ’ άσκημα απιλογήθης. 
Κι α μόρτει, γιε μου, θάνατος, κι α μόρτει, γιε μου, αρρώστια, 
κι αν τύχει πίκρα γή χαρά, ποιος πάει να μου τη φέρει; 
-Βάλλω τον ουρανό κριτή και τους αγιούς μαρτύρους,
αν τύχει κι έρτει θάνατος, αν τύχει κι έρτει αρρώστια, 
αν τύχει πίκρα γή χαρά, εγώ να σου τη φέρω».

Και σαν την επαντρέψανε την Αρετή στα ξένα, 
κι εμπήκε χρόνος δίσεχτος και μήνες οργισμένοι 
κι έπεσε το θανατικό, κι οι εννιά αδερφοί πεθάναν,

12 Δημαράς 1975, 16 – 18.
13 Γρηγοριάδης – Καρβέλης – Μηλιώνης – Παγανός – Παπακώστας 2002, 15.
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βρέθηκε η μάνα μοναχή σαν καλαμιά στον κάμπο. 
Σ’ όλα τα μνήματα έκλαιγε, σ’ όλα μοιρολογιόταν, 
στου Κωσταντίνου το μνημειό ανέσπα τα μαλλιά της. 
«Ανάθεμά σε, Κωσταντή, και μυριανάθεμά σε, 
οπού μου την εξόριζες την Αρετή στα ξένα!
το τάξιμο που μου ‘ταξες, πότε θα μου το κάμεις; 
Τον ουρανό ‘βαλες κριτή και τους αγιούς μαρτύρους, 
αν τύχει πίκρα γή χαρά, να πας να μου τη φέρεις». 
Από το μυριανάθεμα και τη βαριά κατάρα, 
η γης αναταράχτηκε κι ο Κωσταντής εβγήκε.

  

Κάνει το σύγνεφο άλογο και τ’ άστρο χαλινάρι, 
και το φεγγάρι συντροφιά και πάει να της τη φέρει.

Παίρνει τα όρη πίσω του και τα βουνά μπροστά του. 
Βρίσκει την κι εχτενίζουνταν όξου στο φεγγαράκι. 
Από μακριά τη χαιρετά κι από κοντά της λέγει:

 

«Άιντε, αδερφή, να φύγομε, στη μάνα μας να πάμε. 
-Αλίμονο, αδερφάκι μου, και τι είναι τούτη η ώρα; 
Αν ίσως κι είναι για χαρά, να στολιστώ και να ‘ρθω, 
κι αν είναι πίκρα, πες μου το, να βάλω μαύρα να ‘ρθω. 
-Έλα, Αρετή, στο σπίτι μας, κι ας είσαι όπως και αν είσαι».

 

Κοντολυγίζει τ’ άλογο και πίσω την καθίζει.
Στη στράτα που διαβαίνανε πουλάκια κιλαηδούσαν, 
δεν κιλαηδούσαν σαν πουλιά, μήτε σαν χελιδόνια, 
μόν’ κιλαηδούσαν κι έλεγαν ανθρωπινή ομιλία:
«Ποιος είδε κόρην όμορφη να σέρνει ο πεθαμένος!

  

-Άκουσες, Κωσταντίνε μου, τι λένε τα πουλάκια; 
-Πουλάκια είναι κι ας κιλαηδούν, πουλάκια είναι κι ας λένε». 
Και παρεκεί που πάγαιναν κι άλλα πουλιά τούς λένε: 
«Δεν είναι κρίμα κι άδικο, παράξενο μεγάλο, 
να περπατούν οι ζωντανοί με τους απεθαμένους!

 

-Άκουσες, Κωσταντίνε μου, τι λένε τα πουλάκια; 
πως περπατούν οι ζωντανοί με τους απεθαμένους. 
-Απρίλης είναι και λαλούν και Μάης και φωλεύουν. 
-Φοβούμαι σ’, αδερφάκι μου, και λιβανιές μυρίζεις. 
-Εχτές βραδίς επήγαμε πέρα στον Αϊ-Γιάννη,
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κι εθύμιασέ μας ο παπάς με περισσό λιβάνι». 
Και παρεμπρός που πήγανε, κι άλλα πουλιά τούς λένε: 
«Για ιδές θάμα κι αντίθαμα που γίνεται στον κόσμο, 
τέτοια πανώρια λυγερή να σέρνει ο πεθαμένος!» 
Τ’ άκουσε πάλι η Αρετή κι εράγισε η καρδιά της.

  

«Άκουσες, Κωσταντάκη μου, τι λένε τα πουλάκια; 
-Άφησ’, Αρέτω, τα πουλιά κι ό,τι κι α θέλ’ ας λέγουν. 
-Πες μου, πού είναι τα κάλλη σου, και πού είν’ η λεβεντιά σου, 
και τα ξανθά σου τα μαλλιά και τ’ όμορφο μουστάκι; 
-Έχω καιρό π’ αρρώστησα και πέσαν τα μαλλιά μου».

  

 
Αυτού σιμά, αυτού κοντά στην εκκλησιά προφτάνουν. 
Βαριά χτυπά τ’ αλόγου του κι απ’ εμπροστά της χάθη. 
Κι ακούει την πλάκα και βροντά, το χώμα και βοΐζει. 
Κινάει και πάει η Αρετή στο σπίτι μοναχή της. 
Βλέπει τους κήπους της γυμνούς, τα δέντρα μαραμένα

   

βλέπει το μπάλσαμο ξερό, το καρυοφύλλι μαύρο, 
βλέπει μπροστά στην πόρτα της χορτάρια φυτρωμένα. 
Βρίσκει την πόρτα σφαλιστή και τα κλειδιά παρμένα, 
και τα σπιτοπαράθυρα σφιχτά μανταλωμένα. 
Κτυπά την πόρτα δυνατά, τα παραθύρια τρίζουν.

 

«Αν είσαι φίλος διάβαινε, κι αν είσαι εχτρός μου φύγε, 
κι αν είσαι ο Πικροχάροντας, άλλα παιδιά δεν έχω, 
κι η δόλια η Αρετούλα μου λείπει μακριά στα ξένα. 
-Σήκω, μανούλα μου, άνοιξε, σήκω, γλυκιά μου μάνα. 
-Ποιος είν’ αυτός που μου χτυπάει και με φωνάζει μάνα;

  -Άνοιξε, μάνα μου, άνοιξε κι εγώ είμαι η Αρετή σου».
Κατέβηκε, αγκαλιάστηκαν κι απέθαναν κι οι δύο.

Πρόκειται για την ιστορία μιας οικογένειας με εννέα γιους και μία κόρη, 
την Αρετή. Κάποια μέρα προξενητές από τη Βαβυλώνα ζητούν την Αρετή σε 
γάμο. Η μητέρα και οι οχτώ αδελφοί δεν θέλουν να ξενιτευτεί η Αρετή. Ο ένατος 
όμως, ο Κωνσταντής, συμφωνεί και πείθει τελικά τη μητέρα του να δεχτεί το 
προξενιό, αφού πρώτα της υπόσχεται με όρκο, σε περίπτωση ανάγκης, να φέρει 
πίσω την Αρετή14. Η μοναχοκόρη παντρεύεται σε ξένο τόπο, ενώ τα αδέλφια 
της πεθαίνουν. Η μάνα μένει ολομόναχη και ένας από τους νεκρούς γιους (ο 
Κωσταντής ή ο Λάζαρ ή ο Γιόβαν ή ο σοφο-Κωσταντής) σηκώνεται από τον 
τάφο του και φέρνει πίσω την κόρη, τηρώντας έτσι τον όρκο του. Τελικά, μάνα 
και κόρη συναντιούνται, αγκαλιάζονται και πεθαίνουν και οι δυο από το βάρος 
της συγκίνησης.

14 Καλαβρουζιώτου – Ντρίνια 2014,11-12.
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Παραθέτουμε δειγματολογικά στίχους του δημοτικού τραγουδιού «Του 
νεκρού αδελφού» και άλλων βαλκανικών παραλλαγών, καταδεικνύοντας έτσι 
το μεγάλο βαθμό της πολιτιστικής συγγένειας των βαλκανικών λαών. 

ΛΑΖΑΡ ΚΑΙ ΠΕΤΚΑΝΑ
(τμήμα πα.ραλλαγής βουλγάρικης)15

Πού τό ’δαν και π’ ακούστηκε
γυναίκα να γεννάει 
γιους τριδυμάρια τρεις φορές, 
να κάμει εννιά αδέλφια, 
εννιά αδέλφια τρίδυμα, 
μια κόρη, την Πετκάνα. 
Κι η μάνα όλα τα πάντρεψε 
και νοικοκύρεψέ τα, 
μόν’ η Πετκάνα έμεινε 
κι ήρθαν να τη γυρέψουν, 
για την Πετκάνα έρχονται, 
δέκα χωριά απ’ αλάργα. 
Μα την Πετκάνα η μάνα της 
μακριά πολύ δε δίνει. 
Μήτ’ η Πετκάνα θενα ’ρθεί 
μήτε θα πάει κι η μάνα. 
Κι ο Λάζαρ ο τρανός της γιος 
της μάνας του της λέγει: 
-Για δώσ’ την μάνα, δώσ’ τηνα 
κι είμαστε εννιά αδέλφια
κι αν μια φορά ο καθένας μας
σε πάει στην Πετκάνα
εννιά φορές θε να τη δεις
κι εννιά φορές θα γίνει.

Πηγαίναν όπου πήγαιναν, 
περνούν πράσινο δάσος 
κι ένα πουλάκι λάλησε: 
-Θεούλη μ’, Κύριε Ύψιστε, 
πού το ‘δαν και π’ ακούστηκε
να περπατεί αντάμα 
ο ζωντανός ο άνθρωπος 
με τον αποθαμένο!
Πήγ’ η Πετκάνα σπίτι τους, 
κλαίγαν εννιά εγγόνια, 
η μάνα της τα ‘σύχαζε 

15 Οι φίλοι του Περιοδικού «ΑΝΤΙ» 2007, 258-261. 
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κι η Πέτκα τής φωνάζει: 
-Σήκω, μανούλα, κι άνοιξε,
Κι οι δυο αντάμα κλαίγανε
ώσπου κι οι δυο αποθάναν. 

(Μετάφραση από τα βουλγαρικά Δημήτρης Άλλος)

ΤΟΥ ΓΙΟΒΑΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΛΙΤΣΑ16 
(τμήμα παραλλαγής σέρβικης)
Μια φορά ανθούσαν μίας μάνας

πολυαγαπημένα εννέα αγόρια,
κι ύστερη, μονάκριβη η Γέλιτσα.
Σύρε, λένε, της καλαδερφής των,
πέρα εις τον ξένο τόπο σύρε.
Θά ‘ρχονται τ’ αδέρφια να σε βλέπουν
΄Ηρθε μαύρη του Θεού πανούκλα,
τα εννιά τ’ αδέρφια τα θερίζει,
κι έρημη, μονάχη μένει η μάνα
 Έτσι επεράσαν τρία χρόνια
θλιβερά εστέναζ’ η Γελίτσα.
Άνοιξε τη θύρα, δόλια μάνα,
 δεν είν’ η Πανούκλα του Κυρίου,
μόν’ η ακριβή σου είναι κόρη.
Τρέχει και τη θύρα ανοίγ’ η μάνα,
δέρνεται, στενάζει σαν τον κούκο,
σφιχτοαγκαλιάζονται κι οι δύο,
και νεκρές κι οι δύο πέφτουν χάμω.

ΤΗΣ ΒΟΪΚΑΣ17 
(τμήμα παραλλαγής ρουμάνικης)

Κι είχε ετούτ’ η μάνα εννιά γιους
τρανούς, δρακοντόσπορους,
και μια θυγατέρα που όλους κάνει πέρα.
Πιο μεγάλος, ποιος;
Σοφο-Κωσταντής, ο πρωτότοκός της,
ο πλιο μυαλωμένος κι ο πλιο αντρειωμένος.
Καλά που περνούσαν, καλά που ευτυχούσαν·
να σου όμως μια μέρα εις τη θυγατέρα

16 Η μετάφραση του σέρβικου τραγουδιού έγινε από τον Ν.Γ. Πολίτη και δημοσιεύτηκε στα 
πλαίσια της μελέτης του «Το δημοτικόν άσμα του νεκρού αδελφού», σσ. 199-202. 

17 Οι φίλοι του Περιοδικού «ΑΝΤΙ» 2007, 411-413. 
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φταν’ παραματευτάδες, φταν’ προξενητάδες
τη Βόικα ζητάνε· μάνα δεν τη δίνει.
Σοφο-Κωσταντής τότε λέει το εξής
Μάνα μου, μανούλα, δώσ’ του
τη Βοϊκούλα να ντυθεί νυφούλα,
κι εγώ θα σ’ τη φέρνω
όποτε τη θες κι έχουμε γιορτές.

Κράζει η κόρη κράζει,
του κάκου φωνάζει.
Δαχτυλίδι βγάνει, το πετά απ’ το τζάμι.
Μάνα το γνωρίζει και τη θύρα ανοίγει.
Στο κατώφλι σμίγουν, αγκαλιές ανοίγουν,
κι ό,τι που ανταμώνουν
κι οι δυο μαρμαρώνουν.

Πολιτισμικά στοιχεία
Οι προξενητάδες υπάρχουν και στα τέσσερα τραγούδια, αλλά η προέλευσή 

τους δηλώνεται μόνο στο ελληνικό και στο ρουμάνικο. Ο ερχομός του προξενιού 
ανατρέπει την ησυχία της οικογένειας, διαταράσσει την ευτυχία της, προκαλεί 
διάσταση απόψεων και διχασμό18.

Ο όρκος του Κωσταντή, η υπόσχεση του Λάζαρ και η υπόσχεση του σοφο 
– Κωσταντή δίνονται, ώστε να καμφθεί η μάνα, να δοθεί διέξοδος στη διαφωνία 
και ο γάμος να πραγματοποιηθεί. Ο όρκος είναι βαρύς και δεν μπορεί να μην 
πραγματοποιηθεί. Τα λόγια και οι υποσχέσεις έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και δεν 
μπορούσε κανείς να τα παραβεί εύκολα19.

Γύρω από το γάμο κινούνται τα νήματα και στα τέσσερα τραγούδια. Είναι 
βασικό στοιχείο της κοινωνικής ζωής και συνδέεται με τον αποχωρισμό. Στοιχείο 
πολιτισμικό, καθώς σε κάθε περίοδο και σε κάθε λαό λειτουργεί ως μέσο για τη 
διαιώνιση του είδους αλλά και ως συναλλαγή, όπου ο καθένας επιθυμεί να κάνει 
την πιο συμφέρουσα για την οικογένεια επιλογή. Στη λήψη της απόφασης δεν 
παίζει κανένα ρόλο η ίδια η γυναίκα, ούτε καν έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη 
συζήτηση. Κάποιοι άλλοι θα αποφασίσουν αν θα παντρευτεί ή όχι20.

Για τις γυναίκες εκείνης της εποχής, το βασικό τους πλεονέκτημα δεν 
ήταν η δυναμική τους προσωπικότητα ούτε η μόρφωσή τους, αλλά η αγνότητα 
και η τιμή τους21.

Η κατάρα και ο όρκος, έννοιες αλληλεξαρτώμενες και σημαντικές για 
το σχηματισμό των κοινωνικών δομών των αρχαίων κοινωνιών, διαδραμάτιζαν 
εξίσου σημαντικό ρόλο, κυρίως κατά την περίοδο στην οποία εντάσσουμε τις 
18 Πολίτης 1914, 155.  Νταουλτζής - Ραβδά – Τσουκαντάς 2008, 11-14.
19 Νταουλτζής - Ραβδά – Τσουκαντάς, 2008, 11-14, Στάθη - Παφίλη 2006, 16. 
20 Στάθη - Παφίλη 2006, 16. 
21 Μάντης 2011, 1-8.
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τέσσερις παραλλαγές, στη θεμελίωση των δικαιϊκών πρακτικών. Ο όρκος άμεσα 
και η κατάρα έμμεσα, βάσει της σχέσης της με τον όρκο. Οι αρχαίες κοινωνίες 
ήταν θρησκευτικές κοινωνίες, αφού η κατάρα και ο όρκος είχαν θρησκευτικό 
χαρακτήρα. Από θρησκευτικής άποψης, λοιπόν, η κατάρα και ο όρκος 
εξελίχθηκαν σε προσευχή και στη συνέχεια μετουσιώθηκαν σε θεσμό και νόμο22.   

«Στα χέρια των γυναικών», σύμφωνα με την Ελένη Ψυχογιού23, «η κατάρα 
γίνεται παραβατικό – και δεισιδαιμονικό ακαταμάχητο – επικοινωνιακό, δικαιϊκό, 
εκπαιδευτικό και συναισθηματικό εργαλείο μεταφυσικής και συμβολικής 
εξουσίας, ως μέσο ελέγχου και διαπραγμάτευσης». 

Η Αlexiou24 αναφέρει ότι η εξεταζόμενη έκφραση «βρέθηκε η μάνα μοναχή, 
σαν καλαμιά στον κάμπο», στην παραλλαγή του ελληνικού τραγουδιού, δείχνει 
την αίσθηση της ολοκληρωτικής συντριβής μιας γυναίκας και την απελπισία της 
που έχασε τα πάντα, εκτός από τη δύναμη να καταραστεί.

Το ανακάλεμα είναι θρήνος πάνω στον τάφο νεκρού και κάλεσμα με 
το όνομά του για να σηκωθεί και να δώσει κάποια βοήθεια ή να εκπληρώσει 
κάποια υπόσχεση25. Η σκηνή στο νεκροταφείο αποτελεί χαρακτηριστική εικόνα 
για το πώς οι γυναίκες εξέφραζαν τον πόνο ή την οργή τους. Οι κατάρες, οι 
αναθεματισμοί και το τράβηγμα των μαλλιών τους ήταν ο σταθερός τρόπος 
παρουσίασης του γυναικείου πόνου26. 

Διάχυτη ήταν η πίστη των βαλκανικών λαών στους βρικόλακες. Πολλές 
είναι οι παραδόσεις και οι δεισιδαιμονίες γύρω από τον χαρακτήρα των όντων 
αυτών, αλλά και γύρω από τους λόγους που ένας άνθρωπος μπορεί να γίνει 
βρικόλακας, κατάσταση η οποία τερματίζεται με κάποιες μαγικές πράξεις27.

Η ξενιτιά είναι ένα στοιχείο που έχει σημαδέψει τη ζωή και τη σκέψη 
του Έλληνα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα28. Ο πόθος της επιστροφής, η 
νοσταλγία για κάτι χαμένο, η αποστροφή για το ξένο, το αλλότριο, για την ξενιτιά, 
μας ανάγει ψυχολογικά σε μια λειτουργία όπου τα διάφορα θέματα γίνονται 
σύμβολα μιας καθολικής λαχτάρας για επιστροφή. Η διαπίστωση της επίμονης 
παρουσίας της λαχτάρας αυτής μέσα στο δημοτικό τραγούδι, φανερώνει τον 
προαιώνιο πόθο του ανθρώπου για επιστροφή σε κάτι καλύτερο29.»

Συγκρίσιμα δεδομένα μεταξύ των τεσσάρων τραγουδιών 
Περνώντας σε μια διαφορετική προσέγγιση που προϋποθέτει την αναζήτηση 

συγκρίσιμων δεδομένων μεταξύ των ηρώων των τεσσάρων τραγουδιών, μια πρώτη 
22 Καλογερόπουλος, K. Όρκοι, κατάρες, γλώσσα, θρησκεία και δικαιϊκές πρακτικές στην αρχαία 

Ελλάδα. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο 10/02/2013: http://www.ekivolos.gr/Orkoi,%20 
glwssa, %20thrhskeia.htm.

23 Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης 2009, 28-30.
24 Alexiou 1974, 197. 
25 Ιωάννου 1983, 31. Νταουλτζής - Ραβδά – Τσουκαντάς 2008,14. 
26 Μάντης 2011, 1-8.
27 Νταουλτζής - Ραβδά – Τσουκαντάς 2008, 14.
28 Στάθη - Παφίλη 2006, 16.
29 Δημαράς 1975, 16-18.



561

διαπίστωση είναι ότι και στις τέσσερις περιπτώσεις παρουσιάζονται περίπου τα 
ίδια πρόσωπα, αν και ο ρόλος τους είναι συχνά διαφορετικός.

Το βασικό πρόσωπο που παρουσιάζεται στην αρχή και των τεσσάρων 
τραγουδιών είναι η μάνα. Δείχνει εξαιρετική αγάπη για την κόρη της, την Αρετή 
και μεριμνά ιδιαίτερα για την προστασία της. Εκφράζει τη γνώμη της για το 
γάμο της, όμως το γεγονός ότι υποχωρεί μπροστά στην αποφασιστικότητα του 
Κωσταντή δείχνει πως δεν είναι σε θέση να επιβάλει τη δική της άποψη30. 

Ο θάνατός της στο τέλος των τραγουδιών είναι η κάθαρση που επέρχεται 
ως απάντηση στο γεγονός ότι από την πλευρά της προκάλεσε την παρέμβαση 
του Θείου μέσω της νεκρανάστασης του Κωσταντή, του Λάζαρ και του σοφο–
Κωσταντή, ανατρέποντας τη φυσική τάξη. Ως συνέπεια αυτού του γεγονότος, 
επέρχεται η τιμωρία στο τέλος, με στόχο την αποκατάσταση των πραγμάτων31.

Στα άλλα βαλκανικά τραγούδια, η δραματικότητα της παρουσίας της μητέρας 
δεν χαρακτηρίζεται από την ένταση που τη διακρίνει στο ελληνικό τραγούδι. 

Στο βουλγάρικο και στο ρουμάνικο τραγούδι, συμμετέχει στη συζήτηση 
του γάμου της κόρης και εκφράζει την αντίρρησή της, αλλά ο λόγος και η 
υπόσχεση του Λάζαρ και του σοφο-Κωσταντή θα μετρήσει τελικά και θα 
καθορίσει τη μοίρα της Πετκάνας και της Βόικας αντίστοιχα.

Στο σέρβικο τραγούδι, ο ρόλος της μάνας είναι λιγότερο κεντρικός και 
κυριαρχικός από ότι στις ελληνικές παραλλαγές. Είναι αντίθετη μόνο στο γάμο 
της κόρης στα ξένα και όχι στον ίδιο το γάμο, ενώ τα αδέλφια της υποστηρίζουν 
το προξενιό, επειδή ο γαμπρός είναι πλούσιος32.

Στο βουλγάρικο τραγούδι, η μάνα θα απομείνει μόνη με τα εννιά εγγόνια 
της. Αυτό, ωστόσο, είναι μια παρηγοριά αλλά και μια βοήθεια να μην παραιτηθεί, 
να παραμείνει στην πραγματικότητα της καθημερινής ζωής, Η αντίδρασή της στα 
νεκροταφεία, στο βουλγάρικο και το ρουμάνικο, διαφέρει από την αντίστοιχη 
του ελληνικού τραγουδιού. Δεν στρέφει την οργή της στον εαυτό της, αλλά κάνει 
μνημόσυνο σύμφωνα με τα έθιμα. Στον τάφο, όμως, του Λάζαρ και του σοφο – 
Κωσταντή δεν μνημονεύει, δεν λιβανίζει, βγάζει την πίκρα της και καταριέται. Η 
διαφορά είναι ότι η μάνα καταριέται το γιο της για την αθέτηση μιας υπόσχεσης 
και όχι για τη μη εκπλήρωση ενός όρκου. Ενεργεί και εδώ ενάντια στη φύση, γι’ 
αυτό και η τιμωρία της στο τέλος, όπως για τη μάνα του Κωσταντή33.

Στο σέρβικο τραγούδι, η μάνα συμμετέχει στη συζήτηση του γάμου της 
κόρης και εκφράζει την προτίμησή της, αλλά θα μετρήσει ο λόγος των αδελφών. 
Στη συνέχεια, η ίδια για ένα μεγάλο διάστημα είναι ένα βουβό πρόσωπο. Μετά την 
αναφορά στα του γάμου της κόρης, εξαφανίζεται ουσιαστικά από το προσκήνιο 
για να επανέλθει ξαφνικά στο τέλος του τραγουδιού μιλώντας για πρώτη φορά 
απευθείας. Η μάνα δεν εμπλέκεται και ούτε ευθύνεται για τη νεκρανάσταση του 
Γιόβαν, γι’ αυτό ο θάνατός της φαίνεται παράλογος. Οι συνέπειες που δέχεται 
30 Χριστόπουλος- Πατσιατζή 2012, 80.
31 Γούλας 2012,18-19. is.muni.cz/th/75239/«_m/Diplomova_prace.doc?lang=en
32 Alexiou 1983, 73-111. 
33 Γούλας 2012,18-19. 
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η μάνα του σέρβικου τραγουδιού, ο θάνατός της, δηλαδή η τιμωρία χάριν της 
αποκατάστασης των πραγμάτων, δεν δικαιολογούνται, όπως συμβαίνει στην 
ελληνική, τη βουλγαρική και τη ρουμάνικη παραλλαγή34.

Ο ρόλος του ενός από τους εννιά αδελφούς δεν διαφέρει πολύ στην 
ελληνική, στη βουλγάρικη και στη ρουμανική παραλλαγή. Ο ρόλος, όμως, του 
ενός αδελφού στη σέρβικη παραλλαγή διαφέρει από τις τρεις άλλες βαλκανικές 
παραλλαγές.

Στο ελληνικό τραγούδι γνωρίζουμε ότι η άποψη του Κωσταντή για το 
γάμο της αδελφής του διαφέρει από εκείνη των υπόλοιπων αδελφών.

Ο Κωσταντής με έναν πολύ βαρύ όρκο στον οποίο επικαλείται τους αγίους, 
πείθει τους υπόλοιπους και σφραγίζει έτσι τη μοίρα της Αρετής. Ο Λάζαρ και ο 
σοφο – Κωσταντής δεν ορκίζονται, δεν επικαλούνται τα θεία, δεν προκαλούν τη 
μοίρα τους όσο ο Κωσταντής. Το αποτέλεσμα όμως είναι το ίδιο για την αδελφή 
τους, τη μάνα τους και τους ίδιους35.

Στο ελληνικό, ο Κωσταντής, ο οποίος είναι πιθανότατα ο μικρότερος γιος 
και ο αγαπημένος της μάνας ή ο μεγαλύτερος που έχει πάρει τη θέση του πατέρα, 
διαφωνεί με όλους και θέλει να παντρέψει την αδελφή του μακριά για να μπορεί 
να την επισκέπτεται ο ίδιος στα ταξίδια του.

Ο θάνατός του ίσως είναι η τιμωρία για τη στάση του αυτή που 
υπαγορεύτηκε μέχρις ενός σημείου από ατομικούς λόγους, από προσωπικό 
συμφέρον. Ο όρκος που έδωσε στη μητέρα του λόγω του θανάτου του παραμένει 
ανεκπλήρωτος. Η εκπλήρωση του όρκου του είναι γι’ αυτόν ζήτημα τιμής, 
καθώς ο όρκος θεωρείται και είναι ιερός. Η ανυπακοή στην εκπλήρωση του 
όρκου που έδωσε δεν παύει να στοιχειοθετεί ύβρη36, έτσι χρεώνεται με το τίμημα 
της επιστροφής στον Άνω Κόσμο – το λεγόμενο στην ποίηση «ανακάλεμα του 
νεκρού»- προκαλώντας και τον φυσικό κόσμο πέρα από τους ηθικούς κανόνες.

Στο βουλγάρικο και στο ρουμάνικο τραγούδι, ο Λάζαρ και ο σοφο – 
Κωσταντής στη συζήτηση για το γάμο της Πετκάνας και της Βόικας αντίστοιχα 
δεν ενεργούν με βάση την προσωπική τους σκοπιμότητα, ο Λάζαρ, όμως, στην 
ουσία με τη δική του υπόσχεση δεσμεύει και τα υπόλοιπα αδέλφια να δώσουν το 
λόγο τους, ότι, όποτε θα θελήσει η μάνα, θα τη μεταφέρουν να επισκεφτεί την 
κόρη της. Και οι δύο σφραγίζουν τη μοίρα της αδελφής τους. Το γεγονός ότι η 
μάνα καταριέται μόνο τον Λάζαρ και μόνο τον σοφο – Κωσταντή, σημαίνει ότι 
τους θεωρεί αποκλειστικά υπεύθυνους για την απόφαση να παντρέψουν την 
κόρη πολύ μακριά από τον τόπο τους.

Γεγονός είναι ότι ο Λάζαρ και ο σοφο–Κωσταντής δεν ορκίζονται, αλλά 
υπόσχονται και θα έπρεπε να περιμένουν μια περισσότερο ήπια αντίδραση από 
τη μάνα, καθώς η υπόσχεση δε συγκρίνεται με την ιερότητα που αποπνέει ο 
όρκος που δίνεται στο ελληνικό τραγούδι. Ο Λάζαρ και ο σοφο–Κωσταντής 

34 is.muni.cz/th/75239/«_m/Diplomova_prace.doc?lang=en
35 Γούλας 2012, 19.
36 Πολίτης 1980, 37.



563

έχουν, όπως και ο Κωσταντής, αυτό που αποκαλούμε φιλότιμο, την «μπέσα». Η 
υπόσχεση είναι ιερή και οι άνθρωποι κρίνονται από την εκπλήρωσή της. 

Ό,τι ισχύει για το θάνατο του Κωσταντή, ισχύει σε γενικές γραμμές και για 
τον θάνατο του Λάζαρ και του σοφο–Κωσταντή. Δεν μπορούμε να προκρίνουμε 
την άποψη ότι η υπόσχεση είναι λιγότερο ισχυρή από τον όρκο. Κρατάμε το 
γεγονός ότι ο Κωσταντής δεν εκπλήρωσε τον όρκο του και ο Λάζαρ και ο σοφο–
Κωσταντής αθέτησαν την υπόσχεσή τους.

Στο σέρβικο τραγούδι, το πρόσωπο του Γιόβαν το γνωρίζουμε πολύ 
αργά σε σχέση με αυτό του Κωσταντή, δεν ξεχωρίζει από τα άλλα αδέλφια στη 
συζήτηση για το γάμο της Γελίτσα, στην οποία δίνουν το λόγο όλοι και όχι ένας 
αδελφός πως θα την επισκέπτονται. Ο Γιόβαν παρουσιάζεται για πρώτη φορά 
στο τραγούδι στο μέρος, όπου γίνεται λόγος για την ανάστασή του, γεγονός που 
μπορεί να δικαιολογηθεί ως αποτέλεσμα της υπόσχεσης που έδωσε στη Γελίτσα, 
μια υπόσχεση που δεν συγκρίνεται με την ιερότητα που αποπνέει ο όρκος που 
δίνεται στο ελληνικό τραγούδι. Επίσης, εδώ θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι η 
επιλογή από μέρους του Θεού να αναστήσει τον Γιόβαν είναι ασαφής και δεν 
εξηγείται εύκολα, εφόσον δεν είναι ο μόνος που έδωσε αυτήν την υπόσχεση 
στην αδελφή του.

Από τη σύγκριση των παραπάνω τεσσάρων παραλλαγών, μόνο στο 
ρουμάνικο τραγούδι βλέπουμε ότι την κόρη συνοδεύει μέχρι την πόρτα του 
σπιτιού ο σοφο – Κωσταντής, ο οποίος ζητά από τη μάνα του ν’ ανοίξει γιατί 
της έφερε τη Βόικα. Μετά την άρνηση της μάνας του αυτός εξαφανίζεται. Αυτό 
το βλέπουμε και σε μερικές παραλλαγές στον ελληνικό χώρο και μάλιστα ο 
Κωσταντής είναι μπροστά όταν ανοίγει η μάνα του την πόρτα, η οποία βλέποντας 
την Αρετή πεθαίνει.

Επομένως, βασικός ρόλος και στα τέσσερα τραγούδια είναι η κόρη. Στην 
αρχή του ελληνικού τραγουδιού περιγράφεται η ιδιαίτερη ομορφιά της Αρετής. 
Και στο ρουμάνικο τραγούδι η φράση «και μια θυγατέρα που όλους κάνει πέρα» 
υποδηλώνει ότι η Βόικα ήταν πολύ όμορφη και γλυκιά. Στο βουλγάρικο και στο 
σέρβικο τραγούδι δεν γίνεται καθόλου λόγος για την εξωτερική εμφάνιση της 
Πετκάνας και της Γελίτσας. Το ότι όμως ενδιαφέρθηκαν γι’ αυτές προξενητάδες 
από μακριά, σημαίνει ότι ήταν πολύ όμορφες37. 

Η Αρετή αποκτά υπόσταση στο επεισόδιο της συνάντησής της με τον 
νεκρό Κωσταντή, από ‘δω και πέρα όμως συμπρωταγωνιστεί μαζί του όσον 
αφορά την εξέλιξη του μύθου, συμμετέχει στα σημαντικότερα επεισόδια του 
τραγουδιού συχνά, ωστόσο, άβουλα και τυχαία. Είναι ένα πρόσωπο βουβό, το 
οποίο δεν διαμαρτύρεται και δεν εκφράζει την άποψή της ούτε όταν τα άλλα 
μέλη της οικογένειας αποφασίζουν για το μέλλον της. Είναι το θύμα, το οποίο 
πάσχει λόγω της μάνας και του αδελφού της, ο οποίος με τον όρκο του ανέλαβε 
την ευθύνη της ζωής της και το λιγότερο υπεύθυνο πρόσωπο για τη διασάλευση 

37 Χριστόπουλος – Πατσιατζή 2012,76.
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της φυσικής τάξης –ανεξήγητος πράγματι και αδικαιολόγητος38- παρ’ όλα αυτά 
δεν αποφεύγει το τέλος και αυτή χάριν της κάθαρσης, το θάνατο.

Η Πετκάνα, αντίθετα με την Αρετή, διαμαρτύρεται για το γάμο, δεν 
επιθυμεί να φύγει τόσο μακριά, αλλά η υπόσχεση του Λάζαρ καθορίζει τη μοίρα 
της. Παρ’ όλα αυτά αγαπά και σέβεται τον αδελφό της. Δεν είναι ευκολόπιστη, 
αλλά έχει εμπιστοσύνη στον Λάζαρ με αποτέλεσμα οι γρήγορες και έξυπνες 
απαντήσεις του να την ικανοποιούν. Από τη μάνα της μαθαίνει ότι ο Λάζαρ ήταν 
ήδη νεκρός. Το αμφισβητεί γιατί έχει το δαχτυλίδι του. Με αυτόν τον τρόπο ο 
διάλογος τους διαρκεί περισσότερο.

Η συνάντηση με τη μάνα είναι συγκινητική και διαρκεί περισσότερο στο 
βουλγάρικο τραγούδι. Η μάνα στην αρχή δεν την αναγνωρίζει και τελικά, με 
την επίδειξη του δαχτυλιδιού του Λάζαρ, καταλαβαίνει ότι έχει μπροστά της την 
κόρη της 39.

Στο σέρβικο τραγούδι, η Γέλιτσα παίζει σημαντικότερο ρόλο, είναι πιο ενεργό 
πρόσωπο απ’ ότι στο τραγούδι του Νεκρού Αδελφού και του βουλγάρικου τραγουδιού. 
Είναι παρούσα σε όλα τα επεισόδια του τραγουδιού, ήδη στη σκηνή της επιλογής του 
γαμπρού τη βλέπουμε να συμμετέχει, καθώς τα αδέλφια της απευθύνονται σε αυτήν 
και όχι στη μάνα, όπως γίνεται στα άλλα τρία τραγούδια. Επίσης, είναι αυτή που 
με τους στεναγμούς της προκαλεί την επέμβαση των ανώτερων δυνάμεων και την 
ανάσταση του μικρότερου αδελφού της. Ο θάνατός της είναι ο μόνος που μπορεί κατά 
κάποιον τρόπο να δικαιολογηθεί στο τραγούδι, γιατί αν δεν υπολογίσουμε σε αυτό 
το σημείο την επέμβαση του Θεού, αυτή είναι ο μόνος υπεύθυνος άνθρωπος για την 
παράβαση της φυσικής τάξης, διαπράττοντας ύβρη40.

Στο βουλγάρικο κείμενο, απομένουν ζωντανά τα εννέα εγγόνια. Η γιαγιά 
τα μεγάλωσε με πόνο, ήταν η παρηγοριά της και ο λόγος για να ζήσει, ενώ η 
κόρη δεν γνώριζε την ύπαρξή τους. Το γεγονός του ταυτόχρονου θανάτου των 
δύο γυναικών δημιουργεί έναν προβληματισμό. Η τύχη τους αγνοείται μετά το 
θάνατο της μάνας και της Πετκάνας. Κατά την άποψή μας, στο σημείο αυτό του 
ποιήματος διακρίνουμε ένα κενό. 

Στο ρουμάνικο τραγούδι, η Βόικα είναι κι αυτή όπως και η Αρετή ένα 
πρόσωπο βουβό, το οποίο δεν διαμαρτύρεται και δεν εκφράζει την άποψή 
της ούτε όταν ο αδελφός της και η μάνα της αποφασίζουν να την παντρέψουν 
μακριά, ούτε όταν ο Κωσταντής έρχεται να την πάρει.

Άλλα πρόσωπα που παρουσιάζονται στα τέσσερα τραγούδια χωρίς να 
παίζουν κάποιο συγκεκριμένο ρόλο στην πλοκή του μύθου είναι τα υπόλοιπα 
αδέλφια. Στην ελληνική παραλλαγή είναι βουβά πρόσωπα, συμφωνούν με τη 
γνώμη της μάνας και είναι ανεύθυνα για το γάμο της αδελφής τους στα ξένα, 
οπότε μπορούμε να πούμε ότι πεθαίνουν εντελώς αναίτια. Γι’ αυτόν το λόγο, 
όταν πεθαίνουν, η μάνα τους κλαίει και θρηνεί για το χαμό τους.

38 Πολίτης 1980, 38.
39 Γούλας 2012, 19.
40 Πολίτης 1980, 36-44.
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Στο βουλγάρικο τραγούδι αναφέρεται ότι ήταν εννέα τρίδυμα αδέλφια και 
είχαν από ένα παιδί. Δεν εμφανίζονται να εκφράζουν τη γνώμη τους για το γάμο της 
Πετκάνας, αλλά η επίκληση του Λάζαρ ότι όλοι θα μεταφέρουν τη μάνα τους όποτε 
χρειαστεί, φαίνεται να τους βρίσκει σύμφωνους. Η μάνα δεν τους χρεώνει πάντως την 
απόφαση για το γάμο, καθώς εκτελεί κανονικά το μνημόσυνο στα μνήματά τους. 

Στο σέρβικο τραγούδι, ακούμε τα αδέλφια να μιλούν όλα μαζί στη 
συζήτηση του γάμου της κόρης προτού να διακριθεί ο ρόλος του μικρότερου. 
Όλα τα αδέλφια πείθουν τη Γέλιτσα να παντρευτεί στα ξένα και όλα της δίνουν 
την υπόσχεση πως θα την επισκέπτονται, συμβάλλουν έτσι όλοι στα τραγικά 
γεγονότα που ακολουθούν. 

Στο ρουμάνικο τραγούδι, τα αδέλφια είναι βουβά πρόσωπα, δεν παίρνουν 
μέρος στην οικογενειακή διένεξη για το γάμο της Βόικα, ούτε εκφράζουν τη γνώμη 
τους. Με τη σιωπή τους συμβάλλουν κι αυτά στα τραγικά γεγονότα που ακολουθούν. 

Στα τραγούδια που συγκρίνουμε υπάρχουν και πρόσωπα που εμφανίζονται 
μόνο σε μερικά απ’ αυτά. Πρώτες είναι οι συννυφάδες, που παρουσιάζονται στο 
βουλγάρικο και στο σέρβικο τραγούδι.

Στο βουλγάρικο, παντρεύονται τα εννιά αδέλφια, γεννούν από ένα παιδί 
και πεθαίνουν μαζί με τους άντρες τους χωρίς να διαδραματίσουν κανένα ρόλο 
στην πλοκή του μύθου. Στο σέρβικο τραγούδι, παρουσιάζονται στη σκηνή της 
έκφρασης της θλίψης της Γέλιτσας. Τα πρόσωπα αυτά επεμβαίνουν καθαρά για 
συναισθηματικούς λόγους. Δεν παίζουν κανένα ρόλο στην πλοκή του μύθου, δεν 
δρουν, απλώς μιλούν κακόβουλα με αποτέλεσμα οι ακροατές να αισθάνονται 
συμπόνια απέναντι στη δυστυχισμένη κόρη.

Μόνο στη ρουμάνικη παραλλαγή γίνεται λόγος για τον γαμπρό. 
Φανερώνεται από την Βόικα την ώρα της διασκέδασης πάνω στο χορό, στο 
διάλογο που έχει με τον νεκραναστημένο σοφο – Κωσταντή. Τον παρουσιάζει 
μεγαλόσωμο, δυνατό και αντρειωμένο.

Οι προξενητάδες στην ελληνική εκδοχή προέρχονται από τη Βαβυλώνα, 
για την Πετκάνα απλά μαθαίνουμε ότι προέρχονται από πολύ μακριά, για 
τη Βόικα δηλώνονται όλοι τους Γραικοί απ’ την Ανατολή, ενώ στη σερβική 
εκδοχή είναι τρεις, και διαφοροποιούνται μάλιστα κοινωνικά – ένας μπάνος και 
αφέντης, ένας καπετάνιος, και δυο τους από ξένους τόπους μη οριζόμενους και 
ένας συγχωριανός. Οπότε η επιλογή εδώ οφείλει να γίνει όχι μόνο ανάμεσα στο 
ξένο και το ντόπιο, αλλά και με κριτήριο της ιδιότητάς τους41.

Αξιοσημείωτη είναι η σημαντική παρουσία των πουλιών, τα οποία 
εμφανίζονται ως προσωποποιημένα ζώα με ανθρώπινη λαλιά και στα τέσσερα 
τραγούδια. Συμμετέχουν στη δράση, ενώ τονίζουν το παρά φύσιν θέαμα που 
βλέπουν, έτσι ώστε η Αρετή να περάσει από την άγνοια στη γνώση42.

Μία ακόμη ιδιαιτερότητα είναι ότι ο τόπος και ο χρόνος δεν λειτουργούν 
δεσμευτικά. Ο τόπος που εξελίσσονται τα τέσσερα τραγούδια δεν ορίζεται 
41 Σαρτόρι 2012, 206.
42 Γούλας 2012, 20-22.
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από τον αφηγητή. Η αναφορά στον τόπο γίνεται απλά και αόριστα, μόνο στο 
ελληνικό αναφέρεται ορισμένη χώρα, η Βαβυλώνα43. 

Ο χρόνος στα κείμενά μας σε γενικές γραμμές δεν ορίζεται. Στο ελληνικό 
τραγούδι σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του είναι αόριστος και απροσδιόριστος, 
αντίθετα στο βουλγάρικο και στο σέρβικο ορίζεται σε κάποιες σκηνές. Και στα 
τέσσερα ποιήματα, όμως, ο καθορισμός του χρόνου σε ακαθόριστα πλαίσια 
βοηθά στη μετάβαση από το ένα περιστατικό στο άλλο44.

Επίλογος 
Εκτός των τεσσάρων παραλλαγών που αναφέραμε, υπάρχουν και πάρα 

πολλές άλλες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και στα Βαλκάνια, όπως είναι 
η Αλβανική με τίτλο «Κωσταντής και Δοκίνα», της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης με 
τίτλο «η κόρη και τ’ αδέλφια της» και οι παραλλαγές του Πόντου.

Τα βασικά θέματα των παραλλαγών είναι οι δεσμοί της οικογένειας, 
ο θεσμός του γάμου, η μοίρα, ο ξενιτεμός, η δύναμη της κατάρας, ο θάνατος 
και η μεταβολή της τύχης, καθώς και η πίστη στην ιδιαίτερη κατάσταση 
μεταξύ ζωής και θανάτου (νεκροζώντανοι / βρικόλακες)45. Όλες, βέβαια, οι 
παραλλαγές του τραγουδιού κινούνται στο γνωστό μοτίβο της ανάστασης του 
νεκρού, προκειμένου να εκπληρώσει την υπόσχεσή του, παρουσιάζουν όμως και 
ενδιαφέρουσες αποκλίσεις, σημάδι της ευρείας διάδοσης του τραγουδιού και 
της δημιουργικής επεξεργασίας του από τη λαϊκή φαντασία46.

Η Αρετή και ο Κωσταντής στην ελληνική, ο Λάζαρ και η Πετκάνα στη 
βουλγαρική, η Γέλιτσα και ο Γιόβαν στη σερβική, η Βόικα και ο σοφο- Κωσταντής 
στη ρουμανική είναι ο νεκρός αδελφός και η ζωντανή ξενιτεμένη αδελφή που η 
μπέσα, «κάνει το σύγνεφο άλογο και τ’ άστρο χαλινάρι» οδηγώντας την κόρη 
στην τραγική μάνα47. 

Είναι διαχρονική η προβολή της κοινής μοίρας των Βαλκανίων, μίας 
μοίρας που υπαγορεύτηκε από βίαιες ιστορικές και πολιτικές ανακατατάξεις 
και κραδασμούς με κοινές και μη κοινές αφετηρίες. Στα Βαλκάνια, οι μύθοι 
δεν γνωρίζουν σύνορα, όπως μαρτυρεί η παραλογή «Του νεκρού αδελφού», 
που τραγουδιέται σε όλες σχεδόν τις βαλκανικές χώρες48. Ένας μύθος που 
καταδεικνύει την αναμφισβήτητη πολιτισμική και πολιτιστική συγγένεια 
των λαών των Βαλκανίων, παρ’ όλη τη διαφορετικότητα των εθνικών 
προελεύσεων. Ένας μύθος που ενώνει τους πολύπαθους, πολυβασανισμένους 
και κατακερματισμένους λαούς των Βαλκανίων49.

43 Πολίτης 1980, 38-44.
44 Γούλας 2012, 20-22.
45 Χριστόπουλος – Πατσιατζή 2012,76.
46 Πολίτης 1980, 18-36.
47 Θεοχαρόπουλος 2009.
48 Σιάφκος 2009, 32.
49 Θεοχαρόπουλος 2009.
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Ο ποιητής ως προφήτης: παράλληλα μοτίβα  
στα έργα των Τ.Σεβτσένκο, Α.Κάλβου  

και Π. Β΄ Πέτροβιτς-Νιέγος

Ανδρίι Σαβένκο1

Η εξέχουσα και πλέον συμβολική θέση του Ταράς Σεβτσένκο (Тарас 
Шевченко) στα πλαίσια του ουκρανικού πολιτισμού αιτιολογεί τη συγκριτική 
μελέτη του έργου του στα ευρύτερα πολιτιστικά συμφραζόμενα της σύγχρονης 
του εποχής, αλλά και από την άποψη της διαχρονικής διάστασης που επιτρέπει 
να αντιπαραβάλουμε στοιχεία του ποιητικού του συστήματος με παρόμοια ή 
παράλληλα στοιχεία στα έργα άλλων δημιουργών και ως συνέπεια να ορίσουμε με 
περισσότερη ακρίβεια τους γλωσσοπολιτισμικούς μηχανισμούς που λανθάνουν 
πίσω από την ομοιότητα της ερμηνείας από τους διάφορους ποιητές κάποιων 
φαινομένων η οποία εν τω μεταξύ δεν πηγάζει από αλληλοεπιδράσεις ή επαφές. 
Όλοι οι αναφερόμενοι ποιητές ανήκουν στην ίδια εποχή των επαναστατικών 
κινημάτων στον πολιτικό και πολιτιστικό χώρο (Α.Κάλβος (1792-1869), 
Τ.Σεβτσένκο (1814-1861)), Πέτρος Β΄ Πέτροβιτς-Νιέγος (Петар II Петровић 
Његош, 1813-1851) και παρά τις διαφορές και ιδιαιτερότητές τους έχουν πολλά 
κοινά στοιχεία. Η συγκριτική προσέγγιση θα επιτρέψει να δούμε κάθε ποιητή 
μέσω του αντικαθρεφτίσματος του άλλου, εσωκλεισμένου στο κείμενο του.

Η παρούσα έρευνα θα συνεχίσει τη συγκριτική μελέτη των κοινών 
στοιχείων στα έργα των Α.Κάλβου και Τ.Σεβτσένκο που ξεκινήσαμε στο άρθρο 
«Tα παράλληλα καλολογικά στοιχεία στα έργα του Τ.Σεβτένκο και του Α. 
Κάλβου»2 όπου έχουμε εξετάσει τους τρόπους υλοποίησης των εννοιολογικών 
δομών ΜΗΤΕΡΑ και ΠΑΤΡΙΔΑ στα κείμενα των δύο ποιητών. Η εννοιολογική 
δομή ΠΡΟΦΗΤΗΣ εκφράζει όχι μόνο τις αισθητικές αντιλήψεις των ποιητών. 
1 Ανδριι Σαβένκο, διδάκτορας φιλολογίας, αναπληρωτής καθηγητής, διευθύνων την Έδρα 

Ελληνικών Σπουδών του Εθνικού Πανεπιστημίου «Ταράς Σεβτσένκο» του Κιέβου, Ουκρανία, 
η έρευνα εκπονήθηκε στα πλάσια του ερευνητικού προγράμματος #115ΦΟ44-01»Γλώσσες 
και λογοτεχνίες των λαών του κόσμου: αλληλοεπιδράσεις και ιδιαιτερότητες». Τελευταία 
δημοσίευση: Κλυμένκο Νίνα, Σαβένκο Ανδρίι: «Τα ενδογενή και διαδοχικά παράλληλα 
στο ποιητικό κείμενο», Style and Translation. ¨e annual international journal, Kyiv, Taras 
Shevchenko University Press, 2015, 1(2). P. 128-155. Επικοινωνία: savaon24@rambler.ru

2 Савенко, 529-539.
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Το κοινό στοιχείο τους είναι ότι το εννοιολογικό μοντέλο του ποιητή-προφήτη 
παίζει μεσιτικό ρόλο ενώνοντας τον χώρο του υπαρκτού και του ενδεχομένου, 
ταυτόχρονα συνδυάζοντας το χώρο της ποιητικής με άλλους διανοητικούς 
χώρους όπου παράγονται οι ιδέες και ιδεολογίες με την ευρεία έννοια του 
σχηματισμού, ιεράρχησης και λειτουργίας των αντιλήψεων σε μια κοινωνία που 
προτάθηκε από το Michel Foucault3. Η λογοτεχνία βέβαια ποτέ δεν αποτελούσε 
ένα χώρο για την έκφραση αποκλειστικά αισθητικών αντιλήψεων και σε κάποιες 
περιόδους κοινωνικής έντασης οι αιτίες της οποίας ήταν πρωτ’ απ’ όλα οι 
αλληλοσυγκρουόμενες κοσμοθεωρίες, αναλάμβανε τις ευθύνες του πολιτικού 
λόγου που όμως στον αισθητικό χώρο έχανε τον επιτακτικό του χαρακτήρα 
και δεχόταν μεταβολές που του επέβαλλαν οι φαντασιακές διαστάσεις της 
λογοτεχνικής σχετικότητας. Αυτό σίγουρα επηρεάζει την επικοινωνιακή αξία 
του κειμένου, η βασική λειτουργία του οποίου είναι κατά τον R. Jakobson 
η ποιητική λειτουργία που με τη σειρά της εκφράζεται στην εξωστρέφεια 
του λογοτεχνικού κειμένου4. Η εν λόγω εξωστρέφεια θέτει το ζήτημα των 
αναγνωστικών προσεγγίσεων στο λογοτεχνικό κείμενο. Όμως οι αναγνωστικές 
στρατηγικές που με την ευελιξία τους επιτρέπουν να διαιωνισθεί ένα λογοτεχνικό 
έργο λόγω της επικαιρότητας των ζητημάτων που θέτει ταυτόχρονα, μπορούν 
να του επιβάλλουν κάποιες «αλήθειες», η ορθότητα των οποίων μπορεί 
να αμφισβητηθεί, ιδιαίτερα εάν είναι φορτωμένες με κάποιες ιδεολογικές 
προτιμήσεις. Ως παράδειγμα το έργο του Τ. Σεβτσένκο τον 20ο αιώνα έχει 
αναγνωστεί από μέσα του εθνικιστικού και διεθνιστικού λόγου με αποτέλεσμα 
να δημιουργούνται δύο διαφορετικές και σε κάποια σημεία αντιθετικές εικόνες 
ενός ποιητή και των έργων του και η διαφορά των αναγνώσεων συνεχίζει να 
επηρεάζει την ουκρανική κοινωνία μέχρι και τις τελευταίες εξελίξεις της στον 
21ο αιώνα.

