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Μια οικια ΤΩν ΠΡΩιΜΩν εΛΛΗνιΣΤικΩν ΧΡονΩν αΠο ΤΗν ΠεΛΛα.
Η ΣΩΣΤικΗ αναΣκαΦΗ ΣΤο οικοΠεδο ΓκοΓκαΛΗ

Η σωστική ανασκαφή στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Γκόγκαλη (οικοδομικό τε-
τράγωνο 87, αριθμός 563) του σύγχρονου οικισμού της Παλαιάς Πέλλας άρχισε 
στις 10 απριλίου και ολοκληρώθηκε στις 27 Μαΐου 2008. κατά τις εργασίες εκ-
σκαφών για την ανέγερση ιδιωτικής κατοικίας εντοπίστηκε τμήμα του στυλοβά-
τη και της αυλής αρχαίου οικοδομήματος, που οδήγησε στην πραγματοποίηση 
ανασκαφικής έρευνας από τη ιΖ΄ εΠκα1. Το οικόπεδο ερευνήθηκε σε έκταση 
27μ. στον άξονα α-δ και 13,50μ. στον άξονα Β-ν2. κατά την αρχαιότητα το συ-
γκεκριμένο κτίριο βρισκόταν μέσα στα όρια της αρχαίας πόλης και ήταν ενταγ-
μένο σε ένα από τα ανατολικότερα οικοδομικά τετράγωνα του ιπποδάμειου πο-
λεοδομικού σχεδίου της (πίν. 1). Σε σχετικά μικρή απόσταση νοτιότερα εντοπί-
στηκαν οι δυτικότεροι τάφοι του ανατολικού νεκροταφείου της πόλης των ελλη-
νιστικών χρόνων και πιθανόν τμήμα του ανατολικού τείχους της3. 

Η αρχιτεκτονική μορφή του οικοδομήματος με την περίστυλη αυλή, γύρω 

1. Στην προϊσταμένη της ιΖ΄ εφορείας Προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων κ. 
Μαρία Λιλιμπάκη-ακαμάτη οφείλω θερμές ευχαριστίες για την παραχώρηση του υλικού, 
τις διευκολύνσεις και τις συμβουλές της σε συγκεκριμένα θέματα. Στον καθηγητή κ. ιωάννη 
ακαμάτη είμαι υπόχρεος για το ενδιαφέρον και τις χρήσιμες παρατηρήσεις του σε επιστημο-
νικά ζητήματα. Για την ανάγνωση του κειμένου και τις υποδείξεις του ευχαριστώ θερμά τον 
καθηγητή κ. Μιχάλη Τιβέριο. Η σχεδίαση των αρχιτεκτονικών λειψάνων έγινε από τους σχε-
διαστές Μαρία Γκάτζιου, Σοφία Γκάτζιου, Τζεριέ Μπούλος και Ζάχι αλ-Σααγιάχ και η συ-
ντήρηση του υλικού από τους συντηρητές αναστασία Τσιμπουκτσάκη, Βαγγέλη Χρυσοστό-
μου, Γιούλη Μπαλάφα και Όλγα Φαλαγκαράκη, τους οποίους και ευχαριστώ.

2. Περαιτέρω ανασκαφική έρευνα ήταν αδύνατη λόγω της ύπαρξης σύγχρονων οικη-
μάτων στα βόρεια, νότια και δυτικά. ανατολικό όριο της ανασκαφής αποτελούσε δημόσιος 
δρόμος του οικισμού της Παλαιάς Πέλλας.

3. οι τάφοι που σκάφτηκαν κατά την περίοδο 1976-1981 βρίσκονται στον άξονα και δυ-
τικότερα του οικοπέδου ιδιοκτησίας Γκόγκαλη, ενώ αυτοί της περιόδου 1989-1991, εντοπίστη-
καν περίπου 420μ. νοτιότερα και 230 μ. ανατολικότερα της σωστικής ανασκαφής. Για τη θέση 
των τάφων του ανατολικού νεκροταφείου της Πέλλας βλ. Μ. Λιλιμπάκη-ακαμάτη, Λαξευτοί 
θαλαμωτοί τάφοι Πέλλας, αθήνα 1994, σ. 20 σχ. 1 και σ. 21· η ίδια, «από τα νεκροταφεία της 
Πέλλας», ΑΕΜΘ 3 (1989) 91 με σχετική βιβλιογραφία. Περίπου 800 μ. νοτιότερα της ανασκα-
φής εντοπίστηκαν αρχιτεκτονικά λείψανα με προσανατολισμό βορειοανατολικό – νοτιοδυτι-
κό, σε θέση όπου αναζητείται το ανατολικό τείχος της πόλης. Μεταξύ του οικοδομήματος που 
αποκαλύφθηκε στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Γκόγκαλη και του ανατολικού τείχους υπήρχε πιθα-
νότατα ακόμα ένα οικοδομικό τετράγωνο. Για το ανατολικό τείχος της Πέλλας βλ. Μ. Λιλιμπά-
κη-ακαμάτη, «ανασκαφική έρευνα στην Πέλλα το 2005», ΑΕΜΘ 19 (2005) 402.
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από την οποία διαμορφώνονται δωμάτια, είναι χαρακτηριστική για την ελληνι-
στική περίοδο (πίν. 2 εικ. 1-2). Στο δυτικό τμήμα του οικοπέδου αποκαλύφθηκε 
τμήμα της νότιας και ανατολικής πλευράς του στυλοβάτη της περίστυλης αυλής. 
Στο νότιο τμήμα του, το οποίο σώθηκε σε μήκος 10,80μ., βρέθηκαν στη θέση τους 
πέντε γωνιόλιθοι, ενώ άλλοι δυο ήρθαν στο φως μετακινημένοι μέσα στην αυλή. 
Στο ανατολικό τμήμα, που σώθηκε σε μήκος 4μ,. αποκαλύφθηκαν τρεις ακέραι-
οι και ένας αποσπασματικά σωζόμενος γωνιόλιθος4. Στο δυτικότερο τμήμα της 
νότιας πλευράς ο στυλοβάτης είχε πιθανόν επισκευαστεί, όπως δείχνει η ύπαρξη 
μικρότερων λίθων σε δεύτερη χρήση. Στο νότιο τμήμα του ο στυλοβάτης εδρα-
ζόταν σε στρώμα πηλοχώματος, που στρώθηκε πιθανότατα μετά την ισοπέδωση 
του χώρου για την καλύτερη θεμελίωσή του, ενώ στο ανατολικό τμήμα βρισκό-
ταν σε επαφή απευθείας με το φυσικό βράχο. 

Πάνω στο στυλοβάτη πατούσαν λίθινοι πεσσοί, οι οποίοι στήριζαν τη στέ-
γη του κτηρίου. Στη νοτιοανατολική γωνία ήταν ορατό το αποτύπωμα του γω-
νιακού πεσσού, με βάση διαστάσεων 0,42x0,42μ. δυο ακόμη αποτυπώματα πεσ-
σών5 (διαστάσεων 0,30x0,30μ), που εντοπίστηκαν στον ανατολικό και στο νό-
τιο στυλοβάτη, υποδεικνύουν ότι οι γωνιακοί πεσσοί ήταν πλατύτεροι από τους 
υπόλοιπους. Η ακριβής θέση των πεσσών μας επιτρέπει να υπολογίσουμε το με-
ταξόνιο διάστημα στα 2,70μ. 

Στο δάπεδο της ανατολικής στοάς εντοπίστηκαν δυο τμήματα λίθινου πεσ-
σού ορθογώνιας διατομής (πίν. 3 εικ. 1-2, πίν. 4 εικ. 1). οι διαστάσεις των δυο τμη-
μάτων και η θέση στην οποία βρέθηκαν, δείχνουν ότι προέρχονται από τον πεσ-
σό της νοτιοανατολικής γωνίας του στυλοβάτη6. επιπλέον, στον χώρο V, ανατο-
λικά της ανατολικής στοάς του οικοδομήματος, ήρθε στο φως λίθινο επίκρανο, οι 

4. οι εγγώνιοι λίθοι του στυλοβάτη, μήκους 1,00μ. - 1,50μ. και πλάτους 0,60μ., φέρουν 
προς την πλευρά των στοών κυμάτιο πλάτους 0,20μ. Η άνω επιφάνειά τους, όπως επίσης και 
το ανώτερο τμήμα των τεσσάρων πλευρών, είναι επιμελώς επεξεργασμένα με ράσπα, ενώ το 
κατώτερο τμήμα τους αδρά δουλεμένο με βελόνι. 

5. Πρόκειται για τον πρώτο πεσσό της ανατολικής πτέρυγας, βόρεια της νοτιοανατολι-
κής γωνίας και τον δεύτερο πεσσό της νότιας πλευράς του στυλοβάτη, δυτικά της νοτιοανα-
τολικής γωνίας. Το αποτύπωμα του πρώτου προς τα δυτικά πεσσού του νότιου στυλοβάτη 
δεν είναι ορατό λόγω μεγάλης φθοράς της άνω επιφάνειας του λίθου, στον οποίο στηριζόταν.

6. αε 08/2620α-β. και στα δυο τμήματα η επεξεργασία του λίθου είναι επιμελής με χρή-
ση ράσπας στις τέσσερις πλευρές. Το πρώτο κομμάτι του πεσσού σώζεται σε ύψος 1,45μ. Το 
κατώτερο τμήμα του είναι πολύ φθαρμένο, έτσι δεν μπορεί να γίνει λόγος για την διαμόρ-
φωση της βάσης, ούτε για το συνολικό ύψος του πεσσού. Στο ανώτερο τμήμα το αρχιτεκτο-
νικό μέλος έχει διαστάσεις 0,405x0,415μ. Το δεύτερο μέρος του πεσσού σώζεται ακέραιο και 
σε καλή σχετικά κατάσταση. Έχει ύψος 1,458μ., διαστάσεις 0,405x0,408μ. στην κάτω πλευ-
ρά και 0,39x0,39μ. στην άνω, δηλαδή παρουσιάζει μείωση κατά 0,018μ. περίπου. Στο ανώ-
τερο άκρο του αρχιτεκτονικού μέλους διακρίνονται δυο εγκοπές, μια οριζόντια, διαστάσε-
ων 0,19x0,398μ.και βάθους 0,07μ. και μια κάθετη διαστάσεων 0,20x0,347μ. και βάθους 0,07μ. 
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διαστάσεις του οποίου εναρμονίζονται απόλυτα με τις διαστάσεις του ανώτερου 
τμήματος του καλύτερα σωζόμενου πεσσού με τις εγκοπές. κατά συνέπεια, το 
επίκρανο αυτό φαίνεται ότι αποτελούσε την επίστεψη του συγκεκριμένου πεσ-
σού7 (πίν. 3 εικ. 3). Η σύνδεση των τριών αρχιτεκτονικών μελών γινόταν χωρίς 
γόμφους και το συνολικό ύψος του πεσσού με το επίκρανο ξεπερνούσε τα 3,11μ. 

Το δάπεδο της αυλής της οικίας εντοπίστηκε σε μικρή έκταση στο ανατολι-
κό τμήμα της. Για την κατασκευή του ο χώρος ισοπεδώθηκε και επιστρώθηκε με 
πατημένο πηλόχωμα. Πάνω από το στρώμα αυτό τοποθετήθηκαν μικρού μεγέ-
θους αργοί λίθοι και ανάμεσά τους κάθετα τοποθετημένα κεραμίδια, αλλά και 
τμήματα μεγάλων αγγείων, λαβές και έμβολα αμφορέων8. Στο βορειότερο ανα-
σκαμμένο τμήμα της αυλής αποκαλύφθηκε μονολιθικός ορθογώνιος βωμός, δια-
στάσεων 0,60x0,78μ. και ύψους 0,85μ. (πίν 4 εικ. 2). ο εγγώνιος λίθος ήταν επε-
ξεργασμένος με βελόνι και είχε έντονα ίχνη φθοράς σε όλες τις πλευρές του. Στη 
νοτιοδυτική κάτω γωνία του βωμού διαπιστώθηκε επιδιόρθωση με τρία οριζό-
ντια τοποθετημένα κεραμίδια για τη στήριξή του. Στην άνω επιφάνεια υπήρχε 
πιθανόν κυμάτιο διατηρημένο σε πολύ κακή κατάσταση λόγω της φθοράς του 
λίθου. ο βωμός πατούσε σε λίθινη βάση, το κατώτερο τμήμα της οποίας ήταν 
εγκιβωτισμένο στο δάπεδο της αυλής9. 

Στο νοτιοδυτικό τμήμα της αυλής σε επαφή με το νότιο τμήμα του στυλο-
βάτη εντοπίστηκε ορθογώνια κρηναία κατασκευή σε πολύ αποσπασματική κα-
τάσταση. Το μήκος της στον άξονα α-δ έφτανε τα 3,00μ. και στον άξονα Β-ν τα 
2,00μ. Η βόρεια παρειά της δεν ήταν δυνατό να αποκαλυφθεί λόγω γειτνίασής 
της με σύγχρονη οικία. Τα τοιχώματα της κατασκευής ήταν κτιστά και το δάπε-
δό της λίθινο και επιχρισμένο με υδραυλικό κονίαμα10. Σε μεταγενέστερη περίο-
δο η κρηναία κατασκευή έπαψε να χρησιμοποιείται, ο πυθμένας της καλύφθηκε 
με λίθους και κεραμίδια και, έτσι, ενοποιήθηκε με το δάπεδο της αυλής. 

Περιμετρικά της αυλής αποκαλύφθηκε τμήμα της νότιας και της ανατολι-

7. αε 08/2619. Το αρχιτεκτονικό μέλος είναι τετράγωνης διατομής και επιμελώς επε-
ξεργασμένο με ράσπα. Έχει χαμηλό άπεργο διαστάσεων 0,36x0,36μ και ύψους 0,004μ. κάτω 
από τον άβακα, διαστάσεων 0,45x0,45μ. και ύψους 0,014μ., διαμορφώνεται αργό δωρικό 
και λέσβιο κυμάτιο. Το κατώτερο τμήμα του επικράνου είναι διταινιωτό, διαστάσεων 0,38, 
60x0,38,60μ. και ύψους 0, 148μ. Το συνολικό ύψος του επικράνου φτάνει τα 0,20μ. 

8. είναι πολύ πιθανό στην αρχική του φάση το δάπεδο να είχε μόνο αργούς λίθους και 
τα κεραμίδια να αποτελούν μεταγενέστερη επιδιόρθωση.

9. Η βάση έχει διαστάσεις 1,05x0,96μ. και αποτελείται από έξι εγγώνιους λίθους διαφο-
ρετικού μεγέθους σε δεύτερη χρήση.

10. αποκαλύφθηκε το ανατολικό, δυτικό και νότιο τοίχωμα της κρηναίας κατασκευής. 
Το βόρειο τοίχωμα ήταν διαρπαγμένο. Η επίστρωση του υδραυλικού κονιάματος διατηρήθη-
κε σε αποσπασματική κατάσταση μόνο στο ανατολικό τμήμα.
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κής στοάς, πλάτους 2,50μ. ο νότιος τοίχος της νότιας στοάς, που ήταν ένας από 
τους καλύτερα σωζόμενους, διατηρήθηκε ως τον πρώτο δόμο, σε ύψος 0,37μ. οι 
λίθοι του (διαστάσεων 0,40 - 0,65x0, 25μ.) είχαν τοποθετηθεί κατά το ισόδομο 
σύστημα (πίν 5 εικ. 1). Η άνω επιφάνειά τους ήταν επιμελώς επεξεργασμένη με 
βελόνι για την έδραση του πλίνθινου τμήματος του τοίχου. αντίθετα, αδρότερη 
ήταν η εξωτερική πλευρά και ακόμα περισσότερο η εσωτερική παρειά του τοί-
χου11. Σε αντίθεση με τη νότια στοά, από τον τοίχο της ανατολικής στοάς διατη-
ρήθηκε μόνο τμήμα του θεμελίου σε πολύ αποσπασματική κατάσταση. 

Στο νότιο τμήμα του οικοπέδου αποκαλύφτηκαν πέντε χώροι (χώροι ια – 
ιV, πίν. 2). από τον δυτικότερο χώρο ια διατηρήθηκε μόνο τμήμα του θεμελίου 
του βόρειου τοίχου, τμήμα του νότιου και ο ανατολικός τοίχος ως και τον πρώτο 
δόμο. ο συγκεκριμένος χώρος είχε μήκος 5,20μ. στον άξονα Β-ν, ενώ στον άξο-
να α-δ αποκαλύφθηκε μόνο σε μήκος 2,00μ. λόγω της ύπαρξης γειτονικού οικο-
πέδου άλλης ιδιοκτησίας. 

ο τετράγωνος χώρος ι (διαστάσεων 5,20x5,20μ.) ήταν ο μόνος, στον οποίο 
διασώζονταν και οι τέσσερις πλευρές. Όλοι του οι τοίχοι διατηρούνταν ως το 
ύψος του πρώτου δόμου, εκτός από τον ανατολικό, από τον οποίο σώθηκε μόνο 
τμήμα του θεμελίου. Η πρόσβαση γινόταν από τα δυτικά (χώρος ια) μέσω απλού 
ανοίγματος και πιθανόν και από τα ανατολικά (χώρος ιι)12 (πίν. 2). Στο νότιο 
τμήμα της δυτικής εισόδου είχε τοποθετηθεί λίθινο ρείθρο σε δεύτερη χρήση, το 
κοίλο τμήμα του οποίου συμπληρώθηκε με αδρούς λίθους μικρού μεγέθους και 
χώμα. 

οι τρεις χώροι στα ανατολικά (χώροι II, III, IV, πίν. 2) είχαν κοινό τον βό-
ρειο και πιθανότατα το νότιο τοίχο τους13. οι χώροι ιι και ιιι είχαν μήκος 7,20μ. 
στον άξονα α-δ και πιθανό μήκος γύρω στα 5,20μ. στον άξονα Β-ν, κατ’ αντι-
στοιχία με τους χώρους ια και ι. Τέλος, ο χώρος ιV ερευνήθηκε μόνο σε μήκος 
1,00μ. στον άξονα α-δ, λόγω της ύπαρξης δημόσιου δρόμου του σύγχρονου οι-
κισμού στα ανατολικά του. ο τοίχος μεταξύ των χώρων ιι και ιιι αποκαλύφθηκε 
ως το ύψος του πρώτου δόμου. Μεγάλος εγγώνιος λίθος διαστάσεων 1,10x1,00μ. 

11. Όπως συνέβαινε σε όλους τους τοίχους της οικίας, ο συγκεκριμένος τοίχος είχε συ-
νολικό πλάτος περίπου 0,50μ. και σχηματιζόταν από δυο μέτωπα, το κενό ανάμεσα στα 
οποία γέμιζε με μικρούς αργούς λίθους και χώμα. ο τοίχος αυτός, όπως και οι υπόλοιποι του 
οικοδομήματος, στηριζόταν σε θεμέλιο, που αποτελείτο από δυο σειρές αδρά δουλεμένων λί-
θων, ύψους περίπου 0,30 – 0,40μ.

12. Για το κτίσιμο των τοίχων του χώρου είχαν χρησιμοποιηθεί εγγώνιοι λίθοι μικρού 
μεγέθους, διαστάσεων 0,25 - 0,35x0,20μ. ο βόρειος τοίχος του χώρου ήταν κοινός με αυτόν 
της νότιας στοάς.

13. ο τελευταίος δεν στάθηκε δυνατό να ερευνηθεί λόγω της θέσης του εντός του γει-
τονικού οικοπέδου ιδιοκτησίας καραφυλιά, ωστόσο φαίνεται πιθανό να αποτελούσε προέ-
κταση του νότιου τοίχου του χώρου ι. 
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και ύψους 0,15μ., τοποθετήθηκε σε δεύτερη χρήση, πιθανότατα ως κατώφλι, χω-
ρίς ωστόσο να εντοπιστούν ίχνη ξύλινης θύρας14. Τέλος, από τον τοίχο μεταξύ 
των χώρων ιιι και IV διατηρήθηκε μόνο τμήμα της υποθεμελίωσης σε πολύ απο-
σπασματική κατάσταση. Στη βορειοδυτική γωνία των χώρων ιι και ιιι υπήρχαν 
κατά πάσα πιθανότητα ανοίγματα, τα οποία συνέδεαν των χώρο ιι με την ανα-
τολική και τη νότια στοά και τον χώρο ιιι με τον χώρο VI15.

ανατολικά της ανατολικής στοάς εντοπίστηκαν τέσσερεις χώροι (V - VIII, 
πίν. 2). από αυτούς μόνο ο επιμήκης χώρος VI αποκαλύφθηκε ολόκληρος. Το μή-
κος του στον άξονα α-δ έφτανε τα 6,50 μ. και στον άξονα Β-ν τα 3,50μ. Η εί-
σοδος στον συγκεκριμένο χώρο γινόταν πιθανόν από την ανατολική στοά. από 
τον ανατολικό και δυτικό τοίχο του διατηρήθηκε μόνον το θεμέλιο, ωστόσο ο 
βόρειος και ο νότιος τοίχος διασώθηκαν ως τον πρώτο δόμο, σε μέγιστο σωζόμε-
νο ύψος 0,56μ. Στην αρχική του φάση ο βόρειος τοίχος ήταν κτισμένος κατά το 
ισόδομο σύστημα με λίθους μεγέθους 0,45x0,15μ16 (πίν. 5 εικ. 2). ο νότιος τοίχος 
του χώρου είχε διαφορετική τοιχοδομία, καθώς ήταν δομημένος με εγγώνιους λί-
θους, διαστάσεων 0,35x0,50-0,60μ., που εναλλάσσονταν με μικρότερους λίθους 
σε κάθετη διάταξη17 (πίν 6 εικ. 1-2). 

ο χώρος V, βόρεια του χώρου VI (πίν. 2), είχε μήκος 7,80μ. στον άξονα α-δ, 
ενώ στον άξονα Β-ν ερευνήθηκαν μόνον 3,50μ. από τον ανατολικό και το δυτι-
κό τοίχο του διατηρήθηκε μόνο μικρό τμήμα του θεμελίου. ο χώρος VII έφτανε 
τα 4,00μ. στον άξονα Β-ν, ενώ στον άξονα α-δ ερευνήθηκε ως τα 5,00μ., χωρίς 
να βρεθεί το ανατολικό του όριο. Τέλος, εντελώς αποσπασματικά διατηρήθηκε 
ο χώρος VIII, από τον οποίο αποκαλύφθηκε μόνο μικρό τμήμα του θεμελίου του 

14. οι πλευρές του λίθου ήταν προσεκτικά επεξεργασμένες με ράσπα και το κατώτε-
ρο τμήμα του έφερε κυμάτιο. Η επαναχρησιμοποίηση του λίθου ως κατώφλι ενισχύεται από 
την έντονα φθαρμένη άνω επιφάνειά του, που οφειλόταν στη διέλευση ανθρώπων από το 
σημείο αυτό.

15. Στα ανοίγματα αυτά υπήρχαν ίσως ξύλινα κατώφλια και θύρες, όπως συνήθως συ-
νέβαινε στα οικοδομήματα της Πέλλας. 

16. Η μπροστινή όψη των λίθων ήταν επεξεργασμένη με βελόνι, ενώ η πίσω είχε πα-
ραμείνει εντελώς αδρή. Μεγαλύτερος εγγώνιος λίθος, διαστάσεων 1,12x0,40μ., ανήκε, κατά 
πάσα πιθανότητα, σε μεταγενέστερη επιδιόρθωση.

17. Πρόκειται για «σκαλόσχημη» τοιχοδομία (τύπου «Leitermauerwerk») αρκετά συνη-
θισμένη στην Πέλλα. Παρόμοια τοιχοδομία εντοπίστηκε στη νότια στοά της αγοράς και στο 
οικοδομικό τετράγωνο του κυκλικού κτηρίου της περιοχής του ιερού του δάρρωνος (τομέας 
VI). Βλ. αντίστοιχα ι. ακαμάτης, «Πανεπιστημιακή ανασκαφή αγοράς Πέλλας. ανασκαφι-
κές περίοδοι 2002-2004, Εγνατία 10 (2006). 244 εικ. 2 και Χ. Μακαρόνας, «ανασκαφαί Πέλ-
λης. Τομεύς ι», ΑΔ 19 (1964), Χρον. Β2, πίν. 400β. Για τη συγκεκριμένη τοιχοδομία βλ. ακόμη 
W. Müller-Wiener, Η αρχιτεκτονική στην αρχαία Ελλάδα (μτφρ. Μπ. Σμίτ-δούνα), Θεσσαλο-
νίκη 19952, σσ. 76-77 εικ. 31.7. 
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νότιου και του δυτικού τοίχου. Η αποσπασματικότητα των παραπάνω χώρων 
δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό της θέσης των εισόδων τους. 

Η μέθοδος κατασκευής των τοίχων του εξεταζόμενου κτηρίου είναι χαρα-
κτηριστική της ελληνιστικής περιόδου στην Πέλλα. Πριν την τοποθέτηση των 
θεμελίων, όλη η έκταση ισοπεδώθηκε και επιστρώθηκε με πηλόχωμα. Όπου ήταν 
αναγκαίο ανοίχτηκαν αυλάκια θεμελίωσης, στα οποία τοποθετήθηκαν οι αδρά 
δουλεμένοι λίθοι των θεμελίων, πλάτους 0,70 - 0,80, η άνω επιφάνεια των οποί-
ων ήταν λειασμένη για την καλύτερη έδραση των λίθων των τοίχων, που εί-
χαν πλάτος 0,50μ. περίπου. Το κατώτερο τμήμα τους ήταν κτισμένο από ντόπιο 
ασβεστόλιθο, ενώ το ανώτερο ήταν πλίνθινο18. ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιά-
ζει η ύπαρξη διαφορετικής τοιχοδομίας, ακόμη και σε τμήματα του κτιρίου που 
θα πρέπει να κτίστηκαν την ίδια περίπου χρονική περίοδο19. από τη στέγη του 
οικοδομήματος διασώθηκαν αρκετοί χάλκινοι και σιδερένιοι ήλοι των ξύλινων 
δοκαριών, καθώς και πάρα πολλά κεραμίδια, που ήταν όλα λακωνικού τύπου20. 
Η εύρεση στρώματος διαλυμένων πλίνθων πάνω από τις κεραμίδες οροφής υπο-
δεικνύει την κατάρρευση της στέγης του κτηρίου και έπειτα τη σταδιακή κατα-
στροφή των πλίνθινων τοίχων του.

Η αρχιτεκτονική μορφή του οικοδομήματος με την περίστυλη αυλή και τις 
σειρές δωματίων πίσω από τις στοές συναντάται τόσο σε ιδιωτικές κατοικίες, 
όσο και σε δημόσια οικοδομήματα της Πέλλας21. ενδεικτική της δυσκολίας δι-

18. Η ορατή επιφάνεια των μετώπων των τοίχων ήταν επεξεργασμένη με βελόνι. αντι-
θέτως, η πίσω τους όψη ήταν αμελέστερη και η άνω πλευρά τους λειασμένη για την τοποθέ-
τηση των πλίνθων. ανάμεσα στους μεγάλους λίθους των τοίχων τοποθετούνταν μικρότεροι 
χωρίς συνδετικό υλικό. 

19. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του βόρειου και νότιου τοίχου του χώρου 
VI, οι οποίοι, μολονότι είχαν διαφορετική τοιχοδομία, φαίνεται ότι ανήκαν στην ίδια οικο-
δομική φάση του ύστερου 4ου αιώνα π.Χ. Για τη χρονολόγηση του κτιρίου βλ. παρακάτω.

20. αξίζει να σημειωθεί η απουσία ενσφράγιστων κεραμίδων, οι οποίες έχουν βρεθεί κυ-
ρίως σε δημόσια οικοδομήματα της Πέλλας, όπως στο ανάκτορο, στις πτέρυγες της αγοράς, στο 
αρχείο και στο δημόσιο λουτρό στην περιοχή της νέας εισόδου του αρχαιολογικού χώρου. Ωστό-
σο, ενσφράγιστες κεραμίδες έχουν βρεθεί και σε οικίες, όπως για παράδειγμα στις οικίες του «δι-
ονύσου» και της «αρπαγής της ελένης». Για ενσφράγιστες κεραμίδες από τις παραπάνω οικί-
ες της Πέλλας βλ. Χ. Μακαρόνας – ε. Γιούρη, Οι οικίες αρπαγής της Ελένης; και Διονύσου της 
Πέλλας, αθήνα 1989, σσ. 184-195. Για ενσφράγιστες κεραμίδες από το ανάκτορο και την αγορά 
βλ. αντίστοιχα Β. Μισαηλίδου-δεσποτίδου, «ενσφράγιστες κεραμίδες από το ανάκτορο της Πέλ-
λας», Αρχαία Μακεδονία V. Τόμος 2. Ανακοινώσεις κατά το πέμπτο διεθνές συμπόσιο. Θεσσα-
λονίκη, 10-15 Οκτωβρίου 1989, Θεσσαλονίκη 1993), σσ. 975-997 και ι. ακαμάτης, «αγορά Πέλ-
λας: 15 χρόνια αρχαιολογικής έρευνας», Αρχαία Μακεδονία VΙ. Τόμος 1. Ανακοινώσεις κατά το 
έκτο διεθνές συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 15-19 Οκτωβρίου 1996, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 25.

21. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η αγορά, το αρχείο και τα κτίσματα 
του ανακτόρου.
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άκρισης  ανάμεσα στην ιδιωτική και δημόσια χρήση με βάση την αρχιτεκτονι-
κή μορφή είναι η περίπτωση των κτισμάτων που αποκαλύφτηκαν στα οικοδο-
μικά τετράγωνα ι/2 και ι/4 νότια της αγοράς. Τα συγκεκριμένα κτίρια, ενώ αρ-
χικά είχαν ερμηνευθεί ως ιδιωτικές κατοικίες, σήμερα θεωρούνται οικοδομήμα-
τα δημόσιου χαρακτήρα άμεσα συνδεδεμένα με το συγκρότημα της αγοράς22. 
Παρά τις παραπάνω δυσκολίες ερμηνείας, το υπό μελέτη κτίσμα μπορεί πιθα-
νότατα να ταυτιστεί με ιδιωτική κατοικία. Στο συμπέρασμα αυτό οδηγούμαστε 
από την ύπαρξη βωμού και κρηναίας κατασκευής στο εσωτερικό της αυλής, από 
την αποκάλυψη πιθεώνων και αποθηκευτικών χώρων, αλλά και από την απου-
σία ευρημάτων, που θα μπορούσαν να συνδεθούν με οικοδόμημα δημόσιου χα-
ρακτήρα, όπως θα αναφερθεί παρακάτω23.

Mολονότι τα λείψανα σώζονται πολύ αποσπασματικά, είναι δυνατό να δια-
τυπωθούν κάποιες υποθέσεις για την κάτοψη του κτηρίου. από το σταθερό πλά-
τος των 47μ., που έχουν όλα τα οικοδομικά τετράγωνα της Πέλλας, αποκαλύφτη-
καν τα 27μ., χωρίς να διαφαίνονται περισσότερα του ενός κτίσματα στον άξονα 
α-δ24. ο υπολογισμός των μεταξονίων διαστημάτων στα 2,70μ. μας οδηγεί στην 
υπόθεση ότι ο στυλοβάτης στον άξονα α - δ έφτανε τουλάχιστον τα 13,50μ., συ-
νεχιζόταν δηλαδή προς τα δυτικά κατά 2,5μ. το λιγότερο25. αν δεχτούμε ότι η δυ-
τική στοά είχε πλάτος 2,5μ., όπως είχε η νότια και η ανατολική, τότε από το συνο-

22. Για την ταύτιση των οικοδομημάτων με ιδιωτικές οικίες βλ. Μακαρόνας, ό. π. (σημ. 
17), 336-340. Για τη σχέση τους με την αγορά βλ. ακαμάτης, ό. π. (σημ. 20), σ. 24 σημ. 6 με 
σχετική βιβλιογραφία.

23. Για τη μορφή των ιδιωτικών κατοικιών της Πέλλας βλ. Μακαρόνας – Γιούρη, ό. π. 
(σημ. 20), σσ. 18-123· Μ. Σιγανίδου, «Η ιδιωτική κατοικία στην αρχαία Πέλλα», Αρχαιολο-
γία 2 (1982) 31-36· Μ. Λιλιμπάκη-ακαμάτη, «Τα σπίτια της Πέλλας», Αρχαιολογία 113 (2009) 
26-35. Για την αρχιτεκτονική μορφή των οικιών της ελληνιστικής περιόδου βλ. ενδεικτικά ε. 
Walter-καρύδη, Το ελληνικό σπίτι. Ο εξευγενισμός της κατοικίας στα υστεροκλασσικά χρό-
νια (επιμ. ε. κονδυλάκη-κόντου), αθήνα 1996· L. C. Nevett, House and Society in the Ancient 
Greek World, κέμπριτζ 20012, σσ. 135-150· W. Hoepfner και συνεργάτες, Ιστορία της κατοι-
κίας (5000 π.Χ. - 500 μ.Χ.) (μτφ. Ηλ. Τσιριγκάκης), Θεσσαλονίκη 20052, σσ. 331-558· F. E. 
Winter, Studies in Hellenistic Architecture, Τορόντο 2006, σσ. 157-182. Για την αρχιτεκτονική 
μορφή της αγοράς και του αρχείου, όπου και η σχετική βιβλιογραφία, βλ. ενδεικτικά ακα-
μάτης, ό. π. (σημ. 20), σσ. 23-30. 

24. Για το σταθερό πλάτος και τις διαστάσεις των οικοδομικών τετραγώνων της Πέλ-
λας βλ. Μ. Σιγανίδου, «Πολεοδομικά προβλήματα της Πέλλας», στο Τρ. Πετρίδης (επιμ.), 
Μνήμη Δ. Λαζαρίδη. Πόλις και χώρα στην αρχαία Μακεδονία και Θράκη σσ. 167-168,· Μ. 
Λιλιμπάκη-ακαμάτη, «Η Πέλλα», στο Μ. Λιλιμπάκη-ακαμάτη – ι. Μ. ακαμάτης (επιμ.), Πέλ-
λα και η περιοχή της, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 16.

25. Την άποψη αυτή ενισχύει και η πιθανή θέση της κρηναίας κατασκευής κοντά στη 
νοτιοδυτική γωνία της αυλής. κοντά στη γωνία του στυλοβάτη βρισκόταν και η κρήνη της οι-
κίας της «αρπαγής της ελένης». Βλ. Μακαρόνας – Γιούρη, ό. π. (σημ. 20), σ. 18. 
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λικό πλάτος του οικοδομήματος απομένουν γύρω στα 15μ. ώς τον δυτικό και τον 
ανατολικό εξωτερικό τοίχο του τετραγώνου, που δεν έχουν ερευνηθεί26. Συνεπώς, 
πολύ πιθανή φαίνεται η ύπαρξη μιας ή ακόμα και δυο σειρών δωματίων δυτικά 
της αυλής, όπως συμβαίνει στο ανατολικό τμήμα της οικίας. δεν μπορεί ακόμη να 
αποκλειστεί η διαμόρφωση επιμήκους διαδρόμου ή προθαλάμου που θα επέτρεπε 
την είσοδο στο οικοδόμημα, ή ακόμη και καταστημάτων με είσοδο από το δρόμο, 
όπως συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις στην Πέλλα27. 

Η αποκατάσταση του βόρειου και νότιου τμήματος είναι ακόμη δυσκολό-
τερη λόγω του μικρού μήκους της οικίας, μόλις 13,50μ., που έχει ερευνηθεί. Πρέ-
πει ακόμη να επισημανθεί, ότι το μήκος των οικοδομικών τετραγώνων της Πέλ-
λας δεν είναι σταθερό, όπως είναι το πλάτος, αλλά ποικίλλει από 110, 125, 133 
ώς 152μ. επίσης, δεν υπάρχουν στοιχεία για το μήκος του στυλοβάτη στον άξο-
να Β - ν, ούτε είναι δυνατό να ερευνηθεί η περιοχή νότια των χώρων ι - IV, ώστε 
να είναι δυνατή η αποκατάσταση του νότιου τμήματος του κτίσματος. κατά συ-
νέπεια, η μόνη υπόθεση που θα μπορούσε να γίνει, είναι αυτή της ύπαρξης μιας 
ή περισσότερων σειρών δωματίων στο βόρειο και στο νότιο τμήμα του κτίριου. 

Η αρχιτεκτονική μορφή της νέας οικίας που αποκαλύφθηκε στην Πέλλα πα-
ρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με άλλες, που έχουν έρθει στο φως στην πρωτεύ-
ουσα του μακεδονικού βασιλείου. Περίστυλες αυλές με πεσσοστοιχία έχουν βρεθεί 
στην οικία του «Ποσειδώνος», στην οικία του οικοπέδου ιδιοκτησίας Παππά, στο 
κτήριο του οικοδομικού τετραγώνου ι/4, ενώ πεσσοστοιχία υπήρχε και στο στυ-
λοβάτη της βόρειας στοάς της αγοράς28. Στα παραπάνω κτίσματα οι πεσσοί είναι 
άλλοτε ορθογώνιας και άλλοτε τετράγωνης διατομής, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις 
κτίζεται ανάμεσά τους στηθαίο. Τα μεταξόνια διαστήματα και η μορφή των επι-

26. δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την ακριβή θέση του ανασκαμμένου 
τμήματος της οικίας σε σχέση με τον ανατολικό και τον δυτικό τοίχο του οικοδομικού τετρα-
γώνου. αν δεχτούμε ότι όλα τα οικοδομικά τετράγωνα ανατολικά του ιερού της Μητέρας 
των Θεών είχαν πλάτος 47μ. και ότι όλοι οι δρόμοι στον άξονα Β-ν 6μ., όπως συμβαίνει στις 
περισσότερες περιπτώσεις στην Πέλλα, τότε απομένουν ακόμα ανερεύνητα 7μ. ως τον ανα-
τολικό και 13μ. ώς τον δυτικό εξωτερικό τοίχο.

27. Ίσως γι’ αυτόν τον λόγο παρατηρείται διαφοροποίηση στο μήκος των χώρων του κτη-
ρίου στο ανατολικό τμήμα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του οικοδομήματος στο τετρά-
γωνο ι/4, ο διάδρομος του οποίου ξεπερνά τα 15μ. Βλ. Μακαρόνας, ό. π. (σημ. 17), 337. Για την 
ύπαρξη προθαλάμων σε οικίες της Πέλλας βλ. Μακαρόνας – Γιούρη, ό. π. (σημ.20), σ. 19.

28. Για την οικία του «Ποσειδώνος» βλ. Μακαρόνας, «ανασκαφαί Πέλλης 1957 - 1960», 
ΑΔ 16 (1960 κείμενον) 79. Για την οικία στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Παππά βλ. α. Χρυσοστό-
μου, «Στοιχεία καθημερινής ζωής και λαϊκής λατρείας από την Πέλλα των ελληνιστικών χρό-
νων», ΑΕ 51-52 (1996-1997, Μέρος ά  Μελέτες, αθήνα 2000) 197. Για το κτίσμα του τετρα-
γώνου ι/4 βλ. Μακαρόνας, ό. π. (σημ. 17), 338 και για τη βόρεια στοά της αγοράς βλ. ακαμά-
της, ό. π. (σημ. 20), σ. 25.
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κράνων ποικίλλουν. αυτή η ευρεία διάδοση της χρήσης λίθινων πεσσών στην Πέλ-
λα ίσως μπορεί να συσχετισθεί με την επίδραση της αρχιτεκτονικής σε ξύλο, που 
φαίνεται ότι ήταν πολύ συνηθισμένη, καθώς οι ανωδομές των περισσότερων ερευ-
νημένων οικοδομημάτων είχαν ξύλινο θριγκό, όπως ισχύει εξάλλου και για το σύ-
νολο των οικοδομημάτων του αρχαίου ελληνικού κόσμου29. ο γωνιακός πεσσός 
του περιστυλίου της οικίας του οικοπέδου Γκόγκαλη αποτελεί σημαντικό εύρημα, 
γιατί σώθηκε σχεδόν ακέραιος και, έτσι, επιτρέπει την εξέταση της μορφής του αρ-
χιτεκτονικού αυτού μέλους και του ύψους του. 

Η ύπαρξη δευτέρου ορόφου στην εξεταζόμενη οικία, όπως συμβαίνει στις 
οικίες της «αρπαγής της ελένης», του «διονύσου» και των «κονιαμάτων» της 
Πέλλας, δεν μπορεί να αποκλειστεί. Με το ζήτημα αυτό ίσως μπορεί να συνδε-
θεί η ύπαρξη κάθετης και οριζόντιας εγκοπής στο ανώτερο τμήμα του γωνιακού 
πεσσού της αυλής, ακριβώς κάτω από το επίκρανο (πίν. 3 εικ. 2). οι εγκοπές αυ-
τές είναι σαφές ότι δέχονταν ξύλινα δοκάρια, πάχους 0,07μ., τα οποία θα μπο-
ρούσαν να χρησιμεύουν για τη στήριξη ξύλινων δοκών του πατώματος δεύτε-
ρου ορόφου30. Ωστόσο, επειδή δεύτερος όροφος υπήρχε συνήθως στην βόρεια 
πλευρά των οικοδομημάτων, είναι πιθανότερη η χρήση των ξύλινων δοκών για 
την στήριξη των πεσσών μεταξύ τους και με αυτόν τον τρόπο την επίτευξη μεγα-
λύτερης σταθερότητας του περιστυλίου31.

Ένα ακόμη στοιχείο που συναντάται συχνά σε οικίες της Πέλλας είναι η 
ύπαρξη βωμού στο εσωτερικό της αυλής, με χαρακτηριστικά τα παραδείγματα 
βωμών στις οικίες του «Ποσειδώνος», των «κονιαμάτων» και του «διονύσου32». 
Ωστόσο, βωμοί έχουν βρεθεί και σε αυλές εργαστηριακών χώρων33. ο βωμός της 

29. Για τη χρήση του ξύλου στο ανάκτορο, στην αγορά της Πέλλας και στο ιερό της 
Μητέρας των Θεών και της αφροδίτης βλ. αντίστοιχα Π. Χρυσοστόμου, «ανάκτορο Πέλλας 
και Πελλαία χώρα κατά το 1999», ΑΕΜΘ 13 (1999) 492· ακαμάτης, ό. π. (σημ. 20), σ. 25· Μ. 
Λιλιμπάκη-ακαμάτη, Το ιερό της Μητέρας των Θεών και της Αφροδίτης στην Πέλλα, Θεσ-
σαλονίκη 2000, σ. 33.

30. αντίστοιχες εγκοπές έχουν και οι πεσσοί του κτίσματος στο οικοδομικό τετράγωνο 
ι/4, που βρίσκεται νότια της περιοχής της αγοράς.

31 . Για την ύπαρξη δεύτερου ορόφου στο βόρειο τμήμα των οικιών της «αρπαγής της 
ελένης» και του «διονύσου» βλ. Μακαρόνας – Γιούρη ό. π. (σημ. 20), σσ. 63-76. Για τον δεύτε-
ρο όροφο στη βόρεια πτέρυγα της αγοράς βλ. ι. ακαμάτης, «Η αγορά της Πέλλας», στο Μ. Λι-
λιμπάκη-ακαμάτη – ι. ακαμάτης (επιμ.), Πέλλα και η περιοχή της ,Θεσσαλονίκη 2003, σ. 41.

32. Για την οικία του «Ποσειδώνος» βλ. Μακαρόνας, ό. π. (σημ. 28), 79. Για την οικία 
των «κονιαμάτων» βλ. Μ. Σιγανίδου, «Τομέας IV. Τετράγωνο 2», ΑΔ 33 (1978) 261 και για την 
οικία του «διονύσου» βλ. Μακαρόνας – Γιούρη, ό. π. (σημ. 20), σ. 22.

33. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί βωμός σε εργαστήριο κεραμικής στην περι-
οχή της νέας εισόδου του αρχαιολογικού χώρου της Πέλλας. Βλ. Μ. Λιλιμπάκη – ακαμάτη, 
ν. ακαμάτης, «Ένα νέο εργαστήριο κεραμικής στην Πέλλα», ΑΕΜΘ 22 (2008), υπό έκδοση.
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οικίας, που εξετάζεται, εντάσσεται στη γενική κατηγορία των μονολιθικών ορ-
θογώνιων βωμών, χωρίς όμως να μπορεί να συνδεθεί με κάποιο ειδικότερο τύπο, 
λόγω της κακής κατάστασης διατήρησης της άνω επιφάνειας34. οι βωμοί στις αυ-
λές των αρχαίων ελληνικών οικιών σχετίζονται συνήθως με τη λατρεία του ερ-
κείου διός, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την οικιακή λα-
τρεία κατά τους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους στην Μακεδονία, ούτε 
από τις γραπτές πηγές, αλλά ούτε και από τα ανασκαφικά ευρήματα35. 

Η κρηναία κατασκευή στην αυλή της οικίας επιβεβαιώνει την ανάγκη πα-
ροχής και αποθήκευσης ύδατος για την εξασφάλιση των καθημερινών αναγκών, 
όπως συμβαίνει σε όλες τις πόλεις του αρχαίου κόσμου. ο τύπος της κρηναίας 
κατασκευής με τα κτιστά και επιχρισμένα με υδραυλικό κονίαμα τοιχώματα, 
μαρτυρείται και σε άλλες περιπτώσεις στην Πέλλα, όπως για παράδειγμα στο 
οικοδομικό τετράγωνο του «ψηφιδωτού της κενταυρίνας» και στο τετράγωνο 
«ενημέρωσης36». Η ύπαρξη κρηναίων οικοδομημάτων, πηγαδιών και δεξαμενών 
στις οικίες της Πέλλας επιβεβαιώνει τη φροντίδα κάθε οικογένειας για την εκ-
μετάλλευση των υδάτινων πόρων ανάλογα με τις ανάγκες, πέρα από το ιδιαίτε-
ρα σύνθετο σύστημα υδροδότησης και αποχέτευσης, που εντοπίστηκε σχεδόν σε 
όλες τις οδικές αρτηρίες της πόλης. Με το σύστημα αυτό συνδέεται και το λίθινο 
ρείθρο, που βρέθηκε σε δεύτερη χρήση στο δυτικό τοίχο του χώρου ι37.

εκτός από την αυλή, η ταύτιση των υπολοίπων χώρων της οικίας παρουσι-

34. Για τους ορθογώνιους μονολιθικούς βωμούς βλ. C. G. Yavis, Greek Altars. Origins 
and Typology, St. Louis 1949, σσ. 154- 168· D. Aktseli, Altäre in der archaischen und klassischen 
Kunst. Untersuchungen zu Typologie und Ikonographie, Mόναχο 1996 με πλούσια βιβλιογραφία.

35. Για τη λατρεία του ερκείου διός βλ. Yavis ό. π. (σημ. 34), σσ. 175-176· M. P. Nilsson, 
Geshichte der Griechischen Religion. Band I, Μόναχο 1955, σσ. 402-403· L. R. Farnell, The Cults 
of the Greek States, vol I, Σικάγο 1971, σ. 54· B. A. Ault, «Η κλασική αυλή. αυλές και ελεύθε-
ρος χώρος», στο Hoepfner και συνεργάτες ό. π. (σημ. 23), σσ. 576-577 με σχετική βιβλιογραφία, 
ι. Μπέλλας, Ιερά και και λατρείες του Διός στη Μακεδονία (αδημ. μετ. εργασία), Θεσσαλο-
νίκη 2010, σσ. 54, 97-98. Για τη λατρεία του ερκείου διός στις γραπτές πηγές βλ. Ησύχιος, λ. 
«Ἑρκείου διός»· Ηρόδοτος, Ιστορίες, 6.68· Σοφοκλής, Αντιγόνη, 487· ευρυπίδης, Τρωάδες, 17. 

36. Για την κρηναία κατασκευή στο οικοδομικό τετράγωνο του «ψηφιδωτού της κε-
νταυρίνας» βλ. Μ. Λιλιμπάκη-ακαμάτη, «Ένα νέο κτιριακό συγκρότημα στην περιοχή του 
καναλιού της Πέλλας», ΑΕΜΘ 9 (1995) 110-111. δυο κρηναίες κατασκευές αυτού του τύπου 
αποκαλύφθηκαν στο «τετράγωνο ενημέρωσης» το 2008 σε ανασκαφικές εργασίες νότια και 
δυτικά του δημόσιου λουτρού. Για κρηναίες κατασκευές αυτού του τύπου βλ. D. P. Crouch, 
Water Management in Ancient Greek Cities, οξφόρδη 1993, σ. 246· Ault ό. π. (σημ. 35), σ. 575 
και α. καϊάφα, Συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή 
περίοδο στη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 2008 (αδημ. διδ. διατριβή), σσ. 197-200 με πλούσια 
βιβλιογραφία. Για κρηναίες κατασκευές γενικά βλ. Fr. Glaser, Antike Brunnenbauten (ΚΡΗ-
ΝΑΙ) in Griechenland, Βιέννη 1983· R. Tölle-Kastenbein, Antike Wasserkultur, Μόναχο 1990.

37. Για το ρείθρο αυτό βλ. παραπάνω.
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άζει σημαντικές δυσκολίες. Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η αποσπασματικότητά 
τους, αλλά και ο μικρός αριθμός κινητών ευρημάτων, που θα μπορούσαν να συμ-
βάλλουν στην ερμηνεία της χρήσης τους. Σε αντίθεση με άλλα οικοδομήματα της 
Πέλλας, φαίνεται ότι οι κάτοικοι της εξεταζόμενης οικίας είχαν τη δυνατότητα να 
απομακρύνουν τον κινητό εξοπλισμό τους μετά την εγκατάλειψή της. Η διαρπα-
γή της κεράμωσης, η συστηματική λιθορυχεία των τοίχων και η θέση του οικοδο-
μήματος μέσα στον οικισμό της Παλαιάς Πέλλας αποδεικνύουν ότι η περιοχή δεν 
έμεινε αδιατάρακτη ανά τους αιώνες και εξηγεί εν μέρει την απουσία και την απο-
σπασματικότητα των κινητών ευρημάτων και των οικοδομικών λειψάνων.

Στρώμα καταστροφής βρέθηκε σε λίγους χώρους, όπως για παράδειγμα 
στη νότια στοά και στους χώρους ι και VI38 (πίν. 2). κατά την ανασκαφή του χώ-
ρου ι αποκαλύφτηκαν αρκετά τμήματα αβαφών αγγείων σε πολύ αποσπασμα-
τική κατάσταση, κυρίως τμήματα χυτροειδών αγγείων, οινοχοών, αμφορέων, πί-
θων και λοπάδων. Βρέθηκαν ακόμη τμήματα μελαμβαφών πινακίων, σκυφιδίων, 
οινοχοών και λύχνων, τμήματα μαρμάρινου ιγδίου, λίθινων τριπτήρων και κά-
ποιες ακονόπετρες (πίν. 8 εικ. 2-3, πίν. 11 εικ. 1-2). Στη βορειοανατολική γωνία 
του χώρου εντοπίστηκε δωρικό κιονόκρανο σε δεύτερη χρήση τοποθετημένο 
στο δάπεδο, που λειτουργούσε πιθανόν ως βάση πλίνθινου ή ξύλινου πάγκου39 
(πίν. 7 εικ. 1). Σειρά αδρών λίθων, που είχαν τοποθετηθεί σε σχεδόν ημικυκλική 
διάταξη στο βόρειο τμήμα του δωματίου, μπορεί να συνδεθεί με τη στήριξη απο-
θηκευτικών αγγείων, όπως για παράδειγμα πίθων και αμφορέων40. Όλα τα πα-
ραπάνω ευρήματα μας οδηγούν στην ταύτιση του δωματίου ι με χώρο αποθή-
κευσης της οικοσκευής του σπιτιού. Η εύρεση σημαντικού αριθμού σιδερένιων 
και χάλκινων ήλων μικρού μεγέθους σε αυτόν, αλλά και σε άλλους χώρους της 
οικίας, ενισχύει την υπόθεση ότι πολλά από τα αντικείμενα ήταν τοποθετημένα 
σε ξύλινα ράφια των τοίχων ή σε έπιπλα.

Παρόμοια χρήση με τον χώρο ι φαίνεται ότι είχε και ο χώρος VI (πίν. 2). Σε 
αυτόν βρέθηκαν τουλάχιστον δυο κυκλικά λαξεύματα για την τοποθέτηση απο-
θηκευτικών αγγείων κατά μήκος του βόρειου και του νότιου τοίχου. Σε ένα μά-
λιστα από αυτά ήρθε στο φως το κατώτερο τμήμα πίθου με μολύβδινο σύνδεσμο 
επιδιόρθωσης (πίν. 7 εικ. 2). Τα παραπάνω στοιχεία, σε συνδυασμό με την εύρε-
ση αρκετών τμημάτων αμφορέων και καλυμμάτων πίθων, οδηγούν στην ταύτι-
ση του χώρου με πιθεώνα. 

38.κάτω από τα κεραμίδια εντοπίστηκαν στους περισσότερους χώρους δυο επάλληλα 
δάπεδα, που ήταν πηλόχριστα και ανανεώνονταν σε τακτά χρονικά διαστήματα.

39. καθώς το κιονόκρανο δεν ήταν πεσμένο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είχε ξαναχρη-
σιμοποιηθεί ως υλικό δομής σε κάποιον από τους τοίχους του χώρου.

40. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από την εύρεση τμημάτων αμφορέων, πίθων και κα-
λυμμάτων τους στον χώρο ι.
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αποθηκευτική χρήση είχαν πιθανόν και οι περισσότεροι από τους υπόλοι-
πους χώρους της οικίας. Λαξεύματα για την τοποθέτηση αγγείων εντοπίστηκαν 
ακόμη στη βορειοανατολική γωνία των χώρων ια και ιι (πίν. 2), καθώς και στην 
ανατολική και κατά πάσα πιθανότητα στη νότια στοά του οικοδομήματος41. Τα 
παραπάνω ευρήματα πιστοποιούν τις αυξημένες ανάγκες αποθήκευσης στο με-
γαλύτερο τμήμα της οικίας νότια και ανατολικά του στυλοβάτη42. 

Τα κινητά ευρήματα της οικίας δεν ήταν πολυπληθή, ωστόσο χαρακτηρίζο-
νταν από ποικιλία. Μεγάλος σχετικά ήταν ο αριθμός αγνυθών, που επιβεβαιώνει 
υφαντουργικές δραστηριότητες. οι περισσότερες από τις συνολικά 32 αγνύθες 
βρέθηκαν στους χώρους ι, VI, στη νότια στοά και στην αυλή της οικίας. αξίζει να 
σημειωθεί η εύρεση επτά ενσφράγιστων αγνυθών στη βορειοανατολική γωνία του 
χώρου ια, όμοιων κατασκευαστικά, με παρόμοιες διαστάσεις και βάρος, καθώς 
και κοινό σφράγισμα στην άνω ή στην πλάγια όψη τους, στο οποίο απεικονιζόταν 
πιθανόν κεφαλή Σατύρου προς τα δεξιά43 (πίν. 13 εικ. 1). Σχετικά με τις ενσφράγι-
στες αγνύθες έχουν διατυπωθεί πολλές διαφορετικές απόψεις, χωρίς κάποια από 
αυτές να είναι απόλυτα πειστική. Σημαντικά προβλήματα για την ερμηνεία τους 
αποτελούν η σχετικά σπάνια εμφάνιση αγνυθών με το ίδιο σφράγισμα στον ίδιο 
χώρο, ο περιορισμένος αριθμός ενσφράγιστων αγνυθών σε σχέση με τις ασφράγι-
στες και η αδυναμία διάκρισης ποιοτικών διαφορών ανάμεσά τους. κάποιοι ερευ-
νητές θεωρούν ότι σφραγίσματα έφεραν οι πρώτες αγνύθες μιας σειράς του κατα-

41. ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το απειόσχημο λάξευμα του χώρου ια, που βρέ-
θηκε καλυμμένο με κεραμίδες οροφής. Στο εσωτερικό του λαξεύματος, μεγ. διαμ. 1,80μ. και 
βάθους 0,30μ., αποκαλύφθηκε μικρή ποσότητα απανθρακωμένου υλικού, που προέρχεται 
είτε από το προϊόν που αποθηκευόταν στον λάκκο, είτε από κάποιο ξύλινο αποθηκευτικό 
σκεύος, το άνω τμήμα του οποίου έκλεινε με τις κεραμίδες. Το λάξευμα της ανατολικής στο-
άς ήταν ωοειδές, διάμ. 1,30μ. και βάθους 0,25μ. με αργούς λίθους στην περιφέρειά του για τη 
στήριξη του αποθηκευτικού αγγείου. Στο εσωτερικό του λάκκου βρέθηκε τμήμα σώματος και 
λαβής αμφορέα από την κω. Τέλος, τα λαξεύματα της νότιας στοάς και του χώρου ιι αποκα-
λύφθηκαν αποσπασματικά.

42. Για τη σημασία των πίθων και τις ανάγκες αποθήκευσης βλ. Π. αδάμ-Βελένη – ε. 
Πουλάκη – κ. Τζαναβάρη, Αρχαίες αγροικίες σε σύγχρονους δρόμους. κεντρική Μακεδο-
νία, αθήνα 2003, σποράδην και Μ. Γιαννοπούλου, «Η έρευνα των ελληνιστικών πίθων. δια-
πιστώσεις και προοπτικές», Εγνατία 10 (2006) 131-141 με σχετική βιβλιογραφία. 

43. αε 119α-ζ. οι ενσφράγιστες αγνύθες είναι πυραμιδοειδείς ύψους 0,093 - 0,10μ. και 
πλάτους 0,054 - 0,064μ. και έχουν κατασκευαστεί από χονδρόκοκκο εύθρυπτο πηλό χρώμα-
τος έντονου καφέ (7.YR, 5/6) ως ερυθρωπού κίτρινου (7.5YR, 6/6) με πάρα πολλές προσμίξεις 
και μαρμαρυγία. Το σφράγισμά τους έγινε με φακοειδή σφενδόνη δακτυλιδιού, διαμ. 0,010μ. 
Σε δυο από τις αγνύθες υπάρχουν σφραγίσματα, τόσο στην πλάγια όψη, όσο και στην άνω 
επιφάνεια. Παρόμοια κεφαλή Σατύρου αποδίδεται και σε σφράγισμα παπύρου από το αρ-
χείο της Πέλλας. Βλ. ι. ακαμάτης, «Η αγορά της Πέλλας κατά το 1991-1992», ΑΕΜΘ 6 (1992) 
124 εικ. 8.
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σκευαστή και άλλοι ότι αποτελούσαν σύμβολα διαφορετικών εργαστηρίων. Έχει 
ακόμη υποστηριχτεί ότι οι δακτυλιόλιθοι, με τους οποίους σφραγίζονταν οι αγνύ-
θες, ανήκαν στους μελλοντικούς ιδιοκτήτες ή ότι οι ενσφράγιστες αγνύθες είχαν 
διακοσμητική ή λατρευτική σημασία και προορίζονταν ως αναθήματα44. Το εύ-
ρημα της Πέλλας έχει ενδιαφέρον, λόγω του σχετικά μεγάλου αριθμού ενσφράγι-
στων αγνυθών και της εύρεσής τους σε έναν οικιακό χώρο. 

Τα μεταλλικά αντικείμενα της ανασκαφής ήταν σχετικά ολιγάριθμα. Στα 
πιο ενδιαφέροντα συγκαταλέγεται τμήμα λαβής χάλκινου αγγείου45, λαβή σιδε-
ρένιου σκεύους46, σιδερένια αιχμή βέλους47 (πίν. 13 εικ. 2) και 16 χάλκινα νομί-
σματα48. Βρέθηκε ακόμη χάλκινο δακτυλίδι με εγχάρακτη διακόσμηση, που απο-
δίδει πιθανόν γαρίδα49 (πίν. 10 εικ. 3, 4). Το μικρό του μέγεθος (μέγ. διάμ. 0,015μ.) 
υποδηλώνει ότι ανήκε σε γυναίκα ή σε άτομο νεαρής ηλικίας.

εκτός από τα παραπάνω, η ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως λίγα 
σχετικά τμήματα ειδωλίων, που σώθηκαν σε αποσπασματική κατάσταση. 
Στα καλύτερα διατηρημένα συγκαταλέγονται κεφαλές γυναικείων μορφών 
και τμήμα μικρού περιστεριού50 (πίν. 13 εικ. 3). Βρέθηκαν ακόμη τμήματα 

44. Για την ερμηνεία των ενσφράγιστων αγνυθών βλ. L. M. Wilson, «Loom Weights», 
στο D. M. Robinson (επιμ.), Excavation at Olynthus II. Architecture and Sculpture. An Account 
of the Ruined Houses and Other Buildings with Chapter on Loom Weights and on Lamps, Βαλ-
τιμόρη 1929, σ. 127· G. R. Davidson – D. B. Thompson, Small Objects from the Pnyx:1, Hesperia 
suppl. VII (19752), σ. 74, 75· H. Rutschmann, «Webgewichte als bildträger», AW 19/2 (1988) 46-
55· Ί. Τζαχίλη, Υφαντική και υφάντρες στο Προϊστορικό Αιγαίο (2000-1000 π.Χ.), Ηρά-
κλειο 1997, σσ. 179-180.

45. αε 08/2638. Η καμπυλότητα της λαβής παραπέμπει πιθανόν σε οινοχόη. Για πα-
ρόμοια λαβή βλ. D. M. Robinson, Excavations at Olynthus X. Metal and Minor Miscellaneous 
Finds. An Original Contribution to Greek Life, Βαλτιμόρη - Λονδίνο - οξφόρδη 1941, πίν. 55 
εικ. 658.

46. αε 08/2637. Για παρόμοιες λαβές βλ. Robinson ό. π. (σημ. 45), πίν. 57 εικ. 735, 736 
(χάλκινες)

47. αε 08/2640. Η εύρεση της αιχμής σε στρωματογραφική τομή της αυλής παραπέμπει 
στην πιθανή χρονολόγησή της στο τέλος του 4ου ή στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. Για πα-
ρόμοιες αιχμές βλ. W. Deonna, Exploration archéologique de Délos XVIII. Le mobilier Délien, 
Παρίσι 1938, πίν. 69 εικ. 556· Robinson, ό.π. (σημ. 45), πίν. 122 εικ. 1961-1963· G. R. Davidson, 
Corinth XII. The Minor Objects, Πρίνστον 1952, πίν. 91 εικ. 1512 - 1513. Για τόξα και βέλη βλ. 
R. Tölle-Kastenbein, Pfeil und Bogen im antiken Griechenland, Bochum 1980.

48. Πρόκειται για μια κοπή αμύντα Γ ,́ 2 νομίσματα Φιλίππου Β ,́ 3 κασσάνδρου, 2 
αντιγόνου Γονατά, 2 Θεσσαλονίκης, 2 Πέλλης και ένα του κοινού των Μακεδόνων. Τρία νο-
μίσματα στάθηκε αδύνατο να ταυτιστούν λόγω κακής κατάστασης διατήρησης. 

49. αε 08/2639. Για παραπλήσια απεικόνιση γαρίδων βλ. ι. McPhee – A. D. Trendall, 
Greek Red-figured Fish - Plates, Βασιλεία 1987, πίν. 44d, πίν. 56a-c.

50. Στην κεφαλή αρ. 08/2522 (πίν. 13 είκ. 3α) παρατηρούνται ενδιαφέρουσες κατασκευ-
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πλαγγόνων και πτυχώσεων ενδυμάτων γυναικείων μορφών, βότρυς προτομής 
πιθανόν διονύσου, καθώς και τμήματα στεφάνης προτομής γυναικείας μορ-
φής, ένθρονης γυναικείας μορφής και ποδιού βοοειδούς. Τα ειδώλια αυτά 
ανήκουν σε γνωστούς τύπους, που συνδέονται με τα τοπικά εργαστήρια κο-
ροπλαστικής της Πέλλας και επιβεβαιώνουν την κυριαρχία των γυναικείων 
μορφών σε σχέση με άλλους τύπους, όπως συμβαίνει κατά κανόνα στην ελ-
ληνιστική περίοδο51. Η εύρεση των περισσοτέρων ειδωλίων στην αυλή, κα-
θώς και στις στοές περιμετρικά της, ενισχύουν τη σύνδεσή τους με το βωμό 
της αυλής, χωρίς να αποκλείεται η προέλευσή τους και από κάποιο άλλο λα-
τρευτικό χώρο της οικίας52. 

Τα τμήματα των εμπορικών αμφορέων και οι ενσφράγιστες λαβές τους 
μαρτυρούν τις εμπορικές επαφές της πόλης και την εισαγωγή κρασιού κατά τους 
ελληνιστικούς χρόνους53. Με την οικοδομική φάση του ύστερου 4ου και του 3ου 
αιώνα π.Χ. συνδέεται ενσφράγιστη λαβή Θάσου του επωνύμου Πολυνείκη54, κα-

αστικές λεπτομέρειες. Στο άνω τμήμα της υπάρχουν εγκοπές για την τοποθέτηση στεφάνης 
και στο κάτω μέρος του λαιμού είναι ορατή κυκλική βάθυνση και ίχνη από το εργαλείο του 
τεχνίτη. Στην κεφαλή αρ. 08/1319 (πίν. 13 είκ. 3β) διακρίνονται ίχνη ροδαλού χρώματος στο 
πρόσωπο και στο λαιμό και κίτρινου χρώματος στα μαλλιά. Το περιστέρι αρ. 08/158 (πίν. 13 
εικ. 3δ) ήταν πιθανόν προσκολλημένο σε μεγάλο ειδώλιο αφροδίτης.

51. Στην Πέλλα εργαστήρια κοροπλαστικής έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα στην ανα-
τολική πτέρυγα της αγοράς και σε συγκρότημα βόρεια του ιερού της Μητέρας των Θεών και 
της αφροδίτης. Βλ. Μ. Λιλιμπάκη-ακαμάτη, «νέο εργαστήριο κεραμικής και κοροπλαστι-
κής στην Πέλλα», ΑΕΜΘ 7 (1993), 171-182· ι. ακαμάτης, «Η ανασκαφή της αγοράς της Πέλ-
λας κατά το 1998 και 1999», ΑΕΜΘ 13 (1999) 476-477· ο ίδιος, ό.π. (σημ. 31), σ. 41, 46· ο ίδιος 
«Πανεπιστημιακή ανασκαφή αγοράς Πέλλας 2006», ΑΕΜΘ (2006) 618. Για την κοροπλα-
στική της Πέλλας βλ. Λιλιμπάκη-ακαμάτη, ό.π. (σημ. 3, Τάφοι Πέλλας), σσ. 214-237· η ίδια, 
Το Θεσμοφόριο της Πέλλας, Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 47-80· η ίδια, ό.π. (σημ. 29), σσ. 37-114· 
Π. κοντοπούλου, Ένα εργαστήριο κοροπλαστικής στην Αγορά της Πέλλας, Θεσσαλονίκη 
2002 (αδημ. μεταπτυχιακή εργασία)· ν. Πουλακάκης, Κοροπλαστική από την Πέλλα. Το πα-
ράδειγμα του πηγαδιού 3, Θεσσαλονίκη 2002 (αδημ. μεταπτυχιακή εργασία)· Μ. Λιλιμπά-
κη-ακαμάτη, Πέλλης 2. Ο πολυθάλαμος τάφος της Πέλλας, Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 29-33.

52. από τα 23 τμήματα ειδωλίων που ήρθαν στο φως, τα 14 βρέθηκαν στην αυλή, στη 
νότια και στην ανατολική στοά. Για την εύρεση ειδωλίων σε οικιακά ιερά της Πέλλας βλ. 
Χρυσοστόμου, ό.π. (σημ. 28), 218-228.

53. Για την εισαγωγή εμπορικών αμφορέων στην Πέλλα κατά την ελληνιστική περίο-
δο βλ. ακαμάτης, ό. π. (σημ. 31), σ. 46· ο ίδιος, «Πανεπιστημιακή ανασκαφή αγοράς Πέλλας 
2005», αεΜΘ 19 (2005) 421· ο ίδιος, ό.π. (σημ. 17) 257-259.

54. αε 08/168. Σε ορθογώνιο σφράγισμα ΘαΣι[Ων]/  /ΠοΛΥνει/κΗΣ. Βλ. α. 
Μ. Bon – A. Bon, Les Timbres Amphoriques de Thasos, Etudes Thasiennes IV, Παρίσι 1957, σ. 
343 αρ. 1366. Για τη χρονολόγηση της δράσης του επωνύμου άρχοντα βλ. M. Debidour, «En 
classant les timbres thasiens», BCH Suppl. XIII (1986). Recherches sur les amphores grecques 
(επιμ. J. Y. Empereur – Y. Garlan), σ. 331 (325-310 π.Χ.)· α. αvram, Histria. Les resultats des 
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θώς και της «ομάδας Παρμενίσκου55». Βρέθηκαν ακόμη δυο τμήματα αμφορέ-
ων τύπου «Brindisi» με ενσφράγιστες λαβές, που χρησιμοποιήθηκαν από τους 
τελευταίους κατοίκους της οικίας στον ύστερο 2ο ή στις αρχές του 1ου αιώνα 
π.Χ56 (πίν. 9 εικ. 1-2). Στην ίδια χρονική περίοδο μπορεί πιθανόν να τοποθετη-
θεί και μια ακόμη ασφράγιστη λαβή αμφορέα από την κω57.

εκτός από αβαφή αγγεία καθημερινής χρήσης (πίν. 14 εικ. 5-6) η ανασκα-
φική έρευνα έφερε στο φως και αρκετά αποσπασματικά σωζόμενα τμήματα δι-
ακοσμημένων αγγείων των ελληνιστικών χρόνων. ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί 
τμήμα λύχνου με διακόσμηση τύπου «δυτικής κλιτύος58», η οποία σπάνια απα-
ντάται στο συγκεκριμένο σχήμα αγγείου (πίν. 13 εικ. 4). Βρέθηκαν ακόμη κάποια 
τμήματα αγγείων με ανάγλυφη διακόσμηση, στα οποία συγκαταλέγονται μετάλ-

fouilles VIII. Les timbres amphoriques 1.Thasos, Βουκουρέστι - Παρίσι 1996, σ. 59 (294-275 
π.Χ.)· Υ. Garlan, «En visitant et revisitant les ateliers ampohriques de Thasos», BCH 128-129 
(2004-2005), 1. Etudes, σ. 324 (γύρω στο 300 π.Χ.).

55. αε 08/166: Σε ορθογώνιο σφράγισμα ΓΛαΥ/κοΥ. Bλ. ι. Μ. ακαμάτης, Ενσφράγι-
στες λαβές αμφορέων από την Αγορά της Πέλλας. Ανασκαφή 1980-1987. Οι Ομάδες Παρ-
μενίσκου και Ρόδου, αθήνα 2000, πίν. 1 εικ. 7. Για την ομάδα Παρμενίσκου βλ. ακαμά-
της, αυτ., σσ. 13-22. Για την πιθανή κατασκευή των αμφορέων της ομάδας στη Μένδη βλ. Y. 
Garlan, «Η προέλευση της ομάδας Παρμενίσκου από τη Μένδη», ΑΕΜΘ 18 (2004) 141-148.

56. Στη μια περίπτωση (αε 08/241) διατηρείται μέρος του σώματος, ο λαιμός, οι λαβές 
και το χείλος του αμφορέα (πίν. 9 εικ. 1). Το αγγείο είναι πολύ κοντά στον τύπο 11a της Will, 
η κύρια περίοδος διάδοσης του οποίου τοποθετείται από το δεύτερο μισό του 2ου ως τις αρ-
χές του 1ου αιώνα π.Χ. Βλ. ε. L.Will, «Relazioni mutue tra le anfore Romane», στο Μ. Lenoir – D. 
Manacorda – Cl. Panella (επιμ.), Amphores romaines et histoire économique: dix ans de rechérche. 
Collection de l’ École Française de Rome, Ρώμη 1989, σ. 302, με σχετική βιβλιογραφία. Tο σφρά-
γισμα της λαβής ([Aε]ν . BεTIL, πίν. 9 εικ. 2) επιτρέπει την απόδοση του αμφορέα στο εργα-
στήριο του Aeneas Betilienus. Βλ. L. Griscuolo, Boli d’ Anfora Greci e Romani. La Colezzione 
dell’ Università Cattolica di Milano, Mπολόνια 1982, σ. 128 αρ. 181· Ph. Desy, «Les timbres am-
phoriques de l’Apulie républicaine. Documents pour une histoire économique et sociale», BAR 554 
(1989) 140 αρ. 1074. Για το εργαστήριο βλ. ακόμη E. Deniaux, «Gentes de Délos et mobilité sociale 
à Rome», BCH suppl. 41 (2002), σ. 35 και σημ. 34. από τον δεύτερο αμφορέα τύπου «Brindisi» 
(08/167) διατηρείται η λαβή, το σφράγισμα της οποίας είναι δυσανάγνωστο.

57. ο αμφορέας αποδίδεται σε εργαστήριο της κω, λόγω της διπλής λαβής του. Για 
τους αμφορείς από την κω βλ. ενδεικτικά J. Y. Empereur – A. Hesnard, «Les amphores 
Hellénistiques», στο P. Lévêque – J.-P. Morel (επιμ.), Céramiques Hellénistiques et Romaines 
II, Παρίσι 1987, σ. 22, 23· α. Hein – V. Georgopoulou – E. Nodarou – V. Kilikoglou, «Koan 
Amphorae from Halasarna - Investigations in a Hellenistic Amphora Production Centre», JASc 
(2007) 1-13 με σχετική βιβλιογραφία. 

58. αε 08/147. Το αγγείο είναι διακοσμημένο με εγχάρακτο κλαδί κισσού και κισσό-
φυλα αποδοσμένα με ανάγλυφο πηλό. Για το σχήμα του λύχνου βλ. R. H. Howland, The 
Athenian Agora IV. Greek Lamps and their Survivals, Πρίνστον 1958, πίν. 41 εικ. 410 (τύπος 
29α, α΄ τέταρτο 3ου αιώνα π.Χ.)· ι. Scheibler, Kerameikos XI. Griechische Lampen, Βερολίνο 
1976, πίν. 49 εικ. 275 (τύπος FSL 1, πρώιμος 3ος αιώνας π.Χ.). 
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λιο πυξίδας με προτομή Μαινάδας και πόδια τριποδικών πυξίδων, που απολή-
γουν σε Σειρήνα και πέλμα λέοντος59 (πίν. 14 εικ. 1), αρκετά όστρακα σκύφων με 
ανάγλυφα διακοσμητικά μοτίβα, κυρίως φυτικά60 (πίν. 11 εικ. 3). Τμήμα αμφορέα 
με ανάγλυφη παράσταση, που αποδίδει ηρωική πολεμική σκηνή (πίν. 14 εικ. 2) 
αποτελεί προϊόν τοπικού εργαστηρίου που μπορεί να αποδοθεί στον τεχνίτη δ 
τον μητρών ανάγλυφων αγγείων από την αγορά της Πέλλας61.

εκτός από τα παραπάνω ευρήματα, που συνδέονται με την καλύτερα σω-
ζόμενη οικοδομική φάση των ελληνιστικών χρόνων, στρωματογραφικές τομές, 
που έγιναν σε όλους τους χώρους ως το επίπεδο του φυσικού βράχου, έδωσαν 
λίγα, αλλά σημαντικά στοιχεία, που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη πρωιμότερου 
οικοδομήματος των κλασικών χρόνων. Στην περίοδο αυτή ανήκει τμήμα του δυ-
τικού και νότιου τοίχου ενός χώρου, ο οποίος αποκαλύφθηκε αποσπασματικά 
κάτω από το νότιο τμήμα του στυλοβάτη και το δάπεδο της αυλής62 (πίν. 2 εικ. 1). 

59. Για ανάγλυφες παραστάσεις σε μετάλλια πυξίδων βλ. Z. Kotitsa, Hellenistische 
Tonpyxiden. Untersuchung zweier hellenistischer Typen einer Keramikform, Mainz 1996, σσ. 
127-139 και ιδίως σ. 132 για προτομές Μαινάδων. Για πόδια με Σειρήνες από την Πέλλα βλ. 
ενδεικτικά Λιλιμπάκη-ακαμάτη, ό.π. (σημ. 51, Θεσμοφόριο), πίν. 38 εικ. ιζ· η ίδια, ό.π. (σημ. 
51, Πέλλης 2), πίν. 7 εικ. 54, πίν. 8 εικ. 55, πίν. 9 εικ. 59, 65, πίν. 51 εικ. 304, 308, πίν. 52 εικ. 314, 
307, πίν. 68 εικ. 401, 402, πίν. 73 εικ. 55, 59. Για σώματα πυξίδων με λεοντοπόδαρα βλ. η ίδια, 
ό.π. (σημ. 51, Πέλλης 2), πίν. 51 εικ. 309, πίν. 53 εικ. 313. Για την ανάγλυφη διακόσμηση των 
ποδιών πυξίδων βλ. Kotitsa, αυτ., σσ. 126-127.

60. Ήρθαν στο φως 22 τμήματα αγγείων με ανάγλυφη διακόσμηση, η πλειονότητα των 
οποίων ανήκει σε σκύφους με λογχόσχημα φύλλα.  

61. αε 08/277. Σωζ. μήκος 0,098μ., σωζ. ύψος 0,037μ. διατηρείται μέρος του αγγείου, 
που έχει συγκολληθεί από τρία όστρακα και έχει συμπληρωθεί. Στο αριστερό τμήμα του σω-
ζόμενου τμήματος της παράστασης απεικονίζεται ζεύγος πολεμιστών. ο πρώτος, που είναι 
στραμμένος προς τα δεξιά, διατηρεί μέρος του αριστερού χεριού, με το οποίο κρατά ασπίδα 
αργολικού τύπου. απέναντί του απεικονίζεται πολεμιστής, που διασώζει την κεφαλή, τα χέ-
ρια και μέρος του σώματος. Η μορφή είναι γενειοφόρος και φορά περικεφαλαία με λοφίο, χι-
τωνίσκο και διαγώνια περασμένο τελαμώνα ξίφους. Με το αριστερό χέρι κρατά ασπίδα και 
με το ανασηκωμένο και λυγισμένο δεξί χέρι δόρυ. Η τρίτη μορφή διασώζει μέρος του σώμα-
τος, των χεριών και του δεξιού ποδιού. Φορά χιτωνίσκο και βαδίζει προς τα δεξιά κρατώ-
ντας ασπίδα αργολικού τύπου με το αριστερό της χέρι και δόρυ με το λυγισμένο δεξί. Τέλος, 
στα δεξιά της απεικονίζεται άλλη μια μορφή πολεμιστή με ασπίδα που κινείται προς τα δε-
ξιά. από αυτή σώζεται μέρος του σώματος, των χεριών και της ασπίδας. Η δεύτερη, καθώς 
και η τελευταία από αριστερά μορφή κατασκευάστηκαν από τις ίδιες σφραγίδες με μήτρες 
από την αγορά της Πέλλας. Βλ. ι. ακαμάτης, Πήλινες μήτρες αγγείων από την Πέλλα. Συμ-
βολή στη μελέτη της ελληνιστικής κεραμικής, αθήνα 1993, πίν. 292 εικ. 3-4, πίν. 293 εικ. 4. Για 
τον τεχνίτη δ των μητρών της αγοράς της Πέλλας βλ. ο ίδιος, αυτ., σ. 337, 338.

62. από τον τοίχο διατηρείται μόνο μία σειρά αδρά δουλεμένων λίθων του θεμελίου, 
που εδράζεται στο φυσικό βράχο. Η κακή κατάσταση διατήρησης των αρχιτεκτονικών κατα-
λοίπων καθιστά αδύνατη την αποκατάσταση της κάτοψης του κτιρίου.
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Η χρονολόγηση της συγκεκριμένης οικοδομικής φάσης παρουσιάζει σημαντικές 
δυσκολίες, καθώς δεν μπορεί να συνδεθεί με κάποιο κλειστό ανασκαφικό στρώ-
μα. Ως terminus antequem μπορεί να θεωρηθεί το τελευταίο τέταρτο του 4ου αι-
ώνα π.Χ., στο οποίο, όπως θα αναφερθεί παρακάτω, ανήκει η κύρια οικοδομική 
φάση της οικίας με το στυλοβάτη. Η εύρεση μελαμβαφούς και ερυθρόμορφης κε-
ραμικής του ύστερου 5ου και του πρώτου μισού του 4ου αιώνα π.Χ. υποδεικνύ-
ει την περίοδο χρήσης του παλιότερου χώρου. Στα πρωιμότερα νομίσματα αυ-
τής της περιόδου συγκαταλέγεται χάλκινη κοπή αμύντα Γ 6́3. H πιθανή χρονολό-
γηση του πρώιμου οικοδομήματος στο τέλος του 5ου ή στις αρχές του 4ου αιώνα 
π.Χ. αποκτά ιδιαίτερη σημασία, λόγω των ελάχιστων οικιστικών στοιχείων που 
έχουν διασωθεί ως σήμερα από την πόλη των κλασικών χρόνων64.

Στα σημαντικότερα κινητά ευρήματα της πρώτης οικοδομικής περιόδου 
συγκαταλέγεται τμήμα ερυθρόμορφου κρατήρα, που απεικονίζει μορφή Ηρα-
κλή (πίν. 12 εικ. 1). ο μυθικός ήρωας, αποδίδεται γενειοφόρος και δαφνοστε-
φής σε καθιστή πιθανόν στάση. Το σώμα του είναι στραμμένο προς τα αριστε-
ρά και η κεφαλή του γυρισμένη προς τα πίσω. Με το ελαφρά λυγισμένο δεξί 
του χέρι κρατά κάθετα τοποθετημένο ρόπαλο65. Το προφίλ του προσώπου, ο 
τρόπος απόδοσης του ματιού, οι φωτοσκιάσεις στο σώμα και η προσπάθεια 
απεικόνισης όλων των ανατομικών λεπτομερειών παραπέμπουν στην τελευ-
ταία δεκαετία του 5ου αιώνα π.Χ. και μπορούν να συνδεθούν με το εργαστή-
ριο του Ζ. του Τάλω66. Στα ευρήματα της πρώτης φάσης του οικοδομήματος 

63. αε 08/2631. εμ: κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά. οπ: αετός κατασπαράζει φίδι προς 
τα δεξιά. Βλ. H. Gaebler, Die antiken Münzen von Makedonia und Paionia, band III, Βερολίνο 
1935, πίν. 30 εικ. 7· SNG Copenhagen. The Royal Collection of Coins and Medals. Danish Na-
tional Museum. Macedonia, νέα Υερσέη 1982, πίν. 12 εικ. 517-518· SNG Deutschland. Staatliche 
Münzsammlung München 10/11. Makedonien: Könige, Μόναχο 2001, πίν. 3 εικ. 49-52.

64. Για την Πέλλα του α΄ μισού του 4ου αιώνα π.Χ. βλ. Μ. Λιλιμπάκη-ακαμάτη, «Στοι-
χεία για την Πέλλα του α΄ μισού του 4ου αιώνα π.Χ», Αρχαία Μακεδονία VII (2007), σσ. 
585-604· Μ. Λιλιμπάκη-ακαμάτη – ν. ακαμάτης, «ανιχνεύοντας την Πέλλα του πρώτου μι-
σού του 4ου αι. π.Χ.», ΑΕΜΘ 23 (2009), υπό έκδοση, όπου και σχετική βιβλιογραφία.

65. αε 08/197. Σωζ. μήκος 6,7 εκ., σωζ. ύψος 8,6 εκ. Το αγγείο έχει συγκολληθεί από δυο 
όστρακα. Το υάλωμα είναι μελανό και ιδιαίτερα στιλπνό εσωτερικά και εξωτερικά. Το περίγραμ-
μα της μορφής, οι μύες του σώματος, οι λεπτομέρειες της κόμμωσης και οι ρόζοι του ροπάλου 
έχουν σχεδιαστεί με ανάγλυφη γραμμή. αραιό καστανό χρώμα έχει χρησιμοποιηθεί στα μαλλιά, 
στη γενειάδα και στις φωτοσκιάσεις του σώματος. Η παράσταση έχει γίνει με χρήση προσχεδίου.

66. διαφορές σε σχέση με το έργο του Ζ. του Τάλω παρατηρούνται στον τρόπο απόδο-
σης του φρυδιού, του αυτιού και των μυών του σώματος, στοιχείων που δεν επιτρέπουν την 
απόδοση του οστράκου στον ίδιο τον αγγειογράφο. Για τον Ζ. του Τάλω και το εργαστήριό 
του βλ. ARV2, 1338-1340· Para 481· Addenda 366-367· CVA Taranto 3, σσ. 20-21 (F. Lo Porto)· 
G. Greco, «Un Cratere del pittore di Talos da Serra di Vaglio», RΙΑ 8-9 (1987) 5-35· α. Θάνος, 
Ο Ζωγράφος του Τάλω και η σύγχρονη αττική αγγειογραφία, Θεσσαλονίκη 2010 (αδημ. με-
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συγκαταλέγεται ακόμη μικρός αριθμός ερυθρόμορφης κεραμικής του α΄ μισού 
του 4ου αιώνα π.Χ.67 (πίν. 12 εικ. 2).

Στη δεύτερη οικοδομική φάση διαμορφώθηκε η οικία με την περίστυλη 
αυλή και τα δωμάτια γύρω της. Σε αντίθεση με την πρώτη φάση, τα χρονο-
λογικά δεδομένα είναι πιο συγκεκριμένα και προέρχονται από κλειστά αρ-
χαιολογικά στρώματα. ιδιαίτερα αποδοτικές ήταν οι τομές που έγιναν κάτω 
από το στρώμα λατύπης της λάξευσης των γωνιόλιθων του στυλοβάτη και 
από τα πηλόχριστα δάπεδα της πρωιμότερης φάσης, όπου δεν υπήρχε διατα-
ραχή από μεταγενέστερο λάξευμα ή από επιδιόρθωση του τοίχου. Τα νεότε-
ρα δείγματα κεραμικής, τμήματα κανθάρων, σκυφιδίων, πινακίων και άλλων 
αγγείων μπορούν να χρονολογηθούν στο τέλος του τρίτου ή στις αρχές του 
τελευταίου τέταρτου του 4ου αιώνα π.Χ.68 (πίν. 8 εικ. 1, πίν. 14 εικ. 3-4). Με τα 
παραπάνω δεδομένα συμφωνούν και τα νομίσματα, στα οποία περιλαμβά-
νονται δυο χάλκινες κοπές Φιλίππου Β 6́9 (πίν. 10 εικ. 1). Χαρακτηριστική εί-

ταπτυχιακή εργασία). Για μορφές που παρουσιάζουν ομοιότητα ως προς το προφίλ και τις 
λεπτομέρειες του προσώπου βλ. W. Hahland, Vasen um Meidias, Mainz 1976, πίν. 13b και M. 
B. Moore, The Athenian Agora. Volume XXX, Attic Red-figured and White-ground Pottery, 
Πρίνστον 1997, πίν. 9 εικ. 22. 

67. Βρέθηκαν συνολικά 22 τμήματα ερυθρόμορφων αγγείων σε αποσπασματική κα-
τάσταση, από τα οποία τα 17 ανήκουν σε κρατήρες, τα 4 σε λεκανίδες και ασκούς και μό-
λις ένα σε αρυβαλλοειδή λήκυθο. αυτά είναι όλα αττικά, εκτός από ένα τμήμα λεκανίδος το-
πικού εργαστηρίου. Για την παρουσία ερυθρόμορφης κεραμικής στην Πέλλα βλ. ν. ακαμά-
της, «ερυθρόμορφη κεραμική από την Πέλλα», ΑΕ 147 (2008), σ. 1 – 78. Για το ερυθρόμορφο 
όστρακο του τοπικού εργαστηρίου βλ. ν. ακαμάτης, Ερυθρόμορφη κεραμική από την Πέλ-
λα. Το τοπικό εργαστήριο (αδημ. διδ. διατριβή), Θεσσαλονίκη 2011, πίν. 3 λεκ 6.

68. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αγγείων που συμβάλλουν στη χρονολόγηση της δεύτε-
ρης οικοδομικής φάσης αποτελούν τμήμα κανθάρου (08/209, πίν. 14 εικ. 3) και σκυφιδίου (08/2641 
πίν. 14 εικ. 4). Για τον κάνθαρο βλ. Br. A. Sparkes, L. Talcott, The Athenian Agora. Volume XII. 
Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries B.C., Πρίνστον 1970, πίν. 29 εικ. 708 
(350-325 π.Χ.)· S. ι. Rotroff, The Athenian Agora. Volume XXIX. Hellenistic Pottery. Athenian and 
Imported Wheelmade Table Ware and Related Material, Πρίνστον 1997, πίν. 1 εικ. 1 (γύρω στο 325 
π.Χ.)· Χ. καλλίνη, Ο ελληνιστικός «κάνθαρος». Συμβολή στη μελέτη της ελληνιστικής κεραμι-
κής (αδημ. διδ. διατριβή), Θεσσαλονίκη 2007, πίν. 423 εικ. 1 (γ΄ τέταρτο 4ου αι. π.Χ.). Για το σκυ-
φίδιο βλ. Rotroff, αυτ., πίν. 75 εικ. 973 (325-300 π.Χ.), πίν. 75 εικ. 979 (325-300 π.Χ.)· Μ. Λιλιμπά-
κη-ακαμάτη, «ανατολικό νεκροταφείο Πέλλας. ανασκαφή 1989», ΑΔ 44-46 (1989-1991), ά Μελ., 
96 σχ. 19 (βρέθηκε σε τάφο με νόμισμα κασσάνδρου)· Στ. δρούγου, Βεργίνα. Τα πήλινα αγγεία 
της Μεγάλης Τούμπας, αθήνα 2005, σ. 93 εικ. 101 (βρέθηκε σε πυρά – τάφο του 330-320 π.Χ.). 

69. αε 08/2622 (πίν. 10 εικ. 1β). εμ: κεφαλή νέου με ταινία προς τα δεξιά. οπ: ιππέας 
προς τα αριστερά. Πάνω [Φ]ιΛι[ΠΠοΥ]. ανάμεσα στα σκέλη του ίππου ν. Βλ. SNG Copenha-
gen, ό.π. (σημ. 63), πίν. 14 εικ. 614, 621· SNG München, ό.π. (σημ. 63), πίν. 9 εικ. 207· αε 08/2636 
(πίν. 10 εικ. 1α). εμ: κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά. οπ: κεραυνός. Πάνω και κάτω από τον 
κεραυνό [Φ]ιΛιΠ/[ΠοΥ]). Βλ. SNG Copenhagen, ό. π. (σημ. 63), πίν. 14 εικ. 621. 
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ναι ακόμη η έλλειψη στα στρώματα αυτής της περιόδου κεραμικής με διακό-
σμηση τύπου «δυτικής κλιτύος» καθώς και η μορφή του επικράνου του γωνι-
ακού πεσσού της αυλής70 (πίν. 3 εικ. 3). Τα παραπάνω στοιχεία υποδεικνύουν 
τη χρονολόγηση της κύριας φάσης του συγκροτήματος στο τελευταίο τέταρ-
το του 4ου αιώνα π.Χ., πιθανότατα στα χρόνια βασιλείας του κασσάνδρου. 
Στην ίδια περίοδο φαίνεται ότι οικοδομήθηκε το τμήμα της πόλης που περι-
λαμβάνει το συγκρότημα της αγοράς, τις πολυτελείς οικίες του «διονύσου» 
και της «αρπαγής της ελένης», το ιερό της Μητέρας των Θεών και της αφρο-
δίτης, καθώς και το Θεσμοφόριο. 

Τα δεδομένα για την οριστική εγκατάλειψη του κτηρίου προέρχονται 
από το στρώμα καταστροφής. Τα υστερότερα παραδείγματα μελαμβαφούς κε-
ραμικής71, λύχνων72 (πίν. 8 εικ. 2-3) και αγγείων με ανάγλυφη διακόσμηση73 (πίν. 
11 εικ. 3, πίν. 14 εικ. 1-2) παραπέμπουν στις αρχές του 1ου αιώνα π.Χ, περίοδο 
κατά την οποία χρονολογείται ακόμη η καταστροφή του συγκροτήματος της 

70. Το επίκρανο του πεσσού παρουσιάσει αναλογία ύψους προς μήκος 1: 2,25μ. Για 
κοντινά παράλληλα ως προς το σχήμα και τις αναλογίες βλ. D. Robinson, Excavations at 
Olynthus II. Architecture and Sculpture. Houses and Other buildings, οξφόρδη 1930, εικ. 218-
219 (β΄ τέταρτο 4ου αιώνα π.Χ.)· K. Lehmann – D. Spittle, Samothrake 4.II. The Altar Court, 
νέα Υόρκη 1964, πίν. 14 (γ΄ τέταρτο 4ου αιώνα π.Χ.)· Μακαρόνας, ό.π. (σημ. 17), 338 σχ. 3, πίν. 
397 εικ. 1 (τέλη 4ου αιώνα π.Χ.). Η μορφή των κυματίων παρουσιάζει ομοιότητα με αυτή των 
επικράνων που βρέθηκαν στην οικία του «διονύσου» της Πέλλας βλ. Μακαρόνας – Γιούρη, 
ό. π. (σημ. 20), σ. 80 εικ. 91.

71. ιδιαίτερα χρήσιμα για τη χρονολόγηση του στρώματος καταστροφής είναι τμή-
ματα δυο πινακίων. 08/276 (πίν. 8 εικ. 3α). Βλ. Rotroff, ό.π. (σημ. 68), πίν. 66 εικ. 756 (βρέθη-
κε σε αποθέτη που χρονολογείται περί το 175-150 π.Χ.)· Μ. Σκόρδου, «ελληνιστική κεραμι-
κή από το καστέλι κισάμου», στο Ε΄ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική κερα-
μική, αθήνα 2000, πίν. 11 εικ. ε. 442 (β΄ μισό 2ου αιώνα π.Χ.)· Σταμούδη, «Τα ελληνιστικά πι-
νάκια από τον αχινό», στο Στ΄ Επιστημονική Συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική, 
Βόλος 17-23 Απριλίου 2000, αθήνα 2004, πίν.45, κοντά στους τύπους ΠεΧ 2 και 5 (β΄ μισό 
2ου αιώνα π.Χ. - αρχές 1ου αιώνα π.Χ.).08/275 (πίν. 8 εικ. 3β). Βλ. Rotroff, ό.π. (σημ. 68), πίν. 
71 εικ. 852 (110-86 π.Χ.). 

72. αε 08/151 (πίν. 8 εικ. 3γ). Βλ. Scheibler, ό.π. (σημ. 58), πίν. 91 εικ. 297 (β΄ τέταρτο 2ου 
αιώνα π.Χ.)· Λιλιμπάκη-ακαμάτη, ό.π. (σημ. 3, Τάφοι Πέλλας), πίν. 5 εικ. 47 (σε ταφή των μέ-
σων του 2ου αιώνα π.Χ.)· Στ. δρούγου, Ανασκαφή Πέλλας 1957-1964. Οι πήλινοι λύχνοι, 
αθήνα 1992, πίν. 40 εικ. 153, πίν. 41 εικ. 156 (μέσα 2ου αιώνα π.Χ.). αε 08/237 (πίν. 8 εικ. 3δ). 
Βλ. O. Broneer, Isthmia III. Terracotta Lamps, Πρίνστον 1977, πίν. 19 εικ. 1109 (γύρω στα μέσα 
του 2ου αιώνα π.Χ.)· Λιλιμπάκη-ακαμάτη, ό.π. (σημ. 3, Τάφοι Πέλλας), πίν. 5 εικ. 28 (σε ταφή 
που χρονολογείται λίγο μετά τα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ.)· Λιλιμπάκη ακαμάτη, ό.π. (σημ. 51, 
Πέλλης 2), πίν. 28 εικ. 156 (σε ταφή του β΄ μισού του 2ου αιώνα π.Χ.).

73. Για τμήματα αγγείων με ανάγλυφη διακόσμηση βλ. παραπάνω. ιδιαίτερα χρήσιμη 
είναι η εύρεση αγγείου που έγινε με τη σφραγίδα του τεχνίτη δ, μήτρες του οποίου βρέθηκαν 
στο στρώμα καταστροφής της αγοράς, που χρονολογείται με σχετική ασφάλεια.
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αγοράς της Πέλλας, του ιερού της Μητέρας των Θεών και της αφροδίτης, του 
Θεσμοφόριου, του δημόσιου λουτρού στην περιοχή της νέας εισόδου του αρ-
χαιολογικού χώρου και άλλων οικοδομημάτων, πιθανόν από καταστροφικό 
σεισμό74. Τη χρονολόγηση αυτή ενισχύει ακόμη ο αμφορέας τύπου «Brindisi» 
του εργαστηρίου του Aeneas Betilienus75 (πίν. 9 εικ. 1-2). Τέλος, στο στρώμα κα-
ταστροφής βρέθηκαν χάλκινα νομίσματα αυτόνομων κοπών Πέλλης76, Θεσσα-
λονίκης77, και κοινού των Μακεδόνων78 (πίν. 10 εικ. 2). 

Το νέο οικοδόμημα, που αποκαλύφθηκε στην Πέλλα, συμβάλλει στον 

74. Για την καταστροφή της πόλης στις αρχές του 1ου αιώνα π.Χ. βλ. ι. ακαμάτης, ό.π. 
(σημ. 61), σσ. 345-346· Χρυσοστόμου, ό.π. (σημ. 28), 227· Λιλιμπάκη-ακαμάτη, ό.π. (σημ. 29, 
ιερό Μητέρας των Θεών και αφροδίτης), σ. 201· M. Λιλιμπάκη-ακαμάτη – ν. ακαμάτης, «Το 
δημόσιο λουτρό της Πέλλας. ανασκαφική περίοδος 2007», ΑΕΜΘ 21 (2007) 106.

75. Βλ. παραπάνω σημ. 56.

76. αε 08/2627 (πίν. 10 εικ. 2α). εμ: κεφαλή αθηνάς προς τα δεξιά. οπ: αγελάδα που 
βόσκει προς τα δεξιά. Πάνω από το ζώο ΠεΛ. ανάμεσα στα πόδια του άροτρο. Βλ. SNG 
Copenhagen, ό. π. (σημ. 63), πίν. 7 εικ. 266· SNG American Numismatic Society ό. π. (σημ. 
7), πίν. 22 εικ. 598. αε 08/2624α. εμ: ό.π., οπ: ό.π. ανάμεσα στα πόδια της αγελάδας δυσα-
νάγνωστο σύμβολο.

77. αε 08/2621 (πίν. 10 εικ. 2β). εμ: κεφαλή αθηνάς προς τα δεξιά. οπ: Ίππος που καλ-
πάζει προς τα δεξιά. Πάνω από τον ίππο άστρο και επιγραφή ΘεΣΣαΛ[ο] και κάτω από 
τον ίππο νικΗΣ. Βλ. SNG Grèce. Collection R. H. Evelpidis. Athènes. Macédoine - Thessalie 
- Illyrie - Épire - Corcyre, Louvain 1975, πίν. 36 εικ. 1291· SNG The Collection of the American 
Numismatic Society 7, Macedonia I: Cities, Thraco-Macedonian tribes, Paeonian kings, νέα 
Υόρκη 1987, πίν. 29 εικ. 770.

αε 08/2630 (πίν. 10 εικ. 2γ). εμ: κεφαλή αρτέμιδος προς τα δεξιά. οπ: Γωρυτός και 
τόξο. αριστερά του ΘεΣΣαΛ [ο] και δεξιά νικεΩν. Βλ. SNG Copenhagen, ό. π. (σημ. 63), 
πίν. 9 εικ. 356

78. 08/2635. εμ: κεφαλή Στρυμόνος (;) προς τα δεξιά. οπ: Τρίαινα προς τα δεξιά. 
Βλ.Gaebler, ό. π. (σημ. 63), πίν. 2 εικ. 25, SNG Copenhagen, ό. π. (σημ. 63), πίν. 33 εικ. 1298 – 1299. 
Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι οι αυτόνομες κοπές χρονολογούνται στο διάστημα 187 – 167 
π.Χ. Ωστόσο, άλλοι προτείνουν τη χρονολόγησή τους μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση. Για τη χρο-
νολόγηση των αυτόνομων κοπών βλ. I. Touratsoglou, «Macedonia», στο α. M. Burnett – M. H. 
Crawford (επιμ.), «The Coinage of the Roman World in the Late Republic», BAR 326 (1987) 53-71 
και ι. Τουράτσογλου, Η νομισματική κυκλοφορία στην αρχαία Μακεδονία (200 π.Χ. - 268-
286 μ.Χ.). Η μαρτυρία των «θησαυρών», αθήνα 1993, σσ. 21, 23-25· Θ. κουρεμπανάς, «από-
δοση χάλκινων νομισμάτων στον Φίλιππο ΣΤ »́, Νομισματικά Χρονικά 28 (2010) 5-6 με σχετι-
κή βιβλιογραφία. Στην περίπτωση του οικοπέδου Γκόγκαλη, η εύρεση των συγκεκριμένων κο-
πών σε αρχαιολογικό στρώμα που χρονολογείται μετά τα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ., μαρτυρεί 
την διάρκεια της κυκλοφορίας τους. 

εκτός από τις καθιερωμένες βραχυγραφίες της Archäologische Bibliographie του αα 
του 2005 χρησιμοποιούνται και οι ακόλουθες:  

αδ  αρχαιολογικόν δελτίον
αεΜΘ Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη
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εμπλουτισμό της γνώσης μας για την ιδιωτική κατοικία κατά τους ελληνιστικούς 
χρόνους. Μολονότι τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα είναι αρκετά αποσπασματικά, 
η μνημειακή μορφή του στυλοβάτη και οι διαστάσεις των χώρων που ήρθαν 
στο φως αποτελούν ισχυρές ενδείξεις για την αναγνώριση ενός κτίσματος 
μεγάλου μεγέθους, στο οποίο διέμεναν οπωσδήποτε εύπορα μέλη της τοπικής 
κοινωνίας. ακόμα, η θέση της οικίας στο ανατολικό άκρο της πόλης αποδεικνύει 
την ύπαρξη μεγάλων οικιών μακριά από την αγορά και το κέντρο της πόλης, 
πλήρως ενταγμένων στο πολεοδομικό της σχέδιο. Τέλος, τα κινητά ευρήματα, 
αν και σώζονται αποσπασματικά, παρουσιάζουν σχετικά μεγάλη ποικιλία και 
σχετίζονται με διάφορες πτυχές της ζωής των κατοίκων της οικίας κατά τους 
ελληνιστικούς χρόνους. 

Η κατασκευή και η εγκατάλειψη της οικίας έρχονται σε πλήρη συμφωνία 
με τα μέχρι σήμερα ανασκαφικά δεδομένα της Πέλλας. Το τελευταίο τέταρτο του 
4ου αιώνα π.Χ. φαίνεται ότι είναι περίοδος ιδιαίτερα μεγάλης ακμής για την πόλη, 
καθώς τότε ξεκινά το σημαντικό οικοδομικό πρόγραμμα επέκτασής της βόρεια 
και ανατολικά τουλάχιστον. Η διαρκής χρήση της οικίας σε όλη τη διάρκεια των 
ελληνιστικών χρόνων με μικρές μόνο μεταβολές στην αρχιτεκτονική μορφή του 
σωζόμενου τμήματος, επιβεβαιώνει την ύπαρξη μιας οικονομικά ισχυρής τάξης 
που συνέχισε να υφίσταται σε μικρότερο βαθμό, ακόμα και μετά την ρωμαϊκή 
κατάκτηση. 

Θεσσαλονίκη         νικοΛαοΣ ακαΜαΤΗΣ
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Πίν. 1

Τοπογραφικό Πέλλας



Πίν. 2

Κάτοψη της ανασκαφής

Άποψη της ανασκαφής
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Πίν. 3

     Τμήμα πεσσού (1) Τμήμα πεσσού (2)

Επίκρανο πεσσού
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Πίν. 4

Αυλή

Βωμός
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Πίν. 5

1. Νότιος τοίχος νότιας στοάς

2. Βόρειος τοίχος χώρου VI
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Πίν. 6

1 Νότιος τοίχος χώρου VII (1)

2. Νότιος τοίχος χώρου VII (2)
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Πίν. 7

 1. Χώρος Ι

2. Χώρος VI. Λάξευμα με τμήμα πίθου
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Πίν. 8

 1. Μελαμβαφής κεραμική πρώιμης φάσης

2. Τμήματα μελαμβαφών αγγείων ύστερης φάσης

3. Τμήματα μελαμβαφών αγγείων
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Πίν. 9

 1. Τμήμα αμφορέα τύπου Brindisi

2. Σφράγισμα αμφορέα
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Πίν. 10

1. Χάλκινα νομίσματα (1)

2. Χάλκινα νομίσματα (2)

            3. Χάλκινο δαχτυλίδι                         4. Έκμαγμα χάλκινου δαχτυλιδιού
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Πίν. 11

1. Λίθινο ιγδίο και τριπτήρας

2. Τμήματα μυλόπετρων

3. Τμήματα ανάγλυφων αγγείων
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Πίν. 12

 1. Τμήμα ερυθρόμορφου κρατήρα

2. Τμήματα ερυθρόμορφων αγγείων
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Πίν. 13

     1. Σφράγισμα αγνύθας

                                                           2. Μεταλλικά αντικείμενα

   3. Τμήματα ειδωλίων

4. Λυχνάρι με διακόσμηση τύπου 
δυτικής κλιτύος
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Πίν. 14

2. Τμήμα 
αμφορέα με 
ανάγλυφη 
διακόσμηση

1. Τμήματα ανάγλυφων πυξίδων
3. Τμήμα κανθάρου

4. Τμήμα 
σκυφιδίου

5. Αβαφής οινοχόη

6. Τμήματα αβαφών αγγείων





ΓεΓονοΤα ΤοΥ 9ου - 10ου αιΩνα
Η εΠαναΣΤαΣΗ ΤΩν κοΜΗΤοΠοΥΛΩν ΣΤΗν ΠΡεΣΠα

Α. Το ιεραποστολικό έργο των Θεσσαλονικέων Κωνσταντίνου/Κυρίλλου και 
Μεθοδίου

Στα μέσα του 9ου αιώνα (858) στα χρόνια του Μιχαήλ Γ΄ (842-867) επιση-
μαίνεται μια έντονη δραστηριότητα της βυζαντινής αυλής για τον εκχριστιανι-
σμό των Σλάβων της Βαλκανικής, με πρωτοβουλία του δυναμικού πατριαρχή 
Φωτίου1.

Η επιλογή των δύο γιων του Θεσσαλονικέως Λέοντος δρουγγαρίου2 να 
σπουδάσουν κοντά στον Λέοντα Γραμματικό και τον ίδιο τον Φώτιο στην περί-
φημη σχολή της Μαγναύρας, στο ανάκτορο της κωνσταντινουπόλεως, δεν ήταν 
τυχαία.

Η πρώτη ιεραποστολή των δύο αδελφών υπήρξε στη Μοραβία ύστερα από 
αίτημα των ηγεμόνων Ροστισλάβ και Σβατοπλούκ, το 862.

Το έργο των δύο αδελφών στη Μοραβία ήταν σημαντικό. Το 867 μεταβαί-
νουν στη Ρώμη και το επόμενο έτος ο Μεθόδιος επιστρέφει και τον υποδέχεται 
ο Kocel ο οποίος τον ξαναστέλνει στη Ρώμη για να λάβει από τον πάπα αδρια-
νό Β τ́ον τίτλο του επισκόπου Σιρμίου3.

Μεσολάβησε η αντίδραση των Γερμανών επισκόπων και τον χειμώνα, μετά 
τον θάνατο του Μεθοδίου, το 885, στο Velehrad, μια ομάδα μαθητών του Μεθο-
δίου υπό τον κλήμη, ναούμ και αγγελάριο, οδηγήθηκαν με συνοδεία φρουράς 
στα σύνορα της Μοραβίας στον δούναβη, όπου έτυχαν θερμής υποδοχής από 
τον νεοφώτιστο τσάρο των Βουλγάρων Βόρι.

Β. Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων στα χρόνια της βασιλείας του Βόρι (864)

ο τσάρος Βόρις γιος του Presiam κατά τον Θεοφύλακτο, ή γιος του Zvinica, 
ανέβηκε στον θρόνο το 852.

*  Ανακοίνωση στην Ακαδημία Αθηνών την 21η Δεκεμβρίου 2010.
1. ιω. αναστασίου, «Βίος κωνσταντίνου κυρίλλου», Επιστ. Επετηρίδα Θεολογικής 

Σχολής, αριστοτελείου Πανεπιστημίου ιΒ΄ (Θεσσαλονίκη 1968) 119.

2. Δρούγγος, στρατιωτικός σχηματισμός παρόμοιος με τη σημερινή μεραρχία.

3. Μ. Tadin, «Les ordinations romaines des premiers disciples slaves et la date de la con-
sécration épiscopale de Méthode, frѐre de Constantin/Cyrille», Akten des XI. Internat. Byzan-
tinisten-Kongresses, München 1958, (196), σ. 609, 615.
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Η βάπτιση του τσάρου Βόρι το 864, από τον βυζαντινό αυτοκράτορα Μι-
χαήλ Γ΄ ο οποίος του έδωσε και το όνομά του Βόρις/Μιχαήλ, εκτός, από τις μαρ-
τυρίες των βυζαντινών ιστορικών μαρτυρείτε και από την επιγραφή του 866 που 
βρέθηκε στο Βalci της αλβανίας: « ... ἐβαπτίσ-/στη ὁ ἄρχων / Βουλγαρίας / Βό-
ρης ὁ μετο/νομασθείς / Μιχαήλ συν τῷ ἐκ θ(εο)ῦ δε / δομένῳ αὐτοῦ ἔθνει. Έ/
τους 866»4.

Σύμφωνα με την άποψη του Jordan Ivanov, στο έργο του Bǎlgarski starini iz 
Makedonija (σ. 26), η επιγραφή είναι έργο του κλήμη ο οποίος για να πανηγυρί-
σει το μέγα γεγονός της βαπτίσεως των Βουλγάρων πρέπει να ανήγειρε παρόμοι-
ες ενεπίγραφες στήλες μετά την εγκατάστασή του στην Κουτμιτσεβίτσα η οποία 
περιελάμβανε τη δυτική Μακεδονία και την κεντρική αλβανία.

Υπάρχει η άποψη την οποία έχει εκφράσει ο Σπύρος Βρυώνης σύμφωνα με 
την οποία, μετά τη βάπτιση του Βόρι το 864, ο αυτοκράτορας χορήγησε ως δώρο 
στον νεοβαπτισθέντα χάνο την περιφέρεια της Άνω Μακεδονίας5.

από τον Βίο του Κλήμεντος Αρχιεπισκόπου Αχρίδας, έργο και αυτό του 
αρχιεπισκόπου Θεοφυλάκτου, μαθαίνουμε ότι, μετά τον θάνατο του Μεθοδί-
ου, στη Μοραβία (στις 6 απριλίου 885), ο μαθητής του κλήμης ήρθε μαζί με άλ-
λους μαθητές στη Βουλγαρία όπου και τον υποδέχθηκε ο ηγεμόνας Βόρις με με-
γάλες τιμές.

αρχικά ο Βόρις έστειλε τον κλήμη ως διδάσκαλο και εκπολιτιστή στην πε-
ριοχή της δεαβόλεως (Devol). εκεί, σύμφωνα με τον βιογράφο του εκπαίδευσε 
συνολικά 3.500 μαθητές τους οποίους τοποθέτησε ανά 300 σε κάθε μια από τις 
ενορίες του6.

Μετά τον θάνατο του Βόρι ο γιος και διάδοχός του Συμεών μετακαλεί τον 
κλήμη και τον χειροτονεί επίσκοπο Βελίτσης, και σύμφωνα με την αναφορά 
του Θεοφύλακτου «και έτσι ο Κλήμης γίνεται πρώτος επίσκοπος με βουλγαρι-
κή γλώσσα».

Έδρα του κλήμη ήταν η αχρίδα από την οποία εκπορεύονταν όλες οι δρα-
στηριότητές του στην ευρύτερη περιοχή από το 893 ώς το 916. εκεί ίδρυσε και 
μοναστήρι το οποίο εξελίχθηκε σε σπουδαίο κέντρο πνευματικής ακτινοβολίας 
και φωτισμού του πληθυσμού της περιοχής, ο οποίος θα πρέπει βασικά να απε-
τελείτο από Ρωμαίους (Έλληνες, Βυζαντινούς), άλλους λατινόφωνους, Σλάβους 
και Πρωτοβουλγάρους.

ουσιαστικό έργο της επιτελικής ομάδας, την οποία εγκατέστησε ο κλήμης 

4. Jordan Ivanov, Bǎlgarski starini iz Makedonija, Σόφια 1931 (Σόφια ²1970), σ. 13, 14.

5. Σπύρος Βρυώνης, Ιστορία των Βαλκανικών λαών, (παραδόσεις), αθήνα, σ. 207.

6. George C. Soulis, «The Legacy of Cyril and Methodius to the Southern Slavs», Dumbar-
ton Oaks Papers 19 (Washington 1965) 24.
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στο μοναστήρι το οποίο ίδρυσε στην αχρίδα, ήταν η μεταγλώττιση των αγίων 
Γραφών στο βουλγαρικό γλωσσικό ιδίωμα.

ο κλήμης εχρίσθη επίσκοπος, όταν ο Συμεών, ο νεότερος γιος του Βόρι, έγι-
νε τσάρος, το 893. Τότε ο Συμεών, επέβαλε τη χριστιανική λειτουργία σε σλαβι-
κή γλώσσα. Υποδείγματα για τη δημιουργία των δύο αλφαβήτων του γλαγολικού 
(γκλαγκολίτσα) και του κυριλλικού, υπήρξαν η βυζαντινή ταχυγραφία, η κρυπτο-
γραφία και η αλχημεία. Την εποχή όμως αυτή οι Πρωτοβούλγαροι χρησιμοποιού-
σαν και ειδικά σημάδια ονομαζόμενα Khrabr. Πρόκειται για τις σλαβικές ρούνες 
που πιθανότατα οι Πρωτοβούλγαροι εδιδάχθηκαν από τους Βαράγκους κατά την 
πρόσκαιρη παραμονή τους στην κριμαία.

ο τσάρος Συμεών, αναγνωρίζοντας την επιτυχία της ιεραποστολής του 
κλήμεντος τον διόρισε επίσκοπο Devritsa (Dremvitsa) και Velitsa.

Η βυζαντινή διοίκηση, σε αντιπερασπασμό, θέλοντας να εξομαλύνει την 
έκρυθμη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στον Στρυμόνα και στα περίχωρα 
της Θεσσαλονίκης και για να μετατρέψει τους νέους εποίκους σε νομοταγείς βυ-
ζαντινούς πολίτες, χρησιμοποίησε παλιά, δοκιμασμένη μέθοδο. Το αποτελεσμα-
τικότερο όργανο ήταν η εκκλησία με τον ταχύ εκχριστιανισμό, την κατήχηση 
και με τη μεγάλη επίδραση που εξασκούσε στους εποίκους η οργάνωση και η αί-
γλη των μονών με το θεαματικό τελετουργικό της εκκλησίας, τις εκκλησιαστικές 
γιορτές και πανηγύρεις. Έστελνε όμως η Βυζαντινή εκκλησία τις σπουδαιότερες 
πνευματικές της φυσιογνωμίες και ειδικά για τον σκοπό αυτό έστειλε έναν μο-
ναχό, καταγόμενο ίσως από κάποια περιοχή της Γαλατίας (οψικίου) και ασκού-
μενο στη μονή του Τιμίου Προδρόμου, στις όχθες του ιορδάνη7, στην Παλαιστί-
νη, τον Γερμανό, ο οποίος ίδρυσε άλλο σπουδαίο μοναστήρι, στη Βδ πλευρά του 
Παγγαίου (Ματικία), στις εκβολές του Πάνακος (αγγίτη), στη θέση ερειπωμένου 
ιουστινιάνειου κάστρου8, την κοσίνισα (κόσφιτσα, εικοσιφοίνισσα)9, με στόχο 
τον εκχριστιανισμό (τη γραίκωση) των Στρυμόνιων Σλαβοβουλγάρων10.

7. «Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου ἡμῶν Γερμανοῦ τοῦ συστησαμένου τὴν σεβασμίαν 
μονὴν τῆς κοσηνίτρης (κοσινίτσης)», Acta Sanctrorum, Maii, τ. ιιι, σ. 9, και τ. VI, 1965, σ. 239.

8. ιωάννης Β. Παπαδόπουλος, «Τινά περὶ τῆς ἱερᾶς μονῆς τῆς Ἀχειροποιήτου τῆς ἐπι-
λεγομένης εἰκοσιφοινίσσης», ΕΕΒΣ (= Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών) ε΄ (αθή-
να 1928) 386-388.

9. Βασ. Άτσαλος, «Η ονομασία της ιεράς Μονής της Παναγίας της αχειροποιήτου του 
Παγγαίου, της επανομαζομένης της κοσινίτσης ή εικοσιφοινίσσης», Η Δράμα και η περιοχή 
της. Ιστορία και πολιτισμός, Πρακτικά Β´ Επιστημονικής Συνάντησης, Δράμα 18-22 Μαΐ-
ου 1994, δράμα 1998, σσ. 230-232.

10. Πλήρη βιβλιογραφία της μονής βλ. απ. αθ. Γλαβίνας, «Σημειώματα περί της ιεράς 
μονής εικοσιφοινίσσης», Mνήμη Μητροπολίτου Ικονίου Ιακώβου, εν αθήναις 1984, σσ. 110-
115. Σ᾽ αυτά πρόσθεσε ν. κ. Μουτσόπουλος, «Γερμανός, ένας μοναχός από την Παλαιστίνη 
στην Πρέσπα τον 9ο αιώνα», L’image et la parole, Sofia 2004, σσ. 259-284˙ ο ίδιος, «ο όσιος 
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Μετά την ολοκλήρωση του έργου του χάνονται τα ίχνη του από το Παγ-
γαίο και τον βρίσκουμε να επιτελεί ιεραποστολικό έργο στην περιοχή Στρώμνι-
τσας - Πρέσπας11, όπου είχε επικεντρωθεί η προσπάθεια του τσάρου Βόρι δια 
του «πρώτου Βουλγάρων γλώσση»12 αρχιεπισκόπου αχριδών κλήμεντος στον 
εκχριστιανισμό του πληθυσμού της περιοχής (μέσω της σλοβένικης λειτουργικής 
γλώσσας), στην ανατολική ορθοδοξία.

Με βάση την παράδοση, ο όσιος «παρέδωσε τὸ πνεῦμα εἰς ἕτερον τόπον». 
Mε βάση τη μαρτυρία του αρχιεπισκόπου αχρίδος Θεοφυλάκτου, η οποία ανα-
φέρεται στο Μαρτύριον τῶν Ἁγίων Πεντεκαίδεκα Ἁγίων τῆς ἐν Μακεδονίᾳ Τι-
βεριουπόλεως, ότι εις τη χώραν των Βουλγάρων, κατά τη διάρκεια της βασιλεί-
ας του χαγάνου (han) Βόρι (852-889), εμφανίζεται στη χώρα των Βουλγάρων ο 
άγιος Γερμανός, κατανοούμε ότι πρόκειται για τον ιδρυτή της μονής εικοσιφοι-
νίσσης Παγγαίου.

Μοναδική αλλά ουσιαστική μαρτυρία της παρουσίας του οσίου Γερμανού 
στην περιοχή της Πρέσπας - Μπρεγκάλνιτζας βρίσκεται στο έργο του Θεοφυλά-
κτου (1090-1126), Mαρτύριον τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἱερομαρτύρων ΙΕ τ́ῶν ἐν Τι-
βεριουπόλει τῇ Βουλγαρικῇ ἐπονομαζομένῃ Στρουμμίτζῃ, μαρτυρησάντων, ἐπὶ 
τῆς βασιλείας τοῦ δυσεβοῦς Ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτου. εκεί αναφέρεται ότι: 

Γερμανός ο ιδρυτής της μονής εικοσιφινίσσης του Παγγαίου και ο τάφος του στον ναό του 
αγίου Γερμανού στην Πρέσπα», Βυζαντιακά 23 (Θεσσαλονίκη 2003) 126-138. ιδίως Βασ. κα-
τσαρός, «ανέκδοτο σημείωμα για τον κτήτορα της Μονής της Παναγίας αχειροποίητου του 
Παγγαίου: το πρόβλημα της ιστορικής παρουσίας του οσίου Γερμανού, της αρχαιότητας της 
μονής και των σχέσεών της με τη Μακεδονική δυναστεία», Η Δράμα και η περιοχή της. Ιστο-
ρία και πολιτισμός, Πρακτικά Β´ Επιστημονικής Συνάντησης, Δράμα 18-22 Μαΐου 1994, 
δράμα 1998, σσ. 247-248˙ Γ. Τσάρας, «Το νόημα του Γραικώσας στα Τακτικά Λέοντος ΣΤ΄ του 
Σοφού», Βυζαντιακά ι (Θεσσαλονίκη 1969) 137-156.

11. κων. Μπόνης, Η Στρώμνιτσα, Θεσσαλονίκη 1961, σ. 6κ.ε.̇  αθ. αγγελόπουλος, «οἱ 
ιε´ Ἱερομάρτυρες Τιβεριουπόλεως - Στρωμνίτσης. Ἱστορικά προβλήματα και λατρευτική 
πραγματικότητα», Μακεδονικά 20 (Θεσσαλονίκη 1980) 463κ.ε.̇  κων. νιχωρίτης, «Η ιστορική 
εξέλιξη των αγιολογικών κειμένων των αγίων επταρίθμων και η “Σιγή της Βυζαντινής Γραμ-
ματείας” κατά τον 9ο-10ο αιώνα», Βυζαντιακά 15 (Θεσσαλονίκη 1995) 412κ ε.

12. Θεοφυλάκτου αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας, Τὰ εὑρισκόμενα πάντα, «Βίος καὶ πο-
λιτεία, ὁμολογία τε καὶ μερικὴ θαυμάτων διήγηση τοῦ ἐν ἁγίους πατρὸς ἡμῶν κλήμεντος, 
Ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας», Patrologiae graecae, τ. 126, στ. 1197, 1228κ: (ο τσάρος Συμεών) 
«καὶ οὕτῳ δὴ Βουλγάρῳ γλώσσῃ πρῶτος ἐπίσκοπος ὁ Κλήμης καθίσταται»˙ Γερ. ι. κονιδά-
ρης, Συμβολαὶ εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν τῆς Ἀχρίδος, εν αθήναις 1967˙ Paul Gautier, 
«Clément d’Ohrid, évêque de Dragvista», Revue des Études Byzantines ΧΧιι (Paris 1964) 199-
214˙ Peter Miljković-Pepek, Clement of Ohrid and the Role of the Ohrid Literaly School in the 
Development of the Slavic Literacy, Skopie 1989, σσ. 285-292˙ ιω. Ταρνανίδης, «Η αρχιεπισκο-
πή αχρίδας ανάμεσα στο οικουμενικό πατριαρχείο και στον σλαβικό κόσμο», Η Μακεδο-
νία κατά την εποχή των Παλαιολόγων, Β΄ Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη, 14-20 δεκεμβρίου 1992, 
σσ. 566-569.
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«Ἐν δὲ τοῖς καιροῖς τούτοις (τοῦ Βόρι), ἐφάνη ὁ ἅγιος Γερμανὸς ἐπὶ τῆς Βουλ-
γαρικῆς χώρας»13.

Η παρουσία του οσίου Γερμανού στην περιοχή αυτή συμπίπτει με τα χρό-
νια της βασιλείας του Βόρι (852-889). Πρόκειται, επισημαίνει ο Βασίλης κατσα-
ρός, «για έναν θρησκευτικό καθοδηγητή (άγιο) που συντελεί στην προετοιμασία 
του εδάφους» για τον εκχριστιανισμό της περιοχής παράλληλα με τους αγίους 
επταρίθμους, τους μαθητές του αρχιεπισκόπου κλήμη.

Η εμφάνιση του οσίου Γερμανού στην περιοχή είναι σκοτεινή, γιατί απου-
σιάζουν περισσότερες μαρτυρίες. Θα προσπαθήσουμε να συνδέσουμε ορισμέ-
νες σκόρπιες πληροφορίες που μνημονεύουν επίσκοπο Γερμανό στην περιοχή.

αρχικά έχουμε την πληροφορία του παρισινού κώδικα 880 (Cod. Paris gr. 
880), του νικολάου Μοναχού (Χιιι, 407v), ο οποίος μνημονεύει «Γερμανὸς ὁ καὶ 
Γαβριὴλ ἐν Βοδινοῖς καὶ ἐν τῇ Πρέσπᾳ»14.

Στον πίνακα, επίσης, των αρχιεπισκόπων Βουλγαρίας μνημονεύεται ο Γερ-
μανός «ὁ καὶ Γαβριὴλ ἐν Βοδινοῖς καὶ ἐν τῇ Πρέσπᾳ», μετά τον δαμιανό τον ἐν 
«Δωροστόλῳ τῇ νῦν Δρήστρᾳ»15.

αδιάψευστο τεκμήριο της παρουσίας του οσίου Γερμανού στην Πρέσπα εί-
ναι ο τάφος του αγίου εντός του ομωνύμου ναού, στο ομώνυμο χωριό της Πρέ-
σπας, ο οποίος ανέκαθεν λατρεύεται από τον αυτόχθονα πληθυσμό, αλλά και 
από προσκυνητές που έρχονταν παλιότερα και από βορειότερες περιοχές, αλλά 
και από την αλβανία.

ο ναός του αγίου Γερμανού ήταν πιθανότατα, αρχικά, καθολικό κάποιου 
μοναστηριού. ο ναός ανήκει στον τετράστυλο εγγεγραμμένο σταυροειδή τύπο 
με τρούλο, του οποίου ο νάρθηκας έχει σταυρεπίστεγη κάλυψη.

ο ναός του αγίου Γερμανού είναι γνωστός στην επιστήμη και από το γε-
γονός της ταφής στον νάρθηκα, από τον Σαμουήλ, των γονέων και του αδελ-
φού του δαβίδ. Η επιγραφή την οποία εχάραξε στην επιτάφια πλάκα του οικο-
γενειακού τάφου ο Σαμουήλ σε κυριλλική γραφή είναι η εξής (την παραθέτω σε 
ελληνική μετάφραση): «† Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρός καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, ἐγὼ, ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ Σαμουήλ, μνημονεύω τὸν πατέρα, τὴ μητέ-

13. Θεοφυλάκτου, ό.π. (σημ. 12), σ. 204.

14. Heinrich Gelzer, Der Patriarchat von Arhrida, Geschichte und Urkunden, Leipzig 
1902, σσ. 4-9˙ Radivoje Lubincović, «Ordo Episcoporum u Paris gr. 880 i Archijereiska Pomen-
Lista u Sinodiconu cara Borila», Simpozium 1100-Codičniča od smrtta na Kiril Solunski, τ. ι 
(23-25 mai 1969), Skopje 1970, σ. 139˙ Jor. Ivanov, «Čar Samuilovata stoliča u Prespa», Bulletin 
de la Société Archéologique Bulgare (Izvestija na bălgarskoto archeologičesko druzestvo) ι (So-
phia 1910) 60-61˙ Busta Nikolova, Istrojstvo i u pravlenie na bălgarskata čerkva (IX-XIV vek), 
Sophia 1997, σ. 151.

15. Ljubinković, ό.π. (σημ. 14), σ. 139.
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ρα καὶ τὸν ἀδελφό μου ἐπὶ τῶν σταυρῶν. Ἰδοὺ τὰ ὀνόματα τῶν κεκοιμημένων: 
Ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ Νικόλαος, (ἡ δούλη τοῦ Θεοῦ) Ριψιμία καὶ Δαβίδ. Ἐγράφη 
τὸ ἔτος ἀπὸ κτίσεως κόσμου 6501, ἰνδικτιῶνος στ´ (= 992/93)».

Η επιτάφια πλάκα του τάφου των γονέων και του αδελφού του Σαμουήλ 
βρίσκεται σήμερα στο αρχαιολογικό Μουσείο της Σόφιας.

Στο εσωτερικό του ναού του αγίου Γερμανού, στη νοτιοδυτική γωνία, υπάρ-
χει άλλος τάφος, μια πρόχειρη ξύλινη κατασκευή, σκεπασμένη με κατάλληλο ύφα-
σμα, όπου οι ντόπιοι προσκυνούν τον τάφο του Πατριάρχη της κωνσταντινουπό-
λεως αγίου Γερμανού. ο άγιος Γερμανός ά, ο ομολογητής όμως, είναι γνωστό ότι 
έχει ταφεί στη μονή της Χώρας, στην κωνσταντινούπολη.

Η τύχη των λειψάνων του αγίου Γερμανού παραμένει άγνωστη, γιατί το 
εσωτερικό της ξύλινης ψευδοσαρκοφάγου είναι άδειο.

Στο μοναστήρι της εικοσιφοίνισσας, στο Παγγαίο, υπάρχει η παράδοση 
ότι ο όσιος Γερμανός δεν εκοιμήθη στη μονή, αλλά «ἀναχωρήσας ἐξ αὐτῆς παρέ-
δωσε τὸ πνεῦμα εἰς ἕτερον τόπον»16.

και μόνο το γεγονός ότι αναπτύχθηκε στον Άγιο Γερμανό της Πρέσπας 
λατρεία στον τάφο του αγίου Γερμανού, ώστε και ο τσάρος Σαμουήλ να επιλέ-
ξει τον ναό για την ταφή των γονέων και του αδελφού του, το 992/93, αποτελεί 
μια αδιάψευστη μαρτυρία. Στην ανασκαφή που επιχείρησα, σε βάθος 0,70 μ. στο 
δυτικότερο σημείο του τάφου φάνηκαν τρία βήσαλα, τα οποία συνήθως, σε τα-
φές της περιόδου αυτής, στηρίζουν το κρανίο του σκελετού ο οποίος προσβλέ-
πει προς την ανατολή. Το κρανίο βρέθηκε σε πολύ κακή κατάσταση διατηρήσε-
ως, εξαιτίας του υπερβολικά υγρού εδάφους, όπως και μεγάλο μέρος του σκελε-
τού, ο οποίος είχε σταυρωμένα τα χέρια στο στήθος. διατηρούνταν, επίσης, ελά-
χιστα λείψανα της ξύλινης κάσας (φερέτρου).

αυτό όμως που συντείνει στη βεβαιότητα ότι πρόκειται για τον αυθεντικό 
τάφο του αγίου Γερμανού, ιδρυτή της μονής εικοσιφοινίσσης και επισκόπου, εί-
ναι η λατρεία που, όπως ήδη αναφέραμε, αναπτύχθηκε από ενωρίς στον τάφο 
του, ώστε και ο τσάρος των Βουλγάρων Σαμουήλ να επιλέξει μια γειτονική θέση 
για τον τάφο των γονέων του στον νάρθηκα του ναού, αλλά και το μέγα πλήθος 
των τάφων εντός του ναού πλάι στον τάφο του αγίου Γερμανού.

Γ. Η επανάσταση των Κομητοπούλων. Η επικράτηση του Σαμουήλ

Το 973 ο ιωάννης Τσιμισκής προσάρτησε την αρμενική επαρχία του Τα-
ρών. Τους τελευταίους μήνες του 975 επιστρέφει στην κωνσταντινούπολη όπου 
και πεθαίνει μετά τη σπουδαία νικηφόρο εκστρατεία του στις αραβοκρατούμε-

16. απ. αθ. Γλαβίνας, «εγκύκλιος της μητροπόλεως Θεσσαλονίκης υπέρ της μονής ει-
κοσιφοινίσσης», Μακεδονικά 21 (Θεσσαλονίκη 1981) 360.
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νες χώρες της Μέσης ανατολής17. Ήδη από το 971/72 η ανατολική Βουλγαρία 
είχε υποταχθεί χάρη στις εκστρατείες του ιωάννη Τσιμισκή ο οποίος είχε καταρ-
γήσει το βουλγαρικό πατριαρχείο στη Δρίστρα (τη σημερινή Silistra)18.

Την άνοιξη του 979 ο στρατηγός του Βασιλείου Β΄ Βάρδας Φωκάς κατα-
νίκησε τον επαναστάτη Βάρδα Σκληρό αναγκάζοντάς τον να καταφύγει στου 
Άραβες19. Έτσι τελείωσε ο μακρός και αιματηρός εμφύλιος πόλεμος (976-979).

Η Βουλγαρία είχε υποταχθεί στο Βυζάντιο. Για να πείσει τους Βυζαντινούς 
για τις καλές του διαθέσεις και για να πετύχει ανανέωση του βυζαντινοβουλγα-
ρικού συμφώνου, αναγκάστηκε ο τσάρος Πέτρος να στείλει τους δύο γιούς του, 
Βόρι και Ρωμανό ως ομήρους στην κωνσταντινούπολη20.

Μετά τον θάνατο του ιωάννη Τσιμισκή (976) ορισμένοι βογιάροι των δυτι-
κών επαρχιών, επωφελούμενοι από το γεγονός της κρατήσεως του Βόρι και Ρω-
μανού στην κωνσταντινούπολη προέβησαν σε σφαγή των συγγενών του τσάρου 
Πέτρου και ανέλαβαν την ηγεσία του αντιβυζαντινού αγώνα21 .

ορισμένοι βυζαντινολόγοι, όπως η A. Leroy-Molinghen δέχονται την ύπαρ-
ξη μιας λανθάνουσας επαναστατικής κινήσεως, η οποία, μετά τον θάνατο του 
ιωάννη Τσιμισκή εξελίσσεται σε απελευθερωτικό κίνημα, χωρίς όμως να αποδέ-
χονται την ύπαρξη αυτόνομου δυτικοβουλγαρικού κράτους22.

οι κομητόπουλοι ήσαν γιοι του κόμη νικολάου ενός από τους ισχυρότε-
ρους κόμητες της Βουλγαρίας23.

ο κόμης νικόλαος διοικούσε την κομητεία της δεαβόλεως (Devol), η οποία 
περιελάμβανε την αχρίδα και την επαρχία της Kutmičevica.

Πολύτιμη πηγή για την οικογένεια του Σαμουήλ, αλλά και για τη χρονολο-
γία της εξέργεσης είναι ο βυζαντινός χρονικογράφος ιωάννης Σκυλίτζης (Σύνο-

17. Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, του Πανεπιστημίου του Cambridge (Μέ-
λισσα 1979), σ. 145.

18. Vasilka Tâpkova-Zaimova, «Les notices episcopales et l’église Bulgare après les der-
nièrs décennies du Xe siècle», Mitteilungen des Bulgarischen Forschungsinstitutes in Οesterreich 
XII (Wien 1999) 44.

19. ιωάννης Σκυλίτσης, Σύνοψη Χρονική, έκδ. Thurn, Βερολίνο – νέα Υόρκη 1973, σ. 
626, 83κ.ε.

20. Σκυλίτσης, ό.π. (σημ. 19), σ. 255, 73. Βλ. ι. καραγιαννόπουλος, «οι βυζαντινο-
βουλγαρικές σχέσεις στα έτη 963-969 (Χρονολογικές παρατηρήσεις)», Δίπτυχα4 (1986) 184, 197.

21. ι. καραγιαννόπουλος, «Συμβολή στο ζήτημα της επαναστάσεως των κομητόπου-
λων», Αρμός. Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Ν. Κ. Μουτσόπουλο, Έκδ. αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου, σ. 887.

22. A. Leroy-Molinghen, «Les fils de Pierre de Bulgarie et les Cométopoules», Byzantinon 
42 (1972) 412-416.

23. G. Ostrogorski, Ιστορία του βυζαντινού κράτους, αθήνα, ²1979, σ. 1844˙ ο ίδιος, 
Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, τ. Β ,́ Θεσσαλονίκη ²1981, σ. 402, 434κ.ε.
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ψη Χρονική, Β, 435, 11): «τῶν δὲ Βουλγάρων ἅμα τῇ τελευτῇ τοῦ βασιλέως Ἰω-
άννου ἀποστατησάντων, ἄρχειν αὐτῶν προχειρίζονται τέσσαρες ἀδελφοί, Δα-
βίδ, Μωϋσῆς, Ἀαρών καὶ Σαμουήλ, ἑνὸς τῶν παρὰ Βουλγάροις μέγα δυνηθέ-
ντων κόμητος ὄντες παῖδες Νικολάου ὀνομαζομένου, μητρὸς Ριψίμης».

Πολυτίμο αρχαιολογικό δεδομένο για τους γονείς του Σαμουήλ είναι επί-
σης η επιτάφια πλάκα που βρέθηκε το 1888 στο γειτονικό χωριό Άγιος Γερμανός 
(German)24. Στην επιγραφή αυτή, που χρονολογείται το 992/3 μνημονεύεται η μη-
τέρα του Σαμουήλ Ριψιμία25.

Στην επιγραφή αυτή ο Σαμουήλ δεν μνημονεύεται ως τσάρος, αλλά ο ίδιος 
αποκαλείται δοῦλος τοῦ Θεοῦ. Έχει επίσης ενδιαφέρον ότι στην επιγραφή ανα-
φέρεται από τους αδελφούς του μόνο ο δαβίδ.

Την άποψη αρμενικής καταγωγής του κόμη νικόλαου και της οικογενείας 
του υποστήριξε ο Nicolas Adontz26.

24. Iv. Snegarov, «Prespa prez pogleda na grecki arkheolog», Investija na Instituta za Isto-
rija 11 (1962) 241-252˙ Ivanov, ό.π. (σημ. 4), σσ. 23-25˙ M. Loos, «L’insurection et la creation de 
l’État de Samuel», Byzantinoslavica XXXI/2 (1971) 292˙ C. Jireček, «Die cyrilliscke Inschrift 
vom Jahre 993», Archiv für Slavische Philologie 21 (1899) 546-547.

25. T. D. Florinskij, «Neskoleko zamecanij, o nadpisi carja Samuila», IRAIK (= Izvestija 
russkago arkheologiceskago Insituta v Konstantinopol) IV (1899) 5-13˙ F. Iv. Uspenskij, «Nadpis 
carja Samuila», IRAIK IV (1899) 1-4˙ Ivanov, ό.π. (σημ. 4), σ. 25˙ B. Prokić, «Die Zusätze in 
der Handschrift des Johannes Skylitzes», Codex Vindobonensis Hist. Graec LXXIV (München 
1906) 17-19, 163˙ Σκυλίτζης, ό.π. (σημ. 19), Β. 435, 75-80: «ἀναιρεθεὶς μέσῳ Καστορίας καὶΠρέ-
σπας εἰς τὰς λεγομένας καλὰς δρῦς παρὰ τινων Βλάχων ὁδιτῶν»˙ Prokić, αυτ., σ. 41, 16.

26. N. Adontz, Samuel l’Armenien roi des Bulgares [Academie Royale de Belgique, Classe 
des Lettres ΧΧΧιΧ], Bruxelles 1938, σσ. 3-63˙ Χρατς Μπαρικιάν, Το Βυζάντιον εις τας αρμενι-
κάς πηγάς [Βυζαντινά κείμενα και Μελέται, 18], Θεσσαλονίκη, Έκδοση κ.Β.ε., 1981, σ. 84. Βλ. 
Γ. Θεοχαρίδης, Ιστορία της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 259 σημ. 1: «Τὴν ἀρμενικὴν κα-
ταγωγὴν τοῦ κόμιτος νικολάου καὶ τῶν υἱῶν του, μαρτυρουμένην ὑπὸ τοῦ συγχρόνου αὐτῶν 
Ἀρμενίου Στεφάνου, τοῦ Τορωνίτου (Ἀσσολίκ), γερμ. μτφρ. ὑπό H. Gelzer ‒ A. Burckandt, Leip-
zig 1997, σ 185κ.ἑ., γαλλ. μτφρ. ὑπὸ Fr. Macler, Paris 1917, σ. 59κ.ἑ., καὶ ὑποστηριζομένην ὑπὸ τοῦ 
A. Adontz, «Samuel l’Armenien κλπ.», ό.π., ἀμφισβητεῖ ὁ G. Ostorgorsky, Geschichte κλπ. (1952), 
σημ. 1, ἐπειδὴ ὁ Ἀσσολὶκ περιέχει ἀρκετὰς ἄλλας ἀνακριβείας. οὔτε ὅμως τὸ χριστιανικὸν ὄνο-
μα τοῦ κόμιτος νικολάου, οὔτε τὸ ἀρμενικὸν τῆς συζύγου αὐτοῦ Ροψιμιέ, οὔτε τὰ βιβλικὰ ὀνό-
ματα τῶν υἱῶν των δαβίδ, Μωϋσῆς, Ἀαρών, Σαμουήλ, δεικνύουν ὅτι ὁ κόμις νικόλαος ήταν 
Βούλγαρος καὶ ὁ Τσιμισκῆς εὐκολώτερα θὰ ἄφηνε τὸ δυτικὸ τμῆμα τῆς Βουλγαρίας στὴν δι-
οίκηση ἀνθρώπου ἀρμενικῆς καταγωγῆς, ὅπως ἦταν καὶ ὁ ἴδιος, παρὰ Βούλγαρο. Βλ. τὴν πα-
ρέθεση καὶ ἀνατροπὴ ὅλων τῶν γενομένων, ἐσφαλμένων ἢ ἀπιθάνων, θεωριῶν περὶ τῆς κατα-
γωγῆς τοῦ Σαμουήλ εἰς M. De Vos, Un demi-siècle de l’histoire de la Macédoine, σσ. 40-43 (Les 
origines de Samuel), ὁ ὁποῖος καταλήγει στὸ ἀγνωστικιστικὸ συμπέρασμα (43): «La question des 
origines de Samuel et de sa famille continue donc faut des sources indiscutables, à poser une énigme 
historique», ἱκανοποιημένος προφανῶς ἐκ τοῦ ὅτι ὁ Σαμουὴλ δὲν ἀπεδείχθη Βούλγαρος ὑπὸ 
οὐδεμιᾶς θεωρίας, ἐνῶ ὁ ἴδιος θὰ ἐπεθύμει αὐτὸν Σλάβον. (Βλ. Βιβλιοκρισίαν τοῦ ἔργου τοῦ Μ. 
de Vos ὑπὸ Γ. ι. Θεοχαρίδου στα Μακεδονικά 17 (1977) 419-442)».
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από τους κομητόπουλους, ο δαβίδ δολοφονήθηκε σε μια θέση μεταξύ κα-
στοριάς και Πρέσπας, κατά τον ι. Σκυλίτση (Thurn, σ. 329) που ονομαζόταν 
«Καλαὶ Δρῦς» από κάποιους Βλάχους κλεισουροφύλακες (ὁδίτες). ο Μωυσής 
σκοτώθηκε κατά την πολιορκεία των Σερρών και τον ααρών «τὰ Ρωμαίων φρο-
νοῦντα ἀνεῖλεν ὁ Σαμουὴλ παγγενῆ στὴν τοποθεσία τῆς Ραμετάνιτζας», (ι. Σκυ-
λίτσης, σ. 329). από την οικογένεια διασώθηκε μόνο ο ιωάννης Σφενδοσλάβος ή 
Βλαδισλάβος γιος του ααρών με τη μεσολάβηση του γιου του Σαμουήλ, Ραδο-
μηρού-Ρωμανού27.

Η γυναίκα του Σαμουήλ, ονομαζόταν αγάθη, κόρη του άρχοντα του δυρ-
ραχίου ιωάννη Χρυσηλίου («τοῦ ἐν Δυρραχίῳ πρωτεύοντος»). από τον γάμο 
αυτό (το 945;) γεννήθηκε ο γιος του Ρωμανός-Γαβριήλ, ονομαζόμενος και Ραδο-
μήρ ο οποίος ενυμφεύθη την κόρη του βασιλιά της ουγγαρίας Géza (972-997), ή 
την κόρη ενός άλλου βασιλιά της ουγγαρίας του (αγίου) Στεφάνου, την οποία 
όμως διεζεύχθη πριν από τη γέννηση του γιου του Πέτρου δελιάνου28. ο Ραδο-
μήρ έλαβε ως δεύτερη σύζυγο την ωραία Λαρισαία αιχμάλωτη ειρήνη, μετά την 
κατάληψη της Λάρισας, το 98729.

ο Σαμουήλ έγινε απόλυτος άρχων, σύμφωνα με το εδάφιο του Σκυλίτζη (Β. 
435, 91-92): «καθίσταται μόναρχος Βουλγαρίας ἁπάσης ὁ Σαμουήλ», μετά τη 
δολοφονία και του τελευταίου αδελφού ααρών (14 ιουλίου 987)30.

δέκα χρόνια μετά την άλωση της Λάρισας και τη μεταφορά των αγίων 
λειψάνων (αχιλλείου, οικουμενίου και Ρηγίνου ή διοδώρου) στην Πρέσπα και 
την εναπόθεσή τους στη μεγάλη βασιλική, που ίδρυσε στο νησί (987), ο Σαμου-
ήλ εξεστράτευσε εναντίον της Θεσσαλονίκης, όπου σε ενέδρα σκότωσε τον διοι-
κητή της πόλεως μάγιστρο Γρηγόριο (Krikorikio) Ταρωνίτη και αιχμαλώτισε το 
γιο του ασώτ31. Συνέλαβε, επίσης και φυλάκισε τον νέο διοικητή της Θεσσαλο-
νίκης τον δούκα ιωάννη Χάλδο32.

27. Σκυλίτζης, ό.π. (σημ. 19), Β. 435, 91: «μόνου Σφενοσθλάβου τoῦ καὶ Ἰωάννου δικαι-
ωθέντος, τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, παρὰ Ροδομηροῦ τοῦ καὶ Ρωμανοῦ, τοῦ υἱοῦ Σαμουήλ».

28. N. C. Moutsopoulos, «Le tombeau du tsar Samuel dans la basilique, de Saint Achille à 
Prespa», Études Balkaniques (Sofia 1984). 3 ό.π., σ. 116.

29. St. Antoljak, «Kriticki osvrt na izvorite za Samoilovata drzava (do 1414)», Iljada 
godini od Vostanieto la Komitopulitei Sozdavanjeto, na Samuilovata drzava, Skopje 1971, σ. 
37 σημ. 125.

30. St. Runciman, A History of the First Bulgarian Empire, London 1930, σ. 220˙ P. Le-
merle, Philippers et la Macédoine Orientale, Paris 1945, σ. 144˙ G. Ostrogorsky, Geschichte des 
Byzantinisches Stadtes, σ. 251.

31. Moutsopoulos, ό.π. (σημ. 28), 116.

32. Prokić, ό.π. (σημ. 25), σ. 119: ο Σαμουήλ «τόν δούκα Θεσσαλονίκης Ἰωάννην πατρί-
κιον τόν Χάλδον ἐζώγρησεν».
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ενθαρρυμένος από τις νίκες του αυτές ο Σαμουήλ εκστρατεύει εναντίον 
της Θεσσαλίας και φθάνει μέχρι τη Βοιωτία, την αττική και την Πελοπόννησο33.

Όταν πληροφορήθηκε τα γεγονότα αυτά ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β΄ 
έστειλε εναντίον του τον μάγιστρο νικηφόρο ουρανό στον οποίο απένειμε τον 
τίτλο του δομεστίχου των Σχολών της δύσεως (997).

Τα νέα έφθασαν γρήγορα στον Σαμουήλ, ο οποίος ανέβαλε τα σχέδιά του 
εναντίον της Πελοποννήσου και πήρε τον δρόμο της επιστροφής. ο δομέστιχος των 
Σχολών νικηφόρος ουρανός σπεύδει με μεγάλη ταχύτητα να συναντήσει τον Σα-
μουήλ, ο οποίος είχε στρατοπεδεύσει στην να όχθη του Σπερχειού, πιστεύοντας ότι 
βρισκόταν σε απόλυτη ασφάλεια προστατευμένος από τον πλημμυρισμένο ποταμό. 
ο νικηφόρος ουρανός αφήνοντας τις αποσκευές του στη Λάρισα, σπεύδει έχοντας 
μαζί του το πιο αξιόμαχο τμήμα του στρατεύματος και στρατοπέδευσε στην αντί-
περα όχθη του Σπερχειού. αμέσως οργάνωσε τους ανιχνευτές του και τους έδωσε 
εντολή να επισημάνουν το πιο κατάλληλο πέρασμα («πόρον») του ποταμού, πράγ-
μα το οποίο πέτυχαν. Η επίθεση αποφασίσθηκε να γίνει νύχτα. Πραγματικά βρήκαν 
το στράτευμα του Σαμουήλ χωρίς επαγρύπνηση, σε απόλυτη ανάπαυση και επακο-
λούθησε τρομερή σφαγή. ο Σαμουήλ τραυματίστηκε βαρύτατα στο αριστερό χέρι 
και χάρη στην ηρωική αντίσταση του γιου του Ρωμανού κατόρθωσε να διασωθεί 
και να καταφύγει στα βουνά της αιτωλίας και στη συνέχεια από τους προβούνους 
της Πίνδου να φθάσει στην Πρέσπα, βαριά τραυματισμένος34.

επιστρέφοντας, βαριά πληγωμένος, ο Σαμουήλ στην Πρέσπα, μετά την 
ήττα του Σπερχειού (997), βρήκε την κόρη του Μιροσλάβα, ερωτευμένη με τον 
αιχμάλωτο γιο του αρμένιου δούκα της Θεσσαλονίκης Γρηγορίου Ταρωνίτη, 
ασώτ. Η Μιροσλάβα παρακάλεσε θερμά τον πατέρα της, να τον ελευθερώσει 
από τα δεσμά και να της τον δώσει για άνδρα. Πιστεύω πως οι επιφυλάξεις του 
Σαμουήλ παραμερίστηκαν και από την ευγενική καταγωγή του αιχμαλώτου και 
από την εθνική του, αν λάβουμε υπόψη ότι και η μητέρα του Σαμουήλ Ριψιμία, 
ήταν, επίσης, αρμενικής καταγωγής. οι νιόπαντροι, εστάλησαν αμέσως μετά τον 
γάμο στο δυρράχιο κοντά στον πάππο της Μιροσλάβας, τον αρμένιο Χρυσή-
λιο. Στη νέα αυτή θέση ο ασώτ και η Μιροσλάβα έμειναν για πολύ λίγο γιατί, με 
την πρώτη ευκαιρία, όπως ήταν η εμφάνιση ενός βυζαντινού πολεμικού πλοίου 
(«χελανδίου») ζήτησαν καταφύγιο στη κωνσταντινούπολη, όπου ο ίδιος ο αυ-
τοκράτορας Βασίλειος Β΄ τους υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές απονέμοντας στον 
ασώτ το αξίωμα του μαγίστρου και στη γυναίκα του, τη θυγατέρα του τσάρου 
Σαμουήλ, τον τίτλο της πατρικίας-ζωστής35.

33. Χρονικόν του Γαλαξειδίου, έκδ. κ. Σάθα, αθήνα 1914, σ. 200.

34. Adontz, ό.π. (σημ. 26), σ. 20.

35. Moutsopoulos, ό.π. (σημ. 28), 117.
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Λίγο χρόνο μετά, ο Σαμουήλ πληροφορήθηκε τον θάνατο του κράλη της 
κροατίας Στεφάνου Drzislav στον οποίο ο αυτοκράτορας είχε δώσει τον τίτλο 
του βασιλέως. Τότε φαίνεται πως ο Σαμουήλ συνέλαβε το μεγαλεπήβολο σχέδιο 
να δημιουργήσει μια νέα αυτοκρατορία στη δύση36΄

επικεφαλής του στρατού του επιτίθεται εναντίον της διοκλείας, την οποία 
καταλαμβάνει, και αιχμαλωτίζει τον κράλη της Ivan Vladimir, ο οποίος εκεί 
στην Πρέσπα παντρεύεται την άλλη κόρη του Σαμουήλ, την κοσάρα. από την 
ημερομηνία αυτή χρονολογείται πραγματικά η αυτοκρατορική πολιτική του Σα-
μουήλ. Περί το έτος 1000, ο Σαμουήλ, επιτίθεται εναντίον της δαλματίας και κα-
ταλαμβάνει παράλληλα όλες τις περιοχές στο εσωτερικό της χώρας. ο Σαμουήλ, 
όπως και άλλοι τσάροι της Βουλγαρίας, έλαβε το στέμμα από τη Ρώμη37.

Το 1014 έχουν περάσει ήδη 20 χρόνια σκληρών αγώνων προς όλες τις κατευ-
θύνσεις. ο Σαμουήλ υποψιαζόμενος μεγάλη επίθεση των Βυζαντινών διατάζει τον 
πιστό του πολέμαρχο κρακρά, να οχυρώσει τη διάβαση του κλειδίου, στου Β. 
πρόποδες της Βαλαθίστας (Μπέλες)38, θέση ονομαζόμενη «Κιάβα Λόγγος (κίμβα 
Λόγγος)»39. ο κρακράς πραγματοποίησε την εντολήν κατασκευάζοντας ένα τεί-
χος από κορμούς δέντρων και χώμα «Τάφροις καὶ θριγγίοις ἐπιτειχίσαι», « ... καὶ 
φύλακας ἐν αὐτῷ ἀξιοπρεπεῖς ἐπιστήσας, προσέμενε τὸν βασιλέα»40.

Δ. Η μάχη του Κλειδίου και ο θάνατος του τσάρου Σαμουήλ

Σύμφωνα με τον ιωάννη Ζωναρά (τ. ιιι, 1897, σ. 503) ο Σαμουήλ δεν μπο-
ρούσε πια να αντιπαραταχθεί σε μια κανονική μάχη με τον βυζαντινό στρατό 
(«μὴ δυνάμενος δὲ γὲ ὁ Σαμουὴλ ἀντιπαρατάξασθαι τῷ τῶν Ρωμαίων στρατεύ-
ματι») προσπάθησε με την κατασκευή τάφρων να φράξει τις διαβάσεις σε διά-
φορες δυσπόρθητες κλεισούρες τις οποίες επάνδρωσε με φρουρές.

Η κρίσιμη μάχη δόθηκε στις 6 οκτωβρίου του 1014 στο Κλειδί, στην περι-
οχή του Πετριτσίου. οι βυζαντινοί με στρατήγημα του στρατηγού της Φιλιππου-
πόλεως νικηφόρου Ξιφία, ο οποίος παρέκαμψε το όρος Βαλαθίστα (Balasiča) 
(Beles), και επιτέθηκε από τα νώτα στη φρουρά του τείχους που είχε κατασκευ-
άσει ο Σαμουήλ, ενίκησαν.

ακολούθησε σφαγή και αιχμαλωσία 15.000 και κατ’ άλλους 30.000 στρατι-
ωτών, οι οποίοι κατά διαταγή του Βασιλείου τυφλώθηκαν και μόνον ένας στους 

36. I. M. Hussay (επιμ.), The Byzantine Empire, Part I Byzantium and its Neighbours, 
Cambridge University Press 1966-1967, σ. 185.

37. K. Jireček, Geschichte der Bulgaren, Prag 1876, σ. 189, 191.

38. Prokić, ό.π. (σημ. 25), σ. 30, 20.

39. Σκυλίτζης, ό.π. (σημ. 19), Β. 456, 35.

40. Σκυλίτζης, ό.π. (σημ. 19), Β. 456, 35, 16-17.



ν. κ. Μουτσόπουλος48

εκατό αφέθηκε μονόφθαλμος για να οδηγήσει τους αιχμαλώτους πίσω στην πα-
τρίδα τους41.

Στη θέα της αξιολύπητης τυφλωμένης στρατιάς ο Σαμουήλ πέθανε από 
καρδιακή ανακοπή (ι. Ζωναράς, τ. ιιι, σ. 564: «οὕς ἐκεῖνος ἰδὼν καὶ τὸ πάθος 
μὴ ἐνεγκὼν ἰλιγγιᾷ τε καὶ εἰς γῆν λυποθυμῶν καταβάλλεται, μικρὸν δὲ τι ἀνε-
νεγκὼν καρδιωγμῷ περιπίπτει καὶ θνήσκει»).

Μετά τον θάνατο του Σαμουήλ ανέβηκε στον θρόνο ο γιος του Ραδομήρ-
Ρωμανός ο οποίος ήταν πλέον ρωμαλέος του πατρός του αλλά υστερούσε σε 
φρόνηση και στρατιωτικές αρετές.

δεν παρέμεινε όμως παρά έναν χρόνο στον θρόνο, γιατί δολοφονήθηκε 
από τον πρωτοξάδελφό του (γιο του ααρών) ιωάννη Βλαδισθλάβο, κατά τη δι-
άρκεια κυνηγίου στην τοποθεσία Ραμετάνιτσα, στο κάστρο της λίμνης των Πε-
τρών (Πετερισκού) (5 Σεπτεμβρίου 1015).

ο ιωάννης Βλαδισλάβος μετά την άνοδό του στον θρόνο για να εξασφαλί-
σει τον θρόνο του, στέλνει επιστολές στον αυτοκράτορα «ἐπαγγελόμενος τῷ βα-
σιλεῖ δούλωσιν» (ι. Ζωναράς, Βόννη, τ. ιιι, σ. 565).

ο Ivan Vladislav μόλις ανέβηκε στον θρόνο πρόσθεσε ακόμα ένα αμάρ-
τημα στην ψυχή του με τη δολοφονία του αγαθού πρίγκιπα των Τριβαλών και 
Σέρβων ιωάννη Βλαδίμηρου, του συζύγου της κόρης του Σαμουήλ κοσάρας. Η 
δολοφονία έγινε στην Πρέσπα όπου τους είχε προσκαλέσει στη βασιλική αυλή. 
εκεί δολοφόνησε τον ιωάννη, στις 22 Μαΐου 101642.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ιερέως της διοκλείας μαθαίνουμε ότι η δο-
λοφονία του ιωάννη Βλαδισλάβου έγινε καθώς έβγαινε από μια εκκλησία της Πρέ-
σπας (προφανώς του αγίου αχιλλείου) όπου είχε πάει να προσευχθεί43. Τον ιωάν-
νη Βλαδίμηρο έθαψαν στη βασιλική του αγίου αχιλλείου. Στον τόπο της ταφής 
του συνέβηκαν πολλά θαύματα. Έτσι ο ιωάννης Βλαδισλάβος επέτρεψε στην κο-
σάρα να μεταφέρει το σώμα του και να το θάψει στην Krajna, στη λίμνη της Σκό-
δρας, στον ναό της Παναγίας44. Σύμφωνα με τον P. Boev, αργότερα το λείψανό του 
μεταφέρθηκε σε ένα μοναστήρι κοντά στο ελβασάν το οποίο οι αλβανοί ονομά-
ζουν «Shën Gjon», που σημαίνει «Άγιος ιωάννης». δεδομένου ότι ο ιωάννης Βλαδί-
μηρος είχε παντρευτεί την κοσάρα το 988, πρέπει να πέθανε αρκετά νέος45.

41. Μιχαήλ Γλυκάς, Βίβλος Χρονική, Migne P.G., τ. 158, στ. 577˙ ιωάννης Ζωναράς, 
Επιτομή Ιστοριών, τ. ιιι, Βόννη 1897, σ. 503.

42. Adontz, ό.π. (σημ. 26), σ. 32-33. V. Crumel, La chronologie, Paris 1958, σ. 390.

43. V. Tâpkova-Zaimâova, Byzance et les Balkans à partir du VΙe siècle, London 1979, σ. 
180. (Un manuscrit inconu de la vie de St. Jean-Vladimir).

44. Adontz, ό.π. (σημ. 26), σ. 58˙ Tâpkova-Zaimova, ό.π. (43), σ. 180.

45. Moutsopoulos, ό.π. (σημ. 28), 120.
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Λίγο καιρό βασίλεψε όμως και ο ιωάννης Βλαδισλάβος γιατί σκοτώθηκε 
σε μονομαχία με τον στρατηγό του δυρραχίου Πηγονίτη ή από κάποιον στρατι-
ώτη, μπροστά στα τείχη του δυρραχίου, ύστερα από παραμονή στον θρόνο δύο 
χρόνια και πέντε μήνες46.

Μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός ο Βασίλειος σπεύδει στην αδριανούπο-
λη όπου παρουσιάστηκαν ορισμένοι επιφανείς Βούλγαροι και του παραδίδουν 
το απόρθητο κάστρο του Περνίκου και άλλα τριάντα πέντε φρούρια. ακολού-
θησε η υποταγή ενός μεγάλου αριθμού αγέρωχων Βουλγάρων πολεμάρχων οι 
οποίοι ήρθαν στην αχρίδα για να προσκυνήσουν τον νικητή αυτοκράτορα.

εκεί στην αχρίδα, βρίσκονταν τα ανάκτορα και οι θησαυροί του τσάρου 
Σαμουήλ. Στην καστοριά παραδόθηκαν και τα τελευταία μέλη της οικογενείας 
του Σαμουήλ.

ο Βασίλειος, αφού εγκατέστησε φρουρές στα κάστρα που κατέλαβε, έλα-
βε την οδό της επιστροφής αφού προηγουμένως επισκέφθηκε για να προσκυνή-
σει και να προσφέρει πολύτιμα δώρα στην Παναγία αθηνιώτισσα, στον Παρθε-
νώνα, στην ακρόπολη των αθηνών.

Ε. Επίλογος

Με τις μακροχρόνιες έρευνές μου στο νησί Grad (σημ. Άγιος αχίλλειος) στη 
λίμνη της Μικρής Πρέσπας και στην ευρύτερη περιοχή διαπιστώθηκαν:

(1) οι εσωτερικές διαστάσεις της βασιλικής οι οποίες είναι: 44,70 x 22,00 
μ. και ότι το κεντρικό της κλίτος είναι διπλάσιο από τα πλαγινά. Ένα ικανό 
δεδομένο στο οποίο στηρίζουμε την άποψή μας για την παρουσία ελλήνων-
Βυζαντινών οικοδόμων, στην ανέγερση της μεγάλης βασιλικής, εκεί, στη Βα 
όχθη του νησιού, είναι η επισήμανση graffiti στην α εξωτερική πλευρά, στη Βα 
γωνία με «δεήσεις προ το Θεό» κάποιου οικοδόμου: «Κύριε βοήθει τοῦ δούλου 
(σου) Ἰωάννη».

(2) αλλά και σε άλλο σημείο της εκκλησίας βρίσκουμε αντίστοιχα graffiti, 
στη νδ παραστάδα του διακονικού, εκεί όπου επρόκειτο να κατατεθούν τα 
ιερά λείψανα των αγίων τα οποία ο Σαμουήλ μετέφερε από τη Λάρισα.

(3) Η παρουσία ορισμένων ικανών οικοδόμων στη βασιλική επαληθεύεται 
και από τις γεωμετρικές χαράξεις που επισημάναμε στην κάτοψη του μνημείου.

(4) δεδομένα τα οποία συνηγορούν στη χρονολογική τοποθέτηση του μνη-
μείου εντός του 10ου αιώνα και μάλιστα στα τέλη του είναι και η πεταλόμορ-
φη χάραξη της αψίδας, του ιερού στο έδαφος και επίσης η μορφή των τόξων του 
τριλόβου παραθύρου της αψίδας του ιερού βήματος.

αλλά και η μορφή της κεραμοπλαστικής διακοσμήσεως του τυμπάνου του 

46. Adontz, ό.π. (σημ. 26), σ. 33.
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τρουλίσκου της Προθέσεως, όπως διαμορφώθηκε μετά την καταστροφή, συγκρι-
νόμενη με αντίστοιχες κεραμοπλαστικές διακοσμήσεις χρονολογημένων μνημεί-
ων της καστοριάς επαληθεύουν την ορθότητα της χρονολογικής τοποθετήσεως 
του ναού στην προτελευταία δεκαετία του 10ου αιώνα.

(5) Στο ιερό βήμα και στους τοίχους του ιερού διασώθηκαν ίχνη παλαιάς 
διακοσμήσεως όπου, επάνω από το σύνθρονο, είχαν ζωγραφισθεί, μέσα σε το-
ξωτά πλαίσια, οι επισκοπικοί θρόνοι της αρχιεπισκοπής του πρόσκαιρου κρά-
τους του Σαμουήλ.

Στις επιγραφές αυτές θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε τις εξής επισκοπές:
ιι † Θρόνος πο Πριδρυάνων (Prizren)
III †Θρόνος που Βιδήνης (Vidin)
IV † Θρόνος Κεφαλονίας
V Θρόνος πο Βεροίας
VI  Θρόνος πο Ηρακλείας
VII Θρόνος πο Βελεβουσδίου
IX Θρόνος Σελασφόρου (= Δεαβόλεως)
X Θρόνος που Σκωπίων
XI +Θρόνος πο Σαρδικής (Τριαδίτζας, Σόφιας)
Χιι Θρόνο που Εδέσσης
XIIι Θρόνος πο Πρ(έσπας)

οι επιγραφές των επισκοπικών θρόνων είναι γραμμένες με ελληνικά γράμ-
ματα και σε ελληνική γλώσσα, εκτός από την πρόθεση Πο ή ΠοΥ που είναι σλα-
βική και η οποία έχει τις εξής σημασίες: (1) εις, στον, στην, στο, (2) για, δια (3) 
επί, πάνω, (4) προς, (5) κατά, (6) εκ, από, (7) επί. 

ο André Grabar στη μελέτη του με τίτλο: «Deux témoignages archéologiques 
sur l’autocéphalie d’une église: Prespa et Ohrid», (Recueil des travaux de l’Institut 
d’Études Byzantines, του Βελιγραδίου, VIII, Mélanges, G. Ostrogorsky, II, σ. 
163κ.ε.) συμπεραίνει από την παρουσία στην επιγραφή των επισκοπικών θρό-
νων του Βιδινίου, το οποίο γνωρίζουμε ότι ο αυτοκράτωρ Βασίλειος Β΄ κατέ-
λαβε το 1002, ότι έχουν γραφεί μιαν αρχαιότερη εποχή. είναι αναμφισβήτητο 
ότι γράφηκαν στα χρόνια όπου το Πατριαρχείο του κράτους του Σαμουήλ δεν 
είχε μεταφερθεί στην αχρίδα. Άλλωστε κανένα νόημα δεν θα είχε η αναγραφή 
των επισκοπικών θρόνων στην αψίδα του αγίου αχιλλείου, την εποχή του Βα-
σιλείου Β ,́ όπου πλέον η έδρα της αρχιεπισκοπής είχε μεταφερθεί στην αχρίδα.

(6) Στο διακονικό, μέσα στην κόγχη την οποία σχηματίζει η εγγεγραμμέ-
νη κεραία του σταυρού, υπό μορφή arcosolium διαμόρφωσαν την σαρκοφάγο, 
μέσα στην οποία τοποθέτησαν τα ιερά λείψανα των αγίων αχιλλείου, οικουμε-
νίου και Ρηγίνου.

δυστυχώς ο τάφος καταστράφηκε, όπως γνωρίζουμε από τα κείμενα, κατά 
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την επιδρομή των δυτικών μισθοφόρων του Βυζαντίου, και τα πλούσια αναθή-
ματα εκλάπησαν και τα ιερά λείψανα σκορπίστηκαν. οι κάτοικοι όμως τα συ-
γκέντρωσαν και με ευλάβεια τα επανατοποθέτησαν μέσα στη νέα πρόχειρη σαρ-
κοφάγο που κατασκεύασαν.

εκεί τα βρήκαμε κατά την ανασκαφή μας, μέσα στο αποσαθρωμένο κιβώ-
τιο και γύρω τους ένα πλήθος βυζαντινών νομισμάτων και ορισμένους ημιπολύ-
τιμους λίθους.

Το σημαντικότερο όμως στοιχείο του τάφου υπήρξε η επιτύμβια πλάκα την 
οποία αρχικά προφανώς είχαν τοποθετήσει στην όψη της σαρκοφάγου και, μετά 
την καταστροφή, επικάλυψαν μ’ αυτή τον τάφο.

Σήμερα τμήμα της φυλάσσεται στο αρχαιολογικό Μουσείο της Φλώρινας, 
μαζί με ορισμένα ευρήματα και τις αποτοιχισμένες τοιχογραφίες από τη Βασι-
λική.

(7) Στο νότιο ταφικό κλίτος της Βασιλικής υπάρχουν τέσσερεις σαρκοφά-
γοι, στις οποίες είχαν ταφεί εξέχουσες προσωπικότητες της οικογένειας του κό-
μητος νικολάου και αρχικά και ο Άγιος ιωάννης του Βλαδιμήρου, σύζυγος της 
κόρης του Σαμουήλ.

