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H αΡΤεΜΗ ΜεΣα αΠο ΤιΣ εΠιΓΡαΦεΣ ΤΗΣ ΜακεδονιαΣ1

Μακεδονικό βασίλειο

Ως κύριος στόχος του παρόντος άρθρου ορίζεται η συγκέντρωση των 
επιγραφικών μαρτυριών και των αρχαίων πηγών, ώστε να γίνει η ανασύνθε-
ση μιας γενικής και τεκμηριωμένης εικόνας, για τη λατρεία της αρτέμιδος στη 
Μακεδονία. Στην περίπτωση που το ίδιο το υλικό μας επιτρέπει, μέσα από τον 
τρόπο με τον οποίο τα ευρήματα μάς παρουσιάζουν τη θεά, θα γίνει προσπά-
θεια να απαντηθούν κάποια επιμέρους ερωτήματα σχετικά με τη φύση και τις 
ιδιότητες της αρτέμιδος, στο Μακεδονικό βασίλειο και στις αποικίες. και στις 
δυο περιπτώσεις θα ληφθούν υπόψη οι ιστορικές συνθήκες που επικρατούσαν 
στην περιοχή2.  

οι πρωιμότερες επιγραφές οι οποίες προέρχονται από τη Μακεδονία 
ανήκουν σε ένα μικρό σύνολο τεσσάρων μνημείων, το οποίο χρονολογείται 
στα ελληνιστικά χρόνια. Στο δίον, το θρησκευτικό κέντρο των Μακεδόνων, οι 
ανασκαφές στο ιερό της Ίσιδος Λοχίας αποκάλυψαν όχι μόνο μια αναθηματι-

1. επειδή τα όρια του Μακεδονικού Βασιλείου διαφοροποιούνταν με το πέρασμα των 
χρόνων, επιβάλλεται στο σημείο αυτό να διευκρινίσουμε ότι η έρευνα περιορίζεται στον γεωγρα-
φικό χώρο, που ανήκει στα όρια του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Το παρόν άρθρο αποτε-
λεί μέρος της μεταπτυχιακής εργασίας του γράφοντος με τίτλο «Η Άρτεμις και ο κόσμος της στη 
Μακεδονία». Για τον λόγο αυτό οφείλω να ευχαριστήσω για τις χρήσιμες παρατηρήσεις και συμ-
βουλές τους τα μέλη της τριμελούς μου επιτροπής καθ. ι. ακαμάτη, καθ. Στ. δρούγου και καθ. α. 
Μουστάκα. ευχαριστώ ιδιαίτερα τους καθ. ι. ακαμάτη και καθ. Η. Σβέρκο για τις επισημάνσεις 
τους στο συγκεκριμένο άρθρο. Για τις χρήσιμες συμβουλές τους για το συγκεκριμένο άρθρο ευ-
χαριστώ τους συναδέλφους α. Βουβουλή, α. Γαρυφαλλόπουλο, και α. Λαφτσίδη.

2. Για την ιστορία της Μακεδονίας βλ. N. G. L. Hammond ‒ G. T. Griffith, Ιστορία της 
Μακεδονίας, τ. Β ,́ (μτφρ. α. κοσματόπουλος ‒ Μ. Παιδαράκη ‒ κ. Σαρακώτση ‒ Φ. Σιδηρο-
πούλου) Θεσσαλονίκη 1995 και N. G. L. Hammond ‒ F. W. Walbank, Ιστορία της Μακεδονί-
ας, τ. Γ ,́ (μτφρ. α κοσματόπουλος), Θεσσαλονίκη 1995. Για τη διοίκηση στη Μακεδονία βλ. 
Μ. Β. Hatzopoulos, Macedonian Institutions under the Kings Ι: A Historical and Epigraphic 
Study, II: Epigraphic Appendix [Μελετήματα 22], αθήνα 1996. Γενικά για τη δημόσια λατρεία 
και θρησκεία στη Μακεδονία βλ. δ. Β. Γραμμένος (επιμ.) Στη Μακεδονία, Από τον 7ο ύστε-
ρο αι. π.Χ. ώς την ύστερη Αρχαιότητα, Μελέτες και λήμματα για την 3η εκθεσιακή ενότητα 
της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 
217-237 (Σ. Πινγιάτογλου).
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κή επιγραφή του 3ου αι. π.Χ. προς την Άρτεμη «Ειλείθυια»3, αλλά και ερείπια 
ενός παλαιότερου ελληνιστικού ιερού σε διαφορετικά αρχαιολογικά στρώμα-
τα4. Στην ίδια περιοχή στις όχθες του ποταμού Βαφύρα, ένα άλλο εντοπισμέ-
νο αυτήν τη φορά ιερό αποδίδεται στη θεά, η οποία, ενώ στα ελληνιστικά χρό-
νια αποκαλείται «Σώτειρα»5, στα ρωμαϊκά χρόνια φέρει και το προσωνύμιο 
«Βαφυρία»6. 

Στην ευρωπό δεν έχει εντοπιστεί η θέση κάποιου ιερού χώρου, παρά μόνο 
μία αναθηματική επιγραφή των ελληνιστικών χρόνων προς τιμήν της αρτέμιδος 
«Ελαφηβόλου»7. Παράλληλα, μια οροθετική στήλη της εποχής του Φιλίππου Β΄ 
σηματοδοτεί ένα ιερό της αρτέμιδος, στην περιοχή μεταξύ Μυγδονίας και βό-
ρειας Χαλκιδικής8.

Με βάση το παραπάνω επιγραφικό υλικό συμπεραίνουμε ότι η λατρεία της 
αρτέμιδος είναι διαδεδομένη σε μια ευρεία περιοχή που ξεκινάει από νότο προς 
βορρά, από την Πιερία ώς την αμφαξίτη και ανατολικά ώς τη Μυγδονία. είναι 
σημαντικό να αναφερθεί, ότι εντός της περιμέτρου που οριοθετούν οι παραπά-

3. D. Pantermalis, «Ein neues Heiligtum in Dion», AA (1982) 732˙ δ. Παντερμαλής, «οι 
επιγραφές του δίου», Πρακτικά του Η΄ Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής και Λατινικής Επι-
γραφικής, Αθήνα, 3-9 Οκτωβρίου 1982, αθήνα 1984, σ. 275: Ἀριστιὼ Μέντορος / Ἀρτέμιδι 
Εἰλειθυίᾳ (3ος αι. π.Χ.).

4. Παντερμαλής, «επιγραφές δίου», ό.π. (σημ. 3), σ. 275˙ δ. Παντερμαλής, Δίον. Η 
ανακάλυψη, αθήνα 1999, σ. 90.

5. Παντερμαλής, Ανακάλυψη, ό.π. (σημ. 4), σ. 278: Παυσανίας / Μενίππου / εὐξάμε-
νος / Ἀρτέμιδι / Σωτείρᾳ. (ελληνιστικά χρόνια).

6. Για το ιερό της θεάς βλ. Παντερμαλής, Ανακάλυψη, ό.π. (σημ. 4), σσ. 273-279. Το 
προσωνύμιο της θεάς Βαφυρία απαντάται σε χάλκινες κοπές της ρωμαϊκής αποικίας του 
δίου οι οποίες  χρονολογούνται την εποχή του κλαυδίου καθώς και την εποχή μεταξύ του 
δομιτιανού και του αντωνίνου του ευσεβούς βλ. Σ. κρεμύδη-Σισιλιάνου, Η νομισματο-
κοπία της ρωμαϊκής αποικίας του Δίου, αθήνα 1996, πίν. 29, 4 (οπισθότυπος): DEANA 
BAPHYRI[A] και αντίστοιχα πίν. 29, 10, 14, 18, 21 (οπισθότυπος): DIANA BAPHYRA.

7. Πρόκειται για ένα βάθρο, στο οποίο σε δύο διαφορετικές πλευρές του είναι χαραγ-
μένες δύο επιγραφές. Η πρώτη χρονολογείται τον 3ο αι. π.Χ., ενώ η δεύτερη τον 1ο αι. π.Χ. 
Βλ. Θ. Σαββοπούλου, Αρχαιολογική περιήγηση στον Ν. Κιλκίς. Από τα προϊστορικά μέ-
χρι τα κλασικά χρόνια, κιλκίς 1998, σ. 116˙ SEG 43, 399A: Ἀρτέμιδι Ἐλαφηβόλ[ωι] / Νικαία 
Παραμόνο[υ] / ὑπὲρ Ἀριστοβούλης (3ος αι. π.Χ.) και SEG 43, 399B: Σερουειλία Ἐλευθέριν 
{ἐλευθέριον} / Ἀρτέμιδι Ἐλαφηβόλῳ δῶρον (1ος αι. π.Χ.).

8. Hatzopoulos, Epigraphic Appendix, ό.π. (σημ. 2), σσ. 23-24, αρ. 4, στ. 28-29: [ἡ ὁδὸς 
ἡ ἐπὶ Πρα]σσιλίους καὶ ἡ (ἁ)μαξι[τὴ] / [ἡ ἄγουσα ἐπὶ τ]ὸ τῆς Ἀρτέμιδος ἱερὸ[ν] (357-350 π.Χ.) 
και SEG 40, 542˙ M. B. Hatzopoulos ‒ L. D. Loukopoulou, Recherches sur les marches orientales 
des Temenides, Μελετήματα 11, 1er partie, Athens 1992, σσ. 140-142˙ ι. Βοκοτοπούλου, «νέα 
τοπογραφικά στοιχεία για την χώρα των Χαλκιδέων», Μνήμη Δ. Λαζαρίδη. Πόλις και χώρα 
στην αρχαία Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλονίκη 1990, σσ. 112-114.
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νω περιοχές υπάρχουν θέσεις, όπως η Ραχώνα9, η Λητή10 και η Θεσσαλονίκη11, 
στις οποίες έχουν αποκαλυφθεί ευρήματα, τα οποία υποδηλώνουν τη λατρεία 
της θεάς στα ελληνιστικά χρόνια.

Στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν έχουμε προσωνύμια, τα οποία υπο-
δηλώνουν κάποια ιδιαιτερότητα στη λατρεία της αρτέμιδος στην περιοχή, αντί-
θετα, τα ονόματά της εντοπίζονται και στον υπόλοιπο ελληνικό κόσμο12. εξαί-
ρεση αποτελεί το τοπωνυμικό επίθετο της θεάς «Γαζωρία», το οποίο εντοπίζε-
ται σε ένα ψήφισμα της Γαζώρου13 που χρονολογείται στα χρόνια της βασιλείας 
του Φιλίππου ε΄ ή του Περσέα14.

Στα ρωμαϊκά χρόνια, η εικόνα σχετικά με τη λατρεία της αρτέμιδος φαί-
νεται να αλλάζει στην περιοχή του πρώην Μακεδονικού βασιλείου, η οποία 
μετά τη μάχη της Πύδνας και την επανάσταση του ανδρίσκου αποτελεί, πλέ-
ον, μια από τις επαρχίες της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας15. ο αριθμός των ενεπί-
γραφων μνημείων είναι μεγαλύτερος και εντοπίζεται η παρουσία της αρτέμι-

9. Γίνεται αναφορά για μια κεφαλή από άγαλμα αρτέμιδος βλ. Π. Χρυσοστόμου, 
«νομός Πέλλας, Ραχώνα», ΑΔ 38 (1983) [1989] Χρον. Β΄2, 312˙ Π. Χρυσοστόμου, «νομός Πέλ-
λας, Ραχώνα» ΑΔ 39 (1984) [1989] Χρον. Β΄2, 264.

10. Πρόκειται συνολικά για επτά αγαλμάτια αρτέμιδος βλ. κ. Τζαναβάρη, «Μαρμά-
ρινα αγαλμάτια Άρτεμης από την αρχαία Λητή», Αρχαία Ελληνική Γλυπτική, Αφιέρωμα 
στην μνήμη του γλύπτη Στέλιου Τριάντη, Μουσείο Μπενάκη, Παράρτημα 1ο, αθήνα 2002, 
σσ. 242-244, 247-251, 251-252, 252-254˙ Γ. δεσπίνης ‒ Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου ‒ εμμ. Βουτυράς 
(επιμ.), Κατάλογος Γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης Ι, Θεσσαλονίκη 
1997, σσ. 49-50, 50-51, 52-53, αρ. 32-33, 35 (Γ. δεσπίνης) (στο εξής: ΚΓΑΜΘ ι).

11. αφορά για ένα άγαλμα αρτέμιδος βλ. Γ. δεσπίνης ‒ Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου ‒ εμμ. 
Βουτυράς (επιμ.), Κατάλογος Γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης ΙΙ, 
Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 17-18, αρ. 153 (Γ. δεσπίνης).

12. L.R. Farnell, The Cults of the Greek States, vol. ιl, Oxford 1986, σ. 433 σημ. 24, σ. 444 
σημ. 41 και σ. 471 σημ. 123.

13. Η Γάζωρος στα ελληνιστικά χρόνια ήταν η μητρόπολη μιας συμπολιτείας, η οποία 
αποτελούνταν από άλλες τέσσερις κοινότητες. Η Πεντάπολη κατάφερε και επιβίωσε έως και 
τα ρωμαϊκά χρόνια, ενώ το ιερό της φαίνεται πως άξιζε να αναφερθεί από τον Στέφανο Βυ-
ζάντιο στο λήμμα του για τη Γάζωρο. Στεφ. εθν. λ. Γάζωρος: «Γάζωρος, πόλις Μακεδονίας. 
τὸ ἐθνικὸν Γαζώριος ἡ γὰρ Ἄρτεμις αὐτόθι Γαζωρία τιμᾶται». Βλ. Hatzopoulos, A Historical 
and Epigraphic Study, ό.π. (σημ. 2), σσ. 52-75, όπου και η σχετική με τη Γάζωρο βιβλιογραφία

14. Βλ. Hatzopoulos, Epigraphic Appendix, ό.π. (σημ. 2), σσ. 57-58, αρ. 39, στ. 20-21: 
Ἀρτ[έμιδι ἐν] Γασώρωι ἧ ἄν αἱρῆται Πλῆστ- / ις καὶ ἀναγρά[ψου]σιν τὸ ψήφισμα. (216/5 
π.Χ., 215/154 π.Χ. ή 174/3 π.Χ.)˙ Chr. Veligianni, «Ein hellenistinsches Ehrendekret aus Gazoros 
(Ostmakedonien)», ZPE 51 (1983) 105-114. 

15. δ. κανατσούλης, «Η Μακεδονική πόλις από της εμφανίσεώς της μέχρι των χρό-
νων του Μ. κωνσταντίνου», Μακεδονικά 5 (1961- 1963) 15- 101˙ F. Papazoglou, Les Villes de 
Macedoine a l’époque Romaine [BCH suppl. 16], Paris 1988˙ Μακεδονία, ό.π. (σημ. 2) 109-110 
(Π. νίγδελης).
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δος σε περιοχές, όπου προηγουμένως δεν είχαμε ενδείξεις για τη λατρεία της. 
Στην περιοχή της Άνω Μακεδονίας εντοπίζονται δυο ιερά της αρτέμιδος. 

Το πρώτο βρίσκεται στην περιοχή της εορδαίας, στη θέση «κιούπι» και χρονο-
λογείται στα ρωμαϊκά χρόνια16. από εκεί διατηρήθηκαν οι επικλήσεις της θεάς 
«Λοχία»17 και «Αγροτέρα»18. οι επιγραφές χαράχθηκαν σε δύο ανάγλυφες, ανα-
θηματικές στήλες, εκ των οποίων η μια φέρει παράσταση αυτιών και η άλλη 
απεικονίζει τη θεά μαζί ελάφι19.

Το δεύτερο ιερό βρίσκεται στην ελίμεια, στη θέση Ξιρολίμνη κοζάνης20. 
Πρόκειται για ιερό απόλλωνα το οποίο χρονολογείται στην ύστερη ελληνιστική 
εποχή, όμως, μαρτυρείται επιγραφικά ότι από τα ρωμαϊκά χρόνια, τουλάχιστον, 
υπάρχει συλλατρεία απόλλωνα και αρτέμιδος21. Το αντικείμενο στο οποίο χα-
ράχθηκε η αναθηματική επιγραφή, η οποία τεκμηριώνει τη συλλατρεία, παρου-
σιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι αποδίδεται ανάγλυφα η παράσταση μιας νε-
κρής, της Μαμίας, η οποία φορά σάβανο22.

από την περιοχή της ελίμειας προέρχονται ακόμη δυο αντικείμενα των 
ρωμαϊκών χρόνων. Ένα ενεπίγραφο, αναθηματικό ανάγλυφο από τον Βελβεντό, 
από το οποίο δεν μας σώζεται η επιγραφή, παρά μόνο η παράσταση της αρτέμι-
δος23, και μια αναθηματική επιγραφή από το Παλαιόκαστρο της Σιάτιστας, στην 

16. Γ. καραμήτρου-Μεντεσίδη, «εορδαία: δήμος αγίας Παρασκευής», ΑΕΜΘ 15 
(2001) [2003] 622-623.

17. Γ. καραμήτρου-Μεντεσίδη, «νομός κοζάνης, καρυοχώρι, Σπηλιά», ΑΔ 47 (1992) 
[1997] Χρον. Β ,́ 395˙ καραμήτρου-Μεντεσίδη, ό.π. (σημ. 16) 622: Κλαυδία Ἡδόνα / [Ἀ]ρτέμι-
δι / Λοχίᾳ (Ρωμαϊκά χρόνια).

18. Η καμήτρου-Μεντεσίδη, ό.π.  (σημ. 16), 622- 623, θεωρεί ότι το συγκεκριμένο ανά-
γλυφο προέρχεται από τη θέση  «κιούπι». Βλ. Θ. Ριζάκης ‒ Γ. Τουράτσογλου, Επιγραφές Άνω 
Μακεδονίας, Ελίμεια, Εορδαία, Νότια Λυγκηστίς, Ορεστίς, αθήνα 1985, αρ. 101: Ἀρτέμιδι 
Ἀ- / γροτέρᾳ Σε- / δα- / νὴ Ἁ- / δύμου / εὐ- / vac. χὴν. / (ανάγλυφο) / Ἀρίστω- / ν έποίη- / σεν 
vac. (2ος -3ος αι. μ.Χ.).

19. Βλ. σημ. 17, 18 αντιστοίχως.

20. Το ιερό χρονολογείται στα ύστερα ελληνιστικά-ρωμαϊκά χρόνια με την παρουσία 
του απόλλωνα από την αρχή της λειτουργίας του ιερού. Βλ. Γ. καραμήτρου-Μεντεσίδη, «νο-
μός κοζάνης 2000. ανασκαφές εν οδοίς και παροδίως», ΑΕΜΘ 14 (2000) [2002] 607-610˙ η 
ίδια, «νομός κοζάνης: νεότερα επιγραφικά ευρήματα», Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Επιγραφι-
κής, Στη Μνήμη Δημητρίου Κανατσούλη, Θεσσαλονίκη 22-23 Οκτωβρίου 1999, Θεσσαλονί-
κη 2001, σσ. 59-67.

21. καραμήτρου-Μεντεσίδη, «επιγραφικά ευρήματα», ό.π. (σημ. 20), σσ. 65-66, αρ. 12: 
Ἀπόλλωνι Μεσ[ιορίσκῳ] / Ἀρτέμιδι / Μαμίᾳ [---;---] (β΄ μισό 2ου αι. μ.Χ.).

22. Για μια προσπάθεια ερμηνείας του αντικειμένου βλ. παρακάτω σημ. 23.

23. Γ. καραμήτρου-Μεντεσίδη, «νομός κοζάνης, Βελβεντό», ΑΔ 48 (1993) [1998], Χρον. 
Β΄2, 379: ΟΚ / ΝΙ. (Ρωμαϊκά χρόνια). απλή αναφορά, Χ. Ζιώτα, «κίτρινη Λίμνη 1998. ανα-
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οποία αναγράφεται η θεά και το όνομα της Μας, κόρη του Μακεδόνος24. Στην 
περιοχή της ορεστίδος ανήκει μια αναθηματική επιγραφή στην οποία η Άρτεμη 
αναφέρεται με το τοπωνυμικό επίθετο, Σιββονική25.

αναφορικά με την κάτω Μακεδονία, από την περιοχή της Βοττιαίας, προ-
έρχονται δεκαπέντε επιγραφές των ρωμαϊκών χρόνων οι οποίες σχετίζονται 
με τη λατρεία της αρτέμιδος. Ένας βωμίσκος ο οποίος φέρει μια αναθηματι-
κή επιγραφή και δυο απελευθερωτικές πράξεις με αναθέσεις στην Άρτεμη ανή-
κει στην περιοχή του Μετοχίου26. εδώ η Άρτεμη ονομάζεται «ἐν Βαγάνοις» και 
«Δικαία». Παρόλο που δεν έχει εντοπιστεί ιερό, το τοπωνυμικό επίθετο της θεάς 
και το λατρευτικό «Δικαία», μάς πληροφορούν, ότι στην περιοχή υπήρχε η το-
ποθεσία Βλάγανα, και ότι η Άρτεμη ήταν θεά των Βατράχων27 και της δικαιο-
σύνης. αν και η δικαιοσύνη είναι μια θεότητα, η οποία κατά τον Ησίοδο συνα-
ντάται «δίπλα στον δία»28, στη συγκεκριμένη περιοχή παρατηρούμε, ότι αποτε-
λεί χαρακτηριστικό στοιχείο στη λατρεία της αρτέμιδος.

Στη Βέροια της Βοττιαίας δυο επιγραφές μαρτυρούν τη λατρεία της αρ-
τέμιδος «Αγροτέρας». H πρώτη αναφορά της θεάς με το συγκεκριμένο επίθετο 

σκαφή στο Ξεροπήγαδο κοιλάδας», ΑΕΜΘ 12 (1998) [2000] 511-512.

24. Ριζάκης ‒ Τουράτσογλου, ό.π. (σημ. 18) αρ. 29: Ἀρτέ- / μιδι, Μ- / ᾶ {Μᾶ} Μ- /ακεδό- / 
νος ἀπέδοκε / -ν εὐχὴν (Ρωμαϊκά χρόνια).

25. κ. Χατζηνικολάου, «“’Αρτέμιδι Σιβονικῇ …ˮ. Περιπτώσεις τοπικών λατρειών Άρ-
τεμης στη Μακεδονία», Π. αδάμ-Βελένη ‒ κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Δινήεσσα, Τιμητικός Τόμος 
για την Κατερίνα Ρωμιοπούλου, Θεσσαλονίκη 2012,σ. 602: Φ(λαύιος) Εὔπορος Βε[ρια]ῖος 
λιθο / γλύφος οἰκῶν Κέλλιον / Ἀρτέμιδι Σιβοννι / κῇ εὐχὴν ἀνέθη / κεν. (μετά το 69 μ.Χ.).

26. Μ. Β. Hatzopoulos, «Artemis Digaia Blaganitis en Macedoine», BCH 111 (1987) 397: 
Ἔτους ακσ΄ σεβαστοῦ τοῦ καὶ ζλτ΄ / Πειρειτίου FI, ἐν Βλαγάνοις, / Ἀρτέμιδι Δειγαίᾳ στηλ-
λογρα- / φεῖ Ἀλεξάνδρα Φούσκου / τοῦ Μελίτας καὶ συνευα[ρε]- / στεῖ τῇ δωρεᾷ, ᾒ ἐχαρίσα-
το/ ἡ πρόνιννος αὐτῆς Κλεο- / πάτρα Διονυσᾶ, Θεοδότην / καὶ Ἀγαθημερίδα καὶ Πρέ- / που-
σαν καὶ Ἀγαθημερίδος / θυγατέρα Λύκαν καὶ Θεόδοτον / υἱὸν καὶ Ἀρτεμίδωρον υἱόν, / καὶ 
κυρείαν ποιεῖ τὴν δωρεὰν / τῇ θεῷ (τ)ῆς προνίννου Κλεοπά- / τρας τῆς Διονυσᾶ, ἐφ’ ᾧ προ-
σμέ- / [ν]ωσιν τὰς ἐθίμους ἡμέρας / τῇ θεῷ. (189 μ.Χ.)˙ Hatzopoulos, αυτ., 398α: Ἀρτέμιδι Δει-
γέᾳ / Φουλκίνιος Βάσσος / καὶ Ποπολλία Ἐλπιδία, / ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ Φουλκίνιοι / Σείλων, 
Τιβερεῖνος, Λαί- / τα, Βάσσα, τὰ τέκνα αὐ- / τῶν, εὐξάμενοι. (Ρωμαϊκά χρόνια)˙ Hatzopoulos, 
αυτ., 398β: Ἔτους ημς΄ σεβαστοῦ τοῦ κα[ὶ] / [δξ]τ΄ Κλαυδία Εὐριδίκη καὶ Κλ[αύ]- / [δι]ος Κο-
πρύλος ὁ υἱὸς Εὐρι[δί]- / [κης χα]ριζόμεθα θεᾷ Ἀ[ρ]- [τέμιδι] ἐν Βαγάνοις κο- / [ράσιον ὀνό]
ματι Ζωσίμην / [----] ΚΑΠ [----] (216 μ.Χ).   

27. Ησύχ. λ. βλαχὰν: βλαχὰν ὁ βάτραχος. Για μια επιγραφή από τα Παλατίτσια στην 
οποία η Άρτεμη λατρεύεται ως θεά των Βατράχων βλ. Ηatzopoulos, ό.π. (σημ. 26), 400, στ. 6-7: 
[ταῦτα χαρ]ίζομε τῇ vac / [θεᾷ τῶν β]ατράχων, τ[ὰ].

28. Ησίοδ. Εργ. Ημερ. στ. 256-257: «ἡ δέ τε παρθένος ἐστὶ Δίκη, Διὸς ἐκγεγαυῖα, κυδρή 
τ’ αἰδοί τε θεοῖς οἱ Ὄλύμπον ἔχουσιν»˙ M. P. Nilsson, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Θρη-
σκείας, μτφρ. α. Παπαθωμοπούλου, αθήνα 71997, σ. 194.
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σχετίζεται με μια τιμητική επιγραφή στην οποία: ἡ πατρίς, ἡ σεμνοτάτη μητρό-
πολις τῆς Μακεδονίας καὶ δὶς νεωκόρος, τιμά τη Λουκίαν Αὐρηλιανὴν Ἀλεξάν-
δραν, η οποία ήταν ιέρεια της θεάς το έτος 249 μ.Χ., και τον Λούκιο Αὐρηλιανὸ 
Σωτηρίχο, πατέρα της Λουκίας, ο οποίος ήταν αρχιερέας το έτος 245 μ.Χ. διό-
τι εκτέλεσαν όλα τους τα καθήκοντα απέναντι στους θεούς και τους ανθρώπους 
της πόλης29. από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι τα τιμώμενα πρόσωπα, λογι-
κά, ανήκαν στα εξέχοντα πρόσωπα της κοινωνίας της Βέροιας. επίσης, παρατη-
ρούμε πως μια λαϊκή αγροτική θεότητα αποκτά αστική λατρεία, εφόσον η θεά 
της άγριας φύσης και του κυνηγιού λατρεύεται μέσα σε μία πόλη. 

Η δεύτερη αναφορά της θεάς με το επίθετο «Αγροτέρα» αφορά μια απε-
λευθερωτική πράξη στην οποία η Άρτεμης εμφανίζεται ως θεότητα-εγγυήτρια. Η 
Ἀριάγνη Βάστου απελευθερώνει τη δούλη της ελπίδα με ανάθεση στην Άρτεμη 
«Αγροτέρα» και ζητά από τα αδέρφιά της να συμφωνήσουν. Χαρακτηριστικό εί-
ναι ότι η απάντηση των δυο αδερφών περιλαμβάνεται στο κείμενο της επιγρα-
φής30. από την επιγραφή γίνεται αντιληπτό ότι αριάγνη δεν έχει απογόνους, αν 
και βρίσκεται σε προχωρημένη ηλικία, ότι η αναθέτρια χάριν των κόπων της απέ-
κτησε την περιουσία της και ότι η οικογένεια δεν ανήκε στα υψηλότερα κοινωνι-
κά στρώματα, αν κρίνουμε  το μορφωτικό επίπεδο των αδερφών της αριάγνης31. 

επιπρόσθετα, στη Βέροια η θεά είναι προστάτις των γεννήσεων. Η ιδιότη-
τά της αυτή προκύπτει από μια απελευθερωτική επιγραφή, στην οποία η Άρτε-

29. Λ. Γουναροπούλου ‒ Μ. Β. Χατζόπουλος, Επιγραφές Κάτω Μακεδονίας, Επιγρα-
φές Βέροιας, Τεύχος ά, αθήνα 1998, αρ. 109: Ἀγαθῇ τύχῇ / ἡ σεμνοτάτη μητρόπολης τῆς 
Μα- / κεδονίας καὶ δὶς νεωκόρος / Βέροια / ἡ πατρὶς˙∙Λουκίαν / Αὐρηλιανὴν˙ Ἀλε- / ξάν-
δραν˙ θυγατέρα / Λούκιου Αὐρηλιανοῦ / Σωτηρίχου ἀρχιερασαμέ- / νου καὶ ἄρξαντος ἐν τῶ 
ἔτ(ε)ι τῶ γQτ ,́ ἱερασαμένην / θεᾶς Ἀρτέμιδος Ἀγροτέ - / ρας ἐν τῶ ζQτ΄ ἔτ(ε)ι, καὶ / πάντα τὰ 
κάθακα ποι- / ησάσαν θεοῖς τε καὶ ἀνθρώ- / ποις παρὰ τὸν τῆς ἱερω- / σύνης χρόνον∙ εὐτυ-
χεῖτε. (249/250 μ.Χ.).

30. Γουναροπουλου ‒ Χατζόπουλος, ό.π. (σημ. 29) αρ. 49, στ. 1-5: Ἀριάγνη Βάστου τὴν 
ὑ- / πάρχουσαν αὐτῆ παιδί- / σκην ὀνόματι Ἐλπίδα / δῶρον ἔδωκεν θεᾷ / Ἀγροτέρᾳ Ἀρτἐμι-
δι, μη,̇  στ. 17- 25: […] συνευαρε- / στοῦμεν καὶ συνκατατιθέμεθα˙ σὺ / γὰρ τῶν ἰδίων ἐξου-
σίαν ἔχεις [καὶ ?] / παρ’ αὐτῆ αὐτὰ κοπιά[σ]ασα [πεπόρικας] / οὐ παρ[‘ ἄλλου τινὸς παρα]
λα[βοῦσα˙ ἐὰν] / καὶ ὡς πρεσβυτέρα γυνὴ βούλει δα- / νίσασθαι καὶ ὑποθέσθαι τι [τῶ]ν [σῶν] 
ἰς (?) / τὴν διαξαγωγὴν τοῦ γήρως καὶ ὄν το[ύ] / τοις συνευαρεστοῦμεν […]˙ στ. 29-38: [...] ἔτους 
βις΄ σε- /βαστοῦ τοῦ καὶ ηκτ ,́ ν Περειτίου / τετράδι, διὰ χειρὸς Φλαυίου Ἅ- /λυος διὰ τὸ μῆ 
αὐτοὺς ἡμᾶς ἐπίστα- / [σ]θαι γράμματα. Έρωσθέ σε εὐχόμε-/θα. ν μάρτυρες˙ Τίτος Αἴλιος 
Ἐπίκτη- / τος, Λούκιος Μάγνιος Οὐαλεριανὸ- / [ς], Σέξτος Ποπίλλιος Λυκῖνος. / ἐγγράφη ἡ 
στήλλη ἔτους βισ΄ σεβαστοῦ, / vacat Πανήμου Δευτέρᾳ. (181 μ.Χ.). Βλ. επίσης Emm. Voutiras, 
«Bemerkungen zu zwei makedonischen Freilassungsurkunden», Tyche 1 (1986) 227-233.

31. Για το πνευματικό επίπεδο των ανωτέρων στρωμάτων της κοινωνίας τη ρωμαϊκή 
εποχή βλ. Η. κ. Σβέρκος, Συμβολή στην Ιστορία της Άνω Μακεδονίας των Ρωμαϊκών Χρό-
νων (Πολιτική Οργάνωση- Κοινωνία- Ανθρωπονύμια), Θεσσαλονίκη 2000, σσ. 89-90.
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μη αποκαλείται «Ειλείθυια»32, και από μια αναθηματική επιγραφή, στην οποία 
η θεά φέρει το επίθετο «Βοηθός»33. Το προσωνύμιο Βοηθός αναφέρεται, προφα-
νώς, στη βοήθεια την οποία προσφέρει η Άρτεμη προς τις γυναίκες κατά τη δι-
άρκεια της γέννησης34, και ανήκει στα «ποιητικά»35 επίθετα, για τα οποία θα γί-
νει αναφορά στην εξέταση του παρακάτω μνημείου.

Στη Σκύδρα της Βοττιαίας, στις αρχές του 2ου μ.Χ. δύο απελεύθεροι36 μαζί 
με τα μέλη της οικογένειάς στους ανέθεσαν στην Άρτεμη «Αγροτέρα», «Γαζωρεί-
τιν» και «Βλουρείτιν», υπέρ των κυρίων τους37. από την επιγραφή μπορούν να γί-
νουν οι εξής διαπιστώσεις: Το τοπωνυμικό επίθετο της αρτέμιδος «Γαζωρείτις», 
το οποίο εξετάστηκε σε μια τιμητική επιγραφή των ελληνιστικών χρόνων από τη 
Γάζωρο, μάς παραπέμπει στο σπουδαίο λατρευτικό κέντρο της θεάς στις παρα-
στρυμώνιες περιοχές38. Περιοχές από τις οποίες ο Φίλιππος ε ,́ για πολιτικούς λό-
γους, μετέφερε θρακικό πληθυσμό στο εσωτερικό του βασιλείου39. επομένως, είναι 
πιθανό η  λατρεία της «Γαζωρίας» αρτέμιδος στη Βοττιαία και στη Σκύδρα, ειδι-
κότερα40, να μεταφέρθηκε από Θράκες «μισθοφόρους ή αποίκους»41. 

Μια δεύτερη διαπίστωση είναι ότι το επίθετο της θεάς «Βλουρείτις» ‒ «Φι-

32. Γουναροπουλου ‒ Χατζόπουλος, ό.π. (σημ. 29), αρ. 50: [.] ιι Αὐρηλίας [δεῖνος] / ἱερει-
τευο[ύσης Ἀρτέμι]- / δι Εἰλιθυί [ᾳ ἐστηλογρά]- / φησα καὶ ἐχ[αροσάμην τῇ] θεῷ ἀλοίπ[ητον] 
(3ος αι. μ.Χ.).

33. α. Struck, «Inschrifen aus Makedonien», AM 27 (1902) αρ. 36˙ Γουναροπουλου ‒ Χα-
τζόπουλος, ό.π.  (σημ. 29), αρ. 460: Struck: [β]ωμὸς τ[ῆ]ς / [Ἀ]ρτέμι[δος] / [--]ι βοήθ[εια]˙ Beage: 
[β]ωμὸς τ[ῆι] / {Ἀ]ρτέμι[δ]- / ι Βοηθ[όωι]. (1ος -2ος αι. μ.Χ.).

34. Για το προσωνύμιο βλ. Καλ. ὑμν. εἰς Ἄρτ. στ. 22-23: μοῦνον ὅτ’ ὀξείῃσιν ὑπ’ ὠδί-
νεσσι γυναῖκες τειρόμεναι καλέουσι βοηθόν.

35. διαχωρισμό μεταξύ λατρευτικών και ποιητικών προσωνυμίων κάνει ο Nilsson, ό.π.  
(σημ. 28),σ. 128.

36. οι αναθέτες φέρουν το gentilicium κλαύδιος.

37. SEG 52, 618: Ἄρτεμιν Ἀγροτέ- / ραν Γαζωρείτι- / δα καὶ Βλουρεῖτιν,{Φιλωρεῖτιν} 
/ ὑπὲρ τῆς σωτη- / ρίας τῶν κυρί- / ων Κλαυδίου / Πειερίωνος, / Ἰουλίας Μεννηΐ- / δος, Πο-
πιλλίας / Σωσιπάτρας / ε[ὐξάμε]νοι / Κλ[αύδι]οι Ζή- / νω[ν κ]αὶ Δάρ- / δανος σὺν / τοῖς ἰδί-
οις Εὐ- / τυχίᾳ, Ἐνοδίῳ, / Κώτιδι, ∙ ἔτους / ζλρ΄ Σεβαστοῦ / τοῦ καὶ γνσ ,́ Αρ- /τεμεισίου. (106 
μ.Χ.). 

38. Βλ. παραπάνω σ. 3 και σημ. 13, 14. επίσης βλ. Hatzopoulos, A Historical and 
Epigraphic Study, ό.π.  (σημ. 2), σσ. 184- 189.

39. F. W. Walbank, Philip V of Macedon, Cambridge 1940, σ. 224, 243.

40. Η ιδέα και η αναφορά οφείλεται στον καθ. Ηλία Σβέρκο τον οποίο και ευχαριστώ.

41. Walbank, ό.π. (σημ. 39), σ. 243.
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λωρείτις»42 δεν είναι λατρευτικό, αλλά ποιητικό43. Σε μια επιγραφή από την ελί-
μεια κάποιος διομήδης, γιος του διονυσίου, αναθέτει στον δία κρονίδη44. από ότι 
λοιπόν προκύπτει, η χρήση ποιητικών προσωνυμίων σε αναθηματικές επιγραφές 
είναι μια πρακτική, η οποία συμβαίνει στα ρωμαϊκά χρόνια, και ίσως θα πρέπει 
να την αποδώσουμε, όπως και τη χρήση ιστορικών και ελληνικών ονομάτων από 
τους Μακεδόνες, στο κλίμα το οποίο δημιουργούσαν «οι προτιμήσεις του ανώτε-
ρου κοινωνικού στρώματος και γενικά η κλασικιστική μόδα της εποχής»45.

από τη Σκύδρα της Βοττιαίας προέρχονται επίσης, δυο απελευθερωτικές 
πράξεις με αναθέσεις στη θεά Άρτεμη «Γαζωρία»46. ο προσδιορισμός θεός - θεά 
μπροστά από τα ονόματα θεοτήτων είναι μια συνήθεια των ρωμαϊκών χρόνων, 
η οποία θα εξεταστεί παρακάτω, στα μνημεία της κύρρου. επιπλέον, μια ανα-
θηματική επιγραφή με έγλυφα πέλματα βρέθηκε στα Λευκάδια, τα οποία ανή-
κουν στην ίδια περιοχή47.

42. Το επίθετο της θεάς Βλουρείτις προέρχεται κατά τον Θαβώρη από το Φιλωρείτις. 
Το επίθετο σχηματίστηκε με αποβολή του «άτονου -ι και την τροπή του άτονου -ω σε -ου. Για 
το -β αντί    -φ, το φαινόμενο είναι γνωστό ως αρχαίο μακεδονικό». α. ι. Θαβώρης, «Η ελ-
ληνική διάλεκτος των αρχαίων Μακεδόνων και τα νεοελληνικά βόρεια ιδιώματα», Πρακτι-
κά Γ΄ Πανδυτικομακεδονικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματεί-
ων Θεσσαλονίκης, Καστοριά 3-4 Οκτωβρίου 1992, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 82. Για τη χρήση 
του -β αντί του -φ, βλ. Hatzopoulos, ό.π. (σημ. 26), 401, 408.

43. επίκληση της αρτέμιδος με το προσωνύμιο «Φιλωρείτης» δεν διασώθηκε. Σε έναν 
στίχο από τα επιγράμματα της ελληνικής ανθολογίας διαβάζουμε το προσωνύμιο του Πανός 
Φιλωρείτης. Βλ. Ελλ. Ανθολ. Βιβλ. 6, επιγρ. 96, στ. 1-4: οὔρεσι βουκολέοντες, Ἀρκάδες ἀμφό-
τεροι, τὸν κεραὸν δαμάλην Πανὶ φιλωρείτᾳ Κυλληνίῳ αὐερύσαντες ἔρρεξαν καὶ οἱ δωδε-
κάδωρα κέρα. Για το ποιητικό προσωνύμιο «Βοηθός» της αρτέμιδος, βλ. παραπάνω σ. 7 σημ. 
33-35.

44. Για το επίθετο κρονίδης στα ομηρικά έπη βλ. Ομ. α 498, 552˙ Β 111, 375˙ δ 5, 25 
,166˙ ε 419, 756˙ Ζ 234˙ Η 69˙ Θ 31, 141, 414, 462˙ ι 18, 172, 236˙ Λ 53, 289˙ Ξ 330˙ ο 152˙ Π 440, 
845˙ Ρ 593˙ Σ 185, 361, 431˙ Υ 31, 301, 304˙ Φ 508, 750˙ Χ 60˙ Ω 98, 143, 241˙ Ομ. α 45, 81, ι 552, 
ν 25, ω 473, 539, 544. Για την επιγραφή βλ. Ριζάκης ‒- Τουράτσογλου, ό.π.  (σημ. 18), αρ. 5: Διὶ 
Κρονίδῃ / Διομήδης /Διονυσίου / εὐχὴν (2ος -1ος π.Χ.).

45. Σβέρκος, ό.π. (σημ. 31), 138. 

46. Μ. Γ. δήμιτσας, Η Μακεδονία εν λίθοις φθεγγομένοις και μνημείοις σωζομένης, 
Τεύχ. Á, Β ,́ Θεσσαλονίκη 1988, σ. 95, αρ. 126: Ἔτους CΓξC {C} γξσ΄ (?)} σεβαστοῦ / μηνὸς 
Ὑπερβερεταίου λ. / Οὐλπία Εὐπορία καὶ Αὐ- / ρήλιος Διονύσιος ἠξί- / ωσαν οἱ θρέψαντες 
κα- / λῶς δουλευθέντες ὑπὸ / θρεπταρίου εἰδίου ὀνόμα- / τι Ὀνησίμαν περὶ ἔτη ιη΄ ἀνατιτι-
θή- / μειν θεᾷ Ἀρτέμιδι Γαζωρίᾳ ταύτη[ν] / εἶν<αι> δούλην τῆς θεᾶς πρὸς τ[ὰ] / ἐκτ{ρ}ὸς {26 
ἐκτὸς}26 ἐλευθέραν μέχρ[ι--] (232 μ.Χ.)˙ SEG 2, 396: [αὐρ]ηλία Φιλίππα [ἡ] / [π]ρὶν Εὐροδίκης 
ἀ- / φίημι παιδίσκην ὀ- / νόματι Ἀριάγνην / θεᾷ Ἀρτέμιδι Γαζω- / ρίᾳ ἱερόδουλον το [--]#7 
ΗΜ ΩΥΡΟ[--]. (Ρωμαϊκά χρόνια).

47. Φ. Μ. Πέτσας, «ανασκαφαί ναούσης», ΠΑΕ 1966 [1968] 35, αρ. 25: ΑΡΤ (Ρωμαϊκά 
χρόνια).
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Παράλληλα, τέσσερις απελευθερωτικές πράξεις με ανάθεση στην Άρτεμη 
προέρχονται από την περιοχή της κύρρου της Βοττιαίας48. Σε μία μάλιστα από 
αυτές δηλώνεται ότι λατρεύονταν η αρτέμη «Αγροτέρα», ενώ σε άλλη ότι η ανά-
θεση έγινε μέσω τριών βουλευτών, προφανώς για να δοθεί «μεγαλύτερη επιση-
μότητα στην πράξη»49. ενδιαφέρον αποτελεί η προαναφερθείσα συνήθεια της 
αναφοράς του προσδιορισμού θεά. Τουλάχιστον στις τρείς από τις τέσσερις πε-
ριπτώσεις, αν όχι και στις τέσσερις, δίπλα από το όνομα της αρτέμιδος υπάρχει 
ο προσδιορισμός θεά. 

ο προσδιορισμός θεός - θεά απαντάται σε ένα πλήθος επιγραφών, είτε αυ-
τές είναι αναθηματικές είτε πρόκειται για απελευθερωτικές πράξεις και συνο-
δεύει τα ονόματα πολλών και διαφορετικών θεοτήτων στη Μακεδονία50. ο γρά-
φων θεωρεί ότι πρόκειται για μια ενσυνείδητη αναγραφή του συγκεκριμένου 
προσδιορισμού από τους αναθέτες, με σκοπό να δοθεί έμφαση στην απόσταση 
μεταξύ της σφαίρας του θείου και της ανθρώπινης υπόστασης. οπωσδήποτε η 
διατύπωση μιας τέτοιας άποψης χρήζει περαιτέρω έρευνας. Όμως, αξίζει να εξε-
ταστεί αν οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες στη Μακεδονία της ρωμαϊκής 
εποχής ευνοούσαν μια στροφή σε μια θρησκευτικότητα, ίδια ή παρόμοια με αυ-
τήν που απαντάται στον Ησίοδο και σε κάποιους από τους συγγραφείς της κλα-
σικής εποχής51. 

48. A. Panagiotou – P. Chrysostomou, «Inscriptions de la Bottie et de l’Almopie en 
Macedoine», BCH 117 (1993) αρ. 11˙ SEG 43, 404: [--------] / [----] Α ∙ ΛΗ / [κατὰ] διαθήκη[ν(?)] 
/ [---]. θεᾷ Ἀρτέ- / [μιδι-]. ὀνόματι Β ∙Ι∙ - / [--κ(?)]αὶ Φιλωτέρα[ν(?)]∙ / [ὅς ἄν δὲ (vel sim) τ]ολ-
μήσῃ δουλε- / [ύειν(?)-]ΝΕ δώσι τῷ εἱε- / [ρωτά]τῳ ταμίῳ * . βφ .́ (2ος/3ος αι. μ.Χ.)˙ Panagiotou 
– Chrysostomou, αυτ., 380 σημ. 72˙ SEG 43, 405: - / ἔτους α[. τ΄ μη]- / νὸς Περ[ιτίου -΄] / Αὐρη-
λία [.c.4.’άν]- / δρα ἡ πρὶν [.c.6..] / ἀνέ<θε>τ[ο θεᾷ(?) Ἀγρο]- / τέρᾳ Ἀρτέμ[ιδι παιδί]- / σκην 
ὀνόμ[ατι .c.5.] - / λίαν∙ μάρ[τυρες Αὐρ(ήλιος) …]- / γένης κὲ [αὐρ(ήλιος) Ἀνδρόνι]- /κος. (2ος/3ος 
αι. μ.Χ.)˙ SEG 35, 750: [ἔ]τ[ους . .] τ ,́ Ὑ- / περβερ[ε]ταίου / ει ,́ Φουλκίνιος Νάρ- / κισσος ἐχα-
ρίσατο / θεᾷ Ἀρτέμιδι πε- / δίσκην ἰδίαν ὀνό- / ματι Εὐτύχαν κὲ πε- / δίον αὐτῆς Εἰρή- / νην, 
ἧς κὲ τὴν ὠ- / νὴν ἀνέθηκεν διὰ / βουλευτῶν Αὐρ(ηλίου) / Ἀδέου κὲ Αὐρ(ηλίου) Θέρ- / μου 
κὲ Αυρ(ηλίου) Μα- /ρκελλείνο / υ. (3ος αι. μ.Χ.)˙ SEG 38, 632: ἔτους βπτ ,́ Ἀρ- / τεμεισίου ηι ,́ 
Αὐρ(ήλιος) / Ἑρμόλαος ἐχαρίσα- / το παιδίσκην ἰδίαν / Ἐπιγόνην θεᾷ Ἀρ- / τέμιδι, ἧς κὲ τὴν 
/ ὡνὴν ἀνέθηκεν. ( 235 μ.Χ. σύμφωνα με την αναγραφόμενη ημερομηνία).   

49. Στο Μακεδονία, ό.π. (σημ. 2), σ. 132 (Μ. Σ. Γιούνη)˙ SEG 43, 405, στ. 6-7: ἀνέ<θε>τ[ο 
θεᾷ(?) Ἀγρο]- / τέρᾳ Ἀρτέμ[ιδι̇ SEG 35, 750, στ. 10-15: ἀνέθηκεν διὰ / βουλευτῶν Αὐρ(ηλίου) 
/ Ἀδέου κὲ Αὐρ(ηλίου) Θέρ- / μου κὲ Αυρ(ηλίου) Μα- /ρκελλείνο / υ.

50. Μια τυχαία επιλογή των επιγραφών που φέρουν τον προσδιορισμό θεός - θεά (το 
πρώτο παράδειγμα προέρχεται από την αιανή της ελίμειας, το δεύτερο από την εξοχή της 
εορδαίας και το τρίτο από τη Βέροια της Βοττιαίας): Ριζάκης ‒ Τουράτσογλου, ό.π. (σημ. 18), 
αρ. 15, στ. 1-2: Θεῷ Δεσπότῃ / Πλούτωνι, αρ. 98, στ. 1-2: Ἐννωδίᾳ / θεᾷ˙ Γουναροπούλου ‒ Χα-
τζόπουλος, ό.π.  (σημ. 29), αρ. 53, στ. 5-6: θεῷ Διονύσῳ [Ἀγρίῳ(?), ἐ]- / ρικρύπτῳ, Ψευδ[άνορι].

51. Nilsson, ό.π. (σημ. 28), σ. 194, 240-241.
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Στην περιοχή του δίου Πιερίας η λατρεία της αρτέμιδος συνεχίζεται στα 
ρωμαϊκά χρόνια σε ένα ιερό, όπου η θεά τιμάται και ως «Βαφυρία», επίθετο το 
οποίο προέρχεται από το ποταμό Βαφύρα52. από τμήμα μιας μαρμάρινης πλίνθου, 
η οποία βρέθηκε τους Προμάχους της αλμωπίας, και η οποία φέρει αναθηματι-
κή επιγραφή, πληροφορούμαστε για ακόμα μια επίκληση προς τη θεά με το προ-
σωνύμιο «Αγροτέρα»53. Τη συνέχεια της λατρείας της αρτέμιδος «Ελαφηβόλου» 
στην περιοχή της ευρωπού της αμφαξίτιδος αποδεικνύει ένα βάθρο, το οποίο ενώ 
στη μια του πλευρά φέρει μια αναθηματική επιγραφή των ελληνιστικών χρόνων54, 
στην άλλη του  πλευρά χαράχθηκε μια αναθηματική επιγραφή του 1ου αι. π.Χ.55. 
επίσης, στους ακρόθωους της Χαλκιδικής η Άρτεμη λατρεύονταν ως «Αγροτέ-
ρα», όπως υποδεικνύει μια ενεπίγραφη, ανάγλυφη στήλη με παράσταση αυτιού56.

Στη συνέχεια, δυο επιτύμβιες επιγραφές από τη Θεσσαλονίκη της Μυγδο-
νίας μαρτυρούν τη λειτουργία στα ρωμαϊκά χρόνια τριών ιδιωτικών συλλόγων, 
οι δυο από τους οποίους ήταν αφιερωμένοι στην Άρτεμη. οι επιγραφές αναφέ-
ρονται στις ταφικές δραστηριότητες των συλλόγων και μάς παραδίδουν τα προ-
σωνύμια της Άρτεμιδος «Γουρασία»57 και «Ακραία»58.

Όσον αφορά την πρώτη επιγραφή, το επίθετο «Γουρασία» πιθανότατα προ-
έρχεται από το κύριο όνομα Γούρας, ο οποίος θα πρέπει να ήταν και ο ιδρυτής 

52. κρεμύδη-Σισιλιάνου, ό.π. (σημ. 6), πίν. 29, 4 (οπισθότυπος): DEANA BAPHYRI[A] και 
αντίστοιχα πίν. 29, 10, 14, 18, 21 (οπισθότυπος): DIANA BAPHYRA. Για το ιερό των ελληνιστι-
κών χρόνων βλ. παραπάνω σσ. 1-2 και σημ. 5-6, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Για άλλα πο-
τάμια τα οποία συνδέθηκαν με το όνομα της θεάς βλ. Farnell, ό.π. (σημ. 12), σ. 428 σημ. 4.

53. SEG 43: 366˙ Panagiotou – Chrysostomou, ό.π. (σημ. 48), αρ. 23: Ἀρτέμιδος Ἀγροτέ-
ρας / ἐκ τῆς θεοῦ ἐν τῷ qτ΄ /ἔτι. (242/ 243 μ.Χ.).

54. Για την επιγραφή των ελληνιστικών χρόνων βλ. παραπάνω σ. 2 σημ. 7.

55. Σαββοπούλου, ό.π. (σημ. 7) 116. SEG 43, 399B: Σερουειλία Ἐλευθέριν {ἐλευθέρι-
ον} / Ἀρτέμιδι Ἐλαφηβόλῳ δῶρον. (1ος αι. π.Χ).

56. ι. Παπάγγελος – Στ. Παλιομπέης, «Προχριστιανικές αρχαιότητες στον Άθω», 
ΑΕΜΘ 16 (2002) [2004] 399, εικ. 8˙ δήμιτσας, ό.π. (σημ. 46), σ. 640, αρ. 780: Ἀρτέμιδι Αγρο-
τέρᾳ / Νεβρὶς ἐπιταγὴν / ἀνέθηκεν (ρωμαϊκά χρόνια).

57. Π. Μ. νίγδελης, Επιγραφικά Θεσσαλονίκεια, Συμβολή στην πολιτική και κοινω-
νική ιστορία της αρχαίας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 147, αρ. 4: Οἱ περὶ Φλαούϊον 
[-----ca10-----] / ἀρχισυνάγωγον καὶ Ι [----ca6----] / φύλακα [ ] Γουρασίας [Ἀ]ρτέμι[δος] / συ-
νήθεις τῆς πρὸς τῇ Ἀχέ- / ρδῳ Κρήσεντι τε<λ>ευτή- vac. / αντι ἐπὶ ξένης γραμματεύ- / οντος 
Μάγνου ὑπὲρ τῆς / μητρὸς ἑαυτοῦ Πρίσκας vacat / ἐξεταστοῦ Μουντάνου vacat / [------------
----] (Τέλη 1ου/α΄ μισό του 2ου αι. μ.Χ.).  

58. νίγδελης, ό.π. (σημ. 57), σ. 159, αρ. 5:  [---nomen--- εὐφ]ρόσυνον / [---nomen--- εὐφ]
ροσύνου ὑὸν / [Συνήθεις περὶ] Δημᾶ Περεί- / [τα γραμματ]εύοντος Κοσ / [---ca10-12---]ου ἐξε-
τασ- / [τοῦ --ca7-9--]ς Πριμιγᾶ. vac / [Συνήθεια ἤ συνήθεις Ἀρτέ]μιδος Ἀκραίας / [e.g ἱερεία]
ς οὔσης Τιτιννί- / [ας—ca6-8--] γραμματεύον- [τος—ca5-7--] Ἀράτου, ἐξετα- /[στοῦ-ca3-5- o]ς 
Μαριανῆς∙ ἔτους / [θμρ΄ Σεβαστο]ῦ τοῦ και σξε .́ (117/118 μ.Χ.).  
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της συνήθειας, επίσης οι στίχοι 5-6: (τῆς πρὸς τῇ Ἀχέρδῳ) μάς πληροφορούν για 
τη θέση του ιερού, το οποίο ήταν αφιερωμένο στη θεά σε σχέση με το τοπωνύμιο 
Ἄχερδος59. Σχετικά με τη δεύτερη επιγραφή, δηλώνονται δυο ονόματα συλλόγων 
από τα οποία ενδιαφέρον παρουσιάζει αυτός, ο οποίος μαρτυρεί λατρεία αρτέμι-
δος «Ακραίας». ακραία για τους Μακεδόνες είναι το θηλυκό παιδί, δηλαδή το κο-
ρίτσι60. είναι επομένως πιθανό η Άρτεμη στη Θεσσαλονίκη να ήταν μια θεά παιδο-
τρόφος ή να σχετίζεται με διαβήτηρια έθιμα, κατά τα οποία το νεαρό κορίτσι ενη-
λικιώνεται και περνά στην κατάσταση της ολοκληρωμένης γυναίκας61. 

Ως «Ηγεμόνη» λατρεύονταν η Άρτεμη μαζί με τον αδερφό της απόλλωνα 
στα καλίνδοια της Μυγδονίας62. Τη λατρεία μαρτυρεί μια ενεπίγραφη, ανάγλυ-
φη, αναθηματική στήλη με παραστάσεις και των δυο θεών. Σχετικά με την Άρ-
τεμη, δυο είναι οι ερμηνείες οι οποίες δόθηκαν: είτε πρόκειται για μια θεότητα 
«Ηγεμόνη», δηλαδή «οδηγό στο κυνήγι» 63, επίθετο παραπλήσιο με εκείνο της 
«Ελαφηβόλου» και της «Αγροτέρας», είτε για μια θεότητα πολεμική, προστάτι-
δα του πρόπυλου των καλινδοίων64.

επιπρόσθετα, από την Περαία, περιοχή της Μυγδονίας προέρχεται ένας κί-
ονας ο οποίος φέρει αναθηματική επιγραφή προς τιμήν της αρτέμιδος «Ρηχειλίας» 
ή «Ραικηλίας»65. από την επιγραφή εξάγονται τα εξής συμπεράσματα: Η θέση της 
Ραικήλου τοποθετείται στην περιοχή του Περαία είτε πρόκειται για πόλη, κώμη, 
«οχυρωμένη θέση ή περιοχή»66. Τα έσοδα του ιερού, τα οποία κάλυψαν τις οικοδο-
μικές εργασίες του ναού, προέρχονταν από καλλιεργήσιμες γαίες οι οποίες του ανή-
καν67. διοικητικά το ιερό υπαγόταν στην πόλη για αυτό και η ετήσια (;) εκλογή της 
ιέρειας και του επιμελητή, πιθανόν γινόταν από τα θεσμοθετημένα όργανά της68.

59. νίγδελης, ό.π. (σημ. 57), σσ. 148-149, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

60. Etym. Magn. Ησύχ. λ. ἀκρέα: ἀκρέα παῖς θήλεια. Μακεδόνες.

61. νίγδελης, ό.π. (σημ. 57), σ. 156, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Για τα διαβατή-
ρια έθιμα στην περιοχή της Μακεδονίας βλ. M. B. Hatzopoulos, Cultes et Rites de Passage en 
Macédoine [Μελετήματα 19], Athenes 1994.

62. ΚΓΑΜΘ ι, ό.π. (σημ. 10), αρ. 69 (εμμ. Βουτυράς)˙ SEG 42, 586: [---- Ἀπόλλωνι Πυ]
θίωι, Ἀρτέμιδι Ἁγεμόναι. (περίπου 100 π.Χ.). 

63. Hatzopoulos ‒ Loukopoulou, ό.π. (σημ. 8), σ. 82.

64. ΚΓΑΜΘ ι, ό.π. (σημ. 10), σ. 94, αρ. 69 (εμμ. Βουτυράς).

65. Π. νίγδελης, «αναζητώντας την αρχαία Ραίκηλο ‒ αριστοτέλους, Ἀθηναίων Πολιτεία 
15.2 και μία νέα επιγραφή από την Περαία της Θεσσαλονίκης», Τεκμήρια 10 (2011) 106-107: Ἀρτέ-
μιδει Ρηχειλίᾳ / ἐκ τῶν ἐκείνης σχίνων / vv ἐπὶ ἱερῆν vv/ Ἐλιανῆς Μαντως / ἐπιμελητοῦ Γ(αΐου) Ὠλί-
ου / τὸν ναόν, ἔτους ζισ΄ / σεβαστοῦ τοῦ καὶ γλτ  ́/ μηνὸς Ι [----ca.11------]. (185/186 μ.Χ.).

66. νίγδελης, ό.π. (σημ. 65), 105.

67. νίγδελης, ό.π. (σημ. 65), 114-115, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

68. νίγδελης, ό.π. (σημ. 65), 114-115, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
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εργασίες οικοδομικές αναγράφονται και σε μια ενεπίγραφη πλάκα από 
την περιοχή της Ηράκλειας Σιντικής, η οποία ανήκει στις Παραστρυμώνιες πε-
ριοχές69. εκεί ο Γναίος Τερέντιος Λουκειλιανός αλέξανδρος και η γυναίκα του 
κλαυδία Λουκειλιανού κατασκεύασαν με δικά τους έξοδα, ἐκ θεμελίων τους να-
ούς και τα βοηθητικά κτήρια, τα οποία εξυπηρετούν τα ιερά70. Με βάση την επι-
γραφή μπορούν να γίνουν οι εξής διαπιστώσεις: Η ανάθεση έγινε στον απόλλω-
να, στην Άρτεμη και στην πόλη ‒πατρίδι. ο αλέξανδρος και η κλαυδία ανήκαν 
στα υψηλότερα κοινωνικά στρώματα, εφόσον μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες ενός τέτοιου έργου, δηλαδή στην εξολοκλήρου χρηματοδότηση της ανέ-
γερσης ενός ιερού71. ο απόλλωνας και η Άρτεμη στο συγκεκριμένο ιερό τιμόταν 
με το προσωνύμιο «Σωτήρες» –Θεοῖς72 Σωτῆρσιν. 

Συνοψίζοντας, στα ρωμαϊκά χρόνια συναντώνται στην επαρχία της Μα-
κεδονίας τα προσωνύμια της θεάς: «Αγροτέρα», «Ειλείθυια», «Λοχία», «Σώτει-
ρα», «Ελαφηβόλος», «Ηγεμόνη», τα οποία υπάρχουν και στον υπόλοιπο ελλη-
νικό κόσμο73. Τα επίθετα «Βλαγανίτης», «Σιβοννική», «Ραικηλία» έχουν τοπω-
νυμική σημασία. ενώ ήδη έγινε αναφορά στα επίθετα, «Βλουρείτις» - «Φιλω-
ρείτης», «Βοηθός», «Δικαία», «Βαφυρία», «Γαζωρία», «Γουρασία», «Ακραία».

Με βάση τις γραπτές πηγές, η Άρτεμη θεωρείται ως η κατεξοχήν θεότητα του 
κυνηγιού74 και ένα σύνολο λατρευτικών επιθέτων στη ρωμαϊκή Μακεδονία υπο-

69. κ. Ρωμιοπούλου, «Σιδηρόκαστρον (ν. Σερρών)», ΑΔ 19 (1964) [1966], Χρον. Β2, 379˙ 
κ. Περιστέρη ‒ Β. Χαλκιοπούλου, «Πρώτη ανασκαφική έρευνα στο Σιδηρόκαστρο στη θέση 
“Μαύρος Βράχος” κατά το 2005», ΑΕΜΘ 19 (2005) [2007] 131-132˙ SEG 55, 689: ἀγαθῇ τύχῇ. / 
θεοῖς σωτῆρσι Ἀρτέμιδι καὶ Ἀπόλ- / λωνι καὶ τῇ πατρίδι, Γναῖος Τερέν- / τιος Λουκειλιανὸς 
Ἀλέξανδρος / καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ Κλαυδία Λουκειλία / τοὺς ναοὺς καὶ τὰ περὶ τοὺς ναοὺς / κα-
τασκεύασαν ἐκ θεμελίων ἐκ τῶν / ἰδίων. ἔτους ηπρ΄ σεβαστοῦ  τοῦ καὶ δτ .́ (156/157 μ.Χ.). 

70. ενδεχομένως, η επιγραφή αναφέρεται σε βωμούς, τελετουργικούς και αποθηκευτι-
κούς χώρους, και γενικότερα χώρους που ήταν απαραίτητοι για τη λατρεία. οι ανασκαφείς 
θεωρούν ότι η επιγραφή προέρχεται από το ιερό βράχων στη θέση «Μαύρος Βράχος» βλ. Πε-
ριστέρη ‒ Χαλκιοπούλου, ό.π. (σημ. 69), 129- 132, εικ. 1-9.

71. Για αντίστοιχες ευεργεσίες στην περιοχή της Άνω Μακεδονίας βλ. Σβερκος, ό.π.  
(σημ. 31), σ. 72 και γενικά για ευεργεσίες του ανώτερου κοινωνικού στρώματος, σσ. 70- 84. O 
αλέξανδρος έχει τιμηθεί δύο φορές με το δικαίωμα του ρωμαίου πολίτη πριν την Constitutio 
Antoniniana. Σχετικά με το gentilicium Τερέντιος είναι πολύ πιθανό ο αναθέτης να ανήκε 
στους ιταλικούς Terentii, ενώ λιγότερο πιθανό είναι ο αλέξανδρος να πήρε την πολιτεία από 
τον Ρωμαίο έπαρχο της Μακεδονίας, D. Terentius Gentianus βλ. νίγδελης, ό.π. (σημ. 57), σ. 125 
σημ. 69, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

72. Για τον προσδιορισμό θεός αναφερθήκαμε παραπάνω βλ. σσ. 8-10.

73. Farnell, ό.π. (σημ. 12), σ. 434 σημ. 26, σ. 444 σημ. 41, σ. 444 σημ. 40, σ. 471 σημ. 123, 
σ. 433 σημ. 24, σ. 462 σημ. 67.

74. Στον Όμηρο η Άρτεμη ονομάζεται πότνια θηρῶν, Ἄρτεμις ἀγροτέρη βλ. Ομ. Φ 470-
471. Στον ύμνο του καλλιμάχου αναφέρονται οι κυνηγητικές της δραστηριότητες βλ. Καλ. 
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δηλώνουν τη συγκεκριμένη ιδιότητά της. Σε μια επιγραφή η θεά παρουσιάζεται 
ως «Ελαφηβόλος»75, ενώ σε άλλη ως «Ηγεμόνη», δηλαδή αρχηγός του κυνηγιού, 
σύμφωνα με μια ερμηνεία76. Η συχνότερη, επίσης, λατρευτική επίκληση της αρτέ-
μιδος είναι «Αγροτέρα»77. Η Ἄγρα είναι το κυνήγι78 και σε μια διήγηση την οποία 
διατήρησε ο Παυσανίας εξηγείτε πως ο γιος του Πέλοπα, αλκάθους, σκότωσε το 
λιοντάρι του κιθαιρώνα και αφού πρώτα έγινε βασιλιάς, έκτισε ένα ιερό «καὶ 
ἔδωσε τὰ προσωνύμια ἀγροτέρα στὴν Ἄρτεμη καὶ αγραῖο στὸν Ἀπόλλωνα»79.

Τα επίθετα «Βλαγανίτις»80 (θεά των βατράχων), «Βαφυρία»81 και «Βλου-
ρείτις» - «Φιλωρείτης»82 δηλαδή φίλη των ορέων, συνδέουν τη θεά με το υγρό 
στοιχείο, τα έλη, τις λίμνες και τα ποτάμια αντίστοιχα, καθώς και με τον χώρο 
δράσης της, τα όρη83. Η προστάτις όλων των παραπάνω ήταν η Άρτεμη.

ιδιαίτερα οι γυναίκες επικαλούνταν την Άρτεμη ως θεά «Λοχία»84, «Ειλεί-
θυια»85, όταν ταύτιζαν την Άρτεμη με την αιγιακή-κρητική θεά του τοκετού86, 

ὕμν. εἰς Ἄρτ. στ. 1-2: τῇ τόξα λαγωβολίαι τε μέλλονται, καὶ χορὸς ἀμφιλαφής, καὶ ἐν οὔρεσιν 
ἐψιάασθαι̇  W. Burkert, Αρχαία Ελληνική Θρησκεία. Αρχαϊκή και Κλασική Εποχή, μτφρ. N. 
P. Μπεζαντάκος ‒ α. αβαγιανού, αθήνα 1993, σσ. 318-319.

75. Για τα ελληνιστικά χρόνια βλ. παραπάνω σ. 2 σημ. 7, για τα ρωμαϊκά χρόνια βλ. 
παραπάνω σ. 10 σημ. 54- 55.

76. Βλ. παραπάνω σ. 11 σημ. 62, 63.

77. Βλ. παραπάνω σσ. 3-4 σημ. 18, 19, σ. 6 σημ. 29, 30, σσ. 6-7 σημ. 37, σ. 10 σημ. 53, 56 
και SEG 43, 405. 

78. H. G. Liddell ‒ R. Scott, A Lexicon, Oxford 18586, λ. Ἄγρα.

79. Παυσ. Ελ. Περιηγ. 1, 41, 3, 497 (μτφρ. ν. δ. Παπαχατζής). ο K. Kerényi, Η Μυθολογία 
των Ελλήνων, μτφρ. δ. Σταθόπουλος, 112005, σ. 549, αναφέρει ότι αυτή η ιστορία εξηγούσε την 
προσφορά μόνο της γλώσσας του θηράματος στον απόλλωνα αγραίο και στην Άρτεμη αγρο-
τέρα, διότι ο αλκάθους, αφού σκότωσε το λιοντάρι, επέτρεψε στους υπόλοιπους κυνηγούς να 
παρουσιάσουν στον βασιλιά το σώμα του θηράματος ως δικός τους κατόρθωμα. ο ίδιος όμως, 
κράτησε τη γλώσσα του λιονταριού, αποδεικνύοντας πως ο ίδιος σκότωσε το θηρίο και έτσι 
ανέλαβε τον θρόνο και πήρε για σύζυγό του, την κόρη του βασιλιά, Σχολ. Απολ. Ροδ. 45, 6-15 
και ν. δ. Παπατζής, Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησης, Αττικά, αθήνα 2004, σ. 497 σημ. 5.

80. Βλ. Hatzopoulos, ό.π. (σημ. 26), 397, 398β και βλ. παραπάνω σ. 5 σημ. 27.

81. Βλ. παραπάνω σσ. 1-2 σημ. 6, σ. 10 σημ. 52.

82. Βλ. παραπάνω σσ. 7-8 σημ. 37, 42-45.

83. Farnell, ό.π. (σημ. 12), σσ. 427-429 σημ. 1-5˙ Burkert, ό.π. (σημ. 74), σσ. 318-320.

84. Βλ. παραπάνω σ. 4 σημ. 17, 19.

85. Για ελληνιστικά χρόνια βλ. παραπάνω σ. 1 σημ. 3, για ρωμαϊκά χρόνια βλ παραπά-
νω σ. 7 σημ. 32.

86. ν. δ. Παπαχατζής, «“Μογοστόκοι ειλειθυίαι” και κουροτρόφοι Θεότητες», ΑΔ 33 
(1978) [1984] Μελέτες ά, 8-9. Για την ειλείθυια βλ. S. Pingiatoglou, Eileithyia, Wϋrzburg 1981.
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«Βοηθό»87, διότι τις προστάτευε κατά τη διάρκεια της κύησης και κατά τη γέν-
νηση. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις η Άρτεμη προστάτευε ειδικά τα κορίτσια 
ως θεά «Ακραία»88. κατά συνέπεια, παρατηρούμε πως μια λαϊκή θεότητα της 
φύσης συνδέθηκε με όλες σχεδόν τις φάσης ζωής και τις δραστηριότητες μιας γυ-
ναίκας89. Άλλωστε στην αρχαιότητα «ο παραλληλισμός ανάμεσα στην ανθρώπι-
νη και φυτική γονιμότητα ήταν κάτι συχνό»90.

Όπως συνδέεται η Άρτεμη με τη ζωή μιας γυναίκας, συνδέεται και με τον 
θάνατο. απόδειξη αποτελεί το αντικείμενο από την Ξιρολίμνη κοζάνης το οποίο 
φέρει, ανάγλυφη παράσταση νεκρής η οποία φορά σάβανο και μια αναθηματική 
επιγραφή προς τον απόλλωνα «Μεσορίσκο» και την Άρτεμη91. Πιθανότατα, ένα 
ανάθημα με παράσταση νεκρού/ης σε ένα ιερό θα αποτελούσε ένα «μακάβριο» 
θέαμα. κατά συνέπεια είναι λογικό το συγκεκριμένο αντικείμενο να συνόδευε 
ένα ανάθημα, όπως είναι τα ρούχα κάποιας νεκρής, η οποία πέθανε κατά τη δι-
άρκεια του τοκετού92, στην προκειμένη περίπτωση της Μαμμίας. 

Στα ιερά της αρτέμιδος συναντάμε την πρακτική της απελευθέρωσης δού-
λων από πρόσωπα θηλυκού γένους, με ανάθεσή τους στη θεά93. ο Σβέρκος, προ-
σεγγίζοντας το θέμα από την κοινωνική του διάσταση, θεωρεί ότι ο μεγάλος 
αριθμός των γυναικών, ο οποίος εμφανίζεται στις απελευθερωτικές επιγραφές, 
οφείλεται στη λειψανδρία που υπάρχει στην περιοχή, εφόσον πολλοί Μακε-

87. Βλ. παραπάνω σ. 7 σημ. 33-35.

88. Βλ.. παραπάνω σσ. 10-11 σημ. 58, 60, 61.

89. Μια εξήγηση δίνει ο M. P. Nilsson, Ελληνική Λαϊκή Θρησκεία, μτφρ. ι. Θ. κακρι-
δής, αθήνα 32006, σσ. 12-13: «αν και οι λατρείες των γυναικών δεν ήταν ολωσδιόλου χωρι-
σμένες από των αντρών, όμως γυναίκες και άντρες ακολουθούσαν διαφορετικούς δρόμους 
και είχαν διαφορετικές ασχολίες στην καθημερινή ζωή∙̇  το ίδιο γίνεται ως σήμερα στην ελ-
ληνική ύπαιθρο. οι γυναίκες έχουν τα ιδιαίτερα τους ενδιαφέροντα, που συγκεντρώνονται 
γύρω από τον γάμο και τη γέννα, και ήταν πολύ φυσικό να επικαλούνται θεότητες του δικού 
τους φύλου». 

90. Nilsson, ό.π. (σημ. 28), σ. 103, 133˙ ο ίδιος, ό.π. (σημ. 89), σ. 23˙ Kerényi, ό.π. (σημ. 79), 
σσ. 199-200.

91. Βλ. παραπάνω σ. 4 σημ. 21.

92. Στο έργο Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις του ευριπίδη, η αθηνά λέει στην ιφιγένεια ότι όταν 
πεθάνει θα ταφεί στο ιερό της Βραυρωνίας αρτέμιδος και θα τις αφιερώνουν ρούχα νεκρών 
γυναικών, οι οποίες πέθαναν στον τοκετό. Προφανώς ήταν μια τακτική η οποία γινόταν στο 
ιερό της αρτέμιδος προς τιμήν της θεάς βλ. Ευρ. Ιφ. Εν. Ταυρ., στ. 1464-1467: οὐ καὶ τεθάψιη 
κατθανοῦσα, καὶ πέπλων ἄγαλμα σοι θήνουσιν εὐπήνους ὑφάς, ἃς ἂν γυναῖκες ἐν τόκοις 
ψυχοραγεῖς λίπωσ’ ἐν οἴκοις. ανάθεση ρούχων σε ιερό μαρτυρεί και ο Ηρόδοτος βλ. Ηρ. Ιστ. 
ιι 159: Ἐν τῇ δὲ ἐσθῆτι ἔτυχε ταῦτα κατεργασάμενος, ἐνέθηκε τῷ Ἀπόλλωνι πέμψας ἐς Βραγ-
χίδας τὰς Μιλησίων.

93. Βλ. παραπάνω σσ. 6-7 σημ. 30, 32, σσ. 8-9 σημ. 46, 48 και Hatzopoulos, ό.π. (σημ. 26), 
397 και 398β. 
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δόνες για οικονομικούς λόγους αναγκάζονταν να υπηρετήσουν στον ρωμαϊκό 
στρατό94. Η Γιούνη δίνει μια πολιτική διάσταση στο γεγονός ‒και χωρίς να κάνει 
ιδιαίτερη μνεία για τις γυναίκες‒ υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός των κατοίκων 
της Μακεδονίας από τα κοινά, τους ώθησε στην ενεργή συμμετοχή στα θρησκευ-
τικά δρώμενα και στις λατρευτικές πρακτικές95. 

καμία από τις παραπάνω απόψεις δεν αποκλείει την άλλη και μάλιστα 
σχετίζονται μεταξύ τους σε μεγάλο βαθμό. Παράλληλα, ενδιαφέρον για την 
έρευνα θα αποτελούσε, αν η αναζήτηση των γυναικών για μια «συναισθηματι-
κή θρησκεία»96, μπορούσε να βρει έδαφος στη Μακεδονία και να εκφραστεί με 
αυτές τις πρακτικές. εντελώς επιφανειακά μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι θεότη-
τες οι οποίες δέχονται απελευθερωτικές πράξεις έχουν κάποια σχέση με τον θά-
νατο. είτε πρόκειται για χθόνιες θεότητες όπως π.χ. εννοδία, Πασικράτα, Άρτε-
μη (σε κάποιο βαθμό) ή πρόκειται για λατρείες μυστηριακές, Μητέρα Θεών - κυ-
βέλλη. Η έκταση ενός ερωτήματος που σχετίζει τη δημοτικότητα αυτού του εί-
δους των λατρειών, με τη φύση της λατρείας είναι ευνόητο ότι ξεπερνάει τα όρια 
της παρούσας έρευνας, όποτε προς το παρόν τίθεται ως μια υπόθεση εργασίας.   

δυστυχώς, για τις γιορτές της αρτέμιδος στη Μακεδονία οι επιγραφικές 
μαρτυρίες δεν μας παρέχουν πολλές πληροφορίες. Τρείς φορές αναφέρεται ο μή-
νας Περίτιος97, δυο φορές οι μήνες αρτεμίσιος 98 και Υπερβερεταίος99 και μια 
φορά ο μήνας Πάναμος100. Η μόνη ένδειξη η οποία υπονοεί γιορτή - πανήγυρη 
της αρτέμιδος προέρχεται από μια επιγραφή του Μετοχίου. Σε αυτήν η αλεξάν-
δρα Φούσκου, τον μήνα Περίτιο (ιανουάριο) του 189 μ.Χ., στηλογραφεί και επι-
βεβαιώνει τη δωρεά έξι δούλων οι οποίοι ανήκαν στη γιαγιά της, επειδή πλησί-
αζε η γιορτή της θεάς 101.

Συγκεντρωτικά, η Άρτεμη είναι μια θεότητα με πολύπλοκη προσωπικότη-
τα, οπότε ενδέχεται οι επικλήσεις της ως θεά «Σώτειρα»102 και «Ηγεμόνη» κατά 

94. Σβέρκος, ό.π. (σημ. 31), σ. 98.

95. Στο Μακεδονία, ό.π. (σημ. 2), σ. 123 (Μ. Σ. Γιούνη).

96. Nilsson, ό.π. (σημ. 89), σ. 93.

97. Βλ. Hatzopoulos, ό.π. (σημ. 26), σ. 397˙ Γουναροπούλου ‒ Χατζόπουλος, ό.π. (σημ. 
29), σ αρ. 49, στ. 30˙ SEG 43, 405.

98. Βλ. παραπάνω σσ. 6-7 σημ. 37 και SEG 38, 632. 

99. Βλ. δήμιτσας, ό.π. (σημ. 46), σ. 95, αρ. 126 και SEG 35, 750.

100 . Βλ. Γουναροπούλου ‒ Χατζόπουλος, ό.π. (σημ. 29), αρ. 49, στ. 38.

101 . Hatzopoulos, ό.π. (σημ. 26), 397, στ. 15-17: ἐφ’ ᾧ προσμέ- / [ν]ωσιν τὰς ἐθίμους ἡμέ-
ρας / τῇ θεῷ.

102 . Για ελληνιστικά χρόνια βλ. παραπάνω σ. 2 σημ. 5, για ρωμαϊκά χρόνια βλ. παρα-
πάνω σ. 11 σημ. 69.
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μια έννοια103 να έχουν μια πολεμική χροιά. κλείνοντας, με βάση τα προαναφερό-
μενα οι περιοχές διάδοσης της λατρείας της αρτέμιδος στην περιοχή της Μακε-
δονίας, ενδεχομένως θα πρέπει να αναζητηθούν στην περιοχή της κάτω Μακε-
δονίας από την Πιερία ώς την αμφαξίτη και ώς την περιοχή της Μυγδονίας εκεί 
όπου τα «ίχνη» της θεάς μαρτυρούν παλαιά λατρεία104.  

Αποικίες

Στις περιοχές της Μακεδονίας όπου εγκαταστάθηκαν νοτιοελλαδίτες και 
νησιώτες, η λατρεία της αρτέμιδος προηγείται κατά πολύ χρονικά. Σε τμήμα 
μιας κύλικας από τη Σάνη Χαλκιδικής αποκαλύφθηκε μια επιγραφή η οποία 
χρονολογείται τον 6ο αι. π.Χ. Σύμφωνα με την αποκατάσταση της ανασκαφέ-
ως εκεί η Άρτεμη τιμόταν ως Πυθία105, δηλαδή με ένα προσωνύμιο το οποίο ανή-
κει στον δίδυμο αδερφό της απόλλωνα, θεό της αρμονίας και της μαντικής106. 
Το θραύσμα προέρχεται, μαζί με άλλα ευρήματα, τα οποία υποδηλώνουν την 
παρουσία της θεάς στην περιοχή, από το ανασκαφικά εντοπισμένο ιερό της107. 

Στη Θάσο η λειτουργία του ιερού χρονολογείται στα αρχαϊκά χρόνια108 και 
η πρωιμότερη αναθηματική επιγραφή εντοπίζεται στη βάση μιας κύλικας του 5ο 
αι. π.Χ.109. Μια άλλη επίσης πρώιμη, αναθηματική επιγραφή μάς πληροφορεί για 
λατρεία αρτέμιδος με το επώνυμο «Επαυλίη - Εκάτη»110. Το επίθετο «Επαυλίη» 
ίσως σχετίζεται με τον τετράγωνο περίβολο του ιερού της θεάς111, παράλληλα 
το επίθετο «Εκάτη» μάς παραπέμπει στον χθόνιο χαρακτήρα της αρτέμιδος112. 

ιερό της αρτέμιδος στην Όλυνθο μαρτυρεί μια επιγραφή στην οποία είναι 
χαραγμένη η συνθήκη ειρήνης μεταξύ του Φιλίππου Β΄ και του κοινού των Χαλ-
κιδέων. Η επιγραφή χρονολογείται τον 4ο αι. π.Χ. και συμπεραίνουμε, από την 

103 . Βλ. παραπάνω σ. 11 σημ. 62, 64.

104 . Βλ. παραπάνω σσ. 2-3 και σημ. 3-11.

105 . ι. Βοκοτοπούλου, «Ένα αρχαϊκό ιερό στη Σάνη Χαλκιδικής», Αρχαία Μακεδονία 
V Ανακοινώσεις Κατά Το Πέμπτο Διεθνές Συμπόσιο Θεσσαλονίκη, 10-15 Οκτωβρίου 1989, 
Θεσσαλονίκη 1993, σ. 184, 190, αρ. 6: Τᾶς Πυθ[ίας Ἀρτέμιδος εἰμί] (6ος αι. π.Χ.). 

106 . Burkert, ό.π. (σημ. 74), σσ. 313-314˙ Farnell, ό.π. (σημ. 12), σ. 446 σημ. 79i. 

107 . Γενικότερα για ιερό στη Σάνη Χαλκιδικής βλ. Βοκοτοπούλου, ό.π. (σημ. 105), σσ. 179-199.

108 . Για τη συγκεντρωτική βιβλιογραφία σχετικά με το ιερό βλ. Y. Grandjean ‒ F. 
Salviat, Guide de Thasos, Paris 2000, σ. 91.

109 . α. Jacquemin, «Thasos, Artémision», BCH 106 (1982) 665: Ἀρτέ[μιδι]

110 . IG XII 8, 359: Ἀρτέμιδο[ς] / Ἐπαυλίης / Ἑκάτης (μέσα 5ου αι. π.Χ.). 

111 . Βλ. Grandjean ‒ Salviat, ό.π. (σημ. 108), σ. 91.

112 . Farnell, ό.π. (σημ. 12), σσ. 460-461˙ Nilsson, ό.π. (σημ. 28), σ. 216˙ ο ίδιος, ό.π. (σημ. 
89), σ. 108.
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προϋπόθεση να τοποθετηθεί το κείμενο και στο ιερό της θεάς, ότι τη συγκεκρι-
μένη χρονική περίοδο η λατρεία της ήταν σημαντική113. Ένα βάθρο στους Φιλίπ-
πους, το οποίο εντάσσεται χρονολογικά στην ίδια περίπου εποχή, αποτελεί την 
πρωιμότερη ένδειξη ευσέβειας προς τη θεά, από τους κατοίκους της πόλης114. Πα-
ράλληλα, μια πληθώρα μαρτυριών, μεταξύ των οποίων ανήκουν και δυο ιεροί χώ-
ροι, μάς πληροφορούν για τη συνέχεια της λατρείας ώς και τα ρωμαϊκά χρόνια115.

Στα τέλη του 3ου αι. π.Χ. ο Φίλιππος ε ,́ υπακούοντας στην αξίωση μιας 
μερίδας πολιτών της αμφίπολης, τοποθέτησε μια στήλη με προνόμια στο πο-
λυσύχναστο και δημοφιλές ιερό της αρτέμιδος «Ταυροπόλου»116. Στο ιερό, το 
οποίο ήδη από τα χρόνια του αλεξάνδρου Γ΄ φαίνεται να είχε γνωρίσει μεγάλη 
φήμη117, ανέθεσε ο διάδοχος του Φιλίππου ε ,́ Περσέας118, ενώ επίσης φιλοξενού-
νταν εκεί, επιγραφές και άλλων σημαντικών προσωπικοτήτων119. 

113 . Hatzopoulos, Epigraphic Appendix, ό.π. (σημ. 2), αρ. 2, στ. 8-10: ἀναθεῖν ἐς [τ]ὸ 
ἱερὸν τῆ- /[ς] Ἀρτέμιδος ἐν Ὀλύνθοι, Φίλιππον δ΄ ἐ]ν Δίοι ἐς [τ]ὸ ἱερὸν τοῦ Διὸς τ[οῦ] Ὀλυ-
μπίου καὶ ἐς Δελφούς μα- [ντείης τε καὶ στήλης ἀντίγρα]φα θεῖναι. (357 π.Χ.).

114 . δ. Λαζαρίδης, ΑΔ 18 (1963) [1965], Χρον Β΄2, 255˙ Χ. κουκούλη Χρυσανθάκη ‒ Χ. 
Μπακιρτζής, Φίλιπποι, αθήνα 2003, σ. 25˙ SEG 24, 620: Διόδοτος / Ἐπιγένου[ς] / Ἀπόλλωνι 
Κωμαίῳ / καὶ Ἀρτέμιδι (350-300 π.Χ.).

115 . Για τη συγκεντρωτική βιβλιογραφία σχετικά με δυο εντοπισμένα ιερά της αρ-
τέμιδος- Diana στους Φιλίππους τα οποία χρονολογούνται στα ρωμαϊκά χρόνια καθώς και 
για τις βραχογραφίες της ρωμαϊκής εποχής στην ακρόπολη των Φιλίππων βλ. «Cronique de 
fouilles et découvertes archeologiques dans l’ orient Hellénique», BCH 46 (1922) 529 και σημ. 
2. επίσης P. Collart ‒ P. Ducrey, Philippes I, Les relief rypestres [BCH suppl. 2], Paris 1975, σσ. 
18-19, ανάγλ. 49, 50, 85, σσ. 73-75, 111-112, ανάγλ. 123, 124, σσ. 147-148, αρ. 181, σσ. 191, επιγρ. 
142, 167-169, σσ. 163, 185-187, σσ. 228-235, αρ. 181, σσ. 191, σσ. 247, αρ. 142, σσ. 163.

116 . Χ. κουκούλη-Χρυσανθάκη, «επιστολές του Φιλίππου ε΄ από την αμφίπολη», Αρ-
χαία Μακεδονία ΙΙ:Ανακοινώσεις κατά το Δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη 19-24 
Αυγούστου 1973, Θεσσαλονίκη 1977, σσ. 151-167˙ Hatzopoulos, Epigraphic Appendix, ό.π. 
(σημ. 2), αρ. 9: Ἀγαθῇ Τύχῃ / Βασιλεὺς Φίλιππος [Ἀδαί (;)] / ῳ χαίρειν. Οἱ Αἴνιοι οἱ κα-
το[ικοῦν] / τες παρ’ ὑμῖν ἠξίουν ἀναγρ[αφῆ] / ναι καὶ τὰ ὑπ’ ἐμοῦ αὐτοῖς συ[γκεχω] / ρημέ-
να ἐν τῷ Ταυροπολ[ίῳ, καθά]- / περ καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ π[ατρὸς---] / [τ]α τε φόρων γενο[μεν---] / 
[---ἔ]τ(ους) Δ Δύστρου [---] / [Βασιλε]ὺς Φίλ(ι)ππος [τῷ δεῖνι] / [καὶ αἰνίων τοῖς] κατοι[κοῦσιν 
ἐν] / [Ἀμφιπόλει χαί]ρε[ιν-------] (217 π.Χ.). 

117 . Διόδ. Σικ. Βιβλ. Ιστορ. 18, 4, 4: ἐν Ἀμφιπόλει δ’ τῆς Ταυροπόλου.

118 . Ch. Koukouli-Chrysanthaki, «Politarchs in a new inscription from Amphipolis», 
Ancient Macedonian Studies in Honor of Charles F. Edson, Θεσσαλονίκη 1981, σσ. 230- 241˙ 
E. Voutiras, «Victa Macedonia, Remarques sur une dedicace d’Amphipolis», BCH 110 (1986) 
347-355˙ Hatzopoulos, Epigraphic Appendix, ό.π. (σημ. 2), αρ. 29: Βασιλεὺς Περσεὺς / Βασιλέ-
ως Φιλίππου / ἀπὸ τῶν εἰς Θράικην στρατειῶν / Ἀρτέμιδι Ταυροπόλῳ / Ὁ δῆμος ὁ Ἀμφιπο-
λιτῶν / Ἀρτέμιδι Ταυροπόλῳ / πολιταρχούντων Τιμωνίδου / τοῦ Ἀσκληπιάδου Μεστ[ύλου] 
/ τοῦ Μητροδώρου (179-171 π.Χ.).

119 . Πρόκειται για ένα ψήφισμα στο οποίο τιμάται κάποιος ιστοριογράφος της επο-
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Η ανάθεση ενός Ζακυνθινού, στα ίδια περίπου χρόνια, στη νεάπολη υπέρ 
της αρτέμιδος «Οπιταΐδος»120, μάς οδηγεί σε δυο λογικά συμπεράσματα. είτε 
υπήρξε μεταφορά της λατρείας της θεάς από τη Ζάκυνθο121 ‒γεγονός το οποίο, 
δυστυχώς‒ δεν επιβεβαιώνεται από άλλα αρχαιολογικά ευρήματα, είτε ο Φιλίνος 
είχε την επιθυμία να αφιερώσει στη θεά χρησιμοποιώντας ένα προσωνύμιο της, 
το οποίο του ήταν ιδιαιτέρως οικείο και σεβάσμιο. κανείς θα μπορούσε να θεω-
ρήσει ότι είναι ένα από πολλά προσωνύμια της αρτέμιδος με τα οποία «εμφανί-
ζεται» ως επιβλέπουσα του τοκετού122. Παρόλα αυτά θα ήταν εξαιρετικά χρήσι-
μο, για την έρευνα και την ερμηνεία του συγκεκριμένου επίθετου, εάν γνωρίζα-
με τον λόγο της ανάθεσης.

Η εικόνα η οποία σχηματίσαμε έως τώρα για τη λατρεία της αρτέμιδος στις 
αποικίες δεν δείχνει να διαφοροποιείται στα ρωμαϊκά χρόνια. δεν υπάρχουν 
πολλά νέα προσωνύμια, ούτε σε κάποια αποικία έχουμε αναφορά για ύπαρ-
ξη λατρείας αρτέμιδος, η οποία δεν προϋπάρχει από τα προηγούμενα χρόνια. 

Στην αμφίπολη η Άρτεμη εξακολουθεί να τιμάται ως προστάτις - κυρία 
των ταύρων, δηλαδή ως «Ταυροπόλος»123, και η λατρεία της διατηρεί τον αγρο-
τικό-ποιμενικό της χαρακτήρα, παρά το γεγονός ότι τελείται μέσα στο πλαίσιο 
της πόλης124. Παράλληλα, η γιορτή της αρτέμιδος, Ταυροπόλια, τεκμηριώνεται 

χής βλ. δ. ι. Λαζαρίδης, «ανασκαφές και έρευνες αμφιπόλεως», ΠΑΕ 1978 [1980] 56˙ SEG 28, 
534: [------] Ν [----------] / [..]ς παρεπιδημῶ[ν---------] / καὶ παιδεύων καλῶ[ς---------] / ἐξετάσας 
καὶ συνα[γαγὼν τὰ παρὰ τοῖς αρ]- / χαίοις ἱστορογράφοις [----- γεγραμ]- / μένα περὶ τῆς πό-
λεως [------ἐποιή]- / σατο ἐκροάσεις περὶ του[των--ἐν αἶς] / καὶ εύδοκιμήκει, συνετ[άξατο δὲ 
βιβλίον] / καὶ περὶ τῆς Ταυροπόλου {vestigia} (3ος αι. π.Χ.). 

120 . δ. Λαζαρίδης, «Άρτεμις οπιταΐς εξ επιγραφής νεαπόλεως», Μακεδονικά 2 (1945-
1952) [1953] 263-265˙ SEG 14, 481: [Ἀ]ρτέμιδι Ὀπιταΐδι / [Φ]ιλῖνος Στρατοκλέους / [Ζ]ακύν-
θιος κατὰ πρόστ- / [αγ]μα. (350- 250 π.Χ). 

121 . IG IX, 1, 600: Ἀρχικλῆς Ἀριστομένεος καὶ Ἀλκη- / δάμα Ἀρχικλέος Κληνίππαν 
τὰν αὑ- / τῶν θυγατέρα θεοκολήσασαν Ἀρτέμιτι Ὀπιταΐδι.

122 . Etym. Magn. Σχόλ. Καλ. 3, 204, λ. <οὖπι>: Οὖπις ἐπίθετον Ἀρτέμιδος∙ ἤ παρὰ τὸ 
ὀπίζεσθαι τὰς τικτούσας αὐτὴν. Λαζαρίδης, ό.π. (σημ. 120), 263-265. ο Farnell, ό.π. ( σημ. 12), 
488, θεωρεί ότι το επίθετο Οὖπις απέκτησε ευρύτερη έννοια. 

123 . Φ. Μ. Πέτσας, «Χρονικά αρχαιολογικά 1968-1970», Μακεδονικά 15 (1975) 338: 
----]κλείδου /----ἱερητε]ύσασα / Ταυ]ροπόλωι (1ος αι. π.Χ.)˙ ε. Γ. Στίκας, «ανασκαφή παλαι-
οχριστιανικών βασιλικών αμφιπόλεως», ΠΑΕ 1978 [1980] 61˙ SEG 28, 536: Λαμπρὼ Θεοχά-
ριος / ἱερητεύουσα / Ἀρτέμιδι Ταυροπόλῳ. (Ρωμαϊκά χρόνια). Για ενδείξεις αναφορικά με 
την παρουσία της αρτέμιδος σε νομίσματα της αμφιπόλεως, διαχρονικά βλ. H. Gaebler, Die 
antiken Müzen Nord- Griechenlands, Makedonia und Paionia, Band III, Berlin 1935, πίν. 8, 
17-22 και SNG Thr. – Mac., vol. II, πίν. 1, 37-40, 42-44, πίν. 2, 60-62, 72-73, 81-84, πίν. 3, 89-91, 
93-101, 103, 107, 121, 122. Υπάρχει αναφορά για μια αχρονολόγητη επιγραφή αρτέμιδος ει-
λειθυίας από την αμφίπολη βλ. SEG 34, 610a: [-----]ΘΕ ΒΟΥΛ[---] / [--Ἀρτέμι]δι Εἰλειθυί [ᾳ--].

124 . Βλ. παραπάνω 5. 
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μέσα από επιγραφικά125 και γραπτά κείμενα126. Στη Θάσο η θεά, η οποία τα πρώ-
ιμα χρόνια στο νησί φαίνεται πως είχε και έναν χθόνιο χαρακτήρα127, τιμάται ως 
θεά «Παρθένος - Πώλος»128 και «Ειλειθυία»129, δηλαδή ως κουροτρόφος ‒προ-
στάτις των κοριτσιών και των γεννήσεων130. 

Σε γενικές γραμμές τα προσωνύμια της αρτέμιδος στις αποικίες απαντώ-
νται και στον υπόλοιπο ελληνικό κόσμο131, γεγονός απολύτως λογικό, αν σκε-
φτεί κανείς, ότι πρόκειται για λατρευτές οι οποίοι αποίκησαν στη Μακεδονία132. 
επομένως, σε κάποιες περιπτώσεις τα ονόματα της θεάς «μεταφέρονται» αυτού-
σια στους νέους τόπους εγκατάστασης.

κΩνΣΤανΤινοΣ ναΤΣικοΠοΥΛοΣ

125 . Koukouli-Chrysanthaki, ό.π. (σημ. 118), σ. 236˙ SEG 31, 615: [--Τ]αυ- / ροπολίοις (?). 
/ vacat.

126 . Ησυχ. λ. Ταυροπόλια:Ταυροπόλια. ἃ εἰς ἑορτὴν ἄγουσιν Ἀρτέμιδι.
127 . Βλ. παραπάνω 16 σημ. 110, 112.

128 . Η λατρεία της αρτέμιδος Παρθένου προέρχεται από τη μητρόπολη της Θάσου, 
Πάρο βλ. IG XII 5, 215, στ. 4-5: εὐχησάμενοι στῆσαν πα[ρ]- / θένωι Ἀρτέμιδι̇  IG XII 5, 217, 
στ. 2: [ε]ὐάνθεος υἱὸς παρ[θένωι Ἀρτέμιδι]. (4ος/3ος αι.π.Χ.)˙ IG XII suppl. 202: [--Ἀρτέμι]δι 
Πωλοῖ καὶ τῶι δή[μωι]. Για τις επιγραφές της Θάσου βλ. Th. Macidy, «Un Hieron d’Artemis 
ΠΩΛΩ a Thasos», JdI 24 (1912) 8, 9, αρ. 2, 3˙ IG XII suppl. 382: Φίλων Φανόλεω / τὴν ἑαυτοῦ 
γυναῖκα / κόδιν Διονυσοδώρου / Ἀρτέμιδι Πωλοῖ (2ος/1ος αι. π.Χ.)  και IG XII suppl. 383: 
Ἀντιφῶν Εὐρυμενίδου / τὴν αὑτοῦ μητέρα / Ἀρὴν Νέωνος Ἄρτέμιδι Πωλοῖ / {vacat} / Φιλί-
σκος Πολυχάρμου / Ῥόδιος ἐποίησεν (1ος αι. π.Χ.). 

129 . F. Salviat, «Décrets pour Epie fille de Dionysios: Déesses et sanctuaries Thasiens», 
BCH 83 (1959) 367-368, στ. 16-18: Ἠπίη Διονυσίου / τὴν ἐπισκε[υὴν καὶ] κατασκευὴν τοῦ 
προπύλου Ἀρτέμι- / δι Εἰλειθυίη[ι καὶ τῶι δ]ήμωι. 

130 . Βλ. παραπάνω σσ. 13-14 σημ. 84-90.

131 . Farnell, ό.π. (σημ. 12), σ. 466 σημ. 79i, σσ. 460- 461, 451- 454 σημ. 50, σσ. 465- 466, 
487 σημ. 136, σσ. 445-449 σημ. 36-37, σ. 441 σημ. 41˙ Nilsson, ό.π. (σημ. 28), σ. 216˙ ο ίδος, ό.π. 
(σημ. 90), σ. 108.

132 . Για την περιοχή της Χαλκιδικής βλ. J. Vokotopoulou, «Cities and sanctuaries of the 
Archaic period in Chakidike», ABSA 91 (1996) 319- 328, πίν. 46- 49˙ η ίδια, Ηπειρωτικά και 
Μακεδονικά μελετήματα / Studies on Epirus and Macedonia, τ. ιι, αθήνα 2001, σσ. 739-762.





Η διαΧΡονια ΤΩν αΡΧαιοΛοΓικΩν ΧΩΡΩν ΒεΡοιαΣ

Ιστορικό σημείωμα

Η Βέροια υπήρξε μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Μακεδονίας. Σ’ 
αυτό συνέβαλαν αποφασιστικά τόσο η δεσπόζουσα γεωγραφική της θέση στο 
οδικό δίκτυο της ελληνικής χερσονήσου όσο και η ευφορία και έκταση της χώ-
ρας της1. εξίσου καθοριστικοί παράγοντες για τη μεγάλη ανάπτυξή της ήταν 
και οι ιστορικές συγκυρίες. κατά τους ελληνιστικούς χρόνους η καταγωγή της 
δυναστείας των αντιγονιδών από τη Βέροια την ανέδειξε σε δεύτερη, μετά την 
Πέλλα, πόλη του βασιλείου2. Τμήματα της οχυρώσεως κτισμένα κατά το ψευδο-
ϊσοδομικό σύστημα με πώρινους γωνιόλιθους (εικ. 1), οικοδομικά λείψανα από 
μνημειακά κτίρια της αρχαίας αγοράς, σημαντικά επιγραφικά κείμενα και πλού-
σια νεκροταφεία που εκτείνονται περιμετρικά έξω από τα τείχη της πόλεως, πι-
στοποιούν μία μεγάλη οικονομική και πολιτιστική άνθηση σ’ όλη τη διάρκεια 
της βασιλείας των αντιγονιδών (4ος αι. π.Χ. - αρχές 2ου αι. π.Χ.)3. Μετά τη ρω-
μαϊκή κατάκτηση η Βέροια ως διάδοχος των αιγεών και έδρα του κοινού κατείχε 
τη θέση της θρησκευτικής πρωτεύουσας των Μακεδόνων4. κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αυτής η πόλη γνώρισε μία νέα εντυπωσιακή ανάπτυξη, που αντανα-
κλάται στην πολεοδομική οργάνωση και στην καλλιτεχνική παραγωγή της. από 
τις ανασκαφικές έρευνες συνάγεται ότι η πόλη επεκτάθηκε, το υδροδοτικό και 
το οδικό της δίκτυο οργανώθηκε συστηματικότερα, το κέντρο της όμως παρέ-
μεινε βασικά στον ίδιο χώρο5. Η ζαθέη μητρόπολις Βέροια συναγωνίζεται σε λα-

1. Ph. Petsas, Enciklopedia dell’arte antica classika e orientale, 7ος, Romae 1966, s.v. 
Veria, 1135-1136.α.(στο εξής: Ph. Petsas 1966α, 1135-1136).

2. M. Xατζόπουλος, «Χώρα και κώμες της Βεροίας», Ελληνογαλλικές έρευνες Ι, 
Μνήμη Δ. Λαζαρίδη, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 57 ( στο εξής: Χατζόπουλος 1990)˙ L. Brocas-
Deflassieux, Αρχαία Βέροια, Μελέτη Τοπογραφίας, Βέροια 1999, σ. 19 (στο εξής: Brocas-
Deflassieux 1999).

3. Brocas-Deflassieux 1999, σ. 35˙ Σ. δρούγου – Γ. Τουράτσογλου, Ελληνιστικοί λαξευ-
τοί τάφοι Βέροιας, αθήνα 1980 (στο εξής: δρούγου – Τουράτσογλου 1980).

4. Για το κοινό των Μακεδόνων κατά τη ρωμαϊκή περίοδο βλ. δ. κανατσούλης, Το κοι-
νόν των Μακεδόνων, Μακεδονικά 3 (1953-1955) 27-102 (στο εξής: κανατσούλης 1953-1955).

5. αικ. Ρωμιοπούλου ‒ ιωάν. Τουράτσογλου, «εκ της αρχαίας Βεροίας», Μακεδονι-
κά 14 (1974) 163-166 (στο εξής: Ρωμιοπούλου ‒ Τουράτσογλου 1974)˙ ι. Τουράτσογλου, «δύο 
νέαι επιγραφικαί μαρτυρίαι περί του κοινού των Μακεδόνων κατά τον τρίτον μεταχριστιανι-
κόν αιώνα», Αρχαία Μακεδονία I, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 280 σημ. 1 (στο εξής:Τουράτσογλου 
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μπρότητα τη Θεσσαλονίκη και προσφέρει πλαίσιο αντάξιο στις εορτές και τους 
αγώνες προς τιμήν των αυτοκρατόρων, που τελούνται με την παρουσία ανώτα-
των επαρχιακών αξιωματούχων6.

Τα στίφη των Γερμανικών φύλων, και ιδιαίτερα των ερούλων, που κατέ-
κλυσαν τη χερσόνησο του αίμου κατά τη διάρκεια του β΄ μισού του 3ου αι., ανέ-
τρεψαν τη σταθερότητα και την ασφάλεια που είχε εξασφαλίσει η μακροχρό-
νια ειρήνη7. οι καταστροφές που προξένησαν οι επιδρομείς ήταν εκτεταμένες.

Η εξάπλωση του χριστιανισμού στη Βέροια συντελέστηκε με γρήγορους 
σχετικά ρυθμούς, και προκάλεσε το σταδιακό μαρασμό του αρχαίου κόσμου. 
Στην παρουσία εβραϊκής παροικίας και συναγωγής στην πόλη οφείλεται η επί-
σκεψη του αποστόλου Παύλου, το 50 μ.Χ. και η συνακόλουθη προσχώρηση στο 
χριστιανισμό εβραίων και ελλήνων, μεταξύ των οποίων και του Σωπάτρου του 
Βεροιαίου, γνωστού από τις πράξεις των αποστόλων. Η εμφάνιση του αποστό-
λου Παύλου συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της Βεροίας σε ένα από με-
γαλύτερα αστικά και θρησκευτικά κέντρα της περιοχής8.

Η παρουσία του επισκόπου, που επίσημα μαρτυρείται από το 3259, εγκαινί-
ασε νέες πολιτικές ισορροπίες και η πόλη σταδιακά απέκτησε μία ακόμη λειτουρ-
γία: εκτός από διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο έγινε και εκκλησιαστικό. Η θε-
σμική αυτή μεταβολή επέφερε καθοριστικές πολεοδομικές αλλαγές, οι οποίες δια-

1970)˙ Σ. δρούγου – Γ. Τουράτσογλου, Ελληνιστικοί λαξευτοί τάφοι Βέροιας, αθήνα 1980, 
σ. 15 σημ. 13 ( στο εξής: δρούγου – Τουράτσογλου 1980).

6. Brocas-Deflassieux 1999, σ. 20.

7. Γ. Τουράτσογλου, «Του αγιωτάτου Θεού καβείρου», Θεσσαλονίκη Ι, Θεσσαλο-
νίκη 1985, σ. 71 (στο εξής: Τουράτσογλου 1985)˙ Γ. ι. Θεοχαρίδης, Ιστορία της Μακεδονίας 
κατά τους μέσους χρόνους (285-1354), Θεσσαλονίκη 1980, σσ. 33-34 (στο εξής: Θεοχαρίδης 
1980)˙ Φλώρα καραγιάννη, «Η Βέροια και η ευρύτερη περιοχή στην περίοδο μετάβασης από 
την αρχαιότητα στο χριστιανικό κόσμο», ανακοίνωση στην επιστημονική διημερίδα Γνω-
ριμία με τη Γη του Αλεξάνδρου. Η περίπτωση του Νομού Ημαθίας: Ιστορία – Αρχαιολογία, 
κέντρο ιστορίας Θεσσαλονίκης, Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας 7-8 ιουνίου 2003,σσ. 
113-114 (στο εξής: καραγιάννη 2003)˙ ε. Στεφανή, «Τοπογραφία της Ημαθίας από την εποχή 
του Σιδήρου έως την όψιμη αρχαιότητα», ανακοίνωση στην επιστημονική διημερίδα Γνω-
ριμία με τη Γη του Αλεξάνδρου., αυτ., σσ. 41-42(στο εξής: Στεφανή 2003).

8. α. Πέτκος, «ο νομός Ημαθίας κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο», Ημαθίας Με-
λετήματα, Βέροια 2007, σ. 32, 34 (στο εξής: Πέτκος 2007).

9. α. κωνσταντακοπούλου, Ιστορική Γεωγραφία της Μακεδονίας (4ος-6ος αι.), δι-
δακτορική διατριβή, Γιάννενα 1984, σ. 155, 183 (στο εξής: κωνσταντακοπούλου 1984): ο Χρι-
στιανισμός διαδόθηκε και εδραιώθηκε στη Βέροια από τον 1ο έως τον 3ο αιώνα˙ κωνσταντα-
κοπούλου1984, σ. 127, 132. Στην προς κολασαείς επιστολή του αποστόλου Παύλου αναφέ-
ρεται επίσκοπος Βεροίας ονήσιμος ‒61 μ.Χ.‒. πρβλ. A. Tataki,  Beroea Prosopography, Athens 
1988, σ. 239, αρ. 975 (στο εξής: Tataki 1988)˙ Γ. Χιονίδης, Γ. Χιονίδης, Ιστορία της Βέροιας τ. 
Β .́ Βυζαντινοί Χρόνοι, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 162 (στο εξής: Χιονίδης 1970).
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φοροποίησαν τον χαρακτήρα της πόλεως. Μάρτυρες των πολεοδομικών αλλαγών 
της νέας εποχής είναι τα περίλαμπρα λατρευτικά και κοσμικά κτίρια (εικ. 2) με τα 
οποία κοσμήθηκε η πόλη κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες10. 

Μετά τον 7ο αιώνα και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της μέσης βυζαντι-
νής περιόδου η πόλη φαίνεται ότι συρρικνώθηκε11 λόγω της εγκατάστασης του 
σλαβικού φύλου των δρογουβιτών στην ευρύτερη περιοχή της (7ος αι.), ώστε 
στις αρχές του 9ου αι. ήδη να αναφέρεται ως πόλη-κάστρο εξαρτημένη από τη 
Θεσσαλονίκη12. καταστροφικοί σεισμοί και επιθέσεις των Σαρακηνών και των 
Βουλγάρων έπληξαν, επίσης, τη μεσοβυζαντινή Βέροια. Στα σημαντικά γεγονό-
τα για την ιστορία της πόλεως θα πρέπει να συμπεριλάβουμε την αναγωγή της 
σε έδρα θέματος (ιδιαίτερης στρατιωτικής και διοικητικής μονάδας) στις αρχές 
του 11ου αι. –ή ασφαλέστερα στον 12ο αι.– τη βραχεία περίοδο της φραγκικής 
(1207-1215/16) και της βουλγαρικής (1205-1207) κατάκτησης, την προσάρτησή 
της στο δεσποτάτο της Ηπείρου (1215/16-1246, 1257/58-1259) και, στην πορεία, 
στην αυτοκρατορία της νίκαιας (1246-1257/58, 1259 κ.ε.)13.

κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο (13ος-15ος αι.) η Βέροια, σπαράσσεται 
από τις έριδες του ανδρόνικου ά  και Β΄ Παλαιολόγου καθώς και των ιωάννη 
καντακουζηνού και ιωάννη ε΄ Παλαιολόγου. Η παρουσία των οθωμανών στην 
περιοχή – ήδη από τα μέσα του 14ου αι.– οδήγησε στην οριστική κατάληψή της 
περί το 143314.

10. αντώνιος Σ. Πέτκος ‒ Φλώρα Γ. καραγιάννη, Βυζαντινό Μουσείο Βεροίας, Βέροια, 
Έκδοση του ΥΠ.Πο - 11ης ε.Β.α., 2007, σσ. 46-47 (στο εξής: Πέτκος ‒ καραγιάννη 2007).

11. α. Πέτκος ‒ Φλ. καραγιάννη, «Τα αρχαιολογικά ευρήματα της Παλαιοχριστια-
νικής Περιόδου», Ερατεινή Ημαθία, Βέροια 2004, σ. 36 (στο εξής: Πέτκος 2004α)˙ α. Πέτ-
κος ‒ Φλώρα καραγιάννη, «ανασκαφικές έρευνες στα βυζαντινά κοιμητήρια της Βεροίας», 
Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 18 (2004) 514-515 (Πέτκος ‒καρα-
γιάννη 2004β).

12. Θ. Παπαζώτος, Η Βέροια και οι Ναοί της, αθήνα 1994, σ. 56 (στο εξής: Παπαζώ-
τος 1994)˙ Χιονίδης 1970, σσ. 9-13, 153, 158-159.

13. Παπαζώτος 1994, σσ. 37-40˙ Θ. Παπαζώτος, Βυζαντινές εικόνες της Βέροιας, αθή-
να 1995,σσ. 17-18 (στο εξής: Παπαζώτος 1995)˙ ι. Τουράτσογλου, Μακεδονία. Ιστορία - Mνη-
μεία - Μουσεία, αθήνα 1995,σ. 173 (στο εξής: Τουράτσογλου 1995)˙ Γ. Χιονίδης, «ιστορία 
και κοινωνία (Η Βέροια)», Ερατεινή Ημαθία, Βέροια 2004, σ. 97,102-103 (στο εξής: Χιονίδης 
2004)˙ Βασ. νεράτζη-Βαρμάζη, «Άνθρωποι και Περιβάλλον στο Βυζαντινό κάστρο της Βε-
ροίας», ανακοίνωση στην επιστημονική διημερίδα Γνωριμία με τη Γη του Αλεξάνδρου. Η 
περίπτωση του Νομού Ημαθίας: Ιστορία –Αρχαιολογία, κέντρο ιστορίας Θεσσαλο νίκης, 
Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας 7-8 ιουνίου 2003, σ. 159 (στο εξής: νεράτζη-Βαρμάζη 
2003).

14. Παπαζώτος 1995, σσ. 18-20.
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Περιήγηση στον χώρο15 

Η μελέτη του επιγραφικού υλικού της Λευκόπετρας που παρουσιάσθηκε από 
τον Φώτιο Πέτσα16 οδήγησε στη συναγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τα όρια 
της χώρας της Βεροίας κατά τη διάρκεια των πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων. 
Πρόσφατη συμβολή στο θέμα αυτό είναι οι εργασίες της αργυρώ Τατάκη και του 
Μιχάλη Χατζόπουλου17. Το γεγονός ότι από τα μέσα του 1ου αι. η Βέροια διαδέχθη-
κε τις αιγές ως θρησκευτική πρωτεύουσα της Μακεδονίας ερμηνεύθηκε ως αποδει-
κτικό στοιχείο κατάλυσης της αυτονομίας της τελευταίας και προσάρτησής της στην 
πρώτη. Πλησιέστερη προς βορρά της Βεροίας ήταν η Μίεζα, η οποία τοποθετείται 
στο χώρο ανατολικά από τη νάουσα και συνδέεται με τους Μακεδονικούς τάφους 
των Λευκαδίων. Η αναφορά «εν Μιεζέοις τόποις» σε επιγραφή του 3ου αι. και η 
πλήρης εξαφάνισή της ως σύγχρονης πόλεως από τις πηγές πιστοποιούν την απώ-
λεια της αυτονομίας της πόλεως και την ενσωμάτωσή της στη χώρα της Βεροίας18.  

(α) Το δίκτυο υδρεύσεως

O υδάτινος πλούτος της περιοχής διοχετεύονταν στην πόλη μέσω δικτύου 
υδρεύσεως19. ειδικότερα με ανασκαφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο νε-
οσύστατο συνοικισμό Πανοράματος, ερευνήθηκε οικία, με λαμπρά ψηφιδωτά 
δάπεδα του 3ου και 5ου αι., η οποία είχε ενσωματώσει ή καταργήσει εκτεταμέ-
νο σύστημα του συγκεκριμένου δικτύου υδρεύσεως20. Με την επέκταση της έρευ-
νας στην περιοχή, εντοπίσθηκαν και άλλα τμήματά του, όχι μόνο στον συνοικι-
σμό Πανοράματος και σε όμορη κοινόχρηστη έκταση της κοινότητας Τριποτά-
μου (εικ. 4-5), αλλά και στο εσωτερικό της σύγχρονης πόλεως.

Το δίκτυο υδρεύσεως συνδέθηκε με επιγραφή, του τέλους του 1ου ή των 
αρχών του 2ου αιώνα προερχόμενη από τον κατεστραμμένο, σήμερα, βυζαντι-

15. Βλ. Τοποπογραφικό διάγραμμα μνημείων και αρχαιολογικών χώρων Βεροίας εικ. 3.

16. Φ. Πέτσας, Ο Τάφος των Λευκαδίων, αθήναι 1966 (στο εξής: Πέτσας 1966β)˙ Petsas 
1966α, 1135-1136˙ Φ. Πέτσας, «οι χρονολογημένες επιγραφές από το ιερό Μητρός θεών αυ-
τόχθονος στη Λευκόπετρα», Πρακτικά του Η΄ Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής και Λατινι-
κής Επιγραφικής Ι, αθήνα 1984, σσ. 281-307 (στο εξής: Πέτσας 1984).

17. Tataki 1988,σ. 191 αρ. 692˙ Χατζόπουλος 1990, σσ. 57-67.

18. α. Σ. Πέτκος, «Το ψηφιδωτό Λευκαδίων ναούσης με τεχνική μαύρο-άσπρο και τα 
πολύχρωμα ψηφιδωτά της Βέροιας», Μακεδονικά 29 (1994) 262 (στο εξής: Πέτκος 1994).

19. Περί του δικτύου υδρεύσεως της Βεροίας βλ. α. Πέτκος, «Το δίκτυο υδρεύσεως της 
Βεροίας», Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών ΧΧιι (1989)197-210 (στο εξής: Πέτκος 1989).

20. αντώνιος Πέτκος, «Ψηφιδωτά δάπεδα Βεροίας και των περιοχών ελέγχου και 
επιρροής της», Δυτικομακεδονικά Γράμματα, Δ΄ (κοζάνη 1993) 38-40, 53-54, σχ. 27-32, πίν. 
20 (στο εξής: Πέτκος 1993α)˙ Πέτκος 1994, 262-274.
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νό ναό του αγίου Μωκίου της ενορίας Ταξιαρχών21, ο οποίος βρισκόταν στο 
κέντρο της αρχαίας22 αλλά και της σύγχρονης πόλεως. Σύμφωνα με το κείμενο 
της επιγραφής, επιφανής Βεροιαία μαζί με τους γιους της: «ύδωρ εισήνεγκεν εκ 
των αυτής χωρίων το τε υδραγώγειον και το εκτόχειον ιδίοις αναλώμασι κατα-
σκευάσασα ανέθηκεν»23 εις μνήμην του νεκρού γιου της.

(β) Τα τείχη 

Παράγοντα καθοριστικό για την ανάπτυξη της πόλεως συνιστούσε η αμυ-
ντική αξία της θέσεώς της, που της εξασφάλιζε καλή φυσική προστασία. δυτικά 
η πόλη ήταν προστατευμένη από τις απότομες πλαγιές του Βερμίου και το δύ-
σβατο αυχένα του Τριποτάμου, ενώ από Βορρά προς νότο δέσποζε αμφιθεατρι-
κά της πεδιάδας. Την αποτελεσματικότητα της φυσικής οχυρώσεως συμπλήρω-
ναν ισχυρά τείχη24. Τα τείχη όπως σώζονται σήμερα περιβάλλουν την πόλη από 
τη νοτιοδυτική, τη νότια, την ανατολική και τη βόρεια πλευρά της. οχυρωμέ-
νη, ωστόσο, σύμφωνα με σημείωμα του 9ου αι. στο οποίο δίδεται η περίμετρος 
της οχυρώσεως ήταν και η δυτική της πλευρά, (μόλις πρόσφατα μάλιστα στο 
πλαίσιο κατασκευής σύγχρονης γέφυρας που ενώνει τις δύο όχθες του Τριποτά-
μου αποκαλύφθηκαν αποσπασματικά υπολείμματα της βορειοδυτικής οχυρώ-
σεως της πόλεως που χρονολογείται στην ύστερη αρχαιότητα) όπου πρόσθετο 
στοιχείο άμυνας ήταν και η παρεμβολή του Τριπόταμου. Η διαδρομή που ακο-
λουθούν τα τείχη διαμορφώθηκε κατά την περίοδο της ύστερης αρχαιότητας, 
όταν η πόλη για να απωθήσει επιδρομές βαρβαρικών φύλων και ιδιαίτερα των 
ερούλων στα τέλη του 3ου αι., προχώρησε σε μεγάλης κλίμακας ανοικοδομήσεις 
και ενισχύσεις των τειχών, που συμπεριέλαβαν στο εσωτερικό τους ή κατήργη-
σαν προϋπάρχοντα ελληνιστικά υπολείμματα οχυρώσεως. Η φάση στην οχύρω-
ση της Βεροίας που χρονολογείται στον 3ο αι. διακρίνεται με σαφήνεια από το 
υλικό κατασκευής της που είναι μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη από προγενέ-

21. Χιονίδης 1970, σ. 172, 186 και δημοσιευμένο σκαρίφημα στο τέλος του βιβλίου.

22. Τουράτσογλου 1970, σ. 280 σημ. 1˙ δρούγου – Τουράτσογλου 1980, σ. 112 σημ. 13.

23. A. Delacoulonche, Memoire sur le berceaux de la puissance masedonienne des bords 
de l’ Haliakmon et de l’Axius, Archives des Missions Scientifique et Litteraires, Premiere Serie 
8, 1858, 261 αρ. 65 (στο εξής: Delacoulonche 1858)˙ Tataki 1988, σ. 191 αρ. 692˙ Xατζόπουλος 
1990, σ. 60.

24. Περί των τειχών της Βεροίας βλ. α. Πέτκος, «Τα τείχη της Βεροίας (προανασκα-
φική επισκόπηση)», Μνήμη Μανώλη Ανδρόνικου, Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 263-276 (στο εξής: 
Πέτκος 1997)˙ Παπαζώτος 1994, σσ. 69-76˙ Χιονίδης 1970, σσ. 149-150˙ V. Kravari, Villes et 
villages de Macédoine occidentale, Paris 1989,σσ. 64-65 (στο εξής: Kravari 1989)˙ νεράτζη-
Βαρμάζη 2003, σ. 158.
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στερα οικοδομήματα (εικ. 6) και πλήθος τιμητικών και επιτύμβιων «μακεδονι-
κών» βωμών του 1ου και 2ου αι. και έχει συνδεθεί με τις προαναφερόμενες επι-
δρομές των βαρβαρικών φύλων και ιδιαίτερα των ερούλων στο β΄ μισό του 3ου 
αιώνα. Με το γεγονός αυτό μάλιστα έχει συσχετισθεί και μια λατινική επιγρα-
φή, που περιέχει επιστολή του αυτοκράτορα Γαλιηνού (253-268) προς τους Μα-
κεδόνες απαντητική σε προηγηθείσα αίτησή τους. είχαν ζητήσει την υποστήρι-
ξη του αυτοκράτορα κατά των ερούλων και άλλων Γερμανικών φύλων που λε-
ηλατούσαν τη χώρα τους25.

Η περίμετρος του τείχους του 3ου αι. υπήρξε η βάση των αλλεπάλληλων 
ανοικοδομήσεων και επισκευών που πραγματοποιήθηκαν στο πέρασμα των αι-
ώνων (ανοικοδόμηση των τειχών από τον αυτοκράτορα Βασίλειο Β΄ το 1016 
(εικ. 7), επισκευή των τειχών από τον ηγεμόνα της Ηπείρου Θεόδωρο κομνηνό 
δούκα μετά την απελευθέρωση της Βεροίας στα τέλη του 1214 ή τις αρχές του 
1215). Η μόνη, μη σωζόμενη σήμερα προσθήκη στο υφιστάμενο περίγραμμα του 
3ου αιώνα είναι το εγκάρσιο εσωτερικό τείχος, που επιχειρήθηκε να κατασκευ-
ασθεί από το Στέφανο δουσάν κατά τη διάρκεια της σύντομης σερβικής κατο-
χής στο 14ο αιώνα, έτσι ώστε η πόλη να διαιρεθεί σε τρία τμήματα, ακρόπολη 
και δύο άνισα τμήματα της πόλεως. κατά τον καντακουζηνό (καντακουζηνός 
‒BONN‒, ιιι, 119, 125) ο κράλης Στέφανος δουσάν διεχώρισε μεγάλο μέρος της 
εκτάσεως της πόλεως και έκτισε εγκάρσιο εσωτερικό τείχος μέσα στην πόλη από 
άκρη σε άκρη κατεδαφίζοντας τις οικίες τις οποίες τις οποίες το εγκάρσιο αυτό 
τείχος συναντούσε κατά τη διαδρομή του. Έτσι η πόλη διαιρέθηκε σε τρεις το-
μείς, ακρόπολη και δύο άνισα τμήματα πόλεως, που χωρίζονταν μεταξύ τους με 
το εγκάρσιο εσωτερικό τείχος. Ίχνη των κατασκευών αυτών δεν έχουν αποκα-
λυφθεί μέχρι σήμερα. Ωστόσο το χωρίο του καντακουζηνού είναι σημαντικό για 
την ιστορία των τειχών της Βεροίας και για την οχυρωματική τέχνη της εποχής. 
Η εσωτερική διαίρεση της πόλεως με τείχος το οποίο φέρει και πύργους δεν είναι 
μοναδική στη Βέροια. εντελώς ανάλογο παράδειγμα παρουσιάζουν τα Σέρβια, 
οι Σέρρες, οι Φίλιπποι και ο Μυστράς26.

οι κύριες είσοδοι του περιβόλου βρίσκονται στα πέρατα των κεντρικών οδι-
κών αρτηριών των ρωμαϊκών χρόνων. Τρεις κύριες πύλες αντιστοιχούσαν στις κύ-

25. Brocas-Deflassieux 1999, σ. 36 σημ. 1.

26. α. Ξυγγόπουλος, Τα μνημεία των Σερβίων, αθήναι 1957, σσ. 17-20, 24-26 (στο εξής: 
Ξυγγόπουλος 1957)˙ α. Ξυγγόπουλος, Έρευναι εις τα βυζαντινά μνημεία των Σερρών, Θεσ-
σαλονίκη 1965,σσ.4-6 (στο εξής: Ξυγγόπουλος 1965)˙ α. Πέτκος ‒ Β. καλταπανίδου, Σέρβια 
μια βυζαντινή-πόλη-κάστρο. Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, Έκδοση του ΥΠ.Πο -11ης 
ε.Β.α. 2009,σσ. 5-9 (στο εξής: Πέτκος ‒ καλταπανίδου 2009)˙ α. Πέτκος ‒ Β. καλταπανίδου, 
«ανάδειξη κάστρου Σερβίων», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 22 
(2008) 71-78 (στο εξής: Πέτκος ‒ καλταπανίδου 2008).
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ριες οδικές αρτηρίες που εξασφάλιζαν την επικοινωνία της Βεροίας με τις άλλες 
σημαντικές μακεδονικές πόλεις. Η βόρεια πύλη, γνωστή από τις πηγές ως «Βασι-
λική», καθώς και η δυτική «η Ευιαστική» βρίσκονται στα πέρατα των δύο κεντρι-
κών οδικών αρτηριών που έχουν αποκαλυφθεί κατά μήκος ή παράλληλα των ση-
μερινών οδών Βενιζέλου και Μητροπόλεως. Η νότια πύλη «η Οψικιανή» βρίσκε-
ται πιθανότατα, στο πέρας των τμημάτων της οδού που ήρθε στο φως κατά μή-
κος της σημερινής οδού Μυτιλέκα και καταλήγει στον αύλειο χώρο του Βυζαντι-
νού Μουσείου27. 

 

(γ) Οι αρχαιολογικοί χώροι

Τα περισσότερα από τα κτίρια της πρώιμης βυζαντινής περιόδου ερευνή-
θηκαν ανατολικά της κεντρικής οδικής αρτηρίας των ρωμαϊκών χρόνων, που 
βαίνει κατά μήκος ή παράλληλα της σύγχρονης οδού Βενιζέλου, στην περιοχή 
δηλαδή που αναζητείται το κέντρο της αρχαίας αλλά και της πρώιμης χριστια-
νικής Βεροίας. ειδικότερα τα κτίρια, κυρίως εκκλησιαστικά οικοδομήματα, που 
ανοικοδομήθηκαν στο κέντρο της πόλεως, διαφοροποίησαν την προϋπάρχουσα 
πολεοδομική κατάσταση και δημιούργησαν νέους πυρήνες28. 

Τα νεκροταφεία αυτής της περιόδου όπως και της προηγούμενης απλώνο-
νταν έξω από τη γραμμή των τειχών, σε άμεση σχέση με τις οδικές αρτηρίες, που 
ξεκινούσαν από τις αντίστοιχες πύλες. οι περισσότεροι τάφοι ανήκουν στην κα-
τηγορία των κτιστών κιβωτιόσχημων ή κεραμοσκεπών. Λιγότερο συχνοί είναι οι 
καμαροσκεπείς με αρκετά επιμελημένη κατασκευή, επιχρισμένοι συνήθως με κο-
νίαμα. Το εσωτερικό τους διακοσμείται άλλοτε με ανθρώπινες μορφές και άλλο-
τε με λατινικούς σταυρούς, που πλαισιώνονται με επιγραφές. οι περισσότεροι 
από τους τάφους αυτούς, χρονολογούνται στον 4ο αι. και ανήκουν στο δυτικό 
νεκροταφείο της πόλεως29. 

27. Brocas-Deflassieux 1999, σσ. 37-41.
28. Πέτκος 1993α, 31-32. Λείψανα κτηρίων δημόσιου χαρακτήρα, της ελληνιστικής και 

ρωμαϊκής περιόδου, όπως φαίνεται από τη μνημειακή κατασκευή και τα στοιχεία της διακό-
σμησής τους, έχουν εντοπιστεί κυρίως εκατέρωθεν της οδού Βενιζέλου αλλά και παραπλεύ-
ρως της οδού Μητροπόλεως ‒βλ. Φ. Πέτσας, Αρχαιολογικόν Δελτίον 20 (1965) Β2, 433 (στο 
εξής: Πέτσας 1965)˙ α. ανδριωμένου, Αρχαιολογικόν Δελτίον 23 (1968) Β2, 345, 346, 348 σχ. 4 
(στο εξής: ανδριωμένου 1968)˙ Τουράτσογλου 1970, σ. 280 σημ. 1˙ Ρωμιοπούλου – Τουράτσο-
γλου 1974, 163-166˙ δρούγου – Τουράτσογλου 1980, σ. 112 σημ. 13˙ Στεφανή 2003, σσ. 39-42˙ 
Brocas-Deflassieux 1999, σσ. 61-63,99-101, εικ. 44-45.

29. ενδεικτικά για τα νεκροταφεία της Βεροίας βλ. Brocas-Deflassieux 1999, σσ. 51-54˙ 
ε. Στεφανή, «οι Προϊστορικοί Χρόνοι», Ερατεινή Ημαθία, Βέροια 2004,σσ. 25-26 (στο εξής: 
Στεφανή 2004)˙ δρούγου – Τουράτσογλου 1980˙ Πέτκος ‒ καραγιάννη 2004α, σσ. 161-162.
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Το αρχαιότερο κτιριακό συγκρότημα της πρώιμης βυζαντινής περιόδου 
ερευνήθηκε στο άμεσο περιβάλλον του ναού του αγίου Παταπίου30 (εικ. 8-10). 
Πρόκειται για ένα παλαιοχριστιανικό βαπτιστήριο31. Τα ερείπια του βαπτιστη-
ρίου, όπως διασώζονται σήμερα, προέρχονται από τη σύνθεση αρχιτεκτονικών 
στοιχείων δύο τουλάχιστον πρωιμότερων κτηρίων32. δεν γνωρίζουμε τη μορφή 
και τη λειτουργία του συγκροτήματος κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Ωστόσο η 
Brocas-Deflasieux33 πρότεινε την ένταξη των παραπάνω λειψάνων στο συγκρό-
τημα του ιερού του ασκληπιού. Η μετατροπή ρωμαϊκών νυμφαίων σε βαπτι-
στήρια είναι οικείο φαινόμενο στους πρωτοχριστιανικούς αιώνες. Χαρακτηρι-
στικό είναι το παράδειγμα του νυμφαίου στα νότια του ναού της αγίας Σοφί-
ας Θεσσαλονίκης, το οποίο μάλλον συνδέεται με την παλαιοχριστιανική βασι-
λική ή το λεγόμενο «κωνσταντίνειο οικοδόμημα» κάτω από αυτήν34. αναγνωρί-
σθηκαν οι χώροι του εξαιρετικά επιμελημένου τετράκογχου φωτιστηρίου35 του 
οποίου ο τύπος γνωστός ήδη από τους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους 
συνηθίζεται και κατά τη διάρκεια της πρώιμης χριστιανικής περιόδου36, της κτι-
στής οκταγωνικής κολυμβήθρας37 που τυπολογικά πλησιάζει τις ανάλογες κατα-

30. α. Σ. Πέτκος, «δύο κτιριακά συγκροτήματα του 4ου και 5ου αιώνα στη Βέροια», 
Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 7 (1993) 97-109 (στο εξής: Πέτκος 
1993β)˙ Πέτκος α. Πέτκος ‒ Β. καλταπανίδου ‒ ε. Χριστοφορίδου, Αρχαιολογικός Χώρος 
Αγίου Παταπίου, Βέροια, Έκδοση του ΥΠ.Πο - 11ης ε.Β.α., 2009. ο αρχαιολογικός χώρος 
του αγίου Παταπίου αποτελεί το μοναδικό <ανοικτό> αρχαιολογικό χώρο της πόλεως στον 
οποίο συνυπάρχουν αρχαιότητες που μαρτυρούν την αδιάκοπη ανθρώπινη παρουσία από 
τον 2ο αιώνα έως και τα όψιμα μεταβυζαντινά χρόνια. Στον χώρο διατηρούνται σπάνια ψη-
φιδωτά μοναδικά, μοναδικά για τον σημερινό επισκέπτη, μάρτυρες του υψηλού βαθμού της 
καλλιτεχνικής παραγωγής στην περιοχή.

31. Περί παλαιοχριστιανικών βαπτιστηρίων βλ. A. Khatchatrian, Les Baptisteres 
paleochretiens, Paris 1962˙ ι. Βολανάκης, Τα παλαιοχριστιανικά βαπτιστήρια της Ελλάδος, 
αθήναι 1976 (στο εξής: Βολανάκης 1976).

32. Για τις πρωιμότερες φάσεις του συγκροτήματος βλ., Β. αλλαμανή, Αρχαιολογικόν 
Δελτίον 35 (1980) Β2, 399 σχ. 2 (στο εξής: αλλαμανή 1980).

33. Brocas-Deflasieux 1999, σσ. 72-74.

34. Βλ. πρόχειρα Π. ασημακοπούλου-ατζακά, Τα ψηφιδωτά δάπεδα της Θεσσαλο-
νίκης, Θεσσαλονίκη 1998,σσ. 122-123, όπου και βιβλιογραφία (στο εξής: ασημακοπούλου-
ατζακά 1998).

35. ο τετράκογχος χώρος του φωτιστηρίου στη Βέροια έχει αξιοσημείωτες αναλογίες 
με τον αντίστοιχο χώρο του βαπτιστηρίου στο Caricin Grad της Σερβίας (6ος αι.), βλ. Γ. Γού-
ναρης, Εισαγωγή στην παλαιοχριστιανική αρχαιολογία, Α΄ Αρχιτεκτονική, Θεσσαλονίκη 
1999,σ. 123 εικ. 186 (στο εξής: Γούναρης 1999).

36. Πέτκος 1993β, 97-109.

37. Η μορφολογία της κολυμβήθρας δεν είναι συνηθισμένη. αναλογίες μπορούμε να 
διαπιστώσουμε στην κοιλόπλευρη εξαγωνική κολυμβήθρα των Στόβων, η οποία συνδυάζε-
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σκευές των βαπτιστηρίων που αποκαλύφθηκαν38 και του προαύλειου οίκου. Τα 
δάπεδα όλων των χώρων κοσμούνται με ψηφιδωτό και μαρμαροθέτημα και οι 
τοίχοι έφεραν ορθομαρμάρωση εσωτερικά και εξωτερικά. αξιοσημείωτο είναι 
ότι στην πρώτη φάση του συγκροτήματος το δάπεδο της βόρειας μικρής αίθου-
σας κοσμούνταν με μαρμαροθέτημα εξαιρετικής τέχνης, το οποίο έφερε στις γω-
νίες χηματοποιημένα κανθαρόσχημα αγγεία39. κινητά ευρήματα τη ανασκαφής, 
κυρίως νομίσματα, χρονολογούν το συγκρότημα του βαπτιστηρίου στην περίο-
δο της βασιλείας του Θεοδοσίου ά  (379-395), ενώ έντονα ίχνη πυράς στο δάπε-
δό του μαρτυρούν την καταστροφή τους από πυρκαϊά σε χρόνους όχι μεταγενέ-
στερους του πρώτου μισού του 5ου αι.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί αν το 
συγκρότημα του βαπτιστηρίου συνδέεται με έναν σύγχρονό του ναό, του οποί-
ου αποτελούσε πρόσκτισμα. Θα πρέπει, ωστόσο, να αναφερθεί ότι νδ του προ-
αύλειου οίκου αποκαλύφθηκε μια επιβλητική αίθουσα διακοσμημένη με ψηφι-
δωτό δάπεδο του 4ου αι. Η ανασκαφική εικόνα του σημαντικότατου αυτού χώ-
ρου είναι αρκετά συγκεχυμένη επειδή ολόκληρο το βόρειο τμήμα του καταστρά-
φηκε, ενώ το νότιο καλύπτεται από το κεντρικό κλίτος της παλαιοχριστιανικής 
βασιλικής του 5ου αι., με αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής η εξα-
γωγή ασφαλών συμπερασμάτων αναφορικά με τη λειτουργία, την ονομασία και 
επομένως για τη σχέση του χώρου αυτού με το συγκρότημα του βαπτιστηρίου.  

επάνω στα ερείπια του βαπτιστηρίου θεμελιώθηκε τον 5ο αι., μια μεγά-
λη τρίκλιτη βασιλική με δίκλιτο εγκάρσιο κλίτος της τρίτης κατηγορίας κατά 
ορλάνδο40. Σημαντικό τμήμα του κεντρικού και νότιου τμήματος της βασιλικής 
καταλαμβάνει ο μεταβυζαντινός ναός του αγίου Παταπίου, η οικοδόμηση του 
οποίου τοποθετείται στον 16ο αιώνα, ενώ στο εσωτερικό του μνημείου σώζο-
νται τοιχογραφίες του 16ου, 17ου και 18ου αιώνα41. Βόρεια και νότια της βασιλι-
κής διαμορφώνονται τετράγωνοι και ορθογώνιοι χώροι και ένα επίμηκες διμερές 
αψιδωτό κτίριο με ανατολικό προσανατολισμό, που ταυτίσθηκε με επισκοπείο. 
Όλοι οι χώροι του ναού είναι κοσμημένοι με ψηφιδωτό και μαρμαροθέτημα. 

Η βασιλική αυτή, όπως φαίνεται αποτελούσε τον κεντρικό ναό της παλαι-
οχριστιανικής Βεροίας, εντάχθηκε στον πολεοδομικό ιστό της ρωμαϊκής πόλεως, 

ται, μάλιστα, με τετράκογχο χώρο, βλ. Βολανάκης 1976, εικ. VI β.

38. Πέτκος 1993β, 97-109.

39. αλλαμανή 1980, 399 σχ. 2.

40. α. κ. ορλάνδος, Η ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική της μεσογειακής λε-
κάνης, αθήνα 1952, σσ. 180-183 ( στο εξής: ορλάνδος 1952).

41. α. Σ. Πέτκος, Τα μνημεία της Βέροιας (4ος - 19ος αιώνας), αθήνα 2001, σ. 9 ( στο 
εξής: Πέτκος 2001).
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ο οποίος διαδέχθηκε τον ελληνιστικό και συνδέθηκε λειτουργικά με τη διερχόμε-
νη ρωμαϊκή οδό που βαίνει κατά μήκος της σύγχρονης οδού Βενιζέλου.

Σε χρόνους όχι πρωιμότερους των αρχών του 7ου αιώνα, στα ερείπια των 
θρησκευτικών κτιρίων του αρχαιολογικού χώρου αναπτύχθηκε ένα εκτεταμέ-
νο νεκροταφείο που αποτελείται από κιβωτιόσχημους, κυρίως ακτέριστους τά-
φους, για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις 
παλαιότερο οικοδομικό υλικό, ακόμη και θραύσματα γλυπτών ή και επιγραφών.

Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις αρχαιότητες της πρώιμης βυζαντινής περιό-
δου, που αποκαλύφθηκαν στο κέντρο της αρχαίας αλλά και της σύγχρονης Βε-
ροίας, κατέχει το σύνολο των κτιριακών συγκροτημάτων που ερευνήθηκαν πρό-
σφατα επί της οδού Βενιζέλου, στον χώρο όπου ορθωνόταν ο ναός του αγίου 
ιωάννου42. Στην περιοχή αυτή, η οποία βρίσκεται σε άμεση γειτονία με τον ήδη 
αναδεδειγμένο αρχαιολογικό χώρο του αγίου Παταπίου ερευνήθηκαν δύο μνη-
μειώδη λουτρικά συγκροτήματα του 3ου και 4ου αιώνα43 αντίστοιχα και δύο 
τρίκλιτες βασιλικές του 4ου και 5ου αιώνα (εικ. 11-15). ο 4ος αιώνας αποτε-
λεί την αφετηρία της σταδιακής μεταλλαγής της Βεροίας σε πόλη λαμπρών θρη-
σκευτικών κτιρίων η οικοδόμηση των οποίων δημιούργησε αλλοιώσεις στον πο-
λεοδομικό ιστό. Για την οικοδόμηση των κτιρίων αυτών αναζητήθηκαν μεγάλοι 
δημόσιοι χώροι. Έτσι δικαιολογείται η ανέγερση επάνω σε εκτεταμένα προγενέ-
στερα συγκροτήματα θερμών των θρησκευτικών κτιρίων τόσο του αρχαιολογι-
κού χώρου του αγίου Παταπίου όσο και των θρησκευτικών κτιρίων του αρχαι-
ολογικού χώρου του αγίου ιωάννου.

ειδικότερα από το πρωιμότερο λουτρό επάνω στο οποίο θεμελιώθηκαν 
στη συνέχεια οι δύο βασιλικές αποκαλύφθηκαν ένα τμήμα του caldarium μαζί 
με το υπόκαυστο, το στόμιο ενός praefurnium, εκτεταμένο δίκτυο υδροδότησης 
και μία αίθουσα που κοσμείται με ψηφιδωτό δάπεδο με γεωμετρικά διακοσμητι-
κά θέματα Σειρές μικρών κιόνων από κυκλικές πλίνθους44 εδραζόμενοι σε δάπε-
δο από ορθογώνιες πήλινες πλάκες ανακρατούσαν το δάπεδο του ισογείου χώ-

42. Πέτκος 2007, σ. 32, εικ. 30-35˙ Πέτκος ‒ καραγιάννη 2007, σ. 47. Στην ανασκαφική 
έρευνα συνεργάσθηκαν οι αρχαιολόγοι Φλώρα καραγιάννη, Φιλομήλα Παρτάλη και Γιάν-
νης Μπέλλας.

43. Γενικά για λουτρά βλ. J. Forbes,  Studies in Ancient Technology. 6, Heat and Heat-
ing: Refrigeration, the Art of Cooling and Producing Cold, Light. Leiden, E. J. Brill, 1958˙ Inge 
Nielsen, Thermae and Balnea, Aarhus University Press, 1990και Yegul Fikret, Baths and 
Bathing in Classical Antiquity, New York, Architectural History Foundation, 1992.

44. Τμήμα λουτρού με όμοια υπόκαυστα αποκαλύφθηκε στη Βέροια, έξω από το νδ 
σκέλος των τειχών της πόλεως στο ο.Τ. 197 και χρονολογήθηκε στον 3ο αιώνα˙ Βικτώρια αλ-
λαμανή-Σουρή ‒ Μαρία αποστόλου, «Σωστικές ανασκαφές στην πόλη της Βέροιας», Το Αρ-
χαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 6 (1992)94-97 (στο εξής: αλλαμανή-Σουρή 
‒ αποστόλου 1992)˙ Πέτκος 1993α, 47, πίν. 11.
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ρου. Η πρόσβαση στον χώρο των υποκαύστων επιτυγχάνετα με κτιστή κλίμα-
κα που φέρει δύο αναβαθμούς. Στον ισόγειο χώρο σώθηκε ορθογώνιος κτιστός 
ατομικός λουτήρας με ημικυκλικές κόγχες στις στενές του πλευρές. είναι στρω-
μένος με πήλινο δάπεδο και φέρει ορθομαρμάρωση στο εσωτερικό του. Πήλινα 
πηνία που βρέθηκαν κατά την ανασκαφή προέρχονται από τους τοίχους του χώ-
ρου και υποδηλώνουν τόσο τη λειτουργία του όσο και την ονομασία του (caldar-
ium). Στους «μέσους οίκους» των λουτρών εφαρμοζόταν συνήθως το σύστημα 
θέρμανσης μόνο με υπόκαυστα. Συνδυασμός με το σύστημα θέρμανσης των τοί-
χων γινόταν κυρίως στα caldaria45. Στα να του caldarium βρέθηκε ένα μικρό τε-
τράγωνο φρεάτιο χτισμένο με πωρόλιθους και πλίνθους. Πιθανότατα να χρησί-
μευε ως σιφόν για τα νερά των λουτήρων. 

Πυκνό σύστημα από πήλινους αγωγούς που αποκαλύφθηκαν εξασφάλιζε 
την άφθονη και καθημερινή υδροδότηση του λουτρού που ήταν απαραίτητη για 
την καλή λειτουργία του Όπως όλες οι πόλεις της αυτοκρατορίας, η Βέροια διέ-
θετε υδραγωγεία, τα οποία διοχέτευαν τα νερά του όρους Βερμίου46. 

Βορειοδυτικά των αγωγών υδροδότησης και στο ίδιο οικοδομικό επίπε-
δο αποκαλύφθηκε μια αίθουσα διακοσμημένη με ψηφιδωτό δάπεδο του 3ου αι-
ώνα, του οποίου διασώθηκε ένα διάχωρο με διάκοσμο γεωμετρικό47 και τμή-
μα του καλύφθηκε στη συνέχεια από χονδρό ψηφιδωτό. Συχνά κατά τη ρωμα-
ϊκή και παλαιοχριστιανική εποχή τα χονδρά ψηφιδωτά χρησιμοποιούνται για 
επισκευές τμημάτων ψηφιδωτού που προϋπήρχε. Ωστόσο, είναι γνωστή η χρή-
ση των ακόσμητων ψηφιδωτών σε δευτερεύοντες χώρους αλλά και σε κύριους 
όπου συνυπάρχουν με τα λεπτά ψηφιδωτά48. Το κύριο θέμα είναι συνεχόμενοι 
σταυροί που σχηματίζονται από ρόμβους. Το εσωτερικό των ρόμβων πληρού-
ται από άλλους ρόμβους διαφορετικού χρώματος. Τα κέντρα τους κοσμούνται 
με λεπτούς σταυρούς. ανάμεσα στις κεραίες των σταυρών εγγράφονται κατά 
κορυφήν τετράγωνα πληρούμενα με κόμβους του Σολομώντα, αντίνωτες πέλ-
τες και σταυρούς. Η σύνθεση των σταυρικών σχημάτων που αποτελούνται από 
ρόμβους αναγνωρίζεται σε ένα ψηφιδωτό του 3ου αιώνα του Γαλεριανού συ-
γκροτήματος που χρονολογείται στα τέλη του 3ου ή στις αρχές του 4ου αιώνα. 
Συναντάται επίσης και σε λίγο οψιμότερο ψηφιδωτό στο ίδιο οικοδομικό τετρά-

45. Γ. Γούναρης, Το βαλανείο και τα βόρεια προσκτίσματα του οκταγώνου των Φιλίπ-
πων, αθήνα 1990 (στο εξής: Γούναρης 1990).

46. Περί του δικτύου υδρεύσεως της Βεροίας βλ. Πέτκος 1997.

47. Η προτίμηση στον αυστηρά γεωμετρικό και ανεικονικό διάκοσμο ‒γεωμετρικά και 
σχηματοποιημένα φυτικά θέματα‒ συναντάται κυρίως στα πρωιμότερα παραδείγματα ψηφι-
δωτών δαπέδων τόσο στη Βέροια. Πέτκος 1993α, 32.

48. ασημακοπούλου-ατζακά 1998, σσ. 176-177.
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γωνο49 Το κύριο θέμα πλαισιώνουν αλυσοειδής πλοχμός, σειρά τριγώνων, συνε-
χόμενοι ρόμβοι με οδοντωτά περιγράμματα και ελισσόμενος βλαστός κισσοφύλ-
λων. Τα χρώματα τους είναι μαύρο, λευκό , ρόδινο, σκούρο και ανοιχτό γαλάζιο 
και της ώχρας. Περιμετρικά των δαπέδων δεν εντοπίστηκαν ίχνη τοιχοποιίας. 
Τμήμα, ωστόσο, του κτιρίου στο οποίο ανήκουν και τα ψηφιδωτά δάπεδα απο-
τελούν η γραπτή διακόσμηση που φέρει ο βόρειος τοίχος του κεντρικού κλίτους 
της βασιλικής α καθώς και ένα τμήμα ορθομαρμάρωσης που αποκαλύφθηκε.

Σε μικρή απόσταση ανατολικά  αποκαλύφθηκαν τα ερείπια ενός παρόμοι-
ου συγκροτήματος του 4ου αιώνα. αναγνωρίσθηκαν δύο αίθουσες θερμού λου-
τρού με υπόκαυστα σε πυκνούς στοίχους πήλινους σωλήνες σε σχήμα πηνίων50 
που φέρουν ελλειψοειδή οπή που διευκολύνει την κυκλοφορία του θερμού αέρα 
και ένα Impluvium που φέρει περιχείλωμα και δάπεδο από μαρμάρινες πλάκες 
σε δεύτερη χρήση. Σώζονται in situ βάσεις δύο κιόνων και ένα τριταινιωτό μαρ-
μάρινο επιστύλιο και τμήμα ραβδωτού μαρμάρινου κίονα και ιωνικό κιονόκρα-
νο του 3ου αιώνα. Περισυλλέχθηκαν γυάλινες ψηφίδες με υπόστρωμα, σεντε-
φένια διακοσμητικά στοιχεία σε διάφορα σχήματα, όπως κισσόφυλλα, επιμή-
κη στελέχη, δακτύλιοι και λίθινα πλακίδια που παραπέμπουν σε τεχνική opus 
sectile και μαρτυρούν την πλούσια εντοίχια διακόσμηση του λουτρού.

Η πρώτη παλαιοχριστιανική βασιλική είναι τρίκλιτη με προεξέχουσα ανα-
τολικά ημικυκλική κόγχη η οποία ενισχύεται με κτιστές αντηρίδες. αποκαλύ-
φθηκε σε μήκος 12,30 μ. και το πλάτος του κεντρικού κλίτους είναι 7,80 μ., ενώ 
των πλαγίων κλιτών 3, 30 μ. Η τοιχοδομία της εκκλησίας αποτελείται από πώ-
ρινους γωνιόλιθους, οι οποίοι προέρχονται από αρχαιότερα κτίρια της Βεροίας. 
οι γωνιόλιθοι τοποθετήθηκαν στο πλάτος του τοίχου και σε όσες περιπτώσεις οι 
αρμοί άφηναν κενά χρησιμοποιήθηκαν πλίνθοι σε κάθετη διάταξη.

Στον αρχαιολογικό χώρο κυριαρχεί η επιβλητική κάτοψη της δεύτερης πα-
λαιοχριστιανικής βασιλικής. ανήκει στον τύπο των βασιλικών με εγκάρσιο κλί-
τος. Έχει ερευνηθεί το ανατολικό τμήμα και σημαντικό μέρος του κεντρικού σε 
μήκος 23 μ., ενώ η έρευνα του δυτικού τμήματος του μνημείου δεν είναι σήμερα 
εφικτή. Έτσι είναι άγνωστο το συνολικό του μήκος, καθώς και η ύπαρξη ή όχι 
νάρθηκα και αιθρίου. Τόσο οι πλευρικοί τοίχοι του ναού, οι οποίοι αποτελού-
νται από πώρινους γωνιόλιθους στους οποίους κατ’ αποστάσεις παρεμβάλλο-
νται οριζόντιες στρώσεις οπτοπλίνθων, όσο και η προεξέχουσα προς ανατολάς 
ημικυκλική κόγχη ενισχύονται από κτιστές αντηρίδες. δύο στυλοβάτες της βα-

49. ασημακοπούλου-ατζακά 1998, σ. 197. πίν. 34β-36˙ Πέτκος 1993α, 46-47, σχ. 10, πίν. 9.

50. Όμοια υπόκαυστα είχε και το λουτρό του 4ου αι. που αποκαλύφθηκε στους Φιλίπ-
πους στην πανεπιστημιακή ανασκαφή κατά το έτος 2005 και παρουσιάσθηκε στο Αρχαιο-
λογικό ΄Εργο στη Μακεδονία και στη Θράκη έτους 2006, από τους Γ. Γούναρη και Γ. Βελέ-
νη ‒προφορική ανακοίνωση.
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σιλικής ιδιαίτερα εντυπωσιακοί καθώς αποτελούνται από μεγάλων διαστάσε-
ων μαρμάρινους κυβόλιθους, σε απόσταση 3,50 μ. από το βόρειο και νότιο τοίχο, 
αντίστοιχα, στήριζαν μαρμάρινες πεσσοστοιχίες διαιρώντας τα εσωτερικό του 
ναού σε τρία κλίτη με υπερυψωμένο πλάτους 7,70 μ. κεντρικό κλίτος. το πλάτος 
του οποίου είναι διπλάσιο από αυτό των πλαγίων κλιτών. Τα πλάγια κλίτη δια-
κόπτονται από το εγκάρσιο κλίτος, που είναι κάθετο προς εκείνο, δημιουργείται 
για λατρευτικούς σκοπούς μπροστά από την κόγχη του ιερού και εξέχει από το 
πλάτος του ναού σχηματίζοντας έτσι πτερύγια. διαιρείται σε τρία μέρη, από τα 
οποία το μεσαίο αποτελεί το ιερό βήμα και τα δύο πλάγια τα πτερύγια. Στα ανα-
τολικά διαμορφώνεται ο χώρος του ιερού βήματος που απολήγει σε ημικυκλική 
αψίδα. ερευνήθηκαν κτιστή ορθογωνική τράπεζα και σταυρόσχημο εγκαίνιο 
που παραπέμπουν σε λατρεία μάρτυρα51. 

Η βασιλική αυτή, που όπως φαίνεται, αποτελούσε και αυτή κεντρικό  ναό 
της παλαιοχριστιανικής Βεροίας, εντάχθηκε στον πολεοδομικό ιστό της ρωμα-
ϊκής πόλεως, που διαδέχθηκε τον ελληνιστικό και συνδέθηκε λειτουργικά με τη 
διερχόμενη ρωμαϊκή οδό που βαίνει κατά μήκος της σύγχρονης οδού Βενιζέλου 
και οδηγεί από τη βόρεια (βασιλική) πύλη στο εσωτερικό της πόλεως52.

ανάμεσα στο λουτρό και στη βασιλική αποκαλύφθηκε λιθόστρωτος δρόμος, 
ο οποίος διέσχιζε αυτό το τμήμα της πόλεως σε μικρή απόσταση και παράλληλα 
με την κεντρική οδική αρτηρία που αποκαλύφθηκε και βαίνει κατά μήκος της σύγ-
χρονης οδού Βενιζέλου. εντυπωσιακή είναι η τοποθέτηση κάτω από τη στάθμη 
του δρόμου, μιας συστάδας αγωγών, οι οποίοι τροφοδοτούσαν με νερό την πόλη. 

Όπως μαρτυρούν οι ασβεστόλακκοι που αποκαλύφθηκαν και ο πήλινος 
τριποδίσκος για την όπτηση των αγγείων που περισυλλέχθηκε περί το 12ο αιώ-
να ο χώρος του λουτρού του 4ου αιώνα απέκτησε εργαστηριακή χρήση (η χρή-
ση των πήλινων τριποδίσκων που παρεμβάλλονται μεταξύ των αγγείων κατά 
το  ψήσιμό τους υιοθετείται περί το 12ο αιώνα53. Την ίδια εποχή και για δύο και 
πλέον αιώνες ο χώρος των βασιλικών διαμορφώθηκε σε νεκροταφείο. ερευνή-
θηκαν σαράντα έξι τάφοι, κιβωτιόσχημοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία με 
κυριότερα ευρήματα στο εσωτερικό τους χάλκινα νομίσματα, δακτυλίδια, ενώ-
τια και οστέινα αντικείμενα.  

Τέλος, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ταφική κατασκευή που απο-
καλύφθηκε ανάμεσα στους δύο αρχαιολογικούς χώρους. Πρόκειται για υπό-
γειο, καμαροσκεπές, κτιστό, σχεδόν ορθογώνιο ταφικό οικοδόμημα προσανα-
τολισμένο κατά τον άξονα βορρά - νότο, με μικρό προθάλαμο που αναπτύσσε-

51. α. Grabar, Martyrium, Recherches sur le culte des reliques, Paris 1946, σ. 29 κ.ε.

52. Πέτκος 1997, σ. 268.

53. δ. Παπανικόλα-Μπακιρτζή, Βυζαντινά εφυαλωμένα κεραμεικά, αθήνα 1999,σ. 21.
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ται στη νδ πλευρά. Η πρόσβαση στον προθάλαμο γίνεται με κλίμακα από πέ-
ντε σκαλοπάτια. ο ταφικός θάλαμος (διαστ. 3,60 x 2,30 μ.) βρέθηκε κενός κτερι-
σμάτων, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ξεχωριστού ταφικού περιβόλου για το μνημείο.  

Η παρουσία ενός μνημειακού ταφικού οικοδομήματος στο κέντρο της αρ-
χαίας πόλεως είναι αξιοσημείωτη. Πρόκειται άραγε για κενοτάφιο, ένα ηρώο, 
ίσως; δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη η γειτνίαση του τάφου με τα θρη-
σκευτικά κτίρια που παρουσιάσθηκαν, στους χρόνους οικοδόμησης των οποί-
ων πρέπει να ήταν ορατός. Βρισκόμαστε, ίσως, μπροστά σε μια χαρακτηριστική 
περίπτωση συνέχισης του λατρευτικού χαρακτήρα ενός χώρου ο οποίος υπήρ-
ξε λατρευτικό κέντρο της αρχαίας πόλεως και καθαγιάστηκε με την οικοδόμη-
ση του χριστιανικού ναού54. 

Σε μικρή απόσταση έξω από τα νδ τείχη της αρχαίας και βυζαντινής Βε-
ροίας αποκαλύφθηκε εκτεταμένο συγκρότημα λουτρών του 3ου αιώνα55. ερευ-
νήθηκαν ένα τμήμα του caldarium μαζί με το υπόκαυστο και το στόμιο του prae-
furnium. Σώθηκαν πέντε σειρές μικών κιόνων από κυκλικές πλίνθους, καθώς 
και ένα θολωτό άνοιγμα σε κάθε μία από τις τρεις πλευρές του caldarium. Βό-
ρεια από τον χώρο των υποκαύστων αποκαλύφθηκαν τμήματα αιθουσών από 
τις οποίες η μία κοσμείται με ψηφιδωτό δάπεδο. αποτελείται από συνεχόμενους 
σταυρούς που σχηματίζονται από τρίγωνα με τετράγωνα στο κέντρο τους. Το 
πλαίσιο είναι συνεχόμενος μαίανδρος αγκυλωτών σταυρών. Τα χρώματα που 
χρησιμοποιούνται είναι λευκό, μαύρο και κόκκινο. Ένα νόμισμα της ανασκαφής 
δίδει και το χρονολογικό στίγμα χρήσης του χώρου στο τέλος του 3ου αιώνα. 

Στον ίδιο χώρο ερευνήθηκαν πρόσφατα τμήματα των βυζαντινών κοιμητη-
ρίων της πόλεως και τα υπολείμματα ενός άγνωστου βυζαντινού ναού, του μο-
ναδικού που έχει αποκαλυφθεί εκτός τειχών56. αξιοσημείωτο είναι ότι διερευνη-
τικές τομές στο εσωτερικό της εκκλησίας, προσέφεραν ισχυρές ενδείξεις για την 
ένταξη του ναού στην κατηγορία των σταυροειδών εγγεγραμμένων και πιο συ-
γκεκριμένα στην παραλλαγή του ημισύνθετου ή πιο πιθανόν, του σύνθετου. ο 
ναός εμφανίζει ιδιαίτερα επιμελημένη τοιχοποιία, η οποία δεν απαντά σε  άλλο 
βυζαντινό μνημείο της Βεροίας. Τα σωζόμενα τμήματα τοιχοποιίας οδηγούν σε 
μια χρονολόγηση του μνημείου στα τέλη του 13ου - αρχές 14ου αιώνα57. Στον 

54. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα στην πόλη των Φιλίππων όπου το λατρευτι-
κό κέντρο της χριστιανικής πόλεως αναπτύχθηκε σε συνάφεια με τον τάφο-ηρώο που πρου-
πήρχε στη θέση αυτή, μέσα στα τείχη της πόλεως, βλ. σχετικά, Γούναρης1990, σσ. 55-57.

55. Βλ. αλλαμανή-Σουρή ‒ αποστόλου 1992, 94-97.

56. Πέτκος ‒ καραγιάννη 2004β, 509-518 ,̇ Φλώρα καραγιάννη, «ανασκαφή Άγνωστου 
Βυζαντινού ναού στη Βέροια», Βυζαντινά 25 (Θεσσαλονίκη 2005) 403-421 (στο εξής: καρα-
γιάννη 2005).

57. (Πέτκος ‒ καραγιάννη 2004β, 509-510, σχ. 1, εικ. 1˙ καραγιάννη 2005, 403, 406-410, 
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χώρο που αναπτύσσεται νότια του ναού αποκαλύφθηκε νεκροταφείο της μέσης 
και ύστερης βυζαντινής περιόδου, η ύπαρξη του οποίου προδίδει τον κοιμητηρι-
ακό χαρακτήρα της εκκλησίας. οι ανασκαφικές έρευνες που πραγματοποιήθη-
καν στην περιοχή αυτή έφεραν στο φως εβδομήντα έξι ((76) ταφές. οι περισσό-
τεροι τάφοι είναι λακκοειδείς και καλύπτουν χρονικά μια μεγάλη περίοδο από 
τη μέση έως και την ύστερη βυζαντινή περίοδο. Για τη χρονολόγηση του νεκρο-
ταφείου ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα κοσμήματα (ενώτια, ψέλλια και δαχτυλί-
δια) που φορούσαν αρκετοί νεκροί και τα οποία προσφέρουν ένα όριο για τη 
χρήση του κοιμητηρίου από τον 10ο μέχρι τον 13ο αιώνα58. 

Η ανασκαφή βυζαντινών τάφων στην περιοχή αυτή59 υποδηλώνει ότι τα 
βυζαντινά νεκροταφεία της Βεροίας πιθανώς είχαν συγκεντρωθεί, έξω από τα 
νδ τείχη, όπου άλλωστε εντοπίστηκε και ο extra muros κοιμητηριακός ναός της 
πόλεως. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια σοβαρή ένδειξη ότι κατά την περίοδο 
αυτή η πόλη συρρικνώνεται και ο πληθυσμός του βυζαντινού κάστρου της Βε-
ροίας είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται στα υψηλότερα σημεία της πόλεως60. 

αρχαιολόγος 

ε. δ/ντής ΥΠ.Πο.

ανΤΩνιοΣ Σ. ΠεΤκοΣ

        

σχ. 1-7, εικ. 1-11.

58. Πέτκος ‒ καραγιάννη 2004β, 510-514, σχ. 1-3, εικ. 2-12.

59. Για τα χριστιανικά κοιμητήρια που έχουν ανασκαφεί στην περιοχή αυτή βλ. Πέτ-
κος ‒ καραγιάννη 2004α, σσ. 161-162˙ Θ. Παζαράς, «δύο τοιχογραφημένοι παλαιοχριστιανι-
κοί τάφοι από τη Βέροια», Μακεδονικά 24 (1984) 234-245˙ Φ. α. δροσογιάννη, «Βυζαντιναί 
τοιχογραφίαι εντός λαξευτού τάφου εν Βεροία», Χαριστήριον εις Αναστάσιον Ορλάνδον 
Β ,́ αθήνα 1966, σσ. 392-400.

60. Πέτκος ‒ καραγιάννη 2004β, 514515.
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Εικ. 1. Βέροια. Άποψη της 
βόρειας οχυρώσεως της 
πόλεως.

Εικ. 2. Βέροια. Ψηφιδωτό δάπεδο από οικία στο συνοικισμό Πανοράματος (3ος αι.).
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Εικ. 3. Τοπογραφικό διάγραμμα μνημείων και 
αρχαιολογικών χώρων Βεροίας

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1.  ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
2.  ΤΑ ΤΕΙΧΗ
3.  ΜΕΓΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
4.  ΧΡΙΣΤΟΣ (ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΥ)
5.  ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
6.  ΑΓΙΟΙ ΚΗΡΥΚΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΤΤΑ
7-9.  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΠΑΤΑΠΙΟΥ
10. ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 9 
(Ο.Τ. 199)
11.  ΠΑΛΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
12.  ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
13.  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ
14.  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 
ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΑΛΟΚΡΑΤΑ
15.  ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
16.  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΜΑΚΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
17.  ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
18.  ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΕΞΙΑ
19.  ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
20.  ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
21.  ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ
22.  ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ
23.  ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ 
ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
24.  ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΣ  
25.  ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΦΟΡΙΤΙΣΣΑ ́ Η 
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ 
26.  ΠΑΝΑΓΟΥΔΑ Ή ΥΠΑΠΑΝΤΗ
27.  ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
28.  ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΑΒΙΑΡΑ
29.  ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
30.  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΣ ΓΟΥΡΝΑΣ
31.  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 
ΜΟΝΑΧΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ 
32.  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΑΚΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
33.  ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ
34.  ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
35.  ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
36.  ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
37.  ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΗΣ  ΕΝΟΡΙΑΣ 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
38.  ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ
39.  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
40.  ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
41.  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ
42.  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΨΑΡΑΣ
43.  ΜΙΚΡΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
44.  ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΑΛΤΕΣΙΝΗ
45.  ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
46.  ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
47.  ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
48.  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
49.  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
50.  ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
51.  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
52.  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΝΩΣΤΟΣ ΩΣ 
ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
53.  ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΑ
 
Α, Β, Γ, Δ.  ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ
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Εικ.4. Βέροια. 
Τριπόταμος 
Ημαθίας. 
Συνοικισμός 
Πανοράματος. 
Τοπογραφικό 
διάγραμμα 
με τις θέσεις 
όπου βρέθηκαν 
τμήματα 
του δικτύου 
υδρεύσεως.

Εικ. 5. Βέροια. 
Τριπόταμος 

Ημαθίας. 
Συνοικισμός 

Πανοράματος. 
Κάτοψη 
και τομή 

του αγωγού 
υδρεύσεως.
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Εικ. 6. Βέροια. Βόρειος πύργος των τειχών της πόλεως.

Εικ. 7. Βέροια. Άποψη πύργου της ακροπόλεως από δυτικά.
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Εικ. 8. Βέροια. Αρχαιολογικός χώρος Αγίου Παταπίου. Κάτοψη των θρησκευτικών 
κτιρίων (4ος και 5ος αι.).

Εικ. 9. Βέροια. Αρχαιολογικός χώρος Αγίου Παταπίου. Άποψη των ψηφιδωτών 
δαπέδων του αρχαιολογικού χώρου από ανατολικά (4ος αι.).
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Εικ. 10. Βέροια. Αρχαιολογικός χώρος Αγίου Παταπίου. Άποψη βορείου τμήματος 
του βαπτηστηρίου (4ος αι.).
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Εικ. 11. Βέροια. Αρχαιολογικός χώρος Αγ. Ιωάννου του Ελεήμονος. Κάτοψη.

Εικ. 12. Βέροια. Αρχαιολογικός χώρος Αγίου Ιωάννου Ελεήμονος. 
Λουτρικό συγκρότημα (4ος αι.).
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Εικ. 13. Βέροια. Αρχαιολογικός χώρος Αγίου Ιωάννου Ελεήμονος. Άποψη των 
παλαιοχριστιανικών βασιλικών από δυτικά (4ος και 5ος αι.).

Εικ. 14. Βέροια. Αρχαιολογικός χώρος Αγίου Ιωάννου Ελεήμονος. Άποψη των 
παλαιοχριστιανικών βασιλικών από νότια (4ος και 5ος αι.).
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Εικ. 15. Βέροια. Αρχαιολογικός χώρος Αγίου Ιωάννου 
Ελεήμονος. Παλαιοχριστιανική βασιλική. Στυλοβάτης (5ος αι.).



ΠεΛαΓονια - ΜοναΣΤΗΡι και ο ΒΛαΧοΦΩνοΣ εΛΛΗνιΣΜοΣ

Τον 4ο π.Χ. αιώνα η περιοχή της Πελαγονίας εξαπλώθηκε στη Λυγκηστί-
δα, η οποία έφθανε νότια της Φλώρινας, στα υψώματα που χωρίζουν τη Λυγκη-
στίδα από την εορδαία. Η πιο γνωστή μεγαλούπολη στην περιοχή της Φλώρινας 
ήταν η Ηράκλεια Λυγκηστίδας, κτισμένη επί του ποταμού Λύγκου, που επανει-
λημμένα αναφέρεται ως Ηράκλεια ή Πελαγονία, από τη Φανούλα Παπάζογλου1.

Η Πελαγονία στην εποχή του Φιλίππου Β΄ έφτανε ώς το ύψος της Λυχνι-
δούς στη λίμνη αχρίδα και συμπεριλάμβανε τις διόδους προς δυσμάς και την πε-
ριοχή του σημερινού Μοναστηρίου (εικ. 1). οι Πελαγόνες κατατάσσονται φυλε-
τικά στα δυτικά ηπειρωτικά ελληνικά φύλα2.

Το 167 π.Χ. με την κατάλυση της Μακεδονίας από τους Ρωμαίους, η περι-
οχή της Μακεδονίας διαιρέθηκε σε τέσσερα τμήματα3. Η Πελαγονία αποτέλεσε 
το τέταρτο μεγαλύτερο τμήμα της. Σύμφωνα με τον Τίτο Λίβιο (εικ. 2) το τέταρ-
το τμήμα ταυτίστηκε με την Ηράκλεια Λυγκηστίδα, που ήταν αρχαία πόλη κει-
μένη νοτιοδυτικά (νδ) του Μοναστηρίου και σε απόσταση μόλις δύο χιλιομέ-
τρων από αυτό4. Η Πελαγονία αναφέρεται ως μία από της Μακεδονικές πόλεις 
από τον Συνέκδημο του ιεροκλή5 και από τον κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο 
στο έργο του περί θεμάτων.6

1. Φ. Παπάζογλου, Les Villes de Macédoine à ľ Époque Romaine [École Française d’ 
Athénes, Bulletin de Correspondance Hellenique, Suppl. XVI], Paris 1988, σ. 264.

2. κ. Π. Χρήστου, «ιστορικά προβλήματα της αρχαίας Πελαγονίας», Πρακτικά Συ-
νεδρίου Χριστιανική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Πελαγονία - Μια άλλη Ελλάδα - Θεσσα-
λονίκη - Αχρίδα, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2004, σσ. 45-54.

3. δημήτριος κανατσούλης, Ιστορία της Μακεδονίας μέχρι του Μεγάλου Κωνστα-
ντίνου [ι.Μ.Χ.α., αρ. 71], Θεσσαλονίκη, ε.Μ.Σ, 1964, σσ. 89-92, 106-159˙ ο ίδιος, Η Μακεδο-
νία από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της ανόδου του Φιλίππου Β ,́ ΙΙ Εσωτερική Ιστορία 
[Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 50], Θεσσαλονίκη, ε.Μ.Σ., 1977, σσ. 52, 65-66, 121.

4. J. Bayet ‒ G. Baillet, Tite Live, Histoire Romaine, Tome I, Livres I, Paris, Les Belles 
Lettres, 1964˙ H. E. Gold ‒ J. L. Whitely, Titus Livius. Book One, The University Prees Glasgow 
1952 (ανατ. 1973), Liv. XLV, 29,9 και Στράβων, VII, απόσπασμα 47˙ Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, 
«Βιβλιογραφική παράθεση των φιλολογικών μαρτυριών αναφορικά με την αρχαία Λυγκη-
στίδα», Αριστοτέλης 36 (1992) 212, 52-55. 

5. G. Parthey, «Hieroclis Synecdemus», Notitiae Graecae Episcopatuum (Berolini 1866) 
691.

6. α. Pertusi, Constantino Porfirogenito, De thematibus, Introduzione, testo critico, 
comment [Studi eTesti 160], Cittá del Vaticano 1952, σ. 2, 50.
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ο αρχαιολόγος Hammond (εικ. 3) δεν δέχεται την ταύτιση της Πελαγονί-
ας με την Ηράκλεια, γιατί θεωρεί ότι η Πελαγονία είναι δημιούργημα των αυτο-
κρατορικών χρόνων μια και στην εποχή των Ρωμαϊκών κατακτήσεων δεν υπήρ-
χαν μεγάλες πόλεις στα τέσσερα τμήματα της Μακεδονίας7.

Τον 12ο μ.Χ. αιώνα ο ιστορικός κίνναμος ταυτίζει τις δύο πόλεις λέγοντας: 
«ἐπεὶ δὲ ποτὲ καὶ ἐν Ἡρακλείᾳ ἐγένετο τῇ Μουσῶν, ἣν Πελαγονίαν τινὶ γλώττῃ 
κατακολουθοῡντες Ρωμαῖοι ὀνομάζουσιν».

Ίσως κατά τον κίνναμο οι Ρωμαίοι να έδωσαν το όνομα της Πελαγονίας 
στην πόλη Ηράκλεια Λυγκηστής8, η οποία σύμφωνα με την άποψή μας βρισκό-
ταν στο τμήμα της Πελαγονίας που κατοικούνταν από τη φυλή των Λυγκιστών 
και ανήκε στα Ηπειρωτικά ελληνικά φύλα, τα οποία προήλθαν από τους δωρι-
είς. Πιθανόν δε να είχαν ως έμβλημά τους τον Λύγκα.  

οι κάτοικοι της Πελαγονίας είναι αυτόχθονες Έλληνες οι οποίοι έζησαν 
και μεγαλούργησαν στην περιοχή της κοιλάδας του αξιού ποταμού από αρ-
χαιοτάτων χρόνων, διότι, όπως γνωρίζουμε από την ιλιάδα, ο Πηλεγόνας ήταν 
γιός του Παίονα του αστεροπαίου και της Περιβοίας, νύμφης του εριγώνα, που 
ήταν παραπόταμος του αξιού9. ο γιός του Πηλεγόνα οδήγησε τους Παίονες 
στον Τρωικό πόλεμο στα 1200 π.Χ. οι Πελαγόνες και οι Παίονες ήταν συγγενι-
κά φύλα και συνδέονταν όχι μόνον γεωγραφικά, αλλά και φυλετικά10.

Η πιο γνωστή πόλη της περιοχής της Πελαγονίας ήταν η Ηράκλεια Λυγκι-
στίδας και βρισκόταν μεταξύ της λίμνης αχρίδας (Λυχνιδώ ονομαζόταν στη Βυ-
ζαντινή περίοδο), του όρους Βόρα (καϊμάκ-Τσαλάν) του όρους Βαρνούντα (Πε-
ριστέρι)11, της καστοριάς, του Μοναστηρίου, της Φλώρινας και των Πρεσπών. 
Την Ηράκλεια την έκτισε ο Φίλιππος μεταξύ των ετών 360-350 π.Χ. Η ονομασία 
της προέρχεται από τον Ηρακλή, που κατάγονταν από τους δωριείς, και ήταν 
το τελευταίο φύλο το οποίο κατέβηκε προς την κεντρική ελλάδα. ο Ηρακλής 
λατρεύονταν στην Πελαγονία και η πόλη που έφερε το όνομά του γνώρισε και-
ρούς ακμής12.

7. ν. G. L. Hammond, Ιστορία της Μακεδονίας, Θ. Γεωργιάδης (γενική επιμ.), μτφρ. 
Μ. Χαλκιόπουλος ‒ Γ. Φωτιάδης ‒ Θ. Γεωργιάδης, τ. ά , Θεσσαλονίκη 1995, σ. 93.

8. F. Papazoglou, Makedonski gradovi u rimsko doba (αι Μακεδονικαί πόλεις κατά την 
Ρωμαϊκή εποχή), Skopja 1957˙ η ίδια, «Héraclée et Pelagonie», Ziva Antika 4 (1954) 308-345.

9. Ιλιάδα, Ραψωδία Φ 140˙ Hammond, ό.π. (σημ. 7), σ. 87, 93 κ.ε. 

10. Στράβων, VII, 331, Fr 38.

11. Γεωργιος κίζας, «Περιστέριον», Μακεδονικόν Ημερολόγιον Παμμακεδονικού 
Συλλόγου αθηνών (1910) 233.

12. Μαργαρίτης δήμιτσας, Αρχαία Γεωγραφία της Μακεδονίας, αθήναι 1870, σ.101˙ 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Γ΄ 1, αθήναι, εκδοτική αθηνών, 1972, σ. 150 κ.ε.̇  Γεώργι-
ος Μόδης, «Το Μοναστήρι», περ. Αριστοτέλης (1962) 33-36.
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οι ανασκαφές που άρχισαν το 1931 έφεραν στο φως ευρήματα της Ύστερης 
εποχής του Χαλκού κυρίως από τον 2ο αιώνα π.Χ. έως και τον 6ο αιώνα μ.Χ.13. 
ανάμεσα στα αξιόλογα ευρήματα είναι ένα τμήμα από το τείχος της ακρόπολης, 
το Θέατρο 30.000 θέσεων (εικ. 4) που έχτισε ο Φίλιππος προς τιμήν του Ηρακλή 
και ανακαίνισε ο αδριανός, όταν ήταν κυβερνήτης της κάτω Παννονίας μεταξύ 
των ετών107-110 μ.Χ. Βρέθηκαν ακόμη ρωμαϊκά αγάλματα του Titus Flavius και 
της JuliasTertila (εικ. 5), με ελληνικές επιγραφές στις βάσεις τους και εδάφια από 
τον Ησίοδο. ανασκάφθηκαν επίσης δύο βασιλικές με αξιολογότατα μωσαϊκά 
του 5ου και του 6ου μ.Χ. αιώνα14. από τη μεγάλη τρίκλιτη βασιλική σώζονται: 
Η αψίδα στα ανατολικά, ο νάρθηκας στα δεξιά, παρεκκλήσι με πρόπυλο και βα-
πτιστήριο στα βόρεια και στα νότια το διακονικό. Το δάπεδο του ναού καλύπτε-
ται με θαυμάσια ψηφιδωτά 100 τ.μ. περίπου με ποικίλα θέματα. 

Η μεγαλοπρέπεια του ναού καταδεικνύει την οικονομική άνθιση και το 
ψηλό πολιτιστικό επίπεδο της πόλης (εικ. 6, 7). Η Ηράκλεια στους βυζαντινούς 
χρόνους έγινε έδρα επισκόπου. οι προκαθήμενοι επίσκοποί της πήραν μέρος σε 
σημαντικές Συνόδους, όπως αυτή της Σαρδικής (Σόφια) το 342 μ.Χ., όταν επί-
σκοπος ήταν ο ευάγριος ο οποίος υπέγραψε ως «ευάγριοςΛύγκου»15.

Στην τέταρτη οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνας του 451μ.Χ. συμμε-
τείχε ο κουιντίλιος Ηρακλείας και στην Πέμπτη οικουμενική Σύνοδο της κων-
σταντινούπολης του έτους 553 μ.Χ. συμμετείχε ο Βενίγνος16. οι τρεις προανα-
φερθέντες επίσκοποι εκπροσώπησαν στις Συνόδους τον επίσκοπο Θεσσαλονί-
κης και υπέγραψαν φέροντες τον τίτλο με τη σειρά που αναφέρθηκαν: «ο Ηρα-
κλείας, Λύγκου και Λυγκιστίδος», «ο ΗρακλείαςΠελαγονίας» και ο «Ηρακλεί-
ας και Μακεδονίας».

Η Ηράκλεια παρήκμασε και ερήμωσε μετά την πυρπόλησή της από τους 
Γότθους το 479μ.Χ.17. Τη θέση της Ηράκλειας πήρε το γειτονικό Μοναστήρι 
που αναδείχθηκε σημαντικό αστικό κέντρο με το όνομα Βιτόλια στους βυζα-

13. α. δ. κεραμόπουλος, Ανασκαφαί και έρευναι εν τη Άνω Μακεδονία, αθήναι 
1933.

14. αντώνιος Μ. κολτσίδας, Ιστορία του Μοναστηρίου της Πελαγονίας και των πε-
ριχώρων. Ο Ελληνισμός η εθνική και κοινωνική διάσταση, Θεσσαλονίκη, αφοί κυριακίδη, 
2003, σσ. 98-100.

15. Βλ. κολτσίδας, ό.π. (σημ. 14)˙ Mansi, III, 38 κ.ε.̇  δήμιτσας, ό.π. (σημ. 12), σ. 124˙ Γε-
ώργιος ι. Θεοχαρίδης, Ιστορία της Μακεδονίας κατά τους Μέσους Χρόνους (285-1354), 
Θεσσαλονίκη 1980, σ. 39 σημ. 6

16. Θεοχαρίδης, ό.π. (σημ. 15), σ. 121.

17. J. B. Bury, History of the Later Roman Empire from the Death of Theodosius I to the 
Death of Justinian I 416/7, V. ι, New York, Dover Publications Inc., 1958, σ. 280˙ Θεοχαρίδης, 
ό.π. (σημ. 15), σ. 132. 
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ντινούς χρόνους18. ο επίσκοπος του Μοναστηρίου έφερε τον τίτλο ο Μπιτολί-
ας ήτοι Πελαγωνίας και Περλιάπου, είχε δεζ΄ σειρά στον επισκοπικό κατάλο-
γο της αρχιεπισκοπής των αχριδών και πρώτης ιουστινιανής19. Στη βυζαντι-
νή περίοδο η περιοχή της Πελαγονίας – Μπιτολίων γνώρισε μεγάλη ακμή και 
πλήθος ναών, μοναστηριών και ασκηταριών οργανώθηκαν γύρο από τον επί-
σκοπό της. Σύμφωνα με την παράδοση η μετονομασία των Μπιτολίων σε Μο-
ναστήρι οφείλεται στην πληθώρα των μοναστηριών της περιοχής και των ελ-
λήνων που την κατοικούσαν. αλλά και Μπιτόλια ή Όμπιτελ στα σλάβικα ση-
μαίνει μοναστήρι. 

οι Μοναστηριώτες συμπαραστάθηκαν και βοήθησαν το 1014 μ.Χ. τον Βα-
σίλειο Β΄ τον Βουλγαροκτόνο στις νικηφόρες μάχες που έδωσε στην περιοχή 
τους εναντίον των Βουλγάρων και του Τσάρου Συμεών, αλλά συμμετείχαν και 
στη μάχη της Πελαγονίας το 1259 που διεξάχθηκε στη θέση Βορίλα κοντά στο 
Μοναστήρι20. Τα στρατεύματα του κράτους της νικαίας με αρχηγό τον Πρίγκι-
πα ιωάννη Παλαιολόγο και στρατηγό τον αλέξιο Στρατηγόπουλο κατατρόπω-
σαν τους Φράγκους και τους απώθησαν, επαναφέροντας και πάλι την πρωτεύ-
ουσα στην κωνσταντινούπολη από τη νίκαια21. Όταν επικράτησαν οι Τούρκοι 
σε ολόκληρη τη βυζαντινή αυτοκρατορία, μοιραίο ήταν να υποταχθεί και το Μο-
ναστήρι (Μπίτολα), το οποίο εκείνη την εποχή ήταν μια μικρή πόλη που ένα με-
γάλο μέρος του πληθυσμού της ήταν μοναχοί.22

Το 1591 το Μοναστήρι ήταν φέουδο (τσιφλίκι) του πρώτου Βεζίρη. Το 1603 
ήταν φέουδο της Φατμέ κόρης του σουλτάνου αχμέτ ά, η οποία σε όλη την πε-
ριοχή του Μοναστηρίου επέβαλε αβάσταχτους φόρους23.      

αργότερα το Μοναστήρι έγινε έδρα τουρκικής διοίκησης ολόκληρης της 
δυτικής Μακεδονίας και μέρους της αλβανίας. Σύμφωνα με τον ντούσαν Πό-

18. αθανάσιος ε. καραθανάσης, Δύο πόλεις, δύο λίμνες, μια Ιστορία, Φλώρινα - Μο-
ναστήρι, Πρέσπα - Αχρίδα, Σύντομη Ιστορική Αναδρομή, Σουλτάνα δ. Λάμπρου (επιμ. κει-
μένων), Γλυκερία Μιχ. Χατζούλη (σύντομος σχολιασμός εικόνων), Θεσσαλονίκη, εκδ. ιεράς 
Μητροπόλεως Φλωρίνης - Πρεσπών και εορδαίας,2010, σσ. 122-127˙ Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους, τ. Β ,́ αθήναι, εκδοτική αθηνών, 1978, σσ. 125-129.

19. Η. Gelzer, Der Patriarchat von Achrida, Geschichte und Urkunden, Leipzig 1902, σ. 
20, 30˙ ε. κωνσταντίνου ή Τέγου-Στεργιάδου, Η Αρχιεπισκοπή Πρώτης Ιουστινιανής, (δι-
δακτ. διατριβή, α.Π.Θ.),Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 82, 86, 88.

20. ιωάννηςκαραγιαννόπουλος, Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, Θεσσαλονίκη, εκδ. 
οικ. Σάκουλα, 1991, σσ. 459-460.

21. A. Heisenberg (επιμ.), Γεώργιος Ακροπολίτης, Χρονική Συγγραφή, 1203-1261, 
Lipsiae 1903, σσ. 168-169˙ Θεοχαρίδης, ό.π. (σημ. 15), σσ. 354-355.

22. απόστολος Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. Β ,́ Τουρκοκρατία 
1453-1669, Θεσσαλονίκη 1964.

23. κολτσίδας, ό.π. (σημ. 14), σ. 108.
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ποβιτς, το Μοναστήρι μετά από την κατάληψή του από τους Τούρκους άρχισε 
να γίνεται πολυάνθρωπο, εξαιτίας του μεταναστευτικού ρεύματος των ελληνο-
βλάχων της Μοσχόπολης, που καταστράφηκε δύο φορές το 1769 και το1788 από 
τους Τουρκαλβανούς κονιάρους24.

Το μεταναστευτικό δρόμο προς το Μοναστήρι ακολούθησαν και πολλοί 
΄ελληνες δυτικομακεδόνες και Ηπειρώτες καταπιεσμένοι από τη σκληρή διοί-
κηση του αλή Πασά. Μεταξύ των μεταναστών ήταν και οικογένειες από τη Σα-
μαρίνα, αβδέλα, Σμίξη, Περιβόλι, Βλάστη κ.α.25. 

ο Τούρκος περιηγητής εβλιγιά Τσελεμπή περιγράφει το Μοναστήρι το 
1671 ως μία ευρύχωρη και όμορφη πόλη με δέκα(10) γέφυρες, που γεφύρωναν 
τον Υδραγόρα ποταμό και 21 συνοικίες με 3000 περίπου διώροφα σπίτια, 70 
τζαμιά, 9 μεντρεσέδες κι ένα μπεζεστένι(σκεπαστή αγορά) με σιδερένιες πύλες26. 
ο Γάλλος περιηγητής Pouqueville το1806 αναφέρει το Μοναστήρι σαν μια  όμορ-
φη, πλούσια πόλη με πολλά οικοδομήματα27. 

ο Ίων δραγούμης στο βιβλίο του «Μαρτύρων και Ηρώων αίμα» λέει για 
το Μοναστήρι ότι: «[…]  του φάνηκε Βυζαντινή πολιτεία. Ένας δρόμος μόνο αυ-
τός που πηγαίνει κατά το σταθμό του σιδηροδρόμου είναι πλατύς. Όλοι οι άλ-
λοι είναι στενά σοκάκια σταβοδίβολα και λιθόστρωτα. Τα σπίτια είναι άταχτα 
βαλμένα με μορφή εξωτερική ανώμαλη και εξέχουν ξώστεγα.  Το ποτάμι το χει-
μώνα είναι παγωμένο και πάνω από τον πάγο χιόνι»28.

Το Μοναστήρι άλλαξε εθνολογικά μετά τις μετεγκαταστάσεις των Βλαχό-
φωνων ελλήνων, γιατί ο βουλγάρικος πληθυσμός άρχισε να μειώνεται αισθη-
τά.29Το εμπόριο, οι τέχνες και τα γράμματα που διακινούσαν οι Έλληνες, έδω-
σαν νέα ώθηση στην εξέλιξη του Μοναστηρίου. Έδρα του ορθόδοξου  Μητρο-
πολίτη Πελαγονίας ήταν το Μοναστήρι και ο Μητροπολίτης έφερε τον Τίτλο: 
«Πελαγονίας, Πρεσπών και αχριδών».

24. ε. κωνσταντίνου ή Τέγου Στεργιάδου, «οι ναοί και το μοναστήρι της Μοσχό-
πολης», Διεθνές Συμπόσιο Η Μοσχόπολις Θεσσαλονίκη 31 Οκτ - 1 Νοεμβ., Θεσσαλονίκη, 
ε.Μ.Σ.. 1999, σσ. 123-137.

25. ντουσάν Γ. Πόποβιτς, O Cincarima, Αρμάνοι Βλάχοι στα Βαλκάνια, (Βελιγράδι 
1937) επανέκδοση Θεσσαλονίκη, εκδ ε.Μ.Σ, 2010.

26. Βασίλης δημητριάδης, Η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία κατά τον Εβλιγιά Τσε-
λεμπή, Θεσσαλονίκη 1973, σσ. 141-161.

27. Fr. Pouqueville, Voyage de la Grece, Paris 1826 [Ταξίδι στη δυτική Μακεδονία, 
(Άνοιξη του 1806, εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια, Γιάννης Τσάρας), Θεσσαλονίκη, εκδ. 
αφοί κυριακίδη,].

28. Ίων δραγούμης, Ηρώων και Μαρτύρων Αίμα, αθήναι 1907.

29. κωνσταντίνος απ. Βακαλόπουλος, Μακεδονία και Τουρκία 1830-1878, Θεσσαλο-
νίκη 1987, σ. 62.
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Η Μητρόπολη αγκάλισε όλο τον ελληνοβλαχικό πληθυσμό που είχε φρόνη-
μα και συνείδηση ελληνική. Η Μητρόπολη κάλυπτε όχι μόνο το θρησκευτικό αί-
σθημα του λαού της, αλλά εκτελούσε και καθήκοντα ιεροδικείου. Το ιεροδικείο 
εκδίκαζε τις υποθέσεις των Χριστιανών με βάση τους Θείους και ιερούς κανό-
νες, για να αποφεύγουν την σκληρότητα των τουρκικών δικαστηρίων30.

εντύπωση προκάλεσε στον ιστορικό Popovič, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που 
παρουσίαζαν οι απόδημοι Έλληνες για τα εκκλησιαστικά και τα εκπαιδευτικά 
τους ζητήματα για τα οποία αγωνίζονται σθεναρά και σχολιάζει: «Παρ’ ότι οι 
Έλληνες αποτελούσαν νησίδες μέσα στον σλαβικό όγκο προσπαθούσαν να επι-
τύχουν την έγκριση των πολιτικών αρχών, για να κτίσουν τα δικά τους σχολεία 
και τις δικές τους εκκλησίες ώστε να τελούνται οι θείες λειτουργίες στη γλώσσα 
τους. Η επιρροή που ασκούσαν στις αρχές οφειλόταν στην οικονομική βοήθεια 
που τις πρόσφεραν λόγου του πλούτου τους»31.

οι ναοί και τα μοναστήρια που υπήρχαν στο Μοναστήρι καταστράφηκαν 
ή μετατράπηκαν σε τζαμιά από τους Τούρκους, γι’ αυτό μετά από πολλές δια-
πραγματεύσεις με τις τουρκικές αρχές κατόρθωσαν οι Έλληνες να αποσπάσουν 
τη άδεια ανοικοδόμησης ναού. Το 1830 επί Μητροπολίτου Γρηγορίου άρχισε να 
κτίζεται ο ναός του αγίου δημητρίου (εικ. 8), στο επάνω μέρος της πόλης κοντά 
στη δεξιά όχθη του ποταμού Υδραγόρα στην παλιά οδό της εκκλησίας. Το ιερό 
Βήμα και η είσοδος του ναού βρίσκονται στην ομώνυμη οδό32.

Το μήκος του ναού είναι 36 μ., το πλάτος 34 μ. και το ύψος 10 μ., δυσα-
νάλογο με τις διαστάσεις του ναού. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση ο Ρεζίτ 
Πασάς συμβούλεψε τον Μητροπολίτη να μην δώσει ύψος στον ναό και η εξω-
τερική του εμφάνιση να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή γιατί όπως του είπε: 
«πρέπει να υπολογίσεις τους δικούς μας βαρβάρους», εννοώντας τους Τούρ-
κους του Μοναστηρίου, τους προερχόμενους από τα βάθη της ασίας. Πράγμα-
τι με την τοποθέτηση του θεμελίου λίθου στις 6 αυγούστου του 1830 μ.Χ. άρ-
χισαν οι αντιδράσεις. Τότε σύσσωμος ο ελληνισμός πρόσφερε μεγάλα χρημα-
τικά ποσά, άλλα για δωροδοκίες (μπαχτσίσια) και άλλα για πληρωμή των υλι-
κών και τεχνιτών, ώστε να επιταχυνθεί το έργο. ο ναός τελείωσε μέσα σε τέσ-
σερες μήνες και στις 12 δεκεμβρίου του 1830 έγιναν τα εγκαίνιά του. οι ίδιες 

30. ε. κωνσταντίνου ή Τέγου-Στεργιάδου, «Τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Μι-
κτού εκκλησιαστικού δικαστηρίου της ιεράς Μητροπόλεως Πελαγονίας κατά τα έτη 1900-
1901», Πρακτικά Συνεδρίου Χριστιανική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Πελαγονία - Μια άλλη 
Ελλάδα - Θεσσαλονίκη - Αχρίδα, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2004, σσ. 159-172

31. Popovič, ό.π. (σημ. 25). 

32. B. Παπανδριανός, «Πώς είδε το κρούσοβο ο Σέρβος ιστορικός Πόποβιτς», Πρα-
κτικά Συνεδρίου Χριστιανική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Πελαγονία - Μια άλλη Ελλάδα 
- Θεσσαλονίκη - Αχρίδα, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2004, σσ. 60-64.
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δυσκολίες παρουσιάστηκαν και για την κατασκευή του κωδωνοστασίου. Για 
να δοθεί η έγκριση το 1901 χρειάστηκε να παρέμβει ο ίδιος ο Πατριάρχης. Το 
κωδωνοστάσιο κτίστηκε μεταξύ των ετών 1899-1903, όταν Μητροπολίτης Μο-
ναστηρίου ήταν ο αμβρόσιος33.

από τα βιβλία του ναού του αγίου δημητρίου φαίνεται ότι ο ναός ανέλα-
βε μεγάλο φιλανθρωπικό έργο προς ανακούφιση των πασχόντων. δαπανήθηκαν 
116 γρόσια για την επισκευή του νοσοκομείου, την επέκτασή του και τη συντή-
ρησή του, 1.849 γρόσια για το έτος 1854 και 10.213 γρόσια για το έτος 1896.Το 
νοσοκομείο αυτό το συντηρούσε η εκκλησία μέχρι την ανέγερση νέου ελληνι-
κού νοσοκομείου που έγινε με τις δαπάνες των 3.000 λιρών αγγλίας του Μονα-
στηριώτη ιωάννου δημητρίου, εμπόρου από την αίγυπτο. Με τη διαθήκη του 
άφησε άλλες 10.000 λίρες για τη συντήρησή του. Η δε αδελφή του ελένη δημη-
τρίου το έτος 1939 δώρισε 3.000 λίρες αγγλίας για την αποπεράτωση του νο-
σοκομείου Φλώρινας34. Η εκκλησία του αγίου δημητρίου δαπάνησε μεταξύ των 
ετών 1845-1854, 82.953 γρόσια, για τη συντήρηση και περίθαλψη των πτωχών, 
10.524 γρόσια για τους φυλακισμένους, 5.000 γρόσια για διατροφή φτωχών παι-
διών και 168.398 γρόσια για αγορά και συντήρηση σχολείων και πληρωμή δα-
σκάλων, ώστε τα ελληνόπουλα να πάρουν την ελληνική παιδεία.35

Το πρώτο σχολείο στο Μοναστήρι δημιουργήθηκε από τον δάσκαλο ν. 
Βαρνάβα το 1830 και ήταν οκτατάξιο. Η οικονομική του στήριξη προέρχονταν 
από την εκκλησία και από ιδιώτες. Στις τρείς μεγαλύτερες τάξεις, του εν λόγου 
σχολείου διδάσκονταν οι αρχαίοι συγγραφείς όπως Σοφοκλής, ευρυπίδης, αι-
σχύλος και παράλληλα Μαθηματικά, Γεωγραφία και  κυρίως ελληνική ιστο-
ρία36.

Συγχρόνως με την κοινοτική σχολή Βαρνάβα λειτούργησε το 1841 το ιδιω-
τικό σχολείο του Μαργαρίτη δήμιτσα. Στο σχολείο αυτό δίδαξαν γνωστοί δά-
σκαλοι όπως ο αναστάσιος Πηχεών (εικ. 9), ο Σεραφείμ Ματλής, ο ν. Χαλκιό-
πουλος κ. ά. Η λειτουργία του διήρκεσε μέχρι το 1865 και διαλύθηκε όταν ο 
Μαργαρίτης δήμιτσας (εικ. 10) έγινε Γυμνασιάρχης στο νεοϊδρυμένο ημιγυμνά-

33. Velimir T. Arsits, Ο ναός του Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου στο Μοναστήρι, αρχιμ. 
ειρηναίος Χατσηεφραιμίδης (επιμ.), Θεσσαλονίκη, εκδ. αντ.Σταμούλη, 2007.

34. Θ. Βόσδου, Ελένη Θ. Δημητρίου. Μια μεγάλη ψυχή, εκδ. αριστοτέλης 1962, σ. 33, 
66-68.

35. Ivan Snegarov, Griechische Kodexe der Pelagonischen Metropolie, Sofia 1948ˑ νικό-
λαος ι. δόβας, «ελληνικοί κώδικες της Μητροπόλεως Πελαγονίας κατά τον Βούλγαρο ιστο-
ρικό ιβάν Σνεγκάροφ», Πρακτικά Συνεδρίου Χριστιανική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Πε-
λαγονία - Μια άλλη Ελλάδα - Θεσσαλονίκη - Αχρίδα, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 
2004, σσ. 173-184

36. Παντελής Γ. Τσάλλης, Το δοξασμένο Μοναστήρι, Θεσσαλονίκη 1932, σ. 9 .
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σιο της κοινότητας Μοναστηρίου και κατόπιν Γυμνασιάρχης στη Θεσσαλονίκη. 
οι σπουδές του Μ. δήμιτσα ήταν αξιόλογες, διότι σπούδασε φιλολογία στο Πα-
νεπιστήμιο αθηνών και μετεκπαιδεύτηκε στη Λειψία και στο Βερολίνο. Συνέ-
γραψε πολλά ιστορικογεωγραφικά βιβλία και μεταξύ των άλλων το γνωστό σε 
όλους «αρχαία Γεωγραφία της Μακεδονίας». Η ελληνική κυβέρνηση τον παρα-
σημοφόρησε για τις υπηρεσίες του στο έθνος37.

Όταν Πρόξενος της ελλάδας στο Μοναστήρι ήταν ο Γεώργιος δοκός38 
ιδρύθηκε πλήρες Γυμνάσιο το οποίο αντικατέστησε το παλιό ημιγυμνάσιο (εικ. 
11). Το Γυμνάσιο αυτό αναγνωρίστηκε από το Πανεπιστήμιο αθηνών και οι 
απόφοιτοί του  γίνονταν δεκτοί σε αυτό για να συνεχίσουν τις σπουδές τους39.

Πρώτος Γυμνασιάρχης αναφέρεται ο Μακεδόνας κωνσταντίνος Τσιούλ-
κας, ενθουσιώδης πατριώτης και φλογερός δάσκαλος. Την ίδια χρονική περίοδο 
δημιουργήθηκε πλήρης αστική Σχολή που στεγάστηκε στο αξιόλογο κτήριο της 
Μουσικίου αστικής Σχολής που έγινε με δαπάνες του Μουσίκου και διευθυντής 
της ήταν ο Παναγιώτης Σωκρατίδης40.

επίσης ιδρύθηκε ιερατική Σχολή με διευθυντή τον Πέτρο κόνδη41. οι αδελ-
φοί δημητρίου χρηματοδότησαν την ανέγερση του Παρθεναγωγείου και ο ιω-
άννης κοντούλης ίδρυσε και συντήρησε τη δημοτική Σχολή. Τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα έφθαναν τα 17 με 55 δασκάλους και 3000 μαθητές.

Στις αρχές του 20ού αιώνα το Μοναστήρι αριθμούσε 40.000 κατοίκους εκ 
των οποίων οι 18.000 ήταν Έλληνες. ο ελληνικός πληθυσμός του Μοναστηρίου 
προόδευε εκτός των γραμμάτων και στο εμπόριο.

Τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας άρχισε η βιομηχανική πρόοδος με 
αποτέλεσμα το Μοναστήρι να εξαρτάται εμπορικά και συγκοινωνιακά από την 
Θεσσαλονίκη. Η είσοδος των βιομηχανικών προϊόντων δημιούργησε μια νέα οι-
κονομική ομάδα, που ασχολούνταν αποκλειστικά με το εμπόριο,  που το είχαν 
στα χέρια τους κυρίως οι Έλληνες42.

37. κωνσταντίνος αν. Βαβούσκος, Η συμβολή του Ελληνισμού της Πελαγονίας εις την 
Ιστορίαν της Νεοτέρας Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, ε.Μ.Σ.-ι.Μ.Χ.α, 1969, σ. 30

38. αναστασία Γ. Στεργιάδου (επιμ.), Βουρβουρού και οι οραματιστές του Οικοδομι-
κού Συνεταιρισμού του Ανώτερου Προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης στη Σιθωνία Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 42-43.

39. κολτσίδας, ό.π. (σημ. 14), σσ. 387-401, ευάγγελος κωφός, Η Επανάσταση της Μα-
κεδονίας κατά το 1878, Θεσσαλονίκη, ι.Μ.Χ.α., 1969, σσ.130-195.

40. κωνσταντίνος. α. Βακαλόπουλος, «Πολιτική κοινωνική και οικονομική δομή του 
πασαλικίου Μοναστηρίου στα μέσα του 19ου αιώνα», Μακεδονικά 21 (1981) 168-175.

41. Γλυκερία- Σοφία Βούρη, Η Ελληνική εκπαίδευση στο Σαντζάκι Μοναστηρίου 
1870-1904, ιωάννινα 1988, σ.337.

42. Γεώργιος κοφινάς, Τα Οικονομικά της Μακεδονίας, αθήναι 1914, σ. 50 κ.ε.
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Τα εισαγόμενα εμπορεύματα ανέρχονταν σε 365.000 αγγλικές λίρες το 1909 
και 450.000 αγγλικές λίρες το έτος 1911, σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλούμε από 
το ιστορικό αρχείο της Μακεδονίας φάκελος 2284 αρχείο Τραπέζης ανατολής.

Το εμπόριο απαιτούσε χρήματα και τα χρήματα Τράπεζες, δανειστές και 
πιστωτές. Τα εφτά ελληνικά τραπεζικά γραφεία του Μοναστηρίου, διακινού-
σαν ένα πιστωτικό κεφάλαιο 20.000 λιρών, ενώ η Τράπεζα της ανατολής άλλες 
150.000 λίρες43. Στα αρχεία της Τράπεζας της ανατολής υπάρχουν δελτία πελα-
τών, από τα οποία μπορούμε να σχηματίσουμε μια εικόνα της οικονομικής ευρω-
στίας των ελλήνων του Μοναστηρίου. οι αδελφοί κωνσταντίνου διέθεταν πε-
ριουσία 500 λιρών αγγλίας και εμφανίζονται «Τραπεζίται δια αμερική», δανει-
στές δηλαδή των μεταναστών για την αμερική. Η οικία τους άξιζε 300 λίρες κι 
είχαν μετρητά άλλες 200 λίρες44.

ο Γεώργιος Χρήστου Πούλιας ζωέμπορος είχε περιουσία 400 λίρες. Το ζωικό 
κεφάλαιό του ήταν 150 λίρες και μετρητά 250 λίρες. ο Μιχαήλ ιωάννου μεταξουρ-
γός διέθετε οικία 200 λιρών και μετρητά από προίκα άλλες 200 λίρες. ο νέδος 
και κατσουγιάννης έμποροι νεωτερισμών ήταν κάτοχοι περιουσίας 4.000 λιρών.

Τα δελτία της Τράπεζας είναι πολλά, πολλά είναι και τα γνωστά ονόματα 
οικογενειών που ζουν σήμερα σε πόλεις της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας 
όπως Λαζάρου, Ξούλης, Μιχαηλίδης, κυριακού, Ταχιάου, κωνσταντίνου, ναλ-
μπάντης, νιτσιώτας, Μπασδραβέλλας, νούσιας, Σπύρου, Βαλαβανίδης, Παπά-
ζογλου, δούμας, αδελφοί Μανάκια, που υπήρξαν οι πρώτοι κινηματογραφιστές 
των Βαλκανίων και πολλοί άλλοι45.

Στις αρχές του 20ού αιώνα για την εξυπηρέτηση εμπόρων και επισκεπτών 
υπήρχαν στο Μοναστήρι τουλάχιστον οκτώ ελληνικά ξενοδοχεία και δώδεκα 
πανδοχεία (εικ. 12)46. Πέραν όμως της οικονομικής και πολιτιστικής άνθισης το 
Μοναστήρι υπήρξε μια αντιπροσωπευτική πολιτεία για τους αγώνες της Μακε-
δονίας του 1854. Η συμμετοχή των ελλήνων Μοναστηριωτών στα επαναστατι-
κά κινήματα 1866-1878, στον πόλεμο του 1912 και στις μάταιες προσδοκίες τους 
μέχρι το 1919 έγραψαν σελίδες ιστορίας του νεοελληνικού έθνους47.

43. ευάγγελος Χεκίμογλου, «Όψεις της ελληνικής τάξης στο Μοναστήρι των αρχών 
του 20ού αιώνα», Πρακτικά Συνεδρίου Χριστιανική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Πελαγονία 
- Μια άλλη Ελλάδα - Θεσσαλονίκη - Αχρίδα, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2004, 
σσ. 77-95ˑ ευάγγελος α Χεκίμογλου – αικατερίνη καριζώνη, «δραστηριότητες της Τράπε-
ζας της ανατολής στο Μοναστήρι, στα Σκόπια και στις Σέρρες 1095-1911», Μακεδονικά 29 
(1993-1995) 89-119.

44. Ιστορικό Αρχείο της Μακεδονίας, φάκ. 2284.

45. κολτσίδας, ό.π. (σημ. 14), σσ. 911-933.

46. κολτσίδας, ό.π. (σημ. 14), σσ. 351-360.

47. αθανάσιος ε. καραθανάσης, «Το Μοναστήρι και η Θεσσαλονίκη», Πρακτικά Συ-
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Το Μοναστήρι πολύ γρήγορα έγινε εθνικό κέντρο με σημαντικό ρόλο στις 
επαναστατικές εξελίξεις. από το 1806 δημιουργήθηκαν τα πρώτα επαναστατι-
κά σώματα για να αντιμετωπίσουν τις λεηλασίες του αλή Πασά. Το 1854 με το 
επαναστατικό κίνημα της Θεσσαλίας και της δυτικής Μακεδονίας οι Έλληνες 
στο Μοναστήρι οργανώθηκαν σε επαναστατικά σώματα, γύρο από τις τάξεις 
του πατριωτικού σωματείου «καζίνο» που συστάθηκε από τους απόφοιτους της 
Σχολής Βαρνάβα το 1852, με απώτερο σκοπό τη διατήρηση της συνοχής του ελ-
ληνορθόδοξου στοιχείου48.

Το 1862 διαδραματίστηκαν κάποια επεισόδια από τα οποία οι Τούρκοι βρή-
καν την ευκαιρία να συλλάβουν και να φυλακίσουν εκπαιδευτικούς, εμπόρους 
και άλλους για τους οποίους είχαν κάποιες πληροφορίες για τη δράση τους49. 

οι ελληνορθόδοξοι Μοναστηριώτες έλαβαν μέρος στη νέα Φιλική εται-
ρεία κατά την περίοδο 1850-189050 ο βλαχόφωνος αναστάσιος Πηχεών ήταν 
ο βασικότερος συνεργάτης του ελληνικού Προξενείου του Μοναστηρίου και 
μετά το συνέδριο του Βερολίνου πρωτοστάτησε ενεργά στα νεοσύστατα επανα-
στατικά κινήματα (εικ. 13)51. ο ιωάννης αργυρόπουλος συμμετείχε στα ανταρ-
τικά σώματα της δυτικής Μακεδονίας. Η νέα Φιλική εταιρία προδόθηκε στους 
Τούρκους και ακολούθησαν συλλήψεις. Το 1878 ιδρύθηκε στην αθήνα η Μακε-
δονική επιτροπή. από τα ιδρυτικά μέλη ήταν ο Στέφανος δραγούμης,ο Λεωνί-
δας Πασχάλης, ο νικόλαος Χαλκιόπουλος και άλλοι52.

Στη δεκαετία 1880-1890 ο ελληνισμός του Μοναστηρίου και της Μακεδονί-
ας γενικότερα εκτός των Τούρκων είχαν να αντιμετωπίσουν τη Βουλγαρική, τη 
Ρουμανική, τη Σερβική και την αλβανική προπαγάνδα. Το 1886 κατασχέθηκε η 
απόρρητη αλληλογραφία του αναστασίου Πηχεώνα και οι συλλήψεις και φυλα-
κίσεις ήταν αναρίθμητες53.

νεδρίου Χριστιανική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Πελαγονία - Μια άλλη Ελλάδα - Θεσσα-
λονίκη - Αχρίδα, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2004, σσ. 96-99.

48. Στέφανος ι. Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτική και Κοινωνική δραστηριότητα του Ελ-
ληνισμού της Μακεδονίας κατά τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη, 
ε.Μ.Σ., 1970, σ. 136 κ.ε.

49. Τσάλλης, ό.π. (σημ. 36), σ. 17.

50. κολτσίδας, ό.π. (σημ. 14), σ. 554.

51. Αναστασίου Πηχεώνα, Απομνημονεύματα, αρχείο ιΜΧα, φάκ. ΣΤ΄ 65, σσ. 5-56ˑ 
κολστίδας, ό.π. (σημ. 14), σσ. 134-135.

52. αντώνης Μ. κολτσίδας, Ιδεολογική Συγκρότηση, και εκπαιδευτική οργάνωση 
των Ελληνόβλαχων στον βαλκανικό χώρο (1850-1913). Η εθνική και κοινωνική διάσπαση, 
(διδακτο. διατρ.), Θεσσαλονίκη, εκδ. αφοί κυριακίδη, 1994, σσ. 134-135 και ο ίδιος, ό.π. (σημ. 
14), σ. 131.

53. κολτσίδας, ό.π. (σημ. 52), σ. 143.
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οι Βούλγαροι προσπαθούσαν να προσηλυτίσουν τον πληθυσμό της Μακε-
δονίας στην εξαρχία, τρομοκρατώντας τον σλαβόφωνο και βλαχόφωνο ελληνι-
κό πληθυσμό, τον οποίο στρατολογούσαν με τη βία για να επιτύχουν την εξέγερ-
ση του Ίλιντεν, όπου τα βουλγαρικά κομιτάτα εντατικοποίησαν τις εγκληματι-
κές τους ενέργειες54. Τα βλαχόφωνα χωριά της περιοχής του Μοναστηρίου αντι-
στάθηκαν σθεναρά. 

ο Άγγλος Πρόξενος στο Μοναστήρι Jannes Mc. Gregor αναφέρει στην έκ-
θεσή του: «Στο επαναστατικό κίνημα αυτών των χρόνων πολλές ήταν οι χιλιά-
δες πληθυσμού με γνήσια ελληνική συνείδηση, που πολεμούσαν τους Οθωμα-
νούς Κομιτατζήδες με αιματηρές συνέπειες»55.

ο Στέφανος δραγούμης και ο Ίων δραγούμης, ο οποίος ήταν υποπρόξενος 
στο Μοναστήρι το 1902, συνέβαλαν ουσιαστικά στην οργάνωση του ελληνικού 
πληθυσμού του Μοναστηρίου στον Μακεδονικό αγώνα. Μεταξύ των ετών 1903-
1909, εξαιτίας των δραστηριοτήτων τους στον Μακεδονικό αγώνα δολοφονήθη-
καν ο Θεόδωρος Μόδης, ο Φίλιππος καπετανόπουλος, ο Ματθαίος κατσουγιάν-
νης, ο δημήτριος Τσιώνης, ο Σωτήρης Τάντης κλπ.56.

Παρόλο που ο Μητροπολίτης Πελαγονίας ιωακείμ Φορόπουλος έκανε έκ-
κληση στις Τουρκικές αρχές να σταματήσουν οι δολοφονίες και οι συνοπτικές 
δικαστικές καταδίκες των ορθοδόξων ελλήνων από τους Βουλγάρους κομιτα-
τζήδες, αυτοί κώφευσαν και έτσι οι Μοναστηριώτες από το 1908 μέχρι το 1912 
βίωσαν αιματηρές αναταραχές57.

Τέλη οκτωβρίου ο ελληνικός Στρατός με αρχηγό τον κωνσταντίνο βρι-
σκόταν στην κοζάνη και ήταν έτοιμος να προελάσει προς το Μοναστήρι ώστε 
να το ενσωματώσει στην ελλάδα58. Τελικά ο ελληνικός Στρατός στράφηκε 
προς τη Θεσσαλονίκη μετά από το τηλεγράφημα του ελευθερίου Βενιζέλου 
προς τον κωνσταντίνο.

54. ι. Ταρνανίδης, Οι κατά Μακεδονίαν Σκλαβινοί, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 105 κ.ε., ν. 
Βλάχος, Το Μακεδονικό ζήτημα ως φάρος του Ανατολικού ζητήματος (1878-1908), αθήναι 
1935, σ. 440 κ.ε., Χρίστος νάλτσας, Ο Μακεδονικός Αγών εις την Δ. Μακεδονίαν, Θεσσαλο-
νίκη 1958ˑ δημήτριος Τσάμης, Ο Μακεδονικός Αγών, Θεσσαλονίκη 1975, passim (στα σχετι-
κά κεφάλαια).

55. F.O. (Foreign Office), 195/2157, FF 256 Monastir (J. Mc Gregor) 4 August 1903.

56. Γεώργιος Χ. Μόδης, Το Μοναστήρι (διάλεξη 18/1/1961 ε. Μ. αριστοτέλης) (περιο-
δική έκδοση του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης), Φλώρινα 1962, σ. 44, κωνσταντίνος 
απ. Βακαλόπουλος, Ίων Δραγούμης και Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 16 κ.ε., α. Μαζα-
ράκης, Ο Μακεδονικός Αγώνας 193-1908, αθήνα 1981.

57. αθανάσιος ε. καραθανάσης, Η Μητρόπολη Νευροκοπίου κατά τον Μακεδονικό 
Αγώνα, Θεσσαλονίκη 1987, σσ. 37-52, α Γερομιχαλός, Η εθνική δράση του Μητροπολίτου 
Πελαγονίας Ιωακείμ Φορόπουλου και αι εκθέσεις αυτού, Θεσσαλονίκη 1968, σσ. 42-46.

58. ΓΕΣ/ΔΙΣ, Επίτομη Ιστορία των Βαλκανικών Πολέμων, αθήνα 1987, σσ. 41-43, 102.
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Τηλεγράφημα κωνσταντίνου προς Βενιζέλο: 
«Ο στρατός δεν θα οδεύσει κατά της Θεσσαλονίκης. Εγώ έχω καθήκον να 

στραφώ κατά του Μοναστηρίου, εκτός αν μου το απαγορεύετε».
Βενιζέλος προς κωνσταντίνο: 
«Σας το Απαγορεύω».
Τελικά τα ελληνικά στρατεύματα άλλαξαν πορεία και ελευθέρωσαν την 

κατερίνη, Βέροια, νάουσα και την Θεσσαλονίκη την 26η προς 27η οκτωβρί-
ου 191259.

Την 7η νοεμβρίου του 1912 τα Σερβικά στρατεύματα κατέλαβαν το Μονα-
στήρι. Η είσοδος των Σέρβων στην πόλη δεν προκάλεσε κανέναν ενθουσιασμό, 
διότι οι Σέρβοι τους ήταν σχεδόν άγνωστοι. Την ίδια ημέρα ο αλέξανδρος ά, 
σαν διάδοχος του θρόνου της Σερβίας και αρχιστράτηγος του Σερβικού Στρα-
τού, επισκέφτηκε στο Μοναστήρι τον ναό του αγίου δημητρίου για να προσκυ-
νήσει60.

οι τελευταίες φρούδες ελπίδες των Μοναστηριωτών επικεντρώθηκαν στην 
καθαρά εθιμοτυπική επίσκεψη στο Μοναστήρι του διαδόχου κωνσταντίνου συ-
νοδευόμενου από  τους πρίγκιπες Γεώργιο, Παύλο και ανδρέα . Η επίσκεψη 
πραγματοποιήθηκε την 12η νοεμβρίου λίγες μόνο μέρες μετά την απελευθέρωση 
της πόλης από τους Σέρβους. Η υποδοχή ήταν πάνδημη και ο ενθουσιασμός τόσο 
μεγάλος που ο κωνσταντίνος επέστρεψε στη Φλώρινα αυθημερόν για να μην δη-
μιουργηθούν προβλήματα με τους συμμάχους της ελλάδας, τους Σέρβους61.

ο Σερβικός Στρατός εν τω μεταξύ με τον στρατηγό του Jincovitch προέβη 
σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις εναντίον των Τουρκικών δυνάμεων. Με τη συν-
θήκη του Βουκουρεστίου 29 ιουλίου - 10 αυγούστου του 1913 επικυρώθηκε η 
προσάρτηση της περιοχής της Πελαγονίας, με το Μοναστήρι, αχρίδα, κρούσο-
βο και Πρόλαπο, καθώς και ένα τμήμα της Βόρειας Λυγκιστίδας στη Σερβία62.

οι βλαχόφωνοι Έλληνες του Μοναστηρίου ήταν βαθύτατα πληγωμένοι 
αφενός με την πολιτική του Βενιζέλου, που αποδέχτηκε το αίτημα της Ρουμά-
νικης κυβέρνησης να ανοίξουν σχολεία και εκκλησίες και να συσταθεί επισκο-
πή για τους κουτσόβλαχους, αφετέρου ο χειρισμός του θέματος αποτέλεσε λαν-

59. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ιδ́ , σσ. 293-294.

60. Τηλέμαχος κατσουγιάννης, Περί των Βλάχων των Ελληνικών χωρών, τ. Β ,́ Εκ του 
Βίου και της ιστορίας των Κουτσοβλάχων επί τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη, ε.Μ.Σ., 1966, 
σσ.75-76. 

61. Θεόδωρος Λιβόσδος, Φλώρινα: Το χρονικό της απελευθέρωσης, Θεσσαλονίκη, 
Σύλλογος Φλωρινιωτών Θες/νίκης, 1994, σσ.16-17.

62. Παναγιώτης Τζουμέρκας, «Μοναστήρι», Πρακτικά Συνεδρίου Χριστιανική Μα-
κεδονία, Θεσσαλονίκη, Πελαγονία - Μια άλλη Ελλάδα - Θεσσαλονίκη - Αχρίδα, Θεσσαλο-
νίκη, University Studio Press, 2004, σσ. 100-116.
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θασμένη διπλωματική ενέργεια, διότι οι βλαχόφωνοι Έλληνες ουδέποτε ζήτη-
σαν να αποσπασθούν από την ελληνική παιδεία και την ορθοδοξία ως γνήσι-
οι Έλληνες που ήταν63. Η κατάσταση των Μοναστηριωτών κουτσόβλαχων χει-
ροτέρεψε ,όταν στο πολιτικό προσκήνιο εμφανίστηκε ο απόστολος Μαργαρί-
της, ο οποίος ως άλλος εφιάλτης της αρχαιότητας, συνεργάστηκε με τον αρχηγό 
της Ρουμάνικης Προπαγάνδας στο Μοναστήρι τον Λαζαριστή Faverial που είχε 
ως συνεργό του τον αντεθνικό Θεόδωρο Μαυραγάνη. ο απόστολος Μαργαρί-
της προσπάθησε να δαμάσει το φρόνημα των βλαχόφωνων ελλήνων συνεργα-
ζόμενος με το καθολικό κίνημα, με τον βουλγαρικό επεκτατισμό και την αλβα-
νική κίνηση για να δημιουργήσει ανθελληνικό κλίμα στον αλβανικό πληθυσμό 
της Πελαγονίας και να διεγείρει τις εθνικές απαιτήσεις. Έτσι καλλιεργήθηκε ένα 
αλβανορουμανικό ρεύμα τις παραμονές των Βαλκανικών πολέμων64. οι Μονα-
στηριώτες τόσο πολύ μίσησαν τον απόστολο Μαργαρίτη που προσπάθησαν να 
τον δολοφονήσουν την ώρα που έβγαινε από το αυστριακό Προξενείο της πό-
λης τους. Για το επεισόδιο συνελήφθησαν ως ύποπτοι ο νικόλαος Χατζηπέτρου 
ή Γιάκας, ο Θεόδωρος Μόδης, ο Γεώργιος δήμιτσας και ο κωνσταντίνος Χατζη-
ανδρέου, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι λόγω αμφιβολιών65.

οι Λαζαριστές πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στους ρουμανίζοντες με 
τη συνεργασία της αυστριακής πολιτικής στα Βαλκάνια66. Η ρουμανική προπα-
γάνδα δεν βρήκε καμία ανταπόκριση από τον βλάχικο πληθυσμό σε ολόκληρη 
τη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και Θεσσαλία. Όλες τους οι προσπάθειες και 
τα σχέδιά τους ματαιώθηκαν. ο δε αρνησίπατρης Θεόδωρος Μαυραγάνης παρι-
στάνοντας τον πατριώτη μπαινόβγαινε στο ελληνικό Προξενείο του Μοναστη-
ρίου αλλά και στο Υπουργείο εξωτερικών στην αθήνα. Τις πληροφορίες του, 
τις πουλούσε στους ενδιαφερόμενους εχθρούς του Έθνους και πρόδιδε τους συ-
μπατριώτες του που ήταν επίλεκτα στελέχη της πόλης του Μοναστηρίου, όπως 
ο Γυμνασιάρχης ν. Παλιεράκης, ο καθηγητής Χαράλαμπος καρμίρης και άλλοι, 

63. ευάγγελος αβέρωφ-Τοσίτσας, Η πολιτική πλευρά του Κουτσοβλαχικού ζητήμα-
τος, Τρίκαλα 1992, σ. 66 κ.ε., 258 κ.ε.

64. αντώνιος Σπηλιωτόπουλος, Οι Βλαχόφωνοι  Έλληνες και η ρωμανική προπαγάν-
δα, αθήνα 1905, αντώνης Μ. κολτσίδας, οι κουτσόβλαχοι. εθνολογική και λαογραφική με-
λέτη, τ. ά , Θεσσαλονίκη 1976, σ. 98.

65. Τσάλλης, ό.π. (σημ. 36), σσ. 41-42. κολτσίδας, ό.π. (σημ. 14), σ. 220

66. ελευθερία ι. νικολαίδου, Ξένες προπαγάνδες και εθνική Αλβανική κίνηση στις 
μητροπολιτικές επαρχίες Δυρραχίου και Βελιγραδίου κατά τα τέλη του 19ου και αρχές του 
20ού αιώνα, ιωάννινα 1978, σ. 10 σημ. 1: «Οι Λαζαριστές ανήκουν σε μοναχικό τάγμα της 
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Το τάγμα αυτό αναγνωρίστηκε από τον Πάπα Ουρβανό Η΄ 
το 1632 με την ονομασία ‟Εταιρεία των ιερέων της Ιεραποστολής”. Το Βατικανό τον 18ο 
αιώνα εγκατέστησε το τάγμα των Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη για να προσηλυτίσει τους 
Ορθοδόξους Μακεδόνες στην Ουνία».
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που οδηγούνταν στις φυλακές με τρομερές συκοφαντίες. ο προδότης απ. Μαρ-
γαρίτης ο οποίος στάθηκε η αιτία να ταλαιπωρηθούν και να εκδιωχθούν αξιο-
πρεπέστατοι Έλληνες  Μοναστηριωτες, πέθανε την ώρα που έπινε τον καφέ του 
κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης67.

Τα σχέδια της ανθελληνικής κίνησης του Ρουμανικού κράτους που είχε και 
τη σύμφωνο γνώμη της Ρωσίας να αυτονομηθούν οι βλαχόφωνοι κάτοικοι της 
νότιας Βαλκανικής και να υποταχθούν στις ρουμανικές αξιώσεις, δεν υλοποιή-
θηκαν, διότι το φρόνημα και η συνείδηση των βλαχόφωνων ελλήνων ήταν στα-
θερά προσκολλημένη στον ελληνισμό, όπως τόνισε ο αυστριακός Πρόξενος στη 
Θεσσαλονίκη: «Η ρουμανική εκστρατεία απέβη άκαρπη, αφού τα αποτελέσμα-
τά της ήταν πενιχρά και ασήμαντα»68.

εδώ θα αναφέρουμε ένα απόσπασμα από τη διαμαρτυρία των κουτσοβλά-
χων κατοίκων του Μοναστηρίου προς τον δεσπότη: 

«Παναγιότατε Δέσποτα
Μετὰ λύπης παρατηροῦντες ὅτι ἐξακολουθεῖ ἔτι περί ἡμῶν τῶν λεγομέ-

νων κουτσοβλάχων τῆς Μακεδονίας νὰ ὑπάρχῃ μεγάλη πλάνη καὶ προκατάλη-
ψις παρὰ τισὶ κύκλοις οἵινες εἴτε ἑκούσια, εἴτε ἀκούσια ὄργανα πολιτικῶν βλέ-
ψεων καὶ ὑπολογισμῶν γενόμενοι, ᾀμφισβητοῡσιν την ῾Ελληνικὴν ἡμῶν ἐθνι-
κότητα καὶ συγχέωσιν ἡμᾶς πρὸς τοὺς Ρουμούνους κατοίκους τῶν πέραν τοῦ 
Ἴστρου χωρίων, […]

῾Ημεῑς δ’ ὅμως οἱ Κουτσόβλαχοι, πληρέστατην ἔχοντες συνείδησιν τῆς 
ἐθνικῆς ἡμῶν καταγωγῆς, οὐδένα δὲ συγγενικὸν ἢ ἄλλον δεσμὸν ἀναγνωρίζο-
ντες μετὰ τῶν Ρουμούνων κατοίκων τῆς παριστρίου χώρας, στεντορία τῇ φωνῇ 
διακηρύττομεν καὶ διὰ μυριοστὴν φορὰν ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι εἴμεθα γνήσιοι 
Ἕλληνες, κατ’ οὐδὲν διαφέροντες τῶν ἄλλων Ἑλλήνων ἀδελφῶν ἡμῶν, ἢ κατὰ 
τοῦτο ἴσως μόνον, ὅτι μισοῡμεν καὶ ἀπεχθανόμεθα πλειότερον ἐκείνων, τοὺς 
Ρωμούνους, τοὺς πειρωμένους διὰ χρημάτων καὶ παντίων ἄλλων ἀνηθήκων μέ-
σων νὰ διαφθείρωσιν συνειδήσεις, […]»69.

Υπογράφουν:            οι κουτσόβλαχοι της πόλεως Μοναστηρίου.              

δεύτερη διαμαρτυρία των βλαχόφωνων ελλήνων του Μοναστηρίου απευ-
θύνονταν στους Προξένους των Μεγάλων δυνάμεων:

67. Τσάλλης, ό.π. (σημ. 36), σσ. 41-42.

68. ΑυστριακάΑρχαία HHS (Haus- Hof- Staatsarchiv) ÖsterreichischesStaatsarchiv: Sa-
loniki XXXVIII, τ. 230, 235 (15-6-1880 αρ 70), 239, 243, 252, 256, 260, 270, 279,κλπ.

69. Εκκλησιαστική Αλήθεια 31 (1907) 478-480.
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«Κύριοι Πρόξενοι.
Εἴμεθα οἱ ἐπιλεγόμενοι κουτσόβλαχοι. Εἴμεθα ἐκεῑνοι περὶ οὓς συνάπτε-

ται σφοδρὸς ᾀγών, περὶ ὣν ὁμιλοῦσι χωρὶς νὰ τοὺς γνωρίζουν.
Ἐξελήφθημεν ὡ ἀπροστάτευτα ἔκθετα ὀρφανά, ὅλως δὲ ὁ κόσμος ὀρέγε-

ται νἀὰ μᾶς ἀποκαταστήσῃ [...]
Δὲν εἴμεθα Ρουμοῦνοι, ταὸ διακηρύττομεν ὅλοι μὲ μιὰ φωνή, οὔτε θὰ γί-

νομεν ποτὲ τοιοῡτοι καὶ ἐὰν ἀκόμη ἑκατονταπλασιάσωσιν οἱΡουμοῡνοι τὰς 
πρὸς τοῡτο ἀφειδεῖς πιστώσεις τοῦ προϋπολογισμοῦ των. Μόνον βαθείαν περι-
φρόνησιν αἰσθανόμεθα πρὸς αὐτοὺς διὰ τὴν προτέτειαν μεθ’ ἧς φιλοδοξοῦσιν 
νὰ γείνωσιν προστάται μας [...] 

Ἐπανειλημμένως διαμαρτηρήθημεν κατὰ τῆς καταστάσεως ταύτης παρὰ 
τῇ σεβαστῇ Αὐτοκρατορικῇ Κυβερνήσῃ. ᾈλλά θεωροῡμεν ἐπάναγκες νὰ ᾀπο-
ταθῶμεν καὶ πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους ἀντιπροσώπους, διότι μετὰ λύπης παρε-
τηρήσαμεν ὅτι ὄχι μόνον ὅλη σχεδὸν ἡ Εὐρώπη ἐνθαρρύνει τὴν Ρουμανία εἰς 
τὸ ἄχαρι αὐτῆς ἔργον, ἀλλὰ καὶ τινὲς τῶν ἀντιπροσώπων της, ἐπιπολαίως ἴσως 
ἑξετάσαντες τὰ πράγματα ἐγκαρδιοῡσι τους ἀσυνειδήτους διώκτας μας, γινό-
μενοι προταίτιοι διαιωνίσεως τῶν δεινῶν μας. Δέξασθε τὴν διαδεβαίωσιν τοῦ 
ἐξαιρέτου πρὸς ὑμᾶς σεβασμοῡ». 

Υπογράφουν: Οἱ Κουτσόβλαχοι τῆς πόλεως Μοναστηρίου. Ἕπονται αἱ 
ὑπογραφαὶ δισχιλίων ἑξήκοντα δύο Ἑλληνοβλάχων οἰκογενειαρχῶν, δεόντως 
κεκυρωμέναι70.

οι βλαχόφωνοι Έλληνες του Μοναστηρίου αφενός κάνουν γνωστές τις θέ-
σεις τους στην εκκλησία, αφετέρου μ’ όλη τους την ψυχή διαμαρτύρονται προς 
τις ξένες δυνάμεις, οι οποίες αποκλειστικά και μόνον τα οικονομικά τους συμ-
φέροντα εξυπηρετούν, αδιαφορώντας για το έμψυχο υλικό που θέλουν να δια-
φεντέψουν και δεν είναι άλλο από τους Έλληνες, οι οποίοι παλεύουν να επιβιώ-
σουν στη δική τους γη και στη δική τους πατρίδα71.

70. εκκλησιαστική αλήθεια 31 (1907) 365-366. Η διαμαρτυρία των κουτσοβλάχων 
που έφερε 2062 υπογραφές, αντίγραφό της στάλθηκε στο Πατριαρχείο και δημοσιεύτη-
κε στην Ε.Α. τον ιούνιο του 1907, αρχείο Υπουργείου εξωτερικών, Φ. 24320, 2210 ε, 2245 
κλπ.

71. Μιχαήλ Γ. Τρίτος, «Η Ρουμανική προπαγάνδα στην περιοχή Πελαγονίας», Πρα-
κτικά Συνεδρίου Χριστιανική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Πελαγονία - Μια άλλη Ελλάδα 
- Θεσσαλονίκη - Αχρίδα, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2004, σσ. 227-282ˮ αχιλλέας 
Γ. Λαζάρου, «Οι Βλάχοι των Βαλκανίων». Ο άγνωστος Ελληνισμός των Βαλκανίων, αθήνα, 
εκδ. εταιρεία των Φίλων του Πολεμικού Μουσείου, 1996, σσ. 45-111ˮ αχιλλέας Γ. Λαζάρου, 
«Ρουμανικές διεκδικήσεις Βλάχων Πελαγονίας και επιστημονικά δεδομένα», Πρακτικά Συ-
νεδρίου Χριστιανική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Πελαγονία - Μια άλλη Ελλάδα - Θεσσα-
λονίκη - Αχρίδα, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2004, σσ. 187-226ˮ V Bérard, Τούρ-
κοι και Έλληνες, Οδοιπορικό στη Μακεδονία, Έλληνες – Τούρκοι – Αλβανοί – Βούλγαροι 
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Στις παραμονές του ά  Παγκόσμιου πόλεμου οι Ρώσοι, οι αυστριακοί, οι 
Ρουμάνοι, οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι, δημιούργησαν θέμα μειώνοντας στους 
βλαχόφωνους Έλληνες, λέγοντας πως είναι Ρουμάνοι72.

οι Βλαχόφωνοι Έλληνες είναι γηγενείς και κατατάσσονται στα δυτικά 
ηπειρωτικά φύλα. είναι αυτοί που πήραν μέρος στον Τρωικό πόλεμο. είναι αυ-
τοί που για χάρη τους ο Φίλιππος Β΄ ο Μακεδόνας έκτισε την Ηράκλεια.  

είναι αυτοί που συντάχτηκαν με τα στρατεύματα του Βασιλείου Β΄ του 
Βουλγαροκτόνου, γιατί εκεί ανήκαν, εναντίον των Βουλγάρων του Τσάρου Σα-
μουήλ.

είναι αυτοί που συντάχτηκαν με τον στρατό του ιωάννη  Παλαιολόγου, 
γιατί εκεί ανήκαν, εναντίον των Φράγκων (παρ’ όλο που καταλάβαιναν τη 
γλώσσα τους), αλλά τους θεωρούσαν εχθρούς τους και όπως όλοι οι Έλληνες 
δικαίως επιθυμούσαν την απελευθέρωση της κωνσταντινούπολης, από τους 
Φράγκους.

είναι αυτοί που πήραν μέρος σ’ όλα τα προεπαναστατικά και επαναστατι-
κά κινήματα για την απελευθέρωση της ελλάδας από τους Τούρκους. 

είναι αυτοί που διαμαρτυρήθηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις διακηρύσ-
σοντας ότι είναι γνήσιοι Έλληνες και έχουν συνείδηση της ελληνικής τους κα-
ταγωγής.

είναι αυτοί που δεν αναγνωρίζουν κανένα δεσμό με καμιά Ρουμανία και 
κανέναν Ρουμάνο. 

είναι αυτοί που με στεντόρεια φωνή διακηρύττουν και επαναλαμβάνουν 
για χιλιοστή φορά ότι είναι γνήσιοι Έλληνες και σε τίποτα δεν διαφέρουν από 
τους ομοεθνείς τους παρά μόνον στο άσπονδο μίσος που τρέφουν για τους Ρου-
μάνους και τα ανήθικα μέσα που χρησιμοποιούν για να διαφθείρουν συνειδήσεις. 

είναι αυτοί που επανειλημμένα διαμαρτυρήθηκαν στις κυβερνήσεις των 
κρατών, γιατί μετά λύπης τους διαπίστωσαν ότι όλη η ευρώπη ενθάρρυνε τους 
Ρουμάνους  να προχωρήσουν τα σχέδιά τους. 

είναι αυτοί που και σήμερα στον 21ο αιώνα αντιστέκονται στις ξένες χρη-
ματιζόμενες προπαγάνδες.

οι εντονότατες διαμαρτυρίες των βλαχόφωνων ελλήνων να σεβαστούν 
τους ίδιους και τους αγώνες τους για ελευθερία ώστε να ενσωματωθεί το Μονα-
στήρι στην ελλάδα, δεν βρήκαν ανταπόκριση σ’ αυτούς που καθορίζουν τις τύ-
χες των λαών. οι Μεγάλες δυνάμεις αποφάσισαν να παραχωρήσουν την περιο-
χή της Πελαγονίας, με το Μοναστήρι, την αχρίδα, το κρούσοβο, το Μεγάροβο, 
τη Στρούνγκα και άλλες πόλεις  στους Σέρβους.

– Σέρβοι, αθήνα, εκδ. οίκος Τροχαλίας, 21987, σσ. 323-329.

72. Bérard, ό.π. (σημ. 71).
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Η περιοχή της Πελαγονίας από τότε άρχισε να ατονεί. οι ελληνόβλαχοι 
αδελφοί μας απελπισμένοι διασκορπίστηκαν σ’ ολόκληρη την ελλάδα, αλλά και 
σε πόλεις του εξωτερικού. 

Όσοι απέμειναν στην Άνω Μακεδονία ζουν σήμερα χωρισμένοι από την 
ελληνική οικογένεια στην οποία ανήκουν και διατηρούν άσβεστη τη φλόγα της 
αγάπης τους προς τη Μητέρα Πατρίδα, την ελλάδα.

Φιλόλογος ιταλικής, Μ.Sc., 
δρ. Βυζαντινής ιστορίας του α.Π.Θ.,
Θεολόγος, δρ. εκκλησιαστικής ιστορίας του α.Π.Θ.

εΥανΘια κΩνΣΤανΤινοΥ

Ή ΤεΓοΥ-ΣΤεΡΓιαδοΥ
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Εικ. 1. Αρχαία Μακεδονία, Πελαγονία, Λυγκηστίς.
Πηγή: https://maccunion.files.wordpress.com/2012/11/arxaia-makedonia.jpg

Εικ. 2. Τίτος Λίβιος.
Πηγή: http://shortbiography.org/titus-

livius-livy.html

Εικ. 3. N. G.L. Hammond
Πηγή: http://history-of-

macedonia.com/2009/09/04/
spania-omilia-koryfaiou-

istorikou-ngl-hammond-gia-
arxaious-makedones/
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Εικ. 4. Το Θέατρο που έχτισε ο Φίλιππος προς τιμήν του Ηρακλή.
Πηγή: http://totetartokoudouni.blogspot.gr/2016/09/37-1.html

Εικ. 5. Ρωμαϊκά Αγάλματα της Julias Tertila και του Titus Flavius. 
Πηγή: Προσωπικό αρχείο της συγγραφέως

Εικ. 6. Τρίκλητη βασιλική με ψηφιδωτά. 
Πηγή: http://cityculture.gr/2016/07/stovi-ke-iraklia-ligkistis-isopolitides-polis-tis-

makedonias-tin-periodo-tis-isteris-archeotitas
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Εικ. 8. Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου στο Μοναστήρι
Πηγή: https://www.panoramio.com/photo/130432145

Εικ. 7. Το Βαπτιστήριο.
Πηγή: http://cityculture.gr/2016/07/
stovi-ke-iraklia-ligkistis-isopolitides-
polis-tis-makedonias-tin-periodo-tis-
isteris-archeotitas
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Εικ. 11. Ελληνικό Γυμνάσιο στο Μοναστήρι
Πηγή: http://yaunatakabara.blogspot.gr/2014/04/blog-post_10.html

Εικ. 9. Αναστάσιος Πηχεών

Εικ. 10. Μαργαρίτης Δήμιτσας 
Πηγή:http://www.mpetskas.

gr/2011/07/blog-post_3039.html            
Πηγή:http://vlahofonoi.blogspot.

gr/2012/03/0.html
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Εικ. 12. Ελληνικά Ξενοδοχεία και σπίτια στο Μοναστήρι τέλη του 19ου αιώνα
Πηγή: Αντ. Μ. Κολτσίδας, Ιστορία του Μοναστηρίου της Πελαγονίας και των 

περιχώρων. Ο Ελληνισμός η εθνική και κοινωνική διάσταση, Θεσσαλονίκη, εκδ. 
Αφοί Κυριακίδη, 2003.

Εικ. 13. Οι βλαχόφωνοι Έλληνες συμμετέχουν στα επαναστατικά κινήματα εντός και 
εκτός Μακεδονίας

Πηγή: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/
DSDIM-F114/520/3384,13651/



Το αΛαΤι, οι αΛΥκεΣ και οι αΛΥκαΡιοι ΤΗΣ ΘεΣΣαΛονικΗΣ  
ΣΤα ΤεΛεΥΤαια ΒΥΖανΤινα ΧΡονια*

Το αλάτι αποτελούσε στην αρχαιότητα και τη βυζαντινή εποχή, αλλά και 
αποτελεί ως τις μέρες μας σημαντικό στοιχείο της διατροφής. Η πιο συνηθισμέ-
νη χρήση του είναι αυτή του αρτύματος, της προσθήκης του δηλαδή στα φα-
γητά για να τα δώσει νοστιμιά1. Πέραν τούτου χρησίμευε και χρησιμεύει στη 
συντήρηση των τροφίμων και την παρασκευή των αλίπαστων προϊόντων (πα-
στών ψαριών, κρεάτων, λαχανικών, τυροκομικών ειδών)2. Στο Βυζάντιο ήταν 
γνωστή η παρασκευή του «γάρου», μιας σάλτσας από εντόσθια μικρών και με-
γάλων ψαριών και αλάτι3. επιπλέον στη βυζαντινή θεραπευτική, σε ιατρικές 
συνταγές, το αλάτι αποτελούσε συστατικό στοιχείο ποικίλων φαρμάκων και 
σκευασμάτων4. 

Για το Βυζαντινό κράτος το αλάτι ήταν αξιόλογη πηγή εσόδων, καθώς 

Βραχυγραφίες
BZ  : Byzantinische Zeitschrift
CFHB : Corpus Fontium Historiae Byzantinae
IMXA  : Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του αίμου
ODB  : The Oxford Dictionary of Byzantium. Prepared at 

Dumbarton Oaks, έκδ. A. P. Kazhdan – A.-M. Talbot,τ. 1-3, New 
York - Oxford 1991.

PLP   : Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit.
REB   : Revue des Études Byzantines.
TIB  : Tabula Imperii Byzantini.
* ανακοίνωση στην ά  [Η΄] Συνάντηση ελλήνων Βυζαντινολόγων (αθήνα, 16-18 δε-

κεμβρίου 2015).  
1. Βλ. Θεοδώρα Πετανίδου, «Η γεωγραφία της παραγωγής άλατος στον ελληνικό 

κόσμο», στο Το ελληνικό αλάτι. Η΄ τριήμερο εργασίας. Μυτιλήνη, 6-8 Νοεμβρίου 1998, 
Υπουργείο αιγαίου. Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα εΤΒα, αθήνα 2001, σ. 67 (στο εξής: 
Πετανίδου, «Γεωγραφία»).

2. Βλ. Π. ανδρούδης, «Μαρτυρίες για το αλάτι από το Βυζάντιο: αλίπαστα είδη και 
γάρον», στο Το ελληνικό αλάτι. Η΄ τριήμερο εργασίας. Μυτιλήνη, 6-8 Νοεμβρίου 1998, 
Υπουργείο αιγαίου. Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα εΤΒα, αθήνα 2001, σσ. 96-106 (στο 
εξής: ανδρούδης, «Μαρτυρίες»)˙ Πετανίδου, «Γεωγραφία», ό.π. (σημ. 1), σ. 68.

3. Βλ. ανδρούδης, «Μαρτυρίες», ό.π. (σημ. 2), σσ. 106-109.

4. Βλ. ευαγγελία α. Βαρέλλα, «Το άλας στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή συντα-
γογραφία», στο Το ελληνικό αλάτι. Η΄ τριήμερο εργασίας. Μυτιλήνη, 6-8 νοεμβρίου 1998, 
Υπουργείο αιγαίου. Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα εΤΒα, αθήνα 2001, σσ. 86-95.
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υπήρχαν διάφοροι φόροι σε χρήμα ή σε είδος πάνω σε αυτό: ἁλατοτέλος, ζημία 
ἅλατος, δόσις ἅλατος, ἐκφόρησις καὶ μετακομιδὴ ἅλατος5.

Το αλάτι υπαγόταν στα λεγόμενα «κεκωλυμένα» προϊόντα, σε αυτά δηλα-
δή που οι βυζαντινές αρχές απαγόρευαν την πώληση ή εξαγωγή τους στους βαρ-
βάρους6. Τέτοια προϊόντα ήταν –εκτός από το αλάτι– τα βασικά είδη διατρο-
φής (σιτάρι, κρασί, λάδι, γάρος), το στρατωτικό υλικό (όπλα και σίδηρος), κα-
θώς και ορισμένα είδη πολυτελείας και πολύτιμα μέταλλα (μεταξωτά υφάσμα-
τα και χρυσός)7. Στα Βασιλικά, τη νομοθεσία των αυτοκρατόρων της Μακεδο-
νικής δυναστείας, αναφέρεται ρητά ότι «Ἀκόνας σιδήρου καὶ σίδηρον καὶ ἅλαν 
καὶ σῖτον ἄνευ κεφαλικοῦ κινδύνου τοῖς βαρβάροις πωλεῖν οὐκ ἔστιν»8. Η πα-
ραπάνω νομοθεσία είχε ως στόχο την εξασφάλιση για τη Βυζαντινή αυτοκρατο-
ρία επαρκών αποθεμάτων βασικών ειδών διατροφής, καθώς και την προστασία 
του στρατιωτικού υλικού. Βέβαια δεν τηρήθηκε πιστά, αλλά κατά καιρούς πα-
ραβιαζόταν και δεν εφαρμοζόταν πάντοτε πλήρως9. 

αν εξαιρέσουμε το ορυκτό άλας10, αλάτι παραγόταν και παράγεται με φυ-
σικό τρόπο στις αλυκές, σε παράλιες δηλαδή εκτάσεις με αβαθή νερά και τέλμα-
τα, λιμνοθάλασσες και εκβολές ποταμών, όπου μετά τον αποκλεισμό των υδά-
των και την πλήρη εξάτμισή τους απομένει και συλλέγεται το πηγμένο, κρυσταλ-
λωμένο αλάτι11.

5. Βλ. ι. ε. καραγιαννόπουλος, Λεξικό Βυζαντινής Ορολογίας. Οικονομικοί όροι, 
τ. ά, Θεσσαλονίκη, α.Π.Θ./κέντρο Βυζαντινών ερευνών, 2000, σσ. 93-94 (στο εξής: καρα-
γιαννόπουλος, Λεξικό)˙ Πολύμνια κατσώνη ‒ Μάρθα Γρηγορίου-ιωαννίδου, Λεξικό Βυζα-
ντινής Ορολογίας. Οικονομικοί όροι, τ. Β ,́ Θεσσαλονίκη, α.Π.Θ./κέντρο Βυζαντινών ερευ-
νών, 2015, σσ. 88-89, 135, όπου και βιβλιογραφία.

6. Βλ. Angeliki E. Laiou, «Salt», ODB 3 (1991) 1833 (στο εξής: Laiou, «Salt»). 

7. Bλ. Angeliki E. Laiou – Cécile Morrisson, Η Βυζαντινή οικονομία, μτφρ. δ. κυρί-
τσης – επιμ. Χ. α. Μπαλτάς, αθήνα 2011, σσ. 84-85 (στο εξής: A Laiou – C. Morrisson, Οικονο-
μία)ˑ καλλιόπη (κέλλυ) α. Μπουρδάρα, «κεκωλυμένα αντικείμενα» και σχετικές νομοθετι-
κές ρυθμίσεις του Λέοντος Στ΄ του Σοφού», στο Θ. κορρές – Π. κατσώνη – ι. Λεοντιάδης – α. 
Γκουτζιουκώστας (επιμ.), Φιλοτιμία. Τιμητικός τόμος για την Ομότιμη Καθηγήτρια Αλκμή-
νη Σταυρίδου-Ζαφράκα, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 465 σημ. 2.

8. Βασιλικά, H. J. Scheltema et N. van der Wal (επιμ.), Basilicorum Libri LX. Series a 
volumen VII. Textus Librorum LIII- LIX, Groningen Gravenhage 1974, 56, 1, 11.

9. Βλ. Μαρία Γερολυμάτου, Αγορές, έμποροι και εμπόριο στο Βυζάντιο (9ος-12ος 
αι.) [εθνικό Ίδρυμα ερευνών. ινστιτούτο Βυζαντινών ερευνών. Μονογραφίες 9], αθήνα 
2008, σσ. 190-191 (στο εξής: Γερολυμάτου, Αγορές).

10. Σχετικά με τις περιοχές της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, όπου παραγόταν ορυκτό 
αλάτι, καθώς και άλλα μεταλλεύματα (χρυσός, άργυρος, σίδηρος κ.λπ.) βλ. A. G. C. Savvides, 
«Observations on Mines and Quarries in the Byzantine Empire» , Ekklesiastikos Pharos 82/2 
(2000) 130-155E και χάρτης των ορυχείων και μεταλλείων της Μ. ασίας (σ. 154).

11. Βλ. Πετανίδου, «Γεωγραφία», ό.π. (σημ. 1), σσ. 69-70.
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Στη Βυζαντινή αυτοκρατορία υπήρχαν αλυκές σε διάφορα σημεία και το-
ποθεσίες. ενδεικτικά αναφέρουμε:

Την περιοχή στον βόρειο εύξεινο πόντο, από τον δάναπρη (δνείπερο) πο-
ταμό μέχρι τη Χερσώνα (τη σημερινή χερσόνησο της κριμαίας), όπου κατά μή-
κος της ακτής σχηματίζονταν λίμνες και φυσικά λιμάνια, στα οποία – όπως ανα-
φέρει ο κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος – «οἱ Χερσωνῖται τὸ ἅλας ἐργάζο-
νται»12.

Στον δυτικό εύξεινο πόντο, αλυκές υπήρχαν στην αγχίαλο (σημ. Pomorie), 
από όπου κατά τον 13ο αι. Βενετοί και Γενουάτες έμποροι εξήγαν αλάτι, καθώς 
και άλλα προϊόντα (σιτηρά)13.

Στα δυτικά παράλια της Μ. ασίας γνωστές ήταν οι αλυκές της Σμύρνης και 
συγκεκριμένα της κοντινής Φώκαιας, στο στόμιο του ερμαίου κόλπου (κόλπου 
της Σμύρνης)14.

Τα νησιά του αιγαίου πελάγους (Τήνος, Πάρος, νάξος, Μήλος) διέθεταν 
μικρές αλυκές και κάλυπταν κυρίως τις τοπικές ανάγκες15.

αλυκές υπήρχαν επίσης στην αδριατική θάλασσα, στις δαλματικές ακτές, 
στα νησιά του ιονίου πελάγους (κέρκυρα, κεφαλλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθος), 
στην περιοχή της ναυπάκτου, στην Πελοπόννησο (κυλλήνη, κορώνη, Μεθώ-
νη, Θερμησία [ναύπλιο]), στην εύβοια, στην αττική, καθώς και στην κρήτη και 
στην κύπρο. αυτές όμως οι αλυκές πέρασαν σταδιακά κατά τον 14ο-15ο αι. στον 
έλεγχο της Βενετικής δημοκρατίας16.

Στη Θράκη αλυκές λειτουργούσαν στη Χερρόνησο, δηλ. στη σημερινή χερσό-
νησο της καλλίπολης. Το Τυπικόν της μονής του Σωτήρος Χριστού Παντοκράτο-
ρος κωνσταντινουπόλεως (σημ. Zeyrek Kilise Camii) μας πληροφορεί ότι το 1136 

12. Κωνσταντίνου ἐν Χριστῷ βασιλεῖ αἰωνίῳ βασιλέως Ῥωμαίων Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν 
Ῥωμανὸν τὸν θεοστεφῆ καὶ πορφυρογέννητον βασιλέα, έκδ. Gy. Moravcsik, Constantine 
Porphyrogenitus De administrando imperio, αγγλ. μτφρ. R. J. H. Jenkins (CFHB I), Dumbarton 
Oaks, Washington, D.C. 1967, σσ. 186.69-71ˑ  Μαρία Γερολυμάτου, «Η εκμετάλλευση των αλυ-
κών και το εμπόριο των αλιπάστων στο Βυζάντιο των μέσων και ύστερων χρόνων», στο Το 
ελληνικό αλάτι. Η΄ τριήμερο εργασίας, Μυτιλήνη, 6-8 Νοεμβρίου 1998, Υπουργείο αιγαί-
ου, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα εΤΒα, αθήνα 2001, σ. 334 (στο εξής: Γερολυμάτου, Εκ-
μετάλλευση)ˑ η ίδια, Αγορές, ό.π. (σημ. 9), σ. 180.

13. Βλ. Θεοδώρα Πετανίδου, Άλας. Το αλάτι στην Ευρωπαϊκή Ιστορία και τον Πολι-
τισμό, αθήνα 1977, σ. 204 κ.ε. (στο εξής: Πετανίδου, Άλας)ˑ η ίδια, «Γεωγραφία», ό.π. (σημ. 1), 
75-76ˑ P. Soustal, Thrakien (Thrakē, Rodopē und Haimimontos). Mit einer Abbildung im Text 
und zwei Karten (TIB 6), Wien 1991, σσ. 176 (στο εξής: Soustal, Thrakien).

14. Bλ. Γερολυμάτου, Εκμετάλλευση, ό.π. (σημ. 12), σ. 328.

15. Βλ. Πετανίδου, Άλας, ό.π. (σημ. 13), σ. 214ˑ η ίδια, «Γεωγραφία», ό.π. (σημ. 1), σ. 79.

16. διεξοδικά βλ. Πετανίδου, Άλας, ό.π. (σημ. 13), σ. 206, 208-214ˑ η ίδια, «Γεωγρα-
φία», ό.π. (σημ. 1), σσ. 76-80.
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δωρήθηκαν από τον αυτοκράτορα ιωάννη Β΄ κομνηνό (1118-1143) και τη σύζυγό 
του ειρήνη της ουγγαρίας στη νεοϊδρυθείσα από αυτούς μονή του Παντοκράτο-
ρος –μεταξύ των άλλων– και «αἱ κατὰ Χερρόνησον ἁλικαὶ πᾶσαι»17. αλυκές –και 
μάλιστα πλούσιες σε παραγωγή άλατος– διέθετε επίσης και η γειτονική παραθα-
λάσσια πόλη της αίνου (σημ. Enez), κοντά στο δέλτα του ποταμού Έβρου18.

Στη Μακεδονία αλυκές υπήρχαν σε διάφορα σημεία, όπως για παράδειγμα 
στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα. ειδικότερα, ο ηγεμόνας των Σέρβων Στέφα-
νος δουσάν (1331-1355), κατά την επίσκεψή του στη μονή της Μεγίστης Λαύρας 
αγίου Όρους επικύρωσε με χρυσόβουλλό του το 1347 τις παλαιές κτήσεις της μο-
νής και προχώρησε σε νέες δωρεές προς αυτήν. Μεταξύ των άλλων όρισε η Λαύ-
ρα να λαμβάνει «κατ’ ἔτος ἀπὸ τῆς ἁλυκῆς καὶ σκάλας τῆς Χρυσουπόλεως ὑπέρ-
πυρα τριακόσια […]»19. Η βυζαντινή Χρυσούπολη20, πόλη και λιμάνι κοντά στις εκ-
βολές του ποταμού Στρυμόνα, διαδέχθηκε στην περιοχή την παλαιοχριστιανική 
αμφίπολη και διέθετε αλυκή. Μέρος των εσόδων από την εκμετάλλευσή της, τρι-
ακόσια υπέρπυρα κατ΄ έτος, τα δώριζε ο Στέφανος δουσάν στη μονή της Λαύρας. 

επιπλέον, στα όρια της Μακεδονίας με τη Θεσσαλία, στα Θεσσαλικά Τέ-
μπη αναφέρονται κατά τον 14ο αι. οι «ἁλυκὲς τοῦ Λυκοστομίου», οι οποίες πρέ-
πει να τοποθετηθούν κοντά στις εκβολές του Πηνειού ποταμού21. 

17. Τυπικὸν τῆς βασιλικῆς μονῆς τοῦ Παντοκράτορος, έκδ. P. Gautier, «Le typikon du 
Christ Sauveur Pantocrator», REB 32 (1974) 117.1484ˑ Γερολυμάτου, Εκμετάλλευση, ό.π. (σημ. 
12), σ. 330ˑ Γ. Χρ. Χαριζάνης, Ο μοναχισμός στη Θράκη κατά τους Βυζαντινούς αιώνες, Θεσ-
σαλονίκη 2003, σ. 198.

18. Βλ. καραγιαννόπουλος, Λεξικό, ό.π. (σημ. 5), σ. 94ˑ Soustal, Thrakien, ό.π. (σημ. 
13), σ. 171.

19. Actes de Lavra III. De 1329 à 1500. Édition diplomatique par P. Lemerle – A. Guillou 
– N. Svoronos – D. Papachryssanthou. Texte (Archives de l’ Athos X), Paris 1979, αρ. 128 (a.1347), 
σ. 38.30-31. Για τη μονή της Λαύρας και την ίδρυσή της βλ. διονυσία Παπαχρυσάνθου, Ο Αθω-
νικός μοναχισμός. Αρχές και οργάνωση, αθήνα 1992, σσ. 194-226 (στο εξής: Παπαχρυσάνθου, 
Αθωνικός μοναχισμός)ˑ  Γ. Χρ. Χαριζάνης, Η ίδρυση και οι απαρχές λειτουργίας της Αθωνι-
κής Πολιτείας, Θεσσαλονίκη 2007, σσ. 84-97 (στο εξής: Χαριζάνης, Αθωνική πολιτεία).

20. Βλ. 12η εΒα: Στ. δαδάκη – Σ. δουκατά – ι. Ηλιάδης – Μ. Λυχούνας, «‟από τη 
σκιά του Όρους περ λεβάντε είναι μίλια […]”. Πόλεις – κάστρα - λιμάνια στις ακτές του Βο-
ρείου αιγαίου», στο Flora Karagianni (επιμ.) Proceedings, Medieval Ports in North Aegean 
and the Black Sea. Links to the Maritime Routes of the East, European Centre for Byzantine 
and Post-Byzantine Monuments. International Symposium, Thessalonike, 4-6 December 2013, 
Thessalonike 2013, σσ. 211-212.

21. Βλ. Βασιλική νεράντζη-Βαρμάζη, «Το βυζαντινό Λυκοστόμιον και η περιοχή του 
(10ος-15ος αιώνας)», στο Στ. Γ. Γουλούλης –Σταυρούλα Τ. Σδρόλια (επιμ.), Άγιος Δημήτριος 
Στομίου. Ιστορία - Τέχνη - Ιστορική γεωγραφία του μοναστηριού και της περιοχής των εκ-
βολών του Πηνειού, νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Λάρισας. Γενικά αρχεία του κράτους - αρ-
χεία ν. Λάρισας, 7η εφορεία Βυζαντινών αρχαιοτήτων Λάρισας, Λάρισα 2010, σ. 350.
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Στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στη βορειοανατολική ακτή της χερσο-
νήσου της Σιθωνίας, στη σημερινή Βουρβουρού διέθετε αλυκή η αθωνική μονή 
του αγίου Γεωργίου Ξενοφώντος. ο πρώτος του αγίου Όρους Παύλος με έγγρα-
φό του το 1089 παρέδωσε στον ηγούμενο Συμεών και στη μονή του Ξενοφώντος 
κτήματα στο εσωτερικό και έξω από τον Άθω, μεταξύ αυτών και το «μοναστή-
ριον λεγόμενον τῶν Ἱερομνήμων ἤτοι τὰ Βουρβουροῦ […] μετὰ τῶν μετοχίων 
αὐτοῦ καὶ ἡσυχαστηρίων, […] τῆς ἁλικῆς καὶ τοῦ βιβαρίου (ιχθοτροφείου) καὶ 
προσκαθημένων δώδεκα»22.

αλυκή επίσης υπήρχε και στην περιοχή της ερμήλειας (σημ. ορμύλιας) της 
Χαλκιδικής, στο βορειοανατολικό μυχό του κόλπου της κασσάνδρας (Τορωναί-
ου). Πληροφορίες για αυτήν (δεν μνημονεύεται σε ποιον ανήκε) αντλούμε από 
δύο έγγραφα («περιορισμούς»), στα οποία οι απογραφείς του θέματος Θεσσα-
λονίκης κωνσταντίνος Περγαμηνός και Γεώργιος Φαρισαίος το 1321 και τρία 
χρόνια αργότερα το 1324 (πάλι ο Γεώργιος Φαρισαίος) παραδίδουν στη μονή 
της Λαύρας αγίου Όρους κτήματα που βρίσκονταν στην περιοχή της ερμήλει-
ας και τα οποία γειτόνευαν με την προαναφερόμενη αλυκή και με το δρόμο που 
οδηγούσε σε αυτήν23. οι παραπάνω αλυκές της Βουρβουρούς και της ερμήλειας 
πρέπει μάλλον να είχαν μικρή παραγωγή και να κάλυπταν τις ανάγκες σε αλάτι 
των αγιορειτικών μονών και των κατοίκων της Χαλκιδικής.

Η περιοχή της Θεσσαλονίκης διέθετε επίσης αλυκές. Το 688 ο αυτοκρά-
τορας ιουστιανιανός Β΄ Ρινότμητος (685-695, 705-711), ύστερα από την εκστρα-
τεία του εναντίον των Βουλγάρων και των Σλάβων, κατά την οποία απώθησε 
τους Βουλγάρους και νίκησε και υπέταξε τους Σλάβους, έφθασε θριαμβευτής 
στη Θεσσαλονίκη24. Για να ευχαριστήσει για την επιτυχία του τον πολιούχο άγιο 

22. Actes de Xénophon. Édition diplomatique par D. Papachryssanthou. Texte (Archives 
de l’ Athos XV), Paris 1986, αρ. 1 (a.1089), σ. 73.142-147. Για τη μονή Ξενοφώντος βλ. Σ. κα-
δάς, Το Άγιον Όρος. Τα μοναστήρια και οι θησαυροί τους, αθήνα 1989, σσ. 119-121ˑ  Παπα-
χρυσάνθου, Αθωνικός μοναχισμός, ό.π. (σημ. 19), σ. 245, 351-352 (σχετικά με τον πρώτο του 
Όρους Παύλο)ˑ Χαριζάνης, Αθωνική πολιτεία, ό.π. (σημ. 19), σ. 130.

23. Actes de Lavra II. De 1204 à 1328. Édition diplomatique par P. Lemerle – A. Guillou – N. 
Svoronos – D. Papachryssanthou. Texte (Archives de l’Athos VIII), Paris 1977, αρ. 111 (a.1321), σ. 281.2-
8 «Περὶ τὴν Ἑρμήλειαν χωράφιον ἐγχωρίως Παρακλάδιον ὀνομαζόμενον, ὁ περιορισμὸς αὐτοῦ 
ἔχει οὕτως. ἄρχεται άπὸ τῆς ὁδοῦ τῆς ἀπὸ χωρίου τοῦ Σωτῆρος ἐρχομένης εἰς τὴν Ἀλυκὴν, ἔνθα 
καὶ παρ’ἡμῶν λίθινον σύνορον ἐπεπήγει, […] κλίνει πρὸς ἀνατολὰς, κρατεῖ τὸν αἰγιαλὸν διόλου 
καὶ ἀκουμβίζει ἕως τῆς Ἁλυκῆς, σχοινία τριάκοντα» και αρ. 114 (a.1324), σ. 294.32-39 «Ἕτερον 
(χωράφι στην περιοχή της ερμήλειας) τὸ καὶ Παρακλάδιον ὀνομαζόμενον, ἀρχόμενον ἀπὸ τῆς 
ὁδοῦ τῆς ἀπὸ χωρίου τοῦ Σωτῆρος εἰς Ἁλυκὴν ἀπαγούσης καὶ τοῦ πλησίον ταύτης ἱσταμένου λι-
θίνου συνόρου, […] περιτρέχει τὸν αἰγιαλὸν καὶ καταντᾶ εἰς τὴν ὁδὸν τὴν ἀπὸ τῆς Ἁλυκῆς εἰς τὸν 
Σωτῆρα ἀνερχομένην, σχοινία λ  ́(30)». Για τους απογραφείς του θέματος Θεσσαλονίκης κωνστα-
ντίνο Περγαμηνό και Γεώργιο Φαρισαίο, αντίστοιχα βλ. PLP αρ. 22420 και αρ. 29636.

24. Βλ. Γ. ι. Θεοχαρίδης, Ιστορία της Μακεδονίας κατά τους Μέσους χρόνους (285-
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δημήτριο δώρισε στο ναό του με διάταγμα, το οποίο χαράχθηκε σε μεγάλων δι-
αστάσεων μαρμάρινη επιγραφή (4μ.x1,20μ.), «πᾶσαν τὴν ἁλικὴν τὴν οὖσαν καὶ 
προσπαρακειμένην ἐν ταύτῃ τῇ Θεσσαλονικέων μεγαλοπόλει μετὰ πάντων τῶν 
ἀνηκόντων αὐτῇ ἐξ ὑπαρχῆς δικαίων»25. 

ο αυτοκράτορας ιουστινιανός Β΄ λοιπόν δώρισε το 688 την παραπάνω 
αλυκή και τα έσοδά της στον ναό του αγίου δημητρίου «εἰς τοὺς ἑξῆς ἅπαντας 
καὶ διηνεκεῖς χρόνους»26, προκειμένου τα έσοδα αυτά να δαπανώνται για τη 
φωταγωγία του ναού, τη συντήρηση και ανακαίνισή του, καθώς και για τα «διά-
ρια» (<diarium), δηλ. τα έξοδα για το ημερήσιο σιτηρέσιο του κλήρου27. οι κλη-
ρικοί του ναού δεν είχαν καμία υποχρέωση να παρέχουν «συντέλειαν», δηλ. ει-
σφορά σε οποιοδήποτε στρατιωτικό πρόσωπο, ενώ όλη η αλυκή οριζόταν «πα-
ντελευθέρα», απαλλασσόταν δηλ. από τη φορολογία28.

1354) [Μακεδονική Βιβλιοθήκη 55], Θεσσαλονίκη 1980, σσ. 189-191 (στο εξής: Θεοχαρίδης, 
Ιστορία Μακεδονίας), καθώς και Μάρθα Γρηγορίου-ιωαννίδου, «Η εκστρατεία του ιουστι-
νιανού Β΄ κατά των Βουλγάρων και Σλάβων (688)», Βυζαντιακά 2 (1982) 111-124.

25. Βλ. Θεοχαρίδης, Ιστορία Μακεδονίας, ό.π. (σημ. 24), σ. 194.9-10ˑ Γερολυμάτου, Εκ-
μετάλλευση, ό.π. (σημ. 12),σ 330. κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής του ναού του αγίου 
δημητρίου στα τέλη του 19ου αι., ενόσω ήταν ακόμη τέμενος με την ονομασία κασιμιέ τζαμί, 
βρέθηκαν τμήματα της εν λόγω επιγραφής να είναι στρωμένα στο δάπεδο του ναού, τα οποία 
και μεταφέρθηκαν στο διοικητήριο της Θεσσαλονίκης. εκεί έγινε από μελετητές συναρμολό-
γησή τους, λήφθηκαν έκτυπα και αντίγραφα της επιγραφής, αλλά το 1891 πολλά τμήματα αυ-
τής της επιγραφής μαζί με άλλα μάρμαρα, ύστερα από διαταγή του βαλή Θεσσαλονίκης Μι-
ντάτ πασά, εντοιχίσθηκαν στα θεμέλια του νέου διοικητηρίου της πόλης που κτιζόταν τότε 
(σήμερα Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης) βλ. Θεοχαρίδης, Ιστορία Μακεδονίας, ό.π. (σημ. 
24), σσ. 192-193. Για τον ναό του αγίου δημητρίου αναλυτικά βλ. Χ. Μπακιρτζής, Η βασιλι-
κή του Αγίου Δημητρίου [οδηγοί ιΜΧα 6], Θεσσαλονίκη 1986.

26. Βλ. Θεοχαρίδης, Ιστορία Μακεδονίας, ό.π. (σημ. 24), σ. 194.10-11.  Σχετικά με την εν 
λόγω δωρεά του ιουστινιανού Β΄ χαρακτηριστικές είναι οι φράσεις του κειμένου της επιγρα-
φής: «Θεία δωρεά, φιλοτιμηθεῖσα τῷ ἁγίῳ καὶ πανενδόξῳ μάρτυρι Δημητρίῳ […] Δωρεά τῷ 
σεπτῷ ναῷ τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου […] donamus τῷ σεπτῷ αὐτοῦ 
ναῷ […] τῆς παρὰ τῆς ἡμῶν γαληνότητος δεδωρημένης ἁλικῆς […] τῆς παρούσης ἡμῶν εὐσε-
βοῦς δωρεᾶς» βλ. Θεοχαρίδης, Ιστορία Μακεδονίας, ό.π. (σημ. 24), σ. 193.1,3 και 194.8,13,16.

27. Βλ. Θεοχαρίδης, Ιστορία Μακεδονίας, ό.π. (σημ. 24), σ. 194.11-12 «κυριεύειν τε 
αὐτῆς (της αλυκής) καὶ δεσπόζειν καὶ πᾶσαν αὐτὴν (την αλυκήν) εἰς οἰκεῖον ἀποφέρεσθαι 
κέρδος ὀνόματι φωταγωγίας καὶ διαρίων τοῦ θεοφιλοῦς κλήρου καὶ πάσης ἱερατικῆς 
ὑπουργίας, ἔτι δὲ καὶ ὀνόματι ἀνανεώσεως τοῦ εἰρημένου σεπτοῦ ναοῦ (του αγίου δημητρί-
ου)»ˑ  Γερολυμάτου, Εκμετάλλευση, ό.π. (σημ. 12), σ. 330.

28. Βλ. Θεοχαρίδης, Ιστορία Μακεδονίας, ό.π. (σημ. 24), σ. 194.12-15 «μὴ ὀφείλοντος 
τοῦ αὐτοῦ ἐνδόξου ναοῦ (του αγίου δημητρίου) ἤγουν τοῦ κατ’ αὐτὸν θεοφιλοῦς κλήρου καθ’ 
οἷονδήποτε τρόπον παρέχειν ἤ ἐπινοεῖσθαι οἱανοῦν συντέλειαν ἕνεκεν τῆς παρὰ τῆς ἡμῶν γα-
ληνότητος δεδωρημένης ἁλικῆς τῷ οἵῳ δήποτε στρατιωτικῷ προσώπῳ […] τὴν τοιαύτην ἅπα-
σαν παντελευθέραν ἁλικὴν»ˑ  Μ. Γερολυμάτου, Εκμετάλλευση, ό.π. (σημ. 12), σσ. 331-332.
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Πού όμως βρισκόταν η εν λόγω αλυκή; οι περισσότεροι από τους ερευνη-
τές που ασχολήθηκαν με το θέμα την τοποθέτησαν, βασιζόμενοι κυρίως σε έγ-
γραφα της Τουρκοκρατίας και σε διηγήσεις περιηγητών (και όχι σε κάποια μαρ-
τυρία της βυζαντινής εποχής), στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, στη δυτική ακτή 
του Θερμαϊκού κόλπου.

Συγκεκριμένα, ο Πέτρος Παπαγεωργίου, ο οποίος πρώτος ασχολήθηκε με το 
ζήτημα στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αι., αφού ανέφερε τη μικρή αλυ-
κή στην Πικρολίμνη, στα δυτικά του Γαλλικού ποταμού, καθώς και την αλυκή στο 
ακρωτήριο του Θερμαϊκού κόλπου, το Μεγάλο Έμβολο (Μεγάλο καραμπουρνού), 
ταύτισε την αλυκή που δωρήθηκε στον ναό του αγίου δημητρίου με αυτήν του κί-
τρους, στην περιοχή της αρχαίας Πύδνας, στη δυτική ακτή του Θερμαϊκού κόλπου29.

από την πλευρά του ο α. Vasiliev το 1943 ερμήνευσε τη λέξη αλυκή ως 
αποθήκη, κατάστημα άλατος, το οποίο βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, ανήκε στο 
κράτος και δωρήθηκε από τον αυτοκράτορα ιουστινιανό Β΄ στον ναό του αγίου 
δημητρίου για να έχει έσοδα, από τις πωλήσεις άλατος30.

Η άποψή του αυτή δεν έγινε αποδεκτή. Ήδη έναν χρόνο αργότερα το 1944-
1945 απορρίφθηκε από τον Henri Grégoire, ο οποίος τη λέξη αλυκή την ερμή-
νευσε ως μία πραγματική αλυκή και όχι ως μία αποθήκη ή κατάστημα άλατος31.

Μεταπολεμικά, ο Στίλπων κυριακίδης απέρριψε το κίτρος εξαιτίας της με-
γάλης απόστασης από τη Θεσσαλονίκη και τοποθέτησε την εν λόγω αλυκή είτε 
στις εκβολές του ποταμού Γαλλικού, κοντά στο σημερινό χωριό καλοχώρι (πρώ-
ην κασκάρκα) είτε κοντά στις εκβολές του αξιού ποταμού στην περιοχή της ση-
μερινής κωμόπολης Χαλάστρας (πρώην κουλακιάς) 32.

Στη σύγχρονη πλέον εποχή, ο Π. νίγδελης πρότεινε την τοποθέτηση της 
παραπάνω αλυκής, που δωρήθηκε στο ναό του αγίου δημητρίου, στο κίτρος. Τε-
λικά όμως άφησε ανοικτό το θέμα, αναμένοντας νέα πειστικά τεκμήρια33.

Πάντως τόσο η άποψη του Παπαγεωργίου, καθώς και του νίγδελη, όσο 
και αυτή του κυριακίδη συμφωνούν ότι η εν λόγω αλυκή βρισκόταν στα δυτι-

29. Βλ. Π. ν. Παπαγεωργίου, «Μνημεῖα τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ λατρείας τοῦ μεγαλομάρ-
τυρος ἁγίου δημητρίου», ΒΖ 17 (1908) 359.

30. Βλ. A. Vasiliev, «An Edict of the Emperor Justinian II, September 688», Speculum 18 
(1943) 10-13.

31. Bλ. H. Grégoire, «Un edit de l’empereur Justinien II daté de Septembre 688», Byzan-
tion 17 (1944-1945) 121.

32. Bλ. Στ. Π. κυριακίδης, «Βιβλιοκρισία στο α. Vasiliev, An edict of the Emperor Jus-
tinian II, September 688, Speculum 18 (1943) 1-13]», Mακεδονικά 2 (1941-1952) 752-753.

33. διεξοδικά βλ. Π. Μ. νίγδελης, «Πού βρίσκονταν οι αλυκές του ναού του αγίου δη-
μητρίου; Το έδικτο του ιουστινιανού Β΄ IG X 2 1, 24 και ένα νέο έγγραφο από το αρχείο του 
Στ. δραγούμη», Εγνατία 11 (2007) 19-30.
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κά της Θεσσαλονίκης. εκείνο όμως το οποίο έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι 
υπάρχει το ενδεχόμενο η παραπάνω αλυκή να βρισκόταν όχι στα δυτικά, αλλά 
στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, καθώς όπως θα δείξουμε και στη συνέχεια, 
κατά τη βυζαντινή εποχή με βάση αγιορειτικά έγγραφα, αλυκές υπήρχαν και 
στην ανατολική ακτή του Θερμαϊκού κόλπου.

επιπλέον η λέξη αλυκή στη συγκεκριμένη περίπτωση ίσως να έχει περιλη-
πτική, συνοπτική σημασία και να μην εννοείται με αυτή μία μόνο αλυκή σε ορι-
σμένη τοποθεσία, αλλά περισσότερες της μιας αλυκές σε διαφορετικές τοποθε-
σίες κοντά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, να σημαίνει δηλ. ένα σύνολο αλυκών 
(τόσο στα δυτικά, όσο και στα ανατολικά της πόλης της Θεσσαλονίκης).

Όσον αφορά την μετέπειτα τύχη της αλυκής, που δωρήθηκε το 688 στον 
ναό του αγίου δημητρίου, αυτήν δεν την γνωρίζουμε. Μπορεί να συνέχισε να 
υφίσταται έως την ύστερη βυζαντινή περίοδο, καθώς ό,τι αφιερώνεται στον Θεό 
παραμένει κατά κανόνα ανεκποίητο και αναπαλλοτρίωτο. Υπάρχει όμως μεγά-
λη πιθανότητα, επειδή δεν γίνεται λόγος για αυτήν στα κατοπινά χρόνια, κά-
ποια στιγμή να εκποιήθηκε ή να αφαιρέθηκε από τον ναό του αγίου δημητρίου 
και να περιήλθε στον έλεγχο του κράτους. Πάντως στα τελευταία χρόνια πριν 
από την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους οθωμανούς Τούρκους το 1430, αλυ-
κή του αγίου δημητρίου δεν μνημονεύεται.

από τις βυζαντινές πηγές προκύπτει με βεβαιότητα ότι αλυκές υπήρχαν 
στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, στην ανατολική ακτή του Θερμαϊκού κόλπου. 
Συγκεκριμένα, στις αρχές του 14ου αι., το έτος 1300 ο απογραφέας του θέματος 
Θεσσαλονίκης δημήτριος απελμενέ προχώρησε μεταξύ των άλλων σε «περιο-
ρισμό» του χωρίου της Σαρανταρέας και του νεοχωρίου, τα οποία ανήκαν στη 
μονή της Μεγίστης Λαύρας αγίου Όρους34. Τα κτήματα της Σαρανταρέας βρί-
σκονταν στα νοτιοδυτικά των σημερινών Βασιλικών και απλώνονταν γύρω από 
το νεοχώριο, το οποίο ταυτίζεται με τη σημερινή αγία Παρασκευή, που κείται 
επίσης κοντά και δυτικά των Βασιλικών35. Το δυτικό σύνορο του χωρίου της Σα-
ρανταρέας και του νεοχωρίου έφθανε «εἰς τὴν ὁδὸν τὴν ἀπὸ τῶν Ἁλυκῶν πρὸς 
τὴν Γαλάτισσαν (τη σημερινή Γαλάτιστα) ἀπάγουσαν»36. 

δύο δεκαετίες περίπου αργότερα, το έτος 1321, οι απογραφείς του θέμα-
τος Θεσσαλονίκης κωνσταντίνος Περγαμηνός και Γεώργιος Φαρισαίος και πάλι 

34. Α. Lavr. II. αρ. 90 (a.1300), σσ. 77-95. Για τον απογραφέα του θέματος Θεσσαλονί-
κης δημήτριο απελμενέ βλ. PLP αρ. 1155. Όσον αφορά τη μονή της Μεγίστης Λαύρας, την 
ίδρυση και οργάνωσή της βλ. ανωτέρω σημ. 19.

35. Actes de Lavra IV. Études historiques - Actes Serbes. Complements et index par P. 
Lemerle – A. Guillou – N. Svoronos – D. Papachryssanthou avec la collaboration de S. Ćirković. 
Texte et planches (Archives de l’ Athos XI), Paris 1982, σ. 106.

36. Α. Lavr. II. αρ. 90 (a.1300), σ. 82.108-109.



Το αλάτι, οι αλυκές και οι αλυκάριοι της Θεσσαλονίκης στα τελευταία βυζαντινά χρόνια 75

στον «περιορισμό» του χωρίου της Σαρανταρέας που –όπως αναφέραμε– ήταν 
κτήμα της Λαύρας, σημείωναν ότι το δυτικό σύνορο ερχόταν «εἰς τὴν ὁδὸν τὴν 
ἀπὸ τῶν Ἁλυκῶν εἰς τὴν Γαλάτισσαν ἀπάγουσαν»37. και στους δύο ανωτέρω 
«περιορισμούς», η οδός η οποία μνημονεύεται οδηγούσε όπως φαίνεται από τα 
δυτικά προς τα ανατολικά, δηλ. από την ακτή του Θερμαϊκού κόλπου προς την 
ενδοχώρα. οι αλυκές που αναφέρονται ως τοπωνύμιο πρέπει χωρίς αμφιβο-
λία να τοποθετηθούν στην ανατολική ακτή του Θερμαϊκού κόλπου, κάπου στην 
περιοχή από το σημερινό αεροδρόμιο και την Περαία έως την επανομή38. Άλ-
λωστε μέχρι και σήμερα στη θέση του ακρωτηρίου Μεγάλου εμβόλου (καρα-
μπουρνού), κοντά στο σημερινό χωριό αγγελοχώρι, λειτουργεί αλυκή39.

ενδεχομένως στην ανατολική ακτή του Θερμαϊκού κόλπου πρέπει να τοπο-
θετηθεί η αλυκή για την οποία γίνεται λόγος σε έγγραφο της μονής διονυσίου αγί-
ου Όρους του Σεπτεμβρίου 1415. Στο εν λόγω έγγραφο, οι ἁλυκάριοι της Θεσσα-
λονίκης, «οἱ τὴν ἁλικὴν δηλονότι διενεργοῦντες»40, αυτοί που εργάζονταν στην 
αλυκή και είχαν την εκμετάλλευσή της, αποφάσισαν να προσφέρουν από το μισθό 
τους εκατό άσπρα κατ’ έτος στον εκάστοτε ιερομόναχο που βρισκόταν και έψαλλε 
στο ναό του αποστόλου Παύλου της Θεσσαλονίκης –σήμερα ο εν λόγω ναός δεν 
υπάρχει πλέον– προκειμένου ο τελευταίος να τους μνημονεύει στις προσευχές του, 
αλλά και να συνεχίσει να ψάλλει στο ναό. Η συνδρομή τους αυτή δεν θα σταμα-
τούσε ποτέ, αλλά θα διατηρούνταν «εἰς αἰῶνα τὸν ἅπαντα»41.

37. Α. Lavr. II. αρ. 108 (a.1321), σ. 185.66-67. Για τους απογραφείς του θέματος Θεσσα-
λονίκης κωνσταντίνο Περγαμηνό και Γεώργιο Φαρισαίο βλ. ανωτέρω σημ. 23.

38. Σχετικά με την επανομή βλ. Θ. ν. Παζαράς, Επανομή. Ιστορία - Μνημεία - Τοπο-
γραφία [Μακεδονική Βιβλιοθήκη 79], Θεσσαλονίκη 1993. 

39. Βλ. α. Χατζηγώγας, «οι αλυκές του Θερμαϊκού. καταγραφές τεχνολογίας», στο Το 
ελληνικό αλάτι, Η΄ τριήμερο εργασίας, Μυτιλήνη, 6-8 Νοεμβρίου 1998, Υπουργείο αιγαί-
ου, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα εΤΒα, αθήνα 2001, σ. 243 κ.ε.

40. Actes de Dionysiou. Édition diplomatique par N. Oikonomidès. Texte (Archives de l’ 
Athos IV), Paris 1968, αρ.14 (a.1415), σ. 95.1.

41. Α. Dion. αρ.14 (a.1415), σ. 95.1-12ˑ ευθύμιος διονυσιάτης – Στ. Π. κυριακίδης, «Έγ-
γραφα της ιεράς Μονής του αγίου διονυσίου αφορώντα εις αγνώστους ναούς της Θεσσα-
λονίκης», Μακεδονικά 3 (1953-1955) 363 κ.ε. (στο εξής: διονυσιάτης – Στ. κυριακίδης, «Έγ-
γραφα»)ˑ Γερολυμάτου, Εκμετάλλευση, ό.π. (σημ. 12), σ. 328. Τα άσπρα ήταν ασημένια νο-
μίσματα. Για τις νομισματικές εξελίξεις στη Βυζαντινή αυτοκρατορία κατά τον 13ο-15ο αι. 
βλ. Laiou – Morrisson, Oικονομία 300-311 – ο ναός του αποστόλου Παύλου, ο οποίος μόλις 
τότε είχε ανεγερθεί (χαρακτηρίζεται στο έγγραφο ως νέος ναὼς) και που σήμερα δεν υπάρ-
χει πλέον, βρισκόταν πάνω από τη στοά στη μεγάλη λεωφόρο της Θεσσαλονίκης, δηλ. την 
εγνατία οδό. Η θέση του πρέπει να αναζητηθεί είτε στα νότια του ναού του αγίου δημητρί-
ου, στην περιοχή της αρχαίας αγοράς, στο άνω μέρος της σημερινής πλατείας αριστοτέλους 
είτε στην περιοχή της αψίδας του Γαλερίου (καμάρας) βλ. διονυσιάτης – κυριακίδης, «Έγ-
γραφα», αυτ., σσ. 367-368ˑ A. Dion. αρ.14 (a.1415), σ. 94.
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Η αλυκή, η οποία αναφέρεται στο έγγραφο, κατά πάσα πιθανότητα ανή-
κε στο κράτος και οι ἁλυκάριοι της Θεσσαλονίκης, που αποτελούσαν μία ενιαία 
ομάδα (μία ομοσπονδία ή έναν συνεταιρισμό θα λέγαμε) με τον επικεφαλής τους 
πρωταλυκάριο εκμίσθωναν (ενοικίαζαν) το δικαίωμα εκμετάλλευσής της. από 
τα έσοδα της εκμετάλλευσης προερχόταν ο ετήσιος συνολικός μισθός της ομά-
δας, ο οποίος κατόπιν μοιραζόταν στον κάθε ἁλυκάριο42.

Πού βρισκόταν η παραπάνω αλυκή; Όταν πρωτοεκδόθηκε το εν λόγω έγγρα-
φο στη δεκαετία του 1950 από τον μοναχό ευθύμιο διονυσιάτη, ο Στ. κυριακίδης, 
βασιζόμενος σε τουρκικά φιρμάνια του 18ου αι., προσπάθησε να συνδέσει αυτήν 
την αλυκή με εκείνη που δωρήθηκε στον ναό του αγίου δημητρίου τον 7ο αι. Υπο-
στήριξε ότι οι αλυκές της Τουρκοκρατίας, του Μπεχτσινάρ (Πενταπλάτανου) και 
κουρού κιοπρού (Ξηράς γέφυρας), που βρίσκονταν έξω από τα δυτικά τείχη της 
Θεσσαλονίκης, νότια του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού, στην περιοχή του ση-
μερινού λιμανιού της πόλης, πιθανόν αποτελούσαν κατά τη βυζαντινή εποχή μία 
και μόνη αλυκή, η οποία αρχικά δωρήθηκε στον άγιο δημήτριο και κατόπιν αφαι-
ρέθηκε από αυτόν43. Άφησε να εννοηθεί, χωρίς να το αναφέρει ρητά, ότι θα μπορού-
σε ίσως να ταυτισθεί η αλυκή αυτή του αγίου δημητρίου με την αλυκή του εγγρά-
φου του 1415. αναζητούσε λοιπόν την εν λόγω αλυκή στα δυτικά της Θεσσαλονίκης.

Όμως η μόνη βεβαιότητα που έχουμε είναι η ύπαρξη αλυκών κατά την 
ύστερη βυζαντινή περίοδο –όπως αναφέραμε– στα ανατολικά της πόλης, στην 
ανατολική ακτή του Θερμαϊκού κόλπου. Ίσως εκεί πρέπει να τοποθετηθεί η 
αλυκή του παραπάνω εγγράφου. εκτός κι αν θεωρήσουμε ότι η φράση «οἱ τὴν 
ἁλικὴν […] διενεργοῦντες» έχει ένα ευρύτερο περιεχόμενο και δεν εννοεί μία συ-
γκεκριμένη αλυκή, αλλά περισσότερες της μιας αλυκές (ένα σύνολο αλυκών), 
που βρίσκονταν είτε στα δυτικά είτε στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης και των 
οποίων την εκμετάλλευση είχαν οι ἁλυκάριοι της πόλης.

Το έγγραφο του 1415 το υπέγραφαν δύο πρωταλυκάριοι, ο δημήτριος Πα-
νάρετος και ο ανδρόνικος κοντοσκάλης (ο οποίος εκπροσωπούσε και τη συ-
ντροφία του)44. Έφερε επίσης τα σίγνα (τις υπογραφές) σαράντα πέντε (45) ἁλυ-
καρίων45, καθώς και τις υπογραφές τεσσάρων άλλων μαρτύρων46.

42. Βλ. διονυσιάτης – κυριακίδης, «Έγγραφα», ό.π. (σημ. 41), σ. 369ˑ A. Dion. αρ. 14 
(a.1415), σσ. 94-95ˑ Γερολυμάτου, Εκμετάλλευση, ό.π. (σημ. 12), σσ.  328-329.

43. Βλ. διονυσιάτης – κυριακίδης, «Έγγραφα», ό.π. (σημ. 41), σσ. 369-370.

44. A. Dion. αρ.14 (a.1415), σ. 96.19-20. Για τον δημήτριο Πανάρετο και τον ανδρόνικο 
κοντοσκάλη, αντίστοιχα βλ. PLP αρ. 21637 και αρ. 13108.

45. διεξοδικά βλ. A. Dion. αρ.14 (a.1415), σ. 96.21-26 και σ. 97.27.

46. A. Dion. αρ.14 (a.1415), σ. 97.28-31. οι τέσσερις μάρτυρες που υπέγραφαν το εν 
λόγω έγγραφο ήταν: ο ιωάννης δουξ Μελαχρινός, ο δημήτριος Γλυκύς, ο ιερέας αγιοστεφα-
νίτης και ο συντάκτης του εγγράφου, πρωτεκδικεύων της μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ο δι-
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επειδή το έγγραφο το υπέγραφαν δύο πρωταλυκάριοι, δημιουργήθηκε η εντύ-
πωση ότι υπήρχαν τουλάχιστον δύο συνοδίες ή συντροφίες ἁλυκαρίων στη Θεσσα-
λονίκη που εργάζονταν ταυτόχρονα ή παράλληλα στις αλυκές47. ενδεχομένως κάτι τέ-
τοιο να συνέβαινε στο παρελθόν, όταν άκμαζε το Βυζάντιο και να υπήρχαν και πε-
ρισσότερες συνοδίες/ συντροφίες ἁλυκαρίων. Στα τελευταία όμως χρόνια, λίγο πριν 
από την άλωση της πόλης, φαίνεται πως υπήρχε μόνο μία συνοδία, που αναλάμβα-
νε από το κράτος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα την εκμετάλλευση της αλυκής 
(ή των αλυκών), την οποία στη συνέχεια τη διαδεχόταν κάποια άλλη. Χαρακτηριστι-
κή είναι η φράση του κειμένου του εγγράφου: «τῆς νῦν εὑρισκομένης συνοδίας ἡμῶν 
ἢ τῆς μετὰ ταῦτα»48. Άλλωστε το γεγονός ότι μέσα στο έγγραφο μνημονεύεται μόνο 
ένας πρωταλυκάριος, ο δημήτριος Πανάρετος49, δείχνει ότι αυτός ήταν ο κύριος πρω-
ταλυκάριος και ότι υπήρχε μόνο μία συνοδία ἁλυκαρίων στη Θεσσαλονίκη. επιπλέ-
ον, ίσως δεν είναι τυχαίο ότι το έγγραφο συντάχθηκε τον μήνα Σεπτέμβριο του 141550, 
στην αρχή του έτους των Βυζαντινών, όταν ενδεχομένως είχε αναλάβει την εκμετάλ-
λευση της αλυκής η συνοδία του δημητρίου Πανάρετου.

Πιθανότατα ο άλλος πρωταλυκάριος, ο ανδρόνικος κοντοσκάλης, που 
υπέγραφε δεύτερος κατά σειρά το έγγραφο51, έθεσε την υπογραφή του, ώστε με 
αυτόν τον τρόπο να δεσμευτεί αυτός (και η συντροφία του), ως διάδοχος πρωτα-
λυκάριος ότι θα τηρούσε την απόφαση των ἁλυκαρίων του Πανάρετου για ετή-
σια συνδρομή «εἰς αἰῶνα τὸν ἅπαντα» του εκάστοτε ιερομονάχου που βρισκό-
ταν και έψαλλε στον ναό του αποστόλου Παύλου Θεσσαλονίκης52.

Το αλάτι και τα έσοδά του αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με 
τους Τούρκους στα τελευταία χρόνια πριν από την άλωση της Θεσσαλονίκης. 
Συγκεκριμένα το έτος 1425, στη διάρκεια της επτάχρονης κυριαρχίας των Βενε-

άκονος Μανουήλ  Χωνιάτης. αντίστοιχα βλ. PLP αρ. 17665, αρ. 4265, αρ. 252 και αρ. 31241.

47. Βλ. διονυσιάτης – κυριακίδης, «Έγγραφα», ό.π. (σημ. 41), σ. 369ˑ A. Dion. αρ.14 
(a.1415), σ. 94ˑ Laiou, «Salt», ό.π. (σημ. 6), 1833.

48. A. Dion. αρ.14 (a.1415), σ. 95.13.

49. A. Dion. αρ.14 (a.1415), σ. 95.1-2 «Ἡμεῖς οἱ κάτωθεν ὑπογράψαι ὀφείλοντες, οἱ τὴν 
ἁλικὴν δηλονότι διενεργοῦντες, ὅ τε πρωταλικάριος [δημήτριος] ὁ Πανάρετος καὶ οἱ λοιποί 
[…]».

50. A. Dion. αρ.14 (a.1415), σ. 96.16-18 «Ἐπὶ τούτω γὰρ καὶ τὸ παρὸν ἔγγραφον ἐξεθέ-
μεθα εἰς ἀσφάλειαν […] μηνὶ Σεπτεβρίω ἰνδικτιῶνος θης, τοῦ 6924 (=1415) ἔτους».

51. A. Dion. αρ.14 (a.1415), σ. 96.19-20 «Ἀνδρόνικος ὁ Κοντοσκαλης καὶ προταληκα-
ρης μετα της σιντροφίας του στέργον ὑπέγραψε».

52. Η Γερολυμάτου, Εκμετάλλευση, ό.π. (σημ. 12), σ. 328, υποστηρίζει ότι ο ανδρόνι-
κος κοντοσκάλης που εκπροσωπούσε τη συντροφία του είχε εκμισθώσει το δικαίωμα εκμε-
τάλλευσης της αλυκής, ενώ ο δημήτριος Πανάρετος ήταν ο επικεφαλής της ομάδας των ἁλυ-
καρίων που είχαν αναλάβει την εξόρυξη του αλατιού.
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τών στην πόλη (1423-1430), η Βενετική Γερουσία, στην προσπάθειά της να συνο-
μολογήσει συνθήκη ειρήνης με τους Τούρκους, εξουσιοδότησε τον ναύαρχο Φα-
ντίν Μιχαήλ να υποσχεθεί στην τουρκική αντιπροσωπεία ότι η Βενετία θα πα-
ραχωρούσε στους Τούρκους τα ίδια προνόμια επί του άλατος (έσοδα από το 
αλάτι και τις αλυκές), τα οποία είχαν και στην εποχή του δεσπότη της Θεσσαλο-
νίκης ανδρονίκου Παλαιολόγου53.

επομένως, είναι βέβαιο ότι αλυκές στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν κατά την 
ύστερη βυζαντινή περίοδο στα ανατολικά της πόλης, στην ανατολική ακτή του 
Θερμαϊκού κόλπου. 

αλυκές υπήρχαν όμως κατά τη βυζαντινή εποχή και στη δυτική πλευρά 
της πόλης, αν και κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται ρητά από τις βυζαντινές πηγές, 
αλλά μόνο εκ των υστέρων από μεταγενέστερα τουρκικά έγγραφα. 

Τέλος, οι ἁλυκάριοι είχαν εξαιτίας της τέχνης τους (τῆς ἐπιστήμης τους, 
όπως αναφέρεται)54 μία σημαντική οικονομική παρουσία στα τελευταία βυζα-
ντινά χρόνια, πριν από την άλωση της Θεσσαλονίκης. Η εκμετάλλευση των αλυ-
κών ήταν μία επικερδής και προσοδοφόρα δραστηριότητα που απέφερε έσοδα 
τόσο στους ίδιους τους ἁλυκαρίους, όσο και στο κράτος.

δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης           ΓεΩΡΓιοΣ ΧΡ. ΧαΡιΖανΗΣ

53. Βλ. κ. δ. Μέρτζιος, Μνημεία Μακεδονικής ιστορίας [Μακεδονική Βιβλιοθήκη 
7], Θεσσαλονίκη 1947, σ. 66. ο δεσπότης της Θεσσαλονίκης ανδρόνικος Παλαιολόγος, γιος 
του αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου (1391-1425) ανέλαβε τη διοίκηση της πόλης το 
1408/9, αλλά επειδή ήταν ανήλικος, η εξουσία ασκήθηκε ως το 1416 μέσω επιτρόπων. από 
το 1416 και μέχρι την παράδοση της πόλης στους Βενετούς το 1423, ο ανδρόνικος Παλαιο-
λόγος κυβέρνησε τη Θεσσαλονίκη με τον τίτλο του δεσπότη βλ. PLP αρ. 21427. Β. νεράντζη-
Βαρμάζη, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Εγκώμια της πόλης, Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 50-52.

54. A. Dion. αρ.14 (a.1415), σ.95.12 «ἀπὸ τοῦ μισθοῦ τῆς ἐπιστήμης ταύτης ἡμῶν».
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ΦΛΩΡιναΣ AΠο Το Β΄ ΜιΣο ΤοΥ 15οΥ ΣΤιΣ αΡΧεΣ ΤοΥ 20οΥ αι.

Εισαγωγικά - θεωρητικό πλαίσιο

κατά τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευτεί αρκετές εργασίες για τη δυ-
τική Μακεδονία (με την έννοια του χώρου της σημερινής Περιφέρειας της ελ-
ληνικής επικράτειας) των πρώτων αιώνων της οθωμανικής περιόδου, οι οποί-
ες ρίχνουν φως σε μια σκοτεινή και σχεδόν άγνωστη, μέχρι πρό τινος, ιστορι-
κή περίοδο μιας από τις λιγότερο ερευνημένες ιστορικά και αρχαιολογικά πε-
ριοχές του ελληνικού χώρου. οι εργασίες αυτές παρέχουν, μεταξύ άλλων, πρω-
τογενές ιστορικό υλικό που αναφέρεται στους οικισμούς και στο οικιστικό δί-
κτυο. Το υλικό αυτό κρίνεται ως επαρκές σε βαθμό ικανοποιητικό ώστε να 
μπορούν να επιχειρηθούν, με βάση τα δεδομένα της ιστορικής έρευνας, ανθρω-
πογεωγραφικές μελέτες που να προσεγγίζουν, σε πρώτο βέβαια επίπεδο ακό-
μη, ειδικότερα θέματα της ιστορικής εξέλιξης του οικιστικού δικτύου, όπως οι 
δημογραφικές μεταβολές των οικισμών ανάμεσα σε δύο χρονικές φάσεις και η 
ερμηνεία τους. 

Στην παρούσα εργασία επιχειρούμε να ανιχνεύσουμε τις πληθυσμιακές με-
ταβολές στον γεωγραφικό χώρο που αντιστοιχεί στο κεντρικό και ανατολικό 
τμήμα της σημερινής Περιφερειακής ενότητας (πρώην νομού) Φλώρινας, της Πε-
ριφέρειας δυτικής Μακεδονίας, ανάμεσα σε δύο χρονικές φάσεις για τις οποί-
ες διαθέτουμε επαρκή στοιχεία: από το δεύτερο μισό του 15ου αιώνα, στις αρ-
χές του 20ού αιώνα.

Η εργασία κινείται στο επιστημονικό πεδίο της ιστορικής ανθρωπογεω-
γραφίας1 και χρησιμοποιεί τα πορίσματα της ιστορικής έρευνας, τα οποία προ-
βάλλει στον γεωγραφικό χώρο και τα εξετάζει με σκοπό τη διακρίβωση των αλ-
λαγών που επιφέρουν στον χώρο αυτό οι ιστορικές εξελίξεις2. ερευνά, επίσης, 

1. οι οικισμοί είναι ένα από τα κυριότερα θέματα με τα οποία ασχολείται η ανθρω-
πογεωγραφία, βλ. σχετ. B. J. Garner, «Models of Urban Geography and Settlement Location», 
στο R. J. Chorley ‒ P. Haggett (επιμ.), Models in Geography, London 1967, σ. 303. 

2. F. W. Carter, «Introduction to the Balkan Scene», στο F. W. Carter (επιμ.), An 
Historical Geography of the Balkans, London - New York - San Francisco 1977, σ. 10. επίσης, 
σύμφωνα με τον J. Myres, Geographical History in Greek Lands, Oxford 1953, σ. u, η ιστορι-
κή ανθρωπογεωγραφία ασχολείται με τα γεωγραφικά στοιχεία που χρειάζονται ιστορικό 
σχολιασμό.
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τη γεωγραφική διαφοροποίηση που παρατηρείται ανάμεσα σε υπο-περιοχές του 
προαναφερθέντος χώρου μελέτης, στη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που 
μεσολαβεί από την πρώτη ιστορική φάση (δεύτερο μισό 15ου αιώνα) στη δεύτε-
ρη (αρχές 20ού). 

Για τον λόγο αυτό ξεκινούμε από την ακρίβεια της ιστορικής λεπτομέρειας 
και συνεχίζουμε με τις (αναγκαίες) γενικεύσεις, ώστε να προσεγγίσουμε το ζή-
τημα της μεταβολής γεωγραφικών χαρακτηριστικών, εν προκειμένω πληθυσμι-
ακών στοιχείων των οικισμών, σε συνάρτηση με γεωγραφικές μεταβλητές, στον 
χρόνο της «μακράς διάρκειας» των τεσσάρων ενδιάμεσων αιώνων που μεσολα-
βούν από την μία εποχή στην άλλη. 

Ως επιστημονική οπτική επιλέγουμε τη σύγχρονη τάση της νέας αρχής 
(New Beginning) της ιστορικής γεωγραφίας, που επιχειρεί έναν συγκερασμό πα-
λαιότερων απόψεων και μεθόδων και συνδέει την ιστορική γεωγραφία στενότε-
ρα με την κοινωνία και την οικονομία3. 

κατά την τάση αυτή, οι γεωγραφικές μεταβλητές είναι ο οικολογικός χώρος 
(φυσικό περιβάλλον) και ο ανθρωπογενής (κοινωνικο-οικονομικός και πολιτι-
σμικός) χώρος4. επειδή η ιστορική ανθρωπογεωγραφία προέρχεται από την άρ-
θρωση ανθρωπογεωγραφίας και ιστορίας, από την άποψη της ιστορικής επιστή-
μης, η θεώρηση ενός οικιστικού φαινομένου (πληθυσμιακές μεταβολές οικισμών) 
σε ένα μακρό χρονικό διάστημα τεσσάρων αιώνων δεν μπορεί παρά να εμπίπτει 
και στη μεθοδολογική οπτική της ιστορικής Σχολής των Annales5. 

Η τελευταία μελετά την ιστορία στη «μακρά διάρκεια» των αιώνων, συν-

3. Για την νέα αρχή της ιστορικής γεωγραφίας βλ. Alan Baker, «Historical Geography: 
A New Beginning?», Progress in Human Geography 3 (1979) 560-570, επίσης Robert J. Johnston 
‒ Derek Gregory ‒ Peter Haggett ‒ David M. Smith ‒ David R. Stoddart, The Dictionary of Hu-
man Geography, Oxford 1981, σσ. 146-150 (στο εξής: Johnston κ.ά., The Dictionary). Πρβλ. και 
ευάγγελος Π. δημητριάδης, «Μια πρώτη εκτίμηση της μεταπολεμικής ιστορικής Γεωγραφί-
ας στην ελλάδα με πλαίσιο την αγγλοαμερικανική εξέλιξη του κλάδου», Ανθρωπολογικά 8 
(1985) 5-19 (στο εξής: δημητριάδης, «Μια πρώτη εκτίμηση»).

