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Η αΡΧαια ΧαΛαΣΤΡα ΩΣ ΠιΘανοΣ 
ΤοΠοΣ ΓεννΗΣΗΣ ΤοΥ ΦιΛιΠΠοΥ Β΄

Μεθοδολογική προσέγγιση

Πρωταρχικά θα πρέπει με σαφήνεια να καταστεί ευκρινές ότι βασική με-
θοδολογική μου προσέγγιση πρόκειται ν’ αποτελέσει η εξαντλητική-συγκριτική 
μελέτη των αρχαίων πηγών. Υπό το πρίσμα αυτό βασική προϋπόθεση θεωρείται 
η παράθεση στο σώμα του κειμένου τόσο του ανάλογου αποσπάσματος της αρ-
χαίας πηγής, όσο και της μετάφρασης του. κι αυτό γιατί, κυρίαρχο ενδιαφέρον 
μου αποτελεί η σχέση του αναγνώστη με το αρχαίο κείμενο, όπως και της με-
τάφρασής του  για την πληρέστερη κατανόησή του. ελπίζω, επίσης, ότι η πολύ 
καλή γνώση της γεωμορφολογίας της ευρύτερης περιοχής αναφοράς, την οποία 
έχω αποκτήσει λόγω της καταγωγής μου αλλά και της επαγγελματικής μου δρα-
στηριοποίησης στην ίδια περιοχή, θα αποτελέσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα 
για ανάλογες ερμηνείες. επιπλέον, ευελπιστώ ότι θα μπορέσω να ανταποκριθώ 
στα ζητήματα ερμηνείας πολιτικών και ιστορικών γεγονότων, καταστάσεων και 
σχέσεων που απαιτούν μια βάση πολιτικής εμπειρίας.

Παρόλα αυτά καθίσταται εξαιρετικά παρακινδυνευμένο να διερευνηθούν 
ως πιθανές ιστορικές πηγές για τον γενεαλογικό-τοπικό προσδιορισμό του «Χα-
λαστραίου λέοντα», λογοτεχνικές πηγές αλλά και ιστορικές ιδίως δε εκείνες από 
τις οποίες έχουν διασωθεί μόνο μεμονωμένα σπαράγματα. ακολούθως, για κάθε 
προσπάθεια τεκμηρίωσης η ταυτοποίησης που στηρίζεται σε υποθέσεις η επαγω-
γικά συμπεράσματα πάντοτε μπορεί να εγερθεί τόσο μια διαφορετικής οπτικής 
επιχειρηματολογία όσο και ταυτόχρονα να μην θεωρείται οριστική (η προσπά-
θεια τεκμηρίωσης) υπό το φώς νέων δεδομένων η πληροφοριών.

ειδικότερα, για θέματα που άπτονται της ελληνιστικής περιόδου ένα κυ-
ρίαρχο ζήτημα αποτελεί η προσπάθεια εντοπισμού της αυθεντικής-αρχικής πη-
γής, η οποία αξιοποιήθηκε σε δεύτερο χρόνο από τον συγγραφέα κατόπιν έρευ-
νας. επειδή βέβαια είναι δεδομένο ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η αρ-
χική πηγή είναι χαμένη ανεπιστρεπτί, τουλάχιστον με την έρευνα ίσως καταστεί 
δυνατόν να ανιχνευθεί «the school or type of thought», την οποία η πηγή μπορεί 
να αντιπροσωπεύει.1

1. W. W. Tarn, Alexander the Great, τ. ιι, New York 1979, σ. 1.
Το κείμενο αυτό και στη μορφή που παρουσιάζεται οφείλει πολλά στους άμεσους συνεργάτες 
μου κι εξαίρετους αρχαιολόγους πεδίου, Μόρφω δούριου και Χριστίνα ααμοντ. Στις παρα-
τηρήσεις και επισημάνσεις των Χρυσούλας Σαατσόγλου-Παλιαδέλη και εβίνας Σιστάκου. Στη 
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Όπως με ιδιαίτερη επιστημονική οξυδέρκεια και επάρκεια επισημαίνεται 
από τον Simon Hornblower: «η προσπάθεια ανίχνευσης των πηγών ενός ποιή-
ματος όπως η Αλεξάνδρα, στο οποίο το μυθικό και πρωτοϊστορικό υλικό ανα-
φοράς αξιοποιείται με τόσο πλάγιο (ελλειπτικό) τρόπο είναι μεν απαραίτητη 
αλλά εμφανίζεται πλέον ως παρωχημένος τρόπος προσέγγισης […]. Μιας και εί-
ναι δεδομένο το προϋπάρχον αυτό υλικό, είναι απόλυτα λογικό σήμερα ν’ ανα-
ρωτιόμαστε για την προέλευση του, ιδιαίτερα όσον αφορά τα τελευταία μέρη 
του ποιήματος».2

Τελικός μου στόχος είναι, βασιζόμενος πάνω στις πηγές αλλά και την εξα-
ντλητική έρευνα της διαθέσιμης, τόσο παλαιότερης όσο και της πιο πρόσφατης, 
βιβλιογραφίας, να καταφέρω να εκκινήσω την έρευνα πάνω στο ερώτημα άν η 
Χαλάστρα μπορεί να θεωρηθεί ως τόπος γέννησης του Φιλίππου Β .́

Έτος γέννησης του Φιλίππου Β΄

Σύγχρονοι ερευνητές, μεταξύ των οποίων οι N. G. L. Hammond, J. R. Ellis, 
G. Cawkwell, W. Greenwalt και ο I. Worthington, αλλά και ερευνητές σε συλλογικά 
έργα για τη Μακεδονία ή τον Φίλιππο Β΄ συμφωνούν ότι έτος γέννησης του Φιλίπ-
που Β΄ είναι είτε το 383 π.Χ., το οποίο θεωρείται και πιθανότερο, είτε το 382 π.Χ. 

Τα ζητήματα των δύο διαφορετικών παραδόσεων στην αρχαία ελληνική 
ιστοριογραφία για τον τρόπο υπολογισμού της βασιλείας του Φιλίππου Β΄ εξε-
τάζει διεξοδικά ο Μ. Χατζόπουλος στο έργο του «The Oleveni Inscription and 
the Dates of Philip II’s Reign»,3 δίδοντας ένα επιπρόσθετο ερμηνευτικό ιστορικό 
πλαίσιο στα θέματα που άπτονται του χρόνου γέννησης του.

Ήδη, σε έκδοση του Seran De La Tour μνημονεύεται ότι ο Φίλιππος γεννήθη-
κε στην Πέλλα, πρωτεύουσα της Μακεδονίας κατά το έτος της 99ης ολυμπιάδος, 
έτος που συμπίπτει με το 383 π.Χ.4 ομοίως ο D. Hogarth προκρίνει το 382 π.Χ.,5 

στήριξη των πρώην δημάρχων της Χαλάστρας Γρηγόρη Χαντέ, νικόλαου κράββα και Γρηγόρη 
ουζούνη. Στην πολύτιμη βοήθεια της μεταφραστικής εταιρίας του κ. κώστα κράββα. Τέλος, στη 
διαρκή στήριξη για την επιμέλεια και μεταφράσεις του εξαίρετου φιλολόγου, συνεργάτη μου, 
Σταύρου Παπαδάκη. Ξεχωριστή μνεία στο προσωπικό των βιβλιοθηκών του α.Π.Θ. και πιο ει-
δικά της κεντρικής Βιβλιοθήκης για τον επαγγελματισμό τους και την αμέριστη συμπαράσταση.

2. S. Hornblower, Lykophron: Alexandra: Greek Text, Translation, Commentary, and 
Introduction, United Kingdom 2015, σ. 7.

3. Μ. Χατζόπουλος, «The Oleven Inscription and the Dates of Philip II’s Reign», στο L. 
Adams (επιμ.), Philip II, Alexander the Great and the Macedonian Heritage, Washington, D.C. 
1982, σσ. 32-33.

4. S. d. l. Tour, Histoire de Philippe de Macédoine, Paris 1740, σ. VII (εισαγωγή).

5. D. G. Hogarth, Philipp and Alexander of Macedon. Two essays in Biography, 
London 1897, σ. 4.
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ενώ ο J. Droysen διακρίνει μία χρονολογία που κάπως απέχει από τις προαναφε-
ρόμενες: «De son mariage avec Eurydice, Amyntas et trois fils: Alexandre, Perdiccas, 
Philippe, dont l’aîné avait peut-être 16 ou 17 ans, et le plus jeune, Philippe, 10 ans 
quand leur père mourut (369)»,6, προκρίνοντας έτσι το έτος 379 π.Χ. 

ανατρέχοντας στις ιστορικές πηγές, μία έμμεση πληροφορία για τη γέννη-
ση του μπορούμε να αντλήσουμε από τον Παυσανία, VIII 7.6.3-7:  

Φίλιππος μὲν οὐ πρόσω βιώσας ἕξ τε καὶ τεσσαράκοντα ἐτῶν 
τὸ μάντευμα ἐξετέλεσε τὸ ἐκ Δελφῶν, ὃ δὴ χρωμένῳ οἱ περὶ τοῦ Πέρ-
σου γενέσθαι λέγουσιν, ἔστεπται μὲν ὁ ταῦρος, ἔχει τέλος, ἔστιν ὁ 
θύσω.ν7

«ο Φίλιππος δεν έζησε πάνω από 46 χρόνια εκπληρώνοντας τη 
μαντεία των δελφών, την οποία λένε όσοι βρίσκονταν στο περιβάλ-
λον του Πέρση ότι δόθηκε σ’ αυτόν που το ζήτησε: ο ταύρος πήρε το 
σκήπτρο, πεθαίνει, ζει ο θύτης του». 

Η αρχική πληροφορία προέρχεται από τον διόδωρο XVI 91.8 Μετά τη νίκη 
στη μάχη της Χαιρωνείας το 338 π.Χ., ο Φίλιππος Β΄ σχεδίαζε εκστρατεία ενα-
ντίον των Περσών. Με αφορμή αυτήν την προπαρασκευή, ζητά χρησμό από την 
Πυθία και τη συγκατάθεση των θεών. Όλα αυτά γίνονται κατά την περίοδο που 
επώνυμος άρχων στην αθήνα ήταν ο Πυθόδωρος κατά το έτος 336/335 π.Χ. ο 
Παυσανίας, αξιοποιώντας την πηγή για τον χρησμό, ακολούθως, προσθέτει την 
πληροφορία, ότι κατά τη φάση υποβολής του ερωτήματος στο Μαντείο των δελ-
φών, ο Φίλιππος Β΄ ήταν 46 ετών. επομένως ως έτος γέννησης του μπορεί βάσι-
μα να εκληφθεί το 382 π.Χ., ερμηνεία που γίνεται αποδεκτή κι από τον N. Ham-
mond, ενώ από το αντίστοιχο απόσπασμα του ιουστίνου ιΧ VIII.1-2 εξάγεται 
συμπερασματικά ως έτος γέννησης του το 383 π.Χ.:

Decessit Philippus XL et septem annorum, cum annis XXV re-
gnasset.9

«ο Φίλιππος πέθανε 47 χρόνων, αφού είχε παραμείνει στη βασι-
λεία 25 χρόνια».

6. J. Droysen, Histoire de l’Hellénisme, Paris 1881, σ. 80 σημ. 2.

7. Παυσανίας: M. H. d. R. Pereira (επιμ.), Pausaniae Graeciae Description, Leipzig 
1977, σ. 234.

8. διόδωρος: F. Vogel − C. T. Fischer − I. Bekker − L. A. Dindorf (επιμ.), Bibliotheca 
historica [Editio stereotypa editionis tertiae (1888-1906)], τ. IV, Stutgardiae 1964, σ. 131.

9. M. J. Justinus − F. Rühl − F. & O. Seel (επιμ.), Epitoma historiarum Philippicarum 
Pompei Trogi: Accedunt prologi in Pompeium Trogum, Stutgardiae 1972, σ. 88.
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ομοίως, από τη διερμήνευση των πληροφοριών του λήμματος Κάρανος 
του Λεξικού Σούδα,10 συνάγεται ως έτος γέννησης το 383 π.Χ.11

Φίλιππος δὲ ἄρξας δύο καὶ εἴκοσιν ἔτη
«ο Φίλιππος βασίλευσε είκοσι δύο χρόνια».

ενώ και ο αντ. κεραμόπουλος κρίνει ότι ο Φίλιππος «γεννήθηκε είτε το 
383 π.Χ. είτε το 382 π.Χ, ώστε θα  ήταν 23 χρονών όταν ανήλθε στον θρόνο».12 
Σήμερα οι ημερομηνίες αυτές γύρω από το έτος της γέννησης του Φιλίππου Β΄ εί-
ναι πλέον ευρέως αποδεκτές.13

Τελικά, επειδή κανένας αρχαίος Βίος του Φιλίππου Β΄ δεν έχει διασωθεί, ιδί-
ως για το διάστημα της παιδικής του ηλικίας, ζητήματα γενικώς, όπως αυτά του 
τόπου γέννησης του, δεν διερευνώνται περαιτέρω, και οι ελλείψεις αυτές δύνανται 
να αντιμετωπιστούν με επάρκεια, εάν βέβαια το γενικό πολιτικό, κοινωνικό και 
ιστορικό υπόβαθρο μπορεί να σκιαγραφηθεί με ικανοποιητική πληρότητα. Πιο 
συγκεκριμένα, εκτός της αναφοράς στην πρώιμη σύγχρονη ιστοριογραφία για τον 
τόπο γέννησης του Φιλίππου Β΄ από τον Seran de la Tour, ότι δηλαδή γεννήθηκε 
στην Πέλλα, το θέμα δεν αντιμετωπίζεται από τους ερευνητές. Στο πλαίσιο όμως 
της παρούσας έρευνας, κρίνεται απαραίτητο η παράθεση και ο σχολιασμός πηγών 
με κυρίως μεταγενέστερες αναφορές για την καταγωγή του Φιλίππου Β .́ 

Η μόνη σύγχρονη της περιόδου της βασιλείας του αλλά έμμεση πληροφο-
ρία για το θέμα της καταγωγής του προέρχεται από τον αθηναίο ρήτορα δημο-
σθένη, ο οποίος στον Περί Στεφάνου λόγο του XVIII 68 αναφέρει ότι 

καὶ δόξης ζῆν; καὶ μὴν οὐδὲ τοῦτό γ’ οὐδεὶς ἂν εἰπεῖν τολμή-
σαι, ὡς τῷ μὲν ἐν Πέλλῃ τραφέντι, χωρίῳ ἀδόξῳ τότε γ’ ὄντι καὶ 
μικρῷ,14 […]

ενώ αρκετά αργότερα ο Στράβων στα Γεωγραφικά του VII 20. 13-14 και 
VII 23. 1-2 αντίστοιχα γράφει 

10. Σούδα: A. Adler (επιμ.), Suidae Lexicon, τ. ιιι, Stuttgart 1989, σ. 30.

11. N. G. L. Hammond − G. T. Griffith − F. W. Walbank, Ιστορία της Μακεδονίας, 
Θεσσαλονίκη 11995, τ. II, σ. 757 σημ.6.

12. α. κεραμόπουλος, Επίτομος ιστορία Φιλίππου του Β΄ της Μακεδονίας, εν αθή-
ναις 1948, σ. 5.

13. J. Beloch, Griechische Geschichte (ανατ.) (2. neugestaltete Aufl.), Strassberg 1967, σ. 
66.

14. δημοσθένης, S. H. Butcher − W. Rennie (επιμ.), Demosthenis orations, Oxonii 1903, 
XVIII 68, 3 [246].
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Πέλ[λα ἐσ]τὶ μὲν τῆς κάτω Μακεδονίας ἣν Βοττιαῖοι κατεῖχον· 
ἐνταῦθ’ ἦν πάλαι τὸ τῆς Μακεδονίας χρηματιστήριον· ηὔξησε τὴν 
πόλιν ἐκ μικρᾶς Φίλιππος τραφεὶς ἐν [αὐτῇ].15

Ὅτι τὴν Πέλλαν οὖσαν μικρὰν πρότερον, Φίλιππος εἰς μῆκος 
ηὔξησε, τραφεὶς ἐν αὐτῇ·ἔχει δὲ λίμνην πρὸ αὑτῆς, ἐξ ἧς ὁ Λουδίας 
ποταμὸς ῥεῖ· τὴν δὲ λίμνην πληροῖ τοῦ Ἀξιοῦ τι ποταμοῦ ἀπόσπα-
σμα.16

ότι δηλαδή ο Φίλιππος Β΄ μεγάλωσε (ανατράφηκε) στην Πέλλα αλλά δεν 
γίνεται μνεία για γέννηση του στη μακεδονική πρωτεύουσα. αξιοποιώντας τις 
πηγές αυτές ο Μιλτιάδης Χατζόπουλος, τόσο στο Two Studies in Ancient Mace-
donian Topography,17 όσο και στο Macedonian Institution Under the Kings, όπου 
αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η «[…] Pella, where Philip II grew, but was not born»,  
θεωρεί με βεβαιότητα  ότι ο Φίλιππος Β΄ δεν γεννήθηκε στην Πέλλα.18

Για το επόμενο μεγάλο διάστημα παρατηρείται μια πλήρης έλλειψη οποιασ-
δήποτε πληροφορίας. Mόνο σε πηγές του 1ου αι. μ.Χ. και μετά εμφανίζονται κά-
ποιες πολύ σύντομες αναφορές για την καταγωγή του Φιλίππου. 

Η πρώτη είναι αυτή του ρωμαίου γεωγράφου Πομπώνιου Μέλα (Pomponi-
us Mela). ελάχιστα είναι γνωστά για τον γεωγράφο. απ’ τον ίδιο γίνεται γνω-
στός ο τόπος καταγωγής του, η πόλη Tingentera της περιοχής Baetica της ισπα-
νίας και φαίνεται ότι έγραψε το έργο De chorographia libri tres μεταξύ των ετών 
41-54 μ.Χ.19 Στο ιι 34.1 αναφέρει ότι: 

Tum Macedonum populi <ali> quot urbes habitant, quarum Pelle
Est maxime inlustris. Alumni efficient, Philippus Graeciae 

domitor […]20

«Τότε οι λαοί των Μακεδόνων κατοικούσαν σε ορισμένες πό-
λεις, από τις οποίες η Πέλλα είναι η πιο μακράν εξέχουσα. οι ντόπιοι 
θα τις τελειοποιήσουν, ο Φίλιππος ως κυρίαρχος της ελλάδας […]».

15. Στράβων, A. Meineke (επιμ.), Strabonis Geographica, Lipsiae 1899, σ. 459. 

16. Στράβων, 1899, ό.π., σ. 460.

17. Μ. Β. Χατζόπουλος − Λ. δ. Λουκοπούλου, Two Studies in Ancient Macedonian 
Topography, Athens - Paris 1987, σ. 42.

18. Μ. Β. Χατζόπουλος, Macedonian Institutions Under the Kings [εθνικό Ίδρυμα 
ερευνών. Τομέας ελληνικής & Ρωμαϊκής αρχαιότητος], Athens - Paris 1996, σ. 177.

19. P. Mela − F. E. Romer, Pomponius Mela’s Description of the World, Ann Arbor 
1998, σ. 2.

20. P. Mela − G. Runstand (επιμ.), De chorographia libri tres: Una cum indice verborum, 
Stockholm 1971, σ. 30.
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Η επόμενη αναφορά εντοπίζεται στον Πόπλιο αίλιο αριστείδη Θεόδωρο, 
ο οποίος υπήρξε επιφανής σοφιστής και ρήτορας της εποχής του. Γεννήθηκε πε-
ρίπου το 117 μ.Χ. στην αδριανούπολη της Μυσίας (Βιθυνίας) και πέθανε το 189 
ή 199 μ.Χ.:

(183,13) [δῆλον δὲ] τοῦτο δύναμιν ἔχει ἐπικρίσεως, ἀντὶ τοῦ 
εἰκότως καὶ δικαίως. Πέλλῃ] ὅθεν ὁ Φίλιππος.

«[είναι φανερό] ότι (αυτό που θα πω) φέρνει μεγάλη επίκριση, 
γιατί λέγεται πέρα από κάτι που είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο. 
Στην Πέλλα] απ’ όπου ο Φίλιππος (κατάγεται)».

(183,14) [Αἰγαῖς] Αἰγαὶ πόλις Λακεδαιμονίας. ἐντεῦθεν λέγεται 
εἶναι Ὀλυμπιάς, ἡ γυνὴ Φιλίππου. ὅθεν ἡ τούτου γυνή, Ὀλυμπιάς.21

«Στις αιγές] οι αιγές είναι πόλη της Λακωνίας. απ’ εκεί λένε ότι 
κατάγεται η ολυμπιάδα, η σύζυγος του Φιλίππου. Aπ’ όπου η σύζυ-
γός του, η ολυμπιάδα».

Η τρίτη προέρχεται από τον Λιβάνιο. ο Λιβάνιος γεννήθηκε το 314 μ.Χ. στην 
αντιόχεια και σπούδασε στην αθήνα. δάσκαλος της ρητορικής και της φιλοσοφί-
ας, εργάστηκε στην κωνσταντινούπολη και τη νικομήδεια και υπήρξε ο πολυγρα-
φότερος συγγραφέας της αρχαιότητας. Μαθητές του υπήρξαν ο φιλόσοφος αιδέ-
σιος, ο Μέγας Βασίλειος, ο ιωάννης ο Χρυσόστομος αλλά και ο αυτοκράτορας 
ιουλιανός. Πέθανε το 392 ή 393 μ.Χ. στην αντιόχεια όπου για 40 χρόνια διατηρού-
σε εκεί την πιο φημισμένη σχολή σ’ ολόκληρη την αυτοκρατορία. Στο Δημηγορία 
XVII 1.65 (Declamatio XVII/ Invectiva in Aeschinem) αναφέρει ότι: 

Φίλιππος ἀμφικτύων διὰ τοῦ πυλαγόρου, κεκληρονομηκὼς οὐ 
πατρῴας τάξεως, ἀλλὰ τῆς Φωκέων, οἳ μισοῦνται παρὰ Θηβαίων, ὅτι 
τὴν πόλιν ἡμῶν οἱ μὲν ἠξίουν κατασκάπτειν, οἱ δὲ οὐκ ἐπέτρεπον. Φί-
λιππος ἀμφικτύων, καὶ βαδίζει τύραννος ἐκ Πέλλης ἱερομνήμων. τί 
τῶν καινῶν εἶναι δοκούντων πρότερον ἐπεῖδεν ὁ ἥλιος; ποίαν γῆν 
ὑπέρ θαλάττης, ποῖον δι’ ἠπείρου πλοῦν; Φίλιππος ἀμφικτύων καὶ τῷ 
παλαιῷ θεσμῷ τετειχισμένον συνέδριον ἀνεῖται βαρβάροις. τῆς κοι-
νωνίας Ἑλλήνων ᾔτει βασιλεὺς κοινωνεῖν ἀσελγὴς καὶ θραςὺς καὶ τῶν 
ἀμφικτυόνων ἐχθρὸς καὶ πολέμους ἐπὶ τούτῳ ἐκφέρειν ἀξιῶν.22

21. αίλιος αριστείδης: W. Dindorf (επιμ.), Aristides, Hildesheim 1964, σ. 310.

22. Λιβάνιος: R. Foerster − E. Richsteig − C. Gregory II, & Gregorios II (επιμ.), Libanii 
Opera (Editio stereotypa), Hildesheim 1963, σ. 228.
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«ο Φίλιππος ως αμφικτύων συνοδευόμενος από τον πυλαγόρα, 
αξίωμα που δεν κληρονόμησε από την πατρική του τάξη, αλλά από 
τους Φωκείς, που τους μισούν οι Θηβαίοι, γιατί την πόλη μας αυτοί 
θεώρησαν σωστό να ισοπεδώσουν, κι οι άλλοι δεν τους άφηναν, ο Φί-
λιππος, λοιπόν, ως αμφικτύων βαδίζει ορμώμενος από την Πέλλα έχο-
ντας παράλληλα και το αξίωμα του ιερομνήμονα. Πότε άλλοτε η οι-
κουμένη είδε ένα τόσο παράξενο θέαμα; είδε ποτέ στεριά πάνω στη 
θάλασσα, καράβια να ταξιδεύουν στη στεριά; ο αμφικτύων Φίλιπ-
πος επιτρέπει να συμμετέχουν στο σύμφωνα με την παλιά συνήθεια 
”κεκλεισμένων των θυρών” συνέδριο. αυτός ο θρασύς και ασελγής 
βασιλιάς είχε την αξίωση να πάρουν μέρος. αυτός ο εχθρός των αμφι-
κτυόνων θεωρούσε σωστό να κηρύξουν τον πόλεμο γι’ αυτό το θέμα». 

Την επόμενη αναφορά αντλούμε από το έργο του Claudius Claudianus 
(περ. 370-περ.404 μ.Χ) De Bello Gildonico, ο οποίος ήταν λατίνος ποιητής που 
έδρασε στην αυλή του αυτοκράτορα Φλάβιου ονωρίου στο Μιλάνο αλλά και 
κοντά στον στρατηγό Stilicho:  

Hoc vendit patriam: plerique in tempus abusi
Mox odere tamen. Tenuit sic Graia Philippus’
Oppida; Pellaeo libertas concidit auro.23

«Μ’ αυτό πούλησε την πατρίδα: οι περισσότεροι μονομιάς έπε-
σαν θύματα κατάχρησης, σύντομα όμως άρχισε το μίσος. Έτσι ο Φί-
λιππος έγινε κυρίαρχος των ελληνικών πόλεων:η ελευθερία υπέκυψε 
στο χρυσάφι της Πέλλας».

από την παράθεση των αποσπασμάτων γίνεται σαφές ότι αυτές οι πολύ σύ-
ντομες αναφορές γύρω από την καταγωγή του Φιλίππου Β΄ καταδεικνύουν έναν 
κοινό τόπο: ότι ο βασιλιάς Φίλιππος Β΄ κατάγεται από την Πέλλα. είναι απαραί-
τητο όμως εδώ, να γίνει μια διάκριση. είναι σύνηθες το γεγονός του διαφορετι-
κού τόπου γέννησης και του τόπου καταγωγής εφόσον συνδέεται με μακροχρό-
νια παραμονή σ’ εκείνον τον τόπο που δεν είναι ο τόπος γέννησης. ο τόπος γέννη-
σης μπορεί να αποτελεί ένα γεγονός πολύ μικρής διάρκειας στη ζωή ενός ατόμου.

Στο απόσπασμά του ο Πομπώνιος Μέλας αναφέρεται στη φημισμένη Πέλλα 
και στον Φίλιππο Β΄ και τον γιό του Μ. αλέξανδρο, που της έδωσαν αυτήν την αί-
γλη και φήμη. Θα μπορούσε μια τόσο σύντομη αναφορά, και μάλιστα στο πλαίσιο 

23. C. Claudianus: E. M. Olechowska (επιμ.), Claudii Claudiani De bello Gildonico, 
Leiden 1978, σ. 88.
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μιας γεωγραφικής περιήγησης να ήταν διαφορετική; ομοίως, ο αίλιος αριστείδης 
παραδίδει κι αυτός την ίδια σύντομη πληροφορία σε σχόλια του «Πέλλῃ] ὅθεν ὁ 
Φίλιππος», ενώ ταυτόχρονα τίθενται σοβαρότατα ερωτηματικά για το αμέσως 
επόμενο σχόλιό του που αφορά την ολυμπιάδα. Πάνω στην ίδια κατεύθυνση των 
σύντομων αναφορών κινείται τόσο ο Λιβάνιος όσο και ο Claudius Claudianus.

Στηριζόμενοι, λοιπόν, στην παράθεση των ανωτέρω πηγών και συνοψίζο-
ντας στο σημείο αυτό, γίνεται σαφής ο κοινός τόπος της συσχέτισης του Φιλίππου 
Β΄ με την Πέλλα ως τόπου από τον οποίο κατάγεται, ταυτόχρονα δε ακολουθώ-
ντας την γενική ιστοριογραφική παράδοση ότι υπήρξε βέβαια βασιλιάς της Μα-
κεδονίας με πρωτεύουσα την Πέλλα. ομως, πρώτον εξαιτίας της μεγάλης χρονι-
κής απόστασης από τους χρόνους γέννησης και δράσης του Φιλίππου Β ,́ δεύτερον 
λόγω του εννοιολογικού πλαισίου εντός του οποίου απαντώνται αυτές οι αναφο-
ρές, αλλά και τρίτον σε συνάρτηση με την πιο λεπτομερειακή παρούσα έρευνα, 
όπως θα εκτεθεί στη συνέχεια, γίνεται εμφανές ότι τελικά δύσκολα οι ιστορικές 
πηγές που παρουσιάστηκαν πιο πάνω, μπορούν, κατά τη γνώμη του γράφοντος,  
να εκληφθούν ως ασφαλείς πηγές για τον τόπο της γέννησης τού Φιλίππου Β .́ 

1. «Χαλαστραίος Λέων»

Όμως εύλογα μπορεί κανείς να αναρωτηθεί για το ποια παράδοση απη-
χεί ο Λυκόφρων, όταν στο σκοτεινό και γριφώδες ποίημα του Αλεξάνδρα μετα-
ξύ των άλλων γράφει: 

πολλοὶ δ᾽ ἀγῶνες καὶ φόνοι μεταίχμιοι  1435
λύσουσιν ἀνδρῶν οἱ μὲν ἐν γαίᾳ πάλας

δειναῖσιν ἀρχαῖς ἀμφιδηριωμένων,
οἱ δ᾽ ἐν μεταφρένοισι βουστρόφοις χθονός,

ἕως ἂν αἴθων εὐνάσῃ βαρὺν κλόνον,
ἀπ᾽ Αἰακοῦ τε κἀπὸ Δαρδάνου γεγὼς  1440

Θεσπρωτὸς ἄμφω καὶ Χαλαστραῖος λέων
πρηνῆ θ’ ὁμαίμων πάντα κυπώσας δόμον
ἀναγκάσῃ πτήξαντας Ἀργείων πρόμους
σᾶναι Γαλάδρας τὸν στρατηλάτην λύκον

καὶ σκῆπτρ’ ὀρέξαι τῆς πάλαι μοναρχίας. 24

24. Λυκόφρων: L. Masciliano(επιμ.), Lycophronis Alexandra, Lipsiae 1964, σ. 64.
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«αγώνες πολλοί κι ενδιάμεσοι φόνοι

θα λύσουν την πάλη ανδρών που μάχονται

για τη φοβερή εξουσία, άλλοι στη γη

και άλλοι στη ράχη της τροφοδότρας θάλασσας·

μέχρις ότου τον ορυμαγδό κατευνάσει, λαμπρός,

από τη γενιά του αιακού και του δάρδανου

λέων Θεσπρωτός συγχρόνως και Χαλαστραίος, 1441

που αφού μπρούμητα ρίξει ομαίμων τον οίκο

θ’ αναγκάσει των αργείων τους άρχοντες την ουρά

να κουνήσουν σκυμμένοι στης Γαλάδρας τον στρατηλάτη λύκο

και να του προσφέρουν τα σκήπτρα της παλαιάς μοναρχίας».25

H «Αλεξάνδρα» αποτελεί ένα από τα πιο διάσημα και δυσερμήνευτα ποι-
ήματα της αρχαιότητας, με την μελέτη του οποίου έχουν ασχοληθεί πολλοί ερευ-
νητές αφότου ανακαλύφθηκε εκ νέου τον 18ο αι. Ήδη, στο λεξικό Σούδα στο 
λήμμα Λυκόφρων, η Αλεξάνδρα αναφέρεται ως «τὸ σκοτεινὸν ποίημα».26

Το ποίημα αυτό γενικώς κρίνεται ότι είναι του πρώιμου 3ου αι. π.Χ. ή ακό-
μη και του ύστερου 3ου, αποδιδόμενο σύμφωνα με την παράδοση στον Λυκό-
φρονα τον Χαλκιδέα, έναν λόγιο, τραγωδό και ποιητή της αυλής του Πτολεμαί-
ου Β΄ του Φιλάδελφου. Όμως, οι λογοτεχνικές μαρτυρίες, κατά τον Simon Horn-
blower, ο οποίος με πολύ περιεκτικό τρόπο μελετά το εύρος και την ποικιλία των 
πηγών του Λυκόφρονα, καταδεικνύουν ότι μάλλον πρόκειται για ένα ποίημα 
μεταγενέστερο, ίσως και γύρω στο 190 π.Χ. Η σύνθεσή του, επομένως, μάλλον 
πρέπει ν’ αποδοθεί σε κάποιον άλλον ποιητή με το ίδιο, με τον προαναφερόμενο 
Λυκόφρονα τον Χαλκιδέα, όνομα. Πρόκειται για  ένα ποίημα που απευθύνεται 
στον ευρύ μεσογειακό κόσμο της εποχής των Πτολεμαίων (Πτολεμαίος Β΄ Φιλά-
δελφος), αναδεικνύοντας με ιδιαίτερη έμφαση την πληθωρική ποικιλία των ελ-
ληνικών λατρειών σε πανελλήνιο επίπεδο. ουσιαστικά αποτελεί ένα ποίημα του 
αποικιακού ελληνικού κόσμου, και είναι πλούσιο σε ιστορικά αυθεντικό πολιτι-
στικό υλικό σε μια ευρεία γεωγραφική έκταση.27 

Στο ποίημα αυτό, η κασσάνδρα-αλεξάνδρα με την προφητεία της προλέ-
γει τα δεινά που θα επακολουθήσουν για τους Τρώες εξαιτίας της αρπαγής της 

25. Αλεξάνδρα Λυκόφρονος, A. Hurst (εισαγωγή-αρχαίο κείμενο), Φ. Παιδή (μτφρ), 
αθήνα 2004, σσ. 172-173.

26. Σούδα: Adler, ό.π, σ. 674.

27. Hornblower, Lykophron, ό.π., σσ. 92-93.
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ελένης από τον Πάρι. Γενικά, σχετίζεται με τη σύγκρουση μεταξύ της ευρώπης 
και της ασίας, όπως προσδιορίζεται στον Ηρόδοτο, και  η τελική προφητεία κα-
ταλαμβάνει το τμήμα των στίχων 1283-1450. κατά την κασσάνδρα, ενώ το τέλος 
σ’ αυτήν την σύγκρουση που συνεχίζει την παράδοση του σχήματος του Ηρο-
δότου, θα δοθεί από τον Μ. αλέξανδρο (1439), η τελική συμφιλίωση ανατολής - 
δύσης θα επέλθει με την ηγεμονία της Ρώμης (1446-1450).28

κυρίαρχα ερμηνευτικά ζητήματα μέχρι και σήμερα, εκτός των ζητημάτων 
σε  ποιόν ποιητή αποδίδεται η σύνθεση, του χρόνου σύνθεσης  αλλά και των 
στόχων του ποιήματος, παραμένουν τόσο αυτή καθαυτή η προφητεία, όσο και 
πιο ειδικά τα ζητήματα που ανακύπτουν από την ερμηνεία των στίχων 1435-1445 
με την είσοδο της Ρώμης στο προσκήνιο.

Γενικώς, διακρίνονται τρείς θέσεις γύρω από τα ζητήματα της απόδοσης 
και  του ιστορικού περιβάλλοντος της σύνθεσης, όπως και της ταυτοποίησης 
των ξεχωριστών μυθολογικών ή ιστορικών χαρακτήρων που ερμητικά και υπαι-
νικτικά σκιαγραφούνται στο ποίημα. Στην πρώτη, με κύριο εκφραστή τον Carl 
von Holzinger διακρίνονται τα στοιχεία της σύγκρουσης της Ρώμης με τον βασι-
λιά της Ηπείρου Πύρρο (280-275 π.Χ.). Η δεύτερη ερμηνευτική εκδοχή προτείνε-
ται από τον Simon Hornblower, την οποία γενικώς εκλαμβάνω ως υπόθεση εργα-
σίας για τις ανάγκες της μελέτης συγκεκριμένου μικρού τμήματος του ποιήματος 
(στίχοι 1440-1441). Σύμφωνα με την πρόταση του Hornblower το ιστορικό πλαί-
σιο ερμηνείας του ποιήματος αποτελεί ο δεύτερος Μακεδονικός πόλεμος (200-
198 π.Χ.) και η ήττα του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου ε΄ στις κυνός κεφα-
λαί από τους Ρωμαίους υπό την ηγεσία του Τίτου Φλαμίνιου. Προσφάτως, σε μια 
νέα ερμηνευτική πρόταση, ο Kenneth Jones συνέδεσε το τμήμα της τελικής προ-
φητείας με το ιστορικό περιβάλλον του αντίοχου Γ΄ (192-188 π.Χ.). 29

ειδικότερα, στους στίχους 1435-1445 στους οποίους συμπεριλαμβάνεται 
και η αναφορά στον «Χαλαστραίο λέοντα», η προφητεία φτάνει στο τέλος της, 
θέτοντας στο λογοτεχνικό και ιστορικό πλαίσιο τη δράση του Μ. αλέξανδρου 
και των διαδόχων του: 

ἀπ’ Αἰακοῦ τε κἀπό Δαρδάνου γεγώς 1440
Θεσπρωτός ἄμφω καί Χαλαστραῖος λέων […]

«γεννημένος από τη γενιά του αιακού και του δάρδανου
λέων Θεσπρωτός συγχρόνως και Χαλαστραίος […]».

28. C. McNelis − A. Sens, The Alexandra of Lycophron: A Literary Study, Oxford 2016, 
σ. 96.

29. K. Jones, «Lycophron’s “Alexandra”, The Romans and Antiochus III», The Journal 
of Hellenic Studies 134 (2014) 55.
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Σύμφωνα με μια πλειάδα μελετητών οι δύο ανωτέρω στίχοι αποτελούν γε-
νεαλογικές αναφορές για τον ήρωα-ειρηνευτή στο πρόσωπο του οποίου μπο-
ρούν να συγκεραστούν τόσο ευρωπαϊκά όσο και ασιατικά στοιχεία γενεαλογι-
κής συνέχειας, και ο οποίος θα θέσει τέρμα στους συνεχείς πολέμους μεταξύ ευ-
ρώπης και ασίας. αλλά ποιος μπορεί να είναι αυτός ο ήρωας; Μολονότι για το 
ερώτημα αυτό δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις, η κυρίαρχη άποψη είναι ότι 
πρόκειται για τον Μ. αλέξανδρο, καθώς οι περισσότεροι μελετητές αποδέχο-
νται αυτήν την ερμηνεία, μεταξύ δε αυτών μπορούν να συμπεριληφθούν η Steph-
anie West30, o P. M. Fraser31, η El. Kosmetatou32 αλλά και ο A. Fountoulakis.33 Βέ-
βαια, έχουν προταθεί κι άλλες ταυτίσεις, όπως ο αλέξανδρος ο Μολοσσός και ο 
σύγχρονος του Λυκόφρονα, βασιλιάς Πύρρος. Την πρόταση για τον τελευταίο 
κατέθεσε ο Carl von Holzinger34 αλλά στο σημείο αυτό δεν απαιτείται λεπτομε-
ρέστερος σχολιασμός των προτάσεων διερμηνειών των στίχων που σχετίζονται 
με την παρούσα ερευνητική προσπάθεια.

επομένως, αποδεχόμενοι την εκδοχή ταύτισης του ήρωα ειρηνευτή με τον 
Μ. αλέξανδρο, μπορούν κάλλιστα να ερμηνευθούν οι  συγκεκριμένοι αυτοί στί-
χοι. και πράγματι, o Μ. αλέξανδρος υπήρξε Θεσπρωτός-Ηπειρώτης στην κα-
ταγωγή απ’ τη μεριά της μητέρας του ολυμπιάδας, η οποία ήταν ουσιαστικά 
Μολοσσή, έχοντας καταβολές τόσο ελληνικές από τον νεοπτόλεμο, τον γιό του 
αχιλλέα κι εγγονό του αιακού,35 όσο και ασιατικές από τον ΄ελενο, τον γιό του 
Πρίαμου και απόγονο του δαρδάνου. Ταυτόχρονα όμως, από τη μεριά του πα-
τέρα του, του Φιλίππου Β ,́ κατάγεται, σύμφωνα με τον Λυκόφρονα, από τη Χα-
λάστρα που στην προκειμένη περίπτωση σε μια πρώτη προσέγγιση σηματοδο-
τεί ολόκληρη τη Μακεδονία.36 

Στο σημείο αυτό ας σημειωθεί ότι ο Βυζαντινός λόγιος ιωάννης Τζέτζης (ή 
ο αδελφός του ισαάκ Τζέτζης) είναι ο πρώτος σχολιαστής από τους Βυζαντινούς 
χρόνους κι εντεύθεν, στου οποίου τα σχόλια τού λήμματος για τη Χαλάστρα για 

30. S. West, «Lycophron Italicised», The Journal of Hellenic Studies 104 (1984) 136-137.

31. P. M. Fraser, Ptolemaic Alexandria, Oxford 1972, σσ. 1065-1067, σημ. 331.

32. E. Kosmetatou, «Lycophron’s “Alexandra” Reconsidered: The Attalid Connection», 
Hermes 128 (1) (2000) 43-44.

33. A. Fountoulakis, «The Poet and the Prophetess: Lycophton’s Alexandra in Context», 
στο M. Harder (επιμ.), Hellenistic Poetry In Context, Leuven - Paris 2014, σ. 109.

34. Λυκόφρων: C. v. W. Holzinger, Lykophron Alexandra: Griechisch und deutsch mit 
erklarenden Anmerkungen von Carl von Holzinger (Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1895), Hil-
desheim, New York 1973, σσ. 378-381.

35. Πλούταρχος: C. Lindskog – K. Ziegler (επιμ.), Plutarchi Vitae parallelae, τ.V (2), 
Leipzig 1968, σσ. 152-153.

36. Αλεξάνδρα Λυκόφρονος, Hurst, ό.π., σ. 286
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το έργο του Στέφανου Βυζάντιου Περί Πόλεων, που εκδόθηκε από τον Thomas 
De Pinedo το 1768,37 συμπεριλαμβάνει στο λήμμα τον συγκεκριμένο στίχο (1441) 
του Λυκόφρονα. Συνδέει δηλαδή άμεσα την αρχαϊκή πόλη της Χαλάστρας με 
την αναφορά στον «Χαλαστραίο λέοντα» ως τη γενέθλια πόλη του Φιλίππου Β ,́ 
αναγνωρίζοντας στο πρόσωπο του ήρωα των στίχων (1438-1441) τον Μ. αλέξαν-
δρο. Στα σχόλια του αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Χαλάστρα «ἀφ’ ὧν ὅλην 
τὴν Μακεδονίαν δηλοῖ». διακρίνει ως εκ τούτου μια τέτοια σημαντικότητα για 
την πόλη/οικισμό, ώστε να θεωρεί ότι η ίδια υποδηλώνει/αντιπροσωπεύει ολό-
κληρη τη Μακεδονία ή διαφορετικά ότι το όνομα της ήταν συνυφασμένο με ολό-
κληρη τη Μακεδονία. δεν είναι σαφές με βάση ποια δεδομένα προβαίνει σ’ αυ-
τήν την εκτίμηση/ερμηνεία. διαθέτει κάποιες πηγές που δεν έχουν φθάσει ως τις 
μέρες μας ή προβαίνει σ’ αυτήν τη συμπερασματική πρόταση με βάση τους ανά-
λογους στίχους του Λυκόφρονα για τον «Χαλαστραίο λέοντα»; 

Ως εκ τούτου είναι εν προκειμένω πλήρως δικαιολογημένα τα ερωτήμα-
τα που τίθενται, για το ποια παράδοση ή πηγές απηχεί ο Λυκόφρων ώστε στην 
Αλεξάνδρα του να μην θέσει ως πόλη γέννησης/καταγωγής του Φιλίππου Β΄ την 
Πέλλα ή γενικότερα τη Μακεδονία, που χαρακτηριστικά όμως κάνει για την 
ολυμπιάδα με την αναφορά στην ευρεία γεωγραφική ενότητα της Θεσπρωτίας. 
Γιατί να επιλέξει την Χαλάστρα και όχι μια άλλη πόλη της κοιλάδας μεταξύ του 
αλιάκμονα και του αξιού, από τη στιγμή που η κοιλάδα αυτή αποτελούσε ου-
σιαστικά το κέντρο του μακεδονικού βασιλείου; ακόμη κι αν  αυτό βέβαια δεν 
αποτελεί μιαν αναφορά ιστορικού περιεχομένου αλλά μια επιλογή καθαρά  λο-
γοτεχνικού χαρακτήρα, αυτή η ίδια η επιλογή του Λυκόφρονα σε συνάρτηση με 
τον χρόνο γραφής του ποιήματος εγείρει πλήθος ερωτημάτων αναγκαίων προς 
διερεύνηση. Γιατί εντέλει να χρησιμοποιήσει τη Χαλάστρα; Σχεδόν δύο αιώνες 
μετά τη γέννηση του Φιλίππου υφίσταται ακόμη μια παράδοση γενικού χαρα-
κτήρα γύρω από την πόλη αυτή της Μακεδονίας ή ακόμη μπορεί και να συνδέε-
ται ως συγκεκριμένος τόπος γέννησης του; 

2. Μαρσύας ο Πελλαίος

Υπό τη βάση, επομένως, της αρχικής μεθοδολογικής προσέγγισης, θα επι-
χειρηθεί η διερεύνηση εκείνων των ιστορικών πηγών που η συγγραφή τους κρί-
νεται ότι είναι σύγχρονη της περιόδου του Μ. αλεξάνδρου, προσδοκώντας ότι 
θα μπορέσουμε  να αντλήσουμε εκείνες τις έμμεσες πληροφορίες με τις οποίες 

37. Στέφανος ο Βυζάντιος: J. Gronovius, & T. d. Pinedo, (1678). = Stephanus de urbibus: 
quem primus Thomas de Pinedo Latii jure donabat, & observationibus, scrutinio variarum lin-
guarum, ac praecipue Hebraicae, Pheoniciae, Graecae & Latinae detectis illustrabat: his additae, 
prae eiusdem Stephani fragmentum, σ. 710.
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ίσως μας δοθεί η δυνατότητα ευκρινέστερων αποτελεσμάτων για το θέμα μας. 
Πιο συγκεκριμένα θα επικεντρωθούμε στον Μαρσύα τον Πελλαίο. 