(8) Η τρίτη από τις σαρκοφάγους του νότιου ταφικού κλίτους, την οποία 
εκάλυπτε arcosolium, ανήκε στον τσάρο Σαμουήλ. Η καμάρα του αρκοσολίου 
προστάτεψε τη σαρκοφάγο και δεν συλήθηκε, όπως οι γειτονικοί τάφοι.

Όταν την αφαιρέσαμε διατηρείτο σε άριστη κατάσταση ακέραιος ο σκελε-
τός του Σαμουήλ. Τα οστά, από την επικάλυψή του σώματος με πολύτιμο πορ-
φυρό ύφασμα είχαν πάρει μια έντονη προφυρή απόχρωση.

Στο αριστερό του χέρι διακρίνονταν έντονα τα ίχνη του τραυματισμού 
από σπαθιά και την κακή επούλωσή της (εξαιτίας της πολύμηνης διαδρομής που 
αναγκάστηκε να διατρέξει λαβωμένος έφιππος, προφανώς, μέχρις ότου επιστρέ-
ψει στην Πρέσπα).

Στον ίδιο βραχίονα, σε ψηλό σημείο, βρέθηκε τμήμα ενός πολύτιμου χρυσό-
πλεκτου λεπτότατου θώρακα.

Στη λεκάνη είχε τοποθετηθεί με προσοχή αναδιπλωμένο ένα πολύτιμο χρυ-
σοΰφαντο ύφασμα με απεικόνιση αντίνωπων ψιττακών.

(9) Με βάση την ενδελεχή ανθρωπολογική εξέταση και τα οφθαλμοφανή 
χαρακτηριστικά του προσώπου κατορθώσαμε, με τη βοήθεια του γνωστού Έλ-
ληνα ανθρωπολόγου Άρη Πουλιανού, να αποκαταστήσουμε τη μορφή του. Πα-
ράλληλα, στείλαμε γύψινα ακριβή αντίγραφα του κρανίου στο αρχαιολογικό 
Μουσείο της Σόφιας, στον διευθυντή του και φίλο Dr Bozidar Dimitrov, στην 
Σοβιετική ακαδημία επιστημών, στο εθνολογικό ινστιτούτο όπου κατασκεύα-
σαν ένα πρόπλασμα, φωτογραφική απεικόνιση του οποίου δημοσιεύουμε.

(10) Στην οικοδόμηση της Βασιλικής είχε χρησιμοποιηθεί, άφθονο αρχαίο 
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υλικό το οποίο προερχόταν από τα ερείπια της γειτονικής αρχαίας πόλεως η 
οποία έχει επισημανθεί στη νδ όχθη του νησιού από τον αρχαιολόγο Φώτιο Πέ-
τσα. Η ονομασία της ήταν «Λύκα».

(11) και το υλικό της πλακοστρώσεως της Βασιλικής προέρχεται από τις 
λάρνακες του αρχαίου νεκροταφείου της Λύκας το οποίο θα πρέπει να βρισκό-
ταν σε πολύ κοντινό σημείο με τη θέση που επελέγη για την ανέγερση της μεγά-
λης Βασιλικής.

(12) Στις επιφάνειες των εσωτερικών τοίχων διατηρούνταν, πριν αποτοιχι-
στούν, τρία στρώματα τοιχογραφιών από τα οποία, το πρώτο και αρχαιότερο 
ήταν σύγχρονο με την ανέγερση της Βασιλικής. Το δεύτερο έγινε την εποχή του 
αρχιεπισκόπου αχρίδος Λέοντος (1037-1056) και το τρίτο χρονολογήσαμε την 
εποχή του αρχιεπισκόπου αχρίδος Θεοφυλάκτου (1084-1108).

(13) κατασκευάσαμε ακριβές πρόπλασμα της Βασιλικής στο οποίο μπο-
ρούμε να μελετήσουμε τη μορφή του μνημείου.

(14) Σχετικά με τη χρονολογία ανεγέρσεως της Βασιλικής πολύτιμες πληρο-
φορίες δίνει ένα ενεπίγραφο βήσαλο (τούβλο) που προέρχεται από κάποιο πεσ-
σό της βόρειας πεσσοτοιχίας που θραύσματά του διασώθηκαν μέσα στις επιχώ-
σεις της βασιλικής και αναγράφει τη χρονολογία ωΠΑ(981).

Έχει γίνει αποδεκτό ότι η βασιλική του αγίου αχιλλείου ιδρύθηκε από τον 
Σαμουήλ μετά την κατάληψη της Λάρισας και τη μεταφορά των αγίων Λειψά-
νων, το 987.

Το βήσαλο αναγράφει την ημερομηνία 981. Με βάση αυτό το στοιχείο θα 
μπορούσαμε να προβληματιστούμε για την προΰπαρξη του νδ τμήματος της 
Βασιλικής, το οποίο ίσως ανήκει σε έναν από τους επτά καθολικούς ναούς που 
ίδρυσε ο τσάρος Βόρις (852-889), την εποχή του αρχιεπισκόπου αχρίδος κλήμη.

(15) ο τάφος του πατέρα του Σαμουήλ και της μητέρας του βρίσκεται στον 
νάρθηκα του ναού του αγίου Γερμανού στον ομώνυμο γειτονικό οικισμό της 
Πρέσπας.

ομότιμος καθηγητής       ν. κ. ΜοΥΤΣοΠοΥΛοΣ



ΠΡΩΤΗ ΠΡοΣεΓΓιΣΗ ΣΤο εΡΓο  
ΤοΥ ΛινοΤοΠιΤΗ ΖΩΓΡαΦοΥ νικοΛαοΥ 

ΣΤο καΘοΛικο ΤΗΣ ι. Μ. κοιΜΗΣΗΣ ΘεοΤοκοΥ  
ΣΤο ΣΠΗΛαιο ΓΡεΒενΩν (1649/50)

Στο καθολικό, αθωνικού τύπου, της ι. Μ. κοίμησης Σπηλαίου (1633) ο τοι-
χογραφικός διάκοσμος1 του κυρίως ναού μέχρι το ύψος των δύο δυτικών κιό-
νων που στηρίζουν τον τρούλο ολοκληρώθηκε σύμφωνα με σχετικές επιγραφές2 
από τον ζωγράφο νικόλαο «εκ χώρας Λινοτόπη» και το συνεργάτη του ιωάν-
νη το 1649/50 (εικ. 1, 2).

Σχετικά με την ταυτότητα των Λινοτοπιτών ζωγράφων με το όνομα νικόλα-
ος που υπογράφουν τα τοιχογραφημένα σύνολα του 17ου αι. στον ελλαδικό χώρο, 
τα πορίσματα των ερευνητών που έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα είναι τα εξής: 

Η αναστασία Τούρτα ξεχωρίζει τρεις ζωγράφους3. Στον έναν προσγρά-
φει με «αρκετή βεβαιότητα» τις τοιχογραφίες στο νάρθηκα του αγίου Ζαχαρία 

1. Η παρούσα μελέτη αποτέλεσε το θέμα ανακοίνωσής μας στο Εικοστό Όγδοο Συμπόσιο 
Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Πρόγραμμα και περιλήψεις εισηγή-
σεων και ανακοινώσεων, αθήνα 2008, σσ. 97-98. Η ενασχόλησή μας με το μοναστήρι ξεκίνησε το 
1996, όταν εκπονήσαμε την απαιτούμενη αρχαιολογική μελέτη. Το σύνολο των τοιχογραφιών του 
ιερού αποτελούν αντικείμενο έρευνάς μας μετά και την πρόσφατη ολοκλήρωση των εργασιών συ-
ντήρησής τους από συνεργείο της 11ης ε.Β.α. με επιβλέποντα συντηρητή τον κ. κ. Τζίμπουλα και 
χρηματοδότηση από το Γ΄ κ. Π. Σ. Για το μοναστήρι βλ. αγ. Τσιλιπάκου, «αρχαιολογική έρευνα 
και τεκμηρίωση σε μνημεία του νομού Γρεβενών στα πλαίσια του αναστηλωτικού έργου της 11ης 
ε.Β.α», Πρακτικά Α΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου, Τα Γρεβενά, Ιστορία – Τέχνη – Πολιτισμός, Θεσ-
σαλονίκη - Γρεβενά 2004, σσ. 113-115, όπου παλαιότερη βιβλιογραφία, καθώς και τον εκπαιδευτι-
κό φάκελο στα πλαίσια του Προγράμματος «ΜεΛινα, εκπαίδευση και Πολιτισμός», Μοναστι-
κός βίος και πολιτισμός. Ι. Μ. Κοίμησης Θεοτόκου Σπηλαίου, Θεσσαλονίκη - Βέροια, 2001, σσ. 
1-16 (αγ. Τσιλιπάκου – αθ. Σοφού),· αγ. Τσιλιπάκου, «ο Μοναστικός βίος και πολιτισμός μέσα από 
το παράδειγμα της ι. Μ. κοίμησης Θεοτόκου στο Σπήλαιο Γρεβενών. εκπόνηση ενός εκπαιδευτι-
κού φακέλου στα πλαίσια του Προγράμματος «ΜεΛινα», Πρακτικά Α΄ Πανελλήνιου Συνεδρί-
ου Ιστορίας και Παράδοσης, Γρεβενά - Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 283-307 και Συντήρηση καθολι-
κού Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπηλαίου Γρεβενών, Βέροια 2008 (αγ. Τσιλιπάκου, σσ. 
12-33, στο εξής: Συντήρηση καθολικού).

2. Για τις επιγραφές βλ. Τσιλιπάκου, αρχαιολογική έρευνα (παραπάνω, σημ. 1), σ. 114, Συ-
ντήρηση καθολικού, εικόνες στις σσ. 18, 19 και Θεοχ. Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου Νι-
κολάου από το Λινοτόπι στο καθολικό της μονής Μεταμορφώσεως Δρυοβούνου, Θεσσαλονίκη 
2005, σσ. 154-155 (αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία, στο εξής: Το έργο).

3. αν. Τούρτα, Οι ναοί του Αγίου Νικολάου στη Βίτσα και του Αγίου Μηνά στο Μονοδέν-
δρι. Προσέγγιση στο έργο των ζωγράφων από το Λινοτόπι, αθήνα 1991, σσ. 198-208 (στο εξής: Οι 
ναοί). Την άποψη αυτή καταγράφουν και οι Μ. Χατζηδάκης – ευγ. δρακοπούλου [Έλληνες Ζω-
γράφοι μετά την Άλωση (1450-1830) 2, αθήνα 1997, σσ. 237-239, αρ. 18, 23, 26.]. 
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Γράμμου, στον Άγιο νικόλαο Θωμάνου (1639), στα καθολικά των μονών αγί-
ου αθανασίου Ζαγοράς (1645/6) και Προφήτη Ηλία Τυρνάβου (1632-1646), δι-
απιστώνοντας «ομοιότητα μορφής και γραμμάτων επιγραφών»4, την υιοθέτη-
ση «όμοιων εικονογραφικών σχημάτων», «τη χρήση κοινών φυσιογνωμικών 
τύπων και παρόμοια απόδοσή τους»5 εκφράζοντας κάποια επιφύλαξη για το 
τελευταίο σύνολο λόγω κακής διατήρησης6. Σε διαφορετικό ζωγράφο αποδίδει 
τις τοιχογραφίες της μονής κοίμησης Ζέρμας (1656) αναφέροντας ότι «δεν συν-
δέονται ιδιαίτερα με κάποιο προηγούμενο έργο ζωγράφου από το Λινοτόπι 
και δεν είναι δυνατόν να ανιχνευθεί κάποια σχέση του ζωγράφου τους με τους 
προηγούμενους συνονόματους ομοτέχνους του», αν και σε άλλο σημείο ανα-
γνωρίζει ότι οι τοιχογραφίες της Ζέρμας παρουσιάζουν στενή συνάφεια με τις 
αντίστοιχες στον Άγιο νικόλαο Θωμάνου, στον Προφήτη Ηλία Τυρνάβου και 
στο καθολικό της μονή Μεταμόρφωσης στο δρυόβουνο «στη διάταξη του εικο-
νογραφικού προγράμματος, στους τύπους ορισμένων σκηνών και σε μερικά 
θέματα τεχνικής», γεγονός που  δικαιολογείται κατά την άποψή της από την κυ-
κλοφορία ανθιβόλων μεταξύ των ζωγράφων7. διαχωρίζει επίσης το ζωγραφικό 
σύνολο στο δρυόβουνο από τα ανωτέρω ως προς την τεχνοτροπική διαπραγμά-
τευση αποδίδοντάς το σε έναν τρίτο ζωγράφο, παρά τις εικονογραφικές ομοιό-
τητες που παρατηρεί με όλα τα προαναφερόμενα σύνολα8. 

Η αργυρώ καραμπερίδη στην υπό δημοσίευση διδακτορική διατριβή της για 
τη μονή Πατέρων διατυπώνει την αναγκαιότητα διερεύνησης της υπόθεσης εργα-
σίας ότι τουλάχιστον τα τοιχογραφημένα σύνολα του ελλαδικού χώρου9 που χρο-
νολογούνται στο 17ο αι. και υπογράφονται από Λινοτοπίτη νικόλαο θα πρέπει να 
αποδοθούν σε ένα ζωγράφο. Προς αυτήν την κατεύθυνση οδηγούν κατά την άπο-
ψή της τόσο η εικονογραφική συνάφεια, όσο και τεχνοτροπικά στοιχεία, καθώς και 

4. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σσ. 198-199, 202.

5. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σ. 200, 202. 

6. ανάλογη επιφύλαξη διατυπώνει και ο Βιταλιώτης [(I. Vitaliotis, Le vieux catholicon du 
monastère Saint - Etienne aux Météores, la première phase des peintures murales, Paris 1998, σσ. 
446-447 (στο εξής: Le vieux catholicon)].

7. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σσ. 207-208.

8. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σσ. 205-207, 227.

9. Άλλα τρία σύνολα, τα οποία βρίσκονται στη νότια αλβανία και παραμένουν αδημο-
σίευτα, υπογράφονται από Λινοτοπίτη νικόλαο. Πρόκειται για τον Άγιο νικόλαο Σαρακίνιστας 
(1630, συνεργασία με Μιχαήλ και κωνσταντίνο), τον Άγιο νικόλαο Μέλανης Πρεμετής (1632) και 
το καθολικό του Προφήτη Ηλία Στεγόπολης Λιούντζης (1653, συνεργασία με κωνσταντίνο). οι 
Χατζηδάκης – δρακοπούλου (παραπάνω, υποσημ. 3), σσ. 237-239] διαχωρίζουν τις τοιχογραφίες 
του πρώτου και του τελευταίου ως έργα ενός νικολάου. Στον ίδιο αγιογράφο αποδίδουν και τις 
εικόνες από τον Άγιο δημήτριο Παλατιτσίων και τη μονή Μακρυαλέξη.
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η όμοια μορφή των γραμμάτων στις επιγραφές10. Το τελευταίο στοιχείο επισήμανε 
και ο Γ. Γκολομπίας (1988), αποδίδοντας τις τοιχογραφίες του αγίου νικολάου Θω-
μάνου και της κοίμησης στο Μεγαλόβρυσο αγιάς στον ίδιο ζωγράφο νικόλαο11. 

ο Θεοχάρης Τσάμπουρας σε πρόσφατη αδημοσίευτη μεταπτυχιακή του ερ-
γασία για τις τοιχογραφίες του καθολικού της μονής Μεταμόρφωσης στο δρυ-
όβουνο βασιζόμενος κυρίως σε εικονογραφικές - τεχνικές ομοιότητες, αλλά και 
σε ιστορικά στοιχεία μέσω των κτητορικών επιγραφών, υποστηρίζει ότι ο Λινο-
τοπίτης ζωγράφος νικόλαος, που τις φιλοτέχνησε, ταυτίζεται με τον ομώνυμο 
πρώτο ζωγράφο, στον οποίο η Τούρτα προσέγραψε τα προαναφερόμενα σύνο-
λα (αγίου Ζαχαρία Γράμμου, αγίου νικολάου Θωμάνου, μονών αγίου αθανα-
σίου Ζαγοράς και Προφήτη Ηλία Τυρνάβου). Στον ίδιο μάλιστα απέδωσε και 
τις τοιχογραφίες στον νάρθηκα του Hopovo (1654), της μονής κοίμησης Ζέρμας 
και δύο δεσποτικές εικόνες (1647;), της Παναγίας Βρεφοκρατούσας και του Έν-
θρονου Χριστού Παντοκράτορα από τον αρχικό ναό του αγίου δημητρίου Σι-
άτιστας12, καθώς και  τις τοιχογραφίες της μονής Σπηλαίου Γρεβενών, τις οποίες 
μελετά η γράφουσα13. οι επιμέρους διαφορές που εμφανίζονται μεταξύ των συ-
νόλων οφείλονται κατά την άποψή του στην καλλιτεχνική εξέλιξη του ζωγρά-
φου και στη συνεργασία του με άλλους αγιογράφους14.

Την οριστική επίλυση του ανωτέρω ζητήματος της ταυτότητας του αγιογρά-
φου νικολάου και των έργων που μπορούν να του αποδοθούν με βεβαιότητα δυ-
σχεραίνει το γεγονός ότι όλα σχεδόν τα τοιχογραφημένα σύνολα που έχουν προ-
σγραφεί στην καλλιτεχνική δραστηριότητα του Λινοτοπίτη ζωγράφου, εκτός από 
εκείνο του αγίου νικολάου Θωμάνου, παραμένουν αδημοσίευτα, ενώ η κακή κα-
τάσταση διατήρησης των περισσότερων από αυτά επιτείνει το πρόβλημα. 

Σκοπός της μελέτης μας είναι να παρουσιάσουμε για πρώτη φορά, μετά την 
ολοκλήρωση της συντήρησης του διακόσμου, το έργο του Λινοτοπίτη νικολάου 
στο καθολικό της μονής Σπηλαίου, εντάσσοντάς το στην καλλιτεχνική δημιουρ-
γία του εργαστηρίου του και στην ομάδα των έργων που του αποδίδονται, ύστε-

10. αργ. καραμπερίδη, Η Μονή Πατέρων και η ζωγραφική του 17ου αιώνα στην περιο-
χή της Ζίτσας Ιωαννίνων, ιωάννινα 2006, δακτυλογραφημένη διδακτορική διατριβή, σ. 353 (στο 
εξής: Μονή Πατέρων).

11. Γ. Γκολομπίας, «ανέκδοτες επιγραφές και συσχετισμοί τοιχογραφικών συνόλων καστο-
ριάς», Ιστορικογεωγραφικά 2 (1988) 53-88. Βλ. σχετικά και καραμπερίδη, Μονή Πατέρων, ό.π., σ. 319.

12. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σσ. 3-6 και σσ. 152-157.

13. Βλ. ο Τσάμπουρας, ό.π., σσ. 154-155, εικ. 248-251, εικ. 255, όπως αποδεικνύεται από τα 
συγκριτικά παραδείγματα που παραθέτει, απέδωσε εσφαλμένα στο ζωγράφο νικόλαο και το σύ-
νολο των τοιχογραφιών στο ιερό του καθολικού της μονής Σπηλαίου Γρεβενών, οι οποίες αποτε-
λούν έργο διαφορετικού αγιογράφου, του δημητρίου, φιλοτεχνημένες το 1640/1. 

14. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σ. 5.
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ρα από τις τελευταίες έρευνες προσπαθώντας να ανιχνεύσουμε τα εικονογραφι-
κά πρότυπα του ζωγράφου, τις καλλιτεχνικές του καταβολές, την ταυτότητά του 
ως αγιογράφου. 

Το εικονογραφικό πρόγραμμα του τμήματος του ναού, το οποίο αγιογρά-
φησε ο ζωγράφος μας (Σχ. 1), έχεις ως εξής: Στον τρούλο απεικονίζεται ο Παντο-
κράτορας πλαισιωμένος από την πρώτη τάξη της ουράνιας ιεραρχίας και τις αγ-
γελικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων τοποθετούνται η Παναγία και ο Πρόδρομος. 
ανάμεσα στα παράθυρα που διατρυπούν το τύμπανο, σε δύο αντίστοιχες ζώνες, 
παριστάνονται δεκαέξι προφήτες15 και η ουράνια Λειτουργία, ενώ στα λοφία οι 
τέσσερις ευαγγελιστές και ανάμεσά τους οι προτομές των τεσσάρων αρχαγγέλων 
με σκήπτρο και σφαίρα εκατέρωθεν άλλων δύο αγγελικών μορφών. Στα τεταρτο-
σφαίρια του νότιου και βόρειου χορού τοποθετούνται η Μεταμόρφωση και η εις 
Άδου κάθοδος αντίστοιχα, ενώ αμέσως χαμηλότερα απεικονίζονται τέσσερις σκη-
νές από τα Θαύματα και τη διδασκαλία του Χριστού ως εξής: Η ίαση των τυφλών 
και των χωλών, η ίαση του λεπρού, η κλήση του Ματθαίου και η ίαση των δαιμο-
νιζομένων στον νότιο χορό, η κατάρα του Χριστού προς τη συκιά, η ίαση του πα-
ραλύτου της καπερναούμ, η ευλόγηση των παιδιών και η εκδίωξη των εμπόρων 
από τον ναό στον βόρειο. Στις τρεις καμάρες (εκτός δυτικής) τοποθετούνται ανά 
τέσσερις οκτώ σκηνές από το δωδεκάορτο, τη διδασκαλία, τα Θαύματα και τα 
Πάθη του Χριστού ως εξής: Στην ανατολική η Γέννηση, η Υπαπαντή, η Βρεφοκτο-
νία (νότιο τμήμα), η ανάληψη, η Πεντηκοστή, ή ίαση της Μαγδαληνής και η κλί-
ση του Ζακχαίου (βόρειο τμήμα). Στη νότια η Βάπτιση, η Έγερση του Λαζάρου, η 
ίαση του υιού του βασιλίσκου, η Μεσοπεντηκοστή (ανατολικό τμήμα), η Βαϊοφό-
ρος, ο νιπτήρας, η συνάντηση με τη Σαμαρείτιδα και η ίαση του παραλύτου της 
Βηθεσδά (δυτικό τμήμα). Στη βόρεια η Σταύρωση, η αποκαθήλωση, η ίαση της πε-
θεράς του Πέτρου, η ίαση της συγκύπτουσας (δυτικό τμήμα), ο επιτάφιος Θρήνος 
ο ενταφιασμός, η συγχώρεση της μοιχαλίδας, η ίαση του δούλου του εκατόνταρ-
χου (ανατολικό τμήμα). Στα τύμπανα των ανατολικών γωνιακών διαμερισμάτων 
απεικονίζονται τα μετά την ανάσταση γεγονότα (έξι από τα ένδεκα εωθινά, η 
Ψηλάφηση του Θωμά και η κυριακή των Μυροφόρων), ενώ στις γενέσεις των τό-
ξων στα σημεία στήριξης του τρούλου οι μορφές αρχαγγέλου Γαβριήλ - Παναγί-
ας από τον ευαγγελισμό, ο άγιος Γεώργιος κεφαλοφόρος και ο άγιος δημήτριος 
που δείχνει το σημείο του λογχισμού (επάνω από τους ανατολικούς κίονες), ο δα-
νιήλ στο λάκκο των λεόντων και οι Τρεις Παίδες στην κάμινο (επάνω από τους δυ-
τικούς κίονες). Στην κλείδα όλων των καμαρών και των πλάγιων διαμερισμάτων 

15. δαβίδ, Σολομών, ααρών, ιερεμίας, ιωνάς, αμώς, Γεδεών, ιωήλ, Μιχαίας(;), αβδιού, Ησα-
ΐας, Ζαχαρίας, αββακούμ, Ηλίας, Μωϋσής, δανιήλ.
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τοποθετείται ζώνη με μετάλλια προπατόρων, πατριαρχών16 και δικαίων17. Στους 
πλάγιους τοίχους, στις δύο χαμηλότερες ζώνες (πάνω από την διακοσμητική) εικο-
νίζονται ολόσωμοι στρατιωτικοί, κυρίως, άγιοι18 και μάρτυρες σε μετάλλια19 αντί-
στοιχα, ενώ στα εσωρράχια των τόξων των δύο πλάγιων διαμερισμάτων παριστά-
νονται επίσης ανά δύο ολόσωμοι μάρτυρες20. 

Στο εικονογραφικό πρόγραμμα του τρούλου (εικ. 3) συνδυάζονται στοι-
χεία και από τις δύο μεγάλες σχολές του 16ου αι. Στην καθιερωμένη μορφή του 
Παντοκράτορα21, τα ενωμένα δάκτυλα του αριστερού χεριού και η θέση της τυ-
λιγμένης στο ιμάτιο δεξιάς παλάμης αποτελούν λεπτομέρειες αγαπητές στα έργα 
της σχολής της βορειοδυτικής ελλάδας22 και σ’ εκείνα των Λινοτοπιτών αγιο-
γράφων, ιδιαίτερα του ζωγράφου Μιχαήλ23. Άλλο στοιχείο προερχόμενο από 

16. Στην ανατολική καμάρα απεικονίζονται οι πατριάρχες αβραάμ, ισαάκ και ιακώβ (Συ-
ντήρηση καθολικού, εικόνα στη σ. 41). Στη νότια είναι δυνατόν να ταυτιστεί ο Ρουβίμ.

17. Ταυτίζεται ο δίκαιος ιωσήφ στην καμάρα του βορειοανατολικού διαμερίσματος.

18. οι συνοδευτικές επιγραφές δεν διασώζονται στο σύνολό τους. είναι δυνατόν να ταυτι-
στούν με βεβαιότητα στον νότιο χορό από ανατολικά προς τα δυτικά οι άγιοι δημήτριος, νέστωρ, 
Θεόδωρος Τύρων, Τρύφων, νικήτας, Μηνάς, Βικέντιος (βλ. εικ. 11). Στο βόρειο χορό από δυτικά 
προς τα ανατολικά οι άγιοι Μερκούριος, αρτέμιος, ιάκωβος, Γοβδελαάς, Θεόδωρος Στρατηλάτης, 
Προκόπιος(;), Γέωργιος(;) [Συντήρηση καθολικού, εικόνα στις σ. 8-9]. Στο βορειοανατολικό πλά-
γιο διαμέρισμα ταυτίζονται οι απόστολοι ανδρέας, Πέτρος και Παύλος στο βόρειο τοίχο, μπρο-
στά από το τέμπλο (Συντήρηση καθολικού, εικόνα στη σ. 48). 

19. οι συνοδευτικές επιγραφές δεν διασώζονται στο σύνολό τους. Έτσι μπορούν να ταυ-
τιστούν με βεβαιότητα στον νότιο χορό οι άγιοι αρέθας (τέταρτος από ανατολικά) και Φώτιος 
(πρώτος από δυτικά), ενώ στον βόρειο χορό από δυτικά προς τα ανατολικά οι άγιοι Πρόβος, Μαρ-
κιανός, κάρπος, Τάραχος, Μαρτύριος. 

20. Ταυτίζονται οι άγιοι Λουκιάνος και Μώκιος στο βορειοανατολικό διαμέρισμα και οι 
άγιοι Σέργιος, Βάκχος, Λεόντιος και αρέθας στο νοτιοανατολικό.

21. J. Timken-Mathews, The Pantokrator, Title and Image, Michigan 1990· E. Kitzinger, «The 
Pantokrator Bust», Tesserae, Festschrift für J. Engemann, JAC, Ergänzungband 18 (1991) 161· Τ. Πα-
παμαστοράκης, Ο διάκοσμος του τρούλου των ναών της παλαιολόγειας περιόδου (1261-1453) 
στη Βαλκανική Χερσόνησο, ιωάννινα 1992, 98 κ.ε. (στο εξής: Ο διάκοσμος).

22. Βλ. μονή Φιλανθρωπηνών (Μ. αχειμάστου-Ποταμιάνου, Οι τοιχογραφίες της μονής 
των Φιλανθρωπηνών στο Νησί των Ιωαννίνων, αθήνα 2004, σ. 51, εικ. 30), παρεκκλήσι Λαύρας 
[(G. Millet, Monuments de l’Athos, I. Les peintures, Paris 1927, πίν. 256.1 (στο εξής: Athos) και α. 
Semoglou, Le decor mural de la chapelle athonite de Saint-Nicolas (1560). Application d’un nou-
veau langage pictural par le peintre thébain Frangos Katelanos, Villeneuve d’Ascq 1999, εικ. 2α (στο 
εξής: Saint-Nicolas)], Μεταμόρφωση Βελτσίστας (α. Stavropoulou-Makri, Les peintures murales de’ 
l église de la Transfiguration à Veltsista (1568) en Epire et l’atelier des peintres Kondaris, Ioannina 
1989, σ. 116, εικ. 42 (στο εξής: Veltsista), μονή Γαλατάκη (Τ. Kanari, Les peintures du catholicon 
du monastère de Galataki en Eubée, 1586. Le narthex et la chapelle de Saint- Jean- le -Précurseur, 
Athènes 2003, σσ. 143-144, εικ. 85, 103β.

23. Για σχετικά παραδείγματα βλ. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σσ. 135-136, εικ. 20, 21, 75α-β, 76α-
β, 106β και καραμπερίδη, Μονή Πατέρων, ό.π., σ. 87 σημ. 597.



αγαθονίκη δ. Τσιλιπάκου58

την ίδια παράδοση αποτελεί το πρώτο τμήμα της επιγραφής που περιβάλλει το 
μετάλλιο του Παντοκράτορα, «ΘεοΣ Τε και κΡιΤΗΣ ΠανΤον. ΠεΛΩν . 
ιδοΥ ΠΡοκΥΨαΣ ΥΨΩΘεν ΠΡο ΤΗΣ δικΗΣ ΠαΡεΓΓΥΩ24», το οποίο το-
νίζει τον εσχατολογικό χαρακτήρα της παράστασης και συναντάται κυρίως στα 
έργα του κατελάνου25 και αργότερα σ’ εκείνα του Λινοτοπίτη Μιχαήλ26. ο συν-
δυασμός του με το συχνότερα απαντώμενο χωρίο από τους Ψαλμούς (79, 15-16) 
«κ(ΥΡι)ε κ(ΥΡι)ε εΠιΒΛεΨον εΞ οΥΡανοΥ και ιδε και εΠΗΣκεΨαι 
ΤΗν αΜΠεΛον ΤαΥΤΗν και καΤαΡΤΗΣε αΥΤΗν Ην εΦΥΤεΥΣεν Η 
δεΞια ΣοΥ27», είναι αρκετά σπάνιος, ο οποίος απαντά για πρώτη ίσως φορά 
στον τρούλο της μονής Βαρλαάμ28 και στη συνέχεια σε έργα του Λινοτοπίτη Μι-
χαήλ29 και σε ναούς των αγράφων που ακολουθούν το πρόγραμμα του καθολι-
κού της μονής Πέτρας30. κατ’ αυτόν τον τρόπο εξαίρεται η διπλή ιδιότητα του 
Χριστού, που είναι συγχρόνως ελεήμων και κριτής. Σε ανάλογη παράδοση ανά-
γεται και η χρήση ανάγλυφων άστρων από γύψο στο σκοτεινό βάθος του μεταλ-
λίου, που απαντούν στο παρεκκλήσι του αγίου νικολάου Μ. Λαύρας31, αποτε-
λώντας σύνηθες μοτίβο στον 17ο αι. σε έργα των Λινοτοπιτών, όπως στο παρεκ-
κλήσι και στο καθολικό του αγίου Γεωργίου στο επταχώρι, στο καθολικό της 
αγίας Παρασκευής στο δομαβίστι, στο έργο που αποδίδεται στον ζωγράφο μας 

24. αποτελεί τμήμα επιγράμματος σε ιαμβικό τρίμετρο, παράφραση στίχου από το δευ-
τερονόμιο ΧΧΧιι.39-σύμφωνα με τον Σέμογλου (Semoglou, Saint Nicolas, ό.π., σ. 22), που δια-
βάζεται την κυριακή των απόκρεω και συναντάται ήδη από τον 13ο αι. στον ναό του Σταυρού 
στο Πελένδρι (T. Velmans, «Quelques programmes iconographiques de coupoles chypriotes du XIIe 
au XVe siècle», CA 32 (1984), σ. 137, 140, εικ. 5 και Παπαμαστοράκης, Ο διάκοσμος, ό.π., σ. 113.

25. Για το θέμα βλ. Στ. Σδρόλια, Οι τοιχογραφίες του καθολικού της μονής Πέτρας (1625) 
και η ζωγραφική των ναών των Αγράφων τον 17ο αιώνα, ιωάννινα 2000 (διδακτ. διατρ., δακτυ-
λογραφημένη), σ. 98 σημ. 34 (στο εξής: Μονή Πέτρας).  

26. Βλ. Άγιο Μηνά στο Μονοδένδρι και Άγιο νικόλαο Βίτσας, Άγιο νικόλαο κλειδωνιάς, μονές 
Πατέρων Ζίτσας (Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σ. 135, πίν. 20, 21, σ. 177, πίν. 106α-β), Μεταμόρφωσης Τσιατί-
στης Πωγωνίου, Σπηλαίου Σαρακίνιστας [Μ. Π. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων Μι-
χαήλ και Κωνσταντίνου στη Νότιο Αλβανία. Συμβολή στη μελέτη της μνημειακής ζωγραφικής του 
17ου αιώνα, ιωάννινα 2003 (διδακτ. διατρ., δακτυλογραφημένη), σσ. 211, 340 (στο εξής: Έργο Λινοτο-
πιτών)]. επίσης υιοθετείται στα καθολικά των μονών Βλασίου, Πέτρας και σε όσα μνημεία των αγρά-
φων παρουσιάζουν συγγενικό πρόγραμμα (Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σ. 97, σημ. 32).

27. Βλ. σχετικά Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σσ. 97-98 σημ. 33, 35, όπου και άλλα μεταβυ-
ζαντινά παραδείγματα χρήσης του χωρίου.

28. Βλ. Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σ. 98 σημ. 35.

29. Βλ. Άγιο Μηνά στο Μονοδένδρι, Άγιο νικόλαο Βίτσας, Άγιο νικόλαο κλειδωνιάς, 
μονή Πατέρων Ζίτσας (παραπάνω, σημ. 26).

30. Βλ. Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σ. 97,. σημ. 32 και σ. 98,. σημ. 35.  

31. Semoglou, Saint-Nicolas, ό.π., σ. 23.
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νικόλαο στο καθολικό της μονής Μεταμόρφωσης στο δρυόβουνο32, αλλά και σε 
έργα Γραμμοστινών ζωγράφων, όπως στους αγίους αποστόλους Μολυβδοσκέ-
παστης33 και στη μονή Προφήτη Ηλία Ζίτσας34. Η παρουσία της ίριδας που ορί-
ζει το μετάλλιο του Χριστού προέρχεται από την παλαιολόγεια παράδοση35 και 
σπανίζει το 16ο αι., ενώ είναι ιδιαίτερα συχνή σε ηπειρωτικά μνημεία του 17ου 
αι., σε έργα Λινοτοπιτών και Γραμμοστινών αγιογράφων36 και στον Άγιο Ζαχα-
ρία Γράμμου37. Η ισότιμη παρουσία μη ανθρωπόμορφων αγγελικών δυνάμεων, 
στοιχείο γνωστό επίσης από την παλαιολόγεια παράδοση38, χαρακτηρίζει το ει-
κονογραφικό πρόγραμμα των μνημείων που εντάσσονται στην κρητική σχολή39, 
η οποία υιοθετείται και σε έργα της σχολής της βορειοδυτικής ελλάδας40. 

Στη ζώνη με τις ουράνιες δυνάμεις εντάσσονται οι μορφές της Παναγίας 
και του Προδρόμου, όπως στα περισσότερα μεταβυζαντινά παραδείγματα και 
των δύο μεγάλων σχολών41, κυρίως στις μονές του Όρους και των Μετεώρων,  με 
στόχο την υπογράμμιση του δόγματος της ενσάρκωσης. Η Παναγία τοποθετεί-
ται στην ανατολική πλευρά λόγω της σημασίας της θέσης και της περιγραφής 
της από τους Πατέρες της εκκλησίας ως «πύλη η ανατολόβλεπτος» και «παλά-
τιον εν εδέμ κατά ανατολάς την πύλην έχον»42. Στη ζώνη αυτή αναγράφεται ο 

32. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σ. 33 σημ. 189, εικ. 52 (δρυόβουνο).

33. Πρόκειται για αδημοσίευτη τοιχογραφία. Για τον ναό βλ. Βυζαντινά και Μεταβυζα-
ντινά Μνημεία Μολυβδοσκεπάστου, ιωάννινα 2006, σσ. 26-35, όπου παλαιότερη βιβλιογραφία.

34. καραμπερίδη, Μονή Πατέρων, ό.π., πίν. 291.

35. Παπαμαστοράκης, Ο διάκοσμος, ό.π., σ. 71.

36. Βλ. σχετικά καραμπερίδη, Μονή Πατέρων, ό.π., σ. 87, όπου παραδείγματα.

37. Μ. Μιχαηλίδης, «ο ναός του αγίου Ζαχαρία καστοριάς», ΑΔ 22 (1967), Μελέται, εικ. 54.

38. Παπαμαστοράκης, Ο διάκοσμος, ό.π., σσ. 126-128.

39. καραμπερίδη, Μονή Πατέρων, ό.π., σ. 91 σημ. 634.

40. Βλ. παρεκκλήσι Λαύρας (παραπάνω, σημ. 22), μονή Γαλατάκη (Kanari, ό.π. (σημ. 22), 
εικ. 103β).

41. Βλ. Μ. Μετέωρο (Μ. Χατζηδάκης – δ. Σοφιανός, Το Μεγάλο Μετέωρο. Ιστορία και Τέ-
χνη, αθήνα 1990, σ. 38, πίν. στη σσ. 100-101( στο εξής: Μεγάλο Μετέωρο)), μονές κουτλουμου-
σίου, διονυσίου, δοχειαρίου, παρεκκλήσι Λαύρας (Millet, Athos, ό.π., πίν. 159.1, 195.1-3, 215.1, 
255.1,2), μονή Φιλανθρωπηνών (Μ. Γαρίδης – α. Παλιούρας, Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων, ιω-
άννινα 1993, εικ. 31 (στο εξής: Μοναστήρια)), Βελτσίστα (Stavropoulou-Makri, Veltsista, ό.π., πίν. 
43a-b), μονές Ρουσσάνου, δουσίκου, κορώνας, ναοί αγράφων, μονή Πέτρας (Σδρόλια, Μονή Πέ-
τρας, ό.π., σσ. 89-90 και σσ. 99-100, εικ. 21, 22), μονή Πατέρων (καραμπερίδη, Μονή Πατέρων, ό.π., 
σ. 90, εικ. 47, 48), Άγιο αθανάσιο κλειδωνιάς (δ. δ. Τριανταφυλλόπουλος, «εκκλησιαστικά Μνη-
μεία στην κλειδωνιά κονίτσης», ΗΧ ιΘ (1975) εικ. 24 (στο εξής: «Μνημεία κλειδωνιάς»)).

42. Βλ. σχετικά  ν. Γκιολές, Ο βυζαντινός τρούλος και το εικονογραφικό του πρόγραμμα, 
αθήνα 1990, σ. 119 και Παπαμαστοράκης, Ο διάκοσμος, ό.π., σ. 124 κ. ε., σ. 145 κ. ε., σ. 155 κ. ε.
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χερουβικός ύμνος από τη λειτουργία των Μ. Χρυσοστόμου και Μ. Βασιλείου43.
ακολουθεί η ζώνη με τους δεκαέξι προφήτες, όπως ακριβώς και στο δρυ-

όβουνο. Η κίνηση των προφητών προς το ζεύγος δαβίδ – Σολομώντα, το οποίο 
τοποθετείται στο ανατολικό αξονικό σημείο44, κάτω από την Παναγία, ανάγεται 
στην παλαιολόγεια παράδοση. Με παλαιολόγειες επιδράσεις θα πρέπει να σχε-
τίζεται και η παρουσία των Γεδεών, ααρών και Ζαχαρία που δεν εικονίζονται 
συχνά σε μεταβυζαντινά προγράμματα τρούλων45. 

Στη σύνθεση της αγγελικής Λειτουργίας της αμέσως επόμενης ζώνης46 υι-
οθετείται ο τύπος που ανάγεται στην υστερότερη παλαιολόγεια παράδοση47 
και αποκρυσταλλώνεται το 16ο αι. με μικρές διαφοροποιήσεις σε λεπτομέρειες 
ανάμεσα στα καλλιτεχνικά ρεύματα48. Η παράστασή μας συνδυάζει στοιχεία 
και από τις δύο μεγάλες σχολές. ο Χριστός σε χειρονομία ευλογίας κρατώντας 
κλειστό ειλητό στο αριστερό και στις δύο απεικονίσεις του απαντά στις συν-
θέσεις των μονών Μ. Λαύρας, κουτλουμουσίου, δοχειαρίου49, ενώ τον 17ο αι. 
στον Άγιο νικόλαο Βίτσας, στον Άγιο Μηνά στο Μονοδένδρι50, στον Άγιο Γε-
ώργιο Πολιτείας51, στο παρεκκλήσι της μονής αγίου Γεωργίου στο επταχώ-

43. Παπαμαστοράκης, Ο διάκοσμος, ό.π., σ. 73.

44. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., εικ. 55, 56. Βλ. σχετικά Παπαμαστοράκης, Ο διάκοσμος, 
ό.π., σσ. 226 κ. ε. και Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σ. 100, σημ. 46, όπου παραδείγματα μεταβυζα-
ντινής περιόδου. 

45. Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σ. 101.

46. Βλ. Συντήρηση καθολικού, εικόνα στη σ. 47 (λεπτομέρεια). Για την εικονογραφία βλ. 
Christopher Walter, Art and Ritual of the Byzantine Church, London 1982, σσ. 217-221· L. H. Gron-
dijs, «Croyances, doctrines et iconographies de la Liturgie céleste», Akten des XI. Internationalen 
Byzantinistenkongresses, München 1958, σσ. 197-199· E. Lucchesi Palli, «Liturgie, Himmlische», 
Lexikon der christlichen Ikonographie, τ. 3, Rome – Freiburg – Basel - Wien 1990, σσ. 103-106· Πα-
παμαστοράκης, Ο διάκοσμος, ό.π., σσ. 182-217· Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σσ. 68-69· Σδρόλια, Μονή 
Πέτρας, ό.π., σσ. 114-117.

47. J. D. Ştefănescu., «L’illustration des liturgies dans l’art de Byzance et de l’Orient», ι, An-
nuaire de l’institut de philologie et d’histoire orientale, ι (1932-1933), σ. 73 κ.ε.· S. Dufrenne, Les pro-
grammes iconographique des églises byzantines de Mistra, Paris 1970, σ. 50 σημ. 9· Παπαμαστορά-
κης, Ο διάκοσμος, ό.π., σ. 194, σ. 204 και καραμπερίδη, Μονή Πατέρων, ό.π., σ. 88 σημ. 612, 613.

48. ε.δ. Σαμπανίκου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος του παρεκκλησίου των Τριών Ιεραρχών 
της μονής Βαρλαάμ στο Μετέωρα (1637), Τρίκαλα 1997, σσ. 60-62 (στο εξής: Παρεκκλήσι Τρι-
ών Ιεραρχών).

49. Millet, Athos, ό.π., πίν. 118.2 - 3, 218.2 και 219.3 αντίστοιχα.  

50. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., πίν. 39β, 40α.

51. Μ. Π. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αι. στους ναούς της Καστοριάς, Συμβολή 
στη μελέτη της μνημειακής ζωγραφικής της δυτικής Μακεδονίας, αθήνα 2002, σ. 68, πίν. 1 (στο 
εξής: Τοιχογραφίες Καστοριάς). 
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ρι52, στη μονή Μεταμόρφωσης στο δρυόβουνο53. κοινή με τα αθωνικά μνημεία 
του 16ου αι. και το έργο του Θεοφάνη54 είναι και η απεικόνιση των δύο πρώ-
των αγγέλων που θυμιατίζουν τον Χριστό κρατώντας μονόκηρα, στοιχείο που 
συναντάται σπανιότερα σε έργα της σχολής της βορειοδυτικής ελλάδας, όπως 
στο παρεκκλήσι Μ. Λαύρας55 και στη μονή ελεούσας56, σε έργα Λινοτοπιτών 
ζωγράφων και του περιβάλλοντός τους, ιδιαίτερα των Μιχαήλ και κωνστα-
ντίνου57. Τα ιπτάμενα χερουβείμ που κρατούν ριπίδια αποτελούν χαρακτηρι-
στικό της σχολής της βορειοδυτικής ελλάδας και απαντούν στη μονή Φιλαν-
θρωπηνών58, στον Άγιο δημήτριο και στη Μεταμόρφωση Βελτσίστας59, σε να-
ούς της περιοχής καστοριάς, σε έργα των Λινοτοπιτών ζωγράφων, ιδιαίτερα 
των Μιχαήλ και κωνσταντίνου60 και σε εκείνα που αποδίδονται στο ζωγρά-
φο μας νικόλαο61.  

Στον Ευαγγελισμό62 (εικ. 4) η σύνθεση του Σπηλαίου ακολουθεί ένα γενικό 

52. αδημοσίευτη τοιχογραφία. Προσωπική παρατήρηση.

53. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σ. 37, εικ. 57-59.

54. Βλ. μονή αναπαυσά (Μ. Chatzidakis, «Recherches  sur le peintre Théophane le crétois», 
DOP 23/24 (1969-1970) εικ. 6, 7 (στο εξής: «Théophane»)), μονές Μ. Λαύρας, Μολυβοκκλησιάς, 
κουτλουμουσίου, δοχειαρίου (Millet, Athos, ό.π., πίν. 118.2-3, 153.1, 218.2 και 219.3), Σταυρονική-
τα (Μ. Χατζηδάκης, Ο Κρητικός Ζωγράφος Θεοφάνης, Η τελευταία φάση της τέχνης του στις 
τοιχογραφίες της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα, Άγιον Όρος 1986 σ. 46, εικ. 22-25 (στο εξής: Θεο-
φάνης).

55. Millet, Athos, ό.π., πίν. 256.2 και Semoglou, Saint-Nicolas, ό.π., πίν. 9α-10β.

56. Stavropoulou-Makri, Veltsista, ό.π., εικ. 66α.

57. Βλ. μονή Μακρυαλέξη, παρεκκλήσι και μονή αγίου Γεωργίου στο επταχώρι (αδημο-
σίευτες τοιχογραφίες), ναό Ταξιαρχών Ζίτσας (αδημοσίευτη τοιχογραφία. Για το εικονογραφι-
κό πρόγραμμα του ναού βλ. καραμπερίδη, Μονή Πατέρων, ό.π., σσ. 329-335), Άγιο αθανάσιο και 
Άγιο νικόλαο κλειδωνιάς (Τριανταφυλλόπουλος, «Μνημεία κλειδωνιάς», ό.π., εικ. 17-18, 33, 35, 
36).

58. Γαρίδης – Παλιούρας, Μοναστήρια, ό.π., εικ. 28-30.

59. Stavropoulou-Makri, Veltsista, ό.π., σσ. 39-40, εικ. 10α-β.

60 . Βλ. Άγιο Γεώργιο Πολιτείας καστοριάς (Παϊσίδου, Τοιχογραφίες Καστοριάς, ό.π., σ. 68, 
πίν. 1), Άγιο Ζαχαρία Γράμμου (αδημοσίευτη. Βλ. και καραμπερίδη, Μονή Πατέρων, ό.π., σ. 89, σημ. 
624), ναούς αγίου αθανασίου, αγίου νικολάου και αγίων αναργύρων κλειδωνιάς (Τριανταφυλ-
λόπουλος, «Μνημεία κλειδωνιάς», ό.π. (σημ. 57) και εικ. 48), μονή Μεταμόρφωσης Τσιατίστης (Γ. κ. 
Γιακουμής, Μνημεία Ορθοδοξίας στην Αλβανία, αθήνα 1994, εικ. 299 και Σκαβάρα, Έργο Λινοτο-
πιτών, ό.π., σ. 204, σσ. 242-243, πίν. 116, 117, 148), Άγιο νικόλαο Βίτσας, Άγιο Μηνά στο Μονοδέν-
δρι, κοίμηση ελαφότοπου (Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., πίν. 39β, 40α και σ. 68 σημ. 288 αντίστοιχα)

61. Βλ. μονές Προφήτη Ηλία Τυρνάβου, Μεταμόρφωσης δρυοβούνου [Τούρτα, Οι ναοί, 
ό.π., σ. 69, Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σ. 37-38, πίν. 57-59 (δρυόβουνο)], Ζέρμας (αδημοσίευτη). Βλ. 
και καραμπερίδη, Μονή Πατέρων, ό.π., σ. 89 σημ. 624, όπου και άλλα παραδείγματα από την πε-
ριοχή της Ηπείρου.

62. «ο εΥαΓΓεΛιΣΜοΣ Τ(ΗΣ) ΥΠεΡαΓι(αΣ) δεΣΠοιν(ΗΣ) ΗΜΩν Θ(εοΤο)κοΥ».
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εικονογραφικό σχήμα, το οποίο προτιμάται από το δεύτερο μισό του 14ου αι.63, 
ενώ υιοθετείται κυρίως από τους κρήτες αγιογράφους και επικρατεί τους 16ο 
και 17ο αι.64. διαφοροποιείται από τα παραπάνω, ως προς το ημικυκλικό ερεισί-
νωτο του θρόνου, στοιχείο που ανάγεται στην παλαιολόγεια παράδοση και υι-
οθετείται κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο σε μεμονωμένες περιπτώσεις ναών της 
Μακεδονίας και ιδιαίτερα της καστοριάς65. Όμοια αποδίδεται στο παρεκκλήσι 
της μονής αγίου Γεωργίου στο επταχώρι και στο δρυόβουνο, με μόνη διαφορο-
ποίηση τον τύπο του θρόνου στο τελευταίο66. 

Στη Γέννηση67 (εικ. 5) υιοθετείται ο καθιερωμένος κατά τον 16ο αι. εικο-
νογραφικός τύπος της κρητικής σχολής, διαμορφωμένος ήδη σε φορητές εικόνες 
του 15ου αι.68, σε μια λιτότερη παραλλαγή, που συνδέεται στενά με την εικόνα 
δωδεκαόρτου της Μ. Λαύρας69. Η ίδια σύνθεση, με διαφοροποιήσεις ως προς 
την προσθήκη και άλλων δευτερευόντων μορφών ή τη στροφή της Παναγίας 
προς το Βρέφος, απαντά στο καθολικό της Μ. Λαύρας και στο παρεκκλήσι αγί-
ου Γεωργίου μονής αγίου Παύλου70, στη μονή Φιλανθρωπηνών71, στο παρεκκλή-
σι της μονής αγίου Γεωργίου στο επταχώρι, στις μονές Προφήτη Ηλία Τυρνά-
βου72 και Μεταμόρφωσης δρυοβούνου73. 

63. Στ. Πελεκανίδης, Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία Πρέσπας, Θεσσαλονίκη 1960, 
σ. 32· ο ίδιος, Καλλιέργης, Όλης Θετταλίας άριστος ζωγράφος, εν αθήναις 1973, σ. 22 και αγ. 
Τσιλιπάκου, Η μνημειακή ζωγραφική στη Βέροια το 17ο αι., τ. ά  κείμενο, τ. Β΄ σχέδια – πίνακες, 
Θεσσαλονίκη 2002 (δακτυλογραφημένη διδακτ. διατρ.), σ. 160 σημ. 1265-1266, όπου παραδείγμα-
τα (στο εξής: Ζωγραφική στη Βέροια το 17ο αι.).

64. Τσιλιπάκου, Ζωγραφική στη Βέροια το 17ο αι., ό.π., σ. 160 σημ. 1267-1268, όπου σχετι-
κά παραδείγματα και σσ. 293-294.

65 . Λήδα Τόσκα-Ζαχάρωφ, «οι τοιχογραφίες της Παναγίας Φανερωμένης στη νέα Σκι-
ώνη Χαλκιδικής», Πρακτικά του Πρώτου Πανελλήνιου Συμποσίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
της Χαλκιδικής, Πολύγυρος 7-9 δεκεμβρίου, Θεσσαλονίκη 1984, σσ. 225-227, εικ. 10· Παϊσίδου, 
Τοιχογραφίες Καστοριάς, ό.π., σ. 104-105, πίν. 38, σ. 101, πίν. 31α.

66. αδημοσίευτες τοιχογραφίες. Βλ. σχετικά, Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σ. 70-71, εικ. 111 
(δρυόβουνο).

67. «Η ΓενΗΣΗ ΤοΥ Χ(ΡιΣΤο)Υ». 

68. Για την ομάδα των εικόνων βλ. ν. Χατζηδάκη, Από τον Χάνδακα στη Βενετία, Ελληνι-
κές Εικόνες στην Ιταλία, 15ος-16ος αι., αθήνα 1993, σσ. 62-64, εικ. 12, 12α .

69. Chatzidakis, «Théophane», ό.π., πίν. 35.

70.Millet, Athos, ό.π., πίν. 119.2, 187.3.

71. Μ. αχειμάστου-Ποταμιάνου, Η Μονή των Φιλανθρωπηνών και η πρώτη φάση της με-
ταβυζαντινής ζωγραφικής, αθήναι 1983, σσ. 55-57, πίν. 35 (στο εξής: Μονή Φιλανθρωπηνών).

72. αδημοσίευτες τοιχογραφίες. Βλ. σχετικά Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σ. 72.

73. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σσ. 71-72, εικ. 112.
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Στην Υπαπαντή74 (εικ. 5) ακολουθείται η ασύμμετρη παραλλαγή του τύ-
που ε ,́ σύμφωνα με την κατάταξη του Ξυγγόπουλου75, που επικρατεί τον 14ο 
αι., όπως αποκρυσταλλώνεται και υιοθετείται από τους κρήτες ζωγράφους του 
15ου76 και 16ου αι.77, γνωρίζοντας ιδιαίτερη διάδοση στη μεταβυζαντινή ζω-
γραφική78. Η σύνθεσή μας επαναλαμβάνει την αντίστοιχη του Μ. Μετεώρου79, 
η οποία υιοθετείται στη συνέχεια στις μονές Μεταμόρφωσης στο δρυόβουνο 
και κοίμησης Ζέρμας80. διαφοροποιείται από αυτήν ως προς τη χειρονομία ευ-
λογίας81 του δεξιού χεριού του Χριστού προς τη μητέρα του, που απαντά στο Μ. 
Μετέωρο, ενώ στην περίπτωσή μας ο Χριστός τείνει και τα δύο χέρια προς αυ-
τήν, όπως στην κοίμηση καλαμπάκας, στο παρεκκλήσι Τριών ιεραρχών της μο-

74. «Η ΥΠαΠανΤΗ Τ(οΥ) Χ(ΡιΣΤο)Υ».

75. Βλ. α. Ξυγγόπουλος, «Υπαπαντή», ΕΕΒΣ ΣΤ΄ (1929) 233.   

76. Βλ. Μ. Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμου. Ζητήματα βυζαντινής και μεταβυζαντινής 
ζωγραφικής, αθήνα 1977, σ. 78, αρ. 26, πίν. 24, πίν. 202 (στο εξής: Εικόνες Πάτμου)· αχειμάστου-
Ποταμιάνου, Μονή Φιλανθρωπηνών, ό.π., σσ. 58-59, Θησαυροί του Αγίου Όρους, Θεσσαλονίκη 
19972, σσ. 127-128 (ευθ. Τσιγαρίδας) και Γ. κακαβάς, «κρητικό τρίπτυχο με σκηνές δωδεκαόρ-
του», ΔΧΑΕ, κΒ΄(2001) 157 σημ. 26-28.

77. Βλ. μονές αναπαυσά (αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μονή Φιλανθρωπηνών, ό.π., σσ. 58-
59), Λαύρας, κουτλουμουσίου, διονυσίου, δοχειαρίου (Millet, Athos, ό.π., πίν. 119.5, 159.2, 198.2, 
222.3), Μ. Μετέωρο (Χατζηδάκης – Σοφιανός, Μεγάλο Μετέωρο, ό.π., σ. 101), εικόνες δωδεκαόρ-
του στις μονές Λαύρας και  Σταυρονικήτα (Chatzidakis, «Théophane», ό.π., εικ. 36 και 70 αντίστοι-
χα), εικόνα Σπηλιάς κισσάμου (Εικόνες της Κρητικής Τέχνης. Από τον Χάνδακα ως τη Μόσχα 
και την Αγία Πετρούπολη, Ηράκλειο 2004, αρ. 161), εικόνα Βενετίας, 16ου αι. (Μ. Chatzidakis, 
Icônes de Saint-George des Grecs et de la Collection de l’Institut, Venise 1962, εικ. 53), εικόνα επι-
στυλίου μονής Παντοκράτορος (κ. καλαμαρτζή-κατσαρού, Τ. Παπαμαστοράκης, «Το παλαιό επι-
στύλιο του καθολικού της μονής 1575-1600», Εικόνες μονής Παντοκράτορος, Άγιον Όρος 1988, σ. 
149, εικ. 80, όπου και άλλα παραδείγματα), κρητικό τρίπτυχο τέλους 16ου αι. σε ιδιωτική συλλογή 
(κακαβάς, ό.π., υποσημείωση 76, σσ. 156-157, όπου παλαιότερη βιβλιογραφία και παραδείγματα).

78. Βλ. μονή Φιλανθρωπηνών (αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μονή Φιλανθρωπηνών, ό.π., πίν. 
38α), μονή ντίλιου (Θ. Λίβα-Ξανθάκη, Οι τοιχογραφίες της Μονής Ντίλιου, ιωάννινα 1980, σ. 41, 
εικ. 17 (στο εξής: Μονή Ντίλιου)) κοίμηση καλαμπάκας (Σαμπανίκου, Παρεκκλήσι Τριών Ιεραρ-
χών, ό.π., πίν. ιΒ΄2) Άγιο δημήτριο στα Παλατίτσια Βέροιας, μονή Μεταμόρφωσης στο δρυόβου-
νο (Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σ. 77), ναό Μεταμόρφωσης Παπιανών Λέσβου (Γ. Γούναρης, Μεταβυ-
ζαντινές Τοιχογραφίες στη Λέσβο (16ος-17ος αι.), ΑΕ 136(1997), εν αθήναις 1999, πίν. 119β στο 
εξής: Τοιχογραφίες στη Λέσβο), Παναγία αποστολάκη (Στ. Πελεκανίδης, Καστοριά Ι, Βυζαντιναί 
τοιχογραφίαι, Θεσσαλονίκη 1953, πίν. 240α), παρεκκλήσι Τριών ιεραρχών μονής Βαρλαάμ, ναό 
αγίου νικολάου στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων (Σαμπανίκου, Παρεκκλήσι Τριών Ιεραρχών, ό.π., σσ. 
114-115, εικ. 50, 161), παλαιό καθολικό αγίου Στεφάνου Μετεώρων (Vitaliotis, Le vieux catholicon, 
ό.π., σσ. 147-149, εικ. 73), μονή Πέτρας, μονή Σπηλιάς στα καμπούριανα και μονή Προφήτη Ηλία 
στο Πετροχώρι αγράφων (Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σ. 184, εικ. 105, 309 και 310 αντίστοιχα).

79. Βλ. παραπάνω, σημ. 77.

80. αδημοσίευτες τοιχογραφίες, βλ. σχετικά Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σσ. 72-73, εικ. 112 
(δρυόβουνο).

81. Βλ. σχετικά αχειμάστου, Μονή Φιλανθρωπηνών, ό.π., σσ. 58-59. 
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νής Βαρλαάμ, στον ναό του αγίου νικολάου στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων, στο 
παλαιό καθολικό αγίου Στεφάνου Μετεώρων82. Η απουσία της εικονογραφικής 
λεπτομέρειας του ανθοδοχείου, που ανάγεται στα κρητικά πρότυπα του 15ου 
αι.83 και απαντά κυρίως σε έργα της σχολής της βορειοδυτικής ελλάδας84, συν-
δέει την παράστασή μας με το έργο του Θεοφάνη και των συνεχιστών του στο 
Άγιον Όρος85.

Στη Βάπτιση (εικ. 6) υιοθετείται ο τύπος της κρητικής σχολής, όπως απα-
ντά, με παραλλαγές σε λεπτομέρειες, στις μονές Μ. Λαύρας, διονυσίου και στο 
Μ. Μετέωρο86. Η σύνθεση του Σπηλαίου ακολουθεί και σε λεπτομέρειες το πρό-
τυπο της εικόνας του ν. Ρίτζου στο Σεράγεβο87, το οποίο υιοθετείται και στην 
εικόνα δωδεκαόρτου της μονής Σταυρονικήτα88. Όμοια αποδίδεται η αντίστοι-
χη παράσταση στον Άγιο Γεώργιο Βασιλικής καλαμπάκας89, στις μονές αγίου 
αθανασίου Ζαγοράς90, Προφήτη Ηλία Τυρνάβου, Μεταμόρφωσης δρυοβούνου, 
κοίμησης Ζέρμας91. 

Στη Μεταμόρφωση92 (εικ. 7) υιοθετείται ο διαμορφωμένος με παλαιολό-
γεια στοιχεία  τύπος της κρητικής σχολής, που διαδίδεται ευρέως κατά τη με-
ταβυζαντινή περίοδο, με τα επεισόδια της έλευσης και της αποχώρησης93, όπως 
απαντά στις μονές αναπαυσά94, Μ. Μετεώρου95, Φιλανθρωπηνών96, ντίλιου97, 

82. Βλ. παραπάνω, σημ. 78.

83. Βλ. παραπάνω, σημ. 76.

84. Βλ. μονές Φιλανθρωπηνών, Μυρτιάς, Βαρλαάμ (αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μονή Φιλαν-
θρωπηνών, ό.π., σ. 58-59).

85. Βλ. μονές αναπαυσά, Λαύρας, κουτλουμουσίου, διονυσίου, δοχειαρίου, εικόνες δωδε-
καόρτου στις μονές Λαύρας και  Σταυρονικήτα (παραπάνω, σημ.77).

86. Βλ. Millet, Athos, ό.π., πίν. 123.2, 198.2 και Χατζηδάκης – Σοφιανός, Μεγάλο Μετέωρο, 
ό.π., σ. 127 αντίστοιχα.

87. Χατζηδάκης, Εικόνες Πάτμου, ό.π., πίν. 202.

88. Chatzidakis, «Théophane», ό.π., πίν. 71.

89. Σαμπανίκου, Παρεκκλήσι Τριών Ιεραρχών, ό.π., σ. 117, εικ. 209-210.

90. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., εικ. 123β.

91 . Για τα τρία μνημεία βλ. σχετικά Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σσ. 73-74, εικ. 113 (δρυό-
βουνο).

92. «Η ΜεΤαΜΩΡΦοΣιΣ». Βλ. Συντήρηση καθολικού, εικόνα στη σ. 21.

93. Βλ. αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μονή Φιλανθρωπηνών, ό.π., σσ. 70-71, σημ. 373, 375.

94. αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μονή Φιλανθρωπηνών, ό.π., πίν. 70α.

95. Χατζηδάκης – Σοφιανός, Μεγάλο Μετέωρο, ό.π., σ. 131.   

96. αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μονή Φιλανθρωπηνών, ό.π., πίν. 48α.

97. Λίβα-Ξανθάκη, Μονή Ντίλιου, ό.π., εικ. 18.
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στη Ρασιώτισσα98, στη Μεταμόρφωση Βελτσίστας99, στο παρεκκλήσι της μονής 
Βαρλαάμ, στην κοίμηση καλαμπάκας100, στη μονή Πέτρας101, στους ναούς αγί-
ου Μηνά στο Μονοδένδρι και αγίου νικολάου Βίτσας102. Η σύνθεση του Σπη-
λαίου υιοθετεί το εικονογραφικό σχήμα του Θεοφάνη στις μονές Μ. Λαύρας103 
και Σταυρονικήτα104, στο οποίο απαντούν πανομοιότυπα και οι στάσεις των τρι-
ών αποστόλων, οι οποίες ανάγονται σε πρότυπα εικόνων κρητικής τέχνης του 
15ου αι.105. Το ίδιο σχήμα συναντάται στις μονές αγίου αθανασίου Ζαγοράς106 
και κοίμησης Ζέρμας107.          

Στο Σπήλαιο, ωστόσο, προστίθεται η εικονογραφική λεπτομέρεια της με-
ταφοράς των προφητών108, η οποία παραπέμπει στο παλαιό καθολικό της μο-
νής Μ. Μετεώρου109, υιοθετείται στη συνέχεια στο έργο του κατελάνου και 
απαντά τους 16ο-17ο αι. στο παρεκκλήσι αγίου νικολάου Μ. Λαύρας110, στις 
μονές Μολυβδοσκέπαστης, Ζάβορδας, Βαρλαάμ111, στη Μητρόπολη καλαμπά-
κας112 και σε έργα των Λινοτοπιτών, όπως στον Άγιο νικόλαο Βίτσας113, στις 
μονές Πατέρων114, Μεταμόρφωσης Τσιατίστης Πωγωνίου115 και Μεταμόρφω-

98. Γ. Γούναρης, Οι τοιχογραφίες των Αγίων Αποστόλων και της Παναγίας Ρασιώτισσας 
στην Καστοριά, Θεσσαλονίκη 1980, εικ. 25β (στο εξής: Ρασιώτισσα).

99 .Stavropoulou-Makri, Veltsista, ό.π., εικ. 15β.

100. Σαμπανίκου, Παρεκκλήσι Τριών Ιεραρχών, ό.π., σσ. 117-119, εικ. 52, και εικ. 131, 137 
αντίστοιχα.

101. Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σσ. 164-165, εικ. 97.

102. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., πίν. 46β, 45α.

103. Millet, Athos, ό.π., πίν. 123.1.

104. Χατζηδάκης, Θεοφάνης, ό.π., εικ. 87.

105. Χατζηδάκης, Εικόνες Πάτμου, ό.π., πίν. 202.

106. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., πίν. 123β.

107. αδημοσίευτη. Βλ. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σ. 75.

108. Πρωτοεμφανίζεται σε φορητή εικόνα της πινακοθήκης Tretjakov (V. N. Lazarev, Storia 
della pittura bizantina, Torino 1967, πίν. 573).

109. ε. Georgitsoyanni, Les peintures murales du Vieux Catholicon du Monastere de la Trans-
figuration aux Meteores (1483), Athènes 1993, πίν. 40-41 (στο εξής: Vieux Catholicon).

110. Semoglou, Saint-Nicolas, ό.π., πίν. 24β· Millet, Athos, ό.π., πίν. 259.1.

111. αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μονή Φιλανθρωπηνών, ό.π., σ. 71· Semoglou, Saint-Nicolas, 
ό.π., σσ. 51-52.

112. Σαμπανίκου, Παρεκκλήσι Τριών Ιεραρχών, ό.π., σ. 118.

113. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σσ. 77-78, πίν. 45 α.

114. καραμπερίδη, Μονή Πατέρων, ό.π., σσ. 124-126, εικ. 89.

115. Σκαβάρα, Έργο Λινοτοπιτών, ό.π., σ. 231, πίν. 141α.
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σης δρυοβούνου116. Στην περίπτωση του Σπηλαίου, ωστόσο, ο Μωϋσής δεν με-
ταφέρεται εντός σαρκοφάγου, όπως συμβαίνει σε όλες τις παραπάνω περιπτώ-
σεις, πιθανότατα κατ’ αναλογία προς τον Ηλία.

Η σύνθεση της Έγερσης του Λαζάρου117 (εικ. 6) διαφοροποιείται από το 
διαδομένο κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο εικονογραφικό τύπο της κρητικής 
σχολής, σύμφωνα με τον οποίο η ομάδα των ιουδαίων τοποθετείται σε δεύ-
τερο επίπεδο ανάμεσα στα βουνά118. επιλέγεται η παραλλαγή, που ανάγεται 
επίσης σε παλαιολόγειο πρότυπο διαμορφωμένο πιθανότατα στην κρήτη119, 
όπου το πλήθος ξεχύνεται από την πύλη προβάλλοντας μπροστά από τον 
ορεινό όγκο, και υιοθετείται από τους ζωγράφους της σχολής της βορειοδυ-
τικής ελλάδας120. Στην ίδια παράδοση οφείλεται η προσθήκη του δευτερεύ-
οντος επεισοδίου της συνομιλίας του ιησού με τη Μάρθα (ιω. 11,20-27) που 
απαντά στις μονές ντίλιου, οσίου νικάνορα Ζάβορδας121, Βαρλαάμ122, στο 
παρεκκλήσι Μ. Λαύρας123, στη Βελτσίστα124, στη μονή Ρεντίνας125. Η σύνθε-
ση του Σπηλαίου υιοθετείται με ελάχιστες διαφοροποιήσεις σε λεπτομέρειες 
σε έργα Λινοτοπιτών, όπως στις μονές Πατέρων126, Προφήτη Ηλία Τυρνάβου, 

116. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σ. 74, εικ. 114.

117. «Η εΓεΡΣιΣ ΤοΥ ΛαΖαΡοΥ».

118. Βλ. μονές αναπαυσά (Chatzidakis, «Théophane», ό.π., εικ. 9), Μ. Λαύρας, διονυσίου, 
δοχειαρίου, παρεκκλήσι αγίου Γεωργίου μονής αγίου Παύλου (Millet, Athos, ό.π., πίν. 124.1, 
202.1, 228.1, 187.4), εικόνες τέμπλου Μ. Λαύρας και Σταυρονικήτα (Chatzidakis, «Théophane», ό.π., 
εικ. 38, 73), μονή Σταυρονικήτα (Χατζηδάκης, Θεοφάνης, ό.π., πίν. 88), Μεγάλο Μετέωρο (Χατζη-
δάκης – Σοφιανός, Μεγάλο Μετέωρο, ό.π., σ. 131), Άγιο νικόλαο Βίτσας, Άγιο Μηνά στο Μονο-
δένδρι (Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σσ. 78-79, πίν. 45β, 46α-β), παρεκκλήσι Τριών ιεραρχών μονής Βαρ-
λαάμ, κοίμηση καλαμπάκας (Σαμπανίκου, Παρεκκλήσι Τριών Ιεραρχών, ό.π., σσ. 119-121, εικ. 
53 και εικ. 137 αντίστοιχα), παλαιό καθολικό αγίου Στεφάνου Μετεώρων (Vitaliotis, Le vieux 
catholicon, ό.π., πίν. 77-78).

119. Βλ. Σκλαβεροχώρι (Μ. Μπορμπουδάκης, «Παρατηρήσεις στη ζωγραφική του Σκλαβερο-
χωρίου», Ευφρόσυνον 1, αθήνα 1991, σ. 391, πίν. 198α,β) και εικόνα κρητικής τέχνης 15ου αι. (W. 
Felicetti-Liebenfels, Geschichte der byzantinischen Ikonenmalerei, Olten - Lausanne 1956, πίν. 130).

120. Βλ. μονές Φιλανθρωπηνών (αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μονή Φιλανθρωπηνών, ό.π., πίν. 
46α), ντίλιου (Λίβα-Ξανθάκη, Μονή Ντίλιου, ό.π., εικ. 18), οσίου νικάνορα Ζάβορδας (Μ. Μιχα-
ηλίδης, «νέα στοιχεία ζωγραφικού διακόσμου δύο μνημείων της Μακεδονίας», ΑΑΑ IV.3 (1971), 
εικ. 7), παρεκκλήσι αγίου νικολάου Μ. Λαύρας (Millet, Athos, ό.π., πίν. 258.2 και Semoglou, Saint-
Nicolas, ό.π., πίν. 25α).

121. Βλ. παραπάνω, σημ.120.

122.Λίβα-Ξανθάκη, Μονή Ντίλιου, ό.π., σ. 45.

123. Βλ. παραπάνω, σημ. 120.

124. Stavropoulou-Makri, Veltsista, ό.π., εικ. 16α.

125. Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σ. 187.

126. Kαραμπερίδη, Μονή Πατέρων, ό.π.,  σσ. 130-131, εικ. 92.
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κοίμησης Ζέρμας, Μεταμόρφωσης δρυοβούνου127, στο Hopovo (νάρθηκας)128.
Η Βαϊοφόρος129 (εικ. 8) ακολουθεί έναν λιτό εικονογραφικό τύπο με 

την πολυπρόσωπη ομάδα των εβραίων, τον περιορισμένο αριθμό των παι-
διών, που ανάγεται στη μεσοβυζαντινή παράδοση, η οποία συνεχίστηκε 
στην υστεροβυζαντινή, καθώς και την τοπική του 15ου αι. και των βορει-
ότερων περιοχών της Βαλκανικής130. ο τρουλαίος ναός της αναστάσεως, η 
συνομιλία Χριστού – Πέτρου, εικονογραφικές λεπτομέρειες που παραπέ-
μπουν στην υστεροβυζαντινή παράδοση131, τη συνδέουν με τον τύπο που 
αποκρυσταλλώνεται στην κρήτη στις αρχές του 15ου αι.132 και υιοθετείται 
με ελάχιστες παραλλαγές από τους κρήτες ζωγράφους133, αλλά και γενικό-
τερα από αγιογράφους της μεταβυζαντινής περιόδου, ξεπερνώντας τα στε-

127. Πρόκειται για αδημοσίευτες τοιχογραφίες. Βλ. σχετικά Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σ. 79 και 
Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σ. 76, εικ. 115 (δρυόβουνο). Στο δρυόβουνο απουσιάζει το επεισόδιο 
της Μάρθας.

128. D. Davidov, Hopovo, Beograd 1964, πίν. 32-33 (στο εξής: Hopovo).

129. «Η ΒαΥοΦ[οΡοΣ]».

130. Για την εικονογραφία του θέματος βλ. Π. Βοκοτόπουλος, «Πρώιμη κρητική εικόνα 
της Βαϊοφόρου στη Λευκάδα», ΔΧΑΕ, περ. δ ,́ τ. Θ΄ (1977-1979) 320· M. Vassilaki, «An Icon of 
the Entry Into Jerusalem and a Question of Archetypes, Prototypes and Copies in Late - and Post - 
Byzantine Icon – Painting», ΔΧΑΕ, πέρ. δ ,́ ιΖ΄ (1993-94) 271-284.

131. Βλ. σχετικά α. Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Νικολάου Ορφα-
νού στη Θεσσαλονίκη, Συμβολή στη μελέτη της παλαιολόγειας ζωγραφικής κατά τον πρώιμο 
14ο αιώνα, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 95 (στο εξής: Ορφανός) και Γούναρης, Ρασιώτισσα, ό.π., σσ. 
39-42. ο τύπος του Χριστού με τον Πέτρο είναι συχνός από το β΄ μισό του 13ου αι. Βλ. Arilje (G. 
Millet – A. Frolow, La peinture du Moyen Âge en Yougoslavie, Serbie, Macédoine et Monténégro, 
fasc. II, Paris 1957, πίν. 74.3), αγίους αποστόλους Θεσσαλονίκης (α. Ξυγγόπουλος, Η ψηφιδωτή 
διακόσμηση του ναού των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1953, πίν. 22), Χρι-
στό Βεροίας (Πελεκανίδης, ό.π., υποσημείωση 63, πίν. 21), Mali Grad, Άγιο αθανάσιο Μουζά-
κη (V. Djurić, «Mali Grad - Saint Athanase à Kastoria – Borje», Zograf 6 (1975), εικ. 16, 35), Άγιο 
δημήτριο αχρίδας (Vl. Petković, La peinture serbe du Moyen Âge, II, Beograd 1934, πίν. CXXV, 
στο εξής: La peinture ιι), Poganovo (α. Grabar, La peinture religieuse en Bulgarie, Paris 1928, πίν. 
LXIIα). 

132. Χατζηδάκης, Θεοφάνης, ό.π., σ. 65. ο κρητικός τύπος διαμορφώνεται ήδη στην πρώ-
ιμη κρητική ζωγραφική του 14ου αι. Βλ. Μπορμπουδάκης, ό.π. (σημ. 119), σ. 383, σ. 391, πίν. 
197α,β.

133. Βλ. μονή αναπαυσά (Chatzidakis, «Théophane», ό.π., εικ. 10), μονές Λαύρας, διονυ-
σίου, δοχειαρίου, Μολυβοκκλησιάς, παρεκκλήσι αγίου Γεωργίου μονής αγίου Παύλου (Millet, 
Athos, ό.π., πίν. 125.1, 202.2, 229.1, 156.2, 187.5), εικόνα δωδεκαόρτου Σταυρονικήτα (Chatzidakis, 
«Théophane», ό.π., εικ. 74) Μεγάλο Μετέωρο, κοίμηση καλαμπάκας (Σαμπανίκου, Παρεκκλήσι 
Τριών Ιεραρχών, ό.π., εικ. 155, 137).
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νά όρια μιας σχολής134, ιδιαίτερα από το δεύτερο τέταρτο του 16ου αι.135. 
εδώ η λιτή σύνθεση ακολουθεί πιο συγκεκριμένα τις αντίστοιχες παρα-

στάσεις του κρητικού ζωγράφου Θεοφάνη στις μονές αναπαυσά, Μ. Λαύρας 
και στην εικόνα δωδεκαόρτου της μονής Σταυρονικήτα136. διαφοροποιείται από 
αυτές ως προς την υψωμένη κεφαλή του όνου, μοτίβο παλαιοχριστιανικό,137 που 
επιβιώνει στην παλαιολόγεια περίοδο, κυρίως στις περιοχές αχρίδας και καστο-
ριάς,138 και απαντά κατά τη μεταβυζαντινή κυρίως σε έργα της σχολής της βο-
ρειοδυτικής ελλάδας139, καθώς και Λινοτοπιτών και Γραμμοστινών αγιογράφων 
του 17ου αι.140. Το παιδί που είναι σκαρφαλωμένο στις επάλξεις έχει το αντίστοι-
χό του στις συνθέσεις της μονής Φιλανθρωπηνών, της Μεταμόρφωσης Βελτσί-

134. Βλ. μονή Φιλανθρωπηνών (αχειμάστου - Ποταμιάνου, Μονή Φιλανθρωπηνών, ό.π., 
πίν. 6 και 47α), μονή ντίλιου (Λίβα-Ξανθάκη, Μονή Ντίλιου, ό.π., εικ. 20), παρεκκλήσι αγίου νι-
κολάου Μ. Λαύρας (Millet, Athos, ό.π., πίν. 259.2 και Semoglou, Saint-Nicolas, ό.π., πίν. 25β), Με-
ταμόρφωση Βελτσίστας (Stavropoulou-Makri, Veltsista, ό.π., εικ. 16β), Παναγία Ρασιώτισσα (Γού-
ναρης, Ρασιώτισσα, ό.π., πίν. 27α), παρεκκλήσι αγίου ιωάννη Θεολόγου Μαυριώτισσας (Γ. Γού-
ναρης, «οι τοιχογραφίες του αγ. ιωάννη Θεολόγου της Μαυριώτισσας στην καστοριά», Μακεδο-
νικά 21 (1981), πίν. 10 (στο εξής: «Άγιος ιωάννης Θεολόγος»)), ναό Μεταμόρφωσης Παπιανών Λέ-
σβου (Γούναρης, Τοιχογραφίες στη Λέσβο, ό.π., σσ. 158-159, πίν. 123β), παλαιό καθολικό αγίου 
Στεφάνου Μετεώρων (Vitaliotis, Le vieux catholicon, ό.π., εικ. 79-80), Άγιο Μηνά στο Μονοδένδρι 
και Άγιο νικόλαο Βίτσας (Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., πίν. 45β, 46β), παρεκκλήσι Τριών ιεραρχών μο-
νής Βαρλαάμ (Σαμπανίκου, Παρεκκλήσι Τριών Ιεραρχών, ό.π., εικ. 54), ναούς περιοχής αγράφων 
(Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σ. 188).

135. Βλ. Βοκοτόπουλος, ό.π. (σημ. 130), 320.

136. Βλ. παραπάνω, σημ. 133 και αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μονή Φιλανθρωπηνών, ό.π., 
σσ. 69-70.

137. G. Millet, Recherches sur l’Iconographie de l’Evangile, Paris 1916, σ. 254 (στο εξής: Re-
cherches).

138. Βλ. Arilje, Άγιο αθανάσιο Μουζάκη, Mali Grad, Poganovo (παραπάνω, σημ. 131), 
Dečani (Vl. Petković – Dj. Bosković, Manastir Dečani, Beograd 1941, πίν. CLXXVII (στο εξής: 
Dečani)), Ravanica (Petković, La peinture ιι, πίν. CLXXXIII), Godivje, Παναγία ελεούσα Πρέ-
σπας, Dolgaec, Velestovo, Βεύη Leskoec, Matka (G. Subotić, L’école de peinture d’Ohrid au XVe 
siècle, Beograd 1980, σχέδ. 9, 18, 34, 43, 69, 79, 111, στο εξής: L’ école).

139. Βλ. μονή Μυρτιάς [αθ. Σέμογλου, «ο εντοίχιος διάκοσμος του καθολικού της μονής 
Μυρτιάς στην αιτωλία (φάση του 1539) και η θέση του στη ζωγραφική του α΄ μισού του 16ου αι.», 
Εγνατία 6 (2001-2002), εικ. 7], Μεταμόρφωση Βελτσίστας (βλ. παραπάνω, σημ. 134).

140. Βλ. Άγιο Μηνά στο Μονοδένδρι και Άγιο νικόλαο Βίτσας (Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., πίν. 
45β και 46α), παρεκκλήσι Παναγίας μονής αγίου Γεωργίου στο επταχώρι (αδημοσίευτη), ναό Τα-
ξιαρχών Ζίτσας (αδημοσίευτη), μονή Προφήτη Ηλία Ζίτσας (αδημοσίευτη. Για το εικονογραφικό 
πρόγραμμα βλ. καραμπερίδη, Μονή Πατέρων, ό.π., σσ. 335-343), μονές ευαγγελισμού Βάνιστας 
δροπόλεως, Σπηλαίου Σαρακίνιστας (Σκαβάρα, Έργο Λινοτοπιτών, ό.π., σ. 170, πίν. 94, και σ. 346, 
πίν. 355 αντίστοιχα), Ραβενίων δρόπολης (Γ. Γιακουμής, Η Ιερά Μονή Ραβενίων Δρόπολης, αθήνα 
1995, εικ. 40 (στο εξής: Μονή Ραβενίων)).
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στας141, της μονής Βαρλαάμ142. Το δέντρο στην άκρη αριστερά αποδίδεται όμοια 
με το αντίστοιχο στις μονές Φιλανθρωπηνών και Μυρτιάς143.

ανάλογη εικονογραφία με διαφοροποιήσεις σε λεπτομέρειες απαντά στις 
μονές Προφήτη Ηλία Τυρνάβου, Μεταμόρφωσης δρυοβούνου144 και στο νάρθη-
κα του Hopovo145.

Η παράσταση της Σταύρωσης146 (εικ. 9) εντάσσεται σε μια λιτή παραλλα-
γή του σύνθετου τύπου, διαδομένου στους 16ο-17ο αι., στα έργα και των δύο με-
γάλων σχολών147, σύμφωνα με την οποία απεικονίζονται μόνο τα κύρια πρόσω-
πα του δράματος148. ο απλουστευμένος αυτός τύπος απαντά με ορισμένες δια-
φοροποιήσεις στον Άγιο νικόλαο κράψης149, στο παρεκκλήσι του αγίου ιωάννη 
Θεολόγου Μαυριώτισσας και στην Παναγία αγίων αναργύρων καστοριάς150, 
στο καθολικό της μονής Βυτουμά (1599)151, στο παλαιό καθολικό της μονής αγί-
ου Στεφάνου Μετεώρων152, στον Άγιο Γεώργιο Γραμματικού Βέροιας153, στον 
Άγιο αθανάσιο κλειδωνιάς (1617)154, στο καθολικό της μονής Alino Βουλγαρί-

141. Βλ. παραπάνω, σημ. 139. 

142. Γούναρης, Ρασιώτισσα, ό.π., πίν. 44α.

143. Βλ. παραπάνω, σημ. 134 και 139.

144 αδημοσίευτες τοιχογραφίες. Βλ. σχετικά Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σ. 76-77, εικ. 116 
(δρυόβουνο).

145. Davidov, Hopovo, ό.π., πίν. 34.

146. «Η ΣΤαΥΡΩΣιΣ Χ(ΡιΣΤο)Υ».

147. Για την εικονογραφία βλ. Τσιλιπάκου, Ζωγραφική στη Βέροια το 17ο αι., τόμ. ά , ό.π., 
σσ. 75 - 76, όπου παλαιότερη βιβλιογραφία και σχετικά παραδείγματα.

148. ο τύπος αυτός βρίσκεται μέσα στο λιτό πνεύμα του τοπικής μακεδονικής παράδοσης 
του 15ου και 16ου αι., όπως απαντά στον Ταξιάρχη αιανής (Στ. Πελεκανίδης, «Έρευναι εν Άνω 
Μακεδονία», Μακεδονικά 5 (1961-1963), σ. 449, εικ. 31), στο Dolgaec, στο Velestovo, στο Leskoec 
(Subotić, L’ école, σχ. 34, 43, 79).  

149. δ. ευαγγελίδης, «ο ζωγράφος Φράγκος κατελάνος εν Ηπείρω», ΔΧΑΕ, περ. δ ,́ α 
(1959), πίν. 22 (στο εξής: «κατελάνος»).

150. εδώ παριστάνεται η Παναγία να θρηνεί σε συγκρατημένη στάση. Βλ. Γούναρης, «Άγι-
ος ιωάννης Θεολόγος», ό.π., σσ. 21-23, πίν. 11α, 12. Παϊσίδου, Τοιχογραφίες Καστοριάς, ό.π., σ. 
92, πίν. 49β.

151. Σαμπανίκου, Παρεκκλήσι Τριών Ιεραρχών, ό.π., σσ. 254-255, εικ. 227.

152. Η Παναγία με τις φίλες της απεικονίζονται κατά παράταξη να θρηνούν. Βλ. Vitaliotis, 
Le vieux catholicon, ό.π., σσ. 187-190, εικ. 90.

153. Τσιλιπάκου, Ζωγραφική στη Βέροια το 17ο αι., τ. ά , ό.π., σσ. 75-77, τ. Β ,́ πίν. 24β, 25α.

154. Τρανταφυλλόπουλος, «Μνημεία κλειδωνιάς», σ. 81, εικ. 22.
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ας (1626)155, στα μνημεία των αγράφων156. Στο δρυόβουνο απαντά ο ίδιος τύπος, 
στον οποίο ωστόσο προστίθενται και δυτικά στοιχεία157.

Η εις Άδου Κάθοδος158 (εικ. 10) ακολουθεί, σε μια λιτότερη απόδοση, τον 
κρητικό τύπο που υιοθετεί ο Θεοφάνης στη μονή Μ. Λαύρας και απαντά στη 
συνέχεια με παραλλαγές στις μονές Μολυβοκκλησιάς, διονυσίου, δοχειαρίου159, 
Σταυρονικήτα160. Η σύνθεσή μας διαφοροποιείται από τις παραπάνω ως προς την 
απόδοση μόνο του Προδρόμου με φωτοστέφανο, μοτίβο που απαντά σε έργα της 
σχολής της βορειοδυτικής ελλάδας161 και του Λινοτοπίτη αγιογράφου Μιχαήλ162. 
Παρόμοια απεικονίζεται το θέμα στις μονές Προφήτη Ηλία Τυρνάβου, Μεταμόρ-
φωσης δρυοβούνου, κοίμησης Ζέρμας και στο Hopovo (νάρθηκας)163.

Στην Ανάληψη164 (εικ. 5) ακολουθείται ο επικρατέστερος από την παλαι-
οχριστιανική περίοδο τύπος με την Παναγία μετωπική στο κέντρο της σύνθε-
σης, ο οποίος υιοθετείται από τους ζωγράφους της κρητικής σχολής, διαμορ-
φωμένος ήδη σε φορητές εικόνες του δεύτερου μισού του 15ου αι.165, όπως απα-
ντά το 16ο αι. στις εικόνες δωδεκαόρτου των μονών Μ. Λαύρας και Σταυρο-
νικήτα166, στην εικόνα του ελληνικού ινστιτούτου Βενετίας167, στο Μ. Μετέ-

155 . α. Boschkov, Die Bulgarische Malerei, Recklinghausen 1969, σ. 308, εικ. 162.

156 . Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σ. 168.

157 . Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σσ. 77-79, εικ. 117.

158. «Η αναΣΤαΣιΣ ΤοΥ Χ(ΡιΣΤο)Υ». Για το συμμετρικό εικονογραφικό τύπο, στον 
οποίο ανήκει η σύνθεση του Σπηλαίου βλ. Τσιλιπάκου, Ζωγραφική στη Βέροια το 17ο αι., τόμ. ά , 
σ. 136, όπου παλαιότερη βιβλιογραφία και σχετικά παραδείγματα.

159. Millet, Athos, ό.π., πίν. 129.1, 154.2, 197.1 και 223.1 αντίστοιχα. 

160. Χατζηδάκης, Θεοφάνης, ό.π., εικ. 104. 

161. Βλ. μονή ντίλιου (Λίβα-Ξανθάκη, Μονή Ντίλιου, ό.π., εικ. 37), Ρασιώτισσα (Γούνα-
ρης, Ρασιώτισσα, ό.π.,  πίν. 32β), Μεταμόρφωση Βελτσίστας (Stavropoulou-Makri, Veltsista, ό.π., 
εικ. 35β).

162. Βλ. Άγιο νικόλαο Βίτσας και Άγιο Μηνά στο Μονοδένδρι (Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σσ. 
116-118, πίν. 12, 64β, 65), μονή Πατέρων (καραμπερίδη, Μονή Πατέρων, ό.π., σσ. 169-171, πίν. 124).

163. αδημοσίευτες τοιχογραφίες, βλ. σχετικά Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σσ. 79-80, εικ. 121 
(δρυόβουνο).

164.«Η αναΛΗΨιΣ ΤοΥ Χ(ΡιΣΤο)Υ».

165. Χατζηδάκης, Εικόνες Πάτμου, ό.π., πίν. 201, 202 και Θησαυροί Αγίου Όρους, ό.π., σ. 
136, όπου και άλλα παραδείγματα.

166. Chatzidakis, «Théophane», ό.π., εικ. 43 και Χ. Πατρινέλης, α. καρακατσάνη, Μ. Θε-
οχάρη, Μονή Σταυρονικήτα, Ιστορία – Εικόνες – Χρυσοκεντήματα, αθήνα 1974, σ. 92, αρ. 17, 
εικ. 27 (α. καρακατσάνη) αντίστοιχα (ομοίως Θησαυροί Αγίου Όρους, ό.π., υποσημείωση 76, σσ. 
135-136, αρ. 2.70).

167. Chatzidakis, Icônes, ό.π., σσ. 30-31, πίν. 31.
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ωρο168, στη μονή Σταυρονικήτα169, στο παρεκκλήσι αγίου Γεωργίου της μο-
νής αγίου Παύλου170, στη μονή ντίλιου171, στον Άγιο νικόλαο κράψης172, ενώ 
το 17ο αι. στον Άγιο Σπυρίδωνα, στον Άγιο νικόλαο Γούρνας και στον Άγιο 
νικόλαο Ψαρά στη Βέροια173, στην εικόνα δωδεκαόρτου από το τέμπλο της 
νέας Μητρόπολης στη Βέροια174, σε εικόνα της μονής Ξενοφώντος175, στα έργα 
του Λινοτοπίτη Μιχαήλ176. Η αντικίνηση των αγγέλων που ανακρατούν τη 
δόξα με το Χριστό αποτελεί γνώρισμα της τοπικής μακεδονικής παράδοσης 
του 14ου-15ου αι., που υιοθετείται ιδιαίτερα από την κρητική σχολή177. Παρό-
μοια, αλλά με αρκετές διαφοροποιήσεις σε λεπτομέρειες, απεικονίζεται η ανά-
ληψη στις μονές Προφήτη Ηλία Τυρνάβου, Μεταμόρφωσης δρυοβούνου178 και 
Hopovo (νάρθηκας)179.

Στην παράσταση του Σπηλαίου ειλητό κρατά μόνο ο ένας άγγελος, 
όπως στην Παντάνασσα του Μυστρά180, στον Άγιο Γεώργιο της Πρέσπας181, 
στο παρεκκλήσι των Τριών ιεραρχών της μονής Βαρλαάμ182, στη μονή Πατέ-

168 .Χατζηδάκης – Σοφιανός, Μεγάλο Μετέωρο, ό.π., σ. 115.

169. Χατζηδάκης, Θεοφάνης, ό.π., εικ. 102.

170. Millet, Athos, ό.π., πίν. 188.2.

171. Λίβα-Ξανθάκη, Μονή Ντίλιου, εικ. 40.

172. ευαγγελίδης, «κατελάνος», πίν. 20.1

173. Τσιλιπάκου, Ζωγραφική στη Βέροια το 17ο αι., τ. ά , ό.π., σσ. 160-161, σ. 192, σ. 242, τ. 
Β ,́ πίν. 85α, 100α-β, 212β, 213α. 

174. Θ. Παπαζώτος, «Το έργο ενός ανωνύμο ζωγράφου στη Βέροια», Μακεδονικά 19 (1979) 
179-180, πίν. 7α.

175. Χρ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, «εικόνες του 17ου αι.», Ιερά Μονή Ξενοφώντος, Εικόνες, 
Άγιον Όρος 1998, σσ. 154-156, εικ. 65.

176. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σ. 81-82, πίν. 47α, 45β, 99β· Σκαβάρα, Έργο Λινοτοπιτών, ό.π., σ. 
333 και καραμπερίδη, Μονή Πατέρων, ό.π., σ. 175-177.

177. Βλ. τις αντίστοιχες παραστάσεις στα καθολικά των μονών Μ. Λαύρας, Ξε-
νοφώντος, διονυσίου, δοχειαρίου, στο παρεκκλήσι του αγίου Γεωργίου της μονής αγίου 
Παύλου (Millet, Athos, ό.π., πίν. 120.4, 169.4-186.1, 196.1, 232).

178. αδημοσίευτες τοιχογραφίες. Βλ. σχετικά Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σ. 81, εικ. 122 
(δρυόβουνο).

179. αδημοσίευτη τοιχογραφία. Προσωπική παρατήρηση.

180. G. Millet, Monuments byzantines de Mistra, Paris 1910, εικ. 138 και Μ. ασπρά-
Βαρδαβάκη – Μ. εμμανουήλ, Η μονή της Παντάνασσας στον Μυστρά. Οι τοιχογραφίες του 15ου 
αιώνα, αθήνα 2005, σσ. 135-143, εικ. 54-57.

181. Πελεκανίδης, Μνημεία Πρέσπας, ό.π. (σημ. 63), εικ. XXVIII.

182. Σαμπανίκου, Παρεκκλήσι Τριών Ιεραρχών, ό.π., σσ. 135-139, εικ. 60
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ρων183, στον Άγιο Μηνά στο Μονοδένδρι και στον Άγιο νικόλαο Βίτσας184. 
Η απόδοση των μορφών του Χριστού να ευλογεί και με τα δυο χέρια και 

της Θεοτόκου δεομένης με χέρια υψωμένα, σε υπογράμμιση του δόγματος της 
ενσάρκωσης και επιβεβαίωση της επερχόμενης δ. Παρουσίας, αποτελούν εικο-
νογραφικές λεπτομέρειες που ανάγονται στη βυζαντινή παράδοση και σπανί-
ζουν κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο185.  Συνδυασμένα τα δύο μοτίβα, όπως στην 
περίπτωσή μας, απαντούν στο παλαιό καθολικό του Μ. Μετεώρου, στο παρεκ-
κλήσι του αγίου ιωάννη Θεολόγου Μαυριώτισσας, στη μονή Πέτρας και στην 
πλειοψηφία των ναών των αγράφων186. 

Στην Πεντηκοστή187 (εικ. 5) ακολουθείται με παραλλαγές σε στάσεις και κι-
νήσεις των αποστόλων η εικονογραφία του Θεοφάνη, σύμφωνα με την οποία ο 
κόσμος αποδίδεται ημίσωμος σε απροσδιόριστο τόπο188. Ως προς το αρχιτεκτο-
νικό βάθος της σύνθεσης ακολουθείται πιστά εκείνο της αντίστοιχης παράστα-
σης στη μονή Σταυρονικήτα, το οποίο υιοθετείται, στο παρεκκλήσι της Παναγί-
ας επταχωρίου και στο δομαβίστι189.  ανάλογα αποδίδεται το θέμα με παραλλα-
γές σε λεπτομέρειες σε έργα Λινοτοπιτών και Γραμμοστινών αγιογράφων, όπως, 
στο παρεκκλήσι της μονής επταχωρίου, στον Άγιο αθανάσιο κλειδωνιάς, στους 
Ταξιάρχες Ζίτσας, στην κοίμηση ελληνικού,190 στη μονή Μεταμόρφωσης δρυο-

183. καραμπερίδη, Μονή Πατέρων, ό.π., εικ. 128.

184. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σ. 81, πίν. 45β, 99β, 47α.

185. Βλ. Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σ. 172, σημ. 89 και 90 αντίστοιχα, όπου παραδείγ-
ματα, στα οποία προσθέτουμε το παρεκκλήσι του αγίου ιωάννη Θεολόγου Μαυριώτισσας (Γού-
ναρης, «Άγιος ιωάννης Θεολόγος», ό.π., πίν. 15α) την Suceviţa, Dragomirna (I. D. Ştefănescu, La 
peinture religieuse en Valachie et en Transylvanie, Paris 1932 LXXIV, LXXXIX) και το Siševo [Ev. N. 
Kyriakoudis, «Les artistes Grecs qui ont participle à la peinture murale des regions sous la jurisdiction 
du patriarchat de Péc pendant son renovation (1557-1690)», Balkan Studies 24.2, 1983, εικ. II.2. ο 
Χριστός Παντοκράτορας ευλογεί με τα δυο χέρια σε συνάρτηση με τον Παλαιό των Ημερών και 
της ετοιμασία του Θρόνου σε τοιχογραφίες της περιοχής αχρίδας το 15ο αι. (Παναγία ελεούσα 
Πρέσπας, Dolgaec, Velestovo, Lešani, Subotić, L’ école, σχέδ. 14, 29, 45, 52). Για περισσότερα πα-
ραδείγματα βλ. ι. Βαραλής, «εικόνα με ιδιότυπη παράσταση ανάληψης», ΔΧΑΕ, περ. δ ,́ τ. ιε ,́ 
(1989-1990) 166, όπου και παλαιότερη σχετική βιβλιογραφία και παραπάνω, υποσημείωση 173 για 
παραδείγματα 17ου αι. από τη Βέροια.

186. Βλ. σχετικά Georgitsoyanni, Vieux Catholicon, ό.π., πίν. 61, παραπάνω, υποσημείωση 
185 και Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σσ. 171-172, εικ. 100, 251 αντίστοιχα.

187. «Η ΠενΤΗκοΣΤΗ».

188. Βλ. μονές Μ. Λαύρας (Millet, Athos, ό.π., πίν. 118.2), Μ. Μετεώρου (Χατζηδάκης-
Σοφιανός, Μεγάλο Μετέωρο, ό.π., πίν. 115), εικόνες δωδεκαόρτου Λαύρας και Σταυρονικήτα 
(Chatzidakis, «Théophane», ό.π., πίν. 42, 81).

189. Χατζηδάκης, Θεοφάνης, ό.π., εικ. 103. οι συνθέσεις των δύο τελευταίων μνημείων είναι 
αδημοσίευτες. Προσωπικές παρατηρήσεις.

190. αδημοσίευτες τοιχογραφίες. Προσωπικές παρατηρήσεις.
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βούνου191 και στο Hopovo (νάρθηκας)192. ο τύπος του ολόσωμου κόσμου επιλέγε-
ται μόνο στην περίπτωση του Σπηλαίου, πιθανότατα λόγω του διαθέσιμου χώρου.

Στη Βρεφοκτονία193 υιοθετείται το πρότυπο του Θεοφάνη στη Μ. Λαύ-
ρα194, από το οποίο διαφοροποιείται η σύνθεση σε αρκετές λεπτομέρειες. Η πα-
ράστασή μας απαντά πανομοιότυπη στην προγενέστερη τοιχογραφία της μονής 
Φλαμουρίου στο Πήλιο195, στη μονή Προφήτη Ηλία Τυρνάβου και επαναλαμβά-
νεται στο δρυόβουνο196.

Στη «Μεσοπεντηκοστή»197 (εικ. 6) παρά τη συνοδευτική επιγραφή υιοθε-
τείται η εικονογραφία του θέματος του ιησού δωδεκαετή στο ναό198, το σχήμα 
του οποίου χρησιμοποιήθηκε με ορισμένες τροποποιήσεις και για τη Μεσοπε-
ντηκοστή, σύνθεση γνωστή από τις αρχές του 10ου αι.199. Η παράστασή μας υι-
οθετεί το σχήμα του Θεοφάνη, όπως απαντά στα καθολικά των μονών Μ. Λαύ-
ρας, δοχειαρίου, διονυσίου200 και στο επιστύλιο της μονής ιβήρων201. Η ίδια 
σύνθεση με ελάχιστες διαφορές σε λεπτομέρειες επαναλαμβάνεται στο δρυό-
βουνο, στο Hopovo (νάρθηκας) και στην κοίμηση Ζέρμας202.

191. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σσ. 81-82, εικ. 123.

192. Davidov, Hopovo, ό.π., εικ. 46.

193. «Η ΒΡεΦοκΤΩνια». Βλ. Συντήρηση καθολικού, εικόνα στη σ. 42. Η σύνθεση τοπο-
θετείται κάτω από τη Γέννηση και την Υπαπαντή. Σε έργα της σχολής της βορειοδυτικής ελλάδας 
και του περιβάλλοντός τους παρεισφρύει ανάμεσα σε Γέννηση και Υπαπαντή (βλ. σχετικά Τούρ-
τα, Οι ναοί, ό.π., σ. 74, σημ. 357, όπου παραδείγματα).

194. Millet, Athos, ό.π., πίν. 122.1. Για το θέμα βλ. αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μονή Φιλαν-
θρωπηνών, ό.π., σ. 129 σημ. 194, όπου και άλλα παραδείγματα και Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σ. 75.

195. Μ. νάνου, «εκκλησίες και μοναστήρια του Πηλίου κατά τον 17ο αι. Γνωριμία με το 
έργο ανωνύμων και επωνύμων καλλιτεχνών, Μνημεία Μαγνησίας», Πρακτικά Συνεδρίου, Βόλος 
11-13 Μαΐου 2001, Βόλος 2002, σσ. 163-164, εικ. 4.

196. αδημοσίευτες τοιχογραφίες. Βλ. σχετικά Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σσ. 84-85, εικ. 127 
(δρυόβουνο).

197. «[ΜεΣο]Πεν[ΤΗκο]Σ[ΤΗ]».

198. Για το θέμα βλ. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σσ. 87-88, όπου και παλαιότερη βιβλιογραφία. 
Τις περισσότερες φορές, ήδη από το 10ο αι., εμφανίζεται σύγχιση μεταξύ των δύο σχημάτων των 
συνθέσεων και αλληλοδανεισμός εικονογραφικών μοτίβων, γεγονός που τείνει να γίνει κανόνας 
στη μεταβυζαντινή περίοδο. Βλ. σχετικά Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σ. 88, σημ. 487, και Σδρόλια, Μονή 
Πέτρας, ό.π., σ. 254 σημ. 128, όπου παραδείγματα. 

199. Βλ. G. Babić, «La Mi-Pentecôte», Zograf 7, 1977, σ. 23 κ.ε., σ. 27 και Τούρτα, Οι ναοί, 
ό.π., σ. 87, σημ. 486.

200. Millet, Athos, ό.π., πίν. 122.2, 228.1 και Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου, Οι Τοιχογραφί-
ες του Καθολικού, Άγιον Όρος 2003, εικ. 273 (στο εξής: Τοιχογραφίες).

201. ε. Τσιγαρίδας, «Άγνωστο επιστύλιο του Θεοφάνη του κρητός στη Μονή ιβήρων», 
ΔΧΑΕ, περ. δ ,́ τ. ιΣΤ΄ (1991-1992) εικ. 16 (στο εξής: «Άγνωστο επιστύλιο»).

202. αδημοσίευτες τοιχογραφίες. Βλ. σχετικά Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σσ. 85-86, εικ. 128 
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Η παράσταση της ίασης του λεπρού203 (εικ. 11) ακολουθεί το σχήμα του 
Θεοφάνη στη Μ. Λαύρα204 ως προς την τοποθέτηση Χριστού, λεπρού, δεξιά και 
αριστερά αντίστοιχα205 και τις στάσεις και χειρονομίες των δύο μορφών. ο συ-
γκεκριμένος τύπος είναι γνωστός από τον κώδικα ιβήρων 5206, όπου όμως η το-
ποθέτηση των μορφών είναι αντίστροφη, ενώ ο λεπρός συνοδεύεται από ομά-
δα ιουδαίων. Η συνοδεία απαντά κυρίως σε παλαιολόγεια παραδείγματα, όπως 
στη Μ. Χώρας207, στο Kalenić208 και σπανιότερα κατά τη μεταβυζαντινή, όπως 
στον Άγιο ιωάννη Θεολόγο Μαυριώτισσας209. Η παράστασή μας επαναλαμβά-
νεται με διαφοροποιήσεις σε λεπτομέρειες στη Μεταμόρφωση δρυοβούνου210.

Στην ίαση του δούλου του εκατόνταρχου211 (εικ. 4) επαναλαμβάνεται το 
εικονογραφικό σχήμα της ίασης του υιού του βασιλίσκου212. οι στρατιώτες αυ-
ξάνονται σε πέντε, ο υπηρέτης στο προσκέφαλο αντικαθίσταται από γυναικεία 
μορφή, ενώ προστίθεται ένας εβραίος στα πόδια της κλίνης και ο Χριστός απευ-
θύνεται στον ασθενή. Η ίδια σύνθεση υιοθετήθηκε από το ζωγράφο μας στα 
προγενέστερα έργα που του αποδίδονται στην κοίμηση Μεγαλόβρυσου αγιάς 
και στον Άγιο αθανάσιο Ζαγοράς213.

Στην ίαση της πεθεράς του Πέτρου214 βασικά στοιχεία της σύνθεσης απο-

(δρυόβουνο).

203. «ο Χ(ΡιΣΤο)Σ ΗοΜενοΣ Τον ΛεΠΡον», Μτ. 8,2-4, Μκ. 1,40-45, Λκ. 5,12-14.

204. Millet, Athos, ό.π., πίν. 127.2.

205. Η ίδια διάταξη απαντά σε ναούς των αγράφων, όπως στην Πορτή και στη μονή Πέ-
τρας (Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σ. 247, εικ. 142) και στους αγίους αποστόλους Μολυβδοσκέ-
παστης (αδημοσίευτη τοιχογραφία. Προσωπική παρατήρηση).

206. Στ. Πελεκανίδης, Π. κ. Χρήστου, Χρ. Μαυροπούλου – Τσιούμη, Σ. ν. καδάς, Οι Θη-
σαυροί του Αγίου Όρους, Σειρά Α ,́ Εικονογραφημένα Χειρόγραφα, τ. Β ,́ αθήνα 1975, εικ. 21.

207. P. A. Underwood, The Kariye Djami, 1-3, New York 1966, 2, πίν. 247 (στο εξής: Kariye 2).

208. D. Simić-Lazar, Kalenić et la dernière période de la peinture Byzantine, Skopje - Paris 
1995, εικ. XXXII.

209. Γούναρης, «Άγιος ιωάννης Θεολόγος», ό.π., σ. 39, πίν. 21α.

210. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σσ. 89-90, εικ. 135.

211. «ο Χ(ΡιΣΤο)Σ ΗοΜενοΣ Τ(ον) δοΥΛον  ΤοΥ εκα / Τ(ον)ΤαΡΧοΥ», Μτ. 8,5-13, 
Λκ. 7,1-10.

212. Βλ. παρακάτω. 

213. αδημοσίευτες τοιχογραφίες. Προσωπική παρατήρηση. ανάλογη, αλλά με διαφορο-
ποιήσεις σε λεπτομέρειες είναι και η αντίστοιχη παράσταση στη μονή διονυσίου (Τοιχογραφίες, 
εικ. 284) και στη μονή Ραβενίων δρόπολης (Γιακουμής, Μονή Ραβενίων, ό.π., εικ. 44). διαφορετι-
κό πρότυπο ακολουθείται στη μονή Φιλανθρωπηνών (Γαρίδης – Παλιούρας, Μοναστήρια, ό.π., 
εικ. 44). 

214. «ο Χ(ΡιΣΤο)Σ ΗοΜενοΣ ΤΗν ΠεΘεΡα ΤοΥ ΠεΤΡοΥ», Μτ. 8,14-15, Μκ. 1,29-31, 
Λκ. 4,38-39.
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τελούν ο Χριστός, συνοδευόμενος από μαθητές στα δεξιά, που ανασηκώνει την 
ασθενή κρατώντας την από τον καρπό, ο Πέτρος μεταξύ των δύο, πίσω από την 
κλίνη, και μια ανδρική μορφή ακολουθούμενη από γυναικεία πίσω από το προ-
σκεφάλι της, μοτίβα που ανάγονται στην παλαιολόγεια παράδοση215. ο τύπος 
αυτός, με διαφοροποιήσεις ως προς τον αριθμό των δευτερευόντων προσώπων 
και τις στάσεις τους και με αντίστροφή διάταξη, απαντά στο παρεκκλήσι αγί-
ου ιωάννη Θεολόγου Μαυριώτισσας216, στον ναό του Πατριαρχείου Peć και στη 
μονή Φιλανθρωπηνών217. Η σύνθεση του Σπηλαίου πανομοιότυπη απαντά στις 
προγενέστερες της μονής Πέτρας218, των αγίων αποστόλων Μολυβδοσκέπαστης 
και του αγίου αθανασίου Ζαγοράς219, ενώ επαναλαμβάνεται με διαφοροποιή-
σεις σε λεπτομέρειες στο δρυόβουνο220.

Στην ίαση των δύο δαιμονιζομένων στα Γέργεσα221 (εικ. 11) ακολουθεί-
ται το συνθετικό σχήμα που αποκρυσταλλώνεται στην υστεροβυζαντινή περί-
οδο, από το οποίο ωστόσο απουσιάζουν βασικά στοιχεία της διήγησης, όπως η 
θάλασσα και τα μνημεία222. Η παράσταση ακολουθεί το βασικό συνθετικό σχή-
μα του Θεοφάνη στη Μ. Λαύρα223, ως προς την τοποθέτηση Χριστού και δαιμο-

215, Η γυναικεία μορφή πίσω από την ασθενή απαντά στο Monreale (ο. Demus, The 
Mosaics of Norman Sicily, London 1949, πίν. 86Β) και η χειρονομία του Χριστού (κράτημα) στον 
κώδικα ιβήρων 5 (Θησαυροί, Β ,́ ό.π., εικ. 23), στην αγία Σοφία Τραπεζούντας (D. Talbot-Rice, 
The Church of Haghia Sophia at Trebizod, Edimbourg 1968, εικ. 95, πίν. 55), στο Χιλανδάρι (Millet, 
Athos, ό.π., πίν. 77.2), στη Dečani (Petković, La peinture II, ό.π., πίν. 119α) και στη Μ. Χώρας 
(Underwood, Kariye 2, ό.π., πίν. 264-267), όπου ο Πέτρος βρίσκεται στην ίδια θέση με την αντί-
στοιχη του Σπηλαίου. 

216. Γούναρης, «Άγιος ιωάννης Θεολόγος», ό.π., σσ. 40-41, πίν. 22α.

217. Sr. Petković, Wall painting on the territory of the Patriarchate of Peć (1557-1614), Novi 
Sad, 1965 (σερβικά με αγγλική περίληψη) εικ. 13 και Γαρίδης – Παλιούρας, Μοναστήρια, ό.π., εικ. 
44 αντίστοιχα.

218. Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σ. 245, εικ. 132.

219. αδημοσίευτες τοιχογραφίες. Προσωπικές παρατηρήσεις.

220. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π. σ. 90, εικ. 136.

221. «ο Χ(ΡιΣΤο)Σ ΗοΜενοΣ ΤοΥΣ (δΥ)ο δαιΜονιΖοΜενοΥΣ», Μτ. 8,28-34.

222. Για τη σχετική εικονογραφία βλ. Γούναρης, «Άγιος ιωάννης Θεολόγος», ό.π., σσ. 43-44· 
Τσιτουρίδου, Ορφανός, ό.π., σσ. 130-133· α. Ξυγγόπουλος, Αι τοιχογραφίαι του καθολικού της 
μονής Προδρόμου παρά τας Σέρρας, Θεσσαλονίκη 1973, σσ. 51-53 (στο εξής: Μονή Προδρόμου). 
Για διαφορετικές συνθέσεις βλ. μονή αναπαυσά (Chatzidakis, «Théophane», ό.π., εικ. 16), μονή δο-
χειαρίου (Millet, Athos, ό.π., πίν. 231.1), μονή Φιλανθρωπηνών (αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μονή 
Φιλανθρωπηνών, ό.π., σσ. 63-64, εικ. 41) 

223. Millet, Athos, ό.π., εικ. 119.2. από την παράσταση της Λαύρας αντλούνται οι στάσεις 
των δαιμονισμένων και σε άλλα μνημεία όπως στις μονές διονυσίου (Τράπεζα) και Ξενοφώντος 
(Millet, Athos, ό.π., εικ. 212.2, 177.4 πατούν σε σαρκοφάγους, πίσω από τα βουνά στο κέντρο δύο 
παρατηρητές), στο Μεγάλο Μετέωρο (όπως μονή Ξενοφώντος, Χατζηδάκης – Σοφιανός, Μεγάλο 
Μετέωρο, ό.π., σ. 121), στον Άγιο ιωάννη Θεολόγο Μαυριώτισσας (Γούναρης, «Άγιος ιωάννης Θε-
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νιζόμενων εκτός σαρκοφάγων, αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, διαφοροποιείται 
ωστόσο από το παραπάνω ως προς την παρουσία ενός χοιροβοσκού, που συ-
νομιλεί με ομάδα Γεργεσηνών, οι οποίοι προβάλλουν από την τειχισμένη πόλη, 
πίσω από τη συμβολή απόκρημνων κορυφών. Παρόμοια αποδίδεται το θέμα, 
ως προς τις στάσεις και την τοποθέτηση των δαιμονιζόμενων εκτός σαρκοφά-
γων, στο Hopovo (κ. ναός), όπου απαντά και η τειχισμένη πόλη, στη μονή Πατέ-
ρων και στον Άγιο νικόλαο Σαρακίνιστας, όπου απεικονίζεται επίσης η πόλη 
και ο χοιροβοσκός224. Όμοια, με ελάχιστες αποκλίσεις σε λεπτομέρειες, αποδίδε-
ται η σκηνή στη μονή Προφήτη Ηλία Τυρνάβου και στη Μεταμόρφωση δρυο-
βούνου225. 

Η ίαση του παραλυτικού της Καπερναούμ226 επαναλαμβάνει το σπάνιο 
εικονογραφικό σχήμα που απαντά στην Τράπεζα της μονής διονυσίου227, στη 
Μ. Παναγιά Σάμου228, στους αγίους αποστόλους Μολυβδοσκέπαστης229 και το 
οποίο υιοθετείται στη συνέχεια και στο δρυόβουνο230. Το μοτίβο του μεταφερό-
μενου σε κλίνη ασθενή από τέσσερα πρόσωπα παραπέμπει στην παράσταση της 
Μητρόπολης Μυστρά231, όπου ο ασθενής απεικονίζεται δύο φορές να κατεβαίνει 
και από την ανοιχτή στέγη ταυτόχρονα, ενώ η απόδοση του παραλυτικού ομοι-
άζει με την αντίστοιχη στη μονή της  Χώρας232.

Η σπάνια σύνθεση της κλήσης του Ματθαίου233 (εικ. 11), που δεν ακολου-

ολόγος», σσ. 43-44, πίν. 21β, 23) στον Άγιο νικόλαο Σαρακίνιστας (Σκαβάρα, Έργο Λινοτοπιτών, 
ό.π., σσ. 293-294, εικ. 269) καθώς και σε μνημεία των αγράφων (Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σσ. 
240-241, εικ. 134).

224. Davidov, Hopovo, ό.π., πίν. 28, καραμπερίδη, Μονή Πατέρων, ό.π., σσ. 138-139, εικ. 100 
και Σκαβάρα, Έργο Λινοτοπιτών, ό.π., σσ. 293-294, εικ. 269.

225. αδημοσίευτες τοιχογραφίες. Βλ. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σ. 88, εικ. 132 (δρυόβουνο).

226. «ο Χ(ΡιΣΤο)Σ ΗοΜενοΣ Τον εΠι κΛινΗΣ ΠΡοΣΦεΡοΜενο αΥΤΩ ΠαΡα-
ΛΥΤικΗ». Βλ. Συντήρηση καθολικού, ό.π., εικόνα στις σσ. 8-9. Το χωρίο προέρχεται από την 
ευαγγελική περικοπή Μτ. 9,1-8. Βλ. και Μκ. 2,1-12, Λκ. 5,17-26 Για το θέμα βλ. P. A. Underwood, 
«Some Problems in Programs and Iconography of Ministry Cycles», The Kariye Djami, 4, Studies  in 
the Art of the Kariye Djami and its Intellectual Background, Princeton 1975, σσ. 293-297 (στο εξής: 
«Programs and Iconography»).

227. Millet, Athos, ό.π., πίν. 214.1.

228. ν. δ. Πασσάς, Αι τοιχογραφίαι του καθολικού της μονής Μεγάλης Παναγίας Σάμου, 
αθήναι 1982, πίν. ΧVιιι.1. (στο εξής: Μεγάλη Παναγιά).

229. αδημοσίευτη τοιχογραφία. Προσωπική παρατήρηση.

230. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σσ. 87-88, εικ. 131.

231. G. Millet, Recherches, ό.π., εικ. 666.

232. Underwood, Kariye 2, ό.π., πίν. 253.

233. «ο ι(ΗΣοΥ)Σ Ηδεν ανΘΡΩΠον καΘΗΜενον εΠι Το / ΤεΛΩνιον / ΜαΤ-
Θαιον ΛεΓοΜενον κ(αι) ΛεΓι / αΥΤΩ ακοΛοΥΘΗ Μοι» (Μτ. 9,9). Βλ. Μκ. 2,14, Λκ. 5,27.
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θεί την ερμηνεία234, αποδίδεται παρόμοια, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις, στο 
δρυόβουνο235 και αργότερα σε έργα Γραμμοστινών αγιογράφων στον Προφήτη 
Ηλία Ζίτσας και στην κοίμηση ελληνικού236.

Η ίαση των τυφλών και των χωλών237 (εικ. 11), συνδυάζει μοτίβα και λε-
πτομέρειες από την παλαιότερη βυζαντινή και παλαιολόγεια εικονογραφία. Η 
ομάδα των ασθενών και ιδιαίτερα ο επικεφαλής με τα υποστηρίγματα έχουν το 
αντίστοιχό τους στις παραστάσεις στο Monreale238, στον Άγιο νικόλαο ορφα-
νό239 και στη Dečani240. Το εικονογραφικό σχήμα της παράστασής μας επανα-
λαμβάνεται με διαφοροποιήσεις ως προς τις στάσεις και τον αριθμό των προσώ-
πων στο δρυόβουνο241. 

Στη σκηνή όπου ο Χριστός ευλογεί τα παιδιά υιοθετείται η περιγραφή του ευ-
αγγελίου του Ματθαίου που αναφέρεται στην ευλόγηση των παίδων (Μτ. 19,13-15), 
ωστόσο το συνοδευτικό χωρίο242 παραπέμπει στην προγενέστερη χρονικά συνάντη-
ση του Χριστού με ένα παιδί, η οποία αναφέρεται σε άλλη περικοπή του ίδιου ευ-
αγγελίου (Μτ. 18,1-5)243. Πρόκειται για έναν επιτυχημένο συνδυασμό των ευαγγελι-
κών περικοπών με διδακτικό, κατηχητικό χαρακτήρα. Η σύνθεσης της σπάνιας αυ-
τής παράστασης αποτελεί τη μοναδική από τα μέχρι σήμερα γνωστά μας παραδείγ-
ματα, η οποία επαναλαμβάνεται με αρκετές διαφοροποιήσεις στο δρυόβουνο244. 

Το θέμα της εκδίωξης των εμπόρων από τον ναό245 έχει περιορισμένη διάδο-
ση στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη246. Η σύνθεσή μας ακολουθεί με παραλ-
λαγές σε λεπτομέρειες το βασικό εικονογραφικό σχήμα που αποκρυσταλλώνεται 

234. διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης, εκδιδόμενη υπό α. Πα-
παδοπούλου – κεραμέως, εν Πετρουπόλει 1909, σ. 95 (στο εξής: Ερμηνεία).

235. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σ. 91, εικ. 138.

236. αδημοσίευτες τοιχογραφίες. Προσωπικές παρατηρήσεις.

237. «ο Χ(ΡιΣΤο)Σ ΗΩΜενοΣ ΤοΥΣ ΧοΛοΥΣ κ(αι) ΤΗΦΛοΥΣ (Μτ15:30), Ερμηνεία, 
σ. 102. Βλ. Συντήρηση καθολικού, ό.π., εικόνα στη σ. 21.

238. Underwood, Kariye 2, ό.π., εικ. 32.

239. Τσιτουρίδου, Ορφανός, ό.π., σσ. 133-134, πίν. 48.

240. Petković-Boškovic, Dečani, ό.π., πίν. CCXXιII. 

241. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σ. 99, εικ. 151.

242. «εαν ΜΗ ΓενεΣΤε οΣαν Τα ΠεδΗα ΤοΥΤα [οΥ ΜΗ ειΣεΛΘΗΤε ειΣ ΤΗν] 
ΒαΣΗΛΗα ΤοΥ οΥΡανοΥ». Βλ. Συντήρηση καθολικού, ό.π., εικόνα στις σσ. 8-9.

243. Βλ. και Μκ. 9,33-37, Λκ. 9,46-48.

244 . Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σ. 87, εικ. 130.

245. «ο ΧΡιΣΤοΣ διΩκΩν ΤοΥΣ ΠΩΛοΥνΤαΣ εν ΤΩ ιεΡΩ» (Μτ. 21,12-13) Βλ. Μκ. 
11,15-17, ιω. 2,14-17 και Ερμηνεία, ό.π., σ. 102. Βλ. Συντήρηση καθολικού, ό.π., εικόνα στις σσ. 8-9.

246. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σσ. 88-89 και Παϊσίδου, Τοιχογραφίες Καστοριάς, ό.π., σ. 120.
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κυρίως τον 12ο αι. στο Monreale247, με βασικά χαρακτηριστικά τη συνοδεία των 
μαθητών και (ή) την τοποθέτηση κιβωρίου ή στωικού οικοδομήματος στο μέσον 
ή στο ένα άκρο της παράστασης, όπως αποδίδεται σπάνια κατά την παλαιολό-
γεια περίοδο248 και στα περισσότερα μεταβυζαντινά παραδείγματα που ακολου-
θούν την παράδοση της  σχολής της βορειοδυτικής ελλάδας ή αποτελούν έργα Λι-
νοτοπιτών ζωγράφων249. ο βασικός τύπος διαφοροποιείται ως προς την αυξομεί-
ωση των προσώπων και το πλήθος των αντικειμένων. Η παράστασή μας, ως προς 
τη στάση ορισμένων μορφών, παρουσιάζει ομοιότητες με την αντίστοιχη στη μονή 
αγίου Ζαχαρία Γράμμου (κ. ναός)250 και στο δρυόβουνο251. 

Η κατάρα του Ιησού προς τη συκιά252, σπάνιο θέμα κατά τη μεταβυζαντινή πε-
ρίοδο, υιοθετεί το σχήμα που απαντά στο Μ. Μετέωρο253, όπου ο Χριστός είναι ιστά-
μενος, επικεφαλής του ομίλου, το οποίο επαναλαμβάνεται στη συνέχεια και στο δρυό-
βουνο254. διαφοροποιείται από τα γνωστά παραδείγματα των δύο μεγάλων σχολών255, 

247. Demus, ό.π. (σημ. 215)· Sicily, σ. 279, πίν. 91A. 

248. ο συνδυασμός της συνοδείας μαθητών και της τοποθέτησης κιβωρίου ή στωϊκού οικο-
δομήματος στη σύνθεση απαντά κατά την παλαιολόγεια περίοδο μόνο στο Lesnovo (G. Millet – Τ. 
Velmans, La peinture du Moyen Age en Yougoslavie, (Serbie, Macédoine et Monténégro), fasc. IV, 
Paris 1969, πίν. 14.31). Για παραδείγματα με συνοδεία μαθητών βλ. μονή Προδρόμου Σερρών (Ξυγ-
γόπουλος, Μονή Προδρόμου, ό.π., σσ. 54-55, πίν. 46), μονή Marko (Millet – Velmans, αυτ., πίν. 14.31 
98.179). Για παραδείγματα με παρουσία στωικού οικοδομήματος βλ. Χιλανδάρι, Millet, Athos, 
ό.π., πίν. 75.1, Περίβλεπτο αχρίδας, Πρωτάτο, παρεκκλήσι αγίου ευθυμίου (Th. Gouma-Peterson, 
«Christ as Ministrant and the Priest as Ministrant of Christ in a Palaeologan Program», DOP 32 
(1978) 197, εικ. 14, 11, 12 (στο εξής: «Christ as Ministrant»)).

249. Βλ. Άγιο Στέφανο Μεσημβρίας (Μ. Garidis, La peinture murale dans le monde ortho-
doxe après la chute de Byzance (1450-1600) et dans les pays sous domination étrangère, αθήνα 1989 
πίν. 44), μονή Φιλανθρωπηνών (Γαρίδης – Παλιούρας, Μοναστήρια, ό.π., εικ. 87), Μεταμόρφωση 
Βελτσίστας (Stavropoulou – Makri, Veltsista, ό.π., σ. 56 κ.ε., εικ. 17α), Άγιο δημήτριο Βελτσίστας (α. 
Σταυροπούλου-Μακρή, «Πρώτες ειδήσεις για τοιχογραφίες του 16ου αιώνα στον Άγιο δημήτριο 
Βελτσίστας», ΗΧ 24, 1982, σ. 179), Άγιο νικόλαο Βίτσας και Άγιο Μηνά Μονοδενδρίου (Τούρτα, 
Οι ναοί, ό.π., σσ. 88-89, πίν. 49β), μονή Πατέρων (καραμπερίδη, Μονή Πατέρων, ό.π., σσ. 120-122, 
εικ. 86, σημ. 857, όπου και άλλα παραδείγματα από Ήπειρο), Άγιο νικόλαο Σαρακίνιστας Λιού-
ντζης (Σκαβάρα, Έργο Λινοτοπιτών, ό.π., σ. 292, εικ. 266), Άγιο νικόλαο αρχόντισσας Θεολογίνας 
(Παϊσίδου, Τοιχογραφίες Καστοριάς, ό.π., εικ. 60β).

250. Μιχαηλίδης, ό.π. (σημ. 37), πίν. 52α.

251. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σ. 86, εικ. 129.

252. «ο Χ(ΡιΣΤο)Σ καΤαΡοΜενοΣ ΤΗν ΣΥκΗν», Μτ. 21,18-20, Μκ. 11,12-14, 20-24. 
Βλ. Συντήρηση καθολικού, ό.π., εικόνα στις σσ. 8-9.

253. Χατζηδάκης – Σοφιανός, Μεγάλο Μετέωρο, ό.π., σ. 117. 

254. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σσ. 91-92, εικ. 139.

255. Βλ. Μ. Μετέωρο (παραπάνω, σημ. 253), μονή Φιλανθρωπηνών (Γαρίδης – Παλιούρας, 
Μοναστήρια, ό.π., εικ. 43).
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που υιοθετούν την παλαιολόγεια εικονογραφία256, ως προς την απόδοση της συ-
κιάς χωρίς φύλλωμα, όπως συμβαίνει στη μονή Πέτρας257 και στον Άγιο νικό-
λαο αρχόντισσας Θεολογίνας (νάρθηκας)258, όπου ωστόσο προηγείται ο Πέτρος 
του ομίλου. 

Η σύνθεση της ίασης του υιού του βασιλίσκου259 (εικ. 6) υιοθετήθηκε πα-
νομοιότυπη για να αποδώσει την ίαση του υιού του εκατόνταρχου στο προγε-
νέστερο έργο του ζωγράφου μας στον Άγιο αθανάσιο Ζαγοράς260, ενώ με δια-
φοροποιήσεις σε λεπτομέρειες επαναλαμβάνεται στη μονή Μεταμόρφωσης στο 
δρυόβουνο261. 

Στην ίαση του παραλυτικού της Βηθεσδά262 (εικ. 8) υιοθετείται το εικο-
νογραφικό σχήμα που διαδίδεται στα έργα της κρητικής σχολής κατά το πρό-
τυπο του Θεοφάνη263 με τον Χριστό δεξιά, συνοδευόμενο από μαθητές, την κο-
λυμβήθρα στο κέντρο και τον παράλυτο αριστερά, συνήθως με τους κλινήρεις 
ασθενείς264, στο οποίο προστίθεται το μοτίβο του αγγέλου που αναταράζει τα 
νερά, αγαπητό στη σχολή της βορειοδυτικής ελλάδας και στη σφαίρα επιρροής 
της από τον 16ο αι. κ. ε. , το οποίο υπαγορεύεται και από την ερμηνεία265, ενώ 
απουσιάζει ο ασθενής που βουτά σε αυτήν, όπως στο παρεκκλήσι της Μαυριώ-
τισσας266, στον Άγιο νικόλαο αρχόντισσας Θεολογίνας267, στη μονή Πέτρας268. 
Η σύνθεση του Σπηλαίου απαντά πανομοιότυπη στην κοίμηση Μεγαλόβρυσου 

256. Dečani (Petkovic – Boskovic, Dečani, ιι, ό.π., πίν. CLXXXVIII.1), κώδ. 65 μονής διονυ-
σίου (Στ. Πελεκανίδης – Π. κ. Χρήστου – Χρ. Μαυροπούλου-Τσιούμη – Σ. ν. καδάς, Οι Θησαυροί 
του Αγίου Όρους, Σειρά Α ,́ Εικονογραφημένα Χειρόγραφα, τ. Α ,́ αθήνα 1973).

257. Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σσ. 246-247, εικ. 141.

258. Παϊσίδου, Τοιχογραφίες Καστοριάς, ό.π., σ. 116, πίν. 58α.

259. «ο Χ(ΡιΣΤο)Σ ΗοΜενοΣ Τον Ηον / ΤοΥ ΒαΣιΛΗΣκοΥ», ιω4:46-54.

260. αδημοσίευτη τοιχογραφία. Προσωπική παρατήρηση.

261. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σ. 132, εικ. 200.

262. «κΥΡιακΗ ΤοΥ ΠαΡαΛΗΤοΥ», ιω. 5,2-9. Βλ. σχετικά Underwood, ό.π. (σημ. 226), 
σσ. 289-293. 

263. Βλ. μονή Μ. Λαύρας (Millet, Athos, ό.π., πίν. 119.3).

264. Βλ. μονή αναπαυσά, επιστύλιο μονής ιβήρων (Τσιγαρίδας, «Άγνωστο επιστύλιο», εικ. 
19, 15), μονή κουτλουμουσίου (Millet, Athos, ό.π., πίν. 164.3), Σταυρονικήτα (Χατζηδάκης, Θεοφά-
νης, ό.π., εικ. 118), Μ. Μετέωρο (Χατζηδάκης – Σοφιανός, Μεγάλο Μετέωρο, ό.π., σ. 100, αντίστρο-
φη διάταξη), μονή διονυσίου (Millet, Athos, ό.π., πίν. 201.2 αντίστροφη διάταξη).

265 . Ερμηνεία, ό.π., σσ. 95-96. Βλ. σχετικά Παϊσίδου, Τοιχογραφίες Καστοριάς, ό.π., σσ. 
117-118.

266. Γούναρης, «Άγιος ιωάννης Θεολόγος», ό.π., σσ. 46-47, πίν. 26.

267. Παϊσίδου, Τοιχογραφίες Καστοριάς, ό.π., σσ. 117-118, πίν. 59.

268, Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σσ. 250-251, εικ. 145.
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αγιάς, ενώ θα επαναληφθεί στη συνέχεια στο δρυόβουνο, στο Hopovo (νάρθη-
κας)269 και στη μονή Προφήτη Ηλία Ζίτσας270. 

Στη συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα271 (εικ. 8) ακολουθείται το 
πρότυπο της παλαιάς εικονογραφικής παράδοσης από τον 11ο αι. των ευαγγελί-
ων με τη συνεχή εικονογράφηση272, η οποία επανέρχεται στην παλαιολόγεια πε-
ρίοδο273. Το συγκεκριμένο εικονογραφικό σχήμα με τα τρία επεισόδια, της συ-
νάντησης, της επιστροφής των αποστόλων από την πόλη Συχάρ και της ανα-
κοίνωσης του γεγονότος της συνάντησης στους Σαμαρείτες από τη Σαμαρείτιδα 
ανάγεται στο αντίστοιχο των μονών Προδρόμου Σερρών274 και Χιλανδαρίου275. 
ο ίδιος τύπος υιοθετείται σπανιότερα στη μεταβυζαντινή περίοδο και απαντά 
στο Hopovo (κ. ναός)276 και στον Άγιο νικόλαο αρχόντισσας Θεολογίνας277. Στις 
περισσότερες μεταβυζαντινές παραστάσεις παραλείπεται το επεισόδιο της ανα-
κοίνωσης του γεγονότος στους Σαμαρείτες, σύμφωνα και με την περιγραφή της 
ερμηνείας278. οι στάσεις, οι χειρονομίες του Χριστού και της Σαμαρείτιδας και 
η μορφή του πηγαδιού στη σύνθεση του Σπηλαίου απαντούν όμοια στον κώ-
δικα ιβήρων 5, στο Χιλανδάρι, στον Άγιο νικόλαο ορφανό, στον Άγιο νική-
τα Čučer279. Η μορφή του καλύμματος (λευκού μαντηλιού) της κεφαλής της Σα-
μαρείτιδας έχει το αντίστοιχό της σε παραδείγματα της σχολής της βορειοδυτι-

269. αδημοσίευτες τοιχογραφίες. Βλ. σχετικά Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σ. 133, εικ. 
201(δρυόβουνο).

270. αδημοσίευτη τοιχογραφία. Προσωπική παρατήρηση.

271. «ο Χ(ΡιΣΤο)Σ δΗαΛεΓοΜενοΣ ΤΗ ΣαΜαΡιΤΗδι», ιω. 4,4-42.

272. Βλ. σχετικά Ξυγγόπουλος, Μονή Προδρόμου, ό.π., σ. 55-57 και Παϊσίδου, Τοιχογραφί-
ες Καστοριάς, ό.π., σσ. 118-119.

273. Άγιο Μάρκο Βενετίας (Millet, Recherches, σ. 603, εικ. 623), Άγιο ευθύμιο (Γ. και Μ. Σω-
τηρίου, Η βασιλική του αγίου δημητρίου Θεσσαλονίκης, αθήναι 1952, πίν. 88α), Μητρόπολη Μυ-
στρά, Βροντόχι (Millet, Mistra, ό.π. (σημ. 180), πίν. 71.2, 98.3.

274. Ξυγγόπουλος, Μονή Προδρόμου, ό.π., σσ. 55-57, πίν. 47.

275. Millet, Athos, ό.π., πίν. 77.1.

276. Davidov, Hopovo, ό.π., εικ. 22. Στο παρεκκλήσι της Μαυριώτισσας (Γούναρης, «Άγιος 
ιωάννης Θεολόγος», ό.π., σσ. 37-39, πίν. 15β), στη μονή Πέτρας και τα περισσότερα μνημεία των 
αγράφων (Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σσ. 252-253, εικ. 146), η Σαμαρείτιδα απεικονίζεται μια 
φορά.

277. Παϊσίδου, Τοιχογραφίες Καστοριάς, ό.π., σσ. 118-119, πίν. 60α.

278. Ερμηνεία, ό.π., σ. 90. Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σσ. 252-253, όπου παραδείγματα, 
στα οποία προσθέτουμε και το δρυόβουνο (Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σσ. 133-134, εικ. 202).

279. Βλ. Θησαυροί, ό.π. (υποσημείωση 206) , εικ. 34, παραπάνω, υποσημείωση 275, Τσι-
τουρίδου, Ορφανός, ό.π., σσ. 138-140, πίν. 51, 52, και G. Millet – α. Frolow, La peinture du Moyen 
Age en Yougoslavie, (Serbie, Macédoine et Monténégro), fasc. III, Paris 1962, πίν. 39 αντίστοιχα (στο 
εξής: Millet – Frolow, III).
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κής ελλάδας, όπως στις μονές Μυρτιάς280, Φιλανθρωπηνών281 στον Άγιο νικό-
λαο στα καλύβια ελαφότοπου282. 

Η συγχώρεση της μοιχαλίδας από τον Ιησού283 (εικ. 4) με διαφοροποιήσεις 
σε λεπτομέρειες και στη διάταξη των προσώπων υιοθετεί το πρότυπο του Θεο-
φάνη στη Μ. Λαύρα, το οποίο απαντά στη συνέχεια στις μονές διονυσίου και 
δοχειαρίου284. Η ίδια σύνθεση επαναλαμβάνεται στη συνέχεια με διαφοροποι-
ήσεις σε λεπτομέρειες στο δρυόβουνο285 και στη μονή Προφήτη Ηλία Ζίτσας286.   

Τα περισσότερα στοιχεία στη σύνθεση της ίασης της συγκύπτουσας287 ανά-
γονται στη μεσοβυζαντινή εικονογραφία και στην παλαιολόγεια παράδοση της 
Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης) και της Σερβίας και δεν απαντούν κατά τη μετα-
βυζαντινή περίοδο. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι το οικοδόμημα288, μπρο-
στά από το οποίο εκτυλίσσεται η σκηνή, και το οποίο αναφέρεται στην ερμη-
νεία289, η χειρονομία ευλογίας του Χριστού290, η στάση της συγκύπτουσας, που 
κρατά ραβδί με το αριστερό291, η συνοδεία της από ομάδα εβραίων292. ο Χρι-
στός συνοδεύεται από μαθητές, σύμφωνα με τη συχνότερη παραλλαγή της μέσης 
και ύστερης βυζαντινής περιόδου293, στοιχείο που απαντά σπανιότερα κατά τη 
μεταβυζαντινή, όπως στο παρεκκλήσι της Παναγίας στη μονή διονυσίου294 και 

280. αθ. Παλιούρας, «Γενική θεώρηση της ζωγραφικής στην αιτωλοακαρνανία το 16ο αι.», 
ΗΧ 24 (1982), πίν. 4.

281. Γαρίδης – Παλιούρας, Μοναστήρια, ό.π., εικ. 70.

282. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., πίν. 136β.

283. «εΣοΣεν Τ(Ην) ΠοΡνΗ εκ ΘαναΤοΥ / ο αναΜαΡΤΗΤοΣ ιΜΩν / ΒαΛει [Λι]
ΘοΣ εΠαΥΤΗ», ιω. 8,1-11.

284. Millet, Athos, ό.π., πίν. 127.1, 199.2 και 225.1 αντίστοιχα. Το ίδιο πρότυπο ακολουθείται 
και στη μονή Ραβενίων δρόπολης (Γιακουμής, Μονή Ραβενίων, ό.π., εικ. 44).

285. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σ. 92, εικ. 140.

286. αδημοσίευτη τοιχογραφία. Προσωπική παρατήρηση.

287. «ο Χ(ΡιΣΤΌ)Σ ΗοΜενοΣ ΤΗ ΣιΓΓιΜΠΤοΥΣα», Λκ. 13,10-17.

288. Βλ. Άγιο νικήτα (Millet-Frolow, III, ό.π., πίν. 39.3), Χιλανδάρι (Millet, Athos, ό.π., πίν. 
76.1, Άγιο νικόλαο ορφανό (Τσιτουρίδου, Ορφανός, ό.π., σσ. 128-129, εικ. 45).

289. Ερμηνεία, ό.π., σ. 98.

290. Dečani (Petkovic – Boskovic, Dečani , ιι, ό.π., πίν. CCXXιX).

291. Βλ. Χιλανδάρι, Άγιο νικόλαο ορφανό (παραπάνω, σημ. 288).

292. Βλ. κώδικα Paris. gr. 74 (H. Omont, Evangiles avec peintures byzanines du XIe siècle, II, 
Paris 1908, φ. 139, πίν. 121), Dečani (παραπάνω, υποσημείωση 290).

293. Gouma – Peterson, «Christ as Ministrant», ό.π., σ. 208 και Τσιτουρίδου, Ορφανός, ό.π., 
σσ. 128-129, σημ. 129.

294. Millet, Athos, ό.π., πίν. 212.
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στη μονή Φιλανθρωπηνών295. Η έντονη κύρτωση, που απαντά στα περισσότερα 
παλαιολόγεια296 και μεταβυζαντινά παραδείγματα297, δεν υιοθετείται στην περί-
πτωσή μας, όπως συμβαίνει και στο παλαιολόγειο παράδειγμα του αγίου νική-
τα298. Η σύνθεση του Σπηλαίου επαναλαμβάνεται με διαφοροποιήσεις ως προς 
τις στάσεις, τις ενδυμασίες, τα αρχιτεκτονήματα και την απουσία της συνοδείας 
εβραίων στο δρυόβουνο299.

Στη συνάντηση του Χριστού με το Ζακχαίο300 το εικονογραφικό σχήμα 
της παράστασης  απαντά στο Μ. Μετέωρο301, απ’ όπου όμως απουσιάζουν η 
ομάδα των εβραίων και η τειχισμένη πόλη, ενώ ο Ζακχαίος είναι ολόσωμος 
κατά παλαιολόγειο πρότυπο302. Η συνοδεία των εβραίων συναντάται και στη 
σύνθεση της μονής Πέτρας303. Η παράσταση του Σπηλαίου επαναλαμβάνεται με 
διαφοροποιήσεις ως προς το βάθος και το Ζακχαίο στη μονή Μεταμόρφωσης 
δρυοβούνου304. 

Το θέμα της ίασης της Μαρίας της Μαγδαληνής305, αν και αναφέρεται 
στην ερμηνεία306, είναι εξαιρετικά σπάνιο. Η Μαγδαληνή αποδίδεται σε έναν 
τύπο που θυμίζει έντονα τη Μαρία την αιγυπτία. Όπως στο Σπήλαιο, με δι-
αφοροποιήσεις ως προς το βάθος, την απουσία ομάδας εβραίων έξω από την 
τειχισμένη πόλη και την παρουσία τριών γυναικών αντί μιας, αποδίδεται το 
θέμα στον Άγιο δημήτριο Παλατιτσίων και στη Μεταμόρφωση δρυοβούνου307. 

295.. αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μονή Φιλανθρωπηνών, ό.π., σ. 66, πίν. 44β.

296. Βλ. Χιλανδάρι, Άγιο νικόλαο ορφανό, Dečani (παραπάνω σημ. 288 και 290 αντίστοι-
χα).

297. Βλ. Μ. Λαύρα (Millet, Athos, ό.π., πίν. 124.1), παρεκκλήσι της Παναγίας μονής διονυ-
σίου (παραπάνω, σημ. 294), μονή Φιλανθρωπηνών (παραπάνω, σημ. 295), μονή Πέτρας (Σδρόλια, 
Μονή Πέτρας, ό.π., σ. 248).

298. Βλ. παραπάνω, σημ. 288.

299. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σ. 97, εικ. 147.

300. «ΤοΥ ΖακΧεοΥ», Λκ. 19,1-10. Βλ. Συντήρηση καθολικού, εικόνα στη σ. 50.

301. Χατζηδάκης – Σοφιανός, Μεγάλο Μετέωρο, ό.π., εικ. 121.

302. Βλ. Μ. Χώρας (Kariye 2, ό.π., πίν. 258), Dečani (Petković – Bošković, Dečani, II, ό.π., πίν. 
CCXXιΧ).

303 . Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σ. 241, εικ. 135.

304. Η σκηνή απεικονίζεται σε δύο διαφορετικά σημεία του ναού με ανάλογο τρόπο. Βλ. 
Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σ. 93, εικ. 141.

305. «ο Χ(ΡιΣΤο)Σ ΥοΜενοΣ ΤΗν ΜαΓδαΛΗνΗ», Μκ. 16,9. Βλ. Συντήρηση καθολι-
κού, εικόνα στη σ. 50.

306. Ερμηνεία, ό.π., σ. 265.

307. καραμπερίδη, Μονή Πατέρων, ό.π., σ. 342, σημ. 2451· Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σσ. 
93-94, εικ. 142.
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Η σύνθεση του Σπηλαίου ομοιάζει ως προς την απόδοση των δύο γυναικείων 
μορφών με την αντίστοιχη στη σκηνή της ίασης της κόρης της Χαναναίας επίσης 
στο δρυόβουνο308. 

Στο Νιπτήρα309 (εικ. 8) ακολουθείται ο εικονογραφικός τύπος που υιοθετεί-
ται από την κρητική σχολή και διαδίδεται ευρέως κατά τη μεταβυζαντινή περίο-
δο310. Ωστόσο, ορισμένες λεπτομέρειες, όπως οι χειρονομίες του Χριστού που ευλο-
γεί με το δεξί, ενώ σκουπίζει με το αριστερό, το χαμηλό έδρανο, στο οποίο κάθονται 
μόνο δύο απόστολοι και η τοποθέτηση της φιάλης πάνω σ’ αυτό, ανάγονται στην 
παλαιολόγεια περίοδο311 και απαντούν σπανιότερα κατά τη μεταβυζαντινή, κυρίως 
σε έργα της σχολής της βορειοδυτικής ελλάδας, Λινοτοπιτών και Γραμμοστινών ζω-
γράφων, όπως στις μονές διονυσίου312, ντίλιου313, στη Μεταμόρφωση Βελτσίστας314, 
στον Άγιο νικόλαο κράψης315, στον Άγιο νικόλαο Βίτσας316, στη μονή Πατέρων, 
στον ναό Ταξιαρχών Ζίτσας317, στις μονές Σπηλαίου Σαρακίνιστας318 και Ραβενί-
ων δρόπολης319, στους αγίους αποστόλους Μολυβδοσκέπαστης320, στον Άγιο αθα-
νάσιο Ζαγοράς321 και στις μονές παλαιού καθολικού αγίου Στεφάνου Μετεώρων, 
Φλαμουρίου 322 και δρυοβούνου323. Με τις συνθέσεις των τριών τελευταίων η παρά-
σταση του Σπηλαίου παρουσιάζει τις μεγαλύτερες ομοιότητες. 

308. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σσ. 96-97, εικ. 146.

309. «ο νΗΠΤιΡαΣ», ιω. 13,1.

310. Τσιλιπάκου, Ζωγραφική στη Βέροια τον 17ο αι., τόμ. ά , ό.π., σ. 212, όπου σχετική βι-
βλιογραφία και παραδείγματα.

311 Βλ. Άγιο Μάρκο Βενετίας, Πρωτάτο, Θεοσκέπαστη Τραπεζούντας (Millet, Recherches, 
εικ. 318, 320, 308), Ivanovo (Boschkov, ό.π., (σημ.) 155, εικ. 66).

312. Μillet, Athos, ό.π., πίν. 202.3 και Τοιχογραφίες, εικ. 234 (χειρονομίες Χριστού).

313. Λίβα-Ξανθάκη, Μονή Ντίλιου, ό.π., εικ. 21 (χειρονομίες Χριστού).

314. Stavropoulou-Makri, Veltsista, ό.π., πίν. 18 (δύο μαθητές κάτω).

315. ευαγγελίδης, «κατελάνος», ό.π., πίν. 14.1 και 16.1 (δύο μαθητές κάτω).

316. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σσ. 99-101, πίν. 56α-β (δύο μαθητές κάτω).

317. καραμπερίδη, Μονή Πατέρων, σσ. 149-150, εικ. 109 και εικ. 270 αντίστοιχα (χειρονο-
μίες Χριστού).

318. Σκαβάρα, Έργο Λινοτοπιτών, ό.π., σ. 347, εικ. 357 (χειρονομίες Χριστού, δύο μαθη-
τές κάτω).

319. Γιακουμής, Μονή Ραβενίων, ό.π., εικ. 39 (δύο μαθητές, έδρανο κάτω).

320. αδημοσίευτη. Προσωπική παρατήρηση (δύο μαθητές, έδρανο κάτω).

321. αδημοσίευτη τοιχογραφία. (έδρανο κάτω).

322. Vitaliotis, Le vieux catholicon, ό.π., πίν. 83-84 (δύο μαθητές, έδρανο κάτω και φιάλη 
πάνω σ’ αυτό) και εικ. 244 (δύο μαθητές, έδρανο κάτω) αντίστοιχα.

323. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σσ. 103-104, εικ. 158 (χειρονομίες, έδρανο κάτω και φιά-
λη πάνω σ’ αυτό).
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Στην Αποκαθήλωση324 (εικ. 9) εφαρμόζεται το εικονογραφικό σχήμα που 
υιοθετεί κατά παλαιολόγειο πρότυπο ο Θεοφάνης στη Μ. Λαύρα325, το οποίο 
επικρατεί από το 16ο αι.326, ανεξαρτήτως σχολής327, και στα έργα των Λινοτοπι-
τών αγιογράφων, όπως στον Άγιο νικόλαο Βίτσας328, στις μονές Πατέρων, ευ-
αγγελισμού Βάνιστας, Μεταμόρφωσης Τσιατίστης Πωγωνίου, Σπηλαίου Σαρα-
κίνιστας329, στον Άγιο νικόλαο Θωμάνου330, στις μονές αγίου αθανασίου Ζα-
γοράς331, Προφήτη Ηλία Τυρνάβου, Μεταμόρφωσης δρυοβούνου332. από τα πε-
ρισσότερα έργα της σχολής  της βορειοδυτικής ελλάδας και των Λινοτοπιτών 
απουσιάζουν λεπτομέρειες της βυζαντινής εικονογραφικής παράδοσης, όπως το 
υποπόδιο της Παναγίας, η σκάλα, τα κοσμικά σύμβολα και οι άγγελοι, οι οποίες 
αντίθετα απαντούν στην περίπτωση του Σπηλαίου. Το υποπόδιο, που αντικαθί-
σταται με βράχο στη Μ. Λαύρα, απαντά στη Βελτσίστα333, στη Μ. Παναγιά Σά-
μου334, στις μονές κουτλουμουσίου335 και Πέτρας336. Η σύνθεση του Σπηλαίου εί-
ναι όμοια με την αντίστοιχη προγενέστερη της Μ. Παναγιάς Σάμου και την πε-
ρίπου σύγχρονη στο ναό των Ταξιαρχών Ζίτσας337.

ο Επιτάφιος Θρήνος338 (εικ. 12) ακολουθεί ως προς τη διάταξη των προ-

324. «Η αΠοκαΘΥΛΩΣιΣ», Μτ. 27,57-59, Μκ. 15,46-47, Λκ. 23,53-56, ιω. 19,38.

325. Μillet, Athos, ό.π., πίν. 128.2.

326. Βλ. σχετικά αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μονή Φιλανθρωπηνών, ό.π., σ. 89· Τούρτα, Οι 
ναοί, ό.π., σ. 112.

327. Βλ. μονές Ξενοφώντος, διονυσίου, δοχειαρίου, (Μillet, Athos, ό.π.,  πίν. 177.2, 200.2, 
226.2), Μ. Μετεώρου (Χατζηδάκης – Σοφιανός, Μεγάλο Μετέωρο, ό.π., σ. 139), Φιλανθρωπηνών 
(αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μονή Φιλανθρωπηνών, ό.π., πίν. 57α), ντίλιου (Λίβα-Ξανθάκη, Μονή 
Ντίλιου, ό.π., εικ. 34), Βελτσίστα (Stavropoulou-Makri, Veltsista, ό.π., πίν. 30).

328. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σ. 112, πίν. 61β.

329. καραμπερίδη, Μονή Πατέρων, ό.π., σσ. 104-105, εικ. 119 και Σκαβάρα, Έργο Λινοτο-
πιτών, ό.π., σ. 234, εικ. 141 και σ. 351, εικ. 360.

330. Παϊσίδου, Τοιχογραφίες Καστοριάς, ό.π., σσ. 97-98.

331. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σ. 113, και Vitaliotis, Le vieux catholicon , ό.π., πίν. 265.

332. αδημοσίευτες τοιχογραφίες. Βλ. και Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σσ. 118-119, εικ. 173 
(δρυόβουνο).

333. Βλ. παραπάνω, σημε, 327. Για το υποπόδιο και τη σχετική παλαιότερη εικονογραφία 
βλ. Γούναρης, Τοιχογραφίες στη Λέσβο, ό.π., σ. 103.

334. Πασσάς, Μεγάλη Παναγιά, ό.π., πίν. Χι.2.

335. Μillet, Athos, ό.π., πίν. 162.1

336. Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σ. 204-205, εικ. 112

337. αδημοσίευτη τοιχογραφία. Προσωπικές παρατηρήσεις.

338. «ο εΠΗΤαΦιοΣ ΘΡΗνοΣ», Μτ. 27,59, Λκ. 23,53, ιω. 19,40.
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σώπων το βασικό σχήμα που υιοθετείται κατά παλαιολόγειο πρότυπο339 στα 
περισσότερα έργα του Θεοφάνη  και της κρητικής σχολής340, το οποίο γνωρί-
ζει ιδιαίτερη διάδοση στη μεταβυζαντινή εικονογραφία341. Η απόδοση του νι-
κόδημου να περνά την κεφαλή του μέσα από το άνοιγμα της σκάλας ανάγεται 
στην παλαιολόγεια παράδοση342 και απαντά στις μονές αναπαυσά, Μολυβοκ-
κλησιάς343, Μυρτιάς344, Περιβολής Λέσβου345 και τον 17ο αι. στις μονές Βυτου-
μά, Φλαμουρίου346, στον Άγιο νικόλαο Γούρνας Βέροιας347, στον Άγιο νικόλαο 
Σαρακίνιστας και στον Άγιο νικόλαο Sheltsani αλβανίας348, στον Άγιο αθανά-
σιο κλειδωνιάς349, στους αγίους αποστόλους Μολυβδοσκέπαστης350. οι άγγελοι 
που θρηνούν συναντώνται το 16ο αι. στη Μ. Λαύρα351, στη Μολυβοκκλησιά, ενώ 
τον 17ο αι. στις μονές Βυτουμά, Φλαμουρίου, στον Άγιο αθανάσιο κλειδωνιάς, 
στους αγίους αποστόλους Μολυβδοσκέπαστης. Το σκαμνί και το υποπόδιο της 
Παναγίας απαντούν στη Μ. Λαύρα, στη μονή Ξενοφώντος352, στον Άγιο νικό-
λαο Σαρακίνιστας, στη μονή Φλαμουρίου, στους ναούς Πετροχωρίου και αγίου 

339. Τσιλιπάκου, Ζωγραφική στη Βέροια το 17ο αι., τ. ά , σ. 217.

340. Βλ. μονή αναπαυσά (ευθ. Τσιγαρίδας, Η μονή του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά Με-
τεώρων, Τοιχογραφίες, Άγια Μετέωρα, Ι. Μ. Αγίου Νικολάου Αναπαυσά Μετεώρων, Ιστορία 
– Τέχνη, Τρίκαλα 2003, σ. 217), Μολυβοκκλησιάς, Ξενοφώντος, διονυσίου, δοχειαρίου (Μillet, 
Athos, ό.π., πίν. 154.2, 173.1, 199.2, 226.2), Μ. Μετέωρο (Χατζηδάκης – Σοφιανός, Μεγάλο Μετέω-
ρο, ό.π., σ. 139), Σταυρονικήτα (Χατζηδάκης, Θεοφάνης, ό.π., πίν. 100).

341. Βλ. μονές Φιλανθρωπηνών (αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μονή Φιλανθρωπηνών, ό.π., πίν. 
57α) Βυτουμά, Φλαμουρίου, αγίου αθανασίου Ζαγοράς (Vitaliotis, Le vieux catholicon, ό.π., σ. 
196, πίν. 234, 245), δρυοβούνου (Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σσ. 119-120, εικ. 174) και Σδρόλια, 
Μονή Πέτρας, ό.π., σσ. 205-208, Τσιλιπάκου, ό.π. (σημ. 339), όπου και άλλα παραδείγματα.

342. Βλ. ενδεικτικά μονές Βατοπεδίου, Χιλανδαρίου (Μillet, Athos, ό.π., πίν. 56.1, 67), αγί-
ους αποστόλους Peć (V. J. Djurić – S. Ćirković – V. Korać, Pećka Patrijaršija, Belgrade 1990, εικ. 
125), Άγιο δημήτριο Peć (G. Subotić, L' église de saint- Démétrios à la Patriarchie de Peć, Beograd 
1964, εικ. 30, σχ. 4), Άγιο αθανάσιο Μουζάκη (Πελεκανίδης, Καστοριά, ό,π. (σημ. 78), πίν. 149α).

343. Βλ. παραπάνω, σημ. 340.

344. α. δ. Παλιούρας, Βυζαντινή Αιτωλοακαρνανία, Συμβολή στη βυζαντινή και μεταβυ-
ζαντινή μνημειακή τέχνη, αγρίνιο 20042, πίν. 223α.

345. Γούναρης, Τοιχογραφίες στη Λέσβο, ό.π., σ. 105, πίν. 77α.

346. Βλ. παραπάνω, σημ. 341.

347. Τσιλιπάκου, Ζωγραφική στη Βέροια το 17ο αι., τ. ά , ό.π., σσ. 216-217, τ. Β ,́ πίν. 
134α-135α.

348. Σκαβάρα, Έργο Λινοτοπιτών, ό.π., σ. 352, εικ. 361.

349. Τριανταφυλλόπουλος, «Μνημεία κλειδωνιάς», ό.π., εικ. 19.

350. αδημοσίευτη τοιχογραφία. Προσωπικές παρατηρήσεις.

351. Μillet, Athos, ό.π., πίν. 127.4.

352. Βλ. παραπάνω, σημ. 340.
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δημητρίου Πρασιάς στα Άγραφα353, αγίους αποστόλους Μολυβδοσκέπαστης, 
στο δρυόβουνο354. Η σύνθεση του Σπηλαίου είναι όμοια με την αντίστοιχη στη 
Μ. Παναγιά Σάμου355 και στον Άγιο αθανάσιο Ζαγοράς356.

ο Ενταφιασμός357 (εικ. 12) ακολουθεί το εικονογραφικό σχήμα της μονής 
ντίλιου358, στο οποίο προστίθενται οι θρηνωδοί άγγελοι, που προβάλλουν από 
τις ανοιγμένες θύρες του ουρανού, και η Παναγία με μια γυναικεία μορφή. Η 
σύνθεση του Σπηλαίου απαντά στις μονές Ρεντίνας359, Φλαμουρίου360, Προφή-
τη Ηλία Τυρνάβου, αγίου αθανασίου Ζαγοράς και Μεταμόρφωσης δρυοβού-
νου361. 

 
Στη σύνθεση του Α΄ Εωθινού362 η εμφάνιση του Χριστού στους ένδεκα μα-

θητές (εικ. 13), στο όρος της Γαλιλαίας363, αποδίδεται διαφορετικά από τα πε-
ρισσότερα γνωστά μεταβυζαντινά παραδείγματα364 υιοθετώντας εικονογραφι-
κό σχήμα ανάλογο με το αντίστοιχο της μονής Χιλανδαρίου365 και του Staro 

353. Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σ. 208.

354. Βλ. παραπάνω, σημ. 350, 341.

355. Πασσάς, Μεγάλη Παναγιά, ό.π., πίν. Χι.2.

356. Βλ. παραπάνω, σημ. 341.

357. «κ(αι)…καΤεΤεΘΗΣ Χ(ΡιΣΤ)ε», Μτ. 27,59-66, Μκ. 15,46-7, Λκ. 23,53-56, ιω. 19,39-
42, ά  κορ. 15,4.

358. Λίβα-Ξανθάκη, Μονή Ντίλιου, ό.π., εικ. 35.

359. Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σ. 280.

360. Vitaliotis, Vieux catholicon, ό.π., πίν. 245.

361. αδημοσίευτες τοιχογραφίες. Βλ. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σ. 114 και Τσάμπουρας, Το 
έργο, ό.π., σσ. 120-121, εικ. 174 (δρυόβουνο).   

362. Για την εικονογραφία των εωθινών βλ. Millet, Recherches, σ. 517· G. Gerov, «Le cycle 
des «eothina» dans les fresques du monastere de Rojen», Izkustvo XL (1990) 15-21 (στο εξής: Le cycle 
des «eothina»)· Simic – Lazar, Kalenić, ό.π., (σημ. 208), σ. 62 κ.ε.· Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σσ. 
212-214 και 228-229.

363. εικονογραφείται το χωρίο του Ματθαίου (Μτ. 28,16-20): «οι δε ένδεκα μαθηταί επο-
ρεύθησαν εις την Γαλιλαίαν, εις το όρος ου ετάξατο αυτοις ο ιησους και ιδόντες αυτόν προσεκύ-
νησαν αυτω, οι δε εδίστασαν». Βλ. σχετικά και ν. Γκιολές, «Πορευθέντες… (εικονογραφικές πα-
ρατηρήσεις)», Δίπτυχα ι (1979), σ. 104 κ.ε.

364. Βλ. μονές δοχειαρίου (Millet, Athos, ό.π., πίν. 225.2) Σταυρονικήτα (Χατζηδάκης, Θε-
οφάνης, ό.π., εικ. 106), Φιλανθρωπηνών (Γαρίδης – Παλιούρας, Μοναστήρια, ό.π., εικ. 47), ντί-
λιου (Λίβα-Ξανθάκη, Μονή Ντίλιου, ό.π., σ. 105, εικ. 39), Ροζινού, (Gerov, «Le cycle des «eothina», 
σ. 41), Μακρυναρίκι μονής Προδρόμου Σερρών (Ξυγγόπουλος, Μονή Προδρόμου, ό.π., πίν. 67 και 
αγγ. Στρατή, «ο τοιχογραφικός διάκοσμος στο Μακρυναρίκι (1630) του καθολικού», Η ζωγραφι-
κή στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών, 14ος - 19ος αι., Θεσσαλονίκη 2007, σ. 85, εικ. 53) 
μονή Πέτρας (Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σσ. 214-215, εικ. 116).

365. Μillet, Athos, ό.π., πίν. 62.
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Nagoričino366. Η ίδια σύνθεση επαναλαμβάνεται λίγο αργότερα στο δρυόβου-
νο367 και το 18ο αι. στον ναό της κοίμησης στο καπέσοβο368. 

Στο Β΄ Εωθινό (Μκ16:1-8) εικονίζεται το θέμα του «Ίδε ο Τόπος», όπου 
οι τρεις μυροφόρες επισκέπτονται τον τάφο του Χριστού. Με παρόμοιο τρόπο, 
όπως στο Σπήλαιο, αποδίδεται η σκηνή στον Άγιο κήρυκο Λετύμπου κύπρου369, 
στις μονές Ροζινού370, Pljevlja371, Πέτρας372, στο Μακρυναρίκι της μονής Προδρό-
μου Σερρών373, στο δρυόβουνο374.

Στο Γ΄ Εωθινό (Μκ16:9-20) επιλέγεται το επεισόδιο της αναγγελίας της 
ανάστασης στους μαθητές από τη Μαγδαληνή375. αποδίδεται στον εικονογρα-
φικό τύπο που απαντά στο Μ. Μετέωρο376, στη μονή δουσίκου, στην κοίμη-
ση καλαμπάκας και στο παρεκκλήσι της μονής Βαρλαάμ377 με διαφοροποιήσεις 
στην απόδοση του βάθους, των κτιρίων και των στάσεων των μορφών. Το στω-
ικό οικοδόμημα της σύνθεσης στο Σπήλαιο απαντά πανομοιότυπα στα προγε-
νέστερα έργα του ζωγράφου στη μονή Προφήτη Ηλία Τυρνάβου378, στον Άγιο 
αθανάσιο Ζαγοράς379 και μεταγενέστερα στο δρυόβουνο380, ενώ δεν μας είναι 
γνωστό από άλλη παράσταση. 

Στο Δ΄ Εωθινό εικονογραφείται η εμφάνιση του Χριστού στους ένδεκα 
μαθητές στο σπίτι της ιερουσαλήμ, όπου τους διαβεβαίωσε για την ανάσταση, 
αφού μεταξύ άλλων τους ζήτησε φαγητό, τους έδωσε την εντολή του κηρύγμα-

366. Millet – Frolow III, ό.π., πίν. 97.2.

367. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σ. 124, εικ. 178.

368. δ. κωνστάντιος, Προσέγγιση στο έργο των ζωγράφων από το Καπέσοβο της Ηπεί-
ρου, αθήνα 2001, σ. 99, πίν. 110β.

369. α. Παπαγεωργίου, Η Ιερά Μητρόπολις Πάφου, Λευκωσία 1996, εικ. 73. Για εικόνα της 
σύνθεσης του Σπηλαίου βλ. Συντήρηση καθολικού, ό.π., σ. 44.

370. Gerov, «Le cycle des «eothina» σ. 45, εικ. 22

371. S. Petković, The monastery of the Holy Trinity near Pljevlja, Beograd 1974, σχ. σ. 167.

372. Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σσ. 215-217, εικ. 117.

373. Ξυγγόπουλος, Μονή Προδρόμου, ό.π., πίν. 68 και Στρατή, ό.π. (σημ. 363).

374. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σ. 125, εικ. 179.

375. Βλ. σχετικά Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σσ. 217-218, όπου παραδείγματα των υπόλοι-
πων μνημείων που επιλέγουν διαφορετικές σκηνές για την απόδοση του Γ΄ εωθινού.

376. Χατζηδάκης – Σοφιανός, Μεγάλο Μετέωρο, ό.π., σ. 100, σ. 119.

377. Σαμπανίκου, Παρεκκλήσι Τριών Ιεραρχών, ό.π., σ. 142, σημ. 513, πίν. ιΓ΄ 1 και σσ. 141-
142, εικ. 64 αντίστοιχα.

378. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σ. 126

379. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σ. 123.

380. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σσ. 125-126, εικ. 180.
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τος και στο τέλος «εξήγαγε δε αυτούς έξω εις Βηθανίαν και επάρας τας χείρας 
αυτού ευλόγησεν αυτούς381». Στην παράσταση του Σπηλαίου αποδίδεται ακρι-
βώς το τελευταίο επεισόδιο του ευαγγελίου του Λουκά, (24,50) σε συνδυασμό με 
τους στ. 39-40, όπου τους επέδειξε τους τύπους των ήλων, γι’ αυτό η σκηνή δια-
δραματίζεται στο ύπαιθρο. Η σπάνια αυτή σύνθεση382 απαντά στις μονές Ροζι-
νού383 και Πέτρας384, σύμφωνα με παλαιολόγειο πρότυπο, όπως εμφανίζεται σε 
αρμένικη μικρογραφία του 13ου αι.385 και στη μονή Βατοπεδίου386.  

Το Ε΄ Εωθινό εικονίζεται συχνά στο ιερό ή κοντά σ’ αυτό λόγω του ευχα-
ριστιακού περιεχομένου του και της αποκαλυπτικής εμφάνισης στους δύο μα-
θητές387. Υιοθετείται ο τύπος που ανάγεται σε παλαιολόγεια πρότυπα, ο οποί-
ος συνδυάζει τόσο την πορεία προς εμμαούς, όσο και το δείπνο388. Το συγκε-
κριμένο, ωστόσο, εικονογραφικό σχήμα του Σπηλαίου, με την πορεία στο ανώ-
τερο τμήμα της σύνθεσης και σε ορεινό τοπίο, συναντάται στις μονές δοχειαρί-
ου389 και Φιλανθρωπηνών390, ενώ η άνοδος και η κάθοδος του βουνού απαντά, 
όπως στην περίπτωσή μας, με παραλλαγές ως προς τον αριθμό των προσώπων, 
στη Μ. Παναγιά Σάμου391, στον Άγιο νικόλαο Βίτσας392, στις μονές Τυρνάβου, 
Ζαγοράς, και δρυοβούνου393. 

Στη δυσδιάκριτη, λόγω εκτεταμένων φθορών, παράσταση, που επιγράφε-
ται ως «Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ» (Μτ. 28, 9-10) απεικονίζεται η Συ-
νάντηση της Μαγδαληνής με δύο αγγέλους στο μνήμα, και η εμφάνιση του Χρι-
στού (εικ. 14). Στο δεξί τμήμα της σύνθεσης η Μαγδαληνή σκύβει πάνω από τον 
άδειο τάφο και θωρεί τους δύο αγγέλους πάνω σ’ αυτόν. αμέσως πίσω της μια 

381. Λκ. 24,35-53.