Τα συμφραζόμενα που οργανώνονται βάσει της προβλεπτικής ικανότητας 
της ανθρώπινης συνείδησης η οποία όμως δε βασίζεται σε κάποιες ορθολογικές 
διαδικασίες συναντιούνται τόσο συχνά στην ποίηση του Τ. Σεβτσένκο ώστε οι 
μελετητές του έργου του πρότειναν να ξεχωρίζεται στα ποιήματα ο προφητικός 
λόγος ως μια επικοινωνιακή στρατηγική. Οι μελέτες των Ουκρανών ερευνητών 
αποδεικνύουν ότι οι προφητείες στο έργο του Σεβτσένκο σχηματίζουν δύο 
ομάδες βάσει των κειμενικών μηχανισμών που τις υλοποιούν5. Η πρώτη ομάδα 
είναι οι προφητείες των πρωταγωνιστών, που στην περίπτωση του αφηγηματικού 
λόγου κάποτε μπορούν να ταυτιστούν με τον ίδιο τον ποιητή. Η ομάδα αυτή 
προβάλλει ισχυρές διακειμενικές συσχετίσεις ιδιαίτερα με τη βιβλική παράδοση, 
συγκεκριμένα με την Παλαιά Διαθήκη στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα 
βιβλία των Προφητών από τα οποία αντλεί την έμπνευση του ο Ουκρανός 
ποιητής και αποτελείται είτε από τους ίδιους τους προφήτες ως ιστορικά ή 

3 Foucault 2002.
4 Jakobson 1960, 356.
5 Grabowicz 1982; Бетко 1992; Нахлік 2015, 3-5.
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μυθολογικά άτομα είτε από τα έργα τους που εκφράζουν τον εσωτερικό τους 
κόσμο. Ένα ξεχωριστό τμήμα της ομάδας ανήκει στις προφητείες που δίνονται 
από τα πουλιά — ένα διαδεδομένο μοτίβο που αντλούσε ο ποιητής από τη λαϊκή 
ποιητική παράδοση. Συνήθως είναι η κουκουβάγια οι φωνές της οποίας ή το 
φώλιασμά της στη στέγη του σπιτιού προμηνύει κάποιες τραγικές εξελίξεις στη 
ζωή εκείνου που ακούει («Великий льох» (Το μεγάλο κατώγειο), «Княжна» 
(Η Πριγκίπισσα)). Ο κεντρικός πυρήνας της ομάδας αποτελείται από τους 
αρχαίους Ιουδαίους προφήτες όπως ο Ησαΐας, ο Ιερεμίας, ο Ιεζεκιήλ, ο Ωσηέ που 
εμφανίζονται είτε ως κειμενικές παραπομπές, π.χ. στον τίτλο του ποιήματος άρα 
δεν ανήκουν στα δρώντα πρόσωπα μεταβιβάζοντας το δικαίωμα του λόγου στον 
αόριστο ετεροδιηγητικό αφηγητή («Ісаія Глава 35. (Подражаніє)» (Ησαΐας. 
Κεφάλαιον ΓΕ› (Μίμησις)), «Осії глава XIV. Подражаніє» (Ὠσηέ, Κεφάλαιον 
ΙΔ›. Μίμησις)), είτε όπως ο Δανιήλ, ο Σαμουήλ παριστάνουν τους εαυτούς τους 
σε συγκεκριμένα ιστορικά συμφραζόμενα. Τα ιστορικά πρόσωπα έχουν στα έργα 
του Τ.Σεβτσένκο διπλή και συχνά αντιφατική ερμηνεία, π.χ. Ο Σαμουήλ στο 
ποίημα «Пророк» (Προφήτης) παριστάνεται ως πράος αλλά πιστός εκφραστής 
του θεϊκού λόγου, τον οποίο αδικούν οι άνθρωποι τυφλά επιθυμώντας να 
τους υποδεικνύει τον «καλό δυνάστη», και ο καλός τους δυνάστης γρήγορα 
μεταβάλλεται σε τύραννο. Στο ποίημα «Саул» (Σαούλ) ο ποιητής απεικονίζει 
το Σαμουήλ ως έναν έξυπνο πολιτικό που επιλέγει τον Σαούλ υπηρετώντας τα 
συμφέροντα των κοινωνικών στρωμάτων στα οποία ανήκει. Για να γίνουν πιο 
αντιληπτές οι θέσεις μου, ας δουμε το ποίημα «Προφήτης» σε ελληνική απόδοση 
από τη Σοφία Μαυροειδή-Παπαδάκη:

Προφήτης
Ο Κύριος που, στην άπειρη στοργή του,
σε δίκιους κι άδικους χαρίζει τη βροχή του,
έστειλε και σε τούτη εδώ τη γης
έναν προφήτη, την αγάπη να κηρύξει
και της αλήθειας τ› άγιο φως να δείξει.
Και χύθηκεν ο λόγος του πλατύς,
σα Δνείπερος, και πύρωσε βαθιά
τις κρύες ψυχές, αθώρητη φωτιά!
Κι ω, πόσο φλογερά τον αγαπήσαν,
όσοι σοφοί και πίσω του ακλουθήσαν
με δάκρυα! Μα οι κακοί κι οι βδελυροί
τη δόξα του Κυρίου έχουν σπιλώσει
κι αλί, στου νου τη σύγχυση την τόση,
σ› είδωλα ξένα πρόσφεραν θυσίες
και πετροβόλησαν, σε ρύμες, σε πλατείες
τον άγιον άντρα... Κι ήρθε η συμφορά!
Σαν είδε ο Κραταιός την ανομία,
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είπε: για τους ανθρώπους, τα θηρία,
να χαλκευτούν ατσάλινα δεσμά
και ν› ανοιχτούν οι φυλακές στα βάθη
της γης, γι› αυτή τη ράτσα, που ελωλάθη.
Κι αντίς για τον προφήτη τον αγνό,
πρόσταξε : — «γένος βάρβαρο, σκληρό,»—
νάχετε πάνω απ› το κεφάλι σας, σα Χάρο,
τύραννο κι άγριο αφέντη σας, τον Τσάρο.
(Κος - Αράλ 1848 - Πετρούπολις 18.12.1859)6

Μια εξήγηση της εφαρμογής των διαμετρικά αντίθετων προσεγγίσεων 
συνίσταται στο ότι ο ποιητής χρησιμοποιεί τις μορφές των προφητών ως προσωπεία 
στο δικό του διάλογο για τη σχέση της εξουσίας και των ανθρώπινων αρετών7. 
Τούτος ο ισχυρισμός μας οδηγεί σε άλλη ομάδα που εκπέμπει τα προφητικά 
μηνύματα και είναι οι ομοδιηγητικοί αφηγητές, ο ρόλος των οποίων όμως είναι 
διαφορετικός. Σ’ αυτή την ομάδα ανήκει ο προφητικός λόγος των λογοτεχνικών 
ηρώων, πλασμένων από τον ποιητή που εκφράζεται ή σε μορφή διαισθήσεων για 
τη μοίρα τους ή στα προφητικά όνειρα που αφηγούνται από το ποιητή. Εάν βασική 
λειτουργία των προφητών της πρώτης ομάδας είναι να στηλιτεύουν τις άσχημες 
πλευρές της κοινωνίας προμηνύοντας την αναπόφευκτη κρίση και τιμωρία για τις 
παραβάσεις στο μέλλον, οι προφήτες της δεύτερης ομάδας εφαρμόζουν κάτι που 
μερικοί από τους ερευνητές ονόμασαν «αποστολικό έργο»8. Λαμπρό παράδειγμα 
αποτελούν οι πρωταγωνιστές του μεγάλου ποιήματος «Неофіти» (Νεόφυτοι) που 
διαδραματίζεται στα χρόνια του Νέρωνα π.χ. ο Αλκίδης, ένας νεαρός Ρωμαίος 
από αριστοκρατική οικογένεια που εκχριστιανίζεται μετά από τη γνωριμία με τον 
απόστολο Πέτρο και βρίσκει το μαρτυρικό θάνατο στο Κολοσσαίο. Οι προφήτες 
από την Παλαιά Διαθήκη στην ουσία λειτουργούν ως εργαλεία μιας ανώτερης 
δύναμης η οποία τους επιλέγει βάσει κάποιων ακαθόριστων αρχών, ενώ οι 
προφήτες-απόστολοι μόνοι τους επιλέγουν την πορεία τους και οι προφητείες 
είναι απόρροια των πράξεων και εμπειριών τους. Οι αντιπρόσωποι της δεύτερης 
ομάδας εμφανίζονται στα όψιμα έργα του Τ. Σεβτσένκο που αντανακλούν την 
αλλαγή στις απόψεις του ποιητή, την αναζήτηση απ’ αυτόν των πρακτικών που θα 
μπορούσαν να υλοποιήσουν την ιδέα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ο Ουκρανός 
ποιητής συνειδητοποιεί το ρόλο της λογοτεχνίας στη δημιουργία της κοινωνικής 
πραγματικότητας, στο έργο του συναντάμε το διαδεδομένο μοτίβο του ποιητή 
ως θεράποντα των Μουσών που τον ξεχωρίζουν και συχνά τον τοποθετούν 
εναντίον της κοινωνίας, με πολλές διακειμενικές αναφορές στα ποιήματα των 
Α. Πούσκιν, Μ. Λέρμοντοβ, Α. Μιτσκέβιτς, ιδιαίτερα εκείνα που δηλώνουν τις 
αντιμοναρχικές στάσεις των εν λόγω ποιητών και κάποιες προαισθήσεις της 
αναπόφευκτης ανατροπής της μοναρχίας. Ο ίδιος ο ποιητής κάποτε ονομάζει ρητά 
6 Σεβτσένκο 1964, 86.
7 Рубчак 2012, 13.
8 Бетко 1992, 13.
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τους συναδέλφους του προφήτες, όπως τον Μ. Λέρμοντοβ που τον αποκαλεί 
μεγαλομάρτυρα και προφήτη του Θεού (Великомучениче святий, Пророче 
Божий) στο ποίημα «Мені здається, я не знаю...» (Μου φαίνεται ότι δεν ξέρω...). 
Μεταξύ τέτοιων ποιητών όμως ο Τ. Σεβτσένκο δεν συγκαταλέγει τον εαυτό του, 
εφόσον θεωρεί ότι ο δρόμος του ποιητή είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένος με την 
πορεία του λαού όπως και ο λόγος του υλοποιεί τη φιλοσοφία της πράξεως και όχι 
του διαλογισμού.

Στον Κάλβο (με κεντρικό κείμενο όπου διαμορφώνεται το σχετικό θέμα 
το ποίημα «Εις Μούσας») ο ποιητής εμφανίζεται με την αρκετά παραδοσιακή 
μορφή του υπηρέτη των Μουσών που καθιερώνουν το δίκαιο νόμο στον κόσμο, 
ένα κλασσικό σχήμα που συχνά αξιοποιείται στην αρχαία ελληνική ποίηση. Ο 
ποιητής συνδυάζει την αισθητική αντίληψη του κόσμου με την πολυδιάστατη 
κοινωνική δράση με σκοπό να εφαρμόσει τις αξιολογικές αλλαγές: η θεϊκή 
αλήθεια πρέπει να δώσει χώρο στην ποιητική αλήθεια με αποτέλεσμα να 
υπονομευθούν οι μεταφυσικές αρχές της κοσμοθεωρίας. Ο Κάλβος χρησιμοποιεί 
πολλές διακειμενικές παραπομπές στην αρχαία λυρική ποίηση (π.χ. ακούγεται η 
πινδαρική φωνή στην προειδοποίηση για τις βαριές επιπτώσεις που ακολουθούν 
εκείνον που αγνοεί τον ποιητικό λόγο, στρεφόμενη στην προσωποποιημένη 
Ζάκυνθο: «Εχθαίρουσιν οι Αθανάτοι/ την ψυχήν, και βροντάουσιν/ επί τας 
κεφαλάς/ των αχαρίστων», «Ο Φιλοπάτρις» ή η παρομοίωση των πολεμικών 
καραβιών των ελλήνων με μέλισσες στον «Ωκεανό» η οποία έχει ομηρικές ρίζες) 
κινώντας την προσοχή από το ρόλο που παίζει ο ποιητής στην παράδοση που 
αντιπροσωπεύει. Ο ποιητής πρέπει να βρει τον τρόπο να ενσωματώσει την 
καινούρια ιδέα περί του κόσμου στο κοινωνικό κατεστημένο για να του δώσει 
καινούρια κίνητρα. Στο ποίημα «Εις Μούσας» όπου ο Α. Κάλβος εκφράζει 
τις αισθητικές του πεποιθήσεις, ο ποιητής παρουσιάζεται ως παρατηρητής-
στοχαστής στη συνείδηση του οποίου ξετυλίγονται τα επεισόδια του έργου: η 
εκδήλωση της αθάνατης φύσης των Μουσών στον κόσμο, η σχέση της τέχνης με 
τον αέναο ρυθμό της ζωής, που γίνεται ηθικός νόμος και οι Μούσες λειτουργούν 
ως κριτές (Φυλάξατε τους ύμνους / δια τους δικαίους...) που θα περιορίσουν 
τη δίψα για την αδικία των δυναστών. Επίσης ο ποιητής θέτει το ζήτημα των 
συνδετικών κρίκων που ενώνουν την παράδοση σε ένα αδιάσπαστο σύνολο, 
ανακαλεί στη μνήμη τον Όμηρο που πρώτος «φύτευσε τη δάφνη» που ανθίζει 
πολλούς αιώνες. Η ποιητική όμως παράδοση δεν μπορεί να ανθίζει μόνη της, 
χρειάζεται να συμπορεύεται με τις άλλες ανθρώπινες ενέργειες. Οι Μούσες, 
προβλέπει ο ποιητής, θα γυρίσουν στην Ελλάδα μόνο σε περίπτωση που η χώρα 
αποκτήσει ξανά την ελευθερία, άρα η κοινωνική χειραφέτηση είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση της δημιουργικής ανάπτυξης.

Στο έργο του Σεβτσένκο δίπλα στο μεσιτικό ρόλο του ποιητή αξιοποιούνται 
και άλλες εκδοχές που ανάγονται στη λαϊκή ποιητική παράδοση. Είναι ο 
ποιητής ως trickster και ως μάρτυρας που στην ουσία υλοποιεί το αποστολικό 
του έργο, απώτερος στόχος του οποίου είναι η κοινωνική αναγέννηση. Η πρώτη 
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λειτουργία συσχετίζεται με την παράδοση των τυφλών περιπλανώμενων ποιητών 
διαδεδομένη στα Βαλκάνια και στους ανατολικούς σλάβους: στους ρώσους — 
калика перехожий, στους ουκρανούς — кобзар, лiрник και бандурист, στους 
λευκορώσους — старець ή дзяд, στους πολωνούς — dziad, στους σέρβους 
— слепи гуслар, στους βούλγαρους — слепият гъдулар9. Ο ποιητής που 
παριστάνεται με τη μορφή του λυράρη (кобзар, την ονομασία του λαϊκού ποιητή 
ο Τ.Σεβτσένκο επέλεξε και ως τίτλο της ποιητικής του συλλογής) αντιπροσωπεύει 
τον ιερό κόσμο της παράδοσης και το έργο του είναι να ενώνει τον κόσμο χρονικά. 
Όμως ο Σεβτσένκο δίνει στον αναγνώστη να καταλάβει ότι πρόκειται για την 
παράδοση που και σε περίπτωση της επιτυχημένης ένωσης ανήκει στο παρελθόν 
απεικονίζοντας το γνωστό μυθολόγημα του «χρυσού αιώνος». Ο Σεβτσένκο 
συχνά χρησιμοποιεί το εν λόγω σχήμα στα πρώιμα έργα του. Η πιο γνωστή 
μορφή του ποιητή-trickster, ο λυράρης Перебендя το όνομα του οποίου σημαίνει 
κυριολεκτικά «ιδιότροπος άνθρωπος», «ταλαντούχος, οξυδερκής αφηγητής» 
στο ομότιτλο ποίημα διασκεδάζει τον κόσμο με απλοποιημένες ιστορίες από το 
ένδοξο παρελθόν, ρομαντικά ή αστεία τραγούδια γάμου, γενεθλίων, όμως το 
πιο σημαντικό του άσμα το κρατά μακριά από τα λαϊκά αυτιά, το αφιερώνει στο 
Θεό, εφόσον μόνο ο Θεός, όπως και ο ποιητής, είναι σε θέση να συλλαμβάνει 
σφαιρικά τον κόσμο, να αισθάνεται τις βαθιές ροές της αρμονίας που επιτρέπει 
να ξαναγεννιέται κάθε φορά ακόμα και μετά τις καταστροφές. Το αισθητήριο 
του λαού όμως είναι ανίκανο να δεχτεί τέτοια αλήθεια και ο μόνος τρόπος που 
επιλέγει ο ποιητής για να το μεταφέρει είναι να παίζει το ρόλο του γελωτοποιού 
που παρουσιάζει τη μυστική αλήθεια μέσω του αστείου τραγουδιού αλλά τελικά 
δεν την αποκαλύπτει ρητά. Στην όψιμη δημιουργική περίοδο έρχεται ένα άλλο 
σχήμα, του προφήτη-μάρτυρα που έχει αισθητή επιρροή από τα κείμενα της 
Παλαιάς Διαθήκης (ο ποιητής έναν κύκλο των ποιημάτων του ονομάζει «Давидові 
псалми» (Οι Ψαλμοί του Δαβίδ)) αλλά κυρίως από τη χριστολογική παράδοση 
(«Μαρία», «Νεόφυτοι»). Για να εισάγει το ρόλο του προφήτη-αποστόλου στο 
κείμενο ο Σεβτσένκο χρησιμοποιεί της περιγραφικές τριτοπρόσωπες συντακτικές 
δομές που αναφέρουν τις μελλοντικές καταστάσεις και ένα αρχαιοπρεπές λεξιλόγιο 
που συντίθεται βάσει του εκκλησιαστικού σλαβικού θησαυρού. Η αποστολή του 
ποιητή είναι να φέρει στον κόσμο το Νέο Λόγο που αναιρεί την προηγούμενη 
παράδοση. Ο Κάλβος δηλώνει ρητά τον προφητικό ρόλο της ποίησης του («Αι 
Ευχαί»: Δεν με θαμβόνει πάθος / Κανένα̇ εγώ την λύραν / κτυπάω και ολόρθος 
στέκομαι / σιμά εις του μνήματος μου / τ’ ανοικτόν στόμα). Η ποίηση (το Κάλλος) 
για τον Κάλβο και ο προφητικός χαρακτήρας της όμως είναι μόνο ένα συστατικό 
(άλλα κατά τον ποιητή είναι η Αρετή, η Δόξα, η Δικαιοσύνη, η Ελευθερία κ.α.) 
που οδηγεί στην αρμονία. Εφαρμόζεται μόνο στα πλαίσια ενός ιδανικού χώρου 
(η Ελλάδα) που φαίνεται να παίζει το ρόλο του στόχου στον οποίο πρέπει να 
προσανατολίζεται ο άνθρωπος στην πορεία της ανεύρεσης της ταυτότητας του. 
Είναι μια αιώνια Ελλάδα με την οποία ως το ιδανικό μέτρο πρέπει να ρυθμίζει την 
9 Михайлова 2004, 142.
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ύπαρξη του ο άνθρωπος. Η πρόταση του Σεβτσένκο διαφέρει: ο άνθρωπος πρέπει 
να ακολουθήσει την πορεία της μεταμόρφωσης την οποία όχι απλά προαγγέλλει, 
αλλά στην οποία εξίσου συμμετέχει ο ίδιος ο ποιητής (και είναι μαρτυρική 
όπως ο δρόμος το Χριστού) και έχοντας βιώσει την ατομική ή συλλογική (η 
μαρκαρισμένη λέξη του προφητικού λόγου του Σεβτσένκο είναι люде, ο ντουνιάς) 
ολική του κάθαρση θα φτάσει στην Ουκρανία του μέλλοντος που στηρίζεται στις 
πανανθρώπινες αξίες όπως η αγάπη, η αλήθεια, το δίκαιο και αναδύεται τη στιγμή 
που εμφανίζονται οι άνθρωποι που είναι ικανοί να την κατοικήσουν. Οι ερευνητές 
παρατηρούν ότι την όψιμη περίοδο ο ρόλος του ποιητή στην αντίληψη του 
Σεβτσένκο εξομαλύνει τα καθαυτά προφητικά γνωρίσματα του λόγου του (από 
αυστηρός καταδικαστικός λόγος που απευθύνεται τόσο στους συγχρόνους του, 
όσο και στους προγόνους γίνεται οραματικός και προαγγελτικός) που συμβολίζει 
την μετατροπή του σε λόγο αποστολικό.

Στο έργο του τρίτου υπό σύγκριση ποιητή, του Μαυροβούνιου Πέτρου Β› 
Πέτροβιτς-Νιέγος, παρουσιάζεται η εντονότερη από τους άλλους εκδοχή του 
ποιητή ως προφήτη-διαφωτιστή ή εμψυχωτή-προπαγανδιστή. Τα βιώματα του 
Νιέγος από τη μία πλευρά αντιτίθενται στις εμπειρίες των παραπάνω ποιητών. 
Βλαστάρι της διάσημης οικογένειας των δυναστών της χώρας ο Νιέγος ανήκε 
στην ανώτερη τάξη που είχε τις αρμοδιότητες και τα μέσα να υλοποιεί το κοινωνικό 
πρόγραμμα αναγέννησης του έθνους που επίσης είχαν ως όραμα ο Κάλβος και ο 
Σεφτσένκο. Η παιδική ζωή του όμως ήταν απλή και η εκπαίδευση ελάχιστη, στην 
ουσία όπως ο Σεβτσένκο ήταν σχεδόν αυτοδίδακτος που συνέχεια βελτίωνε τις 
γνώσεις του λόγω της κοινωνικής του θέσης. Εκτός από την πολιτική είχε στα 
χέρια του και πνευματική εξουσία, εφόσον οι δυνάστες του Μαυροβουνίου είχαν 
τον τίτλο Πρίγκιπας-Επίσκοπος. Ο Νιέγος αντιλαμβάνεται τον ποιητή ως ιερέα 
που οφείλει να διαδίδει το φως της αλήθειας που είναι ο θεός της χριστιανικής 
παράδοσης. Στο ποίημα αφιερωμένο στο ρόλο που παίζει στον κόσμο ο ποιητής 
«Ко је оно на високом брду» (Ποιός είναι κει στον απόκρημνο βράχο) ο Νιέγος 
παρουσιάζει την επακόλουθη σύνδεση των τριών στοιχείων – του ποιητή, της 
φύσης και του Θεού – που, παρότι φαινομενικά γίνονται αντιληπτά ως ξεχωριστά 
ή ακόμα και αντίθετα, στην ουσία αποτελούν ένα κοινό σύμπλεγμα. Ο Νιέγος 
στην αρχή παρουσιάζει τη φύση στην αδάμαστη αγριότητά της με την εικόνα της 
ταραγμένης θάλασσας (пучине мора кипућега) την οποία έχει το θάρρος (смјело) 
και τη χαρά (весели) να αγναντεύει μόνο ένα όν: ο ποιητής. Με την εικόνα αυτή ο 
Νιέγος περιγράφει την υπαρξιακή κατάσταση του ποιητή – τη μοναξιά που μπορεί 
να έχει σχέση με το διαδεδομένο μεταξύ των ρομαντικών μοτίβο του ποιητή ως 
αναχωρητή, που θεληματικά βρίσκεται μακριά από την κοινωνία και πιο ψηλά από 
το λαό (οι ερευνητές συσχετίζουν τέτοιες απόψεις με την επιρροή που ασκούσε 
στον Νιέγος ο Πούσκιν). Ο Νιέγος όμως επεξεργάζεται το μοτίβο, εφόσον γι› 
αυτόν είναι πιο σημαντικό να υπογραμμίσει ότι στα απόκρημνα μέρη ο άνθρωπος 
είναι πιο κοντά στα θεό και βλέπει το δρόμο προς το θρόνο του (Тај ти исти 
бистро око бача / пут престола свемогућег Творца). Την πιο ενδιαφέρουσα 
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εξέλιξη παρατηρούμε στο τέλος του ποιήματος που μεταστρέφει την προσοχή του 
ποιητή από το χώρο του ρομαντισμού στην αναγεννησιακή διάνοια. Ο Νιέγος 
βλέπει τον ποιητή ως τέκνο της φύσεως (ти је син природе – поет) που πλησιάζει 
στο Δημιουργό περισσότερο από τα άλλα πλάσματα εφόσον μπορεί να πλάθει 
στην φαντασία του τους κόσμους όπως και ο Δημιουργός που τους φτιάχνει στην 
πράξη. Η φύση όμως παρουσιάζεται ως ένας χώρος τη σχέση με τον οποίο έχασαν 
οι σημερινοί άνθρωποι και που πρέπει να αναβιωθεί και σ’ αυτό το σημείο οι τρείς 
υπό τη συζήτηση ποιητές συμπίπτουν. Ο ποιητής ως προφήτης εμφανίζεται και 
στο πιο φημισμένο δραματικό ποίημα του Π. Νιέγος «Горски вијенац» (Το ορεινό 
στεφάνι). Στο ποίημα ο Νιέγος αξιοποιεί τη μορφή του λαϊκού ποιητή-τραγουδιστή, 
τις λύρες (гусле) παίζουν οι αρχηγοί των Μαυροβούνιων (Вук Љешевоступац) 
κατά την συνέλευσή τους (το επεισόδιο με το γάμο των Σέρβων-μουσουλμάνων) 
και εκτελούν τα επικά τραγούδια για τις περασμένες πολεμικές αρετές των Σέρβων 
πολεμιστών. Παράλληλα μ’ αυτά εμφανίζεται ο τυφλός ιερέας, ηγούμενος 
Στέφανος (Игуман Стефан), που προφητεύει στο λόγο-τραγούδι του, ο χρησμός 
του όμως αφορά το κοντινό μέλλον άρα ο ίδιος ενεργεί ως υποστηρικτής ή 
προπαγανδιστής. Ο Στέφανος ξεκινά με συλλογισμούς για τη φύση και τη μοίρα 
του ανθρώπου που ζει στον κόσμο ο οποίος δεν είναι ούτε δίκαιος ούτε ήπιος, 
όμως δημιουργημένος από την καλή θέληση (του Θεού) πορεύεται προς τον 
απόλυτο προορισμό του (Над свом овом грдном мјешавином/ опет умна сила 
торжествује;/ не пушта се да је зло поб›једи). Ο καθένας οφείλει και έχει τα 
μέσα να προστατεύει αυτό που είναι αναγκαίο για τη ζωή του: ο άνδρας – τη 
γυναίκα και τα παιδιά, ο λαός – το έθνος και την εκκλησία. Με τα λόγια του ο 
Στέφανος θέτει την ιδέα της συλλογικής πορείας προς τον προορισμό και επομένως 
θεωρεί ότι εφαρμόζει την «νίκη της έξυπνης δύναμης» όχι ο ξεχωριστός άνθρωπος 
αλλά η συλλογικότητα. Ακριβώς τέτοια εξήγηση προβάλλει ο Ρώσος μεταφραστής 
του έργου, Μιχαήλ Ζενκέβιτς στην απόφαση που παίρνουν οι αρχηγοί να γίνει η 
εκκαθάριση των εξισλαμισθέντων Μαυροβούνιων που ακολουθεί το επεισόδιο 
της αυτοκτονίας της αδερφής του δολοφονημένου από τους «Τούρκους» Батриђ 
. Η απόφαση κατά τον Ζενκέβιτς είναι παρμένη απ’ όλο το λαό και όχι από τον ίδιο 
το μητροπολίτη Δανιήλ που θα σήμαινε ότι «ο λαός είναι υπάκουος εκτελεστής 
της θέλησης του δυνάστη. Στο ποίημα γίνεται το αντίθετο – δεν κατευθύνει το λαό 
ο δυνάστης, αλλά ο ίδιος ο λαός θέτει τον αρχηγό του μπροστά στην εκτελεσμένη 
χωρίς την επίγνωση (άρα και την άδεια) του πράξη»10. Η πορεία αυτή είναι όμως 
μαρτυρική, εφόσον (και δω ακούγεται αυτό που στο εξής αναγνωρίστηκε λόγω 
πολιτικής σκοπιμότητας ως προφητική φωνή του ίδιου του Νιέγος) οι 
συλλογικότητες για να εδραιωθούν και να αποκτήσουν τον αυτοτελή λόγο πρέπει 
να περάσουν μέσα από την κόλαση του εμφυλίου (Крст носити вама је суђено/ 
страшне борбе с својим и с туђином!) τον οποίο βίωσαν οι χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων όλο τον 20ο αιώνα. Μια ερμηνεία δίνεται από τον Srdja Pavlovic που 
θεωρεί ότι παρά τη χρήση του κειμένου στις ύστερες ιδεολογικές εξελίξεις, στο 
10 Зенкевич 1948, 17.
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κείμενό του ο Νιέγος αναζωογονεί ποιητικά το μύθο της Νέας Αρχής (myths about 
a New Beginning) που λειτουργεί ως αφορμή να δομείται μια ολοκαίνουργια 
ταυτότητα και συγκεκριμένα μια καινούργια συλλογική ταυτότητα που θεμελιώνει 
την ιδέα του μαυροβουνησιακού κράτους (... that was the essence of Njegos’s 
politics: to destroy the Old (tribal) Montenegro and create a modern state)11. 
Σ’αυτό το σημείο παρατηρούμε τη σχετική διαφορά με τις απόψεις του Α. Κάλβου. 
Για το Νιέγος το ενοποιητικό στοιχείο είναι η θρησκευτική πίστη ως ένα σύστημα 
αξιών που διαμορφώνει τη στάση που έχει ο άνθρωπος στον κόσμο. Παρά τη 
δήλωση του χριστιανισμού ως έμφυτης για τη συνείδηση των Μαυροβούνιων 
ιδιότητας, τα λόγια του τυφλού ηγούμενου και του μητροπολίτη αποκαλύπτουν 
ότι το θρήσκευμα είναι βασικός μηχανισμός απόκτησης της καινούργιας 
πολιτειακής συνείδησης. Ο Κάλβος μυθοποιεί την Ελλάδα με το σκοπό να α) 
υπενθυμίζει τις αξίες (όπως πολιτεία, δημοκρατία, αρετή, λόγος) που είχαν 
γεννηθεί μέσα στον ελληνικό πολιτισμό και πρέπει να ξαναποκτηθούν από τους 
Έλληνες, π.χ. στον «Φιλόπατρι» ο ποιητής ταυτίζει τους σημερινούς Ζακυνθίους 
με τους αρχαίους προγόνους τους, β) εισάγει ως συνδετικό κρίκο για την ίδρυση 
της νέας ταυτότητας την έννοια του μέτρου με τον οποίο εμφανίζεται στον κόσμο 
η Αρμονία. Παρ΄ όλες τις αρχαιοπρεπείς ενδείξεις το θρήσκευμα παίζει ένα 
σημαντικό ρόλο για τον Κάλβο (π.χ. «Εις τον προδότην»: «Τον Σταυρό και τους 
Έλληνας / Άφησ’ οπίσω...) που σημαίνει ότι ο ποιητής συνειδητοποιεί πως η νέα 
ταυτότητα απαιτεί περισσότερο την αποδοχή των νοητικών αξιών παρά την 
αναγνώριση συγγενικών ή φυλετικών σχέσεων. Στα κείμενα του Σεβτσένκο 
συναντάμε εξίσου δυνατό το θρησκευτικό ζήλο που συσχετίζεται με τη χριστιανική 
παράδοση όπως και στο Νιέγος, αλλά στηριζόμενος στις εμπειρίες του ως 
δουλοπάροικου δεν εμπιστεύεται τη μελλοντική κρατική οργάνωση της 
ουκρανικής κοινωνίας θεωρώντας ότι κάθε εξουσία αναπότρεπτα εισάγει στον 
κόσμο το Κακό. Εκφράζοντας τις ποιητικά μετασχηματισμένες ιδέες του χιλιασμού 
ο Σεβτσένκο κατά την άποψη μερικών μελετητών στη θέση της κρατικής 
ανεξαρτησίας θέτει την κοινωνική χειραφέτηση γι’αυτό στα επεισόδια όπου 
εκδηλώνεται ο προφητικός λόγος συχνά πρόκειται ή για το ντουνιά, ή για τα 
ορφανά που έχοντας μεγαλώσει θα κατοικήσουν τη γη ή για τη Μάνα και τον Υιό 
που θα ζήσουν στον μελλοντικό κόσμο. Η τελευταία εκδοχή με την πρώτη ματιά 
θυμίζει πάλι το ευαγγελικό σχήμα αλλά προσεκτική ανάγνωση φανερώνει πως 
από τα συμφραζόμενα του Σεβτσένκο λείπει πάντα η μορφή του Πατέρα και ο 
θεός πιο συχνά γίνεται αντιληπτός ως ιδέα δικαιοσύνης παρά ως φορέας της 
ύψιστης εξουσίας. Αυτό προκαλεί την εσωτερική πάλη που εκδηλώνεται με τη 
θεομαχητική στάση του ποιητή που αρνείται το θεό η οποία εναλλάσσεται με τη 
στάση του θεοφοβούμενου πιστού που αναγνωρίζει την ύπαρξη στον κόσμο της 
ανώτερης αλήθειας.

Στο παράδειγμα των υπό συζήτηση ποιητών έχουμε αποδείξει ότι οι 
περιστάσεις των εθνικών αγώνων έχουν επηρεάσει την χρήση στα έργα τους 
11 Pavlovic 2001.
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του μοντέλου του ποιητικού λόγου ως προφητικού. Αυτό εξηγείται από την 
επιθυμία των ποιητών να επηρεάζουν την κοσμοθεωρία των αναγνωστών και 
τον τρόπο με το οποίο πλάθουν τις ταυτότητες μέσα στο κοινωνικό σύνολο. 
Για να κατασκευάσουν το εν λόγω μοντέλο οι ποιητές χρησιμοποιούν το 
κύρος της λαϊκής παράδοσης ή νοητικές κατασκευές της αρχαιότητας. Στα 
έργα τους ο ποιητής-προφήτης μπορεί να παρουσιαστεί ως παρατηρητής-
σύμβουλος, επικριτής-στηλιτευτής ή προπαγανδιστής-συμμετέχων. Ιδιαίτερη 
σημασία έχουν και οι προσλήψεις των έργων της κλασσικής λογοτεχνίας από τις 
επόμενες γενιές εφόσον η πρώτη επαφή με τον ποιητικό λόγο απομακρυσμένο 
από τον αναγνώστη με ένα χρονικό διάστημα συνήθως γίνεται στην παιδεία 
όπου ζυμώνεται η κοινωνική συμπεριφορά του ατόμου, παράγονται με τρόπο 
ευνοϊκο ή κατασταλτικό οι ταυτότητες και ιδεολογίες. Σ› αυτή την περίπτωση 
μεγάλο ρόλο παίζει το πως το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να οργανώσει τον 
αναγνωστικό πλουραλισμό με σκοπό να αναπτύσσει ο σπουδαστής τις κριτικές 
του ικανότητες που στην περίπτωση του γραπτού λόγου συνίστανται στη 
«πολυφωνική» ανάγνωση του κειμένου την οποία μπορούν να προσφέρουν τα 
επιτεύγματα των γραμματολογικών συγκρετικών μελετών.
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Οι Παραδουνάβιες Ηγεμονίες στο ελληνικό 
μυθιστόρημα του 19ου αιώνα.

Γιώργος Κωστακιώτης*

Ενώ το ελληνικό Βασίλειο διανύει ήδη την τρίτη δεκαετία του και η Αθήνα 
καλείται να ενσαρκώσει το νέο κέντρο του έθνους, οι Έλληνες συγγραφείς όταν 
αποφασίζουν να ακολουθήσουν ή έστω να μιμηθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ψάχνοντας το αντίστοιχο ελληνικό Παρίσι ή Λονδίνο πριν στραφούν στην 
Αθήνα συνεχίζουν να αναζητούν το εθνικό κέντρο στις όχθες του Κερατίου. 

Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα ακόμη η νέα πρωτεύουσα δεν έχει 
καταλάβει τη θέση της Κωνσταντινούπολης. Μετά τα δυσμενή αποτελέσματα 
του Κριμαϊκού πολέμου1 η Μεγάλη Ιδέα χωρίς αμφιβολία θα κλονιστεί, ωστόσο η 
Πόλη θα συνεχίσει να παραμένει ακόμη το κέντρο του ελληνισμού. Το δόγμα του 
ελληνοθωμανισμού2 – αντίδοτο στις όπως αποδείχτηκε λανθασμένες επιλογές 
του Όθωνα για «την πραγμάτωση» του μεγαλοϊδεατισμού – θα συνεχίσει να 
κρατά την Ακρόπολη στην σκιά της Αγίας Σοφίας.

Έτσι στο μυθιστόρημα της εποχής και κυρίως στη σειρά των «αποκρύφων» 
και των «μυστηρίων» την κεντρική θέση κατέχει η Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο 
μια προσεχτική ανάγνωση μας επιτρέπει να διακρίνουμε και καίριες αναφορές 
στις Ηγεμονίες της Μολδοβλαχίας με κέντρο την πόλη του Βουκουρεστίου. 

Οι εικόνες αυτές, παρά τον περιορισμένο αριθμό τους, μας βοηθούν να 
συμπληρώσουμε το μωσαϊκό της δράσης του ελληνικού κόσμου στον χώρο των 
Βαλκανίων μέσα από την λογοτεχνία σε μια εποχή κατά την οποία η επέκταση 
του νεοελληνικού κράτους βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ παράλληλα διαμορφώνεται 
η ελληνική εθνική συνείδηση. Επίσης μας επιτρέπουν να δούμε πώς οι Έλληνες 
συγγραφείς τοποθετούνται απέναντι στον ρουμανικό κόσμο, ποια είναι τα όρια 
αυτονομίας που του προσδίδουν, κατά πόσο τον εντάσσουν στο ελληνικό εθνικό 
γίγνεσθαι και κατ’επέκταση ποια εθνική ταυτότητα του προσδίδουν.

Μ’αυτήν ακριβώς την προοπτική, μέσα από μικρές αλλά όχι αμελητέες 
αναφορές σε μυθιστορήματα τις εποχής, καλούμαστε να δούμε πώς το ελληνικό 

1

* Γιώργος Κωστακιώτης, Δρ. Νέων Ελληνικών, Εντεταλμένος διδάσκων, INALCO-Παρίσι. 
1 Σκοπετέα, 1988, 287.
2 Σκοπετέα, 1988, 311.
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κωνσταντινουπολίτικο κέντρο τοποθετείται απέναντι στις Παραδουνάβιες 
Ηγεμονίες.

Για την εργασία αυτή βασιζόμαστε σε δύο χαρακτηριστικά έργα του 
δευτέρου μισού του 19ου αιώνα. Το Χαλέτ Εφέντης του Κωνσταντίνου Ράμφου που 
εκδόθηκε από το 1867 μέχρι το 1869 και το Απόκρυφα της Κωνσταντινουπόλεως 
του Χριστόφορου Σαμαρτσίδη που κυκλοφόρησε το 1868. 

Ενδεχομένως ο ρεαλισμός στον Χαλέτ Εφέντη, ο οποίος δεν επιτρέπει 
στον συγγραφέα να εισχωρήσει βαθιά στον κόσμο των Αποκρύφων, μπορεί να 
αντιδιασταλεί από τον ρομαντισμό του Σαμαρτσίδη ή και του Ξένου3. Ωστόσο 
μια σειρά από κοινά στοιχεία μας επιτρέπει, τουλάχιστον για την παρούσα μελέτη, 
να συνεξετάσουμε το έργο του Ράμφου με αυτό του Σαμαρτσίδη υιοθετώντας τον 
όρο Πανοραμική Λογοτεχνία που ο Walter Benjamin χρησιμοποιεί κάνοντας μια 
ευρύτερη θεώρηση συναφών έργων του 19ου αιώνα4. Αν και η λογοτεχνική κριτική 
δεν συγκαταλέγει στην κατηγορία των Αποκρύφων και Μυστηρίων το εν λόγω 
έργο του Ράμφου5, το γεγονός ότι ο συγγραφέας παράλληλα με την Υψηλή Πύλη 
αναφέρεται συστηματικά στις μηχανορραφίες των Γενιτσάρων μεταφέροντας τον 
αναγνώστη σε λαϊκές συνοικίες της Κωνσταντινούπολης, σε σκοτεινά υπόγεια και 
σε νυχτερινές μυστικές συναθροίσεις, μας επιτρέπει κάλλιστα να θεωρήσουμε το 
κατά βάση αυτό ιστορικό έργο ως συναφές των Αποκρύφων. Άλλωστε ο ίδιος ο 
Ράμφος αν και στον πρόλογο της έκδοσής του μιλάει για ιστορία – αποφεύγοντας 
όμως να χαρακτηρίσει τη συγγραφή του ως τέτοια – παράλληλα κάνει λόγο για 
«εν τω σκότει πολιτικάς και διπλωματικάς ραδιουργίας» και για «απόρητο[ς] 
ιστορία», ενώ επαναλαμβάνει το επίθετο «μυστηριώδης». Ας σημειωθεί επίσης 
ότι ο όρος λαϊκό μυθιστόρημα, που επίσης χρησιμοποιήθηκε για τη λογοτεχνία 
της ίδιας περιόδου, δεν πρέπει να θεωρείται απαραίτητα συνώνυμος με τον όρο 
παραλογοτεχνία αναφερόμενος σε έργα δεύτερης κατηγορίας. Ο όρος άλλωστε 
romain populaire στα γαλλικά έχει ευρύτερη σημασία6.

Οι μηχανοραφίες του σουλτανικού σεραγιού στο έργο του Ράμφου 
ανεβάζουν στην σκηνή ιστορικά πρόσωπα της οθωμανικής αυλής και της 
ελληνικής ιστορίας ενώ οι δολοπλοκίες του υπόκοσμου στη σύνθεση του 
Σαμαρτσίδη μας μεταφέρουν σε πολυτελείς κατοικίες πλουσίων θυμάτων πριν 
μας κατεβάσουν στα σκοτεινά υπόγεια κακοποιών. Τα δύο μυθιστορήματα μας 
επιτρέπουν να κινηθούμε σ’ένα ευρύ κοινωνικό φάσμα προκειμένου να δούμε 
πως αντιλαμβάνονται οι συγγραφείς τον ελληνικό κόσμο και πώς συνθέτουν τις 
σχέσεις του με την Πόλη και στη συνέχεια με μεγάλα κέντρα των Βαλκανίων. 

3 Tonnet, 1996, 293-294.
4 Ο Walter Benjamin χρησιμοποιεί τον όρο Littérature Panoramique για να χαρακτηρίσει 

ηθογραφικά έργα ή ψυχογραφίες που μας επιτρέπουν να αποκωδικοποιήσουμε μια εποχή ή μια 
κοινωνία και να μελετήσουμε την εξέλιξή της με βάση τις συμπεριφορές των ατόμων-ηρώων 
σ΄ένα δεδομένο κοινωνικό χώρο και στα πλαίσια της ανάπτηξης του άστεως του 19ου αιώνα. 
Βλπ.: Benjamin, 1979.

5 Γκότση, 12-13.
6 Γκότση, 8.
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Οι Ηγεμονίες και ο αναγνώστης.
Στο έργο του Ράμφου οι Παραδουνάβιες Ηγεμονίες φαίνεται να είναι 

ένας μακρινός, φανταστικός χώρος των οποίων τα γεγονότα φτάνουν μόνο 
ως απόηχος μέχρι τα σουλτανικά παλάτια. Ο χώρος υπάρχει μόνο μέσα από τα 
πρόσωπα των Φαναριωτών ηγεμόνων αφού η δράση εξελίσσεται την περίοδο 
της επανάστασης όταν οι εξεγέρσεις στη Μολδοβλαχία έχουν πια ξεσπάσει. 
Ο αναγνώστης μεταφέρεται στις Ηγεμονίες νοερά, μέσα από τα συμβούλια 
στην Υψηλή Πύλη που διαδέχονται το ένα το άλλο προκειμένου να παρθούν 
τα απαραίτητα μέτρα για την καταστολή της εξέγερσης και την τιμωρία των 
προτεργατών-υπευθύνων.

Έτσι τα πρόσωπα των Ηγεμόνων επανέρχονται πολλές φορές στη συζήτηση 
και μαζί μ’αυτά και οι επαρχίες τους. Ο Μιχαήλ Σούτσος, βοεβόδας της Μολδαβίας 
γίνεται το επίκεντρο της οργής του Μαχμούτ του Β΄ αφού σήκωσε «τη σημαία 
της ανταρσίας και επανέστησε τους Μολδοβλάχους»7 οι οποίοι «ανεδείχθησαν 
προδόται της Βασιλείας»8. Στη συνέχεια καλείται περιφρονητικά «Κακομίχαλος», 
ονομάζεται «κατάρατος Μιχάλης» και «μωρός», χαρακτηρίζεται «απαίσιος (ούτος) 
Σατανάς», και τέλος «αχάριστος Μιχαήλ Βόδας μετά του Τσολάκ Υψηλάντου».

Ο συγγραφέας τονίζοντας το μένος και τη δυσαρέσκεια του Σουλτάνου, 
προσπαθεί να κερδίσει τη συμπάθεια του αναγνώστη για τη δράση των Πριγκίπων 
της Μολδοβλαχίας και να συμβάλει με αυτό τον τρόπο στην ανάπλαση της 
αρνητικής εικόνας που σχηματίστηκε για τον αμφισβητούμενο ρόλο του 
Πατριαρχείου, του Γρηγορίου του Ε΄ του ίδιου αλλά και των Φαναριωτών 
γενικότερα στα γεγονότα του 1821. Ο Ράμφος σαράντα χρόνια μετά από 
την έκρηξη της επανάστασης εγγράφοντας το έργο του στην προοπτική μιας 
ελληνοτουρκικής αυτοκρατορίας προβάλει τον πατριωτισμό των Ηγεμόνων στην 
προσπάθειά του να αποκαταστήσει την εικόνα τους ως ηγήτορες του ελληνισμού. 

Μέσα στο ίδιο πνεύμα ο συγγραφέας δεν παραλείπει να κάνει αναφορά 
και στην Βλαχία μέσω του Ιωάννη Καρατζά αυτή τη φορά, που εγκατέλειψε 
το θρόνο το 1818, «προ ολίγου απέδρα ο ευεργετηθείς παρά της Υμετέρας 
Μεγαλειότητος Καρατσάς, Βοεβόδας της Βλαχίας»9 και στη συνέχεια μέσω 
του Αλεξάνδρου Σούτσου και του μυστυριώδους ξαφνικού θανάτου του τον 
Ιανουάριο του 1821 στο Βουκουρέστι, «οι συνωμόται εδηλητηρίασαν τον 
Βοεβόδα της Βλαχίας Σούτσον»10. 

Ο Ράμφος προσπαθεί να μεταφέρει το κλίμα αναβρασμού και εξέγερσης 
και ως εκ τούτου αστάθειας, έστω και μακρινής, για τον Σουλτάνο. Η έκρυθμη 
κατάσταση απειλεί την ισχύ της Πύλης, βάζει σε κίνδυνο την αρτιμέλεια 
της Αυτοκρατορίας ωστόσο η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται σε απόσταση 
ασφαλείας. Ο αφηγητής δεν απομακρύνεται από την Πόλη, ο αναγνώστης 
πληροφορείται τα τεκταινόμενα μέσα από αφηγήσεις τρίτων.
7 Ράμφος, 1867-1869, 116-117, Γ τόμος.
8 Ράμφος, 1867-1869, 121, Γ τόμος.
9 Ράμφος, 1867-1869, 121, Γ τόμος.
10 Ράμφος, 1867-1869, 191, Γ τόμος.
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Ακριβώς στον αντίποδα του Ράμφου με τον Χαλέτ Εφέντη, στα Απόκρυφα 
της Κωνσταντινούπολης ο Σαμαρτσίδης αφήνει την εξουσία και τις πολιτικο-
ιστορικές εξελίξεις για να κάνει λόγο για την ζωή αυτή καθεαυτή και να μεταφέρει 
τον αναγνώστη επί τόπου αυτή τη φορά, στο Βουκουρέστι. Έτσι τα γεγονότα 
δεν παρουσιάζονται ως ο μακρινός απόηχος της ιστορίας μέσα από διηγήσεις 
τρίτων. Καλούμαστε να γίνουμε αυτόπτες μάρτυρες σε σκηνές που εξελίσσονται 
μπροστά μας. Και παρά το γεγονός ότι τα Απόκρυφα εκτυλίσσονται σε μια 
περίοδο δέκα χρόνων, ο αφηγητής χωρίς δυσκολία, μηδενίζει το χρόνο και τις 
αποστάσεις μεταφέροντας μαζί του και τον αναγνώστη.

Έτσι με τον Σαμαρτσίδη αν και βρισκόμαστε στην Κωνσταντινούπολη, στη 
δεύτερη κιόλας φράση της συγγραφής του γίνεται λόγος για το Βουκουρέστι, «Τον 
Ιούλιον του 1842 η κεντρική Αστυνομία Κωνσταντινουπόλεως ανεζήτει τα ίχνη 
κακούργων, συνεπεία πληροφοριών διαβιβασθεισών αυτή υπό της Αστυνομίας 
Βουκουρεστίου», ενώ στην δεύτερη παράγραφο είμαστε ήδη στην πρωτεύουσα 
της Βλαχίας « Τη πρωία της 1ης Ιουνίου του αυτού έτους, εις των πλουσιοτέρων και 
ευϋποληπτοτέρων κατοίκων της πόλεως Βουκουρεστίου […] ανευρέθη φονευμένος 
εντός του κοιτώνος του»11. Αν και δεν έχουμε καμία περιγραφή της πόλης, ωστόσο 
ο συγγραφέας καταφέρνει να δώσει την αίσθηση του μεγάλου αστικού κέντρου, 
της χαώδους μητρόπολης που μπορεί να κρύψει στους δαιδαλώδεις δρόμους της 
περιθωριακούς και εγκληματίες όπως άλλες ευρωπαϊκές μητροπόλεις. 

Ο Ράμφος, σε αντίθεση με τον Σαμαρτζίδη, μένει προσκολλημένος στο 
παλάτι αγνοεί εντελώς τη ζωή έξω από αυτό, την κοινωνία και τον κόσμο. Η μόνη 
αναφορά που έχουμε για τον λάο εκτός από την πολιτική και διοικητική οργάνωση 
είναι όταν αποκαλεί τους κατοίκους των Ηγεμονιών «αθλίους κατοίκους της 
Μολδοβλαχίας»12. Αν και αυτή η απαξιωτική φράση εκστομίζεται από τον μοχθηρό 
Βεζίρη, δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη αφού παράλληλα αντανακλά και 
τις τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στον λαό και στις αυλές των Ηγεμόνων καθώς 
και το τεράστιο κοινωνικό χάσμα που φαίνεται να υπάρχει ανάμεσα στους δυο 
κόσμους που οι ευγενείς προθέσεις κάποιων Πριγκίπων δεν στάθηκαν αρκετές να 
το γεφυρώσουν μπροστά στις αρπακτικές διαθέσεις άλλων. Η παρατήρηση αυτή 
του συγγραφέα πέρα από το περιφρονητικό βλέμμα του Τούρκου αφήνει να φανεί 
μια προβληματική σελίδα της ιστορίας των Φαναριωτών στη Μολδοβλαχία που 
ο Ράμφος δεν πρέπει να αγνοεί αν και αποφεύγει να θίξει. Δεν είναι τυχαίο ότι 
την ίδια εποχή στο Βουκουρέστι έχουμε την κυκλοφορία του έργου του Nicolae 
Filimon Ciocoii vechi și noi (1862-3) με θέμα ακριβώς την κριτική της φαναριώτικης 
πολιτικής και, κατά συνέπεια, νοοτροπίας.

Ας σημειωθεί ωστόσο πως ο συγγραφέας στον Χαλέτ Εφέντη φροντίζει 
να διαχωρίσει τους Φαναριώτες–Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και 
της διασποράς από τους Φαναριώτες που υπηρέτησαν τις Ηγεμονίες. Έτσι 
λοιπόν αναφερόμενος στις επαρχίες του Δούναβη, κάνει λόγο για «φίλους 
11 Σαμαρτσίδης, 1868, 7.
12 Ράμφος, 1867-1869, 124, Γ τόμος.
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των Φαναριωτών – και όχι για Φαναριώτες – [που] έπλεκον εν Μολδοβλαχία 
το δίκτυον κατά του Δοβλετίου ανταρσίας»13. Άλλωστε ήδη από τις πρώτες 
σελίδες τις συγγραφής, για τον Ράμφο, οι Φαναριώτες φαίνεται να ταυτίζονται 
μόνο με τους κατοίκους του Φαναρίου και εξισώνονται από τη μια πλευρά με 
τις πρεσβείες του Σταυροδρομίου που ραδιουργούν14 και από την άλλη με τους 
Αρμενοκαθολικούς που έχουν στα χέρια τους τη σουλτανική αυλή15. Αυτή η 
διαφορά οπτικής και αντιμετώπισης των Φαναριωτών ασφαλώς οφείλεται και 
στο γεγονός ότι ο Ράμφος είναι ελλαδίτης, ενώ ο Σαμαρτσίδης είναι έλληνας 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Έλλη Σκοπετέα υπογραμμίζει το απεχθές 
περιεχόμενο που έλαβε στην Ελλάδα η λέξη Φαναριώτης και θυμίζει ότι καμιά 
άλλη τάξη ετεροχθόνων δεν προκάλεσε τόσα συνδυασμένα πυρά εκ μέρους των 
αυτοχθόνων16. Ας μη μας διαφεύγει άλλωστε και το ότι τα έργα που μελετάμε 
εκδίδονται μόλις τρία ή τέσσερα χρόνια μετά την άφιξη του Γεωργίου του Α΄ και 
την ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα17. Είναι γεγονός ότι μετά το 1864 το 
νεαρό Βασίλειο αισθάνεται σίγουρο για την ορθότητα των πολιτικών επιλογών 
του πιστεύοντας όλο και περισσότερο ότι η Ευρώπη αναγνωρίζει τα δίκαια 
των Ελλήνων18. Αυτό το αίσθημα παράλληλα επιτρέπει να παρθεί ολοένα και 
μεγαλύτερη απόσταση από το Φανάρι και τους Φαναριώτες γενικότερα.

Αντίθετα το Βουκουρέστι των Αποκρύφων δεν είναι πια σημείο αναφοράς 
της όποιας (καλής ή κακής) φαναριώτικης πολιτικής δραστηριότητας ούτε 
μακρινή επαρχία του Σουλτάνου αλλά το κέντρο δράσης των κακοποιών 
ηρώων του Σαμαρτσίδη και η αρχή της μυθιστορίας του πριν ακόμη μεταφερθεί 
ο αναγνώστης στην Κωνσταντινούπολη όπως ανακοινώθηκε στον τίτλο και 
σχολιάστηκε αναλυτικά στον εκτενή πρόλογο. Η στυγνή δολοφονία πλούσιου 
εμπόρου κινητοποιεί την αστυνομία της πόλης και τη συνεργασία της με αυτήν 
της Κωνσταντινούπολης.

Η Μολδοβλαχία, ένα ελληνικό κέντρο
Ωστόσο παρόλο που ο συγγραφέας μας μεταφέρει στην πρωτεύουσα 

της Βλαχίας, παραμένει κλεισμένος στον ελληνικό κόσμο. Τα πρόσωπα που 
συναντάμε σ’αυτές τις πρώτες σελίδες και που θα είναι οι πρωταγωνιστές του 
έργου είναι Έλληνες και η γλώσσα που μιλάνε είναι τα ελληνικά. Ακόμη και όταν 
πρόκειται για τους αστυνομικούς και τον γιατρό της αστυνομίας, ο Σαμαρτσίδης 
δεν αναφέρεται σε μεταφράσεις ή σε διερμηνείς. Δε φαίνεται να ενοχλείται με τη 

13 Ράμφος, 1867-1869, 191, Γ τόμος.
14 Ράμφος, 1867-1869, 179, Α τόμος.
15 Ράμφος, 1867-1869, 180, Α τόμος.
16 Σκοπετέα, 1988, 91-92.
17 Ο Ράμφος μάλιστα, ενδεχομένως επηρεασμένος από την πρόσφατη ένωση, δείχνει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για την ιστορία της Επτανήσου την οποία δεν παραλείπει να θυμίσει στον 
αναγνώστη του ασκώντας παράλληλα αυστηρή κριτική στην φιλοοθωμανική πολιτική της 
Αγγλίας. Βλπ.: Ράμφος, 1867-1869, 167 και 177-178, Β τόμος. 

18 Σκοπετέα, 1988, 294-295.
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χρήση της ελληνικής ακόμη και όταν πρέπει να διαβαστούν διάφορα τεκμήρια 
της δολοφονίας ή ακόμα περισσότερο, να διαβιβαστούν από την Αστυνομία του 
Βουκουρεστίου σε αυτή της Κωνσταντινούπολης.

Τον ίδιο κλειστό ελληνικό κόσμο συναντάμε και στις Παρίστριες 
Ηγεμονίες του Ράμφου. Είναι ενδιαφέρον ότι σε όλο το έργο δεν αναφέρονται 
άλλα πρόσωπα εκτός από τους Έλληνες παρά τον κεντρικό ρόλο που προσπαθεί 
ο συγγραφέας να δώσει στην Μολδαβία και την Βλαχία για να εντάξει την 
επανάσταση στην μυθιστορία του. Αν και μιλάει για τους πρωτεργάτες των 
γεγονότων του 1821 η αφήγηση αγνοεί παντελώς το όνομα ενός Τούντορ 
Βλαδιμιρέσκου και δεν σημειώνει κανένα πρωταγωνιστή της ρουμανικής 
ιστορίας αυτής καθεαυτής ενώ το ενδιαφέρον του Ράμφου όχι μόνο για την 
ιστορία αλλά και τα παρασκήνιά της είναι γνωστό. Μπορούμε ενδεχομένως 
να υποθέσουμε ότι προσπαθεί αφενός να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 
αναγνωστικού του κοινού αφ’ετέρου να πιστέψουμε ότι ηθελημένα αποφεύγει 
σελίδες οι οποίες αποδυναμώνουν το επαναστατικό πνεύμα του 1821. Πόσο 
μάλιστα όταν αντικείμενο του μυθιστορήματός του είναι περισσότερο τα σαθρά 
θεμέλια της Υψηλής Πύλης παρά οι αντιπαλότητες των επαναστατημένων.