Τον 2ο αι. μ.Χ. ο αρριανός (νικομήδεια περίπου 95 μ.Χ.- περίπου 180 μ.Χ.) 
γράφει στην Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις, ότι «ἀλλ’ ἐμοὶ Πτολεμαῖός τε καὶ Ἀριστό-
βουλος πιστότεροι ἔδοξαν ἐς τήν ἀφήγησιν,[…]».38 οι ιστορίες δηλαδή για τον 
Μέγα αλέξανδρο, παραφράζοντας τον τίτλο του L. Pearson «The Lost Histories 
of Alexander the Great» δεν ήταν ακόμη χαμένες. ομοίως, βάσιμα μπορούμε να 
υποθέσουμε ότι ο Λυκόφρων μπορούσε να έχει πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες 
πηγές για τον Φίλιππο Β΄ και τον Μέγα αλέξανδρο.

εάν, όπως πλέον υφίσταται ευρεία σύμπτωση απόψεων, ο ήρωας-
ειρηνευτής των στίχων (1439-1441) μπορεί να ταυτιστεί με τον Μέγα αλέξανδρο 
και σε συνδυασμό με την πλοκή των προηγούμενων στίχων (1435-1437) όπου τί-
θεται το πλαίσιο στο οποίο πρόκειται να δράσει ο ήρωας, ο συγγραφέας της 
«Αλεξάνδρας» θα πρέπει να είχε αντλήσει τις πηγές του από ένα ή παραπάνω 
έργα σύγχρονα των γεγονότων της βασιλείας του Φιλίππου Β΄ και της συνέχειας 
τους με τη βασιλεία και εκστρατεία του γιού του. αυτός δεν θα μπορούσε εύκο-
λα να είναι άλλος από τον Μαρσύα τον Πελλαίο. 

Υπάρχουν δύο ιστορικοί με το όνομα Μαρσύας: ο παλαιότερος με το όνο-
μα Μαρσύας o Πελλαίος, ο σύγχρονος του Μ. αλεξάνδρου, ενώ ο άλλος με κα-
ταγωγή από τους Φιλίππους έζησε κατά την ελληνιστική περίοδο. και οι δύο 
έγραψαν ιστορίες για την Μακεδονία, όμως επειδή έχουν διασωθεί ελάχιστα 
αποσπάσματα από το έργο τους, δεν είναι εύκολο να αποδοθούν τα σπαράγ-
ματα με σιγουριά στον έναν ή στον άλλον ιστορικό. Όμως παρόλα αυτά, μό-
νον στον Μαρσύα τον Πελλαίο αποδίδεται ένα βιβλίο για τον Μ. αλέξανδρο.39

ο Μαρσύας ο Πελλαίος παραμένει μια σκοτεινή ιστορική φυσιογνωμία 
για τον οποίο πολύ λίγα είναι γνωστά. Γεννημένος στην Πέλλα, φαίνεται ότι έζη-
σε περίπου από το 356 π.Χ. έως και κάποιο διάστημα μετά το 294 π.Χ. Στο λεξι-
κό Σούδα αναφέρεται ως γιός του Περίανδρου, ενώ ταυτόχρονα ως αδελφός του 
επιγόνου του αλεξάνδρου, του  ιδρυτή της δυναστείας των αντιγονιδών, του 
αντίγονου του Μονόφθαλμου, αλλά και ως σύντροφος του αλεξάνδρου.40 δεδο-
μένου ότι αναφέρεται ως σύντροφος του αλεξάνδρου, δεν αποκλείεται να υπήρ-
ξε κι αυτός μαθητής του αριστοτέλη.41 κι ενώ θεωρείται δεδομένο ότι συμμετείχε 
στην εκστρατεία του Μ. αλεξάνδρου, εικάζεται, ότι δεν συνέχισε μαζί του μετά 

38. αρριανός Φλάβιος: A. G. Roos (επιμ.), Flavii Arriani quae exstant omnia [Editio 
stereotypa correctior addenda et corrigenda adiecti G. Wirth], τ. ι, Lipsiae 1967, σ. 1.

39. L. Pearson, The Lost histries of the Alexander the Great, New York 1960, σ. 253.

40. Σούδα: Adler, ό.π., τ. ιιι, σ. 330.

41. W. Heckel, «Marsyas of Pella, Historian of Macedon», Hermes 108 (3) (1980) 447.
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την ολοκλήρωση της στην αίγυπτο, αλλά παρέμεινε στη Μ. ασία με τον αντί-
γονο, ο οποίος είχε ήδη αναλάβει κυβερνήτης της Φρυγίας. επομένως, είναι εμ-
φανές ότι ήταν μέλος της πολιτικής αριστοκρατίας του Μακεδονικού βασιλεί-
ου κατά τη φάση επέκτασης του στην ανατολή, και της δυναστείας των αντι-
γονιδών που στήριξαν σημαντικά την παραγωγή ιστορικών έργων. Στη Σούδα 
αναφέρεται η συγγραφή ενός βιβλίου του σε δέκα τόμους με τίτλο Μακεδονικά.

ο διόδωρος στο ΧΧ 50.4 μας παραδίδει την πληροφορία της συμμετοχής 
του σε μια μάχη στη Σαλαμίνα το 306 π.Χ.  κι εκεί αναφέρει ότι: 

«κατὰ μέσην δὲ τὴν τάξιν τὰ ἐλάχιστα τῶν σκαφῶν ἔστησεν, 
ὧν ἡγοῦντο Θεμίσων τε ὁ Σάμιος καὶ Μαρσύας ὁ τὰς Μακεδονικὰς 
πράξεις συνταξάμενος».42

«Στο μέσο της παράταξης τοποθέτησε τα πιο λίγα πλοία, που τα 
κυβερνούσαν ο Θεμίσων από τη Σάμο και ο Μαρσύας, αυτός που συ-
νέθεσε τα «Μακεδονικά».

από το χωρίο αυτό μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι τα «Μακεδονι-
κά» είχαν ίσως ολοκληρωθεί κατά την περίοδο αυτή.43

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο μια ιδιαίτερη μνεία στη μελέτη του 
Waldemar Heckel, Marsyas of Pella, Historian of Macedon, του οποίου οι πληρο-
φορίες, τα συγκριτικά αποτελέσματα και τα συμπεράσματα ιδιαίτερα θα αξιο-
ποιηθούν για την διάρθρωση των παρακάτω παραγράφων.

Έτσι, σύμφωνα με τον W. Heckel, από τα τρία σπαράγματα που με σιγου-
ριά αποδίδονται στον Μαρσύα τον Πελλαίο και συνθέτουν μια ελάχιστη βάση 
κρίσης του έργου του, μπορεί με βεβαιότητα να εξαχθεί το συμπέρασμα του ιδι-
αίτερου ύφους του έργου του και του ενδιαφέροντος για τα πολιτικά ζητήματα 
της ελλάδας. Υποβάλλοντας σε εξέταση το περιεχόμενο των σπαραγμάτων εκεί-
νων για τα οποία υπάρχει αμφισβήτηση άν ανήκουν στον Μαρσύα τον Πελλαίο 
ή στον Μαρσύα απ’ τους Φιλίππους καταλήγει σε συμπεράσματα τα οποία διευ-
ρύνουν τις γνώσεις μας για τους δύο συγγραφείς. αυτό συμβαίνει γιατί στο περι-
εχόμενο έξι σπαραγμάτων, που με βεβαιότητα αποδίδονται στον νεότερο Μαρ-
σύα, κυριαρχούν μυθολογικά η αρχαιολογικά στοιχεία κι όχι ζητήματα πολιτι-
κής ιστορίας στην ελλάδα. Όμως απ’την άλλη το περιεχόμενο ενός σπαράγμα-
τος δεν αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το ύφος και περιεχόμενο του συνολικού έρ-
γου του οποίου αποτελεί ένα τμήμα.44

42. διόδωρος: Vogel, ό.π., σ. 248.

43. διόδωρος: Vogel, ό.π., σ. 446.

44. διόδωρος: Vogel ό.π., σ. 451.
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Για παράδειγμα, ο αρποκρατίων διασώζει σπάραγμα του Μαρσύα του νε-
ότερου για την Λητή:

Λητή · «Ὑπερείδης Κατὰ Δημάδου»: Λητὴ πόλις ἐστὶ τῆς Μα-
κεδονίας μνημονεύει δὲ αὐτῆς πολλάκις Μαρσύας ὁ νεώτερος ἐν 
Μακεδονικῶν.45

«Η Λητή είναι μια πόλη της Μακεδονίας, την αναφέρει πολλές 
φορές ο Μαρσύας ο νεότερος στα “Μακεδονικά” του».

Η μνημόνευση της μακεδονικής αυτής πόλεως πολλές φορές επιβεβαιώνει 
και τον αυξανόμενο ρόλο της στην περιοχή κατά την ελληνιστική περίοδο, γε-
γονός που σήμερα τεκμηριώνεται κι από τα αρχαιολογικά δεδομένα στη σημε-
ρινή περιοχή της Λητής. 

Υπάρχει μια μακρά επιχειρηματολογία αμφισβητήσεων μεταξύ της επι-
στημονικής κοινότητας για τα σπαράγματα αυτά των δύο ιστορικών με το ίδιο 
όνομα, στην οποία υπεισέρχονται και ζητήματα διορθώσεων των κειμένων (K. 
Muller,46 F. Ritschl). Ως εκ τούτου κάθε συμπερασματική προσπάθεια ευρίσκεται 
μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο ιστορικών ή λεξικογραφικών αμφισβητήσεων.

Τελικώς, κατά τον W. Heckel, ο οποίος αποδεχόμενος την ορθότητα των δι-
ορθώσεων των K. Muller και F. Ritschl, θεωρεί ότι στα Μακεδονικά ο Μαρσύ-
ας ο Πελλαίος πραγματεύεται γεγονότα σύγχρονα μ’ αυτόν ή του πολύ πρόσφα-
του παρελθόντος.

Στο πλαίσιο αυτής της ενδιαφέρουσας  έρευνας και εφόσον η απόδοση του 
πιο κάτω  σπαράγματος στον Μαρσύα τον Πελλαίο

(τελεσιάς) Μακεδονικὴ δ’ ἐστὶν αὕτη ὄρχησις, ᾗ χρησάμενοι οἱ 
(5) περὶ Πτολεμαῖον Ἀλέξανδρον τὸν Φιλίππου ἀδελφὸν ἀνεῖλον, ὡς 
ἱστορεῖ Μαρσύας ἐν τρίτῳ Μακεδονικῶν47

«(τελεσιάδα) αυτό το είδος χορού είναι μακεδονικό, που το χρη-
σιμοποίησαν όσοι βρίσκονταν στο περιβάλλον του Πτολεμαίου αλε-
ξάνδρου, του αδελφού του Φιλίππου, και τον σκότωσαν, όπως εξι-
στορεί ο Μαρσύας στο τρίτο βιβλίο των “Μακεδονικών”».

45. αρποκρατίων: J. J. Keaney (επιμ.), Lexeis of the Ten Orators, Amsterdam 1991, σσ. 
164-165.

46. αρριανός Φλάβιος: F. I Dubner − K. Muller (επιμ.), Arriani Anabasis et Indica, 
Parisiis 1846, σσ. 40-44.

47. αθήναιος: ν. & G. Kaibel (επιμ.), Dipnosophistarum libri xv [Ed. stereotypa 
editionis prioris (1887-1890)], Stutgardiae 1965, σσ. 388-389.
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είναι στην ορθή κατεύθυνση, τότε ο W. Heckel ανασυνθέτει το περιεχόμενο των 
10 βιβλίων και σχηματοποιεί τον πυρήνα των ερευνητικών του αποτελεσμάτων 
όπως στη συνέχεια αναφέρεται.

Στο πιο πάνω προαναφερόμενο απόσπασμα και μόνον σ’ αυτό παραδίδε-
ται η πρόσθετη πληροφορία για τη δολοφονία του αλεξάνδρου Β ,́ από άντρες 
ενδεδυμένους και οπλισμένους, όπως απαιτούσε ο χορός της τελεσιάδος. αυτήν 
τη λεπτομέρεια, η οποία δεν περιλαμβάνεται για παράδειγμα στον διόδωρο, θα 
μπορούσε να τη γνώριζε κυρίως κάποιος ντόπιος ιστορικός και μάλιστα σύγ-
χρονος ή σχετικά σύγχρονος αυτών των γεγονότων, όπως αντίστοιχα θα μπο-
ρούσε να υπονοηθεί  και για την πληροφορία της συσχέτισης της Χαλάστρας ως 
γενεθλίου τόπου του Φιλίππου Β .́

ο Μαρσύας ο Πελλαίος ήταν γεννημένος περίπου το 356 π.Χ., μία δεκαε-
τία δηλαδή μετά τη δολοφονία του αλεξάνδρου Β ,́ ενώ ο αδελφός του αντίγο-
νος ήταν έφηβος, όταν συνέβη το γεγονός αυτής της δολοφονίας, αφού είχε γεν-
νηθεί το 380 π.Χ.

Με το δεδομένο ότι το γεγονός της δολοφονίας του αλεξάνδρου Β΄ συμπε-
ριλαμβανόταν στο τρίτο βιβλίο των «Μακεδονικών», όπως μαρτυρείται στο πιο 
πάνω σπάραγμα, και ακόμη ότι στο έβδομο βιβλίο συμπεριλαμβάνονταν οι εκ-
στρατείες του Φιλίππου Β ,́ των ετών 342-339 π.Χ στη Θράκη εναντίον των Τρι-
βαλλών, γίνεται σαφές ότι το κύριο σώμα των «Μακεδονικών» αναφερόταν και 
ήταν αφιερωμένο στη βασιλεία του, και μάλιστα με ιδιαίτερες λεπτομερειακές 
πληροφορίες. Στον αλέξανδρο ήταν αφιερωμένα μόνο τα δύο τελευταία βιβλία 
μέχρι την αναχώρηση του από την αίγυπτο το 331 π.Χ.

Ταυτοχρόνως, ο N. G. L. Hammond διερευνώντας τις πιθανές πηγές του 
ιουστίνου (επιτομή του Pompeius Trogus, 1ος αι. π.Χ.) καταλήγει σε ανάλογα με 
τον V. Heckel συμπεράσματα, υιοθετώντας ουσιαστικά το σύνολο σχεδόν των 
ερευνητικών του αποτελεσμάτων. Έτσι, αφενός μεν όσον αφορά τη θεματική και 
χρονολογική ακολουθία των δέκα βιβλίων του Μαρσύα, αφετέρου κυρίως θεω-
ρώντας τον ως τη βασική πηγή για τα πρώτα κεφάλαια V.1.1-V.4.2 του ιουστίνου, 
αποδίδει στον Μαρσύα «πατριωτική θέρμη» και ταυτόχρονα τον θεωρεί μάρτυ-
ρα και γνώστη της απλής πίστης σε μαντείες, προφητείες αλλά και ειδικότερα 
της ανδρείας και αριστείας των Μακεδόνων, δηλαδή των εννοιών που ανάμεσα 
στα άλλα σχηματικά συγκροτούσαν το πολιτικό και ιδεολογικό περιεχόμενο της 
βασιλείας του Φιλίππου Β΄ και του Μ.αλεξάνδρου.48

καταλήγοντας λοιπόν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανασύνθεσης 
που επιχείρησε ο W. Heckel αλλά και με τα ακριβώς ανάλογα του N. Hammond, 

48. N. G. L. Hammond, «The Sources of Justin on Macedonia to the Death of Philip», 
The Classical Quarterly 41 (2) (1991) 501-502.
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ο Μαρσύας ο Πελλαίος καταδεικνύεται ως ένας σύγχρονος της περιόδου της βα-
σιλείας του Φιλίππου Β΄ και του Μ. αλεξάνδρου, σημαντικής αξίας Μακεδόνας 
ιστορικός  με ύφος απλό, περιεκτικό αν και συνοπτικό.

εκ τούτων βάσιμα μπορούμε να υποθέσουμε ότι η πηγή, από την οποία ο 
Λυκόφρων άντλησε  την εξειδικευμένη γενεαλογική αναφορά «Χαλαστραίος», 
του ήρωα ειρηνευτή του στίχου 1441 της «Αλεξάνδρας», βάσει των διαθεσίμων 
δεδομένων δύσκολα θα μπορούσε να προέρχεται  από άλλον ιστορικό εκτός 
από τον Μαρσύα τον Πελλαίο. 

Όμως, εκτός από την αναφορά του Λυκόφρονος, θα μπορούσε η πόλη της 
αρχαίας Χαλάστρας  να συσχετισθεί με την γέννηση του Φιλίππου Β΄ μέσα από 
την έρευνα της πολιτικής ιστορίας κατά την διάρκεια της βασιλείας του αμύ-
ντα Γ ;́

είναι προφανές ότι ασφαλείς απαντήσεις είναι αδύνατον να δοθούν. Όμως 
η ιστορική έρευνα δύναται τουλάχιστον να θέτει και να διερευνά πιθανά ερωτή-
ματα και να ανιχνεύει απαντήσεις.

Στο σημείο κρίνεται απαραίτητο να σκιαγραφηθεί με συντομία το ιστο-
ρικό υπόβαθρο τόσο κατά την περίοδο της γέννησης του Φιλίππου Β ,́ δηλαδή 
κατά τα τέλη της δεκαετίας του 380 π.Χ., όσο και αυτής που προηγήθηκε.

3. Αρχέλαος  

Όταν ο βασιλιάς αρχέλαος ξεκινούσε μια προσπάθεια εσωτερικής αναδι-
οργάνωσης και ενίσχυσης του μακεδονικού βασιλείου του, οι συνθήκες αρχικά 
στους συσχετισμούς μεταξύ των ελληνικών πόλεων-κρατών ήσαν ιδιαίτερα ευ-
νοϊκές για τον ίδιο, αν μπορεί ποτέ βέβαια να ειπωθεί αυτό για ανταγωνισμούς 
μεταξύ κρατικών οντοτήτων. Η αθήνα ήταν αποδυναμωμένη, γιατί μόλις είχε 
υποστεί μια καταστροφική ήττα στη Σικελία πράγμα το οποίο της ανέκοψε ορι-
στικά τα  επεκτατικά της σχέδια στη δύση.49 Για τον αρχέλαο, έχει γίνει πλεόν 
ευρέως αποδεκτή η θέση ότι η ευρύτητα των οικονομικών και κοινωνικών αλλα-
γών που προώθησε στηρίζονταν ταυτόχρονα και σ’ ένα γενικό σύνολο σχεδια-
σμένων στρατιωτικών μεταρρυθμίσεων.50 Στο πλαίσιο αυτών των μεταρρυθμίσε-
ων έγινε και η μετακίνηση της πρωτεύουσας από τις αιγές στην Πέλλα, κατά το 
τέλος της βασιλείας του σύμφωνα με τον N. Hammond, ενώ αντίθετα ο W. Gre-
enwalt υποστηρίζει την άποψη ότι η οικοδόμηση της Πέλλας ξεκίνησε από την 

49. E. N. Borza, In the Shadow of Olympus: The emergence of Macedon, Princeton, 
N.J, 1992, σ. 162.

50. W. Greenwalt, «The Production of Coinage from Archelaus to Perdiccas III and 
the Evolution of Agread Macedonia», στο I. Worthington (επιμ.), Ventures into Greel History, 
Oxford 1994, σ. 108.
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αρχή της βασιλείας του.51 Έτσι, η ιδιαίτερα θετική κρίση για τη βασιλεία του δεν 
αποτυπώνεται μόνο στις πηγές, όπως στον Θουκυδίδη ιι 100.1-3, αλλά και σε 
σύγχρονους ιστορικούς όπως ο δημ. κανατσούλης.52

4. Αμύντας Γ΄ 

ενώ, όμως υφίσταται η τόσο θετική κρίση για τη βασιλεία του αρχέλαου, 
οι γνώμες για την περίοδο βασιλείας του αμύντα Γ ,́ πατέρα του Φιλίππου Β ,́ 
διίστανται. 

ο ν. Hammond υιοθετεί μία γενική κρίση αξιοποιώντας ως πηγή τον ιου-
στίνο: «cum Illyriis deinde et cum Olynthiis gravia bella gessit» VII.4.6. 

«(ο αμύντας Γ΄) διεξήγαγε σκληρούς πολέμους τελικά και με τους ιλλυρι-
ούς και με τους ολυνθίους». ο Hammond πιστεύει ότι, ενώ ο αμύντας Γ΄ επέδει-
ξε «αξιοθαύμαστο κουράγιο, αντοχή και ικανότητα να ξεπερνάει τις δυσκολί-
ες», τελικά το βασίλειο που παρέδωσε με τον θάνατο του στους διαδόχους του 
ήταν ασθενέστερο από αυτό που του κληροδοτήθηκε από αυτό της βασιλείας 
του αρχέλαου.53 ο W. Greenwalt θεωρεί ότι ο αμύντας Γ΄ κατάφερε να αναρρι-
χηθεί στον θρόνο εξαιτίας των ταραγμένων χρόνων που ακολούθησαν τη δολο-
φονία του βασιλιά αρχέλαου. επιπλέον, σημειώνεται ότι ο πατέρας του αμύντα 
Γ΄ δεν υπήρξε κάποια ισχυρή πολιτική φυσιογνωμία και η σχέση του με τη σει-
ρά διαδοχής στη βασιλεία ήταν τελείως δευτερεύουσα. Έτσι, αποτελεί σημαντι-
κό επίτευγμα η οριστική εδραίωση της δυναστείας του, και αυτό βέβαια προσμε-
τράται  ως επιτυχία για τον αμύντα Γ .́54

Το μακεδονικό βασίλειο, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αμύντα Γ ,́ 
γνώρισε μεγάλες αναστατώσεις και κρίσεις. αυτό αποτυπώνεται στις πηγές, αν 
κι αυτές, βέβαια, παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις για την περίοδο αυτή. 
Ταυτοχρόνως, όσον αφορά τις πτυχές του ιστορικού και πολιτικού πλαισίου 
αυτής της περιόδου υφίστανται αξιοσημείωτες διαφωνίες μεταξύ των μελετη-
τών και ερευνητών. οι συνήθεις συγκρούσεις για τον θρόνο, μεταξύ διεκδικη-
τών της δυναστείας των αργεαδών, γνώρισαν μεγάλη ένταση κατά την περί-
οδο αυτή με αποτέλεσμα την κατά διαστήματα ανατροπή και τελικά εκθρό-
νιση του αμύντα Γ .́ Στις δυναστικές συγκρούσεις η παρέμβαση ξένων πολιτι-

51. W. Greenwalt, «Why Pella?», Historia: Zeitschrift für αlte Geschichte, Bd. 48, H. 2 
(2nd Qtr.) 1999, 177.

52. δ. κανατσούλης, Ο Αρχέλαος και αι μεταρρυθμίσεις του εν Μακεδονία, Θεσσα-
λονίκη 1948, σσ. 109-112.

53. Hammond 1995, ό.π., τ. ιι, σσ. 211-213.

54. W. Greenwalt, «Amyntas III and the Political Stability of Argead Macedonia», The 
Ancient World vol. XVII nos. 1&2 (1988) 35.
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κών δυνάμεων, των ολυνθίων, των Θεσσαλών αλλά ακόμη και των Λακεδαι-
μονίων, υπήρξε καθοριστική. επιπλέον, η χώρα γνώρισε δύο ιδιαίτερα απειλη-
τικές εισβολές των ιλλυριών από τα δυτικά, αλλά και στρατιωτική επέμβαση 
των ολυνθίων υπέρ του δυναστικού ανταγωνιστή του αμύντα Γ ,́ εξαιτίας της 
οποίας αυτός αναγκάστηκε για ένα διάστημα να εγκαταλείψει την πρωτεύου-
σα του, την Πέλλα. Έτσι, διαρκώς απειλούμενος ή και καταδιωκόμενος και οπι-
σθοχωρώντας προσέγγιζε τις περιοχές που είχε ακόμη στην δικαιοδοσία του. 
Υπό αυτές τις συνθήκες στην ακολουθία του δεν μπορεί παρά κατά διαστήμα-
τα να συμπεριλαμβάνονταν ο στενός συγγενικός του κύκλος και μάλιστα η οι-
κογένεια του.

Το τελευταίο γεγονός της εγκατάλειψης της πρωτεύουσας  του, της Πέλλας, 
για ένα διάστημα αποτελεί ζήτημα εξαιρετικού ενδιαφέροντος για το θέμα που 
ερευνούμε σε σχέση με την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης του Φιλίππου Β .́ 

ο M. Jessop Price σε άρθρο-κριτική για το βιβλίο του Georges Le Rider, Le 
Monnayage et finances de Philippe II: un’etat de la question, 1977, γράφει πως «η 
Πέλλα για δέκα χρόνια ή και περισσότερο κατά τη διάρκεια της βασιλείας του 
αμύντα Γ΄ είχε απολεσθεί για το μακεδονικό βασίλειο, κι έτσι ο ίδιος προτιμού-
σε καλύτερα να κόβει τα νομίσματα του στο νομισματοκοπείο των αιγών».55 Στο 
συμπέρασμα αυτό φαίνεται ότι καταλήγει μέσω έρευνας της μελέτης της νομι-
σματοκοπίας, και πιο συγκεκριμένα ερευνά τα θέματα αν η κοπή των νομισμά-
των έγινε στην Πέλλα ή στις αιγές και για ποιο χρονικό διάστημα. 

5. Η μελέτη των πηγών

ας ακολουθήσουμε τώρα χρονολογικά τη ροή των γεγονότων που σχετί-
ζονται με την ταραγμένη περίοδο της βασιλείας του αμύντα Γ΄ και τη γέννηση 
του Φιλίππου Β .́

Για τα γεγονότα που άπτονται τόσο της πρώτης (393/2 π.Χ.) όσο και της πι-
θανής δεύτερης (383/2 π.Χ.) εισβολής των ιλλυριών, αντλούμε πληροφορίες από 
την Ιστορική Βιβλιοθήκη του διοδώρου. Στο παρελθόν υπήρξαν ισχυρές αντιθε-
τικές απόψεις σχετικά με το άν τα ανάλογα αυτά χωρία αφορούσαν αλληλοεπι-
καλύψεις και αναφορές για το ίδιο γεγονός με κύριο εκφραστή της άποψης περί 
μιας εισβολής των ιλλυριών τον K. J. Beloch.56 Η M. Sordi σε μια σημείωσή της57 
ερμηνεύοντας τον διόδωρο διακρίνει δύο εκδιώξεις του αμύντα και ουσιαστι-

55. M. Price, «The Coinage of Philip II», The Numismatic Chronicle Vol. 19 (139) (1979) 
241.

56. Beloch, ό.π., σσ. 57-59.

57. M. Sordi, La lega tessala: Fino ad Alessandro Magno, Roma1958, σ. 155 σημ.1.
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κά αναρωτιέται αν η παρέμβαση των Θεσσαλών έλαβε χώρα κατά τα έτη 383/2 
π.Χ., παραπέμποντας στους V. Costanzi και A. Momigliano. 

ο Vincenzo Costanzi στο Le vicende di Aminta IH nel primo decennio del 
suo regno επιδιώκει «να ρίξει άπλετο φως σ’ ένα ζήτημα που τόσο μας ταλαιπω-
ρεί», όπως γράφει χαρακτηριστικά. αφού αξιοποιήσει την προγενέστερη βιβλιο-
γραφία, αφενός μεν αρχικά δεν εκφράζει κανέναν δισταγμό για την αναγνώριση 
της διπλογραφίας, όμως ταυτοχρόνως στη συνέχεια, διακρίνοντας κάποιες απο-
κλίσεις για ορισμένες λεπτομέρειες μεγάλης σημασίας, διατυπώνει την άποψη ότι 
πρόκειται για μερική διπλογραφία. Όμως, και σε αντίθεση με την προηγούμενη 
ανάλυση του, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπήρξε μόνο μία εισβολή των ιλλυ-
ριών κατά τα έτη 383/2 π.Χ, όπως και η συνακόλουθη αυτή των ολυνθίων, σύμ-
φωνα με την αναφορά του διοδώρου. Μεταξύ άλλων δε, θεωρεί αφενός μεν την 
αναφορά του ισοκράτη −η οποία αναλυτικά θα συζητηθεί παρακάτω− ότι σχετί-
ζεται πλήρως με τη δεύτερη εισβολή, αφετέρου πιο αξιόπιστες τις αναφορές ιδίως 
του Ξενοφώντα τόσο γιατί ήταν σύγχρονος της χρονικής αυτής περιόδου όσο και 
διότι συμφωνούν με τη λογική αυτών των γεγονότων.58

Σύγχρονοι ερευνητές, όπως ο V. Parker, καταθέτουν τη δική τους ερευνητι-
κή συμβολή στο συγκεκριμένο θέμα, ενώ ο J. Roisman αναφέρει χαρακτηριστι-
κά: «οι μελετητές διαιρούνται μεταξύ εκείνων, που επιχειρηματολογούν υπέρ 
της ύπαρξης δύο εισβολών των Ιλλυριών (συμπεριλαμβανομένου και εμού)59 
και εκείνων που επιχειρηματολογούν για μια διπλή αναφορά του Διοδώρου 
της μιάς εισβολής κατά τη δεκαετία του 380)».60

ο F. Geyer το 1930 θεώρησε αυτές τις αναφορές του διοδώρου ως συνειδητή 
επανάληψη,61 ενώ ο P.J. Stylianou62 φαίνεται να αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στην 
άποψη του F. Geyer κι αυτήν του N. Hammond, αν και ουσιαστικά κάνει αποδε-
κτή τη θέση για την ύπαρξη δύο εισβολών των ιλλυριών. αντίθετα, ο W. Greenwalt 
αποδέχεται πλήρως την άποψη για τις δύο εισβολές  κατά το ερμηνευτικό σχήμα 
του N. Hammond. Προσφάτως, όπως και αμέσως πιο πάνω αναφέρθηκε, ο V. Park-
er επιχειρεί μια ριζική αναθεώρηση τόσο στο περιεχόμενο του σχήματος της πιθα-
νής διπλοτυπίας του διοδώρου, ενώ ταυτόχρονα ερμηνεύει με νέο πρίσμα τα ιστο-

58. V. Costanzi, Le vicende di Aminta III nel primo decennio del suo regno, vol.6 issue 
6 (1906), σσ. 297-303.

59. Σημ.: εννοείται του J. Roisman.

60. R. Roisman, & I. Worthington, A Companion to Ancient Macedonia, Malden, Mass 
2010, σ. 159.

61. F. Geyer, Makedonien bis zur Thronbesteigung Philipps II, Munchen - Berlin 1930, 
σσ. 112-118.

62. P. Stylianou, A Historical Commentary on Diodorus Siculus, Book 15, New York 
1998, σσ. 211-213.
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ρικά δεδομένα της διήγησης του Ξενοφώντα.63 Τελικά όμως, και παρά τις επιμέ-
ρους έξοχες παρατηρήσεις του, αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

ο J. R. Ellis στο άρθρο του Amyntas III, Illyria and Olynthians (393/2-
380/79)64 πραγματεύεται αρχικά τις εισβολές των ιλλυριών από τα δυτικά, όπως 
και τη συμφωνία με τους ολυνθίους. επίσης, αναλύει τις δυναστικές συγκρού-
σεις εντός του βασιλικού οίκου με αποτέλεσμα την απώλεια και την εκδίωξη του 
από μεγάλο τμήμα της μακεδονικής χώρας και μάλιστα  και της ίδιας της πρω-
τεύουσάς του, της Πέλλας, με τις ταυτόχρονες επεμβατικές δραστηριότητες εξω-
τερικών δυνάμεων σε διάφορες χρονικές περιόδους, όπως είδαμε και πιο πάνω, 
δηλαδή κυρίως των Θεσσαλών, των ολυνθίων και των Λακεδαιμονίων, μολονότι 
στον δημοσθένη μνημονεύεται και επέμβαση της αθήνας υπέρ του αμύντα Γ .́65

Στο τέλος του άρθρου του δίνει ένα συνοπτικό χρονολογικό περίγραμμα 
των αποτελεσμάτων της έρευνας του. Σύμφωνα μ’ αυτό, αμέσως μετά την ανάρ-
ρηση του στον θρόνο κατά τη διάρκεια της διετίας 393-392 π.Χ. εκδηλώνονται 
τα πρώτα δείγματα της επιθετικής δραστηριότητας των ιλλυριών με την εισβο-
λή από τα δυτικά, όπως και η εκδίωξή του από τμήματα της επικρατείας του. ο 
G. Grote στο σημείο αυτό επισημαίνει όχι μόνον την επισφαλή θέση του αμύντα 
Γ΄ αλλά και την πιθανή πρόσκληση των ιλλυριών εκ μέρους των ανταγωνιστών 
του.66 Συγχρονική όλων αυτών των γεγονότων είναι  η συμφωνία του αμύντα Γ΄ 
με το κοινό των ολυνθίων το ίδιο έτος.67 Μ’ αυτή τη συμφωνία τα δύο μέρη δε-
σμεύονται να υποστηρίξουν το ένα το άλλο σε περίπτωση ξένης επιθετικής ενέρ-
γειας. Ως αντάλλαγμα, εκτός των δικαιωμάτων στην εξαγωγή ναυπηγικής ξυλεί-
ας και πίσσας, εκχωρήθηκε στο κοινό και η περιοχή που γειτνίαζε με τη Χαλκι-
δική ( πιθανόν οι πόλεις του ανθεμούντα και  ίσως και αυτές των παραλίων του 
Θερμαϊκού κόλπου, όπως η Θέρμη). 

κατά το διάστημα 391-386 π.Χ. γίνεται ο γάμος του με την ευρυδίκη και δι-
εκδικεί την περιοχή ανατολικά του αξιού που είχε παραχωρήσει στους ολυνθί-
ους, γνωρίζοντας την άρνηση τους γι’αυτό. 

ο J. Ellis μη αποδεχόμενος τις απόψεις των Beloch και Swoboda ερμηνεύει 
την αναφορά του διοδώρου σε εισβολή των ιλλυριών για τα γεγονότα των ετών 
383/2 π.Χ.  απλά ως επεξηγηματική της παρέμβασης των Λακεδαιμονίων. 

63. V. Parker, Sparta, «Amyntas, and the Olynthians in 383 B.C.: A Comparison of 
Xenophon and Diodorus», Rheinisches Museum Für Philologie vol. 146, no. 2 (2003) 113-137.

64. J. Ellis, «Amyntas III, Illyria and Olynthos 393/2-380/79», Μακεδονικά 9 (1969) 1-8.

65. αισχίνης: W. Dindorf (επιμ.), Scholia graeca in Aeschinem et Isocratem, Oxonia 
1852, σ. 46.

66. G. Grote, History of Greece, τ. Χ, New York 1853, σ. 49.

67. M. N. Tod, A Selection of Greek Historical Inscriptions: To the End of the Fifth 
Century B.C., Oxford 1968, σσ. 30-33.



κωνσταντίνος Βουδούρης22

αρκετά αργότερα, ο Duane March, επιχειρηματολογεί υπέρ της μιας εισβο-
λής των ιλλυριών, θεωρώντας ότι τελικώς ο J. Ellis «έκοψε τον γόρδιον δεσμόν» 
της διπλοτυπίας».68 κατά τον D. March, ο διόδωρος, στο δεύτερο απόσπασμα 
του, επαναλαμβάνει κάποιες απ’ τις πληροφορίες του πρώτου αποσπάσματος ως 
εισαγωγή ή επεξήγηση κάνοντας μια ανακεφαλαίωση της διήγησης για την πρώ-
τη εισβολή. Παρατηρεί βέβαια ότι και η ερμηνευτική αυτή προσέγγιση του J. El-
lis παρουσιάζει ορισμένες εν δυνάμει δυσκολίες. αυτές τις δυσκολίες προσπα-
θεί να τις αντιμετωπίσει με κύριο σημείο της επιχειρηματολογίας του τη χρονο-
λογική μετατόπιση της μιας εισβολής κατά το διάστημα 388/7 π.Χ. αντί του γενι-
κώς αποδεκτού 393/2 π.Χ. Όμως, και πάλι δημιουργείται μια σύγχυση πώς, ενώ 
–κατά τον D. March– ο αμύντας Γ΄ επανακτά το βασίλειό του με την πολύτιμη 
βοήθεια του ιφικράτη, εμφανίζονται κι οι Θεσσαλοί να τον υποστηρίζουν για 
το ίδιο ακριβώς γεγονός. 

αντίθετα, ο N. Hammond στην επιχειρηματολογία του υπέρ των δύο εισβο-
λών των ιλλυριών παρουσιάζεται απόλυτος. Θεωρεί ότι, όπως εξιστορούνται 
από τον διόδωρο τα γεγονότα, οι δύο εισβολές δεν είναι ίδιες. Υπό την ερμηνεία 
αυτή αναφέρει επίσης ότι η κατά το παρελθόν μόδα των «διπλοτυπιών» στις αν-
θρωπιστικές επιστήμες, δηλαδή, η ύπαρξη δύο περιγραφών του ιδίου γεγονότος 
από τα οποία επιλεγόταν μόνο το ένα ως πραγματικό, δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα των διηγήσεων του διοδώρου.69

Για το θέμα της εισβολής των ιλλυριών κατά τα έτη 393/2 π.Χ., όπως ειπώ-
θηκε ανωτέρω, την κύρια πηγή αποτελεί ο διόδωρος. Γενικώς, δεν υφίστανται 
ιδιαίτερες αμφισβητήσεις ότι το κείμενο αυτό XIV 92.3.1-10, που παρατίθεται 
αμέσως παρακάτω), αναφέρεται στα γεγονότα αυτής της περιόδου. Ταυτόχρο-
να για τις ανάγκες ανάλυσης και ερμηνείας της δεύτερης εισβολής θα αξιοποιη-
θούν και θα σχολιασθούν κείμενα που εμπεριέχονται στον λόγο Περί Παραπρε-
σβείας 25-29 του αισχίνη, στον Αρχίδαμο 6.46 του ισοκράτη, από την Ιστορι-
κή Βιβλιοθήκη του διοδώρου XV 19.2.2.1-9, και τέλος από τα Ελληνικά του Ξε-
νοφώντος V 2.13.

Όμως, ενώ βασικά σημεία του κειμένου του αισχίνη μπορούν με ασφάλεια 
να ενταχθούν χρονολογικά, το  κείμενο του ισοκράτη όσο και το δεύτερο κείμε-
νο του διοδώρου  εκλαμβάνονται ως μια σοβαρή χρονολογική υπόθεση εργασί-
ας. Για το πρώτο, αυτό του ισοκράτη, υιοθετείται η πρόταση του N. Hammond, 
ενώ ομοίως και το δεύτερο κείμενο του διοδώρου εκλαμβάνεται ότι αναφέρεται 
στα γεγονότα των ετών 383/2 π.Χ., όπως αναλύθηκε ανωτέρω.

68. D. March, «The Kings of Makedon: 399-369 B.C.», Historia: Zeitschrift für alte Ge-
schichte, Bd. 44, H. 3 (3rd Qtr.) 1995, 270.

69. M. ν. Tod, ό.π. σσ. 30-4.
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6.  Διόδωρος: Η πρώτη εισβολή XIV 92. 3. 1-10

Κατὰ δὲ τὴν Μακεδονίαν Ἀμύντας ὁ Φιλίππου πατἠηρ Ἰλλυ-
ριῶν ἐμβαλόντων εἰς Μακεδονίαν ἐξέπιπτεν ἐκ τῆς χώρας ἀπογνοὺς 
δὲ τὴν ἀρχὴν Ὀλυνθίοις μὲν τὴν σύνεγγυς χώραν ἐδωρήσατο, αὐτὸς 
δὲ τότε μὲν ἀπέβαλε τὴν βασιλείαν, μετ’ ὀλίγον δὲ χρόνον ὑπὸ Θετ-
ταλῶν καταχθεὶς ἀνεκτήσατο τὴν (4) ἀρχὴν, καὶ ἐβασίλευσεν ἔτη 
εἴκοσι τέτταρα. ἔνιοι δὲ φασι μετὰ τὴν ἔκπτωσιν τὴν Ἀμύντου διετῆ 
χρόνον Ἀργαῖον βασιλεῦσαι τῶν Μακεδόνων, καὶ τότε τόν Ἀμύνταν 
ἀνακτήσασθαι τὴν βασιλείαν.70

«ο αμύντας, ο πατέρας του Φιλίππου, καθώς οι ιλλυριοί εισέ-
βαλαν στη Μακεδονία, εξορίστηκε από τη χώρα. Βρέθηκε σε απόγνω-
ση και παραχώρησε στους ολύνθιους την κοντινή σ’  αυτούς χώρα, ο 
ίδιος δε τότε έχασε τη βασιλεία, αλλά σε λίγο οι Θεσσαλοί τον ανακά-
λεσαν στην εξουσία του και βασίλευσε είκοσι τέσσερα χρόνια. ορι-
σμένοι ισχυρίζονται ότι μετά την εξορία του αμύντα για δύο χρόνια 
τη βασιλεία των Μακεδόνων κατέλαβε ο αργαίος, αργότερα ο αμύ-
ντας απέκτησε ξανά τη βασιλεία».

Για το ζήτημα της πρώτης εισβολής των ιλλυριών μεταξύ των J. R. Ellis 
και N. Hammond υφίσταται  μια  σημαντική διαφωνία που ταυτοχρόνως άπτε-
ται και του θέματος διερεύνησης του τόπου γέννησης του Φιλίππου Β .́ ο J. El-
lis εντάσσει το κείμενο του ισοκράτη στην πρώτη εισβολή των ιλλυριών 393/2 
π.Χ., ενώ ο Hammond σ’ αυτήν των αρχών του 383 π.Χ. από τον πρώτο θεωρεί-
ται πως η διατύπωση: 

Ἡττηθεὶς γὰρ ὑπὸ τῶν βαρβάρων […] ἐντὸς μὲν τριῶν μηνῶν κα-
τέσχεν ἅπασαν Μακεδονίαν […]

«νικήθηκε από τους βαρβάρους […] και μέσα σε τρεις μήνες (ανα)
κατέλαβε ολόκληρη τη Μακεδονία […]».

του κειμένου του ισοκράτη (παρατίθεται στη συνέχεια) συμφωνεί με το 
«μετ’ ὀλίγον δὲ χρόνον» του κειμένου του διοδώρου, ενώ o Hammond εντάσσει 
το ανάλογο χωρίον του ισοκράτη στη δεύτερη και χρονικά πιο σύντομη εισβο-
λή των ιλλυριών.71 εάν γίνει αποδεκτή η θέση του Hammond τότε τίθεται ένα ζή-
τημα βάσει του χωρίου: 

70. K. ο. α. Rehdantz, Vitae Iphicratis Chabriae Timothei Atheniensium, Berolini 
1845, σσ. 18-25.

71. J. K. Davies, Athenian Propertied Families, 600-300 B.C., Oxford 1971, σσ. 248-251.
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καὶ πάσης Μακεδονίας ἀποστερηθεὶς, τὸ μὲν πρῶτον ἐκλιπεῖν 
τὴν χώραν διενοήθη καὶ τὸ σῶμα διασώζειν, […] χωρίον μικρὸν κα-
ταλαβών.

«Μόλις του απαγορεύτηκε η Μακεδονία, το πρώτο που σκέφτη-
κε ήταν να φύγει από τη χώρα και να γλυτώσει έτσι πήγε και εγκατα-
στάθηκε σε μια μικρή τοποθεσία».

προσδιορισμού του μικρού οικισμού που κατέλαβε διασώζοντας την τε-
λευταία στιγμή τον εαυτό του, την οικογένεια του και τον περίγυρο του βασιλι-
κού οίκου του. Μόνον απ’ τον J. Ellis έχει μέχρι τώρα προταθεί μια ερμηνεία για 
το πού μπορεί να βρισκόταν αυτό το μικρό χωριό. διερωτάται αν ο ισοκράτης 
είναι ακριβής γράφοντας ότι ο αμύντας Γ΄ «καὶ πάσης Μακεδονίας ἀποστερη-
θείς», αν δηλαδή ουσιαστικά είχε εκδιωχθεί από ολόκληρη τη Μακεδονία. Συγ-
χρόνως, πρότεινε η θέση αυτού του μικρού οικισμού να βρίσκεται κάπου στη 
Θεσσαλία, διότι η βοήθεια για την αποκατάσταση της βασιλείας του προήλθε 
απ’ αυτήν την πλευρά,72 αποδεχόμενος ανάλογες διαπιστώσεις του P. Cloche.73 
ακολούθως, πάνω σ’ αυτή τη βάση ο D. March διατυπώνει την άποψη, ίσως εξαι-
τίας μεταφραστικής ανακρίβειας, ότι ο αμύντας «seizes a stronghold» χωρίς να 
το τοποθετεί γεωγραφικά, ενώ ο ισοκράτης στην κυριολεξία γράφει ότι (ο αμύ-
ντας) κατέλαβε ένα μικρό  απλό χωριό κι όχι ένα φρούριο.74

Στο σημείο αυτό όμως τίθενται κάποιες παράμετροι οι οποίες και θα πρέ-
πει να διερευνηθούν. κατ΄ αρχήν μια τέτοια μετάβαση στη Θεσσαλία απαιτεί 
μια προπαρασκευή και κάποιο χρόνο, τα οποία αποκτούν μεγαλύτερη οξύτη-
τα όταν γίνονται υπό την πίεση μιας εν εξελίξει εισβολής. Φαντάζει εξαιρετικά 
ατυχής η επιλογή εγκατάλειψης της πρωτεύουσας για μια τόσο απομακρυσμένη 
θέση στη Θεσσαλία  και όχι η επιλογή μετάβασης σ’ έναν πιο κοντινό τόπο οπι-
σθοφυλακής. Θα μπορούσε να αποσυρθεί εν όψει της απειλής των ιλλυριών είτε 
ανατολικά του αξιού είτε ακόμη και πιο εύκολα προς ευρωπό, όπου υφίστατο 
μια ισχυρή αμυντική θέση:

ὁ δὲ στρατὸς τῶν Θρᾳκῶν […] Εὐρωπὸν δὲ ἐπολιόρκησαν(4) 
μέν, ἑλεῖν δὲ οὐκ ἐδύναντο.