382, Για διαφορετικές παραλλαγές του θέματος βλ. Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σσ. 220-221.

383. Gerov, «Le cycle des «eothina», ό.π., σχ. σ. 19

384. Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σ. 220, εικ. 119.

385. S. Der Nersessian, Miniature Painting in the Armenian Kingdom of Cilicia from 12th to 
the 14th c., II, Washington 1993, σ. 535, πίν. 228.

386. Μillet, Athos, ό.π., πίν. 89.2. 

387. [«……κΛον Τον αΡ/Το»], Λκ. 24,13-31. Βλ. σχετικά I. Spatharakis, An exceptional 
Representation of the Supper at Emmaus in the church of St. Antonios at Vrontisi, Studies in 
Byzantine Manuscript Illumination and Iconography, London 1966, σσ. 249-292.

388. Βλ. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σ. 125, όπου παραδείγματα.

389. Μillet, Athos, ό.π., πίν. 231.

390. αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μονή Φιλανθρωπηνών, ό.π., πίν. 20α και Γαρίδης – Παλιού-
ρας, Μοναστήρια, ό.π.,  εικ. 46.

391. Πασσάς, Μεγάλη Παναγιά, ό.π., πίν. Χιι.1.

392. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., πίν. 70α.

393. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σ. 125 και Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σ. 127, εικ. 182 (δρυόβουνο). 
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δεύτερη μορφή, που αποστρέφει την κεφαλή, δύναται να ερμηνευθεί ως η ίδια 
μυροφόρος, η οποία, σύμφωνα με το ευαγγέλιο του ιωάννη (20, 11-18), «εστράφη 
εις τα οπίσω και θεωρει τον ιησουν εστωτα». αμέσως σε δεύτερο επίπεδο, στο 
βάθος, η Μαγδαληνή παριστάνεται σε στάση τριών τετάρτων δεόμενη προς το 
Χριστό, που απεικονίζεται στο αριστερό τμήμα της σύνθεσης, σε απόδοση του 
«μη μου άπτου», ο οποίος τείνει το αριστερό προς το μέρος της. κάτω στα πόδια 
του διασώζεται αριστερά η δεύτερη από τις μυροφόρες, «η άλλη Μαρία», απο-
δίδοντας το «Χαίρε». 

ο συνδυασμός περισσότερων επεισοδίων του ευαγγελικού κειμένου (Η΄ 
εωθινό)394 και του Χαίρε των Μυροφόρων λόγω θεματικής συνάφειας395 δεν εί-
ναι άγνωστος και απαντά  με διαφοροποιήσεις σε λεπτομέρειες στη μονή Πέ-
τρας396, κατά παλαιολόγειο πρότυπο397. Η δεόμενη Μαγδαληνή στη σύνθεση του 
Σπηλαίου παραπέμπει στην αντίστοιχη μορφή στο καθολικό της μονής Προδρό-
μου Σερρών398. Στο «Χαίρε των Μυροφόρων» ακολουθείται ο συμμετρικός τύ-
πος399, ευρέως διαδομένος στη μεταβυζαντινή περίοδο από τον 16ο αι.400. 

Η μοναδική στη σύνθεσή της παράσταση του Σπηλαίου απαντά πανο-
μοιότυπη στα έργα που αποδίδονται στον ζωγράφο μας, στον ναό της κοίμη-
σης στο Μεγαλόβρυσο αγιάς και στη συνέχεια στο δρυόβουνο, η οποία συνο-
δεύεται από τις επιγραφές «Το ΧεΡε Τον ΜΗΡοΦοΡΩν» και «…ΜΗ ΜοΥ 
αΠΤοΥ»401 αντίστοιχα. Το πρότυπο της σύνθεσης αυτής ανιχνεύεται τελευταία 
σε μια σειρά έργων τέλους 16ου - αρχών 17ου αι. από τη δυτική Μακεδονία και 
την Ήπειρο με πρώτη χρονικά την παράσταση στο ναό του αγίου νικολάου 
Βελβεντού κοζάνης (1588)402.  

Το εικονογραφικό σχήμα της Ψηλάφησης του Θωμά403 (εικ. 4) ακολουθεί 

394. Τα δύο επεισόδια του ευαγγελικού κειμένου εικονογραφούνται επίσης στη Dečani 
(Petković – Bošković, Dečani, II, ό.π., πίν. CCXVIII), στις μονές Ροζινού (παραπάνω, σημ. 383) και 
Σερρών (Ξυγγόπουλος, Μονή Προδρόμου, ό.π., πίν. 70).

395. Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σ. 223.

396. Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σσ. 222-224, εικ. 121.

397. αιμ. καλλιγά-Γερουλάνου, «Η σκηνή του «Μη μου Άπτου» όπως εμφανίζεται σε βυζα-
ντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αι.», ΔΧΑΕ, περ. δ ,́ τ. Γ΄ (1962-1963) 208, εικ. 6.

398. Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σ. 223 και Ξυγγόπουλος, Μονή Προδρόμου, ό.π., πίν. 70.

399. Βλ. Millet, Recherches, ό.π., σ. 542 κ.ε.

400. Για το θέμα βλ και Τούρτα, Οι ναοί, σσ. 122-123 και Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σσ. 
223-2234, όπου παραδείγματα.

401. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σσ. 122-123, εικ. 177.

402. Βλ. ι. Π. Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική του 16ου αι. και 17ου αι. στο 
Δυτικό Ζαγόρι, Ιωάννινα 2006, τ. ά , σ. 151-154, τ. Β έικ. 87α, 118α (αδημοσίευτη διδακτ. διατρ.).

403. «Η ΨΗΛαΦιΣιΣ ΤοΥ ΘοΜα»[ εωθινό Θ ,́ ιω. 20,19-31]. Η θέση του θέματος στο ιερό 
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τον τύπο που χαρακτηρίζει τα μνημεία της σχολής της βορειοδυτικής ελλάδας, 
χωρίς ωστόσο την παρουσία της εστεμμένης γυναικείας μορφής404. Όπως στο 
Σπήλαιο αποδίδεται η σκηνή στην Πρόθεση της μονής Προφήτη Ηλία Τυρνά-
βου405, στους ναούς αγίου νικολάου Βίτσας και αγίου Μηνά στο Μονοδένδρι406. 
Με το τελευταίο παράδειγμα εμφανίζει ομοιότητες και στην απόδοση του κτι-
ρίου. 

Στο Ι΄ Εωθινό407 υιοθετείται το διαδομένο στη μεταβυζαντινή ζωγραφική 
του 16ου αι.408 εικονογραφικό σχήμα κατά το πρότυπο του παλαιού καθολικού 
Μ. Μετεώρου409. ιδιαίτερες ομοιότητες με την παράστασή μας εμφανίζονται στις 
αντίστοιχες στον Άγιο νικόλαο Βίτσας410, στα καθολικά των μονών Πατέρων411, 
Προφήτη Ηλία Τυρνάβου412, αγίου αθανασίου Ζαγοράς, κοίμησης Ζέρμας, και 
Μεταμόρφωσης δρυοβούνου413, στο Hopovo414.

Η σύνθεση του Δανιήλ στο λάκκο των λεόντων415 (εικ. 8) δεν διαφορο-
ποιείται από τον καθιερωμένο τύπο και κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο416, ο 
οποίος παραλλάσσει ως προς τη θέση του μεταφερόμενου προφήτη αββακούμ 
και τον αριθμό των λεόντων και συμφωνεί με την ερμηνεία417. Συνήθως ο προ-

ή κοντά σ’ αυτό είναι συχνό φαινόμενο (Γούναρης, «Άγιος ιωάννης Θεολόγος», σ. 32, όπου και η 
παλαιότερη βιβλιογραφία).

404. Βλ. σχετικά Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σ. 119· Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σ. 224, εικ. 122, 
σημ. 383.

405. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σ. 130.

406. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σσ. 118-9, πίν. 66α και β.

407. ιω. 21,1-14. Βλ. Ερμηνεία, Γ΄ Πηγή, σ. 266)· Millet, Recherches, ό.π., σσ. 571-576· Wessel, 
Reallexikon der Byzantinischen Kunst, II, Stuttgart 1966-2004, σ. 387.

408. Βλ. μονές Λαύρας, δοχειαρίου (Μillet, Athos, ό.π., πίν. 131.4, 224.1), Σταυρονικήτα (Χα-
τζηδάκης, Θεοφάνης, ό.π., εικ. 206), Μ. Μετέωρο (Χατζηδάκης – Σοφιανός, Μεγάλο Μετέωρο, 
ό.π., σ. 122), Φιλανθρωπηνών (αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μονή Φιλανθρωπηνών, ό.π., πίν. 20α).

409. Georgitsoyianni, Vieux catholicon, ό.π., σσ. 171-172, πίν. 60.

410. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σσ. 123-124, πίν. 69β.

411. καραμπερίδη, Μονή Πατέρων, ό.π., σ. 174, εικ. 127.

412. Vitaliotis, Le vieux catholicon, ό.π., εικ. 253.

413. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σ. 123 και Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σσ. 130-131, εικ. 187 (δρυ-
όβουνο).

414. Davidov, Hopovo, ό.π., εικ. 42.

415. «ο ΠΡο (ΦΗΤΗΣ) δανιΗΛ / ΗΣ Τον Λακον Τον ΛεονΤον». αποτελεί μετα-
ξύ άλλων προεικόνιση της Θείας κοινωνίας και του Μυστικού δείπνου. Βλ. σχετικά Τσιλιπάκου, 
Ζωγραφική στη Βέροια το 17ο αι., τ. ά , ό.π., σ. 141 σημ. 1105-1109.

416. Βλ. σχετικά Τσιλιπάκου, Ζωγραφική στη Βέροια το 17ο αι., τ. ά , σ. 141 σημ. 1110-1118.

417. Ερμηνεία, ό.π., σσ. 71-72.
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φήτης απεικονίζεται δεξιά ως προς το θεατή, όπως και στην περίπτωσή μας418. 
Η σύνθεση των Τριών παίδων στην κάμινο419 ακολουθεί τον καθιερωμένο 

τύπο, που αποκρυσταλλώνεται στην υστεροβυζαντινή περίοδο420, ο οποίος υιο-
θετείται και στη μεταβυζαντινή παραλλάσσοντας σε λεπτομέρειες421.

ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δύο σπάνιες απεικονίσεις των ολό-
σωμων αγίων δημητρίου και Γεωργίου στη γένεση των τόξων επάνω από τους 
δύο ανατολικούς κίονες, στις όψεις προς το κεντρικό κλίτος. ο άγιος Δημήτρι-
ος δεικνύει την πληγή του λογχισμού του στο Χριστό, ο οποίος προβάλλει μέσα 
από τεταρτοκύκλιο του ουρανού, κρατώντας το ευαγγέλιο στο αριστερό, ενώ 
ευλογεί με το δεξί. Στην ίδια στάση, απευθυνόμενος στο Χριστό, που αποδίδεται 
όμοια, απεικονίζεται απέναντι ακριβώς από τον άγιο δημήτριο, ο άγιος Γεώργι-
ος κεφαλοφόρος με ενδυμασία μάρτυρα (εικ. 15). Στη μορφή του αγίου Γεωργίου 
υιοθετείται το γενικό σχήμα εικόνων κρητικής τέχνης 16ου αι. με πλησιέστερα 
παράλληλα την εικόνα (1552 μ. Χ.) του παρεκκλησίου αγίου Γεωργίου της μονής 
αγίου Παύλου και την Τ 380 του Βυζαντινού Μουσείου αθηνών422. Η μορφή του 
Χριστού που ευλογεί τους δύο μάρτυρες παραπέμπει σε ψηφιδωτές εικόνες δεύ-
τερου μισού 12ου αι. από το Άγιον Όρος423. ο σπάνιος αυτός συνδυασμός των 
δύο μαρτύρων με τη συγκεκριμένη απόδοσή τους επαναλαμβάνεται στο δρυό-
βουνο, απ’ όπου ωστόσο απουσιάζει η μορφή του Χριστού. Στο Hopovo (νάρθη-
κας) οι δύο μορφές εντάσσονται σε ευρύτερη σύνθεση με τη Μ. δέηση424. 

Ύστερα από την εικονογραφική ανάλυση των συνθέσεων και επιλεγμένων 
μορφών οδηγούμαστε στα εξής συμπεράσματα για το έργο του Λινοτοπίτη νικο-
λάου στο καθολικό του Σπηλαίου. Υιοθετείται σε γενικές γραμμές το καθιερωμένο 

418. Για παραδείγματα, βλ. παραπάνω, σημ. 414, στα οποία προσθέτουμε τη μονή κορώ-
νας (Vitaliotis, Le vieux catholicon , ό.π., πίν. 227) και το δρυόβουνο (Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., 
σ. 137, πίν. 208).

419. «Η ΤΡΗΣ ΠεδαΣ εν ΤΗ καΜΗνο». Βλ. Συντήρηση καθολικού, ό.π., εικόνα στη σ. 
53. Το θέμα συμβολίζει τη Σωτηρία και τη Θεία ευχαριστία Βλ. σχετικά Παϊσίδου, Τοιχογραφί-
ες Καστοριάς, ό.π., σ. 146.

420. Σ. αρχιμ. κουκιάρης, Τα θαύματα-εμφανίσεις των αγγέλων και των αρχαγγέλων στην 
βυζαντινή τέχνη των Βαλκανίων, αθήνα - Γιάννενα 1989, σσ. 138-142.

421. Παϊσίδου, Τοιχογραφίες Καστοριάς, ό.π., σ. 147, όπου παραδείγματα, στα οποία 
προσθέτουμε  τις μονές αναπαυσά (Τσιγαρίδας, «Άγνωστο επιστύλιο», ό.π., σ. 267), κορώνας 
(Vitaliotis, Le vieux catholicon, ό.π., πίν. 227) και Μεταμόρφωσης δρυοβούνου (Τσάμπουρας, Το 
έργο, ό.π., σ. 138, εικ. 209). 

422. Chr. Walter, «St. George «Kephalophoros», Ευφρόσυνον, Αφιέρωμα στον Μανόλη Χα-
τζηδάκη, τ. 2, αθήνα 1992, σσ. 696-697, 701, πίν. 380.

423. Θησαυροί Αγίου Όρους , ό.π., αρ. 2.1, 2.2, όπου ο Χριστός κρατά ειλητό.

424. Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σσ. 145-146, εικ. 220, 219 και σημ. 1021.
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πρόγραμμα του ναού αθωνικού τύπου, όπως διαμορφώθηκε στα μεγάλα αγιορείτι-
κα καθολικά του 16ου αι. και στα αντίστοιχα της Θεσσαλίας425 με την καθοριστική 
συμβολή του Θεοφάνη στη Μ. Λαύρα426. ορισμένες διαφοροποιήσεις ανάγονται είτε 
στην παλαιότερη παλαιολόγεια παράδοση των αθωνικών μονών (Χιλανδάρι, Βα-
τοπέδι), που επιβιώνει κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο (Μ. Παναγιά Σάμου), όπως η 
τοποθέτηση της Βάπτισης και της Έγερσης του Λαζάρου στη νότια καμάρα, ενώ της 
Σταύρωσης, της αποκαθήλωσης και του επιτάφιου Θρήνου στη βόρεια427, είτε σε 
επιδράσεις από τη σχολή της βορειοδυτικής ελλάδας, οι οποίες υιοθετούνται από το 
Λινοτοπίτη Μιχαήλ και δημιουργούν στη συνέχεια εικονογραφική παράδοση στα 
συνεργεία του ίδιου και των συνεργατών του, του ζωγράφου μας νικολάου Λινο-
τοπίτη, καθώς και των Γραμμοστινών ζωγράφων (συνδυασμός Γέννησης και Υπα-
παντής με τη Βρεφοκτονία428, τοποθέτηση προπατόρων στο κλειδί των καμαρών429.)  

Η τοποθέτηση της αγγελικής Λειτουργίας στον τρούλο κατά όψιμο παλαι-
ολόγειο πρότυπο απαντά σπανιότερα τον 16ο αι., κυρίως στα έργα του Θεοφά-
νη430, στη Μ. Παναγιά Σάμου431, ενώ υιοθετείται ως πάγια πρακτική των Λινοτο-
πιτών αγιογράφων, ιδιαίτερα κατά το 17ο αι., και ιδίως από τους ζωγράφους Μι-
χαήλ και κωνσταντίνο432. Στο κατώτερο τμήμα του τυμπάνου, όπως στην περί-
πτωσή μας, τοποθετείται στο έργο του νικολάου στις μονές Προφήτη Ηλία Τυρ-
νάβου, Μεταμόρφωσης δρυοβούνου και Ζέρμας433. 

425. Για το θέμα βλ. Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σσ. 88-89 σημ. 2-5.

426. Chatzidakis, «Théophane», ό.π., σ. 317. Garidis, La peinture, ό.π. (σημ. 249), σ. 139.

427. Βλ. Πασσάς, Μεγάλη Παναγιά, ό.π., σ. 31.

428 Βλ. σχετικά αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μονή Φιλανθρωπηνών, ό.π., σ. 42 και Τούρτα, 
Οι ναοί, ό.π., σ. 50.

429. Όπως στη μονή Φιλανθρωπηνών (Γαρίδης – Παλιούρας, Μοναστήρια, ό.π., εικ. 28), 
στις μονές ευαγγελισμού Θεοτόκου Βάνιστας, Σπηλαίου Σαρακίνιστας (Σκαβάρα, Έργο Λινοτο-
πιτών, ό.π., πίν. 53 και σ. 331, πίν. 317), Ραβενίων δρόπολης (Γιακουμής, Μονή Ραβενίων, ό.π., εικ. 
24), στον Άγιο νικόλαο Βίτσας, στον Άγιο Μηνά στο Μονοδένδρι (Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σ. 69, πίν. 
41α, 40α-β), στον ναό Ταξιαρχών Ζίτσας (καραμπερίδη, Μονή Πατέρων, ό.π., σ. 332), στη μονή 
Μεταμόρφωσης δρυοβούνου (Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σ. 142, εικ. 212-214), στη μονή Προφήτη 
Ηλία Ζίτσας (καραμπερίδη, Μονή Πατέρων, ό.π., σ. 337). 

430. Βλ. μονές αναπαυσά, Μολυβοκκλησιάς, Σταυρονικήτα (παραπάνω, σημ. 54).

431. Πασσάς, Μεγάλη Παναγιά, ό.π., πίν. VII.

432. Βλ. μονές Μακρυαλέξη, αγίου Γεωργίου στο επταχώρι, Άγιο νικόλαο κλειδωνιάς 
(παραπάνω, σημ. 57), μονή Πατέρων (καραμπερίδη, Μονή Πατέρων, ό.π., σ. 88, εικ. 44-46 και σ. 
38, σημ. 215, όπου και άλλα παραδείγματα) στη μονή ευαγγελισμού Βάνιστας, στον νάρθηκα της 
μονής Μεταμόρφωσης Τσιατίστης, στον Άγιο νικόλαο και στη μονή Σπηλαίου Σαρακίνιστας, στη 
μονή Προφήτη Ηλία Στεγόπολης (Σκαβάρα, Έργο Λινοτοπιτών, ό.π., σσ. 155-156, 242-243, 282, 
340, 401).

433. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σ. 69, 207 σημ. 289.
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ο συνδυασμός των δύο ζωνών της ουράνιας Λειτουργίας και εκείνης των 
ουράνιων δυνάμεων στο εικονογραφικό πρόγραμμα του τρούλου κατά παλαι-
ολόγειο πρότυπο434 είναι εξαιρετικά σπάνιος στη μεταβυζαντινή περίοδο. εντο-
πίζεται το 16ο αι. στη Μ. Παναγιά Σάμου, ενώ τον 17ο αι. στις μονές Πατέρων435 
και Μεταμόρφωσης στο δρυόβουνο. 

ο μεγάλος αριθμός σκηνών από τον κύκλο της διδασκαλίας του Χριστού 
και η απεικόνισή τους στους δύο χορούς παραπέμπει επίσης στην εικονογραφι-
κή παράδοση καθολικών 16ου αι. στο Άγιον Όρος και στα Μετέωρα και έχει το 
αντίστοιχό της στα καθολικά των μονών Πατέρων436 και Πέτρας437. Στην περί-
πτωση του Σπηλαίου υπερτερούν οι σκηνές των Θαυμάτων, οι οποίες καταλαμ-
βάνουν και τις υπόλοιπες ανώτερες κύριες επιφάνειες, δηλαδή τις τρεις καμάρες 
των κεραιών του σταυρού, συνδυαζόμενες με σκηνές από το χριστολογικό κύ-
κλο, τις σκηνές του δωδεκαόρτου και τις κορυφαίες σκηνές από τον κύκλο των 
Παθών. Η σειρά της εξιστόρησης του χριστολογικού κύκλου ξεκινά από το νο-
τιοανατολικό τμήμα της ανατολικής καμάρας μπροστά από το ιερό (σκηνή δω-
δεκαόρτου-Γέννηση) και καταλήγει στο βορειοανατολικό τμήμα της ίδιας καμά-
ρας (σκηνή δωδεκαόρτου-Πεντηκοστή). Η συγκεκριμένη σειρά της ευαγγελικής 
ιστόρησης τηρείται κυρίως στις σκηνές του δωδεκαόρτου και του κύκλου των 
Παθών. ο ιστορικός χρόνος υιοθετείται και στο εσωτερικό των επιμέρους επι-
φανειών (καμαρών), όπου η επιλογή των θεμάτων παρουσιάζει μιαν εσωτερική 
ενότητα και για λειτουργικούς ή δογματικούς λόγους. Στη νότια καμάρα, τέσσε-
ρις σκηνές από τον κύκλο των Θαυμάτων και της διδασκαλίας, η ίαση του βασι-
λίσκου (ιω. 4,46-54), η ίαση του παραλυτικού της Βηθεσδά (ιω. 5,2-9), η Μεσοπε-
ντηκοστή (ιω. 7,14-36) και η συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα (ιω. 4,4-
42), σχετίζονται μεταξύ τους, όσο και με τις σκηνές της Βάπτισης και του νιπτή-
ρα. εμπεριέχονται στο ευαγγέλιο του ιωάννη, που αναγιγνώσκεται την πασχά-
λια περίοδο, εορτάζονται την τρίτη και τέταρτη εβδομάδα μετά το Πάσχα438 και 
συνδέονται άμεσα με το μυστήριο του Βαπτίσματος και την ανακαίνιση του αν-

434. Πασσάς, Μεγάλη Παναγιά, ό.π., σσ. 27-29, όπου παραδείγματα

435. καραμπερίδη, Μονή Πατέρων, ό.π., σσ. 38-39.

436. καραμπερίδη, Μονή Πατέρων, ό.π., σ. 41.

437. Σδρόλια, Μονή Πέτρας, ό.π., σσ. 230-231, όπου σχετικά παραδείγματα από τη Θεσσα-
λία και σχετική βιβλιογραφία για το θέμα.

438. Η μνεία των τριών επεισοδίων της ίασης του παραλυτικού, της συνάντησης με τη Σα-
μαρείτιδα και της Μεσοπεντηκοστής στην υμνογραφία της αντίστοιχης κυριακής, η οποία περιέ-
χεται στο βιβλίο του Πεντηκοσταρίου τα καθιστά ελάσσονες δεσποτικές εορτές εντός του κύκλου 
των κινητών εορτών. Για το θέμα βλ. σχετικά ι. Σ. Βιταλιώτης, «ιστορικός και λειτουργικός χρόνος 
στο εικονογραφικό πρόγραμμα του βυζαντινού και μεταβυζαντινού ναού: Η περίπτωση τριών θε-
μάτων από το κατά ιωάννην ευαγγέλιο», Κληρονομία, τ. 35, τχ. ά - Β΄ (2003, Θεσσαλονίκη 2005) 
9 κ. ε. και ειδικότερα σ. 13, 15. 
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θρώπου μέσω του ζωογόνου ύδατος, του Χριστού, ενώ αποτελούν έξωθεν καλή 
μαρτυρία για την προσέλευση πιστών439. ανάλογο διδακτικό και κατηχητικό πε-
ριεχόμενο με σκοπό τη μετάνοια και τελικό προορισμό τη Λύτρωση φέρουν και 
οι σκηνές από τον κύκλο των Θαυμάτων στον αντίστοιχο νότιο χορό, κάτω από 
τη σκηνή της Μεταμόρφωσης, προεικόνιση της ανάστασης, σύμφωνα με τις σχε-
τικές ευαγγελικές περικοπές (ίαση τυφλών και χωλών, ίαση λεπρού, κλήση Ματ-
θαίου, ίαση δύο δαιμονιζομένων). οι σκηνές του κύκλου της διδασκαλίας και 
των Θαυμάτων στη βόρεια καμάρα και στον βόρειο χορό, που συνδέονται με 
την κορυφαία παράσταση της εις Άδου καθόδου, επιλέγονται και με βάση το 
διδακτικό, σωτηριολογικό και εσχατολογικό περιεχόμενό τους (ίαση παραλυτι-
κού καπερναούμ, ευλόγηση των παιδιών), σχετιζόμενες λειτουργικά τόσο με τον 
κύκλο των Παθών και της Μ. εβδομάδας, όσο και με την εβδομάδα της διακαι-
νησίμου  (εκδίωξη εμπόρων, κατάρα της συκής). κοντά στο ιερό τοποθετούνται 
οι σκηνές που συνδέονται λειτουργικά και δογματικά με τα γεγονότα μετά την 
ανάσταση (εωθινά, κυριακή Μυροφόρων, Ψηλάφηση) και έως την ανάληψη, 
σκηνή η οποία συναπεικονίζεται με την Πεντηκοστή, που έπεται χρονικά, και 
την ίαση της Μαρίας της Μαγδαληνής, που αποτελεί θαύμα αναστάσιμο, σύμ-
φωνα με τις σχετικές ευαγγελικές περικοπές. 

Όπως συνάγεται από τα παραπάνω η σύνθεση, επιλογή και τοποθέτηση 
των συγκεκριμένων θεμάτων που συγκροτούν το εικονογραφικό πρόγραμμα, 
πέρα από τους βασικούς άξονες, αποτελούν πρωτότυπη δημιουργία του ζωγρά-
φου μας με σκοπό τη διατύπωση συγκεκριμένων δογματικών ιδεών, που προδί-
δει βαθιά θεολογική παιδεία, πιθανότατα του παραγγελιοδότη ηγουμένου Πα-
χωμίου, επί των ημερών του οποίου ξεκίνησε η αγιογράφηση του καθολικού. 
Την υπόθεση αυτή ενισχύει η ύπαρξη ενότητας στη σύλληψη του εικονογραφι-
κού προγράμματος, παρά τη σταδιακή αγιογράφηση του καθολικού από διαφο-
ρετικά συνεργεία που εργάστηκαν σε διάστημα δεκαοκτώ περίπου ετών για την 
ολοκλήρωσή του440. 

Το πλήθος των σκηνών που σχετίζονται λειτουργικά με την ανάσταση ή 
την προεικονίζουν, ο μεγάλος αριθμός επεισοδίων από τον κύκλο των Θαυμά-
των και της διδασκαλίας του Χριστού, οι κύριες σκηνές από τα Πάθη σε συνδυ-
ασμό με παλαιοδιαθηκικά θέματα σωτηριολογικού και ευχαριστιακού περιεχό-
μενου (Τρεις Παίδες στην κάμινο, δανιήλ στον λάκκο των λεόντων441) και τους 
κορυφαίους αθλοφόρους μάρτυρες (άγιος Γεώργιος κεφαλοφόρος, άγιος δημή-

439. Βλ. Gouma – Peterson, «Christ as Ministrant», σσ. 206-207· Τσιλιπάκου, Η ζωγραφική 
στη Βέροια το 17ο αι., τ. ά , ό.π., σ. 200 και Βιταλιώτης, ό.π. (σημ. 438), σσ. 26-27, 37-39. 

440. Βλ. σχετικά Συντήρηση καθολικού, ό.π. (σημ. 1), σσ. 14-33.

441. Βλ. σχετικά Παϊσίδου, Τοιχογραφίες Καστοριάς, ό.π., σ. 146 και Τσιλιπάκου, Η ζω-
γραφική στη Βέροια το 17ο αι., τ. ά , ό.π., σ. 141.
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τριος) που αποτελούν τους στυλοβάτες του τρούλου, όπου εικονίζεται ο Χρι-
στός ως Παντοκράτορας, ελεήμων και κριτής, σύμφωνα με τα αντίστοιχα συνο-
δευτικά χωρία, περιβαλλόμενος από τις αγγελικές δυνάμεις και ως Μέγας αρχι-
ερέας στην ουράνια Λειτουργία, αποδίδουν με τον καλύτερο τρόπο το μήνυμα 
της Σωτηρίας μέσω της συμμετοχής στα μυστήρια της εκκλησίας (Θεία ευχαρι-
στία, Βάπτισμα), της ακλόνητης πίστης που θα επιφέρει τη Λύτρωση και τον ου-
ράνιο Παράδεισο. Παράλληλα δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της Παναγίας 
ως Θεοτόκου και Μεσίτριας για την επίτευξη της Λύτρωσης του ανθρώπινου γέ-
νους μέσω της Θυσίας του ενσαρκωθέντος Λόγου, εκτός των άλλων και με την 
απεικόνισή της στη ζώνη των αγγελικών δυνάμεων του τρούλου, την τοποθέτη-
ση του ευαγγελισμού στα σημεία στήριξης του τρούλου, επάνω από τους ανα-
τολικούς κίονες του ναού442 και των προφητανάκτων δαβίδ και Σολομώντα443 με 
σχετικά χωρία στα ενεπίγραφα ειλητά τους, σε συνδυασμό με τις παλαιοδιαθη-
κικές σκηνές των Τριών παίδων στην κάμινο και του δανιήλ στον λάκκο των λε-
όντων επάνω από τους δυτικούς κίονες, οι οποίες αναφέρονται και στο αειπάρ-
θενο της Παναγίας444. Το γεγονός αυτό υπερτονίζεται και από την απεικόνιση445 
σε εξέχουσα θέση, στην άντυγα (μέτωπο) του τόξου της ανατολικής καμάρας του 
ιερού Βήματος, επάνω από το τέμπλο, της Παναγίας δεόμενης μεταξύ προτομών 
προφητών σε μετάλλια446 με κορυφαίους τους δαβίδ και Σολομώντα. Η απεικό-
νιση της αποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η Θεία οικονομία 
της ανθρώπινης σωτηρίας, την οποία προετοίμασαν οι προφήτες447.

Ως προς την εικονογραφία τα πρότυπα του Λινοτοπίτη ζωγράφου νικο-
λάου στο Σπήλαιο αντλούνται συνήθως από τα έργα της κρητικής σχολής, όπως 
διαδίδονται κυρίως μέσω φορητών εικόνων με έμφαση στο έργο του Θεοφάνη448 

442. ι. δ. Βαραλής, «Παρατηρήσεις για τη θέση του ευαγγελισμού στη μνημειακή ζωγραφι-
κή κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο», ΔΧΑΕ, περ. δ ,́ ιΘ΄(1996-1997) 201-219.

443. Για το χωρίο του Σολομώντα που αναφέρεται στην ενσάρκωση βλ. Τσιλιπάκου, Η ζω-
γραφική στη Βέροια το 17ο αι., τ. ά , ό.π., σ. 85 σημ. 526.

444. ευθ. Τσιγαρίδας, «Η Παναγία στη μνημειακή ζωγραφική», Μήτηρ Θεού, Απεικονίσεις 
της Παναγίας στη βυζαντινή τέχνη, αθήνα 2000, σ. 133.

445. Για το θέμα βλ. ενδεικτικά ντ. Μουρίκη, «αι βιβλικαί προεικονίσεις της Παναγίας εις 
τον τρούλον της Περιβλέπτου του Μυστρά», ΑΔ 25 (1970), Μέρος ά , Μελέτες, 217-251, ειδικότε-
ρα σσ. 241-247.· ν. δρανδάκης, «Το εικονογραφικό θέμα «Άνωθεν οι Προφήται» σε τοιχογραφία 
της Μεγίστης Λαύρας του αγίου Όρους», ΔΧΑΕ, περ. δ ,́ τ. κ΄ (1998) 195-200· Τσιγαρίδας, ό.π. 
(σημ. 444), σ. 136. 

446. ιακώβ, Σοφονίας, Μαλαχίας, ιεζεκιήλ, ιωνάς, Ησαΐας, Μωϋσής, δαβίδ, Σολομών, αα-
ρών, δανιήλ, ιερεμίας, αββακούμ, Ζαχαρίας, αμώς.

447. Βλ. ενδεικτικά Μουρίκη, ό.π. (σημ. 445), 239, 242-251.

448. Βλ. εικόνες δωδεκαόρτου Μ. Λαύρας και Σταυρονικήτα, επιστύλιο μονής ιβήρων, τοι-
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(Γέννηση, Υπαπαντή, Βάπτιση, Μεσοπεντηκοστή,  αποκαθήλωση, Πεντηκοστή, 
Συνάντηση με μοιχαλίδα, Γ΄ και ι΄ εωθινό, άγιος Γεώργιος κεφαλοφόρος). Η υι-
οθέτηση εικονογραφικών προτύπων  της κρητικής τέχνης από το ζωγράφο μας 
παρατηρείται για πρώτη φορά σε μέγιστο βαθμό στο Σπήλαιο449, σε αντίθεση  με 
το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων που δρουν στην Ήπειρο, στους οποίους οι 
επιδράσεις της κρητικής σχολής είναι περιορισμένες και έμμεσες αποτελώντας 
στοιχεία μιας «μεταβυζαντινής κοινής»450. Το γεγονός αυτό μπορεί πιθανότατα 
να αιτιολογηθεί μεταξύ άλλων από την παραμονή και εργασία του ζωγράφου 
νικολάου στη Θεσσαλία, η οποία προηγήθηκε, όπου ήταν ακόμη ζωντανή η πα-
ράδοση των έργων του Θεοφάνη και των επιγόνων του, αν και θα ήταν αρκετά 
δελεαστική μια πιθανή παραμονή του για εργασία ή μαθητεία στο Άγιον Όρος.

Άλλοτε στο εικονογραφικό σχήμα που υιοθετείται από το Θεοφάνη, π.χ. 
στη Μ. Λαύρα και τη Σταυρονικήτα, προστίθενται λεπτομέρειες από την εικο-
νογραφική παράδοση της σχολής της βορειοδυτικής ελλάδας, όπως η μεταφορά 
των προφητών στη Μεταμόρφωση,  η απόδοση του Προδρόμου με φωτοστέφα-
νο στην εις Άδου κάθοδο, η ανασηκωμένη κεφαλή του όνου, το σκαρφαλωμέ-
νο παιδί στις επάλξεις και η θέση του δέντρου στη Βαϊοφόρο, η προσθήκη του 
αγγέλου που αναταράζει τα νερά της κολυμβήθρας στην ίαση του παραλυτικού 
της Βηθεσδά, αρκετές από τις οποίες υιοθετούνται και στα έργα Λινοτοπιτών 
και Γραμμοστινών ζωγράφων του 17ου αι., ιδιαίτερα του Λινοτοπίτη Μιχαήλ. 

Σπανιότερα υιοθετούνται σχήματα της σχολής της βορειοδυτικής ελλάδας 
(μονές Φιλανθρωπηνών, ντίλιου, Βαρλαάμ, Ζάβορδας, παρεκκλήσι Μ. Λαύρας, 
Μεταμόρφωση Βελτσίστας), τα οποία διαδίδονται ευρέως στο έργο των Λινο-
τοπιτών και Γραμμοστινών ζωγράφων, όπως στον  Παντοκράτορα του τρού-
λου (απόδοση μορφής, έναστρου μεταλλίου, ίριδας), στην αγγελική Λειτουργία 
(ιπτάμενα χερουβείμ), στην Έγερση του Λαζάρου, στην εκδίωξη των εμπόρων 
από το ναό και στην Ψηλάφηση. 

Άλλοτε υιοθετούνται σε καθιερωμένα σχήματα της κρητικής σχολής: 
(α) Σπανιότερα απαντώμενες κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο λεπτομέ-

ρειες, που ανάγονται στην παλαιολόγεια παράδοση (Άγιος Μάρκος Βενετίας, 
Πρωτάτο, Ivanovo, Θεοσκέπαστη Τραπεζούντας, Μ. Χώρας, Kalenic, Dečani), 
όπως οι χειρονομίες του Χριστού, το χαμηλό έδρανο με τη φιάλη, η παρουσία 

χογραφίες Μ. Λαύρας, Μ. Μετεώρου, Σταυρονικήτα, εικόνες μονής αγίου Παύλου και Τ. 380 Βυ-
ζαντινού Μουσείου αθηνών.

449. Η επίδραση της εικονογραφικής παράδοσης της κρητικής σχολής ανιχνεύεται ήδη και 
στα πρωϊμότερα έργα του, όπως στον Άγιο νικόλαο Θωμάνου (Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σσ. 219-220· 
Παϊσίδου, Τοιχογραφίες Καστοριάς, ό.π., σσ. 280-281) και στη μονή Προφήτη Ηλία Τυρνάβου 
(Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σ. 220).

450. Βλ. καραμπερίδη, Μονή Πατέρων, ό.π., σ. 357.
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δύο αποστόλων στην κάτω σειρά στο νιπτήρα και η συνοδεία του λεπρού στο 
αντίστοιχο θαύμα, που υιοθετούνται συνήθως σε έργα της σχολής της βορειοδυ-
τικής ελλάδας καθώς και Λινοτοπιτών και Γραμμοστινών ζωγράφων. 

(β) Λεπτομέρειες που ανάγονται στην παλαιότερη βυζαντινή παράδοση 
και σπανίζουν στη μεταβυζαντινή, ενώ υιοθετούνται σε ναούς της αχρίδας και 
της καστοριάς 15ου-16ου αι., όπως η μορφή του Χριστού που ευλογεί με τα δυο 
χέρια και εκείνη της δεόμενης Θεοτόκου με τα χέρια υψωμένα έξω από το σώμα 
στην ανάληψη, σε υπογράμμιση του δόγματος της ενσάρκωσης και επιβεβαίω-
σης της επερχόμενης δ. Παρουσίας.

ιδιαίτερα στον κύκλο των Θαυμάτων και της διδασκαλίας του Χριστού, 
συνδυάζονται μοτίβα και λεπτομέρειες από την παλαιολόγεια εικονογραφία 
της Μακεδονίας και της Σερβίας (Άγιος νικόλαος ορφανός, Dečani), όπως στην 
ίαση των τυφλών και των χωλών, ενώ συχνότερα υιοθετούνται συνθετικά σχή-
ματα αναγόμενα στην ίδια παράδοση, όπως στη Συνάντηση του Χριστού με 
τη Σαμαρείτιδα (Μονή Προδρόμου Σερρών, Χιλανδάρι), στην ίαση της πεθεράς 
του Πέτρου (Χιλανδάρι, Dečani, Μ. Χώρας), στην ίαση της συγκύπτουσας (Άγι-
ος νικήτας, Χιλανδάρι, Άγιος νικόλαος ορφανός, Dečani), στο ά  εωθινό (Χι-
λανδάρι, Staro Nagoričino) σε πρωτότυπες συνθέσεις του ζωγράφου νικολάου.  

οι σκηνές από τον κύκλο των Θαυμάτων και της διδασκαλίας στο Σπή-
λαιο, ιδιαίτερα οι σπανιότερες, χαρακτηρίζονται από ελευθερία και πρωτοτυ-
πία στην απόδοση και σύνθεση των παριστανομένων και επαναλαμβάνονται σε 
προγενέστερα (κοίμηση στο Μεγαλόβρυσο αγιάς, Άγιο αθανάσιο Ζαγοράς) ή 
επόμενα έργα του ζωγράφου νικολάου, ιδιαίτερα στο δρυόβουνο, όπως η κλή-
ση του Ματθαίου, η ίαση του παραλυτικού της Βηθεσδά, η ίαση του υιού του 
βασιλίσκου, η ευλόγηση των παίδων και η ίαση του δούλου του εκατόνταρχου, 
δημιουργώντας μια εικονογραφική παράδοση, η οποία διαδίδεται σε μεταγενέ-
στερα έργα Γραμμοστινών αγιογράφων (Προφήτη Ηλία Ζίτσας, κοίμηση ελλη-
νικού).

επίσης στο έργο του νικολάου στο Σπήλαιο υιοθετούνται ως πρότυ-
πο συγκεκριμένες προγενέστερες συνθέσεις, 16ου - 17ου αι., όπως εκείνες 
των μονών Μ. Παναγιάς Σάμου (δείπνο εμμαούς, αποκαθήλωση, επιτάφι-
ος Θρήνος, ίαση του παραλυτικού της καπερναούμ, εωθινό ε΄) και Φλαμου-
ρίου στο Πήλιο (Βρεφοκτονία, νιπτήρας, ενταφιασμός), γεγονός που πα-
ρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον για την κυκλοφορία των ανθιβόλων μετα-
ξύ των εργαστηρίων. 

Η υιοθέτηση, σχεδόν χωρίς αλλαγές της εικονογραφίας, συνθέσεων από 
τη μονή της Μ. Παναγιάς Σάμου και μάλιστα χωρίς προηγούμενο και επόμε-
νο παράδειγμα στο έργο του νικολάου στο καθολικό του Σπηλαίου, καθώς 
και στον προγενέστερο τοιχογραφικό διάκοσμο του ιερού Βήματος, έργο 
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διαφορετικού ζωγράφου, μας οδηγεί στην αρκετά δελεαστική πιθανότητα 
ύπαρξης επαφών της μακεδονικής μονής με το νησιώτικο μοναστήρι και της 
προμήθειας ανθιβόλων από τη βιβλιοθήκη του451. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώ-
νει και την διατυπωθείσα άποψή μας ότι το εικονογραφικό πρόγραμμα απο-
τελεί προϊόν έμπνευσης του παραγγελιοδότη ηγουμένου Παχωμίου. 

ιδιαίτερες εικονογραφικές ομοιότητες παρουσιάζονται με τις περισσό-
τερες συνθέσεις των τοιχογραφημένων συνόλων που αποδίδονται στο ζω-
γράφο νικόλαο ή εγγράφονται στο καλλιτεχνικό περιβάλλον του, όπως του 
παρεκκλησίου της μονής αγίου Γεωργίου στο επταχώρι (τρεις), της κοίμη-
σης Μεγαλόβρυσου αγιάς (τρεις), των καθολικών Προφήτη Ηλία Τυρνάβου 
(δεκαεπτά), αγίου αθανασίου Ζαγοράς (έντεκα), κοίμησης Ζέρμας (οκτώ), 
του νάρθηκα του Hopovo (οκτώ). Η πλειονότητα των συνθέσεων στο Σπή-
λαιο επαναλαμβάνονται με ελάχιστες διαφοροποιήσεις σε λεπτομέρειες στο 
δρυόβουνο (τριάντα πέντε). Η έντονη ομοιότητα των συνθέσεων στα έργα 
που του αποδίδονται και η διαφοροποίησή τους από τις αντίστοιχες των άλ-
λων Λινοτοπιτών ζωγράφων οδηγεί στο συμπέρασμα της κατοχής από το νι-
κόλαο ανθιβόλων, τα οποία δεν διέθεταν οι υπόλοιποι ζωγράφοι, ενώ οι πα-
ραλλαγές σε λεπτομέρειες μεταξύ των έργων του οφείλονται στη δημιουρ-
γική ικανότητα του ζωγράφου, στις προτιμήσεις του παραγγελιοδότη, αλλά 
και πιθανότατα στα εφόδια του εκάστοτε συνεργάτη του. 

Η τεχνική διαπραγμάτευση στο έργο του νικολάου είναι αποτέλεσμα 
μιας σύνθεσης στοιχείων της αντικλασικής τοπικής παράδοσης της μείζονος 
Μακεδονίας από τον 15ο αι. κ. ε., όπως υιοθετούνται σε σύγχρονα του ζωγρά-
φου έργα της ευρύτερης περιοχής και των διδαγμάτων των δύο μεγάλων σχο-
λών, μεταφρασμένων στο προσωπικό του ιδίωμα. Η αγιογράφηση του καθο-
λικού του Σπηλαίου αποτελεί έργο της ωριμότητάς του, μνημειακού χαρακτή-
ρα. Η εύρυθμη οργάνωση των συνθέσεών του, συνήθως με βάση την αρχή της 
αξονικής συμμετρίας, με την ισόρροπη ένταξη και κατανομή μορφών, αρχιτε-
κτονημάτων και φυσικού τοπίου, η επιτυχημένη χρήση του χρώματος για την 
ανάδειξη προσώπων και διαχωρισμό επιπέδων, η δειλή απόπειρα απόδοσης 
της αίσθησης του βάθους,  το λεπτολόγο πλάσιμο των μορφών, η προσωπογρα-
φική δεινότητα, η διακοσμητικότητα, η πλούσια χρωματική κλίμακα είναι με-
ρικές από τις αρετές του ζωγράφου. Η απουσία του αδρού περιγράμματος, ο 
τρόπος σκίασης και τονισμού των χαρακτηριστικών του προσώπου, το έντονο 
πηγούνι, το τονισμένο χρώμα στο άνω χείλος, η υπογράμμιση του άνω βλεφά-
ρου με δύο επάλληλες πινελιές στο χρώμα του σαρκώματος, η μία από τις οποί-

451. Για την αμφίδρομη κίνηση ανθιβόλων από το νησιωτικό χώρο στη βόρεια ελλάδα 
κατά τους 16ο-17ο αι. βλ. Garidis, La peinture murale, ό.π., σσ. 270-271· Πασσάς, Μεγάλη Παναγιά, 
ό.π., 225 κ. ε. και Γούναρης, Τοιχογραφίες στη Λέσβο, σ. 223 κ.ε.  
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ες προεκτείνεται έως τον εξωτερικό κανθό, ο οποίος επιμηκύνεται έντονα, η δι-
όγκωση του βολβού του ματιού στις κατά κρόταφον μορφές αποτελούν ανα-
γνωριστικά στοιχεία της ταυτότητας του ζωγράφου.  

Στο Σπήλαιο, ωστόσο, η γραμμικότητα υποχωρεί ακόμη περισσότερο 
χάριν των ζωγραφικών αξιών σε σχέση με τα προγενέστερα έργα του452  υι-
οθετώντας σε μεγαλύτερο βαθμό τις αισθητικές αξίες των δύο μεγάλων σχο-
λών σε έναν επιτυχημένο συγκερασμό. Το πλάσιμο γίνεται επιμελέστερο. ο 
σκούρος καστανός προπλασμός, που ξανοίγει με λαδοπράσινες σκιές και ει-
σχωρεί στα ρόδινα σβησμένα σαρκώματα, η χρήση της λεπτοδουλεμένης ψι-
μυθιάς στα προεξέχοντα σημεία και των επιτυχημένων σκιοφωτισμών με 
έντονα φωτισμένες επιφάνειες προσδίδουν αναγλυφικότητα και μεταλλική 
λάμψη στα πρόσωπα. Το ίδιο χρώμα του προπλασμού έχουν η κόμη και οι 
γενειάδες των νεότερων αγίων, ενώ σκιές και γραμμές αυτού του χρώματος 
ποικίλλουν τη λευκότητα της κόμης και της γενειάδας των γεροντότερων 
(εικ. 16). Η προσωπογραφική  δεινότητα του νικολάου φτάνει στο απόγειό 
της στις μορφές των ολόσωμων αγίων νέστορα(;) και αρτέμιου, όπου συν-
δυάζονται το κάλλος με την εσωτερικότητα και πνευματικότητα (εικ. 2, 17). 
Η ανωτέρω τεχνική διαπραγμάτευση του προσώπου, η λεπτόλογη διατύπω-
ση των μικρογραφημένων μορφών στις συνθέσεις μικρών διαστάσεων προδί-
δουν ζωγράφο εξοικειωμένο με την τεχνική των φορητών εικόνων. Προς την 
ίδια κατεύθυνση συνηγορεί και η συχνή χρήση των εικονογραφικών προτύ-
πων του αγιογράφου από φορητές εικόνες453. Η παράθεση συμπληρωματι-
κών χρωμάτων σε δύο τουλάχιστον τονικές διαβαθμίσεις, η χρήση λευκών 
και υπόλευκων γραμμών στα τσακίσματα προσδίδουν μεταλλική λάμψη και 
στιλπνότητα στα ενδύματα με τη σχηματοποιημένη, αλλά πλούσια πτυχολο-
γία με τα ταραγμένα αποπτύγματα και τις κινημένες παρυφές. 

από την παράδοση της σχολής της βορειοδυτικής ελλάδας, ξεχωριστό 
παράδειγμα της οποίας αποτελεί το τοιχογραφημένο σύνολο στο γειτονικό 
καθολικό της Ζάβορδας, προέρχονται τα στοιχεία της ευρωστίας, του πλού-
του, της αφηγηματικότητας, της αναζήτησης του δραματικού και πραγματι-
κού, της τόλμης στην κίνηση, της εκφραστικής ορμής των ολόσωμων αγίων 
(εικ. 11), που αποτελούν επιβλητικές, ψηλόλιγνες μορφές με αρχοντικό πα-
ρουσιαστικό, επιτηδευμένες στάσεις και στιβαρούς λαιμούς454, της διαβάθμι-
σης των μορφών σε μεγέθη που κλιμακώνουν τα οπτικά επίπεδα της εικόνας,  
της σκηνογραφημένης πλοκής των κτισμάτων του βάθους. 

452. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σσ. 198-202· Παϊσίδου, Τοιχογραφίες Καστοριάς, ό.π., σσ. 280-282.

453. Βλ. σχετικά Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σ. 207 και Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σ. 154.

454. αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μονή Φιλανθρωπηνών, ό.π., σ. 218.
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Η αναζήτηση της πολυτέλειας οδηγεί στην εξαιρετικά συχνή χρυσή των 
επιχρυσωμένων φωτοστεφάνων, τις περισσότερες φορές διακοσμημένων με  
ανάγλυφα γύψινα μοτίβα από ελισσόμενους βλαστούς με ρόδακες ή μόνο με 
έκτυπους ρόδακες, που φέρουν οι τιμώμενες μορφές. ανάλογο φυτικό διάκο-
σμο φέρουν η στάχωση του ευαγγελίου του Παντοκράτορα και τα όμοια με-
τάλλια - εγκόλπια στο στήθος ή στις ταινίες του θώρακα των ολόσωμων αγί-
ων455 (εικ. 18). Η χρήση των φωτοστεφάνων με ανάγλυφο και έκτυπο διάκο-
σμο υιοθετείται ήδη στον Άγιο Ζαχαρία Γράμμου, έργο του ίδιου ή του πε-
ριβάλλοντος του ζωγράφου νικολάου456, στο καθολικό της μονής Προφή-
τη Ηλία Τυρνάβου, στις δεσποτικές εικόνες του αγίου δημητρίου Σιατίστης, 
έργα που του αποδίδονται457.  

Η έντονη διακοσμητικότητα σε ενδύματα αγίων, κλινοσκεπάσματα και 
διαχωριστικές ζώνες στις επιφάνειες του ναού εντάσσεται στις καλλιτεχνι-
κές τάσεις της περιόδου και οφείλεται στην παράδοση των εργαστηρίων της 
ανωτέρω σχολής458. Τα διακοσμητικά θέματα προέρχονται κυρίως από  συγ-
χώνευση μοτίβων σε μεταξωτά και βελούδινα υφάσματα ιταλικής και ισλα-
μικής έμπνευσης, κεραμικά και είδη μικροτεχνίας, που διαδίδονται ευρέως 
στη Βαλκανική κατά τους 16ο-17ο αι.: Λεπτοί ελισσόμενοι βλαστοί με τρί-
φυλλα459, παραλλαγές με ωοειδή μετάλλια, που γεμίζουν με σχηματοποιη-
μένες αγκινάρες, φύλλα άκανθας και στέμματα ή ανθικό διάκοσμο (τουλί-
πες, γαρύφαλλα και υάκινθους)460, όπως απαντούν περισσότερο απλοποιη-
μένα ήδη στο ναό της κοίμησης στο Μεγαλόβρυσο αγιάς461, ρομβοειδή με-
τάλλια με φυτικά, γεωμετρικά και καρδιόσχημα θέματα462. Το ιδιαίτερο δι-

455. αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μονή Φιλανθρωπηνών, ό.π., σσ. 85, 96-97, 228, όπου σχετι-
κά παραδείγματα. Βλ. και μονή ελεούσας (Γαρίδης – Παλιούρας, Μοναστήρια, ό.π., εικ. 464, 466). 
κατά τον 17ο αι. απαντούν επίσης και στο παρεκκλήσι της μονής αγίου Γεωργίου επταχωρίου 
(βλ. και Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σσ. 143-145 σημ. 1003), σε μνημεία των αγράφων (Σδρόλια, 
Μονή Πέτρας, ό.π., εικ. 289, 305) και στην αγία Παρασκευή Σιάτιστας (προσωπική παρατήρηση).

456. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σσ.198-199.

457. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σ. 200-202 και Τσάμπουρας, Το έργο, σσ. 153-154.

458. Βλ. αθ. Σέμογλου, «ο καλλιτεχνικός «δυϊσμός» στην εντοίχια εκκλησιαστική ζωγρα-
φική του 16ου αι. στην ελλάδα. Συμβολή στη μελέτη του γραπτού κοσμήματος», ΔΧΑΕ, περ. δ ,́ 
τ. κΒ΄ (2001) 291-295.

459. Χρ. δ. Μεράντζας, Ο «Τόπος της Αγιότητας» και οι εικόνες του. Παραδείγματα ανά-
γνωσης της τοπικής ιστορίας της Ηπείρου κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο, Πανεπιστήμιο ιωαν-
νίνων 2007, σσ. 123-124, εικ. 262, 265 (Βελτσίστα) (στο εξής: Τόπος Αγιότητας).

460. Μεράντζας, Τόπος Αγιότητας, ό.π. (σημ. 459), σσ. 122-123, εικ. 259 (μονή Φιλανθρωπη-
νών), εικ. 262 (Βελτσίστα).

461. αδημοσίευτες τοιχογραφίες. Προσωπική παρατήρηση.

462. Βλ. Συντήρηση καθολικού, ό.π., εικόνες στη σ. 47, στις σ. 8-9 (άγιος ιάκωβος ο Πέρσης). 
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ακοσμητικό μοτίβο βασισμένο στην τεχνοτροπία του «saz» με φύλλα, άνθη 
λωτού και χρυσάνθεμα εναλλασσόμενα γύρω από ελικοειδή βλαστό, που υι-
οθετεί ο νικόλαος ήδη στον Άγιο αθανάσιο Ζαγοράς463, αποτελεί αγαπητό 
θέμα, το οποίο τονίζει τη στεφάνη του τρούλου (εικ. 3), διακοσμεί ενδύματα 
αγίων στο Σπήλαιο, ελκυστήρες (εικ. 4) και τοιχοποιίες. ανάλογα μοτίβα που 
χαρακτηρίζονται για την άρτια εκτέλεση και την εξαιρετική θεματική ποικι-
λία, εκτός από το τελευταίο, υιοθέτησε και ο ζωγράφος δημήτριος που αγιο-
γράφησε το ιερό στο καθολικό του Σπηλαίου (1640/1), τα οποία πιθανότατα 
λειτούργησαν και ως άμεσα πρότυπα για το ζωγράφο νικόλαο464, προκειμέ-
νου να επιτευχθεί και η επιθυμητή ομοιογένεια και ενότητα διακόσμου, αι-
σθητικών και θεολογικών μηνυμάτων από τον παραγγελιοδότη465. Τα μοτί-
βα με τις παραλλαγές των συμπλεκόμενων καρδιόσχημων φυλλοφόρων βλα-
στών που εκφύονται από κεντρικό άνθος ή ρόδακα και διατάσσονται καθ’ 
ύψος (εικ. 11) συναντώνται ελαφρώς παραλλαγμένα, περισσότερο απλοποιη-
μένα στα προγενέστερα έργα που του αποδίδονται στον Άγιο νικόλαο Θω-
μάνου466 και στην κοίμηση Μεγαλόβρυσου αγιάς467.   

Τα παραπάνω στοιχεία, που υιοθετούνται σε τέτοιο βαθμό και με τέ-
τοια τεχνική αρτιότητα για πρώτη φορά εδώ, επαναλαμβάνονται στη συνέ-
χεια στο καθολικό της Μεταμόρφωσης στο δρυόβουνο468, ένα σύνολο, με το 
οποίο αυτό του Σπηλαίου εμφανίζει τις περισσότερες ομοιότητες469, και στο 
καθολικό της κοίμησης Ζέρμας470. Στο δρυόβουνο, ωστόσο, αρχίζει να εμ-
φανίζεται μια τυποποίηση της τεχνικής του ζωγράφου νικολάου, ένας μα-
νιερισμός και μια ξηρότητα, η οποία θα εξελιχθεί στα υστερότερα έργα του 

Για τα διακοσμητικά θέματα βλ. Μεράντζας, Τόπος Αγιότητας, ό.π., σσ. 128, εικ. 277 (Άγιος νι-
κόλαος Τσαρίτσανης).

463. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., εικ. 123β.

464. Μεράντζας, Τόπος Αγιότητας, ό.π., σσ. 131-132, εικ. 283, 284, 285, 286.

465. Άλλωστε και στη συνέχεια υιοθετήθηκαν όμοια διακοσμητικά μοτίβα, περισσότερο 
άτεχνα, στην αγιογράφηση του υπόλοιπου ναού από τους ζωγράφους Μιχαήλ και Ηλία από τη 
Ζέρμα και το επταχώρι αντίστοιχα το 1658 (Μεράντζας, Τόπος Αγιότητας, σσ. 131, εικ. 282) ο 
Μεράντζας (αυτ., σσ. 131-132) τοποθετεί εσφαλμένα όλες τις τοιχογραφίες του καθολικού του Σπη-
λαίου το 1658.

466. Βλ. Παϊσίδου, Τοιχογραφίες Καστοριάς, ό.π., πίν. 28α, 62α-γ.

467. αδημοσίευτες τοιχογραφίες. Προσωπική παρατήρηση.

468. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σσ. 205-207· Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., εικ. 227, 258, 260· Μερά-
ντζας, Τόπος Αγιότητας, σσ. 130-131, εικ. 279-281.

469. Βλ. και Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σσ. 154-155.

470. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., πίν. 133α.
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στο Hopovo και στη Ζέρμα471. Η διακοσμητικότητα είναι ακόμη μεγαλύτε-
ρη φτάνοντας στα όρια της καλλιγραφίας472, ενώ εισάγονται πλέον και αρ-
κετά δυτικά στοιχεία στην εικονογραφία, μέσω δυτικών χαλκογραφιών, θέ-
ματα τα οποία ο ζωγράφος μας δεν διστάζει να εντάξει αυτούσια στις συν-
θέσεις του473. 

Το έργο του Λινοτοπίτη νικολάου στο Σπήλαιο εμφανίζεται κατά την 
άποψή μας ως το κορυφαίο εκλεκτικό έργο της ωριμότητας του αγιογρά-
φου, στο οποίο κυριαρχεί το μέτρο, ο σεβασμός στην παράδοση, η υιοθέτη-
ση των καλύτερων προτύπων των δύο μεγάλων σχολών, με έμφαση σ’ εκείνο 
της κρητικής, τα οποία επηρεάζουν και την τεχνική διαπραγμάτευση, η τάση 
ανανέωσης στην εικονογραφία με πρωτότυπες συνθέσεις, οι οποίες θα απο-
τελέσουν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές αγιογράφων της περιοχής 
όρους Γράμμου - καστοριάς, η εξυπηρέτηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
μέσω των αισθητικών αξιών των θεολογικών μηνυμάτων του συγκεκριμένου 
εικονογραφικού προγράμματος. Η χρήση των πλούσιων διακοσμητικών αν-
θοφυτικών θεμάτων, που εντάσσονται ωστόσο διακριτικά στο εικονογραφι-
κό πρόγραμμα, διαχωρίζοντας και υπογραμμίζοντας επιφάνειες, επιδιώκει 
μεταξύ άλλων την ανύψωση του ηθικού των πιστών προσφέροντας την υπό-
σχεση ενός χριστιανικού παραδείσου474. οι ανήσυχες μορφές των ιερών προ-
σώπων, σε συνδυασμό με την έμφαση που δίδεται μέσω των διακοσμημένων 
ή χρυσόχρωμων φωτοστεφάνων, διαδηλώνουν τη θυσία και δόξα των μαρ-
τύρων σε μια ταραγμένη εποχή της χριστιανοσύνης και παράλληλα τον θρί-
αμβο της εκκλησίας του Χριστού, παρήγορου προορισμού ελπίδας και σω-
τηρίας των πιστών475.

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού –Θεσσαλονίκη                                                   αΓαΘονικΗ δ. ΤΣιΛιΠακοΥ

471. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σσ. 207-208· Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σσ. 155-156.

472. Τούρτα, Οι ναοί, ό.π., σσ. 206-207· Τσάμπουρας, Το έργο, σσ. 143-144, 149.

473. Βλ. και Τσάμπουρας, Το έργο, ό.π., σσ. 149, 151-152.

474. Βλ. σχετικά Σέμογλου, ό.π. (σημ. 458), σσ. 295-296.

475. αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μονή Φιλανθρωπηνών, ό.π., σ. 96.
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Σχέδ. 1: Προοπτικό εικονογραφικού προγράμματος φάσης 1649/50

1 Χριστός Παντοκράτωρ
2 Α΄ τάξη ουράνιας ιεραρχίας
3 Αγγελικές δυνάμεις με Παναγία και 

Πρόδρομο
4 Προφήτης Δαβίδ
5 Προφήτης Σολομών
6 Προφήτης Ααρών
7 Προφήτης Ιερεμίας
8 Προφήτης Ιωνάς
9 Προφήτης Αμώς
10 Προφήτης Γεδεών
11 Προφήτης Ιωήλ
12 Προφήτης Μιχαίας (;)
13 Προφήτης Αβδιού
14 Προφήτης Ησαΐας
15 Προφήτης Ζαχαρίας
16 Προφήτης Αββακούμ
17 Προφήτης Ηλίας
18 Προφήτης Μωϋσής
19 Προφήτης Δανιήλ
20 Αγγελική Λειτουργία
21 Ευαγγελιστής Ματθαίος
22 Ευαγγελιστής Ιωάννης
23 Ευαγγελιστής Μάρκος
24 Ευαγγελιστής Λουκάς
25 Αρχάγγελος Μιχαήλ με δυο αγγέλους 
26 Αρχάγγελος Γαβριήλ με δυο αγγέλους
27 Άγγελος Κυρίου με δυο αγγέλους 
28 Αρχάγγελος Ραφαήλ με δυο αγγέλους
29 Γέννηση/Nativity
30 Υπαπαντή
31 Βρεφοκτονία
32 Βάπτιση
33 Έγερση Λαζάρου
34 Μεταμόρφωση
35 Βαϊοφόρος
36 Νιπτήρας
37 Σταύρωση
38 Αποκαθήλωση
39 Εις Άδου Κάθοδος

40 Επιτάφιος Θρήνος
41 Ενταφιασμός
42 Ανάληψη
43 Πεντηκοστή
44 Μεσοπεντηκοστή
45 Ίαση του υιού του βασιλίσκου
46 Ίαση του παραλυτικού της Βηθεσδά
47 Συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα
48 Ίαση των τυφλών και χωλών
49 Κλήση του Ματθαίου
50 Ίαση του λεπρού
51 Ίαση των δαιμονιζομένων
52 Ίαση της πεθεράς του Πέτρου
53 Ίαση της συγκύπτουσας
54 Η ξηρανθείσα συκή
55 Ίαση του παραλυτικού της Καπερναούμ
56 Η ευλόγηση των παιδιών
57 Εκδίωξη εμπόρων από το ναό
58 Ελευθέρωση της μοιχαλίδας
59 Ίαση του υιού του εκατόνταρχου
60 Η πρόσκληση του Ζακχαίου
61 Ίαση της Μαρίας Μαγδαληνής
62 Εμφάνιση του Χριστού στους μαθητές (Α΄ 

Εωθινό)
63 Επίσκεψη των Μυροφόρων στον Τάφο (Β΄ 

Εωθινό)
64 Εμφάνιση του Χριστού και ευλόγηση των 

μαθητών (Δ΄ Εωθινό)
65 Αναγγελία της Ανάστασης στους μαθητές 

από τη Μαρία Μαγδαληνή (Γ΄ Εωθινό)
66 Δείπνο στους Εμμαούς (Ε΄ Εωθινό)
67 Κυριακή των Μυροφόρων
68 Ψηλάφηση του Θωμά
69 Η Θαυμαστή Αλιεία (Ι΄ Εωθινό)
70 Αρχάγγελος Γαβριήλ από τον Ευαγγελισμό
71 Παναγία από τον Ευαγγελισμό
72 Προφήτης Σολομών
73 Προφήτης Δαβίδ
74 Δανιήλ στο λάκκο των λεόντων
75 Τρεις παίδες στην κάμινο
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76 Άγιος Βάκχος
77 Άγιος Ανδρόνικος
78 Προφήτης Ιωήλ
79 Προφήτης Βαρούχ
80 Άγιος Δημήτριος δεικνύων την πληγή
81 Άγιος Γεώργιος κεφαλοφόρος
82 Πατριάρχης Αβραάμ
83 Πατριάρχης Ισαάκ
84 Πατριάρχης Ιακώβ
85 Αδιάγνωστος
86 Αδιάγνωστος
87 Πατριάρχης Ρουβίμ
88 Αδιάγνωστος
89 Αδιάγνωστος
90 Αδιάγνωστος
91 Αδιάγνωστος
92 Αδιάγνωστος
93 Δίκαιος Ιωσήφ
94 Αδιάγνωστος
95 Αδιάγνωστος
96 Αδιάγνωστος
97 Αδιάγνωστος
98 Άγιος Αρέθας
99 Αδιάγνωστος
100 Αδιάγνωστος
101 Αδιάγνωστος
102 Αδιάγνωστος
103 Άγιος Φώτιος
104 Άγιος Πρόβος
105 Άγιος Μαρκιανός
106 Άγιος Κάρπος
107 Άγιος Τάραχος
108 Άγιος Μαρτύριος
109 Αδιάγνωστος
110 Αδιάγνωστος
111 Αδιάγνωστος
112 Αδιάγνωστος

113 Αδιάγνωστος
114 Αδιάγνωστος
115 Αδιάγνωστος
116 Αδιάγνωστος
117 Άγιος Δημήτριος
118 Άγιος Νέστωρ
119 Άγιος Θεόδωρος Τύρων
120 Άγιος Τρύφων
121 Άγιος Νικήτας
122 Άγιος Μηνάς
123 Άγιος Βικέντιος
124 Άγιος Μερκούριος
125 Άγιος Αρτέμιος
126 Άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης
127 Άγιος Γοβδελαάς
128 Άγιος Θεόδωρος Στρατηλάτης
129 Άγιος Προκόπιος
130 Άγιος Γεώργιος
131 Απόστολος Ανδρέας
132 Απόστολος Πέτρος
133 Απόστολος Παύλος
134 Αδιάγνωστος
135 Αδιάγνωστος
136 Απόστολος
137 Άγιος Αρέθας
138 Άγιος Λεόντιος
139 Άγιος Σέργιος
140 Άγιος Βάκχος
141 Άγιος Λουκιανός
142 Αδιάγνωστος
143 Αδιάγνωστος
144 Άγιος Μώκιος
145 Δεκαέξι προφήτες εκατέρωθεν Παναγίας 

Δεομένης
146 Επτά Παίδες της Εφέσσου
147 Μακκαβαίοι
148 Κτιτορική επιγραφή
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Εικ. 1 : Λεπτομέρεια από την κτητορική επιγραφή του κυρίως ναού (1649/50)

Εικ. 2: Λεπτομέρεια από το στρατιωτικό άγιο με την υπογραφή του ζωγράφου Νικολάου στην 
ασπίδα του (νότιος χορός)
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Εικ. 3: Άποψη του τοιχογραφικού διακόσμου του τρούλου και της ανωδομής εκατέρωθεν αυτού.

Εικ. 4: Γένεση του ανατολικού τμήματος της βόρειας καμάρας
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Εικ. 5: Η ανατολική καμάρα του κυρίως ναού  (Γέννηση, Υπαπαντή, Ανάληψη, Πεντηκοστή)

Εικ. 6: Ανατολικό τμήμα νότιας καμάρας (Βάπτιση, Έγερση Λαζάρου, Μεσοπεντηκοστή, Ίαση του 
υιού του βασιλίσκου)
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Εικ. 7:  Η Μεταμόρφωση στο νότιο χορό

Εικ. 8: Δυτικό τμήμα νότιας καμάρας  (Βαϊοφόρος, Νιπτήρας, Ίαση Παραλυτικού Βηθεσδά, 
Συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα, Δανιήλ στο λάκκο των λεόντων)
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Εικ. 9: Δυτικό τμήμα βόρειας καμάρας (Σταύρωση, Αποκαθήλωση)

Εικ. 10: Η Εις Άδου Κάθοδος στο βόρειο χορό
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Εικ. 11: Λεπτομέρεια από την αγιογράφηση του νότιου χορού

Εικ. 12: Ανατολικό τμήμα βόρειας καμάρας (Επιτάφιος Θρήνος, Ενταφιασμός)
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Εικ. 13: Εμφάνιση του Χριστού στους μαθητές (Α  ́Εωθινό)

Εικ. 14: Η Κυριακή των Μυροφόρων
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Εικ. 15: Ο άγιος Γεώργιος κεφαλοφόρος

Εικ. 16: Λεπτομέρεια από την Κλήση του Ματθαίου στο νότιο χορό
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Εικ. 17: Λεπτομέρεια από τον άγιο Αρτέμιο στο βόρειο χορό

Εικ. 18: Λεπτομέρεια από το χρυσωμένο ανάγλυφο μετάλλιο του αγίου Αρτεμίου.





ΓνΩΣΤεΣ και αΓνΩΣΤεΣ ΣΥΛΛοΓεΣ ΧειΡοΓΡαΦΩν  
ΣΤΗν ΘεΣΣαΛονικΗ 

ΣΥΜΒοΛΗ ΣΤον εοΡΤαΣΜο ΤΗΣ 100ΗΣ εΠεΤειοΥ αΠο Το 1912*

Τὰ σωζόμενα ἑλληνικὰ χειρόγραφα βρίσκονται σήμερα, ὅπως εἶναι γνω-
στό, διάσπαρτα σὲ διάφορες συλλογὲς μεγάλων ἢ μικρῶν βιβλιοθηκῶν, καθὼς 
καὶ σὲ ἰδιωτικὲς βιβλιοθῆκες, σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Ὁ κατάλογος τῶν βιβλιοθηκῶν 
καὶ τῶν καταλόγων τῶν συλλογῶν, ἡ τρίτη ἔκδοση τοῦ ὁποίου συντάχθηκε ἀπὸ 
τὸν J.-M. Olivier στὰ 1995 καὶ σήμερα ἀναμένεται τὸ συμπλήρωμά του, ἀριθμεῖ 
περίπου 2500 συλλογὲς ἑλληνικῶν χειρογράφων παγκοσμίως1.

Στὴν Θεσσαλονίκη μποροῦμε νὰ προσγράψουμε αὐτὴ τὴ στιγμή ἔνδέκα 
(11) συλλογὲς χειρογράφων σὲ βιβλιοθῆκες ἢ ἄλλους, μὴ ἰδιωτικοὺς, φορεῖς καὶ 
λίγα χειρόγραφα σὲ διάφορες ἰδιωτικὲς συλλογές. 

οἱ συλλογὲς τῶν βιβλιοθηκῶν καὶ τῶν μὴ ἰδιωτικῶν φορέων εἶναι οἱ ἑξῆς2: 
Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (αΠΘ), κεντρικὴ Βιβλιοθήκη3, 
Ἑλληνικὸν Γυμνάσιον Θεσσαλονίκης [1873-1912]4,

*Ἐξ αἰτίας ἐλλιποῦς πληροφόρησής μου ὁ κατάλογος αὐτὸς δὲν μπόρεσε, δυστυχῶς, νὰ 
δημοσιευθεῖ ἐντὸς τοῦ 2012.

1. J.-M. Olivier, Répertoire des bibliothèques et des catalogues de manuscrits grecs de Mar-
cel Richard, Troisième édition entièrement refondue, Turnhout 1995. 

2. Ἐδῶ δίνω τὶς ὀρθὲς ὀνομασίες τῶν βιβλιοθηκῶν, οἱ ὁποῖες πρέπει, κατὰ τὴν ἄπο-
ψή μου, νὰ ἀντικαταστήσουν τὶς ἐλλιπεῖς ὀνομασίες τοῦ καταλόγου τοῦ Olivier (σημ. 1), σσ. 
780-786. 

Ἐπίσης πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι: Ἀπὸ τὸ 1924 μέχρι τὸ καλοκαίρι τοῦ 2012 βρισκό-
ταν στὴν κατοχὴ τοῦ «Φιλεκπαιδευτικοῦ Συλλόγου Ἀδριανουπόλεως», ποὺ ἑδρεύει στὴν 
Θεσσαλονίκη, μαζί μὲ πολλά παλαίτυπα καὶ τέσσερα (4) χειρόγραφα, τὰ ὑπ’ ἀριθμ. 57, 86, 
97, 105 τοῦ καταλόγου: Β. κ. Στεφανίδης, «οἱ κώδικες τῆς Ἀδριανουπό λεως», Byzantinische 
Zeitschrift XIV (1905), 588-611 καὶ XVI (1905) 266-284, καθὼς καὶ ἕνα (1) χειρόγραφο ἀπὸ 
τὴν Βάρνα. Τώρα, τὰ χειρόγραφα αὐτὰ μεταφέρθηκαν στὴν νέα Ὀρεστιάδα. Πρβλ. καί: 
Ίδρυμα της Βουλής των ελλήνων για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία, Βιβλιοθή-
κες του Ελληνισμού. Τεκμήρια από την Αδριανούπολη και τη Βάρνα, αθήνα 2004 [= κατά-
λογος έκθεσης που οργάνωσε το Ίδρυμα σε αθήνα και Θεσσαλονίκη]. εὐχαριστῶ καὶ ἀπὸ 
τὴν θέση αὐτὴ τὸν κ. κ. Παπαδάκη γιὰ τὶς πληροφορίες.

3. οἱ ἐπὶ μέρους συλλογὲς τῶν διαφόρων σπουδαστηρίων τοῦ Πανεπιστημίου πρέπει, 
νομίζω, νὰ ἐνσωματωθοῦν ὡς ὑπο-λήμματα στὸ λῆμμα «κεντρικὴ Βιβλιοθήκη τοῦ αΠΘ», δι-
ότι τώρα πιὰ ὅλα τὰ χειρόγραφα ἔχουν συγκεντρωθεῖ ἐκεῖ.

4. Ὅπως εἶναι γνωστὸ, ὁ κατάλογος τοῦ D. Serruys (βλ. Olivier [σημ. 1, ἀριθμ. 2287]) πε-
ριγράφει ἢ ἀναφέρει 146 χειρόγραφα τοῦ «Γυμνασίου», τὰ ὁποῖα παλαιότερα ἀνῆκαν στὴν 
Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Τὰ χειρόγραφα αὐτὰ παραδόθηκαν τὸ 1916 στὴν Ἐθνικὴ Βιβλι-
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Ἑταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν 
κεντρικὴ δημοτικὴ Βιβλιοθήκη (δήμου Θεσσαλονίκης), 
κέντρο Θεολογικῶν καὶ Ἁγιολογικῶν Μελετῶν, 
Μονὴ Βλατάδων5, 
Μουσεῖο Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ,
ναὸς Ἁγίου Ἀθανασίου,
ναὸς Μεγάλης Παναγίας,
Πατριαρχικὸν Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν,
Σύλλογος κλεισουριέων.
Oἱ συλλογὲς αὐτές, ἐκτὸς ἀπὸ τρεῖς (3), εἶναι καταλογογραφημένες· ἀκατα-

λογογράφητες εἶναι: ἡ συλλογὴ τοῦ Μουσείου Βυζαντινοῦ Πολιτι σμοῦ (ΜΒΠ), ἡ 
συλλογὴ τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν6 καὶ ἡ συλλογὴ τοῦ Πατριαρχικοῦ 
Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν (ΠιΠΜ). Ἐδῶ, ὡς μία μικρὴ συμβολὴ στὸν ἑορ-
τασμὸ τῆς γενέθλιας πόλης μου γιὰ τὴν 100ὴ ἐπέτειο ἀπὸ τὸ 1912, δίνω πληροφορίες 
γιὰ τὶς δύο αὐτὲς συλλογές, οὐσιαστικὰ μιὰ πρώτη, συνοπτικὴ, καταγραφὴ τῶν πε-
ριεχομένων τους κυρίως. Ἀργότερα, ἂν οἱ συνθῆκες τὸ ἐπιτρέψουν, ἴσως ἀκολουθή-
σουν καὶ ἀναλυτικοὶ κατάλογοι. Ἐπιπλέον περιγράφω ἢ ἀπλῶς ἀναφέρω τὴν ὕπαρ-
ξη δέκα (10) χειρογράφων σὲ ἕξι (6) νέες, ἄγνωστες, ἰδιωτικὲς συλλογές7.

Ἡ καταλογογράφηση ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι συνοπτική. Βαρύτητα δόθηκε 
μόνον στὴν καταγραφὴ τῶν περιεχομένων, ὅπως εἴπαμε. Ἀπὸ τὰ σημειώματα 
τῶν χειρογράφων ἐκδίδονται διπλωματικὰ μόνον τὰ βιβλιογρα φικὰ καὶ ὅποιο 
ἄλλο προέρχεται ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ γραφέα8. Μόνον γιὰ τὰ χειρόγραφα δύο ἰδι-

οθήκη τῆς Ἑλλάδος. Τὸ 1991 καταλογογραφήθηκαν 159 χειρόγραφα τοῦ «Γυμνασίου» στό: 
Λίνου Πολίτη, Κατάλογος χειρογράφων τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος ἀρ. 1857-
2500, Ἀθῆναι 1991, κυρίως σσ. 70-183. Γιὰ μιὰ συνοπτικὴ ἀναγραφὴ ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν 
παραπάνω κατάλογο, βλ. Σιδηρούλα Ζιώγου-καραστεργίου – κωνσταντίνος ν. Πλαστήρας, 
Η βιβλιοθήκη του Ελληνικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης (1873-1912), Θεσσαλονίκη 2010, σσ. 
409-420, ὅπου καταγράφονται 160 χειρόγραφα! Τὸ τελευταῖο (ἀριθμ. 2160) καταχωρήθηκε 
ἐκ παραδρομῆς· δὲν ἀνήκει στὴ συλλογὴ τοῦ «Γυμνασίου». Γιὰ χειρόγραφα τοῦ «Γυμνασίου» 
ἐκτὸς εθνικῆς Βιβλιοθήκης βλ. J.-M. Olivier, ὅ.π. (σημ. 1), ἀριθμ. 2287. 

5. Ὁ πεπαλαιωμένος κατάλογος (1918) τοῦ Σωφρονίου εὐστρατιάδου τῆς συλλογῆς αὐτῆς 
θὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ νέο κατάλογο τῶν ε. κ. Λίτσα – J. Schmithals, ὁ ὁποῖος ἑτοιμάζεται. 

6. Η συλλογὴ ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο (2) ἑλληνικὰ χειρόγραφα καὶ ἕνα (1) ξενόγλωσσο· 
κατάλογο τῆς συλλογῆς θὰ δημοσιεύσω σύντομα. Τὰ χειρόγραφα αὐτὰ ὑπέπεσαν στὴν ἀντί-
ληψή μου πρόσφατα, μετὰ τὴ σύνταξη τοῦ παρόντος ἄρθρου. Ἀναφέρονται ἀκροθιγῶς στὸ: 
κ. ν. Πλαστήρας, Έντυπα παλαιά της βιβλιοθήκης της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 
Θεσσαλονίκη 1992, σ. 10.

7. Γιὰ τὶς ἰδιωτικὲς συλλογὲς βλ. Olivier, ὅ.π. (σημ. 1), σσ. 786-787 καὶ ἐδῶ παρακάτω 
σσ. 138-146.

8. Στὰ σημειώματα αὐτὰ καὶ σὲ ὅ,τι ἄλλο ἀντιγράφεται ἀπὸ τὸ χειρόγραφο τηρεῖται ἡ 
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ωτικῶν συλλογῶν, τοῦ Βύρωνος Παπαθανασίου καὶ τοῦ εὐθυμίου κ. Λίτσα, ἡ 
περιγραφὴ εἶναι ἀναλυτική, διότι δὲν προβλέπεται ἄλλη, μεταγενέστερη, περι-
γραφὴ, ὅπως προβλέπεται γιὰ ἄλλα τμήματα τῆς παρούσης δημοσιεύσεως. Γιὰ 
τὰ χειρόγραφα τοῦ Μουσείου Βυζαντινοῦ Πολιτι σμοῦ παρατίθεται καὶ βιβλι-
ογραφία, κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον πλήρης. Γιὰ τὰ χειρόγραφα τοῦ Πατριαρχι-
κοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν δὲν ὑπάρχει, ἀπ’ ὅσο ξέρω, βιβλιογραφία9. 

Ἡ ἀρίθμηση τῶν χειρογράφων στοὺς παρόντες καταλόγους εἶναι γιὰ κάθε 
περίπτωση ξεχωριστή: α) Γιὰ τὰ χειρόγραφα τοῦ ΜΒΠ δόθηκε νέα ἀρίθμηση καὶ 
μέσα σὲ παρένθεση ὁ ἀριθμὸς τοῦ χειρογράφου, ἀφοῦ προηγουμένως τὰ χειρό-
γραφα ὁμαδοποι ήθηκαν, ἀφανῶς, σὲ πέντε κατηγορίες μὲ τὴν ἑξῆς σειρά: κώδι-
κες (μὴ μουσικοί, 1-11), μουσικοὶ κώδικες (12-15) , κατάστιχα (16-17) , σπαράγμα-
τα ἑλληνικὰ (18-22), σπαράγματα ξενόγλωσσα (23-24). β) Γιὰ τὰ μὴ μουσικὰ χει-
ρόγραφα τοῦ ΠιΠΜ ἡ ἀρίθμηση ταυτίστηκε μὲ αὐτὴν τῶν χειρογράφων, ἐνῶ στὰ 
μουσικὰ δόθηκε νέα ἀρίθμηση, συνεχόμενη τῆς προηγουμένης, καὶ μέσα σὲ παρέν-
θεση ὁ ἀρχικὸς ἀριθμὸς τοῦ μουσικοῦ χειρογράφου. γ) ἡ ἀρίθμηση τῶν χειρογρά-
φων τῶν ἰδιωτικῶν συλλογῶν εἶναι νέα καὶ ξεχωριστὴ γιὰ κάθε συλλογή. 

Τα ΧειΡοΓΡαΦα ΤοΥ ΜοΥΣειοΥ ΒΥΖανΤινοΥ ΠοΛιΤιΣΜοΥ

Μεταξὺ τῶν ἀντικειμένων τοῦ περίφημου Μουσείου Βυζαντι νοῦ Πολιτι-
σμοῦ (ΜΒΠ) στὴν Θεσσαλονίκη, ποὺ θεμελιώθηκε στὰ 1989 καὶ ἄρχισε νὰ λει-
τουργεῖ στὰ 1994, συγκαταλέγονται καὶ ἀρκετὰ χειρόγραφα καὶ σπαράγμα-
τα χειρογράφων10. Μέχρι τώρα ἦταν γνωστὸ ἕνα φύλλο τοῦ περίφημου πορφυ-

ὀρθογραφία τοῦ κειμένου χωρὶς (sic) ἢ (!), ἐκτὸς μιᾶς ἤ δύο ἐξαιρέσεων, ποὺ κρίθηκαν ἀπα-
ραίτητες γιὰ τὴν ἀποφυγὴ συγχύσεως.

9. εὐχαριστῶ καὶ ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ τὸν μουσικολόγο καὶ λέκτορα κ. Ἐ. Γιαννόπου-
λο· σὲ αὐτὸν ἀποκλειστικὰ ὀφείλονται οἱ πληροφορίες γιὰ τὰ περιεχομένα τῶν μουσικῶν 
χειρογράφων βάσει προσωπικῶν του σημειώσεων καὶ ἀνέκδοτης σχετικῆς ἀνακοίνωσής του. 

Ἐπίσης θερμὲς εὐχαριστίες στὸν φίλο καὶ συνάδελφο κ. Στ. Ζιώγα γιὰ τὴν, ὅπως πά-
ντα, βοήθειά του στὴν καταγραφὴ τῶν κειμένων, στὴν φωτογράφηση καὶ στὴν διόρθωση τῶν 
δοκιμίων. Ὁμοίως τὶς ευχαριστίες μου καὶ στὴν φίλη κ. Ἀνθὴ Σωτηριάδου γιὰ τὴν βοήθειά 
της στὴν πληκτρολόγηση τοῦ κειμένου. 

10. Ἡ ἵδρυση «κεντρικοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου» στὴν Θεσσαλονίκη εἶχε ἀποφασι-
σθεῖ ἤδη στὰ 1913 μὲ διάταγμα τοῦ Γενικοῦ διοικητοῦ Μακεδονίας Στεφάνου δραγούμη, 
ἐνῶ τὴν ἴδια χρονιὰ ὁ καθηγητὴς Ἀδαμάντιος Ἀδαμαντίου ἔκανε σχετικὲς προτάσεις γιὰ τὴν 
ὀργάνωση τοῦ Μουσείου. Τὴν ἑπόμενη χρονιὰ ὅμως (1914) ἱδρύθηκε στὴν Ἀθήνα τὸ «Χρι-
στιανικὸν καὶ Βυζαντινὸν Μουσεῖον» μὲ διευθυντὴ τὸν ἴδιο τὸν καθηγητὴ Ἀδαμάντιο Ἀδα-
μαντίου, μὲ εὐθύνη τοῦ ὁποίου μεταφέρθηκαν ἐκεῖ καὶ οἱ βυζαντινοὶ θησαυροὶ τῆς Θεσσαλο-
νίκης (1916), ἐνῶ ἡ ἵδρυση τοῦ Μουσείου στὴν συμπρωτεύουσα καθυστέρησε ἐνενήντα (90) 
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ροῦ κώδικα Πετρουπόλεως, τὸ ὁποῖο παλαιότερα βρισκόταν στὸ Ἀρχαιολο γικὸ 
Μουσεῖο Θεσσαλονίκης καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ ἀείμνηστος Λίνος Πολίτης δημοσίευ-
σε στὰ 1966 ἕνα ἐκλαϊκευτικὸ ἄρθρο σὲ ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν καὶ μία σχετικὴ 
μνεία στὸ περιοδικὸ Ἑλληνικὰ (βλ. ἐδῶ παρακάτω ἀριθμ. 18). Στὰ 1996, ἔδω-
σα, σὲ σχετικὸ ἄρθρο μου, τὴν πληροφορία ὅτι στὴν 9η Ἐφορεία Βυζαντινῶν 
Ἀρχαιοτήτων ὑπάρχει ἕνας, ἄγνωστος, σὲ μένα τοὐλάχιστον, ἀριθμὸς χειρογρά-
φων11. Τώρα ὅλα τὰ χειρόγραφα αὐτὰ καθὼς καὶ τὸ φύλλο τοῦ πορφυροῦ κώδι-
κα ἔχουν μεταφερθεῖ στὸ ΜΒΠ. 

Πρόκειται γιὰ 24 χειρόγραφα· δηλ.: 17 ἑλληνικοὺς κώδικες (4 περ γαμηνοὺς 
καὶ 13 χαρτώους, ἐκ τῶν ὁποίων 2 εἶναι κατάστιχα), 5 σπαράγματα ἑλληνικῶν 
κωδίκων (4 περγαμηνὰ καὶ 1 χαρτῶο) καὶ 2 ξενόγλωσσα σπαράγματα (χαρτῶα). 
Σύμφωνα μὲ τὴν ἀρίθμηση τῶν χειρογράφων αὐτῶν ἀπὸ τοὺς ἁρμόδιους τοῦ 
Μουσείου, μὲ τὰ στοιχεῖα Βχφ καὶ αὔξοντα ἀριθμό, τὰ ἀντικείμενα εἶναι 26: 
ὅμως τὸ ὑπ’ ἀριθμ. Βχφ 14 (ἐδῶ παρακάτω χωρὶς ἀρίθμηση) εἶναι μία ἔντυπη 
Ὀκτώηχος μὲ 10 περίπου φύλλα χειρόγραφα πρὸς ἀντικατάσταση ἰσαρίθμων 
ἐκπεσόντων φύλλων τοῦ ἐντύπου, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ συγκαταριθμηθεῖ μὲ τὰ 
χειρόγραφα, τὰ δὲ ὑπ’ ἀριθμ. Βχφ 16 καὶ Βχφ 17 (ἐδῶ παρακάτω ἀριθμ. 20) εἶναι 
δύο περγαμηνὰ δίφυλλα τὰ ὁποῖα συνανήκουν, ὅπως θὰ ἀποδειχθεῖ σὲ ἄλλη δη-
μοσίευση. 

Παρακάτω δίνεται μία συνοπτικὴ περιγραφὴ τοῦ περιεχομένου κάθε χει-
ρογράφου ἢ σπαράγματος, βιβλιογραφία  καὶ ἀναγραφὴ τῆς σημερινῆς θέσης 
του μέσα στὸ Μουσεῖο12. Πληροφορίες γιὰ τὴν προέλευση τοῦ κάθε χειρογρά-
φου, ἐφόσον ἔχουν καταγραφεῖ ἀπὸ τὸ ΜΒΠ, δίνονται συγκεντρωμένες ἐδῶ, γιὰ 
νὰ εἶναι, κατὰ τὸ δυνατόν, ἐποπτεύσιμη ἡ συγκρότηση τῆς συλλογῆς:

1, 2, 5, 12, 17    Ἐπεστράφησαν στὰ 1993 ἀπὸ τὸ «Χριστιανικὸν καὶ Βυζα-
ντινὸν Μουσεῖον» τῆς Ἀθήνας. (Τὰ ὑπ’ ἀριθμ. 2 καὶ 5 προέρχονται 
ἀπὸ τὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Θεσσαλονίκης).

χρόνια. Βλ. Υπουργείο Πολιτισμού – 9η εφορεία Βυζαντινών αρχαιοτήτων – Θεσσαλονίκη, 
Βυζαντινοί θησαυροί της Θεσσαλονίκης. Το ταξίδι της επιστροφής, Θεσσαλονίκη 1994, σσ. 
8-11. Στοὺς ἐπιστραφέντες θησαυροὺς συγκαταριθμοῦνται καὶ τὰ ὑπ’ ἀριθμ. 1, 2, 5, 12 καὶ 17 
χειρόγραφα τοῦ παρόντος καταλόγου. 

11 . εὐθύμιος κ. Λίτσας, «Συμβολὴ στὴ σύνταξη ἑνὸς νέου ρεπερτορίου τῶν βιβλιοθηκῶν 
καὶ τῶν καταλόγων τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων», Kληρονομία 27 (1995) [δημ. 1996] 198.

12 . εὐχαριστῶ τὴν Προϊσταμένη τοῦ ΜΒΠ κ. Ἀγαθονίκη Τσιλιπάκου. Ἐπίσης γιὰ 
τὴν βοήθεια, τὴν εὐγένεια καὶ τὶς ἐξυπηρετήσεις τους, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς σύντομης μελέ-
της τῶν χειρογράφων, εὐχαριστῶ θερμὰ τοὺς συνεργάτες τοῦ Μουσείου κκ. Σ. Ἀλεξόπουλο, 
Ἀ. Ἀντωνάρα, ν. Μαλακόζη καὶ τὴν κ. Ἀ. Τσούκα, ἰδιαίτερα δὲ τοὺς κκ. ν. Μπονόβα καὶ Γ. 
Μπουδαλή. οἱ πληροφορίες τῶν δύο τελευταίων, καὶ κυρίως ἡ ὅλη στάση τοῦ κ. ν. Μπονό-
βα, συνέβαλαν δραστικὰ στὴν ἀποπεράτωση τῆς πρώτης φάσης τοῦ ἐγχειρήματος, ποὺ δὲν 
ἦταν καθόλου εὔκολο, ἀρχικά, ἀπὸ ὑπηρεσιακὴ ἄποψη. 
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3    Παραδόθηκε ἢ δωρήθηκε ἀπὸ τὴν κοινότητα Βοΐου.
4    Ἀγοράστηκε ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ στὰ 2002 σὲ δημοπρασία 

τοῦ οἴκου Hartung und Hartung τοῦ Μονάχου.
6-11, 13-16, 22, —    δὲν βρέθηκαν πληροφορίες.
18   Παραδόθηκε ἢ δωρήθηκε ἀπὸ τὴν δέσποινα Γρηγοριάδου.
19-21    Συλλογὴ δ. οἰκονομόπουλου· δωρήθηκε (;)
23    Τὰ σπαράγματα βρέθηκαν στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Θεσ-

σαλονίκης.
24    Βρέθηκε στὰ 1989 στὴν τοιχοποιία τῆς Ροτόντας13.

1 (Βχφ 21)

9ου αἰ.     περγ.     229 × 117     φφ. 87     ἀκέφαλο – κολοβὸ

εὐαγγέλιο (εὐαγγελιστάριο)

Ἀρχ. ἀκέφ.: Τρίτη τῆς Ε΄ ἑβδομάδος: ἔστιν· ἔστιν ὁ Π(ατὴ)ρ μοῦ ὁ δοξάζων 
του… Τέλ. κολοβ.: τῇ ἁγίᾳ Παρασκευῇ Εὐαγγέλιον α΄. Ἡ διαθήκη. Κατ(ὰ) 
Ἰωάννην. Εἶπεν ὁ Κ(ύριο)ς τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Νῦν ἐδοξάσθη
Γραφὴ μεγαλογράμματη ὀξυκόρυφη πλάγια μὲ ἐρυθρὰ σημαδόφωνα. 

Βιβλιογραφία: δ. ι. Πάλλας, Κατάλογος χειρογράφων τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου 
Ἀθηνῶν, μέρος τρίτον, Ἀθῆναι 1955, σσ. 39-41, ἀριθμ. 159.

(Ἀποθήκη) 

2 (Βχφ 20)

Τέλ. 11ου/ἀρχ. 12ου αἰ.      περγ.     323 × 257     φφ. 325     κολοβὸ

εὐαγγέλιο (εὐαγγελιστάριο)

(1r-40αr) Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην. — (41r-106αr) Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον. — 
(107r-191v) Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν — (107r-191v) Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν καὶ 
τὰ ἀναγνώσματα τῶν παννυχίδων — (192r-255r) Ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον 

13. Σ υ ν τ ο μ ο γ ρ α φ ί ε ς: αἰ. = αἰώνας, αἰώνα, ἀκέφ. = ἀκέφαλο, ἀρχ. = ἀρχή, -ές, ἔτ. 
= ἔτους, κολοβ. = κολοβό, περγ. = περγαμηνή, τέλ. = τέλος, -η, φ., φφ.= φύλλο, φύλλα, χαρτ. = 
χαρτί [δυτικό]. 

Σ ύ μ β ο λ α: () = ἀνάλυση συντομογραφιῶν, ‹› = συμπληρώσεις τοῦ καταλογογράφου, 
[] = ἐπεξηγήσεις, {} = ὀβελιστέες λέξεις (ἢ γράμματα), ‖ = ἀλλαγὴ στίχου σὲ ἔμμετρο κείμενο, 
| = ἀλλαγὴ στίχου. 
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— (256r-317v) Μηνολόγιο — (317v-325v) Τὰ ἑωθινὰ εὐαγγέλια [τὸ 11ον 
κολοβό: ἐκτενῆς τὰς]

Πολυτελῶς διακοσμημένο μὲ μικρογραφίες τῶν εὐαγγελιστῶν, μεγάλα ἐπίτιτλα κο-
σμήματα καὶ ποικιλμένα ἀρχικά.

Βιβλιογραφία: δ. ι. Πάλλας, Κατάλογος χειρογράφων τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου 
Αθηνών, μέρος τρίτον, αθήναι 1955, σσ. 43 - 45, αριθμ. 162.

Γαλάβαρης, Το ευαγγέλιο, χφ 20, του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονί-
κης: ένας κρυμμένος θησαυρός, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 9, 2002, σσ. Μου-
σείου Αθηνών, μέρος τρίτον, αθήναι 1955, σσ. 43 - 45, αριθμ. 162.

Γαλάβαρης, Το ευαγγέλιο, χφ 20, του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσα-
λονίκης: ένας κρυμμένος θησαυρός, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 9, 2002, σ. 
37-54.. 37-54.

(αἴθουσα 4) 

3 (Βχφ 26)  

Τέλ. 13ου αἰ.     περγ.     276 × 210     σσ. 196     ἀκέφαλο - κολοβὸ

εὐαγγέλιο (εὐαγγελιστάριο)

Ἀρχ. ἀκέφ.: κυριακὴ τῆς διακαινησίμου: ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτὸν…  τέλ. κο-
λοβ.: Σύναξις τῶν Ἀσωμάτων [8 νοεμβρίου]. 

(αἴθουσα 7)

4 (Βχφ 25) 

Τέλ. 13ου/ἀρχ. 14ου αἰ.     περγ.     277 × 197     φφ. 206     ἀτελὲς (;)

Συναξαριστὴς τοῦ α΄ ἑξαμήνου (Σεπτέμβριος – Φεβρουάριος)

(1r-198r) Τὰ συναξάρια Σεπτεμβρίου – Φεβρουαρίου.

Β. (198r-206v) Τοῦ μακαρίου Ἀνδρέου ἀρχιεπισκόπου Κρήτης, εἰς τὸν ἀνθρώπινον βίον 
καὶ εἰς κοιμηθέντας. Ἀτελές (;): οὐδεὶς ἀν(θρώπ)ων, οὐδὲ ἰδεῖν δύναται. ᾯ ἡ δόξα, τιμὴ 

198r (ἐρυθρογραφία): Τέλο(ς) σὺν Θ(ε)ῷ ἁγίῳ τὸ ἑξαμηναῖον συναξάριον. (τέλος 
ἐρυθρογραφίας): Κ(ύρι)ε Ἰ(ησο)ῦ Χ(ριστ)ὲ ὁ Θ(εὸ)ς ἡμῶν βοὴθ(ει) τῷ σῷ δούλῳ 
Ἐφραὶμ μοναχῷ, τῷ γραφεῖ. 

Βιβλιογραφία: Βασίλης Ἄτσαλος, «Ἐφραὶμ χειρόγραφο», Μουσεῖο Βυζαντινοῦ Πο-
λιτισμοῦ, 9 (2002), σσ. 98-99. — Βασίλης Ἄτσαλος – Βασίλης κατσαρός, «Ἕνα ἄγνω-
στο χειρόγραφο ἀπὸ τὴν κοσίνιτσα στὸ Μουσεῖο Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ Θεσσαλο-
νίκης», στό: Β. Άτσαλος – ν. Τσιρώνη (επιμ.), Πρακτικά του ϛ΄ Διεθνούς Συμποσίου 
Eλληνικής Παλαιογραφίας, (δράμα, 21-27 Σεπτεμβρίου 2003), αθήνα 2008, τόμος Β΄, 
σσ. 707-750 καὶ τόμος Γ΄ [φωτ.], σσ. 1315-1329. (Ὁ κώδικας ἀναφέρεται μὲ τὸν ἀριθμὸ 
23, εἴτε ἐκ παραδρομῆς, εἴτε διότι αὐτὸς ἦταν ὁ ἀρχικὸς ἀριθμός του). — Γεώργιος 
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Μπουδαλής, «Η στάχωση του χειρογράφου κώδικα Βχφ 25 του Μουσείου Βυζαντινού 
Πολιτισμού», Μουσεῖο Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ, 13 (2006), σσ. 36-49.

(αἴθουσα 7) 

5 (Bxφ 22)

Τέλ. 16ου/ἀρχ. 17ου αἰ.     χαρτ.     300 × 210     φφ. 162     ἀκέφαλο – ἀτελὲς

Μηναῖο Φεβρουαρίου – Μαρτίου

1  (1r-79v) Φεβρουάριος. Ἀρχ. ἀκέφ.: ὁ υἱός σου λέγων τί τοῦτο [2 Φεβρου-
αρίου] 

2  (80r-162v) Μάρτιος. Ἀτελές: ἡ κράτησις ὑμῶν καὶ ἡ δυναστεία παρὰ Ὑψί-
στου [30 Μαρτίου]. 
Βιβλιογραφία: δ. ι. Πάλλας, Κατάλογος χειρογράφων τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου 
Ἀθηνῶν, μέρος τρίτον, Ἀθῆναι 1955, σ. 50, ἀριθμ. 166.

(αἴθουσα 10)

6 (Βχφ 8)

Ἔτ. 1638     χαρτ.     205 × 142     φφ. 132 

οἱ τρεῖς λειτουργίες καὶ εὐχὲς τοῦ εὐχολογίου (βλ. βιβλιογραφία)

1  (1r) εὐχὲς διάφορες ἀπὸ τὸ εὐχολόγιο. 

2  (4r) Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. 

3  (37r) Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. 

4  (85r) Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων. 

5  (107r) Τάξεις χειροτονιῶν.

6  (119r) εὐχὲς τοῦ εὐχολογίου: (φ. 119r) Εὐχὴ συγχωρητικὴ εἰς πᾶσαν ἀρὰν 
καὶ ἀφορισμὸν εἰς τεθνεῶτας. — (φ. 121r) Εὐχὴ ἑτέρα συγχωρητικὴ τοῦ 
σοφωτάτου πατριάρχου κὺρ Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ. — (φ. 122v) Ἀκο-
λουθία τοῦ μικροῦ Ἁγιασμοῦ. — (φ. 129r) Τάξις γενομένη εἰς χωράφιον 
ἤ εἰς ἀμπελῶνα …— (φ. 132r) Αἱ ἀπολύσεις τῶν δεσποτικῶν ἑορτῶν τοῦ 
ὅλου ἐνιαυτοῦ. 

Β.  φ. 2v Γέγραπται τὸ παρὸν διὰ χειρὸς ἱερομονάχου Ἀνθίμου | τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων καὶ 
οἱ τὴν θείαν ἱερουργίαν ἐκτελοῦντες εὐχέσθωσαν ὑπὲρ τῆς ἀφέσεως | τῶν ἁμαρτιῶν 
αὐτοῦ διὰ τὸν Κύριον, ἐν ἔτει ͵ζρμϛ΄ (1638).

Βιβλιογραφία: Λ. Πολίτη, Κατάλογος χειρογράφων τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, ἐπιμέλεια – συμπληρώσεις Π. Σωτηρούδης – Ἀ. Σακελλαρίδου - Σωτηρούδη, Θεσ-
σαλονίκη 1991, σσ. 109-110, ἀριθμ. 1. — Γεωργία Παπαζώτου, «Χειρόγραφος κώδι-
κας τοῦ βιβλιογράφου Ἀνθίμου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων», Μουσεῖο Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ 
11 (2004) 68-76.

(αἴθουσα 10)
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7 (Βχφ 2) 

Τέλ. 17ου αἰ.     χαρτ.     150 × 106     σσ. 48     κολοβὸ

Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

(σσ. 1-46) Ἡ θεία λειτουργία … Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Τέλ. κολοβ.: 
καὶ ἔσται τὰ ἐλέη τοῦ μεγάλου Θεοῦ … πάντων ἡμῶν. Ὁ διάκονος.

(Ἀποθήκη) 

8 (Bχφ 4)

17ου / 18ου αἰ.     χαρτ.     ± 210 × 150     φφ. —     ἀκέφαλο - κολοβὸ

Πραξαπόστολος

Ἀρχίζει ἀπὸ τὴν Τετάρτη τῆς β΄ ἑβδομάδος, τελειώνει μὲ τὴν 24η Ὀκτω-
βρίου, τοῦ ἁγίου Ἀρέθα καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
Σὲ πολὺ κακὴ κατάσταση· μεγάλο σχετικῶς τμῆμα ἀπὸ τὸ ἄνω δεξιὸ ἄκρο τῶν φύλλων 
τελείως κατεστραμμένο· ἡ στάχωση ἐξέπεσε ἐντελῶς.

(Ἀποθήκη)

9 (Βχφ 9)

Ἔτ. 1849    χαρτ.     180 × 123     φφ. 6 (β-ζ) + σσ. 160 + φφ. 4 (η-κ)

Ἐκλογὴ ἀπὸ τοὺς Ψαλμοὺς καὶ μεγαλυνάρια ὅλου τοῦ ἔτους

(σσ. 1-99) Ἐκλογὴ ἀπὸ τοὺς Ψαλμούς.

(σσ. 99-160) Μεγαλυνάρια ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ.
Β.  Στὴν ἀρχὴ: Τὸ παρὸν βιβλίον περιέ|χει τὴν Ἐκλογὴν καὶ τὰ | Μεγαλυνάρια ὅλου τοῦ 

χρόνου, | τὸ ὁποῖον ἐγράφθη δι΄ ἐπιμελεί|ας καὶ δαπάνης τοῦ ὁσιω τάτου | ἐν μοναχοῖς 
κυρίου Παρθενίου | ἀπὸ κελλεῖον παντοκρατορινὸν (post correctionem) ἅ|γιον Νικό-
λαον, ἕνεκα ψυχι|κῆς σωτηρίας αὐτοῦ καὶ εἰς | ἀΐδιον μνημόσυνον· | ἐν ἔτει σωτηρίῳ | 
͵ωνθ΄ 1849. | Ἐν ἁγιωνύμῳ Ὄρει τοῦ Ἄθωνος. | Χεὶρ Δοσιθέου.

σ. 160: Ἐγράφησαν τὰ παρόντα | Μεγαλυνάρια καὶ Ἐκλο|γὴ διὰ χειρὸς Δοσιθέου λε-
σβίου· καὶ οἱ ἀναγινώ|σκοντες εὔχεσθε. 1849 | ἐν μηνὶ Αὐγούστῳ. 

(αἴθουσα 10)

10 (Βχφ 3) 

19ου αἰ.     χαρτ.     157 × 104     σσ. 21     κολοβὸ

Μικρὸ εὐχολόγιο

1  (φ. 1r-2r) κανόνες διαφόρων περὶ νηστείας.    

2  (φ. 3r-14r) Ἀκολουθία τοῦ μικροῦ Ἁγιασμοῦ.

3  εὐχὲς τοῦ εὐχολογίου: (φ. 14r) Εὐχὴ ἐπὶ τοὺς μέλλοντας μεταλαβεῖν τῶν 
ἀχράντων μυστηρίων. — (φ. 15r) Εὐχὴ εἰς τὸ εὐλογῆσαι τυρὸν κ(αὶ) ὠά. 



Γνωστές και άγνωστες συλλογές χειρογράφων στην Θεσσαλονίκη 125

— (φ. 16r) Εὐχὴ εἰς μετάληψιν σταφυλῆς. — (φ. 16v) Εὐχὴ εἰς εὐλόγησιν 
οἴνου. — (φ. 17v) Εὐχὴ τοῦ ἁγίου Ὑπατίου, περὶ ἀκρίδων, κ(αὶ) βρούχων, 
κ(αὶ) ἑτέρων διαφόρων εἰδῶν, κ(αὶ) φθοροποιῶν ἑρπετῶν κ(αὶ) περὶ πά-
σης ἀσθενείας.

4  (φ. 19v) Ἀκολουθία ὅλης τῆς διακ(αι)νησίμου ἑβδομάδος. Τέλ. κολοβ.: τὸ 
ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς
(Ἀποθήκη)

11 (Bχφ 5)

Τέλ. 18ου /ἀρχ. 19ου αἰ.     χαρτ.    315 × 230      σσ. 114

καραμανλίδικο Προφητολόγιο
(οἱ τίτλοι καὶ τὰ κείμενα τῶν ἀναγνωσμάτων στὰ καραμανλίδικα. Τὰ λοιπὰ ἐνδιάμε-
σα κείμενα, ὅπου καὶ ὁρισμένα τροπάρια, στὸ ἑλληνικὸ πρωτότυπο).

(Ἀποθήκη)

12 (Βχφ 24) 
15ου αἰ. (ἀρχὲς)      χαρτ.     217 × 146     φφ. 110

Μουσικὸ

κρατηματάριο (βλ. βιβλιογραφία). 
(Σημειογραφία: ἡ πρωτότυπη).

Βιβλιογραφία: δ. ι. Πάλλας, Κατάλογος χειρογράφων τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου 
Ἀθηνῶν, μέρος τρίτον, Ἀθῆναι 1955, σ. 59, ἀριθμ. 173.

(αἴθουσα 10)

13 (Βχφ 10) 
19ου αἰ.     χαρτ.     153 × 103     σσ. 637 

Μουσικό

Ἀνθολογία παπαδικῆς (βλ. βιβλιογραφία).
(Σημειογραφία τῆς νέας Μεθόδου).

Βιβλιογραφία: Λ. Πολίτη, Κατάλογος χειρογράφων τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης,  ἐπιμέλεια – συμπληρώσεις, Π. Σωτηρούδης – Ἀ. Σακελλαρίδου-Σωτηρούδη, Θεσ-
σαλονίκη 1991, σσ. 111-112, ἀριθμ. 5.

(αἴθουσα 10)

14 (Βχφ 11)
17ου αἰ.     χαρτ.     168 × 110     φφ. 321 

Μουσικὸ 

εἱρμολόγιο Μπαλασίου (βλ. βιβλιογραφία).
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(Σημειογραφία: ἡ πρωτότυπη).

Βιβλιογραφία: Λ. Πολίτη, Κατάλογος χειρογράφων τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, ἐπιμέλεια – συμπληρώσεις, Π. Σωτηρούδης – Ἀ. Σακελλαρίδου-Σωτηρούδη, Θεσ-
σαλονίκη 1991, σ. 110, ἀριθμ. 2. 

(αἴθουσα 10)

15 (Βχφ 7)

19ου αἰ.     χαρτ.     150 × 140     σσ. 469

Μουσικό 

Ἀνθολογία ἑσπερινοῦ, ὄρθρου καὶ λειτουργίας.
(Σημειογραφία τοῦ συστήματος τοῦ Γεωργίου τοῦ Λεσβίου).

(Ἀποθήκη)

16 (Βχφ 15)

Ἔτ. 1825     χαρτ.     338 × 147     φφ. 174

κατάστιχο

[Ἐτικέτα ἐξωφύλλου:] «1825 | 20 Ἀπριλίου | κατάστιχο<ν> ροχο<υσίω>ν»14.

[καταχωροῦνται τὰ μερίδια ἔκτακτης φορολογίας, ὅπως κατανέμονται σὲ 
ἰδιῶτες κατὰ ἐνορίες, συντεχνίες, καλφάδες καὶ παρακεντέδες τῆς Θεσσαλο-
νίκης].   

(Ἀποθήκη)

17 (Βχφ 23)

19ου αἰ.      χαρτ.     302 × 203     φφ. 24

κατάστιχο 

(2r-11v) Κατάστιχον τῶν ἄσπρων ὁποῦ καθεὶς τῶν ἐνταῦθα χριστιανῶν 
ὀφείλει εἰς (;) τὴν ἐνταῦθα ἁγίαν ἐκκλησίαν τοῦ μεγαλομάρτυρος ἁγίου 
Γεωργίου σὺν τοῖς διαφόροις αὐτῶν. 

[Βεβαιώσεις ἐλέγχων οἰκονομικῆς διαχείρισης τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου νεοχωρίου τῆς Μητροπόλεως Γάνου καὶ Χώρας, διορισμοὶ ἐπιτρό-
πων, κατάλογοι ἱερῶν σκευῶν κ. ἄ., τῆς περιόδου 1816-1850]. 
Βιβλιογραφία: δ. ι. Πάλλας, Κατάλογος χειρογράφων τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου 
Ἀθηνῶν, μέρος τρίτον, Ἀθῆναι 1955, σσ. 87-88, ἀριθμ. 195.

(Ἀποθήκη)

14. εὐχαριστῶ καὶ ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ τὸν φίλο κ. εὐάγγελο Χεκίμογλου γιὰ τὴν βοή-
θειά του στὴν ἀνάγνωση τῆς φθαρμένης λέξης ροχοáυσίωñν τῆς ἐτικέτας.



Γνωστές και άγνωστες συλλογές χειρογράφων στην Θεσσαλονίκη 127

18 (Βχφ 1)

6ου αἰ.     πορφυρὴ περγ.    309 × 260 (περίπου)     φ. 1 (σπάραγμα)     στῆλες 2

Τετραευάγγελο

Τὸ ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην 6, 31 γεγραμμὲ]νον, ἄρτον ἐκ τοῦ –

6, 39 ἐξ αὐτοῦ
Γραφὴ μεγαλογράμματη βιβλική.

Βιβλιογραφία: K. Aland - M. Welte - B. Koster - K. Junack, Kurzgefasste Liste der 
griechischen Handschriften des Neuen Testaments (Arbeiten zur neutestamentlichen 
Text forschung 1), Berlin-New York 21994, N 022. 

Λίνος Πολίτης, «Τὸ νέο ἀπόκτημα τοῦ Μουσείου Θεσσαλονίκης. Ἕνα φύλλο τοῦ Πορφυ-
ροῦ κώδικα Πετρουπόλεως», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς, 29-5-1966. — Λίνος Πολίτης, «Ἕνα 
φύλλο τοῦ Πορφυροῦ κώδικα Πετρουπόλεως», Ἑλληνικὰ 19 (1966), σσ. 451-452. — εὐτ. 
κουρκουτίδου-νικολαΐδου, «Ὁ πορφυρὸς κώδικας τῆς Πετρούπολης», Μουσεῖο Βυζα-
ντινοῦ Πολιτισμοῦ, 9 (2002), σσ. 46-48. — H. S. Cronin, Codex Purpureus Petrpolitanus. 
The Text of Codex N of the Gospels with an Introduction and an Appendix, Cambridge 
1899. — Γ. Π. Βεγλερῆ, Ὁ βασιλικὸς πορφυρὸς κῶδιξ, Σμύρνη 1912. — Michelle P. Brown 
(ἐπιμ.), In the Beginning. Bibles before the Year 1000, Washington DC, 2006, σσ. 302-303, 
ἀριθμ. 65, ὅπου καὶ ἡ νεότερη βιβλογραφία. Βλ. ἐπίσης: 

http://www.skypoint.com/members/waltzmn/ManuscriptsUncials.html#uN (τελευταία 
πρόσβαση 30-07-13).

(αἴθουσα 1)

19 (Βχφ 19)

13ου αἰ.     περγ.     210 × 149     φ. 1 (σπάραγμα)

Τετραευάγγελο ἢ καινὴ διαθήκη 

Τὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιον 16, 24 – 17, 21. (δὲν 
ὑπάρχουν ἐνδείξεις γιὰ «ἀναγνώσεις»).

(Ἀποθήκη)

20 (Βχφ 16+17)15

14ου αἰ.     περγ.     337 × 268 καὶ 355 × 276     φφ. 4 (= 2 δίφυλλα) (σπάραγμα) 

Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἑρμηνεία εἰς τὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολήν

Τὸ τέλος τῆς ὁμιλίας Ζ΄ [= Η΄ cod.]. Τὰ ἀποσπάσματα: (1r-v) Ἀρχ.: οὕτω καὶ 
– τέλ.: λαμπρὸς ὁ ἀδελφὸς (ἔκδ. J.-P. Migne, Patrologiae cursus ... series graeca 
τ. 60, στλ. 447, 23 – 448, 22). Στὴν ἄνω ὤα: Πε(ρὶ) ἀγάπης (καὶ) ὅτι οὐ δεῖ 
βασκαίνειν κ(αὶ) φθονεῖν εὐδοκιμοῦντι ἀδελφῷ κ(αὶ) περὶ ἐλεημοσύνης. — 

15. Ἀνάλυση τῶν κωδικολογικῶν δεδομένων τῶν δύο διφύλλων θὰ δημοσιευθεῖ στὸ 
περιοδικό Ἑλληνικὰ 2014 καὶ ἑξῆς. 
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(2r-v) Ἀρχ.: ἡμᾶς ἔχειν – τέλ.: μάλιστα ἠδικηκότων (ἔκδ. PG 60, 449, 21 – 450, 
20) — (3r-v) Ἀρχ.: ἀλλο]τρίᾳ διατρίβοντι – τέλ.: καταλίπομεν (ἔκδ. PG 60, 
452, 14 – 453, 12) — (4r) Ἀρχ.: ἀπο]λαυσόμεθα τῆς εὐπορίας – τέλος (ἔκδ. PG 
60, 454, 29 – 42).

Ἡ ἀρχὴ τῆς ὁμιλίας Η΄. (4r-v) (Ἄνω ᾤα:) Λό(γος) Θ΄. (Τίτλος): Τί οὖν 
ἐροῦμεν Ἁβραὰμ τὸν π(ατέ)ρα ἡμῶν εὑρηκέναι κατὰ σάρκα. Εἰ γὰρ 
Ἁβραὰμ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη ἔχει καύχημα ἀλλ᾿ οὐ πρὸς τὸν Θ(εό)ν. Ἀρχὴ 
– ἀσαφὲς τὸ (ἔκδ.: PG 60, 453 – 455, 19). 

(Ἀποθήκη)

21 (Βχφ 18)

14ου αἰ.     περγ.     250 × 202     φφ. 2 (σπάραγμα) 

εὐαγγέλιο (εὐαγγελιστάριο)

(φ. 1r) Τὸ τέλος τοῦ ἀναγνώσματος τοῦ Σαββάτου ιΓ΄ τοῦ Ματθαίου καὶ ἡ 
ἀρχὴ τοῦ ἀναγνώσματος τῆς κυριακῆς ιΓ΄ τοῦ Ματθαίου.

(φ. 2r) To τέλος τοῦ ἀναγνώσματος τῆς κυριακῆς ιδ΄ τοῦ Ματθαίου καὶ ἡ 
ἀρχὴ τοῦ ἀναγνώσματος τοῦ Σαββάτου ιε΄ τοῦ Ματθαίου.

(Ἀποθήκη)

22 (Βχφ 12) 

Τέλ. 17ου/ἀρχ. 18ου αἰ.     χαρτ.   160 × 110     φ. 1 (σπάραγμα)

Μουσικὸ 

Ὀκτώηχος, ἦχος πλ. τοῦ β΄, ἑσπέρα Σαββάτου.
(Σημειογραφία: ἡ πρωτότυπη).

(Ἀποθήκη)

23 (Βχφ 13)

Ἐννέα (9) τεμάχια χαρτώων φύλλων διαφόρων ἐποχῶν (;) σὲ τουρκικὴ 
γλώσσα (;) καὶ ἀραβικὴ γραφή.

Τὸ 2ο: Σπάραγμα ἀπὸ τὸ κοράνιο (ἀραβικὴ γραφή, ἀραβικὴ γλώσσα)16

Συντηρήθηκαν καὶ συσταχώθηκαν σὲ ἕνα βιβλιοδετημένο τεῦχος, ὅμως πιθανώτατα 
δὲν συνανήκουν. 

(Ἀποθήκη)

16. Τὸ ἀναγνώρισε ὁ κ. Χάσαν Μπαντάουη· τὸν εὐχαριστῶ καὶ ἀπὸ τὴν θέση αὐτή. 
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24 (Βχφ 6)

Ἕνα τεμάχιο χαρτώου φύλλου μὲ ἀραβικὴ γραφή.

(Ἀποθήκη) 

— (Βχφ 14)
[Παλαιὰ ἔντυπη Ὀκτώηχος, ἀκέφαλη καὶ κολοβή, διαστάσεων 142 × 100 χιλ., τῆς 
ὁποίας 10 περίπου φύλλα ποὺ ἐξέπεσαν, ἀντικαταστάθηκαν ἀπὸ ἰσάριθμα χειρόγρα-
φα φύλλα. (Ἴσως πρόκειται γιὰ ἔντυπο τοῦ 16ου αἰ. ἀπὸ τὸ βενετικὸ τυπογραφεῖο 
τοῦ Pietro Zanetti)]17.

(Ἀποθήκη) 

Πίνακας ἀντιστοιχίας ἀριθμῶν καταλόγου καὶ χειρογράφων

αρ. κατ. αρ. χφου αρ. κατ. αρ. χφου αρ. κατ. αρ. χφου αρ. κατ. αρ. χφου

1 21 7 2 13 10 19 19

2 20 8 4 14 11 20 16 + 17

3 26 9 9 15 7 21 18

4 25 10 3 16 15 22 12

5 22 11 5 17 23 23 13

6 8 12 24 18 1 24 6

αρ. χφου. αρ. κατ. αρ. χφου αρ. κατ. αρ. χφου αρ. κατ. αρ. χφου αρ. κατ.

1 18 7 15 13 23 20 2

2 7 8 6 14 — 21 1

3 10 9 9 15 16 22 5

4 8 10 13 16 + 17 20 23 17

5 11 11 14 18 21 24 12

6 24 12 22 19 19 25 4

26 3

17. Πρόταση τοῦ συναδέλφου κ. Γιάννη κόκκωνα, τὸν ὁποῖο εὐχαριστῶ καὶ ἀπὸ τὴν 
θέση αὐτή.
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Τα ΧειΡοΓΡαΦα ΤοΥ ΠαΤΡιαΡΧικοΥ ιδΡΥΜαΤοΣ ΠαΤεΡικΩν ΜεΛεΤΩν

Τὸ Πατριαρχικὸν Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν, ποὺ ἱδρύθηκε μὲ πατριαρ-
χικὸ Σιγίλλιο τοῦ 1965 ἀπὸ τὸν οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κυρὸ Ἀθηναγόρα τὸν 
ά  καὶ ἄρχισε νὰ λειτουργεῖ λίγο ἀργότερα, κατέχει σήμερα εἴκοσι ἕνα (21) χει-
ρόγραφα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὰ δέκα τρία (13) εἶναι μουσικά18. Ἡ συλλογὴ προέρχε-
ται ἀπὸ δωρεὲς, ποὺ ὅμως δὲν ἔχουν καταγραφεῖ ὅλες. Ὁ κώδικας 16 (Μ 8) ἀπο-
τελεῖ «δωρεὰ δημητριάδη», ποὺ ἔγινε στὰ 1970, ἐνῶ οἱ κώδικες 1, 2, 3, 4, 12 (Μ 
4), 13 (Μ 5), 15 (Μ 7), 18 (Μ 10) καὶ 19 (Μ 11) ἀποτελοῦσαν συλλογὴ τοῦ Ἰω-
άννη Παπαηλιάκη καὶ δωρήθηκαν στὸ ΠιΠΜ στὰ 1972. Τῶν ὑπολοίπων χειρο-
γράφων ἡ προέλευση δὲν ἔχει σημειωθεῖ. Τὸ ὑπ΄ ἀριθμ. 6 χειρόγραφο δὲν ἀνευ-
ρέθηκε τὸ 2002, ὅταν ἀνέλαβε ὡς ὑπεύθυνη τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ ΠιΠΜ ἡ κ. Ἰω-
άννα Ζαΐρη19. 

1 
16ου αἰ.     χαρτ.     224 × 147     φφ. 272     ἀκέφαλο 

Ἀποστολευαγγέλια ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ

1  (1r-110v) ‹Μηνολόγιον› ἀκέφαλο (5η Σεπτεμβρίου ἕως 29η αὐγούστου).

2  (111r-244v) Ἀποστολοευα(γγέλια) τῆς ἁγὶ(ας) καὶ μεγ(ὰ)λ(ης) (Τεσσαρα-
κοστῆς) ἀρχόμενα ἀπὸ τῇ Κυρ(ακῇ) τοῦ Τελών(ου) καὶ τοῦ Φαρισαίου 
καὶ φθάνοντα μέχρι τῶν ἁγὶ(ων) Πάντων.

3  (245r-262r) Εὐαγγέλια ἑωθινὰ τὰ ἕνδεκα.

4  (262r-271v Τὰ ἀντίφωνα τῶν ἑορτῶν. 
Β.  φ. 272r +Ἡ ἱρᾶ βίβλος αὕτη, τῆς μονῆς τοῦ | Μαξίμου. Ὁ γοῦν συλήσας, μὴ | γραφὴ ζωῆς 

βίβλω + — (Μονοκονδυλιὰ:) + Ἐλάχιστος ἐν Χρ(ιστ)ῷ μοναχ(ὸς) Νίφων+.

2
Ἔτ. 1686     χαρτ.     206 × 151     φφ. 32     

Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, θεία λειτουργία
1  (7r-25r) Ἡ θεία λειτουργία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυ-

σοστόμου. 

18. Γιὰ τὰ μουσικὰ χειρόγραφα γίνεται ἀπλὴ μνεία ἀπὸ τὴν Diane Touliatos, βλ.: «εὑρε-
τήριο μικρο ταινιῶν στὸ ἀρχεῖο τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν ἀπὸ τὸ 
1975 καὶ ἔπειτα», Kληρονομία 18 (1986) 441. Ἡ ἀρίθμηση τῶν χειρογράφων στὸ ἄρθρο τῆς 
Touliatos δὲν ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὴν ἀρίθμηση τὴν ὁποία φέρουν τὰ χειρόγραφα. 

19. εὐχαριστῶ ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ τὴν ἀγαπητὴ Ἰωάννα γιὰ τὴν, μὲ πολλὴ προθυμία 
καὶ εὐγένεια, συνεχῆ βοήθειά της. 
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2 (26r-27r) Εὐχὴ συγχωρητική. 

Β. φ. 25v (ἐρυθρογραφία): Ἐτεληώθη ἡ θεία λειτουργία αὐτη, τοῦ | ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν 
Ἰωάνου τοῦ | Χρυσοστόμου χρόνους εἰς τοὺς χιλίους, εἰς τοὺς ὀγδοήντα κ(αὶ) ἕξη μετὰ 
τοὺς ἑξακοσίους, | στας β΄ τοῦ μηνὸς ἤγουν τοῦ ἰουνίου. δία χηρὸς καμοῦ τοῦ ἁμαρτο-
λοῦ Δημητρίου ἱερέως, ἐξ Ἀδριανούπο λην. Δια συνδρομῆς δὲ κ(αὶ) ἐξόδου Θεωδοσί-
ου ἱερομονάχου. 

Ὀ ὕψιστε παμβασιλεὺ καμὲ τῶν γεγραφώτα ‖ λύσιν πτεσμάτων δώρισε τῶν πολὰ ἠμαρ-
τικότα ‖ (τέλος ἐρυθρογραφίας).

φ. 27r-v: Ὑ παροῦσα λειτουργία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡ|μῶν Ἰωάνου τοῦ Χρυσοστό-
μου, ἀφηέροτε | εἰς τὸ παρὼν μοναστήριων τῆς Μ(ε)τ(α)μορ φόσεως | τοῦ Κυρίου κ(αὶ) 
Θ(εο)ῦ κ(αὶ) σ(ωτῆ)ρ(ο)ς ἡμῶν Ἰ(ησο)ῦ Χ(ριστο)ῦ. τοῦ ἀνόθεν | Σaντόβου, τοῦ ἀναμέ-
σον Δριανόβου κ(αὶ) Μπογα|τζικού. Καὶ ὄπιος τολμήσι ἀποξενόσι αὐτὴν ἐκ | τοῦ μονα-
στηρίω τούτω, εἰ ἱερεύς, εἰ ἀρχιερεύς, εἰ δι|άκον, εἰ προέστως κ(αὶ) δῶσι αὐτὴν τηνος 
ἀρχι|ερέος διὰ χάρην φηλὶ(ας) κ(αὶ) λητουργήσι μὲ τάυτην | κ(αὶ) δὲν τὴν στήλη πά-
λην εἰς τὸ μοναστήρι(ω), ἀφορε|σμένει εἴησαν ὑ πάντες, ἀπὸ Θ(εο)ῦ Κυρίου παντοκρά-
τορ(ος) τοῦ ἐν τριάδι ἁγία ὑμνουμένου Θεοῦ | κ(αὶ) ἀσυγχώρητι. κ(αὶ) νὰ ἔχουν κ(αὶ) 
τας ἀρᾶς τῶν | τριακοσίων δέκα κ(αὶ) ὀκτὸ θεοφὼρ(ων) πατέρων, | κ(αὶ) τῶν λυπῶν 
ἁγὶ(ων) συνόδων κ(αὶ) τὴν Θεοτόκων | ἀντίδικον ἀμὴν.

Ββ. φ. 32v (Προφανῶς ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ χορηγοῦ Θεοδοσίου ἱερομονάχου): Δια σηνδρομὴς 
τὲ κ(αὶ) ἐξόδου ἐμοῦ τοῦ ἐλαχί|στου Θεοδόσιου ιε(ρο)μονάχου ἐκ τοῦ μοναστίρειου | 
Σ(ωτῆ)ρ(ο)ς Χ(ριστο)ῦ πατρίδος δὲ Ἀνασελίτζας κό|μις Βρίτζανει 1686 μινεὶ ἴουνί-
ου 26. 

3 

Ἔτ. 1747     χαρτ.     231 × 176     φφ. 274

Συναγωγὴ ἰατρικῶν συγγραφῶν

1  (1r-8v) Συνταγὲς καὶ ἰατροσόφια (μεταγενέστερη προσθήκη).

2  (9r-21v) Βροντολόγιο καὶ περὶ σελήνης.

3  (23r-33r) … Νικηφόρου τοῦ Βλεμμύδου, Εἰς τὰς δεκατρεῖς διαφορὰς τῶν 
ὑ αλίων κτλ.

4  (33v-34r) Ζῴδια καὶ καιρικὰ φαινόμενα (μεταγενέστερη προσθήκη).

5  (39r-46r) Πίναξ ἀκριβὴς τοῦ παρόντος βιβλίου α΄ — (46v-81r) Ἰατροσόφι-
ον ἐκλελεγμένον ὑπὸ πολλῶν ἰατρικῶν βιβλίων Γαληνοῦ, Ἱπποκράτους καὶ 
Μελετίου (μον)αχ(οῦ) καὶ ἄλλων πολλῶν σοφῶν ἰατρῶν.

6  (81r-82v) Πίναξ ἀκριβὴς τοῦ παρόντος βιβλίου κατὰ στοιχεῖον. — (83r-118r) 
Βίβλος Διοσκουρίδου, Περὶ θεραπείας ἁπλῶν τε καὶ συνθέτων φαρμάκων 
κατὰ κεφάλαιον.
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7 (118r-168r) Ἑρμηνεῖαι τῶν λέξεων τῶν βοτάνων [κατὰ στοιχεῖον].

8 (168r-213r) Πίναξ. Ἀκολουθεῖ: Διαθήκη τῶν τριῶν ἰατρῶν Γαληνοῦ καὶ Ἱπ-
ποκράτους καὶ Μελετίου τῶν σωφῶν  καὶ οἱ συνταγὲς ποὺ ἀντιστοι χοῦν 
στὸν πίνακα.

Τὰ φύλλα 213v-274v κενὰ μὲ διάσπαρτες μεταγενέστερες σημειώσεις, συνταγές, χρονικὸ 
τῶν γεννήσεων τῶν τέκνων τοῦ Ἰωάννου Μανουὴλ ἰατροῦ 1731-1767 κ. ἄ. ἀσήμαντα.

Β. φ. 21v Οἱ τὴν βίβλον οὐκ ἀμαθῶς ταύτην διεξερχόμενοι, σὺγ|γνώμην μοὶ ἀποδοτὲ κ(αὶ) 
τὸν βαρβαρισμὸν τὸ ἀπῶζον, | ἢν γὰρ τοῦ κυκεῶνος χείριστον τὸ ἀντίγραφον τούτου, 
διο | δὴ κ(αὶ) τὴν εὐκρίνειαν τούτων ἀναρρυσαι οὐκ εἰχον. — φ. 213r Ἡ ἀπειράνδρως 
τὸν λόγον διπλοῦν γεννήσασα, διπλὴν τὴν χὰ|ριν γε δίδου μοὶ τῷ γεγραφότι, ὅπως 
κ(αὶ) διὰ βίου δοξάζεται τὸ σὸν πανὰ|γιον ὄνομα. Ἐν χιλιοστῷ {ἑξακοστω} ἑβδομη-
κοστῷ τεσσαρακοστῷ ζ΄ | ἐν μῆνι Δεκεμβρίου ια΄ ἠλειφε τέλος τὸ παρὸν βιβλίον | παρ’ 
ἐμοῦ Ἰγνατίου ἱεροδιακόνου Λεσβίου, | ὁ δὲ μισθοδωτης κ(αὶ) συνδρομητὴς τούτου, ὁ 
τῶν | ἐπισκὸπ(ων) ἐπίσκοπός (του παναγιωτάτου, ὑπερτίμου κ(αὶ) ἐξὰρ|χου πάσης 
Θετταλίας) Πολυανης καὶ κὺρ Καλλίνικος, ὅσπερ κ(αὶ) τ(ῶν) ἐπισκόπων ἄλλων οὗτος 
πρώτιστος τυγχάνει, κ(αὶ) τοῦ πλούτου, κ(αὶ) τοῦ | γένους, καὶ τοῦ καλοτρόπου | βίου. 

φ. 213v Ὅσπερ ξενιτεύοντες ποθούσ’ ἰδειν πατρίδα κ(αὶ) θαλαττεύοντες | ἰδειν λυμένα, 
οὕτω κ(αὶ) οἱ βίβλον γράφοντες ἰδειν τὸ τέλος.

4 

Ἔτ. 1642     χάρτ.     195 × 140     φφ. 165     

‹Μαξίμου τοῦ Πελοποννησίου› Μετάφραση τῶν Ψαλμῶν κ. ἄ.

1  (2r-158r) ‹Μαξίμου τοῦ Πελοποννησίου› οἱ ψαλμοὶ (1-151) μεταφρασμέ νοι 
στὴν δημώδη καὶ διῃρημένοι σὲ στάσεις. 

2  (158v-164v) Παραβολαῖς τοῦ θείου καὶ ἱεροῦ Εὐαγγελίου [Ἀποσπάσματα 
ἀπὸ τὰ εὐαγγέλια ὡς ἐρωτήσεις καὶ ἡ ἀπόκριση τῆς κάθε ἐρώτησης].

Β. φ. 158r + Θεοῦ τὸ δῶρον καὶ Εὐστρατηκίου πόνος. + Ἐγράφ(η) ἐπὶ ἔτους θεογενεσὶ(ας) 
͵αχμβ΄ (1642) καὶ ἀπὸ Ἀδὰμ ͵ζρν΄ (7150).

5 

19ου αἰ.     χαρτ.     163 × 116     φφ. 1-3 καὶ σσ. 608

Συναγωγὴ ἀποφθεγμάτων

Σύμφωνα μὲ τὸν πίνακα περιεχομένων: 

1  (1r-1v) Πίναξ τῆς βίβλου.
2  (σ. 1) Ἐγκώμιον Σοφίας.
3  (σ. 10) Παροιμίαι τοῦ Σολομόντος (!).

4  (σ. 273) Σοφία Σειρὰχ. 
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5  (σ. 227) Σοφία Σολομῶν. 
6  (σ. 419) Στίχοι διὰ τὸν ἀγροτικόν μας βίον (τὰ περιέχοντα τὸ κείμενο φύλ-

λα ἀπεκόπησαν). 

7  (σ. 432) Διάφορα ἀποφθέγματα τῶν σοφῶν ἀνδρῶν. 
8  (σ. 482) Φωκυλίδου ποίημα νουθετικὸν. 
9  (σ. 488) Πυθαγόρου, Χρυσὰ ἔπη. 
10  (σ. 491) Γνωμικὰ δίστιχα Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. 
12  (σ. 499) Τοῦ αὐτοῦ, ἕτερα τετράστιχα. 
13  (σ. 506) Ἐπιστολὴ Βασιλείου, Πρὸς μοναχὸν ἐκπεσόντα. 
14  (σ. 543) Διάφορα ἀποφθέγματα τῶν πατέρων. 
15  (σ. 563) Περὶ τοῦ πὼς ἱστορίζεται ὁ βίος τοῦ ἀληθινοῦ μοναχ(οῦ). 
16  (σ. 569) Ὁ θάνατος τοῦ λαθροφάγου μοναχοῦ κ(αὶ) καὶ ὁ θάνατος τοῦ 

ἁμαρτωλοῦ. 
17  (σ. 570) Περὶ τοῦ πῶς ἱστορίζεται ὁ μάταιος βίος τοῦ κόσμου τούτου κ(αὶ) 

ὁ θάνατος τοῦ δικαίου. 
18  (σ. 578) Πλουτισμοῦ μέθοδος. 
19  (σ. 591) Κύρου (!) Ἰωάννου, Τὰ ἐκ φύσεως γνωμικά τοῦ ἀνθρώπου. 
20  (σ. 600) Φυσιολογία μεκικὴ (!) τοῦ ἀνθρώπου. — Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, 

Περὶ τῶν τοῦ βίου ὅλων. Ζήτει εἰς τὸ τέλος τοῦ βιβλίου.
Τὸ κείμενο στὸ πρωτότυπο ἢ σὲ παράφραση. Τὰ ἀναγραφόμενα στὸν πίνακα 
περιεχομένων κείμενα δὲν ἀνταποκρίνονται ἀπολύτως στὰ περιεχόμενα τοῦ 
κώδικα. 

6 
[δὲν βρέθηκε. Σύμφωνα μὲ τὸ «Βιβλίο εἰσαγωγῆς» τοῦ ΠιΠΜ τὸ χειρόγραφο 
εἶναι: «Ἀστρολογικὸν (ζῴδια), φφ. 62» ]. 

7 
18ου αἰ.     χαρτ.     161 × 115     φφ. 209

εὐχολόγιο

1  (1r-3v): Πίναξ σὺν θ(ε)ῷ ἁγίῳ περιέχων τοῦ παρ(όν)τος βιβλίου τὰ κεφά-
λαια ταῦτα. 

2  (4r-209v) Τὸ εὐχολόγιο. 

οἱ τίτλοι τοῦ πίνακα περιεχομένων καὶ τοῦ κειμένου δὲν συμπίπτουν φραστικῶς.



ευθύμιος κ. Λίτσας134

8 

Ἔτ. 1852-53     χαρτ.     205 × 127     φφ. 3 + σσ. α΄-ξβ΄ + φφ. 4 ἄνευ ἀριθμ. + σσ. 1-146 + 14 
φφ. ἄνευ ἀριθμ. 

Γ. Ρουσιάδη, Παράφραση καὶ σχόλια στὸ α τῆς Ἰλιάδας

(σ. τίτλου) Ὁμήρου Ἰλιὰς Παραφρασθεῖσα καὶ ὁμοιοκαταλήκτως 
στιχουργη θεῖσα παρὰ Γεωργίου Ρουσιάδου τοῦ ἐκ Κοζάνης. Ἀντεγράφη 
δὲ κατὰ μῆνα Νοέμβριον τοῦ 1852 σωτηρίου ἔτους. Ἐν Μελενίκῳ. Ραψω-
δία Α. 

(σ. α΄) Προοίμιον τοῦ Συγγραφέως. Ἀρχ.: Τοῖς ἐντευξομένοις χαίρειν. Ἡ διὰ 
πολλά, ἐπακολουθοῦντα αἴτια, εἰς τὴν ἐμφάνισιν τῆς παρούσης μου παρα-
φράσεως ἀναγκαιοτάτη εἰσαγωγὴ ἑνὸς προλόγου,… Τέλ.: (σ. ξβ΄) Ἔρρω-
σθε φιλόμουσοι Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες. Ὁ παραφραστὴς 1853, κατὰ Φε-
βρουάριον, ἐν Μελενίκῳ. — (σ. 1) Ἐπίγραμμα. Ἑλλὰς λαμπρά, σεπτὴ καὶ 
μακαρία, ‖ τοῦ νοεροῦ φωτὸς πηγὴ κυρία‖ … — (σ. 9) Ὕμνος. Ἑλλὰς ὡραία, 
γῆ δοξασμένη, ‖ μήτηρ ἡρώων τε καὶ θεῶν! ‖ — (σ. 19) Περὶ Ὁμήρου κατὰ 
Ἡρόδοτον τὸν Ἀλικαρνασέα ἐν καιρῷ μετοικήσεως διαφόρων ἑλληνικῶν 
ἐθνῶν εἰς Ἀσίαν, … — (σ. 29) Εἰσαγωγὴ. Τίνδαρος ὁ ἔννατος βασιλεὺς τῆς 
Σπάρτης, θέλον διὰ νὰ ἐκφύγῃ τὸ μίσος τῶν πολλῶν τῆς θυγατρὸς του Ἑλέ-
νης μνηστήρων… — (σ. 35) Ὑπόθεσις τῆς Α Ραψωδίας. Ἐξακολουθούν των 
τῶν Ἑλλήνων, μετὰ τὴν ἀπὸ Τρωάδος ἐπανέλευσιν τῶν πρέσβεων Μενελά-
ου καὶ Ὀδυσσέως, 

(σ. 39) Τῆς Ὁμήρου Ἰλιάδος ραψωδία Α. Ψάλλε ὀλύμπιος θεὰ τὴν τοῦ υἱοῦ 
Πηλέως ‖ φθοροποιὰν τε καὶ σκληρὰν ὀργὴν τοῦ Ἀχιλλέως ‖

(σ. 87) Ραψ(ωδία) Α. (α) Ἀχαΐα τὸ πάλαι Αἰγιάλεια, ἰδίως λαμβανομένη, 
ὀνομάζεται ἐκεῖνο τὸ μέρος, τὸ ὁποῖον περιέχεται ἀναμεταξύ τῆς Σικυῶνος 
καὶ Κορίνθου. — (σ. 97) Σχόλια εἰς τὴν Ἰλιάδα τοῦ Ὁμήρου ἐκ τῆς Μετα-
φράσεως Γεωργίου Ρουσιάδου τοῦ ἐκ Κοζάνης. — (σ. 99) Ραψωδία Α, (i) 
Ἡ ἐπίκλησις τῆς Μούσας οὖσα τὸ οὐσιῶδες τῆς ἡρωϊκῆς ἐποποιΐας μέρος, 
εἶναι διὰ πολλὰς αἰτίας ἀναποφεύκτως ἀναγκαία. — (σ. 144) Τέλος τῶν 
σχολίων τῆς Α Ραψωδίας τῆς Ἰλιάδος τοῦ Ὁμήρου. 1853, κατὰ Φεβρουά-
ριον ἐν Μελενίκῳ20.

20. Τὸ ἔργο εἶναι ἐκδεδομένο: Ὁμήρου Ἰλιὰς Παραφρασθεῖσα καὶ ὁμοιοκαταλήκτως 
κτλ., Βιέννη 1817-19, σὲ 13 «τμήματα». Γιὰ τὸν Ρουσιάδη βλ. Γεώργιος Παπαγεωργίου, «ο κο-
ζανίτης λόγιος έμπορος Γεώργιος Ρουσιάδης», Δωδώνη 21, τχ. 1 (1992), [Ἰωάννινα 1995], σσ. 
345-383. 



Γνωστές και άγνωστες συλλογές χειρογράφων στην Θεσσαλονίκη 135

9 (Μ 1)

Ἔτ. 1811-1814     χαρτ.     180 × 120     σσ. ι-ιι, 1-634

Μουσικό: Ἀνθολογία ἑσπερινοῦ, ὄρθρου καὶ λειτουργίας

Ἀνθολογία σὺν Θ(ε)ῷ ἁγίῳ κατὰ μήμησιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκολοθείας 
συντεθήσα παρὰ διαφόρον ποιητῶν . 

(Σημειογραφία: ἡ λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς νέας Μεθόδου).

Β. Τὸν δακτύλοις γράψαντα τὸν κεκτημένον, ‖ τὸν ἀναγινώσκον τα μετ’ εὐλαβεί-
ας, ‖ φύλαττε τοὺς τρεῖς ὦ Τριὰς Παναγία. ‖ Μανουὴλ Μίτας.

10 (Μ 2) 

18ου αἰ. (μέσα)      χαρτ.     162 × 115     φφ. 328     κολοβὸ

Μουσικό

Προθεωρία, Ἀναστασιματάριο τοῦ Γερμανοῦ νέων Πατρῶν καὶ Ἀνθολο-
γία ἑσπερινοῦ, ὄρθρου καὶ λειτουργίας.

(Σημειογραφία: τοῦ Ἀναστασιματαρίου, ἡ καλλωπισμένη τοῦ 18ου αἰ., τῶν λοιπῶν, ἡ 
πρωτότυπη).

11 (Μ 3) 

Ἔτ. 1675     χαρτ.     147 × 102     φφ. 237     ἀκέφαλο - κολοβὸ 

Μουσικό

Ἀναστασιματάριο καὶ Ἀνθολογία

(Σημειογραφία: ἡ πρωτότυπη).

Β. φ. 219r + Ἐγράφη εἰς τοὺς 1675 διὰ χειρὸς ἐμοῦ εὐτελοῦς Κοσμᾶ τάχα καὶ ἱερομονά-
χου τοῦ Μακαιδώνου, ὑπάρχει δὲ κτῆμα κυροῦ Ἀζαρίου καὶ καθηγουμένου τοῦ ἐνε-
στώτους χρόνου τῆς μονῆς τοῦ Κουτλου μουσίου, τοῦ ἐκ πόλ(εως) Σερρ(ῶν), καὶ ἡμε-
τέρου συνπατριώτου. 

12 (Μ 4) 

ἔτ. 1748     χαρτ.     210 × 150     φφ. 961     ἀκέφαλο - κολοβὸ

Μουσικό

Προθεωρία, Ἀναστασιματάριο, Ἀνθολογία Στιχηραρίου τοῦ Γερμανοῦ 
νέων Πατρῶν, Παπαδικὴ καὶ εἱρμολόγιο. 

(Σημειογραφία: ἡ πρωτότυπη).

Β. σ. α΄-β΄ … τοῦ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας καὶ ἐθεώρουν ἀρχὲ|τυπον ἰδιόχειρον τοῦ αὐτοῦ κῦρ 
Χρυσάφου, | ὁμοῦ μὲ τὰ κεκραγάρια καὶ ἑωθινὰ· ἔπειτα γράφω | ἀνθολογίαν ἀρκετὴν ἐκ 
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τοῦ στηχιραρίου τοῦ κῦρ Γερμα|νοῦ ἀρχιερέως Νέων Πάτρων, ὄχι μόνον δοξαστικὰ | 
καθὼς εἶδα εἰς πολλαῖς ἄλλαις ἀνθολογίαις ἀλλὰ καὶ ἀ|πὸ τὸν τρίτον καὶ τέταρτον, καὶ 
πλάγιόν του τε|τάρτου, τριάκοντα, ἢ καὶ τεσσαράκοντα τροπάρια | διὰ νὰ λαμβάνει 
ὁ μαθητὴς δύναμιν ὁμοίως· | καὶ ἐκ τῆς παπαδικῆς πρῶτον γράφω παλαιῶν | ποιητῶν 
μαθήματα, ἐκ τοῦ «Μακάριος ἀνὴρ» μερικοὺς | στίχους καὶ δύο μαθήματα, τὸ «Ἵνα τί 
ἐφρύαξαν», τὸ θαυ|μασιώτατον τοῦ Κορώνη, καὶ τὸ «Δουλεύσατε» τοῦ κῦρ Ἰω|άννου 
τοῦ Κουκουζέλη, τὸν «Κουκουμὰν» μὲ τρία | μαθήματα, δύο παλαιὰ καὶ ἓν τοῦ κῦρ 
Μπαλασίου, «Πολυέλαιον» τοῦ κῦρ Χρυσάφου τοῦ νέου, εὐλογητάρι|α, «Πάσα πνο-
άρια», δύο παλαιᾶ, καὶ τέσσαρα νέα, «Κα|θεῖλε δυνάστας», Τιμιωτέρα ὀκτάηχος, Δο-
ξολογίαις ἀρκε|ταῖς, χερουβικὰ καὶ κοινωνικά, πλούσια, ἀρκετὰ μαθή|ματα τοῦ ὅλου 
ἐνιαυτοῦ, νάϊα, καταβασίαις τοῦ κῦρ Γερ|μανοῦ ἀρχιερέως Νέων Πατρῶν, ἀνθολογία 
ἐκ τοῦ Εἱρμο|λογίου τοῦ κῦρ Μπαλασίου, καὶ κανόνες τῶν Βαΐων | καὶ τῆς Μεγάλης 
εὐδομάδος καὶ εὔγε ὁποῖος τὸ τελει|ώσει, ἂς εἶναι πληρωφορεμένος (post correctionem) 
πὼς λαμβάνει δύναμιν | ἀπὸ ὅλα τὰ βιβλία καὶ γίνεται ἀρκετὸς ψάλτης | τῆς ἐκκλησίας. 
Δέξασθε τὸ πάρον καὶ διορθόνοντες  ἅπερ | ὡς ἄνθρωπος ἥμαρτον καὶ δότε μου συγ-
γνώμην, εἰς γὰρ | μόνος ὁ Θεὸς ἀναμάρτητος. Ἐν ἔτῃ 1748, Μαΐου | ζ΄ χεὶρ Γερμανοῦ ἱε-
ρομονάχου τοῦ ἐκ τῆς μο|νῆς τῆς ἁγίας Τριάδος τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ.

13 (Μ 5) 

Τέλ. 17ου αἰ.     χαρτ.     208 × 1142     φφ. 185     ἀκέφαλο - κολοβὸ

Μουσικό

Ἀνθολογία Στιχηραρίου Σεπτεμβρίου - αὐγούστου. 

(Σημειογραφία: τοῦ καλλωπισμένου στιχηραρίου τοῦ 17ου αἰ.). 

14 (Μ 6) 

Ἔτ. ±1700     χαρτ.     139 × 95     φφ. 219    ἀκέφαλο – κολοβὸ

Μουσικό

Προθεωρία, Ἀναστασιματάριο καὶ μικρὴ Ἀνθολογία μελῶν τῆς λειτουρ-
γίας.

(Σημειογραφία: τοῦ Ἀναστασιματαρίου, ἡ καλλωπισμένη τοῦ 18ου αἰ., τῶν λοιπῶν, ἡ 
πρωτότυπη). 

15 (Μ 7) 

Ἔτ. 1635     χαρτ.     287 × 203     φφ. 98     ἀκέφαλο  

Μουσικό

Στιχηράριο Τριωδίου – Πεντηκοσταρίου 

(Σημειογραφία: ἡ πρωτότυπη).

Β. φ. 98v Τὸ παρὸν Πεντηκοστάριον μετὰ τῶν δοξαστικῶν | τοῦ Τριωδίου ἀπὸ τῆς Κυ-
ριακῆς τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου, χωρὶς | τῶν καθημερινῶν ἰδιομέλων ὄντος μου εἰς 
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τὴν Βλαχίαν, ἐγράφη | ἐκ χειρὸς ἐμῆς τοῦ ἐν μουσικῆς νέου οὗ | ἡ πατρὶς ὁ Μελένικος 
εἰς | τὸν καιρὸν τοῦ ἐκλαμπρο τάτου αὐθέντου Ἰω|(άνν)ου Ματθαίου Μπα|σαράμπα. 
Ἔτος τῆς σωτηρίας ἡμῶν 1635 Σεπτεβρίου μηνός. [Γραφέας εἶναι ὁ Ἀντώνιος Πρωτο-
ψάλτης ντιρμιτζόγλου· ταύτιση ἀπὸ τὸν Ἐμμανουὴλ Γιαννόπουλο μὲ βάση τὸ χειρόγρα-
φο Ξηροποτάμου 327].

16 (Μ 8) 

Τέλ. 18ου αἰ.   χαρτ.     173 × 111     σσ. 238

Μουσικό

εἱρμολόγιο καταβασιῶν Πέτρου Πελοποννησίου.

(Σημειογραφία τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου).

17 (Μ 9) 

Μετὰ τὸ ἔτ. 1820     χαρτ.     169 × 124     φ. 1 + σσ. 16-216     ἀκέφαλο  

Μουσικό

Ἀνθολογία λειτουργίας. 

(Σημειογραφία τῆς νέας Μεθόδου).

18 (Μ 10) 

Ἔτ. 1753     χαρτ.     210 × 157     φφ. 314 

Μουσικό

Στιχηράριο τοῦ Γερμανοῦ νέων Πατρῶν. 

(Σημειογραφία: ἡ καλλωπισμένη τοῦ 18ου αἰ.).

Β. φ. 310 Εἴληφε τέλος τὸ πάρον στιχιράριον εἰς τοὺς ͵αψνγ΄ ἤγουν εἰς τοὺς χιλίους ἑπτα-
κοσίους πενήντα τρία | διὰ χειρὸς ἐμοῦ συνγραφέως κ(αὶ) ἀμάθους Βενιαμὶν | ἱερομο-
νάχου, ἐκ χωρίου Μακρυνίτζα κ(αὶ) μοναστήριον | Φλαμμούρι, κ(αὶ) ἡ μελοδοῦντες 
αὐτω εὔχεσται καὶ ὑ|πὲρ ἡμὼν διὰ τὸν Κύριον, ἀμήν.       

19 (Μ 11) 

ἔτ. 1839     χαρτ.     174 × 120     φφ. 5 + σσ. 620 + φφ. 8 [νεώτ. ἀρίθμ.: φφ. 281]

Μουσικό

νέα Ἀνθολογία ἑσπερινοῦ, ὄρθρου καὶ λειτουργίας. 

(Σημειογραφία τῆς νέας Μεθόδου).

Β. φ. 273v (ἐρυθρογραφία): Τῷ συντελεστῇ τῶν καλῶν Θεῷ χάρις. | Χεὶρ Ματθαίου Βα-
τοπαιδινοῦ ͵αωλθ΄ | ἐν μινὴ Δεκεμβρίῳ. — φ. 274r-274v (ἐρυθρογραφία): Ἡ παροῦσα 
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ἀσματομελιριτόφθογκος | κα(ὶ) μελομουσουρ γικὴ βίβλος, ἡ καλουμένη | Ἀνθολογία 
νέα, τῶν ἀρχιμελουργῶν | τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, | ἀντεγράφη παρ’ ἐμοῦ 
τοῦ ἐν μοναχοῖς | ἐλαχίστου Ματθαίου Ἐφεσίου Βατοπαιδινοῦ, | μετὰ πλείστης ἐπιμέ-
λει(ας) κ(αὶ) κόπου | οὐ μικροῦ, κατὰ τὴν αἴτησιν τοῦ πανοσιομουσικο λο γιοτάτου 
ἁγίου | προηγουμένου Βατοπαιδινοῦ κυρίου Κυρίλλου Ἀνδριανοπολίτου εἰς χρῆσιν | 
αὐτοῦ τε κ(αὶ) τῶν ἐντυγχανόντων | καὶ ἡ ἐν αὐτῇ ψάλλοντες, εὔχεσθε | πρὸς Κύριον 
τοῦ ἐλεησαι ἀμφοτέρους, | τοῦ μὲν διὰ τὴν καταβολήν, τοῦ δὲ διὰ | τοὺς ἀτρίτους κό-
πους, γέρων ὄν, καὶ | ἐμπαθεῖς. Κ(αὶ) ἂν εὑρεθῆ τι λάθος, | σύγνωτέ μοι οἱ εἰδότες· μό-
νου γὰρ | Θεοῦ τὸ ἀλάνθαστον.

20 (Μ 12) 

Μέσα 19ου αἰ.     χαρτ.     174 × 125     φφ. 22

Μουσικὸ

1  (1r -8v) Χερουβικὰ συντομώτατα τῆς ἑβδομάδος Πέτρου Λαμπαδαρίου. 

2  (9r -16v) Κοινωνικά της ἑβδομάδος Πέτρου Λαμπαδαρίου.

(Σημειογραφία τῆς νέας Μεθόδου).

3  (φ. 18r -22r) Ἄμωμα ψαλλόμενα εἰς τεθνεωτας (ἄνευ σημειογραφίας).

21 (Μ 13) 

19ου αἰ.     χαρτ.     175 × 127     φφ. 10

Μουσικὸ

«Τρισάγιον νεκρώσιμον» καὶ ἄλλα. 

(Σημειογραφία τῆς νέας Μεθόδου).

XEιPOΓPAΦA ΣE IδIΩTIKEΣ BIBΛIOΘHKEΣ THΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ

I   Bιβλιοθήκη κ. Bύρωνος Παπαθανασίου21 

Τέλ. 17ου / ἀρχ. 18ου αἰ.     χάρτ.     157 × 100     φφ. 132     ἀκέφαλον - κολοβόν

Eὐχαὶ διάφοροι

1 (1r-5r) Ἀρχ. ἀκέφ.: ]προσοχὴ ἐστι ψυχῆς ἀνάκλησις, βίου μῖσος, καὶ πρὸς 
θ(εὸ)ν ἐπάνοδος — (5v) κενὸν.

21. Ἡ περιγραφὴ τοῦ χειρογράφου ἔγινε πρὸ εἰκοσαετίας περίπου στὴν καθαρεύουσα, 
κατὰ τἠν τότε ὲπικρατοῦσα, γιὰ τοὺς καταλόγους χειρογράφων, συνήθεια. 



Γνωστές και άγνωστες συλλογές χειρογράφων στην Θεσσαλονίκη 139

2  (6r-20v) Tοῦ μεγάλου φωστῆρος Ἰω(άνν)ου τοῦ Xρυσοστόμου εὐχαὶ ἐν ἐπι-
τόμῳ, λεγόμεναι κ(α)τ(ὰ) τὸ μέτρον τῶν κ΄ ὡρῶν τοῦ νυχθημέρου, πάνυ 
ὠφέλιμοι. Ἀρχ.: Kύριε, μὴ στερήσῃς με τῶν ἐπουρανίων σου ἀγαθῶν ... 
Ἀκολουθοῦν διάφοροι μικραὶ εὐχαί. Ἡ τελευταία, (φ. 17r-20v): ἀρχ.: Eὐχὴ. 
Kύριε ὁ Θ(εὸ)ς ἡμῶν, ὁ ἐν ἐλέει πλούσιος...  

3  (21r-29r) Tοῦ αὐτοῦ Χρυσοῤῥήμονος εὐχὴ ἑτέρα. [*Ἰωάννου τοῦ Xρυσο
στόμου / Eὐθυμίου Zιγαβηνοῦ (;)] (J.-P. Migne, Patrologiae cursus ... 
series graeca τ. 63, στλ. 923 - 928, βλ. καὶ J. A. de Aldama, Repertorium 
pseudochrysostomicum, Paris 1965, ἀρ. 233).  

4  (29v-31v) Ἑτέρα εὐχὴ τοῦ αὐτοῦ π(ατ)ρός. Ἀρχ.: K(ύρι)ε ἥμαρτον εἰς τὸν 
οὐ(ρα)νὸν καὶ ἐνώπιόν σου. Δέξαι μου τὴν ἐπιστροφὴν... 

5  (32r-37v) Γεναδίου (!) π(ατ)ριάρχου Kωνσταντινουπόλεως, Δοξολογία, 
ὕμνος καὶ ἐξομολόγησις μ(ε)τ(ὰ) πάσης παρακλήσεως καὶ εὐχαριστί(ας) 
περὶ πάντων τῶν ἀνομημάτων ἡμῶν. Ἀρχ.: Θ(ε)ὲ ὑπερύψιστε, μέγιστε, πα-
ντοδύναμε... 

6  (38r-v) ‹Γενναδίου πατριάρχου Kωνσταντινουπόλεως›, Eὐχὴ ἑτέρα ἐπηρ-
εαζόντων, ἣν ὀφείλει πᾶς ὀρθόδοξος χριστιανὸς λέγειν σχεδὸν καθ’ ἑκά-
στην ὥραν. (ἔκδ. L. Petit - X. A. Sideridès - M. Jugie, Γενναδίου τοῦ Σχολαρί-
ου, Ἅπαντα τὰ εὑρισκόμενα, Paris 1935, τ. IV, σσ. 356-358).

7  (39r-43v) Εὐχὴ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Ἀρχ.: Ὁ θ(εὸ)ς ὁ θ(εὸ)ς
 μου, ὃν τὰ χερουβὶμ καὶ πᾶσαι ἄβυσσοι τρέμουσι ... 

8  (44r-45r) Εὐχὴ τοῦ μεγάλου Bασιλείου. Ἀρχ.: Eὐλογῶ σε τὸν μακρόθυμον 
καὶ ἀνεξίκακον καὶ ὑπεράγαθον ...

9  (45v-48r) Εὐχὴ τοῦ ἁγίου Ἀναστασίου τοῦ Σινᾶ ὄρους. Ἀρχ.: K(ύρι)ε μὴ τῷ 
θυμῷ σου ἐλέγξεις με ...

10  (48v-53r) Εὐχὴ τοῦ ὁσίου π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου εἰς ἐξομολό-
γησιν. Ἀρχ.: Ἐξομολογοῦμαι σοι π(άτ)ερ K(ύρι)ε τοῦ οὐ(ραν)οῦ καὶ τῆς 
γῆς ...

11 (53v-61v) Εὐχὴ ἱκετήριος καὶ κατανυκτικὴ εἰς τὸν K(ύριο)ν ἡμ(ῶν) Ἰ(ησοῦ)ν 
X(ριστὸ)ν Ἰω(άννου) τοῦ Δαμασκηνοῦ. Ὁ οὖν καθ’ ἑκάστην ἑσπέραν λέ-
γων αὐτὴν μ(ε)τ(ὰ) κλαυθμῶν καὶ κατανύξεως λυτροῦται τῆς φοβερᾶς καὶ 
δεινῆς κολάσεως ἐλέει τοῦ παντοδυνάμου θ(εο)ῦ καὶ τῆς ἀπείρου αὐτοῦ 
ἀγαθότητος. Ἀρχ.: Eὔσπλαγχνε καὶ πολυέλεε K(ύρι)ε Ἰ(ησο)ῦ Χ(ριστ)έ, ὁ 
θεός μου ὁ ἐλθών ...
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12 (62r-68r) Εὐχὴ εἰς τὸν μέλλοντα μεταλαβεῖν μεγαλόσχημων (!). Ἀρχ.: K(ύρι) ε 
Ἰ(ησο)ῦ X(ριστ)ὲ υἱὲ τοῦ θ(εο)ῦ, ἐλέησόν με τὸν ἀνάξιον ... [Μεταξὺ τῶν 
φφ. 67-68 χάσμα τουλάχιστον ἑνὸς φύλλου μετ’ ἀπωλείας κειμένου].

13 (68v-69r) ‹Λέοντος δεσπότου›, Εὐχὴ εἰς τὸν K(ύριο)ν ἡμῶν Ἰ(ησοῦ)ν 
X(ριστὸ)ν διὰ στίχ(ων) κ(α)τ’ ἀ(λφά)β(ητον) (ἔκδ. D. N. Anastasijewić, 
Byzantische Zeitschrift 16 [1907] 498-499).

14 (69v-71v) Εὐχὴ εἰς τὴν ὑπεραγίαν θ(εοτό)κον. Ἀρχ.: Kαὶ σὺ παρθένε δέ-
σποινα, θ(εοτό)κε κλῖνον ... 

15 (71v-73v) ‹Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, Περὶ τῶν καλῶν ἔργων καὶ περὶ ὑπομονῆς› 
(ἄνευ τίτλου κώδ.), (ἔκδ. I. S. Assemani, … Ephraem Syri Opera … Romae 
1732 - 1746, τ. 3, σ. 396). — (74r-75v) κενὰ (βλ. Bβ.).

16 (76r-v) Mιχαὴλ Kριτοβούλλου Ἰμβρίου, Στίχοι εἰς τὸν ἱερὸν Αὐγουστῖνον 
(ἔκδ. Bessarione 13 [1908-9], σ. 108). 

17 (77r-131v) Toῦ ἱεροῦ Aὐγουστίνου ἐπισκόπου Ἱππῶνος, Προσευχαὶ πάνυ 
θεολογικαί, θεωριτικαί, ἐρωτικαὶ καὶ κατανυκτικαὶ καλούμεναι Mονό-
λογοι ὡς ἐπὶ σχήματι διαλέξεως πρὸς τὸν θ(εὸ)ν, εἰς ὠφέλειαν καὶ σ(ωτη)
ρίαν τῶν διὰ προσευχῆς φιλούντων ἀεὶ τῷ θ(ε)ῷ συνεῖναι, ἑρμηνευθεῖσαι 
εἰς τὴν ἑλλάδα φωνὴν παρὰ Δημητρίου τοῦ Kυδώνη. Ἀριθμοῦνται 28 (κη΄) 
εὐχαί. Tέλ. κολοβ.: ὁ τῶν ὀνομάτων ἀριθμός, καὶ ὁ τῶν φαύλων … παρὰ σοὶ 
[Περὶ τοῦ ἔργου βλ. M. Rackl, Die griechischen Augustinusübersetzungen, 
Miscellanea Francesco Ehrle, τ. I, Roma 1923 (Studi e Testi 37), σσ. 23-24 = 
δ. Z. Nικήτα, Ἡ παρουσία τοῦ Aὐγουστίνου στὴν Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία, 
Kληρονομία 14 (1982) 17].

A. Tεύχη δὲν ἀριθμοῦνται· διαπιστοῦνται κατὰ τὸ πλεῖστον «τετράδια»· ὁρι-
ζόντιοι παραπομπαὶ ἀπὸ verso εἰς recto· μεταξὺ τῶν φφ. 67-68 χάσμα τουλάχι-
στον ἑνὸς φύλλου μετ’ ἀπωλείας κειμένου. ― Γραφή: Mικρὰ καὶ μᾶλλον ὀρθία, 
συνήθης τῆς ἐποχῆς ὑπὸ 3 χειρῶν: φφ. 1r-5v, 21r-71r, 76r-131v: χ1· φφ. 6r-20v: 
χ2· φφ. 71v-73v: χ3· τίτλοι καὶ ἀρχικὰ ἐρυθρόγραφα. ― Xάρτης ὀλίγον λεπτός, 
ἀθαμβής· εἰς τὰ φφ. 6-20 παχύτερος, λευκός, ἀθαμβής. ― Kατάστασις μετρία· 
φύλλα τινὰ ἐσχισμένα· τὰ πλεῖστα τῶν φύλλων φαιὰ ἐκ τῆς διαβρώσεως. ― 
Στάχωσις: ἐξέπεσεν˙ ἐντὸς τοῦ κώδικος σώζεται ἐλεύθερον τμῆμα (μόνον ἡ ἄνω 
ἀριστερὰ γωνία)˙ βάσει τῆς γραφῆς ὑποτίθεται ὅτι πρέπει νὰ τοποθετηθῆ με-
ταξὺ τῶν ἀρχικῶν τευχῶν˙ πρὸ τοῦ φ. 1 (μόνον ἡ ἀριστερὰ ᾦα)˙ ἀπὸ τὰ φύλλα 
1 καὶ 21 ἀπεκόπησαν μικρὰ τμήματα μετ’ ἀπωλείας κειμένου˙ τὸ φ. 132 τελείως 
ἀποσχισμένον ἐκ τῆς σταχώσεως.

 Bβ. φ. 74v-75r (ὑπὸ τετάρτης τινός, ἀγροίκου χειρός, χῦμα):  πιθανότατα ὁ κώδιξ 
εἶχεν ἀνασταχωθεῖ, διότι λέξεις τιναὶ εἰς τὰς ᾤας εἶναι ἀποκεκομμέναι.
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Bασοίλιως ο θαυμαστῶς απόνε παροισία ‖ γράφοι με πνεμα αγιων τα ιαρα βιβλία ‖ 
γράφοι με πνεμα αγιων αμαρτωλούς να σόσι ‖ το γενως των χριστιανων να τωυς ελευ-
φθηρόσι ‖ αυτως υνοι ο Bασιλοιως ο μεγας ιαραρχης ‖ οπου μετα τους ελοινας εσταθι 
πολεμάρχης ‖ Iολοιανε παρανομε και μεγα παραβάτε ‖ πολα μοι κακοφενοιτι που βρι-
στκισοι στα παθι ‖ να μοινα (;) σε διαφυλας (;) να στιλης εις εμένα ‖ φαγι αρχήαρατι-
κων να στιλοις εις εμενα ‖ και τωσων ζωων μ εκαμης  και μ εστίλης κριθάρι ‖ μα θα σι 
στιλο και υγο σπαθι μοι το κωντάρι ‖ πολα τα φώβιρισματα να παγοι να γοιροισι ‖ να 
κάψη την Γγισάριαν και να τιν άφανισι ‖ Bάσηληως θαν τα άκοσι μαζόνι του λανόν 
του ‖ αρχήαρης και ιαρης και τον εποικοόν των ‖ και πάνυσαν προς την πάναγε και κά-
μνον αγριπνίαν ‖ και εστελι τω μαρκούροιων μέ τήν μεγάλην βίαν ‖ καί πήγε καί τούς 
ἔφασε μέσα εἰς τήν Περσίαν, ‖ μία κονταριά τόν βάρησι μέσα εἰς [τὴν] καρδίαν ‖ δέξω 
Iολιανέ τό χάρισμα δέξω αὐτό μέ βία ‖ σέ τό στηλι Bασίλιος ἀπό τήν Kησαρίαν.‖ Kαί ἰσ 
έτι πολά — φ. 75v (ὑπὸ πέμπτης χειρός): στίχοι ἐκ τοῦ Πολυελέου ψαλμοῦ. ― (κατωτέρω 
ὑπὸ ἕκτης (;) χειρός): Δημήτριος Θεοχάρης. Ἔν Παλαιοχωρίῳ τῇ Πρώτη Mαϊου 1882 .