Και ο Σαμαρτσίδης παρά τη διαφορετική προπτική που προσπαθεί να 
δώσει στις Ηγεμονίες αποκόπτοντάς τες από την αυστηρή εξάρτηση τους από 
τη σουλτανική εξουσία φαίνεται να συνεχίζει να χρησιμοποιεί τα στερεότυπα, 
που θέλουν τους Έλληνες να είναι διαπρεπείς έμποροι και επιφανείς 
πολίτες. Διαβάζουμε λοιπόν ότι το θύμα ήταν «εις των πλουσιοτέρων και 
ευϋποληπτοτέρων κατοίκων της πόλεως του Βουκουρεστίου, Έλλην το γένος»19. 
Στο ίδιο πνεύμα το σκηνικό του κόσμου αυτού δεν μπορεί να είναι άλλο από 
πολυτελείς κατοικίες με πολυπληθές υπηρετικό προσωπικό: «εις την οικείαν 
έμενον, ως συνήθως, δύω υπηρέται, εις ηνίοχος, και εις κατώτερος υπάλληλος 
του εμπορικού καταστήματος του Κ. Βοηθίδου»20. 

Βλέπουμε λοιπόν ότι για τον Έλληνα συγγραφέα και κατά συνέπεια για τον 
Έλληνα αναγνώστη η πόλη του Βουκουρεστίου είναι στενά συνδεδεμένη με την 
εικόνα ενός εύπορου εμπορικού κέντρου όπου επιφανείς ομογενείς αποτελούν 
την υψηλή κοινωνική τάξη. Ωστόσο ο συγγραφέας δεν μπορεί να αγνοήσει 
παντελώς ότι πρόκειται για ένα κοσμοπολίτικο κέντρο. Έτσι μόλις ο μάρτυρας 
του εγκλήματος βγαίνει πανικόβλητος στους δρόμους για να προστρέξει στην 
αστυνομία βρίσκεται ανάμεσα σε «πλήθος πολιτών πάσης φυλής και ηλικίας»21. 
Όμως, αν και η κοινωνική σύνθεση της πόλης παρουσιάζεται χωρίς διάθεση 
παραποίησης της αλήθειας, το Βουκουρέστι δίνει την εντύπωση ενός ελληνικού 
κέντρου και ως τέτοιο παίρνει θέση δίπλα στην Κωνσταντινούπολη. Ο αναγνώστης 
βρίσκεται σε μια πόλη που μπορεί να σταθεί επάξια απέναντί της. Είναι βέβαιο ότι 
για τον Σαμαρτσίδη, η πρωτεύουσα της Βλαχίας είναι το μόνο μέρος που εκτός από 

19 Σαμαρτσίδης, 1868, 7, Α μέρος, Α τόμος.
20 Σαμαρτσίδης, 1868, 7, Α μέρος, Α τόμος.
21 Σαμαρτσίδης, 1868, 8, Α μέρος, Α τόμος.
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την Πόλη μπορεί να παίξει στην φαντασία του αναγνωστικού του κοινού τον ρόλο 
ενός πλουσίου, μεγάλου οικονομικού ευρωπαϊκού αστικού κέντρου ξεπερνώντας 
τις στερεότυπες εικόνες της Σμύρνης και της Θεσσαλονίκης. 

Πολιτική γεωγραφία.
Μάλιστα η όλη προοπτική του Σαμαρτσίδη φαίνεται να εντάσσει τον χώρο της 

Μολδοβλαχίας πέρα από τα όρια της Βαλκανικής με τη στενή σημασία της οθωμανικής 
πολιτικής διοίκησης. Αυτή τη φορά ο συγγραφέας μιλάει για «όρια του κράτους πέραν 
των οποίων βρίσκονται οι κακοποιοί»22, γίνεται λόγος για τις κυριώτρες πόλεις της 
Βλαχίας και της Μολδαβίας αντιμετωπίζοντας τις δύο Ηγεμονίες σαν σύνολο23, 
κάνοντας την ίδια στιγμή λόγο για χωριά Αυστρίας και Ουγγαρίας24. 

Βλέπουμε λοιπόν ότι από τη μια μεριά σημειώνεται η Αυστροουγγαρία 
σαν δυο χωριστοί κόσμοι, ενώ από την άλλη γίνεται αναφορά για σύνορα με 
τη χρήση του όρου κράτος για τις δύο Ηγεμονίες. Πρόκειται για μια ηθελημένα 
συγκροτημένη πολιτική στάση του συγγραφέα απέναντι στη Μολδοβλαχία 
που μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι συλλαμβάνει την πολιτική οντότητα 
της Ρουμανίας σαν ένα σύνολο ανεξάρτητο ακολουθώντας την προβληματική 
που έθεσαν ήδη από το 1816 ο Δανιήλ Φιλιππίδης στο έργο του Γεωγραφικόν 
της Ρουμουνίας και το 1818 ο Διονύσιος Φωτεινός στην Ιστορία της πάλαι 
Δακίας, σύμφωνα με την οποία και οι τρεις επαρχίες του σημερινού ρουμανικού 
κράτους αντιμετωπίζονται ενιαία. Μάλιστα ο Κιτρομηλίδης υπογραμμίζει ότι ο 
όρος Ρουμουνία μάλλον χρησιμοποιείται για πρώτη φορά για να περιγράψει τον 
χώρο ως μια ενότητα. Σημειώνει δε ότι και ο Φωτεινός όταν μιλάει για Δακία 
αναφέρεται στο σύνολο του ιστορικού και γεωγραφικού χώρου που απαρτίζεται 
από την Τρανσυλβανία, τη Βλαχία και τη Μολδαβία, υπαινισσόμενος τη 
σύλληψη ρουμανικής εθνότητας25. Κατ’αυτόν τον τρόπο ο γεωγραγικός χάρτης 
στο έργο του Σαμαρτσίδη επιτρέπει να δοθεί πολιτική υπόσταση και κρατική 
οντότητα στην υπό γένεση Ρουμανία. Σκιαγραφεί ένα νέο κόσμο, πραγματικό, 
συμβάλλοντας προοδευτικά στην επαναδιαπραγμάτευση της πολιτικής σκέψης 
στην Ανατολική και Βαλκανική Ευρώπη. Οι πολιτιστικές ταυτότητες δεν 
συμπίπτουν πια μόνο με τις κοινότητες αλλά και με ένα δεδομένο γεωγραφικό 
χώρο που ήδη κατοικούν και θα πρέπει να διεκδικήσουν. Τα σύνορα που θέτει 
ο συγγραφέας δεν ορίζουν μόνο τον ρουμανικό κόσμο (Βλαχία και Μολδαβία) 
αλλά παράλληλα τον ξεχωρίζουν από τους άλλους (Αυστροουγγαρία) κάνοντας 
σαφή τη διάσταση εσωτερικό-εξωτερικό26. 

Στο ίδιο πνεύμα πρέπει να δούμε το γεγονός ότι το Βουκουρέστι συνδέεται 
βέβαια με την Κωνσταντινούπολη που παραμένει το αδιαμφισβήτητο κέντρο 
αλλά παράλληλα και με πόλεις της κεντρικής Ευρώπης όπως η Βιένη, η Βούδα, η 
22 Σαμαρτσίδης, 1868, 14, Β μέρος, Α τόμος.
23 Σαμαρτσίδης, 1868, 11, Α μέρος, Α τόμος.
24 Σαμαρτσίδης, 1868, 15, Β μέρος, Α τόμος.
25 Κιτρομηλίδης, 2003, 63-64.
26 Πρβλ.: Benveniste, 1969, 150-151 και Bourdieu, 1980, 63-72.
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Πέστη, ενώ από την πλευρά της Μαύρης Θάλασσας με την Οδησσό27. Πρόκειται 
για το δίκτυο συνεργασίας των διαφόρων αστυνομιών στις χώρες των οποίων 
φαίνεται να δρουν οι κακοποιοί. Μέσα απ’αυτή τη γεωγραφική κατανομή, ο 
συγγραφέας αφενός μεν βάζει την Ρουμανία σε μια κεντροευρωπαϊκή ζώνη 
χωρίς ωστόσο να αγνοούνται οι δεσμοί με τον ρωσικό κόσμο και τις περοχές 
πέρα από το Δέλτα του Δούναβη, αφετέρου δε την απελευθερώνει από το άρμα 
του οθωμανισμού αναγνωρίζοντάς την ως αυτόνομο κράτος. 

Ο Ράμφος από την πλευρά του συνδέει τη Μολδοβλαχία με την υπόλοιπη 
βαλκανική χερσόνησο και τη βλέπει σαν ένα σύνολο που βρίσκεται στην ελληνική 
σφαίρα επιρροής. Έτσι οι επαναστατικές προκυρήξεις που κυκλοφορούν είναι 
γραμμένες στα ελληνικά και κατακλύζουν τις Ηγεμονίες που νοούνται ως 
συνέχεια της Βουλγαρίας και της Σερβίας28. Κατ’αυτόν τον τρόπο εγγράφει 
την κεντρική και ανατολική Ευρώπη μαζί με την νότια de facto ως μέρος του 
ελληνισμού κάτω από τα σφραγίδα του ελληνοθωμανισμού.

Οι Ηγεμονίες στο έργο του Ράμφου νοούνται μόνο ως μακρινές επαρχίες 
του οθωμανικού Κράτους κάπου στην κεντρική Ευρώπη και παρουσιάζονται 
σε αντιδιαστολή με την Πελοπόννησο στον νότο. Ο συγγραφέας παρόλη την 
ιδιαίτερη πολιτική σχέση των επαρχιών αυτών με την Υψηλή Πύλη και παρά 
την ξεχωριστή τους ιστορία, δεν φαίνεται να τις θεωρεί ως ξεχωριστά κέντρα 
πέρα από την προσφορά τους στην Επανάσταση. Δεν είναι τυχαίο ότι η μόνη 
αναφορά που γίνεται στο Βουκουρέστι ως συγκεκριμένος πολιτικός χώρος είναι 
με αφορμή τη δολοφονία του Αλεξάνδρου Σούτσου τον Ιανουάριο του 1821. 

Αντίθετα ο Σαμαρτσίδης μοιάζει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τις 
τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις της εποχής του δείχνοντας ζωηρό ενδιαφέρον 
για την πορεία των Ηγεμονιών προς τη σύσταση της ανεξάρτητης Ρουμανίας. 
Σημειώνουμε ότι ο συγγραφέας τοποθετεί την αρχή του έργου στο Βουκουρέστι 
του 1842, σε μια κοινωνία που ετοιμάζεται ιδεολογικά για την ένωση με την 
επανάσταση του 1848, ενώ το μυθιστόρημα κυκλοφορεί αυτόνομο το 1868, δυο 
μόλις χρόνια μετά την άφιξη του Καρόλου του Α΄.

Συμπεράσματα.
Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι και οι δυο συγγραφείς παρά τις 

διαφορετικές τους προσεγγίσεις εντάσσουν τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες στον 
ελληνικό κόσμο θεωρώντας τες πάντα μεγάλα κέντρα της διασποράς. Από 
την κήρυξη της επανάστασης στις αυλές των Πριγκίπων στο Χαλέτ Εφέντη 
του Ράμφου μέχρι το Βουκουρέστι ως κέντρο μεγαλεμπόρων Ελλήνων στα 
Απόκρυφα της Κωνσταντινούπολης του Σαμαρτσίδη, ο αναγνώστης περιφέρεται 
σ’ένα κόσμο όπου το ελληνικό στοιχείο πρωταγωνιστεί και η ελληνική γλώσσα 
κυριαρχεί.

27 Σαμαρτσίδης, 1868, 11, Α μέρος, Α τόμος.
28 Ράμφος, 1867-1869, 115, Γ τόμος.
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Η Μολδοβλαχία λειτουργεί για την Κωνσταντινούπολη του ελληνισμού 
ως η συνέχεια ενός συνειδητά οργανωμένου κέντρου. Το γεγονός άλλωστε ότι η 
Επανάσταση ξεκίνησε εκεί πριν πραγματοποιηθεί στη νότια Βαλκανική δεν επιτρέπει 
στους συγγραφείς της εποχής να την βλέπουν ως κομμάτι ξένο του ελληνισμού.

Ωστόσο δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι παράλληλα και οι δύο 
συγγραφείς εκφράζοντας την πραγματικότητα της πρόσφατης ιστορίας αλλά και 
της σύγχρονής τους επικαιρότητας, αφήνουν να φανεί στα έργα τους η πορεία 
των Ηγεμονιών προς την ανεξαρτησία και τη σύσταση της σημερινής Ρουμανίας. 
Η γεωγραφία καθώς και η χρήση όρων όπως σύνορα και κράτος λειτουργούν 
ως κλειδιά που μας επιτρέπουν να διαβάσουμε αυτή την εξέλιξη. Αν ο Ράμφος 
διστακτικά περιγράφει την ρήξη με την Υψηλή Πύλη μέσα από το στενό πρίσμα 
της ελληνικής επανάστασης στην Πελοπόννησο, ο Σαμαρτσίδης αποδεσμεύει 
εντελώς τη Μολδοβλαχία από τον Σουλτάνο, την αποκόβει από τα οθωμανικά 
Βαλκάνια για να την εντάξει στην κεντρική Ευρώπη ως αυτόνομο κράτος.
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Περί του Βουλγαροκτόνου και του καιρού  
του. Μύθος και ιστορία στα μυθιστορήματα  

της Π. Σ. Δέλτα Για την πατρίδα  
και Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου

Mariya Hristova1

Η παρούσα ανακοίνωση είναι μια προσπάθεια να διαβαστούν τα 
μυθιστορήματα για παιδιά της Πηνελόπης Δέλτα Για την πατρίδα (1909) και Τον 
καιρό του Βουλγαροκτόνου (1911) με γνώμονα τη μυθολογική προσέγγιση. Η 
μελέτη επικεντρώνεται όχι τόσο στον πολιτικό μύθο που εύκολα διακρίνεται και 
συσχετίζεται με τον καιρό της συγγραφής των βιβλίων, δηλ. του Μακεδονικού 
αγώνα (1904–1908), όσο στις στρατηγικές μυθοποίησης που χρησιμοποιούνται για 
την αφήγηση ιστορικών γεγονότων. Η εποχή στην οποία τα κείμενα μεταφέρουν τον 
μικρό (αλλά και τον μεγάλο) αναγνώστη είναι μία από τις λαμπρότερες περιόδους 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και για τη μυθιστορηματική ανάπλασή της η 
συγγραφέας μελετάει εξονυχιστικά ιστορικά κείμενα όπως η Βυζαντινή Εποποιία 
του Schlumberger (με τον οποίο τηρεί και μακρόχρονη αλληλογραφία), η Σύνοψη 
Ιστοριών του Σκυλίτση, η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους του Παπαρρηγόπουλου κ.α. 
Σκοπός της εργασίας αυτής όμως δεν είναι να εξετάσει τις σχέσεις της λογοτεχνίας 
με την ιστοριογραφία2, αλλά τη σχέση των ιστορικών μυθοπλασιών για παιδιά – και 
συγκεκριμένα των δύο έργων της Δέλτα – με τη μυθολογία. 

Η ανάγνωση των κειμένων μέσα από την οπτική του μύθου είναι βασισμένη 
στην άποψη του μεγάλου Ρουμάνου μελητητή της μυθολογίας Mircea Eliade για 
τις μορφές «επιβίωσης» της αρχαίας μυθικής σκέψης στον σύγχρονο πολιτισμό. 
Σύμφωνα με τον Eliade οι δύο βασικές λειτουργίες της αρχαίας μυθολογίας είναι 
η εξασφάλιση «διεξόδου» στο Μεγάλο Χρόνο και η εξασφάλιση προτύπων προς 
μίμηση. Στο έργο του Mythes, rêves et mystères ο Ρούμανος ιστορικός της θρησκείας 

1 Dr. Mariya Hristova, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Εθνολογίας και Βαλκανικών Σπουδών 
στο Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο «Νεόφυτος Ρίλας» (Βουλγαρία). Το παρόν κείμενο αποτελεί 
μέρος μεταδιδακτορικής έρευνας υπό εκπόνηση με αντικείμενο τα μυθολογικά μοτίβα στην 
ιστορική πεζογραφία για παιδιά και νέους.

2 Το βιβλίο της Μ. Σπανάκη Βυζάντιο και Μακεδονία στο έργο της Π. Σ. Δέλτα (2004) παρουσιάζει 
και αναλύει λεπτομερώς αυτές τις σχέσεις.
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ισχυρίζεται πως η αρχαία μυθική σκέψη συνεχίζει και λειτουργεί στον σύγχρονο 
κόσμο και πως η μυθική συμπεριφορά μπορεί να ανιχνευτεί αφενός μεν στη μίμηση 
αρχετύπων, αφετέρου δε στην επιθυμία για επιστροφή στο μυθικό παρελθόν, in 
illo tempore, όπου η Ιστορία και ο τρόμος της δεν υπάρχουν3. Αυτοί είναι και οι 
δύο πυρήνες με τη βοήθεια των οποίων θα προσπαθήσω να κάνω μια μυθολογική 
ανάγνωση των ιστορικών μυθιστορημάτων της Δέλτα με θέμα το Βυζάντιο και τις 
βυζαντινο-βουλγαρικές αντιμαχίες. Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται στην πρόθεση 
της ίδιας της συγγραφέως «να ξυπνήσει στα Ελληνόπαιδα [...] όμορφα και μεγάλα 
ιδανικά»4 μέσα από τα βιβλία της, καθώς και στην επιλογή της να αναπλάσει 
μυθιστορηματικά τον συγκεκριμένο ιστορικό καιρό. 

Εάν το πρότυπο προς μίμηση και η επανάληψη είναι χαρακτηριστικά 
της μυθικής συμπεριφοράς, όπως ισχυρίζεται ο Eliade, τότε τα ιστορικά 
μυθιστορήματα για παιδιά τα οποία εμπεριέχουν κατά κανόνα τέτοια πρότυπα 
και προβάλλουν ένα μυθοποιημένο ιστορικό παρελθόν προσφέρουν δυνατότητες 
ιχνηλασίας αυτής της συμπεριφοράς. Η Πηνελόπη Δέλτα καταπιάνεται με τη 
γραφή ακριβώς για λόγους εκπαιδευτικούς. Με τα έργα της θέλησε πρώτα απ’ 
όλα να δώσει στους αναγνώστες της ήρωες-πρότυπα για τη ζωή τους και να τους 
εμφυσήσει τις αρχές που η ίδια θεωρούσε σωστές και κύριες: την αγάπη για την 
πατρίδα, την πίστη στο βασιλιά, την υπακοή στους ανώτερους, την απόλυτη αξία 
της φιλίας, την εντιμότητα, την ηθική ακεραιότητα, την υποταγή στο καθήκον.5 
Ο εθνοκεντρικός προσανατολισμός της αναδεικνύεται στην ίδια την επιλογή 
του «καιρού του Βουλγαροκτόνου» – ο καιρός της ακμής της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας και της συντριβής των Βουλγάρων είναι ο τέλειος χρόνος για 
ανάπλαση και από άποψη της Μεγάλης Ιδέας και από άποψη του Μακεδονικού 
Αγώνα. Εδώ όμως θα δοθεί έμφαση στην επιστροφή στο δοξασμένο παρελθόν 
ως έκφραση της μυθοπλαστικής επιθυμίας του σύγχρονου ανθρώπου6 και στους 
ήρωες και τα περιστατικά των μυθιστορημάτων ως μυθολογικά πρότυπα. 

Από τους ήρωες «προς μίμηση» θα δούμε πρώτα το πρότυπο του 
ηγεμόνα στη μορφή του Βασιλείου Β΄ Βουλγαροκτόνου. Σύμφωνα με την Τόνια 
Κιουσοπούλου το πραγματικό πρότυπο του Βασιλείου είναι ο Δραγούμης7 ̇ 
σημαντικότερη για μας, όμως, είναι η πρόθεση της Δέλτα να δημιουργήσει 
το αρχέτυπο του ηγεμόνα, δηλ. μια εξιδανικευμένη υπερανθρώπινη μορφή, 
εμπνευσμένη από την ιστορική προσωπικότητα. Στα δύο μυθιστορήματα ο 
Βασίλειος είναι «μεγάλος πολιτικός» με «μεγάλη καρδιά» και «ευγενική ψυχή»̇ 
είναι «ατρόμητος» και κινείται ή επιτίθεται «σαν αστραπή» και «σαν κεραυνός». Ο 
χαρακτήρας και η συμπεριφορά του είναι άψογα (Ούτε θλίψη ούτε αποθάρρυνση 

3 Eliade s.a., 25. Βλ. επίσης Id. Le Mythe de l’Eternel Retour, Paris, 1949.
4 Δέλτα 1997, 205.
5 Σταυροπούλου 1998, 87. 
6 “mythopoeic desire,” that is, a desire to raise our own existence, somehow, to that level of meaningfulness, 

of sacred integrity, we might say, more readily found in times past. Freeman 1998, 45.
7 Κιουσοπούλου 2006, 301.
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δεν μπορούσε να καταβάλει το δυνατό του πνεύμα.8) και η στάση απέναντί του 
είναι πάντα θετική (Ο μεγάλος αυτός Αυτοκράτορας ήξερε να εμπνέει στους 
άντρες του αγάπη και αφοσίωση που πήγαιναν ως το θάνατο.9).

Για να λειτουργήσει αυτή η μορφή ως αρχέτυπο, όμως, χρειάζεται και τον 
τέλειο αντίποδα, έναν αντίπαλο, τα μειονεκτήματα του οποίου να αναδεικνύουν 
τα εξαιρετικά προσόντα του υποδειγματικού Ήρωα. Τέτοιος αντίποδας βρίσκουμε 
στη μορφή του Σαμουήλ10, ο οποίος αν και αποκαλείται στο πρώτο μυθιστόρημα 
«άξιος αντίπαλος», στην ουσία είναι κατώτερος του Βασιλείου από κάθε άποψη. 
Ενώ «ο μεγάλος Βασιλέας» είναι ισορροπημένος, σοφός και συγκρατημένος, ο 
«γερο-Σαμουήλ» μουγκρίζει, καταχλωμιάζει, απειλεί, κλαίει και μοιράζει λάφυρα 
σαν κλεφτής κανονικός. Η συναισθηματική ανισορροπία του φαίνεται στις 
πράξεις του, που συνοδεύονται είτε από «μεγάλη ταραχή» είτε από «λύσσα». 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τσάρος των Βουλγάρων κατηγοριοποιείται ως «θηρίο», 
ενώ η τύφλωση των δεκαπέντε χιλιάδων στρατιωτών του – μια ανατριχιαστιακή 
απανθρωπία ακόμα και για τον Μεσαίωνα – με κανένα τρόπο δε θολώνει το 
φωτοστέφανο με το οποίο η Δέλτα αναπλάθει τον αγαπημένο της ήρωα. 

Η μυθολογική προέκταση του κειμένου μπορεί να διαβαστεί και στο 
«κλασικό» μοτίβο της πάλης ανάμεσα στο Καλό και στο Κακό το οποίο 
υφαίνεται πάνω στον καναβά των ιστορικών γεγονότων μέσα από την 
αφήγηση και την ερμηνεία τους. (Είναι μια στρατηγική που συναντάται και σε 
βουλγάρικες μυθοπλαστικές ιστορικές αφηγήσεις για παιδιά και νέους η οποία 
τείνει να συγκεντρώνει το καλό, το αγαθό και το δίκαιο στο δικό μας ήρωα, 
δηλαδή λαό και να προβάλλει όλα όσα είναι κακά, απάνθρωπα και ανάξια στον 
Άλλο ήρωα / λαό.) Έτσι, στο Για την πατρίδα η κατωτερότητα των Βουλγάρων 
παρατηρείται ακόμα και στην όψη τους: είναι πανάσχημοι, τριχωτοί, με μικρά 
μάτια γεμάτα απληστία. Η δαιμονοποίηση του Άλλου συνεχίζεται και Στον καιρό 
όπου οι Βούλγαροι αποκαλούνται κυριολεκτικά «δαιμόνια» και η αγριότητα και 
η βαρβαρότητά τους τονίζονται επανειλημμένα. Επίσης είναι «θεοκατάρατοι», 
«δολοφόνοι» και «φονιάδες» που έλεος δεν ξέρουν. Ειρωνικά, είναι αυτοί που 
πολεμούν για την πατρίδα τους όμως ο μικρός αναγνώστης θα δυσκολευτεί να 
το καταλάβει, γιατί πουθενά – ούτε σε υποσημείωση – δεν γίνεται μνεία στην 
αιτία και την έναρξη του πολέμου και σ΄αυτό θα ξαναγυρίσουμε λίγο πιο κάτω. 
Η μυθιστορηματική ιδεολογία αφήνει να υπονοηθεί ότι η σύγκρουση μεταξύ 
Βυζαντινών και Βουλγάρων λαμβάνει χώρα για την κυριαρχία στην περιοχή 
της Μακεδονίας (τουλάχιστον στο Για την πατρίδα) και ότι όσοι Βούλγαροι 
σκοτώθηκαν και τυφλώθηκαν στον πόλεμο ήταν άξιοι της μοίρας τους, 
εφόσον ήταν «ο αγριότερος λαός της σκληρής εκείνης εποχής». Στον καιρό του 
Βουλγαροκτόνου, όμως, εμφανίζονται και (έστω και λίγοι) «γενναίοι» Βούλγαροι 

8 Δέλτα 2013, 143.
9 Ό. π., σ. 145.
10 Βλ. Μ. Σπανάκη ό.π., σ. 96.
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οι οποίοι πολεμούν για την πατρίδα τους και έχουν και κάποιες αξίες (ενώ στο 
πρώτο μυθιστόρημα είναι αμφίβολο αν έχουν καθόλου θρησκεία). 

Η ακριβής «αναπαραγωγή» των ιστορικών γεγονότων με την οποία η 
συγγραφέας είναι τόσο υπερήφανη («ακολουθώ πιστά ως την υπερβολή ίσως, 
τα ιστορικά γεγονότα»11) εξυπηρετεί την ιδεολογική πρόθεση των κειμένων. 
Για άγνωστους λόγους θα διαλέξει και θα μετατρέψει τον Ιβάτς – έναν από τους 
γενναιότερους στρατηγούς του Σαμουήλ σύμφωνα με τις ιστοριογραφικές πηγές 
– στον απόλυτο κακοποιό και θα τον καταστήσει υπεύθυνο για την επίθεση της 
Αδριανούπολης, καθώς και για τον θάνατο του Θεοφυλάκτου Βοτανειάτη και για 
πολλά άλλα κακουργήματα χωρίς το δικαιολογητικό «αυτά έχει ο πόλεμος» που θα 
πει ένας από τους Έλληνες ήρωες, όταν θα σκοτώσει κάποιον Βούλγαρο. Επίσης θα 
βρει επιχειρήματα να δικαιολογήσει την τύφλωση των στρατιωτών του Σαμουήλ12 
και θα παραλείψει το γεγονός ότι ο Βασίλειος Β` σύνεχισε να τυφλώνει τους 
Βουλγάρους αιχμαλώτους και μετά τη μάχη του Κλειδιού. Όπως εύστοχα παρατηρεί 
η Μαριάννα Σπανάκη: [ο]ι ιστοριογραφικές πληροφορίες στη μυθιστορηματική 
σύνθεση υφαίνονται με την ιδεολογία την οποία υιοθετεί το μυθιστόρημα13. 

Αξιοσημείωτη σ’ αυτά τα συμφραζόμενα είναι η μορφή του Δραξάν – ένας 
από τους ελάχιστους Βουλγάρους ήρωες που έχουν ανθρώπινα συναισθήματα 
και συνείδηση. Και εδώ οδηγούμαστε στον προσωπικό μύθο14 της Π. Σ. Δέλτα – 
τον μύθο για την Πατρίδα με «π» κεφαλαίο η οποία είναι σημαντικότερη από το 
άτομο και καθιστά όμορφη κάθε θυσία15. Φαίνεται πως η αυτοθυσία του Δραξάν 
εντυπωσίασε τόσο πολύ τη Δέλτα, ώστε να δημιουργήσει έστω και έναν θετικό 
ήρωα Βούλγαρο: Πρώτη φορά αισθανόταν την ασχημιά του πολέμου, όταν ο 
αντίπαλος είναι αγνός κι ευγενικός, και άλλο κακό δεν έκανε παρά να γεννηθεί 
σε ξένη κι εχθρική φυλή...16. Θα πλησιάσει το κείμενο Δέλτα για λίγο την ιδέα για 
τα ανθρώπινα πάθη που υπερβαίνουν κάθε εθνικότητα, αλλά το μίσος για τους 
Βουλγάρους θα κυριαρχήσει και πάλι: Και το μίσος, απεριόριστο, ανημέρευτο, 
αμείλικτο, ξύπνησε μέσα του για τη φυλή όλη που έβγαλε θηρία σαν τον Ιβάτζη, 
σαν τον Σαμουήλ, σαν τον Βλαδισλάβ, σαν όλα εκείνα τα διψασμένα κτήνη που 
εκείνο το βράδυ είχαν πνίξει στο αίμα την ανυπεράσπιστη Αδριανούπολη.17 

11 Δέλτα 1997, 43.
12 «Η απάνθρωπη αυτή πράξη του Βουλγαροκτόνου είχε πολιτικό σκοπό, να συντρίψει στην 

καρδιά των Βουλγάρων κάθε όρεξη για αντίσταση. Τωόντι κάθε τυφλός, που γύριζε στο χωριό 
του, έμενε για χρόνια ζωντανή απόδειξη της δύναμης του Βασιλέα των Ελλήνων. Ενώ αν είχε 
σκοτώσει τους 15 000, θα ξεχνιούνταν κι αυτοί όπως όλοι οι άλλοι που είχαν πέσει στη μάχη. Η 
πράξη αυτή έφερε γρηγορότερο και μεγαλύτερο αποτέλεσμα απ’ ό,τι το περίμενε ο ίδιος, καθώς 
θα δούμε παρακάτω», Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου, σ. 92.

13 Σπανάκη 2004, 82.
14 Βλ. J. Campbell, Creative Mythology, Arkana 1991, σ. 36 και passim.
15 Δέλτα 2013, 110 και passim.
16 Ό. π., σ. 213.
17 Ό. π., σ. 214.
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Και επειδή η ανίχνευση της διακειμενικής συγκρότησης ενός κειμένου 
είναι η αποκαλυπτικότερη προσέγγιση της ιδεολογίας του18, σ’ αυτό το σημείο 
θα ήθελα να παρακολουθήσουμε τον μετασχηματισμό τον οποίο έχουν υποστεί 
οι ιστορικές πληροφορίες περνώντας από το ένα κείμενο στο άλλο. Για λόγους 
συντομίας θα παραλείψουμε τις μορφές των Βασιλείου και Σαμουήλ και θα 
επικεντρωθούμε στις πληροφορίες για τον Δραξάν και τον Ιβάτζη στα ιστορικά 
κείμενα του Σκυλίτση και του Παπαρρηγόπουλου τα οποία η Δέλτα χρησιμοποιεί 
για την έρευνά της. 

Σύμφωνα με τη Σύνοψη ιστοριών ή το υπο-κείμενο19:
   

 Ὁ δὲ τοῦ φρουρίου κατάρχων Δραξάνος, ἀνὴρ πολεμιστής, ᾐτήσατο 
κατὰ τὴν Θεσσαλονίκην οἰκῆσαι. ἐπινεύσαντος δὲ τοῦ βασιλέως 
ἡρμόσατο γυναῖκα τὴν θυγατέρα τοῦ πρώτου τῶν πρεσβυτέρων τοῦ 
ναοῦ τοῦ ἀθλοφόρου Δημητρίου, καὶ παῖδας ἐξ αὐτῆς ἔσχε δύο. εἶτα 
ἀποδρὰς ἑάλω, καὶ ἐντεύξει τοῦ κηδεστοῦ ἠλευθερώθη. καὶ δεύτερον 
ἀποδρὰς ὁμοίως ἀφείθη. καὶ ἕτερα δὲ τέκνα δύο ποιήσας τὸ τρίτον 
ἀπέδρα, καὶ συλληφθεὶς ἀνεσκολοπίσθη.20

Η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους του Παπαρρηγόπουλου επαναλαμβάνει 
μεταγλωττισμένες τις πληροφορίες αυτές, αλλά αντί να τελειώσει με το «τον 
συνέλαβαν και τον ανασκολόπισαν», θα προχωρήσει σε ένα ερμηνευτικό σχόλιο: 
Αναφέρουμε το γεγονός αυτό για να αποδείξουμε πόσο αδιάλλακτα ήταν τα πάθη 
των Βουλγάρων.21 

Το κείμενο της Δέλτα, δηλαδή το υπερ-κείμενο, θα δώσει έμφαση στην 
αγάπη του Βουλγάρου για την πατρίδα του και θα πλάσει ένα «παλικάρι», 
«ήρωα» με «όμορφο ευγενικό πρόσωπο» και «ευγενική ψυχή». Μέσα από τα 
σχόλια των συνομιλητών που συζητούν για τους Νικουλιτσά και Δραξάν η Δέλτα 
θα καταλήξει στο ίδιο σχεδόν συμπέρασμα με τον Παπαρρηγόπουλο: Μαζί με το 
γάλα της μάνας τους, αυτοί έχουν βυζάξει και την ανίκητη αγάπη της ελευθερίας 
και των βουνών τους22. Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ το ιστορικό πρόσωπο 
θανατώθηκε με φρικτό τρόπο από τους Ρωμαίους, ο ομώνυμος ήρωας της Δέλτα 
πέθανε από φιλικό χέρι για να μη βασανιστεί. (Παρόλο που σε υποσημείωση 
στην αρχή του μυθηστορήματος θα αναφερθεί το γεγονός ότι ο Βασίλειος «τον 
εσούβλισε».) 

Η άλλη συγκριτική γραμμή που θα παρακολουθήσουμε αφορά στην 
λογοτεχνική μεταμόρφωση του Ιβάτζη. Οι πληροφορίες γι’ αυτόν είναι εξίσου 
λιγοστές ̇ από τον Σκυλίτση μαθαίνουμε ότι: 
18 Σπανάκη 2004, 80.
19 Με βάση τον ορισμό της «υπερκειμενικότητας», από τον G. Genette, Palimpsests. Literature in 

the 2nd Degree, University of Nebraska Press, 1997, σ. 5-6 και passim.
20 Ιωάννου Σκυλίτζη Σύνοψις Ιστοριών, Bas2+Const8.28.
21 Παπαρρηγόπουλος 2009-2010, 25.
22 Δέλτα 2013, 23-4. 
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[...] Βούλγαροι ἔχοντες στρατηγὸν τὸν Ἰβάτζην, φανερώτατον ἄνδρα 
καὶ δεδοκιμασμένον, ἀναιροῦσι πάντας. ὧν τῇ λύπῃ συγχυθεὶς ὁ βασιλεὺς 
ἐπανέστρεψεν εἰς Πελαγονίαν, καὶ τὸν Ἰβάτζην καταδραμὼν καὶ διώξας ἀπῆλθεν 
ἐν Θεσσαλονίκῃ.23

Οι χαρακτηρισμοί του Σκυλίτση θα περάσουν στην Ιστορία του 
Παπαρρηγόπουλου («ένας από τους πιο διακεκριμένους και πεπειραμένους 
στρατηγούς της Βουλγαρίας, ο Ιβάτζης») και θα χαρακτηριστεί ακόμα ο Ιβάτζης 
«ο ήρωας των πεδιάδων της Πελαγονίας»24.

Η Δέλτα, όμως, θα κάνει τον ήρωα αυτόν αντι-ήρωα ή, όπως τον 
αποκαλεί η Μάρω Δούκα στο επίμετρο της έκδοσης του 2013, «τον απόλυτα 
κακό Βούλγαρο»25. Πράγματι, ο Ιβάτζης, για τον οποίο από τις πηγές ξέρουμε 
μόνο ότι όπως οι Δραξάν, Κρακράς, Νικουλιτσάς και άλλοι πολλοί πολέμησε 
γενναία για την ελευθερία της πατρίδας του, στο Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου 
μετατρέπεται στον απόλυτο Βούλγαρο κακουργό, αντιπροσωπευτική φιγούρα 
της ολόκληρης βουλγαρικής φυλής: «ένας Βούλγαρος με καρδιά θηρίου», με 
«αλύπητο μάτι» και «σατανικό γέλιο». Τα πολεμικά του εγκλήματα, για τα 
οποία η ιστοριογραφία δεν θεωρεί υπεύθυνο το πραγματικό ιστορικό πρόσωπο, 
κινούν την πλοκή του μυθιστορήματος. Έτσι, στο τελευταίο κεφάλαιο με τον 
πολυσήμαντο τίτλο Νέμεση δεν συνελήφθη και τυφλώθηκε ένας διακεκριμένος 
και δοκιμασμένος στρατηγός, αλλά ένα θηρίο. Στα πλαίσια του ασπρόμαυρου 
ιδεολογικού διπόλου που διατρέχει το κείμενο ο Ήρωας πρέπει να είναι άπταιστος 
σε όλες του τις πράξεις και ο εχθρός πρέπει να είναι άξιος της τιμωρίας του, όσο 
σκληρή κι αν είναι αυτή. Εν συντομία, η Δέλτα δημιουργεί έναν ήρωα-τέρας 
που να του αξίζει το τραγικό τέλος του Ιβάτζη και αλλάζει το τέλος του Δραξάν 
στον οποίο έχει ενσωματώσει τον προσωπικό της μύθο για τον θάνατο για την 
πατρίδα ως υπέρτατη αυτοθυσία.

Και τώρα από τον προσωπικό μύθο θα προβούμε στον μύθο της αιώνιας 
επιστροφής και τον πολιτικό μύθο της Ελλάδας της πρώτης δεκαετίας του 20ου 
αιώνα. Στις αρχές του 20ου αιώνα η δόμηση όχι μόνο της συνέχειας, αλλά και της 
ενότητας του βυζαντινού με τον νεοελληνικό πολιτισμό έγινε το κύριο αίτημα της 
ελληνικής διανόησης26. Η Δέλτα, ως γνωστόν, συμμερίζεται το ενδιαφέρον των 
δημοτικιστών για το Βυζάντιο και ως πολιτικός συγγραφέας27 το χρησιμοποιεί 
για να περιγράψει «περισσότερο τη σύγχρονη ζωή παρά τη βυζαντινή»28. Με 
τις υποβολές της αλληγορίας αντικαθιστά τους καιρούς, αφηγείται αυτόν τον 
καιρό μέσα από εκείνον τον καιρό – ένα από τα χαρακτηριστικά, άλλωστε, των 
23 Ιωάννου Σκυλίτζη Σύνοψις Ιστοριών, Bas2+Const8.38.
24 Παπαρρηγόπουλος 2009-2010, 38.
25 Ό. π., σ. 490.
26 Кιουσοπούλου 2006, 305.
27 Σωτηρόπουλος 2006, 396-7.
28 Δέλτα 1997, 205. 
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ιστορικών μυθοπλασιών, εφόσον η επανεκτίµηση της συλλογικής ιστορικής 
εικόνας, ως προβολής στο παρελθόν ενός πολιτικού σχεδίου για το παρόν και το 
µέλλον, αποτελεί το βασικότερο κίνητρο των µυθιστορηµάτων που θεµατοποιούν 
την ιστορία29. Με τη μυθιστορηματική ύφανση της ιστοριογραφίας η Δέλτα 
στοχεύει όχι μόνο στη δόμηση του εθνικού εαυτού, αλλά και στην ένταξή του 
στον μεγάλο πολιτικό μύθο του καιρού της – τη Μεγάλη Ιδέα.

Παρόλη την λεπτομερειακή μελέτη των ιστορικών γεγονότων που κάνει, 
η συγγραφέας συνειδητά επιτρέπει μια ιστορική ανακρίβεια: οι ήρωές της είναι 
Έλληνες, καμιά φορά Βυζαντινοί (εξίσου ανακριβής αναφορά από ιστορική άποψη) 
και ποτέ Ρωμαίοι. Από το πρώτο κιόλας κεφάλαιο του Για την πατρίδα που φέρει τον 
τίτλο Έλληνες και Βούλγαροι – αντί για το ιστορικά ορθότερο Ρωμαίοι και Βούλγαροι 
– η μετωνυμική χρήση του «Έλληνες» υποβάλλει επανάληψη της Ιστορίας, δηλαδή 
μια ακόμα συντριβή των εχθρών όπως εκείνη του καιρού του Βουλγαροκτόνου. Και 
όταν γράφει για «τον Βασιλιά των Ελλήνων», η Δέλτα επιστρατεύει και τον εθνικό 
μύθο του πολιτικού καιρού της. «Ο Βασιλιάς των Ρωμαίων» θα ήταν ο ιστορικός 
Βασίλειος Β’ ̇ ̇«ο Βασιλιάς των Ελλήνων», όμως, είναι μια ιδέα η οποία υπερβαίνει 
τους καιρούς και τους ενώνει. Η μετωνυμία εξασφαλίζει τόσο την ανάγνωση της 
ιστορίας ως αλληγορίας, όσο την ιδέα της συνέχειας της ελληνικής ιστορίας. 

Η έναρξη και η αιτία της πολεμικής σύρραξης, όπως ήδη παρατηρήσαμε, δεν 
αναφέρεται πουθενά: η πορεία της πλοκής του Για την πατρίδα αρχίζει με τη μάχη 
της Θεσσαλονίκης (995) και καταλήγει στο κάπως παραμυθένιο «και η Βουλγαρία 
έγινε επαρχία Βυζαντινή» χωρίς να εξακριβώνεται η ιστορική διάρκεια της 
βυζαντινοκρατίας (167 χρόνια). Έτσι η αφήγηση όχι μόνο «απελευθερώνεται» από 
τις νίκες των Βουλγάρων τα πρώτα χρόνια της επικής διαμάχης, αλλά μεταπλάθει 
τη βυζαντινο-βουλγαρική σύγκρουση σε αιώνια πάλη μεταξύ προαιώνιων εχθρών, 
υποβάλλοντας την ιδέα ότι ο αντίπαλος είναι υποταγμένος και ταπεινωμένος για 
πάντα. Ο ιστορικός χρόνος έχει αποκτήσει μυθική διάσταση. 

Παρομοίως, τα εξιστορούμενα γεγονότα Στον καιρό του Βουλγαροκτόνου 
ξεκινούν με την κατάληψη της αγοράς της Αδριανούπολης το 1004 (ασήμαντο 
γεγονός από ιστορική άποψη με πολυσήμαντη όμως ημερομηνία – 15η 
Αυγούστου) και τελειώνουν με τη σύλληψη του Ιβάτζη η οποία συνέβη επίσης στις 
15 Αυγούστου του 1018. Έτσι, ο Δεκαπενταύγουστος – μια από τις λαμπρότερες 
γιορτές του ορθόδοξου χριστιανισμού – «πλαισιώνει» την αφήγηση, γίνεται 
αρχή και τέλος συνάμα. Έναν άλλο (διακειμενικό) κύκλο κλείνει ο καιρός της 
μυθοπλασίας, συνδέοντας αυτή τη φορά κείμενο και παρακείμενο: πρόκειται 
για το μότο από τη Φλογέρα του Βασιλιά στην αρχή και την προσκύνηση του 
Βασιλείου στην Ακρόπολη στο τέλος του μυθιστορήματος – την ίδια προσκύνηση 
την οποία χρησιμοποιεί ο Παλαμάς για να εκφράσει την ιδέα της αδιάσπαστης 
συνέχειας του Ελληνισμού. 

Εν κατακλείδι, παρόλο που σύμφωνα με τον Θεόδωρο Σωτηρόπουλο η 
πρόθεση της Πηνελόπης Δέλτα να γράφει «για να μορφώνει, να παιδεύει τη 
29 Κοσμάς 2004, 8.
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νέα γενιά με τις ιδέες που εκείνη πίστευε σωστές» αποδεικνύει τον πολιτικό 
χαρακτήρα της γραφής της, προσπάθησα να εξετάσω την πρόθεση αυτή ως 
λανθάνουσα μορφή μυθικής συμπεριφοράς η οποία δημιουργεί υπερανθρώπινα 
πρότυπα – εξιδανικευμένους χαρακτήρες με άψογα κίνητρα και δράσεις. Η 
μυθολογική προέκταση των κειμένων συνυπάρχει με τις υποσημειώσεις που 
αναφέρουν και επεξηγούν πληροφορίες για ιστορικά πρόσωπα, γεγονότα 
και μέρη και την ενσωμάτωση κειμενικών θραυσμάτων από πρωτογενείς και 
δευτερογενείς πηγές. Πάνω στην ιστορική πάλη μεταξύ του Βυζαντίου και 
της Βουλγαρίας στα τέλη του 10ου και τις αρχές του 11ου αιώνα ως παλίμψηστο 
υφαίνεται το μυθικό μοτίβο του Τέρατος που νικιέται από μεγάλο Ήρωα-ηγέτη. 
Στις ιστορικές μυθοπλασίες της Δέλτα οι Βούλγαροι, οι οποίοι είναι «δαιμόνια» 
και «θηρία», είναι συντετριμμένοι και παύουν να απειλούν τον «ελληνικό» 
κόσμο. Η ίδια η επιλογή της επιστροφής στον ένδοξο καιρό του Βασιλείου Β΄ 
λειτουργεί τόσο σε πολιτικό, όσο και σε μυθολογικό επίπεδο, εφόσον είναι καιρός 
ακμής, δύναμης, θριάμβου και μεγάλων προσωπικοτήτων. Με άλλα λόγια, είναι 
«Μέγαλος Χρόνος» στον οποίο τα δύο μυθιστορήματα εξασφαλίζουν «διέξοδο».
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Το αντιστασιακό τραγούδι της περιόδου 1940 – 1944. 
Ζητήματα ποιητικής και ιδεολογίας

Θανάσης Β. Κούγκουλος1

Στον ακριβό δάσκαλο και φίλο Γιάννη Μότσιο
Ι.
Ο όρος Αντίσταση προέρχεται από τις φυσικές επιστήμες ενώ από 

την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου καθιερώνεται στις ευρωπαϊκές 
γλώσσες με τη σημασία της αντίδρασης στη ναζιστική επιβολή.2 Στην Ελλάδα 
όμως, λόγω των συνεπειών της εμφύλιας διαμάχης, αποκτά ευρέως αυτό το 
ιδιαίτερο νόημα από τη Μεταπολίτευση και ύστερα, αν και απαντάται στην 
επώνυμη λογοτεχνική δημιουργία ήδη από την περίοδο των Δεκεμβριανών.3 
Σύμφωνα με την Harlow βασική προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί ένα σώμα 
κειμένων ως αντιστασιακή λογοτεχνία είναι να έχει γραφτεί κάτω από 
συνθήκες κατοχής ενός δεδομένου πληθυσμού από μία ξένη δύναμη και αυτή 
η κατάσταση να έχει επιδράσει καταλυτικά στη λογοτεχνική και πολιτισμική 
ανάπτυξη των ανθρώπων που βρίσκονται υπό κατοχή.4 Επιπλέον, ο Rotolo 
υποδεικνύει ως αναγκαίο κριτήριο να εκφράζει τον αγώνα, άοπλο ή ένοπλο, 
και το κοινό αίσθημα του λαού εναντίον του κατακτητή.5 Αναμφισβήτητα, το 
ελληνικό αντιστασιακό τραγούδι της περιόδου 1940 – 1944 πληροί τις παραπάνω 
απαιτήσεις. Τα αναφερόμενα χρονικά όρια είναι συμβατικά. Καλύπτουν το 
διάστημα από τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο έως την Απελευθέρωση, εντούτοις 
καινούργια τραγούδια εμφανίζονται και στα Δεκεμβριανά και στον Εμφύλιο.6 

1 Δρ. Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό 
και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Trakya Üniversitesi της Τουρκίας (Αδριανούπολη) και στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

(

 Μια πρώτη μορφή του κειμένου ανακοινώθηκε στο 1ο Φιλολογικό Συνέδριο: Ελεγείες – πολεμικά 
θούρια στην ελληνική ποίηση από τον 7ο αιώνα π.Χ. ώς τις μέρες μας που οργάνωσε ο καθηγητής 
Γιάννης Μότσιος στην Κρανιά Γρεβενών από 19 έως 21 Ιουλίου 2013.

2 Βαρών-Βασάρ 2009, 53-56. 
3 Καστρινάκη 2005, 250-253. 
4 Harlow 1987, 2. 
5 Rotolo 1987, 250. 
6 Boeschoten 1991, 31.
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Ωστόσο, έχει αμφισβητηθεί και εξακολουθεί να αμφισβητείται από μερικές 
πλευρές η λογοτεχνικότητα του αντιστασιακού τραγουδιού.7 Σε γενικές γραμμές 
αντιμετωπίζεται από τη νεοελληνική φιλολογία περισσότερο ως παραλογοτεχνικό 
φαινόμενο παρά ως αυθεντικό δημιούργημα άξιο προσοχής. Τα πολεμικά / ιστορικά 
συμφραζόμενα και ο ιδεολογικός / πολιτικός προσανατολισμός του επηρεάζει 
αναντίρρητα την αισθητική του. Εξάλλου το ομολογεί και η σύνταξη του περιοδικού 
Νέα Γενιά της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων (ΕΠΟΝ) στον πρόλογο 
μιας συλλογής τραγουδιών που κυκλοφορεί τον Αύγουστο του 1949: Μα μια και 
κάνουμε πόλεμο κι όχι τέχνη, κάθε τι που εξυπηρετεί τον πόλεμο είναι καλό κι’ είναι 
τέχνη κι’ ας μην εκπληρώνει όλους τους όρους που θα ζητούσε ένας αυστηρός κριτικός 
που καθισμένος σ’ ένα γραφείο μακρυά απ’ τον μαχητή και τις δυσκολίες του πολέμου, 
θα στραβομουτσουνιάζει γιατί … η ρίμα σ’ ένα ποίημα του χτυπάει στα νεύρα.8 

Με βάση τις θεωρητικές προϋποθέσεις που θέτει ο Βελουδής για την 
κατάταξη ενός γραπτού ή προφορικού κειμένου στη λογοτεχνία / γραμματεία της 
Εθνικής Αντίστασης,9 το αγωνιστικό ή αντάρτικο τραγούδι αναμφίβολα ανήκει 
οργανικά στο σώμα της ελληνικής αντιστασιακής λογοτεχνίας. Η φιλολογική 
έρευνα σχεδόν αδιαφορεί για τα λαϊκά επαναστατικά τραγούδια των επώνυμων 
και ανώνυμων θουριογράφων, παρότι o Κορδάτος αφιερώνει σ’ αυτά ένα μικρό 
κεφάλαιο της Ιστορίας του,10 ο Βελουδής11 και ο Μότσιος12 τα περιλαμβάνουν σε 
γενικές επισκοπήσεις της λογοτεχνίας της Αντίστασης, η Boeschoten εξετάζει 
την ιδεολογική λειτουργία τους από την οπτική της κοινωνικής ανθρωπολογίας 
και της προφορικής ιστορίας,13 η Mouchtouris έχει καταθέσει μια ενδιαφέρουσα 
ανάλυσή τους υπό το πρίσμα της κοινωνιολογίας του λαϊκού πολιτισμού14 και η 
Dalègre τα έχει μεταφράσει στη γαλλική γλώσσα παραθέτοντας εκτενή σχόλια, 
βιογραφικά σημειώματα των δημιουργών και υπομνηματισμό των ιστορικών 
και τοπογραφικών στοιχείων.15 Πρόθεση της παρούσας μελέτης είναι να ορίσει, 
σε εισαγωγικό επίπεδο, τους άξονες και τις κατευθύνεις της φιλολογικής 
διερεύνησης του αντιστασιακού τραγουδιού.

 
ΙΙ. Τραγούδια και Εκδόσεις. 
Ο ακριβής αριθμός των αντιστασιακών τραγουδιών συνιστά ένα από τα 

ζητούμενα της έρευνας, εφόσον πολλά παραδίδονται με διπλούς και τριπλούς 
τίτλους και σώζονται σε ποικίλες παραλλαγές. Η Dalègre – που έχει συγκροτήσει 
την πληρέστερη έως τώρα συλλογή – συγκεντρώνει από διάφορες πηγές 

7 Βρεττάκος 1975∙ Μακρίδης 2006, 89. 
8 Μικρή Βιβλιοθήκη της ΕΠΟΝ 1949, 5. 
9 Βελουδής 1992, 63-71. 
10 Κορδάτος 1983, 797-805. 
11 Βελουδής 1982, 31, 32, 34, 35· Βελουδής 1992, 69, 70, 74. 
12 Μότσιος 2011, 206· Μότσιος 2015. 
13 Boeschoten 1991.
14 Mouchtouris 1989. 
15 Dalègre 2008.
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441 τραγούδια, από τα οποία 405 σχετίζονται με τις οργανώσεις του Εθνικού 
Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ) και του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού 
Στρατού (ΕΛΑΣ).16 Στο προαναφερόμενο σώμα συμπεριλαμβάνονται ύμνοι, 
εμβατήρια, δημοτικά άσματα πανελλήνιας ή τοπικής εμβέλειας, μοιρολόγια, 
ελάχιστα ρεμπέτικα και λίγα τραγούδια για τα Δεκεμβριανά, τον Εμφύλιο και τη 
μετεμφυλιακή εξορία και φυλάκιση των αριστερών αγωνιστών. Υπολογίζουμε ότι 
τα καθαυτό θούρια είναι πάνω από 250. Τα αντίστοιχα του Εθνικού Δημοκρατικού 
Ελληνικού Συνδέσμου (ΕΔΕΣ) του Ναπολέοντα Ζέρβα ανέρχονται μόλις σε 21 
και των εθνικιστικών οργανώσεων (κυρίως της οργάνωσης Χ) σε 14. 