4. κατά τη μαρξιστική γεωγραφία, που επιχειρεί την ερμηνεία των χωρικών φαινομέ-
νων και όχι την απλή παράθεσή τους (Alexandros-Phaidon Lagopoulos, «The Epistemology of 
Space: A Marxist Approach», Επιστημονική Επετηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής, Τμήμα Αρχιτε-
κτόνων Α.Π.Θ. 13 (1990) 234-243), και η οποία αποτελεί τη θεωρητική αφετηρία της νέας αρ-
χής της ιστορικής γεωγραφίας, ο γεωγραφικός χώρος θεωρείται ως μια λειτουργική ενότητα, 
μέσα στην οποία όλοι οι παράγοντες (φυσικός - γεωμετρικός χώρος, κοινωνία, οικονομία, πο-
λιτισμός) αλληλοεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται. Έτσι, η ιστορική εξέλιξη του οικιστικού 
δικτύου συνδέεται με τα οικονομικά φαινόμενα και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ιστορία 
μεμονωμένων οικισμών (David Harvey, Social Justice and the City, London 1973, σσ. 250, 303).

5. H. R. Trevor-Roper ‒ F. Braudel, «Τhe Annales and the Mediterranean», The Journal 
of Modern History 44/4 (1972) 468-479, επίσης, Fernand Braudel, Μελέτες για την Ιστορία 
(μτφρ. ο. Βαρών-Βασάρ ‒ Ρ. Σταμούλη), αθήνα 1986, σ. 83. 
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δυάζοντάς την με τη γεωγραφία και αποσκοπεί σε αποκάλυψη οικολογικών και 
κοινωνικών παραγόντων που καθορίζουν την ιστορία6. 

οι συγκρίσεις των πληθυσμών ανάμεσα σε δύο μακρινές μεταξύ τους χρο-
νικές περιόδους γίνονται με βάση τη μέθοδο των οριζόντιων διαχρονικών ιστο-
ρικών τομών και των κατακόρυφων συγχρονικών θεμάτων που αναφέρονται 
στις αντίστοιχες χρονικές περιόδους (cross-sections και vertical themes)7. 

Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η μελέτη ανθρωπογεωγραφικών χαρα-
κτηριστικών επιμέρους χρονικών περιόδων, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμά-
των για τον εντοπισμό των αλλαγών στον γεωγραφικό χώρο.

Σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, επιχειρούμε να εντοπίσουμε τους πληθυσμούς των 
οικισμών της περιοχής Φλώρινας κατά τις δύο ιστορικές φάσεις, να τους συγκρίνου-
με και να προσεγγίσουμε την ερμηνεία των χωρικών φαινομένων που θα προκύψουν.

Φυσικό γεωγραφικό και κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο του β΄ μισού του 15ου αι.

ο φυσικός γεωγραφικός χώρος της περιοχής που σήμερα καταλαμβάνει ο 
(πρώην) νομός Φλώρινας8 χαρακτηρίζεται από δύο ορεινά τμήματα, το δυτικό 
(ορεινός όγκος Βαρνούντα - νερέτσκας9 και περιοχή Πρεσπών) και το ανατολι-
κό (ορεινός όγκος Βόρα - καϊμακτσαλάν), ανάμεσα στα οποία εκτείνεται το ομα-
λό υψίπεδο της Φλώρινας, με μέσο υψόμετρο περίπου 600μ.10 

6. Θεόφιλος Βέκος, Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας, αθήνα 1987, σ. 51, και 
Γεώργιος Πλουμίδης, Γεωγραφία της Ιστορίας του Νεοελληνικού Χώρου, αθήνα 1981, σ. 25. 
Η ιστορική Σχολή των Annales έχει πολλά κοινά με την επιστημονική τάση της νέας αρχής 
της ιστορικής γεωγραφίας, βλ. σχετ. Γεώργιος Τσότσος, «ιστορική γεωγραφία και κύριες θε-
ωρητικές προσεγγίσεις του χώρου», στο δ. δρακούλης ‒ Γ. Τσότσος (επιμ.) Ιστορική, Κοινω-
νική και Πολεοδομική Ανάλυση του Χώρου. Αφιέρωμα στον Καθηγητή Ευάγγελο Π. Δημη-
τριάδη, Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 73-92.

7. Τη μέθοδο εισήγαγε ο H. C. Darby, An Historical Geography of England before A. D. 
1800, Cambridge 1936. Πρβλ. και δημητριάδης, «Μια πρώτη εκτίμηση», σ. 6. Η μέθοδος αυτή παρέ-
χει την περιγραφή κοινωνίας και τοπίου σε δεδομένη ιστορική στιγμή και χρησιμοποιήθηκε για την 
ανακατασκευή της γεωγραφίας του παρελθόντος, βλ. σχετ. Johnston κ.ά., The Dictionary, σ. 62.

8. Στο εξής χρησιμοιούμε τον όρο «νομός» ως πιο εύχρηστο.

9. Χρησιμοποιούμε τις (παραδοσιακές) ονομασίες των φυσικογεωγραφικών στοιχεί-
ων της περιόδου οθωμανοκρατίας, βλ. σχετ. Γεώργιος Τσότσος, «Τα ορεωνύμια της δυτι-
κής Μακεδονίας στους χάρτες και στα γεωγραφικά έργα του 19ου αιώνα», στο 6ο Πανελλή-
νιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 
485-492. ο ορεινός όγκος δυτικά της Φλώρινας, που στους χάρτες φέρει σήμερα την (αρχαία) 
ονομασία Βαρνούς, ονομαζόταν Περιστέρι στο βόρειο τμήμα του (δυτικά του Μοναστηρίου) 
και νερέτσκα στα νοτιοδυτικά της Φλώρινας.

10. Για πλήρη περιγραφή της φυσικής γεωγραφίας του δυτικομακεδονικού χώρου βλ. 
Γ. Τσότσος, Ιστορική γεωγραφία της Δυτικής Μακεδονίας 14ος-17ος αι.: Το οικιστικό δί-
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Σε ειδικό κεφάλαιο έργου για τη δυτική Μακεδονία των πρώτων αιώνων 
της οθωμανοκρατίας ενός εκ των συγγραφέων του παρόντος άρθρου11, εισάγε-
ται ως μεθοδολογικό εργαλείο για τη μελέτη των χωρικών φαινομένων η έννοια 
της οικογεωγραφικής ενότητας. οι οικογεωγραφικές ενότητες είναι φυσικές πε-
ριοχές που έχουν κοινά φυσικογεωγραφικά - οικολογικά χαρακτηριστικά και 
διαχωρίζονται μεταξύ τους με αρκετά σαφή φυσικά όρια (όπως λεκάνες απορ-
ροής ποταμών ή ορεινές και πεδινές περιοχές)12. 

Πρόθεσή μας είναι να εξετάσουμε τα πληθυσμιακά δεδομένα ανά οικογε-
ωγραφική ενότητα, εφόσον ο οικολογικός χώρος αποτελεί σημαντική μεταβλητή 
στην εξέταση του οικιστικού δικτύου. 

Στην περιοχή της Φλώρινας ορίσαμε τρεις οικογεωγραφικές ενότητες, που 
προέρχονται από διαίρεση του οικολογικού χώρου της δυτικής Μακεδονίας σε 
είκοσι συνολικά (χάρτης 1)13 και είναι οι ακόλουθες:

Οικογεωγραφική Ενότητα Ι. Δυτικό Καϊμακτσαλάν: Περιλαμβάνει το 
ανατολικό άκρο του νομού Φλώρινας που καταλαμβάνεται από τις νοτιοδυτι-
κές πλαγιές του καϊμακτσαλάν (Βόρας). είναι περιοχή ορεινή (υψόμετρο από 
800 ώς 2.500 μ.), στα υψηλότερα υψόμετρα δασωμένη και στα χαμηλότερα ασβε-
στολιθική, πετρώδης, διαβρωμένη και απογυμνωμένη μέχρις ερήμωσης από την 
υπερβόσκηση (ιδίως η περιοχή Γκορνίτσοβου - σημ. κέλλης). Προσφέρεται μόνο 
για κτηνοτροφία.

Οικογεωγραφική Ενότητα ΙΙΙ. Λεκάνη Φλώρινας: Περιλαμβάνει τη λεκά-
νη της Φλώρινας, περιοχή πεδινή (οροπέδιο - υψίπεδο με υψόμετρο από 600 ώς 
800 μ. ), ανάμεσα στους ορεινούς όγκους της νερέτσκας και του καϊμακτσα-
λάν, διαχωριζόμενη με τη λοφοσειρά Μαλαρέκα - Μαλκανίτσε από το νοτιότε-
ρο υψίπεδο εορδαίας. Η λεκάνη είναι στραμμένη προς βορρά, τα νερά της κυ-
λούν βόρεια προς τον ποταμό Τσέρνα (αρχαίο εριγώνα), παραπόταμο του αξι-
ού και έχει εύφορα εδάφη14, με καλλιεργήσιμες εκτάσεις και χλοερά λιβάδια. εί-
ναι κατάλληλη για γεωργία και κτηνοτροφία.

κτυο, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 64 κ.ε. (στο εξής: Τσότσος, Ιστορική γεωγραφία)

11. Τσότσος, Ιστορική γεωγραφία, σσ. 82-90.

12. οι οικογεωγραφικές ενότητες (ecosystem units και ecoregions) έχουν εισαχθεί ως 
εργαλείο μελέτης του γεωγραφικού χώρου στον διεθνή επιστημονικό χώρο, βλ. σχετ. Robert 
G. Bailey, Ecosystem Geography: From Ecoregions to Sites, New York - Dordrecht - Heidelberg 
- London 20002, σ. 25 κ.ε.

13. Η αρίθμηση των οικογεωγραφικών ενοτήτων σημειώνεται με λατινικούς χαρακτή-
ρες και είναι αυτή που ορίσαμε στην προαναφερθείσα εργασία του εκ των συγγραφέων Γ. 
Τσότσου και αναφέρεται στο σύνολο του φυσικού γεωγραφικού χώρου της δυτικής Μακε-
δονίας (Τσότσος, Ιστορική γεωγραφίa, χάρτες 7 και 8).

14. Γεώργιος Παλαμιώτης, Γεωργική ΄Ερευνα της Μακεδονίας, αθήναις 1914, σ. 35.
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Οικογεωγραφική Ενότητα ΙΧ. Περιστέρι - Νερέτσκα - Βίτσι: Περιλαμ-
βάνει τις ανατολικές πλαγιές της συνεχόμενης οροοσειράς που σχηματίζουν οι 
τρεις ορεινοί όγκοι Περιστέρι - νερέτσκα - Βίτσι (υψόμετρο από 800 ως 2000 μ.), 
οι οποίοι περικλείουν από τα δυτικά το λεκανοπέδιο της Φλώρινας και διαχω-
ρίζονται από την κορυφογραμμή της οροσειράς (υδροκρίτη) από το υπόλοιπο 
ορεινό τμήμα στα δυτικά, που είναι στραμμένο προς την καστοριά και τη λεκά-
νη των Πρεσπών. καλύπτονται από πυκνά δάση οξυάς και δρυός και προσφέ-
ρονται για υλοτομία και περιορισμένη κτηνοτροφία, λόγω των απότομων κλί-
σεων του εδάφους.

δυτικά της ορεινής ενότητας ιΧ (Περιστέρι - νερέτσκα - Βίτσι) εκτείνονται 
δύο οικογεωγραφικές ενότητες, η των Πρεσπών (ιΧ) και η των κορεστίων (Χ)15, 
οι οποίες δεν θα εξεταστούν στην εργασία μας διότι (α) για την ενότητα Πρε-
σπών δεν διαθέτουμε αρκετά στοιχεία για τους οικισμούς του 15ου αι., όπως θα 
αναλυθεί παρακάτω, και (β) η οικογεωγραφική ενότητα κορεστίων ανήκει και 
ανήκε ιστορικά, κατά το μέγιστο μέρος της, διοικητικά στην καστοριά. επίσης, 
νότια της ενότητας ιΧ εκτείνεται το λεκανοπέδιο εορδαίας (οικογεωγραφική 
ενότητα IV), το βόρειο τμήμα του οποίου (λεκάνες λιμνών Πετρών, Χειμαδίτιδας 
και Ζάζαρι) ανήκει μεν σήμερα διοικητικά στο νομό Φλώρινας, όμως από την 
άποψη της φυσικής γεωγραφίας ανήκει στην εορδαία, με την οποία δεν διακρί-
νεται από κάποιο φυσικό όριο και γι αυτό δεν εξετάζεται εδώ.

Η περιοχή που εξετάζουμε, κατά το δεύτερο μισό του 15ου αιώνα, απο-
τελεί τμήμα της οθωμανικής αυτοκρατορίας, της πρώιμης περιόδου της ακμής 
της16. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία 
των μέχρι σήμερα εκδοθέντων οθωμανικών φορολογικών καταλόγων (καταστί-
χων), που αφορούν περιοχές της δυτικής Μακεδονίας17, μέχρι τις αρχές του 16ου 
αι. στο λεκανοπέδιο Φλώρινας οι εγκαταστάσεις Μουσουλμάνων εποίκων δεν 
είναι ακόμα μαζικές. κατά το δεύτερο μισό του 15ου αι. στα λεκανοπέδια αυτά 
πλεονάζει το χριστιανικό στοιχείο, ενώ το μουσουλμανικό είναι ελάχιστο.

15. Σύμφωνα με τη διαίρεση σε οικογεωγραφικές ενότητες στο Τσότσος, Ιστορική γε-
ωγραφία, σσ. 86-90 και χάρτης 8.

16. ι. Ψαράς, «Η οθωμανική κατάκτηση της Μακεδονίας», στο ι. κολιόπουλος ‒ ι. Χα-
σιώτης (επιμ.), Η Νεότερη και Σύγχρονη Μακεδονία, χ.τ., χ.χ., σ. 36.

17. Για τα κατάστιχα αυτά, βλ. Τσότσος, Ιστορική γεωγραφία, σσ. 121-154 και 165-173, 
από επεξεργασία των οθωμανικών φορολογικών καταστίχων που εκδόθηκαν στο M. Soko-
loski (επιμ.), Turski Dokumenti za Istorijata na Makedonskiot Narod, Opsirin Popisni Defteri 
od XV Vek, Skopje, τ. ι, 1971, σα. 565-569 και τ. ιι, 1973, σα. 70-122, 272-489, ενώ μέρος αυ-
τών των στοιχείων σχολιάστηκαν και από τη Vassiliki Kravari, Ville et villages de Macédoine 
occidentale, Paris 1989, σσ. 231-363.
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από τα κατάστιχα του δεύτερου μισού του 15ου αι.18 προκύπτει ότι στις 
τρεις εξεταζόμενες οικογεωγραφικές ενότητες της περιοχής Φλώρινας μικτοί οι-
κισμοί (κατοικούμενοι από Χριστιανούς και Μουσουλμάνους) είναι μόνο τρεις: 
Φλώρινα, Γκορνίτσοβο (κέλλη)19 και Βέρμπιανη (ιτέα), ενώ όλοι οι υπόλοιποι 
φέρονται ως αμιγείς χριστιανικοί. κατά την πρόσφατη έρευνα20, στη δυτική Μα-
κεδονία του 15ου αιώνα οι κατακτητές οθωμανοί επέβαλαν πλήρως το τιμαριω-
τικό σύστημα, με απότέλεσμα την ύπαρξη, κατά την περίοδο αυτή, ενός ενιαίου 
κοινωνικού και οικονομικού χώρο: Τόσο στον πεδινό (δυτικομακεδονικά υψίπε-
δα - οροπέδια), όσο και στον ορεινό χώρο, όλοι οι οικισμοί ανήκουν σε τιμάρια 
σπαχήδων, που έχουν την επικαρπία των προσόδων, και κύρια απασχόληση των 
κατοίκων είναι η γεωργία.

οι περιορισμένες δυνατότητες για γεωργικές καλλιέργειες στα ορεινά εδά-
φη έχουν ως αποτέλεσμα οι ορεινοί οικισμοί να είναι μικρότεροι πληθυσμιακά 
από τους πεδινούς21. 

Οι ιστορικές πηγές του 15ου αι. και τα συμπεράσματα από την επεξεργασία τους

οι διαθέσιμες (γνωστές στον ελληνικό χώρο) αρχειακές πηγές για τους οικι-
σμούς της περιοχής Φλώρινας22 κατά τον 15ο αιώνα (και μάλιστα για το β΄ μισό 
του) είναι δύο οθωμανικοί φορολογικοί κατάλογοι ή κατάστιχα όπως ονομάζο-
νται συνήθως (Τahrir Defterteri), από τα αρχεία Başbakanlιk arşivi της κωνστα-
ντινούπολης: Το κατάστιχο αρ. 16 που περιλαμβάνει οικισμούς ανήκοντες δημο-
σιονομικά στον ναχιγιέ Φλώρινας (nahiye-i Filorina)23 κατά το έτος 1481 και το 

18. Τα στοιχεία προκύπτουν από επεξεργασία των δεδομένων η οποία παρατίθεται 
στο Τσότσος, Ιστορική γεωγραφία, σσ. 170-173.

19. Στην παρούσα εργασία οι οικισμοί αναφέρονται με την παλαιά, παραδοσιακή 
ονομασία τους, η οποία ίσχυε τουλάχιστον από τον 15ο αι. (όπως προκύπτει από τις ονομα-
σίες των οικισμών στα οθωμανικά κατάστιχα) μέχρι το 1927, οπότε μετονομάστηκαν από το 
ελληνικό κράτος. Σε παρένθεση αναγράφονται οι σημερινές ονομασίες τους. Για τις παλαιές 
ονομασίες χρησιποιήθηκε το Μιχάλης Σταματελάτος ‒ Φωτεινή Βάμβα-Σταματελάτου, Επίτο-
μο Γεωγραφικό Λεξικό της Ελλάδος, αθήνα 2001.

20. Τσότσος, Ιστορική γεωγραφία, σσ. 206-208, 496-499.

21. Τσότσος, Ιστορική γεωγραφία, σσ. 228-236.

22. Για την περιοχή της Φλώρινας κατά την οθωμανική περίοδο, βλ. Χρυσάνθη Μαυ-
ροπούλου-Τσιούμη, «Τα χρόνια της Τουρκοκρατίας (14ος-18ος αι.)», στο Η Φλώρινα και η 
Περιοχή της, χ. τ. (Φλώρινα), 2002, σσ. 88-103.

23. κατά τον 15ο αιώνα, ο όρος ναχιγιέ, που αναφέρεται στα κατάστιχα του δυτικο-
μακεδονικού χώρου, δηλώνει μικρή διοικητική περιφέρεια, στο μέγεθος μιας επαρχίας του 
20ού αι. ή ενός σημερινού δήμου, βλ. σχετ. Μetodi Sokoloski, «Le développement de quelques 
villes dans le sud des Balkans au XVe et XVIIe siècles», Balcanica 1 (1970) 81, και Βασίλης δη-
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κατάστιχο αρ. 4 του 1468 που αφορά σε βορειότερες περιοχές (Περλεπές, Βελεσ-
σά κ.ά.) και στο οποίο υπάρχουν ορισμένες αναφορές και σε οικισμούς της πε-
ριοχής Φλώρινας24.

Πρόκειται για λεπτομερή οθωμανικά φορολογικά κατάστιχα25, τα οποία 
είναι κατάλογοι τιμαριωτικών γαιών συγκεκριμένων τιμαριούχων (σπαχή-
δων)26, όπου καταγράφονται, ανά τιμαριούχο (σπαχή), οι οικισμοί και οι αγρο-
τικές εκτάσεις που περιλαμβάνονται σε μια γαιοκτησία (τιμάριο), τα ονόματα 
των ατόμων υποχρέων σε φορολογία και οι ποσότητες των προϊόντων (παραγό-
μενων αγαθών) ανά υπόχρεο27. από την παράθεση των ονομάτων των υποχρέων 
σε φορολογία προκύπτει με άθροιση ο αριθμός των εστιών (νοικοκυριών) ανά 
οικισμό, με την επιφύλαξη ότι στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται μεν οι εστί-
ες που ανήκουν σε έναν ή περισσότερους τιμαριούχους που αναφέρονται στο 
κατάστιχο, υπάρχει όμως το ενδεχόμενο ορισμένες εστίες του ίδιου οικισμού να 
ανήκουν σε άλλον (ή άλλους) τιμαριούχους άλλων καταστίχων.

επομένως, ο αριθμός των εστιών που προκύπτει από την άθροιση που 
προαναφέραμε, είναι ενδεικτικός του πληθυσμιακού μεγέθους του οικισμού και 
δεν παρέχει με βεβαιότητα τον ακριβή αριθμό των εστιών και των κατοίκων, με 

μητριάδης, «Φορολογικές κατηγορίες των χωριών της Θεσσαλονίκης κατά την Τουρκοκρα-
τία», Μακεδονικά 20 (1980) 378 σημ. 5.

24. ορισμένοι οικισμοί του σημερινού νομού Φλώρινας αναφέρονται και σε κατάστι-
χο της ίδιας περιόδου που περιέχει οικισμούς ανήκοντες σε τιμαριούχους της καστοριάς, βλ 
σχετ. Peter Soustal, «Der Südwesten Makedoniens im Spiegel eines osmanischen Registers des 
15. Jahrhunderts: der mufassal Defer 237 des Başbakanlık Arşivi zum Vilayet-i Kastoriye», στο 
Τ. κόλιας ‒ κ. Πιτσάκης ‒ κ. Συνέλλη (επιμ.), Aureus. Τόμος Αφιερωμένος στον Ευάγγελο Κ. 
Χρυσό, αθήνα 2014, σσ. 699-711. Όμως, αυτοί οι οικισμοί δεν περιλαμβάνονται γεωγραφικά 
στην περιοχή μελέτης μας.

25. Για τις διάφορες κατηγορίες των οθωμανικών φορολογικών καταστίχων βλ. Halil 
Inalcik, «Ottoman methods of conquest», Studia Islamica II, Paris 1954, σσ. 104-129.

26. Για το τιμαριωτικό σύστημα βλ. ενδεικτικά Γεώργιος Παχύς, Το εν Ηπείρω Αγρο-
τικόν Ζήτημα, αθήνα 1882, σ. 14, 1980˙ Χαλίλ ιναλτζίκ, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία: Η 
Κλασική Εποχή 1300-1600, αθήνα 1995, σ. 376˙ Βασίλης δημητριάδης, «Φορολογικές κατη-
γορίες», σσ. 376 κεξ., 432 κεξ, και Σπύρος ασδραχάς, «οι πολιτικοί όροι του οικονομικού, 
οι κατακτήσεις και η οικονομική τους λογική: Η οθωμανική επικράτεια», στο Σ. ι. ασδρα-
χάς (επιμ.), Ελληνική Οικονομική Ιστορία ΙΕ -́ ΙΘ΄ Αιώνας, αθήνα 2003, σσ. 250-256. Για την 
ιστορική εξέλιξη του τιμαριωτισμού βλ. Β. Μουταφτσίεβα, Αγροτικές Σχέσεις στην Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία (15ος-16ος Αι.) (μτφρ. ο. αστρινάκη και ε. Μπαλτά), αθήνα 1990, σσ. 
17-107. Για το τιμαριωτικό σύστημα κατά την πρώιμη Τουρκοκρατία βλ. ν. Beldiceanu, Le 
timar dans l’ état ottoman (début XIVe-début XVIe siècle), Wiesbaden 1980.

27. επειδή η επιστημονική οπτική της εργασίας μας είναι γεωγραφική, δεν ασχολού-
μαστε εδώ με το είδος των φόρων και άλλα συναφή θέματα, αλλά με τους οικισμούς (ονομα-
σίες και αριθμοί φορολογουμένων) που αναφέρονται στα κατάστιχα.
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δεδομένο μάλιστα ότι μπορεί να υπάρχουν και κάτοικοι εκτός φορολογικών κα-
ταστίχων. Παρ’ όλα αυτά οι αριθμοί των εστιών που προκύπτουν από τα φορο-
λογικά κατάστιχα είναι αξιόπιστες ιστορικές πηγές για τη δημογραφική εικόνα 
των οικισμών και οι μοναδικοί διαθέσιμοι για την εποχή της πρώιμης οθωμα-
νοκρατίας28. 

Στα προαναφερθέντα κατάστιχα αρ. 16 (1481), για την περιοχή Φλώρινας 
και αρ. 4 (1468) για βορειότερες περιοχές, περιέχονται ονόματα 46 περίπου ταυ-
τισμένων οικισμών και πολλών ακόμη αταύτιστων, που ανήκουν σε τιμάρια και 
επομένως μέσα από αυτά παρέχεται μια αρκετά κατατοπιστική εικόνα της ιστο-
ρικής τοπογραφίας του οικιστικού δικτύου και χρήσιμα δημογραφικά στοιχεία 
των οικισμών του βόρειου τμήματος της σημερινής δυτικής Μακεδονίας. Τα κα-
τάστιχα αυτά, μαζί με άλλα της ίδιας περιόδου, που αναφέρονται γενικά στη γε-
ωγραφική περιοχή από την καστοριά μέχρι τα Σκόπια, εκδόθηκαν στη σειρά 
Turski Dokumenti29 στα Σκόπια και, επίσης, χρησιμοποιήθηκαν και σχολιάστη-
καν από τη V. Kravari30. 

Σε σχέση με τη διαίρεση του δυτικομακεδονικού χώρου σε οικογεωγραφι-
κές ενότητες, οι οικισμοί που αναφέρονται στα παραπάνω κατάστιχα της περι-
όδου 1468-1481 καλύπτουν πλήρως το χώρο των τριών οικογεωγραφικών ενοτή-
των ι (δυτικό καϊμακτσαλάν), ιιι (Λεκάνη Φλώρινας) και ιΧ (Περιστέρι - νερέ-
τσκα - Βίτσι), οι οποίες περιλαμβάνουν και πεδινές και ορεινές περιοχές (χάρτης 
1). αντίθετα, τα κατάστιχα καλύπτουν μερικώς μόνο την παρακείμενη, προς τα 
δυτικά, οικογεωγραφική ενότητα Πρεσπών (Χ), της οποίας οι οικισμοί φαίνεται 

28. Για τη σημασία των οθωμανικών καταστίχων ως αρχειακών πηγών βλ. W. H. 
Lowry, «The Ottoman Tahrir Defterleri as a source for Social and Economic History. Pitfalls and 
Limitations», στο W. H. Lowry, Studies in Defterology. Ottoman Society in thw Fifteenth and 
Sixteenth Centuries, Istanbul 1992, σσ. 3-18, και Βασίλης δημητριάδης, Η Θεσσαλονίκη της 
Παρακμής: Η Ελληνική Κοινότητα της Θεσσαλονίκης κατά τη Δεκαετία του 1830 με βάση 
ένα Οθωμανικό Κατάστιχο Απογραφής του Πληθυσμού, Ηράκλειο 1997, σ. xv. ιδιαίτερα για 
τον χώρο της δυτικής Μακεδονίας βλ. Φωκίων κοτζαγεώργης, «Σημείωμα για τις πηγές», στο 
ι. κολιόπουλος (επιμ.), Όψεις του Άργους Ορεστικού (Χρούπιστας) κατά την Τουρκοκρα-
τία (1400-1912), Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 33-47 και δημήτριος Παπασταματίου, «δημοσιονο-
μικές επιβολές και στοιχεία της αγροτικής οικονομίας στον καζά της Χρούπιστας στο πρώτο 
μισό του 16ου αιώνα», στο ι. κολιόπουλος (επιμ.), Όψεις του Άργους Ορεστικού (Χρούπι-
στας) κατά την Τουρκοκρατία (1400-1912), Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 120-165.

29. Sokoloski, Turski Dokumenti, τ. ι, 1971, σποράδην και τ. ιι, 1973, σσ. 272-489 για 
τον ναχιγιέ Φλώρινας. 

30. Kravari, Villes et villages. Τόσο από τον M. Sokoloski, επιμελητή έκδοσης της σειράς 
Turski Dokumenti ι-ιι, όσο και από την V. Kravari, έγιναν ταυτίσεις 127 οικισμών από τους 
οικισμούς της σημερινής δυτικής Μακεδονίας που αναφέρονται στα κατάστιχα, ενώ οι υπό-
λοιποι 75 ταυτίστηκαν στο Τσότσος, Ιστορική γεωγραφία, σσ. 128-152. ανάμεσα σε αυτούς 
περιέχονται και οι οικισμοί της περιοχής μελέτης μας.
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πως, κατά ένα μεγάλο τμήμά τους, θα ανήκαν σε τιμαριούχο που δεν έδρευε στη 
Φλώρινα, αλλά σε άλλη πόλη (ή κωμόπολη). Για τον λόγο αυτό, εξαιρούμε την 
περιοχή των Πρεσπών από τη μελέτη μας, λόγω ανεπάρκειας των διαθέσιμων 
ιστορικών πηγών. Έτσι, για την περιοχή του λεκανοπεδίου Φλώρινας και των 
κλιτύων των ορεινών όγκων που περικλείουν το λεκανοπέδιο (καϊμακτσαλάν 
από ανατολικά, Περιστέρι, νερέτσκα και Βίτσι από δυτικά) και είναι στραμμέ-
νες προς αυτό, διαπιστώνουμε ότι έχουμε μια ικανοποιητική εικόνα του οικιστι-
κού δικτύου κατά την περίοδο του β΄ μισού του 15ου αιώνα. 

από την επεξεργασία των παραπάνω ιστορικών πηγών (φορολογικών κα-
ταστίχων) προέκυψαν αποτελέσματα για τον γεωγραφικό χώρο αναφοράς στο 
β΄ μισό του 15ου αι31:

(α) Στις τρεις οικογεωγραφικές ενότητες της περιοχής Φλώρινας, οι οποί-
ες καλύπτονται πλήρως από τα δεδομένα των καταστίχων, οι οικισμοί των αρ-
χών του 20ού αιώνα (που είναι οι ίδιοι με τους σημερινούς, εκτός από ελάχι-
στες εξαιρέσεις) φέρονται στη μέγιστη πλειοψηφία τους να κατοικούνται ήδη 
από τον 15ο αιώνα. δύο από τους οικισμούς, που δεν περιέχονται στα κατά-
στιχα του 1468-1481, αλλά υπήρχαν στις αρχές του 20ού αι., το Ράκοβο (κρατε-
ρό), και η Μπελκαμένη (δροσοπηγή), αναφέρονται στα κατάστιχα32 ως μεζρά 
(mezraa), δηλαδή ως ακατοίκητες καλλιεργούμενες περιοχές, που ίσως ανήκαν 
σε χωριά τα οποία είχαν ερημωθεί. επίσης, το αρμενοχώρι, οικισμός που υπήρ-
χε στις αρχές του 20ού αι., δεν εμφανίζεται στα κατάστιχα, αλλά από σερβικά 
έγγραφα είναι γνωστό ότι υπήρχε περί τα μέσα του 14ου αιώνα33: από τους οι-
κισμούς που υπήρχαν το 1913, δεν αναφέρονται στα κατάστιχα οι ορεινοί οικι-
σμοί μεγάλου υψομέτρου (1300μ. και άνω) Πρεκοπάνα (ή Προκοπάνα) (Περικο-
πή) και καλύβια Παπαδιάς και οι πεδινοί (ευρισκόμενοι στο λεκανοπέδιο - υψί-
πεδο) Ραχμανλή (ελεούσα), ορτά οβά (Μεσόκαμπος), Χασάνοβο (Μεσοχώρι), 
Μαχαλάς (Τροπαιούχος), Τσέρεβο (κλειδί), από τους οποίους δύο (ορτά οβά 
και Μαχαλάς) ήταν το 1913 μουσουλμανικοί34. επίσης, αναφέρονται στα κατά-
στιχα και τρεις οικισμοί που ερημώθηκαν κατά τη διάρκεια των μετέπειτα αιώ-
νων της οθωμανικής περιόδου: κούτλεβο, Ράντος και καλογερίτσα (χάρτης 1). 
Συνολικά από τους οικισμούς του 1913, οι 43 αναφέρονται στα κατάστιχα και 

31. Τσότσος, Ιστορική γεωγραφία, σσ. σσ. 211-213.

32. Sokolοski, Turski Dokumenti, τ. ιI, σσ. 220, 292 για το Ράκοβο και τη Μπελκαμένη 
αντίστοιχα. Για τη Μπελκαμένη διατηρούμε κάποιες επιφυλάξεις επειδή αναγράφεται κοντά 
στον οικισμό Τσετιρόκι καστοριάς, και ίσως να πρόκειται για τοπωνύμιο με το ίδιο όνομα.

33. Kravari, Villes et villages, σσ. 232.

34. Για το θρήσκευμα των κατοίκων των οικισμών αυτών πριν από την ανταλλαγή 
των πληθυσμών του 1924-25, βλ. ευστάθιος Πελαγίδης, Η Αποκατάσταση των Προσφύγων 
στη Δυτική Μακεδονία (1923-1930), Θεσσαλονίκη 1994, κατάλογος νομού Φλώρινας.
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μόνο δέκα (10) δεν αναφέρονται. επομένως, και τουλάχιστον για τις περιοχές 
που καλύπτονται πλήρως από τα κατάστιχα, διαπιστώνεται μια εντυπωσιακή 
σταθερότητα του οικιστικού δικτύου: οι οικισμοί του 15ου αι. παραμένουν πε-
ρίπου ίδιοι με τους σημερινούς35. 

(β) ο ορεινός χώρος των δύο οικογεωγραφικών ενοτήτων ι (δυτικό καϊμα-
κτσαλάν) και ιΧ (Περιστέρι - νερέτσκα - Βίτσι) φαίνεται εξ ίσου εποικισμένος 
με τον πεδινό της ενότητας ιιι του λεκανοπεδίου - υψιπέδου Φλώρινας. Σχεδόν 
όλοι οι ορεινοί οικισμοί (σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 800-1000 μ.) που υπήρχαν 
κατά τον 20ό αι. στις περιοχές αυτές κατοικούνται ήδη από τον 15ο αι.

Τα διαθέσιμα δημογραφικά στοιχεία από τον 15ο αι. και μετά

Μια επιμέρους εξέταση του οικιστικού δικτύου της περιοχής Φλώρινας για 
την περίοδο του β΄ μισού του 15ου αιώνα ανά οικογεωγραφική ενότητα μπορεί 
να θεωρηθεί εμπεριστατωμένη για τις τρεις ενότητες I, ιΧ και ιιι, για δύο λό-
γους:

(α) ο γεωγραφικός τους χώρος καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τα οθωμανι-
κά φορολογικά κατάστιχα που προαναφέραμε, με την έννοια ότι στα κατάστιχα 
περιέχονται όλοι (ή σχεδόν όλοι) οι οικισμοί .

(β) ο χώρος αυτός περιβάλλει τη Φλώρινα, πρωτεύουσα του ναχιγιέ, από 
βορρά, νότο, ανατολή και δύση, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να 
υπάρχουν επιπλέον κάτοικοι των τριών οικογεωγραφικών ενοτήτων που να 
υπάγονται σε τιμάρια εκτός της δικαιοδοσίας της Φλώρινας, οπότε δεν θα περι-
λαμβάνονταν στα κατάστιχα. 

επομένως τα πληθυσμιακά στοιχεία των οικισμών που προέρχονται από 
τους αντίστοιχους αριθμούς εστιών τιμαρίων, είναι αρκετά αντιπροσωπευτικά 
του πραγματικού πληθυσμού των τριών ενοτήτων κατά το β΄ μισό του 15ου αι-
ώνα.

Η απόπειρα σύγκρισης των πληθυσμών των οικισμών των τριών οικο-
γεωγραφικών ενοτήτων της περιοχής Φλώρινας του 1468-1481, όπως προκύ-
πτουν από τους αριθμούς εστιών τιμαρίων, με τους αντίστοιχους των αρχών του 
20ού και συγκεκριμένα του 1913, εκ πρώτης όψεως φαίνεται ως μια επιστημονι-

35. Το ίδιο οικιστικό φαινόμενο παρατηρείται σε όλο τον δυτικομακεδονικό χώρο, 
σχετικά βλ. Τσότσος, Ιστορική γεωγραφία, passim και Βασίλης Γούναρης, «δημογραφικές 
παρατηρήσεις», στο ι. κολιόπουλος (επιμ.), Όψεις του Άργους Ορεστικού (Χρούπιστας) 
κατά την Τουρκοκρατία (1400-1912), Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 48-72. και στη γειτονική περι-
οχή της Ηπείρου, το δίκτυο τών οικισμών παρουσιάζει σταθερότητα κατά τη διάρκεια της 
οθωμανικής κυριαρχίας, βλ. σχετ. ευάγγελος Π. δημητριάδης, Κοινωνικός Σχηματισμός και 
Πολεολογικός Χώρος: Είκοσι Οικισμοί της Επαρχίας Κόνιτσας Ηπείρου, 1980, σσ. 90, 336. 
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κή ακροβασία, αφού προϋποθέται ένα άλμα τεσσάρων και πλέον αιώνων, χω-
ρίς αναφορά στην πληθυσμιακή εξέλιξη των ίδιων οικισμών κατά το ενδιάμεσο 
χρονικό διάστημα. Θα πρέπει, όμως, να λάβουμε υπόψη τους εξής παράγοντες 
οι οποίοι δεν επιτρέπουν την δημογραφική εξέταση του ενδιάμεσου αυτού δια-
στήματος για τους οικισμούς της περιοχής Φλώρινας:

(1) Για τον γεωγραφικό χώρο της δυτικής Μακεδονίας κατά την οθωμα-
νική περίοδο, μέχρι και το τέλος της, δεν υπάρχουν καθόλου συστηματικές και 
ακριβείς απογραφές πληθυσμών των οικισμών, παρά μόνον αποσπασματικές 
στατιστικές εκτιμήσεις προς το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ού αι. 36.

(2) Για άλλες περιοχές της δυτικής Μακεδονίας υπάρχουν δημοσιευμένα 
δημογραφικά στοιχεία των επιμέρους οικισμών για το χρονικό διάστημα του 
16ου - 17ου αιώνα, με βάση πληροφορίες από οθωμανικά φορολογικά κατάστι-
χα, αποσπασματικές βέβαια, όπως για την περιοχή Σερβίων37, τις περιοχές ανα-
σελίτσας (σημ. Βοΐου) και Χρούπιστας (σημ. Άργους ορεστικού)38 και την περι-
οχή Γρεβενών39, όχι όμως και για τους οικισμούς της περιοχής Φλώρινας.

επομένως δεν υπάρχουν, προς το παρόν, τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα 
μπορούσαν να φωτίσουν τη δημογραφική εικόνα των οικισμών της περιοχής 
Φλώρινας στο διάστημα του 16ου - 19ου αιώνα. διαθέσιμες πληροφορίες μόνο 
για την πόλη της Φλώρινας στο μετά τα τέλη του 15ου αι. διάστημα υπάρχουν 
αρκετές. από αυτές αναφέρουμε ότι το 1525 η περιοχή γύρω από τη Φλώρινα 
αποτελεί ανεξάρτητο σαντζάκι40, ενώ το 1530 ο καζάς Φλώρινας έχει 1109 εστίες 

36. αναστάσιος ιορδάνογλου, «οθωμανικές επετηρίδες (σαλναμέ) του βιλαετίου Μο-
ναστηρίου», Μακεδονικά 29 (1993-94) 308-337.

37. από κατάστιχο του 1528-1530. Πρώτη αναφορά στις ταυτίσεις των αναφερόμενων 
στο κατάστιχο οικισμών και στα σχετικά πληθυσμιακά στοιχεία στο Γεώργιος Τσότσος, «οι 
οικισμοί της περιοχής κοζάνης - Σερβίων σε κατάστιχο του 1528», Ελιμειακά 64 (2010) 60-97, 
και πλήρης έκδοση του καταστίχου στο κ. καμπουρίδης ‒ Γ. Σαλακίδης, Η επαρχία Σερβίων 
τον 16ο αιώνα μέσα από οθωμανικές πηγές, Θεσσαλονίκη 2013.

38. Aleksandar Stojanovski, Turski dokumenti za istorijata na makedonskiot narod, 
Tome 7, Vol. I, Opširen popisen defter za kazite Gorica, Biglišta i Hrupišta od 1568-9 godina, 
Skopje 1997˙ Βασίλης Γούναρης, «δημογραφικές παρατηρήσεις», σσ. 48-72˙ Γεώργιος Τσό-
τσος, «Το οικιστικό δίκτυο των περιοχών καστοριάς και Βοΐου το 1530», στο Eπιστημονικό 
Συνέδριο «Kοζάνη, 600 χρόνια Iστορίας, κοζάνη 2014, σσ. 49-72˙ Σάκης Γκέκας και Στέργι-
ος Ζήκας, Το Βόιο και η περιοχή του Άργους Ορεστικού της Δυτικής Μακεδονίας κατά την 
Οθωμανική περίοδο 16ος - 17ος αι. (1500-1700 μ.Χ.): Οικισμοί, φορολογία και αγροτική οι-
κονομία, Θεσσαλονίκη 2014, σ. 25 κ.ε., 37 κ.ε., 203 κ.ε.

39. κώστας καμπουρίδης, «Η περιοχή Γρεβενών σε οθωμανικές πηγές, 16ος αιώνας, 
στο Χαρ. καρανάσιος, κ. ντίνας, δ. Μυλωνάς, (επιμ.), Η Δυτική Μακεδονία στους Νεότε-
ρους Χρόνους, Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Ιστορίας Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά 2-5 οκτω-
βρίου 2014), Γρεβενά 2016, σσ. 73-86.

40. D. E. Pitcher, An Historical Geography of the Ottoman Empire from the earliest times 
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Μουσουλμάνων και 21734 μη Μουσουλμάνων (κατά το πλείστον Χριστιανών)41. 
Το 1545 η πόλη της Φλώρινας είχε 177 χριστιανικές εστίες και 79 μουσουλμανι-
κές και στα τέλη του 16ου αι. 204 μουσουλμανικές εστίες και μόνο 19 χριστια-
νικές. κατά το α΄ μισό του 16ου αι. αναφέρεται ως χάσι και ζιαμέτι, ενώ στο β΄ 
μισό του 16ου αι. ήταν χάσι του σουλτάνου με προνόμια τα οποία διατηρεί και 
το 1661 (έδρα βοεβόδα). Ήταν έδρα καζά τον 17ο αι., οπότε έχει μεταβληθεί σε 
μια σχεδόν ολοκληρωτικά μουσουλμανική πόλη με 500 σπίτια. Η πόλη εμφανίζε-
ται σε όλους, σχεδόν, τους ευρωπαϊκούς χάρτες του 16ου-17ου αι.42

Το ιστορικό κενό στο χρονικό διάστημα από τον 15ο ως και τον 19ο αιώ-
να θα πληρωθεί μόνο με τη δημοσίευση δεδομένων από οθωμανικά φορολογικά 
κατάστιχα, τα οποία υπάρχουν, αλλά δεν είναι γνωστά και προσβάσιμα, τουλά-
χιστον από τη βιβλιογραφία που έχουμε υπόψη μας. 

Τα κατάστιχα αυτά μπορούν να δώσουν στοιχεία για τον 16ο και 17ο αιώ-
να, αλλά όχι και για τον 18ο, για τον οποίο δεν υπάρχουν, μέχρι τώρα, στοιχεία, 
ούτε και για άλλες περιοχές της δυτικής Μακεδονίας.

Με βάση τα παραπάνω, προχωρούμε στη σύγκριση των δημογραφικών δε-
δομένων των οικισμών στις δύο χρονικές φάσεις: (α) στο β΄ μισό του 15ου αι. και 
(β) στα 1913, οπότε έχουμε την πρώτη επίσημη απογραφή για τους πληθυσμούς 
των οικισμών, την οποία διενήργησε το ελληνικό κράτος. Με τον τρόπο αυτό θα 
έχουμε μια εικόνα της μεταβολής που σημειώθηκε στους πληθυσμούς των οικι-
σμών από το τέλος του 15ου στις αρχές του 20ού, μια περίοδο τεσσάρων αιώ-
νων, που καλύπτει το μεγαλύτερο διάστημα της περιόδου οθωμανοκρατίας, και 
ενσωματώνει το χρονικό διάστημα του 17ου-19ου αι., που είναι η περίοδος πα-
ρακμής της οθωμανικής αυτοκρατορίας.

to the end of the sixteenth century, Leiden 1972, χάρτης 26 και Georgios Tsotsos, «Historical Ge-
ography of the Southwestern Part of Pasa Sancaği in Early Ottoman Period: Some Aspects of the 
Settlement Network», στο Charalampos. Lemonidis (επιμ.), International Conference Education 
Across Borders, Florina 2014, σσ. 106-117, διαθέσιμο στο http://www.edu.uowm.gr/site/EduCbr 
(προσβάσιμο 22-3-2017).

41. Yusuf Sarinay (επιμ.), 167 Numaralι Muhâsebe-i Vilâyet-I Rûm Ili Defteri (937/1530), 
Ankara 2003, σ. 3.

42. Τσότσος, Ιστορική γεωγραφία, σ. 514. Για τα επιμέρους στοιχεία: Sokoloski, «Le 
développement», σσ. 92-93˙ Βασίλης δημητριάδης, Η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία κατά 
τον Εβλιγιά Τσελεμπή (Εισαγωγή - Μετάφραση - Σχόλια), Θεσσαλονίκη 1973, σ. 161 κ.ε.̇  
απόστολος Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας 1354-1833, Θεσσαλονίκη 1988, σσ. 
201-248˙ Ζ. Μποσδελεκίδου, «Φλώρινα - ιστορική αναδρομή: Η πολεοδομική εξέλιξη της πό-
λης της Φλώρινας από την απαρχή της μέχρι το 1939», Αριστοτέλης 255 (2000) 20˙ Φωκίων 
κοτζαγεώργης, «Η οθωμανική Μακεδονία (τέλη ιδ́  - τέλη ιΖ΄ αιώνα)», Θεσσαλονίκη 2007, 
στο http://www. imma.edu.gr/imma/history/06.html (προσβάσιμο 15-10-2015).
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Οι πίνακες με τις συγκρίσεις των πληθυσμών

επιλέξαμε τη σύγκριση των πληθυσμών των οικισμών του 1468-1481 με 
τους αντίστοιχους του 1913 ανά οικογεωγραφική ενότητα, ώστε να συσχετίσου-
με τις δημογραφικές μεταβολές με το οικολογικό περιβάλλον. Έτσι, προκύπτουν 
οι πίνακες 1, 2 και 3 (βλ. πιο κάτω πίν. 1, 2, 3), που αντιστοιχούν σε κάθε μια από 
τις τρεις οικογεωγραφικές ενότητες. Η σειρά παράθεσης των οικογεωγραφικών 
ενοτήτων είναι γεωγραφική, από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Για την πρώτη ιστορική φάση, 1468-1481, διαθέτουμε αριθμούς εστιών - 
νοικοκυριών (hane) ανά οικισμό. Προκειμένου να μετατραπούν οι αριθμοί εστι-
ών σε αριθμούς ατόμων - κατοίκων των οικισμών (πληθυσμούς), πρέπει να υιο-
θετήσουμε ένα συντελεστή παλλαπλασιασμού του αριθμού των εστιών, ο οποί-
ος θα είναι ο πιθανός αριθμός ατόμων μιας εστίας. κατά την ελληνική και βαλκα-
νική βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες εκδοχές για το μέγεθος του μέσου αριθ-
μού ατόμων ενός νοικοκυριού στα οθωμανικά Βαλκάνια της πρώιμης οθωμα-
νοκρατίας: ο Τούρκος κ. Karpat43 και ο Β. δημητριάδης44 αναφέρουν ότι ο αριθ-
μός αυτός δεν έχει ακόμη καθοριστεί. ο Βούλγαρος ν. Τοντόροφ και ο Τούρ-
κος Ö. Barkan 45, όπως επίσης ο Β. Παναγιωτόπουλος46 και η Μ. νυσταζοπού-
λου-Πελεκίδου47, θεωρούν ότι το νοικοκυριό περιλάμβανε 5 άτομα. ο κ. Μου-
στάκας48, προτείνει τους αριθμούς 5 για το πλήρες νοικοκυριό (hane) και 4 για 
το νοικοκυριό χήρας (bive). ο κ. κόμης49 θεωρεί ως επικρατούντα στην ελλη-
νική βιβλιογραφία τον αριθμό 4, ενώ ο Φ. κοτζαγεώργης50 υπολογίζει 4 άτομα 
για το νοικοκυριό έγγαμου, 3 για το νοικοκυριό χήρας και 1 άγαμου. Με βάση 
τα παραπάνω, επιλέγουμε ως υπόθεση εργασίας τον αριθμό 4,5 ως πιθανό μέσο 

43. κemal Η. Karpat, Ottoman Population 1830-1914: Demographic and Social 
Characteristics, Madison - London 1985, σσ. 9-10.

44. Β. δημητριάδης, Η Θεσσαλονίκη της Παρακμής, σ. 115 σημ. 3.

45. νικολάι Τοντόροφ, Η Βαλκανική Πόλη 15ος - 19ος Αιώνας: Κοινωνικοοικονομι-
κή και Δημογραφική Ανάπτυξη, τόμ. ά, αθήνα 1986, σσ. 57, 59, 254 σημ. 42.

46. Βασίλης Παναγιωτόπουλος Πληθυσμός και Οικισμοί της Πελοποννήσου 13ος-
18ος Αιώνας, αθήνα 1985, σσ. 31-42.

47. Μαρία νυσταζοπούλου-Πελεκίδου «Συμβολή στην έρευνα για την εθνολογική κα-
τάσταση της Μακεδονίας πριν από τους βαλκανικούς πολέμους», Δωδώνη 20/ά  (1991) 338.

48. κωνσταντίνος Μουστάκας «Το οδικό δίκτυο της δυτικής Μακεδονίας κατά το Με-
σαίωνα (11ος-15ος αιώνας)», στο α.-Φ. Λαγόπουλος ‒ ε. Π. δημητριάδης ‒ Γ. Τσότσος (επιμ.), 
Ιστορική Γεωγραφία: Δρόμοι και Κόμβοι της Βαλκανικής. Από την Αρχαιότητα στην Ενι-
αία Ευρώπη, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 153 σημ. 10.

49. κώστας κόμης, Δημογραφικές Όψεις του Ελληνικού Νοικοκυριού, Δύο Παρα-
δείγματα από την Ήπειρο (18ος - 19ος Αιώνας), ιωάννινα 2000, σσ. 23-24.

50. κοτζαγεώργης, «Η οθωμανική Μακεδονία», passim.
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όρο του αριθμού των ατόμων ενός νοικοκυριού για την περιοχή Φλώρινας του 
15ου αι.

Στους πίνακες 1, 2, 3 (βλ. πιο κάτω πίν. 1, 2, 3) περιέχονται ανά στήλη τα εξής: 
Στην πρώτη στήλη η παραδοσιακή ονομασία του οικισμού, όπως ήταν πριν το 
1913 και καθ’ όλη την περίοδο της οθωμανοκρατίας τουλάχιστον, καθώς φανερώ-
νουν και οι ονομασίες των οικισμών στα φορολογικά κατάστιχα, και σε παρένθε-
ση η νέα (μετά το 1927)51 ονομασία του οικισμού. Η ένδειξη (ερημ.) σημαίνει ότι ο 
οικισμός κατά το 1913 ήταν ήδη ερημωμένος. Στη δεύτερη στήλη το έτος αναφοράς 
του οικισμού στα οθωμανικά φορολογικά κατάστιχα. Στην τρίτη, ο αριθμός των 
εστιών - νοικοκυριών κάθε οικισμού, που αναφέρουν τα κατάστιχα52. Στην τέταρ-
τη, ο πιθανός αριθμός του πληθυσμού του οικισμού, που προκύπτει από τον προ-
ηγούμενο με πολλαπλασιασμό επί τον συντελεστή 4,5. Στην πέμπτη στήλη ο πλη-
θυσμός του οικισμού κατά την απογραφή του 191353. Στο τέλος των δύο τελευταί-
ων στηλών παραθέτονται τα αθροίσματα των πιθανών πληθυσμών των οικογεω-
γραφικών ενοτήτων κατά το β΄ μισό του 15ου αιώνα και τα αντίστοιχα του 1913. 
Τα αθροίσματα αυτά προσφέρονται για ενδιαφέρουσες συγκρίσεις, παρ’ όλο που 
δεν είναι ακριβή, όσον αφορά τους πληθυσμούς του 1468-1481, αλλά προσεγγιστι-
κά. Προσεγγιστικοί είναι, επίσης, και οι αριθμοί των πληθυσμών των οικισμών 
του 1468 - 1481 της τέταρτης στήλης (πιθανός πληθυσμός), δεδομένου ότι (i) ο συ-
ντελεστής 4,5 μετατροπής του αριθμού των εστιών σε αριθμό ατόμων είναι αυθαί-
ρετος και προσεγγιστικός, όπως προαναφέραμε και (ii) μπορεί να υπάρχουν και 
ορισμένες άλλες, επιπλέον εστίες των ίδιων οικισμών, οι οποίες να ανήκουν σε τι-
μαριούχους που δεν εδρεύουν στη Φλώρινα αλλά σε άλλον οικισμό, όπως επί-
σης να υπάρχουν και άτομα εκτός φορολογικών καταστίχων. οι προσεγγίσεις αυ-
τές, όμως, δεν αφίστανται πολύ από την πραγματικότητα, δεδομένου ότι στο επί-
πεδο του χωροταξικού - γεωγραφικού χώρου οι γενικεύσεις και απλουστεύσεις 
των στοιχείων δεν αλλοιώνουν την πραγματικότητα αυτή, αλλά απεναντίας βοη-
θούν στην εμφάνιση και μελέτη της, διότι πρόκειται να εξαχθούν συμπεράσματα 
για τον ευρύ χωροταξικό και γεωγραφικό χώρο και όχι για επιμέρους οικισμούς.

51. Μιχαήλ Χουλιαράκης, Γεωγραφική, Διοικητική και Πληθυσμιακή Εξέλιξις της 
Ελλάδος, 1821-1971, τ. Β ,́ αθήναι, 1975, σσ. 259-330.

52. Χρησιμοποιούμε τον αριθμό εστιών των οικισμών από το Τσότσος, Ιστορική γεω-
γραφία, σσ. 129-136, πίν. 5.

53. οι αριθμοί των πληθυσμών της απογραφής του 1913 ελήφθησαν από: Βασίλειον 
της ελλάδος, Υπουργείον εθνικής οικονομίας, διεύθυνσις Στατιστικής, Απαρίθμησις των 
κατοίκων των νέων επαρχιών της Ελλάδος του έτους 1913, αθήναις εκ του εθνικού Τυπο-
γραφείου 1915, σσ. 39-40, διαθέσιμο στο: 
http://www.edemography.gr/ElstatPublications/censuses/docs/eDemography_Metadata_
Censuses_Doc_000071_gr.pdf (προσβάσιμο 1.6.2017). Πρβλ. και Χουλιαράκης, Γεω-
γραφική, σ. 91.
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Οικογεωγραφική ενότητα ΙΧ (Περιστέρι - Νερέτσκα - Βίτσι)

είναι μια κατ’ εξοχήν ορεινή και δασώδης περιοχή (χάρτης 1). οι οικισμοί 
του 1481 (πίν. 1) είναι σχετικά μικροί και έχουν λιγότερες από 100 εστίες ο καθέ-
νας: οι αριθμοί τους κυμαίνονται από 6 ως 97 εστίες. Μεγαλύτεροι σε πληθυσμό 
οικισμοί φαίνονται να είναι το Άνω κότορι (97) και το Μπούφι (83), που βρίσκο-
νται στις υπώρειες των ορέων Περιστέρι (Μπούφι) και Βίτσι (Άνω κότορι). Μι-
κρότεροι οικισμοί είναι η νέβεσκα (6) και το Ράντος (18), και οι δύο ευρισκόμε-
νοι σε μεγάλο υψόμετρο, στις απολήξεις του όρους Βίτσι.54 55

Πιν. 1. οικοΓεΩΓΡαΦικΗ ενοΤΗΤα ιΧ (ΠεΡιΣΤεΡι - νεΡεΤΣκα - ΒιΤΣι))

οικισμός έτος αριθμός 
εστιών

πιθανός 
πληθυσμός

πληθυσμός 
1913

Ράκοβο (κρατερό) –  – – 1008

Μπούφι (ακρίτας)54 1481 83 374 2288

Άρμενσκο (Άλωνα) 1481 31 140 990

καλογερίτσα (ερημ.) 1481 24 108 –

κραπέστινα (ατραπός) 1481 58 261 430

νερέτι (Πολυπόταμο) 1481 65 293 2075

Λάγενη (Τριανταφυλλιά) 1481 52 234 560

Έλοβο (ελάτεια)55 1481 67 302 –

Άνω κότορι (Άνω Υδρούσα) 1481 97 437 894

νεγοβάνη (Φλάμπουρο) 1481 53 239 1133

Ράντος (ερημ.) 1481 18 81 –

Μπελκαμένη (δροσοπηγή) – – – 1364

νέβεσκα (νυμφαίο) 1481 6 27 1857

Πρεκοπάνα (Περικοπή) – – – 542

σύνολο 2.496 13.141

54. Το Μπούφι (ακρίτας) αναφέρεται στο κατάστιχο του 1468 με 42 εστίες και σε αυτό 
του 1481 με 83 εστίες (Τσότσος, Ιστορική γεωγραφία, σσ. 129-136, πίν. 5). καταχωρίζουμε 
στον πίνακα 1 τη μεταγενέστερη, από τις δύο, αναφορά του με 83 εστίες, επειδή στο κατά-
στιχο του 1481 περιλαμβάνεται η μέγιστη πλειονότητα των οικισμών της οικογεωγραφικής 
ενότητας ιιι, αλλά και ως ενδεικτικότερη της μετέπειτα πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού.

55. Το Έλοβο (σήμερα ερημωμένο από την εποχή του μεσοπολέμου) δεν περιλαμβάνε-
ται στην απογραφή του 1913, ενώ αποτέλεσε αργότερα οικισμό της κοινότητας Μπελκαμέ-
νης (Φεκ 259 / 21-12-1918) και στην απογραφή του 1920 αναφέρεται με 52 κατοίκους. Πρβλ. 
και Μαρία Μπράχου, Εργασία του 5ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας, Χωριά - Οικισμοί 
του Ν. Φλώρινας που δεν κατοικούνται, Φλώρινα 2000.
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επιχειρώντας μια κατάταξη των οικισμών της οικογεωγραφικής ενότητας 
σε κατηγορίες ανάλογα με τον πληθυσμό τους το 1481, με αύξουσα κλίμακα ανά 
100 κατοίκους, προκύπτουν τα εξής:

    1 - 100 κάτοικοι 2 οικισμοί

101 - 200 κάτοικοι 2 οικισμοί

201 - 300 κάτοικοι 4 οικισμοί

301 - 400 κάτοικοι 2 οικισμοί

401 - 500 κάτοικοι 1 οικισμός

Παρατηρούμε ότι όλοι οι παραπάνω ορεινοί οικισμοί παρουσιάζουν κατά 
πολύ αυξημένο πληθυσμό το 1913: κανένας τους δεν έχει κάτω από 400 κατοί-
κους, ενώ έξι (6) από αυτούς (δηλαδή οι μισοί περίπου) έχουν πάνω από 1000 
κατοίκους και παρουσιάζουν εικόνα εύρωστων δημογραφικά χωριών, ή ακόμα 
και κωμοπόλεων, όπως το Μπούφι (2288), το νερέτι (2075) και η νέβεσκα (1857), 
που είναι οι τρεις μεγαλύτεροι πληθυσμιακά οικισμοί, οι δύο πρώτοι σε υψόμε-
τρο περίπου 1000 μ. και ο τρίτος 1350μ.

ο γενικός ρυθμός αύξησης από τον πιθανό πληθυσμό του 1481 (2.496 κά-
τοικοι) μέχρι τον πληθυσμό του 1913 (13.141 κάτοικοι) είναι 5,26 (13141 : 2496 = 
5,26). αυτό σημαίνει ότι σε διάστημα τεσσάρων και πλέον αιώνων ο πληθυσμός 
της κατ’ εξοχήν ορεινής οικογεωγραφικής ενότητας ιΧ υπερπενταπλασιάστηκε. 
Το στοιχείο αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο και να οδηγήσει σε κάποιο συμπέρα-
σμα όταν συσχετιστεί με το ανάλογο της γειτονικής πεδινής οικογεωγραφικής 
ενότητας ιιι.

Οικογεωγραφική ενότητα ΙΙΙ (Λεκάνη Φλώρινας)

είναι μια πεδινή περιοχή από άποψη εδαφικού αναγλύφου (λεκανοπέδιο), 
αλλά και με χαμηλό, για τα δεδομένα του νομού Φλώρινας, υψόμετρο, που κυ-
μαίνεται από 600 - 800 μ. (υψίπεδο) (χάρτης 1)56. Για την ενότητα αυτή διατη-
ρούμε μεγαλύτερη επιφύλαξη για το αν τα στοιχεία των φορολογικών καταστί-
χων αντιπροσωπεύουν τον πραγματικό πληθυσμό του 15ου αι., επειδή είναι πι-
θανό στην πεδινή αυτή περιοχή να είχαν ήδη εγκατασταθεί μουσουλμάνοι έποι-
κοι, ή να υπήρχαν εξισλαμισμένοι πρώην χριστιανοί, οι οποίοι ίσως να βρίσκο-
νταν εκτός φορολογικών καταστίχων.

56. Για γενικότερες ανθρωπογεωγραφικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα επί της 
εξέτασης του οικιστικού δικτύου ανά οικογεωγραφική ενότητα βλ. Τσότσος, Ιστορική γεω-
γραφία, σ. 234.
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Όπως είναι φανερό, και εκ πρώτης όψεως, από τους πίνακες 1, 2, 3, οι οι-
κισμοί της οικογεωγραφικής ενότητας III Λεκάνης Φλώρινας (πίν. 2) είναι, γενι-
κά, μεγαλύτεροι σε πληθυσμό από τους αντίστοιχους των δύο ορεινών γειτονι-
κών ενοτήτων ιΧ και ι. 57 58 59 60 61

Πιν. 2. οικοΓεΩΓΡαΦικΗ ενοΤΗΤα ιιι (ΛεκανΗ ΦΛΩΡιναΣ)

οικισμός έτος
αριθμός 
εστιών

πιθανός 
πληθυσμός

πληθυσμός 
1913

νεγκότσανη (νίκη)57 1481 112 500 630

κλαμπούτσιστα (Πολυπλάτανος) 1468 117 527 688

Σβέτα Πέτκα (αγ. Παρασκευή) 1468   77 347 504

οψίρινα (εθνικό) 1481  33 149 293

Μπίτουσα (Παρόρι)58 1468 39 176 482

κλέστινα (Άνω και κάτω κλεινές)59 1481 216 972 749+750

καμπάσνιτσα (Πρώτη) 1481 80 360 637

Φλώρινα 1481 243 1094 10155

Άνω νεβόλιανη (Σκοπιά)60 1481 150 675 1833

Μαχαλάς (Τροπαιούχος)       –        – – 106

κάτω κότορι (κάτω Υδρούσα) 1481 63 284 894

Πλησεβίτσα (κολχική)61 1481 140 630 –

Λέσκοβετς (Λεπτοκαρυές) 1481 42 189 249

κουτσκόβενη (Πέρασμα) 1481 67 302 566

Βαρτολόμ (αγ. Βαρθολομαίος) 1481 26 117 343

57. από τις δύο αναφορές της νεγκότσανης, στο κατάστιχο του 1468 με 203 εστίες και 
του 1481 με 112 εστίες (ibid, σσ. 129-136, πίν. 5), επιλέγουμε τη δεύτερη, επειδή στο κατάστι-
χο του 1481 περιλαμβάνεται η μέγιστη πλειοψηφία των οικισμών της οικογεωγραφικής ενό-
τητας ιιι.

58. από τις δύο αναφορές του οικισμού στα κατάστιχα του 1468 και 1481 με τις ονο-
μασίες Μπιτουσα και Βιντοσε αντίστοιχα (ibid, σσ. 129-136, πίν. 5), επιλέγουμε την πρώτη, 
με 39 εστίες, επειδή η ταύτιση του οικισμού είναι πιο πιθανή από τη δεύτερη.

59. αναφέρεται και στο κατάστιχο του 1468 με 97 εστίες (ibid, σσ. 129-136, πίν. 5).

60. επειδή ο οικισμός νεβόλιανη έχει πολλές αναφορές στο κατάστιχο του 1481 με συ-
νολικά 285 εστίες (ibid, σσ. 129-136, πίν. 5), χωρίς να γνωρίζουμε αν αναφέρονται στην Άνω 
νεβόλιανη (σημ Σκοπιά) ή στην κάτω νεβόλιανη (σημ. Βαλτόνερα), επιλέγουμε ως υπόθεση 
εργασίας περίπου το μισό των εστιών (150) ως εστίες του ενός από τους δύο οικισμούς.

61. Στην απογραφή του 1913 η Πλησεβίτσα αναγράφεται ως «κατεστραμμένον», χωρίς 
κατοίκους.



Γεώργιος Τσότσος ‒ ιφιγένεια Βαμβακίδου96

Πιν. 2. οικοΓεΩΓΡαΦικΗ ενοΤΗΤα ιιι (ΛεκανΗ ΦΛΩΡιναΣ)

οικισμός έτος
αριθμός 
εστιών

πιθανός 
πληθυσμός

πληθυσμός 
1913

Πεσόσνιτσα (αμμοχώρι) 1481 114 513 741

Λάζενη (Μεσονήσι) 1481 117 527 489

αρμενοχώρι     –     – – 630

Πετοράκι (Τριπόταμο) 1481 74 333 127

Ποπόζιανη (Παπαγιάννη) 1468 124 558 887

κλαντοράπι (κλαδορράχη) 1481 108 486 346

κάτω κάλενικ (κάτω καλλινίκη) 1481 46 207 120

Άνω κάλενικ (Άνω καλλινίκη) 1481 77 347 326

Σακούλεβο (Μαρίνα) 1481 86 387 230

Χασάνοβο (Μεσοχώρι)    –    –     – 562

ορτά οβά (Μεσόκαμπος)     –    –     – 301

Ραχμανλή (ελεούσα)    –    –    – 123

κρουσοράτι (αχλάδα) 1481 141 635 606

Βοστάρανη (Μελίτη) 1481 198 891 1511

νεοκάζι (νεοχωράκι) 1481 97 437 494

Βέρμπιανη (ιτιά)62 1481 86 387 496

Μπορέσνιτσα (Παλαίστρα) 1481 53 239 375

Ρόσνα (Σιταριά) 1481 107 482 552

Ζαμπύρδανη (Λόφοι) 1481 80 360 358

Μπάνιτσα (Βεύη) 1481 151 680 1617

Τσέρεβο (κλειδί)     –     –     – 402

σύνολο 13.791 30.172
62

Στην κατάταξη των οικισμών της οικογεωγραφικής ενότητας ιιι σε κατη-
γορίες ανάλογα με τον πληθυσμό τους, με αύξουσα κλίμακα ανά 100 κατοίκους, 
προκύπτουν τα εξής:

    1 - 100   κάτοικοι -------------

101 - 200   κάτοικοι 4 οικισμοί

62. από τις πολλές αναφορές του οικισμού στο κατάστιχο επιλέγουμε την πρώτη του 
πίν. 4 με 86 εστίες (ibid, σσ. 129-136, πίν. 5).
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201 - 300   κάτοικοι 3 οικισμοί

301 - 400   κάτοικοι 8 οικισμοί

401 - 500   κάτοικοι 4 οικισμοί

501 - 600   κάτοικοι 4 οικισμοί

601 - 700   κάτοικοι 4 οικισμοί

701 - 800   κάτοικοι -------------

801 - 900   κάτοικοι 1 οικισμός

901 - 1000  κάτοικοι 1 οικισμός

1001 - 1100 κάτοικοι 1 οικισμός

ενώ στην προηγούμενη ορεινή οικογεωγραφική ενότητα ιΧ δεν υπάρχει 
οικισμός άνω των 500 κατοίκων και ο μέσος όρος πληθυσμού είναι περίπου 100 
- 400 κάτοικοι, στην πεδινή ενότητα III οι μισοί (15) οικισμοί είναι κάτω των 
400 κατοίκων και αρκετοί (11) άνω των 500 κατοίκων. είναι φανερό ότι οι πεδι-
νοί οικισμοί εμφανίζονται γενικά μεγαλύτεροι σε πληθυσμό από τους ορεινούς, 
πράγμα που επιβεβαιώνει ήδη διατυπωθέν σχετικό συμπέρασμά μας63.

Παρατηρούμε ότι οι πεδινοί οικισμοί της Λεκάνης Φλώρινας παρουσιά-
ζουν γενικά αυξημένο πληθυσμό το 1913, αλλά όχι στο βαθμό που εμφανίζε-
ται στην προηγούμενη ορεινή οικογεωγραφική ενότητα IX. είναι χαρακτηριστι-
κό ότι το 1913 κανείς οικισμός δεν είναι μεγαλύτερος των 2000 κατοίκων (πλην 
της πρωτεύουσας Φλώρινας που έχει τον χαρακτήρα πόλης), σε αντίθεση με την 
ορεινή ενότητα IX, όπου, όπως προείπαμε, δύο οικισμοί έχουν πάνω από 2000 
κατοίκους.

ο γενικός ρυθμός αύξησης από τον πιθανό πληθυσμό του 15ου αι. (13.507 
κάτοικοι) μέχρι τον πληθυσμό του 1913 (30.172) είναι 2,19 (30172 : 13791 = 2,19). 
εάν δεν υπολογίσουμε τον πληθυσμό της πρωτεύουσας της ευρύτερης διοικη-
τικής περιφέρειας που είναι η πόλη της Φλώρινας, τότε τα δύο σύνολα κατέρ-
χονται σε 12.697 και 20.017 κατοίκους αντίστοιχα, οπότε ο συντελεστής μειώ-
νεται στο 1,58 (20017: 12697 = 1,58). Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι, στη δεύτε-
ρη περίπτωση, ο συντελεστής 1,58 αναφέρεται στην αύξηση του καθαρά αγρο-
τικού πληθυσμού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο πληθυσμός της Φλώρινας του 
1481 και του 1913 δεν ήταν σε κάποιο ποσοστό και αγροτικός. επομένως, κατά 
το διάστημα των τεσσάρων και πλέον αιώνων της οθωμανοκρατίας (δεύτερο 
μισό του 15ου αι. - αρχές 20ού αι.) ο συνολικός πληθυσμός της πεδινής οικογε-
ωγραφικής ενότητας ιιι υπερδιπλασιάστηκε, ενώ ο καθαρά αγροτικός (ή κυ-

63. Ιbid, σ. 232.
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ρίως αγροτικός) πληθυσμός στο ίδιο διάστημα αυξήθηκε λιγότερο από το δι-
πλάσιο. Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι ο πιθανός πληθυσμός του 15ου αι., όπως 
υπολογίστηκε, είναι οπωσδήποτε μικρότερος του πραγματικού, κατά τον πλη-
θυσμό που είναι εκτός φορολογικών καταστίχων (μουσουλμάνοι που δεν είναι 
ραγιάδες) ή ανήκει φορολογικά σε τιμαριούχους από άλλες περιοχές. Συνεπώς, 
η πραγματική αύξηση του πληθυσμού της οικογεωγραφικής ενότητας ιιι είναι 
ακόμη μικρότερη από ό,τι δείχνει ο συντελεστής 2,19 (ή 1,58 για τους καθαρά 
αγροτικούς πληθυσμούς) που υπολογίστηκε. επιπλέον είναι αξιοσημείωτο ότι 
υπάρχουν οκτώ (8) οικισμοί στους οποίους ο πληθυσμός μειώθηκε κατά το δι-
άστημα 1481-1913:

οικισμός          πληθ. 1481         πληθ. 1913
Λάζενη (Μεσονήσι)   527  489
Πετοράκι (Τριπόταμο)  333  127
κλαντοράπι (κλαδορράχη)  486  346
κάτω κάλενικ (κάτω καλλινίκη) 207  120
Άνω κάλενικ (Άνω καλλινίκη) 347  326
Σακούλεβο (Μαρίνα)  387  230
κρουσοράτι (αχλάδα)  635  606
Ζαμπύρδανη (Λόφοι)  360  358

οι οικισμοί αυτοί βρίσκονται διασκορπισμένοι σε όλο το λεκανοπέδιο 
Φλώρινας, από τα ανατολικά του κράσπεδα (κρουσοράτι, Ζαμπύρδανη) μέχρι 
τα δυτικά (κλαντοράπι) και σε όλο το κεντρικό, εντελώς πεδινό τμήμα της οικο-
γεωγραφικής ενότητας (οι υπόλοιποι). Η γεωγραφική αυτή διασπορά φανερώ-
νει ότι το φαινόμενο της μείωσης του πληθυσμού στους οικισμούς αυτούς δεν εί-
ναι τοπικό φαινόμενο που οφείλεται σε κάποια ιστορική ιδιαιτερότητα μιας πε-
ριορισμένης περιοχής, αλλά ένα φαινόμενο γενικό στο σύνολο του χώρου του 
λεκανοπεδίου.

Οικογεωγραφική ενότητα Ι (Δυτικό Καϊμακτσαλάν)

Στην περιορισμένης έκτασης ορεινή αυτή περιοχή, ο μικρός αριθμός των οι-
κισμών δεν επιτρέπει την εξαγωγή γενικότερων συμπερασμάτων για τη διακύ-
μανση των πληθυσμιακών αυξήσεων ανάμεσα στον 15ο και τις αρχές του 20ού 
αι., όπως έγινε με τις δύο προηγούμενες ενότητες ιΧ και ιιι. και στην κατ’ εξοχήν 
ορεινή αυτή περιοχή, οι οικισμοί είναι μικρού πληθυσμιακού μεγέθους σε σχέση 
με τους γειτονικούς πεδινούς της οικογεωγραφικής ενότητας ιιι. δεν υπάρχει οι-
κισμός άνω των 300 κατοίκων.
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Πιν. 3. οικοΓεΩΓΡαΦικΗ ενοΤΗΤα ι (δΥΤικο καΪΜακΤΣαΛαν)

οικισμός έτος αριθμός 
εστιών

πιθανός 
πληθυσμός

πληθυσμός 
1913

Σέτινα (Σκοπός) 1481 69 311 575
Λίτσανη ή Παπαδιά 1481 23 104 73
καλύβια Παπαδιάς – – – 189
Γκορνίτσοβο (κέλλη)64 1468 44 198 1103
κούτλεβο65 (ερημ.) 1481 8 36 –
σύνολο 649 1940

64 65ανάμεσα στις δύο χρονικές φάσεις 1468 - 1481 και 1913 παρατηρείται αύξηση 
του συνολικού πληθυσμού από 649 σε 1940 κατοίκους με συντελεστή αύξησης 2,99 
(1940: 649 = 2,99) μεγαλύτερο από τη γειτονική πεδινή οικογεωγραφική ενότητα 
ιιι. Παρατηρείται ότι υπάρχει ένας οικισμός με μικρή μείωση του πληθυσμού του 
από το 1481 στο 1913, η Λίτσανη - Παπαδιά (από 104 σε 73 κατοίκους), αλλά και 
ένας άλλος οικισμός, το Γκορνίτσοβο με μεγάλη αύξηση (από 198 σε 1103).

Οι διαφορές στον εποικισμό του πεδινού και του ορεινού χώρου

κατά τη χρονική περίοδο του β  ́μισού του 15ου αιώνα, στην περιοχή Φλώρινας, 
ο πεδινός χώρος εμφανίζεται πυκνότερα κατοικημένος από τον ορεινό, ο οποίος είναι 
ήδη εποικισμένος, εφόσον οι ορεινοί οικισμοί των αρχών του 20ού αιώνα όχι μόνον 
υπάρχουν από τον 15ο, αλλά εντοπίζονται κατά τον 15ο αι. και επιπλέον ορεινοί οικι-
σμοί, οι οποίοι ερημώθηκαν αργότερα και δεν υπήρχαν στις αρχές του 20ού. Η πυκνό-
τερη κατοίκηση του πεδινού χώρου σε σχέση με τον ορεινό σχετίζεται (και εξηγείται) 
με την απόλυτη κυριαρχία του τιμαριωτικού συστήματος κατά την εποχή αυτή και με 
την επικράτηση της γεωργίας ως κύριας απασχόλησης των κατοίκων.

από τη σύγκριση των αυξήσεων των πληθυσμών ανάμεσα στις χρονικές περι-
όδους του δεύτερου μισού του 15ου αι. και των αρχών του 20ού για το σύνολο του 
πληθυσμού που κατοικούσε σε καθεμία από τις οικογεωγραφικές ενότητες I, III και 
ιΧ, προκύπτει ότι, ενώ στην ορεινή οικογεωγραφική ενότητα ιΧ (Περιστέρι - νερέ-
τσκα - Βίτσι) ο συντελεστής αύξησης είναι 5,26, στην πεδινή οικογεωγραφική ενότη-
τα ιιι (Λεκάνη Φλώρινας) ο συντελεστής αύξησης κατέρχεται στο 2,19 και αν εξαι-
ρέσουμε την πόλη της Φλώρινας, για τους καθαρά αγροτικούς πληθυσμούς είναι μό-

64. Το Γκορνίτσοβο (ή Γκορνίτσεβο) αναφέρεται και στο κατάστιχο του 1468 με 30 
εστίες (ibid, σσ. 129-136, πίν. 5).

65. Το κούτλεβο αναφέρεται και στο κατάστιχο του 1468 με 6 εστίες (ibid, σσ. 129-136, 
πίν. 5).
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νον 1,5866, δηλαδή λιγότερο από το ένα τρίτο από ό,τι στον ορεινό χώρο.
ακόμη και στη μικρή σε έκταση και αραιοκατοικημένη ορεινή οικογεω-

γραφική ενότητα ι (δυτικό καϊμακτσαλάν), όπου οι οικισμοί είναι μόνο πέντε 
και εξ αυτού τα στοιχεία θεωρούνται λίγα, παρατηρείται αύξηση του πληθυ-
σμού με συντελεστή αύξησης 2,99. ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος από τον 
συντελεστή 2,19 (ή 1,58) της πεδινής περιοχής. 

εξετάζοντας τις πληθυσμιακές αυξήσεις μεταξύ της πεδινής οικογεωγραφι-
κής ενότητας Λεκάνης Φλώρινας (πεδινή περιοχή) και του συνόλου των δύο ορει-
νών οικογεωγραφικών ενοτήτων (ορεινή περιοχή), προκύπτουν οι εξής διαφορές:

χρόνος          πληθυσμός πεδινής περιοχής           πληθυσμός ορεινής περιοχής
1468-1481  13.791    3.035
1913   30.172    15.081
1913   20.017 (χωρίς τη Φλώρινα)

Παρατηρούμε ότι ενώ ο πληθυσμός της πεδινής περιοχής περίπου διπλασι-
άστηκε από το β΄ μισό του 15ου αι. μέχρι τις αρχές του 20ού, ο αντίστοιχος της 
ορεινής περιοχής στο ίδο διάστημα πενταπλασιάστηκε. εάν αφαιρέσουμε από 
τον πληθυσμό της πεδινής περιοχής του 1913 τον πληθυσμό του αστικού κέντρου 
της Φλώρινας (10.155), τότε οι δύο πληθυσμοί, της πεδινής και της ορεινής περιο-
χής, δεν απέχουν σημαντικά (20.017 έναντι 15.081 αντίστοιχα).

απλοποιώντας και σχηματοποιώντας τις παραπάνω συγκρίσεις, θα μπο-
ρούσαμε να συμπεράνουμε ότι, κατά το χρονικό διάστημα από τα τέλη του 15ου 
στις αρχές του 20ού αι., στα ορεινά της Φλώρινας ο πληθυσμός αυξήθηκε περί-
που κατά το διπλάσιο ποσοστό από ό,τι στα πεδινά, ενώ, επίσης, ο ορεινός πλη-
θυσμός αυξήθηκε κατά το υπερ-τριπλάσιο ποσοστό από ό,τι ο πεδινός καθαρά 
αγροτικός πληθυσμός (χωρίς τη Φλώρινα). 

επομένως, κατά τη μακρά διάρκεια τεσσάρων περίπου αιώνων, παρατη-
ρείται δυσανάλογα μεγάλη αύξηση του ορεινού πληθυσμού σε σχέση με τον πε-
δινό, στον οποίο, ενίοτε, παρατηρείται και μείωση του πληθυσμού των οικισμών. 

αυτό συνεπάγεται, για την περίπτωση της περιοχής Φλώρινας, μετακίνηση 
πληθυσμών από τα πεδινά στα ορεινά και δημογραφική άνθηση των ορεινών οικι-
σμών. οι λεπτομέρειες των πληθυσμιακών διακυμάνσεων στο ενδιάμεσο τεράστιο 
χρονικό διάστημα των τεσσάρων αιώνων μας είναι άγνωστες, το βέβαιο όμως είναι 

66. Για μια σύγκριση με άλλες περιοχές της δυτικής Μακεδονίας, ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε ότι ο πληθυσμός των περιοχών Χρούπιστας (Άργους ορεστικού) και ανασελίτσας 
(Βοΐου) στις αρχές του 20ού αιώνα ήταν μόνο κατά 25% μεγαλύτερος από αυτόν του 1519, βλ. 
σχετ. Γούναρης, «δημογραφικές παρατηρήσεις», σσ. 53, 55, πίνακας 1, ενώ ο συνολικός πλη-
θυσμός της δυτικής Μακεδονίας από το 1490-91 ως το 1913 περίπου διπλασιάστηκε. βλ. σχετ. 
Τσότσος, Ιστορική γεωγραφία, σσ. 206-207.
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ότι από την εποχή της πρώιμης οθωμανοκρατίας μέχρι την εποχή της ύστερης πα-
ρατηρείται συνολικά πύκνωση των πληθυσμών του ορεινού χώρου. Το συμπέρασμα 
αυτό επιβεβαιώνει τη γνωστή άποψη περί μετακίνησης πληθυσμών από τα πεδινά 
προς τα ορεινά κατά το σύνολο της περιόδου της οθωμανοκρατίας και πληθυσμια-
κής ενίσχυσης των ορεινών οικισμών67. ειδικότερα για τη δυτική Μακεδονία, η πε-
ρίπτωση των τριών οικογεωγραφικών ενοτήτων της περιοχής Φλώρινας, στις οποί-
ες αρχικά εντοπίζεται πυκνότερη κατοίκηση του πεδινού χώρου και αραιότερη του 
ορεινού κατά την πρώιμη οθωμανική περίοδο και μετέπειτα ενίσχυση του ορεινού 
χώρου από τον 16ο αιώνα και μετά, επαληθεύουν την διατυπωθείσα σε άλλη εργα-
σία μας68 θέση περί καταφυγής των πληθυσμών στα ορεινά (για τον γεωγραφικό 
χώρο της δυτικής Μακεδονίας) όχι κατά την πρώιμη οθωμανική περίοδο (15ος αι.), 
αλλά αργότερα, κυρίως στο διάστημα από τον 16ο μέχρι και τον 18ο αιώνα.

Η ενίσχυση αυτή δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί ως απότοκος ανώμαλων 
κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών, καθώς η προτίμηση των ανθρώπων προς τα 
άγονα και δύσβατα ορεινά μέρη, με αντίξοες κλιματικές και εδαφολογικές συν-
θήκες και έλλειψη καλλιεργήσιμων εκτάσεων, αντί για τα εύφορα και ομαλά πε-
δινά εδάφη, σημαίνει πλημμελή λειτουργία του κρατικού μηχανισμού και καθε-
στώς ποικίλων αυθαιρεσιών και καταπιέσεων. 

Τα φαινόμενα αυτά αποδίδονται στην προϊούσα παρακμή της οθωμανι-
κής αυτοκρατορίας, συμπτώματα της οποίας υπήρξαν η κατάρρευση του τιμα-
ριωτικού συστήματος και η τσιφλικοποίηση των γαιών στα πεδινά69, η ανάπτυ-
ξη της κτηνοτροφίας στα ορεινά, ιδίως στον ελληνικό χώρο, και προοδευτικά η 
ανάπτυξη της βιοτεχνίας και η δημογραφική, οικονομική και πολιτιστική άνο-
δος του ορεινού χώρου. 

δρ αΠΘ, Μεταδιδ. Παν/μίου Μακεδονίας

καθηγήτρια Παν/μίου Μακεδονίας

ΓεΩΡΓιοΣ ΤΣοΤΣοΣ

ιΦιΓενεια ΒαΜΒακιδοΥ

67. ο α. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας, 1988, σ. 101, θεωρεί ότι η μετακίνη-
ση έγινε κυρίως τον 16ο και 17ο αι.

68. Γεώργιος Τσότσος ‒ ιφιγένεια Βαμβακίδου, «Η καταφυγή στα ορεινά της δυτικής 
Μακεδονίας κατά την πρώιμη οθωμανοκρατία (15ος - 16ος αι.): γεωγραφική επισκόπηση», στο 
Χαρ. καρανάσιος ‒ κ. ντίνας ‒ δ. Μυλωνάς, (επιμ.), Η Δυτική Μακεδονία στους Νεότερους 
Χρόνους, Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Ιστορίας Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενά 2016, σσ. 39-67.

69. Τα φαινόμενα αυτά είναι κοινά σε όλο τον γεωγραφικό χώρο της οθωμανικής αυ-
τοκρατορίας, βλ. ενδεικτικά Χ. ιναλτζίκ, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία: Η Κλασική Εποχή 
1300-1600 (μετ. Μ. κοκολάκης), αθήνα 1995, σ. 190 κεξ., επίσης N. Beldiceanu, Le monde 
ottoman des Balkans (1402-1566): Institutions, société, économie, London 1976, καθώς και Γ. 
κατσούλης ‒ Μ. νικολινάκος ‒ Β. Φίλιας, Οικονομική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, τ. ά , 
Από το 1453 μέχρι το 1830, αθήνα 1985, σ. 30.
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Χάρτης 1. Η περιοχή της Φλώρινας με τις τρεις οικογεωγραφικές ενότητες, IX, III και 
I, τους οικισμούς των αρχών του 20ού αιώνα και τους αναφερόμενους (και ταυτισμέ-
νους) στα οθωμανικά φορολογικά κατάστιχα του 15ου αιώνα (πηγή: Γ. Τσότσος, Ιστο-
ρική γεωγραφία της Δυτικής Μακεδονίας 14ος-17ος αι.: Το οικιστικό δίκτυο, Θεσσα-
λονίκη 2011, απόσπασμα από τον ένθετο χάρτη αρ. 8).



ο ιεΡοΣ ναοΣ ΤΩν ΠαΜΜεΓιΣΤΩν ΤαΞιαΡΧΩν 
ΣΤΗν οΣΣα ΛαΓκαδα1

Η Όσσα, η παλαιά Βυσώκα ή Βυρσώκα2, βρίσκεται σε περιοχή κατοικημέ-
νη αδιαλείπτως από την προϊστορική περίοδο3. Στη στενή περιοχή της είναι βέ-
βαιο ότι παλαιότερα υπήρχε άλλος βυζαντινός οικισμός, αγνώστου ονόματος, 
τον οποίο η ίδια διαδέχθηκε. Στις γραπτές πηγές αναφέρεται από το  1568/694  

1. ευχαριστούμε τον αρχιμ. π. ιωάννη αρσενιάδη για τη βοήθειά του κατά την πρό-
σφατη επίσκεψή μας, στο 2016, στο ναό. Το κείμενο για την ιστορία της Όσσας οφείλεται 
στον Άγγελο Μήτσα, για την αρχιτεκτονική και τα κειμήλια του ναού των Ταξιαρχών στην 
Μ. Παρχαρίδου-αναγνώστου, και για τον ξυλόγλυπτο διάκοσμο (τέμπλο, ξυλόγλυπτη σκευή 
και οροφή) του ναού στην αικ. κούσουλα. Βασικές πληροφορίες για την ιστορία του οικι-
σμού και τα κειμήλιά του βλ. στους α. Β. Μήτσα, Μια πρώτη γνωριμία με τον ιστορικό οι-
κισμό της Όσ σας Λα γκαδά νομού Θεσσα λονίκης, Μνημείο και Πε ρι βάλ λον 3, 1996, 179-190, 
Σ. Β. αλ τίκη, Η Όσσα στην ιστο ρι κή της πορεία, Θεσσαλονίκη 1997, Σ. Β. Σαμπα νο πούλου, 
στο ΥΠΠο - εφορεία Βυζα ντινών αρχαιοτήτων Θεσσα λο νί κης, Δίκτυο Αρ χαιο λο γι κών 
Χώ ρων και Μνη μείων Κε ντρι κής Μα κε δονίας (νο μοί Θεσ σα  λο νί κης, Κιλκίς, Πι ε ρί ας). 
Πρόσωπο και Χα ρα κτή ρας, εισαγωγή Χ. Μπακιρτζής, κατάλογος Σ. Β. Σαμπανοπούλου, 
<Τε τρά δια αρ χαι  ο λο  γίας-5>, Θεσσα λονίκη 2007, 85-87, 139, πίν. 22.2-19, 25.13-37, 26.1-9, σχ. 
39, Συλλόγου οσσαίων Η αγία κυράννα, Όσσα. Τόπος, Ιστορία, Πολιτισμός, Όσσα 2006, 
Μ. Παρχαρίδου, ΑΔ 64, 2009, Β2 Χρονικά, Θεσσαλονίκη 2014, 774-783, 807, 808, όπου και 
η παλαιότερη βιβλιογραφία, Μ. Παρχαρίδου-αναγνώστου, νεό τερα στοιχεία από τις κα-
ταγραφές της 9ης εΒα στον νομό Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 2009-2010, ΑΕΜΘ 24, 2010, 
Θεσ σα λονίκη 2014,  337-338, 340 (εικ. 1-2), α. Ζόμπου-ασημή - Β. Ξανθού - Μ. Παρχαρίδου. 
ΑΔ 2010, Χρονικά, υπό δημοσίευση, Μ. Παρχαρίδου, ΑΔ 2013, Χρονικά, υπό έκδοση και Μ. 
Παρχαρίδου - Β. καλταπανίδου, ΑΔ 2013, ό.π.

2. αναφέρεται και ως Βησώκα ή Βισώκα. Βλ. επίσης αλτίκη, Η Όσσα, ό.π., 18-24, Σ. 
Παπαθεμελή, Σελίδες από τη νεότερη ιστορία της Όσσας, στο Πολιτικά-Κοινωνικά, Θεσσα-
λονίκη 1981, 75 και Ζ. Τουραλή, Πολιτιστικός Άτλας, αθήνα 2000, 210.

3. κ. Σουέρεφ, ΑΔ 40, 1985, Χρονικά, αθήνα 1990, 236, πίν. 97β, Θ. Σαββοπού-
λου, ΑΔ 40, 1985, Χρονικά, αθήνα 1990, 236, πίν. 97γ, 98α, P. Bellier - R.-C. Bondoux - J.-C. 
Cheynet - B. Geyer - J.-P. Grélois - V. Kravari, Paysages de Macédoine. Leurs caractères, leur 
évolution à travers les documents et les récits des voyageurs, Paris 1986, 136, 177, Π. αδάμ-
Βελένη, ανασκαφικές έρευνες στην Όσσα, ΑΕΜΘ 1, 1987, 269-278, της ιδίας, ανασκαφή Όσ-
σας 1988, ΑΕΜΘ 2, 1988, 231-242, της ιδίας, Ο ελληνιστικός οικισμός της Όσσας, Θεσσαλο-
νίκη 1997 και α. α. Γλαβίνας, Στις δύο πλευρές του μεγάλου ποταμού. Συμβολή στην ιστορι-
κή γεωγραφία της Βισαλτίας, Η Νιγρίτα. Η Βισαλτία διά μέσου της ιστορίας. Πρακτικά Β΄ 
Επιστημονικού Συμποσίου Νιγρίτα 17-20 Οκτωβρίου 1996, Θεσσαλονίκη 2000, 156.

4. A. Stojanovski, Documents turcs sur l’histoire de la Macèdoine. Le grand registre de 
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και ακολούθως στο 16945, το 16976, στο 1724-17257, καθώς και στο β΄ μισό του 
18ου αιώνα8, στο 17809, στο 1861/6210, και στο 191011, ως ακμαίος οικισμός, μικτού 
πληθυσμού με πλειοψηφούν το χριστιανικό στοιχείο. Η προφορική παράδοση 
αναφέρει ότι τον 18ο αιώνα ο πληθυσμός του χωριού ενισχύθηκε από εποίκους 
που κατέφθασαν από την Ήπειρο.

recensement du Sandjak de Salonique de 1568/69, I X. 1, Skopje 2002, 146-149, 378-379, 380, 
όπου αναφέρεται δύο φορές ως αυτοκρατορικό χάσι και ως zeamet, αντίστοιχα με περ. 1049 
ορθοδόξους και 56 μουσουλμάνους και με περ. 189 κατοίκους. οι ασχολίες των κατοίκων 
περιλάμβαναν τη γεωργική καλλιέργεια, την αμπελουργία, την κτηνοτροφία, την υδρομυλική 
δραστηριότητα και τη χοιροτροφία.

5. Β. δημητριάδης, Φορολογικές κατηγορίες των χωριών της Θεσσαλονίκης κατά την 
Τουρκοκρατία, Μακεδονικά κ ,́ 1980, 417, 426, 446, όπου η Όσσα (Visoka) περιλαμβάνεται 
στα χωριά των καρβουνιάρηδων και αυτών που ήταν υπόχρεα να καταβάλουν νίτρο για την 
παρασκευή πυρίτιδας.

6. ι. κ. Βασδραβέλλης, Ιστορικά Αρχεία Μακεδονίας. Α΄ Αρχείον Θεσσαλονίκης 
1695-1912, ανατ., Θεσσαλονίκη 1952, 28-29, όπου δημοσιεύεται φιρμάνι για την προστασία 
των κατοίκων της Βυσώκας από την καταβολή φόρων που τους ζητούνται παράνομα. Σημει-
ωτέον ότι η Βυσώκα αναφέρεται ως «αυτοκρατορικό χάσι».

7. Γ. Χαβιαράς, Οι φορολογικές υποχρεώσεις των χωριών του καζά Θεσσαλονίκης κατά 
το έτος 1137 (1724-1725) (Με βάση τον κώδικα αριθμός 35 του Ιεροδικείου Θεσσαλονίκης), Πα-
νεπιστήμιο κρήτης, διπλ. εργασία, Ρέθυμνο 2003 (διαθέσιμο στο http://documents.tips/documents/-
55720777497959fc0b8bad76.html), 45, 48, 53, 58, πίν. 8, 84, 85, όπου αναφέρεται ότι οι κάτοικοι της 
Όσσας (Visoka) κατά τον χρόνο αυτό ήταν υποχρεω μέ νοι να προσφέρουν σε ποσά ή είδος φόρο 
για την ξυλεία, τη βοσκή προβάτων, επισκευές και τους μισθούς των φυλά κων της Ρεντίνας (sekban), 
τα έξοδα λειτουργίας των ταχυδρομικών Σταθμών στον Προφήτη και το Λαγκαδά και για τις πο-
λεμικές ή ειρηνικές ανάγκες του κράτους, καθώς και νίτρο για την παρασκευή πυρίτιδος. Στον ίδιο 
χρόνο, στο 1725, καταγράφεται ληστεία κατοίκων της Όσσας (Βυσώκας) κατά την επιστροφή τους 
από τα ιωάννινα, όπου είχαν μεταβεί χάριν εμπορίας και η εκδίκαση της υπόθεσής τους στο ιερο-
δικείο Θεσσαλο νίκης. ανάλογο συμβάν, με σύλληψη του δράστη, καταγράφεται και στο 1726. Βλ. 
Βασδραβέλλης, Ιστορικά Αρχεία Μακεδονίας, ό.π., 174-175, 175-176, 181-182. 

8. Μ. Παρχαρίδου-αναγνώστου, Χειρόγραφη πρόθεση του 18ου αιώνα από τη μονή 
της Κοσίνιτσας (ή Εικοσιφοίνισσας), <κΒε, αΠΘ>, Θεσσαλονίκη 2009, 80-81, 229, 232, 246, 
345, 455 [φ. 26 (σ. 51)], όπου αναφέρεται η δωρεά τεσσάρων κατοίκων του οικισμού της Βη-
σώκας προς τη μονή της κοσίνιτσας.

9. Πρόκειται για έγγραφο διαμαρτυρίας κατοίκων του «ανθρακούχου» χωριού της 
Όσσας (Βυσώκας) για την υπερφορολόγησή τους. Βλ. Βασδραβέλλη, Ιστορικά Αρχεία Μα-
κεδονίας, ό.π., 311-314.

10. δημητριάδης, Φορολογικές κατηγορίες, ό.π., 446, Bellier - Bondoux - Cheynet - 
Geyer - Grélois - Kravari, Paysages, ό.π., 136, όπου αναφέρεται με 57 και 96 μουσουλμανικά 
και χριστιανικά σπίτια αντίστοιχα.

11. α. Χαλκιόπουλος, Μακεδονία. Βιλαέτια Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου, εν αθή-
ναις 1910, 13, όπου η Όσσα (Βισσώκα) αναφέρεται με 1376 ορθόδοξους Έλληνες και 525 μου-
σουλμάνους κατοίκους.
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οι κάτοικοί της, σύμφωνα με τις πηγές της μεταβυζαντινής εποχής, ασχο-
λούνταν με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη βυρσοδεψία, την υποδηματοποι-
ία, το εμπόριο μαλλιών και την εξόρυξη κάρβουνου και μεταλλευμάτων, ενώ οι 
γυναίκες ειδικότερα με την υφαντική και την κεντητική12, στοιχεία που, όπως 
θα φανεί παρακάτω στο παρόν κεί με νο, τεκμηριώνονται ικανοποιητικά από τα 
σωζόμενα κειμήλια των ναών του οικισμού13. ιδιαίτερα αναπτυγμένη φαίνεται 
να ήταν η συντεχνία των υποδηματοποιών, τα μέλη της οποίας παρήγαγαν ποι-
οτικά προϊόντα, τα οποία διακινούσαν εμπορικά οι ίδιοι σε όλη τη Μακεδονία, 
Ήπειρο και Θράκη. Στενές επαφές διατηρούσαν με τη νιγρίτα και τον γειτονι-
κό Σοχό, γεγονός που επιβεβαιώ νεται από τις συγγενικές σχέσεις των κατοίκων 
των οικισμών, αλλά και από στοιχεία της κοινής πολιτισμικής τους παράδοσης.

από τα μέσα του 19ου αιώνα καταγράφεται έντονη και ακμαία η εκπαιδευ-
τική δρα στη ριότητα στην Όσσα, με τη λειτουργία αποκλειστικά και μόνον ελ-
ληνικών σχολείων, αρρεναγωγείου και Παρθεναγωγείου. Το χρονικό διάστη-
μα 1898-1901, εποχή σκληρών δο κι μασιών και πιέσεων των κατοίκων της Βυσ-
σώκας από τη βουλγαρική προπαγάνδα, διευ θυ ντής της «αστικής Σχολής Βυσ-
σώκας» ήταν ο φωτισμένος δάσκαλος κωνστα ντίνος Βελ λί δης, ιδρυτής της εφη-
μερίδας «Μακεδονία», ο οποίος συνέβαλε αποφα σιστικά στη δραστη ριο ποίηση 
και επέκταση της Σχολής. Την ίδια εποχή, η ελληνική κοινότητα μερίμνησε για 
τον οικισμό, συστήνοντας είδος δημαρχίας και εισπράττοντας χρήματα με τα 
οποία διόρθωναν τους δρόμους, διατηρούσαν τις κρήνες, φύτευαν δέντρα και εν 
γένει καλλώπιζαν την κωμό πολη. Το 1912 η Βυσσώκα απελευθερώθηκε από τον 
ελληνικό Στρατό, με επικε φαλής τον οσσαίο Χριστόδουλο Γρόλλιο. Το 1923, με 
την ανταλλαγή των πληθυσμών, στη βόρεια πλευρά του οικισμού, εγκαταστάθη-
καν γύρω στις 30 οικογένειες από το αλμαλί της ανατολικής Θράκης14.

Σήμερα στην Όσσα σώζονται δύο ναοί, εκ των οποίων παλαιότερος είναι ο 
ναός των Ταξιαρχών και νεότερος, του 1868-1869, ο ναός της εντόπιας αγίας νε-
ομάρτυροςκυράννας (1711-1751)15. 

12. Παπαθεμελής, ό.π., 76-77.

13. Βλ. εδώ, στο κείμενο της Μ. Παρχαρίδου-αναγνώστου.

14. Τεκμήρια της καθημερινής ζωής του οικισμού κατά τη νεότερη εποχή εκτίθενται 
στη Λαογραφική Συλλογή που από την άνοιξη του 2016 λειτουργεί με την επιμέλεια του Συλ-
λόγου οσσαίων «Η αγία κυράννα», στον όροφο του διατηρητέου δημοτικού Σχολείου Όσ-
σας (1926).

15. Για την αγία και τα κειμήλια του ναού της, βλ. Σιώρη Μακεδόνα, Η ελληνοορθόδο-
ξος κωμόπολις Βυσόκα, Μακεδονικόν Ημερολόγιον 1909, 203, α. Θηλυκού, Η αγία κυράν-
να, Μακε δο νι κό Ημερολόγιο 1967, 317, α. α. Γλαβίνα, Αγία νεομάρτυς Κυράννα από την 
Όσσα. Βίος και ασματικές ακο λου θίες, εισ. Σ. α. Πα   πα θεμελή, επιμ. ε. ν. κυριακούδη, Θεσ-
σαλονίκη 1989, αρχιμ. Π. Τσορμπατζόγλου, Η νεομάρτυς αγία κυράννα στην ζωή των οσσαί-
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ο ναός των Ταξιαρχών (εικ. 1), σύμ φω να με ε πι  γρα φή εντοιχισμένη στη νό-
τια πλευρά του, ανα και νί στηκε το 1804 και στην υφι στά με νή του μορ φή φέρει εμ-
φανή τα ίχνη από τις πολλές φάσεις ανα καίνισής του, οι οποίες ταυτόχρονα βε βαι-
ώ νουν την ύ παρ ξη παλαιότερου λατρευτικού κτηρίου στην ίδια θέση. Τυπολογικά, 
πρόκειται για τρίκλιτηξυ λό στεγη βα σι λι κή, με ξυλόστεγη στοά στη δυτική και 
μέχρι το μέσον περίπου της νότιας πλευράς-σωζόμενη σήμερα μόνον ως προς το 
νότιο τμήμα, και ημικυκλική προ ε ξέ χου σα κόγχη ιερού Βή  μα τος16. Όπως δηλώ-
νει το πολύκογχο ιερό Βήμα17, πρόκειται για τρισυπόστατο ναό, στον οποίο, μέ-
χρι  περίπου τη δεκαετία του 1960, στο χώρο του υπερυψωμένου νάρθηκα ήταν 
εμφανής ο παλαιό τε ρος καφασωτός γυναικω νίτης18. 

ων, στο Βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη του ορεινού οικισμού της Όσσας. Εκπαιδευτική άσκη-
ση φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 1999-2000, Θεσσαλονίκη 2001, 15-19, νικοδήμου του αγιο-
ρείτου, Συνα ξαριστής, ε΄ επανέκδοση, Θεσσαλονίκη 2002, 342, α. α. Γλαβίνα, Μια φορητή ει-
κόνα της αγίας κυράννας του σιατιστινού ζωγράφου Χριστο δού λου (21 ι ου λίου 1870), Διε-
θνές Συνέδριο. Η Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της τουρκικής κυριαρχίας με έμφα-
ση στους Δυτικομα κε    δό νες απόδημους στις Βαλκανικές χώρες (15ος αιώνας έως το 1912), Σιά-
τιστα 2003, 317-329, ιερομονάχου Μα καρίου Σιμω νο πε τρίτου, Νέος Συναξαριστής της Ορθο-
δόξου Εκκλησίας, αθήναι 2006, 311-313, α. α. Γλαβίνα, Φορητές εικόνες της αγίας κυράννας 
εκτός Όσσας, Φιλοτεχνία. Αφιέρωμα εις τον Μητρο πο λίτην Γέροντα Χαλκηδόνος Αθανάσι-
ονΠαπάν, αθήνα 2011, 401-409, 693-703 (εικ. 1-11) και Παρχαρίδου, ΑΔ 64, ό.π., 775, 783-788. 
Χειρόγραφο με τον βίο της αγίας, που χρονολογείται στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώ-
να, έχει καταγραφεί με αρ. κατ. χφ1 στο ναό της αγίας κυ ράννας Όσσας. Βλ. Παρχαρίδου, ό.π., 
785, 788. Σημειώνουμε ότι πρόσφατα επισημάνθηκε μεταξύ των κειμηλίων του ναού της αγί-
ας Παρασκευής Λαγκαδά η ύπαρξη μίας ακόμη χειρόγραφης ακολουθίας με τον βίο της αγί-
ας, χρονο λογη  μένης στο 1875. Βλ. σχετικά δ. Μακροπούλου - κ. κατσίκης, Κειμηλιακό Από-
θεμα σε Ναούς της περιφέρειας Θεσ σα λο  νίκης από τον 16ο ως τον 20ό αιώνα. Φορητές Ει-
κόνες, Λειτουργικά Αντικείμενα, Παλαίτυπα και Χειρόγραφα Βιβλία, Α,́ Λαγκαδάς, Άγιος 
Βασί λειος, Αδάμ, Ανάληψη, Αρδαμέρι, B ,́ Γερα κα ρού, Καβαλλάρι, Κολχικό, Πετροκέρασα, 
Γ ,́ Μελισσουργός, Νέα Απολλω νία, Νικομηδινό, Προ φήτης, Λιβάδι, Κάτω Γέφυρα, <ακα δη-
μία Θεσμών και Πολι τισμών, Σειρά Η ελληνική Σκέψη, Στοά των επιστημών, Βυζα ντι νή Μα-
κε δονία και Θράκη>, 3, Θεσσαλονίκη 2014 (ηλεκτρονική έκδοση στο independent.academia.edu/
DespinaMakropoulou), 75-76, βιβλίο 48,Τ. Τσομπάνης, Εις μαρ τύριον τοις έθνεσι. Τόμος Χαρι-
στήριος εικοσαετηρικός εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον, Θεσσα λο νίκη 
2011, 887-903 και του ιδίου, αυξεντίου αρχιμανδρίτου Λαυριώτου, Παρακλητικός κανών εις 
την καληπάρθενο του Χριστού κυράνναν, Ορθόδοξα Μηνύματα 15, Φεβρ.-ιούν. 2015, 16-18 
(διαθέσιμο και ψηφιακά στην ιστοσελίδα της ι. Μ. Λαγκαδά-Λητής και Ρεντίνης).

16. Για την αρχιτεκτονική του ναού βλ. Σαμπανοπούλου, στο Δίκτυο, ό.π., 86-87, 139, 
325 (σχ. 39) και Παρχαρίδου, ΑΔ 64, ό.π., 775-776, όπου η παλαιότερη βιβλιογραφία.

17. Για το πολύκογχο βήμα των εκκλησιών της οθωμανικής περιόδου και τη συσχέτι-
σή του με τους τρισυπό στα τους να ούς βλ. Γ. Βελένη, Το πολύκογχο ιερό Βήμα των τρισυπό-
στατων εκκλησιών της Τουρ κοκρατίας, Εκκλησίες στην Ελ λά δα μετά την Άλωση, Β ,́ αθήνα 
1982, 13-20. Για το ναό των Ταξιαρχών ειδικότερα βλ. Παρχαρίδου, ΑΔ 64, ό.π. 776.

18. ανάλογο είναι το παράδειγμα του ναού του Προφήτη Ηλία στην Άσσηρο, όπου 
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ο ναός παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ανάμεσα στους μεταβυζαντι-
νούς ναούς της περιοχής της Θεσσαλονίκης, λόγω του πρωτότυπου ζωγραφικού 
του διακόσμου που δια τηρείται σε πολύ καλή κατάσταση στο τέμπλο19, τον αρ-
χιερατικό θρόνο20, τον άμ βω να και την οροφή του κεντρικού κλίτους του ναού. 
Η ζωγραφική αυτή, έως πρόσφατα21 καλυμμένη με ελαιόχρωμα, αποκαλύφθηκε 
μετά από εργασίες συντήρησης στο ναό και συνιστά ένα εντυπωσιακό ζωγραφι-
κό σύνολο κοσμικής έμπνευσης και θεματολογίας.

Το τέμπλο

Το τέμπλο του ναού των Ταξιαρχών (εικ. 2) είχε παραγγελθεί για να τοπο-
θετηθεί στο συγκεκριμένο ναό, όπως μας φανερώνει η μορφή και οι διαστάσεις 
του. ανήκει στα χαμηλά τέμπλα, γεγονός που το κατατάσσει στα πρώιμα ανάλο-
γα παραδείγματα22. Σύμφωνα με την τυπολογία των μεταβυζαντινών τέμπλων, 

επίσης έχουν γίνει νεότερες επεμβάσεις. Για το ναό του Προφήτη Ηλία βλ. Μ. Παρχαρίδου-
αναγνώστου, νεό τερα στοιχεία από τις καταγραφές της 9ης εΒα στον νομό Θεσσαλονίκης 
κατά τα έτη 2009-2010, ΑΕΜΘ 24, 2010, Θεσ σα λονίκη 2014,  338, 343 (εικ. 12), 344 (εικ. 13-
15), 345 και Μ. Παρχαρίδου, ΑΔ 65, 2010, Β2 Χρονικά, υπό δημοσίευση. επίσης, για το τέ-
μπλο του ναού πρώτη δημοσίευση στο αικ. κούσουλα, Τα τέμπλα των εκκλησιών της Θεσ-
σαλονίκης και της περιφέρειάς της από τον 18ο έως τις αρχές του 20ου αιώνα, αδημ. δι-
δακτ. διατριβή, αΠΘ, Θεσσαλονίκη 2015, 319-328.

19. Πρώτη δημοσίευση για το τέμπλο της Όσσας, βλ. αικ. κούσουλα, Τέμπλα Θεσσα-
λονίκης, ο.π., 216-236.

20. Η καταγραφή των κειμηλίων του ναού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των συστη-
ματικών καταγραφών κειμηλίων της π. 9ης εΒα κατά το έτος 2009 και συμπεριέλαβε φορη-
τές εικόνες, παλαίτυπα, χάρτινες εικόνες, μεταλλικά αντι κεί μενα, γλυπτά, υφάσματα και ξυ-
λόγλυπτα. ο δεσποτικός θρόνος του ναού των Ταξιαρχών έχει αριθμό καταγραφής Ξ2 και ο 
άμβωνας του ναού Ξ3. Βλ. σχετικά Παρχαρίδου, ΑΔ64, ό.π., 783.

21. Το τέμπλο της Όσσας, όπως δείχνουν οι παλιές φωτογραφίες, ήταν καλυμμένο με 
ελαιόχρωμα. αποκαταστάθηκε με πρωτοβουλία της Μητρόπολης Λαγκαδά το 2011-2013. Γε-
νικά, καθαρίστηκαν από την λαδομπογιά η κατώτερη ζώνη στο σύνολό της, οι κιονίσκοι της 
μεσαίας ζώνης και οι άνω κεταμπέδες του κεντρικού κλίτους στην Πρόθεση και στον κυρί-
ως ναό˙ όσον αφορά στην ανώτερη ζώνη, έχουν μέχρι στιγμής (2016) καθαρισθεί το τμήμα της 
ζώνης της αμπέλου και της ζώνης των εικόνων του δωδεκάορτου που αντιστοιχούν, στο κε-
ντρικό κλίτος. επίσης, συντηρήθηκε η επίστεψη του τέμπλου και κάποιες από τις εικόνες. Τέ-
λος, αντικαταστάθηκε τμήμα της απλής ξυλόγλυπτης ταινίας από φυλλοφόρο κόσμημα που 
διακρίνει τις δύο ζώνες του ανώτερου τμήματος.

22. Η μελέτη των μεταβυζαντινών τέμπλων στον βορειοελλαδικό χώρο γενικότερα και 
ειδικότερα στην περιοχή που μας ενδιαφέρει, παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και κενά. Πρώ-
τη συνολική θεώρηση του υλικού αυτού που αφορά στα τέμπλα της πόλης της Θεσσαλονί-
κης και της περιοχής της, βλ. κούσουλα, Τέμπλα Θεσσαλονίκης, ό.π. δεν θα ήταν άτοπο να 
πούμε ότι πρόκειται για υλικό εν πολλοίς άγνωστο, καθώς δεν έχει μέχρι σήμερα καταρτισθεί 
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αρθρώνεται σε τρεις ζώνες. Η κάτω ζώνη διαμορφώνεται από απλές σανίδες 
που φέρουν ζωγραφική, ακολουθεί η μεσαία ζώνη των δεσποτικών εικόνων, που 
διακρίνονται μεταξύ τους από γραπτούς κιονίσκους με ξυλόγλυπτη βάση και 
επίστεψη. οι δεσποτικές εικόνες επιστέφονται από ξυλόγλυπτους, ορθογώνιους 
άνω κεταμπέδες και ενδιάμεσα ξυλόγλυπτα τρίγλυφα. Στη μεσαία ζώνη ανοίγε-
ται η κεντρική Ωραία Πύλη του τέμπλου που φράσσεται από ζεύγος βημόθυρων, 
η πύλη της Πρόθεσης και δύο πύλες στο παράβημα του διακονικού23. ακολου-

ένας γενικός κατάλογος των μεταβυζαντινών τέμπλων της Βόρειας ελλάδας, με εξαίρεση κά-
ποιες εργασίες τεκμηρίωσης του υλικού αυτού στο Άγιον Όρος, βλ. κ. καλοκύρης, Έρευναι 
μεταβυζαντινών αγιορείτικων τέμπλων, στο Άθως, θέματα Αρχαιολογίας και Τέχνης (αθήνα 
1963) 177-186, του ιδίου, εξέχοντα βυζαντινά τέμπλα του αγίου Όρους, στο Μελετήματα Ορ-
θοδόξου Αρχαιολογίας και Τέχνης, αθήνα 1963 και ν. νικονάνος, Τα ξυλόγλυπτα του αγί-
ου Όρους, στο Θησαυροί του Αγίου Όρους, <οΠΠεΘ 1997>, Θεσσαλονίκη 19972, 259-275. 
αναλυτικοί κατάλογοι τέμπλων αυτής της εποχής έχουν καταρτισθεί για το χώρο των κυ-
κλάδων, βλ. α. Γουλάκη-Βουτυρά - Γ. καραδέδος, Μαρμά ρι να τέμπλα της Άνδρου, Άνδρος 
2001, α. Γουλάκη-Βουτυρά - Γ. καραδέδος - Γ. Λάββας, Η εκκλησιαστική μαρμαρο γλυ πτική 
στις Κυκλάδες από τον 16ο ως τον 20ο αιώνα, αθήνα 1996 και  α. ε. Φλωράκης, Μαρμάρινα 
λαϊκά τέμπλα της Τη νου, αθήνα 1996, του Βορείου αιγαίου, βλ., α. Γουλάκη-Βουτυρά - Γ. 
καραδέδος, Χίος, Λέσβος και η εκκλησιαστική γλυπτική στο Αιγαίο (16ος-20ος αι.), Θεσσα-
λονίκη 2011 και Μ. Γ. Βαρβούνης, Τα ξυλόγλυπτα τέμπλα της Σάμου, Σαμιακές Μελέτες 2, 
1996, 117-247, των επτανήσων, βλ. Μ. Θεοχάρη, Τα ξυλόγλυπτα τέμπλα της κεφαλ λη νίας, Η 
Κίνησις20/7,1980, 30-32 και Π. Βοκοτόπουλος, ιδιομορφίες στην διακόσμηση των κερκυρα-
ϊκών τέμπλων, Κε φαλ λη νιακά Χρονικά 5, 1986, 149-156, των δωδεκανήσων, βλ. Χ. κουτε-
λάκης,Ξυλόγλυπτα τέμπλα της Δωδεκανήσου μέχρι το 1700, αθήνα-ιωάννινα 1986 και της 
Ηπείρου, βλ.  ε. Τσαπαρλής, Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου 17ου-α' ημίσεος 18ου αι. Πρόστυ-
πα ξυλόγλυπτα, αδ. διδ. διατριβή, εκΠα, αθήνα 1980· του ιδίου, Το ξυλόγλυπτο τέμπλο 
στην Ήπειρο κατά το β΄μισό του 18ου αιώνα, στοΒ. κατσαρός (επιμ.), Αντίφωνον. Αφιέρωμα 
στον καθηγητή Ν. Β. Δρανδάκη, Θεσσα λονίκη 1994 και Τ. α. Σιούλης, Ο ξυλόγλυπτος διά-
κοσμος των εκκλησιών στον ηπειρωτικό χώρο κατά την μεταβυ ζα ντι νή περίοδο και οι τε-
χνίτες του ξύλου, ιωάννινα 2008. ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε η έρευνα για την με λέτη των 
πρωιμό τερων ξυλόγλυπτων τέμπλων στον ελλαδικό χώρο, τα οποία μελετήθηκαν σε εμπερι-
στατωμένες μονο γρα φίες, όπως ε. Τσαπαρλής, Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου 17ου-α' ημίσεος 
18ου αι. Πρόστυπα ξυλόγλυπτα, αδ. διδ. διατριβή, εκΠα, αθήνα 1980, και Σιούλης, Ο ξυλό-
γλυπτος διάκοσμος, ό.π. Τα γραπτά τέμπλα, από την άλλη, δεν έχουν μελετηθεί διόλου, ούτε 
έχει συσταθεί κατάλογός τους που θα αποτελούσε εργασία αναφοράς. Το κενό στην τεκμη-
ρίωση των με τα βυζαντινών τέμπλων στον βορειοελλαδικό χώρο, καλύπτουν εν μέρει οι σύ-
ντομες περιγραφές των τέμπλων μετα βυ ζαντινών ναών στο πλαίσιο μελέτης για το μνημείο, 
κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. επίσης, υ πάρ χουν σύντομες περιγραφές του ίδιου του 
τέμπλου σε εργασίες που μελετούν τις φορητές του εικόνες. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις το τέ-
μπλο απασχόλησε την έρευνα καθαυτό και, ακόμη και τότε, αντιμετωπίσθηκε σαν μέρος της 
επί πλωσης του ναού ή σαν κατασκευαστικό στοιχείο που δίνει πληροφορίες για την ιστορία 
του μνημείου, όπως π.χ. ε. Χατζη τρύφωνος, Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του καθολικού της Μονής 
Βλατάδων (Θεσσαλονίκη), Θεσσαλονίκη 1, 1985, 451-484.

23. Υπέρθυρα υπάρχουν σε όλα τα ανοίγματα πλην της Πρόθεσης, αν και δεν αποκλεί-
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θεί η φαρδιά ενιαία ζώνη με την απεικόνιση της αμπέλου και η αμέσως επάλλη-
λη ζώνη όπου βρίσκονται οι εικόνες του δωδεκάορτου εντός ορθογώνιων πλαι-
σίων. Το τέμπλο απολήγει σε απλή οδοντωτή ταινία και κορυφώνεται στο κέ-
ντρο του με το σύνολο της  επίστεψης, αποτελούμενης από μεγάλων διαστάσε-
ων σταυρό, υποκείμενους δράκοντες και δύο λυπηρά24. Το τέμπλο στη σημερινή 
του μορφή διαθέτει μόνον μία επίστεψη, πάνω από την κεντρική Ωραία Πύλη. Σε 
ένα από τα πολύ μεταγενέστερα προσκυνητάρια του ναού25, φαίνεται ότι τοπο-
θετήθηκε δεύτερη επίστεψη του τέμπλου,  παρόμοια σε μορφή με την κεντρική, 
που ήταν αρχικά τοποθετημένη στο παράβημα του ναού (διακονικό)26 (εικ. 3).  

Με βάση τον διάκοσμο, το τέμπλο των Ταξιαρχών Όσσας κατατάσσεται 
στα μικτά μεταβυζαντινά τέμπλα (ξυλόγλυπτα και γραπτά). Ξυλόγλυπτος διά-
κοσμος σε χαμηλό ανάγλυφο κοσμεί τη μεσαία ζώνη, την άνω ζώνη και την επί-
στεψη, αμιγώς γραπτό διάκοσμο φέρει, αντίθετα, η κάτω ζώνη, η οποία αποτε-
λείται από δεκατέσσερις ποδιές που αντιστοιχούν σε ισάριθμες υπερκείμενες δε-
σποτικές εικόνες. Η κάτω ζώνη διαρθρώνεται με ζωγραφι σμένα διάχωρα, εν εί-
δει επάλληλων πλαισίων διαφόρων σχημάτων27 που έχουν ένα κεντρικό θέμα. 
Στη μεσαία ζώνη, ο διάκοσμος είναι μεικτός, ζωγραφικός και ξυλόγλυπτος κατά 
περιοχές. οι δεσποτικές εικόνες διαχωρίζονται μεταξύ τους με κάθετους γρα-
πτούς κιονίσκους και επιστέφονται από ορθογώνιους ξυλόγλυπτους άνω κετα-
μπέδες. οι καμπύλοι γραπτοί κιονίσκοι διαθέτουν ξυλόγλυπτη βάση και επίστε-
ψη. οι άνω κεταμπέδες είναι ξυλόγλυπτοι επίχρυσοι, ενώ κάποια επιμέρους θέ-
ματα τονίζονται με χρώμα. οι υπεράνω των θυραίων ανοιγμάτων και ιδιαίτερα 

εται η ύπαρξη αρχικά και στη θέση αυτή υπέρθυρου, το οποίο μεταγενέστερα αφαιρέθηκε. 
Η πύλη της Πρόθεσης ανοίγεται στο βόρειο τμήμα του τέμπλου, χωρίς ιδιαίτερη διαμόρφω-
ση στο περιθύρωμα. ο άνω κεταμπές, παρόλον ότι δεν έχει καθαρισθεί από την λαδομπο-
γιά, φαίνεται να έχει τα ίδια μοτίβα με εκείνον της Ωραίας πύλης, πλην του κεντρικού μεταλ-
λίου. δεν σώζεται υπέρθυρο. Η θύρα της Πρόθεσης είναι απλή, ταμπλαδωτή, βαμμένη λαδο-
μπογιά. Μικρό δείγμα συντήρησης δείχνει ότι ήταν βαμμένη κόκκινη. Η πύλη του διακονι-
κού έχει φραγεί και μετατραπεί σε προσκυνητάρι, με την τοποθέτηση εικόνας του Προφήτη 
Ηλία. Σώζονται στη θέση τους απλά ταμπλαδωτά βημόθυρα με στρεπτό τον ενδιάμεσο πήχη.

24. ο σταυρός και τα λυπηρά έχουν αριθμό καταγραφής  ε36-ε38. Βλ. Μ. Παρχαρί-
δου, ΑΔ 64, ό.π., 780.

25. από το ναό των Ταξιαρχών προέρχεται ξυλόγλυπτο και γραπτό προσκυνητάρι, 
σύγχρονο με το τέμπλο και την υπόλοιπη επίπλωση του ναού, που βρίσκεται σήμερα στο 
Μουσείο Μητρόπολης Λαγκαδά με αριθμό καταγραφής Ξ4. Βλ.Παρχαρίδου, ΑΔ 64, ό.π., 783.

26.  Η επίστεψη έχει αριθμό καταγραφής Ξ5. Βλ. Μ. Παρχαρίδου, ΑΔ 64, ό.π., 783. Σχε-
τικά με το τρισυπόστατο του ναού, βλ. ανωτέρω σσ. 107-108.

27. ενδιαφέρουσα παρατήρηση, ότι το γραπτό μοτίβο του εξωτερικού πλαισίου της 
ποδιάς, παραλλάσσει μόνον στην ποδιά εκείνην που αντιστοιχεί στη δεσποτική εικόνα του 
Χριστού στα δεξιά της Ωραίας Πύλης.
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της Ωραίας πύλης άνω κεταμπέδες, έχουν μεγαλύτερες διαστάσεις. Μεταξύ των 
κεταμπέδωνπαρεμβάλονται ξυλόγλυπτα, επίχρυσα δίγλυφα με έγχρωμο βάθος. 
Τη μεσαία ζώνη διακρίνει από την άνω ζώνη, επάλληλο αργό κυμάτιο. 

Η άνω ζώνη του τέμπλου αποτελείται από την τρέχουσα ξυλόγλυπτη πα-
ράσταση της αμπέλου, τη ζώνη με τις εικόνες του δωδεκάορτου και την επίστε-
ψη. ενδιάμεσα  παρεμβάλλεται απλή ξυλόγλυπτη ταινία, που κοσμείται με φυλ-
λοφόρο κόσμημα. Στο τέμπλο των Ταξιαρχών Όσσας το μοτίβο της αμπέλου συ-
ναντάται σε δύο περιοχές:  ενταγμένο κατά τμήματα στους άνω κεταμπέδες και 
σε αυτόνομη ενιαία ζώνη, εμπλουτισμένο με άλλα θέματα. Στους άνω κεταμπέ-
δες, οι επίχρυσοι βλαστοί της αμπέλου αναπτύσσονται εύπλαστοι, εραλδικά το-
ποθετημένοιεκατέρωθεν ενός κεντρικού μοτίβου. Το επίχρυσο ξυλόγλυπτο προ-
βάλλει επάνω σε σκούρο μπλε χρώμα, διανθι ζό μενο από συμπληρωματικά θέμα-
τα όπως βότρεις, πουλιά, άνθη. Τα θέματα αυτά τονίζονται ζωγραφικά, με αση-
μένιο και με κόκκινο χρώμα28. Στην ενιαία ζώνη, η Άμπε λος συμπλέκεται με την 
Ρίζα ιεσσαί, ήτοι ανθοφόρο περιελισσόμενο τρέχοντα βλαστό, που εμπλουτίζε-
ται με πουλιά και διακόπτεται από μεγάλα διάλιθα μετάλλια, επίχρυσα, τονι-
σμένα με κόκκινο και πράσινο χρώμα. Το φόντο στη ζώνη αυτή είναι μονόχρω-
μο, χρυ σό ή γαλάζιο και το ξυλόγλυπτο σχετικά ρηχό. ο φυλλοφόρος βλαστός 
φέρει άνθη το νι σμένα με χρώμα, έγχρωμα πουλιά και βότρεις. ιδιαίτερη έμφα-
ση δίνεται στις πε-ριοχές που αντιστοιχούν στις τρεις κυριότερες δεσποτικές ει-
κόνες (των Ταξιαρχών, τιμώμενων αγίων του ναού, της Θεοτόκου και του Χρι-
στού), πάνω από τις οποίες βρί σκονται τοποθετημένα σε κανονικά διαστήματα, 
τρία έγχρωμα διάλιθα ομφάλια.  

Η επόμενη ζώνη περιλαμβάνει τις μικρές εικόνες του διευρυμένου δωδεκά-
ορτου, ενταγμένες σε διάχωρα με τοξωτή επίστεψη, τα κεμέρια. Ζωγραφική κο-
σμεί το εσωτερικό των τόξων και τα μέτωπα που διαμορφώνονται μεταξύ τους.

Η επίστεψη του τέμπλου αποτελείται από ένα μεγάλο σταυρό, που τον υπο-
βαστάζουν  δράκοντες29, καθώς και από τα λυπηρά (εικ.2). εραλδικοί φιδοδρά-
κο ντες με σιγμοειδές σώμα, χρωματιστά πόδια και δύο κεφαλές, με μικρά αυ-
τιά και φτερούγες, σχηματοποιημένα χαρακτηριστικά και ορθάνοιχτα στόμα-
τα, δεμένοι με βαριές αλυσίδες από το λαιμό, ανακρατούν στα στόματά τους τα 
πλαίσια των λυπηρών και με τα κεφάλια της ουράς κομψά τοποθετημένα, υπο-
βαστάζουν χωρίς παρεμβαλλόμενο μετάλλιο, το σταυρό. Τους δράκοντες τσι-

28. Πανομοιότυπο παράδειγμα συναντάμε στο τέμπλο του βορείου παρεκκλησίου της 
μονής Βλατάδων Θεσσαλονίκης.

29. Το φίδι ή ο δράκοντας κοντά στον εσταυρωμένο Χριστό, αποτελούν αλληγορία 
του διαβόλου που συνετρίβη με την σταυρική θυσία και την ανάσταση του Χριστού, σύμ-
φωνα με την ευαγγελική ρήση «...αὐτὸς σοῦ τηρήσει τὴν κεφαλὴν καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ τὴν 
πτέρναν»∙ Γέννεσις 3, 14-15.
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μπούν πουλιά με πολύχρωμες ουρές. οι δράκοντες στο τέμπλο εμφανίζονται στη 
βάση του σταυρού και στα ξυλόγλυπτα βημόθυρα30, εφόσον, σε κάθε περίπτω-
ση, δεν είναι τυχαία η προβεβλημένη θέση του θέματος του δράκου στο τέμπλο31. 
Πάνω από τους δράκοντες, τα επίχρυσα λυπηρά διαμορφώνονται ως ανθέμια, 
στο κέντρο των οποίων εικονίζονται ολόσωμοι άγιοι. Το άνω τμήμα του λυπη-
ρού πάνω από τους αγίους, γεμίζει ένα λουλούδι χρωματιστό, καθώς και δύο δι-
ακοσμητικά, πο λύ λοβα στην απόληξή τους, κογχάρια, μέσα σε τοξωτή οξυκόρυ-
φη κορνίζα. Στην κορυφή κάθε λυπηρού στέκει ολόγλυφο χρυσό περιστέρι. ο 
σταυρός του τέμπλου είναι μεγάλων, σχετικά, διαστάσεων και φθάνει περίπου 
ως την οροφή του ναού. ο λιτός εσταυρωμένος προβάλλει σε χρυσό φόντοενώ 
στις γωνίες εικονίζονται τα σύμβολα των ευαγγελιστών. Το σταυρό περιτρέχει 
ξυλόγλυπτη αλυσίδα. Τα άκρα της κάθετης κεραίας καθώς και τα σημεία δια-
σταύρωσης των κεραιών, κοσμούνται με επίθετα ανθικά κοσμήματα32.

Το τέμπλο των Ταξιαρχών Όσσας χρονολογείται στην πρώτη δεκαετία 
του 19ου αιώνα, πιθανώς σύγχρονα με την μαρτυρούμενη ανακαίνιση του ναού 
στα 1804. επρόκειτο, ενδεχομένως, για πολύ κοντινή χρονικά παραγγελία με 
το αντίστοιχο τέμπλο του αγίου Γεωργίου Σοχού, σημαντικού οικισμού στην 
άμεση γειτνίαση της Όσσας, με το οποίο το τέμπλο των Ταξιαρχών παρουσιά-
ζει ομοιότητες ως προς την τυπολογία, την θεματολογία και την κατασκευή του 
ξυλόγλυπτου33. Παρόλα αυτά, τα δύο τέμπλα διαφο ροποιούνται αισθητικά αρ-

30. Σχετικά με τα βημόθυρα του τέμπλου, βλ. Π. Παπαδημητρίου, Η εξέλιξη του τύπου 
και της εικονογραφίας του βημόθυρου από τον 10ο έως και τον 18ο αιώνα, <Βυζαντινά κεί-
μενα και μελέται 49>, κΒε, αΠΘ, Θεσσαλονίκη 2008.

31. Σχετικά με την καταγωγή του θέματος, βλ. επίσης κουτελάκης, Ξυλόγλυπτα τέ-
μπλα Δωδεκανήσου,ό.π., 166-169.

32. Σχετικά με την διαμόρφωση της επίστεψης του τέμπλου με την μορφή που την συ-
ναντάμε στους τρεις τελευταίους αιώνες της τουρκοκρατίας βλ. στηνΜ. καζανάκη-Λάππα, 
ο ξυλόγλυπτος σταυρός της ευαγγελίστριας του Λιβόρνου (1634) και οι σταυροί επιστυλί-
ου στα κρητικά τέμπλα, στο ε. κυπραίου (επιμ.),Ευφρόσυνον, Αφιέρωμα στον Μανόλη Χα-
τζηδάκη, αθήνα 1991, 219-238: «Θεωρείται, ωστόσο, βέβαιο, ότι ο σταυρός του επιστυλίου 
στα τέλη του 15ου και στις αρχές του 16ου αιώνα εξελίσσεται σε περιοχές που βρίσκονται στην 
άμεση επιρροή της βενετικής τέχνης, όπως η κρήτη, η κύπρος και η δαλματία, στο σύνθε-
το σχήμα του σταυρού με τις εικόνες από κάθε πλευρά, που θα ονομαστούν αργότερα από 
την ορθόδοξη παράδοση «λυπηρά». Στα τέλη του 16ου αιώνα φαίνεται ότι επικρατεί στην ει-
κονογραφία ο τύπος του εσταυρωμένου της δυτικής τέχνης και στην διακόσμηση το άνθινο 
πλαίσιο στις κεραίες του σταυρού και τα μεμονωμένα άνθη στερεωμένα ακτινωτά στις απο-
λήξεις τους. οι σταυροί, μεγάλων, κατά κανόνα, διαστάσεων, διαμορφώνουν στην βάση τους 
ένα σύστημα στήριξης των εικόνων και σύνδεσής τους με το σταυρό, το οποίο διακοσμείται 
με βλαστούς, δελφίνια και δράκοντες. Το σύνθετο αυτό σχήμα θα γνωρίσει μεγάλη διάδοση 
στις εκκλησίες όλων των ορθόδοξων περιοχών κατά τους δύο επόμενους αιώνες».

33. Για το τέμπλο του αγίου Γεωργίου Σοχού βλ. κούσουλα, Τέμπλα Θεσσαλονίκης, 
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κετά: το τέμπλο των Ταξιαρχών χαρακτηρίζεται  λιγότερο από σχηματοποίηση 
και τυποποίηση, παρουσιάζει μεγαλύτερη ελευθερία στο ξυλόγλυπτο, εμφανίζε-
ται να διαθέτει φυσιοκρατική χάρη και πλαστικότητα στα επιμέρους μοτίβα, σε 
αντίθεση με την τυπικότητα και την κάποια ακαμψία στην απόδοση των ανάλο-
γων θεμάτων που συναντάμε στο τέμπλο του Σοχού, αν και το τελευταίο είναι 
υψηλότερο και πιο εντυπωσιακό, καθώς αναλογεί σε μεγαλύτερο σε διαστάσεις 
ναό. επιπλέον, συ γκρί νοντας τη ζωγραφική στα δύο τέμπλα, στο τέμπλο του 
Σοχού διακρίνουμε άμεση σχέ ση με την λαϊκή τέχνη στη ζωγραφική στις ποδιές, 
ενώ στο τέμπλο της Όσσας, η ζω γρα φική στις ποδιές και στους κιονίσκους της 
μεσαίας ζώνης προέρχεται από καλλι τεχνικό χέρι μαθημένο στη δύση και εξοι-
κειωμένο με τις εκεί επίκαιρες καλλιτεχνικές  τάσεις.

Περισσότερο συγγενικό ως προς την τεχνοτροπική απόδοση του ξυλόγλυ-
πτου, φέρεται το τέμπλο της Όσσας με το σύγχρονό του τέμπλο του βορείου πα-
ρεκκλησίου του καθολικού της μονής Βλατάδων Θεσσαλονίκης, όπου συναντά-
με και πάλι το χαμηλό ανάγλυφο, το έγχρωμο βάθος στο επίχρυσο ξυλόγλυπτο, 
τον τονισμό επιμέρους θεμάτων με κόκκινο και ασημένιο χρώμα κλπ. Το τέμπλο 
της Βλατάδων συνανήκει με μια σειρά σύγχρονων και με κοινά χαρακτηριστικά 
τέμπλων της περιοχής Θεσσαλονίκης, όπως τα τέμπλα του ναού του αγίου Γεωρ-
γίου ασβεστοχωρίου, του ναού του αγίου αθανασίου Λητής και του ναού του 
αγίου Γεωργίου Μελισσοχωρίου. Όλα τα ανωτέρω τέμπλα χρονολογούνται στο 
τέλος του 18ου-πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα34, εποχή κατά την οποία αναμ-
φισβήτητα κατασκευάστηκε και το τέμπλο των Ταξιαρχών.

 Όσο για την ταυτότητα του κατασκευαστή-ξυλογλύπτη αλλά και του ζω-
γράφου του, θεωρούμε, με βάση τα χαρακτηριστικά του, πολύ πιθανή την κατα-
σκευή του τέμπλου από ηπειρώτες ή δυτικομακεδόνεςξυλογλύπτες και τα ισνά-
φια τους. Στην υπόθεση αυτή οδηγεί και ο ιδιότυπος, για τα δεδομένα της κε-
ντρικής Μακεδονίας, αρχιτεκτονικός τύπος του ναού με τρουλίσκο στο κεντρι-
κό κλίτος35, κατασκευαστικό χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής των ναών της 
δυτικής Μακεδονίας36 καθώς και ο ζωγραφικός διάκοσμος του ναού, πολύ πα-
ρόμοιος με την κοσμική ζωγραφική που συναντάμε σε αρχοντικά της Σιάτιστας 
και της κοζάνης.

ό.π., 237-251.

34. κούσουλα, Τέμπλα Θεσσαλονίκης, ό.π., σποραδικά.

35. ο τρουλίσκος απομακρύνθηκε σε παλαιότερη ανακατασκευή της στέγης. Η πληρο-
φορία οφείλεται στον συνυπο γραφόμενο κ. Άγγελο Μήτσα, τον οποίο και ευχαριστώ.

36. ανάλογα παραδείγματα συναντάμε σε ναούς στο Βόιο κοζάνης, όπως στο ναό της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο χωριό αγία Σωτήρα, στη μονή αγίας Παρασκευής δομα-
βιστίου στα νάματα, στην αγία Παρασκευή Τσοτυλίου, στο καθολικό της μονής της κοίμη-
σης της Θεοτόκου Μικροκάστρου, στον ναό του αγίου Γεωργίου εράτυρας, κ.α. 
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Η οροφή (ταβάνι)

Το ταβάνι του μεσαίου κλίτους σώζεται στο σύνολό του και σήμερα έχει 
αποκατασταθεί πλήρως37 (εικ. 4). αντιστοιχεί στη σαμαρωτή στέγη του ναού και 
σε κανονικά διαστήματα διακόπτεται από  οριζόντιους ελκυστήρες. Στο ξύλινο 
ταβάνι εντάσσονται ως συνέχειά του και οι επενδύσεις με ξύλο των πλευρικών 
τοξοστοιχιών, πάνω από τη διπλή σειρά κιόνων που ορίζουν τα κλίτη. οι κίονες 
αυτοί, είναι κυκλικής και τετράγωνης διατομής, με ή χωρίς κιονόκρανα. Η επέν-
δυση των τοίχων με ξύλο πάνω από την κιονοστοιχία, καλύπτει αμφίπλευρα τα 
μέτωπα των τόξων και τα εσωρράχια. Μεταξύ έκτου και εβδόμου τόξου λείπει 
ο υποκείμενος κίονας, αλλά διατηρείται η συνέχεια των τόξων, με τη δημιουρ-
γία στη θέση αυτή ενός επικρεμάμενου διακο σμη τι κού στοιχείου, που μάλιστα 
-καθώς βρίσκεται στον άξονα της νότιας (κύριας) εισόδου του ναού-, φέρει διά-
κοσμο με ιδιάζον θέμα. Η οροφή απαρτίζεται από πυκνές παράλ λη λες σανίδες, 
από τις οποίες αποτελείται και η καμπύλη μπορντούρα που περιτρέχει πλευ ρικά 
το ναό και απολήγει στα τόξα. Τα μέτωπα και τα εσωρράχια των τοξοστοιχιών 
κα λύ πτονται από μεγαλύτερα κομμάτια ξύλου, συναρμοσμένα κατάλληλα, συμ-
φώνως προς την επιφάνεια που καλύπτουν. Στην περιοχή του ιερού Βήματος, 
το ταβάνι παρα κολουθεί επενδύοντας τη διαμόρφωση του ανώτερου τμήματος 
των τοίχων∙ φαίνε ται, δε, από τον τρόπο που ολοκληρώνονται τα μοτίβα του δι-
ακόσμου, ότι στο σημείο αυ τό δεν έχουν γίνει μέσα στα χρόνια επεμβάσεις ή με-
τατροπές, αλλά διατηρείται η αρ χική κατάσταση. ενδεχομένως, ωστόσο, η θέση 
του τέμπλου να ήταν αρχικά πιο πίσω από τη σημερινή, ήτοι μετά το τελευταίο 
προς ανατολάς μέτωπο της πλευρικής κιονο στοι χίας, η οποία φαίνεται να απο-
λήγει ομαλά και σήμερα βρίσκεται πίσω από το τέμπλο. 

ο διάκοσμος της οροφής είναι γραπτός και οργανώνεται σε τρεις ενότη-
τες: στο μεγαλύτερο τμήμα του ταβανιού, που το καλύπτουν οι παράλληλες σα-
νίδες, κοσμείται με ζωγραφισμένα κόκκινα μπακλαβαδωτάδιάχωρα, στο κέντρο 
των οποίων τοποθετούνται κόκ κινα και πράσινα λουλούδια με πράσινα φύλλα 
ακτινωτά διατεταγμένα, ζωγρα φι σμέ να σε ελεύθερο στυλ. ακολουθούν περιμε-
τρικά δύο γραπτές ταινίες με επάλληλα διακο σμητικά μοτίβα, όπως συνεχόμε-
νη, κυματιστή, σχηματοποιημένη γιρλάντα, λευκή πάνω σε γκρίζο φόντο, φυτι-
κό θέμα επαναλαμβανόμενο, στικτή γραμμή. Μεταξύ των δύο αυτών μεταβατι-
κών ζωνών, αναπτύσσεται η ζώνη με τον βασικό διάκοσμο, που αποτε λεί ται από 
διπλή, αραιά περιελισσόμενη, σχηματοποιημένη γιρλάντα με δύο κλάδους, από 

37. Πολλά ξύλα του ταβανιού κρίθηκαν ακατάλληλα και άρχισαν να ξηλώνονται. κυ-
ρίως, όμως, αφαιρέθηκε τμήμα της οροφής του κεντρικού κλίτους που έφτανε μέχρι τους κίο-
νες της κεντρικής κιονοστοιχίας και έφερε γραπτή διακόσμηση, η οποία αποκαλύφθηκε κατά 
τον καθαρισμό των τμημάτων μετά την απομάκρυνσή τους από τον ναό.
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τους οποίους ο ένας φέρει διπλή σειρά μικρών φύλλων σε δύο χρώματα -υπογά-
λανο και πορτοκαλί- και ο δεύτερος μιμείται φυτικό βλαστό με θυσάνους από 
τρία ανθάκια έκα στος, σαν μαργαρίτες με λευκό κέντρο και πορτοκαλί πέταλα. 
Στο ενδιάμεσο ελλειψοειδές διάχωρο που δημιουργεί η περιέλιξη των βλαστών, 
εικονίζονται μεγάλα τσαμπιά σταφύλι με φύλλα και κληματίδες, σε χρώματα 
πορτοκαλί, μπλε και βιολέ. κάτω από τη ζώνη αυτή, τα μέτωπα των τοξοστοι-
χιών κοσμούνται με συμμετρικά τοποθετημένο διπλό βλαστό μαλακής άκανθας 
από δύο στελέχη έκαστος, που αποδίδεται με γαλάζιο και πορτοκαλί χρώμα 
πάνω σε υποκίτρινο φόντο -  το χρωματικό φόντο της οροφής εν γένει. ανάμεσα 
στους βλαστούς, τα κενά γεμίζουν θύσανοι ή μεμονωμένα άνθη και φύλλα. Σε 
κάποια σημεία, ανάμεσα στην άκανθα παρεμβάλλεται μετάλλιο/ψευδοθυρεός, 
μπουκέτο λουλουδιών, ο λαιμός βάζου με λουλούδια, μεταλλικό ή κεραμικό ολό-
κληρο βάζο με υψηλή βάση από όπου εκφύονται οι βλαστοί της άκανθας, κορ-
δέλες και φιόγκοι, επικρεμάμενες γιρλάντες, επικρεμάμενα υφάσματα, υφάσμα-
τα που επικρέμονται ως κάνιστρα και περιέχουν άνθη, κέρας από όπου εκφύο-
νται άνθη, φλογόσχημα άνθη, ψευδοθυρεοί. Στο ξύλινο επικρεμάμενο στοιχείο 
που βρίσκεται μπροστά στην νότια είσοδο, μεταξύ των δύο μαλακών φύλλων 
άκανθας που εραλδικά την πλαισιώνουν, εικονίζεται σύνθεση με το λόφο του 
Γολγοθά και τον σταυρό του μαρτυρίου, μαζί με τα σύμβολα του πάθους -σπόγ-
γο και λόγχη-, ενώ ο ακάνθινος στέφανος είναι περασμένος στην κάθετη κεραία 
του σταυρού. Στα μέτωπα των πρώτων κιόνων μπροστά από το τέμπλο, ανοίγο-
νται δύο οβάλ «παράθυρα», πλαισιωμένα από κλάδους δρυός, δάφνης και άλ-
λων φυτών38, εντός των οποίων αποδίδονται τοπιογραφίες. 

 Η ζωγραφική στη ζώνη αυτή αλλά και στο ταβάνι, επαναλαμβάνει και 
εμπλουτίζει θέματα που συναντάμε και στις ποδιές του τέμπλου, στον άμβω-
να και στο θρόνο, τα οποία έχουν κυρίως διακοσμητικό ρόλο,ενώ,κατά περί-
πτωση, ενδέχεται να ενέχουν και διδακτικό περιεχόμενο. Η απομίμηση υφασμά-
των και η χρήση πετασμάτων προκειμένου να τονισθεί η ψευδαίσθηση, η έντονη 
προτίμηση σε πλαίσια και πλαισιώσεις με πρόσχημα ένα κεντρικό θέμα, οι ρέ-
ουσες καμπύλες των φυτικών κοσμημάτωνμε την έντονη διακοσμητικότητα, οι 
φανταστικές συνθέσεις σκηνογραφικού τύπου και η χρήση συμβόλων και συμ-
βολισμών σε παράδοξουςαλλά εικαστικά ενδιαφέροντες συνδυ ασμούς με καθα-

38. Παρόμοια θεματολογία συναντάμε στις ποδιές του τέμπλου του ναού του Προφή-
τη Ηλία στην Άσσηρο, βλ. κούσουλα, Τέμπλα Θεσσαλονίκης, ό.π., 319-328. Το τέμπλο του 
ναού του Προφήτη Ηλία είναι γραπτό αλλά στο μεγαλύτερό του μέρος καλυμμένο με λαδο-
μπογιά, πλην της κάτω ζώνης, όπου, ωστόσο, η ζωγραφική είναι επιβαρυμένη με ρύπους, άρα 
όχι ευδιάκριτη. από την πρώτη, όμως, εκτίμησή μας, με βάση τη θεματολογία και την τεχνο-
τροπία της, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η ζωγραφική στις ποδιές του τέμπλου της ασσή-
ρου και της οροφής της γειτονικής της Όσσας, να ανήκουν στο ίδιο χέρι ζωγράφου.
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ρά κοσμητικά θέματα, βρίσκονται στην άμεση καλλιτεχνική παράδοση του δυ-
τικού μπαρόκ και του ροκοκό του 17ου και 18ου αιώνα.οι συμμε τρι κές τοπο-
θετήσεις και το στυλιζάρισμα στη σύνθεση,παραπέμπουν στο νεοκλασσικισμό 
που θα κυριαρχήσει κατά τον 19ο αιώνα. Η χρήση προοπτικής και φωτοσκία-
σης εντάσσει το σύνολο στην ακαδημαϊκή κοσμική ζωγραφική της δύσης. Ως 
προς την θεματολογία και την τεχνοτροπία, αναγνωρίζουμε την ίδια τέχνη που 
βλέπουμε να κοσμεί τα αστικά κτίρια του δεύτερου μισού του 18ου και των αρ-
χών του 19ου αιώνα39, με μόνη παρα χώ ρηση στο χώρο την επιλογή κάποιων απει-
κονίσεων θρησκευτικής θεματολογίας, όπως π.χ. του σταυρού και του Γολγοθά.

Ταβάνια αυτής της εποχής στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, συναντάμε στο 
ναό του αγίου Γεωργίου Σοχού, στη νέα Παναγία Θεσσαλονίκης, στην αγία 
Παρασκευή κολχικού40. Παρόμοια θεματολογία στη ζωγραφική, συναντάμε στα 
τέμπλα του αγίου αντωνίου Θεσσαλονίκης, του αγίου Γεωργίου Βασιλικών, 
του Προφήτη Ηλία ασσήρου. Τα πρότυπα της ζωγραφικής και η ταυτότητα των 
ζωγράφων, θα πρέπει, πιστεύουμε, να αναζητηθούν στους καλλιτέχνες που ζω-
γράφισαν τα αρχοντικά και τους ναούς της Σιάτιστας του 18ου και 19ου αιώ-
να41 (αρχοντικό νεραντζόπουλου, αρχοντικό της Πούλκως, αρχοντικό Μανού-
ση κλπ). Για παράδειγμα, το μοτίβο του διπλού περιελισσόμενου βλαστού με κε-
ντρικό θέμα, το συναντάμε αυτούσιο στο τέμπλο του ναού του αγίου Χριστοφό-
ρου στη Σιάτιστα (εικ. 5), ενώ ο τρόπος που απεικονίζονται οι βότρεις στην ίδια 
μπορντούρα, συναντάται στην απεικόνιση της αμπέλου στο τέμπλο του ναού 
του αγίου αντωνίου Θεσσαλονίκης.

Η ζωγραφική που κοσμεί τον άμβωνα, το θρόνο, το τέμπλο και την οροφή 
του ναού είναι σύγχρονη και μας οδηγεί να πιστέψουμε ότι πρέπει να πραγμα-
τοποιήθηκε στα πλαίσια μίας ενιαίας παραγγελίας. Για παράδειγμα, στις ποδιές 
του τέμπλου, στην ράχη του θρόνου και στο σώμα και την κλίμακα του άμβωνα, 

39. Σχετικά με την ζωγραφική σε οικίες και κοσμικά κτίρια κατά τον 18ο και 19ο αι-
ώνα, ενδεικτικά βλ. κ. α. Μακρής, Χιοναδίτες ζωγράφοι. 65 λαϊκοί ζωγράφοι από το χω-
ριό Χιονάδες της Ηπείρου, αθήνα 1981, Σ. Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζα-
γορίου, τέλη 18ου-αρχές 20ού αιώνα, Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, αθήνα 2009 
και του ιδίου, Η διακοσμητική ζωγραφική των οικιών, στο ι. Ζάρρα - Χ.Μεράντζας - Σ. Τσι-
όδουλος, Από τον μεταβυζαντινό στον νεότερο ελληνικό πολιτισμό, <Σύνδεσμος ελληνικών 
ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών>, αθήνα 2015, διαθέσιμο στο http://hdl.handle.net/11419/3931.

40. Στο αυθεντικό ξύλινο ταβάνι του παλαιού ναού της αγίας Παρασκευής στο κολ-
χικό (Μπαλάφτσα) Θεσσαλονίκης, σώζονται ελλειψοειδή γραπτά διάχωρα εν είδει κορνίζας 
με απεικονίσεις τοπίων, πολύ αναλόγων των δύο τοπίων εντός πλαισίων που σώζονται στο 
ταβάνι των Ταξιαρχών Όσσας.  

41. αικ. κούσουλα, Το αρχοντικό νεραντζόπουλου και η κοσμική τέχνη του 18ου αι-
ώνα στη Σιάτιστα, στο Μ. καγιαδάκη (επιμ.), Τιμ. Τόμος για τον ομότιμο καθηγητή του 
ΑΠΘ Μιλτιάδη Παπανικολάου, 2016, υπό έκδοση.
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συναντάμε το μοτίβο της ψευδο-ταπετσαρίας, της απομίμησης, δηλαδή, πολύτι-
μου υφάσματος που υποτίθεται ότι επένδυε τα έπιπλα, ζωγραφισμένης με τον 
ίδιο τρόπο, τα ίδια χρώματα και την ίδια λογική (εικ. 6).οι απεικονίσεις πολύτι-
μων υφασμάτων εν είδει ταπετσαρίας προκειμένου να εξασφαλισθεί η επίφαση 
πολυτέλειας (εικ. 7), η χρήση πλαισίων προκειμένου να προβληθεί ένα κεντρι-
κό θέμα (εικ. 8), τα αναπεπταμένα υφάσματα που παραπέμπουν σε βήλα42, τα 
ζωγραφισμένα «παράθυρα» που ανοίγονται για να φανεί μια τοπιογραφία σε 
γκριζογραφία (θέμα που συναντάμε στο ταβάνι του ναού43)(εικ. 9), οι επάλληλες 
διακοσμητικές μπορντούρες με εναλλασσόμενα χρώματα και σχήματα, η χρωμα-
τική παλέτα, όλα εντάσσονται σε μια κοινή εικονογραφική γλώσσα. Η ομοιότη-
τα των θεμάτων και των συνθέσεων του ζωγραφικού διακόσμου του ναού των 
Ταξιαρχών Όσσας, με την χρονολογημένη στα 1804 βάσει επιγραφής εσωτερική 
κρήνη της μονής εσφιγμένου44, στο Άγιον Όρος, - κέντρο διασποράς των νέων 
καλλιτεχνικών τάσεων κατά την όψιμη Τουρκοκρατία για το χώρο της Βορείου 

42. Γνωστά στην χριστιανική γραμματεία και ως καταπετάσματα, παραπετάσματα 
και αμφίθυρα. Βλ. ι. Στουφή-Πουλημένου, Το Φράγμα του Ιερού Βήματος στα παλαιοχρι-
στιανικά μνημεία της Ελλάδος. Μελέτη αρχαιολογική και λειτουργική, αθήναι 1999, όπου 
η σχετική βιβλιογραφία.

43. ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία βλ. Ροκοκό (γένεση, περιοδολόγηση, θε-
ματολογία) στο Χ. Χρήστου, Εισαγωγή στην τέχνη, τόμ. 2: Ζωγραφική - Χαρακτική - Σχέ-
διο, αθήνα 1988, 140 κ.ε·Ιστορία της Τέχνης, Χ. Χρήστου (επιμ.), Γ. Παρίσης (μτφρ.), 3, αθή-
να 1994, 181 κ.ε. Πανεπιστήμιο της οξφόρδης, Λεξικό τέχνης και καλλιτεχνών,κ. Φρουζά-
κη (μτφρ.), 2, αθήνα 1998, λήμμα Ροκοκό, 348 κ.ε. και ε. Η. Gombrich, Ιστορία της τέχνης, 
αθήνα 1994, 455. Η διαμόρφωση ψευδοαρχιτεκτονημάτων με ζωγραφικό τρόπο, στα οποία 
ανοίγονται οπτικές φυγές, μέσα από τις οποίες υποτίθεται ότι ο θεατής βλέπει ένα φυσικό 
τοπίο που αναπτύσσεται σαν κανονικός πίνακας (τοπιογραφία), είναι τεχνική πολύ αγαπη-
τή στην δυτική τέχνη ιδιαίτερα της εποχής του ροκοκό. Χαρακτηριστικό δείγμα της καλλι-
τεχνικής αυτής τεχνοτροπίας αποτελεί ο γραπτός διάκοσμος της οροφής της νέας Παναγί-
ας Θεσσαλονίκης, όπου η προσπάθεια για δημιουργία ψευδαίσθησης φτάνει στα άκρα, με-
τατρέποντας την οροφή σε ουράνιο θόλο και καταργώντας το ανώτερο τμήμα των πλευρι-
κών τοίχων για να το αντικαταστήσει με ζωγραφική, ως ψευδανάγλυφο διάκοσμο που φέρει 
ανοίγματα, τα οποία συνιστούν οπτικές φυγές προς μια άλλη φυσική πραγματικότητα που 
εκτείνεται πέρα από τα μάτια του θεατή. Τα ίδια στοιχεία συναντάμε στις παραστάσεις της 
κάτω ζώνης του τέμπλου της Υπαπαντής Θεσσαλονίκης, με το επιπρόσθετο χαρακτηριστικό 
της έμφασης σε αρχιτεκτονικά ή φυσικά τοπία, τα οποία εικονίζονται νατουραλιστικά, ει-
δωμένα από λοξά σημεία θέασης μέσα από οβάλ φεγγίτες, προκειμένου να ενταθεί η ψευδαί-
σθηση της από μέσα προς τα έξω όρασης. αντίστοιχα διαμορφώνεται το κάτω μέρος σε δύο 
από τις ποδιές του τέμπλου του κεντρικού κλίτους της μονής Βλατάδων Θεσσαλονίκης, όπου 
φυσικό τοπίο προβάλλει μέσα από καμάρες αρχιτεκτονήματος, από όπου υποτίθεται ότι το 
αντικρύζει ο θεατής.

44. Κρήνες του Αγίου Όρους με γλυπτό διάκοσμο, Λεύκωμα-Ημερολόγιο 1999, <κέ-
ντρο διαφύλαξης αγιορείτικης κληρονομιάς>, Θεσσαλονίκη 1999, 70-71.
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ελλάδος-, μας οδηγεί στην βάσιμη υπόθεση ότι και ο ζωγραφικός διάκοσμος στο 
ναό, μέρος ενιαίας παραγγελίας που αφορούσε στην επίπλωσή του, πραγματο-
ποιήθηκε στο πλαίσιο της ανακαίνισης του 1804, της μαρτυρούμενης βάσει επι-
γραφής εντοιχισμένης στην είσοδο του ναού.

από τις επιλογές στο διάκοσμο του ναού, καταδεικνύεται ο κοσμοπολιτι-
σμός της κοινωνίας της Όσσας στο γύρισμα του 18ου αιώνα, εποχή που η κωμό-
πολη ενισχύθηκε από πληθυσμούς προερχόμενους από τα δυτικά (Μακεδονία 
και Ήπειρο), από περιοχές με εμπορικό πλούτο και πλούσια και μακρά καλλι-
τεχνική παράδοση.

Τα κειμήλια

Τα σωζόμενα κειμήλια του ναού45 είναι 115 φορητές εικόνες (ε1-ε115) του 
17ου-20ού αιώνα, 38 παλαίτυπα (Πα1-Πα38) της ίδιας εποχής, 9 λειτουργικά με-
ταλλικά σκεύη του 19ου-20ού και 20 χάρτινες εικόνες του 18ου-19ου αιώνα46. Όλα 
είναι ιδιαίτερα ση μα ντι κά τόσο για την ιστορία του ναού των Ταξιαρχών, κα-
θώς τεκμηριώνουν τις ποικί λες φά σεις πλουτισμού της σκευής του, όσο και για 
την καλλιτεχνική δραστηριό τητα της ευρύ  τερης περιοχής του οικισμού της Όσσας.

οι εικόνες του ναού οφείλονται σε διάφορους ζωγράφους, από τους οποί-
ους παλαιότερος είναι ο ανώνυμος των εικόνων με τους αγίους αθανάσιο (ε11) 
και δημή τριο (ε14)47. ο άγιος αθανάσιος παριστάνεται στη συνήθη εικονογρα-

45. Για την πρακτική βοήθειά τους στην καταγραφή των κειμηλίων του ναού ευχα-
ριστώ τους π. Θωμά Φαρδή, πρω   το  πρε σβύ τερο του ναού, Χρήστο Μάτιο, οδηγό στην π. 9η 
εΒα και Άγγελο Μήτσα, συντηρητή στην π. 10η εΒα και σήμερα στην εΦα Χαλκιδικής και 
αγίου Όρους, και συνυπογραφόμενο στο παρόν άρθρο. Χρήσιμες ήταν οι συζητήσεις μου με 
τους ειδικευμένους στα θέματα των χάρτινων εικόνων π. ιουστίνο Σιμωνοπετρίτη και τον βο-
ηθό του μοναχό νήφωνα, τους οποίους ομοίως ευχαριστώ θερμά. αναλυτικό κατάλογο των 
κειμηλίων του ναού, με διαστάσεις και επιγραφές, καθώς και σχετικά ιστορικά στοι χεία βλ. 
στην Μ. Παρχαρίδου, ΑΔ 64, ό.π., 779-783. Σημειώνουμε ότι αρκετά από τα κειμήλια στο πα-
ρόν κείμενο αναχρονολογούνται και διορθώνονται ως προς επιμέρους στοιχεία τους.

46. οι εικόνες βρέθηκαν στην οροφή του ναού από τον ιερέα του ναού π. Θωμά Φαρ-
δή λίγα χρόνια πριν το 2009, τσαλα κω μένες σε ποικίλα σχήματα ώστε να καλύπτουν τα κενά 
της τοιχοποιίας και απο σπα σματικά δια τη ρη μένες. Συντη ρήθηκαν στην π. 10η εΒα διά του 
συντηρητή της κ. δήμου Τσορμπατζόγλου. Σημειώνουμε ότι, εκτός από τις χάρτινες εικόνες 
και ικανοποιητικό μέρος των φορητών εικόνων, όλα τα υπόλοιπα κειμήλια είναι ασυντήρη-
τα και καλυμμένα από ρύπους και αιθάλη, μη επιτρέποντας, σε πολλές περιπτώσεις, ειδικό-
τερες παρατηρήσεις. Η συντήρησή τους θα επιτρέψει τη συναγωγή ασφαλών συμπερασμά-
των μελλοντικά και θα επιβεβαιώσει ή θα συμπληρώσει στοιχεία που σήμερα δεν είναι εύκο-
λο να αξιολογηθούν.

47. Πρώτη παρουσίαση βλ. στην Παρχαρίδου, ΑΔ 64, ό.π., 776, 777 (εικ. 64), 779 και 
της ιδίας, νεότερα στοιχεία, ό.π., 337, 340 (εικ.1).
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φία48 (εικ. 10), με φω το στέφανο πλήρες από σειρά στικτών ομόκεντρων κύκλων, 
μικρότερων γεωμετρικών κο σμημάτων και ροδάκων σε κυκλική φορά. Παρεμ-
φερές φωτοστέφανο απαντάται σε σει ρά εικόνων εντόπιου (;) ζωγράφου από τη 
Βέροια κατά το β΄ τέταρτο του 17ου αιώνα49, ανω νύμου ζωγράφου από το εθνι-
κό Μουσείο ονουφρίου στο Μπεράτι κατά τον 17ο αιώνα50 και αγιορειτικών κυ-
ρίως εργαστηρίων εικόνων από τη Συλλογή Ρένας ανδρεά δη51, το ναό του αγί-
ου αθανασίου στη Λητή52, τη μονή Βλατάδων53 και των μονών Ξε νο  φώ ντος54, 
Σταυρονικήτα55, αγίου Παύλου56 και τις Συλλογές οικονο μοπούλου και Τσα-

48. Για την εικονογραφία του αγίου βλ. Χ. Μπαλτογιάννη, Εικόνες. Συλλογή Δημητρί-
ου Οικονο μοπούλου, αθήνα 1985, 68-69 αρ. 94, πίν. 115 και 75 αρ. 108, πίν. 153. 

49. Χ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, Βυζαντινές εικόνες από την καρδιά της Ελλάδας. Βυ-
ζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες της Βέροιας, Θεσσαλονίκη-Βέροια 2003, 124-125 αρ. 31 
και Θ. Παπαζώτος, Το έργο ενός ανωνύμου ζωγράφου στη Βέροια, Μακεδονικά ιΘ ,́ 1979, 
169-176 πίν. 1-4, 11. Σημειώνουμε ότι παρεμφερής τύπος του φωτοστεφάνου απαντάται τόσο 
στο γύρισμα του 16ου προς το 17ο αιώνα όσο και στη συνέχεια, σε εικόνες του τέλους του 
17ου και του 18ου αιώνα, για τις οποίες βλ. αντίστοιχα Μπαλτογιάννη, Εικόνες, ό.π., 47 αρ. 
47, πίν. 49 (τέλος 17ου αι.), 106 αρ. 202, πίν. 173 (τέλος 18ου αι.) και Μαυροπούλου-Τσιούμη, 
ό.π., 148-149 αρ. 43 (τέλος 17ου αι.), 154-155 αρ. 46 (α΄ μισό 18ου αι.) και V. Popovska-Korobar, 
IconsofMacedonia, Skopje 2004, 299 αρ. 133 (β΄ μισό 18ου αιώνα).

50. Y. Drishti - L. Çica (επιμ.), Icons of Berat. Collection of the Onufri National Museum-
Berat.XIV-XXCentury, Tirana 2003, αρ. 18.

51. α. δρανδάκη, Εικόνες. 14ος-18ος αιώνας. Συλλογή Ρ. Ανδρεάδη, αθήνα-Μιλάνο 
2002, 202-207 αρ. 48 (β΄ μισό 17ου αι.), 230-233 αρ. 56 (περ. 1700) και 234-235 αρ. 57 (α΄ μισό 
18ου αι.).

52. Η εικόνα μπορεί να χρονολογηθεί στο β΄ μισό του 18ου αιώνα. Βλ. κ. κατσίκη, στο 
ΥΠΠο - εφορεία Βυζαντινών αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, Κατάλογοι εικόνων, λειτουρ-
γικών αντικει μένων, παλαιών βιβλίων. Νομός Θεσσαλονίκης (Δρυμός, Λητή, Μελισσοχώ-
ρι), <Τετράδια αρχαιολογίας 2>, πρόλογος Χ. Μπακιρτζής, εισαγωγή δ. Μακροπούλου, κα-
τάλογοι κ. κατσίκης, Θεσσαλονίκη 2004, 63 αρ. Λα 142, 225 (φωτ. 310).

53. α. Τούρτα, εικόνες της ιεράς Μονής Βλατάδων: η συμβολή τους στην έρευνα των 
καλλιτεχνικών εργαστηρίων της Μακεδονίας κατά την μεταβυζαντινή περίοδο, Χρι στι α νική 
Θεσσαλονίκη: Σταυροπηγιακές και ενοριακές μονές, ΚΗ Δ́ημήτρια. Ζ΄ Επιστη μο νικό Συ-
μπόσιο. Ιερά Μονή Βλατάδων 18-20 Οκτωβρίου 1993, Θεσσαλονίκη 1995, 191-234, όπου πα-
ραδείγματα παρεμφερών εικόνων του 18ου κυρίως αιώνα.

54. Χ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, εικόνες 17ου αιώνα, στο ε. ν. κυριακούδης - ν. Μίνως 
- ν. νικονάνος - Γ. Ταβλάκης - Χ. Μαυροπούλου-Τσιούμη - κ. Χρυσοχοΐδης, Ιερά Μονή Ξε-
νοφώντος. Εικόνες, Άγιον Όρος 1998,  158-160 (α΄ μισό 17ου αιώνα), 192, 194-195 (εικ. 83) (β΄ 
μισό 17ου αι.).

55. Χ. Πατρινέλης - α. καρακατσάνη - Μ. Θεοχάρη, Μονή Σταυρονικήτα. Ιστορία-
Εικόνες-Κεντήματα, [αθήνα 1974], 124 αρ. 24, εικ. σελ. 123 (κείμενο α. καρακατσάνη) (18ος 
αι.). 

56. Μ. Βασιλάκη, στο Εικόνες Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου, Άγιον Όρος 103-104, 105 
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κύρογλου57 κατά τον 17ο και τον 18ο αιώνα γενικότερα. Τεχνοτροπικά, ο σκού-
ρος καφέ προπλασμός, τα λευκόχρωμα με αραιό ρόδινο σαρκώματα, η γραμμι-
κή σπειροειδής κόμη με την ανάλογου ύφους γενειάδα, η συνολική αυστηρότη-
τα και ιεροπρέπεια του παρου σιαστικού του αγίου παραβαλ λόμενα με ανάλο-
γου ύφους έργα, για παράδειγμα από τη Βέροια58 και τη μονή Ξενοφώντος59, δύ-
νανται να τοπο θε τήσουν την εικόνα λίγο πριν και περί τα μέσα του 17ου αιώνα 
και να την αποδώσουν πιθανόν σε αγιορειτικό εργαστήριο. Στην ίδια εποχή, ως 
έργο του ίδιου ανώνυμου ζωγράφου, χρο νο λο γούμε και την εικόνα του εφίππου 
αγίου δημητρίου, στην οποία ο ζωγράφος είχε την ευκαιρία να αναπτύξει ζωη-
ρή χρωματική κλίμακα, φανε ρώ νοντας ταυτόχρονα τη δε ξιό τητά του σε κοσμι-
κότερης υφής θέματα όπως είναι η απόδοση της τειχισμένης Θεσσα λονίκης στο 
κά τω μέρος του έργου (εικ. 11). και οι δύο εικόνες, ως δεσποτικές, καθώς και το 
ακέφαλο ευαγ γέλιο-ευαγγελιστάριο Πα22, που εκδόθηκε από τον αντώνιο Πι-
νέλο στη Βενετία το 161460 (εικ. 12), τεκμη ριώ νουν μία από τις παλαιότερες φά-
σεις του ναού, ο οποίος, ως ο παλαι ότερος του οικι σμού και σύμφωνα με τα γνω-
στά ιστορικά στοιχεία, θα πρέπει να χρονολογείτο του λά  χιστον από τα μέσα 
του 16ου αιώνα. από την φάση αυτή δυστυχώς δεν είναι γνωστό, μέχρι στιγμής, 
κάποιο κειμήλιο. 

εμπλουτισμός της κειμηλιακής σκευής του ναού, με βάση το πλήθος των 
σχετι κών σωζόμενων δεσποτικών εικόνων, χάρτινων εικόνων και παλαιτύπων 
βεβαιώνεται και για το 18ο αιώνα. 

οι εικόνες του 18ου αιώνα περιλαμβάνουν 6 δεσποτικές, 23 επιστυλίου και 
1 επι πλέον στην Ωραία Πύλη και αποτελούν έργα τουλάχιστον τριών ανωνύμων 
ζωγράφων. Στις αρχικές δεσποτικές θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τις ε69, ε74 
και ε75 αντίστοιχα με τον Χριστό Παντοκράτορα, την Παναγία οδηγήτρια και 
τη Σύναξη των αρχαγγέλων, στη θέση των οποίων σήμερα βρίσκονται οι ομό-
λογες εικόνες ε9, ε6 και ε5 του 19ου αιώνα. Στην ίδια εποχή ανήκουν επίσης οι 
ε64 με τον αρχάγγελο Μιχαήλ, ε67 με την αγία αικατερίνη, ε92 με τη Σύναξη 

(εικ. 44) (τέλος 17ου αι.), 154 (εικ. 82), 154 ( (εικ. 82), 156, (1711-1734), 164, 166, 167 (εικ. 88), 168, 
173 (αρχές 18ου αι.), 197 (εικ. 110), 202, 204 (18ος αι.), 250, 252, 253-254, 255. 

57. Μπαλτογιάννη, Εικόνες, ό.π., 110 αρ. 220, πίν. 93 (β΄ μισό 18ου αι.) και α. καρακα-
τσάνη, Εικόνες. Συλλογή Γεωργίου Τσακύρογλου, αθήνα 198098 (εικ. 97) (μέσα 17ου αι.), 215 
(εικ. 312) (18ος αι.).

58. Μαυροπούλου-Τσιούμη, Βυζαντινές εικόνες, ό.π., 122-123 αρ. 30.

59. Μαυροπούλου-Τσιούμη, εικόνες 17ου αιώνα, ό.π., 167, 171 (εικ. 72), 292.

60. Πρώτη αναφορά στην Παρχαρίδου, ΑΔ 64, ό.π., 778, 782 και της ιδίας, νεότε-
ρα στοιχεία, ό.π., 338. Γιατηνέκδοσηβλ. É. Legrand, Bibliographie Helléniqueou description 
raisonnée des ouvragespubliés par des Gres au dix-septième siècle, 1, Paris 1894, 98-101 αρ. 79-
80.



αικ. κούσουλα - α. Μήτσας - Μ. Παρχαρίδου-αναγνώστου120

των αρχαγγέλων, ε94 με τον άγιο ιωάννη τον Πρόδρομο, καθώς και τα λυπηρά 
ε95 και ε96 με την Παναγία και τον άγιο ιωάννη. ιδίας εποχής πιθανόν είναι η 
επιζωγραφισμένη σήμερα ε57 με την εις Άδου κάθοδο, ο μελλοντικός καθαρι-
σμός της οποίας θα επιτρέψει τη συγκεκριμένη χρονολόγηση και απόδοσή της61. 

οι εικόνες του ανωνύμου α΄ του 18ου αιώνα αποτελούν ένα ιδιαίτερα ενδι-
αφέρον από καλλιτεχνική άποψη σύνολο. ο ζωγράφος πλάθει τα πρόσωπα των 
κύριων μορφών εναργή και εκφραστικά, με μεγάλα αμυγδαλωτά μάτια, φωτι-
σμένα από πλατιά υπόλευκη πινελιά στο πάνω βλέφαρο, γκριζοπράσινο οφθαλ-
μικό κόγχο που επικεντρώνεται χρωμα τικά στον έσω δακρυικό πόρο, φρύδια 
από λεπτή μαύρη γραμμή -με ελάχιστη τριχοφυιία να διαφοροποιείται και να 
τονίζει την έκφραση του προσώπου-, όπως στην ε10 με τον άγιο ιωάννη τον 
Πρόδρομο-, κόμη γραμμικά αποδοσμένη με παραθέσεις ποιοτήτων του γκρί-
ζου-γκριζόλευκου χρώματος και επιδερμίδα στην οποία οι όγκοι διαγράφονται 
χρω ματικά, με μαλακές πινελιές σκουρότερου χρώματος. απλούστερα, αλλά το 
ίδιο εκφρα στικά, είναι τα πρόσωπα στις δευτερεύουσες μορφές, για παράδειγ-
μα στους βασιλείς της ε3 με τον άγιο Γεώργιο, όπου τα φυσιογνωμικά χαρακτη-
ριστικά παραμένουν ευδιάκριτα, τα μάγουλα όμως και συνολικά η σάρκα δίνο-
νται επίπεδα, με ελάχιστες πινελιές (εικ. 13). Τα φωτοστέφανα των μορφών φέ-
ρουν κομβία στην περιφέρεια και είναι φροντι σμέ να. Στις δεσποτικές εικόνες 
κοσμούνται με ευμεγέθεις ρόδακες σε παρά ταξη που εναλ λάσ σονται με σταυρι-
κά κοσμήματα από κομβία σε όλο το βάθος του στε φά νου, όπως στην Παναγία 
ε74 και φυλλοφόρο αμοιβαδοειδές θέμα όπως στον Χριστό Πα ντο κράτορα ε69 
και στον άγιο νικόλαο ε4, ενώ στις εικόνες επιστυλίου μικρο γρα φικούς ρόδα-
κες εγγεγραμμένους σε μετάλλιο τόσο στην περιφέρεια, όπου είναι σε πυκνή πα-
ράταξη, όσο και στο βάθος του στεφάνου, όπου παρατίθενται αραιά, όπως στον 
άγιο αλύπιο ε24.

ο ανώνυμος β΄ πλάθει τα πρόσωπα των μορφών πιο εύσαρκα, με σκού-
ρο καφε πρά σινο προπλασμό και σάρκα από λευκωπό και ελαφρά αραιό ρόδι-

61. οι δεσποτικές είναι οι ε1 με τη δευτέρα Παρουσία, ε3 με τον άγιο Γεώργιο, ε4 
με τον ένθρονο άγιο νικόλαο, ε10 με τον άγιο ιωάννη τον Πρόδρομο, ε15 με την ανάληψη 
του Προφήτη Ηλία και ε65 με τον άγιο Σπυρίδωνα. αντίστοιχα οι εικόνες επιστυλίου και 
της Ωραίας Πύλης είναι οι ε16 με τον άγιο ανδρέα, ε17 με τον απόστολο Παύλο, ε22 με τον 
ευαγγελιστή Ματθαίο, ε23 με τον άγιο ιωάννη τον Θεολόγο, ε24 με τον άγιο αλύπιο, ε26 
με τον απόστολο Πέτρο, ε27 κοίμηση Θεοτόκου, ε29 με τον απόστολο Φίλιππο, ε30 με τον 
απόστολο Βαρθολομαίο, ε31 με τον απόστολο Θωμά, ε32 με τον απόστολο ιάκωβο, ε33 με 
τον απόστολο Σίμωνα, ε34 με τον απόστολο Μάρκο, ε35 με τον άγιο ιωάννη τον Πρόδρο-
μο, ε39 με τον Χριστό Παντοκράτορα, ε40 με την Παναγία δεομένη, ε41 με τον απόστολο 
Λουκά, ε42 αγία Μαρίνα, ε43 με τον άγιο αντώνιο, ε44 με τους Τρεις ιεράρχες, ε51 με τη 
Σταύρωση, ε52 με την εις Άδου κάθοδο, ε59 με τον ευαγγελισμό της Θεοτόκου και ε60 με 
το Άγιον Μανδήλιον. Βλ. και Παρχαρίδου, ΑΔ 64, ό.π., 776, 777 (εικ. 65), 780.
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νο χρώμα στις πα ρειές -έντονα α ντ ι τιθέμενη στον προπλασμό-, φωτοστέφανα με 
χαρακτά ευμεγέθη σπει ρο ειδή κοσμήματα στην πε ριφέρεια και σώματα ραδινά, 
με ενδύματα που διαγράφουν τον όγκο των σωμάτων, όπως σε πα λαιότερα βυ-
ζαντινά πρότυπα. οι συνθέσεις του διακρίνονται από συμ με τρία, με αρχιτεκτο-
νήματα να ορίζουν το βάθος της σύνθεσης, όπως στην ε59 με τον ευ αγγελισμό 
της Θεοτόκου (εικ. 14). Του αποδίδουμε επιπλέον τις εικόνες ε51 με τη Σταύρω-
ση, ε92 με τη Σύναξη των αρχαγγέλων (εικ. 15)και τα δύο λυπηρά ε95 και ε96 
με την Παναγία και τον άγιο ιωάν νη.  

Έργα ενός γ΄ ανώνυμου ζωγράφου, συγγενικού με τους δύο προηγούμε-
νους, είναι  οι Τρεις ιεράρχες ε44 και η κοίμηση της Θεοτόκου ε27 (εικ. 16), 
όπου τα πρόσωπα των μορφών είναι περισσότερο επι μήκη, με επίπεδη, μαλα-
κά ζωγραφισμένη σάρκα, χωρίς έντονες αντιθέσεις και δηλω μέ νη την έκφρα-
ση ορισμένων προσώπων με κατακόρυφη καφεπράσινη πινελιά από τον ο φθαλ-
μό μέχρι τη μέση της παρειάς, όπως σε εξπρεσ σιονιστικά αποδοσμένες μορφές 
της βυ ζαντινής εποχής. Τα φρύδια που έχουν σχήμα γάμμα στη βάση της μύτης, 
η ανοικτό χρω μη πινελιά που ορίζει το πάνω βλέφαρο των ματιών, η γραμμικά 
αποδοσμένη κόμη, που συχνά τακτοποιείται σε βοστρύχους στους ώμους των 
μορφών, και τα φωτο στέφανα με τους ευμεγέθεις σταυρόσχημους και εγγεγραμ-
μένους σε μετάλλιο ρόδακες θυμίζουν τα αντίστοιχα στοιχεία σε αρκετές από 
τις εικόνες του ανωνύμου α .́ αντίστοιχα, η εξ πρεσσιονιστική πινελιά που δηλώ-
νει τη θλίψη των μορφών απαντάται στις εικόνες του α νω νύμου β΄ ως δυναμι-
κή σπαστή λευκωπή γραμμή, έντονα αντιτιθέ μενη στη σκούρη σάρ  κα του προ-
σώπου, ενώ και τα τρουλαία οικοδομήματα του θέματος διαγράφονται α πλο -
ποιημένα στη Σταύρωση ε51 του ίδιου ζωγράφου. Τέλος το γραμμικό τελείωμα 
με α πλή λευκή γραμμή στις παρυφές της ένδυσης των μορφών χαρακτηρίζει τα 
έργα τόσο του ανωνύμου α΄ όσο και του ανωνύμου β .́  οι ομοιότητες αυτές επι-
τρέπουν να μιλή σου με για ζωγράφους κοντινούς χρονικά μεταξύ τους, με παλαι-
ότερους τους ανώνυμους β΄ και γ .́

 ο χρόνος εργασίας των τριών ανωνύμων ζωγράφων μπορεί να πιστοποι-
ηθεί από σειρά ανάλογων παραδειγμάτων σε ναούς της ευρύτερης Μακεδονίας. 
ανάλογος τρόπος πλασμού των μορφών, ορισμού των παρυφών των ενδυμάτων 
από λευκές γραμμές και χρυσοστόλιστων φολιδωτών τρούλων απαντάται σε ει-
κόνες του 1786 από το ναό της αγίας Παρασκευής Λαγκαδά62, η χαρακτηριστι-
κή λευκωπή πινελιά στα μάγουλα των θρηνούντων μορφών απαντάται σε εικό-
να με τον επιτάφιο Θρήνο από τη μονή Ροζηνού χρονολογημένη περ. στο 173263 
και τα φωτοστέφανα με τα ευμεγέθη σπειροειδή κο σμή ματα ομοίως σε εικόνα 

62. Μακροπούλου - κατσίκης, Κειμηλιακό Απόθεμα, ό.π., 21 εικ. 60, 61.

63. L. Koinova-Arnaudova, Ikoniot Melnickija kraj, Sofia 1980, 60-61 (εικ. 30-32).
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του 1732 με την κοίμηση της Θεοτόκου από την ίδια μονή, αλλά και σε ομόλογη 
εικόνα από τη μονή Βλατάδων64. Γε νι κό τερες ομοιότητες ως προς τον τύπο των 
φωτοστεφάνων και το πλάσιμο των φυ σιο γνω μικών χαρακτηριστικών στις ει-
κόνες του ανωνύμου α΄ παρατηρούνται με πλειάδα έρ γων του γ΄ και δ́  τέταρτου 
του 18ου αιώνα, σε σειρά εικόνων, αγιορειτικού εργα στη ρίου από τη μονή κα-
ρακάλλου (1758, 1769, περ. 1776 και γ΄ και δ́  τέταρτο 18ου αι.)65, όπου και προτεί-
νουμε τη χρονο λόγηση των παρόντων έργων. αντίστοιχα, στο β΄ 4ο του ίδιου αι-
ώνα, με παλαιότερο ζωγράφο τον ανώ νυμο β ,́ έχουμε τη γνώμη ότι χρο νο λο γού-
νται τα έργα των δύο άλλων ανωνύμων ζω γράφων της Όσσας. ο ανώνυμος α΄ 
δεν φαί νεται πιθανό να συνέπεσε χρονικά με τους άλ λους δύο ομοτέχνους του. ο 
μεγάλος α ριθ μός των εικόνων που του αποδίδουμε δηλώ νει την ανακαίνιση του 
ναού προς το γ΄ 4ο του 18ου αιώνα. οι εικόνες των ανωνύμων β΄ και γ΄ αποτελούν 
τα εναπο μεί να ντα κει μήλια της παλαιότερης σκευής του 18ου αιώνα, η οποία, για 
άγνωστο λόγο, κρί θηκε ότι έπρεπε να εμπλουτιστεί.

Στις εικόνες του ναού των Ταξιαρχών θα πρέπει να εντάξουμε επίσης και 
ορι σμέ νες εικόνες που έχουν καταγραφεί στο ναό της αγίας κυράννας, αλλά 
λόγω της παλαιό τητας και της τεχνοτροπίας τους φαίνεται ότι προέρχονται από 
αυτόν. Πρόκειται για τις ε4 με την Υπαπαντή, ε65 με τη Βάπτιση του Χριστού 
(εικ. 17) και ε71 με τους αγίους Γεώργιο και δημήτριο, οι οποίες με βάση τεχνο-
τροπικά στοιχεία συνδέονται με τον ανώ νυ μο β΄ ζωγράφο, την  επιζωγραφισμέ-
νηε6 με την αγία κυριακή η οποία μπορεί να συ σχετιστεί με τον ζωγράφο των 
ε64 και ε67 των Ταξιαρχών καθώς και με τον ανώνυμο α΄ ζωγράφο66, και τις 
ε7 με τα εισόδια της Θεοτόκου, ε57 με την αγία Τριάδα (εικ. 18) και ε73 με την 
Πεντηκοστή που αποτελούν έργα ιδίου ζωγράφου και μπορούν να χρονο λο γη-
θούν στο τελευταίο τέταρτο του 18ου-αρχές 19ου αιώνα. Στην ίδια εποχή μπο-
ρεί να χρο νολογηθεί και η αγιορειτικούήθεσσαλονίκειουεργαστηρίουπροσκυ-
νηματική εικόνα με την αγία κυ ράν να ε26, η οποία ενδεχομένως κοσμούσε το 
ναΰδριο που προϋπήρχε του νεότερου ναού της αγίας κυράννας, ή σε διαφορε-
τική περίπτωση,το ναό των Ταξιαρχών, βεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό την ού-
τως ή άλλως αναμενόμενη λατρεία της στο ναό των Ταξιαρχών67.

64. Koinova-Arnaudova, Ikoniot Melnickija kraj, ό.π., 58-59 (εικ. 28) καιΤούρτα, εικό-
νεςτηςιεράςΜονήςΒλατάδων, ό.π., 196, 215 (εικ. 15).

65. Π. Παπαδημητρίου - α. Trifonova, εικόνες του δευτέρου μισού του 18ου αιώνα, στο 
Εικόνες Ιεράς Μονής Καρακάλλου, επιστ.επιμ. ε. ν. Τσιγαρίδας, Άγιον Όρος 2011, 334-336 
αρ. 96, 499-500, 341-344 αρ. 99, 501-502, 388-408 αρ. 116-125, 510-513 και 406-408 αρ. 125, 
513, 412-415 αρ. 128-129, 514.

66. Μνεία της εικόνας βλ. στην Παρχαρίδου, ΑΔ 64, ό.π., 784, 785 και της ιδίας, νεότε-
ρα στοιχεία, ό.π., 339, 340 (εικ. 3).

67. Για τις εικόνες αυτές βλ. Παρχαρίδου, ΑΔ 64, ό.π., 784, 785, 787.
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από τις παραπάνω εικόνες του 18ου αιώνα, μεταξύ άλλων, αξιοσημείωτη για 
το εικονογραφικό της θέμα εί ναι η ε1 με τη δευτέρα Παρουσία (εικ. 19). Το ενδι-
αφέρον, και δηλωτικό για την κοινωνική ζω ή του οικισμού της Όσσας, είναι ότι 
στην εικόνα περιλαμβάνονται επιπλέον και ατομικές ποινές κολαζομένων68, από 
τις οποίες, λόγω των δυσδιάκριτων επιγραφών,  μπορούν να ταυτιστούν οι σκηνές 
με αυτούς που κοιμούνται την κυριακή, η πόρνη, ο μυλωνάς και ο κρασόπουλος. 
ανάλογες εικόνες είναι γνωστές από τον 17ο αιώνα και εξής, στην περιοχή όμως 
της Θεσσαλονίκης, εξ όσων γνωρίζω, είναι περιορισμένες, γε γο νός που καθιστά τη 
συγκεκριμένη εικόνα ακόμη σημαντικότερη για την ιστορία της Όσσας69. 

Περνώντας στα παλαίτυπα του 18ου αιώνα, αυτά περιλαμβάνουν γνω-
στές εκδόσεις Βε νετίας του 1748, 1749, 1754, 1755, 1764, 1772 και 1794 που αντι-
στοιχούν στα Μη ναία του Μαρτίου (Πα12), του ιουνίου (Πα2), του δεκεμβρίου 
(Πα8), του Σεπτεμ βρίου (Πα17) και του Φεβρου αρίου (Πα11), καθώς και στην 
Παρακλητική (Πα20), το Ωρο λόγιον (Πα7) και το Πεντηκοστάριον (Πα19)70. Η 
σώρευση εκδόσεων περί τα μέσα του 18ου αιώνα βεβαιώνει την ανακαίνιση της 
σκευής του ναού περί τον χρόνο αυτό και λίγο αργότερα71.

68. Για την απεικόνιση των κολαζομένων σε σκηνές Β΄ Παρουσίας βλ. M. Garidis, Étu-
dessur le Jugement Dernier post-byzantine du XVe à la fin du XIXe siècle. Iconographie-Esthé-
tique, Θεσσαλονίκη 1985, κ. Π. Χατζηιωάννου, αι παραστάσεις των κολαζομένων εις τους 
βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς ναούς της κύπρου, ΕΕΒΣ κΓ, 1953, 290-303, Στ. Μαδερά-
κη, Η κόλαση και οι ποινές των κολασμένων σαν θέματα στις εκκλησίες της κρήτης, Ύδωρ 
εκ Πέτρας ά -δ́ , 1978-1981, 185-236, 21-80, 51-130, Μ. Βασιλάκη, οι παραστάσεις των κολα-
ζομένων γυναικών στις εκκλησίες της κρήτης, Αρχαιολογία 21, νοέμβριος 1986, 41-46, α. 
δεκάζου, Οι ατομικές τιμωρίες των επαγγελματιών στην παράσταση της Δευτέρας Παρου-
σίας στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μνημειακή ζωγραφική, διπλ. μεταπτ. εργ.,  <Πανεπι-
στήμιο ιωαννίνων>, αθήνα 1998,  και ε. Πάντου, οι ατομικοί κολασμοί των αμαρτωλών σε 
μετα βυ ζα ντινούς ναούς της Μάνης, στο ε. Π . Πάντου - α. Μέξια (επιστ. επιμ.), Επιστημονικό 
Συ μπόσιο στη Μνήμη Νικολάου Β. Δρανδάκη, Καραβοστάσι Οιτύλου, 21-23 Ιουνίου 2008, 
Πρακτικά, Σπάρτη 2008-2009, 233-258, πίν. Χιιι-ΧιV, 44-47.

69. Πρόκειται για μία εικόνα του 18ου αιώνα από την Παναγία δεξιά, για την οποία 
βλ. δεκάζου, Οι ατομικές τιμωρίες, ό.π., 79, έγχρ. πίν. 22, όπου η παλαιότερη βιβλιογραφία, 
και για τρεις εικόνες αντίστοιχα από τον δρυμό, τη Λητή και το Μελισσοχώρι Θεσσαλονί-
κης,. Για τις τελευταίες βλ. κατσίκη, στο Τετράδια αρχαιολογίας 2, ό.π.,  33 αρ. δκ89, 171 
(φωτ. 108), 58 αρ. Λα 123, 219 (φωτ. 286), 79 αρ. ΜΓ69, 256 (φωτ. 416).

70. Πρώτη αναφορά στην Παρχαρίδου, ΑΔ 64, ό.π., 781-782. Για τις εκδόσεις τους βλ. 
αντίστοιχα Θ. ι. Παπαδόπουλο, Ελληνική βιβλιογραφία (1466ci.-1800), 1, αθήναι 1984, 292 
αρ. 3924, 299 αρ. 4022, 313 αρ. 4220, 306 αρ.4121, 290 αρ. 3888, É. Legrand, Bibliographie 
Hellénique ou de scription raisonnée de souvrage spubliés par des Greqs au dix-huitième siècle, 
2, Paris 1928, 28 αρ. 609, Θ. ι. Παπαδόπουλο, Ελληνική βιβλιογραφία (1466ci.-1800), 2, αθή-
ναι 1986, 280 αρ. 724 και δ. Σ. Γκίνη - Β. Γ. Μέξα, Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863, εν 
αθήναις 1939, 139 αρ. 863.

71. ανάλογη περίπτωση ανακαίνισης της σκευής ναού με κάποια χρονική διαφορά 
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Σημαντικό σύνολο κειμηλίων του 18ου αιώνα αποτελούν επίσης οι χάρτινες 
εικό νες72, οι οποίες δηλώνουν τη σχέση του ναού και του οικισμού της Όσσας με 
μεγάλα θρη σκευτικά κέντρα και ιδιαίτερα το Άγιον Όρος. Παλαιότερες από αυ-
τές είναι οι απο σπα σματικά σωζόμενες Χε16, Χε18 και Χε20 με την αγία αι-
κατερίνη του Σινά και σκη νές του βίου της, οι οποίες φαίνεται ότι σύστηναν μία 
εικόνα. ο χαράκτης του έργου είναι άγνωστος, οι χορηγοί του ωστόσο αναφέ-
ρονται στο διπλό συνοδευτικό ελληνικό και ρωσικό κείμενο, ο μεν ιερομόναχος 
διονύσιος Σιναΐτης ως δαπανήσας για την εκτύ πωση στο 1727, ο δε ναουσαίος 
Μιχαήλ Φόρρος ως αγοραστής και ανακαινιστής της αρ χικής πλάκας εκτύπωσης  
κατά το 173673. Μνημονευτέες επίσης, ως δηλωτικές της στε νής σχέσης της Όσ-
σας με το ιστορικό μοναστήρι της αγίας αναστασίας της Φαρμα κο  λυτρίας στη 
Χαλκιδική74, είναι οι χάρτινες εικόνες Χε3, Χε4 και Χε6(εικ. 20), οι οποίες χρο-
νολογούνται, λίγο αργότερα, στο 1806, και οφείλονται στον ιερομόναχο χαρά-
κτη Παρθένιο75.

Η εποχή ωστόσο του κατεξοχήν εμπλουτισμού του ναού σε κειμήλια εί-
ναι ο 19ος αιώνας. Στον αιώνα αυτό ανήκουν ευρεία σύνολα εικόνων, έργα κο-
λακιωτών και άλλων ζωγράφων, κυρίως περί τα μέσα και στο β΄ μισό του αιώ-
να. οι κολακιώτες που εργά στηκαν για τον ναό είναι οι Μαργαρίτης Λάμπου, 
κωνστα ντί νος Λά μπου, αθανά σιος Μαργαρίτης και Σταυράκης Μαργαρίτης76, 

από τον χρόνο έκδοσης των παλαιτύπων βλ. στην Λ. Τόσκα-Ζαχάρωφ, Παλαιά εκκλησιαστι-
κά έντυπα των ναών της ν. Τρίγλιας Χαλκιδικής, Μακεδονικά κΘ ,́ 1993-1994, Θεσσαλονίκη 
1994, 58.

72.  Πρώτη αναφορά τους βλ. στην Παρχαρίδου, ΑΔ 64, ό.π., 782-783 και της ιδίας, νε-
ότερα στοιχεία, ό.π., 338, 340 (εικ. 2). οι εικόνες πρόκειται να περιληφθούν σε σχετικό κατά-
λογο χάρτινων εικόνων που ετοιμάζεται από τους π. ιουστίνο Σιμωνοπετρίτη και νήφωνα 
μοναχό.

73. Όμοια χάρτινη εικόνα βλ. στην ντ. Παπαστράτου, Χάρτινες εικόνες. Ορθόδοξα 
θρησκευτικά χα ρα κτι κά 1665-1899, ιι, αθήνα 1986, 376 αρ. 407, όπου και περισσότερες πλη-
ροφορίες για τους χορηγούς.

74. Για τη μονή βλ. α. α. Γλαβίνα, Το μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας της Φαρμα-
κολύτριας, <εεΘΣαΠΘ, Παράρτημα 33>, Θεσσαλονίκη 1983.

75. Για τον χαράκτη Παρθένιο βλ. ιουστίνο Σιμωνοπετρίτη, αγιορείτες χαλκογράφοι, 
Μεταβυζαντινά χαρακτικά. Πρακτικά Επιστημο νικής Ημερίδας, Μου σείο Βυζαντινού Πο-
λιτισμού 10 Νοεμβρίου 1995, Θεσσαλονίκη 1999, 61.

76. Για τους κολακιώτες ζωγράφους και για τον καθένα από τους αναφερόμενους συ-
γκεκριμένα βλ. δ. ευγενίδου, Μια «συ  ντε χνία» α  γιο γρά φων του 19ου αι. α πό την κο λα κιά, 
Μα κε δο νικά κΒ ,́ 1982, 180-204, κατσίκη, στο Τετράδια αρχαιολογίας 2, ό.π.,  σποραδι-
κά, ι. Ζάρρα, Η θρησκευτική ζω γρα φι κή στη Θεσ σα   λονίκη κατά το 19ο αιώνα. Ζωγράφοι 
- Εργα στήρια - Καλ λιτε χνι  κές τάσεις, Θεσσαλονίκη 2006, σποραδικά, Σα μπανοπούλου, στο 
Δίκτυο, ό.π., σποραδικά, A. I. Tsigaropoulou, Studies of Hagiographer Guilds in the Region of 
Macedonia during the 18th and 19th Centuries. The Lampou Family: the Earliest Hagiographer 
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υπογραφές των οποίων σώζονται αντίστοιχα για τον Μαργαρίτη Λάμπου στην 
ε9 με τον Χριστό Παντοκράτορα (1835), για τον κωνσταντίνο Λάμπου στις ε5 
με τη Σύναξη των αρχαγγέλων (1845), ε6 με την Πα ναγία Πάντων Χαρά (1845), 
ε12 με τον άγιο Σπυρίδωνα (1845) (εικ. 21) και ε13 με την κοί μη ση της Θεοτόκου 
(1845), για τον αθανάσιο Μαργαρίτη στην ε70 με τον Χριστό Μεγάλο αρ χιερέα 
(1863) και για τον Σταυράκη Μαργαρίτη στις ε2 με τους αγίους Πάντες (1863) 
και ε68 με την ά  οικουμενική Σύνοδο (1863). Στους ίδιους ζωγράφους μπο ρού-
με να αποδώσουμε και αρκετά ανυπόγραφα έργα, συγκεκριμένα το βημόθυρο 
ε8 με τον ευαγγελισμό της Θεοτόκου, προφήτες και ιεράρχες (περ. 1845), τον 
άγιο ευθύμιο ε49 (περ. 1845) και τους αγίους Σάββα και Βαρβάρα ε50 (περ. 
1845) στον κωνσταντίνο Λάμπου, τον αρχάγγελο Μιχαήλ ε54 (περ. 1863;) και 
τον άγιο Χαράλαμπο ε58 (περ. 1863) στον αθανάσιο Μαργαρίτη, ενώ τον άγιο 
Μόδεστο ε20 (περ. 1864-1872), το αρ το  φόριο ε107 (1869) με τον Χριστό και τους 
ευαγγελιστές (εικ. 22), τα λυπηρά ε108-ε111 (περ. 1872) και τους εσταυρωμέ-
νους ε114 και ε115 (1869, 1872) στον Σταυράκη Μαρ γαρίτη. Σε κολακιώτικο ερ-
γαστήριο των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα θα πρέ πει επίσης να απο-
δοθούν οι εικόνες ε76 με τη Γέννηση του Χριστού και ε91 με τους α γίους αναρ-
γύρους. οι ίδιοι τέλος ζωγράφοι αναγνωρίζονται και σε σειρά εικόνων από το 
ναό της αγίας κυράννας, όπου και είχαν καταγραφεί παλαιότερα, πιστοποιώ-
ντας σε αρκετές περιπτώσεις τις μετακινήσεις των έργων από τον έναν ναό στον 
άλλο και την πιθανή προέλευσή τους από τους Ταξιάρχες77.

οι κολακιώτικες εικόνες, πέραν της σημαντικής για την εποχή τέχνης τους, 
δια σώ ζουν πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία της Όσσας. Έτσι, στην ε68 με 
την ά οι  κουμενική Σύνοδο (1864) διαβάζουμε τα ο νό ματα των επιτρόπων του ναού 
δημητρίου και Θε ο χά ρη («διὰ δεήσεος καὶ ἐπιτροπίαςτῶν δούλων τοῦθεοῦ δημη-

Family from Kolakia, Series Byzantina VI, 2008, 103-116, α. ι. Τσι γκα ρο πού  λου, Η καλλιτε-
χνική ταυτότητα της συντεχνίας των κολακιωτών ζω γρά φων: συμ βο λή στη μελέτη της αγιο-
γρα φίας του 19ου αιώνα, αδημ. δ.δ., <αΠΘ>, Θεσσαλονίκη 2009, Παρχαρίδου, ΑΔ 64, ό.π., 
776-780, 784, 786, 787, 791-792, 793, 794-795, 800, 801-802, 804, 809, όπου η παλαιότερη βι-
βλιογραφία, και της ιδίας, νεό τερα στοιχεία, ό.π., σποραδικά.

77. Πρόκειται για την ε41 με τον άγιο Τρύφωνα που πιθανόν ζωγραφήθηκε από τον 
Μαργαρίτη Λάμπου, τις ε30 με την αγία κυράννα και ε61 με τη Σύλληψη της αγίας Άννης 
έργα του κωνσταντίνου Λάμπου, ε38 και ε39 με τους αγίους νικόλαο και αθανάσιο αντί-
στοιχα, ε46 με τον άγιο Μόδεστο και σκηνές του βίου του (1864) και ε47 με τον άγιο Χριστο-
φόρο που ζωγραφήθηκαν από τον αθανάσιο Μαργαρίτη και τις ε2 με την ανάσταση (1873), 
ε8 με τη Γέννηση της Θεοτόκου (1888), ε14 με τους αγίους Πάντες (1892), ε21 με τη Μετάλη-
ψη της οσίας Μαρίας της αιγυπτίας, ε43 (βημόθυρο με τον ευαγγελισμό, προφήτες και ιε-
ράρχες, 1872), ε48 με τη Γέννηση του ιωάννου του Προδρόμου, ε51 με την Περιτομή του Χρι-
στού (1888) και ε64 με την κυριακή των Βαΐων (1873), που ζωγραφήθηκαν από τον Σταυρά-
κη Μαργαρίτη -μάλιστα για το βημόθυρο ε43 υπάρχει προφορική μαρτυρία ότι προέρχετο 
από το ναό των Ταξιαρχών. Βλ. και Παρχαρίδου, ΑΔ 64, ό.π., 784-787.



αικ. κούσουλα - α. Μήτσας - Μ. Παρχαρίδου-αναγνώστου126

τρίου Θεοχάρη ΧεὶρΣταυράκηΜαργαρίτου»), στο λυπηρό ε109 με τον άγιο ιωάν-
νη (1872) τα ονόματα των εντόπιων αφιερωτών («Ἀφιέρωμα γεωργίας πρεσβυτέ-
ρας στογιάνου / δημητρίουγε ωρ γίου συμβίας καὶτῶν τέκνων»), ενώ α  ξιο ση  μεί  ωτα 
είναι και τα ονό ματα που χα ρά χτηκαν στα φωτο στέ φα να ορι σμέ νων α πό τις μορ -
φές των α γίων και φανερώνουν πιθα νό τατα τους αφιε ρωτές ή ακόμη και τους τε -
χνίτες αυ τών των με ταλ λικών στοιχείων78, όπως για παράδειγμα στην ε6 με την Πα-
ναγία των Πά ντων Χαρά ό που απα ντώνται οι επι γραφές «γιουανι/18ιι1», «μαρηα», 
«βανσμσο», στην ε9 με τον Χρι στό Πα ντο κρά  το ρα με το όνο μα «δημήτρης», ή ακό-
μη στους εσταυρωμένους ε114 και ε115 όπου αντίστοιχα αναγράφεται «[δέησις] 
ἀθανασίουἸωάννουκαὶκυράνης 1869» και «1872 /  διὰ συνδρομητῶν /  εὐλογημέ-
νωνἰσναφίων /  παπουτσίδωνπρωτομαϊστό/ρων καὶ συνδρομῇ / ἰωάννου». Η τελευ-
ταία ιδιαίτερα επιγραφή είναι σημαντική, καθώς τεκμηριώνει στην κοινότητα την 
παρουσία της δραστήριας και παλαιάς συντεχνίας των παπουτσίδων79.

Σημαντικές για την τοπική ιστορία αφιερωτικές επιγραφές συναντού-
με και στα έργα των υπόλοιπων ανώνυμων ζωγράφων των εικόνων του ναού, 

78. οι υπογραφές τεχνιτών σε φεγγία ή και καλύμματα εικόνων δεν είναι ιδιαίτερα 
συχνές, γνωρίζουμε όμως κάποια παραδείγματα, όπως τον επιγραφόμενο «δημο του νικό-
λα ἀπό χο/ρίονΘολον» σε χείρα εικόνας της Παναγίας από το καθολικό της μονής Προδρό-
μου Σερρών. Βλ. Γ. Β. καφταντζή, Ιστορία της πόλεως Σερρών και της περιφερείας της (από 
τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα), [εν αθήναις] 1967, 226 αρ. 358. Γενικότερα για 
τους αργυροχόους τεχνίτες και ανάλογα έργα βλ. Β. ν. Παπαδοπούλου, Ηπειρώτες χρυσικοί 
και αργυροχόοι. Συμβολή στη μελέτη της ηπειρωτικής αργυροχοΐας, Ηπειρωτικά Χρονικά 
39, 2005, 51-125.

79. Για τη συντεχνία των παπουτσίδων στην Όσσα βλ. επίσης την ε16 με τον άγιο Σπυ-
ρίδωνα και σκηνές του βίου του στο ναό της αγίας κυράννας Όσσας, όπου η σχετική αφιε-
ρωτική επιγραφή αναφέρει «Χερσὶν Μποζώνος Σ. / Γενιτσιότου / οἱ φιλέορτος τῶν παπου-
τσήδων συντεχνία ἐδαπάνησενὧν ἡ μνήμη αὐτῶν τε καὶ τῶν τέκνων αἰωνία 1897 Μπ. Σ. Γε-
νιτσίοτου», καθώς και τα σημειώματα του 1837 στο Πα25, πρόσθιος φύλακας, με την Ακο-
λουθία του Αγίου Σπυρίδωνα (ενετήισι 1755, έκδ. αντωνίου Βόρτολι), «Ἔτηδεόμεθακ(αι) 
ὑπὲρτῶνεὐλογημένων / ροὔφετήωνπα που τζή δωνμαηστόρονπροτομαηστόρον / κ(αὶ) καλφά-
δονκ(αὶ) σηνδρομιτῶναὐτῶντῶνδούλον σου / Πἄντοντῶνκε κι μημένονεὐσεβονκ(αὶ)  ὀρθοδό-
ξονχριστιανὤν / μαηστόρονρουφέτιονπαπουτζίδονπροτομαϊστόρον / κ(αὶ) καλ φάδονκ(αὶ) 
σὶνδρομητωναὑτῶν πάντοτε νην και ἀει» (εικ. 23) και του 1862 στο Πα24, πρόσθιος φύλακας, 
ομοίως με την Ακολουθία του Αγίου Σπυρίδωνος (εν Βενετία 1807, έκδ. νικόλαος Γλυκύς) 
«ὐπέρτῶν ευλογημένων ισνα/φίωνπα  που τζίδων, προτομαϊ/στῶρον, μαϊστόρον, καλφάδων, 
μα/θιτῶν, κ(αὶ) συνδρομητῶν». Βλ. και Παρχαρίδου, ΑΔ 64, ό.π., 775. Για τους παπουτσή-
δες της Όσσας βλ. Γ. Χατζηκυριακού, Σκέψεις και εντυπώσεις εκ περιοδείας ανά την Μα-
κε  δονίαν (1904-1906) μετά τοπογραφικών, ιστορικών και αρχαιολογικών σημειώσεων, εν 
αθήναις 1906, 20-21, το άρ θρο του κ. Φαλτάϊτς, οι παπουτσήδες της Βισόκας, Φιλολογικό 
περιοδικό-Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία 157, 18 νο  εμ βρίου 1928, 8, το οποίο μου υπε-
δείχθη από τον κ. Άγγελο Μήτσα -τον ευχαριστώ γι’ αυτό- και περιγράφει το συ γκε  κριμένο 
επάγγελμα ως το μόνο σχεδόν των οσσαίων κατά τη νεότερη εποχή, καθώς και αλτίκη, Η 
Όσσα, ό.π., 91-94. 
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όπως στην Ωραία Πύλη ε7 («δέησις τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ χα/[ραλάμπους] προ-
σκυνητής / τοῦ παναγίου καὶ / ζωοδόχου / […].») και στους Ταξιάρχες ε71 («Τη 
συνδρομη και δαπάνη κωνσταντίνου Μπουζυκίδη Πέτκαο, εις μνημόσυνον ….», 
«1874»)80.

ενιαία ομάδα εικόνων συνιστούν η ε71 που προαναφέραμε, καθώς και οι 
ε77 με τον άγιο αθανάσιο, ε87 με τον προφήτη Ηλία, ε88 με τον άγιο Σπυρί-
δωνα, ε89 με τον άγιο Γεώργιο, ε90 με την Παναγία βρεφοκρατούσα και ε93 με 
τον άγιο νικόλαο, οι οποίες οφείλονται σε ζωγράφο μέτριας δεξιότητας, που ερ-
γάστηκε στις τελευταίες δεκαε τίες του 19ου αιώνα, χρησιμοποιώντας κατά κόρον 
το χρυσό χρώμα για την απόδοση των μορφών και του βάθους των έργων του.

Ξεχωριστό επίσης σύνολο μπορούν να συστήσουν οι ρωσικές εικόνες ε19 
με τη Σταύ ρωση, την Παναγία και αγίους, ε56 με την Παναγία βρεφοκρατούσα, 
ε61 με τον άγιο Στέφανο, ε78 και ε82 με τον αρχάγγελο Μιχαήλ, ε79 με ιεράρ-
χη (;) και ε83 με τον Χρι στό Παντοκράτορα. Όλες οι εικόνες, πλην της ε19, που 
θα μπορούσε να χρονολο γη θεί στο 18ο-19ο αιώνα, και της ε61 που χρονολογεί-
ται από επιγραφή στο 1860, ανά γο νται στο β΄ μισό του 19ου αιώνα. 

Σε επώνυμους ζωγράφους, τέλος, των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώ-
να μπο ρούμε να αποδώσουμε τις ε62 με τις αγίες κυριακή και αναστασία (επι-
γραφή:  «δέησις της δούλης [του Θεού] αναστασίας») και ε72 με τη Σύναξη των 
αποστόλων. Η πρώτη, παραβαλλόμενη με την παρεμφερή τεχνοτροπικά ε24 
από το ναό της αγίας κυράννας αποδί δεται στον Σιατιστινό ζωγράφο Χριστό-
δουλο ιωάννου και δύναται να χρονο λογηθεί περί το 187181, ενώ η δεύτερη είτε 
στον επίσης Σιατιστινό ιωάννη Γεωργιάδη είτε, το πιθανότερο στον προαναφε-
ρόμενο Χριστόδουλο ιωάννου. κοινό τε χνο τροπικό χαρακτηριστικό στις συγκε-
κριμένες εικόνες είναι το επίπεδο και μαλακό πλά σιμο της σάρκας με λευκόχρο-
ες αποχρώσεις, τα επιμήκη σώματα, το δυτικότροπο, ρεα λιστικού χαρακτήρα, 
ήθος και το κοκκιδωτό, ποικίλων απλών γεωμετρικών σχημάτων -κυρίως τριγώ-
νων- κόσμημα στα φωτοστέφανα των μορφών και στα άκρα του θέματος. 

ο Χριστόδουλος ιωάννου, γνωστός ζωγράφος και φωτογράφος, φαίνεται 

80. Το επώνυμο Πέτκος εξακολουθεί να υπάρχει στην Όσσα, όχι όμως το επώνυμο 
Μπουζυκίδης. ευχαριστώ τον κ. Άγγελο Μήτσα για την πληροφορία. 

81. εκτός από την ε24 με τις αγίες αναστασία Φαρμακολύτρια και κυράννα στην 
Όσσα, οι υπόλοιπες εικόνες του που εντοπίστηκαν στο ναό της αγίας κυράννας (σήμερα ορι-
σμένες εξ αυτών βρίσκονται σε χώρους της ι. Μητρόπολης Λαγκαδά), είναι οι ε9 με την ανά-
ληψη του Προφήτη Ηλία, ε19 με το Άγιον Μανδήλιον, ε25 με την αγία κυράννα, ε52 με τον 
αρχάγγελο Γαβριήλ, ε56 με τις αγίες Παρασκευή, αικατερίνη και Μαρίνα, ε71 με τους αγί-
ους Γεώργιο και δημήτριο (;), ε83 με τον απόστολο Θωμά, ε86 με την αγία κυράννα, ε87 με 
την ένθρονη Παναγία βρεφοκρατούσα και ε91 με τον άγιο ιωάννη Πρόδρομο. από αυτές 
υπογεγραμμένες είναι μόνον οι ε25, ε87 και ε91. Για τις εικόνες αυτές βλ. και Παρχαρίδου, 
ΑΔ 64, ό.π.,  784, 785-787 και της ιδίας, νεότερα στοιχεία, ό.π., 339, 340 (εικ. 4).
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ότι περί το 1870-1871 βρισκόταν στην περιοχή της Όσσας, αν κρίνουμε από την 
παρουσία υπογεγραμμένης κατά το 1870 εικόνας του με την αγία κυράννα στη 
γειτονική εκκλησία του αγίου Γεωργίου στο Σοχό82. 

ο ιωάννης Γεωργιάδης, εξ όσων γνωρίζω, μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστός 
από άλλα έργα του, εκτός από σειρά εικόνων στο ναό της αγίας κυράννας Όσ-
σας83. ελά χι στα περαιτέρω στοιχεία γι’ αυτόν, που πιστοποιούν την παρουσία 
του στην Όσσα και μας πληροφορούν για την αμοιβή του, μας παραδίδονται 
από τον χειρόγραφο κώδικα χφ2 του ναού της αγίας κυράννας, όπου αναφέ-
ρεται με το βαπτιστικό του όνομα και την α μοι βή του κατά τα έτη αντίστοιχα 
1869, 1872 και 187084.  Το χρονικό αυτό διάστημα, το οποίο στην πραγματικότη-
τα τον συνδέει με τις εργασίες ανέγερσης και εξοπλισμού του νεοανεγειρόμενου 
περί το 1868 ναού της αγίας κυράννας, φαίνεται ότι, εάν η εικόνα ε72 πράγμα-
τι οφείλεται στον ίδιο και δεν προέρχεται από το ναό της αγίας, στάθηκε δη μι-
ουργικό και για το ναό των Ταξιαρχών του οικισμού. 

αξιοσημείωτες είναι οι μεταξύ των ζωγράφων «συμπτώσεις», δηλαδή η 
κοινή καταγωγή τους από τη Σιάτιστα, ο κοινός χρόνος ερ γασίας τους, η παρεμ-
φερής τεχνο τρο πία που ορισμένες φορές εμποδίζει την ασφαλή από δοση των έρ-
γων στον έναν από τους δύο, ακόμη δε και ο πανομοιότυπος σχεδόν γραφικός 
χαρακτήρας. Φαίνεται δηλαδή ότι ανέλαβαν από κοινού κάποια παραγγελία 

82. Για την εικόνα του Σοχού βλ. Γλαβίνα, Μια φορητή εικόνα, ό.π., 317-329 και του 
ιδίου, Φορητές εικόνες, ό.π., 402, 693 (εικ. 1). Για τον Χριστόδουλο, ο οποίος είναι γνωστός 
από έργα του στο κριμίνι, το δίπορο, το Μπούρινο, το διάκο και το Παλαιοχώρι Γρεβενών, 
τη Σιάτιστα, την εράτυρα και την καρδιά κοζάνης, τον Χορτιάτη Θεσσα λο νίκης, καθώς και 
από χειρόγρα φο κώδικα με σχέδια ιδιοκτησίας του ευρισκόμενο σήμερα στην κατοχή του 
αΠΘ, βλ. Ξ. Σαββοπούλου-κατσίκη, Η εκκλησία του αγίου Γεωργίου στο Χορτιάτη Θεσσα-
λονίκης, Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση, 3, αθήνα 1989, 38, 43-44 και Ζ. Γο δό-
ση, Χριστόδουλος ιωάννου Ζωγράφος, Σιατιστεύς: ένας ζωγράφος του 19ου αιώνα, Δι εθ νές 
Συνέδριο. Η Δυτική Μα κε δονία κατά τους χρόνους της τουρκικής κυ ριαρ χίας με έμφαση 
στους Δυτικομακεδόνες από δημους στις Βαλκανικές χώ ρες (15ος αιώνας έως το 1912), Σιά-
τιστα 2003, 185-206, όπου και άλλη βιβλιογραφία.

83. Έργα του ζωγράφου είναι οι εικόνες ε10 με τον άγιο δημήτριο, ε11 με τη Γέννηση 
του Χριστού, ε15 με τον αρχάγγελο Γαβριήλ, ε31 με την αγία κυράννα, ε32 με τον Χριστό 
δίκαιο κριτή, ε53 με τον απόστολο Παύλο, ε54 με τους Τρεις ιεράρχες, ε55 με τους δώδεκα 
αποστόλους, ε67-ε70 με τους αποστόλους Μάρκο, ανδρέα, Λουκά και Βαρθολομαίο αντί-
στοιχα, ε75 με τον αρχάγγελο Μιχαήλ, ε76-ε80 με τους αποστόλους Πέτρο, Ματθαίο, Φίλιπ-
πο, Σίμωνα και ιάκωβο αντίστοιχα, ε81 με τον άγιο ιωάννη τον Θεολόγο, ε82 με τον άγιο 
ιωάννη τον Πρόδρομο, ε88 με τον άγιο Γεώργιο και ε89 με τον αρχάγγελο Μιχαήλ. από τις 
εικόνες αυτές υπογεγραμμένες είναι μόνον οι ε10, ε11 και ε88. Πρβλ. και Παρχαρίδου, ΑΔ 
64, ό.π., 785, 787 και της ιδίας, νεό τερα στοιχεία, ό.π., 339. 

84. οι καταγραφές εντοπίζονται στο χφ2, σελ. 43, 49, 57 και αναφέρουν αντίστοιχα «εἰς 
τον ζωγράφονἸωάννηγρ. 1330», «του γιανάκηζογράφογρ. 1600» και «ηανάκηζογρἄφονγρ. 
1580». Βλ. και Παρχαρίδου, ΑΔ 64, ό.π., 785, 788.
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στο ναό της αγίας κυράννας -αν και αυτό δεν δικαιολογεί την έλλειψη αναφο-
ράς στο κατάστιχο χφ2 της αγίας κυράννας του γνωστότερου ζωγράφου Χρι-
στόδουλου-, ή ακόμη, ότι υπήρχε κά ποια σχέση μαθητείας ή συνεργασίας μετα-
ξύ των δύο, με δάσκαλο ασφαλώς τον Χρι στόδουλο ιωάννου, κύριο όμως ζω-
γράφο της Όσσας τον ιωάννη Γεωργιάδη85.Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία έρ-
γων των δύο αξιόλογων αυτών ζωγράφων στην Όσσα φανερώνει τη σχέση των 
οσσαίων της δυτικής Μακεδονίας με τον τόπο καταγωγής τους και την επίδρα-
σή τους στην επιλογή των εν λόγω καλλι τεχνών για την κόσμηση του ναού της 
Όσσας86.

Στο πέρασμα του 19ου προς τον 20ό αιώνα μπορούμε τέλος να χρονολογή-
σουμε την ε73 με την αγία κυράννα, η οποία παριστάνεται ολόσωμη και σε στά-
ση τριών τε τάρ των, σε φυσικό τοπίο, κρατώντας κλαδί φοινικιάς στο αριστερό 
χέρι και σταυρό στο δε ξί, ως σύμβολα του μαρτυρίου της87 (εικ. 24).  Η φυσιο-
κρατική, δυτικότροπη απόδοση του θέ μα τος και οι χαρακτηριστικές φωτοσκι-
άσεις στην ένδυση της αγίας, όπου λαμπυρίζουν δια κριτικά πολύτιμα πετράδια 
και άλλα χρυσοϋφασμένα στοιχεία, ανταποκρίνονται στις αρχές της «βελτιωμέ-

85. Η σκέψη ότι θα μπορούσε ο υπογραφόμενος ως ιωάννης Γεωργιάδης να ταυτίζε-
ται με τον ιωάννη κακοπλευρίτη, τον πατέρα του Χριστοδούλου, προσκρούει στα πραγμα-
τικά δεδομένα, δηλαδή στο ότι οι μαρτυρίες για τον ιωάννη από το κακοπλεύριφαίνεται να 
σταματούν στο 1839. είναι γεγονός ότι δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία γι’ αυτόν και άρα 
θα μπορούσε η δραστηριότητά του να εκτείνεται και μέχρι το 1870 και αργότερα, αφού ο 
χρόνος γέννησής του στο 1798 επιτρέπει την υπόθεση ότι θα μπορούσε πιθανόν να έχει φτά-
σει σε αυτήν την ηλικία. Η αυταναφορά του όμως ως «κακοπλευρίτου», δηλαδή ως καταγό-
μενου από το κακοπλεύρι Τρικάλων καθιστά βέβαιη σχεδόν την πιθανότητα οι δύο ζωγρά-
φοι, ο ιωάννης Γεωργιάδης και ο ιωάννης κακοπλευρίτης να είναι δύο διαφορετικά πρόσω-
πα.  Για τον ιωάννη κακοπλευρίτη, ο οποίος συνέγραψε επίσης μια ερμηνεία ζωγραφικής 
και κατείχε ένα τετράδιο με δικά του σχέδια αγιογραφιών (σήμερα βρίσκονται στην κατοχή 
του αΠΘ, μαζί με άλλα χειρόγραφα ιδιοκτησίας του, και είναι διαθέσιμα διαδικτυακά στην 
Ψηφιοθήκη του αΠΘ), βλ. Γοδόση, Χριστόδουλος ιωάννου, ό.π., όπου αναλυτικές πληροφο-
ρίες για τον ζωγράφο και τη σχέση του με τον γιο του Χριστόδουλο. Βλ. επίσηςΤ. Τσομπάνης, 
οι αγιογράφοι της Θεσσαλονίκης και της επαρχίας Λαγκαδά, Ορθόδοξα Μηνύματα 6, οκτ. 
2011 - ιαν. 2012, 16 (διαθέσιμο και ψηφιακά στην ιστοσελίδα της ι. Μ. Λαγκαδά-Λητής και 
Ρεντίνης), όπου αναφέρεται ότι ο «ἐκ Σιατίστης Ἰωάννης καί ὁ γιός του Χριστόδουλος Ζω-
γράφου (1859), δραστηριοποιεῖται στή Θεσσαλονίκη, τό κιλκίς, τήν περιοχή Λαγκαδᾶ καί τή 
νιγρίτα καί μᾶς ἀφήνει τίς εἰκόνες τῆς ἁγίας νεομάρτυρος κυράννης τῆς Ὀσσαίας» προκα-
λεί σύγχυση ως προς την ταυτότητα των ζωγράφων, καθώς και για τον τόπο και τον χρόνο 
εργασίας τους.

86. Γενικότερα για την παρουσία Σιατιστινών στην ύπαιθρο χώρα της Θεσσαλονίκης 
βλ. και την αναφορά του χορηγού ιατρού και ζωγράφου ιωάννου Γιώργου σε εικόνα από 
το ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου δρυμού, στον κατσίκη, στο Τετράδια αρχαιολογίας 2, 
ό.π.,  30 αρ. δκ68, 163-164 (φωτ. 82-83).

87. Μνεία της εικόνας βλ. στην Παρχαρίδου, ΑΔ 64, ό.π., 780.
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νης» βυζα ντι νής ζωγραφικής, οι οποίες εφαρμόζονταν και από αγιορείτες αγιο-
γράφους σχεδόν από τα μέσα του 19ου αιώνα και κατά τις πρώτες δεκα ε τίες του 
20ού αιώνα88. Η εικόνα, που αποτελεί το νεότερο από τα κειμήλια των Ταξιαρ-
χών με απεικόνιση της αγίας κυράννας, πριν από ελάχιστες δεκαετίες, σύμφωνα 
με τον ιερέα του ναού π. Θωμά Φαρδή, βρισκόταν στο ναό της Παναγίας αχει-
ροποιήτου στη Θεσσαλο νίκη, ως αφιέρωμα οσσαίων της Θεσσαλονίκης.

Τα παλαίτυπα του 19ου αιώνα συγκροτούν το μεγαλύτερο μέρος από τα 
παλαιά βι βλία του ναού. αποτελούν γνωστές εκδόσεις Βενετίας του 1815, 1817, 
1818, 1820, 1848, 1871 και 1872 και αντιστοιχούν σε Μηναία οκτωβρίου (Πα4), 
Μαΐου (Πα3), ιου λί ου (Πα18), αυγούστου, νοεμβρίου, απριλίου και Φεβρουα-
ρίου (Πα6, Πα14, Πα23, Πα24), ανθολόγιο (Πα15), Παρακλητική (Πα1) και ευ-
αγγέλιο (Πα10)89. ορισμένα από τα οποία έχουν ήδη εντοπιστεί και σε άλλους 
ναούς της ευρύτερης περιοχής της Θεσσα λονίκης90. 

Τα μεταλλικά λειτουργικά σκεύη και κειμήλια του ναού συνολικά είναι 
19 (Μ1-Μ19) και χρονολογούνται από τον 19ο μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα. 
από αυτά, ωστό σο, σύμφωνα με τις σχετικές αφιερωτικές επιγραφές, δύο σκεύη 
προέρχονται από το ναό της αγίας κυράννας, συγκεκριμένα ο δίσκος αντιδώ-
ρου Μ1 (1871) και ο σταυρός λιτανείας Μ8 (1891). ομοίως όμως, κειμήλια από 

88. Για τη σημαντική αυτή ζωγραφική τάση και πολλά χαρακτηριστικά παραδείγμα-
τα βλ. ε. Γεωργιάδου-κούντουρα, Θρη σκευτικά θέματα στη νεοελ λη νι κή ζω γρα φι κή, δ.δ., 
<αΠΘ>, Θεσσαλονίκη 1984, 2-6, 22κ.ε., Γ. κακαβά (επιμ.), Ελλήνων κειμήλια. Δωρεές στον 
καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας του Λονδίνου, αθήνα 2002, ν. Γραί κος, Ακαδημαϊκές τά-
σεις της εκκλησιαστικής ζω γραφικής στην Ελ λά δα κατά τον 19ο αιώνα. Πο λι τισμικά και 
εικο νο γρα φι κά ζητήματα, δ.δ., <αΠΘ>, Θεσσαλονίκη 2011 και ν. Μπονόβας, εικόνες και 
εκκλησιαστικά αντικείμενα του ναού του αγίου Παύλου της Φιλοπτώχου αδελφότητος αν-
δρών Θεσσαλονίκης, στο Έκθεση συντηρηθέντων ιερών κειμηλίων του Ι. Ναού Αγίου Παύ-
λου της Φ.Α.Α.Θ., Θεσσαλονίκη 2012, 17-33.

89. Για τα Μηναία βλ. αντίστοιχα Γκίνη - Μέξα, Ελληνική βιβλιογραφία, ό.π., 139 αρ. 
863, ψηφιοποιημένη έκδοση του Πανεπιστημίου Columbia στο http://analogion.com/forum/
showthread.php?t=11132, Γκίνη - Μέξα, ό.π., 170 αρ. 1068, ό.π., 200 αρ. 1251, 1254, ό.π., 199 αρ. 
1247, 1245, [δεν εντοπίστηκε] καιΦ. Ηλιού - Π. Πολέμη, Ελληνική βιβλιογραφία 1864-1900, 
ά , αθήνα 2006,  543 αρ. 1871.582 και ό.π., 597 αρ. 1872.256.

90. Τα Πα4 και Πα23 εντοπίστηκαν στο ναό της Παντοβασίλισσας ν. Τρίγλιας. Βλ. 
Τόσκα-Ζαχάρωφ, Παλαιά εκκλησια στικά έντυπα, ό.π., 42, 58. Στο ναό της αγίας Τριάδας 
στο Μόδι εντοπίστηκαν αντίστοιχα τα Πα23, Πα14, Πα24, Πα6 και Πα3. Βλ. αντίστοιχα κ. 
κατσίκη, στο ΥΠΠο - εφορεία Βυζαντινών αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, Κατάλογοι εικό-
νων, λειτουργικών αντικει μένων, παλαιών βιβλίων. Νομός Θεσσαλονίκης. Δήμος Αρέθου-
σας Αρέθουσα, Στεφανινά, Δήμος Αγίου Γεωργίου, Ασπροβάλτα, Βρασνά, Δήμος Ρεντί-
νας, Άνω Σταυρός, Μικρή Βόλβη, Δήμος Μαδύτου, Απολ λωνία, Μόδι, Νέα Μάδυτος, <Τε-
τράδια αρχαιολογίας 4>, πρόλογος Χ. Μπακιρτζής, εισαγωγή δ. Μακροπούλου, κατάλογοι 
κ. κατσίκης, Θεσσαλονίκη 2006, 4, 85, 252 (φωτ. 514) και ό.π., 86, 252 (φωτ. 515), 253 (φωτ. 
519, 520), 254 (φωτ. 521).
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το ναό των Ταξιαρχών εντοπίστηκαν και στο ναό της αγίας κυράννας, όπως το 
ζεύγος ασημένιων στεφάνων γάμου M1 και Μ2 που απο τελούν και το παλαιό-
τερο σωζόμενο μεταλλικό κειμήλιο του ναού, χρονολο γού μενα στις αρχές του 
19ου αιώνα91. 

Στον 20ό αιώνα, τέλος, ανήκουν ορισμένες από τις φορητές εικόνες92, τα 
παλαίτυπα93, τα μεταλλικά σκεύη και τα υφάσματα του ναού94, έργα όχι ιδιαί-
τερης τέχνης τα περισσότερα, σημαντικά ωστόσο για την ιστορία του ναού των 
Ταξιαρχών στο χρόνο.  

Συνοψίζοντας, ο ναός των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Όσσας αποτελεί ένα 
σημαντικό μνημείο για τον μακεδονικό χώρο. Τεκμηριώνει τις εκφάνσεις τόσο 
του τοπικού βίου της κοινότητας της Όσσας όσο και της πολιτισμικής ζωής του 
ορθοδόξου πληθυσμού, προ σφέ ρο ντας εποπτεία στις εκφράσεις της τέχνης και 
της πνευματικής ζωής της επο χής. Η αρχι τε κτονική του τυπολογία τον εντάσ-
σει στην ευρεία ομάδα των μεταβυζαντινών βασιλικών του 19ου αιώνα, η αξι-
όλογη όμως γραπτή, κοσμικής υφής κόσμησή του και η σημαντική κει μη λια κή 
σκευή του τον καθιστούν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και αυθεντικά σωζόμε-
να μετα βυ ζα ντινά μνημεία της υπαίθρου χώρας της Θεσσαλονίκης, αδιαμφισβή-
τητα πλέον συνδεόμενο με τα καλλιτεχνικά εργαστήρια του αγίου Όρους, της 
περιοχής της Θεσσαλονίκης και της Σιάτιστας. 

αικ. κοΥΣοΥΛα - α. ΜΗΤΣαΣ - Μ. ΠαΡΧαΡιδοΥ-αναΓνΩΣΤοΥ

91. αναλυτικά για τα μεταλλικά σκεύη του ναού βλ. Παρχαρίδου, ΑΔ 64, ό.π., 778, 
783, 788.

92. Πρόκειται για τις ε66, ε112 και ε113, για τις οποίες βλ. Παρχαρίδου, ΑΔ 64, ό.π., 
780, 781.

93. Πρόκειται για τα Πα21 και Πα26-Πα38, για τα οποία βλ. Παρχαρίδου, ΑΔ 64, 
ό.π., 782. Σημειώνουμε ότι τα Πα27, Πα29, Πα32 έχουν καταγραφεί στο ναό της αγίας Παρα-
σκευής Λαγκαδά, το Πα38 στο ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου αγίου Βασιλείου, το Πα26, 
Πα37, Πα30 στο ναό της Γεννήσεως της Θεοτόκου Γερακαρούς, το Πα31 στο ναό του αγί-
ου αθανασίου στο καβαλάρι και τα Πα35, Πα34, Πα38 και Πα27 στο ναό του αποστόλου 
Παύλου α πολ λωνίας. Γι’ αυτά βλ. Μακροπούλου - κατσίκη, Κειμηλιακό Απόθεμα, ό.π., 59 
βιβλίο 11, 60 βιβλία 12, 13, 90 βιβλίο 16, 165 βιβλίο 4, 166 βιβλία 6, 7, 198 βιβλίο 15, 330 βιβλίο 
31, 331 βιβλίο 35, 332 βιβλίο 38, 333 βιβλίο 40. επίσης, τα Πα36, Πα38, Πα29 και Πα27 εντο-
πίστηκαν και στο ναό των αγίων δημητρίου και Στεφάνου στα Στεφανινά. Βλ. κατσίκη, στο 
Τετράδια αρχαιολογίας 4, ό.π.,  46, 167 (φωτ. 191), 168 (φωτ. 193, 195), 169 (φωτ. 198).

94. αναλυτικά γι’ αυτά βλ. Παρχαρίδου, ΑΔ 64, ό.π., 783.
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Εικ. 1. Άποψη του ναού των Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών από ΝΔ. 

Εικ. 2. Τέμπλο, γενική άποψη.

Εικ. 3. Επίστεψη τέμπλου ενσωματωμένη 
σε νεώτερο προσκυνητάρι. 

Εικ. 4. Ταβάνι κεντρικού κλίτους.



Εικ. 5. Σιάτιστα, Άγιος Χριστόφορος. 
Λεπτομέρεια στη ζωγραφική της ποδιάς του 
τέμπλου. 

Εικ. 7. Άμβωνας. 

Εικ. 6. Ταξιάρχες Όσσας. Η ζωγραφική 
στη ράχη του δεσποτικού θρόνου.

Εικ. 8. Τέμπλο, ποδιά.
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Εικ. 9. Ταβάνι (λεπτομέρεια).

 Εικ. 11. Άγιος Δημήτριος  
(Ε14, α΄ μισό 17ου αι.).

Εικ. 10. Άγιος Αθανάσιος 
(Ε11, α΄ μισό 17ου αι.).
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Εικ. 12. Έυαγγέλιο Πα22, 
1614.

Εικ. 13. Άγιος Γεώργιος  
(Ε3, γ΄ 4ο 18ου αι.).

Εικ. 14. Ευαγγελισμός της 
Θεοτόκου (Ε59, β  ́4ο 18ου αι.). 

Εικ. 15. Σύναξη Αρχαγγέλων 
(Ε92, β΄ 4ο 18ου αι.). 

Εικ. 16. Κοίμηση Θεοτόκου 
(Ε27,  β΄ 4ο 18ου αι.).

Εικ. 17. Βάπτιση Χριστού 
(Ε65 Αγίας Κυράννας,  β΄ 4ο 

18ου αι.).

Εικ. 18. Αγία 
Τριάδα (Ε57 Αγίας 
Κυράννας, δ  ́4ο 
18ου αι.). 

Εικ. 19. Δευτέρα 
Παρουσία (Ε1, γ -́

δ΄ 4ο 18ου αι.).
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 Εικ. 20. Χάρτινη 
εικόνα με τη μονή της 
Αγίας Αναστασίας 
Φαρμακολυτρίας (ΧΕ3, 
1806, φωτ. αρχείου 
ΕΦΑΠΕΘ).

Εικ. 21. Άγιος Σπυρίδωνας 
(Ε12, 1845).

Εικ. 22. Αρτοφόριο 
με παράσταση του 
Εσταυρωμένου 
(Ε107, 1869). 

Εικ. 23. Ακολουθία Αγίου Σπυρίδωνος (Πα25 Αγίας 
Κυράννας, πρόσθιος φύλακας, σημείωση 1837). 

Εικ. 24. Αγία Κυράννα (Ε73, τέλη 19ου-
αρχές 20ού αι.)



δΥΤικεΣ εΠιδΡαΣειΣ ΣΤΗ ΜνΗΜειακΗ ΖΩΓΡαΦικΗ
ΤοΥ 17ου αιΩνα ΣΤΗν αΡΤα

Η τουρκοκρατούμενη Άρτα1 εξελίχθηκε κατά τον 17ο αιώνα σε αστικό κέ-
ντρο της νότιας Ηπείρου με μεγάλη διοικητική, στρατιωτική και εμπορική ση-
μασία. Η εξασθένιση της κεντρικής εξουσίας της οθωμανικής αυτοκρατορίας και 
η παραχώρηση προνομίων στους υπόδουλους είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη 
της οικονομικής και πνευματικής δραστηριότητάς τους2. οι καλύτερες συνθήκες 
διαβίωσης που διαμορφώθηκαν αντικατοπτρίζονταν αφενός στη συνεχή ανοι-
κοδόμηση μικρών μονών και εκκλησιών κυρίως στις ορεινές κοινότητες, αφετέ-
ρου στη δημιουργία αξιόλογων ζωγραφικών συνόλων στα νέα, αλλά και σε υφι-
στάμενα μνημεία.

Τον 17ο αιώνα ιστορήθηκαν στον νομό της Άρτας ο ναός της Μεταμόρφω-
σης του Σωτήρα –μονόχωρος ναός που ανακαινίστηκε και τοιχογραφήθηκε το 
1625‒ ο ναός του αγίου Βασιλείου –κτίσμα των αρχών του 14ου αιώνα‒ το κα-
θολικό της Μονής Παρηγορήτισσας –οκταγωνικός, σταυροειδής εγγεγραμμένος 
ναός που χτίστηκε στα τέλη του 13ου αιώνα‒ το καθολικό της Μονής Θεοτόκου 
στην κορωνησία –δικιόνιος σταυροειδής ημιεγγεγραμμένος ναός του τέλους του 
10ου αιώνα - αρχών του 11ου αιώνα. επίσης, ο ναός του αγίου αθανασίου στο 
Πολύδροσο, οι ναοί του αγίου Γεωργίου και της αγίας Παρασκευής στα Πιστια-
νά, το καθολικό της Μονής Γενεθλίου Θεοτόκου στη Μεγαλόχαρη και το καθο-
λικό της Μονής Σέλτσου –ναός αθωνικού τύπου– στις Πηγές, όλοι ναοί που ανη-
γέρθηκαν τον 17ο αιώνα. Στην κτητορική επιγραφή του τελευταίου σώζεται το 
έτος κτίσης και ιστόρησής του, το 1697, καθώς και το όνομα του ζωγράφου: πρό-
κειται για τον ιερέα νικόλαο εξ Άρτης και τον γιο του3.

1. Την Άρτα κατέλαβε ο Φαΐκ πασάς το 1449. Π. αραβαντινός, Χρονογραφία της 
Ηπείρου, Β ,́ αθήναι 1856, σσ. 20-23.

2. Πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατούσε στην οθωμανική αυτοκρατο-
ρία, τις συνθήκες διαβίωσης των υποδούλων και τις σχέσεις τους με την κεντρική εξουσία, 
αντλούμε σποραδικά από το βιβλίο του Σπ. ασδραχά, Η Οικονομική Δομή των Βαλκανικών 
Χωρών (15ος-19ος αιώνας), αθήνα, «Μέλισσα», 1979.

3. Πληροφορίες για τους ναούς που φιλοτεχνήθηκαν τον 17ο αιώνα στον νομό της 
Άρτας και ανάλυση των εικονογραφικών τους προγραμμάτων αναφέρονται στην αδημοσί-
ευτη διατριβή της υπογράφουσας με τίτλο Η εντοίχια ζωγραφική του 17ου αιώνα στους να-
ούς του νομού της Άρτας, ιωάννινα 2003, όπου υπάρχει και η παλαιότερη βιβλιογραφία για 
τα μνημεία.
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εξετάζοντας τα ζωγραφικά σύνολα των μνημείων του νομού της Άρτας, 
διαπιστώνουμε ότι φέρουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της τέχνης που επι-
κρατούσε τον 17ο αιώνα στην ηπειρωτική τουρκοκρατούμενη ελλάδα: αναβί-
ωση της αντικλασικής παράδοσης της παλαιολόγειας τέχνης, λιτό θεματολόγιο, 
απλοϊκό, λαϊκότροπο ύφος, περιορισμένη χρωματική κλίμακα, αδεξιότητα των 
κινήσεων και των χειρονομιών, έλλειψη ευρυθμίας στην οργάνωση των συνθέ-
σεων.

οι ζωγράφοι των περισσότερων μνημείων παραμένουν πιστοί στις αρχές 
της τοπικής σχολής της Βδ ελλάδας4, όσον αφορά κυρίως στην επιλογή των ει-
κονογραφικών θεμάτων και λιγότερο στην τεχνοτροπική προσέγγιση, η οποία 
είναι αρκετά απλοϊκή και χαρακτηρίζεται από σχηματοποίηση, γραμμικότητα 
και αδυναμία στην απόδοση του φυσιοκρατικού στοιχείου. 

ορισμένοι προσπαθούν να μιμηθούν θέματα και εικονογραφικούς τύπους 
που προέρχονται από την κρητική σχολή5. Η αναπαραγωγή των κρητικών ει-
κονογραφικών προτύπων δεν δηλώνει εξοικείωση των ζωγράφων της Άρτας μ’ 
αυτά, αφού το αισθητικό αποτέλεσμα είναι μέτριο.

Σε κάποιες συνθέσεις εντοπίζονται στοιχεία από την εικονογραφία της 
Μακεδονίας και μάλιστα επιβιώνουν ορισμένα του λεγόμενου «εργαστηρίου της 
καστοριάς»6, γεγονός που επιβεβαιώνει τις σχέσεις που διατηρούσαν οι καλλιτέ-
χνες της Άρτας με τη Βόρεια ελλάδα. 

επίσης, πιστοποιούνται επαφές με τα εργαστήρια της περιοχής της Θεσ-
σαλίας.

4. Για τη σχολή της Βδ ελλάδας, τις καταβολές και τα χαρακτηριστικά της γνωρίσμα-
τα, βλ. Μ. Χατζηδάκης, «ο ζωγράφος Φράγκος κονταρής», ΔΧΑΕ περ. δ́ , τ. ε΄ (1966-1969), 
299 κ.ε.̇  Μ. αχειμάστου-Ποταμιάνου, Η Μονή των Φιλανθρωπηνών και η πρώτη φάση της 
μεταβυζαντινής ζωγραφικής, αθήναι 1983, σσ. 212-220 (στο εξής: αχειμάστου, Η Μονή των 
Φιλανθρωπηνών)˙ Μ. Garidis, La peinture murale dans le monde orthodoxe après la chute de 
Byzance 1450-1600, I. Dans les pays sous domination étrangère, I-II, Thèse de Doctorat d’Etat, 
Paris 1980, σσ. 171 κ.ε. (στο εξής: Garidis, La peinture murale)˙ α. Τούρτα, Οι ναοί του Αγίου 
Νικολάου στη Βίτσα και του Αγίου Μηνά στο Μονοδένδρι. Προσέγγιση στο έργο των ζω-
γράφων από το Λινοτόπι, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 211 κ.ε. (στο εξής: Τούρτα, Λινοτοπίτες ζω-
γράφοι).

5. Για τα γνωρίσματα της κρητικής σχολής και τα πρότυπά τους, βλέπε Τούρτα, Λι-
νοτοπίτες ζωγράφοι, σ. 215 και 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. 
179 (στο εξής: Stavropoulou Veltsista).

6. Βλέπε σχετικά, Τούτρα, Λινοτοπίτεες ζωγράφοι, σ. 216 σημ. 1738˙ Stavropoulou, 
Veltsista, σσ.178-179˙ Μ. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Κα-
στοριάς - Συμβολή στη μελέτη της μνημειακής ζωγραφικής της Δυτικής Μακεδονίας, αθή-
να 2002, σ. 272, 275 (στο εξής: Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της 
Καστοριάς).  
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κι ενώ οι επιρροές από τα παραπάνω καλλιτεχνικά ρεύματα είναι αναμε-
νόμενες, διακρίνουμε συγχρόνως μια διάθεση από τους ζωγράφους μας να πρω-
τοτυπήσουν. αυτή εκφράζεται με τη χρήση φορητών εικόνων, δυτικών χαλκο-
γραφιών και γενικότερα με την προσπάθεια που κάνουν να αφομοιώσουν όσο 
το δυνατό καλύτερα τις επιδράσεις που δέχονται από τα έργα των καλλιτεχνών 
της δύσης7. 

Ένας δυτικός εικονογραφικός τύπος που μεταφέρεται αυτούσιος 
στο ναό του αγίου Βασιλείου  και της Παρηγορήτισσας (εικ. 1) είναι αυτός που 
απεικονίζεται στη σκηνή της ανάστασης. ο αναστημένος Χριστός πατά πάνω σε 
πλάκα του μισανοιγμένου ή κλειστού μνήματος κρατώντας το αναστάσιμο λά-
βαρο. Στο κάτω μέρος της σύνθεσης διακρίνονται στρατιώτες όρθιοι, καθιστοί 
ή κοιμώμενοι. ο συγκεκριμένος τύπος εμφανίζεται στη δύση τον 11ο αιώνα και 
εισάγεται στην ορθόδοξη εικονογραφία τον 15ο αιώνα με μια δυτικότροπη ει-
κόνα του ανδρέα Ρίτζου8.

οι επιδράσεις από δυτικότροπες φορητές εικόνες στην εικονογραφία των 
μνημείων της Άρτας είναι πολλές και σποραδικές. ορισμένες όμως σκηνές αντι-
γράφουν  σχεδόν στο σύνολό τους κάποιες εικόνες.

Η σκηνή της Άκρας Ταπείνωσης στο ναό του αγίου Βασιλείου (εικ. 2) έχει 
ως πρότυπό της τη φορητή εικόνα του ν. Τζαφούρη που βρίσκεται στη Βιέννη9. 
οι στάσεις των προσώπων, ιδιαίτερα του Χριστού, που απεικονίζεται ως τους 
γοφούς με χαμηλά σταυρωμένα τα χέρια του, η προοπτικά αποδοσμένη σαρκο-
φάγος, η επιγραφή στο σταυρό που έχει τη μορφή ανοιχτού ειλητού, οι έξεργοι 
φωτοστέφανοι, όλα στοιχεία δυτικά, είναι κοινά στις δυο απεικονίσεις. 

Στον ίδιο ναό, η σκηνή της Συνάντησης του Χριστού με τη Σαμαρείτι-
δα (εικ. 3) σχετίζεται με την αντίστοιχη φορητή εικόνα του εμμανουήλ Τζάνε 

7. Η δημιουργία τύπων και συνθέσεων εμπνευσμένων από τη δυτική τέχνη συναντά-
ται στις κεντρικές βαλκανικές περιοχές από το τέλος του 15ου αιώνα και συνεχίζεται στα με-
τέπειτα μεταβυζαντινά χρόνια. (Stavropoulou, Veltsista, σ. 180).

8. α. Παλιούρας, «Η δυτικού τύπου ανάσταση του Χριστού», Δωδώνη Ζ΄ (1978) 387 
κ.ε. ο Χατζηδάκης (Μ. Χατζηδάκης, «Μεταβυζαντινές τοιχογραφίες στη Ζάκυνθο», Ζυγός, 
τχ. 6 (1956) 16) και ο Ξυγγόπουλος (α. Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα Ιστορίας της Θρησκευτικής 
ζωγραφικής μετά την Άλωση, αθήνα 1957, σσ. 245-246) υποστήριζαν ότι η δυτικού τύπου 
ανάσταση απεικονίστηκε στην ανατολή για πρώτη φορά σε μια εικόνα του Ηλία Μόσκου 
το 1657.

9. Η εικόνα, που χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 15ου αιώνα, αντλεί πολλά 
στοιχεία από δυτικά έργα, όπως η Pietà του Bellini. (Μ. Chatzidakis, «Les Débuts de l’école cré-
toise et la question de l’ école dite italogrecque», Μνημόσυνον Σοφίας Αντωνιάδη, Venis 1974, 
σσ. 169-211. ανατύπωση: Études sur la peinture post- Byzantine, Variorum Reprints, London 
1976, σ. 184, πίν. ιδ́ .1) (στο εξής: Chatzidakis, «Les débuts»).
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(1689)10 στα εξής σημεία: στην αμφίεση της Σαμαρείτιδας, τη μορφή του φρέα-
τος, τη στάση του Χριστού, τον τρόπο απόδοσης της πλαγιάς του λόφου με πολ-
λές σχηματοποιημένες διαβαθμίσεις. ο Γαρίδης πιστεύει ότι η χρήση κάθετων 
και οριζόντιων αξόνων, το επικλινές έδαφος και η προσπάθεια τοποθέτησης των 
προσώπων σε επίπεδα – στοιχεία που συναντούμε στην απεικόνισή μας –είναι 
επινόηση των ζωγράφων του Trecento και του Quattrocento11.

Στον ναό του αγίου Βασιλείου επίσης, η σκηνή του ευαγγελισμού (εικ. 4) 
αντλεί στοιχεία από φορητές εικόνες του Θ. Πουλάκη12 και του ν. Ρίτζου13. Ση-
μειώνουμε τον τύπο της όρθιας Παναγίας που διαλέγεται, την υδρία που κοσμεί-
ται με χρυσάνθεμα, το αβακωτό δάπεδο.

δυτική επιρροή θεωρείται το στιγμιότυπο της προσφοράς του κρίνου από 
τον άγγελο στη Θεοτόκο, που απεικονίζεται στην αντίστοιχη σκηνή στο ναό του 
αγίου αθανασίου στο Πολύδροσο14.

Η σύνθεση του επιταφίου Θρήνου στον ναό του αγίου Γεωργίου Πιστια-
νών  παρουσιάζει στενή εξάρτηση από την εικόνα του εμμ. Λαμπάρδου με το 
ίδιο θέμα (αρχές 17ου αιώνα), που βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο15.

ενδιαφέρον προκαλεί η αντιγραφή τριών δυτικών χαλκογραφιών του J. Sadel-
er, που χρονολογούνται στα τέλη του 16ου αιώνα στις αντίστοιχες σκηνές στον ναό 
του αγίου Βασιλείου16. Πρόκειται για την απόνιψη του Πιλάτου (εικ. 5), που πα-
ραπέμπει στη χαλκογραφία «Ιδέ ο άνθρωπος», τον ελκόμενο, που αντλεί το πρότυ-
πό του από τη χαλκογραφία «Η Άνοδος εις το Γολγοθά» και την «Επί του Σταυρού 
Προσήλωση» (εικ. 6), που αντιγράφει την ομώνυμη χαλκογραφία. οι δυο πρώτες 
σκηνές επαναλαμβάνονται στον ναό του αγίου αθανασίου στο Πολύδροσο. 

10. Μ. Chatzidakis, Icônes de Sainte Georges des Grecs et de la Collection de l’ Institut, 
Neri - Pozza - Venise 1962, πίν. 62 (στο εξής: Chatzidakis, Icônes).

11. Garidis, La peinture murale, σ.70. Τα στοιχεία που περιγράψαμε υιοθετήθηκαν αρ-
γότερα από την όψιμη γοτθική τέχνη στην κεντρική ευρώπη και αλλού.

12. Πρόκειται για μια εικόνα ιδιωτικής συλλογής, την εικόνα του «Επί Σοι Χαίρει», 
την εικόνα της Συλλογής Παϊδούση και την εικόνα της Μονής αγίου νικολάου Μετσόβου (ι. 
κ. Ρηγόπουλος, Ο αγιογράφος Θεόδωρος Πουλάκης και η φλαμανδική χαλκογραφία, αθή-
ναι 1979, σσ. 93-95, 163-165, πίν. 116, 121, 128, 129 αντίστοιχα) (στο εξής: Ρηγόπουλος, Ο αγι-
ογράφος Θεόδωρος Πουλάκης).

13. Η εικόνα βρίσκεται στο Σεράγεβο. (Μ. Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμου, Ζητή-
ματα Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής ζωγραφικής, αθήνα, εθνική Τράπεζα της ελλάδος, 
1977, πίν. 202) (στο εξής: Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμου).

14. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, σ. 106.

15. Οι Πύλες του Μυστηρίου – Θησαυροί της Ορθοδοξίας από την Ελλάδα. Βυζαντι-
νό Μουσείο Αθηνών – Μουσείο Μπενάκη – Μουσείο Κανελλοπούλου, αθήνα 1994, εικ. 9.

16. Ρηγόπουλος, Ο αγιογράφος Θεόδωρος Πουλάκης, πίν. 62, 63, 64 αντίστοιχα.
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εκτός όμως από την αντιγραφή των παραστάσεων, παρατηρούνται και 
μεμονωμένες επιδράσεις της δυτικής τέχνης στις συνθέσεις των μνημεί-
ων του νομού της Άρτας.

Η δημιουργία κάθετων και οριζόντιων αξόνων συναντάται –εκτός 
από τη σκηνή της Συνάντησης του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα που αναφέραμε– 
στη σκηνή της Σταύρωσης στο ναό του αγίου Βασιλείου (κατεστραμμένη) και 
στον ναό του αγίου αθανασίου στο Πολύδροσο. ο σταυρός του Χριστού απο-
τελεί κεντρικό άξονα της σύνθεσης, ενώ οι σταυροί των ληστών, σε μικρότερη 
διάσταση, τοποθετούνται σε δεύτερο επίπεδο. Έτσι, εξαίρονται το βάθος και η 
προοπτική, στοιχείο της γοτθικής τέχνης κατά το Χατζηδάκη17. αυτή η διάταξη 
συνηθίζεται σε κρητικές εικόνες με όμοιο θέμα, όπως του ανδρέα Παβία (β΄ μισό 
15ου αιώνα) και σ’ αυτή της Συλλογής Λομβέρδου (γύρω στα 1500) με την ψευ-
δή υπογραφή του εμμ. Λαμπάρδου18.

επίσης, ο Χριστός τοποθετείται στον άξονα στη σύνθεση του Μυστικού δεί-
πνου στον ναό του αγίου Βασιλείου (κατεστραμμένη), του αγίου αθανασίου στο 
Πολύδροσο και του αγίου Γεωργίου στα Πιστιανά. Μάλιστα, στους δυο τελευταί-
ους ναούς απεικονίζεται στην ίδια κλίμακα με τους αποστόλους, υποδηλώνοντας 
έτσι απουσία ιεραρχίας, στοιχείο που φανερώνει δυτική επίδραση19.

Χαρακτηριστική είναι η στάση ορισμένων μορφών σε συνθέσεις των μνη-
μείων του νομού της Άρτας, η οποία μας παραπέμπει σε δυτικά πρότυπα.

Συχνά έχουν στραμμένη την πλάτη στο θεατή, όπως συμβαίνει με τους απο-
στόλους στις παραστάσεις του Μυστικού δείπνου στα μνημεία που προαναφέ-
ραμε, το βοσκό που του αναγγέλλει ο άγγελος το χαρμόσυνο γεγονός της Γέννη-
σης του Χριστού στην αντίστοιχη σύνθεση του αγίου Βασιλείου, το στρατιώτη 
στη σκηνή της Σταύρωσης του ίδιου ναού, το Γέστα που έχει τα μπράτσα περα-
σμένα πίσω από το σταυρό στην παράσταση της Σταύρωσης στον Άγιο Γεώρ-
γιο στα Πιστιανά. Η ιδιότυπη στάση του ληστή ανήκει στη δυτική εικονογραφι-
κή παράδοση και θυμίζει πρότυπα της όψιμης γοτθικής τέχνης του 14ου αιώνα20. 
Τον 15ο αιώνα συναντάται στη Σταύρωση του α. Παβία21, καθώς και σε έργα 
ιταλών καλλιτεχνών, όπως των Salimbeni και Antonello da Messina22.

17. Μ. Χατζηδάκης, Ο Κρητικός ζωγράφος Θεοφάνης. Η τελευταία φάση της τέχνης 
του στις τοιχογραφίες της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα, Άγιον Όρος 1986, σ. 72 (στο εξής: 
Χατζηδάκης, Θεοφάνης). Βλέπε επίσης, Garidis, La peinture murale, σ. 70.

18. Chatzidakis, «Les débuts», πίν. κά  ,1 και Stavropoulou, Veltsista, σ. 80.

19. Garidis, La peinture murale, σ. 61. Βλέπε επίσης, Stavropoulou, Veltsista, σ. 58.

20. Garidis, La peinture murale, σ. 149.

21. αχειμάστου, Η Μονή των Φιλανθρωπηνών, σ. 190.

22. Stavropoulou, Veltsista, σ. 80.
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Άλλοτε, οι μορφές παριστάνονται γονατιστές. ο απόστολος ιάκωβος γονα-
τίζει στραμμένος προς τα αριστερά στη σκηνή της Μεταμόρφωσης στον ομώνυ-
μο ναό της Άρτας και στον Άγιο αθανάσιο στο Πολύδροσο, ενώ στον Άγιο Βα-
σίλειο στρέφεται προς τα δεξιά. Η στάση αυτή υιοθετείται στη δυτική τέχνη από 
τον 14ο αιώνα σε μια τοιχογραφία του Barna da Siena, όπου εικονίζονται σκη-
νές από τον βίο του Χριστού και βρίσκεται σε μια συλλογή στο San Gimignano23.

Γονατιστή απεικονίζεται η Παναγία στη σκηνή της Γέννησης στον Άγιο 
αθανάσιο στο Πολύδροσο. Το θέμα υιοθετούν επίσης, οι κρήτες ζωγράφοι, οι 
οποίοι φιλοτεχνούν φορητές εικόνες δυτικού τύπου που απευθύνονται σε καθο-
λική πελατεία24, όπως το Τρίπτυχο του ν. Τζαφούρη, που βρίσκεται στο Λένιν-
γκραντ (β΄ μισό 15ου αιώνα)25 και η εικόνα της Γέννησης στη Συλλογή Μ. καλ-
λιγά26.

Συχνό στοιχείο στη δυτική τέχνη είναι το να κρατούν κάποιες μορφές ανοι-
χτά ειλητά. Τον 14ο αιώνα εισάγεται στη βυζαντινή εικονογραφία. Στα μνημεία 
της Άρτας το συναντούμε στη σκηνή της ανάληψης στο ναό του αγίου Βασιλεί-
ου, όπου τα κρατούν οι άγγελοι που πλαισιώνουν την Παναγία και στη σκηνή 
της κοίμησης στον Άγιο Γεώργιο στα Πιστιανά, που τα φέρουν οι μελωδοί, οι 
οποίοι παραστέκουν εκατέρωθεν της κλίνης της Θεοτόκου27.

ιδιαιτερότητες παρουσιάζει η ενδυμασία  ορισμένων προσώπων, η οποία 
μιμείται δυτικά πρότυπα. οι ιουδαίοι και οι στρατιώτες σε σκηνές των Παθών 
και της ανάστασης στο ναό του αγίου Βασιλείου και του αγίου Γεωργίου Πι-
στιανών28 (εικ. 7) φορούν κοντούς σιδερόφρακτους χιτώνες και φορέματα με 
μανίκια που φτάνουν μέχρι τον αγκώνα, ενδύματα που δεν ανήκουν στη βυζα-
ντινή παράδοση29. Μάλιστα, οι χιτώνες των στρατιωτών στη σκηνή της κρίσης 
των αρχιερέων στο δεύτερο ναό είναι διακοσμημένοι με ανθεμωτά και ελικοει-
δή μοτίβα, ενώ το φόρεμα της θεραπαινίδας στο στιγμιότυπο του λουτρού στη 
Γέννηση στο ναό του αγίου Βασιλείου και της αγίας Παρασκευής στα Πιστια-
νά είναι αμάνικο και αφήνει να φαίνονται τα χέρια της γυμνά. αξιοπρόσεκτη εί-

23. B. Berenson, Italian Painters of the Renaissance. Florentine and Central Italian 
Schools, II, London - N.Y. 1968, πίν. 333.

24. Garidis, La peinture murale, σσ. 194-195.

25. Chatzidakis, «Les débuts», σ. 186, πίν. ιΖ ,́ 1-2.

26. Χατζηδάκης, Θεοφάνης, σ. 71.

27. Βλέπε σχετικά, Stavropoulou, Veltsista, σ. 89 και ν. Γκιολές, Η Ανάληψις του Χρι-
στού βάσει των μνημείων της Α΄ χιλιετηρίδος, αθήνα 1981, σ. 321.

28. αναφερόμαστε ιδιαίτερα στις σκηνές της απόνιψης του Πιλάτου, στον ελκόμενο 
και στην επί του Σταυρού Προσήλωση στον Άγιο Βασίλειο και στις σκηνές της απόνιψης, 
του ελκόμενου και της Προδοσίας στον Άγιο Γεώργιο Πιστιανών. 

29. Garidis, La peinture murale, σ. 46, 99.
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ναι επίσης η στολή του θεατρίνου στη σκηνή του εμπαιγμού στον ναό αγίου Γε-
ωργίου Πιστιανών (εικ. 8).

Όσον αφορά στα καλύμματα κεφαλής είναι εμφανείς οι επιδράσεις της δυ-
τικής τέχνης. ο κωνικός πίλος του στρατιώτη στη σκηνή της κρίσης των αρχιε-
ρέων και τα καπέλα του Πιλάτου και της γυναίκας του στη σκηνή της απόνιψης 
στη Μονή Θεοτόκου κορωνησίας (εικ. 9) αποτελούν στοιχεία δυτικής προέλευ-
σης, όπως και το κυκλικό, χαμηλό κράνος με απόληξη στο κάτω μέρος του, που 
φορά ο άγιος Μερκούριος στον ναό του αγίου Βασιλείου. Τα κράνη δεν συνηθί-
ζονταν στη βυζαντινή ζωγραφική πριν τον 15ο-16ο αιώνα, ενώ ήταν διαδεδομέ-
να στην ιταλική τέχνη από τον 14ο αιώνα30. Στον ίδιο ναό οι μορφές των στρατι-
ωτών και των ιουδαίων που απεικονίζονται σε σκηνές των Παθών και της ανά-
στασης φορούν παρόμοια χαμηλά κράνη που δένουν κάτω από το πηγούνι ή 
απολήγουν σε πλατύ χαμηλό γύρο, τουρμπάνια, μανδήλες που θυμίζουν αυτές 
των Βεδουίνων, σκούφους, ορθογώνιους πίλους.

ανάλογα καλύμματα συναντούμε σε μορφές στον ναό του αγίου Γεωργίου 
Πιστιανών: Μανδήλες φορούν οι ιουδαίοι στη σκηνή της Έγερσης του Λαζάρου 
και της Μεταμέλειας του ιούδα, σκούφους που καλύπτουν το λαιμό οι μελω-
δοί στην κοίμηση, κράνη με χαμηλό γύρο ή με φτερωτές απολήξεις οι στρατιώ-
τες στην κρίση των αρχιερέων, στον ελκόμενο και στην απόνιψη του Πιλάτου.

ο διπλός πίλος του αγίου ιακώβου του Πέρση που θυμίζει βασιλικό στέμ-
μα, καθώς επίσης το κράνος του αγίου Μερκουρίου που απολήγει σε φτερωτή 
χαίτη και ο θώρακάς του που κοσμείται σε λεοντοκεφαλές στη Μονή Σέλτσου, 
μας παραπέμπουν σε δυτικά εικονογραφικά πρότυπα31. 

Ένα άλλο δυτικό στοιχείο που έχουν υιοθετήσει οι ζωγράφοι των μνημεί-
ων του νομού της Άρτας είναι η απεικόνιση έφιππων μορφών. Έφιπποι εί-
ναι οι μάγοι στη σκηνή της Γέννησης στον Άγιο Βασίλειο και στην αγία Παρα-
σκευή Πιστιανών. Συναντώνται στην ιταλική ζωγραφική του 14ου-15ου αιώνα, 
όπως στη σκηνή της Προσκύνησης των Μάγων του Masolino και του Vivarini32.

Έφιπποι παριστάνονται οι στρατιώτες που συνωστίζονται γύρω από το 
σταυρό στη σκηνή της Σταύρωσης στο ναό της Μεταμόρφωσης. Τα άλογα απο-
δίδονται σε στάση καλπασμού, ιδωμένα από το πίσω μέρος, με προοπτική βρά-

30. Garidis, La peinture murale, σσ. 61-62.

31. ο θώρακας του αγίου Μερκουρίου θυμίζει τον πολυποίκιλτο θώρακα του αγί-
ου Προκοπίου στη Μονή Σταυρονικήτα του αγίου Όρους, που φέρει ανάγλυφα μυθολογι-
κά πλάσματα και πρέπει να αντιγράφει χαλκογραφία του Marcantonio Raimondi. (Μ. κων-
σταντουδάκη-κιτρονηλίδου, «ο Θεοφάνης, ο Marcantonio Raimondi, Θέματα all’ antica και 
grottesche», Ευφρόσυνον, τ. 1, αθήνα 1991, σ. 278, πίν. 137)

32. α. Venturi, Storia dell’ arte italiana, τ.VII, Milano 1901-1911,  πίν. 63 και 176 αντί-
στοιχα. Βλέπε επίσης, Garidis, La peinture murale, σσ. 58-59.
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χυνση και αρκετή σχηματοποίηση. Πρόκειται για στοιχείο που ανήκει στη δυ-
τική εικονογραφική παράδοση του θέματος από τον 14ο-15ο αιώνα και εντο-
πίζεται στη Σταύρωση στο Παρεκκλήσι Saint Georges de Padoue d’Altichieri33, 
στην ίδια σκηνή στο Παρεκκλήσι Espagnols της Ste – Marie- Nouvelle στη Φλω-
ρεντία34, στη Σταύρωση του Barna35. επίσης, απεικονίζεται σε ιταλοκρητικές ει-
κόνες του 15ου αιώνα με θέμα τη Σταύρωση36.

Έφιππη είναι η κουστωδία του Πιλάτου στη σκηνή του ελκόμενου στον 
Άγιο Βασίλειο και στον Άγιο αθανάσιο Πολυδρόσου. Το εικονογραφικό αυτό 
στοιχείο εισάγεται τον 14ο αιώνα ταυτόχρονα στη δυτική και βυζαντινή τέχνη. 
ο Subotić πιστεύει ότι η έφιππη ακολουθία ενσωματωμένη στην εν λόγω σκη-
νή απεικονίζεται για πρώτη φορά στη Dečani37. ο Γαρίδης θεωρεί την απεικόνι-
ση δυτικό δάνειο, αφού συναντάται σε έργα πολλών δυτικών καλλιτεχνών του 
Trecento και του Quattrocento, όπως του Andrea da Firenze, του Pietro Lorenzet-
ti και των συνεργατών του στην ασίζη, του Giovanni di Paolo, του Boccati, του 
Fra Angelico και άλλων38.

Όμως και στα οικοδομήματα  ορισμένων συνθέσεων εντοπίζονται δυτι-
κές επιδράσεις. Στον ναό του αγίου Βασιλείου, τα ψηλά αρχιτεκτονήματα που 
ενώνονται μεταξύ τους με τοίχο που φέρει αβαθείς κόγχες στη σκηνή του ευαγ-
γελισμού θυμίζουν τα αναγεννησιακά κτίρια που απεικονίζονται σε δυτικότρο-
πες φορητές εικόνες39.

33. α. Venturi, Storia dell’ arte italiana, τ.V, Milano 1901-1911, πίν. 771 (στο εξής: Venturi, 
Storia dell’ arte italiana,).

34. Venturi, Storia dell’ arte italiana, πίν. 634, 635.

35. Ρ. Toesca, Storia dell’ arte italiana, II, Il Trecento, Torino 1951, πίν. 492.

36 . Όπως του α. Παβία, που βρίσκεται στην Πινακοθήκη των αθηνών (β΄ μισό του 
15ου αιώνα) και της Συλλογής Λομβέρδου, που φέρει την ψευδή υπογραφή του εμμ. Λα-
μπάρδου και χρονολογείται γύρω στο 1500. Βλέπε σχετικά, Stavropoulou, Veltsista, σσ. 79-81 
και Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ. 111, όπου αναφέρονται μνημεία του ελλαδικού χώ-
ρου με παρόμοια απεικόνιση, καθώς και άλλα παραδείγματα δυτικών ζωγράφων. 

37.  G.Subotić, L’ école d’ Ohrid au Xve siècle, Beograd 1980, σσ. 99-100.

38. Garidis, La peinture murale, σ. 71,91 και Stavropoulou, Veltsista, σ. 73. Τον 15ο και 
16ο αιώνα, το θέμα των έφιππων παριστάνεται σε ανεξάρτητη σκηνή, ενώ τον 17ο αιώνα εν-
σωματώνεται πάλι στη σκηνή του ελκόμενου.

39. Για παράδειγμα θυμίζουν την εικόνα του 17ου αιώνα της Συλλογής της ελληνικής 
αδελφότητας της Βενετίας (ν. Τσελέντη-Παπαδοπούλου, Οι Εικόνες της Ελληνικής Αδελ-
φότητας της Βενετίας από τον 16ο ως το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, Αρχειακή Τεκμηρίω-
ση, αθήνα 2002, σ. 166, πίν. 40 (στο έξής: Τσελέντη-Παπαδοπούλου, Οι Εικόνες της Ελληνι-
κής Αδελφότητας)), την εικόνα του ευαγγελισμού του εμμ. Τζάνε (1678) (Μυστήριον Μέγα 
και Παράδοξον, αθήνα 2001, σσ. 128-129, πίν. 23), τις εικόνες με το ίδιο θέμα του Θ. Πουλά-
κη. (Ρηγόπουλος, Ο αγιογράφος Θ. Πουλάκης, πίν. 128, 129).
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Στην παράσταση της Πεντηκοστής δυο συμμετρικά, διώροφα οικοδομή-
ματα, με επάλληλα τοξωτά ανοίγματα το αριστερό και αντίστοιχα ορθογώνια 
το δεξί, ενώνονται μεταξύ τους με χαμηλότερο τοίχο. Τα ογκώδη, κυβικά, χω-
ρίς εξώστες, αλλά με μικρά ανοίγματα σε σειρά κτίρια, που ενώνονται με κιο-
νοστήρικτη αψιδωτή στοά στη σκηνή της Γέννησης της Παναγίας παραπέμπουν 
σε κτίρια της Βενετίας, τα οποία τα συναντούμε σε φορητές εικόνες40. Παρόμοια 
είναι τα κτίρια που ορίζουν το βάθος στην κρίση των αρχιερέων και στην Ψη-
λάφηση, ενώ στη σκηνή της απόνιψης του Πιλάτου (βλέπε εικ. 7) απεικονίζε-
ται ανοιχτό κιονοστήρικτο οικοδόμημα με κρηπίδωμα, χτισμένο με ορθογώνι-
ους δόμους κατά το ισόδομο σύστημα και επίπεδη κεραμοσκεπή στέγη. Η διά-
ταξη του κίονα ως κεντρικού άξονα που διασπά το χώρο, θυμίζει έντονα τη σκη-
νή της Μαστίγωσης του Χριστού του Pierro de la Francesca στο ουρμπίνο (15ος 
αιώνας)41.

ο ζωγράφος του αγίου αθανασίου επιλέγει ένα παρόμοιο οικοδόμημα 
στην αντίστοιχη σκηνή της απόνιψης, αφού συνηθίζει να αντιγράφει τις παρα-
στάσεις του ναού του αγίου Βασιλείου. Χαρακτηριστικό στοιχείο στα κτίρια 
που φιλοτεχνεί είναι οι ιδιαίτερα ψηλές πύλες, αψιδωτές ή ορθογώνιες. Πυργό-
σχημα οικοδομήματα με μικρά παράθυρα σε σειρά και ψηλές ορθογώνιες πύλες, 
ορίζουν το βάθος στη σκηνή της Βαϊοφόρου. Στη σκηνή της Σταύρωσης, ανάλο-
γου τύπου κτίρια απολήγουν σε επάλξεις, έχουν αψιδωτές πύλες, δίλοβα παρά-
θυρα και κοσμούνται με ανθέμια και μετάλλια.

Έντονο διακοσμητικό χαρακτήρα έχουν τα κομψά, ψηλά και στενά κτί-
ρια στις συνθέσεις του αγίου Γεωργίου Πιστιανών. κοσμούνται με ελικοειδή και 
ανθεμωτά κοσμήματα –Μυστικός δείπνος, απόνιψη‒, ενώ δε λείπουν και οι δυ-
τικές επιδράσεις, όπως μετάλλια, κεφαλές μορφών και λεόντων, γοτθικά τόξα, 
όπως στην κρίση των αρχιερέων.  

Στον ναό της αγίας Παρασκευής Πιστιανών, στη σκηνή της δευτέρας Πα-
ρουσίας απεικονίζονται ένθρονοι απόστολοι κάτω από οξυκόρυφες αψίδες. 
Πρόκειται για αρχιτεκτονικό στοιχείο συνηθισμένο στις ρωμανικές και γοτθι-
κές εκκλησίες της ιταλίας42.

40. Όπως στην εικόνα του Βενέδικτου εμποριού «Η Παραβολή του Τελώνου και του 
Φαρισαίου» (Τσελέντη-Παπαδοπούλου, Οι Εικόνες της Ελληνικής Αδελφότητας, πίν. 39), 
στην εικόνα των Τριών ιεραρχών από τη Μονή Παλαιοκαστρίτσας στην κέρκυρα, όπου πα-
ρόμοια παριστάνεται η ομώνυμη πόλη. (Ο Περίπλους των Εικόνων, Κέρκυρα 14ος-18ος αι-
ώνας, αθήνα 1994, σσ. 134-135, πίν. 28). 

41. C. Bertelli, Pierro de la Francesca, New Haven – London, Yale University Press, 1992, 
πίν. 6.

42. Garidis, La peinture murale, σ. 74. Στον Άγιο νικόλαο Μαγαλειού στη καστοριά 
(1505) στο ιερό, οι επίσκοποι απεικονίζονται κάτω από αψίδες γοτθικής τεχνοτροπίας.
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Σε ορισμένες συνθέσεις των μνημείων του νομού της Άρτας απεικονίζεται 
το εσωτερικό των κτιρίων με ρεαλιστικές λεπτομέρειες. Έτσι, μπορούμε να δού-
με το τραπεζομάντιλο που είναι στρωμένο στο τραπέζι στη σκηνή της Γέννησης 
της Παναγίας στον Άγιο Βασίλειο και στο τραπέζι του Μυστικού δείπνου στον 
Άγιο αθανάσιο Πολυδρόσου με τα καθημερινά σκεύη πάνω σ’ αυτό, καθώς επί-
σης, είναι ορατά τα πόδια του τραπεζιού και των μαθητών στον Μυστικό δεί-
πνο στον Άγιο Γεώργιο Πιστιανών, στοιχεία που μας παραπέμπουν στη δυτική 
εικονογραφική παράδοση43. 

από την πληθώρα των δυτικών στοιχείων που ανιχνεύονται στο έργο των 
περισσότερων ζωγράφων των μνημείων της Άρτας, διαπιστώνουμε ότι αυτοί προ-
σπάθησαν να πρωτοτυπήσουν, αφομοιώνοντας τα ερεθίσματα που δέχονταν από 
το εξωτερικό. οι νέες ιδέες, αλλά και οι χαλκογραφίες και τα ανθίβολα έφταναν 
εύκολα στην πόλη της Άρτας, αφού κατά τον 17ο αιώνα αυτή είχε σημειώσει αξιό-
λογη εμπορική και οικονομική ανάπτυξη. Το γεγονός ότι η Άρτα βρισκόταν στον 
άξονα σημαντικών χερσαίων δρόμων, της εξασφάλιζε επικοινωνία με γειτονικά 
διοικητικά και εμπορικά κέντρα44. Η πόλη ήταν συνεχώς εφοδιασμένη με αγαθά 
που προέρχονταν από την ιταλία και άλλα μέρη της ευρώπης45. 

επιπλέον, στην Άρτα και στις γειτονικές περιοχές έζησαν και έδρασαν 
πνευματικοί άνθρωποι, οι οποίοι έγιναν δέκτες των δυτικών μορφωτικών και 
θεολογικών ρευμάτων46.

Έτσι, η πολιτική και εμπορική κίνηση έδωσε ταυτόχρονα πνευματική ώθη-
ση στην πόλη, που άρχισε να ενδιαφέρεται για την πολιτιστική της προβολή και 
αξιοποίηση. Μέσα σ’ αυτό το γενικότερο κλίμα ανάπτυξης, οι ζωγράφοι των 
μνημείων της βρήκαν πρόσφορο έδαφος για την έκφραση των προσωπικών τους 
αναζητήσεων.

43. Garidis, La peinture murale, σ. 143 και Μ. Chatzidakis, «Recherches sur le peinrte 
Théophane le Crétois», DOP 23-24 (1969-1970). ανατύπωση: Études sur la peinture post- By-
zantine, Variorum Reprints, London 1976, σ. 232.

44. α. Παλιούρας, «από την Ήπειρο στη Θεσσαλία, Ένας καλλιτεχνικός δρόμος», 
Τρικαλινά, τ. 15ος, Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Τρικαλινών Σπουδών, Μέρος Β ,́ Τρίκαλα 
1995, σσ. 42-43.

45. Η εμπορική και οικονομική ανάπτυξη της πόλης προσέλκυσε το ενδιαφέρον των 
Γάλλων, οι οποίοι δημιούργησαν στην Άρτα το 1702 το Γαλλικό Προξενείο και εδραίωσαν 
το γαλλικό εμπόριο στην περιοχή. (Γ. Σιορόκας, Το Γαλλικό Προξενείο της Άρτας (1702-
1789), ιωάννινα 1981, σ. 276 κ.ε.).

46. Για την πνευματική δραστηριότητα στην περιοχή της Άρτας, βλέπε κ. καιροφύ-
λας, «ιστορικά Σημειώματα περί Άρτης», Ηπειρωτικά Χρονικά 4 (1929) 86. επίσης, δ. Χα-
τζημάνου, «Η επίδραση των δυτικών μορφωτικών και θεολογικών ρευμάτων στους λόγιους 
της δυτικής Θεσσαλίας κατά τον 17ο αιώνα», Τρικαλινά, τ. 15ος, Πρακτικά 3ου Συνεδρίου 
Τρικαλινών Σπουδών, Μέρος Β ,́ Τρίκαλα 1995, σσ. 9-12.
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Παρόλο που πρόκειται για ντόπιους καλλιτέχνες με περιορισμένη παιδεία 
και χωρίς καθορισμένο αισθητικό προσανατολισμό, παρατηρούμε ότι προσπά-
θησαν να εγκολπωθούν τα δυτικά δάνεια και να εμπλουτίσουν το εικονογρα-
φικό τους ρεπερτόριο. είναι φανερό ότι δεν κατόρθωσαν να αφομοιώσουν πλή-
ρως τα νέα ερεθίσματα, γί  αυτό και το αποτέλεσμα είναι συνήθως πενιχρό και η 
τέχνη τους παραμένει απλοϊκή. Όμως, μέσα από τη διαδικασία της μίμησης δη-
μιούργησαν τις προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και διάδοση των τύπων και 
των ιδεών που απεικόνιζαν τα νέα πρότυπα, προσαρμόζοντάς τα στις επιταγές 
των δικών τους θρησκευτικών και πνευματικών καταβολών. Έτσι, συνέβαλαν με 
τις δικές τους δυνάμεις στην αναβάθμιση και εξέλιξη της καλλιτεχνικής έκφρα-
σης το 17ου αιώνα στην ευρύτερη περιοχή. 

δρ αρχαιολόγος, 
Προϊσταμένη της εφορείας αρχαιοτήτων  
Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

ΜαΡιΖα ΤΣιαΠαΛΗ
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Εικ. 1. Άρτα, Ναός Παρηγορήτισσας: Ανάσταση.

Εικ. 2. Άρτα, Ναός Αγίου Βασιλείου: Άκρα Ταπείνωση.
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Εικ. 3. Άρτα, Ναός Αγίου Βασιλείου: 
Συνάντηση Χριστού με τη Σαμαρείτιδα.

Εικ. 4. Άρτα, Ναός Αγίου Βασιλείου: 
Ευαγγελισμός.

Εικ. 5. Άρτα, Ναός Αγίου Βασιλείου: Ιδέ 
ο Άνθρωπος.

Εικ. 6. Άρτα, Ναός Αγίου Βασιλείου: Επί 
του Σταυρού. Προσήλωση.
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Εικ. 9. Κορωνησία, Μονή Θεοτόκου , 
Απόνιψη του Πιλάτου.

Εικ. 7. Πιστιανά, Ναός Αγίου Γεωργίου: 
Ελκόμενος.

Εικ. 8. Πιστιανά, Ναός Αγίου Γεωργίου: 
Εμπαιγμός.



Τα κειΜΗΛια ΤοΥ ιεΡοΥ ναοΥ ΤΩν ειΣοδιΩν ΤΗΣ ΘεοΤοκοΥ 
(ΠαΛαιαΣ ΜΗΤΡοΠοΛΗΣ) ΣΤΗ δΡαΜα
ΜεΡοΣ ΠΡΩΤο: οι ΦοΡΗΤεΣ εικονεΣ1

ο ναός των εισοδίων της Θεοτόκου (Παλαιά Μητρόπολη) στη δράμα2, ο 
ανεγερθείς στη θέση αρχαίου λα τρευ τικού κτίσματος3 «πεπαλαιο μέ νος ἐκεινος 
αρχιερα τι κὸς να ὸς ο που ε θεμελίωσεν ὁ κο ρυ φαῖος τῶν ἀποστόλων Παῦ λος»4, 

1. ευχαριστώ τον ομότιμο καθηγητή στο αΠΘ κ. Σωτήρη καδά για τη βοήθειά του στην 
ανάγνωση των επιγραφών στον κηροστάτη Μ2 και στο Ποτήριο κοινωνίας εΜδ Μ183, τον καθηγη-
τή στο αΠΘ κ. Φωκίωνα κοτζαγεώργη για τις χρήσιμες συζητήσεις μας σχετικά με τις πληρο φο ρίες 
του αδημοσίευτου οθωμανικού καταστίχου ΤΤ7, τον ιστορικό κ. Χρίστο Φαράκλα για τη συνεργα-
σία μας στην ανάγνωση της επιγραφής του βωμού Γ6 και την κ. Asya Borisova-Meraki για τη συμβολή 
της στη μετάφραση της επιγραφής της εικόνας του αγίου Τρίφωνα (ε82). ευχαριστίες οφείλονται επί-
σης στον αρχιμανδρίτη π. Χριστόδουλο Με τεν τζί δη, στον ιερέα του ναού π. κωνσταντίνο Σταμπου-
λή, στους επιτρό πους κ.κ. Παρασκευά ιωάννη, Γεώργιο Σελαλ μα ζίδη, Γε ώρ γιο δώδο και Γεώργιο 
Βερβερίδη, καθώς και στη νεωκόρο κ. ειρήνη αλιχανίδου, οι οποίοι με προθυμία παρεί χαν πρα κτι κή 
βοήθεια στην περαίωση της καταγραφής των κειμηλίων του ναού. Όλες οι εικόνες συντηρήθηκαν από 
τους συντη ρητές κ.κ. ιωάννη, νίκο και Μάριο Τσορβάλα και κώστα α ράπογλου, ε νώ οι ξυλουργι-
κές εργασίες οφείλονται στους κ.κ. Γιώρ γο, Χαράλαμπο και Μίλτο οι κο νομίδη. οι φωτογραφίες των 
εικό νων του επι στυ  λίου, των βημοθύρων και του άμ βω να οφείλονται στους αδελφούς Τσορ βάλα και 
στον κ. αράπογλου, οι ο ποί οι μου παρείχαν επίσης χρήσιμες πλη ρο φορίες για τη συ ντή ρη ση ορισμέ-
νων από τις εικόνες  (ε71, ε75, ε77), ενώ η φωτογραφία του φεγγίτη Γ3 στον ι. Ματσίνη. Στο πα ρόν 
κείμενο σχολιάζονται τα σημα ντι κό τερα από τα καταγε γρα μμένα κειμήλια, το σύνολο ωστόσο αυ-
τών, πλην των αποκείμενων στο αρχαιολογικό Μουσείο της δράμας και στο εκκλησιαστικό Μου-
σείο της ιεράς Μητροπόλεως δρά μας που περιλαμβάνονται στον αναλυτικό σχολιασμό της σκευής 
του ναού, παρατίθεται στο τέλος των α  ́και β  ́μερών της με λέτης, υπό μορφή καταλόγου. Το β  ́μέρος 
θα δημοσιευτεί στον επόμενο τόμο των Μακεδονικών.

2. Συ γκε ντρω τική βι βλι  ο γραφία για την Παλαιά Μητρόπολη βλ. στους Μ. Παρχαρί-
δου-αναγνώστου ‒ Μ. καραβελίδης ‒ ι. Μα τσίνης ‒α. Τσάλ  τας, «Παλαιά Μητρόπολη δράμας. 
οι εργασίες αποκατάστασης του μνημείου κατά το 2007», ΑΕΜΘ 21 (2007) (Θεσσα  λονίκη 
2010) 383-390. Βλ. επίσης την πρόσφατη δημοσίευση του ν. α. κωνσταντινίδη, «ο παλαι-
ός μη τρο πο λι τι κός ναός της δράμας (οπτική αναδρομή στο παρελθόν του μνημείου)», Δίοδος 
66100 (δρά μα, Μάρ τιος 2014) 98-104, ό που δημοσιεύονται κάτοψη, όψη και τομές του μνη-
μείου πριν την κατά το ήμισυ κατεδάφισή του στο 1975, καθώς και Μ. Παρχαρίδου, ΑΔ 62 
(2007) (αθήνα 2014), Β2 Χρονικά, 1115-1117, 1127-1128.

3. Για τη διατύπωση της ανέγερσης του ναού επί αρχαίου λατρευτικού κτηρίου βλ. H. Daumet 
‒ L. Heuzey, Mission archéo logique de Macédoine, Paris 1876, 140 και Μ. Γ. δήμιτσας, Συλλογή 1409 ελλη-
νικών και 189 λατινικών επιγραφών της Μακεδονίας, Β ,́ Chicago 1896, ανατ. Θεσσαλονίκη 1980,σ. 784. 

4. κ. δ. Μέρτζιος, Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, σσ. 511-512. Για 
τον Γρηγόριο Μαρίνο βλ. Β. δού κου  ρης, «ειδήσεις από τη δράση του μητροπολίτη Φιλίππων και 
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έχει το προ νό μιο να δια τηρεί α ξι όλογα κειμήλια, δείκτες της πορείας του στο 
χρόνο και ταυτόχρονα της ιστορίας της πό λης στην οποία βρίσκεται (εικ. 1, 2).

οι πρώτες περιγραφές της σκευής του οφείλονται σε ξένους περιηγητές, οι 
οποίοι ανα φέρ    θηκαν ωστόσο κυρίως στα μαρμάρινα μέλη που ήταν ενσωματω-
μένα στην τοιχοποιία του ή συναγμένα εντός αυτού και στον αύλειο χώ  ρο του5.  
ακολούθησαν οι Έλληνες λόγιοι Σταύ ρος Μερτζίδης, αθανάσιος Παπαδόπου-
λος κεραμεύς, ν. ι. Γιαννόπουλος, Μαρ γα ρί της δήμιτσας, Γεώργιος Λαμπάκης 
και ευάγ γελος Στράτης, κα  θώς και ο εντόπιος νίκος κων   στα ντινίδης, οι οποίοι 
κατέλιπαν, κατά περίπτωση, περιγρα φές των φορη τών εικόνων6, των χειρο γρά-

δράμας Γρηγορίου Μαρίνου (1692-1701) στην ιτα λία», Μα κεδονικά κΗ  ́(1991-1992) 45-55 και Σ. 
Πασχαλίδης ‒ δ. Στρατής, Τα μοναστήρια της Μακε δο νίας, Α  ́Ανατολική Μα κε δο νία, γεν. εποπτ. 
Π. Θ. Ζήσης, αΠΘ/ κΒε, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 51.

5. Voyage du Sieur Paul Lucas fait par ordre du Roy dans la Grèce, l’Asie Mineure, la Ma-
cedoine et l'Afrique. 1, Paris 1712, σσ. 252-253˙ M. E. M. Cousinery, Voyage dans la Macedoine, 2, 
Paris 1831, σ. 12 και Daumet ‒ Heuzey, Mission archéologique de Macédoine, ό.π., σ. 140, 143-144.

6. ο Γ. Λαμπάκης, «Περιηγήσεις», ΔΧΑΕ, περ. δ́ , ε  ́(1905) 84-85, αναφέρει τις εικόνες 1, 
2) του Χριστού Παντοκράτορα και της Παναγίας ελεούσας, χωρίς περισσότερα στοιχεία και χρο-
νολόγηση, 3) των εισοδίων της Θεοτόκου με την επι γρα φή «1821 Νοεμβρίου 15 Διὰ συνδρομῆς 
καὶ δαπάνης τοῦ τιμιωτάτου κὺρ σπύρου, νηκολάου Σαψάκη, σμυρνέου καὶ μά γειρας τοῦ ἁγίου 
Δράμας κυρίου Νικοδήμῳ» (βλ. στην εδώ σημείωση, στον Στράτη, αρ. 8), 4) του αγίου ιωάννου του 
Προ δρόμου με την επιγραφή «1823 δηὰ σηνδρομὴς καὶ δαπάνης τοῦ τιμιωτάτου κυρίῳ κὺρ Δη-
αμαντῆ Μάντζου Φευ ρου αρίου 5» (βλ. στην εδώ σημείωση, στον Στράτη, αρ. 9), καθώς και 5) της 
πρόθεσης του ναού με τη χρονολογία 1865. ο ε. Γ. Στράτης, Η Δράμα και η Δράβησκος. Ιστορι-
κή και αρχαιολογική μελέτη, Σέρραι 1924, σσ. 16-17, πιο εκτενώς, αναφέρει τις εικόνες 1) του αγί-
ου Γεωργίου που χρονολογείται στον 17ο αιώνα (διαστάσεις 81Χ46εκ.), 2) ομοίου θέματος με την 
προ  ηγούμενη και νεότερων χρόνων, 3) του αγίου νικολάου που είναι μισοκατεστραμμένη, 4) του 
αγίου Στεφάνου (δια στά  σεις 34Χ25 εκ.), 5) του αγίου δημητρίου που χρονολογείται στον 18ο αιώ-
να (διαστάσεις 79Χ46 εκ.), 6) του αγίου Γε ωρ γίου στο τέμπλο με την αφιερωτική επιγραφή «ἀφιέ-
ρωμα Μανασσὴ» και επαργύρωμα του τέλους του 19ου αιώνα, 7) των εισοδίων της Θεοτόκου (δι-
αστάσεις 29x23 εκ.), 8) των εισοδίων της Θεοτόκου, μεγαλύτερων διαστάσεων και με την αφιερω-
τική επιγραφή «1821 νοεμβρίου 15. διὰ συνδρομῆς καὶ δαπάνης τοῦ τιμιωτάτου κὺρ Σταύρου, νι-
κολάου Σα ψά κη σμυρναίου και μάγειρας του Ἁγίου δράμας κυρίου νικοδήμου» (πρβλ. στην εδώ 
σημείωση, στον Λαμπάκη, αρ. 3), 9) του αγίου ιωάννου του Προδρόμου με την αφιερωτική επιγρα-
φή «1823 διὰ συνδρομῆς καὶ δαπάνης τοῦ τιμιωτάτου κυ ρίῳ Διαμαντὴ Μάντζου Φεβρουαρίου 
5» (πρβλ. στην εδώ σημείωση, στον Λαμπάκη, αρ. 4), 10) του αγίου αθανασίου που χρονολογείται 
στο 18ο αιώνα, 11) του αγίου Σπυρίδωνα, καθώς και 12) ενός ζεύγους παλαιών βημοθύρων προερ-
χό με νων πιθανότατα από το ναό των Ταξιαρχών (διαστάσεις 148Χ47 εκ.). ο ν. α. κωνσταντινί-
δης, Η ξυλό στε γη βασιλική των Εισοδίων της Θεοτόκου Δράμας, Θεσσαλονίκη 1961, σ. 13, ανα-
φέρει εικόνα του τέμπλου, μικρών διαστάσεων, με την α ποκαθήλωση και επιγεγραμμένη τη χρο-
νολογία 1863. Σε νεότερη μελέτης της, τέλος, η Ξ. Σαββοπού λου-κα τσίκη, Με τα  βυ  ζα ντι νές εκκλη-
σίες στον νομό δρά μας, Α  ́Ε πι στημονική Συνά ντηση «Η Δράμα και η πε ριοχή της. Ιστορία και 
πο λι τι σμός», Δράμα 24-25 Νοεμβρίου 1989, Πρακτικά, δράμα 1992, σ. 265, αναφέρεται γενικά σε 
εικόνες του 1850, 1864, 1865 και 1871, καθώς και στην εικόνα του αγίου Σπυρίδωνα που ζωγραφή-
θηκε από τον ιάκωβο Γιακουμή νικολάου, μνη μο νεύ  οντας παράλληλα ως ζωγράφο αρκετών από 
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φων7, των μεταλλικών σκευών8, των ξυλογλύ πτων9 και των γλυ πτών10 του. Χά-

τις εικόνες τον Στέργιο ν. Γεωργιάδη. ας σημειωθεί ότι η χρο νο λογία 1850 αντιστοιχεί στην εικόνα 
του αγίου Σπυρίδωνα (ε1) και είναι λανθασμένη, οι 1864 και 1865 στις εικόνες του Στερ γίου ν. Γε-
ωργιάδη και η χρονολογία 1871 σε εικόνα που δεν εντοπίσαμε κατά την καταγραφή μας στον ναό. 

7. Το μοναδικό σωζόμενο γνωστό χειρόγραφο του ναού είναι μια θεία Λει τουρ γία του 
1736, που γράφηκε από τον ιε ρο μό να χο και καλλιγράφο, Γιαννιώτη στην καταγωγή, Λαυρέντιο 
και δωρήθηκε στον ναό της Παλαιάς Μητρόπολης από τον σκευ οφύλακα του ναού αλεξανδρή, 
εύπορο εντόπιο πιθανότατα και δωρητή επιπλέον στον ναό της Παλαιάς Μητρό πο  λης «οἴ κων […] 
καὶ ἄλλων ὑπαρχόντων αὐτοῦ». Το χειρόγραφο φέρει εκτενές σημείωμα γραμμένο κατά το 1800 
και το 1803 α  πό τον μητροπολίτη δράμας ιωσήφ δαλιβήρη (1787-1810) και σχετικό με την ιστορία 
της μητρόπολης δράμας και του να ού της Παλαιάς Μητρόπολης, το οποίο συμπληρώθηκε στο 1902 
από τον τότε δράμας και μετέπειτα Σμύρνης Χρυ σό στο μο καλαφάτη. Σήμερα βρίσκεται στη Βι-
βλιοθήκη κυρίλλου και Μεθοδίου της Σόφιας. Βλ. σχετικά ν. ι. Γιαννόπουλος, Χρο  νικά σημειώ-
ματα δράμας, Νεολόγου Εβδομαδιαία Επιθεώρησις, ά, εν κωνσταντινουπόλει 1892, σ. 635  ̇Λα-
μπάκης, «Πε   ριηγήσεις», ό.π., 85-86  ̇Στράτης, Η Δράμα και η Δράβησκος, σσ. 13-14, 37, 38, 41-45  ̇Τ. 
α. Γριτσόπουλος, «ο εθνομάρτυς μη  τροπολίτης Θεσσαλονίκης ιωσήφ δαλιβήρης ο από δράμας», 
Μακεδονικά δ́  (1955-1960) (Θεσσαλονίκη 1960) 473-475 και Γ. Παπάζογλου, «Ένα χειρόγραφο της 
Βιβλιοθήκης κυρίλλου και Μεθοδίου στη δράμα», Μακεδονικά κΒ  ́(1982) 29-41.

8. ο Στράτης, Η Δράμα και η Δράβησκος, ό.π., σ. 17, αναφέρει έναν σταυρό με μαργαρι-
τάρια επί της αγίας Τράπεζας του ναού, α φιέ  ρωμα του αειμνήστου επιτρόπου του ναού Χατζηα-
ντωνίου, πάππου του τότε σπουδαστού κωνσταντίνου Χατζηα ντω νίου, και συγγενούς της νυν εν 
δράμα οικογένειας Χατζηαντωνίου. Προφανώς ωστόσο υπήρχαν και άλλα σκεύη, έμμεση μνεία 
των οποίων γίνεται σε σημείωμα της προαναφερόμενης χειρόγραφης θείας Λειτουργίας (βλ. παρα-
πά νω, σημ. 7). Τα σκεύη, που αποτελούσαν δωρεές των μητροπολιτών αντωνίου, Σάββα, Παρθε-
νίου, ιακώβου, καλ λι νίκου και Γερασίμου και σήμερα λανθάνει ο τόπος φύλαξής τους, δεν γνωρί-
ζουμε ούτε ποια ήταν ούτε πότε χρονο λογούνται. Βλ. και στο β  ́μέρος της παρούσας μελέτης, τον 
δίσκο με αρ. κατ. εΜδ Μ35 και το ποτήριο κοινωνίας με αρ.κατ. εΜδ Μ183, τα οποία αποτελούν 
δωρεές των μητροπολιτών δράμας Παρθενίου Β  ́και αθανασίου Γ  ́Λαμπάρδη αντίστοιχα, και 
ενδε χο μένως ταυτίζονται με κάποιο από τα αναφερό μενα στην εν λόγω θεία Λειτουργία.

9. ο Λαμπάκης, «Περιηγήσεις», ό.π., δεν αναφέρεται καθόλου στα ξυλόγλυπτα του ναού. 
ο Στράτης, Η Δράμα και η Δρά βησκος, ό.π., σ. 17, δίνει μια πρώτη περιγραφή 1) του «ἐνδιαφερού-
σης τορευτικῆς τέχνης» τέμπλου, το οποίο όμως κατά τη γνώμη του υπολείπεται του αντίστοιχου 
στον ναό των Ταξιαρχών Ροδολείβους, 2) του «καλού» αρχιερατικού θρόνου του ναού, τον οποίο 
όμως και πάλι θεωρεί υποδεέστερο από τον εμπρησθέντα κατά το 1913 αντίστοιχο στον μητρο-
πο λι τι  κό ναό των αγίων Θεοδώρων στις Σέρρες, 3) του «καλῆς τορευτικῆς τέχνης» κιβωρίου της 
αγίας Τράπεζας και 4) το προ  σκυνητάριο με την εικόνα του αγίου Σπυρίδωνα. Η Σαββοπού λου-
κα τσίκη, Μετα βυ  ζα ντι νές εκκλησίες, ό.π., 265, 281 (εικ. 15), κάνει συνοπτικά λόγο για «εξαιρετι-
κής τέχνης ξυλόγλυπτα». εκτενής περιγραφή των ξυλογλύπτων και ιδιαί τερα του τέμπλου δίνεται 
από τον κωνσταντινίδη, Η ξυλόστεγη βασιλική, ό.π.̇  ο ίδιος, Ιστορικά και αρ χαι ο λο γι κά δημοσι-
εύματα για την πόλη της Δράμας, Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 34-37 και ο ίδιος, ο παλαιός μητροπολι-
τικός ναός, ό.π., 100-101, όπου δημοσιεύονται σχολιασμένες δύο φωτογραφίες του άνω μέρους του 
τέμπλου και του κιβωρίου της αγίας Τράπεζας κατά το 1952.

10. ο Στ. Μερτζίδης, Αι χώραι του παρελθόντος και αι εσφαλμέναι τοποθετήσεις των. 
Έρευναι και μελέται τοπογραφικαί υπό αρχαιολογικο-γεωγραφικο-ιστορικήν έποψιν συντα-
χθείσαι, εν αθήναις 1885, σ. 39 αναφέρει 1) μαρμάρινη πλάκα με σταυρό και παγώνια (βλ. στην 
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εδώ σημείωση, στους Γιαννόπουλο, αρ. 1 και Λαμπάκη, αρ. 2) και 2) πλάκα μεγάλων διαστάσεων με 
αλέκτωρα «ἐντὸς τῆς ἐκκλησίας πρὸ τῆς θύρας […] λαμπρὸν ἔργον τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώ-
νων». ο α. Πα πα δό που λος κεραμεύς, «αρχαιότητες και επιγραφές της Θράκης συλλεγείσαι κατά 
το έτος 1885 προσετέθησαν καί τινες επι γρα φαί της Μακεδονίας», ΕΦΣΚ ιΖ ,́ Παράρτημα, εν κων-
σταντινουπόλει 1886, 109 καταγράφει 1) την κτητορική επι γρα φή του κουροπαλάτη αλεξίου Μα-
νιάκη [«αὕτη χάρις πέφυκεν κουροπαλ(άτ)ου / ἀλεξίου τε φήμη τοῦ μανιάκη, /φέρει κ(αὶ) τῆς σῆς 
διαγραφῆς τὸν τύπον π/αναγία δέ σποινα εἰς σ(ωτη)ρίαν μηνὶ Ἰ/ουνίῳ ἰνδικτιῶνος η  ́ἔτους ϛχνγ΄ 
ἐπὶ τῆς βα  σ(ι λείας) μανουὴλ Κομνηνοῦ»] (βλ. και στην εδώ σημείωση, στους Γιαννόπουλο, αρ. 2, 
δήμιτσα, αρ. 1 και Στράτη, αρ. 11), 2) τμήμα βυζαντινής επιγραφής «ἐντετειχισμένο ἔξωθεν οἰκίας 
καὶ ἀπέναντι τῆς θύρας τοῦ γυναικωνίτου» και 3) ε πιγραφή «ἐπὶ τεμαχίου χρησιμεύοντος ὡς βαθ-
μίδος τῆς ἐξωτερικῆς θύρας τοῦ γυναικωνίτου». ο ν. ι. Γιαν νό που λος, ε πι γραφαί δράμας, Νεολό-
γου Εβδομαδιαία Επιθεώρησις, ά, εν κωνσταντινουπόλει 1892, 652-653, μνημονεύει 1) ανά γλυφο 
με σταυρό και κυπαρίσσια με παγώνια εκατέρωθεν αυτού πάνω από τη θύρα εισόδου στον ναό, 
2) την κτη το ρική επιγραφή του αλεξίου Μανιάκη πάνω από το προανα φε ρό μενο ανάγλυφο (βλ. 
και στην εδώ σημείωση, στους δή μι τσα, αρ. 1 και Στράτη, αρ. 11), 3) την επιγραφή ανακαίνισης του 
ναού κατά το 1721 από τον μητροπολίτη δράμας Παρ θένιο ά (1719, 1721) που ή  ταν εντοιχισμέ-
νη επί του δυτικού τοίχου του ναού (βλ. στην εδώ ση μεί ωση, στους δήμιτσα, αρ. 2, Λα μπά κη, αρ. 8 
και Στρά τη, αρ. 1) και 4) την επιγραφή με τη χρονολογία 1819 στην κρήνη του αύλειου χώ  ρου του 
ναού (βλ. στην εδώ ση    μεί ωση, στους δήμιτσα, αρ. 3, Λαμπάκη, αρ. 7 και Στράτη, αρ. 10). ας σημει-
ωθεί ότι η περιγραφόμενη θέση των ανα γλύ φων σχεδόν αμέσως μετά υπέστη μετατροπές, καθώς, 
όπως γνωρίζουμε από σχετικό έγγραφο του 1895, στον ναό έγι ναν εργασίες επισκευής και εύρυν-
σης του γυναικωνίτη του. Βλ. σχετικά μητρ. δ. κ. κυράτσος, Συμβολή στην ιστορία της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Δράμας (με βάση πατριαρχικά έγγραφα, 1608-1931), δράμα 1998, σ. 159. Συνεχίζο-
ντας την ανα φο ρά των λογίων που ασχολήθηκαν με την Παλαιά Μητρόπολη, ο δήμιτσας, Συλλο-
γή, ό.π., 823-825, καταγράφει 1) την ε πι γρα φή του αλεξίου Μανιάκη, 2) την επιγραφή ανακαίνισης 
του ναού κατά το 1721 και 3) την επιγραφή του 1819 στην κρή  νη του ναού. ο Λαμπάκης, Περιηγή-
σεις, ό.π., 84-85, 87-88, αναφέρει 1) γλυπτό του 11ου-12ου αιώνα, ε ντοι χισμένο στη δυτική πρόσοψη 
του ναού (βλ. στην εδώ σημείωση, στον Στράτη, αρ. 9), 2) στο υπέρθυρο της νότιας πλευ ράς σταυ-
ρό με εκατέρωθεν αυ τού παγώνια και τη χρονολογία 1839, 3) κατώφλι στη δυτική είσοδο του να ού 
με πα ρά σταση σφίγγας, 4) μαρ μάρινη εικό να «ἀμαθούς τέχνης» με τον Χριστό, 5) βάση της αγίας 
Τράπεζας με λα τι  νική επι γρα φή (βλ. στην εδώ ση  μείωση, στον Στράτη, αρ. 8), 6) τμήμα με την επι-
γραφή «Ναούμη Πα/παγεωρ(γ)ίου / υἱὸς Κα στο/ ριανὸς /1808» στην αυ λή του ναού, 7) επιγραφή 
στην κρήνη του ναού με τη χρονολογία 1819 και 8) επι γρα φή ανα καίνισης του ναού κατά το 1721 
ευρισκόμενη έξω από το επισκοπείο. Τα γλυπτά που αναφέ ρο νται από τον Στρά τη, Η Δράμα και η 
Δράβησκος, ό.π., σσ. 15-17, 20, 37, 42, εικ. 12α, 12β είναι 1) επιγραφή ανακαίνισης του ναού κατά το 
1721, 2) ανάγλυφη πλάκα με το Χρι στό γραμμα μπροστά από τον μητροπολιτικό θρόνο (διαστάσεις 
98x91 εκ.), 3) όμοια ανάγλυφη πλάκα με οπές στο κέντρο του ναού, 4) μαρμάρινο τμήμα με ανθέμιο 
εγκιβωτισμένο στο σκαλοπάτι προς το γυναικωνίτη του ναού (διαστάσεις 130x24 εκ.), 5) θωράκιο 
με σταυρούς και τετράγωνα πίσω από τον αρχιερα τικό θρόνο και επί του «πα ρὰ τὴν νοτίαν πυ λί-
δαν δα πέ δου», 6) ανάγλυφη πλάκα με λέοντα στο δάπεδο της νοτίας πυλί δας (διαστάσεις 132x78 
εκ.), 7) μαρμάρινο κα τώφλι στη νό τια πυλίδα (διαστάσεις 94x42 εκ.), 8) βωμό ρωμαϊκών χρόνων ως 
στέλεχος της α γίας Τράπεζας, 9) «ἀ νά γλυπτον κό σμημα μετὰ κομψοτάτου σταυροῦ ἔργον διατρή-
του γλυπτικῆς του ια  ́αἰῶνος» στον δυτικό τοίχο του ναού, 10) επι γραφή του 1819 από την κοσμη-
μένη με δικέφαλο αετό κρήνη στον αύλειο χώ ρο της Πα λαι άς Μητρόπολης όπου ανα φέ ρονταν ως 
δωρητές ο μητροπολίτης δράμας νικόδημος και οι επίτροποι α ντώ νιος και Γεώρ γιος και 11) την 
επι γραφή του αλεξίου Μανιάκη, η οποία στην ενθύμηση της χειρόγραφης λειτουργίας του ναού 
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ρη στις πρώτες αυτές καταγραφές καθί στα  ται γνωστή η αρχική σκευή του ναού, 
μεγάλο μέρος της ο ποίας όμως σήμερα είτε λανθάνει είτε είναι οριστικά χαμένο. 
Πολύ περισσότερο το ίδιο ι σχύει για τη βυζαντινή του σκευή, από την οποία, 
όπως πα ρα τηρείται από τον ε. Γ. Στρά τη, «οὐδεμία εἰκὼν ἤ ἱερὸν σκεῦος ἤ ἄμφι-
ον τῆς παρω χη μέ νης αὐ τοῦ εὐκλείας διε σώ θη»11, εκτός μόνον από ορισμένα γλυ-
πτά μέλη. Ίσως η μεγαλύτερη απώ λεια να είναι αυτή της κτη το ρικής επι γραφής 
του κουροπαλάτη αλεξίου Μανιάκη του 114512, η οποία, εφόσον προέρχεται 
από την Παλαιά Μητρόπολη13, θα μπορούσε να συνδέσει τη μεσοβυ ζα   ντι νή φά-

ανα φέ ρε ται ως εγκι βω τι σμέ νη στην κλίμακα (της δυτικής;) εισόδου. ο κωνστα ντινίδης, Η ξυλό-
στεγη βασιλική, ό.π., σ. 7, κάνει λό  γο για δύο βυζα ντι νά α νά γλυφα εντοιχισμένα στη νότια πλευρά 
και για ένα στη δυτική, καθώς και για δύο α κό μη, ο μοί ως βυζαντινά (το έ να ταυ τί ζεται με την μαρ-
μάρινη εικόνα του Χριστού που αναφέρεται από τον Λαμπάκη, βλ. στην εδώ σημείωση, στον Λα-
μπάκη αρ. 4) στους τοίχους της στοάς που συνέδεε το ναό με το κωδωνοστάσιο. Σε νεότερη μελέτη 
του ο ίδιος συγ γρα φέ ας [ν. α. κωνσταντινίδης, Ο μη τροπολίτης Δράμας Αθανάσιος (1593-1608), 
δράμα 2009, εξώφυλλο] δη μο σί ευ σε μία φω το γρα φία της εν λόγω ανά γλυφης μαρμάρινης εικό-
νας, η οποία επαναδημοσιεύτηκε ευκρινέστερη από τον ίδιο, ο παλαιός μητροπολιτικός ναός, ό.π., 
98. Για τα αρ χαιό τε ρα γλυπτά που ήταν ενσωματωμένα στο κτίσμα του ναού ή βρί σκονταν στην 
αυλή του βλ. Μερ τζίδης, Αι χώραι του πα ρελ θόντος, ό.π., σσ. 16-19, 28-30, 32-33  ̇ν. ι. Γιαν νόπουλος, 
«α νέκ δοτοι αρ χαίαι επι γρα φαί δρά μας», Νεολόγου Ε βδο μα διαία Επιθεώρησις, ά, εν κωνστα-
ντινουπόλει 1892, 410  ̇δή μιτσας, Συλλογή, ό.π., σσ. 784-785, 807-808, 811-812, 813-814, 820, και εδώ, 
στη βιβλιογραφία της σημ. 5. Για τα γλυπτά γενικότερα του ναού βλ. και Παρ χα ρί δου-αναγνώ στου 
‒ κα ραβελίδης ‒ Ματσίνης ‒ Τσάλτας, Παλαιά Μητρό πο λη δράμας, ό.π.