«ο στρατός των Θρακών […] πολιόρκησε τον ευρωπό, αλλά δεν 
μπόρεσε να τον καταλάβει».

72. J. K. Davies, Wealth and the Power of Wealth in Classical Athens, Salem - New 
Hampsire 1984, σ. 15, 66-7.

73. W. K. Pritchett, The Greek State at War, Berkeley 1974, σ. 62.

74. Hammond 1995, ό.π., τ. ιι, σ. 209.
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στην οποία αναφέρεται ο Θουκυδίδης ιι 100.4.l.1 κατά την διάρκεια της βασιλεί-
ας του αλεξάνδρου ά.75 Η θέση αυτή απέχει 21 χλμ. από την Πέλλα και σίγουρα 
ήταν στη δικαιοδοσία του μαζί με τις άλλες πόλεις της περιοχής, όπως οι  Ίχνες, 
το αλλάντιον ή η Ηράκλεια.  Βρισκόταν τόσο κοντά στην πρωτεύουσα που φα-
ντάζει εξαιρετικά απίθανο να αδυνατούσε να εγκαταστήσει την έδρα του εκεί 
εξαιτίας αντίθεσης των Παιόνων. επιπλέον, εάν είχε στην κατοχή του τα εδάφη 
της ευρείας περιοχής μεταξύ Πέλλας και ανθεμούντος, και με το πρόσθετο δε-
δομένο της συμφωνίας μεταξύ αμύντα Γ΄ και του κοινού των ολυνθίων, ποιος ο 
λόγος μιας μετακίνησης σε περιοχές της Θεσσαλίας;

Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός της τελείως διαφο-
ρετικής γεωμορφολογίας από την σημερινή, της ευρείας περιοχής που προσδιο-
ρίζεται γενικά από τους ποταμούς αξιό, Λουδία και αλιάκμονα.76 Έχει , κατά 
τη γνώμη μου οριστικά καταδειχθεί ότι ο Θερμαϊκός κόλπος εισχωρούσε δυτικά 
και ουσιαστικά άγγιζε τη Βέροια και τη Σκύδρα στην προκειμένη ιστορική πε-
ρίοδο.77 Έτσι, μια πιθανή μετάβαση σε περιοχές της Θεσσαλίας από την Πέλλα 
και μάλιστα μπροστά στην απειλή των ιλλυριών απαιτούσε την πρόωρη εγκα-
τάλειψη της πρωτεύουσας πολύ πριν την εμφάνιση τους στις περιοχές αυτές. Η 
πεζή μετακίνηση  έπρεπε να ακολουθήσει κυκλωτική διαδρομή, πρώτα δυτικά 
προς Βέροια, παρακάμπτοντας τις τότε θαλάσσιες περιοχές, και κατόπιν με κί-
νηση ανατολικά, ώστε διαμέσου της Πιερίας να κατευθυνθούν προς Θεσσαλία. 
Τέλος, δεν θα μπορούσε βέβαια να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο, η μετακίνηση 
αυτή, τουλάχιστον για τον στενό βασιλικό οίκο, να είχε γίνει δια θαλάσσης, μιας 
και  η Πέλλα υπήρξε λιμάνι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Σ’ όλες όμως αυτές 
τις περιπτώσεις ο αμύντας Γ ,́ μετά την απομάκρυνση του στη Θεσσαλία, δεν θα 
είχε εύκολη πρόσβαση στην καρδιά του βασιλείου του, δηλαδή στην κοιλάδα 
του αξιού, Λουδία και αλιάκμονα. ουσιαστικά θα επρόκειτο για εγκατάλειψη.

Σύμφωνα όμως και με την επισήμανση του W. Greenwald,78 κατά την εισβο-
λή των ιλλυριών το 393 π. Χ. σίγουρα κατείχε τα τμήματα ανατολικά του αξιού. 
Στο ίδιο κείμενο ο ερευνητής εκτιμά και σημειώνει με διάφορους τρόπους ότι ο 
αμύντας Γ΄ κατά τη φάση εξέλιξης των εισβολών τόσο από δυτικά όσο και από 
ανατολικά διατηρεί ως περιοχή οπισθοφυλακής την περιοχή γύρω από τις εκβο-
λές ή και κατά μήκος του αξιού.

75. U. Kahrsedt, «Iphicrates», RE IX.2 (Stuttgart 1916) col. 2019-2020.

76. Stylianou, ό.π., σ. 49.

77. Grote, ό.π., τ. Χ, σσ. 50-2.

78. Greenwalt, 1988, ό.π. σσ. 35-8.
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Άλλωστε, η συμφωνία με τους ολυνθίους79 αφορούσε μόνο την περιοχή 
του ανθεμούντα που εκτείνονταν νοτιοδυτικά της λίμνης Βόλβης μέχρι τις ακτές 
του Θερμαϊκού. Η περιοχή  γύρω από τον αξιό, στα βόρεια του Θερμαϊκού κόλ-
που,  όπου και υφίστατο η αρχαία Χαλάστρα, παρέμενε βέβαια στη δικαιοδοσία 
του. Μπροστά στον κίνδυνο, είναι προφανές ότι ο αμύντας προσέφερε τις εδα-
φικές περιοχές που γειτνίαζαν με την Χαλκιδική και δεν μπορεί βέβαια παρά να 
είχε  διατηρήσει  κάποια  τμήματα γύρω από τον αξιό. να επισημανθεί σ’ αυτό 
το σημείο ότι κατά το διάστημα της πρώτης εισβολής στον θρόνο για δύο χρόνια 
είχε ανέλθει ένας ανταπαιτητής του, ο αργαίος, θεωρούμενος σήμερα από πολ-
λούς ερευνητές ως ανδρείκελο των ιλλυριών.

 

7. Διόδωρος: Η δεύτερη εισβολή

Αισχίνης: Ένα πολύ περιεκτικό και σύντομο περίγραμμα των γεγονότων 
αυτής της περιόδου που συνάμα άπτονται της γέννησης του Φιλίππου Β ,́ εμπε-
ριέχεται στον Περί Παραπρεσβείας (25-29) λόγο του αισχίνη. ο ρήτορας αισχί-
νης (389-314 π.Χ.) σύγχρονος του Φιλίππου Β ,́ υποστήριζε την φιλομακεδονική 
πτέρυγα στη διχασμένη αθήνα. επισκέφθηκε την Πέλλα ως μέλος της αθηναϊ-
κής αντιπροσωπείας το 346 π.Χ. και ως εκ τούτου ήταν άριστα πληροφορημένος  
για τη συγκεκριμένη αυτή χρονική περίοδο:

(25) Ἐπειδὴ γὰρ οἱ πρεσβύτεροι ταῖς ἡλικίαις ὑπέρ τῆς πρε-
σβείας εἰρήκεσαν, καὶ καθῆκεν εἰς ἡμᾶς ὁ λόγος, τὰ μὲν καθ’ ἕκαστα 
τῶν ἐκεῖ ῥηθέντων ὑπ’ ἐμοῦ, καὶ τοὺς πρὸς ταῦτα λεχθέντας ὑπὸ Φι-
λίππου λόγους, ἐν τῷ δήμῳ σαφῶς ἀπήγγειλα πρὸς ἅπαντας Ἀθη-
ναίους, νυνὶ δὲ πειράσομαι διὰ κεφαλαίων ὑμᾶς ὑπομιμνῄσκειν.

(26) Πρῶτον μὲν γὰρ πρὸς αὐτὸν διεξῆλθον τὴν πατρικὴν 
εὔνοιαν καὶ τὰς εὐεργεσίας ἃς ὑμεῖς ὑπήρξατε Ἀμύντᾳ τῷ Φιλίππου 
πατρί, οὐδὲν παραλείπων, ἀλλ’ ἐφεξῆς ἅπαντα ὑπομιμνῄσκων, δεύ-
τερον δέ, ὧν αὐτὸς ἦν μάρτυς εὖ παθών. Ἀμύντου μὲν γὰρ νεωστὶ τε-
τελευτηκότος καὶ Ἀλεξάνδρου τοῦ πρεσβυτάτου τῶν ἀδελφῶν, Περ-
δίκκου δὲ καὶ Φιλίππου παίδων ὄντων, Εὐρυδίκης δὲ τῆς μητρός 
αὐτῶν προδεδομένης ὑπὸ τῶν δοκούντων αὐτῆς εἶναι φίλων,

(27) Παυσανίου δ’ ἐπὶ τὴν ἀρχὴν αὐτῶν κατιόντος, φυγάδος 
μὲν ὄντος, τῷ καιρῷ δ’ ἰσχύοντος, πολλῶν δ’ αὐτῷ συμπραττόντων, 
ἔχοντος δὲ Ἑλληνικὴν δύναμιν, εἰληφότος δὲ Ἀνθεμοῦντα καὶ Θέρ-
μαν καὶ Στρέψαν καὶ ἄλλ’ ἄττα χωρία, Μακεδόνων δὲ οὐχ ὁμονο-

79. Tod, ό.π., σσ. 30-34.
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ούντων, ἀλλὰ τῶν πλείστων τά Παυσανίου φρονούντων, ἐπὶ τῶν 
καιρῶν τούτων ἐχειροτόνησαν Ἀθηναῖοι στρατηγὸν ἐπ’ Ἀμφίπολιν 
Ἰφικράτην, Ἀμφιπολιτῶν αὐτῶν ἐχόντων τότε τὴν πόλιν καὶ τὴν χώ-
ραν καρπουμένων

(28) Ἀφικομένου δ’ εἰς τοὺς τόπους Ἰφικράτους μετ’ ὀλίγων τὸ 
πρῶτον νεῶν, ἐπὶ κατασκοπῇ μᾶλλον τῶν πραγμάτων ἢ πολιορκίᾳ τῆς 
πόλεως, ἐνταῦθα, ἔφην ἐγώ, μετεπέμψατο αὐτὸν Εὐρυδίκη ἡ μήτηρ ἡ 
σή, καὶ ὥς γε δὴ λέγουσιν οἱ παρόντες πάντες, Περδίκκαν μὲν τὸν 
ἀδελφὸν τὸν σὸν καταστήσασα εἰς τὰς χεῖρας τὰς Ἰφικράτους, σὲ δὲ 
εἰς τὰ γόνατα τὰ ἐκείνου θεῖσα παιδίον ὄντα, εἶπεν ὅτι «Ἀμύντας ὁ 
πατήρ τῶν παίδων τούτων, ὅτ’ ἔζη, υἱὸν ἐποιήσατό σε, τῇ δὲ Ἀθηναί-
ων πόλει οἰκείως ἐχρήσατο, ὥστε συμβαίνει σοι καὶ ἰδίᾳ τῶν (10) παί-
δων τούτων γεγενῆσθαι ἀδελφῷ, καί δημοσίᾳ φίλῳ ἡμῖν εἶναι».

(29)Καὶ μετὰ ταῦτα ἤδη δέησιν ἰσχυρὰν ἐποιεῖτο καὶ ὑπὲρ 
αὐτῆς καὶ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς καὶ ὅλως ὑπὲρ τῆς σωτηρί-
ας. Ἀκούσας δὲ ταῦτα Ἰφικράτης, ἐξήλασε Παυσανίαν ἐκ Μακεδο-
νίας, καὶ τὴν δυναστείαν ὑμῖν ἔσωσε.80

«Σαν είχαν τελειώσει οι μεγαλύτεροι τον λόγο τους για λογαρια-
σμό της πρεσβείας και πήρα εγώ τον λόγο, ανακοίνωσα μπροστά σε 
όλη την εκκλησία του δήμου των αθηναίων όσα καθέκαστα εκφώνη-
σα εκεί και τους αντιρρητικούς λόγους του Φιλίππου στα επιχειρήμα-
τά μου, τώρα δα όμως θα προσπαθήσω συγκεφαλαιωτικά να σας τα 
υπενθυμίσω. Πρώτα - πρώτα του ανέλυσα διεξοδικά τα σχετικά με την 
εύνοια και τις ευεργεσίες που εσείς δείξατε απέναντι στον αμύντα, τον 
πατέρα του Φιλίππου, και δεν ξέχασα τίποτε παρά μόνον του τα θύ-
μισα όλα με τη σειρά, μετά, του ανέφερα και γεγονότα στα οποία εγώ 
ο ίδιος ήμουν μάρτυρας και ευεργετήθηκα. Λίγος καιρός είχε περάσει 
από τον θάνατο του αμύντα και του αλεξάνδρου, του πιο ηλικιωμέ-
νου από τους αδελφούς, ενώ ο Περδίκκας και ο Φίλιππος ήταν παι-
διά, και η μητέρα τους ευρυδίκη είχε προδοθεί απ’ αυτούς που θεω-
ρούσε έμπιστους, καθώς ο Παυσανίας που ήταν στη σειρά των συγγε-
νών πήρε την επιμέλειά τους, ενώ ήταν εξόριστος, αλλά κατά την επο-
χή εκείνη απέκτησε και πάλι επιρροή γιατί πολλοί τον βοήθησαν προς 
τούτο, κι έτσι είχε στρατό που του παραχώρησαν οι Έλληνες και κατέ-
λαβε τον ανθεμούντα, τη Θέρμη, τη Στρέψα και κάποιες άλλες κώμες, 

80. αισχίνης: G. d. Bude – V. Martin (επιμ.), Eschine: Discours, τ. ι, Paris 1927, σσ. 117-
119.
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σε εποχή μάλιστα κατά την οποία οι Μακεδόνες δεν είχαν σύμπνοια, 
αλλά οι περισσότεροι είχαν συμπαραταχθεί με τον Παυσανία, κατ’ αυ-
τήν την εποχή, λοιπόν, οι αθηναίοι εξέλεξαν στρατηγό για την εκστρα-
τεία στην αμφίπολη τον ιφικράτη, γιατί τότε την πόλη την κατείχαν 
οι αμφιπολίτες και καρπώνονταν την περιοχή. ο ιφικράτης έφτασε 
στην περιοχή αρχικά με λίγα πλοία, περισσότερο για να βολιδοσκοπή-
σει την κατάσταση κι όχι να πολιορκήσει την πόλη, και τότε, είπα εγώ, 
έστειλε η ευριδίκη, η μητέρα σου, ανθρώπους να τον καλέσουν και, 
όπως λένε όλοι όσοι ήταν παρόντες, έδωσε στην αγκαλιά του ιφικρά-
τη τον Περδίκκα, τον αδελφό σου, και σένα σ’ έβαλε να σταθείς, που 
ήσουν παιδάκι, κοντά στα γόνατά του και είπε ότι: “ο αμύντας, ο πα-
τέρας των παιδιών αυτών, όταν ζούσε, σου’ κανε την τιμή να σε χαρα-
κτηρίσει γιο του, με την αθήνα δε είχε οικειότητα, ώστε να συμβαίνει 
να είσαι αδελφός κυρίως με αυτά τα παιδιά όσον αφορά το προσωπι-
κό μας ζήτημα, αλλά και όσον αφορά τα δημόσια θέματα να είσαι φι-
λικά προσκείμενος σε μας”. αμέσως μετά δεήθηκε έντονα υπέρ αυτής, 
υπέρ ημών και υπέρ της εξουσίας και γενικά υπέρ της σωτηρίας. ο ιφι-
κράτης άκουσε αυτά και απέλασε τον Παυσανία από τη Μακεδονία, 
κι έτσι διατηρήσατε τη δυναστεία σας».

Στο απόσπασμα αυτό, μας παραδίδεται μια ενδιαφέρουσα περιγραφή του 
ιστορικού και κοινωνικού κλίματος εντός του οποίου δρούσε το τμήμα εκείνης 
της δυναστείας του βασιλικού οίκου, που ίδρυσε ο αμύντας Γ ,́ αλλά επιπροσθέ-
τως λαμβάνουμε γνώση των απειλητικών προκλήσεων και κινδύνων που αντι-
μετώπιζε ο οίκος εξαιτίας των δυναστικών συγκρούσεων. Τόσο από τα απόσπα-
σμα αυτό, όσο κι από άλλα ιστορικά η αρχαιολογικά δεδομένα εμφανίζεται η 
ευρυδίκη να είναι  η πρώτη γυναίκα βασιλιά της Μακεδονίας που έπαιξε πολι-
τικό ρόλο και μάλιστα με ιδιαίτερη συμμετοχή και ένταση.81

 κατά την συνάντηση, λοιπόν, της πρεσβείας των αθηναίων με τον βασιλιά 
Φίλιππο Β ,́ ο αισχίνης απευθυνόμενος σ’ αυτόν ισχυρίζεται ότι του υπενθύμισε 
την συνάντηση της μητέρας του ευρυδίκης με τον αθηναίο στρατηγό ιφικράτη, 
εκείνο το  χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκείνος βρισκόταν στην αμφίπολη, 
δηλαδή κατά την διάρκεια των ετών 368-365 π.Χ.: «ἐπὶ κατασκοπῇ μᾶλλον τῶν 
πραγμάτων ἢ πολιορκίᾳ τῆς πόλεως», όπως χαρακτηριστικά, λέει ο αισχίνης.

Στο κείμενο του, στο οποίο παρατηρείται το σχήμα ενός Λόγου εντός ενός 
άλλου Λόγου,82 η συνάντηση αυτή παρουσιάζεται με ιδιαίτερα ρητορικό/θεατρι-

81. E. D. Carney, Women and Monarchy in Macedonia, Norman 2000, σ. 46.

82. V. Bers, Speech in Speech: Studies in Incorporated Oratio Recta in Attic Drama and 
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κό τρόπο, περιέχει κάποια στοιχεία ανεκδοτολογικού χαρακτήρα και χρονικές 
ανακρίβειες, γενικώς όμως, θεωρείται ότι αποδίδει την πραγματικότητα. Τίθε-
νται δύο κυρίως ζητήματα απ’ τη διήγηση του αισχίνη: το πρώτο είναι ότι σύμ-
φωνα με τη διήγηση στη συνάντηση ευρυδίκης – ιφικράτη ο Φίλιππος παρευ-
ρίσκεται σ’ αυτή τη συνάντηση τη στιγμή που όλες οι ιστορικές πηγές συμφω-
νούν ότι ήταν όμηρος στη Θήβα. Το δεύτερο όμως είναι ακόμη πιο ακραίο. εμ-
φανίζει τον Φίλιππο ένα δεκατετράχρονο έφηβο  να στέκεται δίπλα στα γόνα-
τα του ιφικράτη!83

Σ’ αυτή τη συνάντηση, η ευρυδίκη, που, κατά την αφήγηση του αισχί-
νη, φαίνεται να διαθέτει οικειότητα με τον ιφικράτη, ζητά την παρέμβαση του 
στη σύγκρουση του βασιλικού οίκου, δηλαδή του αλέξανδρου Β ,́ διαδόχου του 
αμύντα Γ ,́ με τον ανταπαιτητή του θρόνου Παυσανία. Προσπαθώντας να πείσει 
τον ιφικράτη του υπενθυμίζει ότι ο αμύντας Γ ,́ όταν ήταν ακόμη εν ζωή «Ἀμύ-
ντας ὁ πατὴρ τῶν παίδων τούτων, ὅτ’ ἔζη, υἱὸν ἐποιήσατό σε», του είχε κάνει 
την εξαιρετική τιμή  να τον ονομάσει γιό του. 

Πότε και γιατί μπορεί να συνέβη, όμως,  αυτό;
ο ιφικράτης, καταγόμενος πιθανόν από άσημη οικογένεια του Ραμνούντα 

γνώρισε φήμη και κατάφερε με τις ικανότητες του να διακριθεί ιδιαίτερα στον 
στρατιωτικό τομέα. Σημαντική πηγή για τον ιφικράτη αποτελούν οι Βίοι του 
κορνήλιου νέπωτα84 (περ. 100 - περ. 24 π.Χ.), ενώ για ζητήματα τόσο της τεχνι-
κής όσο και των καινοτομιών του πολέμου που εισήγαγε, πλήθος πληροφοριών 
αντλούμε από τα Στρατηγήματα του Πολύαινου, συγγραφέα του 2ου αι. μ.Χ. 
από την Μακεδονία.

ο John Davies τον ενέταξε στις  ανώτερες τάξεις, όσων δηλαδή  μπορούσαν 
να εκτελέσουν μια λειτουργία85 και πιο συγκεκριμένα σ’ αυτούς των οποίων ο 
πολιτικός χρηματισμός, οι δωροδοκίες και η λαφυραγωγία του  πολέμου86 μπο-
ρεί να θεωρηθεί ως πηγή πλούτου. 

Άρχισε ν’ αποκτά φήμη όταν  κατάφερε να καταστρέψει μια ναυτική μοί-
ρα87 το 390 π.Χ. Η φήμη του, δε, υπήρξε τέτοια, ώστε, στη λαϊκή παράδοση 

Oratory, Lanham, MD 1997, σσ. 167-168.

83. Διοδώρου Σικελιώτη Ιστορική Βιβλιοθήκη, Βιβλίο XVI, αθ. ευσταθίου, εισα-
γωγή, υπόμνημα, Θ. Πυλαρινός μτφρ., κέρκυρα 2009, σσ. 333-334.

84. K. ο. α. Rehdantz, Vitae Iphicratis Chabriae Timothei Atheniensium, Berolini 
1845, σσ. 18-25.

85. J. K. Davies, Athenian Propertied Families, 600-300 B.C., Oxford 1971, σσ. 248-251.

86. J. K. Davies, Wealth and the Power of Wealth in Classical Athens, Salem - New 
Hampsire 1984, σ. 15, 66-7.

87. W. K. Pritchett, The Greek State at War, Berkeley 1974, σ. 62.
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ο επαμεινώνδας να αποτελεί τον μόνο ανταγωνιστή του.88 Τη φήμη του αυτή 
εδραίωσε κυρίως ως αρχηγός μισθοφορικού τμήματος πελταστών που με την 
αξιοποίηση των εμπειριών τού κορινθιακού πολέμου εισήγαγε καθοριστικές 
καινοτομίες στην εκπαίδευση και την τακτική του πολέμου, όπως και πιο ειδικά 
στον οπλισμό των πελταστών.

Ταυτοχρόνως, αποτελεί μια πραγματικότητα, ότι πριν από τα μέσα του 
4ου αι. π.Χ. τα μισθοφορικά σώματα είχαν καταστεί μια βασική μονάδα κάθε 
πολεμικής επιχείρησης στον ελληνικό χώρο. Παρόλα αυτά όμως, δρώντας επι-
κουρικά στην ανάπτυξη της στρατηγικής των μαχών, ουσιαστικά δεν είχαν κα-
ταφέρει να κερδίσουν καμμιά εκ παρατάξεως μάχη.89

Θεωρείται δεδομένο ότι στον ελληνικό κόσμο οι διαπροσωπικές σχέσεις 
έπαιζαν ρόλο στην υλοποίηση και τον καθορισμό της εξωτερικής πολιτικής.90 
Υπό το πρίσμα αυτό, η παρουσία του ιφικράτη στη Θράκη, με τη δράση του εκεί 
ως διοικητής μισθοφορικού σώματος μετά το τέλος του κορινθιακού πολέμου 
(387 π.Χ.), πιθανόν, έμμεσα, να είχε  τις προεκτάσεις του στον τομέα αυτό, μο-
λονότι βέβαια υπάρχουν αντίθετες απόψεις για το αν η παρουσία του στη Θρά-
κη υποβοηθούσε ή όχι την εξωτερική πολιτική των αθηνών. ο ίδιος, όπως και οι 
άλλες πολιτικές ή στρατιωτικές προσωπικότητες του καιρού του, είχαν βασική 
επιδίωξη να εκμεταλλευτούν τις φιλίες που δημιουργούσαν εξαιτίας μισθοφορι-
κής τους δράσης για ίδιο όφελος, πέραν του οφέλους για την πόλη της καταγω-
γής τους. Η αστάθεια, άλλωστε, στην περιοχή της Θράκης του προσέφερε μεγά-
λες ευκαιρίες διάκρισης και πλουτισμού.

Λαμβάνοντας ως σημείο εκκίνησης τις ερμηνείες του F. Geyer,91 ο N. Ham-
mond πρότεινε92 την εμπλοκή-βοήθεια του ιφικράτη την χρονική περίδο 383-382 
π.Χ. κατά την οποία εκδηλώνονται τόσο η δεύτερη εισβολή των ιλλυριών (μάλ-
λον στις αρχές του 383 π.Χ.) όσο και αργότερα (θέρος ή αρχές Φθινοπώρου) η ει-
σβολή των ολυνθίων από ανατολικά με την  κατάληψη της Πέλλας. Την άποψη 
του αυτή υιοθετεί πλήρως η Z. Archibald,93 η οποία βεβαίως έχει διεξοδικά ερευ-
νήσει τον ευρύ χώρο της αρχαίας Θράκης. Στη βάση αυτή κινείται και η ερμηνεία 
του P. Pedech, ο οποίος επίσης διακρίνει την εμπλοκή του ιφικράτη σε δύο δια-

88. H.W. Parke, Mercenary Soldiers: From the Earliest Times to the Battle of Ipsus, 
Oxford 1933, σσ. 78-79.

89. Parke, ό.π., σ. 113.

90. L. Mitchell, Greeks Bearing Gifts: The Public Use of Private Relationships in the 
Greek World, 435-323 B.C., Cambridge [U.K.], New York 1997, σ. 71.

91. Geyer, ό.π., σσ. 118-119.

92. Hammond 1995, ό.π., τ. ιι, σ. 209.

93. Z. Archibald, «Thracians and Scythians», στο The Cambridge Ancient History, vol. 
6. The Fourth Century B.C., Cambridge - UK , New York 22006, σ. 464.
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φορετικές και ταυτόχρονα δραματικές φάσεις για τον βασιλικό οίκο των Μακε-
δόνων. Στην πρώτη φάση κρίνει δε, ότι η επιδίωξη του αμύντα Γ΄  ήταν να προ-
σεταιριστεί τον βασιλιά των οδρυσών κότυ ά, διαμέσου του ιφικράτη.94

αντίθετα, ο Chris Carey στην μετάφραση του έργου του αισχίνη,95 σε μια 
εξαιρετικά σύντομη σημείωση, υπονοεί ότι η τιμή αυτή προς τον ιφικράτη έγι-
νε για τις υπηρεσίες του εναντίον του αργαίου, τον οποίο είχαν εγκαταστήσει 
στο θρόνο οι ιλλυριοί κατά την πρώτη τους εισβολή το 393 π.Χ. στη Μακεδονία.  
Όμως το τελευταίο δεν είναι δυνατόν να ευσταθεί διότι ο ιφικράτης με τα στοι-
χεία που αντλούμε από τις πηγές, κι αυτές είναι αρκετές για την περίοδο αυτή 
μέσα από τους λόγους του δημοσθένη και του αισχίνη, για πρώτη φορά εμφα-
νίζεται για ένα μικρό διάστημα στο 389/8 π.Χ. σε επίσημη αποστολή της πόλεως 
των αθηνών, όταν στάλθηκε στη Χερσόνησο και  σε ενέδρα στην Άβυδο σκό-
τωσε τον Σπαρτιάτη ναύαρχο αναξίβιο. επομένως, η τιμητική αυτή υιοθεσία 
του από τον αμύντα Γ΄ δεν μπορεί να σχετίζονται με υπηρεσίες πριν το 387 π.Χ.

ακολούθως, παραμένοντας στη Θράκη, εισήλθε αρχικά στις υπηρεσί-
ες του βασιλιά των οδρυσών Σεύθη ά  κι αργότερα του κότυ ά, παρότι από 
τον A. Höck έχει υποστηριχθεί ότι βρισκόταν σε επίσημη υπηρεσία.96 Στο RE 
ο U. Kahrsedt (col. 2019) υποστήριξε μια πρώιμη εκδοχή (386/5) για την άνοδο 
του κότυ ά  στο θρόνο97, την οποία υιοθετεί κι ο ν. Hammond, ενώ αντίθετα 
πλειάδα ερευνητών προκρίνουν μια κάπως μεταγενέστερη χρονολογία. Μετα-
ξύ αυτών ο U. Peter (περίπου 384/3),98 η Zofia Archibald (383-359)99 και ο Michael 
Zahrnt.100 Για τον γάμο του ιφικράτη με την αδερφή (ή κόρη) του κότυ ά  μας 
πληροφορεί ο αναξανδρίδης (4ος αι. π.Χ.), ο οποίος σ ένα ποίημα του, τον Πρω-
τεσίλαο, με λεπτή ειρωνεία μας παραδίδει τις προετοιμασίες αυτού του γάμου.101

94. P. Pedech, Trois Historiens Meconnus:Theopompe, Duris, Phylarque, Paris 1989, σ. 
80.

95. Αισχίνης, The Oratory of Classical Greece, V. 3, C. Carey μτφρ., USA 2000, σ. 104 
σημ. 51.

96. A. Höck, «Der Odrysenkönig Hebrytelmis», Hermes 26/ 3 (1891) 458 σημ. 7.

97. U. Kahrsedt, «Iphicrates», RE IX.2 (Stuttgart 1916) col. 2019-2020.

98. U. Peter, Die Munzen der thrakischen Dynasten (5.-3. Jahrhundert v. Chr.): Hinter-
grunde ihrer Pragung, Berlin 1997, σ. 112.

99. Z. Archibald, The Odrysian Kingdom of Thrace: Orpheus Unmasked, Oxford - 
New York 1998, σ. 104.

100. M. Zahrnt, «Early History of Thrace to the Murder of Kotys I (360 B.C.E.)», στο J. 
Valeva (επιμ.), Ancient Thrace, West Sussex 2015, σ. 44.

101. J. M. Edmonds – A. Meineke – T. Bergk –T. Kock, The Fragments of Attic Comedy: 
After Meineke, (Augm., newly edited with their contexts, annotated, and completely translated 
into English verse.), τ. ιι, Leiden 1957, σσ. 384-385.
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Διόδωρος – Ισοκρἀτης – Ξενοφών: Για τα ζητήματα που άπτονται της κρί-
σης των ετών 383-382 π.Χ. θα σχολιαστούν τρεις κυρίως πηγές: διόδωρος Ιστο-
ρική Βιβλιοθήκη XV 19.2.2.1-9, ισοκράτης Αρχίδαμος 6.46 και Ξενοφών Ελλη-
νικά V 2.13.

Κατὰ δὲ τὴν Μακεδονίαν Ἀμύντου τοῦ βασιλέως ἡττηθέντος 
ὑπὸ Ἰλλυριῶν καὶ τὰ κατὰ τὴν ἀρχὴν ἀπογνόντος, πρὸς δὲ τούτοις 
τῷ δήμῳ τῶν Ὀλυνθίων δωρησαμένου πολλὴν τῆς ὁμόρου χώρας διὰ 
τὴν ἀπόγνωσιν τῆς ἑαυτοῦ δυναστείας, τὸ μὲν πρῶτον ὁ δῆμος ὁ  τῶν 
Ὀλυνθίων τὰς προσόδους ἐλάμβανε τὰς ἐκ τῆς δοθείσης χώρας, μετὰ 
δὲ ταῦτ’ ἀνελπίστως τοῦ βασιλέως ἀναλαβόντος ἑαυτὸν καὶ τὴν ὅλην 
ἀρχὴν ἀνακτησαμένου οἱ μὲν Ὀλύνθιοι τὴν χώραν ἀπαιτηθέντες οὐχ 
οἷοι ἦσαν ἀποδιδόναι. διόπερ Ἀμύντας ἰδίαν τε δύναμιν συνεστήσα-
το καὶ τοὺς Λακεδαιμονίους ποιησάμενος συμμάχους ἔπεισεν ἐξα-
ποστεῖλαι στρατηγὸν καὶ δύναμιν ἀξιόλογον ἐπὶ τοὺς Ὀλυνθίους.102

«αφού ο βασιλιάς αμύντας νικήθηκε στη Μακεδονία από τουε 
ιλλυριούς και είχε βρεθεί σε απελπισία με το θέμα της εξουσίας, και 
κοντά σ’ αυτά είχε παραχωρήσει στον ολυνθιακό δήμο μεγάλη έκτα-
ση της γειτονικής σ’ αυτούς χώρας κι αυτό λόγω του ότι είχε απελπι-
στεί με τη δυναστική του ισχύ, αρχικά ο δήμος των ολυνθίων εισέ-
πραττε τους φόρους από τη χώρα που του παραχωρήθηκε, μετά όμως, 
καθώς ο βασιλιάς ανέλπιστα αποκαταστάθηκε και ανέλαβε την εξου-
σία, όταν ζήτησε πίσω τη χώρα που είχε παραχωρήσει στους ολυνθί-
ους, αυτοί δεν μπορούσαν να του την επιστρέψουν. Γι’ αυτό τότε και ο 
αμύντας συγκρότησε δικό του στρατό κι επιπλέον συμμάχησε με τους 
Λακεδαιμονίους και τους έπεισε να στείλουν στρατηγό και αξιόλογη 
στρατιωτική δύναμη εναντίον των ολυνθίων».

ο αθηναίος ρήτορας ισοκράτης (436- 338 π.Χ.) στον Αρχίδαμο δίνει τον 
λόγο στον γιο και θεωρούμενο διάδοχο του βασιλιά της Σπάρτης αγησίλαου Β΄ 
αρχίδαμο, ο οποίος, παρά το νεαρό της ηλικίας του, εκφράζοντας την αντίθε-
ση του στη συμφωνία του έτους 366 π.Χ. ανάμεσα στις πόλεις της Πελοποννή-
σου και των Θηβών για την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Μεσσήνης, που 
αποτελούσε μεγάλο πλήγμα στα συμφέροντα των Λακεδαιμονίων, ανάμεσα στα 
άλλα λέει:

102. διόδωρος: Vogel, ό.π., τ. ιιι,  σσ. 384-385. 



Η αρχαία Χαλάστρα ως πιθανός τόπος γέννησης του Φιλίππου Β΄ 33

46 Παραπλήσια δὲ τούτοις Ἀμύντας ὁ Μακεδόνων βασιλεὺς 
ἔπραξεν. ἡττηθεὶς γὰρ ὑπὸ τῶν βαρβάρων τῶν προσοικούντων 
μάχῃ καὶ πάσης Μακεδονίας ἀποστερηθείς, τὸ μὲν πρῶτον ἐκλι-
πεῖν τὴν χώραν διενοήθη καὶ τὸ σῶμα διασώζειν, ἀκούσας δέ τινος 
ἐπαινοῦντος τὸ πρὸς Διονύ- (5) σιον ῥηθὲν καὶ μεταγνοὺς ὥσπερ 
ἐκεῖνος, χωρίον μικρὸν καταλαβὲν καὶ βοήθειαν ἐνθένδε μεταπεμ-
ψάμενος, ἐντὸς μὲν τριῶν μηνῶν κατέσχεν ἅπασαν Μακεδονίαν, τὸν 
δ’ ἐπίλοιπον χρόνον βασιλεύων γήρᾳ τόν βίον ἐτελεύτησεν.103

«οι ενέργειες τoυ αμύντα, του βασιλιά της Μακεδονίας, ήταν 
όμοιες με αυτά. νικήθηκε λοιπόν σε μάχη από τους γειτονικά κατοι-
κούντες βαρβάρους και απώλεσε ολόκληρη τη Μακεδονία, και αρχι-
κά η πρώτη σκέψη του ήταν να εγκαταλείψει τη Μακεδονία και να 
γλυτώσει, όταν όμως άκουσε πως κάποιος επαινούσε το παροιμιώδες 
λεγόμενο για τον διονύσιο, άλλαξε γνώμη, όπως κι εκείνος, και εγκα-
ταστάθηκε σε μια μικρή τοποθεσία, απ’ όπου άρχισε να εκπέμπει σή-
ματα βοηθείας, και μέσα σε τρεις μήνες ανακατέλαβε ολόκληρη τη 
Μακεδονία, τον υπόλοιπο χρόνο διατήρησε τη βασιλεία μέχρι που 
πέθανε από γεράματα».

Η ερμηνεία του N. Hammond είναι ότι ο ισοκράτης διά του Αρχιδάμου 
αναφέρεται στα γεγονότα του 383-382.104

είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο Έφορος υπήρξε για τον διόδωρο105 η κύρια 
πηγή για τους Περσικούς Πολέμους αλλά και για το μεγαλύτερο διάστημα της 
βασιλείας του Φιλίππου Β .́106 Ταυτοχρόνως, οι επιρροές του διοδώρου από τον 
ισοκράτη μέσω του εφόρου έχουν σκιαγραφηθεί από τον Christian August Vol-
quardsen κι αυτό έχει καταδειχθεί ιδιαίτερα με τις συγκρίσεις των αποσπασμά-
των ισοκράτη-διοδώρου που συμπεριλαμβάνει στην έρευνα του.107 Στο ζήτημα 
αυτό  εκτενώς επιχειρηματολογεί ο G. L. Barber ο οποίος συμπερασματικά ανα-
φέρει: «είναι εμφανές ότι ο Έφορος ήταν βεβαίως κάτω από την επιρροή της 
σχολής του ισοκράτη τόσο στη σκέψη  όσο και στο στυλιστικό ύφος κι ότι αυ-

103. ισοκράτης: E. Bremond – G. Mathieu (επιμ.), Discours (ανατ.) (4ed. revue et 
corrigee.), Paris 1961, σ. 187b.

104. Hammond 1995, ό.π., τ. ιι, σ. 205.

105. Stylianou, ό.π., σ. 49.

106. διόδωρος, 2009, ό.π., σ. 74.

107. C. A. Volquardsen, Untersuchungen über die Quellen der griechischen und sici-
lischen Geschichten bei Diodor, Buch XI bis XVI, Kiel 1868, σσ. 47-51.
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τές οι διδαχές αποτυπώνονται  στο γράψιμο του».108 αναλόγως, η σύγκριση των 
αποσπασμάτων διοδώρου-ισοκράτη, που θα επιχειρηθεί αμέσως πιο κάτω, φέ-
ρουν το βάρος ομοειδών συμπερασμάτων. Τα αποσπάσματα αυτά δε δεν συμπε-
ριλαμβάνονται  σ’ αυτά που  πολύ πρώιμα ερεύνησε ο C. A. Volquardsen αλλά 
αποτελούν προϊόν συγκριτικής έρευνας στην παρούσα μελέτη.

Υπό το πρίσμα αυτό τα κείμενα των ισοκράτη, διοδώρου και Ξενοφώντος 
θα εξετασθούν από κοινού, επιδιώκοντας πιθανές ερμηνείες ταύτισης γεγονό-
των σ’ αυτά, αλλά και διαφορετικές εκτιμήσεις, ερμηνείες ή και πληροφορίες για 
το ίδιο γεγονός.

Ἡττηθεὶς γὰρ ὑπὸ τῶν βαρβάρων […]  ἀποστερηθεὶς (Ισοκράτης)
Κατὰ δὲ […] ἡττηθέντος ὑπό Ἰλλυριῶν… ἀρχήν ἀπογνόντος (Δι-

όδωρος)

διαβλέπουμε μία πλήρη ταύτιση για το γεγονός ότι ο αμύντας κατά την 
εξέλιξη της εισβολής των ιλλυριών στις αρχές του 383 π.Χ., κι αφού ηττήθηκε 
σε μάχη, έχασε  όλη την επικράτεια του. Βεβαίως, παραμένει δεδομένο ότι το 
«πάσης Μακεδονίας ἀποστερηθείς» δεν μπορεί να είναι κυριολεκτικό, τη στιγ-
μή που ο διόδωρος αναφέρει ότι «καὶ τὰ κατὰ τὴν ἀρχὴήν ἀπογνόντος», έχα-
σε δηλαδή την πολιτική και διοικητική εξουσία ή την κυριαρχία γενικώς στη 
χώρα, κάτι που  είχε επισημανθεί και από τον V. Costanzi.109 ο διόδωρος είναι 
σαφής: ο αμύντας Γ΄ έχασε την εξουσία που ταυτίζεται πάντοτε με την πρωτεύ-
ουσα. αλλά το «Ὀλυνθίων δωρησαμένου πολλὴν τῆς ὁμόρου χώρας» καταδει-
κνύει ότι του απέμεινε ένα τμήμα της επικράτειας του, δηλαδή εκείνο ανατολικά 
του αξιού, ώστε ένα του τμήμα να το δωρίσει «διὰ τὴν ἀπόγνωσιν τῆς ἑαυτοῦ 
δυναστείας» και με κάποιους  όρους για βοήθεια στο κοινό των ολυνθίων. Βέ-
βαια, παραμένει ασαφές άν η πιο πάνω παραχώρηση ήταν συνέχεια της συνθή-
κης του 393/2 π.Χ ή αποτελούσε μια ανεξάρτητη νέα συμφωνία υπό το φώς της 
εισβολής των ιλλυριών του 383/2 π.Χ. ο αμύντας όμως βρισκόταν σε τόσο δει-
νή θέση ώστε «τὸ μὲν πρῶτον ἐκλιπεῖν τὴν χώραν διενοήθη καὶ τὸ σῶμα διασώ-
ζειν». Βρισκόμαστε σ ένα κρίσιμο σημείο των δύο διηγήσεων.

ο αμύντας ουσιαστικά δέχεται απειλές/εισβολές από τα δυτικά από τους 
ιλλυριούς και λίγο αργότερα από τα ανατολικά από τους ολυνθίους. Όταν, δη-
λαδή, η αντιπροσωπεία των ακανθίων βρισκόταν για βοήθεια στην αθήνα το 
φθινόπωρο του 383π.Χ., οι ολύνθιοι είχαν ήδη καταλάβει όχι μόνον την Πέλλα 

108. G. L. Barber – M. C. J. Miller, The Historian Ephorus (2nd ed.), Chigago, Ill 1935, 
σσ. 82-83.

109. Costanzi, ό.π., σ. 299.
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αλλά και όλες τις πόλεις στα παράλια του Θερμαϊκού κόλπου, όπως η Θέρμη και 
η Χαλάστρα. εάν, επομένως, μπορεί να καταδειχτεί κάποια σχέση μεταξύ Χα-
λάστρας, γέννησης του Φιλίππου Β΄ και πιθανόν του ιφικράτη, αυτό πρέπει να 
εντοπιστεί μεταξύ μεσοδιαστήματος του τέλους χειμώνα/αρχές άνοιξης και των 
αρχών του φθινοπώρου του 383 π.Χ.

ο Ξενοφών αποτυπώνει τον λόγο του κλειγένη V 2.13, μέλους της αντι-
προσωπείας των πόλεων της ακάνθου και απολλωνίας, η οποία αναχώρησε για 
τη Σπάρτη το φθινόπωρο του 383 π.Χ. ο κλειγένης, ανάμεσα στα άλλα αναφέ-
ρει την ολυνθο, ως μια μεγάλη πόλη της Θράκης, η οποία πάντα ηγεμονεύει ένα-
ντι των άλλων πόλεων. Μεταξύ των άλλων παραδίδει την πληροφορία της απο-
χώρησης του αμύντα Γ΄ και την έκπτωση της εξουσίας του τόσο από την Πέλλα 
όσο και από άλλες πόλεις της Μακεδονίας

ἐκ δὲ τούτου ἐπεχείρησαν καὶ τὰς τῆς Μακεδονίας πόλεις ἐλευ-
θεροῦν ἀπό Ἀμύντου τοῦ Μακεδόνων βασιλέως.

(ἐπεὶ δὲ εἰσήκουσαν αἱ ἐγγύτατα αὐτῶν, ταχὺ καὶ ἐπὶ τὰς πόρρω 
καὶ μείζους ἐπορεύοντο· καὶ κατελίπομεν ἡμεῖς ἔχοντας ἤδη ἄλλας τε 
πολλὰς καὶ Πέλλαν, ἥπερ μεγίστη τῶν ἐν Μακεδονίᾳ πόλεων καὶ Ἀμύ-
νταν δὲ ᾔσθανόμεθα ἀποχωροῦντά τε ἐκ τῶν πόλεων καὶ ὅσον οὐκ 
ἐκπεπτωκότα ἤδη ἐκ πάσης Μακεδονίας.110

«Μετά απ’ αυτό επιχείρησαν να ελευθερώσουν και τις πόλεις της 
Μακεδονίας από τον αμύντα, τον βασιλιά της Μακεδονίας.

Μόλις τα πληροφορήθηκαν αυτά οι πιο κοντινές πόλεις, αμέσως 
οι κάτοικοί τους πορεύτηκαν σε πόλεις που βρίσκονταν μακριά και 
ήταν πιο μεγάλες. εμείς εγκαταλείψαμε ήδη κι άλλες πολλές και την 
Πέλλα, που είναι η πιο μεγάλη από τις πόλεις της Μακεδονίας. δεν κα-
ταλάβαμε πως ο αμύντας αποχωρούσε από τις πόλεις αλλά ούτε ότι 
παρά λίγο να εκδιωκόταν από ολόκληρη τη Μακεδονία». 

επομένως, τα γεγονότα της έκπτωσης της αρχής του αμύντα Γ΄ εξαιτίας της 
δεύτερης εισβολής των ιλλυριών από τα δυτικά, έχουν συντελεστεί το αργότερο 
στο τέλος του χειμώνα/αρχές άνοιξης του ιδίου έτους, ώστε να μείνει ικανό χρονι-
κό διάστημα να εκδηλωθεί η επίθεση/εισβολή των ολυνθίων από ανατολικά.