Στη δεκαετία του 1940 η πρώτη έκδοση εμβατηρίων και θουρίων 
πραγματοποιείται από την κυβερνητική Εθνική Οργάνωση Νεολαίας, του 
καθεστώτος της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου, το 1940.17 Η έκδοση υπηρετεί 
τις προπαγανδιστικές ανάγκες του εθνικιστικού, αντικομμουνιστικού και 
φιλοβασιλικού μεταξικού ιδεολογήματος.18 Εμπεριέχει 40 ύμνους, εμβατήρια, 
προσευχές, δημοτικά και εκκλησιαστικά τραγούδια με τις παρτιτούρες τους και 
το όνομα του εκάστοτε στιχουργού και μουσικοσυνθέτη. Γενικώς, τα τραγούδια 
της ΕΟΝ εγκωμιάζουν τον Μεταξά ως αρχηγό, ηγέτη και οδηγό του έθνους.19 

Η συλλογή και η τεκμηρίωση των αντιστασιακών τραγουδιών ξεκινά μέσα 
στην Κατοχή από τους ίδιους τους αγωνιστές της Αντίστασης και τους φορείς τους. 
Στις 31 Ιουλίου του 1943 το Επιτελικό Γραφείο ΙΙ του Γενικού Στρατηγείου του 
ΕΛΑΣ εκδίδει διαταγή (αριθ. 368) υπογεγραμμένη από τους Βασίλη Σαμαρινίωτη 
(Ανδρέα Τζήμα) και Σεραφείμ (Στρατίκη) με αποδέκτες τα στρατηγεία Ηπείρου, 
Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και τον Λόχο 
Στρατηγείου, σύμφωνα με την οποία παρακαλούνται: όπως … μεριμνήσετε δια την 
συγκέντρωσιν όλων των εθνικοαπελευθερωτικών τραγουδιών της περιφερείας σας και 
την αποστολήν των εις ημάς. Εάν σας είναι δυνατόν, να μας γνωρίσετε και τον τονισμόν 
αυτών ή το δημοτικόν και το σχολικόν τραγούδι βάσει του οποίου τραγουδούνται 
ταύτα.20 Ο συνθέτης Αλέκος Ξένος μαρτυρά ότι το 1944 στο Α΄ Πανελλήνιο 
Συνέδριο Ανταρτών Επονιτών στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας καταγράφει από 
τους συμμετέχοντες περίπου 180 τραγούδια από όλη την Ελλάδα και δίνει οδηγίες 
στους αντάρτες για να τα διαδώσουν21, ενώ ο μουσικολόγος Φοίβος Ανωγειανάκης 
διασώζει την πληροφορία πως πριν από τα Δεκεμβριανά ετοιμάζεται ένα λεύκωμα 
με στίχους και μελωδίες, το οποίο χάνεται προτού δει το φως της δημοσιότητας.22 

Μέχρι την Απελευθέρωση εκδίδονται – τυπωμένα ή δακτυλογραφημένα 
– ολιγοσέλιδα φυλλάδια από διάφορα περιφερειακά τμήματα της ΕΠΟΝ, όπου 
καταλέγονται από ένα έως κάποιες δεκάδες τραγούδια του αγώνα. Την επιμέλειά 
16 Dalègre 2008, 14, 383.
17 Ε.Ο.Ν. 1940. 
18 Για την ιστοριογραφία σχετικά με την ΕΟΝ βλ. Μπαλτά 2010.  
19 Dalègre 2011, 104-106.
20 Λάδης 1975, 78· Αδάμος 1977, 35. 
21 Μαχαίρας 1999, 181-182. 
22 Ανωγειανάκης 1975, 85. 
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τους έχουν τα τμήματα Μόρφωσης και Διαφωτισμού της ΕΠΟΝ,23 γεγονός που 
φανερώνει και την πρακτική χρησιμότητά τους. Στον πρόλογο ενός φυλλαδίου 
δηλώνεται απερίφραστα και με συγκεκριμένες οδηγίες ο ρόλος τους στη διάδοση 
των πολιτικών ιδεών της οργάνωσης και στη τόνωση του φρονήματος των μαχητών: 

Ένα άλλο που πρέπει να προσέξουμε είναι να τραγουδάμε τα τραγούδια μας 
όπως γράφτηκαν και όχι όπως θέλει ο καθένας μας. 

Καταλαβαίνοντας τι σημασία έχει αυτό, και βλέποντας την έλλειψη 
μιας μουσικής μπροσούρας, που θα καθοδηγούσε τους ΕΠΟΝίτες μας στο να 
τραγουδάνε τα τραγούδια τους, βγάζουμε αυτό το τεύχος που είναι το Α΄ από 
μια σειρά. Θα τη στείλουμε σ’ ανθρώπους που ασχολήθηκαν με τη μουσική. Τώρα, 
γι’ αυτούς μπαίνει το καθήκον να κατεβούνε, αρχίζοντας, απ’ το χωριό τους, σ’ 
όλες τις βάσεις και να διδάξουνε σωστά αυτά τα τραγούδια, χωρίζοντας τους 
Συναγωνιστές του κάθε χωριού σε δυο χορωδίες. Μια μιχτή (αγόρια κορίτσια) 
ΕΠΟΝίτικη και μια μιχτή Αετοπουλάστικη.

Ακόμα πιο πραχτικά, μπορούν οι δάσκαλοι που ξαίρουν [sic] Μουσική, ν’ 
αντιγράφουν τραγούδια της Μπροσούρας μας, απ’ αυτόν που θα τη στείλουμε, 
και να τα διδάσκουν στα παιδιά που κάνουν μάθημα στο σχολείο, αφιερώνοντας 
τη μια ώρα για [το] Μάθημα ωδικής.24

Για τους ίδιους λόγους φρονηματισμού αλλά και παιδαγωγικής αξιοποίησης 
περιλαμβάνονται αντιστασιακά τραγούδια, ανεξάρτητα ή ενσωματωμένα σε 
άλλα κείμενα, στα δύο αναγνωστικά του δημοτικού που τυπώνονται το 1944, 
με την εποπτεία των Ρόζα Ιμβριώτη25 και Μ. Παπαμαύρου26 στο πλαίσιο των 
Παιδαγωγικών Φροντιστηρίων Τύρνας και Καρπενησίου, για να καλύψουν 
τις ανάγκες του Σχεδίου Λαϊκής Παιδείας της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής 
Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ).27 

Από την περίοδο του Εμφυλίου (1946-1949) γνωρίζουμε τρεις μόνο συλλογές. 
Μία κυκλοφορεί στην Ελλάδα, προφανώς παράνομα, με πρόλογο του Βάρναλη και 82 
τραγούδια28 και οι άλλες δύο εκτός συνόρων. Ο Βάρναλης επισημαίνει, ήδη από τότε, 
την αναγκαιότητα συστηματικής φιλολογικής αποδελτίωσης του προφορικού υλικού 
και έμμεσα προκρίνει ποιοτικά / αισθητικά κριτήρια. Εκτός Ελλάδας δημοσιεύονται 
μια μπροσούρα με παρτιτούρες σε 500 αντίτυπα, η οποία διασώζει αρκετά ονόματα 

23 Ε.Π.Ο.Ν. Ηλείας 1944· Ε.Π.Ο.Ν. Προαστείων 1944· Ε.Π.Ο.Ν. Καισαριανής 1945· Ε.Π.Ο.Ν. 
Αθήνας 1945· Ε.Π.Ο.Ν. Βόλου 1945· Ε.Π.Ο.Ν. Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης χ.χ.· Ε.Π.Ο.Ν. 
Προαστείων χ.χ.· Ε.Π.Ο.Ν. Ηπείρου χ.χ. Βλ. και Δημητρόπουλος - Ολυμπίτου 2000, 180-αρ. 90, 
181-αρ. 92, 100, 182-αρ. 102, 106, 107.

24 Ε.Π.Ο.Ν. Ηπείρου χ.χ., 3. 
25 Ιμβριώτη 1944. 
26 Παπαμαύρος 1944. 
27 Σακελλαρίου 2003, 161-184.  
28 Δημητρίου 1946.
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στιχουργών και συνθετών,29 και μία συλλογή με 37 τραγούδια σε 3000 αντίτυπα.30 Στο 
εισαγωγικό κείμενο της τελευταίας διαπιστώνεται ότι μέσα στον Εμφύλιο με τέτοιου 
τύπου δημοσιεύματα επιλύονται προβλήματα παρόμοια με αυτά που αντιμετωπίζουν 
οι εκδόσεις της Κατοχής και υιοθετείται ανάλογη στόχευση:

Τα πιο πολλά [τραγούδια] είναι γνωστά και τραγουδιούνται. Μα πολλές 
φορές αρκετά τ’ αλλάζουμε και στο σκοπό, ... μα και στα λόγια. Αυτό το δεύτερο 
μπορεί να διορθωθεί φτάνει να κάνουμε τον κόπο να δούμε πώς το ξέρουμε εμείς 
και πώς είναι το σωστό. 

...............................................................................................................................
Παρακαλούμε τους συναγωνιστές όχι μόνο να μας στέλνουν διάφορα τραγούδια 

που κατά τη γνώμη τους μπορεί να μην τα ξέρουμε που τραγουδιόνταν μόνο σε μερικές 
περιοχές (Ρούμελη, Θεσσαλία, Θράκη κλπ), μα και να μας γράψουν αν έχουμε κανένα 
λάθος στα τραγούδια που δημοσιεύουμε, πράμμα [sic] που δεν αποκλείεται.31

Η μετεμφυλιακή εκδίωξη της ηττημένης αριστεράς – με όρους πολιτικής, 
ηθικής και φυσικής εξόντωσης–32 έχει αντίκτυπο στην ανθολόγηση και στην 
έρευνα. Το τραγούδι που γεννιέται στους κόλπους του ΕΑΜ αντικατοπτρίζει τον 
αντιηγεμονισμό των κυνηγημένων αντιστασιακών και γίνεται απαγορευμένο 
είδος· η εκτέλεσή του επισύρει ποινή φυλάκισης ενώ εγκυμονεί ακόμη και τον 
κίνδυνο του θανάτου.33 Στη μεταπολεμική περίοδο των ανελέητων διωγμών 
διαδίδεται παράνομα στους αριστερούς κύκλους μέσω της προφορικής 
συλλογικής μνήμης, όπως ακριβώς συμβαίνει με το ρεμπέτικο κατά την 
πρωτογενή του φάση μέχρι το 1922.34 Στις δεκαετίες του ’50 και του ’60 πιο 
οργανωμένη απόπειρα αποθησαύρισης του σκόρπιου υλικού παρατηρείται 
στις πρώην σοσιαλιστικές λαϊκές δημοκρατίες, όπου καταφεύγουν οι πολιτικοί 
πρόσφυγες. Εκεί οι συνθήκες είναι ευνοϊκές εφόσον τα λαϊκά επαναστατικά 
τραγούδια όχι μόνο δεν λογοκρίνονται αλλά αντιθέτως εισάγονται ακόμη και 
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ελληνόπουλων της υπερορίας.35 

Δύο κατηγορίες συλλογών καταρτίζονται στο εξωτερικό: α. ανθολογίες 
με αντιστασιακή ποίηση, στις οποίες περιέχονται και τραγούδια από γνωστούς 
δημιουργούς36 και β. συναγωγές καθαρά αντιστασιακών τραγουδιών,37 με 
σημαντικότερη τη συλλογή-μελέτη του Αδάμου.38 Πρόκειται για επετειακή 
29 ΔΛΕΤ 1948. Η πιθανή χρονολόγηση από Ματθαίου – Πολέμη 2003, 157-αρ. 67.  
30 Μικρή Βιβλιοθήκη της ΕΠΟΝ 1949. Βλ. και Κουλούρης 2000, 179-αρ. 507· Ματθαίου – Πολέμη 

2003, 183-αρ. 203.
31 Μικρή Βιβλιοθήκη της ΕΠΟΝ 1949, 7, 9.
32 Ελεφάντης 2003, 135-149.
33 Κοζιού 2015, 237-242. 
34 Δαμιανάκος 1987, 128. 
35 Τσέκου 2010, 396· Ματσάκοβα 2015, 154. 
36 Χατζιδάκη 1951. Βλ. και Ματθαίου – Πολέμη 2003, 243-αρ. 510. 
37 ΣΤ 1953· Βλ. και Ματθαίου – Πολέμη 2003, 300-301-αρ. 798. 
38 Βλ. Ματθαίου – Πολέμη 2003, 427-αρ. 1243. 
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έκδοση με αφορμή τον εορτασμό των είκοσι χρόνων από την Εθνική Αντίσταση, 
στην οποία καταχωρούνται 171 τραγούδια της δεκαετίας 1940 – 1950. Τόσο η 
ανθολόγηση όσο και τα προλεγόμενα του Αδάμου αποτελούν έως σήμερα μία από 
τις πλέον αξιόπιστες πηγές για τη λαϊκή αντιστασιακή ποίηση. Οι αναφερόμενες 
εκδόσεις τυπώνονται στο Βουκουρέστι και γενικότερα στη Ρουμανία. Από τη 
βιβλιογραφική καταγραφή των Άννας Ματθαίου και Πόπης Πολέμη προκύπτει 
ότι από τα συνολικά 1464 βιβλία και φυλλάδια, που εκδίδονται αυτοτελώς 
την περίοδο 1947 – 1968 στην υποχρεωτική εξορία των κομμουνιστών, μόλις 
πέντε αφορούν τραγούδια της Αντίστασης συμπεριλαμβανομένων και των 
φυλλαδίων της εποχής του Εμφυλίου. Ισχνή εκδοτική κίνηση παρουσιάζεται και 
στο εσωτερικό το ίδιο χρονικό διάστημα,39 καθώς – με εξαίρεση νομιμόφρονες 
συλλογές εμβατηρίων του ΕΔΕΣ–40 το υλικό αυτό διακινείται κατ’ ουσίαν στην 
παρανομία. Λίγο πριν την πτώση της δικτατορίας βγαίνει μια έκδοση από 
την Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας με 41 αντιστασιακά και επαναστατικά 
τραγούδια για την επέτειο των τριάντα χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΟΝ.41 

Από τη Μεταπολίτευση και έπειτα σημειώνεται έκρηξη ανάλογων εκδόσεων.42 
Τις επιμελούνται πρωτίστως αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και δευτερευόντως 
πολιτικοί μηχανισμοί και δημοσιογραφικές ομάδες της αριστεράς. Ελεύθεροι πλέον 
οι πρωταγωνιστές των γεγονότων είναι σε θέση να μεταφέρουν στο προσκήνιο τη 
δική τους εκδοχή για τα χρόνια της σύγκρουσης με τους Γερμανούς κατακτητές 
απέναντι στη σιωπή που επιβάλλει το μετεμφυλιακό καθεστώς. Στην αναζωπύρωση 
του ενδιαφέροντος για τα αντάρτικα βαρύνουσα είναι η συμβολή του παλιού μαχητή 
του ΕΛΑΣ Πάνου Τζαβέλλα.43 Πρώτος τα τραγουδάει στις μπουάτ της Πλάκας, σε 
συναυλίες και σε δημόσιες συγκεντρώσεις μεταδίδοντας τα ιδανικά και τις αξίες 
της Αντίστασης στη νεότερη γενιά. Από τη δεκαετία του 1990 και μέχρι σήμερα η 
προοπτική των συναφών ανθολογιών μεταβάλλεται. Το ενδιαφέρον του ερανισμού 
τραγουδιών στρέφεται είτε σε μία συγκεκριμένη θεματική44 είτε επικεντρώνεται 
στην αποκατάσταση της μουσικής και στη διακρίβωση των ονομάτων στιχουργών 
και μουσικοσυνθετών.45 Παράλληλα εμφανίζονται συλλογές και μεταφράσεις που 
συγκροτούνται με γνώμονα την επιστημονική μελέτη.46 Εντούτοις, παρά τα φιλότιμα 
και αξιόλογα εγχειρήματα των ανθολόγων, παραμένει ακόμη ως αίτημα μία έγκυρη 
φιλολογική / κριτική έκδοση των κειμένων των αντιστασιακών τραγουδιών που θα 
βασίζεται σε αρχειακή και βιβλιογραφική έρευνα και θα αντιπαραβάλλει μεθοδικά 
τις διάφορες παραλλαγές τους.

39 Π.χ. Μπούμη-Παπά – Καραθάνος 1964· Κορφιάτης 1964. 
40 Σούτζος 1959. 
41 Κ.Ν.Ε. 1973. 
42 Π.χ. Αλεξίου 1975· ΑΤ 1975· Λάδης 1975, 17-66· Μαχαιροπούλου 1975· ΤΑΕ 1975· ΤΜΣ 1977· 

Κυριαζή 1979· ΑΤΑΠ χ.χ.· Γαζής χ.χ..
43 Σαχινίδης 2009. 
44 Π.χ. Προβόπουλος - Παπαδόπουλος 1998.
45 Π.χ. Κρέμος 2001· Δημητριάδου 2002.
46 Boeschoten 1991, 315-411· Mouchtouris 1989, 191-238· Dalègre 2008.



603

 
ΙΙΙ. Γένεση και λειτουργία. Τα τραγούδια δεν υπαγορεύονται ως μέσο 

προπαγάνδας από την ηγεσία της Αντίστασης προς τον αγωνιζόμενο λαό, αν και 
στην περίπτωση των ύμνων των οργανώσεων επισημαίνεται μια μορφή «επίσημης» 
προώθησης.47 Πληθώρα ιστοριογραφικών πηγών και μαρτυριών υποδεικνύει 
πως ακολουθείται η αντίστροφη πορεία. Ο Γιώργος Κοτζιούλας θυμάται από τη 
συνάντησή του με τους Μαυροσκούφηδες του Άρη Βελουχιώτη: το μόνο που 
μου ζητούσαν ήταν να τους κάμω ένα τραγούδι, μα δικό τους, μαυροσκούφικο, για 
να τόχουν να το λένε. Η ζήτηση τραγουδιών εκείνον τον καιρό στα βουνά ήταν 
άλλο πράμα.48 Η ανάγκη της εξιστόρησης των ναζιστικών φρικαλεοτήτων και 
της ηθικής ενίσχυσης των πολεμιστών της λευτεριάς διαμορφώνει το κατάλληλο 
κλίμα ώστε να ενεργοποιηθεί η λαϊκή έμπνευση, κατά τρόπο παρόμοιο με την 
περίπτωση των νέο-δημοτικών τραγουδιών για τον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 
1940-1941 που έχουν ως πρότυπο τα ιστορικά και τα κλέφτικα τραγούδια.49 Μόνο 
που τώρα ο ατομικός ήρωας μετασχηματίζεται σε συλλογικό και ταυτίζεται με τον 
προστάτη της πατρίδας / κοινότητας για να εξυμνηθεί το συλλογικό υποκείμενο 
του δοκιμαζόμενου λαού που επαναστατεί ενάντια στη βάναυση αλλοεθνή 
εξουσία της Κατοχής και στους ομοεθνείς προδότες - συνεργούς της.50 

Για παράδειγμα το τραγούδι που συντίθεται μετά το κάψιμο των χωριών της 
Κυνουρίας τον Ιανουάριο του 1944 από τους Γερμανούς και τους ταγματασφαλίτες είναι 
γραμμένο σε παραδοσιακούς ρυθμούς, με παροξύτονο ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο 
χωρισμένο στην όγδοη συλλαβή, και χρησιμοποιεί στερεότυπα εκφραστικά σχήματα. 
Παρά την ολοσχερή καταστροφή, ο λαϊκός δημιουργός παραινεί τα κορίτσια των 
πυρπολημένων χωριών να μην πενθούν αλλά να συνδράμουν τους αντάρτες για να 
εκδικηθούν τους φασίστες και τους προδότες του Μοριά: 

Της Καστανίτσας οι ξανθές, τ’ Αη Βασιλιού οι ρούσες
κι οι μαυρομάτες του Κοσμά οι γαϊτανοφρυδούσες,
τα σπίτια σας κι αν κάψανε, κι αν πήραν τα προικιά σας,
η ανταρτοσύνη ναν’ καλά και πάλι θάν’ δικά σας.
Τα ρούχα σας μη βάψετε και μη φορέστε μαύρα
κι αν τα χωριά σας έγιναν καινούργια Άγια Λαύρα,
για πάρτε δίπλα τα βουνά να βρήτε τους αντάρτες,
να τους μοιράσετε ψωμί, ξανθιές και μαυρομάτες.
Τα βόλια να μοιράσετε, να κάψουν τους φασίστες
και τους προδότες του Μωριά και τους αλλαξοπίστες.51 

47 Αλεξίου-Μαυροειδή-Παπαδάκη 1975· Dalègre 2011, 111-112.
48 Κοτζιούλας 1983, 16-17. 
49 Βαρβούνης 1994, 10-11·Δημητρακόπουλος 1998, 304-306.
50 Κοταρίδης 1995, 214-215, 219-226· Mouchtouris 1989, 64-66· Καψωμένος 1999, 47, 334-336, 

340-345, 346· Μουχτούρη 2015, 113. 
51 Της Καστανίτσας οι ξανθές. Στίχοι: Γιώργης Κουβούσης ή Μπαλής. Κυριαζή 1979, 82· Μαχαίρας 

1999, 177, 184, 192, 247.
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Τα αντάρτικα τμήματα και οι απελευθερωμένοι ορεινοί πληθυσμοί αρχικά 
προστρέχουν σε ευκολομνημόνευτα παλιά θούρια, σε στρατιωτικά εμβατήρια, 
σε άσματα θρησκευτικών οργανώσεων, στα λεγόμενα ελαφρά τραγούδια του 
θεάτρου, στα ριζίτικα και προπάντων στα κλέφτικα τραγούδια της επανάστασης 
του 1821, διασκευάζοντας τους στίχους τους για να ταιριάζουν στην περίσταση.52 Η 
διακειμενική αντήχηση του κλέφτικου μιλά κατευθείαν στην καρδιά των μαχητών. Το 
συγκεκριμένο είδος αναφέρεται στους Οθωμανούς δυνάστες και στους συνεργάτες 
τους, τους γηγενείς προύχοντες, κατάσταση που εύκολα παραλληλίζεται με τη 
γερμανική Κατοχή. Από την ίδια φλέβα ξεπηδούν τα δημοτικά / δημοτικογενή 
τραγούδια της Αντίστασης και βαδίζουν πάνω στα ίδια καλλιτεχνικά μονοπάτια.53 
Οι Τούρκοι μεταλλάσσονται σε ναζιστές, οι κοτζαμπάσηδες σε δωσίλογους και οι 
ανδρειωμένοι κλέφτες σε αγέρωχους αντάρτες κι ανταρτοπούλες: 

Όμορφη ανταρτοπούλα – απάνω στα βουνά
πολεμάει για να φέρει την ελευθεριά.
Με το αυτόματο στο χέρι – στο χέρι το δεξί,
πολεμάει για να διώξει – τον κατακτητή.54 

Ο ίδιος αξιακός κώδικας προβάλλεται και στο τραγούδι που γράφεται 
έπειτα από τη μάχη του Μικρού Χωριού Ευρυτανίας στις 18 Δεκεμβρίου 1942. 
Ο ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον Άρη Βελουχιώτη πλήττει σοβαρά τα ιταλικά 
στρατεύματα, τα οποία προβαίνουν σε αντίποινα τουφεκίζοντας αθώους πολίτες. 
Σε μία χρονογραφική αποτύπωση των φασιστικών θηριωδιών, τα φυσικά 
στοιχεία προσωποποιούνται και συμμετέχουν στο δράμα ενώ ο ατρόμητος 
καπετάνιος Άρης έχει υπερφυσικές δυνάμεις και υψώνεται σε κεντρικό εκδικητή 
των άμοιρων θυμάτων: 

Βαριά στενάζουν τα βουνά κι ο ήλιος σκοτεινιάζει
το δόλιο το Μικρό Χωριό και πάλι ανταριάζει.
Λαμποκοπούν χρυσά σπαθιά, πέφτουν ντουφέκια ανάρια, 
ο Άρης κάνει πόλεμο μ’ αντάρτες παλληκάρια.
....................................................................................
που γρήγορος σαν τον αητό, σαν το γοργό τ’ αγέρι,
προδότες έσφαξε πολλούς με δίκοπο μαχαίρι. 55    

Αφού προηγούνται οι ποιητές από τα σπλάχνα του λαού, κατόπιν 
παρεμβαίνει η διανόηση56 τροφοδοτώντας το κίνημα με τους απαραίτητους 
ύμνους και τα εγκαρδιωτικά εμβατήρια, που επηρεάζονται από τη λόγια ποίηση. 
52 Αδάμος 1977, 43· Boeschoten 1991, 32-33· Mouchtouris 1989, 37-38· Μαχαίρας 1999, 176-177· 

Μουχτούρη 2015, 93, 97·Αθανασάκης 2015.
53 Δημητρακόπουλος 1998, 306-316· Κατσαλίδας 2003, 221-240· Κατσουλάκος 2011, 1081-1086· 

Ράπτης 2014, 215-221. 
54 Όμορφη ανταρτοπούλα. Κυριαζή 1979, 53.
55 Του καπετάν Άρη ή Το τραγούδι του Άρη. Στίχοι: Ναυσικά Φλέγκα–Παπαδάκη. Κυριαζή 1979, 

14-15· Δημητριάδου 2002, 36-38.
56 Για βιογραφικά σημειώματα στιχουργών και συνθετών βλ. και Δημητριάδου 2002, 203-224. 
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Ελάχιστες φορές εκπονούνται κατά παραγγελία της αντιστασιακής διοίκησης. 
Συνήθως οι ποιητές που στηρίζουν τη δράση του ΕΑΜ αυτοβούλως προσφέρουν 
την τέχνη τους στην υπηρεσία του αγώνα. Το έργο τους κοινολογείται είτε από 
στόμα σε στόμα είτε διαμέσου του παράνομου τύπου και της οργανωτικής 
δομής του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και ιδίως της ΕΠΟΝ. Όμως το όνομά τους, όπως 
και των περιστασιακών λαϊκών ποιητών,57 παραμένει άγνωστο στο πλήθος των 
ανταρτών που έχουν την εντύπωση πως πρόκειται για ανώνυμες δημιουργίες 
και τις οικειοποιούνται ως τέτοιες. 

Από τα 441 τραγούδια που σταχυολογεί η Dalègre, ο στιχουργός 
είναι γνωστός σε 94 (ποσοστό 21,31%) ενώ για άλλα 35 (ποσοστό 7,93%) 
τεκμηριώνεται ότι αποτελούν ομαδικές συνθέσεις των ίδιων των μαχητών. Το 
ποσοστό των επώνυμων στιχουργών αυξάνεται σε 50% στην κατηγορία των 
προπαγανδιστικών ύμνων αλλά μειώνεται εμφανώς σε κύκλους τραγουδιών 
με μικρότερη ιδεολογική σημασία για την καθοδήγηση της Αντίστασης, όπως 
στις θεματικές ενότητες για τα θύματα της Κατοχής, τα μαρτυρικά χωριά 
και τον ρόλο της γυναίκας.58 Προφανώς, τα αριθμητικά δεδομένα μπορεί να 
μεταβληθούν προς τα πάνω με τη σταδιακή πρόοδο της έρευνας. Ως εκ τούτου, 
τόσο τα δημοτικογενή τραγούδια όσο και τα πιο επεξεργασμένα θούρια της 
Αντίστασης διαδίδονται και εξαπλώνονται με τους όρους της προφορικής 
λαϊκής λογοτεχνίας, αν και σημαντικότατο μέρος τους (περίπου 30%) είναι στην 
ουσία επώνυμη ποίηση. Κατά τη γνώμη μας σ’ αυτήν ακριβώς την αντίφαση 
έγκειται η ιδιαιτερότητά τους και η ειδοποιός διαφορά τους από το δημοτικό ή 
το νέο-δημοτικό τραγούδι. 

Συμπερασματικά ως αντιστασιακό τραγούδι πρέπει, σε γενικές γραμμές, 
να ορίσουμε τη στιχοποιία κυρίως επώνυμων πεπειραμένων και συγκυριακών 
λογοτεχνών, η οποία λόγω των ειδικών συνθηκών της Κατοχής διαχέεται με 
τη μορφή της προφορικής λογοτεχνίας, αγκαλιάζεται από τη συντριπτική 
πλειοψηφία των αντιστασιακών και γίνεται κτήμα τους, εφόσον αποδίδει 
απολύτως την ψυχοσύνθεση και τα πολιτικά πιστεύω τους. Πέρα από τις μελωδίες, 
η συγκεκαλυμμένη επώνυμη στιχουργία δανείζεται στερεότυπες φόρμες, εικόνες 
και δομές του δημοτικού τραγουδιού συνδέοντας αρμονικά την Αντίσταση 
με την ισχυρή στον λαό παράδοση των πρωτύτερων εθνικοαπελευθερωτικών 
εξεγέρσεων.59 Η φύση αποκτά ανθρώπινες ιδιότητες – ιδιαίτερα τα βουνά και τα 
πουλιά –60 και μετέχει δυναμικά στον παλλαϊκό ξεσηκωμό: 

Βροντάει ο Όλυμπος, αστράφτει η Γκιώνα,
μουγκρίζουν τ’ Άγραφα σειέται η Στεριά.
Στ’ άρματα, στ’ άρματα, εμπρός στον αγώνα
για τη χιλιάκριβη τη λευτεριά.61 

57 Boeschoten 1991, 51-53.
58 Dalègre 2008, 383-384, 386-387.
59 Boeschoten 1991, 72-89· Κοζιού 2015, 177-185, 198-206, 213-226, 245-250.
60 Mouchtouris 1989, 87-96.
61 Στ’ άρματα, στ’ άρματα. Στίχοι: Νίκος Καρβούνης. Κυριαζή 1979, 10· Δημητριάδου 2002, 12-13.
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IV. Ζητήματα Ποιητικής. Έχουν προταθεί διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις 
των αντάρτικων τραγουδιών. Ως προς τη μουσική επένδυσή τους διακρίνονται 
σε α. εμβατήρια με πρωτότυπη μουσική, β. εμβατήρια μεταφρασμένα ή 
διασκευασμένα με ξένη μουσική, γ. τραγούδια με καινούργιο δημοτικό σκοπό 
και δ. δημοτικοφανή, πάνω σε δάνειο δημοτικό ρυθμό.62 Η μουσική γράφεται από 
συνθέτες του αντιστασιακού κινήματος και από απλούς μαχητές ή αντιγράφει 
ρώσικα / σοβιετικά πρότυπα και τραγούδια παλαιότερα και δημοτικά (τα 
τελευταία είναι περίπου το 50% όσων έχουν γνωστή προέλευση).63 Ως προς 
τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους χωρίζονται σε α. κατεξοχήν θούρια 
πρωτότυπα ή μεταπλασμένα από το διεθνές ρεπερτόριο και β. δημοτικογενή που 
διατηρούν το πυρήνα ενός παλιού δημοτικού ή μιμούνται το ύφος της δημοτικής 
ποίησης. Κατά το πλείστον τα πρώτα προέρχονται από πεπαιδευμένους 
αγωνιστές / ποιητές της πόλης και τα δεύτερα από ανθρώπους της υπαίθρου.64 

Οπωσδήποτε η μελλοντική έρευνα οφείλει να συνεξετάσει τον στίχο 
με τη μουσική. Ήδη έχει παρατηρηθεί, σ’ ένα μικρότερο του συνόλου δείγμα 
αντάρτικων, η μείωση του δεκαπεντασύλλαβου σε σύγκριση με τα παραδοσιακά 
τραγούδια, η συσχέτιση του ελεύθερου στίχου με την κατηγορία των ύμνων 
και η εκτεταμένη χρήση της ομοιοκαταληξίας.65 Η επιλογή ενός πρότυπου 
ρυθμού διαπλάθει αυτονόητα και τη στιχουργική· το παρακάτω θούριο, που 
εναρμονίζεται μ’ ένα ρώσικο εμβατήριο, υποχρεώνει τον ποιητή να συνθέσει 
στροφές με ανισοσύλλαβα δίστιχα ώστε να συμπορεύονται με τον ρυθμό: 

Σαν ατσάλινο τείχος [ή γίγας] που αλύγιστο[ς] ορμάει
στα πεδία των τίμιων μαχών,
με αρχηγούς τον Σαμαρινιώτη, τον Σαράφη και τον Άρη
που είν’ οι μάνες του λαϊκού στρατού.

Δίχως τανκς, αεροπλάνα, μόνο όλμους, πολυβόλα
και ψυχή σαν του λαϊκού στρατού,
με καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας του Σαράφη [ή του Άρη]
ξεψυχάει ο αγκυλωτός του φασισμού.66 

Πάντως ισχύουν κάποιοι υφολογικοί κανόνες που υποβάλλονται από τη 
χρηστικότητα και τον στόχο των τραγουδιών. Τους εκθέτουμε συνοπτικά: 

Α. Το λεξιλόγιο, τα σύμβολα και η σύνταξη είναι κατά το δυνατόν απλά 
και εύληπτα, ώστε το μήνυμα του τραγουδιού να φτάνει χωρίς προσκόμματα 
στον αποδέκτη του και να μην παρεξηγείται. Στον ύμνο του ΕΑΜ η εξίσωση 
των συμβόλων πανώρια κόρη = λευτεριά από τα ανταρτοκρατούμενα βουνά είναι 

62 Μαχαίρας 1999, 204-249.
63 Dalègre 2008, 42, 383-386.
64 Αδάμος 1977, 50-53· Mouchtouris 1989, 14· Μουχτούρη 2015, 97-98. 
65 Boeschoten 1991, 64-67.
66 Στους αρχηγούς του ΕΛΑΣ ή Γίγας ατσάλινος ο λαϊκός στρατός. Στίχοι: Δημήτρης Ραβάνης-

Ρεντής. Κυριαζή 1979, 16· Δημητριάδου 2002, 171-172.
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διαυγέστατη. Επιπλέον, ανάμεσα στις στροφές παρεμβάλλεται επαναληπτικά το 
ακρωνύμιο της οργάνωσης σαν σύνθημα που δονεί το πλήθος: 

Λευτεριά, πανώρια κόρη,
κατεβαίνει από τα όρη
κι ο λαός την αγκαλιάζει
και χορεύει και γιορτάζει.

ΕΑΜ, ΕΑΜ, ΕΑΜ, ΕΑΜ, φωνή λαού,
που φτάνει ώς τ’ άστρα τ’ ουρανού,
ΕΑΜ, ΕΑΜ, ΕΑΜ, ΕΑΜ, αντιλαλεί,
όλ’ η Ελλάδα μια φωνή.67 

Β. Αποφεύγονται οι αναφορές σε συγκριμένα πρόσωπα της Αντίστασης, 
με μερική εξαίρεση τον Άρη Βελουχιώτη που εξιδανικεύεται και λειτουργεί ως 
ήρωας-θρύλος.68 Βασικό μέλημα είναι να εκθειαστεί όχι μεμονωμένα το άτομο 
αλλά το κοινωνικό σύνολο. Λόγου χάριν μνημειώνεται η σπαρτιατική αντίληψη 
της κάθε ελληνίδας μάνας που στέλνει ανενδοίαστα τον γιο της αντάρτη για να 
πολεμήσει και να φέρει την λευτεριά αψηφώντας τον θάνατο:

Μέσα στην καταιγίδα του πολέμου
του φασισμού τη μαύρη τη σκλαβιά,
πήρες ντουφέκι και θέλεις γιε μου
να πας αντάρτης επάνω στα βουνά. 
............................................................
Μα όμως, γιε μου, χτυπά η καμπάνα,
έφτασε η ώρα σκληρή του χωρισμού,
σε στέλνω ’γω σαν Ελληνίδα μάνα,
σε στέλνω σταυραετό του λυτρωμού.69

Γ. Ο λόγος του ποιήματος είναι άκρως συνθηματικός και ο τόνος 
προτρεπτικός. Προωθούν ευθέως την ενεργή συμμετοχή των πολιτών70 και την 
επιθυμητή ιδεολογική και πολιτική στάση. Έτσι, ο λαός καλείται ανοιχτά να 
στοιχηθεί με τους αντάρτες:   

Έλληνες ακολουθήστε 
των ανταρτών τη φωνή
να ζείτε τι ωφελείστε
μες στη σκλαβιά τη στυγνή [ή σκληρή].71

67 Το τραγούδι του ΕΑΜ ή ΕΑΜ-ΕΑΜ φωνή Λαού. Στίχοι: Βασίλης Ρώτας. Κυριαζή 1979, 24-25· 
Δημητριάδου 2002, 14-15.

68 Mouchtouris 1989, 74-78· Μουχτούρη 2015, 109, 111. Για τα τραγούδια του Άρη Βελουχιώτη 
βλ. Προβόπουλος - Παπαδόπουλος 1998· Dalègre 2008, 136-158.

69 Η μάνα του αντάρτη. Στίχοι: Ευάγγελος Μαχαίρας. Κυριαζή 1979, 17· Δημητριάδου 2002, 46-47.
70 Mouchtouris 1989, 71-74· Μουχτούρη 2015, 108.
71 Στους κάμπους βροντάει το κανόνι ή Έλληνες ακολουθείστε. Στίχοι: Γιώργος Καρούμπης. 

Κυριαζή 1979, 17-18· Μαχαίρας 1999, 184, 233-234· Δημητριάδου 2002, 83-84.
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και η πολιτική επιδίωξη είναι ξεκάθαρη: 

Εμπρός, εμπρός Επονίτες,
για τη ζωή, τη λευτεριά και την τιμή.

Λαοκρατία, δουλειά, πρόοδο, λευτεριά,
της γενιάς μας συνθήματα είναι κοινά.72  

Δ. Τα ιστορικά γεγονότα σκιαγραφούνται αόριστα, χωρίς πολλές 
λεπτομέρειες και αναλυτικές περιγραφές. Το υπαρκτό συμβάν μετατρέπεται σε 
υπόδειγμα αντρειοσύνης: 

Απ’ την Αντίκυρα φουντώνει ο Ζαχαριάς
και ξεμακραίνει το ελανίτικο καράβι
θαλασσομάχοι εμείς της λευτεριάς
απ’ την Αντίκυρα φουντώνει ο Ζαχαριάς.

Μεσοπελάου αρμενίζουμε με μιας
όμοιο μπουρλότο η ψυχή κι’ ανάβει
καθώς προβάλλει το λιμάνι της Ιτιάς
μεσοπελάου αρμενίζουμε με μιας.73 

V. Ζητήματα Ιδεολογίας. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να λησμονούμε 
πως τα αντάρτικα τραγούδια ανήκουν στη στρατευμένη λογοτεχνία. 
Προασπίζουν συγκεκριμένες ιδεολογικές θέσεις ανάλογα με την πολιτική και 
στρατιωτική παράταξη από την οποία πηγάζουν. Η θεματική των ΕΑΜογενών 
τραγουδιών επικεντρώνεται στις οργανώσεις του ΕΑΜ, στις ηγετικές πολιτικές 
και στρατιωτικές φυσιογνωμίες του αγώνα, στις μονάδες του ΕΛΑΣ, στους 
αντάρτες γενικά και στις οικογένειές τους, στην σκλαβωμένη Ελλάδα, σε μάχες 
και ολοκαυτώματα, στη Μέση Ανατολή, στην προστάτιδα Ρωσία, σε ζοφερές 
σκηνές από την Κατοχή και στη διακωμώδηση των αντιπάλων. Τα τραγούδια του 
ΕΔΕΣ, κατά την παράδοση των εμβατηρίων της ΕΟΝ, περιστρέφονται σχεδόν 
αποκλειστικά γύρω από τον αρχηγό της οργάνωσης, τον Ναπολέοντα Ζέρβα, 
και τους μαχητές της. Σε αντίθεση με τα ΕΑΜογενή, εστιάζουν σε πρόσωπα και 
όχι στον απρόσωπο λαό.

Στα τραγούδια του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ παρατηρούμε τρεις βασικούς 
ιδεολογικούς άξονες:

Α. Στο σύνολό της η ΕΑΜική Αντίσταση αναγνωρίζεται ως συνέχεια της 
κλεφτουριάς στο πεδίο των συμβολικών συνδηλώσεων και στο αντίστοιχο της 
βιωμένης εμπειρίας.74 Ο κριτικός της λογοτεχνίας Γ. Βαλέτας εξαίρει σε μία 
ριζοσπαστική μελέτη του, εκείνης της εποχής, τη στενή συνάφεια: το πραγματικό 
νόημα [του Εικοσιένα] ... το ανακάλυψε ο ελληνικός λαός μέσα στην τετράχρονη 
εθνικοαπελευθερωτική πάλη του, όταν αγωνιζόταν για τα ίδια λαοδημοκρατικά 
72 Εμπρός, εμπρός Επονίτες. Κυριαζή 1979, 26· Δημητριάδου 2002, 96-97.
73 Το τραγούδι του ΕΛΑΝ. Στίχοι: Πάνος Λαμψίδης. Κυριαζή 1979, 13· Δημητριάδου 2002, 20-21.
74 Τζούκας 2012.
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- αναγεννητικά αιτήματα, που κίνησαν το Εικοσιένα. Η Αντίσταση είναι η 
προέχταση και το ιδεολογικό αποκορύφωμα του Εικοσιένα – το Νέο Εικοσιένα.75 
Και στα αντάρτικα τραγούδια, όπως γενικότερα στην αριστερή λογοτεχνική / 
φιλολογική παραγωγή της Κατοχής και του Εμφυλίου, τονίζεται η ομοιότητα με 
την επανάσταση του 182176 και η ταξική διάσταση της τελευταίας. Η ταξική πάλη 
εξακολουθεί να υφίσταται και αναμένεται να ολοκληρωθεί με την αποτίναξη του 
φασιστικού ζυγού: 

Στον αιώνα μας το νέο αρματολίκι
παιδιά των πολυβόλων του ΕΛΑΣ
...........................................................

Στα ελληνικά βουνά τα δοξασμένα
λημέρια μια φορά της κλεφτουριάς
........................................................77

Φλόγα του ’21 η ΕΠΟΝ συνεχιστής
στου λαού μας τον αγώνα γίνεται εκδικητής.78

ΕΠΟΝ, ΕΠΟΝ, γλυκοχαράζει νέα ζωή,
το Εικοσιένα ξαναζεί με το λαό μαζί.79

Φασίστες κάτεργα σκλαβιά συθέμελα γκρεμίστε
να λάμψ’ η άγια λευτεριά στου Ρήγα την πατρίδα
και μέσ’ απ’ τα κατάβαθρα τα κόκκαλα του Ρήγα
του Κατσαντώνη, Ζαχαριά, Διάκου και Παπαφλέσσα
να κράξουνε από χαρά, κι από καημό να σκούζουν
Χαίρε, ω χαίρε λευτεριά στη λεύτερη Ελλάδα.80

Β. Ταυτόχρονα με τη νίκη απέναντι στον φασισμό και την απελευθέρωση 
της πατρίδας επιζητείται η κοινωνική αναδιάρθρωση της χώρας. Απαξιώνεται 
το προηγούμενο από την Αντίσταση πολιτικό καθεστώς ενώ το κράτος και οι 
εθνικιστικές αντιστασιακές ομάδες εξισώνονται με τους ξένους / εχθρούς.81 
Προετοιμάζεται η αποπομπή της βασιλείας και η αλλαγή του πολιτεύματος προς 
την πλευρά της σοσιαλιστικής λαϊκής δημοκρατίας:  

Επάνω στα ψηλά βουνά
αντάρτες Επονίτες
παλεύουν για τη λευτεριά Ελλάδα μας

75 Βαλέτας 1946, 12. 
76 Mouchtouris 1989, 81-83· Πλανάκης 2002.
77 Το νέο αρματολίκι ή Τα πολυβόλα μας πετούνε φλόγες. Στίχοι: Ευάγγελος Μαχαίρας. Κυριαζή 

1979, 48· Δημητριάδου 2002, 41-43.
78 Στην ίδρυση της ΕΠΟΝ. Στίχοι: Γ. Τσαπόγας. Δημητριάδου 2002, 123. 
79 Τραγούδι της ΕΠΟΝ ή ΕΠΟΝ - Το Εικοσιένα ξαναζεί. Κυριαζή 1979, 28-29· Δημητριάδου 2002, 

159-160.
80 Η μάνα του Λάμπρου. Στίχοι: Μιχάλης Σινάκος. Boeschoten 1991, 352, 406.
81 Boeschoten 1991, 190-196, 235-239· Κοταρίδης 1995, 215-218, 226-228. 
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χτυπώντας τους φασίστες.
Ω Ελλάδα μας γλυκιά, Δημοκρατία Λαϊκιά, 
Ω Ελλάδα μας γλυκιά, δε θέλουμε το βασιλιά.82 

Μολονότι η έννοια της λαοκρατίας συμπυκνώνεται στη διεκδίκηση για 
ισότητα και κατάργηση της κοινωνικής αδικίας, το κομμουνιστικό ιδεολογικό 
της υπόβαθρο και η διεθνιστική του προοπτική συνήθως δεν παρουσιάζονται 
άμεσα83 αλλά υποδηλώνονται με σύμβολα ή αντανακλώνται σε ιδεολογικά 
φορτισμένες λέξεις / φράσεις: λαοκρατία, παγκόσμια εργατιά, λαϊκός στρατός, 
νέος κόσμος, κόκκινη σημαία, το λάβαρο το ερυθρό, ιδρώτας τιμημένος, σφιχτή 
γροθιά, το σφυρί και το δρεπάνι, κατακόκκινη τη νίκη μας αγγέλλει, αφέντης 
θάναι μόνον ο λαός, των σκλάβων σπαν την αλυσίδα, του κόσμου οι σκλάβοι 
γενήτ’ αδελφοί, σκλάβοι του Αίμου κτλ. 

Γ. Οικοδομούνται σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης ανάμεσα 
στον λαό και στα ένοπλα σώματα της αντιστασιακής οργάνωσης του ΕΑΜ.84 
Καλλιεργείται η αίσθηση πως το ΕΑΜ μπορεί να καθοδηγήσει με ασφάλεια τον 
πολιτικό και τον στρατιωτικό αγώνα. Ο ΕΛΑΣ παριστάνεται ως φρουρός της 
πατρίδας, εκδικητής για τα εγκλήματα που επιτελούν οι Γερμανοί και εγγυητής 
της μελλοντικής ζωής: 

Εμπρός ΕΛΑΣ για την Ελλάδα,
το δίκιο και τη λευτεριά,
σ’ ακροβουνό και σε κοιλάδα
πέτα, πολέμα με καρδιά.

Ένα τραγούδι είν’ η πνοή σου
καθώς στη μάχη ροβολάς
κι αντιλαλούν απ’ τη φωνή σου
πλαγιές και κάμποι ΕΛΑΣ, ΕΛΑΣ.

Παντού η πατρίδα μ’ έχει στείλει
φρουρό μαζί κι εκδικητή
κι απ’ την ορμή μου θ’ ανατείλει
καινούργια, λεύτερη ζωή.85

Στα τραγούδια του ΕΔΕΣ δεν επιχειρείται σύνδεση με τους κλέφτες και 
τους αρματολούς του 1821 αλλά με την αρχαία Ελλάδα. Η συνύφανση με το 
αρχαιοελληνικό παρελθόν υπογραμμίζεται και από τη σποραδική ενσωμάτωση 
λόγιων γλωσσικών τύπων:

82 Της νιας γενιάς είμαστε ή Απάνω στα ψηλά βουνά. Στίχοι: Σταύρος Γιαννακόπουλος (= Πέτρος 
Ανταίος). Κυριαζή 1979, 27· Μαχαίρας 1999, 184, 241-242· Δημητριάδου 2002, 177-178.

83 Boeschoten 1991, 239-246, 252-254, 260-261· Dalègre 2008, 398-401· Dalègre 2011, 115-116.
84 Boeschoten 1991, 153-155.
85 Ο ύμνος του ΕΛΑΣ. Στίχοι: Σοφία Μαυροειδή – Παπαδάκη. Κυριαζή 1979, 9· Δημητριάδου 2002, 

22-24.
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Ξύπνα αίμα της Ελλάδος
των σοφών και των ηρώων
με το πνεύμα της Παλλάδος
και της Σπάρτης την ορμή,
για ν’ αναστηθεί και πάλι
και ν’ αστράψει πιο μεγάλη
μεσ’ στον κόσμο η δύναμή μας,
Δύναμις Ελληνική.86

Η αρχαία Ελλάδα αποτελεί σημείο αναφοράς της καθεστηκυίας τάξης, 
άρα με τον τρόπο αυτό δηλώνεται η πίστη στα αστικά ιδεώδη και η άρνηση 
ανατροπής της πολιτικής κατάστασης. Η «εθνικοφροσύνη» του ΕΔΕΣ και η 
υπεράσπιση των «εθνικών ιδεωδών» έναντι της «κομμουνιστικής συνομωσίας» 
του ΕΑΜ87 γίνεται φανερή και στο τέλος ενός άλλου τραγουδιού: 

Ζει ο «Λάμπρος ο Κατσώνης», ζει κι ο «Παπανικολής»,
που εστόλισαν με δάφνες τα νερά της Αφρικής.
Ζήτω ο «Αβέρωφ», ζήτω ο Στόλος, ζήτω ο Εθνικός Στρατός,
ζήτω η Δημοκρατία, κάτω ο Κομμουνισμός. 
Ζήτω η Μεγάλη Ελλάδα, ζήτω ο Ζέρβας αρχηγός!88

VΙ. Κλείνοντας την αποσπασματική περιδιάβασή μας στο αντιστασιακό 
τραγούδι και ανακεφαλαιώνοντας προηγούμενες επισημάνσεις μας 
συμπεραίνουμε επιγραμματικά τα εξής:

α. Το αντιστασιακό τραγούδι δεν ανήκει στην παραλογοτεχνία αλλά στη 
στρατευμένη λογοτεχνία της Εθνικής Αντίστασης.

β. Επείγει μια φιλολογική / κριτική έκδοση που θα αντιπαραβάλλει με 
προσοχή το πλήθος των σωζόμενων παραλλαγών και θα αποδελτιώνει, εκτός 
από τις αυτοτελείς εκδόσεις, ποικίλα δημοσιεύματα, μαρτυρίες, περιοδικά και 
εφημερίδες. 

γ. Η έρευνα υποχρεούται να αποπειραθεί έναν εννοιολογικό και ειδολογικό 
διαχωρισμό ανάμεσα στα θούρια και στα δημοτικογενή τραγούδια.

δ. Το αντάρτικο τραγούδι παρότι αλιεύει πολλά στοιχεία από το δημοτικό 
δεν εντάσσεται στους κόλπους του αλλά συνιστά ξεχωριστή κατηγορία 
επώνυμης λαϊκής ποίησης.  

ε. Η ποιητική του αντιστασιακού τραγουδιού υπηρετεί τη δεσπόζουσα 
πρόθεσή του να επικοινωνήσει αβίαστα με τον λαό. 

στ. Το αντάρτικο τραγούδι είναι βαθύτατα ιδεολογική κατασκευή.

86 Ελληνική Δύναμις. Στίχοι: Δημήτριος Σούτζος. ΤΑΕ 1975, 80· Boeschoten 1991, 376· Μαχαίρας 
1999, 258. 

87 Τζούκας 2006, 203-206. 
88 Τα τουφέκια μας βροντάνε. Στίχοι: Δημήτριος Σούτζος. ΤΑΕ 1975, 74· Boeschoten 1991, 374-

375· Dalègre 2008, 344. 
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Ταυτότητα/ες του εθνικά και θρησκευτικά «άλ-
λου» στο διήγημα Bir Çocuk Aleko υπό το πρί-
σμα του ιστορικού και αφηγηματικού χωρο-χρό-

νου: δια-πολιτισμική αποδοχή ή ρήξη;

Μαρία Δημάση1

Εισαγωγή
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια εκτενής μελέτη του χωρο-χρόνου 

στο διήγημα: Bir Çocuk Aleko (Ένα παιδί, ο Αλέκος). Πρόκειται για κείμενο το 
οποίο δημοσιεύτηκε σε συλλογή διηγημάτων του Τούρκου συγγραφέα Ömer 
Seyfettin το 20012. 

Αφηγηματικός και ιστορικός χρόνος συμπίπτουν: πρώτο τέταρτο του 
20ού αιώνα. Ο χώρος σε αφηγηματικό μικρο-επίπεδο αφορά την περιοχή 
της Καλλίπολης και σε μακρο-επίπεδο την Ανατολική Θράκη της εποχής. 
Μεθοδολογικά αξιοποιείται το μοντέλο των δρώντων προσώπων, όπως 
αναλυτικά θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, για μια σημειωτική ανάλυση του 
έργου, ώστε οροθετώντας τις χωροχρονικές θέσεις-αντιθέσεις και δράσεις-
αντιδράσεις να αναδείξουμε τον χώρο και τον χρόνο ως τους παράγοντες 
της αφήγησης που συντελούν δραστικά στη διαμόρφωση της ετερότητας στα 
αφηγούμενα και δυνητικά στη διαχείρισή της. 

1 Η Μαρία Δημάση (e-mail: mdimasi@bscc.duth.duth.gr, προσωπική ιστοσελίδα: http://utopia.
duth.gr/~mdimasi/) είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας 
και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Το 
Γνωστικό της αντικείμενο είναι: Διδακτική της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Ελλάδα 
και στον παρευξείνιο χώρο. Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ανέλαβε τη διεύθυνση του 
Διακρατικού Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις ανθρωπιστικές 
επιστήμες» [συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Suor Orsola 
Benincasa Νάπολης (Ιταλία)].

2 Ömer 2001, 9-15.
Το κείμενο παρουσιάζεται για πρώτη φορά μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα. Είναι 

προσβάσιμο στην ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~mdimasi/cv/Aleko.pdf 
Η μετάφραση έγινε από τον Αχμέτ Νιζάμ, Σχολικό Σύμβουλο Μειονοτικής Εκπαίδευσης και η 

επιμέλεια από τη Μαρία Δημάση σε συνεργασία με τον μεταφραστή.
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Η εργασία επιχειρεί να αναδείξει συλλογισμούς και αναστοχασμούς που 
αφορούν στη διαπολιτισμική διάσταση της λογοτεχνίας σε δύο άξονες: 

- Σε ένα πρώτο επίπεδο: πώς οριοθετείται η έννοια του «πολιτισμικού 
γραμματισμού» και πώς διασταυρώνονται οι έννοιες της ταυτότητας και 
της ετερότητας στην ανάδειξη του «διαφορετικού» Άλλου.
- Σε ένα δεύτερο επίπεδο: πώς η αξιοποίηση λογοτεχνικών ειδών και 
συγκεκριμένα του διηγήματος μπορεί να λειτουργήσει προς αυτήν την 
κατεύθυνση της συνειδητοποίησης του «διαφορετικού Άλλου», ώστε να 
υποστηριχθεί η διδασκαλία της λογοτεχνίας.

1. Λογοτεχνία και ετερότητα 
1.α. Λογοτεχνία και πολιτισμικός εγγραμματισμός
Η λογοτεχνία/το λογοτεχνικό κείμενο αποτελούν για τον μελετητή και 

τον αναγνώστη ένα σημείο αναφοράς με πολυτροπική εννοιολογική εστίαση, 
η οποία επιτρέπει τη μοναδικότητα και την πολλαπλότητα ατομικών και 
συλλογικών προσεγγίσεων3. Η δυνατότητα της διαπολιτισμικής αξιοποίησης 
της λογοτεχνίας και κατ’ επέκταση της διδασκαλίας του λογοτεχνικού κειμένου 
έχει αναδειχθεί σε αρκετές μελέτες4 και μάλιστα υπό την οπτική της πολιτιστικής 
παιδείας που εισήγαγαν οι πολιτισμικές σπουδές5. Ως πολιτιστική παιδεία 
ορίζεται ένας τρόπος θεώρησης των κοινωνικών και των πολιτιστικών θεμάτων 
τα οποία συν-διαμορφώνουν το κοινωνικό περι- και συν-κείμενο και ειδικότερα 
στο επίπεδο της κινητικότητας προς οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία ερμηνεύεται 
μέσα από τη λογοτεχνία6. 

Είναι προφανές ότι το ενδιαφέρον για το λογοτεχνικό κείμενο δεν εστιάζει 
πλέον αποκλειστικά στη φιλολογική του μελέτη7. Ως εγνωσμένης ποιότητας 
αυθεντικό υλικό8 το οποίο επιτρέπει/προϋποθέτει πολλαπλότητα νοηματικών 
προσλήψεων, αποτελεί μέσο για την πιστοποίηση του πολιτισμικού εγγραμματισμού9. 
Η κειμενικότητα επαναπροσδιορίζεται και οροθετείται εννοιολογικά ως χώρος 
«ύφανσης» των νοημάτων και ως «γαλαξίας» σημαινομένων10. Ουσιαστικά, τα 
κείμενα εμπεριέχουν και ανα-παριστούν την πολυπλοκότητα των πολιτισμικών 
στοιχείων και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων11 και υπόκεινται στις συμβάσεις 
της μυθοπλασίας, υπό την οπτική της οποίας η ιστορικότητα (επομένως και οι 
διαστάσεις του χωρο/χρόνου που πλαισιώνουν τη δόμησή του) εμφανίζεται να 
σχετίζεται με το σύγχρονο ιστορικό πλαίσιο ενός/του κοινωνικο-πολιτισμικού 
3 Widdowson 1984, 246.
4 Βλ. ενδεικτικά: Αραβανή, Φρυδάκη, Ραυτοπούλου, 1-5· Ακριτόπουλος, 221-227· Μανιάτης, 

Πολίτης 2007, 1227-1235· Δημάση 2010, 263-276.
5 Culler 2000· Φρυδάκη 2012, 173-182.
6 Segal, 68-79
7 ό.π.
8 Αγάθος, Γιαννακού, Δημοπούλου, Μοντζολή, Ρουμπής & Τσοτσορού 2012, 623-630.
9 Segal, 68-79.
10 Segal, 68-79; όπου και Barthes, 1970.
11 Geertz 1973, 3-30.
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φαινομένου αλλά και με τη θέση του σε διαχρονικές διαδικασίες αλλαγής στις 
οποίες συμμετέχει. Τελικά, με τη συμμετοχή της στα δρώμενα σε μικρο- και μακρο- 
επίπεδο, η ιστορικότητα αποτελεί μέρος της δυνατότητας για ερμηνεία και άμεση 
πολιτιστική επίλυση προβλημάτων12.