II   Bιβλιοθήκη κ. Εὐθυμίου Κ. Λίτσα

Ἔτ. 1857     χαρτ.     231 × 158     φφ. 137

Ἀρχιδιακόνου καλλινίκου τοῦ Μιτυληναίου
αὐτόγραφες μουσικὲς συνθέσεις

(1r-1v) κενά. — (2r) δύο σημειώματα (βλ. παρακάτω: Β) — (2v) κενό.

1 (3r-7r) Δοξολογία μελοποιηθεῖσα παρ’ ἀρχιδιακόνου Καλλινίκου, ἦχος δ΄ 
Δι. — (7v-10v) κενά.

2 (11r-15r) Χερουβικὰ κατ’ ἦχον μελοποιηθέντα παρ’ ἀρχιδιακόνου Καλλινί-
κου Μιτυληναίου (!) ἅτινα ψάλλονται εἰς λειτουργίας ἀρχιερατικὰς, ἦχος 
α΄ Πα — (15r-18v) Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος β΄ Δι — (18v-26r) Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος γ΄ 
Γα — (21v-26r) Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος δ΄ Δι — (26r-29v) Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος πλ. α΄ 
Πα — (29v-33v) Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος πλ. β΄ Πα — (33v-37r) Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος 
βαρὺς Ζω — (37r-41r) Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος πλ. δ΄ Νη — (41v) κενό — (42r-44v) 
Τοῦ αὐτοῦ τὰ αὐτὰ συντετμημένα, ἅτινα ψάλλονται εἰς ἑορτὰς ἐπισήμους, 
ἦχος α΄ Πα — (44v-47r) Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος β΄ Δι — (47r-49v) Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος 
γ΄ Γα — (49v-52r) Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος δ΄ Δι — (52r-55r) Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος πλ. 
α΄ Πα — (55r-57v) Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος πλ. β΄ Πα — (57v-60r) Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος 
βαρὺς Ζω — (60r-62v) Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος πλ. δ΄ Νη — (63r-64v) Ἕτερα χερου-
βικὰ κατ’ ἦχον τοῦ αὐτοῦ ἀρχιδιακόνου Καλλινίκου διὰ τὰς Κυριακὰς καὶ 
μικρὰς ἑορτάς, ἦχος α΄ Πα — (64v-66r) Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος β΄ Δι — (66r-68r) 
Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος γ΄ Γα — (68r-69v) Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος δ΄ Δι — (69v-71r) Τοῦ 
αὐτοῦ, ἦχος πλ. α΄ Πα — (71r-72v) Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος πλ. β΄ Πα — (72v-74r) 
Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος βαρὺς Ζω — (74r-75v) Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος πλ. δ΄ Νη. 
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3 (76r-77v) Κοινωνικὰ τῶν Κυριακῶν τοῦ αὐτοῦ ἀρχιδιακόνου Καλλινί-
κου, ἦχος α΄ Πα, Αἰνεῖτε τὸν Κύριον — (77v-79r) Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος β΄ Δι 
— (79r-80v) Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος γ΄ Γα — (80v-82r) Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος δ΄ Δι — 
(82r-83v) Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος πλ. α΄ Πα — (83v-85r) Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος πλ. β΄ 
Πα — (85r-87r) Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος βαρὺς Ζω — (87r-88v) Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος πλ. 
δ΄ Νη — (89r-90v) Κοινωνικὸν εἰς τὴν ἑορτὴν τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως τοῦ 
αὐτοῦ ἀρχιδ(ιακόνου) Καλ(λινίκου), ἦχος α΄ Πα, Λύτρωσιν ἀπέστειλε Κύ-
ριος — (91r-92v) Κοινωνικὸν τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα παρὰ 
τοῦ αὐτοῦ ἀρχ(ι)δ(ιακόνου), ἦχος α΄ Πα, Σῶμα Χριστοῦ — (92v-93r) Κρά-
τημα τοῦ αὐτοῦ προσψαλλόμενον πρὸς ἔκτασιν πλείονα, ὅταν ἱερουργῇ 
ἀρχιερεύς, Ανενανε — (93r-94v) Τοῦ αὐτοῦ εἰς μνήμην ἅγιου, ἦχος α΄ Πα, 
Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον — (94v-95v) Δύναμις τοῦ αὐτοῦ, ἦχος β΄ Δι, Ἅγιος 
ὁ Θεὸς — (96r) Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος β΄ Δι, Εἰς πολλὰ ἔτη — (96r) Ἕτερον τοῦ 
αὐτοῦ, ἦχος δ΄ Δι — (96r-96v) Τοῦ αὐτοῦ, ἦχος γ΄, Ἄξιόν ἐστιν — (97r-98r) 
Κοινωνικὸν τῶν ἅγιων Ἀποστόλων παρὰ Κωνσταντίνου πρωτοψ(άλτου) 
ἦχος δ΄ Δι, Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν — (98r-99v) Τοῦ αὐτοῦ τῇ ιϚ΄ Αὐγούστου 
τοῦ ἅγιου Μανδηλίου, ἦχος βαρὺς Ζω, Μὴ ἀποστρέψης τὸ πρόσωπόν σου

4 (99v-102r) Μάθημα: Ἄνωθεν οἱ προφῆται, συντετμημένον, ὅπερ ψάλλεται, 
ἐν ᾧ ἐνδύεται ὁ ἀρχιερεύς, ἦχος βαρὺς Ζω. 

5 (102r-105v) Δοξολογία ἀργοσύντομος Γρηγορίου πρωτοψ(άλτου), ἦχος γ΄ 
Ζω. 

6 (106r-107r) Δοξαστικὰ ἑορτῶν τινῶν καὶ ἄλλα, τονισθέντα παρὰ τοῦ αὐτοῦ 
ἀρχιδιακόνου Καλλινίκου. Τὸ πάρον Σεπτεμβρίου η΄, ἡ Γέννησις τῆς Θεο-
τόκου, εἰς τὸν ἑσπερινόν, δόξα, ἦχος πλ. β΄ Πα, Σήμερον τοῖς νοεροῖς θρό-
νοις — (107r-107v) Μετὰ τὴν ἑνδέκατην τοῦ Ὀκτωβρίου μηνὸς Κυριακῇ 
τῶν ἅγιων Πάτερων, εἰς τὸν ἑσπερινόν, δόξα, ἦχος πλ. β΄ Πα, Τὰς μυστικὰς 
σήμερον — (107v-109r) Εἰς τοὺς αἴνους, δόξα, ἦχος πλ. δ΄ Νη, ἀργοσύντο-
μον, Τῶν ἁγίων πατέρων — (109r-110r) Νοεμβρίου η΄, τῶν Ταξιαρχῶν, εἰς 
τοὺς αἴνους, δόξα, ἦχος πλ. α΄ Πα, Ὅπου ἐπισκιάσει ἡ χάρις σου. 

7 Ἰδιόμελα κ. ἄ.: (110r-110v) Ἐκ τῶν ἰδιομέλων τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς Χριστοῦ 
Γεννήσεως, ἦχος β΄ Πα, Τί σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ — (110v-111r) κε΄ 
Μαρτίου, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, εἰς τὸν ἑσπερινόν, δόξα, ἦχος πλ. β΄ Πα, Ἀπε-
στάλη ἐξ οὐρανοῦ. Μεταξὺ τῶν φφ. 110-111 χάσμα κειμένου λόγῳ ἀπωλείας 
ἑνὸς φύλλου — (111r-111v) Ἰουνίου κδ΄ ἡ Γέννησις τοῦ Προδρόμου ἁγ(ίου) 
Ἰω(άννου) εἰς τὸν ἑσπερινόν, δόξα, ἦχος πλ. β΄ Πα, Σήμερον τοῦ φωτὸς 
ὁ λύχνος — (111v-113v) κθ΄ Ἰουνίου τῶν ἁγίων Ἀποστόλων εἰς τὸν ἑσπε-
ρινὸν, προσόμοια, ἦχος β΄ Δι, Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν — (113v-114v) 
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Τῇ ϛ΄ Αὐγούστου, τῆς Μεταμορφώσεως, εἰς τὸν ἑσπερινόν, δόξα, ἦχος 
πλ. β΄ Πα, Προτυπῶν τὴν ἀνάστασιν — (114v-115v) κα΄ Νοεμβρίου, τὰ 
Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, εἰς τὸν ἑσπερινόν, δόξα, ἦχος πλ. δ΄ Νη, Μετὰ τὸ 
τεχθῆναι — (115v-116v) Ἑωθινὸν η΄, ἦχος πλ. δ΄ Νη, Τὰ τῆς Μαρίας δά-
κρυα — (116v-117v) Ἰδιόμελα ψαλλόμενα μετὰ τὸν ν΄ ψαλμὸν καθ’ ἑκάστην 
Κυριακὴν ἀπὸ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισσαίου μέχρι τῆς ε΄ Κυριακῆς τῶν 
Νηστειῶν, ἦχος β΄ Δι, δόξα, Τῆς μετανοίας ἄνοιξον — (117v-118r) Τὰ αὐτὰ 
εἰς ἦχον πλ. δ΄ Νη — (118r-118v) Εἰς τό, Ἐλεήμων ἐλέησον μὲ ὁ Θεός, ἦχος 
πλ. β΄ Πα, Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων μοι — (118v-119r) Τῶν Χριστουγέν-
νων εἰς τό, Ἐξαιρέτως, ἦχος α΄ Πα, Μυστήριον ξένον ὁρῶ — (119r-119v) 
Τῶν Θεοφανείων μετὰ τὸν ἁγιασμὸν ψάλλεται τὸ παρὸν, ἦχος β΄ Πα, Τριά-
δος ἡ φανέρωσις — (119v-120r) Τὸ παρὸν ψάλλεται εἰς λείψανον, ἦχος πλ. 
δ΄ Νη. Μετὰ τῶν ἁγίων 

8 διάφορα: (120r-120v) Κεκραγάριον, ἦχος α΄ Πα — (120v) Κοινωνικὸν ψαλ-
λόμενον εἰς στεφάνωσιν, ἦχος α΄ Πα, Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι — 
(121r-122r) Εἰς ϛ΄ Δεκεμβρίου τοῦ ἅγιου Νικολάου, δοξαστικόν, μελοποι-
ηθὲν παρ’ ἀρχιδιακόνου Καλλινίκου, ἦχος πλ. β΄ Πα, Ἱεραρχῶν τὴν καλ-
λονὴν — (122r-123v) Δοξαστικὸν τῶν ἀποστίχων τῆς ἅγιας καὶ μεγάλης Τε-
τάρτης, παρὰ τοῦ αὐτοῦ ἀρχιδ(ιακόνου) Καλ(λινίκου) τονισθέν, ἦχος πλ. 
δ΄ Νη, Κύριε ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις — (124r-125v) Χερουβικὸν τοῦ ἅγιου 
καὶ μεγάλου Σαββάτου, τοῦ αὐτοῦ ἀρχ(ι)δ(ιακόνου) Κ(αλλινίκου), ἦχος 
πλ. α΄ Πα, Σιγησάτω πᾶσα σάρξ — (125v-127r) Κοινωνικὸν τοῦ Σταυροῦ 
τῇ ιδ΄ Σεπτεμβρίου παρὰ τοῦ αὐτοῦ ἀρχ(ι)δ(ιακόνου) Κ(αλλινίκου), ἦχος 
πλ. α΄ Πα. Ἐσημειώθη ἐφ’ ἡμᾶς τὸ φῶς — (127r-129r) Ἕτερον τοῦ αὐτοῦ διὰ 
τὴν αὐτὴν ἑορτήν, ἦχος δ΄ Δι — (129r-131v) Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὴν ἑορτὴν τῶν 
Θεοφανείων, Ἰαννουαριου ς΄, ἦχος δ΄ Δι, Ἐπεφάνη ἡ χάρις — (131v-134r) 
Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὴν ἑορτὴν τῶν ἅγιων Ἀποστόλων, Ἰουνίου κθ΄, ἦχος α΄ Πα, 
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν — (134r-136v) Τοῦ αὐτοῦ εἰς ἑορτὰς τῆς Θεοτόκου, ἦχος 
δ΄ Δι, Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι — (137r-137v) κενὰ. 

Α. Τεύχη: 2 × 4 (8). 6 (14). 24 × 4 (110). 3 (4-1 [ἀποκοπὴ 1 φ. μὲ ἀπώ λει α κειμέ-
νου μεταξὺ φ. 110-111] 113). 5 × 4 (137). — Γραφή: τοῦ ἀρχιδιακόνου (τῆς 
Μητροπόλεως Ἀγχιάλου;) καλλινίκου τοῦ Μυτιληναίου (βλ. βιβλιογρα-
φικὸ σημείωμα). μικρή, εὐκρινής, ἐλαφρὰ ἀριστεροκλινής, τυπικὴ τῶν μου-
σικῶν χειρογράφων· τὰ μουσικὰ σημεῖα μεγάλα, ἐρυθρόγραφα· τὰ ἀρχι-
κά μικρά, ἐρυθρόγραφα, πεποικιλμένα· οἱ τίτλοι ἐρυθρόγραφοι. — διακό-
σμηση: φ. 11, διάτρητο ἐπίτιτλο κόσμημα διαστάσεων 95 × 40 χιλ., (ἀνθο-
φόροι βλαστοί· στὴν μέση τὸ μονόγραμμα ακ (προφανῶς: Ἀ(ρχιδιάκων) 
κ(αλλίνικος)· φ. 42r ταινιῶδες ἐπίτι τλο κόσμημα διαστ. 90 × 24 χιλ., (ἔγχρω-
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μος πλοχμὸς [κόκκινο, μαῦρο])· φ. 63r ἀνθοφόρος βλαστὸς διαστ. 90 × 23 
χιλ. ἄνευ χρωμάτων · φ. 76r ὅμοιο μὲ τὸ προηγούμενο· 106r ὅμοιο μὲ τὸ προ-
ηγούμενο διαφορετικοῦ σχεδιασμοῦ. — Χαρτὶ ὄχι λεπτό, ἐλάχιστα στιλπνό. 
— κατάσταση σχεδὸν ἄριστη· τὸ φ. 62 κόπηκε καὶ ἐπικολλήθηκε ἐκ νέου 
μὲ χαρτόσημα — Στάχωση 19ου αἰ.: χαρτόνι περιβεβλημένο μὲ φαιοκόκκινο 
δέρμα διακοσμημένο μὲ ἔντυπο, λεπτό, χρυσὸ πλαίσιο, στὴ μέση διακοσμη-
τικὸ μοτίβο· ἀκριβῶς ἴδια καὶ στὸ ὀπισθόφυλλο· ἡ ράχη χωρὶς «σηκώματα», 
ἀλλὰ μὲ χρυσογραφία στὴν θέση τῶν «σηκωμάτων» καὶ τὴν ἐπιγραφὴ: Χε-
ΡοΥΒικα· τὰ ἐσώφυλλα ἀπὸ μαρμαρόκολλα. 

Β. (2r) (ἐρυθρογραφία): Tὸ παρὸν βιβλίον, ἐμπεριέχον χερουβικά, κοινωνικά, 
ἐκκλησιαστικὰ καὶ ἄλλα, μελοποιηθέντα παρ’ ἐμοῦ αὐτοῦ ἁπάντα ἐκτὸς 
ἐνίων, ὡς φαίνονται, γέγραπται ἰδίαις χερσὶν ἐμοῦ τοῦ ἀρχιδιακόνου Καλ-
λινίκου Μιτυληναίου (!) τῷ ͵αωνζ΄ ἔτει κατὰ μῆνα Ἀπρίλλιον ἐν τῇ τοῦ 
Εὔξεινου Πόντου Ἀγχιάλῳ. — (2r) Πάνω ἀπὸ τὸ βιβλιογραφικὸ σημείωμα 
μὲ γραφὴ δεξιοκλινή, διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν προηγούμενη, μᾶλλον ὅμως ἡ 
«πρόχειρη» γραφὴ τοῦ καλλινίκου: Ὁ ποτὲ κτησόμενος τὴν βίβλον τὴνδε, ‖ 
ὅς τις ἂν ᾖς, ἢ μουσικὸς ἢ ἄλλος, ‖ μέμνησο ἐμοῦ, ἐν χερσὶν ταύτην φέρων, 
‖ τοῦ πονήσαντος καὶ γράψαντος εὐστόχως, ‖ Καλλινίκου δὴ τοῦ Ἀρχιδια-
κόνου ‖ οὗπερ ἡ πατρὶς τῆς Λέσβου Μιτυλήνη.

III   Bιβλιοθήκη κ. Στεφάνου Θ. Ζιώγα22

1  

19ου αἰ. (μετὰ τὸ 1819)     χαρτ.     175 × 115     σσ. 390 (+ 18 πρόσθετα φφ. χωρὶς 
ἀρίθμηση μεταξὺ τῶν σσ. 306 καὶ 307)

Μουσικὸ

εἱρμολόγιο τοῦ Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου, ἐξηγημένο ἀπὸ τὸν Γρηγόριο 
τὸν πρωτοψάλτη καὶ γραμμένο, κατὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος, ἀπὸ τὸν Ἀπόστο
λο Κώνστα τὸν Χῖο (ἡ ταύτιση ἀπὸ τὸν Ἐ. Γιαννόπουλο) μετὰ τὸ 1819. Στὸ τέ-
λος «δοξολογίες» διαφόρων πρωτοψαλτῶν. — Στὰ 18 πρόσθετα φύλλα: Τρο-
πάρια ἀπὸ τὴν νεκρώσιμο Ἀκολουθία, καραμανλίδικα, τροπάρια σὲ «εὐρω-
παϊκὸν ὕφος» κ. ἄ. 

2  

20οῦ αἰ. (ἀρχές)     χαρτ.     165 × 100     σσ. 184 (109-184 λευκές)

22. Ὁ κ. Ζιώγας θὰ κάνει ἀναλυτικὸ κατάλογο τῶν τριῶν χειρογράφων του. 
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Μουσικὸ

Μικρὴ Ἀνθολογία νεωτέρων, κυρίως, μελογράφων. 

(Χωρὶς ἐρυθρογραφία). 

3  

19ου αἰ.     χαρτ.     191 × 140     φφ. 81     κολοβ.

Μουσικὸ

Ἀναστασιματάριον Πέτρου λαμπαδ(αρίου) κατὰ τὸ ὕφος τῆς Μεγάλης 
Ἐκκλησίας.
(Σημειογραφία τῆς νέας Μεθόδου).

IV   Bιβλιοθήκη κ. Χαριλάου Εὐαγγ. Γουΐδη

Μεταξὺ χειρογράφων καὶ σπαραγμάτων διαφόρων γλωσσῶν καὶ τρία ἑλλη-
νικὰ χειρόγραφα23: 

1  

19ου αἰ.     χαρτ.     166 × 120     φφ. 49

Μουσικό

Ἀναστασιματάριο τοῦ Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου. 
(Σημειογραφία τῆς νέας Μεθόδου). 

2  

19ου αἰ. (μεταξὺ 23-6-1863 καὶ 10-2-1864)     χαρτ.     215 × 173     φφ. 173

Ἑρμηνεία εἰς τὴν ἱερὰν Ἀποκάλυψιν …
Τὸ κείμενο τῆς Ἀποκάλυψης μὲ ἑρμηνευτικὰ σχόλια σὲ ἀρχαΐζουσα γλῶσσα. 
(Μᾶλλον αὐτόγραφο τοῦ Ἀλκειβιάδη Σιναδίνου [sic]).  

3  

19ου αἰ. (μέσα)     χαρτ.     165 × 100     σσ. 255 (‒ 2 σσ. [110/111])

Μουσικό
Ἀνθολογία 
(Σημειογραφία τῆς νέας Μεθόδου· χωρὶς ἐρυθρογαρφία· ἀντίγραφο ἐντύπου;). 

23. Ὁ κ. Γουΐδης θὰ κάνει, ἴσως σύντομα, ἀναλυτικὸ κατάλογο τῶν χειρογράφων τῆς 
συλλογῆς του.
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V   Bιβλιοθήκη κ. Xρήστου Σιδηρόπουλου
Πολυτελὲς μουσικὸ χειρόγραφο (Ἀνθολογία ) τοῦ 18ου αἰ24.

VI   Bιβλιοθήκη οἰκογενείας Γιάννη Τσάρα
Ἕνα χειρόγραφο μὲ 188 ἐπιστολὲς καὶ ἄλλα κείμενα τοῦ Μαξίμου Μαργου-
νίου25.

Θεσσαλονίκη                                                                εΥΘΥΜιοΣ κ. ΛιΤΣαΣ

24. Τὴν Ἄνοιξη τοῦ 2012, παρὰ τὶς ἐπίμονες ἀναζητήσεις μου, τὸ χειρόγραφο δὲν βρέ-
θηκε. Πβ. καὶ εὐθύμιος κ. Λίτσας, ὅ.π. (σημ. 11), σ. 198. 

25. Ἔχω τὴν μεταγραφὴ τῶν ἐπιστολῶν ποὺ ἔκανε παλιὰ κάποιος ἄγνωστός μου φοι-
τητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Tὸ Φθινό-
πωρο τοῦ 1991, ἀρκετὰ μετὰ τὸν θάνατο τοῦ ἀειμνήστου Γ. Tσάρα, παρὰ τὶς ἀναζητήσεις μου, 
οἱ οἰκεῖοι του ἐπέμεναν ὅτι δὲν βρέθηκε τίποτε. Πβ. καὶ εὐθύμιος κ. Λίτσας, ὅ.π. (σημ. 11), σ. 
198. Βλ. ἐπίσης: εὐθύμιος κ. Λίτσας, «Σχετικὰ μὲ τὴν χειρόγραφη καὶ ἔντυπη παράδοση τῶν 
ἐπιστολῶν τοῦ Mαξίμου Mαργουνίου. Πρῶτα συμπεράσματα τῆς ἔρευνας καὶ περαιτέρω 
προγραμματισμός της», Ὀπώρα. Studi in onore di mgr Paul Canart per il LXX compleanno (= 
Bollettino Della Badia Greca di Grottaferrata, n.s. vol. LI [1997]), σ. 284.
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Χειρόγραφο Β. Παπαθανασίου

Χειρόγραφο Ε. Κ. Λίτσα, το πρόσθιο 
μέρος της στάχωσης
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Χειρόγραφο Ε. Κ. Λίτσα, φ. 13r

Χειρόγραφο Ε. Κ. Λίτσα, φ. 2r



οι ΜεΤα ΤΗν εΛΛΗνικΗ εΠαναΣΤαΣΗ ΤοΥ 1821
ΦοΡοΛοΓικοι και ΛοιΠοι ΣΥναΦειΣ νοΜοι,
διαΜοΡΦΩΤικοι νοΜικΩν ΧαΡακΤΗΡιΣΜΩν

ιδιΩΤικΩν δικαιΩΜαΤΩν*

Διάγραμμα: (ι) Η κατάσταση του δημοσιονομικού συστήματος της «Ελλά-
δος» μετά την Επανάσταση του 1821. (ιι) Η ειδικότερη φορολογική νομοθεσία 
κατά την ελληνική επανάσταση και η εμφάνιση του θεσμού των «νοβέλλων». 
(ιιι) Διαφοροποιήσεις του περιεχομένου των «νοβέλλων» κατά την Καποδι-
στριακή περίοδο. (ιV) Τα κεκτημένα επί Τουρκοκρατίας ιδιωτικά δικαιώματα 
δεν αντιστοιχίζονται με το περιεχόμενο που είχαν, αλλά «ονοματίζονται» άκρι-
τα επί Αντιβασιλείας του Όθωνα. (V) Καθιερώνεται η θέσπιση φορολογικών 
νομοθετημάτων με βυζαντινορωμαϊκή ορολογική «αντιστοιχία». (VI) Εξελικτι-
κή αντιστοιχία των «νοβέλλων» με τη θεσπισμένη έννοια της «εμφυτευτικής 
επικαρπίας». (VI.1) Ερμηνευτική αξιολόγηση της «εμφυτευτικής επικαρπίας». 
(VII) Αναγωγικές προσεγγίσεις των «νοβέλλων» με βυζαντινορωμαϊκές δικαι-
ικές έννοιες. (VIII) Εξειδικευμένη νομοθετική ρύθμιση των «νοβέλλων» (1858). 
(ιX) Διαφοροποιήσεις των κεκτημένων ιδιωτικών δικαιωμάτων με τις αδια-
μόρφωτες αντιστοιχίες θεσμών του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου. (X) Άμεση νο-
μοθετική αναγωγή των ιδιωτικών δικαιωμάτων με τα δικαιώματα της «εμφυ-
τευτικής επικαρπίας». (X.1) Εννοιολογική διαμόρφωση του περιεχομένου των 
«εθνικοϊδιόκτητων» κτημάτων. (X.2) Νομοθετικές αναγωγές στα δικαιώματα 
της «εμφυτευτικής επικαρπίας». (XI) Απάλειψη του χαρακτηρισμού των «εθνι-
κοϊδιόκτητων» κτημάτων. (XII) Νομοθετική η επιλογή μόνο για τις φυτεύσεις 
επί των «εθνικών» κτημάτων. (XIII) Ελλειπτική η περαιτέρω διατήρηση του χα-
ρακτηρισμού της κατηγορίας των «εθνικοϊδιόκτητων» κτημάτων. (XIII.1) Στα-
διακή αλλοίωση της ουσιαστικής έννοιας των «εθνικοϊδιόκτητων» κτημάτων. 
(XIV) Αποκλειστικές οι ρυθμίσεις μόνο για τις φυτεύσεις επί των «εθνικών» 
κτημάτων με συνέπεια τον αποκλεισμό της κατηγορίας των «εθνικοϊδιόκτη-
των». (XV) Αναγνώριση δικαιούχων φυτεύσεων επί «εθνικών» γαιών με κατα-
βολή της αξίας της γης. (XVI) Ειδική νομοθετική αναφορά των ρυθμίσεων για 
τις «εθνικές» γαίες με αναλογική ισχύ και για τις «εθνικοϊδιόκτητες». (XVII) 
Νομοθετική αναγνώριση της «νομικής κατοχής» επί των «εθνικών» γαιών από 
το δημόσιο. (XVIII) Επέκταση της «νομικής κατοχής» του δημοσίου και στις 

* Προδημοσίευση από τον Τιμητικό Τόμο για τον καθηγητή νικ. Μπάρμπα Δημόσια 
Οικονομικά και Διίκαιο (Θεσσαλονίκη 2013).
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«εθνικοϊδιόκτητες» γαίες. (XVIII.1) Μετάπτωση των δικαιούχων της «κατά πα-
ράκληση λήπτη» κατοχής στη θέση απλών «κατόχων». (XVIII. 2) Αμφισβήτη-
ση της διατηρήσεως της «νομικής κατοχής» του δημοσίου και στα «εθνικοϊδι-
όκτητα» κτήματα. (XIX) Εννοιολογική ορολογική συσχέτιση της «νομικής κα-
τοχής» με την έννοια της «πλασματικής νομής». (XX) Η έλλειψη γνώσεως του 
προϋφιστάμενου προ της Επαναστάσεως του 1821 οθωμανικού δικαίου οδή-
γησε την ελληνική νομοθεσία στις άκαιρες νομοθετικές αναγωγές και ονομα-
τισμένες συσχετίσεις με θεσμούς του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου, με κατάλη-
ξη την πλήρη εννοιολογική «σύγχυση» θεσμών, καταστάσεων και ρυθμίσεων.

(ι) Η κατάλυση της οθωμανικής τυραννίας είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ των 
άλλων, την κατάργηση ή αλλοίωση των ισχυσάντων δημοσιονομικών συστημά-
των, τα οποία η επελθούσα μετά την επανάσταση του 1821 κατάσταση της εν 
γένει διοικήσεως της χώρας προσπάθησε, στα πλαίσια των δυνάμεών της και 
ενόψει των νέων ιστορικών και πραγματικών συνθηκών, να αντιμετωπίσει, ίσως 
και να τα αντικαταστήσει, με πρόχειρα ή τις περισσότερες φορές αντιφάσκοντα 
μεταξύ τους φορολογικά μέτρα, με επακόλουθο τη δημιουργία πλείστων ασα-
φειών, αντιθέσεων, διαφορετικών θέσεων και αλληλοσυγκρουόμενων ερμηνειών 
σε σχέση με θεσμούς και διατάξεις του «επανεισαχθέντος» βυζαντινορωμαϊκού 
δικαίου στη νεοελληνική νομοθεσία1, οι οποίες δεν καθίστανται ιδιαιτέρως εμ-
φανείς μόνο τα πρώτα έτη του αγώνα στα σχετικά νομοθετήματα, αλλά εκφρά-
σεις των «ιχνών» τους επισημαίνονται μέχρι τις ημέρες μας! 

(ιι) ο πρώτος γενικός φορολογικός2 νόμος υπ’ αριθ. 10 του κώδικος των 

1. Με τις διατάξεις των Τοπικών Πολιτευμάτων του αγώνος, ιδιαίτερα με τη νομική διά-
ταξη της ανατολικής Χέρσου ελλάδος, 15-11-1821: «οι κοινωνικοί νόμοι των αειμνήστων Χρι-
στιανών αυτοκρατόρων της ελλάδος μόνοι ισχύουσι κατά το παρόν εις την ανατολικήν Χέρ-
σον ελλάδα» (Γ ,́ ά, β΄), ή σε συναφή μορφή με τις διατάξεις των Γενικών Πολιτευμάτων, κυρί-
ως του Προσωρινού Πολιτεύματος της ελλάδος, επίδαυρος 1-1-1822: «Άχρι της κοινοποιήσε-
ως των … κωδήκων αι πολιτικαί και εγκληματικαί διαδικασίαι βάσιν έχουσιν τους νόμους των 
αειμνήστων Χριστιανών ημών αυτοκρατόρων» (& Ϛη΄), τις οποίες βλ. αντί άλλων Γ. Π. νάκος, 
Ιστορία Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 188 κ.ε. 

2. Η ουσιαστική καθιέρωση της ετήσιας εκδόσεώς του εμφανίζεται αρχικά στις ειδικές 
δημοσιονομικές ρυθμίσεις του Προσωρινού Πολιτεύματος της ελλάδος του 1822, το οποίο 
στο πεδίο του φορολογικού δικαίου καθιέρωσε τόσο την αρχή της νομιμότητας του φόρου, 
την επιβολή του δηλαδή μόνο με βάση νόμο, όσο και τη φορολογική ισότητα, ανάλογα με τη 
φοροδοτική ικανότητα των φορολογούμενων, καθώς και την αρχή της καθολικότητας του 
φόρου, που επιβάλλει την υποχρέωση συνεισφοράς όλων των φυσικών ή νομικών προσώ-
πων για την κάλυψη των αναγκών του κράτους, για τις οποίες βλ. τις ειδικότερες αναφορές 
στα συνταγματικά κείμενα του Πολιτεύματος του 1822, αλλά και των επόμενων δύο Πολι-
τευμάτων του 1823 και 1827, στο Γ. Π. νάκος, «αι δημοσιονομικαί ρυθμίσεις των “Τοπικών 
Πολιτευμάτων” του ελληνικού αγώνος (1821-1823)», Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομι-
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νόμων, της 26ης απριλίου 1822, «περί επιβολής της δεκάτης (ή περί αποδεκατώ-
σεως των καρπών)»3 της Προσωρινής διοικήσεως της ελλάδος διέστειλε τα κτή-
ματα σε ιδιόκτητα, εθνικά, ορυζώνες, εθνικούς ελαιώνες, με διαφοροποιήσεις 
στα ποσοστά της αποδεκατώσεώς τους [ποσοστών επί των παραγόμενων καρ-
πών], κυμαινόμενων από το απλό «δέκατο των καρπών, γεννημάτων και όλων εν 
γένει των προϊόντων» για τα ιδιόκτητα μέχρι το τριτοδέκατο για τα εθνικά κτή-
ματα, ενώ ο υπ’ αριθ. 39 νόμος του κώδικος των νόμων, της 28ης Φεβρουαρίου 
1825, «περί φορολογίας επί των συκών και συκαμίνων» 4, που εισήγαγε διαφορε-
τικό καθεστώς αναφορικά με την ιδιοκτησία των δένδρων, ως μορφής χωριστής 
κυριότητάς τους, ασχέτως αν το έδαφος δεν ανήκε στον ιδιοκτήτη του δένδρου5, 
διέκρινε τα εν λόγω δένδρα σε τρεις φορολογικές κατηγορίες: ως ιδιόκτητα φυ-
τευμένα σε γη ιδιόκτητη, με υποχρέωση καταβολής στο εθνικό Ταμείο της δεκά-
της, ιδιόκτητα φυτευμένα σε γη εθνική, με υποχρέωση καταβολής δύο δεκάτων, 

κών και Οικονομικών Επιστημών (στο εξής: ΕΕπΣχΝΟΕ/ΑΠΘ), τ. ιε ,́ Προσφορά εις Πα-
ναγιώτην Β. δερτιλήν, 1246, σημ. 19. Βλ. επίσης κ. Φινοκαλιώτης, Οι δημοσιονομικές ρυθμί-
σεις των συνταγματικών κειμένων του Αγώνα του 1821, Πανηγ. Λόγος για την εθνική επέ-
τειο της 25ης Μαρτίου 1984, κομοτηνή 1984, σσ. 22-23 κ.ε.

3. Το κείμενο βλ. στα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. ά , εν αθήναις 1857, σ. 
26, 158 κ.ε. (στο εξής: ΑΕΠ). Βλ. επίσης ειδικές αναφορές Γ. Π. νάκος, «αι “Μεγάλαι δυνά-
μεις” και τα “εθνικά κτήματα” της ελλάδος (1821-1832)», ΕΕπΣχΝΟΕ/ΑΠΘ, τ. Θ’, ακροθίνια 
Πέτρῳ Γ. Βάλληνδᾳ, 479 κ.ε. σημ. 16 (στο εξής: νάκος, «εθνικά κτήματα»)˙ ο ίδιος, «αι δη-
μοσιονομικαί ρυθμίσεις των “Τοπικών Πολιτευμάτων” του ελληνικού αγώνος (1821-1823)», 
ΕΕπΣχΝΟΕ, τ. ιε ,́ Προσφορά εις Παναγιώτην Β. δερτιλήν, 1245 σημ. 18˙ ο ίδιος, «Η φορο-
λογική νομοθεσία κατά την ελληνικήν επανάστασιν (1821-1826)», ΕΕπΣχΝΟΕ/ΑΠΘ, τ. ι ,́ εις 
Μνήμην κωνσταντίνου ν. καραβά, Θεσσαλονίκη 1978, 1163 κ.ε., 1170 κ.ε., 1160 κ.ε. (στο εξής: 
νάκος, «Φορν.»).

4. Βλ. νάκος, «Φορν.», ό.π. (σημ. 3), 1164 κ.ε. 

5. Σχέση που εξειδίκευε το βασικό ελληνικό θεσμό της «δενδροκτησίας», της ιδιαίτε-
ρης δηλαδή ιδιοκτησίας επί δέντρων, καρποφόρων ή μη, άσχετα με την ιδιοκτησία του εδά-
φους επί του οποίου αυτά είχαν φυτευτεί, που διαμόρφωναν το κατά την Τουρκοκρατία 
υφιστάμενο «ιδιόμορφο» νομικό καθεστώς του χωριστού δικαιώματος επί δέντρων μέσα σε 
αλλότρια κτήματα, το οποίο αναπτύσσεται στο νάκος, «Φορν.», ό.π. (σημ. 3), 1165 σημ. 13. 
Βλ. επίσης Γ. Π. νάκος, «Το δικαίωμα της χωριστής ιδιοκτησίας επί δένδρων (δενδροκτησία) 
στη Θάσο επί Τουρκοκρατίας», Θασιακά 9 (1994-1995) 367 κ.ε., κυρίως ιδιόκτητων ελαιόδε-
ντρων ευρισκόμενων σε ξένα κτήματα, που διαμόρφωσαν έναν ουσιαστικό δικαιικό θεσμό 
σε πλήρη λειτουργία, για τον οποίο πληθώρα στοιχείων και διεξοδική ανάπτυξη βλ. Γ. Π. νά-
κος, «οριοθέτηση του νομικού καθεστώτος των ιδιοκτησιακών τίτλων των τέως οθωμανικών 
γαιών της κατηγορίας mülk (“καθαρής” ιδιοκτησίας) στη Θάσο», Επετηρίς Κέντρου Ερεύ-
νης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου Ακαδημίας Αθηνών (στο εξής: ΕΚΕΙΕΔ/ΑκΑθη-
νών), τ. 44/2012-2013, «Μνήμη Μενέλαου α. Τουρτόγλου», 423-424 κ.ε., 426, 433 κ.ε., και ει-
δικότερα 417 κ.ε., με παράθεση στοιχείων για την ουσιαστική διατήρηση σε ισχύ του θεσμού 
της χωριστής ιδιοκτησίας (κυριότητας) επί ελαιοδέντρων και μετά την εισαγωγή του ακ, με 
βάση το άρθρ. 59 του εισνακ. 
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εθνικά φυτευμένα σε γη εθνική, με υποχρέωση καταβολής πέντε δεκάτων (δηλα-
δή το μισό της παραγωγής) 6, από τις οποίες η δεύτερη κατηγορία, που αναφε-
ρόταν στα «ιδιόκτητα [δένδρα τα] φυτευμένα εις γην εθνικήν», οδηγούσε στη μη 
ρητά αναφερόμενη αλλά υφιστάμενη εν τοις πράγμασι κατηγορία των θεωρού-
μενων ως «εθνικοϊδιόκτητων» κτημάτων7, που εντάχτηκαν στη συνέχεια ως εξει-
δικευμένη κατηγορία κτημάτων στην ενοποιημένη «διάταξη των δημοσίων προ-
σόδων εκ των προϊόντων της γης», της 23ης/28ης Φεβρουαρίου 18258, που κωδι-
κοποίησε τους μέχρι τότε [1825] εκδοθέντες νόμους.  

Μεταξύ των περιλαμβανόμενων στην εν λόγω διάταξη νόμων αναφερόταν 
και ο υπ’ αριθ. 37 του κώδικος των νόμων, της 22ας ιανουαρίου 1825, «περί εκ-
μισθώσεως των αμπελώνων της κορίνθου» 9, που θέσπιζε τον προσδιορισμό της 
χρονικής περιόδου για τη μίσθωση των εθνικών σταφίδων σε πέντε έτη, με φο-
ρολογούμενο ποσοστό επί του εισοδήματος «τρία εις τα πέντε», με εξαίρεση την 
κατηγορία των χαρακτηριζόμενων ως «εθνικοϊδιόκτητων» κτημάτων [που ανή-
καν εξ αδιαιρέτου στον ιδιοκτήτη και το ελληνικό δημόσιο σε ποσοστό 50% 
στον καθένα τους], για τα οποία προσδιορίστηκε η καταβολή ως φορολογούμε-
νο ποσοστό επί του εισοδήματος, κατανεμόμενου σε έναν κατά το δυνατό ακρι-
βοδίκαιο προσδιορισμό: «εκ του ημίσεος του ιδιοκτήτου μέρους να δίδωσιν εις 
το εθνικόν Ταμείον το δέκατον [με βάση τον πιο πάνω νόμο υπ’ αριθ. 10 που 
προσδιόριζε τη δεκάτη για τα προϊόντα επί των προϊόντων των ιδιόκτητων κτη-
μάτων], διά δε το άλλο ήμισυ το οποίον είναι εθνικόν, το ήμισυ του εισοδήμα-
τος» 10. 

οι διατάξεις αυτές συμπληρώθηκαν στις περιπτώσεις των ακαλλιέργη-
των αμπελώνων, οι ρυθμίσεις των οποίων εμφανίζονται στον ομώνυμο νόμο υπ’ 
αριθ. 44 του κώδικος των νόμων, της 17ης/19ης απριλίου 1825, «περί εκμισθώ-
σεως των ακαλλιεργήτων αμπελώνων» 11, όπου λήφτηκε πρόνοια επταετούς μι-
σθώσεως των από του 1821 μέχρι τότε τελείως ακαλλιέργητων αμπελώνων, για 
τους οποίους χορηγήθηκε μια μορφή οιονεί φορολογικής απαλλαγής [ίσως μειώ-

6. νάκος, «Φορν.», ό.π. (σημ. 3), 1164 κ.ε. 

7. νάκος, «Φορν.», ό.π. (σημ. 3), 1170.

8. Το κείμενο βλ. Γ. δ. δημακοπούλος, «ο κώδιξ των νόμων της ελληνικής επαναστάσε-
ως, 1822-1828», ΕΚΕΙΕΔ/ΑκΑθηνών, τ. 10-11, αθήναι 1966,  213 κ.ε. (στο εξής: δημακόπου-
λος, «κώδιξ νόμων»). Πρβλ. νάκος, «Φορν.», ό.π. (σημ. 3), 1169 κ.ε. 

9. Το κείμενο βλ. δημακόπουλος, «κώδιξ νόμων», ό.π. (σημ. 8), 148 κ.ε. Πρβλ. νάκος, 
«Φορν.», ό.π. (σημ. 3), 1170. 

10. διάταξη η οποία απέδωσε ιδιαιτέρως χαρακτηριστικά το εννοιολογικό περιεχόμε-
νο της κατηγορίας αυτής των «εθνικοϊδιόκτητων» κτημάτων.

11. Το κείμενο βλ. δημακόπουλος, «κώδιξ νόμων», ό.π. (σημ. 8), 158 κ.ε. Πρβλ. νάκος, 
«Φορν.», ό.π. (σημ. 3), 1170.
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σεως] των μισθωτών τους από την πλήρη φορολογία [όπως πιο πάνω είχε προσ-
διοριστεί], έτσι ώστε η φορολογική επιβάρυνση να ανέρχεται κατά την πρώτη 
πενταετία μόνο στο δέκατο, καταβαλλόμενο στο εθνικό Ταμείο, ενώ για τα υπό-
λοιπα δύο έτη στο μισό του εν γένει εισοδήματός τους. 

Ωσαύτως, τα διαμορφωθέντα ως εθνικά πλέον δικαιώματα επί της αγρο-
τικής κυρίως έγγειας ιδιοκτησίας στη χρονική εξελικτική τους πορεία διαφο-
ροποιήθηκαν ουσιαστικά,  από την πραγματιστική βάση της αποδεκατώσεώς 
τους (1822), με ποσοστά δηλαδή επί των παραγόμενων καρπών, στην εκμίσθω-
σή τους με το σύστημα εισπράξεως των δημόσιων προσόδων διά δημοπρασί-
ας (1825-1826), που είχε τελικά επικρατήσει, μετά από «νομοθετημένη» εκτίμη-
ση του «αποτιμήματος» καταβαλλόμενου κατά βάση σε «χρήματα, τα μεν ημίση 
επί χείρας μετά την δημοπρασίαν, τα δε άλλα ημίση τη πρώτη Σεπτεμβρίου» 12. 

ομοίως, για την ορθή εφαρμογή των πιο πάνω κωδικοποιημένων φορολο-
γικών ρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων εντασσόταν και η ενδεχόμενη άρση των 
οποιωνδήποτε διαφωνιών των μισθωτών, αναφορικά με τα προϋπολογισθέντα 
«αποτιμήματα» των δημόσιων προσόδων με τους τοπικούς δημογέροντες, που 
είχαν προκύψει ως «πρακτική» συνέπεια του καθεστώτος της φορολογίας επί 
Τουρκοκρατίας, το οποίο ήταν διαφορετικό σε σχέση με τους νέους φορολογι-
κούς νόμους της επαναστάσεως του 1821, το κυριαρχικό πλαίσιο των οποίων 
στόχευε σε μια κατά το δυνατό ισόρροπη φορολογική ισότητα, έναντι των προ-
ϊσχυσάντων ιδιόρρυθμων οθωμανικών δημοσιονομικών «προνομίων», τα οποία 
συνήθως λειτουργούσαν κατά την τότε αυθαίρετη βούληση των τοπικών τιμα-
ριούχων13, για όλα αυτά προβλέφτηκε επίσης, ρητά, από την πιο πάνω διάτα-
ξη ότι «καταργούνται (α) η αποκοπή (τουρκιστί μαχτού, κεσίμι), (β) οι μιζράδες, 
καλέμια και σπαθιά» 14, τα οποία συνέθεταν ένα ιδιαιτέρως βαρύτατο καθεστώς 
επαχθών φορολογικών υποχρεώσεων, ενδεικτικά αναφερόμενων, η είσπραξη 
των οποίων επέτρεπε τις συνήθεις άμεσες ή έμμεσες οθωμανικές καταχρήσεις15.

Μέσα στο ίδιο και όχι απόλυτα σαφές εννοιολογικό πλαίσιο, η επανάσταση 
του 1821 οδήγησε, επίσης, στην αιτία πολέμου κατάληψη σαν «εθνικών» όλων 
των τέως οθωμανικών ιδιοκτησιών, με αποτέλεσμα να αναφανούν ιδιοκτησιακά 

12. Βλ. ειδικότερα στο νάκος, «εθνικά κτήματα», ό.π. (σημ. 3), 481 σημ. 20˙ ο ίδιος, 
«Φορν.», ό.π. (σημ. 3), 1170 σημ. 23, σε πρβλ. με σ. 1160 κ.ε., με λεπτομέρειες για το σύστημα 
της εκμισθώσεως των «εθνικών δικαιωμάτων». 

13. ειδικότερα βλ. νάκος, «Φορν.», ό.π. (σημ. 3), 1170 σημ. 23.

14. Βλ. στη & ιδ΄ της «διατάξεως των δημοσίων Προσόδων» του 1825, πιο πάνω στο 
κείμενο της εργασίας μας σημ. 8, ενώ ειδικότερα στοιχεία για τους αναφερόμενους αυτό-
θι φορολογικούς όρους, που εξειδίκευαν αντίστοιχα οικονομικές υποχρεώσεις, βλ. νάκος, 
«Φορν.», ό.π. (σημ. 3), 1173 σημ. 25.

15 . νάκος, «Φορν.», ό.π. (σημ. 3), 1173 σημ. 25.
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προβλήματα από κατόχους κτισμάτων που χρησίμευαν ως εργαστήρια, τα οποία 
είχαν οικοδομηθεί επί αλλότριας οθωμανικής γης επί Τουρκοκρατίας, καταβάλ-
λοντας σαν μίσθωμα γης ή ορθότερα κατοχής ή χρήσεως της οθωμανικής γης, ως 
«νόβελλο», ετήσια «ένα γρόσι την πήχη» 16, το ερμηνευτικό πλαίσιο του οποίου, 
μετά την κυριαρχική παρεμβολή του Βουλευτικού στις συνεδρίες της 14ης και 
15ης απριλίου 182517 για τη διατήρηση καταρχήν της νομικής καταστάσεως των 
«νοβέλλων», αναφορικά με το μίσθωμα που είχε «συμφωνηθεί απαρχής», δηλα-
δή προ της επαναστάσεως του 1821,  μάλλον στοιχειοθετούσε μια απλή μισθω-
τική σχέση με ενοχικό περιεχόμενο18, αποκλείοντας την πραγματική μορφή που 
είχε διαμορφωθεί επί Τουρκοκρατίας, η οποία προσέκλινε, έστω και εμμέσως, σε 
μια ιδιόρρυθμη εμπράγματη κατάσταση19, τα στοιχεία της οποίας απέδιδαν τον 
οθωμανικό θεσμό του «γεδικίου» 20.

από τη μελέτη των σχετικών πρακτικών του Βουλευτικού Σώματος της πε-
ριόδου 1824-1826 διαπιστώνεται μια ουσιαστική αλλά και διαυγής, ως προς την 
προοπτική της, «πολιτική» απόφαση, για την πιο πάνω περίπτωση της αναγνω-
ρίσεως των δικαιούχων χρήσεως των εργαστηρίων – «γεδικίων» που βρίσκονταν 
υπό «νόβελλο», για τα οποία η πιο πάνω σχετική απόφαση21 ρητά διασαφήνιζε 
ότι αφορούσε μόνο σε μια σχετικά «πρόσκαιρη» ρύθμιση για τους «ενοικιαστές» 
[μισθωτές των εργαστηρίων], ενώ στην ουσία απέκλειε τη διεκδίκηση άλλων δι-
καιωμάτων επί των εργαστηρίων αυτών, θεωρούμενων «ως όντων εθνικών κτη-
μάτων, για τα οποία εις το μέλλον θέλει διατάξει περί αυτών η διοίκησις» 22.

(ιιι) Στην καποδιστριακή περίοδο παρατηρήθηκε μια σταδιακή διαφορο-
ποίηση23 στο εννοιολογικό περιεχόμενο των θεωρούμενων ως ενοχικών δικαιω-
μάτων χρήσεως των εργαστηρίων – «γεδικίων» που βρίσκονταν υπό «νόβελλο», 

16. Βλ. Συνεδρία Βουλευτικού της 14ης απριλίου 1825, ΑΕΠ, νέα σειρά, Βουλής των 
Ελλήνων, αριθ. 7, τ. δ́ , αθήναι 1973, σ. 215, 217 (στο εξής: ΑΕΠ, ν. σειρά). Βλ. επίσης ειδικό-
τερη ανάπτυξη στο Γ. Π. νάκος, Το νομικό καθεστώς των τέως δημόσιων οθωμανικών γαι-
ών, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 137 σημ. 49, 16 κ.ε. (στο εξής: νάκος, Νομικό Καθεστώς)

17. Βλ. ΑΕΠ, ν. σειρά, αριθ. 7, τ. δ́ , σσ. 217-218.

18. Βλ. σχετικά νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σσ. 137, 139-140 κ.ε. 

19. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σσ. 137, 140-141. 

20. Βλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), για την ειδικότερη έννοιά του, σ. 138 
σημ. 56.

21. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σσ. 137-138.

22. Βλ. ΑΕΠ, ν. σειρά, αριθ. 7, τ. δ́ , σσ. 215, 217-218, σε πρβλ. με το υπ’ αριθ. 591 προ-
βούλευμα του Βουλευτικού στο εκτελεστικό, της 14-4-1825Α̇ΕΠ, ν. σειρά, αριθ. 8, τ. ε ,́ αθή-
ναι 1974, σ. 204, 213. Πρβλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 137 κ.ε. 

23. Βλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 138.
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με χαρακτηριστικό στοιχείο την καταβαλλόμενη προσπάθεια όχι μόνο για τη δι-
εύρυνση αλλά και την επέκταση της ουσιαστικής έννοιας των δικαιωμάτων αυ-
τών, τις περισσότερες φορές και πέραν από το αναζητούμενο περιεχόμενο που 
πραγματικά είχαν επί Τουρκοκρατίας, το οποίο οδηγούσε στη δημιουργία ενός 
ουσιαστικού ρυθμιστικού νομοθετικού πλαισίου, που επιτεύχτηκε με το φορο-
λογικό νόμο του 1834 επί αντιβασιλείας του Όθωνα24, ο οποίος αποτέλεσε βασι-
κή αφετηρία για τις μετέπειτα σχετικές μορφοποιήσεις τους.

ειδικότερα πριν από τη νομοθετική επίτευξη της εν λόγω διευρύνσεως, το-
νίζεται προεισαγωγικά ότι, προηγουμένως, η καίρια εμφάνιση του χαρακτηριστι-
κού στοιχείου της διαφοροποιήσεως αυτής εμφανίστηκε στη ΛΘ σ́υνεδρία της ε΄ 
εθνικής των ελλήνων Συνελεύσεως, της 11ης Φεβρουαρίου 1832, όπου προτάθη-
κε25 «ότι ως γεντίκια δεν πρέπει να θεωρηθούν [μόνο] οι Τουρκικές ιδιόκτητες γαί-
ες, που παραχωρούνταν μόνο για την κατασκευή οικιών ή εργαστηρίων, αλλά 
και εκείνες όσες δίνονταν για εμφύτευση αμπελώνων, ελαιώνων, κτλ.», πρόταση 
με την οποία διευκρινιζόταν, κυρίως, η ειδικότερη έννοια του δικαιώματος ανε-
γέρσεως και χρήσεως εργαστηρίων επί αλλότριας γης κατά την Τουρκοκρατία, 
με την υποχρέωση καταβολής ετήσιου μισθώματος, που ήταν γνωστό ως «νόβελ-
λο»26, του οποίου τα ειδικότερα στοιχεία της έννοιας αυτής συνέθεταν τον οθωμα-
νικό θεσμό του «γεδικίου» (gedik) ή «γεντικίου» 27. επιπρόσθετα διασαφηνιζόταν 
και η καταβαλλόμενη σαφής προσπάθεια διευρύνσεως των εννοιολογικών ορίων 
των κτηθέντων δικαιωμάτων επί των εργαστηρίων κτλ., με την υπαγωγή ωσαύτως 
και των δικαιωμάτων που θα προέκυπταν από τις γενόμενες εμφυτεύσεις αμπελώ-
νων, ελαιώνων κτλ. επί των τέως οθωμανικών γαιών, άσχετα αν εννοιολογικά οι 
δυο αυτές κατηγορίες κτηθέντων ιδιωτικών επί Τουρκοκρατίας δικαιωμάτων δεν 
ήταν δυνατό να εξομοιωθούν, για τον απλό λόγο ότι τα δικαιώματα στα εργαστή-
ρια κτλ. αντιμετωπίζονταν από την Πολιτεία σαν ενοχικά, παρόλο που προσέγγι-
ζαν ιδιόρρυθμα την εμπράγματη φύση, ενώ τα δικαιώματα που απέρρεαν από τις 
γενόμενες εμφυτεύσεις, τα οποία θα απέδιδαν οπωσδήποτε δικαιώματα συγκυρι-
ότητας επί της γης που εμφυτεύτηκε, ήταν σαφώς εμπράγματης μορφής28.

Η κατάληξη της πιο πάνω προτάσεως στην ε΄ εθνική Συνέλευση ήταν γενι-
κά αρνητική, ενώ συνάγεται ότι απέδιδε έναν αρκούντως περίφροντι προβλημα-

24. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 138.

25. Βλ. ΑΕΠ, ν. σειρά, αριθ. 5, τ. Γ ,́ αθήναι 1974, σ. 107.

26. Πρβλ. σχετικά ΑΕΠ, ν. σειρά, αριθ. 7, τ. δ́ , σ. 215, 217 κ.ε.

27. Τεχνικός νομικός και δημοσιονομικός όρος, που αναφέρονταν σε βασικό θεσμό ιδι-
αίτερα αναπτυγμένο στην οθωμανική αυτοκρατορία, για τον οποίο βλ. ειδικότερα εννοιολο-
γικά στοιχεία στο νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 138 σημ. 56.

28. Βλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 140.
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τισμό29, γι’ αυτό και δεν λήφτηκε γι’ αυτά οριστική απόφαση, αφού η Συνέλευση 
δεν φάνηκε διατεθειμένη να αποδεχτεί την κατά φαινόμενο πλασματική «εξο-
μοίωση» των δύο αυτών διαφορετικών ιδιωτικών δικαιωμάτων, με τα οποία πα-
ρέχονταν στο καθένα απ’ αυτά, με βάση το τέως οθωμανικό δικαιικό καθεστώς 
υπό το οποίο δημιουργήθηκαν, διαφορετική, ανάλογα με τη νομική τους φύση, 
προστασία, έτσι ώστε να εξακριβωθεί η πραγματική τους έννοια, δηλαδή «να 
κανονιστούν και τα δυο συνάμα [ταυτόχρονα], όσο δηλαδή τα εθνικοϊδιόκτητα  
τόσο και τα υπό νόβελλο [κτήματα]»30, η οποία, ως ουσιαστική έννοια, θα προσ-
διόριζε την αντίστοιχη υπαγωγή σε μια νομική μορφή του δικαίου, που ίσχυε 
τότε και έτσι θα συναγόταν ο βαθμός της προστασίας τους κάτω από το νέο ελ-
ληνικό νομικό καθεστώς31. 

κατά συνέπεια η συλλογιστική αυτή της υπαγωγής εμπράγματων δικαι-
ωμάτων στην οποιαδήποτε προστατευτική νομική διάταξη που αφορούσε ενο-
χικά δικαιώματα, έστω και προσεγγίζοντα τον εμπράγματο χαρακτήρα, που 
ήταν σαφώς υποδεέστερα, προκαλεί ερωτηματικό, εξαιτίας ελλείψεως πραγμα-
τικής βάσεως στον επιδιωκόμενο σκοπό της σχετικής ρυθμίσεως, αφού υπάγο-
νταν στην αναγνωρισμένη νομοθετημένα από το ελληνικό κράτος κατηγορία 
των «εθνικοϊδιόκτητων» γαιών ήδη από της επαναστάσεως του 182132.

(IV) Περαιτέρω, αξιολογώντας το εννοιολογικό περιεχόμενο των κεκτημέ-
νων ιδιωτικών δικαιωμάτων κατά την Τουρκοκρατία, θα πρέπει να σημειωθεί, 
εξαρχής, ότι, πλέον από την περίοδο της αντιβασιλείας του Όθωνα παρατηρού-
νται ποικίλης μορφής διαφοροποιήσεις33, τις περισσότερες φορές αμφίβολης ερ-
μηνευτικής «νομιμότητας», που αναφέρονται σε ρυθμίσεις θεσμών του ισχύοντος 
τότε στην ελλάδα βυζαντινορωμαϊκού δικαίου34, με εξειδίκευση, όμως, μόνο στην 

29. ανάπτυξη βλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σσ. 141-142.

30. Βλ. ΑΕΠ, ν. σειρά, αριθ. 5, τ. Γ ,́ σ. 156, όπου και οι ειδικότερες «θέσεις» της ε΄ 
εθνικής Συνελεύσεως.

31. Βλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 142. 

32. οριοθέτηση του όλου εννοιολογικού περιεχομένου τους βλ. νάκος, Νομικό Καθε-
στώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 128, 135, 136 σημ. 47, κυρίως σσ. 141-144. 

33. Βλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 134, όπου αξιολόγηση της «τακτι-
κής» αυτής του ελληνικού κράτους, σε πρβλ. με αυτ., σ. 143 κ.ε. 

34. Η τυπική νομιμοποίηση του οποίου στο νεοπαγές Βασίλειο της ελλάδος συντελέ-
στηκε με βάση το διάταγμα της 23ης Φεβρουαρίου/7ης Μαρτίου 1835, «περί Πολιτικού νό-
μου», της αντιβασιλείας του Όθωνα, το οποίο σε ένα και μοναδικό άρθρο εισήγαγε «τους πο-
λιτικούς νόμους των Βυζαντινών αυτοκρατόρων, τους περιεχόμενους εις την εξάβιβλον του 
αρμενοπούλου, [οι οποίοι] θέλουν ισχύει μέχρισού δημοσιευθή ο πολιτικός κώδιξ, του οποί-
ου την σύνταξιν διετάξαμεν ήδη», το κείμενο του οποίου βλ. στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως, φ. 7/7-3-1835 (στο εξής: ΕτΚ) = ΕτΚ, ανατύπωση, τ. ά, σ. 10 κ.ε. στο εξής: ΕτΚ, ανατ., 
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ονοματοδοσία τους, χωρίς κανένα έλεγχο του εννοιολογικού τους περιεχομένου, 
που εισάγεται «άκριτα», ασυλλόγιστα, μόνο και μόνο για να δοθεί ένα νομικό 
επικάλυμμα στην εισαγόμενη ρύθμιση, στο όνομα της ρυθμιζόμενης διατάξεως, η 
οποία, τις περισσότερες φορές, δεν συνάδει, ούτε εναρμονίζεται με το υφιστάμε-
νο δικαιικό καθεστώς του ισχύοντος ελληνικού-βυζαντινορωμαϊκού δικαίου, στο 
πλαίσιο της υποχρεωτικής (θεωρητικά) συσχετιστικής αναφοράς των διατάξεων 
του προϊσχύσαντος  οθωμανικού δικαίου με τη ρυθμιζόμενη περίπτωση. 

ειδική μνεία διαμορφώσεως ορισμένων «ιδιοκτησιακής» μορφής ιδιωτι-
κών δικαιωμάτων, εμφανίζεται κυρίως με τη νομοθετική πρωτοβουλία της αντι-
βασιλείας του Όθωνα, που συνεχίστηκε και στις μετέπειτα χρονικές περιόδους, 
για τη νομιμοποίηση των οποίων δόθηκαν ορολογικοί χαρακτηρισμοί με ονομα-
σίες της βυζαντινορωμαϊκής νομοθεσίας, που απέδιδαν μια γενικότερη έκφραση 
του εννοιολογικού περιεχομένου των όρων αυτών, χωρίς να εξετάζεται το ειδι-
κότερο περιεχόμενο που είχαν επί Τουρκοκρατίας (το οποίο ενδεχομένως ήταν 
ευρύτερο ή διαφορετικό απ’ αυτό που αναγνωριζόταν), γιατί αυτό δεν μπορού-
σε «τεχνικά» να εξεταστεί, εξαιτίας της νέας ορολογίας, που δέσμευε με το πε-
ριεχόμενο που είχε και το νομοθέτη και τον εφαρμοστή του σχετικού νόμου35. 

(V) απαρχή της θεσπίσεως συναφών νομοθετημάτων με χαρακτήρα ιδιαί-
τερα φορολογικό, για τη σχετική αναγνώριση ιδιωτικών δικαιωμάτων, με ορο-
λογικούς χαρακτηρισμούς της βυζαντινορωμαϊκής νομοθεσίας, αποτέλεσε το δι-
άταγμα της 3ης/15ης δεκεμβρίου 1833, «περί του διορισμού του φόρου βοσκής 
και του για τα εθνικοϊδιόκτητα λιβάδια έγγειου φόρου κατά τα έτη 1833 και 
1834»36, με το οποίο αναγνωρίστηκε στους κατόχους λιβαδιών, «των οποίων η 
επικαρπία είχε δοθεί από την οθωμανική εξουσία σε κάποιο ιδιώτη με [τίτλο] τα-
πιού [tapu], και τα οποία νεμόταν είτε αυτός είτε άλλος, στον οποίο μπορούσε 
να παραχωρήσει το δικαίωμα της επικαρπίας, σύμφωνα με τους Τουρκικούς νό-
μους, [να] μένουν και στο εξής στο νόμιμο επικαρπωτή με [το] δικαίωμα [της] εμ-
φυτευτικής επικαρπίας με το όνομα εθνικοϊδιόκτητα»37 (άρθρ. 2), αλλιώς το δη-

ενώ το διάταγμα αναφέρεται στο εξής: Δ.). Βλ. επίσης σχετικά νάκος, Νομικό Καθεστώς, 
ό.π. (σημ. 16), σσ. 147-148 σημ. 77, 151, σε πρβλ. με την παρατιθέμενη πιο κάτω στο κείμενο 
της εργασίας μας σημ. 63 Βιβλιογραφία.    

35. Βλ. ειδικότερα νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σσ. 165 -166, σε πρβλ. με 
σ. 134. 

36. Βλ. ΕτΚ, φ. 40/12-12-1833 (ΕτΚ, ανατ. τ. ά , σ. 100 κ.ε.).

37. Το ειδικότερο εννοιολογικό περιεχόμενο των «εθνικοϊδιόκτητων» κτημάτων βλ. 
νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 128, 135-136 ως ιδιαίτερη κατηγορία γαιών, 144, 
152-153 κ.ε., 163-165. Παράλληλα, η κατηγορία αυτή των «εθνικοϊδιόκτητων» κτημάτων συν-
δεόταν άμεσα εννοιολογικά με το χαρακτηριζόμενο ως δικαίωμα της «εμφυτευτικής επικαρ-
πίας», στο πλαίσιο της θεωρούμενης ως ορθής αντιστοιχίσεώς τους με όρους του βυζαντινο-
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μόσιο θεωρούνταν ότι είχε την «πλασματική νομή» για «όλα τα λιβάδια, για την 
επικαρπία των οποίων δεν έχει κάποιος να παρουσιάσει έγγραφο (ταπί), που να 
εκδόθηκε από την Τουρκική εξουσία, [οπότε] θεωρούνται ως δημόσια και η νομή 
τους μένει ως και μέχρι τώρα στο δημόσιο» (άρθρ. 1).

(VI) Παράλληλα, ιδιαίτερα βασικές ρυθμίσεις που σηματοδότησαν την 
περαιτέρω εξελικτική πορεία ορισμένων ιδιωτικών δικαιωμάτων, περιέχονται 
στον ετήσιο φορολογικό νόμο της 24ης Μαρτίου/5ης απριλίου 1834, «περί απο-
δεκατώσεως των προϊόντων της γης για το έτος 1834»38, στον οποίο εμφιλοχώ-
ρησε μια αντιφατική ρύθμιση αναφορικά με την αναγνώριση μιας κατηγορίας 
ιδιωτικών δικαιωμάτων, που είχαν κτηθεί νομότυπα κάτω από το προηγούμενο 
οθωμανικό καθεστώς.

Με τη ρύθμιση αυτή, ενώ θεσπίστηκε γενικά [με μια υπερβολική διατύπω-
ση που προσέγγιζε την έλλειψη ακριβούς αναφοράς στις πραγματικές προϋπο-
θέσεις της υπάρξεώς τους], ότι «τα νόβελλα και άλλα παρόμοια επί Τουρκοκρα-
τίας επικρατήσαντα ακανόνιστα εγκτητικά δικαιώματα, θεωρούνται και στο 
μέλλον ως άκυρα, αφού ήδη ακυρώθηκαν από τις παρελθούσες κυβερνήσεις και 
εθνικές συνελεύσεις» (άρθρ. 9.1), ειδικότερα αναγνωρίστηκε ότι «τα άχρι τούδε 
υποκείμενα σε πληρωμή νοβέλλων αμπέλια, σταφιδαμπελώνες, ελαιόδενδρα και 
μορέες μένουν στο νόμιμο επικαρπωτή [τους] με εμφυτευτικά επικαρπίας δικαι-
ώματα, και ονομάζονται [με το γνωστό χαρακτηρισμό σαν] εθνικοϊδιόκτητα», 
με την υποχρέωση όμως καταβολής διπλής φορολογίας, δηλαδή να «πληρώνουν 
εκτός από τον έγγειο φόρο και φόρο επικαρπίας, του οποίου το ποσό είναι ίσο 
με τον έγγειο φόρο» (άρθρ. 9. 2)39. 

Έτσι, χωρίς ιδιαίτερη εμβάθυνση, αλλά χρησιμοποιώντας απλή γραμματι-
κή ερμηνεία για την τεκμηρίωση του περιεχομένου της διατάξεως αυτής, απο-

ρωμαϊκού δικαίου, αναφορικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις των δικαιούχων δικαιωμά-
των επί των καρποφόρων γενικότερα κτημάτων, πρακτικής που οι ερμηνευτές του βυζαντι-
νορωμαϊκού δικαίου θεωρούσαν ότι με τον τρόπο αυτό τα λειτουργούντα επί Τουρκοκρατί-
ας ιδιωτικά δικαιώματα (νόμιμα ή λογιζόμενα ως νόμιμα) απέδιδαν την «αρμόζουσα» νομο-
θετική αντιμετώπισή τους. Έτσι ο πολύς Β. Τ. οικονομίδης, Στοιχεία Αστυκού Δικαίου, βι-
βλίο Β ,́ Εμπράγματα Δίκαια, εν αθήναις 1912, [φωτοαναστατική] ανατύπωση από τη β΄ έκ-
δοση [αντ. ν. Σάκκουλα, αθήνα, κλασική νομική Βιβλιοθήκη, αριθ. 2/1987, στο εξής: οικο-
νομίδης, Εμπράγματα Δ.] σ. 3 σημ. 5, αντιμετώπιζε με ήκιστα θετική άποψη, ίσως και σκω-
πτικά, τον όρο «εθνικοϊδιόκτητα» κτήματα, θεωρώντας ότι «είναι λέξις κακόζηλος [που μι-
μείται κακότεχνα το πρωτότυπο ή που υπερέβαινε τα όρια της μιμήσεως] των υπαλλήλων της 
οικονομικής υπηρεσίας, ουδεμίαν νομικήν αξίαν έχουσα», παραγνωρίζοντας ότι ο όρος αυ-
τός αναφερόταν σε πλείστα νομοθετήματα της ελληνικής Πολιτείας!  

38. Bλ. ΕτΚ, φ. 13/10-4-1834 (ανατ. τ. Á , σ. 35 κ.ε.). Πρβλ. αναλυτικά νάκος, Νομικό 
Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 134 κ.ε. 

39. ειδικότερα βλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 135 κ.ε. 
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δεικνύεται η αντίφαση40 στις προβλεπόμενες ρυθμίσεις του άρθρ. 9, σύμφωνα με 
τις οποίες η γενική εννοιολογική τοποθέτηση του νομοθέτη ήταν αρνητική στην 
καθολική αναγνώριση των «νοβέλλων και των άλλων ακανόνιστων εγκτητικών 
δικαιωμάτων» (άρθρ. 9.1), τα οποία, αφού δεν θα είχαν ισχύ «και στο μέλλον», 
δεν μπορούσαν, κατά συνέπεια, να έχουν νόμιμο κύρος και στο [τότε] «παρόν»41, 
ενώ, παράλληλα, η ειδική προστατευτική πολιτική για τα «κεκτημένα» ιδιωτι-
κά δικαιώματα ήταν θετική, ανάγοντας έτσι νομοθετικά τη νομική κατάσταση 
των «νοβέλλων», που θεωρήθηκαν σαν υποχρεώσεις των νόμιμων δικαιούχων 
των ρητά κατονομαζόμενων κτημάτων, «τα οποία [νόμιμα] φυτεύτηκαν προ του 
εθνικού αγώνα» και είχαν καταστεί «υποκείμενα σε πληρωμή νοβέλλων», στις 
ρυθμίσεις του νομικού καθεστώτος της λεγόμενης «εμφυτευτικής επικαρπίας», 
χαρακτηριζόμενα με τον ειδικότερο όρο ως «εθνικοϊδιόκτητα», που αποτέλεσαν 
τελικά ιδιαίτερη κατηγορία γαιών42. 

(VI.1) Η αξιολόγηση όμως του δικαιώματος της «εμφυτευτικής επικαρπί-
ας» εμφανίζει έναν γενικό και ίσως «ασαφή» νομοτυπικά εξωτερικό χαρακτη-
ρισμό (i) στο διάταγμα για τα «εθνικοϊδιόκτητα λιβάδια» (1833), προσδίδοντας 
αρχικά με μία τυπική αναγωγή των κατόχων λιβαδιών «των οποίων η επικαρ-
πία είχε δοθεί από την οθωμανική εξουσία … [ότι] μένουν και στο εξής στο νόμι-
μο επικαρπωτή με [το] δικαίωμα [της] εμφυτευτικής επικαρπίας με το όνομα εθνι-
κοϊδιόκτητα»43, που συνέτεινε (ii) ώστε ο νόμος «περί αποδεκατώσεως των προ-
ϊόντων» (1834) να υιοθετήσει ταυτίζοντας ορολογικά ότι «τα άχρι τούδε υποκεί-
μενα σε πληρωμή νοβέλλων αμπέλια κτλ. μένουν στον νόμιμο επικαρπωτή [τους] 
με εμφυτευτικά επικαρπίας δικαιώματα και ονομάζονται εθνικοϊδιόκτητα44, με 
την προσθήκη (iii) ενός εσωτερικού εννοιολογικού στοιχείου βασιζόμενου στον 
πιο πάνω νόμο του 1834 (άρθρ. 10), σύμφωνα με τον οποίο: «ως τέτοια εθνικο-
ϊδιόκτητα κτήματα δεν θεωρούνται ειμή εκείνα, τα οποία φυτεύτηκαν προ του 
εθνικού αγώνα, με βάση συμφωνητικό με τους τέως ιδιοκτήτες της γης, ή, στο δι-
άστημα του αγώνα και μετά την αποπεράτωσή του, με έγγραφη άδεια της κατά 
καιρό κυβερνήσεως·όχι όμως και εκείνα, τα οποία καταλήφτηκαν και φυτεύ-
τηκαν αυθαίρετα από ιδιώτες»45, που δίδει μια αρχική ερμηνευτική νομοθετη-

40. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16).

41. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16). 

42. Πρβλ. πιο πάνω στο κείμενο της εργασίας μας σημ. 39.

43. Για το ειδικότερο εννοιολογικό περιεχόμενο της «εμφυτευτικής επικαρπίας», βλ. τις 
παρατιθέμενες στο κείμενο της εργασίας μας σημ. 7, 32, 37, 39, 42, 44. Βλ. επίσης νάκος, Νο-
μικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 135 κ.ε., ιδιαιτέρως σ. 136 σημ. 47, 143-144, 148 κ.ε., 165-166.

44. αυτόθι.

45. αυτόθι. Πρβλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 136 σημ. 47.
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μένη θέση, που επικεντρώνεται (iii.a.) στην αναφορά ότι τα «εθνικοϊδιόκτητα» 
«[αυτά] κτήματα είναι εκείνα, τα οποία φυτεύτηκαν προ του εθνικού αγώνα …», 
με την επικέντρωση ότι αφορούσαν «τα άχρι τούδε υποκείμενα σε πληρωμή νο-
βέλλων αμπέλια, κτλ.», η οποία εξειδίκευε το οικονομικό περιεχόμενο των υπό-
χρεων «άχρι τούδε υποκειμένων»46 στην καταβολή περαιτέρω των προβλεπόμε-
νων ταμιακών υποχρεώσεων της διπλής φορολογήσεώς τους (άρθρ. 9.2).

(VII) Άμεσο ενταγμένο στοιχείο απαραίτητο για την τυπική οριοθέτηση 
των μέχρι τώρα αναφορών, ιδιαίτερα για τις έννοιες των «νοβέλλων», ως οι-
κονομικών υποχρεώσεων, που συμπλέκονταν με το χαρακτηρισμό της «εμφυ-
τευτικής επικαρπίας», αποτελούσε η ερμηνευτική προσέγγιση στις αναγωγές 
της στο βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο, η οποία «συνέκλινε» τόσο με την «επικαρ-
πία», που ήταν δουλεία, ρητά αναφερόμενη ορολογικά για πρώτη φορά ως δι-
καίωμα που «είχε δοθεί από την οθωμανική εξουσία σε ιδιώτη με [τίτλο] τα-
πιού»47 στο διάταγμα για τα «εθνικοϊδιόκτητα λιβάδια», όσο και με την «εμφύ-
τευση», που ήταν ιδιαίτερο εμπράγματο δικαίωμα48, η οποία αφορούσε στην κα-
τηγορία των «εθνικοϊδιόκτητων» γαιών, στο περιεχόμενο των οποίων, στο διά-
ταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου του Όθωνα της 13ης/25ης νοεμβρίου 1836, 
«περί εκποιήσεως των εθνικών κτημάτων»49, παρενεβλήθηκε διάταξη (άρθρ. 17.2) 
που προέβλεπε ότι: «δε δύνανται τα [εθνικά] κτήματα αυτά να δοθούν με καμιά 
συμφωνία σε ατελή ιδιοκτησία, ούτε να επιβαρυνθούν με ιδιωτικούς περιορι-
σμούς, και αναλλοίωτα βάρη, και μάλιστα με την υπό το όνομα «νόβελλο» γνω-
στή δουλεία, αλλά πρέπει να φυλάσσουν για πάντα και αδιάλειπτα την ιδιότη-
τα της ελεύθερης ιδιοκτησίας», η οποία μολονότι ως ρητή διάταξη περιείχε αρ-

46. Βλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σσ. 135-136 σημ. 144.

47. Για το ειδικότερο περιεχόμενο του ελληνοποιημένου όρου «ταπί» (tapu), βλ. νάκος, 
Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 201 κ.ε., 336 κ.ε.  

48. Για το εννοιολογικό περιεχόμενο των δικαιωμάτων της «επικαρπίας» και της «εμ-
φυτεύσεως» βλ. σχετικά οικονομίδης, Εμπράγματα Δ., ό.π. (σημ. 37), σ. 3 σημ. 5, για τον 
εμπράγματο χαρακτήρα των δουλειών (επικαρπίας), εμφυτεύσεως και επιφάνειας. Βλ. επίσης 
νόμο ΤϚ’ [390] της 29ης οκτωβρίου/6ης νοεμβρίου 1856, «περί μεταγραφής της κυριότητος 
των ακινήτων και των άλλων επ’ αυτών πραγματικών δικαιωμάτων», άρθρ. 1, που προσδιό-
ριζε ότι μεταγράφονται οι πράξεις που έχουν ως αντικείμενο μεταβίβαση κυριότητας ακινή-
των, εμφυτεύσεως ή επιφάνειας, συστάσεως οποιασδήποτε δουλείας, κ.ά. Πρβλ. αντί άλλων 
νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 145, 153 σημ. 91, 155, 148 κ.ε., 163. 

49. ΕτΚ, φ. 66/13-11-1836 (ΕτΚ, ανατ. τ. ά , σ. 116 κ.ε. ). ειδικότερες εννοιολογικές πα-
ρατηρήσεις για το εν λόγω δ. βλ. σχετικά νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 144 κ.ε., 
σε συμπαραβολή με το ειδικότερο ορολογικό περιεχόμενο της έννοιας των «εθνικών κτημά-
των», για την οποία βλ. νάκος, «εθνικά κτήματα», ό.π. (σημ. 3), σ. 475 κ.ε., 479 κ.ε.   
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κετές ασάφειες, δίδει μια τυπική ερμηνευτική απόδοση του «νοβέλλου»50, το οποίο 
ορολογικά θεωρούνταν ως «γνωστή δουλεία» (ενδεχομένως της «επικαρπίας» ή 
άλλης δουλείας), που αφορούσε «σε ιδιωτικούς περιορισμούς και αναλλοίωτα 
βάρη» τα οποία οδηγούσαν στη νομική κατάσταση μιας «ατελούς ιδιοκτησίας», 
την επαναδημιουργία της οποίας ήθελε, οπωσδήποτε, να αποφύγει ο νομοθέτης 
του πιο πάνω διατάγματος του 1836 «περί εκποιήσεως των εθνικών κτημάτων».

(VIII) εξάλλου, μεταγενέστερα στο νόμο ΥνΖ΄[457] της 10ης/12ης απριλίου 
1858, «περί των οικοπέδων των Πατρών»51, θεσπίστηκε ότι «αυτοί  που έχουν οι-
κόπεδα υποκείμενα σε πληρωμή δικαιώματος επιφάνειας προς το δημόσιο (νοβέλ-
λου) γίνονται κύριοι του μισού αυτών … [ενώ] το άλλο μισό που θεωρούνταν ως 
εθνικό παραχωρείται στους ίδιους κατ’ εκτίμηση … αν ανήγειραν επ’ αυτού οικο-
δομές μέχρι τέλους 8βρίου 1857» (άρθρ. 20.1)52, ρύθμιση η οποία ως έκφραση «πο-
λιτικής» βουλήσεως, για την εν λόγω ουσιαστική οικιστική παραχώρηση, δεν προ-
σιδιάζει σε διατύπωση πραγματικών σχολίων, αντίθετα δικαιολογείται εξωτερικά 
ένα κοινό  εμφανές στοιχείο που αναφέρεται ρητά στην αναγωγή των «νοβέλλων» 
στις ρυθμίσεις του βυζαντινορωμαϊκού θεσμού της «επιφάνειας»53, η οποία στη 
συγκεκριμένη διάταξη κάλυπτε λεκτικά μια ουσιαστική (αλλά τελείως θεωρητική) 
ταύτιση των δύο αυτών θεσμών, προερχόμενων από τελείως διαφορετικές θεσμο-
θεσίες, της ισλαμο-οθωμανικής και της βυζαντινορωμαϊκής, τα συσχετιστικά στοι-
χεία των οποίων ήταν «τεχνικά» αδύνατο να εναρμονιστούν. 

(IX) Ωσαύτως, θα πρέπει να παρατηρηθεί γενικότερα, σχετικά με τις ανα-
φερόμενες συγκρίσεις των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, όπως ενδεικτικά των 
«νοβέλλων», καθώς και των αναφορών για τα οθωμανικά «γεδίκια»54, των οποίων 
η τυπική χρονική αφετηρία της κτήσεώς τους («νοβέλλων» και «γεδικίων») αναφε-
ρόταν στην Τουρκοκρατία, που θεωρούνταν ως η προηγούμενη της επαναστάσε-
ως του 1821 περίοδος, με την ίδια ή διαφορετική ορολογία, ότι ενέχουν μια βασική 

50. ειδικότερα εννοιολογικά στοιχεία για το «νόβελλο», που είχαν διαμορφωθεί επί 
αντιβασιλείας του Όθωνα και μεταγενέστερα, με την έννοια της μισθωτικής σχέσεως, με την 
υποχρέωση ετήσιας καταβολής μισθώματος για τη γη ή ορθότερα σαν μίσθωμα κατοχής ή 
χρήσεως της οθωμανικής γης, ως «νόβελλο», βλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 
135 κ.ε., 137, 138 κ.ε. επίσης βλ. τις παρατιθέμενες στο κείμενο της εργασίας μας σημ. 16, 18, 
26, 39, 46, με τις αναφορές στις μορφές μισθωτικών σχέσεων, σε συσχέτιση με τις έννοιες της 
«δουλείας» και της «επιφάνειας», αυτόθι στις σημ. 50, 53. 

51. Βλ. ΕτΚ, φ. 18/10-6-1858 (ΕτΚ, ανατ. τ. Γ ,́ σ. 25 κ.ε., 93 κ.ε.).

52. Βλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 146 κ.ε. 

53. Για τη δυνατότητα εννοιολογικής συσχετίσεως «νοβέλλων» και «επιφάνειας» βλ. νά-
κος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 146 κ.ε. 

54. Πρβλ. πιο πάνω στο κείμενο της εργασίας μας σημ. 20, 27. 
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σχετικότητα, που ανατρέχει στην «αδυναμία» υπάρξεως πλήρων στοιχείων ή στην 
έλλειψη σαφών διατυπώσεων για το περιεχόμενό τους στα συναφή νομοθετήμα-
τα, με συνέπεια να μην καθίσταται δυνατή η συναγωγή βασικού συμπεράσματος 
ή αποκλίσεως από την αρχική έννοια, καθώς επίσης η εννοιολογική τους διεύρυν-
ση που πραγματοποιήθηκε μετά την επανάσταση του 182155.

Μέσα στο ίδιο εννοιολογικό πλαίσιο, η αναγωγική ταύτιση των διαμορ-
φωμένων επί Τουρκοκρατίας ιδιωτικών δικαιωμάτων επί αλλότριων γαιών, 
εμπράγματων, εμπράγματης μορφής ή προσεγγίζοντα την εμπράγματη ιδιότη-
τα, οδήγησε στην αναγνώριση της «νομιμότητάς» τους από το ελληνικό κράτος, 
με «αδιαμόρφωτες» εννοιολογικά αντιστοιχίες σε έννοιες και υφιστάμενους θε-
σμούς του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου, στα πλαίσια του οποίου η ταύτιση των 
εν λόγω δικαιωμάτων δημιουργούσε ένα «πλασματικό» νομιμοποιητικό περιε-
χόμενο, που διαφοροποιούσε ουσιαστικά την αρχική φύση τους. 

(X) Με βάση τα στοιχεία αυτά, ο νομικός χαρακτηρισμός, που κυριάρχη-
σε για την ορολογική διατύπωση της αναγνωρίσεως των κεκτημένων επί Τουρκο-
κρατίας ιδιωτικών δικαιωμάτων, ήταν του «αδιαμόρφωτου» θεωρητικά και εννοι-
ολογικά περιεχομένου της λεγόμενης «εμφυτευτικής επικαρπίας», της οποίας ο ει-
δικότερος κεντρικός νομικός της χαρακτήρας, αναγόμενος στα ουσιαστικά στοι-
χεία τα περιεχόμενα στο βασικό φορολογικό νόμο του 1834, εξειδικευόταν στα 
«εθνικοϊδιόκτητα κτήματα τα οποία φυτεύτηκαν προ του εθνικού αγώνα, με βάση 
συμφωνητικό με τους τέως ιδιοκτήτες της γης»56, ενώ, κατά παρόμοιο τρόπο, δι-
ατηρήθηκε και στους ετήσιους φορολογικούς νόμους των επόμενων ετών, με ορι-
σμένες παραλλαγές, ιδιαίτερα στον φορολογικό νόμο του 1835, όπου εμφανίζε-
ται η εναλλαγή της χρήσεως του αρχικού όρου του φορολογικού νόμου του 1834 
«με βάση συμφωνητικό», που αντικαταστάθηκε ορολογικά με τη διατύπωση: «τα 
οποία επί Τουρκοκρατίας φυτεύτηκαν με άδεια των ιδιοκτητών της γης οθωμα-
νών», όροι, όμως, που δεν ήταν ταυτόσημοι57, αλλά διατηρήθηκαν ως διαφοροποι-
ήσεις και στους φορολογικούς νόμους των ετών 1836 μέχρι το έτος 183858.

(X.1) Τα «εθνικοϊδιόκτητα» κτήματα59 προέκυψαν από τις υφιστάμενες 
πραγματικές ανάγκες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι τότε κυβερνήσεις 

55. Βλ. σχετικά νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 147. 

56. Βλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 152 -153 κ.ε.  

57. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 154 σημ. 94. 

58. Που ρητά επισημαίνονται, νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 154 σημ. 94.

59. Για τις πρώτες έννοιες που παρέχουν τα βασικά εννοιολογικά στοιχεία για το πε-
ριεχόμενο του όρου «εθνικοϊδιόκτητα» κτήματα βλ. κυρίως νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. 
(σημ. 16), σ. 128 κ.ε., 134 κ.ε., 136 σημ. 47. Βλ. επίσης τις παρατιθέμενες στο κείμενο της εργα-
σίας μας σημ. 7, 32, 37, 39, 42, 44.
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των εθνικών επαναστατικών Συνελεύσεων από το 1821 και εντεύθεν, τα οποία 
καθιερώθηκαν ως ιδιαίτερη κατηγορία γαιών, η οποία αποτελούσε αναγκαστι-
κή εξαίρεση από τις θεσμοθετημένες κατηγορίες που αναγνωρίζονταν από το 
νόμο της 21ης ιουνίου/3ης ιουλίου 1837, «περί διακρίσεως κτημάτων»60, όπου 
«τα κτήματα είναι, ήτοι δημόσια ή ιδιωτικά» (άρθρ. 13), εξού και η δημιουργία 
του μικτού όρου «εθνικοϊδιόκτητα», ο οποίος με βάση τον φορολογικό νόμο 
του 1834 αποτελούσε τον χαρακτηρισμό του αντικειμένου της αναγνωρίσεως 
των ιδιωτικών δικαιωμάτων, που είχαν κτηθεί επί Τουρκοκρατίας επάνω σε αλ-
λότριες οθωμανικές γαίες με τα δικαιώματα της λεγόμενης «εμφυτευτικής επι-
καρπίας», τα ειδικότερα δικαιώματα της οποίας παραχωρήθηκαν στους [φερό-
μενους ως] δικαιούχους ή στους «νόμιμους επικαρπωτές» των γαιών αυτών, που 
χαρακτηρίστηκαν με τον όρο «εθνικοϊδιόκτητα» κτήματα61. 

Τυπικά ο τελευταίος αυτός όρος απέδιδε γενικότερα τα εννοιολογικά στοι-
χεία των γαιών αυτών σε μια μορφή αναγκαστικής συνιδιοκτησίας, αλλά η άκρι-
τη νομοθετημένη απονομή της ονοματοδοσίας αυτής σε ποικίλες μορφές θεω-
ρούμενων ως κεκτημένων επί Τουρκοκρατίας ιδιωτικών δικαιωμάτων, χωρίς 
έρευνα του ειδικότερου περιεχομένου τους που [έπρεπε να] είχαν στη σχετική 
οθωμανική γαιοκτητική θεσμοθεσία που λειτουργούσε επί Τουρκοκρατίας62 –η 
οποία στις εμπράγματες επί των γαιών σχέσεων ήταν και ακριβολόγος και περι-
εκτική, σε σχέση με τη βυζαντινορωμαϊκή νομοθεσία, που εφαρμοζόταν στην ελ-
λάδα, με βάση ένα ιδιωτικό συμπίλημα νομοθεσίας του 1835, που απέδιδε «τυπι-
κά» νομοθεσία του 14ου αι. και αναγωγικά νομοθεσία του 6ου αι., διαμέσου της 
επιστήμης των γερμανών πανδεκτιστών του 19ου αι.–63 είχε, περαιτέρω, ως πρα-

60. Βλ. ΕτΚ, φ. 25/10-7-1837 (ΕτΚ ανατ. τ. ά , σ. 26 κ.ε.), που καταργήθηκε από αναφο-
ρές 23ης Φεβρουαρίου 1946 με το άρθρ. 49 εισνακ.

61. Βλ. σχετικά εννοιολογικά στοιχεία νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 152 
κ.ε., σε άμεση συμπαραβολή με τις παρατιθέμενες στο κείμενο της εργασίας μας σημ. 7, 32, 37, 
39, 42, 44, 59 αναφορές. 

62. Που εισήχθηκε ως νομοθετημένη [κυβερνητική] τακτική που οδηγούσε στην πα-
ράθεση ουσιαστικού (βυζαντινορωμαϊκού) δικαίου διατάξεις σε φορολογικού περιεχομένου 
νομοθετήματα, με αποτέλεσμα τα ιδιωτικά δικαιώματα που κτήθηκαν επί Τουρκοκρατίας 
να αντιμετωπίζονται με το μειονέκτημα της αποσπασματικής και συνάμα ειδικής  κάθε φορά  
διαρρυθμίσεώς τους, η οποία είχε ως κατάληξη τη δημιουργία στη θέση του μειονεκτήματος 
αυτού μια εγγενούς ελαττωματικής βάσεως, η οποία επηρέασε, σε μεγάλο βαθμό, τη μετέπει-
τα κύρια γραμμή της νομοθετικής πολιτικής του ελληνικού κράτους, για την οποία βλ. γενικές 
σκέψεις νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 134 κ.ε., 148 κ.ε., 165 κ.ε. 

63. Βλ. τελευταία, αντί άλλων, Σπ. ν. Τρωιάνος, «από την εξάβιβλο στα Βασιλικά» , Τι-
μητικός Τόμος Αφιέρωμα στον Ανδρέα Α. Γαζή, αθήνα - κομοτηνή 1994, σ. 781 κ.ε., και αθ. 
δημοπούλου-Πηλιούνη, «Το ρωμαϊκό και το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο στη νομολογία των τε-
λευταίων χρόνων», Τιμητικός Τόμος Μιχ. Π. Σταθόπουλου, αθήνα - κομοτηνή 2010, σσ. 449-
450 κ.ε., σε πρβλ. με παρατιθέμενα στοιχεία πιο πάνω στο κείμενο της εργασίας μας σημ. 34. 
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κτικό αποτέλεσμα τη δυσαρμονία στην εφαρμογή των θεσπισμένων διατάξεων, 
εξαιτίας της οποίας δημιουργήθηκαν ποικίλα προβλήματα κατά την εφαρμογή 
των σχετικών νομοθετημένων ελληνικών ρυθμίσεων, που συντέλεσαν κι αυτά 
στην ενίσχυση της στρεβλής παθογένειας της ελληνικής φορολογικής νομοθεσί-
ας μετά την επανάσταση του 182164, η οποία αναφορικά με το αποσπασματικό 
και χωρίς «πειστική» αιτιολογία διατηρείται μέχρι σήμερα!

(X.2) ο ίδιος «περί διακρίσεως κτημάτων» νόμος θεωρούσε τις «επί ακινή-
των δουλείες … ως ακίνητα» (άρθρ.12), τις οποίες συμπεριέλαβε και στα περιορι-
στικώς αναφερόμενα «δίκαια [δικαιώματα] τα εγκείμενα εις το κτήμα» [διακατο-
χή, ιδιοκτησία, κληρονομία, δουλείες, ενέχυρο και υποθήκη] (άρθρ. 22), διατάξεις, 
που, όπως δεν καταλείπουν καμιά αμφιβολία για τον εμπράγματο χαρακτήρα των 
δουλειών και μάλιστα της «επικαρπίας», οδηγούν στο νομικό χαρακτηρισμό του 
συμπλεγμένου δικαιώματος της λεγόμενης «εμφυτευτικής επικαρπίας», τις μερικό-
τερες έννοιες της οποίας απέδιδαν η «εμφύτευση», που αποτελούσε ένα ιδιαίτερο 
εμπράγματο δικαίωμα, μεταβιβαστό και κληρονομητό, ενώ η «επικαρπία» αποτε-
λούσε κατηγορία δουλείας, ως αμεταβίβαστο και ακληρονόμητο δικαίωμα, ανα-
γνωριζόμενες όμως και δυο έννοιες ως εμπράγματα δικαιώματα από την ελληνική 
νομοθεσία65 και το ενταγμένο σ’ αυτή το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο. 

(XI) Στο σχετικό νόμο, όμως, της 27ηςαπριλίου/9ης Μαΐου 1839, «περί φο-
ρολογίας των προϊόντων της γης για το έτος 1839» 66, εμφανίζεται μια ουσιαστι-
κή διαφοροποίηση στη λεκτική διατύπωση του προσδιορισμού του φόρου επι-
καρπίας «για τις αμπέλους … κτλ. που φυτεύτηκαν με άδεια των ιδιοκτητών της 
γης οθωμανών» (άρθρ.1), όπου είχε παραλειφτεί ο όρος «εθνικοϊδιόκτητα κτή-
ματα», ο οποίος προσδιόριζε ουσιαστικά  το χαρακτηρισμό των «αμπέλων κτλ.», 
καθώς και ο χρονικός προσδιορισμός της «φυτεύσεώς» τους, που αναγόταν στην 
Τουρκοκρατία, σε σχέση με την αντίστοιχη διατύπωση των προηγούμενων φο-
ρολογικών νόμων, παραλείψεις, όμως, οι οποίες προδίκαζαν και τη διαφορο-
ποίηση που άρχιζε στο όλο περιεχόμενο της «εμφυτευτικής επικαρπίας» επί των 
«εθνικοϊδιόκτητων» κτημάτων, που προσλάμβανε μονιμότερο χαρακτήρα, για-
τί ο παραπάνω προσδιορισμός επαναλήφτηκε με την ίδια διατύπωση και στους 
φορολογικούς νόμους των ετών 1840-184367.

64. Βλ. ειδικότερα στο κείμενο της εργασίας μας σημ. 62. 

65. Βλ. ειδικότερα στοιχεία νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 149 κ.ε. σημ. 79, 
152 κ.ε. σημ. 88, 155 κ.ε.

66. Βλ. ΕτΚ, φ. 8/28-4-1839 (ΕτΚ, ανατ. τ. ά , σ. 6). Πρβλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, 
ό.π. (σημ. 16), σ. 154 κ.ε. 

67. Βλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 155.
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(XII) καθοριστικό στοιχείο της νομοθετικής πολιτικής που διαμορφωνό-
ταν για την οριστική τύχη όλων αυτών των ιδιωτικών δικαιωμάτων –που κτήθη-
καν επί Τουρκοκρατίας και αφορούσαν «εμπράγματες» ή «εμπράγματης» μορ-
φής «σχέσεις» επί των τέως οθωμανικών κτημάτων–, αποτέλεσε ο νόμος της 
15ης/27ης ιανουαρίου 1837, «περί φυτειών επί εθνικών γαιών»68, ο οποίος ενώ 
επέλυσε οριστικά το θέμα των εμφυτεύσεων επί των εθνικών γαιών, που έγιναν 
από την «αρχή» της επαναστάσεως μέχρι της δημοσιεύσεως του νόμου, παρα-
χωρώντας στους εμφυτευτές ως «ιδιοκτησία» τους [όρος χρησιμοποιούμενος για 
την υποδήλωση της κυριότητας] το ένα από τα δύο «ίσα μερίδια που ήθελε δια-
μεριστεί» η σχετική έκταση (άρθρ. 1 κ.ε.), ενώ το άλλο μερίδιο θα μετέβαινε στην 
«κυριότητα του δημοσίου», διαστέλλοντας τους σχετικούς όρους, «ιδιοκτησία» 
για την παραχώρηση στους εμφυτευτές και «κυριότητα» για το δημόσιο, που εμ-
φανίζουν εννοιολογικά ταυτόσημο περιεχόμενο.

επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι ο ίδιος πιο πάνω νόμος «περί φυτειών» 
του 1837, άφησε ορισμένα νομικά «κενά», χωρίς εμφανή αιτιολογία, στη ρύθ-
μιση των επονομαζόμενων, σε άλλα νομοθετἠματα της ίδιας χρονικής περιό-
δου, «εθνικοϊδιόκτητων» κτημάτων, θεσπίζοντας ότι «για τις εμφυτεύσεις [χω-
ρίς μνεία, έστω και έμμεση, στον όρο «εθνικοϊδιόκτητα» κτήματα], όσες έλαβαν 
αρχή προ της επαναστάσεως, θα ληφτούν ιδιαίτερα οριστικά μέτρα» (άρθρ. 7.1), 
προσδιορίζοντας ταυτόχρονα ότι «μολαταύτα, όταν πρόκειται [να γίνεται] λό-
γος για τέτοιας φύσεως εμφυτεύσεις, η διαμέριση αυτή θα εκτελείται σύμφωνα 
με τον παρόντα νόμο, όταν και τα δυο μέρη συμφωνούν» (άρθρ. 7.2)69, δηλαδή 
ο εμφυτευτής και το δημόσιο,  η οποία ως υφιστάμενη θετική διάταξη κείμενου 
νόμου, αξιολογούμενη, θα μπορούσε να διαπιστώσει μια υφέρπουσα διαφορο-
ποίηση στη αρνητική σύζευξη των ρυθμίσεων αυτών, με την έννοια ότι η οποια-
δήποτε ουσιαστική ρύθμιση θα απέκλειε θεωρητικά την άλλη. 

(XIII) Η κατηγορία, πάντως, των «εθνικοϊδιόκτητων» κτημάτων διατηρή-
θηκε, παρόλο που οι λεκτικές διαφοροποιήσεις του εννοιολογικού περιεχομένου 
τους συνεχίστηκαν, όπως συνάγεται από τις πιο κάτω επισημάνσεις στα σχετικά 
νομοθετήματα, ιδιαίτερα στον νόμο ΥΛά  [431]/1871, όπου ο όρος «εθνικοϊδιό-
κτητα» διατηρείται,  ενώ στο νόμο ΤΠϚ΄[386]/1871 παραλείπεται70.

(XIII.1) Η κατηγορία των «εθνικοϊδιόκτητων» κτημάτων, στη χρονική συ-
νέχεια άρχισε να εμφανίζει μια σταδιακή αλλά επιτεινόμενη εννοιολογική αλ-

68. Βλ. ΕτΚ, φ. 3/24-1-1837 (ΕτΚ, ανατ. τ. ά , σ. 4). 

69. Βλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 155 κ.ε., 156 σημ. 100.

70. Βλ. κυρίως νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 155, 156 σημ. 101.
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λοίωση, με το φορολογικό νόμο του 1839 που προαναφέρθηκε71, όπου κατά τον 
προσδιορισμό του φόρου επικαρπίας «για τις αμπέλους» θεωρούνταν ότι αυτές 
«φυτεύτηκαν με άδεια των ιδιοκτητών της γης οθωμανών», παραλείποντας την 
προσδιοριστική τους ορολογία των «εθνικοϊδιόκτητων» κτημάτων, όπως είχε εμ-
φανιστεί στην εξειδικευμένη καταγραφή τους στον αρχικό φορολογικό νόμο 
του 1834 που προμνημονεύτηκε72, ενώ στον φορολογικό νόμο της 17ης απριλί-
ου 1844, «περί φορολογίας των προϊόντων της γης για το έτος 1844»73, καταρ-
γήθηκε η εξειδικευμένη καταγραφή τους και αναφέρονταν απλώς πολύ γενικό-
λογα σαν «παντός είδους φυτείες, όταν τα κτήματα αυτά φυτεύτηκαν με άδεια 
των ιδιοκτητών της γης οθωμανών»74, χαρακτηριστική διατύπωση που επανα-
λήφτηκε και στους επόμενους φορολογικούς νόμους των ετών 1845-185175, χωρίς 
όμως να καταργηθεί και η κατάταξη των γαιών σε «εθνικές, ιδιωτικές και εθνι-
κοϊδιόκτητες», που αναφέρονταν στους φορολογικούς νόμους των ετών 1846 
(άρθρ.14), 1848 (άρθρ. 20), 1849 (άρθρ. 10), 1852 (άρθρ. 47)76, κ.ά., στους οποίους η 
κατάταξη εντάχτηκε όχι για λόγους ουσιαστικούς, δηλαδή αναφορικά με το ει-
δικότερο εννοιολογικό τους περιεχόμενο, αλλά απλώς για λόγους καθαρά ταμι-
ευτικούς, που εξιδικεύονταν στη διαφοροποίηση του ύψους του φόρου ανάλο-
γα με την κατηγορία στην οποία υπαγόταν το κτήμα. 

(XIV) κατάληξη των ορολογικών αυτών διαφοροποιήσεων, το εννοιολογι-
κό πλαίσιο των οποίων υπερέβαινε τις λεκτικές διαφοροποιήσεις που προανα-
φέρθηκαν, επισημαίνεται στο φορολογικό νόμο ΡϚ΄ [190] της 31ης ιανουαρίου 
1852, «περί φορολογίας των προϊόντων της γης»77, όπου η σχετική διάταξη δεν 
αναφερόταν πλέον εξειδικευμένα σε ρυθμίσεις για τα «εθνικοϊδιόκτητα» κτήμα-
τα, των οποίων τα ιδιωτικά επ’αυτών δικαιώματα είχαν κτηθεί επί Τουρκοκρα-
τίας, αλλά  σε μια γενικευμένη αναφορά,  που «διεύρυνε»78 χωρίς καμιά εννοιο-
λογική αναφορά  το αντικείμενο της συγκεκριμένης ρυθμίσεως,  σε «παντός εί-
δους φυτεία, που έγινε επί εθνικής γης με την άδεια των πρώην ιδιοκτητών αυ-
τής οθωμανών, καθώς και με την έγκριση ή μη της κυβερνήσεως» (άρθρ. 1), ενώ 

71. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 154, 157.

72. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 135, 136 σημ. 47.

73. Βλ. ΕτΚ, φ. 11/19-4-1844 (ΕτΚ, ανατ. τ. Β ,́ σ. 21). Πρβλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, 
ό.π. (σημ. 16), σ. 157. 

74. Βλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 157. 

75. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 157 σημ. 104.

76. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 157.

77. Βλ. ΕτΚ, φ. 7/9-2-1852, σ. 33 κ.ε. (ΕτΚ, ανατ. τ. Β ,́ σ. 4).

78. Βλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σσ. 157-158.
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ενδεικτική ήταν η αναφορά σε ήσσονος διατάξεις, όπως στο φόρο για τα «εθνι-
κοϊδιόκτητα μωρεόδεντρα»! που σήμαινε ουσιαστική «αλλοίωση» του αρχικού 
περιεχομένου τους, με την έννοια της διευρύνσεως του εννοιολογικού πλαισίου 
τους, όπως αυτό είχε πρωτοδιατυπωθεί στο φορολογικό νόμο του 1834.

(XV) Στο ίδιο εννοιολογικό πλαίσιο της παραλείψεως της ρητής αναφοράς 
στην κατηγορία των «εθνικοϊδιόκτητων» κτημάτων λειτούργησε και ο νόμος 
ΤΠϚ΄[386] της 24ης Μαρτίου/ 9ης ιουλίου 1871, «περί των γενόμενων εμφυτεύ-
σεων επί εθνικών, επισκοπικών ή επί γαιών που ανήκαν σε διαλυμένες μονές»79, 
που κατάργησε το νόμο «περί φυτειών επί εθνικών γαιών» του 1837, άρθρ. 24, 
που προαναφέρθηκε80, όπου με καταληκτήρια χρονολογία το τέλος του έτους 
1870 αναγνώριζε (άρθρ. 1) γενικά ως ιδιοκτήτες «όλους» τους δικαιούχους των 
φυτειών επί εθνικών κτλ. γαιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν και οι δικαι-
ούχοι που «εμφύτευσαν με την άδεια ή όχι της κυβερνήσεως ή των πρώην ιδι-
οκτητών οθωμανών», με καταβολή όμως «της ενεστώσας αξίας της φυτευμένης 
γης», στο περιεχόμενο της οποίας, ιδιαίτερα στην αόριστη διατύπωση με τις γε-
νικόλογες αναφορές στις «εμφυτεύσεις» επί των εθνικών γαιών, ενυπάρχει μια 
ενδεχομένως «σκόπιμη» ασάφεια, που δημιουργεί τις βάσιμες «υποψίες» για μια 
ενδεχόμενη αρνητική μεθόδευση, όταν χωρίς ειδικό λόγο παραλείπεται81 από τη 
ρυθμιστική διάταξη του νόμου ΤΠϚ /́1871 η κατηγορία μόνο των δικαιούχων δι-
καιωμάτων επί των κτημάτων «τα οποία φυτεύτηκαν προ του εθνικού αγώνα», 
ενώ αναφέρονται οι άλλες δύο κατηγορίες των δικαιούχων δικαιωμάτων από 
γενόμενες εμφυτεύσεις «με την άδεια ή όχι της κυβερνήσεως ή των πρώην ιδιο-
κτητών οθωμανών επί γαιών εθνικών», που συγκροτημένες και οι τρεις κατηγο-
ρίες αποτελούσαν το περιεχόμενο της αρχικής και βασικής ρυθμιστικής διατά-
ξεως του άρθρ. 10 του φορολογικού νόμου του 1834 «περί αποδεκατώσεως των 
προϊόντων της γης για το έτος 1834»82, σύμφωνα με την οποία: «Ως τέτοια εθνι-
κοϊδιόκτητα κτήματα δε θεωρούνται ειμή εκείνα, τα οποία φυτεύτηκαν προ του 
εθνικού αγώνα, με βάση συμφωνητικό με τους τέως ιδιοκτήτες της γης, ή, στο δι-
άστημα του αγώνα και μετά την αποπεράτωσή του, με έγγραφη άδεια της κατά 
καιρό κυβερνήσεως· όχι όμως και εκείνα, τα οποία καταλήφτηκαν και φυτεύτη-
καν αυθαίρετα από ιδιώτες». 

κατά συνέπεια η έλλειψη σαφούς δηλωτικής αναφοράς στις γενόμενες «εμ-
φυτεύσεις» στις οποίες αναφερόταν ο νόμος ΤΠϚ /́1871 και ειδικότερα σε ποιες 

79. Βλ. ΕτΚ, φ. 29/9ης ιουλίου 1871, σ. 195. Πρβλ. Γενική κωδικοποίηση (α. Μαλαγαρ-
δή), τ. ε ,́ σ. 793 κ.ε. επίσης, βλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 156 σημ. 100, 158.

80. Βλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 155, 156 σημ. 100.

81. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 158 σημ. 107.

82. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 136 σημ. 47, 158.
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ακριβώς προσέδινε χαρακτηριστικές επισημάνσεις, κι αν στις μερικότερες ρυθμί-
σεις του συμπεριλαμβάνονταν και οι δικαιούχοι δικαιωμάτων επί των οθωμανι-
κών γαιών που φυτεύτηκαν προ της επαναστάσεως του 1821 («προ του εθνικού 
αγώνα»), δημιουργεί μια αρνητική ερμηνευτική διάσταση, ενώ ως καταληκτήρια 
ημερομηνία αναγνωρίσεως των γενόμενων εμφυτεύσεων οριζόταν το τέλος του 
έτους 1870, στην οποία ενέπιπταν γενικά και οι τρεις πιο πάνω κατηγορίες δι-
καιούχων «που εμφύτευσαν», σε αντίθεση  με το χρόνο κτήσεως των παραπάνω 
δικαιωμάτων που δε γινόταν καμιά, έστω κα έμμεση, μνεία83. 

(XVI) αντίθετα, θετικά αντιμετωπίστηκε η διατήρηση της ονομασίας αυ-
τής της κατηγορίας των «εθνικοϊδιόκτητων» κτημάτων από το βασικό νόμο 
ΥΛά [431] της 25ης Μαρτίου/16ης ιουνίου 1871, «περί διανομής και διαθέσεως 
της εθνικής γης»84, και των τροποποιητικών νόμων που εκδόθηκαν στη συνέ-
χεια85, όπου το άρθρ. 34 του βασικού νόμου προσδιόριζε ότι οι ρυθμίσεις που 
προβλέπονταν για τις λοιπές εθνικές γαίες «εφαρμόζονταν [αναλογικά] και επί 
των εθνικοϊδιόκτητων γαιών, των οποίων κύριοι ήταν οι καλλιεργητές μετά του 
δημοσίου αδιαιρέτως». 

(XVII) Μια άλλη βασικής νομικής σημασίας, προσδιοριστική του ειδικού 
της χαρακτηρισμού, διάταξη, συνάγεται από στοιχεία του φορολογικού νόμου 
ΡϚ΄ [190] της 31ης ιανουαρίου 1852, «περί φορολογίας των προϊόντων της γης» 
(άρθρ. 84)86, που αποτελούσε επανάληψη όμοιας διατάξεως που πρωτοθεσπίστη-
κε στο φορολογικό νόμο ΡΛ́ [130] της 5ης Μαΐου 1849, «περί φορολογίας των 
προϊόντων της γης για το έτος 1849» (άρθρ. 11)87, με την οποία εισάγεται καίριος 
νομοθετημένος χαρακτηρισμός, που θέσπιζε ότι «το δημόσιο [θεωρείται ότι] εξα-
κολουθεί να διατηρεί για τον εαυτό του τη νομική κατοχή επί των εθνικών γαι-
ών και [των] κτημάτων εκείνων εφόσον λάβαινε δικαίωμα επικαρπίας μέχρι τέ-
λους του 1843...»88, ρύθμιση η οποία, ως πάγια πλέον διάταξη, αναφερόμενη στη 
«νομική κατοχή του δημοσίου επί των εθνικών και εκκλησιαστικών γαιών και 
κτημάτων» (άρθρ. 84, φορολογικού νόμου PϚ΄ (190)/ 1852), περιλήφτηκε στον 
ενοποιημένο βασικό φορολογικό νόμο ΣοΖ΄[277] της 7ης απριλίου 1855, «περί 
βεβαιώσεως και εισπράξεως των έγγειων φόρων και του δικαιώματος της επι-

83. Βλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 158 σημ. 107.

84. Βλ. ΕτΚ, φ. 25/6-6-1871, σ. 163 κ.ε. 

85. Βλ. Γενική κωδικοποίηση (α. Μαλαγαρδή), τ. ε ,́ σ. 768 κ.ε. 

86. Bλ. ΕτΚ, φ. 7/9-2-1852, σ. 33 κ.ε. (ΕτΚ, ανατ. τ. Β ,́ σ. 4).

87. Βλ. ΕτΚ, φ. 16/5-5-1849 (ΕτΚ, ανατ. τ. Β ,́ σ. 20).

88. Βλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 159 σημ. 110.
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καρπίας» (άρθρ. 60)89, η ισχύς του οποίου συνάγεται από τη λειτουργική διατή-
ρησή της τουλάχιστο μέχρι το έτος 1863, όπως και στους φορολογικούς νόμους 
των επόμενων ετών90. 

(XVIII) επακόλουθο αποτέλεσμα των τελευταίων διατάξεων αυτών, που 
αφορούσαν στην «εξακολούθηση της διατηρήσεως από το δημόσιο της νομι-
κής κατοχής επί των εθνικών και εκκλησιαστικών γαιών και κτημάτων», που 
επαναλήφτηκε και σε άλλα σχετικά νομοθετήματα, όπως ενδεικτικά στον νόμο 
͵ΒΥΠα′[2481] της 18ης/20ής  Φεβρουαρίου 1897, «περί υποχρεώσεων αυτών που 
καλλιεργούσαν γαίες ή φυτείες εθνικές ή εκκλησιαστικές σε απότιση δικαιώμα-
τος επικαρπίας» 91, στον οποίο οι καλλιεργητές εθνικών γαιών και «οι καρπούμε-
νοι εθνικοϊδιόκτητες γαίες» θεωρούνταν ως «κατά παράκληση κάτοχοι και απο-
τίνουν στο δημόσιο δικαίωμα επικαρπίας» (άρθρ. 1), είχε ως  συνέπεια να επέλ-
θει μια νομική, αλλά ουσιαστική, διαφοροποίηση στο καθεστώς των κατόχων-
καλλιεργητών εθνικών κτημάτων και των εξομοιωθέντων μ’ αυτά δικαιούχων 
των «εθνικοϊδιόκτητων» γαιών, που «φυτεύτηκαν [προ της επαναστάσεως] με 
την άδεια των πρώην ιδιοκτητών της γης οθωμανών»92. 

XVIII. 1. Η νομική αυτή διαφοροποίηση αφορούσε στη διατήρηση της 
«νομικής κατοχής», δηλαδή της «νομικής νομής» [possessio civilis], από το δημό-
σιο, οπότε οι πιο πάνω κάτοχοι-καλλιεργητές, που θεωρήθηκαν ότι διατελού-
σαν προς το δημόσιο σε σχέση κατόχων «κατά παράκληση λήπτη» και λογί-
ζονταν ως «κατά παράκληση λήπτη νομείς»93, μετέπεσαν, μετά τις ρητές ρυθμί-
σεις των παραπάνω φορολογικών νόμων, στη θέση των απλών κατόχων94, στην 
ίδια ακριβώς θέση τους ως «κατόχων», των οποίων τα κτηθέντα επί Τουρκοκρα-
τίας δικαιώματά τους αναγνωρίστηκαν ελλειπτικώς από την ελληνική νομοθε-
σία, (χωρίς ειδικότερο νομικό προσδιορισμό, με την έννοια του νομέα ή όχι)95, 
αν και η προηγούμενη αναγνώριση των κατόχων-καλλιεργητών σε σχέση με το 
δημόσιο ως «κατά παράκληση κατοχή», που λογιζόταν ως «κατά παράκληση λή-

89. Βλ. ΕτΚ, φ. 13/15-4-1855, σ. 97 κ.ε. (Ετ,Κ ανατ. τ. Γ ,́ σ. 13), η ισχύς του οποίου συ-
νάγεται από τη διατήρηση της εφαρμογής του τουλάχιστο μέχρι το έτος 1863, βλ. ΕτΚ, φ. 
24/26-6-1863 (ΕτΚ, ανατ. τ. Γ ,́ σ. 13 κ.ε.).

90. Βλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 159 σημ. 112.

91. Βλ. ΕτΚ, ά , φ. 32/20ής Φεβρουαρίου 1897, σ. 77 κ.ε. Πρβλ. Γενική κωδικοποίηση (α. 
Μαλαγαρδή), τ. ε ,́ σ. 779.

92. Βλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 154 κ.ε. 

93. Βλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 160 σημ. 116-117.

94. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 161 σημ. 119.

95. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 160 κ.ε. σημ. 116.
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πτη νομή», ενώ θεωρήθηκε σαν μισθωτική σχέση, μεταγενέστερα εξακολούθησε 
να αναγνωρίζεται με την αρχική ιδιότητα ως «κατά παράκληση λήπτη νομή» 96.

XVIII. 2. Πέραν, όμως, από τις ρυθμίσεις αυτές και πέραν από το ζήτημα 
υπάρξεως ή μη νομής στο πρόσωπο των κατόχων αυτών –καλλιεργητών εθνικών 
κτημάτων και των εξομοιωθέντων μ’αυτά «εθνικοϊδιόκτητων» γαιών, είναι αμφί-
βολο κατά πόσο οι διατάξεις που αναφέρονταν στη διατήρηση της «νομικής κα-
τοχής» από το δημόσιο αφορούσαν και στα λεγόμενα «εθνικοϊδιόκτητα» κτήμα-
τα, που είχαν φυτευτεί προ της επαναστάσεως του 1821 «με την άδεια των ιδι-
οκτητών της γης οθωμανών», με επιπλέον επιχείρημα τη μη νομική εναρμόνιση 
των νομοθετικών αυτών ρυθμίσεων με τις κείμενες περί «εμφυτεύσεως» ρυθμι-
στικές διατάξεις του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου97.

οι αμφιβολίες αυτές στηρίχτηκαν στα τυπικά ερμηνευτικά στοιχεία της 
ορολογικής διατυπώσεως του θεωρητικά «αδιαμόρφωτου» εννοιολογικά πε-
ριεχομένου της «εμφυτευτικής επικαρπίας», τα δικαιώματα της οποίας, όπως 
προμνημονεύτηκε98, παραχωρήθηκαν στους «νόμιμους επικαρπωτές» των λεγό-

96. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 160 σημ. 116, 162 σημ. 120-121. Θα πρέ-
πει, όμως, να σημειωθεί ότι  η ουσιαστική αυτή διαφοροποίηση στους χαρακτηρισμούς που 
προαναφέρθηκαν, για το καθεστώς των κατόχων-καλλιεργητών εθνικών κτημάτων και των 
εξομοιωθέντων μ΄ αυτά «εθνικοϊδιόκτητων» γαιών, «που φυτεύτηκαν [προ της επαναστάσε-
ως] με την άδεια των πρώην ιδιοκτητών της γης οθωμανών», σχετιζόταν άμεσα με το πρακτι-
κό και ίσως το πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα της νομικής αυτής διαφοροποιήσεως, γιατί αφο-
ρούσε στη δυνατότητα ενεργοποιήσεως των περί νομής αγωγών των σχετικών  με τη διατά-
ραξη ή την ανάκτησή της, η άσκηση των οποίων θα ήταν δυσχερής χωρίς την επίκληση της 
ιδιότητας του νομέα, πρβλ. αυτ., σ. 162 σημ. 122.

97. Βλ. τη βασική αυτή θέση στο νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 160 σημ. 
116, 162.

98. Για την αξιολόγηση αυτή της έννοιας της «εμφυτευτικής επικαρπίας» διατυπώθη-
καν ήδη λεπτομερείς ερμηνείες, ορισμένες από τις οποίες, αν δε γινόταν αυτός ο «επιτακτι-
κός» εννοιολογικός χαρακτηρισμός στα αρχικά φορολογικά νομοθετήματα, θα μπορούσαν 
να «δημιουργήσουν» νέους θεσμούς, βασισμένους στις υφιστάμενες πραγματικές καταστά-
σεις,  αντί να στηριχτούν σε υφιστάμενα [πλασματικά] βυζαντινορωμαϊκά πρότυπα, που δεν 
εναρμονίζονταν με τους τεθέντες ορολογικούς χαρακτηρισμούς, τους οποίους βλ. ειδικότε-
ρα στις προπαρατιθέμενες στο κείμενο της εργασίας μας σημ. 37, 39. Παράλληλα, διατυπώ-
θηκαν και άλλες νομικές συσχετίσεις της «εμφυτευτικής επικαρπίας», όπως (i) η άποψη που  
είχε  ως αποτέλεσμα της συνδετικής αυτή «σχέσεως» να θεωρούνται οι «εμφυτευτές» ως νο-
μείς των κτημάτων που καλλιεργούσαν, χωρίς την απαιτούμενη «διάνοια κυρίου» (παράγω-
γη νομή), νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 163 σημ. 123, 160 σημ. 116, ή, ακόμη, 
(ii) η θέση η αναφερόμενη στους δικαιούχους της «χρήσεως» των τέως οθωμανικών κτημά-
των, στη σύνδεση των δικαιωμάτων τους με την έννοια της νομής, που προσποριζόταν στους 
κατόχους-«εμφυτευτές» των κτημάτων αυτών, που χαρακτηρίστηκαν ως «εθνικοϊδιόκτητα», 
επί των οποίων η ενάσκηση των δικαιωμάτων που παραχωρήθηκαν, τα υπήγαγε στο εννοι-
ολογικό περιεχόμενο της «νομής δικαιώματος» ή «οιονεί νομής», με αναγωγή των ρυθμίσεων 
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μενων «εθνικοϊδιόκτητων» κτημάτων, με σαφή στοιχεία που οδηγούσαν στον 
εμπράγματο χαρακτήρα της «εμφυτευτικής επικαρπίας», εξαιτίας της συμπλέξε-
ως στον ίδιο όρο δυο διαφορετικών εμπράγματων δικαιωμάτων, της «επικαρπί-
ας», που αποτελούσε κατηγορία δουλείας, και της «εμφυτεύσεως», που ήταν ιδι-
αίτερη μορφή εμπράγματου δικαιώματος.99

XIX. Ωσαύτως, θα μπορούσε να παρατηρηθεί συσχετιστικά, στα πλαίσια 
της πιο πάνω αναπτύξεως, ότι η χρήση του όρου της «νομικής κατοχής», άλ-
λως «νομικής νομής» από το δημόσιο, χρησιμοποιήθηκε για την εξειδίκευση της 
«πλασματικής νομής» του δημοσίου και στο νόμο ΨϟΖ΄[797] της 2ας Μαρτίου 
1880, «περί  κοινοτικών και εθνικών λιβαδιών»100, που όριζε (άρθρ. 3) ότι «το 
δημόσιο για τα εθνικά και οι κοινότητες για τα κοινοτικά λιβάδια διατηρούν 
έναντι των ιδιωτών τη νομική κατοχή επί των βοσκήσιμων γαιών», η οποία ως 
διάταξη καθιέρωσε αρχικά την άμεση εισαγωγή της «πλασματικής νομής» (που 
οριοθετείται  ως «νομική κατοχή») στο δ. που προαναφέρθηκε «για τα εθνικο-
ϊδιόκτητα λιβάδια» του 1833,  θεσπίζοντας ότι  το δημόσιο είχε την «πλασματι-
κή νομή» για «όλα τα λιβάδια, για την επικαρπία των οποίων δεν έχει κάποιος 
να παρουσιάσει [νομιμοποιητικό] έγγραφο (ταπί) … [οπότε αυτά] θεωρούνται ως 
δημόσια και η νομή τους μένει ως και μέχρι τώρα στο δημόσιο»101, χαρακτηρι-
σμοί που εμφανίστηκαν ειδικότερα στους φορολογικούς νόμους που προανα-
φέρθηκαν: ΡΛ́ [130]/1849, Pϟ́ [190]/1852, ΣοΖ΄[277]/ 1855,  ̗ΒΥΠά [2481]/1897, κα-
θώς και σε άλλα συναφή νομοθετήματα. 

XX. Συμπερασματικά πιστεύεται ότι η ορολογική απόδοση των «κεκτημέ-
νων» επί των τέως οθωμανικών γαιών ιδιωτικών δικαιωμάτων από την ελληνι-
κή νομοθεσία, κυρίως μετά την ελληνική επανάσταση του 1821, είχε ως βασικό 
ερμηνευτικό μειονέκτημα την παράλειψη των υφιστάμενων επί Τουρκοκρατίας 
ουσιαστικών δικαιικών στοιχείων, που συνέθεταν το ειδικότερο νομικό καθε-
στώς της λειτουργίας τους, με συνέπεια τα κυριότερα των δικαιωμάτων αυτών 
να «αγνοούνται» επιστημονικά ή [το χειρότερο] να υποκρύπτεται ότι δεν ήταν 
επιθυμητή [πολιτικά;] η απαραίτητη συσχετισμένη αναφορά τους με τις πιο πάνω 
ρυθμίσεις της ελληνικής νομοθεσίας. 

κλασικό παράδειγμα αποτέλεσε η διαμορφωμένη  έννοια  του οθωμανι-

αυτών στους [πλασματικά] αναλογικά «όμοιους» όρους και θεσμούς του βυζαντινορωμαϊκού 
δικαίου, αυτ., σ. 163 κ.ε. σημ. 127.    

99. Βλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σσ. 152 -153 κ.ε. σημ. 91, 162-163, 164-
165 κ.ε. 

100 . ΕτΚ, φ. 25/1-4-1880, σ. 133. 

101 . Βλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 129 κ.ε. 
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κού θεσμού της «εξουσιάσεως» (tasarruf) επί των δημόσιων οθωμανικών γαι-
ών102, το οποίο  αποτελούσε «πλήρες» εμπράγματο δικαίωμα, χρήσεως, καρ-
πώσεως, μεταβιβάσεως και κληρονομικής διαδοχής (υπό ορισμένες προϋποθέ-
σεις), η αναγωγή της οποίας στη δημιουργία των «νέων»  δικαιικών σχέσεων 
που επιθυμούσε να θεσπίσει η ελληνική Πολιτεία, στα πλαίσια  της νομοθετι-
κής της πρωτοβουλίας, θα οδηγούσε στην ορθότερη «αναγνώριση» ή στη νόμιμη 
«απόρριψη» των οποιωνδήποτε κεκτημένων ιδιωτικών δικαιωμάτων, από τους 
φερόμενους ως δικαιούχους των δικαιωμάτων αυτών, οπότε θα αποφεύγονταν 
οι άκριτες αναφορές ή ασάφειες ή συσχετίσεις τους με τις δαιδαλώδεις ρυθμίσεις 
της βυζαντινορωμαϊκής νομοθεσίας, τη γνώση της οποίας όχι μόνο δεν γνώριζαν 
αλλά ακαίρως την παρανοούσαν, βασίζοντας τη νομοθετική λειτουργία των δι-
καιικών θεσμών στην απλή συλλογιστική μεταξύ του «επιθυμητού» μιας ρυθμί-
σεως και της θεσπισμένης [ατυχώς και νομοθετικά] «ονομασίας» της, άσχετα αν 
η «ονομασία» αυτή δεν είχε καμιά σχέση με το ρυθμιζόμενο θεσμό.   

Η νομοθετική αυτή τακτική τελικά οδήγησε στην ουσιαστική διάσταση 
των σχετικών ρυθμίσεων, που απέδιδαν [πλασματικά] χαρακτηρισμούς των «τε-
χνικών» νομικών όρων των «τυπικά» ελληνικών (βυζαντινορωμαϊκών) φορολο-
γικών νομοθετημάτων, που απέδιδαν διαφοροποιημένο εννοιολογικό περιεχό-
μενο, το οποίο ωστόσο παρέμεινε, εξαιτίας της «εσφαλμένης» αποδόσεώς του 
με τις [πλασματικές] ονομασίες της βυζαντινορωμαϊκής νομοθεσίας, ως εγγενής 
αδυναμία ερμηνείας και ορθής αξιολογήσεως των υφιστάμενων κατά την Τουρ-
κοκρατία πραγματικών ιδιωτικών δικαιωμάτων από την ελληνική νομοθεσία103, 
χωρίς να εξετάζεται το ειδικότερο περιεχόμενο που είχαν τα δικαιώματα αυτά 
επί Τουρκοκρατίας, το οποίο ήταν ευρύτερο απ’ αυτό που αναγνωριζόταν, στα 
ερμηνευτικά  πλαίσια της οποίας η παράλληλη σύμπλεξη και [πλασματική] ανα-
γωγή με την ορολογία της βυζαντινορωμαϊκής νομοθεσίας επιδείνωσε την όλη 
αυτή εννοιολογική «σύγχυση», με κατάληξη τις παραπάνω ήκιστα επιτυχείς νο-
μοθετικές ρυθμίσεις104.

ομότιμος καθηγητής ιστορίας ελληνικού και                                                           ΓεΩΡΓιοΣ Π. νακοΣ
Ρωμαϊκού δικαίου Τμήματος νομικής α. Π. Θ

102 . Για την ειδικότερη φύση της «εξουσιάσεως» βλ. αντί άλλων νάκος, Νομικό Καθε-
στώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 54 κ.ε., 67 κ.ε., 74 κ.ε., 265 κε., 306 κ.ε.

103 . Βλ. νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16),σ. 166. 

104 . νάκος, Νομικό Καθεστώς, ό.π. (σημ. 16), σ. 147, 152, 165-166. 



ο κοινοΤικοΣ ΒιοΣ ΤΩν ΡεΒενικιΩν 
(Μ. ΠαναΓιαΣ) (1875-1911)

Στὸ ἀρχεῖο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Μ. Βασιλείου Μ. Παναγίας σώζεται σειρὰ 
32 ἐγγράφων τὰ ὁποῖα καλύπτουν τὴν χρονικὴ περίοδο ἀπὸ τὸν αὔγουστο τοῦ 
1874 ὥς τὶς 5 Σεπτεμβρίου 1911. 

Τὸν πατέρα Πέτρο ποὺ μᾶς παραχώρησε εὐγενῶς τὰ ἔγγραφα πρὸς μελέτη 
καὶ τὸν κ. Γ. Σαμολαδᾶ ποὺ τὰ ἐντόπισε εὐχαριστοῦμε ὁλοκαρδίως. Σημειωτέον, 
πάντως, ὅτι στὸ Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης φυλάσσεται 
φάκελος μὲ τίτλο Ρεβενίκια, ὅπου περιέχονται πολλά, πρωτότυπα τὰ περισσό-
τερα, ἀπὸ τὰ ἔγγραφα στὰ ὁπῖα στηρίζεται ἡ παροῦσα μελέτη. Στὴν συνέχεια 
θὰ προβοῦμε σὲ μία πρώτη προσέγγιση εὐελπιστοῦντες ὅτι ἡ μελέτη μας αὐτὴ θὰ 
ἀποτελέσει μία καλὴ συμβολὴ στὴν ἱστορία τῆς Μ. Παναγίας. 

Στὶς 28 Ὀκτωβρίου 1875 ὁ ἐπίσκοπος Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὄρους Ἀμβρό-
σιος (1875-1876) γράφει πρὸς τὸν προϊστάμενό του Θεσσαλονίκης Ἰωακεὶμ (1874-
1878), τὸν ἔπειτα οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Ἰωακεὶμ Γ΄ τὸν Πάνυ, ὅτι εἶναι πλέ-
ον βέβαιος ὅτι «ὁ συλήσας τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου πρὸ δύο ἤδη 
μηνῶν καὶ ἀπογυμνώσας αὐτὴν παντὸς χρυσοῦ καὶ ἀργυροῦ σκεύους, εἶναι υἱὸς 
τοῦ μακαρίτου Β. ι., δημήτριος». Γράφει ὁ Ἀμβρόσιος ὅτι ὁ ἱερόσυλος διετέλεσε 
γιὰ λίγο καὶ ὑπηρέτης τοῦ Ἰωακεὶμ καὶ ὅτι οἱ συγχωριανοί του ποὺ τὸν ἀνέκρι-
ναν, ἀντελήφθησαν ὅτι ὁ νέος αὐτὸς ἦταν ὁ δράστης τῆς κλοπῆς καὶ ὅτι μετὰ τὴν 
ἀνάκριση, τὴν ὁποία διενήργησαν κάτοικοι τῶν Ρεβενικίων, ἀνεχώρησε πάραυ-
τα για τὴν Θεσσαλονίκη. Ὁ ἐπίσκοπος Ἀμβρόσιος παρακαλοῦσε τὸν Ἰωακεὶμ 
νὰ ἀναζητήσει τὸν δράστη, ποὺ πιθανῶς μένει στὸ χάνι τοῦ ντίνα ἢ τοῦ Τούρ-
κογλου, καὶ νὰ τὸν ἀνακρίνει καὶ σὲ περίπτωση ἀρνήσεώς του νὰ τὸν περιορί-
σει ἐπ’ ὀλίγον στὸ νοσοκομεῖο.

Στὶς 7 νοεμβρίου τοῦ ἴδιου ἔτους ὁ Ἀμβρόσιος ἔγραφε στὸν Ἰωακεὶμ ὅτι 
ἔφθασε στὴν Θεσσαλονίκη ἐκ Ρεβενικίων ἡ Ἑλ. δ. Ἀντ. γιὰ νὰ ζητήσει τὴν προ-
στασία τοῦ Ἑλληνικοῦ Προξενείου κατὰ τοῦ φαυλοβίου συζύγου της Ἀντωνάκη 
ἰατροῦ. Ἐξέφραζε τὴν ἱκανοποίησή του γιὰ τὴν σύλληψη τοῦ ἱερόσυλου, πληρο-
φοροῦσε τὸν Ἰωακεὶμ γιὰ τὴν μετάβασή του στὰ Ρεβενίκια καὶ τὸν ἔλεγχο τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς διαχειρίσεως στὸν ὁποῖο προέβη, ὅπου διεπίστωσε ὅτι, παρό-
λα τὰ τρωτά, βρέθηκε περίσσευμα 48 λιρῶν σὲ μετρητά, 15 ὀκάδες κεριοῦ καὶ 
5½ ὀκάδες ἀργύρου ποὺ χάθηκε. Σημείωνε, ἐπίσης, ὁ Ἀμβρόσιος ὅτι καὶ σὲ ἄλλα 
γειτονικὰ ὑπάρχουν ἱερόσυλοι, «φοβερώτεροι τῶν Ρεβενικιωτῶν ἱεροσύλων».

Στὴν ἑπόμενη ἐπιστολή του, ἀπὸ 12 νοεμβρίου 1875, πρὸς τὸν Ἰωακεὶμ 
ἐξακολουθοῦσε νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὸν ἱερόσυλο, ὁ ὁποῖος, κατ’ αὐτόν, εἶναι ὁ 
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δράστης τῆς κλοπῆς στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καὶ ὁ ἐν λόγῳ ἀπέδρα-
σε ἀπὸ τὰ Ρεβενίκια ἀπὸ δασικὸ δρόμο. Ὑπαινίσσεται, μάλιστα, ὁ Ἀμβρόσιος 
ὅτι συνένοχός του εἶναι καὶ συγγενής του. Γιὰ τὴν ὑπόθεση αὐτὴν στάλθηκε ἀπὸ 
τὸν Ἀμβρόσιο πρὸς τὸν Ἰωακεὶμ ἄνθρωπός του, προκειμένου νὰ τὸν ἐνημερώ-
σει ἐπ’ αὐτῆς.

Ἀντικείμενο τῆς ἱεροσυλίας αὐτῆς εἶχε καὶ νέα, ἀπὸ 23 νοεμβρίου 1875, 
ἐπιστολὴ τοῦ Ἀμβροσίου πρὸς τὸν Ἰωακεὶμ, κατανομάζοντας τὸν ἱερόσυλο καὶ 
ἔχοντα γνώση τῆς ἱεροσυλίας συγγενή του Στ. Ἰω. οἱ μουχτάρηδες τῶν Ρεβενικί-
ων Στέριος Ἰωάννου (μουχτάρης) καὶ οἱ ἀζᾶδες νικόλαος Γεωργίου, Παναγιώ-
της Χαρίτου, Στεριανὸς Γιοβάνης(;) πιστοποιοῦν μὲ τὸ ἀπὸ 23 νοεμβρίου 1875 
ἔγγραφό τους ὅτι ὁ συγγενὴς τοῦ ἱερόσυλου Στ. Ἰω. ἐξηπάτησε τὸν ἀσθενῆ καὶ 
ἀγράμματο μουχτάρη καὶ τοῦ ἀπέσπασε ἔγγραφο γιὰ νὰ ἀναχωρήσει ἀπὸ τὰ Ρε-
βενίκια ἀπερίσπαστος.

Ἀκολουθεῖ ἕνα χάσμα πολλῶν μηνῶν ὥσπου τὴν 1η Ἰουνίου 1876 ὁ ἐπί-
σκοπος Ἀμβρόσιος, ἀπευθυνόμενος στὸν μητροπολίτη Ἰωακεὶμ, τοῦ ἔγραφε γιὰ 
τὸ θέμα τῆς μισθοδοσίας του ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῶν Ρεβενικίων, ὅτι δηλ. πέ-
ρυσι ἔλαβε 20 λίρες, ὅτι συχνὰ τοὺς καλοῦσε νὰ τοῦ πληρώσουν καὶ τὸ ὑπόλοι-
πον, ὅτι μετέβη στὰ Ρεβενίκια γιὰ τὸν σκοπό αὐτὸν. Ἔγραφε ὅτι κατὰ τὴν μετά-
βασή του ἐκεῖ ἔλαβε ἀόριστες ὑποσχέσεις ἀποσπώντας, ὅμως, ἔγγραφό τους ποὺ 
ὑπέγραφαν ἅπαντες «μετ’ εὐχαριστήσεως», ἀλλὰ τὸ ὁποῖο τὴν ἑπομένη ἀκυρώ-
θηκε μὲ πρωτοβουλία ταραξιῶν ποὺ ὑπεστήριξαν ὅτι καὶ στὸν προκάτοχο τοῦ 
Ἀμβροσίου ἐπὶ τέσσερα ἔτη δὲν ἔδιναν ἐπιχορήγηση καὶ ὅτι ἔπρεπε νὰ ἀρκεσθεῖ 
στὶς 25 λίρες χωρὶς καμία ἄλλη ἀξίωση. Ὁ Ἀμβρόσιος ἔγραφε, ἐπίσης, ὅτι ἐὰν 
ὑποχωρήσει στὴν ἀπαίτηση αὐτὴ τῶν τεσσάρων «ταραξιῶν» Ρεβενικιωτῶν, τὸ 
παράδειγμά τους θὰ ἀκολουθήσουν καὶ κάτοικοι τῶν γειτονικῶν χωριῶν καὶ ὅτι 
τὸ ἔγγραφό τους αὐτὸ δὲν ὑπογραφόταν ἀπὸ τοὺς προκρίτους Τζιπινιάδες. Ζή-
τησε, μάλιστα, ὁ Ἀμβρόσιος τὴν συνδρομὴ τοῦ καϊμακάμη κασσανδρέως, προ-
κειμένου αὐτὸς νὰ στείλει δύο σοβαρίδες (ἱππεῖς) γιὰ νὰ συλλάβουν τοὺς ταρα-
ξίες, ὁ ὁποῖος ὅμως τοῦ ἀπήντησε ὅτι θὰ πράξει τοῦτο μόνον, ὅταν τοῦ ζητηθεῖ 
ἀπὸ τὸν μητροπολίτη Ἰωακείμ, ἐννοεῖται ὡς ἱερατικῶς προϊστάμενό του. Στὸ τέ-
λος τῆς ἐπιστολῆς του ὁ Ἀμβρόσιος ἐξέφραζε τὴν ἀπορίαν του γιὰ τὴν συμπε-
ριφορά τοῦ καϊμακάμη καὶ ζητοῦσε τὶς συμβουλὲς τοῦ μητροπολίτου περὶ τοῦ 
πρακτέου. 

Στὶς 15 Ἰουνίου 1876 ὁ Ἀμβρόσιος ἔγραφε στὸν Ἰωακεὶμ ὅτι ἔλαβε τὸ ἀπὸ 
11 τοῦ ἰδίου μηνὸς γράμμα του, ὅπου τοῦ ζητοῦσε νὰ ἐνεργήσει γιὰ τὴν τιμω-
ρία ἐκείνων ποὺ συνήργησαν στὸν παράνομο γάμο τῆς «ἀσέμνου γυναικός» συ-
ζύγου τοῦ Γ. Τρ., ἤτοι τῆς ἰδίας, τοῦ ἱερέως ποὺ τέλεσε παρανόμως τὸν γάμο, 
καὶ ποὺ ἐτέθη σὲ τρίμηνη ἀργία, καὶ τοῦ παρανόμου ζεύγους στὸ ὁποῖο ἐπε-
βλήθη ἐπιτίμιον. Στὴν ἴδια ἐπιστολή του ὁ Ἀμβρόσιος ὑπαινίσσεται παρέμβαση 
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τοῦ ἐπισκόπου Ἀρδαμερίου γιὰ τὴν κάλυψη τοῦ σκανδάλου καὶ δικαιολογεῖται 
γιατὶ δὲν ἐπέβαλε τὴν τιμωρία ἀφορισμοῦ καὶ ἐξωεκκλησιασμοῦ.

Στὶς 25 αὐγούστου 1878 ἔφθανε στὴν μητρόπολη Θεσσαλονίκης ἀχρονολό-
γητη ἐπιστολὴ τοῦ Ἀμβροσίου πρὸς τὸν Ἰωακεὶμ μὲ τὴν ὁποία καταγγέλλει δύ-
ο-τρεῖς προκρίτους τῶν Ρεβενικίων γιὰ κακὴ διαχείριση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τα-
μείου δίνοντας χρήματα στὸν ἀγᾶ, πωλώντας ἀσήμι σὲ Θεσσαλονικέα ἔμπορο, 
ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν ἔγκριση προσλήψεως δασκάλου, γραμματέως, μπελτζῆ 
(φύλακας), καψιμάλη (ταμίας), μουχτάρη. κατήγγειλε, ἐπίσης, τὶς συνεχεῖς ἱε-
ροσυλίες τῶν προκρίτων σὲ βάρος τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας καὶ τὸ χειρότερον 
ὅτι οἱ προκάτοχοί του Ἰωαννίκιος, Ἀθανάσιος καὶ διονύσιος, λαμβάνοντες ἀπὸ 
αὐτοὺς μερίδιο 50, 35 καὶ 27 λίρες ἀντιστοίχως, ἐπικύρωναν τὶς πράξεις τους. Ὁ 
Ἀμβρόσιος πληροφοροῦσε τὸν Ἰωακεὶμ ὅτι προκειμένου νὰ θέσει τέρμα στὴν 
ἀσυδοσία τῶν προκρίτων ἐξέλεξε πενταμελῆ ἐφορία ὑπὸ τὴν ὁποίαν ἔθεσε «τὸν 
τέως ἀνεξάρτητον ἐπίτροπον καὶ διαχειριστὴν ἀπόλυτον τῶν ἐκκλησιαστικῶν». 
Στὴν συνέχεια παρέδωσε σὲ ἄλλον τὰ κλειδιὰ τῆς ἐκκλησίας, σὲ ἄλλον τὸ τα-
μεῖο, σὲ ἄλλον τὸ κατάστιχο. Ὡστόσο, παρὰ τὴν ἱκανοποίηση τῶν Ρεβενικιωτῶν, 
οἱ πρόκριτοι Γ. Τζ. καὶ Ἀναγ. Πρ., καὶ ὑποκρινόμενοοι συγκατάβαση, ἐξακολου-
θοῦσαν νὰ ληστεύουν καὶ νὰ ἁρπάζουν μὴ δίδοντες οὐδεμία σημασία στοὺς ἐφό-
ρους, φθάνοντας μάλιστα νὰ ἀνατρέψουν καὶ τὸ κιβώτιο τῆς ἐκκλησίας. Ἐμπρὸς 
στὴν κατάσταση αὐτὴν οἱ Ρεβενικιῶτες κάλεσαν τὸν Ἀμβρόσιο στὴν κωμόπολη 
γιὰ νὰ θέσει τέρμα στὶς αὐθαιρεσίες τῶν προκρίτων ποὺ δυσανασχετοῦσαν γιὰ 
τὴν ἄφιξη τοῦ ἐπισκόπου τους στὴν κωμόπολή τους. κατὰ τὴν παραμονή του 
στὰ Ρεβενίκια οἱ πρόκριτοι δὲν τοῦ ἔδωσαν καμία σημασία καὶ εὐτυχῶς προ-
σεφέρθησαν οἱ κάτοικοι νὰ φροντίσουν γιὰ τὴν διαμονή του φέρνοντας φαγη-
τά, κρασί, φῶς. Ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ πρόκριτοι ἔλεγαν στὰ καφενεῖα ὅτι δὲν γνώ-
ριζαν τὴν ἄφιξη τοῦ ἐπισκόπου, ἀφοῦ δὲν τοὺς εἶχε εἰδοποιήσει. Τὴν ἑπόμενη 
μέρα, ποὺ ἦταν καὶ ἑορτὴ τῆς Παναγίας, λειτούργησε ἐνώπιον πυκνοῦ ἐκκλησιά-
σματος ἐντοπίων καὶ προσκυνητῶν ἀπὸ ἄλλα χωριὰ καὶ προέτρψε τοὺς κατοί-
κους νὰ τὸν εἰδοποιοῦν σὲ περίπτωση ἀφιερωμάτων. Ἐρωτᾶ τὸν μητροπολίτη 
ἂν πρέπει νὰ προχωρήσει σὲ ἔλεγχο μέσῳ τῶν ὀθωμανικῶν ἀρχῶν ἢ νὰ ἀφήσει 
τοὺς προκρίτους ἀσυδοτοῦντας. Τὸν πληροφορεῖ, ἐπίσης, γιὰ τὴν καλὴ συνερ-
γασία του μὲ τὸν καϊμακάμη κασσανδρέως. Ἐξέφραζε ὁ Ἀμβρόσιος τὴν ἀντί-
θεσή του στὴν ἐπιθυμία τῶν Λιαριγκοβινῶν νὰ παυθεῖ ὁ διδάσκαλος Ἀστερί-
ου, ἐνῶ ὁ ἄλλος διδάσκαλος Βουλγαρέλλης μείωσε μόνος του τὸν μισθόν του. οἱ 
Λιαριγκοβινοὶ θεωροῦν, γράφει, περιττὴ τὴν δασκάλα. Τέλος, ὁ Ἀμβρόσιος πλη-
ροφοῦσε ὅτι οἱ Λιαριγκοβινοὶ ἀπήντησαν ὅτι δέχονται νὰ πληρώσουν, σὲ ἀπά-
ντηση σχετικῆς ἐγκυκλίου τοῦ Ἰωακείμ, 25.000 γρόσια ὑπὸ τὴν προϋπόθεση νὰ 
πληρώσει καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος, καθότι ἡ ἐπισκοπή του τιτλοφορεῖται Ἱερισσοῦ 
καὶ Ἁγίου Ὄρους.
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Στὶς 5 Σεπτεμβρίου 1878, λίγο δηλ. πρὶν τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἰωακεὶμ ὡς οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχου, οἱ μουχτάρηδες τῶν Ρεβενικίων, Ἰωάννης Γιόβης(;) μουχτά-
ρης, Γεώργιος Ἀστερίου ἀζᾶς, νικόλαος Γεωργίου, Ἄγγελος Πανταζής, Ἰωάννης 
Ἀστερίου, Στεριανὸς Γιοβανάκης, Γιάννης Πανταζής, Ἀστέριος νικολάου(;), Γε-
ώργιος δημητρίου, ζητοῦν τὴν παρέμβαση τοῦ Ἰωακεὶμ στὶς ὀθωμανικὲς ἀρχὲς 
τῆς Θεσσαλονίκης, γιατὶ ἀδικήθηκαν ἀπὸ τὶς τοπικὲς ἀρχὲς στὴν δικαστικὴ διέ-
νεξή τους μὲ τὸν Ὀθωμανὸ Ἰβραΐμ τὸν ὁποῖο αὐτὲς διακίωσαν καὶ τοῦ ἀπέδω-
σαν τὴν ἰδιοκτησία κοινοτικοῦ λιβαδιοῦ. Τὸ ἔγγραφο τῆς κοινότητος κόμιζε ὁ 
πρόκριτος Ἄγγελος Πανταζής καὶ ὁ ἀποδέκτης του μητροπολίτης Ἰωακεὶμ συνι-
στοῦσε γιὰ τὸν χειρισμὸ τῆς ὑποθέσεως τὸν δικηγόρο ἀναστάσιο Παπαδόπουλο. 

Στὶς 5 Σεπτεμβρίου 1878 πάλι, οἱ μουχτάρηδες (Γεώργιος Σωτηρίου, Ἀργύ-
ρης δημητρίου, νικόλαος Γεωργίου, Ἄγγελος Πανταζής, Ἰωάννης Ἀστερίου, 
Στεριανὸς Γιοβανάκης) κατήγγειλαν στὸν μητροπολίτη Ἰωακεὶμ τὸν ἄσεμνο βίο 
στὰ Ρεβενίκια ἑνὸς ψευδογιατροῦ, ποὺ ἐνεργεῖ μάλιστα ὡς ἄνθρωπος τοῦ καϊμα-
κάμη Πολυγύρου. αὐτὸς ὁ ἐμπειρικὸς γιατρός, ὁ κ. Σ., ἔγινε αἴτιος θανάτου γυ-
ναικὸς καὶ ἄλλων ἀτυχημάτων σὲ βάρος νέων γυναικῶν. Τὰ αὐτὰ ἔπραττε καὶ ὁ 
παραγιός του καὶ ὁ γιός του, γι’ αὐτὸ καὶ οἱ πρόκριτοι τῶν Ρεβενικίων ζητοῦσαν 
ἀπὸ τὸν Ἰωακεὶμ νὰ πράξει τὰ δέοντα γιὰ τὴν «ἀποσκοράκισίν» του.

Στὶς 12 νοεμβρίου 1888 ὁ οἰκουμενικὸς Πατριάρχης διονύσιος (1887-
1891(;)) γράφει πρὸς τὸν ἐπίσκοπο Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὄρους Μελέτιο (1878-
1890(;)), καὶ τοῦ συνιστᾶ νὰ ὁρίσει ἐντίμους ἐπιτρόπους ποὺ θὰ διαχειρίζωνται 
τὰ εἰσοδήματα τοῦ μονυδρίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τὰ ὁποῖα θὰ διατίθε-
νται γιὰ τὴν συντήρηση δύο σχολείων στὰ Ρεβενίκια. 

Στὶς 25 Ὀκτωβρίου 1899 τρεῖς κάτοικοι τῶν Ρεβενικίων οἱ νικ. Ἰω. Μανάφης, 
διαμ. Ἀστερίου καὶ Γεωργ. Ἰ. Χαριστοῦ ζητοῦν ἀπὸ τὸν μητροπολίτη Θεσσαλονί-
κης Ἀθανάσιο Μεγακλὴ (1893-1903) νὰ ἐνδιαφερθεῖ γιὰ ὑπόθεσή τους στὸ Ἐφε-
τεῖο. αὐτοὶ εἶχαν διακστεῖ ἀδίκως ἀπὸ τὸ Πρωτοδικεῖο Πολυγύρου ἐπὶ ψευδο-
μαρτυρία στὴν ὑπόθεση τοῦ Ἀθ. Π. ποὺ ἐξηπάτησε τὴν Μ. Χ. ὑποσχόμενος γάμον.

Στὶς 26 Φεβρουαρίου 1900 οἱ πρόκριτοι τῶν Ρεβενικίων, Γεωργ. Ἀστερίου, 
μουχτάρης, Ἀστέριος Ἰωάννου, ἀζᾶς, Ἄγγελος Πανταζὴς καὶ Χρ. νικολάου, πι-
στοποιοῦν ὅτι ὁ μοναχὸς Χριστόδουλος, ποὺ χειροτονήθηκε ὡς ἱεροδιάκονος 
στὴν Μονὴ Ξηροποτάμου, ὑπηρέτησε ἱεροπρεπῶς ἐπὶ τετραετία στὸν ναὸ τοῦ 
Ἁγ. Βασιλείου.

Στὶς 21 νοεμβρίου 1905 κάτοικοι τῶν Ρεβενικίων μὲ ἔγγραφό τους πρὸς 
τὸ Πνευματικὸ δικαστήριο τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης πιστοποιοῦν –προ-
τείνουν καλύτερα– τὴν διάλυση γάμου μεταξὺ τοῦ «ἐφεσιβλήτου Μ. Ζαφ. καὶ 
τῆς ἐφεσιούσης Β. Χ.» σύμφωνα μὲ τὴν Ἑξάβιβλο τοῦ Ἀρμενόπουλου. οἱ ὑπο-
γράφοντες τὴν παραπάνω πρόταση ἦσαν οἱ Ἀστέριος (δυσανάγνωστη ὑπογρα-
φή), κωνστ. Παπᾶς, δημ. Βασιλείου, Ἰω. δημητρίου, Ἀστέριος Γεωργίου, Γεώρ-
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γιος Γεροβασιλείου, Βασ. Παπαγεωργίου, Σταμάτης Ἰωάννου, Ἀθαν. Θεοδώρου, 
δημ. Ἀστερίου, Θεόδ. Ρήγας, κυριάκος Ἀναστασίου, δημήτριος Ἀστερίου. κά-
μνει ἐντύπωση, πάντως, ὅτι στὰ Ρεβενίκια γνωρίζουν καὶ χρησιμοποιοῦν τὴν 
Ἑξάβιβλο τοῦ διαπρεποῦς Θεσσαλονικέως νομικοῦ τοῦ 13ου αἰ., ποὺ ἀποτε-
λοῦσε τὸ πλῆρες νομικὸ ἐγχειρίδιο τῶν Ἑλλήνων καὶ σὲ μετάφρασή του τῶν 
βαλκανικῶν λαῶν ὡς ἀκόμη τὸν Μεσοπόλεμο.

Στὶς 17 Ἰανουαρίου 1911 οἱ ἐφοροεπίτροποι καταγράφουν τὰ ποσὰ τῶν 
κοινοτικῶν προσόδων τῆς περιόδου 1907-1911, ὕστερα δηλ. ἀπὸ τὴν προεδρία 
τοῦ ἐπισκόπου Παρθενίου, ποσὰ εὑρισκόμενα εἰς χείρας Ἀστερίου κυργιάννη, 
Στεριανοῦ Μανδάλου καὶ Ἀθανασίου Παπαγεωργίου. Τὰ χρήματα προορίζο-
νται γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ σχολείου καὶ ἀνεγέρσεως κωδωνοστασίου. Τὴν ἐπι-
τροπὴ ποὺ παρακολουθοῦσε τὶς ἐργασίες στὸ σχολεῖο καὶ στὸ κωδωνοστάσιο 
ἀποτελοῦσαν οἱ κ. Μάνδαλος, Γ. Βασιλείου, Γ. Γ. Τρικαλιώτης, Ἰω. δ. καραθα-
νάσης, δημ. Ἀστερίου, κοσμᾶς Ἰωάννου, Γ. Ἀθανασίου, Ἰω. Ἀστερίου, κ. Παπα-
γεωργίου, Χρ. Παπαγεωργίου, Ἀθ. Ἰωάννου, Σταμ. Ἰωάννου καὶ οἱ κατέχοντες 
τὸ χρῆμα Ἀθ. Παπαγεωργίου, Ἀστ. Ἰωάννου, Στεριανὸς Βασιλείου, Ἀστέριος 
κυργιάννης καὶ Στέργιος Μάνδαλος.

Στὶς 20 Ἰανουαρίου 1911 καταγράφεται Πρακτικὸ συνελεύσεως τῶν κα-
τοίκων τῶν Ρεβενικίων, ποὺ ἐξέλεξαν ἑξαμελῆ ἐφοροεπιτροπή. Ἡ ἐπιτροπὴ αὐτὴ 
ἐξέλεξε τὸν ταμία, τὸν γραμματέα, τοὺς ἐπιστάτες τῆς οἰκοδομῆς τοῦ κωδωνο-
στασίου. Ἐπίτροποι ἐξελέγησαν οἱ δημήτριος Λιόπας ταμίας, Γεράκης Γεώργιος 
γραμματέας, Ἀποστόλης Παϊπάτης, Ἀθανάσιος Ἰωάννου, Παναγιώτης δημητρί-
ου και νικόλαος (Μ)πετζηργιάννης, οἱ μουχταροδημογέροντες Ἀθαν. Παπαγε-
ωργίου, κοσμᾶς Ἰωάννου, Ἀθανάσιος Ἰωάννου, Ἰω. Πανταζής, Γεώργιος Ἀ. Γε-
ωρούχας ἐπικυρώνουν τὸ γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς τῶν 253 κατοίκων ποὺ παρευ-
ρέθησαν στὴν συνέλευση αὐτή.[Βλ. Παράρτημα αρ. 1]. Τὴν ἴδια μέρα συντάσσε-
ται ἕνα ἀκόμη Πρακτικὸ ἄλλης μικρότερης, τὸν ἀριθμό, συνελεύσεως τῶν κα-
τοίκων ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ ἐπισκόπου Παρθενίου ποὺ ἐξέλεξαν 15μελῆ ἐπι-
τροπὴ ποὺ θὰ ἐπιβλέπει τὶς ἐργασίες ἀνοικοδομήσεως τοῦ κωδωνοστασίου τοῦ 
ναοῦ τοῦ Ἁγ. Βασιλείου, θὰ ἐλέγχει τὶς προσόδους τοῦ μονυδρίου τῆς Ὑπερα-
γίας Θεοτόκου καὶ θὰ προβαίνει στὶς πληρωμὲς τῶν δασκάλων. Τὸ Πρακτικὸ 
ὑπογράφει άντιπροσωπεία 36 κατοίκων, 15 ἐπιστατῶν καὶ τῶν τεσσάρων μου-
χταροδημογερόντων. κατὰ τὸ Πρακτικὸ ἐξελέγη δεκαπενταμελὴς ἐπιτροπὴ γιὰ 
τὸ κωδωνοστάσιο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου ἐκ τῶν Ἀθ. Παπαγεωργίου, Ἰω. Παντα-
ζή, Γ. Β. Τσελεκιώτη, Γ. Μητροφάνους, Γ. κορδαλή, Στ. ν. Τσιούλου, Ἰω. Γ. Θερ-
μακιώτη, Ἰω. Μπετζηργιάννη, Β. δ. Χονδρογιάννη, Μιχ. δ. Ζαφειρούδα, Γρηγ. 
Ἀλαξάκη, κοσμᾶ Ἰωάννου, Ἰω. κοσμαρίκου, Στεργ. Βασιλείου καὶ κωνστ. Πα-
παγεωργίου. Τὸ Πρακτικὸ ἐπικυρώθηκε ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου 
Ὄρους Παρθένιο.
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Στὶς 6 Φεβρουαρίου 1911 διαβάζουμε μία συγκλονιστικὴ ἐπιστολὴ 247 κα-
τοίκων τῶν Ρεβενικίων πρὸς τὸν μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ἰωακεὶμ Σγουρὸ 
(1910-1912) μὲ τὴν ὁποία καταγγέλλουν τοὺς ἐπὶ 50ετία διατελοῦντες δημογέρο-
ντες καὶ τσορμπατζῆδες ποὺ προέβησαν, καὶ προβαίνουν, σὲ ποικίλες καταχρή-
σεις. Γράφουν «οἱ κύριοι οὗτοι πρὸ πενήκοντα καὶ ἐπέκεινα ἐτῶν ἔχοντες τήν τε 
ἐξουσία καὶ διαχείρισιν ὅλων τῶν προσόδων, ἤτοι ἐκκλησιῶν, κισλάδων, γιαζλά-
δων, βαλανοκαστάνων καὶ λοιπῶν κατεχράσθησαν πλέον τῶν 1.500 λιρῶν, ἡμᾶς 
δὲ κατεπίεζον διαφοροτρόπως». οἱ κάτοικοι τῆς κωμοπόλεως κατήγγειλαν τοὺς 
τσορμπατζῆδες στὸν πασᾶ τῆς Θεσσαλονίκης, πέτυχαν τὴν ἀποστολὴ ἐπιτροπῆς 
στὴν κωμόπολη, ποὺ δικαίωσε τοὺς διαμαρτυρομένους. οἱ τσορμπατζῆδες ἀρνή-
θηκαν νὰ προσέλθουν στὴν συνέλευση ποὺ συνεκάλεσε ὁ ἐπίσκοπος Παρθένιος 
καὶ ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλ’ ἔθραυσαν τὰ παράθυρα τοῦ ναοῦ καὶ κατέκλεψαν τὸ 
παγκάρι μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μείνουν ἀπλήρωτοι οἱ δάσκαλοι. 

Ἀκολουθεῖ νέα ἐπιστολὴ τῶν Ρεβενικιωτῶν ἀπὸ 11 Φεβρουαρίου 1911 πρὸς 
τὸν μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ἰωακείμ, ὅπου γίνεται λόγος γιὰ τὴν βελτίωση 
τῶν σχολικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων, μετὰ τὴν πρὸ ἑξαετίας χρηστὴ 
διαχείριση τῶν ἐφοροεπιτρόπων. εἶχε προηγηθεῖ γενικὴ συνέλευση τῶν κατοί-
κων ποὺ ἐπικύρωσε τοὺς λογαριασμοὺς καὶ ἐξέλεξε νέους ἐπιτρόπους. Παρό-
λα αὐτὰ οἱ τσορμπατζῆδες ἐγκατέστησαν δικό τους παγκάρι στὴν ἐκκλησία καὶ 
αὐτὸ προκάλεσε νέα ἐπεισόδια στὴν κωμόπολη ποὺ ἀνάγκασαν τὸν ἐπίσκοπο 
Παρθένιο νὰ μεταβεῖ στὰ Ρεβενίκια στὶς 17 Ἰανουαρίου 1911, ὅπου συνεκλή-
θη νέα γενικὴ συνέλευση , καὶ στὴν ὁποία παρέστησαν 220 κάτοικοι, ποὺ ἐπα-
νεξέλεξαν τοὺς προηγούμενους ἐφοροεπιτρόπους. Ἀλλὰ καὶ σ’ αὐτὴν τὴν προ-
σπάθεια τῶν κατοίκων οἱ τσορμπατζῆδες ἐξακολουθοῦσαν νὰ ἀντιδροῦν. Μὲ 
τὴν ἀναφορά τους αὐτὴ οἱ Ρεβενικιῶτες ζητοῦσαν τὴν παραδειγματικὴ τιμω-
ρία τῶν ἐνόχων γιὰ νὰ παὐσει ἡ «ἀλληλοφαγία» τῶν κατοίκων καὶ νὰ φροντί-
σει ὁ ἐπίσκοπος νὰ ἀφεθοῦν οἱ νέοι ἐφοροεπίτροποι νὰ διαχειρίζωνται τὰ κοι-
νοτικὰ πράγματα, ἀλλὰ καὶ νὰ τιμωρηθοῦν «οἱ ἅρπαγες», «οἱ κλέπται» καὶ «οἱ 
ταραχοποοί», οἱ ὁποῖοι μάλιστα δὲν εἶναι καὶ ἐκλεγμένοι. Ἂν δὲν γίνουν πράξη 
ὅλες οἱ προτάσεις τῆς γενικῆς συνελεύσεως, ἡ κοινότητα θὰ ὁδηγηθεῖ σὲ διάλυ-
ση. Τὸ ἔγγραφο αὐτὸ ὑπογράφουν οἱ μουχταροδημογέροντες Ἀθαν. Παπαγεωρ-
γίου μουχτάρης, Ἰωάννης Ἀγγ. Πανταζής ἀζᾶς, κοσμᾶς Ἰωάννου ἀζᾶς, Ἀθανά-
σιος Ἰωάννου ἀζᾶς. Στὸ verso τοῦ τελευταίου φύλλου τοῦ ἐγγράφου ἡ σημείω-
ση: Περὶ τῶν ἀνθηρῶν οἰκονομικῶν τοῦ χωρίου τῶν Ρεβενικίων. Ἐξελέγη, ἔτσι, 
νέα ἐπιτροπὴ ποὺ ἐπὶ 4-5 ἔτη διαχειρίσθηκε τὰ κοινοτικὰ εἰσοδήματα, πληρώνο-
ντας τοὺς δασκάλους, οἰκοδομώντας τὸ κωδωνοστάσιο.

Τὴν 12η Φεβρουαρίου 1911 ὁ ἐπίσκοπος Παρθένιος ἐπισκέφθηκε τὰ Ρεβε-
νίκια καὶ στοὺς κατοίκους συνέστησε ὁμόνοια καὶ εἰρήνη, τὴν ὁποία ἀρνήθηκαν 
οἱ τσορμπατζῆδες, ποὺ ἔσπασαν τὶς θύρες τῶν ἐκκλησιῶν καὶ συνέστησαν δεύτε-
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ρο παγκάρι καὶ οὔτε ἀκουσαν τὸν Παρθένιο, ποὺ ἐπισκέφθηκε καὶ πάλι τὰ Ρε-
βενίκια χωρὶς ἀποτέλεσμα. Ὁ Παρθένιος διόρισε, ὅμως, 15μελῆ ἐπιτροπὴ ἀπὸ 
τὴν πλειοψηφία, ἀλλ’ οἱ τσορμπατζῆδες ἔσπασαν, ἐκ νέου, τὶς θύρες τῶν ἐκκλη-
σιῶν. οἱ κάτοικοι ζητοῦν ἄμεση παρέμβαση τοῦ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης. 
Τὰ ἐπεισόδια αὐτὰ σημάδευσαν τὴν ἱστορία τῶν Ρεβενικίων δύο χρόνια πρὶν 
ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωσή τους, καθὼς ἡ ἀφαίρεση τῶν χρημάτων ἀπὸ τοὺς τσορ-
μπατζῆδες στέρησε τὴν πληρωμὴ τῶν διδασκάλων. Τὴν καταγγελία συνυπογρά-
φουν ὁ μουχτάρης Ἀθ. Παπαγεωργίου καὶ οἱ ἀζᾶδες Ἀθ. Παπαγιάννης, Ἰω. Ἀγγ. 
Πανταζής καὶ κοσμᾶς Ἰωάννου.

νέα περιπέτεια τῶν Ρεβενικίων τὸν ἴδιο μήνα: 147 κάτοικοι τῆς κωμοπό-
λεως καταγγέλλουν στὸν μητροπολίτη Ἰωακεὶμ Σγουρὸ τὸν ἐπίσκοπο Παρθέ-
νιο, ποὺ σκέφτεται μόνον τὸ προσωπικό του συμφέρον καὶ προστατεύει τὴν με-
ρίδα τοῦ προκρίτου Ἀθανασίου Παπαγεωργίου, ὁ ὁποῖος σὲ συνάντηση μὲ τὸν 
Τοῦρκο δεκανέα τῆς χωροφυλακῆς φυλάκισε ἐπὶ 16 ὧρες πέντε εὐυπόληπτους 
συγχωριανούς τους. κατόπιν ἔγιναν ἐπεισόδια στὴν ἐκκλησία καὶ σημειώθηκαν 
τραυματισμοί, καθότι ὁ δεκανεὺς καὶ οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Παπαγεωργίου ἐπέτρεψαν 
τὴν εἴσοδο στὴν ἐκκλησία μόνον ἀτόμων προσκειμένων σ’ αυτόν. Ὅσοι θέλησαν 
νὰ εἰσέλθουν ξυλοκοπήθηκαν. Ζητοῦν ἀπὸ τὸν μητροπολίτη τὴν λήψη μέτρων 
πρὸς τιμωρίαν τοῦ ἐπισκόπου καὶ τῶν ἄλλων τολμητιῶν. Ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ ἀπη-
χεῖ ἀπόψεις τῶν τσορμπατζήδων καὶ τῶν ὀπαδῶν τους, τῶν «ἀντιθέτων», ὅπως 
τοὺς χαρακτήρισε ἡ προηγούμενη ἐπιστολή. Τὴν ἐπιστολὴ, ποὺ εἶναι ἀχρονολό-
γητη, ἀλλὰ πρέπει νὰ γράφηκε στὶς ἀρχὲς Μαρτίου 1911, ὑπογράφουν οἱ νικ. 
Μανάφης καὶ Ἰω. δημητρίου «ἐπ’ ὀνόματι 144 χωρικῶν Ρεβενικίων». 