ο αμύντας, μπροστά στην κρισιμότητα των γεγονότων εξαιτίας της εισβο-
λής των ιλλυριών στις αρχές του 383 π.Χ. από τα δυτικά, στην αρχή σκέφτηκε να 
εγκαταλείψει τη χώρα και να σώσει όχι μόνον τον εαυτό του αλλά και την οικο-

110. Ξενοφών: E. C. Marchant (επιμ.), Xenophontis Opera omnia (ανατ.), τ. V, Oxonii 
1969, 2.13.
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γένεια του και ότι, αποτελούσε βεβαίως τον βασιλικό  του οίκο, αλλά και τους θη-
σαυρούς του. ουσιαστικά είχε εκδιωχθεί και από την Πέλλα. αυτά κατά βάση 
μπορούν να ερμηνευθούν από τις διατυπώσεις του κειμένου του διοδώρου. Προς 
τα πού θα μπορούσε να κινηθεί; Προς τα δυτικά δεν υπήρχε δυνατότητα και στα 
ανατολικά  υπήρχε η μόνιμη απειλή από τους ολυνθίους  παρά την παραχώρηση 
εδαφικής περιοχής  με όριο  τον ανθεμούντα.  Υπήρχε δυνατότητα διαφυγής δια-
μέσου της θαλάσσιας οδού προς Πιερία και Θεσσαλία ή παραμονής στην κοιλάδα 
του αξιού  όπου θα αναγκαζόταν να αγωνισθεί  για την ανακατάληψη της εξου-
σίας στην επικράτεια του. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις του W. Gre-
enwalt, ο αμύντας Γ΄ κινείται διαρκώς κατά μήκος του αξιού.

Στο σημείο αυτό ο ισοκράτης μάς παραδίδει την πληροφορία ότι «χωρίον 
μικρόν καταλαβών», το οποίο βέβαια πρόσκαιρα του παρείχε την ασφάλεια για 
την οικογένεια του κι ό,τι αποτελούσε τον βασιλικό οίκο του. 

Η ευρυδίκη είτε μόλις έχει γεννήσει είτε ήταν ακόμη εγκυμονούσα και επέ-
κειτο το τρίτο τους παιδί, ο μελλοντικός βασιλιάς Φίλιππος Β ,́ έχοντας προηγη-
θεί η ευρυνόη και ο μετέπειτα για μικρό χρονικό διάστημα βασιλιάς αλέξαν-
δρος Β .́ 

Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα όπως αναλύθηκαν μέχρι τώρα, 
προτείνω ότι αυτό το μικρό χωριό κατά τη διατύπωση του ισοκράτη μπορεί να 
είναι η αρχαϊκή πόλη της Χαλάστρας, δηλαδή, το «ἐν δὲ Χαλάστρῃ πόλις Θρη-
ίκων» του εκαταίου.

Έτσι συνοψίζοντας στο σημείο αυτό έχουμε τα εξής δεδομένα: στις αρχές 
του 383 π.Χ., διωκόμενος ο αμύντας καταφεύγει σ’ έναν μικρό οικισμό γύρω 
από τον αξιό, κατά το μεσοδιάστημα μετά την εκδίωξη του από την Πέλλα 
λόγω των ιλλυριών και πριν την κατάληψη της από τους ολυνθίους στις αρ-
χές του φθινόπωρου του ίδιου έτους. Στο διάστημα αυτό η ευρυδίκη πιθανόν 
όντας  ακόμη εγκυμονούσα γεννά το τρίτο της παιδί, τον Φίλιππο, στην Χαλά-
στρα σύμφωνα με την αναφορά του Λυκόφρονα για τον «Χαλαστραίο λέοντα». 

Στη χρονική και ιστορική αυτή συγκυρία ο αμύντας συναντάται με τον 
ιφικράτη. αλλά κάτω από ποιες συνθήκες; ο ισοκράτης ισχυρίζεται πως ο αμύ-
ντας Γ΄ «καὶ βοήθειαν ἐνθένδε μεταπεμψάμενος» ενώ ο διόδωρος «μετὰ δὲ ταῦτ’ 
ἀνελπίστως τοῦ βασιλέως ἀναλαβόντος ἑαυτόν». αφού κατέφυγε στη Χαλά-
στρα και ενώ φαινόταν όλα χαμένα, αποδεχόμενος εκείνο το διάστημα τις μι-
σθοφορικές υπηρεσίες του ιφικράτη καταφέρνει  όχι μόνον να διασώσει την οι-
κογένεια του, και μάλιστα κατά το διάστημα της γέννησης του Φιλίππου Β ,́ 
αλλά και σε σύντομο χρονικό διάστημα  να ανακαταλάβει μεγάλο μέρος της επι-
κράτειας του. Ήταν μια ανέλπιστη εξέλιξη!

ας μην μας διαφεύγει δε το γεγονός, ότι σε σχέση με τη δυνατότητα αμοι-
βής για τέτοιου είδους μισθοφορικές υπηρεσίες διαθέτουμε μία ακόμη πληρο-
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φορία για τον πλούτο που κατείχε ένας βασιλιάς του Μακεδονικού βασιλεί-
ου. Έτσι, λίγο αργότερα στο τέλος του ιδίου έτους 383 π.Χ. η στις αρχές του 
382 π.Χ., προς υποβοήθηση των Λακεδαιμονίων που επιτέθηκαν στο κοινό των 
ολυνθίων, ο Ξενοφών αναφέρει χαρακτηριστικά:

[…] προέπεμπε δὲ καὶ πρὸς Ἀμύνταν, καὶ ἠξίου αὐτὸν καὶ ξέ-
νους μισθοῦσθαι καὶ τοῖς πλησίον βασιλεῦσι χρήματα διδόναι, ὡς 
συμμάχους εἶναι, εἴπερ βούλοιτο τὴν ἀρχὴν ἀναλαβεῖν.111

«[…] Έστειλε βοήθεια στον αμύντα και θεωρούσε σωστό να νοι-
κιάσει μισθοφόρους και να δώσει χρήματα στους γειτονικούς βασι-
λιάδες, για να τους προσεταιριστεί, αν φυσικά ήθελε να ανακαταλά-
βει την εξουσία». 

και αυτό ουσιαστικά καταδεικνύει τη θεωρούμενη ως βέβαιη πιστοληπτική ικα-
νότητα του αμύντα Γ΄ να διεξάγει πολέμους με τη συχνή χρήση μισθοφορικών 
δυνάμεων,  αμείβοντας αδρά γειτονικούς βασιλιάδες, για να κερδίσει είτε την 
ουδέτερη στάση τους ή ακόμη και την ενεργή υποστήριξη τους. Γι αυτή του τη 
συμβολή ο ιφικράτης «Ἀμύντας ὁ πατὴρ τῶν παίδων τούτων, ὅτ’ ἔζη, υἱὸν ἐποι-
ήσατό σε», ονομάστηκε γιός του από τον αμύντα σύμφωνα με τα λόγια της ευ-
ρυδίκης, όπως μας διασώζονται στον αισχίνη.

Η εμπλοκή του ιφικράτη σ’αυτό το κρίσιμο σημείο για την βασιλεία του 
αμύντα Γ΄ ενδέχεται να έγινε με την συνεργασία του κότυ ά  στην υπηρεσία του 
οποίου ο ίδιος βρισκόταν. ο N. Hammond θεωρεί ότι η κύρια έκκληση του για 
βοήθεια απευθύνονταν στους Λακεδαιμόνιους, την πρώτη δύναμη τότε στον ελ-
ληνικό κόσμο,112 όσον αφορούσε βέβαια τα ζητήματα της σύγκρουσης του αμύ-
ντα Γ΄ με το κοινό των ολυνθίων. Η εμπλοκή όμως των μισθοφορικών δυνάμε-
ων του ιφικράτη με τη βοήθεια των σπαρτιατικών δυνάμεων στη σύγκρουση του 
αμύντα Γ΄ με το κοινό φαντάζει απίθανη για πολλαπλούς λόγους.

ο κότυς ά, βασιλιάς των οδρυσών,  εφόσον γίνει αποδεκτή  η πρώιμη εκ-
δοχή ανόδου του στην εξουσία  το έτος 386/5 π.Χ., είχε τον απαιτούμενο χρό-
νο εδραίωσης και ανάληψης πρωτοβουλιών εξωτερικής πολιτικής. Το κοινό των 
ολυνθίων ως ανερχόμενη δύναμη σ’ αυτόν τον γεωγραφικό χώρο και με το δε-
δομένο της πλήρους εξασθένησης του Μακεδονικού βασιλείου μπορούσε να 
αποτελέσει απειλή για τον ίδιο στη πιθανή φάση επέκτασης και διεκδίκησης 
τους των μεταλλείων του Παγγαίου. Μια εξέλιξη που ήθελε να αποφύγει χω-
ρίς την άμεση εμπλοκή του στο ζήτημα της ενδυνάμωσης του αμύντα Γ΄ μπρο-

111. Ξενοφών, Marchant, ό.π.,  τ. 1, V 2.38.5.

112. Hammond 1995, ό.π., τ. ιι, σ. 209.
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στά στις απειλές και τις προκλήσεις που ο ίδιος είχε ν΄ αντιμετωπίσει. αν όμως 
γίνει αποδεκτή η πιο μεταγενέστερη εκδοχή ανάρρησης του κότυ ά  στον θρόνο 
(383/2π.Χ.), τότε πιθανόν η εμπλοκή του ιφικράτη να αποτελεί μια καθαρά προ-
σωπική του μισθοφορική υπηρεσία, αν και είναι ένα ζήτημα κατά πόσο του  αρ-
κούσαν οι αποκλειστικά δικές του δυνάμεις. 

επιπλέον, ο Duane March θεωρεί ότι είναι πλήρως εύλογο ο ιφικράτης να 
κέρδισε αυτήν την τιμή για τις στρατιωτικές υπηρεσίες του που κατέστησαν τον 
αμύντα Γ΄ ικανό να ανακαταλάβει το βασίλειο του.113 Όμως, δικαιολογείται μια 
τέτοια, χωρίς προηγούμενο, εξαιρετική τιμή (να τον ονομάσει γιό του) για σύ-
ντομα προσφερόμενες μισθοφορικές υπηρεσίες όσο κι αν αυτές υπήρξαν πολύ-
τιμες με την ανακατάληψη του βασιλείου του; Μια τέτοια τιμή είναι χωρίς προ-
ηγούμενο!

Υπό το πρίσμα όλων των ανωτέρω η έκκληση της ευρυδίκης προς τον ιφι-
κράτη, που διασώζεται με ρητορικό τρόπο στον αισχίνη, δύναται να αποκτήσει 
πολιτικό και ιστορικό υπόβαθρο. ακόμη αποτελεί  ένα επιπρόσθετο ερμηνευ-
τικό στοιχείο που συνθέτει την επιχειρηματολογία για τη σύνδεση της αρχαίας 
Χαλάστρας ως γενέθλιο τόπο του Φιλίππου Β .́

Συνοψίζοντας, αρχικά γίνεται αποδεκτό ως πιθανή ημερομηνία γέννησης 
του  Φιλίππου Β΄ είτε το έτος 383 π.Χ ή το 382 π.Χ αλλά και η ύπαρξη δύο εισβο-
λών των ιλλυριών. Σύμφωνα με τις ερμηνείες του σχετικού χωρίου του διοδώρου 
στις αρχές του έτους 383 π.Χ. εκδηλώνεται η δεύτερη εισβολή των ιλλυριών από 
τα δυτικά κατά την οποία γίνεται κατάληψη της Πέλλας. Υπό την πίεση αυτή 
ο αμύντας Γ΄ με την αυλή του μετακινείται ανατολικά κάνοντας έδρα του σύμ-
φωνα με  τον ισοκράτη μια μικρή αλλά σημαντική θέση στις εκβολές του αξι-
ού, που υποστηρίζω ότι μπορεί να πρόκειται σύμφωνα με τη σχετική τεκμηρίω-
ση για τον οικισμό της αρχαίας Χαλάστρας. Η ευρυδίκη εγκυμονούσα περιμένει 
το  τρίτο της παιδί, τον Φίλιππο Β .́ ο αμύντας Γ ,́ μολονότι έχει εκχωρήσει στο 
κοινό των ολυνθίων την περιοχή του ανθεμούντα, έχει διατηρήσει τις περιοχές 
γύρω, ανατολικά αλλά και προς βορρά κατά μήκος της κοίτης του αξιού. ενώ 
βρίσκεται σε απόγνωση, κατά την άνοιξη του 383 π.Χ. αποδέχεται τη συνδρο-
μή των μισθοφορικών δυνάμεων τού ιφικράτη με την σύμφωνη γνώμη του κότυ 
ά, στις υπηρεσίες του οποίου (ο ιφικράτης) βρισκόταν. κατά το μεσοδιάστημα 
αυτό, στην πρόσκαιρη έδρα οπισθοφυλακής του, στην Χαλάστρα., γεννιέται ο 
Φίλιππος Β .́ Στη  προκειμένη περίπτωση η συνηγορία της αναφοράς στον «Χα-
λαστραίο Λέοντα» του Λυκόφρονος είναι καθοριστική. Με τη βοήθεια του ιφι-
κράτη, ο αμύντας Γ΄ ανακαταλαμβάνει τις απολεσθείσες περιοχές, όπως και την 

113. March, ό.π., σ. 273.
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Πέλλα. Τότε για τις πολύτιμες υπηρεσίες του, στις οποίες μπορεί να συμπεριλη-
φθεί και η διάσωση της οικογένειας του κατά τη φάση γέννησης του Φιλίππου, 
ο αμύντας Γ΄ κάνει την εξαιρετική τιμή στον ιφικράτη να τον ονομάσει τιμητικά 
γιό του. Μόλις νιώθει και πάλι ισχυρός, ζητά και πάλι από το κοινό των ολυν-
θίων να του επιστραφούν οι ανατολικές περιοχές του ανθεμούντα, που τις είχε 
παραχωρήσει με συμφωνία. Το κοινό των ολυνθίων είναι τόσο ισχυρό ώστε αρ-
νούμενο την επιστροφή, εισβάλλει  τέλος καλοκαιριού/αρχές φθινοπώρου στην 
κοιλάδα του αξιού και καταλαμβάνει την Πέλλα, καταπατώντας με προκλητικό 
τρόπο βέβαια την συμφωνία του 393/2 π.Χ. Λίγο αργότερα, εκδηλώνεται η επεμ-
βατική δράση των Λακεδαιμονίων υπέρ του αμύντα Γ .́
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Παράρτημα 1

Ισοκράτη «καταλαβών»

Το ρήμα καταλαμβάνω μεταξύ άλλων έχει και τις εξής σημασίες: 

(α) κάνω κατάληψη ενός  χώρου, 

(β) αποκτώ τον έλεγχο ενός χώρου που προηγουμένως δεν μου ανήκε, 

(γ) καλύπτω κάποια έκταση, τοπική ή χρονική 

και τέλος 

(δ) (μεταφορικά) κυριεύω, πιάνω.

ο ισοκράτης σ’ ολόκληρο το έργο του κάνει χρήση της μετοχής καταλαβὼν  
τρεις φορές, έξι φορές κάποια κλίση αορίστου του ιδίου ρήματος, ενώ έχει εντο-
πισθεί σε δύο κείμενα η χρήση του απαρέμφατο στον αόριστο. 

από τα συμφραζόμενα των κειμένων, που έχουν ερευνηθεί, μόνο στη μία 
περίπτωση των μετοχών μπορεί να ασφάλεια να ερμηνευθεί με την έννοια του 
κυριεύω. αντίθετα, στο απαρέμφατο και των δύο αποσπασμάτων μπορεί να με-
ταφραστεί ως κάνω κατάληψη ενός χώρου που προηγουμένως δεν μου ανήκε.

Στο σημείο αυτό όμως υπεισέρχεται κι ένας άλλος παράγοντας, δηλαδή η 
πολιτική σχέση εξάρτησης των πόλεων του Μακεδονικού βασιλείου και δη αυ-
τών των παραλίων του Θερμαϊκού κόλπου, με τον μακεδόνα βασιλέα. ενώ για 
παράδειγμα, μετά την επέκταση των Μακεδόνων στην ευρεία περιοχή γύρω από 
τον αξιό (Βοττιαία και Μυγδονία) οι ιχνες παύουν να κόβουν δικά τους νομί-
σματα, ωστόσο στα πλαίσια της κυριαρχίας του Μακεδόνα βασιλιά διατηρούν 
ένα είδος αυτονομίας δίχως βέβαια να έχουν διευκρινιστεί με σαφήνεια τα όρια 
ή η δικαιοδοσία αυτής της αυτονομίας, ιδίως κατά τους χρόνους της εν λόγω 
έρευνας. ο G. Grote με μεγάλη οξυδέρκεια επισημαίνει114 ότι οι ολύνθιοι «ἐκ δὲ 
τούτου ἐπεχείρησαν καὶ τὰς τῆς Μακεδονίας πόλεις ἐλευθεροῦν ἀπὸ Ἀμύντου 
τοῦ Μακεδόνων βασιλέως».115 σε συνδυασμό με το

ὁ δὲ σπεύδων μὲν οὐ μάλα ἐπορεύετο, ἐπιμελόμενος δὲ τοῦ τε 
μὴ ἀδικῶν τοὺς φίλους πορεύεσθαι καὶ τοῦ ὡς πλείστην δύναμιν 
ἁθροίζειν. προέπεμπε δὲ καὶ πρὸς Ἀμύνταν, καὶ ἠξίου αὐτὸν καὶ ξέ-
νους μισθοῦσθαι καὶ τοῖς πλησίον βασιλεῦσι χρήματα διδόναι, ὡς 

114. Grote, ό.π., τ. Χ, σσ. 50-2.

115. Ξενοφών, ό.π., V 2.12.
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συμμάχους (5) εἶναι, εἴπερ βούλοιτο τὴν ἀρχὴν ἀναλαβεῖν. ἔπεμπε δὲ 
καὶ πρὸς Δέρδαν τὸν Ἐλιμίας ἄρχοντα, διδάσκων ὅτι οἱ Ὀλύνθιοι 
κατεστραμμένοι τὴν μείζω δύναμιν Μακεδονίας εἶεν, καὶ οὐκ ἀνή-
σουσι τὴν ἐλάττω, εἰ μή τις αὐτοὺς παύσει τῆς ὕβρεως.116

απευθύνθηκαν στις παράλιες κυρίως πόλεις του Θερμαϊκού κόλπου κατά τη φάση 
της εισβολής τους στην κοιλάδα του αξιού και του Λουδία κατά την οποία κατέ-
λαβαν την Πέλλα (καλοκαίρι-φθινόπωρο 383 π.Χ.) ως ελευθερωτές. ομοίως, την 
ερμηνεία αυτήν ακριβώς υιοθετεί και ο Μιλτιάδης Χατζόπουλος στο Macedonian 
Institutions under the Kings.117 Θεωρεί δηλαδή ότι οι ολύνθιοι υπό το πρόσχημα 
του να θεωρούν τους εαυτούς τους «ελευθερωτές» γεγονός στο οποίο οι παράλιες 
πόλεις του Θερμαϊκού αλλά οι πιο βόρεια ανταποκρίθηκαν, εισέβαλλαν στην πε-
ριοχή και τελικά κατέλαβαν και την Πέλλα. απ’ αυτό –εφόσον γίνει αποδεκτή η 
άποψη του Ξενοφώντα και η ερμηνεία του Μ. Χατζόπουλου– δύνανται να τεθούν 
ζητήματα  (πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά) για το πώς οι πόλεις αυτές (ανθε-
μούς, Θέρμη, Χαλάστρα, άλωρος, Πύδνα κ.ά.)  αποδέχτηκαν την κατάργηση της 
αυτονομίας τους, υποθέτοντας βάσιμα όχι χωρίς αντίδραση. αν η αρχαϊκή «πόλις» 
των παραλίων του Θερμαϊκού κόλπου, στην οποία αναφέρεται ο εκαταίος είχε 
θεσμική (πολιτική και οικονομική) αντιστοίχιση σ αυτό που αμέσως αργότερα εξε-
λίχθηκε η ελληνική πόλις της κλασικής περιόδου, η κατάργηση αυτής της πολιτι-
κής αυτονομίας της, υπονοεί ταυτοχρόνως και περιορισμό (άγνωστο σε ποιο βαθ-
μό) της οικονομικής της αυτοτέλειας. ειδικά για την αρχαία Χαλάστρα, ο περιορι-
σμός εντός ενός συστήματος οικονομικών αναφορών και εξαρτήσεων από τον μα-
κεδόνα βασιλέα με την μορφή φορολογίας για παράδειγμα, στη γεωργική παρα-
γωγή, κτηνοτροφία, αλιεία και εμπόριο ή τον ελλιμενισμό, πιθανόν ταυτοχρόνως  
να της στερούσε, πόρους από την εκμετάλλευση του Χαλαστραίου νίτρου ή ακό-
μη και πίσσας.118 αυτό το ουσιαστικά ελάχιστα μελετημένο προϊόν μπορεί ν απο-
τελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την ερμηνεία των τόσο των παραγωγικών σχέσε-
ων όσο και των σχέσεων κυριάρχου-κυριαρχούμενου εντός του πολιτικού συστή-
ματος του μακεδονικού βασιλείου στη φάση ενδυνάμωσης και επέκτασης του μετά 
τη βασιλεία του αρχέλαου Β .́

Έτσι, κάνοντας αποδεκτή την ερμηνεία σύμφωνα με την οποία η Χαλά-
στρα υπήρξε μια από τις πόλεις που διατηρούσε ένα επίπεδο αυτονομίας στο 
πλαίσιο της κυριαρχίας του μακεδόνα βασιλέα, ποιο ρήμα άλλο από το κατα-
λαμβάνω θα μπορούσε να κάνει χρήση ο ισοκράτης, για την ενέργεια του βασι-

116. Ξενοφών, ό.π., V 2.38.

117. Χατζόπουλος 1996, ό.π., σ. 177.

118. Tod, ό.π., τ. ιι, σσ. 30-34.
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λιά αμύντα Γ ,́ υπό τις έκτακτες συνθήκες που βρισκόταν; ουσιαστικά, εγκαθί-
σταται και κάνει έδρα του έναν τόπο, που είναι μεν στην επικυριαρχία του αλλά 
η εγκατάσταση του αυτή δεν είναι δεδομένο  ότι έτυχε ευνοϊκής αντιμετώπισης. 
είναι πολύ πιθανή μια κάποια έξωση ενός τμήματος του πληθυσμού για τις ανά-
γκες του βασιλικού του οίκου, προκαλώντας βέβαια μια αναστάτωση στον το-
πικό πληθυσμό. δυστυχώς, σπανίως στις ιστορικές αφηγήσεις εμφανίζεται το 
πως οι μικρές κοινωνίες ή ο τοπικός πληθυσμός επηρεάζεται από μια σειρά πο-
λιτικών ή ιστορικών γεγονότων. ουσιαστικά πρόκειται για την πραγματικότη-
τα των κοινωνικών συγκρούσεων, που συνήθως  απουσιάζουν πλήρως από τις 
ιστορικές αφηγήσεις.

κΩνΣΤανΤινοΣ ΒοΥδοΥΡΗΣ

Εικ. 1. Ο χάρτης του A. H. Struck, Makedonische Fahrten. 
II Die Makedonischen Niederlande.



Η αρχαία Χαλάστρα ως πιθανός τόπος γέννησης του Φιλίππου Β΄ 43

Εικ. 2. Στην (a) εικόνα, το μεγαλύτερο μέρος της πεδιάδας της Θεσσαλονίκης κα-
ταλαμβάνεται από έναν θαλάσσιο κόλπο, γύρω στο 4000 π.Χ. Αυτή η περίοδος αντι-
στοιχεί στην μεγίστη επέκταση της ακτογραμμής, κατά τη διάρκεια της τελευταίας, με-
τα-παγετωνικής, ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Η (b) δείχνει την κατάσταση κατά το 
2700 π.Χ., ο κόλπος αρχίζει να γεμίζει από αποθέματα γης, που παρέχονται κυρίως από τον 
Αλιάκμονα και τον Αξιό πόταμο. Η ταχεία ανάπτυξη των Δέλτα αυτών των ποταμών δημι-
ουργεί προχώματα, τα οποία μεταμορφώνονται σταδιακά σε φυσικά φράγματα και λιμνο-
θάλασσες – γλυφά περιβάλλοντα γύρω από τα όρια του κόλπου. Το καινούριο γνώρισμα της 
πεδιάδας, είναι η εμφάνιση μιας λίμνης, περιορισμένης στο δυτικό τμήμα του κόλπου, γύρω 
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στο 1600 π.Χ., όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στην εικόνα (c). Στην περιοχή της αρχαί-
ας Πέλλας, κατά αυτήν την εποχή εμφανίζονται συνθήκες κατάλληλες για ρηχή θαλάσσια 
ζωή. Στην (d) η κατάσταση τον 4ο αιώνα π.Χ. δείχνει μια συνεχή ανάπτυξη των Δέλτα του 
Αλιάκμονα και του Αξιού. Το πιθανό στένεμα του κόλπου είναι αυτής της εποχής: η συμ-
βολή μεταξύ των δυο ποταμών που «στραγγίζουν» την πεδιάδα δεν είναι αποτελεσματική. 
Όμως έχουμε ένα πολύ μικρό στενό το όποιο επιτρέπει την δίοδο πλοίων μέχρι την Πέλλα. 
Η (e) επιβεβαιώνει την σταδιακή κάλυψη του λιμανιού της Πέλλας με την ιλύ των ποταμών 
γύρω στον 1ο αι. μ.Χ, όπως και της λίμνης. Η (f) αναπαριστά την περίοδο μετά τον 4ο αιώ-
να μ.Χ., είμαστε σίγουροι ότι η Πέλλα είναι τελείως αποκομμένη από την θάλασσα: το λιμά-
νι βρίσκεται στην ενδοχώρα και είναι τελείως ενλασπωμένο. Η γέφυρα του Κλειδιού, που 
κατασκευάστηκε επί ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, δείχνει ότι οι επικοινωνίες γίνονται ανατο-
λικότερα απ’ ότι κατά τη διάρκεια της μακεδονικής επικράτειας,  αποκαλύπτει την φανερή 
αλλαγή στις περιβαλλοντικές συνθήκες και επιβεβαιώνεται από την τοποθεσία να βρίσκεται 
28 χλμ. μακριά από τη θάλασσα της Πέλλας).1191

119. M. Ghilardi - α. Genc - G. Syrides - J. Bloemendal, «Reconstruction of the Land-
scape History around the Remnant Arch of the Klidhi Roman Bridge», Journal of Archaeo-
logical Science 1, (37) (2010) 122-123.



ο AΡιΣΤοΤεΛΗΣ, ο ΜεΓαΣ αΛεΞανδΡοΣ και Η ΗΠειΡοΣ.
κοινεΣ ΣΥνιΣΤΩΣεΣ και ΓνΩΡιΣΜαΤα

 

Εισαγωγικά 

Στο εύλογο ερώτημα τι κοινό μπορεί να έχει ο αριστοτέλης και ο πλέον δι-
άσημος μαθητής του αλέξανδρος, βασιλέας των Μακεδόνων, με την Ήπειρο, δε-
δομένου, ότι ο αριστοτέλης ούτε ηπειρωτικής καταγωγής ήταν ούτε είχε επισκε-
φθεί ποτέ την Ήπειρο, η απάντηση δεν είναι προφανής. Μία όμως περισσότε-
ρο ενδελεχής μελέτη του πολυποικίλου και ποικιλομόρφου έργου του αριστοτέ-
λους, αλλά και λεπτομέρειες εκ του βίου και της δράσεως του αλεξάνδρου θέ-
λουν να δείξουν τη συνάφεια των δύο ανδρών με την Ήπειρο. 

Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να εξιχνιάση τις αναφορές του αριστοτέλους 
σε αυτήν τη γεωγραφική περιοχή του ελληνισμού και να αναδείξη  την ηπειρωτι-
κή επίδραση επί του αλεξάνδρου. εκ των πενιχρών, πράγματι, πληροφοριών που 
παραδίδει ο αριστοτέλης για την περιοχή της συγχρόνου Άρτης και της Ηπείρου 
γενικώτερον, άξια εξάρσεως είναι τα ακόλουθα. Πρώτον, αρκετές αναφορές στην 
Ήπειρο υπάρχουν στα βιολογικά συγγράμματά του, όπου η περιγραφή της πανί-
δος και της χλωρίδος της Ηπείρου, δεύτερον, η συγγραφή δύο πραγματειών πο-
λιτικού περιεχομένου, εκ των 158 συνολικά, που συνέγραψε ο ίδιος είτε μαθητές 
του υπό την εποπτεία του, η πρώτη με τον τίτλο Ηπειρωτών πολιτεία, και η δεύ-
τερη, με τον τίτλο Αμβρακιωτών πολιτεία, τρίτον, η γεωγραφική θέση της αμβρα-
κίας, αποικίας των κορινθίων, από της εποχής του τυράννου κυψέλου (6ος π.Χ. 
αι.), στη θέση μιας σειράς πόλεων που ελέγχουν και βοηθούν το εμπόριον της κο-
ρίνθου προς τη δύση, προξενεί το ενδιαφέρον του αριστοτέλους, ο οποίος τη χρη-
σιμοποιεί ως ιστορικό παράδειγμα πολιτειακών μεταβολών, τέταρτον, η αναφορά 
στο βασίλειο των Μολοττών και η επαινετή από τον Σταγειρίτη επισήμανση για 
το μακροχρόνιον και σταθερόν της βασιλείας, πέμπτον, η σχέση του αριστοτέ-
λους με προσωπικότητες εξ Ηπείρου, οι οποίες έδρασαν στη μακεδονική αυλή επί 
Φιλίππου, και έκτον, η βραχεία διαμονή του αλεξάνδρου στην Ήπειρο, ένεκα της 
διαστάσεως της μητέρας του με τον πατέρα του. 

1. Η πρώιμη διαπαιδαγώγηση του Αλεξάνδρου και οι ηπειρωτικές συνιστώσεςτης

ο αλέξανδρος εγεννήθη την έκτη εκατομβαιώνος (του Μακεδονικού μη-
νός Λῴου), ήτοι περί τα τέλη ιουλίου 336 π.Χ., κατά μία μεταγενέστερη παρά-
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δοση την ιδία ημέρα που επυρπολείτο ο ναός της αρτέμιδος στην Έφεσο.1 Πα-
τρόθεν Τημενίδης εξ Άργους, δεδομένου ότι ο βασιλικός οίκος της Μακεδονί-
ας ήταν υπερήφανος για την εξ αργεαδών – Τημενιδών καταγωγήν του, μητρό-
θεν αιακίδης, δεδομένου ότι η μητέρα του ολυμπιάς,2 ήταν θυγατέρα του νεο-
πτολέμου, βασιλέως των Μολοσσών της Ηπείρου και αδελφή του διαδόχου τού-
του αλεξάνδρου, οι οποίοι προέβαλαν τον θρυλικό ήρωα της ιλιάδος αχιλλέα 
ως πρόγονόν τους.3 Η αναφορά στο όνομα των Μολοσσών χρήζει επισταμένης 
προσοχής και αναλύσεως. 

Τα ελληνικά φύλα στην Ήπειρο ήσαν κατά την κλασική περίοδο διηρημέ-
να σε μικρά βασίλεια κατά το αρχέγονο σύστημα της Μακεδονίας και του πρώ-
του ελληνισμού και έφεραν το όνομα των κρατιδίων τούτων: Μολοσσίς, αθα-
μαντία, Θεσπρωτία, Χαονία. Το όνομα των ελλήνων θεωρείται ότι επήγασε εκ 
του ηπειρωτικού φύλου των ελλόπων, ακριβέστερα από το ιερό γένος των Σελ-
λών, οι οποίοι ασκούσαν τα καθήκοντα των ιερέων και προφητών του δωδω-
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ναίου διός στο ομώνυμο μαντείο.4 ο αριστοτέλης, σε μία εποχή, κατά την οποία 
παραδόσεις και θρύλοι των αρχαιοτέρων εποχών είχαν τεθεί υπό τον έλεγχο 
ιστορικής κριτικής, αποκαλεί την Ήπειρο «Ἑλλάδα τὴν ἀρχαίαν» και πρεσβεύ-
ει, ότι περί τον ιερό χώρο των Σελλών της δωδώνης υπήρξε η αρχέγονος εστία 
των ελλήνων.5 

οι Ηπειρώτες, περισσότερον των Μακεδόνων, είχαν παραμείνει καθ’ όλην 
την κλασική αρχαιότητα μακράν της πολιτικής ζωής των ελληνικών πόλεων. 
απομονωμένοι επί των ορέων των, αναγκασμένοι να διεξάγουν αδιαλείπτους 
αγώνες κατά των ιλλυριών, παρέμειναν ξένοι από τις πολιτικές περιπέτειες των 
ελληνικών λαών του νότου, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό, ώστε οι Έλληνες, υπό την 
πολιτική πάντοτε έννοια, περιώριζαν την ελλάδα μέχρις αμβρακίας και Πηνει-
ού. καθοριστικό ρόλο για την πρόσληψη των Ηπειρωτών διαδραματίζει χωρί-
ον των Ιστοριών του Θουκυδίδου, στο οποίο κατονομάζονται ηπειρωτικά φύλα 
με διαφορετικούς χαρακτηρισμούς, όχι ιδιαίτερα κολακευτικούς. ειδικώτερον, 
σε μία φάση του Πελοποννησιακού Πολέμου «Ἀμπρακιῶται καὶ Χάονες βου-
λόμενοι Ἀκαρνανίαν τὴν πᾶσαν καταστρέψασθαι καὶ Ἀθηναίων ἀποστῆσαι»,6 
πείθουν τους Λακεδαιμονίους να ναυπηγήσουν στόλο και να στείλουν στρατό 
στην ακαρνανία. Στον συνασπισμό αυτό μετέχουν «Ἀμπρακιῶται […] βάρβαροι 
δὲ Χάονες χίλιοι ἀβασίλευτοι»,7 με τους οποίους συνεστράτευσαν «Θεσπρωτοὶ 
ἀβασίλευτοι»,8 ενώ καθορίζεται ότι τους «Μολοσσούς ἦγε» ο ατιντάνας Σαβύ-
λινθος «ἐπίτροπος ὤν Θάρυπος τοῦ βασιλέως ἔτι παιδὸς ὄντος».9 Η αρνητική 
τοποθέτηση του Θουκυδίδου κυρίως κατά των Χαόνων και Θεσπρωτών μπορεί 
να ερμηνευθή εξαιτίας της δυσμενούς προδιαθέσεως, την οποία έτρεφε ο αθη-
ναίος Θουκυδίδης κατά των λαών αυτών, οι οποίοι σε μία κρίσιμη φάση του Πε-
λοποννησιακού Πολέμου εστράφησαν κατά των αθηναίων. αντιθέτως, δεν ανα-
φέρεται λεπτομερέστερα για τους Μολοσσούς, οι οποίοι την εποχή αυτή ευρί-
σκονταν σε φιλικές σχέσεις με την αθήνα, δεδομένου ότι έχει διασωθή ψήφισμα 
συμμαχίας των αθηνών μετά του πατέρα της ολυμπιάδος νεοπτολέμου και του 

4. ομήρου, Ιλιάς Β 233-235, όπου ο αχιλλέας απευθύνεται προς τον δωδωναίο δία 
και τους Σελλούς, τους ιερείς και προφήτες του μαντείου της δωδώνης.  

5. αριστοτέλους, Μετεωρολογικά δ́  14, 352 b 2: «… περὶ τὴν Ἑλλάδα τὴν ἀρχαίαν. 
Αὕτη δ’ ἐστὶν ἡ περὶ τὴν Δωδώνην καὶ τὸν Ἀχελῶον … ᾤκουν γὰρ οἱ Σελλοί ἐνταῦθα καὶ οἱ 
καλούμενοι τότε μὲν Γραικοί νῦν δ’ Ἕλληνες».  

6. Θουκυδίδου, Ιστοριών Β΄ 801. 

7. Θουκυδίδου, Ιστοριών Β΄ 805. 

8. Θουκυδίδου, Ιστοριών Β΄ 805-806. 

9. Θουκυδίδου, Ιστοριών Β΄ 806. 
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πάππου της αλκέτου.10 ειδικόν λόγο για τους Μολοσσούς κάνει ο αριστοτέλης 
ως θα δείξωμε στη συνέχεια. 

    ο αλέξανδρος, ως βασιλόπαις και επίδοξος διάδοχος του θρόνου, επρό-
κειτο και έπρεπε να λάβη μία επιμελή ανατροφή. Τούτο αποτελούσε μία πα-
ράδοση στη μακεδονική βασιλική αυλή, δεδομένου, ότι ο Φίλιππος, σύμφωνα 
με μαρτυρία του Πλουτάρχου,11 παρά την ανώμαλη πολιτική κατάσταση που 
επικρατούσε στη Μακεδονία, και παρόλο που ήταν ορφανός από πατέρα, έτυ-
χε επιμελούς ελληνικής παιδείας, χάριν των φροντίδων της μητρός του ευριδί-
κης, του οίκου των Λυγκηστών.12 ο Φίλιππος εκπαιδεύθηκε τόσον στρατιωτι-
κώς όσον και πολιτικώς κατά το τριετές διάστημα της ομηρίας του στη Θήβα,13 
όπου και μυήθηκε στην πυθαγόρεια φιλοσοφία.14 

Η ολυμπιάδα εμπιστεύθηκε την όλη επιμέλεια της πνευματικής αναπτύξε-
ως του αλεξάνδρου στον συγγενή της Λεωνίδα.15 Όπως αναφέρουν οι σχετικές 
σωζόμενες μαρτυρίες,16 πρόκειται για άνδρα αυστηρού ήθους, ο οποίος είχε υπό 
την εποπτείαν του τους υπολοίπους παιδαγωγούς και δασκάλους του αλεξάν-
δρου, χαρακτηρίζεται μάλιστα ως «τροφεύς» και «καθηγητής».17 Το ακριβές πε-
ριεχόμενο της διδασκαλίας του είναι άγνωστο. από ορισμένες ενδείξεις που δι-
αθέτομε, εδίδαξε στον νεαρό αλέξανδρο κανόνες πρακτικής συμπεριφοράς. ο 
Λεωνίδας δεν ακολούθησε τον αλέξανδρο στην εκστρατεία στη Μ. ασία, ένε-
κα της μεγάλης ηλικίας, ο Μακεδόνας όμως στρατηλάτης διετήρησε αγαθές ανα-
μνήσεις από τον πρώτο του δάσκαλο και παιδαγωγό. ενδεικτικό είναι το γεγο-
νός, ότι το 332 απέστειλε στον Λεωνίδα από τη Συρία ως δώρο 500 τάλαντα λι-

10. CIGII, No 17, στ. 14˙ δασκαλάκης, ό.π. (σημ. 3), σ. 25 σημ. 1.  

11. Πλουτάρχου, Πελοπίδας 261.263. Πρβλ. διοδ. Σικελ., Βιβλιοθήκη Ιστορική ιΣΤ΄ 
21-4˙ ιε΄ 674˙ ιΣΤ΄ 22-23˙ ιΣΤ΄ 24-26. 

12. δημ. κανατσούλης, «Πότε ο Φίλιππος Β΄ έλαβε τον τίτλον του Βασιλέως;», Μακε-
δονικά 9 (1969) 237-242. 

13. Πλουτάρχου, Πελοπίδας 27.

14. Για τα νεανικά έτη του Φιλίππου και την παραμονή του στη Θήβα κάνει εκτενή 
λόγο ο Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων (κΠολις 1355 - Μυστράς 26.6.1452) στο ιστορικό του έργο 
με τον τίτλο, Εκ των Διοδώρου και Πλουτάρχου των μετά την  εν Μαντινεία μάχην εν κεφα-
λαίοιςδιάληψις 1, 101-106. επίσης, Πλήθωνος Συμβουλευτικός προς τον Θεόδωρον περί της 
Πελοποννήσου, εν Σπυρ. Λάμπρου, Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά, τ. δ́ . αθήναι 1930 
[ανατύπωση αθήναι, Γρηγοριάδης, 1972], σσ. 113-135, εδώ σσ. 117-119. Βλ. Χ. Π. Μπαλόγλου, 
Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος περί των πελοποννησιακών πραγμάτων, αθήνα, ελεύθερη 
Σκέψις, 2002, σ. 190. 

15. Πλουτάρχου, Αλέξανδρος 57.

16. Πλουτάρχου, Αλέξανδρος 57˙ (Ψευδο) καλλισθένους ι 13. Πρβλ. Berve, 
Prosopographie II, No 469, σσ. 235-236. 

17. Πλουτάρχου, Αλέξανδρος 57



ο Aριστοτέλης, ο Μέγας αλέξανδρος και η Ήπειρος. 49

βάνι και 100 τάλαντα μύρο.18 Μεταγενέστερα οι Στωικοί,19 οι οποίοι προσέδω-
σαν μομφή στα ελαττώματα του αλεξάνδρου, υπεστήριξαν την άποψη ότι ορι-
σμένα ελαττώματα του αλεξάνδρου οφείλονται στην πλημελή αγωγή που έλα-
βε από τον Λεωνίδα. 

κατά συνέπεια, ο «Ἠπειρώτης τῷ γένει» Λεωνίδας και ο πλησιόχωρος 
στην Ήπειρο Λυσίμαχος ο ακαρνάν, ο οποίος συνώδευσε τον αλέξανδρο στην 
εκστρατεία στην ανατολή, μετέχοντας εκστρατείας εναντίον των αράβων του 
αντιλιβάνου (322 π.Χ.), η οποία είχε αρνητικό αποτέλεσμα,20 υπήρξαν οι πρώτοι 
παιδαγωγοί του αλεξάνδρου,21 προτού ο Φίλιππος αποσπάσει τον αλέξανδρο 
από το περιβάλλον της μητέρας του. Έτσι, όταν ο αριστοτέλης αναλαμβάνει δά-
σκαλος του αλεξάνδρου, ο Φίλιππος ευρίσκεται σε διάσταση με την ολυμπιά-
δα. είναι μάλιστα άξιον εξάρξεως, ότι ο Φίλιππος στην προσπάθειά του να απο-
βάλη ο,τιδήποτε  προέρχεται από τη γυναίκα του ολυμπιάδα ή έχει την επίδρα-
σή της, εξορίζει τον αρρύβα,22 καταγόμενο από την Ήπειρο, ο οποίος θα προ-
τείνη, μετά τη δολοφονία του Φιλίππου (336 π.Χ.), τον Ξενοκράτη τον Χαλκηδό-
νιο ως δάσκαλο του αλεξάνδρου και σύμβουλό του. ο Ξενοκράτης είχε αναλά-
βει Σχολάρχης της ακαδημίας, διαδεχόμενος τον Σπεύσιππο, ανιψιό του Πλάτω-
νος και πρώτο Σχολάρχη.

Η κακή διαγωγή του Φιλίππου, η οποία συντελούσε στη δημιουργία 
«πολλῶν αἰτίων καὶ μεγάλων διαφορῶν»,23 ωδήγησε τον Φίλιππο στην αποπο-
μπή της ολυμπιάδος και του νεαρού αλεξάνδρου «εἰς Ήπειρον», όπου ο αλέξαν-
δρος «ἐν Ἰλλυριοῑς διέτριβεν».24 Η περίοδος της εξορίας δεν πρέπει να διήρκεσε 
επί μακρόν, διότι ο κορίνθιος δημάρατος «ξένος ὤν τῆς οἰκίας καὶ παρρησίας με-
τέχων»,25 συνεβούλευσε τον Φίλιππο να συμφιλιωθή με τον γυιό του και συνέβα-
λε στο να πείση τον αλέξανδρο να επιστρέψη από την Ήπειρο στην Μακεδονία. 

Την εποχή αυτή θα μετακαλέση τον αριστοτέλη ως δάσκαλο του αλεξάν-
δρου. Ποιοι λόγοι υπαγόρευσαν στην επιλογή του αριστοτέλους; 

18. Πλουτάρχου, Αλέξανδρος 25. Πλουτάρχου, Ηθικά: Aποφθέγματα βασιλέων και 
στρατηγών 179. E-F. Plinius, Historia Naturalis XII 62. 

19. Για τις σχετικές μαρτυρίες πρβλ. Βerve, Prosopographie II, No 469, σ. 236. 

20. αρριανού, Αλεξ. Αναβ. Β΄ 204.

21. Πρβλ. Θεοδ. Χ. Σαρικάκης, «οι πρό του αριστοτέλους διδάσκαλοι του Μ. αλε-
ξάνδρου», Μέγας Αλέξανδρος. 2.300 χρόνια από τον θάνατό του [Μακεδονική Βιβλιοθήκη 
57], Θεσσαλονίκη, εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980, σσ. 231-241, εδώ σ. 234.  

22. Βerve, Prosopographie II, No 85,σ. 156.

23. Πλουτάρχου, Αλέξανδρος 92. 

24. Πλουτάρχου, Αλέξανδρος 92. 