Από όσα σημειώθηκαν προκύπτει ότι ο πολιτισμικός εγγραμματισμός 
μπορεί να ορισθεί ως πρακτική στο πλαίσιο της διαμόρφωσης και της καλλιέργειας 
της κοινωνικής ταυτότητας. Οι πολίτες σε μια δημοκρατική κοινωνία θα πρέπει 
να διαθέτουν ένα κοινό σώμα γνώσεων που τους διασφαλίζει αποτελεσματική 
επικοινωνία, αυτοδιαχείριση και ουσιαστική κοινωνική συμμετοχή και 
αλληλόδραση13 14.

Όσον αφορά τη λογοτεχνία, πολιτισμικά εγγράμματος είναι ο αναγνώστης 
ο οποίος προσεγγίζει κριτικά το κάθε κείμενο15 και το θεωρεί «πεδίο» διαρκώς 
επαναπροσδιοριζόμενων πολυσημικών πραγματώσεων σε πολιτικό, πολιτισμικό, 
κοινωνικό και, φυσικά, γλωσσικό επίπεδο16.

1.β. Οι ταυτότητες στη λογοτεχνία
H ταυτότητα ως νοητική κατασκευή διαμορφώνεται μέσα από μακρόχρονες 

και πολύπλοκες ιστορικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές διαδικασίες,17 
συγκροτούμενη με σημείο αναφοράς την ιδεολογία, την ιστοριογραφία – 
σημαντική όσον αφορά την εθνική αναφορά –, τη λογοτεχνία που επεξεργάζεται, 
αναπλάθει, δραματοποιεί και αφηγείται την καθημερινή ζωή και τη γλώσσα – 
σημαντική για την κοινωνικοποίηση–18.

Στην παρούσα εργασία θα χαρτογραφήσουμε την ταυτότητα του 
πρωταγωνιστικού αφηγηματικού ήρωα υπό την οπτική του ιστορικού χώρου και 
χρόνου, αξιοποιώντας μεθοδολογικά εργαλεία από τη θεωρία της λογοτεχνίας.

Το μελετώμενο διήγημα, ως λογοτεχνικό κείμενο, επιτρέπει την 
«αποκάλυψη» των ταυτοτήτων υπό το πρίσμα του αφηγηματικού και του 
ιστορικού κοινωνικο-πολιτισμικού συγκείμενου της αφήγησης, ως οντότητα 
ιδεολογικά πλαισιωμένη19. H ανάγνωσή του αποτελεί διαδικασία δεύτερης 
(τρίτης κ.λπ.) κοινωνικοποίησης και προσδιορισμού καινούργιας ταυτότητας20, 
κυρίως μέσω της διαρκώς διαμορφούμενης προσληπτικής διαδικασίας, η 
οποία οροθετεί τις δυνατότητες στοιχειοθέτησης αντίστοιχης πολιτιστικής 
ταυτότητας21. Στο πλαίσιο αυτής της λειτουργίας του λογοτεχνικού κειμένου 
12 Segal, 68-79.
13 Hirsch 1987; Kates 2003.
14 Βλ. σχετικά και: ESF, 1-16.
15 Luke & Freebody 1997, 185-225.
16 Jewett & Smith, 69-77; Christenbury, 14-17.
17 Μαράτου-Αλιπράντη, Γαληνού 2000, 111. 
18 ό.π., 33.
19 Cervetti, Pardales & Damico 2001. 
20 Hall 2005, 71, 77, στο Αγάθος, Γιαννακού, Δημοπούλου, Μοντζολή, Ρουμπής & Τσοτσορού 

2012, 624.
21 Hall 2005, 48, στο Αγάθος, Γιαννακού, Δημοπούλου, Μοντζολή, Ρουμπής, Τσοτσορού, ό.π.
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και της/των ανάγνωσής/αναγνώσεών του καθίσταται δυνατή η σύγκλιση (των) 
διαφορετικών ταυτοτήτων του «εγώ» και του «άλλου»22.

Όπως κάθε ατομικότητα, η πολιτιστική ταυτότητα είναι ένα σημείο 
συνάντησης πολλών δια-πολιτιστικών επιπτώσεων. Διαθέτει έναν πολύπλοκο 
πολυφωνικό χαρακτήρα, ανοικτό/ανεκτικό στην αλλαγή/αναδιαμόρφωσή 
του προκειμένου να «επιβιώσει» προσαρμοζόμενη στο κατά περίπτωση 
πλαίσιο ενδιαφερόντων. Η Skulj υποστηρίζει ότι η πολιτιστική ταυτότητα είναι 
πραγματικά ένα διακείμενο εκφρασμένο, σε πολλές περιπτώσεις, μέσα και μέσω 
κειμένων πολιτισμού στα οποία εντάσσεται και λογοτεχνία. Έτσι, μονίμως η εκ 
νέου ερμηνευμένη πολιτιστική ταυτότητα αναμφίβολα αναφέρεται στο πεδίο της 
έρευνας των διαπολιτισμικών αλληλεπιδράσεων23.

2. Ο συγγραφέας - Το διήγημα
Ο συγγραφέας έζησε σε μία σημαντική και πολυτάραχη εποχή για την 

περιοχή στην οποία διαδραματίζονται τα γεγονότα του διηγήματος (1884-
1920). Υπηρέτησε ως αξιωματικός στη Σμύρνη, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες 
περιοχές των Βαλκανίων. Στους Βαλκανικούς Πολέμους αιχμαλωτίστηκε από 
τον ελληνικό στρατό στα Ιωάννινα. Έμεινε 10 μήνες στις φυλακές του Ναυπλίου 
και αποστρατεύτηκε μετά την αποφυλάκισή του. 

Ο Ομέρ Σεϊφεττίν άρχισε να δημοσιεύει στο περιοδικό Genç Kalemler 
άρθρα σχετικά με την εθνική ταυτότητα και την απλοποίηση της γλώσσας, η 
οποία σηματοδότησε μια νέα κατεύθυνση στην τουρκική λογοτεχνία. 

Έγραψε και εκδόθηκαν 125 διηγήματα. Πρόκειται για σημαντική 
λογοτεχνική παραγωγή, παρά το σύντομο της ζωής του. Στα διηγήματά του, 
τα οποία αναφέρονται στη συγκεκριμένη εποχή, αναδείκνυε τον ηρωισμό των 
στρατιωτών και παρουσίαζε εμφατικά θέματα που είχαν ως στόχο την οροθέτηση 
και την υποστήριξη της εθνικής συνείδησης24, αν και η μελέτη των έργων του 
επιτρέπει τη διατύπωση της άποψης ότι δεν παρουσιάζεται σταθερός σε ό,τι 
αφορά τα εθνικά κράτη και τα δικαιώματα των εθνοτήτων25. 

Πάντως, η θεματολογία και η αφηγηματική του οπτική κατέστησαν το 
λογοτεχνικό του έργο διαχρονικά προσφιλές στο τουρκικό αναγνωστικό κοινό26.

Η πρώτη έκδοση του κειμένου Bir Çocuk Aleko έγινε το 1917. Έχει γνωρίσει 
πλήθος εκδόσεων. Η μελέτη των πολυτροπικών εξωφύλλων απεικονίζει και τις 
μεταβολές του ιδεολογικού πλαισίου αξιοποίησης του κειμένου27. 

22 Γαβριηλίδου, 2009, 1-15.
23 Skulj, 69-79.
24 Koçak, 637-656.
25 Millas, 25-38, όπου: Σε μερικά διηγήματα αναφέρει ότι ο «πόλεμος είναι αγριότητα» ενώ σε 

άλλα επικρίνει τη γλωσσική και τη θρησκευτική ελευθερία των χριστιανών.
26 Çelik 1995, 22; Fâtih 1999, 42. Έργα του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, στα ισπανικά και στα 

αραβικά. Βλ. σχετικά: http://www.biyogra�.net/kisiayrinti.asp?kisiid=257
27 Δεκάδες εκδόσεις εμφανίζονται με την πληκτρολόγηση του τίτλου του διηγήματος σε 

διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης.
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        1979       1998   2001

  

   2005    2008
Αξίζει να σημειωθεί και η επίδραση του διηγήματος στο σενάριο της τουρκικής 

ταινίας Çanakkale Aslanları η οποία αναφέρεται στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο28. 

2.1. Μια σύντομη περίληψη του διηγήματος
Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην περιοχή της 

Ανατολικής Θράκης συνέβησαν τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα που συνδέονται 
με την Εκστρατεία της Καλλίπολης. Η απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων 
στο Anzac Cove οδήγησε στη μετακίνηση πληθυσμών της περιοχής προς την 
ενδοχώρα για λόγους ασφάλειας. Ένας 14χρονος Τούρκος, ο οποίος μεγάλωσε σε 
ένα χωριό με μικτό ως προς την εθνική και τη θρησκευτική ταυτότητα πληθυσμό 
και στη συνέχεια μπήκε στη δούλεψη Ρωμιού στην Καλλίπολη, αποφάσισε να 
επιστρέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, αναζητώντας τη γονεϊκή ασφάλεια. Στην 
αρχή της πορείας συνάντησε ομάδα ορθοδόξων Ελλήνων στην οποία εντάχτηκε 
28 Σκηνοθεσία: Nusret Eraslan, Turgut Demirağ, Σενάριο Turgut Demirağ, Nusret Eraslan, 

Παραγωγή: Turgut Demirağ. Διαθέσιμη στο: http://www.sinematurk.com/�lm/2681-canakkale-
aslanlari/#sthash.J4GdCFr8.dpuf 
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και τέθηκε υπό την προστασία του ιερέα της κοινότητας, αφού προσποιήθηκε τον 
ομοεθνή τους συστηνόμενος με το όνομα Αλέκος. Εγκαταστάθηκε σε ένα χωριό 
Ελλήνων, έζησε με τους εθνικά και θρησκευτικά «άλλους» υποδυόμενος ρόλους 
και έγινε αποδέκτης μιας εθνικο-χριστιανικής αγωγής/εκπαίδευσης η οποία 
του δημιουργούσε έντονες εσωτερικές συγκρούσεις. Ο ιερέας, επικεφαλής των 
χριστιανών, του ανέθεσε την αποστολή επικοινώνησης των προβληματισμών τους 
σχετικά με την έκβαση της Εκστρατείας στον Άγγλο διοικητή. Η απομάκρυνση 
από τον τόπο διαμονής σηματοδότησε την εγκατάλειψη της παρενδυτικής του 
ταυτότητας. Ενημέρωσε τον υπεύθυνο Τούρκο αξιωματούχο και ανέλαβε με 
αυτοθυσία και στόχο την ηρωική απόδειξη της ταυτότητάς του να μεταβεί στο 
στρατόπεδο των εισβολέων, όπου, σε μία αιφνίδια για τον αναγνώστη τροπή 
της αφηγηματικής πλοκής, από αγγελιοφόρος του μηνύματος των Ρωμιών 
μετατράπηκε σε αυτόχειρα αγγελιοφόρο του θανάτου για τους εισβολείς «άλλους».

3. Η μέθοδος της ανάλυσης του διηγήματος
Η ταυτότητα του εθνικά και θρησκευτικά «άλλου» στο διήγημα Bir 

Çocuk Aleko υπό το πρίσμα του ιστορικού και αφηγηματικού χωρο-χρόνου 
θα διερευνηθεί με την εφαρμογή του μοντέλου των δρώντων προσώπων του 
Greimas29. Πρόκειται για μια μέθοδο σημασιακής ανάλυσης των περιεχομένων 
που αναδείχνει το ενυπάρχον σύστημα αξιών και επιτρέπει μια ιδεολογική 
οργάνωση του κειμένου30, η οποία οδηγεί σε δύο επίπεδα ανάλυσης, ένα εξωτερικό 
και ένα εσωτερικό-δομικό31, αναλύει ζεύγη εννοιών και ορίζει έξι δρώσες 
δυνάμεις (Υποκείμενο-Αντικείμενο, Πομπός-Δέκτης, Βοηθός-Αντίμαχος) με 
τους αντίστοιχους ρόλους τους32, δημιουργώντας ένα μοντέλο ανάλυσης του 
κειμενικού περιεχομένου, το οποίο σχηματοποιημένο αποδίδεται ως εξής: 

Υποκείμενο - Αντικείμενο: άξονας επιθυμίας
Συμπαραστάτης - Αντίμαχος: άξονας δύναμης
Πομπός - Δέκτης: άξονας επικοινωνίας33. 

Ουσιαστικά, η αξιοποίηση του μοντέλου των δρώντων προσώπων 
επιτρέπει μια σημειωτική ανάλυση του αφηγηματικού κειμένου υπό την οπτική 
της ειδικής σημειωτικής «ανάγνωσης», η οποία στοχεύει στη διερεύνηση των 
νοηματοδοτικών συναρτήσεων του γλωσσικού περιεχομένου. Οι διαμορφωμένες 
και διαμορφούμενες σχέσεις δημιουργούν σημαινόμενα για τον αναγνώστη, ο 
οποίος προσλαμβάνοντας τις καταδηλωτικές σχέσεις κυριολεκτικά εντάσσει 
τις προσλήψεις των συμπαραδηλώσεων στο κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο της 
αφήγησης και της ανάγνωσης34. 
29 Katilius-Boudstun, 1-11.
30 Καψωμένος 2008, 113.
31 Bremond 1973, 82
32 Καψωμένος 2008, 125· Φρυδάκη 2012, 141.
33 Φρυδάκη, ό.π., Greimas 2005, Κεφάλαιο: Προβληματισμοί πάνω στα μοντέλα δράσης.
34 Βλ. σχετικά Goodman 2005. 
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Η διερεύνηση των παραμέτρων της δράσης των «προσώπων» της αφήγησης 
επικεντρώνεται στα ίδια με σημείο αναφοράς τους ενδεδυμένους/υποδυόμενους 
ρόλους, τα επίπεδα εξέλιξης των δράσεων και, κατά συνέπεια, την αφηγηματική 
πλοκή στη χωροχρονική της ακολουθία. Στόχος της εφαρμογής του μοντέλου 
στην ανάλυση/προσέγγιση του συγκεκριμένου διηγήματος είναι η ανάδειξη του 
χώρο-χρόνου ως σημαντικού παράγοντα επηρεασμού της διαμόρφωσης της 
ταυτότητας των ηρώων και η συμβολή του στη δημιουργία προϋποθέσεων και 
αιτίων για την επιτυχή ή την ανεπιτυχή έκβαση της πλοκής.

4. Η ανάλυση
Για την «ανάγνωση» του διηγήματος με το μοντέλο των δρώντων 

προσώπων λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του χώρου, ιστορικού και 
αφηγηματικού, με τον οποίο συναρτάται και η χρονική εξέλιξη της αφηγηματικής 
πλοκής. Ιστορικός και αφηγηματικός χρόνος συμπίπτουν, αφού τα ιστορικά 
γεγονότα στα οποία αναφέρεται η αφήγηση (1915) δεν απέχουν πολύ από την 
ημερομηνία συγγραφής και δημοσίευσης του κειμένου (1917). Ο ιστορικός 
και ο αφηγηματικός χώρος ταυτίζονται. Η υπόθεση του έργου τοποθετείται 
στο χρονικό διάστημα Απρίλιος 1915-αρχές 1916, οπότε, κατά τη διάρκεια 
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, εξελίχτηκαν τα γεγονότα της Εκστρατείας της 
Καλλίπολης, την οποία οργάνωσαν οι Συμμαχικές δυνάμεις προκειμένου να 
καταλάβουν τα Στενά των Δαρδανελίων35.

35 Βλ. σχετικά: Haythorntwaite 2012.
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Στο χάρτη, με κόκκινο σημειώνονται οι θέσεις τω οθωμανικών δυνάμεων 
και με πορτοκαλί των συμμαχικών. Έχουν σημανθεί και οι πόλεις στις οποίες 
διαδραματίζονται τα αφηγούμενα.

Αφηγηματικός//Ιστορικός χωρο-χρόνος

Η αφηγηματική πλοκή εξελίσσεται σε έξι χωροχρονικά επίπεδα, τα 
οποία και συνδιαμορφώνουν τις αφηγηματικές εξελίξεις:

1. Χρόνος: 1914
Χώρος: Καλλίπολη - πορεία προς τα Μάλγαρα

1η ενότητα: Ο Μικρός Αλή, ξυπνάει κουρασμένος και σηκώνεται..... Έβαλε 
το χέρι στα μάτια. Με τη μαύρη του ζώνη, με το σακάκι από χοντρό μπλε ύφασμα 
(αμπά) και με το δερμάτινο τορβά του έμοιαζε με ένα μικρό τσομπανόπουλο. Στο 
κεφάλι δεν υπήρχε κετσές. Τα σκληρά ξανθά μαλλιά του έλαμπαν στον ήλιο. – Οι 
Ρωμιοί, βρε!...

• ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ
Υποκείμενο: Αλή      →    Αντικείμενο: επανασύνδεση με τους γονείς του 
                                       σωτηρία/κάλυψη βιολογικών
                                       -συναισθηματικών αναγκών

• ΑΞΟΝΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
Συμπαραστάτες: ανάγκη επιβίωσης    →     Αντίμαχοι: ιστορικό/κοινωνικό 
               νεαρό ηλικίας                         συγκείμενο
               αποφασιστικότητα

• ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πομπός: Αλή      →          Δέκτες: χωροφύλακες/στρατιώτες/ 
                                       θρησκευτικά-εθνικά όμοιοι

Ο νεαρός πρωταγωνιστής, Τούρκος-μουσουλμάνος, προσδοκώντας 
να επιτύχει τον στόχο του επαναπατρισμού και ενώ έχει τη δυνατότητα 
επικοινωνίας και συνεργασίας με τους ομοεθνείς και ομόθρησκους, οι οποίοι 
και διαχειρίζονταν τις εξελίξεις, επέλεξε να μη συμμορφωθεί με τις εντολές 
μετακίνησης προς ορισμένη κατεύθυνση/περιοχή. Η ατομική ταυτότητα 
υπερίσχυσε σε επίπεδο κοινωνικό της συλλογικής στο επίπεδο της εθνικής 
ομοψυχίας και συμπαράταξης.

2. Χρόνος: 1914
Χώρος: Καλλίπολη - πορεία προς τα Μάλγαρα

2η ενότητα: Φώναξε. Μπροστά τους πάνω σε μαύρο άλογο με άσπρα γένια, με 
μαύρο καλυμμαύχι, με μαύρο ράσο διέκρινε τον παπά... Το καραβάνι τρεις μέρες 
προχωρούσε. Ο Αλή τις νύχτες κοιμόταν στο τσόλι που του είχε δώσει ο παπάς. 
Την τέταρτη μέρα, κατά το βραδάκι έφτασαν σε ένα ρωμέικο χωριό.
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• ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ
Υποκείμενο: Αλή/Αλέκος     →    Αντικείμενο: κάλυψη βιολογικών
                                            - συναισθηματικών αναγκών
                                            αποδοχή 
                                            παρενδυτικής ταυτότητας

• ΑΞΟΝΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
Συμπαραστάτες: ανάγκη επιβίωσης    →   Αντίμαχοι: ιστορικό/κοινωνικό 
εαρό ηλικίας                             συγκείμενο - εθνική - θρησκευτική                                                           
 θνική - θρησκευτική                       ετερότητα                                        
 αυτότητα

• ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πομπός: Αλή/Αλέκος      →      Δέκτες: παπάς - Ρωμιοί

Στον ίδιο με την προηγούμενη ενότητα χώρο, την περιοχή της Ανατολικής 
Θράκης, ο Αλή συνάντησε τους θρησκευτικά-εθνικά «άλλους», τους Έλληνες. Στο 
χωριό του επειδή είχε μεγαλώσει με Ρωμιούς γείτονες γνώριζε πολύ καλά τα ρωμέικα. 
Η γλωσσική του ταυτότητα δημιούργησε τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής 
επικοινωνίας και οδήγησε στην «ένδυση» μιας υβριδικής παρενδυτικής 
ταυτοπροσωπίας. Η κοινωνική του ταυτότητα έδρασε υποστηρικτικά: Στα 
περισσότερα χωριά της χερσονήσου οι Ρωμιοί και οι Τούρκοι δεν ξεχώριζαν από την 
ενδυμασία τους. Από αυτή τη μεριά του Βοσπόρου οι αιώνες δεν είχαν καταφέρει να 
ενώσουν τις γλώσσες, τις θρησκείες, τα ήθη και τα έθιμα αλλά ένωσαν την ενδυμασία. 

Ο ιερέας ανέλαβε τη διαχείριση της «φιλοξενίας» η οποία ουσιαστικά 
εξελίχτηκε σε κηδεμονία. Έντονες εσωτερικές συγκρούσεις πλαισιώνουν τη 
διαμόρφωση της νέας ταυτότητας: Το μεσημέρι, στην αυλή ενός χανιού, κάτω 
από τους αιωνόβιους πλατάνους που ξεκουράζονταν, ο παπάς έδωσε και στον Αλή 
από το ψωμί και το βρασμένο κρέας που έδινε στους χωροφύλακες. Έδωσε να πιει 
από το κρασί που είχε μείνει στον πάτο του ποτηριού.
-Ευχαριστώ, κύριε παπά, δεν πίνω.
-Γιατί;

Δεν έβρισκε απάντηση... Στο κείμενο υπάρχουν πολλές αναφορές σε 
στοιχεία πνευματικού και υλικού πολιτισμού. Πρόκειται συνήθως για στοιχεία 
τα οποία οροθετούν τον κατά περίπτωση «άλλο» υπό την οπτική του οποίου και 
παρουσιάζονται. Το κρασί δεν φέρει το φορτίο του συμβολικού και μυστηριακού 
του ρόλου για τον χριστιανισμό. Ο Αλή/Αλέκος δρα ακολουθώντας την κοινωνική 
ηθική της θρησκείας του36. Ο χότζας του χωριού στα κηρύγματα του Ραμαζανιού: 
«Η μια σταγόνα είναι χαράμι, είναι αμαρτία. Όποιος πιει φεύγει άπιστος.» θυμήθηκε 
που έλεγε. Όμως... όχι, αυτός για κέφι, για να κάνει αμαρτία θα το πιει! Με το ζόρι... 
Αν δεν το πιει θα μπορούσε να υπάρξει (να επιβιώσει) ανάμεσά τους;
36 Σούρα Ελ Μάιντε 5, 90-91:
Ω! Εσείς που πιστέψατε! Τα οινοπνευματώδη ποτά και η χαρτοπαιξία, η αφιέρωση στα αγάλματα 

(είδωλα) και η κλήρωση με βέλη, είναι σιχαμερά έργα του Σατανά, να τα αποφεύγετε με απέχθεια, 
για να ελπίζετε στην επιτυχία!
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3. Χρόνος: 1914
 Χώρος: Χωριό στην περιοχή των Μαλγάρων

3η ενότητα: Την τέταρτη μέρα, κατά το βραδάκι έφτασαν σε ένα ρωμαίικο 
χωριό. Οι χωροφύλακες τους μοίρασαν μια οικογένεια σε κάθε σπίτι... Ο παπάς, 
φίλησε ξανά τον Αλή στο μέτωπο. Του έδωσε και 5 μετζιτιέ για να αγοράσει φαγητό 
στο δρόμο αν τελείωναν οι προμήθειές του.

• ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ
Υποκείμενο: Αλή/Αλέκος      →      Αντικείμενο: κάλυψη βιολογικών 
                                              - συναισθηματικών αναγκών
                                              λειτουργία 
                                              παρενδυτικής ταυτότητας
                                              προσαρμογή/επιβίωση

• ΑΞΟΝΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
Συμπαραστάτες: ανάγκη επιβίωσης     →    Αντίμαχοι: ιστορικό/κοινωνικό 
 προσαρμοστικότητα                                 συγκείμενο - εθνική - 
 κοινοτική αλληλεγγύη                            θρησκευτική ετερότητα 
 εθνική - θρησκευτική ταυτότητα               εθνική - θρησκευτική ταυτότητα 

• ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πομπός: Αλή/Αλέκος    →     Δέκτες: παπάς-Ρωμιοί
 εθνική-θρησκευτική ταυτότητα

Στο μικρο-επίπεδο του χώρου – ρωμέικο χωριό, χώρος εγκατάστασης/
διαβίωσης, χώρος εργασίας/εκκλησία – ο Αλέκος/Αλή «υπηρέτησε» τις ανάγκες 
του παρενδυτικού του ρόλου στο πλαίσιο έντονων και διαρκών εσωτερικών 
συγκρούσεων, οι οποίες, στο μικρο-επίπεδο του χώρου – καθημερινότητα–, 
αποδομούσαν το θρησκευτικό και το εθνικό «εγώ» του. Ο Αλή κοιμόταν δίπλα 
στο βοηθό της εκκλησίας. Το πρωί ξυπνούσε νωρίς, σκούπιζε την εκκλησία και 
παρευρισκόταν στις πρωινές προσευχές. Μέσα σε ένα μήνα έμαθε τα πάντα... 
Κάθε πρωί στην εκκλησία προσεύχονταν για την καταστροφή των Τούρκων... Τις 
Κυριακές η εκκλησία γέμιζε μαζί με την αυλή. Ο αφέντης του (ο παπάς) και ο 
παλιός παπάς ενημέρωναν τον κόσμο σχετικά με τον πόλεμο ότι οι Τούρκοι θα 
διασκορπιστούν πριν τελειώσει ο χειμώνας, οπότε την Κωνσταντινούπολη θα 
την πάρουν και όσοι Τούρκοι υπάρχουν θα σφαχτούν χωρίς να μείνει κανένας... 
Στο δωμάτιο του ιερέα δέχτηκε την «κατήχηση» για τη δόμηση της εθνικής του 
ταυτότητας. Το ηρωικό παρελθόν των Ελλήνων προκαλούσε σύγχυση στην 
πραγματική του ταυτότητα και οι λίγες γνώσεις αναδεικνύονταν σε επικίνδυνους 
αντίμαχους στην προσπάθεια συντήρησης του «εγώ». Η πατρική φιγούρα του 
ιερέα και η σταθερά ποιμαντική του συμπεριφορά αναδεικνύει ως σημαντικό 
τον ρόλο του στην καθοδήγηση και την ηθική στήριξη του λαού, στον οποίο 
είχε κατατάξει και τον Αλέκο/Αλή. Η διπλή γλωσσική ταυτότητα του τελευταίου 
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αποτέλεσε το σημείο αναφοράς για την ανάληψη πρωτοβουλίας/δράσης στο 
πεδίο των πολιτικών/στρατιωτικών καταστάσεων. Την άλλη μέρα έραψαν στη 
βράκα του το γράμμα. Για να φαίνεται Τούρκος του πήραν και ένα φέσι για το 
κεφάλι του. Του γέμισαν τον τορβά για 4 μέρες με ψωμί, τυρί και βραστά αυγά. Ο 
παπάς τον αποχαιρέτησε φιλώντας τον στο μέτωπο. Του έδωσε ένα χαρτί στο χέρι: 

– Αυτό είναι ένα διαπιστευτήριο που έχει εκδοθεί από τον Άγγλο 
Πρεσβευτή στην Αθήνα, του είπε. Αυτό μόλις το δείξεις στους 
Άγγλους, θα καταλάβουν αμέσως ότι προέρχεται από μας.

4. Χρόνος: 1915
Χώρος: Πορεία προς τα Δαρδανέλια – άφιξη στο στρατόπεδο των Τούρκων

4η ενότητα: Μόλις βγήκε ο Αλή από την εκκλησία σκέφτηκε να πάει στο διοικητή 
χωροφυλακής και να δώσει το χαρτί που προορίζονταν για τον Άγγλο διοικητή. 
Όμως άλλαξε γνώμη. Όλα συνέβαιναν μπροστά στα μάτια των χωροφυλάκων που 
δεν έδιναν καμία σημασία, κουνούσαν τα κεφάλια τους. «Εγώ αυτό να το πάω στα 
Δαρδανέλια στον πασά (διοικητή)» είπε... Όσο απομακρύνονταν τα χαρακώματα 
των Τούρκων, ο Αλή είδε ότι έχει πλησιάσει τα χαρακώματα των Άγγλων.

• ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ
Υποκείμενο: Αλή      →     Αντικείμενο: εγκατάλειψη παρενδυτικής               
                                      ταυτότητας
                                      υπηρεσία προς τον λαό και το έθνος 
εκδίκηση-τιμωρία του θρησκευτικά/εθνικά «άλλου»

• ΑΞΟΝΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
 Συμπαραστάτες: εθνική – θρησκευτική ταυτότητα   →    Αντίμαχοι: 
                                                  ιστορικό/κοινωνικό 
                                                  συγκείμενο - εθνική - 
                                                  θρησκευτική ετερότητα 

• ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πομπός: Αλή     →     Δέκτες: Τούρκοι 
                             στρατιώτες/αξιωματούχοι

Η απομάκρυνση από το ρωμαίικο χωριό, το σπίτι και την εκκλησία και – 
κυρίως – από την παρουσία του ιερέα, επανέφερε την εθνική και τη θρησκευτική 
ταυτότητα του Αλή. Η διάθεση αυτοθυσίας και ηρωισμού για την απόδειξη/
ανάδειξη του «εγώ» και του «ανήκειν» κυριαρχούν στην ενότητα. Προχώρησε 
μια μέρα. Δεύτερη μέρα. Τρίτη μέρα. Τις νύχτες κοιμόταν στους θάμνους, αλλά δεν 
φοβόταν όπως παλιά. Τώρα ήταν πολύ δυνατός. Δεν φοβόταν ούτε την πείνα ούτε 
τη δίψα, το μόνο που σκεφτόταν ήταν οι υπηρεσίες που θα πρόσφερε στο λαό του... Ο 
Αλή, άρχισε από το πώς δεν βρήκε το χωριό του, πώς ανακατεύτηκε με τους Ρωμιούς 
και πώς δήλωσε ότι είναι Ρωμιός. Του διηγήθηκε με λεπτομέρεια το τι συμβαίνει στην 
εκκλησία και το τι λέει ο παπάς. Ο αξιωματικός είχε σηκωθεί και τα κουρασμένα από 
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διάβασμα μάτια του έλαμπαν… Και οι δύο κοινότητες «διεκδικούσαν» το «εγώ» 
του Αλή: Ο παπάς στο τέλους του γράμματος τον παρουσιάζει και συμβουλεύει τον 
Άγγλο Στρατηγό: «Εμείς μεγαλώσαμε αυτό το ορφανό Ρωμιό παιδί. Είναι έτοιμο να 
κάνει οποιαδήποτε θυσία και υπηρεσία. Εμπιστευθείτε τον. Τα Τουρκικά τα ξέρει 
πολύ καλά. Ό,τι του ζητήσετε θα το κάνει. Θα σας δείξει τον ατελείωτο ηρωισμό 
και πατριωτισμό των Ρωμιών». Η κατήχηση του ιερέα προώθησε την ανάγκη 
δημιουργίας αντάξιων συμπεριφορών ηρωισμού: Τους είπε ότι γνωρίζει το σύνθημα 
των Άγγλων και των Ρωμιών, πως θα μπορούσε να περάσει με ευκολία στην πλευρά 
των εχθρών παριστάνοντάς τους τον Ρωμιό. 

5. Χρόνος: 1915
 Χώρος: Δαρδανέλια Στρατόπεδο των Άγγλων

5η ενότητα: Λούφαξε. Περίμενε λίγο. Έβγαλε από την τσέπη του το άσπρο πανί που 
του είχαν δώσει από το αρχηγείο. Το έδεσε σε κλαδί που έκοψε. Το σήκωσε ψηλά. 
Όσο το μελάνωμα στον ορίζοντα γίνεται ροζ, χάνονται τα άστρα. Άκουσε κάτι 
φωνές από το χαράκωμα στο λόφο που απείχε κάπου εκατό βήματα. – Κύπρος, 
Κύπρος!... – Για αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία; –Καμία… 

• ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ
Υποκείμενο: Αλέκος    →    Αντικείμενο: λειτουργία παρενδυτικής ταυτότητας
                                       υπηρεσία προς τον λαό και το έθνος 
                             εκδίκηση-τιμωρία του θρησκευτικά/εθνικά «άλλου»

• ΑΞΟΝΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 
Συμπαραστάτες: εθνική - θρησκευτική ταυτότητα   →    Αντίμαχοι: 
                                                  ιστορικό/κοινωνικό 
                                                  συγκείμενο - εθνική - 
                                                 θρησκευτική ετερότητα 

• ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πομπός: Αλή   →   Δέκτες: Άγγλοι 
                          στρατιώτες/αξιωματούχοι

Η δράση της ενότητας συμβαίνει στο στρατόπεδο των Άγγλων. Ο Αλή 
ενδύθηκε την παρενδυτική εθνική, θρησκευτική, γλωσσική ταυτότητα. Ο 
Άγγλος διοικητικής δημιούργησε τη συνέχεια του σεναρίου: 
– Στο γράμμα του παπά γράφει ότι είστε έτοιμος για κάθε θυσία, είστε έτοιμος; 
– Είμαι έτοιμος.
– Έτσι όπως ήρθατε εδώ μπορείτε να πάτε πίσω;
– Μπορώ. Εμένα και οι Τούρκοι με νομίζουν Τούρκο. Ξέρω πολύ καλά και τούρκικα. 
– Μπορείς να μπεις στο αρχηγείο και στα χαρακώματα των Τούρκων;
...
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Ο διοικητής στέλνει χαιρετίσματα στον παπά σας. Έστω και αν αργήσουμε 
λίγο θα έρθουμε οπωσδήποτε να σας σώσουμε. Οπωσδήποτε θα πάρουμε την Πόλη 
(Κων/πολη). Να μην έχετε καμία αμφιβολία περί αυτού. Θα δώσουμε μια μικρή 
ωρολογιακή βόμβα. Θα τη ρυθμίσουμε και θα την αφήσεις κρυφά στη σκηνή του 
Τούρκου Πασά. Αφού τη ρυθμίσεις μετά από μισή ώρα θα σκάσει. Ενώ εσύ μέσα σε 
μισή ώρα θα έχεις απομακρυνθεί και θα γλιτώσεις. 

Η συγκεκριμένη πρόθεση του Άγγλου οριοθέτησε την τελευταία και 
σημαντική απόφαση του πρωταγωνιστή. Ο Αλή, καθώς έτρωγε το φαγητό άρχισε 
να σκέφτεται το αδιάντροπο σχέδιο αυτών των ανθρώπων. Εξάλλου ο Τούρκος 
πασάς δεν είχε σκεφτεί, δεν είχε προτείνει ένα τέτοιο άνανδρο σχέδιο.

Η ηθική πλαισίωση της απόφασης, χωρίς αναφορές στις διαφορές των 
ταυτοτήτων των δρώντων προσώπων, αναδεικνύει τον ηρωισμό του.

6. Χρόνος: 1915
 Χώρος: Δαρδανέλια Στρατόπεδο των Άγγλων

6η ενότητα: Ο Αλή σταμάτησε. Άκουσε τους ήχους της βόμβας στην πλάτη του να 
έχουν επιταχύνει. 

– Τότε πες στον διοικητή. Εγώ δεν είμαι Ρωμιός. 
...

Η πραγματική αιτία αυτής της πυρκαγιάς δεν έγινε ποτέ γνωστή. Τώρα 
μόνο ο πασάς στη σκηνή του κάθε πρωί θυμάται με λύπη τον Μικρό Αλή και έλεγε 
στο γενικό του επιτελείο: «Ακόμα δεν έχουμε κανένα νέο από εκείνο το μικρό 
παιδί που στείλαμε. Μήπως στη μεγάλη έκρηξη ή στην πυρκαγιά έπαθε κάτι». 

• ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ
Υποκείμενο: Αλή    →   Αντικείμενο: εγκατάλειψη παρενδυτικής ταυτότητας
                                    υπηρεσία προς τον λαό και το έθνος 
                          εκδίκηση - τιμωρία του θρησκευτικά/εθνικά «άλλου»

• ΑΞΟΝΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
Συμπαραστάτες: εθνική - θρησκευτική ταυτότητα    →    Αντίμαχοι: 
 όραμα: ήρωας για τον λαό                            ιστορικό/κοινωνικό
                                                  συγκείμενο - εθνική - 
                                                  θρησκευτική ετερότητα 

• ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 Πομπός: Αλή                        →                  Δέκτες: Άγγλοι 

                   στρατιώτες/αξιωματούχοι
Ρωμιός παπάς-«άλλοι» 

                   ομοεθνείς-ομόθρησκοι
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Ο Αλή ολοκλήρωσε τη σύντομη παρουσία του στη γη ως Τούρκος, 
μουσουλμάνος, πιστός στην ταυτότητά του και με μία πράξη αυτοθυσίας. 
Οδήγησε στο θάνατο τον Άγγλο διοικητή, πλήθος «εχθρών» και η αφήγηση 
κατακλείεται με τη σαφή σκιαγράφηση μιας ηρωικής αυτοχειρίας. Ο 
συγγραφέας με την επιλογική παράγραφο θέτει ουσιαστικά τις προϋποθέσεις 
για μια διαχρονική πρόσληψη του κειμενικού νοήματος, διασφαλίζοντας, με την 
απροσδιοριστία της αφηγηματικής πλοκής σε σχέση με τα υπόλοιπα δρώντα 
πρόσωπα, την κατάθεση πολλαπλών αφηγηματικών εκδοχών.

7. Χρόνος: 1915 - σήμερα
 Χώρος: ανάγνωση-κοινότητα λόγου
 Επιλογικά:

• ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ
 Υποκείμενο: Ömer Seyfettin  →  Αντικείμενο: ο κατά περίπτωση αναγνώστης

κείμενο

• ΑΞΟΝΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
 Συμπαραστάτες: → Αντίμαχοι: 

• ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 Πομπός: κείμενο → Δέκτες: 

Οι ταυτότητες των αναγνωστών του κειμένου συμπληρώνουν τους άξονες 
του μοντέλου των δρώντων προσώπων.

Διαπιστώσεις-Συμπεράσματα
Στο διήγημα Bir Çocuk Aleko, ο χώρος, ο ιστορικός και ο αφηγηματικός 

χρόνος πλαισιώνουν και προσδιορίζουν την προσπάθεια του πρωταγωνιστή να 
κινηθεί ανάμεσα σε δύο κόσμους που τον περι-ορίζουν σε επίπεδο προσωπικό-
βιωματικό αλλά και κοινωνικό.

Ο χώρος φαίνεται κατά περίπτωση να οροθετεί την ταυτότητά του ενώ 
ο παροντικός χρόνος σταθερά οδηγεί από την προσωρινή ικανοποίηση των 
προσδοκιών στην απογοήτευση και την άρση της βεβαιότητας του «ανήκειν». 
Σχεδόν προσωποποιείται αποκτώντας/διαθέτοντας μνήμη και ταυτότητα 
άλλοτε παράλληλη/υποστηρικτική και άλλοτε αντιπαρατιθέμενη με αυτή 
του πρωταγωνιστή και μετατρέπεται από γεωγραφικό σημείο σε πολιτισμική 
πραγματικότητα37.

Το αφηγηματικό «τέλος» αφήνει τον αναγνώστη, καθώς και τον 
πρωταγωνιστή και τον συγγραφέα, να καταθέσουν προσωπικές εκδοχές 
της αφηγηματικής εξέλιξης σε ένα σαφές πλαίσιο δυνατοτήτων προβολής 
διαπολιτισμικών στόχων.

37 Βέικου 2010, 225-235.
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Χώρος και χρόνος εναλλάσσονται ως προς την κυριαρχία τους 
στην αφηγηματική πλοκή διαμορφώνοντας ένα κειμενικό περιβάλλον στο 
οποίο, με την υποστήριξη αυτοβιογραφικών στοιχείων, αναπτύσσονται 
δίκτυα διακείμενων με σημείο αναφοράς τις ταυτότητες των προσώπων 
του αφηγήματος (διαμορφωμένες και διαμορφούμενες), του Τούρκου 
πρωταγωνιστή/του Τούρκου συγγραφέα ως προς τις δηλούμενες αλλά και 
υποδηλούμενες ταυτότητες των Ελλήνων. Πλαισιώνουν δράσεις, κυρίως, του 
Τούρκου πρωταγωνιστή διαμορφώνοντας σε αρκετές περιπτώσεις μία σχεδόν 
«παρενδυτική» αυτοδηλούμενη αλλά όχι σταθερή συναισθηματική, εθνική και 
θρησκευτική ταυτότητα. 
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Ταξιδεύοντας... στα Βαλκάνια

Κατερίνα Μουστακάτου*

«Πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης» χθες, μωσαϊκό μικρών κρατών σήμερα, 
τα Βαλκάνια, μετά από μισό αιώνα θητείας – εκτός από την Ελλάδα – στο 
«σοσιαλιστικό στρατόπεδο», με την ανάγκη να ανακαλύψουν εκ νέου και να 
επιβεβαιώσουν τις εθνικές τους ταυτότητες1, θα αποτελέσουν το γεωγραφικό 
πλαίσιο αυτής της εργασίας. Σε αυτό το χώρο θα ανιχνεύσουμε ταξίδια Ελλήνων 
λογοτεχνών στο β΄ μισό του 20ου αιώνα, οι οποίοι κατέγραψαν και σχολίασαν αυτά 
που είδαν. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας θα μελετήσουμε ορισμένα κείμενα που 
αναδεικνύουν την περιπέτεια του ανθρώπου μέσα από την ποιητική της γραφής 
και των ποικίλων εντυπώσεων σε επίπεδο δοκιμίου και όχι εμβόλιμου ταξιδιωτικού 
κειμένου σε μυθιστορηματική αφήγηση. Πριν ξεκινήσουμε όμως την περιπλάνησή 
μας, θα αποσαφηνίσουμε τους όρους «ταξιδιωτική λογοτεχνία» και «περιήγηση». 

Ο Κ. Θ. Δημαράς, ο οποίος ασχολήθηκε με τον όρο «περιηγητισμός» 
γράφει για το γεωγραφικό ενδιαφέρον που αναπτύσσουν οι λόγιοι ήδη από το 
17ο αιώνα, το οποίο έρχεται να προστεθεί στη γενικότερη δίψα για μάθηση2. 
Στην περιηγητική διάθεση είναι έντονη η επιθυμία να περιγραφούν οι ποικιλίες 
των τόπων, οι διαφορές και τα αξιοθέατα, είτε ο λόγιος ξενιτεύεται οριστικά, 
είτε σπουδάζει, είτε ταξιδεύει. Γεγονός είναι ότι ο περιηγητής είναι γεμάτος 
εντυπώσεις που λαχταράει να τις εκφράσει κινώντας έτσι την περιέργεια και 
τον θαυμασμό των αναγνωστών του3. Ο περιηγητισμός είναι φαινόμενο διπλά 
σημαντικό, υποκειμενικά και αντικειμενικά παρουσιάζοντας, όμως, μια ιδιοτυπία: 
1

* Dr. Μουστακάτου Κατερίνα (Νεοελληνική Φιλολογία ΕΚΠΑ), «Συγγενείς χαρακτήρες και 
αντικρουόμενες ιδεολογίες στο πεζογραφικό έργο του Γ. Θεοτοκά» στα Πρακτικά του Ε΄ 
Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών 
Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2-5 Οκτωβρίου 2014 (2015), kmoustakatou@gmail.com.

1  Καστελλάν 1991, 11.
2 Δημαράς 2000, 76.
3 Δημαράς 2000, 173, 548-9, 575: το 17ο και 18ο αιώνα η αυξημένη περιέργεια του κοινού και οι 

συχνές επαφές με άλλους τόπους, δημιουργούν τους όρους που χρειάζονται για τη γένεση και 
την ανάπτυξη της γεωγραφικής φιλολογίας. Οι εφημερίδες της εποχής είναι ένα πρόσφορο είδος 
για να ενταχθούν οι ταξιδιωτικές εντυπώσεις. Τα πρώτα διηγήματα του Δροσίνη αποτελούν 
ταξιδιωτικές εντυπώσεις, και βρίσκονται στην τομή της στοχαστικής λυρικής διάθεσης και 
των λαογραφικών ενδιαφερόντων, ο Παπαντωνίου καταγράφει τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις, ο 
Μαρκοράς τα «Μικρά Ταξείδια αρχές 20ου» και ο Καζαντζάκης τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις του.
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εκφράζει μέσα στο ίδιο σχήμα ανθρώπινες διαθέσεις ή κατευθύνσεις εντελώς 
διαφορετικές μεταξύ τους4. Το γνωστό “grand tour” του 18ου αιώνα κυρίως στην 
Ελλάδα και στην Ιταλία, χώρες που προσέλκυαν το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών, 
γίνεται χάρη στο «ειδέναι» και για να ολοκληρωθεί η αγωγή των ανθρώπων 
μέχρι το ταξίδι να γίνει αυτοσκοπός τον 19ο και τον 20ο αιώνα5. 

Κατά την Αικ. Κουμαριανού η πολυσημία του ταξιδιωτικού κειμένου 
αποτυπώνεται ως εξής: «Πηγή αστείρευτη το περιηγητικό κείμενο παρέχει στον 
μελετητή τη δυνατότητα να κυριαρχεί πάνω σε ένα ασύμμετρο ποσό γνώσεων που 
αντιστοιχούν σε μαρτυρίες μιας συγκεκριμένης στιγμής. […] Διαδικασίες λογικές, 
συναισθηματικές, γνωστικές που επενεργούν στο πρωτογενές υλικό που έχουν ωθήσει 
τον ταξιδιώτη να καταγράψει για χάρη του αναγνώστη – δέκτη, όσα εκείνος θεώρησε 
άξια να διασωθούν και να μεταδοθούν»6. Άρα η υποκειμενικότητα, η νοοτροπία, η 
ιδεολογία, οι ευαισθησίες, η στόχευση, οι εσωτερικές διεργασίες, τα ενδιαφέροντα, οι 
συγκυρίες διαπερνούν το κείμενο και διαμορφώνουν μια «περιηγητική συνείδηση»7.

Ανατρέχοντας στο Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας8 διαβάζουμε ότι η 
ταξιδιωτική ή περιηγητική φιλολογία περιλαμβάνει το σύνολο των κειμένων στα 
οποία, κάθε λογής ταξιδιώτες περιγράφουν τα ταξίδια που πραγματοποίησαν 
και καταθέτουν την εμπειρία τους, τις γνώσεις τους, τις προσωπικές εντυπώσεις 
τους από τόπους, περισσότερο ή λιγότερο μακρινούς που επισκέφθηκαν. 
Το ταξιδιωτικό ή περιηγητικό κείμενο είναι ένα είδος απομνημονευμάτων, 
μια προσωπική γραπτή μαρτυρία με αντικείμενο το ταξίδι. Ως ξεχωριστή 
γραμματολογική κατηγορία εξελίσσεται και μεταβάλλεται, όπως μεταβάλλονται 
οι εποχές και τα πνευματικά ρεύματα που τις διαπερνούν, αλλά και τα ίδια τα 
ταξίδια, η θέση τους και ο ρόλος τους σε κάθε εποχή, καθώς και οι ταξιδιώτες, η 
ιδιότητά τους, τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντά τους. 

Το φάσμα της ταξιδιωτικής λογοτεχνίας είναι εξαιρετικά ευρύ9. Ενώ, λοιπόν, 
η ταξιδιωτική φιλολογία θέτει υπό αμφισβήτηση τα όρια του λογοτεχνικού 
4 Δημαράς, 13.
5 Δημαράς, 7-9.
6 Κουμαριανού 1994, 123-4.
7 Γιαννακόπουλος, 130-132. Τα κείμενα που συνδέονται με το ταξίδι είναι ποικίλα: από 

επιστημονικές πραγματείες, δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, διπλωματικές εκθέσεις και δοκίμια, ως 
ημερολόγια λογοτεχνικά και μη, μυθιστορήματα τα οποία στηρίζονται στη φαντασία και στη 
γνώση. Πρβ. Ζενέ, Κοκτώ, Καμύ, Σαρτρ 1995, 7-16. 

8 Πολυκανδριώτη 2004, 2147-2150. Βλ. και Παναρέτου 2002, 9, 17 όπου επιμερίζει την 
ταξιδιωτική λογοτεχνία σε περιγραφική εντύπωση, σε προσκυνηματική και σε ρομαντική και 
προβληματίζεται για τα όρια μεταξύ ταξιδιωτικής γραφής και ταξιδιωτικής λογοτεχνίας. Η ίδια 
πραγματικότητα προσδίδει στην ταξιδιωτική λογοτεχνία αξία ιστορική και αρχειακή από τη 
στιγμή που η τελευταία αποκτά και τη μορφή μαρτυρίας για εικόνες και καταστάσεις πλήρως 
υποκείμενες στην επίδραση του χρόνου. 

9 Γουδέλης, 5. Η θεματολογία του είδους μοιάζει ανεξάντλητη καθώς το συγκεκριμένο αντικείμενο 
διεισδύει στα υπόλοιπα είδη με τρόπο κυριαρχικό: η έννοια της μετακίνησης, η αλλαγή σκηνικού, 
η κίνηση ως μεταφορά ή ως ρεαλιστικό στοιχείο. Το ταξίδι επιβάλλει την εσωτερίκευση. Τόποι 
και εικόνες προτείνονται ως μια γοητευτική γεωγραφία αλλά και ως μια πολύχρωμη δέσμη 
γραφών, συνειρμική, περιγραφική, ατμοσφαιρική. 
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κανόνα με τον πληροφοριακό της χαρακτήρα, εν τούτοις προσδίδει στο κείμενο 
λογοτεχνικό χαρακτήρα μέσα από την υποκειμενικότητα του παρατηρητή 
και την εσωτερικευμένη αναπαράσταση της πραγματικότητας που λειτουργεί 
αντίρροπα προς την αξιοπιστία της μαρτυρίας. 

Από τον 14ο ως τον 19ο αιώνα στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο και στην 
Ανατολική Μεσόγειο ταξίδεψαν περισσότεροι από 3.500 περιηγητές (έμποροι, 
στρατιωτικοί, κληρικοί, προσκυνητές, πρεσβευτές, φυσιοδίφες, γεωγράφοι, 
αρχαιόφιλοι, τυχοδιώκτες), οι οποίοι μετά την επιστροφή τους δημοσίευσαν 
τις περιηγήσεις τους. Οι ιδιότητες των ταξιδιωτών αυτών, το δρομολόγιο τους, 
τα ενδιαφέροντά τους ποικίλλουν ανάλογα με τη χρονική στιγμή του ταξιδιού 
και τις εκάστοτε ιστορικές συνθήκες που επικρατούσαν στους χώρους που 
επισκέπτονταν. Το 18ο αιώνα το ταξίδι γύρω από τις ελληνορωμαϊκές αρχαιότητες 
αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης νέων ευγενών και σημαντική προσωπική 
εμπειρία. Με την έκρηξη του φιλελληνισμού πολλοί ταξιδιώτες θα περιηγηθούν 
στην Ελλάδα. Τον 19ο αιώνα με την τεχνολογική ανάπτυξη τα ταξίδια γίνονται 
πιο εύκολα και πιο προσιτά. Κοντά στους απεσταλμένους κυβερνήσεων και 
επιστημονικών αποστολών, υπάρχουν και άλλοι που αναζητούν με τη φυγή την 
προσωπική τους ολοκλήρωση. Πολύτιμες περιηγητικές εκδόσεις που αποτελούν 
σημαντική πηγή πληροφοριών για τον ευρύτερα ελλαδικό χώρο10. 

Ύστερα από το 1880 με την ανάπτυξη του Τύπου στην Ελλάδα εμφανίζεται 
ένας νέος τύπος ταξιδιώτη, ο τύπος του ταξιδιώτη – ανταποκριτή. Η ουσιαστική 
συμβολή στη διαμόρφωση και ανάπτυξη της νεοελληνικής ταξιδιωτικής λογοτεχνίας 
οφείλεται σε τέσσερις κυρίως συγγραφείς: Ζαχαρία Παπαντωνίου, Κώστα Ουράνη, 
Σπύρο Μελά, Νίκο Καζαντζάκη11. Οι συγγραφείς αυτοί με τις ανταποκρίσεις τους 
δεν ενδιαφέρονται μόνο να πληροφορήσουν το μέσο αναγνώστη της εφημερίδας 
(μόνιμοι ανταποκριτές καθημερινών αθηναϊκών εφημερίδων στο εξωτερικό κυρίως 
στο Παρίσι), αλλά μέσα από τα περιορισμένα δημοσιογραφικά τους πλαίσια βρίσκουν 
τον τρόπο να εκφράσουν την ευαισθησία τους, να ανακαλύψουν την πνευματική 
τους στάση απέναντι σε ένα τόπο, τα γνωρίσματά του, τους ανθρώπους του και 
να προτείνουν νέους τρόπους προσέγγισης του κόσμου έξω από την Ελλάδα12. 
Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της ελληνικής ταξιδιωτικής φιλολογίας κατά το 19ο 
αιώνα είναι ο διδακτικός της χαρακτήρας με στόχο την εθνική αυτογνωσία και την 
ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας.
10 Πολυκανδριώτη, 2147-2150. Βλ. και Χατζηπαναγιώτη¸ 453- 454 όπου αναφέρει ότι το ταξίδι από 

το 15ο αιώνα και μετά αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα μέσα πρόσκτησης νέων γνώσεων 
ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης της χαρτογραφίας και του εμπορικού ανταγωνισμού αρχικά. Οι 
εμπορικές αποικίες θα μετατρέψουν το ταξίδι από αποστολή στο άγνωστο σε επαγγελματική 
ρουτίνα. Η ενδοχώρα ορισμένων ηπείρων, όπως η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη παραμένουν 
ουσιαστικά άγνωστες ως το 19ο αιώνα.

11 Κεραμάρη 2001, 96-97.
12 Κεραμάρη 2001, 96-97. Έχουν προηγηθεί κείμενα με ταξιδιωτικό περιεχόμενο χωρίς γνήσια 

λογοτεχνικά χαρακτηριστικά: Δ. Βικέλας, Από Νικοπόλεως εις Ολυμπίαν (1886), Εμμ. Λυκούδης, 
Οδοιπορικαί Εντυπώσεις (1920). Εξαίρεση αποτελεί το «Κασμίρι» του Π. Βλαστού Κριτικά 
Ταξίδια (1912). 
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Τομή στην εξέλιξη της ελληνικής ταξιδιωτικής φιλολογίας αποτελεί το έργο 
καταξιωμένων συγγραφέων που ταξίδεψαν εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων 
από τις αρχές του 20ου αιώνα και μετά. Οι λόγοι της φυγής και της μετακίνησης των 
συγγραφέων ποικίλλουν και υπαγορεύονται από προσωπικές ή επαγγελματικές 
ανάγκες, από την προσδοκία της γνώσης, της ανακάλυψης και του ταξιδιού, ενώ 
συχνά φανερώνονται και υπαρξιακές αναζητήσεις. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν για 
τους στόχους τους οι εκπρόσωποι της λεγόμενης γενιάς του ’30 που αναζήτησαν 
στα ταξίδια τους στοιχεία της ελληνικής ταυτότητας καθιστώντας λογοτεχνική 
την ταξιδιωτική φιλολογία. Η γενιά του ‘30 ασχολήθηκε με το ταξιδιωτικό κείμενο 
ως ανάγκη αναζήτησης του καινούριου αλλά και ως εμπειρία για σκέψη και 
προβληματισμό. Τα Βαλκάνια ήταν ο πιο κοντινός προορισμός πρόσφορος για 
συζητήσεις ποικίλου περιεχομένου. Αρκετοί συγγραφείς ταξίδεψαν, περιέγραψαν και 
σχολίασαν αυτά που είδαν. Ανάμεσά τους ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, ο Κ. Ουράνης, 
ο Η. Βενέζης, ο Γ. Θεοτοκάς, ο Π. Χάρης, ο Α. Καραντώνης, ο Στρ. Μυριβήλης. 