Στὶς 4 Μαρτίου 1911 οἱ πρόκριτοι δημ. Τσιπίνιας, Ἰω. Παπαθανασίου. κων. 
διαμαντής, Σταμ. Χαϊδευτός, Ἰω. Θεοδώρου, Θεοδ. Ἀγγέλου καταγγέλλουν στὸν 
μητροπολίτη Ἰωακεὶμ τὸν Ἀθαν. Παπαγεωργίου γιὰ αὐθαιρεσίες καὶ λυποῦνται 
ποὺ ὁ μητροπολίτης Ἰωακεὶμ δὲν ἔλαβε θέση στὶς καταγγελίες τους κατ’ αυτοῦ, 
ὁ οποῖος, καθὼς γράφουν, σκορπᾶ τὰ χρήματα ἀλογίστως, ἀλλὰ καὶ τὸν διδά-
σκαλο Γεωργιάδη γιὰ «ἀνήκουστη» καὶ «ἀποτρόπαιη» διαγωγὴ ποὺ ἀνάγκασε 
πλείστους γονεῖς νὰ ἀποσύρουν τὰ κορίτσιά τους ἀπὸ τὸ σχολεῖο. Ἡ καταγγε-
λία στρέφεται καὶ κατὰ τοῦ ἐπισκόπου Παρθενίου, προστάτου τοῦ Παπαγεωρ-
γίου, ποὺ κατέχει καὶ τὴν σφραγῖδα του ζώντας, πλέον, στὸν Πολύγυρο. Ἡ κα-
ταγγελία αὐτὴ ἐστάλη τηλεγραφικῶς γραμμένη στὴν Παλαιοτουρκικὴ καὶ μετα-
γραμμένη στὴν Ἑλληνική μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες. Στὸ πίσω μέρος τοῦ ἐγγρά-
φου – τηλεγραφήματος τῶν «ἀντιθέτων» ὑπάρχει ἀνυπόγραφη ἐντολὴ πρὸς τὸν 
ἐπίσκοπο Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὄρους νὰ παράσχει τὶς σχετικὲς πληροφορίες 
ἐπὶ τοῦ περιεχομένου τοῦ ἐγγράφου, τὸ ὁποῖο τοῦ ἀποστέλλεται ἐπὶ ἐπιστροφῇ.

Πρὸ τῆς 1ης Μαΐου 1911 –ἐλήφθη στὴν Μητρόπολη Θεσσαλονίκης τὴν 1η 
Μαΐου 1911– μὲ μακροσκελῆ ἐπιστολή τους κάτοικοι τῶν Ρεβενικίων πρὸς τὸν μη-



αθανάσιος ε. καραθανάσης180

τροπολίτη Ἰωακεὶμ καταγγέλλουν τὸν ἐπίσκοπο Παρθένιο, ὁ ὁποῖος, μέσῳ τοῦ 
γραμματέως του Ζαχαριάδη, ἔλαβε τὸ μέρος τῶν τσορμπατζήδων ρυθμίζοντας νὰ 
γίνουν ἐκλογὲς τῶν ἐφοροεπιτρόπων τὶς ὧρες ποὺ οἱ κάτοικοι ἦσαν στὶς ἀγρο-
τικὲς ἐργασίες τους μὲ προφανῆ σκοπὸ νὰ έκλεγοῦν πρόσωπα προσκείμενα στὸν 
ἴδιο. Ἀναλυτικότερα, μὲ τὴν ἐπιστολή τους αὐτὴ οἱ Ρεβενικιῶτες σχεδὸν καταγ-
γέλλουν τὸν ἐπίσκοπο Παρθένιο ποὺ δέχθηκε, ὕστερα προφανῶς απὸ πιέσεις τῶν 
τσορμπατζήδων, νὰ γίνει καὶ τρίτη γενικὴ συνέλευση, ὅπου δὲν παρέστη ὁ ἴδιος, 
ἀλλ’ ἔστειλε ἐκπρόσωπό του τὸν γραμματέα του Ζαχαριάδη, ὁ ὁποῖος, μὲ διαταγὴ 
τοῦ Παρθενίου, ζήτησε απὸ τὶς δύο μερίδες νὰ κάμνουν νέες ἐκλογές. ἔτσι καὶ ἔγι-
νε, ἀλλ’ ὁ Ζαχαριάδης, ὑπὸ τὴν πίεση τῶν τσορμπατζήδων, ἴσως καὶ ἀπὸ τὶς κολα-
κεῖες τους, ἀνέβαλε τὶς ἐκλογὲς γιὰ τὴν 12η Ἀπριλίου, Τρίτη μέρα τοῦ Πάσχα, προ-
κειμένου νὰ ἔχουν χρόνο οἱ τσορμπατζῆδες νὰ τὶς μεθοδεύσουν κατὰ τὸ συμφέρον 
τους. Ἀλλὰ καὶ πάλιν τῆς Τρίτης οἱ ἐκλογὲς ἔγιναν τὴν Τετάρτη, ἡμέρα ἐργάσιμη 
μὲ τοὺς πλείστους κατοίκους νὰ εὐρίσκωνται, ὅπως ἐλέχθη, στὶς ἀγροτικὲς ἐργασί-
ες τους. οἱ Ρεβενικιῶτες κατήγγειλαν τὸν Ζαχαριάδη ὅτι ἦταν πλέον ἀναφανδὸν 
μὲ τὸ μέρος τῶν τσορμπατζήδων καὶ ποὺ ἔχοντας δίπλα του ἕναν Ἀλβανό, ἕναν 
ἐντόπιο καὶ δύο ἔνοπλους δασοφύλακες, ἀπειλοῦσε ὅσους ἀρνοῦνταν νὰ ψηφί-
σουν τὴν μερίδα τῶν τσορμπατζήδων. Ἐπιτεύχθηκε, ἔτσι, παράνομη ἐκλογὴ νέων 
ἐφοροεπιτρόπων, ποὺ συνέχισαν τὶς καταχρήσεις, ἀρνούμενοι νὰ πληρώσουν δι-
δασκάλους παραπέμποντας γιὰ ἐξόφληση χρεῶν πρὸς τοὺς προηγούμενους ἐφο-
ροεπιτρόπους. κατὰ ταῦτα, οἱ Ρεβενικιῶτες ζητοῦσαν τὴν ἄμεση παρέμβαση τοῦ 
μητροπολίτου Ἰωακεὶμ μὲ τὴν ἀποστολὴ ἐπιτρόπου του στὰ Ρεβενίκια γιὰ νὰ ἐξε-
τάσει τὰ καταγγελλόμενα καὶ νὰ προβεῖ σὲ ἄμεση καὶ ἀμερόληπτη ἐκλογὴ νέων 
ἐφοροεπιτρόπων. Ἡ ἐπιστολὴ ὑπογράφεται ἀπὸ 390 Ρεβενικιῶτες.

Στὶς 25 Μαΐου 1911 οἱ ἀπλήρωτοι τεχνίτες τοῦ κωδωδναστασίου Ἀντ. κυρ-
γεώργης καὶ ν. Χρήστου καὶ οἱ διδάσκαλοι Ρεβενικίων δ. Παπαγεράκης, δημ. Γε-
ωργιάδης καὶ Ἑλένη Παπαγεωργίου σὲ ξεχωριστὲς ἐπιστολές τους πρὸς τὸν Μη-
τροπολίτη Θεσσαλονίκης διαμαρτύρονταν γιὰ τὴν μὴ καταβολὴ τῶν μισθῶν τους. 
κατήγγειλαν μάλιστα ὅτι τοὺς μισθοὺς τῶν μαστόρων κατακρατοῦσε ὁ ἐπίσκοπος 
Παρθένιος καὶ ὅτι οἱ νεοεκλεγέντες ἔφοροι τοὺς παρέπεμπαν στοὺς παλαιούς. Στὶς 
7 Ἰουνίου 1911 μὲ ἐπιστολή του ὁ μητροπολίτης Ἰωακεὶμ πρὸς τὸν ἐπίσκοπο Ἱε-
ρισσοῦ τοῦ ζητεῖ νὰ ἐπιληφθεῖ τοῦ ζητήματος τῆς πληρωμῆς τῶν ἀνωτέρων ὕστε-
ρα ἀπὸ ὑποβληθεῖσα αἴτηση τοῦ ἀντιπροσώπου τῶν Ρεβενικιωτῶν Ἀθ. Παπαγε-
ωργίου. Στὶς 17 Ἰουνίου 1911 ἔφθασε στὴν Θεσσαλονίκη νέα ἐπιστολὴ τῶν ἐσναφί-
δων καὶ ζευγιτῶν τοῦ χωριοῦ Ρεβενίκια ὑπὸ τὸν Ἀθ. Παπαγεωργίου, ὅπου καταγ-
γέλουν στὸν μητροπολίτη Ἰωακεὶμ τὸν παράνομο διορισμὸ ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο ἐπι-
τρόπων τῆς μερίδος τῶν τσορμπατζήδων. αὐτοὶ τοὺς ἐξαπάτησαν καὶ κατασπατα-
λοῦν τὸν κοινοτικὸ πλοῦτο μὲ τὴν ἀνοχὴ τοῦ ἐπισκόπου Παρθενίου. Ζητοῦν, ἐπί-
σης, ἀπὸ τὸν μητροπολίτη Ἰωακεὶμ τὴν προσωπικὴ παρέμβασή του. 
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Σημειωτέον ὅτι εἶχε προηγηθεῖ καὶ ἄλλη ἐπιστολὴ απὸ 3 Μαΐου 1911 τῶν 
κατοίκων πρὸς τὸν μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, ὅπου πριγράφονταν ἡ ἀπελπι-
στικὴ κατάσταση τῶν ἀπλήρωτων διδασκάλων καὶ τῶν τεχνιτῶν τοῦ κωδωνο-
στασίου καὶ ὁ κίνδυνος νὰ χάσουν τὶς περιουσίες τους οἱ προηγούμενοι ἐφοροε-
πίτροποι γιὰ νὰ πληρωθοῦν οἱ ἀναφερόμενοι.

οἱ ἐσναφίδες καὶ οἱ ζευγίτες τῶν Ρεβενικίων καταγγέλλουν, ἐπίσης, ὅτι οἱ 
ἐφοροεπίτροποι τῶν τσορμπατζήδων κατασπαταλοῦν τὶς κοινοτικὲς προσόδους 
σὲ διασκεδάσεις, τὸν ἴδιο τὸν ἐπίσκοπο Παρθένιο ὅτι κατακρατεῖ τὰ χρήμα-
τα γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ κωδωνοστασίου καὶ ζητοῦν νὰ τὰ παραδώσουν στοὺς 
προκατόχους, καὶ ἔντιμους ἐπιτρόπους, καὶ νὰ πληρώσουν τεχνίτες καὶ διδασκά-
λους. Τὴν ἴδια ἡμέρα, 17 Ἰουνίου 1911, ὁ μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ἰωακεὶμ 
ἔγραφε στὸν ἐπίσκοπο Παρθένιο, ἐπισυνάπτοντας ἐπὶ ἐπιστροφῇ τὸ ἔγγραφο 
τῶν ἐσναφίδων – ζευγιτῶν καὶ τὶς αἰτήσεις τῶν διδασκάλων καὶ τῶν τεχνιτῶν, 
καὶ τοῦ ζητεῖ νὰ ἐνεργήσει κατὰ τὰ νόμιμα καὶ δίκαια.

Ἡ ἀπάντηση τῆς ἄλλης μερίδος στὰ καταγγελλόμενα τῶν ἐσναφίδων καὶ ζευ-
γιτῶν δὲν ἀργησε νὰ ἔλθει μὲ ἔγγραφο, ὑπογραφόμενο ἀπὸ τὸν οἰκονόμο Παπᾶ 
Στέργιο καὶ τὸν Σακελλάριο Παπᾶ δημήτριο καὶ 148 Ρεβενικιῶτες ἀπὸ 15 αὐγού-
στου 1911, πρὸς τὸν μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ἰωακείμ. οἱ καταγγέλλοντες στρέ-
φονται, τώρα, κατὰ τοῦ Ἀθ. Παπαγεωργίου, τὸν ὁποῖο κατηγοροῦσαν, μὲ τὴν σειρά 
τους, ὅτι αὐτὸς κατεῖχε τὰ χρήματα, τὴν σφραγῖδα, τὸ ἀρχεῖο τῆς ἐφορίας, ἀρνού-
μενος νὰ ἐλεγχθεῖ. Τὸν κατηγοροῦσαν ὅτι ἡ προηγούμενη θητεία του ἦταν «σατρα-
πική», καὶ ὅτι ὁ ἴδιος, ὁ πρὶν δέκα ἔτη χοιροβοσκὸς κατέστη, ἐκ τῶν καταχρήσεων, 
πλούσιος ἔμπορος, γι’ αυτὸ καὶ ζητοῦσαν ἀπὸ τὸν μητροπολίτη Ἰωακεὶμ νὰ ἐλεγ-
χθοῦν οἱ λογαριασμοί, εἰσπράξεις κτλ. καὶ τὰ χρήματα ποὺ εἰσέπραξε ὁ ἔξαρχος, 
ποὺ εἶχε στείλει ὁ Ἰωακεὶμ γιὰ ἔλεγχο, νὰ κατατεθοῦν σὲ Τράπεζα καὶ στο ὄνομα 
τῆς κοινότητος. Μὲ τὴν εὐκαιρία ἐξουσιοδοτοῦν τοὺς συγχωριανούς τους Σταμού-
λη Ἰωάννου καὶ Ἰωάννη καραθανάση νὰ φροντίσουν, μέσῳ τοῦ Ἰωακείμ, γιὰ πρό-
σληψη ἑνὸς διευθυντοῦ καὶ μιᾶς νηπιαγωγοῦ. [Βλ. Παράρτημα ἀρ. 3].

Στὶς 28 αὐγούστου 1911 ὁ ἔφορος τῶν σχολείων Ἰω. δημ. καραθανάσης, 
ἐκπροσωπώντας καὶ τοὺς λοιποὺς ἐφόρους, ὑπογράφει συμφωνητικὸ μὲ τὸν δι-
δάσκαλο Θωμᾶ κουκουλούδη ἀπὸ τὸν Γιδᾶ γιὰ τὴν πρόσληψή του μὲ ἐτήσιο 
μισθὸ 38 τουρκ. λίρες σὲ τριμηνιαῖες δόσεις. Τὸ συμφωνητικὸ ὑπογράφουν οἱ 
Ἄγγελος Σέρπης, Ἰω. διαμαντής, Ἰω. Πιτσιάβας, Χρ. Ἀστ. Ζαχαράκης καὶ Θεόδ. 
Ἀγγέλου. οἱ ἴδιοι ἐπίτροποι ἔγραφαν στὸν μητροπολίτη Ἰωακεὶμ τὴν 5η Σεπτεμ-
βρίου 1911 ὅτι ἔχουν ἀνάγκη καὶ ἑνὸς διευθυντοῦ ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ διδάξει καὶ 
τὴν πρώτη γυμνασιακὴ τάξη. 

Ἀλλ’ ἡ διαμάχη τῶν κατοίκων ὡς πρὸς τὴν διαχείριση τῶν κοινοτικῶν 
πραγμάτων συνεχίσθηκε καὶ τὶς ἑπόμενες ἡμέρες. εἴδαμε ὅτι στὰ Ρεβενίκια 
εἶχε φθάσει στὶς 15 αὐγούστου ἀπεσταλμένος, ἔξαρχος κατὰ τοὺς κανόνες τῆς 
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Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος κατ’ ἐντολὴν τοῦ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, εἶχε διορί-
σει ἐφοροεπιτροπή. Ὅμως τὴν κυριακὴ 1 Σεπτεμβρίου 1911 ἀναγνώσθηκε στὴν 
ἐκκλησία, κατὰ τὴν θεία λειτουργία, ἐπιστολὴ κάποιου Παπαγιαννάκη, σύμφω-
να μὲ τὴν ὁποία ἡ νῦν ἐφορία ὑποχρεοῦνταν νὰ τοῦ παραδώσει λογαριασμούς, 
κλειδιὰ ἐκκλησίας τὸ ταμεῖο στὴν ἐπιτροπὴ ποὺ διόρισε ὁ ἔξαρχος. καὶ ἀκό-
μη τὰ εἰσπραττόμενα χρήματα να παραδίδωνται στὸν μνημονευθέντα Παπα-
γιαννάκη. Ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ προκάλεσε τὴν ἀντίδραση τοῦ ἐκκλησιάσματος «εἰς 
τοῦτον σημεῖον ἐρεθισμοῦ» ποὺ ζήτησε ἀντίγραφο τῆς ἐπιστολῆς, τὴν ὁποία χα-
ρακτήριζαν «διαστραφεῖσαν ἐν τῇ ἀναγνώσει ἢ καὶ μὴ γνησία». Ἔτσι 150(;) κά-
τοικοι τῶν Ρεβενικίων μὲ ἐπιστολή τους ἀπὸ 5 Σεπτεμβρίου 1911 πρὸς τὸν μη-
τροπολίτη Θεσσαλονίκης Ἰωακεὶμ κατήγγειλαν τὰ παραπάνω καὶ ἐμμέσως κα-
τηγοροῦσαν τὸν παριστάμενο στὴν ἐκκλησία ἐπίσκοπο Ροδοστόλου, ἐπίτροπο 
τοῦ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, νὰ τοὺς δώσει ἀντίγραφο τῆς ἐπιστολῆς. καὶ 
ἡ ἔμμεση κατηγορία ποὺ ἀφοροῦσε τὸν Ροδοστόλου ἦταν ἡ ἀπάντησή του ὅτι ἡ 
ἐπιστολὴ εἶχε νὰ κάμει μὲ τὸν Παπαγιαννάκη, πίσω ἀπὸ τὸν ὁποῖο κρυπτόταν 
ὁ Ἀθ. Παπαγεωργίου καὶ δήλωναν στὸν μητροπολίτη Ἰωακεὶμ ὅτι θὰ κάμνουν 
τὸ πᾶν νὰ τοὺς ἀπομακρύνουν καὶ νὰ παραμείνει ἡ ἐπιτροπὴ τῶν ἐφοροεπιτρό-
πων ποὺ θὰ διαχειριστεῖ τὰ κοινοτικὰ πράγματα μὲ δικαιοσύνη καὶ ἐντιμότητα.

Συμπερασματικῶς, ἡ τριακονταπενταετία, ποὺ καλύπτεται ἀπὸ τὰ ἔγγραφα 
ποὺ περιληπτικῶς παρουσιάσαμε, ἀναφέρεται σὲ συνεχεῖς ἀνωμαλίες περὶ τὰ κοι-
νοτικὰ πράγματα μὲ ἀλληλοκατηγορίες μεταξὺ τῶν ἀρχόντων τῶν Ρεβενικίων, στὶς 
ὁποῖες μετέχουν καὶ οἱ κάτοικοι τασσόμενοι πότε μὲ τὴν μία καὶ πότε μὲ τὴν ἄλλη 
μερίδα. Ἐντυπωσιάζει ἡ μαζικὴ προσέλευση τῶν κατοίκων καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τους 
γιὰ τὴν κοινότητά τους. Στὶς συνελεύσεις αὐτὲς πλὴν τῶν δημογερόντων, τῶν κατοί-
κων, ἀπὸ τὰ κεντρικὰ πρόσωπα ἦσαν οἱ ἑκάστοτε ἐπίσκοποι Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου 
Ὄρους, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονταν πάντοτε στὸν μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, ὡς Πρό-
εδρο τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνόδου Θεσσαλονίκης, προϊσταμένης πνευματικῆς ἀρχῆς 
τῶν ὁμόρων ἐπισκόπων, ὅπως ἐλέχθη στὴν ἀρχὴ τῆς παρούσης μελέτης. 

Παρατηρήσαμε, ἐπίσης, τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη γιὰ 
τὸ μονύδριο τῆς κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ τὶς προσόδους του, ἀλλὰ καὶ τὸ 
ἐνδιαφέρον τῶν κατοίκων τῶν Ρεβενικίων γιὰ τὰ σχολεῖα τους καὶ τὴν ἀνέγερ-
ση τοῦ κωδωνοστασίου τοῦ Ἁγίου Βασιλείου.

Ἀξιοσημείωτη εἶναι, ἐπίσης, ἡ χρήση τῆς Ἑξαβίβλου τοῦ ἐπιφανοῦς νομι-
κοῦ Ἀρμενοπούλου ἀπὸ τοὺς δημογέροντες τῶν Ρεβενικίων.

Ὁμότιμος καθηγητὴς α.Π.Θ.                                        αΘαναΣιοΣ ε. καΡαΘαναΣΗΣ
Πρόεδρος τῆς εταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν
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ΠαΡαΡΤΗΜα
Στὸ Παράρτημα τῆς παρούσης μελέτης παρουσιάζονται τρία ἔγγραφα σὲ 

φωτοτυπία. 
Τὸ πρῶτο, ἀπὸ 20 Ἰανουαρίου 1911, ὅπου οἱ Ρεβενικιῶτες ἐκλέγουν ἐφο-

ροεπιτρόπους.
Τὸ δεύτερο, ὅπου 241 Ρεβενικιῶτες καταγγέλλουν τοὺς δημογέροντες γιὰ 

καταχρήσεις, ἡμερομηνία 6 Φεβρουαρίου 1911.
Τὸ τρίτο εἶναι ἡ ἀπάντηση τῶν «ἀντιθέτων» (ὀπαδῶν τῶν τσορμπατζήδων) 

ἀπὸ 15 αὐγούστου 1911 στὶς καταγγελίες τοῦ δευτέρου ἐγγράφου.
Ὁ ἀναγνώστης, πάντως, ἀδυνατεῖ νὰ διακρίνει πότε καὶ ποιὰ μερίδα ὑπο-

στηρίζουν οἱ ὑπογράφοντες.
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ΠαΤΡιαΡΧικο εΓΓΡαΦο ΤοΥ διονΥΣιοΥ (12.11.1888)

Ὁ οἰκουμενικὸς Πατριάρχης διονύσιος μὲ τὸ ἀπὸ 12 νοεμβρίου 1888 
ἔγγραφό του πρὸς τὸν ἐπίσκοπο Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὄρους Μελέτιο ἀναθέ-
τει τὴν ἐποπτεία τοῦ μονυδρίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῶν Ρεβενικίων. Ὁ 
Πατριάρχης ζητεῖ απὸ τὸν Μελέτιο νὰ ἀποκρούει κάθε ἀλλότρια ἐπέμβαση στὸ 
προσκύνημα ἀσκώντας ὄχι μόνον αὐτός, ἀλλὰ καὶ οἱ διάδοχοί του, τὴν ἐποπτεία 
ἐπ’ αὐτοῦ διορίζοντας ἐπιτρόπους ἄνδρες τιμίους ποὺ θὰ διαχειρίζονται τὶς προ-
σόδους ἀπὸ τὶς ὁποῖες θὰ συντηροῦνται τὰ δύο σχολεῖα τῶν Ρεβενικίων.

Στὸ verso τοῦ ἐγγράφου ἡ σημείωση: Συνιστᾶται τῇ εὐγενεῖ φροντίδι τοῦ 
ἐν Θεσσαλονίκῃ ἐξαρχικῶς διατελοῦντος Σ(εβασμιωτάτου) Μητροπολίτου ἁγί-
ου Σερρῶν κ. Κωνσταντίνου ἡ ἀσφαλῶς ἀποστολὴ τῆς παρούσης κατ’ ἐπι-
γραφὴν

Τῷ Θεοφιλεστάτῳ Ἐπισκόπῳ Προέδρῳ Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὄρους, ἐν 
ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητῷ ἀδελφῷ καὶ συλλειτουργῷ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κυ-
ρίῳ Μελετίῳ.

Θεσσαλονίκην
εἰς Λιαρίγκοβην

Ἡ ἔκδοση τοῦ ἐγγράφου:
Διονύσιος ἐλέῳ Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως καὶ Οἰκου-

μενικὸς Πατριάρχης
Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Πρόεδρε Ἱερισοῦ καὶ Ἁγίου Ὄρους, ἐν ἁγίῳ 

Πνεύματι ἀγαπητὲ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κὺρ Μελέ-
τιε, χάρις εἴη τῇ αὐτῆς θεοφιλίᾳ καὶ εἰρήνη παρὰ θεοῦ. 

Μετὰ λύπης πληροφορηθεῖσα ἡ Ἐκκλησία ὅτι τὸ ἐν χωρίῳ Ρεβενίκια τῆς 
ἐπισκοπῆς αὐτῆς κείμενον Μονύδριον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Χριστιανοί 
τινες πειρῶνται, ἵνα σφετερισθῶσι τὰς προσόδους αὐτοῦ πρὸς ἴδιον αὐτῶν 
ὄφελος, καὶ ἐπιποθοῦσα ἵνα δῷ τέρμα εἰς τὰς παρανόμους ταύτας ἐπεμβάσεις, 
ἔγνω ἀναθεῖναι τὴν ἐπ’ αὐτοῦ ἐποπτείαν τῇ θεοφιλίᾳ αὐτῆς ὡς κυριάρχῃ τῆς 
ἐπισκοπῆς ἐν ᾗ τὸ ἐν λόγῳ μονήδριον κεῖται, ὡς καὶ ἐν τῷ μέλλοντι τοῖς δι-
αδόχοις αὐτῆς. Καὶ δὴ γράφοντες ἐντελλόμεθα διὰ τῆς παρούσης πατριαρ-
χικῆς ἡμῶν ἐπιστολῆς τῆς αὐτῆς θεοφιλίᾳ, ἵνα ἀόκνως ἐπαγρυπνοῦσα ἀπο-
κρούῃ πᾶσαν ἀλλοτρίαν ἐπέμβασιν εἰς τὰ τοῦ ἱεροῦ τούτου προσκυνήματος 
χορηγοῦμεν δὲ τὴν ἄδειαν ὅπως νῦν μὲν ἡ θεοφιλία αὐτῆς ἀκολούθως δὲ οἱ 
κατὰ καιρὸν θεοφιλέστατοι ἐπίσκοποι Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὄρους ἀναλάβῃ 
τὴν ἄμεσον ἐπ’ αὐτοῦ ἐπιστασίαν διορίσουζα ἐπιτρόπους οὓς ἂν αὕτη ἐγκρίνῃ, 
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ἄνδρας τιμίους καὶ τῆς κοινῆς ὑπολήψεως ἀπολαύοντες ἐκ τῶν κατοίκων τοῦ 
εἰρημένου χωρίου, παραλαμβάνουσα ἐν καιρῷ τῷ προσήκοντι τοὺς λογαρια-
σμοὺς παρ’ αὐτῶν καὶ ἐκ τοῦ περισσεύματος τῶν εἰσοδημάτων διατηροῦσα 
καὶ τὰ δύο σχολεῖα τοῦ χωρίου τούτου καὶ ἐν γένει μεριμνῶσα ὑπὲρ τῆς προ-
αγωγῆς καὶ προόδου τοῦ εἰρημένου μονηδρίου μηδενὸς ἑτέρου διακαιωμένου 
ἐπεμβῆναι ἢ ἐγεῖραι ἀξιώσεις ἐπ’ αὐτοῦ, ἅτε οἰκοδομηθέντος καὶ συντηρούμε-
νου ἐκ συνδρομῶν καὶ διαφόρων προσφορῶν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν τῶν 
πέριξ ἐπαρχιῶν. Αἱ δὲ τοῦ Θεοῦ χάρις καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος εἴη μετ’ αὐτῆς. 

΄
αῳπη΄ Νοεμβρίου ιβ΄

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς

Ἡ ἐπισκοπὴ Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὄρους εἶχε καὶ ἀντίγραφο ἐπικυρωμένο 
ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπό της.



Το αΡΧειο ΤοΥ ΓεΩΡΓιοΥ ΠαΠαΗΛιακΗ

ο Γεώργιος Παπαηλιάκης υπήρξε μία ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, που 
έλαβε μέρος στο Μακεδονικό αγώνα και κατέγραψε γεγονότα που διαδραματί-
στηκαν την περίοδο αυτή. Γεννήθηκε στα Λαμπριανά κανδάνου της κρήτης το 
1884 ή το 1885. ο πατέρας του ονομαζόταν Μιχαήλ και ήταν ιερέας, ενώ η μητέ-
ρα του αναστασία αρτεμάκη ή αρτεμογιαννάκη. είχε έξι αδέλφια μεταξύ των 
οποίων τον ιωάννη Παπαηλιάκη1, δήμαρχο Θεσσαλονίκης. 

ο Γεώργιος Παπαηλιάκης διδάχθηκε τα πρώτα γράμματα στη γενέτειρά 
του. Συνέχισε τις σπουδές του στο γυμνάσιο Χανίων, ενώ το 1902 εισήχθη στη 
νομική Σχολή του Πανεπιστημίου αθηνών και έλαβε το πτυχίο το 1906 ή 1907. 
Την περίοδο αυτή γνώρισε τον δημήτριο καλαποθάκη (1862-1921)2 και ζήτησε 
να σταλεί από το κομιτάτο στη Μακεδονία για να αγωνιστεί για την απελευθέ-
ρωσή της. Έγινε δεχτός από το κομιτάτο και χρησιμοποιώντας το όνομα και το 
διαβατήριο κάποιου Χρήστου Γεωργίου, οθωμανού υπηκόου, που καταγόταν 
από τη νιγρίτα Σερρών, και είχε αποβιώσει το ίδιο έτος, διορίστηκε διευθυντής 
στο ελληνικό σχολείο Ποροΐων. ο Γεώργιος Παπαηλιάκης παράλληλα με την εκ-
παιδευτική του ιδιότητα, ανέλαβε καθήκοντα πληροφοριοδότη της περιφέρει-
ας Μπουτκόβου και Ράμνας. Συνεργάστηκε στενά με τον ευθύμιο Μπουντώνα3. 

Η δράση του Γεωργίου Παπαηλιάκη γρήγορα έγινε αντιληπτή·συνελήφθη από 
τις τουρκικές αρχές το 1909, φυλακίστηκε στο δεμίρ-Χισάρ (Σιδηρόκαστρο) 92 ημέ-
ρες και καταδικάστηκε σε θάνατο με την κατηγορία της κατασκοπείας. αποφυλα-
κίστηκε το φθινόπωρο του ίδιου έτους με τη μεσολάβηση του αδαμάντιου Πέτσου4 
και του μητροπολίτη Μελενίκου αιμιλιανού5 και απελάθηκε στην ελλάδα.

1. ο ιωάννης Παπαηλιάκης γεννήθηκε το 1903. διετέλεσε δήμαρχος Θεσσαλονίκης από 
το 1959 έως το 1964. απεβίωσε το 1974. Βλ. Αρχείο δημάρχων και δημοτικών συμβούλων, 
Θεσσαλονίκη, έκδ. δήμου Θεσσαλονίκης κέντρου ιστορίας, 2003, σ. 19.

2. Γεννήθηκε στην αρεόπολη της Λακωνίας το 1862. Ήταν εκδότης της εφημερίδας 
Εμπρός. Το 1904 ίδρυσε το Μακεδονικό Κομιτάτο και συνέβαλε στην οργάνωση του Μα-
κεδονικού αγώνα. Πέθανε το 1921. Βλ. Γεώργιος Παλληκάρης, «καλαποθάκης δημήτριος», 
Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τ. 2 αθήνα 1985, σσ. 313-314˙ Άγγελος Χοτζίδης, Ευθύμιος 
Καούδης. Ένας Κρητικός αγωνίζεται για τη Μακεδονία. Απομνημονεύματα (1903-1907), 
Θεσσαλονίκη 1996, σ. 65 σημ. 81. ευδοξία Θεοχάρη, «δημήτριος καλαποθάκης», Αφιέρωμα 
2006. 4000 χρόνια Ελληνική Μακεδονία, Λάρισα 2006, σσ. 202-204.

3. Ήταν ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας.

4. Πρόκειται για τον διευθυντή της ασφαλιστικής εταιρείας ανατολή.

5. ο αιμιλιανός δάγγουλας γεννήθηκε στην αρτάκη της κυζίκου το 1866. εξελέγη μη-



Πασχάλης Βαλσαμίδης190

Στα τέλη του ίδιου έτους ήταν δάσκαλος στη Σμύρνη της αστικής Σχολής 
της ευαγγελίστριας και της Σχολής αρώνη, όπου δίδαξε έως το 1912 με το ψευ-
δώνυμο Στέργιος Ηλιάδης. Το Φθινόπωρο του 1912 κατετάγη ως λοχίας στο ανε-
ξάρτητο Σύνταγμα κρητών και πολέμησε στο Ηπειρωτικό μέτωπο. Την περίο-
δο του Β΄ Βαλκανικού πολέμου (1913) βρέθηκε στην καβάλα και την κομοτηνή. 
Το απόσπασμα στο οποίο υπηρετούσε ο Παπαηλιάκης παρέδωσε την κομοτη-
νή στους Βούλγαρους, ενώ ο ίδιος υπέστειλε την ελληνική σημαία από το διοι-
κητήριο της πόλης. Την επέστρεψε το 1920, όταν η κομοτηνή απελευθερώθηκε 
από τον ελληνικό στρατό. 

Μετά τη λήξη του Β΄ Βαλκανικού πολέμου, πιθανόν έως το 1917, έκανε 
μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιέννη. Στη συνέχεια επέστρεψε στην ελλάδα και 
έμεινε στη Θεσσαλονίκη, όπου εργάστηκε στη Γενική διοίκηση Μακεδονίας, 
ως διευθυντής του Τμήματος δημοσίων κτημάτων. Το 1918 γνώρισε τη βαρόνη 
Βέρα Φον Στάιν6, την οποία παντρεύτηκε το 1936. Στη Θεσσαλονίκη άσκησε το 
επάγγελμα του δικηγόρου. Την άνοιξη του 1922 κατατάχθηκε στην 6η μεραρχία 
και στο τέλος του θέρους επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Το 1943 προσβλήθηκε 
από λευχαιμία και πέθανε στην αθήνα στις 15 Φεβρουαρίου 1944. 

Η ελένη Παπαηλιάκη7 δώρισε στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 
όπως αναφέρει σε χειρόγραφή επιστολή της προς τον τότε πρόεδρο της εται-
ρείας, με ημερομηνία 8 ιουνίου 2001, το ημερολόγιο των Βαλκανικών πολέμων 
1912-1913 του Γεωργίου Παπαηλιάκη, καθώς και έγγραφα και γραπτά του.

Το υλικό αυτό μελέτησε ο κ. Γεώργιος καλαντζής και παρουσίασε μετα-
πτυχιακή εργασία υπό την εποπτεία του καθηγητή κ. ιωάννη Χασιώτη στη Φι-
λοσοφική Σχολή του αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης8.

τροπολίτης Μελενίκου στις 2 Σεπτεμβρίου 1906, ενώ στις 8 δεκεμβρίου 1911 μετατέθηκε στη 
μητρόπολη Γρεβενών και στις 13 Μαρτίου 1924 στη μητρόπολη ελευθερουπόλεως. Πέθανε το 
1927. Βλ. «εκκλησιαστικά Χρονικά», Εκκλησιαστική Αλήθεια 30 (1906) 439 36 (1912) 21. αι-
μιλιανός Τσακόπουλος, «επισκοπικοί κατάλογοι κατά τους κώδικας των υπομνημάτων του 
αρχειοφυλακίου του οικουμενικού Πατριαρχείου», Ορθοδοξία 33 (1958) 409-410, 425 34 
(1959) 31. «Θάνατοι. ελευθερουπόλεως αιμιλιανός», Ορθοδοξία 2 (1927) 375˙ ιωάννης Βλά-
χος, «ο Μακεδονικός αγών εις την περιοχήν Μελενίκου (εκθέσεις των μητροπολιτών ειρη-
ναίου και αιμιλιανού)», Σερραϊκά Χρονικά 8 (1979) 89-90˙ αθανάσιος καραθανάσης, Ο Ελ-
ληνισμός και η Μητρόπολη Νευροκοπείου, Θεσσαλονίκη 1991, σσ. 66, 58, 65.

6. διετέλεσε πρόεδρος του Πατριωτικού ιδρύματος στη Θεσσαλονίκη και υπεύθυνη 
στα παιδικά συσσίτια κατά τη διάρκεια της κατοχής. 

7. Η ελένη Παπαηλιάκη είναι η σύζυγος του ιωάννη Παπαηλιάκη, ο οποίος διετέλεσε 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

8. ο τίτλος της εργασίας είναι Γεώργιος Παπαηλιάκης. Ενθυμήματα από τον πόλε-
μο του 1912-1913, Θεσσαλονίκη 1992, σσ. 333. ας σημειωθεί ότι η ελένη Παπαηλιάκη, όπως 
αναφέρει στην επιστολή της (8 ιουνίου 2001), πριν δωρίσει το αρχείο στην εταιρεία Μακε-
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Το ημερολόγιο και τα έγγραφα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για-
τί παρέχουν ουσιαστικές και ενίοτε μοναδικές ειδήσεις για την ιστορία του Μα-
κεδονικού αγώνα. 

Το αρχείο αποτελείται από τέσσερεις φακέλους, από πέντε χειρόγραφα 
ημερολόγια των βαλκανικών πολέμων, τα κείμενα των οποίων ο Γεώργιος Πα-
παηλιάκης έδωσε σε δακτυλογράφο και τα αντέγραψε. Στη συνέχεια τα ενοποί-
ησε χρονολογικά και τα έδεσε σε έναν τόμο. Τέλος περιλαμβάνεται η ανέκδοτη 
μεταπτυχιακή εργασία του κ. Γεωργίου καλαντζή.

Παρουσιάζουμε εδώ, όπως ταξινομήθηκε σε φακέλους από τον Γεώργιο 
Παπαηλιάκη, όλο αυτό το αρχειακό υλικό ως εξής:

Φάκελος 1

ο Φάκελος φέρει τον τίτλο Βεβαιώσεις για τη συμμετοχή στον Μακεδο-
νικό Αγώνα.

(1) επιστολές περί  της σημαίας της κομοτηνής
1.1. επιστολή του δημάρχου κομοτηνής προς τον Γεώργιο Παπαηλιάκη, 

κομοτηνή 24 Μαΐου 19209.
ευχαριστεί τον Γεώργιο Παπαηλιάκη για τη δωρεά της ιστορικής σημαίας 

στο δήμο κομοτηναίων.
1.2. Σχέδιο επιστολής του Γεωργίου Παπαηλιάκη προς τον δήμαρχο κομο-

τηνής απόστολο Σούζο10, Θεσσαλονίκη 7 αυγούστου 192011.
αναφέρεται στην ιστορική σημαία του διοικητηρίου της κομοτηνής, που 

είχε μαζί του στην κρήτη (8 αυγούστου 1913) και την αποστέλλει στους κατοί-
κους της κομοτηνής. 

1.3. κείμενο12 με τίτλο ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ / ΜΙΑ ΠΡΟΦΗ-
ΤΕΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΕΜΠΝΕΥΣΙΣ ΤΟΥ Κ. 
ΠΑΠΑΗΛΙΑΚΗ. 

Περιέχει:
1.3.1. επιστολή του Γεωργίου Παπαηλιάκη προς τον Χαρίσιο Βαμβακά, 

Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 192013.

δονικών Σπουδών το διέθεσε στον κ. Γεώργιο καλαντζή για τη συγγραφή της μελέτης του.

9. Υπάρχει φωτοαντίγραφο.

10. διετέλεσε δήμαρχος κατά τα έτη 1920-1925. Περικλής αγγελόπουλος, Πολιτική δι-
οίκησις και αυτοδιοίκησις εις την Βόρειον Ελλάδα 1912-1965, Θεσσαλονίκη 1965, σ. 187.

11. είναι δακτυλογραφημένο. Υπάρχει σε φωτοτυπία.

12. δακτυλογραφημένο, σελίδες 3 (εις διπλούν). 

13. Γεννήθηκε στην κοζάνη το 1872. Σπούδασε νομικά στη Γενεύη και στη συνέχεια 
εγκαταστάθηκε στην κωνσταντινούπολη. Το 1909 εξελέγη βουλευτής Σερβίων και κοζάνης 
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κάνει λόγο για την προφητεία ότι μετά την άλωση της κωνσταντινούπο-
λης: ΠΑΛΙ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΠΑΛΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΘΑΝΕ, την οποία 
χάραξε σε τοίχο του πρώτου ορόφου του διοικητηρίου της κομοτηνής, και την 
οποία προσπάθησαν να σβήσουν με ασβέστη οι Βούλγαροι. αναφέρεται ακό-
μη στην εθνική προσφορά του και για την κατάληψη της κομοτηνής από τους 
Βουλγάρους το 191314. Στη συνέχεια κάνει λόγο για τη σημαία του διοικητηρί-
ου της κομοτηνής.

1.3.2. επιστολή του Γεωργίου Παπαηλιάκη προς το δήμαρχο κομοτηνής 
απόστολο Σούζο, 15 Μαΐου 1920. 

Περιγράφει την παράδοση της κομοτηνής στους Βούλγαρους, την προφη-
τεία και τη σημαία, τα οποία περιέχονται στην προηγούμενη επιστολή του.

1.3.3. ευχαριστήρια απαντητική επιστολή του δημάρχου κομοτηνής απο-
στόλου Σούζου προς τον Γεώργιο Παπαηλιάκη, 24 Μαΐου 1920.

ευχαριστεί τον Γεώργιο Παπαηλιάκη που φύλαξε τη σημαία μέχρι την 
απελευθέρωση της κομοτηνής. Τον συνιστά να τη δώσει στον ιωάννη Βεκρή15, ο 
οποίος θα εύρισκε τρόπο να τη στείλει στην κομοτηνή.

1.3.4. απαντητική επιστολή του Χαρισίου Βαμβακά προς τον Γεώργιο Πα-
παηλιάκη. 

Τον ευχαριστεί για τη σημαία που παρέδωσε στο δήμο κομοτηναίων.
1.3.5. κείμενο που δημοσιεύθηκε με τα αρχικά γράμματα ν. Γ. Τ. στην εφη-

μερίδα Μεγάλη Ελλάς, 14 ιουνίου 1920, αριθ. φ. 249.
αναφέρεται στον πατριωτισμό του Γεωργίου Παπαηλιάκη.
1.4. Φωτογραφία της ελληνικής σημαίας, διαστάσεων 30Χ24 εκ.16.
1.5. Φωτογραφία: χαιρετισμός της ιστορικής σημαίας της κομοτηνής, κο-

μοτηνή 14 Μαΐου 1959.

της οθωμανικής Βουλής. Μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας το 1912 εγκαταστάθηκε 
στη Θεσσαλονίκη. Το 1920 διετέλεσε πρώτος Γενικός διοικητής Θράκης, για ένα τρίμηνο πε-
ρίπου διοικητής ανατολικής Μακεδονίας, και κατά τα έτη 1929-1930 γερουσιαστής και αντι-
πρόεδρος της Γερουσίας. Στη συνέχεια, έως το 1933, διετέλεσε δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Πέ-
θανε το 1952. Βλ. αρχείο δημάρχων και δημοτικών συμβούλων, σσ. 13-14˙ Χρήστος Πατρι-
νέλης, «Βαμβακάς Χαρίσιος», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τ. 2 αθήνα 1985, σσ. 168-169. 

14. Η κομοτηνή απελευθερώθηκε στις 14 Μαΐου 1920. Βλ. Λυμπέρης Τσαϊλά, Αναμνή-
σεις από την απελευθέρωση της Κομοτηνής την 14η Μαΐου 1920, κομοτηνή 21979.

15. διετέλεσε διευθυντής του εμπορικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

16. Στο επάνω μέρος του σταυρού, αριστερά υπάρχει η ημερομηνία 14η Μαΐου 1920, 
στα δεξιά 14η Ιουλίου 1913, ενώ στο κάτω μέρος της σημαίας, αριστερά, γράφει τη 8η Μα-
ΐου 1930 και δεξιά τη 8η Αυγούστου 1913. Στη μέση του σταυρού φέρει τη ημερομηνία 14η 
Σεπτεμβρίου 1944. Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας υπάρχει η επωνυμία του φωτογραφεί-
ου: ΦΩΤΟ Σερεβέτας ΚΟΜΟΤΙΝΗ.
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(2) Προσωπικά έγγραφα του Γεωργίου Παπαηλιάκη
2.1. Βιογραφικό σημείωμα του Γεωργίου Παπαηλιάκη17.
2.2. επιστολή του μητροπολίτη Μελενίκου αιμιλιανού προς τον Γεώργιο 

Παπαηλιάκη, [Μελένικο] 8 ιουνίου 1909.
ορίζεται ο Γεώργιος Παπαηλιάκης εξεταστής των σχολείων Ράμνας και 

επόπτης των εξετάσεων Μπουτκόβου18.
2.3. ανάκριση, αύγουστος 1909.
αναφέρει ότι στην οικία του Γεωργίου Παπαηλιάκη βρέθηκαν 11 έγγραφα: (α) 

Σχέδιο λεπτομερούς εκθέσεως του Χρήστου Γεωργίου19 περί των ελληνικών σχολεί-
ων Άνω Ποροΐων20 με εντολή του μητροπολίτη Μελενίκου21. (β) Σχέδιο κανονισμού 
Συλλόγου συστηθέντος από τη συντεχνία των υποδηματοποιών Ποροΐων, με την 
επωνυμία Φεσνεκίς. (γ) δύο σχέδια επιστολών. Στην πρώτη επιστολή εκθέτει τις σκέ-
ψεις του περί των κακουργημάτων που διαπράχθηκαν από τον αρχιλήσταρχο ακ-
σέφ με πέντε συμμορίτες του στους κατοίκους Ποροΐων, καθώς και τον λόγο για τον 
οποίο ο Βούλγαρος πρόξενος μετέβη στην εν λόγω κοινότητα. Στη δεύτερη επιστο-
λή κάνει λόγο για τα κακουργήματα που διέπραξε ο προαναφερόμενος αρχισυμμο-
ρίτης με τους οπαδούς του. (δ) επιστολή του μητροπολίτη Μελενίκου προς τον Γε-
ώργιο Παπαηλιάκη με την οποία τον ενημερώνει να λάβει μέρος στις εξετάσεις των 
σχολείων των χωριών Ράμνα22 και Πότσκο. (ε) Σχέδιο λόγου που θα εκφωνούνταν 
στη δοϊράνη κατόπιν εντολής του μητροπολίτη Μελενίκου και (στ) δύο φάκελοι με 
διευθύνσεις προς τον Χρήστο Γεωργίου, διευθυντή των σχολείων Άνω Ποροΐων. 

2.4. αντίγραφο επιστολής του υποδιοικητή δεμίρ-Χισάρ Μουσταφά αρίφ 
προς τον βοηθό εισαγγελέα δεμίρ-Χισάρ, 17 αυγούστου 190923. 

Τονίζει ότι στην οικία του Χρήστου24, διευθυντή της ελληνικής Σχολής Πο-
ροΐων, βρέθηκαν επιλήψιμα έγγραφα, τα οποία αποστέλλει για να συμπεριλη-
φθούν στη δικογραφία του ως κατηγορουμένου.

2.5. Προσωρινό ένταλμα σύλληψης του Πρωτοδικείου δεμίρ-Χισάρ κατά 
του Χρήστου Γεωργίου25, δεμίρ-Χισάρ 23 ιουλίου 191126.

17. δακτυλογραφημένο, σελίδες 3.

18. Υπάρχει δακτυλογραφημένο αντίγραφο.

19. είναι ο Γεώργιος Παπαηλιάκης.

20. Βλ. Παναγιώτης Ζιώγας, Άνω Πορόια. Γενεαλογίες και εικόνες, Θεσσαλονίκη 2005.

21. Πρόκειται για τον μητροπολίτη αιμιλιανό δάγγουλα.

22. Σήμερα ονομάζεται ομαλό.

23. Υπάρχει δακτυλογραφημένο αντίγραφο.

24. είναι ο Γεώργιος Παπαηλιάκης.

25. Πρόκειται για τον Γεώργιος Παπαηλιάκη.

26. Υπάρχει δακτυλογραφημένο αντίγραφο.
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2.6. διαβατήριο του Γεωργίου Ηλιάδη27, Χανιά, 26 αυγούστου 192028.
2.7. επιστολή του γυμνασιάρχη κάτω Ποροΐων Σοφοκλή αποστολάκη 

προς τον Γιάννη, κάτω Πορόια 23 Σεπτεμβρίου 196929.
αναφέρει ότι αναζήτησε τη Βαγγελιώ Μαλμηδούρη και τη βρήκε εν ζωή. 

Ήταν ηλικίας 89 ετών, καλά στην υγεία της και θυμόταν τα γεγονότα που δια-
δραματίστηκαν κατά την περίοδο του Μακεδονικού αγώνα στην περιοχή της. 
Πρότεινε να τη φιλοξενήσει, και να συλλέξει περισσότερες πληροφορίες για τον 
Μακεδονικό αγώνα. αναφέρει ακόμη ότι ζούσε ο Μακεδονομάχος από τα Άνω 
Πορόια Σταύρος Γεωργίου Σταύρος.

(3) Πιστοποιητικά 
3.1. Φύλλο πορείας του Γεωργίου Παπαηλιάκη, Θεσσαλονίκη 13 ιουνί-

ου 1922.
3.2. Πιστοποιητικό του Στρατολογικού Γραφείου Χανίων, Χανιά, 26 αυ-

γούστου 1935.
Πιστοποιούνται τα έτη υπηρεσίας στο στρατό του Γεωργίου Παπαηλιάκη. 
3.3. Πιστοποιητικό του Β. Σιαφαρίκα, Άνω Πορόια 25 Φεβρουαρίου 193630. 
Πιστοποιεί ότι ο Γεώργιος Παπαηλιάκης, με το όνομα Χρήστος Γεωργίου, 

υπηρέτησε ως διευθυντής των σχολείων Άνω Ποροΐων. Στο τέλος του σχολικού 
έτους 1908-1909 συνελήφθη από τις τουρκικές αρχές και φυλακίστηκε στις φυ-
λακές δεμίρ-Χισάρ με την κατηγορία ότι στράφηκε κατά της οθωμανικής αυτο-
κρατορίας και υπέρ της ελλάδας και στη συνέχεια απελάθηκε. 

3.4. επιστολή του προέδρου Άνω Ποροΐων Β. Σιαφαρίκα προς τον Γεώργιο 
Παπαηλιάκη, Άνω Πορόια, 26 Φεβρουαρίου 1936.

αποστέλλει το πιστοποιητικό που του ζήτησε ο Γεώργιος Παπαηλιάκης.
3.5. ευχαριστήρια επιστολή του Γεωργίου Παπαηλιάκη προς τον Β. Σαφα-

ρίκα για την αποστολή του πιστοποιητικού, 28 Φεβρουαρίου 1936.
3.6. Πιστοποιητικό του Στεργίου Βλάχμπεη, Ηράκλεια 1 αυγούστου 1936.
Πιστοποιεί ότι ο Γεώργιος Παπαηλιάκης από Σελήνο κρήτης έλαβε μέρος 

στον Μακεδονικό αγώνα με το όνομα Χρήστος Γεωργίου. διορίσθηκε διευθυ-
ντής των ελληνικών σχολείων κατά το σχολικό έτος 1908-1909 και χρησιμοποιή-
θηκε ως πράκτορας στις περιφέρειες Μπουτκόβου και Ράμνας. Στη συνέχεια συ-
νελήφθη από τις τουρκικές αρχές και φυλακίστηκε στο δεμίρ-Χισάρ, όπου πα-
ρέμεινε έξι μήνες.

27. Πρόκειται για τον Γεώργιο Παπαηλιάκη.

28. Χρησιμοποιήθηκε για το ταξίδι στη Σμύρνη.

29. δακτυλογραφημένη.

30. Η επιστολή είναι δακτυλογραφημένη. Υπάρχει δακτυλογραφημένο σχέδιο του πι-
στοποιητικού.
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3.7. επιστολή του Γεωργίου Παπαηλιάκη προς τον Στέργιο Βλάχμπεη αρ-
χηγού των αντάρτικων σωμάτων της περιφέρειας Σερρών, 20 αυγούστου 1936.

Ζητεί πιστοποιητικό για τη συμμετοχή του στο Μακεδονικό αγώνα. απο-
στέλλει σχέδιο πιστοποιητικού31.

(4) αντίγραφα επιστολών του Γεωργίου Παπαηλιάκη κατά την περίοδο 
του Μακεδονικού αγώνα

4.1. επιστολή του Γεωργίου Παπαηλιάκη προς τον μητροπολίτη Μελενίκου 
αιμιλιανό δάγγουλα, Σμύρνη 15 Φεβρουαρίου 190932. 

ευχαριστεί τον μητροπολίτη για όσα του προσέφερε κατά την παραμονή 
του στο δεμίρ-Χισάρ. δηλώνει ότι ο νους και η ψυχή του βρίσκονται στη Μα-
κεδονία33. 

4.2. επιστολή του Γεωργίου Παπαηλιάκη προς τον επιθεωρητή ευθ. Μπου-
ντώνα, Σμύρνη34.

αναφέρεται στη διδασκαλία και στις υποχρεώσεις του δασκάλου απένα-
ντι στους μαθητές. 

4.3. επιστολή του Στέργιου. Ηλιάδη35 προς τον νίκο, 8 νοεμβρίου 190936.
αναφέρει τους λαχνούς που αγοράστηκαν από την κοινότητα Ποροΐων. 

ενδιαφέρεται για τα ελληνικά σχολεία, πόσους μαθητές έχουν, σε ποια κατά-
σταση βρίσκεται η Ρουμανική και Βουλγαρική προπαγάνδα, αν λειτουργούν τα 
σχολεία τους.

4.4. επιστολή του Γεωργίου Παπαηλιάκη προς τον ευθ. Μπουντώνα, 
Σμύρνη 1 ιανουαρίου 191037. 

αρχικά εύχεται για το νέο έτος· στη συνέχεια αναφέρεται στην εκπαιδευ-
τική κατάσταση της Σμύρνης. Παρακάτω τον ευχαριστεί για το πιστοποιητικό 
που του έστειλε. Σημειώνει ότι από τον οκτώβριο του 1909 βρίσκεται στη Σμύρ-
νη και διδάσκει στην αστική Σχολή Σμύρνης της ευαγγελίστριας38. 

(5) ιστορικό σημείωμα για τα Πορόια
5.1. δακτυλογραφημένο με τίτλο ΠΟΡΟΙΑ, Πορόια 1908. 
αναφέρεται στην ιστορία των Ποροΐων.

31. Σώζεται δακτυλογραφημένο σχέδιο πιστοποιητικού (εις διπλούν).

32. δακτυλογραφημένη από το πρωτότυπο.

33. Σημειώνει το όνομα Γεώρ. Παπαλιάκης-Στέργιος Ηλιάδης.

34. είναι αχρονολόγητη. 

35. Πρόκειται για το ψευδώνυμο του Γεωργίου Παπαηλιάκη.

36. Σχέδιο επιστολής. Υπάρχει δακτυλογραφημένο αντίγραφο.

37. δακτυλογραφημένη από το πρωτότυπο. Σώζεται αντίγραφό της.

38. Στο τέλος της επιστολής υπάρχει το ονοματεπώνυμο Στέργ. Ηλιάδης.
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(6) καταστάσεις  στρατιωτών
6.1. κατάσταση ανδρών του 3ου και 4ου λόχου, οι οποίοι φονεύθηκαν 

κατά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο39.
καταγράφονται 51 στρατιώτες. δίπλα στα ονόματα καταγράφει σχόλια, όπως 

τόπος καταγωγής, δράση, ειδικότητα του στρατιώτη και ημερομηνία θανάτου. 
6.2. κατάσταση40 των αξιωματικών και οπλιτών που κατατάχθηκαν στο 

ανεξάρτητο Σύνταγμα Πεζικού του 3ου Λόχου. 
καταγράφονται 310 δέκα άτομα. Στη σ. 12 σημειώνονται οι απώλειες του 

1ου τάγματος μέχρι 13 Σεπτεμβρίου 1913, ενώ στη σ. 13 οι αποβιώσαντες τραυ-
ματίες. ακολούθως στη σ. 14 υπάρχει επιστολή του συνταγματάρχη Bordeaux 
προς τον συνταγματάρχη Σινανιώτη για την πτώση των ιωαννίνων και στη σ. 15 
η απάντηση του Σινανιώτη προς τον συνταγματάρχη Bordeaux.

Φάκελος 2
ο φάκελος αυτός φέρει ως τίτλο Έγγραφα-επιστολές από τη δράση μου 

στη Μακεδονία.

(1) εκπαιδευτικά
1.1. ενδεικτικό άδειας διδασκαλίας41 της μητροπόλεως Μελενίκου στον 

Χρήστο Γεωργίου, δεμίρ-Χισάρ 28 νοεμβρίου 1908.
δίδεται άδεια διδασκαλίας στο Χρήστος Γεωργίου να διδάξει ως διευθυ-

ντής στο αρρεναγωγείο Άνω Ποροΐων κατά το σχολικό έτος 1908-1909.
1.2. Στατιστικός πίνακας των μαθητών, μαθητριών και διδασκάλων των 

ελληνικών σχολείων Άνω Πορόια, Ραμνάς και Μπουτκόβου των σχολικών ετών 
1907-1908 και 1908-1909, Άνω Πορόια 25 Φεβρουαρίου 190942. 

1.3. Πρόγραμμα εξετάσεων του νηπιαγωγείου Άνω Ποροΐων, Άνω Πορό-
ια 3 ιουλίου 1909, και πρόγραμμα εξετάσεων των ά, Β ,́ Γ ,́ δ́  και ε΄ τάξεων της 
ελληνικής Σχολής Άνω Ποροΐων, Άνω Πορόια 3 ιουλίου 190943.

1.4. Πιστοποιητικό της Γενικής επιθεώρησης των ελληνικών Σχολείων 
Θεσσαλονίκης44, Θεσσαλονίκη 8 οκτωβρίου 1909.

39. είναι εις τριπλών.

40. Περιέχεται στο δακτυλογραφημένο ημερολόγιο του Γεωργίου Παπαηλιάκη, βλ. σσ. 1-11.

41. Υπογράφεται από το μητροπολίτη Μελενίκου αιμιλιανό. Υπάρχει δακτυλογραφη-
μένο αντίγραφο.

42. Συντάχθηκε από τον διευθυντή Χρήστο Γεωργίου (Γεώργιο Παπαηλιάκη) και φέ-
ρει την υπογραφή του. Σώζεται δακτυλογραφημένο αντίγραφο.

43. Τα προγράμματα συντάχθηκαν και υπογράφονται από τον διευθυντή Χρήστο Γε-
ωργίου (Γεώργιο Παπαηλιάκη). Υπάρχει δακτυλογραφημένο αντίγραφο.

44. Το πιστοποιητικό υπογράφει ο Γενικός επιθεωρητής των ελληνικών Σχολείων 
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Πιστοποιείται ότι ο Χρήστος Γεωργίου δίδαξε ως διευθυντής της ελληνι-
κής Σχολής Άνω Ποροΐων κατά το σχολικό έτος 1908-1909 και αναγκάστηκε να 
διακόψει τη διδασκαλία για λόγους ανεξαρτήτους της θέλησής του.

1.5. καρτ βιζίτ του Χρήστου Γ. καλαμάρη διευθυντή των ελληνικών σχο-
λείων Άνω Ποροΐων. 

Χειρόγραφο σημείωμα του Γεωργίου Παπαηλιάκη προς το θείο του, όπου 
αναφέρει ότι φυλακίστηκε δύο μήνες σε φυλακή της Μακεδονίας και απελευθε-
ρώθηκε ως Έλληνας αξιωματικός. Τέλος, ζητάει να ενημερώσει τους γονείς του 
για την περιπέτειά του45. 

(2) αλληλογραφία

2.1. επιστολές του Γεωργίου Παπαηλιάκη
2.1.1. επιστολή του Γεωργίου Παπαηλιάκη προς τον πνευματικό του46, 

Θεσσαλονίκη 21 οκτωβρίου 190847.
αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, καθώς και για τη διδασκα-

λία στη σχολή Άνω Ποροΐων. κάνει λόγο για την κρήτη και τη Μακεδονία. 
Ζητά από τον ιερέα στο εξής να γράφει στη διεύθυνση ως ονοματεπώνυμό του 
αντί Γιώργος, Χρήστος Γ. ντίνης. 

2.1.2. επιστολή του Γεωργίου Παπαηλιάκη προς τον πνευματικό του, Άνω 
Πορόια 2 δεκεμβρίου 190848. 

Στην επιστολή αναφέρει ότι είναι διευθυντής στη σχολή Άνω Πορόια. Ζητεί 
από τον ιερέα στο εξής να γράφει στη διεύθυνσή του αντί Γιώργος, Χρήστος Γε-
ωργίου και να μην γράφει τίποτα σχετικά με την πατρίδα του την κρήτη, διότι 
είναι γνωστός με το παραπάνω όνομα ως καταγόμενος από τη νιγρίτα.

2.1.3. επιστολή του Γεωργίου Παπαηλιάκη προς τον αλέξανδρο Μάρκο-
γλου σταθμάρχη Ποροΐων, Σμύρνη 8 νοεμβρίου 1909. 

αναφέρεται στην παραμονή του στη Σμύρνη. Στο πίσω μέρος της σελίδας 
υπάρχει κείμενο προς τον ορέστη Περδιάρη με την ίδια χρονολογία, όπου ση-
μειώνει ότι βρίσκεται στη Σμύρνη49.

ευβ. ν. Μπουντώνας. Σώζεται δακτυλογραφημένο αντίγραφο.

45. Φέρει ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου 1909.

46. δεν γνωρίζουμε το όνομά του.

47. Υπάρχει δακτυλογραφημένο αντίγραφο (εις διπλούν), ενώ επισυνάπτεται χειρό-
γραφη επιστολή του εμμανουήλ Γενεράλη, η οποία απευθύνεται σε ιερέα, Χανιά, 8 δεκεμ-
βρίου 1908. αναφέρεται σε επιστροφή επιστολής. 

48. Υπάρχει δακτυλογραφημένο αντίγραφο.

49. Υπάρχει δακτυλογραφημένο αντίγραφο της επιστολής και του κειμένου σε μία σε-
λίδα (εις διπλούν).
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2.1.4. επιστολή του Γεωργίου Παπαηλιάκη προς τον Γ. Στιβάρι, Σμύρνη 15 
νοεμβρίου 190950.

αναφέρεται στον Παντελή (δουλμπέρη), στις φυλακές του δεμίρ-Χισάρ 
και στη διαμονή του στη Σμύρνη.

2.2. επιστολές του εμμανουήλ Παπαδερού προς τον Γεώργιο Παπαηλιάκη51

2.2.1. επιστολή του εμμανουήλ Παπαδερού προς τον Γεώργιο Ηλιάδη52, 
Άνω Πόλη (Θεσσαλονίκη) 7 αυγούστου 1904.

αναφέρεται φιλικά στον Γεώργιο Παπαηλιάκη.
2.2.2. επιστολή του εμμανουήλ Παπαδερού προς τον Γεώργιο Ηλιάδη, 

αλεξάνδρεια 18 ιουλίου 1908.
αναφέρεται στα επαγγελματικά του. Ζητεί πληροφορίες για τους συμμα-

θητές του. κάνει λόγο για το φιλελεύθερο πολίτευμα της κρήτης και θέλει τη 
γνώμη του. αποστέλλει απόκομμα εφημερίδας, το οποίο αναγγέλλει ότι ζητείται 
δάσκαλος στην ελληνική Σχολή του Φαγιούμ53.

2.2.3. επιστολή του εμμανουήλ Παπαδερού προς τον Γεώργιο Ηλιάδη, 
αλεξάνδρεια 16/29 αυγούστου 1908.

αναφέρεται στον θάνατο κάποιου που ονομάζεται κοντακάκης. κάνει 
λόγο ότι θα επιθυμούσε να ζει στην Τουρκία, διότι είναι, όπως τη χαρακτηρίζει, 
τό προσφορώτερον ἔδαφος. Ζητεί πληροφορίες αν ο Μελέτιος έγινε ηγούμενος.

2.2.4. επιστολή του εμμανουήλ Παπαδερού προς τον Γεώργιο Ηλιάδη, 
αλεξάνδρεια 27 αυγούστου 191054.

Φιλική επιστολή. Περιγράφει τον εαυτό του και την εργασία του. επιθυμεί 
να διδάξει στην αίγυπτο, επειδή όμως δεν είχε τα απαραίτητα προσόντα του δα-
σκάλου αναγκάστηκε να εργάζεται ως εμποροϋπάλληλος. Τελικά κατόρθωσε να 
φανεί χρήσιμος σε δύσκολες στιγμές της οικογένειάς του.

2.2.5. επιστολή του εμμανουήλ Παπαδερού προς τον Γεώργιο Ηλιάδη, 
αλεξάνδρεια 10/23 οκτωβρίου 191055.

κάνει λόγο για τη ζωή του. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι σκέπτεται, μόλις 
απαλλαγεί από τις οικογενειακές υποχρεώσεις του, να αγοράσει ένα μικρό κτή-
μα και να επιδοθεί στη γεωργία, την οποία αγαπούσε από νεαρά ηλικία.

50. Στο πίσω μέρος της επιστολής υπάρχουν πρόχειρες σημειώσεις σχετικές με την ελ-
ληνική Σχολή Άνω Ποροΐων. Υπάρχει δακτυλογραφημένο αντίγραφο.

51. οι επιστολές γράφτηκαν στη Σμύρνη.

52. είναι το ψευδώνυμό του Γεωργίου Παπαηλιάκη.

53. Το απόκομμα της εφημερίδας περιέχεται εντός της επιστολής.

54. Στην αρχή της επιστολής, στα δεξιά, σημειώνεται από τον Γεώργιο Παπαηλιάκη η 
ημερομηνία 19/8/1910 Σμύρνη.

55. Σημειώνεται στα δεξιά της επιστολής η ημερομηνία 19/Ο/βρίου. 
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2.2.6. επιστολή του εμμανουήλ Παπαδερού προς τον Γεώργιο Ηλιάδη, 
αλεξάνδρεια 2 νοεμβρίου 191056.

Πρόκειται για απαντητική επιστολή. δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα του 
Γεωργίου Παπαηλιάκη. Περιγράφει την εξομολόγηση ως μυστήριο. 

2.2.7. επιστολή του εμμανουήλ Παπαδερού προς τον Γεώργιο Ηλιάδη, 
αλεξάνδρεια 1/14 ιανουαρίου 1911.

Το περιεχόμενό της αναφέρεται στο έργο και το σκοπό της διδασκαλίας. 
καταγράφει την κατάσταση που επικρατεί στην πατρίδα του. Στη συνέχεια ανα-
φέρεται στους νεότουρκους. ακολούθως γράφει ότι κατά τη γνώμη του οι μαθη-
τές δεν πρέπει να διδάσκονται το μίσος στα σχολεία.

2.2.8. επιστολή του εμμανουήλ Παπαδερού προς τον Γεώργιο Ηλιάδη, 
αλεξάνδρεια 1 αυγούστου 191157.

Συζήτηση περί της φιλολογίας. Για τον φιλόσοφο Σωκράτη, ενώ και δια-
φωνεί με τον Γεώργιο Παπαηλιάκη, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο Σωκράτης ήταν 
ματαιόδοξος και άνανδρος.

2.2.9. επιστολή του εμμανουήλ Παπαδερού προς τον Γεώργιο Ηλιάδη, 
αλεξάνδρεια 12 αυγούστου 1912.

Περιγράφει ότι ονειρευόταν ένα ποίημα του Γεωργίου Παπαηλιάκη, παρά 
την αντιπάθειά του προς αυτά.

2.2.10. επιστολή του εμμανουήλ Παπαδερού προς τον Γεώργιο Ηλιάδη, 2. 
5/18 Μαρτίου 1912.

Φιλική επιστολή. κάνει λόγο για τα επαγγελματικά του.
2.3. οθωμανικά έγγραφα
2.3.1. εισιτήριο φυλακής, 25 ιουλίου 1909.
2.3.2. δύο οθωμανικά έγγραφα.

(4) Σημείωμα

4.1. Σημείωμα με τίτλο Θυμίσεις. αναφέρεται στο χωριό Γιάννες58 κιλκίς 
και στις Σέρρες.

(5) διαμονητήριο 

5.1. Του Χρήστου Γεωργίου, εκδόθηκε από το Τουρκικό Προξενείο αθη-
νών-Πειραιώς, 18/31 οκτωβρίου 1908.

56. Στην επιστολή δεξιά υπάρχει η ημερομηνία 10/ΧΙ. Στη δεύτερη σελίδα σημειώνε-
ται η ημερομηνία 15 νοεμβρίου 1910.

57. Στην αρχή της επιστολής, στα δεξιά, αναγράφεται από τον Γεώργιο Παπαηλιάκη 
η ημερομηνία 6/8/1911.

58. Σήμερα ονομάζεται Μεταλλικό. 
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(6) αποδεί ξει ς

6.1. απόδειξη αγοράς του Μεγάλου Οδηγού Βορείου Ελλάδος Θεσσαλίας-
Μακεδονίας και Θράκης, 27 δεκεμβρίου 1939.

7. Φωτοκάρτες-επιστολικά δελτάρια
7.1. Παύλος Μελάς με τη στολή του, διαστάσεις 14x9 εκ.
7.2. Στέργιος Χύτας, διαστάσεις 14x9 εκ.
7.3. δελτάριο επιστολής προς τον Γεώργιο Παπαηλιάκη, 4 ιουνίου 1917.
Φίλος του Γεωργίου Παπαηλιάκη υποστηρίζει ότι βρίσκεται στο μέτωπο59. 
8. εφημερίδες
8.1. Λα Μποζ Δελ Πουέβλο (εβραϊκή εφημερίδα), 6 απριλίου 1920, αριθ. φ. 157.
8.2. Ο Ερμής, καβάλα 20/2 ιουλίου 1908, αριθ. φ. 2.
8.3. Ο Ερμής, καβάλα 14/27 ιουλίου 1908.

(9) αποκόμματα εφημερίδων

9.1. Φωτογραφία: ιταλοί στρατιώτες αιχμάλωτοι των ελλήνων πριν το φα-
γητό60.

9.2. Χάρτης του ελληνοϊταλικού πολέμου61.
9.3. Άρθρο του Π. Παλαιολόγου με τίτλο Σελίδες ιστορίας. αναφέρεται 

στον εθνομάρτυρα Σμύρνης Χρυσόστομο καλαφάτη62.

Φάκελος 3 
ο φάκελος φέρει τον τίτλο Μακεδονικός Αγώνας.

(1) Σημειώσεις  και έγγραφα περί του Μακεδονικού αγώνα

1.1. Σημείωμα με τίτλο ΚΑΠΕΤΑΤΑΝ ΚΑΟΥΔΗΣ / Μπάρμπα ΘΥΜΙΟΣ63.
αντιγράφει αποσπάσματα από τη μελέτη του Ίωνα δραγούμη (1878-1920)64 

για τον καπετάν ευθύμιο καούδη65.

59. Το ονοματεπώνυμό του είναι δυσανάγνωστο.

60. Προέρχεται από τουρκική εφημερίδα. Η φωτογραφία ανήκει την περίοδο του ελ-
ληνοϊταλικού πολέμου (1940-1941).

61. από τουρκική εφημερίδα. ο ελληνοϊταλικός πόλεμος ξέσπασε στις 28 οκτωβρίου 
1940, ενώ στις 6 απριλίου 1941 με την επέμβαση των Γερμανών, συνεχίστηκε ως ελληνοϊτα-
λικογερμανικός πόλεμος.

62. δεν γνωρίζουμε το όνομα της εφημερίδας. Πιθανή χρονολογία είναι η 9 Μαρτί-
ου 1961.

63. Χειρόγραφες σημειώσεις και μία σελίδα δακτυλογραφημένη.

64. Η μελέτη φέρει τον τίτλο: Ίων δραγούμης, Μαρτύρων και ηρώων αίμα, έκδοση β ,́ 
αθήναι 1914. 

65. ο ευθύμιος καούδης (Μπάρμπα Θύμιος) γεννήθηκε στον καλλικράτη Σφακίων 
κρήτης το 1866. Έλαβε μέρος στην κρητική επανάσταση του 1896. κατά τα έτη 1904-1908 
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1.2. Σημείωμα περί του Γιάννη καραβίτη66, αθήνα απρίλιος [1940]67. 
αναφέρεται στη Μακεδονία. Γίνεται λόγος πως πρέπει να γραφεί η ιστο-

ρία του Μακεδονικού αγώνα, των αντάρτικων σωμάτων της Μακεδονίας, κα-
θώς και του δημητρίου καλαποθάκη (1862-1921).

1.3. επιστολή του Γεωργίου Μελά68 (Λονδίνο, 2 αυγούστου [1925])69. 
Η επιστολή έχει δημοσιευθεί σε εφημερίδα70. Περιγράφει τον θάνατο του 

Παύλου Μελά71. Σκοπός της επιστολής ήταν να γίνει γνωστή η αλήθεια για τον 
θάνατο του αδελφού του.

1.4. απόκομμα εφημερίδας. Άρθρο του Σπύρου Μελά72 με τίτλο ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΖΩΗΝ /Ο ΠΑΥΛΟΣ. 

αναφορά στο μνημόσυνο του Παύλου Μελά που τελέσθηκε σε οικογενειακό 
περιβάλλον. Σημειώνει ότι για πρώτη φορά έγινε με κάποια επισημότητα. Στη συ-
νέχεια ο λόγος για τη ζωή και τη δράση του Παύλου Μελά στη Μακεδονία.

1.5. αφήγηση του καπετάν Γιώργου Βολάνη73 με τίτλο ΠΟΙΑ Η ΑΛΗ-

σχημάτισε σώμα εθελοντών και αγωνίστηκε στη Μακεδονία. Πέθανε στη Θεσσαλονίκη το 
1956. Για τον ευθύμιο καούδη βλ. κυρίως ανώνυμος, «ευθύμιος καούδης», Μακεδονικός 
Αγών 9 (1930) 15˙ νικ. Μέρτζος, «Τα κορέστια. ο ίσκιος του καπετάν Θύμιου καούδη περ-
πατάει στα χιονισμένα κορφοβούνια», Μακεδονική Ζωή 21 (1968) 20-21˙ ο ίδιος, «ευθύμιος 
καούδης: ένας αητός της κρήτης στα κορέστια», Μακεδονική Ζωή 103 (1974) 40-41˙ Γ. Τζη-
μόπουλος, «καπετάν Θ. καούδης ο αητός της κρήτης», Μακεδονική Ζωή 17 (1982) 22-23˙ Βα-
σίλης Γούναρης, Φθινόπωρο του 1904 στη Μακεδονία. Το ανέκδοτο ημερολόγιο του Μακε-
δονομάχου Ευθύμιου Καούδη, Θεσσαλονίκη 1992˙ Χοτζίδης, ό.π. (σημ. 1)˙ κων. Βακαλόπου-
λος, «ανέκδοτο μητρώο των μαχητών του Μακεδονικού αγώνα», Μακεδονικά 19 (1979) 59.

66. Γεννήθηκε στα Σφακιά κρήτης το 1883. Έλαβε μέρος στο Μακεδονικό αγώνα 
κατά τα έτη 1904-1909. κων. Βακαλόπουλος, ό.π. (σημ. 65), 60˙ Douglas Dakin, The Greek 
Stuggle in Macedonia 1897-1913, Thessaloniki 1993, σσ. 182, 184, 227 σημ. 27, 374.

67. Μία σελίδα χειρόγραφη και τρεις δακτυλογραφημένες. ακολουθούν χειρόγραφες 
σημειώσεις.

68. είναι ο αδελφός του Παύλου Μελά.

69. Την επιστολή αντέγραψε από απόκομμα εφημερίδας. είναι δακτυλογραφημένη (εις 
διπλούν). 

70. δεν γνωρίζουμε το όνομα της εφημερίδας.

71. ο Παύλος Μελάς γεννήθηκε στη Μασσαλία το 1870. Σπούδασε στη Στρατιωτική 
Σχολή ευελπίδων. νυμφεύθηκε τη ναταλία, κόρη του Στέφανου δραγούμη. Έλαβε μέρος 
στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Την άνοιξη του 1903 ήρθε στη Μακεδονία. δολοφο-
νήθηκε στις 13 οκτωβρίου 1904. Για τον Παύλο Μελά βλ. κυρίως α. Θωμαΐδης, Ιστορία Παύ-
λου Μελά, αθήναι 1909˙ Ηλίας Μπακόπουλος, Παύλος Μελάς. Βιογραφία, αθήνα 1939˙ ι. 
νοτάρης, Παύλος Μελάς. Βιογραφία, Θεσσαλονίκη 1955˙ ναταλία Παύλου Μελά, Παύλος 
Μελάς. Βιογραφία από διηγήσεις, αναμνήσεις, γράμματα δικά του και άλλων, αθήναι 1963.

72. Πρόκειται για τον γνωστό λογοτέχνη και δημοσιογράφο. 

73. ο Γεώργιος Βολάνης καταγόταν από την κρήτη. Έλαβε μέρος στον Μακεδονικό 
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ΘΕΙΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ / ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ΤΙ 
ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ ΕΠΙΖΩΝ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ74.

αναφέρεται στον θάνατο του Παύλου Μελά, στον αποκεφαλισμό του και 
την αναγνώρισή του.

1.6. Συνομιλία με τον ευθύμιο καούδη75.
επικεντρώνεται στους Γεώργιο Σκαλίδη76 και ευάγγελο νικολούδη77, οι 

οποίοι είχαν απαιτήσεις από τους κατοίκους των Βιτωλίων78 και της περιοχής 
που ήθελαν να ζουν σε βάρος των κατοίκων. Η συμπεριφορά τους αυτή δεν άρε-
σε στο κομιτάτο, το οποίο τους διέταξε να εγκαταλείψουν την περιοχή και να 
παρουσιαστούν στο κέντρο στην αθήνα. ο πρώτος αποχώρησε, ενώ ο δεύτερος 
δεν υπάκουσε τις εντολές με αποτέλεσμα να υποστεί συνέπειες. κάνει λόγο για 
την αλληλογραφία που είχε με τον Σπηλιάδη και για το συνθηματικό αλφάβη-
το που χρησιμοποιούσαν.

1.7. Περί του Γεωργίου Σκαλίδη79.
Περιγράφει την προσωπικότητα και τη δράση του στο Μορίχοβο80.
1.8. επιστολή του ανώτατου εθνικού κέντρου Μοναστηρίου προς τους 

οπλαρχηγούς ευάγγελο νικολούδη και Γεώργιο Σκαλίδη, Μοναστήρι 18 δεκεμ-

αγώνα κατά τα έτη 1904-1908. Για τη δράση του τιμήθηκε με τον βαθμό του λοχαγού. Βλ. κυ-
ρίως Περικλής αργυρόπουλος, Ο Μακεδονικός Αγών. (Απομνημονεύματα), Θεσσαλονίκη 
1957, σ. 41˙ Γεώρ. Μόδης, Μακεδονικός Αγώνας και η Νεώτερη Μακεδονική Ιστορία, Θεσ-
σαλονίκη 1950, σσ. 308-309˙ Παντελής οικονόμου, Το Λέχοβο στην ιστορική του πορεία, 
Θεσσαλονίκη 1976, σσ. 110-112˙ κων. Βακαλόπουλος, ό.π. (σημ. 65), σ. 50. 

74. δακτυλογραφημένη (εις διπλούν). Στο δεύτερο αντίγραφο στο τέλος υπάρχει ιδιό-
χειρο σημείωμα.

75. Φέρει τον τίτλο Κουβεντιάζοντας μέ τόν Καούδη. δακτυλογραφημένη (εις διπλούν). 

76. καταγόταν από το Έλος κισσάμου Χανίων. Το 1905 ξεκίνησε τη δράση του στη 
Μακεδονία. Έδρασε ως αρχηγός σώματος στην περιοχή της Φλώρινας. Σκοτώθηκε στο χω-
ριό Σόβιτς στον ποταμό εριγώνς στις 21 Μαρτίου 1906. Βλ. Μόδης, ό.π. (σημ. 73), σσ. 308-309˙ 
Χριστ. νάλτσας, Ο Μακεδονικός Αγών εις την Δυτικήν Μακεδονίαν, Θεσσαλονίκη 1958, σ. 
30˙ Dakin, ό.π. (σημ. 66), σσ. 255-256, 267-269˙ κων. Βακαλόπουλος, ό.π. (σημ. 65), σ. 84˙ Χο-
τζίδης, ό.π. (σημ. 1), σ. 114 σημ. 223.

77. ο ευάγγελος νικολούδης καταγόταν από τους Λάκκους κυδωνιών της κρήτης. Βλ. 
κυρίως Παύλος Τσάμης, Μακεδονικός Αγών, Θεσσαλονίκη 1975, σσ. 204, 267, 388˙ οικονό-
μου, ό.π. (σημ. 73), σσ. 107-110˙ Dakin, ό.π. (σημ. 66), σσ. 256, 363 σημ. 14.

78. Μοναστήρι.

79. Χειρόγραφο με τίτλο Ὁ Σκαλίδης. 

80. οροπέδιο εκτός ελληνικών συνόρων. Βλ. κων. Βακαλόπουλος, «ο ελληνισμός της 
περιοχής Μοριχόβου Μοναστηρίου κατά το μακεδονικό αγώνα. Η περίπτωση του άγνωστου 
μακεδονομάχου Πέτρου Σουγαράκη», Βαλκανικά Σύμμεικτα 1 (1981) 137-165.
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βρίου 190581.
Τους διατάζει να εγκαταλείψουν την περιοχή και να επιστρέψουν στην ελ-

λάδα. Τους αποστέλλει 500 φράγκα για οδοιπορικά τους έξοδα.
1.9. κείμενο σχετικό με τη δράση του κασίδη82.
αναφέρεται στον Μακεδονικό αγώνα και τη δράση του κασίδη. κάνει 

λόγο για τους Λαμπρινό Βρανά83 και νικόλαο Λουμουδάκη, οι οποίοι ήταν πρό-
θυμοι να ενταχθούν σε σώμα και να υπερασπίσουν τη Μακεδονία. ελπίζουν ότι 
θα συνεργαστούν με κάποιον από την αθήνα με το όνομα αρκούδας84, αρχηγό 
αντάρτικου σώματος, ο οποίος όμως δεν εμφανίζεται. καταγράφονται διάφορα 
πρόσωπα της εποχής εκείνης που έλαβαν μέρος στο Μακεδονικό αγώνα καθώς 
και η δράση τους, όπως π.χ. Γεώργιος Τσόντος85, μητροπολίτης καστοριάς86 Γερ-

81. Υπάρχει δακτυλογραφημένο αντίγραφο (εις διπλούν).

82. δακτυλογραφημένο, σελίδες 12.

83. ο Λαμπρινός Βρανάς γεννήθηκε στον καλλικράτη. Το φθινόπωρο του 1904 ξεκίνη-
σε τη δράση του στη Μακεδονία. δολοφονήθηκε στις 17 απριλίου 1905. Τσάμης, ό.π. (σημ. 
77), σσ. 145, 187, 194, 240, 241, 251, 252˙ Dakin, ό.π. (σημ. 66), σσ. 144, 184, 189, 233˙ κων. Βα-
καλόπουλος, ό.π. (σημ. 65), σ. 50.

84. Πρόκειται για τον παλαιό ληστή Γεώργιο αρκούδα, που έδρασε στη Μακεδονία στις 
18 ιανουαρίου 1897. Έλαβε μέρος στο Μακεδονικό αγώνα από το 1903 έως τη δολοφονία του το 
1906. κων. Βακαλόπουλος, ό.π. (σημ. 65), σ. 47˙ Dakin, ό.π. (σημ. 66), σ. 259 σημ. 41.

85. ο Γεώργιος Τσόντος με το ψευδώνυμο Βάρδας γεννήθηκε στα Σφακιά κρήτης το 
1871. Ήταν γιος του οπλαρχηγού της κρητικής επανάστασης του Χαράλαμπου Τσόντου 
(1796-1883). Έλαβε μέρος στον Μακεδονικό αγώνα ως γενικός αρχηγός σωμάτων στην πε-
ριφέρεια κορεστίων – καστοριάς – Φλώρινας - Μοναστηρίου από το 1904 έως το 1907. επί-
σης έλαβε μέρος στους βαλκανικούς πολέμους (1912-1913). Πέθανε το 1946. Βλ. κυρίως κων. 
διαμαντής, «Το αρχείο του μακεδονομάχου Τσόντου Βάρδα», Μακεδονικά 4 (1955-1960) 
449-469˙ ερατώ Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, «ανέκδοτα έγγραφα για το Μακεδονικό αγώνα 
από τα αρχεία Σ. Γ. αστεριάδη, Γ. Τσόντου», Μακεδονικά 30 (1995-1996) 81-112˙ οικονόμου, 
ό.π. (σημ. 73), σσ. 83-84˙ κων. Βακαλόπουλος, ό.π. (σημ. 65), σ. 48.

86. Γεννήθηκε στη Στύψη της Λέσβου το 1866. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Χάλ-
κης. αναγορεύτηκε διδάκτορας της φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Λειψίας. Στις 21 οκτωβρίου 
1896 εξελέγη επίσκοπος Χαριουπόλεως, ενώ στις 21 οκτωβρίου 1900 μητροπολίτης καστορίας 
και στις 5 Φεβρουαρίου 1908 μετατέθηκε στην μητρόπολη αμασείας. Στη συνέχεια στις 27 οκτω-
βρίου 1922 εξελέγη μητροπολίτης ιωαννίνων και στις 12 αυγούστου 1924 αμασείας και Έξαρ-
χος κεντρώας ευρώπης. Πέθανε στη Βιέννη στις 10 Φεβρουαρίου 1935. Βλ. κυρίως, Μετακομιδή 
λειψάνων Γερμανού Καραβαγγέλη, Θεσσαλονίκη, εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1960˙ Πην. 
δέλτα, Αρχείο Μακεδονικού Αγώνα. Απομνημονεύματα: Γερμανού Καραβαγγέλη, Γεωργίου 
Δικωνύμου-Μακρή, Παναγιώτη Παπατζανετέα, Θεσσαλονίκη 1984, σσ. 1-80˙ Βασ. Σταυρίδης, 
Επισκοπική ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 225-226˙ Μιχαήλ 
Στάικος, μητροπολίτης αυστρίας, Γερμανός Καραβαγγέλης μητροπολίτης Αμασίας και έξαρχος 
Κεντρικής Ευρώπης (1924-1935), Θεσσαλονίκη 1998.
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μανός καραβαγγέλης, Ίων δραγούμης87, κωνσταντίνος Μαζαράκης88. 
1.10. Χειρόγραφες σημειώσεις που αναφέρονται σε διάφορα πρόσωπα του 

Μακεδονικού αγώνα (1904)89.
1.11. Χειρόγραφο σημείωμα με τίτλο Γυναίκες στο Μακεδονικό Αγώνα-

Κουβεντιάζοντας στις 2/1/1940 Με τον καπετάν Κασίδη.
Περιγράφει τη δράση της τολμηρής Έλενας, κόρης του μπάρμπα δημήτρη, 

από τα Όστιμα90 και μίας ακόμη γυναίκας που ονομαζόταν Χριστιάνα κοβα-
τσίδη.

1.12. Χειρόγραφες σημειώσεις91. 
αναφέρονται στον ευθύμιο καούδη92 και τη δράση του, καθώς και στους 

87. Γεννήθηκε στην αθήνα στις 2 Σεπτεμβρίου 1878. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστή-
μιο αθηνών. Το 1902 τοποθετήθηκε ως υποπρόξενος στο Γενικό Προξενείο Μοναστηρίου. Στη 
συνέχει υπηρέτησε ως πρόξενος στις Σέρρες (1903), στον Πύργο της Βουλγαρίας, στη Φιλιππού-
πολη (1904), αλεξανδρούπολη και στην αλεξάνδρεια. Το 1915 εκλέχθηκε ανεξάρτητος βουλευ-
τής Φλώρινας. δολοφονήθηκε τον ιούλιο του 1920. Βλ. κυρίως, δημήτριος ευρυγένης, Ο Ίων 
Δραγούμης και ο Μακεδονικός Αγών, Θεσσαλονίκη 1961· κωνστ. Βακαλόπουλος, Ίων Δρα-
γούμης, Παύλος Γύπαρης. Κορυφαίες μορφές του Μακεδονικού Αγώνα (1902-1908), Θεσ-
σαλονίκη 1987· Γεώργιος Πετσίβας, Ίωνος Δραγούμης. Τα Τετράδια του Ίλιντεν, αθήνα 2000· 
ο ίδιος, Γεώργιος Τσόντου-Βάρδας, Μακεδονικός Αγών. Ημερολόγιο, τ. ά  (1904-1905), τ. Β΄ 
1 (1906), τ. Β΄ 2 (1907), αθήνα 2003· ο ίδιος, Γεώργιος Τσόντου-Βάρδα, Η Βενιζελική τυραν-
νία. Ημερολόγιο 1917-1920, αθήνα 2006. Πρβλ. Π. Σ. δέλτα, Αναμνήσεις 1940, αθήνα 2007.

88. ο κωνσταντίνος Μαζαράκης γεννήθηκε στο ναύπλιο το 1869. Φοίτησε από τη Σχο-
λή ευελπίδων. Έλαβε μέρος στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Το 1905 συγκρότησε 
σώμα μακεδονομάχων και εγκαταστάθηκε στην περιοχή Βερμίου νάουσας με πεδίο δρά-
σης τα χωριά της λίμνης των Γιαννιτσών και το Ρουμουλούκι. επίσης δράση ανέπτυξε στην 
Έδεσσα και στην Άρνισσα. δεν υπήρξε αρχηγός σημαντικού σώματος του Μακεδονικού 
αγώνα. Πέθανε στην αθήνα το 1949. Βλ. κ. ι. Μαζαράκης-αινιάνος, Ο Μακεδονικός Αγών 
(αναμνήσεις), Θεσσαλονίκη 1963· δημήτρης κάκκοβος, Απομνημονεύματα (Μακεδονικός 
Αγών), Θεσσαλονίκη 22007, σσ. 51, 102, 103, 111, 116, 122, 170, 171· ι. κ. Μαζαράκης-αινιάν, 
«Μαζαράκης-αινιάν κωνσταντίνος», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τ. 5 αθήνα 1986, σ. 
360. Πρβλ. Dakin, ό.π. (σημ. 66), σσ. 235-236, 284. 

89. Σελίδες 3, η μία είναι γραμμένη μπρος πίσω. 

90. Μετονομάστηκε σε Τρίγωνο, Φλώρινας.

91. Υπάρχει δακτυλογραφημένο αντίγραφο με ημερομηνία 15 Γεννάρη 1939 και 
αντίγραφο δακτυλογραφημένου κειμένου, καθώς και χειρόγραφο. Στην πρώτη σελίδα 
του δακτυλογραφημένου κειμένου στο πίσω μέρος υπάρχει καρφιτσωμένο απόκομμα 
εφημερίδας με τίτλο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΟΝΟΜΟΣ Ή ΜΑΚΡΗΣ (νεκρολογία).

92. Για τον ευθύμιο καούδη υπάρχει δακτυλογραφημένο κείμενο με ημερομηνία 31 
οκτωβρίου 1931.
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Μακεδονομάχους93 Γεώργιο δικώνυμο94 ή Μακρή, Λαμπρινό Βρανά, Στρατή 
Μπονάτο95, Γεώργιο Σεϊμένη96, νικόλαο Λυκάκη97, Γεώργιο Πέρο98, Μανούσο 
κατουνάτο, Γεώργιο Ζουρίδη99 και Γεώργιο Στρατινάκη100.

1.13. Σημείωμα με τίτλο ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΟΥΔΗΣ ἤ ΜΠΑΡΜΠΑ ΘΥΜΙΟΣ101.
Χωρίζεται σε τέσσερα μέρη.
1.13.1. καταγράφει τη δραστηριότητά του με τους συνεργάτες του στη κα-

στοριά εναντίον των Βουλγάρων το έτος 1903. 
1.13.2. Μας πληροφορεί για την αποστολή τεσσάρων ελλήνων αξιωματι-

κών102 στη Μακεδονία την άνοιξη του 1904, με σκοπό να εξετάσουν επιτοπίως 
την κατάσταση. κάνει λόγο για την επιστολή του Γεωργίου κολοκοτρώνη103, 
που απέστειλε μέσω της αδελφής του στα ανάκτορα, η οποία αναφερόταν στο 
γεγονός ότι η Μακεδονία ήταν βουλγάρικη και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Η 
επιστολή αυτή είχε εξοργίσει τον Παύλο Μελά και για το λόγο αυτό ήλθε σε σύ-
γκρουση μαζί του.

93. Πρόκειται για τους πρώτους ένοπλους άνδρες που ήρθαν στη Μακεδονία για να 
πολεμήσουν. Βλ. Τσάμης, ό.π. (σημ. 77), σσ. 144-145. 

94. Γνωστός με το ψευδώνυμο Μακρής. Γεννήθηκε στον καλλικράτη το Μάρτιο 1877. 
Ξεκίνησε τη δράση του στη Μακεδονία από το 1904 έως το 1908. Πέθανε στην αθήνα τον 
ιανουάριο 1939. Βλ. Γεώργιος δικώνυμος Μακρής, Ο Μακεδονικός Αγών (Απομνημονεύμα-
τα), Θεσσαλονίκη 1959. Πηνελόπη δέλτα, αρχείο Μακεδονικού αγώνα, σσ. 81-183· Βακαλό-
πουλος, ό.π. (σημ. 65), σ. 68. Dakin, ό.π. (σημ. 66), σσ. 128, 144, 175, 177, 181, 182, 193, 218-219, 
223-233, 259-263, 362-365.

95. Για τον ευστράτιο Μπονάτο βλ. Παύλος Τσάμης, ό.π. (σημ. 77), σ. 145. 

96. καταγόταν από την ανώπολη Σφακίων. δολοφονήθηκε στο Λέχοβο στις 23 ιουλίου 
1903. Στ. Ράπτης, Ολόκληρος η ιστορία του Μακεδονικού Αγώνος, τόμ. 1, αθήνα, χωρίς χρό-
νο, σ. 119. Dakin, ό.π. (σημ. 66), σσ. 144, 145, 373 σημ. 46· Χοτζίδης, ό.π. (σημ. 1), σ. 43· Dakin, 
αυτ., σσ. 144, 145, 373 σημ. 46.

97. Για τον νικόλαο Λυκάκη βλ. Τσάμης, ό.π. (σημ. 77), σ. 145.

98. ο Γιώργος Πέρος ή Περάκης γεννήθηκε στον καλλικράτη της κρήτης το 1877. Έχα-
σε τη ζωή του κατά την απελευθέρωση της Χίου το 1912. βλ. Παύλος Τσάμης ό.π. (σημ. 77), 
σσ. 144, 145, 146, 166· Dakin, ό.π., σσ. 144, 175, 177, 181, 182· Χοτζίδης, ό.π. (σημ. 1), σσ. 39 
σημ. 2, 44, 46.

99. Ήταν κρητικός και συμμετείχε στο σώμα του καούδη. Σκοτώθηκε το 1906. Βλ. 
Τσάμης, ό.π. (σημ. 77), σ. 145.

100 . Για τον Γεώργιο Στρατινάκη βλ. Τσάμης, ό.π. (σημ. 77), σσ. 145, 193, 195.

101 . είναι δακτυλογραφημένο, 11 σελίδες. Υπάρχει δακτυλογραφημένο αντίγραφο 
κειμένου.

102 . οι αξιωματικοί ήταν οι Παύλος Μελάς, αλέξανδρος κοντούλης, αναστάσιος Πα-
πούλας και Γεώργιος κολοκοτρώνης.

103 . Γεννήθηκε το 1866. εφονεύθη κατά το Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο το 1913. Dakin, ό.π. 
(σημ. 66), σσ. 175, 176, 177, 179· Χοτζίδης, ό.π. (σημ. 1), σ. 53.



Πασχάλης Βαλσαμίδης206

1.13.3. Γράφει για το κομιτάτο που συστήθηκε από τον δημήτριο καλαπο-
θάκη (1862-1921) τον ιούνιο του 1904. εκλήθη και ερωτήθη αν επιθυμεί να εντα-
χθεί στο κομιτάτο: δέχθηκε με μεγάλη του χαρά. Μιλά για τη δολοφονία του 
Παύλου Μελά, το γράμμα που έστειλε ο μητροπολίτης καστοριάς Γερμανός κα-
ραβαγγέλης με το οποίο τον ενημέρωνε για το νέο ελληνικό σώμα με την ονομα-
σία Ρούβα (κατεχάκης)104. Σημειώνει τη δράση του στα βουλγαρικά χωριά και 
στη μάχη που διήρκησε μία ημέρα με απώλειες περίπου 10 νεκρούς. Στη συνέ-
χεια αναφέρει ότι το σώμα είχε εξασθενήσει από τις απώλειες της μάχης κατά 
την άνοιξη του 1905 και έστειλε το γραμματέα του ι. καραβίτη στην αθήνα με 
σκοπό να σχηματίσει νέο σώμα για να δράσει στα κορέσια105. ο καραβίτης σχη-
μάτισε νέο σώμα με 45 άνδρες, αλλά δεν συνεργάστηκε μαζί του. Τότε μετέβη 
στην αθήνα για να σχηματίσει δικό του σώμα ανδρών. Στις αρχές αυγούστου 
επέστρεψε στη Μακεδονία.

1.13.4. Τέλος, ο Γεώργιος Παπαηλιάκης αναφέρει τη συνεργασία που είχε 
με τον Βάρδα106 και στο αντάρτικο σώμα του που αποτελούνταν από 60 άνδρες. 
Περιγράφει τα χωριά Ζέλοβο, κορέσια και Λέχοβο107 όπου δρούσε με τους συ-
μπολεμιστές του108. Στη συνέχεια μετέβη στο Περιστέρι, που είχε εγκαταλειφθεί 
από τον Μακρή109. εκεί παρέμεινε έως το 1907. ακολούθως τονίζει ότι περικυ-
κλώθηκε από τον Τουρκικό στρατό στα χωριά Ράκοβο και δραγούσι110 και ανα-
φέρεται σε κομιτατζή, ο οποίος είχε έρθει από την αμερική. Τέλος, σημειώνει ότι 
στην περιοχή έμεινε έως το τέλος του 1907.

1.14. Σημείωμα με τίτλο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ / Ευθύμιος Γεωργ. 
Καούδη /(Μπάρμπα Θύμιος)111.

Περιέχει βιογραφικά στοιχεία του ευθύμιου καούδη. αναφέρεται στη ζωή 
και τη δράση του κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα.

104 . Πρόκειται για το σώμα που διοργάνωσε ο ανθυπολοχαγός Γεώργιος κατεχάκης. 
Γεννήθηκε στην Πόμπια Ηρακλείου το 1881. Το 1902 αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχο-
λή ευελπίδων. Τη δράση του ξεκίνησε στη δυτική Μακεδονία την άνοιξη του 1905. Το 1906 
τραυματίστηκε στη νάουσα και αποχώρησε από την Μακεδονία. Πέθανε το 1922. Περικλής 
αργυρόπουλος, ό.π., σ. 41. οικονόμου, ό.π. (σημ. 73), σσ. 77-78· Βακαλόπουλος, ό.π. (σημ. 65), 
σ. 83· Dakin, ό.π. (σημ. 66), σσ. 181, 192, 221-222, 225, 231, 236, 276, 278.

105 . Χωριά που βρίσκονται μεταξύ Φλώρινας και καστοριάς.

106 . είναι ο Γεώργιος Τσόντος.

107 . Μετονομάστηκε σε ανταρτικό.

108 . Για τη δράση των σωμάτων στα κορέστια βλ. Τσάμης, ό.π. (σημ. 77), σσ. 317-323.

109 . Πρόκειται για τον Γεώργιο δικώνυμο.

110 . Σήμερα ονομάζεται Ζευγολάτιο.

111 . δακτυλογραφημένο. αριθμεί 6 σελίδες.
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1.15. δύο σκίτσα του ιωάννη Μαυροθεόδωρου112.
1.16. αντίγραφο δήλωσης της εθνικής οργάνωσης Παύλος Μελάς-

Παράρτημα νάουσας, νάουσα 13 αυγούστου 1929113. 
δηλώνεται ότι ο ιωάννης Θ. Μαυροθεοδώρου από την κοζάνη έλαβε μέ-

ρος στον Μακεδονικό αγώνα ως οπλίτης από 1η αυγούστου 1904 έως τον ιού-
λιο 1905.

1.17. αντίγραφο πιστοποιητικού του ιωάννη Θ. Μαυροθεοδώρου, Θεσσα-
λονίκη 3 απριλίου 1926114.

Πιστοποιείται η εθνική αποστολή του στο Άγιο Όρος κατά τον ιούνιο του 
1912. 

1.18. αντίγραφο βεβαίωσης του ιωάννη Θ. Μαυροθεοδώρου, 11 νοεμβρί-
ου 1929115.

Βεβαιώνεται ότι ο ιωάννης Θ. Μαυροθεοδώρου από την κοζάνη έλαβε μέ-
ρος στον Μακεδονικό αγώνα ως οπλίτης στο αντάρτικο σώμα του κωνσταντί-
νου Μαζαράκη (1869-1949) και αργότερα εργάστηκε ως κλητήρας του ελληνι-
κού Προξενείου116.

1.19. αντίγραφο πιστοποιητικού του ιωάννη Θ. Μαυροθεοδώρου, αθήνα 
17 νοεμβρίου [1927]117

Πιστοποιεί ότι ο ιωάννης Θ. Μαυροθεοδώρου από την κοζάνη έλαβε μέ-
ρος στον Μακεδονικό αγώνα ως οπλίτης στις μάχες Μπάλτινα, Μπόζυβο, κρα-
νία, καρατζιόλη, Βελεστίνου και δομοκού.

1.20. Σημείωμα χωρίς τίτλο118.
αναφέρεται σε Βούλγαρο κατάσκοπο και στη δολοφονία του. Στη συνέχεια 

κάνει λόγο για τη συμπλοκή με μία βουλγάρικη συμμορία. ακολούθως αναφέρεται 
στις μάχες που έγιναν με τους Βούλγαρους στο Γκούγκοβο119, στα καλύβια Γραμμα-
τίκοβου, υπό την αρχηγία του κωνσταντίνου Μαζαράκη (1869-1949), και στην κα-

112 . Ζωγραφισμένο με στυλό από τον Γεώργιο Παπαηλιάκη.

113 . δακτυλογραφημένο. 

114 . ακριβές αντίγραφο με ημερομηνία 18 ιανουαρίου 1928. Πιστοποιεί ο κοσμάς 
αγιοπαυλίτης. δακτυλογραφημένο

115 . Βεβαιώνει ο δ. κακκάβος. δακτυλογραφημένο.

116 . Πιθανόν του Μοναστηρίου.

117 . Σημειώνεται εκ παραδρομής το έτος 1897· πιθανόν είναι το έτος 1927. Στο τέλος 
του εγγράφου σημειώνεται Ἀκριβές ἀντίγραφον Ἐν Θες/νίκη τῇ 18ῃ Ἰανουαρίου 1928. Πι-
στοποιεί ο οπλαρχηγός Γεώργιος νταβέλης. 

118 . Υπάρχει χειρόγραφο κείμενο και δακτυλογραφημένο, σελίδες 4, καθώς και δα-
κτυλογραφημένο αντίγραφο.

119 . Μετονομάστηκε σε Βρυτά.
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λιουσάνη. Το 1905 ο Γεώργιος Παπαηλιάκης τοποθετήθηκε κλητήρας στην εμπορι-
κή Σχολή Στεφάνου νούκα. διώχτηκε όμως από τον διευθυντή Στέφανο νούκα120, 
επειδή ετοίμαζε μαθητές αντάρτες. Στη συνέχεια υπηρέτησε ως καβάσης στο ελληνι-
κό Προξενείο καβάλας. Η Τουρκική κυβέρνηση τον θεώρησε, μεταξύ άλλων, ένοχο 
για τη δράση του στο Μακεδονικό αγώνα και καταναγκάστηκε να φύγει στην αθή-
να. Τέλος, αναφέρει ότι εργάστηκε στο ελληνικό Προξενείο Θεσσαλονίκης.

1.21. Χειρόγραφο σημείωμα περί του ιωάννου Θ. Μαυροθεόδωρου ή Μη-
τσόπουλου121.

αναφέρεται στην προσωπικότητα, στη δράση του στη Μακεδονία και 
στους συνεργάτες του που έλαβαν μέρος στο Μακεδονικό αγώνα.

1.22. Χειρόγραφο κείμενο με τίτλο Κουβεδιάζοντας / Με τον Μελενοικιώ-
τη / Κωνσταντίνο Μ. Πουγκουρίδη122.

Γίνεται λόγος για το Μελένικο και τα χωριά της περιφέρειάς του. επίσης, 
σημειώνει τη δράση των Σαντάσκι123, Σκιδάση, Γεωργίου Σφήκα124 από τη Σιάτι-
στα, σχολάρχη στο Μελένικο κατά τα έτη 1903-1905, και του μητροπολίτη Μελε-
νίκου κωνσταντίνου125. 

120 . καταγόταν από τη δράμιτσα Βοΐου. Ίδρυσε τη Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική 
αδελφότητα και το 1871 τα εκπαιδευτήρια Τσοτυλίου. Προσέφερε σημαντικό εθνικό και 
εκπαιδευτικό έργο. Πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου 1931. Για το Στέφανο νούκα βλ. κυρίως 
Τα Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαΐας Σχινά (Ιδρυτής Στέφανος Νούκας) 1905-1974, Θεσ-
σαλονίκη 1997, σσ. 96-100· Παν. Παπανικολάου, Ο κοσμοκαλόγερος Στέφανος Νούκας, 
Θεσσαλονίκη 1954. αγγελική Μεταλλινού (Π. Τσιώμου), Τύποι της Θεσσαλονίκης, Θεσ-
σαλονίκη 1945, σ. 20· Πέτρος Φωτεινός, «Στέφανος νούκαςς», Μακεδονικόν Ημερολόγι-
ον 8 (1932) 189-191· δημ. Χατζόπουλος, «Στέφανος νούκας. ο Λόγιος ιεροδιάκονος», Μα-
κεδονικόν Ημερολόγιον 23 (1953) 65-70· νικ. δελιαλής – ιωάννης Χασιώτης, «Στέφανος 
νούκας (1836-1931). Η "Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική αδελφότης" και η ίδρυση της Σχο-
λής του Τσοτυλίου (1871)», Μακεδονική Ζωή τχ. 37 (ιούνιος 1969) 18-25.

121. Υπάρχει δακτυλογραφημένο σημείωμα.

122 . Φέρει ημερομηνία 21 δεκεμβρίου 1939. 

123 . Για τον Γεώργιο Σφήκα βλ. βλ. κυρίως, Παύλος Τσάμης, ό.π. (σημ. 77), σ. 158.

124 . Πρόκειται για τον Βούλγαρο αρχιβοεβόδα Γιάννε Σαντάνσκι που καταγόταν από 
το χωριό εφλάκ. ο Σαντάσκι είχε καταστεί φόβητρο και των βουλγαρικής καταγωγής κατοί-
κων της περιοχής. Βλ. κυρίως, Τσάμης, ό.π. (σημ. 77), σσ. 102, 104-105, 131, 172, 277, 336, 387, 
413, 430, 434· Dakin, ό.π. (σημ. 66), σσ. 251, 308, 309, 335-336, 386-387.

125 . ο κωνσταντίνος ασημιάδης γεννήθηκε στην καλλίπολη το 1870. Σπούδασε στη Θεολο-
γική Σχολή της Χάλκης. Στις 22 Μαρτίου 1908 εξελέγη επίσκοπος Χαριουπόλεως και στις 10 ιανουα-
ρίου 1912 προήχθη στη μητρόπολη Μελενίκου. Στις 25 ιουνίου 1913 δολοφονήθηκε από τους Βουλγά-
ρους. Βλ. Εκκλησιαστική Αλήθεια 37 (1913) 217, 226, 235, 285, 311. Τσακόπουλος, ό.π. (σημ. 5), 413-414· 
απ. Γκισδαβίδης, Σελίδες του μακεδονικού ελληνισμού. Το Μελένικο ως φυτοδότρα πηγή πολιτι-
σμού. Μελέτη λαογραφική και ιστορική, τ. ά-Β ,́ Θεσσαλονίκη 1959· Τάσος Γριτσόπουλος, «κωνστα-
ντίνος ασημιάδης», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια 8 (1966) 5-6· αντ. κολτσίδας, Ιστορία 
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1.23. Χειρόγραφες σημειώσεις με τίτλο Μακεδονικός / Αγώνας126. 
αναφέρονται στη δράση του καπετάν Ρούβα κατεχάκη στο χωριό Γκόλο-Σέλο127 

και στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα.
1.24. Χειρόγραφο σημείωμα με τίτλο ο Κατεχάκης.
ενημερώνει για τα κρητικά σώματα, τα οποία δρούσαν στη Μακεδονία 

κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα.
1.25. Χειρόγραφες σημειώσεις με τίτλο Οὐκ ἐστί ὧδε ἀλλ’ ἐγείγερται128.
Γίνεται λόγος για τον θάνατο ενός παλικαριού που τραυματίστηκε βαριά 

σε συμπλοκή που έγινε στο χωριό Γκόλο-Σέλο και πέθανε. οι κάτοικοι της νά-
ουσας τον έθαψαν με τιμές, με αποτέλεσμα να υποψιαστεί την ένοπλη δράση του 
ένας Τούρκος αστυνομικός, ο οποίος κατήγγειλε το γεγονός στις αρχές. ορίστη-
κε εισαγγελέας από τη Θεσσαλονίκη και ο Έλληνας γιατρός Βελτσίδης να γίνει 
εκταφή και νεκροψία. Στη συνέχεια αναφέρεται στα γεγονότα που διαδραματί-
στηκαν μεταξύ του Τούρκου αστυνομικού, εισαγγελέα και του ιατρού.

1.26. Χειρόγραφες σημειώσεις περί του Στέφανου Βαφείδη.
αναφέρεται στη ζωή και τη δράση του κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού 

αγώνα. Στη συνέχεια κάνει λόγο για τη μάχη στον λάκκο της Ροδιάς και για τον 
καπετάν Σκούντρες.

1.27. Χειρόγραφες σημειώσεις με τίτλο Σημειώσεις129.
αναφέρεται σε ένα ταξίδι του σε χωριά της Χαλκιδικής και παρουσιάζει 

τα γεγονότα, την ανάπτυξη, καθώς και την καθημερινή ζωή των κατοίκων της 
στη δεκαετία του 1930.

1.28. Χειρόγραφες σημειώσεις130.
Περιγράφονται πρόσωπα που έλαβαν μέρος στο Μακεδονικό αγώνα, 

όπως ο κωνσταντίνος Βαφείδης και ορισμένοι δάσκαλοι. επίσης καταγράφει 
γεγονότα της περιόδου αυτής.

1.29. Χειρόγραφο σημείωμα με τίτλο Κουβεντιάζοντας Με το Γ. Ρουσσά-
κη από το Βαφέ 1866131.

αναφέρεται στους αρχηγούς Βαρδίδη Βαρδή, Γογόνη Γέρο κώστα Βου-
λουδάκη από το Γαβαλοχώρι και στη μάχη του Βαφέ. Τέλος, κάνει λόγο για το 
διάκο καλαμαρίδη, τη δράση και τη δολοφονία του. 

του Μελενίκου. Η διαχρονική πορεία του Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 476-478.

126 . Γραμμένες σελίδες 7. Στο τέλος υπάρχει η ημερομηνία Βέροια, 7 ιουλίου 1938. 

127 . Το Γκόλο-Σέλο έως το 1971 ονομαζόταν Γυμνά. Σήμερα ονομάζεται ακρολίμνη.

128 . Υπάρχει δακτυλογραφημένο αντίγραφο των σημειώσεων.

129 . Στο τέλος φέρουν ημερομηνία 16 ιουλίου 1938.

130 . Γραμμένες σε κόλα αναφοράς, σελ. 12.

131 . Υπάρχει δακτυλογραφημένο αντίγραφο (εις διπλούν).
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1.30. Βιογραφικό σημείωμα με τίτλο ΕΥΘΥΜΙΟΣ Γεωργίου ΚΑΟΥΔΗΣ 
(Μπάρμπας Θύμιος)132.

καταγράφει τη ζωή και τη δράση του κατά την περίοδο του Μακεδονι-
κού αγώνα.

1.31. Χειρόγραφες σημειώσεις με τίτλο Ἀπό τά ἐθνικά μνημόσυνα / ὁ Βα-
φές καί τά περί αὐτοῦ. / Ἡ μάχη τοῦ Βαφέ 6-9 Αυγούστου 1821133.

Το κείμενο χωρίζεται σε τρία μέρη: α. Η μάχη του Βαφέ, β. Η μάχη των Βρυ-
σών αποκορώνου134 και γ. Η ιστορική μάχη του Βαφέ, 12 οκτωβρίου 1866135.

1.32. Πρόχειρες σημειώσεις136.
αναφέρονται σε διάφορα γεγονότα της περιόδου του Μακεδονικού αγώνα.

Φάκελος 4
ο φάκελος φέρει τον τίτλο Αλεξ. Υψηλάντης.

(1) εργασία για τον αλέξανδρο Υψηλάντη
1.1. Περιέχει δακτυλογραφημένη εργασία με τον τίτλο Η ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙ-

ΜΙΑ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΣΑΣ ΛΟΥΛΟΥ ΤΥΡΧΑΙΜ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΥΨΗ-
ΛΑΝΤΗ137. ΠΡΩΤΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙ’ ΑΥΤΟΝ (σσ. 
1-7). αναφέρεται στον αλέξανδρο Υψηλάντη και στην κόμισσα Λουλού Τυρχά-
ιμ κατά τα έτη 1817-1827. 

1.2. αποσπάσματα από τα απομνημονεύματα της κόμισσας Λουλού Τυρ-
χάϊμ138 (σσ. 1-41). 

Το έργο χωρίζεται ως εξής:
(α) οι σσ. 1-6 αναφέρονται στον αλέξανδρο Υψηλάντη και στα απομνημο-

νεύματα της Λουλού Τυρχάϊμ.

132 . δακτυλογραφημένο.

133 . Υπάρχει δακτυλογραφημένο αντίγραφο του κειμένου και αντίγραφο.

134 . Έγινε το 1880.

135 . Στο τέλος της σελίδας υπάρχει ημερομηνία, Βαφέ, 25 Μαρτίου 1940.

136 . Πρόκειται για τρεις ανεξάρτητες σελίδες.

137 . ο αλέξανδρος Υψηλάντης γεννήθηκε στην κωνσταντινούπολη το 1792. Στις 12 απριλίου 
1820 ανέλαβε την αρχηγία της Φιλικής εταιρείας. Πέθανε στη Βιέννη 19 ιανουαρίου 1828. Βλ. κυρίως 
κώστας καλαντζής, Μεγάλες μορφές Αλέξανδρος Υψηλάντης 1792-1828, αθήναι 1941· Πολυχρόνης 
ενεπεκίδης, Ρήγας-Υψηλάντης-Καποδίστρις, Έρευναι εις τα αρχεία της Αυστρίας, Γερμανίας, Ιταλί-
ας, Γαλλίας και Ελλάδος, αθήνα 1965· ο ίδιος, Η αιχμαλωσία του εις την Αυστρίαν 1821-1828, αθή-
ναι 1969· αλέξ. δεσποτόπουλος, «Υψηλάντης αλέξανδρος», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τ. 9β, 
αθήνα 1988, σσ. 243-245· απόστολος Βακαλόπουλος, Νέα ελληνική ιστορία (1204-1975), Θεσσαλο-
νίκη 1979, σσ. 115, 136, 144, 145, 146, 148, 149, 155. Για την οικογένεια Υψηλάντη βλ. Σταύρος Σκουπε-
τέας, «οι Υψηλάντες, Τραπεζουντιακή καταγωγή τους», Αρχείον Πόντου 20 (1955) 150-239.

138. δημοσιεύτηκε σε τέσσερις τόμους.
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(β) οι σσ. 6-25 αναφέρονται στον πρίγκιπα αλέξανδρο Υψηλάντη με τίτλο 
Ο ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, Η ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ και 

(γ) οι σσ. 25-41 φέρουν τον τίτλο Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΥΠΕΡ 
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΤΟΥ (κατά τας αφηγήσεις του 
ίδιου στην Τερενζιένστατ).

1. Ημερολόγια των βαλκανικών πολέμων του λοχία Γεωργίου Παπαηλι-
άκη 1912-1913139

1.1. 13,5Χ8,5 από 23 οκτωβρίου έως 11 ιουλίου 1913 έως 15 Φεβρουαρίου 
1913, σσ. 77 (διπλές)

Γραμμένες: 1r-2r, 3r-17r, 18v-75r, 76v 
Λευκές: 2v, 17v-18r, 75v-76r
Σημειωματάριο πανόδετο. εξώφυλλο χρώματος καφέ. διατηρείται σχεδόν 

σε καλή κατάσταση.
1.1.1. σ. 1r: Υπάρχει ενθύμηση Θεόδωρον Κουμάσην.
1.1.2. σ. 1v: Ἄν σκοτωθῶ νά σταλῆ τό σημειωματάριό μου αὐτό στον ἀδελ-

φόν μου Ἡλία Παπαηλιάκη νά τό φυλάη καί νά μέ θυμᾶται μέ περιφάνια…
1.1.3. σσ. 3r-71r: Σημειώσεις από 23 οκτωβρίου έως 15 Φεβρουαρίου 1913.
1.1.4. σσ. 72v-73r: κατάλογος με τίτλο Μετά τήν συγχώνευσιν τοῦ / 3ου λό-

χου μετά τοῦ / 4ου τῶν Ἀμερικανῶν. / Ἡ Δημοιρία μου 4η.
1.1.5. σσ. 73v-74v: κατάλογος με τίτλο Αον Ἔμπεδον Τμῆμα / τοῦ πεζικοῦ 

συντάγ / ματος 1ον. Πέμπτος Λόχος / Δευτέρα Διμοιρία.  
στ. σσ. 76v: σημειώσεις διαφόρων προϊόντων.
1.2. 13,5 x 9,5 από 16 Φεβρουαρίου έως 7 απριλίου 1913, σσ. 80 (διπλές)
Γραμμένες: 1r, 3r-80v
Λευκές: 1v-2v
Σημειωματάριο χαρτόδετο. Το εξώφυλλο έχει χρώμα μαύρο και είναι 

φθαρμένο. αντίθετα το εσωτερικό του διατηρείται σε καλή κατάσταση. 
1.2.1. σ. 1r: Σημείωμα: Σημειωματάριον / ἀπό τῆς 15 Φεβρουα / ρίου μέχρι 

7 Ἀπριλίου / Γ. Παπαηλιάκης / λοχίας.
1.2.2. σσ. 3r-79v: Σημειώσεις από 16 Φεβρουαρίου έως 7 απριλίου 1913.
1.2.3. σ. 80v: Σημειώσεις ονομάτων.
1.3. 14 x 8,5 από 8 απριλίου έως 25 ιουνίου 1913, σσ. 42 (διπλές)
Γραμμένες: 1r, 3r-28r, 29v-42r
Λευκές: 1v-2v, 28v-29r, 42v
Σημειωματάριο πανόδετο. εξώφυλλο σε μαύρο καρό χρώμα. διατηρείται 

σε καλή κατάσταση.

139. Χρησιμοποιεί παντού το παλαιό ημερολόγιο, δηλαδή το ιουλιανό. Μόνο κατά την 
παραμονή του στην αυστρία χρησιμοποιεί το Γρηγοριανό ημερολόγιο με την ένδειξη ν. η. 



Πασχάλης Βαλσαμίδης212

1.3.1. Πίσω από το εξώφυλλο υπάρχει αναγραφή: Σημειώσεις / Γ. Παπαηλιάκη.
1.3.2. σ. 1r: διάφορα ονόματα.
1.3.3. σσ. 3r-28r, 29v-40v: Σημειώσεις από 8 απριλίου έως 25 ιουνίου 1913.
1.3.4. σσ. 20v-21r, 23r, 23v, 24v, 25r—26r, 41r-42v. διάφορα σχεδιασμένα το-

πογραφικά σκαριφήματα. 
1.4. 15 x 8,5 26 ιουνίου έως 10 ιουλίου 1913, σσ. 40 (διπλές)
Γραμμένες: 1, 3r, 5r, 6r, 7r, 8r, 9r, 10r, 11r, 12r, 13r, 14r, 15r, 16r, 17r, 18r, 19r, 

20r, 21r, 22r, 23r, 24r, 25r, 26r, 27r, 28r, 29r, 30r, 31r, 32r, 33r, 34r, 35r, 36r, 37r, 
38r, 39r, 40v

Λευκές: 2r-v, 3v-4v, 5v, 6v, 7v, 8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v, 
19v, 20v, 21v, 22v, 23v, 24v, 25v, 26v, 27v, 28v, 29v, 30v, 31v, 32v, 33v, 34v, 35v, 36v, 
37v, 38v, 39v, 40r

εξώφυλλο με καρό επένδυση σε μαύρο και άσπρο. διατηρείται σε καλή 
κατάσταση.

1.4.1. Στο εμπρόσθιο εξώφυλλο υπάρχει αναγραφή Δημ. Τζιούρτας / ἐπί 
τῆς λογοκρισίας / Καβάλα.

1.4.2. σσ. 1r-1v: Έντυπα ημερολόγια των ετών 1909 και 1910.
1.4.3. σσ. 3r: Υπάρχει αναγραφή: Ἀνεξάρτητον / Σύνταγμα Κρητῶν. / 1ον 

τάγμα / 2ος λόχος. / Λοχίας / Γ. Παπαηλιάκης τελειόφητος Νομικῆς / ἐκ Κρή-
της. / Δευτέρα Ἐκστρατεία / κατά τῶν Βουλγάρων / εἰς Μακεδονίαν. / Ἐντυ-
πώσεις καί γεγονότα. / Ἀπό 27 Ιουνίου μέχρι 10 Ἰουλίου. Στο τέλος υπάρχει η 
υπογραφή του Γεωργίου Παπαηλιάκη.

1.4.4. σσ. 5r, 6r, 7r, 8r, 9r, 10r, 11r, 12r, 13r, 14r, 15r, 16r, 17r, 18r, 19r, 20r, 21r, 
22r, 23r, 24r, 25r, 26r, 27r, 28r, 29r, 30r, 31r, 32r, 33r, 34r, 35r, 36r, 37r, 38r, 39r,: Ση-
μειώματα από 26 ιουνίου έως 10 ιουλίου 1913.

1.4.5. σσ. 40v: αναγραφή Κύριε Δουγάν.
1.4.6. Στο οπίσθιο μέρος του εξωφύλλου υπάρχει υπογραμμισμένη αναγρα-

φή: Μανόταϊλη / Σιμιτλῆ.
1.5. 13x8 11 ιουλίου έως 9 νοεμβρίου 1913, σσ. 90 (διπλές)
Γραμμένες: 1v-2r, 3r-46v, 60v-70r, 87v-90r
Λευκές: 2v, 46v-60r, 70v-87r
Σημειωματάριο πανόδετο. εξώφυλλο χρώματος καφέ. διατηρείται σε καλή 

κατάσταση.
1.5.1. σ. 1v: Υπάρχει αναγραφή: Jentichekistes κομιτάτο / ἀρμενικό τῶν 

αὐτονομιστῶν / ἀπό 26 ἔτη. 
1.5.2. σ. 2r: αναγραφή: Ἀνεξάρτητο Σύνταγ[μα] Κρητῶν. / 1ον τάγμα / 2ος 

λόχος / Λοχ[ίας] Παπαηλιάκης Γ[εώργιος] / Ἐκστρατεία εἰς / Θράκην / κατά 
τῶν Βουλγάρων / 11 Ἰουλίου 1913. 
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1.5.3. σσ. 3r-46v140: Σημειώσεις από 11 ιουλίου έως 9 νοεμβρίου 1913.
1.5.4. σσ. 60v-67v: Υπάρχει κατάλογος με τίτλο Ἀνεξάρ[τητον] Σύνταγμα 

Πεζικοῦ. / 3ος Λόχος / Κατάστασις / τῶν εἰς την δύναμην ταῦ ἄνω λόχου κατά 
/ ταγέντων κ.κ. Ἀξιωματικῶν καί / ὁπλιτῶν141.

1.5.5. σσ. 67r-68r: Υπάρχει κατάλογος με τίτλο Κατάστασις ὀνομαστική / 
τῶν φονευθέντων ἀνδρῶν τοῦ πρώην / 3ου και 4ου Λόχων κατά τοῦ / Ἑλληνο-
τουρκικοῦ πολέμου142. 

1.5.6. σσ. 68r-68v: Συγχαρητήρια επιστολή του συνταγματάρχη Bordeaux 
προς τον συνταγματάρχη Σινανιώτη. Μεταφρασμένο από τη γαλλική γλώσσα 
στην ελληνική.

1.5.7. σ. 69r: κατάλογος με τίτλο Ἀποβιώσαντες τῶν / τραυμάτων143. 
1.5.8. σσ. 69r-69v: απαντητική επιστολή του Σινανιώτη προς τον Γάλλο συ-

νταγματάρχη Bordeaux. 
1.5.9. σ. 70r: κατάλογος με τίτλο Ἀπώλειαι τάγμ[ατος] 1ου Μέχρι 13 

Σ[επτεμ]βρίου.
1.5.10. σσ. 87v: Ποίημα στη γαλλική γλώσσα.
1.5.11. σσ. 88v-90r: αναγράφονται ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις φίλων του.
1.6. Στα χειρόγραφα ημερολόγια βρέθηκαν ακόμα οι παρακάτω χειρόγρα-

φες σημειώσεις.
1.6.1. Ένα άδετο χωρίς εξώφυλλο σπάραγμα βιβλιαρίου, διαστάσεων 

13,8x8,2 εκ., που αποτελείται από έξι σελίδες και έχει ως εξής. 
1.6.1.1. Η πρώτη και η τελευταία σελίδα είναι άγραφες. 
1.6.1.2. καταγράφονται οι φονευθέντες144 και τραυματισθέντες της μάχης 

Πεστών της 13ης δεκεμβρίου 1912145.
1.6.1.3. οι απομείναντες στη γραμμή του δεύτερου λόχου την 10 δεκεμβρί-

ου 1912146.
1.6.1.4. οι αποσπασμένοι και οι αποχωρήσαντες από τις Μούλες147.
1.6.1.5. οι απουσιάζοντες από τις προφυλακές από της 2 ιανουαρίου 1913148.

140 . Έχει αποκολληθεί η σ. 11.

141 . καταγράφονται 310 άτομα. Στο τέλος της κατάστασης σημειώνεται η ημερομηνία 
Δράμα 23 Αὐγούστου 1913.

142 . καταγράφονται 51 άτομα.

143 . Σημειώνει 5 άτομα.

144 . Σημειώνονται 15 άτομα.

145 . αναφέρονται 68 άτομα.

146 . καταγράφει 20 άτομα.

147 . Σημειώνει 31 άτομα.

148 . καταγράφονται 18 άτομα.
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1.6.2. Λυτό δίφυλλο με διαστάσεις 15,8x10 εκ., το οποίο περιέχει οδηγίες 
προς τον διμοιρίτη της ημέρας με ημερομηνία 13 Μαΐου 1913149 και οδηγίες στον 
αρχιφύλακα του φυλακίου Τεκέ150.

1.6.3. κάρτα του μητροπολίτη Ρεθύμνης και αυλοποτάμου Χρύσανθου 
(1910-1915).

ο μητροπολίτης γράφει Εὐχαριστῶ πολύ εὒχομαι / νά σοῦ ζήσῃ ὁ καλός 
υἱός / Ἐν Ρεθύμνῃ τῇ 19 Νοεμβρίου 1910.

(2) δακτυλογραφημένο ημερολόγιο

2.1. ο Γεώργιος Παπαηλιάκης κατά την περίοδο που ασκούσε δικηγορία 
στη Θεσσαλονίκη, άγνωστο πότε, αποφάσισε να δακτυλογραφήσει τα κείμενα 
των πέντε χειρόγραφων ημερολογίων του και να τα ενοποιήσει χρονολογικά151. 
Βρήκε δακτυλογράφο, του οποίου αγνοούμε το ονοματεπώνυμο. Στο κείμενο 
συναντάμε αρκετά ορθογραφικά λάθη. Το δακτυλογραφημένο κείμενο το έδεσε 
σε πανόδετο τόμο152. Φέρει χρώμα πράσινο και έχει διαστάσεις 28x21,5 εκ. Στη 
ράχη υπάρχει πάνινη ετικέτα με τίτλο Γ. ΠΑΠΑΗΛΙΑΚΗΣ /ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ/ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 1912-1913, σσ. 15+235153.

Χωρίζεται κατά θεματικές ενότητες ως εξής:
Στις σσ. 1-11 υπάρχει κατάσταση των αξιωματικών και οπλιτών που κατα-

τάχθηκαν στο ανεξάρτητο Σύνταγμα Πεζικού του 3ου Λόχου. καταγράφονται 
310 δέκα άτομα154. Στη συνέχεια στη σ. 12 αναφέρονται οι απώλειες του 1ου τάγ-
ματος μέχρι τη 13 Σεπτεμβρίου 1913, ενώ στη σ. 13 οι αποβιώσαντες τραυματίες. 
Στη σ. 14 επιστολή του συνταγματάρχη Bordeaux προς το συνταγματάρχη, ενώ 
Σινανιώτη, η οποία περιγράφει την πτώση των ιωαννίνων και στη σ. 15 η απά-

149 . Φέρει την υπογραφή του Σ. Ρήγα.

150 . είναι ανυπόγραφο και χωρίς ημερομηνία. 

151 . Έδωσε ακόμα προς δακτυλογράφηση τις σελίδες του ημερολογίου από 5 ιουλίου 
έως 9 αυγούστου 1913, οι οποίες βρίσκονται στο τέλος του δακτυλόγραφου τόμου.

152 . ο κ. Γεώργιος καλαντζής στη διπλωματική του εργασία αναφέρει ότι παράλληλα 
δημιουργήθηκε και δεύτερος, αντίγραφος, πανομοιότυπος σχεδόν τόμος, τον οποίο δεν έχου-
με στη διάθεσή μας. Βλ. Γεώργιος καλαντζής, ό.π. ό.π. (σημ. 8),, σσ. 15-16.

153 . δίδεται η αρίθμηση 1-224. Η σελιδαρίθμηση από τη σ. 1 έως τη σ. 82 συνε-
χίζει κανονικά, ενώ στη σ. 83 εκ παραδρομής σημειώνεται ο αριθμός 84. Στη συνέ-
χεια, με μολύβι, δίδεται η κανονική σελιδαρίθμηση έως τη σ. 89. ακολούθως στη σ. 
146 υπάρχει πάλι λάθος του δακτυλογράφου, το οποίο διορθώνεται με μολύβι. Η σε-
λιδαρίθμηση, με μολύβι, συνεχίζεται έως τον αριθμό 235. Μεσολαβεί πριν από κάθε 
δακτυλογραφημένη σελίδα μία λευκή, ενώ παραμένει άγραφη η οπίσθια όψη κάθε 
δακτυλογραφημένης σελίδας.

154 . ο κατάλογος συντάχθηκε στη δράμα και φέρει ημερομηνία 23 αυγούστου 1913.



Το αρχείο του Γεωργίου Παπαηλιάκη 215

ντηση του Σινανιώτη προς το συνταγματάρχη Bordeaux. ακολουθούν τα κείμε-
να των ημερολογίων (22 οκτωβρίου 1912-9 νοεμβρίου 1913). 

(3) Μεταπτυχιακή εργασία

3.1. Του Γεωργίου καλαντζή, Γεώργιος Παπαηλιάκης. Ενθυμήματα από 
τον πόλεμο του 1912-1913, Θεσσαλονίκη 1992, σσ. 333.

δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης         ΠαΣΧαΛΗΣ ΒαΛΣαΜιδΗΣ
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ΠαΡαΡΤΗΜα

Εικ. 1. Επιστολή του Γεωργίου Παπαηλιάκη προς τον πνευματικό του, 2 Δε-
κεμβρίου 1908.
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Εικ. 2. Η οπίσθια όψη της επιστολής.
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Εικ. 3. Πρόγραμμα εξετάσεων των σχολείων Άνω Ποροΐων, 
1909.

Εικ. 4. Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου Άνω Ποροΐων, 1909.
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Εικ. 5. Επιστολή του Γεωργί-
ου Παπαηλιάκη προς τον Γ. 
Στιβάρι, Σμύρνη 15 Νοεμβρί-
ου 1909.

Εικ. 6. Επιστολή του Εμμα-
νουήλ Παπαδερού προς τον 
Γεώργιο Παπαηλιάκη, Αλε-

ξάνδρεια 17 Αυγούστου 
1910.
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Εικ. 7. Η πρώτη σελίδα του 
υπ’αριθμόν 4 βαλκανικού ημε-
ρολογίου του λοχία Γεωργίου 
Παπαηλιάκη.

Εικ. 8. Σελίδα από το υπ’αριθμόν 4 βαλ-
κανικό ημερολόγιο του Γεωργίου Παπαη-

λιάκη, 29 Ιουνίου 1913, σ. 7.
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Εικ. 9. Τοπογραφικό σκαρίφημα από το υπ’ αριθμόν 3 βαλκανικό ημερολόγιο 
του λοχία Γεωργίου Παπαηλιάκη, σ. 24v.

Εικ. 10. Χειρόγραφες σημειώσεις του Γεωργίου Παπαηλιάκη.
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Εικ. 11. Η 
πρώτη σελίδα το 
δακτυλογραφημένου 
ημερολογίου.

Εικ. 12. Η σ. 10 του 
δακτυλογραφημένου 

ημερολογίου του Γεωργίου 
Παπαπαηλιάκη.
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Εικ. 13. Αντίγραφο από την εργασία που αφορά τον Αλέξανδρο Υψηλάντη.
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Εικ. 14. Ενδεικτικό άδειας διδασκαλίας  της μητροπόλεως Μελενίκου στον Γεώργιο Παπαηλι-
άκη για το σχολικό έτος 1908-1909.

Εικ. 15. Διαβατήριο του Γεωργίου Παπαηλιάκη με το οποίο ταξίδεψε 
στη Σμύρνη.
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Εικ. 16. Ο Γεώργιος Παπαηλιάκης το 1922.

Εικ. 17. Η ιστορική Ελληνική Σημαία της Κομοτηνής.





GEORGE FREDERICK ABBOTT:
LA CHRONIQUE D’UNENARRATION RARE  

POUR LA MACEDOINE DE 1900

Envoyé par l’université de Cambridge avec pour but la collection de matière 
folklorique, George Frederick Abbott vient, au début du vingtième siècle, en 
Macédoine constituant à l’époque une partie de l’empire ottoman. Sa tournée située 
chronologiquement en été de 1900 comporte en bloc des arrêts et des visites du 
territoire macédonien inséré, après les guerres balkaniques et la décadence de la 
domination ottomane, à l’État hellénique, sauf quelques régions aux lisières de la 
République de FYROM d’aujourd’hui (Former Yougoslav Republic of Macedonia, 
en français ARYM: Ancienne République Yougoslave de Macédoine) ou de la 
Bulgarie(comme par exemple Skopje, Melnik ou Petritch [...]). Le fruit de ce voyage 
est l’écriture de deux volumes de contenu folklorique portant respectivement 
les titres, Songs of Modern Greece – Chansons de la Grèce Moderne(1900) et 
Macedonian Folklore- Folklore Macédonien(1903) et d’un troisième volume 
décrivant les impressions de voyage de l’auteur, sous le titre, The Tale of a Tour 
in Macedonia - La Narration d’une Tournée en Macédoine (1903). Durant sa 
tournée sur la terre macédonienne, Abbott conserve en même temps que sa qualité 
de chercheur scientifique celle de journaliste en envoyant des correspondances de 
voyage au journal de Londres Guardian tandis qu’il y publiera un peu plus tard des 
extraits de son dernier volume rapporté ci-dessus. 

Le contact direct avec la région précise stimule son intérêt pour les Balkans 
et le Proche-Orient qui font l’objet central de son œuvre future. Une série de 
livres consacrés à la situation sociopolitique de ces contrées le classent parmi les 
spécialistes sur des questions de relations internationales et de diplomatie desdits 
lieux durant les trois premières décennies du vingtième siècle. Les ouvrages relatifs 
les plus importants sont les suivants: Through India with the Prince – À Travers 
les Indes avec le Prince (1906), Israel in Europe – Israël en Europe ( 1907), 
Turkey in Transition – La Turquie en Transition (1909), Greece in Evolution - La 
Grèce en Évolution publié par La Ligue Française pour la défense des droits de 
l’Hellénisme (1909) comportant également des articles des intellectuels Français 
illustres comme des Homolle, Reinach, Houssaye, Fougère,Deschamps, Paillarès 
et d’autres;The Roumanian Factor in the Balkan Problem – Le Facteur Roumain 
dans le Problème Balkanique (1913), Turkey, Greece and the Great Powers, a Study 
of Friendship and Hate – La Turquie, La Grèce et les Grandes Puissances, une 
Étude d’Amitié et de Haine (1916), Under the Turk in Constantinople- Sous le joug 
Turc à Constantinople (1920), Greece and the Allies – La Grèce et les Alliés (1922), 
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Thucidides – Thucydide (1925) et les articles portant respectivement les titres: «The 
Tripolitan War from the Turkish Side – La Guerre de Tripoli du Coté Turc» publié 
en 1911 dans le journal Quarterly Review et «The Truth about Greece - La Vérité à 
propos de la Grèce»apparu en 1917 dans The Voice of Greece.  

Pour ses études consacrées à l’Hellénisme, G.F.Abbott a été honoré de la 
médaille du Commandeur du Sauveur. Son récit de voyage, The Tale of a Tour in 
Macedonia- La Narration d’une Tournée en Macédoine1, étant l’objet de l’étude 
présente, a été traduit en grec, publié aux éditions Stochastis en hiver 2004-2005 et 
réédité en hiver 2006-2007.On s’attend que d’autres livres de cet auteur philhellène 
soient traduits et publiés en Grèce. Nulle part ailleurs, non plus  en Angleterre, à 
l’exception de plus vieux  exemplaires existant dans quelques grandes bibliothèques, 
on ne trouve de livres d’Abbott, même les dates de sa naissance et de sa mort sont 
indistinctes.

Pourtant, cet auteur anglais revient à la scène de l’Histoire, car à cheval 
sur le 19e et le 20e siècles, il était à même de distinguer et de prévoir, avec son 
regard pénétrant, les changements sociopolitiques à venir. En effet, l’époque (1900-
1905) où Abbott voyage en Macédoine, est du point de vue historique, politique, 
économique et culturel d’un intérêt capital. Tout d’abord, les fondements de l’empire 
ottoman sont en état d’effondrement et les Balkans commencent à se reformer 
en nations, revendiquant des territoires et des populations dont les limites sont 
quelques fois à peine distinguées. La décadence économique de l’édifice ottoman 
est flagrante tandis que les mouvements de libération s’organisent à partir de leurs 
différenciations ethniques et religieuses. Le conflit culmine même pour les peuples 
chrétiens des Balkans: la Bulgarie, avec son église schismatique se séparant du 
patriarcat orthodoxe, rêve par exemple du littoral de la mer Egée.

Calme, flegmatique, l’œil pur, Abbott analyse des lieux et des communautés 
tandis que ses contacts avec les notables et les couches populaires de chaque contrée 
lui donnent la possibilité d’étudier, sans avoir l’arrogance de l’homme civilisé, les us 
et coutumes locaux. Son intérêt conscient pour la situation ethnique, politique et 
culturelle, de la région la plus vaste émerge dans toute observation accompagnant ses 
descriptions vivantes données en langue littéraire et poétique et non pas sous forme 
d’un reportage journalistique. Son regard aigu pénètre comme un bistouri sous la 

1.  Étant donnée la rareté des livres de G. F. Abbott, toutes les références concernant The 
Tale of a Tour in Macedonia, sont prises de la traduction grecque du livre ci-dessus: Τζωρτζ 
Φρέντερικ αΜΠοΤ, Ένας Άγγλος στην Μακεδονία του 1900 (εισ. - μτφρ. ιωσήφ κασσε-
σιάν – Χριστίνα κασσεσιάν), αθήνα, εκδ. Στοχαστής, 22006-2007 George [Frederick Abbott, 
Un Anglais en Macédoine de 1900 ( Introduction - Traduction de l’anglais Joseph Kassesian – 
Christine Kassesian), Athènes, Stochastis, 22006-2007]. La traduction en français est effectuée 
par nous. 
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peau des ethnies différentes constituant à l’époque la population macédonienne et 
son écriture donne au lecteur, de manière objective, les déterminants principaux de 
leur caractère national. Il passe successivement par Skopje, par Thessalonique, par 
Serrès, par Sidirokastro ou Demir Hissar en turc, par Melnik et Petritch, par Nigrita 
et Drama, participant à des foires chrétiennes ou à des cérémonies musulmanes, il 
se dirige par la suite vers Kavala et achève sa tournée avec la visite au Mont Athos.

Or, Abbott traverse les frontières serbes et son voyage commence à une ville 
que «les Turcs appellent Uscub, les Slaves Skopje et les grecs Skopia»2 (28) et qui 
constitue à l’époque, du point de vue économique et stratégique, « la clé du vilayet 
du Kosovo [...]»3 (ibid). Il remarque que «la population de cette ville est constituée 
surtout par des Serbes, des Albanais et des Bulgares, avec une petite mais très im-
portante, du point de vue d’influence, minorité hellénique qui représente les inté-
rêts commerciaux et industriels, tandis que les autres ethnies sont surtout des agri-
culteurs. La terre en pleine air, étendue  tout autour de la ville, est cultivée sur-
tout par des Slaves et appartient hypothétiquement aux Turcs»4 (29). Il constate la 
même chose pour une autre ville, connue aux Slaves sous le nom de Veles, aux Grecs 
de Velesa et selon l’appellation turque Kiuprulu (la Ville avec le Pont). Abbott met 
l’accent sur le caractère mixte de la population de cette région qui est la cause des 
conflits incessants, ayant une forme duale: «[...] À l’ouest les Albanais torturent les 
Serbes tandis qu’à l’est les Serbes et les Bulgares se massacrent les uns les autres 
[...]»5 (ibid). 

2.  Nous citons le texte grec: «είναι μια πόλη που οι Τούρκοι την ονομάζουν ουσκούμπ, 
οι Σλάβοι Σκούπι και οι Έλληνες Σκόπια [...]».

3.  Nous citons le texte grec: «από οικονομική, καθώς και από στρατηγική άποψη, το 
ουσκούμπ είναι το κλειδί του βιλαετίου του κοσόβου [...]».

4.  De même: «[...] ο πληθυσμός της πόλης αποτελείται κυρίως από Σέρβους, αλβανούς 
και Βούλγαρους, με μια μικρή  αλλά σημαντική από άποψη επιρροής ελληνική μειονότητα, 
η οποία εκπροσωπεί τα εμπορικά και βιομηχανικά συμφέροντα, ενώ οι άλλες εθνότητες εί-
ναι κυρίως αγρότες. Η γύρω από την πόλη ύπαιθρος καλλιεργείται κυρίως από Σλάβους και 
υποθετικά ανήκει στους Τούρκους. [...]». 

Au cours de son histoire, Skopje est une ville qui est  passée successivement aux mains des 
Romains, des Byzantins, des  Bulgares, des Serbes et à la fin du 14e siècle aux mains des Ottomans. 
En 1912, elle est occupée par les Serbes et en 1941 par les Allemands qui l’ont livrée aux Bulgares. 
Après la fin de la Seconde Guerre Mondiale, elle a été, dans le cadre de la Fédération Yougoslave, la 
capitale de la République Socialiste de Macédoine et après la dissolution de celle-ci en 1991, elle est 
devenue la capitale de la République de FYROM (ARYM en français: Ancienne République You-
goslave de Macédoine). Veles se trouve à une distance de 188 kilomètres au nord de Thessalonique 
et possédait, avant les Guerres Balkaniques, une petite communauté hellénique de 1000 personnes 
qui conservait deux écoles. Après la fin de celles-ci, elle s’est insérée  dans la Serbie.

5.  Nous citons le texte grec: «[...] Στα δυτικά οι αλβανοί βασανίζουν τους Σέρβους, ενώ 
στα ανατολικά οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι αλληλοσφάζονται [...]».
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La réalité historique  vérifie  Abbott comme ces conflits sont successifs tout 
au long du vingtième siècle jusqu’à nos jours. En effet, sous le régime communiste 
de la Fédération Yougoslave, les Albanais sont maltraités par les Serbes avec point 
culminant la période de Milosevic et après la dissolution de celle-ci et l’indépendan-
tisme de facto du Kosovo, les Serbes sont poursuivis par les Albanais. Quant à l’an-
tagonisme mené entre les Bulgares et les Serbes, il se conserve et continue sans cesse 
d’exister, dès le début du xx siècle jusqu’à nos jours, concernant  la Grèce du nord et 
la revendication d’une nation macédonienne, reflétée aujourd’hui, dans les projets de  
FYROM. Ce conflit se transforme, durant la période communiste des Balkans, en 
fonction de la relation de chaque pays avec l’ex-Union Soviétique. D’autre part, une 
grande partie de la population de FYROM, aux frontières, et non seulement, avec 
la Bulgarie, a une conscience bulgare ou  au moins des sentiments bulgarophiles que 
les gouvernements communistes locaux de Tito et actuellement les régimes nationa-
listes avec point culminant celui de Gruevski essaient successivement d’étouffer. Il 
s’agit des confrontations d’identités traditionnelles entre les macédonistes et les bul-
garophiles. En outre, la composition de la population de ce petit État, émergé égale-
ment, après la dissolution de l’ex-Yougoslavie, est à peu près la même avec celle que 
décrit Abbott pour la région étendue autour de Skopje étant actuellement la capitale 
de FYROM. Les entreprises helléniques, installées actuellement dans ce pays récem-
ment créé, sont à nouveau celles qui soutiennent son économie.                 

En 1900, ce chroniqueur clair, précis et par conséquent objectif fait l’esquisse 
d’ «une image synoptique de toute la Question Macédonienne», selon laquelle, «les 
Slaves se sont tournés contre les Grecs tandis qu’ils se trouvent tous les deux face 
à l’ennemi commun [la domination ottomane], contre lequel ils ne peuvent pas et 
n’ont envie non plus de collaborer»6 (74). Il rapporte même de façon claire toutes 
les visées ambitieuses politiques des races slaves. En caractérisant très actifs, les 
«missionnaires de la propagande bulgare [qui] ont essayé de colorier la carte en ac-
cord avec leurs désirs»(souligné par nous), il remarque qu’à cause de cela, «même 
quelques ouvrages ethnographiques anglais commettent la faute d’attribuer une par-
tie de cette région[de Drama] aux Slaves»7 (259). Aussi souligne-t- il la surprise des 
marins russes qui, selon le témoignage des habitants des villages aux bords de la ri-

6.  De même: «Έτσι, έχει κανείς εδώ μια συνοπτική εικόνα του όλου Μακεδονικού Ζη-
τήματος –οι Σλάβοι έχουν στραφεί κατά των ελλήνων ενώ βρίσκονται και οι δύο αντιμέτω-
ποι με τον κοινό εχθρό, εναντίον του οποίου δεν μπορούν αλλά και δε ν επιθυμούν να συ-
νεργαστούν [...]».

7.  De même: «οι απόστολοι της βουλγαρικής προπαγάνδας υπήρξαν τόσο δραστήρι-
οι, ώστε κατάφεραν να χρωματίσουν το χάρτη σύμφωνα με τις επιθυμίες τους και ακόμα και 
μερικά αγγλικά εθνογραφικά έργα κάνουν το λάθος να αποδώσουν ένα τμήμα αυτής της πε-
ριοχής στους Σλάβους. [...]. 
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vière de Strymon, faisant l’inventaire du littoral de la même région, finissent par 
constater le caractère hellénique, au niveau de langue et de culture, de la région que 
les «panslavistes leur avaient enseigné à considérer comme bulgare»8 (260). 

Abbott donne à voir en 1903, à travers le tirage des cartes géographiques, l’ex-
pansionnisme slave dans la Macédoine la plus vaste, mettant l’accent sur le facteur 
bulgare qui monopolisait à l’époque la Question Macédonienne inhérente à l’irréden-
tisme slave. La réalité historique le justifie absolument comme plus tard, en 1933, 
l’Institut Macédonien de Sofia, exprimant toujours la primauté et le monopole de 
la Bulgarie sur la Question Macédonienne, a imprimé une carte géographique de la 
Macédoine comportant également toute la Macédoine Hellénique, y compris Thes-
salonique. La même carte a été reproduite et publiée, le 26 août 1946, à Skopje dans 
le journal Borba, republiée après, dans plusieurs journaux et revues yougoslaves en 
déterminant les frontières géographiques et ethniques à la fois de la MacédoineU-
nie. Cette carte a aussi décoré la publication de l’Histoire du peuple Macédonien en 
1969, rééditée par la suite en 1992, par le complexe éditeur d’État, Nova Makedo-
nija9. 

Pourtant, Abbott signale que la géographie n’est pas la seule question politique 
dans ce coin étrange de l’Europe. Car dans « leurs tracts, les leaders du Comité Sla-
vomacédonien  se réfèrent à Alexandre le Grand comme s’il était leur héros natio-
nal», ce qui le conduit à aboutir à la conclusion suivante: «Après tout cela, je tends 
à croire que dans leurs livres scolaires, Aristote se présente comme un  grand philo-
sophe bulgare»10 (260). De nos jours, ils font exactement la même chose les Slaves de 

8.  De même: «[...] οι αξιωματικοί του ρωσικού ναυτικού, που κατέγραφαν εκείνη την 
περιοχή των παραλίων [...], είχαν εκφράσει την έκπληξη τους για το ότι άκουσαν να ομιλού-
νται ελληνικά σε μια περιοχή την οποία οι πανσλαβιστές τούς είχαν διδάξει να θεωρούν ως 
βουλγαρική. [...]». Le panslavisme est un courant idéologique, apparu au 19e siècle et au début 
du 20e siècle, qui faisait la propagande de l’unification des peuples slaves. Il a eu un grand écho 
sur les peuples slaves assujettis à l’Autriche-Hongrie, inspirant même des révolutionnaires russes 
comme Bakunine, Herzen et d’autres. Les panslavistes ont également eu une grande influence 
sur la politique tsarique durant le règne d’Alexandre II (1856-1881), anéantie par la suite avec la 
montée au pouvoir d’Alexandre III. 

9.  Voir ιωάννης Στεφανίδης – Βλάσης Βλασίδης – ευάγγελος κωφός (επιμ.), Μακεδο-
νικές ταυτότητες στον χρόν : Διεπιστημονικές προσεγγίσεις [Ίδρυμα Μουσείου Μακεδο-
νικού αγώνα (κέντρο Έρευνας Μακεδονικής ιστορίας και Τεκμηρίωσης), κείμενο του ιάκ. 
δ. Μιχαηλίδη, αθήνα, εκδ. Πατάκη, 22008, σσ. 280-281 [Ioannis Stefanidis – Vlassis Vlassidis 
– Evangelos Kofos (Assistance), Identités macédoniennes dans le temps: Approches interdiscipli-
naires [Institut de Musée de la Lutte Macédonienne (Centre de Recherche et d’Argumentation de 
l’Histoire Macédonienne)], Texte de Iakovos Michailidis, Athènes, Patakis, 22008, pp. 281-282]. 

10.  Nous citons le texte grec: «[...] Στις προκηρύξεις τους, οι ηγέτες του Σλαβο-
Μακεδονικού κομιτάτου αναφέρονται στον Μέγα αλέξανδρο ως εθνικό ήρωά τους. Μετά 
από αυτό, τείνω να πιστεύω ότι στα σχολικά βιβλία τους, ο αριστοτέλης προβάλλεται σαν 
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FYROM qui, aux limites de l’hystérie nationaliste, élèvent des statues d’Alexandre le 
Grand qui a donné récemment son nom à l’aéroport de Skopje en le projetant à leur 
tour comme leur propre héros national, en l’évoquant également dans leurs manuels 
scolaires ou dans des livres historiques fabriqués, traduits en anglais et envoyés aux 
grandes bibliothèques surtout des Etats-Unis ou de l’Australie où les émigrés Slaves 
y exercent une propagande cruelle à propos de cette question. Il s’agit de la même 
faute commise -à cause des missionnaires, très actifs, de la propagande slave- par 
quelques ouvrages ethnographiques anglais dont parle Abbott, un siècle avant. En 
effet, ce chroniqueur habile et perspicace remarque à l’époque que «dans la fièvre na-
tionaliste de la Macédoine toutes les questions, dès la littérature jusqu’à la théologie, 
impliquent dans‹la sphère de la politique pratique»11 (154). La susceptibilité grecque, 
rapporte-t-il, « est sans doute due à la rivalité passionnée et ininterrompue à laquelle 
la nation hellénique a été exposée depuis des siècles»12 (ibid). Car «dès l’antiquité 
jusqu’à nos jours, cette dernière est entourée de races étrangères qui essayent de lui 
voler son patrimoine et très souvent mettent en danger son existence elle-même»13 
(ibid). De nos jours, cette même susceptibilité du peuple grec est très souvent inter-
prétée et propagée  aux mass médias internationaux par les gouvernements de FY-
ROM, encouragés par les Etats-Unis ayant des intérêts dans la région, comme na-
tionalisme et chauvinisme ou démonstration de pouvoir d’un pays plus grand et plus 
fort contre un autre plus petit et faible.

Or, Abbott inscrit les intérêts politiques des Serbes, des Bulgares et des 
Roumains dans la région, qui cherchent à fabriquer à l’époque des consciences 
nationales chacun à son compte. Serrès est, rapporte-t-il, « un centre d’activités pour 
tous les propagandistes essayant d’acquérir des titres sur la Macédoine. Il y a des 
missions diplomatiques, une bulgare, une serbe et une roumaine et chacune d’entre 
elles vise à persuader les habitants de la région qu’ils appartiennent à une telle ou 
autre des nationalités rapportées ci-dessus [...]»14(87). 

ένας μεγάλος Βούλγαρος φιλόσοφος [...]». Souligné par nous.   

11.  De même: «[...] Στον εθνικιστικό πυρετό της Μακεδονίας όλα τα ζητήματα, από τη 
φιλολογία μέχρι τη θεολογία εμπίπτουν “στη σφαίρα της πολιτικής πρακτικής” [...]».

12.  De même: «οι Έλληνες, που είναι πιο πνευματώδεις από τους γείτονες τους, εί-
ναι οι μεγαλύτεροι παραβάτες από αυτή την άποψη. Η ευθιξία τους οφείλεται αναμφίβολα 
στον αδιάλειπτο και παθιασμένο ανταγωνισμό στον οποίο έχει εκτεθεί επί αιώνες το ελλη-
νικό έθνος».

13.  De même: «από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, το τελευταίο περιβάλλεται από 
ξένες φυλές που προσπαθούν να του αποσπάσουν την κληρονομία του και συχνά θέτουν σε 
κίνδυνο την ίδια την ύπαρξή του [...]

14.  De même: «οι Σέρρες αποτελούν ένα κέντρο δραστηριοτήτων για όλους τους προ-
παγανδιστές που προσπαθούν να προβάλουν τίτλους επί της Μακεδονίας. Υπάρχει βουλγα-
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Quant aux Roumains, il réfère comme champ de leur action, les Valaques de 
Djoumaya, un bourg se trouvant à une distance de 3 heures et demie au nord-ouest 
de Serrès. À l’exception de leur dialecte, étant «proche du latin mais avec beaucoup 
d’admixtions helléniques», il remarque que «les Valaques ne présentent le moindre 
signe d’accent étranger»15 (88) –ce qui n’est pas valable pour «le cas des Slaves par-
lant grec»16 (ibid)– et tous leurs déterminants sont extrêmement helléniques. C’est 
pourquoi aucune propagande de la part des Roumains n’a eu de résultat: «[...]. Cela 
fait  plus de vingt ans, depuis que la propagande roumaine a commencé à se mêler 
de Valaques mais, comme il a été rapporté ci-dessus, sans aucun succès visible. [...] Il 
est certain qu’il ne s’agit pas d’une matière dont on peut fabriquer des citoyens Rou-
mains. [...] La position géographique de la Roumanie exclut le cas que celle-ci vise à 
l’annexion des territoires à la Macédoine» et la seule explication probable de la po-
litique roumaine dans ce département est, selon Abbott, «le désir de projection de 
titres qui, le jour éternellement attendu et éternellement reculé du démantèlement de 
la Turquie, pourraient être échangés avec des terrains se trouvant plus près du ter-
ritoire roumain [...]»17 (89).

Les revendications des Serbes en Macédoine mais surtout sur cette partie 
s’étendant sur la région la plus vaste de Serrès, rapporte-t-il Abbott, «constituent 
aussi une imagination contemporaine qui a contribué beaucoup à l’aggravation de 

ρική, σερβική και ρουμανική διπλωματική αποστολή και καθεμία από αυτές αποσκοπεί στο 
να πείσει τους κατοίκους της περιοχής ότι ανήκουν στην τάδε ή τη δείνα από τις παραπά-
νω εθνότητες». 

15.  De même: «[...] Ένα παράξενο και ίσως όχι ασήμαντο γεγονός είναι ότι, όταν μι-
λούν ελληνικά, οι Βλάχοι δεν εμφανίζουν ούτε το παραμικρό σημάδι ξένης προφοράς [...]».

16.  De même: «[...] κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση των Σλάβων που μιλούν ελλη-
νικά. [...]».

17.  De même: «[...].Έχουν περάσει πάνω από είκοσι χρόνια από τότε που η ρουμανική 
προπαγάνδα ανακατεύεται με τους Βλάχους αλλά, όπως προαναφέρθηκε, χωρίς καμία ορα-
τή επιτυχία. [...] είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται για ένα υλικό από το οποίο μπορούν να κα-
τασκευαστούν Ρουμάνοι πολίτες. [...] Η γεωγραφική θέση της Ρουμανίας αποκλείει την περί-
πτωση να αποβλέπει η τελευταία σε προσάρτηση εδαφών στη Μακεδονία. Η μόνη πιθανή 
εξήγηση της ρουμανικής πολιτικής σε αυτή την επαρχία είναι η επιθυμία προβολής τίτλων οι 
οποίοι, κατά την αιωνίως αναμενόμενη και αιωνίως αναβαλλόμενη ημέρα του διαμελισμού 
της Τουρκίας, θα μπορούσαν να ανταλλαγούν με εδάφη ευρισκόμενα πλησιέστερα προς τη 
ρουμανική επικράτεια. [...]».

Abbott rapporte également d’autres régions où il y a des Valaques, installés à titre perma-
nent. Dans la région de Berat en Albanie, à Monastère, à Kalkandele, à Kleisoura,, à Megarovo, 
et à Nevesqua en Macédoine Occidentale, à Vlacholivado et à Tyrnave de la Thessalie, à Metsovo 
de l’Épire, à Djoumaya, à Nevrokop et à d’autres points de la Macédoine Orientale. Il souligne 
aussi l’existence des quartiers valaques dans la région montagneuse au nord de Goumenissa et à 
l’ouest de Vardari.(Voir, p. 88).



Dr. Triantafyllia Kadoglou234

leurs relations avec les Bulgares. [...]»18. Il souligne également le fait que «les activi-
tés serbes en Macédoine sont devenues plus manifestes après 1896 quand, après l’as-
sassinat de Stambulof, les Bulgares ont essayé de promouvoir beaucoup plus active-
ment leurs intérêts»19 (91).Dans le but d’attirer l’attention de l’Europe sur la région, 
le Comité Macédonien poussait très souvent, d’après sa tactique habituelle, les Au-
torités turques à commettre des cruautés. Mais ce projet a échoué en provoquant 
contre les Bulgares, la haine des Serbes d’un côté et de l’autre, la défaveur des Turcs 
et de la Haute Porte qui a fini par donner aux Serbes le droit de créer à Serrès un 
consulat serbe et «de fonder des écoles serbes dans des points différents de la Macé-
doine. [...]»20( ibid).

Quant aux Bulgares, rapporte-t-il Abbott, ils «n’acceptent pas qu’il y a des 
Serbes ou même des Grecs en Macédoine. À en juger par leur façon de référence ha-
bituelle à cette éparchie, on croirait que la Macédoine n’est ni plus ni moins qu’une 
partie incontestable de la souveraineté bulgare. [...]»21 (90). Par rapport à l’antago-
nisme serbobulgare concernant la Macédoine, Abbott signale que le plus souvent 
il y a de la difficulté à «attribuer avec de la certitude une certaine nationalité aux 
Slaves de la Macédoine»22 (89, souligné par nous). Car leur langue, remarque-t-il, 
«est incontestablement un dialecte slave, plus pure dans le nord et de plus en plus 

18.  Nous citons le texte grec: «[...] οι διεκδικήσεις των Σέρβων επί αυτού του τμήματος 
της Μακεδονίας αποτελούν επίσης μια σύγχρονη επινόηση, η οποία έχει συμβάλει κατά πολύ 
στην επιδείνωση των σχέσεων τους με τους Βουλγάρους. [...]».

19.  De même: «οι σερβικές δραστηριότητες στη Μακεδονία κατέστησαν πιο εμφανείς 
μετά το1896, όταν, μετά από τη δολοφονία του Σταμπούλωφ, οι Βούλγαροι προσπάθησαν να 
προωθήσουν πολύ πιο δραστήρια τα συμφέροντά τους».  

Stambulof a été élu en 1884, président du parlement bulgare et il a gouverné dictatoriale-
ment, pendant huit ans (1886-1894), la Bulgarie en faisant ainsi beaucoup d’ennemis. À sa chute 
du pouvoir en 1894 succède son assassinat violent commis à Sofia en plein midi, le 15 juillet 1895.

20.  Nous citons le texte grec: «Το Μακεδονικό κομιτάτο αποπειράθηκε τότε, όπως 
έπραξε συχνά έκτοτε, να προσελκύσει την προσοχή της ευρώπης στην περιοχή, εξωθώντας 
τις τουρκικές αρχές σε ωμότητες. Ωστόσο, το σχέδιο αυτό απέτυχε και το μόνο που πέτυχαν 
οι κομιτατικοί, ήταν να προκαλέσουν το φθόνο των Σέρβων, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τη 
δυσμένεια στην οποία είχαν περιπέσει, όπως ήταν φυσικό, στα μάτια της Πύλης οι Βούλγαροι 
και πέτυχαν να δημιουργηθεί ένα σερβικό προξενείο στις Σέρρες και να τους δοθεί το δικαί-
ωμα να ιδρύσουν σερβικά σχολεία σε διάφορα σημεία της Μακεδονίας. [...]».

21.  De même: «[...] Πραγματικά, οι Βούλγαροι δεν παραδέχονται ότι υπάρχουν Σέρβοι 
ή ακόμα και Έλληνες στη Μακεδονία. κρίνοντας από το συνηθισμένο τρόπο αναφοράς τους 
σε αυτή την επαρχία, θα νόμιζε κανείς ότι η Μακεδονία  δεν είναι τίποτε περισσότερο ή λι-
γότερο από ένα αδιαμφισβήτητο τμήμα της βουλγαρικής ηγεμονίας. [...]».   

22.  De même: «[...] Για να πούμε την αλήθεια, σπανίως είναι δυνατόν να αποδώσεις με 
οποιαδήποτε βεβαιότητα μια συγκεκριμένη εθνικότητα στους Σλάβους της Μακεδονίας».  
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mêlé, vers le sud, avec le grec»23 (89-90, souligné par nous), pour aboutir: «Un Slave 
de la Macédoine est également compréhensible et incompréhensible à des Serbes et 
à des Bulgares. Dans quelques régions, la similitude est plus grande à l’un idiome, 
dans d’autres, elle est plus grande à l’autre. Pourtant, cette similitude ne se concilie 
pas toujours avec la proximité de l’État précis. De ce fait résulte aussi la difficulté 
de tracé de limites  claires et distinctes entre les sphères d’influence opposées. [...]»24 
(90, souligné par nous ). 

En effet, au niveau de ces sphères d’influence opposées commence, après 
1944, l’épuration de la langue par les éléments bulgares et la serbisation progressive 
de ce dialecte slave dont parle Abbott, avec victime, entre autres, le directeur du 
journal du parti Nova Makedonija, remplacé et expulsé en Bulgarie parce qu’il a 
refusé d’utiliser l’alphabet serbe de Vuk Karadzic. En mai 1945, le gouvernement 
local de FYROM finit par adopter l’alphabet macédonien, par imprimer également 
en 1946, la première grammaire macédonienne, par publier aussi de 1961 à 1966 
un dictionnaire  macédonien de trois volumes. Dans le cadre de l’épuration de la 
langue s’inscrit encore une procédure systématique de changement de noms et des 
prénoms: ainsi Lazar Kolisev se transforme en Kolisevski ou Gligorov, le président 
de FYROM, change son prénom bulgare Kiril avec celui de Kiro.25

Abbott met l’accent sur le manque de nationalité des Slaves de la Macédoine 
en signalant le fait qu’il y a de la difficulté à dire que «les agriculteurs eux- mêmes 
Macédoniens- à l’exception de ceux du Sud extrême dont la nationalité hellénique 
n’a jamais été contestée- disposent d’un  certain sentiment national ou d’un im-
porte quel sentiment ethnique en soi» ( 90). C’est pourquoi s’ils tombent, quand ils 
sont jeunes, dans le piège de la propagande bulgare et sont éduqués dans des écoles 
bulgares, ils «sont imprégnés de l’idée d’être bulgares. Si les Serbes agissent les pre-
miers, ils deviennent Serbes. Vainqueur est celui qui agit le plus vite et possède les 
plusieurs moyens économiques. [...]» 26 (ibid). En donnant d’autres exemples concer-

23.  De même: «Η γλώσσα τους είναι αναμφίβολα μια σλαβική διάλεκτος, καθαρότε-
ρη στον βορρά και διαρκώς περισσότερο αναμεμειγμένη με τα ελληνικά προς νότον. [...]».

24.  De même: «[...] Ένας Σλάβος Μακεδόνας είναι εξίσου κατανοητός και ακατανόη-
τος σε Σέρβους και σε Βουλγάρους. Σε μερικές περιοχές η ομοιότητα είναι μεγαλύτερη προς 
το ένα ιδίωμα, σε άλλες μεγαλύτερη από το άλλο. Ωστόσο, αυτή η ομοιότητα δεν συμβαδί-
ζει πάντοτε με την εγγύτητα προς το συγκεκριμένο κράτος. από αυτό το γεγονός προκύ-
πτει και η δυσκολία χάραξης σαφών και ευδιάκριτων ορίων ανάμεσα στις αντίπαλες σφαί-
ρες επιρροής. [...]». 

25.  Στεφανίδης – Βλασίδης – κωφός, ó.π. (σημ. 9), σ. 286 (Stefanidis – Vlassidis – Kofos, 
op.cit. (n. 9), p. 286). 

26.  Nous citons le texte grec: «Μετά δυσκολίας μπορεί να λεχθεί ότι οι ίδιοι οι Μακεδό-
νες αγρότες –εκτός από εκείνους του ακραίου νότου, η ελληνική εθνικότητα των οποίων δεν 
έχει ποτέ αμφισβητηθεί–διαθέτουν οποιοδήποτε εθνικό φρόνημα ή οποιοδήποτε φρόνημα εν 
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nant le manque d’identité nationale des Slavo-Macédoniens, Abbott finit par décrire 
cette partie de la Macédoine slave, s’étendant sur la contrée autour de Uscub ou bien 
de  Skopje et voisinant avec la Bulgarie, la Serbie et la Grèce, comme «une région 
habitée par des âmes nouvelles- nées qui cherchent un corps et se perdent durant la 
recherche»27 (91). Ainsi des agents «Roumains, Serbes et Bulgares luttent-[ils] pour 
l’appropriation de ces esprits errants tandis que des guides savants à Saint- Péters-
bourg, à Bucarest, à Belgrade et à Sofia s’adonnent à la construction des arbres gé-
néalogiques et des appellations nationales pour tous, sans exception, ces mission-
naires perplexes de l’émancipation. [...]»28 (ibid). Il est clair que cette région, distin-
guée par le dialecte slave et le manque de nationalité de ses habitants, correspond 
approximativement à l’une parmi les six Républiques de la Yougoslavie Fédérative, 
nommée par Tito République Populaire de la Macédoine et FYROM après la disso-
lution de celle-ci. 

Aussi focalise-t-il sur l’hostilité entre les Serbes et les Bulgares s’aggravant à 
l’époque à cause de la reconnaissance et de la prépondérance «d’un évêque Serbe à 
Uscub, une région que les Bulgares considèrent, à tort ou à raison, comme si elle 
appartenait à leur propre sphère d’influence»29 (ibid, souligné par nous). En effet, 
cette rivalité concernant l’appropriation de ces esprits errants  et sans aucune identité 
nationale comme Abbott l’inscrit dans sa recherche scientifique pour les Slaves de la 
Macédoine au début du xxe siècle, continue sans cesse de subsister et arrive au point 
culminant dans la période communiste des Balkans. Après la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale, les Serbes avec Tito en tête d’un côté et les Bulgares avec Dimitrov 
de l’autre revendiquent chacun pour son compte la population slavophone de la 
région géographique la plus vaste de la Macédoine. Tito propose la création d’une 
fédération balkanique dans le cadre de laquelle la nouvelle Yougoslavie jouerait un 

γένει. αν πιαστούν νέοι στα δίχτυα της βουλγαρικής προπαγάνδας και ανατραφούν στα σχο-
λεία της, εμποτίζονται με την ιδέα ότι είναι Βούλγαροι. αν οι Σέρβοι ενεργήσουν πρώτοι, γί-
νονται Σέρβοι. νικητής αναδεικνύεται εκείνος που ενεργεί ταχύτερα και διαθέτει τα περισ-
σότερα οικονομικά μέσα. [...]».   