25. Πλουτάρχου, Αλέξανδρος 93.
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2. Tα αίτια επιλογής του Αριστοτέλους ως δασκάλου του του Αλεξάνδρου

Η συνειδητή επιλογή του αριστοτέλους από τον Φίλιππο είναι απόρροια 
δύο λόγων. ο πρώτος είναι γεωπολιτικός και ο δεύτερος οικογενειακός. ο Φί-
λιππος έχει συνάψει την εποχή που μετακαλεί τον αριστοτέλη στην Μακεδονία 
σύμφωνο με τους Πέρσες (θέρος του 343),26 ειδικώτερα τον αρταξέρξη Γ ,́27 έτσι 
ώστε να είναι σε θέση να επιδοθή στα θέματα της επικρατείας του28 και να είναι 
εξασφαλισμένος από μία τυχόν επίθεση των Περσών.29 Aρωγός στην προσπά-
θειά του αυτή είναι ο ερμείας του αταρνέως, του οποίου η επικράτεια θα χρη-
σίμευε στην κατάλληλη στιγμή ως βάση εξορμήσεως για τον μακεδονικό στρα-
τό. ο ερμείας διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Φίλιππο, στον οποίο προτείνει 
να προσκαλέση στην αυλή του τον ανοικτό στον κόσμο και πολιτικά αδέσμευ-
το φιλόσοφο της ακαδημίας και να του εμπιστευθή την εκπαίδευση του νεαρού 
αλεξάνδρου.30 Με τον τρόπο αυτό ο Φίλιππος δεν απεδέχθη τις προτάσεις του 
ισοκράτους και του Σπευσίππου, Σχολάρχου ης ακαδημίας,31 ανιψιού του Πλά-
τωνος, αλλά προσέτρεξε στον νεαρώτερο αριστοτέλη.

26. αχιλ. ανθεμίδης, «διακρατικαί συνθήκαι των αρχαίων Μακεδόνων», Μακεδονι-
κά 12 (1972) 133-146, εδώ σ. 140.  

27. νοσταλγός του Συμφώνου μεταξύ Φιλίππου Β΄ και αρταξέρξου Γ΄ εμφανίζεται 
ο δαρείος Γ ,́ ο κοδομανός, ο οποίος χρησιμοποιεί τον διπλωματικό διάλογο, ανταλλάσσο-
ντας επιστολές με τον αλέξανδρο, έχοντας ως στόχο την επάνοδο στις σχέσεις της χώρας του 
στην εποχή των δύο βασιλέων Φιλίππου και αρταξέρξου. εμμ. Μικρογιαννάκης, Ο διακρα-
τικός διάλογος κατά την αρχαιότητα. Αι μεταξύ Αλεξάνδρου Γ΄ και Δαρείου Γ΄ διπλωμα-
τικαί επαφαί, αθήναι 1969, σ. 41.   

28. Χριστ. νάλτσα, Φίλιππος Β΄ ο Μακεδών, ο ενωτής των Ελλήνων [Μακεδονική 
Βιβλιοθήκη 32], Θεσσαλονίκη, εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970. Πρβλ. τη βιβλιοκρι-
σία του δημ. κανατσούλη, Μακεδονικά 13 (1973) 445-448.

29. αρριανού, Αλεξ. Αναβ. Β΄ 142. Πρβλ. F. R. Wüst, Philipp II von Makedonien und 
Griechenland in den Jahren von 346 bis 338 [Mϋnchner Historische Abhandlungen 1,14], Mün-
chen 1938, σ. 98. 

30. ο αrmando Momigliano, Filippo il Macedone, Firenze 1934, σ. 135, 140, υποστηρίζει 
ότι ο αριστοτέλης πρότεινε στον Φίλιππο μία συνεργασία και συμμαχία με τον ερμεία. Για τα 
πολιτικά κίνητρα στην πρόσκληση του αριστοτέλους, πρβλ. Χ. Π. Μπαλόγλου, Ο Μέγας Αλέ-
ξανδρος και η Φιλοσοφία. Ο επηρεασμός του από τη Φιλοσοφία και οι φιλόσοφοι του πε-
ριβάλλοντός του [Βραβείον ακαδημίας αθηνών (2002)], Θεσσαλονίκη, Iστορική και Λαογρα-
φική εταιρεία της Χαλκιδικής, 2003 [: Χρονικά της Χαλκιδικής 50 (2003)], σσ. 97-99, σημ. 57 
της σ. 98, ένθα και η σχετική βιβλιογραφία. Πολιτικούς λόγους στην πρόσκληση του αριστοτέ-
λους προβάλλει ο S. R. Hamilton, Plutarch, Alexander. A Commentary, Oxford, At the Clarendon 
Press, 1969. Πρβλ. τη σχετική βιβλιοκρισία του Βασ. Λαούρδα, Μακεδονικά 9 (1969) 374-375.  

31. Για τις προσπάθειες επηρεασμού του Φιλίππου από τον ισοκράτη μέσω της Ρη-
τορικής Σχολής του και από τον Σπεύσιππο μέσω της ακαδημίας, πρβλ. Μπαλόγλου, Ο Μέ-
γας Αλέξανδρος και η Φιλοσοφία, ό.π. (σημ. 30), σσ. 66-80. 
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ο οικογενειακός λόγος οφείλεται στο γεγονός, ότι ο Φίλιππος ευρίσκετο 
σε διάσταση με τη γυναίκα του, όπως δείξαμε και ήθελε να αποσπάση τον αλέ-
ξανδρο από τη σύζυγό του και το περιβάλλον της. Προς επίρρωση του επιχειρή-
ματός μας, αρκεί να υπενθυμίσωμεν, ότι ο Φίλιππος ορίζει ως τόπο διαμονής και 
διδασκαλίας το νυμφαίο, πλησίον της απομακρυσμένης από την πρωτεύουσα 
και ησύχου κωμοπόλεως Μίεζα,32 στη νάουσα.      

Στη Μίεζα παρηκολούθησε ο αλέξανδρος, ομού με τους συνομιλήκους του 
εκ των επιφανεστέρων μακεδονικών οικογενειών,33 όπως ο Μαρσύας εκ Πέλ-
λης,34 ο Ηφαιστίων,35 ο Άρπαλος και ο νικάνωρ από τα Στάγειρα,36 επί τρία συ-
νεχή έτη τη διδασκαλία του αριστοτέλους.  

3. Η ενασχόληση του Αριστοτέλους με την Ήπειρο στα πλαίσια των πολιτειο-
λογικών και βιολογικών ερευνών του 

Η εκστρατεία του Μ. αλεξάνδρου στην ανατολή (334 π.Χ.) ευρίσκει τον 
αριστοτέλη εκ νέου στην αθήνα. Έχει ιδρύσει το Λύκειον, σχολή με στόχους 
αντίστοιχους της ακαδημίας. Έως τον θάνατο του μαθητού του αλεξάνδρου 
(ιούνιος 323 π.Χ.), ο αριστοτέλης παραμένει στην αθήνα, όπου μελετά, διδά-
σκει και  συγγράφει. 

Στη σημερινή εποχή της πολλαπλής και πολυποίκιλης κρίσεως που βιώνο-
με, χαρακτηριστικό γνώρισμα της οποίας είναι η απαξίωση της πολιτικής, η άρ-
νηση από ομάδα ατόμων ενός συντεταγμένου και ευνομουμένου κράτους και 
της οικογενείας ως κυττάρου της κοινωνίας, οι απόψεις του αριστοτέλους κρί-
νονται επίκαιρες. Υπεστήριζε, ότι η συγκρότηση του οίκου, θεμελίου της πόλε-
ως, συγκειμένου εξ άρρενος και θήλεος, δεν αποτελεί ένα συμβατικόν εφεύρημα 
κάποιας μορφής εξουσίας, αλλά εκπηγάζει από την ίδια τη φύση του ανθρώπου. 
Για τον Σταγειρίτη, η πόλις είναι δημιούργημα της φύσεως και κατά συνέπεια 
ο άνθρωπος,37 ένα κατεξοχήν «φύσει πολιτικόν»38 και «οἰκονομικόν ζῷον»,39 εί-
ναι υποχρεωμένος να διαβιή στην πολιτειακώς οργανωμένη κοινωνία, η οποία 
έχει συσταθή από οίκους. Τον υποχρεώνει το ένστικτο της αναπαραγωγής, η δι-

32. Πλουτάρχου, Αλέξανδρος 7. 

33. Πλουτάρχου, Αλέξανδρος 7. 

34. Πλουτάρχου, Αλέξανδρος 7. 

35. Πλουτάρχου, Αλέξανδρος 7. 

36. Πλουτάρχου, Αλέξανδρος 7. 

37. αριστοτέλους, Πολιτικά ά  2, 1252 a 3-4.

38. Πρβλ. και αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια ά  7, 1097 b 11. ι΄ 9, 1169 b18-19.

39. αριστοτέλους, Ηθικά Ευδήμεια Η΄ 10, 1242 a 22-26.
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ασφάλιση της ζωής και η επιδίωξη της ευζωΐας με την αρωγή μιας πνευματικής 
και ηθικής παιδείας. Μόνον μέσα από μία οργανωμένη κοινωνία κατορθώνει ο 
άνθρωπος να πραγματοποιήση τους σκοπούς της υπάρξεώς του. κατά συνέπεια, 
η πόλη δεν αποτελεί σε τελευταία ανάλυση ένα τεχνητό εμπόδιο της ελευθερί-
ας του ατόμου, αλλά το μέσο για την ουσιαστική κατάκτησή της. Όσοι δεν μπο-
ρούν να ζήσουν σε μία κοινωνία είναι άγρια ή και άλογα θηρία, ενώ όσοι δεν τη 
χρειάζονται, διότι είναι αυτάρκεις, είναι υπεράνθρωποι, με άλλα λόγια θεοί!40   

ορμώμενος ο αριστοτέλης, πρώτον, εκ της θέσεως ορισμένων σοφιστών, 
όπως του Λυκόφρονος41 και του Θρασυμάχου,42 οι οποίοι επρέσβευαν, ότι ο νό-
μος και η πόλη είναι απλώς προϊόντα συμβατικών ρυθμίσεων, και δεύτερον, εκ 
των απόψεων των κυνικών, και κυρίως του συγχρόνου του διογένους του Σινω-
πέως, οι οποίοι διατείνονταν ότι ο σοφός άνθρωπος είναι αυτάρκης και δεν χρει-
άζεται να είναι πολίτης μιας πόλεως, αλλά του κόσμου ολοκλήρου,43 μία αντί-
ληψη που ετύγχανε αποδοχής στον αθηναϊκό λαό και στον αντιμακεδονικό κό-
σμο μετά την απογοήτευση και ψυχρολουσία, που επέφεραν η συντριπτική ήττα 
στη μάχη της Χαιρωνείας (338 π.Χ.), έχοντας ο ίδιος ο αριστοτέλης επιλύσει το 
οικονομικόν του πρόβλημα με την αρωγή του αλεξάνδρου και τη γενναία χρη-
ματοδότηση του αντιπάτρου, προχώρησε στην συστηματική καταγραφή των δι-
ακριτικών των πολιτευμάτων των περισσοτέρων ελληνικών πόλεων. Στο τελευ-
ταίο βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων δηλώνει, «παραλιπόντων οὖν τῶν προτέ-
ρων ἀνερεύνητον τὸ περὶ τῆς νομοθεσίας, αὐτοὺς ἐπισκέψασθαι μᾶλλον βέλτι-
ον ἴσως, καὶ ὅλως δὴπερὶ πολιτείας, ὅπως εἰς δύναμιν ἡ περὶ τὰ ἀνθρώπεια φι-
λοσοφία τελειωθῇ»44 και διερευνά τη δομή, την ιστορία και την εξέλιξη 158 πο-
λιτειών, οι οποίες είναι «κατ’ εἴδη δημοκρατικαὶ καὶ ὀλιγαρχικαὶ καὶ ἀριστο-
κρατικαὶ καὶ τυραννικαί».45

Συναφές με την ενασχόλησή του με την ιστορία και τα πολιτεύματα της 
Ηπείρου είναι η ενασχόληση του αριστοτέλους με τη χλωρίδα και πανίδα της 
Ηπείρου. 

40. αριστοτέλους, Πολιτικά ά  2.   

41. αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 9, 1280 b8, όπου αναφέρει, ότι η πόλη, σύμφωνα με 
τον Λυκόφρονα αποτελεί «ἐγγυητή ἀλλήλοις τῶν δικαίων, ἀλλ’ οὐχ οἷος ποιεῖν ἀγαθοὺς καὶ 
δικαίους τοὺς πολίτας». 

42. Θρασυμάχου, Περί πολιτείας, DKII 85 B 1.  

43. διογ. Λαερτ., Βίοι φιλοσόφων VI 63: «Ἐρωτηθείς (sc. ο διογένης) πόθεν εἴη, ‟κο-
σμοπολίτης”, ἔφη». 

44. αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια ι 10, 1181 b 12-14. 

45. διογ. Λαερτ., Βίοι φιλοσόφων V 27, νο 23.
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3.1. Τα ζωολογικά και βιολογικά έργα του Αριστοτέλους ως πηγή για την πανί-
δα και χλωρίδα της Ηπείρου

Στο έργον του Περὶ τὰ ζῷα ἱστορίαι, συγκείμενο από δέκα βιβλία (ά -
κ΄), μνημονεύει, αναλύει και κατηγοριοποιεί πεντακόσια περίπου είδη ζώων, 
ένας αριθμός εντυπωσιακός για την εποχή του, έστω και εάν ορισμένες περιγρα-
φές είναι υπαινικτικές και μόνον. Τις παρατηρήσεις του διασταυρώνει με δια-
φόρους «εκπροσώπους» του αγροτικού κόσμου, όπως κτηνοτρόφους, βοσκούς, 
ψαράδες, μελισσοκόμους, κυνηγούς και χοιροτρόφους, ακόμη και κομπογιαννί-
τες,«οὐθὲν τηρεῖ τοῦ γνῶναι χάριν». ειδικά για την Ήπειρο συνδυάζει τις πλη-
ροφορίες για τα ζώα με το κλίμα της και τη χλωρίδα της. Έτσι, εξηγεί ότι οι 
«ὄνοι» είναι στην Ήπειρο «μικροί», διότι τα ζώα αυτά δεν αντέχουν στον χει-
μώνα: «δυσχείμερα γὰρ ταῦτα».46 εκτενέστερη αναφορά κάνει στα βοοειδή, των 
οποίων την παραγωγική δυναμικότητα συνδέει με τη γονιμότητα του εδάφους. 
οι αγελάδες της Ηπείρου, οι αποκαλούμενες «πύρριχαι», δίνουν ενάμισυ αμφο-
ρέα από τους δύο μαστούς και το γεγονός αυτό συνδέεται με την τροφή που ευ-
ρίσκουν στα βοσκοτόπια της Ηπείρου.ο τόπος έχει πολλά βοσκοτόπια και κα-
τάλληλες περιοχές για κάθε περιοχή του έτους: «Νομῆς δὲ δέονται τὰ μεγάλα 
πλείονος.ἄλλ’ ἔχει πολλὴν ἢ χώρα τοιαύτην εὐβοσίαν, καὶ καθ’ ἑκάστην ὥραν 
ἐπιτηδείους τόπους». Την ίδια ζωτικότητα και παραγωγική δυναμικότητα πα-
ρουσιάζουν και τα πρόβατα.47

Για τις «πύρριχες» αγελάδες, «τὰς καλουμένας Πυρρικάς βοῦς», κάνει ιδι-
αίτερον λόγο ο αριστοτέλης, σημειώνοντας, ότι οι Ηπειρώται τις διατηρούν για 
εννέα έτη αζευγάρωτες, «ἐννέα ἔτη διατηροῡσιν ἀνοχεύτους», για να μεγαλώ-
νουν. οι αγελάδες αυτές καλούνται «ἀποταύρους» και προσδιορίζεται ο αριθ-
μός τους «περὶ τετρακοσίους», αποτελούν ιδιοκτησία των βασιλέων, «ἰδίους 
τῶν βασιλέων», και δεν μπορούν να ζήσουν σε άλλη χώρα.48 Τέλος, η Ήπειρος 
διέθετε ταύρους, δεδομένου, ότι βόσκουν μαζί με τους ομοφύλους τους, γεγονός 
που «καλεῖται ἀτιμαγελεῖν» και εξαφανίζονται μέχρι και τρεις μήνες. Όλα αυτά 
συμβαίνουν την εποχή του ζευγαρώματος των ταύρων.49

Στην Ήπειρο αφιερώνει ο αριστοτέλης δύο πολιτικές πραγματείες του, την 
Ηπειρωτών πολιτεία και την Αμβρακιωτών πολιτεία, ενώ παράλληλα τον απα-
σχολεί το βασίλειο των Μολοσσών, ως θα δούμε ευθύς αμέσως. 

46. αριστοτέλους, Των περί τα ζώα ιστοριών Θ΄ ΧΧVIII 606 b 4-6: «Πολλαχοῦ δὲ 
καὶ ἡ κρᾶσις αἰτία, οἷον ἐν τῇ Ἰλλυρίδι καὶ τῇ Θράκῃ καὶ τῇ Ἠπείρῳ οἱ ὄνοι μικροί, ἐν δὲ 
δυσχείμεροι γὰρ ταῦτα». 

47. αριστοτέλους, Των περί τα ζώα ιστοριών Γ΄ ΧΧI 522 b. 

48. αριστοτέλους, Των περί τα ζώα ιστοριών Η΄ VII 595 b 19-20.

49. αριστοτέλους, Των περί τα ζώα ιστοριών Z΄ ΧVIII 572 b 20: 
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4. Το βασίλειο των Μολοσσών ως πρότυπο βασίλειο στον ελλαδικό χώρο

εκκινώντας ο αριστοτέλης από την διπλή διάκριση των πολιτευμάτων σε 
ορθά και σε ημαρτημένα,50 και σε παράλληλη διάκριση κάθε είδους σε τρία ορθά 
και στις τρεις αντίστοιχες παρεκβάσεις των, ήτοι βασιλεία vs. τυραννία, αριστο-
κρατία vs. ολιγαρχία, πολιτεία vs. δημοκρατία (λαοκρατία),51 ερευνά τα αίτια 
δημιουργίας εκάστου πολιτεύματος και τους τρόπους διασώσεως και διατηρήσε-
ώς του. αναφερόμενος στα αίτια εμφανίσεως του πολιτεύματος της βασιλείας,52 
αναφέρει ότι οι βασιλείς έτυχαν του αξιώματος αυτού είτε ευεργέτησαν είτε εί-
χαν τη δυνατότητα να ευεργετήσουν τις πόλεις και τα έθνη.53 Τέτοιου είδους ευ-
εργεσίες μπορεί να είναι, πρώτον, η αποτροπή εν καιρώ πολέμου της δουλείας 
της χώρας των, και ένα τέτοιο παράδειγμα υπήρξεν ο κόδρος,54 δεύτερον, η απε-
λευθέρωση της χώρας των, όπως έπραξεν ο κύρος,55 και τρίτον, η ίδρυση πόλεων 
και εξασφάλιση περισσότερης γής: «ἢ κτίσαντες ἢ κτησάμενοι χώραν».56 Στην 
περίπτωση αυτή αναφέρει τους βασιλείς «Λακεδαιμονίων καὶ Μακεδόνων καὶ 
Μολοττῶν».57 Το χωρίο είναι αποκαλυπτικό και πρέπει να μελετηθή συνολικά.

50. αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 7, 1279 a 30-34. 

51. αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 7, 1279 a 36-38, 40-42.1279 b 4-6: «Καλεῑν δ’ εἰώθαμεν 
τῶν μὲν μοναρχιῶν τὴν πρὸς τὸ κοινὸν ἀποβλέπουσαν συμφέρον βασιλείαν, τὴν δὲ τῶν ὀλί-
γων μὲν πλειόνων δ’ ἑνός ἀριστοκρατίαν […] ὅταν δὲ τὸ πλῆθος πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύηται 
συμφέρον, καλεῑται τὸ κοινὸν ὄνομα πασῶν τῶν πολιτειῶν πολιτεία […] παρεκβάσεις δὲ τῶν 
εἰρημμένων τυραννἰς μὲν βασιλείας ὀλιγαρχία δὲ ἀριστοκρατίας δημοκρατίας δὲ πολιτεία». 

52. Σύμφωνα με τον αριστοτέλη, Πολιτικά ε΄ 10, 1310 b 32-34, η βασιλεία αποκλί-
νει προς την ἀριστοκρατία, καθόσον η βασιλική ἀρχή υφίσταται «κατ’ ἀξίαν […] ἢ κατ’ ἰδίαν 
ἀρετὴν ἢ κατά γένους ἢ κατ’ εὐεργεσίας ἢ κατά ταῦτα τε καὶ δύναμιν». 

53. αριστοτέλους, Πολιτικά ε΄ 10, 1310 b 34-36: «Ἅπαντες γὰρ εὐεργετήσαντες ἢ δυ-
νάμενοι τὰς πόλεις ἢ τὰ ἔθνη εὐεργετεῖν ἐτύγχανον τῆς τιμῆς ταύτης».  

54. αριστοτέλους, Πολιτικά ε΄ 10, 1310 b 36-37. Η αναφορά αυτή στον κόδρο έρχε-
ται σε αντίθεση με τη γενικά αποδεχόμενη άποψη, σύμφωνα με την οποία ο βασιλέας κόδρος 
εθυσιάσθη με τον θάνατό του προασπιζόμενος την ελευθερία των αθηνών έναντι των εισβο-
λέων δωριέων. Περί του θανάτου του κόδρου πρβλ. Λυκούργου, Κατά Λεωκράτους 84. Το 
ερώτημα, το οποίον τίθεται είναι εάν ο αριστοτέλης πράττει σφάλμα ή θέλει να φανή ότι η 
οικογένεια των κοδριδών συνέβαλε στην εξασφάλιση της ελευθερίας των αθηναίων. Πρβλ. 
Newman IV 419-420. 

55. Πρόκειται για τον κύρο τον Πρεσβύτερο και ο αριστοτέλης ακολουθεί τη σχε-
τική παράδοση, την οποία παραδίδει ο Ηρόδοτος Ιστοριών Γ΄ 82, σύμφωνα με την οποία ο 
δαρείος ερωτά «κόθεν ἡμῖν ἡ ἐλευθερίη ἐγένετο καὶ τοῦ δέοντος;», και απαντά «ἔχω τοίνυν 
γνώμην ἡμέας ἐλευθερωθέντας διὰ ἕναν ἄνδρα τὸ τοιοῦτο περιστέλλειν», όπου προσδιορί-
ζεται ο κύρος. Πρβλ. Πλάτωνος, Μενέξενος 239 D: «ὧν ὁ μὲν πρῶτος Κῦρος ἐλευθερώσας 
Πέρσας […]».  

56. αριστοτέλους, Πολιτικά ε΄ 10, 1310 b 38.

57. αριστοτέλους, Πολιτικά ε΄ 10, 1310 b 39.
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οι βασιλείς των Σπαρτιατών κατώρθωσαν να επεκτείνουν την κυριαρχία 
τους στη Μεσσηνία,58 οι Μακεδόνες κατέκτησαν τη Μακεδονία και επεξέτειναν 
τα όρια του κράτους των μέχρι του ιλλυρικού59 και οι βασιλείς των Μολοσσών 
κατέκτησαν την περί την δωδώνη χώρα.60 αμέσως στη συνέχεια συστήνει ο αρι-
στοτέλης, όπως σκοπός του βασιλέως είναι να φυλάττει , όπως οι μέν πλούσιοι 
να μην υφίστανται καμία αδικία από τον λαό, ο δε λαός να μην υπόκειται σε κα-
νέναν εξευτελισμό από τους πλουσίους, «βούλεται δ’ εἶναι ὁ βασιλεὺς εἶναι φύ-
λαξ, ὅπως οἱ μὲν κεκτημένοι τὰς οὐσίας μηθὲν ἄδικον πάσχωσιν ὁ δὲ δῆμος μὴ 
ὑβρίζηται μηθέν»,61 μία σύσταση ανάλογη με εκείνη του ισοκράτους προς τον 
βασιλέα των κυπρίων νικοκλέα62 που απηχεί μία διαχρονική πρόταση και συμ-
βουλή πολιτικής σημασίας.63 Συνυφασμένη με την πολιτική αυτή που πρέπει να 
ασκή ο βασιλέας είναι και η σταθερότητα και η διαχρονικότητα του πολιτεύ-
ματος. Ως αίτιον σταθερότητος της βασιλείας κρίνεται ο μετριασμός της δυνά-
μεως αυτής «τὰς μὲν βασιλείας ἄγειν ἐπὶ τὸ μετριώτερον»,64 γενόμενοι ολιγώτε-

58. ισοκράτους, Αρχίδαμος 20. Πλάτωνος, Νόμοι Γ΄ 683 d. 

59. Πράγματι, για τη γενεαλογία των Μακεδόνων βασιλέων κάνει εκτενή λόγο ο 
Ηρόδοτος, Ιστορίαι Η΄ 137-140, ο οποίος επιμένει στην ελληνική καταγωγή των Μακεδό-
νων. Πρώτον, στα αποτελέσματα των προσωπικών του ερευνών –Ηροδότου, Ιστορίαι ε΄ 
221:«Ἕλληνας δὲ εἶναι τούτους τοὺς ὰπὸ Περδίκκεῳ γεγονότας […] αὐτὸς […] οὔτω τυγχάνω 
ἐπιστέμενος». δεύτερον, στην προφορική παράδοση των ιδίων των Μακεδόνων –Ηροδότου, 
Ιστορίαι ε΄ 221: «κατά περ αὐτοὶ λέγουσι» και τρίτον, στην κρίση των ελλανοδικών, οι οποί-
οι απεφάνθησαν ότι ο βασιλέας αλέξανδρος μπορεί να μετάσχη στους «ἐν Ολυμπίῃ» αγώ-
νες, «ἐπειδή ἀπέδειξε ὡς εἴη Ἀργεῖος, ἐκρίθη τε εἶναι Ἕλλην», Ηροδότου, Ιστορίαι ε΄ 222. 
αντίστοιχη διατύπωση και στον Θουκυδίδη, Ιστοριών Β΄ 993, ο οποίος σημειώνει ότι: «τὴν δὲ 
παρὰ θάλασσαν νῡν Μακεδονίαν Ἀλέξανδρος ὁ Περδίκκου πατὴρ καὶ οἱ πρόγονοι αὐτοῦ, 
Τημενίδαι τὸ ἀρχαῖον ὄντες ἐξ Ἄργους, πρῶτοι ἐκτήσαντο καὶ ἐβασίλευσαν […]».  

60. ο νεοπτόλεμος, ο γιός του αχιλλέως, «τὴν χώραν κατέσχε καὶ διαδοχὴν βασιλέ-
ων […] κατέλιπε». 

61. αριστοτέλους, Πολιτικά ε΄ 10, 1310 b 40-1311 a 2.

62. ισοκράτους, Προς Νικοκλέα 16: «καλῶς δὲ δημαγωγήσεις ἐὰν μήθ’ ὑβρίζειν τὸν 
ὄχλον ἐᾷς, μήθ’ ὑβριζόμενον περιορᾷς, ἀλλ’ σκοπῆς ὅπως οἱ βέλτιστοι μὲν τὰς τιμὰς ἕξου-
σιν, οἱ δ’ ἄλλοι μηδὲν ἀδικήσονται. ταῦτα γὰρ στοιχεῖα πρῶτα καὶ μέγιστα χρηστῆς πολι-
τείας ἐστίν». 

63. αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια ε΄ 10, 1134 b 5. Σόλωνος, F. 5.5, αριστοτέλους, 
Αθηναίων Πολιτεία 12. Πλουτάρχου, Αριστείδης 6: «ὅθεν ἀνὴρ πένης καὶ δημοτικὸς ἐκτή-
σατο τὴν βασιλικωτάτην καὶ θειοτάτην προσηγορίαν τὸν Δίκαιον». 

64. αριστοτέλους, Πολιτικά ε΄ 11, 1313 a 20-21. Για την έκφραση «ἄγειν ἐπὶ τὸ με-
τριώτερον» βλ. Πλάτωνος, Τίμαιος 48 α. Πλάτωνος, Φαίδρος 237 ε. ο Πλάτων συνέστησε 
τα ίδια και στον θεσμό του βασιλέως. Πλάτωνος, Νόμοι Γ΄ 690 d-e, όπου αναφέρεται στα αί-
τια διαφθοράς των βασιλείων του Άργους και των Μεσσηνίων, καθώς και Πλάτωνος, Νόμοι 
Γ΄ 691d-e, όπου η διηνεκής βασιλεία των Λακεδαιμονίων επεκράτησε, διότι ο «Θεὸς κηδόμε-
νος ὑμῶν […] δίδυμον ὑμῖν φυτεύσας τὴν τῶν βασιλέων γένεσιν ἐκ μονογενοῦς, εἰς τὸ μέτρι-
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ρον «δεσποτικοί» και «ὑπὸ τῶν ἀρχομένων» φθονούνται ολιγώτερον.65 Ως τέ-
τοια παραδείγματα σταθερότητος της βασιλείας φέρει πρώτον, «τῶν Mολοσσῶν 
βασιλεία»,66 η οποία «πολὺ χρόνον […] διέμεινεν»,67 και δεύτερον, των «Λακε-
δαιμονίων»,68 των οποίων η βασιλεία «ἐξ ἀρχῆς τε εἰς δύο μέρη διαιρεθῆναι τὴν 
ἀρχήν».69 Θα ανέμενε κανείς συγκρίνοντας τα δύο χωρία του ε΄ βιβλίου των Πο-
λιτικών, στα οποία γίνεται λόγος από κοινού στις τρεις βασιλείες, να γίνη μνεία 
και στους Μακεδόνες. Όμως, απουσιάζει μνεία των Μακεδόνων. Μπορούμε να 
υποθέσωμε ότι ο αριστοτέλης χρησιμοποιεί τα δύο αυτά χαρακτηριστικά πα-
ραδείγματα είτε να συνετίση είτε να προβάλλη ως τις πλέον καλύτερες βασιλεί-
ες του ελληνικού κόσμου τους βασιλείς των Μακεδόνων. Άλλωστε, η συμβουλή 
που δίδει περί μετριασμού της δυνάμεως του βασιλέως φέρει  την επίδραση του 
Πλάτωνος και του Ξενοφώντος.

Η αναφορά του αριστοτέλους στη μακρά διάρκεια της βασιλείας των Μο-
λοσσών εξάγεται εκ του Θουκυδίδου. οι Χάονες και οι Θεσπρωτοί ήσαν «ἀβα-
σίλευτοι»,70 προφανώς τα έθνη αυτά είχαν υποταχθή στο βασίλειο των Μολοσ-
σών, το οποίο ήταν περισσότερο οργανωμένο. Άλλωστε, ο Πύρρος, ο οποίος 
αντιπροσωπεύει το υπόδειγμα του «ευεργέτου-βασιλέως» του αριστοτέλους 
«τὴν χώραν κατέσχε καὶ διαδοχήν βασιλέων […] κατέλιπε».71  

Η εκτίμηση του αριστοτέλους προς το βασίλειο των Μολοσσών αναδει-
κνύεται και από ένα άλλο διασωθέν χωρίο της συλλογής με τον τίτλο Δικαιώ-
ματα. Πρόκειται για μια συλλογή, η οποία περιλαμβάνει δοκίμια και μελέτες, τα 
οποία δεν έχουν φιλοσοφικό περιεχόμενο, αλλά αναφέρονται σε θέματα γύρω 
από τη λογοτεχνία ή την πολιτική ιστορία.72 Με τον όρο «δικαιώματα» εννοεί ο 
αριστοτέλης την αποκατάσταση της δικαιοσύνης μετά από μία πράξη αδικίας: 
«διαφέρει δὲ τὸ ἀδίκημα καὶ τὸ ἄδικον καὶ τὸ δικαίωμα καὶ τὸ δίκαιον. Ἄδι-

ον μᾶλλον συνέστειλεν». 

65. αριστοτέλους, Πολιτικά ε΄ 11, 1313 a 23-24. Πρβλ. Ξενοφ., Λακεδ. Πολιτεία 158: 
«αὕται μὲν οὖν αἱ τιμαὶ οἶκοι ζῶντι βασιλεῖ δίδονται, οὐδέν τι πολὺ ὑπερφέρουσαι τῶν ἰδι-
ωτικῶν. οὐ γὰρ ἐβουλήθη οὔτε τοῖς βασιλεύσι τυραννικὸν φρόνημα παραστῆσαι οὔτε τοῖς 
πολίταις φθίνον ἐμποιῆσαι τῆς δυνάμεως».  

66. αριστοτέλους, Πολιτικά ε΄ 11, 1313 a 25.

67. αριστοτέλους, Πολιτικά ε΄ 11, 1313 a 26.

68. αριστοτέλους, Πολιτικά ε΄ 11, 1313 a 26-27.

69. αριστοτέλους, Πολιτικά ε΄ 11, 1313 a 26-27.

70. Θουκυδίδου, Ιστοριών Β΄ 805: «βάρβαροι δὲ Χάονες χίλιοι ἀβασίλευτοι […] ξυνε-
στρατεύοντο δὲ μετὰ Χαόνων καὶ Θεσπρωτοὶ ἀβασίλευτοι». 

71. Πλουτάρχου, Πύρρος 12.

72. κων. Στάικος, Αριστοτέλους Βιβλιοθήκη. Η Σπουδαιότερη Συλλογή Βιβλίων 
Που Συγκροτήθηκε Ποτέ. αθήνα, Άτων, 2015, σ. 104. 
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κον μὲν γάρ ἐστιν τῇ φύσει ἢ τάξει, αὐτὸ δὲ τοῦτο, ὅταν πραχθῆ ἀδίκημά ἐστιν 
[…]».73 Τα «δικαιώματα» δεν αναφέρονται στις ανθρώπινες πράξεις, αλλά στα δι-
καιώματα των πόλεων ή δικαιώματα ἑλληνίδων πόλεων,74 δηλαδή έχουν πολι-
τικό χαρακτήρα. κατά τον πολύ Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff,75 το δοκί-
μιο αυτό συνεγράφη από τον αριστοτέλη γύρω στα 330 π.Χ., κατά την περίοδο, 
κατά την οποία εδίδασκε στο Λύκειον. 

Σε ένα χωρίο από την πραγματεία με τον τίτλο Περί ομοίων και διαφόρων 
λέξεων, που αποδίδεται στον αμμώνιο,76 ο οποίος φαίνεται να ήταν ο επεξεργα-
στής του έργου, που συνεγράφη από τον Φίλωνα ερέννιο,77 γραμματικό και ιστο-
ρικό της εποχής του αυτοκράτορος αδριανού και το οποίο με διαφορετικά ονό-
ματα χρησιμοποιήθηκε έως την βυζαντινή εποχή,78 γίνεται λόγος  στον όρο «νῆες», 
ειλημμένο από το δέκατο βιβλίο των ρητορικών υπομνημάτων του διδύμου του 
αλεξανδρέως, φιλολόγου του πρώτου π.Χ. αιώνος,79 και ειδικώτερονστις διαφο-
ρές των «νηῶν» από τα «πλοῖα». Προς ενίσχυση του επιχειρήματός του, παραπέ-
μπει στον αριστοτέλη,ο οποίος «ἐν δικαιώμασι τῶν πόλεων» ιστορεί ότι «Ἀλέ-
ξανδρος ὁ Μολοττὸς ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον, Ταραντίνων αὐτὸν μεταπεμψαμέ-
νων ἐπὶ τὸν πρὸς τοὺς βαρβάρους πόλεμον, ἐξέπλευσε ναυσὶ μὲν πέντε καὶ δεκα-
πλοίοις δὲ συχνοῖς ἱππαγωγοῖς καὶ στρατηγικοῖς».80 Σύμφωνα με το χωρίο αυτό, 
ο αλέξανδρος, βασιλεύς των Μολοττών, προσεκλήθη από τους Ταραντίνους για 
να εκστρατεύση κατά των βαρβάρων και διέθεσε πολεμικά πλοία, τις νήες, και με-
ταγωγικά, τα πλοία, τα οποία μετέφεραν στρατιώτες και άλογα.  

73. αριστοτ., Ηθικά ΝικομάχειαE 10, 1135 a9-14. 

74. Έτσι τιτλοφορείται στην Vita Marciana 4 R3, σ. 386: XLVI. δικαιώματα. Vita 
Arist. Marc. (f. 276): «καὶ τὰ γεγραμμένα αὐτῷ δικαιώματα Ελληνίδων πόλεων ἐξ ὧν Φίλιπ-
πος τὰς φιλονεικίας τῶν Ἑλλήνων διέλυσεν, ὡς μεγαλορρῆμον <ήσαν τάπ>οτε καὶ εἰπεῖν 
‟ὥρισα γῆν Πέλοπος”». 

75. Ul. Von Wilamowitz-Moellendorff, Aristoteles und Athen, τ. ά , σ. 305. 

76. Paul Kroh, Lexikon der antiken Autoren, Stuttgart, A. Kröner, 1972, ελλ. μτφ. – 
επιμ. δ. Λυπουρλής –Λ. Τρομάρα, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 1996, σ. 55β. 

77. Φίλων ερέννιος (HerenniosPhilon) από τη Βύβλο της Συρίας. Γραμματικός και 
ιστρικός του α /́β΄ μ.Χ. αιώνος, περ. 60-140 μ.Χ., φοινικικής καταγωγής, ο οποίος έλαβε το 
όνομα γένους του προστάτου, του Ηerennius Severus, υπάτου επί αυτοκράτορος αδρια-
νού. Πρβλ. Gudeman «Herennios (Nr. 2)», RE VIII (1), cols. 650-661ˑ. Kroh, ό.π. (σημ. 76), σσ. 
464α-465β. 

78. Πρβλ. τα σχόλια του Μartin Hose, Aristoteles. Die Historischen Fragmente 
[αristoteles Werke in deutscher Übersetzung 20/III], übersetzt und erläutert von Μartin Hose, 
Berlin, Akademie Verlag, 2002, σ. 264. 

79. Πρόκειται για τον φιλόλογο δίδυμοτοναλεξανδρέα, που έδρασε κατά τον α΄ 
π.Χ. αι. Kroh, ό.π. (σημ. 76), σσ. 140β-141β. 

80. R3 F. 614. 
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Το χωρίον αυτό είναι αποκαλυπτικόν για συγκεκριμένους και ειδικούς λό-
γους. Η ερμηνεία πρέπει να εστιασθή στη διατύπωση «ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον». 
ο αλέξανδρος, αδελφός της ολυμπιάδος, συζύγου του Φιλίππου, ανήλθε στον 
θρόνο του βασιλείου των Μολοσσών το 342 με τη βοήθεια του Φιλίππου. Πα-
ντρεύθηκε τη θυγατέρα του Φιλίππου κλεοπάτρα με την οποία απέκτησε δύο 
παιδιά. Την εποχή που εκκινεί ο αλέξανδρος, βασιλέας των Μακεδόνων, την εκ-
στρατεία προς την ανατολή, το 334 π.Χ., «περὶ τὸν αὐτὸν χρόνον », αναλαμβά-
νει την πρωτοβουλία για εκστρατεία και ο αλέξανδρος, βασιλέας των Μολοσ-
σών.81 κατά συνέπεια, παρατηρείται ένας συγχρονισμός εκστρατειών του ελλη-
νισμού, τόσον προς την ανατολή όσο και προς τη δύση. Παράλληλα, αναδεικνύ-
εται ο αλέξανδρος πρόδρομος του Πύρρου.  

5. Δύο πολιτικές πραγματείες για την Ήπειρο

Στη συνέχεια θα προβούμε σε μία ανάλυση των δύο πολιτευμάτων για την 
Ήπειρο που συνέταξε ο αριστοτέλης. 

5.1. Η πολιτεία των Ηπειρωτών

Ένα και μοναδικόν απόσπασμα έχει διασωθή από ένα έργο, πολιτειολο-
γικούχαρακτήρος και περιεχομένου, με τον τίτλο Ηπειρωτών πολιτεία. Το από-
σπασμα αυτό διασώζεται εκ της Επιτομής του Στεφάνου και μας πληροφορεί ότι 
ο αριστοτέλης συνέγραψε για τους αμύντες, ένα γένος των Θεσπρωτών: έθνος 
Θεσπρωτικόν. «μένος πνείοντες Ἀμύνται». καὶ Ἀριστοτέλης ἐν τῇ τῶν Ἠπει-
ρωτῶν πολιτεία.82 Mε τον όρο «μένος πνείοντες» δηλώνεται ένας χαρακτηρι-
σμός των αμυντών, ένας όρος ηπειρωτικός,83 ο οποίος απαντάται και στην Ιλιά-
δα.84 δυστυχώς, το απόσπασμα είναι τόσον πτωχόν σε πληροφορίες για την πο-
λιτική και πολιτειακή κατάσταση των Ηπειρωτών ως σύνολο, ώστε δεν είμεθα 
σε θέση να κάνωμε οποιαδήποτε περαιτέρω ανάλυση. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούμε να αντλήσωμε από την άλλη πολι-
τεία της Ηπείρου, που απασχολεί τον αριστοτέλη, την πολιτεία Αμβρακιωτών. 

81. Berve, Prosopographie II, σσ. 19-21.

82. 494 R3. Πρβλ. τα σχόλια του Μartin Hose, Aristoteles. Die Historischen Fragmen-
te, ό.π. (σημ. 78).

83. Πρβλ. τα σχόλια του Μartin Hose, Aristoteles. Die Historischen Fragmente, ό.π. 
(σημ. 78), σ. 157.  

84. ομήρου Ιλιάς Β 536. 
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5.2. Η πολιτεία των Αμβρακιωτών

ο αριστοτέλης είχε συμπεριλάβει στα 158 πολιτεύματα και την αμβρα-
κία και τιτλοφορεί το έργον του Αμβρακιωτών πολιτεία. διασώζεται στην Επι-
τομή του Στεφάνου ένα και μόνον απόσπασμα,85 το οποίον αναφέρει: «Δεξαμε-
ναί μέρος τῆς Ἀμβρακίας, ὑπὸ Δεξαμενοῦ τοῦ Μεσόλου παιδὸς καὶ Ἁμβρακίης 
τῆς θυγατρὸς Φόρβαντος τοῦ Ἡλίου. τὸ ἐθνικὸν Δεξαμεναίος, ὡς Ἀριστοτέλης 
φηςὶν ἐν Ἀμβρακιωτῶν πολιτεία». Το απόσπασμα αυτό, μοναδικό από το έργον 
του αριστοτέλους, είναι πλούσιον σε πληροφορίες. 

Πρώτον, γίνεται λόγος για μία περιοχή της πόλεως με την ονομασία «δε-
ξαμεναί». Το όνομα προέρχεται από ένα μυθικό πρόσωπο, έναν μυθικό ήρωα. 
Το φαινόμενο αυτό δεν είναι σπάνιο και ασύνηθες στην αρχαιότητα. Στις Συρα-
κούσες συναντούμε τον συνοικισμό ορτυγία.86  

δεύτερον, οι μοναδικές πληροφορίες, τις οποίες παραδίδει το απόσπασμα 
για τη γενεαλογία των προσώπων, που συνδέονται με την ίδρυση της πόλεως. ο 
δεξαμενός είναι γυιος του Μεσόλου και της αμβρακίας, παράλληλα είναι πατέ-
ρας του Άμβρακος, όπως μας πληροφορεί ο διονύσιος ο αλικαρνασσεύς.87 Έτσι, 
μαθαίνομε περί του γενεαλογικού δένδρου του δεξαμενού,88 εκ των ιδρυτών της 
αμβρακίας.  

ο αριστοτέλης παραδίδει περισσότερες πληροφορίες για την αμβρακία 
στα Πολιτικά, πληροφορίες που κατά πάσα πιθανότητα περιείχοντο στην Αμ-
βρακιωτών πολιτεία. 

Η αμβρακία αποτελεί μία από τις τρείς αποικίες που ίδρυσε ο τύραν-
νος της κορίνθου κύψελος. ο κύψελος, ενεργώντας χωρίς «σωματοφύλακες»,89 
«πράως ἦρχεν οὔτε δορυφόρους ἔχων […]»,90 στηριζόμενος στον «δῆμο» των 
οπλιτών, ανέτρεψε την τυραννία των Βακχιαδών, ανέλαβε την εξουσία, κυβέρ-
νησε για τριάντα έτη και ίδρυσε μία δική του «δυναστεία», την «τῶν Κυψε-
λιδῶν», η οποία «διετέλεσεν» συνολικά «ἔτη τρία καὶ ἑβδομήκοντα καὶ ἓξ μή-

85. 477 R3. Πρβλ. τα σχόλια του Μartin Hose, Aristoteles. Die Historischen Fragmen-
te, ό.π. (σημ. 78), σ. 17.

86. Πρβλ. τα σχόλια του Μartin Hose, Aristoteles. Die Historischen Fragmente, ό.π. 
(σημ. 78), σ. 142.

87. διονυσίου αλικαρνασσέως, Ιστορικαί Αρχαιότητες ά  50.  

88. Hoefer, «Dexamenos (Nos 1-3)», RE V (I) , cols. 283-284. 

89. FGrHist. II A 90 F. 57: «Κύψελος δὲ Κόρινθον πράως ἦρχεν οὔτε δορυφόρους 
έχων […]». 

90. αριστοτέλους, Πολιτικά E΄ 12, 1315 b 27-28: «ὁ μὲν γὰρ Κύψελος δημαγωγὸς ἦν 
καὶ κατὰ τὴν ἀρχὴν διετέλεσεν ἀδορυφόρητος». 
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νας».91 Λαμβάνοντας τον τίτλο του βασιλέως,92 τον οποίο έφεραν οι Βακχιάδες, 
μετέτρεψε τη βασιλεία, την κατ’ όνομα μόνον, σε μία πραγματική και αυταρχική 
εξουσία, που επρόκειτο να ασκηθή στη συνέχεια εις βάρος της αριστοκρατίας. 