11. Στράτης, Η Δράμα και η Δράβησκος, ό.π., σ. 17.

12. ο κουροπαλάτης αλέξιος Μανιάκης ήταν αυλικός αξιωματούχος και μέλος πιθανόν 
της γνωστής οικογένειας των Μα νιά κηδων. Η αναφορά του στην επιγραφή συνδέει τους Μα-
νιάκηδες με την περιοχή της δράμας όπου είχαν κτήματα και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματού-
χοι της αυτοκρατορικής αυλής. Το ύφος μάλιστα της επιγραφής επιτρέπει να συμπε ρά νου με μια 
θαυμαστή ανακαίνιση του παλαιότερου ναού της Παναγίας από τον Μανιάκη, ώστε αυτή να 
είναι και η «φή μη» του. Για τους Μανιάκηδες και ιδιαίτερα τον γνωστό Γεώργιο Μανιάκη βλ. 
Σπ. Λάμπρου, Ιστορικά μελετήματα, εν α θή ναις 1884, σσ. 152-166 και E. Trapp ‒ H.-V.Beyer, 
Pro sopographischer Lexicon der Palaiologenzeit, 7, Wien 1985, σ. 70 αρ. 16628-16630. Για την επι-
γραφή αυτή βλ. Γιαννόπουλος, επιγραφαί δράμας, ό.π.˙ ο ίδιος, «δύο ανέκδοτοι βυ ζα ντι ακαί 
επι γρα φαί δράμας (δραβήσκου)», BCH XVI (1892) 88-89˙ Παπαδόπουλος κεραμεύς, «αρχαιό-
τητες και επιγραφές της Θράκης», ό.π., 109˙ Λαμπάκης, «Περιηγήσεις», ό.π., 86˙ Γ. Χατζηκυρια-
κού, Σκέψεις και ε ντυ πώ σεις εκ περιοδείας ανά την Μα κε δο νί αν (1905-1906), Θεσσαλονίκη 
1962, σ. 76˙ R. Guilland, «Ėtudes sur l’histoire administrative de l’empire byzantine. Le curo palate», 
Βυζαντινά 2 (1970) 208-209 σημ. 178biṡ Παπάζογλου, Ένα χει ρό   γραφο, ό.π., 33, 39-40 και εδώ, 
σημ. 10, 13 και Γ. κ. Χατζόπουλου, Η εθνωφελής δράση του Θε μι στο κλή Χα τζησταύρου στην 
επαρχία δράμας κατά τους δυσχείμερους χρόνους 1902-1907, στον ν. Ρουδομέτωφ (επιμ.), Η 
Κα βά λα και τα Βαλκάνια. Η Καβάλα και η Θράκη. Ιστορία-Τέχνη-Πολιτισμός από την αρχαι-
ότητα έως σήμερα, 3ο Διεθ νές Συ νέ δριο Βαλκανικών Ιστορικών Σπουδών, Κα βάλα 17-18 Σε-
πτεμβρίου 2010, ά, καβάλα 2012, σσ. 526-527, 531.

13. H προέλευση της επιγραφής αποτελεί άλυτο για την ώρα ζήτημα, παρά το ότι στη 
χφ λειτουργία της Παλαιάς Μητρόπολης αναφέρεται ως εγκιβωτισμένη στην κλίμακα του ναού 
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ση του ναού με αρι στο κρα τική χορηγία14 (εικ. 3).

(βλ. εδώ σημ. 10). Το βέβαιο είναι ότι προέρχεται από ναό αφιερωμένο στην Παναγία. Όπως 
όμως έχει αποδειχτεί, στην Παναγία και συγκε κρι μέ να στην κοίμηση αυτής, ήταν αφιερωμένος 
και ο νυν ναός της αγίας Σοφίας, για τον οποίο έχει υποστηριχθεί ότι ήταν μονή και όχι ενο-
ριακός ναός. Βλ. σχετικά Γιαννό πουλος, Χρονικά ση μει ώ ματα δράμας, ό.π., 634 και Σ. κ. κίσ-
σας, «Συμβολή στην ιστορία της δράμας στις αρχές του 13ου αιώνα», Α΄ Επι στη μο νική Συνά-
ντηση «Η Δράμα και η περιοχή της», ό.π., σ. 200 σημ. 15 και α. κού ντουρας ‒ Χ. Μπακιρτζής, 
«Η αγία Σοφία δράμας», Α΄ Επιστημονική Συνάντηση «Η Δράμα και η περιοχή της», ό.π., 
σσ. 144-145. αξιοσημείωτο είναι ότι στο γνωστό άρθρο των P. Ş. Nă sturel ‒ N. Beldiceanu, «Les 
églises byzantines et la situation économique de Drama, Serrès et Zichna aux XIVe et XVe siècles», 
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistic 27 (1978) 269-285, ιδιαίτ. σ. 271, 275, αναφέρεται η 
πληροφορία του οθωμανικού καταστίχου ΤΤ7 (1478/79) για την ύπαρξη στη δράμα συνοικίας 
με την ονο μα  σία «Panamtqos», δηλαδή της «Παμμακαρίστου». Η επωνυμία της συνοικίας οφεί-
λεται προφανώς στην ύπαρξη ομώ νυμης εκκλησίας αφιερωμένης στην Παναγία. Στην οθωμα-
νική δράμα η μόνη λειτουργούσα και τιμώμενη στην Παναγία εκκλησία της πόλης ήταν αυτή 
της Παλαιάς Μητρόπολης. Στο ίδιο όμως κατάστιχο, όπως και σε μεταγενέστερο του 1568/69 (A. 
Stojanovski, Documents turcs sur l’histoire de la Macèdoine. Le grand registre de recensement des 
Wakifs du Pacha Sandjak 1568/69, XI.1, Skopje 2008, σσ. 160-164), αναφέρεται και συνοικία του 
«Metrepolid», δηλαδή του/της μητρόπολης/μητροπολίτη. κατά συνέπεια, η Παλαιά Μητρόπολη 
ταυτίζεται με την προαναφερόμενη και όχι με τη λε γό με νη της «Παμμακαρίστου», η οποία πιθα-
νότατα αποτελεί κατάλοιπο της ονομασίας βυζαντινής μονής αφιερωμένης στην Παναγία. Γνω-
ρίζοντας, όπως προαναφέραμε, ότι στη βυζαντινή δράμα η νυν αγία Σοφία ήταν πιθανότατα 
μονή αφιε ρωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου, ίσως θα πρέπει να αποδώσουμε την ονομασία 
της «Παμμακαρίστου» σ’αυτήν. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι είτε η ονο-
μασία της συνοικίας αποδείχθηκε μακροβιότερη της μετατραπείσας σε τζαμί ονοματοδότριας 
εκκλησίας, είτε ότι αυτή αποτελεί ένα χρονικό όριο για τη χριστιανική λειτουρ γία της μονής της 
κοιμήσεως της Θεοτόκου («αγίας Σοφίας»). Σημειωτέον επίσης ότι η εν λόγω επωνυμία απηχεί 
το ο μώ νυμο κωνσταντινουπολίτικο καθίδρυμα που σχετίζεται με τη δυνα στεί α των κο  μνηνών, 
τη μονή της Παμμακα ρίστου. δεν αποκλείεται κατά συνέπεια η επιγραφή του αλεξίου Μανιά-
κη να προέρχεται από την αγία Σοφία. Ωστόσο, επειδή η Παλαιά Μητρόπολη έχει βεβαιωμένη 
μεσοβυζαντινή φάση, πιστοποιημένη και από τις γλυπτές της αρχαιότητες, και επειδή συνήθως 
οι αρχαιότητες ενός ναού δεν απομακρύνονται από το χώρο του, όσο δεν έρχονται στο φως ανα-
σκαφικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την προέλευση της εν λόγω επιγραφής από την αγία 
Σοφία, έχω τη γνώμη ότι αυτή θα πρέπει να συνδεθεί με την Παλαιά Μητρόπολη. Για τη μονή 
της Παμ μα κα ρί στου και την επωνυμία «Παμμακάριστος» βλ. Η. Belting ‒ C. Mango ‒ D. Mοuriki 
, The Mosaics and Frescoes of St. Mary Pammakaristos (Fethiye Camii) at Istanbul [DOS 15], 
Washington, D.C. 1978˙ ν. Γκιολές, «οι ψηφιδωτές εικό νες του οικουμενικού Πατριαρχείου και 
οι α να  θέτες τους», ΔΧΑΕ, περ. δ́ , ιΖ΄ (1993-1994) 249-258, όπου η  παλαι ό τερη βι βλι  ογραφία, 
και R. Janin, La géographie ecclé siastique de l’empire byzantin, 1.III, Les églises et les monastères, 
Paris 1969, σσ. 208-213, όπου και άλλα παρα δείγ μα τα ναών με αυτήν την επωνυμία. 

14. κατά τον α. Μέντζο, «δύο κιονόκρανα του Μουσείου δράμας», Δ΄ Επιστημονι-
κή Συνάντηση «Η Δράμα και η περιοχή της Ιστο ρία και Πολιτισμός», Δράμα 16-9 Μαΐου 
2002, δράμα 2006, σσ. 157-167, ο ναός της μεσο βυ ζα ντινής εποχής ήταν μια δρο μική ευρύχω-
ρη βασιλική, από την οποία προέρχονται δύο κιονόκρανα των μέσων του 9ου - μέσων του 
10ου αιώνα, ευρισκόμενα σήμερα στο αρχαιολογικό Μουσείο της δράμας.
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Τα νυν σωζόμενα κειμήλια του ναού περιλαμβάνουν 86 φορητές εικόνες, 7 
ξυλό γλυ πτα, 7 μεταλλικά αντικείμενα και 7 γλυπτά.

οι φορητές εικόνες βρίσκονται στα προσκυνητάρια και το τέμπλο του 
ναού, ενώ ορι σμέ νες εξ αυτών, που παλαιότερα είτε ήταν στο τέμπλο είτε ανηρ-
τώντο στους τοί χους του όπως συνηθιζόταν ιδιαίτερα στο 19ο αιώνα15, φυλάσσο-
νται προσωρινά στον νεοανεγερ θέ ντα ναό της Μητρόπολης. 

Η σημασία των εν λόγω εικόνων έγκειται τόσο στην καλλιτεχνική τους 
αξία, όσο και στο ότι διασώζουν ονόματα ζωγράφων και αφιερωτών. ορισμένες 
μάλιστα εξ αυτών, όπως η πρόθεση του ναού (ε84), συνιστούν ιδιαίτερα σημα-
ντικά έργα τόσο από καλ λι τε χνική όσο και από ιστορική άποψη16. Με βάση τε-
χνοτροπικά στοιχεία και τις επιγραφές που ορι σμέ νες εξ αυτών σώζουν, διαπι-
στώνεται ότι μεγάλος αριθμός αυτών έχει ζωγρα φη θεί από τον γνωστό νευρο-

15. α. Τσιτουρίδου-Τουρμπιέ, «Παρατηρήσεις στις τοιχογραφίες του ανατολικού τμή-
ματος της εκκλησίας των Ταξιαρχών στο ακρινό δράμας», Β΄ Επιστημονική Συνάντηση «Η 
Δράμα και η περιοχή της Ιστορία και πολιτισμός», Δράμα 18-22 Μαΐου 1994, δράμα 1998, 
σ. 307.

16. Πρώτη μνεία αυτής γίνεται από τον Λαμπάκη (βλ. εδώ, σημ. 6, Λαμπάκης, αρ. 5) 
και ακολούθως από τους Παρχα ρί δου-αναγνώστου ‒ καραβελίδης ‒ Ματσίνης ‒Τσάλτας, 
«Παλαιά Μητρόπολη δράμας», ό.π., σ. 384 (εικ. 3), 385. Η εικόνα δη μο σιεύτηκε από την Μ. 
Παρχαρίδου-αναγνώστου, «δύο εικόνες με επιγραφές αφιερω τών από την περιοχή της δρά-
μας», ΚΗ΄ Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Πρόγραμ-
μα και Περιλήψεις Ανα κοι νώ  σεων, Χριστιανική αρχαιολογική εταιρεία, αθήνα 2008, σ. 74 
(και εκτενής μορφή, Δίοδος 66100, 5 (Φεβρουά ριος 2013) 37-38, 41-44). Στον κατάλογο των 
εικόνων που αναφέρονται στο εκτενές άρθρο μπορούν να προστεθούν οι δύο α δη   μοσίευτες 
προθέσεις του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, η πρόθεση της μονής δοχειαρίου με το Τρί-
μορφο εσω τε ρικά και εξωτερικά δύο αρχαγγέλους και τους αποστόλους Πέτρο και Παύλο, 
έργο του γνωστού αγιογράφου και ξυλο γλύπτη νε ο  φύτου (1615, βλ. ι. ε. Ταβλάκης, «Παρ-
ρησία μονής δοχειαρίου (1615)», [δ́  Τομέας Τμήματος αρχιτεκτόνων της Πολυ τε χνι  κής Σχο-
λής του αΠΘ - 10η εΒα], Δώρον. Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Νίκο Νικονάνο, Θεσ-
σαλονίκη 2006, σσ. 373-376), η πρόθεση του πατριαρχικού ναού του αγίου Γεωργίου στην 
κων στα ντι νούπολη με παράσταση του ευ λο γούντος Χριστού ανάμεσα σε αγγέλους (17ος-
18ος αι., βλ. Μ. Γ. Βαρβούνης, Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αθήνα 2006, σ. 79), η πρόθεση 
με παράσταση του εφίππου αγίου Γεωργίου που βρίσκεται στο Βυζαντινό και Χρι στι ανικό 
Μουσείο της αθήνας και προέρχεται από την αδριανούπολη (1722, Ημερολόγιο 2013, μή-
νας ιούνιος, αρ. 25) και η δίπτυχη πρόθεση από το ναό της αγίας Παρασκευής στο αδάμ 
Θεσσαλονίκης (1842), βλ. δ. Μακροπούλου ‒ κ. κατσίκης, Κειμηλιακό Απόθεμα σε Ναούς 
της περιφέρειας Θεσ σα λο  νίκης από τον 16ο ως τον 20ό αιώνα. Φορητές Εικόνες, Λειτουρ-
γικά Αντικείμενα, Παλαίτυπα και Χειρό γρα φα Βιβλία, Α ,́ Λα γκα  δάς, Άγιος Βασίλειος, 
Αδάμ, Ανάληψη, Αρδαμέρι, B ,́ Γερα κα ρού, Καβαλ λάρι, Κολχικό, Πετροκέρασα, Γ ,́ Με-
λισ σουρ γός, Νέα Απολλωνία, Νικομηδινό, Προ φήτης, Λιβάδι, Κά τω Γέφυρα [ακα δη μία 
Θεσμών και Πολι τι  σμών, Σει ρά Η ελληνική Σκέψη, Στοά των επι στημών, Βυζα ντι νή Μα κε-
δονία και Θράκη], 1, Θεσσαλο νίκη 2014 (η λε κτρο νική έκδοση στο indepen dent.academia.edu/
DespinaMakropoulou), 105 (εικ. 31).
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κοπίτη Στέργιο Γεωργιάδη κατά το 1863-1865 (ε19-70, ε73, ε74, ε76, ε79, ε80, 
ε84, ε86) και ακολούθως στη νεότερη εποχή από τους αδελφούς Χαλ   δέζου κα-
τά το 1936, 1937 και 1939 (ε2-9, ε12, ε13, ε15-ε18, ε81, ε85) (εικ. 4), ενώ με 
έργα τους αντι προ  σωπεύονται επίσης οι ιάκωβος Για κου μής νι κολάου από το 
Μελέ νικο (ε1, 1849) (εικ. 5), α ντώνιος ιεροσολυμίτης (ε10, 1859) (εικ. 6), ιε ρε-
μίας μο ναχός (ε71, ε72, 1868) (εικ. 7, 8), Θεό φι λος από το καράκιοϊ (ε82, 1890) 
(εικ. 9) και ορι σμέ νοι ανώνυμοι ζωγράφοι (εικ. 10).

O Στέργιος ν. Γεωργιάδης, όπως δηλώνει ο μεγάλος αριθμός των σωζόμε-
νων έργων του στην Παλαιά Μητρόπολη, αποτελεί τον κύ ριο ζωγράφο του μνη-
μείου και συνδέεται με ση μαντική ανακαίνιση της σκευής του ναού κατά το 1863-
1865, συγκεκριμένα με τη ζω γρά  φιση των εικόνων του νέου τέμπλου. Στον Στέρ-
γιο ανήκουν μόνον οι φορητές εικόνες και πιθανόν τα βημόθυρα, ενώ ο ξυλογλύ-
πτης σε μια τέτοια μεγέθους παραγγελία ασφα λώς θα ήταν, αν όχι από τους συ-
νεργάτες του, γνώριμός του. ο ζωγράφος γενικό τερα εί   ναι γνωστός από τη μνη-
μειακή ζωγραφική και τις φορητές εικόνες πολλών εκκλησιών στην περιοχή της 
ευρύτερης ανατολικής Μακεδονίας και νότιας Βουλγαρίας (1842-1881)17, όπου 

17. Τα χρονικά όρια της δραστηριότητας του ζωγράφου δίνονται με βάση τις πληροφο-
ρίες του A. Vasiliev, Bulgarski vuzroždenski maistori, Sofja 1965, σσ. 285-286, όπου αναφέρονται 
επιγραφές με το όνομα του ζωγράφου από το 1842 έως το 1881. Ό ζωγράφος είναι γνωστός από 
τοιχογραφίες του 1) στον εξωνάρθηκα της μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών (1852) και 2) στον 
ναό των Ταξιαρχών ακρινού δράμας (μέσα 19ου αι., απόδοση), καθώς και από φορητές εικό-
νες του στους ναούς 1) του χωριού Λέσκι στη νότια Βουλγαρία (1842), 2) του αγίου νικολά-
ου στην κοβατσέβιτσα Άνω νευ ρο κο πίου (1851), 3) του αγίου νικο λάου Βαθυτόπου (1851 ή 
1859, 1861, 1869), 4) της Ζωοδόχου Πηγής στο Περιθώρι (1859, 1865, 1877), 5) του ιωάννου του 
Προδρόμου (Προδρομούδι) Σερρών (1860), 6) του αγίου Γεωργίου στο χωριό ντό λεν νότιας 
Βουλγαρίας (1864), 7) των εισοδίων της Θεοτόκου Χωριστής (1864-1866), 8) του αγίου νι κο-
λάου στην κο βατσέβιτσα Άνω νευροκοπίου (1864), 9) της μονής του αγίου Γε ωρ γίου στο Χα-
τζη-δήμοβο νότιας Βουλ γαρίας (1866, 1870), 10) του καθολικού της μονής του αγίου δημητρί-
ου στο Πανόραμα δράμας (1866), 11) του Τι μίου Προ δρό μου καβάλας (1867), 12), του ευαγγε-
λισμού της Θε ο τόκου Σταυ ρούπολης (1869), 13) του αγίου αθανασίου στο δοξάτο (1870), 14) 
του αγίου δη μητρίου στο κάτω νευροκόπι (1874) και 15) του αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Ά νω 
νευ ρο κό πι (σημ. Γκότσε ντέλτσεφ) (1881). Λέγεται επί σης ότι εικόνες του σώζονται στα χωριά 
Πολύστυλο και Πε τρο πηγή Π.ε. καβάλας, καθώς και αγιοχώρι και αλιστράτη Π.ε. Σερρών, 
αλλά έως σήμερα αυτό δεν έχει διαπιστωθεί από επιτόπια έ ρευ να. Πληροφορίες για τα παρα-
πάνω έργα βλ. στους Γ. Λαμπάκης, «Περιηγήσεις», ΔΧΑΕ, περ. α ,́ Στ΄ (1906) 22-23˙ Vasiliev, 
Bulgarski vuzroždenski maistori, ό.π.˙ Λ. Συνδίκα-Λαούρδα, «δύο ζωγράφοι των δεσποτικών 
ει κό νων του ιερού να ού του Τιμίου Προδρόμου στην καβάλα», Α΄ Τοπικό Συμπόσιο «Η Κα-
βάλα και η περιοχή της», Πρα κτι κά, ά, Θεσ σα λο νίκη 1980, σσ. 327-340˙ κ. Τσου ρής, «Στο 
ακρινό κάτω νευροκοπίου. Η εκκλησία της Συνάξεως των Τα ξι αρ χών», Μα κε δο νι κή Ζωή 
142 (1978) 50-51˙ Σαββοπούλου-κα τσίκη, Μετα βυζα ντινές εκ κλη σίες, ό.π., σσ. 265, 267-268, 270˙ 
Ημε ρολόγιο 1995 [ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης], μήνας δεκέμβριος˙ Πα σχαλίδης ‒ Στρατής, 
Τα μοναστήρια, ό.π., σ. 194˙ Ημε ρο λό γιο 1997 [ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης], μήνας δεκέμ-
βριος˙ Τσι του ρί δου-Τουρμπιέ, Παρατηρήσεις, ό.π., σσ. 305-307˙ Μ. Παρ χα ρίδου, Τα πεινή ω ραι-
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εργάστη κε, κατά περίπτωση, μαζί με τον αδελφό του Γεώργιο. Έδρα του ερ-
γα στηρίου του ήταν το νευροκόπι (σημ. Γκότσε ντέλτσεφ Βουλ γαρίας)18, όπου 
έχοντας το α ξίωμα του προκρίτου ανέπτυξε πλούσια εθνική δραστηριότητα19. 
Στη ζω γρα φι κή των ει κό νων του ακολουθεί τη γνωστή και από άλλα έργα του 
κρητικοθρεμένη βυζαντινή εικο νο  γραφία που ευδοκίμησε στο Άγιον Ό ρος (ε22, 
ε24, ε25, ε27-ε31, ε33, ε34-ε37, ε40-ε53, ε57, ε59, ε61, ε62, ε73, ε76, ε79), με 
πολλά δυτικότροπα στοιχεία οφειλόμενα σε ε πιρροή των χαρακτικών και των 
λι θο γραφιών, όπως ο τριγω νικός οφθαλμός του Θεού (ε37), ή το τριγωνικό φω-
το στέφανο στον Παλαιό των Ημερών (ε55), το βιβλίο της Θε ο τό κου στον ευαγ-

ό τητα. Ξεχωριστές λεπτομέρειες από τη ζω γρα  φι κή των εκκλησιών στην π ε ριοχή της Δράμας, 
φωτ. J. Lange, [No  μαρ χι α κή αυ τό διοίκηση δράμας], δράμα [1999], σσ. 13-15˙ ι. Ζάρρα, «δύο 
ζω γρά φοι δεσπο τι  κών ει κό νων στον ναό α γίου νι κο λά ου Βαθυτόπου και στη μονή αγίου δη-
μη τρίου Πανοράματος του νομού δρά μας,» Γ΄ Ε πι στη μο νική Συ νά ντηση «Η Δρά μα και η πε-
ριοχή της. Ιστορία και πο λιτισμός», Δράμα 21-24 Μαΐου 1998, Πρα  κτικά, Γ1, δράμα 2002, 
σ. 219˙ Γ. Χ. Τσι γάρας, Εκκλησίες της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου, Ξάνθη 
2004, σσ. 191-192, 259-260, 312˙ α. Στρατή, «ο ζωγρά φος Στέργιος νευροκοπίτης και οι τοιχο-
γρα φίες του εξωνάρθηκα του κα θολικού της μονής Τι μί  ου Προ δρό μου Σερρών», Δ΄ Επιστημο-
νική Συνάντηση «Η Δράμα και η περιοχή της Ιστορία και Πο λιτισμός», Δρά μα 16-19 Μαΐου 
2002, δράμα 2006, σσ. 199-226˙ ι. Ζάρρα, Η θρη σκευ τική ζω γρα φι κή στη Θεσσαλονίκη κατά 
το 19ο αιώ να. Ζω γρά φοι - Εργα στήρια - Καλ λιτε χνι κές τάσεις, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 268˙ Μ. 
Παρχαρίδου-ανα γνώ στου, «εκκλη σια στικό Μου σείο της ιεράς Μητροπόλεως δράμας: η κα-
ταγραφή και η μελέτη των εκτιθέμενων αντικει μένων», ΑΕΜΘ 22 (2008) (Θεσ σα λονίκη 2011) 
522-523 όπου η παλαιότερη βιβλιογραφία˙ π. ιωάννης αγγέλου ‒ κ. Τοπαρλάκης, «ο ιερός ναός 
αγίου αθανασίου και η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα δοξάτου 1869-1913», Β΄ Επιστημονι-
κή Ημερίδα «Δοξάτο, 1883-1913: από την ανάπτυξη στην καταστροφή και την απελευθέρω-
ση», 22 Ιουνίου 2013, δοξάτο 2014, σ. 96˙ Β. Μεσσής, «ο ναός του αγίου αθανασίου στο δο-
ξάτο και η ένταξή του στα πλαίσια της τελευταίας φάσης της μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής 
στον βορειοελλαδικό χώρο», Β΄ Επιστημονική Ημερίδα «Δοξάτο, 1883-1913», ό.π., σ. 111˙ δ. 
α. Πασχαλίδης ‒ Χ. Π. Φαράκλας, «“Ἡ κληρο νομι κό τη τά μας ἀπὸ τὸ 1821 καὶ ἐντεῦθενˮ. Γρα-
πτές μαρτυρίες του ιωάννη Θ. Χατζη δη μητρίου (1890-1981), ιεροψάλτη δοξάτου, και άλ λες πη-
γές», Β΄ Επιστημονική Ημερίδα «Δοξάτο, 1883-1913», ό.π., σ. 147, 177-178 (εικ. 4-5)˙ Μ. Παρ-
χαρίδου-αναγνώστου ‒ π. Μαυρουδής κυριαζάκης, Τα κειμήλια του Ιερού Ναού των Εισοδί-
ων της Θεοτόκου στη Χωριστή Δράμας, υπό έκδοση, και Μ. Παρχαρίδου-αναγνώστου, οι φο-
ρητές εικόνες, στο Εκκλησιαστικό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, υπό δημοσίευση. 

18. Βλ. τις επιγραφές «ἐν νευροκόπι» σε σειρά εικόνων για το ναό του Τιμίου Προδρό-
μου στην καβάλα, στην Συνδίκα-Λα ούρδα, δύο ζωγράφοι, ό.π., σ. 331, 332.

19. Β. Λαούρδας (επιμ.), Η Μητρόπολις Νευροκοπίου 1900-1907. Εκθέσεις των μητρο-
πολιτών Νικοδήμου και Θεοδωρήτου, Θεσσαλονίκη 1961˙ Στ. κυριακίδης (επιμ.), «Θεοδωρή-
του Βασματζίδη ιστορικαί τινες πληροφορίαι περί της ενταύθα ορθοδόξου ελληνικής κοινότη-
τος από της εμφανίσεως του βουλγαρικού ζητήματος και εντεύθεν», Μακεδονικά Β΄ (1951-52) 
(Θεσσαλονίκη 1953) 417˙ α. Τσιτουρίδου-Τουρ μπιέ, «Το ακρινό δράμας και η εκκλησία του 
(1848) μέσα στα πλαίσια της ελληνοβουλγαρικής διένεξης», ΙΖ΄ Πα νελ λή νιο Ιστορικό Συνέ-
δριο, Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 181-192 και Στρατή, ο ζωγράφος Στέργιος, ό.π., σ. 200.
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γελισμό (ε42) (εικ. 11), οι φωτοβόλες, διχαλωτές στην άκρη ακτίνες στις θεοφά-
νειες (ε20, ε24, ε32-ε37, ε41, ε45, ε52, ε55, ε56, ε59, ε78, ε84, ε86), οι παχιές 
νεφέ λες που οριοθετούν τις θε ο φά νειες (ε20, ε21, ε24, ε32-ε37, ε41, ε42, ε45, 
ε52, ε55, ε56, ε59, ε74, ε78, ε80, ε84, ε86), η δυτικής έμπνευσης χρήση της 
σάλπιγγας από αγγέλους στην ανάληψη (ε33), η απεικόνιση πολύπλοκων ανα-
γεν νησιακού τύπου αρχιτε κτο νημάτων (ε25, ε27-ε29, ε35, ε38, ε39, ε40, ε42, 
ε44, ε60, ε86), η χρήση της προ ο πτι κής στην απόδοση του εσω τε ρι κού χώρου 
(δάπεδα, τοποθέτηση επίπλων) (ε22, ε27-ε29, ε35, ε38, ε42-ε44, ε48-ε51, ε53, 
ε57, ε58, ε60, ε62, ε73, ε76, ε79, ε86), η καλ λι γρα φημένη σκευή ή επίπλω-
ση του χώ ρου (ε21, ε34, ε50, ε59, ε60, ε86), η δυτικής προ έλευσης απεικόνιση 
των μορφών με την πλάτη στον θεατή (ε27, ε30, ε32) και η εγγραφή της σκιάς 
των σωμάτων ή των αντι κει  μέ νων στον χώρο (ε22, ε24-ε29, ε31, ε35, ε38-ε40, 
ε42-ε44, ε46, ε48, ε49, ε51, ε53, ε57, ε60, ε62, ε73, ε76, ε79, ε86). ο ρισμ-
ένες φορές, όπως στις εικόνες των αγίων Τεσσαράκοντα (ε20)20 (εικ. 12) και της 
Πα  να   γίας Ζωοδόχου Πηγής (ε80)21, όλη η πραγμάτευση και η οργάνωση του θέ-
ματος μπορεί να παραπέμπει σε κάποιο χα ρακτικό έργο, δηλώ νο ντας τη μεγά-
λη επιρροή που άσκησε κατά το 19ο αιώνα η συ γκε κρι μένη τέχνη, ταυτόχρονα 
όμως και τη δημιουργική επεξερ γα σία που έτυχε αυτή από τον ζω γράφο Στέρ-
γιο, ο οποίος της προσέθεσε στοιχεία από την κα θη με  ρινότητα της εποχής, για 
παράδειγμα τον καπνό στις καμινάδες του λουτρού για το μαρ  τύριο των αγί-
ων Τεσσα ρά κοντα (ε20) (εικ. 12), τη λεπτο μέρεια με τα κρόσσια στο λάβαρο 
του ανα στάντα Χριστού (ε32), την πένα με το μελα νο δο χείο στον ευαγγελιστή 
Μάρκο (ε34), ή α κό μη τον καπνό από το θυ μιατήριο στην κοί μη ση της Θεοτό-
κου, στην αναστήλωση των ει κόνων και στους αγίους Πα ντελεήμονα και Στέ-
φανο (ε35, ε40, ε51). Ωραίο παράδειγμα της έμπνευσης του ζωγράφου από την 
ίδια την πραγματικότητα είναι η από δοση του γεγονότος της Γέννησης της Θε-

20. Για την εικον ογραφία του θέματος βλ. ν. Θ. Παζαράς, «Μαρτύριο των αγίων Τεσ-
σαράκοντα. αναβίωση ενός αρχαϊκού εικονογραφικού τύπου σε μεταβυ ζα ντινές εικόνες 
της μονής Ξηροποτάμου», Μακεδονικά Λδ́(2003-2004) (Θεσσαλονίκη 2005) 251-271 και Μ. 
Παρχαρίδου-ανα γνώστου, «δύο εικόνες του ιακώβου Γιακουμή νικολάου από το Μελένικο 
στον ναό των εισοδίων της Θεοτόκου στη Χω ριστή δράμας», Σερραϊκά Σύμμεικτα 2 (2013) 
264-267, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία.

21. Πρβλ. αγιορείτικες χάρτινες εικόνες του 18ου και 19ου αιώνα επωνύμων και ανω-
νύμων χαρακτών στην ντ. Παπα στράτου, Χάρτινες εικόνες. Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρα-
κτικά 1665-1899, ι, αθήνα 1986, σσ. 169-182 αρ. 169-179. Για την εικονογραφία της Πανα-
γίας Ζωοδόχου Πηγής βλ. δ. Πάλλας, «Η Θεοτόκος Ζωοδόχος Πηγή. εικονογραφική ανά-
λυση και ιστορία του θέματος», ΑΔ 26, Μέρος ά, αθήναι 1971, 201-224, πίν. 44-55 και N. 
Thierry, «Sur une icône inédite de la Vierge Source de vie», ΔΧΑΕ, περ. δ ,́ κΒ΄(2001) 333-340. 
Για τον 19ο αιώνα βλ. και Ζάρρα, Η θρησκευτική ζωγραφική, ό.π., σσ. 260-261 και Στου-
φή-Πουλημένου, Από τους Ναζαρηνούς στον Φ. Κόντογλου, ό.π., σσ. 46-74.
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οτόκου (ε54) (εικ. 13), η οποία λαμβάνει χώ ρα στο εσω τερικό ενός σπιτιού του 
19ου αιώνα, με ευδιάκριτα και περιγραφόμενα στη γρα φική τους λεπτομέρεια 
το τζάκι, τα καθιστικά περιμετρικά των τοί χων, τα κιλίμια στο δά πεδο, το μαγ-
γάλι για να θερμανθούν η λεχώνα και το βρέφος, τα επι τρα πέζια σκεύη για το 
πρώτο φα γητό μετά την ταλαιπωρία της γέν νας, αλλά και τη γυ μνό στηθη τρο-
φό που θη λάζει το νεο γέννητο, επαναλαμβάνοντας -ως προς το τελευταίο- την 
αντίστοιχη λεπτο μέ ρεια από τη φορητή εικόνα με τη Γέννηση του α γίου ιωάν-
νου του Προδρόμου (ε44)22.

 Το έργο του Στεργίου γενικότερα διακρίνεται από ρεαλισμό στην από-
δοση των φυ σι ο γνωμικών χα ρα κτηριστικών. Τα πρόσωπα πλάθονται σχεδόν 
στρογγυλά, εύσαρκα, με πράσινο σκούρο προ πλα σμό που ξανοίγει πέριξ των 
φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών σε α  πο χρώσεις καστανού χρώ μα τος και ελά-
χιστου διάχυτου ρόδινου στα μάγουλα και το μέ τω   πο, ρυτίδες -όπου χρει  άζεται- 
αποδιδόμενες με αντιθετικές τοποθετήσεις επιφανειών σκού     ρου καφέ και ανοι-
κτό τερης α πό χρωσης ίδιου χρώματος, και κόρες που προ βάλλονται στο λευκό 
των μα τιών και κοιτούν ζωηρά σε ποικίλες κατευθύνσεις, χαρίζοντας σπιρ τάδα 
στο βλέμμα (εικ. 14). ο σωματικός όγκος των μορφών δίνεται πλαστικά, ε νώ η 
ένδυση συ νή θως είναι πολυτελής, χρυσοποίκιλτα ειργασμένη με γεωμετρικά ή 
φυ τι κά θέματα και φωτι ζό μενη στις ακμές της με χρυσό ή λευκό χρώμα (ε20, 
ε22-ε27, ε29, ε30, ε32, ε33, ε35, ε37, ε39-ε46, ε48, ε49, ε51-ε62, ε73, ε74, 
ε76, ε79, ε80, ε84, ε86). Η λεπτολόγηση που εφαρμόζει στην απόδοση λεπτο-
μερειών όπως η κόσμηση των α σπί  δων στους αγίους Θεοδώρους (ε22), του αγιά-
σματος στη Ζωοδόχο Πηγή (ε80), των εν δυ  τών των τραπεζιών στην Υπαπαντή 
(ε29), την κοίμηση της Θεοτόκου (ε35), την Πε ρι το  μή του Χριστού (ε38) και 
τον ευαγγελισμό (ε42, ε86), του -άπαξ στο σύνολο των α γί ων- κε φα λόδεσμου 
με αγκράφα στην εικόνα της αγίας Βαρβάρας (ε53)23 καθώς και της ε ξάρ τησης 

22. Για την εικον ογραφία του Γενεσίου της Θεοτόκου βλ. J. Lafontaine-Dosogne, 
Iconographie de l’enfance de la Vierge dans l’empire byzantine et en Occident, I, Bruxelles 1965, 
κυρίως σελ. 91-121˙ ν. Χατζηδάκη, «Γέννηση Παναγίας - Γέννηση Προδρόμου, παραλλα-
γές και αποκρυ στάλ λωση ενός θέματος στην κρητική εικονογραφία του 15ου-16ου αιώνα», 
ΔΧΑΕ, περ. δ ,́ ιά  (1982-1983) 127-180 και Γ. Χ. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και 
Αθανάσιος από την Κορυτσά. Το έργο τους στο Άγιον Όρος (1752-1783), αΠΘ, αθήνα 2003, 
σσ. 161-162, όπου και άλλη βιβλιογραφία και σχετικά παραδείγματα

23. Η επιλογή του ζωγράφου να παρουσιάσει μόνη την αγία Βαρβάρα, στο σύνολο 
των υπολοίπων εικόνων με αγίες, με το χαρακτηριστικό αυτό κόσμημα στον κεφαλόδεσμο, 
ο οποίος μάλιστα παριστάνεται άτακτος, να αποκαλύπτει την κόμη της αγίας σαν να πρό-
κειται για κοσμικό πρόσωπο, πιθανότατα δεν οφείλεται μόνον στην υπόμνηση της αρχοντι-
κής της κα τα γωγής αλλά και στην ιδιαίτερη σχέση που έχει με τη δράμα, ως προστάτιδός 
της. κατά τη βυζαντινή εποχή άλλωστε στην πόλη υπήρχε ναός της, για τον οποίο θρυλείται 
ότι σκεπάστηκε με νερά όταν οι Τούρκοι θέλησαν να τον μετα τρέ ψουν σε τζαμί, ή κατ’ άλλη 
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των στρατιωτικών μορφών (ε22, ε24, ε30, ε32, ε41, ε52) δηλώνουν την επι δε-
ξιό τητα με την οποία χειρίζεται τα θέματά του και ταυτόχρονα τη φροντίδα για 
τη λε πτο μέ ρεια που προσδίδει αυτήν την ξεχωριστή ποιότητα στην εργασία του. 
δεν λείπουν βέβαια κά ποιες αδε ξιό τητες στην απόδοση των σωματικών αναλο-
γιών σε ορισμένες περι πτώ σεις εικόνων, όπως σε αυτήν των αγίων Θεοδώρων 
(ε22), όπου τα πόδια των αγίων πλά θο νται δυσα νά λο γα λεπτά σε σχέση με το 
υπόλοιπο σώμα, ή των αγίων Γρηγορίου του Πα λαμά και ιω άν νη της κλίμακος, 
όπου η σωματική διάπλαση γενικότερα είναι με γα λύ τε ρη από τη φυ σική των 
μορφών (ε24). Παράλληλα, σε ορισμένες εικόνες όπως η ανάσταση (ε32) (εικ. 
15) πα ρα τη ρείται ευρημα τικότητα στην εικονιστική πραγμάτευση του θέματος, 
με τις επιτυ χη μένα ά ναρ χες -σε πρώτη όψη- κινημένες στάσεις των στρατιωτών 
οι οποίες μοιάζει να σπάζουν τη συμ με τρία της οργάνωσης, στην πραγμα τικό-
τητά όμως διά της κίνησής τους συνο ψίζουν την ανα στάτωση που προκάλεσε το 
κοσμοϊστορικό γεγο νός της ανά  στα σης του Χρι στού24. αγαπητός στον ζω γρά-
φο είναι επίσης ο υπομνη ματισμός της ει κο  νογρα φίας των αφη γημα τικών θε μά-
των του με επιγραφές που αποδίδουν την εσω τερική συνο μι λία των μορφών στο 
θέμα, ώστε η ίδια η εικόνα να καθίσταται ομιλούσα για το περιγρα φόμενο γεγο-
νός (ε19-ε21, ε25, ε31, ε42, ε46, ε47, ε80, ε86). και αυτό ωστόσο είναι στοι-
χείο που απαντάται σε χαλκογραφίες της εποχής και είναι δηλωτικό της μεγάλης 
ε πιρ ρο ής τους στην τέχνη του 19ου αιώνα25. Στις τεχνικές τέλος λε πτο μέρειες, που 
σχετίζο νται με την πολυτελή όψη που δίνει στα έργα του, είναι η χρήση έ κτυπων 

άποψη ότι κατα κλύ σθηκε από νερά λόγω καθιζήσεως του εδάφους. Θεμέλια κτηρίου που 
από την προφορική παράδοση ταυτίζεται με το ναό της αγίας σώζονται εντός της μεγάλης 
δεξαμενής στην περιοχή της αγίας Βαρβάρας, κοντά στον νεότερο ναό της αγίας. Βλ. σχετι-
κά Θ. αθανασιάδης, «δράμα», Ημερολόγιον της Βορείου Ελλάδος 1938 εικονογραφημένον. 
Ιδρυτής Χ. Κ. Τριανταφυλλίδης, έτος πρώτον, δράμα 1938, 98 και Μ. Παρχαρίδου, «απει-
κόνιση της δράμας σε τοιχογραφία του κουρ σουνλού Τζαμί (1804/1806)», ΙΔ΄ Πα νελ λήνιο 
Ιστορικό Συνέδριο (28-30 Μαΐου 1993),Πρακτικά, ειε, Θεσσα λονίκη 1994, σσ. 286-287 σημ. 
6. Για την εικονογραφία της αγίας βλ. Γ. Γούναρη, «εικόνες της Μονής Λειμώνος Λέσβου» 
[κΒε, Βυζαντινά Μνημεία 11], Θεσσαλονίκη 1999, σ. 132 αρ. 99, όπου και άλλη βιβλιογραφία, 
Παρχαρίδου-αναγνώστου ‒ κυριαζάκης, Τα κειμήλια, ό.π. και Παρχαρίδου-αναγνώστου, οι 
φορητές εικόνες, ό.π.

24. Για την εικονογραφία αυτού του τύπου του θέματος βλ. J. Piatnisky, στο Μπορ-
μπουδάκης 1993, σσ. 356-358 αρ. 18.

25. Βλ. ενδεικτικά παραδείγματα διαφόρων θεμάτων στην Παπαστράτου, Χάρτινες 
εικόνες, ι, ό.π., σσ. 149-150 αρ. 144, 176-177 αρ. 172. Για την καταγωγή αυτού του μοτίβου 
από παλαιότερα δυτικής προέλευσης εικονογραφικά πρότυπα και τη συχνή χρήση του στην 
τέχνη από τον 15ο αιώνα και εξής βλ. ν. Γραί κος, Ακαδημαϊκές τάσεις της εκκλησιαστικής 
ζωγραφικής στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα. Πο λι τισμικά και εικο νο γρα φι κά ζητήματα, 
Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 807-808, όπου και παραδείγματα χρήσης του σε ελληνικά έργα του 
19ου αιώνα.
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χρυσών μοτίβων σε ποι κίλα σχέδια στην περιφέρεια ή και τον κάμπο στα φωτο-
στέ φανα των μορ φών (ε48-ε53, ε55, ε57-ε59, ε61, ε62, ε79). 

Το φυσικό τοπίο, που λειτουργεί ως σκηνικό για τη διαδραμάτιση των γε-
γο-νότων, το α ποδίδει απλοποιημένα και ζωγραφικά, με παραθέσεις σχετικών 
χρω μάτων που δηλώ νουν την πρασινισμένη γη και την αραιή χαμηλή βλά στηση, 
με σχηματοποιημένα όρη, μαλακά βρά χια και βια στικά, ιμπρεσ σιο νιστικά απο-
δοσμένα δένδρα, με τη χρήση σκιοφωτισμού για την καλύτερη απόδοση του φω-
τός (ε19-ε21, ε24, ε30, ε31, ε33, ε36-ε38, ε41, ε45-ε47, ε56, ε74, ε76, ε80). 
Η πραγμάτευση του τοπίου γίνεται περισσότερο εκτενής μόνον στην Προσευχή 
στη Γεθσημανή και στην Προδοσία του ιούδα (ε63), όπου ο ζωγράφος έχει πε-
ρισσότερο χώρο για να αποδώσει με καλύτερη ζωγραφική ποιότητα τη φύση. 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία, σε συνδυασμό με την ιεροπρέπεια και τη σο-
βαρότητα που διακρίνει τις μορφές, ιδίως στις εικόνες με ζεύγη αγίων, και την 
εξοικείωση του Στεργίου Γεωργιάδη με το θεολογικό περιεχόμενο των παρα-
στάσεών του, όπως δηλώνει η λεπτο μέ ρει α με την αγία Τράπεζα στο εσωτερικού 
του ναού στην εικόνα με τη Σύναξη των αγίων απο στόλων (ε26)26, τονίζουν την 
εκλεπτυσμένη συνολικά εικο νο γρα φική πραγμάτευση των θεμάτων από τον ζω-
γράφο, ώστε η ζωγραφική του να απέχει από τη λαϊκό τροπη της εποχής. Ίσως 
στα λαϊκά στοιχεία της ζωγραφικής του να μπορούν να εγγραφούν τα έντονα 
και μεγάλης κλίμακας χρώματα που χρησιμοποιεί, με χαρα κτη ρι στι κότερα το 
μπλε του κοβαλτίου, το άλικο κόκκινο, το πράσινο της βλάστησης, το κε ρα μιδί, 
το ρόδινο και το πορτοκαλί, τα οποία φαιδρύνουν το θέ μα, προσθέτοντάς του 
ζω ηρότητα και εκφραστική α με σότητα.

αξιοσημείωτη, τέλος, παρατήρηση είναι ότι στο ίδιο διάστημα, στο 1864-
1866, ο Στέρ γιος είχε αναλάβει τη ζωγράφιση αρκετών εικόνων στο ναό των ει-
σοδίων της Θεο τό κου στη Χωριστή27, ενώ στο αυτό διάστημα είναι γνωστά κι 
άλλα έργα του από τους ναούς του αγίου Γεωργίου στο ντόλεν της νότιας Βουλ-
γαρίας (1864), της Ζωοδόχου Πηγής στο Πε ρι θώρι δράμας (1865), του αγίου νι-
κολάου στην κοβατσέβιτσα Άνω νευροκοπίου (1864), της μονής του αγίου Γε-

26. Η λεπτομέρεια αυτή τονίζει τον ευχαριστιακό χαρακτήρα της Σύναξης. Για τη θε-
ολογική κατάρτιση του Στεργίου πρβλ. και Τσιτουρίδου, Παρατηρήσεις, ό.π., σ. 305, όπου 
και άλλη βιβλιογραφία. Για την εικονογραφία του θέματος της Σύναξης των αποστόλων βλ. 
ι. Περράκης, Οι εικόνες του αγιογράφου Αναστασίου στον ναό της Αγίας Κυριακής στην 
Αίνο, αδημ. μεταπτυχιακή εργασία, αθήνα 1999, σ. 49, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία.

27. Για τις εικόνες του ναού βλ. Μ. Παρχαρίδου-αναγνώστου, «Τα κειμήλια του ναού 
των εισοδίων της Θεο τό κου στη Χωριστή», 6η Επιστημονική Συνάντηση «Η Δράμα και η 
περιοχή της Ιστορία και πολιτισμός», Δράμα 8-10 Νοεμβρίου 2013, Πρό γραμμα και Περι-
λήψεις Ανακοινώσεων, δράμα 2013, σ. 52 (και εκτενές κείμενο στα υπό δημοσίευση Πρακτι-
κά της Συ νά ντησης), καθώς και ομόθεμη μονογραφία των Μ. Παρχαρίδου-αναγνώστου ‒ π. 
Μαυρουδής κυριαζάκη (υπό δη μο σί ευ ση). 
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ωρ γίου στο Χατζη-δήμοβο νότιας Βουλγαρίας, όπου μά λι στα υπογράφει στη 
σλαβική (1866), και του καθολικού της μονής του αγίου δημη τρίου στο Πανόρα-
μα δράμας (1866)28. οι περισσότερες από τις ομόθεμες αυτές εικόνες επανα λαμ -
βά νουν, με μικροδιαφορές, την εικονογραφία των έργων της Παλαιάς Μητρό-
πολης και υπο  βάλ λουν τη σκέψη ότι ο ταχύτατος ρυθμός παραγωγής τους προ-
ϋποθέτει την εκ των προ  τέ ρων ζωγράφιση αρκετών εξ αυτών, ως αποθέματος29, 
καθώς και ότι στο συνεργείο του υπήρχαν επιπλέον άτομα, τα οποία σήμερα δεν 
μας είναι γνωστά. Σημαντική είναι επίσης η δια πί στωση ότι σώζονται έργα του 
υπογεγραμμένα στη σλαβική, προφανώς, όπως είναι κοι νά α ποδεκτό, λόγω του 
εκκλησιάσματος στο οποίο απευθυνόταν η εικόνα, και σε επίρ ρω ση της πολυπο-
λιτισμικής ποιότητας που υπήρχε στην περιοχή της ευρύτερης ανατο λι κής Μα κε-
δονίας πριν την εκδήλωση των ακροτήτων της εξαρχίας. 

ο επόμενος σημαντικός ζωγράφος που συναντούμε στην Παλαιά Μητρό-
πολη είναι ο ιάκωβος Γιακουμής νικολάου, γόνος του ζωγράφου Γιακουμή νι-
κολάου που ερ γάστηκε, εξ όσον είναι γνωστό, στην εκκλησία του αγίου αθανα-
σίου στην Τούμπα κιλ κίς (1816)30. Πρόκειται για ομοίως παραγωγικότατο καλ-
λιτέχνη με έργα διεσπαρμένα στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μακεδονί-
ας και της νότιας Βουλγαρίας31. από την περιοχή της δράμας είναι γνωστές μό-
νον η εικόνα της Παλαιάς Μητρόπολης δράμας με τον άγιο Σπυ ρί δωνα (εικ. 5), 
καθώς και δύο πρόσφατα δημοσιευθείσες εικόνες του από το ναό των ει σοδίων 
της Θεοτόκου στη Χωριστή32. Το εργαστήριό του, όπως φανερώνει το τοπωνύ-
μιο «Με λε νικίῳ» στην εικόνα της δράμας, ήταν στο Μελένικο. Η εικόνα του 
αγίου Σπυρίδωνα είναι η πα λαι ότερη έως σή μερα γνωστή στον ελλαδικό χώρο 
και εικονογραφικά ακολουθεί τον κα θιερωμένο τρόπο πα ράστασής του με αρ-
χιερατική ενδυμασία και ναυτικό σκούφο, με τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστι-

28. Για τα έργα αυτά βλ. εδώ σημ. 17.

29. Πρβλ. ανάλογη παρατήρηση για τις εικόνες της Θεσσαλονίκης στη Ζάρρα, Η θρη-
σκευτική ζωγραφική, ό.π., σ. 271.

30. α. ιωαννίδης, Οι ναοί της Παιονίας και η ελληνορθόδοξη παράδοση, κιλκίς 1983, 
σ. 23, 49. Για άλλες αναφορές του ζω γρά φου, ως συνδρομητή βιβλίων (1836, 1839) και ως «λα-
μπαδαρίου» στη μητρόπολη Μελενίκου (1832-1836) βλ. Παρ χα ρίδου-αναγνώστου, δύο εικό-
νες του ιακώβου Γιακουμή νικολάου, ό.π., σ. 263, όπου και άλλη βιβλιογραφία.

31. Για τον ζωγράφο και τη δραστηριοποίησή του στις περιοχές του Μπλαγκόε-
βγκραντ (Άνω Τζουμαγιάς), του Με λε νί κου, του Γκότσε ντέλτσεφ (Άνω νευροκοπίου), των 
Σερρών και της δράμας βλ. ε. Μου τάφωφ ‒ ι. Γκέρ   γκοβα - α. κου γιουμ τζίεφ ‒ ε. Ποπόβα ‒ ε. 
Γκένοβα ‒ δ. Γόνης, Έλληνες α γιο  γρά φοι στη Βουλγαρία μετά το 1453, Σό φια 2008, σσ. 104-
105, 145, 261 (εικ. 335, 336)˙ Πασχαλίδης ‒ Στρατής, Τα μοναστήρια, ό.π., σ. 285 και Παρχα-
ρίδου-αναγνώστου, δύο εικόνες του ιακώβου Γιακουμή νικολάου, ό.π., σσ. 259-278, όπου η 
παλαιότερη βιβλιογραφία.

32. Παρχαρίδου-αναγνώστου, δύο εικόνες του ιακώβου Γιακουμή νικολάου, ό.π.
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κά ωστόσο που είναι αγαπητά στη μεταβυζαντινή ε πο χή33. ει κο νίζεται ως την 
οσφύ, ιερατικά μετωπικός και με το δεξί του χέρι ευλογεί, ενώ με το α ρι στερό 
που κα λύ πτε  ται από το φελόνιό του -σε ένδειξη σεβασμού- κλειστό ευαγ γέλιο. 
Προ   βάλλεται σε βα θυ κύανο βάθος στο πάνω μέρος του οποίου εντός ορθογώ-
νιων χρυ σο ποί κιλ των πλαι σίων γρά φεται η σχετική συνοδευτική επιγραφή, και 
στο κάτω αρι στερό η επι γρα φή χρο νο λό γη σης με την υπογραφή του ζωγράφου.

ο αντώνιος ιεροσολυμίτης εκπροσωπείται με έναν μόνο έργο, τη Γέννηση 
του Χρι στού που συνδυάζεται με αγίους και σκηνές από τη δωδεκάορτο (εικ. 
6)34. ο τρόπος οργά νωσης της σύνθεσης, με τη Γέννηση στο μέσον και κάτω από 
αυτήν ορθογώνια διάχωρα με τη Σταύρωση, την ανάσταση, τη Βάπτιση και 
τους αγίους ευγενία, νικόλαο, Χα ράλαμπο, διο νύσιο αρεοπαγίτη, Σε ραφείμ 
και άλλον αδιάγνωστο, είναι χαρακτη ρι στικός για τις χαλ κο γραφίες και τις λι-
θογραφίες της εποχής, κάποια άγνωστη από τις ο ποίες, σε συνδυασμό με τη βού-
ληση του παραγγελιοδότη, αποτέλεσε το πρότυπό του35. ανάμεσα στους αγίους 
νι κό λαο και ευγενία διαβάζεται η αφιερωτική επιγραφή «μνήσθητι Κύριε τοῦ / 
δούλου σου  Χαραλάμπου / τοῦ παπᾶ Σεραφεὶμ / Συμβίας καὶ τέκνων, /ἐν ἔτει 
1859. δεκεμβρίου 21 / διὰ χειρός Ἀντωνίου Ἱεροσολυμίτου», στα ονόματα των 
αφιερωτών της οποίας, αναγε γραμ μένα ή μη, θα πρέπει ίσως να αναγνωρίσουμε 
τους προστάτες αγίους των παραγ γε λιο δο τών.

Τεχνοτροπικά, ο ζωγράφος διακρίνεται για τα μεγάλα σχετικά πρόσωπα 
των μορφών που τα αποδίδει με μαλακές λαδί πινελιές στο περίγραμμα, ροδο-
κάστανο χρώμα στη σάρκα και ζωηρά μάτια, τη σωματική  δυσαναλογία κεφα-
λών και σωμάτων, την απλοποιημένη έν δυση των μορφών, τα απλουστευμένα 
φυσικά τοπία που έχουν το ρόλο σκηνικού των γε γο νότων και την ποικιλία των 
έντονων χρωμάτων που, σε συνδυασμό με τη χρήση του χρυ σού χρώματος ιδί-
ως στο κατά μίμηση των σύγχρονων έργων ξυλογλυπτικής και χρυ σο χοΐας πλαί-
σιο του έργου, χαρίζουν μιαν αίσθηση λαϊκότροπης πολυτέλειας στην εκτέλεση 
του θέματος.  

Η ταύτιση του ζωγράφου της εικόνας της δράμας με κάποιον από τους ομώ-
νυμους αναφερόμενους κατά την εποχή αυτή αποτελεί υπόθεση εργασίας, καθώς 

33. α. Παπαδόπουλος κεραμεύς, Διονυσίου του εκ Φουρνά Ερμη νεία της Ζω γρα-
φικής Τέχνης και αι κύριαι αυτής α νέκ δο τοι πηγαί, εκδιδομένη μετά προ λό γου νυν το πρώ-
τον πλήρης κατά το πρωτότυπον αυτής κεί μενον, εν Πετρουπόλει 1909, σ. 154. Για την ει-
κονογραφία του αγίου βλ. Χ. Μπαλτογιάννη, Εικόνες. Συλλογή Οικονομοπούλου, αθήνα 
1985, σ. 45 αρ. 44, πίν. 41, όπου και άλλη βιβλιογραφία. 

34. Παρχαρίδου-αναγνώστου ‒ καραβελίδης ‒ Ματσίνης ‒Τσάλτας, Παλαιά Μητρόπο-
λη δράμας, ό.π., σ. 384 (εικ. 4), 385. 

35. Βλ. σχετικά τη Γέννηση σε αγιορείτικη χαλκογραφία χρονολογημένη στο 1867 του χα-
ράκτη ιωάννη κωνσταντίνου καλδή, στην Παπαστράτου, Χάρτινες εικόνες, ι, ό.π., σ. 53 αρ. 18.
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με το όνομα αντώνιος ιεροσολυμίτης είναι γνωστοί αρκετοί ζωγράφοι.  Γνωρίζου-
με, συγκεκριμένα, τα έργα των ομώνυμων που εργάστηκαν στους ναούς του αγί-
ου Γεωργίου Τσεγκέλκιοϊ Χαλκηδόνας (1851)36, του αγίου νικολάου Σουλινά στη 
Ρουμανία (1854)37, της α γίας αικατερίνης Θεσσα λονίκης (1873)38 και του αγίου 
δημητρίου στην Πρίγκηπο Χαλκηδόνας (1877)39, καθώς και στο εξωκκλήσιο της 
αγίας Παρασκευής ευρυ τα νίας (1854)40. H χρο νι κή απόσταση ή και ταύτιση των 
έργων μεταξύ τους, όπως και το σύνηθες σχετικά όνομα, δεν επιτρέπουν την από-
δοση όλων αυτών των έργων στον ίδιο ζωγράφο. επιμέρους επίσης τε χνοτροπικές 
διαφορές, όπως η χρήση της «βελτιωμένης βυζαντινής ζωγραφικής» στην ει   κόνα 
της Μεταμόρφωσης του Χριστού από το ναό της αγίας αικατερίνης Θεσσαλονί-
κης, κα  θώς και η διαφορετική χρωματική κλίμακα και το χρυσό βάθος στην εικό-
να του Προφή τη Η λία με τους αγίους Βαρβάρα και ιωάννη Θεολόγο από το ναό 
του αγίου νικολάου στο Σου λινά αποσυσχετίζουν τις εν λόγω εικόνες από αυ-
τήν της δράμας41. επιπροσθέτως, ά ξιο α ναφοράς είναι το γεγονός ότι το επώνυ-
μο «ιεροσολυμίτης» συναντάται σε ακόμη πέντε ζωγράφους, τον Χατζή ιωάννου 
κωνσταντίνου, ο ο ποίος είναι γνωστός από το ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου 
στη Γουμένισσα κιλκίς (1844)42, τον Χατζή Μιχαήλ, εικόνες του οποίου βρίσκο-
νται στην περιοχή της Χαλκηδόνας κων στα ντινουπόλεως (1857, 1872) και πιθα-
νόν του αγίου Όρους43, τον Ηλία, έργο του οποίου αποτελεί η εικόνα της Πανα-
γίας βρεφοκρατούσας στο ναό του αγίου Σπυρίδωνα στον Άγιο Σπυρίδωνα Πι-

36. α. κ. ιορδάνογλου, Η Μητρόπολις Χαλκηδόνος από την αρχαιότητα έως σήμερα, 
Σύνδεσμος των εν αθή ναις Μεγαλοσχολιτών, αθήνα 2000, σ. 212.

37. π. Β. κουρελάρος, Οι Εκκλησίες των Ελληνικών Κοινοτήτων της Ρουμανίας τον 
ΙΘ΄ αιώνα, δ.δ., Θεσσαλονίκη 2004, σ. 47,σημ. 257, σ. 242 (εικ. 68), σ. 313, 328, 331.

38. Για τα δύο έργα του ελλαδικού χώρου βλ. Ζάρρα, Η θρησκευτική ζωγραφική, ό.π., 
σσ. 179-181, 360 (εικ. 70).

39. ιορδάνογλου, Η Μητρόπολις Χαλκηδόνος, ό.π., σ. 197.

40. Ζάρρα, Η θρησκευτική ζωγραφική, ό.π., σ. 181 και στην εκεί βιβλιογραφία.

41. Η συσχέτιση της εικόνας μας με τις εικόνες του αγίου Γεωργίου στο Τσεγκέλκι-
οϊ, του αγίου δημητρίου στην Πρίγκηπο και της αγίας Παρασκευής στην ευρυτανία, εικό-
νες που μπορούν να ενταχθούν στο ίδιο περίπου χρονικό πλαίσιο με αυ τήν του ζωγράφου 
μας, δεν είναι εφικτή διότι δεν υπάρχουν σχετικές δημοσιευμένες φωτογραφίες ούτε και κά-
ποιο άλλο ειδικότερο σχόλιο για την τέχνη τους. Μελλοντικές σχετικές δημοσιεύσεις αυτών 
θα συμβάλουν στην ταυτότητα και τη δραστηριότητα του ζωγράφου της δράμας. 

42. ιωαννίδης, Ναοί της Παιονίας, ό.π., σ.49.

43. ιορδάνογλου, Η Μητρόπολις Χαλκηδόνος, ό.π., σ. 159, 200. Για τον Μιχαήλ ιερο-
σολυμίτη και τη δραστηριότητά του στο Άγιον Όρος κατά το 1871 βλ. Γραίκο, Ακαδημαϊκές 
τάσεις, ό.π., σ. 554 σημ. 1074. Η υπόθεση ταύτισης των δύο προσώπων, του Χατζή Μιχαήλ της 
Χαλκηδόνας και του Μιχαήλ του αγίου Όρους, θα πρέπει να εξεταστεί.
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ερίας (1862)44, τον ιωάννη Θεοδώρου που είναι γνωστός από εικόνες του στο ναό 
του αγίου Γεωργίου καρύκη45 και τον Γεώργιο, ο οποίος ερ  γά  στη κε στο ναό της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στην κωνστάντζα Ρουμανίας (τε λευ ταί ες δε κ αετίες 
19ου αι.)46. κατά συνέπεια, το τοπωνυμιακό αυτό επώνυμο είναι δη λω τικό μό-
νον του τόπου κα τα γω γής του. Ως προς το τελευταίο ειδικότερα, σημειώνουμε ότι 
κατά το 1866 αναφέρεται η ύπαρξη «ομάδας (;)» ιεροσολυμιτών οργανωμένη και 
εγκατε στημένη στον Γαλατά της κωνσταντινούπολης, η οποία, όπως γίνεται αντι-
ληπτό από τον τρόπο υπογραφής της, σύστηνε ως τεκμήριο ποιότητας της τέχνης 
της την καταγωγή των μελών της από την ιερή για τους χριστιανούς πόλη των ιε-
ροσολύμων47. Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, η αναγραφή του επωνύμου «ιερο-
σολυμίτης» από τον ζωγράφο της εικόνας της δράμας χρησίμευε ως εγγύηση ποι-
ότητας τόσο για το τελικό παραλαμβανόμενο έργο από τον παραγγελιοδότη όσο 
και -κυρίως- για την μακροημέρευση της τέχνης του ιδίου.

ο ιερεμίας μοναχός είναι γνωστός από δύο εικόνες του στην περιοχή των 
Σερρών, συ γκε   κριμένα των αγίων Βίκτωρα, Μηνά και Βικεντίου στο ναό της 
ευαγγελιστρίας Σερρών (1865) και του Προφήτη Ηλία στο ναΰδριο του αγίου 
δη μη τρίου στη μονή του αγίου Γε ωρ γίου του κρυονερίτη (1867)48. από σχετι-
κή επιγραφή της τελευταίας εικόνας « […] ἔργον Ἰε ρεμίου μοναχοῦ ἐν Μέριαν», 
γνωρίζουμε ότι καταγόταν από το χωριό Μέργια (σημ. Λυ γα ριά) της νιγρίτας49. 
ο χρόνος δρα στη ριοποίη σής του και η ταυτόχρονη σχεδόν συμ με το χή του στις 
εργασίες στο ναό της δράμας μαζί με αυτήν του Στερ γίου ν. Γεωρ γιάδου, υπο-
δεικνύουν τη γόνιμη καλλι τεχνική επίδραση του τελευταίου -ή πιθανόν και κά-
ποια γνω ριμία των δύο;, αλλά και το κοινό καλλιτεχνικό υπόβαθρο της τέχνης 
τους που εντο πί ζε ται στην καλλιτεχνική παράδοση του αγίου Όρους.   

44. ν. Γραίκος, Περιήγηση βλέμματος σε φορητές εικόνες της Πιερίας, [κατερίνη 
2009], αρ. 2 και ο ίδιος, Ακαδημαϊκές τάσεις, ό.π., σ. 554 σημ. 1074.

45. Γραίκος, Ακαδημαϊκές τάσεις, ό.π., κυρίως σελ. 274, 554-555.

46. κουρελάρος, Οι Εκκλησίες, ό.π., σ. 24 σημ. 122, σ. 233 (εικ. 18), σ. 310, 328, 331.

47. Η πληροφορία προέρχεται από αφιερωτική επιγραφή σε εικόνα του αγίου αντω-
νίου στον ναό της αγίας ευφημίας Χαλκηδόνας. Βλ. σχετικά ιορδάνογλου, Η Μητρόπολις 
Χαλκηδόνος, ό.π., σ. 181.

48. Μπονόβας, Προ σφορές συντεχνιών, ό.π., σσ. 205-206, 211-212, 217 (εικ. 9), όπου η 
παλαιότερη βιβλιογραφία και Παρχαρίδου-αναγνώστου, δύο εικόνες του ιακώβου Γιακου-
μή νικολάου, ό.π., σσ. 262-263 σημ. 12. ο ομώνυμος αναφε ρό με νος από τη Ζάρρα, Η θρη-
σκευτική ζωγραφική, ό.π., σ. 192, 366 (εικ. 76), λόγω τεχνοτροπικών διαφορών, δεν ταυτί-
ζεται με τον εδώ ζωγράφο. δεν ταυτίζεται επίσης με τον ιερεμία μοναχό που καταγράφηκε 
από τον Γραίκο, Ακαδημαϊκές τάσεις, ό.π., σ. 193, 531, σε εικόνα του ναού του αγίου ιωάν-
νη Προδρόμου καλαμάτας (1918).

49. Μπονόβας, Προ σφορές συντεχνιών, ό.π., σ. 206 σημ. 49, όπου η παλαιότερη βιβλι-
ογραφία.
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οι δύο θύρες της Πρόθεσης και του διακονικού με τον αρχάγγελο Μιχα-
ήλ (ε71) και τον πρω  τομάρτυρα Στέφανο (ε72) συνιστούν μνημειακά έργα και 
αναδεικνύουν τον ιερε μία σε ικανό ζωγράφο (εικ. 7, 8). ο αρχάγγελος Μιχα-
ήλ παριστάνεται στην τυ πι κή εικονο γρα φία για το θέμα, έτσι όπως αυτή δια-
μορφώνεται από την επίδραση των σχε τι κών χαλκογραφιών και χάρτινων εικό-
νων της εποχής50, με πολυτελή χρυσοποί κιλ τη στρα    τιωτική στολή, πα τώ ντας επί 
του α να κεκλι μένου σε πολυτελή στρωμνή  άφρονος πλου   σίου και κρατώντας 
στο αριστερό του χέρι την ανθρωπόμορφη ψυχή του. Το θέμα ω στό σο εμπλου-
τίζεται στο βάθος με περί πλοκο καμαρωτό οικοδόμη μα, δη λώ νοντας ότι η σκη-
νή εκτυλίσσεται σε εσωτερικό χώρο, και παράσταση τειχισμένης πό λης σε φυσι-
κό το πίο με φοινικιές, στο πρόσθιο επί πεδο. Όλη αυτή η σκηνογραφία, μαζί με 
παρα πλη ρω μα τι κές μορφές που διασπείρονται στο χώρο σε ποικίλες στάσεις, 
απαντώνται και σε άλλες ει  κόνες του μακεδονικού χώρου κατά τον 19ο αι ώνα, 
αξιοποιώντας τόσο την παλαιότερη ει κο  νογραφική παράδοση όσο και τα σύγ-
χρονα χαλ κογραφικά και λιθογραφικά έργα με πολλά δυτικότροπα ηθογρα φι-
κού χαρακτήρα επεισόδια51. 

ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, μολονότι θα έπρεπε να ιστορείται στην κόγ-
χη της Πρό θε σης ή επί της θύρας αυτής, παριστάνεται ολόσωμος και μετωπικός 
στη θύρα του διακο νι κού52, με εικονογραφία οφειλόμενη στις χαλκογραφίες της 
εποχής53, συνήθη κατά την περίοδο αυτή54, με βαρύτιμη, χρυσοποίκιλτα λεπτο-

50. Βλ. τις σχετικές χάρτινες εικόνες των αρχών του 19ου αιώνα, όπου ο πλούσιος ήδη 
παριστάνεται κλινήρης και συνο δευ ό  μενος από τους οδυρόμενους συγγενείς του, στην Πα-
παστράτου, Χάρτινες εικόνες, ι, ό.π., σσ. 193-197 αρ. 195-201. Πρό σθε σε επίσης Ζάρρα, Η 
θρησκευτική ζωγραφική, ό.π., σσ. 262-264, όπου η παλαιότερη βιβλιογραφία.

51. Πρβλ., για παράδειγμα, ομόλογη ‒με μικροδιαφορές‒ εικόνα του 1857 του ζω-
γράφου Χρήστο Μακρίεβ (1841-1894) στον ναό της Παναγίας στο Πετρίτσι στον Vasiliev, 
Bulgarski vuzroždenski maistori, ό.π., σσ. 215-216. Για τα χαλκογραφικά πρότυπα γενικότερα 
του θέματος βλ. εδώ, στην προηγούμενη σημείωση.

52. Η θέση εικόνισής του δεν είναι η συνήθης, γενικότερα δε οι παραστάσεις του σε 
φορητά έργα σπανίζουν. απαντάται ωστόσο ανάλογη παράσταση, στη θύρα της Πρόθε-
σης (;) του ναού του αγίου Στεφάνου Μεσημβρίας (1536/7), καθώς και στη θύρα της Πρόθε-
σης του ναού του αγίου  αθανασίου στο Σουφλί (μέσα 19ου αι.). Βλ. αντίστοιχα ε. δρακο-
πούλου, στο α. Τούρτα (επιστ. επιμ.), Εικόνες από τις θρακικές ακτές του Ευξείνου Πόντου, 
Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 92-94 αρ. 12 και Λ. Συνδίκα-Λαούρδα ‒ ε. Γεωργιάδου-κούντουρα, 
Ναοί του 19ου αιώνα στο Διδυμότειχο και στο Σουφλί, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 132.

53. Πρβλ. τις κοντινές εικονογραφικά χάρτινες εικόνες αγνώστου χαράκτη στη Βιέννη 
κατά το 1765 και του ιωάννη αντωνίου Ζουλιάνη κατά το 1818 στη Βενετία, όπου η παρά-
σταση του αγίου, συνδυαστικά, αποδίδει αυτήν της εικόνας μας. Βλ. σχετικά Παπαστράτου, 
Χάρτινες εικόνες, ιι, ό.π., σσ. 488-490, αρ. 520, 521. 

54. Πρβλ. ανάλογες εικόνες του 1862 του ζωγράφου Dimitrija-Dičo Krstev (1819-
1872/73) στον ναό του αγίου νικολάου του Γηροκομείου αχρίδας και του 1868 του ζωγρά-
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λογημένη δια κο νική ενδυμασία, που δεν διαγράφει τη σωματική του ανατομία. 
Τα φυσιογνωμικά χαρα κτη  ρι στι κά και τα γυμνά μέρη του αγίου αποδίδονται με 
πλαστικότητα και φυσιοκρατία, με τη χρή ση μαλακών φω το   σκιά σεων, ώστε η 
μορφή του να διακρίνεται από ιεροπρέπεια και ταυ τόχρονα αμε σό τη τα. ενδια-
φέρουσα λεπτομέρεια, δηλωτική της ζωγραφικής δεξιότητας του ιερεμία, είναι 
η α πόδοση του ναόσχημου κιβωτιδίου θυμιάματος και του θυμιατού που κρα-
τεί ο άγιος στα δυο του χέρια, με ρεαλισμό, σαν να πρόκειται για πραγματικά 
λειτουρ γικά σκεύη. α με σό τητα και ζωντάνια στην παράσταση, παρά τη διακο-
σμητικότητά τους, προσδίδουν επί σης το απλοποιημένο φυσικό τοπίο, το βαθυ-
κύανο βάθος του έργου με τους υ πόλευκους σχη   μα  τι σμούς νεφελών και οι δε-
σμίδες ανθέων στα τέσσερα τριγωνοειδή ά κρα του έργου, που εί ναι συνήθη στη 
ζωγραφική της εποχής. διακοσμητικού χαρακτήρα τέ  λος είναι και το ω ο  ει δές 
χρυσό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η παράσταση και με α νά λο γη μορφή απα-
ντά ται και στην εικόνα με την Πυρφόρο ανάβαση του Προφήτη Ηλία στο πα-
ρεκκλήσιο του αγί ου δημητρίου στη μονή του αγίου Γεωργίου του κρυονερίτη 
Σερ ρών55. Η ανορθό γρα φη υπο γρα φή του ζωγράφου στο κάτω μέρος του έργου, 
παρα βαλ λό με νη με την ανάλογή της στη θύ ρα της Πρόθεσης, επιτρέπει τη σκέ-
ψη ότι είτε αυτή γρά φη κε από κάποιον βοηθό του ζω γράφου είτε ότι ο ιερεμίας 
δεν ήταν κάτοχος ιδιαίτερης παι δεί ας. 

ο ζωγράφος Θεόφιλος Μινόβ (του Μηνά;) μου είναι άγνωστος από αλλού, 
η τέχνη του όμως επιτρέπει τη συσχέτισή του με τα γνωστά καλλιτεχνικά ρεύμα-
τα της εποχής στην ευρύτερη περιοχή της ανατο λικής Μακεδονίας και την ανα-
γνώριση της επίδρασης των λιθογραφιών στην οργά νωση και απόδοση της πα-
ράστασης του αγίου Τρύφωνα (ε82) (εικ. 9)56. Για παράδειγμα, το ημικυκλικό 
οριοθετημένο άνοιγμα με τη θεοφάνεια στο πάνω μέρος του θέματος και οι εκ-

φου Λάζαρου Πετρακίδη (1862-1881) στον ναό του αγίου νικολάου Μελενίκου, αντίστοιχα 
στους M. Georgievski, Ikoni od Ohridskiot opis na Dico Zograf, Ohrid 1999, αρ. 10 και Μου-
τά φωφ ‒ Γκέρ   γκοβα ‒ κου γιουμτζίεφ ‒ Ποπόβα ‒ Γκένοβα ‒Γόνης, Έλληνες α γιο  γρά φοι, ό.π., 
σσ. 110, 137, 211 (εικ. 197). Βλ. και στην παραπάνω σημείωση.

55. Μπονόβας, Προσφορές συντεχνιών, ό.π., σσ. 205-206, 215 (εικ. 5).

56. Για την εικονογραφία του αγίου βλ. Ερμηνεία, ό.π., σ. 162 και ομόλογη εικόνα του 
1852 από τον ναό του Σωτήρα Χριστού στο διδυμότειχο στις Συνδίκα-Λαούρδα ‒ Γεωργιά-
δου-κούντουρα, Ναοί του 19ου αιώνα, ό.π., σ. 77, όπου ο άγιος ομοίως κρατεί δρεπάνι. οι 
μόνες σχετικές χάρτινες εικόνες που έχω υπόψη μου είναι οι δημοσιευμένες από την Παπα-
στράτου, Χάρτινες εικόνες, ι, ό.π., σ. 295 αρ. 318 323 αρ. 358, οι οποίες παρουσιάζουν αρκε-
τές διαφορές από την εικόνα μας, πιστεύω ωστόσο ότι θα υπήρχαν άλλες κοντινές εικονο-
γραφικά στην εδώ μελετώμενη. δύο εικόνες του 19ου αιώνα με την αυτή απόδοση του αγί-
ου βρίσκονται στο εκκλησιαστικό Μουσείο της ιεράς Μητροπόλεως δράμας. Γι’ αυτές βλ. Μ. 
Παρχα ρί δου-αναγνώστου, οι φορητές εικόνες, ό.π., όπου και άλλα παραδείγματα έργων και 
η βιβλιογραφία την εικονογραφία του αγίου. 
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φεύγουσες ημικυκλικά από αυτό σπαστές ακτίνες φωτός απαντώνται σε αρκε-
τές εικόνες του Στεργίου ν. Γεωργιάδη (ε55), τα ανθικά μοτίβα που ζωγραφί-
ζονται στα άκρα του έρ γου είναι συνήθη από τον 18ο αιώνα και χρησιμοποι-
ούνται από ζωγράφους όπως οι ιάκωβος Για κουμής νικολάου από το Μελένικο 
και ιερεμίας μοναχός, ενώ  η ένταξη του θέματος σε ωοειδές πλαίσιο ομοίως χρη-
σιμοποιείται από τους δύο προαναφερόμενους ζωγράφους. αυτή η κοινή καλλι-
τεχνική γλώσσα διαπιστώνεται και σε ζωγράφους πιο απο μα κρυ σμέ νων περιο-
χών, δηλώνοντας το κοινό υπόβαθρο της ορθόδοξης τέχνης στον εγγύτερο βαλ-
κανικό χώρο57. Τεχνοτροπικά, ο ζωγράφος αποδίδει το πρόσωπο του αγίου στι-
βαρά, τε τρά γω νο με σχεδόν μυτερό πηγούνι, μάτια μικρά και στρογγυλά βυθι-
σμένα στις οφθαλ μικές κόγ χες, ψηλά ζυγωματικά και κόμμη που στεφανώνει κυ-
κλικά την κεφαλή του. ο σκου ρο κά στανος πλασμός περιορίζεται στο περίγραμ-
μα, σβήνει μαλακά στις παρειές και πλάθει φυ σιοκρατικά το πρόσωπο του αγί-
ου, το οποίο θερμαίνεται από λιγοστό κόκκινο στα χεί λη. Με τον ίδιο στιβαρό 
τρόπο πλάθεται ο κοντός και παχύς λαιμός του αγίου, ενώ α ντί θε τα το σώμα 
του κρύπτεται κάτω από την φαρδιά πολυτελή ενδυμασία του. α ξι ο ση μείωτο εί-
ναι ότι αυτά τα χαρακτηριστικά τα συναντούμε και στις παραστάσεις του άμ-
βω να του να ού όπου υπάρχει μόνον σχετική αφιερωτική επιγραφή και χρονο-
λόγηση και όχι όνο μα ζω   γράφου. Τέλος, η μικτή ελληνική και σλαβική επιγρα-
φή που υπάρχει στην εικόνα επι τρέ πει τη σκέψη ότι αυτή αποτέλεσε παραγγε-
λία σλαβόφωνου χριστιανού ή το πιθανότερο ότι ο ίδιος ο ζωγράφος ήταν σλα-
βικής καταγωγής. Πάντως, σε σχετικές μελέτες για τους ζω γρά φους της περιοχής 
δεν απαντάται καλλιτέχνης με το όνομα αυ τό58, οπότε ανα μέ νου με τη νε ό τερη 
έρευνα να προσθέσει στοιχεία για το θέμα. 

ιδιαί τερης σημασίας είναι το γεγονός ότι ο ζωγράφος δηλώνει ως τόπο κα-
ταγωγής του το κα ρά κιοϊ (σημ. κατάφυτο) της δράμας, τόπο που στο ίδιο χρο-
νικό διάστημα έχει δώσει και άλλον ζωγράφο, τον γνωστό από την τοιχογραφία 
της Πρόθεσης στο ιερό Βήμα της Πα  λαιάς Μητρόπολης δημήτριο ν. Έτσι το κα-
τάφυτο, χωριό με σχισματικό πληθυσμό την εποχή αυτή59, πέραν του ότι απο δει-

57. Πρβλ. την εικόνα του πρωτομάρτυρα Στεφάνου του 1892 του ζωγράφου ιωάννου 
αθανασίου από το Πρίλεπ στον ναό του ευαγγελισμού στο Πρίλεπ, ως προς την ολόσωμη 
απεικόνιση του αγίου, τον τύπο της θεοφάνειας, την παρα πληρω μα  τική χρήση του φυσικού 
τοπίου, το ελλειψοειδές ‒τμηματικά‒ πλαίσιο και τα ανθικά θέματα στο πάνω άκρα του έρ-
γου, στον Vasiliev, Bulgarski vuzroždenski maistori, ό.π., σ. 284.

58. Vasiliev, Bulgarski vuzroždenski maistori, ό.π.‒ Μου τάφωφ ‒ Γκέρ   γκοβα ‒ κου-
γιουμτζίεφ ‒ Ποπόβα ‒ Γκένοβα ‒ Γόνης, Έλληνες α γιο  γρά φοι, ό.π., και η εδώ αναφερόμενη 
ελληνική βιβλιογραφία.

59. Για το κατάφυτο που κατέλαβε το χώρο της βυζαντινής μονής του Βεμπελάκη βλ. 
Πασχαλίδης ‒ Στρατής, Τα μονα στήρια, ό.π., σσ. 203-206. Για την ιστορία του την περίοδο 
της εξαρχίας βλ. κυριακίδης (επιμ.), Θεοδωρήτου Βασματζίδη, ό.π., 414-460˙ α. ε. καραθα-
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κνύεται χωριό ζωγράφων, φαίνεται ότι μπορούσε να προμηθεύσει στο ορθόδο-
ξο εκκλησίασμα της δράμας καλλιτέχνες πέραν των διχα στι κών θρησκευτικών 
διαφορών. ασφαλώς αυτό αποτέλεσε επιλογή του τότε μητροπολίτη Γερ   μανού 
Γ΄ (1879-1896)60 ή των επιτρόπων του ναού, οι οποίοι δήλωναν με τον τρόπο αυ -
τό την ανάγκη για αγαπητική συνοχή των ορθοδόξων της περιοχής της δράμας. 

οι αδελφοί Χαλδέζου (ή Χαλδαίζου) είχαν εργαστήριο στη αγιοπαυλίτι-
κη νέα Σκήτη του αγίου Όρους, χώρο γνωστό για τα ζωγραφικά του εργαστή-
ρια στον 19ο και 20ό αι ώ να61. ιδρυτής του εργαστηρίου τους ήταν ο εκ Μυτι-
λήνης γέρων Χαράλαμπος ή κατ’ άλ λους ο επίσης Μυτιληναίος Γαβριήλ Χαλδέ-
ζος, ο οποίος πήγε στο Άγιον Όρος το 1848 και μαθήτευσε στον ζωγράφο Προ-
κόπιο στις καρυές62. Ψυχή του εργαστηρίου στον 20ό αιώνα ήταν ο εργασθείς 
και στην Παλαιά Μητρόπολη δράμας ευστράτιος Χαλδέζος, ο οποίος πε  ριό-
δευ σε για τις ανάγκες του αγιογραφικού οίκου στην ελλάδα και το εξωτερικό. 
δεν γνω    ρί ζου με από ποιους άλλους συνίστατο το συνεργείο της δράμας, κα-
θώς ο μό νος ανα φε  ρόμενος εί ναι ο ευστράτιος, και μάλιστα ως χρυσωτής, ενώ η 
ίδια η αδελφότητα ανα φέ ρε ται αόρι στα και τυποποιημένα ως «Ἀδελφοί Χαλδέ-
ζου», σε υπόμνηση ίσως της συλ λο γι κής ερ γα σίας που επιτελείτο  στο εργαστή-
ριο. από άλλες περιπτώσεις, όπως ο ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Λει-
βαδιά, γνωρίζουμε την από κοινού εργασία των αγιο γράφων Χαρα λάμπους και 
ευστρατίου Χαλδέζων63, δεν μπορούμε ωστόσο να υποστη ρί ξου με με βεβαι ό-
τη τα ότι το ίδιο συνέβη και στην Παλαιά Μητρόπολη δράμας. Άλλωστε η υ πό -
μνηση της ει δι κής εργασίας της χρυσώσεως για τον ευστράτιο, υποβάλλει τη 
σκέψη ό τι ο ίδιος περισ σό  τερο ασχολείτο με αυτήν την εργασία ή ότι ήταν ειδι-
κευμένος σ’αυτήν. Έρ γα της αδελ φό τητας σώζονται σε πολλούς ναούς της ελλά-
δας και της ομογένειας στην αμερική64. 

νάσης, Ο Ελληνισμός και η μητρόπολη Νευροκοπίου κατά τον Μακεδονικό Αγώνα [ιΜΧα 
221], Θεσσαλονίκη 1991, σ. 52 σημ. 28, σ. 97 σημ. 62, σ. 99, 100, 103 και Τσιτουρίδου-Τουρμπιέ, 
Το ακρινό δράμας, ό.π., σσ. 184-185.

60. Για τον μητροπολίτη Γερμανό Γ΄ βλ. Πασχαλίδης ‒ Στρατής, Τα μοναστήρια, ό.π., σ. 
52 και στην εκεί βιβλιογραφία.

61. Γραί κος, Ακαδημαϊκές τάσεις, ό.π., σ. 58, 82, 104, 183, 382, 411, 470, 519-520, 604, 
614, 619, 634, 719, 728, 759.

62. ι. Χ. Χατζηιωάννου, Πανελλήνιον Λέυκωμα Εθνικής Εκατονταετηρίδος 1821-
1930. Η Χρυσή Βίβλος του Ελληνισμού, εν αθήναις 1930, 204 και Γραίκος, Ακαδημαϊκές 
τάσεις, ό.π., σ. 519.

63. Γραί κος, Ακαδημαϊκές τάσεις, ό.π., σ. 519.

64. εικόνες του εργαστηρίου σώζονται στην επισκοπή κισσάμου-Σελίνου, καθώς και 
στους ναούς της κοίμησης της Θεοτόκου ν. Φιλαδέλφειας, του αγίου Γεωργίου Στεμνίτσας 
(1913), της Παναγίας ελεούσας στη Λειβαδιά (1925), των αγίων ασωμάτων του Θησείου 
(1929), του ναού του Χριστοκόπη (1929), του αγίου νικολάου Πειραιά (1931), του αγίου 
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εικονογραφικά και τεχνοτροπικά, οι Χαλδέζοι, που ακολουθούν τις κυ-
ρίαρχες στον Άθωνα κατά την εποχή αυτή δυτικότροπες τάσεις, δεν πρωτοτυ-
πούν. οι μορφές πλάθονται με μαλακές φωτοσκιάσεις στα πρόσωπα, με ζωη-
ρό βλέμμα, ενδύονται φυσιοκρατικά απο δο  σμένα ρούχα, με μαλακές πτυχώσεις, 
και εντάσσονται σε εσωτερικούς χώρους δηλω μέ νους αφαιρετικά, μόνον με τα 
προοπτικά αποδοσμένα πλα κίδια του δαπέδου τους (ε2, ε3), ή με τα στοιχειώ-
δη μέρη συγκρότησης της σκευής τους (ε13) ή ακόμη με μόνη την προο πτι  κή του 
χώρου να δηλώνει την ένταξη της μορφής σ’ αυτόν (ε81) (εικ. 4). κυρίως όμως οι 
μορ φές εντάσ σο νται σε χρυσοποίκιλτα γεωμετρικά βά  θη κοσμημένα με ατόφιο 
φύλλο χρυσού και χρω μα  τι σμένα στο πλαίσιο με γεωμετρικά θέματα από μίγ-
μα χρωμάτων και σμάλτου (ε4, ε7, ε9, ε12, ε15), θυμίζοντας ορισμένες φορές 
τη διακόσμηση του κάμπου των εικό νων και την ενθετική κό σμηση του πλαισί-
ου αυτών ιδιαίτερα στο 18ο και 19ο αιώνα (ε5, ε6, ε8, ε16-ε18)65 (εικ. 16). Χα-
ρακτηριστικό έργο τους, μολονότι όχι πο λυ τε λές όσο τα υπόλοιπα του τέμπλου 
του ναού, είναι η Ωραία Πύλη (ε81), όπου η συνήθης για το χώρο απεικόνιση 
του Χριστού ως Μεγάλου αρχιερέα ανακαλεί τις κατακτήσεις προ  γενέστερων 
αγιο ρει τι κών συνεργείων που, με τη ρεαλιστική και σχεδόν φωτογραφική α πει-
κόνιση των θεμάτων τους, προσέδωσαν στην αγιογραφία τους την όψη θρη-
σκευτικού πί νακα66 (εικ. 4). 

Σπυρίδωνα Πειραιά (1936) και του αγίου νικολάου Χαλκίδας (1939). Βλ. σχετικά Χατζηιω-
άννου, Πανελλήνιον Λεύκωμα, ό.π. και Γραί κος, Ακαδημαϊκές τάσεις, ό.π., σ. 470, 519-520. 
Γνωστές επίσης είναι και οι τοιχογραφίες στους ναούς των αγίων αναργύρων αρναίας κατά 
το 1924, καθώς και αγίου Σάββα στο αντικαρκινικό νοσοκομείο αθηνών. Βλ. σχετικά αρ-
χιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης, Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Αρναίας. Συναξάρι. Ιστορί-
α-Τέχνη-Ζωή. Αφιέρωμα στα είκοσι χρόνια από την ίδρυση της ενορίας (1982-2002), αρ-
ναία 2002, κυρίως σελ. 92-93, και Βενεδίκτου ιερομονάχου αγιορείτου, Προσκυνητάριον Ιε-
ράς Νέας Σκήτης, νέα Σκήτη αγίου Όρους 2010, σσ. 105-106, 175, 176, όπου δημοσιεύεται 
και φωτογραφία με την εικόνα του αγίου Χαραλάμπους (ε4) της Παλαιάς Μητρόπολης, με 
τη λανθασμένη ωστόσο χρονολογία 1932.

65. Σε άλλες περιπτώσεις έργων τους έχει παρατηρηθεί ότι ως σκηνικό για τα θέματά 
τους χρησιμοποιείται και το φυσικό ή αρχιτεκτονικό τοπίο, το οποίο όμως δίνεται απλοποι-
ημένα. Βλ. σχετικά Γραίκος, Ακαδημαϊκές τάσεις, ό.π.

66. Γενικότερα για τα αγιορειτικά συνεργεία που ακολουθούν τις αρχές της «βελτιω-
μένης» βυζαντινής ζωγραφικής κατά τον 19ο και 20ό αιώνα βλ. ι. Στουφή-Πουλημένου, Από 
τους Ναζαρηνούς στον Φ. Κόντογλου. Θέματα νεοελληνικής εκ κλη σια στικής ζωγραφικής, 
αθήνα 2007, Γραί κος, Ακαδημαϊκές τάσεις, ό.π., 500-533 και τις μελέτες του σχετικού με το 
θέμα Ζ΄ Διεθνούς Επι στη μονικού Συνεδρίου Το Άγιον Όρος στα χρόνια της απελευθέρω-
σης, Πρακτικά Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2013, ιδιαί τε ρα δε των ι. Παπάγγελου, «αγιορειτι-
κή συμμετοχή στον λατρευτικό εξοπλισμό των απελευθε ρω θ  έντων ναών της Θεσ σα  λονίκης 
(1912-1930)», σσ.  219-233, ν. Μπονόβα, «ιωασαφαίοι ζωγράφοι. εικόνες του 1914 στον ναό 
του αγίου δη μη  τρίου Θεσ σαλονίκης», σσ. 249-262 και στρογγυλή τράπεζα με θέμα «ναζαρη-
νή Ζωγραφική» (εισηγήσεις των Γ. κακαβά, ε. Γεωρ γιά δου-κούντουρα ‒ ν. Γραίκου, ν. Γραί-
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιλογή των αδελφών Χαλδέζων στην κό-
σμηση της Πα λαι άς Μη τρό  πο λης κα τά την εποχή αυτή ασφαλώς οφείλεται στην 
προέλευσή τους από το έγ κρι το θε  ο  λο γικά και καλ λιτεχνικά Άγιον Όρος αλλά 
και στην καλή τεχνικά ποιότητα της ερ γα σίας τους. Η πα ρου σία τόσων πολλών 
έργων τους στο ναό βεβαιώνει την ανα καίνιση της σκευ  ής του κατά το 1936-
1939, πιθανότατα λόγω της αποψίλωσής της στις δύο προη γού   με νες βουλ  γα ρικές 
κατο χές, αλλά ίσως και λόγω της κακής διατήρησης των ενα πο μει νά   ντων ει κό-
νων. 

Στους ζωγράφους του ναού πρέπει τέλος να περιλάβουμε και τον ανώνυ-
μο των εικόνων ε74 με τους αγίους αναργύρους και ε77 με τη Σύναξη των αρ-
χαγγέλων (εικ. 17). ο ζω γράφος, που φαίνεται ότι και στα δύο έργα του ακο-
λουθεί τη σχετική βυζαντινή εικονο γρα φία67, απο δίδει τις μεν μορφές των αγίων 
ιατρών με φαρδιά πρόσωπα και κοντόχοντρα σώ ματα, ε νώ αυτές των αρχαγγέ-
λων με κανονικές αναλογίες και λεπτόκορμες, φανερά ε φαρ μό  ζο ντας διαφορετι-
κή τεχνοτροπική προσέγγιση. Το μαλακό ωστόσο πλάσιμο του προ σώ που με τα 
αμυγδαλωτά μάτια που βυθίζονται στις οφθαλμικές κόγχες και σκιάζονται από 
το προ    εξέχον πάνω βλέφαρο, καθώς και το ιδιότυπο φωτοστέφανο με τους ομό-
κε ντρους κύ κλους στην περι φέ ρειά του από λευκή γραμμή, αναγνωρίζονται και 
στις δύο πε ρι  πτώσεις και δεν αφήνουν περι θώ ρια αμφιβολίας για την προέλευ-
ση και των δύο εικόνων από το ίδιο χέρι.

οι αφιερωτές που αναγράφονται στα κειμήλια του ναού, πλην των ανα-
φερόμενων με τα βαπτιστικά τους ονόματα στην πρόθεση του ναού (ε84), στην 
ε10 με τη Γέννηση του Χριστού (εικ. 6) και στην ε63 με τον Μυστικό δείπνο, 
καθώς και της συ ντε χνίας των κηπουρών στον άγιο Τρύφωνα (ε82) (εικ. 9), 
είναι όλοι επώνυμοι, με γόνους στη σημερινή πόλη της δράμας. Συ γκεκριμένα 
αναφέρονται οι κωνσταντίνος αριτζής (ε71, ε72) (εικ. 7, 8), Φίλιππος Γρηγ. δε-
μηρόπουλος (ε3, ε81), Χα ράλαμπος δεϊρ μενδόγλου (ε4), Γρηγόριος νικολάου 
δεμηρόπουλος (ε7), αγγελάκης ιω άννου Σιδηράς (ε9), Χαρίκλεια νάση (ε12), 
Θεμιστοκλής αθανασίου καναράς (ε13), Γ. Μανασσής (ε14) (εικ. 10), Θεόδωρος 
κ. Σερβάνης (ε16), Σύρμω Πασαπόρτη του ιω άν νη (ε78) και ο κηπουρός Θωμάς 
Συ με ωνίδης (Ξ6, άμβωνας και τοι χογραφία αποκαθη λώ σε ως στο ιερό). Πρό κει-

κου, ι. Στουφή-Πουλημένου, ι. Β. Φριλίγκου, Σ. Παντζαρίδη, Παταπίου μο  να χού καυσοκαλυ-
βίτη και Χ. Χ. καρύδη), σσ.  417-553.

67. Για την εικονογραφία των αγίων αναργύρων βλ. Γ. Γούναρης, Εικόνες της μονής 
Λειμώνος Λέσβου [αΠΘ, κΒε, Βυ ζα ντινά Μνημεία 11], Θεσσαλονίκη 1999, σσ.  58-60, 174 
αρ. 10, όπου η παλαιότερη βιβλιογραφία. Γι’ αυτήν των αρ χαγ γ έ λων βλ. ε. ν. Τσιγαρίδας, 
«εικόνες 12ου-14ου αιώνα», στο Ιερά Μονή Αγίου Παύλου. Εικόνες, Άγιον Όρος 1998, σσ. 
24-26, 245, όπου η παλαιότερη βιβλιογραφία. 
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ται ασφα λώς για ευ κατάστατους δρα μι νούς68, οι οποίοι προσπάθησαν με κάθε 
τρό πο να ευ πρε πί σουν το ναό της πόλης τους, υπα κού οντας ταυ τόχρονα στην 

68. ο κωνσταντίνος αριτζής (ή -ίδης), εξ όσων γνωρίζω, δεν είναι γνωστός από αλλού. 
εξεταστέα είναι η περίπτωση να ταυτίζεται  με τον κωνσταντίνο αριτζή (ή αριτζίδη), επί-
τροπο του ναού κατά το 1868, σύμφωνα με αφιερωτικές επιγραφές στις παραστάσεις των θυ-
ρών της Πρόθεσης και του διακονικού (ε71, ε72). Σημειώνουμε ότι από τον ε. Γ. καρσανίδη, 
Η εκπαίδευση στις επαρχίες Δράμας και Ζιχνών κατά την Τουρκοκρατία (1840-1913), δρά-
μα 20162, σσ. 162-163, με το επώνυμο αυτό καταγράφεται η δωρήτρια των εκπαιδευτηρίων 
της κοινότητας της δράμας (1909) Μαριγώ αριτζίδου και ο γιος της ανέστης, απόγονοι πιθα-
νότατα του κωνσταντίνου αριτζή (ή -ίδη). εξετάζοντας επίσης την περίπτωση να πρόκειται 
για εσφαλμένη γραφή του ονόματος κωνσταντίνος αριστείδης, ο οποίος αναφέρεται στον 
κηροστάτη Μ1 και Μ2 του ναού, όπως με πληροφόρησε προφορικά η κ. αικ. κου του ξιά δου, 
η οποία ασχολείται με το θέμα (βλ. σχετικά άρθρο της ιδίας, «Η ευερ γε τική συμβολή καπνε-
μπόρων και καπνεργατών στην εκπαίδευση του σαντζακίου δράμας το β΄ μισό του 19ου και 
τις αρ χές του 20ού αι»., 6η Επιστημονική Συνάντηση «Η Δράμα και η περιοχή της», ό.π., 
Πρόγραμμα και περιλήψεις ανακοι νώ σεων, σ. 36, και εκτενής μορφή στα υπό δη μοσίευση 
Πρακτικά), καπνέμπορος με το όνομα αυτό δεν είναι μέχρι σήμερα γνωστός. Τείνουμε να θε-
ωρήσουμε ότι θα μπορούσε να ταυτίζεται με τον εδώ αναφερόμενο δωρητή και η διαφορετι-
κή γραφή του ονόματός του να οφείλεται σε λάθος, ιδιωματική προφορά ή παράκουσμα του 
ζωγράφου.  Όσον αφορά τον Γ. Μανασσή, το επώ νυ μό του είναι βυζαντινό. Βλ. σχετικά Trapp 
‒ Beyer, Pro sopographischer Lexicon der Palaiologenzeit, ό.π., σσ. 65-66 αρ. 16586-16600. Ση μει ώ-
νε ται επίσης ως επώνυμο μιας από τις σημαντικές οικογένειες της δράμας κατά τον 19ο και 
τις αρχές του 20ού αιώνα. Βλ. σχετικά στον Στράτη, Η Δράμα και η Δράβησκος, ό.π., σ. 28. 
Πρβλ. και ν. κωνσταντινίδου, «Ρόζα Μπότσαρη. από τις αετο φω λιές της Πίνδου στη δρά-
μα», Γ΄ Επιστημονική Συνάντηση «Η Δράμα και η περιοχή της Ιστορία και Πο λι τι σμός», 
Γ2, ό.π., σ. 532, 533, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία. ο Θεμιστοκλής αθανασίου κανα-
ράς ήταν Τσαταλτζιανὀς και πατέρας του επίσης ξυλεμπόρου Βασιλείου Θ. καναρά, για τον 
οποίο βλ. Β. κ. Πασχαλίδης, Η Δράμα 7000 χρόνια. Με λέ τες για την πόλη και την περιοχή 
της. Προϊστορία-Ιστορία-Πολιτισμός, δράμα 1997, σ. 292. Για τους υπόλοιπους ανα φερ ό με-
νους, Χαράλαμπο δεϊρ μενδόγλου (έμπορου με αποικιακά εί δη), Θε μι στο κλή αθανασίου κα-
ναρά (ξυλέμπορου),  Χα ρί κλεια νάση (συγγενή του Γ. νάση, εμπό ρου με δασικά προ ϊό ντα) 
βλ. στον τηλεφωνικό κατάλογο στο Ημερολόγιον της Βο ρείου Ελλάδος 1938, ό.π., 141, 143, 
146. Βλ. επίσης Θ. δ. α θα νασιάδης, «ανα σκόπησις της εμπορικής κινήσεως και εθ νι κής οι-
κονομίας δράμας - περιφερείας κατά το 1926», Ετήσιον Δελ τίον του Εμπο ρικού και Βιομη-
χανικού Επιμελητηρίου Κα βάλλας, έτος δ́ , 1926-27, καβάλλα 1926, 66, όπου ανα φέ ρε ται ο 
καφε κόπτης Χ. δεϊρμεντζόγλου, που πι θανότατα ταυ τίζεται με τον ομώνυμο προανα φε ρό-
μενο. Για τον Θεόδωρο κ. Σερβάνη, φωτογράφο που δραστηριο ποι ή  θηκε στο με σο πόλεμο 
έως και τη δεκαετία του 1960, βλ. Μ. Βαβουλίδης, «Πώς είδε και αποθανάτισε τη δράμα ο 
φακός του “σκοτεινού θαλάμουˮ», Βήματα 13 (1989) 50 και α. κά ζης, Δράμα. Ει κόνες και 
μνήμες της παλιάς πόλης, δράμα 2005, σσ. 165-183. δεν βρήκα στοιχεία για τους αγ γε λάκη 
ιωάν νου Σιδηρά (το επώ νυμο ιωάννου αναφέρεται στον τηλεφω νικό κα τά λο γο της δράμας 
κατά το 1938, βλ. Ημε ρολόγιον της Βο ρείου Ελ λά δος 1938, ό.π., 143), Γρηγόριο νικολάου 
δε μη ρό που λο και Φίλιππο Γρηγ. δεμηρόπουλο (το όνομα αντ. δε μηρό πουλος α ναφέρεται 
στον τηλεφωνικό κατάλογο της δράμας κατά το 1938, βλ. Ημερολόγιον της Βο ρείου Ελλά-
δος 1938, ό.π., 141, και πιθανόν παραφθορά του αποτελεί το σημερινό απαντώμενο δημηρό-
πουλος).
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παλαιά συ νή θεια της ε πίκλη σης για την ψυχική τους σωτηρία διά της δωρεάς 
στην εκ κλη σί α. 

Άξια περαιτέρω σχολιασμού είναι η αναφερόμενη στην επιγραφή της ει-
κόνας του αγίου Τρύφωνα (ε82) συντεχνία των κηπουρών, η ύπαρξη της οποί-
ας τεκμηριώνεται άπαξ από τη συγκεκριμένη εικόνα και αποκαλύπτει μία 
από τις σημαντικές ασχολίες των κατοίκων της δράμας. κηπουροί ή μπαχ τσε-
βάνιδες αναφέρονται και σε άλλες πόλεις κατά την οθωμανική περίοδο, συνι-
στού σαν μάλιστα την παλαιότερη από τις συντεχνίες της κωνσταντι νού πολης, 
και στη χορηγική τους δραστηριότητα περιλάμβαναν κυρίως εικόνες του προ-
στάτη αγίου τους, δηλαδή του αγίου Τρύφωνα69. είναι όμως αξιοση μεί ωτο ότι 
από το σύνολο των παλαιότερων εικόνων της Μητρόπολης δεν μας παραδίδε-
ται η αναφορά άλλης συντεχνίας. κρίνοντας από τις πολυάριθμες μνείες συ-
ντεχνιών σε άλλες πόλεις όπως οι Σέρρες70, θα πρέπει να αποδώσουμε το γε-
γονός στο ολιγάριθμο του χριστιανικού πληθυσμού της δράμας ή ακόμη και 
στην έλλειψη σχετικής οργάνωσης των επαγγελματιών της πόλης. Το συμπέρα-
σμα αυτό, σημειώνουμε, μπορεί να διαφοροποιηθεί, καθώς δεν είναι γνωστά 
ακόμη πολλά στοιχεία από τα κειμήλια της περιοχής της δράμας. Συντεχνίες 
πάντως αναφέρονται στη γειτονική Τσατάλτζα (Χωριστή) και στη Στάρτσιστα 
(Περιθώρι), αντίστοιχα γεμενετζίδων (σανδα λοποιών) και σιδηρουργών, κατά 
το 1866 και το 185971.

69. Συντεχνίες κηπουρών αναφέρονται επίσης στη Ζάκυνθο (1712, 1893), τη Φιλιππού-
πολη, την αίνο (στο ξυλόγλυπτο προσκυνητάριο του ναού της αγίας κυριακής, 1782), τις νύ-
φες δέρκων (19ος αι.), το Μακροχώρι Θράκης (1832), την Έδεσσα (1884-1886) και την αδρι-
ανούπολη (1906). Βλ. ε. Βουραζέλη-Μαρινάκου, Αι εν Θράκη συντεχνίαι των Ελλήνων κατά 
την Τουρκοκρατία [εΜΣ, Σειρά Φιλολογική και Θεολογική 7], Θεσσαλονίκη 1949, σ. 24, 64, 
73, 112, 130, 133, 135, 137, 149, 151 και Η. ν. αρναούγλου στο aca demia.edu/941562. αναφο-
ρές της, σύμφωνα με σχετικές αφιερωτικές επιγραφές, υπάρχουν επίσης στη Χαλκηδόνα (ει-
κόνα του 1866 από το ναό της αγίας ευφημίας), το κουζγουντζούκιο Χαλκηδόνας (εικόνα 
του 1891 από το ναό του αγίου Παντελεήμονα), καθώς και στη νήσο Πρώτη (επιγραφή του 
1873 στην κορυφή κίονα του ναού του Γενεσίου της Θεοτόκου). Βλ. ιορδάνογλου, Η Μητρό-
πολις Χαλκηδόνος, ό.π., σ. 181, 210, 218. Για την οργάνωση των συντεχνιών και σχετικά πα-
ραδείγματα λειτουργίας κατά την οθωμανική περίοδο βλ. και ν. Πανταζόπουλος, ελλήνων 
συσσωματώσεις κατά την Τουρκοκρατίαν, Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οι-
κονομικών Επιστημών ιΘ΄ (1986) 91-119 (ανάτυπο).

70. Για τις συντεχνίες των Σερρών βλ. κυρίως Γ. καφταντζής, Ιστορία της πόλεως Σερ-
ρών και της περιφερείας της (από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα). Α΄ Μύθοι-
Επιγραφές-Νομίσματα, δίφρος, αθήναι 1967, σποραδικά, και Μπονόβας, Προ σφορές συ-
ντεχνιών, ό.π.

71. και στις δύο περιπτώσεις οι συντεχνίες αναφέρονται σε επιγραφή εικόνας του αγί-
ου Σπυρίδωνα. Για την εικόνα της Χωριστής βλ. Παρχαρίδου-αναγνώστου ‒ κυριαζάκης, Τα 
κειμήλια, ό.π., και γι’ αυτήν του Περιθωρίου Παρχαρίδου, Ταπεινή ωραιότητα, ό.π., σ. 15.  
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Στις φορητές εικόνες που προέρχονται από την Παλαιά Μητρόπολη θα 
πρέπει να συμπεριλάβουμε και δύο ακόμη που σήμερα βρίσκονται στο εκκλη-
σια στικό Μουσείο της ιεράς Μητρόπολης δράμας. Πρόκειται για δύο έργα του 
ζωγράφου αντωνίου Βαφιοπούλου κατά το 1819 και 1821 αντίστοιχα, τον Χρι-
στό Μέγα αρχιερέα (αρ. κατ. εΜδ ε333, διαστάσεις 44.3x32.1x4 εκ.) και τον έν-
θρονο Άγιο νικόλαο (αρ. κατ. εΜδ ε355, διαστάσεις 79x55.5x6.5 εκ.) (εικ. 18, 
19)72. ο Χριστός Μέγας αρχιε ρέας αποδίδεται εν δόξη, καθήμενος επί νεφελών, 
και με αρχιερατική ενδυμασία, συνδυ ά ζοντας στοιχεία από τη βυζαντινή και τη 
δυτικότροπη εικονογραφία του Χριστού Μεγ ά λου αρχιερέα και του Χριστού 
εν δόξη73. ενδιαφέρων είναι ο τρόπος παράστασης των αγγέλων οι οποίοι προ-
τομιαίοι, φτερωτοί και σε στάση εξύμνησης ίστανται επί νεφε λών κρατώντας τα 
σύμβολα της σταυ ρι κής θυ σίας, σάλπιγγες και στέμματα. Στο κάτω τμή μα του 
έργου, αριστερά, διακρίνεται η υπογραφή του ζωγράφου «Διὰ χειρὸς Ἀντωνίου 
Βαφιοπού/λου 1819 Αὐγούστου 10», ενώ στο δεξιό τμήμα η αφιε ρω τική επιγρα-
φή «Δέησις τοῦ δούλου / τοῦ Θεοῦ Χρίστου συμβί/ας καὶ τέκνων». οι αφιερω-
τές είναι άγνωστοι από αλλού, πιθανό τατα όμως είναι δραμινοί, εάν πράγματι η 
εικόνα προέρχεται από το συ γκρό τημα της Παλαιάς Μητρόπολης. 

ο ένθρονος άγιος νικόλαος, ήδη σε παλαιότερη μελέτη μας έχουμε αποδείξει 
ότι ήταν δωρεά του πρωτοσυγκέλου της Μητρόπολης δράμας αβραμίου κωτάκη 
από το κάτω κάστρο της Χώρας της Άνδρου, ο οποίος είναι γνωστός και από άλ-
λες δωρεές του στη μονή της αγίας ή Ζωοδόχου Πηγής στην Άνδρο74 (εικ. 19). Στη 
σχετική αφιερωτική επιγραφή στο κάτω αριστερά μέρος του έργου «χῆρα δὲ ποτέ 
δύω λεπτὰ προσῆξε τη προσφορά / θεῷ δια [δυσανάγνωστο] συνῆξε Τοι γάρ 
κατά δύναμιν καὶ θεῷ φί-λον / Ἀνάγραπτον τὴν φήμην τοῖς πᾶσιν ἔχω. Εἰκόνι / 
νικολάου τοῖς ἐν μύροις. Τροφέως πτωχῶν προστ(άτου) / εν κυνδύνοις. Δαπά-
νις προσφέρεται εὐλάβει/ας Βοήθειαν αἰτοῦντος ἐν [δυσανάγνωστο] / Ἁβραμίου 
φημί ταπεινοῦ οἰκέτου. Ἐν δράμᾳ ὑπάρχοντος Πρωτο συγκέλλου / Πατρίδος δὲ 
ὁρμωμένου ἐκ τῆς ἄνδρου Τῆς τῶν κυκλάδων νήσων τελούσης κέντρου / Πάτρα 
Ἰωάννου τοὐ πίκλην Κωτάκη. χεὶρ δὲ ἡ γράψασα τ(οῦ) Κῦρ Ἀντωνάκη», διαφαί-
νεται η οικονομική του δυσπραγία, η οποία ωστόσο δεν τον εμπόδισε να παραγ-
γείλει το εν λόγω έργο σε έναν καλό ζωγράφο, τον «κῦρ Ἀντω νά κη», δηλ. στον 
αντώνιο Βαφιόπουλο. ο Βαφιόπουλος, που υπογράφει και στο δεξιό κάτω άκρο 

72. Παρχαρίδου-αναγνώστου, Το εκκλησιαστικό Μουσείο, ό.π., σ. 522 σημ. 10, σ. 524, 
525 (εικ. 2), 526 και η ίδια, οι φορητές εικόνες, ό.π.

73. Βλ. σχετικά Τ. Παπαμαστοράκη, «Η μορφή του Χριστού Μεγάλου αρχιερέα», 
ΔΧΑΕ, περ. δ ,́ ιΖ΄ (1993-1994) 67-78 και Παπαστράτου, Χάρτινες εικόνες, ι, ό.π., σσ. 102-108 
αρ. 70-79.

74. Παρχαρίδου-αναγνώστου, Το εκκλησιαστικό Μουσείο, ό.π., σ. 524, 525 (εικ. 2), 
526. Για την εικόνα αυτή βλ. και Παρχαρίδου-αναγνώστου, οι φορητές εικόνες, ό.π.
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της εικόνας κεφαλαιογράμματα «Διὰ χειρός Ἀντωνίου Βα φιο πούλου / αωκα ἰου-
νίου κε», είναι ζωγράφος με εκ λέπτυνση στην επεξεργασία των θεμάτων του και 
πιθανότατα δραστηριοποιήθηκε στη νό τια ελλάδα75. Το εν λόγω έργο του ωστό-
σο, που φανερά συνε χί ζει τη γνωστή κρητική εικονογραφία για το θέμα76, είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό για την ιστο ρία της τέχνης στην περιοχή της δράμας, καθώς 
είναι το μόνο σωζόμενο με απεικόνιση αφιερωτή. 

από τον ναό της Παλαιάς Μητρόπολης έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι 
προέρχονται πι θα νόν και τα βημόθυρα με αρ. κατ. ε91 του Μουσείου που δύ-
νανται να χρονολογηθούν στο β΄ μι σό του 15ου αιώνα77. Η υπόθεση στηρίζεται 
στο ότι η Μητρόπολη ήταν ο μονα δι κός εν λειτουργία, κατά τις πηγές, χριστια-
νικός ναός της Παναγίας στη δράμα κατά την πρώιμη μετα βυ ζαντινή εποχή, 
αλλά και στην πολύ καλή ποιότητα της τέχνης τους, η οποία σαφώς αρμόζει να 
σχετίζεται με κάποιο σημαντικό ναό της πόλης. Ωστόσο, οι διαστάσεις τους επι-
τρέπουν να ταυτιστούν με τα αναφερόμενα από τον Στράτη ως «ληφθέντα προ-
φανῶς ἐκ του Ναοῦ τῶν Ταξιαρχῶν»78. Μια τέτοια προέλευση δεν θα ήταν πε-
ρίεργη για τη μικρή εκκλησία των Ταξιαρχών, η οποία μολονότι δεν αναφέρεται 
ως λειτουργούσα κατά τη μεταβυ ζα ντινή εποχή, είχε σαφώς χρήση ναού όπως 
φανερώνουν οι σύγχρονες με τα βημόθυρα εΜδ ε91 δεσποτικές εικόνες με τον 
Χριστό Παντοκράτορα και την Παναγία ο δη γήτρια. οι τε λευταίες περιγράφη-
καν από τους Λαμπάκη και Στράτη79 και σήμερα βρί σκο νται στο εκ κλη   σια στικό 
Μουσείο με αρ. κατ. ε98 και ε97 αντίστοιχα80. Το ίδιο συ μπέ ρασμα υποστη ρί-
ζεται και από την τελευταία διαπιστωμένη ανακαίνιση του ναού των Τα ξι αρ-
χών, η οποία από τον Χ. Πέννα έχει τοποθετηθεί στο διάστημα 1861-189281. 

75. Βλ. σχετικές παρατηρήσεις στην Παρχαρίδου-αναγνώστου, Το εκκλησιαστικό 
Μουσείο, ό.π., σ. 522 σημ. 10, όπου η σχετική βιβλιογραφία, και Παρχαρίδου-αναγνώστου, 
οι φορητές εικόνες, ό.π.

76. Για την εικονογραφία του αγίου νικολάου την περίοδο αυτή βλ. Παρχαρίδου-
αναγνώστου, δύο εικόνες του ιακώ βου Γιακουμή νικολάου, ό.π., σσ. 268-278, όπου η παλαι-
ότερη βιβλιογραφία.

77. α. Σέμογλου ‒ ν. Τριβυζαδάκης, «ο ευαγγελισμός του βημοθύρου αρ. 91 του εκ-
κλησιαστικού Μουσείου της δράμας», Ε΄ Επιστημονική Συνάντηση «Η Δράμα και η περιο-
χή της Ιστορία και πολιτισμός», Δράμα 18-21 Μαΐου 2006, επιμ. Χ. Φαράκλας, ε1, δράμα 
2013, σσ. 405-422.

78. Βλ. εδώ, σημ. 6, στον Στράτη, αρ. 12. Βλ. και Παρχαρίδου-αναγνώστου, οι φορη-
τές εικόνες, ό.π.

79. Λαμπάκης, Περιηγήσεις, ό.π., 88 και Στράτης, Η Δράμα και η Δράβησκος, ό.π., σσ. 
18-19.

80. Παρχαρίδου-αναγνώστου, Το εκκλησιαστικό Μουσείο, ό.π., σ. 521, 525 (εικ. 1) 
και η ίδια, οι φορητές εικόνες, ό.π.

81. Πέννας, «Ταξιάρχες δράμας», Α΄ Επιστημονική Συνάντηση «Η Δράμα και η περι-
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από τη νεότερη φάση της Παλαιάς Μητρόπολης, με ζωγραφική του Στεργί-
ου ν. Γεωργιάδη, προέρχονται ωστόσο τα προαναφερθέντα βημόθυρα ε8682, τα 
εκτιθέ μενα έως πρόσφατα στο εκκλησιαστικό Μουσείο της ιεράς Μητροπόλεως 
δράμας με αρ. κατ. ε4 (εικ. 20). Τόσο η ξυλογλυπτική τους εργασία που τα συ-
σχετίζει με το τέμπλο του ναού όσο και η ζωγραφική και τεχνοτροπική απόδοση 
των επιμέρους θε μά των που τα κο σμούν (ευαγ γε λισμός, Σύλληψις αγίας Άννης 
και ανά ζεύγη οι προφήτες ιε ζε κιήλ, Σολο μών, δα βίδ και Ησαΐας) που επαναλαμ-
βάνους στις λεπτομέρειές τους σχεδόν τις εικόνες του ε πι  στυ  λί ου ε42 με τον ευαγ-
γε λι σμό (εικ. 11) και ε58 με τη Σύλληψη της αγίας Άν νης δεί χνουν ότι αποτελούν 
έργο του Στεργίου ν. Γεωργιάδη στον ίδιο χρόνο με τα υπό λοιπα, στο 1863 και 
1863-1864 που χρονολογούνται και οι δύο αναφερόμενες ει κόνες του επι στυ λίου.

Παραβάλλοντας, τέλος, τις σωζόμενες εικόνες του ναού με την κατά και-
ρούς πε ρι γρα φεί σα από λογίους περιηγητές και μελετητές, διαπιστώνουμε ότι, 
με εξαίρεση αυτές του αγίου Σπυρίδωνα (ε1), του αγίου Γεωργίου (ε14) και την 
πρόθεση του 1865 (ε84), στο σύνολό τους σχεδόν είναι άγνωστες. Η τύχη των 
υπολοίπων δεν είναι γνωστή. Η έρευνα πάντως στη συλλογή του εκ κλησια στι-
κού Μουσείου έδειξε ότι δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτήν καμία από τις πα λαι-
ότερα αναφερόμενες.

ακολουθεί κατάλογος με το σύνολο των καταγραφέντων φορητών εικό-
νων του ναού. Η υπόλοιπη σκευή, μαζί με στοιχεία για το διάκοσμο του ναού, 
θα δημοσιευτεί στο β΄ μέρος της μελέτης.

Κατάλογος φορητών εικόνων (Ε1-86)83

1. Άγιος Σπυρίδων, 116Χ81x6 εκ., «Χείρ Ἰακώ/βου, Ν. Μελε/νικίῳ. τῷ 
αωμ./θ», 1849, ζ. ιάκωβος Γιακουμής νικολάου από το Μελένικο.       

οχή της, ό.π., σ. 160.

82. Σε φωτογραφίες του εσωτερικού του ναού περί το 1952 (;) φαίνεται ότι ο ναός 
δεν διέθετε πλέον βημόθυρα παρά μόνο την Ωραία Πύλη με τον Χριστό Μεγάλο αρχιε-
ρέα (ε81), η οποία είναι έργο των αδελφών Χαλδέζου. κατά συνέπεια, είχαν απομακρυν-
θεί από το τέμπλο σε άγνωστο χρόνο και πριν το 1924 ‒έτος έκδοσης της μελέτης του Στρά-
τη‒, ίσως λόγω της προβληματικής διατήρησής τους. Για τα βημόθυρα αυτά βλ. και Παρχαρί-
δου-αναγνώστου, οι φορητές εικόνες, ό.π.

83. οι με αρ. κατ. ε2-ε9, ε12-ε72, ε81, ε86 βρίσκονται στο τέμπλο ή έμπροσθεν αυτού 
(οι ε19-ε47 στην πρώτη σειρά του επιστυλίου και ε48-69 στη δεύτερη), οι με αρ. κατ. ε10, 
ε11, ε84 στο ιερό Βήμα του ναού, οι με αρ. κατ. ε1 και ε82 στα προ σκυ νητάρια, η ε85 στην 
οροφή του ναού ως πίνακας και οι ε73-80 και ε82-83 αντίστοιχα στο γυναικωνίτη και στο 
υπόγειο του νέου Μητροπολιτικού ναού (καταγραφή κειμηλίων έως και τον ιούνιο του 2014). 
Λόγω πρακτικών δυσκολιών, μετρήθηκαν ενδεικτικά οι διαστάσεις ορισμένων εικόνων από 
την πρώτη σειρά του επιστυλίου και μίας από τη δεύτερη, που κυμαίνονται  για την μεν πρώ-
τη σειρά στα 43x31 εκ. έως 41x25 εκ. και για τη δεύτερη περί τα 36x29 εκ.
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2. Τρεις ιεράρχες, 35,5x28Χ6,5 εκ. (με την κορνίζα), περ. 1937, ζ. αδελφοί 
Χαλδέζου (απόδοση).

3. Τρεις ιεράρχες, 35,5x28x6,5εκ. (με την κορνίζα), «Ἀφιέρωμα Φιλίπ-
που Γρηγ. Δε μη ροπούλου» (στη ζωγραφική επιφάνεια, στο κέντρο), «Ἔργον 
Ἀδελφῶν Χαλδέζου / Νέα Σκήτη Ἁγίου Ὄρους 1937» (στη ζωγραφική επιφά-
νεια, στην άκρη δεξιά), «Καλλιτέχ(νης)» - «Εὐστρ(άτιος) / Χαλδέζου» (στα δύο 
άκρα του πλαισίου, κεφα λαι ο γράμματη), 1937, ζ. αδελφοί Χαλδέζου.

4. Άγιος Χαράλαμπος, 115x86 εκ. (χωρίς τα τρέσα), «Ἔργον τοῦ Ἁγιογραφ. 
Καλλι τε χνι κοῦ Οἴκου / Ἀδελφῶν Χαλ δέ ζου Νέα Σκήτη Ἁγ. Ὄρος / 1937» (στη 
ζωγραφική επι φά νεια, στην άκρη δεξιά), «ἀφιέρωμα /Χαραλάμ. /Δεϊρμεν δζόγ-
λου» (στο πλαίσιο, στο κέντρο), 1937, ζ. α δελ φοί Χαλδέζου.

5. Άγιος Χαράλαμπος, 35,5x28x6,5 εκ. (με την κορνίζα), περ. 1937, ζ. αδελ-
φοί Χαλ δέζου (απόδοση).

6. Άγιος ιωάννης ο Πρόδρομος, 35,5x28x6,5 εκ., περ. 1937, ζ. αδελφοί Χαλ-
δέζου (απόδοση).

7. Άγιος ιωάννης ο Πρόδρομος, 115x84x4,.5 εκ. (χωρίς τα τρέσα), «Ἔργον 
τοῦ Ἁγ/φικοῦ Καλλιτεχνικοῦ Οἴκου / Ἀδελφῶν Χαλδέζου Νέα Σκήτη Ἁγ. Ὄρος 
/ 1937» (στη ζωγραφική επιφάνεια, στην άκρη δεξιά), «ἀφιέρωμα Γρηγορ. Νι-
κολάου / Δεμηροπούλλου» (στο πλαίσιο, στο κέντρο), 1937, ζ. αδελφοί Χαλδέ-
ζου.

8. Χριστός Παντοκράτωρ, 35,5x28x6,5 εκ. (με την κορνίζα), περ. 1937, ζ. 
αδελφοί Χαλδέζου (απόδοση).

9. Χριστός Παντοκράτωρ, 115x84 εκ. (χωρίς τα τρέσα), «Ἔργον τοῦ Ἁγιο-
γραφ. Καλλιτεχνικοῦ Οἴκου / ἀδ(ελ)φῶν Χαλδέζου Νέα Σκήτη Ἅγ. Ὄρος / 
1937» (στη ζωγραφική επιφάνεια, στην άκρη δεξιά), «ἀφιέρωμα / Ἀγγελάκι Ἰω-
άν νου / Σιδηρᾶ» (στο πλαίσιο, στο κέντρο), 1937, ζ. αδελφοί Χαλδέζου.

10. Η Γέννηση του Χριστού με τις σκηνές της Σταύρωσης, της Βάπτισης και 
της α να στασης του Χρι στού, καθώς και οι άγιοι ευγενία, νικόλαος, Χαράλα-
μπος, διονύσιος ο α  ρε οπαγίτης, Σε ραφείμ και αδιάγνωστος, 74x50,5x5,3 εκ. (με 
τα τρέσα) και 74x50,5x2 εκ. (χωρίς τα τρέ  σα), «Μνήσθητι Κύριε τοῦ / δοῦλου 
σου  Χαραλάμπου / τοῦ παπὰ Σεραφεῖμ / Συμβίας καὶ τέκνων / ἐν ἔτει 1859. 
δεκεμβρίου 21 / διὰ χειρός Ἀντωνίου / Ἱε ρο σολυμίτου», 1859, ζ. α  ντώνιος ιε-
ροσολυμίτης.

11. ο εσταυρωμένος, 154,5x96x3 εκ. (χωρίς τα τρέσα), 20ός αι.
12. Παναγία οδηγήτρια, 115,5x84x4,5 εκ. (χωρίς τα τρέσα), «Ἔργον τοῦ 

Ἁγιογραφικοῦ Καλλιτεχνικοῦ Οἴκου / Ἀδελφῶν Χαλ δέ ζου Νέα Σκήτη Ἁγ. 
Ὄρος / 1937» (στη ζωγραφική επιφάνεια, στην άκρη δεξιά), «Εἰς μνήμην / Χα-
ρικλείας Νάση» (στο πλαίσιο), 1937, ζ. αδελφοί Χαλδέζου.

13. Τα εισόδια της Θεοτόκου, 115x85x4,5 εκ. (χωρίς τα τρέσα), «Ἔργον 
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τοῦ Ἁγ/φικοῦ Καλ/νικοῦ Οἴ κου / Ἀδελφῶν Χαλ δέζου Νέα Σκήτη Ἅγ. / Ὄρος 
/ 1937» (στη ζωγραφική επιφάνεια, στην άκρη δεξιά), «ἀφιέρωμα / Θεμι στοκ. 
Ἀθανασίου Καναρᾶ / Ξυλεμπόρου» (στο πλαίσιο), 1937, ζ. αδελφοί Χαλδέζου.

14. Άγιος Γεώργιος, 109x73x4,5 εκ. (χωρίς τα τρέσα), «ἀφιέρομα παρὰ Γ. 
Μανασὶ» (κε φαλαιογράμματη επιγραφή στο πουκάμισο), β΄ μισό 19ου αι. (η ει-
κόνα), αρχές 20ού αι. (το πουκάμισο).

15. Άγιος νικόλαος, 113x67x4,5 εκ., «Ἔργον τοῦ Ἁγιογραφ. Καλλιτεχνικοῦ 
Οἴκου / Ἀδελφῶν Χαλδέζου Νέα Σκήτη /Ἅγιον Ὄρος 1937» (στη ζωγραφική 
επιφάνεια, στην άκρη δεξιά), «Καλλιτέχνης / Χρυ σο τὴς - Εὐστράτιος / Χαλδέ-
ζος» (στα δύο άκρα του πλαισίου, κεφα λαι ο γράμματη), 1937, ζ. αδελφοί Χαλ-
δέζου.

16. Άγιος νικόλαος, 35,5x28x6,5 εκ. (με την κορνίζα), «Ἀφιέρωμα Θεοδώ-
ρου Κ. Σερβάνη 1937» (στο πλαίσιο), 1937, ζ. αδελφοί Χαλδέζου (απόδοση).

17. Τα εισόδια της Θεοτόκου, 35,5x28x6,5 εκ. (με την κορνίζα), περ. 1936-
1937, ζ. αδελφοί Χαλδέζου (απόδοση).

18. Παναγία οδηγήτρια, 35,5x28x6,5 εκ (με την κορνίζα), περ. 1936-1937, ζ. 
αδελφοί Χαλδέζου (απόδοση).

19. Η Έγερση του Λαζάρου, περ. 1863-1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης 
(απόδοση)

20. οι άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, «1863 κατὰ μῆνα Ἰουνιον», 1863, ζ. 
Στέργιος ν. Γεωργιάδης (απόδοση).

21. Η ανάβαση του Προφήτη Ηλία, «1863», 1863, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιά-
δης (από δο ση).

22. οι άγιοι Θεόδωροι, «1863 / Ἰουνίου 18», «Χ(εὶρ). Σ(τεργίου). 
Ζ(ωγράφου).», 1863, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης.

23. οι άγιοι Γρηγόριος ο Παλαμάς και ιωάννης της κλίμακος, περ. 1863-
1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης (απόδοση).

24. Άγιος Γεώργιος, «1863», 1863, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης (απόδοση).
25. Η Ψηλάφηση του Θωμά, «1863 / κατὰ Ἰούνιον», 1863, ζ. Στέργιος ν. Γε-

ωργιάδης (απόδοση).
26. Η Σύναξη των δώδεκα αποστόλων, περ. 1863-1864, ζ. Στέργιος ν. Γε-

ωργιάδης (απόδοση).
27. Η αγία Πεντηκοστή, περ. 1863-1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης (από-

δοση).
28. Η κυριακή του Παραλύτου, «Διὰ Χειρὸς Σ(τεργίου) / 1864 / φευρου-

αρίου 15», 1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης.
29. Η Υπαπαντή του Χριστού, περ. 1863-1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης 

(απόδοση).
30. Η Βαϊοφόρος, περ. 1863-1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης (απόδοση).
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31. Η κυριακή του Τυφλού, «1864 Φ(εβρουαρίου) 15 / Χ(εὶρ) Στεργίου», 
1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης.

32. Η ανάσταση του Χριστού, «1864 /Διὰ [χει]ρὸς Γεωργίου τοῦ ἐκ / Νευ-
ροκόπου», 1864, ζ. Γεώργιος ν. Γεωργιάδης.

33. Η ανάληψη του Χριστού, «1864 / Φευρουαρίου 17», 1864, ζ. Στέργιος 
ν. Γεωργιάδης (απόδοση).

34. ο ευαγγελιστής Μάρκος, «1863», 1863, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης 
(απόδοση).

35. Η κοίμηση της Θεοτόκου, περ. 1863-1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης 
(απόδοση).

36. Η Μεταμόρφωση του Χριστού, περ. 1863-1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργι-
άδης (απόδοση).

37. Η Βάπτιση του Χριστού, «Χ(εὶρ) Σ(τεργίου) Ζ(ωγράφου)», «1863 / 
Κατὰ Ἰούνιον», 1863, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης

38. Η Περιτομή του Χριστού, «1863», 1863, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης (από-
δοση)

39. Η Μεσοπεντηκοστή, «1864», 1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης (απόδοση).
40. Η αναστήλωση των εικόνων (κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας), «1863 Ἰουνί-

ου 20 ἔλαβε / πέρας Διὰ Χ(ειρὸς) Σ(τερ γίου) Γ(εωργιάδου) Ζ(ωγράφου) Τ(οῦ) 
Ἐ(κ) Ν(ευροκόπου)», 1863, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης.

41. Άγιος δημήτριος, 1863, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης (απόδοση).
42. ο ευαγγελισμός, «1863 Ἰουνίου 20 ἐλαβε πέρας / Διὰ χειρὸς Στεργίου 

Γ(εωργιάδη) Ζωγράφου», 1863, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης.
43. οι απόστολοι Πέτρος και Παύλος, περ. 1863-1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωρ-

γιάδης (απόδοση).
44. Η Γέννηση του ιωάννου του Προδρόμου, περ. 1863-1864, ζ. Στέργιος ν. 

Γεωργιάδης (απόδοση).
45. Η Μετάσταση της Θεοτόκου, περ. 1863-1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιά-

δης (απόδοση).
46. Η κυριακή των Μυροφόρων, «1864 Φευρουαρίου 15 Στεργίου», 1864, 

ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης.
47. Η Σαμαρείτις παρά το φρέαρ, «1864 / Φ(ευρουαρίου) 15 / Χ(εὶρ) 

Σ(τεργίου)», 1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης.
48. οι άγιοι διονύσης Σπυρίδων και Γεράσιμος, «1864 / Διὰ χειρὸς Στερ-

γίου», 1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης.
49. οι άγιοι Χαραλάμπης και Σάββας, «1864 / Φευρουαρίου / διὰ χειρός 

Στεργίου», 1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης.
50. απόστολος Φίλιππος, περ. 1863-1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης (από-

δοση).
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51. Άγιοι Παντελεήμων και Στέφανος, «1864 / Φευρουαρίου / 15», 1864, ζ. 
Στέργιος ν. Γεωργιάδης (απόδοση).

52. Η Σύναξη των αρχαγγέλων, περ. 1863-1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης 
(απόδοση).

53. οι αγίες αικατερίνη και Βαρβάρα, «1864 / Φευρ(αρίου) 14 / Διὰ χειρὸς 
Στεργίου», 1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης.

54. Το Γενέσιο της Θεοτόκου, «1864», 1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης (από-
δοση).

55. Η αγία Τριάδα, περ. 1863-1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης (απόδοση).
56. Η Γέννηση του Χριστού, «1864 / Φ(εβρουαρίου) 17 / Χ(εὶρ) Στεργίου 

Γεωργιάδου ἐκ Νευροκόπι», 1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης.
57. αγίες κυριακή, Μαρίνα και Παρασκευή, «1864 / Διὰ χειρός Στεργίου», 

1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης.
58.  Η Σύλληψις της αγία Άννης, περ. 1863-1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιά-

δης (από δο ση).
59. ευαγγελιστής ιωάννης, περ. 1863-1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης (από-

δοση).
60. οικουμενική Σύνοδος, «1864 / Φευρουαρίου 15», «Χεὶρ Στεργίου», 

1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης.
61. ο προφήτης ναούμ, «ἡ δέησις / τοῦ δούλου / τοῦ θεοῦ / ναούμ / κ(αὶ) 

τῶν γονέ/ων αὐτοῦ / 1864» (κεφαλαιογράμματη), 1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργι-
άδης (απόδοση).

62. Τρεις ιεράρχες, «1864 / Διὰ Χειρός Στεργίου», 1864, ζ. Στέργιος ν. Γε-
ωργιάδης.

63. ο Μυστικός δείπνος με την Προσευχή στη Γεθσημανή αριστερά και 
την Προδοσία του ιούδα δεξιά, «Διὰ δαπάνης τοῦ τιμίου Γιαννάκη / Δημήτρι 
εἰς μνημόσυνον αὐτοῦ συμ /βίας κ(αὶ) τέκνων / 1863 Κατὰ Μῆνα Μάιον» (κε-
φαλαιογράμματη ‒πλην της χρονο λο γίας‒, μοιρασμένη στα επεισόδια της Προ-
σευχής στη Γεθσημανή και της Προδοσίας του ιού δα), 1863, ζ. Στέργιος ν. Γεωρ-
γιάδης (απόδοση)

64. εσταυρωμένος με κλίμακα, περ. 1863-1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης 
(απόδοση).

65. Άγιος ιωάννης (λυπηρό), περ. 1863-1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης 
(απόδοση).

66. Παναγία  (λυπηρό), περ. 1863-1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης (απόδο-
ση).

67. Στρατιώτης, περ. 1863-1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης (απόδοση).
68. ο καλός ληστής, περ. 1863-1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης (απόδοση).
69. Άγγελος, περ. 1863-1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης (απόδοση).
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70. Άγγελος, περ. 1863-1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης (απόδοση).
71. ο αρχάγγελος Μιχαήλ, ως θύρα στην Πρόθεση, 241x87,2x3 εκ., «Ἐπὶ τῆς 

ἐπιτροπίας καὶ ἐπιστασία / τοῦ κυρίου Κ. Ἀριτζίδου την 8η Μαρτίου / 1868» 
(κεφαλαιογράμματη, πλην της χρονολογίας), 1868, ζ. ιερεμίας μοναχός (απόδοση)

72. ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, ως θύρα στο διακονικό, 227,5x68x2,3 εκ., 
«Ἐζωγρα φή σθη ἡ παρούσα εἰκόν ἐπὶ τῆς ἐπιτροπίας καὶ / προστασίας τοῦ κυ-
ρίου κωνσταντίνου ἀριτζὴ. Χεὶρ δε Ἰερεμίου / Μοναχοῦ 1868», 1868, ζ. ιερεμί-
ας μοναχός

73. οι άγιοι ανάργυροι κύρος και ιωάννης, 41x30x3,4 εκ., περ. 1863-1864, 
ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης (απόδοση).

74. ο ελκόμενος (ἐρχόμενος ὁ κύριος πρὸς τὸ ἐκούσιον Πάθος), 
42,3x26,3x2,8 εκ., «1863», 1863, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης (απόδοση).

75. οι άγιοι κοσμάς και δαμιανός, 35,4x25x2,8 εκ., περ. 1860-1870, ζ. των 
ε75, ε77

76. Η Μετάληψη της οσίας Μαρίας της αιγυπτίας, 43x30,5x3 εκ., «1863 
κατὰ μῆνα Ἰούνιον», 1863, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης (απόδοση).

77. οι Ταξιάρχες Μιχαήλ και Γαβριήλ, 34,2x29,1x2,7 εκ., περ. 1860-1870, ζ. 
των ε75, ε77.

78. ο νυμφίος, 167x66,6x3 εκ., «Ἀφιέρωμα / Σύρμου Πασαπόρτη τοῦ Ἰω-
άννου / Δράμα 24-4-1956», 1956.

79. οι άγιοι Στυλιανός και Τρύφων, 38,2x27,5x3 εκ., «1864 Φεβρουαρίου / 
Χ(εὶρ) Στ(εργίου)», 1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης.

80. Παναγία η Ζωοδόχος Πηγή, 43x31x3,5 εκ., «1863 Ἰουνίου 22 / ἔλαβε πέ-
ρας», 1863, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης (απόδοση).

81. Ωραία Πύλη με τον Χριστό Μεγάλο αρχιερέα, 194x121x περ. 2,2 εκ., 
«ἀφιέρωμα. / Φιλίππου Γρηγ. Δεμηροπούλου.» (στη ζωγραφική επιφάνεια, αρι-
στερά), «Ἔργον / Ἀδελφῶν Χαλδέζου / Νέα Σκήτη  Ἅγιον Ὄρος / 1939» (στη 
ζωγραφική επιφάνεια, δεξιά), 1939, ζ. αδελφοί Χαλδέζου.

82. Άγιος Τρύφων, 114x66x8 εκ. (με τα τρέσα), «συνδρομῇ / τῆς συντ/εχνί-
ας / τῶν κηπο/υρῶν: 1885 / Δεκ(ε)μβρίου / 30, ἐν Δράμᾳ / иэъ рукою / өεοфεлъ 
/ миновъ ιэъ / καρά κιοΐ» (κεφαλαιογράμματη, εκτός από τον τελευταίο στίχο με 
το τοπωνύμιο), 1885, ζ. Θεόφιλος Μινόβ από το καράκιοϊ.

83. Λάβαρο με την ανάσταση, 63x49x2 εκ., «Ἔργον / Μάρκου Μπόλαρη», 
περί τα μέσα 20ού αι., ζ. Μάρκος Μπόλαρης.

84. Πρόθεση με τον Χριστό εν δόξη και ονόματα αφιερωτών στο κάτω μέ-
ρος, 53,8x35x4 εκ., «Ὑπὲρ μακαρίας μνήμης αἰωνίου ἀναπαύσεως καὶ συγχωρή-
σεως / τῶν ψυχῶν τῶν προκεκοιμημένων ἀειμνήστων κτιτόρων καὶ συνδρο-/
μητῶν τῆς ἁγίας ἐκκλησίας ταύτης καὶ τῆς ἐν τῆ πόλει ταύτη σχολής / Δημητρί-
ου Μαρούδας Ἰωάννου Αἰκατερίνης Ἰωάννου προσκυ/νητοῦ Τρυγόνος Ἀδαμα-
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ντίου  Χρυσανθῂς Νικολάου Ἀγνής / Σπάσου Καρομφυλλιάς Νικολάου Μαρ-
γαρίτας Φωτεινῆς Ἀνα/στασίου Κωνσταντίνου Κορτέσσας Θεοδώρας Μπεγί-
νας Ἀνδρέ/ου Συμεών Ἀναστασίου Γιανούσι Κούπτσου Ἀγγέλου / Κωνστα-
ντίνου Ἐλισάβετ Λάμπρου Μαγδαληνῆς Βασιλι/κῆς Ἐλισάβετ Ματάκου προ-
σκυνητοῦ Γεωργίου / Σταύρου Αἰκατερίνης Πανταζῆ Ἀγγελίνας Σαραφιανοῦ 
/ Διὰ χειρὸς στεργίου γεωργιάδου τοῦ ἐκ νευροκόπου 1865 ἰουλίου 19», 1865, 
ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης84.

85. Παντοκράτορας οροφής σε μετάλλιο, «1936», 1936, αδελφοί Χαλδέ-
ζου (απόδοση).

86. Βημόθυρα ξυλόγλυπτα, με γραπτές παραστάσεις εντός ωοειδών μεταλ-
λιών με τον ευαγγελισμό και τη Σύλληψη της αγίας Άννης, και τους προφήτες 
ιεζεκιήλ, Σολομώντα, δαβίδ και Ησαΐα, ανά ζεύγη και με ενεπίγραφα ειλητάρια 
ανά χείρας, εντός ελλειψοειδών μεταλλίων (κάτω), 145x52x6 εκ., «1864 Μαΐου 6 
/ ὁ Στέργιος», 1864, ζ. Στέργιος ν. Γεωργιάδης 

ΜαΓδαΛΗνΗ ΠαΡΧαΡιδοΥ-αναΓνΩΣΤοΥ

84. Για τη μεταγραφή βλ. και Παρχαρίδου-αναγνώστου, δύο εικόνες, ό.π., σ. 41.
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Εικ. 1. Η Παλαιά Μητρόπολη στη δεκαετία του 1950 (αρχείο Ά. Τσολάκη). 2. Η Παλαιά 
Μητρόπολη μετά τις εργασίες αποκατάστασής της στο 2007. 3. Η κτητορική επιγραφή 
του κουροπαλάτη Αλεξίου Μανιάκη (φωτ. από Παπαδόπουλος Κεραμεύς, ΕΦΣΚ ΙΖ΄ 

Παράρτημα, 109).
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Εικ. 4. Η Ωραία Πύλη με τον Χριστό Μεγάλο Αρχιερέα (Ε81, 1939, ζ. Αδελφοί Χαλδέζου 
(Χαλδαίζου). 5. Ο άγιος Σπυρίδων (Ε1, 1849, ζ. Ιάκωβος Γιακουμής Νικολάου). 6. Η 
Γέννηση του Χριστού, άγιοι και σκηνές από το Δωδεκάορτο (Ε10, 1859, ζ. Αντώνιος 

Ιεροσολυμίτης).
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Εικ. 7. 8. Ο αρχάγγελος Μιχαήλ και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος (Ε71, Ε72, 1868, 
ζ. Ιερεμίας μοναχός).
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Εικ. 9. Ο άγιος Τρύφων (Ε82, 1890, ζ. Θεόφιλος από το Καράκιοϊ). 10. Άγιος Γεώργιος 
(Ε14, β΄ μισό 19ου αι. η ζωγραφική και αρχές 20ού το πουκάμισο, ζ. ανώνυμος). 11, 12. Ο 
Ευαγγελισμός και οι Άγιοι Τεσσαράκοντα (Ε42, Ε20, 1863, ζ. Στέργιος Ν. Γεωργιάδης, 

φωτ. Αδελφών Τσορ βάλα και Κ. Αράπογλου).

9 10

11 12



Τα κειμήλια του ι. ν. των εισοδίων της Θεοτόκου (Παλαιάς Μητρόπολης) στη δράμα. οι φορητές εικόνες 189

Εικ. 13, 14, 15. Η γέννηση της Θεοτόκου, ο Ευαγγελιστής άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και η 
Ανάσταση του Χριστού (Ε54, Ε59, Ε32, 1863, 1863-64, 1863, ζ. Στέργιος Ν. Γεωργιάδης, 

φωτ. Αδελφών Τσορ βάλα και Κ. Αράπογλου).
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Εικ. 16. Τα Εισόδια της Θεοτόκου (Ε13, 1937, ζ. Αδελφοί Χαλδέζου). 17. Η Σύναξη 
των Αρχαγγέλων (Ε77, περ. 1860-1870, ζ. ανώνυμος, φωτ. Αδελφών Τσορ βάλα και Κ. 
Αράπογλου). 18.  Χριστός Μέγας Αρχιερεύς, (αρ. κατ. ΕΜΔ Ε333,  1819,  ζ. Αντώνιος. 

Βαφιόπουλος).
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Εικ. 19. Ο άγιος Νικόλαος (αρ. κατ. ΕΜΔ  Ε355, 1821, ζ. Αντώνιος. Βαφιόπουλος). 
20. Βημόθυρα (Ε86 και αρ. κατ. ΕΜΔ Ε4, περ. 1863, ζ. Στέργιος Ν. Γεωργιάδης, φωτ. 

Αδελφών Τσορ βάλα και Κ. Αράπογλου).

19

20





Η ΠοΡεια ΤοΥ ΒοΥΛΓαΡικοΥ ΠοΛιΤικοΥ εΘνικιΣΜοΥ και Η 
εΞεΓεΡΣΗ ΤοΥ αΠΡιΛιοΥ 1876 – Μια ιΣΤοΡικΗ ΠΡοΣεΓΓιΣΗ1

Τα γεγονότα της «ανατολικής κρίσης» κατά την τριετία 1875-1878 οδήγη-
σαν στην αλλαγή του πολιτικού χάρτη της βαλκανικής χερσονήσου. Η Συνθή-
κη του Βερολίνου, που υπογράφηκε στις 13 ιουλίου 1878, ανακήρυξε ανεξάρτη-
τα κράτη τη Ρουμανία, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Η βόρεια της οροσειράς 
του αίμου Βουλγαρία, μαζί με την περιοχή της Σόφιας, ανακηρύχθηκε αυτόνο-
μη και υποτελής στον Σουλτάνο Ηγεμονία ενώ νοτιότερα, μέχρι τη Ροδόπη, δη-
μιουργήθηκε η ανατολική Ρωμυλία, μια ημιαυτόνομη περιοχή με χριστιανό κυ-
βερνήτη. Η Βοσνία και ερζεγοβίνη κατελήφθησαν «προσωρινά» από την αυ-
στροουγγαρία. 

Η ανάφλεξη του ανατολικού ζητήματος προήλθε από την εξέγερση που ξέ-
σπασε το καλοκαίρι του 1875, αρχικά στην ερζεγοβίνη και αμέσως μετά στη Βο-
σνία. Στην κρίση ενεπλάκησαν ο οθωμανικός στρατός, η Σερβία και το Μαυρο-
βούνιο, ρώσοι εθελοντές και βούλγαροι επαναστάτες. οι μεγάλες ευρωπαϊκές 
δυνάμεις υποχρεώθηκαν να παρέμβουν διπλωματικά με στόχο την αποτροπή 
εξάπλωσης της κρίσης. Η ανακίνηση του προβλήματος του «μεγάλου ασθενούς» 
δεν εντάσσονταν στα βραχυπρόθεσμα σχέδιά τους. ακόμη και η Ρωσία δε φαι-
νόταν έτοιμη να εμπλακεί άμεσα και να προκαλέσει περιπλοκές που θα ανέτρε-
παν το status quo2.

Η μόνη από τις μεγάλες δυνάμεις που είχε συμφέρον από την ανατολι-
κή εμπλοκή ήταν η νεοσύστατη Γερμανική αυτοκρατορία3. ο καγκελάριος Bis-
marck, σχεδιάζοντας μια νέα στρατιωτική αναμέτρηση με τη Γαλλία, ακολου-
θούσε πολιτική που απέβλεπε στη διπλωματική απομόνωση του μελλοντικού 
αντιπάλου. Η Ρωσία ως δυνητικός σύμμαχος της Γαλλίας θα έπρεπε να στρα-
φεί προς άλλη, ουδέτερη για τη Γερμανία κατεύθυνση. αυτό, σύμφωνα με την 

1. Το παρόν κείμενο γράφτηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «αριστεία-I» με συγ-
χρηματοδότηση της εε και του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας. 

2. В.Н. Виноградов, Балканская эпопея князя А.М. Горчакова, Μόσχα, Наука, 2005, 
σσ. 210-213˙ Константин Косев, «Предговор», Руско-турската война 1877-1878г. Дневни-
ци, спомени, записки, кореспонденция, Главно Управление на Архивите при Министерския 
Съвет, Σόφια 1998, σσ. 8-9.

3. Константин Косев, Бисмарк, Източният Въпрос и Българското Освобождение 
1856-1878г., Σόφια, Държавно Издателство Наука и Изкуство, 1978, passim.
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άποψή του, μπορούσε να γίνει ωθώντας τη Ρωσία να κολλήσει στη λάσπη του 
«ανατολικού βάλτου» μέσω μιας εξέγερσης στη Βοσνία και ερζεγοβίνη, η οποία 
πράγματι ξεκίνησε λίγο αργότερα. Σύμφωνα με το βούλγαρο ιστορικό Konstan-
tin Kosev «υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι η γερμανική διπλωματία είχε αναμ-
φίβολη συνεισφορά στην επιτάχυνση του ξεσπάσματος, κατά το καλοκαίρι του 
1875, της φλόγας της εξέγερσης στην οθωμανική αυτοκρατορία, η οποία σημα-
τοδότησε την αρχή της νέας πολιτικής κρίσης στο ανατολικό ζήτημα»4. Η προ-
σοχή των μεγάλων δυνάμεων από τις όχθες του Ρήνου μετατοπίστηκε στα Βαλ-
κάνια.

Την εξέγερση στη Βοσνία και ερζεγοβίνη ακολούθησαν δύο ατυχείς εξε-
γέρσεις των βουλγάρων, το Σεπτέμβριο του 1875 και τον απρίλιο του 1876. Η 
Σερβία και το Μαυροβούνιο κήρυξαν πόλεμο στην οθωμανική αυτοκρατορία 
τον ιούνιο του 1876, κατά τον οποίο ηττήθηκαν5. Τον απρίλιο του 1877 κη-
ρύχτηκε ρωσοτουρκικός πόλεμος - ο 10ος στη σειρά (ο 4ος μέσα στον 19ο αιώ-
να)6. Στον πόλεμο αυτό έλαβαν μέρος, στο πλευρό της Ρωσίας, η Ρουμανία7 και 
εκ νέου η Σερβία και το Μαυροβούνιο. Η οθωμανική αυτοκρατορία ηττήθηκε 
και υποχρεώθηκε να υπογράψει στις 3 Μαρτίου 1878 στον Άγιο Στέφανο προ-
καταρκτική συνθήκη ειρήνης. Το συνέδριο του Βερολίνου που ακολούθησε και 
η τελική συμφωνία που συνάφθηκε σε αυτό έθεσε και τυπικά τέλος στην κρίση.

Η διπλωματική δραστηριότητα κατά την ανατολική κρίση του 1875-1878 
υπήρξε ιδιαίτερα έντονη. οι άμεσα ενδιαφερόμενες μεγάλες δυνάμεις –Ρωσία, 
αγγλία και αυστροουγγαρία– επιχειρούσαν να προωθήσουν τα ιδιαίτερα συμ-
φέροντά τους στην περιοχή χωρίς να διακινδυνεύσουν έναν μεταξύ τους πόλεμο. 
Σχέδια μεταρρυθμίσεων στην οθωμανική αυτοκρατορία, εντατικές διαβουλεύ-
σεις, μυστικές συμβάσεις και συμφωνίες, πρεσβευτικές συνδιασκέψεις, συναντή-
σεις αυτοκρατόρων, απειλές και υποχωρήσεις –όλα τα διπλωματικά όπλα χρησι-
μοποιήθηκαν για να αντιμετωπιστεί η ανάφλεξη στα Βαλκάνια8.  Το τελικό απο-

4. Константин Косев, «Предговор», ό.π., σ.11. 

5. D. Djordjevic, Ιστορία της Σερβίας 1800-1918, Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Βάνιας, 
2001, σσ. 191-202.

6. «Ρωσο-Τουρκικοί πόλεμοι», Παγκόσμια στρατιωτική, ναυτική, αεροπορική εγκυ-
κλοπαίδεια, αθήνα, Στρατηγικές εκδόσεις, 2005, σσ. 1620-1621.

7. Краткая история Румынии с древнейших времен до наших дней, В.Н. Виноградов 
(επιμ.), Μόσχα, Наука, 1987, σσ. 213-220.  

8. διακοίνωση του Andrassy (30/12/1875), Υπόμνημα του Βερολίνου (13/5/1876), Συμ-
φωνία του Reichstag (8/7/1876), Πρεσβευτική Συνδιάσκεψη της κων/πόλεως (11-23/12/1876), 
Μυστική σύμβαση της Βουδαπέστης (15/1/1877), Πρωτόκολλο του Λονδίνου (31/3/1877), Σύμ-
φωνο ειρήνης του αγίου Στεφάνου (3/3/1878), αγγλο-ρωσική συμφωνία (30/5/1878), αγγλο-
αυστριακή συμφωνία (6/6/1878), Συνέδριο του Βερολίνου (13/6 – 13/7/1878). 
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τέλεσμα, αν και δεν ικανοποίησε τους περισσότερους των εμπλεκομένων, αποτέ-
λεσε ένα ακόμη βήμα προς την κρατική ανασυγκρότηση του βαλκανικού χώρου 
με τη δημιουργία νέων εθνικών κρατών. 

Για τη Βουλγαρία τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν κατά την τριετία 1875-
1878 αποτέλεσαν τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του σύγχρονου βουλγαρικού 
κράτους. ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από τη βουλγάρικη ιστοριογραφία στην 
εξέγερση του απρίλη του 1876, η οποία θεωρείται ως η μεγαλύτερη εκδήλω-
ση του βουλγαρικού εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος9 και ως το γεγονός που 
υποχρέωσε τις μεγάλες δυνάμεις να ασχοληθούν με τη λύση του βουλγαρικού ζη-
τήματος10. 

οι νικηφόρες ρωσικές στρατιές που, μετά τις αιματηρές μάχες στο Pleven 
και τη Shipka, προέλαυναν προς την κωνσταντινούπολη, συνέβαλαν καθοριστι-
κά –όπως συνέβη και για άλλες βαλκανικές περιοχές κατά το 19ο αιώνα11– στην 
απελευθέρωση της Βουλγαρίας. Η Ρωσία όμως δε θα ήταν εύκολο να κηρύξει 
τον πόλεμο στην οθωμανική αυτοκρατορία αν η βουλγάρικη εξέγερση και τα 
αιματηρά γεγονότα που την ακολούθησαν δε δημιουργούσαν το κατάλληλο κλί-
μα στις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αποφευχθεί μια επανάληψη των γεγονότων 
του κριμαϊκού πολέμου (1853-1856). Η εξέγερση του απριλίου 1876, ανεξάρτη-
τα από το άμεσο αποτέλεσμά της, ανεξάρτητα από τις όποιες συζητήσεις διεξά-
γονται στη σύγχρονη ιστοριογραφία για τις αιτίες, τις κινητήριες δυνάμεις, τον 
χαρακτήρα της και τις συνέπειές της, ανεξάρτητα από τη χρήση του γεγονότος 
από τη μετέπειτα επίσημη βουλγάρικη ιστορία, αποτελεί ιδιαίτερο σταθμό στην 
ιστορική πορεία αυτής της βαλκανικής χώρας. 

Τα βουλγάρικα γεγονότα, ως σημαντική στην αρχή και κεφαλαιώδης στη 
συνέχεια παράμετρος της ανατολικής κρίσης, δεν ξέσπασαν αυθόρμητα. Με το 
ξεκίνημα της κρίσης οι βούλγαροι – όσοι τουλάχιστον δραστηριοποιούταν στον 
ένα ή στον άλλο βαθμό στο κίνημα εθνικής χειραφέτησης – αποδείχθηκε ότι 
ήταν πλέον έτοιμοι να βγουν στο προσκήνιο με τα δικά τους ιδιαίτερα αιτήματα. 
Υπήρχε στοιχειώδης οργάνωση, πολιτικά προγράμματα και ανθρώπινες διαθεσι-

9. Константин Косев, Априлското Въстание – Прелюдия към освобождението, Σό-
φια, Академично Издателство Проф. Марин Дринов, 2000, σ. 7.

10. Крумка Шарова, «Български външнополитически акции пред Европа през XIX 
век до 1877 г.», Исторически Преглед 4 (1996) 3˙ Barbara Jelavich, Ιστορία των Βαλκανίων Ι, 
18ος – 19ος αιώνας, αθήνα, Πολύτροπον, 2006, σ. 548.

11. «Ποιος καθόρισε το αποτέλεσμα του αγώνα κατά την ελληνική επανάσταση; ….. η 
ρώσικη στρατιά του Dibich που πέρασε τον αίμο και εισήλθε στην πεδιάδα του Έβρου». Βλ. 
Ф. Энгельс, «Что будет с Европейской Турцией?», К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 9, 
Μόσχα, Государственное Издательство Политической Литературы, 19572, σ. 32. Το παραθέ-
τουμε, γιατί πρόκειται για διαπίστωση ενός κατεξοχήν αντιπάλου της τσαρικής πολιτικής.   
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μότητες. Όλα αυτά δε δημιουργήθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη. Ήταν απο-
τέλεσμα μακρόχρονης προσπάθειας μικρής μεν αριθμητικά, αξιόλογης δε ομά-
δας ανθρώπων που για πολλές δεκαετίες πριν το 1875 εργάζονταν για αυτό που 
ορίστηκε ως «Βουλγάρικη αναγέννηση» (Văzrazhdane)12.

ο όρος «αναγέννηση» και το περιεχόμενο που δίδεται σε αυτόν έχει προ-
καλέσει έντονες επιστημονικές συζητήσεις στη γειτονική χώρα. Η πλειοψηφία 
των βούλγαρων ιστορικών υποστηρίζει την άποψη ότι η αναγέννηση αποτε-
λεί για τη Βουλγαρία μια μεταβατική περίοδο από το Μεσαίωνα στη νέα επο-
χή13. αναζητούνται αναλογίες με την ευρωπαϊκή αναγέννηση, το διαφωτισμό, 
τη Μεταρρύθμιση. επιχειρείται να συγχρονιστεί η βουλγάρικη ιστορική εξέλιξη 
με αυτή της δύσης14. 

Για τους μαρξιστές ιστορικούς η μετάβαση έχει κυρίως κοινωνικοοικονο-
μικό χαρακτήρα και συνίσταται στο πέρασμα από τη φεουδαρχία στον καπι-
ταλισμό υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες που όριζε η ξένη εθνική καταπίεση. Για 
αυτό το λόγο ως περιεχόμενο της αναγέννησης θεωρείται η σταδιακή ωρίμανση, 
προετοιμασία και υλοποίηση της βουλγάρικης εθνικής επανάστασης15. οι εθνικι-
στές ιστορικοί υπερβάλλουν τον εθνικό χαρακτήρα της διαδικασίας. Η αναγέν-
νηση του βουλγαρικού έθνους μετά από 5 αιώνες σκλαβιάς, το ξύπνημα και η 
ανανέωση της «βουλγάρικης ψυχής»16 αποτελούν τον πυρήνα αντίστοιχων προ-
σεγγίσεων. νεότερες έρευνες, επηρεασμένες εμφανώς από τη διεθνή συζήτηση 
γύρω από το «έθνος» και τον «εθνικισμό», διαπραγματεύονται την αναγέννηση 
ως τον ιδρυτικό μύθο γέννησης του βουλγάρικου έθνους και θέτουν υπό αμφι-
σβήτηση τη δυνατότητα επιστημονικής προσέγγισης ενός φαινομένου το οποίο 
χρησιμοποιείται διαχρονικά ως εργαλείο  διαμόρφωσης και αναπαραγωγής της 
εθνικής ταυτότητας17.

12. ο όρος văzrazhdane χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 1842 από τον βούλγαρο Vasil 
Aprilov σε κείμενο που δημοσιεύθηκε στην αγία Πετρούπολη και αναφέρονταν στην ανα-
γέννηση της βουλγάρικης λογοτεχνίας. Βλ. Roumen Daskalov, The making of a nation in the 
Balkans. Historiography of the Bulgarian Revival, Βουδαπέστη – νέα Υόρκη, CEU Press, 2004, 
σσ. 11-12.    

13. Βλέπε για παράδειγμα το συλλογικό έργο: История на България, Σόφια, Издател-
ска къща Христо Ботев, 1993, σ. 262. 

14. Roumen Daskalov, The Making of a Nation in the Balkans, ό.π., σσ. 29-45.

15.  История на България, т.5, Българско възраждане XVIII-средата на XIXв., Σόφια, 
Издателство на БАН, 1985, σ. 13.

16. Παρατίθεται στο: Roumen Daskalov, The Making of a Nation in the Balkans, ό.π., σ. 
28.

17. Румен Даскалов, Как се мисли българското възраждане: Историографско проу-
чване, Σόφια, ЛИК, 2002, passim.
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Μεθοδολογικά η βουλγάρικη αναγέννηση τέμνεται από την ιστοριογρα-
φία σε τρεις συνδεδεμένες μεταξύ τους, με σχετική όμως αυτονομία, διαδικα-
σίες: πολιτισμική, εκκλησιαστική και πολιτική αναγέννηση. Η πρώτη και η τρί-
τη απαντώνται σε κάθε εθνική «αφύπνιση» που περνά από τη «συναισθηματι-
κή και λαογραφική φάση»18 στην πολιτική δράση. Η εκκλησιαστική αναγέννηση 
όμως αποτελεί ιδιαίτερο στοιχείο της βουλγάρικης ιστορίας και πηγάζει από τη 
συγκεκριμένη δομή του οθωμανικού συστήματος των millet. δεν πρόκειται για 
θρησκευτική αναγέννηση, γεγονός που θα μας επέτρεπε να την εντάξουμε στη 
λαϊκή παράδοση και κουλτούρα, δηλαδή στον πολιτισμό (αν και περιέχει και 
τέτοια στοιχεία όσον αφορά τη γλώσσα στην οποία διεκδικούσε να τελείται η 
θεία λειτουργία), αλλά για πολιτικό αίτημα αναγνώρισης ξεχωριστής εκκλησίας, 
που στα οθωμανικά συμφραζόμενα σήμαινε την αναγνώριση βουλγάρικου mil-
let με τη δική του εκκλησιαστική ιεραρχία με επικεφαλής την εξαρχία19. Συνε-
πώς η διαπραγμάτευσή της μπορεί να ενταχθεί με σχετική ασφάλεια στο πλαί-
σιο της πολιτικής αναγέννησης ή –χρησιμοποιώντας σύγχρονη ορολογία– στον 
πολιτικό εθνικισμό. 

Η βουλγάρικη εξέγερση του απρίλη υπήρξε αποτέλεσμα πολιτικού σχεδι-
ασμού και πολιτικής δράσης συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων. Το ίδιο πολιτικά 
ήταν και τα επιχειρήματα των αντιτιθέμενων στην εξέγερση βουλγάρων. Η τρα-
γική κατάληξή της παρήγε επίσης πολιτικό αποτέλεσμα –το βουλγάρικο ζήτημα 
προκάλεσε παγκόσμιο κίνημα συμπαράστασης, ενεγράφη στη ατζέντα της «με-
γάλης πολιτικής» και οδηγήθηκε στη λύση του με τη δημιουργία αυτόνομης ηγε-
μονίας. Η διαπραγμάτευση της πορείας που οδήγησε στο συγκεκριμένο αποτέ-
λεσμα αποτελεί σταθερή παράμετρο της ιστοριογραφίας γύρω από τη βουλγά-
ρικη ιστορία του 19ου αιώνα.

Η χρονική τοποθέτηση της έναρξης μιας έστω στοιχειώδους εθνικοαπελευ-
θερωτικής δράσης στις αρχές του 19ου αιώνα αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστι-
κό της επίσημης βουλγάρικης ιστορίας. Βούλγαροι, που έχουν συνείδηση της ξε-
χωριστής εθνοτικής τους καταγωγής, παρουσιάζονται να συμμετέχουν στη σερ-
βική εξέγερση του 1804-1813 και στον ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1806-1812 με 
τη συγκρότηση της πρώτης αυτόνομης βουλγάρικης στρατιωτικής μονάδας εντός 

18. E.J. Hobsbawm, Η εποχή του κεφαλαίου, 1848-1875, αθήνα, ΜιεΤ, 2006, σ.140.

19 Στη βουλγάρικη ιστοριογραφία συναντούμε διατυπώσεις που δε στερούνται κά-
ποιας δόσης υπερβολής: «Πότε ξεκινά πραγματικά η συγκρότηση του νέου βουλγαρικού κρά-
τους; εδώ μπορούμε να υποδείξουμε ακριβή ημερομηνία  27/2 (11/3)/1870 όταν, ως αποτέλε-
σμα παλλαϊκού πολύχρονου βουλγάρικου εκκλησιαστικού αγώνα εκδίδεται το φιρμάνι για 
την εξαρχία. Η εξαρχία είναι κάτι παραπάνω από εκκλησία, είναι το έμβρυο του μελλο-
ντικού κράτους». Βλ. Илия Тодев, Батак 1876 – Мит или история? Текстове по Българско 
Възраждане, Σόφια, Кама, 2010, σσ. 56-57. 
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του ρωσικού στρατού20. Μαζική βουλγάρικη συμμετοχή εντοπίζεται και στην ελ-
ληνική επανάσταση του 182121. Συγκροτούνται οι πρώτες υποτυπώδεις οργα-
νώσεις από τους Sofroni Vrachanski και Ivan Seliminski22. Βασικά κέντρα, όπου 
αναπτύσσεται η όλη δραστηριότητα, είναι οι Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, η Σερ-
βία και η Ρωσία, όπου ζουν αρκετοί βούλγαροι μετανάστες. από τη δεκαετία 
του 1830 ξεκινά μια σειρά βουλγάρικων εξεγέρσεων (το 1835 στο Tărnovo, κατά 
το 1835-1837 στη δυτική Βουλγαρία, το 1841 στην περιοχή του Nish, το 1850 στη 
βορειοδυτική Βουλγαρία)23. οι αγροτικές αυτές τοπικές εξεγέρσεις, αυθόρμητες 
και ανοργάνωτες, με αιτήματα που περιστρέφονταν γύρω από τη γη, τη φορο-
λογία και τις αυθαιρεσίες των τοπικών προυχόντων24, δύσκολα εγγράφονται σε 
κάποιο εθνικοαπελευθερωτικό αφήγημα. κυριαρχούν πρωτόλεια κοινωνικά αι-
τήματα συνδυασμένα με την προσήλωση σε τοπικές και θρησκευτικές παραδό-
σεις και μια «αόριστη αίσθηση εθνικής ταυτότητας»25.   

Η σημαντικότερη από τις εξεγέρσεις ήταν αυτή που ξέσπασε στις 6 απρι-
λίου 1841 στο χωριό Kamenica και εξαπλώθηκε ταχύτατα στο σαντζάκι του Nish 
και το γειτονικό πασαλίκι του Leskovac. Πρόκειται για τη μόνη από τις πρώιμες 
βουλγάρικες εξεγέρσεις για την οποία υπάρχουν πληροφορίες για κάποια στοιχει-
ώδη προετοιμασία και οργάνωση26. Η εξέγερση καταπνίγηκε με ιδιαίτερη σκληρό-
τητα μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας. Η έκταση που κατέλαβαν οι ταραχές και 
οι βιαιοπραγίες τακτικού οθωμανικού στρατού και ατάκτων σωμάτων προκάλε-
σαν την προσοχή των μεγάλων δυνάμεων. Η Γαλλία, η αυστρία και η Ρωσία έστει-
λαν επιτόπου αντιπροσώπους τους για να ενημερωθούν για την κατάσταση που 
επικρατούσε στη βαλκανική ενδοχώρα έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώ-
σουν την πολιτική τους ανάλογα με τις συνθήκες27. από τη Γαλλία στάλθηκε ο ιδι-
αίτερα γνωστός στην εποχή του οικονομολόγος Zérôme Blanqui28, ο οποίος αργό-

20. Боян Рангелов, Политическият национализъм на българското национално осво-
бодително движение, Σόφια, Фондация Буквите, 2006, σσ. 12-17.

21. Н. Тодоров, В. Трайков, Българи участници в борбите за освобождението на 
Гърция 1821-1828, Σόφια, Издателство на БАН, 1971, σ. 43.

22. Боян Рангелов, Политическият национализъм, ό.π., σ. 22.

23. Кръстьо Манчев, Националният въпрос на Балканите, Σόφια, Академично Изда-
телство Проф. Марин Дринов, 1999, σσ. 41-42.

24. Игор Дамянов, Нишкото въстание през 1841г. и европейската дипломация, Σόφια, 
Военно Издателство, 1992, σσ. 20-21, 30.

25. E.J. Hobsbawm, Η εποχή του κεφαλαίου, ό.π., σ. 142.

26. Игор Дамянов, Нишкото въстание, ό.π., σσ. 27-32.

27.  Στο ίδιο, σσ. 87-119.

28. Φιλελεύθερος οικονομολόγος, μέλος της «ανατολικής επιτροπής» της Γαλλίας, 
αδελφός του γνωστού σοσιαλιστή Luis August Blanqui. 
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τερα εξέδωσε βιβλίο για την αποστολή του και τα αποτελέσματά της29. Τον Blan-
qui συνόδεψε στο ταξίδι του  ως γραμματέας και μεταφραστής ο βούλγαρος δια-
νοούμενος, ακόλουθος της οθωμανικής πρεσβείας στο Παρίσι, Aleksandăr Ekzarh. 
Το όνομα του Ekzarh είναι συνδεδεμένο με τις πρώτες απόπειρες, μέσω πολυάριθ-
μων αναφορών, να γίνει γνωστή στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την ευρωπαϊ-
κή κοινή γνώμη η κατάσταση των ευρισκόμενων υπό την οθωμανική κυριαρχία 
βουλγάρων30. ο κοινός παρονομαστής όλων των προτάσεων που καταθέτονταν, 
είτε από ξένους παρατηρητές, είτε από τον Aleksandăr Ekzarh ήταν η εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων στο πνεύμα του Hatt-i Şerif του Gülhane. Ριζοσπαστικά πολιτικά 
αιτήματα για αυτονομία ή ανεξαρτησία δεν είχαν ακόμη ωριμάσει στο βουλγαρι-
κό περιβάλλον των πρώτων δεκαετιών του 19ου αιώνα. οι όποιες αναλογίες ανά-
μεσα στα γεγονότα του Nish του 1841 και της εξέγερσης του απριλίου του 1876 
(θηριωδίες, ξένες ερευνητικές αποστολές) δε στάθηκαν ικανές να προκαλέσουν 
ανάλογες αντιδράσεις και εξελίξεις. απουσίαζαν δύο βασικοί παράγοντες – βουλ-
γάρικο εθνικό κίνημα με συγκεκριμένα αιτήματα και διεθνείς συνθήκες κατάλλη-
λες για την επιβολή ριζικών ανατροπών στην οθωμανική αυτοκρατορία.

οργανωμένο βουλγάρικο εθνικό κίνημα με αίτημα τη συγκρότηση αυτόνο-
μης βουλγάρικης πολιτικής υπόστασης, ανεξάρτητα της συγκεκριμένης μορφής 
που αυτή προτείνονταν να λάβει, εμφανίστηκε στο προσκήνιο μετά τον κριμαϊ-
κό πόλεμο και κυρίως  κατά τις δεκαετίες του 1860 και 1870 - καθυστερημένα σε 
σχέση με την υπόλοιπη ευρώπη και κυρίως σε σχέση με άλλους βαλκανικούς λα-
ούς (Σέρβους, Έλληνες, Ρουμάνους). Το γεγονός επισημαίνεται από τους πρωτα-
γωνιστές των γεγονότων και από τη μετέπειτα ιστοριογραφία και επιχειρείται 
να εξηγηθεί. Το βασικό επιχείρημα συνοψίζεται στο ότι: 

Η εξουσία του τούρκικου φεουδαλικού συστήματος στη Βουλγαρία ήταν 
ισχυρότερη από ότι στην περιφέρεια της αυτοκρατορίας και συμπληρώνονταν 
από την καταπίεση που ασκούσε ο ελληνικός κλήρος και οι Φαναριώτες31. 

29. «Η κυβέρνηση της Πύλης έσπευσε να εξαπολύσει επίθεση εναντίον των ανταρτών. 
Για πολλές εβδομάδες η ατυχής Βουλγαρία  βρέθηκε κάτω από τη φωτιά και το σπαθί αυ-
τών των άγριων ορδών και ο ήχος της καταστροφής ακούστηκε σε όλη τη χριστιανική ευρώ-
πη …… ο υπουργός εξωτερικών Guizot θέλοντας να γνωρίσει την αυθεντική κατάσταση των 
πραγμάτων μου έκανε την τιμή να μου προτείνει να πάω επιτόπου … Έλαβα εντολή να δια-
πιστώσω απλώς την πραγματική κατάσταση αυτού του ελάχιστα γνωστού πληθυσμού και 
με βάση αυτό, μετά την επιστροφή μου, να συντάξω μια σύντομη και αυθεντική περιγραφή, 
η οποία θα μπορούσε να συμβάλει ως βάση για τον καθορισμό της γαλλικής πολιτικής σε πε-
ρίπτωση που τα γεγονότα υποχρέωναν τη Γαλλία να εμπλακεί στην προστασία των χριστια-
νικών πληθυσμών της Τουρκίας» Βλ. J-A. Blanqui, Voyage en Bulgarie pendant l’année 1841, 
Παρίσι, W. Coquebert éditeur, 1843, σ. V.

30. Крумка Шарова, «Български външнополитически акции пред Европа», ό.π., σ. 11.

31. Академия Наук СССР, Формирование национальных независимих государств на 
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Η ευθύνη που αποδίδονταν στους έλληνες για την καθυστερημένη αφύπνι-
ση των βουλγάρων είναι εμφανής σχεδόν στο σύνολο των συγγραφέων. Χαρα-
κτηριστικές είναι διατυπώσεις όπως: 

Το μεγαλύτερο κίνδυνο για τη βουλγάρικη εθνική συνείδηση αποτελού-
σε η ελληνική προπαγάνδα. Ο ολιγάριθμος ελληνικός πληθυσμός καθώς και οι 
γραικομάνοι32 ήταν φορείς της ελληνικής πολιτιστικής παράδοσης. Αυτό το φι-
λελληνικά διατεθειμένο στοιχείο είχε σημαντικές οικονομικές δυνατότητες στις 
οποίες προσθέτονταν η σταθερή οργανωτική, πολιτική και υλική ενίσχυση από 
το κράτος και το πατριαρχείο33. 

Σύμφωνα με μιαν άλλη, ανάλογη άποψη, η αναγέννηση των βουλγάρων εκ-
φράστηκε στον μακρόχρονο αγώνα ενάντια στην ελληνική πνευματική εξουσία 
για την εθνική χειραφέτηση και ενάντια στο οθωμανικό κράτος για την πολιτι-
κή απελευθέρωση34.

Η αντιπαράθεση με τους έλληνες, κυρίως με την εκκλησιαστική ιεραρχία 
και το Πατριαρχείο, αποτέλεσε, όπως προαναφέρθηκε, συστατικό στοιχείο της 
γέννησης του βουλγάρικου πολιτικού εθνικισμού. Η σύγκρουση ήταν έντονη και 
οι διατυπώσεις ιδιαίτερα σκληρές: 

Μοχθηροί και άθεοι φαναριώτες που προσπαθούν με κάθε ατιμία να πο-
δοπατήσουν τον αγαπημένο μας λαό35˙ Πιο εύκολο είναι να ανατείλει ο ήλιος 
από τη δύση παρά να γίνει ο έλληνας δίκαιος και αντικειμενικός36˙ Ο μικρός 
λαός της Ελλάδας ζει σε βάρος των βουλγάρων. Διείσδυσαν στο σώμα μας σαν 
παράσιτα37. 

οι προτάσεις συνεργασίας με τους έλληνες ενάντια στον κοινό αντίπαλο 
έβρισκαν, σε περιόδους όξυνσης των σχέσεων, αντίλογο: 

Το τελευταίο διάστημα σχεδόν όλοι οι έλληνες έγιναν σπιούνοι των τούρ-
κων και προσπαθούν να ανακαλύψουν κάποιες δημιουργημένες στο μυαλό 
τους ρώσικες προπαγάνδες, κάποιους απεσταλμένους των πανσλαβιστών, δι-

Балканах (конец XVIII – 70-е годы XIX в.), И.С. Достян (επιμ.), Μόσχα, Наука, 1986, σ. 348.

32. Βούλγαροι, κυρίως από εύπορα κοινωνικά στρώματα, που επιχειρούσαν να μιμη-
θούν τους έλληνες, ως φορείς, κατά την άποψή τους, ανώτερου πολιτισμού. Χαρακτηριστική 
είναι η ειρωνική αναφορά σε πλούσιους βούλγαρους «που παιδεύονταν ποιος θα προφέρει 
καλύτερα το ελληνικό γράμμα Θ». Βλ. Захарий Стоянов, «Васил Левски (Дьякон). Эпизоды 
жизни», Отчизны славные сыны, Σόφια, София Пресс, 1989, σ. 26. 

33. История на България, т.6, Българско възраждане 1856-1878, Σόφια, Издателство 
на БАН, 1987, σ. 112.

34. Боян Рангелов, Политическият национализъм, ό.π., σ. 6.

35. εφημ. Дунавски Лебед, αρ. 24, 7.3.1861

36. εφημ. Свобода, αρ. 27, 17.12.1871

37. εφημ. Съветник, αρ. 1, 25.3.1863 
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άφορες επαναστατικές επιτροπές και κάθε είδους σέρβους πράκτορες. Κάθε 
βουλγάρικο ξεσήκωμα ενάντια στον ελληνικό κλήρο θεωρείται από τα ελληνι-
κά παλληκάρια ως ανταρσία ενάντια στην τουρκική κυβέρνηση …. Σύμφωνα με 
τη γνώμη των μεγάλων ελλήνων πατριωτών όλοι οι βούλγαροι δάσκαλοι, συγ-
γραφείς, πλούσιοι έμποροι κ.α. είναι ρώσοι πράκτορες. Βέβαια η ηλίθια τούρ-
κικη κυβέρνηση ακούει μερικές φορές τις ελληνικές συμβουλές και βάζει μπε-
λάδες στο κεφάλι της. Πείτε μας λοιπόν τώρα, μπορούν άραγε οι βούλγαροι να 
προχωρήσουν σε οποιαδήποτε συμφωνία με παρόμοιους μπουνταλάδες38; 

ακόμη και ένα από τα πλέον ριζοσπαστικά στοιχεία του βουλγάρικου 
εθνικού κινήματος, ο σοσιαλιστής Hristo Botev, έγραφε: 

Η Ελλάδα, αυτός ο παραδοσιακός εχθρός κάθε τι σλαβικού, παρόλη την 
ανικανότητά της για κρατική υπόσταση χρησιμοποιεί τα πλέον ποταπά μέσα 
για να επεκτείνει την εθνότητά της μέχρι τον Αίμο39.

ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόταση για οικονομικό μποϋκοτάζ των ελλή-
νων ως μέσο αντιμετώπισής τους: 

Οι έλληνες εξαρτώνται απόλυτα από εμάς και εάν καταπιαστούμε έγκαι-
ρα με αυτό θα μπορέσουμε να τους νικήσουμε εύκολα και χωρίς αιματοχυσία. 
Οι βούλγαροι θα πρέπει να σταματήσουν κάθε πάρε δώσε με τους έλληνες, να 
δημιουργήσουν μεταξύ τους συνεταιρισμούς και να εισάγουν ξένα εμπορεύμα-
τα από την Ευρώπη. Με αυτό τον τρόπο οι έλληνες θα πεθάνουν από την πεί-
να ή θα ζητήσουν συγχώρεση για τις αμαρτίες τους. Ένας λαός ο οποίος δεν 
ασχολείται με την αγροτική παραγωγή είναι ημιθανής και πάντα εξαρτάται 
από τους άλλους. Σε αυτό οι έλληνες μοιάζουν με τους εβραίους. Δολοφονή-
στε σε έναν τέτοιο λαό το εμπόριο και την οικονομική ευημερία που αυτό φέρ-
νει και αυτός ο λαός θα σβήσει. Πρέπει όπως οι βούλγαροι να καταφύγουν σε 
ένα τόσο ακραίο μέσο; Πρέπει να φανούν τόσο εκδικητικοί απέναντι στους 
εχθρούς τους; Οι ίδιοι οι έλληνες μας υποχρεώνουν να συμπεριφερθούμε έτσι 
και όχι διαφορετικά40.

Παρόμοιες με τις παραπάνω διαπιστώσεις για τους έλληνες και το ρόλο 
τους στην καθυστέρηση της βουλγάρικης αφύπνισης συναντούμε και σε κείμενα 
που γράφτηκαν αμέσως μετά την απελευθέρωση: 

Οι βούλγαροι βρίσκονταν υπό πνευματική δουλεία για πάνω από 440 
χρόνια. Είχαν την ατυχία να καταπιέζονται από δύο σιδερένια σκήπτρα, πολι-
τικό και πνευματικό. Οι έλληνες ιερείς, οι οποίοι έφεραν το δίκαιο όνομα Δε-
σπότες, ήταν πολλές φορές πιο σκληροί και πιο άδικοι και από τους πασά-

38. εφημ. Независимост, αρ. 11, 29.12.1873

39. εφημ. Знаме, αρ. 12, 28.3.1875

40. εφημ. Свобода, αρ. 47, 21.10.1870
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δες. Μόλις επέβαλαν την πνευματική τους εξουσία πάνω στο λαό μας άρχισαν 
δραστήρια να διώκουν τη γλώσσα μας και οτιδήποτε ήταν βουλγάρικο. Ενώ-
θηκαν με τους τούρκους και δεν επέτρεπαν στο λαό μας να έχει σχολεία, ενώ, 
όταν κάπου υπήρχε κάποιου είδους τέτοιο σχολείο, τα παιδιά έπρεπε να σπου-
δάζουν στα ελληνικά ή χρησιμοποιώντας το ελληνικό αλφάβητο. Έδιωξαν τη 
βουλγάρικη γλώσσα από τις εκκλησίες και επέβαλαν την ελληνική. Όταν εμφα-
νίζονταν μέσα στο λαό κάποιος πιο ικανός και δραστήριος δάσκαλος ή πρού-
χοντας που δε συμφωνούσε με τη γνώμη των κληρικών, κατευθείαν παραδίδο-
νταν προς θανάτωση ή φυλάκιση ως στασιαστής εναντίον της εξουσίας41. 

εδώ δεν παραθέτουμε, ευρισκόμενα εν αφθονία, αντίστοιχα ελληνικά κεί-
μενα για τους βούλγαρους, ούτε βουλγάρικα για άλλους βαλκανικούς λαούς – 
κυρίως τους σέρβους, που θεωρούνταν σε ορισμένες περιπτώσεις και αυτοί αντί-
παλοι. ο βουλγάρικος εθνικισμός, όπως κάθε εθνικισμός, χρειάζονταν πραγμα-
τικούς ή φανταστικούς εχθρούς για να αναπτυχθεί. Στην προκειμένη περίπτωση 
εχθροί ήταν οι τούρκοι και οι έλληνες42 και εν μέρει οι σέρβοι.

εκτός από την οθωμανική διοίκηση και τον ελληνικό κλήρο, αρνητικό 
ρόλο στην έγκαιρη ανάπτυξη του εθνικού κινήματος έπαιξαν, σύμφωνα με τη 
βουλγάρικη ιστοριογραφία και οι φιλότουρκοι βούλγαροι προύχοντες43 των 
οποίων τα συμφέροντα ταυτίζονταν με αυτά του οθωμανικού κράτους. Χαρα-
κτηριστική της στάσης τους είναι η επιστολή που έστειλαν το 1868 στο Σουλτά-
νο με αφορμή την κρητική εξέγερση:

Θεωρήσαμε καθήκον μας, με αφορμή το άφρον και πλήρες αγνωμοσύνης 
κίνημα των κρητικών, να εκφράσουμε με όλες μας τις δυνάμεις τη διαμαρτυρία 
μας, εξ ονόματος όλου του βουλγαρικού πληθυσμού, ενάντια σε αυτό το κίνη-
μα και να θέσουμε υπό τους πόδας του σουλτανικού θρόνου την προσφορά της 
έντιμης πίστης και πλήρους αφοσίωσής μας, διότι με αυτή την πίστη και αφο-
σίωση επιθυμεί ο βουλγαρικός λαός να ξεπληρώσει το χρέος της ευγνωμοσύ-
νης του έναντι της Αυτού Αυτοκρατορικής Μεγαλειότητος και της Κυβέρνη-
σής του, για τις πελώριες ευεργεσίες που μεγαλόψυχα του προσφέρθηκαν κα-
θώς και για τις ευεργεσίες που ελπίζει να του δοθούν44. 

41. А.С. Цанов, България в Источнiй въпросъ, Πλόβντιβ, Книгопечатница на Янко С. 
Ковачевъ, 1879, σ. 155.

42. Μια βουλγάρικη παροιμία δείχνει την παραδοσιακή εικόνα που είχαν για τους 
τούρκους και τους έλληνες και τον τρόπο που θα φυλάγονταν από αυτούς: «καλύτερα να μη 
γνωρίζει ο τούρκος πόσα παιδιά έχεις και ο έλληνας πόσα χρήματα έχεις».

43. История на България, т.6, Българско възраждане, ό.π., σ. 206.

44. Παρατίθεται στο: Марко Д. Балабанов, Страница от политическото ни възраж-
дане, Σόφια, Българско Книжовно Дружество, 1904, σσ. 21-22.
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Η οργή εναντίον των τουρκόφιλων βουλγάρων εκφράστηκε πολλές φορές 
και με πολλούς τρόπους –από απειλητικές επιστολές μέχρι δολοφονίες οργανω-
μένες από επαναστατικές οργανώσεις45.

Η καθυστερημένη εμφάνιση του βουλγάρικου πολιτικού εθνικισμού, παρά 
τα επιχειρήματα που αναπτύσσονταν για τις αιτίες που αυτό συνέβαινε, βιώνο-
νταν επώδυνα από όσους τη συνειδητοποιούσαν. διαπιστώνονταν μία ιδιαίτε-
ρη υπομονή που έδειχνε ο λαός ενάντια στους καταπιεστές του46. ακόμη και οι 
τούρκοι θεωρούσαν τους βούλγαρους ως τους πιο φιλήσυχους και πιο ευεργετη-
μένους υπηκόους47. ο μετέπειτα βούλγαρος υπουργός Mihail Madzharov, ο οποί-
ος φοίτησε στο αμερικάνικο Robert College της κωνσταντινούπολης, περιέγρα-
ψε στις αναμνήσεις του τα πειράγματα που δέχονταν οι βούλγαροι μαθητές από 
έλληνες συμμαθητές τους για το γεγονός ότι από όλους τους χριστιανικούς λα-
ούς μόνο αυτοί και οι αρμένιοι δεν έκαναν τίποτα για να πετύχουν την ανεξαρ-
τησία τους48. 

Για το βουλγάρικο εθνικισμό προκύπτει μια πελώρια αντίφαση ανάμεσα 
στο διευρυμένο ιστορικό και πολιτικό ρόλο που επιχειρείται να αποδοθεί στο 
βουλγάρικο έθνος και το κράτος του και στην καθυστερημένη «αφύπνιση» αυ-
τού του έθνους. Προσεγγίσεις που εντοπίζουν το πρόβλημα στις ιστορικά δι-
αμορφωμένες συνθήκες που επιβράδυναν τη διαδικασία εθνικής συγκρότησης 
και ολοκλήρωσης των βουλγάρικων εθνοτικών ομάδων και διατήρησαν για με-
γαλύτερο χρονικό διάστημα τον τοπικιστικό χαρακτήρα του εθνοτικού αυτο-
προσδιορισμού, σε αντιστοιχία με την οθωμανική διοικητική διαίρεση, είναι ξέ-
νες για την εθνικιστική οπτική της ιστορίας49.

Μετά τον κριμαϊκό πόλεμο και κυρίως κατά τη δεκαετία του 1860 ο βουλ-
γάρικος εθνικισμός εισέρχεται στην πολιτική του φάση. Η νέα περίοδος συνδέεται 
με νέα πρόσωπα που βγαίνουν στο προσκήνιο και  πρωταγωνιστούν στην εκκλη-

45. «Μέχρι τώρα δεν βρέθηκε ούτε ένας κάτοικος του Karlovo να πει για σένα κάτι 
καλό, παρά ότι είσαι προδότης και βασανιστής ορφανών παιδιών … πολύ κοντά είναι η μέρα 
της γενικής λαϊκής εξέγερσης … και ο καθένας θα πρέπει να απολογηθεί για τις πράξεις του 
… όποιος δεν προσέφερε τίποτα θα τιμωρηθεί αυστηρά και η οικογένειά του θα διωχθεί από 
τη Βουλγαρία». Βλ. Архив на Възраждането, том I, Документи по политическото възраж-
дане, Д.Т. Страшимиров (επιμ.), Σόφια, Държавна печатница, 1908, σ. 25. Το Μάρτιο του 1873 
συνελήφθη στο Haskovo το μέλος της επαναστατικής οργάνωσης Atanas Uzunov κατά την 
προσπάθειά του να εκτελέσει τη θανατική καταδίκη που επέβαλε η οργάνωση στον τσορ-
μπατζή γραικομάνο Hatzistavri. Βλ. История на България, т.6, Българско възраждане, ό.π., 
σ. 326. 

46. εφημ. Възраждане, αρ. 1, 5.6.1876

47. Марко Д. Балабанов, Страница от политическото ни възраждане, ό.π., σ. 59.

48. Михаил Маджаров, Спомени, Σόφια, Издателство Дамян Яков, 20042, σ. 195.

49. Р.П. Гришина, Лики модернизации в Болгарии, Μόσχα, ИСлРАН, 2008, σσ. 118-119.
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σιαστική σύγκρουση με το Πατριαρχείο ή στην καθαυτό πολιτική και ένοπλη δρά-
ση. Συνδέεται επίσης με έντονη εκδοτική δραστηριότητα της βουλγάρικης κοινότη-
τας της κωνσταντινούπολης και των μεταναστευτικών κοινοτήτων της Ρουμανίας, 
της Σερβίας και της Ρωσίας50. κατά την ίδια περίοδο εντείνεται η διεθνής παρουσία 
των βουλγάρων με την έκδοση κειμένων σε ευρωπαϊκές γλώσσες (κυρίως στα γαλ-
λικά) και την αποστολή αναφορών και εκθέσεων σε διπλωματικές αντιπροσωπίες 
και κυβερνήσεις για τη γνωστοποίηση του βουλγάρικου ζητήματος. κατά τη δεκα-
ετία του 1860 γίνεται συχνότερη η είσοδος ενόπλων ομάδων (τσέτες) από την πλευ-
ρά του δούναβη ή από τα σέρβικα σύνορα, οι οποίες περιφέρονται σε ορεινές περι-
οχές και σποραδικά συγκρούονται με τούρκικα αποσπάσματα. Τα πρώτα χρόνια 
της δεκαετίας του 1870 επιχειρείται –και εν μέρει επιτυγχάνεται– να στηθεί ένα δί-
κτυο συνωμοτικών εθνικοαπελευθερωτικών επιτροπών στο εσωτερικό της Βουλγα-
ρίας. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους με την εξέ-
γερση του απριλίου 1876, τα τραγικά γεγονότα που ακολούθησαν, την κήρυξη του 
πολέμου από τη Ρωσία και την είσοδο των ρωσικών στρατευμάτων στη Βουλγαρία.

Η ένταση των εθνικοαπελευθερωτικών δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία 
κατά τη δεκαετία του 1860 αποτέλεσε την τοπική έκφραση ενός παγκόσμιου και 
ευρωπαϊκού περιβάλλοντος που βρίσκονταν σε έντονη κινητικότητα. Η δρά-
ση του Garibaldi και η ένωση της ιταλίας, η εξέγερση στην Πολωνία, ο πόλεμος 
Πρωσίας – αυστρίας και η ένωση της Γερμανίας, το ουγγρικό εθνικό κίνημα και 
η συγκρότηση της δυαδικής αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας, η επανάσταση 
στην ισπανία, οι αγώνες για εθνική ανεξαρτησία στην ιρλανδία, η απελευθέρω-
ση των αγροτών στη Ρωσία, ο αμερικάνικος εμφύλιος πόλεμος και ο μεξικάνι-
κος εθνικοαπελευθερωτικός πόλεμος –στην άλλη πλευρά του ατλαντικού–, απο-
τέλεσαν το διεθνές πλαίσιο. οι διαρκείς ταραχές στη Βοσνία και ερζεγοβίνη, η 
ένωση των Παραδουνάβιων ηγεμονιών, η πολιτική του ηγεμόνα Mihail Obrenov-
ich στη Σερβία, η κρητική επανάσταση, συγκροτούσαν το βαλκανικό πλαίσιο. 
οι δυσκολίες στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, τα σοβαρά δημοσιονομικά 
προβλήματα, η διαρκής αύξηση των φορολογικών βαρών και η συνεπαγόμενη 
κοινωνική δυσαρέσκεια, η έντονη οικονομική παρουσία των ξένων που απο-
λάμβαναν ιδιαίτερα εμπορικά προνόμια, οι ταραχές στην αραβική περιφέρεια, 
οι πολιτικές συνωμοσίες στο κέντρο ήταν μερικά από τα στοιχεία που συνέθε-
ταν το οθωμανικό πλαίσιο. Τέλος, η σταδιακή επανεμφάνιση και ανάπτυξη σε 

50. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τη βουλγάρικη εκδοτική δραστηριότητα, από το 
1842 που εκδόθηκε το πρώτο βουλγάρικο περιοδικό στη Σμύρνη μέχρι την απελευθέρωση το 
1878, αναφέρουν 66 εφημερίδες και 34 περιοδικά που κυκλοφόρησαν με διάφορη συχνότητα 
και διάρκεια ζωής. οι περισσότεροι τίτλοι εκδόθηκαν στην κωνσταντινούπολη και το Βου-
κουρέστι. Βλ. Димитър Райков,  Димитър Благоев и Българското възраждане, Σόφια, Пар-
тиздат, 1985, σ. 8. 
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πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μετά από τη σχετική υποχώρηση που επέφερε η ήττα 
των επαναστάσεων του 1848-1849, κοινωνικών θεωριών, κινημάτων και οργα-
νώσεων κοινωνικής, πολιτικής και εθνικής χειραφέτησης, αποτέλεσε το ιδεολογι-
κό και πολιτικό πλαίσιο. οι νέες δυνατότητες που προσέφερε η τεχνολογία του 
τηλέγραφου και η γρήγορη διάδοση των πληροφοριών μέσα από τις διεθνείς σε-
λίδες των εφημερίδων51, επέτρεπαν, τουλάχιστον σε όσους γνώριζαν ανάγνωση, 
να ενημερώνονται και να επηρεάζονται από αυτά που συνέβαιναν πέρα από τον 
άμεσα αισθητό τους κόσμο. Η παραμονή στο εξωτερικό και η επαφή με ανθρώ-
πους και κινήματα από άλλες περιοχές της ευρώπης, αποτελούσε ακόμη ένα δί-
αυλο διάχυσης πληροφοριών και ιδεών. οι πολυάριθμοι βούλγαροι που ζούσαν 
σε οθωμανικές, βαλκανικές και ευρωπαϊκές πόλεις ή ταξίδευαν συχνά για εμπο-
ρικούς, και όχι μόνο, λόγους, δεν έμειναν ανεπηρέαστοι από το γενικότερο κλί-
μα. Το εθνικό τους κίνημα αποκτά δυναμική!

Στο βουλγάρικο εθνικό κίνημα, όπως σε κάθε πολιτικό κίνημα, διακρίνο-
νται διάφορες τάσεις και ομαδοποιήσεις που εκφράζονται μέσα από διαφορετι-
κές συσσωματώσεις. οι μόνιμα εγκατεστημένοι βούλγαροι στην κωνσταντινού-
πολη, στη Ρουμανία (Βουκουρέστι, Βραΐλα, Γαλάτσι, Πλοέστι) και στην οδησ-
σό στελεχώνουν ομάδες που έχουν  μετριοπαθή έως συντηρητικό προσανατολι-
σμό. ο ηγετικός ρόλος ανήκει σε εύπορες εμπορικές οικογένειες, επαγγελματίες, 
επιστήμονες, δημόσιους παράγοντες με παγιωμένα συμφέροντα στον τόπο πα-
ραμονής τους. Βασική ιδέα αυτών των κύκλων ήταν η σταδιακή εξέλιξη προς τη 
μελλοντική απελευθέρωση μέσω της μόρφωσης και της αναπτυσσόμενης υλικής 
ευημερίας. Η επιτυχής έκβαση του εκκλησιαστικού αγώνα ενίσχυσε τα επιχειρή-
ματα όσων προέβαλαν την ανάγκη σταδιακής και ειρηνικής εξελικτικής διαδικα-
σίας52. οι ομάδες αυτές ανέμεναν την όποια λύση με την παρέμβαση των μεγά-
λων δυνάμεων και προσανατολίζονταν κυρίως προς τη Ρωσία53, χωρίς να απου-
σιάζουν και παράγοντες που επένδυαν στη Γαλλία ή την αγγλία54. 

51. «από τη σκοπιά της δημοσιογραφίας, ο Μεσαίωνας τελείωσε στη δεκαετία του 
1860, όταν οι διεθνείς ειδήσεις μπορούσαν να τηλεγραφηθούν εύκολα από αρκετά σημεία 
της υφηλίου». Βλ. E.J. Hobsbawm, Η εποχή του κεφαλαίου, ό.π., σ. 97.   

52. Димитър Благоев, «Принос към историята на социализма в България», Съчинения, 
τ. 11, Σόφια, Издателство на Българската Комунистическа Партия, 1960, σ. 38.

53. Ένας μεγάλο ποσοστό των βουλγάρων διανοούμενων σπούδασε σε ρώσικα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα. ο αριθμός τους υπολογίζεται στους 700, καθόλου ευκαταφρόνητο νούμε-
ρο για τις βουλγάρικες συνθήκες πριν την απελευθέρωση. Βλ. Р.П. Гришина, Лики модерни-
зации в Болгарии, ό.π., σ. 108. οι πρώτες 4 υποτροφίες σε βούλγαρους σπουδαστές δόθηκαν 
με τσαρικό διάταγμα το 1840. Έκτοτε ο αριθμός αυτός έβαινε αυξανόμενος. Βλ. История на 
България, т.5, Българско възраждане, ό.π., σσ. 208-209.    

54. από τους παράγοντες της κωνσταντινούπολης, επικεφαλής της φιλογαλλικής τά-
σης ήταν ο Dragan Cankov, ηγετικό στέλεχος της κίνησης για την ουνία με τη Ρωμαιοκαθολι-
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Το σημαντικότερο από τα κέντρα του εξωτερικού ήταν το Βουκουρέστι. 
εκεί το 1852 συγκροτήθηκε η πρώτη συσσωμάτωση, η «επιτροπεία» (Epitropi-
ja), η οποία το 1854, κατά τον κριμαϊκό πόλεμο, αναγνωρίστηκε από τις ρώσικες 
στρατιωτικές αρχές και μετονομάστηκε σε «κεντρική κηδεμονία» (Sredotochno 
Popechitelstvo). Της ανατέθηκαν καθήκοντα οργάνωσης εθελοντικού κινήματος 
βουλγάρων προς βοήθεια του ρωσικού στρατού55. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται 
ότι κατόρθωσαν να συγκροτήσουν εθελοντικό σώμα 4000 ανδρών56. Με το πέ-
ρας του πολέμου η δραστηριότητά της ατόνησε. Το 1862 μετονομάστηκε σε «Φι-
λάρετη ομάδα» (Dobrodetelna Druzhina)57 και δραστηριοποιήθηκε εκ νέου συ-
νεχίζοντας να ακολουθεί φιλορωσική κατεύθυνση58. αυτόνομα ή σε συνεργασία 
με παράγοντες της βουλγάρικης κοινότητας της κωνσταντινούπολης ανέπτυξε 
δράση που περιστρέφονταν γύρω από το εκκλησιαστικό ζήτημα, την εκπαίδευ-
ση, την αποστολή υπομνημάτων σε ξένες κυβερνήσεις, την έκδοση εντύπων. ιδι-
αίτερη δραστηριότητα αναπτύσσει το διάστημα 1866-1869, όταν με αφορμή την 
κρητική εξέγερση ενεργοποιείται η ευρωπαϊκή και ιδιαίτερα η ρωσική διπλω-
ματία γύρω από το ανατολικό ζήτημα. Το 1867, μετά από συμβουλή της τσαρι-
κής κυβέρνησης, επιχειρεί να συντονίσει τη δράση της με τους Σέρβους και προ-
βάλλει το αίτημα για τη συγκρότηση κοινού Γιουγκοσλαβικού κράτους με βασι-
λιά τον Mihail Obrenovich59. Μετά τη δολοφονία του Mihail το 1868 και την αλ-
λαγή πολιτικής της Σερβίας τα στελέχη της «Φιλάρετης ομάδας» προβάλλουν σε 
εκκλήσεις τους προς τις μεγάλες δυνάμεις το αίτημα της αυτονομίας υπό την επι-
κυριαρχία του Σουλτάνου, διευκρινίζοντας ότι το αίτημα αυτό δε θα πρέπει να 

κή εκκλησία, ενώ προς την αγγλία προσανατολίζονταν η ομάδα γύρω από τον συντηρητικό, 
ανώτερο κρατικό υπάλληλο και στέλεχος του εκκλησιαστικού κινήματος, Stojan Chomakov. 
οι φιλοδυτικές τάσεις ανάμεσα στους βουλγάρικους πολιτικούς κύκλους έβρισκαν ενίσχυ-
ση από τους πολωνούς πρόσφυγες στην κωνσταντινούπολη. Βλ. История на България, т.6, 
Българско възраждане, ό.π., σ. 193.

55. Τον ίδιο ρόλο έπαιξε και η αντίστοιχη οργάνωση που συγκροτήθηκε το 1854 στην 
οδησσό (όπου επίσης ζούσαν αρκετοί βούλγαροι μετανάστες) υπό την ονομασία «Βουλγά-
ρικη εφορεία της οδησσού» (Odeskoto Bălgarsko Nastojatelstvo). και οι δύο οργανώσεις βρί-
σκονταν υπό στενό ρώσικο έλεγχο. Βλ. Академия Наук СССР, Формирование национальных 
независимих государств, ό.π., σ. 358.    

56. Боян Рангелов, Политическият национализъм, ό.π., σ. 40.

57. αποκαλούνταν επίσης «επιτροπή Γερόντων» (Komitet na Starite), σε αντίθεση με 
τους νέους που ανέπτυσσαν ριζοσπαστική δράση.  

58.  Боян Рангелов, Политическият национализъм, ό.π., σ. 71.

59. Академия Наук СССР, Формирование национальных независимих государств, 
ό.π., σσ. 361-362˙ D. Djordjevič, Ιστορία της Σερβίας 1800-1918, Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Βά-
νιας, 2001, σσ. 138-139.
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εκληφθεί ως έκφραση επαναστατικής διάθεσης60. Το 1869, με αφορμή τη συνδι-
άσκεψη που συγκλήθηκε στο Παρίσι από τους υπογράψαντες την ειρήνη των 
Παρισίων του 1856, κυκλοφόρησαν από τους κύκλους γύρω από τη «Φιλάρετη 
ομάδα» τρεις μπροσούρες στα γαλλικά με αποδέκτες τις μεγάλες δυνάμεις που 
συμμετείχαν στη συνδιάσκεψη και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη61. αν και η συν-
διάσκεψη αρνήθηκε να συζητήσει τις βουλγάρικες εκκλήσεις, τα κείμενα αυτά 
γνώρισαν πλατιά δημοσιότητα στις σελίδες του ευρωπαϊκού τύπου62. Η ιδιαί-
τερη μετριοπάθεια των θέσεων της «Φιλάρετης ομάδας», όπως και η αντίστοι-
χη των κύκλων της κωνσταντινούπολης, τους έφερε σε αντίθεση με τη ριζοσπα-
στική τάση που ήδη είχε αρχίσει να αναπτύσσεται. Μέχρι και την εξέγερση του 
απρίλη του 1876 η δράση των μετριοπαθών είναι περιορισμένη στα εκκλησια-
στικά και τις περιοδικές εκδόσεις. Στο προσκήνιο εμφανίζονται εκ νέου το κα-
λοκαίρι του 1876 με την αποστολή διπλωματικής αντιπροσωπείας στις ευρωπα-
ϊκές πρωτεύουσες.

οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στη Ρουμανία και η όξυνση των σχέσεων 
με την οθωμανική αυτοκρατορία συνέβαλλαν στη δημιουργία μιας ακόμη βουλ-
γάρικης οργάνωσης στο Βουκουρέστι, της «Μυστικής Βουλγάρικης κεντρικής 
επιτροπής» (Taen Centralen Bălgarski Komitet). Το 1866 οι ρουμάνοι φιλελεύ-
θεροι (C.A. Rosetti, I. Brătianu κ.α), σε συνεργασία με τους συντηρητικούς, ανέ-
τρεψαν τον ηγεμόνα Alexandru Kuza63. Προς στιγμή απειλήθηκαν διεθνείς περι-
πλοκές και οθωμανική επέμβαση. Η «Μυστική Ρουμανική επιτροπή», οργάνω-
ση των φιλελευθέρων που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση της ανατρο-
πής του Kuza, προετοιμαζόμενη για μια ενδεχόμενη τουρκική επίθεση, ήρθε σε 
επαφή με βούλγαρους μετανάστες με σκοπό τη συγκρότηση εθελοντικών στρα-
τιωτικών σωμάτων. αποτέλεσμα των επαφών υπήρξε η σύνταξη μιας πράξης 
συνεργασίας υπό τον τίτλο «ιερός συνασπισμός μεταξύ ρουμάνων και βουλγά-
ρων», η οποία προέβλεπε αμοιβαία βοήθεια εναντίον του κοινού εχθρού. Το σχέ-
διο περιελάμβανε την οργάνωση εξέγερσης στη Βουλγαρία, μόνο όμως με τη 
σύμφωνη γνώμη και την έγκριση των ρουμάνων64. Τελικός σκοπός ήταν η συ-
γκρότηση ρουμανοβουλγαρικού κράτους. Η εκλογή του καρόλου ως ηγεμόνα 

60. Боян Рангелов, Политическият национализъм, ό.π., σ. 71.

61. «La supplique de la Bulgarie devant la Conférance de Paris», «La Nation bulgare 
devant la Conférance de Paris» και «Les Turcs en Bulgarie». αναλυτικά για τις τρεις μπρο-
σούρες βλ. Кета Мирчева, «Някои наблюдения върху външнополитическата активност на 
българската емиграция 1867-1869г. Щрихи към портрета на Григор Д. Начович», Историче-
ски Преглед 5 (1996) 3-5.

62. Крумка Шарова, «Български външнополитически акции пред Европа», ό.π., σ. 17.

63. Краткая история Румынии, ό.π., σσ. 201-204.

64. Боян Рангелов, Политическият национализъм, ό.π., σ. 54.
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της Ρουμανίας απομάκρυνε τον κίνδυνο επέμβασης και έκανε περιττό για τους 
ρουμάνους το ρουμανοβουλγαρικό συνασπισμό. ενώ οι ρουμάνοι αποσύρθηκαν 
από το εγχείρημα, οι βούλγαροι συγκρότησαν στο Βουκουρέστι τον Μάιο του 
1866 την οργάνωση «Μυστική Βουλγάρικη κεντρική επιτροπή» με προγραμμα-
τικό στόχο «την απελευθέρωση της πατρίδας …. με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, 
δηλ. μέσω της αποκατάστασης βουλγάρικου βασιλείου ανεξάρτητου ή υποτε-
λούς στην Πύλη ή μέσω συνομοσπονδίας με γειτονικούς λαούς»65. Στο οργανω-
τικό πεδίο επιχείρησαν να συγκροτήσουν μυστικές επιτροπές σε πόλεις της Ρου-
μανίας και στο εσωτερικό της Βουλγαρίας66. από την πρώτη στιγμή συγκρότη-
σης της μυστικής οργάνωσης συγκρούονταν στις γραμμές της δύο τάσεις, η με-
τριοπαθής και η ριζοσπαστική. ενώ οι ριζοσπάστες επιθυμούσαν την ανάπτυ-
ξη επαναστατικής δράσης, οι μετριοπαθείς, σε συνεργασία με τους παράγοντες 
της «Φιλάρετης ομάδας» και με τη στήριξη της ρώσικης διπλωματίας περιορίζο-
νταν στην ειρηνική προπαγάνδα. από τον κύκλο των μετριοπαθών συντάχθη-
κε το 1867 η «Έκθεση προς τον Σουλτάνο και τις μεγάλες δυνάμεις» στην οποία 
προβάλλονταν η ιδέα μιας δυαδικής Τουρκο–Βουλγαρικής μοναρχίας (με βάση 
το παράδειγμα της αυστροουγγαρίας) με επικεφαλής το Σουλτάνο67. οι εντεινό-
μενες εσωτερικές έριδες στην οργάνωση, μετά και την έκθεση προς το Σουλτάνο, 
οδήγησαν το 1868 στη διάλυσή της. Το μετριοπαθές τμήμα προσαρτήθηκε στη 
«Φιλάρετη ομάδα», ενώ ένα τμήμα της ριζοσπαστικής τάσης πέρασε στην πλευ-
ρά του επαναστατικού εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος που σταδιακά απο-
κτούσε πολιτική και οργανωτική ισχύ.

οι διεθνείς εξελίξεις και η πολιτική των βαλκάνιων γειτόνων καθόριζαν σε 
μεγάλο βαθμό την πορεία του βουλγάρικου εθνικού κινήματος. Η ρώσικη παρέμ-
βαση αποτελούσε διαχρονικά σταθερό παράγοντα της εξίσωσης. οι εσωτερικές 
εξελίξεις στη Σερβία και τη Ρουμανία μετατόπιζαν συνεχώς το κέντρο υποστή-
ριξης των βουλγάρων μεταξύ Βελιγραδίου και Βουκουρεστίου. Η ελλάδα, παρά 
τις προσπάθειες συνεργασίας που είχαν γίνει, συμμετείχε έμμεσα, μέσω διπλωμα-
τικών συνεννοήσεων με τη Σερβία και τη Ρουμανία και μέσω του ευνοϊκού για 
τους βούλγαρους κλίματος που δημιουργούσαν οι εθνικοαπελευθερωτικές κινή-
σεις ελληνικών πληθυσμών. Η συχνή είσοδος ενόπλων ομάδων στη Βουλγαρία 
κατά το διάστημα 1867-1868 συνδέεται εμφανώς με τα γεγονότα στην κρήτη68. 

65. αναφέρεται στο: История на България, т.6, Българско възраждане, ό.π., σ. 235.

66. αυτή ήταν η πρώτη προσπάθεια οργάνωσης δικτύου παράνομων επιτροπών στο 
εσωτερικό της Βουλγαρίας. Η επόμενη, πιο επιτυχημένη, απόπειρα έγινε λίγα χρόνια αργό-
τερα και συνδέεται με το όνομα του Vasil Levski.

67. Боян Рангелов, Политическият национализъм, ό.π., σ. 56.

68. Η τσέτα του Panajot Hitov, με σημαιοφόρο τον Vasil Levski, περνάει τον δούνα-
βη στην περιοχή Tutrakan (28/4/1867). Η τσέτα του Filip Totju περνάει στη Βουλγαρία κοντά 
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Η δράση αντάρτικων ομάδων που περιφέρονταν σε ορεινές περιοχές και 
συγκρούονταν με ένοπλα αποσπάσματα που τους καταδίωκαν αποτελούσε πα-
ράδοση σε όλα τα Βαλκάνια. Στις βουλγάρικες συνθήκες της δεκαετίας του 1860 
αυτές οι ομάδες δρούσαν στο μεταίχμιο δύο εποχών για το εθνικοαπελευθερω-
τικό κίνημα – αποτελούσαν συνέχεια της παράδοσης των χαϊντούκων και ταυ-
τόχρονα ένοπλα τμήματα σε στενή συνεργασία με τις επαναστατικές οργανώ-
σεις, των οποίων η τακτική προέβλεπε το συνδυασμό της προπαγάνδας, της ορ-
γάνωσης μυστικών επαναστατικών επιτροπών και της δράσης των αντάρτικων 
σωμάτων με σκοπό τον επαναστατικό ξεσηκωμό του λαού. Η εμφάνιση αυτών 
των ομάδων κρίνονταν αυστηρά από τις δυνάμεις που επιθυμούσαν τη σταδια-
κή εξέλιξη και όχι τις επαναστατικές ανατροπές69.   

Βασικά στοιχεία που διαφοροποιούσαν τη μετριοπαθή από την επαναστα-
τική τάση στο βουλγάρικο εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα ήταν τόσο ο πολιτι-
κός χαρακτήρας του μελλοντικής βουλγάρικης κρατικής δομής που επαγγέλο-
νταν, όσο και η τακτική που όφειλε να ακολουθηθεί για την επίτευξη του τελι-
κού στόχου και ο ρόλος που αποδίδονταν στο βουλγάρικο λαό στη διαδικασία 
που θα οδηγούσε στην εθνική απελευθέρωση. Για τους μετριοπαθείς η εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων και η επίτευξη διοικητικής αυτονομίας με τη βοήθεια των μεγά-
λων δυνάμεων αποτελούσαν τον ευκταίο στόχο. Η μόνη αποδεκτή τακτική ήταν 
η προσπάθεια για πνευματική ανάπτυξη του λαού70. Η ριζοσπαστική πτέρυγα, 

στο Svishtov (17/5/1867). Λίγο αργότερα περνά άλλη τσέτα με επικεφαλής τους Ivan Kulin, 
Eremija Balgarov και Najden Peshov (2/7/1867). οι Nikola Vojvodov και Cvetko Pavlovich, επι-
κεφαλής τσέτας, σκοτώνονται κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών με τους τούρκους στο 
Ruse, επί του αυστριακού ποταμόπλοιου «Γερμανία» (8/8/1867). Η τσέτα των Hatzhi Dimitar 
και Stefan Karadzha περνάει τον δούναβη κοντά στο Svishtov (6/7/1868). Σε σύγκρουση με 
τους τούρκους σκοτώνεται ο πρώτος και συλλαμβάνεται ο δεύτερος, ο οποίος λίγο αργότε-
ρα εκτελείται. Η εκτέλεση του Stefan Karadzha αποτέλεσε το κύκνειο άσμα της περιόδου των 
chetnik. Πλέον αναζητείται νέα, πιο αποτελεσματική τακτική. Βλ. История на България, т.6, 
Българско възраждане, ό.π., σσ. 245-252, 255-262. 

69. ενάντιοι στη δράση αντάρτικων ομάδων δεν ήταν μόνο οι βούλγαροι συντηρητι-
κοί. ο Άγγλος φιλοβούλγαρος διπλωμάτης και βαθύς γνώστης του ανατολικού ζητήματος 
Λόρδος Strangford, ακολουθώντας την παραδοσιακή βρετανική πολιτική, ήταν εντελώς αντί-
θετος με τη δράση των ενόπλων ομάδων ως μέσο επίλυσης του βουλγαρικού ζητήματος. Συ-
νέκρινε τους chetnik που πέρασαν το 1867 το δούναβη με τους ιρλανδούς «τρομοκράτες» Φέ-
νιαν, τους αποκαλούσε «συμμορία ληστών που μισθώθηκε, χρηματοδοτείται και καθοδηγεί-
ται από το εξωτερικό» και εξέφραζε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «κατατροπώ-
θηκαν γρήγορα χάρη στις δραστήριες ενέργειες του επικεφαλής του βιλαετιού του δούνα-
βη Midhat Paşa». Βλ. Румен Генов, Източният въпрос, априлското въстание и английска-
та филантропия: Семейството Странгфорд и българите, Главно Управление на архивите 
при Министерския Съвет, Σόφια 2007, σ. 16.   

70. «ο βουλγάρικος λαός ένθερμα επιθυμεί να αναπτυχθεί πνευματικά, να βελτιώσει 
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προωθούσε το αίτημα ανεξάρτητου βουλγαρικού δημοκρατικού κράτους. Σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις της μόνο μια γενική εξέγερση του βουλγάρικου λαού θα 
μπορούσε να ανατρέψει το τυραννικό σύστημα71. 

Πατριάρχης του επαναστατικού εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος στη Βουλ-
γαρία θεωρείται ο Georgi Rakovski72. Σπούδασε στην Πατριαρχική Μεγάλη του Γέ-
νους Σχολή. εγκαταστάθηκε το 1841 στη Βραΐλα και εργάστηκε ένα διάστημα ως 
καθηγητής της ελληνικής και γαλλικής γλώσσας. απέκτησε την ελληνική υπηκοότη-
τα με το όνομα Γεώργιος Μακεδών. Έλαβε ενεργό μέρος στα επαναστατικά γεγο-
νότα της Βραΐλας το 1842, συνελήφθη και καταδικάστηκε σε θάνατο. Ως έλληνας 
υπήκοος παραδόθηκε στις ελληνικές αρχές και με τη βοήθεια του έλληνα πρεσβευτή 
στην κωνσταντινούπολη αλέξανδρου Μαυροκορδάτου φυγαδεύτηκε στη Γαλλία. 
Μετά την επιστροφή του στη γενέθλια πόλη του (Kotel), καταγγέλθηκε από τους 
ντόπιους βούλγαρους προεστούς στις τουρκικές αρχές ως στασιαστής, συνελήφθη 
και καταδικάστηκε σε επταετή φυλάκιση. Παρέμεινε στη φυλακή 3 χρόνια. Μετά 
την απελευθέρωσή του, το 1848, συνέχισε την επαναστατική δράση. κατά τον κρι-
μαϊκό πόλεμο συνέστησε μυστική ομάδα, τα μέλη της οποίας κατατάχθηκαν στον 
τουρκικό στρατό ως μεταφραστές με στόχο να υποκλέπτουν πληροφορίες και να 
τις μεταβιβάζουν στους ρώσους. Συνελήφθη για κατασκοπία και δραπέτευσε κατά 
τη μεταφορά του στην κωνσταντινούπολη. διωκόμενος εγκαταστάθηκε σταδιακά 
στο Βουκουρέστι, το νόβι Σαντ, το Γαλάτσι, το ιάσιο, το κισινιόφ και την οδησσό. 
Το 1860 βρήκε καταφύγιο στο Βελιγράδι και στα τέλη του 1863 ξαναεγκαταστάθη-
κε στο Βουκουρέστι, όπου πέθανε το 1867 από φυματίωση73. 

κατά τη μακρόχρονη δράση του ο Rakovski επεξεργάστηκε δύο σχέδια για 
την απελευθέρωση της Βουλγαρίας, οργάνωσε την «Προσωρινή Βουλγάρικη δι-
οίκηση» ως καθοδηγητικό κέντρο του βουλγάρικου απελευθερωτικού κινήματος 
και συνέταξε το καταστατικό της, επεξεργάστηκε την τακτική που θα έπρεπε να 
ακολουθήσει το απελευθερωτικό κίνημα. Η τακτική αυτή προέβλεπε τη συγκρό-

σταδιακά την κοινωνική του θέση και να βαδίσει μπροστά, όλο μπροστά! …. «Όπλα, όπλα», 
μας λένε ότι αναφωνούσαν οι ένθερμοι πατριώτες όταν η αγαπημένη τους πατρίδα βρίσκο-
νταν σε κρίσιμη κατάσταση. «Βιβλία, βιβλία», αναφωνούν και πρέπει να αναφωνούν από 
κάθε περιοχή της πατρίδας μας οι οπαδοί του διαφωτισμού. Γλυκά και παρηγορητικά λόγια 
για έναν λαό που ήσυχα και νομιμόφρονα υλοποιεί την κοινωνική του αναγέννηση μέσω της 
επιστήμης». Βλ. «Обявление», Читалище, година Ι, М.Д. Балабанов (επιμ.), κωνσταντινούπο-
λη 1870, σ. 3.

71. «Нареда на работниците за освобождението на Българският народ», Архив на 
Възраждането, ό.π., σ. 88.

72. Georgi Rakovski (1821-1867), ψευδώνυμο του Sava Stojkov Popovich.

73. αναλυτικά για τη βιογραφία του G. Rakovski βλ. Веселин Н. Трайков, Георги 
Стойков Раковски. Биография, Σόφια, БАН, 1974˙ Г.С. Раковски, Автобиография и мемоари, 
Σόφια, Държавна Печатница, 1980.
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τηση ένοπλου βουλγάρικου τμήματος 1000 μαχητών στη Σερβία (η πολιτική του 
Mihail Obrenovich διευκόλυνε σε αυτή την κατεύθυνση), την εισβολή στη Βό-
ρεια Βουλγαρία και το ένοπλο ξεσήκωμα του βουλγάρικου λαού74. Η ταυτόχρο-
νη δράση μικρών αντάρτικων ομάδων θα συνέβαλε στην υλοποίηση του σχεδί-
ου. Το ένοπλο αυτό σώμα, από περίπου 800 άτομα75, συγκροτήθηκε από βούλ-
γαρους εθελοντές στο Βελιγράδι την άνοιξη του 1862 και ονομάστηκε «Βουλγά-
ρικη Λεγεώνα». Συμμετέσχε στη μάχη που δόθηκε με την τούρκικη φρουρά του 
κάστρου του Βελιγραδίου και κατόπιν διαλύθηκε με εντολή των σέρβων. 

απογοητευμένος από τη στάση των σέρβων ο Rakovski μετεγκαταστάθη-
κε στο Βουκουρέστι όπου συνέχισε την επαναστατική του δράση. Συγκροτεί την 
«ανώτατη Βουλγάρικη Μυστική Πολιτική διοίκηση» για το συντονισμό των δι-
άσπαρτων εθνικοαπελευθερωτικών δράσεων και συντάσσει σχέδιο καταστατι-
κού για τις αντάρτικες ομάδες που πέρασαν το 1867 στη Βουλγαρία. Ένα μήνα 
πριν το θάνατό του ξεκινά στο Βελιγράδι η συγκρότηση της δεύτερης «Βουλ-
γάρικης Λεγεώνας», η οποία είχε επίσης άδοξο τέλος, εφόσον, μετά τη δολοφο-
νία του ηγεμόνα Mihail, οι σερβικές αρχές συλλαμβάνουν και απελαύνουν τους 
βούλγαρους επαναστάτες.

Σημαντικό θεωρείται το συγγραφικό και εκδοτικό έργο του Rakovski. εξέ-
δωσε τρεις εφημερίδες76 και συνέγραψε πληθώρα πολιτικών, ιστορικών και λο-
γοτεχνικών κειμένων. Η συμβολή του στην εμφάνιση και ανάπτυξη του νέου, 
επαναστατικού, σταδίου στο βουλγάρικο εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα θεωρεί-
ται από το σύνολο της βιβλιογραφίας κεφαλαιώδης77. εκτός από τη θεωρητική 
επεξεργασία και την προσπάθεια υλοποίησης μια νέας επαναστατικής τακτικής, 
συνέβαλε στην εμφάνιση μιας νέας γενιάς αγωνιστών, αυτών που με τη δράση 
τους οδήγησαν στην εξέγερση του απρίλη του 1876.

Η νέα αυτή γενιά, η οποία εμφανίστηκε στο προσκήνιο κατά τη δεκαετία 
του 1860, αποτέλεσε τον ηγετικό πυρήνα της επαναστατικής οργάνωσης «Βουλ-
γάρικη επαναστατική κεντρική επιτροπή» (Bălgarski Revoljucionen Centralen 
Komitet) που συγκροτήθηκε στα τέλη της δεκαετίας στο Βουκουρέστι.

74. είναι εμφανής η επιρροή της εκστρατείας του Γαριβάλδη με το σώμα των χιλίων 
εθελοντών στη Σικελία.  

75. Захарий Стоянов, «Васил Левски», ό.π., σ. 23.

76. «Българска Дневница» («Βουλγάρικο Ημερολόγιο») – νόβι Σαντ [26/6-23/10/1856], 
«Дунавски Лебед» («ο κύκνος του δούναβη») – Βελιγράδι [1/9/1860 – 24/12/1861], «Бъдущ-
ност» («Μέλλον») – Βουκουρέστι [8/3 – 17/5/1864]. είναι χαρακτηριστικό ότι ο «κύκνος του 
δούναβη» εκδίδονταν και στα γαλλικά για να ενημερώνονται οι ευρωπαίοι για το βουλγάρι-
κο ζήτημα, ενώ το «Μέλλον» ήταν δίγλωσσο – βουλγάρικο και ρουμάνικο – για να συμβάλ-
λει στη βουλγαρορουμανική συμμαχία.  

77. Roumen Daskalov, The Making of a Nation in the Balkans, ό.π., σ. 178.
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αναγνωρισμένος ηγέτης  της οργάνωσης, κατά τα πρώτα χρόνια ύπαρ-
ξής της, ήταν ο γνωστός λογοτέχνης και δημοσιογράφος Ljuben Karavelov (1835-
1879)78. Φοίτησε στην ιστορικοφιλολογική σχολή του πανεπιστημίου της Μόσχας, 
όπου εντάχθηκε σε φοιτητικούς επαναστατικούς κύκλους. Το 1867 εγκαθίσταται 
στο Βελιγράδι και αναπτύσσει στενές επαφές με τον κύκλο γύρω από τον σέρ-
βο σοσιαλιστή Svetozar Markovič79. απελαύνεται από τη Σερβία, συλλαμβάνεται 
από τις αυστροουγγρικές αρχές και φυλακίζεται στη Βουδαπέστη. Την άνοιξη του 
1869 εγκαθίσταται στο Βουκουρέστι και τίθεται επικεφαλής της επαναστατικής 
τάσης των βούλγαρων εμιγκρέδων. είναι ο εκδότης και κύριος συντάκτης των πε-
ριοδικών εντύπων της «Βουλγάρικης επαναστατικής κεντρικής επιτροπής» «Svo-
boda» (ελευθερία) και «Nezavisimost» (ανεξαρτησία). διατηρεί επαφές με ρώσι-
κους επαναστατικούς κύκλους σε όλη την ευρώπη. Το πρώτο προγραμματικό κεί-
μενο της επαναστατικής επιτροπής, που συνέταξε το 1870 ο Karavelov, πρωτοδη-
μοσιεύτηκε στη ρώσικη προσφυγική εφημερίδα της Γενεύης «Narodnoe Delo»80.  
από το 1874, μέσα σε κλίμα έντονων διαφωνιών και συγκρούσεων, αρχίζει να 
αποστασιοποιείται από το επαναστατικό κίνημα και να προσανατολίζεται απο-
κλειστικά στη λογοτεχνική και μορφωτική δραστηριότητα.

Η πρώτη περίοδος της «Βουλγάρικης επαναστατικής κεντρικής επιτρο-
πής» σφραγίστηκε από τη δράση του Vasil Levski81. ακολουθώντας το προ-
σκλητήριο του Rakovski πήγε το 1862 στο Βελιγράδι και εντάχθηκε στην πρώ-
τη «Βουλγάρικη Λεγεώνα», το 1867 πέρασε στη Βουλγαρία ως σημαιοφόρος ένο-
πλης ομάδας και το 1868 παρουσιάστηκε στη δεύτερη «Βουλγάρικη Λεγεώνα». 
Μετά τη σύλληψή του από τις σερβικές αρχές και την απέλασή του εγκαθίσταται 
στο Βουκουρέστι όπου έρχεται σε επαφή με τον Karavelov και τους «νέους» που 
εκείνο το διάστημα συγκροτούσαν τη Βουλγάρικη επαναστατική επιτροπή. 

απογοητευμένος από τη στάση της Σερβίας και από τις αποτυχίες των ένο-
πλων αντάρτικων ομάδων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να στηθεί 

78. Иван Попиванов, Любен Каравелов. Биография, Σόφια, Народна Младеж, 1975.

79. Woodford D. McClellan, Svetozar Markovič and the origins of Balkan socialism, New 
Jersey, Princeton University Press, 1964, σσ. 145, 182, 231-234.

80. ο ρώσος πρόξενος στο Βουκουρέστι H.H. Ofenberg, ο οποίος στήριζε τη δράση της 
«Φιλάρετης ομάδας», παρακολουθούσε στενά τη δραστηριότητα του Karavelov και τις επα-
φές του με ρώσους επαναστάτες. Με παρέμβασή του ο Karavelov τέθηκε υπό στενή παρακο-
λούθηση από τις ρώσικες και ρουμάνικες αστυνομικές αρχές, ενώ απαγορεύτηκε η κυκλοφο-
ρία της εφημερίδας «Свобода» στη ρώσικη επικράτεια. Βλ. Крумка Шарова, «Една външно-
политическа акция на БРЦК през 1870г в защита независимостта на българското революци-
онно движение», Известия на Държавните Архиви 60 (1990) 5-59, passim. 

81. Vasil Levski (1837-1873), ψευδώνυμο του Vasil Ivanov Kunchev. Βλ. Захарий Стоя-
нов, «Васил Левски», ό.π., σσ. 10-89. 
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ένα πλατύ επαναστατικό δίκτυο στο εσωτερικό της χώρας το οποίο, μετά την 
κατάλληλη μακρόχρονη προετοιμασία, θα οργάνωνε την εξέγερση του βουλγά-
ρικου λαού για την απελευθέρωσή του. Τα επόμενα 4 χρόνια κάνει συνεχείς πε-
ριοδείες σε χωριά και πόλεις της Βουλγαρίας στήνοντας παράνομες «εσωτερι-
κές επαναστατικές επιτροπές» ως εκπρόσωπος της «Βουλγάρικης επαναστατι-
κής κεντρικής επιτροπής». 

Το ίδιο διάστημα επεξεργάζεται, μαζί με τον Karavelov και άλλους παρά-
γοντες της οργάνωσης, το νέο πρόγραμμα και το καταστατικό για τη λειτουργία 
της κεντρικής επιτροπής στη Ρουμανία και των τοπικών επιτροπών στο εσωτε-
ρικό της χώρας82. Σύμφωνα με αυτά τα προγραμματικά κείμενα στόχος της οργά-
νωσης ήταν μια γενική επανάσταση για την επίτευξη ριζικής μεταβολής του κρα-
τικού δεσποτικού τυραννικού συστήματος και αντικατάστασής του από ένα δη-
μοκρατικό καθεστώς. Ζητούμενο ήταν: 

Σε αυτό το ίδιο μέρος που σήμερα λυσσομανούν οι τούρκοι φονιάδες και 
γενίτσαροι και στο οποίο κυριαρχεί το δίκαιο του ισχυρού, να οικοδομηθεί ο 
ναός της αλήθειας και της δίκαιης ελευθερίας και το τούρκικο τσορμπατζηλί-
κι να δώσει τη θέση του στη συμφωνία, αδελφοσύνη και απόλυτη ισότητα με-
ταξύ των εθνοτήτων83. 

Για την υλοποίηση μιας τέτοιας επανάστασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα, 
απαιτούνται: 1) οργάνωση 2) χρήματα 3) άνθρωποι και 4) όπλα και πυρομαχικά. 

Για να προετοιμαστούν όλα αυτά και για να γίνει η επανάσταση συνεν-
νοήθηκαν άτομα εκλεγμένα με τη σύμφωνη γνώμη του μεγαλύτερου τμήματος 
του βουλγάρικου λαού και συγκρότησαν τη Βουλγάρικη Κεντρική Επαναστα-
τική Επιτροπή84. 

επρόκειτο για μια αυστηρά συνωμοτική οργάνωση με ειδική υπηρεσία 
αγγελιοφόρων και μυστικής αστυνομίας. Η ποινή που προβλέπονταν για τους 
συνεργάτες των τούρκων αλλά και για όσους παραβίαζαν τη συνωμοτικότη-
τα ήταν μία – θάνατος85. οι απειλητικές επιστολές προς βούλγαρους προύχοντες 
ήταν ένα σημαντικό μέσο για την εξασφάλιση χρημάτων86.

Η έντονη δραστηριότητα για τη συγκρότηση τοπικών επαναστατικών επι-
τροπών στο εσωτερικό της Βουλγαρίας σταμάτησε το δεκέμβρη του 1872 με τη 
σύλληψη από τις οθωμανικές αρχές και εκτέλεση του Levski. Το αποτέλεσμα 

82. Архив на Възраждането, том I, ό.π., σσ. 85-94.

83. Στο ίδιο, σ. 88.

84. Στο ίδιο
85. Για μια τέτοια περίπτωση γίνεται αναφορά στην υποσημείωση 44. 

86. Βλ. ενδεικτικές τέτοιες επιστολές σε: Архив на Възраждането, том I, ό.π., σσ. 17-25.  
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μέχρι τότε ήταν 108 τοπικές επιτροπές με συνολικά 1113 μέλη87. αναλήφθηκαν 
προσπάθειες να συνεχιστεί η δράση με την εύρεση κατάλληλων αντικαταστα-
τών του εκτελεσμένου επαναστάτη, αλλά οι διώξεις ήταν έντονες και τα αποτε-
λέσματα πενιχρά. Στη βιβλιογραφία γίνεται αναφορά σε συγκρότηση 292 επι-
τροπών και ομάδων κατά το διάστημα 1869-1876, αλλά είναι άγνωστος ο αριθ-
μός των μελών και των εν λειτουργία επιτροπών κατά το διάστημα της εξέγερ-
σης του απρίλη88.

Η αποκάλυψη από τις οθωμανικές αρχές της δράσης της επαναστατικής 
επιτροπής και οι μαζικές διώξεις και συλλήψεις που ακολούθησαν στα τέλη του 
1872 οδήγησαν σε απόγνωση την ηγεσία στο Βουκουρέστι. ακολούθησαν εκ-
κλήσεις προς οπλαρχηγούς αντάρτικων ομάδων που βρίσκονταν στη Ρουμανία 
να περάσουν άμεσα στη Βουλγαρία για να αποτρέψουν την καταστροφή. Η επι-
στολή του Karavelov προς τον D. Gorov που βρίσκονταν στην πόλη Giurgiu εί-
ναι χαρακτηριστική: 

Όλα όσα εξασφάλιζαν μια μελλοντική επανάσταση έχουν αποκαλυφθεί: 
αλληλογραφία, καταστατικά, εκθέσεις κ.α. όλα βρίσκονται στα χέρια των τούρ-
κων. Μας έχει απομείνει μόνο ένα πράγμα: τα χιλιάδες παλληκάρια που έχου-
με στη Βουλγαρία (και αυτοί όμως κινδυνεύουν γιατί κάποιοι από τους συλ-
ληφθέντες μπορεί να μιλήσουν). Εάν οι δικοί μας από εδώ δεν ξεκινήσουν και 
δεν ξεσηκώσουν το λαό, ο οποίος εν μέρει είναι έτοιμος αλλά χωρίς πρόσταγ-
μα δεν τολμά να κάνει τίποτα, τότε οι αντίπαλοί μας θα βασανίσουν, θα δικά-
σουν και θα τιμωρήσουν όλους τους συλληφθέντες, όχι ως πολιτικούς εγκλημα-
τίες αλλά ως απλούς χαϊντούκους. Αυτή είναι η μία κακοτυχία, αλλά υπάρχουν 
και άλλες δύο. Η δεύτερη είναι ότι θα απολέσουμε για πάντα την εμπιστοσύνη 
του λαού, τον οποίο πλέον δε θα μπορούμε με κανένα τρόπο να οδηγήσουμε σε 
επανάσταση. Η τρίτη είναι ότι η Ευρώπη δε θα συμμετάσχει στη δικαστική δι-
αδικασία εναντίον των τόσο δυστυχισμένων πατριωτών και θα θεωρήσει ότι 
απέχουμε πολύ από το να γίνουμε ικανοί για πολιτικά δικαιώματα … Για να μη 
γίνουν όλα αυτά πρέπει να ξεσηκωθεί ο λαός και να δείξει την οργή του ενά-
ντια στους μισητούς τυράννους. Το 1867 και 1868 τα βουλγάρικα όπλα δοξά-
στηκαν στα χέρια μιας μειοψηφίας παλληκαριών, χωρίς μάλιστα τη λαϊκή συ-
μπαράσταση. Όμως τώρα, που σχεδόν σε όλη τη Βουλγαρία υπάρχουν επιτρο-
πές, η δουλειά θα είναι πιο δυνατή και πιο μεγάλη. Για αυτό το λόγο, αδελφέ, 
χωρίς να χάνετε λεπτό συγκεντρώστε όσες περισσότερες ομάδες μπορείτε και 

87 С.И. Сидельников, Болгарский Революционный Центральный Комитет (1869-
1872гг), Χάρκοβο, Издательство Харьковского Университета, 1970, σ. 173.

88 С.И. Сидельников, «К вопросу о революционных комитетах и группах в период 
деятельности Болгарского Революционного Центрального Комитета (1869-1876гг)», 100-ле-
тие освобождения Болгарии от османского ига 1878-1978, Μόσχα, Наука, 1978, σ. 141.  
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αναχωρήστε απέναντι για να ξεσηκώσετε το λαό ενάντια στις τωρινές διώξεις, 
για να απαλλάξετε τους βασανιζόμενους89.

οι εκκλήσεις δεν είχαν σημαντικό αποτέλεσμα και ο Karavelov, όπως προ-
αναφέρθηκε, απογοητευμένος αποστασιοποιήθηκε σταδιακά από την επανα-
στατική δράση. Στο προσκήνιο πλέον εμφανίζονται νέα πρόσωπα, δραστήρια 
και αποφασισμένα να προχωρήσουν στην οργάνωση εξέγερσης στη Βουλγαρία. 
ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι μορφές των Hristo Botev και Stefan Stambolov90. Σε 
τρεις συνεδριάσεις της κεντρικής επαναστατικής επιτροπής στο Βουκουρέστι 
(Μάιος 1873, αύγουστος 1874, δεκέμβριος 1874) αποφασίζεται η συνέχιση της 
δράσης της οργάνωσης και η προετοιμασία της επανάστασης91. Το δεκέμβριο 
του 1874 ξεκινά από τον Botev στο Βουκουρέστι η έκδοση του νέου έντυπου ορ-
γάνου της «Βουλγάρικης επαναστατικής κεντρικής επιτροπής», της εφημερίδας 
«Zname» (Σημαία). κατά την προετοιμασία της εξέγερσης εντείνονται οι επα-
φές με ρώσικες προσφυγικές οργανώσεις του εξωτερικού. Τον απρίλιο του 1875 
ο Stambolov, εξ ονόματος της εφημερίδας «Zname», αποστέλλει επιστολή στην 
ομάδα του Lavrov στο Λονδίνο, στην οποία, εκτός των άλλων, διατυπώνει πα-
ράκληση να στείλουν στο Βουκουρέστι κατάλληλη βιβλιογραφία γύρω από την 
κατασκευή βομβών και την παρασκευή δηλητηρίων92.

Η εξέγερση στη Βοσνία και ερζεγοβίνη το καλοκαίρι του 1875 επιτάχυ-
νε την προετοιμασία της βουλγάρικης εξέγερσης. Το σύνθημα δόθηκε από τον 
Botev μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας «Zname»: 

Ποια νοτιοσλαβική καρδιά δε θα αρχίσει να πάλλεται με αυτό το σινιά-
λο της επανάστασης; Ποιο παλληκάρι δε θα στρίψει το μουστάκι του  και δε 
θα παινευτεί για το σκουριασμένο του γιαταγάνι; Ποιος βούλγαρος, ποιος πα-
τριώτης δε θα σκεφτεί και δε θα ρωτήσει τον εαυτό του: «τι πρέπει να κάνου-
με;» …. Μοναδική διέξοδος από αυτή την τραγική κατάσταση που βρίσκεται ο 
λαός είναι η επανάσταση και μάλιστα επανάσταση λαϊκή, άμεση, απεγνωσμέ-
νη. Μια επανάσταση που θα καθαρίσει τη βαλκανική χερσόνησο από όλα όσα 

89. Архив на Възраждането, том I, ό.π., σ. 6.

90. Hristo Botev (1848-1876), Stefan Stambolov (1854-1895). Σπούδασαν και οι δύο στη 
Ρωσία, όπου εντάχθηκαν σε ρώσικους επαναστατικούς κύκλους. διατηρούσαν στενές επα-
φές με ρουμάνους, σέρβους και ρώσους σοσιαλιστές, από τους οποίους αναζητούσαν συ-
μπαράσταση και βοήθεια για την οργάνωση εξέγερσης στη Βουλγαρία. ο Botev θεωρείται 
ως ένας από τους πρώτους βούλγαρους σοσιαλιστές. Για βιογραφικά στοιχεία του Botev και 
του Stambolov βλ. Захарий Стоянов, «Христо Ботев. Попытка биографии», Отчизны слав-
ные сыны, Σόφια, София Пресс, 1989, σσ. 113-223˙ Димитър Иванов, От перото до ятагана, 
Σόφια, Издателство Труд, 2005. 

91. История на България, т.6, Българско възраждане, ό.π., σσ. 328-329.

92. Димитър Иванов, От перото до ятагана, ό.π., σ. 52.
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μπορούν να βλάψουν τις αληθινές μας επιδιώξεις για πλήρη και απόλυτη αν-
θρώπινη ελευθερία93. 

Η οργάνωση άμεσης εξέγερσης, παρά τις δυσκολίες που προκαλούσαν οι 
αντιδράσεις των μετριοπαθών και συντηρητικών της «Φιλάρετης ομάδας» και 
της κοινότητας της κωνσταντινούπολης94, προχωρούσε με γοργούς ρυθμούς. Συ-
νεδρίαση της κεντρικής επαναστατικής επιτροπής στις 12 αυγούστου αποφά-
σισε την κήρυξη ένοπλης εξέγερσης κατά το Σεπτέμβριο. οι καλά ενημερωμέ-
νοι ρώσοι διπλωμάτες αντέδρασαν άμεσα. Στις αρχές Σεπτεμβρίου ο ρώσος πρε-
σβευτής στην κωνσταντινούπολη N.P. Ignat’ev τηλεγραφούσε στο ρώσο γενικό 
πρόξενο στο Βουκουρέστι: 

Εξηγήστε στους βουλγάρους ότι είναι απερισκεψία και θα προξενήσει 
βλάβη μια πράξη καταδικασμένη σε αποτυχία …. Οι συνθήκες τώρα δεν είναι 
ευνοϊκές. Ας διαφυλάξουν τα υλικά μέσα και το αίμα τους για μια άλλη στιγμή. 
Δράστε άμεσα για να προλάβετε το ατύχημα95. 

Το σχέδιο της εξέγερσης προέβλεπε τη διαίρεση της Βουλγαρίας σε επα-
ναστατικές περιοχές και την εγκατάσταση «αποστόλων», δηλαδή απεσταλμέ-
νων της κεντρικής επιτροπής σε κάθε περιοχή για την προετοιμασία του κινή-
ματος. ειδική ομάδα, εφοδιασμένη με εκρηκτικά, στάλθηκε στην κωνσταντινού-
πολη για να την πυρπολήσει, ώστε να δημιουργηθεί γενικός πανικός κατά την 
έναρξη της εξέγερσης. ο Hristo Botev ταξίδεψε στη Ρωσία για να εξασφαλίσει 
την υλική και ηθική συμπαράσταση των βουλγάρικων μεταναστευτικών κοινο-
τήτων και τη συμμετοχή στην εξέγερση βούλγαρων αξιωματικών που υπηρετού-
σαν στο ρώσικο στρατό. Στάλθηκε επίσης αντιπροσωπεία στη Σερβία για να δι-

93. Παρατίθεται στο: История на България, т.6, Българско възраждане, ό.π., σ. 354. 

94. Ένα από τα συντηρητικά στελέχη της βουλγάρικης κοινότητας της κωνσταντινού-
πολης, ο Marko Balabanov, θέλοντας, μετά την απελευθέρωση, να αμβλύνει τις αρνητικές 
εντυπώσεις από τη στάση των συντηρητικών και ως ένα βαθμό να τη δικαιολογήσει έγρα-
φε: «Με την εξέγερση στη Βοσνία και ερζεγοβίνη, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο 
μετατράπηκαν σε συνωμότες και πολιτικούς επαναστάτες στην καρδιά της τούρκικης αυτο-
κρατορίας. Παρήλθε η εποχή κατά την οποία διακήρυσσαν ότι η βελτίωση της κατάστασης 
των βουλγάρων εξαρτάται αποκλειστικά από μια ειλικρινή συνθηκολόγηση με την τούρκικη 
κυριαρχία, από ενός είδους ένωση, πολιτική αδελφοποίηση με το κυρίαρχο τουρκικό στοι-
χείο». Στη συνέχεια, επιχειρώντας να εξηγήσει γιατί αυτή η άποψη είχε διάδοση στους κύ-
κλους στους οποίους ανήκε και αυτός ισχυρίζονταν ότι στόχος τους ήταν «να αναπτύσσο-
νται σταδιακά υπό το σκήπτρο του Σουλτάνου, με κάποιους τοπικούς νόμους, παρά να σπα-
ταλάν άσκοπα τις ζωτικές δυνάμεις σε αιματηρές, αλλά αποτυχημένες προσπάθειες, με ακρι-
βές αλλά ανώφελες θυσίες για αυτόνομη πολιτική ζωή». Βλ. Марко Д. Балабанов, Страница 
от политическото ни възраждане, ό.π., σσ. 16-17.

95. А.А. Улунян, «Из истории национально-освободительного движения в Болгарии 
60 - 70-х годов XIX в. /По донесениям русских дипломатов/», Известия на Института за 
История 20 (1968) 296-297.
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ερευνήσει τη δυνατότητα κοινής δράσης. Το μικρό χρονικό διάστημα που μεσο-
λάβησε μέχρι την έναρξη του κινήματος δεν επέτρεψε να ολοκληρωθεί επιτυχη-
μένα καμία από τις αναληφθείσες πρωτοβουλίες.

Η εξέγερση ξεκίνησε, σύμφωνα με το πλάνο, στις 16 Σεπτεμβρίου. Συγκε-
ντρώθηκαν μερικές εκατοντάδες ένοπλοι σε προσυμφωνημένα σημεία, κυρίως 
στην περιοχή της Stara Zagora, αλλά οι αναμενόμενες κινήσεις στα γειτονικά 
χωριά και τις πόλεις δεν έγιναν, δεν ακολούθησε μαζικός ξεσηκωμός. οι ένοπλοι 
μετά από λίγο, απογοητευμένοι, επέστρεψαν στις εστίες τους. Ταυτόχρονα βούλ-
γαροι προεστοί αποκάλυψαν στις αρχές τις επαναστατικές κινήσεις και ακολού-
θησαν συλλήψεις μελών των τοπικών επαναστατικών επιτροπών. Η εξέγερση 
καταπνίγηκε πριν καν ξεκινήσει. οι οθωμανικές αρχές, θέλοντας να υποβαθμί-
σουν τη σημασία του γεγονότος, δεν προχώρησαν σε βίαια αντίποινα. Σε αυτό 
βοήθησε και η παρέμβαση του ρώσου πρεσβευτή Ignat’ev. από τους συλληφθέ-
ντες οι περισσότεροι απελευθερώθηκαν, ενώ 7 καταδικασμένοι σε θάνατο εκτε-
λέστηκαν μόνο μετά τη νέα εξέγερση του απριλίου96.

Μετά την αποτυχία της εξέγερσης του Σεπτεμβρίου 1875  ξεσπούν διαφωνί-
ες στους κόλπους της «Βουλγάρικης επαναστατικής κεντρικής επιτροπής» στο 
Βουκουρέστι, που παραλύουν τη δράση της, ενώ ο Botev παραιτείται και απο-
σύρεται για ένα διάστημα απογοητευμένος από την αποτυχία97. Η πρωτοβουλία 
περνά στα χέρια των «αποστόλων» που κατάφεραν να ξεφύγουν από τις διώ-
ξεις, να περάσουν το δούναβη και να εγκατασταθούν στην παραδουνάβια ρου-
μανική πόλη Giurgiu. Γύρω τους συσπειρώθηκαν όσοι επιθυμούσαν τη συνέχιση 
της επαναστατικής δράσης και δυσφορούσαν με όσα συνέβαιναν στους κόλπους 
των εμιγκρέδων του Βουκουρεστίου. Όλοι αυτοί αποτέλεσαν νέο επαναστατικό 
κέντρο, γνωστό στην ιστοριογραφία ως «επιτροπή του Giurgiu»98. αυτή η επι-
τροπή αποφάσισε και οργάνωσε την εξέγερση του απριλίου 1876. Η δράση της 
ήταν αυστηρά συνωμοτική. αποφασίστηκε να αποφύγουν τις επαφές με παρά-
γοντες του Βουκουρεστίου και να προσανατολιστούν αποκλειστικά στο εσω-
τερικό της χώρας. εξαίρεση έγινε για τον Botev, τον οποίο ενημέρωναν τακτι-
κά. Σε συνεχείς συνεδριάσεις, που ολοκληρώθηκαν στις 25 δεκεμβρίου 1875, 
αποφασίστηκε η διαίρεση της χώρας σε 5 επαναστατικές περιοχές και ορίστη-
καν οι «απόστολοι» και οι βοηθοί τους. καθορίστηκε η νέα εξέγερση να ξεκινή-
σει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. αντικειμενικός σκοπός τέθηκε ο μα-
ζικός ξεσηκωμός κατοίκων χωριών και πόλεων που βρίσκονταν σε ορεινές πε-

96. Για μια αναλυτική περιγραφή των γεγονότων βλ. История на България, т.6, 
Българско възраждане, ό.π., σσ. 354-361. 

97. Дойно Дойнов, «Отново за Гюргевския комитет и историческото му дело», Изве-
стия на Държавните Архиви 91 (2006) 8.

98. Στο ίδιο 5-6.
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ριοχές, η απελευθέρωση μιας μεγάλης ορεινής έκτασης και η δημιουργία επανα-
στατικής κυβέρνησης99. ελπίδες εναποθέτονταν σε μια ταυτόχρονη κήρυξη πο-
λέμου από τη Σερβία. 

Για την προετοιμασία της εξέγερσης ήταν ενημερωμένοι, μέσω του Botev 
και του Stambolov, ρουμάνοι σοσιαλιστές και ρώσοι επαναστάτες, πρόσφυγες 
στη δύση. Έγινε προσπάθεια να εξασφαλιστούν ξένοι επαναστάτες εθελοντές, 
γνώστες της πολεμικής τέχνης, για να αναλάβουν τη στρατιωτική διοίκηση των 
εξεγερμένων. Η γρήγορη κατάπνιξη της εξέγερσης δεν επέτρεψε τη συμμετοχή 
τους100.

ενημερωμένοι για την προετοιμαζόμενη εξέγερση από διάφορες πηγές  
–ακόμη και από βούλγαρους πληροφοριοδότες– οι τούρκοι προετοιμάζονταν 
για την καταστολή της101. Γνώστες της όλης κίνησης ήταν οι ρώσοι διπλωμάτες 
στην περιοχή, οι οποίοι έσπευδαν να ενημερώσουν τον προϊστάμενό τους πρε-
σβευτή στην κωνσταντινούπολη Ignat’ev: 

Οι τούρκοι ανησυχούν για εξέγερση, την οποία αναμένουν περίπου τις 
ημέρες της γιορτής του Αγίου Γεωργίου …. Τα κόμματα, τα οποία επί της αρ-
χής υποστήριζαν την αναγκαιότητα της εξέγερσης, έχουν πλέον διασπαστεί … 
σε τρείς τάσεις, σχετικά με το ζήτημα της διεξαγωγής της τώρα αμέσως. Στην 
Οδησσό, η πλέον λογική –στην οποία ανήκει και ο Karavelov– θεωρεί απαραί-
τητο να περιμένουν για την εκτέλεση του πατριωτικού τους καθήκοντος, ενό-
ψει της ευρωπαϊκής αναταραχής, στην οποία θα παρασυρθεί και η Τουρκία. Η 
δεύτερη, με επικεφαλής τον Hitov102, περιμένει αυτές τις μέρες να εισβάλει από 
τη Σερβία. Η τρίτη, με τον Botev, αποτελείται αποκλειστικά από ατίθασους νε-
ολαίους οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν άμεσα δράση, ανεξάρτητα από οτιδή-
ποτε. Έτσι λοιπόν η εξέγερση, όπως αναμένουν εδώ, ή θα ξεκινήσει απομονω-
μένα και μόνο ως νεανική πρωτοβουλία … και δε θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα 
ή θα περιοριστεί στον ένα ή τον άλλο βαθμό με αύξηση του αριθμού των συλ-
λήψεων και φυλακίσεων, ίσως και εκτελέσεων. Εγώ, σε κάθε περίπτωση, δεν 
είμαι βέβαιος ότι θα κατορθώσουν να προσελκύσουν σε αυτή την προσπάθεια 
τη νεολαία και ιδιαίτερα αμφιβάλω ότι θα ενισχυθούν μαζικά από το βουλγά-
ρικο λαό103.

99. История на България, т.6, Българско възраждане, ό.π., σ. 365.

100.  В.Я. Гросул, Революционная Россия и Балканы (1874-1883), Μόσχα, Издательство 
Наука, 1980, σσ. 116-120.

101. История на България, т.6, Българско възраждане, ό.π., σ. 376.

102. ο Panajot Hitov ανήκε στη γενιά των οπλαρχηγών της δεκαετίας του ’60. είχε πε-
ράσει αρκετές φορές στη Βουλγαρία επικεφαλής αντάρτικων ομάδων. Παρέμενε οπαδός της 
αντάρτικης τακτικής σε αντίθεση με όσους επένδυαν σε μια μαζική λαϊκή εξέγερση.

103. «επιστολή του Ivan Krilov, γραμματέα του ρώσικου προξενείου στο Ruse προς 
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Η εξέγερση ξέσπασε στην Koprivshtica και το Panagjurishte, μερικές μέρες 
νωρίτερα από ότι σχεδιάζονταν, ως απάντηση σε επιχείρηση των αρχών να στεί-
λει αποσπάσματα για να συλλάβουν, μετά από προδοσία, τους πρωτεργάτες 
των επαναστατικών κινήσεων. Άμεσα πάρθηκαν μέτρα για επέκταση της εξέγερ-
σης σε όλες τις προκαθορισμένες περιοχές, χωρίς όμως τα αναμενόμενα αποτε-
λέσματα. Η εξέγερση περιορίστηκε σε διάσπαρτες περιοχές γύρω από τους ορει-
νούς όγκους της κεντρικής Βουλγαρίας. ο οθωμανικός στρατός, με την καθορι-
στική συμβολή ατάκτων σωμάτων και εξοπλισμένων μουσουλμάνων από γειτο-
νικά χωριά, την κατέστειλε με ιδιαίτερη σκληρότητα104. ιδιαίτερα διακρίθηκαν 
για τη βιαιότητά τους τα σώματα των τσερκέζων προσφύγων που είχαν μετα-
φερθεί από τον καύκασο προς εγκατάσταση σε περιοχές της Βουλγαρίας, μετά 
από συμφωνίες της ρώσικης και της οθωμανικής κυβέρνησης το 1860-1861 για 
αμοιβαία μετεγκατάσταση βουλγάρων στη Ρωσία και μουσουλμάνων της Ρωσί-
ας στην οθωμανική αυτοκρατορία105. 

ο επίλογος της εξέγερσης γράφτηκε με το θάνατο του Hristo Botev. ο Botev, 
επικεφαλής ομάδας 200 ενόπλων, κατέλαβε στις 17 Μαΐου το αυστριακό επιβατι-
κό ποταμόπλοιο «Radetzky», το οποίο εκτελούσε τακτικά δρομολόγια στο δούνα-
βη και πέρασε από τη Ρουμανία στη Βουλγαρία, στην περιοχή του Kozlodui. Μετά 
από 3ήμερη πορεία, κατά τη διάρκεια μάχης με τούρκικο στρατιωτικό σώμα ο Botev 
βρήκε τραγικό θάνατο. Η ομάδα του μέσα σε λίγες μέρες διαλύθηκε. Την ίδια τύχη 
είχαν και άλλες παρόμοιες απόπειρες εισόδου ενόπλων ομάδων. ο Botev είχε προ-
λάβει να στείλει στο εξωτερικό, στα έντυπα «Journal de Genève» και «La République 
Française», τηλεγράφημα με το οποίο γνωστοποιούσε ότι η ομάδα του κατέλαβε το 
ποταμόπλοιο «Radetzky» και πήγαινε να βοηθήσει τους εξεγερμένους βούλγαρους 
αδελφούς. Το γεγονός έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη.106

Όπως ορθά εκτιμάται στην ιστοριογραφία η εξέγερση του απρίλη ήταν 
αποτυχημένη. δεν κατάφερε να κερδίσει την υποστήριξη του πληθυσμού, κυρί-

το ρώσο πρεσβευτή στην κωνσταντινούπολη N.P. Ignat’ev – 20 απριλίου 1876». δημοσιεύ-
τηκε στο: Наташа Михайлова, «Априлското въстание от 1876 г. в документите на архива на 
външната политика на руската империя и централния исторически архив на Москва», Изве-
стия на Държавните Архиви 91(2006) 135. 

104.  Τα γεγονότα γύρω από ξέσπασμα της εξέγερσης, την πορεία της και τη βίαιη κα-
τάπνιξή της παρουσιάζονται σε πληθώρα ιστορικών έργων. κλασσικό, από την άποψη της 
παρουσίασης των γεγονότων, παραμένει το τρίτομο έργο του Dimitar Strashimirov για την 
προϊστορία, την προετοιμασία, την πορεία και την καταστολή της εξέγερσης, που εκδόθηκε 
το 1907. Βλ. Димитър Т. Страшимиров, История на Априлското Възстание, τ. I-ΙΙΙ, Плов-
дивската Окръжна Постоянна Комисия, Πλόβντιβ 1907.

105.  История на България, т.6, Българско възраждане, ό.π., σσ. 78-79.

106.  Στο ίδιο, σ. 403-407.
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ως του αγροτικού. Η πλειονότητα δεν ήθελε να έχει καμιά σχέση με την εξέγερ-
ση, ακόμη και μετά την έναρξή της. οι συμμετέχοντες ανήκαν κατά πλειοψηφία 
στα μεσαία στρώματα των πόλεων και οι ηγέτες κυρίως σε εύπορες οικογένει-
ες107. επίσης όμως ορθή είναι η εκτίμηση ότι ενώ η εξέγερση ηττήθηκε στρατιωτι-
κά, πέτυχε το σκοπό της στο πολιτικό πεδίο, έγινε αφετηρία γεγονότων που οδή-
γησαν στην απελευθέρωση της Βουλγαρίας108. Βασικός παράγοντας που οδή-
γησε σε αυτή την εξέλιξη θεωρείται το παγκόσμιο κύμα συμπαράστασης προς 
το δοκιμαζόμενο βουλγαρικό λαό και η συνεπαγόμενη διπλωματική επέμβαση 
των μεγάλων δυνάμεων που κατέληξε, όπως προαναφέρθηκε, στο ρωσοτουρκι-
κό πόλεμο.

Η εξέγερση στη Βουλγαρία έγινε σχεδόν άμεσα γνωστή στην ευρώπη. Η 
συνεχιζόμενη για σχεδόν ένα χρόνο αναταραχή γύρω από τη Βοσνία και ερζε-
γοβίνη και η αντίστοιχη προσοχή που έδειχναν προς τα Βαλκάνια τα δημοσιο-
γραφικά έντυπα, είχε ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για ζητήματα που αφο-
ρούσαν το νοτιοανατολικό άκρο της ηπείρου, το μέλλον της οθωμανικής αυτο-
κρατορίας και την πολιτική των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή. Η τύχη των 
χριστιανικών πληθυσμών άγγιζε την ευαισθησία των ευρωπαϊκών λαών και φυ-
σικά, πρώτα και κύρια, των ομόδοξων ρώσων. ο χειρισμός των πληροφοριών 
γύρω από τα γεγονότα που συνέβησαν τη Άνοιξη του 1876 στη Βουλγαρία από 
δημοσιογράφους, διπλωμάτες, πολιτικούς, διάφορες «ανατολικές» ή σλαβικές 
επιτροπές,  οδήγησαν σε ένα μαζικό κίνημα υποστήριξης των βουλγάρων. Προς 
ενίσχυση του κινήματος συμπαράστασης παρενέβησαν δραστήρια τα στελέχη 
της βουλγάρικης κοινότητας της κωνσταντινούπολης και της «Φιλάρετης ομά-
δας» του Βουκουρεστίου. «Η μέχρι τότε άγνωστη Βουλγαρία έγινε ξαφνικά ένας 
οικείος κόσμος, για τη μοίρα του οποίου ενδιαφέρονταν φιλάνθρωποι και φιλε-
λεύθεροι πολιτικοί σε ολόκληρο τον κόσμο»109.

οι πρώτες ανταποκρίσεις με συγκεχυμένες πληροφορίες περί εξέγερσης 
στη Βουλγαρία έδωσαν τη θέση τους σε βέβαιες πληροφορίες για ένοπλα βουλ-
γάρικα σώματα που συγκρούονταν με τους τούρκους και τέλος, από τα μέσα 
Μαΐου, σε συνεχείς αναφορές για τις σφαγές και τις πελώριες καταστροφές που 
προκάλεσε η βίαιη καταστολή της εξέγερσης110. οι συνολικές δημοσιεύσεις για 

107.  Barbara Jelavich, Ιστορία των Βαλκανίων…, ό.π., σ. 546˙ Stevan K. Pavlowitch, 
Ιστορία των Βαλκανίων 1804-1945, Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Βάνιας, 2005, σ. 161.

108.  Константин Косев, «Проблеми на подхода към априлското въстание в историо-
графията», Исторически Преглед 4 (1996) 83.

109.  Stevan K. Pavlowitch, Ιστορία των Βαλκανίων, ό.π., σ. 162.

110.  Παραθέτουμε ενδεικτικά μερικές από τις πρώτες ανταποκρίσεις σε ρωσικά έντυ-
πα. Τηλεγράφημα από την κωνσταντινούπολη γνωστοποίησε το ξέσπασμα εξέγερσης στη 
Βουλγαρία η έκταση της οποίας δεν είναι ακόμη γνωστή (εφημ. Одесский Вестник, αρ. 89, 
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τη βουλγάρικη εξέγερση στο διεθνή τύπο έχει υπολογιστεί ότι ξεπέρασαν τα 
τρεις χιλιάδες άρθρα, ανταποκρίσεις και τηλεγραφήματα111. Τη μεγαλύτερη αί-
σθηση και ουσιαστικά την αφετηρία αυτού που αποκλήθηκε «βουλγάρικη προ-
παγάνδα» προκάλεσαν οι ανταποκρίσεις του Januarius A. MacGahan στη φιλε-
λεύθερη εφημερίδα «Daily News»112.  

οι ξένοι διπλωμάτες, επίσης σημαντικός δίαυλος ενημέρωσης, συνέλεγαν πλη-
ροφορίες και τις προωθούσαν στις κυβερνήσεις τους. ο πρεσβευτής της αυστροουγ-
γαρίας ενημέρωνε στις 9 Μαΐου τον υπουργό εξωτερικών της χώρας του για την 

25.4.1876). «Η πληροφορία για εξέγερση στη Βουλγαρία, η οποία μέχρι πριν λίγο διαψεύδο-
νταν από επίσημους τούρκικους κύκλους, επιβεβαιώνεται πλέον από τον ανταποκριτή των 
Times» (εφημ. Московские Ведомости, αρ. 105, 29.4.1876). «Η εξέγερση στη Βουλγαρία επε-
κτείνεται, παρόλο τον ιδιαίτερα ήρεμο και φιλειρηνικό χαρακτήρα των βουλγάρων» (εφημ. 
Одесский Вестник, αρ. 92, 29.4.1876). «Στη Βουλγαρία δεν έχουμε ακόμη εξέγερση …. εάν ξε-
σπάσει πόλεμος μεταξύ Τουρκίας και Σερβίας, οι βούλγαροι οπωσδήποτε θα ξεσηκωθούν» 
(εφημ. Русский Мир, αρ. 121, 4.5.1876). «Σημαντικό ποσοστό των βουλγάρων ήδη πήρε τα 
όπλα …. οι βούλγαροι εξεγερμένοι εξοπλίστηκαν βάσει επεξεργασμένου σχεδίου» (εφημ. Но-
вое Время, αρ. 67, 7.5.1876). «οι εξεγερμένοι, σύμφωνα με τούρκικες πηγές, πυρπόλησαν πολ-
λά χωριά …. Σημαντικές συγκρούσεις με τους τούρκους ακόμη δεν έγιναν. Τους καταδιώκει 
στρατός, ενισχυμένος από βασιβουζούκους και τούρκους εθελοντές. ακούγεται ότι τους εξε-
γερμένους καθοδηγούν ιδιαίτερα έμπειρα άτομα» (εφημ. Московские Ведомости, αρ. 118, 
12.5.1876). «οι εξοπλισμένοι από την κυβέρνηση βασιβουζούκοι δεν έκαναν καμία διάκριση 
ανάμεσα σε υποταγμένους στην εξουσία του Σουλτάνου και σε εξεγερμένους εναντίον της, 
ανάμεσα σε ενήλικες και μικρά παιδιά, ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Μόλις δόθηκε το 
σύνθημα τους δολοφόνησαν όλους, προτιμώντας ιδιαίτερα τις απροστάτευτες γυναίκες και 
τα παιδιά. Σε ένα μόνο χωριό, την κλεισούρα, με πληθυσμό γύρω στα 4000 άτομα, υπάρ-
χουν περίπου 180 δολοφονημένα παιδιά» (εφημ. Московские Ведомости, αρ. 130, 26.5.1876).    

111.  История на България, т.6, Българско възраждане, ό.π., σσ. 413-414.

112.  οι πρώτες αναφορές στην «Daily News» για τις βιαιότητες που ακολούθησαν τη 
βουλγάρικη εξέγερση έγιναν σε δύο άρθρα του ανταποκριτή της εφημερίδας στην κωνστα-
ντινούπολη Edween Pears στις 23 και 30/6/1876. Η αντίδραση της κυβέρνησης του Disraeli, η 
οποία αρνήθηκε την αυθεντικότητα των πληροφοριών, στηριζόμενη στις εκθέσεις του βρε-
τανού πρεσβευτή στην κωνσταντινούπολη Henry Elliot, οδήγησε τον εκδότη της εφημερίδας 
στην απόφαση να στείλει στη Βουλγαρία ειδικό ανταποκριτή για να ερευνήσει την πραγμα-
τική κατάσταση και να ενημερώσει το αγγλικό κοινό. επελέγη ως καταλληλότερος ο αμε-
ρικανός δημοσιογράφος J.A. MacGahan, ο οποίος ήδη ήταν γνωστός για τις ανταποκρίσεις 
του από το μέτωπο του Γαλλο-Πρωσικού πολέμου, από τη ρώσικη εκστρατεία στην κεντρι-
κή ασία και από την ισπανία. Σύζυγος του MacGahan ήταν η ρωσίδα αριστοκράτισσα V.H. 
Elagina, γεγονός που του εξασφάλιζε καλύτερες προσβάσεις. οι ανταποκρίσεις του στάλ-
θηκαν από τη Βουλγαρία κατά το διάστημα 28/7 έως 16/8/1876 και προκάλεσαν πολιτικό 
σάλο στη Μεγάλη Βρετανία. Για τη βιογραφία του MacGahan βλ. Илия Тодев, Батак 1876 
– Мит или история?, ό.π., σσ. 92-93. οι ανταποκρίσεις του δημοσιεύτηκαν την ίδια χρονιά 
στο συλλογικό τόμο: J.A. Macgahan, The Turkish atrocities in Bulgaria. Letters of the special 
commissioner of the “Daily News” J.A. Macgahan, ESQ., Λονδίνο, Bradbury, Agnew & Co, 
1876.
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προσπάθεια της Πύλης να υποβαθμίσει τη σημασία της εξέγερσης ενώ αντίθετα τα 
γεγονότα αποδεικνύουν πως το κίνημα ήταν καλά προετοιμασμένο. Του μετέφερε 
ταυτόχρονα τις αντικρουόμενες πληροφορίες που λάμβανε από τους κατά τόπους 
προξένους113. Σε άλλη έκθεση προς τον Andrassy, ο πρόξενος στην πόλη Ruse διατύ-
πωνε την άποψη ότι η εξέγερση αυτή, σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες, ήταν 
πιο μεγάλη και καλύτερα προετοιμασμένη και ισχυρίζονταν πως ο μέχρι τότε μη δι-
ακείμενος εχθρικά προς τους κατακτητές του, ειρηνικός και υπομονετικός βουλγάρι-
κος λαός ξεσηκώθηκε λόγω του άφρονος συνθήματος των τούρκων για σφαγή των 
χριστιανών114. ο Γάλλος υποπρόξενος στη Φιλιππούπολη Jules d’ Istria, ήταν πιο 
προσεκτικός στις εκτιμήσεις του προσπαθώντας να παρουσιάσει τις αντικρουόμε-
νες πληροφορίες που συνέλεγε από τούρκικες και βουλγάρικες πηγές, δεν μπορούσε 
όμως να αποσιωπήσει τις θηριωδίες που έγιναν. Σε τηλεγράφημα προς τον πρεσβευ-
τή της Γαλλίας στην κωνσταντινούπολη François de Bourgoing ανέφερε: 

Ενώ οι χριστιανοί ισχυρίζονται ότι αυτά τα γεγονότα προκλήθηκαν από 
τους μουσουλμάνους, για να εξολοθρεύσουν τους βούλγαρους και να πλου-
τίσουν με αυτά που θα αφήσουν αυτοί πίσω τους, οι τούρκοι από την πλευ-
ρά τους ισχυρίζονται ότι οι εχθροί τους προετοιμάζονταν εδώ και πολύ και-
ρό για την εξέγερση … Μάλλον είναι βέβαιο ότι η εξέγερση οργανώθηκε από 
έξω. Οι βούλγαροι είχαν ετοιμάσει ποσότητες τροφίμων και είχαν εξοπλιστεί 
τόσο, όσο τους ήταν δυνατό, παρόλη τη στενή παρακολούθηση την οποία υφί-
σταντο. … Από μια πρώτη ματιά φαίνεται ότι οι πρώτες εχθρικές ενέργειες ξε-
κίνησαν από τους βούλγαρους και ότι η Οθωμανική κυβέρνηση, εβρισκόμενη 
σε θέση νόμιμης άμυνας, μπορούσε να ασκήσει το δικαίωμα κάθε κυβέρνησης 
να τιμωρεί τους εξεγερμένους υπηκόους της. Δυστυχώς όμως δεν έγινε έτσι. Οι 
διώξεις είναι φοβερές, δεν είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας και αντιστρα-
τεύονται κάθε ανθρώπινο νόμο …. Γίνεται λόγος για 100 κατεστραμμένα χω-
ριά και για 20.000 – 30.000 σκοτωμένους. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που συμ-
βαίνει δεν είναι καταστολή αλλά πόλεμος γενοκτονίας και ερήμωσης, ο οποί-
ος καταστρέφει μια από τις πλέον εύφορες και παραγωγικές επαρχίες της Αυ-
τοκρατορίας115. 

113.  ο πρόξενος στην αδριανούπολη ανέφερε ότι ο αριθμός των εξεγερμένων έφτανε 
τις 8000, ενώ ο αντίστοιχος της Φιλιππούπολης κατέβαζε το νούμερο στις 2000. Βλ. «Έκθεση 
του πρεσβευτή της αυστροουγγαρίας στην κωνσταντινούπολη Franz Zichi προς τον υπουρ-
γό εξωτερικών Diula Andrassy, 9/5/1876» στο Светла Левакова, «Австро-Унгарски диплома-
ти в европейска Турция за националните стремления на българите по време на априлското 
въстание», Известия на Държавните Архиви 91(2006) 178.

114.  «Έκθεση του γενικού προξένου της αυστροουγγαρίας στο Ruse O. Montlong προς 
τον υπουργό εξωτερικών Diula Andrassy, 24/5/1876», Στο ίδιο 181-182. 

115.  «Τηλεγράφημα του υποπρόξενου της Γαλλίας στη Φιλιππούπολη Jules d’ Istria 
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Σε αντίθετη κατεύθυνση κινούνταν οι εκθέσεις των άγγλων πρεσβευτών 
στην κωνσταντινούπολη, στην αρχή του Henry Elliot και από το 1877 του Aus-
ten Henry Layard, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι οι τούρκικες βιαιότητες έχουν με-
γαλοποιηθεί υπερβολικά, ενώ αντίθετα αποσιωπώνται οι πολύ μεγαλύτερες θη-
ριωδίες που έκαναν οι βούλγαροι116.

Το διάστημα που μεσολάβησε από την κατάπνιξη της εξέγερσης του απρί-
λη μέχρι την πρεσβευτική συνδιάσκεψη της κωνσταντινούπολης το δεκέμβριο 
του 1876 καθόρισε ουσιαστικά τη σημασία που θα αποδίδονταν στα βουλγά-
ρικα γεγονότα και τα αποτελέσματα που θα μπορούσαν να προκύψουν από το 
ένοπλο κίνημα που στρατιωτικά είχε ηττηθεί λίγες μέρες μετά το ξέσπασμά του. 
Η έντονη κινητικότητα, κατά αυτούς του 8 μήνες κατέληξε στην απόφαση του 
τσάρου αλεξάνδρου ιι να προχωρήσει σε στρατιωτική αναμέτρηση με την οθω-
μανική αυτοκρατορία117 και σε αντίστοιχη απόφαση των άλλων μεγάλων δυνά-
μεων – ιδιαίτερα της Βρετανίας και της αυστροουγγαρίας – να μην παρέμβουν 
για να τον εμποδίσουν118.

Η «Βουλγάρικη κεντρική επαναστατική επιτροπή» και η «επιτροπή του 
Giurgiu»  μετά την ήττα της εξέγερσης ουσιαστικά διαλύθηκαν. οι περισσότεροι 
επαναστάτες είχαν σκοτωθεί. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ. αποδείχτηκε ότι η 

προς τον πρεσβευτή της Γαλλίας στην κωνσταντινούπολη κόμη François de Bourgoing, 
30/5/1876» στο Мариана Лечева, «Френски документи за априлското въстание», Известия 
на Държавните Архиви 91(2006) 157-158.  

116.  Παρατίθεται στο: А.С. Цанов, България в Источнiй въпросъ, ό.π., σσ. 123-124. 

117.  ο τσάρος είχε φροντίσει να προειδοποιήσει για τις προθέσεις του κατά την ομι-
λία του, το νοέμβριο του 1876, προς τους αντιπροσώπους της δημοτικής αρχής στης Μόσχας: 
«Γιγνώσκω ότι μετ’ εμού όλη η Ρωσσία ζωηροτάτην διατρέφει συμπάθειαν επί τοις παθήμασι 
των ομοφύλων ημίν και των ομοπίστων. εις εμέ όμως φίλτατα υπάρχουσι τα αληθινά συμφέ-
ροντα της Ρωσσίας. Μέχρις εσχάτων επιθυμώ να φείδωμαι του ρωσσικού αίματος. ιδού ο λό-
γος, δι’ ον προσεπάθησα και θα προσπαθήσω να κατορθώσω δι’ ειρηνικού τρόπου την πραγ-
ματικήν βελτίωσιν της θέσεως απάντων των Χριστιανών εν τη ανατολή. Μετ’ ολίγας ημέ-
ρας άρχονται εν κωνσταντινουπόλει διαπραγματεύσεις των αντιπροσώπων των εξ δυνάμε-
ων περί των όρων της ειρήνης. διακαέστατα ποθώ να φθάσωμεν εις την καθολικήν σύμπνοι-
αν. αλλ’ εάν μη συμβή τούτο, εάν ίδω ότι δεν λαμβάνομεν εγγυήσεις περί εκτελέσεως όσων 
δυνάμεθα συν τω δικαίω να απαιτήσωμεν παρά της Πύλης, αμετάθετον έχω βουλήν να ενερ-
γήσω κατ’ εμαυτόν. Πέποιθα δε ότι εν τοιαύτη περιπτώσει όλη η Ρωσσία θα εισακούση της 
προσκλήσεώς μου, εάν το κρίνω απαραίτητον και εάν το απαιτήση η τιμή της Ρωσσίας». Βλ. 
εφημ. Κλειώ, αρ. 803,  6(18).11.1876.

118.  Η μυστική σύμβαση της Βουδαπέστης, που υπογράφηκε μεταξύ Ρωσίας και αυ-
στροουγγαρίας, εξασφάλιζε την ουδετερότητα της δεύτερης, σε περίπτωση ρωσοτουρκικού 
πολέμου, με αντάλλαγμα τη δυνατότητα που της παραχωρούνταν να καταλάβει τη Βοσνία 
και την ερζεγοβίνη. Η κυβέρνηση του Disraeli, αντιμετωπίζοντας σοβαρή εσωτερική αντιπο-
λίτευση από τους φιλελεύθερους και το μαζικό κίνημα υπέρ των βουλγάρων, δεν κατόρθωσε 
να αποτρέψει την ένοπλη επέμβαση των ρώσων.       
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πλειοψηφία των βουλγάρων αγροτών δεν ήταν έτοιμη για εξέγερση. διαπιστώ-
θηκαν πολλές περιπτώσεις προδοσίας και παράδοσης των επαναστατών στα χέ-
ρια των τούρκων από τους ίδιους τους κατοίκους των χωριών που θα έπρεπε 
να εξεγερθούν. Όπως χαρακτηριστικά έγραφε ο ιταλός πρόξενος στο Ruse προς 
τον υπουργό εξωτερικών της χώρας του, «σήμερα τα βουλγάρικα χωριά συνα-
γωνίζονται ποιος θα παραδώσει στην εξουσία τους ταλαίπωρους επαναστάτες, 
οι οποίοι αναζητούν τρόπο να διαφύγουν»119. ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η 
περίπτωση της κωμόπολης Koprivshtica, την οποία περιγράφει ο D. Strashimirov 
στο κλασικό, όπως προαναφέρθηκε, έργο του για την ιστορία της εξέγερσης του 
απρίλη. οι προύχοντες του τόπου, όταν διαπίστωσαν ότι η εξέγερση ηττήθηκε, 
συνέλαβαν, με τη βοήθεια των κατοίκων, τους επικεφαλής των επαναστατών και 
τους φυλάκισαν με σκοπό να τους παραδώσουν στους τούρκους, ώστε να σω-
θεί η κωμόπολη από την  καταστροφή. Η τυχαία άφιξη μιας άλλης ένοπλης ομά-
δας και η απελευθέρωση των κρατουμένων δεν επέτρεψε να ολοκληρωθεί η προ-
δοσία. Τελικά η Koprivshtica καταστράφηκε ολοσχερώς από τους τούρκους120.  

Στο Βουκουρέστι, όσοι είχαν μείνει ζωντανοί και επέστρεψαν εκεί, οδηγή-
θηκαν σε πιο μετριοπαθείς θέσεις και συνέπηξαν μια νέα οργάνωση, τη «Βουλγά-
ρικη κεντρική Φιλανθρωπική εταιρεία» (Bălgarsko Centralno Blagotvoritelno Ob-
shtestvo). Η οργάνωση αυτή συγκροτήθηκε με την άμεση βοήθεια και συμμετοχή 
του V.S.Jonin – πρώην υπαλλήλου του ρώσικου υπουργείου εξωτερικών (ο οποίος 
μάλιστα εκλέχθηκε επίτιμος πρόεδρος) και του A.T. Teoharov – πρώην γραμματέα 
της Σλαβικής επιτροπής της Μόσχας. εκτός από το φιλανθρωπικό έργο βοήθει-
ας προς τους πάσχοντες βούλγαρους η οργάνωση είχε τακτική επικοινωνία με ρω-
σικές σλαβικές επιτροπές από τις οποίες ζητούσε ηθική και υλική βοήθεια για μια 
νέα εξέγερση121. Η «Βουλγάρικη κεντρική Φιλανθρωπική εταιρεία» διακρίθηκε 
στη στρατολόγηση και αποστολή βουλγάρων εθελοντών στο Σερβοτουρκικό πό-
λεμο που κηρύχθηκε στις 18/7/1876. Σε γενική συνέλευση της οργάνωσης που διε-
ξήχθη στο Βουκουρέστι το νοέμβριο του 1876 ψηφίστηκε το «πολιτικό πρόγραμ-
μα για τη λύση του βουλγάρικου ζητήματος» το οποίο απέκρουε την ιδέα των με-
ταρρυθμίσεων και της αυτονομίας υπό το σκήπτρο του Σουλτάνου και ζητούσε τη 
δημιουργία ανεξάρτητου συνταγματικού κράτους. Το πρόγραμμα αυτό κατατέ-
θηκε στην πρεσβευτική συνδιάσκεψη της κωνσταντινούπολης122. 

119.  «επιστολή του ιταλού γενικού προξένου στο Ruse προς τον υπουργό εξωτερικών 
της ιταλίας A. Melegari, 24/6/1876», στο Людмила Маринкева, «Италианският консул в Русе 
E. De Gubernatis за априлското въстание», Известия на Държавните Архиви 91(2006) 157-158. 

120.  Димитър Т. Страшимиров, История на Априлското Възстание. Том III, Възста-
ние и Пепелища, Пловдивската Окръжна Постоянна Комисия, Πλόβντιβ 1907, σσ. 197-201.

121.  Димитър Иванов, От перото до ятагана, ό.π., σ. 54.

122.  История на България, т.6, Българско възраждане, ό.π., σσ. 427-428.
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Μια δεύτερη φιλανθρωπική οργάνωση, η «Βουλγάρικη Φιλανθρωπική 
εφορεία» (Balgarsko Chelovekoljubivo Hastojatelstvo), που συγκροτήθηκε επίσης 
στο Βουκουρέστι, πέρασε άμεσα στα χέρια των μετριοπαθών «γερόντων» της 
«Φιλάρετης ομάδας». και αυτή η οργάνωση είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τις ρώσι-
κες σλαβικές επιτροπές123. 

Σταδιακά οι οργανώσεις των βουλγάρων πέρασαν υπό ρώσικο έλεγχο και 
αξιοποιήθηκαν στο ρωσοτουρκικό πόλεμο που ξέσπασε μετά από λίγους μήνες. 
Όπως χαρακτηριστικά έχει διατυπωθεί, «οι νέες συνθήκες με το ξέσπασμα του 
ρωσοτουρκικού πολέμου οδήγησαν στη συγχώνευση του βουλγάρικου επανα-
στατικού κινήματος με τη ρώσικη στρατιωτική δύναμη»124.

οι μετριοπαθείς βούλγαροι παράγοντες γύρω από την εξαρχία, την κοι-
νότητα της κωνσταντινούπολης και τη «Φιλάρετη ομάδα» του Βουκουρεστίου, 
αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Η πρώτη κίνηση που 
έκαναν, όπως περιγράφεται στα απομνημονεύματα κάποιων εξ αυτών, ήταν να 
φροντίσουν να γίνουν γνωστές στην ευρώπη οι φρικαλεότητες που διαπράχθη-
καν στη Βουλγαρία. Συνέγραφαν επιτολές στα γαλλικά και τις προωθούσαν σε 
ξένους διπλωμάτες και ανταποκριτές εφημερίδων. Όταν το επέτρεπαν οι συνθή-
κες τις έστελναν ταχυδρομικά με ξένες ταχυδρομικές υπηρεσίες που δεν υφίστα-
ντο λογοκρισία125. Το ίδιο έκαναν και πολλοί καθηγητές του Robert College της 
κωνσταντινούπολης, που μάθαιναν τα γεγονότα από τους βούλγαρους μαθητές 
τους. Έστελναν επιστολές στο αμερικάνικο και το αγγλικό προξενείο και ζητού-
σαν να συσταθεί ερευνητική επιτροπή για να εξετάσει τα εγκλήματα που δια-
πράχθηκαν126.

Η σημαντικότερη πρωτοβουλία που ανέλαβαν οι μετριοπαθείς βουλγάρι-
κοι κύκλοι ήταν να οργανώσουν και να χρηματοδοτήσουν την αποστολή αντι-
προσωπείας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η αντιπροσωπεία αυτή θα έπρεπε 
να συντάξει μία έκθεση για τα τεκταινόμενα στη Βουλγαρία, να προσπαθήσει 
να συναντηθεί με κυβερνητικούς παράγοντες και να ζητήσει την επίλυση του 
βουλγάρικου ζητήματος. οι θέσεις που θα προβάλλονταν θα ήταν μετριοπαθείς. 
Θα έπρεπε να παρουσιαστεί ο βουλγάρικος λαός ως φιλειρηνικός και φιλοπρό-
οδος, ο οποίος δε θα δημιουργήσει προβλήματα στην ευρωπαϊκή διπλωματία με 
αυτόνομες κινήσεις. Για την εξέγερση του απρίλη προβάλλονταν η άποψη ότι 
οι βούλγαροι δεν ήθελαν να εξεγερθούν και ότι τα γεγονότα ήταν αποτέλεσμα 
τούρκικης προβοκάτσιας. Την αντιπροσωπεία αποτέλεσαν οι Marko Balabanov 

123.  Στο ίδιο, σ. 421.

124.  Димитър Иванов, От перото до ятагана, ό.π., σ. 61.

125.  Марко Д. Балабанов, Страница от политическото ни възраждане, ό.π., σ. 70.

126.  Михаил Маджаров, Спомени, ό.π., σ. 195.
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και Dragan Cankov, γνωστοί διανοούμενοι, εκδότες και παράγοντες της βουλγά-
ρικης κοινότητας της κωνσταντινούπολης. Η αποστολή τους, που ξεκίνησε στις 
6/8/1876 και διήρκεσε περίπου 6 μήνες, συνέπεσε με τη δράση των ξένων ερευ-
νητικών αποστολών στη Βουλγαρία και το φούντωμα της «βουλγάρικης προ-
παγάνδας» στην ευρώπη και κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία. επισκέφθηκαν το 
Λονδίνο, το Παρίσι, τη Ρώμη, τη Βιέννη, το Βερολίνο και την αγία Πετρούπολη. 
Χωρίς να είναι απεσταλμένοι επίσημα αναγνωρισμένου κράτους, έγιναν δεκτοί 
από υψηλούς πολιτικούς παράγοντες σε όλες τις χώρες που επισκέφθηκαν, γε-
γονός που δείχνει τη σημασία που απέδιδαν οι μεγάλες δυνάμεις στο βουλγάρι-
κο ζήτημα. ανάμεσα σε αυτούς που συνάντησαν ήταν οι υπουργοί εξωτερικών 
όλων των χωρών που επισκέφθηκαν, καθώς και ο Gladstone, o καγκελάριος Bis-
marck και ο τσάρος αλέξανδρος ιι. Η περιοδεία τους, που ξεκίνησε από τη Με-
γάλη Βρετανία, κινδύνεψε στην αρχή να αποτύχει γιατί, σύμφωνα με τη βρετα-
νική παράδοση, κανείς πολιτικός παράγοντας δε μπορούσε να τους δεχθεί χω-
ρίς να διαθέτουν συστατικές επιστολές. Το πρόβλημα λύθηκε με τη βοήθεια των 
ελλήνων επιχειρηματιών Χατζόπουλου, Ράλλη, Ζαρίφη και Βαλέτα και στη συ-
νέχεια με τη συμβολή του επιτετραμμένου της ελληνικής πρεσβείας ι. Γεννάδιου 
και του προξένου Μ. Σπάρταλη. Όλοι προθυμοποιήθηκαν να δώσουν συστατι-
κές επιστολές στους βούλγαρους απεσταλμένους, οι οποίες τους άνοιξαν τις πόρ-
τες στο υπουργείο εξωτερικών και στην οικία του Gladstone. Η αρχή αυτή θε-
ωρήθηκε σημαντική για να τους δεχθούν επίσημα και στις υπόλοιπες χώρες. Η 
στάση των ελλήνων της αγγλίας, παράδοξη αν πάρουμε υπόψη τις σχέσεις με-
ταξύ ελλήνων και βουλγάρων που προαναφέρθηκαν, εξηγείται από το γεγονός 
ότι οι δύο βούλγαροι ήταν γνωστοί στους ελληνικούς κύκλους της κωνσταντι-
νούπολης και κυρίως από το εξίσου σημαντικό γεγονός ότι ο πεθερός του Bal-
abanov, Dimitar Geshov της μεγάλης εμπορικής εταιρείας αφοί Geshov, με υπο-
κατάστημα στο Manchester, ήταν για πολλά χρόνια εμπορικός εταίρος του Χα-
τζόπουλου. Τα κοινά επιχειρηματικά συμφέροντα με τους έλληνες εξασφάλισαν 
στους δύο βούλγαρους απεσταλμένους πρόσβαση στο βρετανικό υπουργείο εξω-
τερικών127. δεν ήταν ανάλογη η στάση απέναντί τους από την ελληνική εφημερί-
δα της Τεργέστης «κλειώ». Σε άρθρο σχετικό με την παρουσία των δύο βουλγά-
ρων στην αγγλία ανέφερε: 

Εις Λονδίνον αφίκετο κατ’ αυτάς επιτροπή βουλγάρων, συγκειμένη εκ 
των ΚΚ. Ζεμκώφ και Βαλαναβώφ, οίτινες επεσκέψαντο πολλούς των αυτόθι 
πολιτικών ανδρών, όπως ευχαριστήσωσιν αυτοίς δι’ όσα λέγονται και γράφο-

127.  αναλυτικά για την αποστολή των Balabanov και Cankov βλ. Марко Д. Балабанов, 
Страница от политическото ни възраждане, ό.π., passim. και Цочо Билярски, «Дневник на 
Марко Балабанов за българската дипломатическа мисия през 1876г.», Известия на Държав-
ните Архиви 91 (2006) 286-308.
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νται εν Αγγλία υπέρ της Βουλγαρίας. Οι Κύριοι ούτοι είπον εις πολλούς δια-
πρεπείς Άγγλους ότι τα δεινοπαθήματα των Βουλγάρων είναι άμεσον (!) επα-
κολούθημα (!) των καταχρήσεων (!) του ελληνικού κλήρου και ότι η  Βουλγαρία 
απαιτεί επί πάσιν απόλυτον εκκλησιαστικήν ανεξαρτησίαν. Παράδοξον πως οι 
ΚΚ Ζεμκώφ και Βαλαναβώφ δεν προσέθηκαν ότι τας σφαγάς εν Βατάκ διενήρ-
γησαν έλληνες το γένος ιερείς, ενδεδυμένοι στολήν Βασιβοζούκων128; 

οι δύο βούλγαροι, που γνώριζαν άπταιστα ελληνικά129, έσπευσαν να απο-
στείλουν επιστολή διάψευσης για όσα τους καταμαρτυρούσαν. Η εφημερίδα επα-
νήλθε δημοσιεύοντας την επιστολή διάψευσης, προσθέτοντας στο τέλος το δηκτι-
κό σχόλιο: «Φαίνεται ημίν όλως παράδοξον πως αι αγγλικαί εφημερίδες, οσάκις 
υπερασπίζουσι τον αγώνα των Βουλγάρων, δεν διαλείπουσι κατά το μάλλον ή ήτ-
τον δεινώς αιτιώμεναι τον ελληνικόν κλήρον και ιδίως τους Έλληνας»130.

οι ίδιοι κύκλοι που οργάνωσαν την αποστολή αντιπροσώπων στην ευρώ-
πη φρόντισαν να καταθέσουν στην πρεσβευτική συνδιάσκεψη της κωνσταντι-
νούπολης δύο κείμενα με τα οποία προέβαλλαν το μετριοπαθές αίτημα για δη-
μιουργία αυτόνομης επαρχίας, η οποία θα διοικείται από κοινού από ένα ανώ-
τατο Συμβούλιο και ένα διοικητή που θα διορίζεται από την Υψηλή Πύλη με τη 
σύμφωνη γνώμη των εγγυητριών ξένων δυνάμεων131. Η διαφορά με το αίτημα 
για πλήρη ανεξαρτησία, που κατέθεσαν οι εκπρόσωποι της «Βουλγάρικης κε-
ντρικής Φιλανθρωπικής εταιρείας» είναι εμφανής.

εκτός από τις δραστηριότητες των βουλγάρων και παράλληλα με αυτές, 
κατά το διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στην εξέγερση του απρίλη και τη 
πρεσβευτική συνδιάσκεψη, γύρω από το βουλγάρικο ζήτημα εξελίχθηκαν και 
άλλα σημαντικά γεγονότα. Τον τόπο του δράματος, τα κατεστραμμένα βουλγάρι-
κα χωριά, ανάμεσά τους και το Batak, που στην πορεία αναδείχθηκε σε σύμβολο 
των θηριωδιών, επισκέφθηκαν 7 ερευνητικές αποστολές: Βουλγάρικη, με τον Ata-
nas Shopov, απεσταλμένο της εξαρχίας˙ Τούρκικη με τους Edib Efendi και Saadu-
lah Bey, επίσημους ερευνητές της Πύλης˙ Βρετανική με τους Walter Baring, επίσημο 
κυβερνητικό εκπρόσωπο και J. MacGahan, ανταποκριτή της εφημερίδας του Λον-
δίνου Daily Newṡ Των ΗΠα με τους Eugene Schuyler, γραμματέα της αμερικάνι-

128.  εφημ. Κλειώ, αρ. 798, 2(14).10.1876.

129.  Σύμφωνα με τον Balabanov οι συζητήσεις με το βούλγαρο Έξαρχο στην κωνστα-
ντινούπολη, σχετικά με την προετοιμασία της αποστολής της αντιπροσωπείας στην ευρώ-
πη, γίνονταν, για λόγους συνωμοτικότητας, στην ελληνική γλώσσα. Βλ. Марко Д. Балабанов, 
Страница от политическото ни възраждане, ό.π., σσ. 72-73.   

130.  εφημ. Κλειώ, αρ. 801, 23.10(4.11).1876.

131.  «Les Voeux des Bulgares» και «Les Voeux de la nation Bulgare». δημοσιεύονται στο: 
Христов, Христо, «Два проекта за държавно устройство на България от 1876г.», Известия на 
Института за История 16-17 (1986) 479-497. 
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κης πρεσβείας της κωνσταντινούπολης και James Clark προτεστάντη ιεραπόστο-
λο˙ Γαλλική, με τον Alban Rose, υπάλληλο της γαλλικής πρεσβείας στην κωνστα-
ντινούπολη˙ Ρωσική, με τον πρίγκιπα Ceretelev, ρώσο υποπρόξενο στη Φιλιππού-
πολη˙ Γερμανική, με τον Karl Schneider, ανταποκριτή της Kölnische Zeitung132. ιδι-
αίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι ανταποκρίσεις του MacGahan, όπως ήδη αναφέρ-
θηκε, καθώς και οι εκθέσεις του Schuyler και του Walter Baring. ο τελευταίος μάλι-
στα, σε αντίθεση με την επίσημη άποψη της κυβέρνησης που τον έστειλε, ανέφερε 
με εντιμότητα όλες τις θηριωδίες που υπέπεσαν στην αντίληψή του133. 

Το ίδιο διάστημα εκτυλίχθηκε στη Μεγάλη Βρετανία μια μεγάλη καμπάνια 
υποστήριξης των βουλγάρων και καταγγελίας των τούρκικων θηριωδιών. επικε-
φαλής τέθηκε ο ηγέτης των φιλελευθέρων W. Gladstone και άλλα στελέχη, όπως ο 
γηραιός John Russel. Η καμπάνια περιελάμβανε δημόσιες συγκεντρώσεις, εκδό-
σεις ψηφισμάτων, συλλογή υπογραφών, εκκλήσεις προς τη βασίλισσα Βικτωρία 
για αλλαγή της πολιτικής της κυβέρνησης έναντι της οθωμανικής αυτοκρατορίας, 
συλλογή χρημάτων για παροχή βοήθειας στους βούλγαρους κ.α. αντίστοιχα κι-
νήματα αναπτύχθηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά, με εξαίρεση τη Ρω-
σία, δεν απέκτησαν τη δυναμική που είχαν στη Μεγάλη Βρετανία, ούτε επηρέα-
σαν σε τέτοιο βαθμό την εσωτερική και εξωτερική πολιτική. οι αιτίες που προκά-
λεσαν αυτό το πελώριο κίνημα στη Βρετανία δε θα μας απασχολήσουν στο πα-
ρόν άρθρο. Το φαινόμενο σχετίζεται με ζητήματα εσωτερικής και εξωτερικής πολι-
τικής της χώρας και με την ιδιαίτερη ιστορική συγκυρία που αυτή βίωνε. ο  Glad-
stone εξέφρασε τη συγκεκριμένη στιγμή, με ηθικούς όρους, όπως συνήθιζε, το αί-
τημα για επαναπροσανατολισμό της εξωτερικής πολιτικής της Μεγάλης Βρετανί-
ας134. Σε μπροσούρα που εξέδωσε τον Σεπτέμβριο του 1876 κατακεραύνωνε την 
πολιτική της κυβέρνησης Disraeli διότι αρνήθηκε να κατακρίνει τις τουρκικές θη-
ριωδίες και να πάρει μέτρα για την αποφυγή επανάληψής τους. επεσήμαινε μάλι-
στα ότι οι θηριωδίες αυτές έγιναν με την ανοχή της οθωμανικής κυβέρνησης, την 

132.  Илия Тодев, Батак 1876 – Мит или история?, ό.π., σ. 78.

133.  ο γάλλος υποπρόξενος Jules d’ Istria ενημέρωσε τον πρεσβευτή του ότι συναντή-
θηκε με τον Baring, ο οποίος του είπε ότι αφού είδε το Batak θεωρεί πως όλα τα άλλα είναι 
λεπτομέρειες σε σχέση με το τι συνέβη εκεί. Βλ. «Τηλεγράφημα του υποπρόξενου της Γαλλί-
ας στη Φιλιππούπολη Jules d’ Istria προς τον πρεσβευτή της Γαλλίας στην κωνσταντινούπολη 
κόμη François de Bourgoing, 26/8/1876» στο Мариана Лечева, «Френски документи за април-
ското въстание», ό.π., 169.