27.  De même: «[...] μπορεί να περιγραφεί σαν μια περιοχή κατοικούμενη από νεογέννη-
τες ψυχές που αναζητούν ένα σώμα και χάνονται στη διάρκεια της αναζήτησης».

28.  De même: «Ρουμάνοι, Σέρβοι και Βούλγαροι πράκτορες αγωνίζονται για την οι-
κειοποίηση αυτών των περιπλανώμενων πνευμάτων ενώ σοφοί καθοδηγητές στην αγία Πε-
τρούπολη, το Βουκουρέστι, το Βελιγράδι και τη Σόφια επιδίδονται στην κατασκευή γενεα-
λογικών δένδρων και εθνικών ονομασιών  για όλους ανεξαιρέτως αυτούς τους αμήχανους 
αποστόλους της χειραφέτησης. [...]».  

29.  De même: «[...] Η συνήθης εχθρότητα μεταξύ Σέρβων και Βουλγάρων οξύνθηκε 
πρόσφατα λόγω της αναγνώρισης ενός Σέρβου επισκόπου στο ουσκούμπ, μια περιοχή την 
οποία οι Βούλγαροι θεωρούν, καλώς ή κακώς, ως ευρισκόμενη στη δική τους σφαίρα επιρ-
ροής. [...]». 
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rôle de leader. Au niveau des négociations et des débats pour la formation de cette 
fédération  qui serait constituée par les six nouvelles Démocraties de la Yougoslavie 
–la République Populaire de la Macédoine, l’une parmi les six– par l’Albanie qui 
n’a pas finalement accepté d’y participer et par la Bulgarie, Sofia apparaît positive 
à condition que cette idée soit réalisée en termes d’égalité pour tous les deux pays. 
Durant les négociations, ils n’arrivent à aucun accord et l’impasse serbobulgare est 
surmontée temporairement en 1947 avec l’intervention de l’Union Soviétique qui les 
conseille à conclure un Pacte d’Amitié, de Coopération Économique, Commerciale, 
Culturelle et d’Aide Mutuelle, connu comme Le Traité de Bled. 

Staline faisait déjà, dès 1946, l’éloge de la politique macédonienne de Tito et 
de la nouvelle Yougoslavie en demandant à Dimitrov et à la Bulgarie de suivre la 
même politique, de permettre ainsi l’autonomie culturelle de la partie bulgare dans 
le sud-ouest du pays et d’y cultiver la conscience macédonienne de la population30. 
Or, dans le cadre de ce Traité, les Chefs du Parti Ouvrier Bulgare(les communistes) 
ont été forcés –malgré le mécontentement général dans le parti et dans le pays– sous 
la pression des Soviétiques, d’abandonner les positions traditionnelles de la Bulga-
rie selon lesquelles la population slavophone de la région la plus vaste de la Macé-
doine constituait une partie de la nation bulgare, et de signer également –en recon-
naissant parallèlement l’existence d’une nation macédonienne– leur accord pour la 
formation d’une République de la Macédoine plus élargie, constituée par la Répu-
blique de la Macédoine Yougoslave et la République de Pirine comportant les dépar-
tements de Blagoevgrad, de Goce Deltsev, de Petritch, de Razlog et de Sandanski de 
la Bulgarie sud-ouest. L’annexion de la Grèce du nord ou de la Macédoine de l’Égée 
contribuerait, selon les projets futurs de Tito, à la souveraineté absolue de celui-ci 
dans l’ensemble de la Macédoine soi-disant unifiée. Dans cette perspective, des pro-
fesseurs et des fonctionnaires administratifs yougoslaves  arrivent dans la région ci-
dessus pour l’éducation et la culture d’une conscience macédonienne de la popula-
tion locale, mettant l’accent sur l’enseignement du dialecte slave dont parle Abbott 
au cours de sa narration, élaboré par le serbe linguiste Vuk Karadzic et rebaptisé en 
macédonien, établi déjà  comme la langue officielle de la République Socialiste de la 
Macédoine de la Fédération Yougoslave31.   

Mettant l’accent, un siècle avant, sur le caractère hellénique de Thessalonique, 
étant, comme aujourd’hui d’ailleurs, le centre politique, économique, culturel et in-
tellectuel de la Macédoine, Abbott dénonce, au cours de sa narration, les aspirations 

30.  Voir Naum Kajcev – Ivanka Nedeva, «A Minor affair or an Important Factor? 
(IMRO - Groupings in Bulgaria after the Second World War)», Bulgarian Historical Review No 
3-4 (1998) 106.

31.  Voir Hugh Poulton, Who are the Macedonians, London, Hurst & company, 1995, p. 
107.
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politiques et les sales jeux des Slaves et des Roumains  contre les Grecs et leur sé-
curité nationale et il ose dire: «[...] Les efforts des Slaves et des Roumains de créer 
une population obéissant à leurs commandements, sont tellement artificiels qu’ils 
ne  méritent pas qu’on  les prenne au sérieux. [...]»32 (40, souligné par nous). Le deve-
nir historique et social, dans toute son étendue, dès 1900 jusqu’à aujourd’hui, véri-
fie Abbott, comme Thessalonique était et demeure la capitale de la Macédoine et le 
cœur de l’hellénisme en prouvant que le peuple grec a une conscience nationale iné-
branlable et est une population  qui n’obéit aux commandements de personne. Pour-
tant, ce que les Slaves –-Serbes et Bulgares n’ont pas réussi avec les Grecs de la Ma-
cédoine, ils l’ont réussi avec les Slaves de la Macédoine, et d’après les dires d’Abbott, 
avec ces âmes nouvelles-nées, étant sans conscience nationale, avec ces esprits er-
rants, étant sans pays, et cherchant un corps, donc avec cette population vulnérable, 
prête à obéir à leurs commandements artificiels. Ainsi cette race slave trouve-t-elle 
son corps dans l’État artificiel de Skopje ou de la République Populaire de la Macé-
doine et son âme dans la conscience nationale macédonienne, fabriquée systémati-
quement après la Seconde Guerre Mondiale par Tito et les Serbes avec le consente-
ment des Bulgares poussés par Staline  et les Russes. 

La fissure dans les relations entre la Yougoslavie et l’Union Soviétique a donné 
à la Bulgarie l’occasion d’abandonner cette politique peu populaire: le Parti Commu-
niste Bulgare décide en 1948 d’arrêter la politique de macédonisation de la popula-
tion bulgare dans la République de Pirine, d’annuler par la suite en 1949 tous les ac-
cords et les traités signés avec la Yougoslavie33. Il exprime également des différencia-
tions concernant l’ethnogenèse des Macédoniens en soutenant que cette procédure a 
commencé en 1918 et non au 6e siècle après notre ère comme le soutenait l’historio-
graphie officielle yougoslave34.  Les relations serbobulgares se déterminent au fur et à 
mesure, par le niveau des relations de la Yougoslavie avec l’Union Soviétique et s’ag-
gravent toujours avec pour épicentre la Question Macédonienne. Dans des périodes 
analogues, comme en 1956, le Parti Communiste Bulgare refuse, d’après la proposi-
tion de Jivkov, l’existence d’une nation macédonienne séparée35, et en 1963, ce der-
nier finit par déclarer que la procédure d’ethnogenèse des Macédoniens a commencé 
juste après la Seconde Guerre Mondiale après avoir caractérisé comme inadmissible 

32.  Nous citons le texte grec: [...] οι προσπάθειες των Σλάβων και των Ρουμάνων να δη-
μιουργήσουν έναν υπάκουο στα κελεύσματά τους πληθυσμό, είναι τόσο τεχνητές, ώστε δεν 
αξίζουν να τις πάρει κανείς στα σοβαρά. [...]».     

33. Voir Evguenia Kalinova – Iskra Baeva , La Bulgarie Contemporaine entre l’Est et 
l’Ouest, Paris, L’Harmattan, 2001, pp. 75-76.

34. Voir Hugh Poulton, The Balkans. Minorities and States in conflict, London, Minority 
Rights Publication, 1993, p.108.

35.  Poulton, op.cit. (n. 34).
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le fait de la création de cette conscience macédonienne sur une base antibulgare36.
En effet, les discours politiques prononcés, durant les anniversaires et les festi-

vités pour la résistance contre l’Occupation fasciste en 1945-1946, par Tito, par La-
zar Kolisevski (le premier ministre de la République Populaire de la Macédoine), par 
Dimitar Vlachov (le séparatiste et vice-président du présidium de la Yougoslavie) et 
par d’autres dirigeants, expriment clairement la nécessité de délivrance des frères de 
la Macédoine de l’Égée et se réclament de la lutte pour l’unification de la Macédoine 
toute entière, vérifiant par conséquent les déclarations voire tardives de Jivkov37. À 
l’expansionnisme yougoslave succède pourtant une politique de conservation et de 
protection du territoire de la Fédération Yougoslave à cause de la rupture dans les 
relations entre Tito et Staline38.

Quant à l’antibulgarisme, il a été systématiquement cultivé dans la République 
de FYROM à l’opposite du slavomacédonisme et en fonction de la vision  yougos-
lave. Si  les partisans et l’acception titoïque du socialisme dit existant n’avaient pas 
dominé en Yougoslavie après la Seconde Guerre Mondiale, l’État de Skopje et la na-
tion slavomacédonienne probablement n’existeraient pas39. C’est pourquoi en pre-
mier lieu, l’historiographie yougoslave est fabriquée sur une base antibulgare et à 
travers son raffinage par les éléments bulgares. En second lieu, dans la nouvelle his-
toriographie, l’antibulgarisme va de pair avec l’antiyougoslavisme et la distanciation 
par le communisme à cause de la dissolution de l’ex-Yougoslavie Fédérative. Or, dans 
son effort de légaliser l’existence d’une nation macédonienne, l’historiographie slavo-
macédonienne s’adapte à chaque fois aux données politiques nouvelles.    

À titre indicatif, nous signalons que la révolte d’Ilinden (1903)40 y est séparée 
par le facteur bulgare. Il s’agit d’une tentative de révolte des villageois misérables de 
la Macédoine contre la domination ottomane le 2 août 1903, projetée par l’Histoire 
yougoslave comme la première «révolution d’Ilinden», autrement dit comme le pre-

36. Voir Kalinova –Baeva , op.cit. (n. 55), p. 116. Aussi pour l’évolution historique et la 
situation politique dans les Balkans d’après-guerre, Cf, Γεώργιος ε. Χρηστίδης , Τα Κομμουνι-
στικά Βαλκάνια - Εισαγωγή στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική στην Αλβανία, Βουλ-
γαρία, Γιουγκοσλαβία και Ρουμανία την περίοδο 1945-1989, Θεσσαλονίκη, εκδ. Βάνιας, 
2003. Georgios E. Christidis, Les Balkans Communistes - Introduction à la politique intérieure 
et extérieure de l’Albanie, de la Bulgarie, de la Yougoslavie et de la Roumanie de 1945 à 1989, 
Thessalonique, Vanias, 2003. 

37.  Voir Στεφανίδης – Βλασίδης – κωφός, ó.π. (σημ. 9), σσ. 280-281 (Stefanidis – Vlassi-
dis – Kofos, op.cit. (n. 9), pp. 280-281).

38.  Stefanidis – Vlassidis – Kofos, op.cit. (n. 9), p. 283.

39.  Stefanidis – Vlassidis – Kofos, op.cit. (n. 9), texte de Spyridon Sfetas, p. 297.

40. Voir Stefanidis – Vlassidis – Kofos, op.cit. (n. 9), textes de Iakovos Michaïlidis et de 
Spyridon Sfetas, pp. 279, 298, 305.
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mier effort révolutionnaire du «peuple macédonien» revendiquant soi-disant la créa-
tion d’État et son rétablissement national. C’est la même année qu’Abbott  voyage en 
Macédoine, menant  son enquête scientifique sur cette contrée complexe du point de 
vue géopolitique. Au cours de sa narration de voyage, il ne mentionne pas l’existence 
d’une nation macédonienne unie mais il décrit la Macédoine comme un «amalgame 
complètement hétérogène de sons et d’images, de couleurs et de formes [qui] pour-
rait constituer une matière pour les rêves d’un maniaque»41 (153), comme une région 
où «la Babylonie des langues augmentait [...]»42 (ibid). Pourtant, en 1946, Vlachov 
se réclame, contre la vérité historique, du droit de la nation macédonienne d’être 
unie. Car la «[...] Macédoine unie manifeste une unité nationale, raciale et écono-
mique, complète et parfaite. Chaque partie de celle-ci ne demande rien d’autre que 
d’être unie dans le cadre et les frontières de la Yougoslavie»43. Abbott donne à voir 
d’ailleurs, de façon extrêmement habile, les facteurs serbobulgares et leurs conflits 
autour de la Question Macédonienne.      

D’autre part, malgré les déclarations publiques de Jivkov concernant l’ethno-
genèse des Macédoniens, la Bulgarie n’a jamais arrêté de reconnaître en acte l’exis-
tence d’une nation macédonienne et de respecter par conséquent les décisions prises 
durant la Seconde Guerre Mondiale par le Parti Communiste  Yougoslave. Cela est 
contradictoire d’un côté mais il explique de l’autre, le refus de la Bulgarie d’abandon-
ner ses propres ambitions politiques traditionnelles concernant la Macédoine, ce qui 
a été inscrit de façon claire et objective dans la narration de voyage d’Abbott, il y 
a un siècle. Sans doute la notion géographique du terme  Macédoine se réfère-t-elle 
à une partie étendue sur Uscub ou Skopje ou Skopia, appartenant après la Seconde 
Guerre Mondiale à l’ex-Yougoslavie fédérative et s’autonomisant actuellement, après 
la dissolution de celle-ci, à l’État de FYROM, à une petite partie appartenant égale-
ment à la Bulgarie du sud-ouest et à une plus grande partie, celle qu’Abbott a traver-
sé en bloc, de la Grèce du nord. Mais la nation et la conscience macédoniennes ont 
incontestablement été fabriquées: d’une part, les âmes nouvelles- nées cherchant un 
corps et une identité nationale, décrites ainsi par notre chroniqueur en Macédoine 
de 1900, et de l’autre, les intérêts politiques et économiques opposés des Serbes, des 
Bulgares et des Russes dans la région la plus vaste, tout au long du xxe siècle, ont 
contribué à la fabrication d’une nation macédonienne.

41.  Nous citons le texte grec: «[...] αυτό το εντελώς ετερογενές συνονθύλευμα ήχων και 
εικόνων, χρωμάτων και σχημάτων θα μπορούσε να αποτελέσει υλικό για τα όνειρα ενός μα-
νιακού».  

42.  De même: «[...] Η βαβυλωνία των γλωσσών διογκονώταν [...]».

43.  Il s’agit d’un extrait du discours publique de Vlachov, publié dans Nova Makedonija, le 
22 septembre 1946, cité en traduction grecque par Iakovos Michaïlidis. Voir Στεφανίδης – Βλα-
σίδης – κωφός, ó.π. (σημ. 9), σ. 282 (Stefanidis – Vlassidis – Kofos, op.cit. (n. 9), p. 282). 
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Cette ethnie récemment créée et transformée  en un petit nouvel État dans 
les Balkans, nommé temporairement FYROM mais de facto appelé, République de 
la Macédoine, demeure, de nos jours, en opposition latente avec la Bulgarie et l’Al-
banie( car une grande partie de la population dudit petit État, aux frontières avec 
le Kosovo, est albanaise)44 mais il entre surtout en conflit ouvert et durable avec la 
Grèce à propos de l’usage abusé du terme Macédoine. Car les Slaves, comme les dé-
crit Abbott en Macédoine de 1900, avec leur dialecte aussi proche que lointain à la 
fois avec le serbe et le bulgare, évolués, sous le passage du temps et après une pro-
pagande politique cultivée systématiquement durant la Seconde guerre mondiale et 
la période communiste des Balkans, en nation macédonienne séparée, cherchent à 
nouveau à usurper l’Histoire, l’héritage et la civilisation de la Grèce antique. Comme 
les Bulgares guidés par les chefs du Comité Slavomacédonien, localisés par Ab-
bott au début du xxe siècle, ils prétendent, eux aussi maintenant, être les ascendants 
du roi Philippe et d’Alexandre le Grand, ils s’approprient les emblèmes helléniques 
comme par exemple le soleil de Vergine, ils prêchent partout que leurs frères non dé-
livrés sont asservis aux Grecs, ils impriment également des cartes de leur État fa-
briqué, sous le nom de la Macédoine, comportant les départements de la Macédoine 
et même de la Thessalie, faisant partie depuis toujours, au niveau géographique et 
historique à la fois, de la Grèce. C’est mutatis mutandis la même histoire, rappor-
tée avec clarté et objectivité, par cet annaliste Anglais qui s’avère exact, impartial et 
honnête face au jugement de l’Histoire.

En effet, Abbott revient très souvent, au cours des sa narration, à la question 
de la lutte interchrétienne, identifiée avec celle de la primauté raciale dans la région. 
Malgré les intérêts opposés slaves, la grande lutte de longue haleine, remarque-t-il, 
«devant laquelle, la rivalité serbobulgare apparaît comme un conflit intrafamilial 
insignifiant, est la lutte entre les Slaves et les Grecs. [...]»45 (91). Dans ce conflit des 
intérêts économiques et politiques, il attire aussi l’attention sur l’importance du pres-
tige historique en signalant: «[...] Et il ne faut pas oublier que le prestige historique 
constitue dans la politique de l’Orient un facteur beaucoup plus fort que le cerveau 
occidental est en état de saisir. L’importance de ce facteur n’est nulle part ailleurs 
autant flagrante qu’en Macédoine [...]» 46 (92, souligné par nous). Pourquoi un siècle 

44.  L’Albanie se soucie essentiellement de sa minorité importante à la République de FY-
ROM où, selon le recensement de 1994, effectué sous contrôle international, les Albanais repré-
sentaient 22,9 des deux millions habitants. 

45.  Nous citons le texte grec: «[...]ο μεγάλος και μακρόπνοος αγώνας, μπροστά στον 
οποίο ο σερβο-βουλγαρικός ανταγωνισμός φαντάζει σαν μια ασήμαντη οικογενειακή φιλο-
νικία, είναι ο αγώνας μεταξύ Σλάβων και ελλήνων [...]».  

46.  De même: «[...] Το ιστορικό κύρος και την πνευματική ανωτερότητα [...] και δεν  
πρέπει να λησμονούμε ότι το ιστορικό κύρος αποτελεί στην πολιτική της ανατολής ένα πα-
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après, l’Histoire joue-t-elle toujours dans les Balkans et spécialement en Macédoine 
un rôle primordial? Car le recours à l’Histoire et le plus souvent la falsification de 
celle-ci servaient respectivement, dès l’époque d’Abbott jusqu’à nos jours, soit les 
projets expansionnistes des facteurs serbobulgares, soit leur besoin de supériorité ra-
ciale, comme le remarque et l’inscrit notre chroniqueur, face aux Grecs, soit derniè-
rement (après 1944) l’effort des slavomacédoniens de légaliser leur identité nationale. 
Quant aux Grecs, l’importance de l’Histoire consiste à  sauvegarder leur patrimoine, 
à protéger leur passé glorieux historique afin d’assurer leur avenir.

En constatant «le prestige historique et  la supériorité intellectuelle» des Grecs 
(ibid, souligné par nous), la valeur spirituelle et matérielle des écoles helléniques sur 
toute l’étendue de la Macédoine, fournissant également, sans aucune distinction, une 
éducation excellente aux filles et aux garçons47, ce qui est très important pour les 
données du lieu et du temps, Abbott renforce encore plus sa position, soulignant que 
beaucoup d’autres«voyageurs se sont référés à la soif des Grecs, où est-ce que ceux-
ci se trouvent, pour l’ instruction, avec dernier, mais non moins important, Sir Ri-
chard Jebb. [...]»48 (ibid).    

En effet, au centre de cet «amalgame complètement hétérogène de sons et 
d’images, de couleurs et de formes [qui] pourrait constituer une matière pour les 
rêves d’un maniaque»49 (153), de cette Macédoine multiculturelle où «la Babylonie 
des langues augmentait [...]»50 (ibid), habitée par des Grecs, des Juifs, des Slaves, des 
Albanais, des Turcs et d’autres races comme les Roms et les Valaques, coexistant 
tous, sous le joug turc, Abbott se fascine par les Hellènes qui, comme il observe tout 
étonné, n’ont pas coupé le cordon ombilical avec leurs ancêtres et l’esprit grec ancien.  

À un village de la Macédoine Centrale, à Sidirokastro, appelé par les Turcs 
Demir Hissar, l’auteur constate qu’«un souvenir intéressant du roi Philippe de la 

ράγοντα πολύ πιο ισχυρό  απ’ όσο είναι σε θέση να αντιληφθεί ο δυτικός νους. Η σπουδαιό-
τητα αυτού του παράγοντα δεν είναι πουθενά αλλού τόσο εμφανής όσο στη Μακεδονία [...]».  

47.  Tout au long de sa narration, Abbott décrit très souvent la relation des deux sexes, met-
tant l’accent sur le rôle subalterne et subordonné de la femme, pour aboutir: [...] Or, la Macédoine 
offre  aux missionnaires de l’émancipation féminine un champs d’activité bien promis! [...]» ( 28). 
Nous citons le texte grec: [...] Η Μακεδονία λοιπόν προσφέρει ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο 
εργασίας στους αποστόλους της γυναικείας χειραφέτησης! [...]».  

48.  Abbott fait référence au livre de l’auteur ci-dessus, sous le titre: Modern Greece (1901). 
Nous citons le texte grec: «[...]Πολλοί ταξιδιώτες έχουν αναφερθεί στη δίψα των απανταχού 
Eλλήνων για μάθηση, με τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, τον σερ Ρίτσαρντ Τζεμπ. 
[...]».

49.  Nous citons le texte grec: «[...] αυτό το εντελώς ετερογενές συνονθύλευμα ήχων και 
εικόνων, χρωμάτων και σχημάτων θα μπορούσε να αποτελέσει υλικό για τα όνειρα ενός μα-
νιακού».  

50.  De même: «[...] Η Βαβυλωνία των γλωσσών διογκονώταν [...]».
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Macédoine continue d’exister [...]»51(106). Sur les rochers étant aux bords d’un fleuve 
divisant le village en deux quartiers, le grec et le turc respectivement, il apprend 
la légende populaire selon laquelle, «il y a deux pierres lisses auxquelles les indi-
gènes ont donné le nom étrange “les planches de la lessive des princesses” et ils ra-
content que dans les anciens temps, les filles du roi Philippe lavaient sur ces pierres 
leurs vêtements comme le font exactement aujourd’hui les mademoiselles de la Ma-
cédoine. [...]»52 (ibid). D’après le même folklore provincial, une jarre découverte dans 
les ruines d’une forteresse, nommée «“le trésor du roi”»53 (105-106), est également 
attribuée, en même temps que la forteresse, au roi Philippe. L’auteur constate donc: 
«[...] Si l’on songe aux vagues des barbares qui ont balayé cette contrée les vingt 
siècles derniers, ces monuments du grand roi renommé, bien qu’ils soient maigres 
et fabuleux, présentent un intérêt qui ne s’établit pas moins réel parce qu’il est ar-
chéologique. Tout cela prouve que la conscience n’est pas morte. Le passé glorieux  
continue de briller, quoique sa lumière soit voilée et inconstante, dans la misère du 
présent»54 (106, souligné par nous). 

Abbott, fasciné donc par l’élément hellénique de la Macédoine de 1900, conti-
nuant le passé glorieux de ses ancêtres, inventorie tous ces monuments archéolo-
giques grecs, inscrit dans la mémoire collective toutes ces traditions folkloriques 
témoignant du caractère hellénique de la région irréductiblement liée à la Macé-
doine Antique Grecque. Il dénonce également, comme il a été rapporté ci-dessus, le 
fait que dès l’antiquité jusqu’à son époque, les Grecs sont entourés de races étran-
gères cherchant à falsifier l’Histoire et à usurper leur héritage historique en mettant 
très souvent en danger leur propre existence. En effet, la même scène se répète, sans 
cesse, durant tout le vingtième siècle jusqu’à nos jours, avec point culminant l’État 
de Skopje et l’ethnogenèse du slavomacédonisme qui déforment la vérité historique 
afin de légaliser leur nouvelle identité nationale: en effet, l’historiographie slavoma-
cédon- ienne contemporaine met une ligne de démarcation entre les Macédoniens 

51.  De même: «Μια ενδιαφέρουσα ανάμνηση του βασιλιά Φιλίππου της Μακεδονίας 
εξακολουθεί να υπάρχει [...]».

52.  De même: «[...] Υπάρχουν δύο λείες πλάκες που οι εντόπιοι τους έχουν δώσει το πα-
ράξενο όνομα “οι σανίδες της μπουγάδας των πριγκιπισσών” και αφηγούνται πως στους πα-
λιούς καιρούς, οι κόρες του βασιλιά Φιλίππου έπλεναν  τα ρούχα τους σε αυτές τις πλάκες, 
όπως ακριβώς κάνουν σήμερα οι δέσποινες της Μακεδονίας. [...]» .

53.  De même: «[...] “ο θησαυρός του βασιλιά” [...]».

54.  De même: «[...] αν αναλογιστεί κανείς τα κύματα των βαρβάρων που σάρωσαν 
αυτή τη χώρα τους τελευταίους είκοσι αιώνες, αυτά τα μνημεία της φήμης του μεγάλου βασι-
λιά, παρ’ ότι είναι ισχνά και μυθώδη, παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον που δεν καθίσταται λι-
γότερο πραγματικό επειδή είναι αρχαιολογικό. Τα τελευταία, δείχνουν ότι η συνείδηση δεν 
είναι νεκρή. Το ένδοξο παρελθόν εξακολουθεί να λάμπει, παρ’ ότι το φως του είναι ισχνό και 
άστατο, μέσα στην αθλιότητα του παρόντος. [...]».
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anciens et les Grecs, elle conteste l’origine hellénique des Macédoniens anciens et 
projette le mélange ethnique des Macédoniens anciens avec les Slaves du sixième et 
du septième siècle qui ont fini par hériter le nom Macédoniens comme le détermi-
nant d’un groupe ethnique slave. Quant au Moyen-Âge, elle met une ligne de démar-
cation entre les Macédoniens-Slaves et les Bulgares55. 

La réapparition dynamique de la Bulgarie sur la scène macédonienne après 
1989 et la production abondante de l’Institut Macédonien de Sofia ont contribué à 
l’apparition de quelques voix critiques face à la position slavomacédonienne natio-
nale dominante. Gligorov, premier Président de la République de Macédoine indé-
pendante, admise à l’ONU, sous le nom de FYROM, a déclaré par exemple dans la 
décennie de 1990 que son pays n’a aucun rapport avec la Macédoine Antique en re-
vendiquant seulement le passé slave de la région. Le directeur de la Bibliothèque Uni-
versitaire de Skopje, Mladen Srbinovski, a aussi désigné, contre l’historiographie of-
ficielle, le premier Ilinden comme bulgare et le deuxième comme antibulgare. L’his-
torien Stojan Kiselinovski (1999) a soutenu à son tour publiquement que l’ethnoge-
nèse macédonienne n’a été réalisée que dans les années ’30,’40, tandis que l’histo-
rien Rastislav Terzioski (2003) a également apporté à la lumière des archives russes 
avec des «mémoires» de Krste Misirkov, promoteur du séparatisme slavomacédo-
nien, adressés au gouvernement russe, à la veille et durant la Première Guerre Mon-
diale, et dans lesquels, il s’autodéterminait comme Bulgare. L’accusation de bulgaro-
philie était et demeure le blâme classique contre tous ceux qui contestent le point de 
vue officiel national56. Or, l’effort de falsification de l’Histoire de la part des Slaves 
d’un côté, le devenir historicopolitique de l’autre vérifient le discours narratif d’Ab-
bott qui respecte le passé pour inscrire le présent et révéler l’avenir.

Or, revenons au présent historique d’Abbott et à la Macédoine multiculturelle 
de 1900 où il distingue, parmi toutes ces ethnies, l’élément hellénique qui est, du 
point de vue éducatif, culturel et artistique, le plus avancé et le plus développé. Or, 
tout étonné, l’auteur –narrateur se réclame d’un épicier grec, nommé Antonis habi-
tant à Nigrita qui fait des références à Platon, à Aristote, à Démocrite et à la psycho-
logie allemande: «[...] Ma surprise est devenue encore plus grande, quand j’ai enten-
du mon interlocuteur de [...] [faire] des références à Platon, à Aristote et à la psycho-
logie allemande. [...]»57(218). En décrivant les races différentes et en faisant la com-
paraison entre les Grecs et les Bulgares, il remarque également: «[...] L’ambition du 

55.  Voir Στεφανίδης – Βλασίδης – κωφός, ó.π. (σημ. 9), σσ. 299-300 (Stefanidis – Vlassi-
dis – Kofos, op.cit. (n. 9), pp. 299-300).

56.  Stefanidis – Vlassidis – Kofos, op.cit. (n. 9), pp. 292, 293, 298, 305.

57.  Nous citons le texte grec: «[...] Η έκπληξη μου έγινε ακόμα μεγαλύτερη, όταν άκου-
σα τον συνομιλητή μου να [...] [κάνει] παραπομπές στον Πλάτωνα, τον αριστοτέλη και την 
γερμανική ψυχολογία. [...]». 
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jeune agriculteur Grec est de se trouver le plus vite possible à la ville la plus grande 
qui lui est accessible et de devenir maître ou commerçant mais en tout cas citadin. 
Le Bulgare ne rêve jamais qu’il y a un monde en dehors des limites de sa ferme ou, 
s’il a, par hasard, une idée brumeuse autour de l’existence de celui-ci, il n’a jamais 
envie de le connaître. [...]»58(179). 

Par ailleurs, il fait l’inventaire, tout au long de sa narration, des écoles grecques, 
rencontrées dans les villes différentes de la Macédoine dont il souligne aussi le ca-
ractère et l’influence généralement helléniques. À Thessalonique de1900, une ville 
multiculturelle et polyglotte, Abbott rapporte: « Si les Juifs sont considérés comme 
les régisseurs du commerce de Thessalonique, les Hellènes peuvent à juste titre re-
vendiquer la place des représentants principaux de la culture intellectuelle. [...]. Les 
Grecs possèdent assez de fondations excellentes pour l’instruction de leurs jeunes et 
les élèves des deux genres à la fois qui y sont scolarisés, remontent à deux mille par 
an. Á part eux, il y a un certain nombre de garçons et de filles, scolarisés dans des 
écoles françaises et italiennes pour l’apprentissage de langues étrangères. [...]»59(39). 

Évaluant la population de Thessalonique, Abbott signale que, sauf les Grecs 
et les Juifs, Thessalonique «comporte une population nombreuse turque et un petit 
nombre de Serbes, de Roumains et de Bulgares, tout comme une communauté euro-
péenne dans laquelle les Teutons omniprésents se sont rendus récemment très dis-
tincts. [...])»60 (40). En mettant l’accent sur l’amour des Grecs pour le progrès et l’ins-
truction et par conséquent sur leur supériorité intellectuelle, il souligne que les Bul-
gares disposent d’un petit nombre d’écoles qui, malgré la grande publicité, n’ont pas 
«le prestige de l’antiquité et le haut niveau d’efficacité qu’ont obtenu leurs concur-
rentes grecques et leurs buts ont l’air d’être plus politiques que purement éducatifs»; 
quant aux écoles serbes et roumaines, il fait également remarquer que «les Serbes et 

58.  De même: «[...] Η φιλοδοξία του νεαρού Έλληνα αγρότη είναι, να βρεθεί όσο το 
δυνατόν πιο γρήγορα στη μεγαλύτερη πόλη που του είναι προσιτή και να γίνει δάσκαλος ή 
έμπορος, αλλά εν πάση περιπτώσει αστός. ο Βούλγαρος δεν ονειρεύεται ποτέ ότι υπάρχει 
ένας κόσμος έξω από τα όρια του αγροκτήματος του ή, αν τύχει να έχει μια ομιχλώδη ιδέα 
περί της ύπαρξης του, δεν νιώθει ποτέ την επιθυμία να τον γνωρίσει. [...]». 

59.  De même: «αν οι εβραίοι θεωρούνται ως ρυθμιστές του εμπορίου της Θεσσαλο-
νίκης, οι Έλληνες μπορούν δικαίως να διεκδικήσουν τη θέση των κύριων εκπροσώπων της 
πνευματικής καλλιέργειας. [...] οι Έλληνες διατηρούν αρκετά εξαιρετικά ιδρύματα για τη 
μόρφωση των νέων τους και οι μαθητές και των δύο φύλων που φοιτούν σε αυτά ετησίως, 
ανέρχονται σε 2.000. εκτός απ’ αυτούς, ένας αριθμός αγοριών και κοριτσιών φοιτούν σε γαλ-
λικά και ιταλικά σχολεία για να εκμάθουν και ξένες γλώσσες. [...]».

60.  De même: «εκτός από τους εβραίους και τους Έλληνες, η Θεσσαλονίκη περιλαμ-
βάνει έναν πολυάριθμο τουρκικό πληθυσμό κι ένα μικρό αριθμό Σέρβων, Ρουμάνων και 
Βουλγάρων, καθώς και μια ευρωπαϊκή κοινότητα, στην οποία οι πανταχού παρόντες Τεύτο-
νες έχουν καταστεί πρόσφατα πολύ ευδιάκριτοι. [...]».
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les Roumains essayent aussi de promouvoir leurs intérêts politiques à travers l’édu-
cation, mais les résultats jusqu’à maintenant sont encore moins encourageants que 
ceux des Bulgares. [...]»61 (ibid).

À une époque où la diplomatie internationale semble favoriser le facteur bul-
gare, où la corrélation des populations est variée, Abbott ose écrire, afin d’inscrire 
dans la mémoire des gens, ce qui est historiquement correct, ce qui le justifiera dans 
la conscience des générations à venir: «En général, Thessalonique [...] est ce qu’il a 
été depuis plus de vingt siècles: un centre d’influence et de civilisation helléniques. 
Car, bien que les Turcs soient en nombre égal avec les Grecs et les Juifs plus nom-
breux qu’eux, aucune de ces deux races ne peut être considérée comme indigène. Ce 
sont tous les deux des éléments simplement habitant la ville- des oiseaux de passage 
mais des oiseaux de proie à la fois, les derniers en tant que collecteurs d’argent et les 
premiers en tant que “mangeurs d’argent”».Et avec son esprit clairvoyant, il finit par 
prévoir: «Dès que Thessalonique passe sous un nouveau gouvernement, les Turcs ra-
masseront leurs biens et toute leur propriété mobile et ils partiront. Les Juifs, sauf 
qu’ils soient pourchassés, demeureront et continueront la chasse pacifique du gain, 
qui constitue l’alpha et l’oméga de leurs ambitions terrestres. Les efforts des Slaves et 
des Roumains de créer une population obéissant à leurs commandements, sont telle-
ment artificiels qu’ils ne  méritent pas qu’on les prenne au sérieux.»62 (ibid ).

À Serrès, Abbott distingue aussi l’élément hellénique qui est beaucoup plus 
fort, «autant de son écrasante majorité que de sa supériorité matérielle et intellec-
tuelle. Il y a un gymnase hellénique de première classe et d’autres écoles pour gar-

61.  De même: «οι Βούλγαροι διαθέτουν λιγοστά σχολεία, σε αντίθεση με τους Έλληνες 
[...] Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τους , παρ’ ότι πολυδιαφημισμένα, δεν διαθέτουν το κύρος της 
αρχαιότητας και το υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας το οποίο έχουν επιτύχει τα αντί-
παλά τους ελληνικά και οι σκοποί τους φαίνονται να είναι περισσότερο πολιτικοί παρά κα-
θαρά εκπαιδευτικοί. οι Σέρβοι και οι Ρουμάνοι προσπαθούν επίσης να προωθήσουν τα πο-
λιτικά συμφέροντά τους μέσω της εκπαίδευσης, αλλά τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα είναι 
ακόμα λιγότερο ενθαρρυντικά από τα αντίστοιχα των Βουλγάρων. [...]». 

62.  De même: «Γενικά, η Θεσσαλονίκη μπορεί να λεχθεί ότι είναι αυτό που υπήρξε εδώ 
και πάνω από είκοσι αιώνες: ένα κέντρο ελληνικής επιρροής κι ελληνικού πολιτισμού. Γιατί, 
παρ’ ότι οι Τούρκοι είναι ισάριθμοι με τους Έλληνες και οι εβραίοι πιο πολυάριθμοι από αυ-
τούς, καμία από αυτές τις δύο φυλές δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αυτόχθων. είναι και οι δύο 
απλά κατοικούντα στην πόλη στοιχεία –διαβατάρικα πουλιά αλλά ταυτόχρονα και αρπα-
κτικά πουλιά, οι τελευταίοι ως, χρηματοσυλλέκτες και οι πρώτοι ως “χρηματοφάγοι”. Μόλις 
η Θεσσαλονίκη περάσει υπό μια νέα διακυβέρνηση, οι Τούρκοι θα μαζέψουν τα αγαθά τους 
και την κινητή περιουσία τους και θα αποχωρήσουν. οι εβραίοι, εκτός κι αν εκδιωχθούν, θα 
παραμείνουν και θα συνεχίσουν το ειρηνικό κυνήγι του κέρδους, το οποίο αποτελεί το άλφα 
και το ωμέγα των εγκόσμιων φιλοδοξιών τους. οι προσπάθειες των Σλάβων και των Ρουμά-
νων να δημιουργήσουν έναν υπάκουο στα κελεύσματά τους πληθυσμό, είναι τόσο τεχνητές, 
ώστε δεν αξίζουν να τις πάρει κανείς στα σοβαρά. [...]».     
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çons et filles. [...]»63 (92). Pour la ville de Melnik, malgré le fait qu’elle ait été attri-
buée avec le Traité de Bucarest en 1913 aux Bulgares, ce chercheur Anglais met l’ac-
cent sur son caractère byzantin en rapportant plus précisément: «Melnik est princi-
palement une ville hellénique, une oasis de langue, de civilisation et de tradition hel-
léniques au milieu d’une région possédée par des agriculteurs Slaves, honnêtes, labo-
rieux et tempérants, mais complètement ennuyeux, non structurés  et dénués d’in-
térêt. La ville compte trois mille habitants à peu près qui sont tous, sauf les digni-
taires gouvernementaux Turcs et leurs familles, un peu de Bulgares et un ou deux 
des Juifs omniprésents commerçants, des Grecs authentiques. [...] Elle dispose d’une 
très bonne école pour garçons qui emploie neuf maîtres et une école pour filles aus-
si bonne quoique plus petite [...]»64 (124).

Abbott donne également à voir le lien irréductible entre l’hellénisme et le chris-
tianisme et  son antagonisme avec l’islamisme. Or, à Melnik, il souligne l’existence 
de plusieurs églises dont le nombre, personne dans la ville ne connaît tandis que 
pour les églises byzantines de Thessalonique, appropriées par les Turcs, il renvoie 
aux « œuvres de nombreux orfèvres en la matière, Anglais et étrangers qui ont visi-
té de temps à autre la ville»65( 34,souligné par l’auteur). À Petritch oú le conflit entre 
la croix et le croissant consiste à donner des habitants «de moitié musulmans et de 
moitié chrétiens»66 (178), où les musulmans « sont simplement des Slaves circoncis»67 
(179) et les chrétiens par principe des Bulgares, Abbott inscrit ce lieu comme un 
échantillon représentatif de la lutte, menée entre les Slaves et les Hellènes, où le 
conflit interchrétien, «se déchaîne entre les disciples de l’Exarchat Bulgare et ceux 

63.  De même: «Στην ίδια πόλη [στις Σέρρες], το ελληνικό στοιχείο είναι το κατά πολύ 
ισχυρότερο, λόγω τόσο της συντριπτικής πλειοψηφίας του όσο και της υλικής και πνευματι-
κής ανωτερότητάς του. Υπάρχουν ένα πρώτης τάξεως ελληνικό γυμνάσιο και άλλα σχολεία 
για αγόρια και κορίτσια. [...]».

64.  De même: «Το Μελένικο είναι μια ελληνική κατά κύριο λόγο πόλη, μια όαση ελλη-
νικής γλώσσας, πολιτισμού και παράδοσης εν μέσω μιας περιοχής που κατέχεται από Σλά-
βους αγρότες, τίμιους, φιλόπονους και εγκρατείς αλλά εντελώς πληκτικούς, ασυγκρότητους 
και στερούμενους ενδιαφέροντος. Η πόλη αριθμεί περί τους τρεις χιλιάδες κατοίκους που 
όλοι τους, με την εξαίρεση των Τούρκων κυβερνητικών αξιωματούχων και των οικογενειών 
τους, λίγων Βουλγάρων και ενός ή δύο από τους πανταχού παρόντες εβραίους εμπόρους, εί-
ναι γνήσιοι Έλληνες. [...] διαθέτει ένα πολύ καλό σχολείο για αγόρια, στο οποίο απασχολού-
νται εννέα δάσκαλοι, ένα εξίσου καλό  αν και μικρότερο σχολείο για κορίτσια [...]».     

65.  De même: «Σχετικά με τις βυζαντινές εκκλησίες της Θεσσαλονίκης, τις οποίες έχουν 
οικειοποιηθεί οι Τούρκοι, υπάρχουν εκτεταμένες περιγραφές στα έργα των πολυάριθμων  ει-
δημόνων, Άγγλων και ξένων, που επισκέφθηκαν κατά καιρούς την πόλη. [...]»

66.  De même: «οι κάτοικοι είναι κατά το ήμισυ μωαμεθανοί και κατά το ήμισυ χρι-
στιανοί. οι τελευταίοι, όπως αναφέρθηκε ήδη, είναι εν πολλοίς Βούλγαροι [...]».

67.  De même: «οι μωαμεθανοί του Πετριτσίου είναι απλώς περιτμημένοι Σλάβοι [...]».
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du Patriarcat Orthodoxe –les groupes schismatique et orthodoxe»68 (155). Il souligne 
également le fanatisme de deux côtés opposés, arrivant jusqu’«aux bercails mêmes 
des familles»69 (ibid). Mais dans la plupart des cas, rapporte-t-il, «le patriotisme peut 
être considéré comme lié directement à des intérêts économiques. La propagande 
bulgare n’épargne pas du tout de peines et de dépenses afin de faire des prosélytes 
et plusieurs partisans des rangs bulgares à Petritch et à d’autres régions de la Ma-
cédoine Centrale touchent un salaire mensuel. [...]»70 (ibid). Pour aboutir: «Par une 
combinaison rationaliste des deux méthodes –de la corruption et de l’intimidation– 
la propagande bulgare a déjà arrivé à détacher par les bercails de la mère Église plus 
de trois quarts de la population chrétienne. [...]»71 (156). εn 1912, durant la Première 
Guerre Balkanique, la ville de Petritch est libérée du joug turc et en 1913 avec le 
Traité de Bucarest, elle est attribuée à la Bulgarie.  

Le retour à Serrès est un charmant échantillon de l’écriture poétique d’Abbott: 
«Il faisait encore sombre [...] Presque une heure après, l’aube a commencé à montrer 
ses doits roses sur l’horizon. Au début, une frêle nuance jaunâtre s’est répandue dans 
le ciel à l’ouest. Les tas de nuages violets, suspendus au-dessus des montagnes, se 
sont soudain entourés d’une bordure rouge qui s’est étalée rapidement en les trans-
formant en tas d’or. Ensuite, le disque ardent du soleil a commencé à poindre timi-
dement entre les rochers, un faisceau de rayons s’est lancé tout en haut, un filet de 
lumière aveuglante a émergé du fond du ravin et a papilloté pendant quelque temps 
au-dessus de la plaine en dorant les collines d’en face. Le moment suivant, collines et 
plaine nageaient dans un torrent de lumière de soleil et la chaleur tempérée du ma-
tin a pris la place de la fraîcheur de l’aube. [...]»72 (199). 

68.  De même: «[...] Ένας αγώνας τόσο παλαιός όσο και οι λόφοι, ταυτίζεται και επιτεί-
νεται από τη θρησκευτική διαμάχη, η οποία μαίνεται ανάμεσα στους οπαδούς της Βουλγα-
ρικής εξαρχίας κι εκείνους του ελληνικού Πατριαρχείου – τη σχισματική και την ορθόδο-
ξη παράταξη. [...]».

69.  De même: «ο παραταξιακός φανατισμός από την αγορά μεταφέρεται στους ίδιους 
τους κόλπους των οικογενειών. [...]».

70.  De même: «[...] Σε πολλές περιπτώσεις, ο  πατριωτισμός μπορεί να θεωρηθεί ως συν-
δεόμενος άμεσα με οικονομικά συμφέροντα. Η βουλγαρική προπαγάνδα δεν φείδεται καθό-
λου κόπων και δαπανών προκειμένου να αποκτήσει προσήλυτους και πολλοί από τους υπο-
στηρικτές της βουλγαρικής παράταξης στο Πετρίτσι και σε άλλες περιοχές της κεντρικής Μα-
κεδονίας λαμβάνουν μηνιαίο μισθό. αυτή είναι μια από τις μεθόδους που έχουν υιοθετήσει 
αυτοί οι όψιμοι αλιείς ψυχών [...]».

71.  De même: «Με έναν ορθολογιστικό συνδυασμό των δύο μεθόδων –διαφθοράς και 
εκφοβισμού– η βουλγαρική προπαγάνδα έχει ήδη καταφέρει να αποσπάσει πάνω από τα 
τρία τέταρτα του χριστιανικού πληθυσμού από τους κόλπους της μητέρας εκκλησίας. [...]».  

72.  De même: «̀ Ηταν ακόμα σκοτεινά [...] Μετά από μια ώρα περίπου, η αυγή άρχισε να 
δείχνει τα ρόδινα δάχτυλά της πάνω από τον ορίζοντα. Στην αρχή, μια αχνή κιτρινωπή από-
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À son retour de Serrès, il se dirige vers Nigrita où il constate que toute la ré-
gion dans le sud de Serrès, est une contrée «nettement grecque. Nigrita même est 
complètement délivrée de la présence des Turcs. [...]»73 (207-208). Impressionné à 
nouveau par le haut niveau intellectuel des habitants Grecs de Nigrita, il fait aussi 
remarquer qu’ils possèdent «deux églises et deux écoles auxquelles suivent des cours 
quatre cents garçons et deux cents filles, un assez grand nombre pour une popula-
tion globale de quatre mille. [...]»74 (214). Les populations des villages tout au long de 
la rue vers Drama, «bien qu’elles parlent plutôt bulgare, se rallient au côté des Grecs. 
Surtout Alistrati se distingue pour son attachement persistant à l’affaire hellénique 
et pour ses écoles primaires grecques excellentes»75 (259); et il rapporte le fait que la 
langue «n’est pas un guide infaillible pour le chercheur des ethnies, parce qu’il y a 
un grand nombre d’agriculteurs bulgarophones qui s’autodéterminent comme d’ori-
gine grecque et ils expliquent que la langue qu’ils parlent est due à leur contact avec 
leurs voisins Bulgares: “Ils n’apprenaient pas notre langue et nous, nous avons ainsi 
été obligés, à apprendre la leur”»76 (116). 

Aussi signale- t- il que ces villages en route vers Drama constituent en réalité 
«la ligne frontalière entre la région contestée, qui s’étend jusqu’au littoral de la mer 
Égée et qui, bien qu’elle comporte assez de quartiers musulmans, ne comprend pas 

χρωση απλώθηκε στον ουρανό στα ανατολικά. οι σωροί των μενεξεδένιων σύννεφων που 
κρέμονταν πάνω από τα βουνά, περιβλήθηκαν ξαφνικά από μια κόκκινη μπορντούρα που 
απλώθηκε γοργά και τα μετέβαλε σε σωρούς χρυσού. Στη συνέχεια, ο φλογερός δίσκος του 
ηλίου πρόβαλε δειλά ανάμεσα από τους βράχους, μία δέσμη ακτίνων εκτοξεύθηκε προς τα 
πάνω, ένας πίδακας εκτυφλωτικού φωτός αναδύθηκε από τα βάθη του φαραγγιού και παι-
χνίδισε για ένα διάστημα πάνω από την πεδιάδα χρυσώνοντας τους απέναντι λόφους. Την 
επόμενη στιγμή, λόφοι και πεδιάδα κολυμπούσαν σε ένα χείμαρρο ηλιόφωτος και η ήπια ζέ-
στη του πρωινού πήρε τη θέση της ψύχρας της χαραυγής. [...] ».        

73.  De même: «[...] ολόκληρη η περιοχή νοτίως των Σερρών, με εξαίρεση κάποιους μω-
αμεθανικούς οικισμούς, είναι αμιγώς ελληνική. Η νιγρίτα μάλιστα, είναι εντελώς απαλλαγ-
μένη από την παρουσία Τούρκων. [...]».

74.  De même: «[...] διατηρούν δύο εκκλησίες και δύο σχολεία στα οποία φοιτούν τετρα-
κόσια αγόρια και διακόσια κορίτσια, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός για ένα συνολικό πληθυ-
σμό τεσσάρων χιλιάδων. [...]».

75.  De même: «οι πληθυσμοί των άλλων χωριών που αναφέρθηκαν, παρ’ ότι μιλούν 
κυρίως βουλγαρικά, τάσσονται κατά κανόνα στο πλευρό των ελλήνων. ιδίως η αλίστρατη 
διακρίνεται για την επίμονη προσήλωσή της στην ελληνική υπόθεση και για τα εξαιρετικά 
ελληνικά πρωτοβάθμια σχολεία της [...]».

76.  De même: «Ωστόσο, η γλώσσα δεν είναι ένας αλάθητος οδηγός για τον ερευνητή 
των εθνοτήτων, γιατί υπάρχει μεγάλος αριθμός βουλγαρόφωνων αγροτών, οι οποίοι θεωρούν 
τους εαυτούς τους ελληνικής καταγωγής και εξηγούν ότι, η γλώσσα που ομιλούν οφείλεται 
στην επαφή με τους Βουλγάρους γείτονες τους: “δεν μάθαιναν εκείνοι τη γλώσσα μας κι έτσι 
υποχρεωθήκαμε να μάθουμε εμείς τη δική τους ” [...]». 
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une communauté slave» (Souligné par nous). Soulignant une fois de plus la propa-
gande slave, Abbott explique pourquoi, cette «donnée géographique simple provoque 
l’étonnement du voyageur»77 (259) tout comme celui des marins russes, faisant l’in-
ventaire, comme il a été rapporté ci-dessus, du littoral de ladite région. Cette pro-
pagande slave dont parle Abbott, au début du vingtième siècle, continue sans cesse 
jusqu’à nos jours. En 1946, peu après la fin de la Seconde Guerre Mondiale, Vla-
chov dénonce la politique des Grecs fascistes en déclarant à une réunion à Monas-
tère que «la Grèce n’a aucun droit sur la Macédoine de l’Égée, habitée depuis tou-
jours par des Slaves»78. 

 Abbott visite par la suite l’Imaret de Kavala, «une fondation bizarre – une 
combinaison de faculté et de cuisine»79(281), une « pépinière […] productive pour la 
propagande de la nonchalance et de l’ignorance» offrant du logement et de la nourri-
ture à trois cents softas, signifiant en turc les étudiants en théologie; ceux-ci, «distin-
gués depuis toujours pour leur disposition sauvage et fanatique», sont utilisés par le 
pouvoir turc, estimant à chaque fois qu’un massacre chrétien doit se faire, en tant qu’ 
«agents fervents et prêts à éveiller cet esprit d’intolérance qui, s’il reste intact, dort 
en paix dans les cœurs des Turcs. [...]»80 (282). Un siècle après, ce jugement concer-
nant le tempérament turc est toujours valable, ce qui justifie Abbott achevant son 
voyage en Macédoine, avec la visite au mont Athos. Dans le cadre «du conflit sécu-
laire entre l’Hellénisme et le Slavisme»81 (306), il inscrit mutatis mutandis les jeux 
politiques et la propagande des Slaves (des Bulgares, des Serbes et des Russes) et des 

77.  De même: «Στην πραγματικότητα, αυτά τα τέσσερα χωριά αποτελούν τη συνορι-
ακή γραμμή ανάμεσα στην αμφισβητούμενη περιοχή, η οποία εκτείνεται μέχρι τις ακτές του 
αιγαίου και η οποία, παρ’ ότι περιλαμβάνει αρκετούς μωαμεθανικούς οικισμούς, δεν περιέ-
χει ούτε μια σλαβική κοινότητα. αυτό το απλό γεωγραφικό δεδομένο προξενεί έκπληξη στον 
περιηγητή. [...]».

78.  Il s’agit d’un extrait du discours publique de Vlachov, publié dans Nova Makedonija, le 
22 septembre 1946, cité en traduction grecque par Iakovos Michaílidis. Voir Στεφανίδης – Βλα-
σίδης – κωφός, ó.π. (σημ. 9), σ. 282 (Stefanidis – Vlassidis – Kofos, op.cit. (n. 9), p. 282). 

79.  Nous citons le texte grec: «[...]Το ιμαρέτ είναι ένα παράξενο ίδρυμα –ένας συνδυα-
σμός σχολής και κουζίνας. [...]».

80.  De même: «[...] δύσκολα θα μπορούσε να επινοηθεί ένα πιο παραγωγικό φυτώριο 
για την προπαγάνδα της νωχέλειας και της αμάθειας. αναθρεμμένοι στην ανθυγιεινή ατμό-
σφαιρα τέτοιων ιδρυμάτων, οι σοφτάδες διακρίνονταν ανέκαθεν για την άγρια και φανατι-
κή διάθεσή τους. κάθε φορά που η κυβέρνηση εκτιμά ότι επιβάλλεται για πολιτικούς λόγους 
να γίνει μια σφαγή χριστιανών, βρίσκει σε αυτούς τους σπουδαστές  της θεολογίας έτοιμους 
και ένθερμους πράκτορες για την αφύπνιση εκείνου του πνεύματος μισαλλοδοξίας, το οποίο, 

αν αφεθεί  απείραχτο, κοιμάται ειρηνικά στις καρδιές των Τούρκων. [...] ».

81.  De même: «[...] Πρόκειται για την προαιώνια διαμάχη μεταξύ ελληνισμού και Σλα-

βισμού. [...]». 
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Roumains  pour la primauté du mont Athos et il ose confirmer, s’avérant à nouveau 
exact, que comme dans le passé, il arrivera encore à « repousser les attaques hos-
tiles et à conserver dans les siècles des siècles sa position intacte en tant que “sanc-
tuaire par excellence de la race hellénique ” [...]»82 (304). De nos jours, personne ne 
conteste le caractère grec du mont Athos, symbolisant  les choses sacro-saintes de 
la nation hellénique.

La Macédoine, celle qu’Abbott a visitée, parcourue et identifiée en bloc comme 
hellénique sous le joug turc, celle qui est passée par la suite en le justifiant en tant 
qu’annaliste vérace –après la décadence de l’empire ottoman et le déroulement des 
guerres balkaniques– au territoire grec, est, de nos jours, à nouveau multiculturelle 
et polyglotte83. À cause de la chute du socialisme dit existant, elle est envahie par 
plusieurs races slaves des ex-Balkans communistes et de l’ex-Union Soviétique. À 
présent, les Grecs de la Macédoine sont à nouveau entourés (sauf les autres races 
comme celles des Chinois, des Africains, des Européens) de Slaves de l’ex-Yougos-
lavie Fédérative et de l’ex-Union Soviétique, de Bulgares, de Roumains, d’Albanais 
cherchant une meilleure vie nouvelle en Grèce. Sous ces conditions sociopolitiques 
formées actuellement dans les Balkans, leur installation en Grèce du nord, sur la 
terre de la Macédoine Hellénique, n’annule pas l’Histoire et le caractère hellénique 
de cette contrée.

Or, pour le chroniqueur actuel étant à cheval, comme Abbott, il y a un siècle, 
sur le 20e et 21e siècles, Thessalonique se révèle encore une ville polyglotte et multi-
cultu-relle mais toujours un centre d’influence et de civilisation helléniques. Certes, 
cette vague d’émigrés, y compris les peuples asiatiques et africains, couvre toute la 
Grèce et par extension toute l’Europe qui, évoluant en une Europe multiculturelle 
et poly-glotte, doit et essaie de résoudre ce problème de façon humaine et civilisée. 

Il est à noter qu’Abbott remarque, au début du vingtième siècle, l’influence de 
cette mosaïque balkanique par la langue et la culture françaises. Il s’efforce même, à 
cause de la méfiance du sultan face aux Anglais, de traverser la terre macédonienne 
en qualité de journaliste Français et plus précisément  de  « ‹ Redacteur du X…de 

82.  De même: «[...] Ως εκ τούτου, τολμώ να διαβεβαιώσω με αυθαίρετη απερισκεψία 
ότι, πίσω από το μανδύα της σύγχρονης απάθειας εξακολουθεί να ελλοχεύει το ενεργό θάρ-
ρος που επέτρεψε στο παρελθόν στον Άθω να απωθήσει τις εχθρικές επιθέσεις και να διατη-

ρήσει ανά τους αιώνες αλώβητη τη θέση του ως “το κατεξοχήν ιερό της ελληνικής φυλής”. [...]».    

83.  La partie de la Macédoine, selon la situation géographique et l’aménagement du terri-
toire, celle de le région de Skopje ou de l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine et celle 
de la Bulgarie sud, était en bloc et demeure-malgré sa dépendance, comme Abbott le signale en 
1900, au niveau économique, de l’élément hellénique qui représentait les intérêts commerciaux et 
industriels -linguistiquement et culturellement slave!
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Salonique › »84. (59). Au cours de sa narration, il utilise même des phrases entières 
ou des mots en français85, ce qui montre qu’il communiquait avec tous ces gens de 
nationalité différente en langue française. C’est pourquoi il accepte, tout étonné, 
comme «une récréation bien venue [...]86 ( 272), le fait que la propriétaire âgée alle-
mande d’un hôtel à kavala, lui répond en anglais: « L’hôtesse a répondu à mon fran-
çais en anglais  [...]»87. Francophone lui-même, Abbott enrichit également ses des-
criptions et établit ses dialogues, animés, à travers des références à la littérature 
française. À propos d’un éparque turc, il raconte: «[...] Alors, j’ai paraphrasé avec le 
plus grand sérieux les paroles de Voltaire en l’honneur de son Excellence [...]»88 (197). 
Il rapporte ailleurs Le Malade imaginaire de Molière. (88). D’autre part, il donne 
à voir l’amour du peuple grec pour les lettres et même l’influence de celui-ci par la 
culture française, quand il se réfère à un chef de gare Grec qui lui a offert un livre: 
«J’ai ouvert le livre. Il était Le Collier de la reine d’Alexandre Dumas  père, un livre 
excellent  [...]»89( 251).         

En effet, fidèle à son principe d’être un «chroniqueur vérace»90 (188), Abbott 
inscrit tout, du point de vue folklorique, historique, politique et diplomatique, avec 
une exactitude et une objectivité qui le justifient au cours du devenir historique. 
En décrivant avec véracité, au crépuscule de l’empire ottoman, les cruautés et les 
injustices turques contre les populations chrétiennes et surtout contre les Grecs- 
car pour les Turcs, comme le dit Abbott, « les notions chrétien et Grec étaient  
identiques»91 (73) –l’antagonisme séculaire entre l’Hellénisme et le Slavisme pour la 
souveraineté territoriale de la terre macédonienne, il témoigne également en toute 
vérité du rôle des Puissances Européennes. Les politiciens Anglais, rapporte-t- il, 
ont, malgré les espoirs et les illusions du peuple grec, «des buts plus altiers qu’une 

84.  La phrase est donnée telle quelle en français.

85.  À titre indicatif, nous donnons quelques exemples «“Feu de joie”» (p. 52), «“maladie 
du pays”» (p. 93), «“Dans la guerre comme dans la guerre”» (p. 108); «“Mais avant tout le devoir, 
monsieur”» (p. 134); «“façon de parler”» (p. 141); «“amour propre”» (p. 143) etc.

86.  Nous citons le texte grec: «[...] να ένα καλοδεχούμενο διάλειμμα [...]».

87.  De même: «[...] Η οικοδέσποινα απάντησε στα Γαλλικά μου με αγγλικά [...]».

88.  De même: «[...] Τότε, παράφρασα με μεγάλη σοβαρότητα λόγια του Βολτέρου προς 

χάριν της εξοχότητας του  [...]».

89.  De même: «Άνοιξα το βιβλίο. Ήταν Το Περιδέραιο της Βασίλισσας, του αλεξάν-
δρου δουμά πατρός, ένα εξαιρετικό βιβλίο [...]».

90.  De même: «[...] Σύμφωνα με την αρχή μου ως φιλαλήθους ιστορητή, θα αφηγηθώ 

στη συνέχεια  [...]».

91.  De même: «[...] Για εκείνον [τον Τούρκο επιθεωρητή] οι έννοιες χριστιανός και Έλ-

ληνας ήταν ταυτόσημες. [...]».
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croisade de Don Quichotte pour le salut des opprimés»92 (224); ou bien les Forces 
Européennes, malgré leurs rivalités, «peuvent toujours révéler un front commun 
quand leurs intérêts communs sont menacés»93 (241). Le conflit ouvert entre les 
Grecs et les Slaves de la République de FYROM d’un côté et la politique de l’autruche 
de la part de l’Europe de l’autre, font partie de la réalité actuelle. Abbott se vérifie 
par l’Histoire elle-même face à laquelle il se confronte avec une dignité diachronique: 
des comparaisons des lieux et des corrélations avec les conjonctures sociopolitiques 
d’aujourd’hui sont inévitables. C’est pourquoi le récit d’Abbott, caustique, avec de 
l’humour mais surtout poétique, jette la lumière sur les oppositions latentes des 
Balkans qui constituent toujours la poudrière de l’Europe. Il montre à la fois que 
l’Histoire ne peut pas être falsifiée, elle  ne peut  que se  répéter en tant que farce. 

                     

Université de la Macédoine                                                  DR. TRIANTAFYLLIA KADOGLOU
Occidentale-Florina-Grèce

92.  De même: «[...] αυτοί οι απλοϊκοί άνθρωποι έχουν την ψευδαίσθηση ότι η Μεγάλη 
Βρετανία προορίζεται να αποβεί ο σωτήρας τους. δεν γνωρίζουν ότι οι Βρετανοί πολιτικοί 
έχουν κατά νου πιο υψηλόφρονες στόχους από μια δονκιχωτική σταυροφορία για τη σωτη-
ρία των καταπιεζομένων».

93.  De même: «[...] οι ευρωπαϊκές δυνάμεις απέδειξαν ότι, παρά τις όποιες αντιζηλί-
ες τους, μπορούν να εμφανίσουν ένα κοινό μέτωπο όταν απειλούνται τα κοινά συμφέροντά 
τους. [...]». 





ο αΡΧιΣΤΡαΤΗΓοΣ αΛεΞανδΡοΣ ΠαΠαΓοΣ 
και Η ΣΥνΘΗκοΛοΓΗΣΗ ΤοΥ ΣΤΡαΤοΥ

ΣΤο ΜεΤΩΠο ΤΗΣ αΛΒανιαΣ Τον αΠΡιΛιο ΤοΥ 1941

εβδομήντα έτη μετά την εισβολή των Γερμανών στην ελλάδα, την άνοι-
ξη του ’41, το γεγονός λανθάνει στη συλλογική μνήμη του έθνους. οι τραυματι-
κές εμπειρίες και τα τραγικά γεγονότα που ακολούθησαν έχουν απωθήσει την 
ταπείνωση του ελληνικού στρατού της χώρας στα αζήτητα της ιστορίας. Πρώ-
τος τα ανέσυρε από τη λήθη ο καθηγητής της νεότερης ιστορίας της Φιλοσοφι-
κής Σχολής του αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιωάννης κολιό-
πουλος, είκοσι και πλέον χρόνια, αλλά το ζήτημα χρειάζεται περαιτέρω δια-
πραγμάτευση, ώστε να μην λησμονηθεί και πάλι.

είναι γνωστά τα γεγονότα αυτού του «σκληρού» απρίλη για την ιστορία 
της χώρας: ύστερα από 5 μήνες ηρωική και σκληρή πολεμική αντίσταση της χώ-
ρας κατά της φασιστικής ιταλίας, η ελλάδα δέχθηκε επίθεση και από τη ναζιστι-
κή Γερμανία. Ήταν μια άνιση αναμέτρηση της σκληρά δοκιμαζόμενης ελλάδας, 
η οποία εκαλείτο να πολεμήσει πλέον για την τιμή και την ιστορία της1. 

Τα βρετανικά στρατεύματα βρίσκονταν ήδη στη Β. ελλάδα από τον Μάρ-
τιο και η Βρετανική κυβέρνηση στήριζε την κυβέρνηση της χώρας στην ανέν-
δοτη στάση της απέναντι στον Άξονα. ο ιω. Μεταξάς, ο οποίος είχε μείνει αμε-
τακίνητος και ανένδοτος τόσο απέναντι στην ιταλία όσο και στη Γερμανία, δεν 
ζούσε πια. είχε πεθάνει τον ιανουάριο του ίδιου έτους. ο διάδοχός του πρωθυ-
πουργός αλεξ. κορυζής δεν διέθετε ούτε τις οργανωτικές ικανότητες του Μετα-
ξά, ούτε προφανώς και την ψυχική δύναμη του εκλιπόντος ηγέτη. ο αλ. Παπά-
γος, ο αρχιστράτηγος του ελληνικού στρατού έδινε την εντύπωση ότι δεν ήταν 
σε θέση να κατευθύνει τους ηγέτες του μαχόμενου στρατεύματος της χώρας, οι 
οποίοι έδειχναν σημάδια αυτονομήσεως από την κυβέρνηση της χώρας2.

Το ζήτημα είχε ως εξής: από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η επίθεση των 
Γερμανών στην ανατολική και την κεντρική Μακεδονία, ο ελληνικός στρατός 
που μαχόταν κατά των ιταλών στην νότια αλβανία και όπου είχε δρέψει δάφ-
νες εναντίον ενός αντιπάλου αγέρωχου και θρασύ, αντιμετώπιζε το δίλημμα να 
υποχωρήσει ή ν’ απεγκλωβιστεί από τις προχωρημένες θέσεις του εναντίον των 
ιταλών. Για να μην κυκλωθεί από τους Γερμανούς και να συλληφθεί αιχμάλωτος 

1. Greece and the British Connection, 1935-1941, Oxford University Press, 1997.

2. Βλ. Γεν. επιτελ. Στρατού, Το τέλος μιας εποποιΐας, Απρίλιος 1941, αθήνα 1959, σσ. 
69-73.
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δεν έπρεπε να παραμείνει αδρανής και ν’ αναμένει το μοιραίο. Ένας ηγέτης του 
στρατεύματος περισσό τερο αποφασιστικός απ’ τον Παπάγο ίσως θα μπορούσε 
όχι να προλάβει το δεύτερο, αλλά να μετριάσει τις επιπτώσεις. Ένας ισχυρότε-
ρος πρωθυπουργός από τον κορυζή, θα μπορούσε ίσως να στηρίξει περισσότε-
ρο αποτελεσματικά τον αναβλητικό αρχιστράτηγο, ο οποίος με τη σειρά του δεν 
ήταν σε θέση να στηρίξεις τους ηγέτες του μαχόμενου στρατεύματος3.

οι ηγέτες του στρατεύματος στο μέτωπο, οι οποίοι είχαν ευτυχήσει να δουν 
τον ελληνικό στρατό νικηφόρο εναντίον των ιταλών, έκαναν το παν προκειμέ-
νου να πετύχουν την υποχώρηση του ελληνικού στρατού από τις προχωρημένες 
θέσεις του στην αλβανία εντός του ελληνικού εδάφους, όπου ανέμεναν να πα-
ραδώσουν τον ελληνικό στρατό όχι στον ηττημένο αντίπαλο τους ιταλούς, αλλά 
στους Γερμανούς. Ήταν φυσιολογική και αναμενόμενη αυτή η επιθυμία και επι-
δίωξη των ελλήνων ηγετών στην αλβανία. δεν επιθυμούσαν να θυσιάσουν τη 
φήμη του ηρωικού στρατού και τη δική τους. αυτή η επιδίωξη, ωστόσο, βρισκό-
ταν σε ευθεία σύγκρουση με την πολιτική της ελλάδος να συνεχίσει ο ελληνικός 
στρατός να πολεμά εναντίον των αντιπάλων ενόσω βρίσκονταν και πολεμούσαν 
βρετανικά στρατεύματα σε ελληνικό έδαφος4. δεν επρόκειτο βέβαια μόνο για ζή-
τημα τιμής της χώρας. η ελλάς επεδίωκε να παραμένει εμπόλεμη στο πλευρό της 
Βρετανίας έως τα τέλη του πολέμου (στον οποίο υπολόγιζε η ελλάς ότι θα νικού-
σε η Βρετανία και οι σύμμαχοί της) προκειμένου να εξυπηρετήσει ύψιστα εθνι-
κά συμφέροντα. Η συνθηκολόγηση της ελλάδας, όπως επιθυμούσε η Γερμανία, 
ενείχε τον κίνδυνο να πάρει τη θέση της ελλάδας στη βρετανική πολεμική προ-
σπάθεια εναντίον του Άξονος, η Τουρκία. η οποία αναμενόταν να απαιτήσει την 
κυριαρχία της στα ιταλικά τότε δωδεκάνησα. Όταν ο Μεταξάς είπε το «Όχι» 
στους ιταλούς τον οκτώβριο του προηγούμενου έτους και είχε αρνηθεί τον δε-
κέμβριο τη μεσολάβηση της Γερμανίας στον πόλεμο με την ιταλία, εκτός από την 
τιμή της ελλάδας που ήθελε να προστατεύσει, αυτά τα ύψιστα εθνικά συμφέρο-
ντα είχε κατά νου5.

Την ύψιστη σημασία αυτής της ανάγκης της ελλάδας να μη συνθηκο-
λογήσει επισήμως φαίνεται πως δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει ο ηγέτης του στρα-
τεύματος αλέξ. Παπάγος. Το τίμημα βέβαια της μη συνθηκολόγησης της χώρας 
ήταν πολύ μεγάλο και δυσβάσταχτα βαρύ για εκείνους που καλούνταν να το κα-
ταβάλλουν, δηλ. το στράτευμα. αυτή η διάσταση απόψεων ανάμεσα στους ηγέ-
τες του στρατεύματος της Χώρας από το ένα μέρος και στην επίσημη κυβέρνησή 

3. Υπόμνημα Παπάγου, 11 ιανουαρίου 1941, α. Παπάγος, Ο πόλεμος της Ελλάδος, 
1940-1941, αθήνα 1945, σσ. 227-229.

4. δ. καθενιώτης, Ιστορικόν Πολεμικών επιχειρήσεων, 1940-1941, αθήνα 1945, σ. 161.

5. δ. καθενιώτης, Αι κυριώτεραι στρατηγικαί φάσεις του πολέμου 1940-1941, αθή-
να 1946, σ. 122.
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της από το άλλο, άρχισε ενόσω αυξανόταν ο κίνδυνος της κυκλώσεως του στρα-
τού από τους Γερμανούς άρχισε να μεταμορφώνει το αρχικό όραμα της νίκης και 
της δόξας σε εφιάλτη ατιμώσεως και καταισχύνης. διάφοροι αξιωματικοί απε-
σταλμένοι του Παπάγου, διοικητές των μεγάλων μονάδων του μετώπου, καθώς 
και αντίστοιχοι απεσταλμένοι από το μέτωπο δεν κατόρθωσαν να γεφυρώσουν 
αυτή τη διάσταση που σύντομα έγινε χάσμα αγεφύρωτο6.

αυτή η διάσταση ήταν χείριστος οιωνός για την πολεμική προσπάθεια της 
ελλάδος και τη χώρα, γενικότερα. Φανέρωνε την απομάκρυνση του στρατεύ-
ματος από την εθνική πολιτική που ακολουθούσε η κυβέρνηση της χώρας και 
προοιωνιζόταν ένα νέο διχασμό. απ’ τη μία πλευρά βρισκόταν η κυβέρνηση, η 
οποία είχε την υποστήριξη της Βρετανίας και των συμμάχων της που πολεμού-
σαν εναντίον του Άξονος. Η κυβέρνηση, λοιπόν, της χώρας επέμεινε ν’ ακολου-
θεί την πολιτική του Μεταξά ο οποίος πίστευε πως η ελλάδα, για λόγους ύψι-
στων εθνικών συμφερόντων που αναφέρθηκαν πιο πάνω αλλά και άλλων συνα-
φών, έπρεπε να μείνει προσδεδεμένη στο άρμα της Βρετανίας έως το τέλος του 
πολέμου για τη συντριβή του Άξονος7. Στον τομέα αυτό της εθνικής πολιτικής 
ο Μεταξάς ακολουθούσε το παλαιό δόγμα της χώρας ότι η ελλάς, λόγω της γε-
ωπολιτικής θέσεώς της, γενικά στην ανατολική Μεσόγειο ήταν αναγκασμένη ν’ 
ακολουθεί πολιτική φιλική ή και συμμαχική προς τη μεγάλη δύναμη που ήλεγ-
χε ή κρινόταν πως ήλεγχε τις θαλάσσιες επικοινωνίες στην περιοχή. ας σημειω-
θεί ότι την ίδια πολιτική ακολουθούσε κατά τη διάρκεια του ά  Παγκοσμίου Πο-
λέμου και ο Βενιζέλος, με τον οποίο είχε συγκρουστεί ως γνωστόν ο Μεταξάς8.

από το άλλο μέρος βρίσκονταν οι ηγέτες του στρατεύματος που είχε διε-
ξαγάγει τις νικηφόρες πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον των ιταλών στην αλβα-
νία κατά τη διάρκεια του χειμώνα. αξιωματικοί όπως ο κατσιμήτρος, διοικητής 
της Μεραρχίας Ηπείρου και ο Τσολάκογλου, διοικητής του Τμήματος Στρατιάς 
δυτικής Μακεδονίας, ήταν άριστοι αξιωματικοί και είχαν δρέψει δάφνες πολ-
λές στα πεδία των μαχών9. Έγιναν, λοιπόν, οι εν λόγω αξιωματικοί εκφραστές 
απόψεων για τον πόλεμο που καλλιεργούνταν την εποχή αυτή στο μέτωπο και 
που αφίσταντο από την εθνική πολιτική, όπως την εξέφραζε η εθνική κυβέρνη-
ση της χώρας. Στο σημείο αυτό εντοπίζεται η πηγή του προβλήματος. οι στρατι-
ώτες και οι κατώτεροι αξιωματικοί άρχισαν ολοένα και περισσότερο να πιστεύ-

6. ιω. κολιόπουλος, Η στρατιωτική και πολιτική κρίση στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 
1941, αθήνα 1976, σ. 56.

7. P.R.O., F.O. 371/20390, Athens disp. No 200, 16 Oct. 1938.

8 . ιω. κολιόπουλος, Παλινόρθωση Δικτατορία Πόλεμος 1935-1941, σσ. 225-290.

9. ιω. κολιόπουλος, Greek foreign policy and strategy, 1939-1941, Thessaloniki 1988, σσ. 
92-93.
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ουν πως είχαν κάνει το χρέος τους στην πατρίδα με το παραπάνω μάλιστα, και 
είχαν το δικαίωμα να επιδιώξουν μια έντιμη συνθηκολόγηση με τους Γερμανούς 
υπό την αιγίδα της κυβερνήσεως, αλλά και χωρίς αυτήν αν ήταν ανάγκη. Ήταν 
δικαιολογημένη βέβαια η στάση των στρατιωτών και των κατώτερων αξιωμα-
τικών. Υπήρχε και η συσσω ρευμένη δυσαρέσκεια του χειμώνα, των κακουχι-
ών, των κρυοπαγημάτων, της έλλειψης τροφής, κατάλληλης ενδυμασίας και υπό-
δησης. υπήρχε τέλος και το παράπονο των ανδρών του μετώπου για την απου-
σία του αρχιστράτηγου από το μέτωπο. Το λάθος των ηγετών του στρατεύμα-
τος ήταν όχι μόνο ότι άφησαν αυτές τις απόψεις και τη δυσαρέσκεια να πάρουν 
τη μορφή γενικότερης στάσης απέναντι στον πόλεμο και την εθνική πολιτική της 
χώρας, αλλά και ότι εν τέλει τη δέχθηκαν και αυτοί και ενήργησαν αναλόγως10.

διαμορφώθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο η άποψη, ότι η ελλάς είχε κάνει το 
χρέος της στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και μάλιστα με το παραπάνω. είχε λάβει 
το μερίδιό της, και δη μεγάλο, πόνου και δακρύων. Ήταν μια μικρή χώρα που 
πολέμησε κατά μιας μεγάλης δύναμης, της ιταλίας. δεν ήταν δυνατόν, λοιπόν, ν’ 
απαιτείται από την ελλάδα να πολεμήσει εναντίον και μιας δεύτερης μεγάλης 
δύναμης, της Γερμανίας, και μάλιστα τη στιγμή που πολεμούσε ήδη εναντίον της 
πρώτης. αν η αντίσταση της ελλάδος ήταν, όπως υποστήριζαν με κάθε μέσον οι 
σύμμαχοί της, μια συμβολική πράξη γενναιότητας κι αυτοθυ σίας, η ελλάδα είχε 
εκπληρώσει το καθήκον της αυτό. Η συνθηκολόγηση επομένως με τη Γερμανία 
φαινόταν σύμφωνα με την εν λόγω άποψη να είναι η μόνη λύση. διαφορετικά, ο 
νικηφόρος ελληνικός στρατός του μετώπου θα συλλαμβανόταν αιχμάλωτος και 
θα εσύρετο σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως εκτός ελλάδος, όπως όλοι οι αιχμά-
λωτοι πολέμου. οι ηγέτες και οι στρατιώτες σ’ αυτό το σημείο συμφωνούσαν, 
μαζί τους δε συμφωνούσε και η τοπική κοινωνία των ιωαννίνων: ο στρατός που 
είχε νικήσει έναν ισχυρό αντίπαλο, τους ιταλούς, δεν έπρεπε να αφεθεί να συλ-
ληφθεί αιχμάλωτος. Ξεκίνησε έτσι και ενώ συνεχίζονταν οι επαφές του στρατού, 
η μοιραία πρωτοβουλία των διοικητών των μεγάλων μονάδων του μετώπου11.

Στο σημείο αυτό χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι την συνθηκολόγηση του 
στρατού, όχι με την ευθύνη της ελληνικής κυβερνήσεως, ευνοούσαν διάφοροι 
παράγοντες, στρατιωτικοί κυρίως, ίσως δε και ο Παπάγος. Μια τέτοια συνθη-
κολόγηση που έσπευσε να καταδικάσει η ελληνική κυβέρνηση αφενός μεν ικα-
νοποιούσε το στράτευμα του μετώπου, αφετέρου δε δεν εξέθετε υπερβολικά 
την ελληνική κυβέρνηση12. Φυσικά με τη συνθηκολόγηση φάνηκε ότι το Γενικό 

10. ιω. κολιόπουλος, ό.π. (σημ. 6), σ. 58.

11. Π. ν. Πιπινέλης, Ιστορία της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος 1923-1941, αθή-
να 1948, σ. 207 κ.ε.

12. Β. Π. Παπαδάκης, Διπλωματική Ιστορία του Ελληνικού πολέμου 1940-1945, αθή-
να 1956, σ. 164.
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Στρατηγείο στην αθήνα είχε χάσει τον έλεγχο του στρατεύματος στο μέτωπο, γε-
γονός που δεν κολάκευε πάρα πολύ τον Παπάγο.

Πιο συγκεκριμένα, η έγκριση της προτάσεως για συνθηκολόγηση που έγι-
νε από τους αξιωματικούς του Γενικού επιτελείου προς τον Παπάγο προϋπέ-
θετε, σύμφωνα με τον τελευταίο, την απομάκρυνση των βρετανικών στρατευ-
μάτων από την Ηπειρωτική ελλάδα και μάλιστα γρήγορα, φοβούμενος τη διά-
λυση του ελληνικού στρατού στις Θερμοπύλες σε περίπτωση που προσπαθού-
σε ν’ αναχαιτίσει εκεί τον εχθρό13. αρχικά, αντίθετο βρήκε βέβαια τον βασιλιά η 
άποψη του Παπάγου όσον αφορά στην κατάσταση των ελληνικών στρατευμά-
των στην Ήπειρο, που καθώς προχωρούσε η ώρα φαινόταν να ταλανίζεται από 
το δίλημμα είτε επιμονής στην αρχική του θέση, είτε «συμμόρφωσής» του με τις 
υποδείξεις των στρατιωτικών και πολιτικών κύκλων14.

Στις 18 απριλίου του 1941 άρχισε να δρομολογείται η συνθηκολόγηση, 
στην υλοποίηση της οποίας σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε ομολογουμένως ο 
αθανάσιος Χρυσοχόου, συνταγματάρχης και επιτελάρχης του Τσολάκογλου. 
εκείνος, παρά την άρνηση του Παπάγου να εγκρίνει τη συνθηκολόγηση ενό-
σω βρετα νικά στρατεύματα βρίσκονταν και μάχονταν σε ελληνικό έδαφος, δη-
μιούργησε με τις κατάλληλες ενέργειες την εντύπωση στον Τσολάκογλου για το 
αντίθετο. Πράγματι, με πρόεδρο κυβερνήσεως τον Γεώργιο, αντιπρόεδρο τον 
ναύαρχο Σακελλαρίου και πρωθυπουργό τον Τσουδερό (η επιλογή του οποίου 
ήταν σκόπιμη, καθώς κρίθηκε αναγκαία για την διευκόλυνση της εγκατάστα-
σης της νέας κυβέρνησης στην κρήτη να συμπεριληφθούν όσο το δυνατόν πε-
ρισσότεροι Βενιζελικοί και κρητικοί σε αυτή)15 αποφασίστηκε σε σύσκεψη, από 
την οποία εξαιρέθηκε ο Παπάγος, η αποχώρηση των βρετανικών στρατευμάτων 
από την Ηπειρωτική ελλάδα. Στις 20 και 21 απριλίου υπογράφηκαν το πρώτο 
και το δεύτερο, αντίστοιχα, πρωτόκολλα της ανακωχής στο μέτωπο όπου, όπως 
φάνηκε, οι εξελίξεις ελάχιστα γνωστές ήταν στην κυβέρνηση. αξίζει στο σημείο 
αυτό ν’ αναφερθεί πως ο Παπάγος και ο Βασιλιάς είχαν πιθανότατα την πεποί-
θηση πως ο Τσολάκογλου κυριεύτηκε από το αίσθημα της απελπισίας λόγω της 
ηττοπάθειας, γι’ αυτό και, παρότι γνώριζαν πως ο τελευταίος είχε ήδη προβεί 
σε ανακωχή, ο Γεώργιος παρουσία του Πρωθυπουργού δήλωσε πως τα ελληνι-
κά στρατεύματα έμελλαν να διατηρήσουν τις θέσεις τους στην Ήπειρο για λί-
γες ακόμη μέρες. Η δε άποψη Παπάγου – Γεωργίου περί απείθειας του Τσολά-

13. John Koliopoulos, «Unwanted ally: Greece and the Great Powers, 1939-1941», 
Thessaloniki 1982.

14. F.O. 371/29813, F.O. minutes, 10 Feb. 1941·Cab. 65/17, W.M. (41) 15, 10 Feb. 1941· 
Premier 3/209, Chiefs of staff Tel. of 11 Feb. 1941.

15. Σχόλια του Foreign Office, 19 απρ. 1941, R4121/11/19, F.O. 371/29819.
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κογλου τους οδήγησαν στο να διατάξουν τη σύλληψη αυτού16. κι ενώ η κυβέρ-
νηση προέβη στις αναγκαίες για την αναχώρηση προετοιμασίες μαζί με τον Βα-
σιλιά στις 22 απριλίου, την επόμενη ανακοίνωνε στον α. Wilson διοικητή του 
Βρετανικού εκστρατευτικού Σώματος στην ελλάδα, αφενός μεν  για την παραί-
τηση του Παπάγου από τα καθήκοντα του αρχιστρατήγου αφετέρου δε τη δι-
άλυση του Γενικού Στρατηγείου. ειδικότερα ως προς την παραίτηση του Παπά-
γου είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι ο ίδιος, με αίτησή του προς το Υπουργείο 
Στρατιωτικών, ζήτησε στις 23 απριλίου 1941 την απαλλαγή του από το αξίωμα 
που ως τότε διατηρούσε, καθώς επίσης ν’ αποστρατευτεί. Η αίτησή του αυτή εί-
ναι γνωστό πως εγκρίθηκε με Βασιλικό διάταγμα που έφερε την ίδια ημερομη-
νία, ενώ δεν θα πρέπει να παραλειφθεί πως ενώ η εν λόγω παραίτηση και η διά-
λυση του Γενικού Στρατηγείου αποδόθηκε στην ανάγκη να μην μείνει κανείς σε 
υψηλή θέση προκειμένου να επιφέρει τη διαπραγμάτευση με τους Γερμανούς17, 
στο Foreign Office η αιτία συνίστατο κατά πάσα πιθανότητα στην έλλειψη εμπι-
στοσύνης προς το πρόσωπο του Παπάγου από την πλευρά της κυβέρνησης18.

Με τη συνθηκολόγηση φάνηκε μια πολλαπλή διάσπαση του στρατεύματος 
αλλά και γενικά της κυβερνώσας παρατάξεως. Η διευρυμένη δεξιά της εποχής, η 
οποία ενσωμάτωνε στοιχεία του κέντρου, δηλαδή των παλιών Βενιζελικών, δι-
ασπάστηκε τουλάχιστον σε τρεις μερίδες. Την πρώτη συνιστούσαν οι αξιωματι-
κοί που τάχθηκαν υπέρ των διοικητών των μεγάλων μονάδων που συνθηκολό-
γησαν. Όλοι αυτοί επάνδρωσαν το καθεστώς της κατοχικής κυβερνήσεως της ελ-
λάδος, η οποία όφειλε την ισχύ της κυρίως στην προστασία που της παρείχαν οι 
δυνάμεις κατοχής του Άξονος. Μια δεύτερη μερίδα, ασφαλώς μεγαλύτερη, συ-
ναποτελούσαν αξιωματικοί κατά κύριο λόγο αλλά και πολιτικοί που ακολούθη-
σαν την ελληνική κυβέρνηση εξορίας και δεν υπολείπονταν σε νομιμότητα από 
την πρώτη μερίδα. Η δεύτερη ομάδα βέβαια δεν διέθετε φυσική επικράτεια για 
να κυβερνήσει και να νομιμοποιηθεί ως εξουσία, διέθετε όμως ευρεία αναγνώ-
ριση ιδίως από τους Συμμάχους που πολεμούσαν εναντίον του Άξονος. Υπήρ-
χε όμως και μια τρίτη μερίδα ως επί το πλείστον αξιωματικών, μα και πολιτικών 
που παρέμειναν μακριά τόσο από τους μεν όσο κι από τους δε. Πολλοί από αυ-
τούς, κυρίως παλιοί Bενιζελικοί, στράφηκαν εναντίον της κατοχικής κυβερνή-
σεως αλλά κι εναντίον του Παπάγου, όπως ο δημήτριος καθενιώτης, αξιωματι-
κός από τους αποταχθέντες του 1935 που κατ’ εντολή της κατοχικής κυβερνήσε-
ως στράφηκε εναντίον του Παπάγου, τον οποίο κατηγόρησε γι’ ανεπάρκεια στη 

16. Palairet προς Foreign Office, τηλ. αρ. 774, 21 απρ. 1941, 7.00 μ.μ., R 4235/G, F.O. 
371/29819.

17. Wilson prow Warell, prosvpik;o, 23 Apr. 1941, R.4615/11/19, F.O. 371/29820.

18. Σχόλια του Foreign Office, 24 απρ. 1941, R 4615/11/19, F.O. 371/29820.
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διεξαγωγή του πολέμου. Ποιος ήταν λοιπόν ο ρόλος του Παπάγου στη συνθηκο-
λόγηση; Πρέπει εδώ να επισημανθεί προεξαγγελτικά ότι ο ιστοριογράφος δεν εί-
ναι δικαστής-εισαγγελέας να επιρρίπτει ευθύνες στα ιστορικά πρόσωπα. αναζη-
τεί την ιστορική πραγματικότητα κι αφήνει σε άλλους τον επιμερισμό ευθυνών. 
Η απομάκρυνση απ’ το ίδιο το γεγονός, βέβαια, διευκολύνει την ψύχραιμη απο-
τίμηση των στοιχείων που είναι διαθέσιμα και των συμπεριφορών και όλων των 
αποφάσεων εκείνων που ενεπλάκησαν στο γεγονός. αλλά η απομάκρυνση αυτή 
δεν επιτρέπει στον ιστοριογράφο να ζητήσει και να ελέγξει όλους εκείνους τους 
παράγοντες που επηρέαζαν τις αποφάσεις των εμπλεκομένων στο ζήτημα. Πολ-
λοί από αυτούς τους παράγοντες, όπως γενικότερες στάσεις κι απόψεις που δι-
αμορφώνονταν για τον πόλεμο στην ευρύτερη κοινή γνώμη της εποχής, ως προς 
το εθνικό ορθόν και δίκαιο, μας διαφεύγουν. Για το λόγο αυτό είναι προτιμότε-
ρο ν’ αποφεύγεται η εύκολη απόδοση ευθυνών. Βέβαιο, πάντως, είναι ότι αφενός 
ο Παπάγος δεν ήλεγχε απολύτως το στράτευμα του μετώπου και αφετέρου, φαί-
νεται πως, κατά βάθος, δεν διαφωνούσε με τους ηγέτες αυτού του στρατεύματος 
ως προς τη δυνατότητα της ελλάδος ν’ αντιμετωπίσει και τη Γερμανία. αν και 
μακριά από το μέτωπο, συμμεριζόταν μάλλον τις απόψεις του μετώπου για τον 
πόλεμο και, ταυτοχρόνως, μολονότι ήταν πολύ κοντά στην κυβέρνηση –κυριο-
λεκτικά και μεταφορικά– εκτελώντας τις εντολές της, είχε απομακρυνθεί πολύ 
απ’ τους στόχους της.

Θεσσαλονίκη                  ΡοΖΥ αΓΓεΛακΗ





αΠο ΤΗ ΣΥνΘΗκΗ ΦιΛιαΣ και ΣΥνεΡΓαΣιαΣ ΤΗΣ αΓκΥΡαΣ (28.2.1953)
ΣΤΗ ΣΥνΘΗκΗ ΣΥΜΜαΧιαΣ

ΠοΛιΤικΗΣ ΣΥνεΡΓαΣιαΣ  
και αΜοιΒαιαΣ ΒοΗΘειαΣ ΤοΥ ΜΠΛενΤ (9.8.1954):  
Η εΠιΣκεΨΗ ΤοΥ ΣΤΡαΤαΡΧΗ ΤιΤο ΣΤΗν εΛΛαδα 

(ιοΥνιοΣ 1954)

To Βαλκανικό Σύμφωνο του 1953/54 έχει μελετηθεί στη διεθνή ιστοριο-
γραφία και οι περισσότερες πτυχές του έχουν αποσαφηνιστεί1.Ωστόσο, τουλά-
χιστο από ελληνικής πλευράς, δεν έχει δοθεί η δέουσα προσοχή στην πρώτη 
επίσκεψη του Τίτο στην ελλάδα, η οποία είχε καταλυτική επίδραση στην ορι-
στική διαμόρφωση του Βαλκανικού Συμφώνου σε Στρατιωτική Συμμαχία. Σκο-
πός του άρθρου αυτού είναι η πολύπλευρη διερεύνηση της επίσκεψης του Τίτο 
στην ελλάδα και των αποτελεσμάτων της στο πλαίσιο των ελληνογιουγκοσλα-
βικών σχέσεων, της ευρύτερης βαλκανικής πολιτικής της αθήνας, αλλά και της 
διεθνούς πολιτικής. 

H εξομάλυνση των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων το 1950/51 επί των 
κυβερνήσεων νικολάου Πλαστήρα και Σοφοκλή Βενιζέλου, η επιστροφή των 
ελλήνων αιχμαλώτων πολέμου οι οποίοι ζούσαν στη Γιουγκοσλαβία, η παράδο-

1. Για μια πρώτη προσέγγιση, βλ. J. Iatrides, Balkan Triangle. Birth and Decline of an 
Alliance across Ideological Boundaries, Παρίσι 1968˙ Η. Hartl, Der «einige» und «unabhän-
gige» Balkan, Μόναχο 1977, σσ. 51-65˙ D. Bekić, Jugoslavija u hladnom ratu (Odnosi s velikim 
silama 1948-1955), Ζάγκρεμπ 1988, σσ.488-511˙ Dr. Bogetic, Jugoslavija i  Zapad 1952-1955, 
Βελιγράδι 2000, σσ.76-89 και 141-154˙ ε. Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων. Η Ελλά-
δα και ο Ψυχρός Πόλεμος 1952-1967, αθήνα 2009, σσ. 96-114˙ δ. Γκότα, «από την Άγκυρα 
στο Bled: Τα Βαλκανικά Σύμφωνα του 1953-54 μεταξύ ελλάδας, Τουρκίας και Γιουγκοσλαβί-
ας», Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, ΚΗ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, 25-27 Μαΐου 2007, 
Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 274-279˙ Χ. Τσαρδανίδης, «Η ελλάδα και το Βαλκανικό 
Σύμφωνο», Η ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1967), τ. Β ,́ 
Ίδρυμα Σάκη καράγιωργα, (χ χ έκδοσης), σσ.210-222. αξιοσημείωτη είναι επίσης η έκδοση 
γιουγκοσλαβικών διπλωματικών και στρατιωτικών εγγράφων Μ. Τerzić (επιμ.), Balkanski 
Pak. Ugovor o prijatelstvu i saradniju Ankara, 28.februar 1953 i Ugovor o savezu, političkoj 
saradnji i uzajamnoj pomoći Bled, 9.avgust 1954 između Federativne Narodne Republike Jugo-
slavije, Kraljevine Grčke i Republike Tuske. Zbornik Dokumenata iz Arhiva Vojnoistorijskog 
Institute, Arhiva Ministrastva Spoljnih Poslova i Arhiva Josipa Broza Tita 1952-1960, Βελιγρά-
δι 2005. δεν υπάρχει ακόμα μια εμπεριστατωμένη μελέτη για όλες τις πτυχές της σοβιετικής 
στάσης στο Βαλκανικό Σύμφωνο στη δεκαετία του ’50. Για μια πρώτη προσέγγιση βλ. α. S. 
Anikeev, Kak Tito ot Stalina ušël: Jugoslavija, SSSR i SŠA v načal’nyj  period «cholodnoj vojny» 
(1945-1957), Μόσχα 2002, σσ. 207-249.
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ση των παιδιών του εμφυλίου πολέμου από τις γιουγκοσλαβικές αρχές, το πάγω-
μα της ανακίνησης ζητήματος «μακεδονικής μειονότητας» στην ελλάδα από την 
επίσημη ομόσπονδη κυβέρνηση είχαν ανοίξει ένα κεφάλαιο στις σχέσεις αθήνας 
–Βελιγραδίου2. Βασική παράμετρος στις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις ήταν το 
ζήτημα της ασφάλειας της Γιουγκοσλαβίας και της ελλάδας από τη σοβιετική 
απειλή, όταν είχε διαφανεί ότι η ρήξη Τίτο – Στάλιν δεν ήταν ένα απλό επεισό-
διο με αποτέλεσμα η Γιουγκοσλαβία να υφίσταται το υψηλό κόστος του οικο-
νομικού και ψυχολογικού πολέμου των χωρών του σοβιετικού στρατοπέδου και 
να επιβιώνει με αμερικανική βοήθεια3. αμέσως μετά την εξομάλυνση των ελλη-
νογιουγκοσλαβικών σχέσεων (Μάρτιος 1951) η ελληνική πλευρά έθεσε στη Γιου-
γκοσλαβία το ζήτημα της σύναψης μιας στρατιωτικής συμμαχίας με την ελλάδα 
και την Τουρκία στο πλαίσιο μιας κοινής υπεράσπισης της Μεσογείου. Η Γιου-
γκοσλαβία απέρριψε την πρόταση με το βασικό επιχείρημα ότι δεν ήταν προς 
το παρόν αναγκαία μια στρατιωτική συμμαχία, διότι η Γιουγκοσλαβία ακολου-
θούσε φιλειρηνική πολιτική και μια στρατιωτική συμμαχία με δυτικές χώρες θα 
έδινε ίσως στη σοβιετική πλευρά τον αποχρώντα λόγο για εξαπόλυση επίθεσης 
εναντίον της Γιουγκοσλαβίας. Προείχε η ανάπτυξη των οικονομικών και πολιτι-
στικών σχέσεων μεταξύ ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας.

Μετά την είσοδο της ελλάδας και της Τουρκίας στο ναΤο ,τον Φεβρου-
άριο του 1952, στη σύνοδο του ναΤο στη Λισσαβόνα, το ζήτημα της πρόσδε-
σης της Γιουγκοσλαβίας με κάποια μορφή στρατιωτικής συμμαχίας με τα δύο 
νέα μέλη του ναΤο ετίθετο το περιθώριο των συζητήσεων κατά τις διμερείς ελ-
ληνοτουρκικές επαφές (επίσκεψη του Σοφοκλή Βενιζέλου στην Άγκυρα τον Φε-
βρουάριο του 1952, του πρωθυπουργού της Τουρκίας αντνάν Μεντερές(Adnan 
Menderes) και του υπουργού εξωτερικών Φουάντ κιουπρουλού (Fuad Köprülü) 
στην αθήνα τον απρίλιο του 1952, του βασιλιά Παύλου στην Άγκυρα τον ιού-
νιο του 1952), χωρίς όμως να ληφθεί οριστική απόφαση. Ως νέα μέλη του ναΤο 
η ελλάδα και η Τουρκία, παρά τους συμμαχικούς δεσμούς, είχαν αναπτύξει 
ανταγωνιστικές σχέσεις. και οι δύο χώρες υπερτόνιζαν τη γεωστρατηγική τους 
σημασία εντός του ναΤο στην υπόθεση της άμυνας της ανατολικής Μεσογείου 
και προωθούσαν την εξαγωγή των δικών τους αγροτικών προϊόντων στις δυτι-

2. Για την εξομάλυνση των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων βλ. Σπ. Σφέτα, «Η εξο-
μάλυνση των ελληνογιουγκοσλαβικών πολιτικών σχέσεων 1950/51», Βαλκανικά Σύμμει-
κτα 12-13 (2001-2002) 191-207. Για τις σχέσεις της Γιουγκοσλαβίας με την αμερική βλ. L. M. 
Lees, Keeping Tito Afloat. The United States, Yugoslavia, and the Cold War, 1945-1960, The 
Pennsylvania State Univesity Press 1997. 

3. Για την πιθανότητα σοβιετικής στρατιωτικής επίθεσης κατά της Γιουγκοσλαβίας, βλ. 
P. Vukmar, «The Possibility of a Soviet Military Attack Against Yugoslavija in British Archival 
Documents (1948-1953)», Tokovi Istorije 1-2 (2009) 163-176. 
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κές χώρες. Η ελλάδα διεκδικούσε προτεραιότητα έναντι της Τουρκίας σε βαλ-
κανικά θέματα, αναγνωρίζοντας αντίστοιχο ρόλο της Τουρκίας σε θέματα της 
Μέσης ανατολής. ελληνικά αλιευτικά σκάφη στο αιγαίο παρενοχλούνταν από 
αντίστοιχα τουρκικά. Στο κυπριακό που ετίθετο τότε από την ελληνική πλευρά 
ως ένωση της κύπρου με την ελλάδα η Τουρκία είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις 
της, αλλά κρατούσε ακόμα χαμηλούς τόνους. 

Η ενδεχόμενη συγκρότηση μιας στρατιωτικής συμμαχίας της ελλάδας και 
της Τουρκίας με τη Γιουγκοσλαβία ανησυχούσε την ιταλία. Σε μια τέτοια περί-
πτωση θα αναβαθμιζόταν ο ρόλος της Γιουγκοσλαβίας και θα ενισχυόταν η δι-
απραγματευτική θέση του Τίτο στο ανοικτό ζήτημα της Τεργέστης, εκτιμούσε η 
Ρώμη4. Στον υπουργό εξωτερικών, Σοφοκλή Βενιζέλο, ο οποίος επισκέφθηκε τη 
Ρώμη τον Φεβρουάριο του 1952, μετά τη σύνοδο του ναΤο στη Λισσαβόνα, η 
ιταλική πλευρά, που είχε υποστηρίξει την ένταξη της ελλάδας στο ναΤο, έθεσε 
τους όρους της ελληνο-ιταλικής συνεργασίας: καμιά συνεργασία της ελλάδας με 
τη Γιουγκοσλαβία, εφόσον δεν λυθεί το ζήτημα της Τεργέστης, αποδοχή από την 
ελλάδα της υποψηφιότητας ιταλού ως στρατιωτικού διοικητού της νοτιοανατο-
λικής πτέρυγας του ναΤο, αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων της ελλάδας 
με το Βατικανό. Η ελλάδα δεν αποδέχτηκε το ιταλικό τελεσίγραφο, πράγμα που 
φάνηκε στην απόρριψη της υποψηφιότητας του Gastiglioni ως διοικητού της νο-
τιοανατολικής πτέρυγας του ναΤο, ωστόσο δεν μπορούσε να αγνοήσει εντελώς 
και τον ιταλικό παράγοντα. 

Η ελλάδα και η Γιουγκοσλαβία ανέπτυξαν το 1952 μια σειρά επαφών με 
απώτερο στόχο την προώθηση της διμερούς συνεργασίας σε αμυντικά θέματα. 
Τον ιούλιο του 1952 ελληνική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τη 
Γιουγκοσλαβία˙ τον αύγουστο του 1952 γιουγκοσλαβική κοινοβουλευτική αντι-
προσωπεία υπό τον Μόσα Πιγιάντε (Μοša Pijade) ανταπέδωσε την επίσκεψη 
στην ελλάδα˙ τον Σεπτέμβριο του 1952 γιουγκοσλαβική στρατιωτική αντιπρο-
σωπεία επισκέφθηκε την ελλάδα και τον νοέμβριο του 1952 ελληνική στρατι-
ωτική αντιπροσωπεία ανταπέδωσε την επίσκεψη στη Γιουγκοσλαβία. ο νέος 
πρωθυπουργός αλέξανδρος Παπάγος, αμέσως μετά τη συντριπτική νίκη του 
«ελληνικού Συναγερμού» στις βουλευτικές εκλογές του νοεμβρίου του 1952 και 
τον σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης με απόλυτη πλειοψηφία, προώθησε πε-

4. Για το ζήτημα της Τεργέστης στο πλαίσιο των σχέσεων της Γιουγκοσλαβίας με 
το δυτικό κόσμο βλ. Dr. Bogetić, «Odnosi Jugoslavije sa Zapadom i Tršćansko Pitanje (1948-
1954)», Istorija 20. Veka 1 (1994) 122-138˙ Gl. Sluga, The Problem Trieste and the Italo-Yugoslav 
Border. Difference, Identity, and Sovereignty in Twentieth-Century Europe, State University of 
New York Press 2001 και Μ. Milkić, «Jugoslovensko-italianski odnosi i stvaranje Balkanskog 
Pakta 1953. godine», στο Mr. Slobodan Selinik (επιμ.), Spoljna Politιka Jugoslavije 1950-1961, 
Zbornik Radova, Institut za Noviju Istoriju Srbije, Beograd 2008, σσ. 602-616.
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ρισσότερο τις διμερείς ελληνογουγκοσλαβικές σχέσεις. διέψευσε τις προρρή-
σεις των πολιτικών του αντιπάλων στον προεκλογικό αγώνα για μια επερχό-
μενη στασιμότητα στις σχέσεις αθήνας – Βελιγραδίου, αν ο «ελληνικός Συνα-
γερμός» ερχόταν στην εξουσία. Ως στρατιωτικός γνώριζε ότι τυχόν κατάρρευ-
ση της Γιουγκοσλαβίας θα απειλούσε άμεσα την ελλάδα. Όταν στα τέλη δεκεμ-
βρίου του 1952 γιουγκοσλαβική στρατιωτική αποστολή επισκέφθηκε πάλι την 
αθήνα, έγινε δεκτή από τον βασιλιά Παύλο και τον ίδιο τον πρωθυπουργό Πα-
πάγο. οι συζητήσεις μεταξύ της ελληνικής και της γιουγκοσλαβικής στρατιωτι-
κής αντιπροσωπείας διεξήχθηκαν στο πλαίσιο ασκήσεων επί χάρτου για τις δυ-
νατότητες κοινής άμυνας σε περίπτωση επίθεσης από τις χώρες του σοβιετικού 
μπλοκ5. Τη φορά αυτά ήταν αισθητή η διάθεση της γιουγκοσλαβικής αντιπρο-
σωπείας για την επίσπευση των διαδικασιών σύναψης μιας στρατιωτικής συμ-
φωνίας που δεν είχε διαφανεί κατά τη επίσκεψη του Σεπτεμβρίου6. Η παράτα-
ση του πολέμου στην κορέα, ο κίνδυνος ενός νέου μετώπου στα Βαλκάνια, αλλά 
και η αποκόμιση πολιτικών και οικονομικών οφελών από τη σύναψη μιας τριμε-
ρούς ελλη-γιουγκοσλαβο-τουρκικής στρατιωτικής συμμαχίας ήταν ίσως οι βασι-
κοί λόγοι της γιουγκοσλαβικής πλευράς. Η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε τη γνω-
μοδότηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο ερώτημα κατά πόσο μια στρατιωτική 
συμμαχία με τη Γιουγκοσλαβία ήταν συμβατή με τις υποχρεώσεις της ελλάδας 
έναντι του ναΤο7. 

Θέλοντας να αποτρέψει μια στενότερη προσέγγιση ελλάδας – Γιουγκο-
σλαβίας, πριν από την επίλυση του ζητήματος της Τεργέστης, ο πρωθυπουργός 
της ιταλίας Alcide De Gasperi επισκέφθηκε εσπευσμένα την αθήνα στις 8 ιανου-
αρίου 1953. Το μήνυμά του προς τον Παπάγο ήταν σαφές: Η ιταλία θα επιθυμού-
σε να συμμετάσχει στην άμυνα της Μεσογείου και της Βαλκανικής με την ελλά-
δα, την Τουρκία και τη Γιουγκοσλαβία, αλλά μια ελληνογιουγκοσλαβική στρα-
τιωτική συμμαχία, πριν από τη διεθεύτηση του ζητήματος της Τεργέστης, δεν θα 
ήταν αρεστή στην ιταλία. Μέχρι την επίλυση του ζητήματος της Τεργέστης η ελ-
λάδα, για την υπεράσπιση της Μεσογείου, θα μπορούσε να στηρίζεται στην ιτα-
λία στο πλαίσιο ενός «Μεσογειακού Συμφώνου», επισήμανε ο De Gasperi.8. Η 
προειδοποίηση του ιταλού πρωθυπουργού δεν απέτρεψε τις περαιτέρω επαφές 
της ελλάδας με τη Γιουγκοσλαβία, λήφθηκε όμως υπόψη από την αθήνα, κα-

5. Βλ. Terzić ό.π. (σημ. 1), σσ. 182-243.

6. Foreign Relations of the United States 1952-1954 (στο εξής: FRUS), Volume VIII, 
Eastern Europe-Soviet Union-Eαstern Mediterranean, Editor in Chief William Z. Slany, Wash-
ington 1988, σσ. 600-601-No 314, The Ambassador in Greece (Peurifoy) to the Department of 
State, Athens, December 31, 1952.  

7. Αυτόθι.
8. Βλ. Bekić, ό.π. (σημ. 1), σσ. 491-492. 



Η επίσκεψη του στρατάρχη Τίτο στην ελλάδα 267

θώς η ιταλία είχε εισέλθει σε προεκλογική περίοδο και το ζήτημα της Τεργέστης 
προσφερόταν για εκμετάλλευση στον πολιτικό αγώνα. ενόψει της επικείμενης 
επίσκεψης του Φουάντ κιουπρουλού στο Βελιγράδι, μέσω της ιταλικής πρεσβεί-
ας στην Άγκυρα ο De Gaspieri ενημέρωσε και την τουρκική κυβέρνηση για την 
ιταλική θέση: Η ιταλία δεν τάσσεται εναντίον της προσέγγισης των βαλκανικών 
κρατών, αλλά πρώτα πρέπει να επιλυθεί το ζήτημα της Τεργέστης. απέρριψε την 
τουρκική θέση ότι η επίλυση του ζητήματος της Τεργέστης θα απέρρεε από μια 
συνεργασία ελλάδας, Τουρκίας, Γιουγκοσλαβίας και ιταλίας με το επιχείρημα 
ότι ο ιταλικός στρατός σε καμία περίπτωση δεν θα πολεμούσε στο πλευρό του 
γιουγκοσλαβικού στρατού, πριν από τη διευθέτηση της ιταλο-γιουγκοσλαβικής 
διαφοράς, και χαρακτήρισε πρόωρη την επίσκεψη του Φουάντ κιουπρουλού 
στο Βελιγράδι9.

Λαμβάνοντας υπόψη και τις ιταλικές ενστάσεις, η ουάσιγκτον χάραξε τη 
στάση της ενόψει των νέων συνομιλιών ελλάδας, Γιουγκοσλαβίας και Τουρκίας. 
«The United States favor maximum possible progress on contingent military plan-
ning between Turkey and Yugoslavia and Greece and Yugoslavia, although we con-
sider that there should be no commitment of forces at this time. Such commitment 
should of course be subject to governmental decisions in light of all circumstances 
and in consultations with NATO allies as appropriate»10. H ένταξη της Γιουγκο-
σλαβίας στο ναΤο δεν ήταν για την αμερική επίκαιρο ζήτημα, ήταν μια μακρο-
χρόνια διαδικασία και θα έπρεπε να εγκριθεί και από τα άλλα μέλη του ναΤο. 
ελλάδα, Γιουγκοσλαβία και Τουρκία θα έπρεπε να περιοριστούν στην επεξερ-
γασία στρατιωτικών σχεδίων, χωρίς την ανάληψη στρατιωτικής δράσης επί του 
παρόντος. Η αμερικανική στάση υιοθετήθηκε από την αγγλία και τη Γαλλία. 
κατά συνέπεια, η αμερική δεν ενέκρινε στις τρέχουσες περιστάσεις τη σύναψη 
μιας τριμερούς στρατιωτικής συμφωνίας ελλάδας-Γιουγκοσλαβίας-Τουρκίας. 

Στο πλαίσιο των οδηγιών των Συμμάχων κινήθηκε τόσο η τουρκική όσο 
και η ελληνική διπλωματία. κατά την επίσκεψή του στο Βελιγράδι (20-26 ια-
νουαρίου 1953) ο Φουάντ κιουπρουλού κατέστησε σαφές στον κότσα Πόποβιτς 
(Koča Popović), τον υπουργό εξωτερικών της Γιουγκοσλαβίας, ότι η συγκρότη-
ση μιας τριμερούς στρατιωτικής συμφωνίας θα ήταν η τελική κατάληξη μιας δι-
αδικασίας που θα οδηγούσε στην ένταξη της Γιουγκοσλαβίας στο ναΤο, χω-
ρίς ωστόσο να υπάρχει χρονοδιάγραμμα. απαραίτητη προϋπόθεση ωστόσο θα 
ήταν η προσέγγιση της ιταλίας με τη Γιουγκοσλαβία. ο Πόποβιτς απάντησε ότι η 
Γιουγκοσλαβία έχει τους λόγους της να μην επιθυμεί την ένταξη στο ναΤο, διό-

9. Bogetić, ό.π. (σημ. 1), σ. 80.

10. Βλ. FRUS 1952-1954,Volum VIII, ό.π. (σημ. 6), σ. 610 - No 318, The Counselor of 
Embasy in Turkey (Roontree) to the Ambassador in Turkey (McGhee) at Istanbul, Ankara, 
January 16, 1953-Suggested line to take with Foreign Minister Koprulu Upon Yugoslavia.     
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τι θα ήταν άμεσος στόχος των δορυφόρων της Σοβιετικής Ένωσης, επισήμανε τις 
εποικοδομητικές σχέσεις της Γιουγκοσλαβίας με τις δυτικές χώρες και τόνισε την 
ανάγκη των περιφερειακών στρατιωτικών συμμαχιών, τη μετεξέλιξη του ναΤο 
σε μια ελαστική στρατιωτική οργάνωση11. Για να μην αποβεί άκαρπη η συνάντη-
ση, ο υφυπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, νούρι Μπίργκι (Nuri Birgi), πρό-
τεινε την υπογραφή μιας συνθήκης φιλίας και μη επίθεσης ως βάση για μια στρα-
τιωτική συνεργασία, αλλά η συνθήκη να είναι κυρίως πολιτικού χαρακτήρα και 
να μην περιέχει στρατιωτικές υποχρεώσεις12. ο Τίτο, επιδεικνύοντας ευελιξία, 
αποδέχτηκε τη σύναψη μιας τριμερούς συνθήκης φιλίας και συνεργασίας μετα-
ξύ της Γιουγκοσλαβίας, της Τουρκίας και της ελλάδας, χωρίς στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις. κατά τη γνώμη του, μια τέτοια συνθήκη θα ικανοποιούσε τη γιουγκο-
σλαβική κοινή γνώμη και θα είχε θετικά αποτελέσματα στον ψυχολογικό πόλε-
μο της προπαγάνδας κατά των Σοβιετικών13. 

επιστρέφοντας από το Βελιγράδι ο κιουπρουλού επισκέφθηκε την αθή-
να (26-30 ιανουαρίου 1953) και ενημέρωσε τον πρωθυπουργό αλέξανδρο Πα-
πάγο και τον υπουργό εξωτερικών Στέφανο Στεφανόπουλο για τη νέα πρωτο-
βουλία σχετικά με τη σύναψη συνθήκης φιλίας και συνεργασίας και όχι στρατι-
ωτικής συμμαχίας μεταξύ των τριών χωρών. Η ελληνική πλευρά συναίνεσε στην 
προώθηση της πρωτοβουλίας, διότι μια συνθήκη φιλίας και συνεργασίας πολι-
τικού χαρακτήρα δεν χρειαζόταν να επικυρωθεί από τις χώρες-μέλη του ναΤο 
και ήταν συμβατή με τις υποχρεώσεις της ελλάδας και της Τουρκίας έναντι του 
ναΤο. επισκεπτόμενος τη Γιουγκοσλαβία (3-7 Φεβρουαρίου 1953) ο Στεφανό-
πουλος εξέθεσε επίσημα την ελληνική θέση: διεξαγωγή τριμερών συνομιλιών για 
τη σύναψη του πολιτικού συμφώνου και συνέχιση των συνομιλιών για την επί-
τευξη στρατιωτικής συνεργασίας14. αμέσως έλαβε χώρα μια τριμερής στρατιωτι-
κή συνδιάσκεψη στην Άγκυρα(17-20 Φεβρουαρίου1953) και στις 20 Φεβρουαρί-
ου συνήλθαν οι υπουργοί εξωτερικών της ελλάδας, Γιουγκοσλαβίας και Τουρ-
κίας στην αθήνα. Το μείζον πρόβλημα κατά τις τελικές διαπραγματεύσεις στην 
αθήνα προέκυψε από την προσπάθεια της γιουγκοσλαβικής πλευράς να προσ-
δώσει έμμεσα και στρατιωτικό χαρακτήρα στη συμφωνία, να ενσωματωθεί δη-

11. Βλ. Terzič, ό.π. (σημ. 1), σ. 247.

12. Terzič, ό.π. (σημ. 1), σ. 248. 

13. FRUS 1952-1954, Volume VIII, ό.π. (σημ. 6), σ. 613 - No 320, The Ambassador in 
Greece (Peurofory) to the Department of State, Athens, January 28, 1953. Συνομιλία του αμε-
ρικανού πρέσβη με τον κιουπρουλού κατά τη σύντομη παραμονή του στην αθήνα μετά την 
επιστροφή του από το Βελιγράδι. ο κιουπρουλού παρουσίασε την πρόταση για την υπο-
γραφή τριμερούς συνθήκης φιλίας ως ιδέα του Τίτο. Την πρωτοβουλία είχε ωστόσο η τουρ-
κική πλευρά. 

14. Βλ. Τσαρδανίδης, ό.π. (σημ. 1), σσ. 219-220. 



Η επίσκεψη του στρατάρχη Τίτο στην ελλάδα 269

λαδή στο τελικό κείμενο της συμφωνίας και ειδική ρήτρα για τη μορφή της στρα-
τιωτικής συνεργασίας στην οποία θα κατέληγαν τα Γενικά επιτελεία των τριών 
χωρών, πράγμα που θα δέσμευε το ναΤο στην υπεράσπιση της Γιουγκοσλαβί-
ας. Μετά από αγγλο-αμερικανικές πιέσεις η γιουγκοσλαβική πλευρά υποχώρησε 
και στις 28 Φεβρουαρίου 1953 υπογράφτηκε στην Άγκυρα η Συνθήκη Φιλίας και 
Συνεργασίας από τους υπουργούς εξωτερικών της ελλάδας Στέφανο Στεφανό-
πουλο, της Τουρκίας Φουάντ κιουπρουλού και της Γιουγκοσλαβίας κότσα Πό-
ποβιτς. Προέβλεπε κοινές προσπάθειες των συμβαλλομένων πλευρών για τη δια-
τήρηση της ειρήνης και την από κοινού εξέταση ζητημάτων ασφαλείας, τη διεύ-
ρυνση της συνεργασίας στον οικονομικό, τεχνικό και πολιτιστικό τομέα, την ει-
ρηνική διευθέτηση των διαφορών, τη διατήρηση των δικαιωμάτων και των υπο-
χρεώσεων της ελλάδας και της Τουρκίας έναντι του ναΤο και τη συνεργασία 
των Γενικών επιτελείων των τριών χωρών με σκοπό την υποβολή συστάσεων 
προς τις κυβερνήσεις για ζητήματα ασφάλειας και άμυνας και τη λήψη συντονι-
σμένων αποφάσεων15.

Για τη γιουγκοσλαβική ηγεσία ήταν αυτονόητο, ότι το ναΤο θα στήριζε 
τη Γιουγκοσλαβία, αν η χώρα δεχόταν επίθεση. επισκεπτόμενος τη Μεγάλη Βρε-
τανία, τον Μάρτιο του 1953, ο Τίτο συζήτησε με τον Τσόρτσιλ και τον Ήδεν θέ-
ματα ασφάλειας των Βαλκανίων  και της ευρώπης. ο Τίτο τόνισε ότι μια επίθε-
ση της Σοβιετικής Ένωσης κατά της Γιουγκοσλαβίας δεν θα παραμείνει ένας το-
πικός πόλεμος, αλλά θα εξελιχθεί σε παγκόσμιο, ζήτησε αύξηση της δυτικής βο-
ήθειας προς τη Γιουγκοσλαβία και εξήγησε τους λόγους της αντίθεσής του στην 
ένταξη της Γιουγκοσλαβίας στο ναΤο. Η βρετανική ηγεσία υποσχέθηκε αμέρι-
στη βοήθεια σε περίπτωση απειλής της εδαφικής ακεραιότητας της Γιουγκοσλα-
βίας και υποσχέθηκε την ύπαρξη σχεδίου για την εξέλιξη του Βαλκανικού Συμ-
φώνου σε ένα Μεσογειακό Σύμφωνο με τη συμμετοχή της ιταλίας, αφού πρώτα 
επιλυόταν η διένεξη της Τεργέστης16. 

Το Βαλκανικό Σύμφωνο επικυρώθηκε  από τις τρεις χώρες (στις 28 Μαρ-
τίου 1953 από τα κοινοβούλια της ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας και στις 18 
Μαΐου 1953 από την τουρκική Βουλή) και στις 24 ιουνίου 1953 εκδόθηκε διακή-

15. Βλ. Terzič, ό.π. (σημ. 1), σσ. 311-313.

16. Đ. Borozan, «Jugoslovensko-britanski razgovori u Beogradu 1953 i Londonu 1953. 
godine», Istorija XX veka 2 (1997)113-127. Στις αρχές του 1953 η σοβιετική πλευρά πράγματι 
επεξεργαζόταν σχέδιο δολοφονίας του Τίτο είτε στο Βελιγράδι είτε στη γιουγκοσλαβική πρε-
σβεία του Λονδίνου, κατά την επίσκεψη του ηγέτη της Γιουγκοσλαβίας στην αγγλία. Για το 
ενδιαφέρον αυτό θέμα βλέπε το σχετικό έγγραφο , http://www. wilsoncenter.org/index, Cold 
War International History Project. Virtual Archive. Collection: Yugoslavia in the Cold War, 
Stalin’s Plan to Assassinate Tito (01/01/1953). Μετά τον θάνατο του Στάλιν το σχέδιο εγκα-
ταλείφθηκε και ο Τίτο επέστρεψε σωματικά ακέραιος από το Λονδίνο. 
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ρυξη για την κοινή αντιμετώπιση των εξελίξεων στον πολιτικό και στρατιωτι-
κό τομέα. κατά το χρονικό διάστημα 7-11 ιουλίου 1953 συνήλθε στην αθήνα η 
πρώτη διάσκεψη των υπουργών εξωτερικών των τριών χωρών, όπου και απο-
φασίστηκε η ίδρυση Μόνιμης Γραμματείας, εκφράστηκαν οι φιλειρηνικές διαθέ-
σεις προς τους γείτονες, τονίστηκε ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας της 
αλβανίας και κλήθηκαν τα Γενικά επιτελεία να μελετήσουν τις βάσεις της τριμε-
ρούς στρατιωτικής συνεργασίας. Η πρώτη στρατιωτική σύσκεψη μετά την υπο-
γραφή του Βαλκανικού Συμφώνου είχε ήδη λάβει χώρα στην αθήνα (3-13 ιου-
νίου 1953). 

Η ελλάδα απέδιδε στη στρατιωτική συμμαχία με τη Γιουγκοσλαβία μεγά-
λη σημασία, αποφεύγοντας ωστόσο την όξυνση των ελληνο-ιταλικών σχέσεων 
και εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις της έναντι του ναΤο. Στην κρίση του ζητή-
ματος της Τεργέστης τον Σεπτέμβριο - οκτώβριο του 1953 η ελλάδα τήρησε ου-
δετερότητα17. Η υπογραφή της ελληνο-αμερικανικής συμφωνίας της 12ης οκτω-
βρίου 1953 για την εγκατάσταση αμερικανικών βάσεων στην ελλάδα αναβάθ-
μιζε τη σημασία της χώρας εντός του ναΤο18 και έδινε στην αθήνα στρατηγι-
κά πλεονεκτήματα έναντι της Άγκυρας σχετικά με την προώθηση της πολιτικής 
της δύσης στα Βαλκάνια. 

Το βασικό έναυσμα για την υπογραφή του Βαλκανικού Συμφώνου υπήρξε 
η σοβιετική απειλή. Η «επίθεση φιλίας» που εγκαινίασε ο νικήτα Χρουστσώφ 
(Nikita Chruščëv), μετά τον θάνατο του Στάλιν (5.3.1953), προς τη δύση, η απο-
κατάσταση των σοβιετο-γιουγκοσλαβικών διπλωματικών σχέσεων τον ιούνιο 
του 1953, η εκτέλεση του Λαυρέντι Μπέριγα (Lavrenti Berija), του αρχηγού της 
σοβιετικής υπηρεσίας ασφάλειας, τον δεκέμβριο του 1953, και η διπλωματική 
υποστήριξη που παρείχε η Σοβιετική Ένωση στη Γιουγκοσλαβία κατά την κρί-
ση του ζητήματος της Τεργέστης τον Σεπτέμβριο - οκτώβριο του 1953 δημιούρ-
γησαν στο Βελιγράδι προσωρινά την αίσθηση εξάλειψης του σοβιετικού κινδύ-
νου. καθώς ωστόσο ο Χρουστσώφ δεν ανέλαβε το 1953 καμιά ουσιαστική πρω-

17. Τον Σεπτέμβριο του 1953 ο Παπάγος επισκέφθηκε τη Ρώμη. Στις 8 οκτωβρίου 1953 
η αγγλία και η αμερική ανακοίνωσαν στη Γιουγκοσλαβία ότι θα παρέδιδαν την πόλη της 
Τεργέστης και τη ζώνη α στην ιταλία. ο Τίτο αντέδρασε, διότι δεν είχαν προηγηθεί διαβου-
λεύσεις με τη γιουγκοσλαβική ηγεσία, ζήτησε την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου ασφα-
λείας, όπως και τη σύγκληση τετραμερούς διάσκεψης, βλ. δ. Γκότα, «αλληλεπιδράσεις στους 
διπλωματικούς χειρισμούς του ζητήματος της Τεργέστης και των Βαλκανικών συμφωνιών 
του 1953-1954», Ελληνική Ιστορική Εταιρεία. ΚΘ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο 16-18 
Μαΐου 2008,Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 2009, σσ. 372-373. Η κυβέρνηση Παπάγου τήρησε ου-
δέτερη στάση.    

18. Για την ελληνο-αμερικανική συμφωνία της 12ης οκτωβρίου 1953 βλ. ι. Στεφανίδης, 
Ασύμμετροι εταίροι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα στον Ψυχρό Πόλεμο 1953-1961, 
αθήνα 2005, σσ. 199-234.



Η επίσκεψη του στρατάρχη Τίτο στην ελλάδα 271

τοβουλία για την πλήρη ομαλοποίηση των σοβιετο-γιουγκοσλαβικών σχέσεων 
και δεν ήταν ακόμα βέβαιο ότι θα υπερφαλάγγιζε την παλιά σταλινική φρου-
ρά, ο Τίτο ενέμενε στο πνεύμα του Βαλκανικού Συμφώνου και τα Γενικά επιτε-
λεία των τριών χωρών συνέχιζαν τις διαβουλεύσεις (10-20 νοεμβρίου 1953 στο 
Βελιγράδι, 24 Μαρτίου - 1 απριλίου 1954 στην Άγκυρα). επρόκειτο για προπα-
ρασκευαστικές μελέτες με σκοπό τη συγκρότηση μιας στρατιωτικής συμμαχίας. 
αν η Βουλγαρία εξαπέλυε επίθεση εναντίον της Γιουγκοσλαβίας, η ελλάδα και 
η Τουρκία αυτόματα θα εμπλέκονταν στον πόλεμο, εφόσον είχαν κοινά σύνορα 
με τη Βουλγαρία, αν όμως η Ρουμανία ή η ουγγαρία εξαπέλυε επίθεση εναντίον 
της Γιουγκοσλαβίας ή εισέβαλαν στη Γιουγκοσλαβία ένοπλες ομάδες έπρεπε να 
καθοριστεί η στάση της ελλάδας και της Τουρκίας. 

Η κυβέρνηση Παπάγου θεωρούσε ως επείγον ζήτημα ασφάλειας της ελλά-
δας τη συγκρότηση μιας στρατιωτικής συμμαχίας με τη Γιουγκοσλαβία. Παρά 
την ελληνο-αμερικανική συμφωνία για τις βάσεις, βασικό ρόλο σε περίπτωση 
πολέμου στα Βαλκάνια θα διαδραμάτιζαν οι χερσαίες δυνάμεις. από την άπο-
ψη αυτή η συμβολή του γιουγκοσλαβικού στρατού θα ήταν ουσιαστική. Η κυ-
βέρνηση Παπάγου ανησύχησε, όταν στις αρχές του 1954 προέκυψε η περίπτωση 
του Μίλοβαν Τζίλας (Milovan Đilas). Η κριτική του Τζίλας προς τη γιουγκοσλα-
βική ηγεσία για τον εκφυλισμό του γιουγκοσλαβικού συστήματος της αυτοδια-
χείρισης των εργατών, λόγω του συνεχιζόμενου καθοριστικού ρόλου του κόμ-
ματος και του κράτους και της έλλειψης δημοκρατίας, και η διαγραφή του από 
την Ένωση κομμουνιστών Γιουγκοσλαβίας με προσωπική παρέμβαση του Τίτο19 
εκτιμήθηκαν (εσφαλμένα) από την κυβέρνηση Παπάγου ως σοβιετικές ίντριγκες 
στη Γιουγκοσλαβία. Έτσι, κατά την εκτίμηση της αθήνας έπρεπε να επισπευ-
σθεί η υπογραφή μιας στρατιωτικής συμμαχίας με τη Γιουγκοσλαβία20. H ουάσι-
γκτον, ωστόσο, δεν συμμερίστηκε τις ανησυχίες της αθήνας. Θεώρησε την υπό-
θεση Τζίλας ως ένδειξη επιρροής του δυτικού φιλελευθερισμού στη Γιουγκοσλα-
βία, χωρίς σοβαρές επιπτώσεις στην ισορροπημένη εξωτερική πολιτική της Γιου-

19. Με μια σειρά άρθρων στην εφημερίδα Borba (11.11.1953 - 7.1.1954) και με ένα εκτε-
νές άρθρο υπό τον τίτλο «ανατομία μιας ηθικής» στο περιοδικό Nova Misao (ιανουάριος 
1954) ο Τζίλας αναφέρθηκε στη χρεοκοπία της λεγόμενης αυτοδιαχείρισης των εργατών και 
στην ανάδυση μιας νέας ερυθράς τάξης στη Γιουγκοσλαβία. Σε  ένα άρθρο του επίσης στο 
περιοδικό Komunist, το φθινόπωρο του 1953, εξέφρασε αμφιβολίες κατά πόσο και η Σοβιε-
τική Ένωση θα μετέβαινε στον πραγματικό σοσιαλισμό, πράγμα που προκάλεσε σοβιετικές 
αντιδράσεις. Υπό την προεδρία του Τίτο συνήλθε εκτάκτως η κεντρική επιτροπή της Ένω-
σης κομμουνιστών Γιουγκοσλαβίας (16-17 ιανουαρίου 1954) και αποφάσισε τη διαγραφή 
του Τζίλας από την κεντρική επιτροπή και την Ένωση κομμουνιστών Γιουγκοσλαβίας βλ. 
Sl. Stanković, Titos Erbe, Μόναχο 1981, σσ. 89-110. 

20. FRUS 1952-1954 Volume VIII, ό.π. (σημ. 6), σσ. 639-640 - No.336, The Ambassador in 
Greece (Cannon) to the Department of State, Athens, February 13, 1954, Top Secret.   
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γκοσλαβίας μεταξύ ανατολής και δύσης. Η αθήνα δεν θα έπρεπε να επιδείξει 
ιδιαίτερη βιασύνη στην υπογραφή μιας στρατιωτικής συμφωνίας με τη Γιουγκο-
σλαβία στις παρούσες περιστάσεις, όσο ακόμα δεν είχε διευθετηθεί το ζήτημα 
της Τεργέστης21. οι αμερικανικές, ωστόσο, επιφυλάξεις αγνοήθηκαν από την κυ-
βέρνηση Παπάγου, όταν κατέστη γνωστό ότι κατά την επίσκεψη του Τίτο στην 
Τουρκία, στα μέσα απριλίου 1954, ο ηγέτης της Γιουγκοσλαβίας συζήτησε με 
την τουρκική ηγεσία τη μετεξέλιξη της Συνθήκης της Άγκυρας και σε μια τυπική 
στρατιωτική συμμαχία, χωρίς να ενημερωθεί η αθήνα, από την οποία ζητήθηκε 
απλά η έγκριση22. Η ελλάδα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της, διότι θεώρησε ότι 
παραγκωνίστηκε από την προώθηση ενός ζητήματος για το οποίο πίστευε ότι 
είχε τον κύριο λόγο23. Για την αποκατάσταση ενός κλίματος εμπιστοσύνης μετα-
ξύ αθήνας και Άγκυρας αμέσως ο Φουάντ κιουπρουλού ενημέρωσε τον Έλλη-
να πρέσβη στην Άγκυρα, ιωάννη καλλέργη, ότι κατά τις τουρκογιουγκοσλαβι-
κές συμφωνίες εκφράστηκε απλά η ευχή για την ενίσχυση των αμυντικών προ-
σπαθειών των τριών χωρών και την προαγωγή της Συνθήκης της Άγκυρας σε 
στρατιωτική συμμαχία, ενώ ταυτόχρονα και η τουρκική πρεσβεία στην αθήνα 
έδωσε τις ίδιες διαβεβαιώσεις στον γενικό διευθυντή του υπουργείου εξωτερι-
κών αλέξη κύρου24. από τα πρακτικά των συνομιλιών του Τίτο (13.4.1954) με 
τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Τζελάλ Μπαγιάρ (Celâl Bayar), τον πρωθυπουργό 
αντνάν Μεντερές και τον υπουργό εξωτερικών Φουάντ κιουπρουλού προκύ-
πτει πράγματι ότι η Συνθήκη της Άγκυρας και η αναβάθμισή της σε στρατιωτι-
κή συμμαχία τέθηκαν μόνο στο περιθώριο των επίσημων συνομιλιών25 και ότι ο 
θόρυβος προκλήθηκε από τις δημόσιες δηλώσεις του Πόποβιτς στις 15 απριλίου 
στην Άγκυρα για τη μετατροπή της Συνθήκης της Άγκυρας σε στρατιωτική συμ-
μαχία. αλλά μετά από παρέμβαση του ιωάννη καλλέργη έγινε ιδιαίτερη αναφο-
ρά και στον ρόλο της ελλάδας στο κοινό τουρκο-γιουγκοσλαβικό ανακοινωθέν 
της 16ης απριλίου 1954. 

«κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών που διεξήχθηκαν σε ατμόσφαι-
ρα πλήρους εγκαρδιότητας, χαρακτηριστική για τις σχέσεις στενής φιλίας με-
ταξύ Γιουγκοσλαβίας και Τουρκίας, όλα τα ζητήματα –γενικά και ειδικά– κοι-
νού ενδιαφέροντος εξετάσθηκαν προσεκτικά. Πάντα λαμβανόταν υπόψη ότι για 
κάθε βασικό ζήτημα ήταν απαραίτητη η συγκατάθεση του πολύτιμου εταίρου 

21. FRUS 1952-1954, Volume VIII, ό.π. (σημ. 6), σσ. 640-642 - No 337, The Acting 
Secretary of State to the Embassy in Greece, Washington, February 16, 1954. Top Secret.  

22. Βλ. Το Βήμα, 16.4.1954 .
23. Βλ. Το Βήμα, 17.4.1954. 
24. Βλ. Το Βήμα, 18.4.1954. 
25 Βλ. Terzić, ό.π. (σημ. 1), σσ. 630-635. 
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της Συνθήκης της Άγκυρας, της ελλάδας … από την άποψη αυτή η τριμερής Συν-
θήκη της Άγκυρας έχει πρωτεύουσα σημασία και πρέπει με κάθε τρόπο να ανα-
βαθμίζεται η ισχύς της και η αποτελεσματικότητά της κάθε μέρα…. αυτή η Συν-
θήκη συνήφθη σε πνεύμα συμμαχίας και προς αυτή την κατεύθυνση εκτυλίσσε-
ται σήμερα κάθε δραστηριότητα για την εφαρμογή της. εξαιτίας αυτού επήλθε 
ο χρόνος να μεταβληθεί σε μια τυπική συμμαχία, πράγμα που είναι μονάχα ζή-
τημα συγκυριών»26. 

ο τουρκικός τύπος έκανε λόγο για «φιλυποψία της ελλάδας» η οποία είχε 
ωστόσο αρθεί μετά τις επίσημες διευκρινίσεις της τουρκικής πλευράς και τις δη-
λώσεις του Πόποβιτς στην κωνσταντινούπολη, μετά την ολοκλήρωση της επί-
σκεψης του Τίτο, ότι το ζήτημα της μετατροπής του Βαλκανικού Συμφώνου σε 
στρατιωτική συμμαχία θα προσλάβει οριστική μορφή κατά την επίσκεψη του 
Στρατάρχη Τίτο στην αθήνα και, αν υπάρξουν νέα δεδομένα, θα ζητηθεί και η 
γνώμη της Τουρκίας27. Όπως αναφέρθηκε, μεταξύ ελλάδας και Τουρκίας υπήρχε 
ένας υπόκωφος ανταγωνισμός σχετικά με τη σημασία που είχε κάθε χώρα εντός 
του ναΤο. Η ελλάδα αναγνώριζε πρωτεύοντα ρόλο στην Τουρκία σε θέματα 
της Μέσης ανατολής. Σε θέματα των Βαλκανίων η αθήνα διεκδικούσε την πρω-
τοβουλία των κινήσεων. Η κυβέρνηση Παπάγου θεωρούσε αναβαθμισμένο το 
ρόλο της ελλάδας μετά την ελληνο-αμερικανική συμφωνία της 12ης οκτωβρίου 
1953. Άλλωστε, μετά τις δηλώσεις του Χρουστσώφ προς την τουρκική κυβέρνη-
ση ότι η Σοβιετική Ένωση δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις έναντι της Τουρκίας η 
αθήνα εκτιμούσε ότι η Βουλγαρία και η Σοβιετική Ένωση απειλούσαν περισσό-
τερο την ελλάδα και τη Γιουγκοσλαβία.

ενόψει της επίσκεψης του Τίτο στην αθήνα, το υπουργείο εξωτερικών 
της Γιουγκοσλαβίας συνέταξε ειδικό σημείωμα για τα επιμέρους θέματα που 
θα μπορούσαν να ανακινηθούν προς συζήτηση, εκτός από το κύριο θέμα της 
στρατιωτικής συμμαχίας. Τέτοια θέματα που αφορούσαν το πλαίσιο των ελλη-
νο-γιουγκοσλαβικών σχέσεων ήταν η ελεύθερη ζώνη της Θεσσαλονίκης, η «μα-
κεδονική μειονότητα» στην ελλάδα, το ζήτημα των μοναχών στη μονή Χιλαν-
δαρίου και η πρόταση του Έλληνα βουλευτή Μάτσα για μια Βαλκανική Συμ-
βουλευτική Συνέλευση .28

Στο ζήτημα της ελεύθερης ζώνης της Θεσσαλονίκης το αίτημα της γιου-
γκοσλαβικής πλευράς συνίστατο στην εξασφάλιση του δικαιώματος της επιλο-
γής του εργατικού δυναμικού στην φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων 

26. Terzič, ό.π. (σημ. 1), σ.639. 

27. Βλ. Το Βήμα, 20.4.1954. 
28. Αrhiv Predsednika Republike (στο εξής: APR)˙ Kancelarija Predsednika Republike 

(στο εξής: KPR) I-2/3- Put Josipa Broza Tita u Grčku, 2-6.1954, Material za političke razgo-
vore.    
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των πλοίων. Η Γιουγκοσλαβία μπορούσε να επιλέγει μόνο τους εργάτες που ερ-
γάζονταν εντός της ζώνης. καθώς αναγνωρίζονταν τα κυριαρχικά δικαιώματα 
της ελλάδας επί της ζώνης, η ελληνική πλευρά θεωρούσε ότι πλοίο που εισερχό-
ταν στη ζώνη υπόκειτο στους νόμους του ελληνικού κράτους και συνεπώς μόνο 
η ελλάδα είχε το δικαίωμα της επιλογής του εργατικού δυναμικού στη φόρτωση 
και εκφόρτωση των εμπορευμάτων των πλοίων29. Η συγκρότηση μιας Βαλκανι-
κής Συμβουλευτικής Συνέλευσης, κατά το πρότυπο της Σκανδιναβίας, ήταν πρό-
ταση του Μάτσα, βουλευτή του κόμματος του Παπάγου και Προέδρου της κίνη-
σης για την Ένωση της ευρώπης. Το πρόβλημα, κατά την αξιολόγηση της πρό-
τασης από την κυβέρνηση της Γιουγκοσλαβίας, συνίστατο στον πολιτικό χαρα-
κτήρα της υπό συγκρότηση Βαλκανικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης. ο Μάτσας 
οραματιζόταν μια Bαλκανική Συμβουλευτική Συνέλευση σε διευρυμένη σύνθεση 
με τη συμμετοχή της Βουλγαρίας, της αλβανίας και της Ρουμανίας (με εκπροσώ-
πους πολιτικών φυγάδων των χωρών αυτών) με σκοπό την απελευθέρωση των 
χωρών αυτών από τον σοβιετικό ζυγό. Η πολιτική προπαγάνδα που θα ανέπτυσ-
σε η Βαλκανική Συμβουλευτική Συνέλευση, μια φαινομενικά μη κυβερνητική ορ-
γάνωση, θα προκαλούσε τις αντιδράσεις των κυβερνήσεων της Βουλγαρίας, αλ-
βανίας και Ρουμανίας και θα εξέθετε τη Γιουγκοσλαβία η οποία επιχειρούσε να 
εξομαλύνει τις σχέσεις της με τη Σοβιετική Ένωση. Για τον λόγο αυτό η Γιου-
γκοσλαβία έπρεπε να ζητήσει περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τον χαρα-
κτήρα και τους στόχους της Βαλκανικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης30. Για τη 
μονή Χιλανδαρίου το γιουγκοσλαβικό αίτημα συνίστατο στην αύξηση της δύ-
ναμης των Σέρβων μοναχών, ώστε η μονή να μην «εξελληνιστεί»31. Τέλος, το ζή-
τημα της «μακεδονικής μειονότητας» κατείχε κεντρική θέση. Γινόταν αναφορά 
στη μη αναγνώρισή της από τις ελληνικές αρχές, στο καθεστώς «τρομοκρατίας» 
που υπήρχε στη Βόρειο ελλάδα, στη μετανάστευση «Μακεδόνων» προς την αυ-
στραλία, στον ελληνικό νόμο του αυγούστου του 1953 για τον εποικισμό των 
παραμεθορίων ελληνικών περιοχών και στη δήμευση της περιουσίας των «αι-
γαιατών» που είχαν συμμετάσχει στον εμφύλιο πόλεμο και εγκαταλείψει την ελ-
λάδα, στην κατασκοπευτική δράση του ελληνικού προξενείου των Σκοπίων και 
στην κωλυσιεργία του στην έκδοση βίζας σε Σλαβομακεδόνες επιχειρηματίες32. 
Το ελληνικό κράτος κατηγορούνταν για απόρριψη του γιουγκοσλαβικού αιτή-
ματος επαναπατρισμού των «Μακεδόνων» που είχαν καταφύγει στη Γιουγκο-
σλαβία ως πολιτικοί πρόσφυγες (23.000). δεν αποσιωπήθηκε και το διπλωματι-

29. Αυτόθι. 
30. Αυτόθι.
31. Αυτόθι.
32. Αυτόθι.
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κό επεισόδιο που προκλήθηκε στις 2 αυγούστου 1953, επέτειο του Ίλιντεν, όταν 
ο Έλληνας πρόξενος, Ηρακλείδης, εγκατέλειψε προκλητικά το εθνικό Μουσείο 
λόγω της ύπαρξης ενός χάρτη, που έδειχνε και την ελληνική Μακεδονία ως τμή-
μα των εθνικών συνόρων της Μακεδονίας στα οποία διεξήχθη η εξέγερση του 
Ίλιντεν. Για τον χάρτη αυτό ο Έλληνας πρέσβης στο Βελιγράδι, Σπύρος καπετα-
νίδης, υπέβαλε διπλωματική διακοίνωση στο υπουργείο εξωτερικών της Γιου-
γκοσλαβίας. Στο σημείωμα επισημάνθηκε ωστόσο και η αρνητική για τις ελλη-
νογιουγκοσλαβικές σχέσεις έκδοση του περιοδικού των «αιγαιτών» προσφύ-
γων στα Σκόπια Glas na Egejcite (H Φωνή των Αιγαιατών). Με τα πύρινα άρθρα 
του κατά της ελλάδας και της αμερικής δυσχέραινε την εξωτερική πολιτική της 
Γιουγκοσλαβίας, διότι, (1) έδινε επιχειρήματα την ελληνική αντίδραση να κατη-
γορεί τη Λαϊκή δημοκρατία της Μακεδονίας για υπονόμευση του Βαλκανικού 
Συμφώνου, (2) δυσκόλευε τη γιουγκοσλαβική κυβέρνηση, στις δεδομένες συνθή-
κες, να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες επιβίωσης για τους «Μακεδόνες»στην 
ελλάδα, (3) έδινε επιχειρήματα στην ελληνική αντίδραση για τη δικαιολόγηση 
των μέτρων με σκοπό την αφομοίωση «του μακεδονικού πληθυσμού». Η αλλαγή 
της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού κρίθηκε επιτακτική. Στην κατακλεί-
δα του σημειώματος εκφραζόταν η εκτίμηση ότι το ζήτημα της «μακεδονικής μει-
ονότητας» στην ελλάδα θα επιλυόταν μέσω της προώθησης της διμερούς ελλη-
νογιουγκοσλαβικής συνεργασίας και επισημαινόταν η στάση που θα έπρεπε να 
τηρήσει η γιουγκοσλαβική πλευρά σε περίπτωση που το ζήτημα ανακινούνταν 
κατά την επίσκεψη του Τίτο στην ελλάδα. H γιουγκοσλαβική πλευρά θα έπρε-
πε να δηλώσει κατηγορηματικά ότι δεν εγείρει εδαφικές διεκδικήσεις έναντι της 
ελλάδας και ότι θεωρεί ως οριστικά τα σημερινά σύνορα, «αλλά υπό τον όρο 
ότι η ελληνική κυβέρνηση, σε πνεύμα κατανόησης και φιλίας, θα εξασφαλίσει τα 
συνήθη μειονοτικά δικαιώματα στα μέλη της μακεδονικής μειονότητας (δικαίω-
μα χρήσης της μητρικής γλώσσας παντού και στα δικαστήρια, διδασκαλία μα-
θημάτων στη μακεδονική γλώσσα στη δημοτική και μέση εκπαίδευση, εξάλειψη 
κάθε πολιτικής διακρίσεων έναντι της μακεδονικής μειονότητας και επαναπα-
τρισμός των προσφύγων από την αιγαιακή Μακεδονία που ζουν στη Γιουγκο-
σλαβία) … Σε περίπτωση που ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά δεν θίξει το ζήτημα 
αυτό κατά τις επικείμενες συνομιλίες, η θέση μας δεν θα μεταβληθεί ουσιαστικά. 
αυτή συνίσταται κυρίως στο να καταστεί δυνατός ο επαναπατρισμός των προ-
σφύγων από την ελληνική Μακεδονία και στην επιμονή μας να μην εφαρμοστεί 
ο νόμος για τον εποικισμό»33. 

είναι σαφές ότι η γιουγκοσλαβική πλευρά συνέδεε το απαραβίαστο των  
ελληνογιουγκοσλαβικών συνόρων με την αναγνώριση «μακεδονικής» μειονότη-

33. Αυτόθι. 
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τας από την ελληνική κυβέρνηση. κατά την επικείμενη επίσκεψη του Τίτο στην 
ελλάδα η γιουγκοσλαβική πλευρά, λόγω της λεπτής φάσης των ελληνογιουγκο-
σλαβικών σχέσεων και των αναγκών της ασφάλειας της Γιουγκοσλαβίας, δεν 
είχε την πρόθεση να ανακινήσει το Μακεδονικό. καθώς ήταν απίθανο η κυβέρ-
νηση Παπάγου να θέσει ένα για την ελλάδα ανύπαρκτο ζήτημα, ήταν βέβαιο 
για τη γιουγκοσλαβική ηγεσία ότι το Μακεδονικό θα παρακάμπτονταν κατά 
τις συνομιλίες. Άλλωστε το θέμα είχε συζητηθεί με αφορμή τον χάρτη της Μεγά-
λης Μακεδονίας, κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο του Ίλιντεντ 
στις 2 αυγούστου 1953, και τον ελληνικό νόμο του αυγούστου του 1953 για τον 
εποικισμό των παραμεθόριων περιοχών, τον οποίο η γιουγκοσλαβική πλευρά 
συνέδεσε με την επίσκεψη του Παπάγου στη Ρώμη και με τη δήθεν μεροληπτι-
κή στάση της ελλάδας υπέρ της ιταλίας στο ζήτημα της Τεργέστης. Η γνωμοδό-
τηση του νομικού Συμβουλίου του γιουγκοσλαβικού υπουργείου εξωτερικών 
σχετικά με το «νομοθετικό διάταγμα για τον επανεποικισμό των παραμεθορί-
ων  περιοχών και ενισχύσεως του πληθυσμού αυτών» ήταν ότι ο σχετικός νόμος 
δεν έκανε διακρίσεις και αφορούσε όλους τους Έλληνες πολίτες, ενώ η Γιουγκο-
σλαβία δεν μπορούσε να αναμιχθεί στις εσωτερικές υποθέσεις της ελλάδας34. Για 
τον χάρτη της Μεγάλης Μακεδονίας στο Μουσείο του απελευθερωτικού αγώ-
να, η εξήγηση που έδωσε το υπουργείο εξωτερικών της Γιουγκοσλαβίας ήταν 
ότι ο χάρτης δεν είχε άλλες αξιώσεις από το να προσδιορίσει τα μέρη στα οποία 
διεξήχθηκαν οι μάχες του 1903, ήταν μονάχα μουσειακό έκθεμα, χάρτης με ιστο-
ρική σημασία35. 

Η κυβέρνηση Παπάγου παράκαμψε τις ενστάσεις της ιταλίας για την επί-
σκεψη του Τίτο. ο υπουργός εξωτερικών, Στέφανος Στεφανόπουλος, κατέστη-
σε σαφές στην ιταλική πρεσβεία της αθήνας ότι η Βαλκανική Συμμαχία δεν έχει 
αντιιταλική χροιά και θα ενισχύσει την άμυνα και τους γενικότερους σκοπούς 
του ναΤο. Η ιταλία δεν δικαιούται να φέρει αντιδράσεις κατά της Βαλκανικής 
Συμμαχίας, εφόσον έχει αποδεχτεί το Βαλκανικό Σύμφωνο, απόρροια του οποί-
ου είναι η Συμμαχία. αποσυνέδεσε το ζήτημα της Τεργέστης από τη Βαλκανι-
κή Συμμαχία, επισημαίνοντας ότι μέχρι τη συγκρότηση της Συμμαχίας υπάρχει 
αρκετός χρόνος ώστε ιταλία και Γιουγκοσλαβία να εξαντλήσουν όλες τις προ-
σπάθειες για τη διευθέτηση του ζητήματος της Τεργέστης. ελλάδα, Τουρκία και 
Γιουγκοσλαβία θα καταστήσουν ενήμερο το Συμβούλιο του ναΤο για τις απο-
φάσεις τους, κατέληξε ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών36. 

34. Βλ. Το Μακεδονικό και η Γιουγκοσλαβία. Πλήρη τα απόρρητα γιουγκοσλαβικά 
1950-1967, κ. κατσάνος (επιμ.), [μτφρ. Σταυρούλα Μαυρογένη], Θεσσαλονίκη, εταιρεία Μα-
κεδονικών Σπουδών - Υπουργείο εξωτερικών της δημοκρατίας της Σερβίας, 2009, σσ. 90-91.      

35. Αυτόθι, σ. 92. 
36. Το Βήμα, 2.6.1954.  
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ο Τίτο κατέπλευσε στον Πειραιά στις 2 ιουνίου 1954 με τη γιουγκοσλαβι-
κή θαλαμηγό «Γκάλεμπ», συνοδευόμενος από τον Πόποβιτς. Τη γιουγκοσλαβι-
κή θαλαμηγό, όταν είχε εισέλθει στα ελληνικά χωρικά ύδατα, προϋπάντησαν τα 
ελληνικά αντιτορπιλικά «αετός» και «Πάνθηρ». Το «Γκάλεμπ» παρέπλευσε την 
κέρκυρα και, όταν έφθασε κοντά στη νησίδα Βίδο, όπου υπάρχει το σερβικό νε-
κροταφείο, ο Τίτο έριξε στη θάλασσα στεφάνι από νωπά κόκκινα γαρύφαλλα 
με την ταινία «Στους ήρωες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου». κατά την απο-
βίβασή τους στον Πειραιά ο Τίτο και ο Πόποβιτς έγιναν δεκτοί από τον πρωθυ-
πουργό Παπάγο, τον βασιλιά Παύλο, τον υπουργό Προεδρίας της κυβέρνησης 
κ. Γεώργιο Ράλλη, τον Μέγα αυλάρχη Λεβίδη και άλλους37. 

Στις 3 ιουνίου άρχισαν οι επίσημες ελληνογιουγκοσλαβικές συνομιλίες στο 
υπουργείο εξωτερικών. από ελληνικής πλευράς παρευρίσκονταν ο Παπάγος, 
ο Στεφανόπουλος, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου εξωτερικών, αλέξης 
κύρου, ο Έλληνας πρέσβης στο Βελιγράδι Σπύρος καπετανίδης και ο επικε-
φαλής Βαλκανικών Υποθέσεων του υπουργείου εξωτερικών Γ. Χριστόπουλος. 
από γιουγκοσλαβικής πλευράς παρίσταντο ο Τίτο, ο Πόποβιτς, ο πρέσβης της 
Γιουγκοσλαβίας στην αθήνα, Ράντος Γιοβάνοβιτς (Radoš Jovanović) και ο σύμ-
βουλος του Πόποβιτς, Τζιούρα νίντσιτς (Djura Ninčić). 

ο Παπάγος χαρακτήρισε την επίσκεψη του Τίτο ως απόδειξη της ελληνο-
γιουγκοσλαβικής φιλίας και την ισχυρή προσωπικότητα του ηγέτη της Γιουγκο-
σλαβίας ως το καλύτερο σύμβολο της θέλησης των λαών της να αγωνισθούν μαζί 
με τον ελληνικό λαό για την ελευθερία και την ανεξαρτησία. επισήμανε ότι υπάρ-
χουν ακόμα τα ιμπεριαλιστικά σχέδια της Μόσχας, καθώς οι Ρώσοι δεν παραιτή-
θηκαν από τους αντικειμενικούς τους σκοπούς να κατακτήσουν τον πολιτισμέ-
νο κόσμο, άλλαξαν μόνο τη μέθοδο και την τακτική για τον εξωτερικό κόσμο και 
για εσωτερικούς λόγους. Για τον λόγο αυτό η μετεξέλιξη του Βαλκανικού Συμ-
φώνου σε Συμμαχία θα ήταν μια ιστορική πρόοδος, ο ίδιος το 1950-’51 τόνιζε την 
ανάγκη μιας συμμαχίας μεταξύ ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας38. ο Έλληνας πρω-
θυπουργός αποσυνέδεσε τη Βαλκανική Συμμαχία από το ζήτημα της Τεργέστης, 
έναντι του οποίου η ελληνική κυβέρνηση τηρούσε βέβαια ουδέτερη στάση και επι-
θυμούσε την καλύτερη λύση, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα δεχόταν η ελλά-
δα, η Τουρκία και η Γιουγκοσλαβία να τελούν υπό την ομηρία του ζητήματος αυ-
τού. Στη συνέχεια ο Παπάγος υπεισήλθε στην ουσία του ζητήματος, πώς δηλαδή 
θα λειτουργήσει στην πράξη η Βαλκανική Συμμαχία. Πρότεινε τη σύσταση επιτρο-
πής εμπειρογνωμόνων για έναν σχεδιασμό με βάση τις ακόλουθες αρχές.

37. Το Βήμα, 3.6.1954. 
38. ΑPR-KPA, I-2/3, Put Josipa Broza Tita u Grčku, 2-6.VI.1954, Zabeleška o 

razgovorima Predsednika Republike s Pretsednikom grčke vlade, maršalom Papagosom, 
vodjenim u Atini 3VI.1954, u prostorima grčkog Ministarstva inostranih poslova u 17 časova.  
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(1) Μια τοπική σύγκρουση μπορεί σύντομα να εξελιχθεί σε μια γενικευμέ-
νη ανάφλεξη. (2) κάθε επίθεση εναντίον μιας χώρας είναι ταυτόχρονα και επί-
θεση εναντίον των άλλων δύο. Ως εχθρική χώρα θεωρείται αυτή που εξαπολύει 
επίθεση είτε είναι οι ούγγροι, είτε οι Ρουμάνοι, είτε οι Βούλγαροι, είτε η Σοβιε-
τική Ένωση που επιτίθεται στη Μαύρη Θάλασσα ή στον καύκασο. είναι υπόθε-
ση των εμπειρογνωμόνων να γνωμοδοτήσουν αν πρέπει να γίνει διάκριση ανά-
μεσα στην περίπτωση που οι τρεις συμμαχικές χώρες έχουν κοινά σύνορα με την 
επιτιθέμενη χώρα, οπότε ισχύει αυτόματα η κοινή άμυνα, και στην περίπτωση 
που δεν υπάρχουν σύνορα. Σε περίπτωση κοινών συνόρων πρέπει να υπάρχει 
ένας απόλυτος αυτοματισμός, είναι ευνόητο ότι οι τρεις χώρες θα παρακολου-
θούν την κατάσταση προσεκτικά και θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα, όπως επι-
στράτευση και συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων, εναπόκειται στους εμπει-
ρογνώμονες να έχουν έτοιμο το σχέδιο δράσης μέχρι την επόμενη σύνοδο των 
υπουργών εξωτερικών. Στη δεύτερη περίπτωση, αν δηλαδή τα συμμαχικά κρά-
τη δεν έχουν κοινά σύνορα με το επιτιθέμενο κράτος, μπορεί να ισχύσει ένας κα-
νονισμός, παραπλήσιος με το άρθρο 5 του καταστατικού του ναΤο. (3) Πρέ-
πει να διευκρινιστεί η σχέση της Βαλκανικής Συμμαχίας με το ναΤο ή την ευ-
ρωπαϊκή αμυντική κοινότητα [τον υπό ίδρυση ευρωπαϊκό Στρατό, ένα γαλλο-
γερμανικό σχέδιο που δεν τελεσφόρησε, ΣτΣ]. Περατώνοντας ο Παπάγος πρό-
τεινε τη σύσταση μιας Βαλκανικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης κατά το πρότυ-
πο των Σκανδιναβικών Χωρών. κάθε χώρα θα μπορούσε να στείλει 15-20 βου-
λευτές από το εθνικό της κοινοβούλιο. αποστολή της Βαλκανικής Συμβουλευ-
τικής Συνέλευσης θα ήταν η εξέταση όλων των κοινών ζητημάτων που ενδιαφέ-
ρουν τις τρεις χώρες, όχι μόνο τις κυβερνήσεις, αλλά και τους λαούς39.

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Τίτο. εξέφρασε την ικανοποίησή του που 
γνωρίστηκε προσωπικά με τον Παπάγο και συμφώνησε με τις απόψεις του. Με 
ιδιαίτερη χαρά δέχτηκε τη θέση του για τον αυτοματισμό του αμυντικού συστή-
ματος της Βαλκανικής Συμμαχίας, ο οποίος θα έπρεπε να ενεργοποιηθεί χωρίς κα-
μιά επιφύλαξη. αποσυνέδεσε τη Βαλκανική Συμμαχία από το ζήτημα της Τεργέ-
στης και απέρριψε ως ανεδαφικό κάθε ισχυρισμό ότι η Γιουγκοσλαβία ήθελε να 

39. Αυτόθι. Το άρθρο 5 του καταστατικού του ναΤο ορίζει «The Parties agree that 
an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered 
an attack against all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of 
them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recognised by Article 51 of 
the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, 
individually and in concert with  the other Parties, such action as it deems necessary, including 
the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area. Any 
such armed attack and all measures taken as result thereof shall immediately be reported to the 
Security Council. Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the 
measures necessary to restore and maintain international peace and security».
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επωφεληθεί από τη Βαλκανική Συμμαχία για να ενισχύσει τις θέσεις στο ζήτημα 
της Τεργέστης. Η επίσκεψή του στην αθήνα δεν αποσκοπούσε στην άμεση υπο-
γραφή του συμφώνου της Βαλκανικής Συμμαχίας, αλλά στη προώθηση της υπό-
θεσης της συμμαχίας, την οποία θα αναλάμβαναν οι εμπειρογνώμονες των τριών  
χωρών. Συμφώνησε με τον Παπάγο ότι υπήρχε κίνδυνος εξωτερικής επίθεσης, για 
τον λόγο αυτό ήταν αναγκαία η τριμερής στρατιωτική συνεργασία, όπως και η 
Βαλκανική Συμβουλευτική Συνέλευση. Παραδέχτηκε ότι η σοβιετική πολιτική δεν 
άλλαξε ριζικά και επωφελούνταν από τις αδυναμίες των δυτικών χωρών. οι σχέ-
σεις της Γιουγκοσλαβίας με τη Σοβιετική Ένωση δεν ομαλοποιήθηκαν. 

«Συναινέσαμε στην πρωτοβουλία τους να εξομαλύνουμε τις σχέσεις μας. 
Ωστόσο, δεν έγινε κανένα σοβαρότερο βήμα από την πλευρά τους, αν και απο-
καταστήσαμε πάλι τις διπλωματικές σχέσεις τον περασμένο χρόνο. Όχι μονάχα 
δεν υπάρχει πρόοδος στην εξομάλυνση, αλλά δεν διέπραξαν τίποτα το σοβαρό 
ώστε να φέρουν τις σχέσεις σε τέτοιο σημείο που ισχύει μεταξύ κρατών με δια-
φορετικό σύστημα. οι σοβιετο-γιουγκοσλαβικές σχέσεις είναι μια μικρογραφία 
της πολιτικής της Σοβιετικής Ένωσης έναντι όλου του κόσμου. αυτή η πολιτική 
της Σοβιετικής Ένωσης δεν πρέπει να μας υπνωτίζει και συμφωνώ ότι πρέπει να 
είμαστε σε εγρήγορση. –άλλαξε μόνο τη τακτική, αλλά οι σκοποί παραμένουν οι 
ίδιοι. Στο μεταξύ, επαναλαμβάνω, ακόμα και αν υπάρξουν μερικές αλλαγές από 
την άποψη αυτή, οι τρεις μας χώρες πρέπει να συνάψουν τη Συμμαχία. αν κά-
ποιος δεν έχει κακές προθέσεις, δεν πρέπει να φοβάται τη Συμμαχία μας», δήλω-
σε εμφατικά ο Τίτο40. 

Σχολιάζοντας την κατάσταση στη Σοβιετική Ένωση και στις ανατολικές 
χώρες μετά τον θάνατο του Στάλιν, ο Τίτο τη χαρακτήρισε ακόμα ρευστή και 
ασταθή. Σχετικά με την ευρωπαϊκή αμυντική κοινότητα ο ηγέτης της Γιουγκο-
σλαβίας επισήμανε ότι η χώρα του είχε θετική άποψη, αλλά ήταν λάθος που ο 
νέος υπό ίδρυση αυτός οργανισμός είχε αποκλειστικά στρατιωτικό χαρακτή-
ρα, χωρίς μηχανισμούς υπέρβασης των οικονομικών δυσκολιών των ευρωπαϊ-
κών χωρών41. ο Τίτο ανέφερε στη συνέχεια ότι η Γιουγκοσλαβία, παρά τη θετι-
κή στάση έναντι της ευρωπαϊκής αμυντικής κοινότητας, δεν επιθυμούσε επί του 
παρόντος την ένταξή της στο ναΤο. 

40. Αυτόθι.,
41. Αυτόθι. ο βασικός λόγος για την ίδρυση ενός δυτικοευρωπαϊκού αμυντικού στρα-

τού ήταν να μην αποκτήσει η Γερμανία αυτοτελείς στρατιωτικές δυνάμεις. Στην ουσία θα 
ήταν ένας κοινός γαλλο-γερμανικός στρατός. Η συμφωνία για την ίδρυση της ευρωπαϊκής 
αμυντικής κοινότητας υπογράφτηκε στο Παρίσι στις 27 Μαΐου 1952 ιδρυτικά μέλη ήταν η 
Γαλλία, η δυτική Γερμανία και οι τρεις χώρες της Μπενελούξ. Ήταν ωστόσο μια θνησιγε-
νής ιδρυτική πράξη. Στις 30 αυγούστου 1954 το γαλλικό κοινοβούλιο με ψήφους 319 κατά 
και 163 υπέρ απέρριψε τη συμφωνία για την ίδρυση της ευρωπαϊκής αμυντικής κοινότητας. 



Σπυρίδων Σφέτας280

«αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε το θετικό ρόλο του ναΤο. δεν 
προσχωρούμε σ’ αυτόν τον οργανισμό για ειδικούς λόγους, αλλά αυτό πάλι δεν 
σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει και συνεργασία με το ναΤο. αυτή η συνερ-
γασία μπορεί να έχει διάφορες μορφές, χωρίς η Γιουγκοσλαβία να είναι υποχρε-
ωμένη να προσχωρήσει σ’ αυτό τον οργανισμό.. Μπορεί να υπάρχει συνεργα-
σία υπό άλλη μορφή, είτε άμεσα μεταξύ της Γιουγκοσλαβίας και του ναΤο είτε 
μέσω της Βαλκανικής Συμμαχίας, όπου η Γιουγκοσλαβία είναι μέλος. δεν άλλα-
ξε δηλαδή η στάση μας έναντι του ναΤο, και αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι θα 
εξετάζαμε και την προσχώρησή μας στο ναΤο, αν ο κίνδυνος αυξηθεί και γίνει 
πραγματικός»42. 

κατόπιν το λόγο έλαβε ο Στεφανόπουλος. Συμφώνησε με όσα εξέθεσαν ο 
Παπάγος και ο Τίτο, επισήμανε ότι η Βαλκανική Συμμαχία δεν στρέφεται κατά 
της ιταλίας και κατηγόρησε τη Ρώμη ότι αδικεί τη Γιουγκοσλαβία και διαπράτ-
τει πολιτικό σφάλμα με τους ισχυρισμούς της ότι η Γιουγκοσλαβία χρησιμοποιεί 
τη Βαλκανική Συμμαχία για εγωιστικούς σκοπούς. Έπειτα υπεισήλθε στο λεπτό 
ζήτημα της σχέσης της Βαλκανικής Συμμαχίας με το ναΤο.

«Η Γιουγκοσλαβία δεν θέλει να καταστεί μέλος του ναΤο για τους πολι-
τικούς της λόγους. εμείς με τους Τούρκους είμαστε μέλη του ναΤο και έχου-
με συγκεκριμένες υποχρεώσεις έναντι του ναΤο. Το άρθρο 8 του καταστατι-
κού του ναΤο απαγορεύει στα μέλη του ναΤο κάθε υποχρέωση που αντιτίθε-
ται στους σκοπούς του. Υποστηρίζουμε την άποψη ότι η συμμαχία μας δεν είναι 
αντίθετη με τους σκοπούς του ναΤο. αντίθετα, θεωρούμε ότι η συμμαχία μας 
είναι ένα σοβαρό συμπλήρωμα. αλλά το ναΤο δεν είναι μια υπερεθνική ένω-
ση, είναι ένωση κυρίαρχων κρατών και για τον λόγο αυτό είναι ανάγκη οι απο-
φάσεις να λαμβάνονται ομόφωνα. είναι γεγονός ότι η ιταλία ερμηνεύει εσφαλ-
μένα τη συμμαχία μας. ανακοινώσαμε ότι προτιθέμεθα να καταθέσουμε τη συμ-
φωνία μας στο Συμβούλιο του ναΤο. Πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα της σύν-
δεσης της Βαλκανικής Συμμαχίας με το ναΤο. Το ναΤο αποτελεί μεγάλη δύνα-
μη, συμμετέχουν σ’ αυτό όχι μονάχα ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και η αμερική και 
ο καναδάς με το τεράστιο οικονομικό τους δυναμικό. είναι σημαντικό η Βαλκα-
νική Συμμαχία να μπορεί να στηρίζεται στο ναΤο»43.