Περιώνυμος θα καταστή ο κύψελος με την οικονομική93 και ειδικώτερα 
τη νομισματική του πολιτική, με την οποία συνυφασμένη είναι και η αντίστοιχη 
αποικιακή του πολιτική. Πράγματι, οι αρχαίοι συγγραφείς αποδίδουν στον κύ-
ψελο με βεβαιότητα την ίδρυση τριών αποικιών: Πρώτον, τη Λευκάδα. δεύτε-
ρον, το ανακτόριο, στη νότια πλευρά του αμβρακικού, και τρίτον, την αμβρα-
κία, στην βόρεια πλευρά.94 Η ίδρυση των τριών αυτών πόλεων-αποικιών εξυπη-
ρετούσε διαφόρους σκοπούς. Πρώτον, η ίδρυση των αποικιών ανταποκρινόταν 
στον πρωταρχικό σκοπό, να λύση το αγροτικό και γενικώτερα πολιτικό πρόβλη-
μα με την εγκατάσταση σε αυτές τις πόλεις των αντιπάλων του κυψέλου. εύστο-
χα το τοποθετεί ο Ηρόδοτο : «πολλοὺς μὲν Κορινθίων ἐδίωξε, πολλοὺς δὲ χρη-
μάτων ἀπεστέρησε […]».95 δεύτερον, η ύπαρξη κοιτασμάτων στην ιλλυρία προσ-
διορίζει ως έναν βαθμό την επιλογή της θέσεως αυτών των αποικιών, ιδίως του 
ανακτορίου και της αμβρακίας, που η ίδρυσή τους, κατά τον 7ο π.Χ. αιώνα, συ-
μπίπτει με την έναρξη της κοπής του κορινθιακού νομίσματος.96 Με τον τρόπο 
αυτό ικανοποιείται ο δεύτερος αντικειμενικός σκοπός της ιδρύσεως των αποι-
κιών, η προμήθεια της κορίνθου σε πολύτιμα μέταλλα για τις ανάγκες της νομι-
σματικής πολιτικής της. Τρίτον, η επιλογή των τοποθεσιών για την ίδρυση των 

91. αριστοτέλους, Πολιτικά E΄ 12, 1315 b 22-28: «Δευτέρα δὲ ἡ περὶ Κόρινθον ἡ τῶν 
Κυψελιδῶν καὶ γὰρ αὕτη διετέλεσεν ἔτη τρία καὶ ἑβδομήκοντα καὶ ἓξ μήνας, Κύψελος δὲ 
ἐτυράννησεν ἔτη τριάκοντα […]». FGrHist. II 90 F. 57(8): «βασιλεύσας δὲ ἔτη λ΄ […]». Ηροδό-
του, Ιστορίαι ε΄ 92: «ἄρξαντος δὲ τούτου ἐπὶ τριάκοντα ἔτεα […]». 

92. Ηροδότου, Ιστορίαι ε΄ 92: «Κύψελος Ἠετίδης, βασιλεὺς κλειτοῖο Κόρινθον […]». 

93. Χ. Π. Μπαλόγλου «Η οικονομική πολιτική του τυράννου κυψέλου του κορινθί-
ου», Πρακτικά ΣΤ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών (Τρίπολις, 24-30 Σε-
πτεμβρίου 2000), αθήναι 2001-2002, τ. Β ,́ σσ. 25-32 [= Χ. Π. Μπαλόγλου, Μελετήματα στα 
Οικονομικά του [Αριστοτέλους]. αθήναι 2013, σσ. 73-80]. 

94. FGrHist. II A 90 F. 57(7). Πρβλ. Ul. Wilcken, Griechische Geschichte, München, 
Oldenburg, 21962, μτφρ. ιω. Τουλουμάκος, αθήνα, Παπαζήσης, 1976, σ. 131. A. Andrewes, The 
Greek Tyrants, London 1974, μτφρ. Μ. κάσου, με τον τίτλο Η Τυραννία στην Αρχαία Ελλά-
δα, αθήνα, καρδαμίτσα, 1982, σσ. 66-68. J. B. Buryand – R. Meiggs, Ιστορία της Αρχαίας Ελ-
λάδος, αθήνα, καρδαμίτσα, 31998, σσ. 162-164.  

95. Ηροδότου, Ιστορίαι ε΄ 92. Πρβλ. FGrHist.IIA 90 F. 57(7): «τοὺς δὲ Βακχιάδας 
φυγαδεύσας ἐδήμευσε τὰς οὐσίας αὐτῶν». Πολυαίνου, Στρατηγήματα V 31: «καὶ τοῦ λοιποῦ 
τὴν τυραννίδα κατέσχεν ἀσφαλῶς τοὺς εὐγενεστάτους ἐκβαλών». 

96. Claude Mosse, La tyrannie pans la Grece antique, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1969, μτφρ. αθηνά καλογεροπούλου, με τον τίτλο, Οι τύραννοι στην Αρχαία Ελλά-
δα, αθήνα, το Άστυ, 1989, σ. 39. 
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πόλεων δεν είναι τυχαία. οι πόλεις αυτές ομού με την κέρκυρα, επίσης αποικία 
των κορινθίων, και την επίδαμνο, στην ιλλυρία, επιτρέπει τον έλεγχο του εμπο-
ρίου και της ναυσιπλοΐας της δυτικής ελλάδος.

εξίσου σημαντικός και περιώνυμος τύραννος της κορίνθου υπήρξε ο Πε-
ρίανδρος, τον οποίο ο αριστοτέλης συγκαταλέγει στους επτά Σοφούς, κάτι που 
δεν πράττει ο Πλάτων.97 είναι ενδιαφέρον εξάρσεως τογεγονός, ότι ο αριστο-
τέλης, όπως και η μεταγενέστερη παράδοση, στην οποία ανήκει ο περιπατητι-
κός αλεξανδρινός Σωτίων, συγγραφέας του έργου διαδοχαί των φιλοσόφων, σε 
δεκατρία βιβλία,ο Ηρακλείδης ο Λέμβος (2ος μ.Χ.) και η Παμφίλη από την επί-
δαυρο, συγγραφέας του έργου Ιστορικά Υπομνήματα,98 αναφέρουν ότι «δύο 
φασι Περιάνδρους γεγονέναι τὸν μὲν τύραννον τὸν δὲ σοφὸνκαὶ Ἀμβρακιώτην 
[…]».99 Πράγματι, ο Περίανδρος διετέλεσε τύραννος στην αμβρακία,100 υπήρξε 
ανιψιός του συνωνύμου του τυράννου της κορίνθου101 και η τυραννία του κα-
τελύθη το 580 π.Χ., με την κατάλυση της τυραννίας στην κόρινθο. Για την ανα-
τροπή του αμβρακιώτη Περιάνδρου υπήρξε καθοριστική η συμβολή του δή-
μου, ο οποίος «Περίανδρον συνεκβαλών τοῖς ἐπιτιθεμένοις […] τὸν τύραννον εἰς 
ἑαυτὸν περιέστησε τὴν πολιτείαν».102  

ο αριστοτέλης, ο οποίος παραμένει η μοναδική πηγή για τα τεκταινόμε-
να στην αμβρακία,103 την αναφέρει ως παράδειγμα μεταβολής του πολιτεύματος 
από την τυραννία στη δημοκρατία. είναι γνωστόν, ότι οι κάτοικοι της αμβρακί-
ας υπήρξαν οι μόνοι Ηπειρώτες, οι οποίοι έλαβαν μέρος στη μάχη των Πλαται-
ών κατά του Μαρδονίου. Τούτο το επισημαίνει ο Παυσανίας: καθώς ο επισκέ-
πτης διέρχεται «παρὰ τὴν ἐς τὸ βουλευτήριον ἔσοδον» της πόλεως των Πλαται-
ών, θα συναντήση «ἐπίγραμμα», στο οποίο είναι εγγεγραμμένα τα ονόματα των 
πόλεων, που έλαβαν μέρος στη μάχη, «αἱ μετασχοῦσαι πόλεις τοῦ ἔργου», κατά 
σειρά.104 αναφέρει στην αρίθμηση των πόλεων, ότι «Ἀμβρακιῶται δὲ ἐξ ἠπείρου 

97. διογ. Λαερτ. ά  99. Πρβλ. Πλάτωνος, Πρωταγόρας 343 a. 

98. Hose, Aristoteles. Die Historischen Fragmente, ό.π. (σημ. 78), σ. 177. 

99. διογ. Λαερτ. ά  99. 

100. αριστοτέλους, Πολιτικά ε 3, 1303 a 23-24. 4, 1304 a 31-32.

101. επ’ αυτου κάνει λόγο ο νεάνθης, εν FGrHist. 84 F. 19. 

102. αριστοτέλους, Πολιτικά ε΄ 4, 1304 a 32-33.

103. Χ. Π. Μπαλόγλου «αριστοτέλης και κόρινθος. αξιοποίηση και ανάλυση του σχε-
τικού υλικού», Πρακτικά Η΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών. Αφιέρωμα 
στην αιωνία Κόρινθο (Κόρινθος, 26-28 Σεπτεμβρίου 2008), αθήναι 2010, σσ. 87-104, εδώ 
σσ. 97-99 [ο ίδιος, Η κριτική ανάλυση των πολιτειακών και κοινωνικοοικονομικών θεσμών 
«ευδοκιμουσών» πολιτειών από τον Αριστοτέλη, αθήνα 2011, σσ. (81)-(87), εδώ (91-(93)].  

104. Παυσανίου, Ηλειακών ά  ΧΧιιι 1.   



Χρήστος Π. Μπαλόγλου62

τῆς Θεσπρωτίδος».105 επισημαίνει στη συνέχεια ποιες πόλεις απ’ αυτές που έλα-
βαν μέρος είναι «ἐφ’ ἡμῶν ἔρημοι»: οι Μυκήνες και η Τίρυνθα «ὕστερον ἐγένο-
ντο ὑπὸ Ἀργείων ἀνάστατοι», οι αμβρακιώτες και οι ανακτόριοι μετεκινήθη-
σαν υπό του καίσαρος αυγούστου στον εποικισμό της νικοπόλεως: «Ἀμβρα-
κιώτας δὲ καὶ Ἀνακτορίους ἀποίκους Κορινθίων ὄντας ἐπηγάγετο ὁ Ῥωμαίων 
βασιλεύς ἐκ Νικοπόλεως συνοικισμὸν πρὸς τῷ Ἀκτίῳ».106 Η ίδρυση της νικο-
πόλεως σε ένα καίριο σημείο, στο πλέον στενό τμήμα της χερσονήσου που χωρί-
ζει τον αμβρακικό κόλπο από το ιόνιον πέλαγος, ο καλλωπισμός της και η χορή-
γηση ιδιαιτέρων προνομίων στους κατοίκους της, Ρωμαίους και Έλληνες αποί-
κους από τα πλησιόχωρα επτάνησα, την ακαρνανία και την Ήπειρο, συνετέ-
λεσε στην ανάδειξη του λιμένος ως του πλέον σημαντικού στη δυτ. ελλάδα.107  

αναλύοντας ο αριστοτέλης τα αίτια μεταβολής των πολιτευμάτων,«ἐκ τίνων 
αἵ τε στάσεις γίγνονται καὶ αἱ μεταβολαὶ περὶ τὰς πολιτείας»,108 διακρίνει «τρεῖς 
τὸν ἀριθμόν»109 αρχές, ήτοι αίτια. Έτσι, οφείλει να εξακριβώση, πρώτον, ποια κα-
τάσταση πραγμάτων δίδει αφορμή σε στάση , «πῶς τε ἔχοντες στασιάζουσι»,110 
δεύτερον, ποια αντικείμενα επιδιώκουν οι στασιάζοντες, «τίνων ἕνεκεν»,111 και 
τρίτον, «τίνες ἀρχαὶ γίνονται τῶν πολιτικῶν ταραχῶν καὶ τῶν πρὸς ἀλλήλους 
στάσεων».112 Με δεδομένο, ότι, πρώτον, η κυρία γενεσιουργός αιτία για τη μεταβο-
λή του πολιτεύματος είναι η ανισότητα των πολιτών –«οἱ μὲν γὰρ ἰσότητος ἐφιέμε-
νοι στασιάζουσιν ἂν νομίζωσιν ἔλαττον ἔχειν ὄντες ἴσοι τοῖς πλεονεκτοῦσιν»,113 
και, δεύτερον, τα αντικείμενα για τα οποία προξενούνται οι στάσεις είναι «τὸ κέρ-
δος καὶ αἱ πολιτικαὶ τιμαί»,114 προσφεύγει ο αριστοτέλης στην προσφιλή του ιστο-
ρική μέθοδο των παραδειγμάτων πόλεων, στις οποίες παρατηρείται μεταβολή πο-
λιτευμάτων. Η περίπτωση της αμβρακίας είναι μία εκ των παραδειγμάτων και πα-

105. Παυσανίου, Ηλειακών ά  ΧΧιιι 2.   

106. Παυσανίου, Ηλειακών ά  ΧΧιιι 3.   

107. Πρβλ. Μιχ. Τιβέριος, «νικόπολις, Σεβαστού καίσαρος κτίσμα. Με αφορμή μια 
κοσμοïστορική επέτειο», εφημ. Το Βήμα, 7.9.2003 [ο ίδιος, Όψεις του αρχαίου ελληνικού κό-
σμου. (Αν)επίκαιρες αρχαιογνωστικές συμβολές, Βιβή Σαριπανίδη (επιμ.), αθήνα, Πατάκης, 
2007, σσ. 79-281].  

108. αριστοτέλους, Πολιτικά ε΄ 2, 1302 a 17-18.

109. αριστοτέλους, Πολιτικά ε΄ 2,1302 a 20.

110. αριστοτέλους, Πολιτικά ε΄ 2, 1302 a 21.

111. αριστοτέλους, Πολιτικά ε΄ 2, 1302 a 22.

112. αριστοτέλους, Πολιτικά ε΄ 2, 1302 a 22-23.

113. αριστοτέλους, Πολιτικά ε΄ 2, 1304 a 26-27.

114. αριστοτέλους, Πολιτικά ε΄ 2, 1302 a 33.



ο Aριστοτέλης, ο Μέγας αλέξανδρος και η Ήπειρος. 63

ρο115υσιάζει ένα άξιον μνείας γνώρισμα. Η μεταβολή έλαβε χώρα από μία μετριο-
παθή ολιγαρχία, στην οποία η επιλογή των διοικούντων, των ολίγων, εγένετο βά-
σει τιμήματος, του οποίου το ύψος ήταν μικρό, σε μία δημοκρατία, στην οποία δεν 
απαιτείτο καθόλου εισόδημα για την ανάδειξη των αρχόντων.116 Μία τέτοιου εί-
δους «μετάβασις τῶν νομίμων»117 έλαβε χώρα «διὰ τὸ παρὰ μικρόν»,118 όπως το 
χαρακτηρίζει ο αριστοτέλης και δεν υφίσταται αιματοχυσία, δεδομένου, ότι οι 
ίδιοι οι αμβρακιώταιεπίστευαν ότι τίποτε κατ’ ουδέν του μικρού διαφέρει: «ὡς 
ἔγγιον [ἐγγὺς ὂν] ἢ μηθὲν διαφέρον τοῦ μηθὲν τοῦ μικροῦ».119

ανακεφαλαιώνοντας τις μοναδικές μαρτυρίες που διαθέτομε για την αμ-
βρακία των κλασσικών χρόνων, μέσω του αριστοτέλους, συμπεραίνομε, ότι: 
Πρώτον, η πόλη κατέστη διάσημη ως αποικία των κορινθίων, ευρισκομένη στη 
σειρά των πόλεων, επίσης αποικιών της κορίνθου, προς την ιταλία και Σικε-
λία. δεύτερον, εγνώρισε το πολίτευμα της τυραννίδος, υπό τον Περίανδρο, ανι-
ψιό του κορινθίου τυράννου Περιάνδρου, ενός των επτά Σοφών. τρίτον, κατε-
λύθη το πολίτευμα της τυραννίδος είτε εξορισθέντος είτε δολοφονηθέντος του 
Περιάνδρου, εάν λάβωμε υπόψη μας ότι ο αριστοτέλης αναφέρεται σε επιβου-
λή κατά της ζωής του Περιάνδρου κατά τη διάρκεια συμποσίου, «ἐπεβούλευσαν 
δὲ καὶ Περιάνδρῳ τῷ ἐν Ἀμβρακίᾳ τυράννῳ διὰ τὸ συμπίνοντα μετὰ τῶν παι-
δικῶν ἐρωτῆσαι αὐτὸν εἰ ἤδη ἐξ αὐτοῦ κύει»,120 αντίστοιχη με εκείνη κατά του 
Φιλίππου,121 βασιλέως των Μακεδόνων. τέταρτον, μετεβλήθη χωρίς αιματοχυσία 
ή στάση το πολίτευμα από τιμοκρατικόν σε δημοκρατικόν και πέμπτον, έλαβε 
μέρος στη μάχη των Πλαταιών (479) κατά των Περσών, όπου τιμητικά αναφέρε-
ται. Η αμβρακία συντέλεσε στην αυγή της αυτοκρατορικής Ρώμης στην ίδρυση 
και στον αποικισμό της νικοπόλεως. 

6. Τελικά Συμπεράσματα

ο πολυμαθής και ευρυμαθής αριστοτέλης ασχολήθηκε και συνέγραψε για 
κάθε κλάδο του επιστητού της εποχής του, ταξίεδεψε λίγο, σε συγκεκριμένες πε-
ριοχές, στην αθήνα, στη Μ. ασία, στη Λέσβο,και είχε, όμως, γνώσεις για τις πε-
ρισσότερες περιοχές του τότε γνωστού κόσμου. είναι κατά συνέπεια φυσικό να 

115. αριστοτέλους, Πολιτικά ε΄ 3, 1303 a 22-23: «ὥσπερ ἐν Ἀμβρακίᾳ μικρὸν ἦν τὸ τί-
μημα τέλος δ’ ἀπ’ οὐθενὸς ἦρχον».  

116. αριστοτέλους, Πολιτικά ε΄ 3, 1303a 21-22. 

117. αριστοτέλους, Πολιτικά ε΄ 3, 1303 a 20. 

118. αριστοτέλους, Πολιτικά ε΄ 3, 1303 a 24-25.

119. αριστοτέλους, Πολιτικά ε΄ 10, 1311a 38-b 2. 

120. αριστοτέλους, Πολιτικά ε΄ 10, 1311 b 2-4.

121. Schütrumpf/Gehrke, Politik, σ. 455.  Newman IV, σσ. 427-428, 329. 
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μην αφήση εκτός των ενδιαφερόντων του την Ήπειρο, η οποία μπορεί να υπήρ-
ξε,σύμφωνα με τον Τίτο Λίβιο,122 πάντοτε το ασθενές εξάρτημα του βασιλεί-
ου της Μακεδονίας, είχε όμως την ιδίαν της πολιτιστικήν ταυτότητα, την οποία 
αναδεικνύει ο Σταγειρίτης με την περιγραφή δύο πολιτευμάτων. 

ΧΡΗΣΤοΣ Π. ΜΠαΛοΓΛοΥ

122. Titus Livius, Ab urbecondita XXI 7,13. 



Η κοινΩνικΗ διαΣΤΡΩΜαΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘεΣΣαΛονικΗΣ ΣΤα ΧΡονια 
ΤοΥ κινΗΜαΤοΣ ΤΩν ΖΗΛΩΤΩν*

Το κίνημα των Ζηλωτών εμφανίστηκε και αναπτύχθηκε στα μέσα του 14ου 
αι. στο πλαίσιο της σύγκρουσης καντακουζηνών και Παλαιολόγων για την 
ε ξου σία. Η μελέτη του προσείλκυσε το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών, που α να-
φέρθηκαν στα σχετικά με το κίνημα πολιτικά γεγονότα και στις αιτίες εμ φάνισής 
του, στις ιδέες από τις οποίες εμφορούνταν οι Ζηλωτές και στους στόχους τους.1 
Τα ιστορικά γεγονότα είναι γνωστά και παραδίδονται από πε  ρισσότερες της 

* Βάση της μελέτης αυτής αποτέλεσε ανακοίνωσή μου που πραγματοποιήθηκε στο 
ΚΔ΄ Διεθνές Συμπόσιο: Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Το κίνημα των Ζηλωτών και η Χριστια-
νική Θεσσαλονίκη τον 14ο αιώνα. Μονή Βλατάδων 21-23.10.2010.

1. Για το κίνημα των ζηλωτών στη Θεσσαλονίκη έχουν γραφεί πολλές μελέτες. αξε-
πέ ρα στη παραμένει για την πληρότητά της η παλαιά μελέτη του O. Tafrali, Thessalonique 
au qua tor zième siècle, Paris 1913, ανατύπ. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του αίμου [αρχείο 
ιστο ρι κών Μελετών 3], Θεσσαλονίκη 1993 (= Tafrali, Thessalonique). Χρήσιμη παραμένει και 
η σύ ντο μη μελέτη του Γ. κορδάτου, Η κομμούνα της Θεσσαλονίκης (1342-1349), αθήνα, εκδ. 
επικαι ρό τη τα, 1975 [φωτομηχ. αναπαραγωγή της α΄ έκδ. (αθήνα, εκδ. κοραής, 1928] με τις ση-
μειώσεις και διορθώσεις του συγγραφέα. Θεμελιώδεις είναι οι μελέτες των P. Charanis, «In ter nal 
Strife in Byzantium during the XIVth Century», Byzantium 15 (1941-1942) 208-230. α. ε. Βα-
καλόπουλος, Ιστορία της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1947, σσ. 68-78. B. T.Gorianov, «Prevaija 
gomilija Grigorija Palamy, kak istočnik k istorii vozstanija zilotov», VV 1 (1947) 261-266. I. Šev-
čenco, «The Zealot Revolution and the Supposed Genoese Colony in Thessalonica», Προ σφορά 
εἰς Στίλπωνα Π. Κυριακίδη ἐπὶ τῇ εἰκοσιπενταετηριδι τῆς καθηγεσίας αὐ τοῦ (1926-1951) [Ελ-
ληνικά, Παράρτημα 4], Θεσσαλονίκη 1953, σσ. 603-617 (ανατύπ. στο: Society and Intellectual 
Life in Late Byzantium [Variorum Reprint CS 137], London 1981, III), με την παλαιότερη βι βλι-
ογραφία αναλυτικά. C. Kyrris, «Gouvernés et gouvernants à Byzance pendant la révolution des 
Zélotes (1341-1350)», στο: Gouvernés et gouvernants II: Antiquité et haut moyen âge [Recueils de 
la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions 23], Brussels 1968, σσ. 271-330 
(στο εξής: Kyrris, «Gouvernés»). δ. Παπαδάτου, «οι συσσωματώσεις των ζηλωτών και των ναυ-
τών της Θεσσαλονίκης ως φορείς αυτοκαθορισμού των αρχομένων στο όψιμο Βυζάντιο», στο: 
Η διαχρονική πορεία του κοινοτισμού στη Μακεδονία, Εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την 
α πε λευθέρωση της Μακεδονίας, Πρακτικά Συμποσίου, 9, 10, 11 Δεκεμβρίου 1988, κέντρο 
ι στο ρίας Θεσσαλονίκης του δήμου Θεσσαλονίκης [αυτοτελείς εκδόσεις 5], 9-23 (στο εξής: Πα-
πα δά του, «Συσσωματώσεις»). Βλ. ακόμη Β. νεράντζη-Βαρμάζη, Η βαλκανική επαρχία κατά 
τους τε λευ ταίους βυζαντινούς αιώνες, Θεσσαλονίκη, εκδ. Βάνιας, 1998, σσ. 132-142. κ. κω-
τσιόπουλος, Το κίνημα των Ζηλωτών στη Θεσσαλονίκη 1342-1349. Ιστορική, κοινωνική και 
θεολογική διε ρεύνηση, Θεσσαλονίκη 1994 (διδ. διατρ.), που είναι η πιο πρόσφατη μελέτη για 
τους Ζηλωτές, ό που όμως η προσέγγιση του ζητήματος είναι κοινωνιολογική χωρίς ανάλυση 
της ορολογίας των πηγών.  
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μίας πηγές. Μετά την πραξικοπηματική του αναγόρευση σε αυτοκράτορα στο 
διδυμότειχο (1341) ο ιωάννης καντακουζηνός απο πει ρά   θηκε να επιβάλει την 
εξουσία του στις πόλεις της Θράκης και της Μακε δονίας. Τότε εκδηλώθηκαν 
λαϊκές αντιδράσεις στο διδυμότειχο, στην αδρι α νούπολη και κυρίως στη 
Θεσσαλονίκη, που κατέστη το κέντρο της αντί δρασης. Στη Θεσσαλονίκη οι 
αυτοαποκαλούμενοι Ζηλωτές αρνήθηκαν την εί σοδο του ιωάννη καντακουζηνού 
στην πόλη και στράφηκαν δυναμικά ενα ντίον των οπαδών του.2 Η Θεσσαλονίκη 
περιήλθε για ένα διάστημα στην ε ξουσία των Ζηλωτών, δεν έπαυσε όμως να 
αναγνωρίζει την αυτοκρατορική ε ξουσία στην κωνσταντινούπολη.3 Το κίνημα 
των Ζηλωτών άρχισε να απο συ ντίθεται από το 1349 και διαλύθηκε το 1350, 
οπότε ο ιωάννης ΣΤ΄ κα ντα κουζηνός, ο οποίος είχε πλέον επιβάλει την εξουσία 
του στην κωνσταντινούπολη, ει σήλθε στη Θεσσαλονίκη με τη συνοδεία του 
νεαρού συναυτοκράτορα ιω άν νη ε΄ Παλαιολόγου.   

Όμως η διερεύνηση των στόχων του κινήματος και η περιγραφή των κοι-
νωνικών του χαρακτηριστικών προκάλεσε τη διχογνωμία των ερευνητών, οι 
οποίοι οδηγήθηκαν στη διατύπωση ποικίλων απόψεων για τα κοινωνικά στρώ-
μα τα που εκφράστηκαν με το κίνημα των Ζηλωτών, για τους στόχους των στρω-
μάτων αυτών και την κοινωνική προέλευση των ηγετών του κινήμα τος.4 Στη σύ-

2. Για τα ιστορικά γεγονότα αναλυτικά βλ. D. Nicol, The Last Centuries of Byzan-
tium, 1261-1453, London 1972, σσ. 196, 199-201, 235 (στο εξής: Nicol, Last Centuries). J.W. 
Barker, «Late By zan tine Thessalonike: A Second City’s Challenges and Responses», DOP 57 
(2003) 5-33, 16-23, με τις μαρτυρίες των πηγών και την προηγούμενη βιβλι ο γραφία (στο εξής: 
«Barker, Late Byzantine Thessalonike»).

3. Βλ. Tafrali, Thessalonique, ό.π. (σημ. 1), σ. 229, 233, 250, 260, με τις μαρτυρίες των 
πηγών. Nicol, Last Centuries, ό.π. (σημ. 2), σ. 201, που όμως τονίζει ότι επρόκειτο για σχετι-
κή ανα γνώ ρι ση της κεντρικής εξουσίας στην κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της αντίδρασης 
προς τον ιωάννη καντακουζηνό.

4. Σύμφωνα με τον Tafrali, Thessalonique, ό.π. (σημ. 1), σ. 261 κ.ε., οι ιδέες και οι 
αρχές των ζη λωτών μπορούν να αναπαραχθούν από τον Λόγον περὶ τῶν παρανόμως τοῖς 
ἄρχουσι ἐπὶ τοῖς ἱεροῖς τολμωμένων, Ms.gr.Paris. 1213, f.245-269 του νικολάου καβάσι-
λα, έκδ. I. Ševčenco, «Nicolas Cabasilas’ “Anti-Zealot” Discourse: A Reinterpretation», DOP 11 
(1957) 81-171 (στο εξής: Šev čenco, «Nicolas Cabasilas»), το κείμενο στις σσ. 91-125 (στο εξής: 
καβάσιλας, Λόγος) (ανατύπ. στο: Society and Intellectual Life in Late Byzantium [Variorum 
Reprint CS 137] London 1981, IV). ο Ševčenco, «Nicolas Cabasilas», αυτ., σσ. 169-171, υποστή-
ριξε με βάσιμα επιχειρήματα ότι ο νικόλαος κα βά σιλας έγραψε το κείμενο αυτό μετά το 
1350 και ξεκινώντας από προσωπικά κίνητρα, τα οποία αναφέρονταν στον κίνδυνο μείωσης 
των μεγάλων εγγείων ιδιοκτησιών, ιδιαίτερα της μεγάλης κτηματικής εκκλησιαστικής περι-
ουσίας, από την αυτοκρατορική εξουσία. Μπο ρεί, επομένως, οι κοινωνικοί όροι στο κείμε-
νο αυτό να είναι χρήσιμοι για την περιγραφή της κοι νωνικής διαστρωμάτωσης στο Βυζάντιο 
του 14ου αι. και της αντίδρασης της εκκλησίας στα μέ τρα της πολιτικής εξουσίας για την πα-
ραχώρηση προνοιών σε στρατιώτες, δεν φαίνεται όμως να μπορούν να συναχθούν από το 
κείμενο αυτό οι στόχοι και η ιδεολογία των επα να στα τών. Βλ. ακόμη τις απόψεις της M. H. 
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γκρουση απόψεων οδήγησε κατά ένα μέρος η ελλιπής, σε πολ λά ση μεία, γνώ-
ση μας για την κοινωνική διαστρωμάτωση στις πόλεις του 14ου αι., ιδιαίτερα σε 
ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά της μεσαίας τάξης.5 Υπο στη ρί χτηκε ότι το κίνη-
μα των Ζηλωτών στρεφόταν κατά των μεγάλων ιδι ο κτητών γης, ότι εξέφραζε 
τα λαϊκά ή μεσαία αστικά στρώματα που επιχειρούσαν να απο κτήσουν μερίδιο 

Congourdeau, «Les Énigmes du discours de Nicolas Cavasilas contre les archontes», Νέα Ῥώμη. 
Rivista di ricerche bizantinistiche 8 (2011)169-188 με την προηγούμενη βιβλιογραφία για την 
αδυναμία ακριβούς χρονολόγησης του έργου του καβάσιλα και ιδιαίτερα σ. 187, όπου η συγ-
γραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το έργο του καβάσιλα αποτέλεσε μια άσκηση θεω-
ρητική, μια σειρά σκέψεων σχετικά με τη δικαιική ανόρθωση της αυτοκρατορίας και των εκ-
κλησιαστικών κανόνων την περίοδο αυτή της διαφθοράς και της κοινωνικής διάλυσης.  

5. Βλ. E. Francès, «La feodalité et les villes byzantines au XIIIe au XIV e siècles», BSl 16 
(1955) 76-96, εδώ σ. 94, που υποστηρίζει την αύξηση του ρόλου του αστικού πληθυσμού στην 
ύστερη βυζαντινή περίοδο. Την αύξηση διαβλέπει μέσα από τους αγώνες των κατοίκων των πό-
λεων εναντίον του φεουδαρχικού συστήματος και εναντίον της οικονομικής κυ ρι αρ χίας των 
ιταλών εμπόρων στη Μεσόγειο. Στο πλαίσιο της σύγκρουσης αυτής εντάσσει και το κί νημα 
των Ζηλωτών, χωρίς ωστόσο να προβαίνει σε περιγραφή και οριοθέτηση των κοι νω νικών αστι-
κών στρωμάτων που συμμετείχαν στο κίνημα. N. Oikonomidès, Hommes d’affaires grecs et latins 
à Constantinople (XIIIe- XVe siècles), Montréal - Paris 1979, σ. 114 κ.ε., 119 κ.ε. για την άνοδο της 
μεσαίας τάξης ως τα μέσα του 14ου αι.. Lj Maksimović, «Charakter der sozial–wirtschaftlichen 
Struktur der spätbyzantinischen Stadt (13-15 Jh.)», XIV. Internationaler Byza n ti  nistenkongress, 
Wien, 4.-9. Oktober 1981, Akten, I. Teil, 1. Hauptreferate, JŐB 31/1 (1981) 149-188 (στο εξής: 
Maksimović, «Charakter»), εδώ σσ. 184-185, που επισημαίνει ότι ο όρος μέσοι αποκτά δυσδιά-
κριτο, ασαφές περιεχόμενο στις πηγές του 14ου αι.. K. P. Matschke – F.Tinnefeld, Die Gesellschaft 
im späten Byzanz. Gruppen, Strukturen und Lebensformen, Köln - Weimar – Wien,  Böhlam Ver-
lag, 2001,σ σ. 144-154, για τη βαθμιαία συρ ρί κνωση της μεσαίας τάξης από το 1350 με τη διάλυ-
ση του κινήματος των Ζηλωτών και ιδι αί τερα μάλιστα κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 14ου 

αιώνα (στο εξής: Matschke – Tinnefeld, Ge sel lschaft)· α. κιουσοπούλου, Βασιλεύς ή οι κο νόμος. 
Πολιτική εξουσία και ιδεολογία πριν από την άλωση, αθήνα, εκδ. ΠοΛιΣ, 2007, σσ. 46-47 για 
την περιγραφή των χαρακτηριστικών των μέσων κατά τον 14ο αι.· P. Charanis, «On the Social 
Structure and the Economic Organization of the Byzantine Empire in the Thirteenth Century 
and Later», BSl 12 (1951) 94-153 (α να τύπ. στο: P. Charanis, Social, Economic and Political Life 
in the Byzantine Empire [Variorum Reprint CS 23], London 1973, αρ. ιιι), εδώ σ. 148·(στο εξής: 
Charanis, «Social Structure»). ι. καραγιαννόπουλος, Το βυζαντινό κράτος, 4Θεσσαλονίκη, εκδ. 
Βάνιας, 1996, σ. 432. K. P. Matschke, «Sozialschichten und Geisteshaltungen», XIV. Internatio-
naler Byzantinistenkongress, Wien, 4.-9.Oktober 1981, Akten, I. Teil,1. Haupt referate, JÖB 31/1 
(1981) 189-212, εδώ σ. 201 με τη σημ. 71, για την ανάγκη συστηματικής διε ρεύ νησης των αστι-
κών κοινωνικών στρωμάτων κατά τον 14ο αι. με την προηγούμενη βι βλι ο γρα φία για το ζήτημα 
αυτό. ανασκόπηση των παλαιότερων απόψεων μαρξιστών ερευνητών για τη φεουδαλική ορ-
γάνωση της βυζαντινής κοινωνίας βλ. A. P. Každan, «Nouveau travaux de savants soviétiques sur 
l’histoire économique et sociale de Byzance (1958-1960), Byzantion 31(1961) 189-208. Barker, «Late 
Byzantine Thessalonike», ό.π. (σημ. 2), 28-33 και πιο πρόσφατα Τ. κιουσοπούλου, Οι «αόρατες» 
βυζαντινές πόλεις στον ελλαδικό χώρο (13ος-15ος αιώνας), αθήνα 2013 (στο εξής: κιουσοπού-
λου, Βυζαντινές πόλεις).
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στην εξουσία ή ότι πυροδοτήθηκε από την πολιτική και θρη σκευτική διαπλο-
κή ησυχαστών και αντιησυχαστών, οπαδών της εξουσίας των Παλαιολόγων και 
οπαδών του ιωάννη καντακουζηνού.6    

Ωστόσο, οι μελέτες που γράφηκαν για το κίνημα των Ζηλωτών δεν επι κε-
ντρώνονται πάντα στο φαινόμενο της κοινωνικής αναταραχής με βάση τη συ-
γκριτική μελέτη της ορολογίας, με την οποία παραδίδονται στις πηγές τα συ -
γκρουόμενα κοινωνικά στρώματα στη Θεσσαλονίκη. αν και αναφορές στην κοι-
νωνική διαστρωμάτωση της Θεσσαλονίκης εμπεριέχονται, βέβαια, σε μελέτες 
αφιερωμένες στην αστική κοινωνία της ύστερης βυζαντινής περι ό  δου.  

Στόχος της παρούσας σύντομης μελέτης είναι ο εντοπισμός και η ανά λυση 
των όρων, με τους οποίους περιγράφονται  τα κοινωνικά στρώματα της Θεσσα-
λονίκης σε ορισμένες από τις σύγχρονες με το κίνημα των Ζηλωτών πη γές, σε μια 
απόπειρα να συμβάλλει στην περιγραφή της κοινωνικής δια στρωμάτωσης της 
Θεσσαλονίκης. Μέσω της περιγραφής αυτής διαγράφεται και η συμμετοχή των 
διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων στο κίνημα των Ζη λω τών.7  

6. Βλ. χαρακτηριστικά Tafrali, Thessalonique, ό.π. (σημ. 1), σ. 226 κ.ε., που υποστήρι-
ξε ότι το κίνημα των Ζη λωτών υπήρξε έκφραση της αντίδρασης των Θεσσαλονικέων στη με-
γάλη ιδιοκτησία, της οποίας κύριος εκπρόσωπος ήταν ο ιωάννης καντακουζηνός. κορδάτος, 
ό.π. (σημ. 1), που υποστήριξε την οργάνωση ανεξάρτητης κυβέρνησης των λαϊκών στρωμάτων 
στη Θεσσαλονίκη. V. Hrochova, «La révolte des Zélotes à Salonique et les communes italiennes», 
BSl 22/1(1961) 1-15, που τονίζει τον αντι-φεου δαλικό χαρακτήρα του κινήματος. Matschke / 
Tinnefeld, Gesellschaft, ὀ.π. (σημ. 5), σσ. 142-143, που διαβλέπουν απόπειρα των μέσων, που 
εξέφραζαν τον κόσμο του χρήματος και των επι χειρήσεων, να συγκρουστούν με την άρχουσα 
τάξη και K. P. Matschke, «Thessalonike und die Zeloten. Bemerkungen zu einem Schlüsselereignis 
der spätbyzantinischen Stadt-und Reichsgeschichte», BSl 55 (1994) 19-43 για την απόπειρα συμ-
μετοχής στην εξουσία περισσότερων κοινωνικών στρωμάτων. Πιο πρόσφατα ο Χρ. Μαλατράς, 
«ο μύθος των Ζηλωτών της Θεσσαλονίκης» Βυζαντιακά 30 (2012-2013) 229-242, εδώ σσ. 239-
240 (στο εξής:Μαλατράς, «Μύθος»), ερμηνεύει το κίνημα των Ζηλωτών αόριστα ως μια μορφή 
αντίδρασης στην κεντρική εξουσία, ένα φαινόμενο αποκέντρωσης και ανάπτυξης κεντρόφυ-
γων τάσεων, καθώς και διάσπασης της παλαιολόγειας κοινωνίας. Πρωτ. Γ. Μεταλληνός, Ησυ-
χαστές και Ζη λωτές. Πνευματική ακμή και κοινωνική κρίση στον βυζαντινό 14ο αιώνα, αθή-
να, εκδ. Τήνος, 1995, σσ. 9-11 (στο εξής: Πρωτ. Γ. Μεταλληνός, Ησυχαστές και Ζηλωτές), για 
την πολιτική και θρη σκευ τι κή διαπλοκή ως κύριο χαρακτηριστικό του κινήματος. 

7. Στη βάση αυτή στηρίχθηκε η παλαιότερη μελέτη του Tafrali, Thessalonique, ό.π. 
(σημ. 1), όπου όμως ο συγγραφέας θεώρησε ότι οι στόχοι των επαναστατών παραδίδονται από 
τον κα βάσιλα, Λόγος, ό.π. (σημ. 4), σσ. 145-161 και η μελέτη του E. Werner, «Volkstümlicher Hä-
retiker oder sozialpolitische Reformer? Problem der revolutionären Volksbewegung in Thessalonike 
1342-1349», Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx Universität (Leipzig 1958) 8-59, εδώ σ. 
45, όπου ο ερευνητής επισημαίνει την ανάγκη της ταξικής ανάλυσης για τη διε ρεύ νηση του κι-
νήματος των Ζηλωτών αλλά επιδιώκει να καταδείξει τον κοσμικό χαρακτήρα του κι νήματος. 
Βλ. ακόμη Kyrris, «Gouvernés», ό.π. (σημ. 1), σσ. 320-321, σχολιασμό της ορολογίας των πηγών 
για τους άρχοντες κατά την περίοδο του κινήματος των Ζηλωτών. ενδεικτικές α να φορές σε με-
λέτες που αναφέρονται στην κοινωνία των πόλεων της ύστερης βυζαντινής πε ρι όδου βλ. συ-
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Η περιγραφή των εμπλεκόμενων κοινωνικών στρωμάτων στην αλλη λο-
σπα ρασσόμενη Θεσσαλονίκη παραδίδεται αποκλειστικά από τα επίσημα χεί λη 
μελών της άρχουσας τάξης φορέων της κρατικής εξουσίας, που ανήκαν στο πο-
λιτικο-διοικητικό ή εκκλησιαστικό κατεστημένο ή ήταν διανο ού μενοι.8 από τις 
κατηγορίες αυτές επιλέχθηκαν τέσσερεις χαρακτηριστικοί εκ πρόσωποι, που εί-
ναι ο ιωάννης καντακουζηνός, ένα πολιτικό πρόσωπο άμε σα εμπλεκόμενο στα 
γεγονότα,9 ο Φιλόθεος κόκκινος, ένας εξέχων εκπρό σωπος της βυζαντινής εκ-
κλησίας και λόγιος με καταγωγή από τη Θεσσα λονίκη,10 όπως και ο δημήτριος 
κυδώνης, διανοούμενος και ανώτατος κρα τικός υπάλληλος,11 και ο νικηφόρος 
Γρηγοράς, ιστορικός που αναφέρθηκε διε  ξοδικά στις πολιτικές και κοινωνικές 
εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη από το 1341-1350.12 

γκεντρωτικά παραπάνω σημ. 5 και σποραδικές μνείες κατά την αναφορά συ γκε κρι μένων θε-
μάτων. Η παρούσα σύντομη εργασία αποτελεί εισαγωγή μόνο στην περιγραφή της κοινωνικής 
διαστρωμάτωσης της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του κινήματος των Ζη λω τών. 

8. Βλ. I. Ševčenco, «Society and Intellectual Life in the Fourteenth Century», Actes du 
XIVe Congrès international des Études byzantines, Bucarest 1971, vol. I, Bucharest 1974, σσ. 
69-92 (ανατύπ. στο: I. Ševčenco, Society and Intellectual Life in Late Byzantium, [Variorum 
Reprint CS 137] London 1981, ι), εδώ 79 κ.ε. (στο εξής: I. Šev čenco, «Society»), την άποψη ότι 
οι διανοούμενοι απο τε λούσαν μία ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, τα μέλη της οποίας προέρχο-
νταν από διάφορες κοι νω νικές τάξεις. αν και δεν έλειπαν από το κοινωνικό αυτό στρώμα εκ-
πρόσωποι χαμηλών κοι νωνικών τάξεων, κατά κύριο λόγο οι διανοούμενοι προέρχονταν από 
εύπορες οικογένειες, όπως υποστηρίζει ο ερευνητής με την προσαγωγή συγκεκριμένων πα-
ραδειγμάτων από τις πη γές. Για τους διανοούμενους βλ. ακόμη H. G. Beck, Das Byzantinische 
Jahrtausend, München 1978, ελλ. μτφρ. δ. κούρτοβικ, Η. G. Beck, Η βυζαντινή χιλιετία, αθή-
να, εκδ. ΜιεΤ, 1992, σ. 328 (στο εξής: Beck, Βυζαντινή χιλιετία).    

9. Βλ. Ιωάννης Καντακουζηνός, Ιστορία, έκδ. L. Schopen, CB, 1-3, Bonnae 1828-
1832 (στο εξής: καντ.), τ. 2, σσ. 233-239, 243, 253-255, 355-61, 385-393, 565-582. τ. 3, σσ. 104-
118. Για την προ σω πικότητα και το έργο του αυτοκράτορα ιωάννη καντακουζηνού βλ. τις 
πολύ γνωστές με λέ τες των G.Weiss και D. Nicol. 

10. αναφορές στο κίνημα των ζηλωτών περιέχονται στο αγιολογικό έργο του Φιλο-
θέου κοκ κίνου, πατριάρχη κωνσταντινουπόλεως (1353-1354, 1364-1376), βλ. δ. Γ. Τσάμης, 
Φι λο θέ ου Κωνσταντινουπόλεως του Κοκκίνου Αγιολογικά έργα. Α,́ Θεσσαλονικείς Άγι-
οι, κέντρο Βυ ζαντινών ερευνών / Θεσσαλονικείς Βυζαντινοί συγγραφείς 4], Θεσσαλονίκη 
1985 (στο εξής: Φι λό θε ος). Για τον Φιλόθεο κόκκινο βλ. και Prosopographisches Lexikon der 
Palaiologenzeit, erstellt von E.Trapp u.a., Wien 1976-1996, nr 11917. Fr. Tinnefeld, Demetrios 
Kydones. Briefe, I/2, Stuttgart 1982, σσ. 398-404.  

11. Τις πιο χαρακτηριστικές αναφορές στο κίνημα των Ζηλωτών βλ. Δημητρίου Κυδώ-
νη, Μο νῳδία ἐπὶ τοῖς ἐν Θεσσαλονίκῃ πεσοῦσι, PG 109, 640-652 (στο εξής: Μονῳδία)· ο ίδιος, 
Τῷ βα σι λεῖ Καντακουζηνῷ, έκδ. R.-J. Loenertz, Démétrius Kydonès, Correspondance, I [Studi e 
Testi 186], Città del Vaticano 1956, 6 (σ. 31-32) (a.1345) (στο εξής: κυδ. επ., ι). Για τη ζωή, το έργο 
και την προσωπικότητα του δημητρίου κυδώνη βλ. Tinnefeld, ό.π. (σημ. 10), ι/1, σσ. 4-74. 