134.  ο επαναπροσανατολισμός αυτός είχε κυρίως ως αντικείμενο τη στάση έναντι της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας. οι υποθέσεις για τις αιτίες που ώθησαν τον Gladstone να ανα-
λάβει αυτή την πρωτοβουλία ποικίλουν. Ίσως κάποιο ρόλο να έπαιξε και η οθωμανική χρεω-
κοπία στις παραμονές της ανατολικής κρίσης και οι συνεπαγόμενες απώλειες των βρετανών 
κατόχων οθωμανικών ομολόγων.   
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οποία η Βρετανία ενίσχυε ηθικά και υλικά135. Στη συνέχεια έθετε προς την κυβέρ-
νηση το ρητορικό ερώτημα, πως είναι δυνατόν, έχοντας τόσο καλά επανδρωμένη 
διπλωματική αποστολή στην οθωμανική αυτοκρατορία, να γίνονται τόσο φρικι-
αστικά εγκλήματα, να καίγονται χωριά, να δολοφονούνται άντρες, γυναίκες και 
παιδιά σε σχετικά κοντινή απόσταση από την κωνσταντινούπολη και η πρεσβεία 
και τα προξενεία να μη γνωρίζουν τίποτα136. κατέληγε δε προτείνοντας την από-
συρση των τούρκων από τη Βουλγαρία ως τη μοναδική ικανοποίηση που μπορεί 
να δοθεί στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν, στον πολιτισμό που προσεβλήθη 
βάναυσα και στο εν γένει ηθικό αίσθημα της ανθρωπότητας137.

Το βιβλίο του Gladstone προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στη Βρετανία και 
σε ολόκληρο τον κόσμο. Μεταφράστηκε σχεδόν άμεσα και εκδόθηκε σε πολ-
λές γλώσσες. Στην ελλάδα έγιναν ταυτόχρονα δύο μεταφράσεις και δύο εκδό-
σεις138. Η μία μάλιστα αφιερώθηκε από το μεταφραστή Πέτρο Ξανθάκη στη Βου-
λή των ελλήνων139. Όπως όμως θα ανέμενε κανείς, από την πλευρά των ελλήνων 
υπήρξε και έκφραση πικρίας για τον «πρώην φιλέλληνα» και πλέον «φιλοσλά-
βο» Gladstone140.

135.  W.E. Gladstone, Bulgarian horrors and the question of the East, Λονδίνο, John 
Murray, 1876, σ. 12.

136.  Στο ίδιο, σ. 20.

137.  Στο ίδιο, σ. 62.

138.  W.E. Gladstone, Αι εν Βουλγαρία φρικαλεότητες και το Ανατολικόν Ζήτημα, 
εν αθήναις, εκ του τυπογραφείου του «Μέλλοντος», 1876˙ W.E. Gladstone, Αι Βουλγαρικαί 
φρικαλεότητες και το ζήτημα της Ανατολής, εν αθήναις, εκ του τυπογραφείου της Λακω-
νίας, 1876.

139.  «Προς τον κύριον Πρόεδρον της Βουλής…. Υπολαμβάνων, κύριε Πρόεδρε, ότι οι 
αντιπρόσωποι του έθνους, προς ους ατενίζει σήμερον σύμπας ο ελληνισμός, ωφέλιμον είναι 
να γνωρίζωσι τας περί των πραγμάτων της ανατολής κρίσεις ενός των εξοχωτάτων πολιτι-
κών ανδρών του κραταιού αγγλικού έθνους, μετεγλώττισα το φυλλάδιον του κυρίου Γλαδ-
στωνος, τολμώ δε ν’ αναθέσω εις την Σ. Βουλήν την μετάφρασίν μου…». Βλ. W.E. Gladstone, 
Αι Βουλγαρικαί φρικαλεότητες και το ζήτημα της Ανατολής, ό.π., σ. 4.

140.  «Περί τα τέλη της παρελθούσης εβδομάδος εδημοσιεύθη εν Λονδίνω το περί των 
Βουλγαρικών πολυθρύλητον φυλλάδιον του πρώην πρωθυπουργού, πρώην φιλέλληνος, νυν δε 
ακαθέκτου φιλοσλάβου κ. Γλάδστωνος. και εν τω φυλλαδίω τούτω ο κ. Γλάδστων αποφαίνεται 
εν γένει μεν υπέρ της τοπικής ακεραιότητος της Τουρκίας, ιδίως δε υπέρ της αυτονομίας της Βο-
σνίας, ερζεγοβίνης και κατ’ εξοχήν της Βουλγαρίας, λησμονών ότι υπάρχουσι και άλλαι επαρ-
χίαι του τουρκικού κράτους, αίτινες επολέμησαν και γενναιότερον και μακρότερον των Βοσνί-
ων και των ερζεγοβινείων, υπέστησαν δε δηώσεις ουχί ολιγώτερον φρικώδεις των εν Βουλγα-
ρία, και όμως ου μόνον ουδεμίαν έλαβον αυτονομίαν αλλά και εστηλιτεύθησαν υπό των Άγγλων 
ως επαρχίαι φιλοτάραχοι και δη και εξυπηρετικαί ξένων συμφερόντων. Η φιλάνθρωπος καρδία 
του δεινού ομηριστού, ην δεν ίσχυσαν να θερμάνωσι τα ηρωικά κατορθώματα των επί τρία όλα 
έτη αγωνισαμένων κρητών, ην δεν ίσχυσε να συγκινήση το ολοκαύτωμα της μονής αρκαδίου, 
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Η πορεία του βουλγάρικου εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος μέχρι την 
εξέγερση του απρίλη, ή ίδια η εξέγερση και τα αποτελέσματά της αποτελούν 
σταθερό θέμα διαπραγμάτευσης στη βουλγάρικη ιστοριογραφία. Τα ερωτήματα 
που τίθενται είναι πολλά και οι απαντήσεις ακόμη περισσότερες.

εκτός του ερωτήματος που ήδη έχουμε θέσει, γιατί καθυστέρησε η βουλγά-
ρικη εξέγερση, τίθεται και το ερώτημα γιατί εξεγέρθηκαν οι βούλγαροι. Η απά-
ντηση που δίνονταν ότι η εξαθλίωση και η καταπίεση τους οδήγησε στην εξέ-
γερση δεν ικανοποιεί τη σύγχρονη ιστοριογραφία. νεώτερες μελέτες εντοπίζουν 
μια συνεχώς αναπτυσσόμενη υλική και πνευματική ισχύ των βουλγάρων141. αυτή 
η υλική ισχύς, που δε συνοδεύονταν από το αίσθημα ασφάλειας που προσφέρει 
ένα ευνομούμενο κράτος, ανεξάρτητο ή αυτόνομο, οδήγησε στην έκρηξη. Ρόλο 
ταυτόχρονα έπαιξε και το γενικότερο κλίμα που επικρατούσε στην ευρώπη. οι 
ιδέες για εθνικό κράτος έφταναν και στη Βουλγαρία και συγκινούσαν μια συ-
γκεκριμένη μερίδα του πληθυσμού. 

Τα τελευταία χρόνια, μετά την καθεστωτική αλλαγή στη Βουλγαρία, γίνε-
ται προσπάθεια να επανακαθοριστούν οι κυρίαρχες ιδέες και αξίες πάνω στις 
οποίες οικοδομήθηκε το σύγχρονο βουλγάρικο κράτος. Σε αυτή την προσπάθεια 
καλείται να συμβάλει και η ιστορία. Τίθενται υπό συζήτηση και αξιολόγηση 
τα διάφορα ρεύματα εντός του εθνικού κινήματος. ενώ πριν η πλάστιγγα έγερ-
νε αναμφίβολα προς την πλευρά της επαναστατικής τάσης, πλέον ακούγονται 
όλο και πιο δυνατά και αντίθετες εκτιμήσεις. οι πιο ισορροπημένες απόψεις θε-
ωρούν εξίσου σημαντική τη συνεισφορά και της επαναστατικής και της μεταρ-
ρυθμιστικής – μετριοπαθούς τάσης στο εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα142. Υπάρ-
χουν όμως και φωνές, που εκφράζονται κυρίως μέσα από τον περιοδικό τύπο 
και εγκαλούν τους επαναστάτες ως υπεύθυνους για όλες τις καταστροφές που 
υπέστη η Βουλγαρία143. δε λείπουν και απόψεις που συνδέουν την επαναστατική 

κατέχεται νυν υπό θαυμασμού βλέπουσα τους Σέρβους από δύο μηνών ανθισταμένους προς τον 
τουρκικόν στρατόν, τήκεται δε υπό φλογερού άλγους βλέπουσα τους δυστυχείς Βουλγάρους γι-
νομένους έρμαιον των Βασιβοζούκων. αλλ’ ουδείς φθόνος». Βλ. εφημ. Κλειώ, αρ. 794, 4(16).9.1876. 

141.  Константин Косев, Априлското Въстание, ό.π., σ. 14.

142.  Илия Тодев, Батак 1876 – Мит или история?, ό.π., σ. 49.

143.  «Μετά από 120 χρόνια θα πρέπει να δηλωθεί ότι, το συντηρητικό τμήμα της βουλ-
γάρικης προσφυγιάς ήταν κατά πολύ πιο λογικό και νηφάλιο αρνούμενο την ανυπομονησία. 
Ως εκπρόσωπος του μεγάλου κεφαλαίου γνώριζε πολύ καλύτερα τι έπρεπε να γίνει και τι όχι. 
…. από το ανεξάρτητο κράτος τη δεδομένη στιγμή κέρδισαν μόνο η διανόηση, η οποία απέ-
κτησε πρόσβαση στην εξουσία, και οι φτωχοί αγρότες, οι οποίοι απέκτησαν γη, αλλά όχι για 
μεγάλο διάστημα…. Η απουσία πραγματισμού από αυτή τη διανόηση γέννησε μια σειρά εθνι-
κών καταστροφών, τον μπολσεβικισμό, τη κατασπατάληση κεφαλαίων και κοινωνικής ενέρ-
γειας, καθώς και την απώλεια πολλών βουλγάρων, οι οποίοι θα ήταν πολλαπλά χρησιμότε-
ροι από το να σκοτωθούν με αυτό τον τρόπο». Βλ. Иван С. Добрич, «Априлското въстание 
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εθνικοαπελευθερωτική δράση των βουλγάρων κατά το 19ο αιώνα με τη σύγχρο-
νη τρομοκρατία και ζητούν να αποκηρυχθούν ο Levski, ο Botev και οι σύντρο-
φοί τους ως κοινοί τρομοκράτες.144 

Συνδεδεμένο με τα παραπάνω είναι το ερώτημα αν θα έπρεπε να γίνει η 
εξέγερση του απρίλη, εφόσον ήταν γνωστή η αδυναμία του επαναστατικού κι-
νήματος να πετύχει ένοπλα την απελευθέρωση και υπήρχε ο κίνδυνος των τουρ-
κικών αντιποίνων. Με αυτή ακριβώς τη μορφή το ερώτημα αυτό συζητείται στη 
Βουλγαρία από την εποχή της εξέγερσης. οι μετριοπαθείς του Βουκουρεστίου 
ισχυρίζονταν ότι: 

Επικεφαλής της υπόθεσης βρίσκονται τσαρλατάνοι και φονιάδες του 
λαού…. οι οποίοι στο όνομα του λαού, χωρίς καμιά πολιτική βαρύτητα και 
χωρίς στρατιωτική προετοιμασία έριξαν στη φωτιά τα αθώα αδέλφια μας …. 
Εμείς, ως πιο μεγάλοι και πιο έμπειροι εδώ και καιρό κάναμε το καθήκον μας 
και προειδοποιήσαμε αυτούς, τους οποίους πλησίαζαν αυτοί οι βουλγαρο-
κτόνοι, να μην τους ακούν και να τους αποφεύγουν όπως την πανούκλα ….. 
συμβουλεύαμε να κάνουν ένοπλες κινήσεις μόνο στο όρος Αίμος, τόσο όσο να 
ακούγεται η βουλγάρικη φωνή και σε καμιά περίπτωση να μη ξεσηκώνουν τον 
άοπλο λαό ….  Με απροετοίμαστη εξέγερση θα θέσουμε το λαό σε κίνδυνο και 
δε θα μπορέσουμε μετά να τον βοηθήσουμε. Με λίγα λόγια προειδοποιήσαμε 
να μην κάνουν τρέλες, γιατί από εδώ είναι εύκολο να λέμε πολλά άλλα πρέπει 
να σκεφτόμαστε και τις συνέπειες και όταν δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε 
καλό στο λαό μας να μην του κάνουμε τουλάχιστον κακό – όπως έγινε τώρα!!! 
Δυστυχώς όμως τα λόγια μας όχι μόνο δεν εισακούσθηκαν, αλλά μας συμπερι-
φέρθηκαν με περιφρόνηση σαν γέρους που δεν ξέρουμε τι λέμε!!! Όταν το είδα-
με αυτό, κάτσαμε στην άκρη για να μην εμποδίζουμε την υπόθεση.145 

Με διαφορετική μορφή, η ίδια άποψη ισχυρίζονταν ότι: 
Η Τουρκία έπεσε όχι γιατί νίκησε η εξέγερση, το αντίθετο! Αυτή έδωσε 

την αφορμή για να συλληφθούν και να φυλακιστούν όλοι οι πλέον μορφωμέ-
νοι βούλγαροι, να σταλεί το μεγαλύτερο μέρος τους στις ασιατικές ερήμους και 
να γυρίσει η βουλγάρικη πρόοδος 50 χρόνια πίσω146. 

Στη σύγχρονή της εκδοχή η άποψη αυτή είναι πολύ πιο επιθετική προς τους 
οργανωτές της εξέγερσης του απρίλη147.

е голямото прегрешение на българската интелигенция», НИЕ 4 (1998) http://members.tripod.
com/~nie_monthly/nie-4/pismo.html

144.  αναφέρεται στο: Илия Тодев, Батак 1876 – Мит или история?, ό.π., p. 32.

145.  εφημ. Възраждане, αρ. 3, 22.6.1876.

146.  Михаил Маджаров, Спомени, ό.π., σ. 199.

147.  «Ποιος είχε συμφέρον από την εξέγερση του απρίλη; Ξέσπασε χωρίς εμφανή αι-
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Το αποτέλεσμα της εξέγερσης του απρίλη ήταν μια πολιτική νίκη ως συ-
νέπεια μιας στρατιωτικής ήττας. Η ήττα αυτή όμως είχε πελώριο κόστος για 
τους πληθυσμούς που τη βίωσαν. Προκύπτει το ερώτημα εάν οι οργανωτές της 
εξέγερσης οδήγησαν συνειδητά την κατάσταση στη σφαγή για να προκαλέ-
σουν διεθνή επέμβαση. αυτό αφήνει να εννοηθεί η άποψη που ισχυρίζεται ότι 
μια από τις στρατηγικές κατευθύνσεις της βουλγάρικης εθνικής επανάστασης 
ήταν να παρουσιάσει ενώπιον του αγγλοσαξονικού και του υπόλοιπου κό-
σμου το βουλγάρικο ζήτημα ως «ανθρωπιστικό». Υποστηρίζεται ότι αυτή ήταν 
η μοναδικά δυνατή, τραγική στρατηγική. οι όροι που χρησιμοποιούνται εί-
ναι: «ο θρίαμβος μιας καταστροφής» και «σωτήρια τραγωδία»148. Σε αναμνή-
σεις από την εξέγερση του απρίλη αναφέρεται ένα περιστατικό που θα μπο-
ρούσε να εκληφθεί ως συνειδητή πρόκληση της σφαγής από τους επαναστά-
τες. ο γνωστός επαναστάτης Benkovski, ο οποίος έχει δαιμονοποιηθεί όσο κα-
νείς άλλος για το φανατισμό του, στη θέα των φλεγόμενων χωριών αναφώνη-
σε: «ο σκοπός μου πλέον υλοποιήθηκε! Στην καρδιά του τυράννου έχω ανοί-
ξει τέτοια μεγάλη πληγή που δε θα μπορέσει ποτέ να γιατρευτεί»149. Σύμφωνα 
με μια άλλη εκδοχή του ίδιου περιστατικού τα λόγια του Benkovski ήταν «ο 
σκοπός μου επετεύχθη, βυθίσαμε το σκουριασμένο μαχαίρι μας στην καρδιά 
της Τουρκίας»150. ο  Benkovski μετά από λίγες μέρες σκοτώθηκε και συνεπώς 
δε μπορούσε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τη φράση που του αποδίδονταν 
και αναπαράγεται σχεδόν σε όλες τις ιστορικές εργασίες για την εξέγερση του 
απρίλη. Το μόνο επιβεβαιωμένο γεγονός είναι ότι η μητέρα του, μετά το θάνα-
τό του, δίσταζε να μιλήσει για το γιό της γιατί οι ίδιοι οι βούλγαροι τον κατη-
γορούσαν για τη δυστυχία τους151.

τία, την περίοδο μετά τον κριμαϊκό πόλεμο, όταν οι βούλγαροι ζούσαν σχετικά ήρεμα και 
καλά, γρήγορα ανέκαμπταν οικονομικά και ακόμη κέρδιζαν με ειρηνικό τρόπο την εξαρ-
χία τους που αγκάλιαζε ολόκληρη την εθνική τους περιοχή. Θεότρελα μυαλά, τυχοδιώκτες, 
όπως ο Benkovski και η επαναστατική προσφυγιά, χρησιμοποιήθηκαν από κάποιους για να 
κάνουν αυτά που έκαναν …. Μετά το πρόωρο ξέσπασμα και τη γρήγορη καταστολή οι «ήρω-
ες – οργανωτές» γρήγορα δραπέτευσαν στη Βλαχία, ενώ ο ειρηνικός πληθυσμός … πλήρω-
σε το λογαριασμό της εξέγερσης. Μόνο χάρη στην ευτυχή συγκυρία ότι ο γερμανός καγκε-
λάριος Bismarck επεδίωκε να ωθήσει τη Ρωσία σε πόλεμο με την Τουρκία, λόγω των δι-
κών του γεωπολιτικών συμφερόντων, η εξέγερση του απρίλη έπαιξε το ρόλο της αφορμής 
για να ενισχυθεί η ρώσικη πίεση προς την Πύλη». Βλ. http://www.bulgari-istoria-2010.com/
booksBG/I_Simeonov_APRIL_1876.pdf

148.  Андрей Пантев, Българският Април 1876г. в Англия и САЩ, Σόφια, Издателска 
къща Иван Вазов, 1996, passim. 

149.  История на България, т.6, Българско възраждане, ό.π., σ. 384.

150.  Михаил Маджаров, Спомени, ό.π., σ. 199.

151.  Στο ίδιο., σ. 200.
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Ένα άλλο ενδιαφέρον ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί οι τούρκοι φά-
νηκαν τόσο σκληροί κατά την κατάπνιξη της εξέγερσης του απρίλη, ενώ γνώ-
ριζαν ότι η προσοχή των μεγάλων δυνάμεων ήταν στραμμένη επάνω τους και 
η σφαγή θα προκαλούσε την επέμβασή τους. Η απάντηση που συνήθως δίνε-
ται είναι ότι η περιοχή θεωρούνταν για τους τούρκους ιδιαίτερα ευαίσθητη και 
συνεπώς έπρεπε άμεσα να συντριβεί κάθε προσπάθεια εξέγερσης. εφόσον τα 
τακτικά στρατεύματα βρίσκονταν απασχολημένα στη Βοσνία η κατάπνιξη της 
εξέγερσης ανατέθηκε σε άτακτα σώματα με τις γνωστές συνέπειες. Ταυτόχρονα 
προβάλλεται η εκδικητική μανία των μουσουλμάνων ως αποτέλεσμα των σφα-
γών που έκαναν οι βούλγαροι κατά την έναρξη της εξέγερσης152. O Balabanov 
στις αναμνήσεις του επιχειρεί να δώσει μια άλλη εξήγηση, χαρακτηριστική της 
κοινωνικής ομάδας και της πολιτικής τάσης που εκπροσωπούσε. ισχυρίζεται ότι 
η σκληρότητα των τούρκων οφείλονταν σε ένα είδος τιμωρίας προς τους βούλ-
γαρους, οι οποίοι ενώ θεωρούνταν οι πιο φιλήσυχοι και ευεργετημένοι υπήκοοι 
επέδειξαν αχαριστία και εξεγέρθηκαν, εξαπατώντας την κυβέρνηση153.

Η τραγική κατάληξη της εξέγερσης του απρίλη επηρέασε σε μεγάλο βαθ-
μό την πορεία του εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος, αλλά και τη συγκρότη-
ση του βουλγάρικου κράτους μετά την απελευθέρωση. Ως συνέπεια της ήττας η 
επαναστατική τάση κατατροπώθηκε και οι πιο ριζοσπαστικοί παράγοντες σκο-
τώθηκαν. Μπροστά βγήκαν νέες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες πριν την εξέγερ-
ση διέδιδαν ειρηνικές πολιτικές ιδέες και προγράμματα και στηρίζονταν στην 
εξωτερική βοήθεια, κυρίως από την πλευρά της Ρωσίας. Το πολιτικό προσωπι-
κό του νεοσύστατου κράτους στρατολογήθηκε από αυτές τις πολιτικές δυνάμεις. 
Η έρευνα της σύνθεσης των υπουργικών συμβουλίων από το 1879, που συγκρο-
τήθηκε η πρώτη βουλγάρικη κυβέρνηση μέχρι το 1894, που ανατράπηκε ο πρω-
θυπουργός Stamboulov και ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος της 
ανεξάρτητης βουλγάρικης πολιτικής ζωής, προσφέρει ενδιαφέροντα στοιχεία. 
Υπουργικές θέσεις κατέλαβαν συνολικά 63 άτομα. από αυτούς οι 16 ήταν ρώ-
σοι, κυρίως στρατιωτικοί και ένας Τσέχος, ο ιστορικός Josef Irechek. από τους 
υπόλοιπους 46 οι 21 σπούδασαν στη Ρωσία, οι 11 στη Γαλλία, 5 σε γερμανικές 
πόλεις, 3 στη Βιέννη, 2 στην αγγλία, 2 στο Βουκουρέστι και από ένας στην Πρά-
γα και το Βελιγράδι. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει σχετίζεται με τη 
δράση τους πριν τη συγκρότηση του βουλγάρικου κράτους. από τους 46 βούλ-
γαρους υπουργούς μόλις 10 είχαν κάποια συμμετοχή στο επαναστατικό κίνημα 
(σε διάφορες επαναστατικές επιτροπές ή ένοπλες ομάδες) και άλλοι 5 είχαν συμ-
μετάσχει ως εθελοντές στο σερβοτουρκικό πόλεμο του 1876. από τους υπόλοι-

152.  Stevan K. Pavlowitch, Ιστορία των Βαλκανίων, ό.π., σσ. 161-162.

153.  Марко Д. Балабанов, Страница от политическото ни възраждане, ό.π., σ. 59.
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πους, οι 7 συμμετείχαν στο εκκλησιαστικό κίνημα, ενώ οι 26 ασχολούνταν με τις 
ιδιωτικές τους υποθέσεις στην οθωμανική αυτοκρατορία ή στο εξωτερικό. Το 
συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι στη διαδικασία πολιτικής συγκρότησης 
του κράτους η επαναστατική τάση εκπροσωπήθηκε σε πολύ μικρό βαθμό, δυσα-
νάλογο της συμβολής της στην απελευθερωτική διαδικασία154.

Το 2007 ξέσπασε έντονη συζήτηση στη Βουλγαρία με αφορμή την οργά-
νωση ενός επιστημονικού συνεδρίου με θέμα «Το Batak ως τόπος της βουλγά-
ρικης μνήμης». Το συνέδριο αποτελούσε τμήμα ενός ευρύτερου επιστημονικού 
προγράμματος του ινστιτούτου ανατολικοευρωπαϊκών σπουδών του ελεύθε-
ρου Πανεπιστήμιου του Βερολίνου με γενικό τίτλο «δαιμονοποιώντας το ισλάμ: 
Παρελθόν και παρόν των αντι-ισλαμικών στερεοτύπων στη Βουλγαρία με βάση 
το παράδειγμα του μύθου για τη σφαγή στο Batak». επιστημονικοί υπεύθυνοι 
του συνεδρίου ήταν ο γερμανός καθηγητής Ulf Brunnbauer και η βουλγάρα Mar-
tina Baleva. Η σύγκρουση ξέσπασε όταν έγινε γνωστό ότι στην εισήγησή τους οι 
δύο επιστήμονες προτίθενται να αμφισβητήσουν τα γεγονότα γύρω από τη σφα-
γή στο Batak κατά την κατάπνιξη της εξέγερσης του απρίλη. αμφισβητούνταν 
ο αριθμός των θυμάτων, ο οποίος θεωρήθηκε υπερβολικός, αλλά και η αντικει-
μενικότητα των ανταποκρίσεων του MacGahan. Το γεγονός θα περνούσε απα-
ρατήρητο αν δεν το αναδείκνυαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αν δεν πα-
ρενέβαιναν στη συζήτηση γνωστοί πολιτικοί παράγοντες, όπως ο τότε πρόεδρος 
της δημοκρατίας της Βουλγαρίας και γνωστός ιστορικός Georgi Parvanov. Η όλη 
συζήτηση ξέφυγε από κάθε έλεγχο και κατέληξε σε υβρεολόγια και απειλές, κυ-
ρίως προς την πλευρά της Baleva, μέσω του διαδικτύου. Παρόλο το φαιδρό και 
συνάμα επικίνδυνο της όλης κατάστασης που δημιουργήθηκε, αποδείχτηκε ότι 
παραμένουν ανοιχτά προς επιστημονική συζήτηση και τεκμηρίωση αρκετά ερω-
τήματα γύρω από τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα των βουλγάρων και την 
εξέγερση του απρίλη. Το πιο άχαρο από τα ερωτήματα είναι αυτό που αφο-
ρά τον αριθμό των θυμάτων, την καταμέτρηση των νεκρών. Το ζήτημα είχε τε-
θεί για πολιτικούς λόγους από τους βρετανούς διπλωμάτες και από την οθωμα-
νική κυβέρνηση όταν τα γεγονότα ήταν νωπά και έπρεπε να παρθούν άμεσα πο-
λιτικές αποφάσεις. Η επανατοποθέτησή του σήμερα, ως ερώτημα πρώτης γραμ-
μής, απωθεί σε δεύτερο πλάνο πολύ πιο σοβαρά ιστορικά ερωτήματα τα οποία 
αναμένουν τις σύγχρονες προσεγγίσεις τους. Η ιστορική επιστημονική κοινότη-
τα έχει μπροστά της πολύ δουλειά να διεκπεραιώσει.

154. Για  τη σύνθεση των υπουργικών συμβουλίων και βιογραφικά στοιχεία των 
υπουργών βλ. Ташо Ташев, Министрите на България 1879-1999, Σόφια, Академично Изда-
телство Проф. Марин Дринов, 1999˙ Атанас Тошкин, Ана Рабаджийска, Милен Куманов, 
Трето Българско Царство 1879-1946. Историческа енциклопедия, Σόφια, Книгоиздателска 
къща Труд, 2003.
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Η βουλγάρικη εξέγερση του απρίλη η οποία έθεσε σε κίνηση τον μηχανι-
σμό που οδήγησε στην απελευθέρωση, ηττήθηκε στρατιωτικά αλλά νίκησε πο-
λιτικά. δεν ήταν ένα αυθόρμητο μεμονωμένο γεγονός, αλλά κατάληξη μιας πο-
ρείας που συμπεριελάμβανε προπαγάνδα, διαφώτιση, εκκλησιαστική σύγκρου-
ση με το πατριαρχείο, ένοπλες συγκρούσεις με τους τούρκους, επεξεργασία προ-
γραμμάτων, συγκρότηση οργανώσεων, διεθνείς δραστηριότητες. Τα εθνικοα-
πελευθερωτικά και κοινωνικά ευρωπαϊκά κινήματα του 19ου αιώνα επηρέασαν 
τους βούλγαρους επαναστάτες. Η όλη τους δράση μπορεί να ενταχθεί σε ένα ενι-
αίο ευρωπαϊκό πλαίσιο, παίρνοντας πάντα υπόψη τις βαλκανικές ιδιαιτερότη-
τες. ο διεθνής παράγων και οι επεμβάσεις στην οθωμανική αυτοκρατορία απο-
τελούσαν σταθερό όρο κάθε βαλκανικής εθνικοαπελευθερωτικής εξίσωσης. Το 
ερώτημα ήταν τι μορφή θα έπαιρνε κατά τη συγκεκριμένη στιγμή η επέμβαση. 
ο ευρωπαϊκός συσχετισμός δυνάμεων κατά την ανατολική κρίση, οι εξεγέρσεις 
των βαλκανικών λαών με τα αποτελέσματά τους και η μαζική λαϊκή κινητοποί-
ηση στην ευρώπη αποτέλεσαν τους καθοριστικούς παράγοντες που οδήγησαν 
στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, τη συγκρότηση αυτόνομης βουλγάρικης ηγεμο-
νίας. 

ΓιΩΡΓοΣ ΛεονΤιαδΗΣ





ΣΥνδΡοΜΗΤεΣ ΠαΛαιΩν ενΤΥΠΩν εΛΛΗνικΩν ΒιΒΛιΩν ΣΥνδεο-
Μενοι Με ΤΗν ΠεΡιοΧΗ οΛΥΜΠοΥ - ΠιεΡιΩν - ΒεΡΜιοΥ καΤα Τον 

19o αιΩνα1

Στον τόμο Κοινωνικοί αγώνες και Διαφωτισμός. Μελέτες αφιερωμένες στον 
Φίλιππο Ηλιού, ο οποίος εκδόθηκε το 2007, μεταξύ άλλων σημειώνεται: «Υποθέ-
τω ότι μια από τις ασφαλιστικές δικλίδες που προσφέρονται, καθώς η ονομαστι-
κή καταγραφή των συνδρομητών επιτρέπει ανάλογες προσεγγίσεις, είναι οι εντο-
πισμένες σε χώρο και σε χρόνο επιμέρους μελέτες, που θα αναδείξουν, πίσω από 
την κρούστα της ελληνικής παιδείας, τις υπαρκτές συγκρούσεις και τη δυναμική 
των κοινωνικών ομάδων. Πάσα πρόταση και προσφορά, λοιπόν, δεκτή, κι αντλώ, 
με τον τρόπο αυτό, και την ικανοποίηση ότι αξιοποιείται και ζωογονείται έτσι μια 
πολύτιμη κληρονομιά»2. Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό ανταποκρίνεται η παρούσα 
μελέτη, η οποία ασχολείται με μία από τις πλέον σημαντικές πτυχές της νεοελληνι-
κής ιστορίας που συνιστούν οι κατάλογοι των συνδρομητών. 

ειδικότερα η μέθοδος της προεγγραφής τους ήταν ένας αποτελεσματικός 
τρόπος με τον οποίο έλληνες συγγραφείς και εκδότες, ακολουθώντας κυρίως ιτα-
λικά πρότυπα, στήριξαν τα εκδοτικά τους εγχειρήματα και παράλληλα διαμόρ-
φωσαν πνευματικές εστίες. Η έναρξη της διεθνούς αυτής παράδοσης, η οποία 
εξασφάλιζε τη διάθεση ενός αριθμού αντιτύπων σε ένα εν δυνάμει αναγνωστι-
κό κοινό,  τοποθετείται χρονικά στα μέσα του 18ου αιώνα (1749) και η λειτουρ-
γία της διατηρήθηκε μέχρι τις αρχές της τρίτης δεκαετίας του 20ού αιώνα. Η τε-
χνική αυτή διαδικασία, πρώτο στάδιο της οποίας ήταν οι λεγόμενες προκηρύξεις 

1. H παρούσα, με τη συμπληρωματική προσθήκη βιβλιογραφικών παραπομπών, απο-
τελεί αναπτυγμένη μορφή ανακοίνωσής μου με τίτλο: «Συνδρομητές Πιεριείς σε παλαίτυπα», 
η οποία εκφωνήθηκε στο πλαίσιο της επιστημονικής διημερίδας: Ο Πνευματικός πολιτισμός 
Ολύμπου - Πιερίων - Βερμίου. Ο άγνωστος κόσμος των παλαιτύπων, [δήμος Λιτοχώρου, 
ιερά Μητρόπολις κίτρους, κατερίνης και Πλαταμώνος, Τμήμα Ποιμαντικής και κοινωνικής 
Θεολογίας α.Π.Θ., Ίδρυμα εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού, εστία Πιερίδων 
Μουσών], Λιτόχωρο 24-25 Φεβρουαρίου 2006.    

2. Στρατής Μπουρνάζος ‒ Άννα Ματθαίου ‒ Πόπη Πολέμη, «ιστορίες του ελληνικού 
Βιβλίου με τον τρόπο του Φιλίππου Ηλιού», στο Χρήστος Λούκος (επιμ.), Κοινωνικοί αγώνες 
και Διαφωτισμός. Μελέτες αφιερωμένες στον Φίλιππο Ηλιού, Πανεπιστημιακές εκδόσεις 
κρήτης, ιδρυτική δωρεά Παγκρητικής ενώσεως αμερικής, Ηράκλειο 2007, σσ. 97- 14, ενότη-
τα 3: «Το στοίχημα των συνδρομητών» (σσ. 109-114, κυρίως σ. 113).
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ή εκκλήσεις, δηλαδή η έντυπη αγγελία3 για προσέλκυση συνδρομητών και προ-
εγγραφή τους, εξασφάλισε κατ’ αρχήν το σημαντικό κόστος της εκτύπωσης των 
επιστημονικών εκδόσεων4 και κατά δεύτερο λόγο τις προϋποθέσεις διακίνησης 
και συνήθως αβέβαιης πώλησής τους. επιπλέον όμως προσέφερε μία σημαντική 
ιστορική πηγή: τους καταλόγους των συνδρομητών, φυσικών προσώπων ή φο-
ρέων, που ανταποκρίθηκαν στην παραγγελία του συγγραφέα ή του εκδότη, o 
οποίος συχνά φρόντιζε να δείχνει την ευγνωμοσύνη του5. οι κατάλογοι αυτοί, 
που απευθύνονται αρχικά στους έλληνες αναγνώστες της διασποράς και κατά 
τον 18ο αιώνα δεν είναι πολλοί, συνήθως δημοσιεύονται στο τέλος των βιβλίων6.

3. Για το θέμα αυτό διαφωτιστική είναι η μελέτη που επιμελήθηκε η Πόπη Πολέμη με τη συ-
νεργασία της Άννας Ματθαίου και της ειρήνης Ριζάκη, με τίτλο: Δια του Γένους τον φωτισμόν. Αγ-
γελίες προεπαναστατικών εντύπων (1734 - 1821) από τα κατάλοιπα του Φιλίππου Ηλιού, Βιβλιο-
λογικό εργαστήρι Φίλιππος Ηλιού [ιστορία 5], Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη, αθήνα 2008, 
κυρίως σσ. ζ΄-κδ́, όπου η εισαγωγική ενότητα «αγγελιών ‘Προθεωρία’», στην οποία επισημαίνεται 
πως ο βασικός στόχος της «αγγελίας» ή «προαναγγελίας» είναι η συγκέντρωση συνδρομητών (απα-
ντώνται ως «απποντιάτοι» ή «ασσοντζιάτοι») και συνεπώς η αγγελία ουσιαστικά ταυτίζεται με την 
πρακτική της συνδρομής. Για το φαινόμενο αυτό βλ. Πόπη Πολέμη, Κατάθεση δελτίων, Ελληνική 
βιβλιογραφία 1864-1900. Εισαγωγή - Συντομογραφίες - Ευρετήρια [Βιβλιολογικό εργαστήρι Φί-
λιππος Ηλιού - ε.Λ.ι.α.], αθήνα 2006, κυρίως σσ. 21-22, σσ. 25-26  ̇η ίδια, «Το στοίχημα των συνδρο-
μητών», στο Κοινωνικοί αγώνες, ό.π.,σσ. 109-114  ̇πρβλ. Βασίλης κρεμμυδάς, «Πολιτικά δίκτυα και 
συνδρομητές», στο Τριαντάφυλλος ε. Σκλαβενίτης ‒ κωνσταντίνος Σπ. Στάικος (επιμ.), «Το έντυπο 
ελληνικό βιβλίο 15ος-19ος αιώνας», Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Δελφοί 16-20 Μαΐου 2001, 
κότινος, αθήνα 2004, σσ. 523-527 [= και στο Διπλό ταξίδι. Ψηλαφίσεις ενός ιστορικού [νεοελληνι-
κή ιστορία 7], Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη, αθήνα 2009, σσ. 365-369].  

4. Η χρηματοδότηση των ελληνικών βιβλίων που τυπώνονταν στα τυπογραφεία του 
εξωτερικού γινόταν όχι μόνο από τους φιλόμουσους συνδρομητές αλλά και από την εκκλη-
σία, από τους ηγεμόνες των παραδουνάβιων Ηγεμονιών και από πλούσιους εμπόρους. 

5. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται τα διάφορα Ημερολόγια, Μηνολόγια, καλενδάρια 
που οι εκδότες, λόγω του ανταγωνισμού που υπήρχε, προσέφεραν ως δώρα στους συνδρο-
μητές. δείγματος χάριν αναφέρουμε τα καλενδάρια, που οι Σιατιστινοί αδελφοί Μαρκίδες 
Πούλιου εξέδιδαν στη Βιέννη και χάριζαν στους συνδρομητές των εκδόσεών τους. Βλ. ενδει-
κτικά αναστάσιος ν. δάρδας, «Τα καλενδάρια των Μαρκίδων Πούλιου (Βιέννη 1791-1797)», 
Δυτικομακεδονικά Γράμματα 10 (1999) 277, 283. 

6. κατάλογος συνδρομητών στην αρχή της έκδοσης εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της 
έρευνάς μας στο βιβλίο: Σύνοψις των κωνικών τομών του Γουΐδωνος Γράνδη (Βιέννη 1802). 
κατά τον ευστράτιο Θ. Βαχάρογλου, «Σερραίοι φιλόμουσοι συνδρομητές σε ελληνικά βιβλία 
των ετών 1800- 912», Σερραϊκά Χρονικά 15 (2004) 135, 136, οι κατάλογοι των συνδρομητών 
από μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας στα τέλη του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου αιώνα 
περικλείονται στην αρχή κάθε έκδοσης, ενώ στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού 
περιλαμβάνονται στο τέλος κάθε έκδοσης. Σύμφωνα με τον Γ. Μύαρη, «νεοελληνικός διαφω-
τισμός και ναουσαίοι συνδρομητές βιβλίων (1783-1839). Η σχέση με την εκπαίδευση και την 
κοινωνία», Νιάουστα 70 (ιαν.-Μάρτ. 1995) 28, σε ορισμένες εκδόσεις επισημάνθηκαν συμπλη-
ρωματικοί κατάλογοι ή ελλιπείς σε σχέση με άλλα αντίτυπα της ίδιας έκδοσης, ενώ σε ελάχι-
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Σύμφωνα με τον Γιώργο κωνσταντίνου Μύαρη7, πρόδρομος σε αυτόν τον 
ερευνητικό τομέα υπήρξε από τα τέλη του 19ου αιώνα ο Μανουήλ ιωάννου Γε-
δεών8, τον οποίο, τουλάχιστον σ’ ένα δημοσίευμά του (1935) ακολούθησε ο κων-
σταντίνος δ. Μέρτζιος9, ενώ αρκετοί δημοσίευσαν καταλόγους ελλήνων συνδρο-
μητών στα τέλη του 20ού και στις αρχές του 21ου αιώνα10. ενδιαφέρουσες είναι 

στες περιπτώσεις η διακοπή ή η ματαίωση της έκδοσης εξαφάνισε τους συνδρομητές που είχαν 
ανταποκριθεί. ο ίδιος προσθέτει πως τα ονόματα των χορηγών αναφέρονται στον τίτλο ή στην 
αφιέρωση ή στο τέλος του έργου και πως υπάρχουν εκδόσεις, στον τίτλο των οποίων αναγρά-
φεται η συνδρομή διαφόρων, δίχως όμως τη δημοσίευση των ονομάτων τους.  

7. Γιώργος Μύαρης, «ο νεοελληνικός διαφωτισμός και η κίνηση ιδεών στη Βέροια και 
στη νάουσα (1758 - 1839). Βιβλιοθήκες και βιβλία με συνδρομητές ά. Στη μνήμη του Λεάνδρου 
Βρανούση», Πολιτιστικά Δρώμενα 6 (απρ.-ιούν. 1994) 28-9, κυρίως σ. 28, ο οποίος συγκατα-
λέγει στους νεότερους ερευνητές που δημοσίευσαν καταλόγους συνδρομητών, εκτός από τον 
Μανουήλ Γεδεών, τον κωνσταντίνο δ. Μέρτζιο. ειδικά για συνδρομητές βλ. τις εργασίες του 
Γιώργου Μύαρη: α) «ο νεοελληνικός διαφωτισμός και η κίνηση ιδεών στη Βέροια και τη νά-
ουσα (1758-1839). Μέρος β΄ συνδρομητές και κοινωνικές - ιδεολογικές ζυμώσεις», Πολιτιστικά 
Δρώμενα 8 (νοε.-δεκ. 1994) 7-18, β) «Συνδρομητές βιβλίων από τη Βέροια και τη νάουσα με-
ταξύ 1758 και 1839», Μακεδονικόν Ημερολόγιον 70 (1995) 243-252, γ) «ο ελληνικός διαφωτι-
σμός στη Βέροια και νάουσα», Μακεδονική Ζωή 349 (ιούν. 1995) 15-18, δ) «νεοελληνικός δι-
αφωτισμός και ναουσαίοι συνδρομητές βιβλίων (1783 - 1839). Η σχέση με την εκπαίδευση και 
την κοινωνία», Νιάουστα 70 (ιαν.-Μάρτ. 1995) 26-32, 36 και ε) «κυκκώτες συνδρομητές σε βι-
βλία του Μείζονος ελληνισμού από την περίοδο του διαφωτισμού ως τα μέσα του εικοστού αι-
ώνα», Επετηρίς Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 5 (2001) 539-575.

8. ο Φίλιππος Ηλιού, στην ενότητα «Μανουήλ Γεδεών: Ένας πρόδρομος» (σσ. θ΄ - 
ιστ΄), κυρίως σ. ιε ,́ αναφέρει στα 1976 ότι ανάμεσα στις εργασίες του Μ. Γεδεών ορισμένες 
αφορούν συνδρομητές. Βλ. στο: Η πνευματική κίνησις του Γένους κατά τον ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αι-
ώνα, εκδοτική φροντίδα Άλκης αγγέλου ‒ Φίλιππος Ηλιού, [νεοελληνικά Μελετήματα 1], 
αθήνα 1976˙ πρβλ. Μανουήλ ιωάνν. Γεδεών, «ιστορίαι από σκυβάλων. Άθροισμα πρώτον. 
αποικίαι», Εκκλησιαστική Αλήθεια 36 (1916) 90˙ ο ίδιος, «Παριστορήματα ιστορικής σημα-
σίας εις κεφαλήν γωνίας», Επετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου 12 (1962) 30-37.

9. κωνσταντίνος δ. Μέρτζιος, «κατάλογος των ενετίησι παρά νικολάω Γλυκεί τω εξ 
ιωαννίνων εκτυπωθέντων και εκδοθέντων βιβλίων από του 1670 - 1831», Ηπειρωτικά Χρονι-
κά 10 (1935) 53-157, κυρίως σσ. 140-142, 148-149, 151-152, 154-155. 

10. Βλ. ενδεικτικά Γιούλη ευαγγέλου-Μπότη, «Συνδρομητές για την ακολουθία του 
αγίου Σπυρίδωνος, κέρκυρα 1847», Ο Ερανιστής 20 (1995) 260-266˙ Θεόδωρος α. νημάς, 
Η εκπαίδευση στη Δυτική Θεσσαλία κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Συμβολή στη 
μελέτη του Θεσσαλικού Διαφωτισμού, (διδακτορική διατριβή), εκδόσεις αδελφών κυρια-
κίδη, Θεσσαλονίκη 1995, β΄ μέρος, κεφ. 2, ενότητα: «οι Θεσσαλοί λόγιοι ως συνδρομητές 
σε επιστημονικά βιβλία κατά την εποχή της ακμής του νεοελληνικού διαφωτισμού (1800 
- 1820)»∙ αθανάσιος ε. καραθανάσης, «Σμυρναίοι συνδρομητές βιβλίων», στο: Πρακτικά ε΄ 
πανελλήνιου συνεδρίου για τον ελληνισμό της Μικράς ασίας, Ο Ελληνισμός της Μικράς 
Ασίας από την κλασική αρχαιότητα μέχρι την 20ό αιώνα, Πολιτική Ιστορία και Ιστορία 
του Πολιτισμού, επιμέλεια: Ηλίας κ. Σβέρκος, [α.Π.Θ. - δήμος Θεσσαλονίκης], σσ. 44 - 55∙ ο 
ίδιος, «ανέκδοτα ή άλλα παραλειπόμενα της αχρίδος», στο: Χριστιανική Μακεδονία: Πε-
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πάντως η δημοσίευση καταλόγου βουλγάρων συνδρομητών σε ελληνικά βιβλία 
του 19ου αιώνα11, σχετικές μελέτες ξένων συγγραφέων12, καθώς και η ενασχόλη-
ση με διακεκριμένους συνδρομητές βιβλίων13 ή συνδρομητές βιβλίων συγκεκριμέ-
νων περιοχών, για τους οποίους απλώς εκφωνήθηκαν  ανακοινώσεις, όπως δείγ-
ματος χάριν της Μακεδονικής πρωτεύουσας14. 

ειδικότερα με την ελληνική βιβλιογραφία και συστηματικά με τους καταλό-
γους συνδρομητών ως ιστορική πηγή ασχολήθηκε από το 1975 μέχρι το θάνατό του 

λαγονία - Μια άλλη Ελλάδα, Θεσσαλονίκη - Αχρίδα, επιμέλεια - εποπτεία αθανάσιος αν. 
αγγελόπουλος, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 399 υποσ. 7∙ ο ίδιος, «Θεσσαλονικείς και άλλοι Μα-
κεδόνες συνδρομητές βιβλίων στις παραμονές του 1821 ή Μακεδονικά προσωπογραφικά», 
στο: Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά. Θεσσαλονίκη και Μακεδονία - Η νεότερη Θεσ-
σαλονίκη, τόμος πρώτος, εκδοτικός οίκος αδελφών κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 
75 - 122∙ Σιδηρούλα Ζιώγου - καραστεργίου, «Η εκπαιδευτική δραστηριότητα στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα: Συνδρομητές βιβλίων, 
Ερμής ο Λόγιος, ν. δούκα Προς Θεσσαλονικείς, Λόγος προτρεπτικός περί ενώσεως και 
βελτιώσεως των σχολείων αυτών», Επιστημονική Επετηρίς του Κέντρου Ιστορίας του Δή-
μου Θεσσαλονίκης, έκτος τόμος, Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 89-107∙ η ίδια, «οι γυναίκες των 
γραμμάτων και του πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. 19ος αιώνας - μεσοπόλεμος ονομάτων 
επίσκεψις», Θεσσαλονικέων Πόλις 8 (ιούνιος 2002) 123 - 126∙ Βαχάρογλου, «Σερραίοι», 
ό.π.,σσ. 135 - 224∙ αθανάσιος ε. καραθανάσης, «κοζανίτες απόδημοι συνδρομητές εκδόσε-
ων της περιόδου 1806 - 1820», Ελιμειακά 59 (2007) 132 - 139∙ Παναγιώτης νάνος, «Συνδρο-
μητές επαρχίας αγράφων για την έκδοση της ακολουθίας του αγίου Σεραφείμ το 1849», 
Καρδιτσιώτικα Χρονικά 10 (2008) 93 - 104∙ δημήτριος αγγ. Παπάζης, «Βεροιείς και να-
ουσαίοι συνδρομητές σε ελληνικά έντυπα του 19ου αιώνα», Μελετήματα Ημαθίας 1 (2010) 
351 - 435∙ Μάρκος Σγάντζος, «οι Θεσσαλοί συνδρομητές δύο βιβλίων του διονυσίου Πύρ-
ρου του Θετταλού κατά το 1818», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 56 (2009) 319-326. ειδικά για 
Πηλιορείτες συνδρομητές κάνει λόγο ο αθανάσιος ε. καραθανάσης, «Πηλιορείτες απόδη-
μοι στην πρώτη εικοσαετία του 19ου αιώνος», Χριστόδουλος. Αφιερωματικός τόμος, αθή-
ναι 2010, σσ. 611 - 621, κυρίως σσ. 614 - 619.

11. Manio Stoyanov, «Les “Syndromites” Bulgares de livres grecs au cours de la première 
moitié du XIXe siècle», Byzantinisch - Neugriechische  Jahrbücher 19 (1966) 373 - 406.

12. δείγματος χάριν βλ. Max Demeter Peyfuss, «Die Leser griechischer, serbischer und 
rumänischer historischer Bücher um 1800. Ein Vergleich von Subskribentenlisten», Revue des 
Études Sud - Εst Européennes 23 (1985) 333 - 345. 

13. Βλ. ενδεικτικά νικόλαος κ. Ψημμένος, «Μεθόδιος ολυμπιώτης ο ‘εξ Αγυιάς’. Ένας 
‘συνδρομητής’ του ιωσήπου Μοισιόδακα», Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Λαρισαϊκών Σπουδών, 
Λάρισα, 20 - 21 Μαρτίου 1993, [Όμιλος Φίλων της Θεσσαλικής ιστορίας, Βιβλιοθήκη Θεσσα-
λικών Μελετών 2], Λάρισα 1994, σσ. 155 - 170.

14. ανακοίνωση με τίτλο: «Θεσσαλονικείς συνδρομητές βιβλίων εκδοτικών οίκων Βου-
κουρεστίου και ιασίου», η οποία όμως δεν εκδόθηκε, εκφωνήθηκε από τον νικόλαο Σιώκη 
στο πλαίσιο του διεθνούς Συμποσίου Χριστιανική Μακεδονία: Θεσσαλονίκη - Παραδουνά-
βιες χώρες, σημερινή Ρουμανία, 14 - 16 οκτωβρίου 2010, στο: https://karipeio.files. wordpress.
com/2010/09/.   
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(2004) ο Φίλιππος Ηλιού15. αυτός προσδιόρισε16 πως ο αριθμός των συνδρομητών 
πρέπει να υπερβαίνει το εκατομμύριο∙ επισήμανε μάλιστα τη σπουδαιότητά τους 
για τη σύνθεση μιας κοινωνικής ιστορίας της ελληνικής πνευματικής ζωής από τα 
μέσα του 18ου μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, αφού το βιβλίο είτε ως εμπορεύσιμο 
είδος είτε ως μορφωτικό αγαθό κατά την εποχή εκείνη υπήρξε πραγματικά αγωγός 
διάδοσης παιδευτικών, κοινωνικών, φιλοσοφικών και πολιτικών νεωτερικών ιδεών 
και νοοτροπιών. Η προσπάθειά του, να εισαχθούν σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομέ-
νων στοιχεία για συνδρομητές, συνεχίστηκε από ομάδα συνεργατών του17. 

Με βάση τη μέχρι τώρα έρευνά μας, η οποία εκτυλίσσεται τον 19ο αιώνα, συ-
στηματική από όσο γνωρίζομε καταγραφή των συνδρομητών, που συνδέονται (ερ-
γάζονται, διαμένουν ή κατάγονται), με τις υπό εξέταση περιοχές δεν έχει δημοσι-
ευτεί∙ αυτός είναι και ο λόγος σύνταξης της παρούσας, στην οποία μάς ενδιαφέρει, 
μέσα από την έρευνα και την αξιολόγηση πρωτότυπου υλικού, η εξακρίβωση στοι-
χείων και η παρουσίαση, όπου είναι δυνατό, των ονοματεπωνύμων των συνδρομη-
τών και η συναγωγή χρήσιμων ενδεικτικών αλλά όχι απαραίτητα και περιοριστι-
κών συμπερασμάτων. Στόχος είναι η ανάδειξη αγνώστων και η προβολή γνωστών 
φυσικών προσώπων, ιερωμένων, αρχόντων, λογίων, εκπαιδευτικών και εμπόρων. 
Τα ονόματα των συνδρομητών συχνά συνοδεύονται από το πατρώνυμο, τον τόπο 

15. Philippe Iliou, «Pour une étude quantitative du public des lecteurs à l’ époque des Lumières 
et de la Révolution (1749 - 1832)», [Actes du Ier Congrès International des Études Balkaniques et 
Sud - Est Européennes], t. 4, Sofia 1969, σσ. 475-480. ο Φίλιππος Ηλιού δημοσίευσε πολλές εργα-
σίες για συνδρομητές στο περιοδικό Ο Ερανιστής: 12 (1975) 101 - 177∙ 16 (1980) 285 - 295∙ 19 (1993) 
336 - 343∙ 22 (1999) 172 - 240 και 256 - 258∙ ο ίδιος, Ελληνική Βιβλιογραφία 1800 - 1863. Προ-
σθήκες - Συμπληρώσεις, [κέντρο νεοελληνικών ερευνών εθνικού ιδρύματος ερευνών, Τετρά-
δια εργασίας, αρ. 4], αθήνα 1983∙ ο ίδιος, Άννα Ματθαίου, Στρατής Μπουρνάζος, Πόπη Πολέμη, 
Ιστορίες του ελληνικού βιβλίου. Το αναγνωστικό κοινό στα χρόνια του Διαφωτισμού: οι συν-
δρομητές (προσωπογραφία και κοινωνική διαστρωμάτωση, [εθνικό Ίδρυμα ερευνών], Πανεπι-
στημιακές εκδόσεις κρήτης <2006>∙ ο ίδιος, Πόπη Πολέμη, Ελληνική Βιβλιογραφία 1864 - 1900: 
συνοπτική αναγραφή, [ελληνικό Λογοτεχνικό και ιστορικό αρχείο], αθήνα 2006.

16. Φίλιππος Ηλιού, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία - φυλλάδια, τό-
μος πρώτος 1801 - 1818, [Βιβλιολογικό εργαστήρι ελληνικό Λογοτεχνικό και ιστορικό αρ-
χείο], αθήναι 1997, σ. μζ, υποσ. 16. Το βιβλίο επανεκδόθηκε το 2011.

17. Βλ. το τελευταίο βιβλίο του Φ. Ηλιού με τίτλο: Ιστορίες του ελληνικού βιβλίου, το 
οποίο εκδόθηκε με τη φροντίδα της Άννας Ματθαίου, του Στρατή Μπουρνάζου και της Πό-
πης Πολέμη, στο οποίο αναδημοσιεύονται (σσ. 111 - 321) έργα του σχετικά με συνδρομητές. 
Η ελληνική βιβλιογραφία συμπληρώθηκε με την έκδοση του τρίτου τόμου: Φίλιππος Ηλιού 
- Πόπη Πολέμη, Ελληνική Βιβλιογραφία 1864 - 1900. Συνοπτική αναγραφή, τόμος Γ ,́ 1891 
- 1900 αχρονολόγητα, Βιβλιολογικό εργαστήρι Φίλιππος Ηλιού, ελληνικό Λογοτεχνικό και 
ιστορικό αρχείο, αθήνα 2006 και του συμπληρωματικού χρήσιμου τέταρτου τόμου, ο οποί-
ος περιέχει εισαγωγή, συντομογραφίες και ευρετήρια.
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της κατοικίας ή της καταγωγής, το επάγγελμα, τον αριθμό των αντιτύπων18 για τα 
οποία έχουν προεγγραφεί, καθώς και από διάφορους συνδυασμούς προσηγορητι-
κών διατυπώσεων - τίτλων. Λόγου χάριν, τα επίθετα πανοσιολογιότατος, ιερολογι-
ότατος, πανοσιότατος, σοφολογιότατος, εντιμολογιότατος, λογιότατος, τιμιότατος, 
ευγενέστατος κ.τλ.. Τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν εκτός άλλων στη γνωριμία με κα-
τοίκους πόλεων και χωριών, καθώς επίσης και με πολίτες που ζούσαν στη διασπορά 
και αναγράφουν την πόλη της καταγωγής τους στον κατάλογο των συνδρομητών, 
δηλαδή στη συγκρότηση της τοπικής και της ευρύτερης Μακεδονικής προσωπογρα-
φίας. Παράλληλα, η αναφορά των προσηγορητικών διατυπώσεων - τίτλων αλλά 
και των κοινωνικών τάξεων, επιτρέπουν να κατανοήσουμε την αντίληψη που είχαν 
οι άνθρωποι της εποχής εκείνης για την ιεραρχία του ελληνικού κόσμου σε κάθε κα-
τηγορία της κοινωνίας και για την επώνυμη παρέμβαση της εκκλησίας, ανώτερων 
και κατώτερων κληρικών και μοναχών, που συχνά συνοδεύονταν από τα εκκλησι-
αστικά αξιώματά τους19. οι κατάλογοι συνδρομητών παρέχουν ακόμη τη δυνατό-
τητα να αποκτήσουμε γνώση για τα εκπαιδευτικά δρώμενα και για τη γεωγραφική 
και την κοινωνική κατανομή των ομογενών, αφού συνδυαστικά με τον τόπο έκδο-
σης και το περιεχόμενο των βιβλίων μπορούμε να διαπιστώσουμε τις τάσεις και τα 
ενδιαφέροντα αυτών και γενικότερα του αναγνωστικού κοινού. ασφαλώς, οι κα-
τάλογοι συνδρομητών αποτελούν δείκτη για την υποδοχή ενός βιβλίου, όπως όμως 
και οι σύγχρονοι κατάλογοι των μπεστ σέλλερ, φρονούμε πως δεν δείχνουν και το 
κατά πόσο τελικά διαβάστηκε ένα βιβλίο. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο προσφέρουν 
εκ των υστέρων μια πολυδιάστατη πηγή για τον ιστορικό.

Για τη συγκέντρωση του υλικού ερευνήθηκαν παλαιά έντυπα ελληνικά βιβλία 
(παλαίτυπα)20, που έχουν ενταχτεί ως σπάνια σε ειδικές θέσεις και συλλογές Βιβλιοθη-

18. ειδικότερα για τον αριθμό των αντιτύπων, στον οποίο κυκλοφόρησε το κάθε βι-
βλίο που είχε συνδρομητές, τα επιλεγόμενα «τραβήγματα» και για τα συμπεράσματα που 
προκύπτουν από τη συγκριτική μελέτη αυτών, βλ. τις εργασίες του Φιλίππου Ηλιού, στα πε-
ριοδικά Ελληνικά 28 (1975) 102 - 141∙ Ο Πολίτης 13 (1977) 55 - 65∙  Αντί  93 (1978) 48 - 53∙ Τα 
Ιστορικά 8 (1991) 157 – 216 και του Γιώργου Βελουδή στο περιοδικό Αντί  92 (1978) 38 - 42.

19. Βλ. γι’ αυτά ιάκωβος Πηλίδης (επίσκ. κατάνης), Τίτλοι, οφφίκια και αξιώματα 
εν τη βυζαντινή αυτοκρατορία και τη χριστιανική Ορθοδόξω Εκκλησία, εκδοτικός οίκος 
Αστήρ αλ. και ε. Παπαδημητρίου, αθήναι 1985∙ Βασιλική α. Λεονταρίτου, Εκκλησιαστικά 
αξιώματα και υπηρεσίες στην πρώιμη και μέση βυζαντινή περίοδο, εκδόσεις αντ. ν. Σάκ-
κουλα, αθήνα - κομοτηνή 1996.

20. Για παλαίτυπα, εκτός από τις εργασίες του Φ. Ηλιού και τους γνωστούς για τις ελ-
ληνικές εκδόσεις καταλόγους γενικών βιβλιογραφιών που φθάνουν μέχρι το 1863 των δ. Σ. 
Γκίνη - Β. Γ. Μέξα, Γ. Γ. Λαδά - αθ. δ. Χατζηδήμου, Θ. Παπαδοπούλου, Evro Layton, Émile 
Legrand, Hubert Pernot, Louis Petit, V. E. Raste κ.λπ., βλ. κυρίως το περιοδικό Ο Ερανιστής, 
το οποίο φιλοξενεί πολλά συναφή άρθρα.
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κών της Θεσσαλονίκης, όπως της Θεολογικής Σχολής21 και της κεντρικής του αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης22, της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών23, της κε-
ντρικής δημοτικής Βιβλιοθήκης24 και του Πατριαρχικού ιδρύματος Πατερικών Μελε-
τών25, τους υπευθύνους των οποίων ευχαριστώ θερμά για τις διευκολύνσεις που προθύ-
μως μου παρείχαν. Στο σημείο αυτό οφείλω να αναφέρω ότι πρώτος επισήμανε και κα-
τέγραψε μεταξύ άλλων παλαίτυπα της Πιερίας ο αείμνηστος Θανάσης Παπαζώτος26.

Στην παρούσα παρατίθενται συνδρομητές εντύπων βιβλίων που εκδόθηκαν το 
19ο αιώνα, ο οποίος αποτελεί για τον ελληνισμό τη σημαντικότερη ίσως νεότερη περίο-
δο της εθνικής του συνειδητοποίησης. οι συνδρομητές αυτοί σχετίζονται με ορισμένους 
τόπους της ελληνόφωνης και βλαχόφωνης ρωμιοσύνης της περιφέρειας ολύμπου27 - 

21. Βλ. ενδεικτικά αθανάσιος ιωάνν. καλαμάτας, «κατάλογος παλαιών εντύπων της Βιβλι-
οθήκης της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», Κληρονομία 21 (1989) 147 - 167.

22. Βλ. α.Π.Θ., κεντρική Βιβλιοθήκη, Κατάλογος βιβλίων Κεντρικής Βιβλιοθήκης περιό-
δου 1495 - 1821. Πρώτη θεματική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη 1990 και Κατάλογος βιβλίων Φυ-
σικών, Βιολογικών Επιστημών και Ιατρικής περιόδου 1525 - 1900, Θεσσαλονίκη 1991∙ πρβλ. 
α.Π.Θ., κεντρική Βιβλιοθήκη, Κατάλογος βιβλίων Ιατρικής περιόδου 1525 - 1900, XIX Πανελ-
λήνιο συνέδριο∙ Χριστοπούλου - αλετρά ελένη, αυγερινού - Τζιώγα Μαρία, … Μάτσας νέστο-
ρας, Ιατρικά παλαίτυπα περιόδου 1525 - 1900, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1999.

23. Βλ. κωνσταντίνος ν. Πλαστήρας, Έντυπα παλαιά της Βιβλιοθήκης της Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών (1532 -1800), [ε.Μ.Σ. επιστημονικαί πραγματείαι, σειρά φιλολογι-
κή  και θεολογική, αρ. 18], Θεσσαλονίκη 1992.

24. Βλ. δήμος Θεσσαλονίκης, Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσαλονίκης 50 χρόνια λειτουρ-
γίας 1939 - 1989, Θεσσαλονίκη 1990, σσ. 91 - 92∙ πρβλ. τις μελέτες του  Π. δ. Μαστροδημήτρη 
στο περιοδικό Ο Ερανιστής 10 (1972 - 73) 274 - 279 και στο: Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσο-
φικής Σχολής Α.Π.Θ. 14 (1975) 265 - 284. 

25. Βλ. Μιχαήλ Σ. κορδώσης, «ελληνικά παλαιότυπα στη Βιβλιοθήκη της μονής Βλατά-
δων», Κληρονομία 9 (1977) 154-167∙ αναστάσιος Γ. Μαράς, «κατάλογος των ελληνικών παλαι-
τύπων της δωρεάς Νεοκαισαρείας Χρυσοστόμου - Μύρων Χρυσοστόμου, της Βιβλιοθήκης του 
Πατριαρχικού ιδρύματος Πατερικών Μελετών (1795 -1863)», Κληρονομία 28 (1996) 251 - 261.

26. Βλ. Θ(ανάσης) Παπαζώτος, «Το κτηματολόγιο και η βιβλιοθήκη της μονής του αγί-
ου διονυσίου του εν ολύμπω. Χειρόγραφα και παλαίτυπα της Πιερίας», Μακεδονικά 26 
(1988) 16 - 50. αυτόν ακολούθησαν οι ευθύμιος κ. Λίτσας - κωνσταντίνος Μ. Παπαδάκης, 
«Η Βιβλιοθήκη της μονής αγίου διονυσίου του εν ολύμπω. νέα ευρήματα», στο: Πρακτικά 
1ου επιστημονικού Συνεδρίου Η Πιερία στα βυζαντινά και νεότερα χρόνια, [εστία Πιερί-
δων Μουσών κατερίνης - Ίδρυμα εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού], εκδοτικός 
οίκος αδελφών κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1993, σσ. 355 - 364.

27. Για τον Όλυμπο και την περιοχή του πλούσια βιβλιογραφία παρέχουν τα πρακτι-
κά συνεδρίων που  έγιναν στην ελασσόνα με τίτλο στο πρώτο συνέδριο: Ο Όλυμπος στη ζωή 
των Ελλήνων και στα υπόλοιπα έξι: Ο Όλυμπος στους αιώνες, τα οποία εκδόθηκαν από τον 
Πολιτιστικό οργανισμό του δήμου ελασσόνας, εκτός από το πρώτο (1984) που εκδόθηκε 
από τη Λαογραφική - αρχαιολογική εταιρεία ελασσόνας. Συμπληρωματικά προστίθεται το 
λήμμα: Β. Ζ. Παπαγιαννοπούλου, Εις τας κορυφάς του Ολύμπου, τύποις Σ. κ. Βλαστού, αθή-
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Πιερίων28 - Βερμίου29, που ήταν μάλιστα γεωγραφικά πλησιέστεροι στις περιοχές που 
εκδίδονταν ελληνικά βιβλία από έλληνες συγγραφείς και ως εκ τούτου πρώτος αποδέ-
κτης των βιβλίων αυτών. επιπλέον, σημειώνεται πως σε αυτές παρατηρήθηκε σταδιακά 
πνευματική άνοδος, που συνέβαλε καθοριστικά στην εθνικοθρησκευτική αφύπνιση και 
εκπαιδευτική δράση των ελλήνων της Μακεδονίας, στους οποίους εισήχθησαν τα βι-
βλία, όπως εξάλλου προκύπτει από τους συνδρομητές των εκδόσεών τους. Η κοινωνική 
σύνθεση του σώματος των συνδρομητών, στο μέτρο που τα επαγγέλματα και τα αξιώ-
ματα αναγράφονται στους καταλόγους που ερευνήθηκαν, εμφανίζει την παρακάτω ει-
κόνα: κοσμικοί (κυρίως λόγιοι και έμποροι), ιερωμένοι, εκπαιδευτικοί, γιατροί, μουσικοί 
και μαθητές. εκτός από φυσικά πρόσωπα, ένα σημαντικό ποσοστό συνδρομητών αντι-
προσωπεύεται από άλλους φορείς - ιδρύματα, όπως μοναστήρια και σχολεία.

Τα λήμματα επιλέχτηκε να παρουσιαστούν κατά τόπους, με χρονική σει-
ρά και μέσα στο έτος με απόλυτη αλφαβητική κατάταξη, με σύντομη αναγρα-
φή της σελίδας τίτλου. επίσης, γίνεται αναφορά μέσα σε παρένθεση, για τα 
έντυπα που έχουν περιγραφεί σε κάποια από τις γνωστές ελληνικές βιβλιο-
γραφίες και τα συμπληρώματά τους και με συντομία τοποθετείται μια παρα-
πομπή στον ανάλογο τόμο των ελληνικών βιβλιογραφιών των Γκίνη - Μέξα30, 

ναι 1921 και από τα πιο πρόσφατα νίκος νέζης, Όλυμπος. Γεωγραφία - φύση - πολιτισμός 
- περιήγηση - ορειβασία - αναρρίχηση - τοπωνύμια - βιβλιογραφία, ελληνική ομοσπονδία 
ορειβασίας αναρρίχισης κληροδότημα αθ. Λευκαδίτη, εκδόσεις ανάβαση, αθήνα 2003, σσ. 
270 - 316, όπου και βιβλιογραφικός οδηγός.  

28. Για την Πιερία βλ. τα πρακτικά των τεσσάρων συνεδρίων που πραγματοποιήθη-
καν στην κατερίνη τα έτη 1993, 1998, 2003 και 2009 με τίτλο: Η Πιερία στα βυζαντινά και 
νεότερα χρόνια, όπου είναι συγκεντρωμένη πλούσια βιβλιογραφία για την περιοχή. Συμπλη-
ρωματικά προστίθενται στη βιβλιογραφία για την Πιερία το πολυσέλιδο (συνολικά διακοσί-
ων εβδομήντα έξι σελίδων) παλαιό λήμμα: Θεοφάνους ν. κόντη, Σωτηρίου κ. ιωαννίδου και 
ανδρέου ι. Πολεμίδου, Πιερία - Αιγαίον, ετήσιον εικονογραφημένον Ημερολόγιον, Σύγχρο-
νος φιλολογική καλλιτεχνία, εν αθήναις εκ του Τυπογραφείου της εστίας κ. Μάισνερ και 
ν. καργαδούρη 1896 (ΗΠ, Γ΄ 465)και οι νεότερες εκδόσεις των ιωάννη καζταρίδη, Γεωργίου 
Ράπτη, Θ. Παπαζώτου και ευτ. Μαρκή (των δύο τελευταίων με αρχαιολογικό ενδιαφέρον).

29. Γενικά για την περιοχή του Βερμίου βλ. Πρακτικά διημερίδας: Βέρμιο - Πιέρια: 
Η προσφορά τους στην κοινωνική, ιστορική και οικονομική ανάπτυξη των κατοίκων της 
περιοχής, Βέροια 19 - 20 Μαρτίου 1994, Έκδοση της Περιφερειακής εφορείας προσκόπων 
Ημαθίας, Βέροια Μάιος 1996∙ Γεώργιος Χ. Χιονίδης, «Το Βέρμιο και τα Πιέρια στη μυθολο-
γία και στην ιστορία», στο: Βέρμιο - Πιέρια: Η προσφορά τους στην κοινωνική, ιστορική 
και οικονομική ανάπτυξη των κατοίκων της περιοχής, Έκδοση της Περιφερειακής εφορεί-
ας προσκόπων Ημαθίας, Βέροια Μάιος 1996, σσ. 13 - 31∙ Λουκρητία Γουναροπούλου, επι-
γραφές Κάτω Μακεδονίας (μεταξύ Βερμίου όρους και του Αξιού ποταμού), τεύχος ά  Επι-
γραφές Βεροίας, [Υπουργείον Πολιτισμού - εθνικό Ίδρυμα ερευνών], αθήνα 1998.

30. οι συντμήσεις και οι παραπομπές δίνονται ως εξής: ΓΜ, ά: δημητρίου Σ. Γκίνη και 
Βαλερίου Γ. Μέξα, Ελληνική Βιβλιογραφία 1800 - 1863, Αναγραφή των κατά την χρονικήν 
ταύτην περίοδον οπουδήποτε ελληνιστί εκδοθέντων βιβλίων και εντύπων εν γένει, μετά πί-
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Ηλιού31 και Ηλιού - Πολέμη32 στον αντίστοιχο αύξοντα αριθμό του εντύπου. ακολου-
θούν οι συνδρομητές (στη μεταγραφή των ονοματεπωνύμων τους ακολουθήθηκε η ορ-
θογραφία των πρωτοτύπων) και οι συνδρομές που μας ενδιαφέρουν, ενώ σημειώνεται 
ο αριθμός των σωμάτων πάνω από ένα (1)33, όπως ακριβώς εμφανίζονται στους κατα-
λόγους των βιβλίων.

Η έρευνα ασφαλώς δεν είναι βιβλιογραφική ούτε και εξαντλητική, εφόσον 
δεν είναι εύκολο να βρεθούν όλες οι εκδόσεις με καταλόγους συνδρομητών34. 
από αυτήν όμως που οπωσδήποτε αποτελεί, όσον αφορά στο παρόν θέμα, μία 
σημαντική συγγραφική τομή για τις περιοχές35 που συνάντησα και οι οποίες εκ-
κλησιαστικά κατά την υπό εξέταση ιστορική περίοδο ανήκαν στη δικαιοδοσία 
των επισκοπών κίτρους, Πέτρας και Πλαταμώνος, προκύπτουν τα εξής:

νακος των εφημερίδων και περιοδικών ταύτης, τόμος πρώτος 1800 - 1839, εν αθήναις 1939∙ 
ΓΜ, Β :́ των ιδίων, Ελληνική, ό.π.,τόμος δεύτερος 1840 - 1855, εν αθήναις 1941∙ ΓΜ, Γ :́ των ιδί-
ων, Ελληνική, ό.π.,τόμος τρίτος 1856 - 1863 περιέχων τα έντυπα των ετών 1856 - 1863 και προ-
σθήκας των ετών 1800 - 1855 και το ευρετήριον των κυρίων ονομάτων, εν αθήναις 1957.

31. Η σύντμηση - παραπομπή δίνεται ως εξής: ΗΠ, ά: Φίλιππος Ηλιού, Ελληνική Βι-
βλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία - φυλλάδια, τόμος πρώτος 1801 - 1818, [Βιβλιολογικό ερ-
γαστήρι ε.Λ.ι.α.], αθήνα 1997.

32. οι συντομογραφίες - παραπομπές παρέχονται ως εξής: ΗΠ, ά: Φίλιππος Ηλιού - 
Πόπη Πολέμη, Ελληνική βιβλιογραφία 1864 - 1900. Συνοπτική αναγραφή, τόμος Α,́ 1864 
- 1879, Βιβλιολογικό εργαστήρι Φίλιππος Ηλιού, [ε.Λ.ι.α.], αθήνα 2006∙ ΗΠ, Β :́ των ιδίων, Ελ-
ληνική, ό.π.,τόμος Β ,́ 1880 - 1890, αθήνα 2006∙ ΗΠ, Γ :́ των ιδίων, Ελληνική, ό.π.,αθήνα 2006.

33. Συχνά οι συνδρομητές που προεγγράφονταν για περισσότερα από δέκα ή είκο-
σι αντίτυπα, είτε από ευεργετισμό είτε με πρόθεση την εμπορία, απολάμβαναν κάποια προ-
νόμια, δείγματος χάριν καταβολή χαμηλότερου, όπως ήταν φυσικό, αντιτίμου από τους λοι-
πούς αγοραστές ή απόκτηση αντιτύπου σε καλύτερης ποιότητας χαρτί. Βλ. Πολέμη - Ματθαί-
ου - Ριζάκη, Δια του Γένους, ό.π.,κυρίως σ. ιδ .́

34. Υπάρχουν βέβαια και τα επιλεγόμενα «συνδρομητικά φαινόμενα», δηλαδή τα προ-
βλήματα σχετικά με τη δημοσίευση καταλόγων συνδρομητών, όπως για παράδειγμα τα βι-
βλία, που μολονότι εκδόθηκαν με τη μέθοδο αυτή, δεν δημοσιεύουν για διάφορους λόγους 
τον κατάλογο συνδρομητών, οι οποίοι μάλιστα δεν περιλαμβάνονται πάντοτε σε όλα τα 
αντίτυπα μιας έκδοσης ή δεν είναι πάντα οι ίδιοι. Άλλο ένα πρόβλημα ήταν  η καθυστέρη-
ση της αποστολής των καταλόγων, οι οποίοι αποστέλλονταν συχνά μετά την εκτύπωση κά-
ποιων αντιτύπων, και η προσθήκη τους στα υπόλοιπα αντίτυπα που δεν είχαν ακόμη σταχω-
θεί. Για τα φαινόμενα αυτά βλ. Φίλιππος Ηλιού στο: Ο Ερανιστής 12 (1975) 107 - 111∙ ο ίδιος, 
Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία - φυλλάδια, τόμος πρώτος 1801 - 1818, Βι-
βλιολογικό εργαστήρι ε.Λ.ι.α., αθήναι 1997, σ. μζ,  υποσ. 17.

35. Για τη βυζαντινή ιστορία των προαναφερθεισών επισκοπών βλ. ελισάβετ Χατζηαντω-
νίου, Η μητρόπολη Θεσσαλονίκης από τα μέσα του 8ου αιώνα έως το 1430. Ιεραρχική τάξη - εκ-
κλησιαστική περιφέρεια - διοικητική οργάνωση, (διδακτορική διατριβή, η οποία υποβλήθηκε στο 
Τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του α.Π.Θ.), [Βυζαντινά κείμενα και 
Μελέται 42], κέντρο Βυζαντινών ερευνών, Θεσσαλονίκη 2007, σσ. 127 - 131, 145 - 147, 152 - 154.    
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1. ΛΙΤΟΧΩΡΟ36: 

Συνδρομητές σχετιζόμενοι με αυτό (διαμένοντες ή καταγόμενοι) συμμετέ-
χουν στην έκδοση ένδεκα βιβλίων. καταγράφονται έξι κληρικοί και μοναχοί, οι 
οποίοι προεγγράφτηκαν για ισάριθμα αντίτυπα και ογδόντα κοσμικοί, μεταξύ 
των οποίων μία γυναίκα, για ογδόντα ένα σώματα. από τα ονόματα των λαϊκών 
αναφέρονται με τις επαγγελματικές τους ασχολίες οκτώ πρόσωπα∙ έξι εκπαιδευ-
τικοί, ένας φυσιολόγος και ένας γιατρός.

2. ΠΕΤΡΑ37:

Συνδρομητές συνδεόμενοι με αυτή (περιλαμβάνονται περιοχές: α) Πέτρας με 
έδρα την κάτω Μηλιά, β) Πιερίων με έδρα τη Ρητίνη, δίου με έδρα την κονταριώτισ-
σα και ελαφίνας με έδρα το Π. κεραμίδι, εξαιτίας εγγραφών συνδρομητών τους σε 
κοινά βιβλία38) συμμετέχουν στην έκδοση δεκαπέντε βιβλίων. Περιλαμβάνονται σα-
ράντα κληρικοί και μοναχοί, οι οποίοι προεγγράφτηκαν για εκατόν είκοσι αντίτυπα 
και εκατόν ογδόντα έξι κοσμικοί για διακόσια δέκα σώματα. Έχει ιδιαίτερη σημασία 
ο μεγάλος αριθμός τόσο των συνδρομητών όσο και των αντιτύπων για τα οποία αυ-
τοί προεγγράφτηκαν, εάν ληφθεί υπόψη η οικονομική δυσπραγία που αντιμετώπιζαν 
κατά την περίοδο εκείνη οι ορεινές κοινότητες  της επαρχίας Πέτρας, η οποία είχε μά-
λιστα ως συνέπεια την κατάργηση στα 1896 της ομώνυμης επισκοπής.

36. Για το Λιτόχωρο βλ. Ο Κώνωψ Ολύμπου … 1870∙ Παρθένιος Βαρδάκας (επίσκοπος 
κίτρους), Περιγραφή κυρίως εννέα ετών τουρκοκρατίας της περιφερείας επισκοπής Κί-
τρους από του 1903 - 1912, τοπογραφική και ηθικοθρησκευτική μετά ιστορικογεωγραφι-
κών παρατηρήσεων, εν αθήναις Σαλίβερος Μιχαήλ ι. 1918 (σσ. 120), κυρίως σσ. 31 - 39 και τις 
μελέτες των νίκου Χρ. κάκκαλου (1992), αθανάσιου Γ. αδαμόπουλου (1992, 1995 και 1998), 
Γεωργίου Μυρωτή (1997)∙ Σπύρου Γ. ντάβανου (1998)∙ Γ. Πουρλιώτη - Θ. αποστόλου (1998)∙ 
Μαρία κεχαγιά - Θεανώ Σ. Τερκενλή (2006)∙ νικόλαος αθ. Λάππας στο: Εστιακά Σύμμεικτα 
2 (2013) 116 - 130 και Σωτήριου δ. Μαστάγκα (2015).

37. Για την πολιτική και εκκλησιαστική ιστορία της επαρχίας Πέτρας βλ. τις μελέ-
τες του αθανάσιου αν. αγγελόπουλου στο: Ορθόδοξος Επιστασία 170 (Φεβρ. 1969) 13 - 14 
και στα: Μακεδονικά 14 (1974) 64 - 83∙ στο: Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής 
Α.Π.Θ., Μνήμη ιωάννου ευαγγ. αναστασίου, Θεσσαλονίκη 1992, σσ. 43 - 54∙ Γιάννη αδά-
μου στο: Θεσσαλική Εστία 62 (Μάρτ. - απρ. 1983) 96 - 97∙ Ζήση αν. Μπέλλου, στο: Πρακτι-
κά του 1ου, ό.π.,σσ. 259 - 267∙ Βασίλη κ. Σπανού, στο: ΘΗ 27 (1995) 145 - 168∙ κ(ώστα) κατανά, 
στο: Πρακτικά του 2ου, ό.π.,σσ. 165 - 170∙ Βασίλειου κατσαρού, στο: Πρακτικά του 2ου, ό.π.,σσ. 
116 - 131∙ Πορφύριου (Σιμωνοπετρίτη μοναχού), στο: Πρακτικά 2ου, ό.π.,σσ. 135 - 145∙ Βασίλη 
Γ. Τουλίκα - Πέτρου κ. Βλαχάκου, στο: Πρακτικά του 3ου, ό.π.,σσ. 241 - 245∙ δημήτριου αγγ. 
Παπάζη, στο: Πρακτικά του 3ου, ό.π.,σσ. 299 - 368∙ Τσουλιά, Η Πιερία, ό.π.,σσ. 97 - 128.

38. είναι γεγονός ότι πολλές φορές στους καταλόγους αστικών κέντρων, δείγματος χά-
ριν της Πέτρας, του κολινδρού κ.τ.λ. του νομού Πιερίας, συγκεντρώνονται και ονόματα συν-
δρομητών από άλλα μικρότερα μέρη των πιο πάνω περιοχών.
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ειδικότερα, στους κληρικούς και μοναχούς περιλαμβάνονται ως συνδρομη-
τές οι επίσκοποι Πέτρας και Λιβαδίου νεόφυτος, διονύσιος, αγαθάγγελος και Θε-
όκλητος. από αυτούς για τη συνδρομητική του δράση διακρίνεται ο επίσκοπος 
αγαθάγγελος, ο οποίος συμμετείχε σε τέσσερις εκδόσεις βιβλίων και είχε προαγο-
ράσει τριάντα τρία αντίτυπα. από τους άλλους ιερωμένους, ένας, ο παπα Θεοδώ-
ρητος, καταγράφηκε στο Λιβάδι ως δημοδιδάσκαλος∙ έξι κληρικοί και μοναχοί της 
ιεράς μονής εισοδίων της Θεοτόκου Πέτρας39, ο αρχιμανδρίτης Ζαχαρίας, ο ιερο-
διάκονος ιερώνυμος, ο ηγούμενος νεόφυτος και οι ιερομόναχοι Γεννάδιος, νικη-
φόρος και ιωνάς, προεγγράφτηκαν σε δύο βιβλία για δέκα αντίτυπα∙ τρεις κληρι-
κοί και μοναχοί της ιεράς μονής αγίας Τριάδος Λιβαδίου40, ο ηγούμενος καλλίνι-
κος, ο πνευματικός παπα Στέφανος και ο παπα ιερώνυμος, προεγγράφτηκαν σε 
δύο βιβλία για έξι αντίτυπα και ένας από την ιερά μονή αγίου Γεωργίου Ρητί-
νης, ο ηγούμενος ιωνάς, προεγγράφηκε σε ένα βιβλίο για δύο αντίτυπα. οι υπό-
λοιποι κληρικοί και μοναχοί καταγράφηκαν, εκτός από το Λιβάδι41, στα χωριά42 

39. ειδικά για το μοναστήρι βλ. δημήτριος αγγ. Παπάζης, «ανέκδοτα έγγραφα από 
το αρχείο του οικουμενικού Πατριαρχείου αναφερόμενα στην ιστορία της ιεράς μονής Πέ-
τρας του ολύμπου», Γρηγόριος ο Παλαμάς 781 (ιαν. - Φεβρ. 2000) 19 - 30∙ ο ίδιος, « Άγνω-
στες», στο: Πρακτικά του 3ου, ό.π.,σσ. 299 - 368∙ ιωάννης ε. Πουλατσίδης, Η Παναγία της Πέ-
τρας. Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου στον Όλυμπο της Πιερίας, ιερά Μητρόπολη κί-
τρους, κατερίνης και Πλαταμώνος, κατερίνη οκτώβριος 2012.

40. Βαγγέλης Παπασωτηρίου, Σοφία δελή, Θάλεια αυδή, αλέξης Παπασωτηρίου, Πα-
ρασκευή Παπασωτηρίου, «Η αποκατάσταση και αναβίωση της ιεράς μονής αγίας Τριάδος∙ 
ανάδειξη της ιστορικής συνέχειας», στο: Πρακτικά 1ου συνεδρίου για την ιστορία και την 
ανάπτυξη του Δήμου Λιβαδίου Ολύμπου, 24 - 26 αυγούστου 2001, [Έκδοση: Σύνδεσμος επι-
στημόνων Λιβαδίου ολύμπου], σσ. 7 - 77.

41. Βλ. για το Λιβάδι είναι γνωστές οι εργασίες των: νίκου Παπαϊωάννου, Ένα βλά-
χικο χωριό. Το Λιβάδι Ολύμπου, (διπλωματική εργασία), Θεσσαλονίκη 1971∙ ελευθέριου 
Γκούμα, Λιβάδι. Γεωγραφική, ιστορική, λαογραφική επισκόπησις, Λιβάδι 1973 και άλλες 
στο: ΘΗ 5 (1983) 77 - 80 και στο: ΜΖ 291 (αύγουστος 1990) 23∙ ιωάννη Γ. Συνεφάκη, Λιβάδι. 
Η πατρίδα του Γεωργάκη Ολυμπίου (Ιστορικά σημειώματα), κατερίνη 1973∙ κίτσου Μακρή, 
(1988 και 1994)∙ Γεώργιου αθ. Ράπτη (1992, 1993, 2003)∙ Βασίλη κ. Σπανού στο: ΘΗ 27 (1995) 
145 - 168∙ νίκου α. καραΐσκου (1997 και 1999)∙ Πρακτικά 1ου συνεδρίου για την ιστορία και 
την ανάπτυξη του Δήμου Λιβαδίου Ολύμπου, 24 - 26 αυγούστου 2001, [Έκδοση: Σύνδεσμος 
επιστημόνων Λιβαδίου ολύμπου]∙ Γ. αδάμου - Γ. Ράπτης, Το Λιβάδι Ολύμπου στον Μακε-
δονικό Αγώνα, εκδόσεις μιας γενιάς, Θεσσαλονίκη 2001.

42. είναι γνωστό πως μετά την προσάρτηση στα 1881 της Θεσσαλίας στην παλαιά ελ-
λάδα και τη διχοτόμηση στα 1882 της επισκοπής Πλαταμώνος επτά οικισμοί της: Λιτόχω-
ρο, Λεπτοκαρυά, Σκοτίνα, Παντελεήμων, Πούρλια (Παλαιοί Πόροι), Βροντού και Μαλα-
θριά (δίον) προσαρτήθηκαν στην επισκοπή Πέτρας μέχρι την κατάργησή της το 1896, οπότε 
μαζί με ορισμένα άλλα υπήχθησαν εκκλησιαστικά στην επισκοπή κίτρους. Για πληροφορί-
ες σχετικά με τα χωριά της περιοχής στα τέλη του 19ου αιώνα βλ. τα οδοιπορικά των αντώ-
νιου Μηλιαράκη (1878), σσ. 67 - 89∙ Nικολάου Θ. Σχινά (1886), σσ. 35 - 49, 88 - 93, 97 - 102 και 
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Άγιος δημήτριος43, Ζιάζιακος (Λόφος)44, Μηλιά45, Σκουτέρνα46 (το 1928 ονομάστηκε 
ελατούσα και το 1929 ελατοχώρι), Ρητίνη47, Βροντού48, κοντουριώτισσα (κοντα-
ριώτισσα)49 του δίου50 και δριάνιστα (Μοσχοπόταμος)51 στην ελαφίνα.

105 - 107∙ Β. δ. Ζώτου - Μολοσσού (1887), σσ. 229 - 231.

43. νικόλαος Μέλιος, Άγιος Δημήτριος Πιερίας. Στο πέρασμα του χρόνου. «Μνήμες» που χά-
νονται, [Πολιτιστικός και αθλητικός Σύλλογος Άγιος Δημήτριος Πιερίας Ο Δίας, Άγιος δημήτριος 1996.

44. Για το χωριό Ζιάζακος (Λόφος) βλ. το βιβλίο της κοινότητας Λόφου, Ογδόντα χρό-
νια Κοινότητα Λόφου 1918 - 1998, κατερίνη 1998.

45. Βλ. για το χωριό Γεώργιος ν. Τσιρώνης (ιερέας), Ιστορία της Μηλιάς Πιερίας, εκδ. οίκος 
Όλυμπος, κατερίνη 1995∙ Γιάννης Πούλιος, στο: Πρακτικά του 2ου, ό.π.,σσ. 245 - 256∙ Η Μηλιά στη δι-
αδρομή των αιώνων, Πρακτικά συνεδρίου 7 - 8 απριλίου 2001, Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλ-
λογος κάτω Μηλιάς Πιερίας Οι Λαζαίοι, Μάτι, 2004∙ πρβλ. Παναγιώτης Τζουμέρκας, Ο επίσκοπος 
Κίτρους Παρθένιος Βαρδάκας 1904 - 1933. Ο βίος και η δράση του. Συμβολή στην επισκοπική ιστο-
ρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μακεδονία, (διδακτορική διατριβή), εκδόσεις εταιρείας 
Ηπειρωτικών Μελετών, ιωάννινα 20082 [α  ́(αυτο-)έκδοση κατερίνη 2005], σσ. 73, 79 - 80.

46. Πρόκειται για το Παλαιό ελατοχώρι, που σύμφωνα με τον Παρθένιο, Περιγραφή, 
ό.π.,σσ. 89 - 90, ήταν τσιφλίκι με φιλόμουσους κατοίκους και είχε τον ναό του αγίου νικολά-
ου, στον οποίο φαίνεται πως υπηρετούσαν ως εφημέριοι οι δύο ιερείς συνδρομητές, όπως δι-
απιστώνεται στη συνέχεια. ενδιαφέρουσα για τα ονόματα των κατοίκων του χωριού είναι η 
μελέτη της ευανθίας Παπαδοπούλου στα Μακεδονικά 22 (1982) 358 - 390. 

47. Για το χωριό Ρητίνη (παλαιότερα τσιφλίκι) βλ. Παρθένιος, Περιγραφή, ό.π.,σσ. 90 
- 93∙ Παπαδοπούλου, «Το φαινόμενο», ό.π.,σσ. 358 - 390.

48. Παρθένιος, Περιγραφή, ό.π.,σσ. 99 - 104∙ Περιβαλλοντική ομάδα, Οδοιπορικό. Ξω-
κλήσια, προσκυνητάρια. Ιστορία παλαιάς και νέας Βροντούς, κατερίνη 1998∙ πρβλ. τα άρθρα 
του ευάγγελου αθαν. Παπαθανασίου στο: Υδρείον για τα γράμματα, την ιστορία και τον πο-
λιτισμό, έκδοση της εφημερίδας Ολύμπιο Βήμα (κατερίνης), 21 (2003) 3 και 24 / 6. 10. 2003, σσ. 
1 - 2∙ ο ίδιος, Η Βροντού Ολύμπου και το παρ’ αυτήν μονύδριον της Αγίας Τριάδος, μικρός οδη-
γός, δήμος δίου, Θεσσαλονίκη 2007∙ αναστασία δ. αλεξοπούλου στο: Πρακτικά του 3ου, ό.π.,σσ. 
573 - 602∙ πρβλ. Βασίλης κατσαρός στο: Πρακτικά του 3ου, ό.π.,σσ. 75 - 131, κυρίως σσ. 77, 109.

49. Στις παρετυμολογικές ερμηνείες του επισκόπου κίτρους Παρθενίου, Περιγραφή, ό.π.,σσ. 
106 - 107, κυρίως 106:  «(κονταργιώτισσα και ουχί κοντουργιώτισσα, καθ’ όσον παρήχθη εκ των 
κοντών και κονταρίων, ξύλων μακρών … ώστε κονταργιώτισσα)» οφείλουν το χωριό και ο ναός 
της Παναγίας τη σημερινή  ονομασία τους∙ πρβλ. Θανάσης Παπαζώτος στο: Πρακτικά 2ου, ό.π.,σ. 
196 υποσ. 18. ειδικότερα για την εκκλησία του χωριού αρχαιολογικά βλ. αθανάσιος Σέμογλου, στο: 
Πρακτικά του 2ου, ό.π.,σσ. 707 - 723. Για τον εντοίχιο διάκοσμο της εκκλησίας εκφωνήθηκε παλαιό-
τερα ανακοίνωση στο  1ο επιστημονικό Συνέδριο, ό.π.,από τον ευθύμιο Τσιγαρίδα∙ νικόλαος Γραί-
κος, Λόφος με την παλιά εκκλησία στη ζωή του χωριού μου: ερευνώ το παρελθόν και το παρόν, 
προτείνω λύσεις για το μέλλον: Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κατερίνη 2004.

50. Βλ. ιωάννης Φ. καζταρίδης, «ιστορική τοπογραφία των κοινοτήτων του δήμου 
δίου κατά τον 19ο αιώνα», εφημερίδα Η Τοπική της Πιερίας 30 οκτωβρίου 2001. Για την 
επισκοπή δίου βλ. Μιχαήλ Φαργκάνης στο: Πρακτικά του 3ου, ό.π.,σσ. 219 - 225.

51. Πρόκειται για το χωριό Μοσχοπόταμος, για το οποίο βλ. Παρθένιος, Περιγραφή, ό.π.,σσ. 
86-88, ο οποίος  στη σελίδα 86 παρέχει την πληροφορία ότι στα 1868, δηλαδή ένα έτος πριν από 
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από τις περιοχές αυτές και επιπλέον από την ελασσόνα52, από τη Λάρισα και 
από το Τριέστι προέρχονται οι εκατόν ογδόντα έξι κοσμικοί συνδρομητές, από τους 
οποίους εννέα περιλαμβάνονται με τις ιδιότητές τους: πέντε εκπαιδευτικοί, ένας για-
τρός, ένας ψάλτης και ένας επίτροπος εκκλησίας. ανάμεσα στους κοσμικούς κατα-
γράφηκε στο Λιβάδι μία γυναίκα και ως Λιβαδιώτης στην ελασσόνα ο μοναδικός 
οθωμανός στην καταγωγή, απδουλάς μπέης. Συνδρομητής σε δύο βιβλία ήταν και 
η ελληνική Σχολή Λιβαδίου53, της οποίας οι μαθητές προαγόρασαν δεκαεννέα αντί-
τυπα.

την έκδοση του βιβλίου Η Ορφανία, που (παρουσιάζονται οι συνδρομητές του στη συνέχεια), αφι-
ερώθηκε από τον συγγραφέα στον επίσκοπο Πέτρας αγαθάγγελο, το χωριό (τσιφλίκι μέχρι τότε) 
εξαγοράστηκε με χρήματα που έδωσε στους χωρικούς (ο Παρθένιος τους χαρακτηρίζει φιλόμου-
σους) ο επίσκοπος αγαθάγγελος, υπέρ του οποίου ως ευεργέτου γινόταν ετησίως στη δρυάνιστα 
μνημόσυνο. Για τον λόγο αυτό και σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προεγγράφηκαν ως συνδρομητές δε-
καοκτώ πρόσωπα, ανάμεσά τους και δύο ιερείς πιθανώς της εκκλησίας του αγίου Γεωργίου∙ πρβλ. 
για την εκκλησιαστική αλλά και για την εκπαιδευτική ζωή στο χωριό κατά την εποχή του επισκό-
που κίτρους Παρθενίου Τζουμέρκας, Ο επίσκοπος, ό.π.,σσ. 72, 121, 272. Περισσότερα για το χωριό 
βλ. ν. Βαρμάζη, Δύσκολα χρόνια στην Πιερία. Τοπική ιστορία και βιώματα από τις δεκαετίες του 
’40 και του ’50 στον Μοσχοπόταμο και στην Κατερίνη, εκδόσεις Μάτι, κατερίνη 2002, σσ. 13 - 33∙ 
Χρυσούλα Μάνου, Μελπομένη Χατζηγιάννη - Γιάννης Θεοδωράκης, Μοσχοπόταμος Πιερίας. Η 
ζωή και τα έθιμα των κατοίκων στην πορεία του χρόνου, [Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανεξάρτητο 
Τμήμα επιστήμης Φυσικής αγωγής και αθλητισμού], Τρίκαλα 2004∙ Χρυσούλα Μάνου, στο: Πρα-
κτικά του 2ου, ό.π.,σσ. 234 - 244 και στο: Πρακτικά του 3ου, ό.π.,σσ. 195 - 205.

52. Για την ελασσόνα βλ. τις μελέτες των: αναστάσιου ευθ. Τσούφη, «Η επαρχία 
ελασσόνος», Έκτακτος έκδοσις επί τω εορτασμώ της πεντηκονταετηρίδος από της απελευ-
θερώσεως της Θεσσαλίας, [ιστορική και Λαογραφική εταιρεία των Θεσσαλών, ΘΧ (1935) 
385 - 398∙ Γιάννη αθ. αδάμου (1970, 1971, 1973, 1991, 1999) και στο: Θεσσαλική Εστία 58 
(1982) 351 - 352∙ Ηλία απ. Βαλιάκου, Η επαρχία Ελασσόνας του 19ου αιώνα. Οι αναφορές 
των περιηγητών, (μεταπτυχιακή εργασία), Γνώση, Λάρισα 2003. Για την εκκλησιαστική ιστο-
ρία της ελασσόνας βλ. ενδεικτικά Γρηγόριος Γρ. Βέλκος, Η επισκοπή Δομενίκου και Ελασ-
σόνος, Έκδοση ιεράς Μητροπόλεως ελασσόνας, ελασσόνα 1980∙ Βασίλειος κοντοβάς, «Μο-
ναχολόγια μονών επαρχίας ελασσόνας», Αρχείον Θεσσαλικών Μελετών 8 (1988) 209 - 218∙ 
ιερά Μητρόπολις ελασσώνος, Οι Ενορίες, οι Ιερές Μονές και τα Κειμήλιά τους, ιεράς 
Μητροπόλεως ελασσώνος, Περιφερειακό Ταμείο ανάπτυξης Θεσσαλίας, ελασσόνα 2007.

53. Για την εκπαίδευση στο Λιβάδι βλ. ελευθέριος Γκούμας στο: ΘΗ 5 (1983) 77 - 80 
και κώστα Προκόβα, στο: Πρακτικά του 1ου συνεδρίου για την ιστορία και την ανάπτυξη 
του Δήμου Λιβαδίου Ολύμπου, 24 - 26 αυγούστου 2001, σσ. 41 - 56.
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3.  ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ54:

Συνδρομητές σχετιζόμενοι με αυτόν συμμετείχαν στην έκδοση επτά βιβλίων. 
Περικλείονται δεκαεννέα κληρικοί και μοναχοί για ισάριθμα αντίτυπα. ανάμεσά 
τους διακρίνεται ο κολινδρινής καταγωγής επίσκοπος Βράτσης αγάπιος55, ο οποί-
ος προεγγράφηκε το 1843 στην κωνσταντινούπολη για ένα αντίτυπο. Στους κοσμι-
κούς καταγράφηκαν δεκαοκτώ πρόσωπα για είκοσι επτά αντίτυπα, από τα οποία 
πρόσωπα πέντε με την επαγγελματική τους ασχολία: τέσσερις άνδρες εκπαιδευτικοί 
και μία γυναίκα. Συνδρομητές σε ένα βιβλίο ήταν και έξι μαθητές της ελληνικής Σχο-
λής κολινδρού56, οι οποίοι προαγόρασαν έξι αντίτυπα. Στην κωμόπολη του κολιν-

54. Για την ιστορία του κολινδρού βλ. Παρθένιος, Περιγραφή, ό.π.,σσ. 24 - 31∙ κλεοπά-
τρα Πολύζου - Μαμέλη, Ιστορία του Κολινδρού με ευρύτατη επισκόπησι γεωγραφική, ιστορι-
κή, εθνολογική της Πιερίας, Θεσσαλονίκη 1971, σσ. 261 - 265∙ πρβλ. Θανάσης Παπαζώτος, Κει-
μήλια του Κολινδρού, Έκδοση του Προοδευτικού Μορφωτικού Συλλόγου κολινδρού, Θεσσα-
λονίκη 1985∙ Γ. δ. Τσαμπούρης, Έθιμα και παροιμίες του Κολινδρού. Ιστορικά στοιχεία και 
άλλα …, κολινδρός 1983∙ ελένη Τρακοσοπούλου -  Σαλακίδου στο: Μακεδονικά 24 (1984) 154 
- 167∙ Γ. Τσαμπούρης - κ. Βουδρίας, Λαογραφικό και γλωσσικό ιδίωμα του Κολινδρού - Τσα-
λακίδου, λουρού. Ιστορικά στοιχεία και άλλα …, κολινδρός 19862∙ Χρυσάνθη Χατζηαντωνί-
ου - δεληβογιατζή, Οι εκκλησίες του Κολινδρού, (πρωτεύουσα ανέκδοτη μεταπτυχιακή εργα-
σία η οποία υποβλήθηκε στο Τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
α.Π.Θ.), Θεσσαλονίκη Μάιος 1990, σσ. 4 - 16 (αγίου Γεωργίου), σσ. 17 - 27 (αγίου δημητρίου) 
και σσ. 28 - 29 (αποστόλων Πέτρου και Παύλου)∙ Γιάννης ν. Σφενδόνης, «Το αριστουργηματι-
κό ξυλόγλυπτο τέμπλο του αγίου Γεωργίου κολινδρού», Μακεδονικό Ημερολόγιο (2000) 230∙ 
αντώνιος κάνουρας, «Η πορεία του αποστόλου Παύλου από τη Βέροια μέσω κολινδρού στη 
Μεθώνη Πιερίας και ο ναός των αγίων αποστόλων κολινδρού», στο: Πρακτικά του 2ου, ό.π.,σσ. 
259 - 278∙ δημήτριος κ. Λιάλιου, «από τους εθνικούς αγώνες στη Μακεδονία. Το επαναστατι-
κό κίνημα κατά το 1821 - 22 στον Όλυμπο - Πιέρια και στην περιοχή κολινδρού», Ο Φίλιππος 
58 (ιαν. - Μάρτ. 2008) 33 - 47. αντώνιος κάνουρας, Οι πορείες του Αποστόλου Παύλου από τη 
Μικρά Ασία, Κύπρο, Μακεδονία στη Μεθώνη Πιερίας, Αθήνα και Κόρινθο, τον Κολινδρό 
και ο Ναός των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου, εκδόσεις Μάτι, κατερίνη 2010.

55. Βλ. γι’ αυτόν Παρθένιος, Περιγραφή, ό.π.,σ. 28, ο οποίος γράφει ότι τις φιλόμουσες 
τάσεις των κολινδρινών ενίσχυσαν και τα κληροδοτήματα ευεργετών ανάμεσα στους οποί-
ους περιλαμβάνεται και ο επίσκοπος Βράτσης αγάπιος∙ Πολύζου - Μαμέλη, Ιστορία, ό.π.,σσ. 
191 - 192, 263, 278∙ αγαθή δ. κίτσου, «Η εκπαίδευση στην τουρκοκρατία. Η αστική σχολή 
κολινδρού», στο: Πρακτικά του 1ου, ό.π.,σ. 430. ειδικά γι’ αυτόν εκφώνησε εισήγηση ο αρχαι-
ολόγος της 10ης εφορείας Βυζαντινών αρχαιοτήτων νικόλαος Μερτζιμέκης, «διαθήκη επι-
σκόπου Βράτζης, Πλεύνης και Ραχόβου αγαπίου εκ χώρας κολινδρού (1849)», στο: Πρακτι-
κά του 3ου, ό.π.. (βλ. σχετικά σελίδα 22 του προγράμματος)∙ αρχιμ. Πορφύριος Προδρομίτης, 
«αγάπιος αρχιεπίσκοπος Βράτζας (1833 - 1849)», Παύλειος Λόγος 80 (ιούλιος - αύγουστος 
2009) 10 - 11∙ Τσουλιάς, Η Πιερία, ό.π.,σσ. 57-58.

56. Στέφανος Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα του Ελ-
ληνισμού της Μακεδονίας κατά τον τελευταίο αιώνα της τουρκοκρατίας, [Μακεδονική Βι-
βλιοθήκη δημοσιεύματα εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 31], Θεσσαλονίκη 1970, σ. 92∙  
Πολύζου - Μαμέλη, Ιστορία, ό.π.,σσ. 261 - 265∙ κίτσου, «Η εκπαίδευση», ό.π.., σσ. 429 - 433.
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δρού, που υπήρξε έδρα της επισκοπής κίτρους57, κρίθηκε σκόπιμο να ενταχτούν οι 
αναφορές για εννέα επισκόπους κίτρους (Μελέτιο ά  κυριακό - τον εθνομάρτυρα58 
-, κύριλλο59, Μελέτιο Β 6́0, Γρηγόριο61, Θεόκλητο62, Φιλάρετο63, νικόλαο Λούση64, 

57. Γενικά για την επισκοπή και ιδίως για τους επισκόπους κίτρους κατά την υπό εξέ-
ταση περίοδο βλ. Παρθένιος Περιγραφή, ό.π.,σσ. 58 - 61. ειδικότερα βλ. τις μελέτες του απο-
στόλου αθ. Γλαβίνα στο: Μακεδονικά 18 (1978) 74 - 90 και στο: ΕΕΘΣ Α.Π.Θ. 5 (1994) 35 - 52 
και του αρχιμ. ιγνατίου δ. Σωτηριάδη, στο: Πρακτικά του 1ου, ό.π.,σσ. 237 - 256 στο: Πανόραμα 
ιστορίας της ιεράς μητροπόλεως Κίτρους, τ. Α,́ Επίσκοποι - μητροπολίτες, Έκδοσις Βαρνα-
βείου Βιβλιοθήκης ιεράς Μητροπόλεως κίτρους - κατερίνης και Πλαταμώνος 1995 στο: Ο Παν-
σέληνος 1 (Σεπτ. - δεκ. 1997) 67 - 76 και 2 (ιαν. - απρ. 1998) 44 - 52. Για την επαρχία κίτρους 
βλ. ενδεικτικά τις εργασίες των Παναγιώτη Τζουμέρκα στο: Πρακτικά του 2ου, ό.π.,σσ. 327 - 388 
και στο: Πρακτικά του 3ου, ό.π.,σσ. 227-239 και τις ανέκδοτες εργασίες των Μιχαήλ ν. Φαργκά-
νη, «Η επαρχία Κίτρους στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα. Η συμβολή της 
σε θέματα εκκλησιαστικά, κοινοτικά, εκπαιδευτικά και αντιμετώπισης ξένων προπαγανδών 
(διδακτορική διατριβή), Θεσσαλονίκη 2001 και Θωμά αστ. Παπαστεργίου, Ο εκκλησιαστικός 
χάρτης της Πιερίας από τον πρώτο μ.Χ. αιώνα μέχρι σήμερα (διπλωματική εργασία) Θεσσα-
λονίκη 2005, αμφότερες υποβληθείσες στο Τμήμα Ποιμαντικής και κοινωνικής Θεολογίας της 
Θεολογικής Σχολής του α.Π.Θ. και πιο πρόσφατα το βιβλίο του Θωμά αχ. Τσουλιά, Η Πιερία 
και οι επισκοπές της Κίτρους ή Πύδνης, Δίου, Πέτρας, Πλαταμώνος και Λυκοστομίου (Από 
της ιδρύσεως μέχρι σήμερα), εκδόσεις Τέρτιος, κατερίνη 2010, σσ. 42 - 90, κυρίως σσ. 47 - 55.  

58. Μιχαήλ Φαργκάνης, «ο εθνομάρτυρας επίσκοπος κίτρους Μελέτιος ά  ο κυρια-
κός, τοποτηρητής του ιωσήφ στη Θεσσαλονίκη το 1821», στο: Χριστιανική Μακεδονία Ο 
εθνομάρτυς μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ιωσήφ ( † 1821, Κωνσταντινούπολις), Πρακτικά 
Συμποσίου, Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 293 - 303∙ πρβλ. Τσουλιάς, Η Πιερία, ό.π.,σ. 51.

59. Πρόκειται για τον από κώου κύριλλο, ο οποίος αρχιεράτευσε κατά τα έτη (1821 - 
1836)∙ πρβλ. Τσουλιάς, Η Πιερία, ό.π.,σ. 51.

60. ο Μελέτιος Β ,́ αρχιεράτευσε μέχρι τον οκτώβριο του 1846. πρβλ. Τσουλιάς, Η Πι-
ερία, ό.π.,σ. 51.

61. Πρόκειται για τον Γρηγόριο Β΄ (νοε. 1846 - 1853) και όχι, όπως από παραδρομή 
σημειώνεται, Γεώργιο Β .́ Βλ. Μιχαήλ Φαργκάνης, Η επαρχία Κίτρους, ό.π.,σ. 41∙ πρβλ. Τσου-
λιάς, Η Πιερία, ό.π.,σ. 52.

62. είναι ο Θεόκλητος ά  (ιούλιος 1853 - 1858)∙ πρβλ. Τσουλιάς, Η Πιερία, ό.π.,σ. 52.

63. είναι γνωστός και ως Βυζάντιος (1867 - 1872). Το όνομά του συναντούμε σε δύο 
μαρμάρινες επιγραφές του ναού της αγίας Παρασκευής κολινδρού στα 1869 και στα 1871 
αντίστοιχα. Βλ. Σωτηριάδης, «Πανόραμα», ό.π.,σσ. 105 - 106∙ πρβλ. κατσαρός, «Η ανάγκη», 
ό.π.,σ. 128∙ Τσουλιάς, Η Πιερία, ό.π.,σσ. 43 - 44, 52 και σε επιγραφές του ναού του αγίου Γεωρ-
γίου κολινδρού, όπως για παράδειγμα του λιτοχωρινού ζωγράφου Σωτηρίου ιωάννου στα 
1868 και στα 1869. Βλ. Γραίκος, «Η εκκλησιαστική», ό.π.,σ. 433.

64. Βλ. τις μελέτες του ιεζεκιήλ (μητρ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων) στο: Θε-
ολογία 9 (1931) 249 - 255, 10 (1932) 140 - 142 και 11 (1933) 176 και στο: Θρακικά 4 (1933) 202 
- 206 και των:  ιωάννη Σωτ. νοτάρη στο: Μνημοσύνη 1 (1967) 87 - 99∙ ευαγγέλου κωφού στο: 
Μακεδονικά 20 (1980) 193 - 207 με τη μονογραφία του: Ο αντάρτης επίσκοπος Κίτρους Νι-
κόλαος, αθήνα - Γιάννινα 1992, όπως και του Γιάννη δ. Συντήλα, Ο Κίτρους Νικόλαος: Ο 
επαναστάτης επίσκοπος (1840 - 1882), Τρίκαλα 1981 και το άρθρο του αγαθονίκου Φατού-
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πρώην κίτρους ιωαννίκιο65, Λεόντιο66 νικόλαο Σακκόπουλο67 και Θεόκλητο68), 
που εντοπίστηκαν ως συνδρομητές σε δεκαοκτώ βιβλία για πενήντα οκτώ αντίτυ-
πα. ανάμεσά τους ξεχωρίζει ως συνδρομητής ο επίσκοπος κίτρους Φιλάρετος, ο 
οποίος προεγγράφηκε σε τρία βιβλία για τριάντα ένα αντίτυπα.

 4. ΚΑΤΕΡΙΝΗ69: 

Συνδρομητές συνδεόμενοι με την κατερίνη συμμετέχουν στην έκδοση τριών βιβλί-
ων. καταγράφονται δύο κληρικοί και δύο μοναχοί. Μεταξύ αυτών διακρίνεται ο επίσκο-

ρου (μητρ. κίτρους), «ο Παλαιών Πατρών Γερμανός της Μακεδονίας επίσκοπος νικόλαος 
Λούσης», στο: Συμπόσιον πνευματικόν επί χρυσώ Ιωβηλαίω ιερωσύνης του μητροπολίτη 
Πατρών Νικοδήμου, αθήναι 1989, σσ. 333 - 336.

65. είχε το επώνυμο Μαργαριτιάδης (1878 - 1885). Βλ. γι’ αυτόν Γλαβίνας, «επίσκο-
ποι», ό.π.,σσ. 87 - 88, ο οποίος σημειώνει πως ο κωνσταντινουπολίτης απόφοιτος της ιεράς 
Θεολογικής Σχολής της Χάλκης ιωαννίκιος Μαργαριτιάδης από αρχιδιάκονος, αρχικά με 
πρόταση του Γέροντος μητροπολίτη εφέσου αγαθαγγέλου, εκλέχτηκε στις 28 ιουνίου 1877 
βοηθός αυτού με τον τίτλο επίσκοπος (τιτουλάριος) ελαίας. Βλ. Χρήστος κ. Τσούβαλης, Οι 
τιτουλάριοι αρχιερείς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Έκδοσις αναθεωρημένη, εκδόσεις 
Περί Τεχνών, Πάτρα 2003, σσ. 176 - 177∙ πρβλ. αρχιμ. αιμιλιανός Τσακόπουλος, «επισκοπι-
κοί κατάλογοι κατά τους κώδικας υπομνημάτων του πατριαρχικού αρχειοφυλακίου», Ορθο-
δοξία  33 (1958) 12 - 35, κυρίως 35, ο οποίος από παραδρομή γράφει ελαίας αγαθαγγέλου.

66. Πρόκειται για τον Λεόντιο ελευθεριάδη (1885 - 1893)∙ πρβλ. Τσουλιάς, Η Πιερία, 
ό.π.,σ. 52.

67. Βλ. τις μελέτες του ιωάννη Σιδηρά, Ο μητροπολίτης του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου Νικόλαος Σακκόπουλος και η εποχή του (1862 - 1927), [ανέκδοτη μεταπτυχιακή ερ-
γασία), Θεσσαλονίκη 2001, στο: Ενδοχώρα 85 (2003) 53 - 62 και στο: Η Καβάλα και τα Βαλ-
κάνια από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η Καβάλα και το Αιγαίο, Πρακτικά Β΄ διεθνούς 
Συνεδρίου Βαλκανικών ιστορικών Σπουδών τόμος β ,́ καβάλα 2007, σσ. 247 - 281, κυρίως σ. 
249 υποσ. 4, όπου παρατίθεται συγκεντρωμένη βιβλιογραφία για τον νικόλαο Σακκόπουλο∙ 
πρβλ. Τσουλιάς, Η Πιερία, ό.π.,σ. 52.

68. Για τον Θεόκλητο Β΄ Παπαϊωάννου (1896 - 1904) βλ. τις μελέτες των: Χρήστου αν-
δρεάδη στο: Μακεδονικά 19 (1979) 252 - 257 και Γ. Μωραλίδη στο: Μακεδονικά 24 (1984) 
209 - 215∙ πρβλ. Τσουλιάς, Η Πιερία, ό.π.,σσ. 53, 106 - 110.

69. ενδεικτικά για την κατερίνη βλ. Παρθένιος, Περιγραφή, ό.π.,σσ. 6 - 24∙ Γεώργιος Χ. 
Χιονίδης, Η απελευθέρωση της Κατερίνης από τον τουρκικό ζυγό, Τέρτιος, κατερίνη 1998∙ 
αντώνης Γ. κάλφας, Η εκδοτική δραστηριότητα στην Πιερία (1918 - 1999). Συμβολή στην κα-
ταγραφή της μακεδονικής βιβλιογραφίας. Βιβλία - φυλλάδια, [νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Πι-
ερίας], κατερίνη 2000∙ δήμος κατερίνης, Κατερίνη - Ιστορία - Κοινωνία - Πολιτισμός, Πρακτι-
κά Συμποσίου, κατερίνη 2001∙ α. κάλφας - Π. Παπαγεωργίου, Ο συνοικισμός Ευαγγελικών 
της Κατερίνης (1923 - 2000). Τοπική ιστορία και κίνηση των θρησκευτικών ιδεών. Οι εκδό-
σεις της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας Κατερίνης καθώς και άλλων Ευαγγελικών αρχών 
και οργανώσεων (1930 - 2000). Καταγραφή και παρουσίαση, κατερίνη 2001.    
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πος κίτρους Παρθένιος Βαρδάκας70, ο οποίος προεγγράφηκε στην κατερίνη. Στους κο-
σμικούς περιλαμβάνονται σαράντα τρία πρόσωπα για ισάριθμα αντίτυπα, από τα οποία 
πρόσωπα μία ήταν γυναίκα, ενώ τρεις μόνον από αυτούς προσδιορίζουν τον τόπο κατα-
γωγή τους (ένας από τον κοκκινοπλό, ένας από το Βελβενδό και ένας από την Ήπειρο).

5. ΚΑΤΑΦΥΓΙ71:

Συνδρομητές που σχετίζονται με το καταφύγι των Πιερίων κοζάνης συμμετέ-
χουν στην έκδοση επτά βιβλίων. από αυτούς, προεγγράφτηκαν για πέντε βιβλία δέκα 
ιερωμένοι για ισάριθμα αντίτυπα και σε τέσσερα βιβλία σαράντα ένα κοσμικοί για 
σαράντα τρία αντίτυπα. από τους τελευταίους, τέσσερις αναφέρονται με τις ιδιότη-
τές τους, δύο εκπαιδευτικοί και δύο γιατροί. Για την καταγραφή των συνδρομητών 
που συνδέονται με το καταφύγι, τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην προσωπογραφία 
της περιοχής ολύμπου - Πιερίων - Βερμίου παρέχει με βάση τα όσα ερευνήθηκαν ο κα-
τάλογος συνδρομητών72 του ποιήματος του καταφυγιώτη Γεωργίου Ρ. Παπαγεωργί-
ου, Η Ορφάνια ποίημα λυρικόν μετ’ ελεγειακής επιχρώσεως εις άσματα τέσσαρα, το 
οποίο τυπώθηκε από το Τυπογραφείο Η Μακεδονία νικολάου Βαγλαμαλή στη Θεσ-
σαλονίκη το 1869. ο δάσκαλος Γ. Παπαγεωργίου73 βίωσε την ορφάνια και φαίνεται 
πως ενισχύθηκε από τον επίσκοπο Πέτρας αγαθάγγελο, στον οποίο αφιερώνει το πό-
νημά του. Περιλαμβάνει τριάντα οκτώ συνδρομητές ιερωμένους και εκατόν ενενήντα 
έξι κοσμικούς, από τους οποίους στο καταφύγι εγγράφονται πέντε ιερωμένοι και δε-
καεπτά λαϊκοί για ισάριθμα αντίστοιχα αντίτυπα. ο πλουσιότατος κατάλογος συν-

70. Βλ. Τζουμέρκας, Ο επίσκοπος, ό.π.,ιωάννινα 20082 [α΄ (αυτο-)έκδοση κατερίνη 
2005]∙ πρβλ. Παπάζης, «Άγνωστες», στο: Πρακτικά του 3ου, ό.π.,σσ. 327 - 328 υποσ. 545, όπου 
συμπληρωματικά προστίθενται και ορισμένα ακόμη λήμματα, στα οποία γίνεται αναφορά σε 
συγκεκριμένες σελίδες για τον Παρθένιο.    

71. Για το καταφύγι βλ. αστ. δ. Γκατζάρας, Αντίλαλος από το Καταφύγι, Θεσσαλονίκη 
1954∙ κλεάνθης αθαν. νάστος, Καταφύγι Πιερίων Κοζάνης. Ιστορική και Λαογραφική Επισκό-
πησι, Θεσσαλονίκη 1971∙ Καταφυγιώτικο λαογραφικό Λεύκωμα, Μορφωτική Ένωση καταφυ-
γιωτών, κατερίνη 1978∙ δημ(ήτρης) Γ. κρήτος, Ιδιορρυθμίες και ιδιομορφίες της λαϊκής γλώσ-
σας του Καταφυγίου των Πιερίων Κοζάνης, Έκδ. Σύνδεσμος καταφυγιωτών Τα Πιέρια, Θεσ-
σαλονίκη 1984∙ Γιάννης δ. Συντήλας, Καταφύγι Πιερίων και Άγραφα, [Έκδοση του Συνδέσμου 
καταφυγιωτών Τα Πιέρια], Θεσσαλονίκη 1984∙ δημ(ήτρης) Γ. κρήτος, Η Εκπαίδευση στο Κατα-
φύγι των Πιερίων κατά την τουρκοκρατία, Μορφωτική Ένωση καταφυγιωτών, κατερίνη 1995∙ 
Θωμάς ε. Ζαρκάδας, Το χωριό Καταφύγι Αγράφων: Ιστορία - ήθη - έθιμα - παραδόσεις, αθήνα 
1996∙ κλ. νάστος, «Το καταφύγι των Πιερίων», Όλυμπος 135 (2005) 21 - 27∙ νικόλαος αστ. Σόρ-
μας, Λαογραφικοί απόηχοι του Καταφυγίου Πιερίων - Κοζάνης, εκδόσεις Μάτι 2007.

72. Βλ.Πανομοιότυπο.

73. κωνσταντίνος ν. Πλαστήρας, Δημιουργική λογοτεχνία στη Θεσσαλονίκη (1850 - 
1912). Πρώτες αισθητές διαμορφώσεις, [Ελληνικά Περιοδικόν Σύγγραμμα της ε.Μ.Σ. Πα-
ράρτημα 28], Θεσσαλονίκη 2009, σσ. 72 - 73.
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δρομητών, εκτός από το Λιτόχωρο και την κατερίνη, το καταφύγι, το Λιβάδι, με την 
ομώνυμη μονή αγίας Τριάδος, τη μονή εισοδίων της Θεοτόκου Πέτρας, τα χωριά Μη-
λιά, Άγιος δημήτριος, Ζιάσικο, δριάνιστα, Σκουτέρνα, Ρητίνη, Βροντού, κονταριώ-
τισσα, περικλείει συνδρομητές σχετιζόμενους και με άλλες περιοχές που δεν εξετάζο-
νται στην παρούσα, όπως κοκκινοπλού, Τσαριτσάνης74, ελασσόνας, κοζάνης, Σερβί-
ων, Βοδενών, κολακιάς75, Γιουντσίδας76, νιγρίτας και Τερπίστης. Πρόκειται για το ση-
μαντικότερο, από αυτούς που εντόπισα, κατάλογο συνδρομητών της περιοχής ολύ-
μπου - Πιερίων -  Βερμίου, στον οποίο, εκτός από την ακριβή στις περισσότερες περι-
πτώσεις αναγραφή συνδρομητών με το πατρώνυμο, τον τόπο καταγωγής, την ιδιότη-
τα και τον αριθμό αντιτύπων, καταγράφηκαν με πλήρη επίσης στοιχεία (τα οποία ο Γ. 
Παπαγεωργίου γνώριζε εξαιτίας της διδασκαλικής του ιδιότητας) μαθητές των σχο-
λείων Λιβαδίου, κοζάνης, κολακιάς και Τερπίστης.

6. ΡΑΨΑΝΗ77:

Με την ιστορική αυτή κωμόπολη συνδεόμενοι καταχωρίστηκαν τριάντα έξι 

74. ενδεικτικά δημοσιεύματα για την Τσαριτσάνη περιλαμβάνονται στο περιοδικό Θεσσαλι-
κό Ημερολόγιο (ΘΗ) των (κατ’ αλφαβητική σειρά) ελλήνων Γιάννη αδάμου, Στάθη ανδρώνη, αχιλλέα 
Γκριτζιώτη, Στεφάνου Π. δαλαμπύρα, Φοίβου καζάκη, Μιχάλη Λαφαζάνη, Θωμά ι. Μπούμπα, κώστα 
Σπανού, Βασίλη κ. Σπανού: και σε μετάφραση των: W. M. Leake, David Urquhart και Porf. Uspenskij.

75. Για την κολακιά βλ. τα άρθρα των: αθανασίου ν. Παπαθανασίου και κώστα Λε-
ωνίδου Βαφείδη, τα οποία δημοσιεύτηκαν στο: Μακεδονικόν Ημερολόγιον (1964) 152 - 154 
και (1965) 65 - 72 αντίστοιχα, το άρθρο του τελευταίου στο: ΜΖ (Μάιος 1971) 30 – 31 και 
τα βιβλία των: Τάκη Θ. Θεοχαρίδη - Θεοδώρου Τζαλαμάνη, Χαλαστραίων πόλις. Η Χαλά-
στρα και η ιστορία της 650 π.Χ. - 2006 μ.Χ., Θεσσαλονίκη 2007 και κωνσταντίνου Γαρίτση, 
Η Κουλακιά (Χαλάστρα Θεσσαλονίκης). Τεκμήρια τοπικής ιστορίας της περιόδου 1869 - 
1934 από ανέκδοτο χειρόγραφο του δασκάλου Αθανασίου Κράββα, αθήνα 2009.

76. Για το χωριό που συναντάται με τις ονομασίες Γιουντζί(ή)δα, Γεντσίδα, Γιουντζί(ή)δες, 
Γιανιτσήδες και Γιουντζουλάρ, (τουρκ. Jundžular) ή (Jongides) και κατά τη λαϊκή παράδοση Τσα-
ντίρκιοΐ (χωριό των σκηνών) και από το 1926 κύμινα, βλ. ενδεικτικά Θεόδωρος αθ. Γκλαβέρης, 
Ο κάμπος της Θεσσαλονίκης. Μια αναδίφηση στη διαχρονική πορεία του, [κοινότητα καλοχω-
ρίου], Θεσσαλονίκη 1998, σσ.  132 - 134.

77. Για τη Ραψάνη βλ. ενδεικτικά τις μελέτες των: ιγνατίου Θ. Μαδενλίδη, Ο νεομάρτυς Άγιος Γε-
ώργιος ο εκ Ραψάνης ( † 1818), αθήναι 1976∙ κώστα Β. Σπανού στο: ΘΗ 2 (1981) 65 - 108 και 3 (1982) 
131 - 162, στο: ά Πανελλήνιο Συνέδριο Ο Όλυμπος στη ζωή των Ελλήνων, [Λαογραφική - αρχαιολογι-
κή εταιρεία ελασσόνας], ελασσόνα 1982∙ Βασιλείου Παρίση στο: ΘΗ 5 (1983) 81 - 85 και στο: Όλυμπος 
101 (1997) 37 - 41∙ ευγενίας Μπουρνόβα, στο: Πρακτικά του διεθνούς Συμποσίου ιστορίας Νεοελληνι-
κή πόλη οθωμανική κληρονομιά και ελληνικό κράτος, τόμος Β ,́ αθήνα 1985, σσ. 499 - 503 και Ιστορική 
δημογραφία και ιστορία της καθημερινότητας στη Ραψάνη από το 1900 έως το 1950, Πλέθρον, αθή-
να 1995. Βλ. ακόμη τις μελέτες των: Θανάση δουμάκη, νίκος Ζδάνη, στο: Πρακτικά ά ιστορικού συνε-
δρίου Ραψάνης, Λάρισα 1997∙ Γεωργίου Χριστ. Παρίση, Η Ραψάνη και η γειτονική προς αυτήν περιοχή 
του κάτω Ολύμπου, Λάρισα 1998∙ διονυσίου δ. Βαλαή στο: Ε.Ε.Θ.Σ. Α.Π.Θ. 9 (1999) 19 - 41 και Θεοφί-
λου δ. Μπασγιουράκη - Άννας καλαϊτζή στο: Ελληνικό Πανόραμα 18 (Φθινόπωρο 2000) 28 - 71.
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συνδρομητές, οι οποίοι συμμετείχαν στην έκδοση επτά βιβλίων. δέκα από αυτούς 
ήταν κληρικοί, που προεγγράφτηκαν για ισάριθμα αντίτυπα, ανάμεσά τους ο επί-
σκοπος Πλαταμώνος ιάκωβος78 και οι ηγούμενοι των μονών αγίου διονυσίου και 
αγίων Θεοδώρων, και οι υπόλοιποι είκοσι έξι λαϊκοί για τριάντα αντίτυπα.

7. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ79:

Γενικά, δεν είναι ιδιαίτερα συχνές οι γραπτές μαρτυρίες για τη δράση των 
μοναχών και ως εκ τούτου οι κατάλογοι συνδρομητών παρέχουν σημαντικές 
πληροφορίες. από τις συνδρομές τους καταδεικνύεται πως τα μοναστήρια ως 
ιστορικός θεσμός με θρησκευτικό κύρος ασκούσαν κοινωνικό, εκπαιδευτικό και 
πνευματικό έργο και διεδραμάτιζαν σπουδαίο ρόλο στη χρηματοδότηση εκδό-
σεων και στη διακίνηση βιβλίων, που εμπλούτιζαν όχι μόνο τις μοναστηριακές 
αλλά και τις υπόλοιπες βιβλιοθήκες80.

Η ιερά μονή του αγίου διονυσίου στον Όλυμπο81 συμμετείχε στην έκδο-

78. Βλ. γι’ αυτόν νόννα δημ. Παπαδημητρίου, Η επισκοπή Πλαταμώνος και Λυκοστο-
μίου. Ιστορική γεωγραφία - τοπική εκκλησιαστική ιστορία, (διδακτορική διατριβή), αθήναι 
20072, σσ. 185 - 189∙ πρβλ. δημήτρης α. Ζυγούρης, «Το μοναστήρι των κλημάδων», στο: Σελίδες 
από την ιστορία της Καρυάς, Πρακτικά της ά Ημερίδας καρυώτικης ιστορίας, καρυά 20 του 
αυγούστου 1994, [Σύλλογος των αποδήμων καρυωτών της Λάρισας και περιχώρων Ο Ζευς], Λά-
ρισα 1995, σσ. 37 - 114, κυρίως σσ. 56, 66, 67, 68.  Γενικά για την επισκοπή Πλαταμώνος και ιδίως 
για τους επισκόπους της βλ. αμβρόσιος κασσάρας, Η επισκοπή και ο επίσκοπος Πλαταμώνος, 
αθήναι 1896∙ αθανάσιος αν. αγγελόπουλος, στο: Τιμητικόν αφιέρωμα εις τον μητροπολίτην κί-
τρους Βαρνάβαν επί τη 25ετηρίδι της αρχιερατείας του, αθήναι 1980, σσ. 43 - 82∙ Παπαδημητρί-
ου στο: ΕΕΘΣ ΠΑ, στο: Τιμητικόν αφιέρωμα εις ανδρέαν Φυτράκην 26 (1984) 683 - 687∙ απόστο-
λος Ποντίκας, Η πάλαι ποτε επισκοπή Λυκοστομίου και Πλαταμώνος και η μονή του αγίου Δη-
μητρίου, (ανέκδοτη μεταπτυχιακή εργασία), Λάρισα 1997∙ απόστολος αθ. Γλαβίνας, στο: ΕΕΘΣ 
α.Π.Θ. (1992), σσ. 159 - 171∙ Βασίλειος διον. κουκουσάς, στο: Πρακτικά του 3ου, ό.π.,σσ. 247 - 258.    

79. ενδεικτικά και συγκεντρωτικά για τα μοναστήρια της περιοχής ολύμπου βλ. ανα-
στάσιος δαραράς, Μοναστηριολογία Ολύμπου και Πιερίων, (ανέκδοτη διπλωματική εργα-
σία), Θεσσαλονίκη 1998.

80. Μύαρης, «κυκκώτες», ό.π.,σσ. 541 - 543.

81. Βλ. Παπαζώτος, «Το κτηματολόγιο», ό.π.,σσ. 16 - 50∙ Λίτσα - Παπαδάκης, στο: Πρα-
κτικά του 1ου, ό.π.,σσ. 355 - 364. Συγκεντρωμένη βιβλιογραφία για την ιερά μονή της αγίας Τρι-
άδος ολύμπου, γνωστή από τον ιδρυτή της ως μονή του αγίου διονυσίου, παρέχουν σε μελέτες 
τους οι: απόστολος αθ. Γλαβίνας, ΕΕΘΣ Α.Π.Θ., Παράρτημα αρ. 30, 26 (1981) 16 - 87∙ 27 (1987) 
129 - 143∙ Θωμάς αχ. Τσουλιάς, Ο όσιος Διονύσιος του Ολύμπου. «Η ζωή του και τα θαύματα», 
κατερίνη 1982∙ Χαρούλα Σιαξαμπάνη - Στεφάνου, στο: Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλω-
ση 1453 - 1850, τ. 3, αθήνα 1989, σσ. 171 - 124∙ κωνσταντίνος Μ. Παπαδάκης, Η ιερά σταυρο-
πηγιακή μονή της αγίας Τριάδος (αγίου Διονυσίου Ολύμπου). Ιστορική προσέγγιση, (ανέκδο-
τη διπλωματική εργασία), Ρέθυμνο 1998∙ Μιχαήλ ν. Φαργκάνης, στο: Ιερά Προσκυνήματα της 
Ορθοδοξίας, τ. ά, αθήνα 1999, σσ. 226 - 233∙ Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας 13 - 14 Σε-
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ση επτά βιβλίων, οι κατάλογοι των οποίων περιλαμβάνουν εννέα ονόματα που 
είχαν προεγγραφεί για δεκαοκτώ αντίτυπα: ιωακείμ και αμφιλόχιος, πνευματι-
κοί, ιεροδιάκονος Γερμανός, αρχιμανδρίτης κωνστάντιος, ηγούμενος ιωαννίκι-
ος, ηγούμενος δαμιανός και ιεροδιάκονος Παρθένιος.

Λόγω των εγγραφών τους σε κοινά βιβλία παρατίθενται συγκεντρωτικά οι 
συνδρομητές βιβλίων που σχετίζονταν με τις μονές: κοιμήσεως Θεοτόκου Μα-
κρυρράχης82 (συμμετείχε σε τρία βιβλία, με τρεις συνδρομές για ισάριθμα αντίτυ-
πα), αγίου αθανασίου Σφίνιτζας83 (σε δύο βιβλία, με δύο συνδρομές για τέσσε-
ρα αντίτυπα) και σε ένα βιβλίο για ένα αντίτυπο οι μονές αγίου Γεωργίου κορι-
νού84 και Προφήτη Ηλία Βούλτσιστας85.

πτεμβρίου 1996: Διονύσιος ο εν Ολύμπω. Η ζωή και η δράση του οσίου, κατερίνη 2000∙ από-
στολος Τσακούμης, Το φαράγγι του Εικοσιένα και το Μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου. Του-
ριστικός οδηγός, Λιτόχωρο 2000∙ Ιερά Πατριαρχική μονή του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύ-
μπω. 1943 - 2003. Εξήντα χρόνια μετά την καταστροφή, νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ν. Πιερί-
ας 2004∙ Aντίπας (ιερομόναχος αγιορείτης), στο: Πρακτικά του 3ου, ό.π.,σσ. 275 - 298∙ αθανά-
σιος Γ. Βουδούρης στο: Φίλιππος 62 (ιαν. - Μάρτ. 2009) 56 - 65∙ Ακολουθίαι του οσίου πατρός 
ημών Διονυσίου του εν Ολύμπω του θαυματουργού, Έκδοση ιερά Πατριαρχική και Σταυρο-
πηγιακή Μονή αγίου διονυσίου του ολύμπου, Λιτόχωρο 20132.

82. Βλ. τα άρθρα σε εφημερίδες των Θωμά Γαβριηλίδη, εφημερίδα Βέροια 1058 / 17. 12. 
1993, σ. 1 και δημητρίου Παπαεμμανουήλ, «εφημερίδα Ολύμπιο Βήμα, 3.3.1994 και τα δημο-
σιεύματα των: Θωμάςαχ. Τσουλιά - ελένης Θ. Τσουλιά, Ιερά μονή Μακρυρράχης, κατερίνη 
1995∙ δημητρίου αγγ. Παπάζη στο:Ορθοδοξία, τεύχ. Β΄ (απρίλιος - ιούνιος 1998) 313 - 330∙ 
αναστασίας Γιανναπή, Η ιερά μονή της Παναγίας Μακρυρράχης στην Πιερία. Ένα αλησμό-
νητο οδοιπορικό, εκδόσεις Τέρτιος, κατερίνη 2006∙ αποστόλου αθ. Γλαβίνα, στο: Πρακτι-
κά επιστημονικού Συνεδρίου Ιωακείμ Γ΄ Ο  Μεγαλοπρεπής. Ο  από  Θεσσαλονίκης Οικου-
μενικός Πατριάρχης και η εποχή του, Θεσσαλονίκη 1912 - 2012. 100 χρόνια ελευθερίας επι-
μέλεια: Θεόδωρος ι. δαρδαβέσης, Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 85 - 147.

83. Συγκεντρωμένη βιβλιογραφία για το μοναστήρι της Σφίνιτζας παραθέτει ο δ. Πα-
πάζης, «Το μοναστήρι του αγίου αθανασίου Σφίνιτζας. ιστορική προσέγγιση (1788 - 1994)», 
Επιστημονική Επετηρίς Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, Αφιέρωμα 
στο μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρό Χριστόδουλο 1 (2011) 641 
- 789, κυρίως σσ. 754 - 771∙ ο ίδιος, «Άγιος αθανάσιος Σφίνιτζας (μοναστήρι)», ΜΟΧΕ 1 (2010) 
324 - 325.

84. Βλ. ενδεικτικά την ανέκδοτη μεταπτυχιακή εργασία της Σοφίας Σαββοπούλου, που 
εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο αθηνών με τίτλο: Το μοναστήρι του αγίου Γεωργίου Κορι-
νού Πιερίας, στην οποία αναφέρονται οι Βαρνάβας Θ. Λεοντιάδης στο: Ο Πανσέληνος 4 - 5 
(Σεπτ. - απρ. 1999) 101 - 107 και Θωμάς αχ. Τσουλιάς, Το ιστορικό μοναστήρι του αγίου Γε-
ωργίου Κορινού Πιερίας, Περιγραφή του μοναστηριού. Ιστορία - Θαύματα - παραδόσεις, 
ιερά Μονή αγίου Γεωργίου κορινού, κατερίνη 2008. Βλ. για το χωριό Παρθένιος, Περιγρα-
φή, σσ. 56 - 57. Στο καθολικό της μονής του αγίου Γεωργίου κορινού εντοπίστηκαν εικόνες 
του λιτοχωρινού ιωάννη καύκου Ζωγράφου. Βλ. νικόλαος Γραίκος, στο: Πρακτικά του 3ου, 
ό.π.,σσ. 385 - 500, κυρίως σ. 435.

85. Στον κολινδρό διοικητικά ανήκε και η Βούλτσιστα - σήμερα Λιβάδι - όπου βρίσκε-



Συνδρομητές παλαιών εντύπων ελληνικών βιβλίων συνδεόμενοι με την περιοχή ολύμπου - Πιερίων - Βερμίου 257

Για τον ίδιο λόγο, δηλαδή εξαιτίας των εγγραφών τους σε κοινά βιβλία, πα-
ρατίθενται επίσης συγκεντρωτικά οι συνδρομητές βιβλίων που συνδέονταν με τις 
παρολύμπιες μονές της ελασσόνας86: αγίας Τριάδος Σπαρμού87 (συμμετείχε στην 
έκδοση έξι βιβλίων με επτά ιερομονάχους, οι οποίοι μαζί με τη μονή προεγγρά-
φτηκαν για τριάντα ένα αντίτυπα), Παναγίας κανάλων88 (σε τέσσερα βιβλία με εν-
νέα κληρικούς και μοναχούς για δεκαεπτά αντίτυπα), αγίας Τριάδος κλημάδων89 
(σε δύο βιβλία με έξι κληρικούς και μοναχούς για ισάριθμα αντίτυπα) και αγίου 
αντωνίου ελασσόνας90 (σε  δύο βιβλία με ένα κληρικό για δύο αντίτυπα).

8. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΙ «ΟΛΥΜΠΙΟΙ»:

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται συνδρομητές το ονοματεπώνυμο των 
οποίων συνοδεύει η λέξη «ολύμπιος», δηλωτική της καταγωγής τους91. Στην ομά-
δα αυτή περιλαμβάνονται ογδόντα έξι συνδρομητές, οι οποίοι συμμετείχαν στην 

ται το γνωστό μετόχι της αγιορειτικής μονής του οσίου Γρηγορίου. Για το χωριό (παλαιότερα 
τσιφλίκι) με την ονομασία Βούλτσιστα βλ. Παρθένιος, Περιγραφή, ό.π.,σσ. 80 - 81∙ πρβλ. Πο-
λύζου - Μαμέλη, Ιστορία, ό.π.,σσ. 167, 251 - 253, 323. 

86. ειδικότερα για τους μοναχούς των μονών αυτών βλ. Βασίλης Θ. κοντοβάς, «Μονα-
χολόγια μονών επαρχίας ελασσόνας», ΑΘΜ 8 (1988) 209 - 216.

87. Βλ. δημήτριος αγγ. Παπάζης στο: ΓΠ 792 (Μάρτ. - απρ. 2002) 211 - 258, όπου βιβλι-
ογραφία∙ πρβλ. τα νεότερα βιβλία και άρθρα των Θωμά ιωάννου Μπούμπα, Ιερά μονή Αγί-
ας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, ελασσόνα 2006 και Ο Κώδικας της ιεράς μονής Αγίας Τρι-
άδος Σπαρμού Ολύμπου 1602 - 1877, (Βιβλιοθήκη ολυμπιώτισσας 224), ελασσόνα 2008 και 
στο: ΘΗ 52 (2007) 305 - 320∙ 58 (2010) 321 - 334 και 66 (2014) 49 – 64 αλλά και το άρθρο του Φοίβου κα-
ζάκη, στο: ΘΗ 60 (2011) 69 - 76.  

88. δημήτριος αγγ. Παπάζης, «ανέκδοτα κείμενα για το μοναστήρι της Παναγίας των 
κανάλων», ό.π.,σσ. 237 - 295, όπου βιβλιογραφία∙ Τσουλιάς, Η Πιερία, ό.π.,σσ. 142 - 143.

89. Βλ. γι’ αυτό Στέφανος δαλαμπύρας στο: ΘΗ 7 (1984) 41 - 46∙ Ζυγούρης, «Το μο-
ναστήρι», ό.π.,σσ. 37 - 114∙ Παπαδημητρίου, Η επισκοπή, ό.π.,σσ. 161 - 166 (20072), 290 - 295∙ 
Τσουλιάς, Η Πιερία, ό.π.,σσ. 143 - 144.

90. Για την ιστορία της βλ. δημήτριος Μακρής στο: ΜΖ 153 (1979) 39 - 41 και Μίμης 
δουράκης, στο: Ελασσονίτικα Γράμματα (2000 - 2001) 21 – 23, καθώς και τα βιβλία των Γρη-
γορίου Παν. Βέλκου, Η επισκοπή Δομενίκου και Ελασσόνος, Έκδοση ιεράς Μητροπόλεως 
ελασσόνας, ελασσόνα 1980, σσ. 97, 123 - 125∙ αναστασίου Ζ. Μπέλλου, Οδοιπορικόν στην 
ιερά μονή Αγίου Αντωνίου Σιάπκας Καστανιάς Σερβίων, κοζάνη 1989 και ιωάννη δ. δημό-
πουλου, Τα παρά τον Αλιάκμονα Εκκλησιαστικά, Έκδοση ιερά Μητρόπολις Σερβίων και 
κοζάνης 1994, σσ. 123 - 132. 

91. ενδεικτικά για τους ολύμπιους Βλάχους βλ. το: [Μελέτες για τους Βλάχους 1, 2, 3 
και 4], εκδόσεις Ζήτρος, του αστερίου ι. κουκούδη, όπου η προγενέστερη βιβλιογραφία. Σε 
ορισμένες πάντως περιπτώσεις τη λέξη «ολύμπιος» χρησιμοποιούν ως ψευδώνυμο συνεργά-
τες  εφημερίδων, όπως για παράδειγμα των εφημερίδων Αλήθεια και Νέα Αλήθεια. Βλ. Πλα-
στήρας, Δημιουργική, ό.π.,σ. 127.
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έκδοση σαράντα δύο βιβλίων και δραστηριοποιήθηκαν μακριά από τον τόπο κα-
ταγωγής τους, σε διάφορες περιοχές εντός και εκτός της ελλάδας. από αυτούς, δε-
καοκτώ ήταν ιερωμένοι, ανάμεσά τους και αγιορείτες μοναχοί, οι οποίοι συμμετεί-
χαν σε δεκαεννέα εκδόσεις βιβλίων για εικοσιτέσσερα αντίτυπα και εξήντα οκτώ 
ήταν κοσμικοί, που συμμετείχαν σε τριάντα δύο εκδόσεις για εβδομήντα σώματα. 

εξαιτίας του έντονου συχνά πατριωτικού ελληνικού αισθήματος πολλοί 
χρησιμοποίησαν το «ολύμπιος» αισθανόμενοι πιθανώς την υποχρέωση της δι-
αιώνισης του προσωνυμίου του φιλικού έλληνα αγωνιστή Γεωργάκη ολυμπί-
ου92, ο οποίος μάλιστα έδρασε ως στρατιωτικός και υπό ξένη σημαία93. Μάλιστα 
κατά τη δική μας έρευνα, πριν από την ηρωική θυσία του εν λόγω αγωνιστή, μό-
λις ένας προεγγράφηκε (1816) με την προσθήκη της λέξης «ολύμπιος» και αυτός 
ήταν ιερομόναχος παρολύμπιας μονής. ειδικότερα, μετά την αποτυχία της επα-
νάστασης στη Μακεδονία και στον Όλυμπο, Έλληνες της νότιας ελλάδας ταύτι-
σαν τους αγωνιστές, που μετεγκαταστάθηκαν στην περιοχή τους για να συνεχί-
σουν τον αγώνα, με τους γόνους των θρυλικών κλεφταρματολών του ολύμπου 
και αποκάλεσαν τους περισσότερους με το πατριδωνυμικό «ολύμπιος», η διά-

92. ο Γεωργάκης ολύμπιος καταγόταν από την ηρωική οικογένεια των Λαζαίων, μα-
θήτευσε στους δασκάλους του Λιβαδίου, ιερομόναχο ιωνά Σπαρμιώτη και ιωάννη Πέζα-
ρο, οραματίστηκε τις ιδέες του Ρήγα Φερραίου, αγωνίστηκε εναντίον του αλή πασά και των 
Τούρκων στη Μακεδονία, στη Σερβία, υπηρέτησε ως συνταγματάρχης στον ρωσικό στρα-
τό, υπήρξε μέλος της Φιλικής εταιρείας και αρχιστράτηγος των ελληνικών δυνάμεων στον 
δούναβη, πολέμησε στο δραγατσάνι και τελικά έχασε τη ζωή του στο ιάσιο πολιορκούμενος 
στη μονή Σέκου. Βλ. το αφιέρωμα: Γεωργάκης Ολύμπιος 1772 - 1821, Μ.ε.Σ. Λαρίσης Αρι-
στεύς, Λάρισα 1946, τις μελέτες των:  Γεωργίου κ. Σταμπολή, Γεωργάκης Ολύμπιος. Ο μεγά-
λος αγωνιστής του Εικοσιένα. Το καύχημα της τιμής και της θυσίας, αθήνα 1970∙ Γιώργου 
Συνεφάκη, Λιβάδι Ολύμπου. Η πατρίδα του Γεωργάκη Ολύμπιου, κατερίνη 1971∙ Γρηγορίου 
Βέλκου, Γεωργάκης Ολύμπιος (1772 - 1821), Έκδοση του Συλλόγου Λιβαδιωτών κατερίνης 
Ο Γεωργάκης Ολύμπιος, κατερίνη 1976∙ Ζαφείρη Π. Γκόλαντα, Γεωργάκης Ολύμπιος. Ιστο-
ρικό δράμα σε μέρη 2, Μαυρίδης, αθήναι 19792∙ νικολάου Γ. Συνεφάκη, Γεωργάκης Νικολά-
ου Ολύμπιος (1772 - 1821) κάτω από το φως της ελληνικής και ξένης ιστοριογραφίας, Θεσ-
σαλονίκη 1986∙ δημητρίου Προκόβα, Όλυμπος - Γεωργάκης Ολύμπιος, αθήνα 1987∙ Γιώργου 
Συνεφάκη, Ο Γεωργάκης Ολύμπιος, Θεσσαλονίκη 1988∙ δημητρίου Προκόβα, Αλέξανδρος  
Υψηλάντης - Γεωργάκης Ολύμπιος. Προτροπή - έκκληση - πρόσκληση, εκδόσεις Βογιατζή, 
αθήνα 2004∙ και τα άρθρα των: κλεόβουλου Τσούρκα στο: ΜΖ 35 (απρ. 1969) 16 - 17∙ νίκου 
Γκαϊντατζή στο: Μακεδονικά 13 (1973) 227 - 266∙ Γρηγορίου Βέλκου, στο: Περραιβία 17 - 18 
(1976) 251∙ Γεωργίου αποστόλου στο: Δυτικομακεδονικά Γράμματα 8 (1997) 253 - 260∙ αχιλ-
λέα Γ. Λαζάρου στο: Ηπειρωτικά Γράμματα 14 (2009) 143 - 164. Σήμερα αρκετοί σύλλογοι 
Λιβαδιωτών φέρουν το όνομά του, όπως των αθηνών, της Θεσσαλονίκης, της κατερίνης, της 
ελασσόνας, ενώ το όνομά του φέρει και ο σύλλογος Βλάχων των Σερρών.

93. Για έλληνες στρατιωτικούς που έδρασαν υπό ξένη σημαία βλ. κωνσταντίνος ν. Ρά-
δος, στο: Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 7 (1910) 183 - 242, 
κυρίως σ. 185.
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δοση του οποίου ήταν αρκετά πλατιά, αφού περιελάμβανε και πρόσωπα που 
κατάγονταν από άλλα εκτός ολύμπου μέρη94. επειδή η διερεύνηση στα αρχεία 
των τότε δήμων και κοινοτήτων των περιοχών αυτών δεν είναι στην παρούσα 
φάση εφικτή, υπάρχουν ομολογουμένως επιφυλάξεις ως προς την εγκυρότητα 
της καταγωγής καθενός επονομαζόμενου «ολύμπιου».

Ως εκ τούτου, επειδή δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί ο ακριβής τόπος 
της καταγωγής τους (στις περισσότερες περιπτώσεις προεγγράφτηκαν μόνο με 
το βαπτιστικό τους όνομα και τη λέξη «ολύμπιος»), δεν εντάχτηκαν στις ενότη-
τες Λιτόχωρο, Πέτρα κ.τ.λ., αλλά στην παρούσα. καταγράφηκαν συνολικά σε 
δεκαοκτώ περιοχές, στις οποίες υπήρχε έντονη πνευματική κίνηση95, κατά την 
ακόλουθη αλφαβητική σειρά: αγία αναστασία Φαρμακολύτρια - Άγιον Όρος 
(μονές), αθήνα, Βέροια96, Βιέννη, Βόλος, Βουκουρέστι, Θεσσαλονίκη, καταφύ-
γι, κέρκυρα, κωνσταντινούπολη, Λάρισα, ναύπλιο, Σέρρες, Σμύρνη, Σπάρτη, 
Σύρος, Τύρναβος και Χαλκίδα. από τα ονόματα των λαϊκών αναφέρθηκαν με 
τις επαγγελματικές τους ασχολίες έξι πρόσωπα∙ τρεις εκπαιδευτικοί, δύο μαθη-
τές Γυμνασίου και ένας έμπορος. Στους κληρικούς και μοναχούς συμπεριελήφθη 
ο επίσκοπος Γορτύνης ιγνάτιος97.

94. κώστας Σπανός, «Πέντε ανέκδοτα έγγραφα του ολύμπιου αγωνιστή του ’21 Πα-
ντελή δημητρίου», Μακεδονικά 23 (1983) 281 - 292.

95. Η πνευματική κίνηση της περιοχής του ολύμπου συνδέεται ασφαλώς με την έντο-
νη εθνική δράση που ανέπτυξαν οι ολύμπιοι κλεφταρματολοί τόσο πριν όσο και μετά τη με-
γάλη επανάσταση του 1821. Βλ. ενδεικτικά Ιστορικά στοιχεία συμβολής της Πιερίας εις τον 
αγώνα της επαναστάσεως κατά το 1821, [ιστορικά στοιχεία στον αγώνα της εθνικής ανεξαρ-
τησίας], κατερίνη 1971. Ένας από τους πιο γνωστούς κλεφταρματολούς του ολύμπου ήταν ο 
νικοτσάρας για τον οποίο βλ. τα βιβλία των: νικολάου ιγγλέζη, Τα αρματωλίκια και ο ήρως 
Νικοτζάρας, εν αθήναις 1884∙ αλέξη καλέση, Ο Νικοτσάρας και οι κλεφταρματολοί του 
Ολύμπου, ελασσόνα 1973∙ αθανασίου αστ. Παπανικολάου, Προεπαναστατικά κινήματα 
των κλεφταρματολών του Ολύμπου. Ο Νικοτσάρας. Οι Ολύμπιοι αγωνιστές μετά την επα-
νάσταση του 1821. Μακεδονικός αγών, Λάρισα 1986∙ Θωμά Β. Παπακωνσταντίνου, Το προ-
επαναστατικό κίνημα του καπετάν Νίκο Τζάρα (1770 - 1807), αθήνα 1997∙ Νίκο Τζάρας. Ο 
Ολύμπιος Αχιλλέας του υπόδουλου έθνους, εκδόσεις Όλυμπος, αθήνα 2005 και τα άρθρα 
των: Γεωργίου Χ. Χιονίδη στο: Μνημοσύνη 4 (1972 - 73) 221 - 228 και στο: ΑΘΜ 6 (1983) 168 
- 244∙ Γιάννη αθ. αδάμου στο: Μετέωρα 28 (1974) 46∙ Γιώργου Μπλάντα στο: ΘΗ 2 (1981) 8.

96. Για την περιοχή Βεροίας και ναούσης βλ. Παπάζης, «Βεροιείς», ό.π.,σσ. 351 - 435 
[διαθέσιμο στο: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/3677], όπου συγκεντρωμένη βιβλιο-
γραφία (ιδίως σσ. 351 - 352 υποσ. 2). 

97. Πρόκειται για τον φιλόμουσο και αγωνιστή επίσκοπο αρδαμερίου ιγνάτιο (1769 
- † 17 Σεπτ. 1839), ο οποίος γεννήθηκε στα αμπελάκια, πολέμησε στο πλευρό του εμμανου-
ήλ Παπά στην κασσάνδρα, έφυγε στα 1821 μέσω Βορείων Σποράδων στην  Ύδρα, σημείωσε 
εξαιρετική δράση στις Σπέτσες, στα 1825 μετέβη στην Πελοπόννησο, όπου διορίστηκε τοπο-
τηρητής της επαρχίας Μονεμβασίας, ενίσχυσε τον αγώνα της Γραμπούσης στην κρήτη (1827 
- 1830) και απεβίωσε ως επίσκοπος Γορτύνης. Βλ. γι’ αυτόν τα άρθρα των: Πολυκάρπου Συ-
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ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση του κωνσταντίνου Γκαρπολά του 
ολυμπίου98, όπως αποκαλείται, του οποίου επισημάνθηκαν τέσσερις εκδόσεις 
βιβλίων. Σε μία από αυτές, το τρίτομο Λεξικό της ελληνικής γλώσσης που τυπώ-
θηκε στη Βιέννη το 1837, στον κατάλογο των συνδρομητών της κρανιάς ολύ-
μπου γράφει: Δώρον του εκδότου Κ. Γκαρμπολά εις την εν τη πατρίδι του Κρα-
νιά ελληνική σχολή 1, δηλώνοντας έτσι την ιδιαίτερη πατρίδα του99, ενώ ο ίδιος 
προεγγράφηκε στη Βιέννη ως συνδρομητής για δύο αντίτυπα στην επανέκδο-
ση του Εορτοδρομίου του νικοδήμου αγιορείτου που τυπώθηκε εκεί το 1836.

Άλλος ένας συνδρομητής όχι τόσο γνωστός, όπως ο κωνσταντίνος Γκαρ-
μπολάς, αλλά εξίσου σημαντικός λαϊκός διδάσκαλος του Γένους κατά την περί-
οδο της ύστερης τουρκοκρατίας είναι ο καταγόμενος από το χωριό αιγάνη του 
ολύμπου Πιερίας αρχιμανδρίτης  Γρηγόριος (κατά κόσμον Γεώργιος) Χριστο-
δούλου ολύμπιος. αυτός έδρασε στα μέσα του δευτέρου μισού του 19ου αιώνα, 
όπως προκύπτει από τις περιοδείες του στην αθήνα, στη Θεσσαλία, στην Ήπει-
ρο, στη Μακεδονία, στην κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη, κατηχώντας τους 
υποδούλους ορθοδόξους Έλληνες. Τις σχετικές ειδήσεις πληροφορούμαστε από 
το βιβλίο του με τίτλο: Σωτήριος οδηγός, ήτοι περί διαφόρων αντικειμένων κα-

νοδινού (Μητρ. Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως) στο: Θεολογία 5 (1927) 126 - 128∙ νικολάου Β. 
Τωμαδάκη στο: Μνημοσύνη 4 (1972 - 1973) 117 - 142∙ αποστόλου αθ. Γλαβίνα στο: Μακεδο-
νικά 20 (1980) 9-28, κυρίως σσ. 20 - 24. Το φιλόμουσο του χαρακτήρα του ιγνατίου προκύ-
πτει και από άλλες συνδρομές του ως επίσκοπος αρδαμερίου. Βλ. καραθανάσης, Θεσσαλο-
νίκεια, ό.π.,σσ. 85, 94, 100∙ Ζιώγου - καραστεργίου, «Η εκπαιδευτική», ό.π.,σσ. 103, 104. 

98. ο κωνσταντίνος ο. Γκαρμπολάς, γενάρχης της τυπογραφικής οικογένειας των 
Γκαρπολάδων, είχε τρεις γιους, τον αλέξανδρο, τον Σοφοκλή και τον Μιλτιάδη. είναι γνω-
στός από τη συμμετοχή του, μαζί με τους Άνθιμο Γαζή και Χριστόδουλο Ματακίδη, στη σύ-
νταξη του τρίτομου Λεξικού της ελληνικής γλώσσας, το οποίο εκδόθηκε από το Τυπογρα-
φείο αντωνίου Μπένκο Χαϋκότα στη Βιέννη το 1835 και το οποίο αργότερα επανεξέδωσε 
ο ίδιος, Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης επίτομον: εκ της δευτέρας εν Βιέννη … εις τόμους 
τρεις, εν αθήναις εκ της τυπογραφίας του εκδότου κωνσταντίνου Γκαρμπολά 1839, καθώς 
και άλλα Λεξικά, όπως των αρχαίων … ονομάτων (Βιέννη 1837), Γαλλοελληνικόν (αθήνησιν 
1842), αλλά και τα βιβλία Αλληλοδιπλογραφία (Βιέννη 1837), Πηδάλιον (εν αθήναις 1841), 
Σχόλια εις τον Θουκυδίδην (εν αθήναις 1841), Σχόλια εις τον Ευρυπίδην (εν αθήναις 1842) 
και άλλα. Βλ. Σκιαδάς, Χρονικό, ό.π.,σσ. 184 - 191. Το εκδοτικό έργο του συνέχισε ο γιος του 
Μιλτιάδης κ. Γκαρπολάς και ο εγκατεστημένος  από  το 1850 άλλος του γιος, βιβλιοπώλης 
και τυπογράφος, Σοφοκλής Γκαρπολάς με την έκδοση το 1885 συλλογής λυρικών ποιημάτων 
και από τις 13 Μαΐου 1875 της εφημερίδας Ερμής, η οποία αντικαταστάθηκε στις 21 απριλί-
ου 1881 από την εφημερίδα Φάρος της Μακεδονίας. Για την επιχειρηματική δραστηριότητα 
των Γκαρπολάδων βλ. στο: Μακεδονικά 8 (1968) 239 - 256 και 21 (1981) 222 - 251 τα δημοσι-
εύματα των Χαραλάμπους κ. Παπαστάθη και Παναγιώτη Γ. κόκκα αντίστοιχα. ο Πλαστή-
ρας, Δημιουργική, ό.π.,παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη δράση μελών της οικογένει-
ας Γκαρπολά.

99. Πρβλ. Σκιαδάς, Χρονικό, ό.π.,σ. 184∙ Πλαστήρας, Δημιουργική, ό.π.,σ. 38.
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λαί νουθεσίαι, συνεντεύξεις και ηθικαί ομιλίαι, συζητήσεις και συνδιαλέξεις 
παντοίου είδους, τερπναί και επωφελείς διηγήσεις, σοφά σοφών παραγγέλμα-
τα, συνταχθείς χάριν του λαού υπό του πανοσιωτάτου αρχιμανδρίτου Γρηγο-
ρίου Χριστοδούλου Ολυμπίου, εν Αθήναις Τυπογραφείον Ο Κοραής 1887100.

Στους συνδρομητές που συνδέονται με την υπό εξέταση περιοχή θα πρέ-
πει να προσθέσουμε τον εν κωνσταντινουπόλει Φιλολογικό Σύλλογο «Πιερί-
α»101, ο οποίος περικλείεται ανάμεσα στους εν Φαναρίω συνδρομητές του βιβλί-
ου του νικ. Β. Χρυσανθίδου, Αυτοσχέδιος περιγραφή της Χαλκιδικής Χερσο-
νήσου μετ’ αρχαιολογικών σημειώσεων και ιστορικών συμβάντων, εν κωνστα-
ντινουπόλει 1870. Πάντως, Φιλόμουσος και Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος με την 
επωνυμία «Πιερία», ιδρύθηκε και στη νάουσα στα 1875, κατά τη διάρκεια της 
αρχιερατείας του μητροπολίτη προέδρου Βεροίας και ναούσης Βενεδίκτου (26 
Μαΐου 1869 - 2 Μαΐου 1877) «για την προώθηση των εκπαιδευτικών και άλλων 
εκπολιτιστικών υποθέσεων της κοινότητας»102.  Πρόκειται για τον Φιλεκπαιδευ-
τικό Σύλλογο «Πιερία», ο οποίος εργάστηκε για τη σύσταση στη νάουσα παρ-
θεναγωγείου και νηπιαγωγείου103. Τρεις περίπου δεκαετίες αργότερα, στα 1903, 
ιδρύθηκε από τον δημήτριο Παπαγιάννη στην κατερίνη η Φιλόπτωχος και Φι-
λόμουσος αδελφότητα «Πιερία», για την οποία ο επίσκοπος κίτρους Παρθένι-

100 . Πρώτη αναφορά στο εν λόγω βιβλίο κάνει ο Πορφύριος (μοναχός), «ειδήσεις του 
1887 για τον μοναχισμό στην Ημαθία γη», Πολιτιστικά Δρώμενα 21 (ιαν. - Μάρτ. 1998) 30 - 
31. Περισσότερα για το σπουδαίο διδακτικό έργο του βλ. στις εργασίες των: αστερίου καρα-
μπατάκη στο: Πρακτικά του 3ου, ό.π.,σσ. 369 - 381 και νικολάου Γραίκου, στο: Μουσών Βήμα 
[μηνιαίο ένθετο εφημερίδας Ολύμπιο Βήμα (κατερίνη)], 19. 6. 2006, σ. 4∙ ο ίδιος, «Η εκκλησι-
αστική», ό.π.,κυρίως σ. 403 υποσ. 44. 

101. Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Φιλολογικού Συλλόγου Πιερίας, εν κων-
σταντινουπόλει, εν τω Γραφείω του Συλλόγου 1870, εκ του Τυπογραφείου ιωάνν. Σκλέπα 
(Η - Π: 1870. 264)∙ Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Φιλολογικού Συλλόγου Πιερίας, 
εν κωνσταντινουπόλει, εν τω Γραφείω του Συλλόγου 1871 (Η - Π: 1871. 331)∙  Φιλολογικός 
Σύλλογος «Πιερία»: Λογοδοσία των κατά την β΄ περίοδον του τρίτου έτους πράξεων, ανα-
γνωσθείσα τη 9η Μαΐου 1871 υπό του προέδρου Μ. ι. Γεδεών, εν κωνσταντινουπόλει 1871 
(Η - Π: 1871. 768).

102. Στέφανος ι. Παπαδόπουλος, «εισαγωγή στην ιστορία των ελληνικών φιλεκπαι-
δευτικών συλλόγων της οθωμανικής αυτοκρατορίας κατά τον 19ο και  20ό αιώνα», Παρνασ-
σός 4 (1962) 247 - 258, κυρίως σ. 256 [ = Νιάουστα 23 (απρ. - ιούν. 1983) 51 - 53, κυρίως σ. 
52]∙ πρβλ. αθανάσιος Γ. Βουδούρης, Επισκοπική προσωπογραφία της μητροπόλεως Βεροί-
ας και Ναούσης κατά την περίοδο της οθωμανοκρατίας (1430 - 1912), ανέκδοτη διπλωματι-
κή εργασία, η οποία υποβλήθηκε στο Τμήμα Ποιμαντικής και κοινωνικής Θεολογίας της Θε-
ολογικής Σχολής του α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2008, σ. 101.

103 . Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτική, ό.π.,σ. 89∙ πρβλ. Ζωή Σέμπη, Το βιλαέτι Θεσσαλο-
νίκης κατά την περίοδο των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων (Τανζιμάτ). 1839 - 1876, (ανέκ-
δοτη διδακτορική διατριβή, η οποία υποβλήθηκε στο Τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του α.Π.Θ.), Θεσσαλονίκη 1998, σ. 209.



δημήτριος Παπάζης262

ος σε δημοσίευμά του στην εφημερίδα Νέα Αλήθεια γράφει πως ήταν ελληνική 
οθωμανική, δεχομένη ως μέλος της πάντα άλλον οποιασδήποτε εθνικότητος104. 
Ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται να αποτελεί συνέχεια του εν κωνσταντινουπόλει 
Φιλολογικού Συλλόγου «Πιερία».

Συμπεράσματα

ανέκαθεν οι ολύμπιοι και οι Πιεριείς διακρίνονταν για τη φιλομουσία και 
για την έφεσή τους στα Γράμματα. οι εγγράμματοι βέβαια της περιφέρειας ολύ-
μπου - Πιερίων του 19ου αιώνα δεν ήταν πολλοί, συγκριτικά με άλλες περιοχές, 
εφόσον και τα βιβλία ήταν λιγότερα αλλά και τα οικονομικά τους ήταν πενιχρά 
για την εποχή εκείνη.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον των προσώπων που διέμεναν ή κατάγονταν από 
την περιοχή ολύμπου - Πιερίων, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν, ιδί-
ως μετά την επανάσταση του 1878, προσείλκυσε κυρίως η κατηγορία του παρα-
δοσιακού εκκλησιαστικού ή θεολογικού βιβλίου. Στο είδος αυτό περιλαμβάνο-
νται οι περισσότερες συγκριτικά με τις λοιπές εκδόσεις που ερευνήθηκαν στην 
παρούσα, δικαιολογώντας την έντονη εκκλησιαστική παράδοση της περιοχής, 
που είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη προτίμηση στις θεολογικο - εκκλησιαστι-
κές εκδόσεις και ιδίως στα λειτουργικής φύσεως βιβλία που χρησιμοποιούνταν 
στους ναούς.

δευτερευόντως ισχυρή ήταν η τάση για την ελληνική γλώσσα και φιλολο-
γία, γενικά για τον έντεχνο πεζό και ποιητικό λόγο. αυτό προκύπτει από το πε-
ριεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων, τις εκδόσεις Λεξικών και τις λογοτεχνικές 
(μυθιστορήματα, ποιήματα κ.τ.λ.). ενδιαφέρον παρουσιάζεται για τις ιστορικές 
και τις αρχαιολογικές γνώσεις, όπως φαίνεται από τις διαφόρων ειδών περιγρα-
φές, αλλά και για τη Μουσική παιδεία. Τα υπόλοιπα έργα κατατάσσονται στην 
κατηγορία των επιστημών της Φυσικής ιστορίας, της ιατρικής και των Μαθη-
ματικών. 

από τη θεματολογία των βιβλίων που ερευνήθηκαν διαπιστώθηκε πως 
υπάρχει μεγάλη ποικιλία, αφού εντοπίστηκαν διαφόρων ειδών επιτομές, συνο-
πτικές ιστορίες, πραγματείες, δοκίμια, παραφράσεις αρχαίων κειμένων, συλλο-

104 . Τζουμέρκας, Ο επίσκοπος, ό.π.,σσ. 128 - 129, 160 υποσ. 178, με παραπομπή στο 
δημοσίευμα της εφημερίδας Νέα Αλήθεια 207 / 7. 2. 1910. Για τη συγκρότηση μουσικού ομί-
λου της Φιλοπτώχου και Φιλομούσου αδελφότητας «Πιερία» γίνεται λόγος και στο άρθρο 
«Η κατερίνη κατά την εποχήν της απελευθερώσεως», στο: Λεύκωμα Ιεράς Μητροπόλεως 
Κίτρους επί τη πεντηκονταετηρίδι από της απελευθερώσεως της Κατερίνης, 16 οκτωβρίου 
1912 - 1962, Έκδοσις ιεράς Μητροπόλεως κίτρους κατερίνη 1962, σσ. 13 - 17, το οποίο απο-
τελεί αποσπασματική  αναδημοσίευση από το βιβλίο του επισκόπου κίτρους Παρθενίου, Πε-
ριγραφή, που είχε εκδοθεί στα 1918∙ πρβλ. Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτική, ό.π.,σ. 92.
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γές λογίων - ποιήσεων, βιογραφίες προσώπων κ.τ.λ.. οι συνδρομητές επομένως 
ανήκαν στην αστική κυρίως τάξη, με αρκετά συχνή την παρουσία γυναικών. 
Πρόκειται για ένα κοινό που δείχνει, εκτός από τη θέση και το αξίωμα που κα-
τείχε στην κοινωνία της περιοχής ολύμπου - Πιερίων - Βερμίου, όπου δραστηρι-
οποιούνταν ή ήταν τοποθετημένο, όχι μόνο το μορφωτικό υπόβαθρο και το εν-
διαφέρον του αλλά ότι είχε και την οικονομική άνεση, το χρόνο και τη διάθεση 
γι’ ανάγνωση. Το περιεχόμενο των συγγραμμάτων για τα οποία προεγγράφηκαν 
ως συνδρομητές ήταν συνάρτηση της προσωπικής τους καλλιέργειας, των χρη-
στικών αναγκών και των οικονομικών τους δυνατοτήτων.

οι άμεσα γνωστοί, με βάση την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, κατάλο-
γοι συνδρομητών που σχετίζονται με την περιοχή ολύμπου - Πιερίων - Βερμίου 
μεταξύ των ετών 1800 - 1899 είναι ενενήντα. Η χρονολόγηση των ερευνηθέντων 
εντύπων είναι διάσπαρτη σε πενήντα διαφορετικά έτη του 19ου αιώνα:  1800, 
1802, 1804, 1806, 1816, 1818, 1820, 1826, 1827, 1831, 1834, 1836 - 1840, 1843, 1847 - 
1853, 1858, 1860, 1861, 1865, 1866, 1868 - 1872, 1877, 1878, 1880, 1881, 1883, 1884, 
1886, 1888 - 1890, 1893 - 1897 και 1899. Τα τριάντα ένα από αυτά, περίπου δη-
λαδή το 60%, τυπώθηκαν πριν από το 1870, ενώ μετά την ίδρυση της βουλγαρι-
κής εξαρχίας και την ανάπτυξη του αντίστοιχου εθνικισμού εκδόθηκαν δεκα-
εννέα βιβλία, που συνέβαλαν στην ενίσχυση του εθνικού φρονήματος της υπό-
δουλης Μακεδονίας. 

 Στους καταλόγους συνδρομητών των έργων αυτών καταγράφηκαν συ-
νολικά εκατόν εξήντα ιερωμένοι (ανάμεσά τους επίσκοποι κίτρους, Πλαταμώ-
νος και Πέτρας, ιερομόναχοι, ιερείς, ιεροδιάκονοι και μοναχοί) που προεγγρά-
φτηκαν για διακόσια εβδομήντα επτά αντίτυπα και επτακόσιοι εβδομήντα κο-
σμικοί, οι οποίοι προεγγράφηκαν για οκτακόσια τέσσερα αντίτυπα. ανάμεσα 
στα ονόματα των λογίων κοσμικών καταχωρίστηκαν πρόσωπα των οποίων το 
προσδιοριστικό δηλώνει εγγραμμάτους, όπως οι «λογιώτατος κυρ νικόλαος ο 
εκ Λητοχωρίου (sic)» και «ελλογιμ. αθαν. αναγνώστου από Λιτόχωρον», δίχως 
περαιτέρω διευκρινίσεις. Περιλαμβάνονται ωστόσο και ονόματα που αναφέρ-
θηκαν με τις επαγγελματικές ιδιότητές τους, τα περισσότερα από τα οποία (συ-
νολικά είκοσι έξι) είναι εκπαιδευτικών. Μπορεί τα σχολεία της περιοχής να μην 
έφτασαν ομολογουμένως τον 19ο αιώνα το επίπεδο άλλων σχολών (δείγματος 
χάριν της όμορης Θεσσαλονίκης και ιδίως της Σμύρνης, της Χίου κ.τ.λ.), αλλά 
φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί τους ενημερώνονταν για την πνευματική κίνηση 
και συμμετείχαν συστηματικά ως συνδρομητές βιβλίων σε αρκετά εκδοτικά εγ-
χειρήματα, όπως ο «σχολάρχης» καταφυγίου δήμος Βασιλείου, η «διδασκάλισ-
σα», αννέτα ι. αυγερινού, και οι «δάσκαλοι»: αθαν. κωνσταντίνου, αναστάσιος 
δημητριάδης ολύμπιος, οι «ελληνοδιδάσκαλοι»: Ξενοφ. δ. καραβίδα, Ματθαίος 
Σ. Παππαρούσης, Γ. αστερίου, αθαν. Ροζάδης, οι δημοδιδάσκαλοι: αθ. Σακελ-
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λαρίου, αθαν. δ. δημοδιδάσκαλος, Παππα Θεοδώρητος δημοδιδάσκαλος, νικο-
λάου δημοδιδάσκαλος, Μεογούνιος δημοδιδάσκαλος,  αθανάσιος νικολάου, ι. 
αθανασίου, ν. Παπα Β. κωνσταντινίδης, οι «αλληλοδιδάσκαλοι»: Γεώργ. αλλη-
λοδιδάσκαλος, α. κ. οικονομίδης, α. δ. αλληλοδιδάσκαλος, Θεοχάρης ν. αδα-
μαντίδης αλληλοδιδάκτης κ.ο.κ..

ανάμεσα στους λοιπούς κοσμικούς περιλαμβάνονται οκτώ γιατροί, πέντε μου-
σικοί, ένας νομικός, ένας αλλοδαπός φυσικός επιστήμονας και ένας έμπορος. Με-
ταξύ των συνδρομητών υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες, γεωργοί, κτηνοτρόφοι 
κ.τ.λ., μεσαίων δηλαδή και κατώτερων στρωμάτων, των οποίων τα επαγγέλματα 
δεν αναγράφονται. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει πως η επιθυμία για μόρφωση και 
γι’ απόκτηση βιβλίων δεν ήταν αποκλειστικά προνόμιο των ανώτερων οικονομικά 
κοινωνικών τάξεων, αλλά και των ασθενέστερων, ακόμη και των πτωχών βιοπα-
λαιστών, οι οποίοι όμως ενδιαφέρονταν για την πρόοδο των παιδιών τους. Περιε-
λήφθησαν ακόμη ονόματα οκτώ γυναικών από τις περιοχές κολινδρό, Λιβάδι και 
Λιτόχωρο. Σημειώνεται πως η προεγγραφή των όχι μόνο λογίων αλλά και λιγότε-
ρο γνωστών προσώπων ως συνδρομητών μόνο αποτελεί μία μορφή μικρής έστω ευ-
εργεσίας, προς στήριξη των εκδοτικών εγχειρημάτων και γενικότερα της παιδείας. 
καταγράφηκαν τέλος ως συνδρομητές μοναστήρια, εκκλησίες και ελληνικές σχολές∙ 
του καταφυγίου, του κολινδρού και του Λιβαδίου, που ως ευαγή ιδρύματα ήταν 
αυτονόητο πως μεριμνούσαν για την ενίσχυση της εκπαίδευσης στης περιοχή.

Ως επιμέρους επιπλέον διαπιστώσεις θα μπορούσαν να αναφερθούν οι 
εξής:

Περιλαμβάνονται στους καταλόγους γνωστές οικογένειες με σημαντική δρά-
ση, όπως στο Λιτόχωρο οι οικογένειες Ζωγράφου, Ζωγραφόπουλου και Ζωγραφά-
κη, από τις οποίες αναδείχτηκαν οι λιτοχωρίτες ζωγράφοι, η οικογένεια κοροβάγ-
γου, γνωστή από την εθνική προσφορά του ευάγγελου κοροβάγγου, στο Λιβάδι η 
οικογένεια αστερίου των επιφανών ιατρών, στην κρανιά η οικογένεια Γκαρμπολά 
των διάσημων εκδοτών και άλλες, οι οποίες συνέδραμαν αποφασιστικά.

κάποιοι φέρουν στο επώνυμό τους το «Χατζής», που υποδηλώνει πως οι 
πρόγονοί τους είχαν μεταβεί ως προσκυνητές στα ιεροσόλυμα, όπως ο μαθητής 
της ελληνικής Σχολής Λιβαδίου κ. Γ. Χατζή Γιαννούλη και ο μαθητής της ελλη-
νικής Σχολής κολινδρού ιγνάτιος ιω. Χατζή εξ Ηπείρου.

Όταν ο πατέρας ήταν ιερέας υπήρχε, κατά κάποιο τρόπο, μία πρώτη εγ-
γύηση ευδοκίμησης των παιδιών, τα οποία προεγγράφονταν ως συνδρομητές. 
εντοπίστηκαν ονόματα γιων ιερέων, όπως: Γιαννούλης και Τασιούλης του παπα 
κώνστα στο χωριό Άγιος δημήτριος και στο Λιβάδι της ελασσόνας, Γεώργιος 
παπα Γιάννη στο χωριό δριάνιστα, κωνσταντίνος παπα Γεωργίου στο χωριό 
Σκουτέρνα, Γ. παπα δημητρίου στο χωριό Ζιάσικου, Θεόδωρος ππ αθανασίου 
στο Λιβάδι και νίκος παπα Βέργου στο καταφύγι.
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Μη καταγόμενοι από την περιοχή ολύμπου, Πιερίων και Βερμίου συνδρο-
μητές παλαιών εντύπων, που όμως δραστηριοποιήθηκαν στην υπό εξέταση αυτή 
περιοχή καταγράφηκαν: α) στο Λιτόχωρο ο κωνσταντίνος αναγνώστου εκ Ζα-
γορίου, β) στον κολινδρό ο ιγνάτιος ιω. Χατζή εξ Ηπείρου, ο αλέξιος παπα ιω-
άννου Ζαγορίσιος και ο αθανάσιος κωνσταντίνου Βερροιαίος, γ) στην κατερί-
νη ο ευστάθιος ιωάννου εξ Ηπείρου, δ) στο καταφύγι ο ιωάννης ολύμπιος εκ 
Βερροίας, στο χωριό Μηλιά Μυλοθύμιος α. από αδριανούπολη κ.ο.κ.. επομέ-
νως, η υπόψη περιφέρεια ήταν πόλος έλξης ελλήνων και από άλλες περιοχές.

από τα παραπάνω στοιχεία για την περιοχή ολύμπου - Πιερίων - Βερμίου, 
προκύπτει με βάση τους καταλόγους των συνδρομητών πως η αναλογία μεταξύ 
των ιερωμένων και των αντιτύπων για τα οποία προεγγράφτηκαν είναι σχεδόν δι-
πλάσια συγκριτικά με τους κοσμικούς συνδρομητές, ο αριθμός των οποίων ωστό-
σο παραμένει εξαιρετικά υψηλός συγκριτικά με άλλες περιοχές. επιβεβαιώνεται 
επομένως, εκτός από το ενδιαφέρον του κλήρου και τη δυνατότητά του να αντα-
ποκριθεί στα έξοδα συνδρομής για την έκδοση βιβλίων, πρωτευόντως ο ρόλος του 
στους αγώνες για εθνική συνειδητοποίηση και η συμβολή του στην ανάπτυξη των 
Γραμμάτων. Άλλωστε, συχνά πρώτοι οι αρχιερείς, με την προεγγραφή και λόγω 
της θέσεώς τους, έκαναν γνωστή την έκδοση βιβλίων. δευτερευόντως, επιβεβαιώ-
νεται ο ρόλος του λαϊκού στοιχείου, ο οποίος στο μέτρο των δυνάμεών του (αφού 
αδυνατούσε πολλές φορές να ανταποκριθεί στα έξοδα συνδρομής για την έκδοση 
ακόμη και ενός αντιτύπου), συνεργάστηκε αρμονικά με την εκκλησία συνεισφέ-
ροντας στις πιο πάνω προσπάθειες και συνδράμοντας σε εκδόσεις ακόμη και πε-
ρισσοτέρων του ενός βιβλίων∙ τα ονόματά τους παρατίθενται προς διηνεκές μνη-
μόσυνο στους καταλόγους συνδρομητών των βιβλίων, που αναμφισβήτητα αποτε-
λούν, έστω και περιορισμένα, ένα δείγμα του δυναμικού χαρακτήρα των φυσικών 
προσώπων, των κοινοτήτων και των ευαγών ιδρυμάτων που προεγγράφτηκαν.

αμφότεροι, κληρικοί και λαϊκοί συνδρομητές της περιοχής αυτής με τις προεγ-
γραφές τους ενίσχυσαν σταθερά τις εκδοτικές δραστηριότητες υπηρετώντας την ορ-
θόδοξη εκκλησία και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την επιβίωση του Γένους 
μας, αφού ευρέως κυκλοφόρησε στην οθωμανική αυτοκρατορία το ελληνικό βιβλίο 
και συνεπώς υπήρχε σοβαρό πολιτισμικό υπόβαθρο και οι περιοχές στις οποίες προ-
εγγράφτηκαν συνδρομητές αποτελούσαν σημαντικές πνευματικές εστίες. Σημειώνεται 
δε πως οι συνδρομητές, ευρισκόμενοι ακόμη και εκτός της πατρίδας τους, δεν λησμο-
νούσαν τον τόπο της ιδιαίτερης καταγωγής τους, αφού έτσι προσδιορίζονταν: εκ Λι-
τοχώρου ή Λιτοχωρινός, εκ Ραψάνης ή Ραψανιώτης, εκ Πλαταμώνος, εκ Λιβαδίου, εκ 
Βλαχολιβαδίου ή Βλαχολιβαδιώτης ή Βλάχος, εκ κολινδρού, εκ Σκοτίνης, εκ κοκκινο-
πλού, εξ αικατερίνης ή από κατερίνην, από καρίτσα, εξ ολύμπου ή ολύμπιος, από 
όμορες περιοχές, όπως εκ καταφυγής ή καταφυγιώτης, εκ Βελβενδού, από Σέρβια, εκ 
Βερροίας ή Βερροιαίος, εκ Γενιτσών, και από πολύ μακρινές περιοχές, όπως εξ Ηπεί-
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ρου, εκ Ζαγορίου ή Ζαγορίσιος, από αδριανούπολη κ.ο.κ.. Σημειώνεται πως ομοίως 
προσδιορίζονταν οι μονάζοντες με βάση τις Μονές από τις οποίες προέρχονταν π.χ. εκ 
της ι. Μ. κανάλων ή καναλλιώτης, Σπαρμιώτης, αγιαντωνίτης κ.ο.κ..

Γεγονός είναι πως ο κατάλογος των ονομάτων των συνδρομητών και συ-
χνά των τίτλων και των αξιωμάτων τους συνιστούσε ηθική ανταμοιβή. επιπλέ-
ον, αποκτούσαν κοινωνικό κύρος και διασυνδέσεις με την υπόλοιπη ελλάδα και 
με το εξωτερικό όσοι εγγράφονταν στους καταλόγους συνδρομητών, αλλά και 
όσοι κληρικοί ή λαϊκοί κατείχαν αξιώματα άρχιζαν να θεωρούν πως η κοινωνι-
κή τους θέση δεν τους επέτρεπε να μη συμμετέχουν στην κοινή εξόρμηση, ακό-
μη και όταν το βιβλίο για το οποίο είχαν προεγγραφεί άμεσα δεν τους ενδιέφερε. 
αποδεικνύεται πως όλοι τους αποτελούσαν τις εστίες του ελληνορθόδοξου πολι-
τισμού. είναι ομολογουμένως συγκινητικό να διαβάζουμε τοπωνύμια ελληνικών 
ορθοδόξων κοινοτήτων και ονόματα προσώπων, ιδίως όσων δεν διατηρούνται 
με άλλον τρόπο στη μνήμη μας∙ με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να αναγνωρί-
σουμε την ταυτότητα και τη δύναμη της ρωμαίικής μας προβολής.

Ως εκ τούτου, είναι προφανής η ιστορική σπουδαιότητα των καταλόγων 
των «φιλοκάλων, φιλομαθών, φιλογενών, φιλομούσων, φιλοτίμων, φιλοπάτρι-
δων», όπως συνήθως αποκαλούνται105, κυρίων συνδρομητών, οι οποίοι στο πλαί-
σιο της παρούσας σχετίζονται με την περιοχή ολύμπου - Πιερίων - Βερμίου, για 
την έρευνα και μελέτη των συλλογικών τάσεων και νοοτροπιών του αναγνωστι-
κού βιβλιόφιλου κοινού και για τη σύνθεση της ιστορίας του πνευματικού πο-
λιτισμού της εν λόγω περιοχής, που αποτελεί μία μικρή αλλά σημαντική πτυχή 
της ευρύτερης νεοελληνικής ιστορίας στην περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας.

Α. Συνδρομητές βιβλίων σχετιζόμενοι με το Λιτόχωρο:

1. (1818) Φαρμακοποιία γενική…παρά Διονυσίου Πύρρου…, εν κων/λει (ΓΜ, α΄ 
1106) ο λογιώτατος κυρ νικόλ. ο εκ Λητοχωρίου (sic) 2. (1836) Δοξαστάριον…με-
λοποιηθέν παρά Ιακώβου Πρωτοψάλτου…παρά Θεοδώρου Π. Π. Παράσχου Φω-
καέως…τόμος δεύτερος, εκ της εν Γαλατά Τυπογραφίας (ΓΜ, α΄ 2633) εν Θεσ/νίκη: 
δημήτρ. νικολ. εκ Λιτοχώρου 

3. (1836) Νεωτάτη της Θεσσαλίας χωρογραφία…υπό Αναστ. Λεονάρδου…,εν Πέ-
στη (ΓΜ, α΄ 2683) Σέρρες: ο τιμιώτ. κ. ιωάνν. ευαγγ. εκ Λιτοχώρου 

4. (1840) Εγκυκλοπαιδεία ελληνικών μαθημάτων… Στεφάνου Κομμητά…, εν αθή-

105 . εκτός από αυτούς προσδόθηκαν και άλλοι χαρακτηρισμοί, όπως φιλόχριστοι, 
φιλοχρυσόστομοι, φιλέλληνες, πατριώτες, φιλόλογοι, φιλίστορες, φιλότεχνοι, φιλεπιστή-
μονες, φιλόπαιδες, φιλότεκνοι, φιλόζωοι, εραστές των προγονικών αρετών, γεζετεραστές, 
φιλοτηλέγραφοι, φιλόερμοι και ευεργέτες του γένους. Βλ. το βιβλίο Πολέμη - Ματθαίου - Ρι-
ζάκη, Δια του Γένους τον φωτισμόν, ό.π.,κυρίως σ. κα .́



Συνδρομητές παλαιών εντύπων ελληνικών βιβλίων συνδεόμενοι με την περιοχή ολύμπου - Πιερίων - Βερμίου 267

ναις (ΓΜ, Β΄ 3290) εν Λαρίσση: οι αυτάδελφοι αθαν. και ευάγγ. αναγνώστου εκ 
Λειτοχωρίου (sic) 

5. (1847)  Εγχειρίδιον επιστολών…υπό αρχιδιακόνου κ. Μελετίου Οικ. Θεοφιλί-
δου…,εκ της Πατριαρχικής του Γένους Τυπογραφίας (ΓΜ, Β΄ 4523) εκ Πλαταμώ-
νος: ο ελλογιμ. αθαν. αναγνώστου από Λιτόχωρον∙ εν Θεσ/νίκη: ιωάνν. κωνστ. 
Γκολέμα Λητοχωρινός (sic) 1∙ νικόλ. Γ. Πλαδόπουλος Λητοχωρινός (sic)    

6. (1852) Ηθική…Κ. Μ. Κούμα, Θεσ/νίκη (ΓΜ, Β΄ 5702) ο κυρ Μιχ. Γεωργ. εκ Λιτο-
χωρίου 

7. (1858) Ιστορία Χρονική…παρά…Μιχ. Γλυκά…διορθωθείσα…υπό Χριστοδούλου 
Ευθυμιάδου  Ολυμπίου…, εν Θεσ/νίκη (ΓΜ, Γ΄ 7585) εν Λιτοχώρω : ο μέγας οικο-
νόμος ππ αθανάσιος106∙ ο οικονόμος ππ Γεώργιος107∙ ο Σακελλάριος ππ Θεοφά-
νης108∙ αθανάσιος αναγνώστου∙ δ. αναγνώστου Μπεντέρης (λογοθέτης) 2∙ αναγν. 
Γιαννουλόπουλος∙ νικόλαος Μπακλαβάς∙ Χρυσάφης Μπακλαβάς∙ Γεώργ. ανα-
γνώστου∙ κωνστ. αναστ. Ζωγράφος109∙ ιωάνν. αναστ. Ζωγράφος∙ Γιαννούλης ανα-
γνώστου∙ ευάγγ. Θεοχαρίδης∙ οι αυτάδελφοι αθαν. και Γρηγ. Μπλημπαίοι 2∙ Γε-
ώργ. αλληλοδιδάσκαλος∙ Γεώργ. Μάνιου∙ δ. αναγνώστου Χασκάρα∙ δ. ν. καρα-
κίτσου∙ αθαν. κολιάνου∙ κωνστ. Γεωργίου∙ ιωάνν. δ. Γιαννακός∙ αθαν. ανδρέου 

8. (1870) Κώνωψ Ολύμπου και Μακεδονίας ήτοι περιγραφή Λιτοχώρου … υπό 
Ιωάνν. Δρακιώτου…, εν αθήναις (ΗΠ, α΄ 397) Θεσ/νίκης: αναστ. κ. Ζωγράφου 
εκ Λιτοχώρου∙ κωνστ. νικολάου εκ Λιτοχώρου∙ Λιτοχώρου: Μέγας οικονόμος ππ 
αθανάσιος∙ Παπα Γεώργιος∙ Μιχ. Γεωργίου∙ Θεόδ. ιατρός∙ Β. α. Γιαννουλόπουλος∙ 
α. κ. οικονομίδης αλληλοδ.∙ Γ. α.∙ κ. ι.∙ ν. Γ. Μάνου∙ α. δ. αλληλοδιδάσκαλος∙ 
κωνστ. αναγνώστου εκ Ζαγορίου∙ δ. Μ. Γιάτας∙ αναστ. κ. Μπιστικός110∙ δημ. Ζω-
γραφόπουλος∙ Β. ι. Μποντόπουλος∙ ιωάνν. κ. Ζωγραφόπουλος∙ αναστ. ι. Ζωγρά-
φος∙ κωνστ. αθ. Τζιφουδημόπουλος∙ ευάγγ. δ. καρακίτζου∙ ιω. Θ. Μπέλλιος∙ Μιχ. 

106.  Προφανώς πρόκειται για τους ευεργέτες παπα Θεοφάνη και παπα Γεώργιο, στους 
οποίους αναφέρεται ο Στ. Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτική, ό.π.,σ. 93.

107 . Ό.π...

108 . Ό.π...

109 . Για την οικογένεια Ζωγράφου, η οποία ανέδειξε τους γνωστούς λιτοχωρινούς ζω-
γράφους, βλ. Γραίκος, «Η εκκλησιαστική», ό.π.,σσ. 430 - 437. Γενικότερα για τους λιτοχωρίτες 
ζωγράφους βλ. ιλιάνα Ζάρρα, Η θρησκευτική ζωγραφική στη Θεσσαλονίκη κατά τον 19ο 
αιώνα. Ζωγράφοι - Εργαστήρια - Καλλιτεχνικές τάσεις, εκδοτικός οίκος αδελφών κυριακί-
δη, Θεσσαλονίκη 2007, σσ. 88 - 119. Σημειώνεται πως αγιογράφοι και ζωγράφοι υπήρξαν συ-
χνά συνδρομητές βιβλίων. Βλ. Φίλιππος Ηλιού, «αγιογράφοι, ζωγράφοι, χαράκτες και στα-
μπαδόροι. Η μαρτυρία των καταλόγων συνδρομητών», στο: Φίλιππος Ηλιού, Ιστορίες του 
ελληνικού βιβλίου, εκδοτική φροντίδα Άννας Ματθαίου, Στρατή Μπουρνάζου, Πόπης Πολέ-
μη, Ηράκλειο 2005, σσ. 279 - 318.

110 . Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτική, ό.π.,σ. 93.
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Χρ. Τζιοβάρα∙ Γεώργ. Π. Σωτηρίου∙ ιω. Σακελλάριος ππ Θεοφάνους∙ Γεώργ. δ. Βε-
λεντζάς∙ αθ. Μπιμπλής∙ ευάγγ. Τζιτζιλίκας∙ ν. Γ. Πλαδόπουλος∙ Βασίλ. Ζαχόπους∙ 
αχιλλ. κοραννίδης εκ Ραψάνης∙ κωνστ. δ. Λογοθέτου∙ Θ. ι. κρίπερ Γερμ. φυσιολό-
γος∙ ευάγγ.κοροβάγκος111∙ ιω. Γκουλεμόπουλος 

9. (1869) Η Ορφανία ποίημα λυρικόν…υπό Γεωργ. Ρ. Παπαγεωργίου εκ Καταφυ-
γής…, εν Θεσ/νίκη (HΠ, α΄ 184) εν Λιτοχώρω: παπα Γεώργ. δημολεστρόπου∙ Παπα 
ιωάνν. ιωάννου∙ Σακελλάριος παπα Θεοφάνης112∙ αναστ. Μπιστικός∙ Ξενοφ. δ. 
καραβίδα ελληνοδιδ.∙ αθ. Σακελλαρίου δημοδιδ.∙ Μιχ. Γ. αναγνώστου∙ Βασίλ. α. 
Γιαννουλόπουλος∙ Θεόδωρος ι. ιατρός∙ κωνστ. δ. Μ. Λογοθέτου∙ δ. α. Σακελλαρί-
δης εκ Σκοτίνης113∙ Πολυχρόνιος ιωαννίδης εκ Ραψάνης∙ νικόλ. αθ. κολιάνου∙ αρι-
στείδ. ιωάννου εκ κοκκινοπλού114

10. (1880) Συλλογή εθνικών ασμάτων…υπό Αντωνίου Ν. Σιγάλα…, εν αθήναις 
(ΗΠ,  Β΄ 798) απόστ. Βασσακόπουλος Λιτοχωρίτης

11. (1881) Αστυγραφία Θεσσαλονίκης … υπό Μιχαήλ Χατζη Ιωάννου …, εν Θεσ/
νίκη (ΗΠ, Β΄ 139) εν Θεσ/νίκη: Παππα Γεώργ. Λιτοχωρινός

12. (1881) Τραγούδια του Ολύμπου…υπό Αθαν. Κ. Οικονομίδου…,εν αθήναις 
(ΗΠ, Β΄ 743) ι. ν. Γιαννουλόπουλος∙ κ. ι. Πιστικόπουλος∙ α. Θ. οικονομίδης∙ Γ. δ. 
Ζωγραφάκης

13. (1899) Ν. Δ. Κασσανδρέως, Η Κλεοπάτρα. Ιστορικόν μυθιστόρημα…,εν αθή-
ναις (ΗΠ, Γ΄ 664) εν Λιτοχώρω: Η κυρία ελ. Λαμπροπούλου 

111 . ειδικά γι’ αυτόν βλ. δρακιώτης, Ο κώνωψ, ό.π.,σ. 54∙ νίκος Χρ. κάκκαλος, Το Λι-
τόχωρο και ο Ευάγγελος Κοροβάγγος, δήμος Λιτοχώρου, Λιτόχωρο 1992.

112 . Πιθανώς είναι ο «καλός ιερέας», όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται, που φιλοξέ-
νησε στο Λιτόχωρο τον αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Χριστοδούλου ολύμπιο, όταν ο τελευταίος 
περιόδευσε στην Πιερία. Βλ. καραμπατάκης, «αρχιμανδρίτης», ό.π.,σ. 373.

113 . ενδεικτικά για τη Σκοτίνα βλ. Παρθένιος, Περιγραφή, ό.π.,46 - 50∙ πρβλ. τις εργα-
σίες των: ιωάννη α. Παπαδόπουλου - Πελαγίας αδαμίδου, στο: Ο Πανσέληνος 1 (Σεπτ. - δεκ. 
1997) 12 - 20∙ Βασιλείου κουκουσά, στο: Μακεδονικά 31 (1997 - 98) 281 - 297∙ 33 (2001 - 2002) 
243 - 254∙ ιωάννη απ. καλιαμπού στο: Όλυμπος 84 / 97 (ιαν. - Μάρτ. 1996) 38 - 42 και το βι-
βλίο του, Λαϊκή παράδοση στον κάτω Όλυμπο, τεύχ. α΄ Η Σκοτίνα, τεύχ. β΄ Τραγούδια της 
Σκοτίνας: Γάμος - Αγάπη και τεύχ. γ΄ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ και Καλλίνικος, Σκοτίνα 2003.

114 . Για τον κοκκινοπλό βλ. τις εργασίες των: Β. καλογιάννη, Ιστορία του Κοκκινο-
πλού, Λάρισα 1995∙ Γιάννη αθ. αδάμου, στο: ΘΕ 21 (Μάιος - ιούνιος 1976) 428, στο: Πρα-
κτικά ά  Συνεδρίου Μετσοβίτικων Σπουδών, αθήνα 1993, σσ. 427 - 432∙ Βασίλη δ. καϊμα-
κάμη, Οι Ελληνόβλαχοι (Κουτσόβλαχοι). Ο Κοκκινοπλός, το βλαχοχώρι του Ολύμπου, εκ-
δόσεις Μαίανδρος, Θεσσαλονίκη 1984 και Απαγωγή και ομηρεία στον Όλυμπο. Μια δρα-
ματική ιστορία, μια πολύκροτη υπόθεση με τεράστιες διπλωματικές, πολιτικές, κοινωνικές 
και εθνικές προεκτάσεις, Έκδοση: Μορφωτικός εκπολιτιστικός Σύλλογος κοκκινοπλιτών 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2007∙ Γιάννη Μπουροζίκα στο: Δυτικομακεδονικά Γράμματα 
8 (1997) 261 - 266∙ 10 (1999) 189 - 192 και 11 (2000) 281 - 283.
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Β. Συνδρομητές βιβλίων σχετιζόμενοι με την Πέτρα Ολύμπου115 

1. (1802) Σύνοψις των κωνικών τομών…παρά Ιωνά116 ιερομ. Σπαρμιώτου…,εν Βι-
έννη (ΓΜ, α΄ 167) ο θεοφιλέστατος επισκ. Πέτρας κύριος νεόφυτος ο εκ Λιβαδίου 
της ελασσόνος117 8∙ ο πανοσιώτατος άγιος αρχιμ. κυρ Ζαχαρίας ο Πετριώτης 2∙ ο 
ιερολογιώτατος εν ιεροδιακόνοις κυρ ιερώνυμος εξάδελφος του αγίου Πέτρας118 4

2. (1804) Στοιχεία της Λογικής,…υπό Φραγκίσκου Σοαυίου…, ενετίησιν (ΓΜ, α΄ 
298) εν Λαρίσση, Τυρνάβω και Τζαριτζάνη: ο θεοφιλέστατος επισκ. Πέτρας κύρι-
ος νεόφυτος

3. (1806) Επιτομή…των θείων της πίστεως δογμάτων…υπό του εν ιερομονάχοις ελα-
χίστου Αθανασίου του  Παρίου…, εν Λειψία (ΓΜ, α΄ 403) εν Θεσ/νίκη: ο πανιερο-
λογιώτατος Πέτρας κυρ νεόφυτος∙ ο πανοσιώτατος κυρ διονύσιος ο εκ Βλαχολι-
βαδίου119

4. (1806) Λεξικόν των φράσεων εις την ιστορίαν του Θουκυδίδου…παρά Νεοφύ-
του Δούκα…, εν Βιέννη (ΓΜ, α΄ 427) ο πανοσιώτατος κυρ διονύσιος ο Βλαχολι-
βαδιώτης 

5. (1826) Επιτομή φυσικής ιστορίας…παρά Γεωργίου Δ. Κλήδους…, εν Πέστη (ΓΜ, 
α΄ 1581) εν Τριεστίω: Γεώργ. Ππ ιωάνν. αλτίνης Βλαχολ.∙ κωνστ. Γ. Μπογιατζό-
γλου Βλαχολ.

6. (1836) Εορτοδρόμιον…υπό Νικοδήμου εν μοναχοίς ελαχίστου του Αγιορείτου…, 
εν Βενετία (ΓΜ, α΄ 2642) εν Θεσσαλονίκη: ο θεοφιλέστατος επίσκ. Άγ. Πέτρας 
κύριος διονύσιος 5

115 . κατά τον Τζουμέρκα, «Παλαίτυπα», ό.π.,σσ. 444 και 457, στον ιερό ναό αγίου Γε-
ωργίου της Πέτρας φυλάσσονται επτά παλαίτυπα.

116 . ο ιωνάς υπηρέτησε ως διάσκαλος του ελληνομουσείου Θεσσαλονίκης. Βλ. Στο-
γιόγλου, Θεόφιλος Παπαφίλης. Επίσκοπος Καμπανίας (1749 - 1795), εκδόσεις κυρομάνος, 
Θεσσαλονίκη 1992, σσ. 192 - 196∙ καραθανάσης, Θεσσαλονίκεια, σσ. 85, 94, ο οποίος εμφα-
νίζει και συνδρομές του σε βιβλία. Πρόκειται για τον διάδοχο του αθανασίου Παρίου στη 
Θεσσαλονίκη ιερομόναχο ιωνά καμαριώτη ή κοντό, ιερομόναχο της μονής Σπαρμού, λόγιο 
και διδάσκαλο κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, για τον οποίο βλ. ενδεικτικά ΕΑ 23 
(1903) 438∙ Βαγγέλης Σκουβαράς, «Σπαρμιώτης ιωνάς», Θ.Η.Ε. 11 (1967), στ. 354∙ Χρυσούλα 
Μότσιου, Λόγιοι της Θεσσαλίας κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, (μεταπτυχιακή ερ-
γασία, η οποία υποβλήθηκε στο Τμήμα Ποιμαντικής και κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογι-
κής Σχολής του α.Π.Θ.), Θεσσαλονίκη 1994, σσ. 220 - 222. Βλ. γι’ αυτόν Μπούμπας, «ιερωμέ-
νοι», ό.π.,σσ. 305 - 314.

117 . ο καραθανάσης, Θεσσαλονίκεια, σσ. 77, 82, σημειώνει πως ο Πέτρας νεόφυτος 
συνέδραμε και στην Έκδοση Επιτομή Αστρονομίας … υπό ιερωνύμου Λαλάνδ …, Βιέννη … 
(1803).

118 . καραθανάσης, Θεσσαλονίκεια, ό.π.,σ. 77.

119 . Πρβλ. Ζιώγου - καραστεργίου, «Η εκπαιδευτική», ό.π.,σσ. 103, 104.
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7. (1840) Εγκυκλοπαιδεία ελληνικών μαθημάτων… Στεφάνου Κομμητά…, εν αθή-
ναις (ΓΜ, Β΄ 3290) εν Λαρίσση της Θεσσαλίας κύριοι: Γεώργ. νίκου Βλαχολ.∙ Γιαν-
νούλης Βλαχολ.

8. (1851) Ιστορία της Ρωσσικής Εκκλησίας…υπό Θεοδώρου Βαλλιάνου…, εν αθή-
ναις (ΓΜ, Β΄ 5453) Θεσ/νίκης ο άγ. Πέτρας διονύσιος 

9. (1851) Τυπικόν Εκκλησιαστικόν…παρά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου…, εν 
κων/λει (ΓΜ, Β΄ 5598) οι επίσκοποι του αγ. Θεσ/νίκης: ο άγιος Πέτρας διονύσιος 

10. (1858) Ιστορία Χρονική…Γλυκά…, εν Θεσ/νίκη (ΓΜ, Γ΄ 7585) ο επίσκ. Πέτρας 
αγαθάγγελος 3∙ αγαθάγγελος αρχιδιάκ.∙ αθαν. δ. δημοδιδάσκαλος∙ Θεοδώρα 
αναστασίου∙ ν. Ζ. Χατζ. κώνστα∙ κ. Γ.: ππ Μιχαλόπουλος∙ δ. δημητριάδης ολύ-
μπιος∙ κωνσταντίνος Φωκά∙ Γεώργ. δημητριάδης∙ αναστ. ι ππ. Μιχαήλ∙ Τριαντά-
φυλλος αναστασ.∙ ιωάννης κυριακίδης∙ ιωάνν. Παπαδόπουλος εκ κοκκινοπλού∙ 
ι. Χριστ. εκ Λιβαδίου∙ Η ελληνική Σχολή Λιβαδίου 2

11. (1868) Αι παρ’ Ομήρω Γυναίκες…υπό Φ. Ρ. Καμβουλίου …, εν Θεσσαλονίκη 
(ΗΠ, α΄ 8) εν Θεσ/νίκη: ο πανιερώτατος μητρ. Πέτρας αγαθάγγελος 5120 

12. (1869) Η Ορφανία…Γεωργίου Παπαγεωργίου εκ Καταφυγής …, εν Θεσ/νίκη 
(HΠ, α΄ 184) 

εν Λειβαδίω: ο σεβασμ. Άγ. Πέτρας κ. κ. αγαθάγγελος 20∙ ο της αυτής σεβασμ. αρ-
χιδιάκονος κ. αγαθάγγελος 6∙ Παππα κωνστ. Χ. αδάμου∙ Παππα Θεοδώρητος δη-
μοδιδ.∙ αθαν. αστερίου ιατρός121 5∙ κ. Γεωργιάδης 5∙ ι. Παππα Γεωργίου 3∙ αθαν. 
δ. Χ. Ζιώγου 3∙ Μιχ. Ζιωζάκης 2∙ ν. Παπα Γρηγοριάδης∙ Η θυγάτηρ αυτού ευ-
πραξία∙ Γεώργ. α. δήμου122∙ Σταμούλης Φ. Γκρίζου∙ Γεώργ. ν. δήμου 2∙ ντίνας Ζα-
ντζούλης∙ αντών. Χ. νίκου∙ νικολάκης Χ. νικολάου 2∙ ο υιός τού παπα Θεοδώρη-
του ελευθ.∙ ιωάνν. Παπα ν. Σακελλαρίου∙ νικόλ. κ. κοντορατζής∙ αθ. ν. Χ. νικο-
λάου∙ δημήτρ. ι. Λαμναρίδου∙ νικόλ. α. Ταζέ∙ δ. ιωάννου από δελίνιστα∙ αθ. δή-
μου∙ κυριάκος δημητρίου  

Μαθηταί της Ελληνικής Σχολής: Η Σχολή 10∙ κ. Γ. Χατζή Γιαννούλη∙ Γ. α. Ζιω-

120 . Πρβλ. Ζιώγου - καραστεργίου, οι γυναίκες, ό.π.,σ. 128. 

121 . αθανάσιος αν. αγγελόπουλος, «αθανάσιος αστερίου, εις εκ των πρωταγωνιστών 
της επαναστάσεως του 1878», ΜΖ 33 (Φεβρ. 1969) 14 - 15∙ ιωάννης Γ. Συνεφάκης, Λιβάδι. Η 
πατρίδα του Γεωργάκη Ολυμπίου (Ιστορικά σημειώματα), [Σύλλογος των εν κατερίνη Λι-
βαδιωτών Γεωργάκης Ολύμπιος], κατερίνη 1973, σσ. 97 - 98, 115 - 116.

122 . Πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που μαζί με τον αδερφό του αθανάσιο αφιερώ-
νουν ελάχιστα έτη νωρίτερα, στα 1864, στο ναό της αγίας αικατερίνης στην πόλη της κατε-
ρίνης την εικόνα της αναλήψεως του Χριστού, ενώ μαρτυρούνται τα ονόματά τους και στην 
εικόνα της αγίας αικατερίνης. Βλ. νίκος Γραίκος - ευτέρπη Μαρκή, «εκ κώμης κατερίνης. 
Φορητές εικόνες από την πόλη της κατερίνης (1831 - 1912) [β΄ μέρος]», στο: Πρακτικά του 3ου, 
ό.π.,σσ. 603 - 643, κυρίως σσ. 609, 616.
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ζάκης∙ Μαρία νικολάου∙ κ. ν. κίτσα∙ κ. ν. Σύλας∙ δημήτριος κ. δήμου∙ κ. Γ. Μα-
ντζιαρόπουλος∙ αντώνιος ι. Βακάλη∙ οι εν τη επαρχία του αγίου Πέτρας κύριοι 
(επιστασία123 του αρχιδιακόνου της α. Πανιερότητος κ. αγαθαγγέλου)

Μονή Πέτρας124: ο παν. ηγούμενος κ. νεόφυτος 3∙ Παπα Γεννάδιος 2∙ Παπα νικη-
φόρος125 2∙ Παπα ιωνάς 

Μονή Αγ. Τριάδος Λιβαδίου:   ο παν. ηγούμ. καλλίνικος 2∙ ο πνευματικός παπα 
Στέφ.∙ ο παπα ιερώνυμος∙ αναγνώστης δανιήλ δημοδιδάσκ. Ραψάνης 

εν Ελασσώνι κύριοι Λιβαδιώται: Γεώργιος δ. Χ. Ζιωγίδης 2∙ ο υιός του νικόλ.∙ 
Μιχ. κοντογιάννης∙  ντίνας αθ. κίρκου∙ Γιαννούλης Τέγου Σαμαρά∙ νικόλ. Τέγου 
Σαμαρά∙ δημήτρ. Χ. νίκου∙ κωνσταντίνος Γ. Ρέχα∙ κωνστ. αθ. Ζωζάκη∙ Ζιώζης 
Γκρίζου∙ ο ενδοξότ. απδουλά Μπέης∙ ντίνας Σπανός∙ κ. αναστασίου παπα Σενι-
φάκη (Συννεφάκη)∙ κωνστ. Μ. αποστόλου∙ αθ. ιωάννου νιάμου∙ Γεώργ. δ. Πα-
ρασχίδου∙ νικόλαος ν. Τέλλιου από Σέρβια∙ ιωάννης Χ. Μιχαήλ∙ ν. κωνστ. Ζιάν-
να∙ κωνστ. ν. Σιούτη∙ ι. αθαν. Χαλκιά∙ κ. δημητρ. Λαναρά∙ κωνστ. αθαν. Χ. Γιαν-
νούλη∙ δημήτρ. κ. κουτζιαμάνη

Χωρίον Άγ. Δημήτριος126: Παπα κώνστας∙ οι υιοί τού παπα κώνστα Γιαννούλης 
και Τασιούλης 2∙ Τσιαλός Μέλιο∙ αναγνώστης κοσμά∙ ιωάνν. κ. αναγνώστης∙ Τα-
σιούλης κώνστα∙ νικόλ. Τασιούλα∙ Γεωργάκης Ζιάκα∙ ιωάνν. Γεωργίου∙ Γεωργ. 
Τσαλός∙ δ. Τσιαλός 

Χωρίον Μηλιά: ο οικον. Παπα Γεώργιος∙ Παπα Γεώργιος Τόλιου∙ δημουλιός κ. 
Λαζόπουλος∙ αδάμος Γ. κωνστ. Χαντόλια∙ κωνστ. Φώτη∙ Γιάνν. Μάτσιου∙ δήμος 
Τραχήλας∙ Γιάνν. Σαμαρά∙ Γεώργ. καρανίκο∙ Γεώργ. Τζίκα∙ νικόλ. Σύρου∙ Βασίλ. 
Ψαλίδα∙ Γιάνν. καραγεώργου∙ κωνστ. δήμου∙ νίκος Τσιρόνη∙ αντών. νικολάου∙ 
κωνστ. νικολάου∙ Τόλιος Τζίκα∙ κωνστ. α. Μυλωνά∙ κωνστ. Λομουγιάννη∙ Μυ-
λοθύμιος α. από αδριανόπ.

123 . Συχνά, τα ονόματα των συνδρομητών μιας περιοχής συγκεντρώνουν οι κληρικοί 
και ιδίως οι κοσμικοί επιλεγόμενοι επιστάτες ή επίτροποι της συνδρομής, οι οποίοι αναλαμ-
βάνουν την προώθηση - διακίνηση των αντιτύπων και τη συγκέντρωση των χρημάτων, ενώ 
σε περίπτωση προπληρωμής για κάποιες περιπτώσεις χορηγούσαν έγγραφη απόδειξη ή χρε-
ωστικές ομολογίες, καθότι η συνδρομή θεωρείτο έντοκο δάνειο. εύστοχα επισημάνθηκε πως 
ο κομβικός ρόλος των επιστατών της συνδρομής υποκαθιστά τον ρόλο των βιβλιοπωλείων. 
Βλ. Πολέμη - Ματθαίου - Ριζάκη, Δια του Γένους, ό.π.,κυρίως σσ. ιδ ,́ ιε .́

124 . Με βάση τον Τζουμέρκα, «Παλαίτυπα», ό.π.,σσ. 443 - 444, 455 - 456, φυλάσσονται 
στη Μονή είκοσι παλαίτυπα.

125 . Για τη δράση του νικηφόρου βλ. Παπάζης, «Άγνωστες», ό.π.,σσ. 300-301 υποσ. 3, 
όπου και η σχετική γι’ αυτόν βιβλιογραφία.

126 . Όπως γράφει ο Τζουμέρκας, «Παλαίτυπα», ό.π.,σσ. 446 και σσ. 464-466, υπάρχουν 
στον ιερό ναό του αγίου δημητρίου του ομωνύμου χωριού δεκατέσσερα παλαίτυπα.
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Δριάνιστα: Παπα Γιάννης∙ Παπα δημήτριος∙ Γεώργιος παπα Γιάννη∙ Ζάχος Πανα-
γιώτου∙ αθαν. κ. Ζάχου∙ αναγνώστης δημητρίου∙ ιωάνν.αναγνώστου∙ Γεροτολιά-
κας∙ ιωάνν. αθανασίου∙ Τόλιος δημητρίου∙ αργύρης δημητρίου∙ νικόλ. Ζάχου∙ ιω-
άνν. νικολάου∙ Σπύρος Στεργίου∙ Χρήστ. δήμου Ζαχογιάννης∙ Γεωργ. κρουστάλα∙ 
Γεώργ. ιωάννου∙ Χαρίσιος Γραμμένου

Σκουτέρνα: Παπα Γεώργιος Θεοδώρου 2∙ Παπα αθανάσιος Γεωργίου 2∙ Βασιλικός 
Θεοδώρου 2∙ αναγνώστης δημητρίου 3∙ κωνστ. παπα Γεωργίου 

Ρητίνη127: Παπα ιωνάς ηγούμενος αγ. Γεωργίου128 2∙ Παπα νικόλαος ∙ Παπα Γιάν-
νης κωνσταντού 2∙ κωνσταντός∙ νικόλ. Θεοδώρου∙ κυπαρίσσης κωνσταντού∙ 
Γιάνν. Ζάχου∙ Γιάνν. νάτσιου 

Ζιάσικου129: Παπα δημήτριος∙ Γ. παπα δημητρίου∙ κωνστ. Γεωργάκη∙ ιωάνν. αθα-
νασίου∙ Λιόλης ευαγγέλου∙ αναγνώστης ιωάννου∙ αποστ. Γιαννότας∙ Γεωργ. Μέ-
λιο∙ δήμος Φεύτη∙ Σπύρος Ζίκο 

Βροντοί: Παπα δημήτρ. Θεοδώρου130 2∙ Θεόδ. αθανασίου∙ νίκος δημητρίου∙ Γεώργ. 
ν. Σαρίς∙ νικόλ. Γ. κώνστα∙ Χριστόδ. ∙ Γιάνν. κ. διδάσκαλος∙ Χριστόδ. αναγνώ-
στης ιωάννου Κονταριώτισσα131: ο οικον. Παπα Γεώργιος 2∙ Παπα Γιάννης από το 
Μιτσούνι 2∙ αναγνώστης ευαγγέλου∙ αναγνώστης Βασίλη∙ αναγνώστης δημητρί-
ου∙ Χριστόδ. Μήτρου∙ αναγνώστη από καρίτσαν και ο υιός του Γούλα∙ αναγν. Θύ-
μιος από καριά 

127 . Στον ιερό ναό της αγίας Τριάδος καταγράφηκαν είκοσι επτά παλαίτυπα. Βλ. 
Τζουμέρκας, «Παλαίτυπα», ό.π.,σσ. 442 - 443 και 450 - 452.

128 . Το μοναστήρι χρονολογείται κατά τον 15ο αιώνα και είναι γνωστό για τις περί-
φημες τοιχογραφίες του 1494 (δεητική επιγραφή) και του 1619 (κτητορική επιγραφή), ενώ έχει 
και αξιοπρόσεκτη συλλογή εικόνων του τέλους του 15ου και του 17ου αιώνα. Βλ. Θανάσης 
Παπαζώτος, «Η μεταβυζαντινή ζωγραφική στην Πιερία», στο: Οι αρχαιολόγοι μιλούν για 
την Πιερία 1 (1985) 64∙ ο ίδιος, «Μεσαιωνική», ό.π.,σ. 420∙ ο ίδιος, «Η ζωγραφική», στο: Πρα-
κτικά 2ου, ό.π.,σσ. 191, 195∙ κωνσταντίνος Ξενόπουλος, «ιερά μονή αγίου Γεωργίου Ρητίνης 
Πιερίας», Ο Πανσέληνος 1 (Σεπτ. - δεκ. 1997) 29 - 32∙ κατσαρός, «Η ανάγκη», ό.π.,σσ. 83, 117, 
118, 119.    

129 . οι δύο πρώτοι συνδρομητές είναι ο ιερέας πιθανώς του κοιμητηριακού ναού του 
Τιμίου Προδρόμου και ο γιος του αντίστοιχα. αυτό προκύπτει από την πληροφορία που μας 
παρέχει ο επίσκοπος κίτρους Παρθένιος, Περιγραφή, ό.π.,σσ. 97 - 99, κυρίως σ. 99, ο οποίος 
γράφει για τους «Ζειαζειακιώτες» ότι πέραν των άλλων τους διακρίνει και αρκετή φιλομου-
σία. ο Τζουμέρκας, Ο επίσκοπος, ό.π.,σ. 71, αναφέρεται στις εκκλησίες του χωριού, ανάμεσά 
τους και στο ναό του Τιμίου Προδρόμου, κατά την περίοδο αρχιερατείας του Παρθενίου.

130 . Το όνομά του σώζεται σε επιγραφή που βρίσκεται στο υπέρθυρο της νότιας εισό-
δου του ναού του αγίου νικολάου στο εγκαταλελειμμένο χωριό της Παλαιάς Βροντούς. Βλ. 
Γραίκος, «Η εκκλησιαστική», ό.π.,σ. 417 υποσ. 71.

131 . Στον ιερό ναό της αγίας Παρασκευής σώζονται είκοσι τέσσερα παλαίτυπα. Βλ. 
Τζουμέρκας, «Παλαίτυπα», ό.π.,σ. 447 και σσ. 469 - 470.
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13. (1870) Βιβλιοθήκη…Αρχαία Γεωγραφία…υπό Μαργαρ. Γ. Δήμιτσα…, αθήνη-
σι (ΗΠ, α΄ 55) οι επίσκ. του μητρ. Θεσσαλονίκης:  ο πανιερώτατος άγιος Πέτρας 
κυρ αγαθάγγελος 5

14. (1886) Εγκόλπιον Ιεροψάλτου…υπό Δημ. Βουλγαράκη…, εν Θεσ/νίκη (ΗΠ, Β΄ 
165) εν Θεσ/νίκη: Η αυτού πανιερότης ο αγ. Πέτρας κύριος Θεόκλητος 3∙ εν Λιβα-
δίω: ο αιδεσ. Παπα νικόλαος οικονόμου Πρωτοψάλ. Βλάχος∙ Πα’’ Ταρίατος από 
άνω κουφαλή∙ Παπα Μηλόσης εφημέριος εις χωρίον αλλάρ∙ Παπα δημήτρ. εφημέ-
ριος εις χωρίον αλάμπουρ∙ δήμος νικολ. κανάκης∙ νικόλ. Παρισίου β΄ ψάλτης∙ νι-
κόλ. κωνσταντίνου∙ Στογιάννης Βασιλείου∙ αθαν. κωνσταντίνου διδάσκαλος εκ 
κρουσαρίου∙ Η ιερά εκκλησία της αυτής χώρας∙ Γεώργ. δημήτρ. Πέντζε εκ κρου-
σαρίου∙ Χρήστ. παπα Γεωργίου εκ Γεορνοσιόρ∙ Χρήστ. δημητρίου εκ χωρίου Τζέ-
κριντ∙ δημήτρ. αθαν. από Τζενάρφουρνου∙ Πρόδρ. αποστόλου από Τζερνάφουρ-
νου∙ κωνστ. δημητρ. κάργα από Τζερνάφουρνου∙ Θεόδ. ππ αθανασίου εκ χωρίου 
Μηλοβού∙ καταφυγίου∙ Λάγος Ζγούρου επίτροπος της εκκλ. Μηλοβού∙ νικολ. δη-
μοδιδάσκαλος εκ κολινδρού∙ Μεογούνιος δημοδιδάσκαλος εις καργιά 

15. (1886) Συλλογή Εκκλησιαστικών Λόγων…υπό Β. Δ. Καλλίφρονος…, εν κων-
σταντινουπόλει (ΗΠ, Β΄ 700) εν Λειβαδίω επιμελεία του επισκόπου: ο Πέτρας Θε-
όκλητος∙ νικηφόρος ηγούμενος της ιεράς μονής Πέτρας132∙ Γεννάδιος ιερομόναχος 
εν τη αυτή μονή∙ ιερώνυμος ιερομόναχος εν τη ιερά μονή αγίας Τριάδος∙ <Λιβαδί-
ου> Γεώργ. νικολαΐδης

Γ. Σχετιζόμενοι με την περιοχή του Κολινδρού133:

1. (1834) Γεωγραφία μεθοδική…παρά του αρχιμανδρίτου και ιεροδιδασκάλου Διο-
νυσίου Πύρρου του Θεσσαλού…, εν ναυπλίω (ΓΜ, α΄ 2350) νεόφυτος ιεροδιάκο-
νος εκ κολινδρού 

2. (1838) Συλλογή διαφόρων προρρήσεων…εκδοθείσα παρά του ιατρού Π. δ. Στε-
φανίτζη, αθήναι (ΓΜ, α΄ 3049) ν. ιερ. κολινδρινός 

3. (1843) Παράφρασις των κατά Θεαγένην και Χαρίκλειαν Αιθιοπικών…, εν Σμύρ-
νη (ΓΜ, Β΄ 3870) εν κων/λει: ο πανιερώτατος άγιος Βράτσης αγάπιος εκ κολινδρού

4. (1850) Απομημονεύματα μητρός…προς την θυγατέραν της…υπό αντωνίου Μό-
σχου, εν Θεσ/νίκη (ΓΜ, Β΄ 5124) κολινδρού: Μανολάκης αντωνίου 2∙ αλέξιος παπα 
ιωάννου Ζαγορίσιος∙ αθαν. κωνστ. Βερροιαίος∙ Μανόλης Γουσιόπουλος∙ κυριακός 

132 . Βλ. Παπάζης, «Άγνωστες», στο: Πρακτικά του 3ου, ό.π.., σσ. 300 - 301 υποσ. 3, όπου 
παρατίθεται συγκεντρωμένη γι’ αυτόν βιβλιογραφία.

133 . ειδικότερα στον ιερό ναό του αγίου Γεωργίου βρίσκονται είκοσι τέσσερα πα-
λαίτυπα (Τζουμέρκας, «Παλαίτυπα», ό.π.,σ. 445 και σσ. 461 - 463). ενδεικτικά για το ναό βλ. 
Γιάννης ν. Σφενδόνης, «Το αριστουργηματικό ξυλόγλυπτο τέμπλο του αγίου Γεωργίου κο-
λινδρού», ΜΗ (2000) 230.
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ν. Λιόπουλος∙ Μαντίκος Παναγιώτου∙ Θεοχ. ν. αδαμαντίδης∙ κωνστ. και Μερκού-
ριος Λασκαρίδαι 

5. (1869) Μουσικόν Εγκόλπιον…διορθωθέν υπό Αλεξάνδρου Θ. Φωκαέως…, εν 
Θεσ/νίκη (ΗΠ, α΄ 317) εν κολινδρώ : † ο άγ. κίτρους νικόλαος∙ Παπα δημήτρ. Σα-
κελλάριος εξ αικατερίνης∙ Γρηγ. ιερομόναχος ψάλτης αγ. Γεωργίου∙ ο οικονόμος 
παπα Παναγιώτης∙ αναστ. δ. Παπαργυρίου∙ Πασχάλης δημητρίου εκ Γενιτσών δη-
μοδιδάσκαλος 

6. (1871) Λόγοι Ισοκράτους προς Δημόνικον και Φίλιππον…υπό Δ. Σπάνια…, εν 
Θεσ/νίκη (ΗΠ, α΄ 374) εν κολινδρώ: Μιχ. παπα ιωακείμ συγκελίδης∙ εμμ. α. Παπα-
δόπουλος∙ αθαν. κ. Χασάπης∙ ιωάνν. δ. κωνσταντινίδης∙ αννέτα ι. αυγερινού 
διδασκάλισσα∙ Ματθαίος Σ. Παππαρούσης ελληνοδιδάσκαλος 2∙ Θεοχ. ν. αδαμα-
ντίδης αλληλοδιδάκτης∙ Μαθηταί της ελληνικής σχολής κολινδρού: ιγνάτ. ιω. Χα-
τζή εξ Ηπείρου∙ Σπυρίδ. Γαγάκας∙ Ηλίας οικονόμου∙ ιωάνν. εμμ.∙ αντών. δ. Πλατιά∙ 
εμμ. Γεωργίου 

7. (1886) Εγκόλπιον Ιεροψάλτου…υπό Δημ. Βουλγαράκη…, εν Θεσ/νίκη (ΗΠ, Β΄ 165) 
εν Λιβαδίω: αθαν. νικολάου δημοδιδάσκαλος εκ κολινδρού 

Επίσκοποι Κίτρους134 συνδρομητές των παρακάτω βιβλίων:

1. (1816) F. Shoell, Συνοπτική Ιστορία της Ελληνικής Φιλολογίας…Μεταφρασθείσα 
εκ του Γαλλικού υπό [ν.] Σκούφου, τόμος  Β΄, εν Βιέννη (ΓΜ, α΄ 935) εν Θεσ/νίκη: ο 
πανιερώτατος άγιος κίτρους κύριος Μελέτιος135 

2. (1834) Γεωγραφία …παρά του Αρχιμανδρίτου και ιεροδιδασκάλου Διονυσίου 
Πύρρου του Θεσσαλού…, εν ναυπλίω (ΓΜ, α΄ 2350) ο θεοφιλέστατος επίσκοπος 
κίτρους κ. κύριλλος136 

3. (1847) Εγχειρίδιον επιστολών…υπό αρχιδιακ. κυρ Μελετίου Οικ. Θεοφιλίδου… 
εκ της Πατριαρχικής του Γένους Τυπογραφίας (ΓΜ, Β΄ 4523) ο θεοφιλέστατος επί-
σκοπος πρώην κίτρους κυρ Μελέτιος137∙ ο θεοφιλέστατος άγιος κίτρους κυρ Γρη-
γόριος138 2 

134 . Σύμφωνα με τον Τζουμέρκα, «Παλαίτυπα», σσ. 446 και σσ. 467 - 468, στον ιερό 
ναό του αγίου κωνσταντίνου φυλάσσονται πέντε παλαίτυπα.

135 . Πρόκειται για τον εθνομάρτυρα επίσκοπο κίτρους. Βλ. γι’ αυτόν Μιχαήλ Φαργκά-
νης, «ο εθνομάρτυρας επίσκοπος κίτρους Μελέτιος ά  ο κυριακός τοποτηρητής του ιωσήφ 
στη Θεσσαλονίκη το 1821», στο: Πρακτικά επιστημονικού Συμποσίου, Χριστιανική Μακεδο-
νία ο εθνομάρτυς μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ιωσήφ ( † 1821, Κωνσταντινούπολις), επιμέ-
λεια: αθανάσιος αν. αγγελόπουλος, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 293 - 301.

136 . αρχιεράτευσε κατά  τα έτη 1821 - 1846.

137 . Πρόκειται για τον Μελέτιο Β ,́ ο οποίος αρχιεράτευσε μέχρι το 1846.

138 . Με βάση τους επισκοπικούς καταλόγους είναι ο Γρηγόριος Β΄ (νοε. 1846 - 1853).
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4. (1851) Ιστορία της Ρωσσικής Εκκλησίας…Μεθερμηνευθείσα… υπό Θεοδώρου 
Βαλλιάνου…, εν αθήναις (ΓΜ, Β΄ 5453) ο άγιος κίτρους Γρηγόριος 2

5. (1851) Τυπικόν Εκκλησιαστικόν … παρά του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου …,  εν 
κων/λει (ΓΜ, Β΄ 5598) ο άγιος κίτρους Γρηγόριος 2

6. (1853) Ακολουθία της οσίας…θαυματουργού Θεοδώρας της εν Θεσσαλονίκη…, 
(ΓΜ, Β΄ 5887) εν Θεσ/νίκη ο πανιερώτατος επίσκοπος κίτρους κ. κ. Θεόκλητος139 5

7. (1866) Κωνσταντίου Α΄ του από Σιναίου…Βιογραφία…υπό Θεοδώρου…, εν κων/
λει (ΗΠ, α΄ 245) ο θεοφιλέστατος επίσκοπος κίτρους κ. Φιλάρετος140 

8. (1868) Αι παρ’ Ομήρω γυναίκες…υπό Φ. Ρ. Καμβουλίου…, εν  Θεσ/νίκη (ΗΠ, α΄ 8) 
ο πανιερώτατος άγ. κίτρους Φιλάρετος 25141

9. (1870) Μαργαρίτου Δήμιτσα, Αρχαία Γεωγραφία…, αθήνησι (ΗΠ, α΄ 55) ο πα-
νιερώτατος άγ. κίτρους κύριος Φιλάρετος 5

10. (1869) Μουσικόν Εγκόλπιον…υπό Αλεξάνδρου Θ. Φωκαέως…, εν Θεσσαλονίκη 
(ΗΠ, α΄ 317) ο άγιος κίτρους κύριος Φιλάρετος 3

11. (1886) Συλλογή Εκκλησιαστικών Λόγων…υπό Β. Δ. Καλλίφρονος…, εν κων/λει 
(ΗΠ, Β΄ 700) ο κίτρους Λεόντιος142 3

12. (1889) Φιλοσοφική κατά Χριστόν Ηθική υπό Λουΐζου Ηλιού…, εν αθήναις 
(ΗΠ, Β΄ 935) ο πρώην κίτρους ιωαννίκιος143 

13. (1894) Δικονομικός Οδηγός…υπό Ελευθερίου Γρ. Ταπεινού…, εν κων/λει (ΗΠ, 
Γ΄ 234) ο θεοφιλέστατος επίσκοπος κίτρους Θεόκλητος144 2

14. (1895) Πρόχειρον Νομικόν…Η μνηστεία…υπό Αρχιμ. Μελισσηνού Χριστοδού-
λου, εν κων/λει (ΗΠ, Γ΄  883) ο πρώην κίτρους ιωαννίκιος 2

Δ. Σχετιζόμενοι με την Κατερίνη:

1. (1847) Εγχειρίδιον επιστολών…υπό του αρχιδιακόνου κυρ. Μελετίου Οικ. Θεο-
φιλίδου…, (ΓΜ, Β΄ 4523) εν κολινδρώ: οι αιδεσιμώτατοι: Σακελλάριος παπα Θεο-
χάρης από κατερίνην

139 . Θεόκλητος ά  (1853 - 1858).

140 . Πρόκειται για τον γνωστό και ως Βυζάντιο (1867 - 1872), ο οποίος προεγγράφηκε 
για δύο αντίτυπα ως συνδρομητής και στην έκδοση του βιβλίου του κωνσταντίου ά  του από 
Σιναίου αοιδίμου πατριάρχου κωνσταντινουπόλεως του Βυζαντίου, Βιογραφία και συγγρα-
φαί αι ελάσσονες …1866, σ. 490.

141 . Πρβλ. Ζιώγου - καραστεργίου, «οι γυναίκες», ό.π.,σ. 128.

142 . Λεόντιος ελευθεριάδης (1885 - 1893).

143 . Πρόκειται για τον γνωστό ως Μαργαριτιάδη (1878 - Σεπτ. 1885).    

144 . Θεόκλητος Β΄ Παπαϊωάννου (1896 - 1904).
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2. (1871) Λόγοι Ισοκράτους προς Δημόνικον…υπό Δ. Σπάνια, εν Θεσ/νίκη (ΗΠ, 
α΄ 374) εν αικατερίνη: ευστάθιος ιωάννου εξ Ηπείρου∙ αναστ. Χαρισιάδης∙ Βα-
σίλ. αθανασιάδης 

3. (1893) Θεοδώρου Φωκαέως, Κρηπίς…της Εκκλησιαστικής Μουσικής…υπό Ν. 
Μιχαλοπούλου, εν αθήναις (ΗΠ, Γ΄ 389) αικατερίνης: † ο κίτρους Παρθένιος∙ 
κλεομένης α. Χαρισιάδης∙ Χαρίλ. Γ. Ζουζακίδης∙ ελένη Η. Χαλκιά∙ δημ. Γ. Τσιά-
μης∙ Γεώργ. ι. Λαναρίδης∙ ευστάθ. Ζ. Ζάννης∙ Βασίλ. ι. Σακογιάννης∙ Ξενοφ. αν. 
Μπούσου∙ δημήτρ. Παπα ν. Τσαχαλίνης∙ αναστ. κ. Παπαναστασίου∙ Παπαγιάν-
νης εμμανουήλ∙ Τέγος ν. Πόδας∙ νικόλ. δ. Ζουντρόπουλος∙ Γεώργ. κ. Μόσχας∙ ιω-
άνν. ν. Περδίκης∙ αδελφοί κ. Χατζηγώγου∙ δημήτρ. Γ. Ταγάρης∙ αδελφοί κ.∙ Ηρα-
κλής Β. δημάδης (εκ κοκκινοπλού)∙ νικόλ. Γ. οικονομίδης∙ Γιάγκος αθ. Τζιοβαρί-
δης∙ αριστείδ. Ζ. Παζαΐτης∙ διον. Παπαδάτος ιερομόναχος∙ Βασίλ. Γ. αθανασιά-
δης∙ αμβρ. μοναχός Μακρυρράχης∙ δημήτρ. κ. δήμου∙ Θωμάς Γ. Παπαμιχαλόπου-
λος (εκ Βελβενδού)∙ Παπαϊωάννης Ράπτου∙ Ζήνων Χατζόπουλος∙ Ζήσης Μ. Πυρ-
λίτση∙ δημήτρ. ι. Σκούφας∙ Θεόδ. ι. κάλφας∙ απόστ. Μ. Τσινανόπουλος∙ Γεώργ. κ. 
Τζιώγας∙ Χρήστ. Μιχαήλ κωστίκου∙ Γεώργ. ν. δέκου∙ Χρήστ. Γ. Φαρδέλας∙ Παπα-
θανάσιος Ζιάζακου145∙ Βασίλ. Θ. ούζας∙ δημήτρ. αθ. Σιαφάκας∙ Τρύφων δ. Γιαν-
νολάδης∙ Γεώργ. Βασιλείου

Ε. Συνδρομητές σχετιζόμενοι με το Καταφύγι (των Πιερίων Κοζάνης):

1.  (1834) Γεωγραφία μεθοδική…παρά του αρχιμανδρίτου και ιεροδιδασκάλου 
Διονυσίου Πύρρου του Θεσσαλού…, (ΓΜ, α΄ 2350) εν ναυπλίω Σαμουήλ ιεροδι-
άκονος εκ καταφυγής 

2. (1837) Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσας…υπό Ανθίμου Γαζή…, εν Βιέννη ΓΜ, α΄ 
2840)      εν Θεσ/νίκη: ο κυρ Σαμουήλ ιεροδιάκονος εκ καταφυγής

3. (1869) Η Ορφανία ποίημα λυρικόν…υπό Γεωργ. Ρ. Παπαγεωργίου…, εν Θεσ/
νίκη (HΠ, α΄ 184) εν καταφυγίω: Παπα Γεώργ. πνευματικός∙ Παπα δημήτρ. νι-
κολαΐδης∙ παπα ιωάνν. Γερμανού∙ παπα ιωάνν. Τσούμαρης∙ Παπα Βασίλειος∙ Θ. 
παπα ιωαννίδης ιατρός∙ Γ. αστερίου ελληνοδιδάσκαλος∙ ι. αθαν. δημοδιδάσκα-
λος∙ ιωάνν. Ζ. Γκορμανόπουλος∙ ιωάνν. Θεοδώρου∙ νίκος παπα Βέργου∙ Γεώργ. Στ. 
νικόλα∙ ιωάνν. Φ. Ζορμπάς∙ ιωάνν. Χ. καραϊλή∙ ιωάνν. Λ. Γκορμάνος∙ Βασίλ. δη-
μητρίου∙ ιωάνν. Θ. Τσούφλια∙ Στέργ. Σογκάρας∙ αθ. ν. νούλια∙ δήμος Στ. Γκρίτζια∙ 
Στέργ. και Θεόδ. Ρ. Παπα Γεωργίου 2

4. (1878) Βολταίρου, Η Βαβυλωνία Ηγεμονίς μεταφρασθείσα υπό Κωνσταντίνου 
Δ. Δούνη, εν αθήναις (ΗΠ, α΄ 67) εν Θεσ/νίκη: απόστ. καταφυγιώτης∙ εν κα-

145 . Με καταγωγή πιθανώς από το Ζιάζακο (Ράχη). Για τους Ραχιώτες βλ. Χρήστος 
Παπαδόπουλος, «οι Ραχιώτες (Ζιαζακιώτες) έχουν τις ρίζες τους στην Πίνδο;», εφημ. Τα Πά-
τρια 15 - 16 (δεκ. 1998 - Μάιος 1999) 11.
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ταφυγίω: αθαν. νικολαΐδης 2∙ αθαν. Τσακνάκης∙ αθαν. Παπαϊωάννου∙ Γεώργ. 
αστερίου∙ Γεώργ. Μπλάτζας∙ Γεώργ. Ζουζός∙ Γεώργ. α. Βαβατσησέλου∙ δήμος Βα-
σιλείου∙ δημήτρ. Μπαρμάζης∙ Θ. Παπαϊωάννου∙ Θ. κατσούρας∙ Θ. ν. οικονόμος∙ 
Θ. Σφήκας∙ Θεμιστοκλής κούζας∙ ιωάνν. Τσιόγκας∙ ιωάνν. Γουγούσης∙ Λεωνίδας 
Βεργάδης∙ Μιλτιάδης Βάσος

5. (1880) Συλλογή εθνικών ασμάτων…υπό Αντωνίου Ν. Σιγάλα…, εν αθήναις 
(ΗΠ,  Β΄ 798) Θεσ/νίκη: Θεόδωρος Παπαϊωάννου εκ καταφυγής 

6. (1883) Μανουήλ Ι. Γεδεών, Χρονικά…, εν κων/λει (ΗΠ, Β΄ 562) κοζάνης: η σχο-
λή καταφυγίου∙ ο σχολάρχης καταφυγίου δήμος Βασιλείου∙ Γρηγ. ολύμπιος ια-
τρός

7. (1893) Θεοδώρου Φωκαέως, Κρηπίς…της Εκκλησιαστικής Μουσικής…, εν αθή-
ναις (ΗΠ, Γ΄ 389) Πολύκαρπος Σακελλαρόπουλος αρχιμ., διευθυντής των Σχολεί-
ων (καταφυγίου)

8. (1894) Γεωργίου Ονέ, Οι αγώνες του βίου…υπό Δ. Ν. Γεωργίτσα, εν Θεσ/νίκη 
(ΗΠ, Γ΄ 182) εν καταφυγίω: Λεων. Βεργάδης∙ Λεων. Θεοδωρίδης∙ Σ. α. Τσικόπου-
λος ιατρός∙ αθ. νικολαΐδης∙  ιωάνν. ολύμπιος (εκ Βερροίας) 

ΣΤ. Σχετιζόμενοι με τη Ραψάνη:

1. (1806) Λεξικόν των φράσεων…παρά Νεοφύτου Δούκα, τόμος δεύτερος, εν Βι-
έννη (ΓΜ, α΄ 427) Θεσ/νίκη: ο λογιώτατος κυρ ιγνάτιος ιεροδιάκονος ο ραψανιώ-
της146 

2. (1816) Ανθίμου Γαζή Λεξικόν ελληνικόν…διορθώσει Σπυρίδωνος Βλαντή, τό-
μος τρίτος…, εν Βενετία (ΓΜ, α΄ 887) Σέρρας: Άνθιμος ιερομόναχος εκ Ραψάνης147 

3. (1826) Επιτομή Φυσικής Ιστορίας…παρά Γεωργίου Δ. Κλήδους…, εν Πέστη (ΓΜ, 
α΄ 1581) εν Τριεστίω: Χριστόδουλος Γραμμάτου εκ Ραψάνης 

4. (1837) Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης…Ανθίμου Γαζή…, εν Βιέννη (ΓΜ, α΄ 
2840) εν Ραψάνη ολύμπου: ο κύριος Χριστόδουλος καραζήσης ιερεύς 2∙ δώρον 
του εκδότου κ. Γκαρμπολά εις την εν Ραψάνη ελληνικήν Σχολήν∙ εν Βιέννη: ο κυρ 
ιωάννης Ρεφερενδάρης εκ Ραψάνης του ολύμπου 3∙ εν Βουκουρεστίω: ο εντιμ. 
αναστάσιος δασιάδης εκ Ραψάνης 

5. (1858) Ιστορία Χρονική…παρά του…Μιχαήλ Γλυκά…διορθωθείσα υπό Χρι-

146 . ο καραθανάσης, Θεσσαλονίκεια, σ. 85, εμφανίζει συνδρομή του ιγνατίου και στο 
βιβλίο Θουκυδίδου Ολόρου … παρά Νεοφύτου Δούκα … (1806). Για τον Ραψανιώτη ιγνά-
τιο Σκαλιώρα ή Σκαλίγερο βλ. διονύσιος δ. Βαλαής, «ο αντικοραϊστής λόγιος Σκαλιώρας», 
Κληρονομία 21 (1989) 71 - 92∙ πρβλ. Ζιώγου - καραστεργίου, «Η εκπαιδευτική», ό.π.,σσ. 92, 
103, 104, 105, όπου αναφορά του ονόματός του και σε άλλες συνδρομές.

147 . Βαχάρογλου, «Σερραίοι», ό.π.,σ. 159.
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στοδούλου ευθυμιάδου του ολυμπίου, εν Θεσσαλονίκη (ΓΜ, Γ΄ 7585) Όλυμπος 
οι εν Ραψάνη κύριοι: ο επίσκ. Πλαταμώνος ιάκωβος 2∙ ιωαννίκιος ηγ. της εν ολύ-
μπω Πατριαρχ. μονής του αγίου διονυσίου 2∙ ο οικ. ππ. αθανάσιος∙ ο πρωτοπ. ππ. 
Βασίλ.∙ ο ηγούμ. των αγίων Θεοδώρων Βησσαρίων∙ Χριστόδ. Παρίση ιερεύς∙ Βα-
σίλειος ιώτα ιερεύς∙ Βασίλ. ιωαννίδης 2∙ Γεώργιος κωρονίδης ιατρός∙ δημ. Ζαφει-
ρίδης ιατρός∙ Βασίλ. Μητακίδης∙ Πολυχρόνης ιωαννίδης∙ αναστάσιος Φιλιππίδης∙ 
Βασίλ. οικονομίδης∙ αθαν. Ροζάδης ελληνοδ.∙ αθαν. δ. Γαγάρα∙ αντών. αθαν. κε-
ραμίδα∙ Χαράλαμπ. Ζήση κόκκινος∙ αθαν. Β. κεκίμη∙ κωνστ. Γ. Γογουρόπουλος∙ 
ιωάνν. αθ. Γογούρα∙ ιωάνν. Γ. Βαλααή∙ δημ. αθαν. καρπούζα∙ αναγνώστης δα-
νιήλ∙ Λάμπρος Γεωργίου∙ αθαν. Β. Ράμμου∙ Γεώργ. κατσιούρης 

6. (1870) Ο Κώνωψ Όλύμπου και Μακεδονίας…υπό Ιωάννου Κ. Δρακιώτου…, εν 
αθήναις (ΗΠ, α΄ 397) Λιτοχώρου: αχιλ. κοραννίδου εκ Ραψάνης 

7. (1871) Η δόλιος ευτυχία…υπό Ι. Κ. Ράμφου, (ΗΠ, α΄ 246) εν Θεσ/νίκη: Θ. Γ. ντά-
γκας Ραψανίτης 

Ζ. Συνδρομητές βιβλίων σχετιζόμενοι με Μοναστήρια:

α. ιερά μονή αγίου διονυσίου ολύμπου148:

1. (1802) Σύνοψις των κωνικών τομών…παρά Ιωνά Σπαρμιώτου…, εν Βιέννη 
(ΓΜ, α΄ 167) ο πανοσιώτατος πνευματικός ο εκ της μονής του εν ολύμπου αγ. 
διονυσίου κυρ ιωακείμ149 5∙ ο πανοσιολογιώτατος πνευματικός κυρ αμφιλόχιος 
ο εκ της εν ολύμπω Μονής του αγ. διονυσίου150 2

2. (1806) Λεξικόν …παρά Νεοφύτου Δούκα…, εν Βιέννη (ΓΜ, α΄ 427) οι από 
δράμας και Ζιχνών: Γερμανός ο εν ιεροδιακόνοις ο εκ της ι. Μ. του αγίου διο-
νυσίου 

3. (1820) Πρακτική Αριθμητική…υπό Κωνσταντίνου Μ. Δούκα…, εν  Βιέννη 
(ΓΜ, α΄ 1268) ο άγιος αρχιμανδρίτης κύριος κωνστάντιος ο εκ της εν ολύμπω 
Μ. του αγ. διονυσίου 

4. (1853) Ακολουθία της οσίας μυροβλύτιδος και θαυματουργού Θεοδώρας της 
εν Θεσσαλονίκη…, εν Θεσσαλονίκη (ΓΜ, Β΄ 5887) Η ιερά μονή του αγ. διονυ-
σίου ολύμπω 2

5. (1858) Ιστορία Χρονική…παρά Μιχ. Γλυκά…διορθωθείσα υπό Χριστοδούλου 

148 . Για τη σειρά των ηγουμένων της μονής από το 1821 μέχρι το 1916 βλ. Γεννάδιος 
(μητρ. Θεσσαλονίκης), Η ιερά πατριαρχική και σταυροπηγιακή μονή του Αγίου Διονυσίου 
του εν Ολύμπω, εν Θεσσαλονίκη 1917, σσ. 13 - 16∙ Παπαζώτος, «Το κτηματολόγιο», ό.π.,σσ. 
30 - 31 υποσ. 1.

149 . καραθανάσης, Θεσσαλονίκεια, ό.π.,σ. 77.

150 . καραθανάσης, Θεσσαλονίκεια, ό.π.,σ. 78.
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ευθυμιάδου του ολυμπίου, εν Θεσσαλονίκη (ΓΜ, Γ΄ 7585) Όλυμπος: εν Ραψάνη: 
ιωαννίκιος151 ηγούμ. της εν ολύμπω Πατρ. Μονής του αγ. διον. 2

6. (1870) Περιγραφική Ιστορία του Αγίου ΄Ορους…υπό Διονυσίου Πίστη…, εν 
Θεσσαλονίκη   (ΗΠ, α΄ 440) ο της ι. πατρ. και σταυροπηγ. μονής του αγ. διονυ-
σίου του εν ολύμπω ηγούμενος δαμιανός152 2

7. 1878) Βολταίρου, Η Βαβυλωνία Ηγεμονίς μεταφρασθείσα υπό Κωνσταντί-
νου Δ. Δούνη…, εν αθήναις (ΗΠ, α΄ 67) εν Θεσ/νίκη: ο ηγούμενος της ιεράς μο-
νής αγίου διονυσίου δαμιανός 1 ο της αυτής μονής ιεροδιάκονος Παρθένιος 

β. Παναγία  Μακρυρράχη, Άγιος αθανάσιος Σφίνιτζας, Άγιος Γεώργιος 
κορινού, Προφήτης Ηλίας Βούλτσιστας:

1. (1847) Εγχειρίδιον επιστολών…υπό αρχιδιακόνου κυρ. Μελετίου Οικ. Θεοφι-
λίδου…, εκ της Πατριαρχικής του Γένους Τυπογραφίας (ΓΜ, Β΄ 4523) εν κολιν-
δρώ: το ιερόν μοναστήριον της υπεραγίας Θεοτόκου∙ Μακριάς Ράχης 2∙ το ιερόν 
μοναστήριον του αγίου αθανασίου Σφίνιτζας 2∙ το ιερόν μοναστήριον του αγί-
ου Γεωργίου κορινού∙ το ιερόν μοναστήριον του Προφήτου Ηλία Βούλτσιστας 

2. (1853) Ακολουθία της οσίας μυτροβλύτιδος και θαυματουργού  Θεοδώρας της 
εν Θεσσαλονίκη…, εν Θεσσαλονίκη (ΓΜ, Β΄ 5887) Θεσσαλονίκης: ο ηγούμενος της 
Μακρυρράχης κυρ νεόφυτος∙ Η ιερά μονή του αγ. αθανασίου Σφήνιτσας 2

3. (1893) Θεοδώρου Φωκαέως, Κρηπίς …παρά των τριών μουσικοδιδασκάλων 
Χρυσάνθου μητροπολίτου Προύσης, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου και Χουρμουζί-
ου Χαρτοφύλακος…, εν αθήναις (HΠ, Γ΄ 389) αικατερίνης: αμβρόσιος μοναχός 
Μακρυρράχης 

γ. ιερές μονές  Σπαρμού, κανάλων, κλημάδων και αγίου αντωνίου ελασσόνας:

1. (1800) Εις δόξαν Πατρός και Υιού και αγίου Πνεύματος του ενός Θεού Πηδά-
λιον…παρά Αγαπίου ιερομονάχου και Νικοδήμου μοναχού…, εν Λειψία (ΓΜ, α΄ 
15) κυπριανός ιερομόναχος εκ της εν ολύμπω μονής των κανάλων

2. (1802) Σύνοψις των κωνικών τομών…παρά Ιωνά ιερομ. Σπαρμιώτου…, εν Βι-

151 . Προεγγράφηκε στη Ραψάνη, επειδή καταγόταν από αυτήν. Βλ. Παπαζώτος, «Το 
κτηματολόγιον», ό.π.,σ. 31∙ Μπούμπας, «Ο κώδικας», σσ. 129 - 134.

152 . ο δαμιανός, που ανέλαβε την ηγουμενία μεταξύ 1869 και 1870, υποδέχτηκε, μαζί 
με τον ιεροδιάκονο Παρθένιο και τους λοιπούς πατέρες, τον αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Χρι-
στοδούλου ολύμπιο. ο τελευταίος, όπως προκύπτει συνδυαστικά από την υποδοχή που του 
επιφυλάχτηκε τόσο στη μονή των κανάλων όσο και στο Λιτόχωρο, πρέπει να μετέβη σε αυ-
τές κατά το χρονικό διάστημα που περικλείεται μεταξύ των ετών 1869 - 1870. Βλ. γι’ αυτόν 
καραμπατάκης, «αρχιμανδρίτης», ό.π.,σσ. 372 - 381.
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έννη                (ΓΜ, α΄ 167) ο ηγούμενος της μονής Σπαρμού Ζαχαρίας153 5∙ πνευ-
ματικός Γεράσιμος154 5∙ πνευματικός Παρθένιος155 5∙ πνευματικός νεόφυτος 5∙ ιε-
ρομόναχος διονύσιος156 2∙ ιερομόναχος Γερμανός157∙ ο πανοσιώτατος πνευματι-
κός Γαβριήλ, ο εκ της ι. Μ. κανάλων, ο εν Τζαριτζάνη 5∙ ο πανοσιώτατος πνευ-
ματικός Μακάριος, ο εκ της ι. Μ. κανάλων, ο εν Τυρνάβω 3∙ ο πανοσιολογιώ-
τατος εν ιερομονάχοις κυρ ιερόθεος καναλλιώτης 

3. (1804) Στοιχεία της Λογικής, Μεταφυσικής και Ηθικής…υπό Φραγκίσκου Σοαυ-
ίου…, ενετίησιν (ΗΠ, α΄ 67) ο ηγούμενος της μονής Σπαρμού Ζαχαρίας∙ ο ιερομό-
ναχος Γερμανός Σπαρμιώτης∙ ο πανοσιώτατος πνευματικός Γαβριήλ καναλλιώτης

4. (1806) Επιτομή είτε Συλλογή των θείων της Πίστεως Δογμάτων…υπό του εν 
ιερομονάχοις ελαχίστου Αθανασίου του Παρίου…, εν Λειψία… (ΓΜ, α΄ 403) εν 
Θεσσ/νίκη: ο ιερομόναχος ιωνάς Σπαρμιώτης 2∙ ο ιερομόναχος Θεοφάνης αγ. 
αντωνίου  ελασσόνος158

5. (1806) Λεξικόν των φράσεων…παρά Νεοφύτου Δούκα…, (ΓΜ, α΄ 427) εν Βι-
έννη: ο ιερολογιώτατος κυρ Γερμανός Σπαρμιώτης∙ ο ιερολογιώτατος κυρ Θε-
οφάνης αγιαντωνίτης

6. (1816) Ανθίμου Γαζή, Λεξικόν…διορθώσει…Βλαντή.., Βενετία(ΓΜ, α΄ 887) 
Βουκουρέστι: ο πανοσιώτατος ιερομόναχος Βενέδικτος ολύμπιος εκ της μονής 
του κλήμεντος

7. (1827) Λεξικόν διά τους μελετώντας τα των παλαιών Ελλήνων συγγράμματα...
υπό Κωνσταντίνου Κούμα…, εν Βιέννη (ΓΜ, α΄ 1592) Βιέννης: ο πανοσιώτατος προ-
ηγούμενος του εν ολύμπω Σπαρμού αρχιμανδρίτης κύριος Ζαχαρίας, εφημέριος της 
εκκλησίας των παρεπιδήμων Γραικών τιμωμένης επ’ ονόματι του αγ. Γεωργίου 

8. (1858) Ιστορία Χρονική…παρά του Μιχαήλ Γλυκά…, εν Θεσ/νίκη (ΓΜ, Γ΄ 
7585) οι εν τη ιερά μονή των κανάλλων άγιοι πατέρες: Θεοδώρητος ηγούμε-

153 . Πρόκειται για τον Ζαχαρία Χατζηγεωργάκη (1791 - 1806) για τον οποίο βλ. Ιερά 
μονή Σπαρμού, ό.π.,σ. 131∙ Μπούμπας, Ο Κώδικας, ό.π.,σ. 42.

154 . Πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο από τον Γεράσιμο Τυρναβίτη (1779 - † 1791), 
για τον οποίο βλ. Μπούμπας, Ο Κώδικας, ό.π.,σ. 42, ο οποίος γράφει ότι προΐστατο στα 1806 
της μονής. 

155 . Ιερά μονή Σπαρμού, ό.π.,σσ. 52, 131∙ Μπούμπας, Ο Κώδικας, ό.π.,σσ. 42, 44.

156 . Πρόκειται για τον μετέπειτα ηγούμενο διονύσιο Β΄ (1835 - 1842) για τον οποίο βλ. 
Μπούμπας, Ο Κώδικας, ό.π.,σ. 43.

157 . δίδασκε μαζί με τον ιωνά στη Θεσσαλονίκη. Το φιλόμουσο του χαρακτήρα του 
φαίνεται και από άλλες συνδρομές του (καραθανάσης, Θεσσαλονίκεια, ό.π.,σ. 85∙ Ζιώγου - 
καραστεργίου, «Η εκπαιδευτική», ό.π.,σ. 103). Βλ. γι’ αυτόν Μπούμπας, «ιερωμένοι»,  ό.π.,σσ. 
314 - 320.

158 . Πρβλ. Ζιώγου - καραστεργίου, «Η εκπαιδευτική», ό.π.,σσ. 103, 104.
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νος159∙ αγάπιος πνευματικός∙ Γρηγόριος εφημέριος∙ Στέφανος εφημέριος∙ αμφιλό-
χιος εφημέριος οι ιεροδιάκονοι∙ οι εν τη ιερά μονή των κλημάδων άγιοι πατέ-
ρες: νικηφόρος ηγούμενος∙ Άνθιμος πνευματικός∙ ανατόλιος εφημέριος∙ Λεόντι-
ος ιεροδιάκονος∙ Γερο - Βησσαρίων 

Η. Συνδρομητές ονομαζόμενοι Ολύμπιοι (Ολ):

1. (1816) Ανθίμου Γαζή, Λεξικόν ελληνικόν…διορθώσει Σπυρίδωνος Βλαντή, τό-
μος τρίτος…, εν Βενετία (ΓΜ, α΄ 887) Βουκουρέστι: ο πανοσιώτατος ιερομ. Βενέ-
δικτος ολ., εκ της    μονής του κλήμεντος160∙ Σέρρας: κωνσταντίνος ιωάννου ολ.161 

2. (1826) Επιτομή φυσικής ιστορίας μεταφρασθείσα…παρά Γεωργίου Δ. Κλήδους…, 
εν Πέστη… (ΓΜ, α΄ 1581) εν Σέρραις: ο τιμιώτατος ιωάννης Χ΄΄ αποστόλου ολ. 

3. (1827) Λεξικόν…υπό Κωνσταντίνου Μ. Κούμα, τ. 2ος…, εν Βιέννη (ΓΜ, α΄ 1592)

4. (1831) Εγκόλπιον των Ιατρών, …συντεθείσα παρά του…Διονυσίου Πύρρου του 
Θετταλού…, εν ναυπλίω (ΓΜ, α΄ 2047) δημήτριος Σ. διδάσκαλος ολ.∙ δημήτρι-
ος Χαραβάτης ολ. 

5. (1834) Ανατροπή της Θρησκείας των Εβραίων…υπό Ιωάννου Γεωργίου…, εν 
κωνσταντινουπόλει… (ΓΜ, α΄ 2337) εν κων/λει Γεννάδιος Μακεδών, ολ. 

6. (1834) Γεωγραφία Μεθοδική…παρά του αρχιμανδρίτου και ιεροδιδασκάλου 
Διονυσίου Πύρρου του Θεσσαλού…, εν ναυπλίω (ΓΜ, α΄  2350) δημήτριος Σ. δι-
δάσκαλος ολ. 20∙ δημήτριος Χαρβάτης ολ.∙ ιάκωβος Περικλής ολ. 

7. (1836) Δοξαστάριον…μελοποιηθέν παρά Ιακώβου Πρωτοψάλτου…εκδοθέν…
παρά Θεοδώρου Π. Π. Παράσχου Φωκέως…τόμος δεύτερος, εκ της εν Γαλατά Τυ-
πογραφίας… (ΓΜ, α΄ 2633) οι εν κων/λει: Γρηγόριος Μπούρας ολ. εκ Πλαταμώ-
νος 

8. (1836) Εορτοδρόμιον…συντεθέν…υπό Νικοδήμου…του Αγιορείτου…, εν Βενε-
τία… (ΓΜ, α΄ 2642) εν Βιέννη: ο κ. κωνστ. Γκαρμπολάς ολ. 2∙ ο κυρ δημήτριος Ρε-
φενδάρης ολ.

9. (1837) Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης…εκδοθέν…υπό Αρχιμανδρίτου Ανθίμου 
Γαζή… τόμος τρίτος…, εν Βιέννη… (ΓΜ, α΄ 2840) εν αθήναις: ο αρχιμανδρίτης ιω-
νάς ολ. 5∙ εν ναυπλία: ο κυρ δημήτρ. Γαλανούλης ολ. έμπορος 2∙ εν Σπάρτη: ο κυρ 
Χαράλ. ολ.∙ εν Χαλκίδι της ευβοίας: ο κυρ Θεοχ. ιωαννίδης ολ.∙ εν Βόλω: ο κυρ 
ιωάνν. Γ. καλαϊτζής ολ.∙ εν Βιέννη: ο κυρ ιωάνν. Ρεφερενδάρης εκ Ραψάνης του 

159 . Υποδέχτηκε στη μονή των κανάλων Σκοτίνας «Το Γενέσιον της Θεοτόκου» τον 
αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Χριστοδούλου ολύμπιο κατα τη διάρκεια περιοδείας του τελευταί-
ου στην Πιερία. Βλ. καραμπατάκης, «αρχιμανδρίτης», ό.π.,σ. 372.

160 . καραθανάσης, Θεσσαλονίκεια, ό.π.,σ. 106.

161.  καραθανάσης, Θεσσαλονίκεια, ό.π.,σ. 107∙ πρβλ. Βαχάρογλου, «Σερραίοι», ό.π.,σ. 159.
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ολύμπου 3∙ εν Βουκουρεστίω: ο εντιμότατος κυρ ιωάνν. Σκαρλάτος εξ ολύμπου 2

10. (1838) Συλλογή διαφόρων προρρήσεων…εκδοθείσα δε παρά του ιατρού Π. 
Δ. Στεφανίτζη …, αθήναι (ΓΜ,  α΄ 3049) Θεσ/νίκης: Σ. ιερ. ολ. 

11. (1839) Νεωτάτη διδακτική Γεωγραφία…υπό Νικολάου Λωρέντη…τόμος 
τρίτος, εν Βιέννη (ΓΜ, α΄ 3168) αθήναις: ο πανιερώτατος άγ. Γορτύνης κύριος 
ιγνάτιος ολ. 2∙ Σύρα: κωνστ. αποστ. ολ.∙ Χρίστ. αναστασιάδης ολ.  

12. (1840) Εγκυκλοπαιδεία ελληνικών μαθημάτων…παρά Στεφάνου Κομμητά…, 
εν αθήναις (ΓΜ, Β΄ 3290)∙ εν αθήναις κύριοι: ολύμπιος ολυμπίου∙ εν Λαρίσση 
της Θεσσαλίας κύριοι:  οι αυτάδελφοι Χριστόδ. κυριάκης και κωνστ. ευθυμιά-
δης ολύμπιοι 1∙ ελευθ. ιωάννου ολ. 

13. (1843) Η Πανδώρα…παρά Θεοδώρου παπα Παράσχου Φωκαέως…, εν κων/
λει (ΓΜ, Β΄ 3797) εν κων/λει: Γεώργιος Φραντζολάς ολύμπιος Χίος 

14. (1847) Εγχειρίδιον επιστολών εκδοθέν υπό του Αρχιδιακόνου κυρ Μελετίου Οικ. 
Θεοφιλίδου…εκ της Πατριαρχικής του Γένους  Τυπογραφίας162 (ΓΜ, Β  ́4523) οι εν τω 
αγίω Όρει: Μεγίστη Λαύρα ο οσιώτατος νικηφόρος ολ.∙ οι εν Σέρραις: ο νομοφύλαξ 
Χ. παπα νικολάου εκ της ενορίας της αγίας Μαρίνης ολ.∙ εν τη ιερά μονή της αγίας 
αναστασίας της Φαρμακολυτρίας: ο κυρ αναστάσιος δημητριάδης ολ. διδάσκαλος 
της αυτής μονής∙  ο αυτός δια τον μαθητήν του κωνσταντίνον Β. ολ.

15. (1848) Η Υπεράσπισις της Γραικικής Εκκλησίας…σύγγραμμα  Στυλιανού 
Βλασοπούλου… εν αθήναις (ΓΜ, Β΄ 4747) εν αθήναις: Άνθιμος ολ. 

16. (1849) Η Λύρα…υπό Σοφοκλέους Κ. Καρύδη…, εν αθήναις  (ΓΜ, Β΄ 4951) 
αθηνών: Άνθιμος ιερομόναχος ολύμπου

17. (1850) Απομνημονεύματα μητρός δυστυχούσης προς την θυγατέραν της…με-
ταφρασθέν…υπό Αντωνίου Μόσχου, εν Θεσ/νίκη163 (ΓΜ, Β΄ 5124) εν Θεσ/νίκη: 
νικόλαος Φ. ολ.∙ Λαρίσσης: ευθ. Χρ. ευθυμιάδης ολ. 

18. (1851) Ιστορία Ρωσσικής Εκκλησίας…υπό Θεοδ. Βαλλιάνου…, εν αθήναις (ΓΜ, Β΄ 
5453) αθηνών: ο πρώην οικονόμος Άνθιμος ολ.∙ ναυπλίου: κωνστ. Παπαδόπουλος ολ. 

19. (1852) Ιστορία συνοπτική της ελληνικής και ρωμαϊκής Φιλολογίας…μετα-
φρασθείσα…υπό Νικολάου Δ. Τρικκέως και Βασιλείου Σχινά, εν αθήναις (ΓΜ, 
Β΄ 5717) εξ αθηνών: εμμανουήλ ολυμπίτης∙ εκ Ξηροχωρίου: ιωάνν. δημάδης ολ.

20. (1853) Ακολουθία της οσίας Θεοδώρας μυροβλύτιδος και θαυματουργού 
της εν Θεσσαλονίκη…, εν Θεσ/νίκη (ΓΜ, Β΄ 5887) Θεσ/νίκης: ο κύριος ιερόθεος 
ιερομόναχος ολ.∙ ο κύριος ιωάνν. προσκυνητής ολ. 

21. (1858) Ιστορία Χρονική περιέχουσα άπασαν την κοσμοποιΐαν…συντεθείσαν…

162 . Πρβλ. Βαχάρογλου, «Σερραίοι», ό.π.,σ. 174.

163 . Πρβλ. Βαχάρογλου, «Σερραίοι», ό.π.,σ. 218 αρ. 34.
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παρά …Μιχαήλ Γλυκά…διορθωθείσα υπό Χριστοδούλου Ευθυμιάδου του Ολυ-
μπίου, εν Θεσ/νίκη164 (ΓΜ, Γ΄ 7585) Θεσσαλία: οι εν Τυρνάβω κύριοι: ευθ. Χριστ. 
ευθυμιάδου ολ.∙ οι εν αγυιά κύριοι: κυριάκης ευθ. ολ. 3∙ επαρχία Πέτρας: δ. δη-
μητριάδης ολ.∙ Μακεδονία: οι εν Σέρραις: ιωάνν. ππ. δ. ολ.165∙ εν Θεσ/νίκη: Γρηγ. 
ιερομόν. ολ.∙ αθαν. αστερίου Ζάγας ολ. 

22. (1860) Το υποτιθέμενον φάντασμα μυθιστόρημα…υπό Νικολάου Β. Βουτυ-
ρά…, εν αθήναις (ΓΜ, Γ΄ 8476) ιππικόν: Γ. Μ. ολ.

23. (1861) Ανωτέρα επισκίασις επί του Άθω, ήτοι διηγήσεις…, εν κων/λει (ΓΜ, 
Γ΄ 8541) δωρόθεος ιερομόναχος Φιλοθεΐτης ολ. 

24. (1861) Η Αυρηλιανή Παρθένος του Γερμανού ποιητού Φρ. Σίλλερ…μεταφρα-
σθείσα υπό Δ. Αργυριάδου…, εν αθήναις (ΓΜ, Γ΄ 8635) οι εκ Θεσ/νίκης: ιερομό-
ναχος ολ.∙ δημήτρ. Γιαννουλόπουλος ολ. 

25. (1861)  Η Νύμφη της Μεσσήνης…μεταφρασθέν…υπό Α. Σπαθάκη και Ι. Αρ-
γυριάδου, εν αθήναις (ΓΜ, Γ΄ 8660) εν αθήναις ι. Γ. Χ. κώνστας ολ.∙ ε ν. Χ. 
κώνστας ολ.∙ ν. ολ. 

26. (1865) Φιλολογικά πάρεργα Φιλίππου Ιωάννου…, αθήνησι (ΗΠ, α΄ 635) εν 
αθήναις - Γυμνάσιον α. αθηνών: Μαθηταί: Θεμ. ι. ολ. 

27. (1866) Ο Θρίαμβος της αθωότητος…συνταχθέν υπό Ιωάννου Ράμφου, αθή-
ναι (ΗΠ, α΄ 323) εν αθήναις αλέξανδρος ι. ολ.

28. (1866) Οι εργάται της θαλάσσης…μετάφρασις Α. Γ. Σκαλίδου…, εν αθήναις 
(ΗΠ, α΄ 337 και 338) αθηνών: νικόλ. δ. ολ.∙ αλέξανδρος ι. ολ.

29. (1869) Μουσικόν εγκόλπιον…διορθωθέν υπό Αλεξάνδρου Δ. Φωκαέως…τό-
μος δεύτερος, εν Θεσ/νίκη (ΗΠ, α΄ 318) Θεσ/νίκης: Γ. ι. καραγιαννίδης ολ.∙ εν 
Βερροία: Χριστόδουλος Χ. ολ. 

30. (1872) Μουσικόν Απάνθισμα…παρά Ιωάννου Γ. Ζωγράφου… εν κων/λει 
(ΗΠ, α΄ 436) εν κων/λει τιμιώτατοι κύριοι: ν. Παπα Β. κωνσταντινίδης δημο-
διδ. εν Χαλκηδόνι ολ. 

31. (1870) Ο Βελισσάριος…υπό Δημοσθένους Κ. Μισιτζή, εν κων/λει (ΗΠ, α΄ 
361) δ. Ζησίδης ολ.

32. (1870) Περιγραφική Ιστορία του Αγίου Όρους…υπό Διονυσίου Πίστη…, εν Θεσ/
νίκη (ΗΠ, ά 440) ο αρχιμανδρίτης Μόδεστος ολ.∙ Στέφανος ιερομόναχος ολ. 
33. (1871) Η Δόλιος ευτυχία…υπό Ι. Κ. Ράμφου, εν Θεσ/νίκη (ΗΠ, ά  246) εν Θεσ/
νίκη: Χριστόδουλος ολ. 

164 . Πρβλ. Βαχάρογλου, «Σερραίοι», ό.π.,σ. 219 αρ. 43, όπου φωτοτυπία του εξωφύλ-
λου του βιβλίου.

165 . Πρβλ. Βαχάρογλου, «Σερραίοι», ό.π.,σ. 180.
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34. (1877) Αντωνίου Ιω. Αντωνιάδου…Παυσανίας ο Λακεδαιμόνιος…, εν αθή-
ναις (ΗΠ, α΄ 44) αθηνών: κ. Γεωργιάδης ολ.∙ ν. Γ. Χ. Ζωγίδης ολ.∙ Βασίλειος 
Παλάγκας ολ.

35. (1881) Ο Ιερός του 1821 Ελληνικός Αγών, Η επανάστασις και καταστροφή 
της Ναούσης… υπό Ν. Γ. Φιλιππίδου, εν αθήναις (ΗΠ, Β΄ 534) εν αθήναις: κ. 
Λαγγόπουλος ολ.∙ Γ. καρατζάς ολ.∙ εν Βερροία: Χριστόδουλος ολ.

36. (1881) Τραγούδια του Ολύμπου…υπό Αθανασίου Κ. Οικονομίδου…, εν αθή-
ναις (ΗΠ, Β΄ 743) Σμύρνης: Γρηγόριος ολ.166 

37. (1883) Δοκίμιον υποκριτικής υπό Ηλία Δασαρίτου…, αθήνησιν (ΗΠ, Β΄ 150) 
εν Θεσ/νίκη: Μόδεστος ολ. αρχιμανδρίτης 

38. (1884) Δ. Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Νέον Μουσικόν Εγχειρίδιον…, εν κων/
λει (ΗΠ, Β΄ 199) η ιερά μονή δοχειαρίου: αβέρκιος μοναχός ολ. 

39. (1886) Συλλογή εκκλησιαστικών λόγων… υπό Β. Δ. Καλλίφρονος, τ. α΄, εν 
κων/λει (ΗΠ, Β΄ 700) εν Βερροία: Μελέτιος ολ. ιερομόναχος∙ εν Θεσ/νίκη: Γρη-
γόριος αρχιμανδρίτης ολ.

40. (1888) Αισχύλου Προμηθέως Δεσμώτης…υπό Κ. Σ. Ξανθοπούλου…, εν αθή-
ναις (ΗΠ, Β΄ 24) εν  Σμύρνη: Γρηγόριος ολ. 

41. (1890) Γεωργίου Ι. Παπαδοπούλου…Συμβολαί εις την ιστορίαν της παρ’ ημίν Εκ-
κλησιαστικής Μουσικής…, εν αθήναις (ΗΠ, Β  ́140) εν Σμύρνη: Γρηγ. ιερομνήμων ολ. 

42. (1894) Γεωργίου Ονέ, Οι αγώνες του βίου…υπό Δ. Ν. Γεωργίτσα…, εν Θεσ/
νίκη (ΗΠ, Γ΄182) εν καταφυγίω: ιωάνν. ολ. (εκ Βερροίας) 

43. (1896) Δοκίμιον ιστορικόν περί του σχίσματος…υπό του…Καλλίστου Βλαστού Αγιο-
ρείτου…, εν αθήναις (ΗΠ, Γ  ́282) εν Σμύρνη  αρχ. Γρηγόριος ολ.167 αγ. αικατερίνης 

44. (1896) Γεωργ. Παπανικολάου, Απαρχαί ποιήσεως…, (ΗΠ, Γ΄ 172) Θεσ/νίκη: 
ιωάνν. ολ.168 

166 . Πρόκειται για τον αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Χριστοδούλου ολύμπιο, τον οποίο 
συναντούμε να συνδράμει σε εκδόσεις όχι μόνο από τη Σμύρνη, αλλά και από τη Θεσσαλο-
νίκη. Περισσότερα γι’ αυτόν βλ. καραμπατάκης, «αρχιμανδρίτης», ό.π.,σσ. 372 - 381.

167 . δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ούτε και να αποκλείσουμε την περίπτω-
ση ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος ολύμπιος, συνδρομητής στα 1896, να είναι το ίδιο πρόσω-
πο με τον αρχιμανδρίτη Γρηγόριο (κατά κόσμον Γεώργιο) Χριστοδούλου ολύμπιο, για τον 
οποίο ο καραμπατάκης, «αρχιμανδρίτης», ό.π.,σ. 372, έχοντας υπόψη το έτος γέννησής του 
(1831) και το έτος έκδοσης του βιβλίου (1887) γράφει «ότι εκοιμήθη σε όχι προχωρημένη ηλι-
κία, μικρότερος των 56 ετών», χωρίς όμως να μαρτυρείται στο κείμενο το έτος εκδημίας του. 

168 . Πρόκειται για τον ιωάννη Παπακυριακού, γιο του Βασιλείου, φιλόλογο της Μυ-
τιλήνης, ο οποίος γεννήθηκε το 1864 στη Σκοτίνα του ολύμπου, όπου έμαθε τα πρώτα του 
γράμματα και στη συνέχεια προσκλήθηκε από τον εφησυχάζοντα ήδη στα 1861 στη Μυτιλή-
νη, πρώην πατριάρχη αλεξανδρείας και συμπατριώτη του από τη Σκοτίνα, καλλίνικο κυπα-
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45. (1897) Οι Φίλιπποι…υπό Σταύρου Μερτζίδου…, εν κων/λει (ΗΠ, Γ΄ 587) 
Μουχλίον, Φωτηράς: ο αιδ. ιερεύς κ. νικόλαος ολ. 

ΠανοΜοιοΤΥΠο

Πρώτη σελίδα Καταλόγου Συνδρομητών.

αναπλ. καθηγητής ανώτατης εκκλησιαστικής  
ακαδημίας Θεσσαλονίκης

δΗΜΗΤΡιοΣ αΓΓ. ΠαΠαΖΗΣ

ρίσση (1800 - † 1889) και απεβίωσε στη Μυτιλήνη στις 2 Μαρτίου 1946. Βλ. Βαλέτας, «ιωάν-
νης ολύμπιος», Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 462 - 463∙ ευάγγελος καραγιάννης, Ο Ιωάννης 
Ολύμπιος ο σοφός γυμνασιάρχης της Μυτιλήνης, Μυτιλήνη 1982∙ κώστας Γ. Μίσσιος, Μυ-
τιληνιοί λόγιοι και λογοτέχνες. Συμβολή στην ιστορία της Λεσβιακής Γραμματείας, τόμος 
πρώτος, Έκδοση δήμου Μυτιλήνης,  εκδόσεις αστερίας, Μυτιλήνη  1994,  σσ. 77 - 81.





ενδεικΤικεΣ ΠεΡιΠΤΩΣειΣ ΛοΓΩν διαΖΥΓιΩν  
εΠι ΤοΥΡκοκΡαΤιαΣ ΣΤΗ ΘαΣο Τον 19ο  αι.

Η αξιολόγηση συγκεκριμένων δικαιικών θεσμών της ιστορίας του ελληνικού 
δικαίου κατά την Τουρκοκρατία προϋποθέτει ειδικότερα την ύπαρξη ενός και μό-
νου βασικού στοιχείου, που εξειδικεύεται, κυρίως, όχι μόνο στην επισήμανση των 
θεσμών αυτών αλλά και στην ακώλυτη χρησιμοποίησή τους. κι αυτό γιατί την περί-
οδο της Τουρκοκρατίας, ανάλογα με τις υφιστάμενες στις διάφορες επαρχίες συνθή-
κες, επισημαίνεται η ύπαρξη για ορισμένους δικαιικούς θεσμούς μεγάλου αριθμού 
πηγών, ικανών να οδηγήσουν την έρευνα σε ουσιαστικά συμπεράσματα, ενώ, αντί-
θετα για άλλους, εξίσου σημαντικούς θεσμούς, για τους οποίους θα έπρεπε να υπάρ-
χει πληθώρα πηγών, εξαιτίας των συχνά εμφανιζόμενων περιπτώσεων στον λειτουρ-
γούντα τότε δικαιικό βίο, όπως ενδεικτικά σημειώνεται ότι αποτελούσε ο θεσμός 
του διαζυγίου, διαπιστώνεται μια στασιμότητα ή ορθότερα «αδυναμία» στην εξεύ-
ρεση των βασικών περιπτώσεων με τους επίμαχους λόγους διαζυγίων, εξαιτίας τού 
ότι οι πηγές αυτές στη γενικότητά τους ελλείπουν, που οφείλονται σε διάφορα αδι-
αμόρφωτα και ατεκμηρίωτα γεγονότα, με βασικότερο όλων το πραγματικό γεγονός 
της μη διασώσεώς τους, εκτός της επισημάνσεως ορισμένων μεμονωμένων περιπτώ-
σεων, που δε βοηθούν όμως σε μια πιο ολοκληρωμένη έρευνά τους.

Παρόλα αυτά συλλέχτηκε σταδιακά, με την ιδιαίτερη βοήθεια και αμέρι-
στη συμπαράσταση του φίλου κωνσταντίνου Χιόνη, επίτιμου Γυμνασιάρχη και 
ακάματου ιστορικού, και άλλων ερευνητών της τοπικής Θασιακής ιστορίας, δί-
κην βασικών δικαιικών ψηφίδων, μια μικρή σειρά μητροπολιτικών δικαστικών 
αποφάσεων, δημοσιευμένων και ανέκδοτων, οποίες περιείχαν ενδιαφέροντα βα-
σικά και ουσιαστικά δικαιικά στοιχεία δημιουργικά των παρατιθέμενων στα 
κείμενα των αποφάσεων αυτών λόγων διαζυγίων, που εκδόθηκαν από την τότε 
Μητρόπολη Μαρωνείας και Θάσου1, με το σχετικό εκτύπωμα της σφραγίδας 

1. Στοιχεία για την ύπαρξη και λειτουργία της Μητροπόλεως Μαρωνείας και Θά-
σου βλ., αντί άλλων, τις τελευταίες μελέτες των: Μητροπολίτη Μαντινείας και κυνουρίας 
κ. αλέξανδρου, αναζήτησις πσρουσίας της εκκλησίας Μαρωνείας στην Θάσο, Θασιακά, 
10/1996-1997, καβάλα 2001, σ. 51 κε. Προκόπιου, Μητροπολίτη Φιλίππων, νεαπόλεως και 
Θάσου, Η Θάσος ως Μητρόπολη, Θασιακά, 14/2007-2008, καβάλα 2009, σ. 493 κε. ιω. ελ. Σι-
δηρά, Σελίδες εκκλησιαστικής δράσεως των Μητροπολιτών Μαρωνείας ιωακείμ Βαλασιά-
δη (1894-1900) και κωνστάντιου Γαζή (1900-1902) στη Θάσο, ό.π., Θασιακά, 14, σ. 521 κε., 
του ίδιου, Σύμμεικτα εκκλησιαστικά έγγραφα. Θάσος: πρόσωπα και γεγονότα, Θασιακά, 
16/2011-2014, καβάλα 2014, σ. 401 κε., σημ. 2-4 κε. Ηλ. Ζιάγκου, Πτυχές από την εκκλησια-
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της σε ορισμένες απ’ αυτές2. ο δικαιικός προσδιορισμός των λόγων αυτών στις 
δηλούμενες και καταγραφόμενες εμφανείς ή πιθανομολογούμενες αφανείς αι-
τίες τους, οδηγεί τελικά στην ουσιαστική τεκμηρίωση των δημιουργικών αιτι-
ών που εμφιλοχωρούσαν στην καθημερινότητα της συζυγικής ζωής, στα πλαί-
σια της οποίας δημιουργούνταν διάφορα κλονιστικά γεγονότα που οδηγούσαν 
στην όξυνση των σχέσεων των συζύγων, με συνέπεια την περαιτέρω κατάληξή 
της, που οδηγούσε στην οριστική διακοπή του συζυγικού βίου. 

δικονομικά η εκδίκαση των οικογενειακού δικαίου διαφορών υλοποιού-
νταν μετά το 1862 με βάση τους «Γενικούς κανονισμούς» του οικουμενικού Πα-

στική ιστορία της Θάσου κατά τα πρώτα έτη της ενσωμάτωσής της στην ιερά Μητρόπολη Φι-
λίππων και νεαπόλεως, Θασιακά, 12/2001-2003, καβάλα 2005, σ. 169 κε. Για τις απαρχές των 
εκκλησιαστικών οργάνων διοικήσεως με τη μορφή των πατριαρχικών εξαρχιών βλ. ειδικότε-
ρα στις μελέτες τής Μ. Παΐζη-αποστολόπουλου, Η Θάσος ως πατριαρχική εξαρχία, Θασια-
κά, 7/1990-1991, καβάλα 1992, σ. 155 κε., και, γενικότερα, ο θεσμός της Πατριαρχικής εξαρ-
χίας, 14ος -19ος αιώνας, αθήναι 1995 [ειε/κνε, αριθ. 54/1995], Θάσου, σσ. 165-166, Μαρώνει-
ας, σ. 195 κε. Σωκρ.ν. καπλανέρη, ανέκδοτα έγγραφα για την εκκλησία της Θάσου κατά τον 
14ο και 15ο αι., σσ. 293-295 κε. 

2. οι πράξεις της οποίας χρησιμοποιούσαν αρχικά σφραγίδα, (σ. 29 του «κώδικα 
Μικτού εκκλησιαστικού δικαστηρίου» Μητροπόλεως Μαρωνείας και Θάσου, περαιτέρω: 
κΜεδ), η οποία έφερε κυκλοτερώς τη διατύπωση «ιεΡα ΜΗΤΡοΠοΛιΣ ΜαΡΩνειαΣ, 
1902» και στο κέντρο απεικόνιση του παλαιότερου πατριαρχικού συμβόλου με το δικέφα-
λο αετό, με ενιαίο σώμα και δύο κεφαλές, που προσέβλεπαν με τα ράμφη των οποίων εστρα-
μένα το ένα στην ανατολή (ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία) και το άλλο στη δύση (δυτι-
κή ρωμαϊκή αυτοκρατορία), με τις φτερούγες του ανοιγμένες σε οξεία γωνία προς τα πάνω 
(σε αντίθεση με άλλες απεικονίσεις στις οποίες οι φτερούγες τους είναι είτε ανοιγμένες αντί-
στοιχα δεξιόστροφα και αριστερόστροφα είτε προς τα κάτω σε κλεισμένη θέση τους), που 
έφερε το αυτοκρατορικό στέμμα (κορόνα) μετά σταυρού στο κέντρο μεταξύ των κεφαλών 
τους, τις οποίες άγγιζε ελαφρά, κρατώντας με τα νύχια τους τα αυτοκρατορικά σύμβολα, 
στο ένα ποδαράκι τους την υδρόγειο σφαίρα μετά σταυρού και στο άλλο την αυτοκρατορι-
κή ράβδο ή την αντίστοιχη ποιμαντορική ράβδο, και στη συνέχεια μία απλούστερη σφραγί-
δα με οδοντωτό περικάλυμμα και κυκλοτερή αναφορά πάλι στον αρχικό ιερατικό τίτλο στον 
οποίο είχε προστεθεί η ονομασία της Θάσου, εμφανιζόμενη ως «ιεΡα ΜΗΤΡοΠοΛιΣ Μα-
ΡΩνειαΣ και ΘαΣοΥ», χωρίς ενδεικτική χρονολογία, η οποία έφερε στο κέντρο της περι-
καλλή σταυρό με βάση για όρθια θέση και γύρωθεν αυτού ακτίνες. Για τον δικέφαλο αετό 
η παλαιότερη βιβλιογραφία εκτείνεται σε μελέτες ιδιαίτερα εξειδικευμένες, τις οποίες βλ. τε-
λείως ενδεικτικά στου ι.ν. Σβορώνου, [Πώς εγεννήθη και τι σημαίνει] ο δικέφαλος αετός του 
Βυζαντίου, εν αθήναις 1914, σσ. 9-10 σημ. 2, 11 κε. Γ.κ. Σπυριδάκη, ο δικέφαλος αετός ιδία 
ως σύμβολον ή ως θέμα κοσμήσεως κατά την βυζαντινήν και μεταβυζαντινήν μέχρι των νε-
ωτέρων χρόνων περίοδον, επετηρίς εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τ. ΛΘ΄-Μ ,́ Λειμών νι-
κολάω Β. Τωμαδάκη, αθήναι 1972-1973, σ. 162 κε. όπου και η σχετική βιβλιογραφία, ενώ βλ. 
επίσης την «επιλογή βιβλιογραφίας» στου ν.ι. Πανταζόπουλου, ο δικέφαλος αετός. Η εξέλι-
ξη ενός Συμβόλου, University Studio Press, [Θεσσαλονίκη] 2001, σε μια γενικότερη αποτίμηση 
της ιδιαίτερης σημασίας του κατά τη διάρκεια του ιστορικού χωρόχρονου του ελληνισμού. 
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τριαρχείου3, 1860 και τέθηκαν σε ισχύ το 1862, από Μικτά Συμβούλια υπό την 
προεδρία του οικείου μητροπολίτη ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Τα Συμβού-
λια αυτά ήσαν Μικτά εκκλησιαστικά δικαστήρια [περαιτέρω: Μεδ] από κλη-
ρικούς και λαϊκούς, τα οποία δίκαζαν το πνευματικό και το υλικό μέρος των δι-
αφορών που προέκυπταν μεταξύ των Χριστιανών από τις λύσεις μνηστείας, γά-
μου, διαζυγίων, αλλά και κληρονομικών διαφορών μεταξύ κληρονόμων, διαθη-
κών, γαμικών συμφώνων, συμφωνητικών καταρτίσεως υιοθεσιών, πληρεξουσί-
ων, αιτήσεων μεταμελείας υιών, χρεωστικών ομολόγων, κ.ά., των εκδιδόμενων 
δικαστικών αποφάσεων με το δικαίωμα της εκκλήσεως, δηλαδή με δικαίωμα 
ασκήσεως ένδικων μέσων4. Η Θάσος εκκλησιαστικά υπαγόταν στη Μητρόπο-
λη Μαρωνείας5, ο οικείος μητροπολίτης της οποίας προήδρευε στα λειτουργού-

3. οι οποίοι ψηφίστηκαν από τις εθνικές Συνελεύσεις που συγκλήθηκαν στο Φανάρι 
από τα έτη 1857 κε., με τη μέριμνα του οικουμενικού Πατριαρχείου και επικυρώθηκαν στη 
συνέχεια από την οθωμανική Πύλη με ειδικό από το 1860 αυτοκρατορικό διάταγμα, για να 
τεθούν σε ισχύ το 1862. Tα κείμενα του επικυρωτικού Πατριαρχικού Βερατίου που δόθηκε 
στον πατριάρχη ιωακείμ μετά την αναγνώριση του κανονισμού της εθνοσυνελεύσεως, καθώς 
και ο σχετικός διοργανισμός των ειδικότερων Γενικών κανονισμών βλ. στου δ. νικολαΐδου, 
οθωμανικοί κώδικες, τ. Γ ,́ εν κωνσταντινουπόλει 1890, σ. 2738 κε., 2750 κε. Σχετικά με τα εν-
λόγω κείμενα, πρβλ., αντί άλλων, στου Χαρ.κ. Παπαστάθη, οι [Γενικοί] κανονισμοί των ορ-
θόδοξων ελληνικών κοινοτήτων του οθωμανικού κράτους και της διασποράς, τ. ά , Θεσσα-
λονίκη 1984, σ. 69 κε., 78-84 κε. Βλ. επίσης γενικότερα Γ.Π. νάκου, Περί του θεσμού του «Πα-
τρικού δικαιώματος» (baba-hakki) εις το εθιμικόν δίκαιον Θράκης (: περαιτέρω, νάκου, Πα-
τρικό. δ.), αρμενόπουλος (: περαιτέρω, αρμ.), τ. 32/1978, σ. 401 κε.

4. Βλ. σχετικά, οικουμενικού Πατριαρχείου (με επιβεβαίωση του Πατριάρχη κων-
σταντινουπόλεως κωνσταντίνου), οδηγίαι περί του πώς δει διεξάγεσθαι τας εκάστοτε εμπι-
πτούσας διαφοράς εν τοις εκκλησιαστικοίς και Μικτοίς εκκλησιαστικοίς δικαστηρίοις του 
κλίματος του οικουμενικού Θρόνου, εν κωνσταντινουπόλει 1899, passim. αχιλ.Γ. κουτσου-
ράδη, οι Πατριαρχικές οδηγίες, με αξιολόγηση των προηγουμένως αναφερθεισών Πατριαρ-
χικών «οδηγιών», αφιέρωμα στον ανδρέα α. Γαζή, εκδόσεις αντ.ν. Σάκκουλα, αθήνα 1994, 
σ. 813 κε. Μιλτ.Γ.Μ. καραβοκυρού, κώδιξ οικογενειακού δικαίου, συλλογή αυτού πρόχει-
ρος κατ ά́ρθρα (: περαιτέρω, καραβοκυρού, κ. οικογενειακού δ.), εν κωνσταντινουπόλει 
1901, σ. 329 κε., 386 κε. ιω. Σταυρίδου, Συλλογή Πατριαρχικών και Συνοδικών εγκυκλίων 
και Πατριαρχικών αποδείξεων και εγκυκλἰων της Μ. Πρωτοσυγκελλίας, εν κωνσταντινου-
πόλει 1900, σ. 48 κε., 50 κε., όπου γενικότερα, μετά τις οθωμανικές μεταρρυθμίσεις των αρ-
χών του 19ου αι., εμφανίζονται οι αναφερόμενοι στο οικουμενικό Πατριαρχείο όροι «Πατρι-
αρχείο», ή «Πατριαρχεία», ή «Ρωμαϊκό Πατριαρχείο», ως διοικητική πλέον αρχή, αναγνωρι-
ζόμενη από την οθωμανική διοίκηση. Γενικότερα βλ. Γ.Π. νάκου, Η στάση της διοικούσας 
ορθόδοξης Χριστιανικής εκκλησίας στους αγώνες για την ελευθερία κατά την Τουρκοκρα-
τία, ιεράς Μητροπόλεως Βέροιας, ναούσης και καμπανίας, Πρακτικά διεθνούς επιστημονι-
κού συνεδρίου «ελευθερία και ευθύνη κατά τον απόστολο Παύλο» (: περαιτέρω, νάκου, Η 
διοικούσα Χριστιανική εκκλησία), Βέροια 2012, σσ. 181 κε., 190 κε. σημ. 18, 188 κε. Βλ. επί-
σης νάκου, Πατρικό. δ., ό.π., σ. 401 κε. σημ. 8- 9. 

5. Πρβλ. πιο πάνω στο κείμενο της εργασίας μας, σημ. 1.
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ντα στα διάφορα κεφαλοχώρια της Θάσου Μικτά εκκλησιαστικά δικαστήρια6, 
ανάπτυξη ενός μικρού δείγματος των εκδοθεισών αποφάσεών τους ακολουθεί 
στη συνέχεια της ανακοινώσεώς αυτής. 

Η προστασία του θεσμού της οικογένειας εκ του νόμου ανήκε στην αρμο-
διότητα του επιχώριου μητροπολίτη, η πολύμορφη δικαιοδοσία του οποίου για 
την επίλυση, κυρίως, των οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου διαφορών 
των Χριστιανών, που προέκυπταν, βασικά, από τις ενγένει γαμικές διαφορές, 
όπως τη σύσταση και λύση της μνηστείας, τη σύναψη και λύση του γάμου, με 
προεξάρχουσα τις διάφορες μορφές διαζυγίων7, τις προικοδοσίες, τις ιδιόρρυθ-
μες γαμικές παροχές, όπως περιγράφονταν στις προγαμήλιες πράξεις συνάψε-

6. Για τις αναφορές και τις συγκροτήσεις των μελών των Μικτών εκκλησιαστικών 
δικαστηρίων Θάσου βλ. ενδεικτικά τις σχετικές συνθέσεις στο Μεδ κάτω Θεολόγου, στου 
Λ. κοεμτζόπουλου, Η απονομή της δικαιοσύνης στη Θάσο κατά τους χρόνους της εξέγερ-
σης των κατοίκων της κατά της αιγυπτιοκρατίας (1804-1905), Θασιακά, 9/1994-1995, καβά-
λα 1996, σσ. 281 κε., 286 κε., 296 κε. Συναφώς βλ. έγγραφο του μητροπολίτη Μαρωνείας νι-
κολάου, της 27-10-1904, προς τους Μουχταροδημογέροντες και προκρίτους του κάστρου, 
τους οποίους προέτρεπε «όπως μάς υποδείξητε προς συγκρότησιν του εν Λιμένι Μ[ικτού] 
εκκλ[ησιαστικού] δικαστηρίου τέσσαρα κατάλληλα πρόσωπα.., διακρινόμενα επί νομομα-
θεία, ευθυδικία και αμεροληψία..», «για να θεωρηθώσιν υποθέσεις εκ διαφόρων χωρίων της 
νήσου πνευματικής φύσεως», ό.π., σ. 300. Πρβλ. σχετικά στου κ. Χιόνη, Η απονομή της δι-
καιοσύνης στη Θάσο κατά την Τουρκοκρατία, 2ο μέρος, Θασιακά, 6/ 1989, καβάλα 1989, σσ. 
203-204 κε., ενώ για τα χωριστά δικαστήρια, Πνευματικά και Μικτά, βλ. επίσης νάκου, Πα-
τρικό. δ., ό.π., σ. 402 σημ. 9-10. 

7. Η κυρίως βιβλιογραφία για τις μορφές των διαζυγίων ιδιαίτερα κατά τη μεταβυζα-
ντινή περίοδο δεν ευτύχησε να εμφανίσει μια ειδικότερη και ενιαία αντιμετώπιση, ιδιαίτερα 
στο χωροχρονικό πλαίσιο της οποίας εντάσσεται το Μεταβυζαντινό δίκαιο, τα χρονικά όρια 
ενάρξεως και λήξεως του οποίου παρουσιάζουν μία ουσιαστική ιδιομορφία, που σηματοδο-
τούνται από την υπαγωγή την ενάρξεώς του σε ένα από τα δίκαια του ξενοκρατούμενου ελ-
ληνισμού («ανά περιοχή του») και την λήξεώς του με ορόσημο το χρόνο επεκτάσεως της ελλη-
νικής νομοθεσίας στα διάφορα τμήματα του ελληνισμού μετά την ελληνική επανάσταση, ως 
συνέπεια της προσαρτήσεως ή εντάξεώς της στην κυριαρχία του ελληνικού κράτους, τεκμη-
ρίωση των οποίων βλ. στην εισαγωγή της Λυ. Παπαρρήγα-αρτεμιάδη, στη νέα επαυξημένη 
έκδοση του έργου [του δ.Σ. Γκίνη], Περίγραμμα ιστορίας του Μεταβυζαντινού δικαίου. Τα 
ελληνικά κείμενα, των Λυ. Παπαρρήγα-αρτεμιάδη, Ηλ. αρναούτογλου, ιω. Χατζάκη, Πραγ-
ματείαι της ακαδημίας αθηνών, τ. 63, αθήναι 2011. Συναφώς βλ. επίσης Γ.Π. νάκου, ευρεία 
βιβλιοκριτική αξιολόγηση στους δη. Π. καραμπούλα - Γ. ε. Ροδολάκη, ο κώδικας Vaticanus 
Graecus 2619. ναξιακά νοταριακά έγγραφα του δουκάτου του αιγαίου και της τουρκοκρα-
τίας (1472-1598 και 1702-1798) (: περαιτέρω, καραμπούλα & Ροδολάκη, O κώδικας), επετη-
ρίς κέντρου ερεύνης της ιστορίας του ελληνικού δικαίου (: περαιτέρω, εκειεδ), τ. 44, πα-
ράρτημα 12, αθήνα, ακαδημία αθηνών, 2012-2013, σ. 207 κε., ιδιαίτερα σημ. 2-3, στα Review 
Articles των ελληνικών, τ. 63/2013, σ. 207 κε. Βλ. επίσης, τελείως ενδεικτικά, σχετικούς τίτ-
λους ειδικότερων μελετών για το θεσμό του διαζυγίου, πιο κάτω στο κείμενο της εργασίας 
μας, σημ. 15. 
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ως των «κοριτσιάτικων»8, ως θεσμού κατεξοχήν της Θάσου, τις υιοθεσίες, τα θέ-
ματα συντάξεως διαθηκών, τις πολυποίκιλες κληρονομικές διαφορές, κ.ά., ήταν 
αποκλειστική κατά την Τουρκοκρατία, με βάση το καθεστώς των παραχωρηθέ-
ντων από τη μουσουλμανική εξουσία «προνομίων» για τον οικουμενικό Πατρι-
άρχη κωνσταντινουπόλεως και κατ’ επέκταση και για τους υπαγόμενους στη δι-
καιοδοσία του κατά τόπους μητροπολίτες9. 

8. Βλ. Σμ. Γιολδάση-Τσιρταβή, ανέκδοτα έγγραφα της Θάσου αναφερόμενα στο έθι-
μο του «κοριτσιάτικου», Θασιακά, 1/1984, καβάλα 1984, σ. 37 κε. κων.ι. Χιόνη, ανέκδοτα 
έγγραφα της Θάσου αναφερόμενα στο ἐθιμο του «παλληκαριάτικου» και του «κοριτσιάτι-
κου», Μακεδονικά, 14/1974, σ. 139 κε. Χαρ.κ. Παπαστάθη, κοριτσιάτικο, θεσμός του εθιμι-
κού δικαίου στην Θάσο, Θασιακά, 10/1996-1997, καβάλα 2001, σ. 531 κε. Βλ. επίσης, ενδει-
κτικά, σχετικές συστατικές πράξεις δωρεών ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, 
ενόψει γάμου από δευτερόγαμο σύζυγο σε άγαμη κόρη: i. με γενικότερη έκφραση: μέλλοντα 
καγώ.. να μνηστευθώ και να συζευχθώ την εκ του χωρίου Σωτήρος την ονομαζόμενη Πανα-
γιώτινα θυγάτηρ του.., εις γυναίκα νόμιμον εις δευτέρου γάμου, άγαμη, απαραβιάστως και 
οικειοθελώς ως προικοδωρώ αυτή ήμισυ οικία πατρογονικήν μου και μία σκάλα αμπέλιον 
και μία σκάλα κήπον ιδικόν μου και ουδέ ανενόχλητος τα άπερ θέλει εξουσιάζει …ως δωρεά 
προγαμιαία η ταύτα την επικρατήσασαν συνήθειαν δώθεν… {και] εις ένδειξιν δηλοτέρα και 
βεβαιοτέραν έγινε το παρόν προικοδοτήριον ενώπιον των αξιοπίστων παρευρεθέντων μαρ-
τύρων, (0-1-1871), στου ν. Ρουδομέτωφ, ανέκδοτα δικαιοπρακτικά έγγραφα από το Σωτήρος 
της Θάσου. Το αρχείο της οικογένειας Παπαστυλιανού (1847-1918), Θασιακά, 9/1994-1995, 
καβάλα 1996, σ. 441 κε., ii. επίσης, σε ειδικότερη έκφραση: «δηλοποιώ.. ότι εις κερόν όπου 
ήθελον συζευχθή με την δευτέραν μου γυνήν.. επειδή ήμουν χηρευάμενος υπεσχέθην να δώσω 
εις αυτήν μερικά κτήματα εκ των ιδίων μου κτημάτων διά κορτσιάτικα κατά της πατρίδος 
μου τα έθιμα διό εχάρισα εις αυτήν επτά ελαιόδενδρα..ομοίως εχάρισα εις αυτήν και το μισό 
οσπίτιον, μία σκάλα αμπέλιον εις το κλήσμα και μία σκάλα κήπον με δύο αμπολάδια εμπε-
ριεχόμενα εντός του ιδίου κήπου και εν ζωνάριον καλαμοτόν. αυτά είνε τα κτίσματα οπού 
της εχάρισα από τα ιδικά μου κτίσματα, από δε τα μελίσιά μου δικαιούται να λάβη μελί-
σια εικοσιτέσσερα αριθ. 24… ΄οθεν τα ανωτέρω κτήματα… θα ήναι υπό την εξουσίαν της και 
θέλη τα μετέρχεται ως θέλη και βούλετε…και θάναι ανενόχλητος περί αυτά» (1-1-1872), στου 
Μ.Γ. Βαρβούνη, Παρατηρήσεις με βάση ανέκδοτα έγγραφα της Θάσου (1834-1918), Θασιακά, 
10/1996-1997, καβάλα 2001, σ. 145 κε. 