Στη συνέχεια ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών αναφέρθηκε στη σημασία 
της ευρωπαϊκής αμυντικής κοινότητας και στη δυνατότητα ένταξης της Γιου-
γκοσλαβίας στους δυτικοευρωπαϊκούς θεσμούς. κηρύσσοντας το πέρας της συ-
νεδρίασης Παπάγος και Τίτο συμφώνησαν ότι επιτεύχθηκε πλήρης ομοφωνία 
στα βασικά ζητήματα και τώρα οι υπουργοί εξωτερικών, με τη συμμετοχή και 

42 Αυτόθι.
43. Αυτόθι.
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του Τούρκου πρέσβη στην αθήνα, θα μπορούσαν μόνοι τους να επεξεργαστούν 
τις θέσεις και να προετοιμάσουν το κοινό ανακοινωθέν.

είναι σαφές ότι η Βαλκανική Στρατιωτική Συμμαχία θα είχε τρεις βασικούς 
άξονες κατά τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης Παπάγου: (1) σε περίπτωση επίθεσης 
της Βουλγαρίας εναντίον της ελλάδας ή της Γιουγκοσλαβίας ή της Τουρκίας θα 
ίσχυε ο αυτοματισμός ενεργοποίησης του αμυντικού συστήματος των τριών χω-
ρών, εφόσον και οι τρεις χώρες είχαν κοινά σύνορα με τη Βουλγαρία. (2) Σε πε-
ρίπτωση επίθεσης της Ρουμανίας ή ουγγαρίας εναντίον της Γιουγκοσλαβίας ή 
της Σοβιετικής Ένωσης εναντίον της Τουρκίας θα έπρεπε να ισχύσει μια διάταξη 
κατά το πνεύμα του άρθρου 5 του καταστατικού του ναΤο, δηλαδή τα υπόλοι-
πα μέρη της Βαλκανικής Συμμαχία θα λάμβαναν μέτρα προς βοήθεια του κρά-
τους που θα δεχόταν την επίθεσης, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης στρα-
τιωτικών δυνάμεων. (3) Θα έπρεπε η Βαλκανική Στρατιωτική Συμμαχία να συν-
δεθεί με το ναΤο. Πρακτικά αυτό σήμαινε ότι το ναΤο ως ενιαίος οργανισμός 
θα βοηθούσε τη Γιουγκοσλαβία αν δεχόταν σοβιετική επίθεση, αλλά και η Γιου-
γκοσλαβία θα έπρεπε να βοηθήσει ένα άλλο μέλος του ναΤο, εκτός της ελλά-
δας και της Τουρκίας, αν δεχόταν επίσης σοβιετική επίθεση. 

Τη επόμενη ημέρα, στις 4 ιουνίου, συνήλθαν οι υπουργοί εξωτερικών 
των δύο χωρών με τους συνεργάτες τους, παρόντος και του Τούρκου πρέσβη 
στην αθήνα Ταράυ (Taraj). Σκοπός της συνάντησης ήταν η επεξεργασία του 
κοινού ανακοινωθέντος το οποίο είχαν ήδη συντάξει ο αλέξης κύρου και ο 
κότσα Πόποβιτς. Το επίμαχο σημείο ήταν η διατύπωση ότι η Συμμαχία θα συ-
σταθεί (sera établi) από το Συμβούλιο των υπουργών εξωτερικών κατά την 
προσεχή ετήσια σύνοδο στο Βελιγράδι. ο Τούρκος πρέσβης, προαισθανόμενος 
τις ιταλικές αντιδράσεις, ζήτησε την αντικατάσταση της έκφρασης «θα συστα-
θεί» με την έκφραση θα «εξεταστεί» (examiné), δεν έπρεπε, κατά τη γνώμη του, 
να προεξοφληθεί η υπογραφή της Συνθήκης-Συμμαχίας με ένα χρονοδιάγραμ-
μα, πριν λυθεί το ζήτημα της Τεργέστης και πριν καθοριστεί η σχέση της Βαλ-
κανικής Συμμαχίας με το ναΤο44. απαντώντας ο Στεφανόπουλος και ο κύρου 
τόνισαν ότι ο όρος «σύσταση» ήταν αμφίσημος και θα μπορούσε να ερμηνευ-
θεί διασταλτικά˙ «σύσταση» δεν σήμαινε αναγκαστικά «υπογραφή» της Συν-
θήκης-Συμμαχίας, αλλά ολοκλήρωση των διαδικασιών. Η σχέση της Γιουγκο-
σλαβίας με το ναΤο θα έπρεπε να ρυθμιστεί μετά την επίλυση του ζητήματος 
της Τεργέστης. ο Στεφανόπουλος σύγκρινε τη θέση της Γιουγκοσλαβίας εντός 
της Βαλκανικής Συμμαχίας με τη θέση της δυτικής Γερμανίας εντός της ευρω-
παϊκής αμυντικής κοινότητας και επέμενε ότι μέχρι την προσεχή σύνοδο των 

44. APR-KPR I-2/3, Put Josipa Tita u Grčku , 2-6 VI.1954. Zabeleška sa sastanka 
održanog u grčkom Ministarstva inostranih poslova 4.VI.1954 u 11 časova radi izrade 
komunikea o boravku Pretsednika Republike Grčkoj.  
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υπουργών εξωτερικών οι εργασίες των εμπειρογνωμόνων θα έπρεπε να ολο-
κληρωθούν45. ο Τούρκος πρέσβης, πριν δώσει τη συγκατάθεσή του για το κοι-
νό ανακοινωθέν, ζήτησε πίστωση χρόνου για τη λήψη οδηγιών από την κυβέρ-
νησή του46. 

Θέτοντας ένα χρονοδιάγραμμα για τη συγκρότηση της Βαλκανικής Συμ-
μαχίας, δηλαδή την προσεχή σύνοδο των υπουργών εξωτερικών που προβλε-
πόταν για τον ιούλιο, ελλάδα και Γιουγκοσλαβία ασκούσαν έμμεσα πίεση στην 
ιταλία να επισπεύσει τις διαδικασίες για την επίλυση και του ζητήματος της Τερ-
γέστης. αντίθετα, αν υιοθετούνταν η τουρκική άποψη, δεν αποκλειόταν η συνέ-
χιση της παρελκυστικής πολιτικής της ιταλίας στο ζήτημα της Τεργέστης, εκτι-
μούσε ο κότσα Πόποβιτς. 

Την επόμενη ημέρα, στις 5 ιουνίου, συνήλθαν πάλι οι υπουργοί εξωτε-
ρικών Στεφανόπουλος και Πόποβιτς με τους συνεργάτες τους για την εξέταση 
διμερών θεμάτων. ο υπουργός εξωτερικών της Γιουγκοσλαβίας έθιξε το ζήτη-
μα της εισαγωγής γιουγκοσλαβικών βιομηχανικών προϊόντων από την ελλά-
δα, της ίδρυσης ενός Βαλκανολογικού ινστιτούτου, της Βαλκανικής Συμβου-
λευτικής Συνέλευσης, της ελεύθερης ζώνης στη Θεσσαλονίκη και  της μονής Χι-
λανδαρίου47. ο Στεφανόπουλος έδωσε τις εξής απαντήσεις. (1) Για την εισα-
γωγή γιουγκοσλαβικών βιομηχανικών προϊόντων η κυβέρνηση θα ενημέρω-
νε τον Σύνδεσμο των Βιομηχάνων,. (2) Για τη Βαλκανική Συμβουλευτική Συ-
νέλευση συμφωνήθηκε κάθε κυβέρνηση να επεξεργαστεί ένα σχέδιο εργασίας 
αυτής της Συνέλευσης. (3) Το ίδιο ίσχυε και για το Βαλκανολογικό ινστιτούτο. 
Το θέμα είχε θίξει ο Πόποβιτς στις συνομιλίες του με τον κιουπρουλού στις 17 
απριλίου. οραματιζόταν τον ρόλο του ινστιτούτου ως μια «δεξαμενή σκέψης 
- think tank» με τη σύγχρονη ορολογία, θα ασχολούνταν δηλαδή με επιστημο-
νικό τρόπο με τα προβλήματα που ήταν ουσιαστικά για τις βαλκανικές χώρες. 
ο κιουπρουλού ως ιστορικός είχε αποδεχτεί την πρόταση του Πόποβιτς. (4) 
Για την ελεύθερη ζώνη στη Θεσσαλονίκη ο Στεφανόπουλος δέχτηκε  την άπο-
ψη του Πόποβιτς ότι τα όργανα του γιουγκοσλαβικού κράτους που απασχο-
λούνταν στη ζώνη θα απαλλάσσονταν από φόρους  και δασμούς, αλλά , σύμ-
φωνα με την ελληνική νομοθεσία, δεν είχαν το δικαίωμα να επιλέγουν το ερ-
γατικό δυναμικό στη ζώνη. ο Πόποβιτς δεν έφερε αντιρρήσεις. (5) Για τη μονή 
Χιλανδαρίου ο Στεφανόπουλος έδειξε κατανόηση για το αίτημα της γιουγκο-
σλαβικής πλευράς σχετικά με την αύξηση των Σέρβων μοναχών και τη διατή-

45. Αυτόθι. 
46. Αυτόθι.
47. APR-KPR I-2/3, Put Josipa Broza Tita u Grčku , 2-6.VI. 1954-Zabeleška o sastanku 

održanom u Ministarstvu inostranih poslova Grčke 5.VI.1954 god. U 11 časova.  
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ρηση των ιστορικών κειμηλίων της μονής48. 
ο Πόποβιτς απέφυγε να θίξει το ζήτημα της «μακεδονικής μειονότητας» 

στην ελλάδα. Όταν ο κύρου αναφέρθηκε στον διαβρωτικό για τις ελληνογιου-
γκοσλαβικές σχέσεις ρόλο του περιοδικού Η Φωνή των Αιγαιατών  ο Πόποβιτς 
υποβάθμισε το γεγονός, διέψευσε τα γραφόμενα στο περιοδικό, αλλά παραδέ-
χτηκε ότι το έντυπο αυτό επηρέαζε αρνητικά τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέ-
σεις και αποκάλυψε ότι η γιουγκοσλαβική κυβέρνηση σκόπευε να αντικαταστή-
σει τη συντακτική επιτροπή του περιοδικού49.

ο κύρου δεν παρέλειψε να βολιδοσκοπήσει τον Πόποβιτς και για τη στά-
ση της Γιουγκοσλαβίας έναντι του κυπριακού ζητήματος σε περίπτωση που η 
ελλάδα έθετε το ζήτημα στον οΗε, χωρίς να προσδώσει αντιβρετανικό χαρα-
κτήρα στη διεθνοποίηση του κυπριακού, αλλά να θέσει το κυπριακό ως εκ-
κρεμές ζήτημα μεταξύ δύο χωρών-μελών του οΗε. ο κύρου ανέφερε ότι η 
Τουρκία δεν είχε ακόμα επίσημη θέση και, παρά τα αρνητικά σχόλια του τουρ-
κικού τύπου, η ελλάδα δεν ανέμενε ότι η Τουρκία θα αντιτασσόταν στη διε-
θνοποίηση του κυπριακού. αλλά, ανεξάρτητα από τη στάση της Τουρκίας, η 
ελλάδα θα ενέμενε στην απόφασή της. ο Πόποβιτς απάντησε ότι η Γιουγκο-
σλαβία θα συγκεκριμενοποιήσει τη στάση της, όταν η ελλάδα θέσει το ζήτη-
μα, αλλά εκ των προτέρων μπορεί να λεχθεί ότι η Γιουγκοσλαβία έχει ως αρχή 
την αυτοδιάθεση50. 

Σχετικά με το ενδεχόμενο η Τουρκία να μην δεχτεί τη φόρμουλα για τη 
«σύσταση» της Βαλκανικής Συμμαχίας στην επικείμενη σύνοδο των υπουργών 
εξωτερικών, ο κύρου τόνισε ότι θα διαγραφόταν η παράγραφος που αναφερό-
ταν στη συγκατάθεση της Τουρκίας, δηλαδή το κοινό ανακοινωθέν θα απηχού-
σε τη στάση μόνο της ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας. αλλά κατά τη διάρκεια 
των συνομιλιών τηλεφώνησε ο Τούρκος πρέσβης και δήλωσε ότι η κυβέρνησή 
του αποδέχτηκε το κείμενο του κοινού ανακοινωθέντος, όπως είχε σχεδιαστεί 
από τον κύρου και τον Πόποβιτς. κατόπιν συμφωνήθηκε κάθε χώρα να συγκρο-
τήσει μια επιτροπή 3-4 ατόμων (νομικών, στρατιωτικών, διπλωματών) για την 
οριστική σύνταξη του κειμένου της Στρατιωτικής Συμμαχίας51. απαντώντας στη 
ερώτηση του κύρου και του Στεφανόπουλου για τη σχέση της Βαλκανικής Στρα-
τιωτικής Συμμαχίας με το ναΤο ο Πόποβιτς δήλωσε ότι το ζήτημα αυτό δεν είχε 
προτεραιότητα, οι τρεις χώρες είχαν το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για να 
αντιμετωπίσουν μια επίθεση και έπρεπε να στηριχθούν στις δικές τους δυνάμεις. 

48. Αυτόθι.
49. Αυτόθι. 
50. Αυτόθι.
51. Αυτόθι. 
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Η δύση θα βοηθούσε με υλικοτεχνική υποδομή, ανεξάρτητα από τη σχέση της 
Γιουγκοσλαβίας με το ναΤο. ο Στεφανόπουλος συμφώνησε και επισήμανε ότι 
το Συμβούλιο του ναΤο θα καταστεί ενήμερο για την επικείμενη υπογραφή της 
Συνθήκης Στρατιωτικής Συμμαχίας52.

To κείμενο του κοινού ανακοινωθέντος είχε ως εξής:
«Kατόπιν προσκλήσεως του Βασιλέως των ελλήνων, ο Πρόεδρος Γιόσιπ 

Μπρος Τίτο αφίκετο δι’ επίσημον επίσκεψιν εις αθήνας την 2αν ιουνίου 1954. ο 
κ. κότσα Πόποβιτς, υπουργός εξωτερικών, μετείχε της συνοδείας του Προέδρου. 
κατά τας συνομιλίας, αίτινες έλαβον χώραν και εις ας μετέσχον ο Στρατάρχης 
Τίτο, ο Στρατάρχης Πρόεδρος της κυβερνήσεως αλέξανδρος Παπάγος, ο υπουρ-
γός των εξωτερικών κ. Σ. Στεφανόπουλος, εξητάσθη επιμελώς η διεθνής κατά-
στασις υπό το φως των προσφάτων γεγονότων. 

αι συνομιλίαι αύται, χαρακτηρισθείσαι υπό πλήρους εγκαρδιότητος, κατέ-
δειξαν δια μίαν εισέτι φοράν, την στενήν φιλίαν, ήτις υφίσταται μεταξύ Γιουγκο-
σλαβίας και ελλάδος και επέτρεψαν να διαπιστωθή ταυτότης αντιλήψεων εφ’ 
όλων των ζητημάτων, άτινα απετέλεσαν αντικείμενον των εν λόγω συνομιλιών. 

Η εξέτασις των ειδικών θεμάτων, άτινα ενδιαφέρουν τας δύο χώρας, απέ-
δειξε την αρμονίαν των μεταξύ των σχέσεων και την θέλησιν προς σταθερο-
ποίησιν αυτών. εξεφράσθη η επιθυμία επεκτάσεως της εποικοδομητικής συνερ-
γασίας των εφ’ όλων των πεδίων: πολιτικού, οικονομικού και μορφωτικού. εις 
τον τομέα των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών διεπιστώθη ότι αι 
πραγματοποιηθείσαι μέχρι τούδε πρόοδοι υπήρξαν λίαν ικανοποιητικαί και ότι  
το πνεύμα ειλικρινούς και πλήρους συνεργασίας , εφ’ ου αι σχέσεις αύται βασί-
ζονται, δικαιολογεί γόνιμον δια το μέλλον προοπτικήν. 

Τα μεγάλα διεθνή προβλήματα εξητάσθησαν υπό το πρίσμα του αντικτύ-
που αυτών επί των συμφερόντων των δύο χωρών και της διατηρήσεως της ειρή-
νης εν ευρώπη. ανεγνωρίσθη ότι αι παρούσαι συνθήκαι εις την γενική κατάστα-
σιν του κόσμου επιβάλλουσιν συνεχή επαγρύπνησιν από μέρους των μελών της 
Τριμερούς Συνθήκης της Άγκυρας και καθιστούν επιτακτικήν την στενήν και συ-
στηματικήν αυτών προς τον σκοπόν τούτον συνεργασίαν.

εις την σκέψιν των υπογραψάντων την Τριμερή Συνθήκην της αγκύρας, 
αύτη απετέλει το πρώτον στάδιον προς συνεργασίαν έτι στενωτέραν και απο-
τελεσματικωτέραν μεταξύ των. Προς την κατεύθυνσιν ακριβώς ταύτην κινούμε-
ναι, αι δύο κυβερνήσεις, εν πλήρει συμφωνία μετά της Τουρκικής κυβερνήσεως, 
συνεφώνησαν όπως συμπληρώσουν το Τριμερές Σύμφωνον, δια της συνάψεως 
επισήμου συμμαχίας, σταθεροποιούσαι αύτω την ειρήνην και την συλλογικήν 
ασφάλειαν εν τω πνεύματι του Χάρτου των Ηνωμένων εθνών. Προς τον σκο-

52. Αυθόθι,
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πόν τούτον απεφάσισαν όπως η συμμαχία συσταθή (sera etablie) υπό του Συμ-
βουλίου των Υπουργών των εξωτερικών, κατά την προσεχή τούτου ετησίαν Σύ-
νοδον εν Βελιγραδίω.

εν τη επιθυμία των όπως διευρυνθούν έτι περισσότερον αι λαϊκαί βάσεις 
του Τριμερούς Συμφώνου της αγκύρας, αι δύο κυβερνήσεις συνεφώνησαν εξ 
άλλου, προτάσει του Στρατάρχου Παπάγου, όπως συσταθή Τριμερής Συμβου-
λευτική Συνέλευσις, ήτις θα αποτελεσθή εξ ίσου αριθμού ελλήνων, Τούρκων και 
Γιουγκοσλάβων Βουλευτών και ήτις θα συνέρχηται εκ περιτροπής εις τας τρεις 
πρωτευούσας. 

Η Τουρκική κυβέρνησις, ήτις μέσω του Πρέσβεως αυτής  ετηρήθη ενήμε-
ρος των ως άνω αναφερομένων συνομιλιών, παρέσχε την πλήρη επ’ αυτών συ-
γκατάθεσίν της»53.

αν συγκριθεί το κοινό ανακοινωθέν της Άγκυρας με το κοινό ανακοινω-
θέν της αθήνας, είναι φανερό ότι το ελληνογιουγκοσλαβικό ανακοινωθέν ήταν 
ισχυρότερο και σαφέστερο. Η κυβέρνηση Παπάγου ήθελε να καταστεί η κύρια 
πρωταγωνίστρια της σύμπηξης της Βαλκανικής Συμμαχίας, αφήνοντας να εννο-
ηθεί ότι η ελλάδα, στο πλαίσιο του ναΤο, είχε τον πρώτο ρόλο στα Βαλκάνια.

Στις 5 ιουνίου ο Πόποβιτς έδωσε συνέντευξη τύπου σε Έλληνες και ξένους 
δημοσιογράφους στο κτήριο της γιουγκοσλαβικής πρεσβείας. αποσυνέδεσε το 
ζήτημα της Τεργέστης από τη σύμπηξη της Βαλκανικής Συμμαχίας και θεώρησε 
ότι δεν υφίσταται διαφορά μεταξύ της διακήρυξης της υπογραφής της συμφω-
νίας ή της πράξης της υπογραφής στην επικείμενη σύνοδο των υπουργών εξω-
τερικών, χωρίς να είναι απαραίτητη η ένταξη της Γιουγκοσλαβίας στο ναΤο54. 
Σχετικά με το Μακεδονικό απάντησε ότι το θέμα αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο 
στην ανάπτυξη των εξαίρετων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, ενώ σχετικά με 
την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να διεθνοποιήσει το κυπριακό επισήμα-
νε ότι η Γιουγκοσλαβία θα καθορίσει τη στάση της, όταν της καταστεί γνωστό 
το κείμενο της προσφυγής της ελλάδας στον οΗε, δηλώνοντας ωστόσο προκα-
ταβολικά ότι η Γιουγκοσλαβία αντιμετωπίζει με ευμένεια κάθε κίνηση για την 
αυτοδιάθεση των λαών55.   

H επίσκεψη του Τίτο στην ελλάδα προκάλεσε ευμενή σχόλια στον Τύπο 
των δυτικών χωρών (με τις γνωστές  επιφυλάξεις της ιταλίας) , σχολιάστηκε 
ωστόσο, όπως ήταν φυσικό, αρνητικά από τον Τύπο και τους ραδιοφωνικούς 
σταθμούς των ανατολικών κρατών ως μια προσπάθεια των σχεδιαστών της νέας 
αμερικανικής στρατηγικής για σύνδεση του Βαλκανικού Συμφώνου με την ευ-

53. Το Βήμα, 6.6.1954. 

54. Το Βήμα, 6.6.1954.

55. Το Βήμα, 6.6.1954.
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ρωπαϊκή αμυντική κοινότητα και το ναΤο56. Με τη θεωρία της συνωμοσίας 
συνδέθηκε η επίσκεψη του Τίτο στην Άγκυρα και στην αθήνα με την προη-
γούμενη επίσκεψη του κόνραντ αντενάουερ στις χώρες αυτές. ο ραδιοφωνι-
κός σταθμός της Σόφιας επισήμανε, στην εκπομπή της 7ης ιουνίου 1954, ότι η 
Βαλκανική Στρατιωτική Συμμαχία προορίζεται για τη συγκρότηση ενός μεγά-
λου αντισοβιετικού συνασπισμού στην ευρώπη με τη συμμετοχή του ανανεω-
μένου χιτλερικού στρατού στη δυτική Γερμανία και των δημίων του ισπανικού 
λαού του Φράνκο. Η σπουδή της Γιουγκοσλαβίας να συγκροτήσει τη Στρατιω-
τική Συμμαχία πριν από την επίλυση του ζητήματος της Τεργέστης δεν ανταπο-
κρινόταν στη θέληση του Βελιγραδίου για τη διατήρηση σχέσεων καλής γειτονί-
ας μεταξύ των βαλκανικών κρατών, αλλά αντιστρατευόταν την ειρήνη στα Βαλ-
κάνια. 

«Η Βαλκανική Στρατιωτική Συμμαχία θα καταστεί όπλο για την όξυνση 
της ανησυχίας σ’ αυτό το μέρος του κόσμου, για την ματαίωση του αγώνα των 
λαών για ειρήνη και για πραγματική διεθνή ασφάλεια»57. 

Με την ευκαιρία της επίσκεψης του Τίτο στην ελλάδα ο βουλγαρικός τύ-
πος αναφέρθηκε σε συλλήψεις πολιτών στην αθήνα από την αστυνομία, εννοώ-
ντας προφανώς άτομα του κομμουνιστικού, φιλοσοβιετικού χώρου. 58  

Για την ελληνική πλευρά η επίσκεψη του Τίτο στην αθήνα ήταν μια διπλω-
ματική επιτυχία. Το σχέδιο της Βαλκανική Συμμαχίας ουσιαστικά παγιώθηκε 
στην αθήνα. Στα διμερή θέματα η γιουγκοσλαβική πλευρά επέδειξε υποχωρητι-
κότητα, για παράδειγμα στο ζήτημα της ελεύθερης ζώνης στη Θεσσαλονίκη. δεν 
έθεσε ζήτημα «μακεδονικής» μειονότητας ούτε απόσυρσης του ελληνικού νόμου 
του αυγούστου του 1953. κατανόησε ότι τα ανθελληνικά και αντιαμερικανικά 
άρθρα του περιοδικού Η Φωνή των Αιγαιατών δυσκόλευαν τη γιουγκοσλαβική 
εξωτερική πολιτική και σύντομα το περιοδικό έπαυσε να εκδίδεται59. Προεξό-
φλησε την υποστήριξή της στην αυτοδιάθεση της κύπρου. ασκώντας μια άριστη 
επικοινωνιακή τακτική ο Τίτο διασκέδασε τις ελληνικές υποψίες για την έγερση 
εδαφικών διεκδικήσεων της Γιουγκοσλαβίας έναντι της ελλάδας. επισκέφθη-
κε την ακρόπολη, δέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τους ηγέτες των κομμάτων της 
αντιπολίτευσης, δώρισε άλογα στο ελληνικό βασιλικό ζεύγος και επιθεώρησε 

56. ΑPR-KPR I-2/3, Put Josipa Broza Tita u Grčku, 2-6.VI 1954, Pregled - Pisanja  
inostranih agencija i štampe od 30 maja do 5 Juna o poseti druga presdendika Grckoj i o bal-
kanskom savezu. 

57. Αυτόθι.
58 .Pabotničesko Delo, 2.6.1954. 
59. Βλ. ι. Μιχαηλίδης, «οικοδομώντας το παρελθόν. Σλαβομακεδόνες πολιτικοί 

πρόσφυγες στη Λαϊκή δημοκρατία της Μακεδονίας: Μια πρώτη προσέγγιση», Ίστωρ 13 
(2002)118.   
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τον ελληνικό στόλο στη Σαλαμίνα, συνοδευόμενος από τον βασιλέα Παύλο. ο 
ελληνικός Τύπος αποσυνέδεσε το ζήτημα της Τεργέστης από το Βαλκανικό Σύμ-
φωνο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για διαφορετικά ζητήματα. 

«Μήπως η ιταλία σκέπτεται ότι ημπορεί ποτέ να ευρεθεί εις πόλεμον με την 
Γιουγκοσλαβίαν δια την Τεργέστην; αλλά τον πόλεμον αυτόν δεν πρόκειται να επι-
τρέψουν οι σύμμαχοί της και οι σύμμαχοί μας. δια λόγους πολλούς και δι’ ένα σπου-
δαίον και μέγιστον. Η Τεργέστη ευρίσκεται υπό διεθνή εποπτεία. και οιοαδήποτε 
επίθεσις κατά του καθεστώτος αυτού θα εσήμαινε πόλεμον κατά των προσωρινών, 
έστω, εποπτών της τάξεως εις την επικίνδυνον αυτήν περιοχήν … αβάσιμοι, λοιπόν, 
είναι όλοι οι φόβοι, άνευ ερείσματος αι ανησυχίαι και θα ελέγομεν μυωπική η προ-
εξόφλησις μιας απελπισίας, εκ μέρους της Γιουγκοσλαβίας εις το ζήτημα της Τεργέ-
στης, όταν ακριβώς δια της Βαλκανικής Συμμαχίας, γίνεται ένα ακόμα βήμα προσεγ-
γίσεως του Βελιγραδίου προς την ανοικτήν δι’ αυτήν πύλην της ατλαντικής κοινό-
τητος. εύκολος είναι η διπλωματία όταν ασκήται από τας όχθας του Ταμέσεως και 
από του Ποτομάκ. αλλ’ εδώ έχομε τον δούναβιν και τον Έβρον. και όπως περίπου 
ετόνισεν ο Στρατάρχης Παπάγος εις μιαν τελευταίαν συνέντευξίν του δια τους σκο-
πούς της Βαλκανικής Συμμαχίας δια να αποδώσει η συμμαχία αυτή τους πλήρεις 
καρπούς της  ο δούναβις και ο Έβρος πρέπει να την ενδιαφέρουν εξ ίσου»60. 

ο Τίτο επέστρεψε στη Γιουγκοσλαβία, αφού πρώτα διήλθε από τη Θεσσα-
λονίκη. Συνοδευόμενος από τον Παύλο απέπλευσε με το καταδρομικό «Έλλη» 
στη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε δεκτός από τον υπουργό Βορείου ελλάδος και 
τις αρχές της πόλης. κατέθεσε στεφάνι στο νεκροταφείο των πεσόντων Σέρβων 
στρατιωτών κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και παρακολούθησε στρατιω-
τική παρέλαση στο αεροδρόμιο του Σέδες. Με τις συμβολικές του αυτές κινήσεις 
ο Πρόεδρος της Γιουγκοσλαβίας ήθελε προφανώς να καταδείξει ότι η κυοφο-
ρούμενη Βαλκανική Συμμαχία ήταν συνέχεια της παραδοσιακής ελληνοσερβικής 
συμμαχίας, εφόσον στρεφόταν κατά του «κοινού εχθρού», της Βουλγαρίας. Η 
εφημερίδα Ελληνικός Βορράς, συγχέοντας τον σερβικό με τον γιουγκοσλαβικό 
λαό, έσπευσε να χαρακτηρίσει τον Τίτο ως «χαϊντούκο» που συνέχιζε την παρά-
δοση της ελληνοσερβικής φιλίας κατά το πρότυπο των άλλοτε Σέρβων ηγετών.

«ουδέποτε η ελλάς επολέμησε κατά της Σερβίας, από της απελευθερώσε-
ως των δύο χωρών. Πάντοτε, όμως, τα δύο έθνη ευρέθησαν ένοπλα, το ένα παρά 
το πλευρόν του άλλου, όταν ο αγών ήτο δια την ελευθερίαν. εις το Πιρότ υπάρ-
χουν εκατοντάδες σταυρών ελλήνων στρατιωτών, πεσόντων δια την απελευθέρω-
σιν της Σερβίας και εις την Θεσσαλονίκην αναπαύονται άλλοι τόσοι Σέρβοι στρα-
τιώται, οι οποίοι ηγωνίσθησαν,  πλευρό με πλευρό με τους Έλληνας συναδέλφους 
των, δια να συγκρατήσουν τον χείμαρον των Γερμανοβουλγάρων, κατά τον πρώ-

60. Καθημερινή, 6.6.1954. 
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τον Παγκόσμιον Πόλεμον … αλλά ο γιουγκοσλαβικός λαός ήτο πολύ έντιμος, δια 
να ανοίξη την θύραν, από την οποίαν θα μας επυροβολούσαν δολοφονικά οι χιτ-
λερικοί. και εξηγέρθη. οι απόγονοι των χαϊντούκων, οι συνάδελφοι των ελλή-
νων στρατιωτών κατά τον πρώτον πόλεμον εβάδισαν εναντίον του Βελιγραδίου 
και ανέτρεψαν τους ατίμους και τους προδότας. και οι Γιουγκοσλάβοι μας έπια-
σαν από το χέρι και ανέβησαν μαζύ μας τον Γολγοθάν ... Λαϊκός ήρως, ο Στρατάρ-
χης Τίτο, υπήρξε και αυτός ένας χαϊντούκος, ο οποίος εκοιμήθη πολλάς φοράς με 
το όπλον αγκαλιά πριν εισέλθη εις το Προεδρικόν Μέγαρον του Βελιγραδίου. και 
όταν επείσθη ότι ο κομμουνισμός του κρεμλίνου αποτελεί την μεγαλυτέραν προ-
δοσίαν των εργατών και αγροτών και πρόφασιν δια την επιβολήν του ρωσικού 
ιμπεριαλισμού, έκαμεν αυτό που του επέβαλαν τα συμφέροντα, ηθικά και υλικά 
της Γιουγκοσλαβίας: εστράφη προς τους ειλικρινείς φίλους της χώρας του, εκ των 
οποίων ο παλαιότερος  και πλέον δεδοκιμασμένος είναι η ελλάς»61. 

ο Τίτο δεν ήταν χαϊντούκος, αλλά παρτιζάνος, την παράδοση των χαϊ-
ντούκων επικαλούνταν οι Σέρβοι τσέτνικς του ντράζα Μιχαήλοβιτς (Draža Mi-
hajlović) κατά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το πραξικόπημα της 27ης Μαρ-
τίου 1941 δεν προκλήθηκε από τον «γιουγκοσλαβικό λαό» γενικά, αλλά από το 
σερβικό στρατό και είχε απήχηση μόνο στους Σέρβους. ο Τίτο δεν είχε σκοπό να 
απεμπολήσει τον κομμουνισμό. αλλά στις νέες συνθήκες σημασία είχε να δοθεί 
η εντύπωση ότι η Γιουγκοσλαβία του Τίτο, πέρα από ιδεολογικές αντιθέσεις, συ-
νέχιζε την παράδοση της ελληνοσερβικής συμμαχίας. Το ίδιο μήνυμα απέστειλε 
και ο Τίτο. από τη Θεσσαλονίκη αναχώρησε σιδηροδρομικά μέσω Σκοπίων για 
το Βελιγράδι, θέλοντας προφανώς να τονίσει ότι η ελλάδα και η Γιουγκοσλαβία 
αποτελούσαν έναν ενιαίο αμυντικό χώρο. Μιλώντας σε μια μεγάλη συγκέντρω-
ση στα Σκόπια, στις 7 ιουνίου, υπό τις επευφημίες του πλήθους ο Τίτο εξήγησε 
τους λόγους του ταξιδιού του στην ελλάδα. 

«Γνωρίζω για ποιο πράγμα ενδιαφέρεστε. Θα θέλατε να μάθετε κάτι για 
την επιτυχία της επίσκεψής μας, της αποστολής μας. και τα περισσότερα τα γνω-
ρίζετε από τα δημοσιεύματα του Τύπου. Όσον αφορά εμένα, μπορώ να τονίσω 
ακόμα μια φορά όλα αυτά που γράφηκαν και διαβάστηκαν, ότι η αποστολή μας 
υπήρξε επιτυχής. Πήγαμε στη φιλική ελλάδα για να προλειάνουμε το έδαφος 
για την ολοκλήρωση ενός εγχειρήματος που ήταν για αρκετά χρόνια ο στόχος 
μας και επιτεύχθηκε σήμερα. ο ελληνικός λαός και η ηγεσία του είχαν τον ίδιο 
στόχο και ανέμεναν με ανυπομονησία να επέλθει η ημέρα για να προσδιοριστεί 
ο δρόμος της συνεργασίας μας, ο τρόπος εγγύησης της ασφάλειάς μας, της ελευ-
θερίας και της ειρηνικής ανάπτυξης»62. 

61. Ελληνικός Βορράς, 6.6.1954. 
62. Borba, 8.6.1954.



Η επίσκεψη του στρατάρχη Τίτο στην ελλάδα 289

H ανάγκη ασφάλειας της Γιουγκοσλαβίας καθιστούσε περιττή την ανα-
κίνηση διμερών ζητημάτων, ιδιαίτερα του Μακεδονικού, το οποίο για την ελ-
λάδα ήταν ανύπαρκτο. εννέα χρόνια νωρίτερα, τον οκτώβριο του 1945, μιλώ-
ντας πάλι στα Σκόπια ο Τίτο είχε υπεραμυνθεί του δικαιώματος του «μακεδο-
νικού λαού» για ένωση63. Μιλώντας σε μια παρόμοια μεγάλη συγκέντρωση στο 
Βελιγράδι ο Τίτο αιτιολόγησε τη συγκρότηση της Βαλκανικής Συμμαχίας με την 
ύπαρξη ακόμα των εθνικών κινδύνων.

«Θα απορήσει κανείς, καλά, εσείς λέτε κάθε μέρα ότι ο κίνδυνος πολέ-
μου σταδιακά μειώνεται, ότι έχει παρέλθει. δεν είναι αλήθεια ότι έχει παρέλθει, 
αλλά είναι μικρότερος απ’ ό,τι ήταν, και ίσως αύριο θα είναι ακόμα μικρότερος, 
και εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ορατός … Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν 
πρέπει να λαμβάνουμε όλα τα δυνατά μέτρα για να είμαστε σε θέση να αποτρέ-
ψουμε κάθε δυνατό κίνδυνο με την ενότητά μας, την ετοιμότητά μας να υπερα-
σπιστούμε την ανεξαρτησία μας, την ελευθερία μας και την ακεραιότητά μας»64. 

Στις 10 ιουνίου 1954 η ομοσπονδιακή βουλή του Βελιγραδίου επικύρωσε τα 
αποτελέσματα της επίσκεψης του Τίτο στην αθήνα. 

Η κυοφορούμενη συγκρότηση της Βαλκανικής Συμμαχίας είχε ανησυχή-
σει τη Μόσχα, καθώς δεν μπορούσε να αποκλειστεί η ένταξη της Γιουγκοσλαβί-
ας στο ναΤο. Την αποκατάσταση των σοβιετο-γιουγκοσλαβικών  διπλωματι-
κών σχέσεων τον ιούνιο του 1953 δεν είχε επακολουθήσει μια  σοβαρή σοβιετι-
κή πρωτοβουλία για την πλήρη εξομάλυνση των σοβιετο-γιουγκοσλαβικών σχέ-
σεων και έτσι ο Τίτο παρέμεινε δύσπιστος έναντι του Χρουστσώφ. Η σοβιετική 
πλευρά επιθυμούσε να αποτρέψει την ένταξη της Γιουγκοσλαβίας στο ναΤο. 
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η έναρξη του ελληνοβουλγαρικού διαλόγου το 1953 
για την αποκατάσταση των ελληνοβουλγαρικών διπλωματικών σχέσεων, μετά 
την επαναχάραξη των συνόρων, εντασσόταν στη σοβιετική πολιτική να εμπλέ-
ξει τη Βουλγαρία περισσότερο στις βαλκανικές υποθέσεις υπό τον αντίκτυπο 
της Συνθήκης της Άγκυρας. Στις αρχές ιουλίου 1953 είχε προσκληθεί στη Μό-
σχα ο Βούλκο Τσερβένκωφ (Vâlko Červrenkov), πρωθυπουργός της Βουλγαρί-
ας και γενικός γραμματέας της κεντρικής επιτροπής του Βουλγαρικού κομμου-
νιστικού κόμματος. Η σοβιετική ηγεσία ζήτησε από τη Βουλγαρία να ασκήσει 
μια επιθετική βαλκανική πολιτική και κυρίως να εξομαλύνει τις σχέσεις της με 
τη Γιουγκοσλαβία, αλλά ως αστικό κράτος65, δηλαδή να αποδεχτεί στην πράξη 

63. Σπ.Σφέτας, Η διαμόρφωση της σλαβομακεδονικής ταυτότητας. Μια επώδυνη δια-
δικασία, Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 202-203. 

64. Borba, 8.6.1954. 
65. E. Kalinova – I. Baeva, Bâlgarskite prechodi 1939-2002, Σόφια 2002, σ. 199. Για τη 

στάση της Βουλγαρίας έναντι της σοβιετο-γιουγκοσλαβικής προσέγγισης το 1953-1958 βλ. E. 
Kalinova, «Bâlgarija i sâvetskoto-jugoslavskoto “sbližavane” 1953-1958 g.», στο Spoljna Politika 
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τον γιουγκοσλαβικό δρόμο προς τον σοσιαλισμό (αυτοδιαχείριση των εργατών). 
Στο δεύτερο εξάμηνο του 1953 αποκαταστάθηκαν οι βουλγαρογιουγκοσλαβικές 
διπλωματικές σχέσεις και αναπτύχθηκαν εμπορικές συναλλαγές. Στις 22 Μαΐου 
1954 αποκαταστάθηκαν και οι ελληνοβουλγαρικές διπλωματικές σχέσεις, αλλά 
σε επίπεδο επιτετραμμένων και όχι Πρέσβεων λόγω των οφειλομένων πολεμι-
κών επανορθώσεων της Βουλγαρίας προς την ελλάδα66. 

Η αποκατάσταση των σοβιετογιουγκοσλαβικών, βουλγαρογιουγκοσλαβι-
κών και ελληνοβουλγαρικών διπλωματικών σχέσεων δεν απέτρεψαν την αθήνα 
και το Βελιγράδι να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για τη μετατροπή του Βαλ-
κανικού Συμφώνου σε Στρατιωτικού Συμμαχία. Η επίσκεψη του Τίτο στην ελλά-
δα επέτεινε το κλίμα ανησυχίας στη Σόφια και στη Μόσχα. ο Χρουστσώφ θεώ-
ρησε απαραίτητο τώρα να αποστείλει ένα μήνυμα στο Βελιγράδι ότι η Μόσχα δεν 
είχε επιθετικά σχέδια έναντι της Γιουγκοσλαβίας, με απώτερο σκοπό να αποτρέ-
ψει μια πιθανή ένταξη της Γιουγκοσλαβίας στο ναΤο. Στις 17 ιουνίου 1954 η επί-
σημη βουλγαρική εφημερίδα Rabotničesko Delo δημοσίευσε κύριο άρθρο με τίτλο 
«Ο βουλγαρικός λαός τάσσεται σταθερά υπέρ της ειρήνης και των καλών σχέ-
σεων με τους γείτονες», όπου τονίστηκαν οι προσπάθειες της Βουλγαρίας για την 
εξομάλυνση των ελληνοβουλγαρικών και των βουλγαρογιουγκοσλαβικών σχέσε-
ων και δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι η Βουλγαρία ασκεί φιλειρηνική πολιτική.

«Η Λαϊκή δημοκρατία της Βουλγαρίας αναπτύσσει ολόπλευρα τις φιλικές 
της σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση και με τις χώρες των Λαϊκών δημοκρατιών. Σε 
σχέση με τις καπιταλιστικές χώρες έχει ως βάση  την αρχή ότι οι διαφορές του κοι-

Jugoslavije 1950-1961, ό.π. (σημ. 4),σσ. 118-137.

66. Βλ. την κοινή ελληνοβουλγαρική διακήρυξη της 22ης Μαΐου 1954 στο Παρίσι για 
την αποκατάσταση των ελληνοβουλγαρικών διπλωματικών σχέσεων, Β. κόντης – Γ. Μουρέ-
λος – κ. Παπουλίδης – Μ. Γ. Προζουμέντσκοφ – ν. νΤ. Σμιρνόβα – ν. Γ. Τομιλίνα (επιμ.), Σο-
βιετική Ένωση και Βαλκάνια στις δεκατίες 1950 και 1960 . Συλλογή εγγράφων, Θεσσαλο-
νίκη 2003, σσ.16-18. Για το διπλωματικό παρασκήνιο βλ. G. Daskalov, Bâlgarija i Gârcija. Ot 
razriva   kâm pomirenie 1944-1964, Σόφια 228-249. Ωστόσο, η κληρονομιά του παρελθόντος 
και ο συνεχιζόμενος κατασκοπευτικός πόλεμος της Βουλγαρίας καθιστούσαν την ελλάδα 
επιφυλακτική έναντι της Βουλγαρίας. ο αλέξης κύρου τάχθηκε υπέρ της εξομάλυνσης των 
ελληνοβουλγαρικών διπλωματικών σχέσεων, προειδοποίησε όμως ότι τα διδάγματα του πα-
ρελθόντος σχετικά με τους Βούλγαρους δεν πρέπει να λησμονούνται, «αδιάφορον αν σήμε-
ρον ευρίσκονται συγκροτημένοι εις “Λαϊκήν δημοκρατίαν” και αν, αντί του Τσαγκώφ, τους 
κυβερνά ο σύντροφος Τσερβένκωφ. ούτε μίσος, δηλαδή, ούτε μνησικακία, ούτε άκαμπτοι 
προκαταλήψεις ούτε έμμονος αντιπάθεια. Ψυχρά, μόνον, λογική και συστηματική, πάντοτε, 
επιφυλακτικότης. καταβολή από μέρους μας κάθε νοητής προσπαθείας δια την πλήρη ομα-
λοποίησιν των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων, αλλά και σαφής συναίσθησις του ότι οι ίδιοι οι 
Βούλγαροι δεν θα επιτρέψουν όπως η τοιαύτη ομαλοποίησις μεταβληθή και εις ειλικρινή φι-
λίαν. Τόσον το καλλίτερον, εάν το μέλλον έλθη να διαψεύση 100% το παρελθόν». Βλ. α. αδ. 
κύρου, Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, αθήναι 1955, σ. 217.        
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νωνικού συστήματος δεν μπορούν να αποτελούν εμπόδιο για ομαλές σχέσεις με-
ταξύ των λαών και επιδιώκει να διευρύνει την έμπρακτη συνεργασία με τις χώ-
ρες αυτές στη βάση των αμοιβαίων συμφερόντων και του αμοιβαίου σεβασμού της 
εθνικής ανεξαρτησίας και της κρατικής κυριαρχίας. οι προσπάθειες της εξωτερι-
κής πολιτικής της Βουλγαρίας αποσκοπούν στην εμπέδωση της ειρήνης στα Βαλ-
κάνια. επιθυμεί ειλικρινά να αποκαταστήσει σχέσεις καλής γειτονίας με τη Γιου-
γκοσλαβία, την ελλάδα και την Τουρκία.“Η λαϊκή μας κυβέρνηση επιθυμεί τη δι-
ευθέτηση των επίμαχων και εκκρεμών ζητημάτων με τις γειτονικές χώρες –Τουρ-
κία, Γιουγκοσλαβία και ελλάδα– δήλωσε ο σύντροφος Βούλκο Τσερβένκωφ στην 
εισήγησή του με την ευκαιρία της 9ης επετείου της ένοπλης λαϊκής εξέγερσης της 
9ης Σεπτεμβρίου. δεν έχουμε επιθετικά σχέδια έναντι κανενός. δεν επιβάλλουμε 
σε κανέναν το κοινωνικό μας σύστημα. Θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις μ’ αυτούς 
και είμαστε πρόθυμοι, σεβόμενοι ο ένας τον άλλον, να διαπραγματευτούμε μ’ αυ-
τούς για να ρυθμίσουμε τα επίμαχα ζητήματα, να εξαλείψουμε τις παρεξηγήσεις 
και να αποκαταστήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας”. Το παρελθόν απέδειξε ότι η 
πρωτοβουλία ειρήνης της χώρας μας είναι απόλυτα ρεαλιστική, ότι οι προσπάθει-
ες μείωσης της έντασης και αποκατάστασης σχέσεων καλής γειτονίας οδηγούν σε 
συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα …»67. 

Στη συνέχεια το άρθρο επισήμανε την αποκατάσταση των βουλγαρογιου-
γκοσλαβικών και ελληνοβουλγαρικών διπλωματικών σχέσεων και ως κατακλεί-
δα ανέφερε:

«οι ιδεολογικές διαφορές δεν μπορούν να αποτελούν εμπόδιο για την επι-
κοινωνία των λαών. ο λαός μας εκτιμά βαθιά τη συνεισφορά όλων των λαών, μι-
κρών και μεγάλων, στον παγκόσμιο πολιτιστικό θησαυρό. Η ευρεία πολιτιστι-
κή ανταλλαγή μεταξύ των χωρών θα μπορούσε να αποκαλύψει δυνατότητες για 
την άμεση γνωριμία με τα επιτεύγματα κάθε λαού και, συνεπώς, θα βοηθούσε 
στον παραμερισμό των παρεξηγήσεων και της δυσπιστίας. Η Λαϊκή δημοκρα-
τία της Βουλγαρίας υποστηρίζει και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τέτοιες επα-
φές με όλες τις χώρες στη βάση της αμοιβαιότητας και του αμοιβαίου σεβασμού. 
Η χώρα μας θα διαπράξει και στο μέλλον ό, τι εξαρτάται απ’ αυτήν για να εμπε-
δωθεί η ειρήνη στα Βαλκάνια, είναι πεπεισμένη ότι η εμπέδωση της ειρήνης σ’ 
αυτήν την περιοχή του κόσμου συνιστά ουσιαστική συμβολή στις προσπάθει-
ες της ειρηνόφιλης ανθρωπότητας για την εμπέδωση της ειρήνης στον κόσμο. Η 
χώρα μας και στο μέλλον θα προσπαθεί να αναζητεί τη λύση των επίμαχων ζη-
τημάτων με διαπραγματεύσεις ειρήνης, θα εργάζεται για την αποκατάσταση και 
την εμπέδωση σχέσεων καλής γειτονίας με τη Γιουγκοσλαβία, την Τουρκία και 

67. «Bâlgarskijat narod stoj tvârdo za mir i dobri otnošenija sâs svojite sâsedi», Rabot-
ničesko Delo, 17.6.1954. 
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την ελλάδα.  αυτή είναι μια πολιτική, της οποίας η δύναμη και η ζωντανή αλή-
θεια βασίζεται στο γεγονός ότι ανταποκρίνεται όχι μονάχα στα συμφέροντα του 
βουλγαρικού λαού, αλλά στις επιδιώξεις, στους πόθους και στα συμφέροντα των 
λαών της ελλάδας, Γιουγκοσλαβίας και Τουρκίας»68. 

Το άρθρο προκάλεσε έκπληξη στους διπλωματικούς κύκλους. Ήταν η πρώ-
τη φορά που η Βουλγαρία ούτε ανέφερε το Βαλκανικό Σύμφωνο ούτε στράφη-
κε εναντίον του, σε αντίθεση με το παρελθόν69. Όπως εξακρίβωσε ο πρέσβης της 
Γιουγκοσλαβίας στη Σόφια, Μίτα Μίλκοβιτς (Mita Miljković), το άρθρο γρά-
φτηκε από τον ίδιο τον υπουργό εξωτερικών της Βουλγαρίας, Μίντσο νέϊτσεφ 
(Minčo Nejčev), ο οποίος μάλιστα επιβεβαίωσε ότι το άρθρο είχε την έγκριση του 
Τσερβένκωφ και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια επίσημη διακήρυξη της εξωτε-
ρικής πολιτικής της Βουλγαρίας70. δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Βουλγαρία ενερ-
γούσε κατόπιν σοβιετικών εντολών. Ήδη είχε αρχίσει στη Βουλγαρία η «απο-
σταλινοποίηση». Στο Έκτο Συνέδριο του Βουλγαρικού κομμουνιστικού κόμμα-
τος (18.2-3.3.1954) ο Τσερβένκωφ είχε απολέσει τη θέση του γενικού γραμματέα, 
διατήρησε όμως τη θέση του πρωθυπουργού. ο εγκάθετος από τον Χρουστσώφ 
νέος πρώτος γραμματέας Τόντωρ Ζίφκωφ (Todor Živkov) δεν είχε ακόμα επι-
βληθεί στο κόμμα και μέχρι το 1956 ο ρόλος του ήταν συμβολικός, στη σκιά του 
Τσερβένκωφ. Η Βουλγαρία άρχισε να φοβάται ότι σύντομα η Γιουγκοσλαβία θα 
θέσει το Μακεδονικό όπως την περίοδο 1944-’48, θα απαιτήσει δηλαδή την έντα-
ξη του βουλγαρικού τμήματος της Μακεδονίας στη «Λαϊκή δημοκρατία της Μα-
κεδονίας» με αντάλλαγμα την επιστροφή των δυτικών επαρχιών (Τσάριμπροντ 
και Μποσίλεφγραντ). Τέτοιους φόβους είχε εκφράσει ο νέιτσεφ στον κωνστα-
ντίνο Τρανό, το επιτετραμμένο της ελλάδας στη Σόφια71. 

68. Αυτόθι. 
69. Για τη στάση της Βουλγαρίας έναντι του Βαλκανικού Συμφώνου γενικά βλ. J. Baev, 

«Bulgaria and the Balkan Pact (1953-1954)», στο Spoljna Politika Jugoslavije 1950-1961, ό.π. 
(σημ. 4), σσ. 587-601.   

70. Μ. Μιljković, Burne diplomatske godine. Iz sofijskog dnevnika 1953-1956, Βελιγρά-
δι 1995, σ. 116. 

71. Μιljković, ό.π. (σημ. 70 ), σ. 119. H πολιτική του Βουλγαρικού κομμουνιστικού κόμ-
ματος στο Μακεδονικό, μετά τη ρήξη Τίτο – Στάλιν, επικεντρώθηκε σε μια δύσκολη προσπά-
θεια σύζευξης της ιδεολογικής  παρακαταθήκης του «μακεδονισμού», δημιουργήματος της 
κομμουνιστικής διεθνούς, με τα βουλγαρικά κρατικά συμφέροντα: της εδαφικής ακεραιό-
τητας της Βουλγαρίας, της απονεύρωσης της θέσης για την ύπαρξη «μακεδονικής μειονότη-
τας» στο βουλγαρικό τμήμα της Μακεδονίας με την επισήμανση των στενών σχέσεων Βουλ-
γάρων και Μακεδόνων, της άρνησης τελικά της ύπαρξης «μακεδονικής μειονότητας» στη 
Βουλγαρία και της αμφισβήτησης της ιστορικότητας του «μακεδονικού έθνους». Η βουλγα-
ρική στάση στο Μακεδονικό διήλθε από παλινωδίες και αντιφάσεις, ανάλογα με την πορεία 
των σοβιετο-γιουγκοσλαβικών σχέσεων, έως ότου αποκρυσταλλωθεί τελικά το 1963. Βλ. Το 
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Λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση του άρθρου, στις 26 ιουνίου 1954, ο πρέσβης 
της Σοβιετικής Ένωσης επέδωσε στον Τίτο προσωπική επιστολή του Χρουστσώφ. 
αν και το περιεχόμενο της επιστολής δεν δημοσιεύτηκε τότε, από τις δηλώσεις του 
Τίτο και άλλων Γιουγκοσλάβων αξιωματούχων προέκυπτε ότι ο Χρουστσώφ εξέ-
φρασε τη θέληση της Σοβιετικής  Ένωσης για εξομάλυνση των διμερών σχέσεων, 
αναγνωρίζοντας τα λάθη του Στάλιν το 194872. Σήμερα η επιστολή του Χρουστσώφ 
της 22ης ιουνίου 1954 είναι δημοσιευμένη και πράγματι ο σοβιετικός ηγέτης τόνιζε 
ότι μετά την εκτέλεση του Μπέριγια και την καθαίρεση του Τζίλας υπήρχαν όλες οι 
προϋποθέσεις για πλήρη εξομάλυνση των διμερών σοβιετο-γιουγκοσλαβικών σχέ-
σεων73. Η διαλλακτική και φιλειρηνική στάση της σοβιετικής πλευράς εκτιμήθηκε 
στο Βελιγράδι ως αισθητή μείωση της σοβιετικής απειλής και επέδρασε αναμφισβή-
τητα στη στάση της Γιουγκοσλαβίας έναντι της Βαλκανικής Συμμαχίας και γενικά 
της δύσης. Για την ουάσιγκτον, η Βαλκανική Συμμαχία θα έπρεπε να συνδεθεί με 
το ναΤο74 και η συγκρότησή της να συμπέσει χρονικά με την επίλυση του ζητήμα-
τος της Τεργέστης75. Η Γιουγκοσλαβία όχι μονάχα αποσυνέδεε το ζήτημα της Τερ-
γέστης από τη συγκρότηση της Βαλκανικής Συμμαχίας, αλλά δεν ήθελε να αναλά-
βει υποχρεώσεις έναντι του ναΤο ως απόρροια της σύνδεσης της Βαλκανικής Συμ-
μαχίας με το ναΤο. αυτό διαφάνηκε κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής των εμπει-
ρογνωμόνων στην αθήνα (28 ιουνίου - 5 ιουλίου), όταν η γιουγκοσλαβική πλευρά 
έκανε τις παρατηρήσεις της στο ελληνικό σχέδιο συμμαχίας. Το προοίμιο του ελλη-
νικού σχεδίου προέβλεπε ότι το σύμφωνο συμμαχίας αποτελεί βασικό παράγοντα 
της τάξης και της σταθερότητας και με τα μέτρα που θα ληφθούν σε περιφερειακό 
επίπεδο, σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη του οΗε, θα ενισχυθεί το σύστημα 
συλλογικής ασφάλειας. Η αμοιβαία στενή συνεργασία, αλλά και η συνεργασία με 
άλλα κράτη θα συνέβαλλε στη διατήρηση της διεθνούς ασφάλειας. Το άρθρο 1 έκα-
νε λόγο για την ανάγκη ενίσχυσης του συστήματος της συλλογικής ασφάλειας, σύμ-
φωνα με τις αρχές του οΗε. Το άρθρο 2 προέβλεπε την ανάγκη αμυντικής θωράκι-
σης των συμβαλλομένων μερών, μεμονωμένα και συλλογικά, και την αμοιβαία βοή-

Μακεδονικό και η Βουλγαρία. Πλήρη τα απόρρητα βουλγαρικά έγγραφα 1950-1967, εισα-
γωγή – μετάφραση - σχόλια Σπυρίδων Σφέτας, Θεσσαλονίκη, εταιρεία Μακεδονικών Σπου-
δών - Βουλγαρικά κρατικά αρχεία, 2009.           

72. Βλ. Bogetić, ό.π. (σημ. 1), σσ. 148-149. 

73. See httpt://www.wilsoncenter.org./index. Cold War International History Project. Vir-
tual Archive, Collection: Yugoslavia in the Cold War. Letter from Khrushchev to Josip Broz 
Tito (06/22/1954).  

74. FRUS 1952-1954, Volume VIII, ό.π. (σημ. 6), σσ. 661-662 - νο 349, The Secretary of 
the State to the Embassy in the United Kingdom, Washington, July 8, 1954, Top Secret,   

75. FRUS 1952-1954, Volume VIII, ό.π. (σημ. 6), σσ. 659-660.- No 348, The Secretary of 
State to the Embassy in Greece, Washigton, July 2, 1954, Top Secret
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θεια. Το άρθρο 3 προέβλεπε ότι κάθε απρόκλητη επίθεση εναντίον ενός ή περισσο-
τέρων μερών θα θεωρηθεί άμεση παραβίαση της ασφάλειας όλων των πλευρών και 
έτσι θα ισχύσει το νόμιμο δικαίωμα της άμυνας, μεμονωμένα και συλλογικά. κατό-
πιν συμφωνίας τα συμβαλλόμενα μέρη θα λάμβαναν όλα τα μέτρα που θα θεωρού-
σαν αναγκαία, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης στρατιωτικής δύναμης. Το άρ-
θρο 4 του σχεδίου προέβλεπε ότι σε περίπτωση που η ελλάδα και η Τουρκία, με 
βάση τις υποχρεώσεις τους ως μέλη του ναΤο, εξαναγκάζονταν να λάβουν μέτρα, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού του ναΤο, η Γιουγκοσλαβία δεσμευό-
ταν, σε συνεννόηση με την ελλάδα και την Τουρκία, να λάβει ανάλογα μέτρα. Το 
άρθρο 7 προέβλεπε ότι τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεώνονταν να εξετάσουν τη δι-
εθνή κατάσταση και σε περίπτωση επιδείνωσής στον βαθμό που θα απειλούσε την 
πολιτική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα να λάβουν προληπτικά μέτρα 
για την εξασφάλιση των κοινών τους συμφερόντων. Το άρθρο 10 προέβλεπε τη στε-
νή συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς που έχουν οριστεί για την ενίσχυση της 
ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας76.     

οι παρατηρήσεις των εμπειρογνωμόνων της Γιουγκοσλαβίας είχαν ως κοινή 
αφετηρία την αποτύπωση ενός στενού ενδοβαλκανικού χαρακτήρα στη Συμμα-
χία και μια χαλαρή σύνδεσή της με το ναΤο, όσον αφορούσε τις υποχρεώσεις της 
Γιουγκοσλαβίας έναντι μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που θα δέχονταν 
επίθεση. Έτσι επισημάνθηκε ότι το προοίμιο του σχεδίου δεν αναφερόταν καθό-
λου στην εδαφική ακεραιότητα, ανεξαρτησία και κοινή ασφάλεια των χωρών-
μελών της Βαλκανικής Συμμαχίας. Το άρθρο 2 έγινε δεκτό κατά βάση, στο άρθρο 
4 οι εμπειρογνώμονες διέγνωσαν μια εξίσωση της Γιουγκοσλαβίας με την ελλάδα 
και την Τουρκία όσο αφορούσε τις υποχρεώσεις των δύο τελευταίων χωρών ένα-
ντι του ναΤο. κατά την εκτίμησή τους θα έπρεπε να αποφευχθεί μια συγκεκρι-
μενοποίηση των υποχρεώσεων της Γιουγκοσλαβίας. Στο άρθρο 7 χαρακτηρίστηκε 
ως υπέρβαση των ορίων μιας φιλειρηνικής αμυντικής συμμαχίας και ως έκφραση 
μιας προληπτικής, μη ειρηνόφιλης πολιτικής. Το άρθρο 10 θεωρήθηκε πάλι ως μια 
περίπτωση συνεργασίας της Γιουγκοσλαβίας με το ναΤο77. 

Έτσι, διαμορφώθηκαν τρεις τάσεις. Η ελλάδα επιδίωκε τη σύνδεση της Βαλ-
κανικής Συμμαχίας με το ναΤο και την εμπλοκή της Γιουγκοσλαβίας στους μηχα-
νισμούς του, η Γιουγκοσλαβία, αντίθετα, προσπαθούσε να αποσυνδέσει τη Βαλκα-
νική Συμμαχία από το ναΤο και να περιορίσει τις υποχρεώσεις της μόνο εντός της 
Βαλκανικής Συμμαχίας, η Τουρκία, ενδιαφερόμενη περισσότερο για τη Μέση ανα-
τολή, δεν επειγόταν για τη σύναψη της Βαλκανικής Συμμαχίας και προσπαθούσε να 

76. ΑΡR-KPR 1-2/3, Put Josipa Tita u Grčku, 2-6.VI. 1954, Ugovor o Savezu, Političkoj 
Saradnij i uzajamnoj Pomoći. Grčki Projekat.   

77. Αυτόθι.
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συνδέσει χρονικά τη συγκρότησή της με την επίλυση του ζητήματος της Τεργέστης. 
Η «Συνθήκη Συμμαχίας, Πολιτικής Συνεργασίας και αμοιβαίας Βοήθειας» 

που υπογράφτηκε στις 9 αυγούστου 1954 στο Μπλεντ της Σλοβενίας από τους 
υπουργούς εξωτερικών κότσα Πόποβιτς, Στέφανο Στεφανόπουλο και Φουάντ 
κιουπρουλού, αποτελούσε μια εξισορρόπηση των ελληνικών και των γιουγκο-
σλαβικών θέσεων. Το άρθρο 2 προέβλεπε  ότι κάθε ένοπλη επίθεση εναντίον ενός 
ή περισσοτέρων από τα συμβαλλόμενα μέρη σε οποιοδήποτε τμήμα του εδάφους 
τους θα θεωρούνταν ως επίθεση εναντίον όλων των συμβαλλομένων μερών τα 
οποία καλούνταν να παράσχουν, συλλογικά ή μεμονωμένα, βοήθεια στο μέρος 
ή στα μέρη που είχαν υποστεί επίθεση και να λάβουν, κατόπιν κοινής απόφα-
σης, όλα τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης στρατιωτικής δύναμης. 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονταν να μη συνάψουν ειρήνη ή άλλη συμφωνία 
παρά μόνο μετά από προηγούμενη κοινή τους συνεννόηση. Το άρθρο 6 κατέ-
γραφε με ασαφή τρόπο τις υποχρεώσεις της Γιουγκοσλαβίας έναντι του ναΤο. 
Σε περίπτωση επιδείνωσης της διεθνούς κατάστασης που θα μπορούσε να απει-
λήσει την ασφάλεια της περιοχής τους, τα συμβαλλόμενα μέρη θα συσκέπτο-
νταν για την εξέταση της κατάστασης και τον καθορισμό της στάσης τους. Τα 
συμβαλλόμενα μέρη, έχοντας συνείδηση ότι ένοπλη επίθεση εναντίον οποιασδή-
ποτε άλλης χώρας θα μπορούσε να επεκταθεί και να απειλήσει άμεσα ή έμμεσα 
την ασφάλεια και την ακεραιότητα ενός ή περισσοτέρων από τα συμβαλλόμενα 
μέρη, συμφώνησαν στα ακόλουθα: Σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης κατά χώρας, 
απέναντι στην οποία ένα ή περισσότερα από συμβαλλόμενα μέρη είχαν υπο-
χρεώσεις αμοιβαίας βοήθειας τη στιγμή της υπογραφής αυτής της Συνθήκης, τα 
συμβαλλόμενα μέρη θα συσκέπτονταν για την εξέταση των κατάλληλων μέτρων 
που θα έπρεπε να ληφθούν, σύμφωνα με τον καταστατικό Χάρτη του οΗε, για 
την αντιμετώπιση της κατάστασης που δημιουργήθηκε στην επικράτειά τους. Το 
άρθρο 10 όριζε ότι οι διατάξεις της Συνθήκης δεν έθιγαν και δεν μπορούσαν να 
ερμηνευθούν ότι έθιγαν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που είχαν η ελλά-
δα και η Τουρκία έναντι του ναΤο. ιδρύθηκε Μόνιμο Συμβούλιο, αποτελούμε-
νο από τους υπουργούς εξωτερικών και άλλα μέλη των κυβερνήσεων και προ-
βλεπόταν η συνέχιση του έργου των Γενικών επιτελείων. Η Συνθήκη είχε ισχύ 
20 ετών με δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης για ένα έτος, αν δεν καταγγελλό-
ταν από κανένα συμβαλλόμενο μέρος78. 

Η Συνθήκη προσέλαβε έναν στενό βαλκανικό χαρακτήρα και η Γιουγκο-
σλαβία δεν ανέλαβε σαφείς δεσμεύσεις έναντι του ναΤο, δεν ήταν αναγκα-
στικά υποχρεωμένη να παράσχει στρατιωτική βοήθεια σε ένα άλλο μέλος του 
ναΤο, πλην της ελλάδας και της Τουρκίας, αν δεχόταν επίθεση, θεωρούσε όμως 

78. Για το κείμενο της Συνθήκης, βλ. Τerzić, ό.π. (σημ. 1), σσ. 722-726.   
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αυτονόητο ότι το ναΤο συλλογικά θα βοηθούσε τη Γιουγκοσλαβία, αν απέβαι-
νε θύμα επίθεσης. Ήταν εμφανής η πρόθεση της Γιουγκοσλαβίας να μην εμπλα-
κεί στους μηχανισμούς του ναΤο και σε καμιά περίπτωση να μην δεχτεί να τε-
θεί ο γιουγκοσλαβικός στρατός υπό αμερικανική διοίκηση. Μια στενή πρόσδεση 
της Γιουγκοσλαβίας στο ναΤο θα δυσκόλευε τη διαδικασία εξομάλυνσης των 
σοβιετο-γιουγκοσλαβικών σχέσεων και θα συνιστούσε απειλή για το κομμουνι-
στικό καθεστώς της χώρας79. ο Τίτο ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην αθή-
να δεν είχε αποκλείσει τη δυνατότητα ένταξης της Γιουγκοσλαβίας στο ναΤο, 
αν η σοβιετική απειλή αυξανόταν, τώρα δεν επιθυμούσε στενή σύνδεση της Γιου-
γκοσλαβίας μέσω της Βαλκανικής Συμμαχίας με το ναΤο.

Το ζήτημα της Τεργέστης, με τη διπλωματική υποστήριξη της Γιουγκοσλα-
βίας από τη Σοβιετική Ένωση, διευθετήθηκε στην ουσία τον οκτώβριο του 1954 
(το μεγαλύτερο μέρος της ενδοχώρας στη Γιουγκοσλαβία, η πόλη και το λιμά-
νι στην ιταλία), αλλά το Βαλκανικό Σύμφωνο αποδείχτηκε θνησιγενές. Έχα-
σε την πρακτική του σημασία με την έναρξη της ελληνοτουρκικής διένεξης για 
το κυπριακό το 1955 και με τη σοβιετο-γιουγκοσλαβική προσέγγιση το 1955-
56. Τον Μάιο-ιούνιο του 1955 ο Χρουστσώφ, με τη συνοδεία του πρωθυπουρ-
γού Μπουλγκάνιν (Bulganin), επισκέφθηκε το Βελιγράδι, αναγνώρισε τον γιου-
γκοσλαβικό δρόμο προς τον σοσιαλισμό (Διακήρυξη του Βελιγραδίου), ανήγ-
γειλε τη χορήγηση γενναίας οικονομικής βοήθειας στη Γιουγκοσλαβία και παρέ-
γραψε τα χρέη του Βελιγραδίου προς τη Μόσχα. Η συμφιλίωση αυτή αποσκο-
πούσε στην αποτροπή της στενότερης πρόσδεσης της Γιουγκοσλαβίας στο δυτι-
κό στρατόπεδο και ήταν η σοβιετική αντίδραση στο Βαλκανικό Σύμφωνο του 
1953-54. Πρόθεση των Σοβιετικών ήταν να επιστρέψει η Γιουγκοσλαβία στο σο-
βιετικό στρατόπεδο και να ενταχθεί στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας. δεν ήταν τυ-
χαίο ότι η επίσκεψη του Χρουστσώφ στο Βελιγράδι έλαβε χώρα αμέσως μετά 
την ίδρυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας, του αμυντικού  συνασπισμού των 
κομμουνιστικών χωρών. Τον απρίλιο του 1956 διαλύθηκε η κομινφόρμ και τον 
ιούνιο του ιδίου έτους ο Τίτο επισκέφθηκε τη Μόσχα. Με τη Διακήρυξη της Μό-
σχας ο Χρουστσώφ αναγνώρισε πάλι το γιουγκοσλαβικό δρόμο προς το σοσι-
αλισμό80. Ωστόσο, η γιουγκοσλαβική εξωτερική πολιτική βασίστηκε πλέον στο 
δόγμα της ίσης απόστασης από την ανατολή και τη δύση. ο Τίτο δεν επιδίω-
ξε την ένταξη της Γιουγκοσλαβίας στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας και χάραξε μια 
αδέσμευτη εξωτερική πολιτική.  

79. Για τις σχέσεις ναΤο - Γιουγκοσλαβίας γενικά βλ. B. Dimitrijević, Jugoslavija i 
NATO, Βελιγράδι 2003.   

80. Για την πρώτη αυτή φάση της εξομάλυνσης των σοβιετο-γιουγκοσλαβικών σχέσε-
ων βλ. A. B Edemskij, Ot konflikta k normalizacii. Sovetsko-jugoslavskie otnošenija 1953-1956 
godach, Mόσχα 2008.  
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Το 1956-’58 επήλθε πάλι μια ψύχρανση στις σοβιετο-γιουγκοσλαβικές σχέ-
σεις λόγω κυρίως του ουγγρικού ζητήματος. Με σοβιετική παρακίνηση ο Ρου-
μάνος πρωθυπουργός, κίβου Στόικα (Chivu Stoica) υπέβαλε στις βαλκανικές κυ-
βερνήσεις, τον Σεπτέμβριο του 1957, πρόταση για τη σύγκληση μιας Βαλκανι-
κής Συνδιάσκεψης, στην οποία θα συζητούνταν θέματα οικονομικής συνεργασί-
ας και συλλογικής ασφάλειας. ο κύριος σκοπός της πρότασης, που απορρίφθη-
κε από την ελλάδα και την Τουρκία, ήταν η περαιτέρω εξασθένιση του Βαλκα-
νικού Συμφώνου, καθώς ο Χρουστσώφ δεν απέκλειε προσέγγιση της Γιουγκο-
σλαβίας με το ναΤο. Σύντομα ωστόσο ξεπεράστηκε το ψυχρό κλίμα στις σοβιε-
το-γιουγκοσλαβικές σχέσεις, διότι σε διεθνή θέματα η Γιουγκοσλαβία υιοθέτησε 
τις σοβιετικές θέσεις. ο Τίτο, επιδεικνύοντας ευελιξία, στήριξε τη σοβιετική θέση 
για τη λύση του Γερμανικού ζητήματος, καταδίκασε τον τυχοδιωκτισμό της κί-
νας και τον αμερικανικό κατασκοπευτικό πόλεμο κατά της Σοβιετικής Ένωσης, 
Έτσι, το 1961/62 σημειώθηκε πάλι μια αισθητή προσέγγιση Βελιγραδίου – Μό-
σχας, η οποία αποδέχτηκε το γιουγκοσλαβικό δρόμο προς τον σοσιαλισμό και 
χορήγησε χαμηλότοκα δάνεια στη Γιουγκοσλαβία. 

Τα νέα δεδομένα αποδυνάμωσαν τη συνεργασία ελλάδας, Γιουγκοσλα-
βίας και Τουρκίας. Το Μόνιμο Συμβούλιο συνεδρίασε μόνο μια φορά (28.2.-
3.3.1955) και εξάντλησε τις εργασίες της με τη συγκρότηση της Βαλκανικής Συμ-
βουλευτικής Συνέλευσης, η οποία όμως δεν συνήλθε ποτέ. Η Μόνιμη Γραμμα-
τεία συνεδρίαζε εκ περιτροπής στο Βελιγράδι (1954), στην Άγκυρα (1955), στην 
αθήνα (1956) και στο πάλι στο Βελιγράδι (1957), χωρίς όμως κανένα αποτέλε-
σμα. Το Βαλκανικό ινστιτούτο δεν ιδρύθηκε. Προτάσεις για τη διοργάνωση κοι-
νών στρατιωτικών ασκήσεων, την ίδρυση ενός κοινού Βαλκανικού εμπορικού 
επιμελητηρίου και συνεργασία σε πυρηνικές έρευνες παρέμειναν ευχολόγια. Το 
Βαλκανικό Σύμφωνο απονεκρώθηκε στην πράξη, χωρίς όμως να καταγγελθεί 
από καμιά πλευρά. 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης            ΣΠΥΡιδΩν ΣΦεΤαΣ

                                                                                                                            





ΒαΛκανια, Η ενδοΧΩΡα ΤΩν εΛΛΗνΩν

Η Μεγάλη αλβανία, το χάος στο κράτος-βόμβα των Σκοπίων και η στρα-
τηγική του τουρκικού νεο-οθωμανισμού στην περιοχή αφορούν άμεσα τα ζωτι-
κά συμφέροντα της ελλάδος διότι καθιστούν πιθανότερο παρά ποτέ ένα ντόμι-
νο στα ασταθή Βαλκάνια μετά τις αιματηρές συγκρούσεις στο κουμάνοβο. 

Τα γεωπολιτικά πλεονεκτήματα της ελλάδας είναι προφανή. Η σταθερότητά 
της τα αυξάνει γεωμετρικά. Η αστάθειά της τα αντιστρέφει διότι δημιουργεί κενό 
το οποίο η δύση θα επιχειρήσει να αναπληρώσει με άλλην επιχώρια δύναμη. Χρει-
άζεται έναν Πυλώνα της στη Μεσοβαλκανική που είναι πια ο μόνος γεωστρατηγι-
κός διάδρομος δύσης - ανατολής για την ασφάλεια και τη μεταφορά των ενεργεια-
κών πόρων προς την ευρώπη, όπου αναμετρώνται δύση - Ρωσία με τους αγωγούς. 

Υπογάστριο του χώρου παραμένει ανέκαθεν η ελληνική Μακεδονία. Σύμ-
φωνα με πολυμερείς διεθνείς συνθήκες του 2014 ο δυτικός αγωγός Trans-Adriat-
ic Pipe Line (ΤαΡ) θα εισέλθει από την Τουρκία στην ελληνική Θράκη και Μα-
κεδονία μέσω των οποίων θα περάσει στην αλβανία από όπου με υποβρύχιο 
τμήμα του στην αδριατική θα καταλήξει στην ιταλία. Παράλληλα την άνοιξη 
2015 η ελληνική κυβέρνηση συμφώνησε κατ’ αρχήν στη Μόσχα, αλλά δεν υπέ-
γραψε συμφωνία, να ακολουθήσει την ίδια ελληνική διαδρομή ο αγωγός Turkish 
Stream για να μεταφέρει φυσικό αέριο της Ρωσίας στην ευρώπη μέσω Σκοπίων 
- Σερβίας - ουγγαρίας. ο Turkish Stream υποκαθιστά, στα σχέδιά του, τον ρω-
σικό αγωγό South Streem που ήταν ήδη ώριμος στη Βουλγαρία αλλά τον υπονό-
μευσε η ευρωπαϊκή ΄ενωση.

ο πόλεμος των αγωγών στην βαλκανική μας ενδοχώρα συνδέθηκε ευθέως 
με το μακελειό στο κουμάνοβο όταν από το βήμα της ρωσικής άνω Βουλής ο 
Ρώσος υπουργός εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε στις 20 Μαΐου 2015: Εί-
μαστε πολύ ανήσυχοι. Τα γεγονότα στη Μακεδονία είναι ενορχηστρωμένα από 
το εξωτερικό για να ασκηθεί πίεση στον Πρωθυπουργό Γκρούεφσκι επειδή αρ-
νήθηκε να μετάσχει στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και δήλωσε έτοιμος να δε-
χθεί τον South Stream.

δέκα ημέρες νωρίτερα ο Σεργκέι Λαβρόφ έσπευσε στο Βελιγράδι όπου δι-
εκήρυξε ότι η Ρωσία στηρίζει την κυριαρχία της Σερβίας.

Όταν στις 23 Μαρτίου 2015 οι Πρωθυπουργοί της αλβανίας και του κο-
σόβου ανήγγειλαν τα πρώτα βήματά τους για την ένωση, αυθημερόν η Μόσχα 
εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της για τη σταθερότητα στα Βαλκάνια με αφορμή 
την πολιτική κατάσταση στη Μακεδονία και τις φιλοδοξίες της Πρίστινα για 
την Μεγάλη Αλβανία. 
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Υπό την οθωμανική κυριαρχία τα Βαλκάνια υπήρξαν η οικονομική, πνευ-
ματική και κοινωνική ενδοχώρα των ελλήνων. επί αιώνες, μέχρι την αυγή του 
20ού αιώνα, οι Έλληνες κυριάρχησαν σε όλα σχεδόν τα επίπεδα και ευεργέ-
τησαν τους συνοίκους βαλκανικούς Λαούς. ανέπτυξαν την οικονομία και την 
κοινωνία της ενδοχώρας, δημιούργησαν την πρώτη αστική τάξη, ενσωμάτωσαν 
στην ελληνική παιδεία την κάθε τοπική ηγεσία, εκπαίδευσαν στα ελληνικά σχο-
λεία ακόμη και τους κορυφαίους ηγέτες των επιχωρίων εθνικών κινημάτων. Τού-
το συνέβη ενόσω δεν υπήρχε ακόμη ελληνικό κράτος και, όταν ιδρύθηκε, οι Έλ-
ληνες στα Βαλκάνια δεν είχαν καμιά εξάρτηση από το ελληνικό κράτος ή δεν 
προέρχονταν από τον ελεύθερο χώρο του. Το έτος 1900, παρά την ίδρυση των 
εθνικών κρατών και το άγριο κύμα του εθνικισμού, οι Έλληνες εξακολουθούν 
να ανθούν στη Ρουμανία και σε εδάφη της σημερινής Βουλγαρίας. Το 80% των 
καταστημάτων στα ρουμανικά λιμάνια ήσαν ελληνικά. από τα 502 σλέπια στον 
δούναβη και στον Προύθο τα 271 (54%) ήσαν ελληνικά. από τα 77 ρυμουλκά 
τα 31 (40%) ελληνικά. από τους 88 πλοηγούς οι 81 Έλληνες. κάθε 25η Μαρτίου 
όλος ο δούναβης έπλεε στις ελληνικές σημαίες.

Στον νομό των Σαράντα εκκλησιών υπήρχαν 100 ελληνικά σχολεία, 156 
δάσκαλοι και 7.239 μαθητές, κορίτσια κι αγόρια. 

ο καθηγητής νίκος Σβορώνος διαπιστώνει1:
Στο εξωτερικό εμπόριο οι Έλληνες άρχιζαν να παίζουν σημαντικό ρόλο ήδη 
από τον 17ο αιώνα. Η μεγαλύτερη δραστηριότητα των ελλήνων στρέφεται κυ-
ρίως προς το εμπόριο με την ιταλία. οι κυριότερες σκάλες της αδριατικής, δια-
μετακομιστικά κέντρα αυτού του εμπορίου, και ιδιαίτερα το δυρράχιο, βρίσκο-
νταν στα χέρια των ελλήνων. 
Στον 18ο αιώνα και ιδιαίτερα μετά τη Συνθήκη του Πασάροβιτς το 1718 και το 
άνοιγμα του λιμανιού της Τεργέστης, οι Έλληνες διεξήγαγαν μεγάλο εμπόριο με 
τη Γερμανία και την αυστρία. εξήγαγαν δια θαλάσσης και επίσης από τον χερ-
σαίο δρόμο Βελιγράδι - Σεμλίνο - Βιέννη - Λειψία [...] από τα μέσα του 18ου αιώ-
να το εμπόριο των ελλήνων με τα γερμανικά κράτη βρίσκεται σε πλήρη άνθηση.
οι Έλληνες διεξήγαγαν επίσης ένα πολύ δραστήριο εμπόριο με την Πολωνία, 
την ουγγαρία και τη Ρωσία [...]οι συνέπειες αυτής της προόδου των ελλήνων 
υπήρξαν αποφασιστικές για τους βαλκανικούς λαούς, αλλά και για όλη την 
ιστορία της εγγύς ανατολής. οι ελληνικοί πληθυσμοί από αιώνες ήταν διασκορ-
πισμένοι σε συνοικισμούς έξω από τα όρια του σημερινού ελληνικού κράτους, 
σε όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο. ενισχυμένοι από τις καινούργιες εμπορικές 
παροικίες, που δημιούργησε η επέκταση του εμπορίου τους στην ουγγαρία, στη 

1. ν. Γ. Σβορώνος, Το Εμπόριο της Θεσσαλονίκης τον 18ο αιώνα, αθήνα, εκδ. Θεμέ-
λιο, 1996, σσ. 229, 232, 234, 356, 385-390, 394-394.
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νότια Ρωσία και ιδιαίτερα στη Βλαχία, έδιναν στο ελληνικό έθνος την όψη ενός 
λαού εγκαταστημένου ανάμεσα σε άλλους λαούς. [...] αυτοί οι Έλληνες αποτε-
λούσαν κατά κάποιον τρόπο την αστική τάξη των Βαλκανίων. Έχοντας στα χέ-
ρια τους το εσωτερικό εμπόριο όλων αυτών των χωρών, παρέσυραν στην οικο-
νομική τους ανάπτυξη τους βαλκανικούς λαούς και συνετέλεσαν στον σχηματι-
σμό μιας αυτόχθονης εμπορικής τάξης που σιγά-σιγά έγινε ανεξάρτητη και πα-
ρουσιάσθηκε ως φορέας μιας ολοένα περισσότερο καθαρής εθνικής συνείδησης. 
Η συνείδηση αυτή, με τη σειρά της, έκανε συνειδητές τις προσπάθειες που έκα-
ναν αυτοί οι λαοί για να αποσείσουν τον οθωμανικό ζυγό [...] οι οικονομικοί δε-
σμοί, που οι Έλληνες δημιουργούσαν με τους λαούς της ευρώπης, είχαν ως συ-
νέπεια γόνιμες πνευματικές ανταλλαγές οι καινούργιες ιδέες έβρισκαν στην ελ-
λάδα και δια μέσου των ελλήνων στα Βαλκάνια μια καινούργια βάση και ένα 
κλίμα ευνοϊκό. Σημειώνουμε μονάχα ότι οι ιδέες αυτές, βγαλμένες από τον πολι-
τισμό της αρχαίας ελλάδας, έβρισκαν στην παράδοση του ελληνικού λαού τον 
καταλύτη που διευκόλυνε την αφομοίωσή τους. Έτσι οι Έλληνες, στοιχείο δια-
βαλκανικό, έγιναν οι ενδιάμεσοι του εξευρωπαϊσμού των βαλκανικών λαών [...] 
οι Έλληνες, ασκώντας το διαβαλκανικό τους εμπόριο με πρωτεύουσα τη Θεσ-
σαλονίκη, δημιουργούσαν την οικονομική ενότητα των Βαλκανίων που τη δι-
ευκόλυνε και την ενίσχυε συγχρόνως ο βυζαντινός πολιτισμός, που η ορθόδο-
ξη εκκλησία είχε διατηρήσει και διαδώσει, μέσα στον οποίο ζούσαν μέχρι τότε 
οι βαλκανικοί λαοί. 

οι Σέρβοι ονομάζουν Τσιντσάρους τους βλαχόφωνους Έλληνες, όπως ήσαν 
οι πλείστοι εθνικοί ευεργέτες και ενωρίτερα οι αρματολοί. ο ντούσαν Πόποβιτς, 
καθηγητής της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, βεβαιώνει το 19372:
Το Σεμλίνο, χάρις στους Τσιντσάρους κυρίως, κατέστη από τους ξεχωριστούς 
παράγοντες στον κόσμο του εμπορίου. από το 1754 οι Έλληνες και οι Τσίντσα-
ροι κρατούσαν στα χέρια τους κατά το μεγαλύτερο μέρος το εμπόριο και τις τέ-
χνες. αυτοί πλήρωναν του περισσότερους φόρους. Στο δικαστήριο του Σεμλί-
νου είχαν καταθέσει πάνω από 250.000 φιορίνια για ευεργεσίες και το εισόδη-
μα πολλών ευαγών ιδρυμάτων τους ξεπερνούσε τα 300.000 φιορίνια. [...] από 
όλους τους βαλκανικούς λαούς οι Τσίντσαροι ήσαν οι πιο Βαλκάνιοι. από τις 
δικές τους οικογένειες ξεπήδησε η πρώτη καλλιεργημένη ομάδα ανθρώπων όχι 
μόνον σε εμάς (τη Γιουγκοσλαβία) αλλά και στους Βουλγάρους, τους Ρουμάνους 
και τους αρβανίτες. δεν υπάρχει ούτε μια εθνική ομάδα στα Βαλκάνια που να 
μην την ευεργέτησαν και μάλιστα πολύ. δίνοντας πολλά σε όλους σπαταλήθη-
καν οι ίδιοι. Υπήρχαν και υπάρχουν σήμερα παντού. οι Τσίντσαροι ήταν οι κύ-

2. δρ ντούσαν Γ. Πόποβιτς, Αρμάνοι Βλάχοι στα Βαλκάνια O Cincarima, Θεσσαλονί-
κη, ε.Μ.Σ - εκδ. Ρέκος, 2010, σσ. 176-177, 384. 



ν. ι. Μέρτζος302

ριοι αρχιτέκτονες της βαλκανικής κουλτούρας υλικής, πνευματικής και ηθικής.
οι ερευνητές κάνιτς και Σβάρτνερ εξακριβώνουν ότι3:

οι Τσίντσαροι, αμέσως μετά την ειρήνη του Ποζάρεβατς, κρατούσαν στα χέρια 
τους ολόκληρο σχεδόν το εμπόριο εγγύς ανατολής-κεντρικής ευρώπης. Πολλοί 
τιντσαρικοί οίκοι είχαν απ’ ευθείας συνεργασία με τα κυριότερα λιμάνια και τις 
βιομηχανικές πόλεις της ευρώπης. Το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου και των 
χρημάτων της ουγγαρίας ήταν στα χέρια τους. Μέσω των εμπορικών εταιρειών 
τους, ήλεγχαν το εμπόριο από την αθήνα ως τη Πέστη και τη Βιέννη.

Βλαχόφωνος ήταν και ο εθναπόστολος Ρήγας Βελεστινλής, ο οποίος στη 
Χάρτα του θέτει εξώφυλλο τον Μέγα αλέξανδρο –απόδειξη ότι οι Έλληνες τον 
18ο αιώνα είχαν πλήρη συνείδηση της ιστορικής συνέχειάς τους δεχόμενοι τον 
διαφωτισμό.

Προσαρμόζοντας στα καθ’ ημάς τον διαφωτισμό και τα πολιτικά ιδεώδη 
του, που ήδη πραγματώνονταν στην εν εξελίξει Γαλλική επανάσταση, ο Ρήγας 
επεδίωξε να διαλύσει εκ των ένδον την οθωμανική αυτοκρατορία και να κινή-
σει το Γένος  προς το ρωμαίικο κοσμοείδωλο του οικουμενικού κράτους, την 
ανασύσταση της πατρώας πολυεθνικής αυτοκρατορίας, που θα συνείχε σταθε-
ρά ο ελληνικός πολιτισμός. είχε απόλυτη βεβαιότητα ότι ελληνισμός σημαίνει 
πρωτίστως πολιτισμός. αυτός προϋπήρξε ανέκαθεν κι εξακολουθούσε να είναι 
ο άρρηκτος συνεκτικός δεσμός και ο ουσιαστικός αφομοιωτικός ιστός. Γι’ αυτό 
στη Χάρτα του έθεσε έμβλημα της νέας Πολιτείας του τον αλέξανδρο τον Μέγα 
που πρώτος έκανε πράξη το οικουμενικό κράτος και τη ρήση του ισοκράτους 
«Έλληνες εισίν οι της ημετέρας παιδείας μετέχοντες». Την ονόμασε ελληνική 
δημοκρατία στην οποία κάλεσε να μετάσχουν όλοι οι Λαοί της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, Χριστιανοί ορθόδοξοι και καθολικοί καθώς επίσης Μουσουλ-
μάνοι σε πλήρη ισοτιμία. Τα όρια της ελληνικής δημοκρατίας χάραξε από τη 
Μάλτα μέχρι το Χαλέπι της Συρίας, από τη Βοσνία μέχρι την αίγυπτο και από 
τα καρπάθια έως τον Πόντο και την αρμενία. Τα άλλα, περί δήθεν βαλκανικής 
ομοσπονδίας, είναι αποκυήματα μεταγενεστέρων παντελώς ανιστόρητα, όπως 
φανερώνουν ο Θούριός του και οι χώρες της Χάρτας του.

Συμπλήρωσε και προώθησε, με βάση τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού, σε 
τέτοιο βαθμό τον διαφωτισμό ώστε σήμερα, μετά 220 χρόνια, τα πολιτικά ιδεώ-
δη του είναι πιο σύγχρονα παρά ποτέ. κήρυξε την ισότητα, την ελευθερία, τα αν-
θρώπινα δικαιώματα και το δημοκρατικό πολίτευμα. Σε αντίθεση προς τη Γαλλι-
κή επανάσταση, όμως, κατήργησε τη θανατική ποινή, καθιέρωσε πλήρη δικαιώ-
ματα στις γυναίκες και τις στράτευσε, επέβαλε την υποχρεωτική παιδεία αγοριών 
και κοριτσιών, δεν κατήργησε τη θρησκεία αλλά κάλεσε όλες τις θρησκείες να 

3. Kanits, 336, Schwartner, Statistik, 138.
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αλληλοπεριχωρηθούν ελεύθερες. δεν επεδίωξε κράτος-΄εθνος αλλά κράτος των 
εθνών τα οποία κάλεσε να συμβιώσουν στην Ελληνική Δημοκρατία με αδελφική 
αλληλεγγύη. αυτά τα ιδεώδη αποτυπώνονται ρητά στα έργα του. 

Στον Θούριο αναφέρει:

Τι στέκεις, Πασβαντζιόγλου4, τόσον εκστατικός;
Τινάξου στο Μπαλκάνι, φώλιασε σαν αϊτός.

Και συ που στο Χαλέπι ελεύθερα φρονείς, πασιά,
καιρόν μη χάνεις, στον κάμπον να φανείς.

Του Μισιριού ασλάνια, για πρώτη σας δουλειά,
δικόν σας έναν μπέη κάμετε βασιλιά.

Βούλγαροι κι Αρβανίτες, Αρμένοι και Ρωμιοί,
Μαυροβουνιού καπλάνια, Ολύμπου σταυραϊτοί,

του Σάβα και Δουνάβου αδέλφια Χριστιανοί,
μην καρτερείτε πλέον, ανίκητοι Λαζοί.

Μ’ εμάς και σεις, Μαλτέζοι, γενείτ’ ένα κορμί.
Σας κράζει η Ελλάδα, σας θέλει, σας πονεί.

Το Πολίτευμα της πολυεθνικής Ελληνικής Δημοκρατίας, άρθρα 2 και 3, 
ορίζει: 
αυτά τα φυσικά δίκαια είναι: πρώτον το να είμεθα όλοι ίσοι [...] δεύτερον να εί-
μεθα ελεύθεροι [...]τρίτον να είμεθα σίγουροι εις την ζωήν μας [...] και τέταρτον τα 
κτήματα οπού έχομεν κανένας να μην ημπορεί να μας τα εγγίζει, αλλ’ είναι εδικά 
μας και των κληρονόμων μας [...] Όλοι οι άνθρωποι, Χριστιανοί και Τούρκοι, κατά 
φυσικόν λόγον είναι ίσοι [...] ο Βούλγαρης πρέπει να κινείται όταν πάση ο ΄ελ-
λην και τούτος πάλιν δι’ εκείνον και αμφότεροι δια τον αλβανόν και τον Βλάχον5. 

Παρ’ ότι επιχείρησε να συναντήσει τον Μέγα ναπολέοντα για να βοηθήσει 
την ελλάδα, ο Ρήγας δεν εμπιστεύεται τον φορέα του γαλλικού διαφωτισμού, 
έχει πλήρη επίγνωση της γεωπολιτικής και προειδοποιεί τους Έλληνες να φυλά-
γονται. Στο έργο του διάλογοι η ελλάδα λέει στα παιδιά της:

Άρχισε και η Γαλλία να κηρύττει,
έφθασε στα σύνορά μου κι ηύξησε τα βάσανά μου.

Ύβριζε την τυραννία μα διψούσε για σολδία.
Η Ρωσία κι η Αγγλία, βλέποντάς την στη Γραικία,
έτρεξαν να την εζώσουν για να μη με λευθερώσουν.

Πράγματι, η Γαλλία υπό τον ναπολέοντα Βοναπάρτη είχε φθάσει τότε στα 
επτάνησα και διαπραγματεύονταν συμμαχία με τον αυτονομημένο αλή πασά. 
Ρωσία και αγγλία έσπευσαν να του πάρουν τα επτάνησα. Λίγα μόλις χρόνια 

4. οθωμανός πασάς του Βιδινίου, φίλος του Ρήγα.

5.  εννοεί τον κάτοικο των Ηγεμονιών Βλαχίας και Μολδαβίας.
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νωρίτερα η Μεγάλη αικατερίνη της Ρωσίας, επιχειρώντας την έξοδο στις θερ-
μές θάλασσες είχε εξεγείρει δύο φορές, το 1770 και το 1792, τους Έλληνες, που 
πνίγηκαν στο αίμα τους. Σε αντίθεση, η Γαλλία και η αγγλία συντηρούσαν την 
οθωμανική αυτοκρατορία ως ανάχωμα της Ρωσίας λαμβάνοντας ως αντάλλαγ-
μα εξαιρετικά προνόμια χάρις στα οποία μονοπωλούσαν το εμπόριο δύσης-
ανατολής. Μόλις το 1799 η αγγλία διασφάλισε τον δρόμο της Μετάξης, μέσω 
Τραπεζούντος - Σαμψούντος, προς τις ινδίες. ο διαφωτισμός τους και ο χριστια-
νισμός τους μπορούσε να περιμένει υπό  τον οθωμανικό ζυγό.

Στους καιρούς μας τα Βαλκάνια αποτελούν ακόμη αχαρτογράφητα ύδατα 
για την αθήνα, παρ’ ότι αποτελούν ανέκαθεν την ενδοχώρα των ελλήνων και 
αποτελούν κρίσιμο, αλλά και ρευστό, γεωπολιτικό παράγοντα ανατολής - δύ-
σης με υπογάστριο την ελληνική  Μακεδονία και ιδιαίτρα την πρωτεύουσά της 
Θεσσαλονίκη.

Με τη σταδιακή διάλυση της Γιουγκοσλαβίας από το 1990, έχει κατακερ-
ματισθεί σε μικρά ανίσχυρα κράτη τα οποία αποτελούν άμεσα ή έμμεσα δυτι-
κά προτεκτοράτα: άμεσα Βοσνία-ερζεγοβίνη και κοσσυφοπέδιο, έμμεσα Μαυ-
ροβούνιο και Σκόπια, με στενή εξάρτηση η Σερβία, η αλβανία, η Βουλγαρία και 
η Ρουμανία. οι δύο τελευταίες έχουν ενταχθεί στο ναΤο και στην ευρωπαϊκή 
Ένωση στην οποία αγωνίζονται να ενταχθούν οι δύο πρώτες. Η αλβανία είναι 
ήδη μέλος του ναΤο. 

Στις ακτές των δύο Θαλασσών της, της αδριατικής και του ευξείνου Πό-
ντου, και στην ξηρά λειτουργούν οι ισχυρότερες στην ευρώπη αμερικανικές πο-
λεμικές βάσεις. Η βάση Bond Steel στο κοσσυφοπέδιο είναι ορατή από τη Σε-
λήνη. Η γιγαντιαία αμερικανική πρεσβεία στα Σκόπια, πλήρως τεθωρακισμένη 
και με 3.000 άτομα «διπλωματικό» προσωπικό, είναι το μεγαλύτερο κέντρο ηλε-
κτρονικού πολέμου και κατασκοπείας στη ν.α. ευρώπη. Η εγνατία οδός στο 
βόρειο ελληνικό έδαφος δύναται να μεταφέρει σε διάστημα 10 ωρών στα κρίσι-
μα δαρδανέλια όποιες μηχανοκίνητες Μεραρχίες αποβιβασθούν στην Ηγουμενί-
τσα από τις συμμαχικές πολεμικές βάσεις της ιταλίας. 

Ωστόσο, το γεωπολιτικό έδαφος παραμένει εξαιρετικά ασταθές και εν δυ-
νάμει εκρηκτικό. Για τέσσερις ορατούς λόγους:

(1) Στα βαλκανικά κράτη επικρατούν ισχυρές φυγόκεντρες μειονότητες, 
οργανωμένο έγκλημα, ευμετάβλητο πολιτικό καθεστώς, ξένες επιρροές και με-
γάλη φτώχεια.

(2) Τα Σκόπια είναι κράτος-βόμβα έτοιμο να εκραγεί ανά πάσα στιγμήν και 
να προκαλέσει βαλκανικό ντόμινο. Η κυβέρνηση των Σλάβων είναι όμηρος των 
αλβανών συμμάχων της, ενώ παράλληλα σημαντικό μέρος του σλαβικού πλη-
θυσμού της προσελκύεται από τη Μητέρα Βουλγαρία και έχει λάβει βουλγαρι-
κά διαβατήρια. 
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(3) Με εστία την αλβανία, χώρα μέλος του ναΤο, αποκορυφώνεται το 
όραμα της Μεγάλης αλβανίας που επιδιώκει να ενωθούν με τη σημερινή αλβα-
νία όλοι οι αλβανοί οι οποίοι ζουν σε τέσσερα γειτονικά κράτη: κοσσυφοπέ-
διο, Σκόπια, Σερβία και Μαυροβούνιο. ακόμη και –υποτίθεται– στην ελλάδα. 

(4) Η Τουρκία ασκεί στρατηγική βάθους στα Βαλκάνια. Προωθεί τον νεο-
οθωμανισμό και καταλαμβάνει ισχυρές θέσεις στην περιοχή. 

Η Τουρκία θεωρεί χώρες της άμεσης επιρροής της όσα κράτη των Βαλκανί-
ων, της Μέσης ανατολής και της Βορείου αφρικής προέκυψαν από τη σταδιακή 
συρρίκνωση και την τελική διάλυση της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η αμερι-
κανική υπηρεσία πληροφοριών CIA στην ιστοσελίδα της αναφέρει  τον συνολι-
κό πληθυσμό και την σύνθεσή του σε κάθε αντίστοιχη χώρα ως εξής: 

Αλβανία: πληθυσμός 3.100.00. Μουσουλμάνοι 75%, ορθόδοξοι 20%, 
καθολικοί 20%. Βουλγαρία: πληθυσμός 7.038.000. Μουσουλμάνοι 12,5% –οι 
Τούρκοι 8%. Βοσνία: πληθυσμός 3.880.000. 48% Μουσουλμάνοι, 37,1% Σέρβοι, 
14,3% κροάτες. Κοσσυφοπέδιο: πληθυσμός 1.836. 529. Μουσουλμάνοι αλ-
βανοί 92% και άλλοι 3% (Βόσνιοι, Τούρκοι, Ρομά κ.ά). Μαυροβούνιο: πλη-
θυσμός 657.394. Μουσουλμάνοι 17,7% (αλβανοί 5%, Βόσνιοι 8%, Ρομά 4,7%). 
οι αλβανοί του Σαντζάκ-Μετόχεια αντιπροσωπεύονται στη Βουλή με αλβανι-
κό κόμμα. Σερβία: πληθυσμός 7.310.555. Μουσουλμάνοι 3,2%, Σέρβοι 83%, άλ-
λες μειονότητες 13,8%. επίσημα αναφέρονται μόνον 57.000 αλβανοί στο Πρέ-
σεβο και στο σερβικό τμήμα του Σαντζάκ. Ωστόσο, οι «λίγοι» αλβανοί κυριαρ-
χούν στο Πρέσεβο και συγκροτούν ανά δύο αλβανικά κόμματα σε Πρέσεβο και 
Σαντζάκ. Σκόπια: πληθυσμός 2.082.000. Μουσουλμάνοι 32% (αλβανοί 25,3%, 
Τούρκοι 4% και Ρομά 2,7%)

Η δημογραφία είναι ένα επί πλέον στρατηγικό προνόμιο της Άγκυρας σε 
βάθος χρόνου. οι Μουσουλμάνοι παρουσιάζουν τριπλάσιο δείκτη γεννήσεων σε 
σύγκριση με τους Χριστιανούς. Το κέντρο δημογραφικής Πολιτικής στη Σόφια 
ανακοίνωσε το 2010 ότι έως το 2050 οι Βούλγαροι θα καταστούν μειονότητα 
στην ίδια τη χώρα τους.

Στις 23 οκτωβρίου 2012 ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων προειδοποίησε 
δημόσια: Η δημογραφική ύφεση οδηγεί στην εξαφάνισή μας. Ακούγεται τρο-
μακτικό, αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια. Πράγματι, τον Μάιο 2012, τα τελευ-
ταία επίσημα δημογραφικά στοιχεία πιστοποιούσαν ότι στο κράτος των Σκοπί-
ων είχαν μειωθεί κατά 8% οι γεννήσεις Χριστιανών και, αντίθετα, είχαν αυξηθεί 
κατά 38% οι γεννήσεις Μουσουλμάνων-κυρίως αλβανών. Ταυτόχρονα ο πληθυ-
σμός της Τουρκίας παρουσιάζει επίσης υψηλό δείκτη γεννητικότητας, εγγίζει τα 
72 εκατομμύρια και συνεχώς αυξάνεται ταχύτατα επειδή είναι ιδιαίτερα νεαρός. 
ο μέσος όρος ηλικίας στην Τουρκία είναι τα 29 έτη ενώ στην ευρωπαϊκή Ένω-
ση τα 40. Σήμερα ο τουρκικός πληθυσμός της ανατολικής Θράκης και της κων-
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σταντινούπολης υπολογίζεται ίσος με συνολικό άθροισμα του πληθυσμού που 
ζει σε έξι βαλκανικά κράτη: ελλάδα, Βουλγαρία, Σκόπια, αλβανία, κοσσυφο-
πέδιο και Μαυροβούνιο.

Τη στρατηγική του νεο-οθωμανισμού, που είναι ασύμβατη με το δόγμα του 
Μουσταφά κεμάλ ατατούρκ, εξειδίκευσε μεθοδικά ο καθηγητής αχμέτ νταβού-
τογλου ως Υπουργός εξωτερικών. Στο βιβλίο του Στρατηγικό βάθος γράφει:6

Οι τουρκικές και μουσουλμανικές μειονότητες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Μακε-
δονία, Σαντζάκ, Κοσσυφοπέδιο, Βοσνία και Ρουμανία αποτελούν σημαντικά 
στοιχεία της βαλκανικής πολιτικής της Τουρκίας [...] Η ζώνη που εξικνείται από 
Μπίχατς, Βοσνία, Σαντζάκ, Κοσσυφοπέδιο, Αλβανία, Μακεδονία, Κίτρτζαλι 
Βουλγαρίας, Δυτική Θράκη, καταλήγει στην Ανατολική Θράκη και  έχει τον 
χαρακτήρα ζωτικής αρτηρίας για τη γεωπολιτική της Τουρκίας.

απαραίτητο εκ των ων ουκ άνευ στοιχείο του νέο-οθωμανισμού αποτελεί το 
ισλάμ που στην ήπια –προς το παρόν– εκδοχή του επέβαλε στην Τουρκική δημο-
κρατία ο Πρωθυπουργός και ήδη Πρόεδρος της δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ ερ-
ντογάν, αδιαφιλονίκητος θριαμβευτής τεσσάρων αλλεπαλλήλων εκλογών. απευ-
θύνεται στους Μουσουλμάνους των Βαλκανίων και τους χρησιμοποιεί. 

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, Παρασκευή, ημέρα αγία των πιστών του ισλάμ, 
ο ερντογάν επισκέφθηκε στο κράτος των Σκοπίων το αλβανοκρατούμενο Τέ-
τοβο και προσκύνησε το οθωμανικό Ζωγραφιστό Τζαμί που αναστηλώθηκε με 
τουρκικές δαπάνες. απευθυνόμενος προς τους Μουσουλμάνους αλβανούς και 
τα μέλη της Τουρκικής κοινότητος είπε: Δεν μπορούμε να σας ξεχάσουμε όσο 
ανάμεσά σας βρίσκονται εγγόνια της οθωμανικής κληρονομιάς. Αδέλφια μας 
ζουν στη Βοσνία, στην Πρίστινα, στο Πρίζρεν, στα Σκόπια, στο Μοναστήρι, 
στο Τέτοβο.

Τον Σεπτέμβριο 2010 εβδομήντα οθωμανολόγοι από 30 περίπου κράτη συ-
γκρότησαν διεθνές επιστημονικό συμπόσιο στο Πανεπιστήμιο του Μπίλετσικ 
της Τουρκίας. ο πρύτανης του Πανεπιστημίου δήλωσε:
Όλοι οι οθωμανολόγοι συμμερίζονται την άποψη ότι οι δυτικοί ιστορικοί 
υπήρξαν μεροληπτικοί και παρερμήνευσαν την Οθωμανική Ιστορία. Αλλά οι 
μελέτες δείχνουν ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Φέρνοντας σε επαφή επιστήμονες 
από πολλές χώρες, θέλουμε να κάνουμε τα πρώτα βήματα για να ξαναγραφεί 
η Οθωμανική Ιστορία.

δύο διεθνή επιστημονικά συνέδρια στα λαμπρότερα Πανεπιστήμια της 
κωνσταντινουπόλεως το 2012 αναθεώρησαν υπό την οθωμανική οπτική τις επι-
χειρήσεις και τις συνέπειες του ά  Βαλκανικού Πολέμου. Τον απρίλιο 2012 το 

6. αχμέτ νταβούτογλου, Το Στρατηγικό βάθος, αθήνα, εκδόσεις Ποιότητα, 2010, σσ. 
200, 407.
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υπουργείο εξωτερικών σε συνεργασία με το Βρετανικό ινστιτούτο οργάνωσε 
διεθνή διημερίδα στην Άγκυρα με τα εξής θέματα: Η τουρκική πολιτική στα 
Βαλκάνια. Η οικονομική συνεργασία της Τουρκίας με τα Βαλκάνια. Ήρε-
μη δύναμη στα Βαλκάνια: οι περιπτώσεις Βουλγαρίας, Σερβίας και Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης. Πίσω από την υψηλή πολιτική: ταυτότητα, κοινωνία και προοπτι-
κές αλλαγών στα Βαλκάνια.

Τον νοέμβριο 2011 εγκαταστάθηκε στο Σεράγεβο της Βοσνίας και εκπέ-
μπει στη σερβο-κροατική και στην αγγλική γλώσσα ο ισχυρός μουσουλμανικός 
τηλεοπτικός σταθμός Al Jazeera Balkans. είναι κλάδος του διεθνούς αραβικού 
δικτύου Al Jazeera που ανακοίνωσε ότι τέτοιους σταθμούς θα εγκαταστήσει σε 
όλες τις πρωτεύουσες των Βαλκανίων με κέντρο την κωνσταντινούπολη. 

εκατό τουρκικές σαπουνόπερες, σε τρία μόνον χρόνια, ευαγγελίζονται 
μια μοντέρνα  σφριγηλή τουρκική κοινωνία, πιστή στην παράδοση του ισλάμ 
και μια φιλάνθρωπη, ανεκτική οθωμανική αυτοκρατορία. κάθε νύχτα δεκάδες 
εκατομμύρια καθηλωμένοι Βαλκάνιοι αυτοβυθίζονται  στο θαύμα. κορυφαίος ο 
Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής καλπάζει αήττητος από την Πόλη μέχρι το Μπίχατς 
μοιράζοντας στους Λαούς ειρήνη και δικαιοσύνη. οι τηλεοπτικοί σταθμοί πλη-
ρώνουν ελάχιστο τίμημα, μόνον τριάκοντα αργύρια, και κερδίζουν τεράστια με-
ρίδια τηλεθέασης και διαφημίσεων. απαράβατος όρος να μην μεταγλωττίσουν 
το έργο που διδάσκει μαζικά την Τουρκική δωρεάν. Μάταια το αυστριακό περι-
οδικό Der Standard προειδοποίησε τον ιανουάριο 2011: 70 τουρκικές σαπουνό-
περες κατακτούν τα Βαλκάνια και αλλάζουν την αρνητική εικόνα που τα βαλ-
κανικά έθνη είχαν για τους Τούρκους. Η τουρκική κινηματογραφική βιομηχα-
νία βοηθά την τουρκική διπλωματία και είναι πλέον εργαλείο της γεωπολιτι-
κής του νεο-οθωμανιστή Αχμέτ Νταβούτογλου.

οι πλησιέστεροι, πιο ευάλωτοι και χρησιμότεροι στόχοι της νεο-οθωμανικής 
στρατηγικής είναι η Βουλγαρία και τα Σκόπια. 

Η Βουλγαρία αποτελεί την πύλη του οθωμανικού διαδρόμου. οι Μου-
σουλμάνοι υπερβαίνουν το 12% του πληθυσμού της. οι 750.000 Τούρκοι της 
ζουν συμπαγείς περί το κίρτζαλι και σχηματίζουν το Θρακικό Μουσουλμανι-
κό Τρίγωνο με τη μουσουλμανική μειονότητα της ελληνικής δυτικής Θράκης και 
με τον ογκώδη πληθυσμό της τουρκικής ανατολικής Θράκης η οποία αναπτύσ-
σει δραστήρια εξωστρεφή οικονομία. Το κόμμα της τουρκικής μειονότητας μέχρι 
και το 2013 ήταν ο αναγκαίος εταίρος των εκάστοτε κυβερνήσεων.

Τα Σκόπια αποτελούν ευάγωγο όχημα των νέων οθωμανών στα Βαλκά-
νια. Η ιδιοσυστασία του, η ιδεοληψία του, ο επιθετικός «μακεδονισμός» του, 
η ανασφάλειά του και η κεντρική γεωγραφική θέση του καθιστούν όμηρο της 
Τουρκίας αυτό το μικρό, πολυεθνικό και ετοιμόρροπο κράτος. οροθετημένο γε-
ωγραφικά στο κέντρο του παζλ Βουλγαρίας, Σερβίας, αλβανίας, κοσσυφοπεδί-
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ου και ελλάδος είναι το κατάλληλο όργανο της νεο-οθωμανικής στα Βαλκάνια. 
Η τυχόν κατάρρευσή του θα προκαλέσει αναπόφευκτα ένα βαλκανικό ντόμινο 
και θα απελευθερώσει την δυναμική της Μεγάλης αλβανίας. Η Τουρκία έχει την 
ετοιμότητα και την προθυμία να ελέγξει τότε το χάος εν ονόματι της δύσης και, 
βέβαια, να το προσαρμόσει στα νέο-οθωμανικά μέτρα. Έως τότε πουλάει την 
αντίστροφη εξυπηρέτηση: είναι η ισχυρή χώρα που μπορεί να ελέγξει την αλβα-
νική έκρηξη σε πέντε όμορα κράτη.

Προς το παρόν  η Άγκυρα αξιοποιεί μεγαλόθυμα τις ιδιορρυθμίες των Σκο-
πίων. Τα «προστατεύει» από την ελλάδα και τα στρέφει εναντίον της, τα αλώ-
νει και τα καθιστά ορμητήριό της προς αυτούς που ο ισλαμιστής ερντογάν ονό-
μασε στο Τέτοβο εγγόνια της οθωμανικής κληρονομιάς, αδέλφια μας στη Βο-
σνία, στην Πρίστινα, στο Πρίζρεν, στα Σκόπια, στο Μοναστήρι, στο Τέτοβο!...

Με 20ετή σύμβαση παραχώρησης και επένδυση 120 εκατ. ευρώ, η κολοσ-
σιαία τουρκική TAV Airports Holding εκσυγχρόνισε και εκμεταλλεύεται τα δύο 
μοναδικά αεροδρόμια «Μέγας αλέξανδρος» της πρωτεύουσας και «απόστολος 
Παύλος» της αχρίδας. επίσης κατασκεύασε και εκμεταλλεύεται έναν εμπορευ-
ματικό αερολιμένα στο Στιπ. Το αεροδρόμιο των Σκοπίων δύναται να εξυπη-
ρετήσει τέσσερα εκατομμύρια επιβάτες ετησίως σε μια χώρα δύο εκατομμυρίων 
πάμπτωχων. Το αεροδρόμιο της αχρίδας βρίσκεται στα σύνορα της αλβανίας. 
ο εμπορευματικός αερολιμένας του Στιπ διακινεί το τουρκικό εμπόριο σε όλα 
τα Βαλκάνια. 

Τον Μάρτιο 2011 η τουρκική Τράπεζα Χάλκ εξαγόρασε την εξαγωγική 
και Πιστωτική Τράπεζα των Σκοπίων. Μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες της 
Τουρκίας αγόρασαν φθηνές ερημικές εκτάσεις γύρω από την πρωτεύουσα όπου 
οικοδόμησαν τους υψηλότερους στα Βαλκάνια ουρανοξύστες. Για ποιούς;

επιγραμματικά αναφέρονται τα εξής:
Χριστούγεννα 2010 ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Βεζντή Γκιονούλ στα 

Σκόπια ανανεώνει τη συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας. ο τότε ομόλογός 
του Ζόραν κογιανόφκσι δηλώνει: Η Τουρκία είναι από τους πιο σημαντικούς 
στρατηγικούς εταίρους της Μακεδονίας. Έως τώρα μας χορήγησε  βοήθεια 16 
περίπου εκατ. ευρώ.  

κορυφαίοι Τούρκοι επισκέπτονται επίσημα τα Σκόπια: τον Μάρτιο 2011 
ο υπουργός ευρωπαϊκών Θεμάτων, τον Σεπτέμβριο 2011 ο Πρωθυπουργός ερ-
ντογάν και μετά έναν μήνα ο Αντιπρόεδρός του. Στα Σκόπια συνέρχεται το 4ο 
Διεθνές Συνέδριο Ισλαμικού Πολιτισμού στα Βαλκάνια τον οκτώβριο 2010 και 
το επόμενο έτος το 7ο Διεθνές Συνέδριο Κεμάλ Ατατούρκ, υπό την αιγίδα των δύο 
Προέδρων Δημοκρατίας.  

από το 2007 εορτάζεται κάθε χρόνο η Ημέρα διδασκαλίας της Τουρκικής.
Την άνοιξη 2011 έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Ιστανμπούλ, αγάπη μου» 
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παρουσιάζεται στο Μοναστήρι, όπου φοίτησε ο κεμάλ. Με τουρκικές δαπάνες 
αναστηλώνονται στο Τέτοβο το οθωμανικό Ζωγραφιστό Τζαμί, το Μεϊντάνι, 
ο αραμπάτ Μπαμπά και τεκέδες Μπεκτασήδων. Τον απρίλιο 2011 υπογράφε-
ται νέα συνεργασία έντεκα νοσοκομείων Σκοπίων - Τουρκίας, όπου ήδη εκπαι-
δεύονται 38 ιατροί με υποτροφίες του τουρκικού υπουργείου Υγείας και προ-
στίθενται ακόμη 50 υπότροφοι ιατροί. Τον ιούνιο 2011 Τούρκοι επιχειρηματίες 
στα Σκόπια προτείνουν να χτίσουν Φοιτητική εστία στο Πανεπιστήμιο του Στιπ 
όπου φοιτούν ήδη 100 Τούρκοι και ενδιαφέρονται να εγγραφούν άλλοι 3.000. 

Τον αύγουστο 2011 θεμελιώνεται το κτίριο του Τουρκικού Θεάτρου. 
Η αλβανία είναι η χώρα των Σκιπιτάρων, η χώρα των αετών, σύμφωνα 

με τη σχετικά νωπή εθνική παράδοσή της. Σύμφωνα με την ιστορία, από τα αρ-
χαία ήδη χρόνια υπήρξε αναπόσπαστο μέρος της πατρώας ενδοχώρας των ελ-
λήνων και οι σκληροτράχηλοι κάτοικοί της στα νότια του Σκούμπι ποταμού αι-
σθάνονται ανέκαθεν στενή συγγένεια με τον ελληνισμό. ο αρχαίος γεωγράφος 
Στράβων μάλιστα γράφει ότι έφεραν τις ίδιες ενδυμασίες, την ίδια κόμμωση και 
τα ίδια όπλα των Μακεδόνων. εθνικός τους ήρωας είναι ο Γεώργιος καστριώ-
της, ο οποίος τους οδήγησε εναντίον των οθωμανών επιδρομέων που στα τέλη 
του 14ου αιώνα, το 1386, κατέκλυσαν τα νότια Βαλκάνια και τη Μακεδονία. Γι’ 
αυτό ονομάσθηκε Σκεντέρ μπέης. ισκεντέρ ονομάζεται σε όλη την ανατολή ο 
Μέγας αλέξανδρος. αυτήν την ελληνική ταυτότητα των νοτίων αλβανών επι-
καλείται –και μάλιστα στην ελληνική γλώσσα– μετά από τέσσερις και πλέον αι-
ώνες αλλά την διαχωρίζει αξιοπρόσεκτα από τους Έλληνες, ο απόστολος του 
αλβανικού έθνους ναΐμ Φράσερι (1864-1900), που, ωστόσο, σπούδασε στη Ζω-
σιμαία Σχολή στα Γιάννενα και γνώριζε τα αρχαία ελληνικά. Στην ελληνική κα-
θαρεύουσα έγραψε το 1886 το εθνεγερτήριο ποίημά του ο αληθής πόθος των 
Σκιπεταρίων. καλεί σε εθνική αφύπνιση τους αλβανούς στα ελληνικά ως εξής: 
Ω, γόνοι γενναιόκαρδοι Μεγάλου Αλεξάνδρου, του περιφήμου Πύρρου τε και 
των άλλων ηρώων, και παίδες του Σκενδέρβεϋ πατρός ανδρειωμένου, Πελα-
σγοί ημείς εγεννήθημεν πριν της Σελήνης.΄Ησαν πρόγονοι ημών οι αρχαίοι Μα-
κεδόνες. 

ο εταίρος μας Σπύρος Σφέτας, καθηγητής της Βαλκανικής ιστορίας στο 
αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αναφέρει ότι στον 19ο και στις αρχές του 20ού σε 
ελληνικά σχολεία σπούδασαν δεκάδες Βούλγαροι και αλβανοί, ακόμη και ετε-
ροχρονισμένοι σήμερα ήρωες των Σκοπίων, που συνέβαλαν αποφασιστικά στη 
δημιουργία εθνικής ταυτότητας του κράτους τους και του Λαού τους7.

Στη Ζωσιμαία Σχολή φοίτησε επίσης ο Σάμι Φράσερι (1850-1904) που θεω-

7. Σπ. Σφέτας, Εισαγωγή στη Βαλκανική Ιστορία, Τόμος Α΄ Από την οθωμανική κα-
τάκτηση των Βαλκανίων μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, Θεσσαλονίκη, εκδ. Βάνιας, 
2009, σσ. 151, 391, 261-262, 272-273, 238-242, 247, 258, 368-369, 457-460.
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ρείται ο σπουδαιότερος εκπρόσωπος της αλβανικής αναγέννησης. εμποτισμένος 
με ελληνική παιδεία ήταν ο ιερωμένος Φαν νόλι ο οποίος αρχές του 20ού  κήρυ-
ξε την εθνική αλβανική ιδεολογία, αγωνίσθηκε να δημιουργηθεί το κράτος της 
αλβανίας και ίδρυσε στην αμερική την πρώτη αυτοκέφαλη ορθόδοξη εκκλη-
σία της αλβανίας με αρχιεπίσκοπο τον ίδιο της πριν υπάρξει κράτος.

Βέβαια, αυτός ο σύνδεσμος ζωής παραμένει διαχρονικά αδιάσπαστος. Το 
1844 ο αλβανός διαφωτιστής ναούμ Βεκιλχάρτζι σε εγκύκλιό του προς τους 
αλβανούς διαπιστώνει ότι οι επιφανείς αλβανοί αρέσκονταν να ονομάζονται 
Έλληνες, Γραικοί, Βλάχοι, δηλαδή με τα τρία εθνικά ονόματα του ελληνισμού. 

δεν είναι ασφαλώς τυχαίο ότι αρβανίτες, Υδραίοι και Σπετσιώτες, υπήρ-
ξαν οι πλείστοι ναυμάχοι και πολλοί καπετάνιοι του 1821, οι νικηφόροι των 
Βαλκανικών Πολέμων ναύαρχος Παύλος κουντουριώτης, μετά Πρόεδρος της 
ελληνικής δημοκρατίας, και ο στρατηγός Παναγιώτης δαγκλής κ.ά.

Η διαφορά της θρησκείας –όταν υπάρχει– δεν επηρεάζει αυτό το αίσθημα. 
ακόμη και στην εποχή μας, άλλωστε,  οι αλβανοί οικονομικοί πρόσφυγες μα-
θαίνουν εύκολα τα ελληνικά, έχουν ενταχθεί στην ελληνική κοινωνία και πολλά 
παιδιά τους αριστεύουν στα ελληνικά σχολεία προκαλώντας την οργή των ξε-
νοφοβικών και μίζερων ελλήνων, όταν δικαιωματικά θέλουν να κρατήσουν την 
ελληνική σημαία.

δυστυχώς, το μικροελλαδίτικο πελατειακό κράτος παραμένει ανελλήνιστο 
και ανιστόρητο. Τα ιστορικά γεγονότα, όμως, μένουν και διδάσκουν.

Μόλις δημιουργήθηκε de facto το πρώτο ελληνικού κράτος, 56 Μουσουλ-
μάνοι Λιάπηδες αγάδες πρότειναν στην ελληνική κυβέρνηση να υψώσουν την 
ελληνική σημαία στις περιοχές τους και να τις ενώσουν με την ελεύθερη ελλά-
δα σε ένα ενιαίο ελληνικό κράτος. Στις 2 ιουνίου 1829 ο Χειμαριώτης φρούραρ-
χος της Θήβας Σπυρομήλιος αναφέρει στον αρχιστράτηγο δημήτριο Υψηλάντη8: 
Εκλαμπρότατε Στρατάρχα, Ο πατήρ μου με γράφει από Χειμάρα κατά την 20 
Απριλίου ότι πενηνταέξ αγάδες της Λιαπουριάς συνηνώθησαν σφικτά ενόρ-
κως αναμεταξύ των και εκοινοποίησαν τα ακόλουθα: (Α) Ότι είναι έτοιμοι να 
στήσουν την ελληνικήν σημαίαν εις τας επαρχίας των με 4.000 στράτευμα. (Β) 
Να παραδώσουν το φρούριον της Αυλώνος εις την ελληνικήν κυβέρνησιν και 
(Γ) Να καθυποτάξουν εις το Ελληνικόν Κράτος όλην την επαρχίαν της Αυλώ-
νος και αυτοί να διοικούνται με τους ελληνικούς νόμους. Ζητούν θρησκευτικήν 
ελευθερίαν, διαφύλαξιν της τιμής των χαρεμίων των και 200.000 γρόσια ανά 
χείρας προς εξοικονόμησίν των.

Μετά από 18 χρόνια, στις 15 αυγούστου 1847, όλοι οι Τόσκηδες μπέηδες 

8. εφημ. Η Καθημερινή, 26 Φεβρουαρίου 1947, επιστημονική ανακοίνωσις αγγ. ν. Πα-
πακώστα.
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και αγάδες απευθύνουν γραπτή έκκληση στον Βασιλέα Όθωνα και στην κυβέρ-
νησή του να τους σπλαχνισθεί προκειμένου να επαναστατήσουν κατά των οθω-
μανών και να προσαρτήσουν την περιοχή τους στην ελλάδα. Γράφουν χαρα-
κτηριστικά9:
Εκ μέρους Μεγαλοδυνάμου, και αν ελπίδα σωτηρίας δεν είναι δι’ εμάς, ας πε-
θάνωμεν από σπαθί ανθρώπων. Αν είπε έτζι ο Θεός, έτσι ας γίνη. Ικητευόμεθα 
οι κάτωθεν καζάζες Αυλώνος, Δέλβινο, Μεναχέ, Κουρβελιέσι, Μαλκάστρα, η 
άνω και κάτω του Μπερατιού, και Τεπελένι και Ντόνιτσα, παρακαλούμεν να 
μας ευσπλαχισθή η Βασιλεία σας. Και αν μας αγαπάει η Βασιλεία σας, μας ει-
δοποιήτε να κάμωμεν και άλλες επικράτειες με την ευχαρίστησίν μας.

Πριν απευθύνουν την έκκλησή τους για ένωση, είχαν συνεννοηθεί με τον 
Βλάχο Πρωθυπουργό ιωάννη κωλέττη, που τον εμπιστεύονταν και τους κατα-
λάβαινε καλά επειδή κι αυτός ανήκε στην αλλόφωνη Ρωμιοσύνη. Η έκκληση της 
εξισλαμισμένης αρβανιτιάς έφτασε, όμως, στην αθήνα πολύ αργά. Την 1η Σε-
πτεμβρίου 1847 είχε πεθάνει ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης ιδέας.

αυτόν τον ακατάλυτο δεσμό γνώριζε άριστα ο αλβανικός Σύνδεσμος της 
Πρισρένης, όταν μόλις το 1878 διεκήρυξε την ανάγκη να ανακηρυχθεί αλβανι-
κό Έθνος.  Γι’ αυτό, το μεγαλύτερο μέρος της εθνικής του διακήρυξης αφιέρωσε 
σε ύβρεις εναντίον των ελλήνων ώστε να κόψει τον στενό αυτόν σύνδεσμο των 
αλβανών με τον ελληνισμό. είναι αυτοί οι αλβανιστές που, αφότου κυβερνούν 
το κράτος της αλβανίας τα τελευταία εκατό χρόνια ουδέποτε έπαυσαν να επι-
δεικνύουν απροκάλυπτη εχθρότητα κατά του ελληνισμού. 

Η αλβανία συνεχίζει έως σήμερα απροκάλυπτα την ίδια εχθρότητα προς 
την ελλάδα παρά το γεγονός ότι έχει υπογράψει διμερείς συμφωνίες, είναι σύμ-
μαχός της στο ναΤο και με ελληνική συνηγορία έλαβε ημερομηνία διαπραγμα-
τεύσεων για ένταξή της στην ευρωπαϊκή Ένωση. 

ο ενβέρ Χότζα μείωσε δραστικά τα όρια Βορείου Ηπείρου και την ελ-
ληνική μειονότητα την οποία –και τα προνόμιά της– η αλβανία υποχρεούται 
να αναγνωρίζει και να προστατεύει, σύμφωνα με τις ad hoc διεθνείς συνθήκες. 
απαγόρευσε τις θρησκείες και κατέστρεψε τους ναούς της ορθοδοξίας που συν-
δέεται και συνδέει με τον ελληνισμό. οι διάδοχές του κοινοβουλευτικές κυβερ-
νήσεις έπραξαν τα εξής: 

(1) Όταν το οικουμενικό Πατριαρχείο ανασυνέστησε την αυτοκέφαλη 
ορθόδοξη εκκλησία της αλβανίας, στη Σύνοδό της όρισε Έλληνες επειδή δεν 

9. κώστας Η. Μπίρης, Αρβανίτες, οι Δωριείς του Νεωτέρου Ελληνισμού, αθήνα 1997, 
σσ. 361-363.
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υπήρχαν αλβανοί κληρικοί. Η αλβανία δεν τους δέχθηκε. Τελικά αποδέχθηκε 
μόνον τον αρχιεπίσκοπο αναστάσιο τον οποίο, όμως, απαξίωναν περιφρονητι-
κά όλες οι αρχές. Ωστόσο, ο αναστάσιος επέτυχε ένα θαύμα.

(2) επί 74 χρόνια περισσότεροι από 7.800 Έλληνες, που έπεσαν κατά των 
ιταλών επιδρομέων στο Έπος του Σαράντα, παραμένουν ακόμη άταφοι επειδή 
δεν επιτρέπονται νέα  ελληνικά στρατιωτικά νεκροταφεία. επέτρεψαν, όμως, 
ιταλικά!..

(3) Περιοδικά εξαπολύονται κατά των Βορειοηπειρωτών ελλήνων μαζικές 
βιαιότητες υπό την κάλυψη των αρχών, όπως, π.χ., τον δεκαπενταύγουστο 2013 
στην Πρεμετή. 

(4) αλβανοί πολίτες κατήγγειλαν το 2014 ότι οι αρχές νόθευσαν την απο-
γραφή του πληθυσμού μειώνοντας δραματικά τον αριθμό των ορθοδόξων και 
των ελλήνων.

(5) Με διμερή συνθήκη αθήνα - Τίρανα το 2009 οροθέτησαν τις μεταξύ 
τους αοΖ αλλά την ακύρωσε το Συνταγματικό δικαστήριο της αλβανίας μετά 
προσφυγή του Έντι Ράμα. Φέτος τα Τίρανα κατήγγειλαν ότι οι έρευνες στην ελ-
ληνική αοΖ «παραβιάζουν τα αλβανικά χωρικά ύδατα γιατί τα ελληνικά νη-
σιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα». αυτό ισχυρίζεται και η προστάτιδά τους Τουρ-
κία στο αιγαίο. Μετά λίγες ημέρες αξίωσαν τους χάρτες για τις χερσαίες έρευνες 
κοιτασμάτων στην ελληνική Ήπειρο γιατί «παραβιάζουμε την Τσαμουριά». Τον 
Μάιο 2015 ο Έντι Ράμα ενέταξε στην κυβέρνησή του το κόμμα των Τσάμηδων. 
Έτσι ο υπουργός των εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός της ελλάδος ματαίω-
σαν τα διαδοχικά ταξίδια τους στα Τίρανα όπου θα μετείχαν στις δύο Συνόδους 
των χωρών της ν.α. ευρώπης. 

(6) Με παρότρυνση των αρχών οι Τσάμηδες εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις 
κατά της ελλάδος. Υποδέχθηκαν με μαζικές διαδηλώσεις τον Πρόεδρο της ελ-
ληνικής δημοκρατίας κάρολο Παπούλια κατά την επίσημη επίσκεψή του στα 
Τίρανα. 

οι Τσάμηδες ζούσαν στη Θεσπρωτία της Ηπείρου, ανέρχονταν σε 16.000 
και, παρ’ ότι Μουσουλμάνοι, εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική ανταλλαγή των 
πληθυσμών μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης. Το 1940 οδήγησαν τους ιταλούς 
εισβολείς στα ελληνικά εδάφη, κατά την κατοχή σχημάτισαν ένοπλα σώματα, 
συνεργάσθηκαν με τους κατακτητές και εξαπέλυσαν αιματηρούς διωγμούς των 
αμάχων ελλήνων. Έτσι, το 1944 αναγκάσθηκαν ως δοσίλογοι να καταφύγουν 
πάνδημοι στην αλβανία. Άφησαν πίσω τους ακίνητες περιουσίες αλλά και την 
υποχρέωση λογοδοσίας. εκατοντάδες καταδικάσθηκαν  ερήμην για εγκλήματα 
πολέμου. Η αθήνα από το 1991 τους καλεί να προσφύγουν στα δικαστήρια να 
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διεκδικήσουν –και να αποδείξουν– την περιουσία τους. αρνούνται. αξιώνουν 
να επιστρέψουν μαζικά διότι η Ήπειρος ανήκει στην Αλβανία. 

(7) Το φθινόπωρο του 2012 ο τότε  Πρωθυπουργός Σαλή Μπερίσα όρισε 
τη Μεγάλη αλβανία από την Πρέβεζα μέχρι το Πρέσεβο, από το Τέτοβο μέχρι 
το Σαντζάκ και από τα Σκόπια μέχρι την Πρίστινα. Περιλαμβάνει  την ελληνι-
κή Ήπειρο και όλη τη δυτική Μακεδονία που συνορεύει με τα Σκόπια και την 
αλβανία.

Με εστία την αλβανία, χώρα μέλος του ναΤο, αποκορυφώνεται το όρα-
μα της Μεγάλης αλβανίας που επιδιώκει να ενωθούν με τη σημερινή αλβανία 
όλοι οι αλβανοί που ζουν σε τέσσερα γειτονικά κράτη: κοσσυφοπέδιο, Σκόπια, 
Σερβία και Μαυροβούνιο. ακόμη και -υποτίθεται- στην ελλάδα. Το Φθινόπω-
ρο του 2012 ο τότε Πρωθυπουργός της αλβανίας Σαλί Μπερίσα όρισε επί λέ-
ξει τη Μεγάλη αλβανία από την Πρέβεζα μέχρι το Πρέσεβο, από το Τέτοβο μέ-
χρι το Σαντζάκ και από τα Σκόπια μέχρι την Πρίστινα. ο κότσα ντάνα, διευθυ-
ντής του ινστιτούτου για τις περιφερειακές προβλέψεις με έδρα τα Τίρανα, δή-
λωσε ότι ένα νέο αλβανικό κράτος θα δημιουργηθεί μέχρι το 2013. Το Βαλκα-
νικό Παρατηρητήριο στα Τίρανα σε σφυγμομέτρησή του αναφέρει ότι το 62,7% 
των αλβανών στα Βαλκάνια τάσσονται υπέρ της Μεγάλης αλβανίας. Μια ακό-
μη ωρολογιακή βόμβα στα Βαλκάνια. 

Η αλβανία αυτοδηλώνεται μουσουλμανική χώρα και εκπροσωπείται στη 
διάσκεψη των ισλαμικών κρατών. αναπτύσσει πολυσχιδείς οικονομικές, πολι-
τικές και στρατιωτικές σχέσεις με την Τουρκία –σύμμαχό της στο ναΤο και στο 
εθνικό όραμα της Μεγάλης αλβανίας. εν δυνάμει το όραμα σαρώνει τον σημε-
ρινό χάρτη και ενοποιεί το ισλάμ στον νότιο γεωπολιτικό χώρο. Η μουσουλμανι-
κή Τουρκία είναι έτοιμη να προστατεύσει και, φυσικά, να διαχειρισθεί τον ενι-
αίο αυτόν χώρο του ισλάμ, τον οποίο, εξάλλου, ενοποιούν ήδη οι υποδομές χά-
ρις σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. από το 2011 ένας διεθνής αυτοκινητόδρομος 
ενώνει με την αδριατική –και μεταξύ τους– τις αλβανικές πρωτεύουσες Πρίστινα 
του κοσσυφοπεδίου και Τίρανα της αλβανίας ενώ ήδη ολοκληρώνεται νέος αυ-
τοκινητόδρομος 55 χιλ. που ενώνει την Πρίστινα με την πρωτεύουσα των Σκοπί-
ων –την πόλη με τον πολυπληθέστερο πληθυσμό αλβανών σε όλο τον κόσμο! οι 
δύο οδικοί άξονες ενώνουν τους αλβανούς των τριών ομόρων κρατών. οι αλβα-
νοί ελέγχουν απόλυτα το δυτικό τμήμα του κράτους των Σκοπίων, την κυβέρνη-
σή του και τη μισή πρωτεύουσά του. Μετά την ένοπλη εξέγερσή τους και τη διε-
θνή Συμφωνία της αχρίδας, το 2001, αποτελούν τη δεύτερη συνιστώσα του κρά-
τους, μετέχουν υποχρεωτικά στον εκάστοτε κυβερνητικό συνασπισμό, υψώνουν 
την αλβανική σημαία και ομιλούν αλβανικά σε όποιους δήμους εκλέγονται και 
λειτουργούν ανεξάρτητο αλβανικό Πανεπιστήμιο στο Τέτοβο όπου, στο στάδιο, 
κυριαρχούν μόνιμα οι επιγραφές Μη με ονομάζεις Μακεδονία, λέγε με Ιλλυρίδα 
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και Ηνωμένες Πολιτείες της Αλβανίας. αιματηρές συγκρούσεις αλβανών - Σλά-
βων μαίνονται επί ημέρες τον ιανουάριο 2011 στο οθωμανικό φρούριο καλέ των 
Σκοπίων όπου οι αλβανοί απαγορεύουν στην κυβέρνηση την ανέγερση Μουσεί-
ου με αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά χριστιανικής εκκλησίας. αναρίθμητα επει-
σόδια και διαδηλώσεις αλβανών συνεχίζονται μέχρι σήμερα. ο αλί αχμέτι, ηγέ-
της του συγκυβερνώντος αλβανικού κόμματος DUI, ήταν ο αρχηγός των αλβα-
νών ανταρτών UCK κατά την εξέγερση εναντίον του σλαβομακεδονικού καθε-
στώτος το 2001. Το θέρος 2012 ο αλβανός υπουργός αμύνης των Σκοπίων τίμη-
σε σε επίσημη τελετή τους αλβανούς αντάρτες του UCK που έπεσαν πολεμώντας 
τον Στρατό των Σκοπίων! 

οι Πρωθυπουργοί της αλβανίας Έντι Ράμα και του κοσόβου Χασίμ Θά-
τσι συναντήθηκαν πρώτη φορά στις 11 ιανουαρίου του 2014 με όραμα τη Με-
γάλη αλβανία στην Πρίζρεν –Πρισρένη– του κοσόβου. Η Πρισρένη θεωρείται 
το λίκνο του ενιαίου αλβανικού έθνους την ίδρυση του οποίου είχε προκηρύξει 
πρώτη φορά το 1878 ο αλβανικός Σύνδεσμος, όπου προαναφέρθηκε. εκεί υπο-
δέχθηκαν από κοινού τον Τούρκο Πρωθυπουργό Ταγίπ ερντογάν ο οποίος ενώ-
πιόν τους διεκήρυξε: 

Το Κόσοβο είναι Τουρκία και η Τουρκία Κόσοβο. 
Τη δευτέρα 23 Μαρτίου 2015 οι Πρωθυπουργοί της αλβανίας Έντι Ράμα 

και του κοσόβου Μουσταφά Ίσα συναντήθηκαν εκ νέου με σύνθημά τους Μία 
χώρα, ένα έθνος, ένα όνειρο. Υπέγραψαν ένδεκα συμφωνίες και μνημόνια διμε-
ρούς συνεργασίας που αφορούν την από κοινού χρήση των εξοπλισμών, την ενί-
σχυση της εσωτερικής ασφάλειας, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, το εμπόριο 
κά. ο Ράμα ανέφερε ότι η εθνική τους ενοποίηση θα πραγματωθεί μέσα στους 
κόλπους της ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Μουσταφά Ίσα δήλωσε πως η οικονο-
μική συνεργασία των δύο χωρών έχει τελική στάση τις Βρυξέλλες. ο Έντι Ράμα 
ανακοίνωσε μάλιστα και την έναρξη κοινής διπλωματικής εκπροσώπησης των 
δύο αλβανικών χωρών με την ίδρυση του πρώτου κοινού προξενείου τους στο 
Μιλάνο της ιταλίας. 

επακολουθούν ραγδαία γεγονότα: 
22.4.2015: Ένοπλοι με στολές του UCK εισβάλλουν από το κόσοβο στο με-

θοριακό φυλάκιο Γκόσιντσε έξω από το κουμάνοβο και αφοπλίζουν τους Σλα-
βομακεδόνες. Έγραψαν: «Ακυρώνουμε την Συμφωνία της Αχρίδας. Ο UCK αρ-
χίζει πάλι τον αγώνα». 

9 Μαΐου 2015: από τα χαράματα του Σαββάτου μέχρι το βράδυ της κυ-
ριακής μαίνονται άγριες οδομαχίες αστυνομίας - UCK με βαριά όπλα στο κου-
μάνοβο, μικτή πόλη αλβανών - Σλάβων στα σύνορα με το κόσοβο και με την 
κοιλάδα Πρέσεβο της Σερβίας όπου ζουν αλβανοί . νεκροί 22, βαριά τραυμα-
τίες 37. Παραδίδονται 30 αλβανοί. αρχηγοί τους είναι πέντε κοσοβάροι. 
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Στο Βελιγράδι ο διευθυντής της Υπηρεσίας Στρατιωτικής ασφαλείας της 
Σερβίας Σβέταρ Πέτκοβιτς δηλώνει: Στόχος των Αλβανών στο Κουμάνοβο είναι 
η δημιουργία της Μεγάλης Αλβανίας που έχει συγκεκριμένη στήριξη από τη 
Δύση. Στα Τίρανα ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Σπάρτακ Νγκιέλα δηλώνει: 
Τις συγκρούσεις στο Κουμάνοβο προκάλεσαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού 
΄Εντι Ράμα για την εθνική ενοποίηση των Αλβανών του Κοσόβου και της Αλ-
βανίας. Δεν σηκώνει καμιά συζήτηση, τον υποστηρίζουν οι στρατηγικοί σύμ-
μαχοι της χώρας μας. ο ΄εντι Ράμα συναντάται στο παραμεθόριο Πόγραδετς με 
τους αλβανούς πολιτικούς των Σκοπίων.

13 Μαΐου 2015 αμέσως ο Μεγάλος αδελφός παρουσιάζεται στο στρατη-
γικό πεδίο. ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ ερντογκάν θεμελιώνει στο κέντρο 
των Τιράνων ένα τζαμί το οποίο χρηματοδοτεί με 30 εκατομμύρια ευρώ και θα 
είναι το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια! Με τον αλβανό ομόλογό του εγκαινιάζει 
νέο τζαμί στο οθωμανικό φρούριο Πρέζε και δηλώνει: Είναι το σύμβολο της κοι-
νής κληρονομιάς μας. Συμφωνεί με τον ΄Εντι Ράμα να υπογράψουμε το συντο-
μότερο δυνατόν ένα σύμφωνο στρατηγικής σχέσης. Τον συνοδεύουν 120 Τούρ-
κοι επιχειρηματίες. Στην αλβανία η Τουρκία έχει επενδύσει 2,7 δισεκατομμύρια 
δολάρια, διαθέτει 296 επιχειρήσεις και ναύσταθμο του πολεμικού στόλου της 
στον αυλώνα.

Την ίδια μέρα συμπίπτουν ο Πρόεδρος της δημοκρατίας των Σκοπίων και 
στις Η.Π.α. η αμερικανίδα Μαντλίν ολμπράιτ, που ως υπουργός των εξωτερι-
κών δημιούργησε το ανεξάρτητο κόσοβο δια πυρός και σιδήρου. δηλώνουν ότι 
για την αποσταθεροποίηση των Σκοπίων μετά το μακελειό του κουμάνοβο «ευ-
θύνεται» η ελλάδα επειδή εμποδίζει την ένταξή τους στο ναΤο και στην ε.ε.

Ωστόσο, η ελλάδα είναι η μοναδική γειτονική χώρα που δεν τρέφει διεκ-
δικήσεις κατά των Σκοπίων, η μόνη πύλη τους προς τον κόσμο και κορυφαίος  
εμπορικός εταίρος τους. Έχει ζωτικό συμφέρον να σταθεροποιηθούν σε ασφα-
λές, σύγχρονο και δημοκρατικό πολυεθνικό κράτος! 

ο πραγματικός εχθρός του κράτους είναι το σλαβικό καθεστώς του. Με το 
κρατικό ιδεολόγημα του «Μακεδονισμού» του το κράτος των Σκοπίων κατέστη 
όμηρος των αλβανών, ορμητήριο της Τουρκίας και «τέκνο» της Μητέρας Βουλ-
γαρίας με κοινή ιστορία και μυριάδες κοινούς πολίτες. Για να επιβιώσει, το κα-
θεστώς του παραμένει ολοκληρωτικό και υπονομεύει συνειδητά όλα τα ευρωπα-
ϊκά κριτήρια, όπως δηλώνουν όλες οι αποφάσεις της ε.ε. επί 20 συνεχή χρόνια. 
Χειρότερα καταγγέλλει η εγχώρια αξιωματική αντιπολίτευση. Θεωρεί νόθες τις 
εκλογές, δεν αναγνωρίζει τη Βουλή, δημοσιεύει σκανδαλώδη κυβερνητικά τηλε-
φωνήματα και εξαπολύει μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Έπονται νέες σκηνές του δράματος.
αυτή η ζωτικής σημασίας ενδοχώρα των ελλήνων υπήρξε (και παραμέ-
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νει(;)) αχαρτογράφητη περιοχή για το πολιτικό σύστημα της ελλάδος. Έτσι κατά 
την τελευταία συναρπαστική 10ετία του 20ού  αιώνα η αθήνα έχασε τη μονα-
δική ιστορική ευκαιρία της να δεσπόσει στη βαλκανική ενδοχώρα της με επίκε-
ντρο τη Θεσσαλονίκη. Όταν το 1990 κατέρρευσε ο υπαρκτός σοσιαλισμός και 
άρχισε η αιματηρή διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, η ελλάδα ήταν στα Βαλκάνια:

(1) Η μοναδική χώρα μέλος του ναΤο και της ευρωπαϊκής ενωσης.
(2) Το μοναδικό δημοκρατικό κράτος στο οποίο οι Βαλκάνιοι 

γείτονές της αναζητούσαν τεχνογνωσία και εμπειρία για να 
αναδιοργανωθούν εκ του μηδενός

(3) Η μακράν η πλουσιότερη όλων. Τότε το ακαθάριστο εγχώριο 
Προϊόν της ελλάδος υπερέβαινε το αντίστοιχο άθροισμα όλων 
μαζί των βαλκανικών χωρών. ακόμη και το 2009, όταν ξέσπασε 
η κρίση, οι χώρες είχαν κατά κεφαλήν εισόδημα σε ευρώ: ελλάδα 
21.790, αλβανία 2.813, Βοσνία 3.146, Σερβία 4.000, Βουλγαρία 
4.576, κοσσυφοπέδιο 3.535, Μαυροβούνιο 4.359 και Σκόπια 3.296.

(4)  Η μοναδική πύλη τους προς τη δύση χάρις στη Θεσσαλονίκη.
από τη Θεσσαλονίκη ξεκινάει ο πετρελαιαγωγός που ανεφοδιάζει το μο-

ναδικό διυλιστήριο και το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής καυσίμων στα Σκόπια. 
ανήκουν στην τοπική οκΤα την οποία, όμως, ελέγχει η ελληνική δημόσια επι-
χείρηση Πετρελαίων-αερίου. ο αγωγός και το δίκτυο καυσίμων δύνανται να 
επεκταθούν εύκολα στο κοσσυφοπέδιο και στην αλβανία.

δυστυχώς, μεταξύ 1990-2008, η ελλάδα έχασε όλες τις ιστορικές ευκαιρίες 
της στα Βαλκάνια, στον εκσυγχρονισμό της, στην Παιδεία της και στην κοινω-
νία της. Έπαυσε πλέον να είναι ο μοναδικός σύνδεσμος των Βαλκανίων με την 
ευρώπη, την ατλαντική Συμμαχία και τη δημοκρατία. Τα επόμενα χρόνια χρε-
οκόπησε, διχάσθηκε και αυτοβυθίσθηκε. Στην αθέατη όψη της Σελήνης, ωστόσο, 
η ελλάδα με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να παραμένει στο κέντρο 
του νέου γεωπολιτικού πεδίου στα Βαλκάνια. δίχως σταθερή ελλάδα, η δύση 
χάνει τον έλεγχο του πεδίου που θα παίξει με τη φωτιά αν επιχειρήσει να την 
υποκαταστήσει με μια Μεγάλη 

αλβανία Μουσουλμάνων. Η τραγική αποτυχία της με το γελοίο της εγχεί-
ρημα της «αραβικής Άνοιξης» διδάσκει πολλά. Τον απρίλιο 2015 δημοσιεύθηκαν 
πληροφορίες των δυτικών μυστικών υπηρεσιών ότι τουλάχιστον κοσοβάροι 700 
τζιχαντιστές πολεμούσαν στις γραμμές του Χαλιφάτου σε Συρία και ιράκ. Ταυτό-
χρονα η Στρατοχωροφυλακή του κοσόβου, υπό δυτικό έλεγχο, εξαπέλυσε κύμα 
συλλήψεων στη χώρα. Συνέλαβε μεταξύ άλλων ιμάμηδες στα τζαμιά ανάμεσά τους 
και τον ιμάμη του Μεγάλου Τεμένους στην πρωτεύουσα Πρίστινα.

Παρά τη βαθιά ολόπλευρη κρίση της τώρα, η ελλάδα παραμένει (έως 
πότε(;)) από κάθε άποψη η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα της κρίσιμης περιοχής. 



Βαλκάνια, η ενδοχώρα των ελλήνων 317

αντιμετωπίζει μεγάλες εν δυνάμει απειλές και ευκαιρίες. κρίσιμος κόμβος εί-
ναι η Θεσσαλονίκη. Το λιμάνι της, το αεροδρόμιό της και τα χερσαία συγκοινω-
νιακά δίκτυα εξασφαλίζουν ζωτικές ανάγκες της πατρώας ενδοχώρας: μεταφο-
ρές, εμπόριο, ανεφοδιασμός, στρατιωτική ασφάλεια, ενέργεια κ.α. Γι’ αυτό εν-
διαφέρεται μεταξύ άλλων η Ρωσία να αγοράσει την διαχείριση του λιμένος της 
και ταυτόχρονα την ΤΡαινοΣε, ώστε να μεταφέρει τα φορτία της προς/από 
το ποτάμιο λιμάνι Σαύου - δούναβη στο Βελιγράδι όπου θα πλέουν αμφίδρομα 
στον δούναβη τα σλέπια της προς/από τη Μαύρη Θάλασσα παρακάμπτοντας 
τα δαρδανέλια. εννοείται ότι η δύση ενίσταται σφοδρά, όπως και στον αγωγό 
Turkish Stream. δείχνει, όμως, την κομβική γεωπολιτική σημασία της Θεσσαλο-
νίκης. Όταν στον ά  Παγκόσμιο Πόλεμο η αθήνα δεν απεφάσισε να τη διαχει-
ρισθεί, οι αγγλο-Γάλλοι την κατέλαβαν. και επήλθε τρομερός ο μοιραίος εθνι-
κός διχασμός. Τα ίδια αίτια παράγουν τα ίδια αποτελέσματα στην ιστορία, δι-
δάσκει ο Θουκυδίδης. 

Θεσσαλονίκη                  Ν. Ι. ΜΕΡΤΖΟΣ
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Nada Boškovska,, Das Jugoslawische Makedonien 1918-1941. Eine Rand-
region zwischen Repression und Integration, Böhlau Verlag Wien - Köln- Weimar 
2009, σελ. 378 S.+XV 

Το ζήτημα της διαμόρφωσης της σλαβομακεδονικής ταυτότητας αποτελεί 
μέχρι σήμερα αντικείμενο διένεξης μεταξύ των ιστορικών. Στα εθνικά κινήματα 
των ιστορικών εθνών στα Βαλκάνια κατά τον 19ο αι. η ίδρυση εθνικού κράτους 
ήταν συστατικό στοιχείο της εθνικής ιδεολογίας και ο τελικός στόχος της κινη-
τοποίησης. Με την ίδρυση κράτους δημιουργήθηκε το πλαίσιο για την εμπέδω-
ση της εθνικής ταυτότητας. εφαρμόζοντας το σχήμα του Μίροσλαβ Χροχ, δια-
κρίνουμε βασικά 3 φάσεις. κατά την πρώτη φάση μια ομάδα διανοουμένων, υπό 
την επίδραση του Ρομαντισμού και του διαφωτισμού, επιδεικνύει ένα ακαδη-
μαϊκό πρωτίστως ενδιαφέρον για τους ομοεθνείς της σε θέματα γλώσσας, δημο-
τικών ασμάτων, αφύπνισης ιστορικής μνήμης. ακολουθεί η δεύτερη φάση της κι-
νητοποίησης ευρύτερων ομάδων και της προβολής των πολιτικών στόχων. Τέ-
λος, κατά την τρίτη φάση, η εθνική κίνηση έχει προσλάβει έναν σχετικά μαζικό 
χαρακτήρα και καταλήγει σε μια οργανωμένη εξέγερση για τη δημιουργία του 
εθνικού κράτους. εννοείται ότι μια εθνική ιδεολογία, παρόλο που εμπεριέχει και 
το μυθικό στοιχείο, συγκροτείται κατά βάση από μια υπαρκτή παράδοση. 

Στην εργασία αυτή η συγγρ. προσπαθεί να αποδείξει ότι υπήρχε (σλαβο) 
μακεδονική εθνική συνείδηση στον πληθυσμό της σερβικής Μακεδονίας και, 
έτσι, εξηγεί μερικώς την αποτυχία της πολιτικής του εκσερβισμού. ο εκσερ-
βισμός του σλαβικού πληθυσμού της σερβικής Μακεδονίας απέτυχε, κατά τη 
συγγρ., και λόγω της έλλειψης μιας συγκεκριμένης πολιτικής του Βελιγραδίου 
για την οικονομική, κοινωνική και εκπαιδευτική αναβάθμιση της σερβικής Μα-
κεδονίας με αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση της περιοχής εντός της Γιουγκο-
σλαβίας. Έτσι, κατά τη συγγρ., η (σλαβο)μακεδονική εθνική συνείδηση αναδύθη-
κε εξ ιδίων δυνάμεων ως αντίδραση στον εκσερβισμό και όχι ως απόρροια πολι-
τικών δυνάμεων, για παράδειγμα της κομμουνιστικής διεθνούς ή του κομμουνι-
στικού κόμματος Γιουγκοσλαβίας. αρχειακό υλικό η συγγραφέας αντλεί κυρί-
ως από τα Σκόπια και το Βελιγράδι και επικεντρώνεται σε θέματα οικονομικής, 
κοινωνικής ιστορίας και εκπαίδευσης. 

Η συγγρ. προσεγγίζει απλουστευτικά ένα περίπλοκο ζήτημα. δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι η πολιτική του εκσερβισμού δεν ολοκληρώθηκε για μια σειρά λό-
γων, όπως, για παράδειγμα, της ένοπλης δράσης της βουλγαρικής VMRO, της βί-
αιης αρχικά συμπεριφοράς των Σέρβων, της έλλειψης ουσιαστικών έργων υπο-
δομής, αλλά και της σύντομης διάρκειας των 20 χρόνων. Ωστόσο, από τα μέσα 
της δεκαετίας του ’30, μετά τη διάλυση της VMRO στη Βουλγαρία και την αύξη-
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ση των εμπορικών συναλλαγών της Γιουγκοσλαβίας με τη Γερμανία δημιουργή-
θηκαν ευνοϊκές συνθήκες για τη συνέχιση της πολιτικής του εκσερβισμού που θα 
ολοκληρωνόταν με επιτυχία, αν δεν διαταρασσόταν το εδαφικό status quo της 
Γιουγκοσλαβίας με τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ότι ο πληθυσμός χρη-
σιμοποιούσε τον όρο «Μακεδόνες» ως ένδειξη αυτοχθονισμού, ως ένδειξη δια-
φοροποίησης από τους επήλυδες Σέρβους εποίκους δεν σήμαινε ότι είχε ακόμα 
διαμορφωμένη συνείδηση. είναι γνωστό ότι η VMRO είχε δώσει από το 1920 
εντολή στον πληθυσμό να χρησιμοποιεί τον ουδέτερο γεωγραφικό όρο «Μα-
κεδόνας» και όχι τον εθνικό όρο «Βούλγαρος» για να μην εκτίθεται στα αντί-
ποινα των Σέρβων. Το πόσο σημαντική ήταν η επιρροή της VMRO, στις αρ-
χές της δεκαετίας του ’20, φαίνεται και από το γεγονός ότι στις πρώτες εκλο-
γές στη Γιουγκοσλαβία, τον νοέμβριο του 1920, με εντολή της VMRO ο πληθυ-
σμός ψήφισε σε μεγάλο ποσοστό (38%) το κομμουνιστικό κόμμα Γιουγκοσλα-
βίας για να υπονομευτεί η σερβική κυριαρχία. οι απλοί χωρικοί δεν ενδιαφέρο-
νταν τόσο για ζητήματα ταυτότητας όσο για την εξασφάλιση ειρηνικών συν-
θηκών διαβίωσης. οι διανοούμενοι από τη σερβική Μακεδονία, που σπούδα-
ζαν στο Βελιγράδι και στο Ζάγκρεμπ, εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους στον εκ-
σερβισμό, στη δεκαετία του ’20, με μια φιλοβουλγαρική στάση, ακολουθώντας 
τη γραμμή της VMRO. Στη δεκαετία του ’30, ωστόσο, όταν τα κομμουνιστικά 
κόμματα των Βαλκανίων αποδέχτηκαν τη θέση της κομμουνιστικής διεθνούς 
για το «μακεδονικό έθνος» οι διανοούμενοι, μέλη ή συνοδοιπόροι κομμουνιστι-
κών κύκλων, αναζητούσαν μια «μακεδονική λύση». Πρόκειται για τη φάση α, 
κατά τον Χροχ. Χωρίς μια πολιτική δύναμη δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει μια 
κινητοποίηση Μετά τη διάλυση της VMRO το 1934 στη Βουλγαρία, την ακό-
λουθη βουλγαρο-γιουγκοσλαβική προσέγγιση και την υπογραφή του βουλγα-
ρο-γιουγκοσλαβικού συμφώνου αιώνιας φιλίας, τον ιανουάριο του 1937, από 
τον Βούλγαρο πρωθυπουργό Γκεόργκυ κιοσεϊβάνωφ και τον πρωθυπουργό της 
Γιουγκοσλαβίας, Μίλαν Στογιαντίνοβιτς, η Βουλγαρία δεν ανακινούσε πλέον 
Μακεδονικό ζήτημα στη σερβική Μακεδονία. Η συγγρ., ακολουθώντας το με-
ταμοντεριστικό μοντέλο, εξηγεί τη (σλαβο)μακεδονική υπόθεση μόνο με οικο-
νομικούς-κοινωνικούς όρους. Παραβλέπει τους πολιτικούς όρους και δεν χρησι-
μοποιεί βουλγαρικές πηγές. Σε τελευταία ανάλυση ο (σλαβο)μακεδονισμός ήταν 
μια διαδικασία εξέλιξης που ενισχύθηκε από τη δυναμική του σερβοβουλγαρι-
κού ανταγωνισμού κατά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. οι φάσεις Β και C, 
κατά το σχήμα του Χροχ, αλληλοεπικαλύφθηκαν χρονικά το 1943/44 λόγω των 
καταιγιστικών εξελίξεων στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία. 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης          ΣΠΥΡιδΩν ΣΦεΤαΣ
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Oliver Jens Schmitt, Skanderber. Der neue Alexander auf dem Balkan, Ver-
lag Friedrich Pustet, Regensburg 2009, σελ. 432 

Στη νέα του αυτή εργασία ο γνωστός αλβανολόγος, καθηγητής ιστορίας 
της νοτιοανατολικής ευρώπης στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, Oliver Schmitt, με 
πρωτογενές υλικό κυρίως από τα αρχεία της νάπολης και της Βενετίας διαφω-
τίζει νέες πτυχές της δράσης του Σκεντέρμπεη, αποδομώντας τους «μύθους» της 
παραδοσιακής αλβανικής ιστοριογραφίας. οι βασικές του θέσεις είναι οι εξής: 
(1) παραμένει ανοικτό το θέμα της καταγωγής του Σκεντέρμπεη. Βλέπει τους αλ-
βανούς του 14-15ου αι. ενταγμένους μέσα στο βυζαντινο-ορθόδοξο σλαβικό κό-
σμο με πνευματικό κέντρο την αρχιεπισκοπή αχρίδας. Πρόκειται για ελληνο-
σλαβο-αλβανική εθνοτική και πολιτισμική ώσμωση. από την άποψη αυτή δεν 
αποκλείει και τη σλαβική καταγωγή του Σκεντέρμπεη, γιου του Ivan Kastriota 
και της Vojsava. Το οικόσημο της οικογένειας καστριώτη, ο δικέφαλος αετός, η 
σημερινή σημαία της αλβανίας, ανάγεται στη βυζαντινή κληρονομιά. (2) Το 1443 
ο Σκεντέρμεης άρχισε τον αγώνα κατά των οθωμανών για προσωπικούς λό-
γους, επειδή οι οθωμανοί είχαν δολοφονήσει τον πατέρα του. Έτσι, υποβαθμί-
ζει τον αντίκτυπο που είχε στην κρούγια η σταυροφορία του ουνυάδη και θεω-
ρεί τον αντιτουρκικό αγώνα του Σκεντέρμπεη ως μια πράξη εκδίκησης αίματος, 
ενταγμένη στην αλβανική παράδοση. (3) ο Σκεντέρμπεης διεξήγε έναν ανταρτο-
πόλεμο κατά οθωμανών με μια σειρά επιτυχιών και αποτυχιών, καταφεύγοντας 
στα βουνά, όταν έρχονταν τα οθωμανικά στρατεύματα, χωρίς να επιβληθεί τελι-
κά επί των οθωμανών. Στα 25 αυτά χρόνια του αγώνα υπέφεραν κυρίως οι χω-
ρικοί και η αλβανική ύπαιθρος υπέστη δημογραφική συρρίκνωση, ενώ τα πρα-
κτικά αποτελέσματα του αγώνα ήταν μηδαμινά. 

Το βιβλίο αυτό προκάλεσε σάλο στην αλβανία και στο κόσοβο και ο 
συγγρ. κατηγορήθηκε όχι μόνο για επιστημονική ανεπάρκεια, αλλά για πολι-
τική σκοπιμότητα υπέρ των Σέρβων. δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το βιβλίο αυτό 
αποτελεί μια σημαντική συμβολή στη βιογραφία του Σκεντέρμπεη με νέο υλι-
κό, αλλά θα μπορούσε να διαφωνήσει κανείς με τις ερμηνείες του συγγρ., που 
υπερβαίνουν τα όρια της αποδόμησης των εθνικών μύθων και αφορούν τα ίδια 
τα γεγονότα. Η καταγωγή του Σκεντέρμπεη δεν είναι το πρόβλημα. Το ζήτημα 
αυτό δεν είχε σημασία τον 15ο αι. όταν ίσχυε η αυτοκρατορική και όχι η εθνι-
κή ιδεολογία του 19ου αι. από την άποψη αυτή η αλβανική κριτική είναι άδι-
κη. ο αλβανικός εθνικισμός, όπως και ο βουλγαρικός, στηρίζεται στη γερμανι-
κή αντίληψη για το έθνος. αλλά ότι η έναρξη του αντιοθωμανικού αγώνα του 
Σκεντέρμπεη ανάγεται απλά σε προσωπικά κίνητρα δεν μπορεί να τεκμηριωθεί 
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επαρκώς. ο συγγρ. στηρίζεται σε μια έμμεση πηγή, σε μια πληροφορία ενός απε-
σταλμένου του Σκεντέρμπεη στον Πάπα το 1454. ο αγώνας του Σκεντέρμπεη 
διεξήχθη ως χριστιανικός αγώνας κατά του ισλάμ. κατά τη σταυροφορία του 
ουνυάδη από το οθωμανικό στρατόπεδο αποσκίρτησαν όχι μόνο ο υποτελής 
στους οθωμανούς Σκεντέρμπεης, αλλά και ο Σέρβος υποτελής δεσπότης Γκεόρ-
γκυ Μπράνκοβιτς. ο Σκεντέρμπεης είχε αυτοσυνειδησία, ανήγαγε την καταγωγή 
του στους αρχαίους Ηπειρώτες και είχε τον Πύρρο ως πρότυπό του.

ο συγγρ. χρησιμοποιεί πολλά διπλωματικά έγγραφα για την πολιτική της 
Βενετίας, της νάπολης και λοιπών πόλεων έναντι του Σκεντέρμπεη, χωρίς να δι-
ακρίνει το σημαντικό από το ασήμαντο, κουράζοντας τον αναγνώστη με τη δι-
πλωματική ιστορία. Ένα συμπέρασμα εξάγεται τελικά. Ότι η δύση δεν είχε ενι-
αία πολιτική σχετικά με τον αγώνα του Σκεντέρμπεη. Τα συγκρουόμενα συμφέ-
ροντα των ιταλικών πόλεων υπονόμευσαν τον αγώνα του Σκεντέρμπεη και υπέ-
θαλψαν τις συγκρούσεις μεταξύ των αλβανών ευγενών. Έτσι, ο αγώνας του Σκε-
ντέρμπεη ήταν τελικά ένας ανταρτοπόλεμος και όχι μια μετωπική σύγκρουση με 
τους οθωμανούς. Τα γεωγραφικά δεδομένα της αλβανίας ευνοούν κυρίως τον 
ανταρτοπόλεμο. και κατά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι αλβανοί παρτιζά-
νοι απέφευγαν την ολομέτωπη σύγκρουση με τους Γερμανούς, προσέβαλαν τις 
γερμανικές αυτοκινητοπομπές και απομακρύνονταν (godit dhe largohu – κτύπα 
και απομακρύνσου, ήταν η τακτική).

είναι μια γενική τάση σήμερα στη δυτική ιστοριογραφία, όχι μόνο η απο-
δόμηση των εθνικών μύθων των βαλκανικών λαών, αλλά και της εθνικής ιδεο-
λογίας. Παρόμοια κριτική υπέστη στη Σερβία και το βιβλίο του Holm Sundhous-
sen, Geschichte Serbiens 19- 21 Jahrhundert, Böhlau Verlag Wien – Köln - Weimar 
2007, και στη Βουλγαρία στο ερευνητικό πρόγραμμα Batak (Martina Baleva/ Ulf 
Brunnbauer (Hgg), Batak - ein bulgarischer Errinerungsort. Austellung, Sofia 2007. 
Στην πρώτη περίπτωση, μεταξύ άλλων, διότι η σερβική εξέγερση τον 19ο αι. πα-
ρουσιάζεται ως κοινωνική εξέγερση για τη βελτίωση της οθωμανικής διοίκησης 
και οι χαϊντούκοι σκιαγραφούνται ως ληστές με την ερμηνεία του Hobsbawn. 
Στη δεύτερη περίπτωση διότι υποβαθμίζεται ο εθνικός χαρακτήρας της εξέγερ-
σης του απριλίου 1876 και ο συμβολικός ρόλος του Batak, ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των θυμάτων κατά τις σφαγές στο ομώνυμο χωρίο.

Σε κάθε περίπτωση η νέα μονογραφία του Oliver Schmitt αποτελεί μια συμ-
βολή στη βιογραφία του Σκεντέρμπεη με την προσκόμιση ενός πλούσιου  υλικού.                                             

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης                                                                          ΣΠΥΡιδΩν ΣΦεΤαΣ
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Konrad Clewing, Staatlichkeit und nationale Identitätsbildung. Dalmatien in 
Vormärz und Revolution, München, Oldenburg Verlag, 2001, σελ. 464. 

Η μονογραφία αυτή είναι μια διευρυμένη μορφή της διδακτορικής διατριβής 
του συγγραφέα, υποδιευθυντή σήμερα του ινστιτούτου νοτιοανατολικής ευρώ-
πης στο Πανεπιστήμιο του Regensburg. Πραγματεύεται ζητήματα εθνικής ταυτό-
τητας και εθνικών προγραμμάτων στη δαλματία πριν από την επανάσταση του 
1848 και κατά τη διάρκεια της επανάστασης. Η δαλματία γενικά ήταν μια υπο-
βαθμισμένη περιοχή εντός της αυτοκρατορίας των αψβούργων η οποία ωστόσο 
ήταν στρατηγικής σημασίας για τον έλεγχο της αδριατικής. Για τον λόγο αυτό η 
Βιέννη επέβαλε ένα συγκεντρωτικό διοικητικό σύστημα και αναγνώριζε ως επί-
σημη γλώσσα (εκτός από τη γερμανική) και την ιταλική, κληρονομιά από τη Βε-
νετοκρατία. Στον σλαβικό πληθυσμό δεν υπήρχαν ισχυρά εθνικά κινήματα με σα-
φείς πολιτικούς στόχους. ο ιλλυρισμός, η εκδήλωση ενός κροατικού πρωτοεθνικι-
σμού, ήταν ακόμα μια πνευματική κίνηση που αποσκοπούσε στην κωδικοποίηση 
μιας κοινής νοτιοσλαβικής γλώσσας ως αντίρροπης στην ουγγρική. 