12. Βλ. Νικηφόρος Γρηγοράς, Ρωμαϊκή Ιστορία, έκδ. L. Schopen, CB, 1-2, Bonnae 
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Προφανώς, η κοινωνική κατάσταση των αφηγητών έχει επηρεάσει την 
αντι κειμενικότητά τους κατά την περιγραφή των ιδιοτήτων και των δρά σεων 
των διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων, προς τις οποίες όλοι εκφρά ζουν την 
αντίθεσή τους ή και τον αποτροπιασμό τους. Ωστόσο, ακριβώς η έκ φρα ση της 
αντίθεσης αυτής πιστεύω ότι συνιστά την πιο αποκαλυπτική μαρ τυρία για την 
περιγραφή των κοινωνικών στρωμάτων που συμβίωναν στη Θεσσαλονίκη. Τεκ-
μηριώνει την ύπαρξή τους και το ποσοστό πα ρέμ βασής τους μέσω της δράσης 
τους. Η κοινωνική ταυτότητα των δρώντων στρω μάτων αποκαλύπτεται, ακό-
μη, μέσα από τη χρήση της ορολογίας της αρ χαίας ελληνικής ιστορικής περιό-
δου, την οποία οι αφηγητές χρησιμο ποι ούν συνειδητά για να αποδώσουν σε συ-
γκεκριμένα στρώματα διαχρονικά, κατά την άποψή τους, κοινωνικά χαρακτη-
ριστικά.13       

Η Ιστορία του ιωάννη καντακουζηνού αποτελεί μία από τις πλου σι ό τερες 
πηγές πληροφόρησης για το κίνημα των Ζηλωτών και των συγκρου όμενων κοι-
νωνικών στρωμάτων. Όπως παραδίδει ο ιωάννης καντα κου ζη νός, μετά την πρα-
ξικοπηματική του στέψη στο διδυμότειχο, στην εξουσία του αντιπαρατέθηκε ο 
δῆμος, τα μέλη του οποίου προέρχονταν από τα κα τώ τατα κοινωνικά στρώμα-
τα, ήταν άνθρωποι που έρεπαν στη δημιουργία τα ραχών14 και παρέσυραν το σύ-

1829 (στο εξής: Γρηγ.) τ. 2, σ. 623, 632-634, 658-659, 672-677, 740-741, 793, 795-796, 876-877. 
Για το νικηφόρο Γρηγορά βλ. E. de Vries – Van der Velden, L’élite byzantine devant l’avance 
turque à l\époque de la guerre civile de 1341 à 1354, Amsterdam 1989, σσ. 117-149. 

13. Βλ. B. T. Gorjanov, Pozdnevizantijskij Feodalizm, Moskva 1962, σ. 349, που θεω-
ρεί ότι η ορο λογία των βυζαντινών πηγών (μέσοι, δήμος, πένητες, πτωχοί) δεν αποτελεί βάση 
εξα γωγής συμπερασμάτων για τον χαρακτηρισμό των κοινωνικών στρωμάτων, διότι πρό-
κειται ου σι αστικά για την ορολογία των αρχαίων ελληνικών κειμένων. Η άποψη του ερευ-
νητή για με ταφορά και χρήση της αρχαίας ελληνικής ορολογίας από τους Βυζαντινούς είναι 
αναμ φι σβήτητη, ειδικά όταν πρόκειται για διανοούμενους βυζαντινούς συγγραφείς. Η μελέ-
τη όμως των κει μένων επιτρέπει να διαπιστώσουμε ότι οι Βυζαντινοί συγγραφείς χρησιμο-
ποιούν εν συ νει δή τως τους αρχαίους ελληνικούς όρους προσαρμοσμένους στη βυζαντινή κοι-
νωνική πραγ μα τι κότητα. Βλ. χαρακτηριστικά κατ. σ. 71 κ.ε. τη σημασία που απέδιδαν οι βυ-
ζαντινοί συγγραφείς στους όρους αυτούς. Για τη χρήση εννοιών από την αρχαι ό τητα για 
την απόδοση σύγχρονων φαινομένων στην ύστερη βυζαντινή περίοδο, πρβλ. και την άποψη 
της α. κωνσταντακοπούλου, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Χώρος και Ιδεολογία [Δωδώνη, Πα-
ράρτημα 62], Γιάννενα, ε.ε.Φ.Σ.Π.ι., 1996, σ. 193 (στο εξής: κωνσταντακοπούλου, Βυζαντινή 
Θεσσα λονίκη). 

14. καντ., ό.π. (σημ. 9), ιιI, 38 (σ. 234.4-11). Πρβλ. Γρηγ., ό.π. (σημ. 12), VI, 2 (σ. 171. 
12). Για τον δῆμον και την προέλευση του από τα κατώτατα κοινωνικά στρώματα βλ. G. 
Weiss, Joannes Kantakuzenos -Aristokrat, Staatsmann, Kaiser und Mönch- in der Gesellschaft-
sentwicklung von Byzanz im 14. Jahrhundert, Wiesbaden 1969, σσ. 70-72‧ Matschke –Tinnefeld, 
Gesellschaft, ό.π. (σημ. 5), σσ. 62-82. P. Charanis, «The Role of the People in the Political Life 
of the Byzantine Empire: The Period of the Comneni and the Palaeologi», Byzantine Studies/ 
Etudes Byzantines 5/ 1-2 (1978) 69-79, εδώ σ. 70 και πιο πρόσφατα A. Kontogiannopoulou, «The 
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νολο των δημοτῶν.15 Στη Θεσσαλονίκη ξέ σπασαν διώξεις εναντίον των φίλων 
και υποστηρικτών του νέο-ανακη ρυ χθέντος αυτοκράτορα.16 Η παράταξη αυτών 
που είχαν επιλέξει να συμπα ρα ταχθούν με τον καντακουζηνό ονομάζονται οι 
ᾑρημένοι τὰ βασιλέως.17 αυ τοί ανήκαν στην κατηγορία των ὀλίγων,18 ἀρίστων19 
ή δυνατῶν.20 Τα μέλη της κατηγορίας αυτής, που σπανιότερα χαρακτηρίζονται 
και ως εὐγενεῖς από τον καντακουζηνό, ήταν άνθρωποι πλούσιοι ή ευκατάστα-
τοι.21 Προκαλού σαν φθόνο σε αυτούς που δεν απολάμβαναν ένα ανάλογο επί-
πεδο ζωής και που, επι πλέον, υφίσταντο τη συνεχή καταπίεση των δυνατών.22 οι 
ἄριστοι  και οι μέσοι πε ρι γράφονται από τον καντακουζηνό ως πρόσωπα συ-
νετά, που υπάκουαν στον νόμο και επιθυμούσαν τη διατήρηση της ηρεμίας, την 
αποφυγή εξτρεμι στικών ενεργειών και τη διατήρηση της τάξης, εννοείται της 
καθεστηκυίας τάξης.23 Στη Θεσσαλονίκη καταδιώκονταν κατά τη διάρκεια των 

Notion of δΗΜοΣ and its Role in Byzantium During the Last Centuries (13th-15th C.)», Βυζα-
ντινά Σύμμεικτα 22 (2012) 101-124, εδώ σ. 111, 115 (στο εξής: Kontogiannopoulou, «Notion»). 
Για τη σημασία του δήμου στον καντακουζηνό βλ. και κιουσοπούλου, Βυζαντινές πόλεις, 
ό.π. (σημ. 5), σσ. 91-92, όπου παρατηρεί ότι ο καντακουζηνός αντιλαμβάνεται τον δῆμον ως 
συλλογικότητα και ότι ο όρος χρησιμοποιείται για να δηλώσει τους πολίτες των μεγαλύτε-
ρων πόλεων.

15. καντ., ό.π. (σημ. 9), ιιι, 28 (σ. 176.4-14, 177.20-23. Πρβλ. και αυτ., ιιι, 38 (σ. 235.4). 

16. καντ., ό.π. (σημ. 9), ιιι, 28 (σ. 177.1-4, 180.22-24). ιιι, 42 (σ. 256, 4- 257.9).

17. καντ., ό.π. (σημ. 9),ιιι, 28 (σ. 177.3). Πρβλ. αυτ., ιιι, 64 (σ. 394.7-8).

18 . καντ., ό.π. (σημ. 9),ιιι, 29 (σ. 180.23-24). 

19. καντ., ό.π. (σημ. 9), ιιι, 28 (σ. 117.6, 15-16, 177.11-12).

20. καντ., ό.π. (σημ. 9), ιιι, 38 (σ. 233.18-22). Πρβλ. και Βίος ἁγίου ’Ισιδώρου, στο: 
Φιλό θεος, ό.π. (σημ. 10), 2. 11-13 (σ. 332), ότι οι Θεσσαλονικείς οπαδοί του καντακουζηνού 
ανή καν στην ανώτερη κοινωνική τάξη και μάλιστα κάποιοι ήταν μέλη της βουλής της πόλης. 
Πρβλ. κυδ., επ. ι, ό.π. (σημ. 11), 7. 60-61 (σ. 34) (a. 1345). Για την ύπαρξη βουλής στη Θεσ σα-
λονίκη, μέλη της οποίας θανατώθηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών βλ Kyrris, «Gouver-
nés», ό.π. (σημ. 1), σ. 320. Για τη λειτουργία της βουλής στη Θεσσαλονίκη βλ. P. Katsoni, «Ut-
banisation et déséquilibres sociaux à Thessalonique au XIVe siècle à travers la correspondance de 
Démétrios Kydonès», Villes méditerranéennes au Moyen Âges, sous la direction de É. Malamut 
et M. Querfelli, Presses Universitaires de Provence 2014, σσ. 217-227, 224-225. 

21. καντ., ό.π. (σημ. 9), ι, 38 (σ. 183.20-23, 247.1). ιιι, 28 (σ. 176.4-23). Πρβλ. Γρηγ., ό.π. 
(σημ. 12), XIII, 10 (σ. 674.17-21). Την περιγραφή της κατηγορίας αυτής βλ. Kyrris, «Gouvernés», 
ό.π. (σημ. 1), σσ. 306-308. κιουσοπούλου, Βυζαντινές πόλεις, ό.π. (σημ. 5), σσ. 70, 89-91 που 
διακρίνει τις κατηγορίες αυτές από τον δῆμον.  

22. Βλ. το χαρακτηριστικό επεισόδιο που παραδίδει ο καντ., ό.π. (σημ. 9), ιιι, 28 (σ. 
176.10-177.23) με τον Βράνο, έναν φτωχό χειρώνακτα στο διδυμότειχο.  

23. καντ., ό.π. (σημ. 9), ιιι, 29 (σ. 178.14-179.1-5). Η διαπίστωση αυτή προκύπτει και 
εμ μέ σως από τον ισχυρισμό του καντακουζηνού, ό.π., ιιI, 38 (σ. 235. 4-8), ότι κατηγορούνταν 
για Καντακουζηνισμόν όσοι πολίτες από τους μέσους αρνούνταν να ακολουθήσουν τους Ζη-
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ταραχών όλοι όσοι ήταν πλούσιοι, είτε επειδή ήταν πραγματικά υποστηρικτές 
του ιω άννη καντακουζηνού, είτε επειδή κρίνονταν ως εν δυνάμει υποστηρικτές 
του, προφανώς επειδή ανήκαν στην κατηγορία των ἀρίστων ή των μέσων, που 
προκαλούσαν τον φθόνο με τον πλούτο τους. 24 

οι βάναυσες πράξεις εναντίον των ἀρίστων διαπράττονταν από τον δῆμον, 
τον οποίο παρέσυραν οι επαναστάτες και οι ἄποροι, που προσποιούνταν ότι εί-
χαν συ ντα χθεί με το μέρος της αντιβασιλείας στην κωνσταντινούπολη.25  

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον καντακουζηνό, στις πόλεις κατά την περίοδο της 
αναταραχής συγκρούονταν δύο παρατάξεις: οι οπαδοί του ιδίου του κα ντα-
κουζηνού και οι οπαδοί της αντιβασιλείας στην κωνσταντινούπολη. ο πα  δοί της 
αντιβασιλείας ήταν οι επαναστάτες και ο δῆμος, μέρος του οποίου ή ταν οι ἄπο-
ροι.26 ο δῆμος οδηγήθηκε σε βίαιες πράξεις παρασυ ρό μενος από τους επαναστά-
τες, επειδή είναι σύνηθες φαινόμενο η εμφάνιση κοι νω νικών α ναταραχών σε πε-
ριόδους πολέμων, υποστηρίζει ο καντακου ζη νός υπονο ώ ντας ότι η εξάπλωση της 
αταξίας και σύγχυσης στη Θεσσαλονίκη οφει λό ταν σε κοινωνικό αυτοματισμό. 27

ο καντακουζηνός με τον όρο δῆμος αναφέρεται σε ποικίλες κοινωνι-
κές κα τηγορίες. εκτός από φτωχούς χειρώνακτες, όπως ο Βράνος στο διδυ μό-

λωτές στις ακραίες ενέργειές τους και επέλεγαν την οδό της σωφροσύνης και της επιείκειας, 
την οποία προφανώς υποδείκνυαν οι οπαδοί του καντακουζηνού. Πρβλ. και καντ., αυτ., ιιι, 
29 (σ. 179.5-7): οἱ μέσοι δὲ τῶν πολιτῶν ἢ ὅτι οὐ συνηγωνίζοντο τοῖς στασιάζουσιν, ἢ φθόνῳ 
τοῦ περιεῖναι […].

24. καντ., ό.π. (σημ. 9), ιιι, 28 (σ. 177, 14-20, 179. 5-7). ιιι, 38 (σ. 234. 6-11). Βλ. Kyrris, 
«Gouvernés», ό.π. (σημ. 1), σ. 307 για τη σχέση της οικονομικής κατάστασης και δυνατότητας 
κοι νωνικής ανέλιξης.

25. καντ., ό.π. (σημ. 9), ιιι, 29 (σ. 180. 23-181.1). ιιι, 28 (σ. 177. 21-178.1): οἵ τε στασι-
ασταί, ὡς ἐπιπολὺ τῶν ἀπορωτάτων καὶ λωποδυτῶν καὶ τοιχωρύχων ὄντες, αὐτοί τε ὑπὸ 
τῆς πενίας άναγκαζόμενοι, οὐδὲν εἴασαν ἀτόλμητον, καὶ τοὺς δήμους ἐνῆγον πρὸς τὰ ἵσα, 
τὴν πρὸς Βασιλέα τὸν Παλαιολόγον εὔνοιαν ὑποκρινόμενοι και ιιι, 29 (=180.22-25): σχεδὸν 
γὰρ τοι εἰς δύο διῄρητο τὰ τῶν πολιτειῶν· οἱ μὲν ὀλίγοι, τὰ Καντακουζηνοῦ τοῦ Βασιλέως 
ἔδρων, οἱ δῆμοι δὲ ὑπὸ τῶν στασιαστῶν ἀγόμενοι καὶ τῶν ἀπόρων, τὰ βασιλίδος ᾑροῦντο 
μᾶλλον, πρβλ. Γρηγ., ό.π. (σημ. 12), Χιιι, 10 (σ. 674. 20-24). ο όρος ἄπορος απαντά σε φοροτε-
χνικά εγχειρίδια και έγγραφα του 11ου-14ου αι. δηλώνει φορολογική κατηγορία παροίκων. 
Τα δεδομένα των πηγών μέχρι στιγμής δεν επιτρέπουν να προσδιοριστεί το είδος της απο-
ρίας. Βλ. ι. ε. καραγιαννόπουλος, Λεξικό Βυζαντινής Ορολογίας. Οικονομικοί Όροι, Α ,́ 
Θεσσα λο νί κη, κέντρο Βυζαντινών ερευνών, 2000, λ. ἄπορος. ο καντακουζηνός αναφέρεται 
βέβαια σε κατοίκους της πόλης. Πι θα νό τα τα και οι ἄποροι διέθεταν κάποιους ολίγιστους πό-
ρους διαβίωσης.     

26. καντ., ό.π. (σημ. 9). βλ. το χωρίο ιιι, 29 (σ. 180. 22-25) στη σημ. 25 της παρούσας 
μελέτης, και ιιι, 50 (σ. 297.16): καὶ πρὸς ἐσπέραν κοινῇ οἵ τε δῆμοι καὶ οἱ δυνατοὶ τῶν πόλε-
ων βασιλεῖ προσεῖχον Καντακουζηνῷ. Βλ. και καντ., αυτ., ιιι, 93 (σ. 569.5). 

27. καντ., ό.π. (σημ. 9), ιιι, 29 (σ. 178.5-16).



Η κοινωνική διαστρωμάτωση της Θεσσαλονίκης στα χρόνια του κινήματος των Ζηλωτών 73

τειχο, στον δῆμον συμπεριλαμβάνονται οι παραθαλάσσιοι ή το ναυτικόν, που 
απο τελούσαν το κράτιστον τοῦ δήμου και δεν δίσταζαν να διαπράττουν φό-
νους. Ήταν εξάλλου οπλισμένοι, έρεπαν στη δημιουργία ταραχών, ήταν οι πρω-
τοπόροι όλων των στάσεων και το πλήθος πρόθυμα τους ακολου θού σε.28  

Μία άλλη κατηγορία πολιτών, που ανήκαν στον δῆμον, ήταν αυτοί που 
ήταν εγκατεστημένοι στην περιοχή της ακρόπολης της Θεσσαλονίκης, ο δῆ μος 
τῆς ἄκρας. οι πολίτες αυτοί παρουσιάζονται από τον καντακουζηνό με τριο-
παθέστεροι και ευνοϊκότεροι προς τους οπαδούς της τάξης (της κα θε στηκυίας 
τάξης του Μανουήλ απόκαυκου μέσα στη Θεσσαλονίκη).29 

Υπήρχε όμως μέσα στην πόλη και μία κατηγορία ανθρώπων, τους οποί ους 
ο καντακουζηνός ονομάζει μέσους. αυτούς τους καταδίωκαν οι Ζηλωτές ή τους 
ανάγκαζαν να παρεκτρέπονται, γιατί, όπως ήδη παρατηρήθηκε, η σύ νεση και 
η επιείκεια χαρακτηρίζονταν ως καντακουζηνισμός.30 Σύμφωνα με τα στοιχεία 
που παραδίδει ο καντακουζηνός, οι μέσοι δεν συγκροτούσαν μία σαφή οριζό-
ντια διαστρωμάτωση ούτε αποτελούσαν μια ισχυρή, αυτοπροσ διοριζόμενη και 
δρώσα κατηγορία. οι μέσοι στερούνται δυναμισμού. εμφα νί ζονται απλώς να 
παραπαίουν ανάμεσα στις δύο σαφώς διακεκριμένες και αλ λη λοσυγκρουόμενες 
παρατάξεις, τους δυνατούς και τους Ζηλωτές, που κα τα φέρνουν να ποδηγετούν 
τον δῆμον. Τα κριτήρια με τα οποία ο καντα κου ζη νός ορίζει τους μέσους δεν εί-
ναι καθαρά οικονομικά. ο προσδιορισμός τους γίνεται με όρους ηθικούς. είναι, 
δηλαδή, οι μέσοι πρόσωπα ευυπόληπτα, που επιλέγουν την οδό της τάξης και 
της επιείκειας. οι παρατηρήσεις του κα ντακουζηνού επιτρέπουν να συμπερά-
νουμε την ύπαρξη κοινών οι κονομικών συμφερόντων των μέσων με την άρχου-
σα τάξη αλλά κυρίως την ύπαρξη δεσμών άλλου είδους, κοινωνικών και ηθικών. 

28. Για τον Βράνο βλ. παραπάνω σημ. 22. Για το ναυτικὸν ή παραθαλασσίους, 
καντ., ό.π. (σημ. 9), ιιι, 94 (σ. 575.8-12, 576. 18-19, 577. 4), έχουν διατυπωθεί ποικίλες απόψεις 
από τους ερευνητές. Σύμφωνα με τον Tafrali, Thessalonique, ό.π. (σημ. .1), σσ. 33-34, επρό-
κειτο για ομάδα ναυ τών με συντεχνιακό χαρακτήρα. Πρβλ. Kontogiannopoulou, «Notion», 
ό.π. (σημ. 14), 111 που παρατηρεί ότι: «According to him (καντακουζηνός) the ‟ναυτικόν” in 
Thessalonica had its own organization, which was different from that of ‟τῆς ἄλλης πόλεως”». Η 
Παπαδάτου, «Συσσωματώσεις», ό.π. (σημ. 1), σ. 16, με την προ η γούμενη βιβλιογραφία και σσ. 
21-22, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ναυτικὸν απο τε λού σαν τα πληρώματα που επάν-
δρωναν τον πολεμικό στόλο της αυτοκρατορίας, τον οποίο είχε προ σπαθήσει να οργανώσει 
ο Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος. Πρβλ. στην άποψη αυτή, την οποία ακο λουθώ, τα συμπεράσμα-
τα της Β. Σκοπελίτη, Το φαινόμενο της πειρατείας κατά την ύστερη βυ ζα ντινή περίοδο (διδ. 
διατρ.), Θεσσαλονίκη 2009, σσ. 109-113 για τον πειρατικό χαρακτήρα του στό λου του Μιχα-
ήλ Η ,́ που εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά του ναυτικοῦ, που πα ρα δί δει ο καντακου-
ζηνός και κωνσταντακοπούλου, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, ό.π. (σημ. 13), σ. 176 για την πα-
ραμονή «ξένων» στη Θεσσαλονίκη, όπου έφθαναν ως μισθοφόροι.   

29. καντ., ό.π. (σημ. 9), ιιι, 94 (σ. 579.4-581.12, 581. 6-7). 

30. καντ., ό.π. (σημ. 9), ιιι, 29 (σ. 179.2-7). ιιι, 38 (σ. 235. 4-8).
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Στο στρώμα των μέσων θα πρέπει να ενταχθεί και η κατηγορία των πολιτών που 
περι γρά φονται με τη διατύπωση οι μάλιστα ἐν λόγῳ.31 Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα απο τελεί ο Γεώργιος κωκαλάς, που παλινωδεί ανάμεσα στις συγκρουό-
μενες παρατάξεις.32 Η κατηγορία των μέσων αποτελεί ένα διαρκώς κινούμενο 

31. Οἱ μάλιστα ἐν λόγῳ συμμετείχαν στη συνέλευση (ἐκκλησία), που πραγματοποιή-
θηκε με πρω τοβουλία του απόκαυκου, για να παραδοθεί η πόλη στον καντακουζηνό. Στην 
ἐκκλησία  συμ μετείχε και ο ανδρέας Παλαιολόγος ως μετριοπαθέστερος από την παράταξη 
των Ζη λω τών, Καντ. [ό.π. (σημ. 9)], ιιι, 93 (σσ. 573.10-12). Για τη συνέλευση του λαού (ἐκκλη-
σία τοῦ δή μου) και τη λειτουργία της βλ. Kyrris, «Gouvernés», ό.π. (σημ. 1), σσ. 277-280, 321. Βλ. 
ακόμη καντ., αυτ., ιιι, 94 (σ. 574. 11-16), ότι οι πρέσβεις των Θεσσαλονικέων, που έφθασαν στον 
Μανουήλ Παλαιολόγο στη Βέροια τον ιούνιο του 1345 αιτούνται φορολογική ατέλεια για 
τη Θεσσαλονίκη και την παραχώρηση αξιωμάτων και προσόδων τοῖς δυνατωτέροις ἰδίᾳ, εκ-
προσωπούν, επομένως, τους ἀρίστους και τους πλουσιότερους από το σύνολο των υπο λοίπων 
πολιτών, τους οποίους μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως μέσους. Πιθανότατα τους μέ σους εν-
νοεί ο καντ., αυτ., ιιι, 93 (σ. 572. 3-4), αναφερόμενος στην ύπαρξη πλου σίων στην πόλη, αν-
θρώπων δηλαδή που είχαν περιουσία όχι όμως και τα ηθικά χαρα κτη ριστικά των αρίστων και 
στους οποίους ο απόκαυκος επέβαλε φόρο. Βλ. και Beck, Βυζαντινή χι λιετία, ό.π. (σημ. 8), σσ. 
345-346 για την περιγραφή των χαρακτηριστικών των μέσων, που ήταν με γαλέμποροι, πλοι-
οκτήτες, ιδιοκτήτες εργαστηρίων κ.ά. με την παρατήρηση ότι η διαφο ρο ποίηση ανάμεσα στη 
μεσαία τάξη και στον όχλο βασίζεται στην περιουσία και την υπόληψη. Πρβλ. και I. Ševčenco, 
«Alexios Makrembolites and his “Dialogue between the Rich and the Poor”», ZRVI 6 (1960) 187-
228, εδώ σσ. 200-202 (ανατύπ. στο: I. Ševčenco, Society and Intellectual Life in Late Byzantium, 
[Variorum Reprint CS 137] London 1981, VIι), την άποψη ότι μέσοι ήταν οι νεόπλουτοι, χωρίς 
αριστοκρατική καταγωγή και χωρίς δικαιώματα στη νομή της ε ξου σίας και ήταν και αυτοί θύ-
ματα της επανάστασης των Ζηλωτών. Matschke – Tinnefeld, Ges ellschaft, ό.π. (σημ. 5), σ. 100, 
138 κ.ε., την περιγραφή της φυσιογνωμίας των μέσων και 144, όπου προσδιορίζουν τα μέλη 
της μεσαίας τάξης στην πρώιμη παλαιολόγεια περίοδο ως νεό πλου τους, εύπορους εμπόρους 
και ανθρώπους του χρήματος, που χαρακτηρίζονταν από τυ χο δι ω κτισμό, δηλαδή μια ευρεία 
κατηγορία αποτελούμενη από ετερογενή στοιχεία. Βλ. και κωνσταντακοπούλου, Βυζαντινή 
Θεσσαλονίκη, ό.π. (σημ. 13), 221, για την ανάπτυξη τοπικής συνείδησης στη Θεσσαλονίκη και 
Barker, «Late By zantine Thessalonike», ό.π (σημ. 2), 20-21, που συνδέει την πολιτική-κοινωνική 
ανα στά τωση στη Θεσσαλονίκη με τις αυτονομιστικές τάσεις που αναπτύσσονταν στην πόλη. 
αυτές πιστεύω ότι υπονοούνται στις διαπραγματεύσεις των Θεσσαλονικέων πρέσβεων με τον 
Μα νου ήλ καντακουζηνό, στις οποίες συμμετείχε και ο Γεώργιος κωκαλάς,     

32. ο κωκαλάς ανήκε στην κατηγορία των μάλιστα ἐν λόγῳ (πολιτών), καντ., ό.π. 
(σημ. 9), ιιι, 93 (σ. 573.10-12 και 17-18). Η τοποθέτησή του εκεί φαίνεται να οφείλεται στην οι κο-
νομική του κατάσταση και στην κοινωνική του θέση, καντ., ό.π. (σημ. 9), ιιι, 94 (σ. 518.12-16). 
εμφανίζεται να συ μπα ρα τάσσεται με το μέρος του ανδρέα Παλαιολόγου, καντ. (όπως σημ. 9), 
ιιι, 94 (σ. 576. 21-22, 579. 23-24), οδηγείται όμως αναγκαστικά σε αλλαγή στρατοπέδου, καντ., 
ό.π. (σημ. 9), ιιι, 95 (σ. 582. 1-2). Βλ. και PLP 14089 και 92485. Σε πατριαρχικό έγγραφο (ιουλί-
ου1337 - Φεβρουαρίου 1338), ΜΜ ι, 177 και έκδ. μτφρ. H. Hunger u.a., Das Register des Patriar-
chats von Konstantinopel 2. Teil, Wien 1995, Nr. 111 (σ. 114), μεταξύ άλλων μαρτύρων σε ορκο-
δοσία αναφέρεται να παρίσταται ένας Γεώργιος κωκαλάς οἰκεῖος του αυτοκράτορα και ίσως 
(η παράδοση του κειμένου του εγγράφου δεν επιτρέπει να του αποδώσουμε με βεβαιότητα το 
αξίωμα αυτό) περιβεβλημένος με το αξίωμα του μεγάλου αδνουμιαστή. αμφίβολη είναι η ταύ-
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στρώ μα μεταξύ της άρχουσας τάξης και του δήμου, που αποτελούν, κατά τον 
κα ντακουζηνό, τα δύο συγκρουόμενα μέρη.33   

οι Ζηλωτές ως σύνολο αποτελούν μια διακριτή ομάδα, που ξεχωρίζει 
από τον δῆμον.34 είναι ένας πυρήνας επαναστατών με επώνυμους αρχηγούς. Ξε-
χωρίζουν οι Μιχαήλ και ανδρέας Παλαιολόγος. αυτοί μπορεί να έχουν την προ-
σωνυμία των Παλαιολόγων, δεν προκύπτει όμως η συγγένειά τους με τον αυτο-
κρατορικό οίκο.35 οι Ζηλωτές παρουσιάζονται από τον κα ντα κουζηνό ως άν-

τιση του με τον εμπλεκόμενο στο κίνημα των Ζηλωτών Γεώργιο κωκαλά, καθώς ο καντακου-
ζηνός κατά τη διήγησή των σχετιζόμενων με τον Γεώργιο κωκαλά γεγονότων ουδέποτε του 
προσδίδει το αξίωμα του μεγάλου αδνουμιαστή. Σε προηγούμενο σημείο της ιστορίας του, που 
αφορά στη σύγκρουση των δύο ανδρονίκων ο καντακουζηνός αναφέρει [καντ. I, 48(σ. 232.6-
7)] έναν κωκαλά μεγάλο λογαριαστή. ενδιαφέρον είναι ότι σε ανώνυμο λίβελο του 14ου αιώ-
να (βλ. H. Hunger, «Anonymes Ramphlet gegen eine byzantinische “Mafia”» Revues des Études 
Sud-Est Européenes VII/1(1969) 95-107, εδώ σσ. 102-103), αναφέρεται ένας Γεώργιος κωκαλάς 
από τη Θεσσαλονίκη, ἥσυχος ἀνὴρ καὶ βίον ἔλκων ἀπὸ δικαιοσύνης, θορύβοις ἀπεχθανόμε-
νος καὶ καινοτομίαις πραγμάτων. ο εκδότης θεωρεί ότι είναι το ίδιο πρόσωπο με τον μεγάλο 
αδνουμιαστή Γεώργιο κωκαλά του πατριαρχικού εγγράφου και με τον Γεώργιο κωκαλά του 
κινήματος των ζηλωτών. Μνεία ενός ιερέα ισαάκιου κωκαλά στον αλμυρό απαντά σε έγγρα-
φο του 14ου αι. M. Živojnović – V. Kravari – Ch. Giros (επιμ.), Actes de Chilandar I. Des origines 
à 1319 [Archives de l’Athos XX], Paris 1998, έγγρ. 21.47 (1304). Βλ. την υπόθεση στην οποία ανα-
φέρεται το πατριαρχικό έγγραφο Π. κατσώνη, «Συμμετοχή “πολιτών” στην απονομή δικαιο-
σύνης (14ος αι.)», Δίκαιο και Ιστορία 3 (2018) 171-180 και η ίδια, Ανδρόνικος Δ΄ Παλαιολόγος. 
Βασιλεία και αλληλομαχία [Βυζαντινά κείμενα και Μελέται 50], Θεσσαλονίκη, κέ ντρο Βυζα-
ντινών ερευνών 2008,  σ.145, 149, την απόδοση του χαρακτηρισμού οἰκεῖος σε πλού σιους εμπό-
ρους (στο εξής: κα τσώ νη, Ανδρόνικος Δ ΄ Παλαιολόγος). 

33. Βλ. καντ., ό.π. (σημ. 9), ιιι, 94 (σ. 576. 3-5, 8-9): ὁ γὰρ ἄλλος δῆμος οὐδέπω 
οὐδετέροις καθαρῶς προσέκειτο. Με τη λέξη οὐδετέροις ο καντακουζηνός αναφέρεται 
σε δύο παρατάξεις που είναι: (α) οι ἄριστοι, (β) ο ανδρέας Παλαιολόγος με τους παραθα-
λασσίους. Πρβλ. και καντ, αυτ., ιιι, 94 (σ. 577. 14-15), ότι μέρος του δήμου ήταν πιθανό να 
περάσει προς την πλευρά του ιω άννη απόκαυκου, που είχε πλέον (1345) αποφασίσει να πα-
ραδώσει την πόλη στον καντα κου ζηνό. καθίσταται, λοιπόν, φανερή η κινητικότητα κατά τις 
περιστάσεις και η αστάθεια της κα τη γορίας των μετριοπαθών πολιτών που περιέβαλε τον 
απόκαυκο. Βλ. και καντ., αυτ., ιV, 30 (σ. 227.18-19), όπου αναφερόμενος στην κωνσταντινού-
πολη περιγράφει την κατηγορία των σχετικών με τα εργαστήρια και τις τέχνες: […] ἀλλὰ καὶ 
τῶν τοῦ δήμου πλεῖστοι καὶ τῶν ἐργαστηρίοις καὶ τέχναις προσεχόντων […]. Η κιουσοπού-
λου, Βυζαντινές πόλεις,ό.π. (σημ. 5), σ. 91, εντάσσει την κατηγορία αυτή στον δῆμον . κατά 
τη γνώμη μου στο χωρίο αυτό δεν γίνεται λόγος για τους ἐργαστηριακούς  (βλ. Π. κατσώνη 
– Μ. Γρηγορίου-ιωαννίδου, Λεξικό Βυζαντινής Ορολογίας. Οικονομικοί Όροι, Β, Θεσσα λο-
νί κη, κέντρο Βυζαντινών ερευνών, 2015, λ. ἐργαστηριακός ) αλλά για τους ιδιοκτήτες των 
ἐργαστηρίων (βλ. σημ. 47 της παρούσας μελέτης). 

34. καντ., ό.π. (σημ. 9), ιιι, 38 (σ. 235.16-18). πρβλ. καντ., ό.π. (σημ. 9), ιιι, 58 (σ. 
355.17)..

35. καντ., ό.π. (σημ. 9), ιιι, 93 (σ. 569.1-3, 573.20-21. ιιι, 94 (σ. 576. 1-2, 19). Βλ. και Beck, 
Βυζαντινή χιλιετία, ό.π. (σημ. 8), σ. 344. Barker, «Late Byzantine Thessalonike», ό.π. (σημ. 2), 20. 
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θρωποι που προέρχονταν από την κατώτατη κοινωνική στάθ μη, ἐκ πενεστάτων 
καὶ ἀτίμων, η οποία πάντως δεν φαίνεται να ταυτίζεται με την κατηγορία των 
ἀπόρων.36 οι Ζηλωτές αναδύονται μέσα από το γενικό κλί μα της αναταραχής, 
που προκλήθηκε κατά την άρνηση των πόλεων να αποδεχτούν την εξουσία του 
καντακουζηνού και δρουν παρακινούμενοι από τη ροπή προς τη βία και την αρ-
παγή. οι Ζηλωτές εξήπταν τον δῆμον και τον πα ρέσυραν σε βιαιοπραγίες.37 δεν 
κατόρθωναν όμως να χειραγωγούν πάντα τον δῆμον, που, όπως διακρίνεται από 
τα γεγονότα, ερχόταν κάποτε σε αντί θεση με τον πυρήνα των επαναστατών από 
αποτροπιασμό για τα εγκλήματα που αυτοί διέπρατταν.38 από την εξέλιξη πά-
ντως των γεγονότων, την οποία πα ραδίδει ο καντακουζηνός, προκύπτει ότι οι Ζη-
λωτές αποτελούσαν μια συ νο μάδωση και υπάγονταν σε κάποιο οργανωτικό σχή-
μα, αφού στήριζαν την εξουσία συγκεκριμένων προσώπων, όπως του Μιχαήλ και 
του ανδρέα Πα λαι ολόγου, που συμμετείχαν στη διακυβέρνηση της πόλης, διεξή-
γαν συνο μιλίες με τον ιωάννη απόκαυκο και προέβαιναν σε συμφωνίες. Φαίνεται, 
επο μένως, ότι δεν δρούσαν αποκλειστικά κάτω από το κράτος της τυφλής βίας.39 

PLP 21527, 21425, όπου οι εκδότες ταυτίζουν τον ανδρέα Παλαιολόγο με ιδιοκτήτη έγγειας πε-
ριουσίας στον κραβατά στη Χαλκιδική, την οποία ο Παλαιολόγος μεταβίβασε στη μονή της 
Λαύρας το 1345. Βλ. W. Regel – E. Kurtz – B. Korablev (επιμ.), Actes de Zographou [Actes de l’ 
Athos IV], VV 13 (1907), Παράρτημα, αρ. 1 (στο εξής: A. Zogr.) 31 (a. 1342). πρβλ. P. Lemerle – A. 
Guillou – N. Svoronos – D. Papachryssanthou (επιμ.), Actes de Lavra ιι [Archives de l’Athos VIII], 
Paris 1977, 124.1 (a. 1345). Στα έγγραφα αυτά ο Παλαιολόγος αναφέρεται ως οἰκεῖος του ιω-
άν νη ε΄ Παλαιολόγου και ἔπαρχος. Το ίδιο πρόσωπο αναφέρεται από τον καντακουζηνό να 
εί ναι περιβεβλημένο με τον τίτλο τοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης, καντ., ό.π. (σημ. 9), ιV, 16 (σ. 104.9-11), 
και να συγκαταλέγεται μεταξύ των ἀρχόντων (των ιθυνόντων) της Θεσσαλονίκης καντ., ό.π. 
(σημ. 9), IV, 16 (σ. 105. 12-21). Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν την προέλευση του αν δρέα Πα-
λαιολόγου από το στρώμα της μικρής αριστοκρατίας. Βλ. και Kyrris, «Gouvernés, ό.π. (σημ. 1), 
σσ. 279-280, 302. Περιορισμένες πληροφορίες για τα πρόσωπα που παραδίδονται επώνυμα  να 
συμμετέχουν στο κίνημα των Ζηλωτών βλ. Μαλατράς, «Μύθος», ό.π. (σημ. 6), 234-238).  

36. καντ., ό.π. (σημ. 9), ιιι, 38 (σ. 235. 4-5). πρβλ. καντ., αυτ., ιιι, 29 (σ. 180.23-24). 
Για τη σημασία των όρων αυτών στον καντακουζηνό πρβλ. και α. ε. Laiou, «The Byzantine 
Aristocracy in the Palaeologan Period: A Story of an Arrested Development», Viator 4 (1973) 
131-152 (ανατύπ. στο: A. Laiou, Gender, Society and Economic Life [Variorum Collected Studies 
CS 370], London 1992, VI), εδώ σ. 138, ενώ ο αλέξιος Μακρεμβολίτης, διάλογος, ι. Ševčenko 
(επιμ.), «Alexios Makrembolites and his ‟Dialogue between the rich and poor”», Zbornik radova 
Vizantoloskog instituta 6(1960) 187-220, εδώ σ. 210 περιγράφει την κατηγορία των πενήτων: 
«τοὺς τὴν γῆν ἐργαζομένους, τοὺς τὰς οἰκίας, τοὺς τὰς ὁλκάδας, τοὺς χειρεπιστήμονας, δι’ 
ὧν αἱ πόλεις πᾶσαι συνίστανται». Τον οικονομικό προσδιορισμό του πένητος βλ. A. Stöckle, 
Spätrömische und byzantinische Zünfte. Untersuchungen zum sogenannten Επαρχικὸν Βιβλίον 
Leos des Weisen [KLIO. Beiträge zur alten Geschichte. Beiheft 9], Aalen 1963, σ. 27 με τη σημ. 1. 

37. καντ., ό.π. (σημ. 9), ιιι, 94 (σ. 576.3-5, 577.11). 

38. καντ., ό.π. (σημ. 9), ιιι, 93 (σ. 570.16-17, 571.8-13), ιιι, 94 (576.8-9).

39. Βλ. ενδεικτικά καντ., ό.π. (σημ. 9), ιιι, 93 (σ. 573.10-574.25) και ιιι, 94 (σ. 575. 1-5), 



Η κοινωνική διαστρωμάτωση της Θεσσαλονίκης στα χρόνια του κινήματος των Ζηλωτών 77

δεν προκύπτει από όσα παραδίδει ο καντακουζηνός η ύπαρξη κά ποιου κοινω-
νικού προγράμματος εκ μέρους των επαναστατών, οι οποίοι, σύμ φωνα πάντα με 
τον καντακουζηνό, αυτοκαθορίζονταν ως υποστηριχτές της εξουσίας του ανήλι-
κου αυτοκράτορα ιωάννη ε΄ Παλαιολόγου.

ο καντακουζηνός θεωρεί, λοιπόν, ότι η κοινωνική διαστρωμάτωση απο-
τε λείται από δύο πόλους: τους δυνατοὺς και τον δῆμον.40 Η τελευταία αυτή κα-
τηγορία δεν είναι ομοιογενής κοινωνικά και οικονομικά. Σε αυτήν εντάσ σει ο 
καντακουζηνός όλους τους Θεσσαλονικείς που δεν ανήκουν στην κα τηγορία 
των δυνατῶν και των ἀρίστων. οι ἄποροι φαίνεται να αποτελούν το κα τώτατο 
στρώμα του δήμου. Ρέπουν προς τις ταραχές, καθώς αποτελούν μια κοινωνική 
ομάδα που δεν έχει τίποτε ή ελάχιστα να χάσει από την κοι νωνική αναταραχή, 
επομένως δεν έχει σταθερή δουλειά και περιουσιακά στοιχεία. οι Ζηλωτές ξε-
πήδησαν μέσα από τον δῆμον και ανήκουν στα κατώ τερα λαϊκά στρώματα από 
άποψη οικονομικής κατάστασης, δεν συμ βαίνει όμως το ίδιο με τους ηγέτες τους. 
οι μέσοι είναι πλούσιοι πολίτες. Στο έργο του ιωάννη καντακουζηνού δεν περι-
γράφονται ως δυναμική κοινωνική κατηγορία, σαφώς προσδιοριζόμενη. 

ο Φιλόθεος κόκκινος σε έργα του αφιερωμένα σε αγίους της Θεσσα λο-
νίκης, που ήταν συμπολίτες και σχεδόν σύγχρονοί του, παραδίδει πολλές και 
άξιες λόγου αναφορές στην κοινωνική διαστρωμάτωση της Θεσσα λο νί κης, ιδι-
αίτερα σε αποσπάσματα στα οποία σχολιάζει την κοσμικὴν ἀταξίαν καὶ σύγχυ-
σιν που επικράτησε στη Θεσσαλονίκη, υπονοώντας την περίοδο του κι νήματος 
των Ζηλωτών από το 1342-1349/50.41   

τις συ νομιλίες που διεξήχθησαν στο σπίτι του ιωάννη απόκαυκου για την παράδοση της πό-
λης στον καντακουζηνό, κατά τη διάρκεια τον οποίων ο ανδρέας Παλαιολόγος διαφώνησε 
και απο χώρησε, και καντ., αυτ., ιιι, 94 (σ. 576.9-12), την αποστολή του κοτεανίτζη προς τον 
ανδρέα Πα λαιολόγο. Barker, «Late Byzantine Thessalonike», ό.π. (σημ. 2), 17-18, για τη συμμε-
τοχή των υποστηριζόμενων από τους Ζηλωτές, Μιχαήλ και ανδρέα Παλαιολόγων στην εξου-
σία. Τα ιστο ρικά γεγονότα βλ. Nicol, Last Centuries, ό.π. ( σημ. 2), σσ. 207-208.

40. καντ., ό.π. (σημ. 9), ιιι, 50 (σ. 297.16). Συχνά ακόμη ο καντακουζηνός αναφέρει τη 
στρα τιά. Η στρατιά φαίνεται ότι ήταν στρατιωτικό σώμα και διαχωρίζεται σαφώς από τον 
δῆμον, καντ., αυτ., ιιι, 47 (σ. 282. 3). Μέλη της ίσως προέρχονταν από τους πολίτες της Θεσ-
σαλονίκης, γιατί η στρατιά, που αρχικά συμπαρατάχθηκε με τον καντακουζηνό του λά χιστον 
κατά ένα μέρος της, καντ., αυτ., ιιι, 38 (σ. 233. 19-20), αργότερα φαίνεται να βρίσκεται, κατά 
ένα άλλο μέρος της, κάτω από τις διαταγές του ιωάννη απόκαυκου. Το τμή μα αυτό αρνήθηκε 
να στραφεί εναντίον των Θεσσαλονικέων, καντ., αυτ., ιιι, 94 (σ. 578.9-11), στην έκρυθμη κατά-
σταση που προκλήθηκε όταν ο απόκαυκος αποφάσισε να παραδώσει την πό λη στον καντα-
κουζηνό (1345) με την υποστήριξη των οπαδών του αυτοκράτορα που βρί σκο νταν μέσα στην 
πόλη. Βλ. και Nicol, Last Centuries, ό.π. ( σημ. 2), σ. 207. Tafrali, Thessalonique, ό.π. (σημ. 1), σσ. 
240-242 για τα ιστορικά γεγονότα και Maksimović, «Charakter», ό.π. (σημ. 5), σ. 182, που δια-
τυπώνει την άποψη ότι η στρατιά ήταν σώμα αποτελούμενο από προ νοιαρίους.    

41. Βίος ἁγίου Σάββα, στο Φιλόθεος, ό.π. (σημ. 10), 3.25-27 (σ. 164). 
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Στο έργο του Φιλοθέου διακρίνεται η κατηγορία των εὐπατριδῶν ή αλ λιώς 
της ἐπισήμου μερίδος. Στην κατηγορία αυτή ανήκαν άνθρωποι ενάρετοι με δι-
ακεκριμένη καταγωγή, που ταυτίζονται με τους ἀρίστους.42 Η κατηγο ρία των 
εὐπατριδῶν περιγράφεται από τον Φιλόθεο και ως οἱ ἐπὶ δόξῃ σεμνυ νό  με νοι, οι 
ἐπίσημοι και οι κόσμιοι.43  

Σχολιάζοντας ο Φιλόθεος κόκκινος τις αιτίες που οδήγησαν στο ξέσπα σμα 
του κινήματος των Ζηλωτών διασαφηνίζει ότι η σύγχυση δεν προκλή θηκε ως απο-
τέλεσμα σκέψεων και ενεργειών αυτών που εκ φύσεως και εκ του θείου ανήκουν 
στην καθεστηκυία τάξη, δηλαδή από ενέργειες της βου λής και των ἀρίστων, ούτε, 
όμως, ακόμη από όσους ανήκουν στη δευτέραν μοῖ ραν, η οποία θα μπορούσε να 
ονομασθεί και μέση. Η κατηγορία των ἀρί στων, σύμφωνα με τη φυσική τάξη των 
πραγμάτων, είναι προορισμένη να λαμ βάνει αποφάσεις. αποδεκτή θα μπορού-
σε ακόμη να είναι η λήψη απο φά σε ων και από τη δευτέραν μοῖραν.44 Η δευτέρα 
μοῖρα αντιστοιχεί με τους μέσους του καντακουζηνού. ο Φιλόθεος δεν παραδίδει 
κανένα κοινωνικό χα ρα κτηριστικό της κατηγορίας αυτής. 