9. Βλ. ν.Π. ελευθεριάδου, ανατολικαί Μελέται, τ. ά , Τα Προνόμια του οικουμενι-
κού Πατριαρχείου, εν Σμύρνη 1909, σ. 190 κε., 213 κε. κ. Άμαντου, οι προνομιακοί ορισμοί 
του Μουσουλμανισμού υπέρ των Χριστιανών, ελληνικά, τ. Θ ,́ Θεσσαλονίκη 1936, σ. 103 κε. 
ν.ι. Πανταζόπουλου, Τινά περί της εννοίας των «προνομίων», αρχείον ιδιωτικού δικαίου (: 
περαιτέρω, αιδ), τ. 10/1943, σ. 15 κε. του ίδιου, Τα «προνόμια» ως πολιτιστικός παράγων εις 
τας σχέσεις Χριστιανών-Μουσουλμάνων, επιστημονική επετηρίδα Σχολής νοε/αΠΘ (: πε-
ραιτέρω, επεπΣχνοε/αΠΘ), τ. Θ ,́ «ακριθίνια Πέτρω Γ. Βάλληνδα», Θεσσαλονίκη 1975, σ. 
815 κε. του ίδιου, εκκλησία και δίκαιον εις την χερσόνησον του αίμου επί Τουρκοκρατίας, 
επεπΣχνοε/αΠΘ, τ. Η ,́ «Μνημόσυνον Περικλέους Βιζουκίδου», Θεσσαλονίκη 1960, σσ. 
701 κε., 724 κε. επίσης νάκου, Πατρικό. δ., ό.π., σ. 400 κε. σημ. 7, του ίδιου, Η διοικούσα Χρι-
στιανική εκκλησία, ό.π. (σημ. 4), σσ. 186-192 κε. Για το ειδικότερο ερμηνευτικό πλαίσιο του 
προνομιακού καθεστώτος ιδιαίτερα των Πατριαρχών βλ. ελισ.α. Ζαχαριάδου, δέκα τουρκι-
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Μία γενική διαπίστωση η οποία δημιουργείται σε μια πρώτη ανάγνωση 
των κειμένων των παρουσιαζόμενων αποφάσεων του μητροπολίτη Μαρωνείας 
και Θάσου αναφέρεται στη διαφαινόμενη κεντρική σκέψη, δίκην κεντρικής φι-
λοσοφίας, του απώτερου στόχου των περισσότερων τελικών συμπερασμάτων 
(διατακτικών) των αποφάσεων αυτών, που στόχευαν στην προστασία του υπέρ-
τερου λειτουργικού σκοπού της υπάρξεως του θεσμού του γάμου και ιδιαίτερα 
της οικογένειας10, η ενότητα της οποίας έπρεπε να διαφυλαχθεί όσο περισσότερο 
γινόταν11, σε πλαίσιο τέτοιας δικαστικής [ή δικαιικής] μορφής που να μην οδη-

κά έγγραφα για τη Μεγάλη εκκλησία (1483-1567), αθήνα 1996, σ. 91-92 κε., ενώ για τις ανα-
γωγές στις απώτερες δικαιικές πηγές της πατριαρχικής αυτής δικαιοδοσίας βλ. αντί άλλων, 
στους Μ. Παΐζη-αποστολόπουλου & δ.Γ. αποστολόπουλο, Μετά την κατάκτηση. Στοχαστι-
κές προσαρμογές του Πατριαρχείου κωσταντινουπόλεως σε ανέκδοτη εγκύκλιο του 1477, 
αθήνα 2006, passim, στους ίδιους, επίσημα κείμενα του Πατριαρχείου κωνσταντινουπόλε-
ως. Τα σωζόμενα από την περίοδο 1454-1498, αθήνα 2011, passim, στους ίδιους δ.Γ. αποστο-
λόπουλο & Μ. Παΐζη-αποστολόπουλου, οι Πράξεις του Πατριαρχείου κωνσταντινουπόλε-
ως, επιτομή - Παράδοση - Σχολιασμός, I’, 1454-1498, αθήνα 2013, passim.

10.  κοεμτζόπουλου, Η απονομή της δικαιοσύνης, ό.π. (σημ. 6), Θασιακά, 9, σσ. 282, 
283.

11.  ιδιαίτερα και για πρακτικούς σκοπούς, της αποφυγής δηλαδή της αναμίξεως του 
μουσουλμανικού στοιχείου στις οικογενειακού δικαίου υποθέσεις των Xριστιανών, ακολου-
θώντας σχετική οθωμανική πολιτική εφαρμοζόμενη από τους μουσουλμάνους ιεροδίκες (κα-
δήδες) να εκδικάζουν υποθέσεις Χριστιανών που ανήκαν στην αρμοδιότητα του οικείου μη-
τροπολίτη, με συνέπεια τον ηθικό εξαναγκασμό των μητροπολιτών να περιβάλλουν τις δικα-
στικές αυτές αποφάσεις με ένα τύπο νομιμότητας, για την αποφυγή της συγκρούσεως με τον 
οθωμανό κατακτητή. Βλ. τελείως ενδεικτικά σχετικά στοιχεία επικυρωτικής αποφάσεως ιε-
ροδικείου με μητροπολιτική απόφαση, απ.ε. Βακαλόπουλου, ανέκδοτα δικαιοπρακτικά έγ-
γραφα των χρόνων της Τουρκοκρατίας, αιδ, ὁ.π. (σημ. 9), τ. ιΓ /́1946, σσ. 211-212 = αναδημο-
σιευόμενη στα Θασιακά, 4/1987, καβάλα 1987, σ. 153 κε., 176-178. Χιόνη, Η απονομή της δι-
καιοσύνης, (2ο μέρος), ό.π. (σημ. 6), Θασιακά, 6, σ. 202-203, και Θασιακά, 4/1987, σσ. 176-178. 
Παράλληλα, επισημαίνεται από τους Παΐζη-αποστολόπουλου & αποστολόπουλο, Μετά την 
κατάκτηση, ό.π. (σημ. 9), η ακριβέστερη έκφραση του στόχου του Πατριαρχείου κωνσταντι-
νουπόλεως και του Πατριάρχη Μάξιμου Γ ,́ ο οποίος αποσκοπούσε, σύμφωνα με την εκδιδό-
μενη και αναλυόμενη από τους ίδιους, ό.π., διαμέσου της εγκυκλίου του 1477, στην ανασύ-
νταξη του ορθόδοξου ποιμνίου του μετά την οθωμανική κατάκτησή του 1453, θεολογικά και 
πολιτικά, με στόχους τη διατήρηση κυρίως της ορθόδοξης πίστεώς τους, σσ. 74-75 κε., αλλά 
και την πιστή τήρηση των διατάξεων οικογενειακού δικαίου των νομοθετημένων από τη βυ-
ζαντινή περίοδο, εφαρμόζοντας αυτές με ιδιαίτερη αυστηρότητα, βλ. τους στίχους 175 - 225 
της ό.π. εγκυκλίου, ιδιαίτερα για τους «καπηνιαζομένους», δηλαδή της συνάψεως γάμου του 
οθωμανικού - μουσουλμανικού δικαίου με τη μορφή του «κεπηνίου», σσ. 75-86 κε. Πρβλ. σχε-
τικά νάκου, Η διοικούσα Χριστιανική εκκλησία, ό.π. (σημ. 4), σσ. 187-188 κε., 194 κε. ενώ η 
εκκλησία για την αποτροπή των Χριστιανών προς την ελευθεριάζουσα μουσουλμανική θρη-
σκεία χρησιμοποιούσε ιδιαίτερα το καθεστώς των επιτιμίων, κυρίως τον αφορισμό για τις 
περιπτώσεις διαζυγίων, μαζί με τις λοιπές αποτροπές από τον χριστιανικό βίο που αναπτύσ-
σονται στους Παΐζη-αποστολοπούλου & αποστολόπουλο, Μετά την κατάκτηση, ό.π., σσ. 
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γείται σε καταδυνάστευση του αδύνατου στοιχείου της οικογένειας12, που κατά 
τεκμήριο ήταν η σύζυγος, χωρίς να είναι απολύτως βέβαιο ότι το τεκμήριο αυτό13 
που υφίστατο για το σκοπό προστασίας της οικογένειας, δεν μπορούσε να λει-
τουργήσει και αντίστροφα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις παραβιάσεως της συζυ-
γικής πίστεως από την πλευρά της συζύγου14 ! 

κυρίαρχη για το οικογενειακό δίκαιο γαμική διαφορά αποτελούσε ο θε-
σμός του διαζυγίου15, οι ειδικότερες μορφές του οποίου, σε πολλές περιπτώσεις, 

62 κε., 74-75 κε., 86-94. Συναφώς βλ. ειδικότερα Π.δ. Μιχαηλάρη, αφορισμός. Η προσαρμο-
γή μιας ποινής στις αναγκαιότητες της Τουρκοκρατίας, ειε/ινε, αθήναι 2004, με ιδιαίτερη 
αξιολόγηση της χρήσεως και καταχρήσεως της «ποινής» αυτής, σ. 377 κε., η οποία συνδυαζό-
μενη ουσιαστικότερα με τις παρατιθέμενες λεπτομερείς αναφορές μορφών επιβολής «αφορι-
σμών», με απλή, σ. 458 κε., ή σύνθετη μορφή, σ. 464 κε., πατριαρχική, σ. 464 κε., ή μητροπο-
λιτική, σ. 474 κε., τεκμηριώνει με ενάργεια και επαγωγικά το περιεχόμενο και τη «στόχευση» 
της ενλόγω «ποινής». Βλ. επίσης δημ.Σ. Γκίνη, οι λόγοι διαζυγίου επί Τουρκοκρατίας, επεπ-
Σχνοε/αΠΘ, τ. Η ,́ «Μνημόσυνον Περικλέους Βιζουκίδου», (περαιτέρω: Γκίνη, Λ. διαζ.), 
Θεσσαλονίκη 1960, σσ. 242-245 κε., 257 κε. ν.ι. Πανταζόπουλου, εκκλησία και δίκαιον εις 
την χερσόνησον του αίμου επί Τουρκοκρατίας, επεπΣχνοε, τ. Η ,́ ό.π. (σημ. 9), σσ. 701 κε., 
724 κε. ελευ. Παπαγιάννη, Βυζαντινό δίκαιο κατά δικαστηριακής πρακτικής. Μια απόφα-
ση διαζυγίου το 18ο αιώνα, επιστημονική επετηρίδα δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 
[περαιτέρω εεδΣΘ], τ. 21, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 272 σημ. 4 = της ίδιας, Droit byzantin contre 
pratique judiciaire. Une affaire de divorce au XVIIIe siècle, Bar Association of Thessaloniki 
(δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης), Byzantine Law, Proceedings of ιntern. Symposium of 
Jurists, Thessalonliki 10-13/12/ 1998, edited Gh. Papastathis, Thessaloniki 2001, σ. 243 κε. Πρβλ. 
πιο κάτω στο κείμενο της εργασίας μας σημ. 19. 

12.  Για λόγους οικονομικούς, αφού την περίοδο εκείνη, σύμφωνα με τις κοινωνικές 
συνθήκες της εποχής εκείνης, ο σύζυγος εργαζόταν ως υπεύθυνος για τη συντήρηση της οικο-
γενείας του, ενώ η σύζυγος απλώς τεκνοποιούσε! 

13.  Για τη σύζυγο.

14.  Γκίνη, Λ. διαζ., ό.π. (σημ. 11), σ. 245.

15.  Βασικά νομολογιακά δεδομένα των ανώτερων και κατώτερων δικαστικών αρχών 
του οικουμενικού Πατριαρχείου βλ. αντί άλλων, καραβοκυρού, κ. οικογενειακού δ., ό.π. 
(σημ. 4), σσ. 329 κε., 386 κε. Σερούιο, επιτομή και Θεοτοκά, νομολογία, ό.παρακάτω (σημ. 55) 
στα αντίστοιχα περιεχόμενα και τα σχετικά λήμματα. επίσης ενδεικτικά στοιχεία παλαιότε-
ρων επισκοπικών δικαστικών αποφάσεων και ειδικότερων συναφών μελετών της περιόδου 
της τουρκοκρατίας, βλ. Γκίνη, Λ. διαζ., ό.π., σ. 252 κε. σημ. 5. ελευ. Παπαγιάννη, Βυζαντινό 
δίκαιο, ό.π. (σημ. 11), εεδΣΘ, τ. 21, σ. 271 κε. Γ. Μιχαηλίδου-νουάρου, οι λόγοι διαζυγίου 
κατά τη νομολογία του εκκλησιαστικού δικαστηρίου της κω (του 18ου αιώνα), εκειδ, ό.π. 
(σημ. 7), τχ. 29-30/1982-1983, εν αθήναις 1990, σσ. 7-22. καλλ. Μπουρδάρα, Το διαζύγιο στην 
περιοχή των Τρικάλων στον 17ο και 18ο αιώνα, Τρικαλινά, 8/1988, σσ. 137-158. Βασ.Θ. διά-
φα, Το διαζύγιο στην κοζάνη κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας (1745-1856), στα Πρακτι-
κά Συνεδρίου (1993), Η κοζάνη και η περιοχή της, κοζάνη 1997, σσ. 97-111. Βλ. επίσης Γ.Π. 
νάκου, οι λόγοι διαζυγίου στα Γρεβενά το 19 αιώνα [με βάση τον κώδικα «των Πρακτικών 
του Πνευματικού δικαστηρίου Γρεβενών», επί αρχιερατείας του Μητροπολίτη Γρεβενών κύ-
ριλλου (1874-1888)], υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του ά  Συνεδρίου ιστορίας δυτικής Μα-
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εμφάνιζαν διαφοροποιήσεις, τόσο αναφορικά με το γράμμα και το πνεύμα του 
επίσημου (βυζαντινορωμαϊκού) δικαίου, που λειτουργούσε στα πλαίσια της εκ-
κλησίας16, όσο και της πρακτικής του εφαρμογής17, με συνέπεια οι νόμιμοι λόγοι 
διαζυγίου, που αναγνωρίζονταν από το οικουμενικό Πατριαρχείο, στην περαι-
τέρω εξελικτική πορεία του υφιστάμενου τότε σε λειτουργία ζωντανού δικαί-
ου18, να εμφανίζουν, στις διάφορες ελληνικές περιοχές του τουρκοκρατούμενου 
ελληνισμού, λειτουργικά στοιχεία που δεν εντάσσονταν στο αρχικό περιεχόμε-
νο των χαρακτηριστικών λόγων διαζυγίου, ή να εκφράζονται διευρυμένες υφι-
στάμενες μορφές σχετικών λόγων, έτσι ώστε να περιλαμβάνουν και συναφείς 
παραλλαγές τους, ή ακόμη να μορφοποιούνται και λόγοι μη αποδεκτοί από την 
εκκλησία19 αλλά επιβαλλόμενοι από τις δημιουργημένες τότε κοινωνικές συν-

κεδονίας, εταιρείας δυτικομακεδονικών Μελετών, 2-5/10/2014. Πρβλ. πιο πάνω στο κείμενο 
της εργασίας μας, σημ. 7.

16.  Τους βασικούς λόγους της βυζαντινορωμαϊκής νομοθεσίας βλ. ειδικότερα α. Χρι-
στοφιλόπουλου, Η δικαιοδοσία των εκκλησιαστικών δικαστηρίων επί ιδιωτικών διαφορών 
κατά την βυζαντινήν περίοδον, επετηρίς εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τ. 18/1948, σ. 192 
κε. Γκίνη, Λ. διαζ., ό.π. (σημ. 11), σσ. 239 κε., 245 κε. ελευ. Σπ. Παπαγιάννη, Η νομολογία των 
εκκλησιαστικών δικαστηρίων της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου σε θέματα περι-
ουσιακού δικαίου, τ. ιι, οικογενειακό δίκαιο, αθήνα-κομοτηνή 1997, σ. 113 κε., με πλήρη 
αξιολόγηση των πηγών και της βιβλιογραφίας αναφορικά με τα περιουσιακά αποτελέσματα 
του διαζυγίου. Γενικότερα βλ. Σπ.ν. Τρωιάνου, εισηγήσεις Βυζαντινού δικαίου, Ηρόδοτος, 
αθήνα 2014, λήμμα διαζύγιο, σ. 102 κε., 83 κε. (ενδεικτική βιβλιογραφία). 

17.  διαμέσου των σχετικών αποφάσεων των επισκοπικών δικαστηρίων, Γκίνη, Λ. 
διαζ., ό.π., σ. 252 κε.

18.  Το εννοιολογικό περιεχόμενο του οποίου βλ. Γ.Π. νάκου, Η Προβληματική των ου-
σιαστικών ορίων του Μεταβυζαντινού ελληνικού δικαίου, Τιμητικός Τόμος «αφιέρωμα εις 
τον κωνσταντίνον Βαβούσκον», τ. ά , (: περαιτέρω, νάκου, Η Προβληματική), Θεσσαλονίκη 
1989, σ. 285 κε., όπου η ουσιαστική απόδοση του δικαίου αυτού, δηλαδή του δικαίου που 
πραγματικά «ίσχυε» και «λειτουργούσε» τη μεταβυζαντινή περίοδο, στα γεωγραφικά όρια 
του στενότερου και του ευρύτερου ελληνισμού, αναφέρεται, κατά νομική κυριολεξία, στο 
πραγματικό εφαρμοζόμενο δίκαιο, με την έννοια του δικαίου που υπήρχε και τηρούνταν, 
με συνέπεια να συμπληρώνει το δίκαιο αυτό όλες τις προϋποθέσεις για να θεωρείται ως το 
«ζωντανό δίκαιο» της ελληνικής εθνότητας κατά τη μεταβυζαντινή ιστορική περίοδο, περισ-
σότερα αυτόθι σ. 285 σημ. 75, ενώ τα πιο χαρακτηριστικά δικαιικά στοιχεία του γενικότερου 
εννοιολογικού περιεχομένου του Μεταβυζαντινού ελληνικού δικαίου, συσχετίζονται άμεσα 
με την ισχύ του πιο πάνω «ζωντανού δικαίου», αυτόθι, σ. 273 κε 

19.  Όπως ήταν ο γάμος σύμφωνα με το μουσουλμανικό δίκαιο ενώπιον του μουσουλ-
μάνου καδή με τη μορφή του «κεπηνίου», μιας μορφής χαρακτηριζόμενου ως πολιτικού γά-
μου, με την υπόσχεση της χορηγήσεως από τον άνδρα μιας αποζημιώσεως για τη γυναίκα 
στην περίπτωση λύσεως του γάμου, οριζόμενη γραπτώς κατά τη σύναψή του ενώπιον του 
καδή, για τον οποίο πρόσφατα, από τους Παΐζη-αποστολόπουλου & αποστολόπουλου, 
Μετά την κατάκτηση, ό.π. (σημ. 9), σ. 75 σημ. 1, επισημάνθηκε ότι η αρχαιότερη μέχρι τώρα 
μαρτυρία της υπάρξεως του θεσμού αυτού δεν εντοπίζεται στις αρχές του 16ου αι., όπως είχε 
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θήκες20. Στο τοπικό δίκαιο, όμως, της Θάσου οι περιλαμβανόμενοι στις σχετι-
κές αποφάσεις διαζυγίων λόγοι, μολονότι δεν καλύπτουν όλες τις γνωστές τότε 
μορφές των υπαρχόντων νόμιμων λόγων21, μπορεί να θεωρηθούν ότι αποτελούν 
βασικά δείγματα χαρακτηριστικών στοιχείων του λειτουργούντος τότε κοινωνι-
κού δικαίου22, στα πλαίσια του οποίου23 διαμορφώνονταν και στοιχεία ενισχυ-
τικά του ισχύοντος ζωντανού δικαίου, όπως: i) η σαφέστερη εξωτερίκευση των 

επικρατήσει σύμφωνα με την παλαιότερη βιβλιογραφία, αλλά με βάση τις ρητές διατάξεις 
της εγκυκλίου του 1477, στ. 188, του Πατριάρχη κωνσταντινουπόλεως Μάξιμου για τους 
«αφιέντας και εθνικώ τρόπω καπηνιαζομένους», ανάγεται στο δεύτερο μισό του 15ου αι., ως 
τεκμήριο που διασώζει η εν λόγω εγκύκλιος, ό.π., ενώ για τις βιβλιογραφικές ενδείξεις βλ. αυ-
τόθι, σ. 75 σημ. 1, με πρβλ. για τα βασικά εννοιολογικά στοιχεία του οποίου, Γκίνη, Λ. διαζ., 
ό.π., σσ. 250-251, σε συνδυασμώ με τις απαραίτητες αναγωγές στις επισημάνσεις των ό.π. με-
λετών στο κείμενο της εργασίας, σημ. 11.

20.  διαμέσου των αναγκαστικών για την εκκλησία μεθόδων της διευρύνσεως και επε-
κτάσεως της ερμηνείας των σχετικών λόγων ή εντάξεως σε παρεμφερείς τυπικούς λόγους και 
άλλες παραπλήσιες περιπτώσεις, βλ. τεκμηριώσεις στου Γκίνη, Λ. διαζ., ό.π. σσ. 253-254.

21.  Που επισημάνθηκαν αμέσως πιο πάνω σημ. 16. οι μορφές των θεωρούμενων ως 
«νόμιμων λόγων» διαζυγίου αποτελούσαν, κυρίως, την αιτιολογική βάση νομιμοποιήσεως 
του σχετικού αιτήματος διαζεύξεως, το οποίο εφόσον συμπλήρωνε ή όχι την απαραίτητη 
τεκμηρίωση, ήταν της αρμοδιότητας του εκκλησιαστικού δικαστηρίου να αποφασίσει μετά 
από ουσιαστική περίσκεψη σχετικά. Υπήρχαν, όμως, και βάσιμοι λόγοι εκδόσεως διαζυγίου, 
που δεν ανήκαν στους ό.π. νόμιμους λόγους, όπως μία σχετική απορριπτική αιτήματος δια-
ζεύξεως μητροπολιτική απόφαση του μητροπολίτη Μαρωνείας ιερώνυμου, αριθ. 43/8-8-1882, 
του εκκλησιαστικού δικαστηρίου Άνω Θεολόγου, το οποίο συνήλθε «κεκλεισμένων των 
θυρώ», προερχὀμενη από μεταγεγραμμένο ιδιωτικό έγγραφο βασισμένο σε επίσημο κείμενο 
(με σφραγίδα και χαρτόσημο), το οποίο ο κάτοχος αρνήθηκε να εμπιστευθεί στον κων. Χιό-
νη (τον οποίο ευχαριστώ για την πληροφόρησή μου), σύμφωνα με το οποίο η ελένη σύζυγος 
κ.Μ. «ητήσατο την διάζευξίν της, διότι δεν ηδύνατο να υπομένη την [ακατάπαυστη] ερωτι-
κήν ομιλίαν του συζύγου της», που κατέληξε στην απόρριψη του πιο πάνω αιτήματος. 

22.  Με την έννοια μιας γενικότερης ή ευρύτερης «εκφράσεως» ενός δικαιικού μορφώ-
ματος, σε παράλληλη σχέση με το ζωντανό δίκαιο, το οποίο στη λειτουργική του εφαρμογή 
αναφερόταν στο δίκαιο που πραγματικά «ίσχυε» και «λειτουργούσε», με τη μορφή του κατά 
νομική κυριολεξία πραγματικά εφαρμοζόμενου δικαίου, νάκου, Η Προβληματική, ό.π. (σημ. 
18), σ. 285 σημ. 75, όπου επισημαίνεται ότι μεταξύ των βασικών πηγών του εφαρμοζόμενου 
δικαίου εντάσσονται και τα «δικαιικά έγγραφα», με την έννοια ειδικότερα των «δικαιοπρα-
κτικών εγγράφων», τα οποία θεωρούνταν ότι αποτελούσαν τις κύριες μορφές «εκφράσεως» 
του «ζωντανού δικαίου» στην «πρακτική» του εφαρμογή, περισσότερα αυτόθι, σσ. 268 σημ. 
27, 272 σημ. 40. Πρβλ. σχετικά στου νάκου, στα Review Articles των ελληνικών, ό.π. (σημ. 7), 
τ. 63/2013, σ. 217 κε. σημ. 27-30, στους καραμπούλα & Ροδολάκη, ο κώδικας, ό.π. (σημ. 7). 
Πρβλ. επίσης πιο κάτω στο κείμενο της εργασίας μας, σημ. 77. 

23.  δηλαδή του ήδη χαρακτηρισθέντος, ό.π. στο κείμενο της εργασίας μας, σημ. 22, 
ως «κοινωνικού» δικαίου, στα πλαίσια του οποίου διαμορφώνονταν και στοιχεία ενισχυτι-
κά του ισχύοντος ζωντανού δικαίου, για την τεκμηρίωση του οποίου παρατίθενται στο πιο 
πάνω κείμενο οι i - iii διευκρινιστικές αναφορές του ειδικότερου περιεχομένου του.
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εξωνομικών (μη νόμιμων τις περισσότερες φορές) συμπεριφορών των συζύγων, 
πάντα στην ενδεικτική αναφορά τους, ii) η διαπίστωση του ακριβέστερου περι-
εχομένου των αιτιών που εμφιλοχώρησαν για να οδηγήσουν τελικά ως αιτιατό 
στη διάζευξη, iii) ο τελικός συγκριτικός εντοπισμός στα κείμενα των μητροπο-
λιτικών αποφάσεων της εξειδικεύσεως στην αλληλουχία της σχέσεως του αιτιο-
λογικού και του διατακτικού τους, κ. ά. μερικότερα στοιχεία, η οριοθέτηση των 
οποίων διαγράφει ένα σχετικό περίγραμμα των βασικών αιτίων, όπως εμφανίζο-
νται στις ειδικότερα αξιολογούμενες περιπτώσεις λόγων διαζυγίων, που αντιμε-
τωπίστηκαν στη μικροκοινωνία της Θάσου.

οι δικαιικοί αυτοί χαρακτηρισμοί συνθέτουν τα μερικότερα ενδεικτικά 
χαρακτηριστικά, που αναφέρονται: 

1.- Στη γενικότερη κακομεταχειρίση24 των συζύγων, στην οποία ορισμένες φο-
ρές οι άρρενες σύζυγοι οδηγούνταν από ένα τελείως αψυχολόγητο μένος ενα-
ντίον των γυναικών τους, χρησιμοποιούμενης μιας ιδιαιτέρως υπεραπλουστευ-
μένης αιτιολογίας, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι εξέφραζε το μέτρο της 
ανδρικής αυτής «ασκήσεώς» της, ως μορφής «συνδρόμου» της ανδρικής σωματι-
κής υπεροχής κατά την περίοδο αυτή, χωρίς να υπεισερχόμεθα στο ψυχολογικό 
υπόβαθρο της συμπεριφοράς τους αυτής, αρκούμενος στις παρατιθέμενες περι-
πτώσεις, όπως αυτές ειδικότερα εξειδικεύονται: 

i) σε απόφαση του μητροπολίτη Μαρωνείας κύριλλου, της 5ης-9-186125, 
ενταγμένης στον κΜεδ Θεολόγου, αναφερόμενης στα υφιστάμενα αρχικά στοι-
χεία υπέρμετρου ξυλοδαρμού της συζύγου, που οδήγησαν στη κατάληξή της, 
που είχε ως συνέπεια την κακόβουλη εγκατάλειψή της, ως χαρακτηριστικό δείγ-
μα αποφάσεως με ουσιαστικά αδικήματα εναντίον του συζύγου, ποινικού αλλά 
και ιδιωτικού δικαίου, το περιεχόμενο της οποίας, μολονότι έχει ήδη δημοσιευ-
θεί αυτούσιο26 και αξιολογηθεί27, νομίζω ότι μπορεί να παράξει ορισμένα στοι-

24.  Mε την έννοια η οποία μπορεί να αναφέρεται και σε απλές περιπτώσεις κακής κοι-
νωνικής συμπεριφοράς, αλλά η βασικότερη ένδειξη της κακομεταχειρίσεως των γυναικών 
επικεντρώνεται βασικά σε όλες τις βάναυσες μορφές της ανδρικής χειροδικίας, η οποία ανα-
πτύσσεται άκριτα με αδικαιολόγητη έκρηξη του ανδρικού θυμικού, όπως περιγράφεται με 
ιδιαίτερη σαφήνεια στις παρακάτω αναφερόμενες μητροπολιτικές αποφάσεις, σημ. 25 κε. 

25.  από το αρχείο Βασίλη Τζιάτα αποκείμενο στο Λαογραφικό Μουσείο καβάλας, δη-
μοσιευόμενη στου κ. Χιόνη, Η απονομή της δικαιοσύνης στη Θάσο κατά την Τουρκοκρατία, 
Θασιακά, 5/1988, καβάλα 1988, σ. 180 κε., με αναγραφή στην αρχή ως επίτιτλο «ο Μαρωνείας 
κύριλλος/ [και έπεται το κείμενο] διά του παρόντος εκκλησιαστικού διαζευ/κτηρίου γράμμα-
τος δήλον αποκαθίσταται ὀτι η Λασ/καρίνα α.κ., η προ ετών στεφθείσα νομίμως και κανονι-
κώς τον/ αναγνώστην α. και…» [η συνέχεια στο πιο κάτω κείμενο της ενλόγω αποφάσεως]. 

26.  Στου κ. Χιόνη, Η απονομή της δικαιοσύνης, Θασιακά, ό.π., 5/1988, σ. 180 κε. 

27.  Βλ. κ. Χιόνη, Η απονομή της δικαιοσύνης στη Θάσο κατά την Τουρκοκρατία (2ο 
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χεία επαναξιολογήσεως ως στοιχείο μιας αχαρακτήριστης ανδρικής συμπεριφο-
ράς, υποβοηθούμενης από τη μητέρα του συζύγου, κατά της νομίμου συζύγου 
του Λασκαρίνας α. κ., η οποία ειδικότερα τεκμηρίωνε ότι:

«προ ετών στεφθείσα νομίμως και κανονικώς τον/ αναγνώστην α. και δύο τέ-
κνα άρρεν και θήλυ εξ αυτού [του συζύγου της αναγνώστη α.] τεκούσα», και 
ότι «προ τριών/ χρόνων δι’ [άλλης προφανώς] αναφοράς της εκθέτουσα προς 
την ημών ταπεινότητα [του μητροπολίτη] ότι μετά του ανδρός της/ δεν έζει κα-
λώς, δερομένη καθ’εκάστην επί μικρά αιτία υπ’ αυτού [με τις σωματικές βλά-
βες σε έξαρση] και υπό της πεθεράς της κατα/φρονουμένη, [σε πλήρη μορφή έκ-
φραση ενδοοικογενειακής βίας] και ότι αυτός ο σκληρός και κατά πάντα κακό-
τροπος και φαυλόβιος άνθρωπος, ευρών/ αιτίαν της εξ αγνώστου συμβάντος κα-
τατεφρώσεως της οικίας του, εν ή επυρπολήθη και η προίξ / ολοσχερή[ώ]ς, την 
εδίωξε [κατά πλήρη κακόβουλη εγκατάλειψη] και διάγει κακώς ζώσα εν τη πα-
τρική της οικία διατηρούσα/ και τα δύο τέκνα της», με συνέπεια να προσκλη-
θεί «ενώπιον του μητροπολίτη και ενώπιον των προκρίτων/ της χώρας ταύτης ο 
κακόβουλος και παράνομος και σκληρός άνδρας και τον παραινέσαμεν/ να πα-
ραλάβει την συμβίαν του και τα τέκνα του και συζήσει καλώς και ειρηνικώς 
ως απαιτεί/ το κοινωνικόν καί χριστιανικόν χρέος, αλλ’ ο ως άλλος παράνομος 
ιούδας δεν εβουλήθη/ συνιέναι», χωρίς αποτελέσματα, παρόλη την [υπερβολι-
κή] υπομονή του μητροπολίτη, ο οποίος μετά την τρίτη αναφορά της συζύγου η 
οποία: «εκτραγωδούσα τα κατ’αυτήν και συνεπεία της/ αναφοράς της και εζητή-
σαμεν [ο μητροπολίτης] τον κακόβουλον και αντικοινωνικόν τούτον άνθρωπον, 
αλλ’αυτός/ απέδρα, παραμένων να αναχωρήσωμεν [του μητροπολίτη] εκ της χώ-
ρας ταύτης και πάλιν να φυτρώσει κατά την συνήθειάν του/. [Όθεν] Τούτων ούν 
ούτως εχόντων και μη επιδεχομένων άλλην θεραπείαν/ δεν δυνάμεθα άλλως ποι-
ήσαι.. διό και/ αποφαινόμεθα διά τα εκτεθέντα κατ’ ερήμην δικαίως όπως η νέα 
αύτη Λασκαρίνα α.κ. υπάρχει διαζευγμένη και απηλλοτριωμένη από του αν-
θρώπου τούτου αναγνώστη/ α. και δικαιουμένη υπό του νόμου λαβείν ανυπερ-
θέτως τέσσαρας χιλιάδες γρό[σια] ∙ όθεν εις/ ένδειξιν διηνεκή και παράστασιν μό-

μέρος), Θασιακά, ό.π. (σημ. 6), 6/1989, σ. 203. κων.α. Βαβούσκου, Στοιχεία απονομής δικαι-
οσύνης εις την Θάσον κατά την Τουρκοκρατίαν, Θασιακά, 9/1994-1995, καΒάλα 1996, σ. 64 
κε., όπου επισημαίνονται, στα πλαίσια μιας γενικότερης αξιολογήσεως του πιο κάτω, ανα-
φερόμενου στο κείμενό μας, διατακτικού της ενλόγω αποφάσεως, δυο χαρακτηριστικά στοι-
χεία της, αναφερόμενα στην διατύπωση «και δικαιουμένη υπό του νόμου λαβείν ανυπερθέ-
τως τέσσαρας χιλιάδες γρό[σια]», αφενός ότι τα προσδιορισθέντα να λάβει η αναίτια σύζυγο 
τέσσαρες χιλιάδες γρόσια, ερμηνεύονται ότι επιδικάστηκαν «προφανώς προς διατροφήν», 
σ. 66, ίσως και ως μιας μορφής αποζημιώσεως, και αφετέρου ότι η επιδίκαση του ποσού των 
γροσίων αυτών προέκυπτε «ως δικαίωμα υπό του νόμου λαβείν» δηλαδή παραχωρούμενο εκ 
του νόμου, ερμηνευόμενου «ως καταφανούς της εφαρμογής της εξαβίβλου», νοούμενου του 
«νόμου ακριβώς αυτής ταύτης της εξαβίβλου του αρμενόπουλου», σ. 66. 
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νιμον εγένετο και το παρόν διαζύγιον, το οποίον/ εδόθη τή μνησθείση Λασκα-
ρίνα α.κ., ήτις έχει ελευθέραν/ άνδραν μεθ’ ετέρου στεφθήναι και συζευχθήναι/ 
νομίμως και κανονικώς»/28. 

Η ενλόγω δικαστική απόφαση που εκδόθηκε μετά την εξάντληση από τον 
οικείο μητροπολίτη όλων των πρακτικών «εκφράσεων» και των δυνατοτήτων 
της εξουσίας του, που θα οδηγούσαν στη διατήρηση της ενότητας της οικογένει-
ας, η οποία, παρόλες τις αγαθές μητροπολιτικές προθέσεις συνδιαλλαγής, ατυ-
χώς, δεν ευδοκίμησε, δίνοντας λύση υπέρ της συζύγου, με τη χορήγηση του δια-
ζυγίου της, το οποίο ως προοπτική ήταν αναμενόμενη μετά τη χείριστη συμπε-
ριφορά του συζύγου της! 

ii) σε παρόμοια κατά το γνωστικό της αντικείμενο απόφαση του μητροπο-
λίτη Μαρωνείας και Θάσου ιωακείμ, της 26ης-7- ε.ἔ [1895]29, με επικέντρωση στα 
ειδικότερα στοιχεία ξυλοδαρμού της συζύγου, τα οποία βασίζονταν στην αγω-
γή της αιτούσας συζύγου ελένης Ζ., αριθ. 53 της 26ης-7-1895, όπου υπήρχε η σχε-
τική αναφορά: 

/«ότι ο σύζυγος αυτής Γεώργιος/ Τ. [σε εκδήλωση ύψιστης ψυχοκινητικής και 
ταυτόχρονα εγκληματικής συμπεριφοράς] όν προ οκταετίας συνεζεύχθη ουδέ 
προς στιγμήν επαύσατο/ διαπληκτιζόμενος μετ’αυτής και με το της μητρός της, 
ότι επειδή δεν είχε/ χρήματα να τώ δώσωσι προς αγοράν ημιόνων ουδέ προς 
στιγμήν επαύ/ σατο υβρίζων και δαίρων αυτήν και πολλάκις μέχρι τούδε εκ-
δίωκεν/ της συζυγικής οικίας αναιτίως, ότι επανειλημμένως προτραπείς όπως/ 
συνέλθη εις εαυτόν και αναλάβη καθήκοντα φρονίμου συζύγου έδοτο/ πολλάς 
υποσχέσεις αλλ’ουδεμίαν τούτων εφύλαξεν συζήσας μετ’αυτής/ κατά το οκταετές 
διάστημα μόλις έν και ήμυσι έτος ειρηνικώς, οπότε/ εσχάτως επετέθη εναντίον 
αυτής με κάμαν [κοφτερό μαχαιρίδιο] ίνα την φονεύση και αφού α/πηλλάγη εκ 
των χειρών αυτού δευτέραν φοράν πάλιν έλαβεν αξίνην/ και εζήτει ίνα την απο-
κεφαλίση, εξητήσατο ίνα δεκτής γενομένης της/ αγωγής της προσκληθή ο ενα-
γόμενος σύζυγος αυτής και εξεταζομένης/ της υποθέσεως εκδοθή εξ υπαιτιότη-
τος αυτού διαζύγιον ως επιβου/λευσαμένου επανειλημμένως την ζωήν της συζύ-
γου αυτού∙ καταδι/κασθή δε και εις τα δικαστικά έξοδα και τέλη. Το δικαστήρι-
ον με/τά καλεσάμενον τον εναγόμενον σύζυγον εις την κατ’ αντιμωλίαν δι/αδι-
κασίαν εξηκρίβωσε μεν την αλήθειαν των περί δαρμού και ύβρεων/ αιτιάσεων 

28.  Με κατάληξη «Τη εη Σεπτεμβρίου 
΄
αωξά . εν/ χώρα Θεολόγου/ αποφαίνεται» (που 

συνδέεται με την επίτιτλη αναφορά στην αρχή της αποφάσεως «ο Μαρωνείας κύριλλος», 
στο τέλος της «αποφαίνεται», προφανώς για τη νομότυπη εγκυρότητά της), το συνολικό κεί-
μενο βλ. στου Χιόνη, Η απονομή της δικαιοσύνης, ό.π. ( σημ. 25) στο κείμενο της εργασίας 
μας, σημ. 26.

29.  ενταγμένης στον κΜεδ Θεολόγου, σ. 3 κε. 
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της γυναικός ουχί όμως και το ζήτημα της επιβουλής της ζωής,/ όπερ και ο ίδιος 
επανειλημμένως ηρνήσατο και η προσαχθείσα μάρτυς Μα/ρία δεν κατέθηκε εξε-
τασθείσα ειπούσα μόνον ότι ήκουσε μόνον την μη/τέρα της ελένης [ενάγουσας] 
να την προσκαλή εις βοήθειαν και μεταβάσα εις την θύ/ραν της οικίας των έμα-
θε παρά της μητρός της ελένης [ενάγουσας] ότι διαπληκ/τίσθησαν μεν και εδά-
ρησαν αλλά ακολούθως συνεβιβάσθησαν και ενεκρίθη/ ίνα προτρέψη τους συ-
ζύγους εις ειρήνευσιν, της ελένης [ενάγουσας] όμως διαρρήδην αρνουμένης/, πά-
ντα συμβιβασμόν έθεσεν αυτούς εις εξάμηνον απ’ αλλήλων τοπικήν διά/στασιν 
μέχρις ού μεταμεληθέντες και εξαναγκασθέντες συμβιβασθώσιν»30./ 

Χαρακτηριστικό αλλά τελείως ιδιόρρυθμο εμφανίζεται το καταληκτικό δι-
καιικό στοιχείο του διατακτικού τής πιο πάνω μητροπολιτικής αποφάσεως, το 
οποίο οδηγεί μόνο με απόλυτα «επιεική» έκφραση στην ανάγκη στηρίξεως της 
οικογένειας, έστω και με έναν τρόπο ήκιστα εναρμονιζόμενο με τη δημιουργία 
πλήρους οικογενειακού περιβάλλοντος, ενώ τα εμφανισθέντα στοιχεία οδηγού-
σαν εξαρχής στην επιβαλλόμενη καταδίκη του συζύγου της ενάγουσας!

iii) σε ιδιαίτερη μορφή συναφούς σκαιότατης συζυγικής συμπεριφοράς εμ-
φανίζεται η σχετική απόφαση του μητροπολίτη Μαρωνείας και Θάσου ιωακείμ, 
της 24ης ιουλίου 189731, με εξειδίκευση στον ανηλεή ξυλοδαρμό32 της συζύγου 

30.  Βλ. το κείμενο στον κΜεδ Θεολόγου, σ. 3 κε, ενώ μόνο το σχετικό διατακτικό της 
αποφάσεως, πρβλ. κοεμτζόπουλου, Η απονομή της δικαιοσύνης, ό.π. (σημ. 6), Θασιακά, 9, σ. 
282. 

31.  Περιεχόμενης στον κΜεδ Θεολόγου, σ. 15 κε. 

32  Για την περιγραφή του φαινομένου αυτού παρατίθενται στις πιο πάνω && 1-2 της 
εργασίας μας μητροπολιτικές δικαστικές αποφάσεις, με λεπτομερή στοιχεία που εξειδικεύ-
ουν, όχι μόνο το περιεχόμενό της «κακομεταχειρίσεως» των γυναικών, από τους συζύγους και 
τους συγγενείς τους, αλλά σηματοδοτούν κυρίως μία σε μεγάλη έκταση πρακτική απαξιωτι-
κή για τις γυναίκες τής τότε ανδρικής κοινωνίας, ανάγοντας τον «ξυλοδαρμό» των γυναικών 
από τους συζύγους τους σε προσφιλές τους «παίγνιο» επάνω σε ανθρώπινο σώμα. Συναφώς 
ο αρμενόπουλος στην εξάβιβλό του, δ́ , ιε ,́ 15, μπορεί να μη θεωρεί τον ξυλοδαρμό ως αιτία 
λύσεως του γάμου, αλλά τον απαγορεύει επί αναίτιας ασκήσεώς του, επιβάλλοντας αποζημί-
ωση ως ποινή εξισούμενη στο τρίτο της πρόγαμης δωρεάς [: K. Harmenopulos, Manuale Legum 
sive Hexabiblos, έκδ. G.E. Heimbach, Leipzig 1851 (= Scientia Verlag Aalen 1969), IV, xv, 15. = K. 
αρμενόπουλου, Πρόχειρον νόμων ή εξάβιβλος [ανατ. απὀ έκδ. Heimbach] επιμ. κ.Γ. Πιτσά-
κη, αθήνα 1971 = Θ.ν. Φλογαΐτου, οι δικαστικοί νόμοι, τ. 4, Η εξάβιβλος του αρμενόπου-
λου, εν αθήναις 1904) (περαιτέρω: Heimbach, Πιτσάκη, Φλογαΐτου)]. Συναφώς από το ν. Σε-
ρούιο, επιτομή του εν τοις εκκλησιαστικοίς δικαστηρίοις του οικουμενικού Θρόνου εν ισχύι 
ρωμαϊκού και βυζαντινού νόμου, Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, κωνσταντινούπολις 1886, σ. 
97, παρατίθεται προς ειδικότερη γνώση του οικουμενικού Πατριαρχείου ότι «δεν δύναται η 
γυνή να ζητήση την διάζευξίν της δι’ αθεμίτους του ανδρός κατ’ αυτής πράξεις, οίον εξυβρί-
σεις έργω ή λόγω κακώσεις κλπ., αλλά διά τοιαύτας πράξεις τιμωρείται ο σύζυγος ποινικώς, 
νεαρά 117 κεφ. 14, αρμενόπλ. 4, 12, 15», πρβλ. σχετικά στην ίδια προηγούμενη βασική συλ-
λογιστική της ιουστινιάνειας νεαράς 117, κεφ. ιδ’, στου καραβοκυρού, κ. οικογενειακού δ., 
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και την αναίτια εκδίωξή της από τη συζυγική οικία, περιλαμβανόμενη στη σχε-
τική αγωγή, αριθ. 138 της 23ης-7-1897, της συζύγου ελένης δ. Σ. κατά του συζύ-
γου της Σταματίου Ψ., η οποία εξέθετε: 

/«ότι προ/ τριετίας συνεζεύχθη και μεθ΄ ού δύο σχεδόν έτη έζησεν ου/χί τόσον ει-
ρηνικώς αποκτήσασα και εν τέκνον προ/ ολίγων ημερών δαρείσα ανηλεώς και 
αναιτίως εξεδιώχθη/ [της συζυγικής οικίας] υπό του συζύγου της πειθομένου εις 
τας εισηγήσεις της ιδιο/τρόπου μητρός αυτού και της εξαδέλφης του, εξητήσα-
το/ ίνα δεκτής γενομένη της αγωγής της προσκληθή ο σύ/ζυγος αυτής και υπο-
χρεωθή να ενοικιάση ιδιαιτέραν/ κατοικίαν και παραλάβη την σύζυγον αυτού 
και συζή/ση τουντεύθεν μετ’ αυτής αρμονικώς άλλως, διαλυ/θή ο μεταξύ αυτών 
γάμος εξ υπαιτιότητος του ανδρός/ καταδικαζομένου εις την απόδοσιν της προι-
κός/ ως και εις τα δικαστικά έξοδα και τέλη. Το δικαστή/ριον, ακροασάμενον 
τας αντεγκλήσεις των διαδί/κων προέτρεψεν αυτούς καταλλήλως εις ειρήνευσιν/ 
και επέτυχεν τον συμβιβασμόν αυτών της εναγούσης/ υποχρεωθείσης ν’ ακολου-
θήση τον άνδρα της εις τον πα/τρικόν αυτού οίκον αφού ούτος ως υπεξούσιος 
δεν δύναται να συντηρήση ίδιον οίκον και να ήναι μάλλον/ υπομονητική χάριν 
του συζύγου της, τούτου δε υπο/χρεωθέντος να παύση εξυβρίζων και δέρων την 
σύζυ/γον αυτού και να συγκρατή την μητέρα αυτού/ και διώξι δε την υπαίτιον 
τούτου εξαδέλφην του»./ 

Συνέπεια ήταν να επιτύχει αυτή η μητροπολιτική απόφαση, με την προπα-
ρατεθείσα συλλογιστική της ειρηνεύσεως και του συμβιβασμού, μια επίφαση 
ηρεμίας στους συζύγους, δίνοντας μια πειστική ικανοποίηση στην αιτούσα σύζυ-
γο, με αποδοχή από το δικαστήριο των αιτιάσεών της κατά του συζύγου, ελπί-
ζοντας ότι έτσι θα ιαθεί στο μέλλον το εμφιλοχωρήσαν πρόβλημα! 

2.- Η κακομεταχείριση της συζύγου ως γενικότερη αιτία τείνουσα σε διαζύγιο 
θα μπορούσε επεκτεινόμενη εννοιολογικά να συμπεριλάβει και άλλες παραπλή-
σιες ή συγγενέστερες αιτίες, οι οποίες τεκμηριώνονται: 

i) με την εκδίωξη της συζύγου από τη συζυγική οικία, εξαιτίας ουσιαστι-
κών έριδων και διενέξεων των συζύγων, που αποτελούσε το βασικό ουσιαστι-

ό.π. (σημ. 4), σσ. 343 κε., 386 κε., 390 κε. (με αναφορά στις απαγορεύσεις λόγων διαζυγίου της 
ν. 117). Σχετικές μνείες στους μεταβυζαντινούς νομοκάνονες δεν επισημάνθηκαν, ενώ από τις 
αναφορές του Γκίνη, Λ. διαζ. ό.π. (σημ. 11), σ. 261 κε., στα σχετικά παρατιθέμενα αποσπά-
σματά του φαίνεται ότι αγνοείται το θέμα, με μόνο συναφές κείμενο, κι αυτό αντίθετο με την 
πιο πάνω ρύθμιση, αλλά με το ίδιο περιεχόμενο ειλημμένο από το Ηυξημένο Πρόχειρο, 12. 
24, περιλαμβανόμενο στους νομοκάνονες του Μ. Μαλαξού «εις απλήν φράσιν» (1562), κεφ. 
ΡΠΓ’, «περί γυναικός εάν δείρη τον άνδρα αυτής ότι χωρίζεται (Λέοντος και κωνσταντίνου 
των βασιλέων», και της Βακτηρίας αρχιερέων (1645), κεφ. νΖ ,́ «Περί χωρίσεως ανδρογύνου, 
όταν δείρη η γυναίκα τον άνδρα. Λέοντος και κωνσταντίνου των βασιλέων», αντίστοιχα Γκί-
νη, Λ. διαζ., ό.π., σσ. 267, 278 κε.
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κό στοιχείο στην απόφαση του μητροπολίτη Μαρωνείας και Θάσου ιωακείμ, της 
19ης-7-189633, όπου περιλαμβανόταν η αγωγή, αριθ. 113 της 18ης -7 έ.ἒ [1896], της 
αιτούσας συζύγου αργυρής κ., στην οποία αναφέρονταν: 

/ «.. ότι ο σύζυγος αυτής κων/σταντίνος ε., όν προ οκταετίας συνεζεύχθη και 
μεθ’ ού επί έν/ μόνον έτος ειρηνικώς συνέζησεν αποκτήσασα και τέκνον, μετά /
μακράς διενέξεις και συζυγικάς έριδας εσχάτως τελικά αυτήν εξε/δίωξεν της συ-
ζυγικής αυτής οικίας μετά των δύο αυτής τέκνων [; μάλλον lapsus, γιατί αλλαχού 
του κειμένου αναφέρεται σε τέκνον]/ εξητήσατο, ίνα δεκτής γενομένης της αγω-
γής της κλητευθεἰ/ ο αντίδικος, και υποχρεωθή να παραλάβη αυτήν εις την συζυ-
γι/κήν οικίαν και συζήση τουντεύθεν μετ’ αυτής ειρηνικώς, εν δε/ αρνήσει κατα-
δικασθή εις μηνιαίαν διατροφήν ανάλογον/ προς αυτήν και το τέκνον της, ή και 
εις διάζευξιν, ως και εις την κατα/βολήν των δικαστικών εξόδων και τελών. Το 
δικαστήριον/ ακούσαν τας αντεγκλήσεις των δικαζομένων συζύγων και ιδόν/ ότι 
αύται ασήμαντοι σχετικώς τυγχάνουσι, προέτρεψε καθηκόντως/ αυτούς εις ειρή-
νευσιν και συμβιβασμόν με την υποχρέωσιν, εις/ εκάτερον των μελών [γρ. συζύ-
γων] δώση αξιόχρεων εγγύησιν περί της εν/ τώ μέλλοντι απαρεγκλίτως τηρήσε-
ως των επιβαλλομένων συζυ/γικών αυτών καθηκόντων»./ 

Έτσι, εφαρμοζόμενης, κατά τα λοιπά, της συμφωνίας ειρηνεύσεως και του 
συμβιβασμού για την τήρηση των επιβαλλόμενων συζυγικών καθηκόντων τους, 
προτρέπονταν, παράλληλα, οι σύζυγοι να προβαίνουν στις απαραίτητες οικο-
γενειακές υποχωρήσεις, που σχετίζονταν άμεσα και με τον οικονομικό αντίκτυ-
πο της υποχρεώσεώς τους, που απέρρεε από τη «αξιόχρεη εγγύηση»34 την οποία 
αμφότεροι οι σύζυγοι είχαν παράσχει, προκειμένου να τηρείται η οικογενειακή 
τους ηρεμία και γαλήνη! 

ii) επίσης, με την εκδίωξη της συζύγου από τη συζυγική οικία, η οποία 
στην προκείμενη περίπτωση σηματοδοτείται από τη βασική αιτιολογία εξαιτίας 
της υφιστάμενης απόπνοιας [κακοσμίας] του στόματός της, ως υποψίας νόσου 
[παθήσεως] περιλαμβανόμενης σε ένα δικαιικό δείγμα από την υφιστάμενη ερ-
μηνευτική πρακτική των χριστιανικών δικαστηρίων35 κατά την Τουρκοκρατία, 

33.  αναφερόμενης στον KMEδ Θεολόγου, σ. 10-11. 

34.  Ως μορφής επαπειλούμενης ποινής, με ενδεχόμενη κατάπτωση της καταβληθείσας 
«αξιόχρεης εγγυήσεως», σε περίπτωση μη τηρήσεως της παρασχεθείσας, σύμφωνα με το δια-
τακτικό της πιο πάνω αποφάσεως, οικογενειακής αυτής υποχρεώσεως από «εκάτερα των με-
λών αυτών» [των συζύγων], «περί της εν/ τώ μέλλοντι απαρεγκλίτως τηρήσεως των επιβαλ-
λομένων συζυ/γικών αυτών καθηκόντων»./ 

35.  Η απόπνοια αντιμετωπίζεται ως λόγος διαζυγίου, Γκίνη, Λ. διαζ., ό.π. (σημ. 11), σ. 
254 σημ. 3, με ενδεικτική αξιολόγηση στα νομολογιακά δεδομένα του οικουμενικού Πατρι-
αρχείου, για τα οποία, αντί άλλων, βλ. Μ.Γ. Θεοτοκά, νομολογία του οικουμενικού Πατρι-
αρχείου, εν κωνσταντινουπόλει 1897, σ. 250 κε. = καραβοκυρού, κ. οικογενειακού δ., ό.π. 
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επεκτάσεως ή διευρύνσεως των γυναικείων ανικανοτήτων36, περιλαμβανόμενων 
στο πλαίσιο μιας εξωτερικής τεκμηριώσεως του όλου σκεπτικού της σε απόφα-
ση του μητροπολίτη Μαρωνείας και Θάσου ιωακείμ, της 29ης-7 [189737] τα ειδι-
κότερα στοιχεία της οποίας μολονότι γενικότερα έχουν επισημανθεί38, παρόλα 
αυτά η εξειδίκευσή της εξακολουθεί να παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό εν-
διαφέρον! εξαιτίας των βασικών δεδομένων της εκδιώξεως αυτής, τα οποία εστι-
άζονται στην: 

/«Η Λασκαρίνα Γ., διά της υπ’ αριθ. 29 πρ./ και ημερομ[ηνία] 29-7 [1897] αγωγής 
αυτής εκτεθείσα ότι ο σύζυ/γός αυτής αυγουστής Λ. προ ολίγων ημερών αναι/
τίως εξεδίωξεν αυτήν εκ της συζυγικής οικίας και αρνείται/ να την παραλάβη 
εξητήσατο όπως προσκληθή ο σύζυ/γος αυτής και απολογηθή διά την τοιαύτην 
αυτού συμπερι/φοράν και συνάμα υποχρεωθή να παραλάβη αυτήν εις τον/ συ-
ζυγικόν οίκον και συζήση τουντεύθεν μετ’αυτής αρμονικώς./ [Όθεν] //Το δικα-
στήριον προσκαλεσάμενον τους διαδίκους εξηκρίβωσεν/ παρά του εναγομένου 
ότι ο λόγος της τοιαύτης του συμπεριφοράς είναι/ η αδικαιολόγητος και ύποπτος 
φυγή της συζύγου του εκ του συζυγικού/ οίκου, και ιδίως η απόπνοια του στόμα-
τος αυτής ως εκ της οποίας αδυ/νατεί να την πλησιάση∙ επειδή δε οι άλλοι λόγοι 
ήσαν αβάσιμοι/ μόνον επί του λόγου της απόπνοιας υποβάλλη την σύζυγόν του 
εις/ ιατροδικαστικήν εξέτασιν και παρουσιάση ιατρικήν διαγνώμην/ τουθ’ όπερ 
και έπραξεν∙ αλλ’ επειδή η διαγνώμη η ιατρική του/ εξοχ[οτάτου] ιατρού δ. Λα-
μπίρη ήν ότι η πάθησις αύτη οφείλε/ται εις την σήψιν των οδόντων και ως το εκ 
της χρονίας φλεγμονής των ούλων/ παραγόμενα δηρήματα και είναι θεραπεύσι-
μος εις διάστημα ενός/ και ημίσεως μηνός, [ενώ παράλληλα] το δικαστήριον υπε-
χρέωσεν τον σύζυγον/ να επιστατήση επί της θεραπείας της γυναικός του, και 
συζήση τουν/τεύθεν μετ’ αυτής αρμονικώς εν δε αρνήσει καταδίκασε αυτόν/ εις 
μηνιαίαν διατροφήν ανάλογον προς τας δυνάμεις αυτού»./

Η ενλόγω μητροπολιτική απόφαση δεν τέμνει μόνο δικαιοδοτικά μια υφι-
στάμενη κατάσταση με το πιο πάνω διατακτικό της, που τεκμηριώνεται πλήρως 
στο αιτιολογικό της, αλλά εφαπτόμενη με τον πραγματικό λόγο υγείας της συ-
ζύγου (την απόπνοια), παρήγαγε δεδομένα τέτοιας μορφής, όπως της κακοσμίας 
στον περίγυρό της, που μπορούσαν παρόλα αυτά να δημιουργήσουν έναν ου-

(σημ. 4), σ. 386 κε., ιδιαίτερα σ. 388 κε.

36.  Γκίνη, Λ. διαζ., ό.π. (σημ. 11), σ. 254. 

37.  ενταγμένης στον «κώδικα Πρακτικών του εν κάστρω Μεδ», σ. 13, φωτοτυπικό 
αντίγραφο της οποίας μού εξασφάλισε ο κ. Χιόνης για την ανάλογη διασταύρωση των πα-
ρατιθέμενων από τον ίδιο, ό.παρακάτω, πληροφοριών. 

38.  Στου Χιόνη, Η απονομή της δικαιοσύνης, (2ο μέρος), ό.π. (σημ. 6), με παρατιθέμενη 
ημερομηνία 30-7-1897, Θασιακά, 6, 206.
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σιαστικό λόγο διαζυγίου, τη βασική αιτία (απόπνοια) την οποία υπέβαλε το εκ-
κλησιαστικό δικαστήριο στην «ιατρικήν διαγνώμην» με απολύτως θεραπεύσιμα 
αποτελέσματα, υπό την ευθύνη της επιστασίας της θεραπείας της η οποία ανα-
τέθηκε στο σύζυγό της39. 

3.- Η εγκατάλειψη τού ή τής συζύγου από τη συζυγική οικία αποτελούσε έναν 
από τους βασικούς λόγους διαζυγίου, οι αιτίες του οποίου, όμως, σηματοδοτού-
σαν ουσιαστικά και αιτιολογούσαν παράλληλα το βαθμό της υπαιτιότητας του 
καθενός των συζύγων, που είχε συντελέσει ή οδηγήσει με τη συμπεριφορά του 
στη διάλυση της γαμικής σχέσεως. οι περιπτώσεις που ακολουθούν τεκμηριώ-
νουν την ιδιαιτερότητά τους: 

i. ιδιαιτέρως χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η προδήλως μη αληθής 
αγωγή, αριθ. 36 της 27ης-6-1894, της ευφημίας Θ., για εγκατάλειψή της από το 
σύζυγό της Θεόδωρο Τ., η οποία τελικά οδηγήθηκε σε απόρριψή της, μετά την 
αντίκρουσή της από τον αρχικά εναγόμενο σύζυγό της, σύμφωνα με μία αξι-
όλογη απόφαση του μητροπολίτη Μαρωνείας και Θάσου ιωακείμ, βασισμένη 
σε τεκμηριωμένη δικαιική συλλογιστική, με αρκούντως πειστικά επιχειρήματα, 
προερχόμενη από το αρχείο του Μεδ Λιμένα, της 22ας-10-189540, στην οποία η 
αιτούσα διελάμβανε: 

/«ότι ο σύζυγός της Θεόδωρος/ Τ. μεθ’ ού επί πενταετίαν συνέζησεν αρμονικώς 
αποκτήσασα και δύο τέκνα,/ ήδη αποθανόντα, προ επταετίας άνευ λόγου εγκα-
τέλιπεν αυτήν και ανεχώρησεν εις/ καβάλαν, ένθα και διαμένει έκτοτε μηδεμί-
αν επιδειξάμενος υπέρ αυτής και των/ κοινών τέκνων συζυγικήν μέριμναν, αλλά 
συμφθειρόμενος μετά ξένων γυναικών,/ εξητήσατο, ίνα δεκτής γενομένης της 
αγωγής αυτής κλητευθή ο αντίδικος και υπο/χρεωθή να την παραλάβη εν τή συ-
ζυγική στέγη, εν δε αρνήσει κηρυχθή διαλελυμένος ο μεταξύ αυτών γάμος εξ 
υπαιτιότητος αυτού υποχρεωμένου να πληρώση/ αυτή διατροφήν μηνιαίαν από 
της ημέρας της εγκαταλείψεως και εις κατά/βολήν των δικαστικών εξόδων και 
τελών./ Της αγωγής ταύτης παραπεμφθείσης αρμοδίως και με την νόμιμον/ προ-

39.  Για να αποφύγει ενδεχομένως τις κατά φαινόμενο δικαιολογίες του συζύγου, που 
χρησιμοποιούσε το ιατρικό πρόβλημα της συζύγου για να επιτύχει τη διάζευξή του. 

40.  επιβεβαιωμένη για την εγκυρότητά της με τον αρχικό επίτιτλο «ο Μαρωνείας ιω-
ακείμ επιβεβαιοί», και τη σύνθεσή του με ειδική αναφορά στο «εν Λιμένι Θάσου εδρεύον 
Μεικτόν εκκλησιαστικόν δικαστήριον συγκείμενον εκ των κ.κ. ιωάννου Χατζή κωνσταντί-
νου, προεστώτος και αρχιερατικού επιτρόπου εν Παναγία, Γιαξή Χατζή Σταματίου και Χρι-
στοδούλου δημητριάδου παρέδρων υπό την προεδρείαν του πανιερωτάτου μητροπολίτου 
Μαρωνείας και Θάσου κ. ιωακείμ συνήλθεν εν τη επί τούτω ωρισμένη αιθούση της προσω-
ρινής μητροπόλεως, ίνα δικάση και αποφασίση επί της εξής υποθέσεως.», περιλαμβανόμενη 
στα δημοσιευόμενα έγγραφα του A.E. Bakalopoulos, Thasos, son histoire, son administration 
de 1453 à 1912, Paris 1953, αριθ. εγγρ. 53, σ. 146 κε. 
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δικασίαν εισαχθείσης εις συζήτησιν κατά την ιδίαν συνεδρίασιν παρέστησαν 
αμφότεροι/ οι διάδικοι αυτοπροσώπως και η μεν ενάγουσα επανέλαβεν όσα και/ 
εν τή αγωγή αυτής, ο δε εναγόμενος αντέταξεν ότι εγκατέλιπεν αυτήν, διότι/ και 
προ του μετ’ αυτού γάμου είχε σχέσεις αθεμίτους μετά ξένων προσώπων/ απο-
κτήσασα και εν τέκνον και μετά την μετ’ αυτού στέψιν εξηκολούθει τον/ προη-
γούμενον βίον με όλας τας περί διορθώσεως αυτής προτροπάς αυτού/ και παραι-
νέσεις. και ενόσω μεν έζων τα τέκνα αυτού χάριν αυτών τούτων ηνεί/χετο αυ-
τήν και συνετήρει τρέφων και ποιάν τινα ελπίδα διορθώσεως. επειδή όμως/ ου-
δόλως ενόει αύτη και μετά θάνατον αυτών να παραιτήση τον συνήθη αυτή βίον 
και/ να διανυκτερεύη εις ξένας οικίας παρά τα διαταγάς αυτού και εν αγνοία 
αυτού, εγκατέ/λιπεν αυτήν και ουδέ εννοεί να συζήση πλέον μετ’ αυτής τοιαύτης 
ούσης. και εξητήσατο/ την απ’ αυτής διάζευξιν εξ υπαιτιότητος αυτής παραβά-
σης την συζυγικήν πίστιν και/ την καταδίκην αυτής εις τα δικαστικά έξοδα και 
τέλη. Το δικαστήριον επέβαλεν μεν τώ/ εναγομένω αποδείξεις, αλλά της εναγού-
σης μη αρνηθείσης την κατηγορίαν παρητήσατο αυτών./ [Στη συνέχεια] Το δι-
καστήριον τοίνυν συζητήσαν και διασκεψάμενον κατά νόμον, ιδόν/ και τας σχε-
τικάς διατάξεις του αρμενοπούλου/ [Θεώρησε ότι] επειδή η ενάγουσα από της 
ημέρας της εγκαταλείψεως αυτής μέχρι τούδε ουδεμίαν κατέβαλε προσπάθειαν 
περί επανόδου του συζύγου αυτής εις τον συζυγικόν/ οίκον, αρεσκομένη εις την 
κατά μόνας διαμονήν, πιθανώς διότι τούτο συνέτεινε εις τους/ σκοπούς αυτής, 
απώλεσε δε το δικαίωμα της εξ υπαιτιότητος του ανδρός/ διαζεύξεως αυτής41./ 
[Στη συνέχεια] /επειδή ο διισχυρισμός του εναγομένου, ότι εγκατέλιπε την σύ-
ζυγον/ αυτού ένεκα της προτέρας και μετά ταύτα κακής διαγωγής αυτής, αληθής 
απεδείχθη/ εκ της όλης διαδικασίας./ επειδή όταν η σύζυγος παραβαίνη την συ-
ζυγικήν πίστιν, παρέ/χει τώ ανδρί το δικαίωμα, να αιτήσηται το απ’ αυτής δια-
ζύγιον εξ υπαιτιότη/τος αυτής./ επειδή ο διισχυρισμός της εναγούσης, ότι ο ανήρ 
αυτής εν τή άλλο/δαπή διαμένων συμφθείρεται μετ’ άλλων γυναικών, δεν προ-
βλέπεται υπό του νόμου ως λόγος διαζεύξεως, διότι ο νομοθέτης περιώρισε το 
πράγμα εν τή αυτή πόλει και/ εν τώ αυτώ οίκω42 / επειδή η περί διατροφής αί-
τησις της εναγούσης εν τοιαύτη περιστά/σει άδικος όλως τυγχάνει/ επειδή η αί-
τησις του εναγομένου δικαία τυγχάνει και νόμιμος / επειδή τα δικαστικά έξοδα 
και τέλη επιβαρύνουσι τον ητ/τώμενον των διαδίκων /διά ταύτα/ δικάζον παμ-
ψηφεί απορρίπτει την αγωγήν της εναγούσης, δέχεται την περί/ διαζεύξεως αίτη-

41.  Προφανώς ως πιθανολόγηση για δημιουργία δυσμενούς εντυπώσεως. Η αναφερό-
μενη ως αιτιολογία, ίσως αυθαίρετα, θεωρώντας ότι η παραβίαση της συζυγικής πίστεως του 
ενός των συζύγων οδηγεί σε απώλεια του δικαιώματος της διεκδικήσεως ή υποστηρίξεως του 
ετέρου των συζύγων, αποδεικνυόμενης της απαρέσκειας κατά της συζύγου, όχι βέβαια αδι-
καιολόγητα, αλλά ίσως εκφράζεται λίγο υπερβολικά. Υπήρχε και η χριστιανική επιείκεια! 

42.  Παντελώς αυθαίρετο επιχείρημα!
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σιν του ενάγοντος ως νόμιμον, κηρύττει τον μεταξύ Θεοδώρου Τ. και ευφημίας 
Θ. γάμον εκ υπαιτιότητος αυτής παρα/βαινούσης την συζυγικήν πίστιν (βλ. αρ-
μενοπ[ού]λ[ου. δ, τίτλ. 15 & 13)43, υποχρεοί τον ένα/γόμενον, ίνα απέναντι εξό-
δων επισκευής χαρίση αυτή την εν Παναγία μικράν/ οικίαν του συγκειμένην εξ 
ενός δωματίου και καταδικάζει την ενάγουσαν/ εις άπαντα τα δικαστικά έξο-
δα και τέλη πλην των διαζευκτηρίων εγγράφων εις γρό/σια εκατόν πεντήκοντα 
(αριθ.150) χρυσά προκαταβαλλόμενα υπό του/ επισπεύδοντος/ εγένετο, ενεκρί-
θη και εδημοσιεύθη/ εν Λιμένι Θάσου τή 22α οκτωβρίου 1895, /sceau [σφραγί-
δα]/ ο Πρόεδρος,/ ο Μαρωνείας ιωακείμ». 

Η ενλόγω μητροπολιτική δικαστική απόφαση αποτελεί χαρακτηριστικό 
δείγμα μιας πλήρους και απόλυτα διευκρινισμένης αιτιολογίας σε βάρος της αι-
τούσας συζύγου, με ρητή τεκμηρίωσή της σε διάταξη της εξαβίβλου του αρμενό-
πουλου, που οδήγησε σε μια, επίσης σαφή, καταληκτήρια δικανική κρίση χορη-
γήσεως διαζευκτηρίου με υπαιτιότητα της ενάγουσας, για παράβαση της συζυγι-
κής πίστεως, την οποία αυτή, χωρίς να την αρνηθεί, με περισσό θάρρος ή άγνοια 
«αποδέχτηκε»! παραιτηθείσα των ανταποδείξεών της.

ii. Σε απόφαση του μητροπολίτη Μαρωνείας και Θάσου ιωακείμ44, αναφο-
ρικά με την υποστηριζόμενη εγκατάλειψη της συζύγου από τη συζυγική οικία 
και την άρνησή της επανόδου, περιλαμβάνεται αγωγή του συζύγου νικολάου ι., 
αριθ. 54 της 28ης -7- ε.ἒ. [1895], κατά της συζύγου του δέσποινας Μ., στην οποία 
αναφέρεται: 

/«ότι προ πενταε/τίας συνεζεύχθη [τη σύζυγό του] και [ενώ] μεθ’ ής αρμονικώς επί 
δύο μόνον μήνας συνέζησε [αύτη] άνευ/ λόγου εγκατέλειπε την συζυγικήν εστί-
αν και κατέφυγε προς τον πατέρα/ αυτής εν τή οικία ούτινος εξακολουθεί διαμέ-
νουσα μέχρι σήμερον αρνουμέ/νη ίνα συμμορφωθή προς τας προτροπάς και πα-
ραινέσεις των ορφανοδη/μογερόντων συμβουλευσάντων αυτήν να επανέλθη εις 
την συζυγικήν εστίαν/ εξητήσατο ίνα δεκτής γενομένης της αγωγής αυτού προ-
σκληθἠ η αντίδικος/ και υποχρεωθή να ακολουθήση αυτόν και να συζήση μετ’ 
αυτού τουντεύθεν/ ειρηνικώς, εν δε αρνήσει κηρυχθή διαλελυμένος ο μετ’ αυ-
τής υφιστάμενος/ γάμος του εξ υπαιτιότητος αυτής καταδικαζομένης εις τα δι-
καστικά έξοδα/ και τέλη. Το δικαστήριον μετεκαλεσάμενον την εναγομένην εις 

43.  διαζύγιο για παράβαση συζυγικής πίστεως από τη σύζυγο, με τη νόμιμη προδικα-
σία, δημιουργεί άμεση υπαιτιότητά της με βάση τεκμηρίωση σε ρητές αναφερόμενες ρυθμί-
σεις του αρμ., δ’. 15.13 (: Heimbach = Πιτσάκη = Φλογαϊτου, δικαστικοί ν., 4, εξάβιβλος, ό.π. 
σημ. 32, σ. 606 κε.). 

44.  Περιλαμβανόμενης στον κΜεδ Θεολόγου, σσ. 4-5, 7-8, τα στοιχεία της οποίας ήδη 
ενδεικτικώς επισημάνθηκαν, κοεμτζόπουλου, Η απονομή της δικαιοσύνης, ό.π. (σημ. 6), Θα-
σιακά, 9, σ. 282, ενώ επαναξιολογούναι ειδικότερα με βάση τα στοιχεία του πιο πάνω κΜεδ 
Θεολόγου, για την ενότητα της συνολικής παρουσιάσεως των περιπτώσεων αυτών. 
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την κατ’ αν/τιμωλίαν διαδικασίαν και ακροασάμενον της απολογίας της ενα-
γούσης45, ήτις/ ως λόγον της τοιαύτης συμπεριφοράς δικαιολογητικόν προβάλ-
λει και/ την κακομεταχείρισιν αυτής εκ μέρους του ανδρός και τους δαρμούς ούς/ 
ο σύζυγος διαρρήδην ηρνήσατο, και ιδόν ότι οι λόγοι της τοιαύτης διαστάσε-
ως/ δεν είνε αποχρώντες προέτρεψε τους διαδίκους εις ειρήνευσιν∙ της συζύγου/ 
όμως δυστροπούσης46 και δηλωσάσης ότι κατ’ ουδένα τρόπον στέργει ίνα συμ-
βιώ/ση μετά του τοιούτου ανδρός ενεκρίθη όπως φυλακισθή η γυνή προσω/ρι-
νώς εις την οικίαν ιερέως επί τή ελπίδι μεταμελείας∙ την δε περαι/έρω αυτού από-
φασιν ανέβαλλεν εις άλλην συνεδρίασιν», / η οποία πραγματοποιήθηκε την 1ην-
8-1895, με γενικότερο αποτέλεσμα αρνητικό. 

Στη σχετική επαναληπτική συζήτηση, / «εκφωνηθείσης και αύθις της υπο-
θέσεως νικολάου ι. κατά δε/σποίνης Μ. (βλ. προηγ[ούμενον] πρακτ[ικόν]) παρέ-
στησαν αμφότεροι οι διάδικοι/ αυτοπροσώπως και μεν ενάγων επανέλαβεν όσα 
και εν τή προηγουμένη συνε/δριάσει εζητήσατο ίνα υποχρεωθή η σύζυγος αυτού 
να τον ακολουθήση∙ η δε/ εναγομένη ισχυρογνωμόνως επιμένουσα εις την άρ-
νησιν αυτής εδήλωσε/ ότι οποιαιδήποτε και οσαιδήποτε ποιναί και αν τή επιβλη-
θώσι είνε πρόθυμος/ ίνα τας υποστή, μόνον αποστέργει ίνα ακολουθήση τώ αν-
δρί αυτής. Του ενά/γοντος τότε δηλώσαντος ότι αδυνατεί πλέον να περιμένη την 
μεταμέλειαν της/ τοιαύτης γυναικός αφού εξαετία ολόκληρος παρήλθε και αναι-
τίως αύτη ε/πιμένει εις την άρνησιν αυτής, αι δε βιωτικαί ανάγκαι επιβάλλουσι/ 
αυτώ την ανάγκην της προσλήψεως γυναικός άλλης και εξαιτουμένου παρά/ του 
δικαστηρίου θερμώς την απαλλαγήν αυτού από της τοιαύτης παραλό/γου γυ-
ναικός. [́ οθεν] Το δικαστήριον διασκεψάμενον κατ’ ιδίαν, επειδή/ αι επἰ εξαετί-
αν επανειλημμέναι προτροπαί και παραινέσεις του τε δι/καστηρίου και της προ-
εστοδημογεροντίας ουδόλως ίσχυσαν ίνα σωφρονί/σωσι την δύστροπον ταύτην 
γυναίκα και πείσωσι αυτήν να ακολουθήση τώ/ αναιτίω αυτής ανδρί ζητούντι 
αυτήν, επειδή οι υπό της γυναικός προ/βαλλόμενοι δικαιολογητικοί λόγοι όλως 
αβάσιμοι και ανύπαρκτοι εξελέγχ/θησαν, επειδή η επί εξαετίαν αδικαιολόγητος 
άρνησιςτης γυναικός ίνα/ ακολουθήση τώ νομίμω ανδρί αυτής και συζήση μετ’ 
αυτού ως μη ανταποκρι/νόμενη προς τον θεσμόν του γάμου όστις εστίν συγκλή-
ρωσις του βίου παντός θεί/ου τε και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνίας, επειδή η τε-
λευταία αίτησις του ενάγοντος πε/ρί διαζεύξεως δικαία και νόμιμος τυγχάνει κα-
θότι αι μακραί τοπι/καί διαστάσεις και ανακωχαί ουδέν το πρακτικόν απέφερον 
αποτέλεσ/μα. επειδή τα δικαστικά έξοδα επιβαρύνωσι τον ηττώμενον των δια-
δί/κων. [όθεν] ενέκρινε παμψηφεί όπως γένηται η διάζευξις αυτών εξ υπαιτιό/τη-

45.  Γρ. «εναγόμενης», αφού η αγωγή ασκήθηκε από τον σύζυγο.

46.  Όχι «αρνουμένης», οφειλόμενης σε παρανάγνωση του κοεμτζόπουλου, Η απονο-
μή της δικαιοσύνης, ό.π. (σημ. 6), σ. 242. 
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τος της γυναικός ως αρνουμένης αναιτίως και ισχυρογνωμόνως ίνα ακο/λουθή-
ση τώ ανδρί αυτής και ματαιούσης ούτως τον θεσμόν του γάμου/ και καταδικά-
ζει αυτήν εις τα δικαστικά έξοδα και τέλη ανιόντα/ εις γρ[όσια] διακόσια πεντή-
κοντα (αριθ. 250 χρυσά) πλην των δια/ζευκτηρίων εγγράφων προκαταβαλλόμε-
να υπό του επισπεύδοντος/ η δε απόφασις αύτη απηγγέλθη τοις διαδίκοις αυτο-
προσώπως πα/ραστάσι».47/ 

Θα μπορούσε να διατυπωθεί ότι το χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής της μη-
τροπολιτικής δικανικής κρίσεως, που οδήγησε στη χορήγηση διαζυγίου υπαιτι-
ότητι της γυναικός, ήταν η εμφανισθείσα ακατανόητη για το δικαστήριο ισχυ-
ρογνωμοσύνη της συζύγου να αιτιολογήσει έστω και σχηματικά την άρνησή της 
επανόδου στη συζυγική οικία, μολονότι οι προβληθέντες ισχυρισμοί της για κα-
κομεταχείρισή της και ξυλοδαρμούς από το σύζυγό της, τους οποίους ο ίδιος «δι-
αρρήδην» αρνήθηκε, κρίθηκαν αναιτιολόγητα από το δικαστήριο ως μη «απο-
χρώντες»! 

iii. επίσης σε συναφή απόφαση του μητροπολίτη Μαρωνείας και Θάσου 
ιωακείμ, αναφερόμενη στις εξώγαμες σχέσεις της συζύγου και την περαιτέρω τε-
κνοποίησή της48, περιλαμβάνεται αγωγή49 του συζύγου δημητρίου κ., αριθ. 55 
της 31ης-7- ε.ἔ. [1895], κατά της συζύγου του Μαρίας δ. κ., στην οποία εκτίθεται: 

/«ότι η σύζυγός αυτού Μ.δ.κ./ ήν προ οκταετίας συνεζεύχθη και μεθ’ ής τρία έτη 
αρμονικώς συνέζησε κα/τά το διάστημα της απουσίας αυτού εν καβάλλα ένθα 
μετέβη προς εύρεσιν/ εργασίας και οπόθεν εξηκολούθει επί εννεάμηνον διατρέ-
φων αυτήν, συ/νάψασα σχέσεις αθεμίτους μετά ξένων προσώπων έμενεν έγγυ-
ος και ακολού/θως έτεκε και τέκνον εξ αλλοτρίων σπερμάτων καθά μαρτυρού-
σι πάντες οι/ κάτοικοι, και ι ιδία δε ωμολόγησεν αυτώ το πταίσμα αυτής και ότι 
εις το εξής/ θα μείνη πιστή, εξητήσατο δε όπως δεκτής γενομένης της αγωγής αυ-
τού/ κηρυχθή ο μετ’ αυτής κ[αι] αυτού γάμος διαλελυμένος εξ υπαιτιότητος/ αυ-
τής και καταδικασθή εις τα δικαστικά έξοδα και τέλη. Το δικαστήριον/ προ-
σκαλεσάμενον και την εναγομένην εις την κατ’ αντιμωλίαν διαδικα/σίαν ήκου-
σε παρ’ αυτής ό,τι αληθώς περιέπεσεν εις το αμάρτη/μα τούτο εξαπατηθείσα και 
αναγκασθείσα υπό της πείνης καθότι/ ο σύζυγος αυτής επί τοσούτον χρόνον ου-
δέν έστελε προς διατροφήν/ αυτής, του ενάγοντος διαμαρτυρηθέντος κατά της 
τοιαύτης/ ψευδολογίας της συζύγου αυτού και επαναλαβόντος την περί διαζεύ/

47.  ενδεικτικά πρβλ. τμήμα του αιτιολογικού στου κοεμτζόπουλου, Η απονομή της δι-
καοσύνης, ό.π. (σημ. 6), Θασιακά 9, σ. 283. 

48.  ενταγμένης στον κΜεδ κάτω Θεολόγου, σσ. 5-6.

49.  Της οποίας ενδεικτικά στοιχεία επισημάνθηκαν, χωρίς εξειδικευμένη ανάλυση, 
στου κοεμτζόπουλου, Η απονομή της δικαιοσύνης, ό.π., (σημ. 6), σ. 283, ενώ το κείμενο της 
ενλόγω αποφάσεως δημοσιεύεται αυτόθι σ. 286 κε.
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ξεως παράκλησιν αυτού καθότι το αμάρτημα τούτο της γυναικός/ αυτού και η 
μετά ταύτα συνεχώς κακή διαγωγή αυτής ήν πάντες οι κά/τοικοι τ[ου] Θεολόγου 
γινώσκουσι, καθιστώσιν αδύνατον την περαιτέρω με/ τ’ αυτής συμβίωσιν, [εξού] 
το δικαστήριον προέτρεψε τον ενάγοντα όπως/ εκ καθήκοντος χριστιανικού και 
επί ελπίδι διασώσεως αυτής εκ σκω/λιάς οδού συγκατατεθή, ίνα την παραλάβη 
έτι άπαξ και συζήση με/τ’ αυτής, υπισχνουμένης επισήμως μεταβολήν βίου και 
πίστιν εις αυτόν,/ αλλά του ενάγοντος μένοντος αμεταπείστου και αδυσωπήτου, 
εγ/κρίνεται παμψηφεί η απ’ αλλήλων διάζευξις εξ υπαιτιότητος/ της συζύγου, 
παραβάσης την συζυγικήν πίστιν50 κ[αι] η παράδοσις/ του κορασίου αυτών του 
εξαετούς εις τον αναίτιον των συζύγων,/ η δε απόφασις αύτη απηγγέλθη τοις δι-
αδίκοις παραστάσι μεθ’ ό/διελύθη η συνεδρίασις» 

Η μητροπολιτική αυτή δικαστική απόφαση, στην οποία μολονότι διατυπώ-
θηκε μια ιδιαιτέρως επιεικής πρόταση του δικαστηρίου για την παραλαβή της 
συζύγου από το σύζυγό της, δεν ευδοκίμησε, όπως ήταν αναμενόμενο, του συζύ-
γου παραμένοντος στο αρχικό του αίτημα του για τη διάζευξή του, εξαιτίας πα-
ραβιάσεως της συζυγικής πίστεως, με αποκλειστική υπαιτιότητα της εναγόμενης, 
η οποία υπέπεσε στο αδίκημα της συνάψεως αθέμιτων σχέσεων με ξένα πρόσω-
πα που οδήγησαν στην παράνομη τεκνοποίησή της. 

iv. O μητροπολίτης Μαρωνείας51 στα πρακτικά της παρούσας υποθέσεως, 
αριθ. 18 του Μεδ κάτω Θεολόγου52, διατυπώνει διαφορετική μορφή ενάρξεως 
των δικαστικών διαδικασιών, ίσως διαφοροποιημένη σε σχέση με τα πρακτικά 
των προηγούμενων ενάρξεων, αναφέροντας ότι: 

/ «Τή 10η αυγούστου 1904 [;] το αυτό δικαστήριον συνελθόν53 εσκέφθη και απε-
φάσισε επί της εξής υποθέσεως» / με θέμα την εγκατάλειψη της συζύγου από τη 
συζυγική οικία και τη σύναψη εξώγαμων σχέσεων, η οποία με λεπτομέρειες πε-
ριγράφεται: 

στην /«από της 13ης ιουλίου [προφανώς 1910] αριθ. πρωτ. 242 αγωγή του αντω-
νίου Π. [όπου] εκτίθησιν ότι η σύζυγός του Σωτήρα/ Γ.Σ. άνευ ουδεμιάς ευλόγου 

50.  διαζύγιο για παράβαση συζυγικής πίστεως από τη σύζυγο οδηγεί στην άμεση 
υπαιτιότητά της, χωρίς αναφορές σε νομοθετημένες διατάξεις. 

51.  Πρέπει να ήταν ο μητροπολίτης νικόλαος, αλλά δεν αναγράφεται. 

52.  Το οποίο ως δικαστήριο, επίσης, δεν αναγράφεται ρητά, αλλά από τα συμφραζό-
μενα υπονοείται ότι ήταν το αρμόδιο Μεδ, σ. 40-41. 

53.  Με τη φερόμενη ημερομηνία 1904 φέρεται αναγεγραμμένο με γραφικό χαρακτήρα 
και διαφορετική γραφίδα άλλης χειρός, σε σχέση με το υπόλοιπο κείμενο της σχετικής απο-
φάσεως, ενώ η λογική αναφορά ορθής ημερομηνίας θα ήταν το έτος 1910, ίδιου ακριβώς εν-
νοιολογικά έτους και γραφικού χαρακτήρα με την πιο κάτω αναφερόμενη απόφαση της & 5 
και αριθ. πρακτικού 20. 
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αιτίας εγκαταλιπούσα τον συζυγικόν/ οίκον κατά την απουσίαν του μετά δύο 
ημέρας από της περίπου[;] γενομέ/νης δικαστικής αποφάσεως περί συμβιώσεως 
αυτών έφυγεν εις τον οίκον/ του θείου της Β. Ζαγοριανού, ένθεν μετέβη εις κα-
ζαβίτιον και εκείθεν/ προ τινος χρόνου εις τα εν καβάλα καπνεργοστάσια, και 
εξαιτείται ίνα/ το δικαστήριον λαμβάνον υπ’ όψιν την άνευ της αδείας του δια-
νυκτέρευ/σιν της εναγομένης επί τοσούτον χρόνον έξω της συζυγικής εστίας54, 
και ιδία την/ εις τα εν καβάλλα καπνεργοστάσια, την εστίαν της ηθικής δια-
φθοράς, καθη/μερινήν απιστίαν της, μετά την νόμιμον αυτής κλήτευσιν κηρύξη/ 
διαλελυμένον τον μεταξύ αυτών υφιστάμενον γάμον.// Της αγωγής ταύτης παρα-
πεμφθείσης αρμοδίως και μετά την/ νόμιμον προδικασίαν εισαχθείσης εις συζή-
τησιν, παρέστη κατά/ την σημερινήν συνεδρίαν μόνος ο ενάγων, απολειφθείσης 
της εναγομέ/νης, καίπερ νομίμως κλητευθείσης, και ανέπτυξε προφορικώς τα εν 
τή αγωγή του,/ ζητών ότι ού μόνον αυτός εξαιτείται διά τους εν τή αγωγή του/ 
λόγους την από της εναγομένης διάζευξιν, αλλά και αύτη διά της μετά δύο μό/
νον ημέρας μετά την περί συζυγικής συμβιώσεως των απόφασιν του δικα/στη-
ρίου αυθαιρέτου αναχωρήσεώς της εκ τού συζυγικού οίκου, και δη εν/ απου-
σία του, και δίχα ευλόγου αιτίας, και διά της μετά ταύτα επιμόνου απαι/τήσε-
ώς της όπως λάβη εκ του συζυγικού οίκου πάντα τα ενδύματά της, όπερ/ και κα-
τόρθωσεν, απέδειξεν τρανώς ότι επιθυμεί την απ’ αυτού διάζευξίν της,/ κατέλη-
ξε δε ζητών διά τους ειρημένους λόγους την έκδοσιν της περί/ διαζυγίου αποφά-
σεως ερήμην της εναγομένης, εισφέρων[;] ότι η περαιτέρω εκκρεμότης της ανα-
βολής/ της υποθέσεως ταύτης θα επενέγκη κατά πάσαν πιθανότητα ηθικά ναυά/
για εις αμφότερα τα μέρη./ //Το δικαστήριον τοίνυν/ //επειδή η περί ερημοδι-
κίας αίτησις του ενάγοντος είνε νόμιμος,/ α τε της εναγομένης κλητευθείσης μεν 
νομίμως, αλλά μη προσελθούσης./ //επειδή η δίχα της γνώσεως και αδείας του 
ενάγοντος δραπέτευσις/ της εναγομένης εκ του συζυγικού οίκου και εγκαταβίω-
σις αυτής εν μη συγ/γενικοίς οίκοις, και ιδία η χωρίς της αδείας του ανδρός της 
φοίτησις αυτής/ εις τα καπνεργοστάσια της καβάλλας και συγχρωτισμός αυτής 
μετά δια/φόρων ανδρών αποτελεί λόγον διαζυγίου (νομολ[ογία του οικουμενι-
κού Πατριαρχείου, εν κωνσταντινουπόλει 1897]) Μ.Γ. Θεοτοκά, [λήμμα] διαζύ-
γιον & 1, ί . ν. Σερούιου επιτομή Ρωμ[αϊκού] και Βυζ[αντινού] νόμ[ου] κεφ. Ζ ,́ 
σελ. 95)55./ //διά ταύτα // δικάζον ερήμην της εναγομένης και αποφασίζον παμ-

54.  Βλ. ιδιαίτερη ανάλυση στου Γ.α. Πουλή, Η διαμονή (ή διανυκτέρευση) της γυναί-
κας εκτός του συζυγικού οίκου ως λόγος διάζευξης στο βυζαντινό και μεταβυζαντινό δίκαιο, 
εεδΣΘ, τ. 8/1987, σ. 129 κε., με ειδικές αναφορές όχι μόνο στις πηγές του βυζαντινού πολιτει-
ακού δικαίου και στο δίκαιο της εκκλησίας, αλλά και στα συλλεκτικά νομοκανονικά έργα 
της Τουρκοκρατίας. 

55.  οι τεκμηριώσεις στις ό.π. βιβλιογραφικές ενδείξεις είναι ακριβείς, με παράθεση συ-
μπληρωμένων μόνο των πλήρων τίτλων των μελετών, του Μ.Γ. Θεοτοκά, ό.π. στο κείμενο της 
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ψηφεί. /δέχεται την αγωγήν του αντ[ωνίου] Π. ως νόμιμον και βάσιμον. /κηρύτ-
τει διαλελυμένον τον μεταξύ αυτού και της εναγομένης Σωτήρας υφιστάμενον 
γάμον εξ υπαιτιότητος αυτής. / επιβάλλει τή εναγομένη ως υπαιτίω τα δικαστι-
κά τέλη, ανιόντα/ εις γρόσια ταμιακά [;] διακόσια, προκαταβαλλόμενα υπό του 
επισπεύ/δοντος/ //και παρέχει αυτή την υπό του νόμου οριζομένην προθεσμί-
αν/ προς χρήσιν των ενδίκων μέσων./ //εκρίθη, απεφασίσθη και εδημοσιεύθη»./ 

Χαρακτηριστικό στοιχείο της ενλόγω μητροπολιτικής δικαστικής αποφά-
σεως αποτελεί η παντελής αδιαφορία της εναγόμενης να προβεί σε οποιαδήποτε 
αντίκρουση των ομολογουμένως σοβαρότατων κατηγοριών εναντίον της56, που 
συνάγεται από την ερημοδικία της σε όλες τις σχετικές δικονομικές διαδικασίες, 
με συνέπεια τη λύση του γάμου της, με αποκλειστική υπαιτιότητά της, για πα-
ραβίαση της συζυγικής πίστεως, εξαιτίας του αδικαιολόγητου συγχρωτισμού της 
με διάφορους άνδρες και τη διανυκτέρευσή της εκτός της συζυγικής οικίας χωρίς 
άδεια του συζύγου της, με τη δικαιική υποστήριξη σχετικών βυζαντινορωμαϊκών 
νομολογιακών δεδομένων για την πλήρη τεκμηρίωσή της57. 

v. O μητροπολίτης Μαρωνείας νικόλαος σε σχετική απόφαση του προσω-
ρινά εδρεύοντος Μεδ κάτω Θεολόγου58, η οποία εκτίθεται στο πρακτικό αριθ. 
20 & A’ της από 24ης-8-1910 αγωγής του κυριακού Ψ., αναφορικά με την εγκατά-
λειψη της συζύγου του κυριακής από τη συζυγική τους οικία, διαλαμβάνει ότι:

/«ότι η σύζυγός του κυριακή εγκαταλι/πούσα αυτόν προ 7 μηνών, [η οποία] συζή 
έκτοτε μετά ξένου ανδρός,/ [και] εξαιτείται την απ’ αυτής διάζευξιν./ // Παραστά-
ντων αμφοτέρων των διαδίκων, επειδή εκ της/ διεξαχθείσης συζητήσεως εξά-
γεται η ενοχή της εναγομένης/ εις την κατ’ αυτής κατηγορίαν περί παραβιάσε-
ως της συζυγι/κής πίστεως, επειδή κ[αι] παγκοίνως είνε γνωστή η φαύλη/ δια-
γωγή της εναγομένης, επειδή κ[αι] εκ της ιδίας αυτής ομολογίας/ μη αρνηθεί-
σης μεν την ενοχήν της, παραθέση δε και απορρίψη την/ ευθύνην εις τον ενάγο-
ντα, ως επάγοντα δήθεν ξένους άνδρας εις/ τον οίκον του, συνάγεται το βάσιμον 
της αγωγής, το δικαστήριον, σκεψάμενον κατά νόμον, εκήρυξε τον μεταξύ των/ 
διαδίκων υφιστάμενον γάμον διαλελυμένον εξ υπαιτιότητος/ της εναγομένης»./ 

εργασίας μας, και συμπληρωμένου του ν. Σερούιου, επιτομή του εν τοις εκκλησιαστικοίς δι-
καστηρίοις του οικουμενικού Θρόνου εν ισχύι ρωμαϊκού και βυζαντινού νόμου, Πατριαρχι-
κόν Τυπογραφείον, εν κωνσταντινουπόλει 1886. 

56.  Όπως αυτές ιδιαιτέρως αναλυτικά περιγράφηκαν.

57.  Η αίτηση διαζυγίου βασίστηκε στην υπαιτιότητα της συζύγου εξαιτίας παραβιά-
σεως της συζυγικής πίστεως, με τον αδικαιολόγητο συγχρωτισμό της με διάφορους άνδρες, 
με παράλληλη επισήμανση των ρητών νομοθετικών ρυθμίσεων στα πιο πάνω νομολογιακά 
έργα των Θεοτοκά και Σερούιο (σημ. 55), παρέχοντας στην εναγόμενη συναφώς και «την υπό 
του νόμου οριζόμενη προθεσμία προς χρήση των ένδικων μέσων». 

58.  Πρακτικά Μεδ, σ. 42.
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Με το κείμενο της δικαστικής αυτής αποφάσεως, η οποία ουσιαστικά στηρί-
χτηκε σε τελείως τυπικά δεδομένα, υπαγόμενα βέβαια στο τελεσθέν αδίκημα και 
στην αυστηρότητα του νόμου για τις παραβάσεις της συζυγικής πίστεως, το δικα-
στήριο απέφυγε οποιαδήποτε προσπάθεια, έστω και λεκτική, για επάνοδο ή επα-
ναφορά της παραβιασάσης τη συζυγική πίστη σύζυγο στη νόμιμη οικογένειά της59.

4.- ιδιαίτερη περίπτωση αποτέλεσε η εγκατάλειψη της συζυγικής οικίας από το 
σύζυγο, με διάφορες κατά φαινόμενο αιτιολογίες, η απόρριψη των οποίων νομι-
μοποίησε, τελικά, τη χορήγηση στην αναίτια σύζυγο μηνιαίας διατροφής, σύμ-
φωνα με απόφαση του μητροπολίτη Μαρωνείας νικολάου [και Θάσου], αριθ. 17 
της 5ης-8-1903, ενταγμένης στα Πρακτικά του προσωρινά εδρεύοντος Μεδ Άνω 
Θεολόγου, η οποία ήδη προδρόμως επισημάνθηκε60, ενώ στο κείμενο της αποφά-
σεως61 περιλαμβάνεται πλήρως δικαιικά τεκμηριωμένη δικανική συλλογιστική, η 
οποία με το περιεχόμενό της δίδει το μέτρο μιας ορθολογικής δικαστικής κρίσε-
ως. Το ειδικότερο πλαίσιο της τηρηθείσης υπερασπιστικής της γραμμής της αι-
τούσας εκτίθεται στην ένδικη αγωγή της, αριθ. 42 της 4ης-8-1903, της Μαρίας κ. 
Π., στην οποία αναφέρεται [ως ιστορικό της]: 

«ότι προ δύο ετών συνεζεύχθη/ μετά του Γεωργίου Π., [και] ότι τέσσαρας μήνας 
από/ της στέψεώς της ήρξατο ο σύζυγός της Γεώργιος Π. να παραπονήται κατ’ 
αυτής ως/ ανικάνου προς συζυγικήν ομιλίαν, και ότι μολονότι ο τή συγκαταθέ-
σει/ αυτού προσκληθείς ιατρός εξετάσας αυτήν απεφήνατο ότι αύτη ουδέν έχει/ 
ελάττωμα, εν τούτοις ο σύζυγός της αφορμήν ζητών ίνα εγκαταλίπη αυτήν,/ ήρ-
ξατο ν’ απαιτεί παρ’ αυτής χρήματα λόγω δωρεάς, και μη λαβών εγ/κατέλιπεν 
αυτήν εις την τύχην της, απελθών εις αμερικήν, όπου και/ διαμένει μέχρι τούδε, 
αδιαφορών παντάπασι περί αυτής, εξαιτεί/ται αύτη, ίνα62, απόντος του συζύγου 
της, κλητευθή η μήτηρ του, ήτις/ νέμεται την περιουσίαν του υιού της, και υπο-
χρεωθή να χορηγεί αυτή/ μηνιαίον τι επίδομα προς διατροφήν αυτής.// Το δικα-
στήριον λαβόν υπ’όψιν την αγωγήν ταύτην ως νόμιμον/ και βάσιμον.//»

59.  Όμοια, ὀ.π., (σημ. 53), δικαστική απόφαση για παραβίαση συζυγικής πίστεως χω-
ρίς βιβλιογραφικές και λοιπές επισημάνσεις. . 

60.  Βλ. σχετικά σε ενδεικτική περίληψη, στου Χιόνη, Η απονομή της δικαιοσύνης, (2ο 
μέρος}, ό.π. (σημ. 6), Θασιακά, 6, σ. 207, φωτοτυπικό αντίγραφο της οποίας μού παρασχέθηκε 
φιλοφρόνως από τον κ. Χιόνη, μολονότι δημοσιεύεται από τον ίδιο, ό.παρακάτω (σημ. 61). 

61.  Προερχόμενο από το αρχείο κυριάκου Παρασχούδη, δημοσιευόμενη στου Χιόνη, 
Η απονομή της δικαιοσύνης ό.π. (σημ. 25), Θασιακά, 5, σ. 208 κε. 

62.  Σε άψογη δικονομική ενέργεια ασκήσεως του βασικού δικαιώματός της να αιτήσει 
διατροφή από το σύζυγό της, αποφεύγοντας να περιπλακεί με τη διαδικασία διαζυγίου, για 
το οποίο είχε και νόμιμο λόγο ασκήσεως της σχετικής αγωγής, λόγω αδικαιολόγητης εγκατα-
λείψεώς της από το σύζυγό της.
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 Έτσι, περαιτέρω, ολοκληρώθηκε η τεκμηρίωση του αιτιολογικού της απο-
φάσεως, πάντοτε στη βάση των προαναφερθέντων στοιχείων και την αποδο-
χή της αγωγής της αιτούσας από το δικαστήριο ως νόμιμης και βάσιμη, λαμβά-
νοντας υπόψη το περιεχόμενο του αρχικού αιτήματος που αφορούσε αποκλει-
στικά τη χορήγηση διατροφής, η οποία δεν μπορούσε δικονομικά να υπερκε-
ρασθεί, εξού και η παράλειψη οποιαδήποτε νύξεως για την περίπτωση ενδεχό-
μενου αιτήματος διαζυγίου, εστιάζοντας, κατά συνέπεια, η αιτούσα την όλη της 
προσπάθεια στη γραμμή της ενεργητικής άμυνας, από την οποία απουσίαζε το 
στοιχείο της επιθέσεως. 

Στη δικονομική της αυτή άμυνα η αιτούσα ενισχύθηκε ιδιαίτερα από τα 
επιχειρήματα του αιτιολογικού της αποφάσεως, έτσι ώστε: «επειδή ο σύζυγος 
της εναγούσης ουδεμίαν μέχρι τούδε εποίησεν/ αγωγήν κατ’ αυτής ως ανικάνου 
προς εκπλήρωσιν των συζυγικών κα/θηκόντων, και ουδεμία επομένως εξεδόθη 
δικαστική απόφασις περί/ της προς αλλήλους συζυγικής διαφοράς αυτών/», που 
σήμαινε ότι η αιτούσα διατηρούσε πλήρως την ιδιότητα της νόμιμης συζύγου, 
δικαιούμενης της «κατά νόμον» διατροφής από τον υπόχρεο σύζυγό της, αλλά 
εξαιτίας της εμφιλοχωρήσεως της δικονομικής δυσχέρειας κλητεύσεώς του, λόγω 
της διαμονής του συζύγου της ενάγουσας «εν αμερική, [η οποία] είναι δυσχερε-
στάτη και η ενταύθα/ προσέλευσις αυτού λίαν αβέβαιος/», ενώ αντίθετα «η δι-
ατροφή της εναγούσης είναι δι’ αυτήν ζήτη/μα λίαν σπουδαίον και κατεπείγον, 
όπερ μη λυόμενον/ ταχέως ολεθριωτάτας επάγεται ηθικάς συνεπείας, και// επει-
δή υφίστανται ενταύθα κτήματά τινα του ε/ναγομένου//, διά ταύτα, [το δικαστή-
ριον] σκεψάμενον κατά νόμον,/ απεφάσισε παμψηφεί [στο διατακτικό της απο-
φάσεως] ίνα εκ των εισοδημάτων των εν/ταύθα κτημάτων του ε/ναγομένου Γ.Π./ 
[να] λαμβάνωνται κατά μήνα δύο μετζίτια και χορηγώνται/ τη εναγούση Μαρία 
προς διατροφήν αυτής μέχρις ού/ ο εναγόμενος επανελθών παραλάβει αυτήν ως 
νόμιμον/ εαυτού σύζυγον». 

Για να μην υφίσταται όμως καμία ενδεχόμενη περαιτέρω αντίρρηση ως 
προς τη γνώση του περιεχομένου της ένδικης αποφάσεως, με τη σκέψη του μη-
τροπολίτη Μαρωνείας νικολάου και την υλοποίηση του αρχιερατικού επιτρό-
που ιωάννου οικονομίδη, κοινοποιήθηκε από τον τελευταίο την 10η-12-1903 
αντίγραφο της επίμαχης αποφάσεως που εκδόθηκε από το Μεδ Λιμένα προς τη 
μητέρα του εναγομένου και καθ’ ού η απόφαση63. 

ομολογουμένως η τηρηθείσα υπερασπιστική γραμμή της συζύγου, έναντι 
της εγκαταλείψεώς της από το σύζυγό της, να μην προχωρήσει στην κατάθεση 
αγωγής διαζυγίου, αλλά να διεκδικήσει τη νόμιμη διατροφή της, οδήγησε τη μη-
τροπολιτική δικαστική απόφαση να προβεί στην πιο πάνω θετική αναγνώριση 

63.  Βλ. Χιόνη, Η απονομή της δικαιοσύνης, ό.π. (σημ. 25, 61), Θασιακά, 5, σ. 210.
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του αιτήματος διατροφής της, από τα περιουσιακά στοιχεία του εναγόμενου συ-
ζύγου της, τα οποία νεμόταν η μητέρα του. 

5.- Παρατίθεται, επίσης, απόφαση του μητροπολίτη Μαρωνείας και Θάσου ιωα-
κείμ, ενταγμένη στον κΜεδ της κάτω συνοικίας Θεολόγου64, με αίτημα διαζεύ-
ξεως από τη σύζυγο, ήσσονος εκκλησιαστικής σημασίας ή υποκρυπτόμενης άλ-
λης αιτίας, λαμβανόμενης ως βάσεως της υπ’ αριθ. 56 της 31ης ιουλίου [1895] αγω-
γής της αιτούσας αννούδας ε. κατά του συζύγου της ευστράτιου α.:

/ «όν προ οκτώ μηνών συνεζεύχθη και μεθ’ ού δύο μήνας συνέζησε εν … και λο-
γομαχίαις, εφωράθη ως κλέπτης και μη ανεχομένη την προσβολήν ταύτην μηδέ 
στέργουσα να συζήση πλέον μετ’ αυτού εγκατέλειπεν αυτόν και μετέβη εις τον 
πατρικόν οίκον εξητήσατο την απ’ αυτού διάζευξιν αυτής και την καταδίκην αυ-
τού εις τα δικαστικά έξοδα και τέλη. Το δικαστήριον μετακαλεσάμενον τον ενα-
γόμενον εις την κατ’ αντιμωλίαν διαδικασίαν και ακροασάμενον της απολογί-
ας αυτού, ήτις ήν ανατρεπτική των κατ’ αυτού λεγομένων επειδή ο εν τή αγωγή 
αναφερόμενος λόγος της κλοπής δεν προβλέπεται υπό του νόμου ως λόγος δια-
ζεύξεως ήτοι είνε αβάσιμος άλλωστε και η προσαπτομένη αυτώ κατηγορία δεν 
απεδείχθη επαρκώς, προέτρεψε, απορρίψαν την αγωγήν αυτής, την σύζυγον ίνα 
ακολουθήση τώ συζύγω και συζήση μετ’ αυτού ειρηνικώς, απείλησε δε και την 
σύζυγον εν περιπτώσει απειθείας ότι θα τιμωρηθή συμφώνως τώ νόμω, η δε από-
φασις αύτη απηγγέλθη τοις διαδίκοις παραστάσι»./ 

Θα μπορούσε να σημειωθεί, κατά πολύ ορθολογικό τρόπο, ότι η πιο πάνω 
απόφαση αιτιολόγησε ουσιαστικά, τόσο τη μη αποδειχθείσα κατηγορία της κλο-
πής κατά του εναγομένου συζύγου, όσο και τη συνέχιση του διακοπέντος συζυ-
γικού βίου, εξαιτίας της ιδιαίτερης ευαισθησίας της συζύγου, την οποία, όμως, η 
απορριπτική της ένδικης αγωγής της μητροπολιτική απόφαση προέτρεψε να ακο-
λουθήσει το σύζυγό της και συζήσει μετ’ αυτού ειρηνικώς, χωρίς να τής παράσχει 
περαιτέρω καμιά δυνατότητα ασκήσεως οποιωνδήποτε στοιχείων απείθειας65. 

64.  Σ. 6-7, με ενημερωτική ένδειξη στου κοεμτζόπουλου, Η απονομή της δικαιοσύνης, 
ό.π. (σημ. 6 ), Θασιακά, 9, σ. 283.

65.  αναφορικά με την ό.π. & 5 του κειμένου της εργασίας μας περιέχουσα αγωγή της 
αννούδας ε. κατά του συζύγου ευστράτιου α., τον οποίο κατηγόρησε για κλοπή, η περαιτέ-
ρω διερεύνηση της οποίας οδήγησε το δικαστήριο στο ειδικότερο αρνητικό αιτιολογικό ότι 
«ο εν τή αγωγή αναφερόμενος λόγος της κλοπής δεν προβλέπεται υπό του νόμου ως λόγος δι-
αζεύξεως ήτοι είνε αβάσιμος άλλωστε και η προσαπτομένη αυτώ κατηγορία δεν απεδείχθη 
επαρκώς», καλύπτοντας έτσι, ίσως ακουσίως, δικαιικά πλήρως το πιο πάνω διατακτικό, για 
την τεκμηρίωση του οποίου επισημάνθηκε στον Μαλαξό, ό.π. (σημ. 32), κεφ. ΡΠδ́ , «περί αν-
δρός, κλέπτης εάν είναι, χωρίζεται αυτόν η γυναίκα του (των αυτών βασιλέων» [Λέοντος και 
κωνσταντίνου των βασιλέων, Ηυξημένο Πρόχειρο, 12, 31 και 24]), εφόσον «αποδειχθή μετά 
αληθούς αποδείξεως [τότε] χωρίζεται», Γκίνη, Λ. διαζ., ό.π. (σημ. 11), σ. 267 κε. 
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6.- εξαιρετική, τέλος, και πολύ ενδιαφέρουσα, αποτελεί η απόφαση του Μη-
τροπολίτη Μαρωνείας Χρύσανθου, προέδρου του εκκλησιαστικού δικαστηρί-
ου κάστρου66, όχι μόνο σε αμιγώς επιστημονικό επίπεδο αλλά και σε κοινωνικό, 
αναφερόμενη σε λόγο διαζυγίου, ο οποίος δεν ήταν ο συνήθης, αν δεν ήταν μο-
ναδικός, πάντως πρωτόγνωρος από την άποψη των αυστηρών ηθών εκείνης της 
περιόδου, τόσο στην επίσημη βυζαντινορωμαϊκή δικαιική επιστήμη και τη λοιπή 
πρακτική του εθιμικού δικαίου που λειτουργούσαν χρονικά τότε, όσο και στη 
νομολογιακή πρακτική των Μεδ της Θάσου, πιστεύω και άλλων περιοχών67, 
όπως ειδικότερα περιέχονταν στα οικεία Πρακτικά, σύμφωνα με τα οποία: 

/«Το εν κάστρου εκκλησιαστικόν δικαστήριον συγκείμενον από την αυτού πα-
νιερότητα τον Μητροπολίτην/ Μαρωνείας κύριον Χρύσανθον Πρόεδρον και 
τα μέλη Φίλιππον α. κρητικού Προεστώτα, Γιαννάκη Βασι/λείου, Γεώργιον 
κωνσταντίνον, κ. οικονομίδην, και ιωάννην αναγνώστου δημογέροντας κα-
τοίκους του χωρίου/ συνεδρίασεν ίνα δικάση την κάτωθι υπόθεσιν /«της ενα-
γούσης Παναγιωτούδας.. κατοίκων κάστρου πα/ρασταθείσης αυτοπροσώπως 
και του εναγομένου [συζύγου της] αθανασίου.. επίσης κατοίκων κάστρου πα-
ρασ/τάντων αυτοπροσώπως. η ενάγουσα διά της υπό ημ[ερομηνία] 14 σ/[επτεμ]
βρίου 1889 αναφοράς αυτής κατέθεσεν ότι προ ολίγου/ καιρού συζευχθείσα 
μετά του αθανασίου.. κατέστη η δυστηχεστάτη των γυναικών ότι ο βίος αυτής/ 
υπήρξεν έκτοτε αληθές μαρτυρολόγιον πληγάς παρ’ αυτής συνεχώς λαμβανού-
σης ότι, κατά τα ταξίδια αυτού ά/φηνε αυτήν άνευ τροφής αλλά ταύτα πάντα 
ήσαν μηδέν απέναντι μιας πράξεως του [θετού] ψυχοπατέρα του εναγομένου/ 
την οποίαν ενώπιον πολλών {ανθρώπων} [με αναγνώσιμη διαγραφή της λέξε-
ως] μεν αισχύνεται68 να ομολογήση [:υπονοώντας σεξουαλική παρενόχληση69 ή 

66.  Το κείμενο της οποίας, προερχόμενο από το αρχείο Παπαντωνίου, με τον επίτιτλο 
εγκυρότητάς του στην προμετωπίδα της αποφάσεως, ότι «ο Μαρωνείας αποφαίνεται», δη-
μοσιεύθηκε από τον κάτοχό της Γ. αυγουστίδη, Θάσιο λόγιο, συγγραφέα και τ. Σχολικό Σύμ-
βουλο α/θμιας εκπαιδεύσεως στην τοπική εφημ. «ΘαΣιΩν ΓΗ», φ. 413/1-7-2015, σ. 12 κε., φω-
τοτυπικό αντίγραφο από το πρωτότυπο της οποίας μού παραχωρήθηκε ευγενώς για ενδελε-
χέστερη αξιολόγηση και εννοιολογική ένταξη στην υπό δημοσίευση μελέτη μου. 

67.  ουσιαστική έρευνα σε σχετιζόμενα με την ενλόγω υπόθεση έγγραφα, πιθανολογεί-
ται ότι ενδεχομένως θα διευκρινίσει τα ακριβή στοιχεία της όχι ιδιαίτερα σαφούς περιπτώσεως.

68.  αισθάνεται δηλαδή αισχύνη (ντροπή) η ενάγουσα να αναφερθεί στη «συμπεριφο-
ρά» του ψυχοπατέρα του συζύγου της, η οποία, όμως, ως γεγονός πραγματικό, συνδεόμενη 
με το ιδιαιτέρως θετικό για την ενάγουσα αποτέλεσμα του διατακτικού της επίμαχης αποφά-
σεως, που ρητά «δικαιολογεί πληρέστατα την αίτησιν της εναγούσης περί διαζυγίου», οδηγεί 
σε αρνητικό για τη «συμπεριφορά» του ψυχοπατέρα του συζύγου της συμπέρασμα, σε σχέ-
ση με τις υπονοούμενες «πράξεις» του. 

69.  Ή «βιασμό», τον οποίο, ως γενόμενη υπαίτια πράξη, ο εκδότης της αποφάσεως Γ. 
αυγουστίδης, ό.π., σημ. 66 («ΘαΣιΩν ΓΗ»), σχολιάζοντάς την γενικότερα «φαίνεται» ότι κα-
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σχετική σεξουαλική πράξη], είναι όμως ετοίμη να εξομολογηθή εις τον/ αρχιε-
ρέα, συμπεραίνουσα δε ζητεί το από του συζύγου αυτής διαζύγιον.// ο εναγό-
μενος απαντών διαψεύδει τα λεγόμενα υπό της εναγούσης λέγει ότι τουναντί-
ον αυτός υπέστη ουκ ολί/γας παρ’ αυτής ζημίας, ότι ταξιδεύων επλήρου πάντο-
τε τας αποθήκας του αλλ’ επανερχόμενος εύρισκεν αυτάς/ κενάς, ότι νυν ότι 
λέγει περί του ψυχοπατέρα αυτού είναι απλώς συκοφαντίες και ουδέν πλέον70, 
ότι ένεκεν/ της συμπεριφοράς αυτής ζητεί και αυτός το απ’ αυτής διαζύγιον. 
[Όθεν το εκκλησιαστικόν δικαστήριον] «Σκεφθέν κατά τον νόμον».// επειδή η 
ενάγουσα ενόρκως εβεβαίωσε τα παρ’ αυτής ιδιαιτέρως λεχθέντα εις τον αρχι-
ερέα περί του ψυ/χοπατέρα του εναγομένου, επειδή και η πράξ{ε}ις αυτή του 
ψυχοπατέρα δικαιολογεί πληρέστατα της αί/τησιν της εναγούσης περί διαζυ-
γίου εν περιπτώσει επιμονής εκ μέρους του εναγομένου προς συμβίωσιν/ μετά 
του ψυχοπατέρα…[οι … είναι του κειμένου της αποφάσεως]. επειδή ο εναγόμε-
νος ηρνήθη επιμόνως αποχωριζόμενος του ψυχοπατέρα και/ συζών ιδιαιτέρως 
μετά της συζύγου αυτού να κλείσει οριστικώς την θύραν της οικίας αυτού εις 
τον ψυχο/πατέρα του και να εξασφαλίση αυτήν εναντίον μεταγενεστέρας πα-
ραλείψεως των συζυγικών του καθηκόντων./ επειδή ο τοπικός χωρισμός εις όν 
διατελούσιν από τετραετίας και ουδέν ωφέλησεν τουναντίον εξετραχύν/θησαν 
πλείον αι σχέσεις αυτών διά της διαδόσεως ποικίλων διαδόσεων.// [́ ετσι] Λα-
βών υπ’ όψιν και την σταθεράν [ν]ομολογίαν του εκκλησιαστικού δικαστηρίου 
του οικουμενικού Πατριαρ/χε]ίου. κυρήτει διαλελυμένον τον μεταξύ της Πα-
ναγιωτούδας και του αθανασίου υφιστάμενον/ γάμον. εγένετο, απεφασίσθη 
και εδημοσιεύθη τή 27η οκτωβρίου 1889»71./ 

Για το ειδικότερο περιεχόμενο της ενλόγω αποφάσεως θα μπορούσαν να 
διατυπωθούν τα εξής: 

i. για το αναμενόμενο διατακτικό της εκδοθείσας μητροπολιτικής δικαστι-
κής αποφάσεως που οδήγησε στην κήρυξη διαλελυμένου του γάμου των διαδί-
κων, παρέλκουν τα σχετικά σχόλια, όταν οι κατηγορίες της συζύγου κατά της 
πράξεως του ψυχοπατέρα του συζύγου, ενώ θεωρήθηκαν ως τελεσμένες, αφού 
στη δικαστική απόφαση καταγράφεται ρητά ότι η περί διαζυγίου αίτηση της 
ενάγουσας είναι απότοκη της πράξεως του ψυχοπατέρα του συζύγου της, ουδε-
μία κύρωση, πραγματική ή πνευματική επιβάλλεται, εις βάρος … κάποιου που θα 
είχε κατά την εκτίμηση του δικαστηρίου την πλήρη υπαιτιότητα. 

ταλήγει στην πιθανολόγηση της «πράξεως» του ψυχοπατέρα, την οποία η ενάγουσα «αισχύ-
νεται να ομολογήση».

70.  Πολύ ψύχραιμος ο σύζυγος και χωρίς περιττές δικαιολογίες προβαίνει σε άρνηση 
των κατηγοριών κατά του ψυχοπατέρα του. 

71.  Για το ενδιαφέρον αυτό κείμενο διαζυγίου με τις χαρακτηριστικές προεκτάσεις 
του βλ. σχετικά πιο πάνω στο κείμενο της εργασίας μας, σημ. 66.
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ii. αντίθετα, στη δικαστική απόφαση συνεχίζεται η δικονομική διαδικα-
σία με τη λύση του γάμου των διαδίκων, παραλείποντας τελείως, αντιδικονομι-
κά και χωρίς ουσιαστικό λόγο, τη βασική επισήμανση, που αναφέρεται στο τέ-
λος των σχετικών αποφάσεων διαζυγίων, δηλαδή την υπαιτιότητα, με το βαθμό 
αξιολογήσεως της υπαιτιότητας εκατέρου των συζύγων, με βάση τα πραγματικά 
περιστατικά της υποθέσεως, 

iii. πιθανή, αλλά σχεδόν βέβαιη υπόθεση εργασίας, θα μπορούσε να θεω-
ρηθεί ότι το Μεδ ήταν υπεύθυνο για την απόδοση της όποιας ευθύνης ανήκε 
στον ψυχοπατέρα του εναγομένου, μολονότι τυπικά, ουσιαστικά και πνευματι-
κά, αποκλειστικά υπεύθυνος ήταν ο ίδιος ο μητροπολίτης, ο οποίος αν και «απο-
φαινόταν» κυριαρχικά για την τελική έκβαση της όλης υποθέσεως, ήταν ο μόνος 
που «γνώριζε» την αλήθεια των κατηγοριών της ενάγουσας για τις πράξεις του 
ψυχοπατέρα του συζύγου της, 

iv. την τελική αλήθεια των πιο πάνω επισημάνσεων θα πρέπει να την ανα-
ζητήσουμε, ίσως, στο πραγματικό γεγονός της οικογενειακής καταστάσεως του 
συζύγου της ενάγουσας, ο οποίος, ως θετός υιός «λειτουργούσε» συμπαριστάμε-
νος στον ψυχοπατέρα του, κι αυτό γιατί είχε πλήρη οικονομική (αλληλ)εξάρτηση 
στηριζόμενη στις διατάξεις της σχετικής πράξεως υιοθετήσεώς του72, με τέτοιας 

72.  οι σχετικοί λειτουργικοί λόγοι της υποστάσεώς της διέπονταν από σαφείς ρυθμιστι-
κές ρήτρες και σχετικούς όρους, απόλυτα τηρητέους στην περαιτέρω πορεία της υλοποιήσεώς 
της, για τους οποίους ως ενδεικτική περίπτωση «υιοθετήσεως» Θασιακού ενδιαφέροντος απο-
τέλεσε το δημοσιευόμενο από τον Γ. αυγουστίδη (βλ. σχετικά ό.π. στο κείμενο της εργασίας μας, 
σημ. 66), στην εφ. «ΘαΣιΩν ΓΗ», ό.π., σ. 12, έγγραφο υπό τον τίτλο «Υιοθετήριον» προερχόμε-
νο από το αρχείο Παπαντωνίου, στο οποίο περιλαμβάνεται σχετικό κείμενο δικαστικής αποφά-
σεως ενώπιον του εκκλησιαστικού δικαστηρίου κάστρου, περιέχουσα πράξη υιοθετήσεως της 
15ης -9-1889, επικυρωμένη από τον μητροπολίτη Μαρωνείας Χρύσανθο, φωτοτυπικό αντίγραφο 
της οποίας μού απέστειλε ευγενώς ο πιο πάνω κάτοχός της Γ. αυγουστίδης, ό.π., σημ. 66, για τη 
χρήση της στην παρούσα μελέτη. Το ενδιαφέρον αυτό κείμενο αναφέρει ότι: «Σήμερον 15ην Σε-
πτεμβρίου 1889 σωτηρίου έτους παρουσιασθέντες ενώπιον ημών [του μητροπολίτη Μαρωνείας] 
αφ’/ ενός μεν ο αυγουστής Γ. και η σύζυγός του Θωμαΐς αμφότεροι καθεστηκυ/ίας ηλικίας, αφ’ε-
τέρου δε ο κωνσταντίνος οι. μετά του υιού αυτού Φι/λίππου ηλικίας 23ων ετών εδήλωσαν υ[ημίν 
τε και τω συνεδριάζοντι εκκλησιασ/ τικώ δικαστηρίω ο μεν αυγουστής μετά της συζύγου αυτού 
Θωμαΐδος ότι, μη έχον/τες τέκνα ίδια υιοθετούσι οικεία βουλή και προαιρέσει μετά χρηστής της 
διαθέσεως/ των 23ων ετών υιόν του κ.οι. Φίλιππον και καθιστώσι αυτόν κληρονόμον πάσης/ της 
κινητής και ακινήτου αυτών περιουσίας υποχρεούμενον διά τούτο ου μόνον να τρέφη και/ γη-
ροκομή αμφοτέρους μέχρι θανάτου ως ιδίους γονείς αλλά και μετά θάνατον να/ εκτελέση πάντα 
τα υπό της αμωμήτου ημών θρησκείας νενομισμένα [ψυχικά και μνημόσυνα]. ο δε κων. οι./ και 
ο υιός αυτού Φίλιππος ότι ευχαρίστως αναγνωρίζουσι την πράξιν ταύτην του αυγουστή Γ. και 
της συζύγου αυτού, και αποδέχονται αυτήν άνευ τινός/ αντιρρήσεως μεθ’ όλων αυτής των συνε-
πειών παρέχοντες την επικαρπίαν της περιου/σίας του υιοθετουμένου τω υιοθετούντι, εάν δε τυ-
χόν ο υιοθετών αποβάλλη εις το μετέπειτα ή από/ κληρώση τον σήμερον υιοθετούμενον υπόσχε-
ται αποδώσει αυτώ ου μόνον την παρά του/ υιοθετουμένου προσαγομένην περιουσίαν αλλά και 
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αλληλένδετης μορφής εκατέρωθεν υποχρεώσεων και δικαιωμάτων μεταξύ υιο-
θετούντος και υιοθετουμένου, που ενδεχομένως «έκαμψαν» και το δικανικό κρι-
τήριο του αποφαίνοντος μητροπολίτη! 

v. σε ερωτηματικό, τέλος, οδηγείται ακόμη και ο απλός μελετητής της εν-
λόγω αποφάσεως, μελετώντας την καταληκτήρια αναφορά της, που περιείχε τη 
σαφή δήλωσή της στην τήρηση της «σταθερής [πολυμερούς ερμηνείας] [ν]ομολο-
γίας του εκκλησιαστικού δικαστηρίου του οικουμενικού Πατριαρχείου», που 
επιδέχεται περισσότερες της μιας ερμηνείας!

Η αξιολόγηση, όμως, του εφαρμοζόμενου δικαίου στο τοπικό Δίκαιο της 
Θάσου, ειδικότερα στις περιπτώσεις των διαζυγίων, με βάση τις αξιολογούμενες 
πιο πάνω δικαστικές αποφάσεις των Μεδ Θάσου, ο μικρός αριθμός των οποί-
ων δεν επιτρέπει εκ των πραγμάτων τη ακριβή συναγωγή σαφούς διαπιστώσεως 
για το δίκαιο που πραγματικά λειτουργούσε στη συγκεκριμένη γεωγραφική πε-
ριοχή, θα μπορούσε παρόλα αυτά να διατυπωθεί μία πρώτη εκτίμηση, αντί συ-
μπεράσματος, της εφαρμοζόμενης πρακτικής στις αποφάσεις αυτές, που προκύ-

πάσαν ακίνητον ιδιοκτησίαν ην μετά την/ υιοθεσίαν αμφότεροι ήθελον αποκτήσει καθώς και πά-
ντα τα αναστήματα. Προς δε του/τοις υπόσχεται ο υιοθετών ότι θέλη πληρώση εις αυτόν εν τοι-
αύτη περιπτώσει και ανά 5- πέν/τε λίρας οθωμ[ανικάς] νο 5, δι’ έκαστον έτος της παρ’ αυτού δι-
αμονής του υιοθετουμένου./ εκτός εάν ο υιοθετούμενος δώση εύλογον εις τούτο αφορμήν, την 
οποίαν όμως μόνον/ το αρμόδιον δικαστήριον δύναται να εκτιμήση, και καθ’ ην στερείται του πε-
νταλίρου επι/ δόματος και παντός δικαιώματος επί της περιουσίας του θετού πατρός. Η υιοθεσία 
αύτη ως/ ατελής δεν αφαιρεί παρά του υιοθετουμένου ουδέν εκ των δικαιωμάτων όσα ούτος κέ-
κτη/ ται εκ της περιουσίας του φυσικού πατρός.// εν κάστρω 1889 Σεπτεμβρίου 16». Σχετικά με 
την πιο πάνω πράξη αντί άλλων σχολίων θα μπορούσαμε να επισημάνουμε την ό.π., σ. 12, σημεί-
ωση του Γ. αυγουστίδη αναφορικά με την ηλικία του υιοθετούμενου, 23 ετών!, η οποία θα μπο-
ρούσε να συμπληρωθεί με τη χωρίς εμφανή αιτία ή λόγο ενεργητική «συμμετοχή» στην πράξη 
αυτή και του πατέρα του υιοθετούμενου! Σχετικές χαρακτηριστικές πράξεις τριών συναφών υι-
οθετήσεων, χαρακτηριζόμενων ως «υιοθετικών γραμμάτων», από τους ίδιους υιοθετούντες Χρι-
στόδουλο Π. και Χιόνα κ., με μητροπολιτική επιβεβαίωση για την εγκυρότητά τους από τους οι-
κείους μητροπολίτες, των δύο πρώτων από 6-7-1847 και το συμπληρωματικό του νέων όρων από 
24-6-1854 από τον Μαρωνείας κύριλλο και το τρίτο από τον Μαρωνείας Άνθιμο με την κατάρτι-
ση νέας από 16-9-1866 πράξεως μετά την αποχώρηση του προηγούμενου υιοθετηθέντος, με ειδι-
κή αναφορά στους όρους της διαλυτικής αιρέσεως στις περιπτώσεις μη «διατηρήσεως καθ’ όλην 
την έκτασιν των υιοθετικών και υιϊκών χρεών του», με συνέπεια την περαιτέρω λύση των πράξε-
ων αυτών, για τις οποίες βλ. Ρουδομέτωφ, δικαιοπρακτικά έγγραφα από Σωτήρος, ό.π. (σημ. 8), 
Θασιακά, ό.π., 9, σσ. 434 κε., 436 κε., 438 κε. Βλ. επίσης και τα αποτελέσματα μιας πράξεως λύσε-
ως υιοθεσίας, στα πλαίσια της οποίας ο Παναγιώτης δ.κ. (τέως θετός υιός) κστακρατούσε αυθαί-
ρετα το οίκημα της μακαρίτισσας Θωμαής αυ. από τους κληρονόμους της, καίτοι είχε απολέσει 
τα «υιοθετικά δικαιώματά» του, εξαιτίας της μη τηρήσεως των «υιοθετικών υποχρεώσεών» του, 
με συνέπεια να προσφύγει η δημογεροντία κάστρου στο μουτεσαρίφη Θάσου, για την έκδοση 
διαταγής εκτελέσεως της σχετικής αποφάσεως του οικείου μητροπολίτη, για την παράδοση του 
ενλόγω οικήματος στους νόμιμους κληρονόμους, στου κοεμτζόπουλου, Η απονομή της δικαιοσύ-
νης, ό.π. (σημ. 6), Θασιακά, ό.π., 9, σ. 300 κε. 
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πτει από τη δικαιική εντύπωση που προκαλείται από τη μελέτη του διατακτι-
κού τους, η οποία προσδίδει στις περισσότερες των περιπτώσεων μια εξωνομι-
κή, τις περισσότερες φορές, αυξημένη μητροπολιτική υπεροχή, με την προσω-
ποποιημένη, όμως, μορφή της73, ως ειδικότερο αποτέλεσμα της όντως αυξημένης 
κυριαρχικής εξουσίας του επιχώριου μητροπολίτη στα θέματα αυτά74, αλλά και 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορούσε να θεωρηθεί η υπεροχή αυτή του μητρο-
πολίτη ως προσπάθεια υπερκεράσεως των δικαιικών νομοκανονικών αρχών και 
διατάξεων του οικουμενικού Πατριαρχείου75. 

αν η μητροπολιτική αυτή υπεροχή, στα πλαίσια της αξιολογήσεώς της, θα 
μπορούσε να ερμηνευθεί ότι αποτελούσε το πιο χαρακτηριστικό δείγμα του λει-
τουργούντος τότε κοινωνικού δικαίου76, η βάση του οποίου στηριζόταν στην 
εξωτερίκευση των εξωνομικών (μη νόμιμων τις περισσότερες φορές) συμπεριφο-
ρών των συζύγων, πάντα στην ενδεικτική αναφορά τους, τότε μπορούμε, σε συν-
δυασμό με τη διαπίστωση των αιτιών που εμφιλοχώρησαν και οδήγησαν στη δι-
άζευξη, κ.ά., που εμφανίζονται ότι λειτουργούσαν σε πολλές χριστιανικές περι-
οχές του τουρκοκρατούμενου ελληνισμού, να θεωρἠσουμε ότι αποτελούν ουσι-
αστικά διαμορφωτικά στοιχεία, ενισχυτικά, εν πολλοίς και διευκρινιστικά, του 
ισχύοντος ζωντανού δικαίου, οι πηγές του οποίου απέδιδαν άμεσα το κυρίως 
δίκαιο της ελληνικής εθνότητας κατά τη μεταβυζαντινή ιστορική περίοδο.

εάν, όμως, επιχειρούνταν η αποτύπωση του πρακτικού αποτελέσματος της 
νομικής θέσεως των δικαστικών αυτών αποφάσεων των Μεδ της Θάσου, θεω-
ρούμενες γενικότερα ως βασικές πηγές του ισχύοντος τότε δικαίου77, στο οποίο 

73.  Που ήταν αναμενόμενη λόγω του κύρους και του αξιώματός του. 

74.  κυριαρχικής όχι μόνο σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη, αλλά και λόγω της 
Προεδρίας του στην όλη δικονομική διαδικασία εκδόσεως της σχετικής διαζευκτήριας απο-
φάσεως του Μεδ.

75.  Με την έννοια τόσο της δηλώσεως [λαβών υπ’ όψιν] του οικείου μητροπολίτη, που 
περιελάμβανε τόσο την τήρηση των νομολογημένων πράξεων του οικουμενικού Πατριαρ-
χείου, όσο και την εναρμόνισή της με τα ισχύοντα εκκλησιαστικά δεδομένα κατά το χρόνο 
εκδόσεως της σχετικής διαζευκτήριας πράξεως, σε συνδυασμό με τις κανονικές διατάξεις 
του οικουμενικού Θρόνου και τις οικείες Πατριαρχικές Πράξεις, τις ατομικές και της περί 
αυτόν ιερής Συνόδου Του. 

76.  Τα ειδικότερα εννοιολογικά στοιχεία του οποίου ήδη προαναφέρθηκαν, πιο πάνω 
στο κείμενο της εργασίας μας, σημ. 22-23. 

77.  οι οποίες οδηγούν κι αυτές, στο μέτρο της ειδικότερης δικαιικής τους σημασίας, 
αποδίδοντας μια ειδικότερη «λειτουργική» έκφραση του «ζωντανού» Μεταβυζαντινού ελλη-
νικού δικαίου, βλ. νάκου, Η Προβληματική, ό.π. (σημ. 18), σ. 285 σημ. 75, εκφραζόμενη, κυρίως, 
διαμέσου των αποφάσεων των τοπικών κριτηρίων (επισκοπικών ή μητροπολιτικών ἠ μικτών 
εκκλησιαστικών δικαστηρίων), που κι αυτές συνέτειναν, διέπλασαν ή ακόμη και διαμόρφωναν 
το δεδομένο «νομικό βίο», για τον οποίο και για την κυρίαρχη σημασία της μορφής των δικα-
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διαγράφεται ανάγλυφα η ουσιαστική μορφή του εφαρμοζόμενου δικαίου, έτσι 
ώστε να παρεχόταν η δυνατότητα να διερευνηθεί η όντως πραγματική σημα-
σία του δικαίου αυτού, το οποίο ευρίσκεται πλησιέστερα στην πραγματικότη-
τα, στη ζωντανή του έκφραση, θα παρεχόταν μια ισχυρή τεκμηρίωση ότι η ανα-
φορά σε σχετικά νομοθετικά κείμενα των προηγούμενων ιστορικών περιόδων, 
θα απεδείκνυε το παρωχημένο των ρυθμίσεων αυτών, και το σπουδαιότερο το 
ανεφάρμοστο της λειτουργίας τους, γιατί εκτός των ιστορικών δικαιικών ονο-
μασιών που διατηρήθηκαν ορολογικά δεν υπήρχε καμιά εναρμόνιση με το νο-
μοθετικό καθεστώς που λειτουργούσε το 19ο αι. στο οικουμενικό Πατριαρχείο78. 

Έτσι μπορούμε εν κατακλείδι να παραθέσουμε από τις προπαρατεθείσες 
μητροπολιτικές αποφάσεις των ΜεΘ Θάσου, τελείως συνοπτικά, μια σειρά λό-
γων και αιτιών που παρείχαν αιτιολογίες διαζεύξεων ή μη, με τα αντίστοιχά τους 
συμπεράσματα, τα οποία δικαιολογούν απόλυτα την αξιολόγησή μας: 

i. αδικαιολόγητος ξυλοδαρμός της συζύγου79 με απόλυτη καταφρόνηση της 
πεθεράς της, σε συνδυασμό με την εκδίωξή της από τη συζυγική οικία, οδήγησε 
μετά από τρεις αναφορές στο μητροπολίτη στη διάζευξή της, με καμία κύρωση 
για το σύζυγό της, παρά μόνο την «απαλλοτρίωσή» της απ’ αυτόν!, 

ii. ενισχυμένος ξυλοδαρμός μετά ύβρεων και επιθέσεων με φονικά όργανα 
κατά της συζύγου80, είχε ως αποτέλεσμα την εξαμηνιαία τοπική διάσταση για με-
ταμέλειά των συζύγων και εξαναγκασμό τους σε συμβιβασμό, 

στικών αποφάσεων βλ. σχετικά στου νάκου, στα Review Articles των ελληνικών, τ. 63/2013, 
σ. 217 κε. σημ. 27-30, για τους καραμπούλα & Ροδολάκη, ο κώδικας, ό.π. (σημ. 7). επίσης για 
την ιδιαίτερη σημασία των δικαιικών πηγών της μεταβυζαντινής περιόδου βλ. τελευταία στου 
Γ.ε. Ροδολάκη, Η «έκδοση» των χειρόγραφων πηγών του μεταβυζαντινού δικαίου. ιστορία και 
προβληματισμοί, ό.π., εκειεδ (σημ. 7), τ. 45, αθήνα 2014-2015, σ. 289 κε., όπου, όμως, δεν εντά-
χθηκε η σχετική και απόλυτα συναφής με το αξιολογούμενο θέμα, βασική προβληματική, ό.π. 
νάκου, Review Articles, των ελληνικών, ό.π. (σημ. 7, 22), σσ. 211-215, Πρβλ. σχετικά για τη ση-
μασία των «δικαιοπρακτικών εγγράφων» ό.π. στο κείμενο της εργασίας μας, σημ. 22. 

78.  Η ορθότερη διατύπωση θα ήταν ότι δεν υπήρχε η ουσιαστική δυνατότητα να υπα-
χθεί το νομοθετικό καθεστώς της βυζαντινορωμαϊκής νομοθεσίας, η αναγόμενη στο απομα-
κρυσμένο χρονικά ιστορικό χωρόχρονο το αναφερόμενο στην ιουστινιάνεια νομοθεσία, το 
δικαιικό πλαίσιο της οποίας εξελίχθηκε διαμέσου της νομοθεσίας των ισαύρων στη νομοθε-
σία των Μακεδόνων, η οποία συμπεριλήφθηκε στις ρυθμίσεις της εξαβίβλου του αρμενό-
πουλου, στο νομοθετικό πλαίσιο των κοινωνικών συνθηκών του 19ου αι., στα πλαίσια των 
οποίων λειτουργούσε υπό «δουλεία» το οικουμενικό Πατριαρχείο, θεωρούμενο, επίσης, ως 
ο δικαιικός εκφραστής και φορέας του νεότερου ελληνισμού από την πτώση της Βασιλεύ-
ουσας μέχρι την απελευθέρωση των νέων επαρχιών του ελληνικού Βασιλείου, την οριστική 
ένταξη των νέων ελληνικών επαρχιών στο κράτος του Όθωνα και τις λοιπές παραχωρήσεις 
εδαφών στην ελληνική επικράτεια.

79.  ειδικότερη ανάπτυξη βλ. πιο πάνω στο κείμενό της εργασίας μας, σημ. 25. 

80.  Συναφώς βλ. τις πιο πάνω, σημ. 29, 30. 
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iii. ανηλεής ξυλοδαρμός και αναίτια εκδίωξη της συζύγου από τη συζυγική 
οικία81, μετά από εισηγήσεις της ιδιότροπης μητέρας του συζύγου και της εξα-
δέλφης του, με κατάληξη την προτροπή για ειρήνευση και συμβιβασμό, τη σύ-
ζυγο να είναι υπομονητική και το σύζυγο να πάψει να εξυβρίζει και δέρνει τη 
σύζυγό του, συγκρατεί τη μητέρα του και εκδιώξει την υπαίτια εξαδέλφη του, 

iv. συνεχείς συζυγικές έριδες κατέληξαν στην εκδίωξη της συζύγου και του 
τέκνου τους από τη συζυγική οικία82, προτρέποντας τελικά τους συζύγους σε ει-
ρήνευση και ενισχυμένο συμβιβασμό, με παροχή αξιόχρεου εγγυητή για τα επι-
βαλλόμενα συζυγικά τους καθήκοντα, 

v. ιδιόρρυθμη εκδίωξη της συζύγου από τη συζυγική οικία εξαιτίας της 
απόπνοιάς της (κακοσμίας)83, οδήγησε στην έρευνα του ιάσιμου της παθήσεώς 
της, με ευθύνη της επιστασίας της θεραπείας της από το σύζυγό της, 

vi. η προδήλως μη αληθής αγωγή της συζύγου για εγκατάλειψή της από το 
σύζυγό της αντικρούστηκε από τον εναγόμενο84, με την παράθεση στοιχείων πα-
ραβάσεως της συζυγικής πίστεώς της, του συνεχιζόμενου έκλυτου βίου της, τις 
αθέμιτες σχέσεις της με ξένα πρόσωπα, τη διανυκτέρευση σε ξένες οικίες, κ.ά., 
κατηγορίες τις οποίες η ενάγουσα δεν αρνήθηκε παραιτηθείσα των ανταποδεί-
ξεων, με συνέπεια τη διάζευξή τους, με αποκλειστική υπαιτιότητα της συζύγου, 
για παράβαση της συζυγικής πίστεως, 

vii. αγωγή του συζύγου για υποστηριζόμενη αναίτια εγκατάλειψη της συ-
ζυγικής οικίας από τη σύζυγο, με άρνηση της επιστροφής της για λόγους που κρί-
θηκαν ανεπαρκείς85, όπως οι μη ερευνηθέντες λόγοι κακομεταχειρίσεως και ξυ-
λοδαρμών εκ μέρους του συζύγου της, οι οποίοι ενδεχομένως οδήγησαν τη σύ-
ζυγο, μολονότι φυλακίστηκε, να θεωρηθεί ότι ισχυρογνωμόνως εμμένει στην άρ-
νησή της, που αποτέλεσε την αιτία εκδόσεως του διαζυγίου τους με αποκλειστι-
κή υπαιτιότητα της συζύγου,

viii. εγκατάλειψη της συζύγου από τη συζυγική οικία, σύναψη αθέμιτων 
εξώγαμων σχέσεων86 με ξένα πρόσωπα και περαιτέρω τεκνοποίησή της, εξαιτί-
ας επικαλούμενης υπέρμετρης ένδειάς της, του ενάγοντα αντιτείνοντα αποφασί-
στηκε η διάζευξή τους με υπαιτιότητα της συζύγου, για παράβαση της συζυγι-
κής πίστεως, 

ix. ωσαύτως εγκατάλειψη της συζύγου από τη συζυγική οικία, σε απου-

81.  Πιο ειδικά βλ. παραπάνω, σημ. 32. 

82.  Σχετικά πιο πάνω, σημ. 33.

83.  Ό.π., σημ. 35, 39. 

84.  ειδικά βλ. πιο πάνω, σημ. 40.

85.  Σχετικά βλ. παραπάνω, σημ. 44. 

86.  Βλ. ανωτέρω, σημ. 48. 
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σία του συζύγου87, με περιδιάβασή της στα καπνεργοστάσια της όμορης καβά-
λας, θεωρούμενης εστίας της ηθικής διαφθοράς της, με καθημερινή απιστία, συγ-
χρωτισμό της με διάφορους άνδρες, διανυκτέρευση χωρίς άδεια και εγκαταβίω-
σή της σε μη συγγενικούς οίκους, με ουσιαστικό δικονομικό στοιχείο την ερημο-
δικία της σε όλες τις σχετικές διαδικασίες, και τελικό αποτέλεσμα τη διάζευξή 
τους, με πλήρη υπαιτιότητα της συζύγου, 

x. εγκατάλειψη της συζύγου από τη συζυγική οικία, με ομολογημένη την 
παράνομη συμβίωσή της με ξένο άνδρα88, αποδεικνύει πλήρως την ενοχή της, τη 
βασιμότητα της αγωγής του συζύγου της, και τη διάζευξἠ τους, λύοντας τον με-
ταξύ τους υφιστάμενο γάμο, με υπαιτιότητα της εναγόμενης συζύγου, 

xi. σε αντιστροφή των συζυγικών ιδιοτήτων, η εγκατάλειψη της συζυγικής 
οικίας πραγματοποιήθηκε από το σύζυγο89, με διάφορες αναπόδεικτες και προ-
σχηματικές δικαιολογίες κατά της συζύγου του, η οποία, μετά την αναχώρηση 
του συζύγου της στην αμερική, όπου και διαμένει, με τεκμηριωμένη δικανική 
συλλογιστική, κατέθεσε αγωγή για τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος αναγκαί-
ου για τη διατροφή της90, προερχόμενου από την περιουσία του συζύγου της, δι-
αχειριζόμενης από τη μητέρα του, νομιμοποιούμενη ενεργητικά στο αίτημά της 
με την ιδιότητα της νόμιμης συζύγου, το οποίο έγινε αποδεκτό από το δικαστή-
ριο, για την καταβολή κατά μήνα ποσού ικανού για τη διατροφή της, μέχρι την 
επάνοδο του συζύγου της. 

xii. η ευαισθησία της συζύγου, αποτέλεσε την αιτία διακοπής του συζυγι-
κού της βίου και την άμεση κατάθεση αγωγής κατά του συζύγου της91, εξαιτίας 
προσβολής της για προσαπτόμενη και μη αποδεχθείσα κατηγορία κλοπής κατά 
του εναγομένου συζύγου της, που οδήγησε το δικαστήριο στην απορριπτική του 
απόφαση, προτρέποντας τη σύζυγο να ακολουθήσει το σύζυγό της και να συζή-
σει μαζί του ειρηνικά, 

xiii. πρωτόγνωρη για τη νομολογιακή πρακτική των Μεδ της περιόδου 
αυτής, αποτελεί το ειδικότερο περιεχόμενο αναφοράς της συζύγου κατά του 
εναγομένου συζύγου της, για πράξη92 του ψυχοπατέρα του93, αισχυνόμενη να 

87.  Χαρακτηριστική περίπτωση βλ. ό.π., σημ. 53. 

88.  Βλ. σχετικά, σημ. 58. 

89  δικονομικά πλήρως τεκμηριωμένη απόφαση, για την οποία βλ. παραπάνω, σημ. 60. 

90.  επιτυχής ενέργεια της συζύγου να πορισθεί τη «διατροφή» της, αντί της καταθέ-
σεως αγωγής διαζεύξεώς της, ό.π., σημ. 61. 

91.  Βλ. τις πιο πάνω σημ. 64-65. 

92.  Προφανώς «σεξουαλική» σε βάρος της, όπως ιδιαίτερα επισημάνθηκε στο πιο 
πάνω στο κείμενο της εργασίας μας, σημ. 66, 68-69.

93.  Με τον οποίο συνδεόταν με σχετικές οικονομικές υποχρεώσεις και ποικίλες διαλυ-
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την ομολογήσει δημοσίως, αλλά άμεσα διατεθειμένη να την αποκαλύψει94 στον 
αρχιερέα95, αιτούσα παράλληλα διαζύγιο από το σύζυγό της, αρνούμενου τα πά-
ντα για λογαριασμό του ψυχοπατέρα του, οι πράξεις του οποίου, αν και αξιολο-
γήθηκαν αρνητικά από το δικαστήριο, μετά και την ένορκη βεβαίωση της ενά-
γουσας για τα αποκαλυφθέντα ιδιαιτέρως στον αρχιερέα, δικαιολογούν πλήρως 
την αίτηση της ενάγουσας για διαζύγιο, κηρύττοντας διαλυμένο τον μεταξύ τους 
υφιστάμενο γάμο. 

Η σχηματική αυτή παράθεση των πιο πάνω χαρακτηριστικών περιπτώσε-
ων λόγων διαζυγίων, για τα οποία απεφάνθησαν, θετικά ή αρνητικά, τα αρμό-
δια Μεδ Θάσου, παρόλο που δεν εκτείνεται σε όλους τους λόγους και τις αιτί-
ες τις αντιστοιχούσες στους υφιστάμενους τότε νόμιμους λόγους διαζυγίων, θα 
μπορούσε να οδηγήσει στην υπόθεση ότι τα κείμενα των σχετικών μητροπολιτι-
κών αποφάσεων, εφόσον υπήρχαν, δεν πρέπει, ατυχώς, να διασώθηκαν, μολο-
νότι θα πρέπει να ήταν καταγεγραμμένα στους κώδικες των Μεδ της Θάσου96, 
με συνέπεια η επιστημονική έρευνα του συνολικού αριθμού των εμφανισθέντων 
λόγων να χαρακτηρίζεται αναγκαστικά ως ατελής.

Ίσως στο μέλλον να είμαστε πιο τυχεροί και να ανευρεθούν, συμπληρώ-
νοντας έτσι τα υφιστάμενα κενά, εστιάζοντας, όχι απλώς στη δημοσίευση των 
ανευρεθησόμενων νέων δικαιικών πηγών, αλλά στην αξιολόγηση των λόγων 
και αιτιών των περιλαμβανόμενων στα κείμενα των σχετικών αυτών δικαστι-
κών πράξεων των οικείων Μεδ Θάσου. 

ομότιμος καθηγητής νομικής Σχολής 
αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 ΓεΩΡΓιοΣ Π. νακοΣ, 

τικές της υιοθεσίας αιρέσεις, αρυόμενες από το περιεχόμενο της πράξεως υιοθεσίας, οι οποί-
ες (μόνο για τη σχετική συγκριτική τους αναφορά των παρατιθέμενων στοιχείων, σε συνα-
φείς πράξεις, όπως ήταν η ένδικη υιοθεσία) ήταν ρητές, το οικονομικό περιεχόμενο των οποί-
ων βλ. στο πιο πάνω κείμενο της εργασίας μας, σημ. 72. 

94.  Προφανώς διαμέσου του μυστηρίου της εξομολογήσεως !
95.  εννοώντας τον μητροπολίτη.

96.  Όπως συνάγεται από τους γνωστούς σε μένα ελάχιστους και μεμονωμένους χρονι-
κά Θασιακούς μητροπολιτικούς κώδικες εκκλησιαστικών και Μικτών εκκλησιαστικών δι-
καστηρίων του Θεολόγου, Λιμένα, κάστρου, κ.ά., που προαναφέρθηκαν, το ελλειπτικό περι-
εχόμενό των οποίων κατά το δυνατό αξιολογήθηκε, λαμβανόμενων υπόψη ότι το μεγαλύτε-
ρο μέρος ή τμήμα των κωδίκων αυτών ελλείπει! 
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Οι αποτυπώσεις των σφραγίδων αξιολογούνται στη 
σημ. 2 της μελέτης και περιέχονται στον Κώδικα του 

Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Θεολόγου 
Θάσου στις σελ. 29 και 41 αντίστοιχα,  η πρώτη με 
τον δικέφαλο αετό και τίτλο: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 

ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ και η δεύτερη με το δένδρο σε 
σχήμα σταυρού (;) και τίτλο: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 

ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ.





ο ΜακεδονικοΣ αΓΩναΣ ΣΤΗν ΠεΡιοΧΗ ΤοΥ ΠαΓΓαιοΥ

Η ίδρυση της Βουλγαρικής εξαρχίας, το 1870, και το σχίσμα που ακολούθη-
σε (1872) σηματοδότησαν την απαρχή θυελλωδών εξελίξεων στην περιοχή της Μα-
κεδονίας. οι Βούλγαροι προσπάθησαν έκτοτε να δημιουργήσουν τα απαραίτητα 
ερείσματα, ώστε να διεκδικήσουν με περισσότερες αξιώσεις την περιοχή. Το πρώτο 
στάδιο της δράσης τους, ως γνωστόν, περιελάμβανε κυρίως ήπια μέσα, όπως η ίδρυ-
ση βουλγαρικών σχολείων και η ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων χωριών στη 
δικαιοδοσία της εξαρχίας. από τη δεκαετία του 1890, ωστόσο, οι ενέργειές τους 
προσέλαβαν δυναμικότερο χαρακτήρα, καθώς σχηματίστηκαν ένοπλες οργανώσεις 
που τρομοκρατούσαν τον πληθυσμό, ώστε να μεταστραφεί ταχύτερα προς τη σχι-
σματική εκκλησία. Το 1893 ιδρύθηκε η «εσωτερική Μακεδονική επαναστατική ορ-
γάνωση» (εΜεο), με στόχο την αυτονόμηση μιας βουλγαρικής Μακεδονίας, ενώ 
δύο χρόνια αργότερα, το 1895, συμπήχθηκε το «ανώτερο κομιτάτο», που απέβλε-
πε στην άμεση προσάρτηση της Μακεδονίας στη Βουλγαρία. Το 1895, μάλιστα, οι 
βουλγαρικές οργανώσεις προσπάθησαν να υποκινήσουν μια ένοπλη εξέγερση στην 
περιοχή της Βορειοανατολικής Μακεδονίας. Η απροθυμία, ωστόσο, των κατοίκων 
να συμμετάσχουν στο κίνημα και ο κακός σχεδιασμός του, επέτρεψαν στον τουρκι-
κό στρατό να επέμβει και να διαλύσει τις βουλγαρικές ομάδες1.

Η ανατολική Μακεδονία, λόγω γεωγραφικής θέσης, προσέλκυσε από νω-
ρίς το βουλγαρικό ενδιαφέρον. Η καλλιέργεια και το εμπόριο καπνού ήταν προ-
σοδοφόρες επιχειρήσεις, που απασχολούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία των 
κατοίκων της περιοχής, ενώ η καβάλα αποτελούσε, ήδη από τον 18ο αιώνα, ση-
μαντικό κέντρο του διαμετακομιστικού εμπορίου, ως το προσιτότερο λιμάνι για 
ολόκληρη την κοιλάδα του Στρυμόνα2. δεν προξενεί εντύπωση επομένως πως 

1. Β. κ. Γούναρης, α. Παναγιωτοπούλου, Άγγ. α. Χοτζίδης (επιμ.), Τα γεγονότα του 
1903 στη Μακεδονία μέσα από την ευρωπαϊκή διπλωματική αλληλογραφία, Θεσσαλονίκη 
1993, σ. 14-15. 

2. Η παραγωγή και το εμπόριο των καπνών της καβάλας απογειώθηκε στα 1902-
1903, όταν η αμερικάνικη εταιρεία καπνού άρχισε την εξαγορά των ποικιλιών της περιοχής 
σε πολύ υψηλότερες τιμές από τις ποικιλίες των καπνών της δράμας και της Προσωτσάνης. 
οι εμπορικές δραστηριότητες στην ανατολική Μακεδονία είχαν αυξηθεί αισθητά μετά τη σι-
δηροδρομική ένωση της με τη Θεσσαλονίκη και την κωνσταντινούπολη το 1896. Περισσότε-
ρα για τις εξελίξεις αυτές στο B. Gounaris, Steam over Macedonia, New York 1993, σ. 42-63. 
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από το 1900, όταν το εμπόριο των καπνών κυριολεκτικά απογειώθηκε, ξεκίνησε 
ένα κύμα μετανάστευσης βούλγαρων εργατών προς την ανατολική Μακεδονία, 
που μπορεί μεν να είχε ειρηνικό χαρακτήρα, αλλά απειλούσε την ανατροπή της 
εθνολογικής ισορροπίας του πληθυσμού της περιοχής3. 

Η περιοχή του νοτίου και νοτιοανατολικού Παγγαίου4, που αποτελεί τον 
κύριο άξονα της μελέτης αυτής, βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς 
συγκέντρωνε σημαντικά πλεονεκτήματα, εξαιτίας της καίριας γεωγραφικής της 
θέσης: Η περιοχή απέχει 120 περίπου χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, ενώ βρί-
σκεται πολύ κοντά στην πόλη της καβάλας και το λιμάνι της. Η σιδηροδρομική 
ένωση της Θεσσαλονίκης με την κωνσταντινούπολη, που ολοκληρώθηκε μέσω 
Σερρών, δράμας και Ξάνθης, το 1896, είχε μερικές αρνητικές συνέπειες για τα 
αστικά κέντρα, αλλά όχι για την ύπαιθρο. οι κάτοικοι συνέχισαν να καλλιερ-
γούν την εύφορη γη, να εκμεταλλεύονται την ξυλεία του Παγγαίου και να δια-
τηρούν στενές εμπορικές επαφές με την αγορά της καβάλας. Τα καπνά τους απέ-
φεραν απροσδόκητα οφέλη και μάλιστα ρευστό. 

οι βουλγαρικές βλέψεις μετατράπηκαν σταδιακά σε απροκάλυπτη επιθε-
τικότητα, που αυξήθηκε επικίνδυνα μετά την ήττα της ελλάδας στο λεγόμενο 
«ατυχή Πόλεμο» του 1897 και την αισθητή αποδυνάμωση της χώρας. από το 
1901 κ.ε., σημειώθηκαν δολοφονίες ιερέων και δασκάλων και ποικίλες βιαιο-
πραγίες εναντίον επιλεγμένων προσωπικοτήτων του ελληνικού πληθυσμού. Σύμ-
φωνα με εκτιμήσεις, κατά το 1901 ήδη δρούσαν στο Σαντζάκι Σερρών δέκα πε-
ρίπου «συμμορίες», αποτελούμενες από 150-200 άνδρες, επικεφαλής των οποί-
ων τέθηκε ο διαβόητος Γιάνε Σαντάνσκι5. Στην περιοχή έδρασαν επίσης κι άλλοι 
γνωστοί βοεβόδες, όπως ο Χρήστος αθανάσωφ Τάσκα, ο ντίνας αραμπατζής, ο 
Μπόρις Σαράφωφ, ο κώστα Γιάντσεφ κ.ά., ενώ στην περιοχή της Ζίχνης και του 
Παγγαίου δραστηριοποιήθηκε έντονα ο Τόντορ Πανίτσα6. 

3. «ο αγώνας στην ανατολική Μακεδονία. Η καβάλα είχε οργανωθή», Μακεδονική 
Ζωή, 160, Σεπτέμβριος 1979, σ. 16-17. 

4. οι περιοχές που βρίσκονται σήμερα στα όρια του δήμου Παγγαίου.

5. Β. Λαούρδας, Ο Μακεδονικός Αγών εις την περιοχήν των Σερρών κατά το 1907: 
έκθεσις του προξένου Σακτούρη, αθήνα 1958, σ. 8. Το σαντζάκι Σερρών υπαγόταν στο βιλα-
έτι Θεσσαλονίκης και χωριζόταν σε οκτώ καζάδες: Σερρών, Ζίχνης, νευροκοπίου, Ράζλογκ, 
Άνω Τζουμαγιάς, Μελενίκου, Πετριτσίου και δεμίρ-ισσάρ. 

6.. Π. Θ. Πέννας, «Η οργάνωση του Μακεδονικού αγώνα στην περιοχή του Σαντζα-
κίου Σερρών», στο Ο Μακεδονικός Αγώνας-Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 434-435. ο Τό-
ντορ Πανίτσα γεννήθηκε τον ιούλιο του 1879 στη Βουλγαρία. Η ανάμειξή του στα δρώμενα 
της Μακεδονίας ξεκίνησε το 1902, ενώ το επόμενο έτος συμμετείχε στην εξέγερση του Ίλι-
ντεν. κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα συνεργάστηκε με τον Σαντάνσκι (διατέ-
λεσε υπαρχηγός του) και ανέπτυξε έντονη δράση στο Σαντζάκι Σερρών. δολοφονήθηκε το 
1925 στη Βιέννη. 
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ο Γιάνε Σαντάνσκι γεννήθηκε τον Μάιο του 1872. από μικρή ηλικία ενε-
πλάκη στις βουλγαρικές οργανώσεις που δρούσαν στη Μακεδονία και κατάφερε 
σε σύντομο χρονικό διάστημα να αναδειχθεί σε έναν από τους πρωταγωνιστές. 
Έλαβε ενεργό μερος στην εξέγερση του Ίλιντεν (αν και τη θεωρούσε πρόωρη, 
υποστηρίζοντας πως ο γηγενής πληθυσμός δεν ήταν επαρκώς εξοπλισμένος και 
εκπαιδευμένος) και αποτέλεσε έκτοτε τον βασικό αντίπαλο των ελλήνων στην 
περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας. Μετά τα γεγονότα του Ίλιντεν τέθηκε επι-
κεφαλής της βουλγαρικής πτέρυγας που επεδίωκε την αυτονόμηση της Μακεδο-
νίας, διαχωρίζοντας τη θέση του από την έτερη πτέρυγα των βουλγαρικών ορ-
γανώσεων, που επεδίωκε την προσάρτηση της Μακεδονίας στη Βουλγαρία7. Η 
«αριστερή» πτέρυγα, υπό τον Σαντάνσκι, συμπεριελάμβανε έτσι στα σχέδιά της 
το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού (μη εξαρχικούς, ακόμη και μη Σλάβους), ώστε 
να δημιουργήσει μια «οικουμενική» και αυτόνομη Μακεδονία8. 

Η δράση των Βουλγάρων έλαβε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις εξαιτίας 
της επαμφοτερίζουσας στάσης της οθωμανικής διοίκησης και της αδυναμίας της 
να επιβάλλει τη δημόσια τάξη. Σε γενικές γραμμές, οι οθωμανικές αρχές υποστή-
ριζαν τους Έλληνες, όταν αυτοί κάμπτονταν από τις βουλγαρικές επιθέσεις, και 
τους καταδίωκαν, όταν ανέκαμπταν. Προσπαθούσαν, δηλαδή, να κρατήσουν 
τις λεπτές ισορροπίες που είχαν διαμορφωθεί. Στην περίπτωση της ανατολικής 
Μακεδονίας, ωστόσο, ο στρατιωτικός διοικητής του σαντζακιού των Σερρών, 
ιμπραήμ Πασάς, ήταν κατά κανόνα ιδιαίτερα αυστηρός με τους Έλληνες και πιο 
διαλλακτικός με τους Βουλγάρους9. 

Η κατάσταση περιπλέχθηκε ακόμη περισσότερο το καλοκαίρι του 1903, 
όταν ξέσπασε η εξέγερση του Ίλιντεν. κατά τη διάρκεια της εξέγερσης η ε.Μ.ε.ο. 
κάλεσε τους κατοίκους της Μακεδονίας να ξεσηκωθούν, ώστε να αποτινάξουν 
τον οθωμανικό ζυγό από τη Μακεδονία και να δημιουργήσουν ένα ανεξάρτητο 
βουλγαρομακεδονικό κράτος. Το κάλεσμά τους, ωστόσο, δεν βρήκε ευρεία απή-
χηση στη μεγάλη μάζα των χωρικών –κι ιδίως των Πατριαρχικών, που φοβισμέ-
νοι, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν. Η εξέγερση αποδείχθηκε τελικά θνησιγενής, 
καθώς καταπνίγηκε με βίαιο τρόπο μέσα σε 12 μόνο ημέρες10.

Το κύριο μέρος της εξέγερσης του Ίλιντεν διαδραματίστηκε στην περιοχή 
της δυτικής Μακεδονίας, εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης, αλλά και της μορ-

7.. D. M. Perry, The Politics of Terror: The Macedonian Revolutionary Movements, 
1893-1903, Durham 1988, σ. 142. 

8.. Στο ίδιο, σ. 174.

9.. D. Dakin, The Greek Struggle in Macedonia 1897-1913, Thessaloniki 1993, σ. 370.

10.. Το ανώτατο Μακεδονικό κομιτάτο είχε επιχειρήσει και το προηγούμενο έτος να 
υποκινήσει επανάσταση. Το κίνημα, ωστόσο, αποδείχθηκε θνησιγενές, αφού δεν υποστηρί-
χθηκε από την ε.Μ.ε.ο. και περιορίστηκε στη Βορειοανατολική Μακεδονία. 
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φολογίας του εδάφους, που επέτρεπε την καλύτερη ανάπτυξη αντάρτικων ομά-
δων. Η κατάσταση, αντίθετα, στην περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας υπήρ-
ξε πολύ ηπιότερη, αν και υπήρξε έντονη φημολογία για επέκταση της εξέγερ-
σης στο βιλαέτι της Θεσσαλονίκης περί τα μέσα αυγούστου. οι τουρκικές αρχές 
προέβησαν τότε σε αρκετές συλλήψεις χωρικών και κατασχέσεις όπλων, κατα-
φέρνοντας ισχυρό χτύπημα στα σχέδια των Βουλγάρων, που περιορίστηκαν σε 
επιχειρήσεις δολιοφθοράς, ώστε να καθυστερήσουν την ενίσχυση των οθωμανι-
κών στρατευμάτων της δυτικής Μακεδονίας11. 

Η εξέγερση επέφερε, ωστόσο, σημαντικές ανακατατάξεις και στην περι-
οχή της ανατολικής Μακεδονίας, αφού οι ωμότητες των Τούρκων έναντι των 
χριστιανικών πληθυσμών προκάλεσαν τη συμπάθεια και την άμεση αντίδραση 
της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, που υποχρέωσε τον Σουλτάνο να δεχθεί το αυ-
στρορωσσικής επίνευσης Πρόγραμμα της Μυρστέγης (Mürzteg). Στόχος του προ-
γράμματος ήταν η εφαρμογή σειράς μεταρρυθμίσεων, που θα περιόριζαν τη δι-
αφθορά και τις αυθαιρεσίες της οθωμανικής διοίκησης, ενώ προέβλεπε και την 
συμμετοχή ευρωπαίων αξιωματούχων σε αυτήν. 

Η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων ξεκίνησε με την άφιξη του ιταλού αρχη-
γού της διεθνούς Χωροφυλακής, De Giorgi, στην κωνσταντινούπολη. Τότε συ-
στήθηκε διεθνής επιτροπή με τη συμμετοχή των στρατιωτικών ακολούθων της 
Ρωσίας, της ιταλίας, της αγγλίας, της Γαλλίας, της αυστρίας και της Γερμανίας, 
όπου αποφασίστηκε κάθε αποστολή να αναλάβει μία από τις πέντε περιοχές της 
Μακεδονίας, που είχαν «ενταχθεί» στο πρόγραμμα της Μυρστέγης. Η «διανο-
μή», ωστόσο, των περιοχών εποπτείας αποδείχτηκε δυσεπίλυτο πρόβλημα, αφού 
κάθε δύναμη επιζητούσε να εξυπηρετήσει τα εθνικά συμφέροντα της. Η ιταλία 
επιθυμούσε να αναλάβει την περιοχή της Ηπείρου, η αγγλία μια θέση που θα 
της επέτρεπε να ελέγχει τον ρωσικό τομέα ή διέξοδο στη θάλασσα κ.ο.κ. Τελικά 
οι Ρώσοι ανέλαβαν το σαντζάκι της Θεσσαλονίκης, οι αυστριακοί τα Σκόπια, οι 
Γάλλοι τις Σέρρες, οι Άγγλοι τη δράμα και οι ιταλοί το Μοναστήρι12. 

Το πρόγραμμα, εντούτοις, προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις. Όπως αναφέ-
ρει ο Περικλής αργυρόπουλος που περιόδευε στην περιοχή, «αι μεταρρυθμίσεις 

11..  κ. α. Βακαλόπουλος, Νεότερη Ιστορία της Μακεδονίας (1830-1912). Από τη γέ-
νεση του νεοελληνικού κράτους ως την απελευθέρωση, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 231-234 και 
Σπ. Σφέτας, «Η πορεία προς το Ίλιντεν, ο αντίκτυπός της εξέγερσης του Ίλιντεν στην ελλά-
δα και οι απαρχές της ένοπλης φάσης του Μακεδονικού αγώνα», στο επιστημονικό Συνέ-
δριο της εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονικός Αγών: Εκατό χρόνια από το θάνα-
το του Παύλου Μελά, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 69-87.

12.  κ. Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, «ο ελληνισμός της Μακεδονίας και η διεθνής 
Χωροφυλακή ως έκφραση της πολιτικής των Μεγάλων δυνάμεων», στο Ο Μακεδονικός 
Αγώνας-Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 95-111.
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του Mürzteg εκρίνοντο διαφοροτρόπως. ολίγον προτού φτάσω εις τας Σέρρας 
είχαν αναλάβει υπηρεσίαν οι ξένοι αξιωματικοί προς αναδιοργάνωσιν της χω-
ροφυλακής και επίβλεψιν της τάξεως. ο τομεύς των Σερρών ήτο γαλλικός, ο της 
δράμας αγγλικός, όπου οι Άγγλοι αξιωματικοί φορούσαν φέσι προς μεγάλον 
σκάνδαλον των χριστιανών»13. 

Η αντίδραση των ελλήνων της ανατολικής Μακεδονίας στα γενικότερα 
τεκταινόμενα ήταν υποτονική, για πολλούς και σοβαρούς λόγους: Η γεωγρα-
φική θέση καθιστούσε εξαιρετικά σύνθετη υπόθεση τη μυστική είσοδο και την 
υποχώρηση ενόπλων σωμάτων από την ελλάδα∙ αντίθετα διευκόλυνε τη Βουλ-
γαρία, που διέθετε στην περιοχή πολύ αποτελεσματικούς βοεβόδες όπως ο Σα-
ντάσκι κι ο Πανίτσας. ο τουρκικός πληθυσμός ήταν πυκνός και ο σιδηρόδρομος 
διευκόλυνε τη μεταφορά στρατού. αν συνυπολογιστούν τα προβλήματα της ελ-
ληνικής πολιτικής σκηνής, όπως ο φόβος για ενδεχόμενο διπλωματικό επεισόδιο 
με την Τουρκία, τα οικονομικά προβλήματα μετά τον διεθνή οικονομικό Έλεγ-
χο, η συχνή εναλλαγή κυβερνήσεων και οι λοιπές παρενέργειες από την ήττα του 
1897, εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς γιατί καθυστέρησε η έναρξη του αγώ-
να ειδικά στην ανατολική Μακεδονία.

Στην καθυστερημένη αντίδραση συνέβαλλε σημαντικά και η στάση που 
κρατούσε ο πρόξενος των Σερρών, αθανάσιος Στουρνάρας. ο πρόξενος υπο-
στήριζε πως η θέση του ελληνισμού στην περιοχή ήταν σταθερή, λόγω του ση-
μαντικού ρόλου του στην οικονομική ζωή της ανατολικής Μακεδονίας, ενώ υπο-
τιμούσε την βουλγαρική αποφασιστικότητα και μεθοδικότητα. Θεωρούσε επο-
μένως ως περιττή τη δημιουργία ένοπλων ομάδων, υπολογίζοντας –λανθασμέ-
να, όπως αποδείχτηκε– στην υποστήριξη των τουρκικών αρχών, εξαιτίας των 
στενών σχέσεων του με την οθωμανική διοίκηση, που ήταν γνωστές τοις πάσι14. 

Η μοναδική αντίδραση μέχρι το 1903 προερχόταν από την εκκλησία. Πρωτα-
γωνιστής και ψυχή της προσπάθειας για την διατήρηση του εθνικού και θρησκευ-
τικού φρονήματος του πληθυσμού υπήρξε ο Μητροπολίτης δράμας Χρυσόστομος 
καλαφάτης, η δράση του οποίου ξεπέρασε τα όρια της εκκλησιαστικής του δικαιο-
δοσίας και απλώθηκε στο σύνολο σχεδόν της ανατολικής Μακεδονίας. «ο Μαυρο-
μιχάλης (πρόξενος στην καβάλα) ήτο τυχερός, διότι εις την περιφέρειαν δράμας και 
Παγγαίου είχε συνεργάτην τον αείμνηστον Μητροπολίτην Χρυσόστομον, έναν άν-
δρα ευφυέστατον, αφιλοκερδέστατον, υπερπατριώτην και ριψοκίνδυνον…», ανέφε-
ρε αργότερα ο καπετάν Τσάρας15. ο Χρυσόστομος, με άξιο συμπαραστάτη τον Μη-

13.  Περ. αλεξ. αργυρόπουλου, «ο Μακεδονικός αγών-απομνημονεύματα», στο Ο 
Μακεδονικός Αγών-Απομνημονεύματα, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 19.

14.  Λαούρδας, ό.π., σ. 10-11.

15.  α. Χ. κιουρτσή-Μιχαλοπούλου, «ο καπετάν Τσάρας και η δράση του στην περιο-
χή του Παγγαίου (1905)», Πρακτικά Β΄ Τοπικού Συμποσίου «Η Καβάλα και η περιοχή της», 
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τροπολίτη Σερρών Γρηγόριο Ζερβουδάκη και αρκετούς από τους προκρίτους της 
περιοχής, πραγματοποιούσε συχνές περιοδείες, φροντίζοντας για την εύρυθμη λει-
τουργία των ελληνικών σχολείων κι εκκλησιών και την καταπολέμηση της βουλγα-
ρικής προπαγάνδας16. Όμως τα μέτρα αυτά δεν ήταν πλέον αρκετά.

Η ελληνική αντίδραση άρχισε να οργανώνεται πιο συστηματικά από τα 
μέσα του 1903. ενδεικτική της κινητοποίησης είναι επιστολή αγνώστου Μακε-
δονομάχου: «το 1903 ιδρύθηκε ο «Μακεδονικός Σύλλογος”. (Έκτοτε) περιφερό-
μενος από κώμας εις χωρία συνέλεξα αρκετά χρήματα δια το αρτισυσταθέν τα-
μείον της εθνικής αμύνης. Περιέτρεξα πάντα τα χωρία της Μακεδονικής εκείνης 
πλευράς του Παγγαίου όρους ήτοι Πράβι (ελευθερούπολη), καβάλλα, δοξάτο, 
Τσιατάλτζα, δράμα, Πρωσοτσιάνη, Βώλακαν και Πλεύνα, αναζωπυρώνων το 
πατριωτικόν αίσθημα εναντίον των βουλγαρικών ομοτήτων. εν καβάλλα ειργα-
ζόμην εις το Πρακτορείον Πανταλέοντος, ενώ αφετέρου είχον έτερον γραφείον 
(…) εις το ελληνικόν Υποπροξενείον συνεργαζόμενος μετά του υποπροξένου κ. 
Άγγελου Άννινου. […] αρκετά ποσά συνελέγησαν και απεστάλησαν εις το ταμεί-
ον της εθνικής αμύνης. Μέρος των χρημάτων εκρατείτο δι ων οπλίζουντο οι κα-
τάλληλοι δια μαχαίρων και περιστρόφων»17. 

Τον επόμενο χρόνο άρχισαν να σχηματίζονται και οι πρώτες αντάρτικες 
ομάδες της ανατολικής Μακεδονίας υπό την καθοδήγηση του λοχαγού Σπυρίδω-
να κουρέβελη, που τοποθετήθηκε στο Προξενείο Σερρών με το ψευδώνυμο «Μάλ-
λιος». Το ολιγομελές σώμα του καπετάν αντωνάκη έδρασε για ένα μικρό χρονι-
κό διάστημα στην περιοχή ανατολικά των Σερρών. αδυνατώντας, όμως, να εξα-
σφαλίσει επαρκή ανεφοδιασμό, αναγκάστηκε να αποσυρθεί στη Μονή του Τιμίου 
Προδρόμου και να διαλυθεί αμέσως μετά. Το δεύτερο σώμα, υπό τον σερραίο επι-
λοχία Πέο, κατάφερε να συγκεντρώσει μεγαλύτερο αριθμό ανδρών (13), αναγκά-
στηκε, όμως κι εκείνο να διαλυθεί σύντομα, εξαιτίας των ίδιων προβλημάτων ανε-
φοδιασμού και της έλλειψης υποστήριξης από τον πρόξενο Στουρνάρα18. 

ο Μακεδονικός αγώνας τέθηκε σε καλύτερες βάσεις από το καλοκαίρι του 
1904, καθώς την οργάνωσή του ανέλαβαν πια η ελληνική κυβέρνηση και το νεο-

καβάλα 1987, σ. 240. ο Χρυσόστομος από το 1902 είχε αντιληφθεί τις πιέσεις που δεχόταν 
το ελληνικό στοιχείο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «οι ημέτεροι δεν είνε δυνατόν μέ-
χρι τέλους ν' ανέχωνται δολοφονούμενοι, αλλά θέλουσιν αναγκασθή να ζητήσωσι και αυτοί 
οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος».

16.  Γενικό επιτελείο Στρατού/διεύθυνση ιστορίας Στρατού (ΓεΣ/διΣ), Ο Μακεδονι-
κός Αγώνας και τα γεγονότα στη Θράκη 1904-1908, αθήνα 1998, σ. 134-138. 

17.  Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού αγώνα, κέντρο Έρευνας Μακεδονικής ιστορίας 
και Τεκμηρίωσης (στο εξής ι.Μ.Μ.α.), φάκ. 1908 αακ/Ζγ, Μακεδονικά, επιστολή αγνώστου 
αποστολέα προς τον Περικλή αργυρόπουλο, αρ. εγγ. 58-61. 

18.  Π. Λ. Τσάμης, Μακεδονικός Αγών, Θεσσαλονίκη 1975, σ. 232-233. 
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συσταθέν Μακεδονικό κομιτάτο. Ξεκίνησε τότε ευρεία αναδιοργάνωση της λει-
τουργίας των ελληνικών προξενείων που έδρευαν στη Μακεδονία. Την ευθύνη 
για τον τομέα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ανέλαβε το Προξε-
νείο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τα κατά τόπους προξενεία και υποπροξε-
νεία, ενώ τον αγώνα στη δυτική Μακεδονία διηύθυνε το Μακεδονικό κομιτά-
το. ο καζάς Ζίχνης διαιρέθηκε σε δυο κομμάτια: στα χωριά πέριξ του Παγγαί-
ου και στην κυρίως Ζίχνη19.

Το κύριο βάρος του αγώνα πέρασε έκτοτε στο Προξενείο των Σερρών, 
που αποτελούσε τον επίσημο εκπρόσωπο του ελληνικού κράτους στην περιο-
χή και μεριμνούσε για τα συμφέροντα των ελληνικών πληθυσμών, προσπαθώ-
ντας παράλληλα να μην προκαλέσει τις τουρκικές αρχές. ο πρόξενος, αθανάσι-
ος Στουρνάρας, «ήτο σοβαρός άνθρωπος και συμπαθέστατος, αλλά υπάλληλος 
της παλαιάς σχολής και αιχμάλωτος των παλιών αντιλήψεων»20. οι στενές του 
σχέσεις με τους Τούρκους, όπως προαναφέρθηκε, δεν του επέτρεπαν την ανάλη-
ψη δυναμικότερων πρωτοβουλιών. Το κενό αυτό προσπάθησε να καλύψει ο λο-
χαγός του Πεζικού Σπυρίδων κουρέβελης, που, όπως είδαμε, τοποθετήθηκε στο 
προξενείο την εποχή αυτή.

Σημαντικότατο ρόλο διαδραμάτισε επίσης το Υποπροξενείο καβάλας. 
Πρόξενος καβάλας από το 1903 μέχρι το 1905 διατέλεσε ο Άγγελος Άννινος. 
«Το Προξενείον είχε και ιδιαίτερα όργανα αντιστάσεως κατά του Βουλγαρικού 
κομιτάτου τα οποία ήσαν εγνωσμένης ικανότητος κι εθνικής αξίας. Μεταξύ αυ-
τών των προσώπων συμπεριελαμβάνετο και ο αείμνηστος Χαράλαμπος Φρα-
ντζής, ο καπνέμπορος ιωάννης κωνσταντινίδης ποιητής εκ κρήτης καταγόμενος, 
ο κώστας αθηναίος κι αρκετοί άλλοι. Η εθνική δράσις των εθνικών αυτών πα-
ραγόντων υπήρξε μυστική και κεραυνοβόλος. εφρόντιζεν ώστε να μην κατέρχω-
νται εκ των βορειοτέρων πόλεων της Μακεδονίας Βούλγαροι προπαγανδισταί. 
αλλά και εάν υπήρχον τινές εξ αυτών εφονεύοντο και εξηφανίζοντο αμέσως»21. 
Η δράση του προξένου, όμως, φαίνεται ότι δεν ενέπνεε ιδιαίτερη εμπιστοσύνη 
στους απλούς κατοίκους της περιοχής. «Ώς σήμερα, μου έλεγαν, εις τα χωριά εί-
δαμε μόνον το «ελληνικό καπέλλο» του δραγούμη. ο πρόξενος καβάλας, Άννι-
νος, επάτησε μόνον ένα-δύο χωριά», ανέφερε ο Π. αργυρόπουλος, που έκανε πε-
ριοδεία στην περιοχή22. 

19.  Χρ. Βάκκου, «ο Μακεδονικός αγώνας στο Σαντζάκι Σερρών (1904-1909)», ανέκ-
δοτη μεταπτυχιακή εργασία, Τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας, αΠΘ, Θεσσαλονίκη 1994, 
σ. 17-18. 

20.  αργυρόπουλος, ό.π., σ. 17. 

21.  Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του αίμου (ι.Μ.Χ.α.), Συλλογές αγγελικής Μεταλ-
ληνού Τσιώμου, φάκ. 32, α: κείμενα, 9: καβάλα, «αφανείς ήρωες-αγωνισταί καβάλλας», σ. 1. 

22.  αργυρόπουλος, ό.π., σ. 20.
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Η στάση του Στουρνάρα και οι απόψεις του περί των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων δεν καθυστέρησαν απλώς την έναρξη του αγώνα, αλλά δημιούργησαν 
προβλήματα στις διπλωματικές σχέσεις με τους αξιωματικούς των Μεγάλων δυ-
νάμεων, που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή με το πρόγραμμα της Μυρστέγης. 
Η γαλλική αποστολή, που ανέλαβε την αναδιοργάνωση του Σαντζακιού των 
Σερρών υπό την γενική αρχηγεία του συνταγματάρχη Verand23, ενοχλημένη από 
τις σχέσεις του με τις τουρκικές αρχές, ακολούθησε πρόδηλη φιλοβουλγαρική 
πολιτική, που προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες των ελληνικών πληθυσμών. 
Την ίδια στάση ακολούθησαν και οι Άγγλοι, που επεδίωκαν την απόσπαση της 
Βουλγαρίας από το ρωσικό άρμα, ενώ η ιταλική κι η αυστροουγγρική αποστολή 
προσπαθούσαν να κρατήσουν ίσες αποστάσεις24. 

από τις αρχές του 1905 ξεκίνησε, εντούτοις, μια προσπάθεια ανάσχεσης 
της βουλγαρικής επιθετικότητας, που οργανώθηκε από τοπικούς «φορείς» και 
υποστηρίχτηκε από νεοσυσταθείσες οργανώσεις.25 ο κύριος συντονισμός του 
αγώνα στην ανατολική Μακεδονία γινόταν πλέον από το Προξενείο Θεσσαλο-
νίκης που είχε αναλάβει γενικότερο «επιτελικό» ρόλο μετά την τοποθέτηση του 
Λάμπρου κορομηλά ως Γενικού Προξένου της ελλάδας στη Θεσσαλονίκη, τον 
Μάιο του 1904. οι προσπάθειες του κορομηλά, οι απόψεις του οποίου διέφε-
ραν σημαντικά από αυτές του προκατόχου του, νικόλαου ευγενειάδη, απέδω-
σαν σύντομα καρπούς, καθώς λίγο αργότερα σχηματίστηκαν και τα πρώτα ένο-
πλα αντάρτικα τμήματα. Τα σώματα αυτά διέφεραν από τα αντίστοιχα της κε-
ντρικής και της δυτικής Μακεδονίας, καθώς αποτελούνταν από λίγους σχετικά 
άνδρες, καταγόμενους από τα χωριά της περιοχής. Η μορφολογία του εδάφους 
αλλά και η προσωπική προτίμηση του κορομηλά για ευάριθμα σώματα συνέκλι-
ναν στην επιλογή αυτή26.

Τον απρίλιο του 1905 συγκροτήθηκε ένα νέο αντάρτικο σώμα με επικεφα-
λής τον δούκα Γαϊταντζή, με το ψευδώνυμο Ζέρβας, ενώ ήδη δρούσαν διάφορα 
μικρά σώματα υπό τον αθανάσιο Χατζηπανταζή (καταγόταν από την Σκοτούσ-
σα Σερρών) κι άλλους ντόπιους οπλαρχηγούς27. Τον ίδιο μήνα ο δούκας συνέ-
λαβε και εκτέλεσε δυο εξωμότες-προδότες των ελληνικών σωμάτων, ενώ ο κα-

23.  Υπεύθυνος του καζά Ζίχνης ανέλαβε ο λοχαγός Massenet.

24.  Η συντριπτική πλειοψηφία των σύγχρονων παρατηρητών συμφωνούσε στη δια-
πίστωση ότι οι ευρωπαίοι αξιωματικοί της χωροφυλακής ήταν φιλοβούλγαροι και προκλητι-
κά αρνητικοί προς τους Έλληνες. 

25.  ο «ορφέας» Σερρών ήταν μια από τις οργανώσεις που δραστηριοποιήθηκαν έντο-
να κατά την περίοδο του Μακεδονικού αγώνα, υπό τον μανδύα ενός μουσικογυμναστικού 
συλλόγου.

26.  Dakin, ό. π., σ. 237. 

27.  Τσάμη, ό. π., σ. 297.
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πετάν Μητρούσης κατάφερε να εξοντώσει έναν εξωμότη επίτροπο κι έναν επι-
κίνδυνο βούλγαρο κομιτατζή28. από την άλλη πλευρά, κατά το 1905, στην περιο-
χή της ανατολικής Μακεδονίας δρούσαν δέκα τουλάχιστον βουλγαρικές ομάδες. 
Τα σώματα των Πάντσεφ και Ζιέλεφ στον καζά Σερρών, του Σαντάνσκι στο Με-
λένικο, του Σκριτζιέφσκι στο Ράζλογκ, του Μήλεφ στο νευροκόπι, του Χατζή-
εφ και του Μπόγιεφ στο Σιδηρόκαστρο29. Η αντιστροφή της ισορροπίας χρεια-
ζόταν δραστικά μέτρα.

Οργάνωση του αγώνα σε νέες βάσεις

Η αποτελεσματικότερη οργάνωση του αγώνα ξεκίνησε ουσιαστικά με την 
τοποθέτηση του αντώνη Σακτούρη στο Προξενείο Σερρών, το νοέμβριο του 
1906. ο Σακτούρης διαδέχθηκε τον Μιχαήλ Τσαμαδό, που είχε αντικαταστή-
σει τον αθανάσιο Στουρνάρα, τον αύγουστο του 190530. ο Σακτούρης γεννήθη-
κε στην Ύδρα, το 1866, και ακολούθησε νομικές σπουδές στην αθήνα (απ’ όπου 
και έλαβε το διδακτορικό του, το 1889) και στη Γενεύη. κατά τη διπλωματική 
του σταδιοδρομία, που ξεκίνησε το 1897, υπηρέτησε στην κρήτη, την αθήνα και 
την αίγυπτο. Η ανάμειξη του στα μακεδονικά ζητήματα ξεκίνησε με την τοποθέ-
τησή του στο Προξενείο των Σκοπίων, όπου και κατανόησε την πραγματική κα-
τάσταση που επικρατούσε στη Μακεδονία. Έπειτα μετατέθηκε στο Προξενείο 
των Σερρών, όπου ακολούθησε επιθετική πολιτική έναντι των Βουλγάρων, ση-
μαντικά διαφορετική από εκείνη των προκατόχων του31. 

ο Σακτούρης αντιλήφθηκε άμεσα πως η παρελκυστική πολιτική του Στουρ-
νάρα δεν απέδιδε και ότι ο μόνος τρόπος αναχαίτισης της βουλγαρικής απειλής 
ήταν ο σχηματισμός ένοπλων ομάδων, που θα μπορούσαν να αντιπαρατεθούν 
δυναμικά με τις βουλγαρικές συμμορίες. αποστολή των σωμάτων αυτών θα ήταν 
η προστασία των ελληνικών πληθυσμών και η αναπτέρωση του φρονήματός 
τους, η άμεση τιμωρία των βουλγαρικών ωμοτήτων και η επαναφορά των χρι-
στιανικών χωριών υπό τη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου. Η σύνθεση των σωμά-
των αυτών έπρεπε να αποτελείται από γηγενείς κατοίκους, οι οποίοι θα έχαιραν 
της εμπιστοσύνης των τοπικών πληθυσμών και θα άμβλυναν τυχόν αντιδράσεις 

28.  ανεστόπουλος, ό.π., σ. 402-403.

29.  Βάκκου, ό.π., σ. 24.

30.  Πρόξενος Σερρών είχε διατελέσει για ένα περίπου εξάμηνο και ο Ίων δραγούμης 
(1903).

31.  Πέννα, Ιστορία των Σερρών, αθήνα 1966, σ. 246-247. Για τον Σαχτούρη βλ. επί-
σης αντώνιος Σακτούρης, Αναμνήσεις εκ του διπλωματικού μου σταδίου (1897-1933), κάι-
ρο 1951.
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της τουρκικής διοίκησης. Ό, τι ακριβώς είχε προτείνει και είχε εφαρμοστεί στην 
περίπτωση της δυτικής Μακεδονίας.

Για το λόγο αυτό προχώρησε σε αναδιοργάνωση του προξενείου και στην 
αντικατάσταση αρκετών στελεχών, που είχαν προκαλέσει την αντίδραση είτε 
των οθωμανικών αρχών, είτε των ξένων αποστολών, με την προηγούμενη συμπε-
ριφορά τους. Άμεσος συνεργάτης του διατέλεσε ο υπολοχαγός του πεζικού δη-
μοσθένης Φλωριάς, που είχε ήδη τοποθετηθεί (Μάρτιος 1906) στο προξενείο ως 
«ειδικός γραφέας», με το ψευδώνυμο «νούτσος». αυτός αντικατέστησε τον Σπυ-
ρίδωνα κουρέβελη, όταν η δράση του τελευταίου αποκαλύφθηκε στους Τούρ-
κους32. Παράλληλα επεδίωξε και πέτυχε τη στενότερη συνεργασία μεταξύ του 
προξενείου, της εκκλησίας και των τοπικών οργανώσεων, όπως ο «ορφέας», 
ώστε να αναπτυχθεί οργανωμένα η αντίσταση έναντίον των Βουλγάρων. 

ο Σακτούρης θεωρούσε εξίσου απαραίτητη την υιοθέτηση οικονομικών 
μέτρων, που θα απέκλειαν τους Βουλγάρους από την παραγωγική δραστηριό-
τητα και θα ενίσχυαν την οικονομική δύναμη των ελληνικών πληθυσμών33. Στην 
αλληλογραφία του με το Υπουργείο εξωτερικών, πρότεινε την αγορά μεγάλων 
κτημάτων της περιοχής και την εγκατάσταση ελλήνων αγροτών, προκειμένου 
να αυξηθεί σημαντικά το ελληνικό στοιχείο. ο Σακτούρης πρότεινε επιπλέον τη 
δημιουργία ενός υποκαταστήματος ελληνικής τράπεζας στην περιοχή, που θα 
ωθούσε την παραγωγή και το εμπόριο του καπνού και θα απάλλασσε τους πα-
ραγωγούς από την τοκογλυφία. Με την εφαρμογή των μέτρων αυτών θα ενισχυ-
όταν παράλληλα η ελληνική προπαγάνδα, αφού θα ήταν πιο εύκολη η διατήρη-
ση των ελληνικών σχολείων και εκκλησιών, αλλά και ο εξοπλισμός των κατοί-
κων34. Φυσικά η εφαρμογή του φιλόδοξου αυτού σχεδίου απείχε πολύ από τις 
αρμοδιότητές του. 

Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε επίσης το υποπροξενείο καβάλας, που 
πλαισιωμένο από ικανότατα στελέχη κατάφερε να αναπτερώσει το εθνικό φρό-

32.  Περισσότερα για τη δράση του δημ. Φλωριά κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού 
αγώνα, στο Β. Λαούρδας, Π. Πέννας, «Σημειώσεις και οδηγίαι δημοσθένους Φλωριά», Σερ-
ραϊκά Χρονικά, 4, αθήναι 1961, σ. 97-138. 

33.  οι Έλληνες είχαν μέχρι τότε αναμφισβήτητη υπεροχή στον τομέα του εμπορίου 
και της εκμετάλλευσης του καπνού. ο μητροπολίτης Χρυσόστομος χαρακτήριζε τους σχι-
σματικούς χωρικούς ως «χειρόνακτες εργαζομένους επί μισθώματι, μειονότητα ασθενή, πτω-
χή και πνευματικώς και κοινωνικώς ανάπηρη». αντίθετα «το εμπόριον, η έγγειος περιουσία, 
αι τέχναι, αι επιστήμαι, η βιομηχανία, ο πλούτος, ο πολιτισμός και η ημέρωσις ήταν στα χέ-
ρια της ελληνικής μερίδος». αυτό δεν αποδεικνύει, ωστόσο, πως είχε κηρυχθεί κάποιος οικο-
νομικός αποκλεισμός ή πόλεμος εναντίον των εξαρχικών. 

34.  Π. Θ. Πέννας, «Τι έχουν της Ζίχνας τα βουνά και στέκουν μαραμένα;», Σερραϊκά 
Χρονικά, 6, αθήνα 1973, σ. 254-260. 
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νημα των κατοίκων και να επεκτείνει τον αγώνα στη δυτική Θράκη.35 «εις την 
ανατολικήν Μακεδονίαν και ιδίως εις τας περιφερείας δράμας, καβάλας και 
Παγγαίου μέχρι του 1905 την τοιαύτην οργάνωσιν (των περιφερειών) είχον ανα-
λάβει εκ μέρους του Προξενείου ο πρόξενος νικόλαος Μαυρουδής και ο αξι-
ωματικός του Πολεμικού ναυτικού Στέλιος Μαυρομιχάλης (με το ψευδώνυμο 
«Μαυρομάτης»), ως γραμματεύς», αναφέρει στις ιδιόχειρες σημειώσεις του ο κα-
πετάν Τσάρας36. 

ο Στυλιανός Μαυρομιχάλης, που τέθηκε επικεφαλής του Υποπροξενείου 
καβάλας το 1906, ανέπτυξε σύντομα πολυσχιδή δράση. Πέρα από τα επίση-
μα καθήκοντα του, ο «Μαυρομάτης» οργάνωσε μια ομάδα εκτελεστών για την 
αντιμετώπιση των βουλγάρων προπαγανδιστών και αξιόλογο δίκτυο πρακτό-
ρων, που ενημέρωνε τις ελληνικές προξενικές αρχές για τη δράση των αντίπα-
λων συμμοριών. ο Μαυρομιχάλης ευτύχισε, μάλιστα, να έχει στο πλάι του άξι-
ους συνεργάτες, όπως ο Γεώργιος Παπαδόπουλος (νικηφόρος Β.), ο υπολοχα-
γός του ελληνικού Στρατού, Θανάσης Μάρκου, και ο ανθυπολοχαγός Λεωνί-
δας Μπεχράκης37. 

Σύντομα στην περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας εμφανίστηκαν 15 ένο-
πλες ομάδες με 250 περίπου άντρες. Για την καλύτερη διεξαγωγή του αγώνα δι-
αιρέθηκε, μάλιστα, το σαντζάκι Σερρών σε τρεις τομείς: στο αρχηγείο του Μπέ-
λες, επικεφαλής του οποίου τέθηκαν διαδοχικά οι α. Χατζηπανταζής, καπετάν 
αλέξανδρος και Στέργιος Βλάχμπεης, στο αρχηγείο νιγρίτας, με γενικό αρχηγό 
τον αλέξανδρο αϊβαλιώτη και στο αρχηγείο Ζίχνας και Παγγαίου, με επικεφα-
λής τον δούκα Ζέρβα38. 

ο δούκας, που γεννήθηκε στις Σέρρες το 1879, ενεπλάκη από νεαρή ηλι-
κία στον αγώνα κατά των Βουλγάρων και συνελήφθη από τις τουρκικές αρχές. 
κατάφερε, ωστόσο, να δραπετεύσει και να διαφύγει στην αθήνα. εκεί στρατο-
λογήθηκε από τον πρόεδρο του Μακεδονικού κομιτάτου, δημήτριο καλαποθά-
κη, και πολέμησε λίγο αργότερα στην κεντρική, αλλά και τη δυτική Μακεδο-
νία υπό τις οδηγίες του Γεωργίου κατεχάκη (καπετάν Ρούβα) και του Γεώργιου 
Τσόντου (καπετάν Βάρδα). Στη συνέχεια επέστρεψε στην ανατολική Μακεδο-
νία για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον τόπο καταγωγής του39. ο δούκας, 

35.  ο Άγγελος Άννινος αντικαταστάθηκε από τον νικόλαο Μαυρουδή το 1905.

36.  κιούρτση-Μιχαλοπούλου, ό. π., σ. 240.

37.  ανεστόπουλος, ό. π., σ. 526-528.

38.  Πέννας, «Η οργάνωση του Μακεδονικού αγώνα στην περιοχή του Σαντζακίου 
Σερρών», σ. 438.

39.  ι. Τζημόπουλος, «ο Μακεδονομάχος καπετάν δούκας», Μακεδονική Ζωή, 199, 
δεκέμβριος 1982, σ. 31-32. 
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πέρα από την αρχηγία του δικού του σώματος, ανέλαβε το γενικό πρόσταγμα 
στη Ζίχνη και το Παγγαίο, δίνοντας κατευθυντήριες γραμμές και στα τρία σώ-
ματα που δρούσαν επίσης στην περιοχή, του ι. Μάρτζιου, του Θ. Μπουλασίκη, 
και του Β. Τσουβαλτζή40.

Την προσπάθεια των σωμάτων ενίσχυσε –σημαντικά– και ο τοπικός πλη-
θυσμός. αρκετοί πρόκριτοι, αλλά κι απλοί κάτοικοι της περιοχής προσέφεραν 
τροφή και στέγη στους αντάρτες, έδιναν χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές 
στα σώματα και παρείχαν κάθε δυνατή διευκόλυνση στις ένοπλες ομάδες. Πα-
ράλληλα μεριμνούσαν για την σωστή εκπαίδευση των νέων και φρόντιζαν για 
την εύρυθμη λειτουργία των εκκλησιών. Όπως σε όλα τα χωριά της Μακεδονί-
ας, στον αγώνα μετείχαν φυσικά και οι γυναίκες, οι οποίες έπλεκαν και επιδι-
όρθωναν τα ενδύματα των ανταρτών, διενεργούσαν εράνους, περιέθαλπαν τους 
τραυματίες και μεριμνούσαν για την ομαλή τροφοδοσία των αντάρτικων σωμά-
των41.

Η ένοπλη αναμέτρηση

από το Μάρτιο του 1906 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των ελληνικών 
επιθέσεων στα αμφισβητούμενα χωριά της ανατολικής Μακεδονίας. Το φρόνη-
μα των κατοίκων αυξήθηκε αισθητά, ενώ η βουλγαρική προπαγάνδα περιορί-
στηκε στα βόρεια του σαντζακιού. Λίγους μήνες αργότερα (αρχές του 1907) ο 
Σαχτούρης έγραφε χαρακτηριστικά: «σε σύντομο χρονικό διάστημα πολλά επι-

40.  και οι τρεις διατέλεσαν αρχικά άνδρες του σώματος δούκα, σχηματίζοντας αργό-
τερα δικές τους ομάδες. Μερικοί από τους άνδρες του σώματος δούκα ήταν οι εξής: 1. ιωάν-
νης Μάρτζιος από την καλή Βρύση. Υπαρχηγός του σώματος δούκα και στη συνέχεια επι-
κεφαλής δικού του σώματος. 2. Βασίλειος Τσιουβαλτζής από το Ροδολίβος. ομαδάρχης υπό 
τις διαταγές του δούκα, που δολοφονήθηκε το 1909 από Τούρκο Χωροφύλακα. 3. Θεόδωρος 
Μπουλασίκης από τις Σέρρες. ομαδάρχης υπό τις διαταγές του δούκα. από τις αρχές του 
1908 τέθηκε επικεφαλής δικού του σώματος. 4. ιωάννης Σύλλος από τη Μικρόπολη. οπλίτης. 
5. Μιχαήλ Τσάπος από τον εμμανουήλ Παππά. οπλίτης. 6. Βασίλειος Πάτκας από τον εμμα-
νουήλ Παππά. 7. Γεώργιος Βλαχόπουλος από τις Σέρρες. Σύμφωνα με τον δούκα Ζέρβα πήρε 
μέρος σε όλες τις μάχες της ανατολικής Μακεδονίας. 8. ιωάννης (Ηλιάδης) Τσιάμης από τη 
Μεσολακκιά. οπλίτης από το 1906 έως το 1908. 9. κωνσταντίνος καμπούρης από το αχλαδο-
χώρι. Πράκτορας Β΄ Τάξης. 10. δημήτριος Βοζύκης από την καλλιθέα. οπλίτης. 11. Ζαχαρί-
ας Ζαχαρίας από τις Σέρρες. οπλίτης στο σώμα του δούκα (δεκέμβριος 1906-Μάρτιος 1907). 
αργότερα τέθηκε στο πλευρό του δημήτρη κοσμόπουλου κ.ά. Τα ονόματα και οι ιδιότητες 
των ανδρών του σώματος δούκα προέρχονται από την έκδοση της εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών, Το Μεγάλο Συναξάρι. Αφανείς γηγενείς Μακεδονομάχοι (1903-1913), Θεσσαλο-
νίκη 2011, σ. 266-304.

41.  ανεστόπουλος, ό.π., σ. 533.
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τελέστηκαν και σπουδαιότατο βήμα πρέπει να θεωρηθεί η σύσταση τεσσάρων 
ομάδων κατά τα 4/5 αποτελουμένων από εντόπιους και ακόμη σημαντικότερο η 
διατήρηση των ομάδων αυτών». οι τέσσερεις ομάδες ήταν οι εξής: Το σώμα του 
Στ. Βλάχμπεη, το σώμα του Γιαγκλή, το σώμα του Παπαπασχάλη και το σώμα 
του δούκα Ζέρβα στην περιοχή Ζίχνας και Παγγαίου. Η περιοχή του Παγγαίου 
χωρίστηκε, τέλος, σε τρία «τμήματα»: Στο τμήμα της Ζίχνης, με επικεφαλής τον 
δούκα, στο τμήμα του Γαζώρου υπό τον Τσιουβαλτζή και στο τμήμα Παγγαίου 
με τον Θ. Μπουλασίκη.

Η προσπάθειες, ωστόσο, των ένοπλων ομάδων δεν θα μπορούσαν να ευ-
οδωθούν χωρίς την περαιτέρω υποστήριξη του εντόπιου πληθυσμού. κάτοικοι 
από τα περισσότερα χωριά του νοτιοανατολικού Παγγαίου έσπευσαν να κατα-
ταγούν και να προσφέρουν στον αγώνα. Συμμετείχαν: από τα δωμάτια ο Πε-
ρικλής κυριακίδης, ως πράκτορας. από την ελευθερούπολη (Πράβι) ο Ηλίας 
ασβεστάς, ο Σταύρος ασβεστάς, ο αντώνιος κανδύλας κι ο Βασίλειος Παπα-
ευαγγέλου, που ήταν επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση της βουλγαρικής 
προπαγάνδας. ο δημήτριος δέλιος, ως ταμίας της επιτροπής αμύνης της ελευ-
θερούπολης, ο Σφέτσιος Παπαϊωάννου, ως γραμματέας της επιτροπής αμύνης 
και ο Θεμιστοκλής Φωτιάδης ως, μέλος της ένοπλης ομάδας εκδικητών. από το 
κοκκινόχωμα ο διαμαντόπουλος, ως πράκτορας. από τη Μεσορώπη οι: ανδρέ-
ας αθιανάς, κωνσταντίνος αλεξανδρίδης, νικόλαος Ματάνης, Μιχαήλ Μιχαηλί-
δης, αθανάσιος Πετρίδης, ιωάννης ναλμπάντης και Βασίλειος καρατσιουμπά-
νης, ως μέλη της επιτροπής αμύνης του χωριού. ο ιωάννης κρουστάλλης, ο νι-
κόλαος Πασχάλης κι ο απόστολος Πασχάλης, ως βοηθοί της επιτροπής αμύνης. 
οι αθανάσιος κομμάτης, κωνσταντίνος Παπαγεωργάκης, Γεώργιος Τσιαούσης, 
ως οπλίτες, ο κωνσταντίνος Ματσίνος, ως πράκτορας και ο δημήτριος Χατζού-
λας, ως ομαδάρχης. Στον αγώνα συμμετείχαν επίσης οι κωνσταντίνος ναλμπά-
ντης, Παναγιώτης ναλμπάντης, Πολυχρόνης Πούπολιος και ανδρέας Τσιαού-
σης. από τη νικήσιανη οι ευάγγελος αναστούδης και δημήτριος Γεωργούσης, 
ως πράκτορες. από το Παλαιοχώρι οι Στέργιος Μαυρουδής, αναγνώστης Μο-
σχόπουλος και Χριστόδουλος οικονόμου, ως σχολικοί έφοροι και επίτροποι42.

Η αγγελική κιουρτσή-Μιχαλοπούλου, βασιζόμενη σε προφορικές μαρ-
τυρίες και έγγραφα τοπικών αρχών και προσώπων, προσθέτει τα παρακάτω 
ονόματα ανά περιοχή: Στην ελευθερούπολη (Πράβι) προσθέτει τους: αθανά-
σιο νικολάου, Βασίλειο Παπαχρηστίδη, διαμαντή, καραλέμπα, Στέργιο ντου-
μάνη, Θανάση Μορφονιό, Παντελή αντερά και Γρηγόρη Μήττα. Στην Μεσορώ-
πη τους: Γεώργιο καραβά, Παναγιώτη Μανθίδη, Πολυχρόνη αντωνίου, Σίμο 
Βασλικάρη και κωνσταντίνο Φλώρο. Στην νικήσιανη προσθέτει τους: δημήτρη 

42.  Το Μεγάλο Συναξάρι. Αφανείς γηγενείς Μακεδονομάχοι, σ. 120-125. 
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Μητρούση, αθανάσιο Σίμο, αθανάσιο Ράντζο, Γεώργιο αργυρούδη, ευάγγελο 
Μπαντή, Λεωνίδα κοντούδη, δημήτριο κυριαζούδη, Χρήστο Σούτσο, Μαυρίδη 
και τον Παπαλούδη κυριαζή. Στις ελευθερές προσθέτει τον Στέργιο καραμπε-
ρίδη, στην αυλή τον Παπαϊωάννου, τον Γεώργιο Μπουντούδη και τον Θεόδω-
ρο κύρκο. Στο Παλαιοχώρι τον δημοσθένη Τιμοθέου, στο Ποδοχώρι τους Γεώρ-
γιο Παπαγεωργίου, κωνσταντίνος αμπατζή και Ζαχαρία καράμπελα και στην 
κάριανη τον Παγώνη43.

κρίνοντας από το πλήθος των ατόμων που συμμετείχαν στον αγώνα, ακό-
μα κι αν αυτοί επιτελούσαν επικουρικές εργασίες (περισσότεροι από 65, δεν συ-
μπεριλαμβάνονται οι μαχητές των αντάρτικων ομάδων), μπορούμε να πούμε με 
σχετική βεβαιότητα πως οι κάτοικοι της περιοχής αγκάλιασαν θερμά την προ-
σπάθεια των ελληνικών σωμάτων και στάθηκαν πολύτιμοι αρωγοί τους. Η συ-
νεισφορά τους στην ελληνική προσπάθεια ήταν αναμφίβολα μεγάλη, καθώς ο 
ομαλός εφοδιασμός με όπλα, πυρομαχικά και τρόφιμα και η παροχή πληροφο-
ριών σχετικά με τις κινήσεις των βουλγαρικών σωμάτων αποτελούσαν κρίσιμες 
προϋποθέσεις για την επιβίωση των σωμάτων. δεν θα πρέπει να ξεχνούμε εξάλ-
λου και τους κινδύνους που συνεπαγόταν η βοήθεια προς τους αντάρτες, καθώς 
οι έλεγχοι των τουρκικών αρχών ήταν συχνοί και τα βουλγαρικά αντίποινα βί-
αια. 

ο Σακτούρης είχε κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένος με τη διαμορφωθεί-
σα κατάσταση, αφού η βουλγαρική δραστηριότητα ελαττώθηκε αισθητά. Την 
ικανοποίηση του για την πορεία του αγώνα εξέφρασε, όμως, ακόμα πιο γλα-
φυρά ο Χρυσόστομος, εκτοξεύοντας παράλληλα τα πυρά του εναντίον των ξέ-
νων δυνάμεων: «ο ταλαίπωρος ελληνικός λαός, εφ’ όσον εσφάζοντο ως πρόβα-
τα άφωνα, κατηγορείτο επί εσχάτη αναισθησία, αδυναμία και μονονού ανυπαρ-
ξία. Όταν ηναγκάσθη ν’ αμυνθή και ηγέρθη ως ο κοιμώμενος λέων, ον εις ύψι-
στον βαθμόν παρώργισαν αι προκλήσεις ιταμού εχθρού και οι ονειδισμοί του 
αγρίου και ιδιοτελούς κόσμου και εις τον πρώτον βρυχηθμόν του ετράπησαν εις 
φυγήν επονείδιστον και εσαρώθησαν όλοι οι νάνοι εχθροί του, τώρα εν δαιμονι-
ώδη συναυλία ξένοι και εντόπιοι ζητούσι να ρίψωσι τας ευθύνας των εν Μακε-
δονία κακουργημάτων εις τον ελληνικόν λαόν...»44.

δεν είχε περάσει πολύς καιρός, άλλωστε, από τις 12 ιανουαρίου του 1907, 
όταν ο Ζέρβας επιτέθηκε στο σώμα του Πανίτσα, που φιλοξενούνταν στη Γρά-
τσιανη (αγιοχώρι), ώστε να εκδικηθεί τις βουλγαρικές ωμότητες των προηγούμε-
νων μηνών στην κλεπούσνα (αγριανή), στο εγρί δερέ (καλλιθέα δράμας) κ.α. 

43.  κιουρτσή-Μιχαλοπούλου, ό.π., σ. 225-233.

44.  Για τη δράση του Χρυσόστομου κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα βλ. 
επίσης Μ. ατακτίδου, «ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος και οι αναμνήσεις του της εποχής 
1902-1907», Μακεδονικό Ημερολόγιο, 39 (1969), 173-176.
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Το χτύπημα του Ζέρβα ήταν εντυπωσιακό, καθώς το σώμα του Πανίτσα διαλύ-
θηκε, ενώ ο ίδιος μόλις κατάφερε να διαφύγει σοβαρά τραυματισμένος. Η επίθε-
ση στη Γράτσιανη σηματοδότησε την έναρξη της ελληνικής αντεπίθεσης, έδωσε 
βαθιά ανάσα στην περιοχή και αναπτέρωσε άμεσα το φρόνημα των κατοίκων45.

οι ένοπλες αντιπαραθέσεις συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 
γύρω από το Παγγαίο. Στις 24 Φεβρουαρίου ο Παπαπασχάλης έχασε τη ζωή του 
στη νικοσλάβη (νικόκλεια), μετά από μια μάχη με τουρκική φρουρά που είχε ει-
δοποιηθεί από Βούλγαρους, ενώ την επόμενη μέρα οι κομιτατζήδες ηττήθηκαν 
σε ελληνοβουλγαρική συμπλοκή στη νιγρίτα. Την 1η του Μάρτη ελληνικό σώμα 
συγκρούστηκε με τμήμα του οθωμανικού στρατού στο χωριό Χωροβίτσα, όπου 
σκοτώθηκε ένας αντάρτης. Στις 14 του Μάρτη σκοτώθηκε στο Μανδήλι ο Χρ. 
κουψέλης από την αλιστράτη, μέλος του βουλγαρικού κομιτάτου, ενώ στις 16, 
18 και 26 του ίδιου μήνα έπεσαν νεκρά άλλα τρία μέλη των βουλγαρικών κομι-
τάτων στο δραβίσκο, το καλαπότι και την καρλίκοβα (Μικρόπολη) αντίστοι-
χα. Στις 17 απριλίου ελληνικό σώμα υπό τον καπετάν Στρατή σκότωσε τέσσερις 
σχισματικούς από το Σουμπας-κιόι (νέο Σούλι), ενώ στα τέλη του απρίλη ση-
μειώθηκε νέα μάχη στο εγρί-δερέ (καλλιθέα Σερρών), κατά την οποία έχασαν 
τη ζωή τους ο γνωστός αγωνιστής Προκόπιος κομπόκης και τέσσερις κομιτατζή-
δες. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, όμως, οι Έλληνες πήραν εκδίκηση 
για το φόνο του κομπόκη εκτελώντας τον βούλγαρο κομιτατζή Τσαουσίφη και 
στις 19 του Μάη επιτέθηκαν στη Γράτσιανη, σκοτώνοντας έντεκα κομιτατζήδες. 
επιθέσεις εναντίον Βουλγάρων σημειώθηκαν επίσης στην καρλίκοβα (6 Μαΐου) 
και στην αλιστράτη (27 Μαΐου). Τον ιούνιο ο δούκας Ζέρβας νίκησε βουλγαρι-
κό σώμα που βρισκόταν στην Παλαιοκόμη, ενώ λίγο αργότερα αποκρούστηκε η 
βουλγαρική απόπειρα πυρπόλησης του οικοτροφείου της αλιστράτης.

Στις 3 και στις 10 ιουλίου σκοτώθηκαν τρεις γνωστοί κομιτατζήδες στην 
αλιστράτη και στη Σκρίτζοβα (Σκοπιά), αλλά οι Έλληνες αντάρτες ηττήθηκαν 
στη δοβίστα (εμμανουήλ Παππά) και στο κάτω καμενίκι Σερρών, μετά από συ-
μπλοκές με τουρκικές δυνάμεις. Στις 16 ιουλίου και στις 9 αυγούστου εκτελέστη-
καν επίσης δυο σχισματικοί από την κλεπούσνα (αγριανή). Τον Σεπτέμβριο δι-
αλύθηκε το σώμα του βοεβόδα Μηνά κοντά στην καβάλα (περιοχή καρά ορ-
μάν), ενώ τον ίδιο μήνα εκτελέστηκαν δυο σχισματικοί στη Ζηλιάχοβα (Ζίχνη). 
Τον οκτώβριο σκοτώθηκαν άλλοι δυο σχισματικοί στη Ζηλιάχοβα και το Φω-
τολίβος, ενώ τον δεκέμβριο διαλύθηκε το σώμα του Πανίτσα κοντά στο αγιο-
χώρι46. 

45.  Πέννας, Ιστορία των Σερρών, σ. 256-263.

46.  ΓεΣ/διΣ, ό. π., σ. 292-294 και δ. Τσιανακλίδης, Η Ζίχνη κατά την περίοδο του 
Μακεδονικού Αγώνα, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 128-131.
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Όπως μπορεί να συμπεράνει κανείς, οι επιχειρήσεις που διεξάγονταν στις 
περιοχές πέριξ του Παγγαίου ήταν συνήθως μικρής κλίμακας και αφορούσαν 
κυρίως εκτελέσεις μεμονωμένων ατόμων σε χωριά. οι συμπλοκές μεταξύ μεγά-
λων ελληνικών και βουλγαρικών σωμάτων ήταν ελάχιστες, όπως ελάχιστες ήταν 
και οι συγκρούσεις ελλήνων και Βουλγάρων με τις τουρκικές φρουρές της πε-
ριοχής. Η πυκνότητα, ωστόσο, των γεγονότων (ειδικά στον καζά Ζίχνης) και η 
βιαιότητα ορισμένων εξ αυτών ήταν μεγάλη, καθιστώντας την περιοχή αρκετά 
επικίνδυνη για το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού. 

από το 1907, την ελληνική υπόθεση στην περιοχή του Παγγαίου ενίσχυ-
σε ένα καινούριο σώμα, που δρούσε υπό τις οδηγίες του κωνσταντίνου νταή. 
ο νταής διατέλεσε συνεργάτης του Προξενείου καβάλας και της Μητρόπολης 
δράμας, αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση των σχολείων της Προσοτσάνης. Έπειτα 
συνελήφθη από τις τουρκικές αρχές, κατάφερε, ωστόσο, να αποδράσει και σχη-
μάτισε το δικό του σώμα, λαμβάνοντας το ψευδώνυμο καπετάν Τσάρας47. Τον 
Μάιο του 1907, ο Τσάρας με τρεις μόνο άντρες του, έστησε ενέδρα σε βουλγαρική 
ομάδα κομιτατζήδων καταφέρνοντας την εξόντωση των περισσοτέρων ανδρών 
της48. Το σώμα του, που έβρισκε συχνά καταφύγιο στη Μονή εικοσιφοινίσσης, δεν 
ενεπλάκη, ωστόσο, σε μεγάλες μάχες, καθώς οι Βούλγαροι απέφευγαν τις άμεσες 
συγκρούσεις με τα ελληνικά σώματα και τις τουρκικές αρχές, περιοριζόμενοι σε 
μεμονωμένες δολοφονίες και τρομοκρατικές ενέργειες. 

Η ισχυροποίηση, ωστόσο, της ελληνικής «θέσης» προκάλεσε την αντίδρα-
ση των τουρκικών αρχών, αλλά και των ξένων αποστολών. από τις αρχές του 
1907 ξεκίνησε μια συστηματική εκστρατεία κατηγοριών εναντίον των ελληνι-
κών θρησκευτικών και προξενικών αρχών, που οδήγησαν στη λήψη άμεσων μέ-
τρων για τον περιορισμό της δράσης τους ή και την εκδίωξή τους από την περι-
οχή. οι κατηγορίες αφορούσαν κατά κύριο λόγο τον πρόξενο Σερρών, α. Σα-

47.  κιουρτσή-Μιχαλοπούλου, ό. π., σ. 222-225. Στο σώμα του καπετάν Τσάρα υπηρέ-
τησαν κατά καιρούς οι εξής άντρες: Λεωνίδας Μαλαμίδας, Γεώργιος Χατζηπασχάλης (Μα-
ντατζής), δημήτριος Χαρίσης, Γεώργιος Χαρίσης (Τσανταρλής), αριστοτέλης Παπαδανιήλ 
(καπετάν Σκιάς), ευάγγελος καρμίρης (Τσιορμπατζής), Βασίλειος Πατσιάς, Άγγελος Σίμου, 
κωνσταντίνος Τσιουγκάρης, ευρυσθένης Ζαμπάκης, και κωνσταντίνος Τσελέγκας από το 
Ροδολίβος. οι δημήτριος Βογιατζής από την Προσοτσάνη, δημήτριος Πένσας από το Παγο-
νέρι, δημήτριος κυριακού (κομήτης) από το δοξάτο και Γεώργιος καραγεώργου (Μαυρο-
δής) από τον Βώλακα. ο ιωάννης Παρούσης από τη νέα Ζίχνη, ο Γεώργιος Χαραμής από την 
Πελοπόννησο, ο Μιλτιάδης Τσοπανέλης από τις κυδωνιές, ο Πολυχρόνης Παλιάγκας από 
τη Χωριστή και ο αθανάσιος διδάσκαλος από τα ιωάννινα. από την Στενήμαχο οι Γεώργι-
ος καράμπελας, αργύρης και νικόλαος Στένης. οι Γεώργιος Ξουλογής, ανδρέας κουρούδης 
από τη Μεσορώπη και δυο εύζωνοι από το αγρίνιο. Για περισσότερα βλ. Το Μεγάλο Συνα-
ξάρι. Αφανείς Γηγενείς Μακεδονομάχοι, σ. 120-123, 266-303. 

48.  ΓεΣ/διΣ, ό.π., σ. 295.



ο Μακεδονικός αγώνας στην περιοχή του Παγγαίου 341

κτούρη, τον υποπρόξενο καβάλας, ν. Μαυρουδή, και τους μητροπολίτες δρά-
μας, Χρυσόστομο, Σερρών, Γρηγόριο και Μελενίκου, αιμιλιανό49. 

Πρώτος στόχος των κατηγοριών υπήρξε ο μητροπολίτης δράμας Χρυσό-
στομος. ο μητροπολίτης είχε προκαλέσει τις διαμαρτυρίες του ίδιου του Χιλμή-
πασά, που ανέφερε πως: «…ο μητροπολίτης δράμας ύψωσε την ελληνικήν σημαί-
αν… συνεννοείται μετά των ελλήνων ανταρτών και εξέγειρε τους Έλληνας και 
κατ’ αυτών έτι των οθωμανών»50. Στον Χρυσόστομο, όπως και στους άλλους 
δύο μητροπολίτες, απαγορεύτηκαν αρχικά οι περιοδείες στα χωριά που βρίσκο-
νταν υπό την δικαιοδοσία τους. Τον αύγουστο, ωστόσο, ο μητροπολίτης δράμας 
αναγκάστηκε να απομακρυνθεί από τη θέση του, εξαιτίας της συνολικής δράσης 
και της προσφοράς του στον αγώνα.

«Η μετάβασίς του εν Θεσσαλονίκην, δέον να θεωρηθή ως οριστική ανάκλη-
σις αυτού και εις εκ των μεγαλειτέρων θριάμβων, τους οποίους έσχεν η αγγλική 
διπλωματία κατά του Πατριαρχείου. Τις ελησμόνησεν ότι προ ολίγων έτι μηνών 
ο εν κωνσταντινουπόλει πρεσβευτής της αγγλίας ηξίου την μετάθεσίν του δι’ άλ-
λας, μηδαμινοτέρας αφορμάς; και τις αγνοεί ότι ο κύριος μοχλός των τελευταίων 
διαβημάτων του Μεγάλου Βεζύρου παρά τω Πατριαρχείω υπήρξε πάλιν ο πρε-
σβευτής της αγγλίας; εν κωνσταντινουπόλει εγνώριζον προ πολλού ότι ο Μη-
τροπολίτης δράμας ήτο προγεγραμμένος υπό της αγγλικής πολιτικής ως μη συ-
ντελών εις την ευόδωσιν του έργου των κομιτατζήδων», έγραφε το Εμπρός στις 
3 Σεπτεμβρίου, αποκαλύπτοντας ξεκάθαρα την συμβολή της αγγλικής διπλωμα-
τίας στην απομάκρυνση του Χρυσοστόμου51. Μερικές από τις επιστολές που είχε 
ανταλλάξει ο μητροπολίτης Χρυσόστομος με τα ελληνικά προξενεία και τους 
φορείς της περιοχής, κατασχέθηκαν μάλιστα από τις τουρκικές αρχές και δημο-
σιεύτηκαν αυτούσιες στον αθηναϊκό Τύπο52.

κατηγορίες για υπόθαλψη ελλήνων ανταρτών διατυπώθηκαν επίσης ενα-
ντίον του υποπρόξενου καβάλας νικόλαου Μαυρουδή. Τις κατηγορίες ενίσχυ-

49.  οι Άγγλοι και Γάλλοι αξιωματικοί είχαν ήδη καταφέρει να απομακρύνουν από τις 
θέσεις που κατείχαν τους Έλληνες υποπρόξενους της Βρετανίας και της Γαλλίας στη δράμα 
και στις Σέρρες, υποστηρίζοντας πως συνεργάζονταν στενά με φορείς του αγώνα.

50.  Τσιανικλίδης, ό.π., σ. 48-54. Τον ιούλιο του προηγούμενου έτους, ο Χρυσόστομος 
είχε περιγράψει μια αποτυχημένη βομβιστική επίθεση μιας βουλγάρας, εναντίον του ιδίου 
και της Μητρόπολης, που δεν πραγματοποιήθηκε, εξαιτίας της λιποψυχίας της.

51.  Εμπρός, 3 Σεπτεμβρίου 1907. εκδότης του Εμπρός, μιας εκ των μεγαλυτέρων εφη-
μερίδων της εποχής, ήταν ο πρόεδρος του «Μακεδονικού κομιτάτου», δημήτριος οικ. καλα-
ποθάκης. Το Εμπρός δημοσίευε σχεδόν καθημερινά τις εξελίξεις στην Μακεδονία, έχοντας 
σημαντικό προβάδισμα έναντι των υπολοίπων αθηναϊκών εφημερίδων, λόγω της διπλής ιδι-
ότητας του καλαποθάκη. 

52.  Εμπρός, 21 οκτωβρίου 1907.
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σε μάλιστα σημαντικά η δολοφονία ενός Βουλγάρου έξω από την ελευθερούπο-
λη, υποκινητής της οποίας θεωρήθηκε ο Μαυρουδής. οι αρχές της καβάλας συ-
νέλαβαν άμεσα τρεις Έλληνες, που ομολόγησαν πως διέπραξαν τη δολοφονία 
κατόπιν υπόδειξης του υποπροξενείου. οι οθωμανικές αρχές έσπευσαν τότε να 
εκμεταλλευτούν το γεγονός, ώστε να προκαλέσουν σκάνδαλο και να κατασυ-
κοφαντήσουν τον Μαυρουδή53, ενώ ο άγγλος αξιωματικός Stephens τήρησε και 
πάλι εχθρική στάση, κηρύσσοντας «αμειλικτότερον κατά του προξενείου πόλε-
μον και αυτής ακόμη της οθωμανικής διοικήσεως»54. 

Η δίκη των κατηγορουμένων, που τελείωσε στις αρχές ιουλίου, φανέρωσε 
το μεγάλο ενδιαφέρον των ξένων αποστολών για τις εξελίξεις στη Μακεδονία, 
όπως επίσης και την εχθρική στάση των οθωμανικών αρχών: «Η μεροληπτική 
στάσις του προέδρου του δικαστηρίου ήτο κατάδηλος. κατά την τελευταίαν συ-
ζήτησιν της υποθέσεως παρέστησαν πλην εμού, οι πρόξενοι αγγλίας –μετά του 
συνταγματάρχου Έλλιοτ-, αυστρίας, Ρωσσίας και Βουλγαρίας. […] Το κακόν εί-
ναι ότι εν τη σκοτεινή υποθέσει Πραβίου υπήρχε δεδηλωμένη των Άγγλων αξι-
ωματικών γνώμη κατά των κατηγορουμένων, επιδράσασα και επί του δικαστη-
ρίου και επί των προξένων. […] ο συνταγματάρχης ΄ελλιοτ και ο Στήβενς, ακρα-
δάντως πεπεισμένοι περί της ενοχής των κατηγορουμένων, παραδέχονται και 
την ενοχήν του Προξενείου. Η γνώμη των συμπίπτει προς την του Βαλή, όστις 
πάντα λίθον εκίνησεν όπως καταδικασθώσιν οι υπόδικοι και ούτω καταδειχθή 
ότι το Προξενείον πρωτοστατεί εις τας γενομένους εν καβάλλα δολοφονίας», 
έγραφε λίγο αργότερα ο Λάμπρος κορομηλάς55. 

Η εκδίκαση της υπόθεσης δεν ήταν αμερόληπτη. είναι χαρακτηριστικό 
πως οι υπόλοιπες προξενικές αρχές διατηρούσαν τις αμφιβολίες τους σχετικά με 
την ενοχή του υποπροξενείου, καθώς θεωρούσαν πως δεν ήταν δυνατόν να συν-
δέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τέτοιου είδους ανθρώπους. κατά τη διάρκεια 
της δίκης μάλιστα παρουσιάστηκαν σημαντικά αθωωτικά στοιχεία, που δεν ελή-
φθησαν υπ’ όψιν εξαιτίας του γενικότερου κλίματος εις βάρος της ελλάδας. Σύμ-
φωνα με την ετυμηγορία του δικαστηρίου οι δυο από τους τρεις κατηγορουμέ-
νους καταδικάστηκαν, ενώ ο Μαυρουδής αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τη 
θέση του λίγο αργότερα56. 

53.  ι.Μ.Μ.α., 1907 αακ/δ Μακεδονικό Ζήτημα, Μαυρουδής προς Γρυπάρη, καβάλα 
1 Μαΐου 1907, αρ. πρωτ. 156, αρ. εγγ. 105-106. 

54.  ι.Μ.Μ.α., 1907 αακ/δ Μακεδονικό Ζήτημα, Μαυρουδής προς άγνωστο παραλή-
πτη, καβάλα 1 Μαΐου 1907, αρ. πρωτ. 157, αρ. εγγ. 108-109. 

55.  ι.Μ.Μ.α., 1907 αακ/δ, κορομηλάς προς Υπουργείο εξωτερικών, Θεσσαλονίκη 5 
ιουλίου 1907, αρ. πρωτ. 462, αρ. εγγ. 316-318.

56.  ι.Μ.Μ.α., 1907 αακ/δ, ασκητής, Σημείωμα περί της δίκης Πραβίου, 5 ιουλίου 
1907, αρ. εγγ. 319-328.
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οι τουρκικές αρχές στοχοποίησαν επίσης τον πρόξενο Σερρών, χωρίς να 
καταφέρουν, ωστόσο, την άμεση απομάκρυνσή του. ο Σακτούρης κατηγορή-
θηκε πως παρείχε στους έλληνες αντάρτες τρόφιμα, πολεμοφόδια και χρήμα-
τα και του επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας στην περιφέρειά του από το 
φθινόπωρο του 1907. ο πρόξενος, άλλωστε, είχε ενημερώσει από τον απρίλιο 
το Υπουργείο των εξωτερικών για τις κατηγορίες που διατύπωνε η γαλλική 
αποστολή –και κυρίως ο Verand– εναντίον του Προξενείου Σερρών, του ιδί-
ου αλλά και του υπολοχαγού Φλωριά57. ο ίδιος κατάφερε, εντούτοις, να απο-
κρούσει επιτυχώς τις εις βάρος του κατηγορίες και να αποφύγει την τύχη του 
Μαυρουδή. 

οι Έλληνες είχαν επίσης να αντιμετωπίσουν την εχθρική στάση της Ρωσί-
ας. Σε περιοδεία που πραγματοποίησαν οι Γενικοί Πρόξενοι της αυστρίας και 
της Ρωσίας στον καζά Ζίχνης και Παγγαίου, ο ρώσος διπλωμάτης εξέφρασε την 
πλήρη αντίθεση του προς τις ελληνικές ενέργειες στη περιοχή, αποδοκίμασε τις 
δολοφονίες που έλαβαν χώρα στην καβάλα κι υιοθέτησε ανεπιφύλακτα τις κα-
τηγορίες για την ενοχή του Μαυρουδή. ο αυστριακός γενικός πρόξενος, αντίθε-
τα, αποκόμισε άριστες εντυπώσεις από την περιοδεία και εξέφρασε τη συμπά-
θειά του απέναντι στο ελληνικό στοιχείο58. 

Η κατάσταση, όμως, στο δεύτερο εξάμηνο του 1907 παρέμενε ακόμα κρί-
σιμη. Με επιστολή του προς το Υπουργείο εξωτερικών, το Υποπροξενείο κα-
βάλας ενημέρωνε πως η ύφεση της βουλγαρικής δραστηριότητας ήταν φαινομε-
νική, πως οι βουλγαρικές ομάδες πληθύνονταν, συνεχίζοντας το τρομοκρατικό 
τους έργο υπό την ανοχή μάλιστα των τουρκικών αρχών και των άγγλων αξιω-
ματικών59. Παράλληλα, «ο τουρκικός στρατός δίκην άγριων βασιβουζούκων ει-
σελαύνων εις τα χωρία του καζά Πραβίου και του καζά δράμας επί τη προφά-
σει ότι μεν ερευνών δι’ ανακάλυψιν ανυπάρκτων ελλήνων ανταρτών, ότε δε δι’ 
ανακάλυψιν όπλων ή άλλων επιληψίμων πραγμάτων πιέζει και εκβιάζει τους χω-
ρικούς άλλοτε παρεμποδίζων τας εργασίας των, άλλοτε αγγαρεύων αυτούς και 
τα ζώα των, άλλοτε οδηγών αυτούς […] εις την έδρα του καζά προς πιστοποίησιν 
της ταυτότητός των. […] εκ πάντων των ανωτέρω δύναται να κρίνη η Υμ. εξο-
χότης την ψυχολογικήν κατάστασιν, εις ην ευρίσκεται το ομογενές στοιχείον της 
περιφερείας του Υποπροξενείου και φοβούμαι μήπως παρασυρόμενον υπό του 

57.  Β. Λαούρδας (επιμ.), ο Μακεδονικός αγών εις την περιοχήν των Σερρών κατά το 
1907 (εκθέσεις του προξένου Σαχτούρη), αθήνα 1958, σ. 53-54. 

58.  ι.Μ.Μ.α., 1907 αακ/δ, Μακεδονικό Ζήτημα, Σουίδας προς Σκουζέ, καβάλα 17 
Σεπτεμβρίου 1907, αρ. πρωτ. 393, αρ. εγγ. 487-488.

59.  ι.Μ.Μ.α., 1907 αακ/δ, Μακεδονικό Ζήτημα, Σουίδας προς Σκουζέ, καβάλα 5 
αυγούστου 1907, αρ. πρωτ. 315, αρ. εγγ. 408-418.
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πόνου εις ον εγκαταλείφθη, προβή εις αντεκδικήσεις μη δυναμένας να συγκρα-
τηθώσιν»60. 

Η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο κατά το 1908: «…τελευταί-
ως εν τω καζά Πραβίου σπουδαίως διασαλεύθη η τάξις ένεκα της εξεγέρσεως 
του μουσουλμανικού στοιχείου κατά των ομογενών χριστιανών. από δύο περί-
που μηνών ήρξαντο εκδηλούμενα εν τω ημετέρω καζά σημεία φανατισμού των 
μουσουλμάνων και εχθρικής αυτών απέναντι των ημετέρων στάσεως. […] εν τω 
καζά Πραβίου, όπου ζωηρότερος εξεδηλώθη ο φανατισμός, οι οθωμανοί άρχι-
σαν να οπλίζονται αγοράζοντες περίστροφα και πολεμοφόδια. εθεάθη δε και 
αυτός ο καδής Πραβίου αγοράζων επιδεικτικότατα όλα τα ευρισκόμενα εις την 
αγοράν φυσίγγια», έγγραφε στις 22 ιουνίου του 1908 ο Πολυχρονιάδης, διευθυ-
ντής του Υποπροξενείου καβάλας61. 

Η δράση των ελληνικών σωμάτων δεν σταμάτησε παρ’ όλα αυτά. κατά τις 
αρχές του 1908 στην ανατολική Μακεδονία δρούσαν αρκετές αντάρτικες ομά-
δες: στην περιοχή νιγρίτας-Μπέλες βρίσκονταν τα σώματα του ν. ευρυπιώτη 
(αλέξανδρου ευστρατιάδη) και του Στ. Βλάχβεη, στην περιοχή Ζίχνας τα σώ-
ματα του Β. Τσουβαλτζή, του δούκα Ζέρβα, του Θ. Μπουλασίκη και του ι. Μάρ-
τζιου, στην περιοχή Πετριτσίου το σώμα του αμπντουλάχ Τσαούς και στο Παγ-
γαίο το σώμα του κωνσταντίνου νταή62. 

Σύμφωνα με τον δημοσθένη Φλωριά, που αντικαταστάθηκε εκείνη την πε-
ρίοδο (άνοιξη 1908) από τον Β. καψαμπέλη (κατσιμάνη), στα βόρεια του σαντζα-
κιού των Σερρών οι Βούλγαροι είχαν ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στην περιοχή της 
νιγρίτας και του Μπέλες η κατάσταση ήταν ακόμη αμφίρροπη. Τα δεδομένα ήταν, 
όμως, πολύ καλύτερα για τις περιοχές της Ζίχνης, του Πετριτσίου και του Παγγαίου, 
καθώς τα σώματα είχαν μεγαλύτερη υποστήριξη από τις τοπικές αρχές63. 

Το κίνημα των Νεότουρκων και το «τέλος» του αγώνα

από τις αρχές του 1908 άρχισε να εκδηλώνεται εντονότερα το κύμα δυσα-
ρέσκειας εναντίον του απολυταρχικού τρόπου διακυβέρνησης του σουλτάνου 

60.  ι.Μ.Μ.α., 1907 αακ/δ, Μακεδονικό Ζήτημα, Σουίδας προς Σκουζέ, καβάλα 1 
οκτωβρίου 1907, αρ. πρωτ. 409, αρ. εγγ. 508-511. 

61.  ι.Μ.Μ.α., 1908 αακ/Γ, Προξενικά Θεσσαλονίκης, Πολυχρονιάδης προς Υπουρ-
γείο εξωτερικών, καβάλα 22 ιουνίου 1908, αρ. πρωτ. 405, αρ, εγγ. 923-930.

62.  ΓεΣ/διΣ, ό. π., σ. 321-322.

63.  Β. Λαούρδας & Π. Πέννας, «Σηµειώσεις κι οδηγίαι δηµοσθένους Φλωριά», Σερρα-
ϊκά Χρονικά, αθήνα 1961, σελ. 100. 
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αβδούλ Χαμίτ. Στόχος του κινήματος που ξέσπασε τον ιούλιο ήταν η επιβολή 
μιας σειράς μεταρρυθμίσεων που θα μετέτρεπαν την αυτοκρατορία σε ένα σύγ-
χρονο κράτος ευρωπαϊκού τύπου, που θα διατηρούσε την εδαφική ακεραιότητα 
της αυτοκρατορίας και θα απαλλασσόταν από τις επεμβάσεις των Μεγάλων δυ-
νάμεων. Το κίνημα των νεότουρκων εκδηλώθηκε τον ιούλιο του 1908 στη Θεσ-
σαλονίκη και επικράτησε σύντομα, καθώς είχε την ευρεία υποστήριξη του στρα-
τού και των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Η επικράτηση των νεότουρκων 
δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες στους χριστιανικούς πληθυσμούς, λόγω των 
φιλελεύθερων εξαγγελιών τους και της εφαρμογής του Συντάγματος του 1876. 
Το σύνθημά τους ήταν άλλωστε «ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη». 

οι νεότουρκοι είχαν φροντίσει ήδη για την αποκατάσταση των σχέσεων 
τους με τον ελληνικό πληθυσμό, ώστε να κερδίσουν την εύνοιά του: «κατ’ ασφα-
λείς εκ Πραβίου πληροφορίας, εδόθησαν αυστηραί διαταγαί εις τας εκεί οθωμα-
νικάς αρχάς να παύσωσι τας ενεργείας αυτών, αίτινες τοσούτον εξώθησαν τους 
μουσουλμάνους κατά των ομογενών χριστιανών. […] Η προσωρινή αυτή ύφεσις 
ίνα δυνηθή να παγιωθή απαιτεί την άμεσον απομάκρυνσιν του κυρίως αναμει-
χθέντος εις τον εξερεθισμόν, καδή Πραβίου», ανέφερε ο Πολυχρονιάδης στις πα-
ραμονές του κινήματος64. 

οι νεότουρκοι ήρθαν άμεσα σε επαφή με αρκετούς επικεφαλής αντάρ-
τικων ομάδων που μάχονταν στη Μακεδονία και κατόρθωσαν να βάλουν τέ-
λος στις ένοπλες διαμάχες, χορηγώντας αμνηστία. οι αντάρτες κλήθηκαν τότε 
να παραδώσουν τα όπλα τους και η ελληνική κυβέρνηση, που θέλησε να κερδί-
σει τα μέγιστα δυνατά οφέλη από το κίνημα, ανακάλεσε τους αξιωματικούς του 
στρατού που δρούσαν στη Μακεδονία65. Η έκρηξη του κινήματος των νεότουρ-
κων είχε μεγάλες επιπτώσεις και στην ελληνική οργάνωση, καθώς οδήγησε στην 
δημιουργία της Πανελληνίου οργάνωσης, ως διαδόχου σχήματος του Μακεδο-
νικού κομιτάτου, με αρχηγό τον Παναγιώτη δαγκλή66. Η απομάκρυνση του κο-
ρομηλά από το Προξενείο Θεσσαλονίκης κι η παραίτηση του καλαποθάκη από 
το Μακεδονικό κομιτάτο είχαν δημιουργήσει, άλλωστε, τις απαραίτητες συνθή-
κες για την οριστική ενοποίηση του αγώνα67.

64.  ι.Μ.Μ.α., 1908 αακ/Γ, Πολυχρονιάδης προς Υπουργείο εξωτερικών, καβάλα 29 
ιουνίου 1908, αρ. πρωτ. 423, αρ. εγγ. 968-969. 

65.  Γ. Μέγας, Η επανάσταση των Νεότουρκων στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη 2003, 
σ. 54. 

66.  Περισσότερα για την «Πανελλήνια οργάνωση» στο Β. κ. Γούναρης, «ο Μακεδο-
νικός αγώνας στο τέλος του. Προσπάθειες αναδιοργάνωσης και καινούριες κατευθύνσεις», 
στο Πρακτικά του Συμποσίου «Ο Μακεδονικός Αγώνας», Θεσσαλονίκη 1987, σ. 113-124.

67.  Περισσότερα για πολιτικό παρασκήνιο του Μακεδονικού αγώνα στο Χ. δ. Ρα-
ϊτσίνης, «ο δημήτριος οικ. καλαποθάκης και η ελληνική πολιτική σκηνή», ανέκδοτη μετα-
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Για την κατάπαυση των εχθροπραξιών και τη συναδέλφωση των διαφό-
ρων εθνοτήτων που ζούσαν στην Μακεδονία, διοργανώθηκαν μάλιστα κι αρκε-
τές εορταστικές εκδηλώσεις, που δεν κατόρθωσαν, ωστόσο, να αμβλύνουν τις δι-
αφορές: «Προχθές επί τη παραχωρήσει του Συντάγματος παρετέθη υπό του κο-
μιτάτου της «ενώσεως και Προόδου» γεύμα εις τους εν Σέρραις αντάρτας Έλ-
ληνας και Βουλγάρους. εις το γεύμα τούτο παρατεθέν εις τον «Μπέη Μπαχτσέ» 
παρεκάθισεν ο γενικός αρχηγός δούκας ως και ο Βούλγαρος Τάσκας, εις των 
στύλων του κομιτάτου Σανδάνσκη. Μετά την συμφιλίωσιν μεταξύ των δύο θα-
νασίμων αντιπάλων ο Τάσκας άρχισε να συζητή περί των εν Μακεδονία εκκλη-
σιών, ισχυριζόμενος ότι αι πλείσται εξ αυτών είνε βουλγαρικαί. Τούτο εξόργισε 
τον δούκαν και προς στιγμήν απειλήθη αιματηρά μεταξύ αυτών ρήξις ήτις ευτυ-
χώς απεσοβήθη τη εγκαίρω επεμβάσει δύο νεότουρκων αξιωματικών», έγραφε 
χαρακτηριστικά το Εμπρός68. 

Στις 16 ιουλίου παρέδωσαν τα όπλα και οι βούλγαροι αρχικομιτατζήδες 
Σαντάνσκι και Πανίτσα. Σε ειδική τελετή που διοργανώθηκε στην Προσοτσάνη, 
ο Μουτασεφίρης δράμας προσεφώνησε με θερμά λόγια τον βούλγαρο αρχηγό 
υπό τη συνοδεία ελληνικής μουσικής κι ακολούθησε επίσημο γεύμα. Στη συνέ-
χεια η βουλγαρική ομάδα αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε δεκτή με 
μεγάλες τιμές από τις οθωμανικές πολιτικές και στρατιωτικές αρχές69. 

Μέχρι τον δεκαπενταύγουστο 26 ελληνικά σώματα και 217 αντάρτες κα-
τέθεσαν τα όπλα. Τα σώματα του δούκα, του Βλάχμπεη, του αϊβαλιώτη, του 
Μπουλασίκη, του Τσιουβαλτζή και του Μάρτζιου επέστρεψαν στις Σέρρες, ενώ 
το σώμα του Γιαγκλή παρουσιάστηκε στη νιγρίτα. Με επιστολή του προς το 
Υπουργείο εξωτερικών, ο Σακτούρης προειδοποιούσε, ωστόσο, πως τα βουλ-
γαρικά σώματα διαλύθηκαν μόνο «κατ’ επίφασιν», καθώς οι κομιτατζήδες επέ-
στρεψαν στα χωριά τους προκειμένου να συνεχίσουν το ανθελληνικό έργο70.  Η 
στάση του Σακτούρη, που συνέχισε τις άοκνες προσπάθειες για την υπεράσπιση 
των ελληνικών πληθυσμών της περιοχής, προξένησε μάλιστα νέες κατηγορίες εκ 
μέρους των οθωμανικών αρχών. 

οι εκλογές που διεξήχθησαν τον επόμενο μήνα αποτέλεσαν την πρώτη μεγά-
λη δοκιμασία για τη συμφιλίωση των διαφόρων εθνοτήτων. Η διαδικασία, παρά 

πτυχιακή εργασία, Τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας, αΠΘ, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 66-83. 
Στην «Πανελλήνια οργάνωση» εντάχθηκαν άμεσα οι Στυλιανός Μαυρομιχάλης, Βασίλειος 
καψάμπελης και δημοσθένης Φλωριάς.

68.  Εμπρός, 7 ιουλίου 1908.

69.  Β. κ. Γούναρης, ι. δ. Μιχαηλίδης, Π. καραμπάτη, Φ. Τολούδη, Π. κολτούκη (επιμ.), 
Η τελευταία φάση της ένοπλης αναμέτρησης στη Μακεδονία (1907-1908): 100 έγγραφα από 
το αρχείο του Υπουργείου των Εξωτερικών της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 246-247.

70.  ανεστόπουλος, ό. π., σ. 419.
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τις «κασσάνδρες», κύλησε ομαλά: «διεψεύθησαν αι προφητείαι ενίων δημοσιο-
γράφων, οίτινες υπό τον φακόν της νοσηράς φαντασίας των προείδον αιματη-
ράς συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων εν Τουρκία φυλών κατά την διεξαγωγήν 
των εκλογών. εις πλείστα διαμερίσματα αι εκλεκτορικαί εκλογαί, εις τας οποίας ο 
λαός λαμβάνει μέρος εγένοντο και ευτυχώς ουδεμία ταραχή, ουδεμία σύγκρουσις 
ούτε δια λόγων εγένετο. αποδεικνύεται έτι άπαξ ότι ο λαός του οθ. κράτους αρ-
κούντως κατενόησε τας ελευθερίας, τας οποίας τω σύνταγμα τω απένειμε. Ότι θα 
συμβώσι και έκτροπα, ότι θα λάβωσι χώραν και σκηναί ανάξιοι πεπολιτισμένων 
εθνών και ημείς το φοβούμεθα, πάντως όμως μεταξύ των αντιμαχόμενων μερίδων 
των Βουλγάρων», υπογράμμιζε το Εμπρός στις 13 Σεπτεμβρίου71. 

δύο μήνες αργότερα ο Σακτούρης πραγματοποίησε 15πενθήμερη περιοδεία 
στην περιοχή του Παγγαίου και της Ζίχνης, ώστε να εξακριβώσει ιδίοις όμμασι 
την κατάσταση. οι εντυπώσεις που αποκόμισε ήταν ενθαρρυντικές, καθώς διαπί-
στωσε ότι ο ελληνικός αγώνας στην περιοχή είχε ριζώσει, ενώ το φρόνημα των κα-
τοίκων παρέμενε ακμαίο. Υπήρχαν βέβαια ακόμη χωριά που τρομοκρατούνταν 
από Βουλγάρους και Τούρκους, «αλλά το φρόνημα εν τοις πλείστοις των βουλ-
γαροφώνων χωρίων της Ζίχνης είνε ακραιφνέστερον και ο φανατισμός των πα-
θόντων διαμερισμάτων ανώτερος εν τω ελληνοφώνω Παγγαίω». εξαιρετική εντύ-
πωση του έκανε επιπλέον η ανέγερση σχολείων και εκκλησιών, οι έντονες προ-
σπάθειες για την οικονομική πρόοδο μέσω του εμπορίου και της γεωργίας και η 
εχθρότητα που έτρεφαν οι ελληνικοί πληθυσμοί προς τους Βούλγαρους72. 

οι φιλελεύθερες εξαγγελίες των νεότουρκων δεν υλοποιήθηκαν, ωστόσο, 
ποτέ. οι νεότουρκοι επεδίωξαν την εύνοια των χριστιανικών πληθυσμών, ώστε 
να εξασφαλίσουν τη επιτυχία του κινήματός τους. Μόλις, όμως, σταθεροποιήθη-
καν στην εξουσία ξεκίνησαν και πάλι τις διώξεις έναντι των χριστιανικών πλη-
θυσμών. Σε επιστολή του προς το Υπουργείο των εξωτερικών, ο Σακτούρης ανέ-
φερε χαρακτηριστικά ότι η ανακήρυξη του Συντάγματος κι η εξαγγελθείσα ισό-
τητα των χριστιανών με τους μουσουλμάνους, εξερέθισε τους τελευταίους καθι-
στώντας τους «απηνεστέρους διώκτας των ημετέρων»73. αυτή τη φορά, μάλιστα, 

71.  Εμπρός, 13 Σεπτεμβρίου 1908. Στον καζά Πραβίου, όπου ο ελληνικός πληθυσμός 
ήταν ισάριθμος με τον τουρκικό, εξελέγησαν έξι Έλληνες εκλέκτορες έναντι πέντε οθωμα-
νών. Στο Παλαιοχώρι εξελέγη ο Γ. καραγεώργης, στη νικήσιανη ο αθ. Ράντζιος, στην κάρ-
γιανη ο Γ. Γκίκας, στη Μεσορώπη-Μουσθένη ο Μιχ. ιωάννου και ο δ. Ζαφειρίου και στο κε-
ντρικό τμήμα του Πραβίου ο κ. εμμανουηλίδης. Το εκλογικό σύστημα με το οποίο διεξήχθη-
σαν οι εκλογές αποτέλεσε, εντούτοις, το πρώτο σημείο τριβής μεταξύ ελλήνων και νεότουρ-
κων, καθώς οι τελευταίοι κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν ευρεία πλειοψηφία στο νέο κοινο-
βούλιο. 

72.  ι.Μ.Μ.α., 1908 αακ/δ, Μακεδονικό Ζήτημα, Σακτούρης προς Υπουργείο εξωτε-
ρικών, Σέρρες 22 νοεμβρίου 1908, αρ. πρωτ. 588, αρ. εγγ. 1169-1177.

73.  Στο ίδιο, αρ. εγγ. 1169-1177.
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προχώρησαν ακόμη περισσότερο, σχηματίζοντας ένοπλες πολιτοφυλακές, ώστε 
να ανυψώσουν το ηθικό των μουσουλμανικών πληθυσμών της περιοχής, ξεκινώ-
ντας παράλληλα οικονομικό πόλεμο εναντίον των Χριστιανών74. 

«Το (νεοτουρκικό) κομιτάτον θέτον εις εφαρμογήν την αρχικήν αυτού 
απόφασιν συνέστησε συμμορίας εις άπαντα τα χωρία, όπου υπάρχη και τουρ-
κικός πληθυσμός. (…) Σκοπός και προορισμός των συμμοριών τούτων, ωπλισμέ-
νων δια μαρτίνι, είνε να περιέρχωνται νύκτωρ τα χριστιανικά χωρία επιβλέπο-
ντα και εκφοβίζοντα τους χριστιανούς, επαγρυπνούντα εις την ασφαλή συντή-
ρησιν των τοις οθωμανοίς διανεμηθέντων όπλων και εξυψούντα το εθνικό φρό-
νημα των Τούρκων. Τοιαύτων συμμοριών περιφερομένων νυν καθ’ άπασαν την 
περιφέρειαν οι ημέτεροι, άοπλοι μάλιστα όντες, εισίν επτοημένοι και δεν εξέρχο-
νται τη νύκτα», σημείωνε στις αρχές του επόμενου έτους ο Σακτούρης75. 

Τις ίδιες παρατηρήσεις έκανε και το ελληνικό Υποπροξενείο καβάλας με 
αφορμή την αναίτια δολοφονία ελλήνων χωρικών από μωαμεθανό χωροφύλακα 
της νικήσιανης. «Υπό δεδικαιολογημένου δε κατέχονται φόβον, τόσον οι της νι-
κήσιανης όσο και οι τοις λοιπούς περιφερείας του Πραβίου χωρικοί, ότι ο των 
μουσουλμάνων φανατισμός θα εκδηλωθή και δι’ άλλων κατά χριστιανών φόνων, 
τοσαύτω μάλλον, όπως οι της περιφερείας εκείνης μωαμεθανοί είνε πολύ εξερε-
θισμένοι»76. 

οι τρομοκρατικές πρακτικές των νεότουρκων επεκτάθηκαν σύντομα και 
στους επίσημους εκπροσώπους του ελληνικού κράτους. Σύμφωνα με ένα δη-
μοσίευμα του Εμπρός, «χοτζάδες κι άλλοι οθωμανοί» πυροβόλησαν εναντίον 
του Σαχτούρη και της συνοδείας του, κατά τη διάρκεια ενός συνηθισμένου πε-
ριπάτου, χωρίς –ευτυχώς– να βρουν στόχο77. οι επιθέσεις εναντίον στελεχών του 
Προξενείου Σερρών δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς ανάλογες επιθέσεις σημειώθη-
καν εναντίον του γραμματέα του προξενείου, Λάζ. κούση, και του διευθυντή 
του, Σπ. Πολυχρονιάδη78. Παράλληλα ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια κατασυκο-
φάντησης των εκκλησιαστικών αρχών της περιοχής, ώστε να περιοριστεί σε ση-
μαντικό βαθμό η δράση του βασικού πυλώνα του ελληνισμού στην περιοχή79.

 

74.  Βάκκου, ό. π., σ. 42-44.

75.  ι.Μ.Μ.α., 1909 αακ/Γ1-2, Προξενείο Μοναστηρίου, Σακτούρης προς Υπουργείο 
εξωτερικών, Σέρρες 29 ιανουαρίου 1909, αρ. πρωτ. 58.

76.  ι.Μ.Μ.α., 1909 αακ/Γ1-2, Προξενείο Μοναστηρίου, Άννινος προς Υπουργείο 
εξωτερικών, καβάλα 7 απριλίου 1909, αρ. πρωτ. 209. 

77.  Εμπρός, 10 Μαρτίου 1909. 
78.  Βάκκου, ό, π. σ. 44. ο κούσης δολοφονήθηκε, αλλά η απόπειρα εναντίον του Πο-

λυχρονιάδη υπήρξε ανεπιτυχής.

79.  Σκριπ, 5 Φεβρουαρίου 1909.
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Την ίδια τακτική υιοθέτησαν και οι Βούλγαροι. από τις αρχές του 1909 πα-
ρατηρήθηκε έντονη δραστηριοποίηση των κομιτατζήδων που είχαν παραδώσει 
τα όπλα, μετά το νεοτουρκικό κίνημα. Στην περιοχή εμφανίστηκαν τότε τρεις 
ένοπλες ομάδες υπό τον Σαντάνσκι, τον Χατζήεφ και τον Μύρτσιο, που περιέ-
τρεχαν τα χωριά, ώστε να αναπτερώσουν το φρόνημα των Βουλγάρων και να 
δημιουργήσουν τα ερείσματα για την τελική τους επικράτηση. Θα πρέπει επί-
σης να σημειωθεί πως ο βουλγαρικός πληθυσμός στο σαντζάκι Σερρών είχε αυ-
ξηθεί αισθητά, καθώς μετά την επικράτηση του κινήματος των νεότουρκων πα-
ρατηρήθηκε μεγάλη συρροή βούλγαρων κτιστών, μαραγκών και άλλων τεχνιτών 
προς την περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας80. 

ο εκκλησιαστικός πόλεμος για την υπαγωγή όσο το δυνατόν περισσότερων 
εκκλησιών υπό την σκέπη της εξαρχίας ξεκίνησε και πάλι. οι Βούλγαροι απέφευ-
γαν αρχικά τις δυναμικές ενέργειες, περιοριζόμενοι στην αθόρυβη προπαγανδιστική 
δράση. Στη συνέχεια, όμως, παρατηρήθηκε ένα νέο κύμα ένοπλων επιθέσεων ενα-
ντίον ιερέων και δασκάλων της περιοχής, ώστε να καμφθεί το ελληνικό φρόνημα. 
οι κομιτατζήδες μπορούσαν να βασίζονται, άλλωστε, στην «σιωπηλή ανοχή» των 
τουρκικών αρχών, που δεν λάμβαναν κατασταλτικά μέτρα, υπολογίζοντας στις εν-
δοβουλγαρικές διαμάχες μεταξύ «Σεντραλιστών» και «Βερχοβιστών»81. 

Η ελληνική αντίδραση προήλθε δια της «Πανελληνίου οργανώσεως». από 
τις αρχές του 1909 ξεκίνησε ένα ευρύ πρόγραμμα επανεξοπλισμού των κατοί-
κων, ώστε να αντισταθούν στην βουλγαρική και την νεοτουρκική απειλή. ενδει-
κτικό της κινητοποίησης είναι πως μέχρι το καλοκαίρι του ίδιου έτους περισσό-
τερα από 5.500 όπλα είχαν διοχετευθεί στα σαντζάκια Σερρών και Θεσσαλονί-
κης. οι Τούρκοι προχώρησαν τότε σε ενδελεχείς έρευνες στα χριστιανικά σπίτια 
και όταν ανακάλυψαν πολλά από αυτά, απαίτησαν την αποπομπή των ειδικών 
γραφέων από τα ελληνικά προξενεία, για να αποφευχθεί μια πιθανή επανάστα-
ση. Η κυβέρνηση του δημητρίου Ράλλη, που σχηματίστηκε τον ιούλιο του 1909, 
προχώρησε μάλιστα στην ανάκληση των ελλήνων πρακτόρων και τη διάλυση 
της «Πανελληνίου οργανώσεως», επιδιώκοντας την άμεση άμβλυνση των ελλη-
νοτουρκικών διαφορών82. 

Τον αγώνα για την υπεράσπιση των ελληνικών πληθυσμών της περιοχής 
ανέλαβαν τότε τα αντάρτικα σώματα που σχηματίστηκαν στις αρχές του 1909. 

80.  ν. κ. κατσαμάνης, «οι βούλγαροι κομιτατζήδες στο Σαντζάκι Σερρών κατά τη δι-
άρκεια του Μακεδονικού αγώνα 1904-1908», ανέκδοτη μεταπτυχιακή εργασία, Τμήμα ιστο-
ρίας και αρχαιολογίας, α.Π.Θ., Σέρρες 1993, σ. 87.

81.  οι «Βερχοβιστές», δηλαδή οι οπαδοί της ανωτάτης επιτροπής, απέβλεπαν στην 
ενσωμάτωση της Μακεδονίας στη Βουλγαρία. οι «Σεντραλιστές» προτιμούσαν, αντίθετα, τη 
δημιουργία ανεξάρτητου ή αυτόνομου κράτους της Μακεδονίας. 

82.  ΓεΣ/διΣ, ό.π., σ. 339-342.
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οι ομάδες αυτές, που αποτελούνταν κατά κανόνα από ντόπιους κατοίκους και 
αρχηγούς, αναγκάστηκαν μετά την εγκατάλειψή τους από την ελληνική πολι-
τεία να αναλάβουν και πάλι δράση, ώστε να υπερασπιστούν αποτελεσματικά 
τα δικαιώματά τους. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί πως αρκετοί από τους γη-
γενείς που εντάχθηκαν στα νέα σώματα είχαν παραμείνει επιφυλακτικοί απένα-
ντι στις φιλελεύθερες διακηρύξεις των νεότουρκων και είχαν αρνηθεί να παρα-
δώσουν τον οπλισμό τους.

είναι γεγονός, ωστόσο, πως οι νεότουρκοι είχαν καταφέρει να προσεται-
ριστούν μερικούς επιφανείς αγωνιστές του Μακεδονικού αγώνα, όπως τον γνω-
στό καπετάνιο της ανατολικής Μακεδονίας, αλέξανδρο αϊβαλιώτη (ή ευρυθιώ-
τη), ένα γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στη διε-
ξαγωγή του αγώνα, καθώς οι παλιοί αγωνιστές ήταν σε θέση να αποκαλύψουν 
πρόσωπα και δίκτυα που έπρεπε να παραμείνουν κρυφά. Για την αποφυγή τέ-
τοιων κινδύνων η ελληνική οργάνωση διέταξε τότε την εξόντωση του αϊβαλιώ-
τη, που εκτελέστηκε από έλληνες πράκτορες83. 

Η συντονισμένη δράση της εκκλησίας, των προξενικών αρχών και των 
αντάρτικων σωμάτων κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα στέφθηκε 
από επιτυχία, καθώς ενισχύθηκαν σημαντικά τα ελληνικά ερείσματα στην περι-
οχή. οι ένοπλες ομάδες, που αποτελούνταν κυρίως από γηγενείς, κατάφεραν να 
αποτρέψουν τον εκβουλγαρισμό της ανατολικής Μακεδονίας, να περιορίσουν 
σημαντικά τη δράση των κομιτατζήδων και να διατηρήσουν ακμαίο το φρόνη-
μα των ελληνικών πληθυσμών μέσα σε αντίξοες συνθήκες. Πολλοί από αυτούς, 
μάλιστα, είχαν την ευκαιρία και την τιμή να «συμμετάσχουν» στις επιχειρήσεις 
των Βαλκανικών Πολέμων και να παρελάσουν θριαμβευτές στις ελεύθερες πό-
λεις της ανατολικής Μακεδονίας.

Συμπεράσματα

Μέσα από μια συνολική θεώρηση της πορείας του Μακεδονικού αγώνα 
στην περιοχή του νοτιοανατολικού Παγγαίου μπορεί κανείς να καταλήξει σε 
ορισμένα αναμφισβήτητα συμπεράσματα.

καταρχάς, θα πρέπει να τονιστεί ο σημαντικότατος ρόλος που διαδρα-
μάτισε η γεωγραφική θέση της περιοχής. Η ανατολική Μακεδονία ήταν ανέκα-
θεν εκτεθειμένη έναντι της οθωμανικής διοίκησης, εξαιτίας της –σχετικά– μικρής 
απόστασης από την κωνσταντινούπολη και της δυνατότητας άμεσης επέμβασης 
των αρχών για την κατάστολή ενδεχόμενων ταραχών. Η ανατολική Μακεδονία 

83.  Τσάμη, ό.π., σ. 435.
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βρισκόταν, όμως, σε ακόμη κοντινότερη απόσταση με μια από τις σημαντικότε-
ρες πόλεις της οθωμανικής αυτοκρατορίας, τη Θεσσαλονίκη, όπου έδρευαν πο-
λυάριθμες και αξιόμαχες μονάδες του οθωμανικού στρατού. Η γειτνίαση, ωστό-
σο, με τη Βουλγαρία ήταν εκείνη που σημάδεψε τη νεότερη ιστορία της περιοχής. 
Για τους Βούλγαρους, που επεδίωκαν την άμεση διέξοδο προς το αιγαίο, το λι-
μάνι της καβάλας αποτελούσε τη συντομότερη διαδρομή. Έτσι, έδωσαν ιδιαίτε-
ρη έμφαση στην ευρύτερη περιοχή της καβάλας και προσπάθησαν να εκμεταλ-
λευτούν κάθε ευκαιρία, ώστε να αυξήσουν τα ερείσματά τους και να θέσουν τις 
βάσεις για την οριστική επικράτησή τους. δεν θα πρέπει να προξενεί εντύπωση, 
επομένως, η ελάχιστη κινητοποίηση μέχρι το 1906 και η καθυστέρηση της έναρ-
ξης του Μακεδονικού αγώνα.

εξίσου σημαντική αποδείχθηκε κι η μορφολογία του εδάφους της περιο-
χής, αφού καθόρισε αποφασιστικά τον τρόπο διεξαγωγής του αγώνα. Στην πε-
ριοχή μπορεί να δεσπόζει το βουνό του Παγγαίου, αλλά λείπουν οι διαδοχικοί 
ορεινοί όγκοι, όπως στη δυτική Μακεδονία, που θα επέτρεπαν την φιλοξενία 
και την ασφαλέστερη διαβίωση πολυάριθμων αντάρτικων ομάδων. Το γεγονός 
αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τις μικρές και ευέλικτες ομάδες, που αποτελούνταν 
κυρίως από γηγενείς κατοίκους, όπως επίσης και τις ελάχιστες μάχες μεταξύ πο-
λυάριθμων σωμάτων. Η «μοναξιά» του Παγγαίου, καθιστούσε τις περιοχές γύρω 
του ευπρόσβλητες από δύο πλευρές, αποτελώντας ανασταλτικό παράγοντα για 
την ανάπτυξη αντάρτικων σωμάτων.

Στην καθυστερημένη έναρξη του αγώνα θα πρέπει να προστεθεί ασφαλώς 
και ο ανθρώπινος παράγοντας. Όπως κατέστη σαφές προηγουμένως, οι αναχρο-
νιστικές αντιλήψεις και οι παλαιές αρχές ορισμένων εκπροσώπων του ελληνι-
κού κράτους (π.χ. ο Στουρνάρας στις Σέρρες, ο ευγενειάδης στη Θεσσαλονίκη 
κ.ά.), συνέβαλλαν απόφασιστικά στην αργοπορημένη αντίδραση του ελληνι-
σμού στις περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Η αντικατάστα-
σή τους, ωστόσο, από έξυπνους και δραστήριους διπλωμάτες, όπως ο Σακτού-
ρης, ο κορομηλάς κ.ά., έδωσε το έναυσμα για την έναρξη της ελληνικής αντεπί-
θεσης. οι πρόξενοι κατάφεραν να έρθουν σε επαφή με δραστήριους ιεράρχες 
και προκρίτους της περιοχής, να στρατολογήσουν γηγενείς μαχητές και να αντι-
μετωπίσουν σκληρούς κομιτατζήδες, αψηφώντας τις υποδείξεις των διπλωματι-
κών αποστολών των Μεγάλων δυνάμεων. 

ο λαός της ανατολικής Μακεδονίας έσπευσε τότε να συνδράμει στις προ-
σπάθειες των ελληνικών αρχών και να βοηθήσει στο μέτρο του δυνατού. Άν-
δρες, γυναίκες και παιδιά στάθηκαν πολύτιμοι αρωγοί των σωμάτων, παρά τις 
δυσκολίες και τους κινδύνους που ενείχε η ανάμειξη στον Μακεδονικό αγώνα. 
αρκετοί πλήρωσαν, μάλιστα, με την ίδια τους τη ζωή, ενώ άλλοι είδαν συγγενι-
κά τους πρόσωπα να τραυματίζονται και τις περιουσίες τους να καταστρέφο-
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νται από τις βουλγαρικές ωμότητες και τις τουρκικές αυθαιρεσίες. Ωστόσο, δεν 
το έβαλαν κάτω και έθεσαν όλοι μαζί τις βάσεις, ώστε να πανηγυρίσουν αργότε-
ρα την ένταξη της Μακεδονίας στον εθνικό κορμό της χώρας. 

Σημαντικό ήταν επίσης το θέμα των καπνών. Άμα όλο σου το βιος είναι 
απλωμένο για ξήρανση είσαι πολύ ευάλωτος. Γενικώς η οικονομική ζωή ήταν δι-
αφορετική. Η πλειοψηφία των κατοίκων, άλλωστε, ήταν απλοί γεωργοί… 

αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΧαΡΗΣ δ. ΡαΪΤΣινΗΣ

 

 



ΦανοΥΛα ΠαΠαΖοΓΛοΥ (1917-2001)
ΜαΤιεΣ ΣΤΗ ΖΩΗ και Το εΡΓο ΤΗΣ ΜοναΣΤΗΡιΩΤιΣΣαΣ 
εΛΛΗνιΣΤΡιαΣ, εκαΤο ΧΡονια αΠο ΤΗ ΓεννΗΣΗ ΤΗΣ1

Για τη μεγάλη τιμή που μου έγινε από τη διοίκηση του «Συνδέσμου Μο-
ναστηριωτών και των πέριξ – Η καρτερία» διά της αειθαλούς προέδρου κ. Βιο-
λέττας Σμυρνιού-Παπαθανασίου να μιλήσω στη σημερινή εκδήλωση, ευχαριστώ 
από καρδιάς.

δέχτηκα την πρόσκληση με συγκρατημένη χαρά, πρέπει να ομολογήσω. Όσο 
μεγάλη ήταν η τιμή, άλλο τόσο μεγάλη ήταν και η ευθύνη. ο λόγος της διστακτικό-
τητας ήταν τριπλός: θα έπρεπε να μιλήσω τούτη την ιδιαίτερη για τους Μοναστη-
ριώτες ημέρα μνήμης εγώ, που δεν κατάγομαι από την περιοχή, από ένα βήμα από 
το οποίο παρήλασαν στο παρελθόν διαπρεπείς ομιλητές, για μία ξεχωριστή ακα-
δημαϊκή προσωπικότητα, τη Φανούλα Παπάζογλου, της οποίας ούτε μαθήτρια 
υπήρξα, ούτε γνώριζα προσωπικώς. Τούτες τις αρχικές αναστολές έκαμψε μία δεύ-
τερη σκέψη. Τη Φανούλα Παπάζογλου την ήξερα καλά από τα γραπτά της. αλλά 
και με το Μοναστήρι με έδεναν πράγματα, όχι μόνο προσωπικά – συναισθηματι-
κά (οι φοιτητές που είχα, κατά καιρούς, στο αριστοτέλειο ή ο προπάππος του συ-
ζύγου μου, νίκου Βαλκάνου, κατά προφορική παράδοση πρόξενος στο Μοναστή-
ρι στα 1850 περίπου, εξ ου και το παρωνύμιο κόνσουλας), αλλά και ερευνητικά. 
Όλοι όσοι ασχολούμαστε με τη Μακεδονία (και εγώ με την επιγραμματική της ποί-
ηση τριάντα χρόνια τώρα) αναπτύσσουμε, από τα πρώτα κιόλας διαβάσματά μας, 
έναν δεσμό «εκ παιδείας» με την πόλη. αυτόν θα ήθελα με τη σημερινή ευκαιρία 
να αναδείξω, παρουσιάζοντας, σε μία σύντομη εισαγωγή, μία πτυχή της πνευματι-
κής ιστορίας του Μοναστηρίου, για να θέσω έτσι, κυρίως, το επιγραφικό έργο της 
Φανούλας Παπάζογλου σε προοπτική χρόνου. Στο υπόλοιπο και κύριο τμήμα της 
εισήγησής μου θα αναφερθώ αναλυτικά στη ζωή και το έργο της προσπαθώντας 
να την καταστήσω ευρύτερα γνωστή στο κοινό της Θεσσαλονίκης ως ερευνήτρια, 
ως ακαδημαϊκή δασκάλα, ως προσωπικότητα.

Η Φανούλα Παπάζογλου έρχεται να προστεθεί στον χορό των διαπρεπών 
ελλήνων φιλολόγων που ξεκινούν από το Μοναστήρι και εκδίδουν επιγραφές 
από τη Μακεδονία συμβάλλοντας με το έργο τους στη διάσωσή τους. από την 

1. Το έργο αναδημοσιεύτηκε το 1980 από το ινστιτούτο ιστορικών ερευνών (Τομέ-
ας ελληνικής και Ρωμαϊκής αρχαιότητας) και το 1988 έγινε φωτοανατύπωση από το Ίδρυμα 
Μελετών Χερσονήσου του αίμου.
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αχρίδα ο Μαργαρίτης δήμιτσας (1829-1903), εκ κρουσόβου – Μοναστηρίου (η 
μάνα του, δομνίκη, ήταν από το Μοναστήρι) ο Πέτρος Παπαγεωργίου (1859-
1914). και οι δύο μετά από λαμπρές σπουδές, αρχικώς στο Πανεπιστήμιο αθη-
νών και μετά σε πανεπιστήμια της Γερμανίας, σπουδαία κέντρα των ανθρωπι-
στικών επιστημών (Λειψία και Βερολίνο ο Μαργαρίτης δήμιτσας, Λειψία και 
ιένα ο Πέτρος Παπαγεωργίου), αφιερώνονται στη διδασκαλία και στην έρευ-
να. και οι δύο αρχίζουν την καθηγητική τους σταδιοδρομία από το Μοναστή-
ρι. ο Μαργαρίτης δήμιτσας λειτούργησε εκεί, στα 1858, το πρώτο ιδιωτικό ελλη-
νικό Γυμνάσιο. ο Πέτρος Παπαγεωργίου διετέλεσε γυμνασιάρχης για μία χρο-
νιά (1884-1885).

Παράλληλα με τη διδασκαλία, και οι δύο ασχολούνται με την έρευνα και 
παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις στην ευρώπη, στην οποία τότε, το 
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, υπό την αιγίδα της ακαδημίας επιστημών του Βε-
ρολίνου, αρχίζει η επιστημονική μελέτη των επιγραφών και το μεγαλεπήβολο εγ-
χείρημα της συλλογής όλων των αρχαίων ελληνικών και λατινικών επιγραφών 
στη σειρά Corpus Inscriptionum Graecarum (υπό την καθοδήγηση του Augus-
tus Boeckh) και Corpus Inscriptionum Latinarum (υπό την καθοδήγηση του The-
odor Mommsen). Η διαπίστωση του Μαργαρίτη δήμιτσα ότι «οὐδὲ τὸ ἥμισυ τοῦ 
ὅλου τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Μακεδονίας κατωρθώθη … νὰ ἐναποταμιευθῇ ἐν τοῖς 
μεγάλοις ἐκείνοις θησαυροφυλακίοις τῶν Corpus Inscriptionum Graecarum καὶ 
Corpus Inscriptionum Latinarum ἐλλειπουσῶν» τον οδηγεί, το 1888, στην από-
φαση να αποσυρθεί από κάθε ασχολία και να αφοσιωθεί στη σύνταξη του δί-
τομου μνημειώδους έργου του Ἡ Μακεδονία ἐν λίθοις φθεγγομένοις καὶ μνη-
μείοις σωζομένοις (αθήνα 1896)2. Στο έργο αυτό, καρπό πολύμοχθης εργασίας, 
που συνοδεύτηκε και από προσωπικές οικονομικές θυσίες, ο Μαργαρίτης δήμι-
τσας ανίχνευσε, όπως μας πληροφορεί στον πρόλογό του (ό.π., σ. ια΄), επιγραφές 
διασκορπισμένες σε 120 μονογραφίες, περιηγήσεις, περιοδικά, εφημερίδες, ελ-
ληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Η σοδειά εντυπωσιακή: 1.409 ελληνικές, 
189 λατινικές επιγραφές (ἐν αἷς οὐκ ὀλίγαι ἀνέκδοτοι, ό.π., σ. ιζ΄). Η Αρχαία Γεω-
γραφία της Μακεδονίας (1874) και η συλλογή των επιγραφών (1896) ήταν σπου-
δαία σε σύλληψη έργα, χρήσιμα ως τις μέρες μας, καρπός επιμέλειας και μόχθου, 
όπως επιγραμματικά δηλώνεται στην προμετωπίδα του προλόγου: «ᾉλωτὰ γί-
γνετ’ ἐπιμελείᾳ καὶ πόνῳ ἅπαντα”.

Χαλκέντερος ο Πέτρος ν. Παπαγεωργίου (1859-1914), εκτός από το πλή-
θος των επιγραφικών μελετών του, που αφορούν την ιστορία και τα μνημεία της 
Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων, όπου έζησε (Σέρρες, Λέσβος), δημοσιεύει μία 

2. Βλ. Π. νίγδελης, Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου του Θεσσαλονικέως Αλληλογραφία 
(1880-1912), Θεσσαλονίκη, 2004, σσ. 298 κ. εξ.
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επιγραφή, η οποία βρέθηκε ανάμεσα στο Μοναστήρι και τον Περλεπέ. είναι η 
επιγραφή δερριόπου3, που φυλαγόταν στον χώρο του Γυμνασίου. είχε δημοσι-
ευτεί, αλλά χάρη στο έκτυπο, που εξασφάλισε στον Πέτρο Παπαγεωργίου ο κα-
θηγητής Β. νώτης, ο πρώτος προέβη σε ασφαλέστερη ανάγνωση.

Λίγα χρόνια αργότερα, μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής και επιστη-
μονικής προσφοράς των δύο αυτών πρωτοπόρων (ο Μαργαρίτης δήμιτσας απε-
βίωσε το 1903 και ο Πέτρος Παπαγεωργίου το 1914), βλέπει το φως στο Μονα-
στήρι η Φανούλα Παπάζογλου, εκατό χρόνια από σήμερα. Η κόρη του κωνστα-
ντίνου δ. Παπάζογλου, αντιπροσώπου της ασφαλιστικής εταιρείας Lloyd, και 
της ελπινίκης κ. Ματσάλη, ήταν το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Στα 1913 γεν-
νήθηκε ο πρωτότοκος γιος, ο δημήτριος, και το 1917 η Φανούλα. Το σπίτι της 
οικογένειας Παπάζογλου βρισκόταν στην καρδιά της ελληνικής συνοικίας (στη 
σημερινή οδό Giorgo Osmano, στον αριθμό 36), κοντά στο παλιό ελληνικό Προ-
ξενείο, κάπου στα νότια του αγίου δημητρίου. Στον Άγιο δημήτριο βαφτίζεται 
στις 26 ιανουαρίου του 1917 (εικ. 1).

Όταν γεννιέται η Φανούλα Παπάζογλου, το Μοναστήρι, αυτή η πόλη με την 
εντονότατη και μαχητικότατη ελληνική παρουσία, βρίσκεται ήδη πέντε χρόνια 
στη σερβική επικράτεια. ας αφήσουμε τη φαντασία μας, με όχημα την ευαισθη-
σία και το βίωμα των λογοτεχνών της εποχής, να μας μεταφέρει στον χρόνο και να 
αναπλάσει την ατμόσφαιρα. οι παλιές μέρες, έτσι όπως γλαφυρά τις απεικονίζει ο 
Mοναστηριώτης ποιητής Πέτρος κυριαζής (1894-1925), έχουν παρέλθει:

«ειρήνης εποχή γλυκειά με γέλια ευφροσύνης
στα μέγαρα της αρχοντιάς, της νοικοκυρωσύνης,
που γλάστρες πρόβαλλαν ανθών σ’ εξώστες ή σε σκάλες
και φως λαμπύριζε καρδιάς σε κάμαρες μεγάλες,
που ο καθρέφτης τη μορφή καθάρια αντανακλούσε
και το ρολόι ρυθμικά το χρόνο τραγουδούσε».

Το 1917 το Μοναστήρι, «δεμένο τελειωτικά πάνω στον τεράστιο τροχό του 
πολέμου», είναι μία πόλη σιωπηλή. ο Στράτης Μυριβήλης αντικρίζει μία πολι-
τεία – φάντασμα. Μετά ενός σχεδόν έτους βουλγαρογερμανική κατοχή (4 δεκεμ-
βρίου 1915 – 16 νοεμβρίου 1916), η πόλη κατελήφθη από το εκστρατευτικό σώμα 
του Γάλλου στρατηγού Σαράιγ, αλλά, μέχρι την παράδοση της Βουλγαρίας, στα 
τέλη του φθινοπώρου του 1918, παρέμεινε πόλη της γραμμής του Μετώπου και, 
σχεδόν καθημερινά, βομβαρδιζόταν. Γράφει ο Μυριβήλης: «είναι μια μεγάλη πο-
λιτεία σέρβικη, που οι κάτοικοί της είναι Έλληνες. οι δρόμοι της είναι χωρίς φώ-

3. Ἡ Ζωή ἐν τάφῳ, σ. 75.
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σια, τα σπίτια δίχως λάμπες. οι ανθρώποι που την κατοικούν μιλάνε ψιθυριστά 
σαν κλέφτες, κοιτάνε τον ουρανό με φόβο και κατοικούν στα κατώγια και στις 
τρύπες που σκάψανε κάτω από τα σπίτια τους”4. Υποδέχονται με θέρμη τους Έλ-
ληνες στρατιώτες και τους «φιλεύουν χίλια φτωχά μικροπράγματα, και σ’ όλα 
τα υπόγεια τηγανίζουν γλυκύσματα με το τραγικό τους το σιτηρέσιο”5.

Η οικογένεια Παπάζογλου είναι βλάχικης καταγωγής. Σε επιστολή, που  η 
Φανούλα απευθύνει στον αχιλλέα Λαζάρου τον Φεβρουάριο του 1977, γράφει: 
«εἶμαι κι’ ἐγὼ βλαχικῆς καταγωγῆς καὶ τὸ βλαχικὸ Ζήτημα μ’ ἐνδιαφέρει φυσι-
κά, μολονότι τὰ λίγα ἀρομούνικα ποὺ ἤξερα σὰν παιδὶ ἀπὸ φιλενάδες καὶ γείτο-
νες – μὲ τοὺς γονεῖς μου μιλούσαμε μόνο ἑλληνικά – τὰ εξέχασα σχεδὸν ἐντελῶς» 
(εικ. 2).

Ίσως, η ακούραστη ιστορική περιέργεια της Φανούλας Παπάζογλου να 
πυροδοτήθηκε από τον ίδιο τον χρόνο και τον τόπο όπου εκείνη μεγάλωνε. Τα-
ραγμένες εποχές. Τις πρώτες δεκαετίες του 20ού  αιώνα συνθήκες αντιθέσεων 
επικρατούν στα Βαλκάνια, στους κόλπους μίας εθνικά ποικιλόμορφης κοινωνί-
ας. Στα χρόνια του μεσοπολέμου μεγαλώνει η Φανούλα Παπάζογλου και ολο-
κληρώνει τις γυμνασιακές της σπουδές στο Γαλλικό Λύκειο του Μοναστηρίου, 
απ’ όπου αποφοιτά το έτος 1936. Όταν έρχεται η σειρά των πανεπιστημιακών 
σπουδών, η οικογένεια εγκαθίσταται στο Βελιγράδι, όπου λειτουργεί ένα από 
τα αρχαιότερα πανεπιστήμια της νοτιοανατολικής ευρώπης (ιδρύθηκε το 1808). 
ο αδελφός της, ο δημήτρης, σπουδάζει στη νομική Σχολή, η Φανούλα σπουδάζει 
κλασική Φιλολογία και ιστορία στη Φιλοσοφική. ο καθηγητής που της ενέπνευ-
σε την αγάπη για την επιγραφική και την ιστορική Γεωγραφία ήταν ο Nikola 
Vulić (1872-1945), σπουδαίος ιστορικός, κλασικός φιλόλογος και αρχαιολόγος. 
οι ανασκαφές του στην Trebenista, μεταξύ 1930 και 1934 έφεραν στο φως δύο 
χρυσές μάσκες των μέσων της πρώτης χιλιετίας. Μέχρι τότε οι μόνες χρυσές μά-
σκες ήταν αυτές που είχε ανακαλύψει ο Σλήμαν, όταν ανέσκαψε τις Μυκήνες και 
χρονολογούνται μία χιλιετία πριν.

Όταν ξεσπά ο πόλεμος, η Φανούλα Παπάζογλου δραστηριοποιείται, όπως 
και ο αδελφός της, σε φοιτητική αντιστασιακή οργάνωση, και στρατεύεται με 
ηρωισμό στις γραμμές των παρτιζάνων, με αποτέλεσμα να φυλακιστούν και οι 
δύο στο διαβόητο για τις αγριότητες στρατόπεδο συγκεντρώσεως στην Banija 
(Μπάνιτσα), από το 1942 ως το 1943. Πολλοί καλλιτέχνες και διανοούμενοι φυ-
λακίστηκαν εκεί. ανάμεσά τους και ο καθηγητής της, Nikola Vulić6. και αυτό θα 
αποτελούσε σχολείο, σχολείο άσκησης στην ελεύθερη κριτική σκέψη.

4. Ἡ Ζωή ἐν τάφῳ, σ. 77.

5. Βλ. E. Micković, Logor Banjica: Logoraši, 1941-1944, Belgrade 2009.

6. Македонски градови у римско доба, Скопје, 1957.
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Μετά από αυτή την «ιστορική παρένθεση» και την απελευθέρωση, εργά-
ζεται για δύο χρόνια στα Υπουργεία Πληροφοριών και εξωτερικών της Nέας 
Γιουγκοσλαβίας και το 1946 λαμβάνει το πτυχίο της Φιλοσοφικής Σχολής. Την 
επόμενη χρονιά (1947) αρχίζει τη σταδιοδρομία της στο Πανεπιστήμιο του Βελι-
γραδίου ως βοηθός στον Τομέα της αρχαίας ιστορίας. Συγχρόνως, εκπονεί και 
τη διδακτορική διατριβή της με τίτλο «οι Μακεδονικές πόλεις κατά τη ρωμαϊκή 
εποχή». Το 1956 είναι χρονιά κρίσιμη για την οικογένεια. Σημαδεύεται από ένα 
τραγικό γεγονός, τον θάνατο του σαραντατριάχρονου αδελφού της, διαπρεπούς 
νομικού με ειδίκευση στο Ποινικό δίκαιο, επίκουρου καθηγητή στη νομική και 
οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου των Σκοπίων. Πνίγηκε στον ποταμό Βαρ-
δάρη. Το ευχάριστο, την ίδια χρονιά, είναι η υποστήριξη της διδακτορικής της 
διατριβής7, η οποία δημοσιεύεται την αμέσως επόμενη (380 σελίδες στα σερβικά, 
με περίληψη 30 σελίδων στα γαλλικά) στα Σκόπια, εγκαινιάζοντας τη σειρά μο-
νογραφιών του περιοδικού Živa Antika (Ζώσα αρχαιότης).

Τα πρώτα της ερευνητικά βήματα τα κάνει πάνω στα χνάρια του δασκά-
λου της, Nikola Vulić, ο οποίος, στη δεκαετία του 1930, στο έργο του Archae-
ologische Karte von Jugoslavien8, σημειώνει τα κατά τόπους αρχαιολογικά ευ-
ρήματα στην περιοχή της έρευνάς του (Μοναστήρι–Πρίλεπο–Στόβοι)9. Στη δική 
της σημαντική μελέτη η Φανούλα Παπάζογλου κάνει απογραφή των πόλεων 
της Μακεδονίας στηριζόμενη στις γραμματειακές και επιγραφικές μαρτυρίες και 
προσπαθεί να τις χωροθετήσει.

Το θέμα της διατριβής της υπήρξε καθοριστικό για την κατεύθυνση που ακο-
λούθησε η Παπάζογλου. Τούτη η μελέτη λειτούργησε ως εφαλτήριο για τη μελλο-
ντική της έρευνα. Υπήρξε, κυριολεκτικώς, έργο ζωής, αφού δεν το άφησε από τα 
χέρια της τα επόμενα είκοσι χρόνια. Το επεξεργάζεται και το συμπληρώνει αξιο-
ποιώντας ευφυώς τα νέα δεδομένα της αρχαιολογικής και ανασκαφικής έρευνας. 
κορωνίδα αυτής της εικοσάχρονης ερευνητικής προσπάθειας αποτελεί η δημοσί-
ευση, στα γαλλικά, του μνημειώδους έργου Les villes de Macédoine à l’ époque ro-
maine10 – «οι πόλεις της Μακεδονίας κατά τη ρωμαϊκή εποχή» (αθήνα, 1988), βι-
βλίο αναφοράς για όσους ασχολούνται με τη Μακεδονία. Με αδιάλειπτο το ενδι-

7. Βλ. ν. Vulić, Archaeologische Karte von Jugoslavien: Blatt Prilep-Bitolj (Jugoslavischer 
Ausschuss des Internationalen Verbandes der Akademien), Beograd, 1937 και  Archaeologische 
Karte von Jugoslavien: Kavadarci (Jugoslavischer Ausschuss des Internationalen Verbandes der 
Akademien), Beograd, 1938.

8. Βλ. Mihailo St. Popović – Bogdan Şandrik, “Transfer of (historical) geographic knowl-
edge Then and Now. From static data to user oriented visualization” (e-Perimetron Vol. 7, No. 2 
(2012) 50-61 και ειδικώς  σ. 51 για τον χάρτη.

9. Bulletin de correspondance hellénique. Supplément XVI, Athènes  1988.

10. “Eion-Amfipolj-Hrisipolj”, Zbornik radova Vizantolškog instituta 2 (1953) 7-24.
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αφέρον στην ίδια θεματική, επιτυγχάνει και σε άλλες εργασίες την πιο εξειδικευ-
μένη ανασύσταση τοπίων του παρελθόντος, όπως η αμφίπολις11, η Ηράκλεια Λυ-
γκηστίς12, οι Φίλιπποι13, οι Στόβοι14, η Στύβερρα15. κάνοντας τη γεωγραφική επι-
σκόπηση των περιοχών και αξιοποιώντας πάντα το φιλολογικό και επιγραφικό 
υλικό – είχε άριστη γνώση της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής – διαγράφει 
την ιστορική εξέλιξη των πόλεων και καταλήγει σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα 
για τη σύνθεση των πληθυσμών, την κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση, 
τις πολιτιστικές επιδράσεις, την όσμωση με το ρωμαϊκό στοιχείο.

Το όνομα της Φανούλας Παπάζογλου θα μείνει, όμως, ασφαλώς, συνδεδε-
μένο με τις συμβολές της στην έκδοση επιγραφών. από νωρίς αντελήφθη ότι η 
μελέτη περιοχών στα όρια, όπως η Μακεδονία, που δεν βρίσκονταν στο επίκε-
ντρο των αρχαίων συγγραφέων, θα μπορούσε να ανανεωθεί και να εμπλουτιστεί 
με την αξιοποίηση πρωτογενών ιστορικών πηγών, όπως οι επιγραφές και τα νο-
μίσματα. Πρώτο βήμα στην εκμετάλλευση αυτών των τεκμηρίων ιστορίας ήταν 
η συλλογή και συστηματική έκδοση κατά γεωγραφική περιοχή. Το 1969 / 1970 
ιδρύει το “Centre d’ Études Épigraphiques et Numismatiques” (που τώρα φέρει το 
όνομά της), ερευνητικό κέντρο που επικεντρώνεται στη μελέτη των επιγραφών 
της Άνω Μοισίας (δηλαδή, Σερβίας, κοσσυφοπεδίου, πρώην Γιουγκοσλαβικής 
Μακεδονίας). Μέσα σε είκοσι χρόνια (1976-1995) εξέδωσε, σε συνεργασία με μία 
πλειάδα μαθητών της, πέντε τόμους:

Inscriptions de la Mésie Supérieure, vol. I: Singidunum et le Nord-Ouest de la 
province, par Miroslava Mirković et Slobodan Dušanić, Belgrade 1976.

Inscriptions de la Mésie Supérieure, vol. IV: Naissus, Remesiana, Horeum 
Margi, par Petar Petrović, Belgrade 1979.

Inscriptions de la Mésie Supérieure, vol. VI: Scupi et la région de Kumanovo, 
par Borka Dragojević-Josifovska, Belgrade 1982.

Inscriptions de la Mésie Supérieure, vol. II: Viminacium et Margum, par 
Miroslava Mirković, Belgrade 1986.

11.  “Héraclée des Lyncestes à la lumière des textes litteraires et épigraphiques”, Héraclée 
1 (1961) 7-33.

12.  “Le territoire de la colonie de Philippes”, Bulletin de correspondance hellénique 106 
(1982) 89-106.

13  “Oppidum Stobi civium Romanorum et municipium Stobensium”, Chiron 16 (1986) 
213-237.

14.  “Les stèles éphébiques de Stuberra”, Chiron 18 (1988) 233-270.

15.  Inscriptiones Graecae Epiri, Macedoniae, Thraciae, Scythiae consilio et auctoritate 
Academiae scientiarum Berolinensis et Brandenburgensis editae, pars II: Inscriptiones 
Macedoniae, fasciculus II: Inscriptiones Macedoniae septentrionalis, sectio prima: Inscriptiones 
Lyncestidis, Heracleae, Pelagoniae, Derriopi, Lychnidi, Berlin-New York 1999.
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Inscriptions de la Mésie Supérieure, vol. III/2: Timacum Minus et la Vallée 
du Timok, par Petar Petrović, Belgrade 1995.

Συνεχίζοντας το επιγραφικό έργο ως μέλος της Σερβικής ακαδημίας των 
επιστημών και Τεχνών, σε συνεργασία με την ακαδημία του Βερολίνου, αναλαμ-
βάνει και την έκδοση των επιγραφών της βορειοδυτικής Μακεδονίας και Πελαγο-
νίας για τον δέκατο τόμο των Inscriptiones Graecae16. Το πρώτο τμήμα εξεδόθη το 
1999. δύο μαθήτριές της,  η Milena-Milin και η Marijana Ricl, εργάστηκαν υπό την 
καθοδήγησή της. Η πρώτη ανέλαβε τις επιγραφές της Ηράκλειας Λυγκηστίδος και 
η δεύτερη τις επιγραφές της Πελαγονίας μαζί με τον Klaus Hallof.  Ψυχή του τό-
μου η Φανούλα, η οποία από το 196117, 197018, 197419 έχει δημοσιεύσει τις επιγρα-
φές της Ηράκλειας και της Πελαγονίας. Χάρη σ’ αυτές τις εκδόσεις και εκείνες των 
Συνταγμάτων των επιγραφών της εντός των ορίων του σημερινού ελληνικού κρά-
τους Άνω Μακεδονίας από τους αθ. Ριζάκη - Γ. Τουράτσογλου20, και κάτω Μακε-
δονίας από την Λ. Γουναροπούλου και τον Μ. Χατζόπουλο21, έχουμε συνολική ει-
κόνα αυτής της γεωγραφικής ενότητας. Η ολοκλήρωση των προαναφερθεισών εκ-
δόσεων, με τις οποίες περνά το όνομα της Φανούλας Παπάζογλου στην ιστορία 
των αρχαιογνωστικών σπουδών, αποτελεί τεκμήριο διπλής αξιοσύνης: δεν ήταν 
μόνο ικανότατη επιστήμων, μεθοδική, οξυδερκής, με ευρεία γνωστική εποπτεία, 
αλλά προνόησε να εκπαιδεύσει τους συνεχιστές της. επιπλέον, διέθετε την ικανό-
τητα – χάρισμα να οργανώνει συλλογική δουλειά.

Πέρα, όμως, από την ιστορική γεωγραφία και τη συστηματική συλλογή 
και έκδοση, η Φανούλα Παπάζογλου δεν αντιμετωπίζει τις επιγραφές απλώς ως 
φιλολογικά κείμενα ή ως μνημεία, αλλά, ιστορικός η ίδια, προχωρά σε νηφάλια 
ερμηνεία τους και συνθετική θεώρηση πτυχών του δημόσιου και ιδιωτικού βίου 
(ονομαστικό, διοίκηση, δίκαιο, πολιτική οργάνωση) των πόλεων, με τις οποίες 
ασχολήθηκε, πάντοτε με έξυπνη εστίαση στην ακριβή διατύπωση των πηγών, 
κειμενοκεντρική, δηλαδή, προσέγγιση. Η γνώση των επιμέρους (του μερικού) 
οδηγεί σε συνολική και στέρεη γνώση της ιστορίας της Μακεδονίας κατά τη ρω-
μαϊκή περίοδο. κατατίθεται στο κεφάλαιο με τον μετριόφρονα τίτλο “Quelques 
aspects de l’ histoire de la province de Macédoine”, που της εμπιστεύτηκαν να συγ-

16.  Βλ. σημ. 11.

17.  “Inscription hellénistique de Lyncestide”, Živa Antika 20 (1970) 99-113.

18  “Inscriptions de Pélagonie”, Bulletin de correspondance hellénique 98 (1974) 271-297.

19  Επιγραφές Άνω Μακεδονίας (Ελίμεια, Εορδαία, Νότια Λυγκηστίς, Ορεστίς), 
αθήνα 1985.

20  Επιγραφές Κάτω Μακεδονίας (μεταξύ του Βερμίου όρους και του Αξιού ποτα-
μού) τεύχος ά  Επιγραφές Βέροιας. Mε τη συνεργασία Π. νίγδελη – Γ. Σουρή, αθήνα 1998.

21  ANRW II, 7-1, 302-369, Berlin 1979.
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γράψει οι εκδότες της επιφανούς σειράς Aufstieg und Niedergang der römischen 
Welt22 αναγνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο του έργου της. 

Άλλη γεωγραφική περιοχή, που προκάλεσε το ερευνητικό ενδιαφέρον της 
Φανούλας Παπάζογλου, ήταν η ιλλυρία. εφαρμόζει την ίδια μέθοδο στη μο-
νογραφία της για τις φυλές της κεντρικής Βαλκανικής. Η μονογραφία, αρχι-
κώς, δημοσιεύτηκε στο Σεράγεβο, σε πρώτη εκδοχή στη σερβική γλώσσα (1969), 
και μεταφράστηκε στα αγγλικά δέκα χρόνια αργότερα, με τον τίτλο The Cen-
tral Balkan Tribes in Pre-Roman Τimes: Triballi, Audariatae, Dardaniae, Scordisci 
and Moesians (Amsterdam 1978). και σ’ αυτό το έργο προσπαθεί να δώσει απα-
ντήσεις στο θέμα της οργάνωσης της ζωής ξεκινώντας από 330 αρχαίες μαρτυρί-
ες και αφού έχει ήδη δημοσιεύσει εργασίες προκαταρκτικές ή συμπληρωματικές 
αξιοποιώντας το συναφές επιγραφικό υλικό.

Στην επόμενη ερευνητική της φάση, η Φανούλα Παπάζογλου δείχνει μεγα-
λύτερο ενδιαφέρον για τη δομή των αγροτικών κοινωνιών, όπου συνυπάρχουν 
Έλληνες, Ρωμαίοι και αυτόχθονες. Την απασχολεί το θέμα του εξελληνισμού ή 
του εκρωμαϊσμού των πληθυσμών. Όλος αυτός ο επιστημονικός προβληματισμός 
καταλήγει στο τελευταίο της βιβλίο, Laoi et Paroikoi, Recherches sur la structure 
de la societé hellénistique (Belgrade 1997, εξαρχής στα γαλλικά). Πάλι η ίδια αδι-
άψευστη μέθοδος: υπομονετική συλλογή αρχαίων μαρτυριών, αξιοποίηση των 
επιγραφών και των παπυρικών αποσπασμάτων, για να καταλήξει σε πρωτότυ-
πα συμπεράσματα: οι λαοί που δεν εμφανίζονται στα επίσημα βασιλικά ψηφί-
σματα είναι οι πληθυσμοί των αυτόχθονων κοινοτήτων, οι οποίοι κατείχαν κλη-
ρονομικούς κλήρους και δεν έγιναν ούτε δουλοπάροικοι ούτε δούλοι. αυτές οι 
ντόπιες κοινότητες, μετά τη δωρεά ή την πώληση των γαιών στις οποίες δούλευ-
αν, ενσωματώθηκαν στις αντίστοιχες πόλεις, στις οποίες ήταν προσαρτημένες οι 
γαίες, και τα μέλη τους είναι οι πάροικοι.

Πληθωρική επιστημονική παρουσία. αναφέρθηκα επιλεκτικά στα θέματα 
και τη μέθοδο των βιβλίων της. αν θέλετε το σύνολο των τίτλων, μπορείτε να ανα-
τρέξετε στον 47ο τόμο του περιοδικού Živa Antika του 1997, ο οποίος της αφιερώ-
νεται για τα ογδοηκοστά της γενέθλια, όπου η εργογραφία της καλύπτει οκτώ σε-
λίδες,23 ή στον τιμητικό τόμο, που της πρόσφεραν οι μαθητές της την ίδια χρονιά.24

Ένα ακόμη στοιχείο, που θα ήθελα να επισημάνω, είναι η εξωστρέφεια 
της Φανούλας Παπάζογλου. Μακριά από τη Φανούλα Παπάζογλου ο βαλκάνιος 

22.  Βλ. Miroslava Ćirković, “Bibliographie des travaux de Fanoula Papazoglou”, Živa 
Antika 47 (1997) 11-18.

23.  Mélanges d’ Histoire et d’ Épigraphie offerts à Fanoula Papazoglou. Βλ. και βιβλιο-
κρισία O. Picard Revue des Études Grecques 116 (2003) 318-323.

24.  «Η συμβολή της Φανούλας Παπάζογλου στην ιστορική γεωγραφία», εφ. καΘΗ-
ΜεΡινΗ, 11-3-2001.
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επαρχιωτισμός. Η ιστορικός καλλιεργεί τις επιστημονικές και προσωπικές επα-
φές με τους ομότεχνούς της. Το λιτό και φιλόξενο διαμέρισμα στον αριθμό 10 
της οδού Βασιλέως Λαζάρου, γράφει ο Μ. Χατζόπουλος,25υποδέχτηκε μαθητές 
και συναδέλφους απ’ όλα τα μέρη του κόσμου. οι Γάλλοι τής απονέμουν στις 3 
δεκεμβρίου του 1983 τον τίτλο της επιτίμου διδάκτορος του Πανεπιστημίου της 
Σορβόννης. Στην ελλάδα συμμετέχει με επιστημονικές ανακοινώσεις στα συνέ-
δρια για τη Μακεδονία. Στο 3ο, το 1977, η ανακοίνωσή της έχει θέμα την οργά-
νωση της Μακεδονίας επί αντιγονιδών26, στο 4ο, το 1983, τους Έλληνες και τους 
Ρωμαίους στη Στύβερρα.27 επίσης, συγγράφει το κεφάλαιο «Η Μακεδονία υπό 
τους Ρωμαίους. Πολιτικές και διοικητικές εξελίξεις. οικονομία και κοινωνία. 
Πνευματικός Βίος», στον τόμο Μακεδονία, 4.000 χρόνια Ελληνικής Ιστορίας 
και Πολιτισμού, αθήνα, 1982, σσ. 192-207 (επιμ. Μ. Β. Σακελλαρίου) και βιβλιο-
κρισίες28. Η εκτίμηση στο πρόσωπό της εκδηλώνεται με τη συμμετοχή ελλήνων 
συναδέλφων της (ι. Τουλουμάκος29, Μ. Χατζόπουλος30, ε. Βουτυράς31) με επιστη-
μονικές συμβολές στον 47ο τιμητικό τόμο της Živa Antika για τα ογδοντάχρονά 
της, καθώς και με την αφιέρωση στη μνήμη της του τόμου των Πρακτικών του 
Β΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου επιγραφικής (Θεσσαλονίκη, 24-25 νοεμβρίου 2001).

Με αφορμή αυτή την εισήγηση, και για να φέρω νέα στοιχεία στο φως, 
επικοινώνησα με ανθρώπους που ήξεραν κάτι παραπάνω. ομόφωνη η θετική 
αποτίμηση του έργου της από τους καθηγητές αιμίλιο Ταχιάο και νικόλαο 
Μουτσόπουλο. οι κόρες του αείμνηστου Φώτη Πέτσα, Σοφία και Βασιλεία, 
μοιράστηκαν και περισσότερο προσωπικές μνήμες. από μικρή ηλικία ακόμα, 

25.  “Sur l’ organization de la Macédoine des Antigonides”,  Ancient Macedonia, Papers 
read at the Third International Symposium held in Thessaloniki, September 1977, Thessaloniki 
1983, 195-210.

26  “Grecs et Romains à Stuberra: problèmes de romanisation”, Ancient Macedonia IV, 
Papers read at the Fourth International Symposium held in Thessaloniki, September 21-25, 
1983, Thessaloniki 1986 431-436.

27.  Živa Antika 36 (1986) 123-129 στο αθ. Ριζάκης – Γ. Τουράτσογλου, Επιγραφές Άνω 
Μακεδονίας (Ελίμεια, Εορδαία, Νότια Λυγκηστίς, Ορεστίς), αθήνα 1985 και ό.π. 130-134 
στο L. Gounaropoulou – M. B. Hatzopoulos, Les milliaires de la voie Egnatienne entre Héraclée 
et Thessalonique. ΜεΛεΤΗΜαΤα 1,  Athènes 1985.

28.  “Historische Personennamen im Makedonien der Römischen Kaiserzeit”, Živa Antika 
47 (1997) 211-226.

29.  “Les inscriptions du sanctuaire de la Mère des Dieux Autochtone a Leukopetra: 
consecration d’ esclave par une dame de Kyrros”, Živa Antika 47 (1997) 51-62.

30.  “In locum domini: Un vilicus et sa famille”, Živa Antika 47 (1997) 227-238.

31.  Ph. Petsas – M. B. Hatzopoulos – L. Gounaropoulou – P. Paschidis, Inscriptions du 
sanctuaire de la Mère des dieux autochtone de Leukopetra (Macedoine). ΜεΛεΤΗΜαΤα 28, 
Athènes 2000.
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κατά τη δεκαετία του 1960, άκουγαν τον αρχαιολόγο πατέρα τους να μιλάει με 
τα καλύτερα λόγια για την ιστορικό Φανούλα Παπάζογλου. αργότερα γνώ-
ρισαν και την ίδια. «Έχουμε να θυμόμαστε μία στοργική φιλική παρουσία. Τα 
μάτια της έλαμπαν μέσα από τα γυαλιά μυωπίας, καθώς μιλούσε με τη χαρα-
κτηριστική, βαριά, βορειοελλαδίτικη προφορά. αισθανόταν ελληνίδα και εκ-
δήλωνε λαχτάρα για την ελλάδα. ο πατέρας μας εκτιμούσε τη σοβαρότητα 
και την επιστημονική της κατάρτιση. Υπήρχε συνεργασία, αμοιβαία εκτίμηση, 
αγνή φιλία και ένας ακόμη δεσμός, επειδή ήταν σχεδόν συνομήλικοι (ο Πέτσας 
γεννήθηκε το 1918): τους ένωνε η κατοχή. ο Πέτσας πολέμησε στην αλβανία, 
η Φανούλα με τους παρτιζάνους. Μέσα από τις στάχτες του πολέμου, μαζί με 
τους συναδέλφους ερευνητές του ι.Μ.Χ.α. και με μοναδικό εφόδιο την αμε-
ρόληπτη επιστημονική κρίση, αγωνίζονταν για την ειρηνική συνύπαρξη των 
λαών στα Βαλκάνια”.

Η Παπάζογλου, επειδή γνωρίζει καλά τι σημαίνει επιστημονικός μόχθος, 
ξέρει και να χαίρεται με τη χαρά του συναδέλφου που ολοκληρώνει ένα έργο. 
Έτσι, το 2000 στέλνει στον Φ. Πέτσα επιστολή (εικ. 3), μετά την έκδοση των επι-
γραφών της Λευκόπετρας32, με τα εξής: «Σᾶς γράφω νὰ σᾶς ἐκφράσω τὴν χαρά 
μου καὶ τὰ συγχαρητήρια γιὰ τὴν ἐξαιρετικὴ ἔκδωση τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Λευ-
κόπετρας. εἶναι σπουδαῖο ἔργο ποὺ γιὰ πάντα θὰ μένει συνδεδεμένο μὲ τὸ όνο-
μα σας. Φαντάζομαι τὴν εὐχαρίστησή σας».