Το 1848, το έτος των επαναστάσεων στην ευρώπη, συντέλεσε στην εκκό-
λαψη των εθνικών προγραμμάτων στη δαλματία. Η επανάσταση στην ιταλία, 
αλλά κυρίως η ουγγρική επανάσταση του κόσσουθ με κύριο αίτημα τον εδαφι-
κό και διοικητικό καθορισμό της ουγγαρίας στα ιστορικά της όρια είχαν άμε-
σο αντίκτυπο στη δαλματία. Τα εθνικά προγράμματα που επεξεργάστηκαν οι 
φορείς της εθνικής ιδεολογίας των ιταλών και Σλάβων ήταν διαφορετικά. Γενι-
κά διακρίθηκαν τρεις κατηγορίες: Oι Σλαβο-Δαλματίνοι, οι Ιλλυριστές (Κροά-
τες και Σέρβοι) και οι Ιταλο-Δαλματίνοι. οι στόχοι τους ήταν βραχυπρόθεσμοι 
και μακροπρόθεσμοι. Ως βραχυπρόθεσμοι στόχοι τέθηκαν από όλες τις ομάδες η 
καλλιέργεια των εθνικών γλωσσών στην εκπαίδευση (της ιταλικής και της σλαβι-
κής) και η εξασφάλιση μιας πολιτικής αυτονομίας. Στους μακροπρόθεσμους πο-
λιτικούς στόχους υπήρξε απόκλιση. οι Σλαβο-δαλματίνοι προπαγάνδιζαν την 
ανάγκη διαμόρφωσης μιας διττής ταυτότητας, της σλαβο-ιταλικής, και την πα-
ραμονή της δαλματίας εντός της αυτοκρατορίας των αψβούργων. οι κροάτες, 
οπαδοί του ιλλυρισμού, επιδίωκαν την ένωση της δαλματίας με την κυρίως κρο-
ατία και τη Σλαβονία, ενώ οι ιταλοί της δαλματίας προτιμούσαν την ένωση της 
δαλματίας με ιταλικές περιοχές που δεν είχαν επαναστατήσει. 

Η επίσημη θέση της Βιέννης καθορίστηκε από το κατά πόσο οι υπήκοοί της 
στη δαλματία έμειναν πιστοί στην αρχή της νομιμότητας. από την άποψη αυτή 
η προτίμηση που είχε επιδείξει η Βιέννη έναντι των ιταλών στο παρελθόν θεω-
ρήθηκε τώρα επικίνδυνη για την πολιτική της στη δαλματία. 
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Στην εργασία του ο κ. Clewing διερευνά τη σχέση γλώσσας – πολιτισμι-
κών δεδομένων στη συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας και τη σχέση τοπικής 
και εθνικής ταυτότητας. Η περίπτωση της δαλματίας ήταν χαρακτηριστική του 
γεγονότος ότι τον 19ο αι. το ιστορικό δίκαιο και τα εθνο-πολιτισμικά δεδομένα 
υπερίσχυαν του τοπικισμού στη διαδικασία της διαμόρφωσης της εθνικής ταυ-
τότητας. δεν συγκροτήθηκε ο «Δαλματινισμός» ως ενιαία συλλογική ταυτότητα 
με βάση τον τοπικισμό, αλλά κροάτες και ιταλοί επιδίωκαν τη συγκρότηση της 
ταυτότητάς τους με βάση τα δικά τους εθνο-πολιτισμικά δεδομένα. οι κροάτες 
προέβαλαν την ιδεολογία του ιλλυρισμού, ενώ στη περίπτωση των Σέρβων που 
είχαν επαναστήτει στο νόβι Σαντ το έπος του κοσόβου παρέμεινε ζωντανό για 
τη διατήρηση της συλλογικής τους ταυτότητας. Λαμβάνοντας υπόψη και τις σύγ-
χρονες θεωρίες του εθνικισμού ο κ. Clewing θεωρεί το έθνος ως νοερή κοινότητα 
κατά τον Άντερσον, αλλά επισημαίνει ότι δεν πρόκειται για μια τεχνητή κοινό-
τητα, όπως συχνά παρερμηνεύεται.   

Η εργασία του κ. Clewing διακρίνεται για τον πλούτο των πηγών και τις 
οξυδερκείς ερμηνευτικές παρατηρήσεις. διαφωτίζει μια αδιερεύνητη μέχρι σήμε-
ρα πτυχή της ιστορίας  της δαλματίας.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης                                                          ΣΠΥΡιδΩν ΣΦεΤαΣ                     
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Armin Heinen, Rumänien, der Halocaust und die Logik der Gewalt, Mün-
chen, Oldenburg Verlag, 2007, σελ. 208.

Μετά από τη μονογραφία του για τη «Σιδηρά Φρουρά», ο Armin Hein-
en, ειδικός για την ιστορία της Ρουμανίας, πραγματεύεται τη λογική της βίας 
στη Ρουμανία την οποία το καθεστώς του αντωνέσκου είχε κληρονομήσει από 
τη «Σιδηρά Φρουρά». Η βία της ‘«Σιδηρά Φρουρά» ασκήθηκε κυρίως εναντί-
ον των εβραίων της Ρουμανίας, στην οποία υπήρχε έντονος αντισημιτισμός για 
μια σειρά από γνωστούς λόγους. Το βασικό ζήτημα που έθεσε ο συγγρ. και προ-
σπάθησε να απαντήσει είναι κατά πόσο η επίδραση από την ιδεολογία του εθνι-
κο-σοσιαλισμού ή η πίεση των γερμανικών κύκλων καθόρισαν την πολιτική του 
αντωνέσκου στο εβραϊκό ζήτημα. ο αντωνέσκου δεν ήταν ούτε οπαδός του 
εθνικο-σοσιαλισμού στο Μεσοπόλεμο ούτε ανήκε στο περιβάλλον του βασιλιά 
καρόλου Β .́ Με βάση τα νέα στοιχεία που προσκομίζει ο κ. Heinen επιρρωνύ-
εται η άποψη ότι ο αντισημητισμός του αντωνέσκου μπορεί να αποδοθεί σε 
δύο βασικά λόγους: (1) στο γενικότερο αντισημητικό κλίμα του επικρατούσε 
στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. οι εβραίοι ικανοποιήθηκαν, 
όταν το 1940 η Ρουμανία διαμελίστηκε, και αποδοκίμαζαν τα ρουμανικά στρα-
τεύματα όταν αυτά εκκένωναν τη Βεσσαραβία. (2) Στην πολιτική του αντωνέ-
σκου για ένα ομοιογενές ρουμανικό κράτος μετά τη συμμετοχή της Ρουμανί-
ας στον αντισοβιετικό πόλεμο τον ιούλιο του 1941. αν για την εξόντωση των 
εβραίων του ιασίου, στις 29 ιουνίου 1941, την κύρια ευθύνη είχαν τα γερμανι-
κά στρατεύματα και ο αντωνέσκου θα μπορούσε να κατηγορηθεί για συνέρ-
γεια, ο εκτοπισμός των εβραίων της Βόρειας Μπουοβίνας και της Βεσσαραβί-
ας στην Υπερδνειστερία, που τελούσε υπό ρουμανική διοίκηση, και η εξόντωσή 
τους ήταν έργο κυρίως του αντωνέσκου, χωρίς την πίεση των Γερμανών. Στόχος 
του αντωνέσκου ήταν ο περαιτέρω εκτοπισμός των εβραίων ανατολικότερα, σε 
σοβιετικό έδαφος, ώστε η Ρουμανία να αποκατασταθεί στα «εθνικά της σύνο-
ρα», χωρίς την ύπαρξη ισχυρών μειονοτήτων. 

«Τάσσομαι υπέρ της υποχρεωτικής εκτόπισης όλων των Εβραίων από 
τη Βεσσαραβία και τη Μπουκοβίνα πέραν των συνόρων. Είμαι επίσης υπέρ 
και της υποχρεωτικής εκτόπισης του ουκρανικού στοιχείου, που εδώ τη στιγμή 
αυτή δεν έχει τίποτα να αναζητήσει. Μου είναι αδιάφορο, αν στην ιστορία θε-
ωρηθούμε βάρβαροι. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διέπραξε μια σειρά από βαρ-
βαρότητες, κατά τις αντιλήψεις των συγχρόνων, ωστόσο ήταν ο μεγαλύτερος 
πολιτικός και πολιτιστικός χώρος», δήλωσε ο αντωνέσκου στο υπουργικό Συμ-
βούλιο στις 8 ιουλίου 1941. 
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οι πολεμικές εξελίξεις ωστόσο στο ανατολικό μέτωπο ματαίωσαν τα ρου-
μανικά σχέδια του περαιτέρω εκτοπισμού των εβραίων. Έτσι στην Υπερδνει-
στερία, που τελούσε υπό ρουμανική διοίκηση με κέντρο την οδησσό, οι περισ-
σότεροι εβραίοι είτε εκτελέστηκαν είτε αποβιώσαν από τις κακουχίες και την 
πείνα σε καταναγκαστικά έργα (1941-1942).

«Ρίξε τους στις κατακόμβες, ρίξε τους στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά να 
τους απομακρύνεις από την Οδησσό. Δεν θέλω να γνωρίζω τίποτα. Ίσως πε-
θάνουν εκατοντάδες, ίσως πεθάνουν χιλιάδες, ίσως πεθάνουν όλοι, αλλά δεν 
θέλω να πεθάνω κανένας Ρουμάνος, δημόσιος υπάλληλος, κανένας Ρουμάνος 
αξιωματικός. Εσύ είσαι εκεί ο κυρίαρχος, πρέπει να εξαναγκάσεις τους αν-
θρώπους να δουλεύουν, ίσως με το κλομπ, αν δεν καταλαβαίνουν. Σε περίπτω-
ση ανάγκης να τους εξαναγκάσεις με σφαίρες. Δεν χρειάζεσαι την εξουσιοδό-
τησή μου», επισήμανε ο αντωνέσκου στον καθηγητή Γκεόργκε αλεξιάνου, τον 
διοικητή της Υπερδνειστερίας κατά τη συνεδρίαση του ρουμανικού υπουργικού 
Συμβουλίου στις 16 δεκεμβρίου 1941. οι εβραίοι της Βεσσαραβίας και της Βό-
ρειας Μπουκοβίνας δεν στάλθηκαν στο Άουσβιτς, αλλά η Υπερδνειστερία πα-
ραμένει το «λησμονημένο κοιμητήριο» των εβραίων. Υπολογίζεται ότι 280.000 
εβραίοι εξοντώθηκαν από το καθεστώς του αντωνέσκου. Την πολιτική του στο 
εβραϊκό ζήτημα ο αντωνέσκου άρχισε να μεταβάλει το 1943-’44, όταν κατέστη 
εμφανής η ήττα του Άξονα. Τότε απέστελνε κρυφά τους εβραίους στην Παλαι-
στίνη.

Η νέα μονογραφία του  Heinen διαφωτίζει σκοτεινές πτυχές της πολιτικής 
δράσης του αντωνέσκου. Στα μετακομμoυνιστικά Βαλκάνια η νέα πολιτική ελίτ 
και η εθνική ιστοριογραφία απεκατέστησαν ιστορικά πρόσωπα του παρελθό-
ντος, θύματα της κομμουνιστικής θηριωδίας, με βασικό κριτήριο την προσφορά 
τους στο έθνος ή στη δημοκρατία. Στη ρουμανική περίπτωση ο αντωνέσκου πα-
ραμένει μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Η αρχικά επίσημη αποκατάστασή 
του αναιρέθηκε λόγω μη επαρκών στοιχείων για την απενοχοποίησή του. Με τα 
νέα αποκαλυπτικά στοιχεία που φέρνει στο φως ο Heinen μια νέα προσπάθεια 
αποκατάστασης του αντωνέσκου θα καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης                                                          ΣΠΥΡιδΩν ΣΦεΤαΣ                     
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δρ. Ἐρατὼ Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ἡ Λογοτεχνία τῆς Μακεδονίας ἀπὸ 
τὴν Ἅλωση τῆς Θεσσαλονίκης (1430)  ἔως τὸ 1980, Θεσσαλονίκη 2011, σελ. 374.

Πρόκειται γιὰ μεγάλη ἱστορικὴ ἔρευνα γύρω ἀπὸ τὴν λογοτεχνικὴ δημι-
ουργία στὸν χῶρο τῆς Θεσσαλονίκης στοὺς πέντε αἰῶνες ποὺ κύλησαν ἀπὸ τὴν 
ἅλωση τῆς πόλης.

Πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ γνωρίζουν τὶς σημαντικότερες παρουσίες, τὰ πρό-
σφατα σχετικὰ χρόνια, πολλοὶ εἶναι καὶ ἐκεῖνοι στοὺς ὁποίους ἡ μεγάλη ἔρευνα 
τῆς συγγρ. προσφέρει πολύτιμες γνώσεις γιὰ τοὺς πρώτους αἰῶνες.

Ἡ πανοραμικὴ καὶ τεκμηριωμένη μὲ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ ἔργα τῶν λογο-
τεχνῶν καὶ ποιητῶν εἰκόνα εἶναι πολὺ χρήσιμος ὁδηγὸς σὲ ὅσους ἀπὸ τοὺς νεωτέ-
ρους μελετητὲς θέλουν νὰ σκύψουν ἐρευνητικὰ πάνω στὸ ἔργο μεμονωμένων δη-
μιουργῶν.

Ἡ μεγάλη χρονικὴ περίοδος ἐπιβάλλει, φυσικά, ἀναγκαστικὰ στὴν συγγρ. 
νὰ ἐπιλέξει ἀπὸ τὸ μεγάλο ἐρευνητικό της ὑλικὸ, ποὺ γιὰ χρόνια συγκέντρωσε, 
μορφὲς ποὺ βάζουν ὁρόσημα στὴν ὅλη ἱστορία τῆς λογοτεχνίας.

Ὅσο καὶ ἂν σὲ μεμονωμένα ἄρθρα ἢ μελέτες μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀντλήσει ἐπι-
μέρους πληροφορίες, θεωρῶ ὡστόσο τὸ ἐγχείρημα τῆς συγγρ. καὶ ἀποτελεσματικὸ 
καὶ τολμηρό, γιατὶ ἐπέτυχε στὶς σελίδες τῆς μεγάλης της ἔρευνας νὰ προσφέρει 
αὐτὸ ποὺ ἔλειπε, δηλαδὴ τὴν σύνθεση λογοτεχνικῆς δημιουργίας πολλῶν αἰώνων.

Τὸ βιβλίο κυκλοφορεῖ σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἡ τεκμηριωμένη μαρτυρία γιὰ συ-
νέχιση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας μέσα ἀπὸ λογοτεχνήματα, ποιήματα καὶ δημο-
τικὰ τραγούδια ἐκφράζει τὴν ἱστορικὴ ἀπὸ τὴν πτώση τῆς Θεσσαλονίκης ἑλλη-
νικὴ φυσιογνωμία τῆς πόλης.

Γενικὴ Γραμματεύς ε.Μ.Σ.                                                 ΤεΡεΖα ΠενΤΖοΠοΥΛοΥ-ΒαΛαΛα
Ὁμότιμη καθηγήτρια α.Π.Θ  
Ἀντεπιστέλλον μέλος Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν
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δρ. Ἐρατὼ Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια γιὰ τὰ Σκόπια, 
Θεσσαλονίκη 2008 (β΄ἔκδοση βελτιωμένη), σελ. 125.

Ἡ δρ. Φιλολογίας κυρία Ἐρατὼ Ζέλλιου-Μαστοροκώστα ἔκανε ἐπιτυχιμέ-
νη σταδιοδρομία στὸν χῶρο τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως στὸ διάστημα τῆς ὁποίας 
ἐπιδόθηκε σὲ ἐκτεταμένες ἱστορικὲς ἔρευνες γύρω ἀπὸ τὴν Μακεδονία.

Ἡ μεγάλη πεῖρα της ὡς ἐπαιδευτικὸς τῆς ἐπιτρέπει νὰ γνωρίζει καλὰ τὶς 
ἀνάγκες τοῦ νέου παιδιοῦ στὰ γυμνασιακὰ καὶ λυκειακὰ χρόνια γιὰ τὴν διδα-
σκαλία τῆς ἱστορίας καὶ τὸν κατἀλληλο τρόπο ποὺ χρειάζεται γιὰ προσλαμβά-
νουσες παραστάσεις.

αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ πεῖρα της ἦταν καὶ τὸ κίνητρο τῆς συγγρ. γιὰ νὰ καταγρά-
ψει σὲ ἁπλὴ γλώσσα, μὲ καταληπτὸ ἀπὸ τὰ παιδιὰ τρόπο τὴν ἀλήθεια γιὰ τὴν 
ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας ποὺ τόσο προκλητικὰ ἐδῶ καὶ χρόνια ἀμφισβη-
τοῦν καὶ ὑπονομεύουν οἱ γείτονες.

Μὲ γραπτὲς μαρτυρίες ἐγγράφων, ἐντύπων, ἐπιστολῶν, δηλώσεων καὶ μὲ 
τὴν ἀναμφισβήτητη πηγὴ τῶν ἀρχαίων ἱστορικῶν μας ἡ συγγρ. δείχνει πολὺ κα-
θαρὰ μὲ ποιὸν τρόπο πλαστογραφήθηκε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ πλαστογραφεῖται 
ἡ ἱστορία τῆς Μακεδονίας.

Τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ πόνημα τῆς συγγρ. γνώρισε δεύτερη ἔκδοση φανερώνει 
τὸ μεγάλο ἐνδιαφέρον τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητας γιὰ τὸ βιβλίο.

Γενικὴ Γραμματεύς ε.Μ.Σ.                                         ΤεΡεΖα ΠενΤΖοΠοΥΛοΥ-ΒαΛαΛα
Ὁμότιμη καθηγήτρια α.Π.Θ.
Ἀντεπιστέλλον μέλος Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν
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Ἀγγελική Στρατή, Ἡ ζωγραφική στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου 
Σερρῶν, 14ος-19ος αἰ., Μελέτες καί ἄρθρα, αυτοέκδοση, Θεσσαλονίκη 2007, σσ. 
197, εικ. 137, σχ. 14, καλλιτεχνική επιμέλεια δ. Μοράρος.*

Στις τελευταίες δεκαετίες του 13ου αι. στις υπώρειες του Μενοικίου όρους, 
κοντά στις Σέρρες, ο Σερραίος μοναχός (αρχικά αγιορείτης) ιωαννίκιος συγκρό-
τησε κοινοβιακή μοναστική κοινότητα στην περιοχή, τη μονή Τιμίου Προδρό-
μου1. Μαζί με τον ανιψιό του, και δεύτερο κτήτορα της μονής ιωακείμ, κατά-
φεραν να αποσπάσουν όχι μόνο την πολιτική προστασία αλλά κυρίως σημα-
ντικά χρηματικά ποσά από τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες ανδρόνικο Β’ Πα-
λαιολόγο, ανδρόνικο Γ’ Παλαιολόγο, ιωάννη Στ’ καντακουζηνό αλλά και τον 
Σέρβο ηγεμόνα Στέφανο ντουσάν κατά τον κρίσιμο 14ο αι., έναν αιώνα με εμ-
φύλια πάθη, πολιτικοεκκλησιαστικές επιβουλές ομόδοξων (Σέρβων), τυχοδιω-
κτικές καταδρομές αλλόδοξων (καταλανών) και ληστρικές επιχειρήσεις αλλόπι-
στων (οθωμανών). Η μονή αποτέλεσε τελευταίο καταφύγιο του λόγιου οικου-
μενικού πατριάρχη Γεννάδιου Σχολάριου τον 15ο αι.2, μαρτυρείται ερειπωμένη 
κατά καιρούς, τον 17ο και 18ο αι., ενώ συμμετέχει στο επαναστατικό κίνημα του 
1821 με τον εμμανουήλ Παπά3. 

* Σε διαφοροποιημένη μορφή το κείμενο αναγνώστηκε στη βιβλιοπαρουσίαση του έρ-
γου που οργανώθηκε στο Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του αίμου στη Θεσσαλονίκη στις 
15 απριλίου 2008. 

1. από την πιο σύγχρονη βιβλιογραφία απομονώνω τα εξής: Μ. Verdure, Recherches sur 
les actes du monastère Saint-Jean Prodrome sur le mont Ménoikion (Serrès, XIIIe-XVe siècle), Paris, 
Ecole nationale des chartes, 2002· K. Smyrlis, La fortune des grands monastères byzantins (fin du 
Xe–millieu du XIVe siècle), Paris 2006, σσ. 85-95· Τ. κιουσοπούλου, «Η γεωγραφία των βυζαντι-
νών μοναστηριών. Παρατηρήσεις για μια τυπολογία», Ό. Γκράτζιου, Χρ. Λούκος (επιμ.), Ψηφί-
δες. Μελέτες ιστορίας, αρχαιολογίας και τέχνης στη μνήμη της Στέλλας Παπαδάκη-Oekland, 
Ηράκλειο, Π.ε.κ., 2009, σσ. 95-106· η ίδια, Οι «αόρατες» βυζαντινές πόλεις στον Ελλαδικό χώρο 
(13ος-15ος αιώνας), αθήνα, εκδ. Πόλις, 2013, σσ. 84-89 και σποράδην· N. Bakirtzis, Hagios Ioan-
nis Prodromos Monastery on Mount Menoikeion: Byzantine Monastic Practice, Sacred Topography, 
and Architecture (αδημ. διδ. διατριβή), Princeton University 2005· ο ίδιος, «The Creation of an 
Hierotopos in Byzantium: Ascetic Practice and its Sacred Landscape on Mt. Menoikeion», A. Lidov 
(επιμ.), Hierotopy. Studies in the Making of Sacred Space, Moscow 2006, σσ. 126-149 και ο ίδιος, 
«Η βιβλιοθήκη της μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών: οι χώροι στέγασής της», στο Οι Σέρρες και 
η περιοχής τους. Από την οθωμανική κατάκτηση μέχρι τη σύγχρονη εποχή, Πρακτικά Β΄ Διε-
θνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, τ. Β ,́ Σέρρες 2013, σσ. 741-758. 

2. M.-H. Blanchet, Georges-Gennadios Scholarios (vers 1400-vers 1472). «Un intellectuel 
orthodoxe face à la disparition de l’empire byzantin», Archives de l’Orient Chrétien 20 (Paris 2008).

3. α. ε. Βακαλόπουλος, Εμμανουήλ Παπάς. Αρχηγός και υπερασπιστής της Μακεδο-
νίας. Η Ιστορία και το αρχείο της οικογενείας του, Θεσσαλονίκη, ιΜΧα, 1981. 
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Τα τεκμήρια της ύστερης βυζαντινής, μεταβυζαντινής και νεοελληνικής τέ-
χνης και λογιοσύνης προσέλκυσαν κατά τον 20ό αιώνα το ενδιαφέρον πολλών 
επιστημόνων από όλον τον κόσμο (Π. Παπαγεωργίου, Γ. Λαμπάκης, α. Ξυγγό-
πουλος, H. Hallensleben, V. J. Djurić, P. Odorico, E. κυριακούδης, Χ. Παπαστά-
θης, Β. κατσαρός κ.ά.). οι έξι αιώνες ανάπτυξης και ύφεσης, ευχερειών και δυ-
σχερειών, πέρα από τις άλλες λόγιες και λαϊκές εκδοχές μνημείων τέχνης, απο-
τυπώνονται στα σύνολα θρησκευτικής και κοσμικής ζωγραφικής, που υπάρχουν 
στο μοναστήρι. 

Η συγγρ. ασχολείται με τη ζωγραφική της μονής Τιμίου Προδρόμου εδώ 
και 30 χρόνια, αρχικά στο πλαίσιο της υπηρεσιακής της ιδιότητας ως αρχαιο-
λόγου της αρμόδιας για τον νομό Σερρών 12ης εφορείας Βυζαντινών αρχαιο-
τήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ συνέχισε και μετά τη μετάθεσή της στη 
10η ε.Β.α. Χαλκιδικής και αγίου Όρους (1993-2006), αλλά και αργότερα, μετά 
τη ανάληψη των καθηκόντων ως διευθύντριας της νεοσύστατης 16ης ε.Β.α. κα-
στοριάς και Φλώρινας και του αρχαιολογικού ινστιτούτου Μακεδονίας Θρά-
κης (2006-2014). Όλα αυτά τα χρόνια έχει δημοσιεύσει έναν αρχαιολογικό οδη-
γό και πάνω από 20 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συμποσί-
ων, από τις οποίες οι δέκα, κατά την κρίση της σημαντικότερες (και κυρίως που 
αφορούν συντηρημένα ζωγραφικά σύνολα), συγκεντρώνονται στον τόμο αυ-
τόν. Πρόκειται ουσιαστικά για βελτιωμένες εκδόσεις των αρχικών δημοσιευμά-
των όσον αφορά το κυρίως κείμενο, τις υποσημειώσεις, που οπλίζονται με τη νε-
ότερη βιβλιογραφία και, το κυριότερο, το φωτογραφικό υλικό, που είναι σχεδόν 
εξολοκλήρου πια έγχρωμο. 

Μετά από έναν σύντομο «Πρόλογο» (σσ. 11-13), στον οποίο περιτρέχει το 
περιεχόμενο του βιβλίου, ακολουθούν δέκα εργασίες που παρατίθενται όχι με 
κριτήριο τη χρονολογία της πρώτης δημοσίευσής τους, αλλά τη σειρά αρχαιότη-
τας των μνημείων που διαλαμβάνουν. 

«οἱ παλαιότερες τοιχογραφίες τῆς Ἐνατης τοῦ καθολικοῦ» (σσ. 15-31) αφο-
ρούν έργα που αποκαλύφθηκαν το 1986 σε δύο αρκοσόλια στην ενάτη (τον 
πρώτο εξωνάρθηκα του καθολικού, σύμφωνα με τη ντόπια μοναστική ορολο-
γία) αριστερά και δεξιά της εισόδου προς τη λιτή. Πρόκειται για το κάτω τμή-
μα της παράστασης των Σαράντα Μαρτύρων, τον Χριστό και δύο ιεράρχες που 
τον περιβάλλουν, στο βόρειο αρκοσόλιο, και στο νότιο μία παραλλαγή της δέη-
σης με τον Χριστό στην αγκαλιά της Θεοτόκου και εκατέρωθέν τους τον ιωάννη 
Πρόδρομο, τον αρχάγγελο Μιχαήλ και τον γονατιστό ηγούμενο ιωακείμ, δεύτε-
ρο κτήτορα της μονής. Στο εσωράχιο του νότιου αυτού αρκοσολίου παριστάνο-
νται οι στρατιωτικοί άγιοι Θεόδωρος Τήρων και Στρατηλάτης, ενώ στο ενδιάμε-
σο τμήμα του τοίχου δύο αταύτιστοι μάρτυρες. οι τοιχογραφίες αυτές χρονολο-
γούνται στα 1319 σύμφωνα με ημικατεστραμμένη σήμερα επιγραφή, η οποία πα-
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ρατίθεται, ωστόσο, στον κώδ. αρ. 375 της συλλογής χειρογράφων του κέντρου 
«Ivan Dujčev» της Σόφιας4, που προέρχεται από τη σερραϊκή μονή. 

«οι τοιχογραφίες τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Γενεθλίου τοῦ Προδρόμου (Προ-
δρομούδι)» (σσ. 33-41). Πρόκειται για ένα μονόχωρο παρεκκλήσι πίσω από την 
κόγχη του ιερού του καθολικού της μονής με τοιχογραφημένο το ιερό του, τον 
νότιο τοίχο και ελάχιστα τον δυτικό. Μετά τον καθαρισμό και τη συντήρησή 
τους τα παλαιότερα τμήματα αυτού του διακόσμου χρονολογήθηκαν από την 
α. Στρατή στη δεκαετία 1360-1370, και όχι το 1535, όπως συνολικά είχε χρονο-
λογήσει το παρεκκλήσι ο α. Ξυγγόπουλος5. Την άποψη του τελευταίου απέρρι-
ψαν άλλωστε και οι ι. Djordjević – E. Kyriakoudis, οι οποίοι ταύτισαν τον ζωγρά-
φο με εκείνον του παρεκκλησίου του αγίου νικολάου της ίδιας μονής6. Με την 
εργασία αυτή, λοιπόν, η συγγρ. τοποθετεί στην έβδομη δεκαετία του 14ου αι. την 
κάτω και μεσαία ζώνη του νότιου τοίχου και του ιερού βήματος, κάποια τμήμα-
τα των σκηνών της πάνω ζώνης του νότιου τοίχου, κάποιες μορφές της κόγχης 
του διακονικού, καθώς και τον Μελισμό της κεντρικής αψίδας του ιερού βήμα-
τος. Για τη Θεοτόκο της κόγχης και τις παραστάσεις της πρόσθεσης συμφωνεί με 
τον Ξυγγόπουλο για το 1535, ενώ πολύ αργότερα τοποθετεί την κοίμηση του δυ-
τικού τοίχου. Μάλιστα, προχωρώντας σε ακόμη ακριβέστερη τοποθέτηση ταυτί-
ζει τον ζωγράφο με εκείνον του παρεκκλησίου των αρχαγγέλων της μονής Χε-
λανδαρίου αγίου Όρους, κάπως υστερότερο από τον ζωγράφο της ενάτης και 
του παρεκκλησίου του αγίου νικολάου της σερραϊκής μονής. 

«οἱ εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ Παντοκράτορος καί τῆς Παναγίας Ὁδηγήτριας» 
(σσ. 43-52) είναι οι αρχαιότερες φορητές εικόνες που σώζονται στη μονή7. Η συγ-
γραφέας με βάση εικονογραφικά και κυρίως τεχνοτροπικά στοιχεία τις χρονο-
λογεί στην τρίτη δεκαετία του 14ου αι. Πρόκειται για τις δεσποτικές εικόνες του 
αρχικού τέμπλου της μονής ζωγραφισμένες από τον ίδιο ζωγράφο. Συγκρίνονται 
επιτυχώς με γνωστές εικόνες της εποχής εκείνης: την αμφιπρόσωπη της Ρόδου με 

4. Β. κατσαρός – Χ. Παπαστάθης, «ο “νέος Μέγας κώδηξ” της μονής Τιμίου Προδρό-
μου Σερρών. Πρόδρομη ανακοίνωση», Σερραϊκά ανάλεκτα 1 (1992) 174-183. 

5. Ἀ. Ξυγγόπουλος, Αἱ τοιχογραφίαι τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς Προδρόμου παρὰ τὰς 
Σέρρας, Θεσσαλονίκη 1973, σσ. 77-78. 

6. ι. Djordjevic – E. Kyriakoudis, «The Frescoes in the Chapel of St Nicholas at the 
Monastery of St John Prodromos near Serres», Cyrillomethodianum VII (1983) 167-209. 

7. Η αμφιπρόσωπη εικόνα της αποκαθήλωσης [στην άλλη όψη εξίτηλη μορφή Θεοτό-
κου(;)], επίσης του 14ου αιώνα, που κλάπηκε από τη μονή (1978) και εντοπίστηκε στην κα-
τοχή Έλληνα συλλέκτη στο Λονδίνο (2002-2003) επέστρεψε μετά από δικαστικό αγώνα του 
Υπουργείου Πολιτισμού στην αθήνα (2008) και από το 2009 απόκειται στη μονή. Για την ει-
κόνα βλ. P. Milković-Pepek, «Une icone bilatérale au monastère Saint-Jean Prodrome, dans les 
environs de Serres», Cahiers Archéologiques XVI (1966) 177-183. 
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την Παναγία οδηγήτρια και τον άγιο νικόλαο, τον Χριστό Παντοκράτορα από 
το ελληνικό ινστιτούτο της Βενετίας και εκείνον από το ερμιτάζ, την οδηγήτρια 
από τον ναό του αγίου δημητρίου της αθύτου Χαλκιδικής κ.ά. επίσης, συγκρίνο-
νται με ισχυρότερα μάλλον επιχειρήματα με τα ψηφιδωτά της Μονής της Χώρας 
και της Παναγίας Παμμακαρίστου στην κωνσταντινούπολη, με τις τοιχογραφίες 
του αγίου νικολάου ορφανού και τέλος με τα ψηφιδωτά των αγίων αποστόλων 
στη Θεσσαλονίκη. από τις τελευταίες αυτές συγκρίσεις ωθείται η α. Στρατή να δι-
ατυπώσει την υπόθεση ότι οι εικόνες τις μονής Προδρόμου συνδέονται με τη δρα-
στηριότητα του ιωάννη Στ΄ καντακουζηνού, ο οποίος άλλωστε ανέδειξε με χρυσό-
βουλό του τη μονή σε πατριαρχική και σταυροπηγιακή το 13328.

Στις «Παρατηρήσεις στή ζωγραφική τῶν παλαιολόγειων χρόνων τῆς 
μονῆς» (σσ. 53-64) η συγγρ. περιδιαβαίνει τα ζωγραφικά κατάλοιπα στο καθο-
λικό και τα παρεκκλήσια της μονής Τιμίου Προδρόμου και τα εντάσσει σύμφω-
να με τις παλαιότερες μελέτες της στις καλλιτεχνικές επιδιώξεις και επιδόσεις 
του παλαιολόγειου 14ου αι. Τοιχογραφικά σύνολα της εποχής, από τη Θεσσα-
λονίκη (Άγιος νικόλαος ορφανός, Άγιοι απόστολοι, αγία αικατερίνη), τη Βέ-
ροια (Άγιος Βλάσιος) και το Άγιον Όρος (καθολικό μονής Χελανδαρίου) αντα-
νακλούν την τέχνη τους στις παλαιότερες τοιχογραφίες του καθολικού της σερ-
ραϊκής μονής (α’ μισό 14ου αι.). Σε θεσσαλονικιώτικα μνημεία του β’ μισού του 
αιώνα (Μεταμόρφωση του Σωτήρος9, Προφήτης Ηλίας, Μονή Βλατάδων) οδη-
γείται η σκέψη της συγγραφέως, ώστε να τα συγκρίνει με το νεότερο στρώμα της 
ενάτης και του Μεσονυκτικού της μονής Προδρόμου, ενώ το Προδρομούδι το 
συνδέει με το χελανδαρινό παρεκκλήσι των αρχαγγέλων. 

αρθρώνεται έτσι μια «κοινή παλαιολόγεια γλώσσα», όπως τη χαρακτηρίζει.
«Παρατηρήσεις στό παλαιότερο στρώμα τῶν τοιχογραφιῶν στό Μακρυ-

ναρίκι τοῦ καθολικοῦ» (σσ. 65-79). Μακρυναρίκι ονομάζεται στη μοναστική 
ορολογία της μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών ο στενός και μακρύς νάρθη-
κας, προσκολλημένος στη νότια πλευρά του καθολικού. δύο ζωγραφικά στρώ-
ματα υπάρχουν εκεί, το νεότερο, του 1630, και το αρχαιότερο, των τελών του 
15ου  (ή αρχών του 16ου αι.) που συντηρήθηκε από τη 12η ε.Β.α. το 1986. Το τε-

8. Η πιο πρόσφατη βιογραφία για τον ιωάννη Στ΄ είναι του D. Nicol, The Reluctant 
Emperor. A Biography of John Cantacuzenos, Byzantine Emperor and Monk, c. 1295-1383, 
Cambridge 1996. Στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Le Projet Jean VI» υπό 
τη διεύθυνση του O. Delouis (CNRS) και σε στάδιο επεξεργασίας βρίσκεται η γαλλική με-
τάφραση των Ἱστοριῶν του ιωάννη Στ ,́ εν μέρει βασισμένη στα κατάλοιπα του R. Guilland 
(1888-1981), και μία επικαιροποιημένη θεματική βιογραφία για τον αυτοκράτορα, έργα που 
πρόκειται να εκδοθούν μετά το 2015. 

9. Βλ. τώρα ε. κουρκουτίδου-νικολαΐδου, Ναός του Σωτήρος Χριστού Θεσσαλονί-
κης, Θεσσαλονίκη 2008. 
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λευταίο αυτό στρώμα κάλυπτε ουσιαστικά τα επάνω εξωτερικά τμήματα της 
αρχικής νότιας στοάς του καθολικού, μετά το κλείσιμο των τοξωτών ανοιγμά-
των και τη διαμόρφωση έτσι του Μακρυναρικίου. Πρόκειται για σκηνές μηνο-
λογίου, οι περισσότερες από τις εορτές του οκτωβρίου (το Μαρτύριο του αγίου 
ανανία, οι Τρεις Παίδες εν καμίνω, το Μαρτύριο του αγίου δημητρίου, οι επτά 
Παίδες εν εφέσω κ.ά.π. Η διαπραγμάτευση των θεμάτων και της τεχνοτροπίας 
προδίδει λαϊκό καλλιτέχνη που τα χειρίζεται λιτά, επίπεδα και σχηματοποιημέ-
να, συγγενώς προς τις τοιχογραφίες της τράπεζας της μονής Ξενοφώντος αγίου 
Όρους (1496/7), της Παναγίας Γοργοεπηκόου Βέροιας (δ’ τέταρτο 15ου αι.), αλλά 
και κάποιων αντιπροσωπευτικών μνημείων από το λεγόμενο καστοριανό εργα-
στήρι, του αγίου νικολάου της μοναχής ευπραξίας (1485/6), του αγίου νικολά-
ου της αρχόντισσας Θεολογίνας (1484/5) κ.ά. επιγραφικές μαρτυρίες από αυτό 
το στρώμα δεν σώζονται. 

Στον «Τοιχογραφικό διάκοσμο στό Μακρυναρίκι (1630) τοῦ καθολι-
κοῦ»(σσ. 81-94) εξετάζεται το νεότερο ζωγραφικό στρώμα του χώρου αυτού, 
ακριβώς χρονολογημένο με επιγραφή. οι σκηνές περιλαμβάνουν εωθινά ευαγ-
γέλια10, κάποια από τα θαύματα του Χριστού, στρατιωτικούς αγίους, μοναχούς 
αγίους, κάποιους από τους αίνους11, σκηνές από τον βίο του ιωάννη Χρυσοστό-
μου κ.ά. Η συγγραφέας συγκρίνει εικονογραφικά και τεχνοτροπικά τις σκηνές 
με διάκοσμο από διάφορα μνημεία του ελλαδικού και ευρύτερου βαλκανικού 
χώρου: το παρεκκλήσι των Ταξιαρχών της ίδιας μονής (1634), τον Άγιο νικόλαο 
Βίτσας και τον Άγιο Μηνά Μονοδενδρίου (περ. 1620), τον ναό της κοιμήσεως 
Θεοτόκου στον ελαφότοπο Ζαγορίου (1646), τον ναό των αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου στο Tutin της Σερβίας (περ. 1640), την τράπεζα της μονής Baćkovo 
στη Βουλγαρία κ.ά. κατόπιν τούτων συνδέει τη ζωγραφική αυτού του στρώμα-
τος με το εργαστήρι Λινοτοπιτών ζωγράφων προσθέτοντας ένα ακόμη μνημείο 
στη σειρά αυτών που τους αποδίδονται τα τελευταία χρόνια από την έρευνα12. 
Η αναδυόμενη αστικοποίηση του 17ου αι. δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για 
τις εύπορες συντεχνίες, όπως αυτή των τιμιωτάτων καὶ εὐγενεστάτων ἀμπατζή-

10. Για το θέμα βλ. τώρα ν. Ζάρρας, Ο εικονογραφικός κύκλος των Εωθινών Ευαγγε-
λίων στην παλαιολόγεια μνημειακή ζωγραφική των Βαλκανίων, Θεσσαλονίκη, κΒε/αΠΘ, 
2011. 

11. αναμένεται η έκδοση της διδακτορικής διατριβής της Μ. Παρχαρίδου, Οι Αίνοι 
στη μνημειακή ζωγραφική του 16ου αιώνα: συμβολή στη μελέτη του θέματος με αναφορές 
σε μνημεία του 5ου-19ου αιώνα, Θεσσαλονίκη, α.Π.Θ., 2000. 

12. Την πιο πρόσφατη θεώρηση της τέχνης αυτού του κύκλου προσφέρει ο Θ. ι. Τσά-
μπουρας, Τα καλλιτεχνικά εργαστήρια από την περιοχή του Γράμμου κατά το 16ο και 17ο 
αιώνα: ζωγράφοι από το Λινοτόπι, τη Γράμμοστα, τη Ζέρμα και το Μπουρμπουτσικό, 
(αδημ. διδ. διατριβή, α.Π.Θ.), Θεσσαλονίκη 2013. 
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δων (ραφτών μάλλινων υφασμάτων13), ώστε να χορηγούν τοιχογραφήσεις ναών, 
όπως το μαρτυρεί εν προκειμένω η επιγραφή. 

«οἱ τοιχογραφίες τοῦ παρεκκλησίου τῆς Σύναξης τῶν Ταξιαρχῶν (1634)» 
(σσ. 95-115). Το παρεκκλήσι βρίσκεται στη νότια πτέρυγα των κελιών της μονής 
και είναι τοιχογραφημένο με έξοδα του μοναχού ακακίου επί ηγουμενίας Γα-
λακτίωνος, όπως μαρτυρείται στην κτητορική επιγραφή πάνω από την είσοδο. 
Η διακόσμηση αναπτύσσεται σε δύο ζώνες που περιτρέχουν όλους τους τοίχους 
του μονόχωρου κτίσματος. Η κάτω ζώνη καλύπτεται με τις απεικονίσεις ορθών 
ολόσωμων αγίων (μοναχών, ιεραρχών), ενώ η πάνω με σκηνές από το δωδεκά-
ορτο. Στο ιερό βήμα ακολουθείται το τυπικό εικονογραφικό πρόγραμμα με τον 
ευχαριστιακό-λειτουργικό χαρακτήρα. και σε αυτόν τον διάκοσμο η α. Στρατή 
διακρίνει τον χρωστήρα Λινοτοπιτών ζωγράφων με κύρια χαρακτηριστικά την 
υποφώσκουσα αίσθηση των «ρεαλιστικών» επιδόσεων που χαρακτηρίζει τη δυ-
ναμική λαϊκή θρησκευτική τέχνη του 17ου αι., ενώ παράλληλα η πλαστικότητα 
και η αρμονικότητα των σωμάτων απηχούν μακρινές αναμνήσεις των παλαιολό-
γειων συνόλων της ίδιας μονής (ενάτη 1319, 1358-1346). Πάριση μνημειακή ζω-
γραφική συναντά κανείς στον Άγιο νικόλαο της Βίτσας και στον Άγιο Μηνά 
στο Μονοδένδρι (1618-1619), στον Άγιο νικόλαο του άρχοντος Θωμάνου (1639) 
στην καστοριά, αλλά και βορειότερα στη Σερβία, στις μονές Pustinja (1622) και 
Hopovo (1654). 

Τον επόμενο αιώνα, τον 18ο, οι δομές της οικονομίας και οι τάσεις της 
κοινωνίας στα τουρκοκρατούμενα Βαλκάνια ανασυγκροτούνται14. Η εποχή της 
αναδυόμενης νεωτερικότητας αντικατοπτρίζεται στη μονή των Σερρών σε δύο 
τοιχογραφικές μαρτυρίες από τον αιώνα εκείνο: μία θρησκευτικής ζωγραφικής 
και μία κοσμικής. 

«οἱ τοιχογραφίες στά παρεκκλήσια τῶν Ἁγίων Ἰωάννη τοῦ κτήτορος καί 
Σπυρίδωνος» (σσ. 117-129). Τα παρεκκλήσια είναι προσκολλημένα στη βόρεια 
πλευρά του καθολικού σε σειρά με κοινή μονόριχτη στέγη. από το πρώτο σώζε-
ται μόνο η παράσταση των ολόσωμων ασκητών αγίων Παύλου του απλού και 
Σαμψών (τέλος 18ου - αρχές 19ου αι.). Το δεύτερο, του αγίου Σπυρίδωνα, είναι 
κατάγραφο και φέρει επιγραφή που χρονολογεί την τοιχογράφηση στα 1761. 
εκτός από τις τυπικές ευχαριστιακές-λειτουργικές παραστάσεις του ιερού βή-
ματος και των κάτω ζωνών, με ολόσωμους μοναχούς αγίους που ακολουθούν τις 
επιταγές της Ερμηνείας της Ζωγραφικής Τέχνης του διονυσίου από τον Φουρ-

13. Για την οικονομική ανάπτυξη των Σερρών βλ. Σπ. ι. Ἀσδραχᾶς, «Ἡ ἀγροτικὴ οἰκο-
νομία», Σπ. ι. Ἀσδραχᾶς (ἐπιμ.), Ἑλληνικὴ Οἰκονομικὴ Ἱστορία, ΙΕ’-ΙΘ’ αἰώνας, τ. ά , Ἀθήνα, 
Πολιτιστικό Ἵδρυμα Ὁμίλου Πειραιῶς, 2003, σσ. 299-300, 319-320 και 374-376. 

14. Σπ. ι. Ἀσδραχᾶς, (ἐπιμ.), Ἡ οἰκονομικὴ δομὴ τῶν βαλκανικῶν χωρῶν στὰ χρόνια 
τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας, ιε -́ιθ’ αἰ., Ἀθήνα, ἐκδ. Μέλισσα, 1979, σποράδην. 
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νά, που σφράγισε τις ζωγραφικές προτιμήσεις του αιώνα, ενδιαφέρον παρουσιά-
ζει ο κύκλος του συναξαρίου του αγίου Σπυρίδωνα με την απεικόνιση επτά θαυ-
μάτων του. Πρόκειται μάλλον για τη μοναδική περίπτωση απεικόνισης του κύ-
κλου αυτού του αγίου στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενός κύκλου που 
γνώρισε διάδοση κυρίως σε φορητές εικόνες του 17ου-19ου αι., παρά σε εντοί-
χια σύνολα. Τεχνοτροπικά οι συνθέσεις κινούνται σε κυρίαρχο ρεύμα του 18ου 
αι.: ο ζωγράφος προσπαθεί να ανακαλέσει άβολους ζωγραφικούς τρόπους και 
μοτίβα αρχαιότερα (παλαιολόγεια), αλλά ξεφυτρώνουν από παντού ο δυναμι-
σμός και η λαϊκότητα της νεοελληνικής πια ζωγραφικής. Τα στοιχεία αυτά εντο-
πίζει η συγγραφέας και στη ζωγραφική του ναού του αγίου Γεωργίου (1827) της 
γειτονικής νιγρίτας και την αποδίδει στο ίδιο εργαστήρι. Στην παραγωγή του 
προσγράφει φορητές εικόνες του παρεκκλησίου του Προδρόμου της ίδιας μο-
νής, του εκκλησιαστικού Μουσείου Σερρών και του ναού του Προφήτη Ηλία 
στη γειτονική Βέργη. Τελικά, η συγγραφέας διατυπώνει την υπόθεση ότι τουλά-
χιστον οι τοιχογραφίες του παρεκκλησίου ίσως φιλοτεχνήθηκαν από τον ιερο-
μόναχο Γαβριήλ και τον συνεργάτη του Γρηγόριο που δούλεψαν στο καθολικό 
της μονής Γρηγορίου στο Άγιον Όρος (1779). 

Στις 13 δεκεμβρίου 2010 καταστροφική πυρκαγιά αποτέφρωσε το δυτικό 
τμήμα της νότιας πτέρυγας του περιβόλου της μονής. Μεταξύ των άλλων κτιρί-
ων χάθηκε και το αρχονταρίκι (Συνοδικό) της μονής, ο τοιχογραφικός διάκο-
σμος του οποίου είχε συντηρηθεί το 1998-1999 από τη 12η εΒα. αυτές τις απο-
λεσθείσες τοιχογραφίες διαπραγματεύεται η συγγρ. στην«Παρουσίαση τῶν κο-
σμικῶν τοιχογραφιῶν στό Ἀρχονταρίκι τῆς μονῆς» (σσ. 131-144) εμπλουτίζοντας 
παλαιότερο άρθρο της (1994) και μας μεταφέρει στον κόσμο της νεοελληνικής 
μπαρόκ και ροκοκό εικονογραφίας που επιβάλλουν οι ανερχόμενοι αστοί έμπο-
ροι του τέλους του 18ου αι. Μέλη της ιδιότυπης αυτής αστικής τάξης ήταν και οι 
Σερραίοι «τζερτζήδες»15 (ράφτες), που πλήρωσαν τον ἀγχίνουν ζωγράφο νεδέλ-
κο, για να φέρει την διακόσμηση εις πέρας στα 179516. απεικονίζονται το ανά-

15. Για τις συντεχνίες βλ. M. Tsicaloudaki, Pouvoirs et Professions des communautés 
chrétiennes urbaines dans l’Empire ottoman (XVIIe-XIXe siècles): Serres, Philippopoli, Kozani, 
Larissa (διδ. διατρ.), τ. 1-2, Paris, Université Panthéon-Sorbonne Paris I, 2000 και για πληρο-
φορίες σχετικά με τον οικονομικό βίο στις Σέρρες κατά τον 18ο αιώνα βλ. Β. κατσαρὸς – Χ. 
Παπαστάθης, «Προδρομικὰ ἀποσημειώματα. Βραχέα χρονικὰ σημειώματα τεσσάρων κατα-
στίχων τῆς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν τῶ ἐτῶν 1730-1806 μετὰ “παραρτήματος” δύο 
γραμμάτων: “ζητείας” καὶ ἐπικυρώσεως», Σερραϊκά Σύμμεικτα 2 (2013) 21-86. 

16. διαφοροποιημένες απόψεις για κάποιες επιμέρους ταυτίσεις στη ζωγραφική του 
αρχονταρικίου διατυπώνει η Π. Μάστορα, «ο ζωγραφικός διάκοσμος στο Συνοδικό της Μο-
νής Τιμίου Προδρόμου», ν. Μπακιρτζής – Π. Μάστορα – Β. κατσαρός – Ηλ. καραγιαννί-
δου – ν. νησιάντζη, Το Συνοδικόν της Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών, Λευκωσία, Ίδρυ-
μα α. Γ. Λεβέντη, 2011, σσ. 33-54. 
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κτορο Schönbrunn της Βιέννης στον δυτικό τοίχο και εκατέρωθέν του δύο από-
ψεις της κωνσταντινούπολης. Στον ανατολικό τοίχο σώζονται λίγες παραστά-
σεις σε άσχημη κατάσταση με φυτικά και διακοσμητικά θέματα. Στον βόρειο τοί-
χο σώζονται παρόμοια θέματα, καθώς επίσης και απεικονίσεις δύο πόλεων εκ 
των οποίων μία ίσως είναι η Ρώμη, ενώ η άλλη παραμένει αταύτιστη (φανταστι-
κή;). Στον νότιο τοίχο μέσα σε διάχωρα μεταξύ νεκρών φύσεων υπάρχει το ενδι-
αφέρον θέμα ημίγυμνων παλαιστών αλλά και μία σκηνή κυνηγιού. οι κοσμικές 
τοιχογραφίες (ξηρογραφίες) του αρχονταρικιού της σερραϊκής μονής ακολου-
θούν τα πρότυπα της διακόσμησης σε αρχοντικά της Σιάτιστας, της καστοριάς, 
του Πηλίου, του Μολύβου κ.ά. τόσο με τη διαπραγμάτευση των διακοσμητικών 
στοιχείων όσο και την επιλογή των πανοραμικών χαρτογραφικών απόψεων ευ-
ρωπαϊκών πόλεων (σε άλλα σύνολα απεικονίζονται και η Βουδαπέστη, η Βενε-
τία, η Φραγκφούρτη κ.ά.). Το αντίπαλο δέος της Μεσευρώπης του διαφωτισμού 
εισδύει στην ανατολή διαμορφώνοντας το «ανατολικό ροκοκό», όπως το ονόμα-
σε ο Μ. Χατζηδάκης, ένα φανταχτερό μείγμα επείσακτης εικονογραφίας και με-
ταβυζαντινών ανακλήσεων. 

Το τελευταίο κεφάλαιο πραγματεύεται τις «Τοιχογραφίες τοῦ ἐξωνάρθηκα 
τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς» (σσ. 145-159). Πρόκειται στην ουσία για το προστώο 
του καθολικού που φιλοτεχνήθηκε στα 1852 από τον ζωγράφο Στέργιο (Γεωργι-
άδη) νευροκοπίτη, έναν παραγωγικό τεχνίτη με πολλές φορητές εικόνες και μία 
ακόμη βεβαιωμένη τοιχογραφική σύνθεση στον ναό των Ταξιαρχών στο ακρι-
νό της δράμας. οι εικονογραφικοί κύκλοι που αποτυπώνονται στις επιφάνειες 
του προστώου προέρχονται από την αποκάλυψη, τη δευτέρα Παρουσία, την 
Παλαιά και την καινή διαθήκη˙ ωστόσο, δεν λείπουν και μεμονωμένες μορφές 
στρατιωτικών αγίων, ασκητών, αποστόλων, αφιερωτών. οι επιρροές του προέρ-
χονται από τα χαλκογραφικά πρότυπα της δυτικής θρησκευτικής ζωγραφικής 
διηθημένα από τα μνημεία του αγίου Όρους, όπου πρέπει να μαθήτευσε και να 
είδε αρκετές από τις εκεί ζωγραφικές συνθέσεις. Τα πρόσωπα των μορφών του 
διακρίνονται για την ιεροπρέπεια και την αυστηρότητά τους. ο ζωγράφος απο-
φεύγει τις γλυκερές εκφράσεις, όσο είναι αυτό δυνατόν στα μέσα του 19ου αι., 
και στρέφει το βλέμμα του στα ορθόδοξα μοναστικά εικονογραφικά πρότυπα. 
Χωρίς να αποτελεί το απαύγασμα της θρησκευτικής τέχνης του 19ου αι., η πα-
ραγωγή του Στέργιου νευροκοπίτη αφήνει ένα κάποιο στίγμα στην ανατολική 
Μακεδονία. 

ο τόμος κλείνει με τις περιλήψεις των κεφαλαίων στην αγγλική (σσ. 161-
166), συντομογραφίες και αναλυτική βιβλιογραφία (σσ. 167-186), τα ευρετήρια 
(σσ. 187-195) και μια γενική αρχιτεκτονική αποτύπωση του κτιριακού συγκρο-
τήματος της μονής (σσ. 196-197). 

αν παραβλέψει κανείς κάποια αναπόφευκτα τυπογραφικά λάθη (αλλά και 
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τονισμού) και ίσως την εκτύπωση κάποιων ελάχιστων εικόνων (π.χ., σσ. 26, 72, 
81, 123 κ.ά.), η γενική εντύπωση που αποκομίζει είναι ότι πρόκειται για ένα έργο 
εμπεριστατωμένο, εμβριθές και στέρεο, που συστηματοποιεί τη γνώση μας για 
τη ζωγραφική της μονής Τιμίου Προδρόμου. Το καταφέρνει θέτοντάς την στο 
ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο της Μακεδονίας και το πολιτιστικό περιβάλλον 
που διαμορφώνεται κατά την τελευταία φάση της βυζαντινής ιστορίας και κα-
θόλη την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας. Η ευχή που διατυπώνεται συχνά 
στα κεφάλαια του βιβλίου για περαιτέρω καθαρισμούς και συντήρηση ζωγρα-
φικών συνόλων της μονής, αφήνει περιθώρια για νέες ειδήσεις που θα διατυπω-
θούν στο μέλλον17. Ως εκείνη τη εποχή όμως το έργο της αγγ. Στρατή θα αποτε-
λεί σημαντικό οδηγό στην ανίχνευση της ζωγραφικής τέχνης στη μονή και ευρύ-
τερα στην ανατολική Μακεδονία. 

Θεσσαλονίκη                                                                                                   ΒαΓΓεΛΗΣ ΜαΛαδακΗΣ

17. Ήδη από το 2011 διενεργούνται από τη 12η εφορεία Βυζαντινών αρχαιοτήτων ερ-
γασίες συντήρησης στις τοιχογραφίες του καθολικού της μονής χρηματοδοτούμενες από το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα εΣΠα 2007-2013. 
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ελένη Μπολιάκη, Το Διονυσιακό(;) Αναστενάρι, Ερμηνείες και Παρερμη-
νείες, αθήνα, εκδ. Πατάκη, 2011, σσ. 351

Η συγγραφεύς είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Γλώσσας, Φι-
λολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του δημοκριτείου Πανεπιστη-
μίου Θράκης και ασχολήθηκε επισταμένως στο βιβλίο της αυτό με το θέμα του 
αναστεναρίου και των αναστενάρηδων στον ευρύ θρακικό χώρο. Πρόκειται για 
θέμα που κατά τον 20ό αι. απησχόλησε Έλληνες και ξένους ερευνητές, οι οποί-
οι διατύπωσαν ποικίλες ερμηνείες, αξιολογήσεις, αναπαραστάσεις και περιγρα-
φές. αυτή είναι και η κύρια στόχευση του παρόντος έργου, δηλ. να επισημαν-
θούν οι τρόποι που έχει αναπαρασταθεί, ερμηνευθεί και αξιολογηθεί το αναστε-
νάρι, αλλά και να συζητηθούν οι λόγοι για τους οποίους κατά καιρούς δόθηκαν 
οι συγκεκριμένες ερμηνείες. και είναι πολύ φυσικό να δοθούν πολλές ερμηνεί-
ες, καθώς στην ερμηνεία τoυ αναστεναριού εμπλέκονται πολλοί κλάδοι των κοι-
νωνικών επιστημών (ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, Ψυχολογία, εθνογραφία 
κτλ.), αλλά και αυτή η ιστορία. και είναι εύλογο η εμπλοκή τόσων επιστημών να 
δυσκολεύει τα πράγματα, ενώ, από την άλλη, η ερμηνεία του χρησιμοποιήθηκε 
κατά καιρούς και στην υπηρεσία εθνικών επιδιώξεων. Στην αναπαράστασή του 
μάλιστα στην ελλάδα, ιδίως στη Μακεδονία, το αναστενάρι φερμένο από ανα-
τολικορωμυλιώτες πρόσφυγες, συνήντησε και την αντίδραση της εκκλησίας που 
το θεωρεί ειδωλολατρικό έθιμο, και εν μέρει της Πολιτείας. Η κριτική διερεύνηση 
της γενεαλογίας του εθίμου ως διονυσιακού κάνει  αντιληπτές τις ερμηνείες που 
απλοποίησαν μια τόσο σύνθετη θρησκευτική έκφραση.

ασφαλώς και προ της εμφανίσεως των κοινωνικών επιστημών στην μορ-
φή που έχουν λάβει αυτές κατά τον 20ό αι., η Λαογραφία, ως επιστήμη και μά-
λιστα νέα, ήταν η πρώτη που με αξιόλογους ερευνητές ασχολήθηκε με το ανα-
στενάρι. Έτσι σε ειδικό κεφάλαιο με τίτλο Λαογραφία η συγγρ. μελετά τη γέ-
νεσή της υπό την έννοια που αυτή κλήθηκε, στην ελλάδα τουλάχιστον, να κα-
ταρρίψει τη θεωρία του Fallmerayer, προβάλλοντας τη διαχρονική μορφή των 
ελληνικών εθίμων και επομένως την «ύπαρξη του ελληνισμού στη Θράκη, κατ’ 
εξοχήν χώρο των αναστενάρηδων, από τρεις χιλιάδες περίπου χρόνια και δω». 
απαντούσε έτσι η Λαογραφία όχι μόνον στον Fallmerayer, ο οποίος αμφισβη-
τούσε τη διαχρονία του ελληνισμού, αλλά και στις νεότερες θεωρίες των Βουλ-
γάρων (Arnaudof) ότι είναι δικό τους προβουλγαρικό έθιμο, πράγμα που πασι-
δήλως στόχευε να δείξει βουλγαρική παρουσία στη Θράκη από αιώνων. και εδώ 
τίθεται το ερώτημα, αν η Λαογραφία πρέπει να είναι –ή είναι– εθνική και πατρι-
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ωτική. Με έναν λόγο αν είναι ορθό ο σημερινός αγρότης αναστενάρης να χρησι-
μοποιείται ως εργαλείο για να γεφυρώσει χάσμα δύο χιλιάδων ετών. αυτά περί-
που υποστηρίζει ο Loring Danforth ο οποίος μελέτησε το ιδεολογικό περιεχόμε-
νο του αναστεναρίου ως εργαλείο στην έρευνα της συνέχειας στον ελληνικό πο-
λιτισμό. Η συγγρ. αναφέρει και την αντίδραση της ελληνικής Πολιτείας, η οποία 
ανέθεσε στον πρόεδρο της εταιρείας Ψυχικών ερευνών Άγγελο Τανάγρα να ορ-
γανώσει πυροβασία, όταν ο Βούλγαρος Arnaudof οργάνωσε παρόμοια στο ούρ-
γκαρι προκειμένου να δείξει, μέσω αυτής, την απ’ αιώνων ύπαρξη Βουλγάρων 
στα Βαλκάνια, άποψη όμως, που αναθεώρησε λίγο πριν τον θάνατό του το 1978. 

Η συγγρ. ενδιαφέρεται κυρίως για τους ίδιους τους αναστενάρηδες και τις 
ιστορίες τους (παρά για την ακαΐα που ενδιαφέρει τους περισσότερους μελετη-
τές). δεν θεωρεί το αναστενάρι ως ένα απλό θρησκευτικό φαινόμενο, αλλά ότι 
πραγματοποιείται και βιώνεται πάντα σε συνάρτηση με το σύνολο της ζωής, 
γι’ αυτό και η πλήρης μελέτη και κατανόηση του απαιτεί την όσο το δυνατόν 
σφαιρικότερη εξέτασή του με μια ολιστική προσέγγιση και με αναφορά σε όλα 
τα συμφραζόμενα και τις διαστάσεις του. Για τον λόγο αυτό λαμβάνεται σοβα-
ρά υπόψη η πολιτισμική, κοινωνική, ιστορική, οικονομική, πολιτική και εθνική 
ιστορία, καθώς και η καθημερινή ζωή των αναστενάρηδων, και χαρτογραφού-
νται οι συγκυρίες που του έδωσαν τη σημερινή του μορφή. Για τον λόγο αυτό 
στο κεφάλαιο που ακολουθεί τιτλοφορούμενο Ιστορία, θέλοντας να φθάσει ως 
τους σύγχρονους φορείς της πυροβασίας, τους ανατολικορωμυλιώτες δηλ. πρό-
σφυγες, οι οποίοι έφεραν το πανάρχαιο αυτό έθιμο με την προσφυγιά τους στη 
Μακεδονία και τη Θράκη, πληροφορεί τον αναγνώστη για την ιστορία της Θρά-
κης με ένα αρκούντως συνοπτικό, και ικανοποιητικό, τρόπο. εστιάζει, μάλιστα 
την έρευνά της σε πόλεις κέντρα της Βόρειας Θράκης, που ανήκουν σήμερα στη 
Βουλγαρία, ήτοι την απολλωνία – Σωζόπολη, την αγαθούπολη, το κωστή, το 
κατ’ εξοχήν χωριό των αναστενάρηδων. Η συγγρ. υπογραμμίζει και την έντονη 
δράση τους στους αγώνες αντίστασης ενάντια σε εθνικούς αντιπάλους κατά τη 
νεότερη ιστορία. οι αναστενάρηδες ήλθαν στην ελλάδα πρόσφυγες το 1914 και 
εγκατεστάθησαν στη Μελίκη Βεροίας, την κερκίνη, το Στρυμονικό, την αγία 
ελένη Σερρών, τη Μαυρολεύκη δράμας, τον Λαγκαδά, τις Σέρρες. Η αγία ελέ-
νη Σερρών και η Μαυρολεύκη δράμας αποτελούν τους τόπους, όπου αναβίωσε 
το έθιμο των αναστενάρηδων παρά τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας και 
εκκλησιαστικών παραγόντων. 

Στο επόμενο κεφάλαιο η συγγρ. κάμει λόγο για την ετυμολογία της λέξεως 
αναστενάρι με αναφορά των ποικίλων απόψεων, όπως από τα επιφωνήματα εχ - 
εχ, ουχ, κ.ά. (Χουρμουζιάδης), ή από τον αναστεναγμό των αναστενάρηδων (Λα-
μπίκης, κουρτίδης, Μέγας, Μ. δέδε), άποψη που δέχονται και οι ίδιοι οι αναστε-
νάρηδες, ή από το ρήμα ανασταίνω/ -ομαι, επειδή κατά την πυροβασία, οι ανα-
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στενάρηδες συμβολικώς ανασταίνονται (άποψη δ. Πετροπούλου και κωστια-
νών) ή από τη λέξη στια, πυρά (ν. Βέης, κ. Ρωμαίος). οι αναστενάρηδες συνέδε-
σαν την πυροβασία τους με τους αγίους κωνσταντίνο και ελένη, γι’ αυτό και η 
συγγρ. αφιερώνει ειδικό κεφάλαιο σ’ αυτούς. Παραθέτει έτσι ερμηνείες διαφό-
ρων ερευνητών για τη σύνδεση των αναστενάρηδων μαζί τους, όπως ότι η αγία 
αυτή δυάδα εκφράζει το πατρικό και μητρικό γονεϊκό αρχέτυπο (κρανιδιώτης), 
ότι αποτελεί το ιδανικότερο δύο ανθρώπων (Μ. δέδε), ότι η αγία ελένη αποτε-
λεί το πρότυπο της χριστιανής μάνας για τους αναστενάρηδες ή ότι η αγία έλα-
βε τη θέση της πιο σημαντικής εθνικής μητρικής θεάς (κ. Ρωμαίος) ή πάλι ότι τα 
αναστενάρια αποτελούν τη συνέχεια της λατρείας του κωνσταντίνου που αντι-
κατέστησαν τις παλαιότερες εορτές λατρείας του Ηλίου – Σαβάζιου – διονύσου 
(Γ. Μέγας) κ.ά. Ωστόσο, σημειώνει η συγγρ., πυροβασίες γίνονταν και σε άλλες 
εορτές του χριστιανικού ορθοδόξου εορτολογίου, όπως των αγίων δημητρίου, 
Γεωργίου, Παντελεήμονος, ελευθερίου, αθανασίου, της κοιμήσεως της Θεοτό-
κου, της αγίας Τριάδος.

οι κωστιανοί αναστενάρηδες τραγουδούσαν κατά τον χορό τους τραγού-
δια αδόμενα στη γιορτή του αγίου κωνσταντίνου, που αναφέρονται στον μι-
κρό-κωνσταντίνο των ακριτικών τραγουδιών ή παραλλαγές τους που γι’ αυτούς 
ο άγιος είναι ο «Παππούς» και μάλιστα χωρίς να γνωρίζουν τα ακριτικά τρα-
γούδια. Σε άλλα τραγούδια τους οι αναστενάρηδες περιγράφουν τα βάσανα και 
τις σφαγές των ελλήνων ή παραλλαγές δημοτικών τραγουδιών, ηπειρωτικά και 
κλέφτικα. Όσο για τα μουσικά όργανα που συνοδεύουν τον χορό τους αυτά εί-
ναι η λίρα και το νταούλι, που για τους αναστενάρηδες είναι όργανα ιερά, γι’ 
αυτό και τοποθετούνται κάτω από το εικονοστάσι του σπιτιού τους. ο χορός 
τους είναι ένας τύπος συρτού με βηματισμό απλό και βραχύ, γνωστός στους ανα-
στενάρηδες ως «αγίτικος», του αγίου δηλ., που γι’ αυτούς είναι ο άγιος που τους 
προστάζει να τον χορέψουν. ερευνητές θεωρούν ότι ο χορός τους έχει την αρχή 
του στη διονυσιακή λατρεία (κουσιάδης) ή ότι είναι θρησκευτικός (Χουρμου-
ζιάδης), ή ότι είναι παράδειγμα καθάρσεως (Ρωμαίος, Γουλιμάρης) ή ότι δεν εί-
ναι εξωχριστιανικός (Μ. δέδε). ερευνητές υποστηρίζουν, ωσαύτως, ότι οι ανα-
στενάρηδες δείχνουν βαθύτατο σεβασμό στις εικόνες, γι’ αυτό, κατ’ αυτούς η πυ-
ροβασία γίνεται σε ανάμνηση της διασώσεως των εικόνων κατά την περίοδο της 
εικονομαχίας. κρατούν μάλιστα τις εικόνες αυτές, φερμένες από τις πατρίδες 
τους, ως οικογενειακά κειμήλια. Πέραν της πίστεως και του σεβασμού προς τις 
εικόνες, οι αναστενάρηδες προσεύχονται και στα αγιάσματα, καθώς πιστεύουν 
ότι μέσα στο νερό υπάρχει δύναμη «εμποιητική και νόσων απελατική». Σκοπός 
της πυροβασίας, κατά τους ερευνητές πάντα, είναι η πρόκληση ευφορίας της γης 
και η αύξηση των ποιμνίων (Χουρμουζιάδης) ή η θεραπεία της ελονοσίας και 
άλλων ασθενειών (Μπάουμφελντ, Ρωμαίος, Παπαχριστοδούλου) ή ο εξορκισμός 
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του κακού (Μ. δέδε). Όλα τα παραπάνω εξετάζει η συγγρ. σε ιδιαίτερα κεφά-
λαια, κατά το μάλλον και ήττον εν συντομία, αλλ’ εκείνο το οποίο, φρονούμε ότι 
είλκυσε την προσοχή της είναι το κεφάλαιο Ερμηνείες, που βασίζεται σε διάλε-
ξη του καθηγητού της Μεγάλης του Γένους Σχολής αναστ. Χουρμουζιάδου, που 
κυριολεκτικώς τόλμησε τον Σεπτέμβριο του 1872 να μιλήσει ενώπιον του πα-
τριάρχου ανθίμου Ζ ,́ ανωτάτων κληρικών και αυστηροτάτου ακροατηρίου για 
τα αναστενάρια και άλλα παράδοξα έθιμα και προλήψεις. επρόκειτο για ένα 
θέμα ευλόγως δύσκολο και τολμηρό, αλλά «σχέση έχον με τους θεσμούς της εκ-
κλησίας και ως αυστηρώς απάδον προς αυτούς». ο Χουρμουζιάδης κατηγόρησε 
στη διάλεξή του αυτή τους μετέχοντας σε πυροβασίες και ως τελούντες σε βαθύ 
σκότος και πλάνη. αλλ’ είχε και έναν σκοπό η διάλεξή αυτή του Χουρμουζιά-
δη, που σημειωτέον ότι ήταν Θράξ την καταγωγή, γιατί ήθελε, κατά τον τρόπον 
αυτόν, να δείξει στους ευρωπαίους, στον απόηχο της θεωρίας του Fallmerayer, 
τη διαχρονικότητα του ελληνισμού μέσω των πανάρχαιων εθίμων του ελληνι-
κού βίου. Σαράντα χρόνια πριν, προσθέτουμε εμείς, ο επίσης Θραξ καθηγητής 
ιατρός, αναστάσιος Γεωργιάδης Λευκίας έγραφε τη μονογραφία του Ανατροπή 
των δοξασάντων, γραψάντων και τύποις κοινωσάντων ότι ουδείς των νυν την 
Ελλάδα οικούντων απόγονος των αρχαίων Ελλήνων εστίν, αθήνα 1841.

ο Χουρμουζιάδης κατηγορεί τους αναστενάρηδες ως αμαθείς, αλλά δεν 
παραλείπει να υποστηρίζει μέσω αυτών τη συνέχεια της ελληνικής Μυθολογί-
ας. Στη σ. 106 η συγγρ. θα μπορούσε να προσθέσει για τη λαϊκή συνείδηση που 
αφομοιώνει ανά τους αιώνες παρόμοια με την πυροβασία έθιμα και γενικώς, την 
οικειοποίηση αρχαιοελληνικών μύθων από τον Χριστιανισμό –βλ. εν προκειμέ-
νω J. L. Lawson, Modern Greek Folklore and Ancient Greek Religion, Cambridge 
1925, 1964.

Έλεγε ακόμη ο Χουρμουζιάδης, ότι οι αναστενάρηδες χρησιμοποιούν την 
«οιστροπλαγία» για ακολασία, ότι το έθιμο αυτό αποτελεί συνέχεια αρχαίων 
ελληνικών τρόπων, ότι το αναστενάρι είναι ειδωλολατρικό και ανήθικο έθιμο, 
ότι η ενθουσιώδης χρήση των εικόνων συνάδει με αρχαιοελληνικές συνήθειες. 
εξ όσων, πάντως, εξέθεσε ο Χουρμουζιάδης, ενώπιον αυτού του επισήμου και 
αυστηρού ακροατηρίου, οι ερευνητές (Ρωμαίος, Παπαχριστοδούλου, κ.ά.) συνε-
πέραναν ότι ο Χουρμουζιάδης δεν είδε τα τεκταινόμενα αυτοπροσώπως, αλλά, 
κατ’ ομολογίαν και του ιδίου του Χουρμουζιάδη, τα πληροφορήθηκε από επι-
χωρίους ιερείς. 

αυτό που υπογραμμίζει η συγγρ. είναι ότι η ερμηνεία του αναστεναρίου 
ως διονυσιακού εθίμου οικοδομήθηκε πάνω στο κείμενο του Χουρμουζιάδη, το 
οποίο πολλοί λαογράφοι αναπαρήγαγαν για έναν ολόκληρο αιώνα.  

Η συγγρ. παραθέτει και τις απόψεις του Άγγελου Τανάγρα, του Στίλπωνος 
κυριακίδη, του Σωτ. καπίστρα που πιστεύουν –εμμέσως ο κυριακίδης– στη δι-
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ονυσιακή προέλευση των αναστεναριών, αλλά και των Γ. Μέγα, Παντελή καβα-
κόπουλου, καραμαλλάκη που πιστεύουν σ’ έναν οργιαστικό ενθουσιασμό των 
πυροβατών με τη συνεπικουρία λαϊκών αφηγήσεων. ο Γ. Μέγας μάλιστα προτεί-
νει την ψυχολογική εξερεύνηση του εθίμου, ενώ για την κατερίνα κακούρη τα 
αναστενάρια είναι «λείψανα» και «τεκμήρια» διονυσιακών λατρειών στον θρα-
κικό και μικρασιατικό χώρο με σκοπό την κάθαρση και τον καθαρμό αμαρτημά-
των. από την άλλη οι αναστενάρηδες, πάντα κατά την κακούρη, είναι χριστια-
νοί με θερμή θρησκευτικότητα. και είναι ενδιαφέρουσα η ατεκμηρίωτη, κατά 
την άποψή μας, όπως και κατά την άποψη της συγγρ., εκδοχή να έχουν μεταφέ-
ρει στη Θράκη το έθιμο οι Παυλικιανοί που ήρθαν από την Μ. ασία. Με έναν 
λόγο, σύμφωνα με την εκδοχή αυτήν η πυροβασία είναι ένα μείγμα χριστιανι-
κών ορθόδοξων δοξασιών, αιρετικών χριστιανικών και στοιχείων διονυσιακής 
λατρείας. αυτές τις εκδοχές συζητεί η κ συγγρ. και τις απορρίπτει. Άλλη ενδια-
φέρουσα πρόταση είναι του αείμνηστου καθηγητού Γ. Μέγα, που την ακολουθεί 
και η κατερίνα κακούρη, σύμφωνα, με την οποία, το έθιμο αυτό μεταφέρθηκε 
στη Θράκη τον 11ο αι. από Μεσσαλιανούς ή ευχέτες με επιρροές από τον συρι-
ακό ασκητισμό και τον γνωστικισμό. εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η πρόταση 
του ιω. ευαγγέλου που πιστεύει ότι το αναστενάρι είναι λείψανο της διονυσια-
κής λατρείας στην Θράκη, όταν εκχριστιανίστηκε τον 4ο αι. και οι κάτοικοι άλ-
λαξαν τη λατρεία της Ρέας κυβέλης με τους αγίους κωνσταντίνο και ελένη. Πε-
ρίπου τέτοια είναι και η άποψη του Γ. κ. Χατζόπουλου. 

δύο λαμπροί ερευνητές του πρόσφατου παρελθόντος, οι καθηγητές κ. Ρω-
μαίος και ο δάσκαλός μας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δημ. Πετρόπουλος, 
πιστεύουν ότι τα αναστενάρια είναι ζωντανή διατήρηση των αρχαίων εθίμων. οι 
ίδιοι, κάμνουν αναφορές αναστεναρίων στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, ήδη από 
τον 12ο αι. σε συνδυασμό μάλιστα με τη λατρεία του αγίου δημητρίου. εδώ ο 
λόγος περί δαιμονοπλήκτων, άλλως ασθεναρίων, ψυχαρίων, αιμωπών (κόκκινοι, 
αναμμένοι), λυσιχαίτες. Στο σημείο αυτό η συγγρ. συζητεί λεπτομερώς τις από-
ψεις του κ. Ρωμαίου που ακολουθεί τις βασικές γραμμές του Χουρμουζιάδη, αλλά 
και που προτείνει αναγωγή του εθίμου τον 12ο και 13ο αι. απορρίπτοντας από-
ψεις περί ακολασίας των μετεχόντων. Πάντως, καταλήγει ο κ. Ρωμαίος, η ιεροτε-
λεστία απαιτεί νηφαλιότητα και εξ υπαρχής έρευνα, αφού και κατά την αρχαιό-
τητα υπήρχαν παρόμοιες πυρολατρικές τελετές συνοδευόμενες από μουσικά όρ-
γανα (αυλούς, κύμβαλα, λύρα, τύμπανο), που συνεχίσθηκαν κατά τους χριστια-
νικούς χρόνους με τις φωτιές του αγίου ιωάννη και της αποκριάς κτλ. Η συγγρ. 
εξετάζει επίσης τις θέσεις του Θρακός λαογράφου Πολύδωρα Παπαχριστοδού-
λου που, πέραν των άλλων, θεωρεί ότι το έθιμο της πυροβασίας δεικνύει και τη δι-
αχρονικότητα του Θρακικού ελληνισμού και να επιβιώνει μάλιστα και μετά την 
επικράτηση του Χριστιανισμού, και φυσικά απορρίπτει τις ανιστόρητες θεωρίες 
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των Βουλγάρων ότι είναι βουλγαρικό έθιμο, στην προσπάθειά τους να καταδεί-
ξουν την παρουσία τους στην Θράκη και ότι ο διόνυσος και ο Βάκχος είναι θε-
ότητες βουλγαρικές (!). είναι οι θέσεις του καθηγητού Arnaudof στον οποίο απή-
ντησε με βιβλιοκριτική ο αείμνηστος καθηγητής της Λαογραφίας στο αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στίλπων κυριακίδης, ο οποίος ανατρέπει την 
άποψη Arnaudof με το επιχείρημα ότι οι ολιγάριθμοι Βούλγαροι της Θράκης δέ-
χθηκαν και την επίδραση αυτή, την πυροβασία δηλ., από τους Έλληνες της Θρά-
κης. και θεωρεί, δικαίως κατά την άποψή μας, ο κυριακίδης ότι η εργασία του 
Arnaudof μεταφρασμένη μάλιστα στη Γερμανική, αποτελούσε τότε απόπειρα της 
σλαβικής προπαγάνδας για την από αιώνων βουλγαρική παρουσία στη Θράκη. 
Με τις θέσεις του Στίλπ. κυριακίδη συμφώνησαν οι Παπαχριστοδούλου, κουρ-
τίδης, κ. Ρωμαίος, Γ. Μέγας, ότι δηλ. οι Βούλγαροι αναστενάρηδες έλαβαν το έθι-
μο, όταν κατέβηκαν στη Θράκη (ανατ. Ρωμυλία), κατά την άποψή μας λίγο πριν 
τα μέσα του 19ου αι. ή ακόμη και από εκβουλγαρισμένους Έλληνες αναστενάρη-
δες (άποψη Μ. δέδε). Η ίδια η Μ. δέδε που συνήντησε τον Arnaudof σε βαθιά γε-
ράματα (ήταν ήδη 100 ετών), μας πληροφορεί ότι ο Βούλγαρος καθηγητής παρα-
δέχθηκε ότι το έθιμο είναι καθαρώς ελληνικό ανασκευάζοντας τις πρώτες θεωρί-
ες του. δεν γνωρίζω αν σήμερα λειτουργεί το Ίδρυμα Θρακολογίας στη Σόφια, 
που είχε δραστηριοποιηθεί στη δεκαετία του ’70 τον περασμένο αιώνα που σκοπό 
είχε προβολή συναφών με τη βουλγαρική παρουσία θεμάτων στη Θράκη. Η συγγρ. 
επανέρχεται στην έρευνα της Μ. δέδε, όπου κυριαρχεί η ψυχολογία των αναστε-
νάρηδων, τα τραγούδια τους που σχετίζονται με τον άγιο κωνσταντίνο και τον μι-
κρό-κωνσταντίνο των ακριτικών τραγουδιών αλλά και με το δημοτικό τραγούδι 
με την προσθήκη ότι ίσως να προηγούνται των ακριτικών.

Η συγγρ. ασχολείται στη συνέχεια με τον ρόλο και τη συμμετοχή των γυ-
ναικών στις πυροβασίες σημειώνοντας μάλιστα και τους λόγους της πληθωρι-
κής τους συμμετοχής τόσο που το 1976 τα δύο τρίτα των αναστενάρηδων να εί-
ναι γυναίκες. οι ερευνητές επισημαίνουν μάλιστα σχέση τους με τον άγιο κων-
σταντίνο(;), τον αγώνα των γυναικών, μέσω της πυροβασίας, να ανακτήσουν την 
υγεία τους, προσπάθεια που ενισχύεται από τη στήριξη των συζύγων τους. κα-
θώς, η επικέντρωση στην πυροβασία και την ακαΐα έχει στερήσει από το αναστε-
νάρι τη συνθετότητά του, όπως υποστηρίζει η κ. Μπολιάκη, η ερμηνεία της ακα-
ΐας είναι βραχεία. Στηριζόμενη στη βιβλιογραφία (μελέτες Παπαχριστοδούλου, 
Πετρόπουλου, Ρωμαίου, Μέγα) θεωρεί ότι το μη κάψιμο (ακαΐα) των ποδιών των 
αναστενάρηδων οφείλεται στην αυθυποβολή, στην πίστη στον άγιο που τους 
προστατεύει, στην υποβολή της πίστεως. ακολουθεί το κεφάλαιο, όπου η συγ-
γραφεύς παραθέτει τις ερμηνείες νευρολόγων – ψυχιάτρων που άλλοι πιστεύ-
ουν ότι είναι διονυσιακό (Τανάγρας), άλλοι ότι οφείλεται σε πρόσκαιρη μείωση 
των αισθήσεων, στην υπακοή των αναστενάρηδων στον άγιο, στον θρησκευτι-
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κό φανατισμό και στην πίστη, στην ελαφριά έκσταση, στην ελάττωση της αντί-
δρασης προς τα ερεθίσματα εξαιτίας του μεταβολισμού του οργανισμού από τη 
νηστεία, στην αδράνεια των αγγείων να υπακούσουν σε συγκινησιακές επιτα-
γές, στην υπερβολική έκκριση ιδρώτος που βοηθεί στην ακαΐα. Η συγγρ. συζη-
τεί στο ίδιο κεφάλαιο ποικίλα θέματα που είναι αποτελέσματα της έρευνας της 
ψυχιατρικής, της παθολογίας. οπωσδήποτε πρόκειται για ενδιαφέρουσες επιση-
μάνσεις, εφόσον επανειλημμένα είχε τεθεί και από ιατρική άποψη το πρόβλημα 
της ακαΐας των αναστενάρηδων.

Ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα που εξετάζει η κ. Μπολιάκη είναι οι διωγμοί 
κατά των αναστενάρηδων από την εκκλησία, καθώς αυτή θεωρεί ότι τα ανα-
στενάρια είναι ειδωλολατρικό έθιμο. και δεν είναι καθόλου παράδοξο ότι οι ιε-
ρείς των χωριών των αναστενάρηδων ευλογούσαν τις εικόνες παρακούοντας τις 
διαταγές του επισκόπου τους, εκ του λόγου ότι σέβονταν ένα πανάρχαιο έθιμο 
των συγχωριανών τους, μολονότι ο ανώτερος κλήρος θεωρούσε τα αναστενά-
ρια θρησκευτική αίρεση. αλλά και η ελληνική Πολιτεία ήταν αρνητική απένα-
ντί τους, όπως και οι εντόπιοι συγχωριανοί τους μετά την προσφυγιά τους και 
την εγκατάστασή τους στη Μακεδονία και τη Θράκη, τόσο που σε πολλές πε-
ριπτώσεις τελούσαν το έθιμό τους μυστικά. αρνητική και πολύ αυστηρή ήταν 
η θέση του μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος Παπαγεωργίου (1951-
1968), που προΐστατο επισκοπικώς στην επαρχία Λαγκαδά, πριν αυτή αποκτή-
σει επισκοπή, μολονότι ο προκάτοχός του Γεννάδιος αλεξιάδης (1912-1951) ήταν 
ανεκτικός απέναντι των αναστενάρηδων. ακόμη και η Θεολογική Σχολή Θεσ-
σαλονίκης κατέκρινε το αναστενάρι ως προχριστιανικό ειδωλολατρικό έθιμο, 
στην οποία απήντησαν οι παράγοντες του αρχείου Θρακικού Λαογραφικού 
και Γλωσσικού Θησαυρού. Σημειωτέον ότι και ο γνωστός καθηγητής της Θεολο-
γικής Σχολής του α.Π.Θ. αρχικώς και του Πανεπιστημίου αθηνών έπειτα ευ. Θε-
οδώρου κυκλοφόρησε μελέτη κατά των αναστεναρίων (1969, εκδ. αποστολικής 
διακονίας της εκκλησίας της ελλάδος). Στους αναστενάρηδες, πάντως, συμπα-
ραστεκόταν πάντοτε ο Πολύδωρας Παπαχριστοδούλου, πρόεδρος της εταιρεί-
ας Θρακικών Μελετών αθηνών και η Θρακική εστία Θεσσαλονίκης, που έδω-
σαν κυριολεκτικώς αγώνες για να πεισθούν οι αρχές και η εκκλησία και να επι-
τρέψουν την τέλεση του εθίμου τονίζοντας τον σεβασμό και την πίστη των ανα-
στενάρηδων προς τους αγίους. αλλά και Βούλγαροι θεολόγοι (Στέφαν ν. Στε-
φάνωφ 2005, Τόντορ ιβάνωφ Ζίφκωφ κ.ά.) επετέθησαν με δριμύτητα κατά των 
συμπατριωτών τους αναστενάρηδων, τους οποίους κατηγορούν για τρελούς, μέ-
θυσους, χυδαίους δαιμονισμένους. 

Η συγγρ. ασχολείται ακολούθως με την πυρολατρεία ανιχνεύοντας την πο-
ρεία της από τους αρχαίους χρόνους με την περσική καταγωγή της (Ζωροά-
στρης) με τη διαφορά, και κατά την ίδια τη συγγρ. ορθή ότι δηλ. οι Θρακιώτες 
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πυροβάτες θεωρούν τη φωτιά ως σύμβολο του κακού και γι’ αυτό αποστολή του 
είναι να το πατάξουν. επομένως η φωτιά, ενώ στους ανατολικούς λαούς λατρευ-
όταν, για τους αναστενάρηδες είναι κακό που πρέπει να κατανικηθεί.

ενδιαφέρον, ωσαύτως, παρουσιάζει το μικρό κεφάλαιο της μελέτης της 
συγγρ., όπου απορρίπτεται η σκέψη οι αναστενάρηδες να προέρχονται από τους 
Παυλικιανούς της Βουλγαρίας, και συγκεκριμένα από την περιοχή της Φιλιππου-
πόλεως, όπου τους είχαν εγκαταστήσει οι βυζαντινοί αυτοκράτορες κωνσταντί-
νος ε΄ κοπρώνυμος (741-775), Βασίλειος ο Μακεδών (867-886), ιωάννης Τσιμι-
σκής (969-976), για να αναχαιτίζουν τις επιδρομές Σλάβων και Βουλγάρων. εδώ 
η συγγρ. καταγράφει συνοπτικώς την ιστορία των Παυλικιανών και Βογομίλων 
στη Βουλγαρία και με βάση τα ιστορικά τεκμήρια συμπεραίνει ότι οι αναστενά-
ρηδες της Θράκης ουδεμία σχέση έχουν με τους Παυλικιανούς και μάλιστα τους 
καθολικούς (που προσηλυτίστηκαν από την καθολική εκκλησία τον 17ο αι.) κα-
θώς αυτοί έχουν τον δικό τους πολιτισμό, τα δικά τους έθιμα, ούτε ποτέ οι πρόγο-
νοι των αναστενάρηδων υπήρξαν εικονομάχοι, δεχόμενοι, πάντα οι αναστενάρη-
δες, το σημείο του σταυρού, το οποίο απορρίπτουν οι Παυλικιανοί. Παρακάτω η 
συγγρ. συζητεί για την έκσταση στην οποία αναφέρονται οι περισσότεροι των με-
λετητών, και όχι για την καταληψία των αναστενάρηδων. και η μεν πρώτη, η έκ-
σταση, αφορά την ψυχολογική κατάστασή τους, η δε δεύτερη τη θρησκευτική κα-
τάσταση κατά την οποία ο άγιος καταλαμβάνει, «πιάνει», τον πιστό. εδώ η συγγρ. 
καταγράφει σειρά ερευνητών που ομιλούν για έκσταση (Πετρόπουλος, Ρωμαίος, 
Μ. δέδε, καβακόπουλος, Μ. Βλαστός, Γ. κ. Χατζόπουλος), με τους οποίους συμ-
φωνούν και οι αναστενάρηδες, ότι δηλ. τους «πιάνει» ο άγιος.

Στο επόμενο κεφάλαιο η συγγρ. κάνει λόγο για τη διονυσιακή προέλευ-
ση, την επικεφαλίδα του οποίου, σημειωτέον, θέτει με ερωτηματικό, όπως και 
τα προηγούμενα, πυρολατρεία, σαμανισμός, Παυλικιανοί, έκσταση. κατά τη 
συγγρ., το αναστενάρι δεν έχει καμία σχέση με τη διονυσιακή λατρεία, αφού δεν 
υπάρχουν σ’ αυτό κωμικοί χοροί, αστεϊσμοί, σκώμματα, φαιδρά δείπνα, οινοπο-
σίες, κτλ. και νομίζουμε ότι είναι ορθή η άποψη αυτή και τούτο διότι το αναστε-
νάρι αφορά τη συλλογική μνήμη που μεταφέρθηκε, κατά την προσφυγιά, από 
τους πυροβάτες στη Μακεδονία και τη Θράκη. και ίσως αυτή είναι η αλήθεια, 
η μνήμη δηλ., που η συγγρ. πραγματεύεται στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου 
της και που συνιστά, εν τέλει, τη λύση του προβλήματος, πως και γιατί συντηρή-
θηκε, και συντηρείται, το πανάρχαιο αυτό έθιμο από τους Θρακιώτες πρόσφυ-
γες και ιδιαιτέρως τους προερχομένους από το κωστή. 

εν ολίγοις, οι αναστενάρηδες πιστεύουν ότι η πυροβασία τους είναι ανά-
μνηση της σωτηρίας των εικόνων των «παππούδων» μες από τις φλόγες της και-
όμενης εκκλησίας. και που τις έσωσαν οι πρόγονοί τους κινδυνεύοντας να κα-
ούν, αλλά σώθηκαν από τους ήρωες αναστενάρηδες. και ανάγεται αυτό πιθα-
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νότατα σε ιστορικό γεγονός των χρόνων της εικονομαχίας. εκτός τούτου, κατά 
τους θρύλους και ο άγιος κωνσταντίνος περπάτησε στη φωτιά για να σώσει 
τους πιστούς. Ύστερα είναι η ανάμνηση του χωριού τους, το κωστή εν προκειμέ-
νω, που το άφησαν φεύγοντας ως πρόσφυγες, την ανάμνηση του οποίου επεδί-
ωξαν, και το πέτυχαν, να συντηρήσουν με το αναστενάρι. και έχει απολύτως δί-
καιο η συγγρ. που γράφει (σ. 318) ότι «απόκληροι, κατεστραμμένοι, καταφρονε-
μένοι και ευάλωτοι βρισκόμενοι ανάμεσα σε ένα κοντινό παρελθόν και ένα αβέ-
βαιο μέλλον, για να αντέξουν περιφρουρήθηκαν με τις αναμνήσεις και ενίσχυ-
σαν την εσωτερική συνοχή και αλληλεγγύη με μία σχετική εσωστρέφεια, με την 
προσκόλληση στην κοινή καταγωγή και με την εμμονή στο παρελθόν». Συμφω-
νεί δηλ. η συγγρ. με τους παλαιότερους ερευνητές (Παπαχριστοδούλου, Μ. δέδε 
κ.ά.) ότι το αναστενάρι υπήρξε, και είναι ασφαλώς, ο συνδετικός κρίκος με τα 
περασμένα, τους ίδιους τους ανθρώπους και τα εθνικά γεγονότα. κατά την αντί-
ληψή μας αυτό είναι και η κυρίαρχη αιτία που το αναστενάρι υπάρχει και ευ-
χόμαστε να υπάρχει από γενεά σε γενεά γιατί είναι ζώσα η ιστορία, η παλαιά, 
η νεότερη και η σύγχρονη. Έτσι, για να συμφωνήσουμε με τη συγγρ., και αφο-
ρά τους σημερινούς αναστενάρηδες, εισερχόμαστε στον χώρο της μεταμνήμης 
(postmemory). αυτή είναι και η Λαογραφία προσφύγων που τη συγκρότησή της 
πρότεινε παλαιότερα ο αείμνηστος καθηγητής Σπ. Λουκάτος, να γίνει δηλ. ένα 
corpus θα προσθέταμε εμείς.

Το βιβλίο κλείνει με φωτογραφίες (εικόνες και οικίες από το κωστή και τη 
Μαυρολεύκη, δύο - τρεις αναστενάρηδες), την πλούσια βιβλιογραφία, ελληνική 
και ξένη, και το ευρετήριο.

Η μελέτη αυτή της κ. ελένης Μπολιάκη είναι πολύτιμη καθώς περιέχονται 
και συζητούνται λεπτομερώς όλες οι προηγηθείσες εργασίες για το αναστενά-
ρι, που εγράφησαν από διαπρεπείς ερευνητές. Βεβαίως συζητούνται και θέμα-
τα αναφερόμενα σε κοινωνικές επιστήμες, προκειμένου να ερμηνευθούν εκδοχές 
του αναστεναρίου, που μπορούν να βοηθήσουν τον αναγνώστη για την καλύτε-
ρη κατανόησή του. οι κοινωνικές επιστήμες, όμως, όπως επισημαίνει η συγγρ., 
θεωρούν ότι οι λόγοι που τελείται το έθιμο είναι ουσιαστικά ψυχολογικοί και 
κοινωνικοί, παρά θρησκευτικοί, αφού η θρησκευτική δραστηριότητα θεωρεί-
ται συμβολική, και όχι έκφραση μιας πραγματικής και σημαντικής δύναμης, και 
αδυνατούν να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτό που δηλώνουν οι ίδιοι οι αναστενά-
ρηδες, ότι, δηλαδή, όλα είναι θέλημα του αγίου κωνσταντίνου και ότι το έθιμο 
αποτελεί μια ιεροφάνεια. Η συγγρ., αντίθετα, μας βοηθά να δούμε πώς βιώνουν 
το έθιμο οι ίδιοι οι αναστενάρηδες οι οποίοι πάντα δηλώνουν πιστοί χριστιανοί.

Η νέα ερμηνεία της συγγρ. εμπεριέχεται στο τελευταίο κεφάλαιο τιτλοφο-
ρούμενο Μνήμη. Το αναστενάρι, υποστηρίζει, είναι η μεταφορά μέσω της οποί-
ας οι αναστενάρηδες που ήρθαν πρόσφυγες στην ελλάδα θυμούνται το παρελ-
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θόν όπως το είχαν βιώσει στην πατρίδα τους την ανατολική Ρωμυλία. Το πα-
ρελθόν, μαζί με την πολιτισμική του κληρονομιά, παίρνει μορφή στο αναστενά-
ρι, που λειτουργεί ως ο φορέας και το πλαίσιο ανάμνησης ατομικών και συλλο-
γικών βιωμάτων, ενισχύοντας τα ένστικτα δεσμών με τις γενεές που προηγήθη-
καν. ακόμη μέχρι σήμερα παρατηρείται στους αναστενάρηδες μια έντονη εμμο-
νή για την πατρίδα και το παρελθόν. επομένως, εκτός από το θρησκευτικό του 
νόημα το αναστενάρι ως πράξη εμπεριέχει και την ιστορία των αναστενάρηδων: 
είναι ο τόπος διαχείρισης της μνήμης, όπου παρόν και παρελθόν συναντώνται 
και όπου μεταφορικά εντοπίζεται, αντικειμενοποιείτε, γίνεται ορατή και τελεί-
ται η συλλογική τους ιστορία (ένας λόγος που η συγγρ. αναφέρθηκε στην ιστο-
ρία και την κοινωνική τους ζωή). Η πράξη του πανηγυριού, ως μια παραστατική 
αναπαραγωγή του παρελθόντος, δραματοποιεί τις συλλογικές τους μνήμες και, 
μαζί με τα τραγούδια και τη μυθική φιλολογία, αποτελεί την αναπαραστατική 
ανασύσταση του παρελθόντος, της ιερής τους κληρονομιάς, της καταγωγή τους. 
Το αναστενάρι αποτελεί κυριολεκτικά μια τέχνη μνήμης, μια πράξη αφήγησης 
που αφηγείται την ιστορία τους. Η κοινωνική διάσταση και το πολιτισμικό νόη-
μα που έχει είναι ο σύνδεσμος που παρέχει, με τις προηγούμενες γενιές ως μέσο 
συντήρησης της ιδιαιτερότητας και ταυτότητας.

Τέλος, η συγγρ. αναφέρεται και στη μεταμνήμη, η οποία χαρακτηρίζει την 
εμπειρία αυτών που μεγαλώνουν υπό τη μεγάλη επίδραση και κυριαρχία αφη-
γήσεων που προηγήθηκαν της γέννησής τους (συνήθως των γονιών), αυτών που 
υιοθετούν τις τραυματικές εμπειρίες, και συνεπώς και τις αναμνήσεις των άλ-
λων ως δικές τους, ή, ακριβέστερα, ως εμπειρίες που ίσως να είχαν και οι ίδιοι. 
ο όρος μεταμνήμη αναφέρεται συνήθως στη σχέση των παιδιών που επέζησαν 
από ένα πολιτισμικό ή συλλογικό τραύμα μέσω των εμπειριών των γονιών τους, 
εμπειρίες τις οποίες «θυμούνται» μόνο ως ιστορίες και εικόνες με τις οποίες με-
γάλωσαν, αλλά που είναι τόσο δυνατές, τόσο μνημειώδεις, ώστε να αποτελούν 
ανεξάρτητες μνήμες.

Το βιβλίο της κ. ελένης Μπολιάκη είναι πολλαπλώς χρήσιμο. Πάνω απ’ όλα 
είναι μια προσφορά στη μελέτη του Θρακικού πολιτισμού. Η ενασχόληση με θέ-
ματα που αφορούν τον πολιτισμό της Θράκης είναι πάντα απαραίτητη καθώς η 
ανάγκη της απόδειξης της Θράκης ως ελληνικής δεν έχει εκλείψει, όπως με την πε-
ρίπτωση του νέου τόμου του δήμου του Μπουργκάς της Βουλγαρίας με τίτλο «οι 
μεγαλύτεροι θησαυροί των Θρακών», όπου παρουσιάζονται αντικείμενα αρχαίων 
Θρακών και όπου διαβάζουμε ότι, «Το μεγαλύτερο έδαφος που κατείχαν [οι αρ-
χαίοι Θράκες] ανήκει στην επικράτεια της σημερινής Βουλγαρίας» (σελ. 5).  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης                  αΘ. ε. καΡαΘαναΣΗΣ
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κΩνΣΤανΤινοΣ ΒαΒοΥΣκοΣ
εξόδιος λόγος και δημόσιος έπαινος

Σύσσωμη και ομόψυχη η εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών αποχαιρετά με 
λύπη και με σεβασμό, με βαθειά ευγνωμοσύνη και τιμή τον προηγούμενο Πρόε-
δρό της καθηγητή κωνσταντίνο Βαβούσκο. Στην πραγματικότητα ο προκείμε-
νος δεν ήταν απλώς ένας Πρόεδρος ούτε ένας προηγούμενος. Η πραγματικότη-
τα είναι ότι στο διάστημα μιας ολόκληρης γενεάς Βαβούσκος εσήμαινε εταιρεία 
Μακεδονικών Σπουδών ‒και αντιστρόφως. 

ο καθηγητής κατείχε ιδίω δικαιώματι, ipso jure θα μας έλεγε, πλεί-
στες άλλες εξέχουσες ιδιότητες και τιμές, κατ’ εξοχήν επιστημονικές και δι-
εθνείς. Πάνω από όλες, όμως, καμάρωνε την ταυτοπροσωπία του με την 
εταιρεία. Στους κόλπους της, άλλωστε, γαλουχήθηκε, σπούδασε, ανδρώθη-
κε, ωρίμασε και γέρασε. Γιατί; επειδή ο βαθύτερος, ο αέναος και ο βιωμα-
τικός σκοπός όλου του βίου του ήταν ο ταυτόσημος μοναδικός και αμετα-
κίνητος σκοπός της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών: η υπεράσπιση της 
Μακεδονίας μας.

αισθάνονταν εξαιρετικά υπερήφανος και συνάμα ένιωθε βαρύτατο το 
Χρέος ότι ήταν αυτόχθων Μακεδών, βλαχόφωνος, ορεσίβιος και ακρίτας. Το 
εξεπλήρωσε ανύστακτος σε όλη την μακρά και πολύ γόνιμη ζωή του. αλλά, ακό-
μη και έως χθες τα χαράματα, ένιωθε κατάκαρδα ότι χρωστούσε πολλά ακόμη 
στην Πατρίδα.

δέχθηκε πολλές και λίαν υψηλές τιμές από πολλές εξέχουσες κορυφές. Του 
άρεσαν.

από όλες, όμως, μακράν ξεχώριζε μία και μοναδική τιμή: ότι ήταν αυτό-
χθων αλλόφωνος Μακεδών και ότι οι απλοί και ταπεινοί αυτόχθονες Μακεδό-
νες, ιδίως οι αλλόφωνοι Ρωμιοί του Βασιλικού Γένους των Ρωμαίων, τον θεω-
ρούσαν δικό τους άνθρωπο. Τον εμπιστεύονταν και τον καρτερούσαν σε κάθε 
άκρη της Μακεδονίας και σε όλα τα αζιμούθια της παγκόσμιας Μακεδονικής 
διασποράς. Ζητούσαν τις ορμήνιες του. αυτό το μυχιαίτατο αίσθημα και αυτόν 
τον ιερό δεσμό έχει εξομολογηθεί δημόσια ο ίδιος.

Σε μιαν από τις πράγματι αναρίθμητες τιμητικές εκδηλώσεις, που απέτισαν 
στο έργο του και στην προσωπικότητά του Πανεπιστήμια, ιδρύματα και οργα-
νισμοί τόσο στην ελλάδα όσο και στον δυτικό κόσμο, ο κωνσταντίνος Βαβού-
σκος προ πολλών ετών έκλεινε την ευχαριστήρια προσλαλιά του, στη δική του 
καλλιεργημένη γλώσσα, ως εξής:

Εις αυτήν την εποχήν που ζώμεν, μια και είμαι Μακεδών και μάλιστα εκ 
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καταγωγής αυτόχθων Μακεδών θα μου επιτρέψετε να μνημονεύσω δια λογα-
ριασμόν όλων των Μακεδόνων, είτε είναι ελληνόφωνοι, είτε είναι σλαβόφωνοι 
(από αυτούς προήλθον όλοι οι Μακεδονομάχοι μας και αυτό δεν πρέπει να το 
λησμονώμεν ποτέ) είτε είναι βλαχόφωνοι, είτε είναι αρβανιτόφωνοι, αυτό που 
είπεν ο Αλέξανδρος Α,́ Βασιλεύς της Μακεδονίας κατά τους Μηδικούς Πολέ-
μους: «΄Ελλην ειμί το γένος τωρχαίον και ουκ αν θέλημι οράν δεδουλωμένην 
την Ελλάδα»

Και νομίζω ότι όλοι οι Μακεδόνες, ελληνόφωνοι, σλαβόφωνοι, βλαχόφω-
νοι, αρβανιτόφωνοι είναι σύμφωνοι επί του σημείου αυτού διότι τους γνωρί-
ζω όλους, γυρίζω πάντοτε εις την Μακεδονίαν,όπου προσκαλούμαι, γνωρίζω 
όλας τας πόλεις και όλα τα χωρία της Μακεδονίας. Με γνωρίζουν όλοι, ομιλών 
μαζί τους, με θεωρούν ιδικόν τους.

Έτσι ακριβώς είναι, δάσκαλε. Τώρα είναι η ώρα, Πρόεδρε. και εκείνη η 
παρακαταθήκη σου είναι περισσότερο παρά ποτέ αναγκαία και επίκαιρη στους 
χαλεπούς καιρούς μας. επειδή είμαστε Έλληνες, εμείς δεν θέλουμε να δούμε την 
ελλάδα μας δουλωμένη, χρεωκοπημένη και εξευτελισμένη.

Γι’ αυτό ακριβώς ο Μακεδών κωνσταντίνος Βαβούσκος, ορμώμενος εκ 
κρουσόβου της Άνω Μακεδονίας, εποίμανε επί τριάντα έτη την εταιρεία Μα-
κεδονικών Σπουδών, υπηρέτησε πιστά τη γενέτειρα Μακεδονία, εδίδαξε γενεές 
φοιτητών στη νομική Σχολή του αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του δημο-
κριτείου Πανεπιστημίου, εμύησε στο Μακεδονικό γενεές διπλωματών, επιτελών 
αξιωματικών και κρατικών λειτουργών. 

επειδή ήταν ακρίτας, παρέμενε ανέκαθεν ακλόνητος στα άκρα της ελλά-
δος: στη Μακεδονία και στη Θράκη. Με μια χούφτα ομολόγων του καθηγητών 
θεμελίωσε, οργάνωσε και οδήγησε στα πρώτα βήματά του το δημοκρίτειο. 

Μόνος και μετά πολλών εξεπροσώπησε αποτελεσματικά την ελλάδα στα 
ξένα: σε Πανεπιστήμια, επιστημονικά συνέδρια, διασκέψεις και διεθνείς οργα-
νισμούς. 

Μόνος περιέτρεξε πολλές φορές την παγκόσμια διασπορά του Μακεδονι-
κού ελληνισμού σε δεκάδες πόλεις στην ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον 
καναδά την αυστραλία και την αφρική. 

Συνέδραμε αποφασιστικά το οικουμενικό Πατριαρχείο, το Άγιον Όρος 
και την εκκλησία της ελλάδος. οι γνωμοδοτήσεις του έταμαν καίρια εκκλησι-
αστικά ζητήματα και θέσμια. Γι’ αυτό χειροθετήθηκε στο Φανάρι Άρχων Μέγας 
Χαρτοφύλαξ και Άρχων Μέγας δικαιοφύλαξ.

κατέλιπε ογκώδες επιστημονικό και εθνικό έργο. Υπό την προεδρία του η 
εταιρεία ίδρυσε το κέντρο αποδήμων Μακεδόνων και καθοδήγησε το ΄ιδρυμα 
Μελετών Χερσονήσου του αίμου που η ίδια ίδρυσε. 

Ως καθηγητής ευτύχησε να ιδεί δεκάδες μαθητές του να αναδεικνύονται 
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καθηγητές, Υπουργοί, πρέσβεις, στρατηγοί, ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί και 
δικαστές, διαπρεπείς δικηγόροι, ασφαλείς συμβολαιογράφοι. ο κων. Βαβού-
σκος υπήρξε αυτοπροσώπως μια μονομελής εθνική Σχολή με πολυμελείς κλά-
δους. Για την πολυσχιδή προσφορά του τιμήθηκε δίκαια με ανώτατες διακρίσεις.

Το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών σε έκτα-
κτη συνεδρίασή του χθες το πρωί ενέκρινε ομόφωνο Ψήφισμα το οποίο εκφρά-
ζει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη των επιφανών 910 εταίρων της προς τον 
επιφανή Μακεδόνα αγωνιστή και σοφό νομομαθή. κήρυξε τριήμερο πένθος και 
ύψωσε μεσίστιες τις σημαίες στα κτίρια της εταιρείας. καθιέρωσε εις μνήμην του 
κατ’ έτος υποτροφία σε νέους επιστήμονες ερευνητές της ιστορίας της Μακεδο-
νίας. Παρίσταται εδώ ευλαβώς σύσσωμο το δ.Σ., το προσωπικό και η επιστημο-
νική ερευνητική ομάδα της εταιρείας. 

Μου έλαχε να εκφωνώ εδώ τον εξόδιο λόγο και τον δημόσιο έπαινο του 
επιφανούς ανδρός ως διάδοχός του Πρόεδρος. Θυμούμαι, Πρόεδρε, πώς με πα-
ρηγορούσες σε μια πικρή μου ώρα αδελφικού αποχωρισμού πριν 17 πια χρόνια. 
Μισά βλάχικα μισά ελληνικά μου είπες:

Ο Χάρος σε φαρμάκωσε πρόωρα. Να παρηγοριέσαι, όμως, ότι, άμα έλθει 
η ώρα, έχεις το γενέθλιο πατρογονικό χωριό σου να αναπαυθείς. Θα κοιμηθείς 
στη Νέβεσκα κάτω από τη νεαρή αγριομηλιά δίπλα στον αδελφό σου, στους γο-
νείς σου, στους προγόνους σου. Εγώ; Πάει το Κρούσοβό μας, χορτάριασαν οι 
τάφοι των πατέρων μας.

Έτσι είναι, αρμάνε κρουσοβιάνε. Ξέρω τον πικρό καημό σου. Ξέρω πόσο 
σε φαρμάκωσα κι εγώ όταν χωριστήκαμε. Όλοι οι αποχωρισμοί είναι πικροί 
αλλά μερικοί είναι αναγκαστικοί και παραγωγικοί, όταν χειραφετούν την επό-
μενη γενεά να ανοίξει περπατησιά. Βάλαμε νερό κι αλάτι οι δυο μας, λοιπόν. 
Ξέρω, τέλος, πως η Θεσσαλονίκη είναι το χωριό σου πια! εδώ έζησες εβδομήντα 
τόσα χρόνια, μια ζωή. εδώ έφτιαξες την οικογένειά σου. εδώ δημιούργησες και 
μας άφησες το έργο σου. και εδώ, πρόμαχε Μακεδονίας, είναι μακεδονική, αυ-
τοκρατορική, η γη που θα σε δεχθεί με τιμή και με στοργή. κοιμήσου εν ειρήνη.

Η εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στέλνει ήδη τα αναγκαία στον Άγιο 
νικόλαο, στο κρούσοβό μας, στους δικούς μας ανθρώπους, στον Χατζηλέγκα, 
στη Λευκή, στη Γκέρου και στους άλλους, να τελέσουν το μνημόσυνό σου και 
να σε μνημονεύουν κάθε Σάββατο των Ψυχών καθώς αρμόζει στα πατρώα μας. 
καλύπτει, επίσης, τις δαπάνες της σημερινής εξόδου σου. Σου έπρεπε κηδεία δη-
μοσία δαπάνη ‒όχι μόνον για να σε τιμήσει η Πατρίδα για όσα της προσέφερες 
αλλά για να τιμηθούν όσοι σήμερα αποφασίζουν εξ ονόματός της. και δεν απο-
φασίζουν!....

Το κρούσοβο μένει στην ψυχή σου και συ μέσα στην καρδιά του. Το ξέρεις, 
κρουσοβιάνε. εκεί, στο αντάμωμά μας καλοκαίρι σε τίμησαν όλοι οι Βλάχοι.
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Άκου τα κλαρίνα μας, άκου τα νουμπέτια μας, άκου πώς σειούνται τα 
φλωριά μας και τα ασημικά μας. Σε χαιρετούν.

καλό κατευόδιο, δάσκαλε. καλήν αντάμωση, Πρόεδρε.
κάλεα μ’μπάρε, φράτε μάρε. ο Θεός να σε ευλογεί. Σε ευχαριστούμε.

εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών                                     νικοΛαοΣ ι. ΜεΡΤΖοΣ



ΧαΡαΛαΜΠοΣ ν. ναΣΛαΣ
καλό κατευόδιο, καρντάσι!

απεβίωσε και εκηδεύθη, την Τρίτη 28 αυγούστου 2012, ο αντιπρόεδρος της 
εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Χαράλαμπος ν. νάσλας. είχε εκλεγεί μεταξύ 
των πρώτων στο διοικητικό Συμβούλιο επί τρεις συνεχείς θητείες από τον απρί-
λιο του 2006.

Στην εξόδιο ακολουθία, στον Μητροπολιτικό ναό του αγίου Γρηγορίου 
Παλαμά, προέστη ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος. 

ο Πρόεδρος της εταιρείας αποχαιρέτησε τον αντιπρόεδρό της ως εξής:
Με βαθιά λύπη, αγάπη, ευγνωμοσύνη και τιμή η εταιρεία Μακεδονικών 

Σπουδών αποχαιρετά τον αντιπρόεδρό της. ο Χαράλαμπος νάσλας ήταν αυθε-
ντικός Σαλονικιός και υπερήφανος κλεισουριάνος. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, 
όπου ο πατέρας του νικόλαος κατέβηκε αγέρωχος από την κλεισούρα και εγκα-
ταστάθηκε. 

Η κλεισούρα, κραταιά ελληνοβλαχική κωμόπολη της Άνω Μακεδονίας, είχε 
προσφέρει στο Βασιλικόν Γένος των Ρωμαίων τα πάντα: Παιδεία, άρματα, φλω-
ριά με τα σακιά, θυσία, ολοκαύτωμα. Μεγάλοι διδάσκαλοι του Γένους, όπως οι 
αδελφοί δαρβάρεις, ευεργέτες ξεκινούσαν από εκεί. Στην ορεινή κλεισώρεια μετα-
ξύ εορδαίας και ορεστίδος εφύλαττε και τροφοδοτούσε δίκτυα κοινής ευημερίας 
στα Βαλκάνια από την κωνσταντινούπολη έως τη Βιέννη. Ένας πρόγονός του νά-
σλας αναπαύεται στο ιστορικό νεκροταφείο του Βελιγραδίου και ένας εξάδελφός 
του νάσλας διαπρέπει εφοπλιστής στη νέα Υόρκη. Ένας κλεισουριάνος, ο κων-
σταντίνος Τουρνιβούκας, χάρισε στη Θεσσαλονίκη το περιώνυμο ξενοδοχείο Με-
ντιτερρανέ και ένας νεότερος, ο Γιώργος Τόττης, τα ομώνυμα ονομαστά ζαχαρο-
πλαστεία της. αλλά στα υψηλότερα ακροπύργια πέφτουν οι κεραυνοί. Το 1903 οι 
Βούλγαροι κομιτατζήδες χτυπούν την κλεισούρα και το 1944 την πυρπολούν οι 
Γερμανοί ‒ σφαγιάζονται 280 συγχωριανοί τού νάσλα, γυναίκες, παιδιά, γέροντες.

αυτή η βιωματική ταυτότητα θα ορίσει δια βίου τον Χαράλαμπο νάσλα. κα-
τάβαθα στην ψυχή του ένιωθε χρέος του να υπερασπίζεται τη Μακεδονία, να υπη-
ρετεί τη Θεσσαλονίκη και να τραβάει μόνον προς τα υψηλά για να τιμά την κατα-
γωγή του. αυτό έπραξε σ’ όλη του τη ζωή, μέχρι και την τελευταία πνοή του. 

ανεδείχθη καλός δικηγόρος για να υπερασπίζεται το δίκαιο και τον αδύνα-
μο. εξελέγη σε αλλεπάλληλες θητείες Σύμβουλος και, μετά, Πρόεδρος του δικηγο-
ρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. και από τις θέσεις αυτές δαπανήθηκε. Έχασε πε-
λατεία και πλούσιες αμοιβές αλλά κέρδισε τη χαρά ότι υπηρέτησε αποτελεσματικά 
το σώμα των δικηγόρων. δεν ενεργούσε συντεχνιακά. Πεποίθησή του και έμπρα-
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κτο έργο του ήταν να διαφυλάξει το λειτούργημα της δικηγορίας και, άτεγκτα, τη 
δεοντολογία διότι πίστευε ‒και έτσι είναι‒ ότι η κοινωνία δεν λειτουργεί ούτε προ-
χωρεί δίχως δικαιοσύνη, συνηγορία και τιμή. Γι’ αυτό εργάσθηκε άοκνα και σκλη-
ρά νύχτα-μέρα στον Σύλλογο και σε όλα ανεξαιρέτως τα επίπεδα. και γι’ αυτό, 
όταν ολοκλήρωσε την αποστολή του, οι Θεσσαλονικείς δικηγόροι χωρίς διακρί-
σεις τον τίμησαν. Μεγαλύτερη διάκριση της ζωής του θεωρούσε τον τιμητικό τίτ-
λο επίτιμος Πρόεδρος του δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. δίκαια καμαρώ-
νει ακόμη τώρα που ο δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σύσσωμος του αποτί-
ει την υστάτη τιμή.

αγαπητέ μας Λάμπρο,
Στον τελευταίο σου ύπνο το νιώθεις. είναι όλοι εδώ και σε αποχαιρετούν: ο 

Πρόεδρος, οι προηγούμενοι Πρόεδροι και διάδοχοί σου, οι συνάδελφοί σου στο 
Παλλάδιον της Θέμιδος, οι συμμαχητές σου, οι δικαστές σου. και οι παλαιοί, οι 
αχώριστοι συμφοιτητές σου στη νομική Σχολή του αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Έφηβοι τότε διαδηλώναμε στους δρόμους ορμητικοί για την κύπρο 
με μία φωνή «Ένωσις και μόνον Ένωσις». ανέμιζαν στα χέρια μας γαλανόλευκες οι 
σημαίες και χλωρά τα νιάτα μας στην μπουκαδούρα του Θερμαϊκού.

Θερμαϊκός! Τι καημός. 
Θυμάσαι, ρε Λάμπρο; 
Στα βαποράκια εμείς, «Λευκή», «αλέκος», «Ποσειδών». και, παιδιά τολμηρά, 

βουτούσαμε από την κουπαστή στα κρυσταλλένια νερά Περαία - Μπαχτσέ Τσι-
φλίκ - αγία Τριάδα. να ‘τα πάλι εδώ, τριγύρω σου, τα αλάνια εκείνα ‒λευκά πια, 
σοβαρά, σεβαστά. Σε κλαίμε, καρντάσι! Μα τι να πεις! αυτή είναι η ζωή. ας είναι 
ευλογημένος ο Θεός. Μας αξίωσε να τη ζήσουμε όρθιοι.

Στα κύτταρά μας είναι εγγεγραμμένη από γεννησιού μας η Μακεδονία. Της 
αφιερώθηκες. και, όταν στο μεγάλο ρολόι του Χρόνου σήμανε η ώρα να την υπε-
ρασπισθούμε αποτελεσματικότερα και πιο παραγωγικά, κινήσαμε στα δύσκολα 
πάλι οι δυο μας και οι αφιερωμένοι σύντροφοί μας. Για πρώτη φορά στα χρονικά, 
μετά 67 χρόνια, σπάσαμε την παράδοση, κατεβήκαμε ανεξάρτητοι σε διαφορετι-
κό συνδυασμό και οι εταίροι μας μάς εξέλεξαν στο πηδάλιο της γεραράς εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών. Την υπηρέτησες με αφοσίωση και, μέσω αυτής, υπηρέτη-
σες τη Μητέρα μας Μακεδονία έως χθες μόλις ως αντιπρόεδρός της. 

δόξα τω Θεώ, κάναμε πολλά όλοι μαζί. Η μεγαλύτερη, ωστόσο, υπηρεσία σου 
ήταν η φιλία μας. Ήσουν ο μόνος που, άμα χρειάζονταν, με συγκρατούσες, μου άλ-
λαζες ρότα, με ορμήνευες. Με επέπληττες. Πώς μπορούσε να γίνει αλλιώς; Συνοδοι-
πορούσαμε από παιδιά, ήμασταν κοντοχωριανοί, περήφανοι Βλάχοι και μεταξύ 
μας μιλούσαμε στα «γαλλικά» ‒ξέρεις ποια, του Βαρδάρη.

αχ, ρε Λάμπρο, καρντάσι,
Βαρειά η ώρα του τελευταίου αποχαιρετισμού. Ήγγικεν! Φεύγεις! ο σπόρος 
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σου όμως έπεσεν επί γην αγαθήν. Στον δικηγορικό Σύλλογό μας και την εταιρεία 
μας αφήνεις καρπούς αγαθούς και πολλούς. Στα βήματά σου, εδώ στο πλευρό σου, 
η Μαρίνα σου, τα αγόρια σας, τα εγγόνια σας. Τι άλλο επιθυμεί ένας θνητός αγα-
θός;

Σου τα χάρισε ο καλός Θεός. ευλογημένο το Όνομά Του.
εμείς όλοι, οι περιλειπόμενοι, σού χαρίζουμε ό,τι έχουμε: την αγάπη μας.
καλό κατευόδιο, Χαράλαμπε νάσλα! καλή αντάμωση! αντίο, παλικάρι μας.

εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών                                     νικοΛαοΣ ι. ΜεΡΤΖοΣ



δΗΜΗΤΡΗΣ κ. ΖανναΣ
εξόδιος λόγος

Με βαθιά ευγνωμοσύνη και τιμή αποχαιρετά η εταιρεία Μακεδονικών 
Σπουδών τον επιφανή εταίρο της, η ελλάδα τον πιστό στρατιώτη της, η Μα-
κεδονία τον υπερασπιστή της, η Θεσσαλονίκη τον εραστή της, η κοινωνία τον 
εμπνευστή της.

ο δημήτρης κ. Ζάννας υπήρξε ευπατρίδης. και ήταν, κατά τα πατρώα μας, 
κοσμοπολίτης επειδή ακριβώς ήταν εγκρατής Έλλην και ακέραιος πολίτης.

Γενναιόδωρος, ανιδιοτελής και ταπεινός αφιέρωσε τη ζωή του στην Πατρί-
δα, στον πάσχοντα άνθρωπο και στη νεολαία. εμείς οι Μακεδόνες τον ευγνωμο-
νούμε, τον τιμούμε και τον αγαπούμε. Τον κρατούμε στην καρδιά μας.

Πώς να συνοψίσεις σε λίγα λόγια τη ζωή του; είναι η ιστορία.
Στην κατοχή διέσωσε αδελφούς εβραίους Θεσσαλονικείς από το ολοκαύ-

τωμα. είναι ο δίκαιος των εθνών στο ισραήλ. Πολέμησε τον κατακτητή απο-
φασιστικά στην εθνική αντίσταση. Σε άμεση επαφή με το Συμμαχικό Στρατη-
γείο της Μέσης ανατολής οργάνωσε τη διαφυγή των αξιωματικών, τον εξοπλι-
σμό των ανταρτών και πλήρη δίκτυα πληροφοριών συνεργαζόμενος στενά με 
τον θρυλικό λόρδο Τζέλικο.

Στη συνέχεια, στα ερείπια των Πολέμων, εργάσθηκε εθελοντικά, σκληρά 
και αποτελεσματικά για να ανασυγκροτηθεί η Μακεδονία, να επανέλθει η ζωή 
στα ερημωμένα χωριά, να βρουν στοργή τα ορφανά και τα τυφλά παιδιά της θύ-
ελλας, να καρπίσει πάλι η ματωμένη γη. Μοίρασε τρόφιμα, φάρμακα και ρούχα 
στη φτωχολογιά. Άνοιξε νέους ορίζοντες στην αγροτιά. 

αγωνίσθηκε να ανακαινίσει την Πατρίδα, να την κάνει νέα. Γι’ αυτό οι νέοι 
υπήρξαν η διακονία όλης της ζωής του. Η αγρυπνία του. από το πηδάλιο και το 
πλήρωμα της Σχολής Τυφλών, της αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, του αμερι-
κανικού κολλεγίου ανατόλια, της Χαν, του ναυτικού ομίλου, του Μουσείου 
Μακεδονικού αγώνα, του κέντρου επιστημονικής Τεκμηρίωσης της ιστορίας 
της Μακεδονίας δίδαξε και άσκησε τους νέους να γίνουν καλοί καγαθοί πολίτες.

Το έργο του συνέδραμαν, βέβαια, πολλοί. αλλά ο Ζάννας στάθηκε αρχη-
γός. Η διακονία του μετέδιδε μεστό ένα ζωτικό ζεύγος αξιών: αλληλοπεριχώρη-
ση των διαφορετικών και ιδιοπροσωπία˙ αλληλεγγύη και άμιλλα˙ ελευθερία και 
καθήκον. καθήκον˙ καθήκον πάντοτε, παντού και εν παντί. Βλέπω εδώ τον αρ-
χηγό που πράττει περί Πάτρης το καθήκον. Μικρέ αδελφέ μου, σε σταυροφιλώ.

ο δημήτρης ήταν ο καλός Σπορεύς και σπόρος του οι νέοι επί την γην την 
αγαθήν, τη μακεδονική. Γιατί ήθελε έναν άλλον κόσμο. κόσμο αλληλέγγυο και 
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ειρηνικό, εργατικό και παραγωγικό, δημοκρατικό και ελεύθερο. κόσμο, δηλαδή, 
ελληνικό, εναρμόνιο με τις πατρώες μας αξίες. ο ελληνισμός είναι ο Πολιτισμός.

ορμώμενος από τον Όλυμπο είχε στα μάτια του τον ευρύτατο ορίζοντα 
του ελληνισμού και κινήθηκε πάντοτε προς τα υψηλά. κληρονόμησε, άλλωστε, 
τον αγώνα τον καλόν.

ο ομώνυμος παππούς του δημήτριος κ. Ζάννας, κορυφαίος ιατρός από 
το Λιβάδι του ολύμπου, διηύθυνε τον Μακεδονικό αγώνα στο βιλαέτι της Θεσ-
σαλονίκης. Ήταν ο Πρόεδρος του εκτελεστικού. Στον Μακεδονικό αγώνα πή-
ραν μέρος όλοι οι συγγενείς του και ο πρωτότοκος γιός του κωνσταντίνος. ο 
γαμβρός του αλκιβιάδης Μάλτος από το Μοναστήρι, σύζυγος της θυγατέρας 
του ιφιγένειας, στο εκτελεστικό. καταφύγιο και ορμητήριο των Μακεδονομά-
χων ήταν το οικογενειακό κτήμα στα Παλατίτσια, μακεδονιστί τα Παλάτια των 
Μακεδόνων Βασιλέων σε επαφή με τις αιγές, την αφανή τότε πρώτη πρωτεύου-
σα της Μακεδονίας. εκεί τα δύο αδέλφια της γυναίκας του ελένης, ο Σωτήριος 
και ο κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, από το Λιβάδι, περιέθαλπαν, διακινούσαν, 
τροφοδοτούσαν και οδηγούσαν τα σώματα των Μακεδονομάχων προς την κε-
ντρική Μακεδονία και το Ρουμλούκι από τον Όλυμπο και τα Πιέρια ή από τις 
ακτές του Θερμαϊκού. 

από τα Παλατίτσια ο πρωτότοκός του γιος κωνσταντίνος, πατέρας του 
δημήτρη μας, μετέφερε τον οπλισμό και τους Μακεδονομάχους στο Βέρμιο και 
στα Πιέρια. 

ο κωνσταντίνος δ. Ζάννας πολέμησε εθελοντής στους Βαλκανικούς Πολέ-
μους. Στην πολιορκία του Μπιζανίου το 1913 εξαγόρασε τα σχέδια του οχυρού 
και τα παρέδωσε στον αρχιστράτηγο διάδοχο κωνσταντίνο που έτσι εξεπόρθη-
σε το άπαρτο Μπιζάνι. Γι’ αυτό του απονεμήθηκε ο Μεγαλόσταυρος του Βασι-
λικού Τάγματος Γεωργίου ά. ανέλαβε Πρόεδρος του ελληνικού Σταυρού. Όταν 
το 1931 ο καταστροφικός σεισμός της ιερισσού ερήμωσε τον τόπο, ο κωνστα-
ντίνος περιέθαλψε τους σεισμοπαθείς και κατηύθυνε ταχύτατα την ανοικοδόμη-
ση της Χαλκιδικής. κατά το Έπος του Σαράντα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή με 
τον ερυθρό Σταυρό και τις εθελόντριες αδελφές. Περιέθαλψε τους τραυματίες 
ήρωες. κατά τον λιμό του 1941 μοίρασε τρόφιμα στους Θεσσαλονικείς. Θυμά-
μαι παιδί στο λιμάνι να καταπλέει λευκό εκείνο το σωτήριο πλοίο με τον κόκ-
κινο σταυρό που μας έστελναν οι ουδέτερες χώρες Σουηδία, ελβετία, συχνά και 
η Τουρκία. Μαζί με τον γιό του δημήτρη πήρε μέρος στην εθνική αντίσταση. 
Μετά την απελευθέρωση εκπροσώπησε τις φιλανθρωπικές οργανώσεις Ηνωμέ-
νων Πολιτειών, Σουηδίας και ελβετίας στη Θεσσαλονίκη: σε συνεργασία με τον 
γιό του δημήτρη αναδιοργάνωσε τα τέσσερα νοσοκομεία, το Γηροκομείο και τη 
Σχολή Τυφλών. Συμμάζεψαν τα ορφανά και τα τυφλά παιδιά.

ο αλέξανδρος δ. Ζάννας, δευτερότοκος του ιατρού, θείος του δημήτρη 



νεκρολογίες362

μας, ήταν μικρό παιδί το 1903, όταν οι Βούλγαροι εξαπέλυσαν την εξέγερση του 
Ήλιντεν στη Μακεδονία. Τον βλέπουμε, όμως, σε φωτογραφία ζωσμένο τα άρ-
ματα μέσα στην τουρκοκρατούμενη πόλη! εβίωσε παιδί τον Μακεδονικό αγώ-
να στο πατρικό του σπίτι και στα Παλατίτσια. οι αναμνήσεις του και η οικογέ-
νειά του είναι το φύραμα με το οποίο η πεθερά Πηνελόπη δέλτα ζύμωσε τα θρυ-
λικά Μυστικά του Βάλτου και γαλούχησε γενεές νέων ελλήνων.

Φοιτητής στη Γερμανία εκείνον τον λαμπρό οκτώβριο του 1912 ο αλέξαν-
δρος διέκοψε τις σπουδές του, έτρεξε εθελοντής και πολέμησε μπροστά από τις 
εμπροσθοφυλακές του Στρατού με το σώμα του Μακεδονομάχου Ματαπά. ανή-
μερα του αγίου δημητρίου, πρωί πολύ πριν παραδοθεί η πόλη, πρώτος ο αλέ-
ξανδρος –τι όνομα!– εισήλθε έφιππος στη Θεσσαλονίκη και εξασφάλισε καταλύ-
ματα του Στρατού. αυτός ύψωσε πρώτη φορά την ελληνική σημαία στον Λευ-
κό Πύργο. Το 1916 πρωταγωνίστησε στο κίνημα εθνικής αμύνης με τον ελευθέ-
ριο Βενιζέλο. Πολέμησε ως αεροπόρος στη Μικρασιατική εκστρατεία. εξελέγη 
επανειλημμένα βουλευτής Θεσσαλονίκης με το κόμμα των Φιλελευθέρων. είναι ο 
πρώτος Υπουργός αεροπορίας της ελλάδος. Σύζυγός του η Βιργινία, θυγατέρα 
της Πηνελόπης δέλτα. Γιός τους ο Παύλος α. Ζάννας ο οποίος στη Θεσσαλονί-
κη θέρμανε το Φεστιβάλ κινηματογράφου, τη διεθνή Έκθεση, τα Γράμματα, την 
Τέχνη. αντιστάθηκε στη δικτατορία και καταδικάσθηκε βαριά μαζί με τους συ-
ντρόφους του. Τον ξεπροβοδούν εδώ εκείνοι οι σύντροφοί του και εταίροι μας, 
οι οποίοι με στήριξαν στην ανακαίνιση της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. 
ο Παύλος δικάσθηκε και καταδικάσθηκε μέσα στο παλαιό αρχοντικό του Μα-
κεδονομάχου παππού του, στην παλαιά λεωφόρο Χαμηντιέ, στην οδό εθνικής 
αμύνης. κόρη τους η Λένα, η οποία παντρεύτηκε στη ξενιτιά για μας, στον Μο-
ριά, τον κωνσταντίνο Σαμαρά της Πύλου, προσωπικό μετά ιατρό του κωνστα-
ντίνου Γ. καραμανλή. Τα δύο αγόρια τους είναι εδώ και αποχαιρετούν τον θείο 
τους δημήτρη: κατά τα πρεσβεία ο αλέξανδρος Σαμαράς και ο αντώνης Σαμα-
ράς ο Πρωθυπουργός της μαχομένης ελλάδος.

ο δημήτρης κ. Ζάννας προσέφερε εκ του περισσεύματος της καρδίας του. 
Μας χάρισε και μεγάλο μέρος της περιουσίας του. Το κτήμα του, 600 στρέμμα-
τα, στην αμερικανική Γεωργική Σχολή. Το Μουσείο του Μακεδονικού αγώνα 
στην ακίβδηλη ιστορία. Το κτίριο του Γυμνασίου, του Λυκείου και του Μουσεί-
ου στο Λιβάδι. και εκεί μια ωραία κρήνη για να μην σιγήσει ποτέ η παγά λαλέ-
ουσα του Γένους. 

κάθε φορά που ανέβαινε εκεί, στην πατρογονική εστία του, χυνόταν στην 
κωμόπολη στόμα-στόμα μια βοή: Βίνε Ζιάννα! Βίνε Ζιάννα. Ήλθε ο Ζάννας!

Τώρα από τον Όλυμπο χύνεται στόμα-στόμα στον Θερμαϊκό, μέχρις εδώ, η 
πένθιμη βοή: Φούτζε Ζιάννα! Φούτζε! Φεύγει ο Ζάννας! Φεύγει!

Πράγματι ο δημήτρης κ. Ζάννας φεύγει κατά σάρκα. αλλά η ψυχή του, το 
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υψηλό παράδειγμά του, το ήθος του, ο αυθεντικός πατριωτισμός του μένει. Μας 
οδηγεί στους χαλεπούς καιρούς μας. και εμείς οι Μακεδόνες είμαστε εδώ. Περά-
σαμε πολλές θύελλες, απείρως τρομερότερες, και τις ξεπεράσαμε όλες. είμαστε 
οι νικητές. και είμαστε αποφασισμένοι. Θα νικήσουμε ξανά. Τουτς ντι αντούν! 
Όλοι μαζί.

Κάλεα μ’μπάρα, φράτε. καλό δρόμο, αδελφέ μου!

εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών                                     νικοΛαοΣ ι. ΜεΡΤΖοΣ



ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ (1914-2014)  

Στις 18 Μαΐου 2014, σε ηλικία 100 ετών, έφυγε από τη ζωή ο ανδρέας 
Βαβρίτσας, ο τελευταίος από την παλιά γενιά των αρχαιολόγων. είναι η γε-
νιά που γνώρισε τις επιπτώσεις των Βαλκανικών Πολέμων και του α΄ Πα-
γκόσμιου Πολέμου, βίωσε τις συμφορές  του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου και 
του ελληνικού εμφυλίου και επιστρατεύτηκε στην αναβίωση της μεταπολε-
μικής ελλάδας υπηρετώντας τη διάσωση και την ανάδειξη των μνημείων του 
πολιτισμού.

Συναντηθήκαμε με τον ανδρέα, όταν εκείνος ήταν Έφορος αρχαιοτήτων 
και εμείς νεοδιόριστες επιμελήτριες αρχαιοτήτων, έτοιμες να γνωρίσουμε την αρ-
χαιολογική οικογένεια ύστερα από την επιτυχία μας στον εισαγωγικό διαγώνιο 
του 1964. ο ανδρέας Βαβρίτσας ήταν από τους πρώτους που μας πλησίασε κα-
λωσορίζοντάς μας με τον χαιρετισμό «πατριώτισσες» και μ’ ένα  φιλί στη Βιβλι-
οθήκη της αρχαιολογικής εταιρείας. από το ζεστό εκείνο καλωσόρισμα ξεκίνη-
σε η αμοιβαία συμπάθεια, η οποία δεν ξέρουμε αν προερχόταν από την κοινή μα-
κεδονική καταγωγή μας ή από τη συχνή, αρμονικότατη συνύπαρξή μας στον ξε-
νώνα της αρχαιολογικής εταιρείας, όπου μέναμε κατά τη διάρκεια της επιδημί-
ας μας στην αθήνα για επιστημονική μελέτη. ο ανδρέας ήταν πάντα πρόθυμος να 
μας μιλά για πολλά, θέματα αρχαιολογικά, υπηρεσιακά ή ακόμη και για πρακτι-
κά πράγματα της ζωής.

Με αισθήματα αγάπης και τιμής για τον παλιό φίλο και συνάδελφο αι-
σθανθήκαμε την ανάγκη να θυμηθούμε την προσωπικότητά του, την πορεία του 
στην αρχαιολογική υπηρεσία και τα χρόνια που περάσαμε μαζί.

ο ανδρέας Βαβρίτσας γεννήθηκε το 1914 στο Σπήλαιο Γρεβενών λίγο πριν 
από την κήρυξη του ά  Παγκόσμιου Πολέμου. Έμαθε τα πρώτα του γράμματα 
στο δημοτικό σχολείο του χωριού του και αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Γρεβε-
νών. Η έφεσή του στα γράμματα τον οδήγησε το 1947 στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, απόφαση ζωής και εγχείρημα πολύ δύσκολο 
εκείνη την εποχή για έναν νέο που ζούσε σε ένα απομονωμένο δυσπρόσιτο ορει-
νό χωριό της δυτικής Μακεδονίας. 

Μετά τις πανεπιστημιακές σπουδές του έδωσε εξετάσεις στην αρχαιολογι-
κή Υπηρεσία (1947) και διορίστηκε στην εφορεία αρχαιοτήτων αρχιπελάγους 
με έδρα τη Μυτιλήνη, όπου υπηρέτησε ως προϊστάμενος έχοντας αναλάβει συγ-
χρόνως και την εποπτεία της ανασκαφής της αμερικανικής Σχολής στη Σαμο-
θράκη. από το 1954 ώς το 1958 του είχε ανατεθεί και η εφορεία αρχαιοτήτων 
κυκλάδων που είχε έδρα τη Μύκονο.
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ο ανδρέας μιλούσε πάντα με νοσταλγία για τα χρόνια της αρχαιολογικής 
του νεότητας στο αιγαίο. οι πρώτες δημοσιεύσεις του1 αναφέρονται σε ανασκα-
φές και ευρήματα της 10χρονης αρχαιολογικής του δράσης στα νησιά του αιγαί-
ου,τα οποία παρέμειναν πάντα στο πεδίο των αρχαιολογικών ενδιαφερόντων 
του, όπως προκύπτει από ένα άρθρο του το 19722. 

Το χρονικό διάστημα 1958-1961 είναι η περίοδος της εκπαιδευτικής του 
άδειας για μεταπτυχιακές σπουδές. Με υποτροφία του Γερμανικού κράτους ο 
ανδρέας Βαβρίτσας φοιτά στα Πανεπιστήμια του Tübingen, του Μονάχου και 
του Βερολίνου και επισκέπτεται τα μεγάλα μουσεία της ευρώπης.

Μετά την επιστροφή του από τη Γερμανία ακολουθεί μια σύντομη θητεία 
του (1961-1962) στο εθνικό αρχαιολογικό Μουσείο, στη διάρκεια της οποίας εκ-
πονεί τη μελέτη μιας αρχαϊκής κεφαλής από τη Μεγαρίδα3. 

Το 1962 αποτελεί σταθμό στην αρχαιολογική του πορεία: Τοποθετείται στη 
νεοσύστατη εφορεία αρχαιοτήτων Θράκης που είχε έδρα την κομοτηνή. είναι 
ο πρώτος αρχαιολόγος που εγκαθίσταται στη Θράκη. Πρώτο του μέλημα η ανεύ-
ρεση κτιρίου για την προσωρινή στέγαση των αρχαίων και των γραφείων της 
εφορείας και παράλληλα η ανεύρεση οικοπέδου για το αρχαιολογικό Μουσείο 
της Θράκης, η ανέγερση του οποίου είχε δρομολογηθεί από την κεντρική αρ-
χαιολογική Υπηρεσία. Σε ένα συμπαθητικό νεοκλασικό κτήριο στεγάζονται το 
πρώτο αρχαιολογικό μουσείο της Θράκης και τα γραφεία της νεοσύστατης εφο-
ρείας αρχαιοτήτων. ο δήμος κομοτηνής παραχωρεί εν συνεχεία οικόπεδο στο 
κεντρικό πάρκο της πόλης και η ανέγερση του αρχαιολογικού Μουσείου Θρά-
κης με σχέδια του γνωστού αρχιτέκτονα α. κωνσταντινίδη αρχίζει λίγα χρόνια 
αργότερα.

Στα Χρονικά του  επίσημου περιοδικού της αρχαιολογικής Υπηρεσίας, 
του Αρχαιολογικού Δελτίου, καταγράφεται από το 1962 ώς το 19684 η δραστη-
ριοποίηση του ανδρέα Βαβρίτσα στην εντόπιση και στην προστασία όχι μόνον 

1. α. κ. Βαβρίτσας, «ανασκαφή κρατήγου Μυτιλήνης», ΠΑΕ (1954) 317-329˙ α. κ. 
Βαβρίτσας, «ο Ηρακλής του Μουσείου της Μυκόνου», Εις Μνήμην Γ. Π. Οικονόμου, ΑΕ 
(1953-1954) Γ 176-187.

2. α. κ. Βαβρίτσας, «ο αρχαίος πολιτισμός στα νησιά του αιγαίου», Τέχνη και Πολι-
τισμός, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 37 (1972) 274-299.

3. α. κ. Βαβρίτσας, «αρχαϊκή κεφαλή εκ Μεγαρίδος». ΑΔ 19α (1964) Μελέτες, 79-89. 

4. α. κ. Βαβρίτσας, «αρχαιότητες και Μνημεία της Θράκης 1962», ΑΔ 18Β(1963), 
Χρονικά, 260˙ α. κ. Βαβρίτσας, «αρχαιότητες και Μνημεία της Θράκης 1963», ΑΔ 19Β 
(1964), Χρονικά, 386-389˙ α. κ. Βαβρίτσας, «αρχαιότητες και Μνημεία της Θράκης 1964», 
ΑΔ 20Β(1965), Χρονικά, 482-485˙ α. κ. Βαβρίτσας, «αρχαιότητες και Μνημεία της Θράκης 
1965», ΑΔ 21Β( 1966), Χρονικά, 377-378˙ α. κ. Βαβρίτσας, «αρχαιότητες και Μνημεία της 
Θράκης 1966», ΑΔ 22Β (1967), Χρονικά, 440-441̇  α. κ. Βαβρίτσας, «αρχαιότητες και Μνη-
μεία της Θράκης 1967», ΑΔ 23Β (1968), Χρονικά, 364-366.
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των αρχαίων αλλά και των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Θρά-
κης και της Σαμοθράκης .

Παράλληλα με τις επιφανειακές αρχαιολογικές έρευνες, τις σωστικές ανα-
σκαφές και τις στερεώσεις μνημείων ο ανδρέας Βαβρίτσας οργανώνει και συμμε-
τέχει σε προγράμματα συστηματικών ανασκαφικών ερευνών σε αρχαίες πόλεις 
της Θράκης: Το 1964 αρχίζει με πιστώσεις της αρχαιολογικής εταιρείας συστη-
ματική ανασκαφική έρευνα στην αρχαία Μεσημβρία. Στην αρχαία αυτή πόλη, 
την οποία τα νεότερα ευρήματα έχουν ταυτίσει με την αρχαία Ζώνη, ο ανδρέας 
Βαβρίτσας συνεχίζει τις ανασκαφές ώς το 19875. Η πρώτη συνθετική παρουσία-
ση των ανασκαφικών ευρημάτων δημοσιεύεται το 19856.

Το 1966 συνεργάζεται με τον δημήτρη Λαζαρίδη στην ανασκαφή της αρ-
χαιολογικής εταιρείας στα Άβδηρα. Η Σαμοθράκη συγκεντρώνει επίσης το εν-
διαφέρον του, όπως προκύπτει και από την ανακοίνωσή του το 1968 στο ά  Συ-
νέδριο για την αρχαία Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη7 .Το 1968 η γη της Θράκης 
του προσφέρει ένα πολύτιμο δώρο: Τη χρυσή προτομή του Μ. αυρηλίου πρώτο 
σημαντικό εύρημα από την αρχαία Πλωτινούπολη8.

Το 1968 μετατίθεται στην εφορεία αρχαιοτήτων αττικής με έδρα την αθήνα 
και υπηρετεί εκεί ως προϊστάμενος για μικρό χρονικό διάστημα ώς το 1969. από 
την υπηρεσιακή του δράση, η οποία καταγράφεται στα Χρονικά του Αρχαιο-

5. α. κ. Βαβρίτσας, «ανασκαφή Μεσημβρίας Θράκης», ΠΑΕ (1966) 67-70˙ α. κ. Βα-
βρίτσας, «ανασκαφή Μεσημβρίας Θράκης», ΠΑΕ (1967) 89-95 α. κ. Βαβρίτσας, «ανασκα-
φή Μεσημβρίας Θράκης». ΠΑΕ 1968,80-83˙ α. κ. Βαβρίτσας, «ανασκαφή Μεσημβρίας Θρά-
κης», ΠΑΕ (1969) 59-69˙ α. κ. Βαβρίτσας, «ανασκαφή Μεσημβρίας Θράκης», ΠΑΕ (1970) 
66-75˙ α. κ. Βαβρίτσας, «ανασκαφή Μεσημβρίας Θράκης», ΠΑΕ (1971) 119-123˙ α. κ. Βα-
βρίτσας, «ανασκαφή Μεσημβρίας Θράκης», ΠΑΕ (1973) 70-82˙ α. κ. Βαβρίτσας, «ανασκαφή 
Μεσημβρίας Θράκης», ΠΑΕ (1976) 142-145˙ α. κ Βαβρίτσας, «ανασκαφή Μεσημβρίας Θρά-
κης», ΠΑΕ (1977) 136-139˙ α. κ. Βαβρίτσας, «ανασκαφή Μεσημβρίας Θράκης». ΠΑΕ (1978) 
94-98˙ α. κ. Βαβρίτσας, «ανασκαφή Μεσημβρίας Θράκης», ΠΑΕ (1979) 107-113˙ α. κ. Βα-
βρίτσας, «ανασκαφή Μεσημβρίας Θράκης», ΠΑΕ (1980) 3-7˙ α. κ. Βαβρίτσας, «ανασκαφή 
Μεσημβρίας Θράκης», ΠΑΕ  (1981) 1-6˙ α. κ. Βαβρίτσας, «ανασκαφή Μεσημβρίας Θράκης», 
ΠΑΕ  (1983) 20-26˙ α. κ. Βαβρίτσας, «ανασκαφή Μεσημβρίας Θράκης», ΠΑΕ (1984) 18-30˙ 
α. κ. Βαβρίτσας, «ανασκαφή Μεσημβρίας Θράκης», ΠΑΕ (1987) 206-211. 

6. α. κ. Βαβρίτσας, «Η αρχαία Μεσημβρία του αιγαίου», «Η ιστορική, αρχαιολογική 
και λαογραφική έρευνα για τη Θράκη». Πρακτικά Συμποσίου (Ξάνθη – κομοτηνή - αλε-
ξανδρούπολη 1985), Θεσσαλονίκη 1988, σσ. 75-107.

7. α. κ. Βαβρίτσας, «Σχέσεις της Μακεδονίας με την Θράκην και ιδίως την Σαμοθρά-
κην κατά την ελληνιστικήν εποχήν», Πρακτικά του Α΄ Διεθνούς Συμποσίου για την Αρ-
χαία Μακεδονία. (Θεσσαλονίκη 1968), Θεσσαλονίκη 1970, σσ. 109-114.

8. α. κ. Βαβρίτσας, «Χρυσή προτομή εκ διδυμοτείχου». Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ 
Αθηνών, (1968) 2, 194-197.
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λογικού Δελτίου, διακρίνεται η ανασκαφή του στο νεκροταφείο της Μερέντας9. 
Το 1969 τοποθετείται στη Θεσσαλονίκη ως Έφορος αρχαιοτήτων κεντρι-

κής Μακεδονίας και διευθυντής του αρχαιολογικού Μουσείου της πόλης. Η τρι-
ετής θητεία του στην ιΣΤ΄ εφορεία Προϊστορικών και κλασσικών αρχαιοτήτων 
Θεσσαλονίκης σφραγίζεται από τις σωστικές ανασκαφικές έρευνες στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης και από τον αγώνα της εφορείας αρχαιοτήτων να ανασκάψει και 
να διασώσει τα μνημεία της πόλης, ιδιαίτερα μάλιστα της αρχαίας αγοράς και του 
Γαλεριανού συγκροτήματος. Το 1971 μετά την ολοκλήρωση των επανεκθετικών 
εργασιών εγκαινιάζεται το νέο αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης10. 

Το 1972 ο ανδρέας Βαβρίτσας καλείται ξανά στην αθήνα ως διευθυντής 
αρχαιοτήτων στο Υπουργείο Πολιτισμού και επιστημών και παραμένει εκεί ώς 
τη νέα μετάθεσή του. Το 1975 επανέρχεται στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά στο 
Υπουργείο Βορείου ελλάδος (σήμερα Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης) ως εκ-
πρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και επιστημών. από τη θέση αυτή, στην 
οποία παραμένει ώς τη συνταξιοδότησή του το 1979 συνεχίζει την ανασκαφι-
κή έρευνα στη Μεσημβρία της Θράκης και αναπτύσσει τα ενδιαφέροντά του 
για τη Μακεδονία11 συνεχίζοντας την αρχαιολογική έρευνα και μετά την απο-
χώρησή του από την αρχαιολογική Υπηρεσία. Τα αρχαιολογικά ενδιαφέροντά 
του παραμένουν και διατρέχουν τον βορειοελλαδικό χώρο από τη Μεσημβρία 
της Θράκης ώς την ανατολική Μακεδονία12 και από την κεντρική Μακεδονία 

9. A. K Βαβρίτσας, «αρχαιότητες και Μνημεία αττικής και νήσων Σαρωνικού». AΔ 
23Β (1968), Χρονικά, 110-111̇  α. κ. Βαβρίτσας, «αρχαιότητες και Μνημεία αττικής και νή-
σων Σαρωνικού ανασκαφή γεωμετρικού  νεκροταφείου Μερέντας», ΑΔ 25Β (1970), Χρονι-
κά, 127-129. 

10. α. κ. Βαβρίτσας, «αρχαιότητες και Μνημεία κεντρικής Μακεδονίας», ΑΔ 25Β 
(1970), Χρονικά 361-366˙ α. κ. Βαβρίτσας, «αρχαιότητες και Μνημεία κεντρικής Μακεδονί-
ας», ΑΔ 26Β (1971), Χρονικά 364-382˙ α. κ. Βαβρίτσας, «αρχαιότητες και Μνημεία κεντρι-
κής Μακεδονίας», ΑΔ 27Β (1972), Χρονικά 498-505.

11. α. κ. Βαβρίτσας, «αιγαί: η πρώτη πρωτεύουσα του κράτους των Μακεδόνων», Μα-
κεδονική Ζωή. 121 (1976), 8-13˙ α. κ. Βαβρίτσας, «επιγραφή εξ αραβησσού  Πέλλης», Πρα-
κτικά του Β΄ Διεθνούς Συμποσίου για την Αρχαία Μακεδονία (Θεσσαλονίκη 1973), Θεσσα-
λονίκη 1977, σσ. 9-11.

12. α. κ. Βαβρίτσας , «Η εγνατία οδός και η Βισαλτία», Πρακτικά Επιστημονικού 
Συμποσίου «Η Νιγρίτα-Η Βισαλτία διά μέσου της Ιστορίας», (νιγρίτα 1993), Θεσσαλονί-
κη 1996, σσ. 59-78˙ α. κ. Βαβρίτσας, «ο ποταμός Στρυμών και η περιοχή του», Πρακτικά Β΄ 
Επιστημονικού Συμποσίου. «Η Νιγρίτα-Η Βισαλτία διά μέσου της Ιστορίας (νιγρίτα 1996), 
Θεσσαλονίκη 2000, σσ. 71-80.
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με επίκεντρο την αρχαία Έδεσσα13, ώς τη δυτική Μακεδονία14, όπου και η γενέ-
θλια γη του, το ιστορικό Σπήλαιο Γρεβενών15.

ο ανδρέας Βαβρίτσας παράλληλα με την υπηρεσιακή και επιστημονική 
δραστηριότητα στους τόπους, όπου βρέθηκε κατά καιρούς, συμμετείχε στην πο-
λιτιστική ενημέρωση με ομιλίες στο ραδιόφωνο και δραστηριοποιούνταν ως μέ-
λος πνευματικών και πολιτιστικών σωματείων. Ήταν μέλος σημαντικών εται-
ρειών, όπως της αρχαιολογικής εταιρείας αθηνών, της εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών της Θεσσαλονίκης, της οποίας υπήρξε μέλος του διοικητικού Συμβου-
λίου (1981-2006) και αντιπρόεδρος το 1991-1997, μέλος του διοικητικού Συμβου-
λίου του ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του αίμου και μέλος της ιστορικής 
Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής αδελφότητας της Θεσσαλονίκης.

ο ανδρέας Βαβρίτσας δεν υπήρξε σχολαστικός μελετητής της αρχαιολογι-
κής βιβλιογραφίας ούτε συγγραφέας μεγάλων συνθετικών αρχαιολογικών εργα-
σιών. Η παρουσία του στην αρχαιολογική δράση συνδέθηκε με την αγωνία του 
αρχαιολόγου να διασώσει και να αναδείξει τα μνημεία του πολιτισμού. Σε τα-
ραγμένους καιρούς διακρίθηκε για την αφοσίωσή του στο υπηρεσιακό καθήκον, 

13 . α. κ .Βαβρίτσας, «επιγραφές από την αρχαία Έδεσσα», Πρακτικά του Δ΄ Δι-
εθνούς Συμποσίου για την Αρχαία Μακεδονία (Θεσσαλονίκη 1983), Θεσσαλονίκη 1986, 
σσ. 53-69˙ α. κ. Βαβρίτσας, «Βωμοί με ανάγλυφα και επιγραφές από την αρχαία Έδεσσα», 
Πρακτικά του Ε΄ Διεθνούς Συμποσίου για την Αρχαία Μακεδονία. Τόμος ά  (Θεσσαλονίκη 
1989), Θεσσαλονίκη 1993, σσ. 147-160˙ α. κ. Βαβρίτσας, «αρχαία Έδεσσα: Σύντομο Χρονικό 
της ανασκαφής», Πρακτικά Α΄ Πανελληνίου Επιστημονικού Συμποσίου «Η Έδεσσα και η 
περιοχή της, ιστορία και πολιτισμός» (Έδεσσα 1992), ΄εδεσσα 1995, σσ. 13-26˙ α. κ Βαβρί-
τσας, «αρχαία Έδεσσα: τρεις αντιπροσωπευτικές οικίες στον Λόγγο». Πρακτικά Β΄ Πανελ-
ληνίου Επιστημονικού Συμποσίου «Η Έδεσσα και η περιοχή της, ιστορία και πολιτισμός», 
(Έδεσσα 1997), Έδεσσα 2006, σσ. 29-37.

14 . α. κ. Βαβρίτσας, «αναζητώντας την αρχαία ελίμεια», Πρακτικά του Α΄ Συμπο-
σίου «Ιστορίας-Λαογραφίας-Γλωσσολογίας» της Βοϊακής Εστίας Θεσσαλονίκης (Θεσσαλο-
νίκη 1976), Θεσσαλονίκη 1977, σσ. 20-37˙ α. κ. Βαβρίτσας, «αναζητώντας την αρχαία ελί-
μεια (ειδήσεις από την ανατολική Πίνδο). Μέρος Β΄», Αφιέρωμα εις τον Κωνσταντίνον Βα-
βούσκον, τ. ε ,́ εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών , Θεσσαλονίκη 1992, σσ. 137-159˙ α. κ. Βα-
βρίτσας, «αρχαιότητες και μνημεία της δυτικής Μακεδονίας», Πρακτικά του Β΄ Πανδυτι-
κομακεδονικού Συνεδρίου (κοζάνη  1991), Θεσσαλονίκη 1992, σσ. 67-101̇  α. κ. Βαβρίτσας, 
«Η αρχαία ελίμεια», Αφιέρωμα στον N. G. L. Hammond [Παράρτημα Μακεδονικών, αρ. 
7], Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 37-45˙ α. κ. Βαβρίτσας, «Η Πίνδος, ο αλιάκμονας και τα πέτρινα 
γεφύρια. αιώνια στολίδια της περιφέρειας Γρεβενών (αρχαία ελίμεια)», Πρακτικά του Συ-
νεδρίου «Τα Γρεβενά: Ιστορία-Τέχνη-Πολιτισμός» (Γρεβενά 2002), Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 
182-188.

15 . α. κ. Βαβρίτσας, «Το Μέγα Σπήλαιο της Πίνδου και τα κάστρα του», Πρακτικά 
Α΄ Συνεδρίου των απανταχού Γρεβενιωτών (Γρεβενά 1993), Θεσσαλονίκη 1994, σσ. 247-266˙ 
α. κ. Βαβρίτσας, «Το Μέγα Σπήλαιο της Πίνδου και τα κάστρα του», ΣΠΗΛΑΙΟΝ, Γρεβε-
νά, 1200 π.Χ.-2000 μ.Χ.,Θεσσαλονίκη 1999, σσ. 33-49. 
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τη σεμνότητα και την ανθρωπιά του. Ξόδεψε τη πνευματική του ενέργεια υπη-
ρετώντας τα μνημεία και εμπνέοντας στους εργασιακούς χώρους που διεύθυνε 
πνεύμα συνεννόησης και συναδελφικής αλληλεγγύης.

Χ. κοΥκοΥΛΗ-ΧΡΥΣανΘακΗ                       Χ. ΜαΥΡοΠοΥΛοΥ-ΤΣιοΥΜΗ 
επίτιμη Έφορος αρχαιοτήτων                                                                         ομότιμη καθηγήτρια α.Π.Θ.
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οδΗΓιεΣ ΠΡοΣ ΤοΥΣ ΣΥνεΡΓαΤεΣ ΤοΥ ΠεΡιοδικοΥ

Βεβαιωθείτε ότι το κείμενό σας έχει την τελική του μορφή και ότι δεν θα 
χρειαστεί να γίνουν προσθήκες και εκτενείς διορθώσεις στα δοκίμια (κάτι που 
πιθανόν να μην επιτραπεί). Προετοιμάστε το κείμενό σας έτσι, ώστε να είναι ευ-
ανάγνωστο και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του στοιχειοθέτη.

Χρησιμοποιήστε μόνο μία όψη λευκού χαρτιού διαστάσεων α4 (21x29,5 
εκ.), αφήνοντας περιθώρια τουλάχιστον τριών εκατοστών σε όλες τις πλευρές 
του χαρτιού. Πληκτρολογήστε το κυρίως κείμενο (συμπεριλαμβανομένων των 
τμημάτων που θα τυπωθούν με μικρότερα στοιχεία) και τις σημειώσεις (στο 
κάτω μέρος της σελίδας), με συνεχή αρίθμηση με διπλό διάστιχο και κατά προ-
τίμηση με γραμματοσειρά Times New Roman (unicode). αποστείλτε το πρωτότυ-
πο στη διεύθυνση: εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, εθνικής αμύνης 4, 54621, 
Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη «για το περ. Μακεδονικά», και την ηλεκτρονική 
του μορφή στην ηλεκτρ. δ/νση d.kapsala@ems.gr.

ο τίτλος του άρθρου πρέπει να είναι με όρθια κεφαλαία. Πριν από τον τίτ-
λο, γράψτε επάνω αριστερά τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τη δ/νση του ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου σας. Στο τέλος του άρθρου γράψτε αριστερά το ίδρυ-
μα και/ή την πόλη σας, δεξιά το ονοματεπώνυμό σας.

αποφεύγετε πολύ εκτενείς ή πολύ σύντομες παραγράφους. αποφεύγετε 
τη διαίρεση σύντομων άρθρων σε τμήματα με εσωτερικούς τίτλους (οι οποίοι, 
όπου χρειάζονται, τυπώνονται με πλάγια στοιχεία στοιχισμένοι στο αριστερό 
περιθώριο).

εκτενή πεζά παραθέματα παρατίθενται εκτός κειμένου σε ιδιαίτερη παρά-
γραφο χωρίς εσοχή αριστερά ή δεξιά. 

δηλώστε την παράλειψη κειμένου μέσα σε κάποιο παράθεμα με τρεις τε-
λείες (αφήστε κενό πριν και μετά), ή, για να αποφευχθούν παρανοήσεις, με […].

Σε ελληνόγλωσσα άρθρα, τα αρχαία και μεσαιωνικά ελληνικά παραθέμα-
τα τυπώνονται πλάγια, τα λατινικά όρθια (και τα δύο χωρίς εισαγωγικά)· σε 
ξενόγλωσσα άρθρα, τα ελληνικά παραθέματα τυπώνονται όρθια, τα λατινικά 
πλάγια (χωρίς εισαγωγικά). Παραθέματα από σύγχρονους συγγραφείς θα πρέπει 
να δίνονται σε εισαγωγικά. Τα εκδοτικά σύμβολα (παρενθέσεις, αγκύλες κτλ.) 
που βρίσκονται μέσα στο κείμενο με πλάγια τυπώνονται όρθια. Μη χρησιμοποι-
είτε παχειά ή έντονα στοιχεία (bold). Σε κείμενα τυπωμένα με πλάγια στοιχεία η 
έμφαση δηλώνεται με αραίωση.

Η αρίθμηση των φωτογραφιών ή σχεδίων ή χαρτών πρέπει να είναι συνε-
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χής, σε αραβικούς αριθμούς. οι αναφορές εντός του κειμένου σε φωτογραφίες ή 
χάρτες που δημοσιεύονται στο άρθρο πρέπει να ακολουθούν συνεχή αρίθμηση 
με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο.

Όλες οι εικόνες, τα σχέδια και οι χάρτες πρέπει να συνοδεύονται από λε-
ζάντες. εάν προέρχονται από άλλη δημοσίευση, η λεζάντα πρέπει να αναφέρε-
ται στη δημοσίευση αυτή, συμπεριλαμβανομένης και της σελίδας ή/και εικόνας 
από την οποία έχει αντιγραφεί. Στις περιπτώσεις όπου τα πνευματικά δικαιώμα-
τα της εικόνας ανήκουν σε τρίτους, πρέπει να γίνεται αναφορά σε αυτούς με τον 
τρόπο που οι ίδιοι υποδεικνύουν.

Παράδειγμα λεζάντας: Σταυρός-Λειψανοθήκη, ύστερος 8ος - πρώι-
μος 9ος αιώνας μ.Χ., The Metropolitan Museum of Art, νέα Υόρκη, αρ. ευρ. 
17.190-715b (άδεια φωτ.: Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης).

Η αρίθμηση των πινάκων πρέπει να είναι συνεχόμενη με τη σειρά που πα-
ρουσιάζονται στο κείμενο, με αραβικούς αριθμούς. οι πίνακες πρέπει να συνο-
δεύονται από λεζάντες στο κάτω μέρος τους.

οι αριθμοί από το ένα έως το εννέα δίνονται ολογράφως. Μεγαλύτεροι του 
εννέα αριθμοί δίνονται σε αραβικούς αριθμούς, εκτός εάν βρίσκονται στην αρχή 
πρότασης, οπότε δίνονται ολογράφως. Σε βιβλιογραφικές παραπομπές οι αρα-
βικοί αριθμοί προτιμώνται από τους λατινικούς ή ελληνικούς για αναφορές σε 
αριθμήσεις περιοδικών, σειρών μονογραφιών κτλ. Για τις συντομογραφίες μετρι-
κών μονάδων (λ.χ. 2 μ.) πρέπει να χρησιμοποιούνται αριθμοί. Για κάθε είδους με-
τρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιείται το μετρικό σύστημα.

οι τίτλοι άρθρων σε περιοδικά, εφημερίδες ή εγκυκλοπαίδειες, κεφαλαίων 
βιβλίων, ανέκδοτων έργων και αρχείων τυπώνονται με όρθια στοιχεία ανάμε-
σα σε διπλά εισαγωγικά («…»). οι τίτλοι περιοδικών, εφημερίδων, βιβλίων, πρα-
κτικών, διδακτορικών διατριβών, εκτενών ποιημάτων που αποτελούν αυτοτελή 
έργα τυπώνονται με πλάγια στοιχεία χωρίς εισαγωγικά. οι τίτλοι σειρών τυπώ-
νονται με όρθια τυπώνονται με όρθια στοιχεία ανάμεσα σε ορθογώνιες αγκύλες 
αμέσως μετά τον τίτλο του βιβλίου.

οι βιβλιογραφικές αναφορές παρατίθενται σε υποσημειώσεις μέσα στο άρ-
θρο στο κάτω τμήμα κάθε σελίδας και όχι στο τέλος του άρθρου. οι βιβλιογρα-
φικές αναφορές παρατίθενται πλήρως την πρώτη φορά και συντομογραφούνται 
στη συνέχεια. οι πλήρεις βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να περιλαμβάνουν το 
όνομα του συγγραφέα, τον τίτλο του έργου, τη σειρά ή το περιοδικό (όπου χρει-
άζεται), τον τόπο δημοσίευσης, τη χρονολογία δημοσίευσης, και τις σελίδες. οι 
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συντομογραφημένες αναφορές πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα του συγγρα-
φέα, μία λέξη ή φράση-κλειδί από τον τίτλο του έργου, καθώς και τις σελίδες. 
Το σύστημα αναφοράς με το όνομα του συγγραφέα και τη χρονολογία (Σύστη-
μα Χάρβαρντ) δεν χρησιμοποιείται. οι αναφορές πρέπει να γίνονται σε συγκε-
κριμένους αριθμούς σελίδων. 

Παράδειγμα πλήρους βιβλιογραφικής αναφοράς: L. James, Art and Text 
in Byzantine Art, καίμπριτζ 2007.

Παράδειγμα συντομογραφημένης βιβλιογραφικής αναφοράς: James, 
ό.π. (σημ. 3), σσ. 20-76.

δείγματα παραπομπών και υποσημειώσεων:
Άρθρο: G. Ostrogorsky, «La commune rurale byzantine (Loi agraire - Traité 

fiscal - Cadastre de Thèbes)», Byzantion 32 (1962) 139-166.
Άρθρο σε συλλογικό τόμο: M. Γερολυμάτου, «Le commerce», στο: La Bithy-

nie au Moyen Age, B. Geyer – J. Lefort (επιμ.) [Réalités byzantines 9], Παρίσι 2003, 
σσ. 485-498.

Άρθρο σε πρακτικά συνεδρίου: Χ. Γάσπαρης, «Τhe Period of Venetian Rule 
on Crete: Breaks and Continuities during The Thirteenth Century», στο: A. Laiou 
(επιμ.), Urbs Capta. The Fourth Crusade and its Consequences / La IVe Croisade 
et ses conséquences, Παρίσι 2005, σσ. 233-246.

Βιβλίο ενός συγγραφέα: D. Nicol, Studies in Late Byzantine History and Pro-
sopography, Λονδίνο 1986.

Βιβλίο που ανήκει σε σειρά: Τ. Γ. κόλιας, Byzantinische Waffen. Ein Beitrag 
zur byzantinischen Waffenkunde von den Anfängen bis zur lateinischen Eroberung 
[Byzantina Vindobonensia 17], Βιέννη 1988.

Μετάφραση: Σ. Βρυώνης, Η παρακμή του μεσαιωνικού ελληνισμού της 
Μικράς Ασίας και η διαδικασία του εξισλαμισμού (11ος έως 15ος αιώνας), 
μτφρ. K. Γαλαταριώτου, αθήνα 1996.

ανατύπωση: W. Heyd, Histoire du commerce du Levant au Moyen Age, τ. 
1-2, Άμστερνταμ 1967 (1886).

αναθεωρημένη Έκδοση: δ. α. Ζακυθηνός, Le despotat grec de Morée (αναθ. 
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