Πρωτοπόρος στη μελέτη της ελληνικής ταξιδιωτικής φιλολογίας και 
στην ανάδειξή της ως ιδιαίτερου λογοτεχνικού είδους υπήρξε ο Απ. Σαχίνης 
θεωρώντας ότι το Ταξιδεύοντας του Ν. Καζαντζάκη (1927) σηματοδοτεί την 
απομάκρυνση από την παλαιότερη δημοσιογραφικού τύπου ανταπόκριση. 

Η ταξιδιωτική εντύπωση μετά το 1945 πλουτίζεται απότομα με καινούρια 
φανερώματα καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στο ταξιδιωτικό ρεπορτάζ που θέλει 
να κατατοπίσει, πληροφορήσει και διδάξει13. 

Ό,τι σώζει την ταξιδιωτική εντύπωση δεν είναι η αδιάκοπη παρέλαση 
τοπίων και πολιτειών που φημίζονται για την ομορφιά και τη γραφικότητά τους, 
αλλά η προσωπική στάση του ταξιδιώτη αντίκρυ στους τόπους όπου ταξίδεψε 
και περιπλανήθηκε, δηλαδή, η αισθητική αξιοποίηση των καθαρά ατομικών και 
μοναδικών ιδιοτήτων μιας ψυχής καθώς αυτή αντιδρά και δημιουργεί14. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, ενώ τα κείμενα που βρίσκουμε για χώρες 
μακρινές (ΗΠΑ) και εξωτικές (Άπω Ανατολή) είναι αρκετά, δεν βρίσκουμε 
ικανό αριθμό κειμένων για τα Βαλκάνια. Ο βαλκανικός χώρος αποτέλεσε χώρο 
συναντήσεων, συγκλίσεων και αντεγκλήσεων ανάμεσα στους όμορους λαούς 
του. Παρόλα αυτά η συγγραφική πένα θέλησε να αποτυπώσει ταξιδιωτικές 
εντυπώσεις, ρομαντικές αναμνήσεις και στοχαστικές υπομνήσεις. Μέσα από 
τη λυρική αφήγηση τη φιλοσοφική και εξομολογητική διάθεση, τη δοκιμιακή 
γραφή, την πολιτικο-κοινωνική κριτική και τη μυθοπλαστική αναπαράσταση 
αποτυπώνονται τα ίχνη των χωρών και των πολιτισμών τους. Αρκετοί 
συγγραφείς ασχολήθηκαν με τα ταξιδιωτικά κείμενα ως ανάγκη αναζήτησης 
του καινούριου αλλά και ως εμπειρία προβληματισμού. Τα Βαλκάνια ήταν ο πιο 
κοντινός προορισμός, πρόσφορος για συζητήσεις ποικίλου περιεχομένου.
13 Σαχίνης 1951, 53-54. 
14 Σαχίνης 1951, 66-68, 88, 102-103. Για τον Ουράνη ταξιδιωτικές εντυπώσεις είναι η μετάπλαση 

του αντικειμενικού κόσμου των πραγμάτων σε συναίσθημα, σε λυρική διάθεση, σε μουσικά 
εκφρασμένη ευαισθησία, για τον Κόντογλου είναι πολλές λεπτομέρειες και περιγραφές, για τον 
Βενέζη είναι η ατμόσφαιρα του παραμυθιού. 
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Λαμβάνοντας ως κοινό χρονολογικό άξονα τις δεκαετίες του 1960 και 
1970 όπου βρήκαμε αρκετά ενδιαφέροντα κείμενα, θα γίνουν αναφορές και 
συγκρίσεις στον τρόπο γραφής και συγκέντρωσης των πληροφοριών από τις 
Βαλκανικές χώρες. Σε άλλα ταξιδιωτικά βιβλία πλεονάζει ο στοχασμός και σε 
άλλα η ευαισθησία. Αν και η θεματολογία είναι κοινή και αφορά την περιγραφή 
και το σχολιασμό – της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας, των πλατειών, των 
γλυπτών, των έργων ζωγραφικής των οικονομικών και κοινωνικών δομών–, η 
γλωσσική και υφολογική επεξεργασία των κειμένων διαφέρει, η μεθοδολογία 
και τα εφόδια των συγγραφέων ποικίλλουν. Σε μια επιλογή των συγγραφέων 
ο Τ. Κ. Παπατσώνης και ο Τ. Ζάππας παρουσιάζουν τις εμπειρίες τους από 
το θελκτικό Βουκουρέστι και ο Π. Χάρης από τις Δαλματικές ακτές, ενώ ο Γ. 
Θεοτοκάς, συναντιέται με Βαλκάνιους συγγραφείς στα ταξίδιά του στη Ρουμανία 
και Βουλγαρία καταγράφοντας τις ιδιαιτερότητες των λαών, την πολιτιστική ζωή 
και τις ελληνικές συγγένειες. Ο Γ. Γουδέλης καταγράφει τα σχόλια του για τη 
Γιουγκοσλαβία, ενώ ο Ν. Τσιρογιάννης, αποτυπώνει τη βιωματική περιπλάνηση 
του στη Βουλγαρία παρέχοντας πληροφορίες κοινωνικού και οικονομικού 
περιεχομένου, ενώ η Μ. Ράλλη μέσα από το ταξίδι της στη Ρουμανία συνδέει τη 
φυσιογνωμία του τόπου με την ιστορική του μοίρα 15.

Πιο αναλυτικά θα αναφερθώ σε ορισμένα σημεία από κείμενα Ελλήνων 
συγγραφέων που ασχολήθηκαν με τα Βαλκάνια μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Το 1961 ο Π. Χάρης περιγράφει τις Δαλματικές Ακτές16. Εδώ η ιστορία επενεργεί 
πάνω στην ψυχή του αναγνώστη με ένα τρόπο απόλυτα δικό της και προκαλεί 
συγκινήσεις που φέρνουν μεγάλη αναστάτωση. Μέσα από μια προσεγμένη 
γραφή ο συγγραφέας περνάει από την ιστορική μνήμη και οδηγείται στην 
ερμηνεία. Βλέπει τους ανθρώπους όχι με την περιέργεια του ξένου μα με την 
εμπιστοσύνη του πολύ προσφιλούς. Αυτό γίνεται στο Κάτταρο, το επίνειο 
της ομόσπονδης Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου και στη 
Ραγούζα. Πρώτα η ιστορία που εξηγεί τον άνθρωπο και έπειτα ο άνθρωπος που 
επαληθεύει την ιστορία. Ο συγγραφέας σημειώνει για τη Ραγούζα: «Έχουν φωνή 
τα τείχη της Ραγούζας, μίλησαν με τους ανθρώπους μακρυνών χρόνων, μιλούν και 
με τους σημερινούς ανθρώπους, τουλάχιστον με όσους ξέρουν να την ακούσουν 
και να την καταλάβουν αυτή τη φωνή και μπορούν πολλά να πουν, πολλά να 
διηγηθούν, πολλά να διδάξουν. Κι έτσι όπως τα διατηρούν με πολλή πείρα, η φωνή 

15 Πολυκανδριώτη, 135-7. Βλ. και Λεοντή 1998, 71. Η μελέτη της ταξιδιωτικής λογοτεχνίας θα 
πρέπει να περιλάβει όχι μόνο τον τρόπο που τα κείμενα κάνουν σημαντική μια περιοχή αλλά και 
πώς αυτή η περιοχή «διαποτισμένη με νόημα» γίνεται, την ίδια στιγμή, «εργαλείο δύναμης και 
αντίστασης» στα χέρια των κατοίκων της. 

16 Χάρης 1961, 9-11. Βλ. και Θ. Παπαθανασόπουλος 1992, 74-5. Η ταξιδιωτική πεζογραφία του 
Μυριβήλη και του Π. Χάρη, ο οποίος ήταν άριστος δέκτης των μηνυμάτων του καιρού του και 
άγρυπνος πομπός των δικών του συμπερασμάτων. Ο Χάρης μαζί με τον Ουράνη, τον Καζαντζάκη 
και τον Παναγιωτόπουλο υπήρξαν οι πρωτομάστορες στη μεταλλαγή του πληροφοριακού 
οδοιπορικού σε ταξιδιωτική λογοτεχνία.
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τους είναι σχεδόν νεανική, δε δείχνει κούραση, βγαίνει από σώμα ζωντανό που δε 
λύγισε κάτω από τους αιώνες»17.

Ο Γ. Χατζίνης υπομνηματίζει για τη Γιουγκοσλαβία προϊδεασμένος, όπως 
μας φανερώνει από τα κείμενα του Κ. Ουράνη και του Π. Χάρη: « Οι ακτές της 
Δαλματίας μέσα σ΄ ένα σπάταλο φως σού προσφέρουν μια καινούρια όραση. Το 
Βελιγράδι είναι μια πανέμορφη πολιτεία, ανακουφιστικά άνετη, χωρίς θορύβους, 
χωρίς άγχος. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του στον κανονικό ρυθμό μιας μηχανής, 
χωρίς ωστόσο να γίνει ο ίδιος μηχανή. Οι βιτρίνες είναι πενιχρές αλλά έχουν πολλά 
βιβλιοπωλεία, πολλά δέντρα και θαυμάσια πάρκα. Ό, τι μας λείπει εμάς, το έχουν 
σε αφθονία και ό,τι μας περισσεύει αυτοί το στερούνται»18 .

Ο Γ. Γουδέλης με αφορμή ένα ταξίδι του στη Γιουγκοσλαβία παρουσιάζει 
τη «Γιουγκοσλαβία με τον Τίτο και χωρίς τον Τίτο», σε ένα βιβλίο που διατρέχει 
τη χώρα19. Ο συγγραφέας επισημαίνει ότι η διαφορά στις εντυπώσεις που 
αποκομίζει είναι αισθητή και εντυπωσιακή, αφού η Γιουγκοσλαβία είναι μια 
ανοιχτή βεντάλια πόλεων, φυσικών τοπίων, ένα καλειδοσκόπιο κινημάτων και 
πολιτευμάτων 20. Μέσα από ένα γρήγορο πέρασμα στην ανθρωπογεωγραφία της 
χώρας, διαπιστώνει ότι μετά το 1946 παρατηρείται μια προσπάθεια εξέλιξης σε 
όλους τους τομείς21. Μέσα από μια παρουσίαση γεωγραφική, ιστορική, πολιτική 
και δημογραφική της χώρας, μάς δίνει εικόνες από το Βελιγράδι, περιγράφοντας 
μια διαδοχή εικόνων που βλέπει κατά τη διαδρομή του με το τρένο κάνοντας 
αναφορές στην πρόσφατη ιστορία του τόπου, στα πολιτικά πρόσωπα που 
δέσποζαν22, στη σύγχρονη τεχνολογία αλλά και σε αρχαιολογικά ευρήματα. Η 
κοινωνία και η πολιτεία έχουν το δικό τους μερίδιο ανάλυσης σχετικά με την 
γραφειοκρατία και τα συνδικάτα23. Αναφέρεται στις ομορφιές άλλων πόλεων 
όπως της Λουμπλιάνας, ως τουριστικού θέρετρου αλλά σχολιάζει και τη 
θρησκευτικότητα στη Σλοβενία24. 

Αφιερώνει αρκετές σελίδες στο «αγκάθι» της Μακεδονίας, μιλώντας για 
εθνότητες και για ενδοεθνικές σχέσεις. Επισημαίνει ότι σε τούτο το ταξιδιωτικό 
βιβλίο δεν είναι εύκολο να συζητηθούν τέτοια θέματα και πως επιβάλλεται 
17 Χάρης 1961, 80-82. 
18 Χατζίνης 1970, 105-110. 
19 Ο Γιόζεφ Ροτ γράφει για το Σεράγεβο στα χρόνια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου ότι ο χώρος και ο 

χρόνος συνομιλούν. Με έντονα συναισθήματα στιγματίζει την πόλη ως αθώα και καταραμένη 
(Ροτ, 49-51). Η φύση συμμετέχει στον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πράγματα. Περιγραφή, 
οδοιπορικό και πικρές σκέψεις για ένα χώρο που ταυτίστηκε με την ιστορία. Καταλήγει στο 
απόσπασμα: «Το Σαράγεβο δεν θα έπρεπε να θεωρείται πόλη, αλλά μνημείο, μια τρομερή 
παραίνεση για όλους».

20 «Το λεωφορείο περνά γαζί στο ρέλι της ασφάλτου. Πάνω από τα πεύκα που κατηφορίζουν ως τη 
δαντελωτή πολύπτυχη φούστα της Δαλματικής ακτής. Την κατατρώω με τα μάτια. Ξύπνησε μέσα 
μου ο μεσογειακός Έλληνας, γιατί θάρρεψε η ματιά πως αντικρίζει γνώριμους τόπους» κείμενο 
του Σοφιανόπουλου, «Πώς είδα τα Βαλκάνια» 1926 ενταγμένο στο Γουδέλης 1981, 8-9.

21 Γουδέλης 1981, 19.
22 Γουδέλης 1981, 21, 28.
23 Γουδέλης 1981, 36-42.
24 Γουδέλης 1981, 43-52. 
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να υπάρχει πνεύμα ρεαλισμού και ανθρωπισμού, καταλήγοντας πως κάθε 
δικαστήριο του μέλλοντος οφείλει να κρίνει με κριτήριο την αυτοδιάθεση 25 .

Ο Η. Βενέζης στις περιηγήσεις του στη Δαλματία και σε επαφές που είχε 
με Κροάτες συγγραφείς τονίζει λεπτομερώς τα κοινά σημεία που παρατηρεί σε 
σχέση με τη δική του χώρα26: «Όλη η ευρωπαϊκή παιδεία στηρίζεται στην Ελλάδα 
, λέει ένας Κροάτης διανοούμενος. Αυτά δεν τα καταλαβαίνουν πολύ οι νέοι, 
γιατί οι νέοι σήμερα δεν θέλουν να εργαστούν. Τους καταστρέφει ο σύγχρονος 
βομβαρδισμός: ο τουρισμός». 

Ο Ζ. Παπαντωνίου μιλώντας για το Ζάγκρεμπ το 1955 και για τη νέα μόδα, 
τα μπαιν μιξτ προβαίνει σε ένα καυστικό κοινωνικό σχόλιο: «Τώρα που είναι 
κοινά, το ένα φύλον μαθαίνει τα φυσικά ελαττώματα του άλλου. Ό,τι ελάττωμα 
ήταν κρυμμένο, τώρα βγαίνει στη δημοσιότητα. Είναι παράδοξο που γίνονται 
ακόμη γάμοι! Τα κοινά λουτρά είναι φαρμακώτερα κι από την κακή γειτόνισσα» 27.

Σε συνάντησή του ο Γ. Θεοτοκάς (μαζί με τον Σπ. Μελά και τον Γ. Ρίτσο) 
(Ιούνιος 1966) με Βαλκάνιους συγγραφείς στη Ρουμανία σημειώνει ότι του έκανε 
εντύπωση από τη μια το ενδιαφέρον για την κλασική Ελλάδα, σαν πηγή αξιών 
και από την άλλη η δυσφήμηση για την τωρινή Ελλάδα που τη θεωρούν χώρα 
σκοταδισμού και ανελευθερίας, εικόνα που οι συγγραφείς, φυσικά, προσπάθησαν 
να ανασκευάσουν και να αποκαταστήσουν την αλήθεια28. Ο Σέρβος ποιητής Β. 
Πόπα εκτιμά ιδιαίτερα την Ελλάδα και το βυζαντινό πολιτισμό με τον οποίο 
θέλουν να ξανασυνδεθούν οι Ρουμάνοι. Ο Βούλγαρος δραματουργός Όρλιν 
Βασίλιεφ ενδιαφερόταν ιδιαιτέρως για τις παραστάσεις της Επιδαύρου και θα 
ήθελε να προσκληθεί29. Παρότι οι λαοί στο παρελθόν δεν είχαν καλές σχέσεις, 
τώρα ο βουλγαρικός λαός συμπαθεί ειλικρινά τους Έλληνες και πιστεύει ότι 
θα ξεπεραστούν οι δυσχέρειες ώστε να πλησιάσουν τον ελληνικό ουμανισμό30. 
Περιγράφοντας τη σημερινή Ρουμανία, το Βουκουρέστι, το λαό, την πολιτιστική 
ζωή και τις ελληνικές συγγένειες, σημειώνει ότι η αρχιτεκτονική της πόλης 
εκφράζει το νέο καθεστώς (βιομηχανοποίηση, ομαδοποίηση και υποταγή της 
ζωής)31. Δε φαίνεται να υπάρχει περιθώριο για αμέριμνη ζωή και διασκέδαση, 
αλλά παρόλα αυτά είναι φανερή η τάση για σύνδεση με την ελληνική αρχαιότητα. 

Στο ταξίδι του με τον Οδ. Ελύτη στη Βουλγαρία (1965) καλεσμένος από την 
Ένωση Βουλγάρων Συγγραφέων, κάνει αναφορές στο βουλγαρικό λαό, στη σχέση 
του με τους Έλληνες, στη μορφολογία της χώρας, στη βαλκανική και βουλγαρική 
παράδοση, στο λαϊκό πολιτισμό. Στηρίζεται σε μνήμες από παιδικά αναγνώσματα 
της Π. Δέλτα «Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου» και του Κ. Παλαμά «Φλογέρα του 
Βασιλιά» . Κοινός πόθος η ειρήνη που στηρίζεται στην αμοιβαία γνωριμία των 
25 Γουδέλης 1981, 128-139.
26 Βενέζης 1973, 113.
27 Παπαντωνίου 1982, 75.
28 Θεοτοκάς 1962, 49.
29 Θεοτοκάς 1962, 52-3.
30 Θεοτοκάς 1962, 54-55.
31 Θεοτοκάς 1962 , 57-61.
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λαών. Κάνει ένα ιστορικό-γεωγραφικό πέρασμα από τον αρχαίο πολιτισμό στο 
νεώτερο με βάση αρχαιολογικό υλικό επιγραφών και εκθεμάτων. Αναφέρεται στο 
εθνολογικό μίγμα που σχηματίστηκε και στη σχέση αλληλεπίδρασης Ελλήνων 
και Βουλγάρων32. Εμμένει στην αρχιτεκτονική των πόλεων (Σόφια, Βάρνα, 
Φιλιππούπολη, Τύρνοβο) και στην ετυμολογία τοπωνυμίων. Στηριζόμενος σε 
κοινά στοιχεία των δύο λαών οδηγείται στη σκέψη μιας αμοιβαίας κατανόησης33. 

Ο Γ. Θεοτοκάς προσεγγίζει κοινωνιολογικά τις χώρες που επισκέπτεται και 
πιστεύει ακράδαντα πως κάθε ταξίδι αποτελεί μελέτη ζωής και πολιτισμού. Μέσα 
από τα κείμενά του οδηγείται σε ιδεολογικές αναζητήσεις με αφορμή τα ταξίδια 
του, όπου επιτυγχάνει επαφές με τους ντόπιους διανοούμενους, παρατηρεί και 
αναλύει το βιοτικό και εκπαιδευτικό επίπεδο του λαού καθώς και τη συμπεριφορά 
και τις ιδιαιτερότητες των κατοίκων στην καθημερινότητά τους34. 

Ο Ν.Ι.Τσιρογιάννης, σε βιωματική περιπλάνησή του στην κομμουνιστική 
Βουλγαρία, μας δίνει πληροφορίες κοινωνικού και οικονομικού περιεχομένου. 
Στα δύο ταξίδια που πραγματοποίησε σε αυτή τη χώρα (ένα για αναψυχή και 
ένα για επαγγελματικούς λόγους) το 1966, μας δίνει ακριβείς περιγραφές των 
πόλεων που επισκέφτηκε (Σόφια, Βάρνα, Φιλιππούπολη) των πλατειών, των 
δρόμων, των σπιτιών, της ιστορίας των περιοχών, των συνηθειών των ανθρώπων, 
των θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων τους 35. Το πολιτικό καθεστώς κάνει παντού 
αισθητή την παρουσία του, όπως αποτυπώνεται μέσα από τις εύστοχες 
παρατηρήσεις του συγγραφέα και τα καυστικά του σχόλια. Αν όπως γράφει 
«αντιλαμβάνεσαι μια εχθρότητα αν μείνεις καιρό εκεί, σε μια σύντομη παραμονή 
εκεί βλέπεις παντού μια ευγενή υποδοχή. Καταλήγει με μια δόση πικρίας»36.  

Ο Φ. Γελαδόπουλος, στον πρόλογο του βιβλίου του για τη Βουλγαρία 
δίνει με ολοκάθαρο τρόπο την προοπτική που διαβλέπει για τους γειτονικούς 
λαούς γράφοντας: «Ένα πετραδάκι στα θεμέλια των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων, 
φιλοδοξεί να αποτελέσει και το βιβλίο αυτό. Για να στεριωθεί η φιλία κ’ η συνεργασία 
ανάμεσα στους δύο γειτονικούς λαούς, κι ακόμα να απλωθεί η πολυπόθητη ειρήνη 
στα Βαλκάνια. Χαρισμένο από το συγγραφέα, όπως γράφει στο αφιέρωμα, στο 
βουλγαρικό λαό που με τραγούδι κι ενθουσιασμό, οικοδομεί τη σοσιαλιστική ζωή 
του. Και μαζί καλλιεργεί την αγάπη και τη φιλία με όλους τους λαούς της γης»37. 

Η Μ. Ράλλη μάς πηγαίνει ένα περίπατο στη Ρουμανία (1964) όπως είναι και ο 
τίτλος του βιβλίου της, ύστερα από πρόσκληση της Ένωσης Ρουμάνων Συγγραφέων. 
Σε ένα κατεξοχήν λογοτεχνικό κείμενο με εξαιρετικές διεισδυτικές παρατηρήσεις 

32 Θεοτοκάς 1962 , 103-5.
33 Θεοτοκάς 1962, 107-111.
34 Μουστακάτου, 24-25. Βλ. και Μουστακάτου, 2012 ως προς την έννοια του κοσμοπολιτισμού 

και των ταξιδιών και Μουστακάτου, 641-660 για τους τόπους των μυθιστορημάτων στο έργο 
του Γ. Θεοτοκά. 

35 Τσιρογιάννης 1967, 35.  
36 Τσιρογιάννης 1967, 35.
37 Γελαδόπουλος 1976, 11. Ας σημειωθεί ότι η τελευταία ενότητα του βιβλίου του τιτλοφορείται 

«Τα αδέρφια μας οι Έλληνες», 187-199.



642

και με τόνο φιλοσοφικό και εξομολογητικό συνδέει τη φυσιογνωμία του τόπου 
με την ιστορική του μοίρα, εκθειάζοντας τις ομορφιές της φύσης, σε συνδυασμό 
με τις εναλλαγές του τοπίου και με εμβάθυνση στον πολιτισμό : «Φυγή από την 
καθημερινότητα είναι το ταξίδι. Τάση να παραδίνεσαι υπάκουα στη ζωντανή αναπνοή 
της ξένης χώρας […] το ταξίδι δεν είναι μόνο αναχώρηση είναι και επιστροφή στο χαμένο 
εαυτό», «Γιατί ο ταξιδιώτης δε φεύγει ποτέ μονάχος […] τον ακολουθεί το ατομικό του 
βάσανο», «και τότε το ταξίδι γίνεται διαδρομή ενός κόσμου ιδεών και συναισθημάτων 
που έχουν όλα τα στοιχεία του μονολόγου»38. Εκτός από τη φυσική ομορφιά της 
χώρας εντυπωσιάζεται με την πατρογονική προσήλωση στα ήθη και έθιμά τους, 
με τη νεαρή δημοκρατία που προχωρά, ενώ ο αναλφαβητισμός μειώνεται, για την 
τιμητική θέση που έχουν οι άνθρωποι του πνεύματος καθώς και την προσπάθεια της 
πολιτείας να ανεβάσει το μορφωτικό επίπεδο του λαού μέσα από τις Ακαδημίες, τις 
βιβλιοθήκες και τα μουσεία. Έτσι αναδεικνύονται οι προτεραιότητες που τίθενται, ο 
σεβασμός και η επένδυση στη γνώση και στον πολιτισμό.  

Ο Τ. Κ. Παπατσώνης, το 1965 επισκέπτεται το Βουκουρέστι, κατά την 
αργία της Πρωτομαγιάς. Με την προσωπική υπαινικτική και θρησκευτικά 
ορμώμενη γραφή του, έντονα λογοτεχνική και ποιητική, καταγράφει τις εικόνες 
αλλά και την προσμονή του από την πόλη39. Εκθειάζει την τάση εκσυγχρονισμού 
και αναδημιουργίας της πόλης και «θρηνεί και μελαγχολεί για την πρωτόγονη 
κατάσταση τη δικής μας χώρας», «Πόσες δεκαετίες εχάσαμε πολιτισμένης 
εμφανίσεως και πόσο σταθερά διατηρούνται τα ερείπια στη χώρα μας»40. 
Παρατηρεί όσα τον ενδιαφέρουν και κυρίως χώρους τέχνης και πολιτισμού, 
όπου τους σχολιάζει και τους συγκρίνει με ανάλογους της χώρας του. Στο 
τελευταίο κεφάλαιο «Μελαγχολία του Επιλόγου», υπάρχει έντονη η διάθεση, 
αν και ματαιόδοξη, για συνένωση και ισχυροποίηση των βαλκανικών λαών μέσα 
από μια πολιτική και πολιτιστική ματιά: «Ευχόταν τότε να μπορέσουν όλοι οι 
βαλκανικοί λαοί να αποτελέσουν μια νέα ενότητα του Αίμου και του Δουνάβεως, 
οπότε Αιγαιοπελαγίτικοι και Μαυροθαλασσίτικοι πολιτισμοί θα ξεπηδήσουν»41.      

Ο Τ. Ζάππας αναφερόμενος στο Βουκουρέστι το 1972, το αποκαλεί 
«θελκτική πολιτεία». Μέσα από πολύ θετικές εντυπώσεις, όπου η πόλη 
φαντάζει ως «ένας ολάκερος κόσμος», περιγράφεται το φυσικό τοπίο, το κλίμα, 
η ρουμάνικη τέχνη μέσα από τα εκθέματα των μουσείων και τις εθνολογικές 
και λαογραφικές αναφορές. Και εδώ ο περίπατος σε ιστορικά μονοπάτια είναι 
γεμάτος με αναμνήσεις και αναλογίες από την ελληνική ιστορία42. Είναι σαφές 
πώς η τέχνη του ταξιδιού μετατρέπεται σε μύηση και γεωγραφία ιδεών και 
αισθημάτων καθώς η λογοτεχνία συλλαμβάνει την εξωτερική περιπλάνηση και 
τη μεταμορφώνει σε σημείο μύχιο και μόνιμο43. 
38 Ράλλη 1964, 9-11. 
39 Βλ. Παπατσώνη 1965, 54-60.
40 Παπατσώνης 1965, 56-57.
41 Παπατσώνης 1965, 188.
42 Ζάππας 1972, 155.
43 Βλ. Πολυχρόνης 1966 ως προς την ποιητική και λυρική προσέγγιση της Ρουμανίας.
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Γενικά, η ταξιδιωτική φιλολογία βασισμένη στη μετακίνηση και στην 
αλλαγή θέτει ουσιαστικά ζητήματα πρόσληψης του χώρου, πολιτισμικής 
ώσμωσης και επικοινωνίας και συνιστά ένα ιδιαίτερο σημαντικό κεφάλαιο των 
διαπολιτισμικών σπουδών, της ιστορίας των ιδεών, της θεωρίας της λογοτεχνίας, 
της συγκριτικής γραμματολογίας, της πολιτισμικής εικονολογίας και της 
κοινωνικής ανθρωπολογίας.

Σ’ ένα ταξιδιωτικό βιβλίο εμπεριέχονται στοιχεία αυτοβιογραφίας, 
λυρικής αφήγησης, κοινωνιολογικής ανάλυσης και στοχαστικής ενδοσκόπησης, 
δημοσιογραφικού ρεπορτάζ, δοκιμίου, πολιτικής κριτικής ακόμη και μυθοπλασίας44. 
Τα ταξιδιωτικά κείμενα που ακροθιγώς παρουσιάσαμε λειτουργούν ως απείκασμα 
του παρόντος αλλά και ως παλίμψηστο της γνώσης45. Κάθε ταξίδι αποτελεί 
μελέτη ζωής και πολιτισμού. Κάθε ανάγνωση είναι μια συναρπαστική αναχώρηση 
και μια λυτρωτική επιστροφή, ένα αποτέλεσμα παρατήρησης και εμπειρίας, ένα 
δημιούργημα της φαντασίας και ενεργοποίηση της μνήμης. Κάθε ταξίδι αποτελεί 
μελέτη ζωής και πολιτισμού46. 

 Τα εφόδια που έχει ο κάθε συγγραφέας σύμφωνα με τα διαβάσματά 
του, τις ιστορικές του γνώσεις, την ενσωμάτωση πληροφοριών, προφορικές 
και γραπτές μαρτυρίες, τον πνευματικό οπλισμό, την ενημέρωση, την ευρεία 
αισθητική αγωγή, την πνευματική καλλιέργεια, την εσωτερική ευαισθησία τον 
κάνουν να αντιμετωπίζει διαφορετικά τη θεματολογία του.   

Αν και μετά το β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ο ταξιδιωτικός πυρετός κορυφώνεται 
με εξαιρετικά δείγματα λογοτεχνικής γραφής, μετά το 1970 η σκυτάλη της 
ταξιδιογραφίας αλλάζει. Η ευκολία στη μετακίνηση, η ανάπτυξη της τουριστικής 
βιομηχανίας, η απλούστευση του ταξιδιού τού αφαίρεσε ένα μεγάλο μέρος της 
μαγείας του με αποτέλεσμα η ταξιδιωτική λογοτεχνία γραμμένη από λογοτέχνες 
να φθίνει, αφού δεν κινεί το ενδιαφέρον. Στη δεκαετία του 1980 υποκαταστάθηκε 
από τα τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ47. Με βάση τα κείμενα που προσπελάσαμε, τα 
ταξίδια αποτελούν καλά οργανωμένες αφηγήσεις σε γνήσιες ταξιδιωτικές σελίδες 
με ζωηρή σκιαγράφηση, όπου οι διαφορές των άλλων λαών αντιμετωπίζονται με 
χιούμορ και ανθρωπιά. Το ταξίδι συχνά εξελίσσεται σε μια αγωνιώδη πνευματική 
εμπειρία και αναζήτηση, σε ένα φιλοσοφικό οδοιπορικό. Μέσα από τα κείμενα 
δίνονται προεκτάσεις ιστορικές, αρχαιολογικές, πολιτισμικές, θρησκευτικές, 
πολιτικές και οικονομικές48. Το ξένο τοπίο είναι εκείνο που υπαγορεύει πλέον 
ποιότητες και ποσότητες ερεθισμών και ιδεολογικών αποκρυσταλλώσεων 49.

Όπου μπορούν οι συγγραφείς, είδαμε να οδηγούνται σε παραλληλισμούς 
με την Ελλάδα όχι τόσο ως προς τις φυσικές της χάρες όσο ως προς τις κοινωνικές 
δομές της. Την περίοδο αυτή φθίνουν τα κείμενα που ασχολούνται σε επίπεδο 
44 Γιαννακόπουλος, 130-132.
45 Βλ. Βέης, 133-134.
46 Πολυκανδριώτη, 135-7 .
47 Παναρέτου 2002 , 60-65.
48 Μουστακάτου, 24-25. 
49 Πολυκανδριώτη, 133-142. 
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ταξιδιωτικής πληροφορίας με τα Βαλκάνια και αυτό κυρίως λόγω πολιτικών 
συνθηκών. 

 Μια ενδιαφέρουσα πρόταση διεύρυνσης των σκέψεων που καταθέσαμε ως 
προς την ταξιδιωτική εμπειρία, θα ήταν να γινόταν μια συγκριτική μελέτη και των 
ταξιδιωτικών κειμένων Βαλκάνιων ταξιδιωτών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα 
την ίδια χρονική περίοδο και να μελετήσουμε το δικό τους τρόπο γραφής και 
αποτίμησης της χώρας μας. Θα μπορούσαμε, επίσης, να έχουμε το ταξιδιωτικό 
μυθιστόρημα ως μια κατηγορία με τις ιδιαιτερότητες της δίπλα στο ιστορικό 
μυθιστόρημα και τα Βαλκάνια του νέου χάρτη να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης 
για τη λογοτεχνική συγγραφή με νέους κοινωνικούς προβληματισμούς.

Καταλήγουμε, λοιπόν, πως μέσα από τις σελίδες των ταξιδιωτικών 
δοκιμίων ταξιδεύουμε είτε αναζητώντας κάτι καινούριο είτε προσπαθώντας να 
ανακτήσουμε ένα νόημα πραγματικό ή συμβολικό. Άλλοτε το τοπίο, άλλοτε οι 
άνθρωποι και άλλοτε τα συστήματα ζωής τραβούν το βλέμμα του ταξιδιώτη και 
συχνά μέσα από την ετερογνωσία περνά στην αυτογνωσία. Παρότι το ταξίδι 
στις μέρες γίνεται πιο τουριστικό αλλάζοντας τα δεδομένα της καταγραφής του, 
παραμένει διαχρονική η αξία του ως προς το νόημά του. Άλλωστε «το να γράφεις 
τις εντυπώσεις ενός ταξιδιού είναι λίγο σαν να ξανακάνεις αυτό το ταξίδι»50. 
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Νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της 
Ελληνικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο 

Βελιγραδίου

Vojkan Stojičić1* – Milena Jovanović2*

Με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως, χωρίς τη 
φυσική παρουσία του διδάσκοντος και των φοιτητών στις αίθουσες διδασκαλίας 
ενός Πανεπιστημίου, ο φοιτητής στις ημέρες μας μπορεί να πραγματοποιήσει 
όλες τις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις εξ αποστάσεως και έτσι τίθεται το πάντα 
επίκαιρο ζήτημα της αναλογίας των εξ αποστάσεως μαθημάτων σε σύγκριση 
με την παραδοσιακή διδασκαλία. Στην παρούσα εισήγηση θα αναφερθούμε 
σε κάποια ζητήματα που αναπόφευκτα τίθενται αναφορικά με τη χρήση της 
Πλατφόρμας Moodle στη διδασκαλία του μαθήματος της Ελληνικής Λογοτεχνίας 
στα πρώτα δύο έτη στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλολογικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Θα παρουσιαστεί η στάση τόσο 
των διδασκόντων, δηλαδή των δημιουργών του εκπαιδευτικού υλικού και των 
δραστηριοτήτων, όσο και των φοιτητών, έχοντας υπόψιν [υπόψη] τον στόχο 
μας που δεν είναι άλλος παρά τα μαθήματα που πρέπει να είναι εξατομικευμένα 
σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Πιο αναλυτικά θα εξεταστούν η ποιότητα μιας 
τέτοιου είδους διδασκαλίας, η επιλογή των δραστηριοτήτων, η παρακολούθηση 
του ποσοστού συμμετοχής των φοιτητών στην πύλη, όπως και άλλα. Σημειωτέον, 
θα τεθεί αναπόφευκτα και το ερώτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας όλου του 
υλικού που παρουσιάζεται δια μέσου αυτής της Πλατφόρμας.

Το διαδίκτυο και η πληροφορική καταλαμβάνουν συνεχώς όλο και πιο 
σημαντική θέση σε πολλούς τομείς της ζωής μας. Ένας από τους τομείς αυτούς 
είναι και η εκπαίδευση, με αποτέλεσμα οι πληροφοριακές και επικοινωνιακές 
τεχνολογίες να αποτελούν πλέον αναπόσπαστο και σημαντικό δομικό κομμάτι 

1 Ο Βόικαν Στόιτσιτς είναι Ανώτερος Λέκτορας της Νέας Ελληνικής γλώσσας και υποψήφιος 
διδάκτωρ στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του 
Βελιγραδίου. Η εργασία αυτή διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράµµατος Γλώσσες και Πολιτισµοί 
στο χρόνο και στο χώρο, αρ. πρωτ. 178002, που συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας 
και Επιστήµης της Δηµοκρατίας της Σερβίας.

2 Η Μίλενα Γιοβάνοβιτς είναι Καθηγήτρια της Ελληνικής γλώσσας και Λογοτεχνίας, προϊσταμένη του 
Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου.



647

πολλών αναπτυξιακών προγραμμάτων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων3. Ειδικές 
διαδικτυακές πλατφόρμες που κάποτε ήταν απρόσιτες στο ευρύ κοινό και που εδώ 
και πολύ καιρό χρησιμοποιούνται στα πανεπιστημιακά ιδρύματα παγκοσμίως, 
με τη βοήθεια διάφορων λογισμικών συστημάτων, όπως τα Blackboard, 
Oracle iLearning και Moodle, προβλέπονται για την πραγματοποίηση όλων 
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων4. Οι διδάσκοντες πραγματώνουν την 
επικοινωνία με τους φοιτητές, διανέμουν και ετοιμάζουν ποικίλα είδη ασκήσεων, 
ενθαρρύνουν τους διδασκόμενους, προσφέρουν διδακτική υποστήριξη με 
προτεινόμενες λύσεις, σχεδιάζουν εξ αποστάσεως μαθήματα και με τον τρόπο 
αυτό η διδακτική διαδικασία γίνεται πιο δυναμική, δεν εξαρτάται από τον 
χρόνο και τον τόπο της διδακτικής πράξης και εξατομικεύεται, προκειμένου να 
προσφέρει το ιδανικό αποτέλεσμα. Οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι του τρόπου διδασκαλίας και των προγραμμάτων σπουδών όλων των 
σύγχρονων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων παγκοσμίως και αποτελούν έναν 
από τους συνηθέστερους καθημερινούς τρόπους επικοινωνίας. Μεταξύ των 
άλλων, εξασφαλίζουν ή εν μέρει ή πλήρως την διεξαγωγή των ακαδημαϊκών 
δραστηριοτήτων εκτός της έδρας του Πανεπιστημίου και χωρίς την άμεση 
επαφή με τον διδάσκοντα. Παρόλο που αποτελούν αντικείμενο πολλών 
διαφωνιών και συζητήσεων, τέτοιου είδους διδασκαλία σαφέστατα συμβάλλει 
στην εξοικονόμηση χρόνου, χώρου και οικονομικών μέσων, ενώ την ίδια στιγμή 
ενδυναμώνει την ποιότητα της ατομικής διδασκαλίας5. 

Η διδασκαλία της Ελληνικής Λογοτεχνίας στο Τμήμα Νεοελληνικών 
Σπουδών της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου διεξάγεται 
από το ακαδημαϊκό έτος 2006 - 2007 σύμφωνα με το Αναμορφωμένο Πρόγραμμα 
Σπουδών και τη Διακήρυξη της Μπολόνια. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε 
μια διαδραστική αίθουσα, όπου υπάρχουν εγκατεστημένα συστήματα πολυμέσων, 
με δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και εφαρμογής της Διαδικτυακής 
Πλατφόρμας Moodle. Ο ιστότοπος Moodle μπορεί να υποστηρίξει χιλιάδες 
μαθήματα, τα οποία μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με δυνατότητα σύνθετης 
αναζήτησης. Οι φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους διάφορες δραστηριότητες στο 
πλαίσιο του κάθε μαθήματος: φόρουμ, τεστ, ενότητες, ασκήσεις, εργαστήρια, 
όπως και πολλά άλλα. Πλήθος στοιχείων, όσον αφορά τις δραστηριότητες των 
φοιτητών βρίσκονται στη διάθεση του διδάσκοντος, τόσο σε μορφή κειμένου, 
όσο και σε μορφή διαγραμμάτων. 

Η διδασκαλία του Μαθήματος της Ελληνικής Λογοτεχνίας στις προπτυχιακές 
σπουδές έχει διαπιστευτεί και υπέστη μεγάλες μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με τη 
Διακήρυξη της Μπολόνια και ανάλογα με τις ανάγκες των φοιτητών. Το μάθημα 
αυτό συγκαταλέγεται στην κατηγορία που ονομάστηκε Φιλολογικές Μελέτες και 
εκτός από τα μαθήματα που σχετίζονται με τη λογοτεχνία, στην ίδια κατηγορία 

3 Allen & Seaman, 2005:2.
4 Soldatić et alii, 2012:36.
5 Soldatić et alii, 2012:35.
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συγκαταλέγεται και το μάθημα της Ελληνικής Γραμματικής, σύμφωνα με το 
καταστατικό της Σχολής μας, αλλά και τα κριτήρια της Κρατικής Επιτροπής για 
την Διαπίστευση των Προγραμμάτων των Ανώτατων Ιδρυμάτων6. 

Σε σύγκριση με το προηγούμενο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο ίσχυε από 
την ίδρυση του Τμήματος το 1995 μέχρι το 2006, οι διαλέξεις για το συγκεκριμένο 
μάθημα σήμερα διαρκούν ένα εξάμηνο, με ένα δίωρο εβδομαδιαίως, από το 
1ο μέχρι το 4ο εξάμηνο. Τα μαθήματα διεξάγονται στη σερβική γλώσσα, διότι 
οι περισσότεροι εγγεγραμμένοι φοιτητές που τα παρακολουθούν είτε ως 
υποχρεωτικά, είτε ως μαθήματα επιλογής, δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα7. 

Όσον αφορά τα μαθήματα της Ελληνικής Λογοτεχνίας, πρέπει να 
επισημανθεί ότι διαρκούσαν ένα εξάμηνο από την έναρξη των μεταρρυθμίσεων 
το 2006, όπως και όλα τα μαθήματα στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών. Επίσης, 
από τις μεταρρυθμίσεις αυτές προβλέπονται πολυάριθμες εξετάσεις προόδου με 
τη μορφή διαγωνίσματος-τεστ, όπως και εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου8. 
Αρχικά, η παρακολούθηση των διαλέξεων ήταν υποχρεωτική με δυνατότητα 
τριών απουσιών, αλλά με την πάροδο του χρόνου εισάγονταν κάποιες μικρές 
αλλαγές, με αποτέλεσμα το τελικό silabus να διαπιστευτεί το ακαδημαϊκό έτος 
2009 - 2010, και να επαναδιαπιστευτεί το 2014 - 2015. Σήμερα δεν υπάρχει 
καμία προϋπόθεση για την παρακολούθηση των διαλέξεων. Βέβαια, για τους 
φοιτητές του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών ισχύουν κάποιοι κανόνες όσον 
αφορά τα μαθήματα αλυσίδας στα οποία ανήκει για αυτούς και το μάθημα της 
Ελληνικής Λογοτεχνίας9. Η εμπειρία των οχτώ χρόνων από την έναρξη των 

6 Το Μάθημα της Ελληνικής Λογοτεχνίας δεν εντάχτηκε τυχαία στην προαναφερθείσα κατηγορία, 
επειδή το επιστημονικό πεδίο της φιλολογίας αναφέρεται και στη γλώσσα και στη λογοτεχνία. 
Πολλοί, όμως, προτιμούν να δίνουν προτεραιότητα στη λογοτεχνία, βάζοντάς την στην πρώτη 
θέση, ενώ εντάσσουν τη γλώσσα στη δεύτερη, δίδοντας προτεραιότητα στην επιστήμη, δηλ. 
στη λογοτεχνία, σε σχέση με την ειδικότητα, τη γλώσσα. Μια τέτοια προσέγγιση δεν ισχύει 
πλήρως σήμερα, αφού δεν αποτελεί μόνο η μελέτη της λογοτεχνίας αποκλειστικά επίσημη, 
αλλά ούτε και η μελέτη της γλώσσας αποκλειστικά ειδικότητα. Στην τελική, όταν πρόκειται 
για το συγκεκριμένο φιλολογικό πεδίο, η ονομασία του ευρύτερου επιστημονικού τομέα 
είναι Νεοελληνικές Σπουδές, ενώ η ονομασία της Έδρας, δηλαδή του Τμήματος, είναι Τμήμα 
Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

7 Τα μαθήματα της Ελληνικής Λογοτεχνίας από το 5ο έως το 8ο εξάμηνο διεξάγονται, όμως, στα 
ελληνικά, επειδή οι τριτοετείς φοιτητές μας κατέχουν επίπεδο προχωρημένης ελληνομάθειας 
(Β1 έως Β2).

8 Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι το σύστημα της Μπολόνια στη χώρα μας έχει πολλαπλασιάσει 
τις υποχρεώσεις τόσο των φοιτητών, όσο και των διδασκόντων, αν αναλογιστεί κανείς ότι την 
προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά οι φοιτητές μας είχαν συνολικά εφτά εξεταστικές περιόδους 
με δυνατότητα να εξετάζονται στην εκάστοτε εξεταστική περίοδο σε όλα τα μαθήματα, και σε 
αυτά του χειμερινού και σε αυτά του εαρινού εξαμήνου.

9 Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει τη Λογοτεχνία 2 αν δεν έχει περάσει τη 
Λογοτεχνία 1. Για τους φοιτητές άλλων τμημάτων που διαλέγουν το μάθημα αυτό ως επιλογής, 
κάτι τέτοιο δεν αποτελεί προϋπόθεση. Οι υποχρεώσεις των φοιτητών σε αυτό το μάθημα από 
το α’ έως το η’ εξάμηνο βασικά προβλέπουν τακτική παρακολούθηση των διαλέξεων και των 
ασκήσεων, όπως και εξετάσεις προόδου. Οι υποχρεώσεις αυτές διαφοροποιούνται από εξάμηνο 
σε εξάμηνο, έχοντας υπόψη τους στόχους, αλλά και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.
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μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Μπολόνια, κατέδειξε ότι οι 
υποχρεώσεις των φοιτητών πριν τις τελικές εξετάσεις πρέπει να εναρμονιστούν 
με κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες των φοιτητών. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα 
οι φοιτητές της Σχολής μας στο πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο δεν είναι 
υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τις διαλέξεις ανελλιπώς, επειδή η διδακτέα 
ύλη είναι προσβάσιμη μέσω της πλατφόρμας Moodle. 

Οι εξετάσεις για τα πρώτα 4 εξάμηνα διεξάγονται μετά το πέρας των 
μαθημάτων με τη μορφή διαγωνίσματος – τεστ στα σερβικά αποκλειστικά μέσω 
της πλατφόρμας αυτής. Αντίθετα, οι εξετάσεις για το 5ο και το 6ο εξάμηνο είναι 
πάλι με τη μορφή διαγωνίσματος, αυτή τη φορά στα ελληνικά και όχι μέσω της 
πλατφόρμας. Οι δε εξετάσεις στο 7ο και το 8ο εξάμηνο αποτελούνται από δύο 
μέρη, γραπτό και προφορικό στην ελληνική γλώσσα. 

Η διδακτέα ύλη στα πρώτα δύο εξάμηνα, καθώς πρόκειται για αρχάριους 
όσον αφορά πρώτα από όλα το επίπεδο ελληνομάθειας, είναι κατανεμημένη με 
αναλογία 30 προς 70, που σημαίνει ότι το 30 % της διδακτέας ύλης αποτελεί και 
την εισαγωγή και τη βάση στην οποία στηρίζεται και το υπόλοιπο 70 % της ύλης. 
Με βάση αυτήν την αναλογία δομούνται και τα διαγωνίσματα10. 

Σημαντικότερης σημασίας είναι το θέμα της οργάνωσης του μαθήματος, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των φοιτητών, τις ιδιαιτερότητές τους όσον αφορά 
τη θεωρία της λογοτεχνίας, αλλά και άλλες σχετικές με τη λογοτεχνία γνώσεις. 
Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των φοιτητών που 
παρακολουθούν το μάθημα της Ελληνικής Λογοτεχνίας στο 1ο και το 2ο εξάμηνο. 
Κάποιοι απ’ αυτούς είναι πρωτοετείς φοιτητές, ενώ κάποιοι άλλοι φοιτούν 
σε μεγαλύτερα έτη. Κάποιοι είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Νεοελληνικών 
Σπουδών και για αυτούς το μάθημα αυτό είναι υποχρεωτικό, ενώ κάποιοι άλλοι, 
όμως, σπουδάζουν άλλη φιλολογία και το μάθημα αυτό είναι επιλογής. Αυτό 
σημαίνει ότι πολλές φορές ο λόγος για τον οποίο επιλέγουν αυτό το μάθημα είναι 
απλά να συμπληρώσουν τις πιστωτικές μονάδες διαλέγοντας μαθήματα από την 
κατηγορία αυτή. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να εξασφαλίσουν σπουδές 
με μηδενικά δίδακτρα. Οι φοιτητές αυτοί είναι ελάχιστα απαιτητικοί – μαθαίνουν 
το ελάχιστο δυνατό ή κάτι περισσότερο με βάση το silabus που είναι αναρτημένο 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Ενδεχομένως θέτουν κάποιες ερωτήσεις μέσω του 
Moodle ή μέσω email και τελικά περνάνε τις εξετάσεις. 

Κάποιοι άλλοι πάλι, έχουν περιορισμένες γνώσεις εκ των προτέρων και 
επιλέγουν το μάθημα αυτό για να τις διευρύνουν, ενώ υπάρχουν και κάποιοι που 
κατέχουν αρκετές γνώσεις λιγότερο ή περισσότερο συστηματοποιημένες, και έχουν 
περισσότερα κίνητρα για να τις διευρύνουν περαιτέρω μέσα από τη συζήτηση ή 
ακόμη και σε διάλογο πάνω σε συγκεκριμένο θέμα. Αυτούς τους ενώνει η επιθυμία 
10 Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι με αυτόν τον τρόπο δομούνται και οι ερωτήσεις που υπάρχουν 

ως πρότυπο μέσα στο silabus που διανέμεται στους φοιτητές. Στο 3ο και το 4ο εξάμηνο, 
διοργανώνεται από μια εξέταση προόδου σε γραπτή μορφή η οποία αποτελεί δείγμα για το 
πόσο οι φοιτητές έχουν εμπεδώσει την ύλη που τους έχει διδαχτεί με βάση το προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα.
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να είναι καλοί φοιτητές, που σημαίνει να περνούν επιτυχώς τις εξετάσεις και 
αποφοιτήσουν. Ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν σαφέστατα και εκείνοι που έχουν 
υψηλούς στόχους και οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν με σκοπό τη διεύρυνση και 
την εμβάθυνση των γνώσεών τους. Αυτοί είναι εκείνοι που μελλοντικά μπορεί να 
είναι σε θέση να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης.

Το Τμήμα Νεοελλήνων Σπουδών είναι το πρώτο στη Σερβία όπου 
διδάσκεται η Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία σε επίπεδο πανεπιστημίου. 
Ιδρύθηκε το 1995, γεγονός που σημαίνει ότι φέτος εγγράφηκε η 20η γενιά 
φοιτητών. Μετά από περίπου δέκα χρόνια έλαβε χώρα η μετάβαση στο νέο 
σύστημα, αν και από το προηγούμενο δεν μπορούν να συναχθούν ξεκάθαρα 
συμπεράσματα. Παρόλα αυτά, αυτό σε ένα βαθμό ήταν ευτύχημα, επειδή οι 
διδάσκοντες, ιδιαίτερα οι νεότεροι δεν χρειάστηκε να καταπιαστούν με τον 
παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας σύμφωνα με τον οποίο η λογοτεχνία κατέχει 
εξέχουσα θέση, ανεξάρτητα από το γεγονός που όλοι, λίγο πολύ, φοίτησαν με 
βάση αυτό το παλιό σύστημα. Εντούτοις, η ιδέα ήταν να δοθεί προτεραιότητα στη 
γλώσσα και σε όλες τις πτυχές της, χωρίς να παραλειφθεί η λογοτεχνία αυτή καθ’ 
αυτή, επειδή η γλώσσα της λογοτεχνίας ήταν εξίσου σημαντική όπως και οι αρχές 
του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Το αποτέλεσμα 
μιας τέτοιας σύλληψης ήταν ένα υψηλό επίπεδο γνώσης της ελληνικής. Με 
άλλα λόγια, οι γλωσσικές δεξιότητες δεν απέκλειαν τις θεμελιώδεις γνώσεις 
της λογοτεχνίας. Κάτι τέτοιο μαρτυρούν και τα αποτελέσματα των φοιτητών 
μας στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας, αλλά και οι 
επιδόσεις τους στα Θερινά Προγράμματα Εκμάθησης της Ελληνικής ως ξένης, 
σε διάφορα Πανεπιστήμια και Ιδρύματα της Ελλάδος. 

Ένας τέτοιου είδους τρόπος εκμάθησης μιας γλώσσας απαιτεί τη μέγιστη 
προσπάθεια του διδάσκοντος, ειδικά στο α’ έτος, που αποτελεί και τη βάση για 
ολόκληρο το Πρόγραμμα Σπουδών.

Ως εκ τούτου, το μάθημα της Ελληνικής Λογοτεχνίας 1, στο α’ εξάμηνο, 
βασίζεται στην λογοτεχνική ορολογία. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις 
βασικές λογοτεχνικές έννοιες και την ορολογία που ομαδοποιούνται σε 
τέσσερις ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει γενικές έννοιες: λογοτεχνία, 
βιβλιογραφία, γραμματική, φιλολογία, ποιητική, ρητορική, θεωρία και ιστορία 
της λογοτεχνίας, περιοδολόγηση (αρχαία, βυζαντινή, επί τουρκοκρατίας ή 
διαφορετικά από τον 15ο έως 17ο αιώνα, 18ο, 19ο και 20ο αιώνα). Τη δεύτερη 
ενότητα αποτελούν στοιχεία στιχουργικής, την τρίτη ενότητα τα υφολογικά 
στοιχεία, ενώ την τέταρτη η διαίρεση της λογοτεχνίας σε είδη.

Όσον αφορά το μάθημα της λογοτεχνίας στο α’ εξάμηνο, έμφαση δίνεται 
σε έννοιες που αναφέρονται στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Γίνεται λόγος 
για την αρχαιότερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία, η οποία είναι ορολογικά, αλλά όχι 
μόνο, σημαντική για τις άλλες ευρωπαϊκές λογοτεχνίες. Μια τέτοιου είδους 
προσέγγιση προσελκύει και φοιτητές από άλλα τμήματα, οπότε το μάθημα αυτό 
συγκαταλέγεται στα πιο περιζήτητα με πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών.
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Το μάθημα της Ελληνικής Λογοτεχνίας στο β’ και γ’ εξάμηνο αφορά 
την αρχαία ελληνική γραμματεία. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις βασικές 
κατευθύνσεις και τάσεις στην εξέλιξη της επικής και λυρικής παράδοσης στην 
ελληνική λογοτεχνική κληρονομιά, κάτι το οποίο ταυτόχρονα αποτελεί και 
ευρωπαϊκή κληρονομιά.