Ένας νεότερος συνάδελφος, επίσης, ο Γ. Ξυδόπουλος, μου κατέθεσε τη δική 
του εμπειρία, η οποία είναι δηλωτική του επιστημονικού ήθους που διέκρινε την 
Φανούλα Παπάζογλου, του σεβασμού με τον οποίο περιέβαλλε τους συναδέλ-
φους της, ανεξαρτήτως ηλικίας και θέσεως, και της πίστης της στον επιστημο-
νικό διάλογο, ακόμη και όταν οι συνομιλητές ξεκινούσαν από διαφορετικές θέ-
σεις. «...να μου στείλετε μια αυστηρή κριτική … μή συστέλλεσθε να μου πείτε τη 
γνώμη σας», του γράφει (εικ. 4).

Θα ήθελα να τελειώσω με τη μαρτυρία ενός ακόμη συναδέλφου, από το Βε-
λιγράδι αυτήν τη φορά, του Vlada Stanković, ο οποίος τη θυμάται, όταν αυτός 
ήταν ακόμη φοιτητής, ενώ εκείνη είχε ήδη αφυπηρετήσει. Την περιγράφει ως ιδι-
αίτερη προσωπικότητα, πάντα γελαστή, πολύ δραστήρια και ταυτόχρονα προ-
σιτή, χαλαρή και ικανοποιημένη από τη ζωή της. κατά τη γνώμη του, η Φανού-
λα Παπάζογλου συνδύασε ιδανικά «την επιστήμη και την πανεπιστημιακή στα-
διοδρομία με την “κανονικότητα” της προσωπικής ζωής» (εικ. 5).

Πράγματι, το Πανεπιστήμιο ήταν όλη της η ζωή. εκεί διεξήγαγε με επιτυ-
χία την έρευνά της, αλλά εκεί γνώρισε, ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε τον δια-

32.  Ph. Petsas – M. B. Hatzopoulos – L. Gounaropoulou – P. Paschidis, Inscriptions du 
sanctuaire de la Mère des dieux autochtone de Leukopetra (Macedoine). ΜεΛεΤΗΜαΤα 28, 
Athènes 2000.
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πρεπή Ρώσο βυζαντινολόγο G. Ostrogorsky, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά, 
την Τατιάνα και τον αλέξανδρο.

- Η επιτυχής συμβίωση δύο ομοτέχνων αυτού του βεληνεκούς δεν είναι 
εύκολη υπόθεση. Πραγματικός άθλος, θα έλεγα. διαβάζοντας τη μεστή 
και ισορροπημένη σκιαγράφηση της προσωπικότητας και του έργου 
του G. Ostrogorsky από τη Φανούλα Παπάζογλου, στον πρόλογο της 
ελληνικής εκδόσεως της «ιστορίας του Βυζαντινού κράτους» (ιωάννι-
να 1978), ενάμιση χρόνο μετά τον θάνατό του, κατάλαβα πώς τα κατά-
φεραν οι δύο αυτοί σπουδαίοι επιστήμονες να προχωρήσουν μαζί και 
αυτόνομα, χωρίς ο ένας να χαθεί στη σκιά του άλλου. και ο κίνδυνος, 
βέβαια, ελλόχευε περισσότερο για τη Φανούλα, που ήταν δεκαπέντε 
χρόνια μικρότερη. ο G. Ostrogorsky, γεννημένος γύρω στο 1903, από 
τα 33 του ήταν καθηγητής της Βυζαντινολογίας στη Φιλοσοφική Σχο-
λή του Βελιγραδίου. είχαν παράλληλα και κοινά ευγενή οράματα, στα 
οποία έδωσαν σάρκα και οστά ο καθένας στον ζωτικό του ακαδημαϊκό 
χώρο. και οι δύο συνέβαλαν στην ανάπτυξη της ιστορικής επιστήμης.

- και οι δύο δημιούργησαν ερευνητικές σχολές και κέντρα σπουδών 
στο Βελιγράδι (Βυζαντινών Σπουδών – επιγραφικών Σπουδών).

- και οι δύο ήταν ικανοί να οργανώνουν και να καθοδηγούν την επι-
στημονική έρευνα, να εποπτεύουν εκδόσεις.

- και οι δύο άνοιξαν «πλατιά την πόρτα στη διεθνή ανταλλαγή σκέψε-
ων, ενσωματώνοντας τη σερβική ιστοριογραφία στην παγκόσμια επι-
στήμη”.

Προσπάθησα να σκιαγραφήσω τη Φανούλα Παπάζογλου αξιοποιώντας 
τα διαβάσματά μου και έμμεσες μαρτυρίες. Ήταν ελεύθερος άνθρωπος, λαμπρή 
επιστήμων, ερευνήτρια με όραμα και συνεργατικό πνεύμα. Άφησε ανεξίτηλο το 
στίγμα της στη μελέτη του αρχαίου κόσμου και προνόησε να εκπαιδεύσει τους 
διαδόχους της.

αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΜαΡια ΠΛαΣΤΗΡα-ΒαΛκανοΥ

33.  ευχαριστώ θερμά τον καθ. αιμίλιο Ταχιάο και τους αχιλλέα Λαζάρου, ιωάννη 
Ξυδόπουλο, Σοφία και Βασιλεία Πέτσα, Cristian Velianof, Danica Dragic και Vlada Stanković 
για το υλικό και τις μνήμες που μου εμπιστεύτηκαν.
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Εικ. 1. Το Βαπτιστήριον της Φανούλας Παπάζογλου.



Φανούλα Παπάζογλου (1917-2001) 365

Εικ. 2. Επιστολή στον Αχιλλέα Λαζάρου.
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Εικ. 3. Επιστολή στον Φώτη Πέτσα.
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Εικ. 4. Επιστολή στον Γιάννη Ξυδόπουλο.
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Εικ. 5. Ηλεκτρονικό μήνυμα του Vlada Stanković



Η καΤαΡΡεΥΣΗ ΤοΥ ΒοΥΛΓαΡοΓεΡΜανικοΥ ΜεΤΩΠοΥ 
2/15 ΣεΠΤεΜΒΡιοΥ 1918.

ΜεΡοΣ ΠΡΩΤο: Η ΣΥΜΒοΛΗ ΤΩν ΣιδΗΡοδΡοΜικΩν δικΤΥΩν 
ΣΤενΗΣ ΓΡαΜΜΗΣ ΣκΥδΡαΣ - αΡιδαιαΣ και αΞιοΥΠοΛΗΣ - ΣκΡα

1. EΙΣΑΓΩΓΗ

Την περίοδο του Μακεδονικού μετώπου 1915-1918, οι Σύμμαχοι της 
ΑΝΤΑΝΤ (Entente Cordial) σχεδίασαν και κατασκεύασαν στις επαρχίες αλμω-
πίας του νομού Πέλλας και Παιονίας του νομού κιλκίς σιδηροδρομικά δίκτυα, 
στενής γραμμής, του «καθιερωμένου» πλάτους των 60cm (Decauville), με ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον, όχι μόνο στο πεδίο της συνολικής ιστορικής καταγραφής, αλλά 
και της σημερινής  χρησιμότητας. 

Προορισμός των σιδηροδρομικών αυτών δικτύων ήταν ο εφοδιασμός των 
δυνάμεων της 2ης σερβικής Στρατιάς και των γαλλικών μεραρχιών (τη 17η αποι-
κιακή μεραρχία πεζικού και τη 122α μεραρχία πεζικού) με πολεμικό υλικό και 
τα απαι τούμενα τρόφιμα για τους άνδρες τους, οι οποίοι μάχονταν στα πανύψη-
λα βουνά του Βόρα (καϊμακτσαλάν), σε υψόμετρο από 1.700 έως 1.900 μ., αλλά 
και του προεξέχοντος τμήματός τους, το Πάικο. 

Η επιθετική ενέργεια της 2 /15ης Σεπτεμβρίου 1918, που πραγματοποιήθη-
κε από τις πανύψηλες κορυφές του Βόρα, στην περιοχή της επαρχίας αλμωπίας 
ήταν η πρώτη πράξη μιας σειράς επιχειρήσεων που προκάλεσαν την κατάρρευ-
ση του βουλγαρο-γερμανικού μετώπου, συνέβαλαν σε σημαντικό βαθμό στην τε-
λική νίκη με την κατάθεση των γερμανικών όπλων και ενίσχυσαν την ελληνική 
κυριαρχία στη Μακεδονία μας. 

Το σιδηροδρομικό δίκτυο της επαρχίας αλμωπίας, μεταξύ Σκύδρας - αρι-
δαίας, μετά τη συνεισφορά του στη διεξαγωγή των πολεμικών επιχειρήσεων, συ-
νέχισε τη λειτουργία του, κατά την ειρηνική περίοδο με δημιουργικό πλέον ρόλο, 
εξυπηρετώντας τις ανάγκες της εμπορικής και επιβατικής εκμετάλλευσης, προς 
όφελος των κατοίκων της απομονωμένης από τα μεγάλα αστικά κέντρα ευρύ-
τερης αυτής περιοχής. Η λειτουργία του δικτύου αυτού λειτούργησε στην περι-
οχή για βραχύ χρονικό διάστημα. διακόπηκε το 1936 ως ασύμφορη οικονομικά, 
μη κατορθώνοντας να αντέξει στη στενότητα κεφαλαίων και στον ανταγωνισμό 
του αυτοκινήτου. Λίγο αργότερα η γραμμή αποξηλώθηκε. Σήμερα σημεία αναφο-
ράς του δικτύου αποτελούν τα κτίρια των παλιών σιδηροδρομικών σταθμών Σκύ-
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δρας, αψάλου, αριδαίας και Μεγαπλάτανου, όπως και μια σιδηροδρομική μηχα-
νή έλξεως (ατμάμαξα), η οποία φιλοξενείται στις σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις 
επισκευής του Πειραιά (κεΠ). Η ατμάμαξα αυτή που κυκλοφόρησε στο δίκτυο 
Σκύδρας - αριδαίας εντοπίστηκε στα 1984 από μέλη του Συλλόγου των Φίλων Σι-
δηροδρόμου της αθήνας, στα μεταλλεία της «ανωνύμου ελληνικής εταιρίας Χη-
μικών Προϊόντων & Λιπασμάτων», στην ερμιόνη ν. αργολίδος. από τη διεύθυν-
ση των μεταλλείων αυτών, η ατμάμαξα πα ρα  χω ρήθηκε στον ο.Σ.ε., με τη φροντί-
δα του οποίου μεταφέρθηκε στις εγκατα  στάσεις του, προς επισκευή και έκθεση. ο 
τύπος των ατμαμαξών αυτών κατασκευάστηκε από την εταιρεία παραγωγής τρο-
χαίου υλικού, που δημιουργήθηκε από το Γάλλο Paul Decauville (1846-1922) στο 
Cordel - Esson nes της Γαλλίας και υπηρέτησε με επιτυχία στη διάρκεια του Μακε-
δονικού μετώ που, όχι μόνο τις γαλλικές, αλλά και τις άλλες συμμαχικές δυνάμεις.

Η έρευνα στηρίχθηκε στα κεκτημένα δυο παλαιοτέρων άρθρων1, αλλά και 
σε μια σημα ντική ερευνητική αξιοποίηση νέου αρχειακού υλικού, οι ψηφίδες 
του οποίου επέτρεψαν, τη σύνθεση του ρόλου που διαδραμάτισαν αυτά τα δυο 
σιδηρο δρομικά δίκτυα, στη διάσπαση του βουλγαρο-γερμανικού μετώπου (2/15 
Σεπτεμβρίου 1918) στη Μακεδονία μας, τον Βορρά της ελλάδας μας. Πιστεύω 
ότι ο εμπλουτισμός της έρευνας με νέα στοιχεία, μιας περιόδου αρκετά δυσπρό-
σιτης από πλευράς πηγών θα αποδώσει με τρόπο σαφέστερο την ιστορία και την 
προσφορά των σιδηροδρομικών γραμμών Σκύδρας - αριδαίας και αξιούπολης - 
Σκρα στη διάσπαση του Μακεδονικού μετώπου.

επίσης το θέμα παρουσιάζει πρόσθετο διαχρονικό ενδιαφέρον από τους  
κατοίκους της τοπικής κοινωνίας της αλμωπίας,για την επανεγκατάσταση της 

1. αισθάνομαι χρέος να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τη βοήθεια στη μετάφραση 
των σερβικών κειμένων τη μεταφράστρια κ. ελένη Γάτσου˙ για τις χρήσιμες συζητήσεις και την 
πρόθυμη πρακτική βοήθεια, θέτοντας στη διάθεσή μου βιβλία, στα οποία δεν θα μπορούσα να 
έχω κάποια πρόσβαση, τον τότε (2012) διευθυντή του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης, του Πο-
λεμικού Μουσείου, Υποστράτηγο, κ. ιωάννη κόντη˙ για τη γενναιόδωρη βοήθειά τους, θέτο-
ντας στη διάθεσή μου βιβλιογραφικές αναφορές, πληροφορίες, φωτογραφίες κτλ., τους Φίλους 
των Σιδηροδρόμων της αθήνας Γιώργο Χανδρινό, Γιάννη Ζαρταλούδη και Βασίλη Χωριάτη. 

επίσης, οφείλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και στον εταίρο Συνταγματάρχη ε.α, κ. 
Σκλέπο Πέτρο, που με τις σχετικές, στρατιωτικής φύσεως παρατηρήσεις του, έδωσε λύσεις για 
την τελειότερη εμφάνιση της εργασίας μου και με προέτρεψε, να την υποβάλλω, με την εμπλου-
τισμένη μορφής της, στην εΜΣ προς διατήρηση της ιστορικής Μνήμης της Μακεδονίας μας.  

Η τελική μορφή της εργασίας μου, οφείλει πολλά και στην ευρεία γνώση και ιστορική 
κατάρτιση του κ. Μουρμουρή Παναγιώτη, αντιστράτηγου ε.α., τον οποίο ευχαριστώ και από 
τη θέση αυτή, για την τιμή που μου έκανε, να διαβάσει το κείμενο της εργασίας μου, στην αρ-
χική του μορφή και να μου υποδείξει χρήσιμες παρατηρήσεις.

ανδρέας Θ. δεληγιάννης ‒ δημήτρης ι. Παπαδημητρίου, «Το παλιό τρενάκι της καρατζό-
βας», περ. Μακεδονική Ζωή, τχ. 231 (αύγουστος 1985) 28-30˙ Γαβριήλ Τεστέμπασης, «Το πα-
λιό τραινάκι της κεντρικής Μακεδονίας», περ. Μακεδονική Ζωή, τχ. 278 (ιούλος 1989) 22-23.
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σιδηροδρομικής γραμμής, Σκύδρας - αριδαίας, ανταποκρινόμενη στις απαιτή-
σεις ενός σύγχρο νου τραίνου. 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Το ορεινό λεκανοπέδιο της επαρχίας αλμωπίας2 (ενωτίας3), εκτάσεως περίπου 
800.000 στρεμ μάτων4 (με τα γύρω βουνά), ανήκει στον νομό Πέλλας και γενικά εί-
ναι ιδιαί τερα εύφορο5. Η αλμωπία βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νομού και απο-
τελεί μία από τις τρεις επαρχίες του. αποτελεί παραμεθόριο περιοχή αφού προς βορ-
ρά συνορεύει με την πρώην Γιουγκοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας. οι άλλες 
δυο επαρχίες του νομού Πέλλας είναι των Γιαννιτσών και της Έδεσσας. Στα ανατολι-
κά συνορεύει με τον νομό κιλκίς. Η αλμω πία περιβάλ λεται Β. και δ. από το πέταλο 
του ορεινού όγκου του Βόρα (2.524 μ.) ή κοινώς καϊμακτσαλάν (= Kajmakcalan, ονο-
μασία τουρκική6, που συχνά χρησιμοποιείται για ολόκληρη την οροσειρά του Βόρα). 
είναι το τρίτο υψηλότερο βουνό της ελλάδας και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νο-
μού Πέλλας εκτεινόμενο έως τα όρια με τον νομό Φλώρινας. από την κορυφο γραμ μή 
του διέρχεται η σημερινή ελληνο-σκοπιανή (τότε ελληνο-σερβική) μεθό ριος, που συνε-
χίζει προς α., δια της κορυφο γραμμής της Τζένας, με υψόμετρο ένα από τα μεγαλύτε-
ρα της οροσειράς 2.182 μ. και πολύ μακρύτερα προς τα δυτικά δεσπόζει ο κόζιακας 
με υψόμετρο 1.800 μ. Στα δυτικά περιβάλλεται από το Βέρμιο7, αδιαπέραστο τοίχωμα 
από τις γειτονικές περιοχές του νομού Φλώρινας (αρχαία Λυγκηστίδα) και στα ανατο-
λικά από την προβολή του Βόρα, το Πάικο (με υψηλότερη κορυφή τη Γκόλα Τσούκα 
1.650 μ.), οροθετικό σημείο ανάμεσα στην αλμωπία, την επαρχία Παιονίας του νομού 
κιλκίς και την κοιλάδα του αξιού. νοτιοδυτικά ξανοίγεται κατάφυτο το κλειστό λε-

2. Το όνομα της περιοχής, αλμωπία (παλαιά ενωτία) προέρχεται από τον αρχαίο 
λαό, τους Άλμω πες, τους οποίους κατέλαβαν και αφομοίωσαν οι Μακεδόνες του Περδίκκα 
ά  κατά την περίοδο των μακεδονικών επεκτάσεων περί το 700 π.Χ. 

3. ονομασία στα πρώιμα βυζαντινά χρόνια, από το όνομα της οχυρής πόλης και 
φρουρίου, που ήταν και η έδρα της βυζαντινής διοίκησης και της φρουράς. Το παλιό αυτό 
πόλισμα ταυτίζεται με το χωριό νώτια ή νότια.

4. Έγγραφο Σ.ε.κ.-δ.Π.Θ. 2.420.580/εκ.εΜ., από 11 δεκεμβρίου 1967.

5. εκτός από τα εσπεριδοειδή που δεν ευδοκιμούν, παράγει όλα τα άλλα προϊόντα. 
ακόμη παράγει την όψιμο ποικιλία σταφυλιών, κόκκινο πιπέρι και μεγάλες ποσότητες δασι-
κών προϊόντων. 

6. Σύμφωνα με τον Φιλόλογο καθηγητή και επίτιμο Λυκειάρχη ν. Σιδηρόπουλο, ση-
μαίνει κατά λέξη «ο κλέφτης του καϊμακιού», του αφρού, και κατ’ επέκταση «λευκή κορυ-
φή». από γενιά σε γενιά πολλές είναι οι ερμηνείες που δόθηκαν για την ονομασία αυτή.

7. Το Βέρμιο στο νότιο τμήμα του χωρίζεται από τα Πιέρια με τον ποταμό αλιάκμο-
να, ενώ στα βόρεια τμήματά του, συνδέεται με τις νότιες απολήξεις του Βόρα στο διάσελο 
του Άγρα. επάνω ακριβώς από την Έδεσσα.
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κανοπέδιο, της πανάρχαιας αλμωπίας, τα βυζαντινά Μογλενά, η καρατζόβα (Karad-
jaoba, καρατζά-οβά = πεδιάδα του Μαυροπόταμου) της Τουρκοκρατίας, σε χαμηλό 
υψόμετρο περίπου 130 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. Η περιοχή της αλμωπίας 
πήρε ξανά και πάλι το αρχαίο μακεδονικό της όνομα, στα 1927. Τα δυο ποτάμια, ευ-
εργέτες της αλμωπίας, είναι ο Άνω Λουδίας ή αλμωπαίος8 (Μαυροπόταμος, ή Μογλε-
νίτσας και Μογλενίτικος) και ο παραπό ταμός του, ο ασπροπόταμος (Μπέλιτσα), που 
ενώνεται μ’ αυτόν, έξω από το χωριό Υδραία. 

Στα πανύψηλα βουνά του συγκροτήματος Βόρα, που σαν γιγάντια τείχη πε-
ριβάλλουν την κοι λάδα του αλμωπαίου (Μογλενίτσα) ποταμού από βορρά, βρί-
σκονταν οι αντιμέτωπες οχυρώσεις των μαχόμενων, κατά τη διάρκεια του ά  Πα-
γκοσμίου Πολέμου και εκεί διεξήχθησαν σκληρές μάχες. Τον Σεπτέμβριο του 1918 
από την κοιλάδα του Μογλενίτσα δόθηκε το καίριο κτύπημα κατά των Γερμανο-
βουλγάρων, που είχε ως αποτέλεσμα τη διάσπαση του Μακεδονικού μετώπου. οι 
ορεινές αυτές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα βουνά της αλμωπίας εί-
ναι γνωστές στη στρατιωτική ιστορία, ως «μάχη του Μογλενίτσα» ή «μάχη του 
δοβροπόλιε (Dobropolie)» περιο χή, που πήρε την ονομασία της, από την ομώνυμη 
κορυφή (υψ. 1.875 μ.) και χρησιμοποιήθηκε, παρά τις εδαφικές δυσκολίες, ως αφε-
τηρία εξόρμησης, της επίθεσης της 2/15 Σεπτεμβρίου 1918. Η κοιλάδα αυτή θεω-
ρούνταν χωρίς στρατιωτική αξία, επειδή περισφίγγονταν από τα ψηλά βουνά και 
ήταν μακριά από μεγάλες αρτηρίες συγκοινωνίας, των μετόπισθεν, όπως τη σι-
δηροδρομική γραμμή κανονικού πλάτους Θεσσαλονίκης - Μοναστηρίου, παρεί-
χε όμως το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού. απόκτησε το μεγαλύτερο όνομα στη 
στρατιω τική ιστορία του ά  Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί εκεί παίχτηκε η τύχη του 
Μακεδο νι κού μετώπου και εκεί κατέρρευσε η γερμανο-βουλγαρική άμυνα. 

3. ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

3.1. Από τη δολοφονία του Σεράγεβου στην αποβίβαση 
Συμμαχικών στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη  

Λίγο πολύ είναι γνωστό πως άρχισε ο Μεγάλος Πόλεμος (La Grande guerre) 
ή ά  Παγκόσμιος πόλεμος (ονομάστηκε μετά το ξέσπασμα του Β΄ Παγκοσμίου 
πολέμου). αφορμή για την έκρηξη του υπήρξε το προσχηματικό γεγονός της δο-
λοφονίας του διαδόχου της αυστρίας Φραγκίσκου Φερδινάνδου και της συζύ-
γου του Σοφίας από τους πυροβολισμούς του Βόσνιου (Σέρβου στην καταγω-

8. Ποταμός της περιφέρειας Μογλενών (καρατζόβας) της επαρχίας αλμωπίας. Σχη-
ματίζεται από τα νερά των να πλευρών της οροσειράς του Βόρα, των νδ πλευρών της κο-
ρυφής της Τζένας και των δ πλευρών του Πάικου. Τα νερά του στο παρελθόν κατέληγαν στη 
λίμνη των Γιαννιτσών και μέσω της λίμνης στον ποταμό Λουδία. Σήμερα, μετά τα αποστραγ-
γιστικά έργα του 1930 για την αποξήρανση της λίμνης η κοίτη του εκτράπηκε και τα νερά 
του καταλήγουν στον αλιάκμονα.
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γή) φοιτητή Ciralo Principe στο Σεράγεβο, στις 15/28 ιουνίου 19149. Ύστερα από 
τη δολοφονική αυτή απόπειρα ο αυτοκράτορας της αυστρίας και Βασιλιάς της 
ουγγαρίας Φραγκίσκος-ιωσήφ (1830-1916), με τελεσίγραφό του προς τη Σερβία, 
οδήγησε τη χώρα του και τη Γερμανία στον ά  Παγκόσμιο Πόλεμο. κατά βάση, 
τα αίτια τα οποία κατέληξαν αρχικά σ’ έναν ευρωπαϊκό και στη συνέχεια Πα-
γκόσμιο πόλεμο θα μπορούσε να αποδώσει κανείς στον εμπορικό ανταγωνι-
σμό και στη σύγκρουση των οικονομικών συμφερό ντων. Η Παγκόσμια αυτή σύ-
γκρουση διήρκεσε από τον αύγουστο του 1914 έως τον νοέμβριο του 1918. οι 
Συμμαχικές δυνάμεις της ANTANT10 νίκησαν τις κεντρικές δυνάμεις (Γερμανία, 
αυστροουγγαρία), με τις οποίες είχαν συμμαχήσει η οθωμανική αυτοκρατορία11 
και η Βουλγαρία (3 οκτωβρίου 1915) και οδήγησαν σε ριζικές αλλαγές, γεωγρα-
φικές και πολιτικές, τον χάρτη της ευρώπης. 

ο πόλεμος αυτός βρήκε την ελλάδα να διχάζεται, ανάμεσα στην ουδετερό-
τητα και την επιθυμία, για την ένταξή της στην ανταντική συμμαχία. Τα περισ-
σότερα κράτη της ευρώπης προσχώρησαν σε μια από τις δυο αντίπαλες συμμα-
χίες (συνασπισμούς). Μετά την αποτυχία των δυνάμεων της ανΤανΤ, στην άτυ-
χη εκστρατεία των δαρ δα νελίων (καλλίπολης)12, για την ένωσή τους, πέρα από 
τα στενά, με τα ρωσικά στρατεύματα, από τον εύξεινο Πόντο, ισχυρές αγγλο-
γαλλικές δυνάμεις, αδιαφορώντας για την ελληνική ουδετερότητα, αποβιβάστη-
καν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Έτσι, τρία μόλις χρόνια, από τότε που ο ελλη-
νικός στρατός απελευθέρωσε τη Μακεδονία και την πολύπαθη πρωτεύουσά της 
από τον οθωμανικό ζυγό, η Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζει το πρόβλημα της άφι-
ξης νέων εμπόλεμων δυνάμεων για τη δημιουργία ενός νέου πολεμικού μετώπου. 

9. διευκρίνιση: όπου αναφέρονται διπλές ημερομηνίες, η πρώτη αναφέρεται στο ιου-
λιανό ημερολόγιο που ίσχυσε στην ελλάδα μέχρι τη 16η Φεβρουαρίου 1923, και η οποία ορί-
στηκε ως 1η Μαρτίου, ενώ η δεύτερη στο Γρηγοριανό, που ισχύει σήμερα.   

10.  ανΤανΤ: δόκιμη γραφή της Συμμαχίας με ελληνικά στοιχεία, αντί της γαλλικής Entente 
Cordiale (εγκάρδια Συνεννόηση). Πρόκειται για τη συγκρότηση συμμαχίας ανάμεσα στη Βρετανία 
και τη Γαλλία αρχικά (1904), στις οποίες προστέθηκαν αργότερα η Ρωσία (1907), η ιταλία (το 1915 
άλλαξε στρατόπεδο με την έναρξη του πολέμου, κατόπιν ικανοποίησης απαιτήσεων σε βάρος ελ-
ληνικών συμφερόντων) και οι ΗΠα το 1917. Η ελλάδα, από τον αύγουστο του 1916, μετείχε στο 
πλευρό των Συμμάχων της ανΤανΤ με τον Στρατό της εθνικής αμύνης (μεραρχίες κρητών, Σερ-
ρών και αρχιπελάγους), ενώ με την ένωση του κράτους της Θεσσαλονίκης με αυτό της λοιπής ελ-
λάδας (14/27 ιουνίου 1917) συμμετείχε υπό τη νέα εμπόλεμο σύνθεσή του, με ένδεκα μεραρχίες.

11.  Η συμφωνία υπογράφτηκε με μεγάλη μυστικότητα στις 2 αυγούστου 1914

12.  επί 259 ημέρες από την απόβαση της 25ης απριλίου μέχρι την ημέρα της εκκένω-
σης, στις 8 ιανουαρίου 1916, οι απώλειες των Άγγλων ανήλθαν σε 1.784 αξιωματικούς φονευ-
θέντες, 5.053 τραυματίες και αγνοού μενους, 31.737 στρατιώτες φονευθέντες και 114.675 τραυ-
ματισθέντες και αγνοούμενους. οι απώ λειες των Γάλλων ανήλθαν σε 183 αξιωματικούς φο-
νευθέντες, 390 τραυματισθέντες και αγνοούμενους, 3.555 στρατιώτες φονευθέντες και 22.921 
τραυματισθέντες και αγνοούμενους.
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Η αποβίβαση της εμπροσθοφυλακής τους, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, πραγ-
ματοποιήθηκε τη 18η Σεπτεμβρίου/1η οκτωβρίου 1915 και παρέσυρε την ελλά-
δα στην άγρια εμφύλια διαμάχη. Η πραγματική αποβίβαση άρχισε στις 5 οκτω-
βρίου 1915, οπότε αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης δυο πλήρεις με-
ραρχίες (η 10η βρετανική και η 156η γαλλική) με το υλικό τους, προκειμένου να 
σπεύσουν προς βοήθεια του σερβικού στρατού και να εξασφαλίσουν τη σιδηρο-
δρομική επικοινωνία με το λιμάνι ανεφοδιασμού του, τη Θεσσαλονίκη. Η γαλλική 
προώ θηση στο εσωτερικό της Σερβίας, με τα αποβιβαζόμενα στο λιμάνι της Θεσ-
σαλονίκης γαλλικά στρατεύματα, άρχισε στις 14 οκτωβρίου 1915. ολοκληρώθη-
κε με υποχώρηση, και δυο μήνες αργότερα, χωρίς την αποκατάσταση επαφής με 
τους Σέρβους. οι Γάλλοι στην υποχώρησή τους συστηματικά καταστρέφουν τε-
χνικά έργα του σιδηροδρομικού δικτύου και ανατινάζουν εγκαταστάσεις του σι-
δηροδρομικού σταθμού Γευγελής, όπως το κτίριο του σταθμού, τους στρατώνες 
και άλλα δημόσια κτίρια.

Το αποτέλεσμα ήταν η Σερβία και το Μαυροβούνιο να γνωρίσουν τη συ-
ντριβή. Παρέσχε όμως η εκστρατεία αυτή μεγάλη υπηρεσία στη διάσωση του σερ-
βικού στρατού, από την πλήρη εκμηδένισή του. εάν δεν πραγματοποιούνταν ο 
αντιπερισπασμός αυτός, με την προώθηση του γαλλικού εκστρατευτικού σώμα-
τος, είναι πολύ πιθανόν οι σερβικές δυνάμεις να καταστρέφονταν. αντί να διαφύ-
γουν χωρίς μεταγωγικά και τρόφιμα, προς στα χιονισμένα και αφιλόξενα βουνά 
της αλβανίας, 135.000 περίπου άνδρες τελικά δεν θα σώζονταν ούτε 20 χιλιάδες. 
Τα λείψανα του σερβικού στρατού που ωθήθηκαν τελικά προς τα παράλια της 
αδριατικής μεταφέρ θηκαν από 18 ιανουαρίου 1916 με ιταλικά και γαλλικά μετα-
γωγικά, από το δυρράχιο, την αυλώνα και τη Σκόδρα, στην κέρκυρα, όπου ανα-
συντάχθηκαν και από τις 11 απριλίου μέχρι 30 Μαΐου 1916 μεταφέρθηκαν στην 
περιοχή της Μίκρας, 18 χλμ. νοτιοανατολικά της Θεσσαλονίκης, για τη συγκρότη-
σή τους σε μάχιμες μονάδες (τρεις Στρατιές13, με έξι συνολικά μεραρχίες). 

Γύρω από τη Θεσσαλονίκη καμιά οχυρωμένη τοποθεσία δεν υπήρχε ακό-
μη για την εξασφάλιση των Συμμαχικών Στρατευμάτων. οι δυνάμεις των Συμ-
μάχων στερούνταν οπλισμού, από βαρύ πυροβολικό για τη διεξαγωγή του αγώ-
να, όπως και του απαραίτητου υλικού για την εκτέλεση αμυντικών οργανώσεων. 
οι πρώτες εργασίες οχύρωσης άρχισαν με τον διορισμό του Στρατηγού Σαράιγ 
(3/16 ιανουαρίου 1916) ως αρχιστρατήγου των Συμμαχικών Στρατών στη Μα-
κεδονία. Μόλις ο Στρατηγός Σαράιγ όρισε τα όρια του περιχαρακωμένου στρα-
τοπέδου της Θεσσαλονίκης, οι ανάγκες επέβαλλαν την κατασκευή νέων δρόμων 
και νέων αποβαθρών, με προοπτικές που θα αντανακλούσαν στο μέλλον.  

13.  κάθε σερβική Στρατιά αποτελούσε με βάση τη δική μας ορολογία μόνο ένα Σώμα 
Στρατού από τρεις μεραρχίες.
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Μέχρι τα τέλη ιανουαρίου 1916 αποβιβάστηκαν στη Θεσσαλονίκη 125.000 
Γάλλοι και 100.000 Άγγλοι14, μεταξύ των οποίων και πολλοί άλλων χρωμάτων και 
φυλών στρατιώτες, που υπηρετούσαν στα γαλλικά και αγγλικά στρατεύματα. Η δύ-
ναμη όμως του έμψυχου υλικού ήταν ανεπαρκής για τη δημιουργία του Μακεδονι-
κού μετώπου. οι Σύμμαχοι της αντάντ πίστευαν ότι η Τσαρική Ρωσία διέθετε ανε-
ξάντλητη εφεδρεία ανδρών Έτσι με κάθε τρόπο προσπάθησαν και τελικά, παρά τις 
διαφωνίες, της ανώτατης ρωσικής διοίκησης, έπεισαν τον Τσάρο νικόλαο Β΄ για την 
αποστολή Ρώσων στρατιωτών στα ευρωπαϊκά μέτωπα, με τη συμμετοχή τεσσάρων 
Ταξιαρχιών Πεζικού. δυο Ταξιαρχίες στάλθηκαν στο δυτικό μέτωπο (Γαλλία) και 
δυο στη Θεσσαλονίκη για την ενίσχυση του Μακεδονικού μετώπου.    

3.2. Η δημιουργία του Μακεδονικού μετώπου

από την Άνοιξη του 1916 ο στρατός της ANTANT άρχισε να βγαίνει από 
την οχυρωμένη τοποθεσία της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης15 και να 
καταλαμβάνει θέσεις απέναντι στους αντιπάλους του στην ελληνική μεθόριο. 
Βάσει σχεδίου επιθέσεως, οι σερβικές δυνάμεις από 4/17 ιουλίου 1916 άρχισαν 
να μεταφέρονται και αυτές στις περιοχές του Άνω Μογλενίτσα και της Φλώρι-
νας. Λόγω, όμως, της κακής κατάστασης των οδών και της ανεπαρκούς απόδο-
σης των σιδηροδρόμων, οι μετακινήσεις δεν αποπερατώθηκαν στις καθορισμέ-
νες ημερομηνίες και η δύναμη του έμψυχου υλικού που απαιτούνταν για τη δη-
μιουργία του Μακεδονικού μετώπου ήταν ελλιπής. 

Τα τμήματα στρατού της 2ης ρωσικής Ταξιαρχίας βάσει σχεδίου στάλθη-
καν μέσω Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο τμήμα επιβιβάστηκε στις 4 ιουλί-
ου 1916 σε τρία μεταγωγικά πλοία στο λιμάνι της Λευκής Θάλασσας το αρχάγ-
γελσκ16 (Archangelsk). Ήταν πλήρως εξοπλισμένο με τυφέκια γαλλικής προέλευσης 

14.  Στα εμπόλεμα αυτά στρατεύματα δεν συνυπολογίστηκαν οι άνδρες των τεχνικών 
και βοηθητικών υπηρεσιών. (Βλ. αντώνης δ. Σατραζάνης, Η γαλλική Στρατιά στη Θεσσαλο-
νίκη, Θεσσαλονίκη, εκδ. University Studio Press, 2012, σ. 11).

15.  Η οχυρωμένη ευρύτερη περιοχή των στρατευμάτων της ανΤανΤ καλύπτονταν με 
δυο αλλεπάλληλες αμυντικές γραμμές, την εσωτερική και την εξωτερική. Η εσωτερική ακολου-
θούσε την αριστερή όχθη του ποταμού αξιού από τη θάλασσα μέχρι το ύψος του καράογλου 
( ελλ. καστανάς). από εκεί η γραμμή άλλαζε πορεία προς τα ανατολικά, διέρχονταν από τα 
υψώματα που βρίσκονται 5 χλμ. ανατολικά του ντογαντζή (Doganzi ή Doghandzi, ελλ. Πρόχω-
μα) και μέσω Γκιορδίνου (ελλ. Ξυροχώρι), δαουτλή (ελλ. Μονόλοφος), δρυμίγκλαβα (ελλ. δρι-
μός) και αϊβάτι (ελλ. Λιτή) κατέληγε στις όχθες της λίμνης Λαγκαδά. επίσης φυλάσσονταν η με-
ταξύ της λίμνης Λαγκαδά και Βόλβης δίοδος, όπως και η στενωπός της Ρεντίνας μεταξύ της λί-
μνης Βόλβης και του κόλπου του ορφανού. Η εξωτερική αμυντική, από τον κόλπο του ορφα-
νού, περνούσε από τη λίμνη δοϊράνη και κατέληγε νδ της νάουσας. (Βλ. Σχεδιάγραμμα 12, σ. 
80 του βιβλίου «Η Ελλάς και ο Πόλεμος εις τα Βαλκάνια», τ. 1ος, αθήναι, έκδοση διΣ, 1958.

16.  Η αθηναϊκή εφημερίδα «αστραπή», φ. της 7ης ιουνίου 1916, αναφέρει ότι οι Σύμ-
μαχοι θα ενισχυθούν με μια ρωσική ταξιαρχία που θα μεταφερθεί μέσω αρχαγγέλου. Βλ. 
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που στάλθηκαν στη Ρωσία για τον σκοπό αυτό. Τα πλοία διέπλευσαν στις βόρει-
ες ακτές της Ρωσίας, το Βόρειο Παγωμένο Ωκεανό, πέρασαν τα στενά του ντόβερ 
και αγκυροβόλησαν στο λιμάνι της Βρέστης (γαλλ. Brest) στη γαλλική βορειοδυτι-
κή ακτή του ατλαντικού. Τα τμήματα της Ταξιαρχίας μετά την αποβίβασή τους, και 
μέσω του συστήματος μεταφορών της Γαλλίας, κατέληξαν τις ακτές της Μεσογείου, 
με τελική φάση, τον διάπλου από τη Μασσαλία στη Θεσσαλονίκη17, όπου και αγκυ-
ροβόλησαν στην προκυμαία της πόλης, στις 17/30 ιουλίου 1916. «Ήταν ένα υπέρο-
χο πρωινό. [αντιπροσωπευτικά τμήματα] παρήλασαν έως την Place de la Liberté18 
σε οκτάδες, ο ένας δίπλα στον άλλο, έχοντας τοποθετημένες τις ξιφολόγχες τους 
στα μακριά τυφέκια τους, εξαιρετικοί στην εμφάνιση άνδρες, των οποίων ο στα-
θερός βηματισμός τους με τις βαριές μπότες τους, μοιάζει να κάνει τη γη να σείε-
ται. Εδώ, έγινε προς στιγμή αισθητή η ισχύς του Τσάρου, με τις ανεξάντλητες λε-
γεώνες του. Εδώ ήταν η Μεγάλη Ρωσία, με την απεριόριστη δύναμή της, σε συνδυ-
ασμό με τον πρωτόγονο πολιτισμό της Δύσης. Καθώς οι άνδρες προήλαυναν, ξε-
σπούσαν περιστασιακά σε υπέροχα και παροτρυντικά άσματα. Η Βαλκανική εκ-
στρατεία υπόσχονταν πολλά όσο περνούσε από μπροστά μας με βήμα βαρύ …»19. Η 
παρέλαση του ρωσικού τμήματος υπήρξε η περισσότερο εντυπωσιακή άφιξη στρα-
τού στη Θεσσαλονίκη. Η μεταφορά της Ταξιαρχίας ολοκληρώθηκε τμηματικά μέχρι 
τις αρχές Σεπτεμβρίου του 1916. διοικητής της Ταξιαρχίας διορίστηκε ένας από τους 
ικανότερους επιτελείς του Μπρουσίλωφ20, αξιωματικός, δραστήριος και αποφασι-
στικός, ο Υποστράτηγος Mikhail Dieterichs (ντίτεριχς). 

αναστ. Γαληροπούλου.

17.  ο Luigi Villari, «The Macedonian Campaign» [Η επιχείρηση στη Μακεδονία], London 
1922, σ. 37, αναφέρει ότι: «υπήρχε ακόμη μια ρωσική δύναμη που είχε έρθει από τη Γαλλία» (this 
was even a Russian contingent which had come over from France). Η πληροφορία είναι ελλιπής. δεν 
μας διευκρινίζει  πως έφτασε η δύναμη αυτή, στη Θεσσαλονίκη. διασχίζοντας τη Γαλλία, μέσω 
του συστήματος μεταφορών της χώρας αυτής, με κατάληξη τις ακτές της Μεσογείου και με τελική 
φάση, τον διάπλου, από τη Μασσαλία ή την Τουλώνα στη Θεσσαλονίκη, ή αν τα ρωσικά πλοία 
πρόσδεσαν σε κάποιο γαλλικό λιμάνι για την εν συνεχεία προώθησή τους στη Θεσσαλονίκη. Ση-
μείωση: O Luigi Villari υπηρέτησε επί δυο χρόνια στο μέτωπο της Μακεδονίας, ως σύνδεσμος, εκ 
μέρους των ιταλών ανάμεσα στις διάφορες συμμαχικές διοικήσεις της ανατολής.

18.  Η σημερινή «Πλατεία ελευθερίας», όμορη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, απο-
τελούσε έναν νεότευκτο σχετικά τόπο που άρχισε να διαμορφώνεται μετά το 1867, ως από-
ληξη της οδού Σαμπρή Πασά, της σημερινής οδού ελ. Βενιζέλου, και λειτουργούσε λόγω της 
θέσεώς της ως χώρος κοινωνικής ζωής.

19.  Μεταφρασμένο απόσπασμα από τον H. Collinson Owen ο οποίος διηγήθηκε την 
ιστορία της εκστρατείας στο βιβλίο του «Salonika and After» που εκδόθηκε το 1919, σ.28.

20.  Μπρουσίλωφ αλέξιος αλεξέιβιτς (1853-1926). αρχηγός των ρωσικών στρατιών 
του νότου. Στις 4 ιουνίου 1916 εξαπέλυσε επίθεση εναντίον πέντε αυστριακών στρατιών. επί 
δέκα ημέρες σάρωσε τα πάντα και προελαύνοντας μέχρι τους πρόποδες των καρπαθίων συ-
νέλαβε 200.000 αυστριακούς αιχμαλώτους
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δώδεκα μέρες αργότερα (13 αυγούστου) κατέφθασαν και οι πρώτοι από 
τους ιταλούς Alpini και Bersaglieri. Ήταν οι άνδρες της 35ης Μεραρχίας (Στρα-
τηγός Petiti), καθώς και Σώμα αλβανών υπό τον εσσάτ Πασσά Τοπτάνη (Esad 
Pashk Toptani). αυτοί δεν ήταν τίποτε άλλο παρά οι προάγγελοι πολλών άλλων 
που θα ακολουθούσαν. 

Τον αύγουστο του 1916 ξέσπασε το φιλοβενιζελικό κίνημα της «εθνικής 
αμύνης» στη Θεσσαλονίκη, και στις 26 Σεπτεμβρίου /9 οκτωβρίου 1916 ο ελευ-
θέριος Βενιζέλος αποβιβάστηκε στην πόλη με αρκετούς αξιωματικούς και πολι-
τικούς υποστηρικτές του. από την επόμενη αναλαμβάνει την ανώτατη εξουσία, 
ως επικεφαλής, της «Προσωρινής κυβέρνησης» της Θεσσαλονίκης, μαζί με τον 
στρατηγό Παν. δαγκλή και τον ναύαρχο Παύλο κουντουριώτη για να δημιουρ-
γηθεί ένας νέος πόλος εξουσίας, με τη συγκατάθεση των ανταντικών δυνάμεων. 
Η ελλάδα χωρίζεται στα δύο. Ως «σύνορο» της επαναστατικής κυβέρνησης ορί-
σθηκε ο ποταμός αλιάκμονας. ο διχασμός που ως τότε είχε πολιτική και ιδεολο-
γική μορφή τώρα γινόταν κρατικός και εδαφικός. ο Βενιζέλος ξαναέγινε αρχη-
γός κυβέρνησης στην αθήνα στις 27 ιουνίου 1917 και έμεινε στη θέση αυτή μέ-
χρι το 1920. 

Η Θεσσαλονίκη γρήγορα θα καταστεί η κύρια βάση εξόρμησης των επιχει-
ρήσεων στο Μακεδονικό μέτωπο και σταθμός πάνω από 200.000 στρατιωτών. 
Ως κέντρο εφοδιασμού του Μακεδονικού μετώπου (1915-1918), οι λειτουργίες 
της πόλης θα αυξηθούν στον μέγιστο βαθμό, με την παροχή υπηρεσιών προς τον 
στρατό και ο ρόλος της «πόλης – στρατόπεδο (περιχαρακωμένο)» θα καταστεί 
σοβαρότατος, για την άμυνα των εδαφικών περιοχών της ελληνικής Μακεδονί-
ας από μια ενδεχόμενη επίθεση. ο εδαφικός χώρος της πόλης αναπτύχθηκε εντυ-
πωσιακά με έργα υποδομής, προς τα δυτικά, στο εκτεταμένο άνοιγμα που δια-
μορφώνουν οι οδικοί άξονες Λεμπέτ (σημερινή οδός Λαγκαδά) και Μοναστη-
ρίου, αλλά και προς τα ανατολικά. Η ελεύθερη περιοχή της ανατολικής Θεσσα-
λονίκης, μέχρι και πέρα από τις εκβολές της περιφερειακής τάφρου, στην περιο-
χή του συνοικισμού Φοίνικα, επιλέχθηκε ως χώρος εγκατάστασης στρατιωτικών 
υπηρεσιών, με το όνομα «Βάση της Μίκρας».      

Σιδηροδρομική γραμμή21 εξασφάλιζε τις πολύμορφες επαφές της «Βάσης 
της Μίκρας» με το λιμάνι και τους μεγάλους συγκοινωνιακούς άξονες οδικούς 

21.  Η σιδηροδρομική γραμμή προς Μίκρα εγκαινιάστηκε στις 2.2.1917, μεταφέροντας 
συμμαχικά εφόδια, κυρίως στις εγκαταστάσεις των ιταλικών μονάδων (0151) περιοχή μετα-
ξύ της οδού Παπαναστασίου και του τότε νοσοκομείου Χιρς (σήμερα ιπποκράτειο) και Γάλ-
λων (περιοχή Χαριλάου, όπου υπήρχε ένα μεγάλο συγκρότημα νοσοκομείων)), αλλά και στα 
αεροδρόμια της μικρής (περιοχή ν. κρήνη, «αθλητικό κέντρο Μίκρας») και μεγάλης Μίκρας 
(περιοχή ανατολικά του συνοικισμού καλαμαριά, μέχρι και το σημερινό πολιτικό αεροδρό-
μιο της Θεσσαλονίκης).
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και σιδηροδρομικούς22. Η σιδηροδρομική γραμμή διέσχιζε κατά μήκος την πα-
ραλιακή λεωφόρο, η οποία με την παράλληλη λειτουργία της τροχιοδρομικής 
γραμμής αποτελούσε και το λειτουργικό σημείο σύνδεσης της δυτικής με την 
ανατολική πόλη, όπου δημιουργήθηκαν στρατόπεδα, αποθήκες υλικού πάσης 
φύσεως, αεροδρόμια, συνεργεία επισκευής, υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπικών 
πόρων, αρτοποιεία, όπως και μεγάλες υγειονομικές εγκαταστάσεις. 

Την περίοδο αυτή, η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης - Μοναστηρί-
ου θα αρχίσει να ενισχύεται και οι εγκαταστάσεις της να συμπληρώνονται για 
τη μεταφορά μεγαλύτερων φορτίων, προς εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και 
του ανεφοδιασμού του Μακεδονικού μετώπου. Μια από τις πρώτες και πιο επεί-
γουσες απαιτήσεις ήταν η κατασκευή της ενωτικής γραμμής μεταξύ του σταθμού 
αξιού της γραμμής Θεσσαλονίκης - Μοναστηρίου και του σταθμού Τόψιν (ελλ. 
Γέφυρα), της γραμμής Θεσσαλονίκης - Σκοπίων, για την κυκλοφορία στρατιωτι-
κών αμαξοστοιχιών από Φλώρινα προς τη Γευγελή και αντιστρόφως, χωρίς προ-
σέγγιση της Θεσσαλονίκης. επίσης την περίοδο αυτή τα Συμμαχικά στρατεύμα-
τα θα αρχίσουν την κατασκευή τοπικών σιδηροδρομικών γραμμών στενού πλά-
τους Decauville που αποσπώνταν από σημεία του δικτύου των σιδηροδρομικών 
γραμμών κανονικού πλάτους, για την τροφοδοσία θέσεων των μάχιμων μονά-
δων, όπου υπήρχε έλλειψη επαρκών μεταφορικών μέσων. Μια τέτοια γραμμή 
ήταν και αυτή μεταξύ Σκύδρας - αριδαίας.

Την ίδια περίοδο οι δυνάμεις της Αντάντ με σκοπό την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση των ανεφοδιασμών και των μεταφορών τους, κατασκευάζουν ενωτική 
των γραμμών Θεσσαλονίκης - κωνσταντινουπόλεως (J.S.C. = ενωτικός Θεσσα-
λονίκης κωνσταντινουπόλεως) και Θεσσαλονίκης - Σκοπίων (C.O. = ανατολι-
κοί Σιδηρόδρομοι) συνδέοντας το χιλιομετρικό σημείο 2.886 της γραμμής J.S.C. 
με το χιλιομετρικό σημείο 4.404 της γραμμής C.O. όπου βρίσκεται το κτίριο της 
στρατιωτικής Στάσης23 (Station Militaire) της εταιρείας της Junction, Salonique 
- Constantinople (J.S.C). Η σιδηροδρομική αυτή σύνδεση (Voie de raccordement 
C.O. - J.S.C) αποσκοπούσε στην επίτευξη, μέσω της στρατιωτικής στάσης, απευ-
θείας συγκοινωνίας της γραμμής Θεσσαλονίκης - κωνσταντινουπόλεως με τον 
σταθμό των ανατολικών Σιδηροδρόμων, ο οποίος ήδη εξυπηρετούσε τη γραμμή 

22.  δημ. ι. Παπαδημητρίου, «Το τραίνο της Μίκρας στα χρόνια του Μεγάλου Πολέμου 
(1915-1918)», Θεσσαλονικέων Πόλις, τχ. 13 (ιανουάριος - Μάρτιος 2004) 84-95.

23.  Βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, περίπου 500 μ. μετά την εναέρια 
οδική γέφυρα βγαίνοντας από την πόλη της Θεσσαλονίκης, μεταξύ των κυρίων σιδηροδρομι-
κών γραμμών που εκπορεύονται από το νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό και την οδό Μοναστηρί-
ου, στην περιοχή ευθύνης του δήμου ελευθερίου κορδελιού. (Βλ. δημ. ι. Παπαδημητρίου, Ένας 
Σταθμός στην Ιστορία του τόπου και της καρδιάς μας. [δημοσιεύματα Συλλόγου Φίλων Σιδη-
ροδρόμου – Θεσσαλονίκης], Θεσσαλονίκη, έκδοση δήμου ελευθερίου - κορδελιού, 2000).
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Θεσσαλονίκης - Σκοπίων, όσο και εκείνη Θεσσαλονίκης - Μοναστηρίου. Έτσι ο 
σταθμός των ανατολικών σιδηροδρόμων, ο σημερινός εμπορικός, έγινε πλέον 
κοινός και για τις τρεις σιδηροδρομικές γραμμές α.Σ. - Θ.Μ. και ε.Θ.κ. (C.O. - 
S.M. και J.S.C.). 

επίσης, μεταξύ των άλλων θα πρέπει ιδιαίτερα να μνημονευθεί και η δη-
μιουργία των εγκαταστάσεων Ψυγείων – αποθηκών της Entrepôt frigorifique24, 
πέρα από το δυτικό τέρμα της προκυμαίας, για τη διατήρηση κατεψυγμένου 
κρέατος, ελλείψει νωπού και αποθεμάτων τροφίμων υποκειμένων σε αποσύνθε-
ση λόγω της ατμοσφαιρικής θερμότητας. ο ανεφοδιασμός των ψυγείων προέρ-
χονταν κυρίως μέσω θαλάσσης. Η εγκατάσταση των ψυκτικών αποθηκευτικών 
χώρων στο δυτικό άκρο της πόλης, στην περιοχή της Βάσης του Μπες-Τσινάρ 
(κήπος Πριγκίπων), δίπλα στο πρώτο αντλιοστάσιο (1892) και τα σφαγεία της 
δημοτικής αρχής25, προκάλεσε και τη δημιουργία μιας μικρής ειδικής αποβά-
θρας για τις ανάγκες της φορτοεκφόρτωσης. Η λωρίδα εδάφους κατά μήκος της 
ακτής επέτρεπε, χάρη στο μέγεθος και την υψομετρική της θέση, την ανάπτυ-
ξη σιδηροδρομικής σύνδεσης με την πρόσβαση σιδηροδρομικών οχημάτων επί 
γραμμών προκυμαίας. Το σημαντικό αυτό ψυκτικό συγκρότημα εξυπηρετού-
νταν με κατευθείαν σιδηροδρομική σύνδεση με τη γραμμή του σιδηροδρόμου 
Θεσσαλονίκης - Μοναστηρίου.  

Το περιχαρακωμένο στρατόπεδο της Θεσσαλονίκης από το οποίο εφοδιά-
ζονταν το Μακεδονικό μέτωπο (1915-1918) υπήρξε η ισχυρότερη βάση εκστρα-
τείας που δημιουργήθηκε μέχρι σήμερα στη Βαλκανική χερσόνησο26.

24.  Μετά το τέλος των επιχειρήσεων του Μακεδονικού μετώπου ο επιχειρηματίας 
επαμεινώνδας Χαρίλαος αγόρασε τις ψυκτικές εγκαταστάσεις από του Συμμάχους και ίδρυ-
σε (1923) την εταιρεία «Ψυγεία Θεσσαλονίκης επαμεινώνδας Χαρίλαος α.ε.» Για τη σημα-
σία των ψυγείων στον χώρο της πόλης, βλ. ανδρέας Θ. δεληγιάννης – δημ. ι. Παπαδημητρί-
ου, «Τα Ψυγεία του επαμεινώνδα Χαρίλαου στη Θεσσαλονίκη», Μακεδονικά 27 (1989-1990) 
156-170 και κώστας ανδρουλιδάκης ‒ δημ. ι. Παπαδημητρίου, «οι Σιδηρόδρομοι στον Βορει-
οελλαδικό Χώρο (1871-1965)», Θεσσαλονίκη 2005, σ. 77 σημ. 60). ενδιαφέρον άρθρο αφιερώ-
νει για το ίδιο θέμα και η εφ. Θεσσαλονίκη, φ. της 29 νοεμβρίου 1992. Με ιδιωτική πρωτο-
βουλία αναστηλώθηκε το Παγοποιείο της Γαλλικής  Στρατιάς της ανατολής.  

25.  Σύμφωνα με πληροφορίες που παραθέτουν οι αρχιτέκτονες Βασ. κολώνας ‒ ο. 
Τραγανού-δεληγιάννη, Αρχές της Βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη (1870-1912), Θεσσαλονί-
κη, έκδοση εΤΒα, 1987, οι εγκαταστάσεις των σφαγείων περιλάμβαναν υδραυλική εγκατά-
σταση και σύστημα αγκίστρων για την ανάρτηση των σφαγείων σε τροχαλίες. Η αίθουσα 
χωρούσε 350 ζώα που σφάζονταν σε 10 ρείθρα κατά μήκος της αίθουσας. αυτά απείχαν με-
ταξύ τους 6 μ. και κατέληγαν στη θάλασσα. 

26.  Στρατόπεδα διαμονής ή διάβασης στρατευμάτων, λειτουργούσαν από αρχαιοτά-
των χρόνων Έλληνες, Πέρσες, Ρωμαίοι. ο όρος όμως «στρατόπεδα αμυντικά ή περιχαρακω-
μένα» χρησιμοποιήθηκε από την εποχή του Φρειδερίκου Β’ της Πρωσίας (1712-1786). Ήταν 
θέσεις οχυρές χρησιμοποιούμενες για την άμυνα εδαφικών περιοχών. ο όρος διατηρήθηκε 
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Στα μέσα του 1917 το Μακεδονικό μέτωπο πήρε την οριστική του μορφή. 
εκτείνονταν σε μια γραμμή, μήκους 350-400 χιλιομέτρων, από τον κόλπο του ορ-
φανού και τα έλη του Στρυμόνα μέχρι τα μακρινά βουνά της κορυτσάς. Περιλάμ-
βανε 4 διοικήσεις27 οι οποίες υπάγονταν απευθείας στον Maurice Sarrail28 (Μαυρίκι-
ος Σεράιγ 1856-1929), αρχιστράτηγο των Συμμαχι κών δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη. 

4. Η ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ 
ΣΚΥΔΡΑΣ - ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

4.1. Η χρησιμοποίηση του ελαφρού σιδηροδρόμου για στρατιωτικές ανάγκες

Πολύ νωρίς οι Γάλλοι συνέλαβαν την ιδέα της χρήσης του ελαφρού σιδηρο-
δρόμου (του σιδηρού δηλαδή δρόμου), εύρους 60cm, με τα συγκεκριμένα χαρακτη-
ριστικά του γνωρίσματα29, ως οργάνου του στρατού. Η μόνη αποστολή του ήταν 
να ελαττώσει την αντίσταση και να διευκολύνει την έλξη πιο βαριών αντικειμένων, 
όπως μεταφορά οχυρωματικού υλικού, βαρέως οπλισμού, καθώς και του ανεφοδι-
ασμού σε τρόφιμα και πολεμοφόδια, ανεξάρτητα από το πώς και τι έτρεχε πάνω 
σ’ αυτόν, δηλαδή συρόμενα οχήματα με έλξη μηχανική ή με ζώα. Η αναγκαιότητα 
κατασκευής σιδηροδρόμων στενής γραμμής υπήρξε σημαντική επένδυση σε χρόνο, 
χρήμα, οργάνωση και απέδωσε άμεσα άριστα αποτελέσματα. 

Στα 1888 το γαλλικό Υπουργείο δημοσίων Έργων επέτρεπε τη χρήση τέ-
τοιων γραμμών, του συγκεκριμένου εύρους, μόνον για στρατιωτικούς σκοπούς. Η 
χρήση τους για σιδηροδρόμους γενικής εκμετάλλευσης επετράπη έναν χρόνο αργό-

μέχρι τον ά  Παγκόσμιο πόλεμο και ως παράδειγμα αναφέρεται, το στρατόπεδο της αμβέρ-
σας στο Βέλγιο και της Θεσσαλονίκης στην ελληνική Μακεδονία.  

27.  Τη Βρετανική Στρατιά, την 1η ομάδα μεραρχιών, το Σέρβικο Στρατό και τη Γαλλι-
κή Στρατιά της ανατολής, στην οποία περιλαμβάνονταν και δυο ρωσικές ταξιαρχίες. Βλ. «Η 
Ελλάς και ο πόλεμος εις τα Βαλκάνια», ό.π. (σημ. 15), σ. 284 ( Σχεδιάγραμμα 30).

28.  Γάλλος Στρατηγός. επικεφαλής της 3ης Στρατιάς, οπότε συνέβαλε στη νίκη του 
Μάρνη, κατά το Σεπτέμ βριο του 1914. ορίστηκε, αρχιστράτηγος της Στρατιάς της ανατολής, 
τη διοίκηση της οποίας ανέλαβε από την 29η Σεπτεμβρίου / 12 οκτωβρίου 1915. διοργάνωσε 
το περιχαρακωμένο στρατόπεδο της Θεσσαλο νίκης. Το 1924 διορίστηκε διοικητής της Συρίας.

29.  ο σιδηρόδρομος εύρους 60cm κινούνταν σε φορητή προκατασκευασμένη γραμμή, 
ενώ κάθε στοιχείο (πλαίσιο) γραμμής, μήκους 5 μ. με σιδηροτροχιές 10 Kg/τρέχ. μέτρο, μπο-
ρούσε εύκολα να μεταφερθεί από δυο ανθρώπους. Τα πλαίσια αποτελούνταν από δυο σιδη-
ροτροχιές που συγκρατούνταν στο εύρος των 60cm και στερεώνονταν στο έδαφος σταθερά, 
με τεμάχια μεταλλικών στρωτήρων (τραβέρσες), σε αποστάσεις 0,56 μ. Το βάρος κάθε πλαι-
σίου ήταν 190 μέχρι 260, ανάλογα με το βάρος των σιδηροτροχιών και την απόσταση των 
στρωτήρων, που υπεισέρχονταν στις απαιτήσεις κατασκευής της γραμμής. Η χρήση φορητού 
σιδηροδρόμου από το στρατό, ήταν κάτι παραπάνω από επιτυχής, και γρήγορα εφαρμόστη-
κε και σε αγροκαλλιέργειες σε ολόκληρο τον κόσμο.  
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τερα στα 1889, μετά τις εντυπωσιακές αναφορές του διεθνούς τύπου, για τα εξαι-
ρετικά αποτελέσματα λειτουργίας της γραμμής Decauville που εγκαταστάθηκε στη 
διεθνή Έκθεση του Παρισιού. Η γραμμή αυτή, κάνοντας τον γύρο της Έκθεσης, 
μετέφερε στη διάρκεια των 6 μηνών λειτουργίας της 6.500.000 επιβάτες, με ασφά-
λεια και άνεση, χωρίς κανένα πρόβλημα. 

Με την έναρξη του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου (1914) δημιουργούνται τερά-
στιες ανάγκες σε τροχαίο υλικό για τον γαλλικό στρατό, για γραμμές εύρους 60cm 
Ως καταλληλότερος τύπος έλξης προτιμήθηκε από το γαλλικό Υπουργείο πολέμου 
(Ministère de la Guerre) μια τριαξονική ατμάμαξα βάρους 8 τόνων που είχε σχεδια-
σθεί και κατασκευασθεί νωρίτερα, με προορισμό τη Σχολή των Σιδηροδρόμων στο 
Μαρόκο. ο σχεδιασμός της ήταν απλοποιημένος, κυρίως στο Σχ. των πλευρικών δε-
ξαμενών νερού, που υποκαθιστούσαν το ήμισυ μιας ολόκληρης εφοδιοφόρου, ώστε 
να διευκολύνεται η μαζική της παραγωγή. Μόνο κατά τη διάρκεια του πολέμου η 
Decauville παρέ δωσε στον γαλλικό στρατό περίπου 300 σιδηροδρομικές ατμομη-
χανές έλξεως (ατμάμαξες στη σιδηροδρομική γλώσσα), με τεχνικά χαρακτηριστικά 
αναγνώ ρισης Cn2t30, ή 0-6-0Τ31, αριθμός σημαντικός, δεδομέ νης της έλλειψης ερ-
γατικού δυναμικού, λόγω της επιστρατεύσεως του μεγαλύ τερου μέρους των εργα-
τών. Βασικό ελάττωμα των ατμαμαξών αυτών ήταν η βραδύτητα, ένα σημαντικό 
μειονέκτημα μιας μηχανής εκτεθειμένης να λειτουργεί σε περιοχές πρώτης γραμμής. 

οι βρετανικές δυνάμεις, όπως και αυτές των βρετανικών κτήσεων, παρόλο ότι 
χρησιμοποιούσαν 1.500 μηχανές έλξης (ατμάμαξες και πετρελαιοκίνητες μηχανές), 
σε Τοπικούς Σιδηροδρόμους, που υπάγονταν στην ευθύνη του Υπουργείου Πολέ-
μου «War Department Light Railways» (WDLR), καθυστερημένα συνειδητοποίησαν 
την ικανότητα της χρήσης του ελαφρού σιδηροδρόμου, ως οργάνου του στρατού. 
επίσης, τους Βρετανούς κατασκευαστές σιδηροδρομικών μηχανών διέκρινε η ιδι-

30.  Γερμανικό σύστημα χαρακτηρισμού κινητηρίων μονάδων, το πλέον αξιόπιστο. 
Σύμφωνα μ’ αυτό συμβολίζονται: (α) με κεφαλαία λατινικά γράμματα A,B,C, ... ο αριθμός 
των συζευγμένων αξόνων. (β) n (= Nassdampflok): ατμάμαξες κεκορεσμένου ατμού. (γ) V (= 
Verbund): ατμάμαξες διβάθμιας εκτόνωσης (δ) Με αριθμητικά ψηφία δηλώνεται ο αριθμός 
των κυλίνδρων. (ε) t (= tank): ατμάμαξες χωρίς εφοδιοφόρο, κτλ. 

31.  Σύστημα χαρακτηρισμού και συμβολισμού ατμαμαξών, που εισήγαγε στις αρχές του 
20ού αιώνα ο F. M. Whyte, μηχανολόγος μηχανικός της σιδηροδρομικής εταιρείας New York 
Central and Hudson River. Σύμφωνα με το σύστημα Whyte τα αριθμητικά ψηφία συμβολίζουν 
αριθμό τροχών. Το πρώτο και τρίτο ψηφίο συμβολίζει τους πρόσθιους και οπίσθιους τροχούς 
(εάν υπάρχουν), ενώ το μεσαίο τον αριθμό των συζευγμένων τροχών. Προηγούμενα, για τον χα-
ρακτηρισμό της κατηγορίας στην οποία ανήκε μια ατμάμαξα χρησιμοποιούνταν ονόματα, όπως 
«Planet», «Jenny», «Columbia», «Pacific», «Micado», κτλ. Παρόμοιο σύστημα με αυτό του Whyte 
χρησιμοποιήθηκε και στη Γαλλία, με αριθμητικά ψηφία, που συμβολίζουν τον αριθμό των τρο-
χών των τροχοφόρων αξόνων, συζευγμένων και μη, και ως προς τη διάταξη μεταφοράς των ανα-
γκαιούντων υλικών τροφοδοσίας, ατμού, νερού και καυσίμου, (ατμάμαξα εφοδιοφόρος «Τ»).
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αιτερότητα να παράγουν «μοναδικά κομμάτια» μηχανών ή το πολύ σε μικρές ομά-
δες και με την πίεση των άλλων υποχρεώσεων του πολέμου και με ένα εξαντλημέ-
νο προσωπικό δεν είχαν καμιά ελπίδα να εκπληρώσουν αυτή τη ξαφνική και πρω-
τοφανή κατασκευαστική απαίτηση της μαζικής παραγωγής.    

αντίθετα οι Γερμανοί πλεονεκτούσαν διότι διέθεταν μεγάλη δύναμη ατμαμα-
ξών στενής γραμμής, από τρεις βασικούς τύπους, συμπεριλαμβανομένων περισσό-
τερων από 2.500 μονάδων των διάσημων «Feldbahn 0-8-0T’ s». οι εν λόγω ατμά-
μαξες παρόλο ότι κατασκευάζονταν από 19 διαφορετικές εταιρείες, η τυποποίησή 
τους, εξασφάλιζε την εναλλαξιμότητα και τη μείωση του κόστους, μέσω της δυνα-
τότητας μαζικής παραγωγής.    

Όταν εμφανίστηκε η ανάγκη για την εγκατάσταση τοπικών σιδηροδρόμων 
στη Γαλλία, υπήρξε και μια μικρή διαφωνία σε σχέση με το εύρος που έπρεπε να 
χρησιμοποιηθεί, καθώς η θεωρία του ορθόδοξου στρατού συνιστούσε τις 2’ 6’’ ως 
το ιδανικό εύρος, με 1’ 6’’ το εναλλακτικό. Όμως η ύπαρξη ενός αξιοσημείωτου δι-
κτύου του γαλλικού Στρατού, μέρος του οποίου είχε αναληφθεί από τους Βρετα-
νούς, καθιέρωσε την ανάγκη χρήσης του εύρους Decauville των 60cm (1 ft 11 ⅝ 
in)32. Μόλις η διαφωνία έλαβε τέλος, οι αρχικές παραγγελίες σιδηροδρομικού εξο-
πλισμού τον Μάρτιο του 1916 φαίνονταν ότι θα καθυστερούσαν, καθώς η κατα-
σκευαστική ικανότητα των Βρετανών απορροφούνταν από τις παραγγελίες για 
τους σιδηροδρόμους του πυροβολικού της Γαλλίας. από το τέλος Μαρτίου όμως, 
το Υπουργείο Στρατιωτικών αποφάσισε την προτεραιότητα των παραγγελιών για 
ατμάμαξες του «καθιερωμένου» εύρους Decauville των 60cm (1 ft 11 ⅝ in), αλλά και 
την υπερπόντια αναζήτηση κατασκευαστών στις αμερικανικές εταιρείες, όπως 
στην Baldwin Locomotive Company.  

4.2. Οι εσωτερικές μεταφορές και επικοινωνίες. 
Τα μεγαλύτερα προβλήματα των Συμμάχων στη Μακεδονική εκστρατεία

ο εφοδιασμός των Συμμαχικών στρατευμάτων της ANTANT, που εξασφά-
λι ζαν την κύρια ή πρωτεύουσα γραμμή άμυνας του Μακεδονικού μετώπου, για 
την προς νότο κάλυψη της ελληνικής Μακεδονίας, απαιτούσε μεγάλο αριθμό ορει-
νών εφοδιοπομπών. Τα άλογα και το ανθρώπινο δυναμικό, όμως, δεν ήταν ικανά 
να μεταφέρουν τις καταναλισκόμενες, μεγάλες ποσότητες εφοδίων και κυρίως την 
εξαιρετική κατανάλωση των πυρομαχικών στις δύσβατες, ορεινές περιοχές των 
πρόσω επί της ελληνικής μεθορίου.

οι εφοδιοπομπές αυτές απαιτούσαν μεγάλο αριθμό μεταγωγικών ζώων και 
αντίστοιχα μεγάλο αριθμό ανδρών, σε βάρος της μάχιμης δύναμης των μονάδων. 
Έτσι για την αντιμετώπιση των αυξημένων μεταφορικών απαιτήσεων, των γαλλο-

32.  1 ft = 304,79 mm και 1 in = 25,3997 mm.
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σερβικών στρατευμάτων που αναπτύχθηκαν στο μέτωπο των βου νών, του ορεινού 
συγκροτήματος του Βόρα (καϊμακτσαλάν), αποφασίστηκε η κατασκευή σιδηροδρο-
μικού δικτύου στενής γραμμής, (Decauville), του «κα θιε ρωμένου» πλάτους, των 60cm 
(1ft, 11 5/8 in), που θα άρχιζε δίπλα από τη γραμμή κανονικού πλάτους (1,44 μ.) Θεσσα-
λονίκης - Μοναστηρίου, στο σιδηρο δρο μικό σταθμό της Σκύδρας (= Βερτεκόπ).

Η κατασκευή γραμμής Decauville (60cm) που κρίθηκε αναγκαία, θα διευ-
κόλυνε τις μεταφορές στα δύσβατα βουνά της αλμωπίας, αλλά και τις μετα φορ-
τώσεις των εφοδίων και υλικών που μεταφέρονταν με το σιδηρόδρομο της γραμ-
μής κανονικού εύρους, Θεσσαλονίκης - Μοναστηρίου, στο σταθμό της Σκύδρας, 
για την τροφοδοσία των μάχιμων μονάδων της περιοχής. Στο Μακε δο νικό μέτωπο 
(1915-1918), οι σιδηρόδρομοι στενού πλάτους Decauville, που στρώθηκαν με κρι-
τήρια χάραξης, τις στρατηγικές προτεραιότητες, προσέ φεραν μεγάλες και ανεκτί-
μητες υπηρεσίες και δικαίωσαν εκείνους που πίστεψαν στην ικανότητα του τραί-
νου ως οργάνου του στρατού και βασίστηκαν σ’ αυτό. Στη συγκεκριμένη περιοχή 
της αλμωπίας κατά την τοπική παράδοση, πριν από την εγκατάσταση του σιδη-
ροδρομικού δικτύου, τα εφόδια και υλικά φορτώ νονταν σε ζώα, που τα συμμαχι-
κά στρατεύματα είχαν κατασχέσει από τους κατοίκους της περιοχής. 

4.3. Κατασκευή νέων σιδηροδρομικών υποδομών και επέκταση υφισταμένων

Η Σκύδρα, κτισμένη στη μέση ενός εύφορου κάμπου, με μέσω υψόμετρο 40μ., 
αναπτύσσεται σε μια περιοχή, την οποία διασχίζει ο σιδηροδρομικός άξονας Θεσ-
σαλονίκης - Μοναστηρίου, έχοντας αριστερά τον εδεσσαίο ποταμό (Βόδα) και δε-
ξιά τον αλμωπαίο (Μογλενίτσα). οι σιδη ροδρομικές εγκαταστά σεις, της κανονικής 
γραμμής, του σταθμού Σκύδρας, όπως αυτές εμφαίνονται σε Σχ. διάταξης γραμμών 
της εποχής33, εκτείνονταν προς τα αριστερά του άξονα, της κυρίας γραμμής Θεσσα-
λονίκης - Μοναστηρίου. Το συγκρότημα του σταθμού της Σκύδρας, εκτός από το 
σταθμό και τα υπηρεσιακά κτίρια, αποτελούνταν από:

(α) δύο γραμμές, σχηματισμού συνθέσεως αμαξοστοιχιών, χρήσιμου μή κους 
περίπου 306μ., συνδεδεμένες στα άκρα τους, προς την κύρια γραμμή και με παράλ-
ληλο προς αυτή διάταξη. 

(β) το μηχανοστάσιο, που περιλάμβανε υπόστεγο επιθεωρήσεων και συντη -
ρήσεων ατμαμαξών (επιφάνειας 24x12 μ.), εξυπηρετούνταν από περι στρο φική πλά-
κα, αλλαγής μετώπου των μηχανών, με δυο γραμμές υποδοχής. 

Μετά την άφιξη των συμμαχικών στρατευμάτων της ανΤανΤ, σημαντικές 
επεκτάσεις κρίθη καν απαραίτητες, σε γραμμές και κτίρια, που ήδη υπήρχαν, όπως 
και κατασκευές νέων εγκα ταστάσεων του σταθμού που παρατίθενται, οι οποίες 
και κατασκευάστηκαν, εντός της μείζονος περιοχής του σταθμού, όπως:

33.  Σχέδιο «Gare de Vertecope» με κλίμακα 1: 2.000 από «Catalogue indiquant l’ établis-
sement des nouvelles installations et voies des lignes C.O. et S.M.», των συμμαχικών δυνάμεων. 
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(α) κατασκευή συμπληρωματικής γραμμής, συνθέσεως αμαξοστοιχιών, χρή-
σιμου μήκους 403 μ στα δεξιά της κυρίας γραμμής, με κατεύθυνση το Μοναστήρι. 

(β) σύνδεση της κυρίας γραμμής με παρακαμπτήριο διακλαδωμένη σε δυο 
σκέλη, χρήσιμων μηκών 386μ και 369μ.αντίστοιχα

(γ) σύνδεση προς τα αριστερά της κυρίας γραμμής (Km 97,404) με παρα-
καμπτήριο μήκους 225 μ. προς την κατεύθυνση του Μοναστηρίου, και με την ένδει-
ξη «Ambulance Anglaise» (αγγλικό φορητό νοσοκομείο) 

(δ) κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση: ατμομη χανής 
(Locomobile), μαγειρείων (Cuisine), υπνωτηρίων στρατώνων (Dortoir personnel), 
υπνωτηρίου προσωπικού κίνησης (Dortoir person. Mouvement), εστιατορίων (Salle 
à manger), υπηρεσιών σιδηροδρο μικής εκμετάλλευσης (traction français, traction 
Serbe), αίθουσα προσωπικού Μηχανοστασίου (Dépôt salle), γραφείου κίνησης 
(Bureaux traction), και συμπλήρωση των υπαρχόντων εγκα τα στά σεων, ανθράκευ-
σης, ύδρευσης (Charbonniers, Puits artésien) κτλ., προκειμένου να εξυ πη ρετηθούν οι 
ανάγκες των γαλλο-σερβικών δυνάμεων. 

επεκτάσεις μικρότερης έκτασης, σε γραμμές και κτίρια, πραγματο ποιή θηκαν 
σε όλους τους σταθμούς και στάσεις της κανονικής γραμμής Θεσσα λονίκης - Μονα-
στηρίου, και ιδιαίτερα στους σταθμούς και στάσεις όπως: Άγρα (= Uladovon), Ξυνό 
νερό (=Exissou), Μαρίνα (= Sakulevo), κρεμένιτσα (= Kenali) κλπ. όπου, από τον 
ιούλιο του 1916 μεταφέρονταν με το σιδηρόδρομο, τμήματα της Γαλλικής Στρατιάς 
της ανατολής, του σερβικού Στρατού, και των ρωσικών δυνάμεων, για την εν συνε-
χεία προώθησή τους στη γραμμή των πρόσω. 

Η στενή σιδηροδρομική γραμμή 60cm. Decauville, που σχεδιάστηκε να κατα-
σκευαστεί, θα διέσχιζε την κοιλάδα του Μογλενίτσα ποταμού, με επιθυ μητή κατά-
ληξη το Μπάχοβο (= Προ μάχοι)34, τελευταίο, προς βορρά χωριό του νομού Πέλλας, 
χτισμένο στις υπώρειες της οροσειράς του Βόρα (καϊμακτσα λάν), στο βορειότερο 
άκρο της ελλάδας. 

Η γραμμή θα ακολουθούσε τα ίχνη μιας χερσαίας φυσικής διαδρομής σ’ ένα 
μονοπάτι της φύσης κατά μήκος του Μογλενίτσα ποταμού (σημερινού αλμωπαί-
ου), χωρίς προϋποθέσεις μακροπρόθεσμης επένδυσης. Η κατασκευή της θα πραγ-
ματοποιούνταν με υλικό της εταιρείας παραγωγής, ολοκληρω μένων σιδηροδρο-
μικών συστημάτων, στενού εύρους (σιδηροτροχιές σε πλαίσια, αλλαγές γραμμών, 
οχήματα διαφόρων τύπων κτλ.), που δημιουργή θηκε από τον Γάλλο Paul Decau-
ville (1846-1922) στο Corbel - Essonnes της Γαλλίας (Ateliers des Establishment De-
cauville à Corbel-Essonnes). από την ίδια εταιρεία θα προέρχονταν και το κινητή-

34.  οι Προμάχοι είναι από τα πιο ηρωικά χωριά της περιοχής. Λόγω της θέσεώς του 
υπήρξε ο κυριότερος προμαχώνας των από βορρά επιδρομών. οι περισσότεροι κάτοικοί του 
πολέμησαν στον Μακεδονικό αγώνα, γι’ αυτό και το χωριό άλλωστε, ονομάστηκε έτσι, ως 
«πρόμαχος» στους απελευθερωτικούς αγώνες του έθνους.
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ριο τροχαίο υλικό που θα εξασφάλιζε τις μεταφορές. επρόκειτο για ατμάμαξες, τύ-
που Cn2t που προαναφέραμε, δηλαδή με τρεις συ ζευγμένους άξονες, χωρίς φορεία, 
όπως φαίνεται στο γενικό Σχ. χαρακτηριστικών, ατμαμαξών Decauville της γραμ-
μής Σκύδρας - αριδαίας (εικ. 1). οι ατμάμαξες αυτές, βάρους 8 τόνων (εικ. 2), που 
κατασκευά στηκαν με την έναρξη του ά Παγκοσμίου Πολέμου, στο εργοστάσιο 
του Corbel, αποτέλεσαν τον Standart τύπο της ατμάμαξας του γαλλικού Στρατού. 
Στη διάρκεια του Μακεδονικού μετώπου (1915-1918), υπηρέτησαν με επιτυχία όχι 
μόνο τις γαλ λικές, αλλά και τις άλλες συμμαχικές δυνάμεις. 

● Το πρώτο τμήμα της γραμμής περνούσε από τη δραγουμάνιτσα (ελλ. Άψα-
λο), χωριό της αλμωπίας, το πρώτο που συναντά κανείς ερχόμενος από τη Σκύδρα. 
Συνεχίζοντας η γραμμή έφτανε στο Σούμποτσκο (ελλ. αριδαία35), την πρωτεύου-
σα της επαρχίας. 

● Το δεύτερο τμήμα αποσπώνταν από τη δραγουμάνιτσα (ελλ. Άψαλο) και 
έφτανε μέχρι το Τρέσινο (ελλ. Όρμα).

Βάσει αρχειακών πηγών που έχουν ελεγχθεί, η κατασκευή του μικρού αυτού 
δικτύου (εικ. 3), πραγμα τοποιήθηκε από τον σέρβικο Στρατό σε συνεργασία με 
τα γαλλικά, συμμαχικά στρατεύματα της ανΤανΤ, για τη μεταφορά και συγκέ-
ντρωση των πολεμικών υλικών που ήταν αναγκαία, για την εν συνεχεία στρατη-
γική εκμετάλλευσή τους, στον τομέα των επιχειρήσεων. Έναντι του τομέα της 2ης 
σερβικής Στρατιάς, η εχθρική τοποθεσία περιλάμβανε τις κορυφογραμ μές, Τόπο-
λετς (Topolets), κόζιακα (koziak), Βέτρενικ (Vetrenik), κραβίτσα (Kravitza), δοβρο-
πόλιε (Dobropolie), Σοκόλ (Sokol), μέσου ύψους 1.800 μ. και τα αποσπώμενα από 
αυτές αντε ρείσματα36. 

4.4. Χρόνος κατασκευής της γραμμής Σκύδρας - Αριδαίας.

αποτελεσματική ήταν η βοήθεια των διευθύνσεων ιστορίας Στρατού, ελλά-
δας, Γαλλίας37 και της πρώην Γιουγκοσλαβίας38 στον εντοπισμό στοιχείων, κατα-
σκευής και λειτουργίας της γραμμής, από στους θεματικούς φακέλους των αρχείων 
τους. από τον αριθμό των εγγράφων που στάλθηκαν εντοπίστηκαν:

● Η από 27 ιουνίου 1916 απόφαση του γαλλικού Γενικού αρχηγεί-
ου Στρατού της Στρατιάς της ανατολής (Armée d’ Orient - Direction du Ser-
vice des Chemins de Fer) προς το Σέρβο αντισυνταγματάρχη διοικητή Τάγ-

35.  Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους (1912) ονομάστηκε το 1922 σε «αρ-
δέα» (από το ρ. αρδεύω) και πριν μερικά χρόνια «αριδαία» (από τον αριδαίο, ετεροθαλή 
αδελφό του Μ. αλεξάνδρου). 

36.  Βλ. Η Συμμετοχή της Ελλάδος εις το Πόλεμον 1918, τ. 2ος, αθήνα, ΓεΣ/διΣ ,1961, σ. 88.

37.  MINISTER DE LA DÉFENSE, ÉTAT. MAJOR DE L’ ARMÉE DE TERRE, SER-
VICE HISTORIQUE. 

38.  VOJNOISTORIJSKI INSTITUT.
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ματος, Premovitch (Commandant le Bataillon de sapent de chemins de fer Ser-
bes), για την κατασκευή γραμμής πλάτους 60cm, από το Βέρτεκοπ (=Vertekope, 
ελλ. Σκύδρα) μέχρι κοστούριανη (=Kosturyani, ελλ. Ξιφιανή) και την επιθυμία 
του αρχηγείου, για την εκτέλεση των εργασιών από τους Σέρ βους σκαπανείς 
κάτω από τις ίδιες συνθήκες μ’ αυτές που κατασκεύασαν τη γραμμή στενού 
πλάτους 60cm (Decauville), κρηστώνης (= Sarigöl) - ευκαρπία (= Gramatna) - 
κεντρικό (=S nevce,), τον ιούνιο του 191639. 
ο Λοχαγός Jal, διοικητής του 10ου λόχου Μηχανικού των σιδηροδρόμων, επι-

φορτίσθηκε με το αντικείμενο της μελέτης του συνόλου της γραμμής (τοπο γραφία - 
διαδρομή - σταθμοί) και τη διεύθυνση των εργασιών που αφορούσαν τα γαλλικά 
στρατεύματα. 

● Η από 8 Σεπτεμβρίου 1916 απόφαση προεκτάσεως της γραμμής από 
κοστούριανη (ελλ. Ξιφιανή) μέχρι το Σούμποτσκο (= Soubotsko, ελλ. αριδαία).

● Η πρώτη αναφορά με ημερομηνία 18 Σεπτεμβρίου 1916, σχετική με τη 
μορφοποίηση της περιοχής, από κoστούριανη (ελλ. Ξιφιανή), μέχρι δραγου-
μάνιτσα (ελλ. Άψαλο), όπως και τη χρησιμοποίηση των πρώτων δέκα (10) χι-
λιομέτρων. 

● Η από 24 Σεπτεμβρίου 1916 αναφορά, (εικ. 4) του προϊσταμένου της 
στρατιω τικής σιδηροδρομικής επιθεώρησης, αντισυνταγματάρχη Γεν. επιτε-
λείου Μιλοσάβλιεβιτς, προς τον Προϊστάμενο του τμήματος Συγκοινωνιών 
του ανώτατου επιτελείου, σχετική: 

(α) με την έναρξη της εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών, στην περιο-
χή χάραξης της γραμμής, από την κοστούριανη (ελλ. Ξιφιανή) έως το Σούμπο-
τσκο (ελλ. αριδαία), έτσι ώστε με τη λειτουργία του τμήματος αυτού, να κατα-
στεί δυνατή η σίτιση και ο εφοδιασμός με πυρομαχικά της 2ης σερβικής στρα-
τιάς και

(β) με τη μελέτη προέκτασης της γραμμής από το Σούμποτσκο (ελλ. αρι-
δαία) έως την Πρεμπό ντιστα ( ελλ. Σωσάνδρα) και παραπέρα προς το Μπάχο-
βο (= Bahovo, ελλ. Πρόμαχοι) (εφόσον το επέτρεπαν οι επιχειρήσεις στο μέτω-
πο των συνόρων), προκειμένου να αρχίσουν αμέσως οι χωματουρ γικές εργα-
σίες και η τοποθέτηση σιδηροδρομικής γραμμής και στο τμήμα αυτό. 

● Την από 13 οκτωβρίου 1916 επιστολή, του Σέρβου στρατηγού Boyovitch 
(Chef d’ Etat - Major General Serbe) προς το στρατηγό Sar rail (Commandant en 
Chef les Armées Allies), στην οποία επισημαί νεται η ανάγκη ενίσχυσης του προ-

39.  Η γραμμή αυτή ξεκινούσε από τον σιδηροδρομικό σταθμό Sarigol (= κρηστώνα), νδ της 
πόλης του κιλκίς, επί της σιδηροδρομικής γραμμής J.S.C. (43 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη) με κατεύθυν-
ση το Snevce (ελλ. κεντρικό), μήκους 32,6 χλμ., στους πρόποδες των κρουσσίων, Βα της πόλης του 
κιλκίς, σε υψόμετρο 362 μ.. (Βλ. «Εφημερίς των Βαλκανίων», φ. 507 της 11.01.1920). από την κορυ-
φογραμμή των κρουσσίων ορέων, διέρχονταν η εξωτερική αμυντική γραμμή του μετώπου.
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σωπικού που εργάζονταν στην κατασκευή της γραμμής, κοστούριανη (ελλ. Ξι-
φιανή) - Σούμποτσκο (ελλ. αρι δαία) - Μπάχοβο (ελλ. Πρόμαχοι), από το σύν-
θετο τμήμα του μηχανικού M. Hrvatchanin (περίπου 60 άνδρες). Το τμήμα αυτό 
χωρίζονταν σε δυο υποτμή ματα, τα οποία εργάζονταν σε σταθμούς. Το ένα 
στον σταθμό των ανατολικών Σιδηροδρόμων «Chemins de Fer Orienteux», στη 
Θεσσα λονίκη και το άλλο στο σταθμό του Βέρτεκοπ (ελλ. Σκύδρα), όπου ήταν 
δυνατόν να απασχοληθούν κοινοί ντόπιοι εργάτες. Ταυτόχρονα ζητούσε την έκ-
δοση κατεπείγουσας διαταγής, ώστε το parc των Σιδηροδρόμων του Στρατού 
της ανατολής (Armée d’ Orient) να χορηγήσει, σύμφωνα με επισυναπτόμενη κα-
τάσταση, τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά για την κατασκευή της σιδηρο-
δρομικής γραμμής που θα εξασφάλιζε την κυκλο φορία συρμών. 

4.5. Ανάθεση συντήρησης και συνέχιση κατασκευής της γραμμής. Σκοπός η 
αμυντική οργάνωση του τομέα, ή η προπαρασκευή ενός επιθετικού ελιγμού;

Τα νέα τμήματα της σιδηροδρομικής γραμμής που εν τω μεταξύ παραδίδο-
νταν στην εκμετάλ λευση και οι διάφορες εγκαταστάσεις, για να διατηρούνται σε 
καλή κατάσταση λειτουργίας και να εξασφαλίζουν την κυκλοφορία των συρμών 
απαιτούσαν συνεχή επιθεώρηση για εκτέλεση εργασιών αποτελεσματικής συντή-
ρησης. οι εργασίες αυτές έπρεπε να γίνουν από ομάδες, υπό την επιτήρηση εργο-
δηγού/προϊσταμένου.

Με εντολή του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιών του ανώτατου 
επιτελείου γενικός διευθυντής όλων των έργων κατασκευής ‒στα οποία υπάγο-
νταν και η συντήρηση της γραμμής Σκύδρας - αριδαίας‒ τοποθετήθηκε ο λοχαγός 
εφεδρείας ά τάξης Βίτομιρ Ράγιτς, στη διάθε ση του οποίου τέθηκε η 2η αποσπα-
σμένη διμοιρία της 4ης ομάδας (συνολικά τέσσερις τομείς). ο Λοχαγός Ράγιτς έλα-
βε την εντολή ανάθεσης στις 24 Σεπτεμβρίου 1916 στο Βέρτε κοπ (ελλ. Σκύδρα) και 
αμέσως ανέλαβε δράση. Με την ίδια εντολή μετακινή θηκαν από τη στενή γραμμή 
60cm (Decauville), Sarigöl (ελλ. κριστώνα) - Gramat na (ελλ. ευκαρπία) - Snevce (ελλ. 
κεντρικό), στη γραμμή Σκύδρας - αριδαίας και οι μηχανικοί: Χίμπα, Σρέεποβιτς, 
κραλ, και οι επόπτες: Γκάρμπιτς και Ζίρκο Ζινάνοβιτς. 

Η εγκατάσταση και η χρησιμοποίηση του σιδηροδρομικού αυτού δικτύου 
αναγνωρίστηκε ως αναγκαία, αλλά και άκρως επείγουσα, καθώς θα συνιστούσε το 
μέσο υλοποίησης, της αμυντικής οχύρωσης του ορεινού αυτού τομέα του μετώπου. 

καθημερινά διοχετεύονταν εφόδια στις ενδιάμεσες αποθήκες που βρί σκονταν 
στη δραγουμάνιτσα (ελλ. Άψαλο), στην περιοχή της Μογλένας, στο Σούμποτσκο 
(ελλ. αριδαία) στη κοστούριανη (ελλ. Ξιφιανή) στην Πολυκάρπη (Πόλιανη) και 
από εκεί στα κέντρα διανομής για τον τομέα, της 2ης σερβικής Στρατιάς.

δεν είναι γνωστό εάν στη φάση της κατασκευής του δικτύου, το Σεπτέμβριο 
του 1916, υπήρξε και κάποια σκέψη προπαρασκευής, ενός επιθετικού ελιγμού «εν 
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ευθέτω χρόνω», από θέση, που δεν μπορούσε να φανταστεί καν ο εχθρός. Η ιδέα 
πάντως μιας προσπάθειας, για ένα αποφασιστικό πλήγμα, ήταν ζωτικής σημασίας, 
αλλά σχεδόν απλησίαστη, με τις ολιγάριθμες γραμμές ενίσχυσης στο σερβικό μέτω-
πο, μεταξύ του Βέτρενικ (Vetrenik) και του Σοκόλ (Sokol). 

Μετά την αποτυχημένη επίθεση την άνοιξη του 1917, το Σχ. της ίδιας αυτής 
επίθεσης καταστρώθηκε εκ νέου από τον Βοεβόδα40 Mishitch (Μίσιτς), αρχηγό 
του Γεν. επιτελείου των Σέρβων και οι λεπτομέρειες εκπονή θηκαν στο γαλλικό 
στρατηγείο, κυρίως από τον αντισυνταγματάρχη Errard. Το Σχ. αυτό εγκρίθηκε 
από τον αρχιστράτηγο της συμμαχικής Στρατιάς της ανατολής (Armée d’ Ori-
ent), Στρατηγό Sarrail, όταν οι αντίπαλοι, ανίκανοι να κερδίσουν έδαφος, είχαν 
υποχρεωθεί σ’ έναν αγώνα φθοράς, επί ενός σταθε ροποιημένου μετώπου χαρα-
κωμάτων, όμοιου με αυτό, επί του δυτικού μετώ που. Λόγω αυτής της ανεπάρκει-
ας, αλλά και των προστριβών του «οξύθυμου και φιλύποπτου»41 Στρατη γού Sar-
rail με τους διοικητές των στρατευμάτων των άλλων δυνάμεων (αγγλίας, ιταλί-
ας, Σερβίας), οι οποίοι δια των κυβερνήσεών τους ζητούσαν την αντικατά στασή 
του42, αυτός θα ανακληθεί από τη γαλλική κυβέρνηση του Georges Clemenceau 
(Ζωρζ κλεμανσώ)43 και θα αποχωρήσει στις 22/12/1917.

40.  Βοεβόδας (από τη σλαβική λέξη «βόϊ»= πόλεμος και στρατός «βόδιτι = οδηγώ). ο 
στρατιωτικός διοικητής ή ο αρχηγός του στρατού.

41.  απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, σ. 221

42.  Την περιγραφή του χαρακτήρα του μας δίνει η διΣ [Η Ελλάς και ο Πόλεμος εις τα 
Βαλκάνια, ό.π. (σημ. 15)] «Ο Στρατηγός Σαράϊγ, Αρχιστράτηγος των εν Μακεδονία Συμμαχι-
κών στρατευμάτων, ήτο ανήρ χαρακτήρος βιαίου και αυταρχικού, επί πλέον δε πολύ περισσό-
τερον “πολιτικός” παρά στρατιώτης, ασχολούμενος με πολιτικά σχέδια και μηχανοραφίας. Δι-
απνεόμενος υπό φανατικών δημοκρατικών αρχών, εθεώρει  πάντας τους Βασιλείς ως όργανα 
καταπιέσεως της ελευθερίας των Λαών και ως εκ τούτου, ήτο κακώς διατεθειμένος έναντι του 
Βασιλέως των Ελλήνων και  ειργάσθη από της πρώτης στιγμής δια την ανατροπήν του. Επιπρο-
σθέτως εμφορούμενος υπό αισθημάτων σφοδράς αντιπάθειας προς παν το Ελληνικόν, κατέλη-
ξε, συντελούσης και της εν Μακεδονία στρατιωτικής καταστάσεως, να καταληφθή υπό του εμ-
μόνου φόβου ενδεχόμενης επιθέσεως του Ελληνικού Στρατού κατά τον νώτων της υπ' αυτού δι-
οικουμένης Στρατιάς. Διεπόμενος υπό φιλεριστικού πνεύματος και επηρεαζόμενος εκ των δυ-
σκολιών ας συνήντα εις την ενάσκησιν της διοικήσεώς του, ευρίσκετο εις συνεχείς προστριβάς 
με τους διοικητάς των στρατευμάτων των άλλων δυνάμεων, ήτοι Αγγλίας, της Ιταλίας και της 
Σερβίας, οίτινες συνεχώς εζήτουν παρά των Κυβερνήσεών των, να καταβάλωσι προσπαθείας 
προς απαλλαγήν των από του Σαράϊγ. Είναι φανερόν, ότι άπαντα τα ανωτέρω εξώθουν αυτόν 
εις μη φιλικάς προς την Ελλάδα ενεργείας, ως και εις λίαν δυσμενείς δι’ αυτήν εισηγήσεις προς 
την Κυβέρνησίν του, παρ’ ης συνεχώς εξητείτο την λήψιν βιαίων εναντίον της Ελλάδος μέτρων.»

43.  ο Ζωρζ κλεμανσώ (28 Σεπτεμβρίου 1841 - 24 νοεμβρίου 1929) σε όλες τις περι-
πτώσεις αναδείχθηκε μεγάλος φίλος της ελλάδας, υπέρ της οποίας χρησιμοποίησε το κύρος 
του, κατά τις μετά τον ά  Παγκόσμιο πόλεμο διασκέψεις. ιδιαίτερα εκτιμούσε τον ελευθέριο 
Βενιζέλο, με τον οποίο συνδέονταν δια προσωπικής φιλίας.
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5. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ.

5.1. Βελτίωση συγκοινωνιών

Τη διοίκηση του Συμμαχικού Στρατού της ανατολής αναλαμβάνει ο Στρα-
τηγός Marie Louis Adolphe Guillaumat (Γκυγιωμά, 1863-1940), ο οποίος το Φε-
βρουάριο του 1918 καταστρώνει το γενικό Σχ. των επιχειρήσεων. Πρωταρχικός 
στόχος του ήταν να καθηλώσει τους Βουλγάρους και να εμποδίσει την αποστο-
λή ενισχύ σεων του εχθρού, στο δυτικό μέτωπο, τη στιγμή που τα γερμανικά 
στρατεύματα απειλούσαν να κατακλύσουν σπουδαία τμήματα της γαλλικής γης. 
Τη διοίκηση του γαλλικού Στρατού της ανατολής εμπιστεύθηκε στον στρατηγό 
ανρύ (Henrys), ο οποίος είχε μεγάλη πείρα του αποικιακού πολέμου του Μαρό-
κου. 

Παράλληλα ο Guillaumat έστρεψε την προσοχή του στη βελτίωση του σχε-
δίου ανεφοδιασμού, με την ανάπτυξη και βελτίωση των συγκοινωνιών, οδικών 
και σιδηροδρομικών, για την εξυπηρέτηση μεταφορικών αναγκών, εμψύχων 
(στρατιω τών) και αψύχων (υλικών). οι δρόμοι της ελληνικής Μακεδονίας του 
1912 βρίσκονταν σε αξιοθρήνητη κατάσταση και στην πραγματικότητα θα ήταν 
ορθότερο να παραδεχθούμε ότι δεν υπήρχε οδικό δίκτυο44. Το ελληνικό κράτος 
δεν ήταν δυνατόν να προλάβει να κατασκευάσει νέους δρόμους, αλλά ούτε καν 
να βελτιώσει τους υφιστάμενους. Έτσι οι ακατάλληλοι δρόμοι της Μακεδονί-
ας δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν την κυκλοφορία στρατιωτικών οχημάτων, 
εφοδιασμένων με συμπαγή ελαστικά. από τις καταπονήσεις της κυκλοφορίας 
και του περιβάλλοντος (νερά) γρήγορα τα οδοστρώματα μετατρέπονταν σε αυ-
λακωτά μονοπάτια, πράγμα που δεν διευκόλυνε την πολεμική ανάπτυξη του συ-
στήματος και την κανονική λειτουργία του ρεύματος ανεφοδιασμού.

Στο πλαίσιο λοιπόν της καλλίτερης οργάνωσης του επιτελείου των μετό-
πισθεν, ο Guillaumat δημιούργησε μια αυτόνομη οδική Υπηρεσία, από την οποία 
σχεδιάστηκε λεπτομερής χάρτης κατηγοριοποίησης των δρόμων, ανάλογα με τη 
σημασία τους, όπως: προσιτοί στα φορτηγά, στα ελαφριά αυτοκίνητα, και τις 
άμαξες, καθώς και τους ημιονικούς οδούς. Η Υπηρεσία αυτή, που πήρε τη θέση 
της ανάμεσα στις άλλες διοικήσεις, εξοπλίστηκε με πανίσχυρα για την εποχή μη-
χανικά μέσα και έμψυχο υλικό: 13.000 στρατιωτικοί εργαζόμενοι (travailleurs mi-
litaires), 12.000 ντόπιοι (πολίτες) εργάτες (ouvriers civils), 250 φορτηγά αυτοκί-
νητα (camions), 750 άμαξες δίτροχες, συρόμενες από άλο γα45 (arabas), 500 βοϊδά-

44.  Βλ. Μαρία νεγρεπόντη-δελιβάνη, Η οικονομική ανάπτυξις της Βορείου Ελλάδος 
από το 1912 έως σήμερον, αθήναι, εκδόσεις αφοί Π. Σακούλα, 1961, σ. 115.

45.  Φωτογραφίες του γαλλικού στρατού απεικονίζουν δίτροχες ομοιόμορφες άμαξες 
στη σειρά, με υψηλούς τροχούς ελκυόμενες από άλογα. οι υψηλοί τροχοί προσφέρονταν δι-
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μαξες τετράτροχες (chars à bœufs), 80 κυλινδρικοί ατμολέβητες (cylinders à va-
peur ou à essence), 8 διατρητικά μηχανήματα (perforatrices), 7 θραυστήρες (πέ-
τρας) (concasseurs), 400 βαγονέτα που σύρονταν σε σιδηροτροχιές, ο κάδος των 
οποίων είχε δυνατότητα περιστροφής κατά 90° και προς τις δυο πλευρές, του 
κατά μήκος της γραμμής άξονα (wagonnets), 40 χιλιόμετρα μήκους σιδηροδρομι-
κής γραμμής, στενού πλάτους 60cm, σε πλαίσια προκατασκευασμένα και σταθε-
ρά συνδεδεμένα με τους στρωτήρες τους (40 kilomètres de voie de 0,60 m).

Όλος αυτός ο στρατός, από σωρούς φτυάρια και μηχανικά μέσα, απλώθη-
κε στις περιοχές εξέλιξης των πολεμικών επιχειρήσεων, για τη δημιουργία αμα-
ξιτών δρόμων και σιδηροδρομικών δικτύων, τοπικών γραμμών (Decauville), κυ-
ρίως σε ορεινές περιοχές που απόκτησαν νέα σημασία. Σε διάστημα έξι μηνών 
Φεβρουάριος - ιούλιος 1918 κατασκευάστηκαν ή επισκευάστηκαν, στα ίχνη πα-
λαιότερων (καρροποίη των) περασμάτων, πλήθος συγκοινωνιακών οδών με δι-
άστρωση οδοστρω μάτων, για τη μεταφορά των στρατευμάτων στα μελλοντι-
κά σημεία των επιθέσεων. Πράγματι από τους Γάλλους ισοπεδωθήκαν και χα-
λικοστρώθηκαν αμαξιτοί δρόμοι 450 χλμ., (όπως και από τους Άγγλους)46, αυ-
ξάνοντας έτσι και τον αριθμό των δυνατών συγκοινωνιακών συνδυασμών, που 
οδηγούσαν στα πεδία των συμπλοκών. Το κύριο όμως ενδιαφέρον μας, ως προς 
το σημείο αυτό, περιστρέφεται στην κατασκευή των στρατηγικών δρόμων, που 
εξυπηρετούσαν τον τομέα της επίθεσης στην αλμωπία, ήτοι από το Τόψιν (ελλ. 
Γέφυρα), στο καρασούλι (ελλ. Πολύκαστρο47), από Γεννιτζέ (= Ienidje Vardar = 
Γιαννιτσά), μέχρι αξιού και Γουμένισσα48 (= Gumendjé) και από Βέρτεκοπ (= 

ότι ο ελκυσμός μεταβάλλεται κατά λόγο αντίστροφο προς τη διάμετρο των τροχών. 

46.  « […] δεν υπήρχε κανένας δρόμος όταν φτάσαμε εκεί. Όταν είχαμε τελειώσει την 
κατασκευή, δρόμοι συνέδεσαν ολόκληρη τη χώρα. από τον πρώτο έως τον τελευταίο, κατα-
σκευάσαμε και επι διορ θώσαμε 430 χιλιόμετρα (270 μίλια) μεταλλικών δρόμων (Σ.τ.Μ.: εννοεί 
σιδηροδρομικές γραμ μές, ή αρθρωτά μεταλλικά πλέγματα P.S.P. «Pierced Steel Planking»;) και 
κατασκευάσαμε 280 χιλιόμετρα (175μίλια) δευτερευόντων δρόμων και γραμμών σε συνδυα-
σμό με συνοδευτικά έργα που αφορούσαν στη δημιουργία τάφρων και αποχετευτικών συ-
στημάτων. Στα τρία χρόνια μεταμορ φώσαμε τη Μακεδονία και, όταν έφτασε η ώρα της τελι-
κής επίθεσης, δεν υπήρχε πρό βλημα έλλειψης επικοινωνιών για την υποστήριξη των διαφό-
ρων στρατευμάτων [...]». Βλ. Collinson Owen, ό.π. (σημ. 19), κεφ. XIV, σσ. 174-188. 

47.  Η τοποθεσία απόκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την εκμετάλλευση της σιδηρο-
δρομικής διακλά δωσης, Πολυκάστρου (= Karassuli) - καλινδοίας (= Kilindir), μήκους 26.566 
χλμ., χάρη στην οποία μπορούσαν να μεταφερθούν στρατιωτικά σώματα απ’ την κωνσταντι-
νούπολη στη Μακεδονία και την αλβανία και αντιθέτως, παρακάμπτοντας τη Θεσσαλονίκη. 
αποξηλώθηκε το 1921 για να μεταφερθεί το υλικό της στη Μικρά ασία, προς αποκατάστα-
ση της γραμμής Σμύρνης - αφιόν καραχισάρ - εσκί Σεχίρ, την οποία κατέστρεψαν τα υπο-
χωρούντα κεμαλικά στρατεύματα κατά τη Μικρασιατική εκστρατεία. 

48.  κωμόπολη, κτισμένη στα δυτικά του αξιού, έδρα της επαρχίας Παιονίας, στο 
νομό κιλκίς, στο ύψος καρα σουλίου (= Πολυκάστρου) - Μποεμίτσης (= αξιούπολης), σε υψό-
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Vertecope, ελλ. Σκύδρα) στο άγριο τοπίο του Πόζαρ (= Pozar), με ιδιαίτερες φυ-
σικές ομορφιές, όπου κατά την παράδοση, ο γαλλικός Στρατός δημιούργησε και 
μονάδα αποκατάστασης τραυματιών, στα ομώνυμα ιαματικά λουτρά. είναι γε-
γονός ότι τα Συμμαχικά στρατεύματα στο πέρασμά τους άφησαν έντονες ανα-
μνήσεις, όχι μόνο από τις μάχες, αλλά και από τα έργα που κατασκευάστηκαν 
από τις επιμελητείες τους, για την υποστήριξη των στρατευμάτων τους. από τα 
έργα αυτά πολλά αξιο ποιήθηκαν μετέπειτα και κατά την ειρηνική περίοδο. 

Στη Γουμένισσα, την όμορφη και δροσερή κατά το καλοκαίρι, Παιονική 
πρωτεύουσα, δεν μπορεί να μη σταθεί κανείς στη γραφική βρύση της κεντρι-
κής πλατείας με την εγχάρακτη αναφορά στα ελληνικά και γαλλικά γράμμα-
τα: «1918. διαΒαΤα ενΘΥΜοΥ Τον ΓαΛΛο ΣΤΡαΤιΩΤΗ». Προς τη νότια 
πλευρά της κωμόπολης και σε απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου απ’ αυτήν, 
έφτιαξαν παρεκκλήσι το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα, εγκαταλελειμμένο και πε-
ρικυκλωμένο από βάτα και αγριόχορτα. Γύρω του ορίστηκε χώρος κοιμητηρίου 
όπου ενταφιάστηκαν αρκετοί στρατιώτες, θύματα του πολεμικού ολέθρου. αρ-
γότερα τα οστά τους μεταφέρθηκαν σε άλλα συμμαχικά νεκροταφεία της Βό-
ρειας ελλάδας.  

5.2. Το δίκτυο στενής σιδηροδρομικής γραμμής Αξιούπολης - Σκρα, 
στις αυξημένες μεταφορικές απαιτήσεις πυρομα χικών

Τη βραχώδη κορυφή Σκρα, ή με τη βαφτισμένη από τα συμμαχικά στρα-
τεύματα της αντάντ τοπωνυμία Σκρα ντι Λέγκεν ή Σέρκα ντι Λέγκεν49 (Serka di 
legen) και υιοθετημένη και από την παλαιότερη ελληνική βιβλιογραφία50, ακριβώς 
επί της ελληνικής πλευράς, της ελληνο-γιουγκοσλαβικής μεθορίου, κατείχε η δε-
ξιά πτέρυγα της Βουλγαρικής διάταξης του αξιού, η οποία δέσποζε των χωριών 
Χούμας και Λούμνιτσας (ελλ. Σκρα). Η θέση αυτή θεωρείτο απόρθητη σε όλες της 
επιθετικές ενέργειες του 1917. Το Σκρα, που προεξείχε από την κύρια βουλγαρική 
γραμμή, θα καθόριζε την τύχη οποιασδήποτε μελλοντικής επίθεσης, που θα εξα-
πέλυαν τα συμμαχικά στρατεύματα κατά του εχθρικού μετώπου, σε μήκος 8 μιλί-
ων γυμνών βράχων, δεξιά του αξιού ποταμού. Έπρεπε λοιπόν να εξουδετερωθεί. 

μετρο 250 μ., απέχει 15-20 χλμ από τον ομώνυμο σιδηροδρομικό σταθμό της γραμμής Θεσσα-
λονίκης - Σκοπίων. Η Γουμένισσα συνδέονταν μετά της Μποεμίτσης και του καρασουλίου 
(= Πολύκαστρο) μετά αμαξιτής οδού (διερχόμενης από τον ποταμό αξιό με ξύλινη γέφυρα), 
όπως και μετά των Γιαννιτσών. 

49.  Στην τοπική βλαχομογλενίτικη διάλεκτο σημαίνει «Λίκνο εκ βράχων». (Βλ. διαδι-
κτυακό τόπο, Βικιπαίδεια)

50.  Βλ Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδειας, τ. 6ος, 1927, σ. 74, λήμ-
μα: «Σκρα ντι Λέγκεν ή Σέρκα ντι Λέγκεν (Serka di legen) ύψωμα (υψ. 1096 μ.) επί αντερεί-
σματος κατερχόμενο εκ της Τζένας όρους» (της οροσειράς του Βόρα). 
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οι Συμμαχικές θέσεις στην περιοχή εξυπηρετούνταν από μια οφιοειδή ημιο-
νική διαδρομή (ατραπό, μονοπάτι της φύσης) που ελίσσονταν μεταξύ δυο κορυφο-
γραμμών και κατέρχονταν νοτιοανατολικά στο σιδηροδρομικό σταθμό της Γουμέ-
νισσας (αξιούπολης) σε απόσταση 12 μιλίων. Μέσω της ατραπού αυτής ήταν αδύ-
νατο να προωθηθούν εφόδια και πολύ περισσότερο βαριά πυροβόλα. ακόμη και 
όταν βελτιώθηκε η βατότητα της ατραπού από το γαλλικό μηχανικό, ώστε να κα-
ταστεί ευκολότερη η μετακίνηση, δεν υπήρχε βεβαιότητα ότι θα ανταποκρίνονταν 
στις αποστολές εφοδίων έστω και για μια περιορισμένη επίθεση.     

Την εποχή αυτή, αρχές 1918, κατασκευάστηκε: «Μέρος της κατά μήκος του 
Κοτζά Ντερέ (Μέγα Ρέμα51) γραμμής, από του Μαύρου Δέντρου (ARBRE NOIR), 
μέχρι της διακλαδώ σεως»52, θέση μεταξύ του ακριτικού Σκρα (Λιούμνιτσα), από τη 
μια μεριά και την κούπα (Kupa) από την άλλη, στη Βορειοανατολική πλευρά του 
όρους Πάικου, (σημερινή διοικητική περιφέρεια αξιούπολης). Για τις εργασίες κα-
τασκευής της σιδηροδρομικής αυτής γραμμής στενού πλάτους (Decauville), χρησι-
μοποιήθηκε το πρόσθετο Προσωπικό του 10ου Λόχου Σκαπανέων, από 2 Λόχους 
Στρατιω τών της Μαδαγασκάρης, 1 μουσουλμανικός Λόχος, που περιεί χε 35 εργα-
ζόμενους και 1 Λόχος από αυτόχθονες που παρείχε 150 εργα ζό με νους. οι εργασί-
ες κατασκευής ξεκίνησαν στις 18 Μαρτίου 1918. Μέχρι την 31η Μαρτίου τοποθετή-
θηκαν 960 μέτρα γραμμής, ενώ στη διάρκεια του μηνός απριλίου τοποθετήθηκαν 
άλλα 2.800 μέτρα. από την 1η απρι λίου 1918 στις εργασίες αυτές συμμετείχε επι-
πλέον προσωπικό από έναν σερβικό Λόχο Σιδηροδρομικών Σκαπανέων (S.C.F =Sa-
peur de Chemin de Fer), δυο Λόχους ακροβολιστών της Μαδαγασκάρης, ένας Λόχος 
Σιδηροδρομικών Σκαπανέων, του ελληνικού Συντάγματος Σιδηροδρόμων53 (μετά 
την 7η απριλίου), είκοσι κατασκευαστές οικοδόμοι (Maçons fournis) προερχόμε-
νοι από την 1η ομάδα της 10ης διοίκησης S.C.F. και 300 αυτόχθονες εργαζόμενοι. 

Η κατασκευή της γραμμής, μεταξύ Bohemitza54 (= Μποέμιτσα, ελλ αξιούπο-
λη) - Σκρα (= Λιούμνιτσα =Lioumnitza), συνολικού μήκους 19 χιλιομέ τρων, κρίθη-

51.  Το βασικότερο ρέμα, από τα πολλά που κυλούν στο Πάικο. Στη χάραξη της 
κατά μήκος του κοτζά-ντερέ ρέματος, σιδηροδρομικής γραμμής στενού (0,60μ.) πλάτους 
Decauville, στηρίχθηκε ο σχεδιασμός του σημερινού δασοτουριστικού δρόμου μήκους 10 χι-
λιομέτρων, προς τη διακλάδωση, κούπας - Σκρα.

52.  Βλ. Η προς Πόλεμον προπαρασκευή του Ελληνικού Στρατού (1923-1940). (Ανα-
διοργάνωσις Ανεφο δια σμών και Μεταφορών κατά το από 1915 μέχρι το 1918 διάστημα), 
αθήναι, ΓεΣ/διΣ, 1969, σ. 40.

53.  οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη (βλ. Η Ελλάς και ο Πόλεμος εις τα Βαλκάνια, ό.π. 
(σημ. 15), σ. 185. 

54.  κωμόπολη στα δυτικά του ποταμού αξιού. Η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονί-
κης - Γευγελής- Σκοπίων διέρχονταν σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων από την Μποέμι-
τσα τη σημερινή αξιούπολη.
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κε αναγκαία, μετά την αποτυχία κατάληψης της πανίσχυρης τοπο θεσίας του Σκρα 
(Σκρα ντι Λέγκεν), από όλες τις επιθετικές ενέργειες του 1917. Ως αιτία της απο-
τυχίας αναφέρεται55, το βραχώδες έδαφος και η έλλειψη μέσων καταστροφής του 
εχθρικού πυροβολικού. ο στόχος λοιπόν κα τασκευής της γραμμής αυτής ήταν να 
καταστεί δυνατή η μεταφορά των πυροβόλων και των απαι τούμενων πυρομαχι-
κών των βολών καταστροφής, των ισχυρότατων οχυρώσεων του βουλγαρικού με-
τώπου. Στη μηνιαία αναφορά (απολογισμό) της διεύθυνσης Σιδηροδρόμων του 
αρχηγείου του Συμμαχικού Στρατού της ανατολής, της 7ης Μαΐου 1918, αναφέρε-
ται ότι, μέσω της γραμμής Bohemitza (Μποέμιτσα, ελλ. Aξιού πολη) - Arbre Noir (= 
Μαύρου δένδρου) (19 kilomètres), μεταφέρθηκαν τους μήνες Μάρτιο και απρίλιο 
1918, αντίστοιχα, 175 και 111 τόνοι/24ωρο56 πολεμι κού υλικού. Τη γραμμή αυτή εκ-
μεταλλεύονταν η 15η Πυροβο λαρχία του 68ου R.A.P (Regiment d’ Artillerie Pedes-
tre), με το τμήμα του υπολοχαγού Sourd57. Στη Bohemitza (= Μποέμιτσα, ελλ. αξι-
ούπολη), εκτός από τα κέντρα ανεφοδιασμού, παρέμεναν και νοσοκομεία, για την 
περίθαλψη των τραυματιών. 

εν όψει της εκτέλεσης επιθετικού εγχειρήματος, στον τομέα της Λιούμνι-
τσας (= Σκρα), οι Σύμμαχοι έπρεπε να υπερβούν τις αδυναμίες εφοδιασμού των 
πολυάριθμων παραλλαγμένων πυροβολαρχιών, που καλύπτονταν στις απόκρη-
μνες χαράδρες της περιοχής του ορεινού χωριού του Πάικου, την κούπα (= 
Kupa). οι πυροβολαρχίες αυτές, θα συγκέντρωναν τα πυρά τους στην οχυρή 
εχθρική θέση, της βραχώδους προεξοχής του Σκρα58 και όπως ήταν φυσικό χρει-
άζονταν ανεφοδιασμό, από όλα τα απαιτούμενα πυρομαχικά. Για την επίλυση 
του προβλήματος αυτού, ο Λόχος Σκαπανέων εναερίων μεταφορών S.T.A. (Sa-
peur de transports aérien) κατασκεύασε γραμμή εναερίου σιδηροδρομικού μέσου 
(τελεφερίκ), από 4 παράλληλες γραμμές εναέριων καλωδίων (C. και T.) που συ-
νέδεσαν τη διακλάδωση, με την περιοχή της κούπα (= Kupa). οι εργασίες κατα-
σκευής του εναέριου αυτού μέσου μεταφοράς (εικ. 5) ολοκληρώ θηκαν στις 16 
Μαρτίου 1918, αλλά η αξιοποίησή του καθυστέρησε για 20 περίπου ημέρες, κα-
τόπιν βλαβών σε ένα κινητήρα ο οποίος χρειάστηκε να επισκευαστεί 59. 

Σήμερα, η παρουσία των Συμμαχικών δυνάμεων στην περιοχή της κού πας, 
μαρτυριέται από τους δρόμους που τότε κατασκευάστηκαν, τα ορύγ ματα - φυ-

55.  Η Ελλάς και ο Πόλεμος εις τα Βαλκάνια, ό.π. (σημ. 15).

56.  Μηνιαία αναφορά (απολογισμός) απριλίου 1918 του «Commandement en chef des 
Armées Allies. Direction des chemins de fer, Salonique, le 7 Mai 1918».

57.  Ό.π. (σημ. 56).

58.  Βλ. Η Συμμετοχή της Ελλάδος εις τον Πόλεμον 1918, ό.π. (σημ. 36), σ. 29. Τα υψώ-
ματα γύρω από το Σκρα παρά του ότι βρίσκονταν επί ελληνικού εδάφους καταλείφθηκαν 
από τους Γερμανοβουλγάρους την άνοιξη του 1916.   

59.  Βλ. ό.π. (σημ. 39).
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σικά ψυγεία, σε επιλεγμένα σημεία στο υπέδαφος του βουνού, που χρησί μευαν 
για τη διατήρηση τροφίμων, κρασιού και άλλων ευπαθών προϊό ντων, σε σταθε-
ρή θερμοκρασία, τους ζεστούς μήνες του καλοκαιριού, καθώς και η στέρ να με το 
ξινό νερό, το οποίο οι Γάλλοι στρατιώτες το εμφιάλωναν και το έστελ ναν στην 
πατρίδα τους προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για ιαματικούς σκοπούς. 

Στις ίδιες μηνιαίες αναφορές (απολογισμούς) απριλίου και Μαΐου 1918, ανα-
φέρεται η άφιξη στη Θεσσαλονίκη, (μήνες Μάρτιο και απρίλιο), υλικού σιδηρο-
δρομικής υποδομής «Matériel de S.C.F.» (= Sapeur de Chemin de Fer= Στρατιωτικοί 
Σιδηροδρομικοί Σκαπανείς), ήτοι: ανά μιας ατμάμαξας (Locomotive Decauville), 
όπως και υλικό, από 931 στοιχεία, ευθεία και καμπύ λα, προκατασκευασμένης σι-
δηροδρομικής γραμμής (οδού μεταφοράς), υπό μορφή πλαισίων (élément, Decau-
ville droits et courbes de longueurs diverses), 2.412 ράβδοι σιδηροτροχιών των 5 μέ-
τρων μήκους (rais a patin pour vois de 0,60 de 5 m de longueur), αλλαγές τροχιάς 
των σιδηροδρομικών οχημάτων και ατμαμαξών, για τη μετακίνησή τους από τη 
μια γραμμή στην άλλη (manoeuvres d’ aiguilles), 1.790 στοιχεία γραμμής 0,60μ. ιτα-
λικά (élément de voie 0,60 Italienne) και πολλά άλλα υλικά, για τη συντήρηση, κινη-
τήριων οχημάτων (machines) και ελκυόμενων (wagons de vois de 0,60). 

Σε γαλλικό Σχ. με τίτλο «Embranchement de Voie de desservant le G.P.A. 
(Grand parc d’ artillerie - Annexe de Gumendjé)» σημειώνονται εκτεταμένες απο-
θήκες πολεμοφοδίων πυροβο λι κού (Munitions), σε θέση της αμαξιτής οδού, που 
συνέδεε την κωμόπολη Gumendjé (Γου μένισσα), με τη Boemitza ή Bohemica 
(=Μποέμιτσα, ελλ. αξιούπολη), και το σιδηροδρομικό Στα θμό Gumendjé (ελλ. 
Γουμένισσα), της ομώνυμης περιοχής, η οποία βρίσκεται μακριά από τη σιδηρο-
δρομική γραμμή. 

Μια σιδηροδρομική γραμμή στενού πλάτους 600 χιλιοστών, μήκους περί-
που 2 χλμ., συνέδεσε το παράρτημα G.P.A. της Gumendjé ( ελλ.Γουμένισσα), με το 
σιδηρο δρομικό σταθμό της Bohemica (Μποέμιτσα, ελλ. αξιού πολη). Η γραμμή 
αυτή κατασκευάστηκε στο εσωτερικό του κανονικού δικτύου, εύρους 1.435 χιλι-
οστών, Θεσσαλονίκης - Σκοπίων, σχεδόν σε όλο της το μήκος. Το έργο αυτό υπο-
στηρίχθηκε από 200 άνδρες της 122ας γαλλικής Μεραρχίας. Έτσι πραγματοποι-
ήθηκε μέσω του παραρτήματος G.P.A. σύνδεση, από τη μια μεριά με τη γραμμή 
του Σκρα και από την άλλη με το σιδηροδρομικό σταθμό της κανονικής γραμμής 
της Gumendjé (ελλ. Γουμένισσα). Η κατασκευή της σύνδεσης αυτής ξεκίνησε στις 
4 Μαρτίου και ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 1918, από ένα τμήμα του 10ου 
Λόχου Σκα πανέων των Σιδηροδρόμων (Υπολοχαγός Lambert).

Για τη στενή σιδηροδρομική γραμμή, Bohemitza - Arbre Noir, αναφορά 
υπάρχει και στο λήμ μα «Μποέμιτσα» (Αξιούπολη σήμερον), της Μεγάλης Στρα-
τιωτικής και Ναυτικής Εγκυκλο παίδειας του 1927 (τ. 4ος, σ. 616): «Κατά τον 
Παγκόσμιον Πόλεμον, γραμμή Ντεκωβίλ, από του σιδηροδρομικού σταθ μού 
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Γουμέντζας, διά Μποέμιτσας, ωδηγεί εις Λιούμνιτσα και Σκρα. Σήμερον, η 
γραμμή αυτή δεν λειτουργεί […] ». 

οι αναφερόμενες πιο πάνω εγκαταστάσεις αποθηκών του παραρτήματος 
G.P.A. (Grand parc d’ artillerie) της Gumendjé (ελλ. Γουμένισσα), εξυπηρετούνταν 
μεταξύ τους από δίκτυο στενής γραμμής Decauville και εφοδιάζονταν από την 
κανονικού πλάτους σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης - Σκοπίων. Η γραμμή 
κανονικού πλάτους που ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, λίγο μετά το Πολύκα-
στρο (= Karassuli) διέσχιζε τον αξιό (Vardar) από μια σιδερένια γέφυρα60, συνε-
χίζοντας αριστερά του ποταμού, για να φτάσει στο σταθμό Gumendjé που βρί-
σκονταν στους πρόποδες του Πάικου. Σήμερα ο σταθμός αυτός έχει καταργηθεί 
λόγω της μικρής απόστασης από τον σταθμό Πολυκάστρου και της κατασκευής 
οδικής γέφυρας επί του ποταμού αξιού.

5.3. Τοπικές επιχειρήσεις προς αναγνώριση της εχθρικής διάταξης. 
Από τη μάχη του Σκρα, προς την τελική Νίκη

Μέσα στο πλαίσιο της συνεχούς πολεμικής προετοιμασίας, η ιδέα μιας αιφ-
νιδιαστικής ισχυρής επίθεσης για τη διάσπαση του εχθρικού μετώπου, στο ση-
μείο όπου αποκρούστηκε η προη γού μενη ασθενής επίθεση, την άνοιξη του 1917 
(25 προς 26 απριλίου, 8 προς 9 Μαΐου, μέχρι 10/23 Μαΐου)61, προς την κατεύθυν-
ση δοβροπόλιε, ήταν περισσότερο αποφασιστική. Μετά την αποτυχημένη επι-
θετική ενέργεια του 1917, από τη ιι Σερβική Στρατιά, το Σχ. της ίδιας επίθεσης, 
καταστρώθηκε από τον Βοεβόδα (= Στρατηγό) Mishitch και οι λεπτο μέρειες εκ-
πονήθηκαν στο γαλλικό G.H.Q., κυρίως από τον επικεφαλής, εrrard, του 3ου 
γραφείου (επιχειρήσεων) του στρατηγού Sarrail, που ήταν και ο αξιωματικός 
σύνδεσμος, μετά του σερβι κού στρατού. 

εν αναμονή των ελληνικών ενισχύσεων62, πολύτιμη συνδρομή για το 
συμμα χικό στρατό της ανατολής, λαμβάνουν χώρα τοπικές επιχειρήσεις, για την 
εξαπάτηση του εχθρού και προς αναγνώριση της εχθρικής διάταξης. Η πρώ-
τη επίθεση διενεργήθηκε στις 21 απριλίου/4 Μαΐου 1918 στο αλβανικό μέτωπο 
και η δεύτερη στις 17/30 Μαΐου 1918, εναντίον της ισχυρής αμυντικής οργάνω-

60.  Η γέφυρα αυτή λοξή, με λίθινα βάθρα, αποτελούμενη από 14 μεταλλικά ζευκτά 
ανοίγματος των 20 μέτρων και άλλα δυο των 14 μέτρων ανατινάχθηκε κατά την υποχώρηση 
των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

61.  Βλ. Η Ελλάς και ο Πόλεμος εις τα Βαλκάνια, ό.π. (σημ. 15), σ.239

62.  Το 1917 συγκροτήθηκε από την προσωρινή κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης, ένα 
Σώμα Στρατού, το οποίο ονομάστηκε «Σώμα Στρατού εθνικής αμύνης». Με την ένωση του 
κράτους της Θεσσαλονίκης, με αυτό της λοιπής ελλάδας (ιούνιος 1917), διατάχθηκε επιστρά-
τευση του ελληνικού Στρατού και η εκπαίδευση υπολογίσιμης στρατιωτικής δύναμης, υπό 
τη νέα εμπόλεμη σύνθεσή του.



δημήτριος ι. Παπαδημητρίου396

σης του συγκροτήματος της βραχώδους και απρόσιτης κορυφής του Σκρα. Ήταν 
κάτι παραπάνω από ένα γεωγραφικό εμπόδιο, η οχυρωμένη αυτή τοποθεσία με 
ένα σύστημα κλιμακωτών πολυβολείων διατεταγμένων στις βραχώδεις πλαγιές. 

Στην επιχείρηση της 17/30 Μαΐου 1918, η οποία εκτελέστηκε στις 4.55΄ το 
πρωί, οι Βούλγαροι αιφνιδιάστηκαν. Μέσα σε μια ώρα και κάτι, οι Έλληνες εί-
χαν κυριεύσει όχι μόνο το Σκρα αλλά και τις βουλγάρικές θέσεις στα δυτικά του. 
Σ’ αυτή την εξαιρετική επιτυχία, αναγνωρίστηκε η αξία του ελληνικού Στρατού 
κατά την οποία δοξάστηκαν τα ελλη νικά όπλα και παρασημοφορήθηκαν οι Ση-
μαίες των ελληνικών Συνταγμάτων, των ένδοξων Μεραρχιών, Σερρών, αρχιπελά-
γους και κρήτης. Η είδηση της νίκης κατέρριψε την ψευδή λογική ότι ο βουλγαρι-
κός στρατός υπερτερούσε του ελληνικού, επειδή εκπαιδεύτηκε από Γερμανούς. οι 
Έλληνες αιχμαλώτισαν πάνω από 1.600 Βουλγάρους και 200 Γερμανούς.  

Το γεγονός της νίκης βασίστηκε στη σιδηροδρομική γραμμή στενού πλάτους De-
cauville, αξιούπολης - Σκρα, μέσω της οποίας οι Υπηρεσίες των Συμμαχικών Στρατών 
και ιδιαίτερα το πυροβολικό, πέτυχαν να εξασφαλίσουν εγκαίρως το αναγκαίο υλικό 
για τις ανάγκες των μαχόμενων, σε ένα έδαφος που στερούνταν σχεδόν εντελώς, οδών 
συγκοινωνίας. επίσης πλήρως ανταποκρίθηκαν οι ανάγκες του στρατού στον ανεφο-
διασμό σε τροφές και στις μετόπισθεν διακομιδές των τραυματιών. 

Το κατόρθω μα της κατάληψης της εχθρικής διάταξης του Σκρα, «του άπαρ-
του κάστρου», όπως τότε την είχαν ονομάσει, κόστισε ακριβά: νεκροί αξιωματι-
κοί 29, οπλίτες 411, τραυματίες αξιωματικοί 69, οπλίτες 2.131, εξαφανισθέντες αξι-
ωματικοί 2, οπλίτες 162. δηλα  δή, εκτός μάχης τέθηκαν συνολικά και από τις τρεις 
μεραρχίες, 2.804 Άνδρες63. ο διεθνής αντίκτυπος της νίκης ήταν τεράστιος, κύ-
ρια για την πολε μική ικανότητα των ελληνικών στρατευμάτων64. Το 6ο Σύνταγμα 
(αντισυντ. εξαρχάκης) με το III τάγμα εφόδου (διοικητής, ταγματάρχης ν. Πλα-
στήρας), χάρισε στην ελλάδα και τους Συμμάχους, την πρώτη μεγάλη νίκη του ά  
Παγκοσμίου πολέμου. ο ν. Πλαστήρας65 κερδίζει προαγωγή «επ’ ανδραγαθία στο 

63.  Βλ. λήμμα Σκρα ντι Λέγκεν ή Σέρκα ντι Λέγκεν (Serka di legen), ό.π. (σημ. 50), σ. 
81. οι αναφερόμενες απώλειες σε άλλες πηγές αποκλίνουν, ως προς τους τραυματίες και εξα-
φανισθέντες, χωρίς όμως να διαφέρουν σημαντικά. αναθηματική στήλη με τα ονόματα των 
αξιωματικών και λοιπών οπλιτών, οι οποίοι φονεύθηκαν στη μάχη του Σκρα αποκαλύφθη-
κε, από τον τότε υπουργό, Γεν. διοικητή Μακεδονίας, Γ. κυρίμη, κατά τον εορτασμό της επε-
τείου, στα 1937 (Βλ. εφ. «Μακεδονία», φ. 31.05.1937), ενώ στην κεντρική πλατεία λειτουργεί 
από το 2002 ένα πολεμικό Μουσείο σ’ έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο. κάθε χρόνο, στις 17 
Μαΐου, γίνεται ο εορτασμός της επετείου της μάχης του Σκρα, με δοξολογία και στη συνέχεια 
με επιμνημόσυνη δέηση στο ηρώο των πεσόντων. 

64.  «Les Armées Françaises dans la Grand Cuerre», τ. Υιιι, τχ. 3ο, σσ. 43-44 και 
Annexes 1ο αριθ. 212, 222 και 227. 

65.  Πλαστήρας νικ. του Χρήστου (1882-1953). Στρατιωτικός και πολιτικός. Γεννήθηκε 
στο Μορφοβούνι (παλιά ονομασία Βουνέσι) της ορεινής καρδίτσας. Ένδοξος συνταγματάρ-
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πεδίο της μάχης», ενώ τα βλέμματα των Συμμάχων Στρατών άρχισαν να στρέφο-
νται προς το συγκροτούμενο ελληνικό Στρατό. Η ήττα των Βουλγάρων από τους 
Έλληνες στρατιώτες ήταν μια επανάληψη της καθοριστικής ήττας των Βουλγάρων 
στη δίδυμη μάχη κιλκίς - Λαχανά, που συμπληρώθηκε με την κατάληψη της νιγρί-
τας και της Γευγελής, στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο του 1913.

5.4  Η απόφαση της κύριας επιθετικής εκδήλωσης στην περιοχή του 
στο Δοβροπόλιε (Dobropolie)

οι ελληνικές επιτυχίες του Σκρα, διέγειραν την άμιλλα των σερβικών στρα-
τευμάτων. Ταυτόχρονα ο Πρίγκιπας αντιβασιλέας της Σερβίας αλέξανδρος, ενη-
μέρωνε το στρατηγό Guillaumat ότι, θα ήταν πρόθυμος να αναλάβει εθελοντι-
κά μια παρόμοια επιχείρηση, στα πανύψηλα βουνά του συγκροτήματος Βόρα, 
(καϊμακτσαλάν), που σαν γιγάντια τείχη κυριαρχούσαν στα βόρεια της κοιλά-
δας του Μογγλενίτσα ποταμού66. Η οχύρωση του εχθρού, στον ορεινό αυτό όγκο 
του Βόρα, με την πάροδο του χρόνου είχε τελειοποιηθεί, σε έναν από τη φύση 
οχυρό, απόκρημνο και βραχώδη τομέα, που δίκαια θεωρούνταν απόρθητος. Για 
να πραγματοποιηθεί μια τέτοια επιχείρηση απαιτούσε υπερκέραση φυσικών και 
τεχνικών εμποδίων, τα οποία ήταν τόσο ισχυρά, ώστε ο εχθρός δεν μπορούσε να 
φανταστεί ότι, ήταν δυνατόν να τολμηθεί από εκεί μια τέτοια προσβολή. Όμως 
η αμυντική οργάνωση της οχύρωσης αυτής είχε μειονέκτημα, το πολύ μικρό βά-
θος και ήταν αδύναμη στο πυροβολικό. επιπλέον, μια λεπτομερής μελέτη του 
συνόλου του μετώπου απέδειξε ότι ο τομέας αυτός, ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκός για 
επίθεση, διότι, ο εχθρός δεν διέθετε επαρκείς εφεδρείες και εφόσον η εχθρική 
γραμμή διασπώνταν, ο εχθρός θα βρίσκονταν αντιμέτωπος με μεγάλες δυσκολί-
ες, στον τρόπο ενίσχυσης των δυνάμεών του και στον τρόπο χειρισμών67. 

ο Guillaumat, για την κύρια προσπάθεια επέλεξε τον ορεινό όγκο του δο-
βροπόλιε, δηλαδή από κατεύθυνση, που δεν αναμένονταν από την πλευρά του 
εχθρού. διαισθάνθηκε σε μεγάλο βαθμό την ευκαιρία, για μια τέτοια επίθεση 
στο συγκεκριμένο σημείο. Την πεποίθησή του αυτή μοι ράστηκε με τις συμμα-
χικές κυβερνήσεις, μεταξύ άλλων την αγγλία και ιταλία, προκειμένου να αντι-
ληφθούν αυτές την ολοκλήρωση του γιγαντιαίου έργου της προετοιμασίας. Με 
τον τρόπο αυτό υπήρχε ελπίδα επίτευξης δυο βασικών στόχων: (α) Το διαχωρι-

χης, της Μικρασιατικής εκστρατείας, έγινε θρύλος, ως μαύρος καβαλάρης. εισήλθε στο δη-
μόσιο βίο της σύγχρονης ελλάδας ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός (03/03/1945). Πέθανε στις 
26 ιουλίου 1953 σε ηλικία 72 ετών. ο Πλαστήρας υπήρξε μια μορφή που σήμερα μπορεί να 
διδάξει πολλά, κύρια, για την ανιδιοτέλεια της προσφοράς του προς την πατρίδα. 

66.  Βλ. Jacques Ancel, Les travaux et les jours de L’ ARMÉE D’ ORIENT, Paris 1921, 
σημ. σ. 176. 

67.  Βλ. Collinson Owen, ό.π. (σημ. 18), σ. 239.
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σμό των βουλγαρικών δυνάμεων μεταξύ της κοιλάδας του αξιού και του Μονα-
στηρίου και (β) Την αποκοπή των κυρίων συγκοινωνιών εφοδιασμού του εχθρού 
- δηλαδή τις οδικές και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες που διέσχι ζαν κατά μήκος 
την κοιλάδα του αξιού, όπως και αυτές (οδικές και σιδη ροδρομικές68) μεταξύ 
του Περλεπέ (= Prilep) και του Γκράντσκο (= Gradsko). 

ο Στρατηγός Guillaumat (Γκυγιωμά) ανακαλείται από το Γάλλο Πρωθυ-
πουργό G. Clemanceau (κλε μαν σώ) και Υπουργό Στρατιωτικών, στο Παρίσι και 
αναχωρεί από τη Θεσσα λονίκη στις 27 Μαΐου / 9 ιουνίου1918. ο Guillaumat, που 
εντωμεταξύ έγινε διοικητής του Παρισιού και παράλληλα σύμβουλος του G. Gle-
menceau, σε θέματα των στρατών της ανατολής, προσπαθεί, ως πρώην αρχηγός, 
να γίνει κατανοητή στη γαλλική  κυβέρνηση, η ανάγκη για μια στιβαρή και άμε-
ση δράση στο Μακεδονικό Μέτωπο.

ο αντικαταστάτης του, στρατηγός Franchet D’ Esperey69 (Φρανσέ ντ’ εσπε-
ραί, 1856-1942), κύριος συντελεστής της γαλλικής νίκης στο Μάρνη ποταμό70, 
αποβιβάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 ιουνίου/18 ιουνίου 1918 και αναλαμβά-
νει τη διοίκηση των Συμμαχικών Στρατών. οι Στρατοί αυτοί (κατάσταση ιουνί-
ου 1918), περιλάμβαναν71: 

- Τη γαλλική Στρατιά: 8 μεραρχίες και 1 ταξιαρχία ιππικού, αποτελού-
μενη από 3 συντάγματα.

- Τη σερβική Στρατιά: 6 μεραρχίες κατανεμημένες σε 2 στρατούς72 και 
1 μεραρχία ιππικού, υπό το Σέρβο διάδοχο αλέξανδρο, που είχε ως αρχηγό του 
επιτελείου του, το Βοεβόδα (= Στρατηγό) Μίσιτς (Mishitch). 

68.  Πρόκειται για τις γραμμές στενού πλάτους 0,60 μ. (Decauville), από: (α) Γράδσκο 
(= Gradsko), Περλεπέ (= Prilep) προς Μοναστήρι, κατά μήκος της αμαξιτής οδού και από Βε-
λεσών (=Veles) στο Περλεπέ (Prilep), της οποίας τμήμα, περίπου 3 χλμ., εντός των στενών της 
Μπαμπούνας ήταν εναέριο. (β) Σκόπια (= Skopje, Ouskoub), Τέτοβο (= Kalkandelen), Γκόστι-
βαρ (= Gostivar), δίβρη (= Dibra), Στρούγκα (= Strouga).

69.  Το πλήρες όνομά του ήταν Louis Felix Marie Franchet d’ Esperey. Η αγάπη του Γάλ-
λου στρατηγού για την ελλάδα και ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη ήταν μεγάλη. Η Θεσσα-
λονίκη ανταπέδωσε την αγάπη αυτή και αναγνώρισε την πολύτιμη συμβολή του στις εξελί-
ξεις που οδήγησαν στο τέλος του ά  Παγκοσμίου Πολέμου δίνοντας το όνομά του σε δρόμο, 
του κέντρο της πόλης (οδός δεσπεραί). Στις 19 Φεβρουαρίου 1921 του απενεμήθη ο τίτλος του 
Στρατάρχη της Γαλλίας κι’ αυτή ήταν η ανώτατη διάκριση από τις πολλές που έλαβε καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής του.

70.  οι επιχειρήσεις στην περιοχή του Μάρνη ποταμού, που διεξήχθηκαν μεταξύ 6-10 Σε-
πτεμβρίου 1914, ανέκοψαν την επίθεση που προπαρασκευάσθηκε από το γερμανικό επιτελείο.

71.  Commandant E. Crochet, «Une bataille de rupture en montagne. La bataille du Do-
bropolié en Macédoine (15 septembre 1918)», Revue de géographie alpine 16/2 (1928) 379.

72.  κάθε σερβική στρατιά αποτελούσε, με βάση τη δική μας ορολογία, μόνο ένα Σώμα 
Στρατού, από τρεις (3) μεραρχίες.
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- Τη βρετανική Στρατιά: 4 μεραρχίες και 1 με σχετικά ισχυρό, βαρύ 
Πυροβολικό.

- Το ιταλικό εκστρατευτικό Σώμα: 3 ταξιαρχίες πεζικού, που απο-
τελούσαν την 35η μεραρχία, υπό το Στρατηγό Μομπέλλι.

- Τον ελληνικό Στρατό: 9 μεραρχίες (εκ των οποίων 6 υπό οργάνωση)
- κάποιες βοηθητικές στρατιές κληρωτών: από τις άλλοτε 2 

ρωσικές ταξιαρχίες , που χρησιμοποιήθηκαν ως εστίες ανησυχίας για τους 
Συμμάχους της ανΤανΤ, εξαιτίας της επίδρασης των επαναστατικών ιδεών, 
μετά την επικράτηση των μπολσεβίκων  (οκτώβριος 1917) στη Ρωσία73. 

- αλβανικές στρατιές κληρωτών, πολύ μικρής σημασίας (χίλιοι άνδρες).
- Στη δυτική αλβανία λειτουργούσε και ένα ιταλικό Σώμα 

Στρατού, μέχρι την αδριατική, που συμπλήρωνε το μέτωπο των Συμμαχικών 
Στρατών, αλλά ήταν ανεξάρτητο του Συμμαχικού Στρατού. 

Η κατανομή των πιο πάνω Συμμαχικών δυνάμεων (από τα δεξιά προς τα 
αριστερά του μετώπου) είχε ως εξής: 

- Στρατεύματα υπό τον Στρατηγό Μιλν (Milne) :  4 βρετανικές με-
ραρχίες και 4 ελληνικές .  Μέτωπο: από τον κόλπο του ορφανού, την περιοχή 
της λίμνης δοϊράνης, μέχρι την κοιλάδα του αξιού, στο ύψος του Πολυκάστρου 
(= καρασούλι= karassuli).

- 1η ομάδα μεραρχιών, Στρατηγός ντ ’  ανσελμέ (D’ Anselme) : 
1 γαλλική μεραρχία - 16η D.I.C. (Division d’ Infanterie coloniale - αποικιακή Με-
ραρχία πεζικού),και 2 ελληνικές μεραρχίες. Μέτωπο: Χούμας74 - Τζένας. 

- Σερβικός Στρατός :  2η σερβική Στρατιά, Βοεβόδας (=Στρατη-
γός) Στεπάνοβιτς (Stepa Stepanovitch) : 3 μεραρχίες. Περιοχή Πρεσλάπ, 

73.  Στη Ρωσία, μετά την επικράτηση των μπολσεβίκων (οκτώβριος 1917) και την υπο-
γραφή ανακωχής, μεταξύ της ρωσικής κυβέρνησης και της Γερμανίας (15 δεκεμβρίου 1917), 
στην πολωνική πόλη Brest-Litovsk, μεταξύ των Ρώσων στρατιωτών του Μακεδονικού Με-
τώπου, προκλήθηκαν εκδηλώσεις απειθαρχίας και επιθυμίας επαναπατρισμού τους. Για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης, οι Γάλλοι κατηγοριοποίησαν τους άνδρες της 2ης ρωσικής με-
ραρχίας (συγκροτήθηκε τον ιούνιο του 1917 από τη 2η και την 4η ρωσικές ταξιαρχίες): (α) σ’ 
αυτούς που επιθυμούσαν να πολεμούν με τις γαλλικές δυνάμεις, (β) σ’ αυτούς που επιθυμού-
σαν να χρησιμοποιούνται σε υπηρεσίες των μετό πισθεν ως πληρωμένοι εργάτες, σε χειρωνα-
κτικές εργασίες σαν οδοποιοί, και ως πρόσθετο προσωπικό στους Λόχους Σιδηροδρομικών 
Σκαπανέων και (γ) σ’ αυτούς που δεν ήθελαν να ενταχθούν σε καμία από τις πιο πάνω κα-
τηγορίες οπότε θα εργάζονταν ουσιαστικά ως αιχμάλωτοι πολέμου. Στρατιώτες της κατηγο-
ρίας αυτής μεταφέρθηκαν (αρχές Μαρτίου 1918) στη Βόρεια αφρική για την εκτέλεση, μιας 
σχεδόν καταναγκαστικής εργασίας).

74.  Χωριό σερβικό (σήμερα σκοπιανό) στις ανατολικές υπώρειες του όρους Τζένα επί 
της τότε ελληνοσερβικής μεθορίου 2 χλμ. βόρεια του ορεινού όγκου του Σκρα. Στο τομέα της 
Χούμας ενήργησαν οι ελλ. Μεραρχίες IV (συν/ρχης Βλαχόπουλος) και Μερ. αρχιπελάγους 
(στρ. ιωάννου).
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Βέτρενικ, Σοκόλ - 1η Στρατιά Στρατηγός Μπογιοβίτς (Petar Boyo -
vitch) : 3 μεραρχίες. από το Σοκόλ, στη δυτική όχθη του Τσέρνα (εριγώνα). 

- Γαλλικός Στρατός της ανατολής : Στρατηγός ανρύ (= Henrys) : 
17η γαλλική μεραρχία (Division d’ Infanterie coloniale - αποικιακή Μεραρχία πε-
ζικού),ιταλικό εκστρατευτικό Σώμα (Μαίανδρος ποταμού Τσέρνα «εριγώνα»), η 
11η (Division d’ Infanterie coloniale - αποικιακή Μεραρχία πεζικού), 156η μεραρ-
χία πεζικού : περιοχή Μοναστηρίου, μεταξύ του ποταμού Τσέρνα (εριγώνα) και 
της λίμνης Πρέσπας, 57η μεραρχία πεζικού: αλβανία, περιοχή των λιμνών Πρέσπα 
και οχρίδα. Σε εφεδρεία, η 76η μεραρχία και 2 ελληνικές μεραρχίες .

- Σε γενική εφεδρεία του Συμμαχικού Στρατού, η 122α μεραρχία πεζι-
κού, στην περιοχή της Βέροιας.

ο Στρατηγός Franchet D’ Esperey (Φρανσέ ντ’ εσπεραί), αντιλαμ βάνεται 
το Σχ. επιχειρήσεων (Mishitch - Errard), του προκατόχου του και αρχίζει να ερ-
γάζεται μεθοδικά, τόσο στις γενικές γραμμές, όσο και στις λεπτομέρειες, για την 
προπαρασκευή της επίθεσης, από τη δοϊράνη μέχρι την Πρέσπα, με εξαιρετική 
πυκνότητα στον τομέα του δοβροπόλιε, όπου επιζητούσε και την επίτευξη του 
ρήγματος του εχθρικού μετώπου. Το Σχ. είχε αποφασισθεί σε γενικές γραμμές 
από το Γάλλο Υπουργό των Στρατιωτικών και στις 19 ιουνίου/2 ιουλίου 1918, 
αναγγελθήκαν οι λεπτομερείς διαταγές της γαλλικής κυβέρνησης, σύμφωνα με 
τις οδηγίες που συντάχθηκαν από το επιτελείο του στρατού, υπό την έμπνευση 
του στρατηγού Guillaumat (Γκυγιωμά).

ο στρατηγός Franchet D’ Esperey την 28η ιουνίου/12η ιουλίου 1918, αναχώρη-
σε από τη Θεσσαλονίκη για το σερβικό μέτωπο με την ειδική αμαξοστοιχία, στρα-
τηγείο, που συγκρότησε πριν δυο χρόνια ο Σαράιγ, χωρίς ποτέ να τη χρησιμοποιή-
σει. Την επόμενη ημέρα προκειμένου να μελετήσει ολόκληρο το αμυντικό σύστημα 
των Βουλγάρων «επισκέπτεται στο μέτωπο τα σερβικά στρατεύματα και το Σέρβο 
πρίγκιπα Αλέξανδρο στο Γελάκ (= Ialak;), στους πρόποδες των βουνών, και από 
το παρατηρητήριο του όρους Φλόκα75 (σε υψόμετρο 2.300 μέτρα), μελετά τις κλι-
τύες του Δοβροπόλιε και του Σοκόλ, όπου διαπιστώνει ότι οι υπάρ χουσες θέσεις 
του πυροβολικού επέτρεπαν την προσβολή, των δεύτερων γραμμών του εχθρού 
και την παρακολούθηση των βουλγαρικών μετό πισθεν του Κόζιακα, όπως και τα 
υποχρεωτικά μονοπάτια των ενισχύ σεων, που εν ολίγοις, κυριαρχούσαν σε όλες 

75.  Μέχρι τέλους αυγούστου 1918 η σερβική Στρατιά διέθετε τις δυνάμεις της σε γραμ-
μή από την κορυφή Φλόκα του όρους Σοκόλ, μέχρι τον εριγώνα. Βλ. Ο Ελληνικός Στρατός 
κατά τον πρώτο Παγκόσμιον Πόλεμον 1914-1918, τ. 2ος, αθήνα, ΓεΣ/διΣ, 1961, σ. 85. Το πα-
ρατηρητήριο των Σέρβων βρίσκονταν στην κορυφή του όρους Φλόκα, εντός σκαμμένου βρά-
χου, από όπου μπορούσαν να μελετήσουν ολόκληρο το αμυντικό σύστημα των Βουλγάρων. 
Βλ. Alan Palmer, Το Μακεδονικόν Μέτωπον και ο Ελληνικός Διχασμός, μτφρ. νικ. Παπαρ-
ρόδος, αθήναι, έκδοση διευθύνσεως εκδόσεων αρχηγείου Στρατού, 1997, σ. 326 
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τις εχθρικές θέσεις»76. Ήταν μια αποφασιστική ημερομηνία η επίσκεψη αυτή, του 
στρατηγού Franchet D’ Esperey στο προκεχωρημένο στρατηγείο του σερβικού μετώ-
που, κατά την οποία πάρθηκε η οριστική απόφαση, να υιοθετηθεί το Σχ. της γενι-
κής επίθεσης, βάσει του οποίου η κυρία προσπάθεια, θα εκδηλώνονταν στο σερβι-
κό τομέα77. Ως Βάση εξόρμησης, επιλέχθηκαν οι κορυφογραμμές του ορεινού όγκου, 
με απότομες και σε ορισμένα σημεία απόκρημνες πλαγιές, που χωρίζει τις κοιλάδες 
των ποταμών εριγώνα (Tσέρνα «Cerna») και αξιού. 

Στις 13 ιουλίου ο επικεφαλής στρατηγός, εξηγεί στο Γαλλικό Υπουργείο 
πολέμου τους λόγους για τους οποίους μια γενική επίθεση δεν χρειαζόταν προ-
καταρτικές τμηματικές ενέργειες και ότι η κύρια ενέργεια έπρεπε να γίνει στο 
σερβικό τομέα. Η επιλογή της πλέον ορεινής κατεύθυνσης για τη διάσπαση του 
Μακεδονικού μετώπου, στη περιοχή δράσεως του σερβικού Στρατού, αφενός 
δεν θα θεωρούνταν αναμενόμενη, άρα θα προκαλούσε στο μέγιστο τον αιφνι-
διασμό, αφετέρου θα εκμεταλλεύονταν, τη σφοδρή επιθυμία των Σέρβων, να 
ελευθερώσουν τα υπό κατοχή σερβικά εδάφη78, (ηθικός παράγοντας ανυπολό-
γιστης σημασίας), αλλά και τις γνώσεις τους από τα μορφολογικά χαρακτηρι-
στικά του εδάφους των επι χει ρήσεων, μετά τη διάσπαση του μετώπου (εκμετάλ-
λευση αποτελεσμά των διασπάσεως). 

Στις 27 ιουλίου/9 αυγούστου, ο Franchet D’ Esperey συγκαλεί μια σύ σκε  ψη 
στην οποία ήταν παρόντες, ο διάδοχος του Θρόνου της Σερβίας και αντιβασι-
λέας αλέξανδρος, ο Βοεβόδας (= Στρατηγός) Mishitch (Μίσιτς), ο Στρατηγός Pe-
tar Boyovitch (διοικητής της 1ης σερβικής Στρατιάς) και ο Στρατηγός Stepa Step-
anovitch, (διοικητής της 2ης σερβικής Στρατιάς). Στη σύσκεψη αυτή ο διάδοχος 
της Σερβίας τάχθηκε με ενθουσιασμό υπέρ μιας επίθεσης κατά μήκος του σερβι-
κού μετώπου, ο δε Στρατηγός Franchet D’ Esperey ζήτησε από τους Σέρβους ν’ 
αναλάβουν, όχι μια τμηματική δράση, αλλά την κύρια προσπάθεια της γενικής 
επίθεσης. Η τελική απόφαση να τεθεί το Σχ. σε εκτέλεση, πάρθηκε στις 8 /21 αυ-
γούστου 1918. 

οι βρετανικές και οι ελληνικές δυνάμεις, οι οποίες, από το τέλος του 1917, 
υπό τις διαταγές του Στρατηγού G. Milne, ανέλαβαν το μέτωπο του Στρυμόνα, 
από τον κόλπο του ορφανού, μέχρι του αξιού ποταμού, στο ύψος του Πολύ-
καστρου (= καρασούλι = Karassouli), θα περιορίζονταν στην απα σχόληση των 

76.  Ancel, ό.π. (σημ. 66) και Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον πρώτον Παγκόσμιον Πό-
λεμον 1914-1918, ό.π. (σημ. 75), σ. 64.

77.  Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον πρώτον Παγκόσμιον Πόλεμον 1914-1918, ό.π. 
(σημ. 75), σ. 64 και Palmer, ὀ.π. (σημ. 75) σ. 324, 325

78.  «Les Armées Françaises dan la Grande Guerre», ό.π. (σημ. 64)˙ Annexes, ό.π. (σημ. 
64), αριθ. 416 και Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον πρώτον Παγκόσμιον Πόλεμον 1914-1918, 
ό.π. (σημ. 75), σ. 68.
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εχθρικών δυνάμεων, στον τομέα της δοϊράνης, με συνδυασμένες ενέργειες, ανα-
μένοντας το αποτέλεσμα της μεγάλης γαλλο-σερβικής επίθεσης, στον τομέα του 
δοβροπόλιε. ο αντικειμενικός σκοπός του Franchet D’ Esperey στόχευε, στην 
επίθεση της στρατιάς του Milne, στην τοποθεσία δοϊράνης, μετά την επιτυχία 
του δοβροπόλιε, ώστε να καθηλωθούν οι δυνάμεις της 1ης βουλγαρικής στρατιάς, 
οπότε θα άρχιζε η απειλή των συγκοινωνιών κατά μήκος του αξιού. ας σημειω-
θεί ότι η φύση του εδάφους κατά μήκος του Στρυμόνα, περιόριζε τη δυνατότη-
τα επιθετικών ενεργειών, παρά μόνο στις περιοχές του κάτω Στρυμόνα και στον 
τομέα, μεταξύ δοϊράνης - αξιού.

5.5. Η προσφορά των Ελλήνων Σιδηροδρομικών 

Στις 8/21 Σεπτεμβρίου 1915, όταν η αθήνα πληροφορήθηκε την κήρυξη γε-
νικής επιστράτευσης από την Βουλγαρία, αποφάσισε χωρίς καθυστέρηση και 
από την πλευρά της ελλάδας κήρυξη γενικής επιστράτευσης. κατόπιν της ελλη-
νικής επιστράτευσης, τη διοίκηση και την εκμετάλλευση των Μακεδονικών σι-
δηροδρομικών δικτύων, τα οποία βρίσκονταν υπό τον έλεγχο ξένων εταιρειών, 
ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση. Την κυβερνητική αυτή απόφαση, στις εταιρι-
κές διοικήσεις των σιδηροδρομικών γραμμών, του Μακεδονικού χώρου, ανακοί-
νωσε προσωπικά, ο Υπουργός Συγκοινωνίας δ. διαμαντίδης79, ο οποίος αφίχθη 
στη Θεσσαλονίκη στις 19 Σεπτεμβρίου 191580. Στο τμήμα γραμμής, Θεσσαλονίκης 
- Όξιλαρ81 (νέο Τοξότες), του ενωτικού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης – κωνστα-
ντινουπόλεως (Jonction Salonique - Constantinople), τοποθετήθηκαν Έλληνες μη-
χανικοί, προερχόμενοι από τους Σιδηροδρόμους της Παλαιάς ελλάδας82, στους 
δε ανατολικούς Σιδηροδρόμους (Chemins de Fer Orientaux) της γραμμής Θεσ-
σαλονίκης- Σκοπίων και  της γραμμής Θεσσαλονίκης -Μοναστηρίου (Chemins 
de Fer Salonique à Monastir), υπό ενιαία διοίκηση, εγκαταστάθηκε προσωρινά 
ως διευθυντής, ο α. Πολίτης, μέχρι τότε διευθυντής εκμετάλλευσης της ε.ε.Σ. 
(εταιρεία ελληνικών Σιδηροδρόμων).

79.  Πολιτικός Μηχανικός, από τους καλλίτερους Έλληνες τεχνικούς, που διακρίθηκαν 
στην κατασκευή του Λαρισαϊκού Σιδηροδρόμου. Υπηρέτησε ως έφεδρος Υπολοχαγός κατά 
τη διάρκεια της εκστρατείας του 1912. Στις 6 νοεμβρίου 1912 αφίχθη στη Θεσσαλονίκη και 
ανέλαβε τη διεύθυνση και τον έλεγχο των Μακεδονικών Σιδηροδρόμων. αργότερα η πρώτη 
ανάθεση του νεοσύστατου υπουργείου Συγκοινωνίας που ιδρύθηκε από την κυβέρνηση του 
ε. Βενιζέλου, με νόμο 276 του 1914, δόθηκε και αυτή στον δ. διαμαντίδη.

80.  Βλ. εφημ. «Μακεδονία», φ. 21.09.1915: «Χθες περί την ημίσειαν απογευματινήν 
αφίκετο εις την πόλιν μας με το αντιτορπιλικόν “Ιέραξ” ο Υπουργός της Συγκοινωνίας κ. 
Διαμαντίδης, φέρων στολήν ταγματάρχου του μηχανικού». 

81.  Το ελεύθερο ελληνικό κράτος έφτανε μέχρι το Όξιλαρ (νέο Τοξότες), σιδηροδρο-
μικό σταθμό πριν από την Ξάνθη.

82.  εφημ. «Μακεδονία», φ. 23.09.1915.
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οι Σιδηρόδρομοι της Μακεδονίας, από την πρώτη στιγμή, με τον περιορι-
σμένο συγκοινωνιακό εξοπλισμό των σιδηροδρομικών δικτύων τα οποία ανα-
χωρούσαν από τη Θεσσαλονίκη, προσέφεραν στους Συμμάχους της αντάντ, 
σημαντικές υπηρεσίες. Ύστερα μάλιστα από συνεννόηση με τiς ανταντικές δυ-
νάμεις, το προσωπικό των Σιδηροδρόμων θα ενισχύονταν, ώστε αυτό να πα-
ράσχει τη μέγιστη απόδοση, με την προϋπόθεση της απασχόλησης μόνον ελ-
λήνων υπαλλήλων, και κανένας ξένος υπήκοος δεν θα γίνονταν δεκτός στη 
διαχείριση83. Γρήγορα όμως η διεύθυνση της εκμετάλλευσης και η κυριαρχία 
των σιδηροδρόμων, πέρασε με τη βία στα Συμμαχικά στρατεύματα της αντάντ 
(ιούνιος 1916), δια μέσου μιας αγγλο-γαλλικής επιτροπής και μαζί τους πέρα-
σαν και 4.000 Σιδηροδρομικοί υπάλληλοι κάτω από στρατιωτικό έλεγχο. ο 
α. Πολίτης μέχρι τότε διευθυντής των γραμμών Θεσσαλονίκης - Μοναστηρίου 
και Θεσσαλονίκης - Σκοπίων, επιστρέφει στην αθήνα. Το προσωπικό των σι-
δηροδρομικών δικτύων του Μακεδονικού χώρου, σύμφωνα με το εταιρικό κα-
θεστώς εκμετάλλευσης, ήταν πολυεθνικό, υπερτερούσε όμως το ελληνικό στοι-
χείο, από κάθε άποψη, ποιοτική και αριθμητική. οι ξένοι Γερμανο-αυστριακοί 
υπάλληλοι των εταιρικών σιδηροδρομικών εκμεταλλεύσεων απομακρύνθηκαν 
από τα καθήκοντά τους. Τη θέση του προσωπάρχη και προϊσταμένου της ενι-
αίας διοίκησης των σιδηροδρομικών εκμεταλλεύσεων Θεσσαλονίκης - Μονα-
στηρίου  (Chemins de Fer Salonique à Monastir) και Θεσσαλονίκης - Σκοπίων 
- Μητροβίτσας (Chemins de Fer Orientaux = ανατολικοί Σιδηρόδρομοι) ανα-
λαμβάνει ο Χρήστος Θ. δρυστάρης. ας σημειωθεί ότι οι Μακεδονικοί Σιδηρό-
δρομοι θα εξακολουθήσουν υπό γαλλική διοίκηση  και μετά τη λήξη του πο-
λέμου84.

από τον ιανουάριο του 1916 την κατασκευή δρόμων για τη σύνδεση της 
Θεσσαλονίκης με τις γραμμές άμυνας, ανέλαβε ο Γαλλικός Στρατός. Μετά από 
διάστημα, λιγότερο των 5 μηνών, η κατασκευή αυτή ήταν σε αρκετά προχωρημέ-
νο στάδιο. Η κυκλοφορία των φορτηγών αυτοκινήτων ήταν πλέον εφικτή, από 
τη Θεσσαλονίκη στα Γιαννιτσά (Yénidjé - Vardar = Γιενιτζέ-Βαρδάρη), μέσω του 
επισκευασμένου τμήματος του δρόμου της εγνατίας οδού, Θεσσαλονίκης - Μο-
ναστηρίου. Η επισκευή και κατασκευή νέων δρόμων θα βελτιώσουν τη μετα-
φορά φορτίων με τη χρήση του αυτοκινήτου σε μεγάλο ποσοστό, όμως στις κο-
ντινές αποστάσεις, ενώ ο σιδηρόδρομος μετέφερε βαριά και ογκώδη αντικείμε-
να σε μεγάλες αποστάσεις. Για την εξυπηρέτηση των αυξημένων σιδηροδρομι-

83.  Βλ. Η Ελλάς και ο πόλεμος εις τα Βαλκάνια, ό.π. (σημ. 15), σ. 82.

84.  Περιήλθαν στο ελληνικό κράτος μετά από την κήρυξη απεργίας του προσωπικού, 
σε συνεννόηση με την κυβέρνηση (17 ιανουαρίου 1920) που διήρκεσε 20 ημέρες. (Βλ. δημ. α. 
Στρατής, 40 χρόνων αγώνες των ελληνικών σιδηροδρόμων 1905-1945, αθήναι, έκδοση Συν-
δέσμου Υπαλλήλων Σιδηροδρομικών της ελλάδας, 1959, σσ. 52-53.
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κών μεταφορών τους, οι Σύμμαχοι της Entente εισήγαγαν νέο τροχαίο υλικό από 
το εξωτερικό85. Το τροχαίο αυτό υλικό υπάχθηκε στο σιδηροδρομικό Σώμα του 
Στρατού της ανατολής «Railway Operating Division (R.O.D.)» που συγκροτήθη-
κε. Μετά τη λήξη του πολέμου το υλικό αυτό επιστράφηκε στα δίκτυα των χω-
ρών από τα οποία επιστρατεύτηκε. Όσες μονάδες παρέμειναν εντάχθηκαν στο 
τροχαίο υλικό των Σ.ε.κ.

Στα πλαίσια της προετοιμασίας της γενικής επίθεσης, ο σιδηρόδρομος απο-
τελούσε το αποδοτικότερο μέσο κίνησης και μεταφοράς τόσο του έμψυχου υλι-
κού όσο και του άψυχου. Προκειμένου λοιπόν το σιδηροδρομικό δίκτυο των 
Μακεδονικών Σιδηροδρόμων, ανταποκριθεί στις ανάγκες μεταφοράς τεραστίων 
ποσοτήτων εφοδίων των στρατιωτικών μεταφορών, το δυναμικό του συμπλη-
ρώνεται, με πρόσθετο προσωπικό, για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 
και εκμετάλλευσης των σιδηροδρομικών γραμμών. οι εργαζόμενοι στους Σιδη-
ροδρόμους, που βρίσκονταν στη διάθεση των γαλλικών στρατιωτικών αρχών, 
εφοδιάζονταν με δελτίο ταυτότητας, ο κάτοχος του οποίου λογίζονταν ως στρα-
τιώτης αποσπασμένος στις γαλλικές αρχές και υπάγονταν σε όλες τις διατάξεις 
της Ποινικής νομοθεσίας, όπως και οι λοιποί στρατιώτες του γαλλικού στρα-
τεύματος. 

Στις 2 ιουλίου 1917 στους Μακεδονικούς Σιδηροδρόμους προσελήφθηκε 
ως στρατιωτικός εργάτης και ο πατέρας του συγγραφέα, για να σταδιοδρομήσει 
μετά τον πόλεμο ως Σιδηροδρομικός υπάλληλος. Πολύ αργότερα, σύμφωνα με 
το άρθρο 1 α.ν. 599/1968 και τη διάταξη του άρθρου 2 του ν. 548/1977 ο χρό-
νος της εφεδρικής στρατιωτικής υπηρεσίας των Σιδηροδρομικών, κατά τους πο-
λέμους ορίστηκε «ηυξημένος εις το διπλάσιο» με αποτέλεσμα τη βελτίωση των 
πενιχρών τους συντάξεων.

Την περίοδο αυτή (1915-1918), λόγω της εντατικής χρησιμοποίησης των 
Μακεδονικών Σιδηροδρόμων, από τα Συμμαχικά Στρατεύματα, οι συνθήκες 
δουλειάς των Σιδηροδρομικών, που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στο γαλ-
λικό Στρατό της ανατολής, περιγράφονται ως ιδιαίτερα δυσμενείς. οι σταθ-
μοί είχαν πολλές ελλείψεις και η δουλειά στις σιδηροδρομικές γραμμές και στα 
οχήματα ήταν εξουθενωτική ως και επικίνδυνη. είναι γεγονός ότι οι Σιδηρο-
δρομικοί των Μακεδονικών Σιδηροδρόμων και των τριών βασικών Υπηρε-

85.  Τα παρακάτω στοιχεία δείχνουν την αύξηση της δύναμης του τροχαίου υλικού (ελ-
κόμενου και ελκομένου) μεταξύ των ετών 1916-1918:  

κατάσταση: δεκέμβριος 1916 (Συμμαχικοί Στρατοί), Μηχανές 121, βαγόνια 1.230,
κατάσταση: δεκέμβριος 1917 (Συμμαχικοί Στρατοί), Μηχανές 172, βαγόνια 2.806, άμαξες 232
κατάσταση: δεκέμβριος 1918 (Βρετανοί μόνο), Μηχανές 70, βαγόνια 1.813, άμαξες 60. 

Βλ. The Royal Engineers Journal vol. 35 (London 1922) 83)
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σιών, εΛΞΗΣ86 (= TRACTION), κινΗΣΗΣ87 (= MOUVEMENT) και ΓΡαΜ-
ΜΗΣ88 (= VOIE), που εξασφάλιζαν αντίστοιχα, τις τρεις βασικές λειτουργί-
ες, εξυπηρέτησαν, χάρη στον ειδικό επαγγελματικό τους καταρτισμό, τις μετα-
φορές χιλιάδων στρατιωτών και εκατοντάδων χιλιάδων τόνων πυρομαχικών, 
προς τις γραμμές του μετώπου και δέχθηκαν να υποστούν τρομερές στερήσεις 
και θυσίες με δωδεκάωρη, δεκατετράωρη και πολύ συχνά  δεκαοκτάωρη συ-
νεχή εργασία. ιδιαίτερα για τους σιδηροδρομικούς της Έλξης (Μηχανοδηγοί 
- Θερμαστές), η έλλειψη γαιανθράκων και η κίνηση των αμαξοστοιχιών με εγ-
χώριο λιγνίτη κακής ποιότητας δημιουργούσε αφόρητες συνθήκες εργασίας89. 
Πολλοί βρήκαν τον θάνατο σε χώρους δουλειάς, άλλοι ακρωτηριάστηκαν σε 
βομβαρδισμούς, εκτροχιασμούς ή συγκρούσεις, σε επικίνδυνα σημεία των Μα-
κεδονικών σιδηροδρομικών γραμμών και άλλοι υπέφεραν από ασθένειες και 
ιδιαίτερα από τη φοβερή για την εποχή εκείνη αρρώστια, τη φυματίωση. Για 
όλους αυτούς δεν προβλέπονταν παρά ελάχιστη βοήθεια, γι’ αυτό και ζητού-
σαν να δημιουργηθούν Ταμεία Προνοίας, παράλληλα προς τα Ταμεία Σύντα-
ξης, καθώς και να αποζημιωθούν οι οικογένειες εκείνων, που έδωσαν το δικό 
τους αιματηρό παρόν στην εκτέλεση του σιδηροδρομικού καθήκοντος, στην 
περίοδο 1915-191890. καθ’ όλη τη διάρκεια του 1919 ο Σύνδεσμος των Μακεδό-
νων σιδηροδρομικών υπέβαλλε κατ’ επανάληψη υπομνήματα αιτημάτων, προς 
την κυβέρνηση και τις γαλλικές αρχές, που κατείχαν την εκμετάλλευση των 
σιδηροδρομικών δικτύων της Μακεδονίας, για τη βελτίωση της οικονομικής 
θέσεως των σιδηροδρομικών υπαλλήλων και την παράδοση της εκμετάλλευ-
σης των σιδηροδρόμων στο ελληνικό κράτος.

Χαρακτηριστικό της εποχής εκείνης είναι και μια περικοπή του πιο κάτω 
τηλεγραφήματος προς τον Georges Clemenceau (Ζωρζ κλεμανσώ), τότε Πρωθυ-

86.  Προσωπικό οδήγησης και επισκευής τροχαίου υλικού.

87.  Προσωπικό σταθμών και συνοδείας αμαξοστοιχιών.

88.  Προσωπικό συντήρησης γραμμών και κτιρίων.

89.  ο εχθρός είχε ελεύθερη επικοινωνία και μπορούσε να μεταφέρει εφόδια από την 
κεντρική ευρώπη προς το Μακεδονικό μέτωπο, με το σιδηρόδρομο, ενώ οι Σύμμαχοι της 
ανταντ έπρεπε να χρησιμοποιούν τις θαλάσσιες επικοινωνίες, στις οποίες έθρυβαν τα εχθρι-
κά υποβρύχια που προκάλεσαν τη βύθιση πολλών οπλιταγωγών των συμμάχων, στη διαδρο-
μή Μασσαλία – Θεσσαλονίκη και Γιιβλαρτάρ - Θεσσαλονίκη και αλεξάνδρεια (βλ. Χρήστος 
ντούνης, Τα Ναυάγια στις Ελληνικές θάλασσες (1900-1950), Finatec α.ε. 2000). Έτσι, αρ-
χίζουν οι πρώτες αναζητήσεις για τον εντοπισμό κοιτασμάτων λιγνίτη στο μακεδονικό χώρο, 
για να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες και ταυτόχρονα στρατιωτικές (κίνηση αμαξοστοι-
χιών). Σημαντικές εκμεταλλεύσεις εξόρυξης λιγνίτη, βρέθηκαν από τη γαλλική επιμελητεία 
του Στρατού της ανατολής, στη Βέγορα (Novigrad = νόβιγκραντ) και στη Βεύη (Banitza = 
Μπάνιτσα).

90.  « Εφημερίδα των Βαλκανίων», φ. 21 ιανουαρίου 1920.
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πουργό της Γαλλίας, κατά τον ιούνιο του 1919: «Σιδηροδρομικοί Μακεδονίας 
επικαλούνται ταπεινώς υψηλήν προσωπικήν σας επέμβασιν προς λύσιν αιτημά-
των των. Λαμβάνομεν θάρρος υπομνήσωμεν υμίν μεγάλας υπηρεσίας προσφερ-
θείσας επί 5 έτη. Προσωπικόν υπέμενε θαρραλέως και παραδειγματικώς μέχρις 
ου […] θα αναγνωρισθώσι και ανταμειφθώσι υπό Συμμάχων κυβερνήσεων αγώ-
νες του»91. Η «ιώβεια»  υπομονή των Σιδηροδρομικών εξαντλήθηκε, κάτω από τις 
δυσμενείς συνθήκες εργασίας της γαλλικής στρατιωτικής διοίκησης, οπότε κηρύ-
χθηκε απεργία με διάρκεια από 17 ιανουαρίου μέχρι την 6η/2/1920. Με τη μεγάλη 
αυτή απεργία, που κράτησε ολόκληρο εικοσαήμερο, και σε συνεννόηση … με την 
κυβέρνηση του ελ. Βενιζέλου, η στρατιωτική διοίκηση των Γάλλων αναγκάσθη-
κε  να παραδώσει τελικά τη διαχείριση των σιδηροδρόμων στο ελληνικό κράτος92. 

6. Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΕΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΣΚΥΔΡΑΣ - ΑΡΙΔΑΙΑΣ. ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ 
ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΜΕΤΩΠΟ.

από τις μηνιαίες αναφορές της διεύθυνσης σιδηροδρόμων, του αρχηγείου 
του συμμαχικού Στρατού της ανατολής μαθαίνουμε ότι το μέσο ημερήσιο μετα-
φερόμενο φορτίο της σιδηρο δρομικής αρτηρίας, Βέρτεκοπ (ελλ. Σκύδρα) - Σού-
μποτσκο (ελλ. αριδαία), για τους μήνες Μάρτιο, απρίλιο και Μάιο του 1918 
ήταν αντίστοιχα 250, 202 και 192 τόνοι/24ωρο93. Η εκμετάλλευση της γραμμής 
εξασφαλίζονταν από τα σερβικά στρατεύματα. Όμως ο έλεγχος της εκμετάλ-
λευσης και η συντήρηση του τροχαίου υλικού εξασφαλίζονταν, από ειδικευμένο 
προσωπικό με επικεφαλής αξιωματικό του γαλλικού Στρατού94.

Τις παραμονές της γενικής επίθεσης κατά του γερμανο-βουλγαρικού μετώ-
που, κάτω από την πίεση του Βοεβόδα (= Στρατηγού) Mishitch (Μίσιτς), το τμή-
μα Συγκοι νωνιών του ανώτατου επιτελείου του Σέρβικου Στρατού ζητεί από τη 
Στρα τιωτική Σιδηροδρομική επιθεώρηση την υποβολή εισήγησηςγια μεγαλύτε-
ρη απόδοση της γραμμής, προκειμένου να εξασφαλισθεί ο εφοδιασμός μιας ακό-
μη μεραρχίας, εκτός των ήδη τριών, που ανήκαν στη ιι Στρατιά. 

από την εισήγηση του Προϊσταμένου της Στρατιωτικής Σιδηροδρομι-
κής επιθεώρησης, με ημερομηνία 25 ιουνίου 1918, πληροφορούμαστε ότι καθη-
μερινά μεταφέρονταν ήδη 205 τόνοι/24ωρο και ότι η γραμμή διέθετε τροχαίο 

91.  ολόκληρο το κείμενο υπάρχει στην εφημερίδα «Μακεδονία», φ. 12.06.1919.

92.  Βλ. εφημ. «Μακεδονία», φ. 18.01.1920.

93.  Commandement en chef des armées allies. Direction des chemins de fer. Rapport 
Mensuel le 5 Avril 1918 & 7 Mai 1918. 

94.  Ό.π. (σημ. 93).
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υλικό από 8 μηχανές έλξεως (7 Decauville και μια 1 Koppel)95 και 8 βαγόνια De-
cauville και 44 Peshot96. Για την επίτευξη του στόχου, ακόμη μεγαλύτερης από-
δοσης, η εκτίμηση της Στρατιωτικής Σιδηροδρομικής επιθεώρησης ήταν ότι, σε 
περίοδο αναμονής, (φάση κατά την οποία πραγματοποιείται, συγκέντρωση υλι-
κών μέσων και έμψυχου υλικού), θα πρέπει να μεταφέρονταν περίπου 350-400 
τόνοι/24ωρο, ενώ σε περίοδο επίθεσης περίπου 500.

Η Στρατιωτική Σιδηροδρομική επιθεώρηση, με έγγραφό της, πληροφορεί 
την ανώτατη διοίκηση ότι για την επί πλέον αύξηση, στο μέγιστο της μεταφο-
ρικής ικανότητας της γραμμής, σε 420 τόνους/24ωρο θα απαιτούνταν: 

(α) ενίσχυση του τροχαίου υλικού, σε 10 συνολικά μονάδες έλξεως (Decau-
ville) και 75 βαγόνια Peshot ή Decauville, όπως και βελτίωση του χρόνου φορτο-
εκφορτώσεων.

(β) για το αποτέλεσμα της απόδοσης, σε 500 τόνους/24ωρο, αυτό, θα μπο-
ρούσε να επιτευχθεί εάν υπήρχε μεγάλος αριθμός ελκτικών μονάδων και προσω-
πικό μηχανών. 

(γ) για την περαιτέρω αύξηση (πλέον των 500 τόνων/24ωρο) της ισχύος (με-
ταφορικής ικανό τητας) της γραμμής, θα έπρεπε να εκτελεστούν έργα ανακατα-
σκευής της γραμμής, με ειδικές απαιτήσεις στη χάραξη, για την αύξηση της ταχύ-
τητας των συρμών, σε νέα δεδομένα κυκλοφορίας.

επίσης στο ίδιο έγγραφο γίνεται λόγος, για κατασκευή κλάδου γραμμής 12 
χιλιομέτρων, από κοστούριανη (ελλ. Ξιφιανή) - Πόλιανη (ελλ. Πολυκάρπη) προς 
Μαναστίριτζα ( ελλ. Μοναστηράκι) και πρόταση (εάν δεν το απαιτούσαν κάποιοι 
ειδικοί λόγοι), διαχωρισμού της γραμμής όχι από την κοστούριανη (ελλ. Ξιφιανή), 
αλλά από τη δραγουμάνιτσα (ελλ. Άψαλο) και μέσω Πόλιανης (ελλ. Πολυ κάρπης), 
κατεύθυνση της γραμμής προς τη Μαναστίριτζα (ελλ. Μοναστηράκι). Σημειώνεται 

95.  ο Paul Decauville, κατασκεύασε το 1875 στη φάρμα του μια μικρή ατμάμαξα, η 
οποία αρχικά κινήθηκε σε γραμμές πλάτους 0,40μ. Τον επόμενο χρόνο η ιδέα του έγινε πρά-
ξη με τη βιομηχανική πλέον κατασκευή της ξακουστής ατμάμαξας Decauville, για πλάτη 0,50 
και 0,60μ. αργότερα τον μιμήθηκαν και οι Γερμανοί κατασκευαστές. Την 1η απριλίου 1876 ο 
Arthur Koppel μαζί με τον έμπορο Benno Orenstein ίδρυσαν τη διάσημη εταιρεία κατασκευής 
ατμαμαξών και γενικά τροχαίου υλικού «Orenstein & Koppel», που μαζί με τη εταιρεία του 
Decauville και αυτήν του Robert Hudson στο Leeds (αγγλία), αποτελούσαν τους μεγαλύτε-
ρους κατασκευαστές, οι οποίοι μονοπώλησαν τις πωλήσεις σ’ όλο τον κόσμο, για σιδηροδρο-
μικά οχήματα βιομηχανικών-δικτύων, πλάτους 60cm. 

96.  ανοικτά φορτηγά σιδηροδρομικά οχήματα, μετά ή άνευ παρειών για τη μεταφο-
ρά εφοδίων και υλικών, κυρίως συ σκευασμένων, για να είναι δυνατή η φόρτωση από δυο άν-
δρες, αλλά και η μεταφορά οχημάτων, πυροβόλων και μηχανημάτων. οι όροι «Decauville» 
και «Pechot» μας παραπέμπουν στους Γάλλους, Paul Decauville και Prosper Pechot (1849-
1928), λοχαγό του Πυροβολικού και ένθερμο υποστηρικτή της χρήσης στενών γραμμών στην 
εξυπηρέτηση πολεμικών αναγκών.



δημήτριος ι. Παπαδημητρίου408

ότι και για τις δυο περιπτώσεις, θα απαιτούνταν ο ίδιος προϋπολογισμός, «επειδή 
και το μήκος και οι συνθήκες του εδάφους είναι ίδιες με αυτές της πρώτης περί-
πτωσης». αναφέρεται ότι για τη λειτουργία της διακλάδωσης αυτής, θα χρειάζο-
νταν επί πλέον 2 μηχανές έλξης και 12 βαγόνια Decauville ή Peshot, με άμεση πα-
ράδοση των υλικών κατασκευής. επίσης για την κατασκευή της διακλάδωσης αυ-
τής υπολογίστηκε ότι θα απαιτούνταν, καθημε ρινά 300 ημερομίσθια, με διάρκεια 
περάτωσης των έργων στρώσης της γραμμής εντός 40 ημερών.

Χρονολογικά στοιχεία, για τις επεκτάσεις της κυρίας γραμμής, Βέρτεκοπ 
( ελλ. Σκύδρα) - Σούμποτσκο (ελλ. αριδαία) δεν εντοπίστηκαν. Όμως κατά τη 
διάρ κεια της περιόδου αυτής, κάτω από τις συνεχείς πιέσεις για την περαιτέρω 
αύξηση της αποδοτικότητας της γραμμής, αυτή προεκτάθηκε, κατά 7,5 χλμ., από 
το Σούμποτσκο (ελλ. αριδαία), με κατεύθυνση το Μπάχοβο (ελλ. Πρόμαχοι). 
επίσης την περίοδο αυτή κατασκευάστηκε και η διακλάδωση μήκους 13,386 
χλμ. από τη δραγουμάνιτσα (ελλ. Άψαλο) στο Τρέσινο (ελλ. Όρμα). Έτσι, το σι-
δηροδρομικό δίκτυο Decauville της αλμωπίας, τις παρα μονές της τελικής επίθε-
σης, επεκτάθηκε σ’ όλο του το μήκος, χωρίς να γνω ρίζουμε τον ακριβή χρόνο κα-
τασκευής των επεκτάσεών του, σύμφωνα με τις προθέσεις των σχεδιαστών, όπως 
και εάν οι γραμμές αυτές ενισχύθηκαν με το αιτούμενο τροχαίο υλικό. 

Παράλληλα από τις αρχές του ιουλίου 1918, άρχισαν και εργασίες βελ-
τίωσης των οδικών συγκοινωνιών, και των υπαρχουσών ορεινών διαβά σεων, 
που οδηγούσαν, από το βάθος της κοιλάδας του Μογλενίτσα, προς τις κορυφο-
γραμμές των ορεινών όγκων ύψους 1.800μ. στο μέτωπο, και κυρίως αυτών που 
οδηγού σαν προς τον αυχένα 1.160 μ. μεταξύ δοβροπόλιε - Βέτρενικ. ας σημει-
ωθεί ότι, για τη διάνοιξη των οδών αυτών προσπέλασης, προς το Μογλενίτσα 
(αλμωπαίο), εργάσθηκαν, Βούλγαροι και Τούρκοι αιχμάλωτοι, μαζί με Ρώσους, 
από τις άλλοτε ρωσικές Ταξιαρχίες, οι οποίοι εξαναγκάστηκαν να εργάζονται 
ουσιαστικά ως αιχμάλωτοι πολέμου97, και φυσικά επιτηρούμενοι. Τους τελευταί-
ους, οι Γάλλοι αντικατέστησαν από τις μάχιμες μονάδες, εξαιτίας των εκδηλώ-
σεων απειθαρ χίας που προκαλούσαν στα ρωσικά στρατεύματα του μετώπου, οι 
νέες επα ναστατικές ιδέες, μετά τα γεγονότα του 1917 στη Ρωσία98. δυστυχώς η 
τραγω δία των Ρωμανώφ και η κατάρρευση του ρωσικού γίγαντα, ήταν να ανα-
τραπούν μεγάλες ελπίδες στο Μακεδονικό μέτωπο και οι μέχρι τότε αξιόμαχοι 
Ρώσοι στρα τιώτες κατέστησαν ξαφνικά ανάξιοι εμπιστοσύνης.

αξιοσημείωτη ήταν η προσφορά εργασίας των Ρώσων εθελοντών (πρώ-
ην στρατιωτών), ενταγμένων στους Λόχους εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν σε 

97.  Βλ. Villari, ό.π. (σημ. 17), σ. 187. 

98.  Βλ. Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον πρώτον Παγκόσμιον Πόλεμον 1914-1918, ό.π. 
(σημ. 75), σ. 285. 
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χειρονακτικές υπηρεσίες στα μετόπισθεν του Μακεδονικού μετώπου99. Την πα-
ρουσία και προσφορά τους διασώζει το μνημείο που κατασκευάστηκε από τους 
ίδιους το 1919, κοντά στο χωριό Πεντάλοφος (παλαιά ονομασία Γραδεμπόριο), 
του δήμου καλλιθέας, περίπου στο 12ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θεσ-
σαλονίκης - κιλκίς100,  στα ανατολικά της κοίτης του Γαλλικού ποταμού και της 
σιδηροδρομικής γραμμής του ενωτικού Θεσσαλονίκης - κωνσταντινουπόλεως,

Μαζί με τους Ρώσους πρώην στρατιώτες, κατά την τοπική προφορική πα-
ράδοση, υπηρέτησαν τα Συμμαχικά στρατεύματα, για τη βελτίωση των ορεινών 
διαβάσεων προς το Βόρα, με υποχρεωτική εργασία και εντόπιοι χωρικοί των πε-
ριοχών της αλμωπίας. αυτό το επιζητούσαν και οι ίδιοι, διότι πληρώνονταν με 
το σιτηρέσιο ενός Γάλλου στρατιώτη. επιπλέον μαζί με την τροφή, τους έδιναν 
και ένα λίτρο κρασί, απαραίτητο συμπλήρωμα της καθημερινής διατροφής των 
Γάλλων στρατιωτών. Το κρασί συνδέονταν με την καθημερινότητα. Μάλιστα, 
διατηρήθηκε ότι, όταν για κάποιο λόγο, δεν διένεμαν κρασί, οι Γάλλοι στρατιώ-
τες διαμαρτυρόμενοι φώνα ζαν, πα βεν, πα γκερ ! (όχι κρασί, όχι πόλεμος). 

Στα πλαίσια της τελικής επίθεσης γίνεται και έρευνα εγκατάστασης δυο γραμ-
μών εναέριου καλωδιοκίνητου σιδηροδρομικού μέσου εξυπηρέτησης (τελεφερίκ), 
από την είσοδο του Άνω Πόζαρ (Άνω Πηγή - Άνω Λουτράκι), μέχρι την κατούνισα 
(κορυφή 1.245 μ.) και τις πλαγιές του Πόζαρ, που όμως δεν φαίνεται να πραγματο-
ποιήθηκε. Η μαρτυρία, γραμμής εναέριου καλωδιοκίνητου σιδηροδρόμου, ή δρόμου 
μεταφοράς, προφανώς ξυλείας, που απεικονίζεται και σε φύλλο ελληνικού επιτελι-
κού χάρτη «Έδεσσα», του 1928, προφανώς είναι μεταγενέστερη και αφορά τη σύν-
δεση της θέσης «υδροπρίων» (νεροπρίονο) με την Όρμα (= Όρμοι, Τρέσινο). Η εγκα-
τάσταση αυτή, από την τοπική προφορική παράδοση φαίνεται ότι έσβησε αργά στη 
λήθη και σήμερα δεν υπάρχει σχετική μαρτυρία. δεν αποκλείεται όμως, να βρεθούν 
αργότερα σχετικά στοιχεία και για την εγκατάσταση αυτή. 

Το μεγαλύτερο όμως κατόρθωμα ήταν η χρησιμοποίηση ανυψωτικών μηχα-
νών (ελκυστήρες, άγκιστρα ανάρτησης, τροχαλίες) για το ανέβασμα  πυροβόλων 
των 155 και 105 χιλ. στις ανηφορικές και κακοτράχαλες πλαγιές της απρόσιτης 
κορυφής του Φλόκα. είναι ένα υπέροχο ιστορικό μιας οργανωμένης υποστήρι-

99.  Στις μηνιαίες αναφορές του Στρατηγείου των Συμμαχικών Στρατών, τις σχετικές με 
τη λειτουργία των Σιδηροδρόμων, κατά τους μήνες Μάρτιο και απρίλιο του 1918, αναφέρονται 
Ρώσοι της 2ης κατηγορίας ως πρόσθετο προσωπικό στους Λόχους Σιδηροδρομικών Σκαπανέων, 
προσφέροντας χειρωνακτικές εργασίες στα μετόπισθεν της Γαλλικής Στρατιάς της ανατολής.

100. Το μνημείο αυτό θύμα της αδιαφορίας των αρμοδίων αρχών, εντοπίστηκε από το 
Γενικό Πρόξενο της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη κ. αλεξέι Ποπόβ, σε χώρο διάθεσης αποβλή-
των, βουστασίου και χοιροτροφείου. Χάρη στις προσπάθειές του αποκαταστάθηκε η αλλοί-
ωση του χώρου, αναδείχθηκε το μνημείο και διασφαλίστηκε κατά κάποιο τρόπο η προστα-
σία του, από τους παράγοντες που το έθεταν σε κίνδυνο.
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ξης της ανθρώπινης πολεμικής προσπάθειας, για τη σχεδόν κατακόρυφο μεταφο-
ρά φορτίων, μέσα από δύσκολες φυσικές συνθήκες, αξιοποιώντας την ανθρώπι-
νη μυϊκή δύναμη, είτε ως ελκτική, είτε ως στρεπτική. δεν είναι δυνατόν να εκτιμη-
θεί η αλληλεξάρτηση των ανυψωτικών μηχανών και των μέσων που χρησιμοποι-
ήθηκαν, για όσους δεν έχουν επισκεφθεί τα δυσπρόσιτα πολεμικά πεδία του Μα-
κεδονικού μετώπου.

Για να διατηρηθεί, κατά τη σχεδιαζόμενη επίθεση, το πλεονέκτημα του αιφνι-
διασμού, διατάχθηκε όπως κατά το διάστημα της νύχτας τα έργα να παραλλάσσονται 
κατάλληλα. Έτσι, παρεμποδίζονταν η συλλογή πληροφοριών, εκ μέρους του εχθρού, 
κατά τη διάρκεια της ημέρας και δεν γίνονταν στόχος, στην από αέρα προσβολή. 

εξαιρετικά, για την ανάγκη της διαρκούς ανανέωσης του εφοδιασμού σε 
βλήματα πυροβολικού, αλλά και μικρών όπλων, των γαλλο-σερβικών Στρατιών, 
δημιουργήθηκαν στο Βέρτεκοπ (Σκύ δρα) οργανωμένες υπηρεσίες με αποθή-
κες εφοδιασμού. επίσης οι Σύμμαχοι της ΑΝΤΑΝΤ φρόντισαν και εγκατέστη-
σαν στα μετόπισθεν νοσοκομειακές μονάδες, με όλους τους διαθέσι μους εξοπλι-
σμούς, όπως, στην Άψαλο, στη θέση γύρω από την εκκλησία του αγίου αθανα-
σίου, σέρβικο νοσοκομείο δυναμικότητας 1.500 κρεβατιών και στη Σκύδρα στη 
νδ πλευρά της, επάνω στον λόφο αγγλικό (Ambulance Anglaise), δυναμικότη-
τας 1.000 κρεβατιών, ενώ ένα δεύτερο στη βόρεια πλευρά της πόλης με 2.000 κρε-
βάτια περιοχή που είναι γνωστή και σήμερα με το όνομα «νοσοκομεία»101. επί-
σης στη Σκύδρα υπήρχε στρατόπεδο αιχμαλώτων και διαμετακομιστικό κέντρο 
σιδηροδρομικής μεταφοράς τραυματιών, στα νοσοκο μεία Βέροιας και Θεσσα-
λονίκης. Λίγο δε έξω από το χωριό του Μαυροβούνιου της επαρχίας Έδεσσας, 
υπήρχε χώρος προσγείωσης και απογείωσης αεροπλάνων. Η αεροπορική αυτή 
βάση μετείχε και της μάχης του Σκρα102. 

Στα τέλη Μαΐου 1918 το Βέρτεκοπ ( ελλ. Σκύδρα) δέχτηκε δυο βομβαρδι-
σμούς από τη γερμανική αεροπορία. οι Γερμανοί γνώριζαν ότι εκεί υπήρχαν ορ-
γανωμένες υπηρεσίες με αποθήκες επιμε λητείας υλικών και εφοδίων, για την 
αποτελεσματική συγκέντρωση και στη συνέχεια διαμοίραση των εφοδίων στις 
μονάδες της πρώτης γραμμής103 και ο σιδηροδρομικός σταθμός της Σκύδρας, με 

101.  εφημερίδα «Έδεσσα», φ. 04.08.1919 και Τεστέμπασης, ό.π. (σημ. 1), 22,23.

102.  Ό.π. (σημ. 101)

103.  Η επιμελητεία, ως οργανωμένη στρατιωτική Υπηρεσία, αναφέρεται στην ιστο-
ρία, ταυτόχρονα με την εμφάνιση των πρώτων συγκροτημένων Στρατών, από τους προϊστο-
ρικούς ακόμα χρόνους. Στον γαλλικό στρατό ιδρύθηκε το 1817. Στον ελληνικό στρατό το 
Σώμα επιμελητείας ιδρύθηκε το 1914 με ξεχωριστή ιεραρχία. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο, Το Σώμα επιμελητείας καταργήθηκε το 1946 και δημιουργήθηκαν με βάση το σύγχρο-
νο στρατιωτικό περιβάλλον τα διάφορα Σώματα του Στρατού, (Σώμα εφοδιασμού Μετα-
φορών (ΣεΜ). Τεχνικό Σώμα (ΤεΣ), Σώμα Υλικού Πολέμου (ΣΥΠ), οικονομικό Σώμα και 
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θέση κεντρική στο σιδηροδρομικό άξονα Θεσσα λονίκης - Μονα στηρίου, ήταν 
από τους μεγαλύτερους σταθμούς ανεφοδιασμού και ενισχύσεων του πεδίου 
των συμπλοκών, στο τμήμα αυτό του μετώπου. οι ζημίες που προκλή θηκαν από 
τους βομβαρδισμούς ήταν τεράστιες. Τα γερμανικά αερο πλάνα έπληξαν κυρί-
ως το σιδηροδρομικό σταθμό, τις αποθήκες πυρομαχικών, τροφίμων, τους φούρ-
νους και τα μαγειρεία της περιοχής104. 

Όμως, οι επιτυχίες αυτές της γερμανικής αεροπορίας, δεν ανέκοψαν την 
προσπάθεια των Συμ μάχων για τον ανεφοδιασμό των στρατιωτικών μονάδων 
της πρώτης γραμμής. Στα πλαίσια, για την εξασφάλιση των απαι τούμενων, απο-
τελεσματικών προπαρα σκευών της επίθεσης, η διεύθυνση ιστορίας Στρατού 
(δ.ι.Σ.) αναφέρει: «… κατά τους μήνας Ιούλιον και Αύγουστον, εγένοντο δια της 
στενής σιδηροδρομικής γραμμής Βερτεκόπ (ελλ. Σκύδρα) - Δραγουμάνιτσας 
(ελλ. Άψάλο) - Σούπμοτσκου (ελλ. Αρδέα), η μεταφορά των προοριζομένων 
δια τον σερβικόν Στρατόν, πυρομαχικών πυροβολικού και πεζικού, ως και των 
απαιτουμένων δι’ αυτόν τροφίμων. Αι υπαγόμεναι εις την ΙΙ Στρατιάν μονάδες 
εφοδιάστησαν δια τροφών οκτώ ημερών, αι δε εις την Ι Στρατιάν δια τροφών 
δέκα ημερών»105. Την 1/14η Σεπτεμβρίου 1918 όλες οι προπαρασκευές για την 
κύρια επίθεση από το σέρβικο μέτωπο είχαν πλήρως αποπερατωθεί106. 

7. Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ  

7.1. Η κατάρρευση του γερμανοβουλγαρικού μετώπου και η τελική Νίκη 
με την κατάθεση των γερμανικών όπλων 

Στις 23 αυγούστου/5 Σεπτεμβρίου 1918, δέκα ημέρες πριν από την επικεί-
μενη γενική επίθεση στο Μακεδονικό μέτωπο, και ενώ οι εργασίες προπαρα-
σκευής είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί, οι κυβερνήσεις, Γαλλίας, αγγλίας και ιταλί-
ας, δεν είχαν πάρει ακόμη κάποια απόφαση εκτέλεσης ή μη του σοβαρού αυτού 
επιθετικού εγχειρήματος. ο αρχηγός των Στρατών της ανατολής, Franchet D’ 
Esperey (Φρανσέ ντ’ εσπεραί), ο οποίος προφανώς αναγνώριζε ότι η κατάσταση 
του εχθρού δεν επέτρεπε αναβολές και σκέψεις, απευθύνει στο Γάλλο Πρόεδρο 
του Υπουργικού Συμβουλίου ένα ξεκάθαρο τηλεγράφημα, στο οποίο αναφέρει 
τις ευθύνες της κυβέρνησης στην περίπτωση αναβολής της επίθεσης. Στο τέλος 
του τηλεγραφήματος δηλώνει ότι με εξαίρεση μια διαφορετική διαταγή, η επίθε-
ση θα ξεκινήσει το πρωί της 2/15ης Σεπτεμβρίου 1918. 

Υγειονομικό Σώμα), τα οποία ανέλαβαν τα καθήκοντα του Σώματος της επιμελητείας, σύμ-
φωνα με το νέο κανονισμό οργανώσεως του Στρατού ξηράς .

104.   Βλ. Wikipedia, λήμμα Σκύδρα.

105.   Βλ. Η συμμετοχή της Ελλάδος εις τον Πόλεμον (1918), ό.π. (σημ. 36), σ. 94

106.   «Les Armées Françaises dans la Grand Cuerre», ό.π. (σημ. 64), 202-220.
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Στις 25 αυγούστου/7 Σεπτεμβρίου, ο Στρατηγός Guillaumat (Γκυγιωμά), 
αναχωρεί από το Παρίσι για το Λονδίνο,  από όπου θα φύγει για τη Ρώμη, προ-
κειμένου να εξηγήσει στους Συμμάχους την ανάγκη για μια τάχιστη και αποφα-
σιστική δράση στο Μέτωπο της ανατολής. δύσκολο εγχείρημα. Τελικά η συμφω-
νία πραγματοποιήθηκε μόλις στις 28 αυγούστου/10 Σεπτεμβρίου 1918 και τότε, 
ο Στρατηγός Franchet D’ Esperey (Φρανσέ ντ’ εσπεραί), πήρε την άδεια για την 
έναρξη των επιχειρήσεων. 

Παρά τα εξαιρετικά μέτρα για την απόκρυψη των προπαρασκευών ο εχθρός 
γρήγορα αντιλήφθηκε, σχετικά με τη δραστηριότητα στον τομέα αυτό του μετώ-
που, στον οποίο θα πραγματο ποιούνταν η συμμαχική επίθεση. Η εντατική χρη-
σιμοποίηση των σιδηροδρόμων, που εκπορεύονταν από τη Θεσσαλονίκη, προς 
τους διάφορους τομείς της συμμαχικής γραμμής, ήταν φυσικό να προσελκύσουν 
το ενδια φέρον του εχθρού, πλην όμως αυτός βασίστηκε στην αξία των βουλγα-
ρικών στρατευμάτων. « [...] Την 25 Αυγούστου/7 Σεπτεμβρίου 1918 η Ομάς Στρα-
τιών του φον Σόλτς (Von Scholtz) ανέφερεν εις το Βουλγαρικόν Στρατηγείον107, 
ότι η άμυνα του Ντομπροπόλιε ενισχύθη δι’ έξ ταγμάτων πεζικού, ενός λόχου πο-
λυβόλων και δέκα βαρέων οβιδοβόλων∙ συγχρόνως εξέφερε την γνώμην ότι θεω-
ρεί επαρκείς τας διατεθείσας εφεδρείας δια την απόκρουσιν της Συμμαχικής επι-
θέσεως. Η πεποίθηση αυτή του Στρατηγού φον Σόλτς εστηρίζετο, κυρίως μεν επί 
της μέχρι τότε προσωπικής γνώμης του δια την αξίαν του Βουλγάρου στρατιώ-
του ως μαχητού, ιδία κατά τους αμυντικούς αγώνας, επί πλέον δε επί του δυσβά-
του ορεινού εδάφους της περιοχής Ντομπροπόλιε, μη επιτρέποντος την πραγμα-
τοποίησιν μεγάλων επιτυχιών και εις την περίπτωσιν της διαθέσεως υπερτέρων 
δυνάμεων υπό του επιτιθεμένου»108. είναι γεγονός ότι η ορεινή τοποθεσία της πε-
ριοχής δεν βοηθούσε τις επιθετικές επιχειρήσεις, αντίθετα διευκόλυνε την άμυνα. 
Όμως, ο Γερμανός Στρατηγός. Von Scholtz, φαίνεται ότι δεν έλαβε υπόψη του τα 
σημάδια εξάντλησης του βουλγαρικού στρατού, αλλά και τη διατάραξη της ισορ-
ροπίας, από την αποχώρηση γερμανικών στρατευμάτων και την ένταξη των ελλη-
νικών δυνάμεων, από 9 Μεραρχίες109, δηλ 300.000 άνδρες, στο πλευρό της αντα-

107.   Γενικός αρχηγός των εχθρικών δυνάμεων, που αποτελούνταν από τέσσερις στρα-
τιές, με έδρα τα Σκόπια ήταν ο Βούλγαρος στρατηγός Θεοδωρώφ, βοηθούμενος από επιτελείο 
Γερμανών αξιω μα τικών (Γερμα νός στρατηγός Von Scholtz), οι οποίοι και πραγματικά διεύθυ-
ναν. ο τομέας δ. της Τζένας, αποτελούσε την καλούμενη Χι γερμανική στρατιά καίτοι αυτή 
αποτελούνταν κυρίως από βουλγαρικά στρατεύματα. 

108.   Η συμμετοχή της Ελλάδος εις τον Πόλεμον (1918), ό.π. (σημ. 36), σ. 112.

109.   Πλήρως  εκπαιδευμένες και εξοπλισμένες, παρατάχθηκαν από τη Φλώρινα μέχρι 
τον Στρυμόνα. Το ά  Σ.Σ. από τρεις Μεραρχίες καθήλωσε στον Στρυμόνα σημαντικές εχθρι-
κές δυνάμεις. δυο ελληνικές Μεραρχίες κατέλαβαν θέσεις προ της δοϊράνης, τρεις προ της 
Τσέρνα (Crna)  και μια στη Φλώρινα ως γενική εφεδρεία της Στρατιάς της ανατολής (Armée 
d’ Orient).   
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ντικής συμμαχίας110. Όλες οι ευνοϊκές αυτές περιστάσεις, συνδέονταν με την ανά-
γκη για δράση, ώστε να υποστηριχθεί το δυτικό μέτωπο. δικαιολογούνταν λοι-
πόν μια μεγάλη ορεινή επίθεση, ενός καλά οργανωμένου μετώπου, στην ελληνι-
κή Μακεδονία111, για τη διάρρηξη των εχθρικών γραμμών και το διαμελισμό  των 
γερμανο-βουλγαρικών στρατευμάτων.

ο γαλλο-σερβικός Στρατός της περιοχής του δοβροπόλιε διέθετε μεγάλη 
αριθμητική υπεροχή: 75 τάγματα (έναντι 26 εχθρικών), 580 πυροβόλα (έναντι 
146), 756 πολυβόλα (έναντι 245), 18 ίλες ιππικού (έναντι 3) και αεροπλάνα 81 
(έναντι 24). δεν έλλειπε όμως και η ελληνική συμμετοχή112 με δευτερεύουσα δύ-
ναμη, τριών ελληνικών συνταγμάτων: 11ο (διοικητής αντισυ νταγ ματάρχης Χαρ. 
Παναγιωτάκος), 8ο (διοικητής αντισυνταγματάρχης Βασ. κουρουσό πουλος), 
35ο (διοικητής αντισυνταγματάρχης Παν. Γαργαλίδης). 

εξαιρετικά, η ανάγκη της διαρκούς ανανέωσης του εφοδιασμού σε βλήμα-
τα πυροβολικού αλλά και μικρών όπλων, των γαλλοσερβικών Στρατιών, πραγ-
ματοποιούνταν από τις αποθήκες εφοδιασμού του Βέρτεκοπ (ελλ. Σκύδρα), με 
τη σιδηροδρομική γραμμή στενού πλάτους, Σκύδρας - αριδαίας.

Στις 08.00 ώρα, της 1ης / 14 Σεπτεμβρίου 1918, άρχισε η προπαρασκευή 
του πυροβολικού σε όλο το μέτωπο, από τη δοϊράνη μέχρι την Πρέσπα, με εξαι-
ρετική πυκνότητα στον τομέα του δοβροπόλιε, ώστε να προετοιμασθεί η επίθε-
ση του πεζικού. Το δοβροπόλιε, ύψους 1.875 μ. είχε το πλεονέκτημα ότι δέσποζε 
ολοκλήρου της περιοχής, αλλά οι κινήσεις των επιτιθέμενων ήταν δυσχερέστα-
τες, από τις απότομες πλαγιές και τους διεσπαρμένους επάνω σ’ αυτές βράχους. 
αξιοσημείωτη υπήρξε και η συμμετοχή της αεροπορίας. Παρά τον πνέοντα άνε-
μο (βοριά), τον «καρατζοβίτη», όπως τον ονομάζουν οι χωρικοί της αλμωπίας 
που σαρώνει τα πάντα (οι Θεσσαλο νικείς τον λένε «Βαρδάρη»), οι συμμαχικές 
αεροπορίες διέσχισαν τον ουρανό της αλμωπίας και έριξαν εναντίον των εχθρι-
κών θέσεων, περί τους δυο τόνους εκρηκτικών βομβών και πολυβόλησαν φά-
λαγγα 250 φορτηγών αυτοκινήτων που κινούνταν προς τον κόζιακα113. Η προ-
παρασκευή του πυροβολικού που εξακολούθησε και τη νύχτα υπήρξε ανελέητη 
και με αμείωτη ένταση. από το βομβαρδισμό επιτεύχθηκαν ικανοποιητικά απο-
τελέσματα στα εχθρικά συρματο πλέγματα, πολλά δε παρατηρητήρια και πολυ-
βολεία καταστράφηκαν. 

110.   Crochet, ό.π. (σημ. 71), 384.

111.   Crochet, ό.π. (σημ. 71).

112.   ο όγκος του ελληνικού στρατού απλώνονταν από τα αριστερά του τομέα, μέχρι 
το όρος Μπέλες και στον τομέα της δοϊράνης, αμέσως μετά τον τομέα των Σέρβων, υπήρχαν 
οι δυο καλλίτερες και ισχυρότερες ελληνικές μεραρχίες, της κρήτης και των Σερρών.

113.   Η συμμετοχή της Ελλάδος εις τον Πόλεμον (1918), ό.π. (σημ. 36), σ. 114.
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Την 05.30 της 2ας /15 Σεπτεμβρίου, εξαπολύεται η επίθεση του πεζικού από τις 
γαλλο-σερβικές δυνάμεις. Την επίθεση άρχισε η 2η σερβική Στρατιά, υπό το Στρατη-
γό Stepan Stepanovitch, με την αποτυχία όμως του πρώτου αντικειμενικού της σκο-
πού. Η 17η γαλλική αποικιακή Μεραρχία, η οποία περιλάμβανε τέσσερα τάγματα 
Σενεγαλέζων (Στρατη γός Pruneau) επιτίθεται ανατολικά του δοβροπόλιε. Η 122α 
γαλλική Μεραρχία (Στρατηγός Topart) επιτέθηκε κατά του δοβροπόλιε, ανατολι-
κά της πρώτης. «Προ του Ντομπροπόλιε, τα επιτιθέμενα τμήματα της δεξιάς φά-
λαγγος υπεχρεούντο να ανέλθωσιν εις απόκρημνον κλιτίν, μήκους 200 περίπου μέ-
τρων, δια να φθάσωσιν τας εχθρικάς γραμμάς. Εν τούτοις δι’ ενός μόνου άλματος, 
οι επιτιθέμενοι έφθασαν εις τα εχθρικά χαρακώματα, καταλαβόντες ταύτα, παρά 
την επίμονον αντίστασιν των Βουλγάρων. Την 16.00 η κατάληψις του Ντομπρο-
πόλιε είχε συμπληρωθή»114. κατά το διάστημα της νύχτας της 2ας/15 προς 3η/16 Σε-
πτεμβρίου, ολοκλη ρώ θηκε και η κατάληψη του Σοκόλ, με ισχυρό επιθετικό εγχεί-
ρημα (εγκαταλείφθηκε από τους Βουλγάρους, οι οποίοι απειλούνταν με κύκλωση 
από όλες τις κατευθύνσεις). Η σερβική Μεραρχία Σουμάδιας ενισχύοντας τους Γάλ-
λους από τα ανατολικά καταλαμβάνει δεσπό ζουσες θέσεις «Το βράδυ της 2ας/ 15 
Σεπτεμβρίου, τα σερβικά στρατεύματα κατείχον ολόκληρον την εχθρικήν τοποθε-
σίαν, επί μετώπου ένδεκα περίπου χιλιομέτρων.»115. οι δυο βουλγαρικές ταξιαρχί-
ες υπέ στησαν πλήρη καταστροφή. Μέχρι την 13η ώρα της 3ης / 16 Σεπτεμβρίου, τα 
βουλγαρικά Συντάγ μα τα, 30, 29 και 32 είχαν τεθεί, σχεδόν εξ ολοκλήρου, εκτός μά-
χης (φονευ μένοι, τραυμα τίες, αιχμάλωτοι). 

Η προέλαση ήταν ελεύθερη (εικ. 6). οι αιχμάλωτοι ξεπέρασαν τους 2.000, 
και κυριεύτηκαν άφθονα λάφυρα. Η 17η γαλλική Μεραρχία είχε 1.120 άνδρες 
εκτός μάχης (νεκρούς και τραυματίες), η δε 122α υπερέβαινε τους 1.200. Το ρήγ-
μα διευρύνθηκε ταχύτατα από την έλλειψη αρκετών εφεδρειών από τους Γερμα-
νοβουλγάρους. Στις 4/17 Σεπτεμβρίου 1918 το ρήγμα επεκτάθηκε σε πλά τος 25 
χλμ. και σε αρκετό βάθος116. Στη φάση αυτή, κατά την οποία επιτεύχθη κε η διά-
σπαση του εχθρικού μετώπου, από τις ελληνικές μονάδες μετείχαν, οι Μεραρχί-
ες αρχιπελάγους IV, Iιι και μάλιστα το 35ο Σύνταγμα Πεζικού της ιV ελληνικής 
Μεραρχίας, υπό τη διοίκηση του αντισυ νταγματάρχη Γαργαλίδη Παν. του οποί-
ου η δράση υπήρξε υποδειγματική117. από την πρώτη μέρα, παρασύροντας τους 

114.   Η συμμετοχή της Ελλάδος εις τον Πόλεμον (1918), ό.π. (σημ. 36), σ. 114.

115.   Η συμμετοχή της Ελλάδος εις τον Πόλεμον (1918), ό.π. (σημ. 36), σ. σ. 115.

116.   Βλ. Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 3ος, έκδ. ΓεΣ/Γεν 
1927, Σχεδιάγραμμα μάχης δοβροπόλιε (Μογλενίτσα), 15-22 Σεπτεμβρίου 1918, σ. 125.

117.   Βλ. «Η ελλάδα παρά το πλευρό των Συμμάχων», απόσπασμα από το πολύκρο-
το βιβλίο του Συνταγματάρχη Bujac. ο αντισυνταγματάρχης Γαργαλίδης για την προσφορά 
του, παρασημοφορήθηκε, στο πεδίο της μάχης από τον στρατηγό Rodé, με τον γαλλικό πολε-
μικό Σταυρό Σώματος και μνημονεύτηκε στο πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν του αρχιστρα-
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στρατιώτες του, με το προσωπικό του παράδειγμα, ο αντισυνταγματάρχης Γαρ-
γαλίδης καταλαμ βάνει τον οχυρό, ορεινό όγκο Γκόλο - Μπίλο, διευκο λύνοντας, 
με την πλευρική προσβολή του εχθρού, την προχώρηση της 2ης σερβικής Στρα-
τιάς. δύσκολες οδεύσεις, μάχες σκληρές (6/19,7/20,8/21), ιδίως κατά την έφοδο 
του 8ου ελληνικού Συντάγματος κατά του βουλγάρικου οχυρού, της νότιας, 
στα βόρεια της αλμωπίας (6/19,7/20). Την 9η/22 ρίχνονταν στη μάχη, για πρώτη 
φορά και μονάδες της Μεραρχίας αρχιπελάγους118. Το 35ο Σύνταγμα, της IV ελ-
ληνικής Μεραρχίας αρχιπελάγους, που στις επιχειρήσεις αυτές έπαιξε πρωτεύ-
οντα και αποφασιστικό ρόλο είχε απώλειες: Φονευθέντες 4 αξιωματικοί και 46 
οπλίτες, τραυματίες 4 αξιωματικοί και 134 οπλίτες119. 

Τελικά, ο αντικειμενικός σκοπός του Franchet D’ Esperey στέφθηκε από πλή-
ρη επιτυχία. οι δυνάμεις της 1ης βουλγαρικής Στρατιάς στο τομέα της δοϊρά νης 
καθηλώθηκαν στις θέσεις τους. ούτε ένας στρατιώτης δεν αποσπάστηκε για την 
ενίσχυση των ενεργών τομέων του μετώπου προς τη διεύθυνση του δοβροπόλιε 
- δεμίρ καπού. οι εχθρικές δυνάμεις διαχωρίστηκαν μεταξύ κοιλάδας αξιού και 
Μοναστηρίου. Η αποκοπή των οδικών συγκοινωνιών των Γερμανοβουλγάρων 
και της σιδηροδρομικής γραμμής Σκοπίων - Γευγελής στη στενή δίοδο του δεμίρ 
καπού120 επιτεύχθηκε διαχωρίζοντας τα εχθρικά στρατεύματα και στην κοιλάδα 
του αξιού, μεταξύ Βορρά και ανατολής. οι επιτυχείς καταδιώξεις του εχθρού, που 
συνεχίστηκαν, οδήγησαν στην ανακωχή της 17ης / 30 Σεπτεμβρίου 1918. 

Η διάσπαση του Μακεδονικού μετώπου και η κατάληψη από τους Συμμά-
χους του Μοναστηρίου και της δοϊράνης σηματοδότησε την απαρχή του τερμα-
τισμού των εχθροπραξιών, με την τελική αποσύνθεση των εχθρικών στρατευμά-
των. κυριολεκτικά όμως έπληξε τη Βουλγαρία εξαναγκάζοντάς την σε συνθη-
κολόγηση που υπογράφηκε στις 29 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. αυτό υπήρ-
ξε ένα βαρύ πλήγμα και για τους συμμάχους της, Γερμανούς. Τα μετέπειτα γε-
γονότα στο δυτικό μέτωπο και η στάση της Τουρκίας, αυστρίας και ουγγαρί-

τήγου Franchet D’ Esperey.

118.   Η συμμετοχή της Ελλάδος εις τον Πόλεμον (1918), ό.π. (σημ. 36), σ. 115.

119.   Βλ. Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, ό.π. (σημ. 116), σ. 126 
λήμμα «Δοβροπόλιε».

120.   Η δίοδος του δεμίρ καπού, δια του αξιού, διασπά την οροσειρά από το Μπέ-
λες - Γράδες προς Β. και του Μα ριάν σκα Πλάνινα προς ν. έχει πλάτος ½ - 2 χλμ., μήκος 20 
χλμ. και εκτείνεται από τον σιδηροδρομικό σταθμό δεμίρ καπού, στη βόρεια έξοδο της στε-
νωπού (στη δεξιά όχθη του ποταμού) μέχρι του σιδηροδρομικού σταθμού Χουδόβου στο νό-
τιο στόμιο της στενωπού (στην αριστερή όχθη του ποταμού), που λέγονταν τότε και σταθ-
μός Στρώμνιτσας. οι Γερμανοβούλγαροι το 1916 προεξέτειναν τη γραμμή Σκοπίων - Γευγε-
λής, από τον σταθμό Χουδόβου μέχρι το δεδελή (έδρα της 1ης βουλγαρικής Στρατιάς), 16 χλμ 
ν.δ. της δοϊράνης, για τον ανεφοδιασμό των στρατευμάτων τους στις δύσβατες και οργανω-
μένες θέσεις της περιοχής.
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ας ανάγκασαν τη Γερμανία να ζητήσει ανακωχή, επιφέροντας και το τέλος του 
πολέμου. 

ο τετραετής αυτός πόλεμος τερματίστηκε, με την κατάθεση των γερμανι-
κών όπλων, στις 29 οκτωβρίου/11 νοεμβρίου1918, μολονότι οι Γερμανοί βρίσκο-
νταν επί γαλλικού εδάφους, για να ακολουθήσει η υπογραφή της συνθήκης ειρή-
νης των Βερσαλ λιών (28 ιουνίου 1919)121. ο ά  Παγκόσμιος πόλεμος υπήρξε ένα 
από τα τραγικότερα γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας. αιματοκύλησε σχεδόν 
ολόκληρο τον κόσμο και κατά τη διάρκειά του (αυγ.1914-νοέμ. 1918), 9 εκατομ-
μύρια στρατευμένοι άνδρες έχασαν τη ζωή τους. και σε άλλοι τόσοι άμαχοι, ξε-
πέρασαν συνολικά τα 18,5 εκατομμύρια ψυχές. 

8. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΩΧΗ

Μετά την πανωλεθρία των Γερμανοβουλγάρων, από τους Γάλλους κυριεύ-
τηκε σχεδόν όλο το πεδινό πυροβολικό, τα ολμοβόλα, όπως και τα πυροβόλα χα-
ρακωμάτων. Το Μακεδονικό μέτωπο άρχισε διαδοχικά να εκκενώνεται από τα 
προελαύνοντα Συμμαχικά στρατεύματα. Η προσφορά του τραίνου Σκύδρας - 
αριδαίας θα συνεχισθεί, αλλά τώρα σε αντίθετη διαδρομή, για τη μεταφορά των 
μεγάλων ποσοτήτων παντοειδούς πολεμικού υλικού που καταλήφθηκε, από τις 
γραμμές του μετώπου, με προορισμό τη Σκύδρα και στη συνέχεια σιδηροδρομικά 
στη Θεσσαλονίκη, κι αυτό μέχρι τις πρώτες ημέρες του δεύτερου δεκαημέρου του 
οκτωβρίου του 1919122. Η συλλογή του υλικού πολέμου πραγματοποιήθηκε από 
ειδική Υπηρεσία που οργανώθηκε για τον σκοπό αυτό. Τα υλικά που επρόκειτο 
να εκποιηθούν από τους Γάλλους συγκεντρώνονταν σε ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους (αποθήκες) του γαλλικού στρατοπέδου «Φρανσαί ντ’ εσπερέ» που βρί-
σκονταν στον Σιδηροδρομικό Σταθμό του «ενωτικού» στη Θεσσαλονίκη. Η εκ-
ποίησή τους πραγματοποιούνταν από το «κονσόρτσιον Μακεδονίας» τα κεντρι-
κά γραφεία του οποίου βρίσκονταν στην οδό Σαλαμίνος 1 στη Θεσσα λονίκη123. 

Το σιδηροδρομικό δίκτυο της γραμμής Σκύδρας-αριδαίας εξαιρέθηκε της 
εκποίησης. Παραχωρήθηκε από τους Γάλλους στην ελλάδα, για τη συμβολή της, 
στη νίκη των Συμμάχων στη Μακεδονία. 

Για τη λειτουργία της γραμμής Σκύδρας - αριδαίας την περίοδο από 30-09-
1918 μέχρι την ανάθεση της εκμετάλλευσής της στην εταιρεία με την επωνυμία 
«Τοπικοί Σιδηρόδρομοι Μακεδονίας» στις 10.08.1923 παραμέ νουν αναπάντητα 

121.   Η Συνθήκη των Βερσαλλιών με τους επαχθέστερους όρους, καταδίκασε τη Γερμα-
νία να πληρώσει μεγάλη πολεμική αποζημίωση, της αφαιρέθηκαν οι αποικίες, της αποσπάστη-
καν οι περιοχές της αλσατία και της Λωρραίνη οι οποίες επανήλθαν στη Γαλλική κυριαρχία και 
εξασφάλισε την ανασύσταση του Πολωνικού κράτους, με την απόδοση της δυτικής Πρωσίας.

122.   Βλ. εφημ. «Έδεσσα», αρ. φ. 20, 15.10.1919.

123.   Βλ. «Εφημερίς των Βαλκανίων», φ. 572, 23.03.1920 και φ. 574, 25.03.1920. 
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ερωτήματα, όπως πόσες τελικά ατμάμαξες περιήλθαν αρχικά στην ιδιοκτησία του 
Γ.ε.Σ. και αργότερα στους Τοπικούς Σιδηροδρόμους Μακεδονίας. Σχετική έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε στα αρχεία της διεύθυνσης ιστορίας Στρατού (διΣ), δεν 
βρέθηκε, δυστυχώς, καμιά πληροφορία, αναφορικά για τη γραμμή αυτή, για την 
περίοδο 1918-1923124. Πρόκειται για μια περίοδο αρκετά δυσπρόσιτη από πλευράς 
πηγών και η μόνη πληροφορία είναι ότι στην προμετωπίδα του κτιρίου του σταθ-
μού της Σκύδρας υπήρχε επιγραφή «Στρα τιωτικοί Σιδηρόδρομοι Βέρτεκοπ». Πά-
ντως μετά τον Μάρτιο του 1923 κάθε είδους ιδιοκτησία που εγκαταλείφθηκε από 
τους Συμμάχους κατέστη ‒σύμφωνα με διάταγμα που επικύρωσε η ελληνική αρχή‒ 
δημόσια περιουσία125. δυστυχώς λόγω της κρατι κής αδυναμίας μεγάλο μέρος του 
υλικού που εγκαταλείφθηκε μετά τη λήξη του πολέμου δεν αξιοποιήθηκε, θεωρή-
θηκε ως εμπόρευμα διαθέσιμο και ρευστοποιήθηκε126. 

δΗΜΗΤΡιοΣ ι. ΠαΠαδΗΜΗΤΡιοΥ

124.   Έγγραφο υπ’ αρ. Φ. 900/101/969878 από 05.05.2010 της διΣ/5α του ΓεΣ.

125.   Βλ. αλέξανδρος δάγκας, Συμβολή στην έρευνα για την οικονομική και κοινω-
νική εξέλιξη της Θεσσαλονί κης: Οικονομική δομή και κοινωνικός καταμερισμός της εργα-
σίας 1912-1940. Έρευνα υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας ελένης Μπιμπίκου-αντωνιάδη.

126.   δάγκας, ό.π. (σημ. 125).
* Το δεύτερο μέρος της μελέτης Η εκμετάλλευση του Δικτύου Σκύδρας –Αριδαίας στη 

μεταπολεμική Ελλάδα και το ενδιαφέρον των κατοίκων της περιοχής για την επανεγκατά-
σταση της γραμμής στο πλαίσιο ενός σύγχρονου τραίνου θα δημοσιευτεί στον επόμενο τόμο 
του περιοδικού.
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Εικ. 1. Γενικό σχέδιο χαρακτηριστικών, ατμαμαξών Decauville  
της γραμμής Σκύδρας - Αριδαίας

Εικ. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά ατμάμαξας Decauville,  
της γραμμής Σκύδρας - Αριδαίας.
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Εικ. 3. Η διαδρομή του τραίνου Σκύδρας - Αριδαίας, σε φύλλο χάρτη (Έδεσσα) της 
Γεωγρα φικής Υπηρεσίας Στρατού. (Από το αρχείο του συγγραφέα).
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Εικ. 4. Το πρωτότυπο κείμενο και η ακριβής μετάφραση της απόφασης του Στρατηγού 
Maurice Sarrail, με ημερομηνία 08.09.1916, για την προέκταση της γραμμής από την Κο-

στούριανη (= Ξυφώνεια και Ξιφιανή) μέχρι το Σούμποτσκο (Αριδαία).
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Εικ. 5. Εναέριος καλοδιωκίνητος σιδηρόδρομος για μεταφορά εφοδίων και υλικών στο 
Μακεδονικό μέτωπο, 1915-1918 (Αρχείο, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης).

Εικ. 6. Σχεδιάγραμμα μάχης Δοβροπόλιε (Μογλενίτσα). Προέλαση Συμμαχικών Στρατευ-
μάτων 15-23 Σεπτεμβρίου 1918. [Από Commandant E. Crochet, «Une bataille de rupture 

en montagne. La bataille du Dobropolié en Macédoine (15 septembre 1918)», Revue de 
géographie alpine 16/2 (1928) 377-455].





καΤαΛοΓοΣ ΧειΡοΓΡαΦΩν ΤΗΣ εΤαιΡειαΣ ΜακεδονικΩν ΣΠοΥδΩν

Θὰ φανεῖ ἴσως παράδοξο, εἶναι ὅμως ἀλήθεια, ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν χειρο-
γράφων καὶ τῶν σχετικῶν συλλογῶν αὐξάνεται συνεχῶς, ἀφοῦ σὲ πολλά μέρη 
τοῦ κόσμου ἀνακαλύπτονται ἄγνωστες ἢ λανθάνουσες συλλογές. Τὰ παραδείγ-
ματα εἶναι πολλά. οἱ συλλογὲς τῆς Θεσσαλονίκης ἀποτελοῦν ἕνα ἀκόμη παρά-
δειγμα, ποὺ εὔκολα μπορεῖ νὰ τεκμηριωθεῖ βάσει τοῦ γνωστοῦ «Répertoire τοῦ 
Richard»: Στὴν πρώτη ἔκδοσή του (1948)1, οἱ συλλογὲς τῆς Θεσσαλονίκης ποὺ 
καταγράφονται εἶναι τέσσερις (4)· στὴν δεύτερη ἔκδοση (1958, καὶ Supplemént 
[1964])2, καταγράφονται πέντε (5) συλλογὲς δημοσίων φορέων καὶ τρεῖς (3) ἰδι-
ωτικές, ἐνῶ στὴν τρίτη ἔκδοση, ποὺ ἔγινε στὰ 1995 ἀπὸ τὸν Olivier, καταγρά-
φονται δέκα (10) συλλογὲς δημοσίων φορέων (ἀριθμοῦμε ὡς μία τὶς ἀναγρα-
φόμενες ὡς χωριστὲς συλλογὲς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης) καὶ ἐννέα (9) ἰδιωτικές3. ἐμεῖς, στὰ 2013, προσθέσαμε στὰ παραπάνω μία 
(1) ἐπὶ πλέον συλλογὴ δημοσίου φορέως καὶ ἕξι (6) ἰδωτικὲς συλλογές4. Σχετικὰ 
μὲ τὴν μία συλλογὴ δημοσίου φορέως σημειώναμε ὅτι στὸ τελευταῖο στάδιο τῆς 
συγγραφῆς τῆς σχετικῆς μελέτης, ἀνακαλύψαμε στὴν Βιβλιοθήκη τῆς Ἑταιρεί-
ας Μακεδονικῶν Σπουδῶν (εΜΣ), μὲ τὴν βοήθεια τῶν ὑπευθύνων τῆς Βιβλιοθή-
κης, ἀρχικὰ τρία (3), ὕστερα πέντε (5) καὶ τελικὰ ἐννέα (9) χειρόγραφα καὶ δη-
λώσαμε ὅτι σύντομα θὰ δημοσιεύσουμε τὸν κατάλογο τῶν χειρογράφων αὐτῶν· 
αὐτὸ ἀκριβῶς πραγματοποιοῦμε ἐδῶ παρακάτω5. Πρόκειται γιὰ πέντε (5) ἑλλη-
νικὰ χειρόγραφα (ἀριθμ. 1-5), ἕνα (1) ξενόγλωσσο (ἀριθμ. 9), ἕνα (1) φυλλάδιο 

1. M. Richard, Répertoire des bibliothèques et des catalogues de manuscrits grecs, Paris 
1948. 

2. M. Richard, Répertoire des bibliothèques et des catalogues de manuscrits grecs, Paris 
21958, καὶ Supplemént ι, Paris 1964.

3. J. M. Olivier, Répertoire des bibliothèques et des catalogues de manuscrits grecs de 
Marcel Richard: Troisiéme édition entirement refondue (Corpus Christianorum), Turnhout 1995.

4. ε. κ. Λίτσας, «Γνωστὲς καὶ ἄγνωστες συλλογὲς χειρογράφων στὴν Θεσσαλονίκη. 
Συμβολὴ στὸν ἑορτασμὸ τῆς 100ῆς ἐπετείου ἀπὸ τὸ 1912», Μακεδονικά 40 (2013-2014) 117-
148. ἐπειδὴ στὸ ἄρθρο αὐτὸ παρέμειναν πολλά τυπογραφικὰ λάθη ἀδιόρθωτα, ὄχι μὲ εὐθύ-
νη τοῦ συγγραφέα, δημοσιεύεται στὸ διαδίκτυο ἠλεκτρονικὴ ἐπανέκδοση μὲ τὶς ἀπαραίτη-
τες διορθώσεις. Παρακαλοῦνται οἱ ἐνδιαφερόμενοι νὰ χρησιμοποιοῦν μ ό ν ο ν  τὴν ἠλεκτρο-
νικὴ ἐκδοχή.

5. Ὡς χειρόγραφο νοεῖται ὁτιδήποτε μᾶς παρουσίασαν οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Βιβλιοθή-
κης, γραμμένο μὲ τὸ χέρι σὲ μορφὴ βιβλίου.
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(ἀριθμ. 7), ἕνα (1) βιβλίο Πρακτικῶν (ἀριθμ. 6) καὶ ἕνα (1), «διήγημα» τοῦ ἀγνώ-
στου σὲ μᾶς συγγραφέα Τιμοθέου καΐρη (ἀριθμ. 8)6. Τὰ χειρόγραφα αὐτὰ χρο-
νολογοῦνται ἀπὸ τὸν 15ο μέχρι τὸ τέλος τοῦ 19ου αἰώνα, εἶναι ὅλα χαρτῷα καὶ 
προέρχονται ἀπὸ δωρεὲς στὴν Βιβλιοθήκη τῆς εΜΣ. 

Σχετικὰ μὲ τὴν μέθοδο καταλογογράφησης ποὺ ἀκολουθήσαμε, σημειώνου-
με τὰ ἑξῆς: Τὰ χειρόγραφα ἀριθμοῦνται μὲ αὔξουσα ἀρίθμηση, ἡ ὁποία συνοδεύε-
ται, ἐντὸς παρενθέσεων, ἀπὸ τὸν ταξινομικὸ ἀριθμὸ τῆς Βιβλιοθήκης· ἀκολουθοῦν 
οἱ πρῶτες βασικὲς πληροφορίες γιὰ τὸ χειρόγραφο καὶ ἕπονται ἡ περιγραφὴ τῶν πε-
ριεχομένων καὶ ἡ κωδικολογικὴ περιγραφή. Ὁ ἀριθμὸς φύλλων ἢ σελίδων, στὶς βα-
σικὲς πληροφορίες, δηλώνει μόνον τὸν ἀκριβὴ ἀριθμό τους· μέσα σὲ παρενθέσεις κα-
ταγράφονται τὰ ἀριθμούμενα φύλλα, τὰ ἀνάριθμα καὶ οἱ τροποποιήσεις ἢ τὰ λάθη 
τῆς ἀρίθμησης. Τὰ παράφυλλα, ἐφόσον ἀποτελοῦνται ἀπὸ φύλλα διαφορετικὰ ἀπὸ 
αὐτὰ τοῦ σώματος τοῦ χειρογράφου, ποὺ τοποθετήθηκαν κατὰ τὴν στάχωση, ἀνα-
φέρονται στὶς βασικὲς πληροφορίες ὡς «πφ. / πφφ. στ.» μόνον ἂν εἶναι ἀπαραίτη το, 
ἀλλὰ δὲν προσμετρῶνται στὸν ἀριθμὸ τῶν φύλλων· ὁπωσδήποτε δηλώνονται στὴν 
περιγραφὴ τῆς σταχώσεως. Ὡς πρὸς τὸ πρῶτο μέρος τῆς περιγραφῆς –περιγραφὴ 
περιεχομένων– ἀκολουθήσαμε τὴν γνωστὴ ἀπὸ τὸν κατάλογο τῆς Σκήτης τοῦ Ἁγί-
ου δημητρίου μέθοδο7. Ὅσον ἀφορᾶ ὅμως τὸ δεύτερο μέρος, τὴν κωδικολογικὴ πε-
ριγραφή, ἀκολουθοῦμε ἐδῶ, γιὰ πρώτη φορά, τὴν μέθοδο ποὺ προτείναμε σὲ σχε-
τικὴ μελέτη μας8, τῆς ὁποίας τὴν δομὴ θεωροῦμε σαφέστερη ἐν σχέσει πρὸς τὴν μέ-

6. Ἂς ἀναφερθεῖ ἐδῶ ἐπίσης ὅτι ἡ Βιβλιοθήκη κατέχει καὶ 1) μιὰ δεσμίδα λυτῶν φύλ-
λων, ποὺ ἀντιστοιχοῦν σὲ 95 περίπου χειρόγραφες ἐπιστολὲς καὶ ἀποτελοῦν τὴν ἐμπορικὴ 
ἀλληλογραφία μεταξὺ τοῦ ἐμπόρου τῆς Θεσσαλονίκης δημητρίου Στεργίου καὶ τοῦ πολυγυ-
ρινοῦ συναδέλφου του Περικλῆ αὐγερινοῦ, μὲ ἡμερομηνίες ἀπὸ 10 Ὀκτωβρίου 1904 ἕως 11 
δεκεμβρίου 1907. 2) τὸν ὀγκώδη κώδικα τοῦ νικολάου Χαρ. Γεωργιάδου, μὲ τὸν τίτλο: «Ὅσα 
ἔγραψα στὸ Μοναστήρι 1903-1912». Περιέχει κείμενα τοῦ Γεωργιάδη αὐτόγραφα ἤ ἀποκόμ-
ματα ἐντύπων μὲ δημοσιευμένα γραπτά του. (Βλ. νικολάου Χαρ. Γεωργιάδου, Ὅσα ἔγραψα 
στὸ Μοναστήρι 1903-1912 [Μακεδονικὴ Λαϊκὴ Βιβλιοθήκη 33. δημοσιεύματα τῆς Ἑταιρείας 
Μακεδονικῶν Σπουδῶν]), Θεσσαλονίκη 1984˙ 3) τὸ παλαίτυπο ι-11-46 (Θησαυρός τῆς ἐγκυ-
κλοπαιδικῆς βάσεως τετράγλωσσος, 1659), τοῦ ὁποίου ἡ χαρτονένια στάχωση εἶναι καλυμμέ-
νη μὲ περγαμηνὸ φύλλο τουλάχιστον τοῦ 14ου αἰὠνα∙ τὸ κείμενο τοῦ φύλλου ἀπολύτως δυ-
σανάγνωστο.

7. E. Lamberz – ε. κ. Λίτσας, Kατάλογος χειρογράφων τῆς βατοπεδινῆς σκήτης Ἁγί-
ου Δημητρίου, Πατριαρχικὸν Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν, Θεσσαλονίκη 1978 [κατάλογοι 
ἑλληνικῶν χειρογράφων Ἁγίου Ὄρους 1], σσ. 14-17.

8. E. K. Litsas, «The Study of Mount Athos Manuscripts: Problems and Suggestions», 
σσ. 201-213: 210-212, στό K. Spronk ‒ G. Rouwhorst ‒ S. Royé (Eds.), Catalogue of Byzantine 
Manuscripts in Liturgical Context: Challenges and Perspectives, (Colle cted Papers Resulting 
from the Expert Μeeting of the Catalogue of Byzan tine Manuscripts Programme Held at the 
PThU in Kampen, the Netherlands on 6th to 7th November 2009), Turnhout, Brepols Publishers, 
2013.
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θοδο ποὺ χρησιμοποιήσαμε στὸν κατάλογο τῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου δημητρίου. Συ-
γκεκριμένα, ἡ σειρὰ παράθεσης τῶν κωδικολογικῶν δεδομένων τοῦ κάθε περιγρα-
φόμενου χειρογράφου εἶναι: Στάχωση — Κατάσταση τοῦ χειρογράφου ― Ὕλη ― 
Τεύχη ― Γραφή ― Σημειώματα (συγκεντρώνονται ὅλα τὰ σημειώματα καὶ κατα-
τάσσονται κατὰ εἶδος, π. χ. Βιβλιογραφικό, κτητορικά, ἐνθυμήσεις κ. τ. τ.) ― Ἐτικέ-
τες / Σφραγίδες ― Προέλευση (δηλαδὴ τὸ ὄνομα τοῦ τελευταίου κτήτορα, ὁ ὁποῖος 
δώρησε ἢ κληροδότησε τὸ χειρόγραφο στὴν Βιβλιοθήκη τῆς εΜΣ μὲ βάση τὸ βιβλίο 
εἰσαγωγῆς).

Ἡ γλώσσα τοῦ καταλόγου εἶναι δημοτική, πράγμα ὅμως ποὺ ἐμεῖς ἐφαρμό-
ζουμε γιὰ πρώτη φορά, καὶ ποὺ παρουσιάζει, κατὰ τὴν γνώμη μας, κάποιες δυσκο-
λίες ―τουλάχιστον ὅσον ἀφορᾶ τὴν πυκνότητα τῆς ἔκφρασης―, ἀφοῦ ἀπὸ παλιὰ ἡ 
γλώσσα τῶν καταλόγων χειρογράφων ἦταν ἡ καθαρεύουσα καὶ ὡς ἐκ τούτου ἡ δη-
μοτικὴ δὲν εἶναι ἀρκετὰ «δουλεμένη», τουλάχιστον σὲ αὐτὸν τὸν τομέα. 

Γιὰ τὸν κώδικα 9, ὁ ὁποῖος, ὅπως εἴπαμε, εἶναι ξενόγλωσσο χειρόγραφο, 
προθυμοποιήθηκε νὰ μᾶς βοηθήσει ἡ συνάδελφος κα Μαρία Μαυρουδή, καθη-
γήτρια Ἱστορίας στὸ University of California, Berkeley, οἱ σκέψεις-ἀπόψεις τῆς 
ὁποίας δημοσιεύονται στὸ τέλος τοῦ καταλόγου στὰ ἀγγλικά, ἀφοῦ γιὰ τὸ χει-
ρόγραφο θὰ ἐνδιαφερθοῦν ἐνδεχομένως ξένοι κυρίως ἐρευνητές9.

9. Θερμὲς εὐχαριστίες ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐκφράσουμε κατ’ ἀρχὰς στοὺς ὑπεύθυνους 
βιβλιοθηκονό μους τῆς Βιβλιοθήκης τῆς ε.Μ.Σ., τὸν κ. κώστα κουρούδη καὶ τὴν κα Μαρία 
Τρανίδου, γιὰ τὶς πολλαπλὲς ἐξυπηρετήσεις τους, πάντα μὲ μεγάλη προθυμία καὶ μὲ χαμόγε-
λο. Στοὺς νέους συναδέλφους κωνσταντῖνο δολμᾶ καὶ κωνσταντῖνο Συμπόνη, οἱ ὁποῖοι βο-
ήθησαν γιὰ λίγο χρονικὸ διάστημα στὴν ἀρχὴ τῆς ἔρευνας· στὸν φίλο καὶ συνάδελφο Στέφα-
νο Ζιώγα, ποὺ βοήθησε στὸν ἔλεγχο διαφόρων δεδομένων καὶ ἀνέλαβε, ὅπως πάντα, τὴν δι-
όρθωση τῶν δοκιμίων· τέλος, στὴν συνεργάτρια Σοφία Μπουγιουκλῆ, τῆς ὁποίας ἡ ταχύτη-
τα στὴν πρόσληψη καὶ ἐκτέλεση τῶν ἀπαιτουμένων ὁδήγησαν σὲ πέρας τὴν σύνταξη τοῦ κα-
ταλόγου. ε. κ. Λ.
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1. ΣΥνΤοΜοΓΡαΦιεΣ ΒιΒΛιΩν

BHG, BHGn: Bibliotheca hagiographica graeca, ed. F. Halkin, τόμ. 1-3 (Subsidia 
hagiographica 8a), Bruxelles 1957, καὶ Novum Auctuarium, Bruxelles 1984 
(Subsidia hagiographica 47), Bruxelles 1969.

PG: Patrologiae cursus … series graeca …, accurante J.-P. Migne, τόμ. 1-161, Paris 
1857-1866.

PL: Patrologiae cursus … series latina …, accurante, J.-P. Migne, τόμ. 1-221, Paris 
1844-1864.

SC: Sources Chrétiennes, Paris 1942 κ. ἑξ.

2. αΛΛεΣ ΣΥνΤοΜοΓΡαΦιεΣ και ΣΥΜΒοΛα 

Γιὰ τὴν περιγραφὴ τοῦ χειρογράφου:
ἔκδ. = ἔκδοση 

πφ., πφφ. στ. = παράφυλλο, παράφυλλα σταχώσεως 

σ., σσ. = σελίδα, σελίδες

φ., φφ. = φύλλο, φύλλα

χ (χ1, χ2, ...) = χέρι (χέρι πρῶτο, δεύτερο, ...)

Γιὰ τὰ σημειώματα τῶν χειρογράφων:
Β: Βιβλιογραφικὰ σημειώματα

δ: διάφορα σημειώματα

ε: ἐνθυμήσεις

κ: κτητορικὰ σημειώματα

Σύμβολα: 
| ἀλλαγὴ σειρᾶς 

‖ χωρισμὸς στίχων (ἐμμέτρων κειμένων)

/ / γραφὴ στὸ διάστιχο

( ) ανάλυση συντομογραφιών

[ ] αποκατάσταση

[[ ]] γράμματα ποὺ τὰ διέγραψε ὁ ἀντιγραφέας

{ } γράμματα ποὺ πρέπει νὰ ὀβελιστοῦν

< > προσθήκη ἀπαραιτήτων γραμμάτων
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1  (ι-15-1) 

16ου αἰ.     χαρτ.     202 × 130     φφ. 332     

Βίοι καὶ μαρτύρια ἁγίων καὶ ψυχωφελεῖς διηγήσεις («Γεροντικὸν»)

Σημ.: Παράφραση τῶν πρωτοτύπων κειμένων ἑνὸς μάλλον «Γεροντικοῦ» σὲ ἁπλού-
στερη γλώσσα. Ἡ μεγάλη ἀνορθογραφία τῶν κειμένων καὶ ἡ κακὴ στίξη (ἐν μέρει) 
διατηρήθηκαν, ἀλλὰ χωρὶς (sic) ἢ (!)· ὁ τονισμὸς διορθώθηκε. οἱ παραπομπὲς στὴν 
BHG καὶ σὲ ἐκδόσεις τῶν πρωτοτύπων κειμένων, ὅπου ἦταν δυνατόν, ἔγιναν ὡς 
ἐπὶ τὸ πλεῖστον βάσει μόνον τῶν ἀρχῶν (“incipit”) τῶν κειμένων τοῦ χειρογράφου. 
1 (1r) κενό. ― (1v) Πολὺ μικρὸ σπάραγμα φύλλου μὲ τμῆμα κτητορικοῦ ἢ ἀφιερω-
τικοῦ σημειώματος (βλ. δ).
2 (2r-3v) Πίνακας περιεχομένων (δὲν ἀντιστοιχεῖ ἀκριβῶς στὰ ἀντιγραμμένα κεί-
μενα: οἱ λόγοι ιη´ ἕως κα´, κη´ ἕως κθ´, ὁ λόγος λβ´ καὶ οἱ λόγοι μθ΄ καὶ ν΄ τοῦ Πί-
νακα δὲν ἀντιγράφηκαν· ἡ ἀρίθμηση τῶν ἀντιγραμμένων κειμένων ὑποδηλώνει 
αὐτὴν τὴν ἀσυνέχεια). 
3 (3v-17r) Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ἐν ἁγίοις π(ατρὸ)ς ἡμῶν Ἰω(άν)νου τοῦ Καλυβύ-
του, λόγ(ος) α΄. Ἀρχ.: Βίος καὶ πολιτεία βούλομαι ἀδελφοὶ ἀνδρὸς δικαίου νὰ 
σᾶς διηγηθῶ ὁ ὁποῖος ἐγένετο εἰς τοὺς καιροὺς ἡμὸν καὶ παρακαλῶ σας νὰ μοῦ 
ἠκούσετε τοὺς λόγους … (τὸ πρωτότυπο: BHG 868a).
4 (17v-22r) Διήγησης ὠφέλειμος περὶ ἐλεημοσήνης καὶ φηλοπτοχίας, λόγ(ος) β΄. 
Ἀρχ.: Διήγησις γέρων· ὅτι ἦτον ἕνας πάνυ εὐλαβὴς καὶ φοβούμενος τῶν Θ(εὸ)ν· 
καὶ ἐπεριπάτει μετὰ καὶ ἄλλον πραγματευτάδον· καὶ ἐπραγματεύετον καὶ αὐτὸς 
χαιράμενος … (τὸ πρωτότυπο: BHG 1318q).
5 (22r-41r) Βύως καὶ πολιτεία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστώλου Θωμᾶ, λόγ(ος) γ΄. 
Ἀρχ.: Κατὰ τοὺς καιροὺς ἐκείνους ὡποὺ  ἦσαν πάντες οἱ ἀπόστωλοι εἰς τὰ Ἱερο-
σόλυμα· Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος· καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς του Ἰάκωβος οἱὸς τοῦ 
Ζεβεδαίου … (τὸ πρωτότυπο: BHG 1800-1801d).
6 (41r-68v) Βίος καὶ πο<λι>τύα τοῦ ἐν ἁγίοις π(ατρὸ)ς ἡμὸν Νήφονος τοῦ Ἐρη-
μήτου καὶ μερικὴ διήγισης λόγοι ὀφέλημοι, λόγ(ος) δ΄. Ἀρχ.: Ὁ Μακάριος καὶ 
δοῦλος τοῦ Χ(ριστο)ῦ Νίφον καὶ ὅσιος π(ατή)ρ ἡμῶν· ἐπαρήγγειλεν καὶ ἔλεγέ 
μου· παιδί μου νὰ φηλάτεις τὸν ἑαυτὸν σου ὅσον δύνεσε … (τὸ πρωτότυπο: BHG 
1372a-1372b).
7 (68v-79v) Λόγος καὶ ὀπτασία τοῦ προφήτου Ἰεζεκιήλ, λόγ(ος) ε΄. Ἀρχ.: Τῶν χρι-
στιανῶν στολισμὸς ἀδελφοὶ ἄλλος εἶναι· καὶ ὁ κόσμος αὐτῶν ἄλλος εἶναι· ποῖα· 
ὡ λόγος του ἡ δηαγωγὴ του καὶ οἱ πράξαις του … 



εὐθύμιος κ. Λίτσας –Σοφία Μπουγιουκλῆ / Maria Mavroudi428

8 (79v-94v) Χριστοφόρου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας λόγος φανερόν τίνι ὁμοι-
ώθη ὁ ἀν(θρώπ)ινος βίως καὶ ἡ ζωὴ τῶν ἀν(θρώπ)ων, λόγ(ος) ϛ΄. Ἀρχ.: Ὁμοία 
γὰρ ἐστὶν ἡ ζωὴ τῶν ἀν(θρώπ)ων ἠς τὸν κόσμον ἐτοῦτον· ὥσπερ ἕνας ἄν(θρωπ)
ος· ὡποὺ ἐκατοίκεισεν ἠς μίαν αὐλὴν ὁ ὁποῖος ἄν(θρωπ)ος· ἐκεῖνος ἦχε γυνὴ καὶ 
υἱὸν μονωγενὴ καὶ δοῦλον καὶ ἄλωγον … (τὸ πρωτότυπο: PG 100, 1217 D 2 κ. ἑξ.).
9 (94v-103v) Λόγος ἁπλῶς καὶ ὠφέλημος κατὰ πωλλὰ περὶ τοῦ ἀπέ{ρ}χεσθαι ἔργου 
τὴν ἁγίαν Κυριακοῖς καὶ τὸν μεγάλλον ἐωρτόν· καὶ ὥτι οἱ ἐργαζώμενοι ἐν τῇ 
ἁγίᾳ Κοιριακὺ δειππλὴν ὑποστήσωντ(αι) τὴν ζημήα καὶ μεθηόντ(ων) καὶ χωρέ-
βοντον, λόγ(ος) ζ΄. Ἀρχ.: Πᾶσαν νύκταν καὶ καθεκάστην ἡμέραν πολλὺν πόλεμον 
ὁ διάβολος ποιεῖ· εἰς ἡμᾶς τοὺς χριστιανοὺς· καὶ σπουδάζει καὶ ἀγονίζεται νὰ 
μὰς χωρίσει ἀπὸ τὸν Χ(ριστό)ν … 
10 (103v-104v) Τοῦ ἐν ἁγίοις π(ατρὸ)ς ἡμῶν Ἰω(άν)νου ἀρχιεπισκόπου Κωνστ(α)
ντινουπόλεως τοῦ Χρισωστόμου, λόγος περὶ τοὺς ἱερεῖς πῶς πρέπει νὰ περιπα-
τοῦν ἐν τῷ κόσμο, λόγ(ος) η΄. Ἀρχ.: Πρέπει τοὺς ἱερῖς νὰ εἶναι ἐν εἰρήνη πωλλὴ πά-
ντοτε· καὶ ἐν στεναγμοῖς ἀδιαλήπτοις ἐν ἀγάπη πωλλὴ πρὸς ὅλους τοὺς ἀ(νθρώπ)
ους· καὶ νὰ εἶναι ἐλεήμονες πρὸς τοὺς δεωμένους· σόφρονας καὶ ἐγκρατευτὰς … 
11 (104v-108r) Λόγος ὀφέλημος περὶ τοῦ ἀπέχεσθαι ἐν κενοδωξίᾳ κ(αὶ) ὑπερι-
φανείᾳ εἰς ταύτην τὴν ὑπόθεσιν, λόγ(ος) θ΄. Ἀρχ.: Δὲν ἀγαπᾶ ὁ φιλάν(θρωπ)ος 
Θ(εὸ)ς ἄλλους ἀν(θρώπ)ους ὡσὰν τοὺς ταπεινοὺς· καὶ δὲν μισᾶ· καὶ ἀποστρέφε-
ται ὡσὰν τοὺς κενοδόξους καὶ ὑπερηφάνους· οἱ ἄν(θρωπ)οι οἱ ταπεινοὶ ὄσα καὶ 
ἂν πάθουν … 
12 (108r-109r) Δηύγησης τοῦ γερωντικοῦ μὶ λαμβάνει προχείρος παρά τινος μήτε 
ὀλίγον μήτε πολὺ ὑπὲρ τοῦ λόγου δώσει τῷ Θ(ε)ῷ, λόγ(ος) ι΄. Ἀρχ.: Ἔλεγον οἱ 
ἅγιοι π(ατέ)ρες ὅτι καθεζωμένον τῶν ἀδελφῶν ποτὲ εἰς τὴν τράπεζαν· καὶ ἐστει-
όντον ἡ ἀδελφοί· κ(αὶ) ἕνας ἀδελφὸς χάρην ἀγάπης ἐγέλασεν· καὶ ἱδὼν αὐτὸν 
Ἰω(άν)νης ὁ Κολωβὸς … (τὸ πρωτότυπο στό: Jean-Claude Guy, Les apophthegmes 
des pères, Collection systématique, Paris 1993, τόμ. 1, κεφ. 3, σσ. 156-158, [SC 387] 
καὶ PG 65, 205 D 2 - 208 A 2· τὸ κείμενο τοῦ χειρογράφου πολὺ ἐκτενέστερο!).
13 (109r-111r) Διήγησεις ὠφέλημος περὶ ἀμελεί(ας) τὸν μοναχῶν τοῦ ἀβά Σιλου-
ανοῦ, λόγ(ος) ια΄. Ἀρχ.: Ὁ ἀββὰ Σιλουανὸς ἐκαθέζετον ποτὲ μετὰ ἄλλων τινῶν· 
ἤγουν πολλοὺς ἀσκητάς· καὶ ἐγένετο ἐν ἐκστάσις· καὶ ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν ἐπὶ πρό-
σωπον, ἦτα μετ᾽ ὀλίγον ἀναστάς … (τὸ πρωτότυπο στό: Jean-Claude Guy, Les 
apophthegmes des pères, Collection systématique, Paris 1993, τόμ. 1, κεφ. 33, σσ. 
166-168, [SC 387]).
 14 (111r-113v) Δειήγησης πάνυ ὠφέλημος περὴ τοῦ ἀπέχεσθαι κριφοφαγίαν· ὅτι 
αὐτὴν δύναται κολάσαι μόνον τὸν ἄν(θρωπ)ον· χορὶς ἄλλης καμίας ἁμαρτίας, 
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λόγ(ος) ιβ΄. Ἀρχ.: Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Διάλογος διηγεῖται ὅτι εἰς ταῖς ἡμέραις 
τοῦ· ἦτον ἕνα μοναστήριον ὁποὺ τὸ ἔλεγαν Γαλατόν· εἰς τὼ μοναστήρι αὐτὼ ἦτον 
ἕνας καλόγηρος ὁποὺ ἐφαίνετον πὸς εἶχεν καλὴν διαγογήν …  (τὸ πρωτότυπο: PL 
77, 394 B 4 κ. ἑξ.).
15 (113v-115r) Ἑτέρα διήγισης περὶ λειτουργιῶν καὶ προσφορῶν καὶ σαρανταρί-
ων κ(αὶ) ἐλεημοσινῶν ὑπὲρ τῶν κεκοιμημέν(ων), λόγ(ος) ιγ´. Ἀρχ.:  Διηγήσατο ὁ 
ἀββὰ Παῦλος ὁ ἁπλοῦς ὁ μαθητὴς τοῦ μεγάλου Ἀντωνίου καὶ ἔλεγεν ὅτι εἴχα τινὰ 
μαθητὴν ὥσπερ ἔπιπτεν ἐν διαφόροις ἁμαρτίαις … (τὸ πρωτότυπο: BHG 1474t).
16 (115r-118r) Περὶ σοφροσήνης, λόγ(ος) ιδ΄. Ἀρχ.: Διηγήσατο ἕνας ἅγιος κ(αὶ) 
εἶπεν· ὅπ{ω}οτε ἐπίγαν εἰς μίαν πόλιν ὀνόματι Ἀσκάλωνει ἐν τῷ ξενοδοχείῳ τὸν 
π(ατέ)ρων καὶ ἐκεῖ ηὕρα τὸν ἀβὰ Εὐσέβειον μὲ ἄλλους π(ατέ)ρας … 
17 (118r-123r) Περὶ ποῖα ἁμαρτήματα συ<γ>χωροῦνται μετὰ τὸν θάνατον διὰ λει-
τουργιῶν καὶ ἐλεημοσυνῶν καὶ τῶν εὐχόν, λόγ(ος) ιε΄. Ἀρχ.: Περὶ τούτων ὁ μέ-
γας Διονύσιος λέγει· ὅτι ἄν εἶναι μικρὰ τὰ ἁμαρτήματα τοῦ ἀπεθαμένου· λαμβά-
νει ὠφέλειαν διὰ τῶν λειτουργιῶν καὶ τῶν εὐχῶν καὶ τὸν ἐλεημοσυνὸν … 
18 (123r-124v) Διήγησις ὠφέλημος περὶ παρθενίας, λόγ(ος) ιϛ΄. Ἀρχ.: Τίς ἄν(θρωπ)
ος φιλόχριστος καὶ φοβούμενος τὸν Θ(εό)ν· διήγησιν ὠφέλημων  διηγήσαντο 
ἡμᾶς ὅτι μία παρθένος καλογραία εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν καθεζωμένη εἰς κρη-
τίριον καὶ ἡσυχάζουσα τῆς ἰδίας ψυχῆς τὴν σ(ωτη)ρίαν … (τὸ πρωτότυπο ἴσως: 
BHGn 1322t).
19 (124v-126v) Δηύγισις περὶ παρθενίας λόγος ὠφέλημος, λόγ(ος) ιζ´. Ἀρχ.: Διη-
γήσατο ἕνας ἀπὼ τοὺς ἁγίοις π(ατέ)ρας διήγησις ψυχωφελή· ὅτι μία παρθένος 
εὔμορφη κατὰ πολλὰ τὼ κορμὶ καὶ αἰχμαλωτίσθη εἰς τὴν Περσίαν  ὑπὸ δυνά-
στου … 
20 (126v-130r) Διήγησις φοβερὰ δηλοῦσαν οἵαν τιμορίαν δέχεται τοὺς ἁμαρτήσα-
ντας καὶ μὶ μετανοήσαντας ἐν τῷ τέλει τὸν{ν} αἰόνον, λόγ(ος) κβ´. Ἀρχ.: Διηγή-
σατω ὁ ἐν ἁγίοις Γρηγόριος ὁ Διάλογος ὅτι ἐν τοῖς χρόνοις τῆς βασιλεί(ας) τῶν 
Γότθων ἕνας ἄν(θρωπ)ος ὀνόματι Ρεπάρετος ἀσθένησεν καὶ ἦλθε εἰς τὴν ὥραν 
τοῦ θανάτου, ὅτι εἶχεν πολλὰς ἡμέρας κατάκοιτος καὶ βουβός … (τὸ πρωτότυπο: 
PL 77, 370 C 3 κ. ἑξ.).
21 (130r-131r) Διήγησις περὶ ὑπακοῆς καὶ πίστεως, λόγ(ος) κγ΄. Ἀρχ.: Γράφη ὁ 
αὐτὸς ἅγιος Γρηγόριως καὶ διηγᾶτε ὅτι ἦτον ἕνας μέγας ἀσκητὴς ὀνόματη Ὁνό-
ρατος εἰς τὰ μέρη τῆς Βενετίας· καὶ ἐκεῖ ὁποὺ ἡσίχαζεν ἤκουον πολλοὶ ἄν(θρωπ)-
οι καὶ ὑπήγεναν κ(αὶ) ἐγένοντο καλόγηροι … 22 (131r-137r) Διήγισις ὀφέλημος 
ἀπόδειξυν ἔχουν φανερὰν ὅτι μεγάλος ὠφελοῦνται οἱ προκοιμηθέντες χριστια-
νοὶ ἀπὸ ταῖς λειτουργίαις καὶ σαραντάρια καὶ ἐλεημοσύνες ὑπὲρ αὐτοὺς ὁποὺ γί-
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νεται μετὰ πάσης προαιρέσεως κ(αὶ) γνόμις, λόγ(ος) κδ΄. Ἀρχ.: Μοναχός τις διη-
γήσατο ἡμὴν λέγον ὅτι ὑπήγα μίαν φορὰν εἰς τὼ μακάριω Θεοδώριτω π(ατ)ριάρ-
χη τῆς Ἀντιωχείας καὶ ἐκαθήσαμεν εἰς τὴν τράπεζον νὰ φάμεν καὶ μοῦ ἐδιηγήθη 
ὥτι εἶναι τόρα ὀλίγαις ἡμέραις ὁποὺ ἦλθε ἕνας ξένος … 
23 (137v-144v) Διδασκαλία πεζεὶ φράσι τῆς ἁγίας Θεοδώρας πρὸς μοναχαῖς κατὰ 
πωλλὰ ὠφέλημος· ἣν αὐτῆς ἐδιδά{υ}χθη παρὰ τοῦ ὁσίου π(ατρὸ)ς ἡμῶν Ἡσαΐ-
ου· περὴ γαστριμαργίας καὶ μετανοίας, λόγ(ος) κε΄. Ἀρχ.: Ἀκούσετε ἀδελφὲς καὶ 
μ(ητέ)ρες λόγον ὠφέλημον διὰ ταῖς ψυχαῖς ἡμὸν διότι ὥσπερ θρέφη τὸ κορμὴ τὸ 
ψωμὶ καὶ τὸ κρασὶ καὶ τὰ φαγητὰ καὶ ἡ ἀνάπαυσις καὶ τὸ αὐτεξούσιον, ἔτζη τρέ-
φουσι τὴν ψυχὴν τοῦ ἀν(θρώπ)ου ὁ λόγος τοῦ Θ(εο)ῦ … 
24 (145r-148v) Διήγησις ψυχωφελοῦς καὶ πίστεως ἠλικρινοῦς, λόγ(ος) κϛ΄. Ἀρχ.: 
Διηγήσατο τὶς τῶν ἁγίων π(ατέ)ρων ὅτι ἦτον ἕνα μοναστήριων γυναικεῖον ἔξω 
μερέα τῆς Ἀντιοχείας, ἔχων καλόγριαις τῶν ἀριθμὸν διακόσιες ἐξήντα· ἦτον δὲ τὸ 
μοναστήρι ἐκεῖνο κτισμένω τὸ γύρωθεν μὲ καλὰ τειχεῖα …  (τὸ πρωτότυπο: BHG 
1450k, 1450kb).
25 (148v-169v) Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου π(ατρὸ)ς ἡμὸν Συμεὼν τοῦ Στυλή-
του τοῦ ἐν Μαῦρα, λόγ(ος) κζ΄. Ἀρχ.: Ξένον καὶ παράδοξον θαῦμα ἔγινε ἐν ταῖς 
ἡμέραις ἡμῶν ἐφάνη μαι τῷ ἁμαρτωλῷ κ(αὶ) ἐλαχίστῳ Ἀντωνίῳ νὰ γράψω ὅσα 
ἐγνώρησα διὰ τοῦ ἐν ἁγίοις π(ατρὸ)ς ἡμῶν καὶ μακαριωτάτου Συμεὼν ἀπότης 
ἦτον παιδίον τῇ ἡλικίᾳ …(τὸ πρωτότυπο: BHG 1683c).
26 (170r-179r) Ὑ ἀποκάλυψις τοῦ ἁγίου ἀποστόλου ἐπιστηθίου φίλου τοῦ 
Χ(ριστο)ῦ ἠγαπημένου Ἰω(άν)νου τοῦ Θεολόγου, λόγ(ος) λ´. Ἀρχ.: Ἐγὼ Ἰωάνης 
ὁ Θεωλόγος μετὰ τὴν ἀνάληψιν τοῦ Κ(υρίο)υ καὶ Θ(εο)ῦ καὶ σ(ωτῆ)ρος ἡμῶν 
Ἰ(ησο)ῦ Χ(ριστο)ῦ ὑπῆγα εἰς τὸ Θαβόριον ὄρος ὁποὺ μᾶς ἔδειξεν τὴν θεότητα 
αὐτοῦ κ(αὶ) ἔκαμα ἐκεῖ προσευχὴν ἡμέρας ἑπτὰ κ(αὶ) αὐτοῦ ὁποὺ ἐπροσεύχο-
μουν ἦλθέ μου φονὴ ἀόρατος καὶ μὲ ἐκάλεσεν … (τὸ πρωτότυπο: BHG 922g). 
27 (179r-183r) Λόγος πάνυ ὀφέλημος κ(αὶ) διήγησις τοῦ Σεδάρχ, λόγ(ος) λα´. Ἀρχ.: 
Ἐθυμήθη τοῦ Σειδρὰχ κ(αὶ) ἦλθεν ὁ ἄγγελος Κ(υρίο)υ καὶ εἶπεν αὐτῷ· Σειδράχ, 
ἔστειλέ μαι ὁ Θ(εὸ)ς νὰ σὲ ἀνεβάσω εἰς τὸν οὐ(ραν)ὸν ὅτι εἶπες θέλω νὰ λαλοί-
σω λώγον πρὸς τὸν Θ(εὸ)ν … 
28 (183v-193r) Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου π(ατρὸ)ς ἡ{γ}μὸν Ἀλεξίου τοῦ ἀν(θρώπ)
ου τοῦ Θ(εο)ῦ, λόγος λγ´. Ἀρχ.: Ἐγένετο ἀνὴρ της ἐν τῇ Ρώμῃ τὼ ὄνομά του Εὐφημι-
ανὸς εἰς τὸν καιρὸν τὸν βασιλέων Ὁνορίου καὶ Ἀρκαδίου τὸν εὐσεβεστάτων κ(αὶ) 
θειωτάτων βασιλέων Κωνσταντινουπόλεως καὶ Ρώμης … (τὸ πρωτότυπο: BHG 51).
29 (193v-209v) Βίος κ(αὶ) πολιτεία Ξενοφῶντος τοῦ συγκλητικοῦ καὶ τῆς γυναικὸς 
αὐτοῦ Μαρί(ας) κ(αὶ) τῶν τέκνων αὐτοῦ Ἀρκαδίου καὶ Ἰωάννου. Ἀρχ.: Διηγή-
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σατό τις γέρων μέγας ὅτι ἦτον ἕνας ἄρχων εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν πλούσιος 
κατὰ πολλὰ καὶ συγκλητικὸς τοῦ βασιλέως, τὸ  ὄνομα Ξενοφῶν· εἶχε δὲ καὶ γυ-
ναῖκα ὀνόματι Μαρίαν … (τὸ πρωτότυπο: BHG 1877).
30 (210r-225r) Μηνὶ Σεπτεβρίω κϛ΄ ἡ μετάστασις τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καὶ εὐαγγε-
λιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, κ(αὶ) περὶ τοῦ κύνωπος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἀπόστο-
λος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ἦτον υἱὸς τοῦ  Ζεβεδαίου, τὴν δὲ μ(ητέ)ρα αὐτοῦ ἔλε-
γαν Σαλώμην· ἡ ὁποία ἦτον θυγατέρα τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος ὁποὺ ἐμνηστεύ-
θη τὴν Παναγίαν καὶ τὴν ἐπερίλαβεν ἀπὸ τὰ ἅγια τῶν ἁγίων … (τὸ πρωτότυπο: 
BHG 919e).
31 (225v-233r) Μαρτύριον τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος τοῦ Χ(ριστο)ῦ 
Μηνᾶ. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυς τοῦ Χ(ριστο)ῦ Μηνᾶς ἦτον εἰς τὸν 
καιρὸν τῆς βασιλείας Μαξιμιανοῦ καὶ ἔκαμε στρατείαν εἰς τὰ μέρη ὁποὺ λέγο-
νται Ρονταλικοῖς, ὁποὺ τοὺς ὥριζεν ὁ ἄρχων Ἀργυρίσκος εἰς τὸ Κοτυάδον τῆς 
Φρυγίας Σαλουνταρίας … (τὸ πρωτότυπο BHG 1269m: Τὸ Συναξάριον τοῦ Ἁγ. 
Μηνᾶ· τὰ θαύματα ποὺ ἕπονται τοῦ Συναξαρίου: BHG 1257-1269e).
32 (233v-240r) Περὶ ταπεινώσεως καὶ ὑποταγῆς γνησίου υἱοῦ. Ἀρχ.: Ἐν ταῖς ἡμέ-
ραις Θεοδοσίου τοῦ βασιλέως ἦτον ἕνας ἄρχων εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ἀπὸ 
τοὺς παλαιοὺς γέροντας ὀνόματι Ἰούλιος· καὶ ὅταν ἦτον νέος εἶχε βίον πολὺν καὶ 
πράγματα …(τὸ πρωτότυπο: BHG 2373).
33 (240v-243r) Εἰς τὴν σύναξιν τοῦ τιμίου ἐνδόξου προφήτου Προδρόμου καὶ βα-
πτιστοῦ Ἰωάννου. Ἀρχ.: Ἐπὶ τὴν αὔριον μετὰ τῶν ἁγίων Θεοφανίων τὴν {τὴν} σύ-
ναξιν τοῦ προφήτου Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου ἑορτάζομεν, ὁποὺ συ-
νέδραμε τοῦ θείου βαπτίσματος· αὐτὸ γοῦν τὸ μέγα μυστήριον ἐπαρελάβαμεν καὶ 
ἡμεῖς εὐλογημένοι χριστιανοὶ ἀπὸ ἀρχῆς ἀπὸ τῶν ἁγίων Πατέρων … (τὸ πρωτό-
τυπο: Μηναῖον Ἰανουαρίου 7, Συναξάριον). 
34 (243r-255r) Τοῦ ὁσίου π(ατρ)ὸς ἡμῶν Σαραπίου. Ἀρχ.: Ἐδιηγήθηκέ μας ὁ ἀββὰ 
Σαρραπίων ὁποὺ ἦτον εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸ ἐνδότερον μέρος τῆς Αἰγύπτου· καὶ 
εἶπεν ὅτι εἶδα εἰς τὸ ὄραμά μου πὼς ἐκάθουμουν πρὸς τὸν ἀββὰ Ἰωάννην τὸν μέ-
γαν γέροντα, καὶ ἦλθαν δύο ἀσκηταὶ καὶ ἐπήραν εὐλογίαν … (τὸ πρωτότυπο: 
BHG 1039-1041n).
35 (255v-261v) Βίος καὶ πολιτεία τῆς ὁσίας μ(ητρὸ)ς ἡμῶν Μαρίας τῆς μετονο-
μασθείσης Μαρῖνος. Ἀρχ.: Εἰς τὸν καιρὸν τοῦ Θεοδοσίου βασιλέως ἦτον τὶς 
ἄν(θρωπ)ος εἰς τὰ μέρη τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὀνόματι Εὐγένιος καὶ ἐπέρνα 
τὴν ζωὴν του μὲ καθαρώτητα καὶ μὲ εὐλάβειαν καὶ φόβον Θ(εο)ῦ· εἶχε δὲ καὶ γυ-
ναῖκα φοβουμένην τὸν Θ(εὸ)ν καὶ ὑποτακτικήν, μὲ τὴν ὁποίαν ἔκαμε μι/ὰν/ θυ-
γατέραν καὶ τὴν ὠνόμασαν Μαρίαν … 
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36 (262r-268v) Τοῦ ὁσίου π(ατρὸ)ς ἡμῶν Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου ὁμιλία πν(ευματ)
ικὴ πολλῆς ὠφελείας πεπληρωμ(έν)η κ(αὶ) περὶ τῆς ὀφειλομένης χριστιανικῆς τε-
λειότητος. Ἀρχ.: Ἰεζεκιὴλ ὁ προφήτης εἶδεν ὀπτασίαν καὶ ὅρασιν ἔνθεον καὶ ἔνδο-
ξον· ὀπτασία μὲν λέγεται ὅταν κοιμᾶται ὁ ἄν(θρωπ)ος καὶ νὰ ἔχει τὰ ὀμμάτιά του 
ἀνοικτὰ καὶ νὰ εὐλέπει τίποτες θαῦμα φοβερόν· τοιούτως ἴδεν ὁ προφήτης καὶ ἐξή-
γησεν αὐτὴν τὴν ὀπτασίαν … (τὸ πρωτότυπο: PG 34, 449 ἀρχὴ - 461 B 14).
37 (269r-274v) Περὶ τοῦ ἀββὰ Παύλου τοῦ ἁπλοῦ. Ἀρχ.: Διηγήσαντο ὁ ἄγιος τοῦ 
Θ(εο)ῦ Ἱέραξ καὶ Κρόνιος καὶ ἄλλοι πολλοὶ ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν εἰς ἐκεῖνα ὁποὺ 
μέλλει νὰ εἰπῶ· ὅτι Παῦλος τις ἄγροικος παρὰ πολλῶν ἄκακος καὶ ἁπλὸς εἰς τὴν 
ζωὴν· εὐλογήθη μίαν γυναῖκα ὡραιοτάτην, ἡ ὁποία ἦτον εἰς τὴν γνώμην κακότρο-
πος … (τὸ πρωτότυπο: BHG 1374r ). 
38 (275r-278v) Δηήγησις περὶ τοῦ μοναχοῦ τοῦ αἰτήσαντος γενέσθαι ὡς τῶν Ἰσαάκ. 
Ἀρχ.: Ἕνας μοναχὸς ἦτον εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἐπαρακάλει τὸν Θ(εὸ)ν νὰ τὸν ἀξιώ-
ση νὰ γένη ὡσὰν τὸν Ἰσαὰκ ἢ ὡς τὸν Ἰακὼβ ἢ ὡς ἕνα τῶν π(ατ)ριαρχῶν· καὶ ἀπὸ 
τὰς πολλὰς ἡμέρας ἀπὸ τὰς πολλὰς δεήσεις ὁποὺ ἔκαμνε, ἦλθεν εἰς αὐτὸν φωνὴ 
ἀοράτως καὶ λέγει του, δὲν δύναισε νὰ γένης ὡς τὸν Ἰσαὰκ οὔτε ἐσὺ οὔτε ἄλλος … 
39 (279r-281r) Περὶ τοῦ ὑαλοψοῦ. Ἀρχ.: Ἦτον τὶς Ἑβραῖος εἰς τὴν Κωνσταντινού-
πολιν, ὑαλοψὸς τὴν τέχνην, ἤγουν ὁποὺ ἔκαμνε τὰ ὑαλία, εἶχε δὲ καὶ γυναῖκα 
κατὰ τὴν πίστιν του καὶ ἦτον πολλὰ ἐλεήμ(ων)· εἶχε δὲ καὶ ἕνα υἱὸν μονογενῆ καὶ 
ἔβαλέν τον νὰ μαθένη γράμματα τῆς πίστεως αὐτοῦ, σιμὰ εἰς τὴν ἁγίαν Σοφίαν … 
(τὸ πρωτότυπο: BHG 1076k).
40 (281r-294v) Τοῦ ἐν ἁγίοις π(ατρὸ)ς ἡμῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινου-
πόλεως τοῦ Χρυσοστόμου. Ἀρχ.: Ἐν ταῖς ἡμέραις Ἁρκαδίου τοῦ βασιλέως, τοῦ υἱοῦ 
Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου· ἀπὸ κτίσεως ἔτη πέντε χιλιάδες καὶ ὀκτακόσια ὀγδοήντα 
ὁκτώ· εἰς τὸν ἕκτον χρόνον τῆς βασιλείας τοῦ αὐτοῦ βασιλέως, ἀπέθανεν ὁ κὺρ Νε-
κτάριος ὁ π(ατ)ριάρχης Κωνσταντινουπόλεως … (τὸ πρωτότυπο: BHG 876q).
41 (295r-300r) Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου π(ατρὸ)ς ἡμῶν Παύλου τοῦ Θηβαί-
ου. Ἀρχ.: Ἕνας ἀββὰς ἐζήτησεν ἀπὸ πολλοὺς π(ατέ)ρας νὰ μάθη καταλεπτῶς, 
ποῖος ἦτον ἡ ἀρχὴ ὁποὺ ἐκατοίκησε πρῶτος είς τὴν ἔρημον· καὶ ὡς ἤκουσαν τινὲς 
π(ατέ)ρες ὁποὺ ἐνθυμοῦντο άπὸ τοὺς παλαιούς, ἀπὸ τοῦ προφήτου Ἠλιοὺ καὶ 
Ἰωάννου [[τοῦ Ἰωάννου]] τοῦ Προδρόμου … 
42 (300v-305r) Διήγησις ὠφέλημος περὶ ἐλεημοσύνης καὶ φιλοπτωχίας. Ἀρχ.: Ἕνας 
γέρων μᾶς ἐδιηγήθηκεν πὼς ἦτον ἕνας ἄν(θρωπ)ος εὐλαβούμενος τὸν Θ(εὸ)ν καὶ 
ἐπραγματεύετον μὲ ἄλλους πολλοὺς ἐν μιᾶ γοῦν πραγματευόμενος· ὑπῆγε καὶ 
ἐκατάλυσεν εἰς ἕνα ξενοδοχεῖον μὲ τοὺς ὑπηρέτας καὶ τὰ κτήματά του … 
43 (305v-320v) Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου π(ατρὸ)ς ἡμῶν Μακαρίου τοῦ Ῥωμαίου. 
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Ἀρχ.: Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ, θαυμαστὸν εἶναι ἡ δηήγησις τῆς ξενιτείας, ὁποὺ μᾶς ἐξηγή-
θη οἱ ἅγιοι τρεῖς ἐτοῦτοι π(ατέ)ρες, ὁ Σέργιος καὶ Θεόφιλος καὶ Εὐγένιος· οἱ ὁποῖοι 
ἠγάπησαν νὰ περιπατήσουν διὰ τὸν Χ(ριστὸ)ν …  (τὸ πρωτότυπο ἴσως: BHG 1005n). 
44 (321r-327v) Μαρτύριον τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Βαρβάρας. 
Ἀρχ.: Εἰς τοὺς καιροὺς ὁποὺ ἐβασίλευεν Μαξιμιανὸς ὁ τύραννος καὶ ἀφέντε-
βε καὶ ὁ Μαρκιανὸς μετ’ αὐτοῦ, οἱ ὁποῖοι ἔκαμαν μέγαν διωγμὸν κατὰ τῶν χρι-
στιανῶν· ἦτον δὲ τότε εἰς τὰ μέρη τῆς Ἀνατολῆς εἰς χώραν ὀνομαζομένην Γελα-
σίω, σιμὰ τῶν Εὐχαΐτων … (τὸ πρωτότυπο: BHG 1577-1577c).
45 (328r-332v) Μαρτύριον τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος τοῦ Χ(ριστ)οῦ Προκοπί-
ου. Ἀρχ.: Εἰς τοὺς χρόνους ὁποὺ ἐβασίλευε Διοκλητιανὸς ὁ δυσσεβής, ὁ ὁποῖος 
εἶχε πολλὴν μανίαν καὶ ἀγριότητα κατὰ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χ(ριστο)ῦ· αὐτὸς δὲ 
ἦτον ἀρχὴ ὁποὺ ἔκαμε διωγμὸν κατὰ τῶν χριστιανῶν … Τέλος κολοβό: δύναται 
νὰ ἀφανίση ὅλας τὰς βασιλείας καὶ τὰς ἐξουσίας [     (τὸ πρωτότυπο: BHG 213).

Στάχωση: ἐξέπεσε τελείως· ὑπολείμματα τῆς δερμάτινης ἀρχικῆς σταχώσεως 
στὴν ράχη· τὸ χειρόγραφο ἴσως ἀνασταχώθηκε, ὁπότε ἀποκόπηκαν ὡς ἐπὶ τὸ 
πλεῖστον οἱ ἀριθμοὶ τῶν τευχῶν στὸ κάτω περιθώριο· σήμερα, ἀντὶ σταχώσεως, 
καλύπτεται ἀπὸ κατασκευασμένο φάκελο ἐν εἴδει σταχώσεως, τελείως ἀνεξάρ-
τητο τοῦ χειρογράφου (χαρτόνι ἐπενδεδυμένο μὲ ὕφασμα χρώματος μπέζ-καφέ).

κατάσταση:  Σχεδὸν καλή· ἐλάχιστοι ρύποι· ἀπὸ τὸ φ. 1 ἀπέμεινε μόνον ἕνα 
πολὺ μικρὸ τμῆμα. 

Ὕλη:  Χαρτί, φφ. 1-4: λεπτό, ἀθαμβές· φφ. 5-192: χονδρό, λίγο στιλπνό· φφ. 
193-τέλος: λιγότερο χονδρὸ καὶ περισσότερο στιλπνὸ ἀπὸ τὸ προηγούμενο.

Τεύχη:  διατηρήθηκε ἡ ἀρίθμηση μόνον ἀπὸ τὸ φ. 192v καὶ ἑξῆς ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ: 
α΄ (τέλος τεύχους) καὶ συνεχίζεται: ζ΄ (φφ. 217r ἕως 220v), <η΄> (φφ. 221r ἕως 224v), 
θ΄ (225r-228v), <ι΄> (φφ. 229r-236v), ια΄ (φφ. 237r-244v), <ιβ΄> (φφ. 245r-252v), ιθ΄ (φφ. 
301r-308v), κα΄ (φφ. 317r-324v), κβ΄ (φφ. 325r-332v)· τὰ πρὸ τοῦ φ. 192v τεύχη δὲν 
ἀριθμοῦνται· ἀκανόνιστες ὁριζόντιες παραπομπὲς ἀπὸ verso σὲ recto ἤ, σπανιότε-
ρα, ἀπὸ recto σὲ verso (!)· ἀρίθμηση φύλλων μὲ μολύβι ἀπὸ τοὺς συντάκτες τοῦ πα-
ρόντος καταλόγου στὴν ἄνω δεξιὰ γωνία.

Γραφή:  δύο χέρια: χ1, φφ. 2r-189r, γραφὴ μὴ ἐμπείρου βιβλιογράφου καὶ μὴ καλ-
λιγραφική, μὲ ἰδιότυπο ἀλλὰ καὶ ὁμοιόμορφο σχεδιασμὸ τῶν γραμμάτων (!)· χ2, 
φφ. 189r-τέλος, γραφὴ μάλλον ὁμοιόμορφη καὶ κάπως τετραγωνική· μελάνη μαύ-
ρη· ἄκομψα, ἐρυθρὰ, ποικιλμένα ἀρχικὰ ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ κάθε γραφέα καὶ ἐπίσης 
ἄκομψα, δίχρωμα ἐπίτιτλα κοσμήματα στὴν ἀρχὴ κάθε κεφαλαίου, μάλλον ἀπὸ 
τὸ χέρι τοῦ κάθε γραφέα στὸ οἰκεῖο τμῆμα (βλ. φωτ. 1-2).
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Σημειώματα:

κ: φ. 1v: ... το]ῦ παπ(α) Ἄνθειμου | ... ]ὴν ἀπω τῆς πα | ... ἀ]πω χώραν Γρέ[βενων (;) | 
... ]α ῆς τὸν ηγγη | ... Ν]εὶκώλαον κ(αὶ) | ... να]ὸν του ἁγήοὐ | ... εἶν]αι αφωρίς | [μέ-
νος ἀπ]ω Θέουπατὼ[ρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης καὶ τῶν | τριακο]σΐον δέκα | [καὶ 
ὀκτὼ πατέρων καὶ] ... τὴν κατάραν | ... ]ανα κληρὸ | ... ]ὶ τοιοὔτὼ | ... ]καὶ νὰ | ... ]ῆς 
... — φ. 4v κάτω περιθώριο: Τὸ παρὸν βιβλίον ὑπάρχει τοῦ μοναστηρίου Σωτῆρος 
Χριστοῦ ἄνωθεν Σαντόβου καὶ ἀναμέσον Δριανόβου καὶ Μπογατζικόν. 

δ: φ. 3r κάτω περιθώριο: λυ τόν μεν ευτηχου τόν πάντες αν αθροπη φηλη τον διε-
δει ης τειχο το μονο εν ητορ 

ἐτικέτες :  Στὴ ράχη καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ μπροστινοῦ ἐξωφύλλου: ΒΙΒΛΙΟ-
ΘΗΚΗ | Ε.Μ.Σ. | I-15-1. — Σφραγίδα:  (φ. 2r) Bιβλ. Eἰσαγ. 22882. 

Προέλευση:  δωρεὰ [Γεωργίου Μ.] Παπαηλιάκη. 

2  (ι-15-2) 

ἔτ. 1791     χαρτ.     295 × 205 (φφ. 1-22), 286 × 180 (φφ. 23-27)     φφ. 27 

Ἀκολουθία καὶ Παρακλητικὸς κανὼν τοῦ νεομάρτυρος Μιχαὴλ τοῦ ἐξ Ἀγράφων 
(«φυλλάδα»)
1 (1r-2r) Ἔμμετρα ἐπιγράμματα στὸν νεομάρτυρα Μιχαήλ (ἔκδ. [βάσει τοῦ πα-
ρόντος χειρογράφου]: Ἀποστόλου Ἀθ. Γλαβίνα, Ὁ Νεομάρτυρας Μιχαὴλ ἀπὸ τὴ 
Γρανίτσα τῶν Ἀγράφων [† 20/21 Μαρτίου 1544], κατερίνη 1997, σσ. 14-16) καὶ 
διάφορα σημειώματα (βλ. ἐδῶ παρακάτω δ). — (3r-22r) Τῇ Τετάρτῃ ἑσπέρας τῆς 
Διακαινησί μου, ψάλλομεν μετὰ τῶν ἀναστασίμων καὶ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ ἁγί-
ου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Μιχαὴλ τοῦ νέου τοῦ μαρτυρήσαντος ἐν Θεσσαλονί-
κη· εἰς τὸ Κ(ύρι)ε ἐκέκραξα ἱστῶμεν στίχους ι΄ καὶ ψάλλομεν στιχιρὰ ἀναστάσιμα 
τῆς ὀκτωήχου, ἦχος πλάγιος α΄. Στὸ τέλος: Ἐμαρτύρησεν ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυς τοῦ 
Χ(ριστο)ῦ Μιχαὴλ ἐν ἔτει,  ̗ζνβ΄ω· σ(ωτή)ριον ἔτος  ̗αφμδ ·́ ἐνδιαμέσως (9v-18r) τὸ Συ-
ναξάριο τοῦ νεομάρτυρα (ἔκδ. Γλαβίνα, ὅ.π., σσ. 49-98). — (22r) Ἡ θεολογικὴ τεκ-
μηρίωση τῆς ἔνταξης τοῦ νεομάρτυρα στὸ Ἁγιολόγιο (ἔκδ. Γλαβίνα, ὅ.π., σ. 17) (βλ. 
καὶ ε). — (22v) κενό (βλ. δ).
2 (φ. 23r – 27v) Κανὼν Παρακλητικὸς εἰς τὸν νεοφανῆ μάρτυρα Μιχαήλ (ἔκδ. Γλα-
βίνα, ὅ.π., σσ. 100-111). 

Στάχωση:  Σύγχρονη, δυτικοῦ τύπου, μὲ ὕφασμα (βιβλιοδεσίας) χρώματος κόκκι-
νου-καστανοῦ· στὸ ἴδιο ἀκριβῶς χρῶμα ἀπὸ ἕνα «πφ. στ.» μπρὸς καὶ πίσω. 
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κατάσταση:  Ἀρκετὰ καλή· σὲ ἐλάχιστα μέρη σητόβρωτο, ρύποι ἀπὸ τὴν χρήση 
καὶ φθορὲς ἀπὸ ὑγρασία.

Ὕλη:  Χαρτὶ λεπτό, ἀθαμβές· τὰ δύο πρῶτα καὶ τὸ τελευταῖο φύλλα λεπτότερα.

Τεύχη:  δὲν ἀριθμοῦνται καὶ δὲν διακρίνονται· ἴσως τριάδια· τὸ τελευταῖο τεῦχος 
(φ. 23r-27v) μικροτέρου μεγέθους (286 × 180)· μονοσύλλαβες ὁριζόντιες παρα-
πομπὲς ἀπὸ σελίδα σὲ σελίδα· ἀρίθμηση τῶν φύλλων μὲ μολύβι στὴν ἄνω δεξιὰ γω-
νία, τῆς ἐποχῆς μας. 

Γραφή:  δεξιοκλινὴς, τυπικὴ τῶν ἐπαγγελματιῶν γραφέων τῆς ἐποχῆς· δύο (2) 
χέρια  τῆς ἴδιας ἐποχῆς (χ1: 1r-22v: Γρηγόριος ἱερομόναχος Ἰωαννίτης (βλ. Β), χ2: 
23r-27v: ἀνώνυμος) γιὰ τὸ κυρίως κείμενο· τίτλοι ἐρυθρόγραφοι, ἀρχικὰ ποικιλμένα 
ἐρυθρόγραφα· μελάνη ξανθή· στὸ ἄνω περιθώριο τοῦ φ. 3r πίμορφο δίχρωμο ἐπίτιτ-
λο κόσμημα (βλ. φωτ. 3-4).

Σημειώματα:

Β: φ. 22r Ἐγράφει ἡ παρούσα ἀκολουθία τοῦ ἁγίου, ἐν ἔτει ἀπὸ Χ(ριστο)ῦ  ̗aψηα΄: 
διὰ χειρὸς ἐμοῦ τοῦ ταπεινοῦ καὶ ἀναξίου, Γρηγορίου Ἱερομονάχου Ἰωαννίτου: 
διὰ συνδρομῆς κ(αὶ) ἐπιμελείας παπᾶ Κὺρ Ἀνανίου Ἱερομονάχου, τοῦ ἐφημερεύ-
οντος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ [[Κυρίκλου]] (!) (καὶ μὲ ἄλλο χέρι): τοῦ Κὺρ Ἰωήλ.

δ: φ. 1r Χειρὸς Μιχαὴλ — Χριστιανῶν τὸ κλὲος — Χειρὸς Μιχαὴλ  — φ. 1v Μι-
χαὴλ Νεομάρτυρος, τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ 1544 — φ. 22v δοκιμὲς ἀρχικῶν ποικιλ-
μένων γραμμάτων. — (φ. 22v) Ἄνω περιθώριο: εἰς τὰ χίλια ὀκτακόσια σαράντα 
ὀκτὸ εὐφιμέριος τῆς Μ: ιηωἐ (!) [Ἰωήλ;]. — (φ. 27v) Μετὰ τὸ τέλος τοῦ κειμένου: † 
Ἀναστασίου Γεωργίου. 

ε (ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ ἀντιγραφέα): φ. 22r Εἰς αὐτὸ τὸ ἔτος [1544] ἔγινεν ὁ σεισμὸς εἰς 
τὸ Ζητοῦνι. 

ἐτικέτες :  Στὴ ράχη τῆς πινακίδας καὶ στὸ «πφ. στ.» τῆς ἀρχῆς: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
| Ε.Μ.Σ. | Ι-15-2. — Σφραγίδες :  («πφ. στ.» τῆς ἀρχῆς) α) Βιβλ. Εἰσαγ. 22881· β) 
Σφραγίδα στρογγυλοῦ σχήματος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΒΙ-
ΒΛΙΟΘΗΚΗ· (φφ. 11r καὶ 27v) σφραγίδα ὅπως β).

3  (ι-15-3) 

15ου αἰ.     χαρτ.     213 × 145     φφ. 78     

ἐκλογὴ Μηναίου καὶ Πεντηκοσταρίου 

(1r-2r) δεκέμβριος 25, ἀκέφαλο: ] ἡ γέννησις σου Χ(ριστ)ὲ ὁ Θ(εὸ)ς ἡμῶν ἀνέ-
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τειλεν τό. | Ράβδον δυνάμενος ἐξαποστέλει σοί. — (2v-3v) δεκέμβριος 26 — (4r-5r) 
κυ. μετὰ τὴν Γέννηση — (5r-13r) Ἰανουάριος — (13r-16v) Φεβρουάριος — (16v-20r) 
Μάρτιος — (20r-21v) Ἀπρίλιος — (21v-22v) Μάιος — (22v-24v) Ἰούνιος — (24v-26v) 
Ἰούλιος — (26v-31r) αὔγουστος — (31r-34r) κυ. τῶν Βαΐων — (34r-36v) Μέγα Σάβ-
βατο — (36v-39r) κυ. τοῦ Πάσχα — (39r-41r) δε. τῆς διακαινησίμου — (41r-42r) 
Τρ. τῆς διακαινησίμου — (42r-43r) Πέ. τῆς διακαινησίμου — (43r-44v) κυ. τῶν 
Μυροφόρων — (44v-47r) κυ. τοῦ Παραλύτου — (47r-49r) Τε. τῆς Πεντηκοστῆς 
— (49r-50r) Σά. τῆς δ΄ ἑβδομάδος — (50r-55r) κυ. τῆς Σαμαρείτιδος — (55r-59r) 
κυ. τοῦ Τυφλοῦ — (59r-63r) Πέ. τῆς Ἀναλήψεως — (63r-66r) κυ. τῶν Ἁγίων Πα-
τέρων — (66r-69r) Σά. τῆς Πεντηκοστῆς —(69r-70v) δε. μετὰ τὴν Πεντηκοστὴν 
— (70v-71v) κυ. α΄, τῶν Ἁγίων Πάντων, τοῦ Ματθαίου — (71v-72v) κυ. β΄ τοῦ 
Ματθαίου — (72v-74v) κυ. γ΄ τοῦ Ματθαίου — (74v-76r) κυ. δ΄ τοῦ Ματθαίου — 
(76r-77v) κυ. ε΄ τοῦ Ματθαίου — (77v-78v) Kυ. ϛ΄ τοῦ Ματθαίου (τέλος κολοβό): 
ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι ἢ εἰπεῖν ἔγειραι (!) καὶ περιπάτει [

Στάχωση:  Ἀναστάχωση, δυτικοῦ τύπου, τοῦ 20οῦ αἰ. μὲ χαρτόνι καὶ ὕφασμα 
χρώματος καφὲ ἀνοιχτοῦ· στὴ ράχη ἡ ἐπιγραφὴ «ΛειΤοΥΡΓεικον» (!) καὶ στὴ 
βάση τὰ ἀρχικὰ Γ. Μ. Π. (: Γεώργιος Μιχαὴλ Παπαηλιάκης· [βλ. Πασχάλης Βαλ-
σαμίδης, «Τὸ ἀρχεῖο τοῦ Γεωργίου Παπαηλιάκη», Μακεδονικὰ 40 (2013-2014) 
189-225, κυρίως σ. 189])· ἀπὸ ἕνα «πφ. στ.» μπρὸς καὶ πίσω.

κατάσταση:  Φθαρμένο· ἀπώλεια πολλῶν φύλλων καὶ τμήματα φύλλων κομμέ-
να· μεγάλα ἴχνη ὑγρασίας καὶ κηλίδες ἀπὸ κερί. 

Ὕλη:  Χαρτὶ σχεδὸν χονδρό, ἀθαμβές.

Τεύχη:  Ὑπῆρχε ἀρίθμηση τῶν τευχῶν στὸ μέσο τοῦ κάτω περιθωρίου τοῦ πρώ-
του recto καὶ τοῦ τελευταίου verso κάθε τεύχους, ἡ ὁποία ἀπεκόπη κατὰ τὴν ἀνα-
στάχωση· διακρίνονται: ιθ΄ (φ. 43v), κα΄ (φφ. 52r ἕως 59v), κβ΄ (φ. 68v)· ἀρίθμηση 
φύλλων μὲ μολύβι ἀπὸ τοὺς συντάκτες τοῦ παρόντος καταλόγου στὴν ἄνω δε-
ξιὰ γωνία.

Γραφή:  ἐπιμελής, ὄρθια ἀπὸ ἐπαγγελματία γραφέα· μελάνη καφέ· σὲ ὁρισμέ-
να φύλλα τυπικὰ ἐπίτιτλα κοσμήματα, ποὺ καταλαμβάνουν ὁλόκληρο ἢ τὸ μισὸ 
μῆκος τοῦ στίχου (βλ. φωτ. 5).

ἐτικέτες :  Στὴ ράχη καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ μπροστινοῦ ἐξωφύλλου: ΒΙΒΛΙ-
ΟΘΗΚΗ | Ε.Μ.Σ. | I-15-3. — Σφραγίδες :  («πφ. στ.» τῆς ἀρχῆς) α) Σφραγίδα 
στρογγυλοῦ σχήματος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΘΗ-
ΚΗ· β) Bιβλ. Eἰσαγ. 22880· (φ. 78v) σφραγίδα ὅπως α).

Προέλευση:  δωρεὰ [Γεωργίου Μ.] Παπαηλιάκη. 
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4  (ι-15-5)

18ου αἰ. (β´ μισό)     χαρτ.     180 × 235     φφ. 213 (ι-ιιι + 1-210) 

ΜΠαΛανοΥ ΒαΣιΛοΠοΥΛοΥ, Συνοπτικὴ ἑρμηνεία ἀριθμητικῆς

(ιr-ιιιv) κενά. — (1r-204r) Συνοπτικὴ ἑρμηνεία ἀριθμητικῆς καθ’ ἑκάτερα αὐτῆς μέρη, 
μετὰ πολλῆς τῆς ἀκριβείας καταστρωθεῖσα παρὰ τοῦ σοφολογιωτάτου καὶ ἐπι-
στημονικωτάτου κυρίου Μπαλάνου Βασιλοπούλου τοῦ πρωτοπαπᾶ καὶ διδασκά-
λου τῆς ἀστικῆς σχολῆς τῶν Ἰωαννίνων (ἔκδ.: Τοῦ … Παλάνου Βασιλοπούλου … δι-
δασκάλου Ἰωαννίνων, Ἔκθεσις ἀκριβεστάτη τῆς Ἀριθμητικῆς, νῦν πρῶτον τύποις 
ἐκδοθεῖσα φιλοτίμῳ δαπάνῃ τοῦ Ἐκλαμπροτάτου καὶ Περιβλέπτου Μπεϊζαδὲ καὶ 
Μεγάλου Διερμηνευτοῦ τῆς Κραταιᾶς Βασιλείας τῶν Ὀθωμανῶν, κυρίου κυρίου 
Σκαρ λάτου Καλλιμάχη. ἐνετίῃσιν,  α̗ωγ΄. 1803. Παρὰ Πάνῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰω-
αννίνων). — (204v-210v) κενά.

Στάχωση: δυτικοῦ τύπου μὲ τέσσερα σηκώματα στὴ ράχη καὶ πινακίδες ἀπὸ 
χαρτόνι, ἐπενδεδυμένες μὲ δέρμα χρώματος καφὲ ἀνοιχτοῦ· ἔντυπη διακόσμηση: 
καὶ στὶς δύο πλευρές, ἐντὸς δύο ἐπαλλήλων παραλληλογράμμων, ποὺ σχηματίζο-
νται ἀπὸ τρεῖς γραμμὲς τὸ καθένα καὶ ποὺ στὸ ἐνδιάμεσο κενὸ κοσμοῦνται μὲ ἐπὶ 
πλέον ἔντυπα κοσμήματα, σχηματίζεται ρομβοειδὲς κόσμημα· στὶς γωνίες ρόδακες· 
ἐντὸς τοῦ ρομβοειδοῦς κοσμήματος τοῦ μπροστινοῦ ἐξωφύλλου ἡ παράσταση τῆς 
Σταύρωσης, στὸ πίσω ἐξώφυλλο ἄνθινο κόσμημα. 

κατάσταση:  Σχεδὸν πολὺ καλή· ἐλάχιστες φθορὲς ἀπὸ ὑγρασία. 

Ὕλη:  Χαρτὶ πολὺ λεπτό, ἀθαμβές.

Τεύχη:  δὲν ἀριθμοῦνται· διακρίνονται: 3 (ιιι), 26 × 8 (208), 2 (210)· στὴν ἀκμὴ τοῦ 
δεξιοῦ περιθωρίου τῶν φφ. 126r καὶ 136r κολλημένες ἀντιστοίχως δύο σελίδες με-
γαλυτέρου σχήματος διπλωμένες μὲ ὁλοσέλιδο σχέδιο· ὁριζόντιες παραπομπὲς ἀπὸ 
verso σὲ recto· ἀρίθμηση φύλλων μὲ μολύβι ἀπὸ τοὺς συντάκτες τοῦ παρόντος κα-
ταλόγου στὴν ἄνω δεξιὰ γωνία.

Γραφή:  Μικρή, δεξιοκλινὴς (ψιλογραφία), χαρακτηριστικὴ τοῦ τέλους τοῦ 18ου  
αἰῶνα· μελάνη μαύρη-καστανή· χωρὶς ἐρυθρογραφίες· ὁρισμένα μόνο ἀρχικὰ γράμ-
ματα ποικιλμένα (βλ. φωτ. 6).

Σημειώματα:

Β: φ. 203r Πέρας γραφὶς μὲν ἐσφράγισε τῇ βίβλῳ ‖ τῇ τῶν ἀριθμῶν, οὓς ἔδειξε 
Μπαλάνος ‖ λόγος δὲ γνῶσιν ὀξύ μοι τούτων πόροι ‖ ὃς οἶδε πληροῦν τὰς δεήσεις 
τῶν φίλων. 
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κ: φ. 1r (κάτω περιθώριο) Κ(αὶ) τόδε ἐκ τῶν τοῦ Θεοδώρου Χ(ατζη)δανιήλ. — φ. 
204r (κάτω περιθώριο) Κἀγὼ πρὸς ἄλλοις κτῆμα τοῦ Θεοδώρου, ‖ ὃς τοῦ Δανιὴλ 
τοῦ Χατζῆ γόνος πέλει. 

ἐτικέτες :  Στὴ ράχη: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | Ε.Μ.Σ. | I-15-5. — Σφραγίδες :  (IIIr) 
α) Δωρεά | Χριστοφόρου Α. Νάλτσα | Δικηγόρου | Θεσσαλονίκη· β) Σφραγίδα 
στρογγυλοῦ σχήματος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΘΗ-
ΚΗ· γ) Bιβλ. Eἰσαγ. 22878· σὲ διάφορα ἄλλα φύλλα σφραγίδες ὅπως β).

Προέλευση:  δωρεὰ [Χριστοφόρου α.] νάλτσα. 

5 (I-15-6) 

18ου αἰ.     χαρτ.     203 × 150     φφ. 386 (1-9 + 1-367 (ἢ σσ. 1-725) + 1-10)

ΒικενΤιοΥ δαΜοδοΥ, Τέχνη ρητορικὴ

(1-367) Τέχνη ρητορικὴ Βικεντίου Δαμουδοῦ (!) κατ’ ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν. 
(ἔκδ.: Ἐπίτομος λογικὴ κατ’ Ἀριστοτέλην καὶ Τέχνη Ρητορικὴ κοινῇ φράσει συντε-
θεῖσα παρὰ τοῦ σοφωτάτου Κυρίου Βικεντίου Δαμωδοῦ Κεφαλληνιέως· νῦν πρώ-
τον τύποις ἐκδοθεῖσαι, ἀναλώμασι μὲν τοῦ τιμιωτάτου Κυρίου Πολυζώη Σπύρου 
τοῦ ἐξ Ἀργυροκάστρου, προτροπὴ δὲ καὶ ἐπιδιορθώσει Γεωργίου Ἱερέως Φατζέα 
τοῦ Κηθυρέως (!). Ἐνετίησι,  α̗ψνθ΄. 1759. Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Τζάτια, Con licenza 
de’ superiori, e privilegio).

Στάχωση: δυτικοῦ τύπου μὲ τρία σηκώματα στὴ ράχη καὶ πινακίδες ἀπὸ χαρ-
τόνι, ἐπενδεδυμένες μὲ δέρμα χρώματος καφέ· ἔντυπη διακόσμηση: καὶ στὶς δύο 
πλευρές, ἐντὸς δύο ἐπαλλήλων παραλληλογράμμων, ποὺ σχηματίζονται ἀπὸ τρεῖς 
γραμμὲς τὸ καθένα καὶ ποὺ στὸ ἐνδιάμεσο κενὸ κοσμοῦνται μὲ ἐπὶ πλέον ἔντυπα 
κοσμήματα, σχηματίζεται ρομβοειδὲς κόσμημα· στὶς γωνίες διακοσμητικὰ μοτίβα· 
στὸ πρόσθιο ἐξώφυλλο, τὸ ὁποῖο ἀποσπάσθηκε ἐντελῶς, παράσταση τοῦ δαυὶδ 
καθισμένου, στὸ πίσω ἐξώφυλλο διακοσμητικὸ μοτίβο.

κατάσταση:  Πολὺ καλή.

Ὕλη:  Χαρτὶ λεπτό, ἀθαμβές· μετὰ τὸ φ. 309 χονδρότερο.

Τεύχη:  δὲν ἀριθμοῦνται καὶ δὲν διακρίνονται· μάλλον «τετράδια»· στὸ φ. 1r πι-
θανὴ ἀρίθμηση τεύχους ι΄ ἢ 1 χωρὶς καμία συνέχεια· ἀρίθμηση φύλλων διπλὴ ἀπὸ 
νεώτερα χέρια: στὸ μέσο τοῦ ἄνω περιθωρίου ἀρίθμηση σελίδων μὲ μολύβι· στὴν 
κάτω δεξιὰ γωνία ἀρίθμηση φύλλων· τὰ ἐννέα πρῶτα καὶ τὰ δέκα τελευταῖα φύλ-
λα, ἄγραφα ὅλα, ἀριθμοῦνται ξεχωριστὰ (1-9 καὶ 1-10 ἀντιστοίχως)· ὁριζόντιες 
παραπομπὲς ἀπὸ σελίδα σὲ σελίδα. 
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Γραφή:  δύο χέρια: χ1, φφ. 1r-306v, γραφὴ τῆς ἐποχῆς, πλάγια, λεπτή, ἐπιμήκης, 
ἀνειμμένη, ἔμπειρου βιβλιογράφου· μελάνη μαύρη ἀνοιχτή· χ2, φφ. 307r-367v, γραφὴ 
τῆς ἐποχῆς, ὄρθια, ἐπιμήκης, ὄχι λεπτή· μελάνη μαύρη-καστανή· χωρὶς ἐρυθρογρα-
φίες καὶ χωρὶς ἐπίτιτλα κοσμήματα (βλ. φωτ. 7-8). 

ἐτικέτες :  Στὴ ράχη καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ μπροστινοῦ ἐξωφύλλου: ΒΙΒΛΙΟ-
ΘΗΚΗ | Ε.Μ.Σ. | I-15-6. — Σφραγίδες :  (φφ. 1r καὶ 9v ἀρχικὰ καὶ φφ. 1r, 2r, 367v 
καὶ φ. 10v τελικὸ) σφραγίδα στρογγυλοῦ σχήματος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ· (φ. 1r ἀρχικὸ) Bιβλ. Eἰσαγ. 22877· (φ. 1r) στρογγυλὴ 
σφραγίδα μὲ δύο ὁμόκεντρους κύκλους: στὴ μέση γυναικεία μορφὴ καὶ γύρω ἡ ἐπι-
γραφή: Η ΕΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗ-
ΜΑΤΩΝ (ἡ λέξη ἐξίτηλη). 

Βιβλιογραφία:  Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Ὁ Βικέντιος Δαμοδός. Βιογρα-
φία - Ἐργογραφία 1700-1754, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα ἐθνικῆς Τραπέζης, Ἀθή-
να 1998, σ. 161. — κωνσταντῖνος ν. Πλαστήρας, «Τὸ χειρόγραφο τῆς Τέχνης ῥη-
τορικῆς τοῦ Βικεντίου δαμοδοῦ στὴν Βιβλιοθήκη τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν 
Σπουδῶν», Ἑλληνικά 66 (2016) 53-78. 

Προέλευση:  δωρεὰ [Χριστοφόρου α.] νάλτσα (βάσει τοῦ: κωνσταντῖνος ν. 
Πλαστήρας, «Τὸ χειρόγραφο … », ὅ.π., ἀριθμ. χφου 3, σ. 54). 

6 (VI-186-310)

Τέλ. 19ου αἰ.     χαρτ.     387 × 260     1 πφ. στ. + σσ. 318 (σσ. 1-88 [+ 69/1] + 89-317) 
+ 1 πφ. στ.

Πρακτικὰ τοῦ Φιλεκπαιδευτικοῦ Συλλόγου Βοδενῶν 

(πφ. στ.r) Ὁ τίτλος: Πρακτικὰ τοῦ Φιλεκπαιδευτικοῦ Συλλόγου Βοδενῶν. Ἐν Βο-
δενοῖς τῇ 28η Δεκέμ(βριου) 1872. — (πφ. στ.v) κενό. — (σσ. 1-87) Τὰ Πρακτικὰ 
ἀπὸ 27 δεκεμβρίου 1872 ἕως 29 δεκεμβρίου 1874 (ἔκδ.: Ἀθανάσιος ε. καραθανά-
σης – Ἀντώνιος δ. Σατραζάνης, Πρακτικὰ τοῦ Φιλεκπαιδευτικοῦ Συλλόγου τῆς 
Ἔδεσσας (1872-1874), Θεσσαλονίκη 1991· τὰ κείμενα τῶν συνεδριάσεων στὶς σσ. 
52-137· δὲν ἐκδίδονται τὰ κείμενα τῶν τελευταίων συνεδριάσεων ὑπ᾽ ἀριθμ. 68-73 
[σσ. 85-87 τῶν Πρακτικῶν]). — (σσ. 88-317 ἀνάριθμες καὶ κενές). 

Στάχωση:  Ἡ ἀρχική, ἡ συνήθης τῶν λογιστικῶν βιβλίων, ἀπὸ χονδρὸ χαρτόνι· 
μεταγενέστερα ἐπενδύθηκε μὲ πράσινο βελούδινο ὕφασμα καὶ ἀργότερα μὲ αὐτο-
κόλλητο «χαρτὶ ταπετσαρίας» χρώματος καφέ· ἡ ράχη ἀποκολλήθηκε ἐν μέρει· ἀπὸ 
ἕνα «πφ. στ.» μπρὸς καὶ πίσω. 
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κατάσταση:  Σχεδὸν καλή. 

Ὕλη:  Xάρτινα λογιστικὰ φύλλα.

Γραφή:  Ἀπὸ διάφορα χέρια (τῶν ἑκάστοτε γραμματέων τοῦ Συλλόγου) (βλ. φωτ. 9).

Σημειώματα: 

δ: (στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ἐμπρόσθιου ἐξωφύλλου): Σημ. Τὸ ἔτος 1937 Ἀρκετὰ κείμε-
να τῶν «ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ» μ’ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΠΡΙΝ 65 (ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ) ΧΡΟ-
ΝΙΑ ἔχω δημοσιευμένα στὴν τότε ἐκδιδόμενη ἐφημερίδα Ἐδέσσης, ὁ «ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΟΣ ΛΟΓΟΣ» κι’ ἀργότερα πολλὰ ἄλλα στὴν ἐφημερίδα «ΝΕΑ ΠΕΛΛΑ». «ΤΑ 
ΠΕΡΙ ΓΕΥΓΕΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ» ἀντιγράψας τὰ ἐδώρησα στὸν κ. Γιῶργο ΒΑΦΟ-
ΠΟΥΛΟ, ποὺ ἡ Γεβγελὴ εἶναι ἡ Γενέτειρα τοῦ ποιητῆ κι᾽ εἴχαμε ἀλλ(ηλογρα)φία 
του. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΥΡΚΑΙΑ ΤΟΝ Ἰούλιον στοις (!) .. 
1935 τὸ παρὸν τὸ Διέσωσα μὲς στὴν φωτιὰ ἀπὸ στ[….] Γ(υμν)άσιο τοῦ Γ. Στωΐδη 
στὴν ΕΔΕΣΣΑ. ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΪΛΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ 
(ὑπογραφή). ― (σ. 315) (γραμμένο ἀνάστροφα μὲ μολύβι) Νικόλαον Κράλην καὶ 
υἱ{υ}ὸς διὰ Γεωρ. Κράλην. Εἰς Θεσαλονίκην (sic).

ἐτικέτες :  κίτρινη στὴ ράχη καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ μπροστινοῦ ἐξωφύλλου: ΒΙ-
ΒΛΙΟΘΗΚΗ | Ε.Μ.Σ. | VI-186-310. — Σφραγίδες :  (ιr) α) Σφραγίδα στρογγυλοῦ 
σχήματος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ· β) Bιβλ. 
Eισαγ. 37422· γ) δύο ὁμόκεντροι κύκλοι, στὴ μέση τοπίο (προφανῶς ἡ Ἔδεσσα) 
καὶ κάτω ἡ ἐπιγραφὴ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ· γύρω ἡ ἐπιγραφή: ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΔΕΝΩΝ 1872· δ) Πολλαπλὲς σφραγίδες: ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΟΝ | 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. ΚΙΟΡΤΣΗ | ΕΔΕΣΣΑ· ε) Προσωπικὴ σφραγίδα: ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΪΛΑ-
ΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ.

Προέλευση:  δωρεὰ νίκου Σταϊκόπουλου (!) (διάβαζε: νίκου Τσαϊλακόπουλου).

7 (Χι-253-613)

Τέλ. 19ου αἰ.     χαρτ. (βλ. Ὕλη)     200 × 130     σσ. 24     

Βραχὺ ὑπόμνημα περὶ Κ. Δ. Μυλωνᾶ, ὑφηγητοῦ τῆς ἀρχαιολογίας ἐν τῷ ἐθνικῷ 
πανεπιστημίῳ. 

(σσ. 1-23) Σπουδές, θέσεις στὶς ὁποῖες ἐργάστηκε, συγγράμματα, ἄλλες εἰδήσεις γιὰ 
τὴν ἀρχαιολογικὴ δράση του, γνῶμες ξένων ἀρχαιολόγων. — (σ. <24>) κενή.

Στάχωση:  Μὲ χοντρὸ χαρτόνι χρώματος μπέζ, καφὲ ὕφασμα στὴ ράχη καὶ τρεῖς 
μεταλλικοὺς συνδετῆρες συρραφῆς.
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κατάσταση:  καλή.

Ὕλη:  Χαρτὶ ὄχι κοινό, ἀλλὰ εἰδικὸ γιὰ τὴν ἀναπαραγωγὴ τοῦ κειμένου μὲ μηχα-
νικὸ τρόπο. 

Γραφή:  Μάλλον τοῦ κ. δ. Μυλωνᾶ (βλ. φωτ. 10).

ἐτικέτες :  Στὴ ράχη καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ μπροστινοῦ ἐξωφύλλου: ΒΙΒΛΙΟ-
ΘΗΚΗ | Ε.Μ.Σ. | XI-253-613. — Σφραγίδες :  (σ. 1) α) Σφραγίδα στρογγυλοῦ 
σχήματος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ· β) Bιβλ. 
Eισαγ. Α 9350· γ) δύο μὴ ὁμόκεντρα ὀβὰλ σχήματα, ἐπάνω ἡ ἐπιγραφή: Σ. Ν. ΔΡΑ-
ΓΟΥΜΗΣ, στὸ ἐσωτερικὸ γλαύκα· στὸ μπροστινὸ ἐξώφυλλο σφραγίδα ὅπως γ).

Προέλευση:  δωρεά [Φιλίππου Στ.] δραγούμη.

8 (αΛΞ 804)

Τέλ. 19ου αἰ.     χαρτ.     195 × 143     φφ. 85 (I-IV + 1-81) 

ΤιΜοΘεοΥ καιΡΗ, Ὁ ἀπατηθεὶς ἔρως

(φ. IIIr) Τίτλος: Ὁ | ἈΠΑΤΗΘΕΙΣ | Ἔρως | Διήγημα πρωτότυπον | ὑπὸ | Τιμοθέ-
ου Καίρη (sic) | Ἀθῆναι Αὔγουστος 1893. — (φ. 1r-80r) Τὸ διήγημα, σὲ 7 (Ζ΄) κεφά-
λαια. — (φ. 81r-v) κενό. 

Σημ.  Ἂν καὶ ἡ σελιδοποίηση τοῦ κειμένου δηλώνει ὅτι πρόκειται γιὰ χειρόγραφο 
προοριζόμενο γιὰ τὸ τυπογραφεῖο, δὲν διαπιστώθηκε στὴν σχετικὴ βιβλιογραφία 
μέχρι τὸ 1900 ἀνάλογη ἔκδοση. Πάντως ὁ συγγραφέας πρέπει νὰ συνδέεται μὲ τὴν 
Ἀλεξάνδρεια καὶ τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς αἰγύπτου τοῦ τέλους τοῦ 19ου αἰώνα —ἀπὸ 
ὅπου προέρχεται τὸ χειρόγραφο, ὡς δωρεὰ πρὸς τὴν Βιβλιοθήκη της εΜΣ— ἀφοῦ, 
ὅπως μὲ πληροφόρησε ὁ κ. Μιχάλης καΐρης (Ἰανουάριος 2017), δύο κλάδοι τῶν 
καΐρηδων μετανάστευσαν κάποτε ἀπὸ τὴν κωνσταντινούπολη στὴν Ἑλλάδα καὶ 
ἕνας κλάδος στὴν Ἀλεξάνδρεια. 

Στάχωση:  Ἀπὸ χοντρὸ χαρτόνι ἐπενδεδυμένο μὲ βυσσινὶ βελούδινο ὕφασμα· δι-
ακόσμηση μὲ χρυσὴ κλωστὴ καὶ στὰ δύο ἐξώφυλλα: ὀρθογώνια πλαίσια μὲ ἀνθικὸ 
διάκοσμο· στὸ πρόσθιο ἐξώφυλλο μὲ ὅμοιο τρόπο τὸ σύμπλεγμα τῶν γραμμάτων 
AC ἢ AG· στὸ ὀπίσθιο κλῶνος ἄνθους· ἀπὸ ἕνα παράφυλλο σταχώσεως μπρὸς καὶ 
πίσω (μαρμαρόκολλα).

κατάσταση:  Σχεδὸν καλή· στὰ φφ III καὶ IV μεγάλα σχισίματα.

Ὕλη:  Χαρτὶ ὑπόλευκο, πολὺ λεπτό· μελάνη χρώματος μὼβ στὰ φφ. 1-18 καὶ καφὲ 
στὰ φφ. τίτλου, ἀφιέρωσης καὶ 19-80.
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Τεύχη:  δὲν ἀριθμοῦνται καὶ δὲν διακρίνονται· ἀρίθμηση φύλλων ἀπὸ χ1 στὸ κέ-
ντρο τοῦ ἄνω περιθωρίου μέχρι τὸ φ. 56.

Γραφή:  Προφανῶς τοῦ συγγραφέα, λεπτή, δεξιοκλινής, τυπικὴ τῆς ἐποχῆς· τὸ κεί-
μενο γραμμένο μόνο στὶς recto πλευρὲς τῶν φύλλων (βλ. φωτ. 11-12).

Σημειώματα: 

α (χ1): φ. IVr Τ[[ῇ]]ῷ Μεγατίμῳ Κυρίῳ  Γεωργίῳ Ἀβέρωφ Εὐγνωμοσύνης ἕνεκεν. 
Ὁ Συγγραφεύς. 

Σφραγίδες :  (φ. IIv) α) Σφραγίδα στρογγυλοῦ σχήματος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-
ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ· β) Bιβλ. Eισαγ. 40112· γ) ΔΩΡΕΑ | ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ· (φ. 80v) σχήματος μικροῦ ρόμβου καὶ 
ἐντὸς τὰ ἀρχικὰ Ε.Μ.Σ.

Προέλευση:  δωρεὰ τῆς Ἑλληνικῆς κοινότητας Ἀλεξανδρείας. 

9 (ι-15-4)

18ου αἰ.     χαρτ.     205 × 175     φφ. 200 (1-199 + 91/1) 

Ἰταλικὸ βοήθημα, μὲ ἰταλικὰ καὶ λατινικὰ κείμενα, γιὰ τὴν ἐκμάθηση τῆς Τουρ-
κικῆς

(1r-199v) Ἰταλικὰ καὶ λατινικὰ διδακτικὰ κείμενα, μὲ ἰταλικὸ γλωσσάριο καὶ διά-
στιχες μεταφράσεις στὰ τουρκικά σὲ ἀραβικὴ γραφή.

Στάχωση:  δυτικοῦ τύπου· φύλλα χαρτιοῦ ἐπενδεδυμένα μὲ περγαμηνή· ὑπολείμ-
ματα ἀπὸ τοὺς δύο θηλυκωτῆρες στὸ κάθε ἐξώφυλλο· τρία «πφφ. στ.» μπρὸς καὶ 
δύο πίσω, χρώματος πράσινου· ἡ ράχη ἔχει κυρτωθεῖ πρὸς τὰ μέσα καὶ ὡς ἐκ τού-
του οἱ ἐξωτερικὲς ἄκρες τῶν φύλλων ἔχουν κυρτωθεῖ πρὸς τὰ ἔξω. 

κατάσταση:  Ἀρκετὰ καλή· ἐμφανὴ σημάδια ὀξείδωσης καὶ ὑγρασίας· ἔντονες 
φθορὲς στὰ φφ. 137r-139v.

Ὕλη: Χαρτὶ λεπτό, ἀθαμβές.

Τεύχη:  δὲν ἀριθμοῦνται· διαπιστώνονται: 25 × 8 (200)· ἀρίθμηση φύλλων μὲ με-
λάνη στὴν ἄνω δεξιὰ γωνία ἴσως ἀπὸ χ1.

Γραφή:  Ἡ ἰταλικὴ καὶ λατινικὴ γραφὴ ἐμπείρου γραφέως, δεξιοκλινής· χωρὶς 
ἐρυθρογραφίες· μελάνη ξέθωρη γιὰ τὸ ἰταλικὸ καὶ λατινικὸ κείμενο, μαύρη γιὰ τὸ 
τουρκικό (βλ. φωτ. 13).

ἐτικέτες :  Στὴ ράχη καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ μπροστινοῦ ἐξωφύλλου: ΒΙΒΛΙΟ-



κατάλογος Χειρογράφων τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν 443

ΘΗΚΗ | Ε.Μ.Σ. | I-15-4. — Σφραγίδες :  (3r «πφ. στ.» ἀρχῆς) α) Σφραγίδα στρογ-
γυλοῦ σχήματος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ· β) 
Bιβλ. Eισαγ 22879· (φ. 199v) σφραγίδα ὅπως α).

***

Detailed description of cod. 9 (ι-15-4) of the “Etaireia Makedonikon Spoudon”, 
Thessaloniki, written by MARIA MAVROUDI10.

9 (ι-15-4) 

18th c.     205 × 175    ff. 200 (1-199 + 91/1) 

An Italian aid for Learning Ottoman: Italian and Latin didactic texts, Italian glossary 
with interlinear translation into Ottoman Turkish.

LINES: nine in Italian or Latin on every page, occasionally interspersed with in-
terlinear writing in Ottoman Turkish.

PAPER (unclear of what manufacture; regular spacing of the grid, no visible wa-
termarks).

PROVENIENCE: no written record is available; oral tradition considers it part of 
a larger bequest by the Thessalonian lawyer Christophoros Naltsas (1896-1980), a 
founding member of the Society for Macedonian Studies, whose father had served 
as interpreter with the rank of consul at the Greek consulate in Ottoman Man-
astir (Greek: Monastiri; modern-day Bitola in FYROM) prior to 1910.11 Since the 
manuscript as a whole essentially offers an Italian-Ottoman dictionary, it may 
have been acquired by the father as a professional tool. 

The ten commandments in Italian: “Idieci (sic) commandamenti di dio– 1. Adorare 
un solo dio” etc with interlinear Ottoman Turkish translation (fols. 1r-v); a list of the 
seven sacraments (fol. 1v); a prayer in Italian seeking benediction in order to begin 

10.  The present description is based on notes taken when the manuscript was examined 
by autopsy in the presence of Professor Efthymios Litsas on July 2, 2015, and on photographs of 
numerous folia examined on February 12-14 and December 1, 2016. The Wissenschaftskolleg zu 
Berlin supported my research during part of this time. I wish to thank Luca Giuliani, Massimo 
Mazzotti, and Giacomo Todeschini for discussing with me Italian dialectal and eighteenth-
century language usage. I am grateful to Christine Philliou for confirming some of my impressions 
regarding the manuscript’s Ottoman vocabulary. I remain the only one responsible for errors and 
infelicities. 

11.  Konstantinos Vavouskos, «Christophoros Naltsas (1896-1980)», Makedonika 20 
(1980) θ´-ιβ .́ 
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learning Turkish and other languages, inc. “Alnome d’Iddio et della santissima Trin-
ità Padre Figliulo et spirito santo etc” (fol. 2r); a collection of anonymous sayings in 
Latin, inc. “Si michi sin (for sint or sunt) vires et predia magna...,” des. “satis inde” (fol. 
2v); title “Verba aurea Catonis ad recte vivendum” and explication in Italian (fol. 3r); 
collections of Italian words, first in thematic order (beginning with the constituent 
elements of the world, «earth, water, air, fire, elements» and moving on to the human 
beings with words on the soul, the passions of the human body, the parts of the hu-
man body head to toe, etc), then in alphabetical (A–Z) with occasional interlinear 
translation into Ottoman Turkish (fols. 7v-195r); the Latin distichs of Cato are copied 
one-by-one above the alphabetical collection of words on top of each page (until fol. 
162r); conjugation and examples of use within sentences of the Italian verb «amare»; 
inc. «jo amo, tu ami» (fols. 195v-199v). 

NOTES: fols. 168v-169r, 188v-189r, 192v-193r vacant. Several folia ca.130-140 are 
stained with ink (or rust?) tracing the outline of a rectangular object and a longitudi-
nal one underneath it along the book’s spine, perhaps an inkpot and a pen. 

DISCUSSION

Importance as a primary source

This manuscript sheds light on a significant topic that modern scholarship has only 
partly explored: the history of the Western study of oriental languages. Most scholarly 
work in this domain has been done on Arabic because of its longer written history 
and the well-known European appropriation of philosophical and scientific knowl-
edge translated from or otherwise transmitted via Arabic since the Middle Ages.12The 
primacy or the written text in this European-Arabic intellectual encounter meant 
that recent research on Arabic studies in Europe or among Europeans includes dis-
cussions on dictionaries, grammars, and other tools of language learning. By com-
parison, the Western study of Ottoman Turkish has attracted quantitatively less and 
qualitatively different attention. Viewing it primarily as an instrument for diplomacy, 
most scholarly publications tend to focus on the political and social importance of 
mastering it alongside European languages rather than the instruments and methods 
for learning it. Recent research on the dragomans (a professional class of interpreters 
trained at the initiative of European and Ottoman governments at schools established 
since the sixteenth century) suggests even in the context of these relatively organized 
efforts to impart language learning, available textbooks and other aids were inad-

12.  For a recent overview with bibliography, see Alastair Hamilton, «Arabic Studies 
in Europe», in Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, Managing Editors Online 
Edition: Lutz Edzard, Rudolf de Jong. Consulted online on 01 December 2016 <http://dx.doi.
org/10.1163/1570-6699_eall_EALL_COM_0023> 
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equate. The lack of investment in preparing good textbooks may partly be explained 
by the fact that a solid knowledge of languages was not in itself enough for success in 
this profession; practical knowledge of ever-changing political and diplomatic circum-
stances, political shrewdness and mastery of diplomatic and courtly etiquette were 
also required.13 Still, the manuscript at hand can inform us on the nuts-and-bolts of 
language learning—perhaps the most poorly understood aspect of the Ottoman-Eu-
ropean encounter. 

The present contribution cannot exhaustively discuss all aspects of the manuscript; its 
only aspiration is to bring it to the attention of Ottomanists and Italianists by high-
lighting why its further study can be both informative and rewarding.

Physical make-up according to Western practices

The codicological details of the manuscript indicate that it was prepared according 
to Western conventions in book making. For example, margins and lines were traced 
through pricking with a compass, the holes of which are visible on several pages (e.g 
fols. 190r, 191r, etc). This is different than Arabo-Islamic14 manuscripts on paper, 
where the lines are usually traced without pricking but in relief with an instrument 
called misṭara (a carton frame fitted with threads).

The manuscript is bound following the orientation of writing in Italian (left to right) 
rather than in Ottoman (right to left). Most of the Italian texts at the beginning of 
the manuscript are accompanied by interlinear Ottoman translation. The Ottoman 

13.  The bibliography on dragomans has grown significantly within the last couple of 
decades, obviously as a result of scholarly interest in all forms of globalisation through history, as 
well as contact between different languages and cultures. Some representative publications: Marie 
de Testa and Antoine Gautier, Drogmans et diplomates européens auprès de la Porte Ottomane. 
Analecta Isisiana LXXI (Istanbul: les éditions Isis, 2003) is an extensive collection of essays, 
mostly biographies of individual dragomans and their careers, spanning from the sixteenth 
into the nineteenth centuries. An informative synthesis is Natalie Rothman, Brokering Empire: 
Trans-Imperial Subjects Between Venice and Istanbul (Ithaca, NY: Cornell University Press, 
2011); for an overview on the training of dragomans between the sixteenth and the nineteenth 
centuries, see eadem, "Jeunes de langues," Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies, ed. 
Franz Pöchhacker (London, Routledge, 2015), pp. 217–20 and eadem, "Dragomans," ibid., pp. 
119–24. Studies focused on instruments of language learning from the sixteenth and seventeenth 
centuries (considerably more limited in scope than the manuscript at hand): Ewa Siemieniec-
Gołaś, "Unknown Italian-Turkish Vocabulary," Studia Turcologica Krakoviensia 5 (1998), pp. 
237-44; eadem, "Turkish Transcribed Texts: Their Role in Mutual Contacts Between Ottoman 
Turkey and Europe," in Figures pionnières de l'orientalisme : convergences européennes : monde 
anglophone, Europe centrale et orientale, ed. Isabelle Gadoin, Živa Vesel (Bures-sur-Yvette: 
Groupe pour l'étude de la civilisation du Moyen-Orient [Leuven: Peeters (diffusion)], 2011). 

14.  I. e. manuscripts in the Arabic script in various languages used by Muslims (e. g. 
Ottoman Turkish, Persian, Urdu, etc).
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renderings are generally voweled in order to accurately reflect the pronunciation of 
every word, more diligently towards the beginning of the manuscript, less so as its 
pages progress. Since voweling is not a standard feature of Ottoman handwriting, it 
underscores the manuscript’s role as a tool in language learning.

The interlinear Ottoman translation is done not phrase-by-phrase but word-for-word: 
even when phrases and not single vocabulary items are involved, they are rendered 
literally by closely following single vocabulary items, and are written directly above 
the word or words they translate. As a result, one cannot read a continuous and intel-
ligible Ottoman text from right to left. 

Both the Italian and the Ottoman (in Arabic characters) are written in an experi-
enced hand. Although the color of the ink appears to be the same or almost the same 
in both languages (black), the Italian is written in a considerably thinner pen than the 
Ottoman. The different trimming of the pen in each language, but especially certain 
aspects of the manuscript’s content that will be analyzed below, suggest that the Ital-
ian and Ottoman Turkish were written by two different hands.15 

In addition, two types of Ottoman script are used: on the beginning pages, the writing 
style is closer to a Persianate nasta‘līq, which was the favorite type of calligraphy for 
writing Ottoman Turkish during most of the Ottoman period. As the pages progress, 
the Ottoman Turkish equivalents are less frequently given; when they exist, they tend 
to be not as fully and carefully voweled and are written in a different, clearer type of 
script, naskhī. This style, originally developed in the Abbasid period for writing Ara-
bic, was revived in the course of the nineteenth century, partly because it became the 
script after which the typographic typefaces in Arabic were developed. It is possible 
that the Ottoman equivalents in naskhī are later additions, perhaps entered consider-
ably later than the nasta‘līq. If this is correct, it would indicate that this manuscript 
was a «live» document, one that was updated and enriched over time in order to serve 
one or more language learners. 

The compilation of the manuscript as a tool for language learning

Fol. 2r (at least in the sequence that the manuscript is currently bound) contains a 
direct statement about the intentions of the compiler and reveal something about his 
identity. It reads as follows: 

«Alnome d’Iddio (sic) et della santissima Trinità Padre Figliulo et spirito santo. Et 
della Beata sempre vergina (sic) Maria con tutta la Celeste corte.  Voglio dar principio 

15.  In and by itself, the different trimming of the pen is not enough evidence of two 
separate scribal hands: it is possible for one and the same scribe to be following different scribal 
traditions in each language, conforming to two different kinds of scribal training. 
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ad imparar Arabo Turco Persian (sic) Greco Hebraico Lattin (sic) per poter poi tradur 
in Italian (sic) tutto questo che per giornata occorrerà cosi per mio servitio come per 
amici ancora.»16

The individual speaking in the first person here identifies himself as a competent 
speaker of Italian and expresses the desire to learn an array of further languages. The 
manuscript contains evidence of his effort to acquire two among them, Ottoman Turk-
ish and Latin.  

Indeed, the two Latin texts that the manuscript contains are standard Latin teaching 
aids from the Middle Ages into the modern period. Neither one is accompanied by 
renderings into Ottoman, which suggests that the compiler of the manuscript copied 
them in order to study and learn Latin, not because he was already proficient and 
intended them as a basis on which to peg his study of Ottoman. 

The brief Latin text on fol. 2v consists in ten verses and is not ascribed to any author. 
Other manuscripts in which it survives attribute it to the prolific Bernard of Clair-
vaux (1090-1153), the French founder of the Cistercian order (a branch of the Bene-
dictines). 17 It reads as follows:

Si michi sin (for sint or sunt) vires et predia magna, quid inde.  Si domus et opes et 
forma venusta, quid inde.  Auri sit species, argenti massa, quid inde.  Si vivar laude 
mea clara propago, quid inde.  Si mea sponsa decens, si sit formosa, quid inde.  Si 
michi nati de Regis stirpe, quid inde.  Longus servorum michi serviat ordo, quid inde.  
Si doceam socios in qualibet arte, quid inde.  Et rota fortunę me tollat ad astra, quid 
inde.  Si felix annis regnavero mille, quid inde.  Tam cito pretereunt hec omnia, quod, 
nichil inde.  Serviat ergo Deo quisque, quoniam, satis inde. 

The second Latin text, titled in the manuscript as Verba aurea Catonis ad recte viven-
dum, is a considerably more extensive collection of distichs, probably authored around 
the third or fourth century A.D. Its simple register of Latin made it appropriate for 
beginning language instruction, while its moral content increased its value as a peda-
gogical tool. Several manuscript and printed copies, both in the original Latin and in 

16.  "In the name of God and the Holy Trinity, Father, Son, and Holy Ghost, and the 
blessed ever-virgin Mary with all the celestial court. I want to begin learning Arabic, Turkish, 
Persian, Greek, Hebrew, Latin, in order to then be able to translate into Italian everything that 
will take place daily in the course of my service as well as among friends." 

17.  See Ludwig Bertalot, Humanistisches Studienheft eines Nürnberger Scholaren aus 
Pavia (1460), (Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1910); rpt. in idem, Studien zum italieni-
schen und deutschen Humanismus, ed. Paul Oskar Kristeller, Bd. 1, Storia e Letteratura, Rac-
colta di Studi e Testi 129 (Rome: Edizioni di Storia e Letteratura, 1975), pp. 83–162, esp. 161. 
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translations into modern European languages, suggest its continuous popularity from 
the late antique period into the end of the eighteenth century. 

In the manuscript at hand, Cato’s Latin distichs are copied one-by-one at the top of 
several successive pages. The remainder of every page below each distich is covered 
with an extensive list of Italian words in alphabetical order. This word list is entirely 
independent of the Latin text above it and has no connection to its vocabulary and 
concepts.

The Italian word list covers the overwhelming majority of the manuscript’s pages. The 
Italian words are written next to one another in the same line, but each line has gen-
erous distance from the next in order to write the Ottoman equivalent of each word 
directly above it. In other words, the primary purpose for which this manuscript was 
put together was to collect Ottoman vocabulary items. 

The strict alphabetical order of the words suggests that this is not an ad hoc compila-
tion particular to this manuscript, but something copied out of a pre-existing printed 
or manuscript source.18 In a number of instances several lines and even whole pages are 
left blank, either because lines or pages were illegible in the compiler’s model or because 
he planned to collect additional glossary terms from a different source. After Cato’s 
verses end, the manuscript continues with the glossary alone (fol. 162v-195r, where a 
few entries beginning with «z» can be found). The next folia (195v-199v, which is the 
very last one of the manuscript) contain conjugations of the verb «amo» (jo amo, tu 
ami, etc). No Ottoman equivalents are provided for these conjugations. The compiler of 
the manuscript seems to have been collecting Ottoman terms in an impromptu fashion, 
most likely from an informant and not from a written source. Since Ottoman equiva-
lents diminish in number as the manuscript progresses, it is clear that the project was 
abandoned before reaching the full scale of its original ambition. 

Italian, the language the compiler is evidently most at home in, was a Mediterranean 
lingua franca throughout the Ottoman period. The combination of languages he de-

18.  It may be productive to compare the contents of MS ι-15 | 4 with the Italian-Arabic dictionary 
printed in December of 1822 at the famous Bulaq press in Egypt in order to ascertain whether they 
both used a similar collection of Italian words as their basis. The Italian-Arabic dictionary (the first 
book ever printed at Bulaq) was compiled by Raphael Antoine Zakhour, a Greek Catholic monk born 
in Cairo and educated in Rome. He knew Arabic, Coptic, French, and Italian and had taught at the 
École des langues orientales in Paris.  The title of his dictionary suggests analogies with the contents 
of MS ι-15 | 4: Dizionario Italiano e Arabo che Contiene in Succinto Tutti Vocaboli che Sono Piu 
in Uso e Piu Necessari per Imparpar a Parlare de Due Lingue Correttamente Egli e Diviso in 
Due Parti. Part 1. De Dizionario Disposto Com il Solito Nell-ordine Alfabetico. Parte II. Che 
Contiene Una Breve Raccolta di Nomi e di Verbi li Piu Neccesari, e Piu Utili all Studio Dell 
Due Lingue. Bolacco: Dall Stamperio Reale, M.D.CCC.XXII. 
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sires to learn can help reveal the goal he hoped to reach through language learning. 
Different combinations of languages could serve varying purposes: Ottoman gentle-
men (and therefore a diplomat consorting with them at court) would conduct diplo-
macy in Turkish, read poetry, history and science in Persian, and discuss Muslim 
theology, philosophy and science in Arabic. A learned Western missionary would use 
Latin, Greek, Hebrew, and to a certain degree Arabic (which, up to the eighteenth 
century, was thought to be the original language in which the Old Testament book of 
Job had been written) as instruments for the textual criticism of the Bible and there-
fore high theology. All six languages combined would be important for the pursuit of 
science, and especially medicine, both in its practical and its theoretical aspects. 

Overall, the manuscript’s content is consistent with the education that a Catholic Ot-
toman dragoman would have received around the eighteenth century (as well as be-
fore and after). A dragoman’s education would begin around the age of nine or ten; 
although it could continue into middle age, most dragoman apprentices were boys in 
their teens. During the teen years one would also receive instruction in catechism and 
an introduction to useful technical fields of knowledge, such as the interconnected 
subjects of philosophy and medicine, especially since several dynasties of dragoman 
families included physicians among their members.19 There is evidence that the com-
piler of MS must have dabbled in these fields (or intended to do so): 

As currently bound, the manuscript opens with an Italian text of the Ten Command-
ments. This is not an exact translation of what is found in Exodus and Deuteronomy 
but a redacted version evidently used in the process of catechism for easier memoriza-
tion. It reads as follows (fol. 1r):  «Idieci (sic) commandamenti di dio– i. Adorare un 
solo dio, Padre, Figliulo, et spirito santo, et amarlo sopra ogni cosa.  2. Non nominare 
il suo nome in vano. 3. Santifiare e guardare le feste. 4. Honorare il Padre et la madre. 
5. Non amazzare alcuno. 6. Non fare adulterio ne cose disoneste. 7. Non pigliare la 
robba d’altri. [fol. 1v:] 8. Non dire testimonio falso. 9. Non desiderare la donna d’altri. 
10. Non desiderare la robba d’altri.»20 Standard elements of Catholic catechism follow 
(fol. 1v): «Sette Sacramenti instituiti et ordinati da Christo Sg. Nostro 1o Battesimo 2 

o Cresima 3 o Eucarestia 4 o Penitenza 5 o Olio Santo 6 o Ordine 7 o Matrimonio. Virtù 
teologali cardinali. i. Fede. speranza e carità: Teologali Prudenza. Giustitia. Temper-
anza. Fortezza» 

19.  For concrete prosopographical information on eighteenth- and nineteenth-century 
figures, see Marie de Testa and Antoine Gautier, "Essai sur la médecine dans l'empire ottoman," 
Drogmans et diplomates européens auprès de la Porte Ottomane, 97-118.

20.  This wording of the Ten Commandments does not coincide with the version current 
nowadays for the purposes of catechism. 
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The thematically arranged word list that begins on fol. 7r combines elementary philo-
sophical terms with vocabulary items pertinent to Christian spirituality and Catholic 
catechesis, as well as an enumeration of members of the human body from head to toe, 
a list of plant names, etc. A sample from fols. 7r-v (the list continues on subsequent 
pages) reads as follows:21 «Terra. Acqua. Aria. Fuoco 4 elementi. Anima mia. Vita 
mia. Cor mio. Sig. mio. Corpo humano. Corpo misto. Corpo simplice.  Morte. Morto. 
Morta. Morti. Morte. Morì. Morirà. Morirano. Vita longa. Vita corta. Vita filice (sic). 
Vita misera. Vita infilice (sic). Vita travagliata. Testa. Capelli. Fronte. Ceglie (sic). 
Naso. Occhi. Bocca. Labre. Recchie (sic). Galse (sic). [fol. 7v:] merrede agli operarii. 4e 
cose da considerarsi bene per non peccare. 1a. La morte. 2a. Guidicio. 3a. L’inferno. 4a. 
il Paradiso. Paradiso Purgatorio Limbo Inferno. Diavolo. Diavoli. Principe dell’Inferno. 
Angelo. Angeli. Seraffini. Cherubini. Troni. Dominationi. Militie celeste. Anima ra-
gionale. Anima sensitiva. Anima vegiettativa (sic). Anima intelletiva [...]» 

The examples of Italian texts copied above make plain that the spelling in the manuscript 
does not conform to the rules of what came to be identified as standard Italian (e.g. «et» 
for «e» = «and»; «figliulo» for «figlio» or «figliuolo» = «son»; «vergina» for «vergine» = 
«virgin»). The usage «Persian,» «Lattin,» «Italian» is flavored by the Venetian dialect, 
although it is impossible to securely localize the manuscript or ascertain the compiler’s 
region of origin on the basis of its linguistic usage. In fact, it may reflect Italian as spoken 
by Catholic Christians native to the Ottoman empire. Several Ottoman Catholic families 
had settled in Constantinople, Smyrna, and other cities already during the Byzantine 
period and continued to thrive for centuries later; many served different Italian republics 
as dragomans, frequently over several generations, and therefore must have been familiar 
with a number of regional variations of the Italian language. 

The compiler’s informant as a Muslim

It is possible to briefly analyze how the compiler’s statement on language learning 
from fol. 2r was rendered in Ottoman Turkish in order to gain access to the mental 
furniture of the person who provided the Ottoman translations. His Ottoman vocabu-
lary is replete with Arabisms, as follows:  

Alnome d’Iddio (sic) = bism Illah (Arabic and Turkish)

della santissima trinità (no rendering)

Padre = Ab (Arabic)

Figliulo = Ibn (Arabic)

21.  In the current binding of the manuscript, the sequence of these vocabulary items 
appears disturbed. 
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et spirito santo = wa al-rūkh qudīs (sic, instead of «rūḥ al-qudus» in Arabic, or «ruhül-
kudüs” and “qudsal ruh” in Turkish). The confusion between “kh” an “ḥ» in «rūḥ» = 
«spirit» (an originally Arabic word adopted in Ottoman Turkish) suggests that the 
scribe cannot distinguish between two different sounds that are phonologically close 
but not identical and is therefore not a native speaker of Arabic. The word «qudīs» 
does not appear to be a regular Ottoman word; it may be a misspelling of the Arabic 
«qiddīs» = «holy», «saint.» If this is so, it would suggest that «spirito santo» was not 
translated as a combination of two words that together amount to a technical term of 
theology, but as two separate words independently of one another («rūḥ» = «spirit», 
«qiddīs» = «saint»). Although this take on translation is abundantly evident elsewhere 
in the same manuscript, in this particular case it also enables the translator to avoid 
rendering an eminently Christian concept (the Holy Spirit as part of the Trinity) with 
an Arabic term invested with theological meaning within Islam: rūḥ al-qudus (which 
could be translated as «Holy Spirit») is mentioned several times in the Qur’ān and is 
usually identified with archangel Gabriel in Muslim exegetical tradition. 

semper vergina = dā’yman («forever» in Arabic and Turkish) qīz (= «girl» in Turkish)

tutta la celeste corte = jamī‘ diwān al-firdaws (Arabic)

The informant’s inability (or reluctance) to provide equivalents for key Christian 
terms such as the Holy Trinity and the Holy Spirit suggest a Muslim rather than a 
Christian. But this is not the only instance when the Ottoman informant’s under-
standing of terms and linguistic usages does not exactly coincide with what appears 
to be the Italian compiler’s take on the same words. The Ottoman renderings of the 
Italian designations for the different languages read as follows: 

Arabo = Arapça

Turco = Türkçe

Persiian = Acemce

Greco = Urumca

Hebraico = Çifutçe

Lattin = (transcribed into Arabic characters rather than translated): Lātin

Italian = Frençe

The inclusion of Latin and Hebrew in the Italian compiler’s list of desired languages 
(both of which were learned linguae francae more frequently written than spoken) 
suggests that he understood them as vehicles of not only oral communication but also 
a written literary tradition. In contrast, the Ottoman renderings suggest an under-
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standing of them as vernaculars used by ethnic or confessional communities. Although 
their exact semantic field in eighteenth-century Ottoman usage must be ascertained 
by comparing their occurrence in other texts, overall it can be said that they lack 
geographic specificity and can have negative connotations. Concretely: Türkçe can des-
ignate the rustic idiom of country bumpkins as differentiated from the sophisticated 
one used by Ottoman gentlemen; Acem (from the Arabic  ‘ajam) originally meant 
somebody illiterate, silent, or mute and can designate a foreigner (or an uncouth «bar-
barian») at large; likewise, Çıfut can indicate a dishonest person or a crook. Urumçe 
is the language of the Rūm, i.e. the orthodox Christians in general, and may indicate 
vernacular but not high style Greek (for which the appropriate term would reflect the 
Arabic adjective yūnānī, already used in the Abbasid period in order to differentiate 
between ancient and Byzantine Greeks and their language). In similar fashion, Frençe 
is the language of Western Christians and covers the same broad semantic field as 
Φράγκικα in modern Greek or faranjī in Arabic (i.e. is not limited to Italian but can 
be used for French, Spanish, and other Western European languages). 

These examples suggest that the effort to extract an Ottoman equivalent from the 
person who served as the compiler’s informant was likely complicated, perhaps even 
arduous and at times frustrating. Further examination of the manuscript’s Ottoman 
vocabulary will no doubt shed more light on this process.

εΥΘΥΜιοΣ κ. ΛιΤΣαΣ – ΣοΦια ΜΠοΥΓιοΥκΛΗ / MARIA MAVROUDI
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4. Χειρόγραφο 2, φ. 24r3. Χειρόγραφο 2, φ. 3r

2. Χειρόγραφο 1, φ. 193v1. Χειρόγραφο 1, φ. 22r
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5. Χειρόγραφο 3, φ. 13r 6. Χειρόγραφο 4, φ. 1r

7. Χειρόγραφο 5, φ. 8 8. Χειρόγραφο 5, φ. 367r
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9. Χειρόγραφο 6, σ. 1 10. Χειρόγραφο 7, σ. 1r

11. Χειρόγραφο 8, σ. τίτλου 12. Χειρόγραφο 8, σ. 1
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13. Χειρόγραφο 9, φ. 2



Η ΒΥΖανΤινΗ ΘεΣΣαΛονικΗ 
ΜεΣα αΠο Το ΛοΓοΤεΧνικο εΡΓο ΤοΥ ΓιΩΡΓοΥ ιΩαννοΥ

Μεταπολεμικά γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ένα μεγάλο ρεύμα, αυτό 
της «ρεαλιστικής γραφής» (ή, καλύτερα, «νεορεαλιστικής»). οι συγγραφείς 
στρέφονται σε έναν χαμηλόφωνο εξομολογητικό λόγο, με στοιχεία οξυδερ-
κούς παρατήρησης και σχολιασμού, με χιούμορ που έφτανε στον σαρκασμό. 
ο Γιώργος ιωάννου είναι, ίσως, ο κορυφαίος εκπρόσωπος της «ρεαλιστικής 
γραφής». Συνδύασε με επιτυ χία στα κείμενά του τις ρεαλιστικές αφηγηματικές 
συμβάσεις, την αυτοαναφορικότη τα (την τάση δηλαδή να αφηγείται σε πρώ-
το πρόσωπο) με το αυτοβιογραφικό στοιχείο, τον βιωματικό λόγο με την εξο-
μολόγηση, για να προβάλει, ως αφηγητής, «το σώμα» της Θεσσαλονίκης, με το 
οποίο ταυτίζεται1. Γράφει: «Παρομοιάζω το σώμα μου με την πόλη αυτή –εί-
ναι άλλωστε η γενέτειρά μου και προς αυτήν πάντοτε κατατείνω. Τόσο τυ-
ραννικά διακατέχομαι, ώστε, πράγμα αστείο ίσως, νιώθω καμιά φορά να χα-
ράσσεται η τοπογραφία της απάνω μου, με τα σημάδια της, τα σχήματα και 
τα χρώματά της»2. «Ομολογώ ότι κατέχομαι από το σύμπλεγμα του ιδιοκτήτη 
αυτής της πόλης ή του ιδιοκτήτη της ιδέας αυτής της πόλης, και αυτό μου δί-
νει τη δύναμη, και το δικαίωμα ίσως, να φέρομαι με άνεση απέναντι σ’ αυτήν. 
Μιλώ σκληρά, μιλώ επικριτικά, μιλώ με παροξυσμό και πάθος για τη Θεσσα-
λονίκη. Και ξαφνιάζομαι όταν και άλλοι, όπως ο Νίκος Πεντζίκης ή ο Κω-
στής Μοσκώφ, παρουσιάζουν τα ίδια περίπου συμπτώματα»3. Η πόλη απέ-

1. Σ. Σταυρακοπούλου, Τοµές και ρήξεις στη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης, Πρακτι-
κά Ε΄ Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών «Συνέ-
χειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, 
λογοτεχνία», (Θεσσαλονίκη, 2 - 5 οκτωβρίου 2014), τόμ. Β ,́ ευρωπαϊκή εταιρεία νεοελληνι-
κών Σπουδών, αθήνα 2015, 179-194, 187. Π. Σφυρίδης, Παραφυάδες ΙΙ. Κείμενα λογοτεχνί-
ας και βιβλιοκρισίες 1999-2008 (εισ.-ανθ.-επιμ. Σ. Σταυρακοπούλου), αθήνα 2008, 151-153. 
Λ. ναρ, Η Μεταπολεμική Λογοτεχνία στη Θεσσαλονίκη. Μέρος 1ο: Πεζογράφοι, Parallaxi 
(25 Μαΐου 2012). ανακτήθηκε 15/7/2017, από: http://parallaximag.gr/thessaloniki/reportaz/i-
metapolemiki-logotechnia-sti-thessal

2. «Με τα σημάδια της απάνω μου», στο: Το δικό μας αίμα, αθήνα 1978, 173.

3. «Περί της φυγής, της διαφυγής, ή και της καταφυγής πολλών πνευματικών δημι-
ουργών της Θεσσαλονίκης στην αθήνα» στο: Η πρωτεύουσα των προσφύγων. Πεζογραφή-
ματα, αθήνα 1984 (ε΄ έκδ.), 106. Σ. Σταυρακοπούλου, Η Θεσσαλονίκη στο πεζογραφικό έργο 
των ν. Γ. Πεντζίκη, Γ. ιωάννου και αλ. ναρ, Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Ευρωπαϊκής Εταιρεί-
ας Νεοελληνικών Σπουδών «Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)», 
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κτησε την ταυτότητά της με τη διαμεσολάβηση του συγγραφέα, ο οποίος βίω-
σε και απομνημόνευσε την πραγματικότητά της ως συστατικό του εαυτού του. 
Τόση έντονη είναι η ταύτιση μαζί της που καταλήγει να είναι σχεδόν σωματι-
κή. ο αναγνώστης αναγνωρίζει σ’ αυτή την ταυτότητα μια υποκειμενική επι-
λογή από τα στοιχεία που συνθέτουν την πραγματικότητα της πόλης. Η «σκέ-
ψη βάθους» φαίνεται ως τόπος όπου όχι μόνο συγκροτείται η υποκειμενικότη-
τα ως αναπαράσταση του εαυτού, του Άλλου και της κοινωνίας, αλλά όπου 
εξίσου συγκροτείται η αίσθηση της πραγματικότητας4. 

ο ιωάννου είναι από τους πιο γνωστούς μυθοποιούς της Θεσσαλονίκης. Το 
σύνολο του έργου του (κυρίως «Το δικό μας αίμα» και «Η πρωτεύουσα των προ-
σφύγων») «διυλίζει» πραγματικά τη Θεσσαλονίκη και τη μυθοποιεί5. ο ιωάννου, 
με έναν συνειρμικό τρόπο αφήγησης όπου η μνήμη ή η σκέψη «πετάγεται» από 
το ένα θέμα στο άλλο (το μόνο του δάνειο από τον «εσωτερικό μονόλογο»), εξο-
μολογείται χαμηλόφωνα. κυρίαρχη θέση στο έργο του έχει η Θεσσαλονίκη με το 
βυζαντινό παρελθόν της, που αξιοποίησε συνειδητά στο πρωτότυπο είδος που 
παρουσίασε6. Γράφει: «Η Θεσσαλονίκη διανθίζεται στο κεντρικό και δυτικό 
τμήμα της από βυζαντινά κυρίως μνημεία, για τα οποία μόνον ένας αδαής και 
αναίσθητος μπορεί να νομίζει ότι δεν επηρεάζουν με την ύπαρξή τους τους κα-
τοίκους όλους και όχι, κατ’ ανάγκη, μόνο τους πιστούς ή τους μορφωμένους»7.

ο ιωάννου ενσωματώνει πάντα τη Θεσσαλονίκη στα έργα του με σταδια-
κή προσχώρηση στην τοπογραφία και τη χρονογραφία. Η πόλη αποτελεί το κέ-
ντρο της έμπνευσής του. Το έργο του διακρίνεται από την αυθεντική έκφραση 
μιας ανθρωπογεωγραφίας που οδηγεί στην αυτογνωσία. διατρέχει μνημεία, ρυθ-
μούς, σπίτια, δρόμους, με μοναδική βιωματική αίσθηση ιστορίας και διεισδυτική 
ματιά8. Γράφει για «τα τείχη, για τη “Χρυσή Πύλη”, που ήταν κάτι το ανάλογο με 
την επίσημη Πύλη της τότε πρωτεύουσας, για τα Δημήτρια, αλλά και για βυζα-

(Γρανάδα, 9 - 12 Σεπτεμβρίου 2010), (επιμ. κ. δημάδης), τόμ. ά, ευρωπαϊκή εταιρεία νεοελ-
ληνικών Σπουδών, αθήνα 2011, 87-103, 98.

4. κ. κόσσυβα, Η ταυτότητα της Θεσσαλονίκης μέσα από το έργο του Γιώργου ιωάν-
νου, Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών «Ταυτότητες 
στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)», (Γρανάδα, 9 - 12 Σεπτεμβρίου 2010), (επιμ. 
κ. δημάδης), τόμ. ά, ευρωπαϊκή εταιρεία νεοελληνικών Σπουδών, αθήνα 2011, 59-73, 71.

5. ε. Χουζούρη, Η Θεσσαλονίκη του Γιώργου Ιωάννου. Περιπλάνηση στο χώρο και 
στο χρόνο, αθήνα 2012, 42-43. 

6. Π. Σφυρίδης, Παραφυάδες ΙΙ, 153.

7. «Περί της φυγής, της διαφυγής, ή και της καταφυγής πολλών πνευματικών δημι-
ουργών της Θεσσαλονίκης στην αθήνα» στο: Η πρωτεύουσα των προσφύγων, 97. 

8. Τ. καζαντζής, Η πεζογραφία της Θεσσαλονίκης (1912-1991), Θεσσαλονίκη 1991, 
228. κ. Χατζηαντωνίου, Η πεζογραφία της Θεσσαλονίκης, αθήνα 2016, 35.
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ντινούς ναούς, όπως οι Άγιοι Απόστολοι»9. κατά τις περιπλανήσεις στη γενέθλια 
πόλη του, ο συγγραφέας ταυτίζεται με τη μορφή ενός Βυζαντινού άρχοντα, ανα-
μειγνύεται με πρόσωπα και τοπόσημα της βυζαντινής Θεσσαλονίκης και δηλώνει 
ρητά: «Ναι, είμαι ο μέγας δουξ της Θεσσαλονίκης. Τη νύχτα περπατώ μεταμφιε-
σμένος κάτω από τα φυλλώματα για να βλέπω. Είμαι ο δουξ Ιωάννης ο Απόκαυ-
κος και κατά βάθος περιφρονώ τους Ζηλωτές. Έχουν αναστατώσει την αυτοκρα-
τορία με τις θολές ιδέες τους και τα επιπόλαια καμώματά τους. Τους κάνω το 
φίλο για να εξουδετερώσω μια μέρα τον αρχηγό τους, τον Μιχαήλ Παλαιολόγο, 
και να παραδώσω την πόλη στον Ιωάννη τον Καντακουζηνό. Η ψυχή μου είναι με 
τους Ησυχαστές, αλλά, βέβαια, δεν το δείχνω. Μόνο μέσα στο σπίτι μου βυθίζο-
μαι στην έκσταση. Η μυστική πύλη των ανακτόρων μου βρίσκεται βαθιά στο λάκ-
κο της Παναγίας των Χαλκέων. Οι αίθουσές τους είναι κάτω από την πλατεία 
των Δικαστηρίων, όπου κάποτε θα λάβει χώραν η μέλλουσα Κρίσις. Έχω μυστι-
κούς διαδρόμους για να παρίσταμαι, όταν το καλεί η ανάγκη, στην Αχειροποί-
ητο, την Αγία Σοφία, ακόμη και τον Άγιο Δημήτριο, αν και δεν με πείθει η πρό-
σφατη αναστήλωσή του»10. ο ιωάννου υπενθυμίζει τα γεγονότα που συνέβησαν 
στη Θεσσαλονίκη το 1345. Η εδραίωση του ιωάννη καντακουζηνού στον μακεδο-
νικό χώρο και η επικράτηση των Ζηλωτών στη Θεσσαλονίκη οδήγησε τους ευγε-
νείς, από κοινού με τον εκπρόσωπο της κεντρικής εξουσίας ιωάννη απόκαυκο, σε 
συνεννοήσεις με τον καντακουζηνό και συγχρόνως σε απόπειρα κατάλυσης της 
λαϊκής αρχής. οι Ζηλωτές κηρύχθηκαν σε διωγμό και ο αρχηγός τους Μιχαήλ Πα-
λαιολόγος δολοφονήθηκε (αρχές 1345)11.

οι αναφορές του Γιώργου ιωάννου σε μνημεία, κτίρια, τόπους, ιστορικά και 
άλλα γεγονότα, πρόσωπα αλλά και στο ιδεολόγημα της συνέχειας του Βυζαντίου 
στο νεοελληνικό κράτος μέσα από τη Θεσσαλονίκη συμπίπτουν σε πολλά με εκεί-
νες του νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη. Το πώς, όμως, εξιστορούνται αυτά έχει να κάνει 
με τη σκοπιά που τα προσεγγίζει ο καθένας, σύμφωνα με τις πεποιθήσεις και τον 
χαρακτήρα του. ο ιωάννου γράφει: «Μου αρέσουν οι θεωρίες του ησυχασμού, 
μου είναι όμως αδύνατο να συμφωνήσω με το φίλο συγγραφέα Νίκο Πεντζί-
κη, που βεβαιώνει με πάθος ότι αρκεί να διαβάσει μερικές σελίδες από τον Συ-

9. «Η πλατεία του αγίου Βαρδαρίου», στο: Το δικό μας αίμα, 36-37 και στο: Η Θεσ-
σαλονίκη των παλαιότερων συγγραφέων, (επιμ. ν. καρατζάς - α. Χασιώτη), Θεσσαλονίκη 
1998, 20-21.

10.  «κάτω απ’ τις πυκνές δενδροστοιχίες», στο: Η πρωτεύουσα των προσφύγων, 36. 
Τ.Η. κωτόπουλος, Η Θεσσαλονίκη στο έργο των Θεσσαλονικέων πεζογράφων, διδακτορική 
διατριβή, Τμ. Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο ιωαννίνων, ιωάννινα 2005, 269. 

11.  κ.Γ. Πιτσάκης, Γρηγορίου Ακινδύνου Ανέκδοτη πραγματεία περί (Κωνσταντί-
νου;) Αρμενοπούλου, ακαδημία αθηνών, 113. ανακτήθηκε 17/7/2017, από: http://repository.
academyofathens.gr/document/126725.pdf
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ναξαριστή, για να του φύγει ο πονοκέφαλος. Λυπάμαι, αλλά ούτε η μεγαλοσύ-
νη του ούτε η γνώση του της φαρμακευτικής είναι δυνατόν να με πείσουν»12. «Εί-
μαι θρήσκος και θέλω αυτό να το ομολογήσω στο πρώτο πρόσωπο. Φίλοι με θρη-
σκευτική βαθύτητα με βρίσκουν ελαφρό στα θρησκευτικά μου. Αλλά ελαφρός 
ξελαφρός, είμαι πολύ σταθερός σ’ αυτά μου τα ρηχά ίσως αισθήματα. Πάντα, 
όταν φέρνω στο νου μου αυτή την προστατευτική ομπρέλα των δέντρων, με το 
φίνο άρωμα, προχωρώ και πηγαίνω σε μια εκκλησία. Φυσικά μόνον σε εκκλησία 
βυζαντινή. Προτιμώ την Αχειροποίητο, αλλά μου αρέσει και η Αγία Σοφία. Οι 
μικρές, όπως η Παναγία Χαλκέων, οι Άγιοι Απόστολοι, με καταπιέζουν, δεν μπο-
ρώ. Βυθίζομαι μες στην εκκλησία και προσπαθώ να συλλάβω το θεό. Το θεό και 
την πατρίδα σκέφτομαι. Αν ξαναγυρίσω σ’ αυτή την πόλη, θα ξαναγυρίσω για 
τις βυζαντινές εκκλησίες της –καταδυτικές συσκευές πρώτης τάξεως»13. «Καιρός 
να παραμεριστεί η ξένη προς την ψυχολογία μας, όσο και ψυχρή, νεώτερη αυτή 
εκκλησία (η Μητρόπολη), και να ανακηρυχθεί και τυπικά σε μητρόπολη η Αγία 
Σοφία ή ο Άγιος Δημήτριος, ώστε να πάψει και το μπέρδεμα, που εκτείνεται μέ-
χρι και τις εγκυκλοπαίδειες. Όταν διαθέτεις τέτοιες αυτοκρατορικές εκκλησίες, 
είναι δυνατό εσύ να επιμένεις να έχεις για Μητρόπολή σου αυτή την επιμνημόσυ-
νη τούρτα;»14. «Πολύ συχνά προχωρούσα μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας, που εί-
ναι ίσως ο ωραιότερος ναός. Θαύμαζα με δέος τα ψηφιδωτά»15. «Τέλος πάντων, 
η βροχή σάς έπιασε έξω από μια ωραία κεραμιδιά εκκλησία, ίδια με κάστρο βυ-
ζαντινό. […] “Η Αγία Αικατερίνη”, είπε η γιαγιά σου και σταυροκοπήθηκε»16. Στα 
παραπάνω αποσπάσματα ο ιωάννου αναφέρει μερικές από τις σπουδαιότερες και 
ωραιότερες βυζαντινές εκκλησίες της Θεσσαλονίκης.Στο πεζογράφημα «Παναγία 
η Ρευματοκρατόρισσα», ο ιωάννου συνδέει την εκκλησία της αχειροποιήτου με 
τους πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής, τη θρησκευτικότητά τους και 
τις αρχικές δυσχερείς συνθήκες διαβίωσής τους17. ο συγγραφέας δε χάνει ποτέ, 
ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές, το χιούμορ του. Έχει ευαίσθητες κεραίες για 
το κωμικό στοιχείο της ανθρώπινης κατάστασης και δεν διστάζει να αναμίξει στις 
πιο «ιερές» στιγμές, το «γαργαλιστικό», σαν να κατακτά τη νηφαλιότητα, την ψυ-
χική αντοχή, να αντιμετωπίζει τα ανθρώπινα με ένα πικρό χαμόγελο18. 

12.  «ο Χριστός αρχηγός μας…» στο: Η πρωτεύουσα των προσφύγων, 157. 

13. «κάτω απ’ τις πυκνές δενδροστοιχίες», στο: Η πρωτεύουσα των προσφύγων, 33. Σ. 
Σταυρακοπούλου, Η Θεσσαλονίκη, 92.

14. «απογραφή ζημιών» στο: Το δικό μας αίμα, 209.

15. «ο Χριστός αρχηγός μας» στο: Η πρωτεύουσα των προσφύγων, 124. 

16. «Το λειρί του πετεινού», στο: Η πρωτεύουσα των προσφύγων, 55. 

17. Η Σαρκοφάγος, Πεζογραφήματα, αθήνα 1988 (ιστ΄ έκδ.), 63.

18. α. κοτζιάς, Μεταπολεμικοί Πεζογράφοι. Κριτικά Κείμενα, αθήνα 1982, 42-54.
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Στο διήγημα «Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη»ο ιωάννου μάς ξεναγεί στα κυριότε-
ρα, κατά την άποψή του, ρωμαϊκά και βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης, καθώς 
αυτά «μαρτυρούν για τη δόξα τη βυζαντινής Θεσσαλονίκης». «Η Ροτόντα (που), 
πολύ γρήγορα μετατράπηκε σε χριστιανική εκκλησία, αφιερωμένη στον Άγιο Γε-
ώργιο, ίσως και σε άλλους αγίους, παλαιότερα. Σήμερα είναι βυζαντινό μουσείο 
και στην τεράστια αίθουσα της γίνονται πολλές μουσικές εκδηλώσεις, όταν γιορ-
τάζονται κάθε χρόνο τα Δημήτρια», στα «Κτίσματα (που είναι) σύγχρονα με την 
Ροτόντα […] την Αψίδα του Γαλερίου, την Καμάρα δηλαδή, καθώς και πολλά από 
αυτά που βρίσκονται στη σημερινή πλατεία Ναβαρίνου». «Εκείνο όμως που κάνει 
τη Ροτόντα να έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την ιστορία της βυζαντινής τέχνης είναι 
τα πολλά και θαυμάσια ψηφιδωτά της που είναι από τα καλύτερα σωζόμενα της 
παλαιοχριστιανικής εποχής. […] Ο μιναρές που υψώνεται πλάι στη Ροτόντα αφέ-
θηκε για να θυμίζει τη μετατροπή και αυτού του μνημείου σε τζαμί, αλλά και ως 
δείγμα μουσουλμανικής αρχιτεκτονικής. (ο ναός) της Αχειροποιήτου (5ος αιών.) […] 
(Η) εκκλησία είναι αυτή του Οσίου Δαβίδ ή της μονής Λατόμου, όπως λεγόταν πα-
λαιότερα. Η εκκλησία αυτή που βρίσκεται λίγο χαμηλότερα από τη μονή Βλατά-
δων χτίστηκε κατά πάσα πιθανότητα στα τέλη του 5ου αιώνα. Στην αψίδα του ιε-
ρού διασώζεται ένα από τα σπουδαιότερα ψηφιδωτά παλαιοχριστιανικής τέχνης. 
Σήμερα, με τις πολλές μετατροπές που έχει υποστεί το κτίσμα, μοιάζει πάρα πολύ 
με σπίτι της Άνω πόλεως. (Η) πεντάκλιτη βασιλική του πολιούχου της Θεσσαλονί-
κης Αγίου Δημητρίου (που) φαίνεται ότι ανήκει κι αυτή στον 5ο αιώνα. […] Τα ψη-
φιδωτά και οι επιγραφές που σώθηκαν μέσα σ’ αυτήν έχουν εκτός από καλλιτεχνι-
κή και ιστορική σημασία. (Η) ωραία εκκλησία της Αγίας Σοφίας φαίνεται πως χτί-
στηκε στις αρχές του 7ου αιώνα. […] Στην Αγία Σοφία διασώζονται, σε πολύ καλή 
κατάσταση, εξαίρετα ψηφιδωτά στον τρούλο η Ανάληψη και στην αψίδα του ιε-
ρού η Παναγία με το Βρέφος. Τα ψηφιδωτά είναι μεταγενέστερα από την εκκλη-
σία. (Η) Παναγία των Χαλκέων (που) ανήκει στην κατηγορία των μικρών εκκλη-
σιών, των εξωτερικά ιδιαίτερα όμορφων, που χτίζονται στους τελευταίους αιώνες 
του Βυζαντίου. (Η) Αγία Αικατερίνη θεωρείται κτίσμα του 13ου αιώνα και ανήκει 
στις εκκλησίες τις σταυροειδείς με τρούλο. Είναι πολύ κομψή εξωτερικά και μέσα 
έχει λείψανα τοιχογραφιών, που τις κατέστρεψαν οι Τούρκοι, όταν έκαναν την εκ-
κλησία τζαμί. Κυριαρχεί η καμπύλη στα πολλά παράθυρα και στις πόρτες και γε-
νικά δίνεται η εντύπωση μικρού μυθικού ανακτόρου. Οι Άγιοι Απόστολοι, σταυ-
ροειδής εκκλησίαμε τρούλο, είναι κτίσμα του 14ου αιώνα και αποτελεί το αποκο-
ρύφωμα της διακοσμητικής των εξωτερικών τοίχων με αυτό το ίδιο το δομικό υλι-
κό. Στο εσωτερικό περιέχει απομεινάρια από εξαίρετες τοιχογραφίες και ψηφιδω-
τά, που αποδεικνύουν την άνθηση της βυζαντινής τέχνης ως τον τελευταίο της αι-
ώνα. Η θαυμαστή διακόσμηση με τούβλο, που βρίσκει το καλύτερο επίτευγμά της 
στην εξωτερική όψη της κόγχης του ιερού, έχει κάτι το βαριά ανατολίτικο, κάτι…
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από τους τοιχοτάπητες. Ο Προφήτης Ηλίας είναι του ίδιου ρυθμού με τις προηγού-
μενες και χρονολογείται στον 14ο αιώνα. Η εξωτερική διακόσμηση με τούβλο ποι-
κίλλεται με τη μεσολάβηση στρώσεων από λευκό λίθο […] βρίσκεται σε ύψωμα […] 
Στο ύψωμα αυτό φαίνεται ότι ήταν χτισμένα, παλαιότερα, τα βυζαντινά ανάκτο-
ρα. Ο Άγιος Παντελεήμων, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη Ροτόντα, εί-
ναι του ιδίου με τις προηγούμενες ρυθμού και ανήκει στον 13ο αιώνα. Είναι χτισμέ-
νος με φτηνά υλικά, αλλά πολύ καλαίσθητα. Οι Ταξιάρχες επίσης είναι βυζαντι-
νό κτίσμα του 14ου αιώνα, παρουσιάζουν όμως περιορισμένο αρχιτεκτονικό ενδι-
αφέρον. Σώζονται τοιχογραφίες βυζαντινές. Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος, πολύ 
μικρή εκκλησία πάνω στην Εγνατία, στην Καμάρα κοντά. Παρουσιάζει περίερ-
γο αρχιτεκτονικό σχήμα, με τρούλο δυσανάλογο. Μοιάζει στις γραμμές της με άν-
θρωπο που δέεται γονατισμένος. Η μικρή εκκλησία του αγίου Νικολάου του Ορ-
φανού θεωρείται κτίσμα του 14ου αιώνα. Το περίεργο όνομά της έχει δώσει αφορ-
μή σε πλήθος εικασίες. Αρχιτεκτονικά μοιάζει με βασιλική τρίκλιτη. Σπουδαίες εί-
ναι οι τοιχογραφίες που διασώζονται. Δείγματα λαμπρά της τελευταίας άνθησης 
της Μακεδονικής Σχολής στην αγιογραφία. Βυζαντινή εκκλησία είναι και ο ναός 
της Μεταμορφώσεωςτης μονής Βλατάδων. Ο ναός είχε υποστεί μεγάλες ζημίες και 
ξαναχτίστηκε το 1801. Η αρχική εκκλησία ανήκει στον 14ο αιώνα και αρχιτεκτο-
νικά ανήκει στην κατηγορία των σταυροειδών με τρούλο. Η περίεργη ονομασία 
“Βλαττάδες”, προέρχεται από τους κτήτορες, κρητικούς στην καταγωγή, που εμπο-
ρεύονταν το πολύτιμο ύφασμα “βλαττί”, από το οποίο είχαν και πλουτίσει»19. «Είχε 
πάρει να χειμωνιάζει κι αρχίσαμε ν’ ακούμε πάλι μονάχα τους πετεινούς, τους τη-
λεβόες και τα παγόνια απ’ το Τσαούς Μοναστήρι […] Πάνω στον κουμπέ της Ροτό-
ντας, στο ψηφιδωτό, είναι τα πιο θαυμάσια παγόνια που μπορεί να ονειρευτεί κα-
νένας, αληθινά παραδείσια πτηνά. Αυτά και ζωντανά να ήταν, αποκλείεται να εί-
χαν τέτοια φωνή, γιατί δεν έχουν άσχημα πόδια»20.

Τα βυζαντινά ανάκτορα της Θεσσαλονίκης, για τα οποία κάνει λόγο ο ιωάν-
νου, πιθανότατα καταστράφηκαν κατά την επανάσταση των Ζηλωτών κατά του 
πρωτοστάτορα (διοικητή) της Θεσσαλονίκης Θεοδώρου Συναδινού και των πλού-
σιων αρχόντων της πόλης, το καλοκαίρι του 1342, όταν οι Ζηλωτές λεηλάτησαν 
τα σπίτια των πλουσίων. κατά μία άποψη τοποθετούνται στην περιοχή του ναού 
του Προφήτη Ηλία, που επί Τουρκοκρατίας είχε μετατραπεί σε τουρκικό τέμενος, 
το Eski Seray τζαμί (= τζαμί των Παλαιών ανακτόρων). ο Β. δημητριάδης, όμως, 
υποστηρίζει ότι τα βυζαντινά ανάκτορα μπορεί να μη βρίσκονταν στο τουρκικό 
Eski Seray, αλλά σε πιο κεντρικό σημείο της πόλης21. 

19. Εφήβων και μη, αθήνα 1987(ε΄ έκδ.), 58-61. 

20. «Ψηλά στο εσκίντελίκ», στο: Η μόνη κληρονομιά. Πεζογραφήματα, αθήνα 1974, 51-52.

21. Β. δημητριάδης, Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την εποχή της Τουρκο-
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αλλού γράφει ο ιωάννου: «Δεν είναι πολύς καιρός που διάβασα ένα σπά-
νιο βιβλίο για το μνημείο με τις Μαγεμένες τις Las Incantadas, όπως τις έλεγαν 
οι ισπανόφερτοι εβραίοι της πόλης μας. Είδα και όσα σχέδια διασώζονται: ένα 
χτίσμα στολισμένο με κόρες και άλλα αγάλματα, χωμένο ανάμεσα σε σπίτια και 
σπιτάκια, εκεί σε μια γωνιά της σημερινής πλατείας Δικαστηρίων. Τά’χουν ξεση-
κώσει, βέβαια, κι αυτά τα λείψανα, εδώ κι έναν αιώνα περίπου, και τώρα βρί-
σκονται, ποιος ξέρει πού πεταμένα, στο μουσείο του Λούβρου»22. ο ιωάννου 
αναφέρεται στα αγάλματα που κοσμούσαν την κύρια είσοδο της αρχαίας αγο-
ράς, του «Μεγαλοφόρου» (ανάμεσα στον ναό του αγίου δημητρίου και την εγνα-
τία), από τον 3ο ή τον 2ο μ.Χ. αι., πιθανότατα στη νότια στοά του «Μεγαλοφόρου», 
στην πλευρά της εγνατίας οδού. Τμήμα της εισόδου με διώροφη κορινθιακή κιο-
νοστοιχία σωζόταν έως τα μέσα περίπου του 19ου αι. επάνω από τους κάτω κίονες 
υπήρχε μια πεσσοστοιχία με ανάγλυφες ολόσωμες μορφές ανά δύο σε κάθε πεσ-
σό. οι μορφές, που παραπέμπουν στη λατρεία του διονύσου, αναπαριστούσαν τη 
νίκη, την αύρα με το πέπλο της, έναν διόσκουρο, τον Γανυμήδη με τον δία μετα-
μορφωμένο σε αετό, τη Λήδα με τον κύκνο, την αριάδνη στεφανωμένη με φύλλα 
κληματαριάς, τον νεαρό θεό διόνυσο με έναν πάνθηρα και μία Μαινάδα που παί-
ζει διπλό φλάουτο. Φαίνεται ότι τα έργα αυτά ασκούσαν ιδιαίτερη γοητεία στον 
πληθυσμό, που τα αποκαλούσε «είδωλα» ή «Las Incantadas» (Μαγεμένες) στα 
ισπανοεβραϊκά. Η στοά των «ειδώλων» πιθανόν να ανήκε σε πολυτελές αυτοκρα-
τορικό συγκρότημα θερμών. Τα έργα αυτά, το 1865, κατά την περίοδο της Τουρ-
κοκρατίας, μεταφέρθηκαν στο Μουσείο του Λούβρου. Η ανέγερση των μνημείων 
όπως οι Μαγεμένες και το ωδείο της αγοράς με τα αγάλματα των Μουσών που 
το διακοσμούσαν καταδεικνύουν την άνθηση της Θεσσαλονίκης τον 3ο μ.Χ. αι.23.

Η κιονοστοιχία των ειδώλων δέσποζε στο κέντρο της πόλης έως το 1865, 
οπότε διαλύθηκε από τον Γάλλο παλαιογράφο E. Miller, ο οποίος μετέφερε τα 

κρατίας (1430-1912), εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1983, 302-303. «Προ-
φήτης Ηλίας», στο: Βυζαντινές χριστιανικές εκκλησίες Θεσσαλονίκης, οργανισμός Πολιτι-
στικής Πρωτεύουσας της ευρώπης, Θεσσαλονίκη 1997. ανακτήθηκε 20/7/2017, από: http://
www.it.uom.gr/project/monuments/ilias.htm. Φ. αθανασίου κ.ά., Περίπατοι κληρονομιάς στη 
Θεσσαλονίκη, δήμος Θεσσαλονίκης / κέντρο ιστορίας Θεσσαλονίκης - ελληνική εταιρεία 
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού / Παράρτημα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2009, (4ος περίπα-
τος), 114. α. Σταυρίδου-Ζαφράκα, Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη, 8. ανακτήθηκε 17/7/2017, από: 
http://docplayer.gr/395429-I-vyzantini-thessaloniki.html

22. «Las Incantadas», στο: Η Σαρκοφάγος, 72.

23. Χ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη 1992, 27-28. ε. 
Βουτυράς, Η Θεσσαλονίκη στην εποχή της ρωμαιοκρατίας, στο: Θεσσαλονίκη τοις αγαθοίς 
βασιλεύουσα. Ιστορία και Πολιτισμός (επιμ. ι.κ. Χασιώτης), Θεσσαλονίκη 1997, 82. Αρ-
χαία θέατρα της Μακεδονίας, (επιμ. Π. αδάμ-Βελένη), αθήνα 2012, 154-155. Τα Ελγίνεια της 
Θεσσαλονίκης. Μαγεμένες. LasIncantadas (επιμ. ο. Γκιλής), Θεσσαλονίκη 2013, 15. 
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γλυπτά και τα αρχιτεκτονικά μέλη στη Γαλλία. οι αυτόπτες μάρτυρες (F. Beaujour, 
H. Holland, M. Cousinéry, J. Stuart& N. Revett, J. P. Baker, W. Leake) μας πληροφο-
ρούν ότι το μνημείο βρισκόταν στο κέντρο της πόλης, στην αυλή ενός σπιτιού, σε 
εβραϊκή συνοικία, βορείως της σημερινής εγνατίας και σε μικρή απόσταση από 
αυτή. επίσης, τοποθετείται κοντά στην εκκλησία του αγίου νικολάου και σε μια 
μικρή πλατεία, περιτριγυρισμένο από στενούς δρόμους (E. Miller). οι αναφορές 
για εβραϊκή συνοικία βορείως της εγνατίας και κοντά στην εκκλησία του αγίου 
νικολάου καταδεικνύουν ότι η κιονοστοιχία βρισκόταν στη συνοικία Roğos, τη 
μοναδική εβραϊκή συνοικία της λεωφόρου. Η συνοικία αυτή εκτεινόταν από την 
οδό Μητροπολίτου Γενναδίου (πρώην αγίου νικολάου) και σχεδόν μέχρι τη Βενι-
ζέλου και προς τα βόρεια σχεδόν μέχρι την οδό Φιλίππου. κατά την άποψη του Π. 
Ράδη, η μελέτη του πολεοδομικού χάρτη της Θεσσαλονίκης πριν από την πυρκα-
γιά του 1917 δείχνει ότι το νοτιοανατολικό τμήμα της διασταύρωσης των οδών ει-
δώλων (μία οδός στη συνοικία Roğos ήταν η οδός Suretler ή ειδώλων) και Πτολε-
μαίων είναι το καταλληλότερο για την τοποθέτηση του μνημείου. Η αποδοχή αυ-
τής της θέσης για το μνημείο δικαιολογεί και την ονομασία της οδού των ειδώλων, 
η οποία θα βρισκόταν σε άμεση γειτονία με την κιονοστοιχία24.

και ο ιωάννου, όπως ο νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, μνημονεύει ιστορικά πρόσω-
πα και γεγονότα της βυζαντινής Θεσσαλονίκης. εντούτοις, η διαφορετική πρόσλη-
ψη της ορθοδοξίας τούς οδηγεί σε διαφορετική σκοπιά, από την οποία αφηγούνται 
ίδια γεγονότα25. Για παράδειγμα, ο ιωάννου, όταν αναφέρεται στη σφαγή των επτά 
χιλιάδων κατοίκων της Θεσσαλονίκης από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο ά, κατα-
κρίνει αμείλικτα τον αυτοκράτορα: «Πάντως, εφτά χιλιάδες Θεσσαλονικείς, όσοι 
λένε, πως είχαν σφαγεί στον Ιππόδρομο και επί του κτήνους εκείνου, του αυτοκρά-
τορος Θεοδοσίου, που οι Θεσσαλονικείς, σοφά ποιούντες, δεν του έχουν αφιερώ-
σει κανένα δρόμο, ενώ η Εκκλησία τον έχει, δυστυχώς, ανακηρύξει Άγιο»26. 

Σε άλλο κείμενό του ο ιωάννου αναφέρει την ιστορία της Βυζαντινής πριγκί-
πισσας Σιμωνίδας, μνημονεύοντας τη σύγχρονη και ομότεχνή του Ζωή καρέλλη που 
ασχολήθηκε επίσης με το θέμα και ερμηνεύοντας τα κίνητρα για την πραγματοποίη-
ση του αταίριαστου αυτού γάμου: «…τη Σιμωνίδα, τη βυζαντινή πριγκίπισσα, για την 
οποία η αισθαντική στις θυσίες των γυναικών ποιήτρια Ζωή Καρέλλη έγραψε το συ-
γκινητικό θεατρικό ποίημα με τον τίτλο “Σιμωνίς”. Η Σιμωνίς είχε δοθεί πενταετής, 
προς σωτηρίαν του Κράτους και της Θεσσαλονίκης ιδιαίτερα ως σύζυγος στον πα-
ραλυμένο από τις ασωτίες, σαραντάρη πια, Κράλη της Σερβίας Μιλούτιν, με απο-

24. Π. Ράδης, Τα είδωλα (LasIncantadas). ερμηνευτική προσέγγιση του μνημείου, Μα-
κεδονικά 41 (2015-2016), 103-113, 103-106.

25. Σ. Σταυρακοπούλου, Η Θεσσαλονίκη, 94.

26. «Με τα σημάδια της απάνω μου», στο: Το δικό μας αίμα, 176-177. Σ. Σταυρακοπού-
λου, Η Θεσσαλονίκη, 94.
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τέλεσμα να χαλαστεί αγρίως και να μην μπορεί αργότερα να τεκνοποιήσει. Στοργι-
κή μαμά της Σιμωνίδος ήταν η Ειρήνη-Γιολάνδα, Φράγκισσα πριγκηπέσσα, σύζυγος 
του Ανδρόνικου Β  ́Παλαιολόγου –άλλο κάρο με πατάτες…»27.

Η Θεσσαλονίκη αποτελεί για τον ιωάννου πηγή έμπνευσης και αντικείμενο 
εξύμνησης. Την αποκαλεί γενέτειρα και τρέφει παθολογική αγάπη γι’ αυτή. επιμέ-
νει στον ιστορικό χώρο, τονίζοντας τη σημασία της Θεσσαλονίκης κατά τη βυζαντι-
νή περίοδο: «Παρομοιάζω το σώμα μου με την πόλη αυτή –είναι άλλωστε η γενέτει-
ρά μου και προς αυτήν πάντοτε κατατείνω. Τόσο τυραννικά διακατέχομαι, ώστε, 
πράγμα αστείο ίσως, νιώθω καμιά φορά να χαράσσεται η τοπογραφία της απάνω 
μου, με τα σημάδια της, τα σχήματα και τα χρώματά της. Μεγάλο Καράμπουρνου, 
ας πούμε, είναι σε όλο της το μεγαλείο η μύτη μου, Μικρό Καράμπουρνου, Καρα-
μπουρνάκι, το επίμονο πηγούνι μου […] Εξάλλου, αν στα δύο αυτά ακρωτήρια δώ-
σουμε τα βυζαντινά τους ονόματα, Μέγα Έμβολον και Μικρόν Έμβολον, το πράγ-
μα τότε φωτίζεται […] Αποδώ, άλλωστε, από το Τριγώνιο… μπήκαν οι Αγαρηνοί 
με τον Μουράτη και τον Αλή Εβρενός[…] Τα σκουριασμένα βορινά τείχη με τους 
κουλέδες τους. Εδώ απάνω θέλησε να καλπάσει τότε ο Άγιος Δημήτριος. Και όμως 
τόσο λιγοστοί ήταν οι υπερασπιστές, ώστε ένας άνθρωπος έπρεπε να υπερασπί-
ζεται δύο και τρεις επάλξεις, κουλέδες, όπως έλεγαν. Και αυτό, όχι για να διασώ-
σει καμιά ελευθερία του, μα τη βενετσιάνικη σκλαβιά του, στην οποία αντί πολ-
λών χρημάτων, τους είχε ρίξει ο “Δεσπότης” και πρίγκιπας της έσχατης παρακμής 
Ανδρόνικος Παλαιολόγος, ο μετέπειτα μοναχός Ακάκιος, που αφού διέλυσε κι αυ-
τός ό,τι μπόρεσε, πέθανε σε λίγα χρόνια από ελεφαντίαση στο Μοριά. Και ακόμα, 
οι γελοίοι εκείνοι τυχοδιώκτες, οι Βενετσιάνοι, που ενώ δεν μπορούσαν να ωφε-
λέσουν σε τίποτε, ανακατεύονταν από υπολογιστικότητα παντού, είχαν τοποθε-
τήσει ανάμεσα στους μαχητές ένα τάγμα ληστάρχων και φονιάδων, που λεγόντου-
σαν “τζετάριοι”, λέξη που ίσως δεν είναι άσχετη με τους “τσέτες”, για να επιβλέ-
πουν την πανάθλια άμυνα, να σπιουνεύουν και στην ανάγκη επί τόπου να δολο-
φονούν. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, πάλι καλά που βρέθηκαν άνθρωποι για να 
υπερασπίσουν την πόλη. “Ἰλίγγου πληροῦμαι…” ψελλίζει το σχετικό Χρονικό της 

27. «Η πλατεία του αγίου Βαρδαρίου», στο: Το δικό μας αίμα, 33-34 και στο: Η Θεσ-
σαλονίκη των παλαιότερων συγγραφέων, 17-18.Π. Ροδοκανάκης, Η βασίλισσα και αι βυζαντι-
ναίαρχόντισσαι, εν αθήναις 1920, 36. α. Παπαδόπουλος, Τα συνοικέσια των βυζα ντινών βασι-
λέων, Ημερολόγιο της Μεγάλης Ελλάδος 8 (1929), 141-159, 158. Φ. κουκουλές, Βυζαντινών βίος 
και πολιτι σμός, τόμ. δ́, αθήναι 1951, 127-129 (η πριγκίπισσα αναφέρεται ως ένδεκα ετών). A. ε. 
Laiou, The Role of Women in Byzan tine Society, XVI. Internationaler Byzantinisten Kongress (Wien, 
4 - 9 Oktober 1981), Akten, I Teil, Hauptreferate, 1. Halbband, JÖB 31/1 (Wien 1981), 233-260, 260. G. 
Ostrogorsky, Ιστορία του βυζαντινού κράτους, (μετάφρ. ι. Παναγόπουλος), τόμ. Γ ,́ αθήνα 1981, 
65 (η πριγκίπισσα αναφέρεται ως δεκατριών ετών). J. Meyendorff, Christian Marriage in Byzan-
tium: The Canonical and Liturgical Tradition, Byzantine Family, DOP 44 (1990), 99-107, 103. α.δ. 
Βακαλούδη, Καλλιστεία και γάμος στο Βυζάντιο, Θεσσαλονίκη 1998, 57-58.
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Αλώσεως. Και, φυσικά, κάποια ώρα τα πάντα πλημμύρισαν, όχι μονάχα ιλίγγου, 
αλλά και λυσσασμένης Τουρκιάς. “Ἐνάτην ἦγε καὶ εἰκοστὴν ὁ Μάρτιος τότε…” ση-
μειώνει για την άλωση της Θεσσαλονίκης του 1430, του 6938 δηλαδή από Κτίσεως 
Κόσμου, ο αυτόπτης μάρτυς Ιωάννης ο Αναγνώστης». και ο ιωάννου συνεχίζει να 
παραθέτει την περιγραφή του ιωάννη αναγνώστη για τα φρικτά γεγονότα που δια-
δραματίστηκαν κατά την άλωση28.

ο ιωάννου περιγράφει με ιδιαίτερη έμφαση τα ύστατα χρόνια ζωής της Θεσ-
σαλονίκης πριν την παράδοσή της στους Βενετούς και την οριστική άλωσή της 
από τους Τούρκους το 1430. Τα τελευταία χρόνια της ελεύθερης ζωής της πόλης, 
υπό τον «δεσπότη» ανδρόνικο Παλαιολόγο (1415-1423), γιό του Μανουήλ Β΄ και 
αδελφό του ιωάννη Η ,́ και κατόπιν υπό τους Βενετούς (1423-1430), ήταν χρόνια 
τραγικά για τους κατοίκους της, που βρίσκονταν σχεδόν τον περισσότερο και-
ρό πολιορκημένοι. Όλα τα πολεμικά γεγονότα συνοδεύονταν, όπως είναι επόμε-
νο, από αναστατώσεις, φόνους, καταστροφές, πυρκαγιές, ερημώσεις. Έτσι εξηγεί-
ται γιατί το γραφικό περιβάλλον, ο παράδεισος της περιοχής ανατολικά και δυτι-
κά της Θεσσαλονίκης γρήγορα εξαφανίστηκε∙ οι κήποι, τα δέντρα και οι μονές κά-
ηκαν, οι μοναχοί σκορπίστηκαν, αιχμαλωτίστηκαν ή θανατώθηκαν και πολύ νω-
ρίς οι λόφοι, ιδίως ως τους πρόποδες του Χορτιάτη, έγιναν φαλακροί και έρημοι29. 
Στο διήγημα «Της Θεσσαλονίκης ο μεγάλος μήνας» ο ιωάννου πάλι αφηγείται την 
άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους, το 143030. Η Θεσσαλονίκη, έπεσε 
στα χέρια των Τούρκων εξαιτίας της μακρόχρονης απομόνωσής της από τον βυζα-
ντινό ιστό, λόγω των συχνών πολιορκιών, της αδυναμίας της κωνσταντινούπολης 
να την προστατεύσει (λόγω εσωτερικών και εξωτερικών προβλημάτων) και της 
άσχημης αντιμετώπισης που είχε, τόσο υποστηρικτικά, όσο και υπερασπιστικά, 
από τους Βενετούς. Το άγγελμα της πτώσης του ανατολικού τείχους οδήγησε τους 
Βενετούς σε γρήγορη φυγή προς τα πλοία τους με βαρύτατες απώλειες. Η απώλεια 
της Θεσσαλονίκης κόστισε οικονομικά και πολιτικά στην Βενετία31. 

ο ιωάννου κατακρίνει με δριμύ τρόπο τα χρόνια της αντιπαροχής και της οικι-
στικής μεταμόρφωσης της ελλάδας γύρω στις δεκαετίες του ’60 και ’70 και την ανέ-
γερση των σύγχρονων πολυκατοικιών, που αλλοίωσαν καταστροφικά τη Θεσσαλο-
νίκη: «Όλοι θυμόμαστε ή γνωρίζουμε την παλιά μορφή της Θεσσαλονίκης, που είχε 
διατηρηθεί στην Πάνω Πόλη, αλλά και στις συνοικίες τις επάνω από την Αχειρο-

28. «Με τα σημάδια της απάνω μου», στο: Το δικό μας αίμα, 173-176.

29. α. Βακαλόπουλος., ιστορικές Έρευνες έξω από τα Τείχη της Θεσσαλονίκης, Μακε-
δονικά 17 (1977), 1-35, 6.

30. Εφήβων και μη, 68-69.

31. Γ. Μιχαήλ, Πηγές των τριών Αλώσεων της Θεσσαλονίκης. Συγκριτική Μελέτη, 
Μεταπτυχιακή εργασία, Τμ. Ποιμαντικής και κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογική Σχολή, 
αΠΘ, Θεσσαλονίκη 2014, 48-49.
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ποίητο, τον Άγιο Θανάση και την Καμάρα, σχεδόν αναλλοίωτη μέχρι τη δεκαετία 
του ’50. Και σήμερα ακόμα υπάρχουν τμήματα, που μας δίνουν σαφή εικόνα εκεί-
νης της εποχής. Η παλιά αρχιτεκτονική και ρυμοτομική μορφή της Θεσσαλονίκης 
ήταν ιδιαίτερα γραφική […] Τα παλιά σπίτια, τα καμωμένα κατά τη βυζαντινή πα-
ράδοση, μερικά μάλιστα γνησίως βυζαντινά, υποκαταστάθηκαν από απρόσωπες 
πολυκατοικίες, άσχημες και όμοιες σχεδόν η μία με την άλλη, χωρίς ίχνος ελεύθε-
ρου χώρου, χωρίς ίχνος σχέσης, εξωτερικής μορφικής σχέσης, με ό,τι υποκατέστη-
σαν ή με τον τόπο στον οποίο ανηγέρθησαν. Εκτός από τα σπίτια της οδού Αριστο-
τέλους […] Αναπόσπαστα μέλη του σώματος της Θεσσαλονίκης είναι οι βυζαντινοί 
ναοί της και τα άλλα βυζαντινά κτίσματα. Για τα διεσπαρμένα αυτά ανά την πόλη 
κτίσματα, που όμως τη συνέχουν, δεν είναι ανάγκη να πούμε τίποτε άλλο, γιατί 
έχουν λεχθεί πολλά και ίσως σοφά […] Δεν ξέρω πόσοι το έχουν προσέξει, αλλά 
εκείνο το μικρό πάρκο, το πάρκο του Αγίου Νέστορος θα έλεγα, γιατί εκεί περί-
που πρέπει να βρισκόταν το αφιερωμένο σ’ αυτόν χτίσμα – εκείνο, λοιπόν, το πάρ-
κο, που απλώνεται μπροστά στον Άγιο Δημήτριο…»32.

Στο διήγημα «Θεσσαλονίκης ανάβαση και κατάβαση», ο ιωάννου μάς ξενα-
γεί –ανάμεσα στα άλλα– και σε βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης, καταλήγο-
ντας αισιόδοξα πως, παρ’ ότι η πόλη έχει αλλοιωθεί καταστροφικά από την άναρ-
χη δόμηση και τη «μπετονοποίησή» της, η θέση και η ιστορία της έχουν σφραγί-
σει ανεξίτηλα την εικόνα της και αυτό δεν αναιρείται ποτέ και με τίποτε: «Ωραία 
είναι ν’ ανεβαίνεις προς τα Χίλια Δένδρα περπατώντας πίσω από το νεκροτα-
φείο της Ευαγγελίστριας κι ύστερα στο πλάι της τεράστιας αυλής του Δημοτι-
κού νοσοκομείου, έχοντας τα τείχη τα ανατολικά στο αριστερό σου χέρι, τα τεί-
χη του Ορμίσδα, που ήταν στρατηγός του Θεοδοσίου Α΄ και διοικητής της Θεσ-
σαλονίκης, και βλέποντας μπροστά σου τον πύργο των τειχών, τον ανατολικό, 
που τώρα τον λέμε –λαθεμένα μάλλον– Επταπύργιο κι απόπου βροντάει στις με-
γάλες γιορτές τιμητικά το κανόνι […] την πλατεία Αριστοτέλους, με την περίφη-
μη βυζαντινή αρχιτεκτονική της […] Πάντως, η πολιτεία αυτή έχει ομολογουμένως 
κυριαρχήσει απάνω και στη νεώτερη μορφή της […] Σήμερα, πάνω στους τοίχους 
των πολυκατοικιών, φτηνών πολλές φορές, για τη φτωχολογιά, και πάνω στους 
στρωμένους από άσφαλτο και όχι από λιθόστρωτο δρόμους, και μέσα στον ορυ-
μαγδό των μηχανών, βλέπεις, διακρίνεις, παντού την ίδια σφραγίδα της πολιτεί-
ας, ξαναπατημένη, αλλά ευκρινέστατη. Είναι πολύ δυνατή η προσωπικότητα της 
πολιτείας, η θέση και η ιστορία της»33. 

ο ιωάννου επισημαίνει επανειλημμένα –όπως και άλλοι Θεσσαλονικείς λο-
γοτέχνες– ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της Θεσσαλονίκης. Σε όλες τις πό-

32. «Η πρωτεύουσα των προσφύγων», στο: Η πρωτεύουσα των προσφύγων, 38, 40, 41, 42. 

33. Εφήβων και μη, 105-108.
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λεις του κόσμου η αστυφιλία οδήγησε στην επέκτασή τους με τη διατήρηση της 
παλαιάς αρχιτεκτονικής. αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη, στις αρχές της δεκαετίας 
του ’60, η τάση ήταν να συρρικνωθεί το κόστος με ανοικοδόμηση της νέας πόλης 
επάνω στην παλιά, της οποίας η αρχιτεκτονική αξία δεν εκτιμήθηκε παρά πολύ 
αργά. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε ταχύτατη ανέγερση πολυώροφων πολυκα-
τοικιών χωρίς κανέναν χαρακτήρα. Έτσι, η πόλη «μπετονοποιήθηκε», εξαιτίας του 
μεγάλου συντελεστή δόμησης αλλά και με καταπατήσεις34.

Μιλώντας για το επάνω μέρος της σημερινής πλατείας των λεγομένων δικαστη-
ρίων, ο ιωάννου το αποκαλεί «Ομφαλό, εκεί μπροστά στον Άγιο Δημήτριο τον εν τω 
Σταδίω»35, «εκεί στην περιοχή του Ομφαλού, όπου κρυβόταν από κάτω μα δεν και-
γόταν η Αρχαία Αγορά, το Ωδείο, αφιερωμένο στα θηρία πιο πολύ παρά στις μού-
σες, το Στάδιο, καθώς και στη συνοικία της Παλαιάς Εβραιΐδος, την τωρινή πλατεία 
Δικαστηρίων […] τις νύχτες, ο δύσβατος τόπος σκεπαζόταν, θαρρείς, από το μουρ-
μουρητό του αθλητικού αγίου Νέστορα, που ο Μαξιμιανός μόλις τον είδε στο στίβο 
να λάμπει προσφέρθηκε να του δώσει χρήματα, να τον ικανοποιήσει δηλαδή, να μην 
παλέψει με τον κτηνώδη Λυαίο, μουρμουρητό από το αγίασμά του, το οποίο ακόμη 
προσπαθούν να εντοπίσουν οι αρχαιολόγοι, ενώ εμείς ως παιδιά εκεί πέρα παίζα-
με, μα ύστερα εξαφανίστηκε, ξανακαλύφθηκε μυστικά […] Ωστόσο τα παιδικά μας 
χρόνια, ακόμα και τα πρώτα νιάτα μας, τα συντρόφεψε, περισσότερο, το μέγα κυρ-
τό ερείπιο, το υπόλειμμα της πυρκαγιάς, του Αγίου Δημητρίου, που ενώ είχαμε πι-
στέψει, πως πάει πια, ουδέποτε θα το δούμε αποτελειωμένο, άρχισαν ξαφνικά με ξέ-
φρενο ρυθμό να το συμπληρώνουν και ανυψώνουν, πάνω στην κρισιμότερη καμπή 
του εμφυλίου»36. αλλού γράφει ο ιωάννου: «Μελετώ συνεχώς το σχεδιάγραμμα της 
εφημερίδας∙ είναι φανερό πως θα τα θεμελιώσουν (τα δικαστήρια) κοντά στο αρχαίο 
στάδιο, όπου οι βάρβαροι στρατιώτες του Γαλερίου σκότωσαν άναντρα το Νέστο-
ρα, παλικάρι και φίλο του μεγαλομάρτυρα Δημητρίου»37.

Με αναλυτικό τρόπο περιγράφει ο Γιώργος ιωάννου τα γεωγραφικά-
τοπογραφικά στοιχεία της πόλης κατονομάζοντας συνοικίες, δρόμους, κτίρια. επι-
μένει στον ιστορικό χώρο τονίζοντας τη σημασία της Θεσσαλονίκης κατά τη βυζα-
ντινή περίοδο –αλλά και αργότερα–, ενώ οι εξελίξεις των πρόσφατων ιστορικών γε-
γονότων περνούν μέσα από τα βιώματα του ίδιου του συγγραφέα. επισημαίνει με 
πόνο τις καταστροφές που έχουν υποστεί τα βυζαντινά μνημεία από φυσικές κατα-

34. κ. Τζήμου, Για να μη χάσουμε ό,τι απέμεινε, Parallaxi (11/5/2016). ανακτήθηκε 
15/7/2017, από: http://parallaximag.gr/thessaloniki/gia-na-mi-chasoume-oti-apemine-apo-tin-
poli-pou-chathike 

35. «Η πλατεία του αγίου Βαρδαρίου», στο: Το δικό μας αίμα, 41.

36. «Τα ίχνη της πυρκαγιάς», στο: Το δικό μας αίμα, 156-157. 

37. «οι σφάχτες», στο: Για ένα φιλότιμο, αθήνα 2006 (κ΄ έκδ.), 42.
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στροφές, όπως σεισμούς και πυρκαγιές: «Γύρω απ’ τον ερειπωμένο απ’ την πυρκα-
γιά Άγιο Δημήτριο […] Στο προαύλιο του Αγίου Δημητρίου, όπου οι τεχνίτες πελε-
κούσαν τα μάρμαρα για την αναστήλωση»38. «Την Αγία Σοφία την υποβαστάζουν 
με κορμούς, πολλούς κορμούς, έχει γίνει θρύμματα, δεν ξέρω όμως τον θόλο, με το 
εξαίσιο ψηφιδωτό της Ανάληψης, πώς θα τον συγκρατήσουν. Αλλοίμονό μας αν 
πάθει τίποτε περισσότερο η Αγια-Σοφιά (εξαιτίας του σεισμού) […] Γι’ αυτό έκλαιγε 
τώρα πικρά, όταν είδε τη μισοβουλιαγμένη εκκλησιά κλειστή (την αχειροποίητο), 
στηριγμένη με δοκάρια ένα γύρω και τα βυζαντινά τούβλα πεσμένα στο προαύλιο 
(εξαιτίας του σεισμού), σαν μέλη, σαν μέλι, και σαν κοκκινέλι. “τούτο εστί το αίμα 
μου…”. Αλίμονό μας και αλίμονό σας…»39.

Μιλώντας ο ιωάννου για την κοινωνία της πόλης, ασχολείται με τον χαρα-
κτήρα και τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων∙ γράφει: «…Δεν υπάρχει τόπος σή-
μερα για λατρεία ζωντανών αγίων καλύτερος από τη Συμβασιλεύουσα, αλλά 
στον λαό, μονάχα στους απλούς, αγρότες και εργάτες, μες στους λογίους έχουν 
εισχωρήσει φοβερές μαριόγκες»40. «Η Θεσσαλονίκη υπήρξε η πιο μεγάλη πο-
λιτεία της Βαλκανικής –με εξαίρεση την Κωνσταντινούπολη– επί πολλούς, επί 
δεκάδες, αιώνες. Η ιστορία της, οι καμπύλες της ιστορίας της, ταυτίζονται με 
τους δείκτες της ιστορίας του Βυζαντίου ακριβώς –από τις παραμονές του βυ-
ζαντινού κόσμου ως την πτώση. Ποτέ της η πολιτεία αυτή δεν είχε διαφορετι-
κή ιστορική μοίρα από την καρδιά του βυζαντινού κράτους – εκτός από σήμε-
ρα. Η Θεσσαλονίκη, οι άνθρωποί της, η κοινωνία της, συνδημιούργησαν τον 
βυζαντινό πολιτισμό και το βυζαντινό πνεύμα. Και η Θεσσαλονίκη αποτελεί 
για μας σήμερα το πρώτο σκαλοπάτι για εκεί που, θέλουμε δε θέλουμε, τείνει η 
ψυχή του Ελληνισμού ακατανίκητα∙ προς την καρδιά της μόνης κρατικής μορ-
φής που μας παραδόθηκε και την έχουμε από τα χέρια μας χάσει. “Το πρώτο 
σκαλοπάτι…”»41.

αλλού ο ιωάννου γράφει: «…Όταν η πόλη κινδύνευε από…βαριά συμφορά, 
εμφανιζόταν ξαφνικά ο Βαρδάρης μέσα σε ουρανομήκη σύννεφα σκόνης καλπά-
ζοντας, θαρρείς από την Πύλη τη Χρυσή και την Εγνατία οδό…στην πλατεία Δικα-
στηρίων ή του Ομφαλού, εκεί μπροστά στον Άγιο Δημήτριο, τον εν τω Σταδίω […]
Πολλές φορές… την έχει σώσει μα όχι και λίγες, οργισμένος, την έκανε παρανά-
λωμα του πυρός. Έτσι, ξεμπουκάροντας, τσάκισε τον έβδομο αιώνα το στόλο 
των Δραγουβιτών, Σαγουδάτων, Βελεγεζιτών, Βαϊουνιτών, Βεργιτών και άλλων 
σλαβικών φυλών, που συν γυναιξί και τέκνοις… είχαν ξεχυθεί στην Άσπρη θά-

38. «κάτω απ’ τις πυκνές δενδροστοιχίες», στο: Η πρωτεύουσα των προσφύγων, 28-31. 

39. «απογραφή ζημιών» στο: Το δικό μας αίμα, 211-213.

40. «Η παρέλαση των προσφύγων», στο: Το δικό μας αίμα, 65.

41. «Θεσσαλονικέων ύπνος και ξύπνος…», στο: Η πρωτεύουσα των προσφύγων, 72. 
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λασσα και ούτε λίγο ούτε πολύ ήθελαν να πάρουν τη Σαλονίκη. Το σωτήριο γε-
γονός μνημονεύεται σε ψηφοθετημένη επιγραφή, που διασώζεται ακόμη στην εκ-
κλησία του Αγίου Δημητρίου. Ο Άγιος μ’ ένα ξαφνικό “κλύδωνα”, φουρτούνα με-
γάλη και τρανή, διασκόρπισε λέει, τον στόλο των βαρβάρων, σώζοντας την πο-
λιτεία του. Ποιος ξέρει ποιοι ανόητοι τους είχαν πάρει στο λαιμό τους […] Ο αέ-
ρας αυτός, που ξεσήκωσε έτσι τη θάλασσα, δεν μπορεί να ήταν άλλος από τον 
μέγα κυρίαρχο, την ισχυρή μαϊστροτραμουντάνα, τον Άγιο Βαρδάριο, που τον 
βλέπουμε να εκτελεί πιστά το θέλημα του Στρατηγού Μυροβλύτη […] Την πλα-
τεία του Αγίου Βαρδαρίου οι ανάγκες της κυκλοφορίας και οι άστοργοι σχεδι-
αστές την έχουν καταστρέψει […] Το υγιεινό ρεύμα του Βαρδάρη το κατάντησαν 
ένα από τα πιο ανθυγιεινά […] Δεν ξέρω τι ακριβώς υπάρχει πια και τι δεν υπάρ-
χει. Τι απόμεινε. Μόλις τώρα άρχισα κι εγώ να υποψιάζομαι πως αυτός ο Βαρ-
δάρης δεν μπορεί να είναι άσχετος με τον Άγιο Δημήτριο. Ίσως μάλιστα να είναι 
ένα και το αυτό, ο ίδιος ο θαυματουργός Άγιος. Και κάποτε θα φυσήξει. Και θα 
φυσήξει όπως φύσαγε»42. 

ο ιωάννου, γράφοντας «Ο Άγιος μ’ ένα ξαφνικό “κλύδωνα”, φουρτούνα 
μεγάλη και τρανή, διασκόρπισε λέει, τον στόλο των βαρβάρων», αναφέρεται 
στην τρίτη πολιορκία της Θεσσαλονίκης από τα σλαβικά φύλα,τα οποία, έχο-
ντας αποσπασθεί πλέον από τους αβάρους, εγκαταστάθηκαν σε περιοχές της 
Θεσσαλίας και της Μακεδονίας σε διάφορες ομάδες, προσλαμβάνοντας, ως ονό-
ματά τους, ενδεικτικά των περιοχών στις οποίες διέμεναν43. 

Στο σύντομο πεζογράφημα «ομίχλη» γράφει ο Γιώργος ιωάννου: «Κι ὕστερα 
ἔφτανα στό καφενεῖο τοῦ λιμανιοῦ, αὐτό πού ἀπό χρόνια εἶναι γκρεμισμένο, νά 
ξαναβρῶ τήν παρέα μου. Κι ὅταν δέν ἦταν ἐκεῖ —καί δέν ἦταν ποτέ ἐκεῖ— καθό-
μουν ὧρες καί καρτεροῦσα. Πίσω ἀπ’ τά τζάμια διαβαῖναν ἀράδα οἱ σκιές αὐτῶν, 
πού τώρα ἔχουν πεθάνει. Κολλοῦσαν τό μοῦτρο τους γιά μιά στιγμή στό θαμπό 
τζάμι κι ἄλλοι ἔμπαιναν μέσα, ἐνῶ ἄλλοι τραβοῦσαν ἀνατολικά γιά τόν Πύργο τοῦ 
Αἵματος44. Κι ἄν δέ μοῦ ἔγνεφε κανείς ἔβγαινα κι ἀκολουθοῦσα μιά σκιά, πού ποτέ 
δέν μποροῦσα νά προφτάσω […] Ἀκολουθώντας τίς σκιές μπαίνω πάντα στόν ἴδιο 
δρόμο. Τά δέντρα καί τά φυτά θεριεύουν μές στή μοναξιά καί τή θολούρα. Γίνο-
νται σάν κάστρα τεράστια. Φτάνω στό ἀγέρωχο σπίτι το τυλιγμένο μέ κισσούς καί 
φυλλώματα. Παρόλο πού οἱ σκιές κοντοστέκονται καί σά νά μοῦ γνέφουν, ἐγώ δέν 

42. «Η πλατεία του αγίου Βαρδαρίου», στο: Το δικό μας αίμα, 41-43 και στο: Η Θεσ-
σαλονίκη των παλαιότερων συγγραφέων, 24-26.

43. Θαύματα αγίου δημητρίου, έκδ. P. Lemerle, Les plus anciens recueils des Miracles de 
Saint Démétrius et la pénétration des Slaves dans les Balkans, τόμ. I: Texte, Paris 1979, τόμ. II: Com-
mentaire, Paris 1981. [Editions du Centre National de la Recherche Scientifique], I. 175.3-12∙ II. 85 κ.εξ.

44. Πύργος του Αίματος (ή πύργος των Γενιτσάρων) = ο Λευκός Πύργος. 
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πλησιάζω κάν στήν Πορτάρα45. Θαρρῶ πώς μόνο ἀγαπημένο πρόσωπο θά μέ πεί-
σει κάποτε νά τήν περάσω»46. 

Θέμα του πεζογραφήματος «ομίχλη» είναι η Θεσσαλονίκη της ομίχλης και 
η υποβλητική της ατμόσφαιρα. δύο διαχρονικά σύμβολα της πόλης, ο Λευκός 
Πύργος και η Πορτάρα, συνυφαίνονται με την ομίχλη που εμποτίζει την ατμό-
σφαιρα της πόλης, όλα μαζί διαχέονται στις καθημερινές δραστηριότητες του 
αφηγητή και τελικά γίνονται ο δρόμος για το ταξίδι προς την ψυχή και την 
ύπαρξή του. Γράφει: «Τα μεγάλα βάσανα κατασταλάζουνε σιγά σιγά στο κορμί 
και διοχετεύονται απ’ τα πόδια στο υγρό χώμα»47. 

ο ιωάννου κάνει λόγο και για «…το Αλκαζάρ-τζαμί στην Τουρκοκρατία, βυ-
ζαντινή εκκλησία παλιότερα, σινεμά τώρα»48. Το Hamza Bey τζαμί είναι ένα από τα 
σπουδαιότερα δείγματα της οθωμανικής αρχιτεκτονικής στη νοτιοανατολική ευρώ-
πη, το μεγαλύτερο και μοναδικό στην ελλάδα τζαμί με περίστυλη αυλή49.

Στο διήγημα «Στου κεμάλ του σπίτι» ο Γιώργος ιωάννου γράφει: «Την 
προηγούμενη φορά είχε βρεθεί εκεί στα βάθη ένα θαυμάσιο ψηφιδωτό, που άρ-
χιζε απ’ το οικόπεδο του δικού μας σπιτιού και συνεχιζόταν προς το σπίτι του 
Κεμάλ[…] Όλοι μιλούσανε για την ομορφιά και την παλιά δόξα, μα ανάμεσα 
στα δυνατά λόγια και τις φωνές, άκουσα μια γριά να σιγολέει: “Στο σπίτι αυτό 
καθόταν ένας μπέης, που είχε μια κόρη σαν τα κρύα τα νερά. Κυλιόταν κάτω, 
όταν φεύγανε, φιλούσε το κατώφλι. Τέτοιο σπαραγμό δεν ματαείδα”»50. ο ιω-
άννου μάς «μεταφέρει» στην τουρκική συνοικία Telli Kapi και την περιοχή Ισλα-
χανέ (Islahâne = σωφρονιστήριο) της Θεσσαλονίκης, που βρισκόταν στο ανατο-
λικό άκρο της σημερινής οδού αγίου δημητρίου, μεταξύ των οδών αποστόλου 
Παύλου και ελένης Ζωγράφου, στο μέσον περίπου των ανατολικών τειχών της 
πόλης, κοντά στη νέα Χρυσή Πύλη51. 

45. «Πορτάρα ονομαζόταν μια πύλη στο τείχος δυτικά της μονής Βλατάδων στην οδό 
Παλαμίδου». Βλ. Β. δημητριάδης, Τοπογραφία, 105-106.

46. «ομίχλη», στο: Η μόνη κληρονομιά, 56-57. 

47. «ομίχλη», στο: Η μόνη κληρονομιά, 57.

48. «Η πλατεία του αγίου Βαρδαρίου», στο: Γ. ιωάννου, Το δικό μας αίμα, 34 και στο: 
Η Θεσσαλονίκη των παλαιότερων συγγραφέων, 18. 

49. Φ. αθανασίου κ.ά., Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη, (1ος περίπατος), 78. 

50. «Στου κεμάλ το σπίτι», στο: Γ. ιωάννου, Η μόνη κληρονομιά, 62 και στο: Μια πόλη 
στη λογοτεχνία. Θεσσαλονίκη, (επιμ. Σ. Σερέφας), αθήνα 2002, 85. 

51. οι Σ. Χριστοφορίδου, α. κονδυλίδου, ε. Μεσοχωρίτη, Ά. Συργιάννη, α. Βαλαβανί-
δου, Το Ισλαχανέ της Θεσσαλονίκης, τεκμήριο της τεχνικής εκπαίδευσης ως εργαλείο αποκα-
τάστασης των ορφανών παιδιών. ανακτήθηκε 20/7/2018, από: https://www.academia.edu, 237-
238, υποστηρίζουν ότι το όνομα της συνοικίας προερχόταν από το συνοικιακό, χωρίς μιναρέ, 
τζαμί (mescid) του αχμέτ Σουμπασί, το οποίο υπήρχε εκεί πριν από τις αρχές του 16ου αι. 
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ο χρόνος στον ιωάννου λειτουργεί ως σύνθεση παρόντος-παρελθόντος και 
γενικότερα διαφορετικών χρονικών στιγμών, η οποία είναι αλληλένδετη με την 
τεχνική του διασπασμένου θέματος. Στα κείμενα, που γράφονται με βάση την 
ιστορική αντίληψη του χρόνου, η αφήγηση αρχίζει από κάποιο σημείο του πα-
ρελθόντος, προχωρεί χρονολογικά ή με άλματα προς όλο και μεταγενέστερες 
στιγμές και κάπου τελειώνει. και στην περίπτωση που πραγματοποιούνται πα-
ρεκβάσεις, συναντούμε την ίδια αφηγηματική τακτική, έτσι ώστε η μέθοδος να 
παραμένει αδιαφοροποίητη52. 

Για τον ιωάννου το Βυζάντιο κυριαρχεί παντού στη Θεσσαλονίκη και ξα-
ναζεί μέσα από την έλευση του προσφυγικού στοιχείου της νεότερης εποχής: 
«Βροντολογάει το πορφυρό Βυζάντιο πάνω απ’ τη Θεσσαλονίκη»53∙ «η πολυ-
δέγμων Θεσσαλονίκη είχε το χρώμα το βυζαντινό της πάντοτε, ξαναπόκτησε 
όμως αυτό όλες τις ζωντανές του αποχρώσεις αφότου η πολιτεία πατικώθηκε 
με προσφυγιά»54. 

Γράφει ο συγγραφέας: «(από τους πρόσφυγες) στη Θεσσαλονίκη προσέ-
τρεξαν αυθόρμητα οι πιο πολλοί, και προπάντων ρίζωσαν, όχι μονάχα για-
τί υπήρχαν κάπως οι ανάλογες συνθήκες, αλλά τους τράβηξε η πολιτεία που 
την ένιωθαν, τη γνώριζαν, κι ας μην την είχαν επισκεφθεί, τη συζητούσαν και 
την ένωναν στους θρήνους μετην Κωνσταντινούπολη, ήταν και η δική τους συ-
μπρωτεύουσα, συμβασιλεύουσα έστω, η δεύτερη πολιτεία της ασφυκτικής –
φευ– μα τέλεια ελληνικής, εις τους αιώνας των αιώνων, αυτοκρατορίας. Αυτό 
άλλωστε είναι για μας το μυστικό όνομα του όρου συμπρωτεύουσα, συνδετι-
κός κρίκος του βυζαντινού με το νέο ελληνισμό»55. 

«Κι έτσι, όταν τους μίλησαν για ένα μεγαλούτσικο οικόπεδο, ψηλά, κοντά 
στα κάστρα, στο Εσκί Ντελίκ, κοιτάχτηκαν αναμεταξύ τους και αμέσως είπαν: 
“Ναι, αυτό θέλουμε”. Και πραγματικά, όταν το είδαν από κοντά, διόλου δε με-
τάνιωσαν. Μπορεί να ήταν ανηφοριά και ερημιά σε κείνους τους μαχαλάδες, 
μα τα καλοχτισμένα τείχη έδιναν σιγουριά και ζεστασιά στο μέρος. Ύστερα, εί-
χες όλη την πολιτεία στα πόδια σου, που όσο κι αν ήταν ξένη, ήταν όμως κα-
μαρωτή. Κατάγονταν από μέρη, που ως τις τελευταίες στιγμές ήταν βυζαντινά, 
οχυρωμένα γερά απ’ τους αυτοκράτορες, κι αγαπούσαν να βλέπουν τείχη και 
κάστρα. Ο χτίστης, ιδιαίτερα, μουρλάθηκε απ’ τη χαρά του, σα χάιδεψε τα κα-
λοκαμωμένα και σκουριασμένα απ’ την πολυκαιρία –και τα αίματα ίσως– τει-

52. Γ. αράγης, Ασκήσεις Κριτικής, αθήνα 1990, 157.

53. «Το λειρί του πετεινού», στο: Η πρωτεύουσα των προσφύγων,57. 

54. «Η παρέλαση των προσφύγων», στο: Το δικό μας αίμα, 66. κ. κόσσυβα, Η ταυτό-
τητα, 71-72.

55. «Η παρέλαση των προσφύγων», στο: Το δικό μας αίμα, 67.
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χιά και το μάτι του στρογγύλεψε από ευχαρίστηση, σαν είδε πως σε πολλές με-
ριές υπήρχε σωριασμένη άφθονη εκλεκτή πέτρα για να χτίσεις όχι σπίτι μα κά-
στρο ολόκληρο […] Το χώμα στο οικόπεδο σκάβονταν εύκολα, δεν είχε βράχια 
από κάτω ούτε θεμέλια παλιών σπιτιών. Μάλλον θα ήταν χώμα βγαλμένο απ’ 
τη βαθιά οχυρωματική τάφρο. Άλλωστε οι βυζαντινοί απόφευγαν να χτίζουν 
κοντά στα τείχη και είχαν τους λόγους τους. Θά ’ταν επικίνδυνες και κακό-
φημες οι περιοχές αυτές, μ’ όλους εκείνους τους σκοτεινούς μισθοφόρους που 
τριγυρνούσαν. Σε καιρούς πολέμων οι νταήδες αυτοί πρέπει να αποχαλινώνο-
νταν. Δεν αποκλείεται και να απαγορευόταν το χτίσιμο κοντά στα οχυρώμα-
τα. […] Οι δυόμαστόροι σκάβοντας ξέθαβαν κάθε τόσο διάφορα σκουριασμένα 
σιδερικά και κάτι στρογγυλά πράγματα σαν ταψιά, που ποτέ τους δεν έμαθαν 
πως ήταν στραπατσαρισμένες ασπίδες. Τις πιο γερές, μάλιστα, τις έστρωσαν 
για ένα διάστημα στη στέγη βάζοντας πέτρες βαριές από πάνω»56.

Η περιοχή της άνω πόλης που διασώθηκε από την πυρκαγιά του 1917 βρί-
σκεται στο βορειότερο και υψηλότερο τμήμα της παλιάς πόλης. αρχίζει ουσια-
στικά από τη βόρεια πλευρά της οδού αγίου δημητρίου φτάνοντας βόρεια ως τα 
τείχη της ακρόπολης και δυτικά και ανατολικά ως τα αντίστοιχα βυζαντινά τεί-
χη, που σώζονται σχεδόν ολόκληρα στην περιοχή. Η ακρόπολη κατοικήθηκε αρ-
γότερα καθώς, κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο υπήρχε σ’ αυτή την περι-
οχή μια ανεξάρτητη περιοχή οχυρωματικού περίβολου, εντός της οποίας υπήρ-
χε μια τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική57. Μετά το 1922, η άνω πόλη κα-
τοικήθηκε μαζικά, ιδίως από τους πρόσφυγες που ήρθαν στην πόλη μετά τη Μι-
κρασιατική καταστροφή. Τότε άλλαξε ουσιαστικά και η μορφή της λαϊκής αρ-
χιτεκτονικής (μορφολογία και τυπολογία) της άνω πόλης. δημιουργήθηκε, δη-
λαδή, προσφυγικός κυρίως οικισμός58, ιδιαιτέρως σημαντικός. εξαίρετο δείγ-
μα της οικιστικής ενότητας της άνω πόλης αποτελούν τα «καστρόπληκτα» σπί-
τια, εκείνα, δηλαδή, που κτίσθηκαν την περίοδο των πληθυσμιακών μετακινήσε-
ων των πρώτων δεκαετιών του 20ού αι. από πρόσφυγες. Τα σπίτια αυτά εφάπτο-
νται ή γειτνιάζουν με τα βυζαντινά τείχη και καταδεικνύουν τη γρήγορη, πρό-

56. «Ψηλά στο εσκί ντελίκ», στο: Γ. ιωάννου, Η μόνη κληρονομιά, 10-11 και στο: Έν-
δον πόλη, ανθολογία διηγημάτων μεταπολεμικών πεζογράφων της Θεσσαλονίκης, (επιμ. Π. 
Σφυρίδης), δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1989, 40-41.

57. δ.α. Μανταζή, «Ανασκαφών Τεκμήρια». Τάφοι και ταφές της βυζαντινής Θεσ-
σαλονίκης (8ος - 14ος αι.), Μεταπτυχιακή εργασία, Τμ. Θεολογίας, Θεολογική Σχολή, αΠΘ, 
Θεσσαλονίκη 2015, 159-160.

58. κ. Παρθενόπουλος κ.ά., Παραδοσιακός, Παραδοσιακός οικισμός Άνω Πόλης 
Θεσσαλονίκης. Προτάσεις αναβάθμισης, Θεσσαλονίκη 2010, 7. ανακτήθηκε 18/7/2017, από: 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADESERGASIAS/
oe_paradosiakos_oikismos_anw_poli.pdf
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χειρη και ραγδαία εγκατάσταση προσφύγων στην πόλη, οι οποίοι, λόγω έλλει-
ψης χώρου, έκτισαν δίπλα στα τείχη μικρά χαμόσπιτα με στόχο τη στεγαστι-
κή τους εξασφάλιση. Η περιοχή της άνω πόλης ή αλλιώς η περιοχή των «κα-
στροπλήκτων» αποτελεί μοναδικό δείγμα ύστερης λαϊκής αρχιτεκτονικής. εί-
ναι το τελευταίο οικιστικό σύνολο που διατηρεί την εικόνα της Θεσσαλονίκης  
–πρωτεύουσας των προσφύγων. Γράφει χαρακτηριστικά ο ιωάννου: «Καταστάλα-
ξαν στο καφενείο, που ακουμπάει στα τείχη, κι όλη μέρα έπαιζαν χαρτάκια. Το 
καφενείο ήταν φίσκα από ανέργους, όχι μόνο παλικάρια, αλλά και μεγάλους αν-
θρώπους, πατεράδες με παιδιά»59. ακόμη και η βορειοανατολική γωνία του ναού 
του αγίου αντωνίου (18ος αι.) είναι τμήμα ενός τριγωνικού πύργου του ανατολι-
κού τείχους της πόλης σε επαφή με το οποίο κατασκευάσθηκε ο ναός60. 

Όπως καταδεικνύεται, λοιπόν, ο ιωάννου ρίχνει το βάρος στη βυζαντινή πα-
ράδοση της Θεσσαλονίκης, δίνοντας, όμως, έμφαση στο προσφυγικό στοιχείο της 
νεότερης εποχής. Το προσφυγικό στοιχείο, κατά τον συγγραφέα, δίνει το δικό του, 
μοναδικό χρώμα και αφήνει τη δική του σφραγίδα στη σύγχρονη πόλη: «Μίλησα 
–και μίλησα ειλικρινά– για ένα θαυμάσιο σκηνικό που υπάρχει εδώ. Για ένα βυ-
ζαντινής προέλευσης και ομορφιάς πλήθος. Για ένα σκηνικό και για ένα πλήθος 
που συναποτελούν μια κοινωνία του ενός τουλάχιστον εκατομμυρίου»61. 

ο συγγραφέας επισημαίνει το κοσμοπολίτικο και πολυπολιτισμικό χρώμα 
της πόλης, που οφείλεται στην ιδιαιτερότητα των κατοίκων της, κυρίως των προ-
σφύγων. επιμένει στον ιστορικό χώρο τονίζοντας τη σημασία της Θεσσαλονίκης 
κατά τη βυζαντινή περίοδο, αλλά και ως γόνος προσφύγων από την ανατολική 
Θράκη δεν θέλει μόνο να διασώσει τον αγώνα επιβίωσης των προσφύγων στη γε-
νέθλια πόλη, αλλά να μιλήσει για τον αέρα ενός άλλου, ανώτερου πολιτισμού που 
έφεραν οι πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη –τους οποίους θεωρεί «Βυζαντινούς υπη-
κόους»62–, αλλάζοντας και το κοινωνικό της πρόσωπο και την πνευματική της 
προσωπικότητα. Γράφει λοιπόν: «…αναμφίβολα, απόλα τα προσφυγικά στοιχεία 
το πιο ζωντανό, αν και βαρύ κάπως σε όλα του, αποδείχθηκαν οι Πόντιοι. Ο μέ-
γας συνοικισμός της Καλαμαρίας, η λαμπρή αυτή νέα ποντιακή πρωτεύουσα, 
όπου ζει όσο πουθενά αλλού το Βυζάντιο και η Τραπεζούντα…»63.

Τέλος, κατά την άποψη του ιωάννου, το μυστικό νόημα του όρου «Συ-
μπρωτεύουσα» είναι ο συνδετικός κρίκος του βυζαντινού όρου «Συμβασιλεύου-

59. «Ψηλά στο εσκίντελίκ», στο: Γ. ιωάννου, Η μόνη κληρονομιά, 15 και στο: Ένδον 
πόλη, ανθολογία διηγημάτων μεταπολεμικών πεζογράφων της Θεσσαλονίκης, 43.

60. Φ. αθανασίου κ.ά., Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη, (1ος περίπατος), 37.

61. «Η πρωτεύουσα των προσφύγων», στο: Η πρωτεύουσα των προσφύγων, 47. 

62. «Η παρέλαση των προσφύγων», στο: Το δικό μας αίμα, 74. 

63. Ό.π., 72. 
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σα» με τον νέο ελληνισμό. Στα έργα του, οι βυζαντινές εκκλησίες γεμίζουν κυ-
ρίως από απλούς καθημερινούς ανθρώπους. Το λαϊκό και προσφυγικό στοιχείο 
της πόλης ζωντανεύει τους ναούς με την παρουσία του και διασώζει τον βυζαντι-
νό πολιτισμό και την ορθόδοξη παράδοση, συνενώνοντας τον βυζαντινό με τον 
λαϊκό-προσφυγικό πολιτισμό. από τους προσφυγικούς πληθυσμούς που κυρι-
άρχησαν στην πόλη, το βυζαντινό της χρώμα ζωντάνεψε με όλες του τις αποχρώ-
σεις. Φαίνεται ότι ο ιωάννου κουβαλά μέσα του μια βυζαντινότροπη παράδοση 
της χριστιανικής ορθοδοξίας που έχει βαθιές ρίζες, αφενός, στη γενέθλια πόλη 
του και, αφετέρου, στις παλιές πατρίδες των ελλήνων προσφύγων64. 

Γράφει ο συγγραφέας: «(οι πρόσφυγες) κατάγονταν από μέρη, που ως τις τε-
λευταίες στιγμές ήταν βυζαντινά, οχυρωμένα γερά απ’ τους αυτοκράτορες, κι αγα-
πούσαν να βλέπουν τείχη και κάστρα»65. «Η πόλη αυτή, η παλιά συμπρωτεύου-
σα Θεσσαλονίκη, δεν είναι βυζαντινή μονάχα για τις εκκλησιές, τα τείχη, και την 
ιστορία της, μα είναι και για τους τωρινούς πληθυσμούς της, πληθυσμούς χριστια-
νικούς, που έχει περιμαζέψει σαν την πολυκίονη, χιλιοκίονη, στέρνα, μέσα της, σε 
εποχή βροχών και καταιγίδων […] Κι όσο πιο λαϊκός ο χώρος της, όπου ζεις ή αγα-
πάς να περιφέρεσαι, τόσο πιο πυκνές οι βυζαντινίζουσες μορφές, στις οποίες σκο-
ντάφτεις κοιτώντας…»66. «Φέρνω τώρα στο νου μου μια συγκεκριμένη προπολεμι-
κή γειτονιά και θυμούμαι, όσο μπορώ τους ανθρώπους που περιείχε. Είχε οικογέ-
νειες από τη Σμύρνη, από την Πέργαμο, από την Πάνορμο, τη Συλύβρια, τη Ραι-
δεστό, την Κεσσάνη, τις Σαράντα Εκκλησίες, την Αδριανούπολη –την Αντριανού, 
όπως την έλεγαν τρυφερά–, τη Φιλιππούπολη, τη Βάρνα, το Μοναστήρι, το Κρού-
σοβο, τη Γευγελή, την Κορυτσά, ακόμη και το Πλοέστι. Όλοι τους, όχι μόνο είχαν 
να διηγηθούν ιστορίες πολλές, δυστυχίας και καταδίωξης, ακόμη και ευτυχίας, 
αλλά ήταν φορείς πανάρχαιων λαϊκών πολιτισμών και τρόπων ζωής […] Εκεί μέσα, 
πάντως, εκυοφορείτο η σημερινή Θεσσαλονίκη∙ η νέα μορφή της, η νοοτροπία της, 
ο ψυχισμός της»67.«Ακόμα και οι πρόσφυγες που κατοικούν στην Αθήνα έχουν τη 
Θεσσαλονίκη για πιο δικιά τους, πιο δικιά τους κι απ’ την Αθήνα ακόμα […] Ίσως 
βρίσκουν στη Θεσσαλονίκη το βυζαντινό χρώμα, το περιβάλλον της κάθε πατρί-
δας τους, ακόμα και την ατμόσφαιρά της, μια και η Θεσσαλονίκη ανήκει περισσό-
τερο στα κλίματα εκείνα παρά στα νότια»68. 

64. Τ.Η. κωτόπουλος, Η Θεσσαλονίκη, 130. ε. Χουζούρη, Γιώργος ιωάννου: 30 χρό-
νια μετά, Ο αναγνώστης (10/3/2015). ανακτήθηκε 19/7/2017, από: http://www.oanagnostis.gr/
ioannou-30-chronia-meta

65. «Ψηλάστο εσκί ντελίκ», στο: Γ. ιωάννου, Η μόνη κληρονομιά, 10 και στο: Ένδον 
πόλη, ανθολογία διηγημάτων μεταπολεμικών πεζογράφων της Θεσσαλονίκης, 41.

66. «Η παρέλαση των προσφύγων», στο: Το δικό μας αίμα, 63.

67. «Η πρωτεύουσα των προσφύγων», στο: Η πρωτεύουσα των προσφύγων, 39. 

68. «Περί της φυγής, της διαφυγής, ή και της καταφυγής πολλών πνευματικών δημι-
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Στο έργο του ιωάννου, η κοινωνική πραγματικότητα, σύμφωνα με την εγω-
οικολογία, «δεν εκλαμβάνεται ως κάτι συγκεκριμένο, αλλά ως δόμηση που μπο-
ρεί να αποκτήσει έννοια μόνο μέσα στο χώρο του φαντασιακού». Στην παρα-
δοσιακή προσέγγιση, το κοινωνικό περιβάλλον ή η κοινωνία τοποθετούνται στο 
εξωτερικό περιβάλλον του ατόμου. αντίθετα, η εγω-οικολογία θεωρεί πως η κοι-
νωνική πραγματικότητα υπάρχει στον ψυχικό κόσμο του ατόμου. ο ιωάννου, 
σε μια συνομιλία του με την ε. καλτετζιώτη, αναφέρεται στην πραγματικότητα 
που υπάρχει μέσα του και, όπως λέει, είναι ασύμβατη με τη λογική69. 

Γράφειο ιωάννου: «Το σπίτι που μένατε βρισκόταν πίσω από την Αχειρο-
ποίητο σ’ ένα στενό, που λεγόταν οδός Κοζάνης. Επρόκειτο για το πιο τερπνό 
“αδιέξοδο”, που έχεις κλειστεί στη ζωή σου […] Τώρα, συχνά, όταν μετά από 
βροχή τρέχεις στον ύπνο σου στο σπίτι της οδού Κοζάνης, στο οποίο δεν μπο-
ρείς να πας αλλιώς, γιατί ούτε αυτό, ούτε καν ο δρόμος υπάρχει -“Κασταλίας” 
τον επονόμασαν οι γελοίοι!- σιγοψιθυρίζεις το ακριτικό τραγούδι, που έμα-
θες αργότερα: Εψές αργά ψιχάλιζε κι ο Γιάννης ετραγούδα. Του πήρε ο αέρας 
τη φωνή στου Δράκοντα την πόρτα70. […] Και λέγοντας αυτά φτάνεις στο σπίτι 
σας, ενώ βροντολογάει το πορφυρό Βυζάντιο πάνω απ’ τη Σαλονίκη...»71. 

ο λόγος τού ιωάννου είναι απλός. Η αφήγησή του μονοεστιακή. ο αφη-
γητής περιγράφει αυτά που βλέπει είτε ως συμμετέχων είτε ως θεατής. Έντονο 
το συναισθηματικό στοιχείο διαγράφει τη δική του πορεία στον σύμπαντο κό-
σμο του και αφήνεται απαλά στην ψυχή του αναγνώστη. Η γραφή του, σε πρώ-
το πρόσωπο, τον βοηθεί να υποδύεται όλους τους χαρακτήρες που θα ήθελε να 
είναι, όπως κάποτε δήλωσε ο ίδιος72.ο ιωάννου απαριθμεί και περιγράφει τα 
σπουδαιότερα βυζαντινά μνημεία από τον 4ο μέχρι τον 14ο αι., σαν να είναι το 
σκηνικό της πόλης στην εποχή του. Τα μνημεία αυτά, που διατηρούνται ευτυχώς 
σε αρκετά καλή κατάσταση ακόμη, δίνουν στη Θεσσαλονίκη ένα χρώμα «βυζα-
ντινό» και «αγιορείτικο». «Αν λείψουν οι βυζαντινές εκκλησίες θα πεθάνει η 
Θεσσαλονίκη κι εσύ μαζί της»73, εξομολογείται στον ίδιο του τον εαυτό ο συγ-
γραφέας. Ένας πλούσιος κοινωνιολογικός και λαογραφικός χώρος έρχεται στην 
επιφάνεια μέσα από το έργο του συγγραφέα, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη. Σο-

ουργών της Θεσσαλονίκης στην αθήνα» στο: Η πρωτεύουσα των προσφύγων, 97. 

69. κ. κόσσυβα, Η ταυτότητα, 62.

70. Το δίστιχο ανήκει στο ακριτικό τραγούδι «Γιάννης και δράκος» (Βλ. Ελληνικά 
Δημοτικά Τραγούδια, Βασική Βιβλιοθήκη, σειρά πρώτη, τόμος ά, 1958).

71. Γ. ιωάννου, Η πρωτεύουσα των προσφύγων, 57. κ. κόσσυβα, Η ταυτότητα, 62.

72. ν. δεληγιάννη, ι Όπως ιωάννου, Γιώργος, Lavart(26/10/2015). ανακτήθηκε 
16/7/2017, από: http://www.lavart.gr/giorgosiwannou

73. «Η πρωτεύουσα των προσφύγων», στο: Η πρωτεύουσα των προσφύγων, 34.
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βαρό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αντιπαράθεση των δύο κόσμων –του πα-
λαιού και του νέου– που ως θέμα προβάλλεται από πολλούς σύγχρονους συγ-
γραφείς74. Η πόλη, με τη διαμεσολάβηση του λογοτεχνικού έργου του ιωάννου, 
αποκτά αυτό που ονομάζει ο L. Goldman «πολιτιστική αυτοσυνειδησία». ο ιω-
άννου κατάφερε να δει, πίσω από τις αντιφάσεις της Θεσσαλονίκης, τον κοσμο-
θεωρητικό προσανατολισμό της (vision du monde), που της εξασφάλιζε την ενό-
τητα και αποτέλεσε βασικό παράγοντα στη διαμόρφωση της εικόνας της. ο συγ-
γραφέας, ενώ ξεκίνησε περιγράφοντας μία όψη της πόλης, αυτή του δικού του 
κόσμου, του προσφυγικού, στην πορεία τον συνεπήρε η μαγεία της, ανακάλυ-
ψε τη γοητεία της στο ιστορικό παρελθόν και τις μνήμες της και κατάφερε να 
αποδώσει την εικόνα της πόλης με έναν τρόπο μοναδικό. Η πόλη είναι πανταχού 
παρούσα στα έργα του∙ οι δρόμοι, οι πλατείες, τα σπίτια, οι εκκλησίες της απο-
κτούν τη δική τους φωνή και μας μιλούν για τη ζωή και την ιστορία τους με έναν 
τρόπο ποιητικό. Η «πραγματικότητα» της πόλης, το «πρόσωπό» της κτίζονται 
όχι μόνο μεστοιχεία της ορατής πραγματικότητας, αλλά και με μυστικά στοιχεία, 
που συνιστούν τημυθολογία της, αυτά που έρχονται από το παρελθόν και σφρα-
γίζουν το παρόν και τομέλλον της75. 

Το κύριο έργο του ιωάννου είναι η πεζογραφία, αλλά με έντονα ποιητικά 
στοιχεία. Η λογοτεχνία του ιωάννου είναι βιωματική, ο τόνος της γραφής του 
εξομολογητικός. οι περιγραφές του χαρακτηρίζονται από μια έντονη εσωτερι-
κότητα και ποιητική διάθεση που απέχουν πολύ από την ηθογραφική αποτύπω-
ση της πραγματικότητας. οι εικόνες του είναι ποιητικές, γιατί βρίσκεται με το 
σώμα και την ψυχή μέσα σ’ αυτές. «Αν το ομιλούν υποκείμενο» λέει ο Bachelard 
«δεν παραδοθεί χωρίς επιφυλάξεις σ’ αυτές, δεν μπαίνει στον ποιητικό χώρο 
της εικόνας»76. 

«Όταν αγαπάς κάπου και είσαι σαν αφιερωμένος, νιώθεις τα πράγματα 
βαθύτερα», γράφει ο ιωάννου, μιλώντας για την αγάπη του για τη Θεσσαλονί-
κη. ανακαλύπτει τη μαγεία που κρύβεται στους τόπους που έζησε και λάτρεψε, 
η οποία μεταγγίζεται σ’ αυτόν και τον σημαδεύει σε όλη του τη ζωή77. Γράφει: 
«Δέν εἶσαι ρομαντικός, σίγουρα, μά δέν εἶσαι καί ἀναίσθητος μπροστά στά 
ὅσα βλέπεις νά συμβαίνουν. Τά ἀποκεφαλισμένα λουλούδια, πού εἶχες ἀντι-
κρίσει κάποτε, ἔχουν σαπίσει ἀπ’ τό πολύ νερό καί τά ἄλλα ὑγρά πού πέρασαν 

74. Θ. Σπήλιας, Η Θεσσαλονίκη στο έργο του Γ. ιωάννου, Φιλόλογος 72 (καλοκαίρι 
1993), 140-147.

75. κ. κόσσυβα, Η ταυτότητα, 59-60.

76. G. Bachelard, Η ποιητική του χώρου, (μετάφρ. ε. Βέλτσου, ι. Χατζηνικολή), αθήνα 
1982, 17. κ. κόσσυβα, Η ταυτότητα, 59.

77. κ. κόσσυβα, Η ταυτότητα, 59-60.
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ἀπό σένα. Ἤσουν πολύ μικρός, ἴσως δέν εἶχες πάει ἀκόμη στό σχολεῖο, ὅταν 
ἀντίκρισες τόν σωρό τῶν ξεριζωμένων φυτῶν καί τῶν κομμένων λουλουδιῶν 
μέσα σέ κεῖνο τό πάρκο, μπροστά στήν Ἀχειροποίητο. Ἤσουν μαζί μέ τή για-
γιά σου, πού σέ περνοῦσε πάντα ἀπό κεῖ, γιατί καταλάβαινε πως τό παρκάκι 
ἐκείνο μέ τά πολύχρωμα λουλούδια του, τά κόκκινα ψάρια στή χαβούζα του, 
τίς φωταψίες τῶν νερῶν του μέ τά χρωματιστά γυαλιά κατά τίς μεγάλες γιορ-
τές, ἦταν γιά σένα ἕνα πραγματικό παραμύθι, πού θά σέ συνόδευε παρηγορη-
τικά γιά πάντα»78.

Σε έναν δικό του κόσμο, που πλάθει ο ιωάννου, έναν χώρο οικείο, στη διά-
σταση του φαντασιακού, θα εναποθέσει το σώμα του και την ψυχή του, για να 
νιώσει ξανά τη γαλήνη των παιδικών του χρόνων. «Με το να θυμόμαστε “σπί-
τια” και “κάμαρες”», γράφει ο Bachelard, «μαθαίνουμε να “κατοικούμε” μέσα 
στον εαυτό μας»79.

Στο έργο του ιωάννου αποκαλύπτεται θαυμαστά το πολύμορφο πρόσω-
πο της Θεσσαλονίκης, με την ισορροπία των αντικρουόμενων ρυθμών ζωής, των 
τόσο χρονικά αφισταμένων εποχών της, των τόσο αισθητικά ή κοινωνικά αφι-
σταμένων δρόμων, οικοδομημάτων, συνοικιών και ανθρώπων της. Με ένα «δειγ-
ματολόγιο-χρωματολόγιο» όλων των ιστορικών εποχών της ελλάδας, από τη 
ρωμαϊκή κατοχή έως σήμερα, ο ιωάννου καταφέρνει να μας δείξει ευκαιριακά 
το πολύχρωμο και εξαίσιο «ψηφιδωτό» της Θεσσαλονίκης80.

δρ Βυζαντινής ιστορίας
δρ διδακτικής της ιστορίας και αξιοποίησης των 
Τεχνολογιών Πληροφορίας 
και επικοινωνίας στη διδακτική
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Θεσσαλονίκης
διδάσκουσα στο ελληνικό ανοικτό Πανεπιστήμιο

αναΣΤαΣια δ. ΒακαΛοΥδΗ

78. «Το λειρί του πετεινού», στο: Η πρωτεύουσα των προσφύγων, 53. 

79. G. Bachelard, Η ποιητική του χώρου,27. κ. κόσσυβα, Η ταυτότητα, 60.

80. Τ. καζαντζής, οι νέοι Πεζογράφοι της Θεσσαλονίκης, Διαγώνιος 7 (απρίλιος-
ιούνιος 1966), 153-159, 158.
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Η διΠΛΩΜαΤια ΩΣ οΡΓανο ΤΗΣ ΠοΛιΤικΗΣ ΤοΥ ΒαΣιΛια ΤΗΣ 
ΜακεδονιαΣ ΦιΛιΠΠοΥ Β΄ (359-336 π.Χ.)

ο Φίλιππος Β΄ αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη 
του βασιλείου της Μακεδονίας, γιατί εκτός από τη στρατιωτική αναδιοργάνω-
ση1, επέδειξε υψηλή πολιτική και διπλωματική ικανότητα. διαμορφώνοντας τις 
επαφές του με τις άλλες ελληνικές πόλεις-κράτη είχε ως προϋπόθεση για τη βι-
ωσιμότητά τους τις καλές σχέσεις, τη φιλία μεταξύ των συμμάχων. H παραμο-
νή του στη Θήβα το 368 π.Χ. τον εξοικείωσε με τον πολιτισμό της Βοιωτίας και 
ο ίδιος θεωρούσε τη θέση του ανάμεσα στους ευγενείς του βασιλείου του ισάξια 
(primus inter pares)2̇  ο τίτλος του βασιλιά με την αναγνώριση από την πλειοψη-
φία τον ξεχώριζε από αυτούς. Η στρατηγική, η ανδρεία του και το μεγαλείο της 
ψυχικής του δύναμης3 ενίσχυαν τη διπλωματική δραστηριότητα με οικονομικο-
κοινωνικά και πολιτικά κίνητρα. ο ρόλος του ως στρατηγός και αυτοκράτορας 
των ελλήνων ήταν αποτέλεσμα τόσο της στρατιωτικής επιβολής όσο και της δι-
πλωματικής ικανότητας4.    

Η φιλία, η φιλοξενία και η προξενεία αποτελούσαν συνεκτικό κρίκο των 
αρχαίων ελλήνων5 και δημιουργούσαν στον Φίλιππο Β΄ τις προϋποθέσεις της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της αλληλοβοήθειας και της ευγενούς άμιλλας. Η φι-
λία αποτέλεσε μία ηθική θεωρία που επηρέασε την προσωπικότητα του Φιλίπ-
που Β ·́ φίλος είναι αυτός, που συμπαραστέκεται, ιδιαίτερα σε δύσκολες συγκυ-

1. G. T. Griffith, «Philipp II. als Feldherr und die makedonische Armee», M. B. 
Ηatzopoulos ‒ L. D. Loukopoulos (επιμ.), Ein Königreich für Alexander, Philipp von Makedoni-
en, 1982, σσ. 58-59· J. R. Ellis, Philip II and Macedonian Imperialism, 1976, σσ. 52-56. 

2. Ellis, ό.π. (σημ. 1), σ. 24. Λόγω της παραμονής του ως όμηρος του Πελοπίδα στη 
Θήβα έγινε κοινωνός της Πυθαγόρειας φιλοσοφίας και παραδειγματίστηκε από τις εταιρεί-
ες, που βασίζονταν στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και την ηθική, πρβ. διόδωρος 15, 67, 4. 16, 
2, 3· P. Lévêque, «Die Persönlichkeit Philipps II.», Ηatzopoulos ‒ Loukopoulos (επιμ.), ό.π. (σημ. 
1), σ. 177· J. Holzhausen, Euripides Politikos, Recht und Rache in «Orestes» und «Bakchen», 
Beiträge zur Altertumskunde 185, 2003, σ. 186. οι κοινές δραστηριότητες με τους εταίρους, 
τους έμπιστούς του, όπως το κυνήγι, ενδυνάμωναν τους φιλικούς δεσμούς.      

3. διόδωρος 16, 1, 6: «καὶ ταῦτ’ ἔπραξεν οὐ διὰ τύχην, ἀλλὰ διὰ τὴν ἰδίαν ἀρετήν. γέ-
γονε γὰρ ὁ βασιλεὺς οὗτος ἀγχινοίᾳ στρατηγικῇ καὶ ἀνδρείᾳ καὶ λαμπρότητι ψυχῆς διαφέ-
ρων». Lévêque, ό.π. (σημ. 2), σ. 178. 

4. διόδωρος 16, 64, 3· Lévêque, ό.π. (σημ. 2), σ. 187.  

5. H. J. Gehrke, Stasis. Untersuchungen zu den inneren Kriegen in den griechischen 
Staaten des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr., 1985, σ. 291.   
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ρίες, αποφεύγει τις συγκρούσεις και διατηρεί συμμαχίες, που τον κάνουν αλώ-
βητο απέναντι στους εχθρούς. Χαρακτηριστική ήταν και η διάκριση μεταξύ φί-
λων και εχθρών, αφού η διατήρηση της φιλίας ήταν μία τιμητική διάκριση, μία 
αγαθοεργία απέναντι στις συχνές διαμάχες μεταξύ των πόλεων-κρατών6.

Η εικόνα του Φιλίππου Β΄ ταυτίζεται με απόλυτες διαθέσεις, υπέρμετρη φι-
λοδοξία, δολοπλοκίες και συγκεντρωτικές τάσεις7. Σίγουρα δεν ήταν ο Φίλιππος 
Β΄ αυτός, ο οποίος θέσπισε τη διπλωματία ως όργανο της πολιτικής στο μακεδο-
νικό Βασίλειο. ο θεσμός προϋπήρχε του Φιλίππου Β ,́ αφού το έτος 394 π.Χ. ο 
βασιλιάς αίρωπος μετά τη διαμάχη του με το βασιλιά της Σπάρτης αγησίλαο, 
που επέστρεφε από τη Μ. ασία στη Σπάρτη, επηρεάστηκε από τη δυναμική του 
αγησιλάου και θέλησε να τον αξιώσει ως φίλο του8. Η πρόθεση αυτή δεν απο-
κλείει τη διάθεση για μία συμμαχία, η οποία πραγματοποιήθηκε, όταν η Σπάρ-
τη βοήθησε καθοριστικά τη Μακεδονία υπό τον αμύντα Γ’ στη διαμάχη της με 
τους Χαλκιδείς κατά τον ολυνθιακό πόλεμο (382-379 π.Χ.)9.     

ο Φίλιππος Β΄ πολλαπλασίασε τα εδάφη και τις πόλεις του βασιλείου της 
Μακεδονίας10. Ήταν δεινός ρήτορας και μέσω των δωρεών του και των εξαγγε-
λιών του κατάφερνε να κερδίζει και την εμπιστοσύνη των υπηκόων του, να τους 
εμψυχώνει και να αυξάνει τις δυνάμεις του11. διατηρούσε παραδοσιακά καλές 
επαφές με τους Θεσσαλούς και το έτος 357 π.Χ. οδηγήθηκε σε γάμο με την κόρη 
του βασιλιά νεοπτολέμου ολυμπιάδα ενισχύοντας τις καλές σχέσεις με το βα-
σίλειο των Μολοσσών12. Το έτος 352 π.Χ. εκλέχτηκε άρχοντας των Θεσσαλών. 

ισχυροποίησε τη θέση του στην πολιτική κονίστρα της περιόδου και κατά-
φερε να αυξήσει τα έσοδα και τον πλούτο του βασιλείου της Μακεδονίας. αυτό 
του έδωσε τη δυνατότητα το 358/7 π.Χ να αναπτύξει νομισματοκοπεία και να 
προβεί στην κοπή χρυσού νομίσματος με την ονομασία «Φιλίππειον». Μέσω του 
νομίσματος αυτού αύξησε το μισθοφορικό του στράτευμα κατακόρυφα. ο διό-

6. Μέσα στον οικογενειακό κύκλο η φιλία διαδραμάτισε εξίσου σημαντικό ρόλο. ο ορέ-
στης του ευριπίδη ένιωσε βαριές τύψεις, όταν δεν τήρησε τους ηθικούς κανόνες της φιλίας απένα-
ντι στον παππού του. Η έννοια της φιλίας αναλύθηκε από πολλούς συγγραφείς αναπτύσσοντας μία 
πολιτική ηθική μεταξύ των αρχαίων ελλήνων, πρβλ. Holzhausen, ό.π. (σημ. 2), σσ. 69, 76-77.      

7. Πρβλ. σχετικά Lévêque, ό.π. (σημ. 2), σ. 176. 

8. Plut. Ages. 16, 4: «“βουλευέσθω τοίνυν ἐκεῖνος,” εἶπεν, “ἡμεῖς δ’ ἤδη πορευώμεθα.” 
Θαυμάσας οὖν τὴν τόλμαν αὐτοῦ καὶ δείσας ὁ βασιλεὺς ἐκέλευσεν ὡς φίλον προάγειν».

9. M. Zahrnt, «Amyntas III.: Fall und Aufstieg eines Makedonenkönigs», Hermes 134 τ. 
B ,́ (2006) 132. 

10.  διόδωρος 16, 1, 3· M. B. Sakellariou, «Von der panhellenischen Idee zur panhelleni-
schen Einheit», Ηatzopoulos ‒ Loukopoulos (επιμ.), ό.π. (σημ. 1), σ. 135. 

11.  διόδωρος 16, 3, 3· Lévêque, ό.π. (σημ. 2), σ. 178.  

12.  διόδωρος 16, 14, 2· Ellis, ό.π. (σημ. 1), σ. 61. 
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δωρος αναφέρει, ότι ήταν τέτοιο το ενδιαφέρον των ελλήνων για τη συστράτευ-
ση με το Φίλιππο Β ,́ ώστε εγκατέλειψαν τις εστίες του για να τον ακολουθήσουν. 
Μολονότι αναφέρεται η λέξη προδοσία στον διόδωρο, αφού πολλοί εγκατέλει-
ψαν τις πόλεις-κράτη και τις παρατάξεις τους, ο στόχος του Φιλίππου ήταν ανώ-
τερος· να συνενώσει όλους τους Έλληνες και να στηρίξει την οικονομία μέσω 
ισχυρών νομισμάτων. Χρησιμοποίησε την οικονομική δύναμη, όταν δεν σκόπευε 
να επιβάλει τη στρατιωτική ή απόφευγε συνειδητά τις περισσότερες πολεμικές 
συρράξεις. Σε αντίθεση με το συλλογισμό του διοδώρου για δωροδοκίες, ο Φί-
λιππος Β’ αποσκοπούσε στη συμμετοχή περισσοτέρων ελλήνων στην οικονομι-
κή πολιτική του και την ενίσχυση των ασθενέστερων τάξεων13.

Η πλούσια νομισματοκοπεία14 του μπορεί να συνδέεται με τη φιλοδοξία 
του Φιλίππου Β΄ να προωθήσει την υπάρχουσα δειγματοληπτική οικονομία και 
το σύστημα αξιών. Μέσω της φιλικής αντιμετώπισης ενίσχυε την προσωπική 
επαφή των ελλήνων διευκολύνοντας τη χρηματική οικονομία και τη διασφά-
λιση των διακινουμένων αγαθών. Η σημασία των μονίμων αγορών στις πόλεις 
ήταν μεγάλη από την αρχαϊκή εποχή και η στήριξη του κοινού δικαίου συναλ-
λαγών θα ενισχυόταν με το ισχυρό του νόμισμα15.

οι εξορίες και οι μεταλλαγές των πολιτευμάτων οδήγησαν στις «στάσεις» 
των πόλεων-κρατών. Παράλληλα η διαμόρφωση εκτεταμένων φιλικών κύκλων 
μέσα στις πόλεις, οδήγησε εξίσου στην προθυμία ανάληψης ή κατάληψης της 
εξουσίας καθώς και στην ενίσχυση των παρατάξεων με ανθρώπινο δυναμικό16. 
δεν ήταν μόνο οι ολιγαρχικοί ή οι δημοκρατικοί κύκλοι, που επέφεραν τις πολι-
τικές αλλαγές, αλλά και οι προσωπικές επαφές μεταξύ ηγετικών φυσιογνωμιών 

13.  διόδωρος 16, 8, 7: «νόμισμα γὰρ χρῦσουν κόψας τὸ προσαγορευθὲν ἀπ’ ἐκείνου 
Φιλίππειον [...]»· 16, 54, 4: «καὶ τοὺς δεχομένους τὸ χρυσίον ξένους καὶ φίλους ὀνομάζων ταῖς 
πονηραῖς ὁμιλίαις διέφθειρε τὰ ἤθη τῶν ἀνθρώπων». ο Πλούταρχος, Φωκίων 12, 1-2, αναφέ-
ρει, ότι, όταν ο Φωκίωνας πήγε να υπερασπιστεί την εύβοια από την επιδρομή του Φιλίππου 
Β ,́ παρατηρήθηκε το φαινόμενο της δωροδοκίας στις πόλεις, που προκάλεσε την αναταραχή 
στους κύκλους των αθηναίων. ο Φωκίων δεν απαρνήθηκε την πολιτική δεινότητα και τις δι-
πλωματικές διαθέσεις του Φιλίππου Β ,́ αλλά διατηρούσε επιφυλάξεις απέναντι στην πρόθεση 
του δημάδη να συμμετέχει η αθήνα στην «κοινή ειρήνη» του Συνεδρίου της κορίνθου το 337 
π.Χ., προτού σιγουρευτεί για τις διαθέσεις των Μακεδόνων, πρβλ. Πλουτάρχος, Φωκίων 16, 4.   

14.  Σχετικά με τη νομισματοκοπεία του Φιλίππου Β΄ πρβλ. J. Price, «The Coinage of 
Philip II», The Numismatic Chronicle 139 (1979) 230-241.  

15.  Πρβλ. δ. Γκόφας, Δείγμα. Ιστορική έρευνα επί του ελληνικού Δικαίου των συναλ-
λαγών, 1970, σσ. 13-15.  

16.  κατά την άνοδο του βασιλιά Φιλίππου Β΄ μέχρι τη σταθεροποίηση της μακεδονι-
κής κυριαρχίας από τον Μεγαλέξανδρο απαριθμούνται 44 και 16 επαναστάσεις αντίστοιχα, 
πολλές στη Θεσσαλία, όπου η αποδοχή του βασιλιά Φιλίππου Β΄ ήταν θεωρητικά μεγάλη, 
πρβλ. Gehrke, ό.π. (σημ. 5), σσ. 258-259.   
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στις πόλεις17. οι σύμμαχοι άλλωστε του μακεδονικού βασιλείου αναλάμβαναν 
υποχρεώσεις και αξιώματα κατά την ελληνιστική περίοδο αποτελώντας τον κύ-
κλο του βασιλιά και βάσει της ηθικής συμπεριφοράς τους τα διατηρούσαν.      

Μετά την άλωση της ολύνθου το 348/7 π.Χ. ο Φίλιππος Β΄ οργάνωσε τη 
γιορτή των ολυμπίων. οι λαμπροί αγώνες, οι πανήγυρεις, οι συνεστιάσεις, οι 
επαγγελίες και οι δωρεές αποσκοπούσαν στο να διατηρήσει ολοένα και περισ-
σότερες φιλικές σχέσεις18. ο πλούτος και η τυραννία δεν αποτελούσαν κίνητρα 
για τον Φίλιππο Β .́ Η τακτική του αυτή είχε ως αποτέλεσμα να τάσσονται με το 
μέρος του δυνάμεις και να συμβάλλουν στην ανάληψη της εξουσίας. Χαρακτη-
ριστική είναι η περίπτωση το έτος 341 π.Χ., όταν ολιγαρχικοί κύκλοι των Μεγά-
ρων θέλησαν να αναλάβουν την εξουσία παραμερίζοντας την πλειοψηφία και 
ζήτησαν την αρωγή μιας μεγάλης δύναμης, αυτής του Φιλίππου Β .́ αυτός δεν 
άφησε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία να διευρύνει την άσκηση της επιρροής του 
στην ελλάδα και έστειλε στράτευμα με το μέρος τους19. Μέχρι το 339/8 π.Χ. ο 
Φίλιππος Β΄ κατάφερε να συμμαχήσει με το μεγαλύτερο μέρος των ελλήνων20.

Χαρακτηριστική είναι η αντιμακεδονική στάση του δημοσθένη, ο οποίος θε-
ωρούσε τον Φίλιππο Β΄ εχθρό της αθήνας. ο Φίλιππος Β΄ έλαβε ομήρους αθηναί-
ους για να συλλάβει τον αργαίο και απελευθερώνοντάς τους πρότεινε μέσω αλ-
ληλογραφίας συμμαχία με την αθήνα και ανανέωση της πατρικής φιλίας, ώστε να 
είναι σίγουρος για την ακεραιότητά του. ο δημοσθένης θεωρούσε τον Φίλιππο Β΄ 
ασταθή προσωπικότητα για να τον αποδεχτεί, αφού ο ίδιος έμμεσα είχε την ίδια 
γνώμη για τους αθηναίους, δυσχεραίνοντας την αμοιβαία εμπιστοσύνη21. 

Έναν χρόνο όμως αργότερα, στις 22 αυγούστου του 338 π.Χ. στη μάχη της 
Χαιρώνειας, μολονότι οι αθηναίοι αντιτάχθηκαν από κοινού με τους Βοιωτούς 
και οργάνωσαν μία αντιμακεδονική πολιτική, ο Φίλιππος Β΄ γιόρτασε με συμμά-
χους τα επινίκια22 και απέστειλε πρέσβεις στην αθήνα για να συνάψει συνθήκη 
φιλίας και συμμαχίας23. Η σύναψη ειρήνης με τους Βοιωτούς και η διπλωματική 
επαφή του με τους αθηναίους μετά από μία σκληρή μάχη φανερώνουν, ότι, αν 

17.  Πρβλ. σχετικά την απομάκρυνση της κέρκυρας από την αττική Συμμαχία και τις 
εσωτερικές διαμάχες του κοινού των αρκάδων, Gehrke, ό.π. (σημ. 5), σσ. 96. 155-158.   

18.  διόδωρος 16, 55, 1-2. 

19.  H. J. Gehrke, Phokion. Studien zur Erfassung seiner historischen Gestalr [Zetemata, 
64], 1976, σσ. 40-41· Holzhausen, ό.π. (σημ. 2), σ. 126. 

20.  διόδωρος 16, 84, 1: «ἐπὶ δὲ τούτων Φίλιππος ὁ βασιλεὺς τοὺς πλείστους τῶν 
Ἑλλήνων εἰς φιλίαν προηγμένος [...]». 

21.  δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους, 121-122. 

22.  διόδωρος 16, 87, 1.

23.  διόδωρος 16, 87, 3.  
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και ήταν ο νικητής, προτιμούσε τις φιλικές σχέσεις με τις ηγεμονικές δυνάμεις της 
περιόδου, παρά την ψυχρότητα, η οποία θα προμήνυε μεγαλύτερες απώλειες24.         

κατά την επέλαση του στην Πελοπόννησο αποκόμισε, όπως και στις άλλες 
ελληνικές πόλεις, τη στήριξη των Πελοποννησίων, γιατί κατάφερε να μετριάσει 
τις εσωτερικές διαμάχες τους διευθετώντας τις εδαφικές διαφορές τους25. Όταν πια 
είχε επιβληθεί σε όλους τους Έλληνες, θέλησε να εισβάλει ως φίλος στη Λακεδαί-
μονα, ώστε να έχει με το μέρος του μία εξίσου μεγάλη δύναμη, όπως η αθήνα και η 
Θήβα, τη Σπάρτη, αλλά αντιμετώπισε την ουδέτερη στάση των Λακεδαιμονίων26.

δεδομένου ότι έδειξαν φιλική στάση στη Μακεδονία κατά τον ολυνθια-
κό πόλεμο, οι Λακεδαιμόνιοι προτίμησαν την ουδετερότητα και απέφυγαν την 
εχθρότητα με το Φίλιππο Β .́ αν θα παράβαιναν τη φιλία και συμμαχία με αυτόν, 
τότε θα αποτελούσαν έναν εχθρό του27, αφού δεν είχαν διάθεση να ακολουθή-
σουν τα σχέδια του, αλλά τη δική τους πολιτική στάση. Ένας σύμμαχος δεν απο-
λαμβάνει μόνο τα προτερήματα της συμμαχίας, αλλά συμμερίζεται και τις δυ-
σκολίες, αναλαμβάνει την ευθύνη να βοηθήσει τον σύμμαχο σε μία δραστηριό-
τητα, που μπορεί να ήταν επιζήμια28. ο διόνυσος στους Βατράχους του αριστο-
φάνη παραδειγματικά αρνήθηκε να κρίνει αρνητικά τους φίλους του ή σε περί-
πτωση έχθρας να κρατήσει ουδέτερη στάση29.   

ο γάμος αποτελούσε για τον Φίλιππο ένα ακόμη πόλο έλξης συμμάχων. 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του γάμου της κόρης του κλεοπάτρας από 
τον γάμο του με την ολυμπιάδα τo 336 π.Χ. Με σκοπό τη συνένωση και τη δια-
τήρηση καλών σχέσεων με το βασίλειο της Ηπείρου ένωσε με τα δεσμά του γά-
μου την κόρη του με το βασιλιά των Ηπειρωτών αλέξανδρο30. δεν αποσκοπού-

24.  Για τις προϋποθέσεις της συμμαχίας του με τους αθηναίους και τους Θηβαίους 
πρβλ. Sakellariou, ό.π. (σημ. 10), σ. 141.   

25.  Aristoteles Historica, Fr. 611, 46, (Vita Arist. Marc. F. 276):  «[...] καὶ τὰ γεγραμ-
μένα αὐτῷ Δικαιώματα Ἑλληνίδων πόλεων ἐξ ὧν Φίλιππος τὰς φιλονεικίας τῶν Ἑλλήνων 
διέλυσεν, ὡς μεγαλονοφρονῆσαι ποτὲ καὶ εἰπεῖν Ὥρισα γῆν Πέλοπος».  

26.  Plutarch Moralia, 233, 28 E: «Φιλίππου γράφοντος, ὅτε εἰς τὴν χώραν αὐτῶν 
παρεγένετο, πότερον βούλονται φίλιον ἐλθεῖν ἢ πολέμιον αὐτόν, ἀντεφώνησαν “οὐδέτερον». 
Πρβλ. σχετικά Holzhausen, ό.π. (σημ. 2), σ. 77.

27.  κατά μία άποψη αυτός που λυπεί τον φίλο δε διαφέρει από τον εχθρό, πρβλ. Holz-
hausen, ό.π. (σημ. 2), σ. 77 σημ. 197.  

28.  Πρβλ. σχετικά Holzhausen, ό.π. (σημ. 2), σσ. 97-98. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η 
Σπάρτη είχε μόλις ολοκληρώσει μία εκστρατεία στη Μ. ασία υπό τον αγησίλαο και δεν ήθε-
λε να ακολουθήσει το Φίλιππο Β΄ στα σχέδια του για μία νέα εκστρατεία στην ανατολή ή να 
αλλοιώσει τη θέση της ως μία ηγεμονική δύναμη στην πολιτική κονίστρα της περιόδου.  

29.  αριστοφάνης, Βάτραχοι 1410.

30.  διόδωρος 16, 91, 4: «καὶ λαμπρὰς ἑστιάσεις τῶν φίλων καὶ ξένων»· Lévêque, ό.π. 
(σημ. 2), σ. 180. 
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σε μόνο να τιμήσει τους θεούς και να ψυχαγωγήσει με λαμπρούς μουσικούς αγώ-
νες τους καλεσμένους του απ’ όλη την ελλάδα, αλλά παρότρυνε τους στενούς 
του φίλους να καλέσουν γνώριμούς τους, ώστε να διευρυνθεί όσο το δυνατόν ο 
κύκλος των φίλων του βασιλιά της Μακεδονίας. Η φιλία ήταν άλλωστε κληρο-
νομική31, ενίσχυε και στο μέλλον το μακεδονικό βασίλειο του Μεγάλου αλεξάν-
δρου, όπου έριδες είχαν κάνει αισθητή την παρουσία τους. οι κοινές μάχες για 
την ανάπτυξη του βασιλείου των Μακεδόνων προς την ανατολή θα συνένωνε 
τους δεσμούς, όσων συνέρρεαν να συνταχθούν με τα σχέδιά του32.  

οι αντιπαραθέσεις με τις ελληνικές πόλεις και οι συγκρούσεις ήταν περισ-
σότερες από τις διπλωματικές διαθέσεις, που επέδειξε ο Φίλιππος Β΄ στους Έλ-
ληνες, τόσο στο συνέδριο της Πέλλας το 346 π.Χ., κατά την ειρήνη του Φιλο-
κράτη33, όσο και το 337 π.Χ. στο Συνέδριο της κορίνθου, προτείνοντας στις πο-
λυάριθμες ελληνικές πόλεις τη σύναψη φιλίας και συμμαχίας34. ο Φίλιππος Β΄ 
ήταν πρόθυμος να συμμεριστεί τις θέσεις όλων των αντιπαρατιθέμενων δυνάμε-
ων για να διαφυλάξει την ειρήνη και την πολιτική ηθική. Η διάθεση αυτή ήταν 
αμφίδρομη, αφού το 339 π.Χ. η δελφική αμφικτυονία ανακήρυξε το Φίλιππο Β΄ 
ηγεμόνα των ελλήνων35. κατά συμπέρασμα η τελική αποδοχή του ως στρατηγός 
και αυτοκράτορας των ελλήνων και η υστεροφημία36 του οφειλόταν μεταξύ άλ-
λων στη διπλωματική πολιτική που ακολούθησε.     

 δρ. Φ. ΣΤαΥΡοΣ ΓιαννοΠοΥΛοΣ

31.  Πρβ. ισοκράτης, Αιγινητικός 19, 10: «Ἐγὼ δὲ καὶ Θρασύλοχος τοσαύτην φιλίαν 
παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες [...]»·Gehrke, ό.π. (σημ. 5), σ. 296. 

32.  διόδωρος 16, 91, 5-6: «σφόδρα γὰρ ἐφιλοτιμεῖτο φιλοφρονεῖσθαι πρὸς τοὺς 
Ἕλληνας καὶ διὰ τὰς δεδομένας αὐτῷ τῆς ὅλης ἡγεμονίας τιμὰς ταῖς προσηκούσαις ὁμιλί-
αις ἀμείβεσθαι». Η τιμές στους θεούς οφείλονται και στην αντίληψη της θεϊκής αποδοχής και 
ενίσχυσης της φιλίας μεταξύ των ανθρώπων, πρβλ. Holzhausen, ό.π. (σημ. 2), σσ. 102-104.  

33.  Για τις διπλωματικές διαβουλεύσεις και τις πρεσβείες κατά την ειρήνη του Φι-
λοκράτη πρβλ. Ellis, ό.π. (σημ. 1), σσ. 111-116· G. Wirth, Philipp II. Geschichte Makedoniens, 
1985, σσ. 81-84, 112.

34.  ο Φίλιππος Β΄ έθεσε τους όρους του για την «κοινή ειρήνη» του Συνεδρίου της 
κορίνθου, πρβλ. Sakellariou, ό.π. (σημ. 10), σσ. 141-142· N. G. L. Hammond, Philip of Macedon, 
1994, σσ. 160-163. Για τη συμμετοχή των αθηναίων πρβλ. Sakellariou, ό.π. (σημ. 19), σσ. 64-66. 

35.  G. Cawkwell, «Philipp und die Amphiktyonie von Delphi», Ηatzopoulos ‒ Loukopou-
los (επιμ.), ό.π. (σημ. 1), σ. 88. 

36.  Η πατροπαράδοτη φιλία, οι ευεργεσίες και η τήρηση του νόμου διαφύλασσαν τη 
μνήμη του βασιλιά Φιλίππου Β΄ μετά τη δολοφονία του το 336 π.Χ., πρβλ. σχετικά ισοκράτης, 
Αιγινητικός 19, 50-51: «πρῶτον μὲν φιλίαν πρὸς τοὺς καταλιπόντας τὸν κλῆρον παλαιὰν 
καὶ πατρικὴν καὶ πάντα τον χρόνον διατελέσασαν [...]».  



ΓΥαΛινα νοΜιΣΜαΤικα ΣΤαΘΜια ΤοΥ ΜοΥΣειοΥ ΒΥΖανΤινοΥ 
ΠοΛιΤιΣΜοΥ*

Το ενδιαφέρον για τη βυζαντινή μετρολογία ήταν και εξακολουθεί να είναι 
πάντοτε έντονο στους κύκλους των ερευνητών1.

αντικείμενο της μετρολογίας είναι και τα σταθμά –συνήθως μεταλλικά ή 
γυάλινα – που εξέδιδε το κράτος και χρησιμοποιούνταν κατά τις εμπορικές συ-
ναλλαγές, αλλά και για την εξακρίβωση του ακριβούς βάρους των νομισμάτων.

Τα γυάλινα σταθμία ήταν, με ελάχιστες γνωστές ως τώρα εξαιρέσεις, νομισματικά 
και μάλιστα χρησίμευαν για τον υπολογισμό του βάρους του σόλιδου και των υποδι-
αιρέσεών του. από ό,τι μάλιστα φαίνεται, τα χρησιμοποιούσαν ως βάρη μεμονωμένων 
μοναδικών χρυσών νομισμάτων, αφού για μεγαλύτερα χρηματικά ποσά χρησιμοποιού-
σαν ως μέτρο ποσότητα χρυσών νομισμάτων αντίστοιχη με την ονομαστική αξία των 
πρώτων2. Το γυαλί ήταν ένα υλικό, που προσέφερε πλεονεκτήματα. Ήταν φθηνότερο 
από ό,τι τα μέταλλα και επιπλέον δύσκολα υφίστατο οξείδωση και διάβρωση, όπως συ-

* ευχαριστώ τον συνάδελφο αρχαιολόγο του Μ.Β.Π. κ. α. αντωνάρα για την άδεια δημο-
σίευσης του υλικού και τους συναδέλφους κυρία Μ. Μουρατίδου, συντηρήτρια του Μ.Β.Π., για 
την παραχώρηση των φωτογραφιών από το αρχείο του Μουσείου και κ. Γ. ασπρούδη, ζωγράφο 
του Μ.Β.Π., για την πραγματοποίηση των σχεδίων. Θερμές ευχαριστίες οφείλω επίσης στον δρα C. 
Entwistle, επιμελητή του Βρετανικού Μουσείου, για την αποστολή προς εμένα των «draft entries» 
του, που αναφέρονται σε σχετικά με γυάλινα νομισματικά σταθμία του ανωτέρω Μουσείου.  

1. Βλ. ενδεικτικά E. Schilbach, «Byzantinische Metrologie», Handbuch der Altertums-
wissenschaft, XII.4. München 1970. 

2. S. Bendall, Byzantine Weights: An Introduction, London 1996, σ. 60 (στο εξής: Bentall, 
«Byzantine Weights»)˙ E. Schilbach, «Maß und Gewicht in Byzanz», στο C. Stiegemann (επιμ.), 
Byzanz. Das Licht aus dem Osten. Kult und Alltag im Byzantinischen Reich vom 4. bis 15. Jahr-
hundert. Katalog der Ausstellung im Erzbischöflichen Diözesanmuseum Paderborn, Mainz 2001, 
σσ. 244-247, κυρίως σσ. 245-247˙ Π. κατσώνη, «Το εξάγιον και η στάθμιση του φόρου», Θ. κορ-
ρές ‒ Π. κατσώνη ‒ ι. Λεοντιάδης ‒ α. Γκουτζιουκώστας (επιμ.), Φιλοτιμία. Τιμητικός τόμος για 
την ομότιμη καθηγήτρια Α. Σταυρίδου-Ζαφράκα, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 291-305, κυρίως σ. 
301 (στο εξής:κατσώνη, «εξάγιον»). Σύμφωνα με τη συγγραφέα η θεσμοθέτηση του βάρους 
του χρυσού νομίσματος ως βασικής μονάδας βάρους για τη στάθμιση του χρυσού, αλλά και η 
κοπή νομισματικών σταθμίων παραδίδεται, κατά την έκφρασή της, από νομοθετική ρύθμιση 
του Μ. κωνσταντίνου, η οποία χρονολογείται στο 325. Υπήρχαν όμως και εξαιρέσεις στη χρή-
ση των γυάλινων νομισματικών σταθμίων. Βλ. ενδεικτικά τη μελέτη E. Schilbach, «Glasgewichte 
für Follis-Prägungen aus der Zeit des Kaisers Justinos II», BZ 98/2 (2005) 495-501 (στο εξής: Schil-
bach, «Glasgewichte für Follis-Prägungen»), στην οποία ο Schilbach παρουσιάζει γυάλινα νομι-
σματικά βάρη κατασκευασμένα για τον έλεγχο χάλκινων νομισμάτων.
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νέβαινε με τα μεταλλικά αντικείμενα. επίσης κάθε προσπάθεια αλλοίωσης του βάρους 
των σταθμίων ήταν εύκολα αναγνωρίσιμη. επιπλέον τα υπό κατασκευή σταθμία, που 
για διάφορους λόγους απορρίπτονταν και κατέληγαν να γίνουν υαλοθραύσματα, μπο-
ρούσαν να υποστούν ξανά κατεργασία για την παραγωγή νέων3. 

κατά το παρελθόν υπήρξε ανάμεσα στους ερευνητές, οι οποίοι ασχολήθηκαν 
με το θέμα, διχογνωμία αν και κατά πόσο τα γυάλινα σταθμία –συνήθως με τη μορ-
φή νομίσματος– χρησίμευαν ως βάρη νομισματικά. και αυτό επειδή, μεταξύ άλλων, 
πολλές φορές το βάρος τους δεν αντιστοιχεί ακριβώς στο βάρος των διάφορων νομι-
σμάτων4. Όμως μετά από στατιστική ανάλυση πάνω από πεντακοσίων (500) γυάλι-
νων σταθμίων, που έγινε πρόσφατα, διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυ-
τών των αντικειμένων χρησιμοποιούνταν για την εξακρίβωση του ακριβούς βάρους 
του σόλιδου (θεωρητικό βάρος 4,55 γρ.) και των υποδιαιρέσεών του, ενώ μικρός μό-
νον αριθμός από τον συνολικό του δείγματος αφορούσε βάρη εμπορικά5. 

οι ερευνητές διακρίνουν επτά (7) κύριες κατηγορίες γυάλινων σταθμίων6. κά-
ποια από αυτά φέρουν προτομές αξιωματούχων και επιγραφές, η πλειονότητα όμως 
φέρει μόνο μονογραφήματα –συμπαγή ή σταυρόσχημα– κυρίως επάρχων. Τα πολλά 
εκατοντάδες μονογραφήματα, που έχουν εντοπιστεί, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
ανήκουν όχι μόνο σε επάρχους της κωνσταντινούπολης, αλλά και σε επάρχους άλ-
λων πόλεων του κράτους, όπως η αλεξάνδρεια και η αντιόχεια7.

3. C. Entwistle, «Byzantine Weights», στο D. Buckton (επιμ.), Byzantium. Treasures of 
Byzantine Art and Culture from British Collections, London 1994, σ. 15 (στο εξής: Entwistle, 
«Byzantine Weights»)˙ ο ίδιος, «Glasgewichte», στο C. Stiegemann (επιμ.), Das Licht aus dem Os-
ten. Kult und Alltag im Byzantinischen Reich vom 4. bis 15. Jahrhundert. Katalog der Ausstellung 
im Erzbischöflichen Diözesanmuseum Paderborn, Mainz 2001, σσ. 265-268, κυρίως σ. 265 (στο 
εξής: Entwistle, «Glasgewichte»)˙ ο ίδιος, «Βυζαντινὰ σταθμία», στο Οἰκονομικὴ Ἱστορία τοῦ 
Βυζαντίου. Ἀπὸ τὸν 7ο ἕως τὸν 15ο αἰῶνα, τ. Β ,́ Ἀθήνα 2006, σσ. 341-348, κυρίως σ. 347 (στο 
εξής: Entwistle, «Βυζαντινὰ σταθμία»).

4. J. Forien de Rochesnard, Album des poids antiques, τ. 3, Paris 1978, σσ. 66-72˙ C. 
Entwistle, «Late Roman and Byzantine Weights and Weighing Equipment», στο E. Jeffreys ‒ J. 
Haldon ‒ R. Cormack (επιμ.), The Oxford Handbook of Byzantine Studies, New York 2008, σσ. 
38-46, κυρίως σ. 44 (στο εξής: Entwistle, «Late Roman and Byzantine Weights»).

5. Entwistle, «Βυζαντινὰ σταθμία», ό.π. (σημ. 3), σ. 341, 347. Στη σ. 341 ο Entwistle 
επισημαίνει ότι το βάρος του σόλιδου παρουσίαζε διακυμάνσεις, ενώ συγχρόνως φαίνεται 
απίθανο το διοικητικό σύστημα της αυτοκρατορίας να ήταν σε θέση να επιβάλει ένα ενιαίο 
σταθμητικό σύστημα. Schilbach, «Glasgewichte für Follis-Prägungen», ό.π. (σημ. 2), σ. 495. Στη 
σελίδα αυτή ο Schilbach ομολογεί, αφού έχει αναφέρει κάποια προβλήματα της έρευνας, ότι 
υπάρχει γενική αποδοχή ότι τα γυάλινα νομισματικά σταθμία χρησίμευαν για την εξακρίβω-
ση του βάρους του σόλιδου και των υποδιαιρέσεών του, αλλά και των ελλιποβαρών σολίδων. 
Entwistle, Late Roman and Byzantine Weights 39-40.  

6. Entwistle, «Late Roman and Byzantine Weights», ό.π. (σημ. 4), σ. 44.

7. D. Feissel, «Le préfet de Constantinople, les poids-étalons et l’ estampillage de l’ 
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Τα γυάλινα σταθμία συνήθως χρονολογούνται μεταξύ του τέλους του 5ου 
και των μέσων του 7ου μ.Χ. αιώνα8.

Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού φυλάσσονται εκτός των μεταλλικών 
και εννιά (9) αδημοσίευτα έως τώρα γυάλινα νομισματικά σταθμία9.  

(1) ΒΥμ 13/4. Γυάλινο σταθμίο (εικ. 1)

Προέλευση: Θεσσαλονίκη (ανασκαφικό εύρημα) - ανατολική Μεσόγειος
Μέγιστη διάμετρος: 2,3 εκ.
Βάρος: 3,7 γρ.
κατάσταση διατήρησης: ακέραιο 
Χρονολόγηση: Τέλη 5ου μέσα 6ου αι.    

Το σταθμίο, που εκτίθεται στη δεύτερη αίθουσα της μόνιμης έκθεσης, είναι 
ημιδιαφανές, χρώματος γαλάζιου και φέρει στην κύρια όψη συμπαγές μονογρά-
φημα εντός βυθισμένου δίσκου, το οποίο μπορεί να αναλυθεί ως ANACTACIOV 
ή ως ιοVCΤινιανοV, είναι δηλαδή μονογράφημα ή του αυτοκράτορα αναστα-
σίου ά  ή του ιουστινιανού ά. Στην οπίσθια όψη εγγεγραμμένο σε δακτύλιο πα-
ριστάνεται το ν = νόμισμα = σόλιδος με μία μεγάλη υπόστιξη. Πιθανώς το σταθ-
μίο να εκδόθηκε από τον ιουστινιανό, εφόσον αυτός εισήγαγε ελαφρύτερους σό-
λιδους των 20 καρατίων με βάρος 3,75 γρ.10.

Πρόκειται για εξαιρετικά σπάνιο σταθμίο, εφόσον φέρει την ένδειξη Ν. 
εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι, από ό,τι είναι γνωστό, ελάχιστα γυάλινα νομισμα-
τικά σταθμία με την ένδειξη της ονομαστικής τους αξίας έχουν έως τώρα δημο-
σιευθεί11, αφού συνήθως η χρήση τέτοιου είδους αντικειμένων –για ποια δηλαδή 

argenterie au VIe et au VIIe siècle», Revue numismatique 28 (1986) 119-142˙Bendall, «Byzantine 
Weights», ό.π. (σημ. 2), σ. 60. είναι σημαντικό να τονιστεί –όπως σημειώνει και ο Bendall στην 
ανωτέρω σελίδα του πονήματός του– ότι, εφόσον πολλά ονόματα επάρχων δεν έχουν διασω-
θεί, είναι σχεδόν αδύνατο να αποδοθούν όλα τα σταθμία σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Βλ. και 
Entwistle, «Βυζαντινὰ σταθμία», ό.π. (σημ. 3), σσ. 342-343. ο συγγραφέας σε αυτές τις σελί-
δες σημειώνει ότι: «Χωρὶς ἀμφιβολία, κατὰ τὸν 6ο καὶ τὸν 7ο αἰῶνα ὁ λειτουργὸς αὐτὸς (εν. ο 
έπαρχος της κωνσταντινούπολης) ἦταν ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἔκδοση τῶν γυάλινων σταθμίων, 
ἐνῶ τὸν 9ο αἰῶνα πλέον, σύμφωνα μὲ τὸ Ἐπαρχικόν βιβλίον, τὸν βρίσκουμε νὰ ἀσκεῖ στὴν 
πρωτεύουσα τὸν ἀποκλειστικὸ ἔλεγχο σὲ κάθε μέτρο βάρους ἢ μέτρησης». Entwistle, «Late 
Roman and Byzantine Weights», ό.π. (σημ. 4), σσ. 44-45. 

8. Bendall, «Byzantine Weights», ό.π. (σημ. 2), σ. 9˙ Entwistle, «Glasgewichte», ό.π. (σημ. 
3), σ. 265.

9. Η δημοσίευση αυτή περιλαμβάνει μόνον οχτώ (8) σταθμία, επειδή το ένατο λόγω 
της σπανιότητάς του θα αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης.

10.  Ph. Grierson, Byzantine Coins, London, Berkeley και Los Angeles 1982, σσ. 4 και 19.

11. J. Forien de Rochesnard, «Le pesage monétaire. Les poids de verre», Archéonumis 6 
(1973) Nr. G2, G4, F 51˙ Schilbach, «Glasgewichte für Follis-Prägungen», ό.π. (σημ. 2), σ. 495.
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νομισματική μονάδα προορίζονταν– ήταν συνάρτηση του βάρους τους. Σύμφω-
να με μία άποψη σταθμία με την ένδειξη Ν πρέπει να προορίζονταν για τη στάθ-
μιση ελλιποβαρών σόλιδων12.  

Πρβλ. G. Zacos ‒ A. Veglery, Byzantine Lead Seals, τ. 1, Πίνακες, Basel 1972, 
Πίν. 229, αρ. 16 και 235, αρ. 223.

(2) ΒΥμ 2/2. Γυάλινο σταθμίο (εικ. 2)

Προέλευση: Θεσσαλονίκη (ανασκαφικό εύρημα) - ανατολική Μεσόγειος
Μέγιστη διάμετρος: 2 εκ.
Βάρος: 2,8 γρ.
κατάσταση διατήρησης: Μικρές απώλειες στην περίμετρο και στο κυρίως 
σώμα
Χρονολόγηση: 6ος - α΄ μισό 7ου αι.13

Το σχήμα του είναι αυτό του κυκλικού δίσκου. Στην περίμετρο όμως εί-
ναι παχύτερο και σχηματίζει δακτύλιο. είναι ημιδιαφανές και έχει χρώμα ανοι-
χτό πράσινο. Φέρει στο κέντρο σταυρόσχημο μονογράφημα, το οποίο αναλύε-
ται ως ΘΕΟΔΩΡΟ. 

Πρβλ. G. Zacos ‒ A. Veglery, Byzantine Lead Seals, τ. 1, Πίνακες, Basel 1972, 
Πίν. 234, αρ. 176-179.

(3) ΒΥμ 72/1. Γυάλινο σταθμίο (εικ. 3α)

Προέλευση: Συλλογή Ζάκου (αγορά από ΥΠ.Πο.) - ανατολική Μεσόγειος 
Μέγιστη διάμετρος: 2,2 εκ.
Βάρος: 3,83 γρ.
κατάσταση διατήρησης: ακέραιο 
Χρονολόγηση: 6ος αι.

Έχει σκούρο γαλάζιο χρώμα, είναι ημιδιαφανές και στην κοίλη επιφάνειά 
του φέρει συμπαγές μονογράφημα, το οποίο αναλύεται ως ΠαVΛοV. 

12.  Entwistle, «Glasgewichte», ό.π. (σημ. 3), 265˙ ο ίδιος, «Βυζαντινὰ σταθμία», ό.π. 
(σημ. 3), σ. 347. 

13.  οι ερευνητές θεωρούσαν έως πρόσφατα ότι τα σταυρόσχημα μονογραφήματα εμ-
φανίστηκαν κατά το β΄ μισό του 6ου αι., ενώ κατά την ίδια εποχή τα συμπαγή μονογραφή-
ματα εξαφανίστηκαν. Για την ανωτέρω άποψη βλ. ενδεικτικά Entwistle, «Byzantine Weights», 
ό.π. (σημ. 3), σ. 15˙ Bendall, «Byzantine Weights», ό.π. (σημ. 2), σ. 10. Βλ. όμως για την αντίθε-
τη άποψη W. Hahn (με τη συνεργασία του M. A. Mettlich), Money of the Incipient Byzantine 
Empire (Anastasius I – Justinian I, 495-565) [Veröffentlichungen des Instituts für Numismatik 
und Geldgeschichte der Universität Wien 6], Wien 2000, σ. 37, πίν. 10, αρ. νν 67. Στο βιβλίο αυτό 
υποστηρίζεται ότι τα σταυρόσχημα μονογραφήματα εμφανίζονται κατά το πρώτο τέταρτο 
του 6ου αι., δηλαδή νωρίτερα από ό,τι έως πρόσφατα υποθέταμε και στη συνέχεια κυριαρχούν. 
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Πρβλ. G. Zacos ‒ A. Veglery, Byzantine Lead Seals, τ. 1, Πίνακες, Basel 1972, 
Πίν. 239, αρ. 374.

Πρβλ. D. Whitehouse, Roman Glass in the Corning Museum of Glass, τ. 3, 
Corning, New York 2003, αρ. 930-932.

(4) ΒΥμ 72/2. Γυάλινο σταθμίο (εικ. 4)

Προέλευση: Συλλογή Ζάκου (αγορά από ΥΠ.Πο.) - κωνσταντινούπολη 
Μέγιστη διάμετρος: 2,4 εκ.
Βάρος: 4,5 γρ.
κατάσταση διατήρησης: καλή (μικρές απώλειες στην περιφέρεια του αντι-
κειμένου)
Χρονολόγηση: 6ος - α΄ μισό 7ου αι.

Ημιδιαφανές, με λαδοπράσινο χρωματισμό. Στην κοίλη επιφάνεια απεικο-
νίζεται μετωπική ανδρική προτομή, η οποία περιβάλλεται από κυκλική δυσα-
νάγνωστη επιγραφή και στο δεξί χέρι κρατά μάππα. Πρόκειται για έπαρχο της 
κωνσταντινουπόλεως14. 

(5) ΒΥμ 72/3. Γυάλινο σταθμίο (εικ. 5)

Προέλευση: Συλλογή Ζάκου (αγορά από ΥΠ.Πο.) - ανατολική Μεσόγειος 
Μέγιστη διάμετρος: 2,1 εκ.
Βάρος: 4,07 γρ.
κατάσταση διατήρησης: ακέραιο 
Χρονολόγηση: 6ος αι. 
Ημιδιαφανές, χρώματος μπλε. Σε κοίλο ορθογώνιο πλαίσιο φέρει συμπα-

γές μονογράφημα, το οποίο αναλύεται ως ΚWΝCΤΑΝΤΙΝΟV.
Πρβλ. G. Zacos ‒ A. Veglery, Byzantine Lead Seals, τ. 1, Πίνακες, Basel 1972, 

Πίν. 237, αρ. 287.

(6) ΒΥμ 72/5. Γυάλινο σταθμίο (Εικ. 6)

Προέλευση: Συλλογή Ζάκου (αγορά από ΥΠ.Πο.) - ανατολική Μεσόγειος 
Μέγιστη διάμετρος: 1,8 εκ.
Βάρος: 3,24 γρ. 
κατάσταση διατήρησης: ακέραιο, με πολύ μικρές απώλειες
Χρονολόγηση: β΄ μισό 6ου - α΄μισό 7ου αι. 

14. «Entwistle, Glasgewichte», ό.π. (σημ. 3), σ. 266, αρ. κατ. III.79. Σύμφωνα με τον συγ-
γραφέα γυάλινα σταθμία με απεικονίσεις τέτοιου είδους, όπως και με πορτρέτα αυτοκρατό-
ρων, που συνοδεύονται από συμπαγή ή σταυρόσχημα μονογραφήματα ή που έχουν την πα-
ράσταση ενός συμπαγούς μονογραφήματος, που περιβάλλεται από κυκλική επιγραφή, έχουν 
εκδοθεί σχεδόν αποκλειστικά από επάρχους της κωνσταντινούπολης. 
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Έχει χρώμα βαθύ γαλάζιο και είναι ημιδιαφανές. Στην κοίλη επιφάνειά 
του φέρει σταυρόσχημο μονογράφημα, το οποίο αναλύεται ως CεΡΓιοV. 

Πρβλ. G. Zacos ‒ A. Veglery, Byzantine Lead Seals, τ. 1, Πίνακες, Basel 1972, 
Πίν. 241, αρ. 422.

Πρβλ. L. Wamser (επιμ.), Die Welt von Byzanz – Europas östliches Erbe. Be-
gleitbuch zur Ausstellung München 22.10.2004 - 3.4.2005, München 2004, σ. 367, 
αρ. κατ. 863.

(7) ΒΥμ 72/6. Γυάλινο σταθμίο (εικ. 7)
Προέλευση: Συλλογή Ζάκου (αγορά από ΥΠ.Πο.) - ανατολική Μεσόγειος 
Μέγιστη διάμετρος: 2,2 εκ.
Βάρος: 4,36 γρ.
κατάσταση διατήρησης: ακέραιο
Χρονολόγηση: 6ος - α΄μισό 7ου αι.

Έχει λαδοπράσινο χρώμα και είναι ημιδιαφανές. Φέρει σταυρόσχημο δυ-
σανάγνωστο μονογράφημα.

(8) ΒΥμ 72/7. Γυάλινο σταθμίο (εικ. 8)

Προέλευση: Συλλογή Ζάκου (αγορά από ΥΠ.Πο.) - ανατολική Μεσόγειος
Μέγιστη διάμετρος: 2,1 εκ.
Βάρος: 3,23 γρ.
κατάσταση διατήρησης: Συγκολλημένο, φέρει ίχνη οξείδωσης
Χρονολόγηση: 6ος - α΄μισό 7ου αι.

Έχει μπλε χρώμα και είναι ημιδιαφανές. Φέρει σταυρόσχημο δυσανάγνω-
στο μονογράφημα.

αρχαιολόγος 
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

αναΣΤαΣιοΣ κ. ΣινακοΣ
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Εικ. 1. ΒΥμ 13/4. Γυάλινο σταθμίο, Τέλη 5ου μέσα 6ου αι.

Εικ. 2. ΒΥμ 2/2. Γυάλινο σταθμίο, 6ος - α΄ μισό 7ου αι.

Εικ. 3. ΒΥμ 72/1. Γυάλινο σταθμίο, 6ος αι.

Εικ. 4. ΒΥμ 72/2. Γυάλινο σταθμίο, 6ος - α΄ μισό 7ου αι.
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Εικ. 5. ΒΥμ 72/3. Γυάλινο σταθμίο, 6ος αι.

Εικ. 6. ΒΥμ 72/5. Γυάλινο σταθμίο, β΄ μισό 6ου - α μ́ισό 7ου αι.

Εικ. 7. ΒΥμ 72/6. Γυάλινο σταθμίο, 6ος - α΄ μισό 7ου αι.

Εικ. 8. ΒΥμ 72/7. Γυάλινο σταθμίο, 6ος - α΄ μισό 7ου αι.



CODEX HAGIOU PAVLOU 22 
AND THE TRUE FORM OF «SHORT CHRONICLE 69»

«Byzantine Short Chronicle 69», as edited by Schreiner, contains historical 
notes mostly on Ottoman Turkish conquests1. Generally speaking, the entries pro-
ceed in rough chronological order other than for the final sections (XII, XIII, XIV). 
These deal consecutively with earthquakes in central Greece for the years 1544 and 
1566 (XII), with solar eclipses in 1425, 1539 and 1567 (XIII) and with the Ottoman 
conquests of Corfu and Rhodes (in 1537 and 1522 respectively) (XIV). The last re-
peat previous entries of the chronicle, namely 26 (V) and 20 (IV). The work is pres-
ent in the following manuscripts: Greek National Library 701, from around the turn 
of the seventeenth century, Varlaam 195, of the seventeenth century, Olympiotissa 
189, of the sixteenth century, here fully as well as in part, and Lincoln College 10, 
from the year 1706, yet only in part.  The last two manuscripts are also otherwise 
connected. On account mostly of section XII, as well as the place of repose of Var-
laam 195 and Olympiotissa 189 (the latter of which has further texts on the same lo-
cality), Schreiner concluded that central Greece was the place of origin of the Short 
Chronicle.

Codex Athous 149 Hagiou Pavlou 22, of the seventeenth century, contains mis-
cellanea of which entry 11 (as numbered by the catalogue), reads2:

Χρονογραφία περὶ Τουρκοκρατίας (ἀκέφαλος).

Ἀρχ. [...] ‚ζμς´ ἐπῆγεν ὁ Σουλτὰν Σουλεημάνης εἰς τοὺς κορφοὺς 
καὶ ἀπότυχε μετ’ αἰσχύνης. Τέλ. ἐν ἔτει ,ζοε´ μηνὶ Ὀκτωβρίῳ ἐβασί-
λευσεν ὁ Σελήμης καὶ ἐχάλασεν καὶ ἐκούρσευσε τὰ μοναστήρια καὶ 
ἐπῆρε τὸν βίον τους· φεῦ τῆς μανίας καὶ τῆς ἀδικίας ὁποῦ ἔκαμεν· 
ἔτους ,ζοθ´ ὁ Πεαληπασίας ἔλαβεν τὴν περίφουμον κύπρον καὶ ὅλην 
τὴν περιοχὴν αὐτῆς καὶ ἔλαβεν ἄπειρον βίον καὶ αἰχμαλώτους οὐκ 
ὀλίγους ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες.

The present-day start corresponds with Short Chronicle 69 entry 26, though 
with ἐπῆγεν instead of ἐκατέβη The end corresponds with entries 71 and 72, though 
with Ἐν ἔτει ,ζοε´ μηνὶ Ὀκτωβρίῳ ἐβασίλευσεν ὁ instead of τὸ αὐτὸ ἔτος ἔγινεν ὁ 

1. P. Schreiner, Die Byzantinischen Kleinchroniken, vol. 1, Vienna 1975, pp. 526-541.
2. S. P. Lambros, Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos, Cambridge, vol. 

1, 1895 (repr. Amsterdam 1966), pp. 22-23.
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υἱὸς αὐτοῦ, with τῆς ἀδικίας ὁποῦ ἔκαμεν instead of ἀπανθρωπίας αὐτοῦ, with 
ἔτους ,ζοθ´ ὁ Πεαληπασίας ἔλαβεν τὴν περίφουμον Κύπρον καὶ ὅλην instead of 
ἔτους ,ζοδ´ ἐπῆρεν ὁ Πεαλῆ μπασίας τὴν περίφουμον Κύπρον, ἤγουν, and with-
out καὶ παιδία at the very end. Thus the Short Chronicle in Hagiou Pavlou 22 con-
cludes at the chronological end-point of Short Chronicle 69 and lacks the disparate 
entries of sections XII, XIII and XIV. That it originally included the entire start of 
Short Chronicle 69 is probable but not certain. Its choice of language would suggest 
that it represents a more anterior form of the work than that edited as Short Chron-
icle 69. 

Elsewhere I have connected Hagiou Pavlou 22 with Constantinopolitan liter-
ary activity around the year 15703. Given that this is the chronological high-point of 
the Short Chronicle in this manuscript, then its place of origin is also, most proba-
bly, Constantinople.

Istanbul             DEAN SAKEL

3. «An unnoticed theological treatise of the sixteenth century», Atti del IX Simposio 
Paolino. Paolo tra Tarso e Antiochia, Archeologia/Storia/Religione, ed. by Luigi Padovese, Rome 
2006, pp. 233-248. The identification is on account of a florilegium present here as well as 
in other manuscripts, which I have identified as the work of the well-known Constantino-
politan literatus Manuel Malaxos (†1580/1). On account of the original end-point of a world 
chronicle written by Malaxos himself and present in one of these other manuscripts, na-
mely Codex Sancti Sabae 63, the florilegium was already written by late 1570.



ο εΠιΣκοΠοΣ ιεΡιΣΣοΥ και αΓιοΥ οΡοΥΣ ιΓναΤιοΣ δ΄ (1823-1836)
ΤοΠοΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡοΠοΛεΩΣ ΘεΣΣαΛονικΗΣ (1823-1824).

ΠΛΗΡοΦοΡιεΣ αΠο ΤΡια ανεκδοΤα εΓΓΡαΦα ΤοΥ αΡΧειοΥ
ΤοΥ οικοΥΜενικοΥ ΠαΤΡιαΡΧειοΥ ΤοΥ 1823 και ΤοΥ 1824

Τόν αὔγουστο τοῦ 1823 ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ματθαῖος1  μετά 
ἀπό ἀπόφαση τῆς Ἱ. Συνόδου τοῦ οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου προβιβάσθηκε 
καί μετατέθηκε στίς 29 αὐγούστου στή Μητρόπολη κυζίκου2 μέ ἀποτέλεσμα νά 
χηρεύσει ἡ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Στίς ἀρχές νοεμβρίου Τοποτηρητής τῆς 
χηρεύουσας Μητροπόλεως διορίσθηκε ἀπό τήν Πατριαρχική Σύνοδο ὁ ἐπίσκο-
πος Ἱερισσοῦ καί Ἁ γίου Ὄρους Ἰγνάτιος3. Στά τέλη Φεβρουαρίου τοῦ 1824 ἡ Ἱ. 
Σύνοδος τοῦ οἰκου με νι κοῦ Πατριαρχείου προβίβασε καί μετέθεσε στή χηρεύου-
σα Μητρόπολη Θεσσαλονίκης τόν Μητροπολίτη Λήμνου Μακάριο4.

Τρία ἀνέκδοτα Ἔγγραφα τοῦ Ἀρχείου τοῦ οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
τοῦ 1823 καί 1824, τά ὁποῖα εἶναι Πατριαρχικά Γράμματα καί μεταγραμμένα 
στούς κώδικες Ὑπομνημάτων τοῦ Ἀρχειοφυλακίου5, ἀνα φέρονται ὡς ἑξῆς στά 
ἐκκλησιαστικά αὐτά γεγονότα:

Στίς 4 νοεμβρίου τοῦ ἴδιου ἔτους ὁ οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἄνθιμος6 μέ 
επιστολή του πρός τόν ἐπίσκοπο Ἱερισσοῦ καί Ἁγίου Ὄρους Ἰγνάτιο τόν ἐνημέ-
ρωσε ὅτι, ἐπειδή μέ ἀπόφαση τῆς Συνόδου ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης προβι-

1. Ὁ Μητροπολίτης Ματθαῖος (ὁ Β΄) ἀρχιεράτευσε στή Μητρόπολη Θεσσαλονίκης 
ἀπό τό 1821 (Ἰούλιος) ἕως τό 1823 (αὔγουστος) προερχόμενος ἀπό τή Μητρόπολη αἴνου.

2. Ἡ Μητρόπολη κυζίκου εἶχε ἔδρα τήν κύζικο, πόλη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας στή Φρυγία 
κοντά στήν Προ ποντίδα. Ὁ Μητροπολίτης Ματθαῖος ἀρχιεράτευσε στή Μητρόπολη κυζί-
κου κατά τά ἔτη 1823-1831 καί πέθανε τό 1834.

3. Ὁ ἐπίσκοπος Ἱερισσοῦ καί Ἁγίου Ὄρους Ἰγνάτιος ἀρχιεράτευσε κατά τά ἔτη 
1823 (δέν γνωρίζουμε ἡμερο μη νία) - 1836 (βλ. Βασίλειος Γ. Ἀτέσης, Μητροπολίτου πρ. Λή-
μνου, Ἀρχιερεῖς Μητροπόλεών τι νων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό τοῦ ἔτους 1453 μέχρι 
σήμερον, καλαμάτα 1978, σ. 48).

4. Ὁ Μητροπολίτης Μακάριος (Βαμβούρης) ἀρχιεράτευσε ὡς Λήμνου κατά τά ἔτη 
1814-1824 καί ὡς Θεσσαλονίκης κατά τά ἔτη 1824-1830.

5. Ἡ ἔρευνα πραγματοποιήθηκε στίς 17 καί 18 Ἰουλίου τοῦ 2000 μέ ἄδεια τῆς Ἱ. Συ-
νόδου τοῦ Πατριαρ χείου ὕστερα ἀπό μεσολάβηση τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, 
Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμε ρίου κυροῦ νικοδήμου καί μέ τή μεγάλη ἐξυπηρέτηση τοῦ Ἀρχει-
οφύλακα τοῦ Πατριαρχείου αἰδεσιμολ. οἰκονόμου π. νικολάου Πετροπέλη. Στά δημοσιευ-
όμενα ἔγγραφα ἔγιναν κάποιες διορθωτικές ὀρθογραφικές (γραμματικές) παρεμβάσεις.

6. Πατριάρχευσε κατά τά ἔτη 1822-1824 ὡς Ἄνθιμος Γ .́
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βάσθηκε καί μετατέθηκε στή Μητρόπολη κυζίκου, ἡ ἐκκλησία τόν διορίζει ὡς Το-
ποτηρητή τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης μέχρι τήν πλήρωσή της ἀπό κανονικό 
Μητροπολίτη, μέ τήν ἐντολή καί παραγγελία, ἐπειδή εἶναι «ἔμφρων, τίμιος καί πα-
λαιός ἀρχιε ρεύς καί ἔμπειρος καί εἰδήμων» τῆς ἐπαρχίας, νά προστατεύει καί νά 
ἐπισκέπτεται τούς χριστιανούς, διδάσκοντας, ποδηγετώντας καί κυρίως νουθετώ-
ντας τους νά στηρίζονται «εἰς τό κέντρον τοῦ πιστοῦ ραγιαλικίου των»7 καί νά 
φυλάγουν τήν ὀφειλό με νη εἰλικρίνεια, πίστη καί ὑποταγή στήν κρατική ἐξουσία, 
συμμορφούμενοι μέ τίς ἐπιταγές τῶν ἡγεμόνων καί εὐγνωμονοῦντες γιά «τά ἐκχεό-
μενα ἄφθονα βασιλικά ἐλέη», νά ἐπιστατεῖ στή συγκέντρωση «τῶν ἀρχιερατικῶν 
εἰσοδημάτων καί δικαιωμάτων»8 τῆς ἐπαρχίας καί, συγκεντρώνοντας καί παρα-
λαμβάνοντάς τα, νά τά καταγρά φει ἀκρι βῶς, ἀπό τίς 29 αὐγούστου καί μετά, γιά 
νά πληρωθοῦν τά «ὀφειλόμενα ζητομηρία9 καί διάφορα τῶν αὐλικῶν χρεῶν» τῆς 
ἐπαρχίας μέχρι τήν ἔλευση τοῦ νέου Μητροπολίτη.

αὐτούσια η Πατριαρχική επιστολή ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Ἄνθιμος ἐλέῳ Θ(εο)ῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, 

Νέας Ρώμης καί Οἰκου μενικός Πατρι-άρχης.
Θεοφιλέστατε ἐπίσκοπε Ἱερισσοῦ κ(αι)΄ Ἁγίου Ὄρους, ἐν ἁγίῳ 

πν(εύματ)ι ἀγαπητέ ἀδελφέ κ(αι)΄ συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν μετριότη-
τος κύρ Ἰγνάτιε, χάρις εἴη σοι κ(αι)΄ εἰρήνη παρά Θεοῦ. Ἐπειδή ὁ γνή-
σιος κ(αι)΄ κανονικός ἀρχιερεύς τῆς ἀγιωτάτης μητρο πόλεως Θεσσα-
λονίκης, συνάδελφος ἡμῶν λίαν ἀγαπητός κ(αι)΄ περιπόθητος κύρ 
Ματθαῖος, διά κοινῆς ψήφου κ(αι)΄ Συνοδικῆς ἐκλογῆς μετατεθείς, 
προεβιβάσθη εἰς τόν θρόνον τῆς ἁγιωτάτης μητροπόλεως Κυζίκου, ἡ 
δέ ἐπαρχία αὕτη τῆς Θεσσαλονίκης διαμένει, τό  γε νῦν ἔχον, χηρεύ-
ουσα κ(αι)΄ ἀπροστάτευτος πνευματικῆς ἀρχιερα τικῆς ἐπισκέψεως, 
διά τοῦτο διορίζομεν τήν θεοφιλίαν σου ἐκκλησιαστικῶς ἐπί τῇ ποι-
μαντικῇ προστασίᾳ τῶν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ ταύτῃ εὑρισκομένων πιστῶν 
ῥαγιάδων τῆς κραταιᾶς βασιλείας εὐλογημένων χριστιανῶν, ἕως 
ὅτου θείᾳ συνάρσει κ(αι)΄ ἐκ κλη σια  στι κῇ προνοίᾳ ἀποκατασταθῇ 
ἐν αὐτῇ γνήσιος κ(αι)΄ κανονικός ποιμήν. Διό κ(αι) ,́ γράφοντες διά 
τῆς παρούσης ἐκκλησιαστικῆς ἡμῶν ἐπιστολῆς, ἐντελλόμεθα κ(αι)΄ 
παραγ  γέλλομεν τῇ θεοφιλίᾳ σου, ὅπως, ὡς ἔμφρων, τίμιος κ(αι)΄ πα-

7. δηλαδή στήν Ὑψηλή Πύλη. 

8. Χρηματικά ποσά πού καταβάλλονταν ἀπό τίς ἐνορίες γιά τίς ἀνάγκες τοῦ Μητρο-
πολίτη καί τῆς Μητροπόλεως. 

9. Πιθανότατα ἡ λέξη σημαίνει φορολογία.
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λαιός10 ἀρχιερεύς κ(αι)΄ ἔμπειρος κ(αι)΄ εἰδήμων τῆς ἐπαρχίας ταύ-
της11, νά προστατεύῃς ἀρχιερατικῶς ὡς ἀπό μέρους τῆς ἐκκλησίας 
τό ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ ταύτῃ λογικόν τοῦ Χρι στοῦ ποίμνιον κ(αι)΄ νά ἐπι-
σκέπτεσαι πνευματικῶς πάντας τούς ἐν αὐτῇ εὐ λογη μένους χριστια-
νούς, διδάσκων αὐτούς πάντα τά πρός ψυχικήν σωτηρίαν συμφέρο-
ντα κ(αι)΄ ποδηγετῶν εἰς νομάς σωτηρίους κ(αι)΄ πρό πάντων νου-
θετῇς αὐτούς νά εἶναι ἐστηριγμένοι εἰς τό κέντρον τοῦ πιστοῦ ῥα-
γιαλικίου των, νά φυλάττωσι τήν ὀφειλομένην εἰλικρίνειαν, πί στιν 
κ(αι)΄ ὑποταγήν εἰς τήν ἐφ’ ἡμᾶς τεταγμένην κραταιάν κ(αι)΄ ἀήττη-
τον βασιλείαν (ἧς τό κράτος εἴη ἀήττητον κ(αι)΄ θριαμβεύον εἰς αἰῶ-
νας αἰώνων), νά εἶναι εἰς τάς ἐπιταγάς τῶν ὑψηλοτάτων ἡγεμόνων 
κ(αι)΄ εὐ γνώμονες εἰς τά ἐκχεόμενα ἡμῖν ἄφθονα βασιλικά ἐλέη· ἀκο-
λούθως δέ ὀφείλεις νά ἐπιστατῇς εἰς τήν σύναξιν τῶν ἐκ τῆς ἐπαρ χ-
ίας  ταύτης ἀρχιερατικῶν εἰσοδημάτων κ(αι)΄ δικαιωμάτων κυρίων 
καί τυχη ρῶν, κ(αι) ,́ συνάγων αὐτά κ(αι)΄ παρα-λαμβάνων, νά κρατῇς 
ἀκριβῆ κ(αι)΄ καθαράν κατα γραφήν αὐτῶν, ἀρχόμενα ἀπό κθ΄ ης 
Αὐγούστου, ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἐγένετο ἡ μετάθεσις τοῦ ἐν αὐτῇ ἀρχι-
ερατεύσαντος, διά νά πληρωθῶσι τά ὀφειλόμενα ζητομηρία κ(αι)΄ 
διάφορα τῶν αὐλικῶν χρεῶν τῆς ἐπαρχίας ταύτης, ἕως ὅτου μετ’ οὐ 
πολύ, καθ’ ἥν ἔχο μεν λαβόντες ἐκκλησιαστικήν πρόνοιαν, νά ἀπο-
καστήσωμεν τόν ἐν αὐτῇ γνήσιον κ(αι)΄ κανονικόν ἀρχιερέα. Ταῦτα 
ἐκκλησιαστι κῶς ἐπιτάττοντες παρακελευόμεθά σοι, περιμένοντες 
ἀπόκρισιν τῆς παραλαβῆς τῆς παρού-σης μας κ(αι)΄ τήν ἀναγκαίαν 
τῶν αὐτόθι εἰδοποίησιν πρός πληροφορίαν τῆς ἐκκλησίας· ἡ δέ τοῦ 
Θ(εο)ῦ χάρις εἴη μετά τῆς θεοφιλίας σου.: - ᾳωκγ΄ ῳ Νοεμβρίου δ΄ ῃ.

† ὁ κωνσταντινουπόλεως κ(αι)΄ ἐν Χ(ριστ)ῷ ἀδελφός».

Τήν ἴδια ἡμέρα (4 νοεμβρίου) ὁ οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἄνθιμος μέ 
επιστολή του πρός τούς προκρίτους καί προεστῶτες τῆς Θεσσαλονίκης καί στούς 
Χριστιανούς, ἱερωμένους καί λαϊκούς, τῆς ἐπαρχίας αὐτῆς ἐνημερώνει ὅτι, ἐπει-
δή ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης προβιβάσθηκε καί μετατέθηκε στή Μητρόπο-
λη κυζίκου καί ἡ ἐπαρχία παραμένει χωρίς ἀρχιερέα, ἡ ἐκκλησία διορίζει ὡς Το-
ποτηρητή τῆς Μητροπόλεως τόν ἐπίσκοπο Ἱερισσοῦ καί Ἁγίου Ὄρους Ἰγνάτιο 
μέχρι τήν πλήρωσή της ἀπό κανονικό Μητροπολίτη μέ τήν ἐντολή καί παραγγε-

10.  Ἡ φράση «παλαιός ἀρχιερεύς» σημαίνει ὅτι ὁ Ἰγνάτιος ἦταν ἐπίσκοπος, πιθανόν 
σέ ἄλλη ἐπαρ χία, πρίν ἐκλεγεῖ ἐπίσκοπος Ἱερισσοῦ καί Ἁγίου Ὄρους. Γιά τό θέμα αὐτό δέν 
ἔχουμε πληροφόρηση.

11.  δέν γνωρίζουμε γιά ποιόν λόγο ὁ Ἰγνάτιος χαρακτηρίζεται «εἰδήμων» τῆς ἐπαρ-
χίας Θεσσαλονίκης.
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λία νά πείθονται σ’ αὐτόν (τόν ἐπίσκοπο), νά τόν σέβονται, νά τόν εὐλαβοῦνται 
καί νά τόν τιμοῦν, δίνοντας στά χέρια του ὅλα «τά ἀρχιερατικά εἰσοδήματα καί 
δικαιώματα» ἀπό τίς 29 αὐγούστου καί μετά, τά ὁποῖα θά συγκεντρώνονται μέ 
τή βοήθειά τους καί θά καταγράφονται ἀπό τόν ἐπίσκοπο, «διά νά ἀποδίδω-
νται τά βασιλικά ζητομηρία καί διάφορα τῶν αὐλικῶν χρεῶν» τῆς ἐπαρχίας, 
καί προπάντων μέ τή συμβουλή καί παραγγελία νά παραμείνουν «ἑδραῖοι καί 
ἀμετακίνητοι εἰς τό κέντρον τοῦ πιστοῦ ραγιαλικίου» τους12, νά φυλάγουν εἰλι-
κρίνεια καί ὑποταγή στά θελήματα τῆς ἐξουσίας καί νά εἶναι εὐπειθεῖς καί πρό-
θυμοι στίς προσταγές τῶν ὑψηλοτάτων ἡγεμόνων καί ἐνδοξοτά των κρατούντων.

αὐτούσια η Πατριαρχική επιστολή ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Ἄνθιμος ἐλέῳ Θ(εο)ῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, 

Νέας Ρώμης καί Οἰκου μενικός Πατριάρχης.
Τιμιώτατοι πρόκριτοι κ(αι)΄ προεστῶτες τῆς πολιτείας Θεσ-

σαλονίκης κ(αι)΄ λοιποί πάντες εὐλογημένοι χριστιανοί, ἱερωμένοι 
κ(αι)΄ λαϊκοί, τῆς ἐπαρχίας ταύτης, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἡμῶν ἀγαπητά, 
χάρις εἴη ὑμῖν κ(αι)΄  εἰρήνη παρά Θεοῦ, παρ’ ἡμῶν δέ εὐχή, εὐλο-
γία κ(αι)΄ συγχώρησις. Ἐπειδή ὁ γνήσιος κ(αι)΄ κανονικός ἀρχιερεύς 
κ(αι)΄ πνευματικός ὑμῶν πατήρ συναδελφός ἡμῶν ἀγαπητός κ(αι)΄ 
περιπόθητος κύρ Ματθαῖος ψήφῳ κοινῇ κ(αι)΄ συνοδικῇ μετετέθη 
ἀπό τῆς ἁγιωτάτης ταύτης μητροπόλεως Θεσσαλονίκης κ(αι)΄ προ-
εβιβάσθη εἰς τόν θρόνον τῆς ἁγιωτάτης μητροπόλεως Κυζίκου, ἡ δέ 
ἐπαρχία αὕτη διαμένει, τό γε νῦν ἔχον, ἄνευ ἀρχιερατικῆς προστα-
σίας, διά τοῦτο διορίζεται ὡς ἐκ μέρους τῆς ἐκκλησίας ὁ εἰς τά αὐτό-
θι τάς διατριβάς ποιούμενος θεο φιλέστατος ἐπίσκοπος Ἱερισσοῦ 
κ(αι)΄ Ἁγίου Ὄρους, ἐν ἁγίῳ πν(εύματ)ι ἀγαπητός ἡμῶν ἀδελφός 
κ(αι)΄ συλλειτουργός κύρ Ἰγνάτιος, ὡς φρόνιμος κ(αι)΄ τίμιος, ἔμπει-
ρος κ(αι)΄ εἰδήμων τῆς ἐπαρχίας ταύτης, ἵνα ποιμάνῃ θεοφιλῶς τό ἐν 
αὐτῇ τοῦ Χ(ριστο)ῦ λογικόν ποίμνιον κ(αι)΄ ἐπισκέπτηται πνευμα-
τικῶς πάντας ὑμᾶς τούς ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ ταύτῃ εὐλογημένους χριστια-
νούς, πιστούς ῥαγιάδες τῆς κραταιᾶς βασι λείας, ἕως ὅτου, προνοίᾳ 
ἐκκλησιαστικῇ, νά ἀποκατασταθῇ μετ’ ὀλίγον ὁ ἐν αὐτῇ κατά θείαν 
εὐδοκίαν γνήσιος κ(αι)΄ κανονικός ἀρχιερεύς. Ὅθεν γράφοντες, διά 
τῆς πα  ρούσης ἡμετέρας πατριαρχικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπιστολῆς, 
εἰδοποιοῦμεν πάντας ὑμᾶς κ(αι)΄ πατρικῶς εὐχόμενοι εὐλογοῦμεν 
κ(αι)΄ ἐντελλόμενοι παραγγέλλομεν ἐκ κλησια  στικῶς,  ὁποῦ γνωρί-

12.  δέν γνωρίζουμε γιά ποιόν λόγο καί γιά πόσον καιρό διέτριβε στή Θεσσαλονίκη ὁ 
Ἰγνάτιος.
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ζοντες τόν ῥηθέντα θεοφιλέστατον ἐπίσκοπον Ἱερισσοῦ κ(αι)΄ Ἁγίου 
Ὄρους συναδελφόν ἡμῶν ἀγαπητόν κύρ Ἰγνάτιον, διορισμένον ἀπό 
μέρους τῆς ἐκκλησίας ἐπί τῇ προστασίᾳ κ(αι)΄ πνευματικῇ ὑμῶν ἐπι-
σκέψει, νά πείθησθε τῇ αὐτοῦ θεοφιλίᾳ κατά τό χριστιανικόν ὑμῶν 
ἐπάγγελμα κ(αι)΄ νά προσφέρητε αὐτῷ ὡς ἀρχιερεῖ τό προσῆκον σέ-
βας κ(αι)΄ τήν ἀνήκουσαν εὐλάβειαν κ(αι)΄ τιμήν, ὡς μέλη γνήσια τῆς 
ἁγίας τοῦ Χ(ριστο)ῦ ἐκκλησίας, παρέχοντες εἰς χεῖρας αὐτοῦ κ(αι)΄ 
πάντα τά ἀρχιερατικά εἰσοδήματα κ(αι)΄ δικαιώματα κύρια κ(αι)΄ 
τυχηρά, ἀρχόμενα ἀπό κθ΄ ης Αὐγούστου τῆς μεταθέσεως τοῦ ἐν αὐτῇ 
ἀρχιερατεύσαντος ἀρχιερέως σας, τά ὁποῖα, κ(αι)΄ διά τῆς ἐπιστα-
σίας κ(αι)΄ συνδρομῆς ὑμῶν τῶν προεστώτων συναγόμενα, νά κα-
ταγράφωνται παρά τῆς θεοφιλίας του, διά νά ἀπο δί δων ται τά βα-
σιλικά ζητομηρία κ(αι)΄ διάφορα τῶν αὐλικῶν χρεῶν τῆς ἐπαρχίας 
ταύ της πρό πάντων δέ συμβουλεύομεν κ(αι)΄ παραγγέλλομεν πᾶσιν 
ὑμῖν νά παραμείνη τε ἑδραῖοι κ(αι)΄ ἀμετακίνητοι εἰς τό κέντρον τοῦ 
πιστοῦ ῥαγιαλικίου σας κ(αι)΄ στερεοί εἰς τήν πίστιν κ(αι)΄ σαδα-
κανητλίκι13 σας, νά φυλάττητε εἰλικρίνειαν κ(αι)΄ ὑποταγήν εἰς ὅλα 
τά ἀρέσκοντα τῇ ἐφ’ ἡμᾶς τεταγμένῃ κραταιᾷ κ(αι)΄ ἀηττήτῳ βα σι-
λείᾳ (ἧς τό ἀκαταμάχητον κράτος εἴη ἀήττητον κ(αι)΄ θριαμβεῦον εἰς 
τούς αἰῶνας), νά εἶσθε εὐπειθεῖς κ(αι)΄ πρόθυμοι εἰς τάς προσταγάς 
τῶν ὑψηλοτάτων ἡγεμόνων κ(αι)΄ ἐν δοξοτάτων κρατούντων. Ταῦτα 
ἐκ  κλησιαστικῶς ἐπιτάττοντες παραγγέλλομεν νά φυλάτ τητε ἀπαρά-
τρεπτα, διά νά ἔχη  τε τήν θείαν πρόνοιαν, ἀντιλαμβανομένην εἰς τάς 
πράξεις κ(αι)΄ ἔργα σας, ἦς ἡ χάρις κ(αι)΄ τό ἄπειρον ἔλεος κ(αι)΄ ἡ 
εὐχή κ(αι)΄ ἡ εὐ  λο γία τῆς ἡμῶν μετριότητος εἴη μετά πάντων ὑμῶν.: - 
ᾳωκγ΄ ῳ Νοεμβρίου δ΄ ῃ.

† ὁ Κωνσταντινουπόλεως κ(αι)΄ ἐν Χ(ριστ)ῷ εὐχέτης».

Στίς 27 Φεβρουαρίου τοῦ 1824 ὁ οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἄνθιμος 
μέ επιστολή του πρός τόν ἐπίσκοπο Ἱερισσοῦ καί Ἁγίου Ὄρους Ἰγνάτιο, ἐπα-
ναλαμβάνοντας τά ὅσα τοῦ ἔγραψε σέ προηγούμενο Γράμμα του γιά τήν ἄσκη-
ση τῶν καθηκόντων του στή Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, τόν ἐνημερώνει, ὅτι μέ 
κανονικές ψήφους καί συνοδική ἐκλογή προκρίθηκε γιά τή Μητρόπολη Θεσσα-
λονίκης ὁ Μητροπολίτης Λήμνου Μακάριος14, τόν ὁποῖο χαρακτηρίζει τίμιο, κό-

13.  Ἡ ὀρθή γραφή τῆς λέξης αὐτῆς εἶναι σαδακατλιλίκι, πού προέρχεται ἀπό τήν 
τουρκική λέξη sada katlılık καί σημαίνει ἀφοσίωση, πίστη (βλ., Τουρκοελληνικό Λεξικό, 
Ἀθήνα, κέντρο Ἀνατολικῶν Γλωσσῶν Πολιτισμοῦ, 2000, σ. 617).

14 . δέν ἔχουμε ὑπόψη μας τό νεότερο αὐτό Πατριαρχικό Γράμμα.
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σμιο στά ἤθη, πρᾶο, ἀρχιεροπρεπῆ, εὐυπόληπτο, τρόφιμο παιδείας, ἔμπειρο, δό-
κιμο σέ ὅλα καί γνωστό, ὡς «γνήσιος καί κανονικός ἀρχιερεύς καί κυριάρχης 
τῆς ἐπαρχίας ταύτης», μέ τήν ἐντολή καί παραγγελία νά πείθεται καί νά ὑπα-
κούει σ’ αὐτόν, φυλάγοντας «τά ἀνέκαθεν προνόμια τῆς κυριαρχικῆς ἀξιώσε-
ως», μνημονεύοντας τοῦ ὀνόματός του καί γράφοντάς τον νά ἀσχο λεῖται μέ τίς 
ὑποθέσεις του καί μέ κάθε ἄλλη ἐπαρχιακή ὑπόθεση, πού ἀνήκει σ’ αὐτόν, γιά νά 
ἐπιλύονται ὅλες οἱ ὑποθέσεις τῶν χριστιανῶν, νά πληρώνονται τά χρέη, νά τη-
ροῦνται οἱ νουθεσίες καί οἱ συμβουλές γιά εὐπείθεια καί ὑποταγή στό βασιλικό 
κράτος καί νά διατηρεῖται ἡ εὐταξία μέ εἰρήνη καί ὁμόνοια.

αὐτούσια η Πατριαρχική επιστολή ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Ἄνθιμος ἐλέῳ Θ(εο)ῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 

Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης.
Θεοφιλέστατε ἐπίσκοπε Ἱερισσοῦ κ(αι)΄ Ἁγίου Ὄρους, ἐν ἁγίῳ 

πν(εύματ)ι ἀγαπητέ ἀδελφέ κ(αι)΄ συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν μετριότη-
τος κύρ Ἰγνάτιε, χάρις εἴη σοι τῇ θεο φιλίᾳ κ(αι)΄ εἰρήνη παρά Θεοῦ. 
Προλαβόντως γράψαντες τῇ θεοφιλίᾳ σου παρηγγείλα μεν νά ἐξα-
κολουθῇς, ὡς προσδιωρίσθης, νά ἐπιτροπεύῃς ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Θεσ-
σαλονίκης τόσον ἐπί τῇ πνευματικῇ ἐπισκέψει τῶν ἐν αὐτῇ εὐλο-
γημένων χ(ριστια)νῶν κ(αι)΄ τῇ ἐπιστασίᾳ τῆς ὀφειλομένης αὐτῶν 
ὑποταγῆς εἰς τό βασίλειον κράτος, ὅσον κ(αι)΄ ἐπί τῇ συνάξει τῶν 
ἐπαρχιακῶν εἰσοδημάτων· ἤδη δέ, ἐπειδή θείᾳ συνάρσει, διά κανο-
νικῶν ψήφων κ(αι)΄ συνοδικῆς ἐκλογῆς, ὡς κ(αι)΄ ἀπό τῶν πεμπο-
μένων συνοδι κῶν τῆς εἰδήσεως γραμμάτων πληροφορεῖσαι, προε-
κρίθη τῶν ἄλλων διά τήν ἐπαρ χίαν αὐτήν ὁ ἐνταῦθα ἐνδημῶν κ(αι)΄ 
συνεδριάζων ἱερώτατος μητροπολίτης Λήμνου, συναδελφός ἡμῶν 
ἀγαπητός κύρ Μακάριος, ἀνήρ οἷος ἡ παροῦσα τοῦ καιροῦ κατά-
στασις ἀπαιτεῖ, τίμιος κ(αι)΄ τοῖς ἤθεσι κόσμιος, πρᾷος τε κ(αι)΄ χα-
ρακτῆρος ἀρχιερο πρεποῦς κ(αι)΄ εὐυπολήπτου, τρόφιμός τε παιδεί-
ας κ(αι)΄ ἔμπειρος, δόκιμός τε ἐν πᾶ σι κ(αι)΄ γνωστός κ(αι)΄ προβι-
βασθείς ἀποκατέστη ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ ταύτῃ μητροπόλει Θεσσαλονί-
κης, γνήσιος κ(αι)΄ κανονικός ἀρχιερεύς κ(αι)΄ κυριάρχης τῆς ἐπαρ-
χίας ταύ της, κ(αι)΄ δέν εἶναι ἀμφιβολία, ὅτι διά τά ἐπαινετά αὐτοῦ 
προτερήματα ἔχει νά ποι μάν ῃ θεοφιλῶς κ(αι)΄ νά φανῇ κατά πάντα 
εὐάρεστος Θεῷ τε κ(αι)΄ ἀνθρώ ποις, κ(αι)΄ αὐτῇ τῇ ἐφ’ ἡμᾶς τεταγ-
μένῃ θεόθεν κοινῇ τροφῷ κ(αι)΄ εὐεργέτιδι κραταιᾷ βα σι λείᾳ (ἧς τό 
κράτος εἴη ἀήττητον κ(αι)΄ θριαμβεύον εἰς τούς αἰῶνας). Διά ταῦτα, 
γράφοντες κ(αι)΄ διά τῆς παρούσης ἡμετέρας πατριαρχικῆς ἐπι-
στολῆς, διδόαμεν τήν χαροποιάν ταύτην ἀγγελίαν τῇ θεοφιλίᾳ σου 
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κ(αι)΄ ἐντελλόμενοι παραγγέλλομέν σοι ἐκκλησιαστικῶς, ὅπως πλη-
ροφορούμενος κ(αι)΄ γινώσκων κανονικῶς τόν διαληφθέντα ἱερώ-
τα  τον μητροπολίτην Θεσσαλονίκης ὑπέρτιμον κ(αι)΄ ἔξαρχον πά-
σης Θετταλίας, ἐν ἁγίῳ πνεύματι ἀγαπητόν καί περιπόθητον ἡμῶν 
ἀδελφόν καί συλλειτουργόν κύρ Μακάριον, γνήσιον ἀρχιερέα τῆς 
ἐπαρχίας ταύτης κ(αι)΄ κανονικόν κυριάρχην σου, νά προσφέρῃς 
τῇ αὐτοῦ ἱερότητι τά καθήκοντα τῆς ὀφειλομένης εὐπειθείας κ(αι)΄ 
ὑπακοῆς, ὑπήκων κ(αι)΄ φυλάττων τά ἀνέκαθεν προνόμια τῆς κυρι-
αρχικῆς ἀξιώσεως, ὡς νενόμισται, μνημονεύων κ(αι)΄ τοῦ κανονικοῦ 
αὐτοῦ ὀνόματος κ(αι)΄ γράφων νά διευθύνεται πρός τήν αὐτοῦ ἱερό-
τητα περί τῶν ἐμπιπτουσῶν σοι ὑποθέσεων κ(αι)΄ περί πάσης ἄλλης 
ἐπαρχιακῆς ὑποθέσεως, ἀνηκούσης τῇ ἱερότητί του, ὥστε νά διευ-
θετῶνται εὐρύθμως πᾶσαι αἱ ὑποθέσεις τῶν αὐτόθι εὐρισκομένων 
πιστῶν ραγιάδων εὐλογημένων Χ(ριστια)νῶν, νά φυλάττωνται ἐπ’ 
ἀκριβείας τά χριστιανικά κ(αι)΄ ῥα για δικά αὐτῶν χρέη κ(αι)΄ νά δι-
ενεργῶνται ἀγρύπνως αἱ περί εὐπειθείας κ(αι)΄ ὑπο ταγῆς πρός τό 
βασίλειον κράτος νουθεσίαι κ(αι)΄ συμβουλαί κ(αι)΄ νά διατηρῆται 
ἡ ὀφειλομένη εὐταξία αὐτῶν ἐν εἰρήνῃ κ(αι)΄ ὁμονοίᾳ· ἡ θεοφιλία 
σου δέ θέλεις βαστάζεις καθαρόν κ(αι)΄ ἀκριβῆ λογαριασμόν τῶν 
πράξεων τῆς ἐπιτροπῆς σου, κ(αι)΄ τῆς συνάξεως τῶν ἐκ τῆς ἐπαρχί-
ας ταύτης εἰσοδημάτων, τόν ὁποῖον κ(αι)΄ θέλεις ἐξαπο στείλης πρός 
τήν ἐκκλησίαν πρός πληροφορίαν κ(αι)΄ τοῦ κυριάρχου σου· κ(αι) ,́ 
ταῦτα γινώσκων, προσενέχθητι, ὡς ἐκκλησιαστικῶς σοι γράφομεν, 
κ(αι)΄ μή ἄλλως, ἵνα κ(αι)΄ ἡ τοῦ Θεοῦ χάρις εἴη μετά τῆς θεοφιλίας 
σου.: - ᾳωκδ΄ ῳ Φεβρουαρίου κζ΄ ῃ.

† ὁ Κωνσταντινουπόλεως κ(αι)΄ ἐν Χ(ριστ)ῷ ἀδελφός».

δΗΜΗΤΡιοΣ κΥΡοΥ
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ενα αΓνΩΣΤο ΜεΧΡι ΣΗΜεΡα ΤεκΜΗΡιο ΤΗΣ ιΣΤοΡιαΣ ΤοΥ 
ΧΩΡιοΥ ΒανΤΣικοΥ (κΥδΩνιεΣ) ΤΗΣ ΠεΡιοΧΗΣ ΓΡεΒενΩν και ΤΗΣ 

ΦιΛεκΠαιδεΥΤικΗΣ και κοινΩνικΗΣ δΡαΣΤΗΡιοΤΗΤαΣ ΤοΥ

κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, στο χώρο του υπόδουλου ακόμη 
ελληνισμού, πλάι στην εκκλησία και τις τοπικές κοινοτικές αρχές προστέθη-
κε ένας νέος παράγοντας με ευθύνη τη φροντίδα και την ενίσχυση της τοπικής 
ελληνικής παιδείας. ο παράγοντας αυτός με τη μορφή συλλόγων, αδελφοτήτων 
και σωματείων, προμήνυε μια νέα πνευματική αναγέννηση αλλά και αγωνιστι-
κή διάθεση για την αντιμετώπιση των ξένων επιβουλών και την προάσπιση της 
ελληνικότητας των κατοίκων1. Όπως σε όλες σχεδόν τις περιοχές της οθωμανι-
κής αυτοκρατορίας με ελληνικό πληθυσμό, έτσι και στη Μακεδονία, ιδρύθηκαν 
και δρούσαν διάφοροι σύλλογοι με φιλεκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα, 
που παράλληλα δραστηριοποιούνταν και εθνικά εξυπηρετώντας τα συμφέρο-
ντα του υπόδουλου ελληνισμού2.

Η παραπάνω δραστηριότητα για το χωριό Βαντσικό της εκκλησιαστικής 
επαρχίας των Γρεβενών αποτελούσε, έως πρόσφατα ένα άγνωστο κεφάλαιο της 
ιστορίας του ελληνισμού της ιστορικής αυτής περιοχής. 

Το χωριό Βαντσικό3 (σημερινές κυδωνιές) αποτελεί ένα από τα πολλά μα-
στοροχώρια της περιοχής των Γρεβενών. Βρίσκεται βορειοδυτικά της πόλης σε 
υψόμετρο 830 μέτρων και απέχει από αυτήν περί τα 26 χιλιόμετρα. Το Βαντσι-
κό αποτελεί το τελευταίο χωριό των Γρεβενών, στα σύνορα με την επαρχία Βοΐ-
ου. κατά την απογραφή του 2011 το χωριό αριθμούσε 81 κατοίκους ενώ μόνιμοι 
κάτοικοι, σήμερα είναι μόλις 43.

1. Στ. Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα του Ελληνισμού 
της Μακεδονίας κατά τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 11, 
13.

2. αθ. αγγελόπουλος, «Φιλεκπαιδευτικοί και Φιλανθρωπικοί σύλλογοι εν Μακεδο-
νία κατά τα τελευταία έτη της Τουρκοκρατίας», Μακεδονικά 11 (1971) 347-348.

3. Σχετικά με την ονομασία του χωριού υπάρχουν πολλές ερμηνείες η πιθανότερη εκ 
των οποίων υπο  στηρίζει ότι Βαντσικό σημαίνει απόμερος τόπος (λέξη Σλάβικη, προέρχεται 
από το επίρρημα Vαν που σημαίνει εκτός, έξω από και από την ουδέτερη επιθετική κατάλη-
ξη SKO ή CKO που θα την ερμηνεύαμε ως απόμερο, καθώς η κατάληξη είναι προσδιο ρι στι κή 
του τόπου, του μέρους), μακριά δηλαδή από κεντρικές αρτηρίες και άλλους οικι σμούς. Βλ. 
σχετ. περί της ονομασίας Χρ. Τζήρου – δ. Τζήρου – ι. αναγνώστου, (Βαντσκό) Κυδωνιές, Δι-
αδρομή μέσα στο χρόνο και την ιστορία, Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Μαίανδρος, 1998, σ. 22-23.
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κατά την οθωμανική εποχή το Βαντσικό ανήκε στο βιλαέτι του Μοναστη-
ρίου (Βιτωλίων), στο σαντζάκι των Σερβίων και στον καζά των Γρε βε νών. Το σύ-
στημα κοινοτικής διοίκησης δεν διέφερε από τις άλλες περιοχές και ήταν αυτό 
της μουχτα ρογερο ντίας η οποία αποτελούνταν από πέντε εκλεγμένα μέλη, το 
μουχτάρη και τους τέσσερις αζάδες4. Μέλημά τους ήταν η διοίκηση του χωριού 
και η αντιπροσώπευσή του στις οθωμανικές αρχές5, ενώ παράλληλα φρόντιζαν 
για τη λειτουργία των ναών και των σχολείων. διόριζαν τον ιερέα και τους εκ-
κλησιαστικούς επιτρόπους, το διδάσκαλο του χωριού και τους σχολικούς εφό-
ρους, ενώ επιπλέον ενδιαφέρονταν για την εκτέλεση κοινωφελών έργων, όπως 
αυτά της ύδρευσης και της οδοποιίας.

Στοιχεία ή μαρτυρίες για την ύπαρξη και λειτουργία σχολείου στο χω-
ριό εντοπίζονται, για πρώτη φορά, σε έγγραφο, στις 23 αυγούστου του 1823, 
όπου αναφέρεται ως διδάσκαλος στο χωριό κάποιος με το όνομα ή την ιδιότη-
τα «ανα γνώστης»6. είκοσι έξι χρόνια αργότερα, το 1859, ιδρύεται καινούργιο 
διδα κτή ριο στην πλατεία του χωριού για την στέγαση των μαθητών του σχο-
λείου. Την ίδια ωστόσο χρονική περίοδο παρατηρείται έντονη μεταναστευτική 
ροή των κατοίκων του χωριού προς την κωνσταντινούπολη, κατά κύριο λόγο 
καθώς και σε άλλες πόλεις της ευρώπης αλλά και της αμερικής. οι κάτοικοι του 
χωριού λόγω των δύσκολων συνθηκών που επικρατούσαν και επικρατούν στην 
περιοχή, εγκαταλεί πουν τον τόπο τους, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες δια-
βίωσης αλλά και επιβίωσης.

Στις περιοχές όπου μετανάστευσε ένας ικανός αριθμός χωριανών, έπει τα 
από σχετικά μικρό χρονικό διάστημα ιδρύθηκαν πολιτιστικά σωματεία, τοπι-
κού χαρακτήρα, με σκοπό την τόνωση της κοινωνικότητας μεταξύ των αποδή-
μων Βαντσιωτών, αλλά και την με κάθε τρόπο ενίσχυση του χωριού τους, κυρί-
ως οικονομική. κύριο μέλημα των σωματείων αποτελούσε η καλυτέρευση  των 
συνθηκών της ζωής των συγγενών τους που παρέμεναν στο χωριό. Έτσι, εξωραϊ-
στικά και κοινω φελή έργα, τα ο ποί α καλύπτονταν από δωρεές και τακτικές συν-
δρομές, βοήθησαν σημαντικά στην κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του χω-
ριού7. αξιομνη μό νευ το παράδειγμα αποτελεί ο Σύλλογος «αδελφότης των Τρι-
ών ιεραρχών» που ιδρύθηκε στην κωνσταντινούπολη το 1871, μέλημα του οποί-
ου ήταν η αποστολή χρημάτων για την οικονομική ενίσχυση της εκκλησίας και 

4. Η εκλογή γινόταν δια βοής, σε γενική συνέλευση των αντρών κατοίκων και ίσχυε 
για ένα έτος. Βλ. σχετ. Χρ. Τζήρος – δ. Τζήρος – ι. αναγνώστου, ό.π. (σημ. 3), σ. 41.

5. Βλ. για την οθωμανική περίοδο στην περιοχή στο απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία της 
Μακεδονίας 1354-1833, Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Βάνιας, 1988, σ. 460. 

6. Χρ. Τζήρος – δ. Τζήρος – ι. αναγνώστου, ό.π. (σημ. 3), σ. 44.

7. Χρ. Τζήρος – δ. Τζήρος – ι. αναγνώστου, ό.π. (σημ. 3), σσ. 73-74.
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του σχολείου του χωριού, έργα συντήρησης, αποκα τά σταση ζημιών, αγορά βι-
βλίων και σχολικών ειδών, αποζημίωση δασκά λων, αλλά και η κατασκευή οδι-
κού δικτύου, γεφυριών και έρ γων ύδρευ σης8.  

Σημαντικό τεκμήριο για την ύπαρξη και δράση του Φιλοπροοδευτικού 
Συλλόγου της κων στα  ντινούπολης «αδελ φό της των Τριών ιεραρχών» αλ λά και 
για την ι στο  ρία του χωριού Βαντσικού, αποτελεί η σφραγίδα του Συλλόγου, 
που βρέθηκε σε παλαιοπωλείο της κωνσταντινούπολης στις αρχές του 2016. Η 
εν λόγω σφραγίδα αποτελείται από τρία μέρη-κομμάτια και από ένα τέταρτο, 
το στέλεχος, έχει διάμετρο 4 εκ., ύψος 12,5 εκ. και είναι φτιαγμένη από ορεί-
χαλκο. Στο κέντρο έχει την εικόνα των Τριών ιεραρχών, προστατών της ελλη-
νικής παιδείας, γεγονός που μαρτυρά και τον φιλεκπαιδευτικό προσανατολι-
σμό της αδελφότητας. Πάνω από την εικόνα υπάρχει η επιγραφή «ΤΩν ΤΡιΩν 
ιεΡαΡΧΩν», ενώ αντίστοιχα από κάτω η χρονολογία «1894», πιθανότατα έτος 
ίδρυσης ή πιθανότατα επανίδρυσης της αδελφότητας, καθώς από τους τοπικούς 
ιστορικούς μνημονεύεται ως χρόνος ίδρυσης το 1871. Στην περίμετρο της σφρα-
γίδας υπάρχει η επιγραφή «ΣΦΡαΓιΣ αδεΛΦοΤΗΣ εΠαΡΧια ΓΡεΒενΩν Χ΄ 
ΒανΤΣικο».

από την επιγραφή της σφραγίδας αποδεικνύεται πως κύριο μέλημα και 
στόχος του συλ  λό γου που ίδρυσαν οι απόδημοι Βαντσιώτες της κωνσταντινού-
πολης ήταν η πνευματική και πολι τι στική ανάπτυξη του χωριού και η συντήρη-
ση του σχολείου και του διδακτικού προσωπικού του.

κάθε χρόνο, στην εορτή των Τριών ιεραρχών, τελείται επιμνημόσυνη δέη-
ση για τους πρωτεργάτες του συλλόγου «αδελ φό της των Τριών ιεραρ  χών», στην 
εκκλησία του χωριού, παρουσία των τοπικών αρχών και των μελών του διοι-
κητικού Συμβουλίου του εν ενεργεία σήμερα Συλ λό γου κυδωνιωτών «Η Ένω-
σις», ως έκφραση αγά πης, προσφοράς, σεβασμού και αιωνίας μνήμης των με λών 
της παλαιάς αδελφότητας των Βαντσιωτών της κωνσταντινούπολης. επιπλέον, 
κάθε χρόνο την ημέρα των Τριών ιεραρχών, εκ μέρους του παραπάνω Συλλόγου 
των κυδωνιωτών, μοιράζονται στα παιδιά του χωριού τετράδια και μολύβια, ως 
ανάμνηση και συνέχιση του έργου της αδελφότητας.

Η προαναφερθείσα σφραγίδα, ως κειμήλιο του χωριού σημαντικού για την 
ιστορία ολόκληρου του μακεδονικού ελληνισμού, φυλάσσεται σε ειδική προθή-
κη στη Λαογρα  φική Συλλογή των κυδωνιών, ως υπόμνηση της ιστορίας του, για 
να γνωρίζει στους νεότερους και να θυμίσει στους παλαιότερους το σημαντικό 
φιλεκπαιδευτικό έργο που επι τέ λεσαν οι απόδημοι συγχωριανοί τους για τη δια-

8. Πρώτος Πρόεδρος του Συλλόγου μνημονεύεται ο αθανάσιος Στάμος, επίλεκτο μέ-
λος της παροικίας των Βαντσιωτών, στην κωνσταντινούπολη. ενώ, μνημονεύεται και ο ευ-
θύμιος κυρατζόπουλος ως πρωτεργάτης και μέλος του Συλλόγου. Βλ. σχετικά περί του Συλ-
λό  γου στο Χρ. Τζήρος – δ. Τζήρος – ι. αναγνώστου, ό.π. (σημ. 3), σ. 74.
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τήρηση και τόνωση της ελληνικής παιδείας και του εθνικού φρονήματος των κα-
τοίκων της ιδιαίτερης πατρίδας τους. ακόμη, για να υπενθυμίζει το χρέος όλων 
των απανταχού Βαντσιωτών για την αξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτι στι  κής 
κληρο νο μι άς του τόπου τους.   

δρ. Θεολογίας αΧιΛΛεαΣ Β. ΠαΠαΤοΛιοΣ
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Η ΠειΡαΤικΗ εΠιδΡοΜΗ ΤοΥ κΩνΣΤανΤινοΥ δοΥΜΠιΩΤΗ 
ΣΤΗ ΧαΛκιδικΗ και Η αΓνΩΣΤΗ ΜαΧΗ ΤΗΣ οΡΜΥΛιαΣ (1826)

Η ιστορία της πειρατείας κατά τα χρόνια της ελληνικής επανάστασης δεν 
έχει γραφτεί. Το ερέθισμα το έδωσε ο Jules Verne με το L’Archipel en feu το 1884, 
αλλά εξαρχής δεν είχε θετικό αντίκτυπο. Όταν άρχισε να δημοσιεύεται η ελλη-
νική μετάφρασή του στην εφημερίδα καιροί, τον ιούλιο του 1884, διαμαρτυρή-
θηκαν για τη δυσφήμηση της Μάνης οι κάτοικοι του οιτύλου1. Όπως και οι κλέ-
φτες στην ξηρά, οι χριστιανοί πειρατές του αιγαίου, κινούμενοι ευέλικτα μετα-
ξύ εθνικών αγώνων και ιδιοτελών συμφερόντων, δεν αποτελούν ακριβώς ιδανι-
κά πρότυπα ηρώων. Σε αδρές γραμμές τα κεφάλαια που αφορούν το Βόρειο αι-
γαίο, μάλιστα το θαλάσσιο χώρο μεταξύ των Βορείων Σποράδων, των ακτών 
της Χαλκιδικής και της Θάσου έχουν γραφτεί από τον ιωάννη Βασδραβέλλη, 
πριν από πενήντα και πλέον χρόνια2. επισήμανε πως η πειρατεία της δεκαετί-
ας του 1820 ήταν το αποτέλεσμα των αποτυχημένων επαναστάσεων στη Μακε-
δονία και τη Μαγνησία. οι πρώην επαναστάτες με τις οικογένειές τους, ολύμπι-
οι, Θεσσαλοί και Χαλκιδικιώτες, εγκατεστημένοι στη Σκιάθο και τη Σκόπελο, 
μετά από περιπλανήσεις, συγκρότησαν δυο στολίσκους με τους οποίους επέδρα-
μαν στο Βόρειο αιγαίο. ο ένας εξ αυτών επιχείρησε, γράφει, απόβαση στη Χαλ-
κιδική, αλλά οι πειρατές απωθήθηκαν στη θάλασσα με εκστρατεία και αιματη-
ρούς αγώνες του βαλή ιμπραήμ πασά της Θεσσαλονίκης3. Προφανώς αναφέρε-
ται στα γεγονότα του 1823, γνωστά από τα έγγραφα που δημοσίευσε ο Λάσκα-
ρης την περίοδο της κατοχής. από τα έγγραφα αυτά προκύπτει μια ακόμη μεί-
ζων απόβαση στην κασσάνδρα, το 1824, που επίσης οδήγησε σε συμπλοκή των 
μακεδόνων πειρατών με τον τουρκικό στρατό4. Πιο εντυπωσιακή ήταν μια άλλη 

1. Guy Riegert, «Comment Jules Verne fit scandale en Grèce», Bulletin de la Société 
Jules Verne 58 (1981) 64-71. Βλ. επίσης Marie-Hélène Huet, «Naissance d’une nation», Jules 
Verne Studies, 6 (2013-2014) 67-80.

2. ι. κ. Βασδραβέλλης, «Η πειρατεία εις τα παράλια της Μακεδονίας κατά την Τουρ-
κοκρατίαν», Μακεδονικά 5 (1963) 319-362.

3. Βασδραβέλλης, ό.π. (σημ. 2), 353-358. Τις ίδιες πληροφορίες αξιοποιεί ο Βασδραβέλ-
λης και στο Οι Μακεδόνες εις τους υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνας, Θεσσαλονίκη, 1950, σ. 166.

4. M. Lascaris, «La révolution grecque vue de Salonique. Rapports des consuls de France et 
d’Autriche 1821-1826», Balcania 6 (1943) 159-61. οι πληροφορίες αυτές έχουν ενσωματωθεί από 
τον απόστολο Βακαλόπουλο στην Ιστορία της Μακεδονίας 1354-1833, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 
614. επιδρομή στην κασσάνδρα για την κλοπή προβάτων ομολογούν στο εκτελεστικό οι κα-
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καταδρομική επιχείρηση: Μάλλον το δεύτερο εξάμηνο του 1822 οι καλαμιδαίοι 
μπήκαν στη Θεσσαλονίκη από υδρορροή των παραθαλασσίων τειχών, με σκοπό 
την απαγωγή εβραίου τραπεζίτη. απέτυχαν και διέφυγαν. αλλά την ίδια νύχτα 
σκότωσαν 45 Τούρκους σε χάνι στο Μπες-Τσινάρ και απήγαγαν οκτώ εύπορους 
εβραίους από τα ψαροκάικά τους στην περιοχή του τελωνείου5. Σκοπός της πα-
ρούσας μελέτης είναι να προσφέρει στοιχεία για μια πολύ σημαντικότερη και 
άγνωστη επιδρομή, του 1826, τα οποία προέρχονται από μερικά αναξιοποίητα 
έγγραφα του βρετανού προξένου στη Θεσσαλονίκη James Charnaud προς τον 
πρεσβευτή του στην κωνσταντινούπολη Stratford Canning και συνδυάζονται με 
διάφορες ήδη εκδεδομένες αλλά αποσπασματικές πηγές.

Μαζί με την επίσημη επιβεβαίωση της πτώσης του Μεσολογγίου6, ο πρόξε-
νος Charnaud, σε σύντομη επιστολή του, ειδοποίησε την κωνσταντινούπολη πως 
στις 19/21 Μαΐου 1826 αρκετά πλεούμενα είχαν εμφανισθεί ανοιχτά του αγίου 
Όρους. Η πρώτη εκτίμησή του ήταν πως επρόκειτο για εμπορικά, που έρχονταν 
να παραλάβουν προμήθειες για τον τουρκικό στόλο. ο διοικητής της πόλης, που 
δεν ήταν άλλος από τον ομέρ πασά Βρυώνη, όπως προκύπτει από τα επόμενα 
έγγραφα, θορυβημένος έστειλε να μάθει ακριβείς πληροφορίες. Σύντομα αποδεί-
χθηκε πως τα καράβια ήταν 15 στον αριθμό και επέβαιναν Έλληνες7. από την 
επόμενη επιστολή του, στις 29 Μαΐου/10 ιουνίου, μαθαίνουμε τη συνέχεια: Στα 
15 πλοία προστέθηκαν άλλα 20 και όλα μαζί αποβίβασαν στη Συκιά της Σιθω-
νίας 1.500 άνδρες υπό την ηγεσία του κωνσταντίνου ντ(δ)ουμπιώτη, οι οποί-
οι επιδόθηκαν αμέσως σε λεηλασία των γύρω χωριών8. ο πασάς της Θεσσαλο-

ρατάσος και Γάτσος με επιστολή τους, τον ιανουάριο του 1826, επειδή οι Σκιαθίτες, κλεισμένοι 
στο κάστρο, δεν συμπαραστέκονταν στις οικογένειές τους: κωστής αναστ. κωνσταντινίδης, Η 
ληστεία και η πειρατεία στη Σύρο, Σκιάθο και Σκόπελο κατά τη διάρκεια της επανάστασης 
του 1821 μέχρι και της αντιβασιλείας του Όθωνα, αθήνα 1988, σσ. 219-220.

5. Θ. Μαλαβέτας, «Η Θεσσαλία κατά τον αγώνα. επιστολαί Στεφάνου καλαμίδα», 
Θεσσαλικά Χρονικά 1 (1930) 102-103. ο δημήτρης καλαμίδας και οι γιοι του, από τη Μιτζέ-
λα του Πηλίου, είχαν ήδη πολεμήσει στην κασσάνδρα το 1821 και συμπολεμήσει τους επόμε-
νους μήνες με τον καρατάσο και τους άλλους Θεσσαλο-Μακεδόνες οπλαρχηγούς. Την επιδρο-
μή αναφέρει ο Βακαλόπουλος στην Ιστορία της Θεσσαλονίκης, 316 π.Χ-1983, Θεσσαλονίκη 
1983, σ. 320, αλλά αποκρύπτει ότι το κίνητρο της επιδρομής και της απαγωγής ήταν τα λύτρα.

6. Την επίσημη αγγελία του βαλή της Ρούμελης για την άλωση, με ημερομηνία 24 
απριλίου 1826, βλ. στο ιωάν. κ. Βασδραβέλλης (επιμ.), Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας. Α΄ Αρ-
χείον Θεσσαλονίκης 1695-1912, Θεσσαλονίκη 1952, σσ. 495-496.

7. National Archives, Foreign Office (FO) 352/12B - (5), Charnaud προς Canning, Θεσ-
σαλονίκη, 25 Μαΐου 1826, f. 211 r-v. ο Βρετανός πρόξενος (όπως και ο ολλανδός) χρησιμοποι-
ούν το νέο (γρηγοριανό) ημερολόγιο, ενώ οι ελληνικές επιστολές το παλαιό. Για λόγους πρακτι-
κούς εντός του κειμένου αυτού δίνονται σε όλες τις περιπτώσεις και οι δύο ημερομηνίες.

8. είναι περιττό να αναφερθούν εδώ τα πλήρη βιογραφικά στοιχεία του κατά τα 
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νίκης έστειλε εναντίον τους τον ταμία του (hazinedar) με δύναμη περίπου 2.000 
ανδρών. οι δύο στρατοί συναντήθηκαν στην ορμύλια, όπου διεξήχθη φονική 
μάχη, κατά την οποία σκοτώθηκαν 130 οθωμανοί στρατιώτες και 15 από τους 
πλέον επιφανείς αξιωματικούς. οι ελληνικές απώλειες δεν έγιναν γνωστές, αλλά 
πάντως οι Έλληνες δεν υποχώρησαν. ο ομέρ Βρυώνης, στην αναγγελία της αμ-
φίρροπης έκβασης, έσπευσε προσωπικά με άλλους 1.000 στρατιώτες και στρα-
τοπέδευσε στον Άγιο Μάμα, ενώ ο ταμίας του κρατούσε την ορμύλια. ισχυρές 
φρουρές τοποθετήθηκαν στα χωριά νικήτη και Άγιος νικόλαος. επειδή ο πα-
σάς δεν αισθανόταν αρκετά ισχυρός ώστε να επιτεθεί εκ νέου, ζήτησε ως ενίσχυ-
ση άλλους 1.000 άνδρες, κυρίως γενιτσάρους, οι οποίοι και απεστάλησαν αμέ-
σως από τη Θεσσαλονίκη9. ακολούθησαν μερικές ημέρες ηρεμίας. Σύμφωνα με 
μια πληροφορία οι Έλληνες είχαν ήδη αποσυρθεί στα πλοία τους. Χωρίς προμή-
θειες και με σχετικά λίγες δυνάμεις, εκτιμάτο πως δεν θα μπορούσαν να αντιμε-
τωπίσουν τις οθωμανικές δυνάμεις που είχαν ήδη συγκεντρωθεί10. από τα γεγο-
νότα μπορούμε να συμπεράνουμε με ασφάλεια πως η μάχη της ορμύλιας έλαβε 
χώρα είτε τις τελευταίες ημέρες του Μαΐου είτε στις αρχές ιουνίου1826.

Στις 14/26 ιουνίου η υποχώρηση των ελλήνων στα πλοία τους επαληθεύτηκε. 
οι απώλειες των Τούρκων, από τη στιγμή της απόβασης μέχρι και τη μάχη, ανέρχο-
νταν σε 500 νεκρούς και τραυματίες, οι οποίοι είτε είχαν μεταφερθεί στη Θεσσαλο-
νίκη είτε γιατροπορεύονταν σε χωριά γύρω από την ορμύλια. ο ομέρ Βρυώνης είχε 
ήδη προωθηθεί στο Άγιο Όρος, για να το ασφαλίσει ολόγυρα με  μικρές οχυρώσεις, 
με δαπάνες και εργασία των χωρικών, ενώ αυτοί είχαν ήδη λεηλατηθεί από τους επι-
δρομείς. εξάλλου ο πειρατικός κίνδυνος ήταν ορατός ακόμη και μέσα στον Θερμα-
ϊκό. απειλούνταν οποιοδήποτε πλοίο απέπλεε χωρίς συνοδεία πολεμικού11. Όμως, 
ξαφνικά, το πρωί της 15/27ης ιουνίου ο πασάς επέστρεψε εσπευσμένα στη Θεσσα-
λονίκη, για να διαβάσει δύο φιρμάνια που είχαν έρθει από την κωνσταντινούπο-

άλλα γνωστού Χαλκιδικιώτη αγωνιστή του 1821, ενδεχομένως αρβανίτικης καταγωγής, αν 
αληθεύει η τοπική παράδοση ότι το επίθετο της οικογένειας ήταν Πλιάκου. Για μια επαρκή 
βιογραφία του βλ. ερ. Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, «Η οικογένεια δουμπιώτη», Μακεδονικά 
35 (2005-2006) 293-298 και ακόμη λεπτομερέστερα στοιχεία στο νικόλαος εμμ. Παπαοικο-
νόμου, Προσωπογραφία αγωνιστών του 1821 από τη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη, Θεσ-
σαλονίκη 2016, σσ. 178-181. 

9. Η επιδρομή σε πολύ αδρές γραμμές είναι γνωστή και από μια ακόμη προξενική 
αναφορά του προξένου του Πιεμόντε. Σύμφωνα με αυτήν, η δύναμη του πασά ήταν 1.200 
Τουρκαλβανοί και δύο λόχοι γενιτσάρων. επίσης δίνει παραπλήσιο αριθμό πειρατικών πλοί-
ων (30). αναφέρει όμως λανθασμένα ότι η επιδρομή έγινε στην κασσάνδρα, όνομα, βέβαια, 
που ενίοτε παρέπεμπε σε ολόκληρη τη Χαλκιδική: ιωάννης δ. Ψαράς, «O Πιεμοντέζος πρό-
ξενος Nicolò Scotto και η Θεσσαλονίκη στα 1825-1830», Εγνατία 12 (2008) 28.

10.  FO 352/12B - (5), Charnaud προς Canning, Θεσσαλονίκη, 10 ιουνίου 1826, ff. 213r-214r.

11.  FO 352/12B - (5), Charnaud προς Canning, Θεσσαλονίκη, 26 [27] ιουνίου 1826, f. 215 r-v.
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λη, ένα για τον ίδιο κι ένα για τον mollah12. από τα ολλανδικά αρχεία γνωρίζουμε 
για την άφιξη του σημαντικού αυτού φιρμανίου, που διέτασσε τη διάλυση του σώ-
ματος των γενιτσάρων, σύμφωνα με την απόφαση του Μαχμούτ Β΄ της 3/15ης ιουνί-
ου 182613. Περιληπτική αναφορά για τα γεγονότα αυτά της Χαλκιδικής συμπεριελή-
φθη σε επιστολή σχετικά με τα νεότερα της ελληνικής επανάστασης, που απέστει-
λε ο Canning στο Λονδίνο στο τέλος του ίδιου μήνα14.

Τα παραπάνω δεδομένα μας επιτρέπουν να ταυτίσουμε την επιδρομή αυτή 
του δουμπιώτη με την αχρονολόγητη αλλά αναλυτικά περιγραφόμενη στο Χρο-
νικό της Ορμύλιας, κείμενο που έχει αποδοθεί πειστικά στον εντόπιο αναγνώ-
στη Γιαννάκη15. αναφέρεται εκεί, χωρίς αναφορά έτους, ότι έφτασαν «38 κλέ-
πτικα καράβια», μπρίκια και γολέτες, που μετέφεραν «έως χίλιους κλέπτας». 
οι πληροφορίες του Χρονικού δεν αφήνουν πολλά περιθώρια ερμηνείας για 
τη φύση της επιδρομής. οι πειρατές «πάτησαν» διάφορα χωριά, έκαναν απόβα-
ση στην περιοχή της ορμύλιας, την οποία και έκαψαν. Λεηλάτησαν χωρίς αντί-
σταση ακόμη και τον Πολύγυρο, που βρίσκεται σε απόσταση λίγων ωρών. Η βία 
που χρησιμοποιήθηκε σε βάρος των χριστιανών χωρικών ήταν απερίγραπτη. Με 
την απειλή της σκλαβιάς, με ακρωτηριασμούς και άλλα φριχτά βασανιστήρια, 
προσπάθησαν να αποσπάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα γρόσια. αναφέρε-
ται, επίσης, πως στην ορμύλια έγινε «μέγας πόλεμος»16. Το Χρονικό διασταυ-
ρώνεται πλήρως με τις προξενικές επιστολές και στην περιγραφή όσων ακολού-
θησαν τη μάχη, μάλιστα συμπληρώνει τον Charnaud για τις περαιτέρω τουρκι-
κές ενέργειες. ο Γιαννάκης περιγράφει με ζοφερά χρώματα πως, όταν έφυγαν οι 
κλέφτες, ήρθε το τούρκικο ασκέρι, που κατέκλεψε ό,τι τους είχε απομείνει. ακο-
λούθησε ένας αποσπασματάρχης με 30 άνδρες, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν ως 
φρουρά. οι χωρικοί υποχρεώθηκαν να κατασκευάσουν πύργους. Παράλληλα 
και όπως ήταν αναμενόμενο ανέλαβαν όλα τα έξοδα και τις υπηρεσίες συντήρη-
σης του αποσπάσματος, ενώ υποχρεώθηκαν να καταβάλουν και διάφορα άλλα 
βαριά «χαράτζια». Παραδόξως υποχρεώθηκαν επίσης να επιτηρούν με άοπλες 
σκοπιές κάθε νύχτα τους πύργους, ενώ στο εσωτερικό διανυκτέρευαν οι ένοπλοι 
υποτιθέμενοι φύλακές τους. Τα βάσανα αυτά –γράφει ο Γιαννάκης‒ κράτησαν 

12.  FO 352/12B - (5), Charnaud προς Canning, Θεσσαλονίκη, 27 ιουνίου 1826, f. 217 r-v.

13.  Nationaal Archief, Den Haag, Legatie Turkije en de Levant, vol. 138, Charnaud προς 
Hugo baron van Zuylen van Nijevelt, Θεσσαλονίκη, 3 αυγούστου 1826 (ν.η.), ff. 470-1. και ο 
ίδιος ο Βρυώνης φαίνεται πως είχε προβλήματα στη Θεσσαλονίκη με τους γενιτσάρους: Ψα-
ράς, ό.π. (σημ. 9), 29.

14.  FO 195/6, Canning προς Castlereagh, κωνσταντινούπολη, 30 ιουνίου 1826, αρ. 82, f. 171r.

15.  Χαράλαμπος κ. Παπαστάθης (επιμ.), Το χρονικό της Ορμύλιας, Θεσσαλονίκη 
2004, σσ. 19-20.

16.  Παπαστάθης, ό.π. (σημ. 15), σσ. 34-35.
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επτά χρόνια, αλλά, αν διαβάσει κανείς όλο το Χρονικό, που σταματά το 1837, 
δεν βλέπει να πήραν ποτέ τέλος17.

ο συγγραφέας του Χρονικού γνώριζε πως πειρατές κατέληξαν όσοι μετά 
το χαλασμό του 1821 δεν είχαν προσκυνήσει και άποροι πλέον είχαν στραφεί εξ 
ανάγκης στη ληστεία. Όμως η βία που χρησιμοποιούσαν εναντίον των χριστια-
νών της Χαλκιδικής τον συντάραζε. Τέτοια συμπεριφορά ήταν παρά φύσιν18. 
Ίσως δεν θα ξαφνιαζόταν με τη διαγωγή τους, αν γνώριζε όσα καταμαρτυρούν 
αρχειακές πηγές για τον βίο των ανδρών αυτών και του ίδιου του κωνσταντίνου 
δουμπιώτη στις Βόρειες Σποράδες. από έγγραφο του ηγουμένου της μονής του 
αγ. Γεωργίου της Σκύρου, του νεοφύτου προς τους Υδραίους, με ημερομηνία 
6/18 αυγούστου 1826, μαθαίνουμε «τα ανεκδιήγητα συμβάντα που εδοκίμασεν 
αύτη η δυστυχής νήσος Σκύρος από πειράτας κακοέλληνας, όπου προ ημερών 
έχυσαν τα κρασιά και άλλα, και την σήμερον πάσχει από καπετάν Κωνσταντή 
Δουμπιώτη, Μπίνον Ολύμπιον, Άγγελον Συκιώτη». Τις πληροφορίες συμπλη-
ρώνει επιστολή των σκυριανών προκρίτων με ίδια ημερομηνία, όπου κατονομά-
ζουν τους ίδιους δράστες, που «έφθασαν με 32 πλοία λυσσασμένοι καθ’ ημών» 
και περιγράφουν τόσο γλαφυρά όσο και ο χρονογράφος της ορμύλιας τις εκτε-
ταμένες λεηλασίες και βιαιοπραγίες που προκάλεσαν στο νησί τους19. Προφα-
νώς η Σκύρος ήταν ο επόμενος στόχος του ίδιου στόλου. εξάλλου είναι γνωστό 
πως «οι στρατηγοί κ. Κωνσταντίνος [Ν]Τουπιώτης και κ. [Μ]Πίνος με όλα τα 
περί αυτών σώματα» έφτασαν –επέστρεψαν‒ στη Σκόπελο στις 10/22 οκτωβρί-
ου 1826, προφανώς μετά την ολοκλήρωση του θερινού κύκλου επιχειρήσεων20.

από δημοσιευμένο έγγραφο (7/19 Μαρτίου 1828) γνωρίζουμε αρκετά και 
για την επόμενη μεγάλης κλίμακας επιδρομή του δουμπιώτη, που στράφηκε στο 
Άγιο Όρος, στις αρχές Μαρτίου 1828, με όσα καράβια γλύτωσαν από την εκκα-
θαριστική επιχείρηση του ανδρέα Μιαούλη στη Σκόπελο, κατά διαταγή του κα-
ποδίστρια, μόλις στα τέλη Φεβρουαρίου. οι προϊστάμενοι των μονών περιέγρα-
ψαν με δραματικό τρόπο τις μεθόδους των πειρατών και τα βασανιστήρια των 
συλληφθέντων μοναχών, σαν να ήταν οι επιδρομείς «ετερόθρησκοι τύραννοι»21. 

17.  Παπαστάθης, ό.π. (σημ. 15), σσ. 35-36.

18.  Παπαστάθης, ό.π. (σημ. 15), σ. 33.

19.  κωνσταντινίδης, ό.π. (σημ. 4), σσ. 215-217.

20.  Γενικά Αρχεία του Κράτους, Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη, Ιδιωτικές συλλογές, 
Αρχείο Κωλέττη, φάκ. 239, οι πρόκριτοι και λοιποί κάτοικοι Σκοπέλου προς τον εκλαμπρό-
τατο κωλέττη, 11 οκτωβρίου 1826, έγγραφο αρ. 40, όπου και ευφυές λογοπαίγνιο των προ-
κρίτων με το όνομα του νησιού: «Η προθυμία των πατριωτών μας είναι μεγάλη και ανταπο-
κρίνεται εξαίρετα με τας σωτηρίους επιθυμίας σας. Τι ωφελεί όμως, οπού η εσωτερική μας 
ανωμαλία είναι ένας μέγας σκόπελος εις πάντα».

21.  κωνσταντινίδης, ό.π. (σημ. 4), σσ. 328-335, 345-346.
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Παρόμοιες θλιβερές περιγραφές περιέχονται σε έγγραφο του μοναχού νεκτάρι-
ου της Μονής Ζωγράφου προς τον καποδίστρια (1/13 αυγούστου 1828). ο νε-
κτάριος ζητούσε 6.000 γρόσια για να αποσβέσει το χρέος των 200 «βενέτικων», 
που είχε δημιουργήσει για να εξαγοράσει την ελευθερία του από τον δουμπιώ-
τη και τους συντρόφους του (Μπίνο, Τζάφαλο, Ηλιακόπουλο και αποστολάρα), 
οι οποίοι, αφού αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της δάφνης, «πάτησαν» τις καρυές, 
διαγούμισαν το σπίτι του και τον βασάνισαν για ν’ αποσπάσουν λύτρα. είναι πι-
θανόν ότι κατά την επιδρομή αυτή ληστεύτηκε συνολικά ένα εκατομμύριο γρό-
σια μετρητά, τα οποία αναφέρει η ιερά κοινότητα σε επιστολή της (1/13 αυγού-
στου 1828) προς τον ιωάννη καποδίστρια, παρακαλώντας οι δράστες να επι-
στρέψουν έστω μέρος αυτού του ποσού. Στην απάντησή του (Σεπτέμβριος 1828) 
ο κυβερνήτης κατονομάζει ως δράστη τον (ν)Τουμπιώτη, φυλακισμένο ήδη και 
βαρυνόμενο με πειρατείες και κατά ευρωπαϊκών πλοίων22. Μικρότερης κλίμα-
κας πειρατικές δραστηριότητες του ιδίου κατά την περίοδο 1827-28 προκύπτουν 
από τις αγωγές που κατατέθηκαν εναντίον του στο ελληνικό «Θαλάσσιον δικα-
στήριον», το οποίο ουσιαστικά λειτουργούσε από τον πρώτο χρόνο της επανά-
στασης και αναδιοργανώθηκε από τον καποδίστρια23.

Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς πως με τα έσοδα που αποκόμισε ο δου-
μπιώτης από τις επιδρομές του 1826 και των προηγουμένων ετών («δι’ εξόδων 
αυτού»), κατασκεύασε το μπρίκι, του οποίου την αποζημίωση ζήτησε από το ελ-
ληνικό δημόσιο η άπορη χήρα του Σουλτάνα το 1865. Το ιστιοφόρο τους, που 
ναυπηγήθηκε το 1826 και αρματώθηκε το 1827, συνελήφθη και κατασχέθηκε, ως 
ιδιοκτησία επαναστατών, την ίδια χρονιά από τους Τούρκους, όταν επιχείρησε 
να περάσει τα δαρδανέλια με πλαστή ρωσική σημαία και πλοίαρχο τον συνιδιο-
κτήτη του δουμπιώτη, τον Γεώργιο Λεμονίτζα24. οι κάτοικοι της Σκοπέλου στή-
ριξαν το αίτημά της χήρας, η οποία είχε και τρεις θυγατέρες.

Γενικώς η σχέση των Σκοπελιτών με τον δουμπιώτη ήταν προβληματική. 
είναι εντυπωσιακό ότι, ενώ η επιδρομή στη Χαλκιδική βρισκόταν σε εξέλιξη, 

22.  Στέφανος Παπαδόπουλος, «Έγγραφα του αρχείου καποδίστρια αναφερόμενα στην 
ιστορία του αγίου Όρους κατά την επανάσταση του 1821», Μακεδονικά 10 (1970) 162-169.

23.  Για το «θαλάσσιον δικαστήριον» βλ. δέσπ. Θεμελή-κατηφόρη, Η δίωξις της πει-
ρατείας και το Θαλάσσιον Δικαστήριον κατά την πρώτην καποδιστρικήν περίοδον 1828-
1829, μέρος Β ,́ αθήνα 1973, σσ. 11-28 και για τις αγωγές, αυτ., σσ. 109-113.

24.  Τα στοιχεία προκύπτουν από την αίτηση της Σουλτάνας δουμπιώτη (Χαλκίδα, 
6 ιουνίου 1865), την οποία αναφέρει και η Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, ό.π. (σημ. 8), 295, και 
από το πιστοποιητικό που της χορήγησαν για τον σκοπό αυτό κάτοικοι της Σκοπέλου ηλικί-
ας άνω των εξήντα ετών (Σκόπελος, 12 Μαΐου 1865). Το πλοίο είχε μήκος 24 πήχεις (14,4 μ.) 
και χωρητικότητα 7-8.000 κοίλα (270 κυβ.μ.). Βρίσκονται στην εθνική Βιβλιοθήκη, στο Τμή-
μα χειρογράφων και ομοιοτύπων, αρχείο αγωνιστών, κ. 51, φάκ. 31. Φωτογραφημένα αντί-
γραφα μου προμήθευσε ευγενώς η κα Σωτηρία Βασιλείου, την οποία και ευχαριστώ.
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στις 24 Μαΐου/5 ιουνίου, οι πρόκριτοι του νησιού ζήτησαν από την κυβέρνηση 
στο ναύπλιο, λόγω της απουσίας επάρχου, την τοποθέτηση του δουμπιώτη ως 
Πολιτάρχη του νησιού τους, όπου αυτός διέμενε ήδη από ετών, για να εξασφα-
λίσουν την κατάπαυση της «αταξίας» στο νησί τους. Παρά την άμεση και εύσχη-
μη άρνηση της κυβέρνησης (11/23 ιουνίου), οι πρόκριτοι διόρισαν μετ’ επαίνων 
στις 29 ιουνίου/ 11 ιουλίου 1826 τον κωνσταντίνο δουμπιώτη και τον αδελφό 
του Βασιλικό στρατιωτικούς διοικητές του νησιού τους με συγκεκριμένα όρια 
εξουσίας, αλλά με  οικονομικές απολαβές μόνον για τον δεύτερο25. ο κωνστα-
ντίνος μάλλον δεν χρειαζόταν μισθό. είναι γνωστό ότι έφερε την προσωνυμία 
«βασιλεύς» στο χωριό Γλώσσα της Σκοπέλου και ότι εισέπραττε αυθαίρετα τα 
λιμεναρχικά δικαιώματα στο νησί26. ενδεχομένως ο διορισμός των δύο αδελφών 
να ήταν μια λύση απελπισίας για τους προκρίτους, ώστε να καταστήσουν τους 
αδελφούς συνυπευθύνους για την τάξη, κολακεύοντάς τους επαρκώς. Ίσως όμως 
να ήταν και ενέργεια συναλλαγής, δεδομένου ότι οι άτακτοι αυτοί πολεμιστές, 
πέραν των εξόδων που δαπανούσαν για τη διαμονή τους, έδιναν μερίδιο της λεί-
ας σε ορισμένες από τις εύπορες οικογένειες της Σκοπέλου27. 

Το 1828 ο κωνσταντίνος δουμπιώτης φερόταν να είναι «υπέρπλουτος», 
αφού είχε συγκεντρώσει περιουσία 500.000 γροσίων. Τη χρονιά εκείνη, όταν 
φυλακίστηκε για πειρατεία στην αίγινα και αργότερα στον Πόρο, οι πρόκρι-
τοι του νησιού, με την υποστήριξη του Έκτακτου επιτρόπου Βορείων Σπορά-
δων, ζήτησαν –ματαίως‒ να κατασχεθούν οι λείες του, που είχαν συγκεντρωθεί 
στη Σκόπελο, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της τοπικής διοικήσεως που βάρυ-
ναν τους κατοίκους. Η μεταστροφή τους αυτή ίσως να οφειλόταν στην εκλογή 
της νέας δημογεροντίας στη Γλώσσα, σε μια στιγμή που το «πνεύμα της εκδική-
σεως από τους κατοίκους ως προς τους παροίκους» βρισκόταν ήδη «εις τον κο-
λοφώνα του»28. Τελικά ο δουμπιώτης, κάτω από τις πιέσεις των θυμάτων του 

25.  κωνσταντινίδης, ό.π. (σημ. 4), σσ. 231-235. Για βιογραφικά στοιχεία του Βασιλικού 
δουμπιώτη βλ. Παπαοικονόμου, ό.π. (σημ. 8), σσ. 175-177. 

26.  Θεμελή-κατηφόρη, ό.π. (σημ. 23), μέρος ά, σ. 28 σημ. 3.

27.  Το διάστημα αυτό, η άνοιξη και το θέρος του 1826, φαίνεται να ταυτίζεται με την 
περίοδο της κυριαρχίας στο νησί του Άγγελου Συκιώτη, μετά τη δια βασανισμού εκτέλεση 
από τον γέρο καρατάσο του τοπικού καπετάνιου ελευθέριου Σκοπελίτη, ο οποίος είχε πε-
ριστείλει τη δράση του Συκιώτη: ναθαναήλ ιωάννου, Εύβοια, ήτοι ιστορία περιέχουσα τεσ-
σάρων ετών πολέμους της νήσου Ευβοίας, ερμούπολη 1857, σσ. 186-187. Βλ. επίσης την ανα-
φερθείσα επιστολή των καρατάσου και Γάτσου (ιανουάριος 1826), όπου σημειώνουν πως ο 
Άγγελος, αφού «τους εχάλασεν κατά κράτος» στον Άη Στράτη, πήγε στη Σκόπελο «και κά-
μει ότι θέλει»: κωνσταντινίδης, ό.π. (σημ. 4), σ. 220. Μερικές από τις πληροφορίες αυτές αξι-
οποιεί και ο απόστολος Βακαλόπουλος στη διδακτορική του διατριβή Πρόσφυγες και προ-
σφυγικόν ζήτημα κατά την Επανάστασιν του 1821, Θεσσαλονίκη 1939, σ. 46.

28.  Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Γεν. Γραμματείας περιόδου Καποδίστρια, 
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για αποζημίωση, δεν απέφυγε τις κατασχέσεις. εκποιήθηκαν μάλιστα τα πολύ-
τιμα προσωπικά αντικείμενα και όπλα που έφερε μαζί του. Μόνον έτσι εξασφά-
λισε την αποφυλάκισή του τον Φεβρουάριο του 182929.

Πάντως η αξίωση της Σουλτάνας δουμπιώτη από το ελληνικό δημόσιο δεν 
πρέπει να μας ξενίζει. κι άλλοι Χαλκιδικιώτες αγωνιστές, που συμμετείχαν στην 
πειρατική επιδρομή του 1826 και στις σχετικές λεηλασίες, συμπεριέλαβαν την 
κατά τα άλλα άγνωστη μάχη της ορμύλιας στα ανδραγαθήματά τους, προκει-
μένου να εξασφαλίσουν βοηθήματα: ο Θωμάς αβραάμ από το Βάβδο, ο δημή-
τριος Βασιλείου ή Γαλαρνιώτης από το Γαλαρινό, ο κωνσταντίνος Στέριου από 
τη Γαλάτιστα, ο εμμανουήλ Γεωργίου και ο Γεώργιος δημητρίου ή κοτρώνης 
από την ιερισσό, ο ιωάννης Γεωργίου ή Γιαννούλης από την καλάνδρα, ο Θεο-
δόσιος Στέριου ή Μουστάκας από το Λιβάδι, ο Χρήστος Παύλου από την ορ-
μύλια, ο Γεώργιος Τζαρτζώνης από τον Παρθενώνα, ο αναστάσιος Παναγιώτη 
από την Περιστερά, ο ιωάννης αποστόλου από τον Πολύγυρο και ο δημήτριος 
Βουργαράκης, που σκοτώθηκε στην ίδια μάχη, αλλά δεν είναι απολύτως βέβαιο 
αν ήταν Χαλκιδικιώτης30. Η παράλληλη συμμετοχή και τα ανδραγαθήματα όλων 
αυτών των ανδρών τόσο στις επιχειρήσεις της επανάστασης όσο και στον τακτι-
κό στρατό της οθωνικής περιόδου ξέπλυνε τη μνήμη των φρικιαστικών πειρατι-
κών τους άθλων κατά των ομοθρήσκων και συμπατριωτών τους.

Τμήμα ιστορίας & αρχαιολογίας α.Π.Θ.                                ΒαΣιΛΗΣ κ. ΓοΥναΡΗΣ

 

φάκ. 93, ιωάννης κουντούρης προς καποδίστρια, Πόρος 19 ιουλίου 1828, αρ. εγγ.6 και Λό-
ντος, Έκτακτος επίτροπος Βορείων Σποράδων προς επιτροπή Γεν. διοικήσεως, Σκόπελος, 5 
ιουλίου 1828, αρ. εγγ. 115 πρβλ. Θεμελή-κατηφόρη, ό.π. (σημ. 23), μέρος Β ,́ σ. 110 και σημ. 5. 
Η διαβίωση του κωνσταντίνου δουμπιώτη στη φυλακή υπήρξε σκανδαλώδης, αφού συχνά 
γλεντούσε κατά το δοκούν εντός και, κυρίως, εκτός της φυλακής μαζί με τους φύλακές του: 
Θεμελή-κατηφόρη, ό.π. (σημ. 23), μέρος ά, σ. 150 σημ. 1.

29.  Θεμελή-κατηφόρη, ό.π. (σημ. 23), μέρος Β ,́ σ. 111.

30.  Παπαοικονόμου, ό.π. (σημ. 8), σσ. 84, 138, 153, 265, 267, 284, 400, 456, 489, 501, 
508, 605-606.



ΠεΤΡοΥ ΠαΠαΓεΩΡΓιοΥ, δΥο νεα αΓνΩΣΤα κειΜενα ΤοΥ

(1). Εἰσαγωγή. Γιὰ τὸν Πέτρο Παπαγεωργίου (1859-1914), τὸν κορυφαῖο 
τῶν Ἑλλήνων φιλολόγων καὶ διαπρεπῆ ἐπιστήμονα, ποὺ ἀξιώθηκε ἔργο δικό 
του ἀξιόλογο, ἐκτενέστατο, σελίδων 532 νὰ περιληφθεῖ στὶς ἐκδόσεις τοῦ οἴκου 
Teubner1, πολλὲς καὶ ἐνδιαφέρουσες εἶναι οἱ ἐργασίες ποὺ ἔχουν δημοσιευθεῖ ὣς 
τώρα2. 

Μὲ τὴν ἐργασία μας αὐτή, φιλοδοξοῦμε νὰ προσθέσουμε στὸ ἤδη ἐκδε-
δομένο κολοσσιαῖο ἔργο του νέες μελέτες, ἄγνωστες ὣς τώρα, καὶ ὁπωσδήπο-
τε ἐποικοδομητικέὲς γιὰ τὴν βαθύτερη γνωριμία μὲ τὴν προσωπικότητά του καὶ 
τὸ ἔργο του. Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ ἐπαναλάβουμε τὶς σωστὲς διαπιστώσεις 
τοῦ Χ. Μπακιρτζῆ ὅτι ὅσες μελέτες του καὶ ἂν βρεθοῦν ἀκόμη ὡς προσθῆκες 
«δὲν ἐξαντλοῦν τὸ θέμα», διότι «κατάλογος τῶν ἔργων τοῦ Π. Παπαγεωργίου, 
πλήρης καὶ ἀκριβὴς παραμένει ἀκόμη ἀνοικτός»3. 

καὶ παραμένει ἀκόμη ἀνοικτὸς γιὰ ἕναν καὶ μόνο λόγο: ὅτι δηλαδὴ τὸ 
ἔργο του εἶναι ἀνεξάντλητο, πολυμερὲς καὶ πολύτροπο, δημοσιευμένο σὲ διά-
φορα ἔντυπα, περιοδικά, ἡμερολόγια καὶ ἐφημερίδες καὶ γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τὸν 
λόγο τὸν ἀγνοοῦμε4.  

1.  ἐννοοῦμε τὸ ἔργο του: Scholia in Sophoklis Tragoedias veteras codice Laurentiano 
denuo collata [Bibliotheca Scriptorum Greacorum et Romanorum Teubneriana], Lipsiae 1888, 
532 σελίδων.

2.  Βλ. Τὸ Παράρτημα 3 τοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν Μα-
κεδονικά, «Πέτρος Παπαγεωργίου (1859-1914), Φιλολογικὸν μνημόσυνον ἐπὶ τῇ πεντη-
κοστῇ ἐπετείῳ ἀπὸ τοῦ θανάτου αὐτοῦ, Θεσσαλονίκη 1964», ὅπου τὰ σπουδαιότατα ἄρθρα 
των: (1) Γ. ι. Θεοχαρίδη, «Ὁ Πέτρος ν. Παπαγεωργίου καί ἡ Μακεδονία», (2) δ. Π. Μαντζου-
ράνη, «Ὁ Πέτρος ν. Παπαγεωργίου ὡς ἐκπαιδευτικός» καί (3) Βασ. Λαούρδα, «Ὁ φιλόλο-
γος Πέτρος ν. Παπαγεωργίου», καθώς καὶ ὁ κατάλογος τῶν ἔργων του (σσ. 35-45) συνολικά 
(204 δημοσιευμένων στὰ περιοδικὸ «Ἀθηνᾶ» τοῦ 1915 ἀπό τόν Σταμ. Β. Ψάλτη, 15 ἀπὸ τόν 
διογ. δέλλη στὰ «Μακεδονικά ά  (1940) καί 8 ἀπό τόν Γ. Θεοχαρίδη).   

3.  Μακεδονικά ιε΄ (Θεσσαλονίκη 1975) 367.

4.  Ἀπόδειξη τοῦ ἰσχυρισμοῦ μας αὐτοῦ ‒ἀψευδέστατο τεκμήριο εἶναι τὰ παντελῶς 
ἄγνωστα ὣς τώρα κείμενα τοῦ Παντελῆ Μ. νίγδελη: (1) Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου τοῦ Θεσ-
σαλονικέως, Ἀλληλογραφία (1880-1912) [ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι, Σειρὰ Φιλολογικὴ 
καὶ Θεολογική, ἀρ. 19], Θεσσαλονίκη, ἔκδοση τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, 2004 
καὶ (2) «Ἡ ἀλληλογραφία τοῦ Πέτρου Παπαγεωργίου μὲ τὸν Karl Krumbacher καὶ ἡ ἀναθε-
ωρημένη ἐργογραφία του», περιοδ. Βυζαντιακά 29 (2010-2011) 297-330, κείμενα ποὺ ἐπιβε-
βαιώνουν ἀπόλυτα τὴν διαπίστωση τοῦ Χ. Μπακιρτζῆ ὅτι τὸ ἔργο τοῦ Π. Παπαγεωργίου 
μᾶς ἐπιφυλάσσει πολλὲς ἀκόμη ἐκπλήξεις.  
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(2) Νέες ἄγνωστες ἐργασίες του. Πλήρη τὴν ὀγκωδέστατη μέχρι τώρα σει-
ρά τῶν ἔργων του δημοσίευσε ὁ Παντελῆς Μ. νίγδελης στὸ ἄρθρο του Ἡ ἀλλη-
λογραφία τοῦ Πέτρου Παπαγεωργίου μὲ τὸν Karl Krumbacher καὶ ἡ ἀναθεω-
ρημένη ἀρθρογραφία του5, ὅπου στὸ σχετικὸ λεπτομερῶς ἐπιμέρους τμῆμα τῆς 
μελέτης του «Πέτρου Παπαγεωργίου, Ἐργογραφία» (σελ. 307-330) καταγράφει 
164 μελέτες του τῆς περιόδου 1879-1915. 

ασχολούμενοι, κὶ ἐμεῖς μὲ μεγάλη προσοχή, μὲ τὸ τεράστιο καὶ πολυσχιδὲς 
ἔργο του, μὲ τὴν παροῦσα μελέτη μας δημοσιεύουμε δύο ἀκόμη νέες, ἄγνωστες 
ὣς τώρα, μελέτες του ἢ καλύτερα συμβολές του, ἀναφερόμενες στὴν νεώτερη 
ἱστορία τῆς Μακεδονίας. Ἡ πρώτη τιτλοφορεῖται Ὑπομνημάτιον τῆς 26ης νοεμ-
βρίου 1903 σχετικά μὲ τὴν καταγωγὴ τῶν βουλγαροφώνων πληθυσμών τῆς Μα-
κεδονίας. Ἡ δεύτερη Σημείωμα Γ ,́ ὡς ἐπιγράφεται, καί εἶναι ἐπιστολή του πρὸς 
τὸν τότε Ἕλληνα ΥΠ.εΞ. Ἀλέξανδρο Σκουζὲ μὲ ἡμερομηνία 11 Ἀπριλίου 1907.  

(α) Τό Ὑπομνημάτιον. Ὁ τότε ΥΠ.εΞ. δημ. Ράλλης, ἀπευθυνόμενος πρὸς 
τὸν Γενικὸ Πρόξενο Θεσσαλονίκης εὐγένιο εὐγενιάδη, τοῦ ζητοῦσε νὰ ἐρωτή-
σει τὸν Πέτρο Παπαγεωργίου «ἐὰν θὰ ἦτο διατεθειμένος νὰ ἀναλάβῃ ἐργασί-
αν πρὸς διαφώτισιν τῆς κοινῆς γνώμης ἐν Εὐρώπῃ»6 διαφωτίζοντάς την ὅτι οἱ 
Βουλγαρόφωνοι Ἕλληνες τῆς Μακεδονίας δὲν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ τοὺς Βουλ-
γάρους. Ὁ Παπαγεωργίου ἀποδέχθηκε τὴν πρόταση καὶ ὑπέβαλε ἕνα ὑπομνη-
μάτιον πρὸς τὸν Γενικὸ Πρόξενο, τὸ ὁποῖο (ἄγνωστο ὣς τώρα) ὁ Πρόξενος τὸ 
ἀπέστειλε στὸ ΥΠ.εΞ. Τὸ ὑπόμνημα αὐτό, ἐρευνώντας τὸ Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο τοῦ 
ΥΠ.εΞ., τὸ ἐντοπίσαμε καὶ τὸ δημοσιεύουμε ὡς ἔχει. 

Ὑπομνημάτιον

Τὸ ζήτημα τὸ περὶ τῆς καταγωγῆς τῶν ἡμῖν προσκειμένων Βουλ-
γαροφώνων πληθυσμῶν ἐν Μακεδονίᾳ ἱστορικῶς εἶναι ἓν γέ τᾦ πα-
ρόντι δυσδιάλυτον οὐχ ἧττον ἢ τὸ περὶ τῆς καταγωγῆς τῶν Βλαχο-
φώνων πληθυσμῶν: ἡ ἱστορικὴ ἐπιστήμη, ἡ καὶ μόνη δυναμένη ἵνα 
ἀξιώματι καὶ μετὰ κύρους ἀποφαίνηται, διατελεῖ ἔτι καὶ νῦν ἀμηχα-
νοῦσα καὶ περὶ ἄλλων καὶ περὶ πολλῶν τινων ἀναφερομένων εἴς τε 
τὴν τοπικὴν ἔκτασιν καὶ εἰς τὴν ὑλικὴν δύναμιν τῶν κατά τούς βυ-
ζαντιακούς χρόνους ἐκ τοῦ βορρᾶ γενομένων εἰσβολῶν· αἱ εἰσβολαὶ 
δὲ αὗται, δῆλα δὴ καὶ μετέβαλον κατὰ τὴν ἡμετέραν θεωρίαν καὶ τὸ 

5.  Βλ. Βυζαντιακά 29 (2010-2011) 299-330.

6.  Α.Υ.Ε. 1904 (φάκελος χωρίς καμιὰ ἄλλη διευκρίνιση, ὅπου (1) τὸ ὑπ’ ἀριθ. 3566/20-
11-1903 ἔγγρ. τοῦ ΥΠ.εΞ. πρὸς τὸ Γ.Π.Θ. καὶ (2) τὸ ὑπ’ ἀριθ. 500/26-11-1903 ἀπαντητικὸ 
ἔγγραφο τοῦ Γ.Π.Θ. πρὸς τὸ ΥΠεΞ. Πρβλ. καὶ δημοσίευση τῶν ἐγγράφων αὐτῶν στὸ βιβλίο 
τοῦ Π. Μ. νίγδελη, Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου τοῦ Θεσσαλονικέως Ἀλληλογραφία …, ὅ.π. 
(σημ. 4), σσ. 305-307. 
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ἑλληνικὸν γλωσσικὸν ἰδίωμα τοῦ κατὰ τόπους νῦν Βουλγαροφω-
νοῦντος πληθυσμοῦ.    

Ἰσχυρὸν κατὰ τῶν ὑπεναντίων ὅπλων ἡμῶν θὰ ἦτο ἡ γλωσσικὴ 
ἀπόδειξις τῆς ἐξ Ἑλλήνων καταγωγῆς τῶν ἡμετέρων Βουλγαροφώ-
νων πληθυσμῶν, ἂν ἡ γλῶσσα τούτων προέβαλλε τὰ θαυμάσια φαι-
νόμενα ἐν τῇ γλώσσῃ τῶν Ἑλλήνο-κουτσοβλαχικῶν πληθυσμῶν τῆς 
Μακεδονίας παρατηρούμενα: οἱ κουτσοβλαχικοὶ πληθυσμοὶ διέσω-
σαν λέξεις ἑλληνικὰς οὐδαμοῦ ἀλλαχοῦ τῆς ἐθνικῆς ἡμῶν διασπορᾶς 
λαλουμένας καὶ γινωσκομένας· λαμπροτάτη αὕτη ἀπόδειξις τῆς κα-
ταγωγῆς τῶν κουτσοβλάχων, λαμπροτέρα καὶ αὐτῆς τῆς ἐκ βαθυ-
τάτης συνειδήσεως καὶ τῆς μακροτάτης παραδόσεως ποριζομένης. 
Τοὐναντίον δέ, τὸ Βουλγαρικὸν τῆς Μακεδονίας γλωσσικὸν ἰδίωμα 
οὔτε πολλὰ οὔτε πανταχοῦ διέσωσε στοιχεῖα, ὁποῖα τὸ κουτσοβλα-
χικόν, καὶ ὅσα δὲ διέσωσεν εἶναι ἤτοι λέξεις τοῖς πᾶσι κοιναί, περὶ ὧν 
οἱ ὑπεναντίοι ἑτοίμως δύνανται νὰ ἀντείπωσιν ἡμῖν ὅτι ἁπλῶς παρε-
λήφθησαν ἐκ τῆς ἐπιμιξίας καὶ δὲν παρεδόθησαν ἀπὸ αἰώνων, ἢ σπά-
νιαι τοπωνυμίαι.

Τῶν δύο ἐπιχειρημάτων τῶν ὑφ’ ἡμῶν συνήθως προβαλλομέ-
νων, λέγω τὸ τῆς Ἑλληνικῆς ἐκκλησίας καὶ τὸ τῆς Ἑλληνικῆς σχο-
λικῆς ἐκπαιδεύσεως, τὸ δεύτερον θὰ ἠδύνατο ἵνα λυσιτελῶς συμπλη-
ρωθῆ καὶ σκοπίμως ἀναπτυχθῆ διὰ τῆς περισυλλογῆς καὶ τῆς δημο-
σιεύσεως τῶν ἐν ταῖς μητροπολιτικαῖς καὶ ἐπισκοπικαῖς ἕδραις τυχὸν 
σωζομένων κωδίκων ἑνὸς αἰῶνος ἢ δύο καὶ πλειόνων αἰώνων. οἱ κώ-
δικες οὗτοι πρὸς ἄλλοις ἀναγράφουσι καὶ πράξεις ἀναφερομένας εἰς 
τὰ σχολεῖα, μικρὸν δὲ δὲν εἶναι τὸ ἐπιχείρημα ὅτι γενεαῖς ὅλαις πρὸ 
τῆς ἐκ τῆς ἐπισήμου Ἑλλάδος προσελθούσης ἐπικουρίας καὶ πρὸ τῆς 
ἐκ τοῦ Βορρᾶ ἐγκατασκηψάσης καταρραδιουργήσως τῶν συνειδήσε-
ων οἱ πληθυσμοί τῆς Μακεδονίας οἱ Βουλγαροφωνοῦντες ἁπαξάπα-
ντες ἤθελον, ἵνα Ἑλληνικὴν παιδεύωνται τὴν παιδείαν καὶ τὰ Ἑλλη-
νικὰ διδάσκωνται τὰ γράμματα.  

Τὸ νῡν δὴ εἰρημένον ἐπιχείρημα, τὸ ἐκ τῶν κωδίκων, φυσικῶς 
τὸν λόγον μετάγει γενικώτερον ἐπὶ τὰ γραπτὰ μνημεῖα τὰ ἐν τῇ Μα-
κεδονίᾳ σωζόμενα, μάλιστα δὲ τὰς ἐπὶ λίθων ἐπιγραφὰς τῆς Τουρκο-
κρατίας καὶ τῶν ἀμέσως πρὸ αὐτῆς αἰώνων. Τὴν σπουδαιότητα τοῦ 
ἐπιχερήματος τούτου θὰ τιμήσῃ προσηκόντως ὁ μανθάνων ὅτι οἱ ὑπε-
ναντίοι πλεῑστα μὲν ἐμόχθησαν ὅπως ἀνακαλύψωσι καὶ δημοσιεύσω-
σι Σλαβικὰ γραπτὰ μνημεῖα τῆς Μακεδονίας, ἐλάχιστα δὲ κατώρθω-
σαν, προαγαγόντες εἰς φῶς οἱ μὲν Ρῶσοι καὶ οἱ Βούλγαροι εὐαγγέλιά 
τινα καὶ ἐπιγραφὰς ἐν τῇ Ἀχρίδι, τῇ ἕδρᾳ τῆς αὐτοκεφάλου ἀρχιεπι-
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σκοπῆς, οἱ δὲ Σέρβοι μίαν καὶ μόνην ἐπιγραφήν (καὶ ταύτην μικτήν, 
Ἑλληνικὴν καὶ Σερβικήν) ἐν τῇ ἀκροπόλει τῶν Σερρῶν, τὴν ἐκ τῶν 
χρόνων τοῦ ἐκεῖ ἐπὶ βραχὺ βασιλεύσαντος Στεφάνου δούσιαν κρά-
λη τῆς Σερβίας (τὰ κατὰ τὴν ἐπιγραφὴν κεῖνται ἐν τῷ ἐμῷ περὶ τῶν 
Σερρῶν βιβλίῳ). Ἡ σπάνις αὕτη τῶν Σλαβικῶν γραπτῶν μνημείων εἰς 
τοιαύτην περιέστησεν ἀμηχανίαν τοὺς Σλάβους, ὥστε προχείρως κα-
τέφυγον εἰς τὸ σόφισμα ὅτι τὰ κατ’ αὐτοὺς πολλὰ καὶ πυκνὰ πάλαι 
ὄντα ξενόγλωσσα τῆς Μακεδονίας γραπτὰ μνημεῖα σκοπίμως ἐξηφά-
νισαν οἱ Ἕλληνες. 

Ἡ εἰρημένη ἄρα τῶν ὑπεναντίων ἀσθένεια θὰ μετεβάλλετο, 
παρ’ ἡμῖν εἰς ὅπλον ἐπιχειρημάτων οὐχὶ ἀσθενές, ἂν ἐγκαίρως ἐγίνετο 
ἐπιμελὴς περισυλλογὴ καὶ ἀκριβὴς ἔκδοσις τῶν Ἑλληνικῶν, γραπτῶν, 
μνημείων τῶν εἰρημένων αἰώνων. Ἀλλὰ τῇ σπουδαίᾳ ταύτῃ ἐργασίᾳ 
δυστυχῶς μικρὸν ἢ καὶ οὐδὲν προσέσχομεν μέχρι τοῦ νῦν.

ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 25 νοεμβρίου 1903 
Πέτρος ν. Παπαγεωργίου.  

Ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση τοῦ «ὑπομνηματίου» αὐτοῦ βλέπουμε ὅτι ὁ Π. Πα-
παγεωργίου γράφει ὅτι δὲν ὑπάρχουν γραπτὰ σλαβικὰ μνημεῖα στὴ Μακεδο-
νία (κώδικες δηλαδὴ ἢ ἄλλα συναφῆ ἔγγραφα ἐκκλησιαστικὰ ἢ ἄλλων τοπικῶν 
ἀρχῶν, δημογερόντων κ.λπ.), ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ μᾶς βοηθήσουν σὲ διαπί-
στωση ὅτι ἡ γλώσσα τῶν βουλγαροφώνων τῆς Μακεδονίας διέσωσε στοιχεῑα μὲ 
ρίζα ἑλληνική, ποὺ ἀναμίχθηκαν μὲ τὴν σλαβική, ὅπως κάτι τέτοιο ἔγινε μὲ τὴν 
κουτσοβλαχική, ἡ ὁποία ὄντως ἔχει πολλές λέξεις μὲ ρίζα ἑλληνική (βλέπε Achille 
Lazarou, L’aroumaine et ses rapports avec le grec, Θεσσαλονίκη, ἔκδ. ιΜΧα, 1986, 
ὅπου καί βιβλιογραφία).

Ὁ Π. Παπαγεωργίου σφάλλεται γράφων, ὅτι τοῦτο δὲν μποροῦμε νὰ ἰσχυ-
ρισθοῦμε γιὰ τοὺς βουλγαροφώνως πληθυσμοὺς τῆς Μακεδονίας, γιὰ νὰ τοὺς 
ἀπομακρύνουμε ἀπὸ τὴν προπαγάνδα τῶν Σλάβων. καὶ τοῦτο διότι ἔχουν γρα-
φεῖ μελέτες γιὰ τὴν σλαβοφωνία τῶν Ἑλλήνων τῆς Μακεδονίας, ὅπου ἀποδει-
κνύεται πλῆθος ἑλληνικῶν λέξεων νὰ ἔχουν συμπεριληφθεῖ στὸ ἰδίωμα τῶν σλα-
βοφώνων, ἡ πλειονοψηφία τῶν ὁποίων εἶχε γνήσιο ἑλληνικὸ φρόνημα, ὅπως 
μαρτυρεῖ καὶ ἡ περίπτωση τοῦ καπετὰν κώτα καὶ ὄχι μόνον. ἐπ’ αὐτοῦ βλ. Ἀθα-
νασίου ε. καραθανάση, «Ἡ σλαβοφωνία καὶ ἄλλα τινὰ τῆς περιοχῆς Ἀχρίδος», 
στόν τόμο Χριστιανικὴ Μακεδονία – Πελαγονία, μία ἄλλη Ἑλλάδα, Θεσσαλο-
νίκη, Ἀχρίδα, Θεσσαλονίκη, ἔκδ. University Studio Press, 2004, σσ. 397-402» καὶ 
κυρίως κ. Τσιούλκα, Συμβολαὶ εἰς τὴν διγλωσσίαν τῶν Μακεδόνων ἐκ συγκρί-
σεως τῆς Σλαβοφανοῦς Μακεδονικῆς γλώσσης πρὸς τὴν ἑλληνικήν, Πρόλογος 
ν. Μάρτη, Ἀθήνα, ἔκδ. δημιουργία, 1991.
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κατὰ ταῦτα, ὡς ἐλέχθη, σφάλλεται ὁ Π. Παπαγεωργίου γράφοντας στὸ 
Ὑπομνημάτιον ὅτι οἱ βουλγαρόφωνοι πληθυσμοί, ἐκτὸς τῆς σχέσεώς τους μὲ τὴν 
ἐκκλησία καὶ τὴν ἐκπαίδευση, δὲν συνδέονται γλωσσικὰ μ’ ἑμᾶς καὶ δὲν μπο-
ροῦμε νὰ δεχθοῦμε ὅτι εἶναι «γνήσιοι Ἕλληνες», ὅπως ζητοῦσε νά δεχθοῦμε ὁ 
ΥΠ.εΞ. δ. Ράλλης μὲ τὸ ὑπ’ ἀριθ. 3566/20-11-1903 ἔγγραφό του πρὸς τὸν Γενικὸ 
Πρόξενο Θεσσαλονίκης εὐγένιο εὐγενιάδη.