Στο β’ εξάμηνο μελετάται ο Όμηρος και το ομηρικό ζήτημα, κατόπιν και ο 
Ησίοδος ο Ασκραίος, ο κανόνας των εννέα λυρικών ή μελική λυρική ποίηση, οι 
ιαμβογράφοι και οι ελεγειακοί.

Στο γ’ εξάμηνο μελετάται ο κανόνας των δραματικών ποιητών, η 
ιστοριογραφία, η φιλοσοφία, η ρητορική και η ελληνιστική λογοτεχνία.

Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ομηρικής 
ή επικής ποίησης και των άλλων ποιητικών ειδών (της αρχαίας (ελληνικής) 
λογοτεχνίας), αλλά και να καταλαβαίνουν ότι η «απαγγελία» είναι ουσιαστικό 
χαρακτηριστικό της αρχαίας ελληνικής ποίησης και ότι αυτό σε μεγάλο βαθμό 
διαφοροποιείται από την μεταγενέστερη ευρωπαϊκή ποίηση, όπου η απαγγελία 
ενώπιον του κοινού είναι δευτερεύουσας σημασίας. Επίσης, πρέπει να 
κατανοήσουν ποιο είναι το ομηρικό ζήτημα, δηλαδή τις σχετικές αυτές γνώσεις 
να μπορέσουν να τις εφαρμόσουν σε έναν παρόμοιο ή ίδιο προβληματισμό στην 
περαιτέρω υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών. 

Το έργο του Αριστοτέλη «Περί ποιητικής» αποτελεί εισαγωγή στη δραματική 
λογοτεχνία (γ’ εξάμηνο). Έμφαση δίνεται στα βασικά χαρακτηριστικά του 
ελληνικού δράματος και στην επιρροή του στην μετέπειτα ευρωπαϊκή δραματική 
λογοτεχνία. Αυτά είναι εν ολίγοις τα κυριότερα σημεία που διδάσκονται οι φοιτητές 
στο β’ και γ’ εξάμηνο. Στο δ’ εξάμηνο οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη βυζαντινή 
λογοτεχνία και την ελληνική γραμματεία μέχρι και την περίοδο του Διαφωτισμού. 
Από το ε’ έως το η’ εξάμηνο, η διδασκαλία γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο, 
δηλαδή χρονολογικά και κυρίως προσωπογραφικά, επειδή οι διαλέξεις γίνονται 
στα ελληνικά, με σκοπό την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Η μέθοδος είναι λογοτεχνικό-θεωρητική, όπως και λογοτεχνικό-ιστορική, 
με ενεργή συμμετοχή όλων των φοιτητών στα μαθήματα. Η διδασκαλία είναι 
διαδραστική με εφαρμογή όλων των σύγχρονων τεχνικών μέσων. Αυτό γίνεται επειδή 
τα μαθήματα διεξάγονται σε διαδραστική αίθουσα, με δυνατότητα διδασκαλίας εξ 
αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας Moodle, όπως αναφέραμε και πιο πριν.

Ο τρίτος παράγοντας που αφορά τη διδασκαλία, η αξιολόγηση, απέκτησε 
μεγάλη σημασία με την εφαρμογή της πλατφόρμας Moodle. Οι υποχρεώσεις των 
φοιτητών πριν τις τελικές εξετάσεις προβλέπουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
διάφορα διαγωνίσματα (πολυάριθμα τεστ), με σκοπό τη συστηματική μελέτη της 
ύλης από μέρους των φοιτητών. Επίσης, μια τέτοια προσέγγιση προφέρει στους 
φοιτητές ενδεχόμενη συσχέτιση μεταξύ των μαθημάτων που παρακολουθούν.  

Αποδείχτηκε παρόλα αυτά ότι οι εξετάσεις προόδου σε μεγάλο βαθμό 
δυσκολεύουν τη διεξαγωγή των μαθημάτων, πρώτον επειδή ένα εξάμηνο που 
διαρκεί 15 εβδομάδες είναι στην πραγματικότητα «μικρό» και δεύτερον, διότι 
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οι φοιτητές αυτές τις εξετάσεις προόδου τις αντιλαμβάνονται ως κάτι που 
τους δημιουργεί μεγάλο άγχος, δεδομένου του ότι δεν έχουν δυνατότητα να 
διορθώσουν τον βαθμό τους. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι αυτές οι 
πρόοδοι μπορούν μόνο να βελτιώσουν τη βαθμολογία των φοιτητών και δεν 
υπάρχει πιθανότητα να κοπούν σε αυτές, ούτε να προσμετράται αρνητικά το 
αποτέλεσμα που θα έχουν στην τελική βαθμολογία για το μάθημα. Εκτός από 
το γεγονός ότι δεν μπορούν να κοπούν, οι φοιτητές δεν έχουν τη δυνατότητα 
να επαναλάβουν το διαγώνισμα αν το επιθυμούν, είτε λόγω της χαμηλής 
βαθμολογίας, είτε αν για κάποιον λόγο δικαιολογημένα ήταν απόντες. Για τον 
λόγο αυτό, σε πολλά μαθήματα οι πρόοδοι έχουν ενσωματωθεί στην τελική 
εξέταση, ειδικά στο α’ έτος, πρώτον ώστε οι φοιτητές να έχουν την ευκαιρία να 
συνηθίσουν στο καινούριο σύστημα και να μελετούν τακτικά και να δουλεύουν 
όσο είναι δυνατόν πιο συστηματικά, και δεύτερον ώστε να εξοικονομούν 
δυνάμεις για αυτά που τους ενδιαφέρουν πραγματικά και χωρίς άγχος να 
προετοιμάζονται και να περνούν εξετάσεις.

Το πιο δύσκολο μέρος της δουλειάς του διδάσκοντος είναι να διαμορφώνει 
τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, είτε πρόκειται για μια ή περισσότερες σωστές 
απαντήσεις11. Μεγάλο προτέρημα της πλατφόρμας αυτής είναι ότι ο φοιτητής 
μπορεί αμέσως να μάθει τα αποτελέσματα της εξέτασης. Πέραν τούτου, για τον 
διδάσκοντα είναι μεγάλης σημασίας να έχει κατά κάποιον τρόπο ανατροφοδότηση 
σχετικά με το αν οι ερωτήσεις είναι σύμφωνα με το τι προσδοκάται από τους 
φοιτητές. Αυτό πιο καθαρά φαίνεται από στατιστικά στοιχεία και πίνακες. Ο 
διδάσκων είναι σε θέση να ελέγξει την εκάστοτε ερώτηση, το ποσοστό των 
σωστών απαντήσεων ανά κατηγορία δυσκολίας των ερωτήσεων, όπως και το 
μέσο όρο ανά ερώτηση και ανά εξεταστική περίοδο.

Πρέπει να τονιστεί ότι μια μόνο Moodle Web πλατφόρμα μπορεί 
να υποστηρίξει χιλιάδες μαθήματα. Τίθενται όμως κάποια ζητήματα, είτε 
πρόκειται για τους διδάσκοντες που δημιουργούν το διδακτικό υλικό και 
τις δραστηριότητες, είτε για τους φοιτητές, δεδομένου ότι ο τρόπος της 
διδασκαλίας εξατομικεύεται με βάση τις δικές τους ανάγκες. Κάποια από αυτά 
11 Η τελική εξέταση για το μάθημα της Ελληνικής Λογοτεχνίας 1 αποτελείται από 50 ερωτήσεις, ενώ 

για εκείνο της Ελληνικής Λογοτεχνίας 2 από 30, πάντα σε μορφή πολλαπλών (4) απαντήσεων. 
Είναι ουσιώδους σημασίας οι φοιτητές να είναι προετοιμασμένοι για την εξέταση, και στα τελευταία 
μαθήματα ο διδάσκων δίνει και κάποιες ερωτήσεις ανάλογες με αυτές που θα είναι σε εξετάσεις ως 
πρότυπο για μελέτη, ή τίθενται κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα στα οποία απαντούν προφορικά. 
Μια τέτοια μέθοδος ήταν κατάλληλη για τις εξετάσεις προόδου, αλλά έχει εγκαταλειφθεί για τους 
ήδη προαναφερθέντες λόγους, τουλάχιστον μάλλον όσον αφορά το 1ο έτος σπουδών. Η εξέταση 
που αποτελείται από 50 ερωτήσεις είναι πιο κατάλληλη για έναν πρωτοετή φοιτητή. Οι ευκολότερες 
ερωτήσεις, συνολικά 20, πιάνουν από 1 μονάδα, οι μεσαίας δυσκολίας ερωτήσεις, συνολικά 25, 
πιάνουν από 2 μονάδες, ενώ οι πιο δύσκολες, συνολικά 10, πιάνουν από 3 μονάδες. Ήδη με την πρώτη 
ματιά εντοπίζεται ότι το σύνολο των πιο εύκολων και των πιο δύσκολων ερωτήσεων ισοδυναμεί 
με εκείνο των ερωτήσεων μεσαίας δυσκολίας. Αυτό δείχνει αναμφισβήτητα ότι οι φοιτητές δεν 
μπορούν να περάσουν το μάθημα μόνο με τις εύκολες ερωτήσεις. Αν απαντήσει κάποιος σε εύκολες 
και μεσαίας δυσκολίας ερωτήσεις θα πάρει τον βαθμό 7 ή 8, ενώ για να πάρει το μεγαλύτερο βαθμό 
πρέπει να απαντήσει και σε πιο δύσκολες ερωτήσεις.
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τα ζητήματα είναι η ποιότητα μιας τέτοιου είδους διδασκαλίας, η επιλογή των 
δραστηριοτήτων, η παρακολούθηση των εργασιών των φοιτητών, η δυνατότητά 
τους χωρίς την φυσική παρουσία του διδάσκοντος να εκτελέσουν όλες τις 
δραστηριότητες και άλλα. Για αυτό το λόγο τίθεται και το ζήτημα της αναλογίας 
των μαθημάτων που γίνονται εξ αποστάσεως σε σύγκριση με την παραδοσιακή 
διδασκαλία, όπως και το ζήτημα της προστασίας των πνευμονικών δικαιωμάτων.

Η σημασία της διαδικασίας της Μπολόνια φαίνεται καλύτερα, αν ρίξουμε 
μια ματιά στην πραγματικότητα. Το Πανεπιστήμιο δεν είναι πια μόνο Alma mater 
studiorum12, αλλά και χώρος όπου ικανοποιούνται οι πραγματικές ανθρώπινες 
ανάγκες, κάτι που είναι μεγάλης σημασίας για μια μικρή και φτωχή χώρα, όπως 
είναι η Σερβία. Πρόκειται γενικά για το αρχαίο ελληνικό ρητό, μηδέν άγαν, ή σε 
παράφραση στα λατινικά aurea mediocritas13.

Βιβλιογραφία

Allen, I. & Seaman, J. (2005) Growing by Degrees: Online Education in the United 
States, Olin and Babson, Sloan Consortium. http://sloanconsortium.org/ 

Bach, S, Haynes, P., Smith, J. (2007). Online Learning and Teaching in Higher 
Education. Open University Press, New York: Russell Sage Foundation.

Mišić-Ilić, B., Trajanović, M. (2008). Učenje na daljinu i nastava stranih jezika, 
ur. J. Vučo Multidisciplinarnost u nastavi jezika i književnosti. Nikšić: 
Filozofski fakultet.

Soldatić, D., Soldatić, N., Stojičić, V., Vučo, J. (2012). Online priprema prijemnog 
ispita – jedno iskustvo, ur. A. Vraneš et al. Digitalizacija kulturne i naučne 
baštine, univerzitetski repozitorijumi i učenje na daljinu. Učenje na daljinu i 
interaktivna nastava. Beograd: Filološki fakultet.

Vučo, J. (2008). Informaciona opismenjenost i učenje stranih jezika, ur. A. 
Vraneš, Lj. Marković i G. Aleksander, Informaciona pismenost i doživotno 
učenje. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Bibliotekarsko 
društvo Srbije.

12 Κάτι παρόμοιο με τον ναό της επιστήμης, που είναι σύνθημα του Πανεπιστημίου της Μπολόνια, 
που ιδρύθηκε το 1088. 

13 Κάτι που το εξήγήσε με τον καλύτερο τρόπο ο Αριστοτέλης, π.χ. στο Περί της μελαγχολίας ή 
στα Ηθικά Νικομάχεια.



654

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Μέθοδοι έρευνας, παρελθόν και μέλλον στις 
Νεοελληνικές σπουδές

Lia Brad Chisacof*

Το παρόν άρθρο σκοπεύει να αναλύσει πρώτα τις μεθόδους έρευνας των 
Νεοελληνικών σπουδών στην Ρουμανία, στην συνέχεια να τις εκτιμήσει και 
τέλος, να προτείνει κάποιες σκέψεις για το μέλλον με σκοπό να αναπτύξει μια 
προοπτική για μελλοντικές κατευθύνσεις. 

Ο 21ος αιώνας ταυτίστηκε με μεθόδους έρευνας όπως η επιστημονική 
καθαυτή, η ένδο-επιστημονική, η πολύ -επιστημονική, η υπέρ- επιστημονική και 
η δια-επιστημονική.

Σύμφωνα με τις παραπάνω μεθόδους θα εξετάσουμε κάποιες περιπτώσεις 
Ρουμάνων νεοελληνιστών που συνεισέφεραν στην έρευνα. 

Στην μελλοντική έρευνα, θα πρέπει να επισημαίνονται οι νεοτερισμοί 
που επιβάλλονται λόγω των ιδιαιτεροτήτων της, όπως είναι π.χ. η ύπαρξη ενός 
υπερφυσικά μεγάλου αριθμού ανωνύμων και μερικές φορές μη χρονολογούμενων 
χειρογράφων. Οπότε θα πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στις αποδοτικές 
σπουδές και στις δια-επιστημονικές έρευνες.

Γενικά η έρευνα1 βασιζόταν στην αξίωση ότι αυτή έπρεπε να είναι 
συγκεκριμένη και να οροθετήσει το αντικείμενό της. Όσο περισσότερο θετική 
ήταν η αξιολόγηση του αντικειμένου, η οροθεσία της αρμοδιότητας και ο 
ορισμός της ερευνητικής μεθόδου, τόσο ευκολότερα μπορούσε να λειτουργήσει 
η επιστήμη καθαυτή. Η ανάγκη για συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τύπων 
επικοινωνίας οδήγησε τελικά σε μια δια-επιστημονική έρευνα που την σέβεται, 
χρησιμοποιώντας όλο και περισσότερες διαφορετικές μεθόδους. 

Η πολύ-επιστημονική2 έρευνα συνίσταται σε ένα διάλογο μεταξύ 
περισσότερο από δύο επιστημών και στην πολυδιάστατη ανάλυση ενός 
αντικειμένου, περικλείοντας διαφορετικές μεθόδους έρευνας. Η δια-επιστημονική 

1

* Ερευνήτρια (σε θέση αντίστοιχη καθηγήτριας) στο Ινστιτούτο Νότιο- Ανατολικών Ευρωπαϊκών 
Σπουδών της Ρουμανικής Ακαδημίας.   

1 Vârban, Floarea: 416-430.
2 “Που μπορεί κανείς να ονομάζει δια-επιστημονική” (Fagin, R., Halpern, I. Y., Moses, Y., Vardi, 

M. Y., 1995). 
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έρευνα3 δεν προσφεύγει σε ποσοτικές συσσωρεύσεις μεθόδων και προοπτικών 
αλλά επιβάλλει νέες μεθόδους ως αποτέλεσμα του συνδυασμού μιας σειράς 
θεματικών μεθόδων. Η δια-επιστημονική μέθοδος, χωρίς να αμφισβητεί την ουσία 
της έρευνας που επικεντρώνεται στο θέμα, την επιβεβαιώνει και την νομιμοποιεί. 
Μέχρι σήμερα η δια-επιστημονική έρευνα δεν αποσαφηνίστηκε αρκετά από την 
θεωρητική πλευρά και ερμηνεύεται συχνά και ως υπέρ-επιστημονική ερεύνα.

Η κύρια διαφορά μεταξύ της δια-επιστημονικής έρευνας και της υπέρ-
επιστημονικής έρευνας είναι οι εντελώς διαφορετικές προοπτικές για το αντικείμενο 
και το θέμα. Η δια-επιστημονική έρευνα ξεκινά από το αντικείμενο και δίνει βάρος 
στην ουσία. Είναι η μοναδική παραλλαγή έρευνας όπου υπερέχουν τα επιστημονικά 
πλαίσια και η μόνη προσέγγιση που επιτυγχάνει να ξεπεράσει την δομολογία. Η 
υπέρ-επιστημονική προσέγγιση εισηγείται ένα ποιοτικό ανασκίρτημα στον κάθετο 
άξονα. Οι πολύ- και δια- επιστημονική προσεγγίσεις γίνεται να θεωρούνται 
αναγκαστικές προϋποθέσεις όμως δεν αρκούν για την υπέρ-επιστημονική ερεύνα. 
Η παρούσα ανακοίνωση είναι είτε μία περίληψη είτε μία σύνθεση αυτών των τύπων 
έρευνας αλλά περισσότερα μια κριτική αξιολόγηση του αντικείμενου έρευνας. Είναι 
αυτού του τύπου έρευνας όντως αναγκαία και είναι δυνατή; 

Η υπερ-επιστημονική έρευνα είναι δυνατή επειδή προϋποθέτει 
περισσότερες γνώσεις για πολλά θέματα και πραγματοποιείται είτε ατομικά είτε 
ομαδικά. Όταν γίνεται ατομικά βασίζεται σε εξειδικευμένες γνώσεις. Η υπερ-
επιστημονική έρευνα προϋποθέτει μια κριτική προσέγγιση της έρευνας και έχει 
ως στόχο να ελαττώσει τον υπέρμετρο φορμαλισμό. Οποιοδήποτε θέμα σχετικά 
με το θεωρητικό πλαίσιο της υπέρ-επιστημονικότητας4 μπορεί να προέρχεται 
από την υπέρ- επιστημονική στάση.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτό τον ορισμό και κάποιες περιπτώσεις των 
νεοελληνικών σπουδών στην Ρουμανία, την γενικότερη έρευνα σ΄ αυτές μέχρι και 
σήμερα, μπορούμε να εξετάσουμε παρακάτω το πολυσύνθετο της περίπτωσης αυτής.

Η ανάγκη για Νεοελληνικές Σπουδές στην Ρουμανία έγινε αισθητή 
ιδιαίτερα κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα όταν το εθνικό κράτος βρισκόταν 
υπό ίδρυση. Οι Νεοελληνικές Σπουδές άνθισαν χάρη στον Demostene Russo 
(1869 – 1938) και αντιπροσωπεύτηκαν άριστα από την επόμενη γενιά με την 
ανιψιά και τον ανιψιό του, Nestor Camariano και Ariadna Camariano-Cioran.

Ο Demostene Russo, ιδρυτής των συστηματικών Νεοελληνικών σπουδών, 
επέλεξε την ενδο-επιστημονική έρευνα. Ο Russo ήταν κυρίως Βυζαντινολόγος, 
αλλά αρθρογράφησε με διάφορα θέματα που αφορούν τις ελληνο-ρουμανικές 
σχέσεις και άνοιξαν τον δρόμο στην μελλοντική ερεύνα. Οι κανόνες που εξέθεσε 
στο βιβλίο του με τίτλο Critica textelor şi tehnica ediţiilor (Η κριτική του κειμένου 
και η τεχνική των εκδόσεων)5 ισχύουν μέχρι σήμερα. Η μελέτη και η έρευνα 

3 Nico lescu, 1999: 199. 
4 Nicolescu, 1999: 5, 9, 48,52, 172.
5 Russo, 1939: 543-637.
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των ελληνο-ρουμανικών σχέσεων αποτέλεσαν για τον ίδιο την αφορμή και τον 
στόχο για επιστημονικές ερμηνείες. 

Χάρη στον Russo, έγιναν γνωστά τα σπουδαιότερα χρονικά για την 
Ρουμανία και για τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες που ήταν γραμμένα στα 
Ελληνικά, μέσα από μια σειρά διαλέξεων που έδωσε στο πανεπιστήμιο του 
Βουκουρεστίου μεταξύ 1919-1920. Άνάμεσα στα χρονικά αυτά ήταν Η ζωή του 
Αγίου Νήφωνα,6 τα χρονικά του Δωροθέου Μονεμβασίας7 και του Κιγάλα8, η 
Ιστορία της Βλαχίας του Μητροφάνη Γρηγορά9 η Ιστορία της Μολδαβίας από τον 
Κυπαρισσά,10 η Ιστορία της οικογένειας Ghica.

Ο Russo ήταν εκείνος που έφερε στο φως τα Ελληνικά επικά άσματα 
εμπνευσμένα από τον Ρουμάνο ηγεμόνα Μηχαήλ Γενναίο 11. Τα άρθρα του, 
αφιερωμένα σ’αυτό το θέμα άνοιξαν το δρόμο για μελλοντική υπέρ-επιστημονική 
ερεύνα. Ο ίδιος, επίσης, μελέτησε την Ρουμανική λαογραφία και λογοτεχνία και 
ανακάλυψε πως ο Μηχαήλ Γενναίος δεν υπήρξε ιδιαίτερα συμπαθής από τους 
συμπατριώτες του, οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν έγραψαν τίποτε στα 
ρουμανικά για αυτόν. Στην Ελληνική λογοτεχνία συμβαίνει το αντίθετο, όπου 
ο συγκεκριμένος εμφανίζεται σαν σωτήρας της χριστιανοσύνης και ήρωας 
μερικών επικών ασμάτων. Το πρώτο επικό άσμα άνηκε σε ένα συμπολεμιστή 
του που επέζησε από φυλακή της πόλης Bistrița12 στην Τρανσυλβανία, όπου 
και έγραψε το ποίημα. Πρόκειται για τον Σταυρινό και το ποίημα του 13 που 
τυπώθηκε πρώτα στην Βενετία το 1638 και ξανατυπώθηκε δύο αιώνες αργότερα. 
Ιδιαίτερα σημαντικό και θέμα που απαιτούσε μια δια-επιστημονική προσέγγιση, 
από την μία πλευρά ο Σταυρινός θρηνούσε τον Μηχαήλ τον Γενναίο που είχε 
πεθάνει ηρωικά σαν τον Μεγαλέξανδρο, τον Βελισσάριο, τον Σολομώντα και 
τον Σαμψών. Ο δεύτερος συγγραφέας που εμφάνιζε τον Μιχαήλ σε ήρωα ήταν 
ο Παλαμήδης14, Έλληνας διερμηνέας του δούκα του Ostrog στην τότε Πολωνία.

Η συνεισφορά του Nestor Camariano (1906-1986) ήταν πολύ περιεκτική 
αλλά άνηκε κυρίως στην ενδο-επιστημονική σφαίρα. Είχε εξειδικευτεί σε 
μικρότερες και μεγαλύτερες μονογραφίες, παρουσίασε πολλές λεπτομέρειες για 
την ζωή του Ρήγα15 στο Ρουμανικό έδαφος, όπως και για την ζωή και τα έργα του 
Αθανασίου Χριστοπούλου, ιατρού και νομικού με σημαντική συνεισφορά στην 
λογοτεχνία16.

6 Russo, 1939: 19-34.
7 Russo, 1939: 68-86.
8 Russo, 1939: 87-91
9 Russo, 1939: 411-460.
10 Russo, 1939:465-485.
11 Russo, 1939:103-156. 
12: Russo, 1939: 117: Εκεί μέσα εις την Ερδελιάν, στης Πίστρησας το κάστρον…
13 Με τίτλο Ανδραγαθίες του ευσεβεστάτου και ανδρειοτάτου Μιχαήλ βοεβόδα.
14 Παλαμήδης, 1607.
15 Filitti, (Επιμ.) 2007: 225-255, 257-264, 275-375.
16 Camariano, 1981.
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Η Ariadna Camariano Cioran (1906-1993) συγκέντρωσε σε μια βασική 
έρευνα τα τεκμήρια για τις τοπικές ακαδημίες17. Με τον τρόπο αυτό εκατοντάδες 
εγχειρίδια και χειρόγραφα που ήταν σκορπισμένα αποτέλεσαν μία μονογραφία 
που έδινε ακριβή στοιχεία για την πνευματική ζωή σε δύο ακαδημαϊκά ιδρύματα 
που κάλυπτε ενάμιση αιώνα ζωής. Παρόλα αυτά, η αντίληψη της μονογραφίας 
έμεινε ενδο-επιστημονική. Από επιστημονική άποψη, υπήρχαν ελάχιστες σχέσεις 
με τα βυζαντινά ή τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα για να εντοπιστεί η μέθοδος 
της διδασκαλίας που ίσχυε τότε εκεί.

Μελέτες της Cioran για τις διπλωματικές σχέσεις με την Υψηλή Πύλη, 
βασισμένες σε αναφορές πρακτόρων του Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου18 
καθώς και για τους ηπειρώτες διανοούμενους που έζησαν στις Παραδουνάβιες 
Ηγεμονίες19, αποτέλεσαν σημαντική συνεισφορά στην έρευνα για τις ελληνο-
ρουμανικές σχέσεις. Τα υπόλοιπα κείμενα της Camariano- Cioran συγκρότησαν 
μια σειρά άρθρων, συνολικά 800 σελίδων,20 που δίνουν την εντύπωση ότι 
καλύπτουν κάθε πεδίο. Η Cioran εξέδωσε τις περισσότερες μεταφράσεις από 
τα Ελληνικά στα Ρουμανικά (αρχίζοντας με το Πωρικολόγο και τελειώνοντας 
με το Ουκάζ της μεγάλης Αικατερίνης) και επίσης συμπεριέλαβε σπουδές για τα 
κάτοπτρα ηγεμόνων.

Η Cornelia Papacostea Danielopolu (1927-1998) ήταν μέλος μίας άλλης 
γενιάς και οι έρευνες της ήταν επιστημονικές αφού τα τοπικά δεδομένα, τόσο τα 
ελληνικά όσο και ρουμανικά, πλαισιώνονταν σε δυτικοευρωπαϊκή προοπτική. 
Η Danielopolu δεν επικεντρώθηκε τόσο πολύ σε άγνωστα χειρόγραφα αλλά 
οργάνωσε σε νέα βάση το υλικό που είχαν ανακαλύψει οι προηγούμενες γενιές. 
Χάρη σ’ αυτήν, η ελληνική λογοτεχνία που γράφτηκε στην Ρουμανία έγινε 
γνωστή21.

Παρόμοια υπερ-επιστημονική έρευνα πραγματοποίησε πολλές δεκαετίες 
αργότερα ο Andrei Pippidi που έγραψε ένα πλήρες άρθρο22 με κεντρικό θέμα 
το θάνατο ενός ακόμη Ρουμάνου ηγεμόνα, του Constantin Brâncoveanu, ο 
οποίος αποκεφαλίστηκε στην Πόλη το 1714. Ο Pippidi εξετάζοντας μια σειρά 
λογοτεχνικών κειμένων που άρχιζαν με την Βυζαντινή ιστορία του Θεοφύλακτου 
Σιμωκάτα, εξιχνίασε την προέλευση του θανάτου στο Βυζάντιο. Ο Pippidi 
μελέτησε έργα αφιερωμένα στον Brâncoveanu, με αποτελέσμα να ανακαλύψει 
κείμενα για τον Ρουμάνο ηγεμόνα στην Ευρώπη και στην Ρουμανία που περιείχαν 
διαφορετικούς τύπους τεκμηρίων: τις μαρτυρίες των ξένων διπλωματών, τις 
δυτικο-ευρωπαϊκές λογοτεχνικές απηχήσεις, τα Ελληνικά χρονικά, την τραγωδία 
Domna και τα Ρουμανικά χρονικά και επικά άσματα.

17 Camariano Cioran, 1974.
18 Camariano Cioran, 1985.
19 Camariano Cioran, 1980.
20 Camariano Cioran,2008.
21 Papacostea Danielopolu, 1982.
22 Pippidi, 2006: 471-496.
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Δια-επιστημονική έρευνα και οι σπουδές απόδοσης 

Κοιτάζοντας όλον τον τομέα των Νεοελληνικών σπουδών στην 
Ρουμανία μπορεί κανείς να μένει με την εντύπωση πως τα περισσότερα από 
τα σημαντικότερα θέματα ερευνηθήκαν και τα κυριότερα ειπώθηκαν. Για 
παράδειγμα, στον τομέα της αστρονομίας, μια ανακοίνωση που παρουσιάστηκε 
σε ένα συνέδριο αστρονομίας και αναφερόταν στην έρευνα του Ρήγα για το 
θέμα αυτό23.

Για τους μεταγενέστερους ερευνητές, σημαντικό είναι να υπάρξουν 
πρωτοβουλίες αλλά και δυνατότητες μελλοντικών συνεργασιών και μεθόδων 
έρευνας που να συνδέονται μεταξύ τους. Όπως για παράδειγμα, η υιοθέτηση 
μιας διαφορετικής προσέγγισης και απόδοσης ιστορικών θεμάτων που ήδη 
χρησιμοποιούν νεώτεροι ερευνητές.24, όπως ο Τudor Dinu με τα δικά του έργα. 

Η πρόκληση για στρατηγικές προσεγγίσεις βρίσκεται στο ποικίλο 
περιεχόμενο τεκμηρίων που μπορεί κανείς να βρει στα περισσότερα ανώνυμα 
έργα. Τα περιεχόμενα τους25 ποικίλουν από ιατρική, μέχρι και το εμπόριο, την 
φιλοσοφία και τις πολιτικές επιστήμες. Με μεθοδικότητα, η υπέρ-επιστημονική 
μέθοδος θα μπορούσε να συμπληρώνεται με δια- επιστημονικές στρατηγικές 
για να ενθαρρύνονται περισσότερο η ευελιξία και η ώθηση στην έρευνα. 

Οι σπουδές απόδοσης που υπάρχουν και έχουν χρησιμοποιηθεί πετυχημένα 
σε άλλους τομείς στις τελευταίες δυο και μισή χιλιετηρίδες26 και εμπλουτίζονται 
βάσει της έρευνας σε υπολογιστή περιλαμβάνουν την πολύ χρήσιμη δικανική 
μέθοδο που επιτρέπει την ταύτιση του χεριού/χεριών που έγραψαν το χειρόγραφο. 
Σημαντική συνεισφορά υπήρξε η μονογραφία αφιερωμένη στο χειρόγραφο του 
Νικολάου Μιλέσκου του Σπαθαρίου που ήταν “ένας εγκυκλοπαιδικός avant la 
lettre“27. Σπούδασε στην Ελληνική Ακαδημία του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
στην Πόλη, έζησε στη Βλαχία, τη Σουηδία, τη Ρωσία και την Κίνα (έγραψε 
μάλιστα και την ιστορία της Κίνας και ένα περιηγητικό κείμενο). Έγραψε στα 
ρουμανικά (που σε μερικά σημεία έγραφε και με ελληνικά γράμματα), ελληνικά, 
λατινικά, ρωσικά. Τα έργα του ήταν είτε πρωτότυπα28, είτε βασιζόταν σε 
μεταφράσεις από τα ελληνικά στα ρουμανικά ή στα ρωσικά. Τα χειρόγραφά του 
είναι τώρα σκορπισμένα σε είκοσι έξι βιβλιοθήκες, σε οκτώ διαφορετικές χώρες.

Η μονογραφία της Mihail αποτελεί ορόσημο σ’ αυτό τον τύπο υπέρ 
επιστημονικής έρευνας που περιέχει τις σπουδές απόδοσης για να αντισταθμίζει 
την έλλειψη δεδομένων.

23 �eodossiou, Manimanis, Vassilios, Dimitrijević, Danezi, 2008: 74-75.
24 Dinu, 2006:459-470.
25 Που περιγράφονται σε καταλόγους (Litzica, 1909, Camariano, 1939, Caratașu, 2005).
26 Love, 2002.
27 Mihail, 2009: 8.
28 Οπως είναι Milescu, 1668.
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Κοιτάζοντας τις επόμενες φωτογραφίες29 έχουμε την εικόνα του ιδίου 
χεριού σε δύο είτε τρία διαφορετικά αλφάβητα και γλώσσες την οποία μια 
ολοκληρωμένη μελέτη πρέπει να έχει υπόψη.

Το παράρτημα 2 αναπαράγει τρία δείγματα από την γραφή του Ρήγα30 
σε τρία διαφορετικά αλφάβητα. Η έρευνα του μέλλοντος πρέπει να βάλει ως 
σκοπό να συγκεντρώσει αυτά τα δεδομένα και, όπου είναι δυνατό, να διευρύνει 
τον κύκλο των συγγραφέων. Μια τέτοια διαδικασία άρχισε ήδη, εν μέρει, με μια 
ομάδα στην οποία ανήκει και η συγγραφέας του παρόντος άρθρου, και πριν 
από την ίδια, η Άντεια Φραντζή 31και η Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister32. Η 
διαδικασία επικεντρώθηκε σε σπάνια Φαναριωτικά ποιήματα, στις ανθολογίες 
από τα τέλη του 18ου αιώνα και σε ένα τμήμα λογοτεχνίας που μπορεί να 
οροθετήσει την αρχή της πεζογραφίας στα Βαλκάνια.33

Παρακάτω αναφέρω ένα παράδειγμα “της γραφικής αρχής” μέσω ενός 
χειρογράφου. Στην έρευνά μου για την Ελληνική λογοτεχνία που έχει συγγραφεί 
στις Ρουμανικές Ηγεμονίες34, συνάντησα μια ανώνυμη κωμωδία με τίτλο 
Κωμωδία Νέα της Βλαχίας. Η κωμωδία ήταν καλογραμμένη και μεγάλο μέρος 
της ήταν επηρεασμένο από την Ελληνική αρχαιότητα και την ιατρική, γεγονός 
αρκετά προκλητικό και πρωτοπόρο που αφορούσε μια καινούρια μέθοδο, τον 
μαγνητισμό. Ο άγνωστος συγγραφέας, ήταν φανερά στο επάγγελμα γιατρός και 
ένας από τους χαρακτήρες του έργου. Παρουσιάζονται επίσης χαρακτήρες όπως 
ο Σιλβέστρος Φιλίττης, ο Κωνσταντινάκης γιατροί που ζούσαν και εργάζονταν 
στο Βουκουρέστι όπου διεξάγεται η κωμωδία, αλλά και προσωπικότητες όπως ο 
Αναστάσιος (Φιλίττης) ο Χρησταρής, ο Reider και ο Αρσάκης (πρωθυπουργός 
της Ρουμανίας και μεγάλος ευεργέτης στην Ελλάδα).

Σε ένα άλλο παράδειγμα που συνδέει τα δύο δείγματα (παράρτηματα 
4-535) φαίνεται πως το χειρόγραφο γράφτηκε από το ίδιο χέρι και πως ο 
συγγραφέας του πρώτου είναι γνωστός. Με την μελέτη αυτού του χεριού, 
καταλήγω στο συμπέρασμα ότι “ξανανοίγω το φάκελο” του συγγραφέα της 
κωμωδίας. Αναθεωρώντας την προηγούμενη μου εικασία36 και βλέποντας πλέον 
από διαφορετική σκοπιά, υπάρχει η υπόθεση πως ο συγγραφέας ήταν γιατρός, 
όχι πρακτικός, αλλά είχε σπουδάσει ιατρική έχοντας την γνώση να σχολιάσει τα 
ιατρικά γεγονότα. Είναι προφανές ότι το κείμενο έχει λογοτεχνικό χαρακτήρα 
και φέρνει πολλά στοιχεία για την Ελληνική αρχαιότητα. Με αυτά τα δεδομένα 
να συγκλίνουν όπως και τα δύο δείγματα γραφής, καταλήγουμε ότι ανήκουν 
στον Αθανάσιο Σ. Χριστόπουλο. Ο Χριστόπουλος έζησε μεταξύ 1771-1847, ενώ 

29 Mihail, 2009, 153 και είναι τα παραρτήματα 1 και 2.
30 Τα δύο πρώτα Filitti (Επιμ.), 2008: 225-255, το τρίτο στο Brad Chisacof (Επιμ.), 2011:239. 
31 Φραντζή, 1993:34-35.
32 Χατζηπαναγιώτης-Sangmeister, 2001: 143-165.
33 Brad Chisacof, 2007: 207-219.
34 Brad Chisacof, 2003.
35 Από Camariano, 1981:332.
36 Brad Chisacof, 2003: XXVIII.
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την κωμωδία την έγραψε περίπου το 1809 (όταν η κυβέρνηση της Βλαχίας είχε 
διορίσει επιτροπή για την αναθεώρηση όσων ασκούσαν την ιατρική) και το 1819 
όταν μερικοί από τους προαναφερόμενους γιατρούς κλήθηκαν να συντάξουν 
κανόνες περί φαρμάκων. Οπότε η τραγωδία του Χριστοπούλου Ο Αχιλλέας στην 
Σκύρο που χρονολογείται το 180437 και το βιβλίο του με ποιήματα38 χρονολογείται 
το 1811 μας οδηγούν να καταλήξουμε ότι η κωμωδία που γράφτηκε είτε το 1809 
είτε μια δεκαετία μετά μπορεί να του ανήκει.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, γεννιέται το ερώτημα αν η δια-επιστημονική 
ερεύνα μπορεί να ενσωματωθεί σε ειδικό τομέα έρευνας. Η απάντηση κατά την 
γνώμη μου είναι θετική, ο ερευνητής θα πρέπει να ξεκινάει, όπως είναι φυσικό 
από το αρχικό του θέμα και να προχωρήσει προς άλλες επιστήμες αναλόγως με 
τις ανάγκες που προκύπτουν. Μια τελική λύση σ΄αυτού του τύπου την έρευνα θα 
ήταν η ομαδική συνεργασία μεταξύ ειδικών, επειδή δεν υπάρχουν ίσως πολλοί 
ερευνητές με πολλαπλές γνώσεις, διότι το ιδανικό στην σημερινή επιστήμη 
παραμένει η εξειδήκευση. 

Καταλήγοντας, θα πρέπει να προωθηθεί και να ευνοηθεί η δια-
επιστημονική έρευνα όσο αφορά τις Νεοελληνικές σπουδές στην Ρουμανία και 
στον κόσμο, καθώς και οι μέθοδοι της να προσεγγιστούν αναλόγως, χωρίς να 
παραβλέπουμε την συνεισφορά παλαιοτέρων μεθόδων στον τομέα, που χωρίς 
αυτές δεν θα υπήρχε οποιαδήποτε νεότερη προσέγγιση του αντικειμένου που 
μελετάμε.
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Η προβολή της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας 
και του ελληνικού πολιτισμού στα λογοτεχνικά 
περιοδικά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του 
Ιασίου από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 

μέχρι σήμερα: Μια πρώτη προσέγγιση

Αγγελική Μουζακίτη1

To ζήτημα της ελληνικής παρουσίας στο ρουμανικό χώρο και των 
πολυδιάστατων ελληνο-ρουμανικών σχέσεων σε διάφορες ιστορικές περιόδους 
έχει γίνει ήδη τα τελευταία χρόνια αντικείμενο μελέτης από πολλούς 
ακαδημαϊκούς και ερευνητές στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Με το παρόν 
άρθρο επιχειρείται να αναλυθεί και να ερμηνευθεί κυρίως ο τρόπος με τον οποίο 
προβάλλεται και παρουσιάζεται τόσο στο εξειδικευμένο όσο και στο ευρύ κοινό 
της πόλης του Ιασίου η ελληνική γλώσσα, η ιστορία και ο πολιτισμός από τις 
αρχές της δεκαετίας του ’90 έως σήμερα. Στην προβληματική του άρθρου κομβικό 
ρόλο κατέχουν ζητήματα, όπως η συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ παρόντος 
και παρελθόντος, η αμφίδρομη σχέση μεταξύ ταυτότητας και ετερότητας 
και η αντιμετώπιση των Ελλήνων και Ρουμάνων ακαδημαϊκών, λογοτεχνών, 
δημοσιογράφων ως δρώντων υποκειμένων, των οποίων οι αναλύσεις και οι 
ερμηνείες για τον ελληνικό πολιτισμό και ειδικότερα για τις ελληνορουμανικές 
σχέσεις επηρεάζονται αναπόφευκτα από τα εκάστοτε κοινωνικά, πολιτισμικά 
και πολιτικά συμφραζόμενα.

Στην ανάλυσή μας, λοιπόν, συνεκτιμώνται γενικές και ειδικές παράμετροι: 
Η αλλαγή του σκηνικού στη Ρουμανία μετά το 1989 στους τομείς της 
πολιτικής, κοινωνικής, και πολιτιστικής ζωής επέφερε αναπόφευκτα την 
αναθεώρηση και τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων του ρουμανικού 
κράτους με τις μειονότητες. Αυτή η αναθεώρηση αντικατοπτρίζεται κυρίως 
στη διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου αναγνώρισης των μειονοτήτων και 
των δικαιωμάτων τους στα πρότυπα ενός ευρωπαϊκού κράτους που σέβεται 
την πολυπολιτισμικότητα και τη διαφορετικότητα. Σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο 
εντάσσεται, βεβαίως, και η ελληνική μειονότητα της Ρουμανίας. Έτσι, το 
1 Δρ. Βαλκανικής Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, αποσπασμένη 

εκπαιδευτικός-φιλόλογος στο Λεκτοράτο Νεοελληνικών Σπουδών του Παν/μίου Al.I.Cuza του Ιασίου.
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Φεβρουάριο του 1990 συγκροτήθηκε και αναγνωρίστηκε ως νομικό πρόσωπο 
η Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας. Παράλληλα, συγκροτήθηκαν και οργανώθηκαν 
ελληνικές κοινότητες σε διάφορες πόλεις της Ρουμανίας.2

Επιπλέον, η πτώση του καθεστώτος του Τσαουσέσκου και η αργή και 
επώδυνη μετάβαση της Ρουμανίας στην οικονομία της αγοράς και τον πολιτικό 
πλουραλισμό έδωσαν το έναυσμα για ανακατατάξεις, συζητήσεις, ζυμώσεις και 
συγκρούσεις σε ακαδημαϊκό επίπεδο αλλά και στη δημόσια σφαίρα αναφορικά με 
τη ρουμανική εθνική ταυτότητα, με θέματα-ταμπού του μακρινού και πρόσφατου 
ιστορικού παρελθόντος και, κατά συνέπεια, με ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις 
των Ρουμάνων με τους «άλλους»3. Όπως πολύ σωστά επισημαίνουν αρκετοί 
μελετητές, η περίοδος μετά το 1989 δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, βεβαίως, ως 
μία περίοδος οριστικής ρήξης με το παρελθόν κυρίως όσον αφορά τις πολιτικές 
εμπέδωσης της ρουμανικής εθνικής ιδεολογίας4 αλλά περισσότερο ως μία 
περίπλοκη πορεία και διαδικασία με πολλές ρήξεις αλλά και συνέχειες.5 Είναι, 
ωστόσο, γεγονός αναμφισβήτητο πως από το 1989 και εξής λαμβάνουν χώρα 
σημαντικές θεσμικές αλλαγές που διευκολύνουν την πρόσβαση σε αρχειακό 
υλικό και συμβάλλουν στην ανανέωση της ιστοριογραφικής παραγωγής.6 

Ειδικότερα, μάλιστα, όσον αφορά τον τομέα των ελληνο-ρουμανικών 
σχέσεων και την ελληνική παρουσία στο ρουμανικό χώρο, η θεματολογία 
εμπλουτίζεται, υιοθετούνται νέες προσεγγίσεις, αίρονται σταδιακά προκαταλήψεις 
και στερεότυπα του παρελθόντος και αναθεωρούνται απόψεις για το ρόλο 
συγκεκριμένων ιστορικών προσώπων στη ρουμανική πνευματική, πολιτιστική και 
πολιτική ζωή. Έτσι, το 1991 δημιουργείται ο εκδοτικός οίκος Ομόνοια, ο πρώτος 
εκδοτικός οίκος της Ρουμανίας με βασικό στόχο την προώθηση της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας στο ρουμανικό κοινό. Με τη στήριξη μάλιστα και ενίσχυση του 
ρουμανικού και του ελληνικού κράτους, αλλά και Ελλήνων επιχειρηματιών 
προωθούνται και ενθαρρύνονται οι νεοελληνικές σπουδές στη Ρουμανία. Το 2001 
ιδρύεται το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών στο πλαίσιο της Έδρας Κλασικής 
Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου,7 ενώ στο πεδίο της ιστορικής 
έρευνας ακαδημαϊκοί και ερευνητές όχι μόνο φέρνουν στο φως νέες πτυχές 
της παρουσίας του ελληνικού στοιχείου στο ρουμανικό χώρο ιδίως κατά τη 
φαναριώτικη περίοδο,8 αλλά και προσεγγίζουν κριτικά την αλληλεπίδραση μεταξύ 
του ρουμανικού και ελληνικού στοιχείου τόσο στο πλαίσιο των Παραδουνάβιων 
2 Scalcău 2005, 202-209.
3 Vultur 2004, 236-276.
4 Για την επιστράτευση των ρουμανικών εθνικών αξιών και της ρουμανικής εθνικής ιδεολογίας 

από το καθεστώς του Τσαουσέσκου βλ. Verdery 1995, 98-134.
5 Boia 2011, 367-386.
6 Culic, 1-21.
7 Filitti 2013, 182-184.
8 Η βιβλιογραφία που έχει παραχθεί γύρω από τη φαναριώτικη περίοδο είναι πλέον αρκετά 

εκτενής. Αναφέρουμε ενδεικτικά τα έργα έγκριτων μελετητών που συνέβαλαν σημαντικά στην 
ανανέωση της ιστοριογραφικής παραγωγής ιδίως από το 2000 και μετά: Ţipau 2003, 5-10˙ Dinu 
2011, ολόκληρο˙ Brad Chisacof 2012, ολόκληρο˙ Dinu 2015, ολόκληρο.
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Ηγεμονιών όσο και στο πλαίσιο του ρουμανικού έθνους- κράτους. Δεν λείπουν 
μάλιστα μελέτες που επιχειρούν με νηφαλιότητα να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν 
ακανθώδη και «ευαίσθητα» θέματα και να αναδείξουν τις βασικές ιδεολογικές 
και πολιτικές κατευθύνσεις της ελληνικής και ρουμανικής ιστοριογραφίας που 
αναπτύχθηκε από το 18ο μέχρι τον 20ο αιώνα.9 

Οι ειδικές παράμετροι της ανάλυσής μας συνδέονται άρρηκτα με την 
ιδιαίτερη και πολύπλευρη φυσιογνωμία της πόλης του Ιασίου, καθώς εδώ και 
αιώνες αποτελεί σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών, με μακρά θρησκευτική, 
εκπαιδευτική και πολιτιστική παράδοση.10 Η συγκεκριμένη πόλη, μέσω της 
παρουσίας και πολύπλευρης δράσης των βυζαντινών λογίων στις εκκλησίες 
και τα μοναστήρια της ευρύτερης περιοχής από τα τέλη του 15ου αιώνα και 
εξής, διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στη συνέχιση της βυζαντινής πνευματικής 
κληρονομιάς και τη σταδιακή διαμόρφωση ενός κοινού πνευματικού 
υποστρώματος για το ελληνικό και το ρουμανικό στοιχείο. Η ορθόδοξη 
συνείδηση και η ελληνική παιδεία υπήρξαν οι θεμελιώδεις παράγοντες που 
συνέβαλαν στη γόνιμη πολιτισμική και πνευματική αλληλεπίδραση μεταξύ 
των δύο λαών. Κατά το 18ο αιώνα, η Ακαδημία του Ιασίου μετατράπηκε σε 
φυτώριο των ιδεών του Ευρωπαϊκού και Νεοελληνικού Διαφωτισμού, ενώ τα 
τυπογραφεία της πόλης πρωτοστάτησαν στη διακίνηση των κειμένων και 
επαναστατικών ιδεών του Αδαμάντιου Κοραή και Ρήγα Βελεστινλή, καθώς και 
της Προκήρυξης του Αλέξανδρου Υψηλάντη που σηματοδότησε την έναρξη 
της Ελληνικής Επανάστασης στο Ιάσιο.11 Εξαιρετικά σημαντική υπήρξε η 
συμβολή του Ιασίου στη ρουμανική πνευματική και εθνική αναγέννηση κατά το 
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, ως έδρα του πρώτου πανεπιστημιακού ιδρύματος 
της Ρουμανίας και του περίφημου φιλολογικού συλλόγου Junimea (Νεολαία), 
γύρω από τον οποίο συσπειρώθηκαν επιφανείς λογοτέχνες και ιστορικοί της 
εποχής.12 Ο πολυδιάστατος ρόλος του Ιασίου στην ελληνική και ρουμανική 
πνευματική και εθνική αναγέννηση έχει χαραχτεί στη συλλογική μνήμη των 
Ελλήνων και Ρουμάνων και αντανακλάται μέχρι σήμερα στον ακαδημαϊκό και 
δημόσιο λόγο και ειδικότερα στο έργο και τη δράση των δύο σημαντικότερων 
φορέων καλλιέργειας και προώθησης της ελληνικής γλώσσας και του 
ελληνικού πολιτισμού στο Ιάσιο, του Λεκτοράτου Νεοελληνικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου AL.I.Cuza και της Ελληνικής Κοινότητας του Ιασίου.13

9 Rados 2005, 128 κ.ε˙ Petrescu 2014, 33-94˙ Țipău 2015, 43 κ.ε.
10 Rădvan 2015, 7-77. 
11 Camariano, 61-76˙ Kitromilides 2005, 30, 53, 185, 210, 214˙ Țipău 2015, 11-19.
12 Rados 2005, 254˙ Petrescu 2014, 52.
13 Το Λεκτοράτο (πρώην Φροντιστήριο) ιδρύθηκε πριν από 42 χρόνια από τον Έλληνα πολιτικό 

πρόσφυγα καθηγητή Ανδρέα Ράδο. Προσφέρει μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας και πολιτισμού 
σε φοιτητές του Πανεπιστημίου AL.I.Cuza και όχι μόνο. Από την αρχή της ίδρυσής του μέχρι 
και σήμερα, το Λεκτοράτο οργάνωσε και συνδιοργάνωσε μία σειρά επιστημονικών ημερίδων 
και πολιτιστικών εκδηλώσεων με άμεση αναφορά στην ελληνική ιστορία και λογοτεχνία και τον 
ελληνικό πολιτισμό και την αλληλεπίδραση του ελληνικού στοιχείου με το ρουμανικό στοιχείο. 
Η Ελληνική Κοινότητα του Ιασίου ιδρύθηκε το 1990 ως παράρτημα της Ένωσης Ελλήνων 
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Όσον αφορά την προβολή της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του 
ελληνικού πολιτισμού στο εξειδικευμένο κοινό, εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας 
σε δύο λογοτεχνικά περιοδικά του Ιασίου, τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην παρουσίαση, προβολή και διάδοση διαφόρων λογοτεχνικών 
ρευμάτων, εκπροσώπων της ρουμανικής λογοτεχνίας και ξένων λογοτεχνιών, 
αλλά και επιστημονικών ημερίδων και πολιτιστικών εκδηλώσεων: Πρόκειται για 
το περιοδικό Dacia Literară (Λογοτεχνική Δακία), το οποίο κυκλοφορεί από το 
1990 με ευθύνη του Μουσείου Ρουμανικής Λογοτεχνίας ‘’Vasile Pogor’’ και του 
Συλλόγου Junimea ’90, σε συνεργασία με την Ένωση Συγγραφέων Ρουμανίας14 
και το περιοδικό Cronica (σημ. Cronica Veche), το οποίο το 2016 συμπληρώνει 
50 χρόνια κυκλοφορίας.15 Μάλιστα το περιοδικό Cronica φιλοξενούσε και 
φιλοξενεί ειδική σελίδα αφιερωμένη στον ελληνικό πολιτισμό με τίτλο Spiritul 
elen - Sinteze europene (Ελληνικό Πνεύμα - Ευρωπαϊκές Συνθέσεις).16 Σε αυτά τα 
περιοδικά γράφουν Έλληνες αλλά και Ρουμάνοι μεταφραστές, ακαδημαϊκοί και 
λογοτέχνες των οποίων το έργο έχει άμεση ή έμμεση αναφορά στην ελληνική 
γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό.

Από τη μελέτη και ανάλυση των άρθρων και αφιερωμάτων που έχουν 
δημοσιευθεί από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 έως σήμερα μπορούμε 
εύκολα να διακρίνουμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά και τυπικά μοτίβα: 
Συγκεκριμένα, είναι ευδιάκριτη σε όλα τα κείμενα η τάση εξιδανίκευσης 
της Ελλάδας και του ελληνικού πολιτισμού μέσα από τη χρήση υπερβολών, 
μεταφορών και προσωποποιήσεων.17 Αυτή η εξιδανίκευση συμβαδίζει βεβαίως 
με την επιλογή και προβολή θεμάτων από όλες τις περιόδους της ελληνικής 
ιστορίας, προκειμένου να προβληθεί το μοτίβο της γλωσσικής, ιστορικής και 

Ρουμανίας και παρόλο που δεν αριθμεί πολλά μέλη (περίπου 200), τα τελευταία χρόνια έχει μία 
αρκετά δυναμική παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης. Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί 
πως η σύνθεση της ελληνικής κοινότητας του Ιασίου - όπως άλλωστε και των περισσοτέρων 
ελληνικών κοινοτήτων στη Ρουμανία - είναι αρκετά ετερογενής: Κάποιοι είναι απόγονοι 
Ελλήνων που είχαν μεταναστεύσει στο Ιάσιο για λόγους οικονομικούς και επαγγελματικούς 
πριν από το Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, κάποιοι είναι απόγονοι Ελλήνων πολιτικών προσφύγων που 
ήρθαν στη Ρουμανία μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα, ενώ δεν λείπουν και 
εκείνοι οι οποίοι μετέβησαν στο Ιάσιο για σπουδές και αποφάσισαν να παραμείνουν. Dobrincu 
2015, 278-375, εδώ 331-334.

14 www.dacialiterara.ro. Η περίπτωση του συγκεκριμένου λογοτεχνικού περιοδικού είναι 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, καθώς κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το Μάρτιο του 1840 με ευθύνη 
του Ρουμάνου ιστορικού, δημοσιογράφου και πολιτικού Mihail Kogălniceanu και σταμάτησε 
η κυκλοφορία του λίγους μήνες αργότερα. Η αρχισυνταξία του περιοδικού είχε θέσει ως 
βασικό στόχο την προώθηση ενός ξεκάθαρου και φιλόδοξου για εκείνη την εποχή πολιτιστικού 
προγράμματος, με έμφαση στη ρουμανική λαϊκή δημιουργία και την προβολή έργων που είχαν 
άμεση σχέση με το ρουμανικό χώρο και το ιστορικό παρελθόν. Το περιοδικό επανακυκλοφόρησε 
το 1990, μετά από 150 χρόνια. Η επανακυκλοφορία του προσέλαβε πανηγυρικό χαρακτήρα 
και εντάχθηκε σαφώς στο πλαίσιο των γενικότερων αλλαγών που έχουν λάβει χώρα στην 
ακαδημαϊκή και δημόσια σφαίρα στη Ρουμανία από το 1990 και εξής.