(β) Σημείωμα Γ .́ Ὅπως τονίσαμε, τὸ κείμενο αὐτὸ τοῦ Π.Π. παρέμενε 
ἀνέκδοτο, ὅπως καὶ τὸ «Ὑπομνημάτιό» του, τὰ ὁποῖα καὶ παρουσιάζομε ἐδῶ, 
ὡς ἄγνωστα μέχρι τοῦδε. 

Τὸ ἀνέκδοτο αὐτὸ κείμενο τοῦ Π. Παπαγεωργίου ἔχει ὡς ἑξῆς7:

«Οὐχ ἧττον πλούσιον καὶ ἄφθονον ἡμῖν ὑπάρχει τὸ ὑλικὸν 
πρὸς τὴν ἐκπόνησιν καὶ τρίτου ἔργου χρησίμου. 

Γνωστὸν ὅτι οἱ ἐχθροί πλεῑστα μὲν ἐμόχθησαν ὅπως ἀνακαλύ-
ψωσι καὶ δημοσιεύσωσι Σλαβικὰ γραπτὰ μνημεῖα τῆς Μακεδονίας, 
ἐλάχιστα δὲ κατώρθωσαν, προαγαγόντες εἰς φῶς, οἱ μὲν Βούλγαροι 
Εὐαγγέλιά τινα καὶ ἐπιγραφὰς ἐν τῇ Ἀχρίδι, τῇ ἕδρα τῆς αὐτοκε-
φάλου ἀρχιεπισκοπῆς, οἱ δὲ Σέρβοι μίαν καὶ μόνην ἐπιγραφήν (καὶ 
ταύτην μικτήν, Ἑλληνικὴν καὶ Σερβικήν), τὴν ἐν τῇ ἀκροπόλει τῶν 
Σερρῶν ἐκ τῶν χρόνων τοῦ ἐκεῖ ἐπὶ βραχὺ βασιλεύσαντος Στεφάνου 
Δούσιαν, κράλη τῆς Σερβίας. Ἡ σπάνις αὕτη τῶν Σλαβικῶν γραπτῶν 
μνημείων εἰς τοιαύτην περιέστησεν ἀμηχανίαν τοὺς Σλάβους, ὥστε 
προχείρως κατέφυγον εἰς τὸ σόφισμα ὅτι τὰ κατ’ αὐτοὺς πολλὰ καὶ 
πυκνὰ πάλαι ποτὲ ὄντα ξενόγλωσσα τῆς Μακεδονίας μνημεῖα ἐξή-
φανισαν οἱ Ἕλληνες, μάλιστα δὲ τοῦ Φαναρίου ὁ κλῆρος. 

Τὸ ἐφ’ ἡμῖν ζητητέον ὑλικὸν κατὰ τὸ πλεῖστον μέρος μένει ἔτι 
ἀνέκδοτον, ἀνάγκη δέ ὅπως ἐπιμελῶς μέν ἐρευνηθῶσιν αἱ μοναί, οἱ 
ναοί, τὰ νεκροταφεῖα, πρὸς δὲ καὶ ἰδιωτικὰ ἱδρύματα, ἀκριβῶς δὲ 
ἀντιγραφῶσιν αἱ πολυαριθμόταται ἐπὶ τοίχων, λίθων, ἱερῶν εἰκό-
νων καὶ ἀμφίων καὶ ἄλλων κειμηλίων ἐπιγραφαὶ τῶν μετὰ τὴν ἅλω-
σιν χρόνων»8. 

ἐξετάζοντας τὸ «Σημείωμα Γ »́ ὡς συνέχεια τῶν δύο ἄλλων ά καί Β ,́ μὲ τὰ 
ὁποῖα κλείνει τὴν ἀπό 11 Ἀπριλίου 1907 ἐπιστολή του ὁ Π.Π. πρὸς τὸν ΥΠ.εΞ. 
Ἀλέξανδρο Σκουζέ, ὀφείλουμε νὰ διευκρινίσουμε ὅτι τὸ περιεχόμενο τῆς ἐπιστολῆς 

7.  Α.Υ.Ε. 1907, φακ. Β, ἔγγρ. 221/23-4-1907 Γ.Π.Θ. πρὸς τὸ ΥΠ.εΞ., στὸ ὁποῖο ὁ πρό-
ξενος διαβιβάζει ἐπιστολή τοῦ Π.Π. πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Ἀλέξανδρο Σκουζέ τῆς 11ης Ἀπριλί-
ου 1907.

8.  Στὸ «Σημείωμα» αὐτὸ παρατηροῦμε ὅτι ὁ Π.Π. ἐπαναλαμβάνει σχεδὸν κατὰ λέξη 
ὡρισμένο τμῆμα τοῦ κειμένου τοῦ «Ὑπομνηματίου» του τοῦ 1903.  
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ἀναφέρεται κυρίως στὸ Μελένικο, στὰ πλούσια κειμήλια ποὺ διατηροῦσε ἡ Μητρό-
πολη ποὺ εἶχε καεῖ (εἰκόνες καὶ σκεύη, ἄμφια, χειρόγραφα, κώδικες κ.λπ.), γιὰ τὰ 
ὁποῖα δὲν ἐπιδείχθηκε ἡ πρόνοια ποὺ ἔπρεπε, μὲ ἀποτέλεσμα δυστυχῶς, νὰ χαθοῦν. 
Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀδιαφορία ποὺ ἔδειξαν οἱ προηγούμενοι πρόξενοι γιὰ τὴν διάσω-
ση τῶν κειμηλίων αὐτῶν, τὰ ὁποῖα καὶ χάθηκαν, ὁ Π. Παπαγεωργίου συνιστᾷ στόν 
ΥΠ.εΞ. νὰ μὴν ἐπαναληφθεῖ τὸ φαινόμενο αὐτὸ καὶ νὰ ἐνδιαφερθεῖ τὸ Ὑπουργεῖο 
γιὰ τὴν μεταφορά τους («ὑπεξαγωγή», ὅπως γράφει) σὲ ἀσφαλῆ τόπο. (Γιὰ τὸ Μελέ-
νικο βλ. Ἰω. Θ. Μπάκας, Ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ μητροπολιτικὴ περιφέρεια Μελενοί-
κου 1890-1912, Θεσσαλονίκη 2002 (διδ. διατριβή) καὶ αἰκ. Θ. κουμλίδου, Μελένι-
κον, Τῶν Ἑλλήνων οἱ κοινότητες, Θεσσαλόνίκη, ἔκδ. ἐρωδιός, 2015). 

Μὲ τὸ Σημείωμα ά  ἀναφέρεται στὸ ἔργο του γλωσσολόγου Kretschmer9 
καὶ στὶς διαπιστώσεις ἄλλου σοφοῦ, τοῦ Hoffman, ὅτι «οἱ ἀρχαῖοι Μακεδόνες 
ἦσαν Ἕλληνες», ἄποψη ποὺ ὑπεράσπιζε στὰ μαθήματά του καὶ τὴν ὁποία ἀπο-
δεχόταν ὁ Felix Solmsen. 

Στὸ Σημείωμα Β΄ τονίζει ὅτι πρέπει νὰ γίνει λεπτομερὴς ἔρευνα στὶς ἑλλη-
νορθόδοξες κοινότητες τῆς Μακεδονίας (Μοναστηρίου, καστοριᾶς, κοζάνης 
κ.λπ.), γιὰ τὴν ἀνακάλυψη ἀνέκδοτου ὑλικοῦ, τὸ ὁποῖο, ἐκδιδόμενο, θὰ ἐνισχύ-
σει τὶς ἀπόψεις μας γιὰ τὴν ἱστορία καὶ τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας, μὲ τὴν 
ἀπαρίθμηση καὶ καταγραφὴ τῶν σχολείων της, τῶν διδασκάλων της, τῶν χειρο-
γράφων της, τῶν δωρητῶν καὶ εὐεργετῶν της, τῶν βιβλιοθηκῶν της, τυπογραφεί-
ων, ἐφημερίδων, ἀκόμη καὶ διαθηκῶν ποὺ πρέπει καὶ αὐτὲς νὰ δημοσιευθοῦν, γιὰ 
νὰ φανεῖ ξεκάθαρα ὅτι ἡ γλώσσα τῶν Μακεδόνων πράγματι ἦταν ἑλληνική. 

Στὸ Σημείωμα Γ΄ (ἀνέκδοτο ὣς τώρα, ποὺ δημοσεύουμε ἐμεῖς 
γιὰ πρώτη φορὰ ἐδῶ) ἀναφέρονται οἱ μάταιες προσπάθειες τῶν ἐχθρῶν τῆς 
πατρίδας μας γιὰ τὴν ἀνεύρεση Σλαβικῶν ἐπιγραφῶν, κάτι ποὺ δὲν τὸ κατόρ-
θωσαν «ἐξ ἀντικειμένου», ἀφοῦ σλαβικὲς ἐπιγραφὲς στὴ Μακεδονία ἦταν ἀδύ-
νατο νὰ βρεθοῦν, καθ’ ὅσον αὐτὴ ποτέ της δὲν βρέθηκε ὑπὸ μακροχρόνια σλα-
βικὴ κατοχή, γεγονὸς ποὺ θὰ εὐνοοῦσε τὰ σχέδιά τους γιὰ τὴν ἀμφισβήτηση τῆς 
ἑλληνικότητάς της. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Π. Παπαγεωργίου τονίζει ὅτι ἐφεῦραν τὸ σόφι-
σμα ὅτι οἱ Ἕλληνες ἐξαφάνισαν ὅλα τὰ «πυκνὰ πάλαι ὄντα ξενόγλωσσα» αὐτὰ 
μνημεῖα. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐπίμονα διακηρύσσει ὅτι ὑπάρχει πολύτιμο ὑλικὸ γιὰ ἔρευ-
να ποὺ πρέπει νὰ γίνει ὁπωσδήποτε μὲ προσεκτικὴ ἀντιγραφή, τῶν ἐπιγραφῶν, 
ὁπουδήποτε καὶ ἂν βρίσκονται αὐτές, εἴτε σὲ μονές, εἴτε σὲ ναοὺς καὶ κοιμητή-
ρια, εἴτε ἀκόμη καὶ σὲ τοίχους οἰκιῶν, προκειμένου νὰ καταρριφθεῖ κάθε προ-
σπάθεια ἀμφισβητήσεως τῆς ἑλληνικότητας τῆς Μακεδονίας καί τῆς ἑλληνικῆς 
τῶν Μακεδόνων γλώσσας.  

9.  Πρόκειται γιὰ ἐπιφανῆ φιλόλογο, τὸ ἔργο τοῦ ὁποίου Εἰσαγωγἠ εἰς τὴν ἱστορίαν 
τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, 1896 (Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache) δὲν παύ-
ει ἀκόμη καὶ σήμερα, ὕστερα ἀπὸ ἑκατὸ καὶ τόσα χρόνια νὰ διατηρεῖ τὴν ἀξία του.      
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(3) Ἐπίλογος. Παρουσιάζοντας τὰ «μέχρι τοῦδε» δημοσιευμένα καὶ ἐκδε-
δομένα ἔργα τοῦ Π.Π., ἐλπίζουμε ὅτι ἡ δημοσίευση τῶν παραπάνω κειμένων θὰ 
συνδράμει τὸν μελλοντικὸ ἐρευνητή, ὁ ὁποῖος θὰ συντάξει ἕνα corpus τῆς ἐργο-
γραφίας τοῦ ξεχωριστοῦ αὐτοῦ τέκνου τῆς Μακεδονίας.  

Τέλος θεωρήσαμε καλὸ νὰ ἀναδημοσιεύσουμε ἐδῶ μιὰ ἐπιστολή τοῦ 
οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Ἰωακείμ τοῦ Γ ,́ ὁ ὁποῖος τὸ 1906 ἀπένειμε στὸν Πέ-
τρο Παπαγεωργίου τὸ ἐκκλησιαστικὸ ὀφφίκιο τοῦ «Ἄρχοντος διδασκάλου τῆς 
καθ’ ἡμᾶς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας» γιὰ τὴν 25ετηρίδα τῆς δράσεώς 
του, ὅπως ἀκριβῶς τὴν παρουσιάζει ἡ ἐφημερίδα «Κωνσταντινούπολις»10: 

«Τοὺς ἐμμελῶς τῇ παιδείᾳ καὶ μελέταις ταῖς σεμναῖς καὶ κοινωφε-
λέσι ἑαυτοὺς ἀφιερώσαντας καὶ λυσιτελῶς κάμνοντας εὐσεβείᾳ τὲ ἐντε-
θραμμένος καὶ ζήλῳ ἐνθέῳ κεκοσμημένους, οἶδεν ἔκπαλαι τιμᾶν τὸ πα-
νυπέρτιμον ὕψος τῆς Ἐκκλησίας καὶ προσφυῶς ἄλλως τε καὶ δὴ καὶ τι-
μαῖς ὀφφικίων εὐκαίρως τὴν πρὸς τούτους ἐνδείκνυσθαι εὔνοιαν. 

Ἐπειδὴ τοιγαροῦν τοιοῦτος γεγονὼς καὶ ὁ κατὰ πνεῦμα ἡμῖν 
ἀγαπητὸς καὶ περιπόθητος υἱὸς ἐλλογιμώτατος κύριος Πέτρος Ν. 
Παπαγεωργίου ἔφθασεν ἄρτι συμπληρώσας καὶ καρποφόρως εἰκο-
σιπενταετίαν τοῦ φιλολογικοῦ αὐτοῦ σταδίου, εἰς ὃ μετ’ ἀγάπης καὶ 
ἀφοσιώσεως αὐτὸν ἔταξεν, ἡ Μετριότης ἡμῶν ἐπὶ τῇ ἐπισήμῳ ταύτῃ 
εὐκαιρίᾳ καὶ ἀφορμῇ τοῦτο μὲν τιμῆσαι βουλομένη ἐπαξίως ταὸν ὃν 
ἀείποτε ἐν τοῖς γράμμασί τε ἐν γένει καὶ περὶ τὴν μελέτην ἰδίᾳ καὶ 
έξακρίβωσιν ἱστορικῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας σελίδων κειμηλί-
ων ἐπεδείξατο ἀκραιφνῆ ζῆλον καὶ φιλότιμον καὶ λυσιτελῆ φερεπο-
νίαν, ἅμα δὲ καὶ ἐπὶ πλέον εἰς τὸν σεπτὸν ἀγῶνα παραθαρρύνουσα 
ἔγνω κατ’ ἰδίαν Πατριαρχικὴν φιλοτιμίαν καὶ προαίρεσιν, ἐγκρίσει 
καὶ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου προαγαγεῖν τὴν Ἀυτοῦ Ἐλλογιμό-
τητα εἰς ὀφφίκιον ἐκκλησιαστικόν, τὸ τοῦ Ἀρχοντος Διδασκάλου 
τῆς καθ’ ἡμᾶς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. 

Διὸ δὴ γράφοντες ἀποφαινόμεθα, ἵνα ὁ διαληφθεὶς ἐλλογιμώ-
τατος κύριος Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου ὑπάρχῃ τὸ ἀπὸ τοῦδε καὶ 
λέγηται καὶ παρὰ πάντων γινώσκηται Ἄρχων Διδάσκαλος τῆς καθ’ 
ἡμᾶς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, στάσιν καὶ ἕδραν τὴν ἀνα-
λογοῦσαν ἐν πάσαις ταῖς συμπιπτούσαις συνελεύσεσι καὶ χοροστα-
σίαις ἔχων, ἔτι δὲ καὶ τῆς διηκούσης ἀπολαύων δεξιώσεως καὶ τιμῆς 
παρὰ πᾶσι τοῖς ἐντυγχάνουσιν εὐσεβέσι καὶ ὀρθοδόξοις. 

Ὅθεν, εἰς ἔνδειξιν καὶ παράστασιν ἐγένετο καὶ τὸ παρὸν 
ἡμῶν πατριαρχικὸν εὐεργετήσιον γράμμα καὶ ἀπεστάλη τῷ εἰρη-

10.  ἐφημ. Κωνσταντινούπολις, φακ. 58/13-3-1906. 



Σύμμεικτα528

μένῳ ἄρχοντι διδασκάλῳ κυρίῳ Πέτρῳ Ν. Παπαγεωργίου, τῷ κατὰ 
πνεῦμα ἀγαπητῷ υἱῷ τῆς ἡμῶν Μετριότητος. 

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ……… κατὰ μῆνα Φεβρουάριον ἐπινεμήσεως δ .́
Ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως Ἰωακείμ ἀποφαίνεται.
(ἔκτυπος σφραγὶς Ἰωακεὶμ Πατριάρχου Κων/πόλεως ……..)». 

Ἡ ἐπιστολὴ συνοδευόταν καὶ ἀπὸ μιά ὡραιότατη εἰκόνα τῶν ἁγίων Πέ-
τρου καὶ Παύλου, ἰδιαίτερη δωρεὰ τοῦ Πατριάρχη πρὸς τὸν νέο ὀφφικιάλιο τῆς 
ἐκκλησίας. 

Τὴν ἀπάντηση τοῦ Π. Παπαγεωργίου πρὸς τὸ συγχαρητήριο γράμμα τοῦ 
Πατριάρχη τὴν ἔχουμε στὸ βιβλίο τοῦ Παντελῆ Μ. νίγδελη, Πέτρου Παπαγεωρ-
γίου τοῦ Θεσσαλονικέως …, ὅ.π., σσ.1 96-197. 

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀξίζει νὰ γράψουμε τί λέγει γιὰ τὸν Π.Π. καὶ ὁ Γενικὸς 
Πρόξενος Θεσσαλονίκης Φίλιππος κοντογούρης, ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν Γε-
νικὸ Πρόξενο τῆς Ἑλλάδας στὴν Τεργέστη καὶ ζητώντας κάποια οἰκονομικὴ 
ἐνίσχυση γι’ αὐτὸν11 λόγῳ τοῦ ὅτι «ἡ οἱκονομικὴ αὐτοῦ θέσις» δεν ἦταν «εὐά-
ρεστος»: 

«Ἐν Θεσσαλονίκῃ ἀπὸ μακροῦ διαβιοῖ ἰδιωτεύων ὁ διαπρεπέ-
στερος τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἑλλήνων φιλολόγων κ. Πέτρος Παπαγεωρί-
ου, γνωστὸς βεβαίως ὑμῖν ὤν, ἔτι δὲ γνωστὸς καὶ πᾶσι τοῖς ἐν Ἑσπε-
ρίᾳ ξένοις μελετηταῖς τῆς ἀρχαίας ἡμῶν φιλολογίας έκ τῶν πολλῶν 
αὐτοῦ μέχρι τοῦδε ἐπιστημονικῶν συγγραφῶν, μελετῶν καὶ δια-
τριβῶν, αἵτινες ἔταξαν αὐτόν ἐν τῇ πρώτῃ γραμμῃ τῶν ἐν ἁπάσῃ τῇ 
Εὐρώπῃ Ἑλληνιστῶν». 

Τόσο τὸ κείμενο αὐτὸ τοῦ Φιλίππου κοντογούρη ὅσο καὶ τὸ συγχαρητή-
ριο γράμμα τοῦ οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη γιὰ τὴν προσωπικότητα τοῦ Παπα-
γεωργίου, νομίζουμε ὅτι ὑπερκαλύπτουν τὸ μέγεθος τῆς ἀξίας του ὡς δεινοῦ καὶ 
κραταιοῦ φιλολόγου. 

Φιλόλογος - Ἱστορικὸς                                                                              ΧΡΗΣΤοΣ ανδΡεαδΗΣ

11.  α.Υ.ε. 1907, φ. Προξενείου Θεσσαλονίκης Ἰανουάριος-Ἰούνιος, ἔγγρ. 110/28-2-
1907 πρός Γενικόν Πρόξενον Τεργέστης (ἀριθ. διεκπ. 171 καί 172/10-3-1907). Πρβλ. καί Πα-
ντελῆ Μ. νίγδελη, Πέτρου ν. Παπαγεωργίου τοῦ Θεσσαλονικέως, ὅ.π., σ. 310-312.   



ο ΜΗΤΡοΠοΛιΤΗΣ καΣΣανδΡειαΣ ειΡΗναιοΣ. 
ο αΡΧιεΠιΣκοΠοΣ ΧεΡΣΩνοΣ και οδΗΣΣοΥ ΠΛαΤΩν 

και Η οΥκΡανικΗ εκΣΤΡαΤεια

Ἡ περίοδος 1917-1922 ὑπῆρξε δραματική γιά τήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί γιά 
τήν Ἑκκλησία, ἡ ὁποία, ἐκ τῶν γεγονότων, εἶχε σοβαρή ἀνάμιξη σ’ αὐτά1. καί 
ἔληξε, γιά τήν Ἑλλάδα μέ τόν πλέον τραγικό τρόπο, τήν Μικρασιατική κατα-
στροφή. Στά γεγονότα τῆς ἐποχῆς στό πολιτικό καί ἐκκλησιαστικό ἐπίπεδο στήν 
Μακεδονία, μέ ἐπίκεντρο τήν Θεσσαλονίκη, πρωταγωνιστοῦσαν δύο ἐκρηκτι-
κές προσωπικότητες, ὁ μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος Ἀλεξιάδης (1912-
1951)2 καί ὁ κασσανδρείας εἰρηναῖος Παντολέοντος (1907-1945)3 ‒ἀμφότεροι βε-
νιζελικοί καί οἱ κύριοι παράγοντες μιᾶς, κατ’ αὐτούς, καθάρσεως τῆς ἐκκλησίας 
μέ τήν συμμετοχή τους στό Ἀνώτατο ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο καί στό Ἀνώτα-
το ἐκκλησιαστικό δικαστήριο. Σ’ αὐτά, ἄλλωστε, εἶχε κύριο λόγο καί ὁ μητρο-
πολίτης Βεροίας καλλίνικος δελικάνης4 πού μετεῖχε τῶν δρωμένων σ’ αὐτήν τήν 

1. Θεοδόσιος Τσιρώνης, Ἐκκλησία Πολιτευομένη, Ὁ πολιτικός λόγος καί ρόλος τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 1913-1941, Θεσσαλονίκη, ἐκδ. ἐπίκεντρο, 2010, σσ. 41-144.  

2. Γιά τόν ὁποῖο λείπει, ὡστόσο, μία μονογραφία ἀντάξια τοῦ ὀνόματός του, βλ. 
ὅμως, Γεννάδιος Ἀλεξιάδης (1912-1951), Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, κέ-
ντρο Ἱστορίας δήμου Θεσσαλονίκης, 1992, σ. 340.  

3. Παναγ. Στάμος, Κασσανδρείας Εἰρηναῖος, Θεσσαλονίκη 1949, β΄ ἔκδ. Ἀθήνα, 1970. 
Ὁ κατά κόσμον ἐμμανουήλ Παντολέοντος εἶχε γεννηθεῖ στήν Χάλκη τό 1863/4 σπούδα-
σε στήν Ϊ. Θεολογική Σχολή Χάλκης, διετέλεσε καθηγητής σ’ αὐτήν, μετεκπαιδεύθηκε στήν 
ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία τοῦ κιέβου ἀπ’ ὅπου ἀπεφοίτησε τό 1895, ἐξελέγη μητροπολίτης 
Μελενίκου 1906-1907, ἔπειτα κασσανδρείας (1907-1947). Βλ. καί Βασ. Θ. Σταυρίδης, Ἡ Ἱερά 
Θεολογική Σχολή Χάλκης, Θεσσαλονίκη, ἔκδ. κυριακίδη, 1988, σσ. 120-124.  

4. Ὁ καλλίνικος δελικάνης (1855-1934) γεννήθηκε στήν Μυτιλήνη, σπούδασε στό 
Παπικό κολλέγιο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στήν Ρώμη, ἀποπλανήθηκε ἀπό τήν ρωμαιοκαθο-
λική προπαγάνδα (1877), ἀλλ’ ἐπιστρέφοντας στήν κΠολη ἐπανῆλθε στήν Ὀρθοδοξία καί 
ἄσκησε σπουδαῖο ἔργο στήν ἱερατική σχολή τοῦ Φαναρίου, στά σχολεῖα καί στίς ἐκκλη-
σίες τοῦ Πέραν καί τοῦ Γαλατᾶ. Τήν περίοδο 1901-1909 διετέλεσε ἀρχειοφύλακας τῶν Πα-
τριαρχείων, θέση πού τοῦ ἔδωσε τήν εὐκαιρία νά μελετήσει καί νά ἐκδώσει τό τρίτομο μνη-
μειῶδες ἔργο Τά ἐν τοῖς Κώδιξι τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἀρχειοφυλακίου σωζόμενα ἔργα, τόμοι 
3, κΠολις 1902-1905, καί νά εἶναι ἀρχισυντάκτης τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀλήθειας. ἐξελέγη 
μητροπολίτης Βελεγράδων (1909-1911), Βεροίας (1911-1922), κυζίκου (1922-1932), καισαρεί-
ας (1932-1934). Ὁμολογουμένως ὑπῆρξε ἐκ τῶν ἐξεχόντων ἱεραρχῶν τοῦ Ὀικουμενικοῦ Θρό-
νου, βλ. Β. Θ. Σταυρίδης, Ἐπισκοπική Ἱστορία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Θεσσαλονί-
κη, ἐκδ. κυριακίδη, 1996, σσ. 45-46.  
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φάση. Ἡ χώρα εἶχε εἰσέλθει ἤδη στόν ἐθνικό διχασμό καί ὁ Βενιζέλος κυριαρ-
χοῦσε πλέον στά πολιτικά της πράγματα.

Μία ἐκ τῶν πτυχῶν τῆς ταραγμένης αὐτῆς ἐποχῆς ἦταν καί ἡ οὐκρανική 
ἐκστρατεία, στήν ὁποία μετεῖχε καί ἡ Ἑλλάδα μέ τήν ὑποσχόμενη βοήθεια τῶν 
δυτικῶν δυνάμεων πρός αὐτήν γιά τήν εὐνοϊκή διευθέτηση τῶν ἐθνικῶν θεμά-
των. Ὁ Βενιζέλος ἔστειλε τότε 23.000 ἄνδρες, ὀλόκληρο δηλαδή ἐκστρατευτι-
κό σῶμα, γιά νά πολεμήσουν κατά τῶν Μπολσεβίκων στήν οὐκρανία. Προσδο-
κοῦσε, κατά τόν τρόπο αὐτόν, ὁ Βενιζέλος τήν στήριξη τῶν νικητριῶν δυτικῶν 
δυνάμεων καί τῆς Ἀμερικῆς στίς ἑλληνικές διεκδικήσεις στήν Θράκη καί τά δυτι-
κά μικρασιατικά παράλια σέ συνέχεια του ἀπό 7/30 δεκεμβρίου 1918 ὑπομνήμα-
τός του στό Συνέδριο τῆς εἰρήνης, στό Παρίσι, πού εἶχε ὑποβληθεῖ στήν ἐπιτρο-
πή ἐπί τῶν Ἑλληνικῶν Ὑποθέσεων, ὅπου ἔλαβε τήν ὑπόσχεση τοῦ Γάλλου πρω-
θυπουργοῦ κλεμανσώ, μέσῳ τοῦ Ἕλληνα πρεσβευτῆ στό Παρίσι Ἄθω Ρωμα-
νοῦ, ὅτι «ἡ Γαλλία θά λάβῃ πρωτοβουλίαν ἐπί ἐδαφικῆς ἐπεκτάσεως τῆς Ἐλλά-
δος εἰς Θράκην καί ἐκθύμως θά ὑποστηρίξει ὑπέρ τῆς Ἑλλάδος λύσιν τοῦ ζη-
τήματος τῆς Σμύρνης, ἄν προταθῇ ὑπό τῆς Ἀγγλίας ἤ τῆς Ἀμερικῆς». Ἡ δήλωση 
αὐτή ἔγινε μετά τήν ἀποδοχή ἐκ μέρους τοῦ Βενιζέλου τοῦ αἰτήματος τοῦ κλε-
μανσώ πρός σ’ αὐτόν γιά τήν συμετοχή τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ στήν οὐκρανία5. 

Ἔτσι στίς 6 Ἰανουαρίου 1919 ἀποβιβάζονται στό λιμάνι τῆς Ὀδησσοῦ 
23.351 ἄνδρες τοῦ ά  Σ. Στρατοῦ μέ διοικητή τόν ὑποστράτηγο κ. νίδερ καί 
τίς μεραρχίες του 2η, ὑπό τόν ὑποστράτηγο ν. Βλαχόπουλο, καί 13η ὑπό τόν 
ὑποστράτηγο Ἰάκ. νεγρεπόντη μέ ἄλλες τρεῖς γαλλικές, μία πολωνική καί Λευ-
κορρώσους ἐθελοντές, πού μετεῖχαν στίς ἐπιχειρήσεις τῆς νότιας Ρωσσίας. Σύνο-
λο ἀνδρῶν 70.000 ὑποστηριζομένων ἀπό ναυτική μοίρα στήν ὁποία συναριθ-
μοῦνταν καί μονάδες τοῦ ἑλληνικοῦ ναυτικοῦ ὑπό τόν ὑποναύρχο Ἀλεξ. Χατζη-
κυριάκο. Ἡ ἐκστρατεία αὐτή ἀπέτυχε, παρά τό ἀξιόμαχο τῶν ἑλληνικῶν δυνά-
μεων, καθώς οἱ Γάλλοι στρατιῶτες ἦσαν καταπονημένοι ἀπό τόν ά  Παγκόσμιο 
Πόλεμο, ἐνῶ ἀρκετοί ἐξ αυτῶν διέκειντο συμπαθῶς πρός τούς Μπολσεβίκους. Ἡ 
σοβιετική κυβέρνηση ἀντιπαρέταξε δύναμη 217.000 ἀνδρῶν μέ ὑψηλό φρόνημα 
καί ἦταν ἑπόμενο νά νικήσουν κατά κράτος τό μικτό αὐτό ἐκστρατευτικό σῶμα. 
οἱ Ἕλληνες στρατιῶτες διεκρίθησαν στίς σκληρές μάχες ἀπό τοῦ Φεβρουαρί-
ου 1919 ὥς τίς 20 Μαρτίου, ὁπότε ἀναγκάσθηκαν νά ὑποχωρήσουν στήν Ρουμα-
νία (Βεσσαραβία, Γαλάτσι), καί ὅπου παρέμειναν ὥς τά τέλη Ἰουνίου 1919 ἀφή-
νοντας στά πεδία τῶν μαχῶν 398 νεκρούς, ἐκ τῶν ὁποίων 18 ἀξιωματικοί, ἀλλά 
καί 657 τραυματίες, ἐξ ὧν 30 ἀξιωματικοί. Ἀξιωματικοί, πλήν τῶν μνημονευθέ-
ντων, ὡς οἱ ν. Πλαστήρας, Γ. κονδύλης, δ. καμμένος, νεόκοσμος Γρηγοριάδης, 

5. N. Petsalis-Diomidis, Greece at the Paris Peace Conference 1919, Θεσσαλονίκη, ἔκδ. 
ιΜΧα, 1978, σ. 71, 74, 75.  
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καί στρατιῶτες πολέμησαν, ἀμέσως μετά (Ἰούνιος 1919), καί διακρίθηκαν στήν 
Μ. Ἀσία, ὅπου, στό μεταξύ, μεταφέρθηκαν6. 

Ὅσο γιά τά ὀφέλη γιά τήν Ἑλλάδα ἀπό τήν οὐκρανική ἐκστρατεία αὐτά 
ἀναφέρονταν στήν εὐνοϊκή στάση τῶν Συμμάχων ἔναντι τῶν ἐθνικῶν διεκδι-
κήσεων, ἀλλά κόστισε βαρύτατα στίς ἕως τότε ἀκμάζουσες ἑλληνικές κοινότη-
τες τῆς νότιας Ρωσσίας, πού θεωρήθηκαν ἀπό τό σοβιετικό καθεστώς σχεδόν 
ἐχθρικές καί ἄρχισε ἡ σταδιακή διάλυσή τους. Μαζί μέ τό ἐκστρατευτικό σῶμα 
ἔφυγαν καί 100.000 Ἑλλήνων πού μεταφέρθηκαν στόν Πόντο7. Στήν οὐκρανική 
ἐκστρατεία μετεῖχε, ἄγνωστο ἀπό ποίους λόγους παρακινημένος καί ὁ μητρο-
πολίτης κασσανδρείας εἰρηναῖος. Ἦταν τότε ἡλικίας 46 περίπου ἐτῶν. Πάντως 
τόν Ἀπρίλιον τοῦ 1919 εὐρισκόταν στήν κΠολη καί ἐπιστρέφοντας ἀπό τήν 
Ὀδησσό ἐπισκέφθηκε τό οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τό ὁποῖο ἐνημέρωσε γιά τό 
ἔργο τοῦ Ἀνωτάτου ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, γιά τό ὁποῖο αὐτό ἐξέφρασε 
τήν ἰκανοποίησή του, ὅπως τηλεγραφοῦσε ὁ αὐτός εἰρηναῖος8 σ’ αὐτό. 

κατά τήν παραμονή τοῦ εἰρηναίου στήν Ὀδησσό, ὅπου εἶχαν λάβει σκλη-
ρές μάχες γιά τήν κατάληψή της, συνήντησε τόν μητροπολίτη Χερσῶνος καί κιέ-
βου Πλάτωνα, παλαιόν συμμαθητή του στήν ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία τοῦ κι-
έβου9. αὐτός, μαζί μέ ἄλλους πέντε Ρώσους ἀρχιερεῖς ἀναγκάσθηκε νά ἐγκατα-

6. Petsalis-Diomidis, ὅ.π. (σημ. 5), σ. 112, οἱ μάχες δόθηκαν ἀπό 5-24 Μαρτίου, ὅπου 
διακρίθηκε τό 34ο Σ. Πεζικοῦ μέ διοικητή τόν Χ. Τσολακόπουλο-Ρέμπελο, τόν ἡρωϊσμό τοῦ 
ὁποίου ἀναφέρει ὁ μητροπολίτης κιέβου Πλάτων – βλ. παρακάτω. Ὁ Ρέμπελος εἶχε διακριθεῖ 
καί στόν Μακεδονικό Ἀγῶνα, βλ. Μακεδονικός Ἀγώνας, Ἀθήνα, ἐκδοτική Ἀθηνῶν, 1985, σ. 
90, 92.   

7. Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. ιε ,́ Ἀθήνα 1978, σσ.111-112 (συντακτ. ν. οἰκο-
νόμου). Τό ἑλληνικό ἐκστρατευτικό σῶμα ἀπό τήν Ρουμανία μεταφέρθηκε τόν Ἰούνιο τοῦ 
1919 στό μικρασιατικό μέτωπο μέ τούς στρατιῶτες νά τραγουδοῦν εἰρωνικά: 

Σέ βαπόρι μέσα μπῆκα
πάνω στή Ρωσία βγῆκα
Στή Ρωσία βρῆκα χιόνια

Μπολσεβίκους καί κανόνια 
Βλ. Βλάσης αγτζίδης, Ποντιακός Ἑλληνισμός, Ἀπό τήν Γενοκτονία καί τόν Σταλινι-

σμό στήν Περεστρόϊκα, Θεσσαλονίκη ἔκδ. κυριακίδη, 1990, σσ. 65-67.

8. Μεταξύ τῶν ἄλλων ἔγραφε ὁ εἰρηναῖος στούς συναδέλφους του στό Ἀνώτατο 
ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο (α.ε.Σ.) στήν Θεσσαλονίκη γιά τήν ἔγκριση καί εὐαρέσκεια τοῦ 
οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πού ἀφοροῦσε τήν σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας τῶν νέων Χωρῶν, 
τήν συγκρότηση τοῦ α.ε.Σ. καί την ἀφοσίωση τῶν Ἱεραρχῶν στήν Μ. ἐκκλησία, Γρηγόριος 
ὁ Παλαμᾶς 3 (1919) 286-288 καί Τσιρώνης, ὅ.π. (σημ. 1). 

9. εἶχαν μάλιστα ἀποφοιτήσει ἀπό αὐτήν μαζί τό 1895 καί ὅπως θά δοῦμε στήν συ-
νέχεια εἶχαν συνδεθεῖ καί μέ φιλία. Πῆγε ἆρα γε, ὁ εἰρηναῖος νά συμπαρασταθεῖ στόν δο-
κιμαζόμενο κατά τήν πολιορκία τῆς Ὀδησσοῦ παλαιόν του φίλο; Ὁ Πλάτων εἶχε διατελέ-
σει βικάριος στήν ἐπαρχία τοῦ κιέβου (1902-1907), στήν Ἀμερική εἶχε παραμείνει τήν περί-
οδο 1907-1914 καί ὅταν ἐπέστρεψε στήν Ρωσία διετέλεσε ἀρχιεπίσκοπος κισνοβίου καί Χο-
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λείψει τήν Ὀδησσσό καί νά καταφύγει στήν Χάλκη, ὅπου φιλοξενήθηκε γιά μι-
κρό, ὡς φαίνεται, διάστημα, σκοπεύοντας νά μεταβεῖ στήν Ἀμερική, τήν ὁποία 
γνώριζε καθώς κατά τό παρελθόν εἶχε μεταβεῖ ἐκεῖ σταλμένος ἀπό τήν Ρωσσική 
ἐκκλησία γιά τήν ὀργάνωση τῶν ἐκεῖ διεσπαρμένων ρωσικῶν κοινοτήτων. Ἀπό 
τήν Χάλκη καί μέ ἡμερομηνία 4 Μαΐου 1919 ἔγραφε στόν εἰρηναῖο γιά τήν πρό-
θεσή του νά ἀναχωρήσει τήν 5η Μαΐου γιά τήν Ἀμερική καί εὕρισκε τήν εὐκαι-
ρία νά εὐχαριστήσει τούς Ἕλληνες γιά τόν ἡρωϊσμό τους στίς μάχες τῆς οὐκρα-
νίας λέγοντας ὅτι ἡ θυσία τους ἔμεινε δυστυχῶς χωρίς ἀπότέλεσμα καί ὅτι τήν 
εὐθύνη γι’ αὐτό φέρουν οἱ Γάλλοι ἰδίως στήν κατάληψη τῆς Ὀδησσοῦ. Στήν συ-
νέχεια ἐξαίρει τήν προσωπικότητα τοῦ Βενιζέλου, πού ἔστειλε ἑλληνικό στρατό 
στήν οὐκρανία, καθ’ ὅν χρόνον οἱ λοιποί Σλάβοι σιωποῦσαν καί τοῦ ζητεῖ νά 
στείλει 100.000 Ἕλληνες στρατιῶτες πού θά ἀπελευθερώσουν ἀπό τούς Μπολ-
σεβίκους ὅλη τήν νότια Ρωσσία ἀκόμη καί τήν Μόσχα. Γράφει ἀκολούθως γιά 
τήν δραματική κατάσταση, στήν ὁποία ἔχει περιέλθει ἡ Ὀδησσός μετά τήν κατά-
ληψή της ἀπό τούς Μπολσεβίκους καί ζητεῖ ἀπό τόν εἰρηναῖο νά παρακαλέσει 
τόν Βενιζέλο νά σπεύσει σέ βοήθεια καί νά λυτρώσει τούς Ρώσσους ἀλλά καί τίς 
ἐκατοντάδες Ἑλλήνων τῆς νότιας Ρωσσίας ἀπό τούς Μπολσεβίκους.

Ἡ ἐπιστολή αὐτή, γραμμένη ρωσσιστί, καί μεταφρασμένη στήν ἑλληνική 
ἀπό τόν εἰρηναῖο, γνώστη τῆς ρωσσικῆς ἐκ τῶν σπουδῶν του στήν Ἀκαδημία 
τοῦ κιέβου, δημοσιεύθηκε στό περιοδικό Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 3 (1919) 444-
446, ἀπό τό ὁποῖο καί τήν ἀναδημοσιεύουμε10.

Πρό τῆς δημοσιεύσεως τῆς ὡς ἄνω ἐπιστολῆς, ὁ εἰρηναῖος δίδει μικρό βι-
ογραφικό σχεδίασμα τοῦ μητροπολίτου Χερσῶνος καί Ὀδησσοῦ Πλάτωνος, 
σύμφωνα μέ τό ὁποῖο αὐτός εἶχε ἀποφοιτήσει ἀπό τήν ἐκκλησιαστική Ἀκαδη-
μία τοῦ κιέβου τό 1895, διηύθυνε σεμινάρια καί τήν ἴδια τήν Ἀκαδημία καί δι-
ακρίθηκε καί στήν Ρωσσική δούμα γιά τό φιλελεύθερον καί φιλοπρόοδο τοῦ 
χαρακτῆρος του. Ἔγινε, κατόπιν, ἐπίσκοπος καί ἐστάλη ἀπό τήν Ρωσσική Σύ-
νοδο στήν Ἀμερική γιά τήν ὀργάνωση τῶν ἐκεῖ ρωσικῶν κοινοτήτων, μετά δέ 
τήν ἐπιστροφή του στήν Ρωσσία ὀνομάσθηκε Ἔξαρχος Γεωργίας, ἀκανθώδης, 
καθ’ ὑπερβολήν θρόνος, κατά τόν εἰρηναῖο, πάντοτε φιλέλληνας καί, ἐκτιμώ-
ντας τούς Ἕλληνες τῆς Γεωργίας, προέτεινε στήν Ρωσσική Σύνοδο τόν διορι-

τίν (1914-1915), ἔξαρχος Γεωργίας (1915-1917), μητροπολίτης τῆς Τιφλίδος καί ἔξαρχος καυ-
κάσου (1917-1918), μητροπολίτης Χερσῶνος καί Ὀδησσοῦ (1918-1921) καί τέλος μητροπολίτης 
Ἀμερικῆς καί καναδᾶ (1922-1934). Τόν κ. Βλαδίμηρο Ποτάμοβ, ἄριστο ἑλληνιστή καί μορφω-
τικό ἀκόλουθο τῆς Ρωσσίας στό Γενικό Προξενεῖο στήν Θεσσαλονίκη εὐχαριστῶ θερμῶς γιά 
τήν βοήθειά του στήν συλλογή πληροφοριῶν γιά τόν Πλάτωνα.    

10.  Ὁ κασσανδρείας εἰρηναῖος, «Σοβαρά καί ἱστορική ἐπιστολή τοῦ Μητροπολίτου 
Χερσῶνος καί Ὀδησσοῦ Πλάτωνος», Γρηγόριος  ὁ Παλαμᾶς 3 (1919) 442-446, ὅπου βιογρα-
φικά ὥς τό 1919 τοῦ Πλάτωνος.     
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σμό Ἕλληνος βικαρίου στήν μητρόπολή του γιά τά ὀγδόντα ἕνα ἑλληνικά χω-
ριά τῆς ἐξαρχικῆς περιοχῆς του. καί ἦταν αὐτός, συνεχίζει ὁ εἰρηναῖος, πού μέ 
ἄλλους θεολόγους καί κληρικούς, ἐργάσθηκε γιά τήν ἀνόρθωση τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ρωσσικῆς ἐκκλησίας, πού ἀπό τό 1700, ἐποχή τοῦ Μ. Πέτρου, εἶχε ὑπο-
ταγῆ στόν τσαρισμό, καί ἀκόμη γιά τήν ἐπαναφορά τῆς ἰσχύος καί κανονικότη-
τας τοῦ Ὀρθοδόξου Ρωσσικοῦ Πατριαρχείου πού εἶχαν καταργήσει οἱ Μπολσε-
βίκοι. καί γράφει, ἀκόμη, ὁ εἰρηναῖος ὅτι ὁ Πατριάρχης τῆς Μόσχας ἐμπιστεύ-
θηκε στόν Πλάτωνα καί τήν προεδρεία τῆς αὐτονόμου οὐκρανικῆς ἐκκλησίας 
πού καί αὐτή εἶχε ὑποστεῖ τίς μεταβολές τῶν καιρῶν. καί ἐπαινεῖ ὁ αὐτός εἰρη-
ναῖος τόν ἀγώνα τοῦ Πλάτωνος κατά τῶν Μπολσεβίκων, ὁ ὁποῖος ἐκτιμᾶται δε-
όντως ἀπό «τόν εὐφρονοῦντα φιλήσυχον ρωσσικόν λαόν»11.                

Ἐν Χάλκῃ τῇ 4 Μαΐου 1919

Χριστός Ἀνέστη
Ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ

Ὑψηλοπανιερώτατε Δέσποτα Εἰρηναῖε,

Αὔριον ἀναχωρῶ διά τήν μακράν ἐντεῦθεν Ἀμερικήν καί ἀφί-
ημι τάς ὄχθας τοῦ θαυμασίου Βοσπόρου καί τήν φιλόξενον γενέ-
τειραν Ὑμῶν νῆσον. Πρό τῆς ἀναχωρήσεως ἐπεθύμουν νά ἐκφρά-
σω Ὑμῖν ἐκεῖνο τό αἴσθημα τῆς εὐγνωμοσύνης, ὑπό τοῦ ὁποίου 
τυγχάνει πεπληρωμένη ἡ ψυχή μου πρός τό Οἰκουμενικόν Πατρι-
αρχεῖον διά τήν θερμήν καί πρόφρονα ὑποδοχήν, ἥτις ἐγένετο μοι 
ἐνταῦθα καί τήν ὁποίαν οὐδέποτε θά λησμονήσω. Ἐνταῦθα ἐπραγ-
ματοποιήθη ἐν ἐμοί ἡ ἀλήθεια τῆς Ἀποστολικῆς διαβεβαιώσεως, ὅτι 
οἱ δεσμοί τῆς πίστεως εἶνε ἰσχυρότεροι τῶν δεσμῶν τοῦ αἵματος. Οἱ 
Ἕλληνες ἔργῳ ἔδειξαν ἑαυτούς ἐν σχέσει πρός ἡμᾶς μᾶλλον συγγε-
νεῖς τῶν συγγενῶν Σλάβων. Οὐχ ἧττον ἐγώ περί τούτου ἐβεβαιώ-
θην ἤδη ἐν Ὀδησσῷ εὑρισκόμενος. Εἶδον ἐκεῖ τούς Ἕλληνας, ἐν ἑαυ-
τοῖς ἐκδηλοῦντας ἐκείνην τήν ἰδέαν, ἥτις περικλείεται ἐν τοῖς λόγοις 
τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν «μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδείς ἔχει, ἵνα τις θῇ 
τήν ψυχήν αὐτοῦ ὑπέρ τῶν φίλων αὐτοῦ». Καί πόσον λυπηρόν, πό-
σον ἀνεκφράστως βαρύ καί νά τό φαντασθῇ τις, ὅτι αὕτη ἡ μεγάλη 
ἐν τῇ ἁγιότητι καί ἁγία ἐν τῷ μεγαλείῳ αὐτῆς θυσία τῶν Ἑλλήνων 
ἐμεινεν ἐν τῇ ἐννοίᾳ τῆς ἐπιτυχίας τοῦ σκοποῦ ἄνευ ἀποτελέσμα-
τος. Βεβαίως γνωρίζομεν, ὅτι ἐν τούτῳ δέν πταίουσιν οἱ Ἕλληνες, 
ὅτι τοῦτο καθ’ ὁλοκληρίαν ἐπιβαρύνει τούς Γάλλους, οὐχ’ ἧττον δέν 

11.  κασσανδρείας εἰρηναῖος, ὅ.π. (σημ. 10), 442-443.  



Σύμμεικτα534

παύει τό πρᾶγμα νά εἶνε λυπηρόν, ἀπείρως λυπηρόν. Εἶνε γνωστόν, 
ὅτι οὐδεμία ἀπολύτως ἰδιάζουσα ἀνάγκη ἦτο νά παραδοθῇ ἡ Ὁδησ-
σός εἰς τούς ἐκβιαστάς Μπολσεβίκους, οἵτινες οὐδέ νά ὀνειρευθῶσιν 
ἠδύναντο τό δυνατόν τῆς τόσον εὐκόλου καταλήψεως τῆς Ὀδησσοῦ, 
ὑπερασπιζομένης ὑπό τῆς ἡρωϊκῆς Ἑλληνικῆς παρατάξεως. Τοὐνα-
ντίον ἡμεῖς σπουδαίως μάλιστα παραδεχόμεθα, ὅτι μετά τοιούτων 
στρατιωτικῶν προσωπικοτήτων, ὡς ὁ ταγματάρχης Ραβέλος ἠδυνά-
μεθα νά ἐκκινήσσωμεν διά τό Κίεβον, ὅπως ταχύτερον ἐλευθερώσω-
μεν τά ἐκεῖ ἱερά ἀπό τοῦ Μπολσεβικικοῦ μολύσματος.

Μετ’ ἰδαιτέρας ἀγάπης ἀνεμένομεν καί τήν Ὑμετέραν πρός ἡμᾶς 
ἄφιξιν· τούτο τῇ ἀληθείᾳ θά ἦτο ἑορτή τῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης καί ἐπι-
κοινωνίας. Ὑμεῖς ὡς γνωστόν ἐσπουδάσατε ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ τοῦ Κι-
έβου, εἶσθε συνταξιώτης μου διό καί ὀνειρεύθην μεθ’ ὑμῶν νά ἐκκι-
νήσω διά τό Κίεβον. Γινώσκοντες, ὅτι αἴτιος ὅλων τούτων ἐγένετο ὁ 
Πρόεδρος Ὑπουργός κ. Βενιζέλος ηὐλογοῦμεν τό ὄνομα αὐτοῦ, τοῦ 
ἐνδόξου καί μεγάλου υἱοῦ τῆς Ἑλλάδος, ἡ εὐγενής ψυχή τοῦ ὁποίου 
καί ὁ νοῦς ἐκίνησαν πρός βοήθειαν τῆς Ρωσσίας τούς Ἕλληνας πρώ-
τους. Καθ’ ὅν χρόνον ἄλλοι (ἰδίᾳ οἱ Σλάβοι) λέγουσι καί ἄχρι τῆς 
ὥρας ὁμιλοῦσι περί τῆς ἀνάγκης τῆς παροχῆς τοιαύτης βοηθείας, ὁ κ. 
Βενιζέλος ἄνευ κενῶν λόγων ἀπέστειλεν εἰς Ρωσσίαν τόν Ἑλληνικόν 
στρατόν καί βεβαίως θά ἐπετύγχανε τοῦ σκοποῦ ἐάν μή οἱ Γάλλοι …

Ἐν τούτοις ὁ σκοπός οὖτος δύναται ἔτι καί νῦν νά ἐπιτευχθῇ, ἄν 
εἰς τόν κ. Βενιζέλον ἐξετίθετο ἡ ἀληθής κατάστασις τῶν ἐν Ὀδησσῷ 
πραγμάτων καί ἡ ἀνάγκη τῆς ἀπαλλαγῆς αὐτῆς ἀπό τῶν χειρῶν τῶν 
Μπολσεβίκων. Ἄν ἐκεῖ ἀποσταλῶσιν ἑκατόν χιλιάδες Ἑλληνικοῦ 
στρατοῦ οὐ μόνον ἡ Ὀδησσός, ἀλλά καί ὅλη ἡ Νότιος Ρωσσία ὡς καί 
τό Κίεβον θά ἀπηλευθεροῦντο. Θεέ μου ὁποία εὐτυχία θά ἦτο τοῦτο 
δι’ ἡμᾶς τούς Ρώσσους καί ὁπόσον μέγα ἱστορικόν γεγονός θά ἀπετέ-
λει ἡ ἐκστρατεία αὕτη. Δέσποτα Ἅγιε! Ὁ κ. Βενιζέλος κατά τούς παρό-
ντας καιρούς ἀναντιρρήτως εἶνε ὁ μόνος ἀνήρ, ὅστις διεισδύει διά τοῦ 
νοός αὐτοῦ εἰς αὐτήν τήν ρίζαν τῶν ἐπί τοῦ τάπητος γεγονότων καί 
οἰκοδομεῖ τό παρόν ἔχων ὑπ’ ὄψιν τό μέλλον. Τό μέλλον τοῦτο ἀνα-
ντιρρήτως ἀνήκει εἰς ἡμᾶς, ἐπειδή τό ἔθνος ἡμῶν δέν ἐφονεύθη, ἀλλά 
μόνον ἐπλήγη· καί τό μέλλον τοῦτο θά εἶνε συγχρόνως καί Ἑλληνικόν. 
Ἡμεῖς συγγενεῖς κατά τήν πίστιν διά παντός θά εἴμεθα συγγενεῖς καί 
κατά τόν βίον. Ἱκετεύω Ὑμᾶς Δέσποτα ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ Θεοῦ 
νά πείσητε τόν κ. Βενιζέλον ἄνευ χρονοτριβῆς νά ἀποστείλῃ Ἑλληνι-
κόν στρατόν εἰς Ὀδησσόν καί νά βοηθήσῃ δι’ αὐτοῦ πρός τοῖς ἄλλοις 
τόν Κολτσάκ καί τόν Δενίκην τό ταχύτερον νά ἀποτερματίσωσι τό 



Ὁ Μητροπολίτης κασσανδρείας εἰρηναῖος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χερσῶνος καὶ Ὀδησσοῦ Πλάτων καὶ... 535

ἔργον αὐτῶν πρός ἀπελευθέρωσιν τῆς Μόσχας, καί τό ὁποῖον οὗτοι 
ἐπιτελοῦσιν ἐπιτυχῶς, ἀλλά παρά τήν θέλησίν των οὐχί τόσον ταχέ-
ως ὅσον ἔδει.

Τό Ἔθνος ἡμῶν καθ’ ὁλοκληρίαν ἐταλαιπωρήθη, ἐμαρτύρησεν. 
Ἐν Ὀδησσῷ σήμερον διατελούσῃ ὑπό τους Μπολσεβίκους τό φούντι-
ον ἄρτου κοστίζει 50 ρούβλια, ὕδωρ δέν ὑπάρχει, ἐλλείψει καυσίμου 
ὕλης ἐσταμάτησεν ὁ ὑδραγωγός …. Τό Ἔθνος ἀναμένει ἀνυπομόνως 
ἀπαλλαγήν ἀπό τούτους τούς εὐεργέτας του. Κατ΄ αὐτάς πληθύς Ρώσ-
σων μετέβη εἰς τάς διάφορους Σλαβικάς χώρας, ὅπως ζητήσῃ βοήθειαν. 
Φρονῶ δ’ ὅτι ἡ ζητουμένη βοήθεια θά ἔλθῃ ἐκεῖθεν πολύ ἀργά, ἀμέσως 
αὕτη δύναται νά παρασχεθῇ μόνον παρά τῆς εὐγενοῦς Ἑλλάδος, ἐχού-
σης τήν εὐτυχίαν νά ἔχῃ κατά τάς χαλεπάς ταύτας ἡμέρας ἐπί κεφαλῆς 
πραγματικῶς μεγάλον ἄνδρα τόν κ. Βενιζέλον. Παρακαλέσατε αὐτόν 
Δέσποτα, περί τῆς ὑποθέσεως ταύτης καί φρονῶ, ὅτι δέν θά βραδύνῃ 
νά παράσχῃ οὗτος εἰς τήν Ρωσσίαν ταύτην τήν βοήθειαν καί ταύτην τήν 
ὑπηρεσίαν, καθ’ ὅσον ακούω, ὅτι ὁ κ. Βενιζέλος δέν εἶνε μόνον μέγας 
πατριώτης καί μέγας πολιτικός, ἀλλά καί καλός Χριστιανός. 

Εἴπατε αὐτῷ, ὅτι ἡ μεγάλη Ρωσσία ἀπόλλυται, ἀλλ’ ὅτι τοιοῦτος 
ἀνήρ οἷος αὐτός δύναται νά σώσῃ αὐτήν. Ἀντί τῆς βοηθείας ταύτης τό 
ὄνομα αὐτοῦ εἰς τόν αἰώνα  θά εἶνε διά τούς Ρώσσους τόσον πολύτι-
μον ὅσον καί διά τούς Ἕλληνας, ἡ δε περί αὐτοῦ μνήμη θά διατηρεῖται 
παρά τοῖς Ρώσσοις ἀπό γενεᾶς εἰς γενεᾶν μεταδιδομένη ὡς μνήμη πλη-
σιεστάτου καί συγγενικωτάτου ἀνδρός. Εἴπατε αὐτῷ καί τοῦτο, ὅτι 
ἐν Ὀδησσῷ καί ἐν γένει ἐν τῇ Νοτίῳ Ρωσσίᾳ ὑπάρχουσιν ἑκατοντά-
δες χιλιάδων Ἑλλήνων μετά βαθείας ἐλπίδος ἀτενιζόντων πρός τόν κ. 
Βενιζέλον καί ἀναμενόντων παρ’ αὐτοῦ βοήθειαν καί ἀπαλλαγήν ἀπό 
τοῦ ζυγοῦ καί τῆς βίας τῶν Μπολσεβίκων …

Ἐξαιτοῦμαι τάς ἁγίας Ὑμῶν εὐχάς καί μέτ’ ἀδελφικῆς ἀγάπης 
ἔχω τήν τιμήν νά διατελῶ …

† Ὁ Μητροπολίτης Πλάτων.

Ὅταν ὁ εἰρηναῖος ἔγραφε τό ἄρθρο αὐτό περί Πλάτωνος καί οὐκρανικῆς 
ἐκστρατείας ἦταν Ἰούνιος τοῦ 191912, εἶχε δηλαδή ἐπιστρέψει στήν Θεσσαλονί-
κη, καθώς πρός τά τέλη Μαρτίου τοῦ ἰδίου ἔτους εἶχε λήξει ἡ άποστολή, ὅπως 
εἴδαμε παραπάνω τοῦ ἑλληνικοῦ ἐκστρατευτικοῦ σώματος στήν οὐκρανία μέ 
τήν κατάληψη τῆς Ὀδησσοῦ. 

12.  Τό τεῦχος πού δημοσιεύται τό ἄρθρο του περιοδ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς φέρει ἡμε-
ρομηνία 30 Ἰουνίου 1919. 



Σύμμεικτα536

Ἄγνωστος, πάντως, τί προέκυψε καί ὁ μητροπολίτης Πλάτων δέν ἀνεχώ-
ρησε γιά τήν Ἀμερική τήν 5 Μαΐου 1919, ὅπως ἔγραφε στήν ἐπιστολή του τήν 4 
Μαΐου, στόν εἰρηναῖο, γιατί στίς 3 Μαρτίου 1920, δέκα μῆνες δηλαδή ἀργότερα, 
ἔφθανε στήν Θεσσαλονίκη προερχόμενος ἀπό τό Βελιγράδι, ὅπως πληροφορεῖ 
τούς ἀναγνῶστες του τό περιοδικό Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Στήν ἴδια εἴδηση, ὑπό 
τόν τίτλο Ἀρχιεπίσκοπος Ὀδησσοῦ καί Χερσῶνος ἀναφέρεται ὅτι «αὐθημερόν 
ἀπῆλθεν εἰς Ἀθήνας», ἀφοῦ «ἐπισκέφθη τήν α.Π. τόν Μητροπολίτην ἡμῶν, ὅστις 
καί κατευώδωσεν αὐτόν ἐν τῷ σιδηροδρομικῷ σταθμῷ μετά τοῦ Γ. Προξένου τῆς 
Ρωσσίας καί τοῦ Φρουράρχου Θεσσαλονίκης Συν/χου κ. Χρ. Τσολακοπούλου».

Προφανῶς ὁ Πλάτων μετέβη στό Βελιγράδι, ἀντί γιά τήν Ἀμερική, καί ἀπό 
τήν σερβική πρωτεύουσα ἦλθε στήν Θεσσαλονίκη, ὅπου ἔμεινε μία μέρα, τήν 3 
Μαρτίου 1920, απ’ ὅπου ἀνεχώρησε μέ προορισμό τήν Ἀθήνα. Στήν Θεσσαλο-
νίκη ηὗρε ἕνα γνώριμό του ἀπό τίς μάχες τῆς Ὀδησσοῦ τόν συνταγματάρχη Χρ. 
Τσολακόπουλο, φρούραρχο τῆς πόλεως, τοῦ ὁποίου τήν γενναιότητα ἐξῆρε στήν 
ἐπιστολή του πρός εἰρηναῖο – τόν ὀνομάζει μάλιστα σ’ αὐτήν Ραβέλο13.

αὐτά τά ὀλίγα γιά μία πτυχή τῆς δράσεως τοῦ ἀνησύχου καί πολυδημιουρ-
γικοῦ εἰρηναίου, τίς περιπέτειες τοῦ συνταξιδιώτου του στήν ἐκκλησιαστική 
Ἀκαδημία τοῦ κιέβου, τήν οὐκρανική ἐκστρατεία. 

Ὁμότιμος καθηγητής α.Π.Θ.
Πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν

αΘ. ε. καΡαΘαναΣΗΣ

13.  Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 4 (1920) τεῦχ. 31 Μαρτίου, 203. Ὁ κ. Βλαδίμηρος Ποτάμοβ 
μέ πληροφορεῖ ὅτι στήν Θεσσαλονίκη, τρία χρόνια μετά τήν ἐπανάσταση τῶν Μπολσεβίκων, 
ἐξακολουθοῦσε νά λειτουργεῖ ρωσσικό προξενεῖο, ἀλλά ὑπό τήν εὐθύνη τῶν «Λευκῶν». ἐπί 
εΣΣδ δέν ὑπῆρχε προξενεῖο στήν Θεσσαλονίκη καί μόνο τό 1997 ἄρχισε νά λειτουργεῖ ὕστε-
ρα ἀπό τήν συμφωνία μέ τήν Ἑλλάδα, πού ἵδρυσε Γεν. Προξενεῖο στήν Ἁγία Πετρούπολη.      



ΒιΒΛιοκΡιΣιεΣ
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Μοναχοῦ Μαξίμου Ἰβηρίτου <ν>, Τὸ Ἅγιον Ὄρος ἐπὶ Ὀθωμανικῆς κυρι-
αρχίας, Ἅγιον Ὄρος 2012, σσ. 560.

Ὁ π. Μάξιμος Ἰβηρίτης, νικολόπουλος, ἐκ τῶν συγχρόνων λογίων τοῦ Ἁγί-
ου Ὄρους, ἔγραψε τὸ παρὸν πολυσέλιδο βιβλίο γιὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος κατὰ τοὺς 
ζοφεροὺς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας. 

εἰσαγωγικῶς ὁ συγγρ. κάμνει λόγο γιὰ τὸν πρῶτο καιρὸ τῆς ἱστορίας τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους, τὴν μεταφορά τῆς ἀρχαίας καθέδρας στὶς καρυές, ὅπου ἦταν 
ἡ διοίκηση τῆς Μεγάλης Μέσης πολὺ πρὶν ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ Μεγάλου Μο-
ναστηρίου (963 μ.Χ.), τὰ πρῶτα προνόμια ποὺ δόθηκαν ἀπὸ τοὺς βυζαντινοὺς 
αὐτοκράτορες (833 μ.Χ.), τὴν σύνταξη τοῦ ά  Τυπικοῦ (971 μ.Χ.) καὶ τὴν ἐπικύ-
ρωσή του ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Τσιμισκῆ, ποὺ γράφηκε πάνω σὲ χονδρὴ περγαμηνή, 
τὸν λεγόμενο Τράγο, ὁπότε καὶ καθιερώνεται ἐπισήμως τὸ ἄβατον καὶ ποὺ εἶναι 
ὁ πρῶτος καταστατικὸς Χάρτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους. αὐτὸ τὸ Τυπικὸ συμπληρώ-
θηκε ἀπὸ τοὺς διαδόχους τοῦ Τσιμισκῆ, καὶ ἔτσι συγκροτοῦνται τὰ Τυπικὰ τῆς 
κεντρικῆς διοικήσεως τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας. Γράφει, ἐπίσης, ὁ π. Μάξιμος γιὰ 
τὶς ἐξουσίες τοῦ Πρώτου, τοὺς λοιποὺς ἀξιωματούχους καὶ τὸ ἔργο τους (οἰκονό-
μος, ἐπιτηρητής, ἐκκλησιάρχης, δικαῖος κτλ.), τὸ κίνημα τοῦ Ἡσυχασμοῦ μὲ τὸν 
ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ, τὸν κάλλιστο ά, τὸν Φιλόθεο κόκκινο, ὥσπου τὸ 1424 
τὸ Ἅγιον Ὄρος περιπίπτει στὴν Ὀθωμανικὴ κυριαρχία μὲ τὴν παράλληλη αὔξη-
ση τοῦ ρόλου τοῦ οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου λόγῳ τῶν προνομίων ποὺ τοῦ 
παρεχώρησε ὁ Μωάμεθ ὁ Πορθητής. 

Τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶχε 19 μοναστήρια, στὰ ὁποῖα προσετέθη τὸ 1541 καὶ ἡ Ἱ. 
Μονὴ Σταυρονικήτα, μερικὰ ἐκ τῶν ὁποίων ἦσαν ἰδιόρρυθμα, τὰ ὁποῖα ὁ Πατρι-
άρχης Ἱερεμίας Β΄ (τέλη 16ου αι.) προσεπάθησε νὰ ἐπαναφέρει στὸ κοινοβιακὸ σύ-
στημα. Ἀπὸ τὸ 1600 τὴν θέση τοῦ Πρώτου κατεῖχον οἱ Γέροντες τῆς Συνάξεως ἢ 
ἐπιστασίας, στὶς ἀρχὲς τοῦ 1700 τὴν διοίκηση ἀσκοῦσε ἡ Μεγάλη Σύναξις, τότε 
μάλιστα ἐγκαταστάθη Τοῦρκος διοικητὴς καὶ ἀρχίζουν τὰ μεγάλα χρέη ἐξαιτίας 
τῆς βαριᾶς φορολογίας ποὺ ἐπιβάλλουν στὶς μονὲς οἱ Ὀθωμανοὶ κυρίαρχοι. 

Ἀπὸ τὸ 1785, γράφει ὁ π. Μάξιμος, παγιώνεται τὸ ἀντιπροσωπευτικὸ σύ-
στημα διοικήσεως, καθιερώνεται ἡ τετραμερὴς σφραγίδα, ἡ κατανομὴ φορολο-
γίας καὶ ἐμφανίζεται δυναμικῶς τὸ γενναῖο κίνημα τῶν κολλυβάδων. 

Τὸ 1810 καθιερώθηκε ἡ διαίρεση μονῶν σὲ 5 τετράδες. κατὰ τὰ γεγονότα 
τοῦ 1821 σημειώθηκε μεγάλη ἀναρχία στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ πολλὰ ἦσαν τὰ τρα-
γικὰ ποὺ συνέβησαν μὲ ἥρωες τοὺς ἁγιορεῖτες Πατέρες. Ἡ ἐπανάσταση ἔδωσε 
τὴν ἀφορμὴ στὸν τουρκικὸ στρατὸ νὰ παραμείνει στὸ Ἅγιον Ὄρος ὣς τὸ 1830 
μὲ πολλαπλὲς δοκιμασίες γι’ αὐτὸ καὶ τοὺς Πατέρες. Τὸ 1860 σημειώθηκε ἀνεπι-
τυχὴς προσπάθεια ἐπεμβάσεως τῶν Ὀθωμανῶν στὴν διοίκησή του, τὸ 1913-1917 
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ἡ ἁπόπειρα διεθνοποιήσεώς του ποὺ ἀποσοβήθηκε μὲ τὶς συνθῆκες τοῦ νεϋγὺ 
(1919), τῶν Σεβρῶν (1920), τῆς Λωζάννης (1923), αφοῦ προηγήθηκε ἡ ἀπελευθέ-
ρωσή του τὸν νοέμβριο τοῦ 1912 ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Πολεμικὸ ναυτικό. 

αὐτὰ περιληπτικῶς ὡς πρὸς τὴν διοίκηση τοῦ Ἁγίου Ὄρους μὲ ἐπισημεί-
ωση τὴν προσήλωσή του στὸ οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, μολονότι ὑπῆρχε μία 
ρήξη μὲ αὐτὸ τὸν 19ο αἰ. καὶ οἱ πειρατικὲς ἐπιδρομὲς καὶ τὰ μαρτύρια τῶν Ἁγιο-
ρειτῶν ὅταν ὁ φιλοενωτικὸς Πατριάρχης Ἰωάννης ιά  Βέκκος ἀποπειράθηκε νὰ 
τὸ ἐκλατινίσει. Ἀλλὰ τὸ Περιβόλι τῆς Παναγιᾶς εἶχε καὶ ἄλλες πολλὲς περιπέ-
τειες: τὴν περίοδο 1306-1308 ἀπὸ τὶς ἐπιδρομὲς τῶν καταλανῶν, τὸ 1321 ἀπὸ τὶς 
τουρκικές, τὸ 1380 ἀπὸ τὴν πρώτη ὑποταγή του στοὺς οθωμανούς, τὸ 1424 ἀπὸ 
τὴν ὁριστικὴ ὑποταγή του σ’ αὐτούς, κατὰ τὴν ὁποία αὐτοὶ ἀρχικῶς ἐπέδειξαν 
σεβασμὸ σύμφωνα μὲ τὴν μουσουλμανικὴ συνήθεια, ἀλλὰ λίγο μετὰ τὸ 1432 καὶ 
πολὺ ἀργότερα ἀπὸ τὸ 1567 ὁ σεβασμὸς ἐξέλιπε μὲ τὴν συνεχῆ ἐπιβολὴ φόρων. 

Τὸ 1427 (ci.) συστήθηκε τὸ ἁρματολίκι τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀλλὰ καὶ ἡ εἴσο-
δος τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ. Ὁ π. Μάξιμος κάμνει λόγο γιὰ τὴν παράδοση ὅτι ὁ 
Ρήγας Βελεστινλῆς κρυβόταν στὸ Ἅγιον Ὄρος μετὰ τὴν φυγή του ἀπὸ τὴν γενέ-
τειρά του καὶ μάλιστα στὴν Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου. Στὸ παρελθὸν Βατοπαιδινοὶ Πα-
τέρες ἔλεγαν στὸν ὑπογραφόμενο ὅτι στὸ ἀρχεῖο τῆς Μονῆς φυλάσσονταν ἐπι-
στολές του. δὲν γνωρίζω, ἂν εἶναι ἀληθές. Ὅσο γιὰ τὴν ἄμυνα οἱ Ἀγιορεῖτες Πα-
τέρες ἔκτιζαν πύργους, φρούρια, ἐνῶ γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ τάξη τὴν εὐθύνη εἶχαν 
ἄνδρες φύλακες μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν πρωτοσερδάρη. 

Μὲ τὸ Ἅγιον Ὄρος συνδέθηκαν Θεσσαλονικεῖς πρόκριτοι ποὺ φρόντιζαν 
γιὰ τὶς ὑποθέσεις του ἔξω ἀπὸ αὐτὸ καὶ τέτοιοι ἦσαν οἱ Γούτας καυταντζό-
γλου, Σπανδωνὴς Χ’’κωνσταντίνου, Βασματζῆς, Πάϊκος, Σκανδαλίδης (19ος αι.), 
ἀλλὰ καὶ καπεταναῖοι ποὺ διακρίθηκαν στὸν Ἀγῶνα τοῦ ’21 καὶ ἔζησαν γιὰ λίγο 
ἐκεῖ, ὅπως οἱ διαμαντῆς Ὀλύμπιος, Τσάμης καρατάσος, Ζαφειράκης. καὶ θυμί-
ζει στὴν συνέχεια ὁ συγγρ. τὸν Μακεδονικὸ Ἀγώνα γιὰ τὸν ὁποῖο ἔγραψε καὶ 
ὁ ἴδιος καὶ προσφάτως ὁ κ. Β. ν. Πάππας. Στὰ μέσα τοῦ 16ου αἰ. ἐγκαταστάθη-
κε ὁ πρῶτος Τοῦρκος στρατιωτικὸς διοικητὴς (Ζαμπίτης), ποὺ ἀργότερα ἀντι-
κατέστησε ὁ βοεβόδας. Λίγο πρὸ τοῦ 1880 ἐγκαταστάθηκαν τελῶνες, ἀστυνόμοι, 
ὑγειονόμοι (1883), τελωνοφύλακες (κολιτζῆδες), ἐνῶ ἀπὸ τὶς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰ. 
ἐμφανίζεται τὸ τελωνεῖο. Τὸ 1884 ἄρχισαν νὰ λειτουργοῦν Ταχυδρομεῖο καὶ Τη-
λεγραφεῖο. Τὸ 1885 τὸ νεοελληνικὸ κράτος ἀποπειράθηκε νὰ ἱδρύσει ὑποπρο-
ξενεῖο, σκέψη ποὺ ματαιώθηκε, καθὼς οἱ Πατέρες τοῦ ὑπέδειξαν τόν κίνδυνο 
ὅτι καὶ ἄλλα ἐνδιαφερόμενα κράτη θὰ πράξουν τὸ ἴδιο. Περὶ τὸ 1860 ὁ Χουσνὶ 
πασᾶς ἐπιχείρησε νὰ συντάξει νέο καταστατικὸ Χάρτη ποὺ ἀκυρώθηκε μετὰ τὶς 
ἀντιδράσεις τῶν Ἁγιορειτῶν καὶ τὴν ἴδια ἐποχὴ ἐμφανίσθηκε τὸ πατριαρχικὸ 
ζήτημα (1856-1861), μὲ ἕναν λόγο δηλαδή σημεῖα ἀνυπακοῆς τῶν Ἁγιορειτῶν 
πρὸς τὸ Πατριαρχεῖο στὴν σκέψη του νὰ ἐνώσει τὶς ἀθωνικὲς μονὲς μὲ τὶς ρουμε-
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λικές (sic). Ἀτυχεστάτη βεβαίως ἡ σκέψη σὲ συνδυασμὸ μὲ προηγούμενες ὑπέρμε-
τρες πατριαρχικὲς ἀξιώσεις. Τότε σημειώθηκε καὶ ἡ διαμάχη μὲ τὴν Ἱ. Μ. Παντε-
λεήμονος, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀποχώρησαν οἱ Ἕλληνες μοναχοί. 

Ἕνα μεγάλο κεφάλαιο ἀφιερώνει ὁ π. Μάξιμος στὴν καταγραφὴ θαυμά-
των κατὰ τὴν Τουρκοκρατία, 53 τὸν ἀριθμὸ ἀπὸ τὸν 14ο αἰ. ὣς τὸ 1912. Ἀπὸ 
αὐτὰ 4 στὴν Ἰβήρων, 2 στὴν Παύλου, 2 στὴν Ξηροποτάμου, 3 στὴν Χιλιανδα-
ρίου, 3 στὰ καυσοκαλύβια, 1 στὴν Ζωγράφου, 6 στὴν διονυσίου, 6 στὴν Λαύ-
ρα, 1 στὸ Βατοπαίδι, τὰ ὑπόλοιπα σὲ μονές, μετόχια, ἐν γένει στὸ Ἅγιον Ὅρος 
ἢ ἔξω ἀπὸ αὐτό. Τὰ περισσότερα ἐξ αὐτῶν ἀναφέρονται στὴν ἐπανάσταση τοῦ 
1821 μὲ τὴν βαρβαρότητα καὶ τὴν ἀσέβεια τῶν Τούρκων στρατιωτῶν στὸ Ἅγιον 
Ὄρος καὶ εἰδικώτερον τὴν σκληρότητα τοῦ Ἀμπουλουλούτ πασᾶ, ποὺ κατέπνι-
ξε τὴν ἐπανάσταση στὸ Ἅγιον Ὄρος. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἐξαίρεται τὸ θάρρος καὶ 
ἡ ὑπομονὴ τῶν Ἁγιορειτῶν ποὺ ἐπέλεξαν νὰ παραμείνουν στὶς μονές τους ἀντι-
μετωπίζοντας ἀνυπέρβλητες δυσκολίες ἐπὶ ὁλόκληρη δεκαετία (1821-1830). Τότε 
μαρτύρησαν καὶ 36 νέοι μοναχοὶ στὴν κιουτάχεια καὶ Φιλαδέλφεια τὸ 1822. 
Ἀξίζει νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι, ἕναν αἰώνα μετά, ὅμοια μαρτύρια ὑπέστησαν Μι-
κρασιάτες καί Ἑλλαδίτες αἰχμάλωτοι τῆς Μικρασιατικῆς τραγωδίας.

Μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς Ὀθωμανοκρατίας πρῶτος διοικητής τοῦ Ἁγίου Ὄρους 
ὑπῆρξε ὁ ἀγάς τῶν Μαντεμοχωρίων, ἀλλ’ ὑπὸ τὴν διοίκηση τοῦ μουτεσαρίφη βαλῆ 
Θεσσαλονίκης, ἐνῶ τὸ Ἁγιον Ὄρος ανῆκε στὸ σαντζάκι Θεσσαλονίκης. Ὁ ἀγάς 
κατοικοῦσε σὲ πύργο, ἐρειπωμένο σήμερα, στὸν δρόμο Ἱερισσοῦ - Θεσσαλονίκης, 
λίγο ἔξω ἀπὸ τὸ Στρατώνι, κοντὰ στὸν ἀνδριάντα τοῦ Ἀριστοτέλους. Τὸ Ἅγιον 
Ὄρος εἶχε δοθεῖ ὡς τιμάριο στὸν μποσταντζήμπαση, ἀρχηγὸ τῆς ἀνακτορικῆς 
φρουρᾶς, σύμβουλο καὶ ἔμπιστο τοῦ σουλτάνου καὶ ἦταν αὐτὸς ποὺ ὅταν ξέσπα-
σε ἡ ἐπανάσταση στὸν Ἄθωνα ἔστειλε γιὰ ἐνίσχυση τῶν τουρκικῶν στρατευ-
μάτων 25 γενιτσάρους. Ἡ ἐξουσία τοῦ μποσταντζήμπαση τερματίσθηκε τὸ 1826, 
ὁπότε καὶ διαλύθηκε, μὲ σουλτανικὴ διαταγή, τὸ σῶμα τῶν περιβόητων γενιτσά-
ρων, ποὺ ἦσαν κράτος ἐν κράτει στὴν Ὀθωμανική αὐτοκρατορία.

Τὸν 17ο αἰ., πάντως, εἶχε διορισθεῖ ἀξιωματικὸς τῆς ἀνακτορικῆς φρουρᾶς 
ὡς διοικητὴς τοῦ Ἁγίου Ὄρους μὲ τὸν τίτλο τοῦ Ζαμπίτη Χασεκῆ ἀγᾶ ποὺ μετέ-
φερε τὴν ἕδρα του στὶς καρυὲς καὶ ποὺ γιὰ κατοικία του εἶχε ταπεινὸ οἴκημα (τὸ 
μπεηλίκιο) κοντὰ στὸ Πρωτάτο.

Ὁ π. Μάξιμος μᾶς πληροφορεῖ ὅτι μετὰ τὴν κατάργηση τοῦ μποσταντζή-
μπαση (1826) τὴν θέση του ἔλαβε ὁ βοεβόδας καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος ὑπήχθη στὸ 
Υπουργεῖο οἰκονομικῶν (1842) μὲ εἰσπράκτορα τὸν μουχασίλη. Ἀκολούθως ὁ 
σγγρ. παραθέτει ὅσες πειρατικὲς ἐπιδρομὲς ὑπέστη τὸ Ἁγιον Ὄρος, παρὰ τὴν 
φύλαξη τῶν παραλίων του ἀπὸ τουρκικὴ φρεγάτα καὶ κορβέτες. Περὶ τὰ τέλη 
τοῦ 18ου αἰ. καὶ ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰ. δροῦσαν στὸ Ἅγιον Ὄρος οἱ ἀρματωλοὶ Βέρ-
γος καί Ἀποστόλης καὶ συχνὴ ἦταν ἡ παρουσία στὰ παράλια τῶν Ἑλλήνων πει-
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ρατῶν, σὲ μία μάλιστα περίπτωση μὲ Τούρκους ὁμοίους τους ἐπιχείρησαν ρισάλ-
το σὲ ἐγγλέζικο πλοῖο (1815). Προσθήκη: οἱ Γάλλοι πρόξενοι στὴν Θεσσαλονί-
κη αὐτὰ τὰ χρόνια Bottu καὶ Clairambaut πληροφοροῦσαν τοὺς προϊσταμένους 
τους στὸ Παρίσι γι’ αὐτὲς τὶς, συχνὲς ἄλλωστε, πειρατεῖες – βλ. τὴν μελέτη μου 
Θεσσαλονίκη καὶ Μακεδονία (1800-1825), Μία εἰκοσιπενταετία ἐν μέσῳ θυέλ-
λης, Θεσσαλονίκη, ἔκδ. ε.Μ.Σ., 1996, σ. 12, 17, 23, κ.ἄ.

ἐνδιαφέρον παρουσιάζει τὸ κεφάλαιο τοῦ βιβλίου τοῦ π. Μαξίμου, ὅπου ὁ 
λόγος γιὰ τὶς προσόδους τῶν μονῶν ποὺ ἦσαν: οἱ δωρεές, τὰ ἀφιερώματα, τὰ ἔσο-
δα ἀπὸ τὰ μετόχια στὴν Χαλκιδική καὶ στὶς παραδουνάβιες ἡγεμονίες, τὰ ποί-
μνια, ἡ ὑλοτομία κ.ἄ. Τὸ Ἅγιο Ὄρος εἶχε, καὶ ἔχει, τεράστιες δασικὲς ἐκτάσεις γι’ 
αὐτὸ καὶ γινόταν ἀξιοποίηση τῆς ξυλείας του ἀναγκαίας γιὰ οἰκοδομές, ἡ ὁποία 
μεταφερόταν τὴν ἐποχὴ ἐκείνη μὲ ἰστιοφόρα. Προσθήκη: τὰ νεώτερα καὶ ἀνεξε-
ρεύνητα ἐπὶ τὸ πολύ, ἀρχεῖα τῶν μονῶν περιέχουν πάσης φύσεως συναφεῖς δοσο-
ληψίες τῶν μονῶν μὲ κοσμικούς, ἔγγραφα ἐπ’ αὐτῶν μετοχιαρίων καὶ ἄλλα συ-
ναφῆ. Ἀναφέρω, ὡς παράδειγμα, τὸ νεώτερο ἀρχεῖο τῆς Ἱ. Μ. Ξηροποτάμου, ποὺ 
ἐρεύνησα μερικῶς στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ’80 καὶ διεπίστωσα ὅτι σ’ αυτὸ συ-
ντηροῦνται 150 καὶ πλέον φάκελοι μὲ 1.000, κατὰ μέσον ὅρον, ἔγγραφα ἕκαστος. 
Ὡστόσο, παρὰ τὰ ἔσοδα αὐτά, τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶχε πάντα χρέη ἀπὸ δάνεια τοκο-
γλύφων, Ἑλλήνων καὶ ἀλλοθρήσκων, ποὺ ἡ αδυναμία πληρωμῆς τους συνεπάγο-
νταν φυλακίσεις, βασανιστήρια, πρόστιμα (τζερεμέδες) τῶν μοναχῶν. Ἔτσι ἡ ἀδυ-
ναμία αὐτὴ τοὺς ἀνάγκαζε νὰ πωλοῦν κελλία καὶ ἄλλα περουσιακὰ στοιχεῖα τῶν 
μονῶν. καὶ ἦταν, ἐκ τοῦ λόγου αὐτοῦ, συνεχὴς ἡ ἀγωνία τῶν μονῶν γιὰ ἐξόφληση 
δανείων καὶ ἔτσι οἱ μοναχοὶ περιφέρονταν στὴν Χαλκιδικὴ καὶ ἀλλοῦ ἀναζητώ-
ντας βοήθεια. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὸ οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, χειμαζόμενο καὶ αὐτό, 
ἔπραττε ὅ,τι μποροῦσε γιὰ τὴν ἀνακούφισή τους.

Πάντα ἡ παρουσία τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου στὸ Ἅγιον Ὄρος ἀποτελεῖ ἕνα 
ἐνδιαφέρον κεφάλαιο ἀκόμη καὶ σήμερα. Ἔτσι ὁ π. Μάξιμος παραθέτει τοὺς λό-
γους τῆς παρουσίας τῶν κοσμικῶν, ὅπως ἦσαν οἱ ἀνάγκες τῶν μονῶν γιὰ τὶς γε-
ωργικὲς ἐργασίες, τὴν ἐξανθράκευση, τὴν φύλαξη τῶν ποιμνίων. Σταδιακῶς, γρά-
φει ὁ π. Μάξιμος, κατέφθαναν τεχνίτες εκκλησιαστικῶν εἰδῶν, ἔμποροι καὶ διά-
φοροι ἄλλοι τεχνίτες μὲ ἀποτέλεσμα τὸν κίνδυνο χαλαρώσεως τῶν ἠθῶν καὶ ἐθί-
μων. Πάντως, κατὰ τὸν π. Μάξιμο, στὶς καρυὲς γινόταν σαββατιαία πανήγυρις 
(πρὸ τοῦ 1744), ὅπου εἶχαν ἀνοίξει καταστήματα στὶς ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰ. μὲ συ-
νεχῆ μάλιστα αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τους, ἐνῶ πρὸς τὰ τέλη τοῦ 18ου αἰ. παρατη-
ρήθηκε συνεργασία κελλιωτῶν καὶ ἐμπόρων. Στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰ., ὡς νὰ περί-
μεναν οἱ Ἁγιορεῖτες ταὰ ἐπελθόντα γεγονότα, ἄρχισαν νὰ λειτουργοῦν πολεμικὰ 
ἐργαστήρια, ὅπως τουφεκτσίδικα, μαχαιράδικα, θηκαράδικα. Ἔτσι ἦλθε ἡ ἐπα-
νάσταση τοῦ 1821 μὲ τὴν γνωστή συμμετοχή τῶν Πατέρων. καὶ ὅταν τὸ 1830 ἡσύ-
χασαν τὰ πράγματα μὲ τὴν ἐπιστροφή ἐκείνων τῶν μοναχῶν ποὺ τὸ εἶχαν ἐγκα-
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ταλείψει, ἄρχιζε μία νέα, δύσκολη, ὁπωσδήποτε, ἐποχή. Ἔτσι τὸ 1856 ἀποφασί-
σθηκε ἡ ἀπαγόρευση τῶν δραστηριοτήτων διαφόρων λαϊκῶν ἐπιτηδευματιῶν, 
ἀλλὰ ἀμέσως μετὰ σημειώθηκε νέα παρουσία κοσμικῶν μὲ ποικίλες δραστηριότη-
τες, τόσο ποὺ νὰ θεωρεῖται ἡ «χρυσὴ ἐποχή» ἀπὸ ἀπόψεως ἐμπορικοοικονομικῆς. 
Ὡστόσο, παρατηρήθηκαν καὶ δυσάρεστα φαινόμενα, ὅπως ἡ χρήση τοῦ ἀλκοὸλ 
ἀπὸ Ρώσσους μοναχοὺς καὶ κοσμικούς, ποὺ συμπληρώθηκαν μὲ τὸ κάπνισμα καὶ 
αἰτία αὐτῶν τῶν φαινομένων ἦσαν οἱ ἔμποροι. Ὅλα τοῦτα ἀνάγκασαν τὴν ἐπι-
στασία τὸ 1891 νὰ προβεῖ στὸ κλείσιμο τῆς ἀγορᾶς. Παρατηρήσεις: ὁ αὐτοεξόρι-
στος, οὕτως εἰπεῖν, στὸν Μυλοπόταμο πατριάρχης Ἰωακείμ Γ΄ διαπίστωσε μὲ λύπη 
τὰ φαινόμενα αὐτὰ καὶ ἔγραφε ὅτι οἱ Ρῶσσοι εἶχαν γίνει «θρασεῖς, ἐπιθετικοὶ καὶ 
βάναυσοι» καὶ ὅ,τι κατὰ τοὺς ὑπολογισμούς του, τὸ 1882 εἶχαν φθάσει τὶς 2.000 – 
βλ. Χρ. δ. καρδαρᾶς, Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ ὁ ἀλύτρωτος Ἑλληνισμὸς 
τῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης – Μετὰ τὸ συνέδριο τοῦ Βερολίνου, Ἀθήνα, ἐκδ. 
ἐπικαιρότητα, 1996, σ. 155. Γιὰ τοὺς Ρώσσους τοὺς ἐθισμένους μὲ τὸ ἀλκοὸλ ὁ λό-
γιος ἁγιορείτης Χριστόφορος κτενᾶς χρησιμοποιοῦσε σκληροὺς χαρακτηρισμούς, 
βλ. τόν ἴδιο, Τὰ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει καθιδρύματα καὶ ὁ διέπων αὐτὰ ὀργανισμός, Θεσ-
σαλονίκη 1925, σ. 12, 13, 17, κ.ἑξ., 25 – παραπομπὲς ἐνδεικτικές.

καὶ ἀφοῦ ἔκλεισε ἡ ἀγορὰ στὶς καρυές, καθὼς οἱ ἐξελίξεις ἔτρεχαν γοργά, οἱ 
ποικίλες ἀνάγκες, ἀνάγκασαν τοὺς Πατέρες νὰ ἀφήσουν ἐλεύθερη τὴν ἀγορὰ στοὺς 
κοσμικοὺς καὶ οἱ μονὲς νὰ ἀπασχολοῦν ἐργάτες καὶ τεχνῖτες σύμφωνα μὲ τὶς ἀνά-
γκες τους, ὅπως δηλαδὴ συμβαίνει στὶς ἡμέρες μας. δυσάρεστο, ὁπωσδήποτε, φαινό-
μενο εἶναι ἡ παρουσία στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἔξω ἀπὸ αὐτὸ τῶν διωγμένων ἢ ἀνυπό-
τακτων μοναχῶν. εἶναι οἱ λεγόμενοι καβιῶται. Τοὺς συναντοῦμε συχνά, δυστυχῶς. 

Μετὰ ταῦτα ὁ π. Μάξιμος καταγράφει χρονογραφικὰ σημειώματα ἀναφε-
ρόμενα σὲ πειρατεῑες, λεηλασίες, ἐπιδρομές, βοήθειες ἀπὸ οἰκουμενικό Πατριαρ-
χεῖο, τσάρους, ἡγεμόνες Μολδοβλαχίας, οἰκονομικὲς κρίσεις μονῶν λόγῳ φορολο-
γίας, ἀλλὰ καὶ κτίσματα μονῶν, ἔριδες μεταξύ των, ἀγιογραφήσεις, ζητεῖες, πυρ-
καγιές, κατάσταση μετοχίων στὴν Χαλκιδική, ἀριθμὸ μοναχῶν ἀνὰ μονή, οἰκονο-
μικὴ κρίση μονῶν ἀπὸ τὸ 1863 μὲ τὴν ἐθνικοποίηση τῶν μετοχίων στὶς ρουμανικὲς 
χῶρες. Σημαντικὴ εἶναι ἡ συμβολὴ στὴν περιληπτική, ἔστω, ἱστορία μιᾶς ἑκάστης 
μονῆς κατὰ τὴν Τουρκοκρατία (15ος-19ος αἰ.), ἀλλὰ καὶ ἡ ἀναφορὰ στὸν βίο καὶ 
στὸ ἔργο λογίων μοναχῶν τῆς ἴδιας μακρᾶς περιόδου. ἐνδιαφέροντα εἶναι ὅσα 
γράφει ὁ π. Μάξιμος γιὰ τὶς σκῆτες (ρωσσο-βουλγαρική, ἡ γνωστὴ Βογορόδιτσα, 
ἡ βατοπαιδινὴ τοῦ Ἁγίου Ἁνδρέα, ἡ λαυρεωτικὴ τοῦ Τιμίου Προδρόμου), τὰ κελ-
λιά (ιβηρίτικο κελλί Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου), τὶς 12 τὸν ἀριθμὸ σκῆτες στὸ 
Ἁγιον Ὄρος, τὰ 31 κελλιὰ στὶς καρυὲς καὶ ἄλλα 39 πέριξ καὶ βορείως αὐτῶν, τὰ 
κελλιωτικὰ καὶ καλυβικὰ ἀθροίσματα, τὶς καλύβες, τὰ καθίσματα. 

Ἀξιομνημόνευτα εἶναι ὅσα ὁ π. Μάξιμος ἀναφέρει γιὰ τὴν ἱστορία τῆς βατο-
παιδινῆς σκήτης τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου (σεράγι), ὑφιστάμενη ὡς κτήριο πρὸ τοῦ 1652, 
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ὁπότε καὶ ἀνακαινίζεται, τὴν ἔλευση τὸ 1842 Ρώσσων κοσμικῶν ποὺ γίνονται μονα-
χοὶ ὡς Βησσαρίων καὶ Βαρσανούφιος ποὺ τὴν ἀνακαινίζουν καὶ ἔρχονται 300 ὁμο-
εθνεῖς τους μοναχοί, τὴν θεμελίωση τὸ 1867 τοῦ ἐπιβλητικοῦ κτηρίου, τὴν ἀνάπτυξη 
τῆς σκήτης μὲ ἵδρυση ποκίλων ἐργαστηρίων, ποὺ τὴν κατέστησαν θορυβώδη πόλη 
μὲ 800 μοναχοὺς καὶ πλέον μοναχοὺς ὣς τὸ 1917, τὴν ἀρχόμενη παρακμή της, καὶ τέ-
λος τὴν ἀνακαίνισή της ἀπὸ τὸ 1992 καὶ ἑξῆς ἀπὸ τὴν κυρίαρχη Ἱ. Μ. Βατοπαιδί-
ου. Ἡ Λαυρεωτικὴ σκήτη τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ὑφιστάμενη ἀπὸ τὸν 15ο αἰ., στὰ 
μέσα τοῦ 18ου αἰ. εἶχε καταστεῖ κέντρο, οὕτως εἰπεῖν, Χίων μοναχῶν, τὸ 1820 ἐπα-
νέρχεται σὲ κελλικὴ κατάσταση, τὸ 1851 ἀγοράζεται ἀπὸ τὸν Μολδαβὸ μοναχὸ νή-
φωνα, τὸ 1855 ἡ σκήτη ὀνομάζεται ρωμουνική, τὸ 1888 αὐθαιρέτως ὀνομάζεται ρω-
μουνικὸν κοινόβιον, ἀκολουθώντας τὴν ἀναπτυσσόμενη τὴν ἐποχή ἐκείνη ρουμα-
νικὴ προπαγάνδα, ἀλλὰ τὸ 1881 ὁ Πατριάρχης Ἰωακείμ ὁ Γ΄ τὴν ἐπαναφέρει στὴν 
κανονικὴ τάξη μὲ τὰ δικαιώματα τῆς κυρίαρχης μονῆς τῆς Ἁγίας Λαύρας καὶ τέλος 
ἡ προσέλευση σ’ αὐτὴν Ρουμάνων μοναχῶν ἀπὸ τὸ 1963 καὶ ἐντεῦθεν.   

Στὸ Ἰβηρίτικο κελλὶ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, γνωστὸ καὶ ὡς 
κόκκινο σπίτι, ὑφιστάμενο ἀπὸ τὸν 11ο αἰ., ἐνωρὶς παρατηρήθηκαν ἐπιδιώξεις 
Γεωργιανῶν μοναχῶν γιὰ διάκρισή του (ἀπόσχιση) ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. τῶν Ἰβήρων, 
ποὺ ὀξύνθηκαν στὰ μέσα τοῦ 19ου αἰ. προκαλώντας τὸ λεγόμενο Γεωργιανὸ 
Ζήτημα, στὸ ὁποῖο ἀναμίχθηκαν ἡ Ρωσσικὴ πρεσβεία στὴν κΠολη, τὸ οἰκου-
μενικὸ Πατριαρχεῖο στὴν μακρὰ περίοδο 1869-1918, ὁπότε καὶ ἐξεδιώχθησαν οἱ 
Γεωργιανοὶ μοναχοί. Βλ. τὸν καθηγητὴ κ. αἰμ.-Ἀντ. Ταχιάο [Τὸ Γεωργιανικὸν 
Ζήτημα (1868-1918), συμβολὴ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς ρωσικῆς πολιτικῆς ἐν Ἁγίῳ 
Ὄρει, Θεσσαλονίκη, ἔκδ. ε.Μ.Σ. - ι.Μ.Χ.α., 1962]: «Ἐκεῖνο, πάντως, ποὺ ἐξά-
παντος πρέπει νὰ προσεχθεῖ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Ἱ. Μ. Ἰβήρων, τὴν Ἱ. Ἐπιστασία 
καὶ τὴν Πολιτεία, εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι σ τὴν ἐποχή μας, μετὰ τὴν κατάρρευση 
τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ, Γεωργιανοί, ἐπίσημοι καὶ μή, ἐπισκεπτόμενοι τὴν 
μονή φέρονται κυριαρχικῶς καὶ ὑπεροπτικῶς!».

Στὸ βιβλίο τοῦ π. Μαξίμου διαβάζουμε, ὡσαύτως, γιὰ τὴν πλούσια, παρὰ 
τὴν κακότητα τῶν καιρῶν, πνευματικὴ ζωὴ στὸ Ἅγιον Ὄρος, μάλιστα δὲ κα-
ταγράφονται ἀνὰ μονὴ παρουσίες πατριαρχῶν, ἐπισκόπων, λογίων, κληρικῶν 
καὶ λαϊκῶν ποὺ ἀπὸ τὸν 15ο αἰ. ὣς τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ μόνασαν οἱ εὑρέθησαν 
ἐκεῖ. Ἀναφέρουμε, ἐδῶ, δείγματος χάρη, τούς: ἅγιο διονύσιο τὸν ἐν Ὀλύμπῳ, 
Παχώμιο, Ρουσάνο, νεόφυτο Μαυρομμάτη, καισάριο δαπόντε, ἅγιο νικόδημο 
τὸν Ἁγιορείτη, εὐγένιο Βούλγαρι, Βαρθολομαῑο κουτλουμουσιανό, Πατριάρ-
χη Γρηγόριο τὸν ε ,́ Πατριάρχη Ἰωακείμ τὸν Γ ,́ Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη καὶ 
Μωραϊτίδη. Προσφάτως κυκλοφορήθηκε καὶ ὁ τόμος Ἅγιον Ὄρος καὶ Λογιοσύ-
νη, Πρακτικά Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2014.

δὲν παραλείπει νὰ γράψει ὁ π. Μάξιμος γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ καλλιτεχνικὴ 
διάχυση τοῦ Ἁγίου Ὄρους στὰ Βαλκάνια καὶ σημειώνει, ἐν προκειμένῳ, τὴν περί-
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πτωση τοῦ Παϊσίου Χιλανδαρινοῦ ποὺ μὲ τὸ ἀφελὲς ἔργο του Ἱστορία σλαβοβουλ-
γαρική περὶ τῶν λαῶν, τῶν βασιλέων καὶ τῶν Ἁγίων τῶν Βουλγάρων κτλ. (1762), 
συνετέλεσε στὴν ἐθνικὴ ἀφύπνιση τῶν Βουλγάρων. Ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς σχέσεις τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους με τὴν δύση, ὅπου ὁ π. Μάξιμος μιλεῖ γιὰ τὴν ἐπιχειρηθεῖσα, ἀνεπι-
τυχῆ, ὅμως, διείσδυση τῶν δυτικῶν σ’ αὐτό, στὸ ὁποῖο τὸ Βατικανὸ ἴδρυσε καὶ σχο-
λεῖο μὲ Ἕλληνες μισσιοναρίους του, τοὺς Ἀλέξ. Βασιλόπουλο καὶ κανάκη Ρώσση 
(1628). Τοὺς θησαυρούς τῶν ἀθωνικῶν μονῶν γνώριζε καὶ ὁ περιβόητος καρδινάλι-
ος Μαζαρῖνος, ποὺ ἔστειλε τὸν Ἀθανάσιο κύπριο (ἀρχὲς 17ου αἰ.), ὁ ὁποῖος, μὲ τὸν 
ἕναν ἢ τὸν ἄλλο τρόπο, ἐξηπάτησε ἀφελεῖς Ἁγιορεῖτες Πατέρες καὶ ἅρπαξε χειρό-
γραφα, ποὺ μὲ γαλέρες μετέφερε στὸ Παρίσι, ἀποκείμενα ἀπὸ τότε στὴν ἐθνικὴ Βι-
βλιοθήκη τῶν Παρισίων. Τὸ αὐτὸ ἔπραξε καὶ ὁ Ρῶσσος μοναχὸς Suhanov, μὴ ἀρκε-
σθέντες ἀμφότεροι στὰ ἁγιορείτικα χειρόγραφα, αφοῦ ἀγόρασαν δολίως ἢ σφετερί-
σθηκαν χειρόγραφα καὶ ἄλλων μονῶν (Μετεώρων, Βλατάδων κτλ). 

ἐξιστοροῦνται, ἀκολούθως, τὰ ἐπαναστατικὰ γεγονότα τοῦ 1821, ὅπως 
αὐτὰ ἔλαβαν χώραν στὸ Ἅγιον Ὄρος, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν Πατέρων στὸ πλευ-
ρό τοῦ ἐμμ. Παππᾶ, ποὺ εἶχε στενὸ συνεργάτη τὸν ἡρωϊκὸ χαρτοφύλακα νι-
κηφόρο Ἰβηρίτη. οἱ Ἁγιορεῖτες ἐνίσχυσαν τὸν ἀγώνα μὲ χρήματα, γενναίους 
ἄνδρες, ὑπέστησαν τὰ πάνδεινα ἀπὸ τὸν Ἀμπουλουλούτ τὸν Ροπαλοφόρο, ποὺ 
ἔφθασε τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1822 καὶ κατέστειλε τὴν ἐπανάσταση. οἱ Πατέρες 
ἔπραξαν τὸ καθῆκον τους πρὸς τὴν Πατρίδα καὶ ἐπλήρωσαν βαρύτατα τὴν συμ-
μετοχή τους, ἀφοῦ ἄλλοι ἐσφάγησαν, ἄλλοι ἔπεσαν μαχόμενοι καὶ ἄλλοι βασα-
νίσθηκαν φρικτά, ὄπως, γιὰ παράδειγμα, οἱ 100 καὶ πλέον μετοχιάριοι ποὺ βρί-
σκονταν στὴν Θεσσαλονίκη, βλ. τήν μελέτη μου, Στήν Θεσσαλονίκη 1821 καὶ 
1822, Λόγος Πανηγυρικός, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 9. Τὸ Ἅγιον Ὄρος ἐρήμωσε 
ἀπὸ μοναχούς, ἀφοῦ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς τὸ ἐγκατέλειψαν καὶ μὲ τὰ τίμια λείψα-
να τῶν μονῶν περιφέρονταν ἐπὶ δεκαετία, ὅπου ἐλεύθερη Ἑλλάδα. Ὑπάρχουν, 
ὡστόσο, καὶ ὁρισμένες ἐνστάσεις γιὰ τὴν συμπεριφορά τῶν μοναχῶν ποὺ ἐγκα-
τέλειψαν τὶς μονές τους ποὺ ἐκφράζονται σὲ γράμμα τοῦ Πατριάρχου κωνστα-
ντίου σὲ ἐπιστολή του ἀπὸ 30 Σεπτ. 1830 ποὺ τοὺς κατηγορεῖ ὅτι:

«[…] μετὰ μίαν πολυχρόνιον ἀπουσίαν των ἐρχόμενοι ἤδη καθίστανται δει-
νοὶ ἐξετασταὶ καὶ ἀπαιτηταὶ τῶν ὧν κατέλιπον πραγμάτων καὶ χωρὶς νὰ στο-
χασθῶσιν ὅτι χάριν φυλάξεως τῆς ἰδίας τῶν ζωῆς, προετίμησαν νὰ ἐγκαταλεί-
πουν πρὸς τοῖς πράγμασι καὶ τὴν μετανοίαν των, καὶ ἐπορεύθησαν ἐν τῇ ἀλλο-
τρίᾳ ἐν χειρὶ διαβούλιον αὐτῶν, ἐν ᾧ μάλιστα καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν, ὡς μανθά-
νομεν, παρέλαβον καὶ κατεχρήσαντο σκεύη μοναστηριακὰ εἰς τὰς ἴδιας των 
ὀρέξεις, ἐπανερχόμενοι ἤδη ἀγέρωχοι καὶ ὑπερόφρυς, ἐπιτίθενται κατ’ ἐκεί-
νων οἵτινες ἐναπολειφθέντες τότε εἰς τὸ Ὄρος καὶ εἰς τὰ μοναστήρια, ἐθανατο-
μάχησαν καὶ ὑπέφεραν ἐν ἄκρᾳ ὑπομονῆ καὶ γενναιότητι τοσαύτας βασάνους 
ἐπὶ δεκαετίαν ἐν τῷ ἱερῷ αὐτῷ καὶ μὲ τὴν θυσίαν τῆς ζωῆς των διετήρησαν τὰ 



Βιβλιοκρισίες546

ἱερὰ σκηνώματα οἱκονομήσαντα τόσας ἀνάγκας καὶ πληρωμάς […]» – βλ. Σωτ. 
ν. καδᾶς, Κῶδιξ Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους, ιη -́ιθ’ αἱ, Ἅγιον Ὄρος, ἔκδ. Ἱ. 
Μ. διονυσίου, 1994, κδ́ -κε ,́ σ. 143. Τὴν ἐρήμωση δείχνει ὁ συνολικός ἀριθμὸς 
τῶν μοναχῶν, τὴν δυσχερῆ αὐ τὴν περίοδο, 590 ἐν συνόλῳ, μὲ κανένα στὴν Ἱ. Μ. 
τοῦ Ἁγίου Παύλου καὶ ἕναν στὴν Σιμωνόπετρα.

καὶ ὅταν ἀποχώρησε ὁ τουρκικὸς στρατὸς τὸ 1830 ἄρχισε ἡ σταδιακὴ ἐπά-
νοδος τῶν μέχρι τότε περιπλανωμένων μοναχῶν, ἡ ἀνασυγκρότηση τῶν Βιβλι-
οθηκῶν, ἡ ἐπανίδρυση τῆς Ἀθωνιάδος (1842), σ’ αὐτὴ μάλιστα τὴν ἡσυχία τῶν 
πραγμάτων συνέβαλε καὶ τὸ τουρκικὸ φιρμάνι τοῦ 1852, μὲ τὸ ὁποῖο οἱ μονὲς 
διατηροῦσαν τὰ προνόμιά τους. Τὰ ἐπόμενα χρόνια νέες ταραχὲς κλόνισαν τὴν 
προσδοκώμενη ἡρεμία, καθὼς ὁ δημ. καρατάσιος ἔφθασε ἐκεῖ τὸ 1854 γιὰ μία 
νέα ἐπανάσταση στὴν Μακεδονία, τὸ 1863 ὁ Ἀλέξ. Cuza δήμευσε τὰ ἀγιορείτικα 
μετόχια στὴν Ρουμανία. Στὰ δυσάρεστα αὐτὰ γεγονότα προσετέθησαν ἡ ἐπιδη-
μία χολέρας τοῦ 1875, οἱ μεγάλες πυρκαγιὲς καὶ λίγο ἀργότερα ὁ Μακεδονικὸς 
Ἀγών, γιὰ τὸν ὁποῖο ἔχουμε τώρα τὴν μονογραφία τοῦ δρ Βασιλείου ν. Πάππα, 
Ἡ Ἀθωνικὴ πολιτεία στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες, Θεσσαλονίκη 2017.

Μετὰ αἰώνων δουλεία στὶς 2 νοεμβρίου 1912 τὸ Ἅγιον Ὄρος ἀπελευθε-
ρώθηκε ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ ναυτικὸ καὶ αὐτὴν τὴν στιγμή, μὲ τὰ ὡραῖα καὶ συ-
γκλονιστικά, περιγράφει ὁ π. Μάξιμος, βλ. τώρα Τὸ Ἅγιον Ὄρος στὰ χρόνια τῆς 
Ἀπελευθέρωσης κτλ., Θεσσαλονίκη, Ἁγιορειτική Ἑστία, 2012. δυστυχῶς πέντε 
χρόνια ἀργότερα τὸ Ἅγιον Ὄρος εἰσέρχεται σὲ νέα φάση περιπετειῶν μὲ τὴν 
εἴσοδο στὶς 4 Ἰανουαρίου 1917 στρατευμάτων τῆς Entente, ποὺ ἀποχώρησαν τὸν 
Ἰούνιο τοῦ ἰδίου ἔτους προκαλώντας κατὰ τὴν ἑξάμηνη παραμονή τους σοβαρὲς 
καταστροφές. καὶ συμπληρώνουμε ὅτι πολλοὶ μοναχοὶ ὑπῆρξαν καὶ αὐτοὶ θύμα-
τα τοῦ εθνικοῦ διχασμοῦ ‒ βλ. τὴν μελέτη μου «Ἁγιορειτῶν Πατέρων περιπέτει-
ες κατὰ τὸν ἐθνικὸ διχασμό», Ὁ Ἀθωνίτης 9 (2015) 13-17. 

Τὸ βιβλίο τοῦ π. Μαξίμου Ἰβηρίτου (νικολόπουλου) καλύπτει, μὲ κάθε λε-
πτομέρεια, τὸν ἁγιορείτικο βίο τεσσάρων αἰώνων (15ος αἰ. - ἀρχὲς 20οῦ αἰ.) κατὰ 
τοὺς ὁποίους τὸ Περιβόλι τῆς Παναγιάς ἦταν μὲν ὑπόδουλο, ἀλλ’ ὄρθιο ὡς κι-
βωτὸς τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ εἶναι. Τὸ πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικὸ προσθέτει 
πολλὰ στὴν ἐγκυρότητα τοῦ βιβλίου αὐτοῦ. Γραμμένο μὲ εὔληπτο τρόπο καὶ μὲ 
τὴν συνηθισμένη ἀθωνικὴ γραφίδα, τῆς ὁποίας ὁ πολυγραφώτατος π. Μάξιμος 
εἶναι ἄριστος χειριστής, ἀπηλλαγμένο ἀπὸ τὸν φόρτο τῶν παραπομπῶν, ἀλλὰ 
ἀπολύτως τεκμηριωμένο μὲ τὴν παρατιθέμενη στὸ τέλος του πλούσια βιβλιογρα-
φία, εἶναι ἔργον ἐθνικὸν καὶ πανορθόδοξον. καὶ ὡς τοῦτο πολυτιμώτατο.

Ὁμότιμος καθηγητὴς α.Π.Θ.
Πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν

αΘαναΣιοΣ ε. καΡαΘαναΣΗΣ
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νικόλαος Χόρμπος ‒ Ἀθανάσιος ε. καραθανάσης, Εἰκόνες τῆς Παλαιᾶς 
Θεσσαλονίκης, ἐκδ. κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 192.

οἱ δύο συγγραφεῖς συνεργάστηκαν στὸν τόμο - φωτογραφικό λεύκωμα 
καὶ παρουσίασαν 255 φωτογραφίες ποὺ συνοδεύονται μέ τὰ ἀπαραίτητα σχό-
λια. Πρόκειται γιὰ τὴν παλαιὰ Θεσσαλονίκη, ὅπως αὐτὴ ἦταν τὴν περίοδο 1900-
1920, ἀπὸ τὸ Συντριβάνι ὣς τὴν πλατεῖα Βαρδαρίου, τὴν Ἁγίου δημητρίου καὶ 
τὴν Ἄνω Πόλη, ὅπου ἀναδεικνύονται δρόμοι, πλατεῖες, γειτονιές, μνημεῖα βυζα-
ντινὰ καὶ μεταβυζαντινά, κυρίως ναοί, ὀθωμανικὰ, ὅπως τζαμιά, τεκέδες, τουρ-
μπέδες, ἀκόμη βρύσες – κρῆνες κ.ἄ. Παρουσιάζονται, τέλος, καὶ εἰκόνες τῆς κα-
θημερινῆς ζωῆς τῆς παλαιᾶς Θεσσαλονίκης τῶν πρώτων δεκαετιῶν τοῦ 20οῦ 
αἰώνα, ἀλλὰ καὶ εἰκόνες ἀπὸ τὶς πρόχειρες ἐγκαταστάσεις τῶν προσφύγων. οἱ 
φωτογραφίες, ὅπως διαβάζουμε στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ τόμου, ἀνήκουν στὴν συλ-
λογὴ τοῦ κ. ν. Χόρμπου, γνωστοῦ γιατροῦ τῆς Θεσσαλονίκης, ποὺ σχολιάστη-
καν στὸ μέγιστο μέρος τους ἀπὸ τὸν Ὁμότιμο καθηγητὴ τοῦ α.Π.Θ. κ. Ἀθ. ε. 
καραθανάση. 

Ὅσο γιὰ τὴν προέλευσή τους, ὅπως γράφουν, αὐτὴ ὀφείλεται στὴν περι-
έργεια ἀγγλογάλλων στρατιωτῶν, οἱ ὁποῖοι φωτογράφιζαν αὐτὴν τὴν «παράδο-
ξη», γι’ αὐτούς, πόλη, ὅπου ἔσμιγε τὸ βυζαντινό παρελθόν της μὲ τὴν μουσουλ-
μανικὴ μελαγχολία καὶ τὴν ἑβραϊκὴ παρουσία. Ἦταν, κατά πάσα πιθανότητα, 
οι περισσότεροι, ἀξιωματικοὶ καὶ στρατιῶτες τοῦ Μακεδονικοῦ μετώπου τοῦ ά  
Παγκοσμίου Πολέμου. Στοὺς φωτογράφους ἂς προστεθοῦν καὶ ὁρισμένοι ἀπὸ 
αὐτούς ποὺ στὶς ὧρες τῆς σχόλης τους ζωγράφιζαν χαρακτηριστικὰ σημεῖα τῆς 
Θεσσαλονίκης. 

αὐτὴ ἡ φωτογραφικὴ καὶ εἰκαστικὴ παραγωγὴ τῶν νέων στρατευμένων 
τῆς Entente ἀποστελλόταν στοὺς δικούς τους γιὰ νὰ γνωρίσουν κι αὐτοὶ στὶς μα-
κρινὲς πατρίδες τους τὸν τόπο ποὺ τοὺς φιλοξενοῦσε, καὶ ἂς ἦταν στὶς παρυφὲς 
τοῦ πολεμικοῦ μετώπου. καὶ δὲν εἶναι μόνον τὰ μνημεῖα τοῦ παρελθόντος ποὺ 
ἀπεικόνιζαν οἱ φωτογραφίες καὶ οἱ ζωγραφιὲς τῶν ξένων αὐτῶν στρατιωτικῶν, 
ἀλλὰ εἶναι καὶ ἡ τραγικὴ εἰκόνα τῆς Θεσσαλονίκης μετὰ τὴν μεγάλη πυρκαγιὰ 
τοῦ 1917. Ἔτσι ἡ φωτογραφία καθίσταται ζωντανὴ μαρτυρία. 

οἱ φωτογραφίες εἶναι στὸ μεγαλύτερο μέρος τους ἀσπρόμαυρες, ἐνῶ λιγό-
τερες εἶναι οἱ ἐπιχρωματισμένες. Πιθανὸν ἔλλειμμα, κατὰ τὴν ἄποψή μας, στὸν 
ὡραῖο αὐτὸν τόμο εἶναι ὅτι οἱ δύο συγγραφεῖς δὲν ἀσχολήθηκαν μὲ τὸ περιεχό-
μενο τῶν γραφομένων ἀπὸ τοὺς ἀποστολεῖς τῶν φωτογραφιῶν. Θὰ ἔγραφαν, 
ὑποθέτουμε, τὶς ἐντυπώσεις τους ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, τὰ μνημεῖα, τὰ τρία σύ-
νοικα ἐθνολογικὰ στοιχεῖα μὲ τὰ ὁποῖα ἔρχονταν σὲ καθημερινὴ ἐπαφὴ καὶ ἴσως 
τὴν ὅποια συμμετοχή τους στὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις.
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Ὁ καλαίσθητος καὶ πολύτιμος, ἀπὸ τὴν ἄποψη τῶν φωτογραφιῶν - ντο-
κουμέντων, τόμος χωρίζεται σὲ ἕξι ἑνότητες ποὺ ἀναφέρονται σὲ ἀντίστοιχες πε-
ριοχὲς τοῦ κέντρου τῆς Θεσσαλονίκης. Ἡ πρώτη περιλαμβάνει ἕνα τμῆμα τῆς 
ἐγνατίας ὁδοῦ, ἀπὸ τὸν Τεκὲ τῆς Πύλης κοντὰ στὴν ὁδὸ Μελενίκου, ὅπου σή-
μερα ὁ ο.Υ.Θ., μέχρι τὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο (στὴν συμβολὴ τῆς ὁδοῦ ἐγνατίας μὲ 
τὴν ὁδὸ Σωκράτους). Στὸ τμῆμα αὐτὸ περιλαμβάνονται ἡ Παναγία δεξιά, ἡ ὁδὸς 
κωνσταντίνου Μελενίκου, ἡ Ὑπαπαντή, ἡ καμάρα, ἡ Ροτόντα, τμῆμα τῆς ὁδοῦ 
Ἀρριανοῦ, ὁ Ἅγιος Παντελεήμων στὴν σημερινὴ ὁδὸ Ἰασονίδου, ὁ μικρὸς ναὸς 
τοῦ Σωτῆρος ἀπέναντι σχεδὸν ἀπὸ τὴν καμάρα, ἡ Παναγούδα, χαμένη σήμερα 
στὶς οἰκοδομές, τὸ Ἑλληνικὸ Γυμνάσιο, ἡ κλινικὴ νεδέλκου, ὅπου σήμερα στε-
γάζεται ἡ Ἁγιορειτικὴ Ἑστία, καὶ ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος στὴν ὁδὸ Ἑξαδακτύ-
λου, μετόχι τῆς Ἱ. Μ. Σιμωνόπετρας.

Στὴν δεύτερη ἑνότητα περιέχονται ἡ συνέχεια τῆς ἐγνατίας ἀπὸ τὴν Ἁγία 
Σοφία ὣς τὸ Μπεζεστένι στὴν ὁδὸ Βενιζέλου, και εικονίζονται τὸ κτίριο τῆς Φι-
λοπτώχου Ἀδελφότητος κυριῶν κοντὰ στὴν Ἁγία Σοφία, τὸ ξενοδοχεῖο τῆς πε-
ριοχῆς, ἡ Ἀχειροποίητος, τὸ Μπέη Χαμάμ, ὁ Ἅγιος νικόλαος ὁ Τρανός, ἡ Πα-
ναγία Χαλκέων, τὸ καστάνι, ὁ Ἅγιος δημήτριος, τὸ Ἀλατζὰ Ἰμαρέτ, τὸ Χαμζὰ 
Μπέη, καὶ τὸ Μπεζεστένι.

Στὴν τρίτη ἑνότητα, πάλι μὲ ἄξονα τὴν ἐγνατία, περιλαμβάνονται ὁ Ταχτὰ 
καλές, τὸ Χαμζὰ Μπέη, τὸ γνωστό μας Ἀλκαζάρ, τὰ μαγαζιὰ στὸν Βαρδάρι, ἡ 
ὁδὸς Μοναστηρίου, ἡ συνοικία τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, ἡ κακόφημη Μπάρα καὶ ὕστε-
ρα ὁ ἄξονας τῆς ὁδοῦ Λαγκαδᾶ, μὲ τὴν ὁδὸ Παπαρρηγοπούλου, καὶ οἱ δώδε-
κα Ἀπόστολοι.

Στὴν τέταρτη ἑνότητα εικονίζονται ἡ ὁδὸς Ἁγίου δημητρίου, ἡ Ληταία 
Πύλη, ὁ τεκές τῶν Μεβλεβὶ Χανέ, τὸ Γιλὰν Μερμὲρ κοντὰ στὴν παλαιὰ δ.ε.Η. 
καὶ Λαχαναγορά, τὸ Σααλτὶ τζαμὶ (τζαμὶ τοῦ ρολογιοῦ) πίσω ἀπὸ τὸ διοικητή-
ριο, ὁ Ἁγιος δημήτριος καὶ λίγα μέτρα παρακάτω τὸ Φετμὲ τζαμί, ἐκεῖ στὸ πάρ-
κο τοῦ ἐργατικοῦ κέντρου, τὸ Ἀλατζὰ Ἰμαρέτ, ἡ Παναγία ἡ Λαγουδιανή, τὸ 
σπίτι τοῦ Μουσταφᾶ κεμάλ.

Στὴν πέμπτη ἑνότητα βλέπουμε τὴν πλατεῖα Τερψιθέας, τὸν τουρμπὲ τοῦ 
Μουσᾶ μπαμπᾶ, τὶς τουρκικὲς βρύσες, τὸν Ὅσιο δαβίδ, τὸ ἁγίασμα τῆς ἁγίας 
Ζώνης, τὸ Ἑπταπύργιο, τὴν Πορτάρα, τὸ κουλὲ καφέ, τὸ μοναδικὸ σωζόμενο 
βυζαντινὸ λουτρό (κουλὲ Χαμάμ), τὴν ὁδὸ Θεοφίλου, τὴν ἐκκλησία τῶν Ταξι-
αρχῶν.

Ἡ ἕκτη καὶ τελευταία ἑνότητα περιλαμβάνει τὴν Ἄνω Πόλη, ὅπου ἡ Μονὴ 
Βλατάδων μὲ τὴν παλιά της συνοικία καὶ γύρω οἱ ὁδοὶ Ξενοκράτους, Σταγείρων, 
πιο ἀνατολικὰ ὁ ναὸς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, ποὺ εἶναι τὸ μόνο τζαμὶ ποὺ μετα-
βλήθηκε σὲ ἐκκλησία. Ὅταν κατεβαίνει κανεὶς πρὸς τὴν ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ Ὀλυμπι-
άδος εἶναι ὁ βυζαντινὸς ναὸς ‒Μονὴ ὀρθότερα‒ τοῦ Ἁγίου νικολάου τοῦ Ὀρφα-
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νοῦ, ψηλότερα τὸ Ἑπταπύργιο, ὁ Πύργος τῆς Ἁλύσεως καὶ δυτικὰ ἡ Ἁγία αἰκα-
τερίνη.

οἱ φωτογραφίες συνοδεύονται ἀπὸ λεζάντες, ἐκτενεῖς στὶς περισσότερες 
περιπτώσεις, ποὺ σχολιάζουν τὰ εἰκονιζόμενα καὶ παρέχουν πληροφορίες γιὰ 
τὴν ἱστορία τῶν μνημείων καὶ περιοχῶν τῆς πόλης, καθὼς καὶ γιὰ τὴν σημερινή 
τους κατάσταση. Σὲ πολλὲς περιπτώσεις παρατίθενται καὶ σύγχρονες φωτογρα-
φίες τῶν ἴδιων περιοχῶν, γιὰ νὰ γνωρίζει ὁ ἀναγνώστης γιὰ ποιὰ σημερινὴ πε-
ριοχὴ πρόκειται καὶ πῶς εἶναι ἡ κατάσταση τοῦ μνημείου καὶ τοῦ εὐρύτερου χώ-
ρου σήμερα, ἀλλὰ καὶ φωτογραφίες ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ μεσοπολέμου καὶ ἀπὸ 
τὴν μεταπολεμικὴ περίοδο, ὥστε νὰ προκύπτει ἀνάγλυφη, μέσα ἀπὸ τὶς εἰκόνες, 
ἡ ἱστορικὴ ἐξέλιξη τοῦ οἰκισμένου χώρου σὲ πολλὲς περιοχὲς τοῦ κέντρου τῆς 
Θεσσαλονίκης.

Σημαντικὸ βοήθημα γιὰ τὸν ἀναγνώστη ἀποτελεῖ ἡ «Βιβλιογραφικὴ ἐπι-
σημείωση», βιβλιογραφικὸς κατάλογος μὲ 53 τίτλους δημοσιευμάτων (βιβλίων ἢ 
ἄρθρων), ποὺ ἀναφέρονται σὲ θέματα σχετικὰ μὲ τὶς φωτογραφίες τοῦ λευκώ-
ματος.

Συμπερασματικά, πρόκειται γιὰ μία παρουσίαση τῆς εἰκόνας ποὺ εἶχε στὶς 
πρῶτες δεκαετίες τοῦ προηγούμενου αἰώνα τὸ ὑψηλότερο τμῆμα τοῦ κέντρου 
τῆς Θεσσαλονίκης, γύρω ἀπὸ τὸν ἄξονα τῆς ἐγνατίας καὶ τὴν Ἄνω Πόλη. Ἡ 
εἰκόνα αὐτὴ θὰ ἦταν πληρέστερη, ἂν στὸν τόμο αὐτὸ περιλαμβάνονταν καὶ φω-
τογραφίες καὶ ἀπὸ ἄλλα μνημεῖα τῶν ἴδιων περιοχῶν, ὅπως τὸ Πανεπιστήμιο, τὸ 
κοιμητήριο τῆς εὐαγγελίστριας, τὰ σχολεῖα τῆς κασσάνδρου, π.χ. τὸ Γ΄ Γυμνά-
σιο Ἀρρένων, τὸ σημερινὸ δημοτικὸ Σχολεῖο στὴν κασσάνδρου μὲ Σελεύκου, ἡ 
πλατεῖα δικαστηρίων κ.ἄ.

ἐκεῖνο, πάντως, ποὺ ἔχει σημασία εἶναι ὅτι μὲ τὸν τόμο αὐτὸ ὁ ἀναγνώ-
στης ζεῖ τὴν παλαιὰ Θεσσαλονίκη καὶ γνωρίζει μνημεῖα, χριστιανικά, ὀθωμανι-
κά, ἰσραηλιτικὰ ποὺ κάηκαν στὴν μεγάλη πυρκαγιὰ τοῦ 1917 ἢ ἐξακολουθοῦν 
νὰ ἐπιβιώνουν ὣς τὶς μέρες μας, μὲ τὴν ἴδια ἢ διαφορετικὴ μορφή. Ἀκόμη, ἀνα-
λογίζεται κανεὶς πόσο ὄμορφη θὰ ἦταν ἡ Θεσσαλονίκη ἂν ἡ πυρκαγιὰ δὲν κατέ-
καιε πολλὰ ἀπὸ αὐτά καὶ ἂν ἐνδιαφερόταν ἡ Πολιτεία, ἀλλὰ καὶ οἱ τοπικὲς κοι-
νωνίες, γιὰ τὴν προστασία τῶν ἱστορικῶν μνημείων καὶ τῶν δημιουργημάτων 
τῆς τοπικῆς ἀρχιτεκτονικῆς, ὅπως τῶν παραδοσιακῶν, νεοκλασικῶν, ἐκλεκτικι-
στικῶν καὶ ἄλλων κτιρίων ποὺ ἐξέλιπαν στὸν βωμὸ τῆς ἄναρχης καὶ χωρὶς σε-
βασμὸ στὴν παράδοση ἀνάπτυξης.

δρ αΠΘ, Μεταδιδ. Παν/μίου Μακεδονίας ΓεΩΡΓιοΣ ΤΣοΤΣοΣ



Βιβλιοκρισίες550

ΑΠΟ ΦΩΝΗΣ, επιστημονική επετηρίς ελληνικής και οθωμανικής Πα-
λαιογραφίας, τ. δ́  (κομοτηνή 2014) 252.

Στον τέταρτο τόμο της καλαίσθητης περιοδικής έκδοσης αΠο-ΦΩνΗΣ 
δημοσιεύ-ονται πέντε μελέτες και τρία κείμενα σύμμεικτων - βιβλιοκρισιών.

Στη μελέτη του «ο ιερομόναχος διονύσιος Πάμπους στην οξφόρδη και 
στο καίμπριτζ στο τέλος του 17ου αιώνα μέσα από την προσωπική του αλλη-
λογραφία (κωδ. Harl. Library αρ.6943 )» (σσ. 9-50) ο Γ. κ. Παπάζογλου διαφωτί-
ζει περαιτέρω τα βιογραφικά του λιγότερο γνωστού Θεσσαλού λογίου ιερομό-
ναχου διονυσίου Πάμπου. οι δεκαέξι άγνωστες επιστολές του, που παραδίδο-
νται σε κώδικα της Βρεττανικής Βιβλιοθήκης, προσφέρουν αρκετές ειδήσεις για 
την φοίτηση του στα βρετανικά πανεπιστήμια στα τέλη του 18ου αιώνα (1790-
1798), αλλά και για την πορεία του, μετά την αποχώρησή του από την αγγλία, 
στο χώρο της ανατολής, στην Βενετία, στην αδριανούπολη και στην Πόλη.

Τη χειρόγραφη παράδοση ενός ανέκδοτου έργου του μεταβυζαντινού λο-
γίου Μανουήλ Μοσχιώτη συμπληρώνει με τη νέα μελέτη του ο Γ. κ. Παπάζο-
γλου, «Άγνωστος κώδικας έργου του Μανουήλ Μοσχιώτη του κρητός - ο κώδι-
κας του βρεττανικού Μουσείου Harley αρ. 1803», (σσ. 51-70)˙ ο καθηγητής Γ. κ. 
Παπάζογλου είχε ασχοληθεί και παλαιότερα με τον άγνωστο τότε λόγιο του κύ-
κλου του Μάξιμου Μαργούνιου, τον Μανουήλ Μοσχιώτη, σε ειδική μελέτη του 
[βλ. Θησαυρίσματα 24 (1994) 220- 234]. Στον σύμμεικτο κώδικα της Βρετανικής 
Βιβλιοθήκης, η συγκρότηση του οποίου έγινε μετά το 1627, μεταξύ των κειμένων 
των γνωστών κρητών λογίων Μαξίμου Μαργουνίου και κυρίλλου Λούκαρη 
παραδίδεται ακέφαλη μια ανέκδοτη θεολογική πραγματεία του επίσης κρητός 
λογίου των αρχών του 17ου αιώνα Μανουήλ Μοσχιώτη (φφ. 132r-147r) της οποί-
ας κριτική έκδοση ετοιμάζει ο Γ. κ. Παπάζογλου, έχοντας διερευνήσει το σύνολο 
των μαρτύρων της χειρόγραφης παράδοσής της. 

Τη «Ρωσική παρουσία στο χώρο της βόρειας Χαλκιδικής κατά το β΄ μισό 
του 19ου αιώνα» μέσα από πρωτογενείς πηγές επιχειρεί να διαφωτίσει ο ι. Θ. 
Μπάκας (σσ. 71- 102), διερευνώντας την ανεπιτυχή προσπάθεια οικειοποίησης 
από Ρώσους μοναχούς του μονυδρίου της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο χωριό 
Ρεβενίκια (Μεγάλη Παναγία) της Χαλκιδικής. αξιοποιούνται συνθετικά και κρι-
τικά σχετικές ειδήσεις από τον τύπο της εποχής (κυρίως από τον Νεολόγο της 
κωνσταντινούπολης) αλλά και από άλλες σύγχρονες πηγές. 

Μια «Άγνωστη στατιστική του πληθυσμού και της εκπαιδευτικής κατα-
στάσεως ελληνικών κοινοτήτων της βορειοανατολικής Μακεδονίας στην ύστε-
ρη οθωμανο-κρατία (1885/ 86)», αποτελεί αντικείμενο μελέτης στην εκτενέστα-
τη συμβολή του α. Γ. Παπάζογλου (σσ. 103-216). δημοσιεύονται εκθέσεις του μη 
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κατανομαζόμενου ανταποκριτή της εφημερίδας Νεολόγου της κωνσταντινου-
πόλεως στις Σέρρες που είδαν το φως σε συνέχειες σε διάφορα φύλλα της ως 
άνω εφημερίδας της Πόλης κατά το 1885 και 1886, συνοδευόμενες από παρέμ-
βλητο λεπτομερή σχολιασμό. Τα κείμενα των σχετικών εκθέσεων αποδεικνύο-
νται πολύτιμη πηγή πληροφόρησης για την εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού 
και την εκπαίδευση στη βορειοανατολική Μα-κεδονία κατά τις τελευταίες δεκα-
ετίες του 19ου αιώνα. 

Στη «Συμβολή στη μελέτη της χειρόγραφης παράδοσης του αλχημικού έρ-
γου του Στεφάνου αλεξανδρείας» οι ε. Π. Μπόκαρης και δ. Σ. Γεωργακόπουλος 
(σσ. 217-227) δημοσιεύουν τον κατάλογο των 60 χειρογράφων στα οποία παρα-
δίδεται το ελληνικό αλχημικό κείμενο, που δεν έχει γνωρίσει ακόμη κριτική έκ-
δοση, και η λατινική μετάφρασή του. 

ο τόμος ολοκληρώνεται με Σύμμεικτα - Βιβλιοκρισίες, δημοσιεύεται, κα-
ταρχήν, και σχολιάζεται επιστολή του Πατριάρχη ιωακείμ Γ΄ (από 24 αυγού-
στου 1904) προς τον Γρηγόριο Μαρασλή με θέμα την πιθανή συνεργασία του α. 
Παπαδόπουλου- κεραμέως με τη Βιβλιοθήκη Μαρασλή από τον α. Γ. Παπάζο-
γλου (σσ. 231-237). ακολουθούν επισημάνσεις σωρείας λαθών στην τεκμηρίω-
ση του φωτογραφικού υλικού που δημοσιεύεται σε λεύκωμα με θέμα τις Χαμέ-
νες Πατρίδες - Κωνσταντινούπολη (αθήνα 2014) από τον Γ. κ. Παπάζογλου (σσ. 
237-241). Παρουσιάζεται, τέλος, ο Κατάλογος των χειρογράφων της Ιεράς Μο-
νής Ζάβορδας που δημοσιεύτηκε εκ των καταλοίπων του Λίνου Πολίτη με την 
επιμέλεια της Μ. Λ. Πολίτη (Θεσσαλονίκη 2012) από τον δ. Σ. Γεωργακόπουλο 
(σσ. 241-246). 

Τον τόμο κατακλείουν περιλήψεις των μελετών στην αγγλική (σσ. 249-250) 
πίνακας περιεχομένων (σσ. 251-252) και βραχυγραφίες περιοδικών - σειρών.  

ο άψογος τυπογραφικά τόμος οφείλεται στην επιμέλεια των Γ. κ. Παπά-
ζογλου και α. Γ. Παπάζογλου, λέκτορα του Πανεπιστημίου Θράκης στην αδρι-
ανούπολη, που συνεχίζουν να εκδίδουν, με την επιστημονική συνδρομή μελών 
επιστημονικής επιτροπής που συναπαρτίζουν καθηγητές από διάφορα Πανε-
πιστήμια της Χώρας, την μοναδική στην ελλάδα επιστημονική περιοδική έκδο-
ση παλαιογραφικού - κωδικολογικού περιεχομένου σε καιρούς μάλιστα που εκ-
δόσεις επιστημονικών περιοδικών γνωρίζουν αισθητή κάμψη.

Πανεπιστήμιο ιωαννίνων δ. Σ. ΓεΩΡΓακοΠοΥΛοΣ
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ελένη Γαβρά ‒ κλεονίκη Γκιουφή ‒ Γεώργιος Τσότσος (επιμ.), Πολιτισμός 
και Χώρος στα Βαλκάνια (17ος-20ός αι.), Διεθνές Συμπόσιο, (Θεσσαλονίκη 21-
22/11/2014), Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, έκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2015, 
σσ. 693.

Το βιβλίο περιέχει τα Πρακτικά του διεθνούς Συμποσίου με τίτλο «Πολιτι-
σμός και Χώρος στα Βαλκάνια (17ος-20ός αιώνας)», που έλαβε χώρα στο Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης στις 21-22 νοεμβρίου 2014. Τη δι-
οργάνωση του Συμποσίου ανέλαβε το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και ανα-
τολικών Σπουδών της Σχολής οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η επιστημονική και οργανωτική επιτροπή του 
Συμποσίου αποτελούνταν από δεκατρείς επιστήμονες, προερχόμενους από το 
Τμήμα που διοργάνωσε το Συμπόσιο, αλλά και από άλλα πέντε Τμήματα δια-
φόρων Πανεπιστημίων και άλλων επιστημονικών φορέων: Τμ. αρχιτεκτόνων 
α.Π.Θ., Τμ. οικονομικών επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμ. νηπια-
γωγών Πανεπιστημίου δυτικής Μακεδονίας, ακαδημία αθηνών και ινστιτούτο 
Βυζαντινών ερευνών ακαδημίας επιστημών αυστρίας. Την έκδοση των Πρα-
κτικών επιμελήθηκαν η ελένη Γαβρά, αναπληρώτρια καθηγήτρια, η κλεονίκη 
Γκιουφή, υποψήφια διδάκτωρ, και ο Γεώργιος Τσότσος, μεταδιδακτορικός ερευ-
νητής –και οι τρεις στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και ανατολικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Τα Πρακτικά του ανωτέρω Συμποσίου αναφέρονται, λοιπόν, σε ένα σημα-
ντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής ιστορίας, τοπικά και χρονικά εν πολλοίς άγνω-
στο στο δυτικό μέρος της ευρώπης, πολλώ μάλλον παρεξηγημένο. είναι γνωστό 
ότι όταν οι δυτικοευρωπαίοι –συχνά και εμείς οι νοτιοανατολικο-ευρωπαίοι– 
αναφέρονται στην ευρώπη, εννοούν μόνον τη δυτική ευρώπη, ενώ υπάρχει γε-
νικώς απαξίωση της ιστορίας και νοοτροπίας των λαών της νοτιοανατολικής 
ευρώπης. είναι χαρακτηριστικό ότι συχνά γίνεται αναφορά στη «βαλκανιοποί-
ηση» ως όρο που χαρακτηρίζει τον κατακερματισμό λόγω εθνοτικών συγκρού-
σεων, ενώ γεωγραφικοί όροι, όπως Balkan, Walachei, Bulgarien, στη λαϊκή γλώσ-
σα στα γερμανικά, υπονοούν τον απομακρυσμένο και εκτός πολιτισμού χώρο. 
είναι, επίσης, αξιοσημείωτο ότι στις δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες χρησιμοποιεί-
ται για τη νοτιοανατολική ευρώπη συνήθως ο όρος «Βαλκάνια», ο οποίος για 
τους λαούς της νοτιοανατολικής ευρώπης είναι συμβατικός, αλλά στη δυτική 
ευρώπη ακούγεται υποτιμητικά. Το αντίστοιχο για τη δυτική ευρώπη θα ήταν 
να την ονομάζαμε Πυρηναϊκή ή αλπική! δεν χρειάζεται να απαλειφθεί ο (ιστο-
ρικός) όρος «Βαλκάνια», ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιείται παράλληλα με τον 
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όρο «νοτιοανατολική ευρώπη», αλλά είναι ανάγκη να αλλάξει η αρνητική νο-
ηματοδότησή του. Περαιτέρω, βέβαια, αμφισβητείται και η σύνδεση των νέων 
ελλήνων με το ιστορικό παρελθόν της βυζαντινής εποχής και της αρχαιότητας, 
ενώ η παλαιότερη δυτική βιβλιογραφία αντιμετώπιζε το –για μας ένδοξο– Βυ-
ζάντιο απαξιωτικά. Τέλος, διανοητές του διαμετρήματος ενός Χέγκελ και ενός 
Μαρξ επιχείρησαν να θέσουν εκτός «ιστορίας και πολιτισμού» τη νοτιοανατολι-
κή ευρώπη, ενώ υφέρπει η άποψη ότι οι λαοί της διαβίωναν καλύτερα επί οθω-
μανικής αυτοκρατορίας στην «pax ottomanica».

Η αλήθεια όμως είναι ακριβώς αντίθετη. οι λαοί της νοτιοανατολικής ευ-
ρώπης, παρά τις συγκρούσεις κατά τον Μεσαίωνα, επηρεάστηκαν από το χρι-
στιανικό Βυζάντιο, ανέπτυξαν τέχνες και πολιτισμό και διαμόρφωσαν νοοτρο-
πίες, αν όχι συμβίωσης, οπωσδήποτε συνύπαρξης και αλληλοσεβασμού του άλ-
λου. απόδειξη προς το ανωτέρω είναι ότι όλοι οι λαοί της νοτιοανατολικής ευ-
ρώπης, ακόμη και οι Ρώσοι, δείχνουν σεβασμό για το Βυζάντιο, θεωρώντας ότι 
το «Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο» αποτελεί μια συνιστώσα της σύγχρονης παρά-
δοσής τους. ο κοινός χώρος κρατήθηκε ενιαίος ακόμη και υπό οθωμανική εξου-
σία, με όλες τις γνωστές και επώδυνες συνέπειες μιας κατάκτησης, μάλιστα από 
έναν ασιατικό και μη χριστιανικό (μουσουλμανικό) λαό. Η οθωμανική ακριβώς 
κατάκτηση δεν επέτρεψε στις εθνότητες της νοτιοανατολικής ευρώπης στους 
νέους Χρόνους, από την αναγέννηση και εξής, να «λύσουν» τις διαφορές τους. 
Στη δύση αυτό επισυνέβη μέσω απανωτών αιματηρών πολέμων και συρράξεων· 
η ιστορία της δύσης από τον Μεσαίωνα και ώς τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο είναι 
ένα ατελείωτο ποτάμι αίματος. 

Παρά την οθωμανική κατάκτηση, οι λαοί της νοτιοανατολικής ευρώπης 
ανέκτησαν την ανεξαρτησία τους περί τα μέσα του 19ου αιώνα, ενώ η Γερμανία 
και η ιταλία ενοποιήθηκαν μόλις το 1871. Το ζήτημα των εθνικών συγκρούσεων 
δεν είναι «βαλκανικό» σύμπτωμα, αλλά ισχύει σε όλα τα έθνη και κράτη, από 
τότε που ο άνθρωπος οργανώθηκε σε συντεταγμένη κοινωνία και πολιτεία· οι 
εθνικές συγκρούσεις όμως ισχύουν, όπως προαναφέρθηκε, περισσότερο για τη 
δύση. Πέρα όμως από αυτό το εγγενές σε όλες τις εθνότητες ζήτημα, το πρόβλη-
μα των βαλκανικών χωρών ήταν η συνεχής επέμβαση των περίφημων Μεγάλων 
δυνάμεων, οι οποίες, πέραν της αποικιοποίησης του τρίτου κόσμου, διαγκωνίζο-
νταν για την επέκταση του ζωτικού τους (εντέλει οικονομικού) χώρου στα Βαλ-
κάνια και την οθωμανική αυτοκρατορία. είναι γνωστός ο ανταγωνισμός αυ-
στριακών, Ρώσων και λιγότερο των ιταλών στα Βαλκάνια, αλλά και Γάλλων, 
Άγγλων (Levant Company), ολλανδών και αμερικανών στη Μεσόγειο και τα λι-
μάνια της μέχρι την ελληνική επανάσταση. Η επιρροή των ξέων δυνάμεων συ-
νεχίστηκε βέβαια και καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου και 20ού αιώνα, με ολέθριες 
συνέπειες για τους λαούς της νοτιοανατολικής ευρώπης, οι οποίοι διαβιούν σή-
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μερα φτωχοποιημένοι ως αγορά μιας σαθρής ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ είναι και 
στρατιωτικά εξαρτώμενοι. Η ευθύνη, βέβαια, βαραίνει πρώτα τους ίδιους τους 
βαλκανικούς λαούς, οι οποίοι την κρίσιμη στιγμή της συγκρότησης των εθνικών 
κρατών κατά τον 19ο αιώνα δεν επέδειξαν πνεύμα συνεννόησης, αλλά έβλεπαν 
την εθνική τους ανάδειξη μέσα από την προστασία Μεγάλων δυνάμεων.

οι λαοί της νοτιοανατολικής ευρώπης, παρά τις δυσμενείς συνθήκες, ανέ-
πτυξαν και κατά τον Μεσαίωνα και κατά τους νεότερους Χρόνους αξιοσημείωτο 
πολιτισμό, ο οποίος εκκινεί από τον οικιστικό χώρο. Βασικό στοιχείο που πάντο-
τε πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν μας είναι η έντονη κινητικότητα των πληθυσμών στα 
Βαλκάνια, είτε για οικονομικούς λόγους (έμποροι, κοπάδια Βλάχων, εμποροπανη-
γύρεις κ.ά.), για επαγγελματικούς λόγους (γιατροί, γραμματικοί, τεχνίτες), είτε για 
εκκλησιαστικούς κλπ. Το γεγονός αυτό, καθώς και η εν πολλοίς κοινή μοίρα των 
βαλκανικών λαών, μας επιτρέπει να αναφερόμαστε στη νοτιοανατολική ευρώ-
πη ως έναν χώρο με κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Θα προτιμούσα να αντιμετω-
πίζω την βαλκανική πολιτιστική ανομοιομορφία μάλλον ως πολυμορφία, με κοι-
νό παρονομαστή την –μέχρις ενός βαθμού– κοινή ιστορική πορεία και την –επίσης 
μέχρις ενός βαθμού– κοινή βυζαντινή παράδοση. Το σημαντικότερο όμως είναι να 
προβληθεί η ιστορία των βαλκανικών λαών ως ιστορία του άλλου μισού της ευ-
ρώπης. αυτό κατανοώ ως βαθύτερο και απώτερο ζητούμενο των Πρακτικών του 
Συμποσίου «Πολιτισμός και Χώρος στα Βαλκάνια (17ος-20ός αι.)».

Το Συμπόσιο αυτό, το πρώτο με τη συγκεκριμένη θεματική για το Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας, αποτελεί το τέταρτο στη σειρά, σε συνέχεια άλλων τριών 
προηγούμενων Συνεδρίων/Συμποσίων ιστορικής Γεωγραφίας που πραγματο-
ποιήθηκαν στο παρελθόν και των οποίων εκδόθηκαν οι τόμοι των Πρακτικών:

ι. διεθνές Συμπόσιο Σκοπέλου (7-9.9.987) με θέμα «Χώρος και Ιστορία. 
Αστικός, αρχιτεκτονικός και περιφερειακός χώρος».

ιι. διεθνές Συνέδριο Θεσσαλονίκης (25-27.9.1995) με θέμα «Δρόμοι και 
κόμβοι της Βαλκανικής. Από την Αρχαιότητα στην ενιαία Ευρώπη». 

ιιι. Πανελλήνιο Συμπόσιο Μυτιλήνης (16-18.9.2010) με θέμα «Ιστορική Γεω-
γραφία της Ελλάδος και της Ανατολικής Μεσογείου».

αρχικός πυρήνας για την πραγματοποίηση της σειράς αυτής των Συμπο-
σίων ιστορικής Γεωγραφίας ήταν δύο καθηγητές του Τομέα Πολεοδομίας, Χω-
ροταξίας και Περιφερειακής ανάπτυξης του Τμήματος αρχιτεκτόνων αΠΘ, ο 
αλέξανδρος-Φαίδων Λαγόπουλος (σήμερα ομότιμος καθηγητής και μέλος της 
ακαδημίας αθηνών) και ο ευάγγελος δημητριάδης (σήμερα ομότιμος καθηγη-
τής), οι οποίοι, ασχολούμενοι με την Πολεοδομία και τη Χωροταξία στον ιστο-
ρικό χρόνο, επεξέτειναν τις έρευνές τους και στην ιστορική Γεωγραφία και συμ-
μετείχαν στις επιστημονικές και οργανωτικές επιτροπές και των τεσσάρων Συ-
μποσίων, ενώ διδάκτορές τους υπήρξαν οι δύο εκ των επιμελητών της έκδοσης, 
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η ελένη Γαβρά, που ήταν και επιστημονικά υπεύθυνη του Συμποσίου, και ο Γε-
ώργιος Τσότσος.

Στο βιβλίο, αρχικά, παρατίθενται χαιρετισμοί των αρχών του Πανεπιστη-
μίου, της Σχολής και του Τμήματος (Πρύτανη, κοσμήτορα και Προέδρου), καθώς 
και δύο πρόλογοι, τους οποίους υπογράφουν οι δύο εκ των τριών επιμελητών της 
έκδοσης, η ελένη Γαβρά, με τίτλο «Περί Πολιτισμού και Χώρου», και ο Γεώργι-
ος Τσότσος, με τίτλο «Προλογικό σημείωμα». Στους προλόγους αυτούς περιέχο-
νται πληροφορίες για τη διοργάνωση και διεξαγωγή του Συμποσίου και ενδιαφέ-
ροντα στοιχεία για τις επιστημολογικές οπτικές και προσεγγίσεις των εργασιών.

Η ελ. Γαβρά θεωρεί ότι τα επιστημονικά αποτελέσματα του Συμποσίου 
δημιουργούν για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ένα βήμα ανταλλαγής επιστημο-
νικών θέσεων-απόψεων στα θέματα του χώρου και του πολιτισμού στα Βαλκά-
νια, που μπορεί να οδηγήσει σε συνεργασίες σε σειρά ζητημάτων ανάλογης θε-
ματικής για τον γεωγραφικό χώρο αναφοράς του Τμήματος: Βαλκάνια, ανατο-
λική και νοτιοανατολική ευρώπη. Παράλληλα, ο Γ. Τσότσος επισημαίνει το γε-
γονός ότι επί δύο σχεδόν χιλιετίες το μεγαλύτερο τμήμα του βαλκανικού χώρου 
ανήκε στο ίδιο ενιαίο κρατικό μόρφωμα των τριών διαδοχικών αυτοκρατορι-
ών: ρωμαϊκής, βυζαντινής, οθωμανικής, και αυτή η γεωγραφική πραγματικότη-
τα δημιούργησε συγγενή πολιτιστικά χαρακτηριστικά στον βαλκανικό χώρο, τα 
οποία και εξετάστηκαν στο Συμπόσιο.

ακολουθούν οι εισηγήσεις, που οργανώνονται ανάλογα με τη θεματολο-
γία τους σε πέντε βασικά μέρη, με τα αντίστοιχα άρθρα, ως εξής:

1. Θεωρητικές προσεγγίσεις

α.-Φ. Λαγόπουλος, «Ιστορία, κοινωνία, πολιτισμός και χώρος»,
αικ. Πολυμέρου-καμηλάκη, «Επιλογή χώρου για την εγκατάσταση και 

λειτουργία ενός οικισμού στις παραδοσιακές κοινωνίες του ελληνικού χώρου: 
Εθνογραφική προσέγγιση»,

ι. Μιχαηλίδης, «Ιδεολογικές προσλήψεις και ιστοριογραφικές αναπλάσεις 
του χώρου στα Βαλκάνια: η περίπτωση των “χαμένων πατρίδων”»,

ιφ. Βαμβακίδου και α. κουκούδης, «Χαρτογραφώντας τη βλάχικη δια-
σπορά στα Βαλκάνια».

2. Πολιτισμός και οικιστικός χώρος κατά την ιστορική διάσταση

Μ. κορδώσης, «Η Βελλά στους νεότερους χρόνους»,
M. Rakocija, «The Urban Topography of Niš (Serbia) in the Old Maps and 

Records of Travel Writers from xv to xix Century»,
δ. δρακούλης, «Η ιστορική αστική γεωγραφία της οθωμανικής Θεσσαλο-

νίκης (17ος αιώνας). Η μαρτυρία του Evliya Celebi»,
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αλ. Γουλάκη-Βουτυρά ‒ Γ. καραδέδος, «Η εκκλησιαστική γλυπτική του 
17ου-20ού αιώνα στο Αιγαίο, σταυροδρόμι πολιτισμών Ανατολής και Δύσης»,

Θάλ. Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, «Μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική, 
κλασικισμός και αναζήτηση της εθνικής ταυτότητας γύρω από το Αιγαίο κατά 
τον 19ο αιώνα: Η εξέλιξη και διάδοση της τρίκλιτης βασιλικής»,

ε. δημητριάδης ‒ Γ. Τσότσος, «Γεωγραφική κατανομή χαρακτηριστικών 
της αρχιτεκτονικής μορφολογίας και των υλικών δόμησης της βαλκανικής πα-
ραδοσιακής κατοικίας. Μεθοδολογική προσέγγιση»,

α. Πορίδης, «Τα Πριγκηπόνησα, η κοινωνική και αρχιτεκτονική διαμόρ-
φωση του χώρου κατά την ιστορική του διάσταση»,

ελ. Γαβρά ‒ κλ. Γκιουφή ‒ αν. Μπουρλίδου, «Τόποι πολιτισμικής και οικι-
στικής μνήμης· εγγραφές και επανεγγραφές στον χώρο. Η περίπτωση των ελλη-
νικών κοινοτήτων Μαρμαρά και Αφθόνης στη Μικρά Ασία»,

Π. Σαββαΐδης, «Κοινωνία και πολιτισμός στη Θεσσαλονίκη του Πρώτου 
Παγκοσμίου Πολέμου»,

ν. καλογήρου, «Το παλίμψηστο της αρχιτεκτονικής της Θεσσαλονίκης: 
εκμοντερνισμοί και βαλκανικές προσαρμογές»,

Rum. Marinova-Christidi, «Μνημειακή αρχιτεκτονική αφιερωμένη στην 
επέτειο των 1300 χρόνων ίδρυσης του Βουλγαρικού κράτους».

3. Ιστορικά τοπία – ιστορική ανθρωπο/γεωγραφία (υλική/σημειωτική)

P. Soustal, «Τα οθωμανικά φορολογικά κατάστιχα (tapu tahrir defterleri) 
του 15ου και του 16ου αιώνα ως πηγές για την τοπογραφία και τα τοπωνύμια. 
Επιλεγμένα παραδείγματα από τη Δυτική Μακεδονία»,

P.-L. Scalcau, «Ο Ελληνισμός στο Τούρνου Σεβερίν και στο νομό Μεχεντί-
ντσι της Ρουμανίας (19ος-20ός αιώνας)»,

Θεαν. Τερκενλή, «Τοπία της νοτιοανατολικής Ευρώπης: αποκωδικοποι-
ώντας τις σχέσεις μεταξύ “πραγματικότητας”, αναφορών και αναπαραστάσε-
ων»,

Φωτ. Τσιμπιρίδου, «Πέραν και Τακσίμ, Ταρλάμπασι και Γκεζί: αμφίσημοι 
χώροι, εξευγενισμός και κινηματική δράση στην καρδιά της Πόλης»,

Τατ. ανδρεάδου-καλλιπολίτου, «Σταθερές και μεταβλητές ποιότητες του 
χώρου στο παραθαλάσσιο τοπίο στην Ελλάδα. Η περίπτωση της παραλίας της 
Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη».

4. Κοινωνική αναπαράσταση του ιστορικού χώρου μέσα από τη λογοτεχνία, τέ-
χνη, ιδεολογία, ιστορία

P. Thomo, «Η δραστηριότητα των μεταβυζαντινών ζωγράφων στον βαλκα-
νικό χώρο: Ελλάδα - Αλβανία»,
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α. καραθανάσης, «Η μεταβυζαντινή παράδοση στη Βλαχία την Προφα-
ναριωτική περίοδο»,

Ves. Cvjetkovic, «Οι δύο άξονες Ελλάδα - Κροατία: κοινές πολιτιστικές 
και περιφερειακές προσεγγίσεις (17ος-20ός αι.)»,

Β. κατσαρός, «Η επιβίωση του Βυζαντίου στην πνευματική ζωή του 18ου αι.»,
Σταυρ. Μαυρογένη, «Η συμβολή της ιστορικής ζωγραφικής κατά τον 19ο 

αιώνα στην αφύπνιση εθνικής συνείδησης στη Σερβία»,
ευαγγ. Γεωργιτσογιάννη, «Έλληνες στη Ρουμανία (19ος-20ός αι.): Η μαρ-

τυρία των επιτύμβιων μνημείων»,
κ. νιχωρίτης, «Ο κατάλογος του dr Cvetan Radoslavov των ελληνικών βι-

βλίων της Βιβλιοθήκης του Emanouil Vaskidovich»,
M. Bruneau, «L’installation des réfugiés grecs pontiques aux frontières Nord 

de la Grèce (1920-2000): leur rôle de gardiens des frontières de l’Etat-nation (Flo-
rina, Kilkis, Sèrres)»,

Σ. δορδανάς, «Πολιτικές του αντισλαβισμού στα Βαλκάνια πριν και κατά 
τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου».

5. Πολιτισμός, αστικές πολιτικές και περιφερειακή ανάπτυξη

α. Πρέπης, «Η διαχείριση των ιστορικών μνημείων στη διαδικασία συ-
γκρότησης των εθνικών ταυτοτήτων στα Βαλκάνια (19ος-20ός αι.)»,

α. αναστασιάδης ‒ Π. Σταθακόπουλος, «Η προβολή των πολιτιστικών αξι-
ών της πόλης μέσα από τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τις επεμβάσεις αστι-
κής ανάπλασης»,

Άσπ. Γοσποδίνη, «Διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς και αναπτυξια-
κή προοπτική. Διλήμματα και αντιθέσεις στις πόλεις των Βαλκανίων»,

A.-H. Derer, «(“Multi”?) Cultural Bucharest: on Older and Newer Residential 
Area Types in the Capital of Romania».

Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται το Πρόγραμμα του Συμποσίου, ειδι-
κό προσάρτημα με τις περιλήψεις των εισηγήσεων και τα βιογραφικά των ειση-
γητών.

Όπως προκύπτει από την ευρεία θεματολογία του Συμποσίου, βασικό αντι-
κείμενο είναι η γεωγραφία του πολιτισμού ή πολιτισμική γεωγραφία (cultural 
geography), που αποτελεί κλάδο της ανθρωπογεωγραφίας και, μάλιστα, εφόσον 
αυτή εξετάζεται στον ιστορικό χρόνο, της ιστορικής ανθρωπογεωγραφίας, αλλά 
και τα ευρύτερα πεδία της ιστορίας και του πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό διε-
ρευνώνται ο χώρος (γεωγραφικός, χωροταξικός, πολεοδομικός, αρχιτεκτονικός) 
και ο πολιτισμός των Βαλκανίων υπό διαφορετικές επιστημολογικές οπτικές, ως 
εκφάνσεις της ανθρώπινης δημιουργίας και ως σύνθεση αυτών. Χρόνος αναφο-
ράς, όπως ρητά διατυπώνεται στον τίτλο του βιβλίου, είναι η περίοδος από τον 
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17ο ώς και τον 20ό αιώνα, αλλά σε ορισμένες επιμέρους εισηγήσεις ο χρόνος επε-
κτείνεται προς τα πίσω, συμπεριλαμβάνοντας θέματα που εξετάζονται από τον 
15ο αιώνα ακόμη.

οι εισηγητές-συγγραφείς των άρθρων προέρχονται από διαφορετικά γνω-
στικά πεδία: είναι γεωγράφοι, ιστορικοί, αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, πολεοδό-
μοι, τοπογράφοι, ιστορικοί τέχνης, κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, φιλόλογοι, λαο-
γράφοι, πολιτικοί επιστήμονες, οικονομολόγοι, καθώς όλες αυτές οι επιστημονι-
κές ειδικότητες στην ελλάδα ασχολήθηκαν επί μακρόν με τη γεωγραφία, εξ αι-
τίας της έλλειψης θεσμοθετημένου επιστημονικού πεδίου γεωγραφίας στα ελλη-
νικά πανεπιστήμια ώς τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Πρόκειται για 
ακαδημαϊκούς δασκάλους και ερευνητές που προέρχονται από την ελλάδα (31 
εισηγητές) και από οκτώ (8) διαφορετικές χώρες της ευρώπης (9 εισηγητές), συ-
μπεριλαμβανομένων των περισσότερων βαλκανικών κρατών (αλβανία, Βουλγα-
ρία, κροατία, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία), της αυστρίας και της Γαλλίας. από 
τους εννέα συνολικά ξένους επιστήμονες, οι επτά (7) είναι γνώστες της ελληνι-
κής γλώσσας, ως ασχολούμενοι με τον ελληνικό (όπως και με τον ευρύτερο βαλ-
κανικό) χώρο και πολιτισμό. Ως προς τον επιστημονικό φορέα προέλευσής τους, 
προέρχονται από οκτώ (8) ελληνικά Πανεπιστήμια, από την ακαδημία αθηνών, 
από τέσσερα (4) βαλκανικά πανεπιστημιακά ιδρύματα (Βουλγαρίας, Τουρκίας, 
κροατίας, Ρουμανίας), από την αλβανική ακαδημία επιστημών, από την ακα-
δημία επιστημών της Βιέννης, το εθνικό κέντρο επιστημονικών ερευνών Γαλ-
λίας και το ινστιτούτο για τη διατήρηση της Πολιτιστικής κληρονομιάς Σερβίας.

Συμπερασματικά, η ευρεία θεματολογία και η ποικιλία των επιστημολο-
γικών προσεγγίσεων των εργασιών του Τόμου των Πρακτικών του Συμποσίου, 
αλλά και η πρωτοτυπία τους, καθιστούν το βιβλίο ένα ενδιαφέρον πόνημα, που 
μπορεί να χρησιμεύσει σε επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων, οι οποίοι έχουν ως 
κοινό χαρακτηριστικό την ενασχόλησή τους με τον βαλκανικό χώρο. Παράλλη-
λα, αποτελεί, ειδικά για τον ελληνικό επιστημονικό χώρο, ένα παράδειγμα συ-
νεύρεσης και ανταλλαγής επιστημονικών γνώσεων και απόψεων από ερευνητές 
προερχόμενους από πολλά διαφορετικά γνωστικά πεδία των θεωρητικών και 
θετικών επιστημών.

διευθυντής ερευνών κέντρου ερεύνης 
Μεσαιωνικού και νέου ελληνισμού
ακαδημία αθηνών

ΧαΡιΤΩν καΡαναΣιοΣ
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κούλα Λέντζιου-Τρίκου, Λεξικὸ Ἀρωμανικῆς (Βλαχικῆς) Γλώσσας τῶν 
βλαχόφωνων Ἑλλήνων τῶν Μεγάλων Λιβαδίων Πάϊκου Κιλκίς μὲ καταγωγὴ 
ἀπὸ τὴν Πίνδο, Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 975.

Ἡ κ. κούλα Λέντζιου-Τρίκου εἶναι ἐκπαιδευτικὸς μὲ ἀπόλυτη ἀγάπη στὸν 
τόπο καταγωγῆς τῆς οἰκογενείας της, τὰ Μεγάλα Λιβάδια τοῦ Πάικου στὸ κι-
κλίς, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἴδια ἀπόλυτη ἀγάπη πρὸς τὴν ἀρμανικὴ γλώσσα τῶν κα-
τοίκων τους. Ἡ ἀγάπη της αὐτὴ τὴν ὁδήγηση στὴν συγγραφὴ τοῦ παρόντος πο-
λυσέλιδου βιβλίου, ἀφοῦ, σημειώνουμε, προηγήθηκαν οἱ μελέτες της Τρία Πα-
ραμύθια στὰ Βλάχικα (2007) καὶ τὰ Βλάχικα Τραγούδια καὶ Ποιήματα (2010).

Ἡ προκείμενη ἔκδοση, ἀποτέλεσμα πολυετοῦς μόχθου τῆς συγγραφέως, 
μαρτυρεῖ τὶς πηγὲς τῆς ἑλληνοβλαχικῆς (ἀρμανικῆς) διαλέκτου, ἤτοι τὴν μεικτὴ 
καταγωγή της στὴν σύνολη σύνθεσή της ἀπὸ ἑλληνικὲς λέξεις καί, κυρίως, ἀπὸ 
λατινικές (βλ. κων. νικολαΐδης, Ἑτυμολογικὸν Λεξικὸν τῆς Κουτσοβλαχικῆς 
Γλώσσης, Ἀθήνα 1909).

εἶναι, ἄλλωστε, γνωστοὶ οἱ λόγοι ἀπὸ τοὺς ὁποίους προέκυψε ἡ πολυφω-
νία τῶν ἡμετέρων Ἑλληνοβλάχων - Ἀρμάνων. Ἡ συγγρ. εἶναι βέβαιον ὅτι, πρὶν 
ἐπιχειρήσει τὴν σύνθεση τοῦ Λεξικοῦ της, ἐβίωσε τοὺς ἴδιους τοὺς πληροφορη-
τές, ἄκουσε τὴν λαλιά τους, ἔζησε μὲς τὸν ἴδιο τὸν πολιτισμό τους καὶ ἔτσι μπό-
ρεσε νὰ καταλάβει τὸ νόημα μιᾶς κάθε λέξεως. Πολύτιμοι συνδρομητὲς στὸ ἔργο 
της ἦσαν ἡ οἰκογένειά της, ὁ πατέρας της κυρίως, οἱ συντοπῖτες της καὶ φυσικὰ 
τὸ ἔνστικτό της. Γι’ αὐτὸ καὶ μὲ τὰ βιώματά της αὐτὰ βοηθοὺς κατόρθωσε νὰ δώ-
σει γιὰ κάθε λέξη τὴν ἀκριβὴ προφορά της, τὴν ἑρμηνεία της, τὴν προέλευσή της, 
βγαλμένη ἡ καθεμιά της ἀπὸ τὶς ρίζες τοῦ καθημερινοῦ βίου. 

δεν εἶναι καθόλου παράτολμο, οὔτε ἐπιδέχεται κριτικῆς ὅτι στὴν προφορὰ 
καὶ στὰ λοιπὰ ἑρμηνεύματα ποὺ ἀναγκαστικὰ τὴν συνοδεύουν, δὲν χρησιμοποί-
ησε τὴν γνωστή, καὶ ἐξάπαντος χρήσιμη καὶ ἀπαραίτητη, μέθοδο τῶν γλωσσο-
λόγων. Ἡ ἴδια πρωτοτύπησε ἀκολουθώντας τὸν ἁπλὸ δρόμο τῆς συνομιλίας μὲ 
τοὺς δικούς της, ποὺ ἀγωνιοῦσαν καὶ ἀγωνιοῦν νὰ μὴ χαθεῖ τὸ ἀγαπημένο τους 
ἰδίωμα. καὶ φυσικά, ἀπευθύνεται στὸν ἐπιστήμονα γλωσσολόγο ποὺ καλεῖται 
νὰ ἀξιοποιήσει τὸ Λεξικό της ὅπως αὐτὸς γνωρίζει, ἀλλὰ καὶ στὸν καθένα, μὴ 
Ἑλληνόβλαχο, ἐνδιαφερόμενο. καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ σημεῖο γιὰ τὸ ὁποῖο ἐκτιμᾶται 
γενναῖα ἡ προσφορὰ τῆς συγγρ., καθὼς συγκέντρωσε ψηφὶ-ψηφὶ λέξεις, ἐκφρά-
σεις καὶ ὅ,τι συνδέεται μὲ αὐτές, ἔχοντας κατὰ νοῦν τὸν πολιτισμὸ τῶν συντο-
πιτῶν της, τὴν βιωματική της σχέση μὲ τὸν λαϊκὸ πολιτισμὸ καὶ ἐν προκειμένῳ 
τῶν Μεγάλων Λιβαδίων. Ἔτσι, κάθε λέξη συνοδεύεται και μὲ τὴν ἀναγκαία ἐπε-
ξήγηση, π.χ. βάλεα κάλντα = ἡ ρεματιὰ ἡ ζεστή (valea kalda).

Στὸ Λεξικό της ἡ συγγρ. ἀρχίζει μὲ τὶς λέξεις ἀλφαβητικὰ καταταγμένες 
καὶ ὅπου εἶναι ἀναγκαῖο μὲ τὰ συναφῆ σχόλια καὶ μὲ γραμματικὲς διευκρινίσεις 
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ποὺ βοηθοῦν γιὰ τὴν καλύτερη ἀνάγνωση. οἱ σσ. 41-768 καλύπτουν τὸ Λεξικὸ 
τῆς Ἀρωμανικῆς (Βλαχικῆς) Γλώσσας, οἱ σσ. 769-770 φιλοξενοῦν τὶς Προσφω-
νήσεις στὰ γένη καὶ τὸ φῦλο. 

Ἀκολουθοῦν τὰ Βασικὰ Στοιχεῖα Γραμματικῆς, ἀρχῆς γενομένης μὲ τὸ 
ἄρθρο (ὁριστικό, ἀόριστο ἐμπρόθετο), τὸ ἄρθρο στὰ κύρια ὀνόματα προσώπων, 
ἀκολουθοῦν τὰ οὐσιαστικά (ἑνικός, πληθυντικός) στὸν ἀρσενικό, θηλυκὸ καὶ 
οὐδέτερο τύπο τους. Γράφει, ὡσαύτως ἡ συγγρ. γιὰ τὰ ἐπίθετα καἰ τὰ ἀντίθετά 
τους, π.χ. ἀβούτσλλι = οἱ πλούσιοι, φτόχλλι = οἱ πτωχοί, μάρι = μεγάλος, ννίκου = 
μικρός, μὲ παράθεση συναφῶν φράσεων, τὰ παραθετικά (θετικός, συγκριτικός, 
ὑπερθετικὸς βαθμός), π.χ. μπούνου φτσσιόρου = καλὸ παιδί, μὰ μπούνου = καλύ-
τερο, νάιμα μούλτου = πιὸ πολὺ καλύτερο. Στὴν συνέχεια ἡ συγγρ. ἀσχολεῖται 
μὲ τὰ ἀριθμητικὰ ἐπίθετα, τὰ ἀπόλυτα π.χ. ούνου λούπου = ἕνας λύκος, τὰ τα-
κτικὰ π.χ. πρότλου λὰ σκουλιό = ὁ πρῶτος στὸ σχολεῖο, τὰ πολλαπλασιαστικὰ 
π.χ. νανντόιλεα νόντλου = διπλὸς ὁ κόμπος, τὰ ἀναλογικά, μὲ συναφεῖς φράσεις 
ὡς παράδειγμα.

Ἀκολουθοῦν οἱ Ἀντωνυμίες, οἱ προσωπικὲς ιό = ἐγώ, τίνι = ἐσύ, έλου, -ια 
= αὐτός, αὐτὴ κτλ., μίνι = ἐγώ, ἐμένα, οἱ ἀντικειμενικὲς αμέλου = δικό μου, αταέ-
λου = δικό σου, αμεά = δικιά μου, ανόστου = δικός μας, ανόστου = δικός μας, οἱ 
αὐτοπαθεῖς, οἱ ὁριστικὲς π.χ. ίδγιουλου = ὁ ἴδιος, οἱ δεικτικὲς αέστου = αὐτός, αέ-
στα = αὐτή, οἱ ἀναφορικὲς ιού = πού, κάρι = ὅποιος, οἱ ἐρωτηματικὲς π.χ. τσί = 
τί;, κάρι =ποιός;, οἱ ἀόριστες π.χ. ούνου = ἕνας, ἕνα, κάνι = κανένας, ἀντωνυμίες 
ὁμαδοποιημένες. 

Ἀκολουθοῦν (σ. 798) οἱ ἀντίθετες λέξεις, π.χ. ινττράρι =εἴσοδος, ινσσιάρι = 
ἔξοδος, τζούα = ἡ μέρα, νουάπτι = νύκτα.

Στὴν συνέχεια ἡ συγγρ. γράφει γιὰ τὰ ρήματα, τὰ ἐνεργητικά, τὰ παθητι-
κά, τὰ μέσα, τὰ μεταβατικὰ καὶ τὰ ἀμετάβατα π.χ. ασπάρτζι = χαλάει, σ’ ασπάρ-
τζι = χαλιέται, σ’ σκάρκινι = ξύνεται (μέσο), τιλλιέ = ἔκοψε (μεταβατικό), πλίμ-
σι = ἔκλαψε (ἀμετάβατο). Ἀκολουθοῦν οἱ ἐγκλίσεις, ἐνεργητική: ὁριστικὴ λέγκου 
= δένω, ὑποτακτικὴ σ’ λέγκου = νὰ δέσω, προστακτικὴ λεάγκι = δέσε˙ παθητική: 
ὁριστικὴ μὶ λέγκου = δένομαι, ὑποτακτικὴ σ’ μὶ λέγκου = νὰ δεθῶ, προστακτικὴ 
λεαγκάτι = δέσου, ἡ κλίση τῶν ρημάτων, ἐνεστὼς άμου = ἔχω, παρατατικὸς αβεά-
μου = εἶχα, μέλλων βὰ σ’ ασστέρνου = θὰ στρώνω, ἀόριστος ασστιρνούι = ἔστρω-
σα, παρακείμενος άμου ασστιρνούτι = ἔχω στρώσει, ὑπερσυντέλικος αβεάμου ασ-
στιρνούτι = εἶχα στρώσει, συντελεσμένος μέλλων βὰ σ’ άμου ασστιρνούτι = θὰ 
ἔχω στρώσει, ἡ μετοχὴ ασστιρνούτου = στρωμένος, τὸ ἀπαρέμφατο ασστιρνού-
τι = στρώνειν, στρώσιμο.

Ἡ συγγρ. παραθέτει τὰ ρήματα μὲ ἀλφαβητικὴ κατάταξη π.χ. αλούμτου = 
παλεύω, αχουρχέσκου = ἀρχίζω, ατζιούνγκου = φθάνω, αστέπτου = περιμένω, 
ἕως τὸ ρῆμα χίγκου = χώνω. ἐξετάζει, ὡσαύτως, ἡ συγγρ. τὴν προστακτικὴ ρη-
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μάτων π.χ. άβτζι = ἄκου, ακάτσι = πιάσε, ἕως τὸ χίτζι = χῶσε, καὶ ἐδῶ μὲ ἀλφα-
βητικὴ σειρά. 

Γράφει, ακόμη, ἡ συγγρ. γιὰ τὰ Ἄκλιτα (σσ. 893-897, προθέσεις, σύνδε-
σμοι, ἐπιρρήματα, ἐπιφωνήματα), π.χ. αβράπεα ἢ αβράπα = γρήγορα, αγάλεα = 
ἀργά, ἕως τὸ ἐπίρρημα φίρι = δίχως, τοὺς ἀριθμοὺς ούνου, ντάου, τρέι κτλ. ἀπὸ 
τὸ 1-1.000 καὶ πάνω.

Στὴν συνέχεια ἡ συγγρ. προχωρεῖ σὲ Ὁμαδοποίηση Λεξιλογίου παραθέτο-
ντας φυσικά φαινόμενα (θάλασσα, συννεφοξαστεριά, θερμότητα, στεριά). ἀκο-
λοθοῦν λέξεις γιὰ τὸ σῶμα (κεφαλή, κορμός), τὶς αἰσθήσεις, τὶ συνδέεται μὲ τὴν 
κεφαλὴ π.χ. γκούρα = στόμα, γκούσσι = λαιμός, γκρούννιου = πηγούνι, μπούτζα 
= χεῖλος κτλ. 

Ἀναφέρει, ἐπίσης, ὀνόματα ἀνθρώπων π.χ. Γιάνκα ἢ Γιάνκου = Γιάννης, 
Κόλα ἢ Κουλούσεα = νικόλας, Ντάφα = δάφνη, ζώων π.χ. ννιέλου = ἀρνί, μπιρ-
μπέκου = κριάρι, εἴδη κουδουνιῶν, ὀνόματα προβάτων π.χ. άλμπα = λευκή, μούρ-
γκα = γκριζόμαυρη, ὀνόματα γιδιῶν π.χ. κόρμπα = μαύρη γίδα, ἀρρώστιες τῶν 
προβάτων, ὀνόματα ἄλλων ζώων π.χ. κουκότου = κόκορας, κατούσσι = μικρὴ 
γάτα, ὀνόματα φυτῶν π.χ. αγίννι = ἀμπέλι, άλλιου = σκόρδο, μέρη φυτῶν π.χ. 
λουμάκι = κλαδί, φρίντζα = φύλλο, λέξεις ἀνφερόμενες σὲ φυτὰ π.χ. σεάμινου = 
σπέρνω.

Ἀκολουθοῦν οἱ μῆνες = μέσσι, οἱ ἡμέρες = τζίλι, οἱ χρήσιμες λέξεις, ἡ διάρ-
κεια τῆς ἡμέρας ἀπὸ τὸ πρωί = ντιμνεάτσα ἕως τὴν χαραυγή = χαργίι, οἱ εὐχὲς 
κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ 24ώρου π.χ. μπούνου σούμνου σ’ αβέτσι = καλὸ ὕπνο νὰ 
ἔχετε, οἱ ὀνομασίες τῶν φαγητῶν π.χ. πρίνντου = γευματίζω, ὁ ὕπνος (somnu), ἡ 
ὥρα, οἱ λαϊκὲς ἐκφράσεις, οἱ κατάρες, τὰ χρώματα π.χ. άλμπου = ἄσπρο, τὰ χρή-
ματα π.χ. μινουτσέλλι = ψιλά, ὁ ἀργαλειός, οἱ πληροφορίες, τὰ παιχνίδια τοῦ χει-
μώνα, ἡ βιβλιογραφία.

Τὸ βιβλίο τῆς κ. Λέντζιου-Τρίκου εἶναι μία πολύτιμη εἰσφορὰ στὴν μελέτη 
καὶ γνώση τῆς ἀρμανικῆς διαλέκτου, γραμμένο μὲ περισσὴ φροντίδα καὶ ἀγάπη 
γι’ αὐτήν, γι’ αὐτὸ τῆς ἀξίζουν θερμότατα συγχαρητήρια.

Ὁμότιμος καθηγητής α.Π.Θ.
Πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Μακεδονκῶν Σπουδῶν

αΘαναΣιοΣ ε. καΡαΘαναΣΗΣ
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δημήτριος Παπάζης, Διονύσιος Μητροπολίτης Λαρίσης «Φιλόσοφος» ή 
«Σκυλόσοφος» [1541(;) - †1611], Θεσσαλονίκη, εκδόσεις ιεράς Μητροπόλεως 
Λαρίσης και Τυρνάβου, 2016, σσ. 496.  

Η εργασία του κ. Παπάζη με τίτλο Διονύσιος Μητροπολίτης Λαρίσης «Φι-
λόσοφος» ή «Σκυλόσοφος» [1541 (;) - † 1611], εκδόσεις ιεράς Μητροπόλεως 
Λαρίσης και Τυρνάβου, Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 496, εκτείνεται στα επιστημονι-
κά πεδία της εκκλησιαστικής και νεότερης ελληνικής ιστοριογραφίας. 

ο συγγρ. εντάσσει την προσωπικότητα και τη δράση του διονύσιου στο 
ιστορικό του πλαίσιο. Ξεκινά με την παρουσίαση των προϋποθέσεων, εντός των 
οποίων πραγματώθηκε το επαναστατικό κίνημα του διονύσιου και συγκεκριμέ-
να, στις διαρκείς προσπάθειες των ελλήνων ιεραρχών, κατά τη διάρκεια της μα-
κραίωνης οθωμανικής κυριαρχίας για την ανάκτηση της ελευθερίας των υποδού-
λων. οι πρωτοβουλίες που έλαβε ο διονύσιος, στα τέλη του 16ου και τις αρχές του 
17ου αι., δεν μπορούν να ερμηνευθούν, παρά μόνο, αν μελετηθούν εντός: (α) της φι-
λενωτικής θεολογικής κίνησης, που ενστερνίζονταν και άλλοι ορθόδοξοι ιεράρχες, 
(β) του εθναρχικού ρόλου που διαδραμάτιζε η εκκλησία, σύμφωνα με τον τρόπο 
οργάνωσης του οθωμανικού κράτους, που διαχώριζε σε «μιλλέτ» τους υπηκόους 
του ανάλογα με το θρήσκευμά τους και (γ) του ρόλου της εκκλησίας στο πεδίο 
των κοινωνικών συγκρούσεων, όπου λειτουργούσε ως παράγοντας ανατροπής, ή 
έστω εξομάλυνσης των αυθαιρεσιών της κυρίαρχης οθωμανικής τάξης. 

ο συγγρ. επισταμένως παρουσιάζει, ταξινομεί, και αξιολογεί και αξιοποιεί 
τις υπάρχουσες πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. αυτές διακρίνονται τόσο 
σε ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες, όσο και σε σύγχρονες ή μεταγενέστερες του 
ίδιου του διονύσιου. Η διάκρισή τους είναι καίριας σημασίας για την κριτική 
αποτίμηση των πληροφοριών που αντλούμε από αυτές. αυτό συμβαίνει διότι οι 
παλαιότερες ιστορικές πηγές προέρχονται κυρίως από τους συγχρόνους του δι-
ονύσιου εκκλησιαστικούς κατηγόρους του, σε αντίθεση με τις νεότερες που προ-
έρχονται από αρχεία δυτικοευρωπαϊκών χωρών, που παρέχουν αντικειμενικό-
τερα για αυτόν δεδομένα. ιδιαίτερα για τις τελευταίες, για πρώτη φορά στη σχε-
τική βιβλιογραφία, αναδεικνύονται, αξιολογημένα στις πραγματικές τους δια-
στάσεις, όλες οι λεπτομέρειες που μας παρέχουν οι δημοσιευμένες αρχειακές πη-
γές, οι οποίες αντλήθηκαν από ευρωπαϊκά αρχεία. Όσον αφορά στις πρωτογε-
νείς πηγές, είναι επίσης ιδιαιτέρως σημαντικός ο εντοπισμός από τον συγγρ. για 
πρώτη φορά περιληπτικών αναφορών των οθωμανικών διαταγών, από τη μελέ-
τη των οποίων και τη συγκριτική αξιοποίηση του περιεχομένου τους εξάγεται 
το συμπέρασμα πως η εκδίωξη των Χριστιανών από το κάστρο των ιωαννίνων 
υπήρξε προσχεδιασμένη. 
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Το κύριο μέρος της μελέτης είναι δομημένο σε κεφάλαια, με επιμέρους ενό-
τητες και υποενότητες, όπου αναπτύσσονται με συστηματικό τρόπο και με χρο-
νολογική σειρά η ζωή και η δράση του διονύσιου.

ο συγγρ. μελετά εξονυχιστικά τις άμεσες και έμμεσες πηγές, επισημαίνει 
και αξιολογεί κριτικά τις διαφοροποιήσεις τους αναφορικά με το ακριβές έτος 
γέννησης και την καταγωγή του διονύσιου. από αυτές προκύπτει η ελληνική 
καταγωγή του διονύσιου, που είχε αμφισβητηθεί από αλβανό καθηγητή και επι-
σημαίνονται άλλες επιστημονικές αβλεψίες ή σκόπιμες παραχαράξεις του τελευ-
ταίου. είναι πολύ σημαντική η διευκρίνιση των αιτίων της ανάληψης των καθη-
κόντων του στα Τρίκαλα και η ανατροπή της επικρατούσας, αλλά λανθασμένης 
άποψης για μεταφορά της έδρας του εκεί από αυτόν.  

ο συγγρ. αναλύει διεξοδικά, μέσα από τη συνδυαστική αξιοποίηση δημο-
σιευμένων εγγράφων, τους ευρωπαϊκούς γεωπολιτικούς συσχετισμούς (τις υπο-
σχέσεις των δυτικοευρωπαίων, ιδίως των ισπανών, την εσωτερική αστάθεια της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας και τον πόλεμό της με την αυστρία, την εξέγερση 
του Μιχαήλ Γενναίου στη βόρεια Βαλκανική, τα σχέδια του Πάπα για τη δημι-
ουργία κοινών ευρωπαϊκών στρατιωτικών σωμάτων στα πρότυπα των σταυρο-
φοριών) και τις κοινωνικές συνθήκες (τη δουλεία, το παιδομάζωμα, τις αντεκ-
δικήσεις των Τούρκων απέναντι στα επαναστατικά κινήματα των υπόδουλων 
Χριστιανών, την αφόρητη καταπίεση από τους αυθαίρετους και υπερβολικούς 
φόρους και τα κατορθώματα της κλεφτουριάς και των αρματολικιών στις περι-
οχές της Πίνδου και των αγράφων), υπό τις οποίες εξερράγη η θεσσαλική επα-
νάσταση του 1600. αναπτύσσονται επίσης οι αιτίες, όπως και οι συνέπειες της 
αποτυχημένης έκβασης του εγχειρήματος, τόσο για τον ίδιο τον διονύσιο που 
ενεπλάκη ενεργά σ’ αυτό, όσο και για άλλους ιεράρχες που ηγήθηκαν της επα-
νάστασης και για τους υπόδουλους.  

επισημαίνεται η σημασία στην επικράτηση των όρων «καθαίρεση» και 
«έκπτωση», όσον αφορά στην απομάκρυνσή του διονύσιου από τον μητροπο-
λιτικό θρόνο της Λάρισας και αναπτύσσονται τα κίνητρα του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου και ο ρόλος της Πύλης.

ο συγγραφέας εξετάζει επίσης τα διπλωματικά δεδομένα και τους συσχε-
τισμούς, κατά τη μετάβαση και τις διπλωματικές επαφές του διονύσιου στην 
ιταλία και την ισπανία. Μετά την επιστροφή του ιεράρχη στην Ήπειρο, ο κ. 
Παπάζης μελετά όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές προϋποθέσεις που συνέτρε-
χαν για την πραγματοποίηση της επικείμενης επανάστασης, το ιδεολογικό υπό-
βαθρο των συμμετεχόντων, ιδίως του διονύσιου, τον τρόπο δράσης του ιδίου, 
αλλά και των αντιπάλων του. ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξέταση της επα-
νάστασης του 1611 και των συνεπειών της αποτυχίας της. Το μαρτυρικό τέλος 
του διονύσιου δεν περιγράφεται μόνον, αλλά αξιολογείται και ως προς τον από-
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ηχό του στους συγχρόνους του και τις επόμενες γενεές και ειδικότερα ως προς 
την ανατροφοδότηση του απελευθερωτικού πόθου των υποδούλων και την 
αφύπνιση της εθνικής συνείδησής τους. 

Η έρευνα ολοκληρώνεται με την επιστημονική ερμηνεία της απόδοσης των 
παράλληλων προσωνυμίων «Φιλόσοφος» και «Σκυλόσοφος» για τον διονύσιο. 
Τέλος, αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους ο Μητροπολίτης δεν πληροί τους 
αναγκαίους όρους για να καταταχθεί στους νεομάρτυρες της εκκλησίας, αλλά 
αντίθετα πρέπει να θεωρείται εθνομάρτυρας. Στο σημείο αυτό, πρέπει να επιση-
μάνουμε την επιστημονικά άρτια αποτίμηση του βίου του διονύσιου από τον 
συγγραφέα της μελέτης, ο οποίος αν και αξιολογεί θετικά την προσωπικότητα 
και τον βίο του, δεν παρασύρεται από εικασίες, ευσεβείς πόθους και ανεπιβεβαί-
ωτες προφορικές παραδόσεις, ώστε να συνηγορήσει υπέρ της ένταξης του διο-
νύσιου στο αγιολόγιο της εκκλησίας. 

Το πόνημα ολοκληρώνεται με τον επίλογο, την Περίληψη, τις Συντμήσεις 
περιοδικών και εγκυκλοπαιδειών και την ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση Βιβλι-
ογραφία, που αποτελείται από δημοσιευμένες πηγές και βοηθήματα. Η έκδοση 
εμπλουτίζεται με το ευρετήριο και ολοκληρώνεται με Φωτογραφίες και εικονο-
γραφικά μνημεία που αναφέρονται στον διονύσιο και Πανομοιότυπα σφραγί-
δας και εγγράφων.

Μία ξεχωριστή συμβολή του συγκεκριμένου έργου είναι ότι με την εξονυ-
χιστική μελέτη των πηγών και της προϋπάρχουσας βιβλιογραφικής παραγωγής 
που αναφέρονται σε πλήθος ασαφών ιστοριογραφικών ζητημάτων, όπως η μο-
ναχική του κουρά, οι σπουδές του, η διακονία του στην πατριαρχική αυλή και 
την εκλογή του διονύσιου στον μητροπολιτικό θρόνο της Λάρισας καταβάλλε-
ται από τον συγγρ. συστηματική προσπάθεια να επιβεβαιωθούν όσα συμπερά-
σματα της προγενέστερης έρευνας αξιολογούνται ως ασφαλή, αλλά και να απο-
σαφηνιστούν ασάφειες και σκοτεινές πλευρές του βίου του διονύσιου και να 
αποδομηθούν αναλήθειες που δεν στηρίζονται στα ιστοριογραφικά δεδομένα.

Συμπερασματικά, η μελέτη αποτελεί μία κριτική συμβολή στην ιστορία του 
νεότερου ελληνισμού, στα τέλη του 16ου και τις απαρχές του 17ου αιώνα. Φω-
τίζει ακόμα άγνωστες πτυχές του κοινωνικού και πνευματικού βίου των υπο-
δούλων, των δομικών χαρακτηριστικών του οθωμανικού κράτους, των ενδοευ-
ρωπαϊκών ισορροπιών, των συσχετισμών δυνάμεων και αλληλοσυγκρουόμε-
νων συμφερόντων των επιμέρους ομάδων, ή των μεμονωμένων υποκειμένων της 
ιστορικής δράσης. δεν αρκείται στην άκριτη επανάληψη ή υιοθέτηση διαδεδο-
μένων στερεοτύπων, αλλά τις αναθεωρεί, όπου είναι επιστημονικά απαραίτητο.  

Παράλληλα όμως η μελέτη συνιστά και μια παρακαταθήκη στους ασχο-
λούμενους με την εκκλησιαστική ιστοριογραφία ο διονύσιος υπήρξε σημαίνου-
σα προσωπικότητα της ορθόδοξης εκκλησίας και υπό την ιδιότητα αυτή, επι-
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μέρους αντικείμενα στα οποία στρέφει την προσοχή του ο συγγραφέας είναι επί-
σης η οργάνωση και οι θεσμοί διοίκησης της εκκλησίας, οι ιεράρχες και οι απλοί 
κληρικοί που συνέβαλαν ποικιλοτρόπως στις ιστορικές εξελίξεις της περιόδου, 
αλλά και τα φαινόμενα που μελετά η επιστήμη της Θεολογίας και της ιστορίας 
της εκκλησίας, όπως είναι η φιλενωτική κίνηση, οι διαχριστιανικές σχέσεις και 
οι νεομάρτυρες, που δεν πρέπει όπως να συγχέονται με τους εθνομάρτυρες, κα-
θώς είναι διακριτές μεταξύ τους ομάδες. 

δρ. ιστορίας α.Π.Θ. ΘεοδοΣΗΣ ΤΣιΡΩνΗΣ
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νικόλαος εμμ. Παπαοικονόμου, Προσωπογραφία αγωνιστών του 1821, 
Από τη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, έκδ. εΜΣ, 2016, σσ. 655.

είναι γνωστά τα γεγονότα του 1821 στη Μακεδονία με τον υπέροχο αγώνα 
του εμμανουήλ Παππά, των αγιορειτών Πατέρων, των θρυλικών καπεταναίων 
Χάψα, των Λαζαίων, του διαμαντή ολυμπίου, του Γεροκαρατάσου, του Ζαφει-
ράκη, του αγγελή Γάτσου και των λοιπών καπεταναίων του Βερμίου, του ολύ-
μπου, των Χαλκιδικιωτών προκρίτων, που έδωσαν τα πάντα στον αγώνα της 
ανεξαρτησίας. και όταν έληξε άδοξα η επανάσταση στη Μακεδονία, οι Μα-
κεδόνες οπλαρχηγοί με χιλιάδες άνδρες τους κατέβηκαν στη νότια ελλάδα και 
συνέχισαν τον τίμιο αγώνα τους μαζί με τους Μωραΐτες, τους Ρουμελιώτες, τους 
Υδραίους. Γι’ αυτόν τον αγώνα έγραψαν στο παρελθόν οι αείμνηστοι ιω. Βασ-
δραβέλλης, απόστολος Βακαλόπουλος και οι ν. Μέρτζος, Γεώργιος Χιονίδης, 
ευ. Χεκίμογλου, αθ. καραθανάσης, με τους παλαιότερους και νεότερους συγ-
γραφείς του αθηναϊκού κέντρου να αφιερώνουν ελάχιστα για τη συμβολή των 
Μακεδόνων. ας έγραφαν τουλάχιστον για τη συμβολή των Μακεδόνων στα γε-
γονότα του 1821, στα οποία η συμμετοχή αυτών των Μακεδόνων οπλαρχηγών 
και των απλών στρατιωτών ήταν, πράγματι, συγκλονιστική. Υπήρχε, επομένως, 
ένα μεγάλο κενό, το οποίο έσπευσε ο κ. νικ. Παπαοικονόμου να καλύψει με επί-
πονη έρευνα, η οποία αποτυπώθηκε στο πολυσέλιδο σύγγραμμά του, το οποίο 
εξέδωσε η εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. 

ο κ. ν. Παπαοικονόμου είναι ένας επιστήμονας από τα δουμπιά της Χαλ-
κιδικής, επί πολλά έτη μελέτησε το σχετικό με τους Μακεδόνες αρχειακό υλι-
κό που απόκειται στο αρχείο αγωνιστών της εθνικής Βιβλιοθήκης, στα Γενικά 
αρχεία του κράτους (αρχείο - Γραμματεία του Υπουργείου επί των οικονομι-
κών, το ομόλογό του επί των Στρατιωτικών, το αρχείο της περιόδου του καπο-
δίστρια, τη Συλλογή Βλαχογιάννη κ.ά. ) καθώς επίσης και σε ένα πλήθος αρχεί-
ων συναφών με την επανάσταση του 1821. καρπός της έρευνάς του είναι η πα-
ρούσα μονογραφία που επιχειρεί, με απόλυτη επιτυχία, κατά την άποψή μας, να 
συγκροτήσει αυτό το πολύτιμο αρχείο των αγωνιστών από τη Χαλκιδική και 
τη Θεσσαλονίκη. 

ο συγγρ. στο εισαγωγικό σημείωμά του παραθέτει τα ονόματα των προ 
αυτού ερευνητών που έθεσαν τις βάσεις για τη μελέτη της μακεδονικής προσω-
πογραφίας της περιόδου που τον απασχολεί. και θα συμφωνήσει κανείς με την 
άποψή του ότι ήλθε επιτέλους η ώρα να ανασυρθούν από τη λήθη της ιστορί-
ας και, όπως γράφει, να τεθούν σε θέση ισάξια με εκείνη των νοτιοελλαδιτών 
συμπολεμιστών τους. Τα ονόματα των Χαλκιδικιωτών και των Θεσσαλονικέ-
ων αγωνιστών καθώς επίσης τα Μητρώα τους και η δράση τους περιέχονται σε 
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ατομικούς φακέλους τοποθετημένους σε 230 κουτιά στο αρχείο αγωνιστών της 
εθνικής Βιβλιοθήκης, συνοδευόμενα από χιλιάδες έγγραφα (επιστολές, αιτήσεις, 
πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, αποδεικτικά κ.ά.) που συγκροτούν ένα μεγάλο μέ-
ρος της ιστορίας της περιόδου του αγώνα 1821-1830, αλλά και με τις αναγκαίες 
προεκτάσεις ώς το 1865, οπότε συστήθηκε και ειδική επιτροπή για την ηθική και 
ως ένα βαθμό υλική αποκατάστασή τους. και είχαν ασφαλώς το δικαίωμα να ζη-
τούν από την Πατρίδα μία ηθική ανταμοιβή των θυσιών τους, αφού πολέμησαν 
σ’ όλες σχεδόν τις μεγάλες μάχες στην Πελοπόννησο, στη Στερεά, στην κρήτη, 
(δερβενάκια, Τριπολιτσά, Μύλους ναυπλίου, νιόκαστρο, Πολιανή, Σχοινολάκ-
κα, Παρθένι αρκαδίας, Μεθώνη, Ψαρά, αράχοβα, εύβοια, Μαγνησία, Βόρειες 
Σποράδες) και γενικά σε ένα πλήθος περιοχών της ελληνικής επικράτειας. ακό-
μη και στον εμφύλιο του 1825 μετείχαν κατά του κολοκοτρώνη και αργότερα 
κατά του καποδίστρια, υπακούοντας στις διαταγές του Γεροκαρατάσου. Στις 
μάχες κατά των Τούρκων έδειξαν θάρρος, υπακοή, πειθαρχία, «εθνικισμό μέγα», 
αποσπώντας το θαυμασμό των Πελοποννησίων συμπολεμιστών τους. 

εννοείται ότι σ’ αυτά τα χιλιάδες έγγραφα κρύβεται η δράση των Μακεδό-
νων αυτών αγωνιστών του 1821, όχι μόνον στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, Χαλκι-
δική ή Θεσσαλονίκη, αλλά και στη νότια ελλάδα, όπου κατέβηκαν μετά το άδο-
ξο τέλος της επανάστασης στη Μακεδονία. εκτός από την έρευνα και τη συλ-
λογή του αρμόδιου υλικού, ο νεαρός συγγραφέας της μονογραφίας αυτής είχε 
και ορισμένα μεθοδολογικά προβλήματα, ήσσονος, κατά την άποψή μας, σημα-
σίας. Για παράδειγμα είχε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που να εντάξει ορι-
σμένα χωριά της Χαλκιδικής, που τώρα ανήκουν στον νομό Θεσσαλονίκης. και 
στον προβληματισμό του αυτόν προστέθηκε και το γεγονός ότι πολλοί από τους 
αγωνιστές από τη Χαλκιδική δήλωναν τόπο καταγωγής τους τη Θεσσαλονίκη, 
ως την πλέον γνωστή Μακεδονική πόλη στη νότια ελλάδα. Άλλωστε το ίδιο συ-
νέβαινε και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, κατά τις οποίες, Έλληνες καταγό-
μενοι από χωριά, μικρά ή μεγάλα, δήλωναν το μεγαλύτερο κοντινό προς το χω-
ριό τους, γεωγραφικά εννοείται, κέντρο.         

Η ιστορική διαδρομή των Χαλκιδικιωτών και Θεσσαλονικέων αγωνιστών 
αρχίζει από τη συμμετοχή τους στην επανάσταση στη Χαλκιδική και στο Άγι-
ον Όρος που συμπαρέσυρε και τη Θεσσαλονίκη. και αφού, όπως ελέχθη, κατέ-
βηκαν στη νότια ελλάδα πολέμησαν με τους οπλαρχηγούς τους Γεροκαρατά-
σο, τον γιό του και υπασπιστή του δημήτριο - Τσάμη, τους Λαζαίους, τον Άγγε-
λο Γάτσο, τον διαμαντή ολύμπιο, τον κ. δουμπιώτη και άλλους, είτε ενταγμέ-
νοι στα Σώματα του κολοκοτρώνη, του δεληγιάννη, του καραϊσκάκη, του Μα-
κρυγιάννη, είτε συγκροτώντας τα μακεδονικά στρατεύματα. και όταν τελείω-
σε ο αγώνας της ανεξαρτησίας (η τελευταία μάχη πραγματοποιήθηκε στην Πέ-
τρα Βοιωτίας στις 12 Σεπτεμβρίου 1829), άλλοι μεν κατατάχθηκαν στον τακτι-
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κό στρατό του καποδίστρια και του Όθωνα, ενώ άλλοι προτίμησαν να παραμεί-
νουν στη νότια ελλάδα και να ασκήσουν διάφορα επαγγέλματα. είχαν σχημα-
τισθεί τότε οι Χιλιαρχίες και τα ελαφρά Τάγματα του καποδίστρια, όπου και 
εντάχθηκαν, έπειτα στη Φάλαγγα, στη Χωροφυλακή, στην οροφυλακή, στους 
ακροβολιστές, στο Πολεμικό ναυτικό, στους Λογχιστές, στο Πυροβολικό και σε 
διάφορες στρατιωτικές υπηρεσίες του οθωνικού βασιλείου. Μάλιστα ορισμένοι 
απ’ αυτούς παρέμειναν στην Πελοπόννησο (κορινθία, ναύπλιο, Σπάρτη, Τριπο-
λιτσά) δημιουργώντας οικογένειες. από τα σημαντικά στοιχεία που παρέχονται 
στις σύντομες βιογραφίες των Μακεδόνων αγωνιστών μπορεί ο κάθε ενδιαφε-
ρόμενος να επεκτείνει την έρευνά του βασισμένος στις χιλιάδες παραπομπές σε 
αδημοσίευτες πηγές και στη βιβλιογραφία. και δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει 
κανείς ότι η μονογραφία αυτή του κ. ν. Παπαοικονόμου δεν ενδείκνυται για μια 
απλή ανάγνωση, καθώς έχει τον χαρακτήρα ενός βιογραφικού λεξικού των αγω-
νιστών, Χαλκιδικιωτών και Θεσσαλονικέων. 

Η δομή του βιβλίου αυτού αρχίζει με την αλφαβητική παράθεση των χω-
ριών της Χαλκιδικής, όπου και πάλι αλφαβητικά καταγράφονται οι αγωνιστές 
του 1821 με όσα στοιχεία περιέχονται στον φάκελο του καθενός. Έτσι, καθώς εί-
παμε, το βιβλίο αυτό δεν είναι για ανάγνωση, αλλά πολύτιμο εργαλείο για πε-
ραιτέρω έρευνα και μελέτη κάθε ενδιαφερόμενου που επιθυμεί να πληροφορη-
θεί τους αγωνιστές του τόπου του και να συνεχίσει, με βάση τα παρεχόμενα 
στοιχεία, τα βιογραφικά του. 

και έχει, ασφαλώς δίκαιο, ο συγγρ. που σημειώνει, με διάκριση είναι αλή-
θεια, και με υποκρυπτόμενη υπερηφάνεια, ότι δεν ήταν μόνον οι αγωνιστές της 
νότιας ελλάδας που αγωνίσθηκαν το 1821, αλλά και αυτοί από τα δουμπιά, 
τη Βάλτα, τον Παρθενώνα, το Γομάτι, το Λιβάδι, την Περιστερά κτλ. ας μη λη-
σμονούμε ότι ο καζάς κασσάνδρας ήταν από τις μοναδικές τω όντι, περιοχές 
της ελλάδας που υπέστησαν ολοκληρωτικές καταστροφές από τα στρατεύματα 
του αμπουλουμπούτ, του Γεωργιανού εξωμότη, που κατέστειλε κατά τον πλέον 
δραματικό, για τη Χαλκιδική, τρόπο την επανάστασή της.

Έτσι αρχίζει το κύριο σώμα της μονογραφίας του ο συγγρ. με την αλφαβη-
τική σειρά των χωριών της Χαλκιδικής και των αγωνιστών τους. Πρώτο χωριό 
της Χαλκιδικής η αγία Παρασκευή με 16 αγωνιστές, ακολουθούν ο Άγιος Μά-
μας με 8 αγωνιστές, ο Άγιος νικόλαος με 22, το αδάμ με 1, η Άθυτος με 32, το 
αϊβάτι, το αρδαμέρι, το ασβεστοχώρι, ο Βάβδος, η Βάλτα κτλ., το όλο 63 χω-
ριά και περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, που ανάλογα με τον πληθυσμό τους 
έδωσαν στον αγώνα και τους πολεμιστές τους. 

Όλοι αυτοί κοινό σημείο έχουν τη νεαρή ηλικία τους, γεννημένοι οι περισ-
σότεροι μεταξύ 1700-1802/3. Πολλά επώνυμα είναι τα ίδια, χαρακτηριστικά των 
ίδιων οικογενειών, π.χ. κασσανδρινοί, Στεργίου, Γεωργίου, Θεοχάρη(ς), κότζο-
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γλου, Μαντεμοχωρίτες κτλ. Όλοι τους έχουν λάβει μέρος στην επανάσταση της 
Χαλκιδικής, στις μάχες των Μαντεμοχωρίων, του αγίου Όρους και της κασσάν-
δρας και μετά το τέλος της κατέφυγαν στις Β. Σποράδες, στη Σκιάθο και στη 
Σκόπελο, απ’ όπου κατέβηκαν νοτιότερα προς τη Ρούμελη και τον Μοριά εντασ-
σόμενοι οι περισσότεροι υπό τις διαταγές των Μακεδόνων οπλαρχηγών διαμα-
ντή ολυμπίου, καρατάσιου, Μπίνου, Λιακόπουλου, αποστολάρα, δουμπιώτη 
κ.ά. αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι πολλοί από αυτούς πολέμησαν στη Χαλκιδι-
κή με ένα ή δύο γιούς τους. Πολλοί, επίσης, από αυτούς τραυματίστηκαν στις μά-
χες στη νότια ελλάδα. δυστυχώς, και αυτό είναι ζητούμενο στην έρευνα, ότι δεν 
έχουν καταγραφεί οι πεσόντες Μακεδόνες στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Πε-
λοπόννησο, ούτε αυτοί που έπεσαν στο ολοκαύτωμα των Ψαρών και στην έξο-
δο του Μεσολογγίου. Άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι πολλοί απ’ αυτούς κατα-
τάχθηκαν στον τακτικό στρατό ως αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, αλλά και απλοί 
στρατιώτες, π.χ. υπονομευτές (λαγουμτζήδες), πυροβολητές, λογχοφόροι, ενώ 
άλλοι υπηρέτησαν ως χωροφύλακες, οροφύλακες κτλ. Άλλοι επίσης εντάχθη-
καν σε άλλα στρατιωτικά σώματα, όπως ήταν η στρατιωτική δύναμη του Γενι-
κού Φροντιστηρίου στη Σκόπελο, η εκτελεστική δύναμη των ανατολικών Σπο-
ράδων στο Βαθύ Σάμου, το σώμα των ακροβολιστών, η εθνοφυλακή, η Πολιτι-
κή Φρουρά Πελοποννήσου, ο Λόχος Τεχνιτών.

Άλλοι, πάλι, αφού περιπλανήθηκαν στη ν. ελλάδα, επέστρεψαν στις Β. 
Σποράδες, στη Σκόπελο κυρίως, όπου άσκησαν διάφορα επαγγέλματα, π.χ. σα-
μαράδες, σιδηρουργοί, ξυλουργοί, ακόμη και δάσκαλοι ή πλοιοκτήτες. Άλλοι, 
πάλι, συγκεντρώθηκαν και συγκρότησαν τη ν. Πέλλα.

ειδικά η νέα Πέλλα στη Φθιώτιδα, από τα μέσα της δεκαετίας του 1830 
αποτέλεσε την πρωτεύουσα του μακεδονικού προσφυγικού ελληνισμού στη νό-
τια ελλάδα, καθώς εκεί συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός Μακεδόνων προσφύ-
γων, με προέλευση κυρίως τις Βόρειες Σποράδες. οι βορειοελλαδίτες επήλυδες 
εγκαταστάθηκαν στην αταλάντη, η οποία φιλοξένησε τις μεγαλύτερες μορφές 
των Μακεδόνων αγωνιστών του 1821 καθώς και τους απογόνους τους.  

Όλος αυτός ο ηρωικός κόσμος, και όσοι ζούσαν ακόμη, ζητούσε μια ηθική 
αμοιβή από την Πατρίδα με υποβολή αιτήσεων στην επιτροπή εκδουλεύσεων, 
που επί τούτου συστάθηκε το 1865. Όσοι δεν ήσαν εν ζωή, φρόντισαν γι’ αυτό οι 
σύζυγοί τους και τα παιδιά τους.

Όσο για τη Θεσσαλονίκη καταμετρήθηκαν 65 αγωνιστές, όπου πλειονοψη-
φούν τα επώνυμα αθανασίου, αντωνίου, Γεωργίου, δημητρίου, Θεσσαλονικιός, 
ιωάννου, κωνσταντίνου, Στεργίου. 

Η μονογραφία του κ. ν. Παπαοικονόμου είναι μια πολύτιμη συμβολή για 
την ανάδειξη της προσφοράς των Μακεδόνων αγωνιστών στην αίσια έκβαση 
του αγώνα της ανεξαρτησίας και εξηγούμαι ότι γράφοντας Μακεδόνων εδώ 
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δεν εννοούμε μόνο τους Χαλκιδικιώτες και Θεσσαλονικείς, αλλά και τους υπό-
λοιπους βορειοελλαδίτες (ναουσαίους, Σερραίους, δυτικομακεδόνες) με τους 
οποίους συμπολέμησαν. επομένως και άλλες μακεδονικές πόλεις αναμένουν τον 
ερευνητή τους που θα φέρει στο φως τους δικούς του αγωνιστές του 1821. 

εν κατακλείδι η μονογραφία του κ. ν. Παπαοικονόμου μπορεί να θεωρη-
θεί εθνικό έργο γιατί συμπληρώνει την εικόνα των μαχών του 1821, τα ονόμα-
τα των Μακεδόνων οπλαρχηγών και εκείνων των νοτιοελλαδιτών, αλλά κυρίως 
γιατί φέρει στο φως τους εκατοντάδες αγνώστους, ως σήμερα απλούς αγωνιστές 
από τη Μακεδονία, που έζησαν με το όνειρο να απελευθερωθεί και αυτή, όπως 
τόνιζαν στις εθνοσυνελεύσεις και με υπομνήματα στον καποδίστρια.   

Με την πρόσθετη ιδιότητα του Προέδρου της ιστορικής και Λαογραφι-
κής εταιρείας Χαλκιδικής συγχαίρω τον συγγραφέα βαθύτατα για το έργο του 
αυτό.

εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
Γενικός Γραμματέας
δικηγόρος, δρ ιστορίας, πρώην Βουλευτής

ΒαΣιΛειοΣ ν. ΠαΠΠαΣ
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δημήτριου αγγ. Παπάζη, Συμβολή στη νεότερη ιστορία της Ιεράς Μονής 
Κοιμήσεως Θεοτόκου (Σπηλιάς) Αργιθέας Αγράφων, ιερά Μονή Σπηλιάς, Έκ-
δοση ιεράς Μονής κοιμήσεως Θεοτόκου Σπηλιάς αγράφων, 2016, σσ. 173.

Τα τελευταία χρόνια με την κυριαρχία της ηλεκτρονικής πληροφορίας 
μέσω του διαδικτύου παρατηρείται κρίση στην έκδοση και την κυκλοφορία βι-
βλίων. Ωστόσο, εκδίδονται ακόμη αξιόλογα βιβλία που αναδεικνύουν με γνώμο-
να την επιστημονική μεθοδολογία όψεις της μοναστηριακής ζωής και δράσης. 
Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε από την ιερά Μονή Σπηλιάς των θεσσαλικών αγρά-
φων το παρόν βιβλίο, το οποίο υποθέτουμε ότι ο αναγνώστης βλέποντάς το στην 
προθήκη ενός Βιβλιοπωλείου εύκολα θα το πλησιάσει και, μόνο από το λιτό εξώ-
φυλλό του που δείχνει μισάνοιχτη την κεντρική πύλη της μονής σα να τον καλεί, 
θα θελήσει να την επισκεφθεί. αυτή είναι ίσως η πρώτη εντύπωση που μπορεί να 
σχηματίσει κανείς αντικρίζοντας το βιβλίο του κ. δημήτριου Παπάζη, αναπλη-
ρωτή καθηγητή της α.ε.α.Θ., ο οποίος είναι γνωστός για την ενασχόλησή του με 
θέματα ιστορίας μονών και προβολής του ορθοδόξου μοναχικού ιδεώδους. ανα-
φέρω ενδεικτικά τη μεταπτυχιακή εργασία του για την ιστορία της ιεράς Μονής 
του Τιμίου Προδρόμου (Σκήτης) Βεροίας (σσ. 250). 

Όταν ανοίξει ο αναγνώστης το βιβλίο, θα διαπιστώσει τις παρεχόμενες με 
εύληπτο τρόπο πολλές, λιγότερο γνωστές πλην όμως ενδιαφέρουσες για το μο-
ναστήρι παλαιές και νέες πληροφορίες, που δεν έτυχαν της δέουσας προσοχής 
και δεν αξιοποιήθηκαν αναλόγως από την επιστημονική κοινότητα μέχρι σήμε-
ρα. Ως προς το περιεχόμενό του πρόκειται για μία εν πολλοίς πρωτότυπη ιστο-
ρική μελέτη που αφορά ένα ορθόδοξο μοναστήρι της Θεσσαλίας, η προβολή του 
οποίου πρέπει να προκαλεί το ερευνητικό ενδιαφέρον των συγγραφέων του τό-
που μας. και τούτο, διότι η ιστορία του μοναχισμού είναι η ιστορία του πυρήνα 
της ορθόδοξης εκκλησίας, αλλά αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα της πορεί-
ας του νεότερου ελληνικού έθνους. Ως εκ τούτου, κάθε νέα έκδοση μελέτης και 
προβολής ενός μοναστικού ιδρύματος είναι ευπρόσδεκτο και επιθυμητό γεγονός. 
αυτόν τον σκοπό διακονεί η νέα μελέτη του κ. Παπάζη.  

Η μελέτη αποτελείται από 173 σελίδες, προλογίζεται από τον Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεο, και έπο-
νται το εκδοτικό Σημείωμα του Ηγουμένου της Μονής αρχιμ. νεκταρίου και ο 
Πρόλογος του συγγραφέα. Στον τελευταίο οριοθετείται το αντικείμενο της έρευ-
νας και αναφέρεται πως η μονογραφία έχει ως κύρια πηγή άντλησης του πρω-
τογενούς αρχειακού υλικού το ιστορικό αρχείο της ιεράς Συνόδου της εκκλη-
σίας της ελλάδος, συνάμα δε και του αρχείου του οικουμενικού Πατριαρχείου. 

Στην εισαγωγή, που έπεται, γίνεται επιπλέον λόγος για τα εμπλεκόμενα 
στα έγγραφα φυσικά πρόσωπα, επισκόπους και μοναχούς, αλλά και τους θεσμι-
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κούς φορείς, όπως υπηρεσίες της Συνόδου της εκκλησίας της ελλάδος και μονές 
της περιοχής που διετέλεσαν κατά καιρούς μετόχια της Μονής Σπηλιάς, από το 
αρχείο της οποίας αξιοποιούνται παράλληλα ανέκδοτες πληροφορίες.  

ακολουθεί το κύριο τμήμα της μελέτης, το πρώτο μέρος του οποίου επιγρά-
φεται: «Ιστορικό της μονής» και βασίζεται στην αξιοποίηση σιγιλιώδους γράμ-
ματος με το οποίο το μοναστήρι είχε ανακηρυχθεί πατριαρχικό σταυροπήγιο και 
το περιεχόμενό του συσχετίζεται με όλες τις πληροφορίες που είδαν το φως της 
δημοσιότητας, είτε ερειδόμενες σε γραπτές μαρτυρίες είτε σε προφορικές παρα-
δόσεις είτε σε αρχαιολογικά, επιγραφικά και εικονογραφικά τεκμήρια που αφο-
ρούν κατά κύριο λόγο στους δύο ναούς της μονής. ο συγγρ. δεν αρκείται σε κά-
ποιες περιληπτικές επισημάνσεις, αλλά εισέρχεται στην καρδιά του προβλήμα-
τος της ίδρυσης, εξετάζει εξονυχιστικά κάθε πληροφορία και κάθε κείμενο με-
λετώντας παράλληλα εξαντλητικά όλη τη συναφή βιβλιογραφία και καταλήγει 
στα πορίσματα της έρευνάς του. Γνωρίζει καλά πως η ιστορική μνήμη οφείλει να 
διασώζει την αλήθεια  με στοιχεία και αποδεικτικό υλικό μακριά από σκοπιμό-
τητες. Προχωρεί σε επισημάνσεις και διαπιστώσεις σχετικά με την παρουσία της 
μονής στα επαναστατικά δρώμενα του 1821 και του 1866/67 και αποκαθιστά το 
λάθος που επικράτησε στη βιβλιογραφία για συμμετοχή της μονής στην επανά-
σταση του 1854. 

Το δεύτερο μέρος φέρει τον τίτλο: «Προσθήκες στη νεότερη ιστορία της 
μονής Σπηλιάς βάσει ανεκδότου αρχειακού υλικού». Σε αυτό αξιοποιούνται 
επίσης πηγές του ιστορικού αρχείου της ιεράς Συνόδου της εκκλησίας της ελ-
λάδος, όπως ανέκδοτα αρχειακά έγγραφα που χρονολογούνται από το 1896. 
Μία σειρά από κείμενα εκκλησιαστικά - μοναστηριακού περιεχομένου συνιστά 
έναν καθρέπτη θα λέγαμε μέσα από τον οποίο αντικατοπτρίζεται η δραστηρι-
ότητα της μονής από τα τέλη του 19ου μέχρι τα μέσα περίπου του 20ού αιώ-
να. καινοτομία του παρόντος έργου είναι η συστηματική παρουσίαση αρχει-
ακών κειμένων, τα περισσότερα από τα οποία αφορούν σε διορισμούς, παραι-
τήσεις, απολύσεις, θανάτους ηγουμένων και συμβούλων, εγγραφές νέων μονα-
χών στο μοναχολόγιο της μονής, συγχωνεύσεις - προσαρτήσεις, αποσπάσεις και 
ανασυστάσεις μοναστηριών και μετοχίων τους. ο συγγραφέας κατορθώνει σε 
αδρές γραμμές με παραθέσεις σύντομων αρχειακών κειμένων να παρουσιάσει 
την ιστορία της μονής, που έγραψαν οι ίδιοι οι μοναχοί της, αλλά και οι κάτοι-
κοι της γύρω περιοχής, που ουδέποτε έπαυσαν να μεριμνούν για την ανασύστα-
σή της. Η επεξεργασία αυτή προσφέρει σημαντικό υλικό στους ερευνητές της εκ-
κλησιαστικής και ιδιαίτερα της μοναστηριακής θεσσαλικής ιστορίας και αυτό 
αποτελεί μεγάλη συμβολή της παρούσας επιστημονικής μελέτης. Η προσπάθεια 
του συγγρ. της χαρακτηρίζεται από μία προτεραιότητα στη χρήση του πηγαίου 
υλικού, επιτρέποντας στα αρχειακά τεκμήρια να προτάξουν τις δικές τους αλή-
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θειες, αλλά παράλληλα δεν λείπουν οι προσωπικές του εκτιμήσεις και κρίσεις. 
αν προσπαθήσουμε να σταχυολογήσουμε ορισμένες από τις επιμέρους συμπε-
ρασματικές παρατηρήσεις του δευτέρου αυτού μέρους, θα μπορούσαμε να επι-
σημάνουμε το αδιάπτωτο ενδιαφέρον του μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φα-
ναριοφερσάλων ιεζεκιήλ για την ανασυγκρότηση του μοναχισμού της επαρχίας 
του, όπως και τη συσπείρωση των πληθυσμών της αργιθέας γύρω από το μονα-
στήρι, το οποίο απέβη προσκύνημα της Θεσσαλίας, αλλά και των όμορων περι-
οχών της ευρυτανίας και της Άρτας. Για τον λόγο αυτό ίσως, το 1961 επιχειρή-
θηκε η ανάδειξη της μονής ως ιστορικού μνημείου.

Στην ενότητα αντί επιλόγου ο συγγρ. ανακεφαλαιώνει την ανάλυση των 
ενοτήτων και αναδεικνύει τις βασικές θέσεις της μελέτης, τα συμπεράσματα της 
οποίας βασίζονται στη συγκριτική θεώρηση των πηγών. 

Ένα επίσης ιδιαίτερα αξιόλογο στοιχείο της μελέτης είναι η διασαφήνι-
ση των προσώπων και της δράσης ηγουμένων και μοναχών της μονής. Σημαντι-
κή για τον λόγο αυτό είναι η συμβολή του συγγραφέα στην κατάρτιση του πλη-
ρέστερου μέχρι σήμερα καταλόγου ηγουμένων και μοναχών και η κατά το δυ-
νατόν αποτίμηση του έργου τους. ο κ. Παπάζης επέτυχε στο να ερευνήσει και 
να συγκεντρώσει και τις παραμικρές πληροφορίες γι’ αυτούς, ιδίως μέσα από το 
μοναχολόγιο της μονής και να τις αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Μετά την Περίληψη ακολουθούν δύο Παραρτήματα με την επανέκδοση 
του πατριαρχικού και συνοδικού σιγιλίου του Μαρτίου 1677 από το φ. 116v - 
117r της «Νομικής Συναγωγής» και με την έκδοση για πρώτη φορά του αχρονο-
λόγητου σιγιλιώδους γράμματος από τις σσ. 624-625 του κώδικα «Κριτίου Α »́ 
του Πατριαρχικού αρχειοφυλακίου. ο ερευνητικός μόχθος συνοδεύεται από 
Συντομογραφίες, ανέκδοτες αρχειακές Πηγές και πλούσια ενημερωμένη πρό-
σφατη σχετική Βιβλιογραφία, η οποία περιλαμβάνει δημοσιευμένες Πηγές και 
Βοηθήματα. Η μελέτη ολοκληρώνεται με το εποπτικό υλικό, τα επιλεγόμενα Πα-
νομοιότυπα αντιγράφων σιγιλίων από πατριαρχικούς κώδικες, αντίγραφα λυ-
τών εγγράφων και σφραγίδων και τις Φωτογραφίες.  

επιχειρώντας μία συνολική αποτίμηση της υπό παρουσίασης επιστημονι-
κής μελέτης διαπιστώνεται πως η πρωτοτυπία του περιεχομένου, η έρευνα και η 
βιβλιογραφική τεκμηρίωση των αναφερομένων του συγγραφέα αποδίδουν άρι-
στα την ιστορία της μονής και η στέρεα επιχειρηματολογία του έργου του είναι 
πολύτιμη για όποιον αποφασίσει να ασχοληθεί με την ιστορία του θεσσαλικού 
μοναχισμού. 

Στα πλεονεκτήματα του έργου συγκαταλέγονται επίσης η ανεπιτήδευτη, 
κατανοητή και ρέουσα γλώσσα του κειμένου, που το καθιστούν ενδιαφέρον για 
το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, αλλά και η συστηματική δομή και η δέουσα 
επιμέλεια με την οποία έχει γραφτεί, καθώς και η εφαρμογή της κριτικής έρευ-
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νας και της ακρίβειας στην παράθεση της πλούσιας βιβλιογραφίας, δείγματα της 
τήρησης των κανόνων της ακαδημαϊκής συγγραφής και της επιστημονικής ευσυ-
νειδησίας του συγγρ.

είναι προφανές ότι η συγγραφή ενός βιβλίου για την ιστορία της μονής 
αποκτά επικαιρότητα και η έκδοσή της εμπλουτίζει τη θεσσαλική μοναστηρια-
κή βιβλιογραφία. Η παρούσα μελέτη καλύπτει ένα αισθητό βιβλιογραφικό κενό, 
αφού μέχρι τώρα είχαν δει το φως της δημοσιότητας αποκλειστικά ιστοριοδιφι-
κού χαρακτήρα σχετικές μελέτες. ενδεχομένως, σε μία μελλοντική επανέκδοση 
θα μπορούσε να περιληφθεί και η κατάρτιση ενός ευρετηρίου ονομάτων.

αξίζουν συγχαρητήρια στον κ. Παπάζη, ο οποίος δείχνει πως διαθέτει όλα 
τα απαραίτητα εχέγγυα να συνεχίσει να προσφέρει και άλλους καρπούς των 
ερευνητικών επιστημονικών δραστηριοτήτων του, αλλά και τις υπηρεσίες του 
στον γνωστικό κλάδο της εκκλησιαστικής ιστορίας.

δρ. ιστορίας α.Π.Θ. ΘεοδοΣΗΣ ΤΣιΡΩνΗΣ
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ευάγγελος Γ. καρσανίδης, Η εκπαίδευση στις επαρχίες Δράμας και Ζιχνών 
κατά την Τουρκοκρατία (1840-1913), δράμα, εκδ. δεκΠοΤα, 22016, σσ. 512.

ο ευάγγελος Γ. καρσανίδης, με πολυετή εκπαιδευτική θητεία στη δράμα, 
στην καβάλα και στο εξωτερικό, συνέθεσε τη μονογραφία αυτή την αφιερωμέ-
νη στην ιστορία της εκπαιδεύσεως στην αγαπημένη του δράμα και στις πέριξ 
πολίχνες της. Πριν εισέλθει στο κυρίως θέμα του γράφει για τη σύνολη παιδεία 
στον ελληνικό χώρο ξεκινώντας από την Πατριαρχική ακαδημία και φθάνοντας 
ώς την αθωνιάδα για να περάσει στη συνέχεια στον 19ο αι. με την ίδρυση σχο-
λείων στη δράμα, την καβάλα, τη Χωριστή, το δοξάτο, την Προσοτσάνη, ιδίως 
μετά την εφαρμογή των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων του Χάτι Χουμαγιούν και 
των ημετέρων εθνικών κανονισμών (1861). και τούτο επιτεύχθη χάρη στο ενδι-
αφέρον της ελληνικής Πολιτείας για την ανάπτυξη της παιδείας στις υπόδουλες, 
ακόμη, περιοχές, του Συλλόγου προς διάδοσιν των ελληνικών Γραμμάτων, των 
κατά τόπους Φιλεκπαιδευτικών Συλλόγων, των υποπροξενείων Σερρών και κα-
βάλας και προσωπικοτήτων όπως οι Μιχ. Σπόντης, κάρολος ασλάν και κυρίως 
ο Μητροπολίτης δράμας Χρυσόστομος καλαφάτης (1902-1907). Η ανάπτυξη της 
παιδείας στη δράμα και την περιοχή της οφείλει, ωσαύτως, πολλά στην οικονο-
μική της ανάπτυξη με την άνοδο, κυρίως, του καπνεμπορίου και τη συρροή ελλη-
νικών πληθυσμών με μετακινήσεις από το Μελένικο, το Μοναστήρι, τη Θεσσα-
λονίκη τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αι. Παρατηρήθηκε, κατόπιν τούτων, σε 
συνδυασμό με την παρακμή της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ιδίως από τα μέσα 
του 19ου αι., το φαινόμενο να συγκεντρωθεί ο πλούτος στα χέρια των ελλήνων 
και των εβραίων και συνακόλουθα και η οικιστική ανάπτυξη της δράμας.

Έτσι εμφανίσθηκαν σχολεία στη δράμα, για την πρόοδο των οποίων ήταν 
καθοριστική η συμβολή του μητροπολίτου Χρυσοστόμου, ο οποίος έφθασε στην 
πόλη τον ιούλιο του 1902 και φρόντισε αμέσως για τη σύνταξη του κανονι-
σμού της ελληνορθόδοξου κοινότητος δράμας. Τα άρθρα του κανονισμού αυ-
τού αναλύει ο συγγρ., κάμνει λόγο για τη δημογεροντία, την εφορεία των σχο-
λείων και επισημαίνει ότι την εποπτεία των σχολείων είχε ο μητροπολίτης. εκθέ-
τει, ακολούθως, τα καθήκοντα των εφοροεπιτρόπων, όπως η φροντίδα της λει-
τουργίας των σχολείων, η εξεύρεση οικονομικών πόρων, η μισθοδοσία των δα-
σκάλων, ο εξοπλισμός με εποπτικά μέσα κ.ά. Τα σχολεία συντηρούνταν από ει-
σφορές του μητροπολίτου, των ναών και μονών, τις χορηγίες και δωρεές εντοπί-
ων και ξενιτεμένων, του Συλλόγου προς διάδοσιν των ελληνικών Γραμμάτων, 
τα κληροδοτήματα, τη γενναία οικονομική βοήθεια του αυστριακού υπηκόου 
και καπνεμπόρων δράμας καρόλου ασλάν, με τον οποίο θα έλθει σε διένεξη ο 
Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Προσοτσάνης «Ηώς» (βλ. παρακάτω). 
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Το πρώτο σχολείο, πάντως, που λειτούργησε στη δράμα χρονολογείται το 
1841, ενώ πριν τα σχολεία λειτουργούσαν στους νάρθηκες των εκκλησιών. αρχι-
κώς κυρίαρχα στην εκπαίδευση, στην πρώτη τουλάχιστον φάση της λειτουργί-
ας των σχολείων, ήταν τα αλληλοδιδακτικά (1880) και ίσως ενωρίτερα, περί το 
1848, τα ελληνικά σχολεία, όπου διδάσκονταν θρησκευτικά, λατινικά, μαθημα-
τικά, ιστορία, γεωγραφία, φυσιογνωστικά, τουρκικά. Τα Παρθεναγωγεία στην 
δράμα εμφανίσθηκαν λειτουργούντα στις αρχές του 20ού αι. με διδασκόμενα 
μαθήματα την ελληνική γλώσσα, τα θρησκευτικά, την ιστορία, την αριθμητική, 
τη γεωγραφία, τη χειροτεχνία, την οικιακή οικονομία, το εργόχειρο, την καλλι-
γραφία. ο συγγρ. γράφει για το Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης, όπου δραμινοί 
έστελναν για συνέχιση των σπουδών τους τις θυγατέρες τους, αλλά και σε ομό-
λογα των αθηνών (αρσάκεια). Το 1881 άρχισε να κτίζεται το Παρθεναγωγείο 
και αρρεναγωγείο στη δράμα.

ακολούθως ο συγγραφέας εξαίρει τη συμβολή δύο προσώπων στην προα-
γωγή της παιδείας στη δράμα και στην περιοχή της και ήσαν αυτά ο μητροπο-
λίτης Χρυσόστομος καλαφάτης (1902-1907) και ο κάρολος ασλάν. Ήδη ο ελλη-
νικός πληθυσμός της πόλεως είχε τριπλασιασθεί την περίοδο 1870-1885 και ήταν 
αυτονόητη η λειτουργία σχολείων, αφού, άλλωστε, την ευνοούσε και η οικονομι-
κή της ανάπτυξη, οφειλόμενη στην καπνοκαλλιέργεια. οπωσδήποτε, αυτή η επι-
τυχής έκβαση των εκπαιδευτικών πραγμάτων στη δράμα δεν θα μπορούσε να 
συντελεσθεί χωρίς τη συμμετοχή των κατοίκων της, όπως της οικογένειας αρι-
τζίδη, που δώρισε το οικόπεδο, όπου ανεγέρθηκαν τα εκπαιδευτήρια των φιλεκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων, του Συλλόγου προς διάδοσιν κτλ. Το διδακτικό προ-
σωπικό πλαισιώθηκε από ικανούς δασκάλους, όπως ο κ. Γ.  Σαμαρτζίδης (1867-
1936), ο οποίος ήταν μουσικός και ζωγράφος, ενώ ο Χρυσόστομος φρόντισε και 
για τον αθλητισμό της νεολαίας –ενδιαφέρον μάλιστα που συνέχισε να δείχνει 
και ως μητροπολίτης Σμύρνης (1910-1922)‒ και είναι χαρακτηριστικό και οι κατ’ 
έτος τελούμενοι αθλητικοί αγώνες των σχολείων, των οποίων ο συγγρ. δημοσι-
εύει ενδεικτικά προγράμματα στη μονογραφία του. και όλα τούτα υπό τον φθό-
νον των οθωμανικών αρχών και την εχθρική διάθεση των βουλγάρων προπα-
γανδιστών. και ήταν πλήγμα για τη δράμα ότι ο Χρυσόστομος κυριολεκτικώς 
εξεδιώχθη από τη δράμα κατά το θέλημα των Μ. δυνάμεων και των Βουλγά-
ρων, εκδίωξη που λύπησε το Πανελλήνιο που εξέφρασε την πικρία του με στί-
χους του κ. Παλαμά και του Γ. Σουρή. 

Στη συνέχεια ο συγγρ. παρουσιάζει την εκπαίδευση στον καζά δράμας με 
πρώτη αναφορά στη Χωριστή, όπου ο λόγος για τους δασκάλους, τα αναγνω-
στικά, τον ναό, το δοξάτο με τους φιλεκπαιδευτικούς συλλόγους «Φίλιπποι» 
(ίδρ. 1874) και «οΜονοια» (1909), τη φιλαρμονική, τη μαντολινάτα, τους δύο 
θεατρικούς ομίλους, την ενίσχυση των σχολείων του από τους πλούσιους της πο-
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λίχνης. Για το δοξάτο και τα σχολεία του ενδιαφερόταν συνεχώς ο μητροπολίτης 
Χρυσόστομος και την υλοποίηση του ενδιαφέροντός του είχε αναθέσει στον διά-
κονό του Θεμιστοκλή Χατζησταύρου, πνευματικό του τέκνο, τον γνωστό έπειτα, 
από τη μακρά εκκλησιαστική πορεία του στη Μ. ασία, τη Βέροια και την κα-
βάλα, αρχιεπίσκοπο αθηνών και πάσης ελλάδος (1962-1967). και διεξάγονταν 
στο δοξάτο σχολικοί γυμναστικοί αγώνες με διοργανωτή το σωματείο «Ένωσις» 
και ήταν τέτοια η έφεση των νέων του που συνέχιζαν τις σπουδές τους στα γνω-
στά εκπαιδευτήρια Στεφάνου νούκα στη Θεσσαλονίκη. Την ευμάρεια του δο-
ξάτου δεν μπόρεσαν ούτε οι δύο καταστροφές του από τους Βουλγάρους να εξα-
λείψουν, καθώς ο σημερινός επισκέπτης θαυμάζει την ωραία αυτή πολίχνη της 
ανατ. Μακεδονίας. 

Η αδριανή (εδινερτζίκ), με πάνω από 250 ελληνικές οικογένειες στα μέσα 
του 19ου αι., που είχαν αυξηθεί στις 500 περίπου στις αρχές του 20ού αι., είχε 
ωραίο σχολείο που λειτουργούσε ήδη από το 1870, Φιλόπτωχο αδελφότητα κυ-
ριών, θεατρικό όμιλο, ενώ αξιοσημείωτη ήταν η αρμονική συμβίωση ελλήνων 
και οθωμανών. Στην πρόοδό της συνέβαλε και το διαρκές ενδιαφέρον του προ-
εστού της κ. Μαλαματή.

Η Προσοτσάνη, που είχε το 1876 400 ελληνικές οικογένειες, αντιμετώπι-
σε από ενωρίς την πίεση της βουλγαρικής προπαγάνδας με αποτέλεσμα ορισμέ-
νες εξ αυτών των οικογενειών να προσχωρήσουν σ’ αυτήν, αριθμός που θα αυ-
ξηθεί προς τα τέλη του 19ου αι., έτσι που έναντι των 1.050 ελληνικών οικογενει-
ών οι σχισματικές να είναι 1.679. Το ελληνικό στοιχείο είχε ήδη σχολείο από τις 
αρχές του 19ου αι. ώσπου το 1909 απέκτησε ένα νέο περικαλλές, σωζόμενο ώς 
τις μέρες μας, όπου στεγάστηκε η αστική Σχολή και το Παρθεναγωγείο. Προφα-
νής και εδώ η συμβολή του μητροπολίτου Χρυσοστόμου, αλλά και της φιλεκπαι-
δευτικής αδελφότητος «Ηώς» με τον πρόεδρό της ν. Λιάμη και τον ανδρέα Τζή-
μα. Η αδελφότητα αυτή, που ιδρύθηκε το 1873, οργάνωνε τακτικά διαλέξεις και 
αθλητικούς αγώνες, αλλά ήλθε σε διένεξη με τον ευεργέτη των σχολείων δρά-
μας κάρολο ασλάν, τον οποίο στήριζε ο Σύλλογος προς διάδοσιν των ελληνι-
κών Γραμμάτων, στον οποίο σύλλογο η «Ηώς» κατήγγειλε τον ασλάν ως μη εν-
διαφερόμενο για τα εκπαιδευτικά πράγματα της δράμας, καθόσον ήταν ξένος, 
ότι προωθούσε τα ιδικά του εμπορικά συμφέροντα, ότι κρατούσε χλιαρή στά-
ση έναντι των Βουλγάρων. Η διένεξη αυτή κράτησε τέσσερα ολόκληρα έτη 1879-
1883 προς βλάβη των εθνικών συμφερόντων. ο συγγρ.. μελέτησε επίσης τον κώ-
δικα του ναού των εισοδίων της Θεοτόκου Προσοτσάνης, που, καθώς γράφει, 
οι περιεχόμενες καταγραφές συγκροτούν πολύτιμη πηγή για την ιστορία και τη 
λαογραφία της περιοχής. Προσθετέα εδώ, αφ’ ενός μεν η λειτουργία του οικο-
τροφείου και η βοήθεια προς τα σχολεία της πόλεως του νηπιακού επιμελητη-
ρίου Μελά. Η «Ηώς» λειτουργεί στις μέρες μας χάρη στην αγάπη νέων της. Στην 
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περιοχή έδρασε ο έπειτα ναύαρχος δεμέστιχας που την επισκέφθηκε το 1938 και 
συνήντησε παλαιούς συνεργάτες του Μακεδονικού αγώνα. Βλ. σημ. Ηώς (Σεπτ. 
- οκτ. 2016) 5.

ο λόγος, κατόπιν, για την Πετρούσα, όπου και εδώ η βουλγαρική προπα-
γάνδα είχε εφήμερες επιτυχίες, που αργότερα (1906) εξαλείφτηκαν έτσι που από 
τις 49 χριστιανικές οικογένειες της μόνον οι 13 παρέμειναν σχισματικές. 

ο Ξηροπόταμος (Βησοτσάνη) υπέστη και αυτός τα πάνδεινα από τη βουλ-
γαρική, ένοπλη και μη, προπαγάνδα, τόσο που 221 οικογένειές του να έχουν πε-
ράσει στο σχίσμα, αλλά οι 741 να παραμένουν πεισματικά πατριαρχικές. Τις 
περιοχές μάλιστα, που είχαν υποστεί έντονα τη βουλγαρική πίεση την περίοδο 
1870-1910, επισκέπτονταν συχνά ο μητροπολίτης Χρυσόστομος με τρόπον τέ-
τοιον που έδειχνε την αποφασιστικότητα του ιδίου και του οικουμενικού Πα-
τριαρχείου να πείσει τους σχισματικούς να επανέλθουν στην ορθοδοξία. Σημει-
ωτέον μάλιστα ότι ενίοτε αυτή του η προσπάθεια, συνδυαζόμενη με επίδειξη με-
γαλείου και λαμπρότητος, σχολιαζόταν αρνητικώς και από τους ημετέρους, εν 
προκειμένω από τον όμορο μητροπολίτη νευροκοπίου Θεοδώρητο Βασματζίδη, 
που και αυτός έδιδε τον ιδικό του αγώνα στην επισκοπική του περιφέρεια, που 
έγραψε για τις επισκέψεις αυτή του Χρυσοστόμου στα Πατριαρχεία, φοβούμε-
νος αντιδράσεις των Βουλγάρων.

Για τον Ξηροπόταμο χρήσιμη πηγή είναι ο κώδικας του ναού του αγίου 
Γεωργίου με καταγραφές της περιόδου 1906-1933, όπου οι συνήθεις λογαρια-
σμοί εσόδων-εξόδων, οι συνεχείς διενέξεις με τους Βουλγάρους, οι επισκέψεις 
του μητροπολίτου Χρυσοστόμου κ.ά. 

Στο Μοναστηράκι (δράνοβον), που στα τέλη του 19ου αι. είχε 240 ελληνι-
κές σλαβόφωνες οικογένειες και 165 μουσουλμανικές, οι οποίες στα 1906 είχαν 
αυξηθεί στις 403 ελληνικές και 193 τουρκικές, από το 1876 λειτουργούσε Γραμ-
ματοδιδασκαλείο, όπου ήδη από 34 και πλέον ετών δίδασκε ο βρακοφόρος (sic) 
Γ. Τριανταφυλλίδης από την Προσοτσάνη.

Στο Φωτολίβος, όπου το 1906 ζούσαν 30 χριστιανικές οικογένειες αθίγγα-
νων που εργαζόταν στο τσιφλίκι Τούρκου μπέη, λειτουργούσε υποτυπώδες σχο-
λείο το 1906, το αυτό και στη Συμβολή, κτήμα αυτή του Σερραίου Βασ. Σταμού-
λη, όπου εργάζονταν 38 χριστιανικές οικογένειες αθιγγάνων που είχαν, όμως, εκ-
κλησία και σχολείο από το 1906 χάρη στο ενδιαφέρον του μητροπολίτου Χρυ-
σοστόμου. Στην ίδια πτωχική κατάσταση βρίσκονταν και οι Πύργοι (Μπουπλή-
τσι) με εκκλησία που λειτουργούσε σε καλύβη (1903), και με τη φιλοδοξία του 
Χρυστοστόμου να κτίσει νέα εκκλησία και σχολείο για τις ανάγκες των 185 ελ-
ληνικών οικογενειών. 

Τα χωριά Βώλακας με σλαβόφωνο πληθυσμό, Μυλοπόταμος και Γρανίτης 
αντιμετώπιζαν από δεκαετιών, προ δηλαδή της αφίξεως στη δράμα του Χρυσο-
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στόμου, τη βουλγαρική δραστηριότητα με τα δύο σύνοικα στοιχεία (πατριαρχι-
κοί - βουλγαροεξαρχικοί) να μοιράζονται εκκλησίες και σχολεία. και στις πε-
ριπτώσεις αυτές ο Χρυσόστομος καλαφάτης έδιδε τον ιδικό του αγώνα ως την 
απομάκρυνσή του το 1909.

ο καζάς Ζίχνης περιλάμβανε ορισμένα από τα ιστορικά χωριά της δρά-
μας και της ανατ. Μακεδονίας εν γένει. Η αλιστράτη ήταν έδρα της μητροπόλε-
ως Φιλίππων, δράμας και Ζιχνών από το 1721-τέλη του 19ου αι. λόγω της μου-
σουλμανικής πληθυσμιακής υπεροχής στη δράμα, ιδίως μετά τα γεγονότα του 
1821, οπότε είχε ενταθεί η τουρκική τρομοκρατία, και όπου σχεδόν ήταν ανύ-
παρκτο το ελληνικό στοιχείο. Υφίστατο μάλιστα στην αλιστράτη μητροπολιτι-
κό μέγαρο που είχε ανεγερθεί επί μητροπολίτου νικοδήμου (1817-1824), κεντρι-
κή ελληνική Σχολή που λειτουργούσε από το 1841 με πρώτο διδάσκαλό τον λό-
γιο δημ. καλαμπακίδη, η Συντηρητική αδελφότης η «Αμφίπολις» (ιδρ. 1874), η 
οποία επανασυστάθηκε το 1903, μετά από διακοπή ετών, από τον διάκονο Θε-
μιστοκλή Χατζησταύρου. αργότερα η κεντρική Σχολή στεγάστηκε σε νέο κτή-
ριο, για τη λειτουργία της οποίας στη νέα αυτή περίοδο γράφει ο συγγραφέας. 
ο ευάγγ. Θωμάς (1834-1906), μεγαλέμπορος του Βελιγραδίου, υπήρξε ο μεγάλος 
ευεργέτης της πόλεως. 

Το Ροδολείβος είχε από το 1876 σχολείο για τους 3.750 Έλληνες κατοί-
κους, που αργότερα έφθασαν στις 4.000 και που το 1905 απέκτησε νέο κτήριο, 
παρά τις αντιδράσεις των εντοπίων οθωμανών. Τα ίδια περίπου και στην πρώ-
τη (κιούπκιοϊ) με σχολείο από το 1876, αργότερα 1894-1895 αστική Σχολή και 
Παρθεναγωγείο για τους 1.750 Έλληνες κατοίκους και με τον φιλεκπαιδευτικό 
σύλλογο Πρόοδος (1903). 

Στη Ζίχνη (Ζηλιάχοβα), που είχε περί τα τέλη του 19ου αι. 1.600 τουρ-
κόφωνους Έλληνες και 900 Τούρκους κατοίκους, λειτουργούσε Γραμματοδιδα-
σκαλείο από το 1886, Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος από το 1874, που φιλοδοξού-
σε μάλιστα να καλλιεργήσει την ελληνική γλώσσα, Παρθεναγωγείο και αστική 
Σχολή. Τα σχολεία υπεστήριζε οικονομικά ο Μακεδονικός Σύλλογος Σερρών, ο 
Σύλλογος προς διάδοσιν των ελληνικών Γραμμάτων, το νηπιακό επιμελητήριο 
Μελά, ενώ συνεχές ήταν γι’ αυτά και το ενδιαφέρον του Χρυσοστόμου, το οποίο 
δεν πρόλαβε να τελειώσει –και μικρού δειν επεράτωσε διαδόχω αφείς παραλει-
πομένων έργων (1905-1910), κατά την ιστορική επιγραφή στην είσοδο του δι-
δακτηρίου. Σημειωτέον ότι το έργο επερατώθη επί της εποχής ενός άλλου σπου-
δαίου ιεράρχου του αγαθάγγελου Β΄ του Μάγνητος που διαδέχθηκε τον Χρυσό-
στομο. Στο περίλαμπρο, ομολογουμένως, τούτο εκπαιδευτήριο στεγάζεται σήμε-
ρα το δημαρχείο. 

ακολουθούν κατά τη σειρά των περιεχομένων οι πολίχνες (κρηνίδα, δό-
μπρος, Μυρίνα, Μικρό Σούλι, Παλαιοκώμη, αμφίπολις, Μανδήλι, Λευκοθέα, 
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κρυοπηγή, αγιοχώρι, καλλιθέα, Σκοπιά, Πανόραμα, Μικρόπολις, Γραμμένη, 
Γαζωρός, Χαριτωμένη, Σφελινός, Μεσορράχη, δαφνούδι, Μύρκινος, δραβή-
σκος, κορμίστα, Ηλιοκώμη, καλή Βρύση, αγριανή, Θολό, εικοσιφοίνισσα), των 
οποίων την εκπαιδευτική κατάσταση ο συγγρ. παρουσιάζει λεπτομερώς, ήτοι 
τον αριθμό των ελληνικών οικογενειών, τις προσπάθειές τους να ιδρύσουν σχο-
λεία εκ των ενόντων. Γράφει, επίσης, για τις πρόσκαιρες επιτυχίες των Βουλγά-
ρων με την προσχώρηση ελληνοφώνων ή και βουλγαροφώνων οικογενειών στο 
σχίσμα τους, αλλά και την επιστροφή τους στους Πατριαρχικούς χάρη στην πα-
ρουσία και τις ενέργειες του μητροπολίτου Χρυσοστόμου καλαφάτη και το εν-
διαφέρον των ελληνικών υποπροξενείων Σερρών και καβάλας, όπως παραδέχο-
νται, άλλωστε, ο Βούλγαρος αρχιερατικός επίτροπος στη δράμα Παΐσιος και ο 
επιθεωρητής των βουλγαρικών σχολείων Γιαγκούλωφ (περίπτωση Πολίχνης Πα-
νοράματος). οι περισσότερες εκ των πολιχνών που αναφέρθηκαν είχαν συστή-
σει σχολεία (Γραμματοδιδασκαλεία, αρρεναγωγεία, Παρθεναγωγεία, νηπιαγω-
γεία από το 1876 ή το 1888) που αναπτύχθηκαν στα χρόνια του Χρυσοστόμου, 
καθώς και φιλεκπαιδευτικά σωματεία (π.χ. στο Μικρό Σούλι 1880, στη Μικρό-
πολη κ.ά.). από τις πολίχνες αυτές αξιοσημείωτη ήταν η αντίσταση της Σκοπιάς, 
όπου είχε προς καιρόν την έδρα του το βουλγαρικό κομιτάτο, η δυναμική του ελ-
ληνικού στοιχείου στη Μικρόπολη, όπου ουδείς εμφανίσθηκε σχισματικός, η κα-
ταστροφή από τους Βουλγάρους της καλλιθέας και η θυσία της ιστορικής οικο-
γένειας κομπότη το 1906. δεν ήταν, ασφαλώς, και ολίγη η συμβολή στην παιδευ-
τική και εθνική ζωή στην ανατ. Μακεδονία της ι. Μ. εικοσιφοινίσσης, όπου από 
το 1843 λειτουργούσε Σχολή των λεγομένων κοινών γραμμάτων, ενώ η Μονή ενί-
σχυσε οικονομικά τη Σχολή αλιστράτης από το 1843-1912. Το 1844 άρχισε να 
λειτουργεί ελληνική Σχολή, όπου πλην των εγκυκλίων μαθημάτων, διδασκόταν 
και η βυζαντινή μουσική. Στο μετόχι της στην κορμίστα ο Χρυσόστομος ίδρυσε 
και Γεωργική Σχολή.

αποκαλυπτικό είναι το κεφάλαιο «Σύγκριση ελληνικών και βουλγαρικών 
σχολείων» (σσ. 453-458), όπου ο συγγρ., επί τη βάσει βουλγαρικών και ελληνι-
κών πηγών, αποδεικνύει τη συντριπτική υπεροχή των ελληνικών σχολείων, σύμ-
φωνα με την αντικειμενική στατιστική του Γερμανού δημοσιολόγου Richard v. 
Mach στο «Beiträge zur Ethnographie der Balkanhalbisnel», Pettermanns Mitteil-
lungen 45 (1899). Aναφέρουμε εδώ ενδεικτικά από τη μελέτη αυτήν τον καζά Ζί-
χνης, όπου στα 32 ελληνικά σχολεία οι Βούλγαροι είχαν 3, στις Σέρρες έναντι 
των 66 ελληνικών οι Βούλγαροι είχαν 15.

αντίθετα, στο νευροκόπι οι Βούλγαροι είχαν 38 και οι Έλληνες 12 με την 
παρατήρηση ότι από τα μέσα του 19ου αι. ο ελληνισμός είχε υποχωρήσει από 
την περιοχή, που ήταν πάνω από τη μεσαία γραμμή, όπου ο ελληνισμός είχε 
πλέον αδύναμα ερείσματα, μολονότι το οικουμενικό Πατριαρχείο είχε τοποθε-



Βιβλιοκρισίες 581

τήσει, αργά βεβαίως, μητροπολίτη, τον ιγνάτιο τον οκτώβριο 1880 με την ελπί-
δα να ενισχύσει το εκεί ελληνικό στοιχείο (βλ. αθ. ε. καραθανάσης, Ο Ελληνι-
σμός και η μητρόπολη Νευροκοπίου κατά τον Μακεδονικό Αγώνα, Θεσσαλο-
νίκη, εκδ. ιΜΧα, 1991, σ. 28, 129).

Το ωραίο αυτό βιβλίο του κ. ευ. καρσανίδη κλείνει με το γλωσσάριο, τις 
πηγές - βιβλιογραφία, το φωτογραφικό υλικό εγγράφων και το υλικό φωτο-
γραφιών. εντυπωσιακό, και αυτό είναι το πλεονέκτημα του βιβλίου αυτού, το 
πλούσιο αρχειακό υλικό, στο οποίο, άλλωστε, στηρίχθηκε στο μέγιστο μέρος 
του το υπόψη βιβλίο, από το ιστορικό αρχείο εξωτερικών (α.Υ.ε.), το δημοτι-
κό Μουσείο καβάλας, το αρχειοφυλακείο του οικουμενικού Πατριαρχείου ώς 
τα εκκλησιαστικά και οικογενειακά αρχεία. είναι, κατά ταύτα, κατανοητό ότι 
ο συγγρ. προσέφερε σπουδαία εθνική υπηρεσία με τη συγγραφή του βιβλίου αυ-
τού. 

ομότιμος καθηγητής α.Π.Θ.
Πρόεδρος της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

αΘαναΣιοΣ ε. καΡαΘαναΣΗΣ
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κωνστ. Π. Γκιουλέκας, Ο Μακεδονικός Αγώνας 1903-1908, Η ένοπλη 
φάση, Από τις εφημερίδες της εποχής, αθήνα, εκδ. Μένανδρος, 2016, σσ. 570. 
Προλογίζουν κ. καραμανλής, π. Πρωθυπουργός και αθ. ε. καραθανάσης, Πρό-
εδρος ε.Μ.Σ.

ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος κώστας Γκιουλέκας, γνωστός δημοσι-
ογράφος και πολιτικός, από τα φοιτητικά του χρόνια ώς τις μέρες μας συλλέγει 
με επιμονή κειμήλια των εθνικών αγώνων, ένα δε μέρος τους εκτίθεται στο Πο-
λεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Στο βιβλίο του αυτό δημοσιεύει σωρεία πηγών 
για τον Μακεδονικό αγώνα με την ιδιαιτερότητα διακρινόμενη από τις πρώ-
τες μέχρι τούδε μελέτες, ότι αναφέρεται στα δημοσιεύματα του ελληνικού και 
ξένου τύπου για γεγονότα και πρόσωπα του Μακεδονικού αγώνα και μάλι-
στα τη στιγμή που αυτά τα πρόσωπα δρούσαν και τα γεγονότα διεξελίσσονταν. 
αυτή είναι η ιδιαιτερότητα του ογκώδους αυτού έργου του κώστα Γκιουλέκα. 
και έχει τη δική του σημασία το γεγονός ότι στα ελληνικά δημοσιεύματα προ-
σθέτει παρόμοια ξένων εφημερίδων δυτικοευρωπαϊκών, βουλγαρικών και οθω-
μανικών που ασφαλώς έβλεπαν τα γεγονότα και τα κατέγραφαν με διαφορετι-
κή άποψη. καταρχήν θα έλεγε κανείς ότι η έμπνευση του συγγραφέα του τόμου 
αυτού οφείλεται στον Μακεδονομάχο παππού του Ηλία αθ. Γκιουλέκα (1888-
1962), ο οποίος άφησε στους απογόνους του το παράσημο και το τουφέκι του.

ακολουθεί περιληπτική εξιστόρηση της ιστορίας του Μακεδονικού αγώ-
να (ελληνικό Προξενείο, Βουλγαρικός εθνικισμός, αντιδράσεις των ελλήνων, 
Πρώιμα κινήματα στη Μακεδονία, Η ένταση αυξάνεται, Η ρήξη, Πατριαρχικοί 
και εξαρχικοί, Ρουμάνοι, καθολικοί, Προτεστάντες, Ρωμαιοκαθολικοί, επανά-
σταση στην Πιερία, ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος τελειώνει, Άλλα επαναστατικά 
κινήματα, Η συνθήκη του αγίου Στεφάνου, Το συνέδριο του Βερολίνου κ.ά.). 
Πρόκειται δηλαδή για μια εξιστόρηση που αρχίζει από την εμφάνιση του βουλ-
γαρικού εθνικισμού στη Μακεδονία και λήγει με την ψευδοεξέγερση του Ίλι-
ντεν (1903) και με τις μεταρρυθμίσεις της Μυρστέργης (σσ. 18-39). και όλο αυτό 
το υλικό πλουτίζεται με σπάνιους χάρτες και φωτογραφίες της συγκεκριμένης 
αυτής περιόδου. 

ακολουθεί το κεφάλαιο Εφημερίδες 1883-1902, όπου δημοσιεύονται στο 
πρωτότυπό τους ανταποκρίσεις από τις Σέρρες και την καβάλα στις εφημερί-
δες Ακρόπολις, Φάρος της Μακεδονίας, Σκριπ, Εμπρός και όπου αναφέρονται 
η δράση των Βουλγάρων προπαγανδιστών σε βάρος των ελληνικών πληθυσμών, 
η ακμή των ελληνικών σχολείων, η πραξικοπηματική προσάρτηση στη Βουλγαρία 
της ανατ. Ρωμυλίας, τα εν Μακεδονία ρουμανικά σχολεία υπό τον απόστ. Μαρ-
γαρίτη, οι ανησυχίες των Σέρβων από την αύξηση της βουλγαρικής προπαγάνδας 
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αλλά και στην ελληνοσερβική ψυχρότητα εξαιτίας του μητροπολιτικού θέματος 
των Σκοπίων, η επιστημονική τεκμηρίωση για την ελληνικότητα της Μακεδονίας 
από ξένους και Έλληνες επιστήμονες, η εμφάνιση των πρώτων ένοπλων μακεδο-
νικών σωμάτων με τον καπετάν αθ. Μπρούφα και τον λοχία καρβέλα, ο άτυχος 
πόλεμος του 1897, η αρξάμενη υστεροβουλγαρική διαμάχη στη Μακεδονία, τα πα-
ράπονα των Βουλγάρων ότι καταδιώκονται από τις οθωμανικές αρχές που υποψι-
άζονταν εξέγερση των Βουλγάρων, η αδράνεια των ελληνικών κυβερνήσεων απέ-
ναντι στην αυξανόμενη ροή βουλγάρων ενόπλων στη Μακεδονία. 

ακολουθεί το κεφάλαιο Ο ένοπλος Μακεδονικός Αγώνας – Η περίο-
δος 1900-1904, όπου εκτίθενται τα υποκεφάλαια Η εθνική εταιρεία, αρχίζει 
η δράση, Η δράση των ανταρτών, οι Τούρκοι αντιδρούν, Η επανάσταση του 
1896 και 1878, Η περίοδος 1900-1904, ο καπετάν κώττας, ο Γερμανός καραβαγ-
γέλης, Συνάντηση καραβαγγέλη ‒ κώττα, Τα οικεία πάθη, ο καπετάν Βαγγέλης 
Στρεμπενιώτης, ο ευάγγελος Γκέλε, νταηλάκης, κύρου, Πύρζας, Σπανός, κινη-
τοποίηση στην αθήνα, Ίων δραγούμης (1878-1920). 

ακολουθούν δημοσιεύματα στις εφημερίδες Σκριπ, Εμπρός, για τον φόνο 
του δασκάλου της νεοχωρούδας Πρασόπουλου, τις ταραχές στην αλβανία, τις 
παράλογες αξιώσεις των Ρουμάνων, την αρπαγή του ελληνικού ναού Στενημά-
χου από τους Βουλγάρους, τον φόβο για την ελλάδα από τη μυστική συμφω-
νία Σερβίας - Βουλγαρίας, τη δράση του κομιτατζή Πάντσεφ, ήττες Βουλγάρων 
κομιτατζήδων από τον τουρκικό στρατό, ανησυχίες ευρωπαίων από τη δράση 
Βουλγάρων στη Μακεδονία και από την ανάληψη της εξουσίας στη Σόφια από 
το βουλγαρικό κομιτάτο υπό τον καραβέλωφ, τη μεγάλη συμμορία Βουλγάρων 
εν μέσαις αθήναις, τους φόβους για επικείμενη εξέγερση την άνοιξη. οι εφημε-
ρίδες αυτές δημοσιεύουν άρθρα για τα εν Μακεδονία και τα εν τη Βαλκανική.

Στο κεφάλαιο Ο ένοπλος Μακεδονικός Αγώνας – Η περίοδος 1903/4-
1908 ο συγγρ. γράφει για τον Παύλο Μελά και ακόμη: την τελευταία αποστολή, 
τον θάνατο του Μελά, δυναμώνει ο αγώνας, οι αρχηγοί, ο Λάμπρος κορομηλάς, 
ο δημ. καλλέργης, οι Μακεδονομάχοι, καπετάν Ρούβας, οργανώνονται δίκτυα, 
ο κωνστ. Μαζαράκης, οι υπόλοιπες περιοχές, Γεώργιος Σκαλίδης, Η πλάστιγγα 
υπέρ των ελλήνων, αντιδικία αθήνας – Μακεδονομάχων, τα όπλα σιγούν. 

ακολουθεί το κεφάλαιο Η Θεσσαλονίκη στα χρόνια του Αγώνα με τις ενό-
τητες Θεσσαλονίκη, αρχές του 20ού αι., η χωροταξία, χωροταξική κατανομή των 
κατοίκων, η πληθυσμιακή σύνθεση, η πολυπολιτισμικότητα, η Θεσσαλονίκη και 
ο αγώνας, οι Σέρβοι, οι Ρουμανίζοντες, Θεσσαλονίκη και ελληνισμός. Με έναν 
λόγο στις σσ. 97-110 παρουσιάζεται εύληπτα η ιστορία της Θεσσαλονίκης, πλαι-
σιωμένη με σπάνιο φωτογραφικό υλικό. 

Στο επόμενο κεφάλαιο 1903 Τα κυριότερα γεγονότα ο συγγρ. με βάση 
πάλι το υλικό εφημερίδων της εποχής (Σκριπ, Αστραπή, Εμπρός) γράφει για: 
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τον κίνδυνο εκβουλγαρισμού χριστιανικών χωριών, τους εν Βουλγαρία καταπιε-
ζομένους Έλληνες, τη σύλληψη Βουλγάρων αρχηγών, την κατάσταση στη Μακε-
δονία, τη στάση της Γαλλίας και αγγλίας στο Μακεδονικό Ζήτημα, τους Βουλ-
γάρους πράκτορες στην αθήνα, το Μακεδονικό συλλαλητήριο στο Παρίσι, το 
σχέδιο της ρωσικής διπλωματίας στο Μακεδονικό Ζήτημα, για το οποίο η ρω-
σική εφημερίδα «Τα Νέα της Πετρουπόλεως» τάσσεται υπέρ των ελληνικών θέ-
σεων, την εισβολή του Σαράφωφ στη Μακεδονία, τις εντυπώσεις απεσταλμένων 
της εφημ. Σκριπ εν μέσω του μαχομένου ελληνισμού, τις βομβιστικές ενέργειες 
των Βουλγάρων στη Θεσσαλονίκη. Τα γεγονότα αυτά ο συγγραφέας συνοδεύ-
ει με αποσπάσματα απομνημονευμάτων Μακεδονομάχων (κάκκαβος, Γερμανός 
καραβαγγέλης, δικώνυμος Μακρής, Γ. Μόδης κ.ά.) που τα έζησαν με τον έναν ή 
τον άλλο τρόπο. 

Στη συνέχεια ο συγγρ. δημοσιεύει το ανέκδοτο ημερολόγιο του Παπαγε-
ώργη Παπανικολάου (σσ. 128-132) και ακολουθούν, και πάλιν, ανταποκρίσεις 
των μνημονευθεισών ελληνικών εφημερίδων για τους βουλγαρόφωνους Έλλη-
νες, τις ταραχές στα Βιτώλια, τις δολοφονίες ελλήνων προκρίτων, την αποδοκι-
μασία των Ρώσων στην ψευδεξέγερση του Ίλιντεν, το ελληνικό ενδιαφέρον για 
την κατάσταση στα Σκόπια, τη δράση των Βουλγάρων στη Θεσσαλία και γενι-
κά τα όσα συνέβησαν στη Μακεδονία με συνήθη τίτλο Η κατάστασις εις Μακε-
δονίαν. ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δημοσιεύματα των εφημερίδων 
Νέα Αλήθεια – La Verita, (Άστυ, New York Daily Tribune, The Salt Lake Herald, 
The San Francisco Call, The Washington Times, New York Tribune, που ασχολή-
θηκαν με τα γεγονότα του Ίλιντεν (σσ. 148-163). Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται 
λόγος για την Οργάνωση Θεσσαλονίκης και τους πρωταγωνιστές της.

Το 1904 είναι σταθμός στο Μακεδονικό Ζήτημα και στο σχετικό κεφάλαιο 
ο συγγραφέας απαριθμεί τα κυριότερα γεγονότα, όπου το εθνικό κέντρο αφυ-
πνίζεται και αποστέλλει στη Μακεδονία νεαρούς αξιωματικούς και ένοπλα σώ-
ματα για την υπεράσπισή της. Στις εφημερίδες Σκριπ, Εμπρός, κυριαρχούν ειδή-
σεις για σερβικές συμμορίες, κακουργίες Βουλγάρων, δολοφονίες ελλήνων προ-
κρίτων, επάνοδος εξαρχικών στην ορθοδοξία, τη μεγάλη διαδήλωση των Θεσ-
σαλονικέων ομογενών, τη συζήτηση στην ελληνική Βουλή για το Μακεδονικό, 
τη δίκη των Βουλγάρων στον Άρειο Πάγο, τη δράση του Μακεδονικού Συλλό-
γου, τις απαιτήσεις της Ρουμανίας, τον θάνατο του καπετάν Βαγγέλη, τη δρά-
ση του Μακεδονικού κομιτάτου, την παραίτηση του Γερμανού καραβαγγέλη, 
τα γεγονότα στη Γουμένισσα, τους βουλγαρικούς διωγμούς σε βάρος των ελλή-
νων της Βάρνας, τις διαμαρτυρίες του οικ. Πατριαρχείου προς την Υψηλή Πύλη 
και τις δυνάμεις, την εφαρμογή των Μεταρρυθμίσεων και τη θέση του Χιλμή 
Πασά, τη μεγάλη συμπλοκή στο Ζέλοβο. αρκετές σελίδες στο κεφάλαιο αυτό 
καταλαμβάνει ο θάνατος του Παύλου Μελά, το μνημόσυνό του και η βιογρα-
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φία του (σσ. 230-280). ακολουθούν αποσπάσματα δημοσιευμάτων των εφημερί-
δων το Άστυ, Εμπρός, Σκριπ, για την αγγλική πολιτική, τις συμπλοκές ελληνι-
κών σωμάτων με κομιτατζήδες, τις επιθέσεις του βουλγαρικού τύπου κατά των 
ελληνικών σωμάτων, τα ελληνικά σχολεία, τις ελληνικές νίκες στη Σιάτιστα, τη 
δολοφονία του δάσκαλου Πιτσούλη στη Γουμένισσα, τις παραστάσεις της Υψη-
λής Πύλης στην ελληνική κυβέρνηση, τη δράση των ελληνικών σωμάτων, την 
εξέγερση των ελλήνων της Θεσσαλονίκης κατά αυστριακού καταστήματος που 
κυκλοφόρησε ανθελληνικά ημερολόγια κ.ά. Συγκλονιστική, ομολογουμένως, εί-
ναι η συνέντευξη που πήρε ο συγγρ. από τη Ζέζα, θυγατέρα του Παύλου Μελά 
το 1995 (σσ. 274-277).

κατά το 1905 συνεχίσθηκε η δράση των ελληνικών σωμάτων με τους οπλαρ-
χηγούς Τσόντο-Βάρδα, νίδα, Ρούβα, Μαζαράκη, κατσίγαρη, κόδρο, Μπουκου-
βάλα κ.ά. και φυσικά οι μνημονευθείσες εφημερίδες έγραφαν για την κατάστα-
ση στη Μακεδονία, τη ρουμανική προπαγάνδα, τις ελληνικές νίκες, τις βουλγα-
ρικές απειλές, το συλλαλητήριο κατά της ελλάδας στο Βουκουρέστι, τον πλη-
θυσμό της Μακεδονίας, τις πυρπολήσεις ελληνικών μονών, την συμπλοκή στην 
Ζαγορίτσανη, την αναγνώριση από την Πύλη της ρουμανικής προπαγάνδας, τα 
ανθελληνικά συλλαλητήρια στη Σόφια και στη Φιλιππούπολη κ.ά. ακολουθεί η 
βιογραφία του Μακεδονομάχου Γιάννη Μποτονάκη και πάλι τα δημοσιεύματα 
των γνωστών ελληνικών εφημερίδων για τις ελληνικές νίκες, τις πυρπολήσεις ελ-
ληνικών μονών, την ήττα του σώματος Μαργαρίτη, τη μάχη του Τσόντου Βάρ-
δα με τους Τούρκους μεταξύ νυμφαίου και Βλάστης, τη σύλληψη του καπετάν 
νίδα από τους Τούρκους και τη διαδήλωση οθωμανών στη Φλώρινα για την 
αποφυλάκισή του τις συνεχείς νίκες των ελληνομακεδόνων (sic), τις δολοφονίες 
Βούλγαρου δασκάλου στη Θεσσαλονίκη και του Βούλγαρου μητροπολίτη Στρω-
μνίτσης από εβραίο, αφήγηση Μακεδονομάχου για συνθήκες σύλληψης του κα-
πετάν νίδα, την δράση του καπετάν Ρέμπελου, την εν Μακεδονία απογραφή, 
τη δίκη στο Μοναστήρι του καπετάν νίδα, τις νίκες των ελλήνων στα Βοδενά, 
τη δράση των ρουμανιζόντων κ.ά. ενδιαφέρουσα είναι και η διήγηση της αγλα-
ΐας κηπουρτζή- Χρυσικού – Είδα την κεφαλή του Μελά († ιαν. 1990) και πά-
λιν ειδήσεις από τις γνωστές μας, πλέον, εφημερίδες που αφορούν την απογρα-
φή στην Μακεδονία, το κατόρθωμα στην οσνίτσανη, τους συνεχιζόμενους δι-
ωγμούς των Ρουμάνων κατά των ελλήνων, την επιστροφή εξαρχικών στην ορ-
θοδοξία, τις νίκες των ελληνικών σωμάτων, τον διεθνή Έλεγχο στη Μακεδονία, 
τη δράση ρουμανικών συμμοριών που συμπράττουν με βουλγαρικές, την πυρ-
πόληση του αετού Φλωρίνης κ.ά. Στο Η Ιστορία που ζωντανεύει ο συγγραφέας 
συζητεί τον ιανουάριο του 1994, παραμονές του δευτέρου μεγάλου συλλαλητη-
ρίου στη Θεσσαλονίκη με συγγενικά πρόσωπα Μακεδονομάχων, ήτοι των Χρή-
στου Παπαντωνίου, ναταλίας Μελά, Γ. Τσάκαλου, Χρυσάνθης Πύρζα, που ξεδι-
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πλώνουν τις αναμνήσεις των δικών τους, όπως τις άκουσαν από τους πρωταγω-
νιστές τους (σσ. 340-341).

1906 τα κυριότερα γεγονότα, όπως η δράση των σωμάτων Σκαλίδη, Πρα-
ντούνα, Βλαχάκη, Βολάνη, Γύπαρη, κανελλόπουλου, αναγνωστάκου, Παπατζα-
νετέα, καραβίτη, νικολούδη, Γαρέφη, Τέλλου Άγρα, νταλίπη, κύρου, τα βουλ-
γαρικά αντίποινα εναντίον του ελληνισμού της ανατ. Ρωμυλίας εξαιτίας των 
ηττών τους στη Μακεδονία, ο απαγχονισμός στη δράμα του αρμέν κούπτσιου, 
ο φόνος του Παπασταύρου Τσάμη. και πάλι τα δημοσιεύματα των εφημερίδων 
για τη μεγάλη συμπλοκή στο Μοναστήρι, τους διωγμούς των ελλήνων της Θρά-
κης, συμπλοκή ελλήνων και Βουλγάρων στην Στρώμνιτσα, στον Περλεπέ, η τέ-
λεια υπεροχή των ελλήνων στο Μοναστήρι, οι διωγμοί των ελλήνων στη Ρου-
μανία, η μάχη του Λεχόβου, οι οθωμανοί της Φλωρίνης υπέρ των ελλήνων, βουλ-
γαρικοί φόνοι στην καστοριά, καταδίωξη κομιτατζήδων από ελληνικά σώμα-
τα, κατακρεούργηση Έλληνα ηγουμένου στο Μοναστήρι, και του ομογενούς 
Τσιγκαρά. ακολουθεί το κείμενο στο Μπλάτσι, στην οικία του καπετάν Φαρ-
μάκη (σσ. 353-357), και πάλι δημοσιεύματα, όπου τώρα προστίθεται και η εφη-
μερίδα Χρόνος, με ειδήσεις για τον φόνο του οπλαρχηγού Λίτσα, τη συμπλο-
κή στα Γρεβενά, την απηνή καταδίωξη των ελληνικών σωμάτων από τους Τούρ-
κους, το Μακεδονικό στην αγγλική βουλή, τη μυστική συμφωνία ελλάδας - αυ-
στρίας, νέες νίκες των μακεδονικών σωμάτων, τη σφαγή ελλήνων μοναχών της 
αγίας Τριάδος στην κοζάνη, τις αλβανικές συμμορίες, τα διαβήματα της Ρωσίας 
για τα έκτροπα του Βουκουρεστίου, τα συμβάντα στην ανατ. Ρωμυλία, τις συ-
γκρούσεις ελλήνων και Βουλγάρων στη Στενήμαχο, την πυρπόληση της αγχιά-
λου, όπου απανθρακώθηκε ο μητροπολίτης Βασίλειος, την απειλούμενη γενική 
σφαγή των ελλήνων της Βουλγαρίας. και πάλι το κείμενο για την εγγονή του 
Παύλου Μελά Ναταλία και τη συζήτηση του συγγραφέα μαζί της και ακολού-
θως ειδήσεις για τα γεγονότα στη Βουλγαρία με την καταστροφή ελληνικών κα-
ταστημάτων, τον φόνο του καπετάν αρκούδα, τις σχέσεις Τουρκίας και Βουλγα-
ρίας, τις ανθελληνικές ταραχές στο Γαλάτσι, τον φιλοβούλγαρο Βέλγο βουλευτή, 
τους Βέλγους αξιωματικούς στη Μακεδονία, τις ενέργειες του Βουλγάρου εξάρ-
χου, τις αφίξεις ελλήνων προσφύγων της Βουλγαρίας στον Πειραιά, τα νομο-
θετικά μέτρα της Βουλγαρίας και των ελλήνων, το έγκλημα της κλεπούσας, τη 
στήριξη της ελλάδας από τον Μαξ νορδάου κ.ά. 

Τα κυριότερα γεγονότα του 1907, όπου κυριαρχούν οι θάνατοι των Μα-
κεδονομάχων Φωτάκη, κομπότη, Φούφα, Μακούλη, Τσοτάκου, Τσιμπιδάρου, 
ο απαγχονισμός του Άγρα, οι νίκες των Μακεδονομάχων Τόμπρα, Πλατανιά, 
κορδίστα, Λούρου, δουμπιώτη, Παπαβιέρου, κατσίγαρη, κοσμόπουλου. οι ει-
δήσεις αφορούν την βουλγαρική προπαγάνδα στην αμερική, την εξόντωση του 
κομιτατζή Μήτρου Βλάχου, την επιστολή Λόου για τα δίκαια των ελλήνων, την 
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εφημ. Νέα Βιενναία για το Μακεδονικό, τα παθήματα των ελλήνων στη Βουλ-
γαρία, την πανωλεθρία των Βουλγάρων στα Γιαννιτσά, τα όργιά τους στον Πύρ-
γο ανατ. Ρωμυλίας, τον φόνο αρχικομιτατζή στην καβάλα, τον Ρώσο φιλέλληνα 
δουρναβώ, τους φόβους βουλγαρικού πραξικοπήματος στη Θεσσαλονίκη, τον 
ηρωικό θάνατο του καπετάν Φούφα, τα βουλγαρικά κακουργήματα στο Μελέ-
νικο, την αθρόα επαναφορά σχισματικών στην ορθοδοξία, τις σχέσεις Σερβίας 
και Βουλγαρίας, τις αφηγήσεις προσφύγων από τη Βουλγαρία, την άγρια επίθε-
ση κατά ελλήνων στη Βιργίνια αμερικής, το κατοχθόνιο άρθρο της εφημ. Ταχυ-
δρόμος της Σόφιας κατά των ελλήνων μητροπολίτου της Μακεδονίας. κατά την 
ακολουθούμενη μεθοδολογία του ο συγγραφέας παραθέτει κείμενο για τον κα-
πετάν Λαχτάρα – Β. Πανουσόπουλο (σσ. 412-415) και πάλι ειδήσεις από τις γνω-
στές μας εφημερίδες για τις δηλώσεις Γρεϋ περί Μακεδονίας, τον φιλοβουλγα-
ρικό αυστριακό τύπο, τον ηρωικό θάνατο του Ζάκα, τη συνέντευξη Παγιαρές, 
το μισελληνικό άρθρο της εφημερίδος της Πετρουπόλεως, τον εκτουρκισμό ελ-
ληνικών χωριών της Ηπείρου, τον φιλοβούλγαρο συνταγματάρχη Έλλιοτ, τους 
βουλγαρικούς άθλους στην καβάλα, την αντίδραση των Βουλγάρων εμπόρων 
της Θεσσαλονίκης έναντι των δράσεων των κομιτατζήδων, τη δύναμη του ελλη-
νισμού της Μακεδονίας, το άρθρο του κ. δουρνοβώ κ.ά. ακολουθεί το κείμενο 
Καπετάν Μάλλιος – Στεφ. Δούκας και αμέσως μετά ειδήσεις για την καταστρο-
φή του Ράκοβου, τα αίσχη των Ρουμάνων στη Μακεδονία, τη λεηλασία του χω-
ριού Πρόσνικ, την πλήρη απόγνωση των κατοίκων της νάουσας, την καταστρο-
φή βουλγαρικού σώματος στη λίμνη των Γιαννιτσών, τους φόνους ελλήνων δα-
σκάλου και ιερέως, αλλά και επιφανών Βουλγάρων, την προσχώρηση 32 κομι-
τατζήδων στα ελληνικά σώματα, την κατάσταση στις Σέρρες και τον λυσσώδη 
διωγμό των ομογενών κ.ά. ακολούθως ο συγγραφέας γράφει για τους νεοτούρ-
κους –το τέλος του Μακεδονικού αγώνα (σσ. 434-437).

1908, τα κυριότερα γεγονότα ήσαν η δολοφονία του διερμηνέα του ελλη-
νικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη Θεοδώρου ασκητή, οι νικηφόρες μάχες των 
ελληνικών σωμάτων Παπαλουκά και δικώνυμου Μακρή στην ιεροπηγή καστο-
ριάς, των οπλαρχηγών νικολαΐδη, Βολάνη, καραβίτη στην Πιπερίτσα του κα-
ϊμακτσαλάν και τέλος στις 11 αυγ. 1908 ο τερματισμός του Μακεδονικού αγώ-
να μολονότι οι νεότουρκοι δολοφονούν, παρά την υποσχεθείσα αμνηστία, τους 
Μακεδονομάχους ανδριανάκη, κοροπούλη, Ρακοβίτη, Περδίκα, Γκόνου Γιώτα 
καραϊσκάκη. Στις επόμενες σελίδες ο συγγραφέας παραθέτει τη διακήρυξη του 
Συντάγματος των νεοτούρκων (La Proclamation de la Constitution), ειδήσεις για 
τις πυρπολήσεις ελληνικών καταστημάτων στον Πύργο της Ρωμυλίας, παραδό-
σεις στις αρχές Βουλγάρων ληστανταρτών, τη σφαγή ελληνικών χωριών του Μο-
ναστηρίου, την απαγόρευση ελληνικών επιγραφών στη Θεσσαλονίκη, την επι-
δρομή 500 κομιτατζήδων στο Άγιο Όρος, τη στάση Άγγλων και Γερμανών ένα-
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ντι του Μακεδονικού Ζητήματος, τις παραστάσεις του Έλληνα πρεσβευτή στην 
κΠολη Γρυπάρη υπέρ των ελλήνων δασκάλων, το ρωσικό σχέδιο για τη Μακε-
δονία, τους φόβους των ελλήνων για πραξικόπημα Βουλγάρων στη Θεσσαλονί-
κη, τους νεότουρκους, την πυρπόληση του δημαρχείου Σωζουπόλεως, τον φόβο 
διαιρέσεως της Μακεδονίας σε ζώνες, την κατάσταση στο Μελένικο, το Μακε-
δονικό Ζήτημα στη γαλλική βουλή, τους φόνους ελλήνων ιερέων στο Μοναστή-
ρι, τη σύσκεψη των πρεσβευτών των δυνάμεων στην κΠολη για τη Μακεδονι-
κή Χωροφυλακή. 

Στο επόμενο κεφάλαιο ο κώστας Γκιουλέκας γράφει για την Εκκλησία 
στον Αγώνα και τις μορφές του ιωακείμ Γ ,́ του Γερμανού καραβαγγέλη, του 
Χρυσοστόμου καλαφάτη, του Γρεβενών αιμιλιανού, του κορυτσάς Φωτίου, του 
Μοναστηρίου ιωακείμ. ακολουθούν ειδήσεις για την γερμανική πολιτική, τους 
νεότουρκους, την αγγλική στήριξη προς τους Βουλγάρους, τον Πίνακα των ελ-
λήνων νεκρών κατά τις εκθέσεις των τοπικών επισκόπων, τις δηλώσεις του ιτα-
λού πρωθυπουργού Τιττόνι για το Μακεδονικό, το Σύνταγμα των νεοτούρκων, 
τα γεγονότα στην Θεσσαλονίκη μετά την ανακήρυξη του συντάγματος των νε-
οτούρκων, οι εξ αυτού πανηγυρισμοί στα ιωάννινα, την πιθανή συνεργασία 
Βουλγάρων και νεοτούρκων, την επιχειρούμενη κάθαρση της πολιτικής ζωής 
της Τουρκίας, την αντιπάθεια των Βουλγάρων της Θεσσαλονίκης κατά του κο-
μιτατζή Σαντάνσκυ, τη διαμαρτυρία των κατοίκων της Θάσου για τα βουλγαρι-
κά κακουργήματα, τις υποσχέσεις των νεοτούρκων ότι δεν θα θιγούν τα προνό-
μια του Πατριαρχείου, τις βουλγαρικές αξιώσεις να ιδρύσουν Πανεπιστήμιο στη 
Θεσσαλονίκη, τα όργια των κομιτατζήδων στις Σαράντα εκκλησίες, τη βουλγα-
ρική εκκλησιαστική Σύνοδο στην κΠολη, το κείμενο του συγγραφέα για τον 
Χρ. Παπαντωνίου – Ουζούνη, ένας από τους τελευταίους Μακεδονομάχους. 

Έναν μήνα μετά την επανάσταση των νεοτούρκων οι ελληνικές εφημερί-
δες εκφράζουν τους φόβους τους για το κίνημα των Βουλγάρων στην Μακεδο-
νία, τις ετοιμασίες τους για πόλεμο με την Τουρκία με την κλήση 100.000 εφέ-
δρων, τα συλλαλητήρια κατά του βουλγαρικού πραξικοπήματος περί προσαρ-
τήσεως της Βοσνίας, το συλλαλητήριο ολόκληρου του λαού της Θεσσαλονίκης 
κατά της Βουλγαρίας και αυστρίας, άρθρο για νεότουρκους και ελληνισμό, την 
έκκληση των Ηπειρωτών προς τους ελεύθερους Έλληνες, τον μισελληνισμό των 
Μουσουλμάνων της Θεσσαλονίκης, τη δράση βουλγαρικών συμμοριών στη Μα-
κεδονία, το ανθελληνικό συλλαλητήριο στην κΠολη, τον τουρκικό φανατισμό 
κατά των ελλήνων…

ο κώστας Γκιουλέκας έχει μία ιδιαίτερη ενότητα στο βιβλίο του για τις 
βουλγαρικές εφημερίδες με ένα εισαγωγικό σημείωμα, όπου πληροφορεί τον 
αναγνώστη για τις έρευνές του στη Βουλγαρία που αφορούσαν την παλαιά και 
σύγχρονη θέση των ειδικών ερευνητών της γείτονος επί του Μακεδονικού Ζητή-
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ματος με τη διαπίστωση ότι ακόμη και στις μέρες μας υφίσταται «μία, έστω και 
κεκαλυμμένη ένταση». από τις βουλγαρικές εφημερίδες ο συγγραφέας συμβου-
λεύτηκε την Αυτονομία, που γράφει για το Ίλιντεν, τον Ταχυδρόμο Μακεδονί-
ας – Οδρυσσών για τον Έλληνα Πρόξενο που στα Βοδενά ενθάρρυνε τους γραι-
κομάνους να προδίδουν (Μάρτιος 1903), την ενθάρρυνση προς Βουλγάρους για 
την ψευδεπανάσταση Ίλιντεν (απρίλιος 1903), τη συμμετοχή μορφωμένων στα 
κομιτάτα, τις κατηγορίες κατά ελλήνων ότι είναι νομοταγείς στις οθωμανικές 
αρχές (Μάιος 1903), τις εκκλήσεις τους προς την ευρώπη για βοήθεια (αύγ. 1903) 
τις συλλήψεις Βουλγάρων στην αθήνα, τις μάχες με τα ένοπλα ελληνικά σώματα 
στο Μοναστήρι, στη Ρέσνα, στο νευροκόπι, στο Πιρίν, την αυτονομία της Μα-
κεδονίας, τον χλευασμό των ελλήνων κληρικών, την πρόσκληση προς τους νέ-
ους να πλαισιώσουν τους κομιτατζήδες, τα νέα από τη δράση τους στην καστο-
ριά, τη Φλώρινα, τα Βοδενά, τις νίκες κ.ά. 

Η ενότητα Οθωμανικές εφημερίδες περιέχει επιλογή ειδήσεων από την 
εφημερίδα Ikdam του 1903, όπου συνήθεις ειδήσεις ήταν η αμνηστία του λη-
στών, η παραδειγματική τιμωρία τους κατά κύριο λόγο αναφερόμενη στους 
Βουλγάρους κομιτατζήδες.

Στην ενότητα Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913 ο κ. κώστας Γκιουλέκας 
περιγράφει τα κυριότερα γεγονότα αυτής της διετίας, μήνα προς μήνα, και στη 
συνέχεια το μικρό κεφάλαιο Ο Μακεδονικός Αγώνας, προοίμιο των Βαλκανι-
κών Πολέμων (σσ. 524-527) και ακολούθως δημοσιεύματα εφημερίδων της επο-
χής για τις παραμονές του ά  Βαλκανικού Πολέμου, την κήρυξη του πολέμου, 
την κατάληψη της Λήμνου, την προέλαση του στρατού ώς την ελασσόνα, την 
υποδοχή του Βασ. Γεωργίου ά  στην ελασσόνα και την κοζάνη, κείμενα για την 
απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, ζωντανές μαρτυρίες, την απελευθέρωση της 
Θάσου και της Ίμβρου, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων Μακεδονία, Νέα Αλή-
θεια, Νέα Ημέρα για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και έπειτα για την 
απελευθέρωση των ιωαννίνων, τη μάχη της κλεισούρας, του Λαχανά, των Σερ-
ρών, την ειρήνη του Βουκουρεστίου. 

Το ογκώδες αυτό έργο του κώστα Γκιουλέκα κλείνει με το κεφάλαιο Τα 
συλλαλητήρια για τη Μακεδονία των ετών 1992 και 1994, το χρέος τιμής, το ευ-
ρετήριο τοπωνυμίων, την επιλεκτική Βιβλιογραφία, τα Περιεχόμενα. 

Το βιβλίο αυτό του κώστα Γκιουλέκα είναι μια πολυτιμότατη συμβολή στη 
γνώση μας, για μία από τις κρισιμότερες περιόδους της νεότερης ιστορίας της 
Μακεδονίας, ένα πραγματικό ορυχείο πληροφοριών για τη συγκεκριμένη περίο-
δο του Μακεδονικού αγώνα. και όπως αναφέραμε στην αρχή έχει την ιδιαιτερό-
τητα ότι παρουσιάζει σε επιμελημένη φωτοτυπία τις κυριότερες ειδήσεις ελληνι-
κών, κυρίως, εφημερίδων για τα όσα συνέβαιναν στη Μακεδονία, τις σπασμωδι-
κές, αρχικά, ενέργειες των ελληνικών κυβερνήσεων, την αφύπνισή τους μετά το 
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1903 με την αποστολή νέων αξιωματικών με σκοπό την αρτιότερη ένοπλη οργά-
νωση των ελληνομακεδόνων και γενικά σ’ ό,τι αφορούσε την αντιμετώπιση του 
πανσλαβικού κινδύνου. Χάρτες, φωτογραφίες, γελοιογραφίες και ό,τι άλλο αφο-
ρούσε την εποχή δημοσιεύονται για πρώτη φορά στο βιβλίο αυτό. αξιέπαινη εί-
ναι η προσπάθεια του συγγραφέα να ερευνήσει τον βουλγαρικό και οθωμανικό 
τύπο και να καταγράψει, έστω και δειγματοληπτικά, πώς αυτός μετέφερε τα γε-
γονότα στην κοινή γνώμη των δύο χωρών. 

Τέλος, θα επαναλάβουμε την ιδιαιτερότητα της παρούσας έκδοσης, από 
την οποία οι μελετητές της περιόδου αυτής μπορούν να αντλήσουν πλήθος άγνω-
στων, ώς τις μέρες μας, πληροφοριών και οι υπεύθυνοι ηγέτες να διδαχτούν. Γι’ 
αυτό και σωστά γράφει στον πρόλογο του βιβλίου ο πρ. Πρωθυπουργός κ. κα-
ραμανλής ότι «η μελέτη και η κατανόηση του παρελθόντος είναι η ασφαλέστε-
ρη οδός για ένα καλύτερο και πιο ειρηνικό μέλλον. Για την αποφυγή επανάλη-
ψης λαθών που οδηγούν σε καταστροφές. Για την καταδίκη πρακτικών που πά-
ντα και παντού οδηγούν σε περιπέτειες». ο ίδιος παρακάτω τονίζει ότι το δί-
δαγμα αυτό της ιστορίας «είναι πάντα επίκαιρο […] και αφορούν όλες τις ηγεσί-
ες, κατά μείζονα λόγο όμως εκείνες που ρέπουν στην παραβίαση του Διεθνούς 
Δικαίου και των διεθνών συνθηκών, που υποθάλπουν ανιστόρητους αλυτρωτι-
σμούς, που εγείρουν αβάσιμες διεκδικήσεις». 

Στον εκδοτικό οίκο Μένανδρος και τους συνεργάτες του που ανέλαβαν τη 
δαπανηρή, ομολογουμένως αυτή έκδοση αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. 

εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
Γενικός Γραμματέας
δικηγόρος, δρ ιστορίας, πρώην Βουλευτής

ΒαΣιΛειοΣ ν. ΠαΠΠαΣ



Βιβλιοκρισίες 591

ερατώ Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Η Παιδεία από αρχαιοτάτων χρόνων 
έως το 2000, Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 422.

Η ερατώ Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής, 
καθηγήτρια Μέσης εκπαίδευσης και συγγραφέας πολλών βιβλίων, μας δίνει στο 
παρόν έργο της ένα πανόραμα της ελληνικής παιδείας από την αυγή της ιστο-
ρίας έως σήμερα, με την αδιάσπαστη παρουσία στην περιοχή της λαότητος που 
ονομάστηκε ελληνική, από την παλαιολιθική περίοδο έως σήμερα. διήκουσα έν-
νοια του έργου αποτελεί ο διαχρονικός ρόλος της Παιδείας, τόσο ως βασικού 
στοιχείου της ελληνικής αυτοσυνειδησίας, όσο και ως πολιτιστικού αγαθού προς 
διάδοση.

Η συγγρ. αντλεί τις πληροφορίες για την περίοδο έως το 700 π. Χ. (Η Παι-
δεία από αρχαιοτάτων χρόνων έως το 700 π.Χ., σσ. 9-14), από τη μυθολογία και 
την ποίηση, όπου απαντώνται, μεταξύ των ημιθέων και ηρώων, διδάσκαλοι. κα-
ταδεικνύεται έτσι μία πρωτογενής κλίση των ελλήνων προς την μάθηση και την 
παιδεία. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο (Η Παιδεία από το 700 π. Χ. έως τους ελληνιστι-
κούς χρόνους, σσ. 15-64) η συγγρ. σκιαγραφεί αρχικώς τα δύο εκπαιδευτικά ιδε-
ώδη, το σπαρτιατικό και το αθηναϊκό και κατόπιν καταγίνεται με την ανάπτυ-
ξη της παίδευσης, αναφερόμενη στους σοφιστές, τους φιλοσόφους και τις Σχο-
λές τους. Στην εξιστόρηση του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνεται και η ρωμαϊ-
κή περίοδος, καθόσον η συγγρ. ορθώς θεωρεί ότι ουδεμία τομή επισυμβαίνειμε 
τη ρωμαϊκή κατάκτησηστον πολιτιστικό τομέα, επομένως ο ελληνιστικός πολιτι-
σμός συνεχίζεται έως και τους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους. 

Η συγγρ. θεωρεί ότι με την επικράτηση του Χριστιανισμού δεν επέρχεται 
ρήξη αλλά μετάβαση στη βυζαντινή περίοδο, η οποία εξετάζεται στις σελ. 65-97. 
Περιγράφεται το σύστημα και το περιεχόμενο των βαθμίδων της εκπαίδευσης 
και κατόπιν η προσοχή στρέφεται στην κωνσταντινούπολη, όπου από το 425 
λειτουργούσε το Πανδιδακτήριο, ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο εμ-
φανίζεται στη συνέχεια με άλλες μορφές και ονομασίες. Τα υπόλοιπα μορφωτι-
κά κέντρα εξετάζονται επίσης, όπως βέβαια και οι λόγιοι της περιόδου, από τον 
Φώτιο έως τους λογίους της εποχής των Παλαιολόγων. Ένα ιδιαίτερο υποκεφά-
λαιο αφιερώνεται στη συμβολή των ελλήνων στην αναγέννηση.

Το μεγαλύτερο κεφάλαιο είναι το αναφερόμενο στην Παιδεία από την 
άλωση της κωνσταντινουπόλεως έως την Μικρασιατική καταστροφή (σσ. 98-
313). Η εκκλησία υπήρξε βεβαίως ο οργανισμός εκείνος που διεφύλαξε την Παι-
δεία, με πατριάρχες όπως οι Γεννάδιος Σχολάριος, κύριλλος Λούκαρις κ.ά., και 
η Πατριαρχική ή Μεγάλη του Γένους Σχολή το γνωστότερο κορυφαίο ίδρυμα. 
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Η συγγρ. αναφέρεται στο πλήθος των λογίων και διδασκάλων που έδωσαν τον 
αγώνα, από όλους τους τόπους, στους οποίους αναπτύχθηκε η παιδεία κατ’ εκεί-
νους τους σκοτεινούς χρόνους. Ένα ιδιαίτερο υποκεφάλαιο είναι αφιερωμένο 
στις πληροφορίες για την ύπαρξη του κρυφού σχολειού. Ένα άλλο, στην ανά-
πτυξη της Παιδείας από την άφιξη του καποδίστρια και εξής, τόσο στο ελεύθε-
ρο ελληνικό κράτος, όσο και στις υπόδουλες περιοχές. Στο υποκεφ. αυτό, όπως 
και σε εκείνο που αναφέρεται στους χρόνους προ της ελληνικής επανάστασε-
ως, η συγγρ. μας δίνει πολλές πληροφορίες για την οργάνωση των σχολείων κάθε 
βαθμίδος, τη δραστηριοποίηση των διδασκάλων και την ανάπτυξη της Παιδείας 
κατά περιοχές, του αποδήμου ελληνισμού συμπεριλαμβανομένου. Χρήσιμη εί-
ναι η κατά αλφαβητική σειρά αναφορά στις διάφορες πόλεις και χωριά. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο εξετάζεται η Παιδεία από τη Μικρασιατική κατα-
στροφή έως το 2000 (σσ. 314-340). Η συγγρ. λαμβάνει εδώ, με εμπεριστατωμένο 
τρόπο, θέση εναντίον της κατάργησης των τόνων και των πνευμάτων. 

ακολουθεί εκτεταμένη βιβλιογραφία, ελληνική και ξένη, και ευρετήριο. 
Το ανωτέρω πόνημα αποτελεί καρπό εκτεταμένων γνώσεων, πολλής ερ-

γασίας και βεβαίως της πολυετούς ενασχόλησης της συγγραφέως με την εκπαί-
δευση αλλά και την ιστορία αυτής. Παρέχει μεγάλο πλούτο πληροφοριών, που 
αντλούνται από τη βιβλιογραφία αλλά και από τις πηγές, αποσπάσματα των 
οποίων παραθέτει η συγγρ. επομένως, αποτελεί χρήσιμο ανάγνωσμα τόσο για 
τον μορφωμένο αναγνώστη, όσο και, ειδικότερα, για τον εκπαιδευτικό. ακρά-
δαντη είναι η πίστη της συγγραφέως στην αδιατάρακτη συνέχεια της ελληνικής 
παιδευτικής παράδοσης, ενώ εμφανής είναι επίσης η πεποίθησή της ότι η διατή-
ρηση της παράδοσης αυτής, η οποία συμπεριλαμβάνει βεβαίως και τη γλώσσα, 
αποτελεί όρο εκ των ουκ άνευ για την επιβίωση του πολιτισμού μας.   

καθηγητής Τμ. Ποιμαντικής
και κοινωνικής Θεολογίας
αντιπρ. διοικ. Συμβουλίου ε.Μ.Σ

κΩνΣΤανΤινοΣ Π. ΧΡΗΣΤοΥ



ΒιΒΛια και ΠεΡιοδικα
ΠοΥ εΣΤαΛΗΣαν ΣΤΗ διεΥΘΥνΣΗ ΤΩν «ΜακεδονικΩν»

α µ ά λ θ ε ι α . Τριμηνιαίο ιστορικό-λαογραφικό περιοδικό της ιστορικής  
Λαογραφικής εταιρείας νομού Λασιθίου. Έτη 46 (2015) τχ. 180-183, 47 (2016) 
τχ. 184-187. Άγιος νικόλαος κρήτης. 

α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ή  ε φ η µ ε ρ ί ς. Περιοδικόν της εν αθήναις αρχαιο-
λογικής εταιρείας. Τόμοι 154 (2015), 155 (2016). αθήνα. 

ε κ κ λ η σ ί α. επίσημο δελτίο της εκκλησίας της ελλάδος. Έτη 93 (2016) 
τχ.1-11, 94 (2017) τχ. 1-8. εν αθήναις. 

ε λ ι µ ε ι α κ ά. εξαμηνιαία έκδοση του Συλλόγου κοζανιτών Θεσσαλονί-
κης «ο Άγιος νικόλαος». Έτος 33 (2014) τχ. 73, Έτος 34 (2015) τχ. 74-75, Έτος 
35 (2016) τχ. 76-77. Θεσσαλονίκη. 

ε π ε τ η ρ ί ς  τ ο υ  κ έ ν τ ρ ο υ  ε ρ ε ύ ν η ς  τ η ς  ε λ λ η ν ι κ ή ς  Λ α ο 
γ ρ α φ ί- α ς. Τόμος 33-34 (2009-13). αθήνα

ε φ η µ έ ρ ι ο ς. δεκαπενθήµερον περιοδικόν παράρτημα του επίσημου δελ-
τίου «εκκλησία». Έτη 64 (2015) τχ. 6-10, 65 (2016) τχ. 1-6, 66 (2017) τχ. 1-4. αθήνα. 

Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο  Έ ν ω σ η ς  Ρ ο υ μ ε λ ι ω τ ώ ν   Β ο ρ ε ί ο υ  ε λ λ ά - 
δ ο ς. Έτος (2015). Θεσσαλονίκη.

Η π ε ι ρ ω τ ι κ ό  Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο. εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών. Τό-
μοι 34 (2015), 35 (2016). ιωάννινα.

Θ ε ο λ ο γ ί α. εξαµηνιαίον επιστηµονικόν Περιοδικόν. Τόμοι 87 (2016) 
τχ. 1-4, 88 (2017) τχ. 1-2. αθήνα.   

Μ ι κ ρ α σ ι α τ ι κ ή  Σ π ί θ α. ετήσια περιοδική έκδοση της αδελφότη-
τας Μικρασιατών ν. Σερρών «ο Άγιος Πολύκαρπος». Έτος (2015) τχ. 19, Έτος 
(2016) τχ. 20 

ν ι ά ο υ σ τ α. Τριμηνιαίο περιοδικό του Συλλόγου αποφοίτων νάουσας. 
Έτη (2015) τχ. 153, (2016) τχ. 154-157, (2017) τχ. 158-160. νάουσα.  

Π ρ α κ τ ι κ ά  τ η ς  α κ α δ η μ ί α ς  α θ η ν ώ ν. Τόμος 87 (2012) τχ. 1-3. αθήνα

Π ρ α κ τ ι κ ά  τ η ς  ε ν  α θ ή ν α ι ς  α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ή ς  ε τ α ι ρ ε ί- 
 α ς. Έτη (2013), (2014), (2015). αθήνα. 

Σ ε λ ί δ ε ς  α π’  τ ή  Φ ω κ ί δ α. εταιρεία Φωκικών Μελετών. Έτη (2015) 
τχ. 154-156, (2016) τχ. 157-158, (2017) τχ. 159.  Άμφισσα. 



Βιβλία και Περιοδικά594

Τ ρ ι κ α λ ι ν ά. ετήσιο φιλολογικό, ιστορικό, λαογραφικό, λογοτεχνικό 
περιοδικό σύγγραμμα. Τόμοι 35 (2015), 36 (2016). Τρίκαλα.

Φ ί λ ι π π ο ς. Τριμηνιαία έκδοση της ιστορικής και Λαογραφικής εταιρεί-
ας Γιαννιτσών. Έτη (2015) τχ. 87-89, (2016) τχ. 90-91. Γιανιτσά. 

Χ ρ ο ν ι κ ά  τ η ς  Χ α λ κ ι δ ι κ ή ς. Περιοδική έκδοση της ιστορικής-
Λαογραφικής εταιρείας Χαλκιδικής. Έτη (2015-16) τχ. 60-61. Θεσσαλονίκη.

α n a 1 e c t a  Β ο 1 1 a n d i a n a. Revue critique d’hagiographie trimestrielle. 
Tome 130 (2012) Fasc.2, 131 (2013) Fasc.1-2, 132 (2014) Fasc.1-2, 133 (2015) 
Fasc.1-2, 134 (2016) Fasc.1-2, 135 (2017) Fasc.1.  Bruxelles. 

Τ h e  α n n u a 1  ο f   t h e  Β r i t i s h   S c h ο ο l  a t  A t h e n s.  (2014) 
nο. 109, (2015) nο. 110, (2016) nο. 111. London. 

A r c h a e o l o g i c a l   R e p o r t s: Supplement to the Journal of Hellenic 
Studies.Vol. 61 (2014-15), 62 (2015-16). Athens.

B a l g a r s k i  E z i k. Instituta za Balgarski Ezik Pri. Vol. LXιι (2015) no. 
1-4, Vol. LXιιI (2016) no. 1-4, Vol. LXIV (2017) no. 1-2. Sofija.

B e l l e t e n. Türk Tarih Kurumu. LXXIX (2015) no. 285-286, LXXX (2016) 
no. 287-289. Ankara.

B u l g a r i a n  H i s t o r i c a l  R e v i e w. Revue Bulgare d’Histoire Institute 
for History at the Bulgarian Academy of Sciences. Vol. 42 (2014) no. 1-4, Vol. 43 
(2015) no. 1-2. Sofia.  

B y z a n t i n e   a n d   M o d e r n   G r e e k   S t u d i e s. Centre for Byzantine, 
Ottoman and Modern Greek Studies. Vol. 39 (2015) no. 2, Vol. 40 (2016) no. 1-2, 
Vol. 41 (2017) no. 1-2. Birmingham.

Η e s p e r ί a.  Journal of  the American School of Classical Studies at Athens. 
Vοl. 84 (2015) nο. 4, Vol. 85 (2016) nο. 1-4, Vol. 86 (2017) no. 1-3. Athens. 

J a h r b u c h  d e r  Ö s t e r r e i c h i s c h e n  B y z a n t i n i s t i k. Vol. 65 
(2015), Vol. 66 (2016). Wien.

J o u r n a l   o f   H e l l e n i c  S t u d i e s. Society for the promotion of 
Hellenic Studies. Vol. 135 (2015), Vol. 136 (2016). London.

Μ a k e d ο n s k i  Ρ r e g l e d.  Spisanie za Nauka, literarura i Obstestven  
Zivot. (2015) no. 1-3-4, (2016) no. 1-4. Sofija.

M é l a n g e s   d e   l’E c o l e   F r a n ç a i s e   d e   R o m e   A n t i q u i t 
é. Vol. 126 (2014) no. 1-2, Vol. 127 (2015) no. 1-2. Rome.



Βιβλία και Περιοδικά 595

R e ν u e   d e s   É t u d e s   B y z a n t i n e s. Vol. 74 (2016). Paris.

R e ν u e   d e s   É t u d e s   G r e c q u e s.  Publication trimestrielle de l’ 
Association pour l’ Encouragement des études Grecques. Vol. 128 (2015) nο. 2, Vol. 
129 (2016), nο. 1, Vol. 130 (2017) nο. 1 Paris. 

R e v u e  d e s  É t u d e s  S u d – E s t   E u r o p é e n n e s.  Civilisations-
entalités.  Vol. LIV (2016). Bucuresti. 

R i v i s t a   d i   A r c h e o l o g i a. Vol. 36 (2012), Vol. 37 (2013), 38 (2014). 
Venezia.





οδηγίες προς τους συνεργάτες 597

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 δι-
αίρεση σύντομων άρθρων σε τμήματα με εσωτερικούς τίτλους (οι οποίοι, όπου χρει-
άζονται, 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 παραθέ-
ματα τυπώνονται πλάγια, τα λατινικά όρθια (και τα δύο χωρίς εισαγωγικά)· 
σε ξενόγλωσσα άρθρα, τα ελληνικά παραθέματα τυπώνονται όρθια, τα λατινι-
κά πλάγια (χωρίς εισαγωγικά). Παραθέματα από σύγχρονους συγγραφείς θα 
πρέπει να δίνονται σε εισαγωγικά. Τα εκδοτικά σύμβολα (παρενθέσεις, αγκύ-
λες κτλ.) που βρίσκονται μέσα στο κείμενο με πλάγια τυπώνονται όρθια. Μη 
χρησιμοποιείτε 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-
χής, σε αραβικούς αριθμούς. οι αναφορές εντός του κειμένου σε φωτογραφίες ή 
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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 
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. 



οδηγίες προς τους συνεργάτες 599

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 

Bithynie au Moyen Age, B. Geyer – J. Lefort (επιμ.) [Réalités byzantines 9], Παρί-
σι 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 
Prosopography, 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. 
έκδ. Χ. Μαλτέζου), Λονδίνο 21975.

Βιβλιοκρισία: δ. ι. κωνσταντέλος, βιβλιοκρισία του A. Sharf, Byzantine 
Jewry: From Justinian to the Fourth Crusade, νέα Υόρκη 1971, στο: AHR 77 
(1972) 499-500.

Λήμμα σε εγκυκλοπαίδεια: ODB, τ. 2, λήμμα Germanos I, patriarch of 
Constantinople (A. Kazhdan). 







ΓΡαΦικεΣ ΤεΧνεΣ
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.

ολύμπου 3, 570 09 καλοχώρι Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 700 770, Fax: 2310 700 767

e-mail: mavrogenis@hol.gr