15 http://cronicaveche.wordpress.com. 
16 Rados-Mardare 2008, 11-13.
17 Rados, 8.
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πολιτισμικής συνέχειας του Ελληνισμού από την αρχαιότητα έως σήμερα. Έτσι, 
για παράδειγμα, τα κείμενα και οι αναλύσεις που αφορούν την αρχαία ελληνική 
γραμματεία και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό18 συμβαδίζουν με αφιερώματα 
σε Νεοέλληνες συγγραφείς19 και το σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο.20 Η 
συναισθηματική φόρτιση και το στοιχείο του προσωπικού βιώματος δεν λείπουν, 
βεβαίως, από αυτά τα κείμενα, καθώς οι συντάκτες τους είτε είναι Έλληνες 
μελετητές που μένουν χρόνια στη Ρουμανία και προβάλλουν μέσα από το έργο 
τους την ελληνική τους καταγωγή και τη διπλή ρουμανική και ελληνική τους 
ταυτότητα είτε είναι Ρουμάνοι μελετητές, των οποίων η προσωπική πορεία και 
σταδιοδρομία συνδέεται αναπόσπαστα με τη μελέτη και έρευνα της ελληνικής 
γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού.  

Ένα στοιχείο, επίσης, πολύ σημαντικό στα κείμενα που συναντούμε 
είναι η έμφαση στις μεταφράσεις έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ενώ 
δεν λείπουν πολυάριθμα αφιερώματα σε ανάλογες εκδοτικές προσπάθειες και 
πρωτοβουλίες.21 Όπως, άλλωστε, επισημαίνει πολύ σωστά σε μελέτες της η Elena 
Lazăr, μεταφράστρια και διευθύντρια του εκδοτικού οίκου Omonia, η ελληνική 
παρουσία στο ρουμανικό χώρο έδωσε ώθηση, μεταξύ άλλων, σε αξιόλογες 
ρουμανο-ελληνικές λογοτεχνικές αλληλεπιδράσεις. Ιδιαίτερα από τα μέσα 
του 19ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας, έχουν μεταφραστεί στη ρουμανική γλώσσα 
αναρίθμητα έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, από την πρώιμη φάση της μέχρι 
και εκπροσώπους σύγχρονων λογοτεχνικών ρευμάτων. Τα σκήπτρα όσον αφορά 
τις μεταφράσεις και τη διάδοση των έργων τους στη Ρουμανία κατέχουν σταθερά 
ο ποιητής Κωνσταντίνος Καβάφης και ο πεζογράφος Νίκος Καζαντζάκης. Ακόμη 
και σε περιόδους, κατά τις οποίες το ιδεολογικό και πολιτικό κλίμα στη Ρουμανία 
διαμόρφωνε συγκεκριμένους περιορισμούς και κατευθύνσεις στους μελετητές και 
τους μεταφραστές ως προς την επιλογή και την προβολή λογοτεχνικών έργων στο 
ρουμανικό κοινό, το ενδιαφέρον για τις μεταφράσεις των έργων της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας διατηρήθηκε αμείωτο.22 Στην περίπτωση των νεοελληνιστών του 
Ιασίου, διαπιστώνεται μεγάλο ενδιαφέρον για τους ποιητές της Θεσσαλονίκης, με 
έμφαση στον ποιητή Γιώργο Βαφόπουλο.23

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν, βεβαίως, τα κείμενα που 
προβάλλουν και αναλύουν θέματα και ζητήματα που απουσίαζαν παντελώς 
πριν την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Συγκεκριμένα, η θρησκεία 
ως βασικός παράγοντας της διαμόρφωσης της ελληνικής και της ρουμανικής 
ταυτότητας, αλλά και ως βασικό στοιχείο της κοινής πορείας των δύο λαών 
κυριαρχεί σε πολλές περιγραφές, αναλύσεις και αφιερώματα στα λογοτεχνικά 
περιοδικά από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και εξής. Στις περισσότερες 
18 Maniu, 22˙ Rados, 22.
19 Lazăr, 24.
20 Oprea, 24.
21 Rados-Maniu, 19-20.
22 Lazăr 2005, 5-10˙ Lazăr 2007, 11-44.
23 Rados, 24.
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περιπτώσεις έχουμε να κάνουμε με εκλαϊκευτικά κείμενα χωρίς επιστημονικό 
υπόβαθρο. Ωστόσο, είναι ενδεικτικά της αλλαγής του κλίματος στη δημόσια 
σφαίρα της Ρουμανίας όσον αφορά την αντιμετώπιση, εξέταση και ανάλυση 
των θρησκευτικών ζητημάτων. Στα λογοτεχνικά περιοδικά κυριαρχούν τα 
περιηγητικά κείμενα και οι λεπτομερείς περιγραφές τόπων και μνημείων στην 
Ελλάδα με θρησκευτικό ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα η Θεσσαλονίκη24, τα 
Μετέωρα25 κτλ. Η σύνδεση που επιχειρείται μεταξύ του ελληνικού πολιτισμού 
και της ορθόδοξης πίστης είναι παραπάνω από προφανής και αξίζει να σημειωθεί 
πως το στοιχείο της ορθόδοξης πίστης ως στοιχείου που ενώνει τους δύο λαούς 
τονίζεται κυρίως από τους Ρουμάνους μελετητές. 

Σε άμεση συνάρτηση με τα παραπάνω είναι βεβαίως η προβολή, ανάλυση 
και ερμηνεία θεμάτων που αφορούν τη δράση των βυζαντινών λογίων, την 
ελληνική παρουσία και την επίδραση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού 
πολιτισμού στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε 
να κάνουμε με κείμενα που γράφονται από ακαδημαϊκούς και ερευνητές, 
οι οποίοι έχουν ήδη εντρυφήσει με μελέτες τους στα παραπάνω ζητήματα 
και με την αρθρογραφία τους στα λογοτεχνικά περιοδικά παρουσιάζουν τα 
πορίσματα και τα συμπεράσματα των μελετών τους.26 Τα περισσότερα άρθρα 
πραγματεύονται το ζήτημα της ελληνικής παιδείας και του κομβικού ρόλου που 
διαδραμάτισε στη διαμόρφωση της ρουμανικής κουλτούρας και την ανάδυση 
μίας ελληνο-ρουμανικής πνευματικής ελίτ κυρίως μέσω των σχολείων και των 
ακαδημιών του Βουκουρεστίου και του Ιασίου κατά το 18ο αιώνα.27 Όπως είναι 
φυσικό, οι συντάκτες των άρθρων δίνουν έμφαση, εκτός των άλλων, στη μακρά 
εκπαιδευτική παράδοση του Ιασίου και συγκεκριμένα στο χαρακτήρα και τη 
φυσιογνωμία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τα εκπαιδευτικά μοντέλα που 
εφαρμόστηκαν κατά το διάστημα από το 15ο έως το 18ο αιώνα. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελούν άρθρα που επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στον 
κληρικό, φιλόσοφο και μελετητή των έργων του Αριστοτέλη, Θεόφιλο 
Κορυδαλέα, ο οποίος έζησε και έδρασε κατά 16-17ο αιώνα. Το γεγονός ότι το 
εκπαιδευτικό σύστημα όχι μόνο των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών, αλλά και 
όλης της ορθόδοξης ανατολής έφερε τη σφραγίδα της σκέψης του Θεόφιλου 
Κορυδαλέα τουλάχιστον μέχρι τα χρόνια του Διαφωτισμού τονίζεται ιδιαίτερα 
από τους συντάκτες των άρθρων.28 Όπως και στην ακαδημαϊκή αφήγηση, έτσι 
και στην περίπτωση της αρθρογραφίας στα λογοτεχνικά περιοδικά από τις αρχές 
της δεκαετίας του ’90 και εξής, βασικός στόχος είναι η ανάδειξη της θετικής 
επίδρασης της ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας στο ρουμανικό πολιτισμό, η 
κατάρριψη των αρνητικών στερεοτύπων και η υιοθέτηση μίας πιο ισορροπημένης 

24 Coroia, 52-53.
25 Hoctiuc, 22.
26 Nastase, 11.
27 Husar, 24.
28 Marian, 24.



674

προσέγγισης των ιστορικών θεμάτων που αφορούν συγκεκριμένες χρονικές 
περιόδους, όπως αυτής των Φαναριωτών. 29 

Δε θα μπορούσαν βεβαίως να λείπουν άρθρα, αναλύσεις, όπως επίσης 
αναδημοσιεύσεις κειμένων από άλλα περιοδικά, που προβάλλουν τον ελληνικό 
πολιτισμό ως τη μήτρα του ευρωπαϊκού πολιτισμού.30 H προσφορά και η 
συμβολή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού σε όλους τους τομείς, η στενή 
σύνδεση του ελληνικού πολιτισμού με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και κυρίως η 
ανάπτυξη του κινήματος του φιλελληνισμού σε όλη σχεδόν την Ευρώπη κατά 
το α΄μισό του 19ου αιώνα είναι μερικά μόνο από τα θέματα που συναντάμε στα 
άρθρα Ρουμάνων κυρίως μελετητών31. Αυτή η κατηγορία των άρθρων προφανώς 
εντάσσεται στο πλαίσιο του επαναπροσδιορισμού της ρουμανικής εθνικής 
ταυτότητας και της διαμόρφωσης ενός ιδεολογικού και πολιτικού κλίματος που 
συνδέει τις ρουμανικές εθνικές αξίες με τη δυτική Ευρώπη. Εξάλλου, από τα 
μέσα της δεκαετίας του ’90 και εξής όλοι οι τομείς της πνευματικής, κοινωνικής 
και πολιτικής ζωής λειτουργούν με σημείο αναφοράς τον πολιτικό στόχο της 
ένταξης της Ρουμανίας στις ευρωατλαντικές δομές. Ως προς το συγκεκριμένο 
πολιτικό στόχο η Ελλάδα από την αρχή αντιμετωπίστηκε ως σύμμαχος και ο 
ελληνικός πολιτισμός ως μία «γέφυρα» που θα ένωνε το ρουμανικό πολιτισμό με 
τις αξίες της δυτικής Ευρώπης.

Δε λείπουν, βεβαίως, κείμενα που κάνουν έμμεσες πλην όμως σαφείς 
αναφορές στο πρόσφατο κομμουνιστικό παρελθόν της Ρουμανίας μέσω της 
προβολής της ζωής Ελλήνων ποιητών και πεζογράφων και της σύνδεσης του 
έργου τους και των εμπειριών τους με τα πρόσφατα βιώματα των Ρουμάνων. 
Αυτή η κατηγορία των κειμένων απηχεί βεβαίως το φορτισμένο ιδεολογικό 
και πολιτικό κλίμα της μετακομμουνιστικής Ρουμανίας. Ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι η δημοσίευση της συνέντευξης του Αντώνη Σαμαράκη, Έλληνα 
πεζογράφου της μεταπολεμικής γενιάς, η οποία δόθηκε στους συντάκτες του 
περιοδικού Dacia Literară το Νοέμβριο του 1994 και δημοσιεύθηκε στο τεύχος 
του Ιανουαρίου του 1995. Η συζήτηση περιστράφηκε κυρίως γύρω από τα 
προσωπικά βιώματα του πεζογράφου όσον αφορά την ταραγμένη κοινωνική 
και πολιτική ιστορία της Ελλάδας και γύρω από τον τρόπο με τον οποίο 
αντικατοπτρίζεται στο έργο του ο κοινωνικός και πολιτικός προβληματισμός 
του. Στις ερωτήσεις τους προς τον Αντώνη Σαμαράκη οι συντάκτες του 
περιοδικού επιχείρησαν να προβάλουν τον καταγγελτικό λόγο του συγγραφέα 
εναντίον κάθε ολοκληρωτικού καθεστώτος και να θίξουν με αυτόν τον τρόπο 
έμμεσα την πολιτική κατάσταση που επικρατούσε στη Ρουμανία μέχρι το 
1989.32 Γενικότερα βλέπουμε ότι το μοτίβο του τραυματικού βιώματος και της 
τραυματικής μνήμης, το οποίο κυριαρχεί σε άρθρα και αναλύσεις Ρουμάνων 
διανοουμένων σχετικά με γεγονότα, πρόσωπα και καταστάσεις της πρόσφατης 
29 Rados, 22.
30 Dumitrescu-Buşulenga, 71-76.
31 Chiper, 14.
32 Preda-Vasiliu, 6-7
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ιστορίας τους, αρκετές φορές εμφανίζεται σε άρθρα και αναλύσεις γύρω από 
τη ζωή και το έργο Ελλήνων συγγραφέων. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε 
το άρθρο του ακαδημαϊκού Traian Diaconescu για τον Έλληνα ποιητή και 
πεζογράφο Πρόδρομο Μάρκογλου, που δημοσιεύθηκε το 2012 στο περιοδικό 
Dacia Literară. Ο συντάκτης του άρθρου κάνει μνεία στη μετάφραση του έργου 
του Μάρκογλου από τα ελληνικά στα ρουμανικά, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση 
στις τραυματικές μνήμες που διαπερνούν την ποίησή του. 33 

Εκτός από τα λογοτεχνικά περιοδικά, μεγάλο ρόλο στην προβολή της 
ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού παίζουν και τα τοπικά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης. Από το 1990 και εξής, οι ραγδαίες πολιτικές, κοινωνικές 
και ιδεολογικές εξελίξεις και συγκρούσεις οδήγησαν αναπόφευκτα και στην 
«έκρηξη» στον τομέα της παραγωγής και της διάδοσης πληροφοριών στα έντυπα 
και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης στη Ρουμανία, που φυσικά επηρέασε 
σταδιακά και τον τρόπο προβολής της δράσης των μειονοτήτων στους κόλπους 
του ρουμανικού κράτους.34 Θα πρέπει εδώ, βεβαίως, να επισημανθεί πως η 
αφήγηση των ΜΜΕ λειτουργεί με διαφορετικούς όρους και κριτήρια σε σχέση 
με την ακαδημαϊκή αφήγηση και τα κείμενα στα λογοτεχνικά περιοδικά, καθώς 
απευθύνεται σε ένα ευρύ και όχι σε εξειδικευμένο κοινό. Επομένως, απουσιάζουν 
ο προβληματισμός, το ερευνητικό ενδιαφέρον και η εμβάθυνση σε συγκεκριμένα 
ζητήματα. Η προσπάθεια εκλαΐκευσης και το στοιχείο του εντυπωσιασμού είναι 
έκδηλα, ενώ η επιλογή και ο τρόπος παρουσίασης των θεμάτων αναφορικά 
με τις μειονότητες αντανακλά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο η ρουμανική 
κοινωνία επιλέγει να αντιμετωπίζει και να αλληλεπιδρά με τις διάφορες εθνικές 
και πολιτισμικές ομάδες που διαβιούν στη ρουμανική επικράτεια.

Οι εφημερίδες και τα τηλεοπτικά κανάλια του Ιασίου καλύπτουν σε τακτά 
χρονικά διαστήματα με ρεπορτάζ και ειδικά αφιερώματα θέματα σχετικά με 
τον ελληνικό πολιτισμό, τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και τη συμβολή 
της ελληνικής μειονότητας στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης. Το σημείο 
αναφοράς, βεβαίως, σε αυτά τα αφιερώματα είναι ο ανοικτός, πολυπολιτισμικός 
και ευρωπαϊκός χαρακτήρας της πόλης του Ιασίου, όπου συνυπάρχουν αρμονικά 
διαφορετικές θρησκευτικές, πολιτισμικές και εθνικές ομάδες. Τόσο τα έντυπα 
όσο και τα ηλεκτρονικά μέσα επιχειρούν να εντάξουν τα όποια πνευματικά και 
πολιτισμικά επιτεύγματα των Ρουμάνων κατοίκων αλλά και των μειονοτήτων 
στο πλαίσιο της πνευματικής και πολιτισμικής ακτινοβολίας της πόλης. Έτσι, για 
παράδειγμα, πολλά άρθρα και ρεπορτάζ είναι αφιερωμένα στην εκπαιδευτική 
και πολιτιστική δράση των φορέων καλλιέργειας και προώθησης της 
ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο Ιάσιο, του Λεκτοράτου 
Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Al.I.Cuza και της Ελληνικής 
Κοινότητας του Ιασίου. Οι ειδήσεις και τα άρθρα καλύπτουν διάφορα θέματα, 

33 Diaconescu, 130-131.
34 Coman 2003, 64-65˙ Antonesei, 213-225.
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όπως, για παράδειγμα, ζητήματα που αφορούν την υλικοτεχνική υποδομή,35 
τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας,36 καθώς και την οργάνωση διαφόρων 
επετειακών-πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επιδόσεις 
των μαθητών και των φοιτητών στην ελληνική γλώσσα, καθώς παρουσιάζονται 
σε άμεση συνάρτηση με τη μακρά εκπαιδευτική και πνευματική παράδοση της 
πόλης. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί πως τα τελευταία χρόνια γίνονται εκτενή 
αφιερώματα στις διακρίσεις και τα βραβεία που λαμβάνουν οι μαθητές του 
Ιασίου στις Ολυμπιάδες Νέας Ελληνικής Γλώσσας.37 

Όσον αφορά την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, τα τοπικά 
ΜΜΕ ασχολούνται κυρίως με τον εορτασμό των επετείων και τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις που τις συνοδεύουν κάθε χρόνο. Η επέτειος της 25ης Μαρτίου 
1821 κατέχει κομβική θέση στα ρεπορτάζ, τις συνεντεύξεις, τα άρθρα και 
τα αφιερώματα στις εφημερίδες και τα κανάλια. Οι αναφορές και τα σχετικά 
κείμενα έχουν έναν καθαρά πανηγυρικό χαρακτήρα και φυσικά μπορούμε και 
εδώ να εντοπίσουμε κάποια τυπικά μοτίβα στην αφήγηση των τοπικών Μ.Μ.Ε. 
που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο. Συγκεκριμένα, σχεδόν σε όλα τα κείμενα 
τονίζεται η σημασία της Ελληνικής Επανάστασης για τη νεότερη και σύγχρονη 
ιστορία του ελληνισμού, καθώς οδήγησε στη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού 
κράτους, αλλά και για τους λαούς της Βαλκανικής και της Ευρώπης γενικότερα. 
Με αφορμή τη συγκεκριμένη επέτειο, προβάλλονται βεβαίως οι καλές 
διπλωματικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών, του ελληνικού και 
του ρουμανικού, ενώ επισημαίνεται ταυτόχρονα η μακροχρόνια πολιτισμική 
αλληλεπίδραση μεταξύ του ρουμανικού και ελληνικού στοιχείου. Φυσικά δεν 
παραλείπουν τα μέσα να τονίσουν το σημαντικό ρόλο των Παραδουνάβιων 
Ηγεμονιών και ειδικότερα της πόλης του Ιασίου στην προετοιμασία και 
το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης.38 Παρόλο που απουσιάζουν οι 
εξειδικευμένες αναφορές στην ιστορία του ελληνικού στοιχείου του Ιασίου,39 
υπάρχουν πολυάριθμα και αρκετά εκτενή αφιερώματα σχεδόν σε όλα τα είδη 
35 Ovidiu Mardare, Lectoratul de Neogreacă s-a mutat in casa noua, 27 martie 2001 στο: www.bzi.

ro/lectoratul-de-neogreaca-s-a-mutat-in-casa-noua.
36 ‘’Premiera! Cursuri de neo-greacă la Iaşi!’’, στο: www.bzi.ro/premiera-cursuri-de-neo-greaca-

la-iasi, 12 februarie 2013.
37 Μία τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση είναι η εκπομπή-αφιέρωμα του καναλιού TVR IASI στην 

Εθνική Ολυμπιάδα Νέας Ελληνικής Γλώσσας του 2015 και τα βραβεία που έλαβαν οι μαθητές 
της Ελληνικής Κοινότητας του Ιασίου. Σε αυτήν την εκπομπή ήταν καλεσμένοι οι μαθητές που 
βραβεύτηκαν μαζί με την καθηγήτριά τους:‘’Premii la Olimpiada de Neogreacă’’, stiri.tvr.ro, 31 
martie 2015.

38 Βλ. για παράδειγμα το άρθρο-αφιέρωμα στην Εθνική Επέτειο της Ελλάδας με αφορμή την 
κοινή εκδήλωση του Λεκτοράτου Νεοελληνικών Σπουδών και του Ιδρύματος ‘’Ρήγας Φεραίος’’: 
‘’Ziua Naţionala a Greciei, sarbatorita la Iaşi!’’, www.bzi.ro/ziua-nationala-a-Greciei-sarbatorita-
la-iasi, 19 martie 2013.

39 Μοναδική έως τώρα εξαίρεση είναι ένα μικρό φιλμ με τίτλο Οι Έλληνες στο Ιάσιο, το οποίο είναι 
αποτέλεσμα της συνεργασίας της Ελληνικής Κοινότητας Ιασίου και του καναλιού TVR IASI 
και το οποίο προβλήθηκε το Σεπτέμβριο του 2014 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ελληνισμού της 
Ρουμανίας.
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της ελληνικής μουσικής αλλά και τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.40 
Οι λόγοι είναι προφανείς: Αρκετά μεγάλο μέρος του ρουμανικού κοινού 
είναι ήδη εξοικειωμένο με αυτά τα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού λόγω 
της προηγούμενης παραμονής του για μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα 
στην Ελλάδα. Επιπλέον, η προβολή της μουσικής και των χορών ως βασικών 
στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο 
και μοντέλο προώθησης των ιδιαίτερων πολιτισμικών χαρακτηριστικών των 
μειονοτήτων της Ρουμανίας.

Στην περίπτωση μάλιστα του Ιασίου αυτό γίνεται και μέσω της προβολής 
προσωπικών ιστοριών και βιωμάτων που αναδεικνύουν το μοντέλο του σεβασμού 
της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα ήταν η εκπομπή Ιάσιο, το δεύτερο σπίτι, του καναλιού TELEM IASI 
με τα δύο αφιερώματα που έκανε τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο του 2014 στο 
Λεκτοράτο Νεοελληνικών Σπουδών41 και την Ελληνική Κοινότητα του Ιασίου.42 
Και στις δύο περιπτώσεις κλήθηκαν Έλληνες εκπαιδευτικοί να μιλήσουν για τη 
ζωή και την εκπαιδευτική και πολιτιστική τους δράση στο Ιάσιο. Οι συνεντεύξεις 
είχαν έναν έντονο προσωπικό χαρακτήρα, καθώς η δημοσιογράφος και το 
κανάλι επέλεξαν να εστιάσουν την προσοχή τους στις σχέσεις της ελληνικής 
μειονότητας με τους Ρουμάνους κατοίκους, αλλά και τον τρόπο που οι δύο 
εκπαιδευτικοί αλληλεπιδρούν στην τοπική κοινωνία.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε πως τόσο στα λογοτεχνικά περιοδικά 
όσο και τα ΜΜΕ υπάρχει αυτό το συνεχές «παιχνίδι» μεταξύ παρελθόντος και 
παρόντος όσον αφορά την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού 
πολιτισμού στο Ιάσιο. Βεβαίως, όπως αναφέρεται και στον τίτλο του άρθρου, 
επιχειρήθηκε μία πρώτη προσέγγιση σε ένα σύνθετο και περίπλοκο ζήτημα. 
Τόσο οι γενικότερες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες στη Ρουμανία και το 
θεσμικό και ιδεολογικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις του ρουμανικού κράτους 
με τις μειονότητες όσο και τα πρόσωπα – είτε πρόκειται για το ελληνικό στοιχείο 
του Ιασίου που διεκδικεί ένα σημαντικό ρόλο στην πνευματική και κοινωνική 
ζωή της πόλης είτε πρόκειται για τους Ρουμάνους φιλέλληνες και μελετητές της 
ελληνικής γλώσσας και ιστορίας – επιδρούν καταλυτικά στον τρόπο προβολής 
πτυχών του ελληνικού πολιτισμού στο ρουμανικό κοινό. 

40 Βλ. ενδεικτικά το αφιέρωμα της εφημερίδας Buna Ziua Iasi στο Φεστιβάλ Ελληνισμού στο 
Ιάσιο το Σεπτέμβριο του 2014 ‘’Spectacol de exceptie! Grecii organizeaza un festival la Iaşi’’, 
24 septembrie 2014 http://www.bzi.ro/spectacol-de-exceptie-grecii-organizeaza-un-festival-la-
iasi-457944˙ Βλ. επίσης το αφιέρωμα του καναλιού Festivalul Elenismului, gazduit de Iaşi, http://
stiri.telem.ro/stiri/festivalul-elenismului-gazduit-de-iasi-video--6717.html, 26 septembrie 2014.

41 Iaşul, a doua casa, http://stiri.telem.ro/emisiuni_difuzate/iasul-a-doua-casa-editia-
din-24-10-2014--1493.html, 24/10/2014.

42 Iaşul, a doua casa, http://stiri.telem.ro/emisiuni_difuzate/iasul-a-doua-casa-editia-
din-07-11-2014--1540.html, 7/11/2014.
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Η ελληνική γλώσσα στο Ιάσιο: παρόν και μέλλον

Ευανθία Παπαευθυμίου1

Εισαγωγή
Με την παρούσα ανακοίνωση εξετάζουμε την παρουσία της ελληνικής 

γλώσσας τα τελευταία τρία χρόνια στο Ιάσιο της Ρουμανίας, καθώς αποτελεί 
μια αξιοπρόσεκτη περίπτωση που χρήζει μελέτης και αναφοράς. Αρχικά, θα 
αναφερθούμε εν συντομία στο ιστορικό πλαίσιο του οποίου η σημερινή παρουσία 
του ελληνισμού στην πόλη του Ιασίου αποτελεί λογική συνέχεια. 

Θεµελιωτής των ελληνικών γραµµάτων στο Ιάσιο υπήρξε ο Ρουµάνος 
ηγεµόνας Βασίλε Λούπου (1634-1653), ο οποίος ανέθεσε σε µοναχούς τη 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας για τα παιδιά των ευγενών Ρουµάνων 
και παράλληλα εγκατέστησε ελληνικό τυπογραφείο στη Μονή των Τριών 
Ιεραρχών2. Στις πηγές αναφέρεται ότι ήδη από το 1670 υπήρχαν ελληνικές τάξεις 
στο εκπαιδευτήριο που λειτουργούσε στο μοναστήρι του Αγίου Σάββα3, ενώ 
το 1714 ο Φαναριώτης ηγεμόνας της Μολδαβίας Νικόλαος Μαυροκορδάτος 
ίδρυσε σχολείο στο οποίο διδάσκονταν τόσο η νέα όσο και η αρχαία ελληνική 
γλώσσα. Επίσης, η ελληνική έγινε η γλώσσα των εκκλησιαστικών και κοσμικών 
αρχών και των λογίων και όπως ήταν επόμενο το σχολείο έχαιρε της προσοχής 
και των ηγεμόνων που ακολούθησαν. Ωστόσο, εκεί είχαν δυνατότητα φοίτησης 
και άνθρωποι από κατώτερα οικονομικά στρώματα σε μια πρώτη προσπάθεια 
πιο ανοιχτής εκπαίδευσης.

Το 1724 το μοναστήρι καταστράφηκε λόγω πυρκαγιάς, η λειτουργία του 
όμως δεν ανεστάλη και μεταφέρθηκε προσωρινά στο μοναστήρι Barnovschi, 
για να επαναλειτουργήσει στον Άγιο Σάββα μετά το 1727, οπότε και εξελίχθηκε 
σε κέντρο της ελληνικής πολιτιστικής δραστηριότητας. Η περίφηµη Ελληνική 
Ηγεµονική Σχολή στο Ιάσιο ιδρύεται το 1709 και οργανώνεται το 1710 και 
αυτή από τον Νικόλαο Μαυροκορδάτο. Από το 1774 η σχολή µετατρέπεται σε 
ακαδηµία µε φιλολογικό, θεολογικό, µαθηµατικό και φυσικό τµήµα, ακαδηµία 
που έγινε γνωστή για τους σπουδαίους Έλληνες καθηγητές της, όπως ο 
1 Καθηγήτρια ελληνικής γλώσσας Ευανθία Παπαευθυμίου, Ελληνική Κοινότητα Ιασίου
2 http://www.manastireas¬reiierarhi.ro/despre/ 
3 http://sfsava.iasi.mmb.ro/4361-istoricul-bisericii-sf-sava 
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Νικ. Τζερτζούλης, ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ, αλλά και οι Δανιήλ Φιλιππίδης 
και Δηµήτριος Γκοβδέλλας, άτομα που διαδραμάτισαν σηµαντικό ρόλο στη 
διαµόρφωση της γενιάς των επαναστατών του 1821. Στο Ιάσιο λειτούργησε 
επίσης την ίδια εποχή ελληνική Μηχανική Σχολή. Στον Νικόλαο Μαυροκορδάτο 
οφείλεται και η οργάνωση µεγάλης βιβλιοθήκης, που περιλάµβανε εκατοντάδες 
τόµους έντυπα και χειρόγραφα.

Πολλά δηµόσια κτήρια της πόλης και εκκλησίες, που χρονολογούνται 
επίσης στον 18ο αιώνα, οφείλουν την ύπαρξή τους στον ηγεµόνα Γρηγόριο 
Β› Γκίκα. Αργότερα, µε την επισηµοποίηση της διδασκαλίας της ελληνικής 
γλώσσας, πολλά σλαβονικά σχολεία µετατρέπονται σε ελληνικά. Τα ανώτερα 
ελληνικά σχολεία απόκτησαν την εποχή εκείνη πανορθόδοξο και παµβαλκανικό 
χαρακτήρα και φοιτούσαν σ’ αυτά όχι µόνο Έλληνες αλλά και Βλάχοι, Ρουµάνοι, 
Βούλγαροι, Σέρβοι, Αλβανοί, ακόµη και Τούρκοι. 

Μετά την Απελευθέρωση της Ελλάδας, ιδρύεται το 1835 το πρώτο 
Γενικό Ελληνικό Προξενείο στο Ιάσιο4. Το 1860 ο Α.Ι.Κούζα αναγνωρίζει 
νομικά την ύπαρξη ελληνικών κοινοτήτων, όπου αυτές υπήρχαν, αλλά για το 
Ιάσιο δεν έχουμε αναφορές για επίσημη σύσταση κοινότητας. Ωστόσο, με την 
ίδρυση του πανεπιστημίου A.I.Cuza, γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον τα αρχαία 
ελληνικά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής όπου 
διδάσκονται ανελλιπώς μέχρι και σήμερα. 

Κατόπιν όλων αυτών διαπιστώνουμε ότι η ελληνική παρουσία στην 
πόλη υπήρξε αδιάλειπτη και μάλιστα, το ελληνικό στοιχείο τονώθηκε ακόμα 
περισσότερο μετά τον Εμφύλιο καθώς ένα κύμα Ελλήνων πολιτικών προσφύγων 
εγκαταστάθηκε στο Ιάσιο. Το 1970 ιδρύθηκε το Λεκτοράτο Νέων Ελληνικών 
Σπουδών στο οποίο αντικείμενο διδασκαλίας είναι η ελληνική γλώσσα και 
πέρυσι γιόρτασε τα 40 χρόνια λειτουργίας του, ενώ από το 1990 υπάρχει και 
επίσημα πια η Ελληνική Κοινότητα Ιασίου η οποία μέχρι σήμερα είναι το σημείο 
αναφοράς του ελληνισμού στο Ιάσιο, αποτελώντας τον πυρήνα της ελληνικής 
παρουσίας και τον σημαντικότερο φορέα διατήρησης και προώθησης της 
ελληνικής γλώσσας σήμερα. Έχοντας την ελληνική γλώσσα στο επίκεντρο της 
προσοχής και λαμβάνοντας υπόψιν το παραπάνω ιστορικό πλαίσιο, είναι έκδηλη 
η αίσθηση ότι συνεχίζοντας την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στον 
συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον αυτής 
της πόλης συνδιαλέγονται μέσα στους αιώνες στα ελληνικά! 

Σήμερα, όπως ήδη αναφέραμε, η διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας 
πραγματοποιείται από δύο φορείς. Το Λεκτοράτο Νέων Ελληνικών Σπουδών 
που λειτουργεί με αποσπασμένη εκπαιδευτικό και την Ελληνική Κοινότητα 
Ιασίου. Η παρούσα ανακοίνωση θα εστιάσει, για λόγους που θα αναφερθούν στη 
συνέχεια, στην ελληνική γλώσσα εντός του πλαισίου της Ελληνικής Κοινότητας 
από το 2012 έως σήμερα.

4 I¬imi, 2015, 2
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Α. Το πλαίσιο διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Ελληνική 
Κοινότητα Ιασίου

•	Σε ποιους απευθύνεται
Κατά κύριο λόγο απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, ομογενείς (μητρική γλώσσα) και αλλογενείς (Ρουμάνους κ.ά). 
Ωστόσο, δεν αποκλείονται και όσοι ενήλικες επιθυμούν να μάθουν τη γλώσσα. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε οι ηλικίες κυμαίνονται μεταξύ 7 και 60 ετών 
περίπου.

•	Εκπαιδευτικός Στόχος
Βασικός στόχος είναι η εκμάθηση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας και 

των ελληνικών σπουδών γενικότερα, καθώς επίσης, η διατήρηση της γλώσσας 
στους έχοντες ελληνική καταγωγή.

Σε δεύτερο επίπεδο, στόχος είναι η απόκτηση της πιστοποίησης 
ελληνομάθειας για όσους ενδιαφέρονται για τίτλο σπουδών στα ελληνικά, ενώ 
πολύ μεγάλο κομμάτι καταλαμβάνει και η προετοιμασία για συμμετοχή στις 
Ολυμπιάδες Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

•	Γλωσσικό επίπεδο
Η διδασκαλία αφορά όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας όπως διαμορφώνονται 

από το κοινό ευρωπαικό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες.

•	Διάρκεια σπουδών
Τα μαθήματα διεξάγονται σε ένα ακαδημαικό έτος (Οκτώβριος – 

Ιούνιος). Πιο συγκεκριμένα, όσοι διδάσκονται τα ελληνικά στην δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση ως μητρική γλώσσα56 παρακολουθούν πρόγραμμα τεσσάρων 
ωρών την εβδομάδα και όσοι την έχουν επιλέξει ως προαιρετικό μάθημα7 
παρακολουθούν μία ώρα την εβδομάδα. Οι σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι 
στο πρόγραμμα της Ελληνικής Κοινότητας, δηλαδή οι ενήλικες και οι μαθητές 
που δεν έχουν την δυνατότητα να διδαχθούν τη γλώσσα στο σχολείο τους, 
παρακολουθούν δύο ώρες την εβδομάδα.

•	Κίνητρα εκπαιδευομένων
Σύμφωνα με τις απαντήσεις στην ερώτηση «Γιατί τόσο μεγάλο ενδιαφέρον 

για την ελληνική γλώσσα;» σε ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε σε όλους 
όσους μαθαίνουν ελληνικά, το πρώτο κίνητρο που εμφανίζεται είναι οι επιπλέον 
δυνατότητες που προσφέρει η γνώση μιας γλώσσας στον τομέα της εργασίας. 
Αυτό συνάδει και με το γεγονός ότι πολλές εταιρείες ελληνικών ενδιαφερόντων 
δραστηριοποιούνται το τελευταίο διάστημα στη Ρουμανία. Ακολούθως, έρχεται ο 
θαυμασμός για τον ελληνικό πολιτισμό και την Ελλάδα τον οποίο τον συνδέουν 

5 Ministerul Educației Naționale, art.46 al 7 din LEN nr. 1/2011
6 Ministerul Educației Naționale, art. 60 din Anexa la OMECTS nr. 5671/ 10.09.2012
7 Ministerul Educației Naționale, Anexa la ordinul nr. 3035/ 10.01.2012
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και με την γλωσσα. Τα τελευταία χρόνια ένας επιπλέον λόγος είναι ότι υπάρχουν 
πολλές μικτές οικογένειες ή οικογένειες ομογενών που ζουν στην πόλη. Επίσης, το 
ότι η Ελλάδα ανέρχεται σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό για τους Ρουμάνους 
με ιδιαίτερη έμφαση στον θρησκεύτικό τουρισμό τους «προκαλεί» να θέλουν να 
κατακτήσουν τουλάχιστον τις βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες στην ελληνική 
γλώσσα. Επίσης, πολύ σημαντική παράμετρος είναι η επιστροφή πολλών 
Ρουμάνων που έμεναν για πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Τα παιδιά τους μιλούν σαν 
πρώτη γλώσσα τα ελληνικά και δεν θέλουν να τα ξεχάσουν, καθώς αυτή αποτελεί 
και το μόνο σημείο επαφής με τη χώρα όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Τέλος, 
για τους μαθητές που συμμετέχουν στις ολυμπιάδες, επιπλέον κίνητρο αποτελεί 
η απόσπαση βραβείων και υποτροφιών καθώς και η εξασφάλιση εισαγωγής στο 
πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις σε όσες σχολές αυτό προβλέπεται.

•	Προφίλ εκπαιδευομένων
Εκτός από τους μαθητές, οι υπόλοιποι είτε είναι φοιτητές σε ανώτερες / 

ανώτατες σχολές, είτε εργάζονται κυρίως σε τομείς όπως είναι η εκπαίδευση, 
η εκκλησία, ο τουρισμός, η επαγγελματική μετάφραση και σπανιότερα 
εντοπίζονται και επαγγέλματα όπως μηχανικοί, μαθηματικοί, υπάλληλοι, 
ελεύθεροι επαγγελματίες.

•	Κόστος σπουδών
Η παρακολούθηση των μαθημάτων για όλους τους μαθητές εξασφαλίζεται 

δωρεάν από την Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας, ενώ οι ενήλικες αναλαμβάνουν το 
κόστος του διδακτικού υλικού και των αναλώσιμων για κάθε μάθημα. Ο χώρος 
διεξαγωγής των μαθημάτων παρέχεται από την Ελληνική Κοινότητα Ιασίου δωρεάν. 

•	Εκπαιδευτικό προσωπικό
Μία διδάσκουσα

•	Πρόγραμμα σπουδών
Κάθε χρόνο γίνεται επαναξιολόγηση του προγράμματος σπουδών 

ανάλογα με τον αριθμό και το επίπεδο των σπουδαστών. Σαν βασικοί οδηγοί 
χρησιμοποιούνται τα Αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας της 
Ελλάδας και το Αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας της Ρουμανίας 
για τις μειονοτικές γλώσσες καθώς επίσης και οι οδηγίες του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας για την διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης.

Β. Συνοπτικά από το 1990 ως το 2012

Από την ίδρυση της Ελληνικής Κοινότητας το 1990 έως και το 2011 
αποτυπώνεται πολύ γλαφυρά η κατάσταση όσον αφορά την ελληνική γλώσσα 
στην μελέτη «Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία»8 όπου 
χαρακτηριστικά αναφέρεται από την τότε διδάσκουσα ότι «Τα παιδιά που µαθαίνουν 
8 Ντίνας, Κ., Σούτσιου, Τσ. Χατζηπαναγιωτίδη, Α. & Χρηστίδης, Γ. 2011, 80
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ελληνικά στην πόλη του Ιασίου είναι πλέον ελάχιστα (περίπου 10 κάθε έτος). Συνήθως 
διαµορφώνονται δύο οµάδες µαθητών, µία των αρχαρίων και µία των προχωρηµένων. 
Στα µαθήµατα συµµετέχουν και αρκετοί φοιτητές της Θεολογικής Σχολής και 
µοναχοί.»9 Στην ίδια μελέτη γίνεται και διερεύνηση των αιτιών που οδηγούν στη 
συγκεκριμένη διαπίστωση. Φαίνεται ότι πλέον στις οικογένειες δεν μιλιέται η ελληνική 
σε καθημερινή βάση. Επίσης, ότι δεν υπάρχει εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό 
και η διδασκαλία γίνεται από άτομα που δεν κατέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό τη 
γλώσσα ή δεν είναι καταρτισμένα ανάλογα ώστε να μπορούν να διδάξουν. Από 
στοιχεία που έχουμε από την Κοινότητα η ίδια εικόνα υπάρχει μέχρι και το 2012, όπου 
παρατηρείται σταθερή πτώση του αριθμού των μαθητών. Μόλις τέσσερις μαθήτριες 
συμμετέχουν στην Ολυμπιάδα Νέας Ελληνικής Γλώσσας τη συγκεκριμένη χρονιά. 
Το θετικό στοιχείο είναι ότι όλες αποσπούν διακρίσεις. Αυτή η μικρή, αλλά δυνατή 
ομάδα αποτέλεσε τον πρώτο πυρήνα ο οποίος σε συνδυασμό με το γεγονός ότι από 
την επόμενη χρονιά στη συγκεκριμένη Κοινότητα ξεκινά να απασχολείται Ελληνίδα 
εκπαιδευτικός σηματοδοτεί μια καινούρια εποχή για την ελληνική γλώσσα στο Ιάσιο. 

Να συμπληρώσουμε ότι μέχρι εκείνη τη χρονιά κατά τη συναναστροφή 
μας στις διάφορες δραστηριότητες της Κοινότητας παρατηρήσαμε ότι σπάνια 
τα μέλη της εκφράζονταν στα ελληνικά. Ακόμα και όταν έρχονταν σε επαφή 
με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας ελάχιστοι ήταν εκείνοι που μπορούσαν να 
ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά σε μια τυπική καθημερινή συζήτηση. Ωστόσο, 
ήταν έκδηλη η επιθυμία, κυρίως των νέων ανθρώπων να μάθουν την ελληνική και 
να γνωρίσουν καλύτερα τον ελληνικό πολιτισμό και μέσω της γλώσσας. Με την 
υποστήριξη της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας και την απόφαση της Προέδρου 
της κοινότητας να θέσει ως προτεραιότητα την εκμάθηση των ελληνικών και 
να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνάμεις της κοινότητας για τον σκοπό αυτό, 
αξιοποιώντας το ρουμανικό νομικό πλαίσιο, όπως ήδη αναφέραμε, σχετικά με τις 
μειονότητες της Ρουμανίας και τη διδασκαλία των μητρικών γλωσσών, τέθηκε ο 
στόχος της επαναφοράς της ελληνικής γλώσσας στο προσκήνιο. 

Γ. Θέτοντας τις βάσεις (2013-2014)

Με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 όλα τα μέλη της 
κοινότητας ενημερώθηκαν πως έχει γίνει αναδιοργάνωση του προγράμματος 
εκμάθησης της γλώσσας και έχουν δυνατότητα εγγραφής τόσο οι μαθητές όσο 
και όσοι ενήλικες το επιθυμούν. Η ανταπόκριση ήταν αρκετά ικανοποιητική 
καθώς εγγράφηκαν 12 ενήλικες και 18 μαθητές όλων των ηλικιών. Παράλληλα, 
μέσω συνεργασίας με το Γενικό Γυμνάσιο “Ion Simionescu” ιδρύθηκε, για 
πρώτη φορά στην πόλη κατά τη σύγχρονη ιστορία της, τμήμα που επέλεξε ως 
προαιρετικό μάθημα την ελληνική γλώσσα και απαρτιζόταν από είκοσι μαθητές 
9-11 ετών. Έτσι προέκυψε ένα σύνολο 50 ατόμων, πενταπλάσιος αριθμός απ’ ότι 
τα προηγούμενα χρόνια. 
9 Ντίνας, Κ., Σούτσιου, Τσ. Χατζηπαναγιωτίδη, Α. & Χρηστίδης, Γ. 2011, 137
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Ωστόσο, η αύξηση δεν ήταν μόνο ποσοτική, αλλά όπως αποτυπώθηκε 
και στα αποτελέσματα της Εθνικής Ολυμπιάδας Νέας Ελληνικής Γλώσσας και 
ποιοτική. Συμμετείχαν συνολικά 16 μαθητές και οι έξι απέσπασαν βραβεία και 
επαίνους. Πέντε από αυτούς συνέχισαν και στο επίπεδο της Διεθνούς Ολυμπιάδας, 
η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά με πρωτοβουλία της Ένωσης 
Ελλήνων Ρουμανίας σε συνεργασία με το Ρουμανικό Υπουργείο Παιδείας. Εκεί, 
όλοι οι υποψήφιοι από το Ιάσιο απέσπασαν βραβεία και διακρίσεις, τα οποία 
αντιστοιχούσαν σε δώρα εκπαιδευτικού περιεχομένου και ετήσιες υποτροφίες, 
ενώ οι βραβευθέντες μαθητές που βρίσκονταν στην τελευταία τάξη του Λυκείου 
είχαν την επιπλέον δυνατότητα να εισέλθουν στις σχολές επιλογής τους χωρίς 
δίδακτρα και εξετάσεις.

Το γεγονός ότι το Ιάσιο εκπροσωπήθηκε τόσο άξια σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο αναγνωρίστηκε από τους εκπαιδευτικούς φορείς της πόλης, οι οποίοι 
βράβευσαν σε ξεχωριστή τελετή τους μαθητές, αλλά και από τις αρχές της πόλης οι 
οποίες, μεταξύ των σημαινόντων προσώπων που μέσω της δραστηριότητάς τους 
τιμούν και προβάλλουν το Ιάσιο, συμπεριέλαβαν και τους μαθητές των ελληνικών. 
Μάλιστα αξίζει να αναφερθεί ότι σε σύνολο 13 μαθητών από όλη την πόλη που 
διαγωνίστηκαν σε ολυμπιάδες άλλων επιστημονικών πεδίων και απέσπασαν 
διάκριση σε διεθνές επίπεδο, οι πέντε διακρίθηκαν στην ελληνική γλώσσα.10 
Επιπλέον, δύο από τους μαθητές των ελληνικών συμμετείχαν και στις εξετάσεις 
της Πιστοποίησης Ελληνομάθειας και απέκτησαν τα πτυχία Β1 και Γ1 αντίστοιχα.

 Όπως είναι αναμενόμενο, μια τόσο ξαφνική και δυναμική προβολή της 
ελληνικής γλώσσας κέντρισε το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας και των 
εκπαιδευτικών φορέων. Πρώτο βήμα αναγνώρισης ήταν η πρόσκληση για την 
ένταξη των ελληνικών ως νέο γνωστικό αντικείμενο στο Κέντρο Αριστείας 
κατά το επόμενο σχολικό έτος (Τα Κέντρα Αριστείας είναι οργανισμοί που 
υπάγονται στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κάθε περιοχής και προσφέρουν 
στους καλύτερους μαθητές κάθε γνωστικού αντικειμένου επιπλέον στήριξη 
με συμπληρωματικές ώρες διδασκαλίας ). Στη Ρουμανία είναι η μοναδική 
τάξη που λειτουργεί για τα ελληνικά σε αυτό το πλαίσιο και από τα μαθήματα 
επωφελήθηκαν οι δεκαέξι μαθητές που συμμετείχαν στην Εθνική Ολυμπιάδα 
Νέας Ελληνικής Γλώσσας. 

Δ. Δυναμική επαναφορά της ελληνικής γλώσσας (2014-2015)

Με τα εφόδια της προηγούμενης χρονιάς ξεκίνησε μια δυναμική 
ακαδημαϊκή χρονιά με υψηλές προσδοκίες και νέους στόχους. 

Κατά το 2014-2015 στην Ελληνική Κοινότητα παρακολούθησαν τα 
μαθήματα 22 ενήλικες και 30 μαθητές. Ξεκίνησε παράλληλα να λειτουργεί και 
η ταξη στο Κέντρο Αριστείας, το τμήμα με τα ελληνικά ως προαιρετικό μάθημα 
στο Γυμνάσιο “Ion Simionescu” συνεχίστηκε και για δεύτερη χρονιά, ενώ 
10 Excelsior 2014, 25-28, 48
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προστέθηκε ακόμη ένα. Εξίσου μεγάλο βήμα για τους ομογενείς ήταν η ίδρυση 
τάξης για την εκμάθηση της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας, όπου εγγράφηκαν 
για πρώτη φορά δέκα μαθητές.

Επιπλέον, μέσω συνεργασίας με τον ιδιωτικό φορέα «Re-mind center» που 
οργανώνει διάφορες δραστηριότητες για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής 
ηλικίας πραγματοποιήθηκε εργαστήριο παιχνιδιού στην ελληνική γλώσσα με 8μελή 
ομάδα-στόχο αποτελούμενη από παιδιά ηλικίας 6-8 ετών και ήταν διάρκειας ενάμιση 
μήνα. Αθροίζοντας τους σπουδαστές αυτής της χρονιάς, βλέπουμε ότι ξεπερνούν 
τους 100 και ταυτόχρονα διευρύνονται και τα ηλικιακά όρια. 

Επίσης, κοντά σ’ αυτούς θα πρέπει να προσθέσουμε και την πρώτη ομάδα 
που παρακολουθησε στην Κοινότητα μαθήματα αρχαίας ελληνικής γλώσσας. 
Η ομάδα αυτή απαρτιζόταν κυρίως από φοιτητές ανθρωπιστικών επιστημών οι 
οποίοι είχαν επιλέξει λόγω σπουδών τα αρχαία ελληνικά. Με πρωτοβουλία των 
ενδιαφερομένων καταρτίστηκε ένα εντατικό πρόγραμμα ενάμιση μήνα όπου 
οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να 
εμβαθύνουν στην αρχαία ελληνική γλώσσα. 

Τέλος, από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του προγράμματος σπουδών 
αυτής της χρονιάς έχουμε τα εξής στοιχεία. Στην Εθνική Ολυμπιάδα οι μαθητές 
απέσπασαν εφτά διακρίσεις και οι τέσσερις από αυτούς πέρασαν και στην Διεθνή 
φάση, όπου βραβεύτηκαν όλοι βάσει των επιδόσεών τους11. Ευτυχής συγκυρία 
ήταν και η λειτουργία, για πρώτη φορά, εξεταστικού κέντρου πιστοποίησης 
ελληνομάθειας στο Ιάσιο, μετά από την εκδήλωση έντονου ενδιαφέροντος 
των σπουδαστών και με την στήριξη του Λεκτοράτου Νεοελληνικών του 
Πανεπιστημίου A.I. Cuza. Αυτό ενθάρρυνε τους μαθητές καθώς μέχρι πρότινος 
έπρεπε να ταξιδέψουν μέχρι το Βουκουρέστι. Έτσι 8 μαθητές έδωσαν και 
απέκτησαν και πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

Ε. Συνέχεια και αυξανόμενη ζήτηση για εκμάθηση ελληνικών (2015-2016)

Το ξεκίνημα της φετινής χρονιάς επιφύλαξε μεγάλη έκπληξη τόσο στη 
διοίκηση όσο και στο διδακτικό προσωπικό της Κοινότητας. Οι εγγραφές 
ενηλίκων ανήλθαν στις 44 και των μαθητών στις 57. Αυτοί έρχονται να 
προστεθούν στις τάξεις που ήδη λειτουργούν στο Γυμνάσιο “Ion Simionescu”, 
ενώ κατά την φετινή χρονιά η διδασκαλία ελληνικής γλώσσας ως προαιρετικό 
μαθήμα εισάγεται και στο Θεολογικό Σεμινάριο «Μέγας Βασίλειος» όπου 
παρακολουθούν 19 μαθητές. Παράλληλα, αυξήθηκε και ο αριθμός των μαθητών 
που παρακολουθούν την ελληνική ως μητρική γλώσσα από 10 σε 18. Επίσης, 
λόγω των αποτελεσμάτων από τις Ολυμπιάδες, οι καλύτεροι της προηγούμενης 
χρονιάς έχουν και πάλι τη δυνατότητα να εγγραφούν στο Κέντρο Αριστείας. 
Συνολικά, σε όλους τους φορείς που έχουν εντάξει στο πρόγραμμά τους την 
ελληνική γλώσσα, φέτος παρακολουθούν τα μαθήματα περίπου 175 σπουδαστές 
11 Exelsior 2015, 19-21, 47-48
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μέχρι τη στιγμή που γράφεται το παρόν κείμενο, καθώς οι αιτήσεις συνεχώς 
πολλαπλασιάζονται.

Ζ. Το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στο Ιάσιο

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν παραπάνω, προκύπτει 
στο Ιάσιο έχουμε μια χαρακτηριστική περίπτωση πραγματικής αναβίωσης 
της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, και αυτός ήταν και ο λόγος που 
επιλέξαμε να την μελετήσουμε και να την προβάλουμε, τη στιγμή μάλιστα 
που οι ανθρωπιστικές σπουδές διέρχονται κρίση και συγκεκριμένα οι 
ελληνικές σπουδές απειλούνται με εξαφάνιση από τον εκπαιδευτικό και 
ακαδημαϊκό χάρτη της Ευρώπης. Θεωρούμε πως τέθηκαν γερές βάσεις 
για σταθερή παρουσία από τώρα και στο εξής των Ελληνικών Σπουδών 
στο συγκεκριμένο ιστορικό για την Ελλάδα χώρο, καθώς τα μαθήματα 
γλώσσας συνδυάζονται και με τον ελληνικό πολιτισμό, μέσω των πολλών 
παράλληλων δραστηριοτήτων. Η ίδια η κοινωνία στηρίζει και τροφοδοτεί 
όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ελληνική γλώσσα και τον 
πολιτισμό, πράγμα ενθαρρυντικό έως συγκινητικό.

Οι σπουδαστές, όπως αποτυπώνεται στις απαντήσεις τους, θα ήθελαν 
να έχουν την επιπλέον δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στην πόλη τους 
σε πανεπιστημιακό επίπεδο, αλλά επίσης πολλοί είναι και αυτοί που είναι 
διατεθειμένοι να σπουδάσουν σε ελληνικό πανεπιστήμιο ή στο Βουκουρέστι 
την ελληνική γλώσσα. Ήδη, αρκετοί ήταν τα προηγούμενα χρόνια υπότροφοι 
σε προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στην Ελλάδα. 

Τα δεδομένα σε σχέση με παλαιότερα φαίνεται πως έχουν αναστραφεί 
ριζικά και για έναν ακόμη λόγο. Πλέον υπάρχουν αρκετοί καταρτισμένοι 
απόφοιτοι που θα μπορούσαν να συνεχίσουν το έργο της διδασκαλίας 
της ελληνικής γλώσσας. Θα ήταν ευχής έργο να υπήρχε και η οικονομική 
δυνατότητα για επέκταση της συγκεκριμένης δραστηριοτήτας καθώς με την 
ένταση που έχει εκδηλωθεί το ενδιαφέρον για τις ελληνικές σπουδές στο 
Ιάσιο, τείνουν να μην επαρκούν τα μέχρι τώρα μέσα που έχει στη διάθεσή 
της η Ελληνική Κοινότητα, η οποία να πούμε ότι δεν απολαμβάνει καμιάς 
ιδιαίτερης χρηματοδότησης. Η μόνη υλική στήριξη προέρχεται από την 
Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας. Αν λοιπόν, δεν εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του 
προγράμματος σπουδών που απευθύνεται σε τόσο ευρύ κοινό, προβάλλει 
η ανησυχία ότι από την επόμενη χρονιά αναγκαστικά δεν θα μπορούν να 
απορροφηθούν νέοι σπουδαστές, ενώ πιθανόν να χρειαστεί να γίνει και 
περικοπή του αριθμού των υπαρχόντων. Θα ήταν πλήγμα να χαθεί μια τόσο 
μεγάλη προσπάθεια που για να αποδώσει καρπούς, χρειάστηκε να θυσιαστεί 
χρόνος και να καταβληθεί κόπος και προσωπική εθελοντική δουλειά εκ 
μέρους όλων των εμπλεκομένων. 
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Κλείνοντας, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε στην Πρόεδρο 
της Ελληνικής Κοινότητας Μαριέτα Αλεξανδρέσκου που αναβάθμισε σε 
προσωπική υπόθεση το όλο εγχείρημα, καθώς επίσης και στην διευθύντρια 
του σχολείου «Ion Simionescu», Virginia Arghiropol, που κατάφερε να 
αντιπαρέλθει όλες τις πρακτικές δυσκολίες και την γραφειοκρατία ώσπου 
να γίνει εφικτή η εισαγωγή της ελληνικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Ιασίου. 
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