Ένας ευρύτατος διαχωρισμός, στον οποίο προβαίνει ο Φιλόθεος κόκκι νος 
για όσους ζουν μέσα στη Θεσσαλονίκη, είναι ο διαχωρισμός σε οἰκήτορας ή αὐτό-
χθονας και σε πολλούς και συρφετώδεις ανθρώπους.45 Πιστεύω ότι ο Φι λόθεος 
εννοεί τους οἰκήτορας ως το σύνολο των κατοίκων της πόλης. Σε αυ τούς συμπε-
ριλαμβάνονται εξίσου οι κατηγορίες των εὐπατριδῶν και των ἀσή μων.46 ο Φιλό-

42. Βίος ἁγίου Σάββα, στο Φιλόθεος, ό.π. (σημ. 10), 2.11-3 (σ. 163). Πρβλ. καντ., ό.π. 
(σημ. 9), ιιι, 28 (σ. 178.18-20). Βλ. και Beck, Βυζαντινή χιλιετία, ό.π.  σημ. 8), σσ. 344-345 για 
τα ηθικά χαρακτη ρι στι κά της ανώτερης τάξης.

43. Βίος ἁγίου Σάββα, στο Φιλόθεος, ό.π. (σημ. 10), 70. 31-32 (σ. 296). Λόγος εἰς ἅγιον 
Γρη γόριον Παλαμᾶν, στο Φιλόθεος, ό.π. (σημ. 10), 118.1-2 (σ. 566), 122.1 (σ. 572), 127.1 (σ. 579).

44. Βίος ἁγίου Σάββα, στο Φιλόθεος, ό.π. (σημ. 10), 3. 26-33 (σ. 164). Πρβλ. Βίος ἁγί-
ου ’Ισι δώ ρου, στο Φιλόθεος, ό.π. (σημ. 10),  2. 11-13 (σ. 332), για την ύπαρξη βουλής στη 
Θεσσα λο νίκη, η οποία συγκροτείτο από τους ἀρίστους, που σχετίζονται με το περιβάλλον 
της βασιλι κής αυλής.

45. Βλ. Βίος ἁγίου Σάββα, στο Φιλόθεος, ό.π. (σημ. 10), 3. 33-36 (σ. 164). Πρβλ. Λό-
γος εἰς ἅγιον Γρηγόριον Παλαμᾶν, στο Φιλόθεος, ό.π. (σημ. 10), 118. 1-2 (σ. 566) και 126.1-2 
(σ. 578), όπου ο Φιλόθεος προβαίνει στη διάκριση των Θεσσαλονικέων σε αὐτόχθονας, που 
ζουν μέσα στην πόλη, σε κατοίκους τῆς περιχώρου και ἐπήλυδας. Οἰκήτορaς της Θεσσαλονί-
κης χα ρα κτηρίζει τους κατοίκους της πόλης και ο Γρηγοράς. Βλ. Γρηγ., ό.π. (σημ. 12), Χιιι,11 
(σ. 676.,13). πρβλ. και Αρμενόπουλος, Πρόχειρον νόμων ή Εξάβιβλος, κ. Γ. Πιτσάκης (επιμ.), 
αθήνα 1971, σ. 377: Ὁ ποιήσας ἐν πόλει δέκα ἔτη δοκεῖ τὴν οἴκησιν ἐκεῖ ἔχειν, πρβλ. οἰκή-
τορες= ὁ ἔχων τὴν οἴκησιν. Για τον όρο οἰκήτορες με τη γενική σημασία του κατοίκου της 
πόλης (πολίτης) βλ. Maksimović, «Charakter», ό.π. (σημ. 5), σ. 175 με τη σημ. 143. Πρβλ. και 
Kontogiannopoulou, «Notion», ό.π. (σημ. 14 ), 114.

46. Λόγος εἰς ἅγιον Γρηγόριον Παλαμᾶν, στο Maksimović, «Charakter», ό.π. (σημ. 5), 
σ. 118. 1-2 (σ. 566).
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θεος χαρακτηρίζει ἀσήμους όσους δεν έχουν διακεκριμένη κα ταγωγή ή θέση στον 
κρατικό μηχανισμό, που συνεπαγόταν την περιβολή αξι ώματος. κάποιοι οἰκήτο-
ρες της Θεσσαλονίκης είναι ή έχουν χρηματίσει ηγε τικά στελέχη συστημάτων. Η 
ιδιότητα αυτή τους προσδίδει ένα υπολογί σι μο κοινωνικό προφίλ, το οποίο τους 
τοποθετεί πάνω από τον δῆμον του καντακουζηνού χωρίς να τους εντάσσει στην 
τάξη των εὐπατριδῶν.47 οι πένητες συμπεριλαμ βά νο νται μέσα στους οἰκήτορας.48 
οι πένητες είναι μία κοινωνική κατηγορία αν θρώ πων που δεν μπορούν να εννοη-
θούν ως παντελώς άποροι και εκτός του κοι νωνικού ιστού αλλά απλώς φτωχοί.49 

οι πολλοὶ καὶ συρφετώδεις είναι ἐπήλυδες, που έφθασαν στη Θεσ σα λο νί κη 
ως φυγάδες από τις εσχατιές της βυζαντινής επικράτειας και τα νησιά. αυ τούς τους 
χαρακτηρίζει βαρβάρους ο Φιλόθεος, αἱμοχαρεῖς και δόλιους. οι άν θρωποι αυτοί 
δεν είναι σε θέση να σκεφθούν λογικά και μετρημένα. είναι προ κατειλημμένοι και 
φέρονται και άγονται ως μάζα δούλων. αυτοί είναι και οι κατεξοχήν υπεύθυνοι 
για τις ταραχές στη Θεσσαλονίκη, παρατηρεί ο Φι λό θεος. Με την περιγραφή των 
ἐπήλυδων ο Φιλόθεος φαίνεται να εικονίζει το ναυτικόν. Η υπόθεση αυτή εντείνε-
ται από την παρατήρηση του Φιλόθεου ότι οι ἐπήλυδες ενεργούν παρασυρμένοι 
από ολίγιστα, ένα-δύο, πρόσωπα της κακίστης ποιότητας. αυτοί οι τελευταίοι εί-
ναι, χωρίς αμφιβολία, οι αρχη γοί των Ζηλωτών, που είχαν κάτω από την επιρροή 
τους το ναυτικόν. ο Φι λό θεος, πάντως, αρνείται να αποκαλέσει τους ταραξίες Ζη-
λωτές, μία ονο μα σί α που στη συνείδησή του έχει θετικό  περιεχόμενο.50   

47. Λόγος εἰς ἅγιον Γρηγόριον Παλαμᾶν, στο Φιλόθεος, ό.π. (σημ. 10), 120.1 (σ. 
569), όπου η αναφορά σε άνδρα που ανήκε στη συντεχνία τῶν ἁλουργίδας ἱστουργούντων 
βασιλι κάς, πρβλ. και Φιλόθεος, αυτ., 118.1 (σ. 556): Ἀνήρ τις, Παλάτης τὴν κλίσιν, τὸν τρόπον 
ἐπιεικής, χρυσο στί κτης τὴν τέχνην […]. Πρβλ. τη μνεία ανωτέρων μελών συστημάτων στη 
Θεσσαλονίκη, ἔξαρ χος μυρεψῶν και κατώτερος εκκλησιαστικός αξιωματούχος, J. Lefort – N. 
Oikonomidès – D. Papachryssanthou – V.Kravari – H Métrévéli (επιμ.), Actes d’ Iviron III [Ar-
chives de l’Athos XVIII] Paris 1994, 78. 30, 31 (a. 1320). πρωτομαΐστωρ τῶν οἰκοδόμων,·αυτ., 
84.33 (a.1326). πρωτομαΐστωρ τῶν δομητόρων, A. Zogr., ό.π. (σημ. 35), 25.72 (a. 1327). Τα πρό-
σωπα αυτά αποκαλούνται ἄρ χο ντες και παρίστανται ως μάρτυρες σε συμβόλαια πώλησης 
ακινήτων. Για την ένταξη των ιδιοκτητών εργαστηρίων στην αριστοκρατία βλ. και κιουσο-
πούλου, Βυζαντινές πόλεις, ό.π. (σημ. 5), σ. 87 με αναφορά στις Σέρρες.  

48. ο Φιλόθεος κόκκινος απαριθμώντας τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, τους 
οποίους έσωσε η χάρη του Γρηγορίου Παλαμά από δυσκολίες και ασθένειες, αναφέρεται σε 
ανθρώ πους από διάφορες κοινωνικές κατηγορίες. Μεταξύ αυτών μνημονεύεται και μια γυ-
ναίκα, που ήταν χήρα, γηραιά και πένης. Βλ. Λόγος εἰς ἅγιον Γρηγόριον Παλαμᾶν, στο Φι-
λόθεος, ό.π. (σημ. 10), 123.1 (σ. 573). 

49. Για τη σημασία του όρου πένης βλ. Charanis, «Social Structure», ό.π. (σημ. 5), 
113-115, με τη σημασία του φτωχού που εξωθήθηκε να εκποιήσει την περιουσία του. Laiou, 
«Byzantine Ari sto cracy», ό.π. (σημ. 36), 138, τη μνεία των πενήτων ως κατώτατης κοινωνικής 
κατηγορίας στις πόλεις.  

50. Βλ. Βίος ἁγίου Σάββα, στο Φιλόθεος, ό.π. (σημ. 10), 3. 33-38 (σ. 164). Για τη 
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οι αρχηγοί των Ζηλωτών περιγράφονται ως αρχηγοί του όχλου και τα ρα-
ξίες (ὀχλοκράται και κυκεῶνες). ορμητικοί και καταστροφικοί (τυφῶνες ἄγρι-
οι), κάκιστοι και δυσμενώς διακείμενοι προς την κοινωνία και την εκ κλησία, 
προς την οποία είναι προσβλητικοί (ἀλιτήριοι) και ἀποστάται από το σώ μα της. 
είναι άνθρωποι βρώμικοι, κοινοί καταστροφείς του ανθρωπίνου γέ νους. αυτοί, 
παρατηρεί ο Φιλόθεος, παράλλαξαν τη σημασία της λέξης ζῆ λος και επιδίωξαν 
να συστήσουν τυραννίδα στη Θεσσαλονίκη και σε όλη σχε δόν τη βυζαντινή επι-
κράτεια διαπράττοντας κακουργήματα, αποτρό παι ους φόνους και προκαλώ-
ντας αιματοχυσία. Βρίσκονται εκτός του σώματος της πόλης και έχουν πονη-
ρούς σκοπούς.51 Χαρακτηριστικό της ηγετικής ομά δας των Ζηλωτών είναι ότι εί-
ναι νέοι με αναιδή συμπεριφορά σε αντίθεση προς τους αγαθούς, έντιμους και 
συνετούς πρεσβύτες, που θα έπρεπε να ασκούν την εξουσία.52

ο Φιλόθεος, λοιπόν, παραδίδει την περιγραφή της κοινωνίας στη Θεσ σα-
λονίκη του 14ου αι. χρησιμοποιώντας ποικίλους όρους. αναφέρει το κυ ρί αρχο 
στρώμα των εὐπατριδῶν, ή τῆς ἐπισήμου μερίδος ή ἀρίστων, που απο τε λούν την 
άρχουσα τάξη, τη δευτέραν μοῖραν ή αλλιώς το στρώμα των μέσων. δεν χρησιμο-
ποιεί τον αρχαίο όρο δῆμος για να αναφερθεί στο σύνολο των πο λι τών που δεν 
ανήκουν στην ανώτερη τάξη. αναφέρεται σε πένητας, όρος που δεν φαίνεται να 
περιγράφει τη συγκεκριμένη φορολογική κατηγορία των πενήτων, αλλά μάλλον 
απλώς τους φτωχούς. οι πένητες δεν μπορούν να ε ξο μοι ωθούν με τους ἀπόρους 
του καντακουζηνού, που περιγράφονται ως στοι χεία αντικοινωνικά. οι ἄποροι 
του καντακουζηνού φαίνεται να αντι στοι χούν με τους πολλοὺς καὶ συρφετώδεις 
του Φιλοθέου κοκκίνου. οι κά τοι κοι της πόλης ονομάζονται οἰκήτορες. είναι σα-
φής η διάκρισή τους σε αυ τούς που ανήκαν σε διακεκριμένο γένος, δηλαδή στους 
ἀρίστους, από τους ο ποίους συγκροτείται και η βουλή και στους ἀσήμους. εί-
ναι αξιοπρόσεχτη η ά πο ψη του Φιλοθέου ότι μετά από τους ἀρίστους, η δευτέρα 
μοῖρα ή μέση είχε το δικαίωμα να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων για την τύχη 
της πό λης. Η κατηγορία αυτή που φαίνεται ότι αντιστοιχεί με τους μάλιστα ἐν λό-
γῳ, δεν είχε ανάμειξη στην έκρηξη των ταραχών στη Θεσσαλονίκη, πα ρα τη ρεί ο 

θρη σκευ τική σημασία του όρου βλ. Tafrali, Thessalonique, ό.π. (σημ. 1), σ. 229 με τη σημ. 2. 
Πρωτ. Γ. Με ταλληνός, Ησυχαστές και Ζηλωτές, ό.π. (σημ. 6), 8. Για τη συγκέντρωση ἐπήλυ-
δων στη Θεσσαλονίκη πρβλ. και τη μαρτυρία του Μάξιμου Πλανούδη, επιστολές, αρ. 86, P. 
Leone (επιμ.), Maximi monachi Planudis Epistulae [Classical and Byzantine Monographs 18], 
Amsterdam 1991, σ. 132.12-14. Για την αντίληψη του Φιλοθέου ότι για τις ταραχές στη Θεσ-
σαλονίκη κατεξοχήν υπεύθυνοι είναι οι ἐπήλυδες πρβλ. και κιουσοπούλου, Βυζαντινές πό-
λεις, ό.π. (σημ. 5), σ. 139.

51. Βίος ἁγίου Σάββα, στο Φιλόθεος, ό.π. (σημ. 10), 3. 37-49 (σ. 164-165), Λόγος εἰς 
ἅγιον Γρηγόριον Παλαμᾶν, αυτ., 103.1-5 (σ. 552). 

52. Βίος ἁγίου Σάββα, στο Φιλόθεος, ό.π. (σημ. 10), 3. 54-64 (σ. 166). 
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Φιλόθεος κόκκινος. Πρόκειται για θέση ανάλογη με εκείνη του κα ντα κου ζηνού, 
που παραδίδει ότι μέρος των μέσων υπέστη την καταδίωξη των ε πα ναστατών 
επειδή αρνήθηκαν να συμπαραταχθούν μαζί τους.53

απολύτως σαφής είναι ο διαχωρισμός των Ζηλωτών και των αρχηγών τους 
από το σύνολο της πόλης. Στους Ζηλωτές επιρρίπτει την ευθύνη ο Φι λό θεος για 
όλες τις συμφορές που έπληξαν τη Θεσσαλονίκη και καταγγέλλει τα κίνητρά 
τους ως πονηρά και ταπεινά. ενώ, λοιπόν, στην Ιστορία του ιω άν νη καντα-
κουζηνού διαφαίνεται ότι στο κίνημα των Ζηλωτών υποκρύ πτο νται πολιτικές 
σκοπιμότητες και ότι η ισχυροποίησή του κινήματος οφεί λε ται στο φαινόμενο 
του κοινωνικού αυτοματισμού, στη συνείδηση του Φι λο θέ ου κοκκίνου το κίνη-
μα των Ζηλωτών είναι αναταραχή που προκλήθηκε από αιτίες εξωτερικές, από 
«ξένους» προς το σώμα της πόλης, και ερμη νεύ ε ται αποκλειστικά με όρους ηθι-
κούς.54

Η πένα ενός διανοούμενου και πολιτικού, του δημητρίου κυδώνη, που έχει 
ακριβή γνώση των κοινωνικών και πολιτικών πραγμάτων αλλά προτιμά την 
υπαινικτική διατύπωση όταν αναφέρεται στο αυτοκρατορικό περι βάλ λον ή στις 
πολιτικές εξελίξεις, αποκαλύπτει πολλά από τα χαρακτηριστικά της άρχουσας 
τάξης και του τρόπου δράσης της, που παρείχε τις αφορμές για τη δημιουργία 
της κοινωνικής έκρηξης. 

Πριν αναφερθεί στην κοινωνική αναταραχή στη Θεσσαλονίκη και στην 
κα ταστροφή που προκάλεσε, ο κυδώνης θέτει το περίγραμμα του χώρου, εντός 
του οποίου διαδραματίσθηκαν τα γεγονότα. Η επιλογή αυτή πιστεύω ότι υπο-
δηλώνει την πολιτική σημασία της Θεσσαλονίκης και εμμέσως μία α πό τις αιτίες 
αύξησης των ταραχών στην πόλη αυτή. 

Η Θεσσαλονίκη κατείχε θέσιν… τὴν καλλίστην ἅμα καὶ ὑγιεινοτάτην, ι σχυ-
ρίζεται ο δημήτριος κυδώνης, ήταν πιο εύφορη και από την αίγυπτο και ἀ γορὰ 
[…] τοὺς ἐξ  ἁπάσης γῆς ὑποδεχομένη, με μεγάλο και ασφαλές λιμάνι.55 Την πόλη 

53. Βλ. καντ., ό.π. (σημ. 9), ιιι, 29 (179.6-7) και παραπάνω σημ. 30.

54. Πρβλ. Barker, «Late Byzantine Thessalonike», ό.π. (σημ. 2), 20-21, για την άποψη 
αυτή του Φιλοθέου κοκκίνου, την οποία ο Barker φαίνεται να ερμηνεύει ως υπαινιγμό του ιε-
ράρχη στην επίδραση που άσκησαν οι ιταλικές πόλεις στην πρόκληση της κοινωνικής ανα-
ταραχής στη Θεσσαλονίκη. Kyrris, «Gouvernés», ὀ.π. (σημ. 1), σσ. 329-330, που σημειώνει την 
ύπαρξη ομοι ο τήτων με θεσμούς της Γένοβας, παρατηρεί όμως ότι στις πηγές δεν ανιχνεύεται 
μαρτυρία γε νου ατικής επίδρασης στους βυζαντινούς θεσμούς. Πιστεύω  ότι οι «ξένοι», στους 
οποίους ανα φέρεται ο Φιλόθεος κόκκινος είναι το ναυτικόν. Βλ. και κωνσταντακοπούλου, 
Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, ό.π. (σημ. 13), σσ. 174-181, για τη συγκέντρωση ξένων στη Θεσσα-
λονίκη και την αύ ξηση της κοινωνικής πίεσης.  

55. Για τη θέση της πόλης ως εμπορικού και συγκοινωνιακού κέντρου κατά τον 14ο 
αι. βλ. Ch. Bakirtzis, «The Urban Continuity and Size of Late Byzantine Thessaloniki», DOP 57 
(2003) 35-64, εδώ σσ. 36-37, με πρόσθετες μαρτυρίες από τις πηγές (στο εξής: Bakirtzis, «Ur-



Πολύμνια κατσώνη82

κοσμούσαν ναοί και εξέχοντες διανοούμενοι.56 Ήταν, λοιπόν, η Θεσσαλονίκη 
στα μέσα του 14ου αι. πόλη ακμαία, σύμφωνα με τον δημήτριο κυ δώνη.57 

Μέσα στην πόλη αυτή διακρίνει ο δημήτριος κυδώνης ένα στρώμα περί ο-
πτων κατοίκων, το στρώμα των ἀρίστων του καντακουζηνού και του Φιλοθέου. 
αυτοί είναι Θεσ σα λο νι κείς πλουσιότατοι. Έχουν εισοδήματα από γαίες και κοπά-

ban Continuity»). 

56. Μονῳδία, ό.π. (σημ. 11), 641Β.

57. δεν μπορούμε βέβαια να γνωρίζουμε αν στα μέσα του 14ου αι. η πόλη διατηρού-
σε την πα λαιότερη οικονομική της ακμή. Ως και το τέλος του 12ου αι. παραδίδεται από τις πη-
γές ζω ηρή εμπορική και βιοτεχνική δραστηριότητα για το σημαντικό λιμάνι και την πόλη της 
Θεσσαλονίκης. Βλ. Ιωάννης Καμινιάτης, Εἰς τὴν ἅλωσιν τῆς Θεσσαλονίκης, G. Böhlig (επιμ.), 
Die Einnahme Thessalonikes durch die Araber im Jahre 904 [Byzantinische Geschichtsschreiber, 
Bd. 12], Verlag Styria 1975, σ. 117. 8 κ.ε.. Τιμαρίων ἢ περὶ τῶν κατ’ αὐτὸν παθημάτων, έκδ. 
Pseudo-Luciano Timarione. Testo critico, introduzione, traduzione, commentario e lessico a cura 
di R. Romano, Napoli 1974, σ. 53.114-123, 54.147-155.164. Βενιαμίν Τουδέλης, Το βιβλίο των τα-
ξιδιών στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική 1159-1173, εισαγωγή-σχόλια κ. Μεγαλομά-
της – α. Σαββίδης, μτφρ. Φ. Βλαχοπούλου, αθή να, εκδ. Στοχαστής, 1994, σ. 64 για την παρα-
γωγή και εμπορία μεταξωτών και μάλλινων υφασμάτων στη Θεσσαλονίκη, τη μεταλλουργία 
και υαλουργία. Βλ. και K. P. Matschke, «Tuchproduzenten in Thes salonike und in anderen Städten 
und Regionen des späten Byzanz|, Βυζαντιακά 9 (1989) 47-86 (στο εξής:Matschke, «Tuchprodu-
zenten»). Bakirtzis, «Urban Continuity», ό.π. (σημ. 55), 35. α. Λαΐου, «Με ταξύ παραγωγής και 
κατανάλωσης: είχαν οικονομία οι βυζαντινές πόλεις;», Πρακτικά της Ακα δημίας Αθηνών 81, 
τχ. Β΄ (2006) 85-126, εδώ σ. 109, 113,114. Γενική ιστορική θεώρηση για τη Μακεδονία την περίο-
δο των Παλαιολόγων βλ. Μ. νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, «Ἡ Μακε δο νία κατὰ τὴν παλαιολό-
γεια ἐποχή», στο Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων, Β΄ Διεθνές Συμπόσιο για 
τη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992, Θεσσαλονίκη, α.Π.Θ, 2002, σσ. 51-60. 
αναμφίβολα η Θεσσαλονίκη εξακολούθησε να είναι πόλη σημα ντι κή για τη βυζαντινή αυτο-
κρατορία και η σημασία της ενισχύθηκε όταν η αυτοκρα το ρία  έχασε πλέ ον τα μικρασιατικά 
της εδάφη. Την άποψη ότι ο 14ος αι. αποτελεί τη χρυσή επο χή της Θεσ σα λονίκης, βλ. ιδιαίτερα 
A. Vakalopoulos, A History of Thessaloniki, Thessaloniki 1963, σ. 51 κ.ε.. ε. Γλύκατζη-αρβελέρ, 
«Η Θεσσαλονίκη σταυροδρόμι του βυζαντινού κόσμου», στο Εορταστικός τόμος: 50 χρόνια, 
1939-1989, Θεσσαλονίκη, εταιρεία Μακεδονικών σπουδών, 1992, σσ. 71-83, εδώ σ. 74. D. M. 
Nicol, «Thessalonica as a Cultural Centre in the Fourteenth Century», στο Η Θεσσαλονίκη μετα-
ξύ Ανατολής και Δύσεως. Πρακτικά Συμποσίου Τεσσαρακο ντα ε τη ρί δος της Εταιρείας Μα-
κεδονικών Σπουδών, 30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 1980 [Μακεδονική Βι βλι οθήκη 59], Θεσ-
σαλονίκη 1982, σσ. 121-131. α. Σταυρίδου-Ζαφράκα, «Η φυσιογνωμία της Θεσ σα λονίκης ως 
δεύτερης πόλης της αυτοκρατορίας την εποχή των Παλαιολόγων», στο Η Μα κε δονία κατά 
την εποχή των Παλαιολόγων, Β΄ Διεθνές Συμπόσιο για τη Μακεδονία, Θεσ σα λο νίκη 14-20 
Δεκεμβρίου 1992, Θεσσαλονίκη, α.Π.Θ., 2002, σσ. 75-81. Ωστόσο, η άποψη αυτή βα σί ζε ται 
κυρίως στη στρατηγική και διοικητική σημασία της Θεσσαλονίκης, την καλλιτεχνική και πνευ-
ματική άνθισή της και στη σύγκρισή της με τις βυζαντινές πόλεις των Βαλκανίων τον 14ο αι. 
Για την πολιτική σημασία της Θεσσαλονίκης στα μέσα του 14ου αι. βλ. κωνστα ντα κο πού λου, 
Βυ ζα ντινή Θεσσαλονίκη, ό.π. (σημ. 13), σ. 218 κ.ε. 
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δια ζώων στον κά μπο της Θεσσαλονίκης.58 Έχουν συγκεντρωμένα χρήματα από 
την υπη ρε σία τους ως αξιωματούχων του αυτοκράτορα,59 ωραία σπίτια με πολυ-
τελή σκευ ή, τα οποία καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών στη Θεσ-
σα λο νίκη. οι κάτοικοι αυτοί κοσμούσαν την πόλη με την ύπαρξή τους. Ήταν αυ-
τοί που κα θο δηγούσαν και υπεράσπιζαν την πόλη στις δύσκολες στιγμές και κα-
τα στράφηκαν ή σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών.60 Σαφείς είναι οι 
αναφορές στο έργο του δημήτριου κυδώνη στην αρπακτική διάθεση των δυ να-
τῶν και στην καταπίεση και βία που υφίσταντο οι κατώτερες οικονομικά τά ξεις 
από τους ἄρχοντας της πόλης.61 Ως δυστυχούντες προβάλλονται κυ ρίως οι γεωρ-

58. Την κυριότερη πηγή πλούτου φαίνεται ότι αποτελούσε η καλλιέργεια της γης, 
στην οποία βασιζόταν και η τροφοδοσία της πόλης. Βλ. Δημητρίου Κυδώνη, Τῷ βασιλεῖ τῷ 
Καντα κουζηνῷ (λόγος εἰς εἰς τὸν βασιλέα τὸν καντακουζηνὸν), κυδ. επ. ι, ό.π. (σημ. 11), 
σσ. 1-10 (στο εξής: κυδ., Λόγος), εδώ σ. 3-4. Πρβλ. Γρηγ., ό.π. (ό σημ. 12), Χιιι, 10 (σ. 673.14-
17). καντ., ό.π. (σημ. 9), ιι, 36 (σ. 518. 19-20): νυνὶ δὲ ὑμᾶς τε αἱ πρόσοδοι ἐκλελοίπασι, διε-
φθαρμένων των κτημάτων, καὶ ὁ δῆμος ἐνδείᾳ κινδυνεύει ἀπολέσθαι. Βλ. και τις παρατηρή-
σεις των α. Λαΐου, «Η Θεσσαλονίκη η ενδοχώρα της και ο οικονομικός της χώρος στην επο-
χή των Παλαιολόγων», στο Βυζαντινή Μα κε δονία 324-1430 μ.Χ., Διεθνές Συμπόσιον (Θεσ-
σαλονίκη 29-31 Οκτωβρίου 1992), Θεσ σαλονίκη 1995, σσ. 183-194, για την τροφοδοσία σε 
αγροτικά προϊόντα, που γινόταν από την ε κτε ταμένη και γόνιμη ενδοχώρα γύρω από την 
πόλη. Maksimović, «Charakter», ό.π. (σημ. 5), σ. 157. K. P. Matschke, «Η οικονομία των πόλεων 
κατά την υστεροβυζαντινή εποχή (13ος-15ος αι ώ νας)», στο αγγελική ε. Λαΐου (γεν. εποπτ.) – 
Cécile Morrisson – X. Mπού ρας – ν. οι κο νο μί δης – κ. Πιτσάκης (επιστημ. επιτρ.), Οικονομική 
ιστορία του Βυζα ντί ου από τον 7ο έως τον 15ο αιώνα, ά -Γ ,́ αθήνα, εκδ. ΜιεΤ, 2006 (ελλ. 
μτφρ. του A. E. Laiou [εκδ.], The Economic History of Byzantium from the Seventh through 
the Fifteenth Century, I-III, Washington 2002, [στο εξής: Οικονομική ιστορία]), Β ,́ σσ. 141-191, 
εδώ σσ. 166-169 (στο εξής: Matschke, «οικονομία»). 

59. Συχνά οι μεγάλοι γαιοκτήμονες συνδύαζαν τον πλούτο με την περιβολή κρατικών 
τίτλων ή αξιωμάτων. Βλ. Maksimović, «Charakter», ό.π. (σημ. 5), σ. 181 με πρόσθετες μαρτυρίες.  

60. Μονῳδία, ό.π. (σημ. 11), 645, 648, 649. κυδ., Λόγος, ό.π. (σημ. 58), σ. 2, 4, 5. Τα 
μέλη της κοινωνικής αυτής ομάδας χαρακτηρίζονται σπανιότερα και ως δυνατοί, βλ. Δημη-
τρίου Κυδώνη, Μανουὴλ βασιλεῖ, R.-J. Loenertz (επιμ.), Démétrius Kydonès, Correspondance, 
ιι [Studi e Testi 208], Città del Vaticano 1960, 432. 78-90 (σ. 390) (a. 1391) (στο εξής: κυδ. επ., 
ιι). Βλ. A. Laiou, «Byzantine Aristocracy», ό.π. (σημ. 36), 148-149, θεωρεί ότι οι δυνατοί απο-
τελούσαν διακριτή ομάδα μέσα στην αριστοκρατία. από τους λαϊκούς γαι ο κτήμονες που κα-
τείχαν μεγάλα κτήματα γύρω από την πόλη και διέθεταν πλούσιες κατοικίες μέσα σε αυτήν, 
είναι γνωστά τα ονόματα των οικογενειών των αγγέλων και των δεβ λι τζη νών, του αρσένιου 
Τσαμπλάκωνα, του Μιχαήλ Ταρχανιώτη, που διέθεταν μεγάλες περιουσίες στη Θεσσαλονίκη 
και τα ονόματά τους παραδίδονται από τις πηγές του 14ου αι. Βλ. Maksi mović, «Charakter», 
ό.π. (σημ. 5), σσ. 178-179, με πηγές και βιβλιογραφία.

61. οι αναφορές αυτές αφορούν σε χρονικές περιόδους μεταγενέστερες του κινήματος 
των ζηλωτών, οπότε ο δημήτριος κυδώνης εφιστά στους ιθύνοντες τον κίνδυνο νέας κοινω-
νι κής αναταραχής στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας της φτώχειας των πολιτών και της αλαζονικής 
συ μπε ρι φοράς των ἀρχόντων. Βλ. κυδ., επ. ι, ό.π. (σημ. 11), 77. 28-31 (σ. 110) (a. 1372), 114. 14-24 
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γοί, που βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση, και οι πέ νη τες. Την κατα-
πίεση των φτωχών από τους δυνατοὺς και την αλαζονική στά ση των τελευταίων 
παραδίδει, βέβαια, και ο καντακουζηνός.62 από την κα τηγορία των δυνατῶν συ-
γκροτείτο στην πόλη βουλή, τα μέλη της οποίας έπε σαν θύματα των ταραχών.63 

ο όρος δῆμος επανέρχεται στο έργο του δημήτριου κυδώνη. ο δῆμος εί-
ναι για τον κυδώνη, όπως και για τον καντακουζηνό, το σύνολο των Θεσ σα-
λονικέων που δεν ανήκουν στην κατηγορία των δυνατῶν. ο κυδώνης θε ωρεί 
ότι τις λεηλασίες, τις καταστροφές και τα εγκλήματα στη Θεσσαλονίκη δια-
πράττουν οι  πένητες, δηλαδή το φτωχότερο τμήμα των κατοίκων της πό λης, 
μαζί με διαφόρους κακούργους και ἀπόρους και μέρος του δήμου, που δεν έχει 
εργασία και γι’ αυτό και εύχεται την κοινωνική αναστάτωση.64 από τις παρατη-
ρήσεις αυτές του κυδώνη συνάγεται ότι ο όρος δῆμος αναφέρεται στο σύνολο 
των φτωχότερων κατοίκων της πόλης. οι γεωργοί και οι πέ νη τες συμπεριλαμβά-
νονται στον δῆμον. Τα μέλη του δήμου είναι άνθρωποι του κα θημερινού μόχθου. 
οι ἄποροι αποτελούν μία κατηγορία αντικοινωνικών ατό μων που δεν συμπερι-
λαμβάνονται στον δῆμον. Το σύνολο των κατοίκων της πόλης, εξαιρουμένων και 
πάλι των διακεκριμένων ατόμων που συμμετέχουν στη βουλή, ο κυδώνης ονο-
μάζει πολίτας, τους οποίους διαχωρίζει από τους οἰκήτορας.65  

ο δημήτριος κυδώνης αναφερόμενος στους επαναστάτες στη Θεσσα λο νίκη 
ποτέ δεν χρησιμοποιεί τον όρο Ζηλωτές, όπως και ο Φιλόθεος κόκκι νος. οι επα-
ναστάτες ονομάζονται λῃσταὶ και κακοῦργοι, είναι πένητες, ἄπο ροι και αντικοι-

(σ. 152) (a. 1372-1373. κυδ. επ. ιι, ό.π. (σημ. 60), 257. 1-36 (σ. 161-162), 432. 78-90 (σ. 390) (a. 1391). 

62. Στη δεινότερη οικονομική θέση μαζί με τους πένητας, που είναι ένα υπολογίσι-
μο τμήμα του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης, ο κυδώνης τοποθετεί και τους γεωργούς, βλ. 
κυδ., επ. ι, ό.π. (σημ. 11), 114.20-21 (σ. 152) (a. 1372-1373). Πρβλ. και αυτ., 62. 20-21. 28 (σ. 94, 
95) (a. 1355-1357), τους τελευταίους, ωστόσο, δεν αναφέρει ο κυδώνης να αναμειγνύονται 
στην κοι νω νική αναταραχή στη Θεσσαλονίκη. Βλ. και σημ. 61 της παρούσας μελέτης. Πρβλ. 
καντ., ό.π. (σημ. 9), ιιι, 28 (σ. 176. 6-8, 15-16) τη μνεία των δύο αυτών φτωχότερων κοινωνι-
κών στρωμάτων, των γεωργῶν και των πενήτων, πρβλ. και στη νεαρά κωνσταντίνου Πορ-
φυρογεννήτου (945-959), JGR I, 218: τὸ δὲ ἀγροικικὸν πλῆθος καὶ οἱ λοιποὶ πένητες […] . Βλ. 
κωνσταντακοπούλου, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, ό.π. (σημ. 13), σ. 176 κ.ε. για τη συγκέντρω-
ση αγροτικών πληθυσμών στη Θεσσαλονίκη κατά τον 14ο αι.     

63. κυδ., επ. I, ό.π (σημ. 11), 7 (σ. 34) (a. 1345). Πρβλ. αυτ., 43 (σ. 77) (a. 1346). Πρβλ. 
και Βίος ἁγίου Σάββα, στο Φιλόθεος, ό.π. (σημ. 10), 3. 31-32 (σ. 164), για τη βουλή της πόλης 
την οποία συγκροτεί η κατηγορία των ἀρίστων.

64. κυδ., Λόγος, ό.π. (σημ. 58), σ. 5, και Μονῳδία, ό.π. (σημ. 11), 648: ὁ ἄπορος καὶ 
κακουργῶν διὰ τῆς ἀργίας. 

65. κυδ., επ. ι, ό.π. (σημ. 11), 43. 15-16 (σ. 77) (a. 1346), 7.60-61 (σ. 34) (a. 1345). Πρβλ. 
και κυδ. επ., ιι, ό.π (σημ. 60), 216.9 (σ.94) (a. 1380-1382). Βλ. και Μονῳδία, ό.π. (σημ. 11), 641: 
ἀπὸ τῶν πολιτῶν τοὺς οἰκήτορας. Πρβλ. παραπάνω σημ. 45.
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νωνικά στοιχεία.66 Φαίνεται να υπονοείται από τον δημήτριο κυ δώνη ότι οι ταρα-
χές υποκινούνταν από συγκεκριμένα πρόσωπα, που είχαν οργα νώσει επαναστατι-
κές ομάδες, καθώς αναφέρεται σε Τελχίνες, που γέ μι σαν την πόλη φόνους και ταρα-
χή, πρόδωσαν όσα υποστήριζαν ότι θα φρο ντί σουν, αρνούνταν να αποδεχτούν τη 
βασιλεία εκείνου που θα τους εμπό διζε να ενεργούν όπως θέλουν, δηλαδή του κα-
ντακουζηνού, με σκοπό να δια πράττουν πράξεις μισητές, ενώ όσοι δεν τους ακο-
λούθησαν υπέφεραν τα πάν δεινα.67 Υπονοείται, ακόμη, πιστεύω, η μυστική δράση 
πολιτικών προσώ πων στην πρόκληση ταραχών στη Θεσσαλονίκη. αυτό συνάγεται 
από την πα ρατήρηση του κυδώνη ότι, παρά τις αρνητικές για τον καντακουζηνό 
εξε λίξεις κατά την έναρξη των ταραχών, ο Θεός γνώριζε ποιο πρόσωπο ήταν προ-
ορισμένο να φροντίσει για την επικράτηση του δικαίου και την απο κα τά σταση του 
νόμου. Το πρόσωπο αυτό ήταν ο καντακουζηνός, ο οποίος και δι και ώθηκε τελικά.68 

κατά την αντίληψη, λοιπόν, του δημητρίου κυδώνη, όπως προκύπτει από 
τις επιστολές και τους Λόγους του, μόνο το στρώμα των ἀρίστων είχε δι καί ωμα 
στην άσκηση της εξουσίας. Όσοι δεν συμπεριλαμβάνονταν στο στρώ μα αυτό 
ανήκουν στον δῆμον. οι πένητες, που πάντως δεν αποτε λού σαν μικρό μέρος του 
πληθυσμού της πόλης, βρίσκονται στο κατώτατο στρώ μα του δήμου. οι ἄποροι 
αποτελούν αντικοινωνικά και ακραία στοιχεία και ο κυ δώνης θεωρεί ότι είναι 
οι υπεύθυνοι για τα εγκλήματα που συντελέστηκαν στη Θεσσαλονίκη, ταυτιζό-
μενος στο σημείο αυτό με τον καντακουζηνό. οι μέ σοι, ή η δευτέρα μοῖρα του 
καντακουζηνού και του Φιλοθέου κοκκίνου, δεν αναφέρονται ποτέ από τον 
κυδώνη. Ίσως θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι δεν θεωρεί τους μέσους ως ένα 
σαφώς προσδιορισμένο κοινωνικό στρώ μα, γι’ αυτό και περιγράφει τα ιδιαίτε-
ρα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας κατά περίπτωση.69 ο κυδώνης είναι απο-

66. κυδ., Λόγος, ό.π.  (σημ. 58), σ. 5. 25, 33-34.

67. οι Τελχίνες θεωρούνταν από τους αρχαίους Έλληνες μαγικά, χθόνια όντα, που 
δια κρί νο νταν στην τέχνη της μεταλλουργίας και με φθόνο έκρυβαν τα μυστικά της τέχνης 
τους. Βλ. κ. κερένυι, Η μυθολογία των Ελλήνων, ελλ. μτφρ. δ. Σταθόπουλου, αθήνα, Βιβλι-
οπωλεῖον τῆς «Ἑστί ας», 1995, σσ. 82, 92-93, με τη μαρτυρία των πηγών. Η αναφορά τους πα-
ραπέμπει σε κλει στές συντεχνίες οργανωμένες με μυστικό τρόπο.

68. κυδ., επ. ι, ό.π. (σημ. 11), 6.6-12 (σ. 31) (a. 1345). Στην επιστολή αυτή φαίνεται 
ότι ο κυδώνης θεωρεί υπεύθυνο των ταραχών τον αλέξιο απόκαυκο και επιχαίρει για τον 
σφαγιασμό του. Βλ. και αυτ., 6. 15-16 (σ. 31). Υπαινίσσεται λοιπόν ο κυδώνης ότι στις πό-
λεις επιδιώκονταν ανατροπές στην καθεστηκυία τάξη, τις οποίες υποστήριζε ο απόκαυκος. 
Πρβλ. και καντ.,.ο.π. (σημ. 9), ιιι, 46 (σ. 282. 2-6), όπου διατυπώνεται η άποψη ότι τον δῆμον 
υπο κι νούσαν σε ταραχές έμπιστοι της βασίλισσας μητέρας Άννας. Βλ. όμως και Matschke 
– Tinnefeld, Gesellschaft, ό.π. (σημ. 5), σσ. 145-150, ότι η τάξη των μέσων προσπαθούσε να 
προω θή σει τη συμμετοχή της στην εξουσία δια του αλεξίου αποκαύκου.  

69. Βλ. κυδ., Λόγος, ό.π. (σημ. 58), σ. 2. 23-35, σ. 5, την αναφορά στην καλή οικονομι-
κή κα τά σταση της οικογένειάς του, χωρίς ιδιαίτερο κοινωνικό προσδιορισμό. ανήκε πάντως, 
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καλυπτικός για την άθλια διαβίωση σημαντικού μέρους των πολιτών της Θεσ-
σαλονίκης. οι εγκληματικές δράσεις των αθλίων αυτών κα ταδικάζονται απερί-
φραστα, αλλά επισημαίνεται ότι η δράση τους οφεί λε ται στην κοινωνική και οι-
κονομική καταπίεση την οποία υφίστανται. Πέρα από τις εγκληματικές ενέργει-
ες ο κυδώνης μας επιτρέπει να διακρίνουμε την ύ παρξη μίας δράσης στη Θεσ-
σαλονίκη καθοδηγούμενης από την αντι βα σι λεία. Η δράση αυτή, κατά τον κυ-
δώνη, αντέβαινε προς το δίκαιο και τους νό  μους και υποκίνησε την εγκληματική 
δράση των εκτροχιασθεισών μαζών, οι οποίες, ωστόσο, ωθούνταν στη βία από 
αντικειμενικούς λόγους.     

Λε πτομερής είναι η περιγραφή της κοινωνικής διαστρωμάτωσης της Θεσ-
σαλονίκης και από τον ιστορικό νικηφόρος Γρηγορά, τον πολέμιο του Γρη-
γορίου Παλαμά και του ησυχασμού. 

Στην ιστορία του Γρηγορά διακρίνεται μία κατηγορία κοινωνική, η ο πο-
ία ονομάζεται το ἔκκριτον της Θεσσαλονίκης.70 Η κοινωνική αυτή κα τη γο ρία 
είναι οι επίσημοι.71 διαχωρίζονται από αυτούς που έχουν πρόσωπο στην κοι-
νωνία και είναι πλούσιοι.72 Το ἔκκριτον και όσοι είναι πλούσιοι είναι εὐ δαί μο-
νες. Έχουν περιουσία, κατέχουν ἀγρούς, ἀγέλες ποιμνίων, ζευγάρια βοῶν και 
ἄλλα μεγάλα ζῶα, ἀχθοφόρα και μεγάλα σπίτια μέσα στη Θεσσαλονίκη.73 ε νε-
ργούν όπως ο τύραννος Πεισίστρατος,74 επιθυμούν, λοιπόν, ένα κα θε στώς στο 
οποίο ισχύει η διάκριση των τάξεων και η εξουσία ασκείται με τρό πο απολυταρ-
χικό από τον ηγεμόνα, γύρω από τον οποίο συσπειρώνονται οι ευ γενείς. Στον 
αντίποδα της κοινωνικής αυτής κατηγορίας βρίσκονται οι πέ νη τες, οι οποίοι 
ζουν χωρίς προοπτικές για το μέλλον και η ζωή τους εύκολα ανα τρέπεται. εί-

κα τά τον ισχυρισμό του ιδίου, σε οικογένεια γραφειοκρατών. Βλ. F. Tinnefeld, Demetrios 
Kydo nes Briefe I, 1 [Bibliothek der griechischen Literatur 12], Stuttgart 1981, σ. 5 με τη σημ. 
5. Για την ποικιλία των χαρακτηριστικών της κατηγορίας των ευυπόληπτων πολιτών, που 
όμως δεν ανή κουν στο ανώτατο κοινωνικό στρώμα, βλ. Beck, Βυζαντινή Χιλιετία, ό.π. (σημ. 
8), σσ. 344-347. Laiou, «Byzantine Aristocracy», ό.π. (όπως σημ. 36), 139-141, για τη μικρή αρι-
στοκρατία και Matschke – Tinnefeld, Gesellschaft, ό.π. (σημ. 5), σσ. 32 κ.ε., τα χαρακτηριστι-
κά της τάξης των γρα φειοκρατών, στην οποία ανήκε ο δημήτριος κυδώνης. 

70. Γρηγ., ό.π. (σημ. 12), Χιιι, 1 (σ. 633.23- 634. 1, 675.10). Για την ορολογία αυτή πρβλ. 
J. Bompaire – J. Lefort – V. Kravar i, C. Giros (επιμ.), Actes de Vatopédi I. Des origines à 1329, 
Paris 2001, έγγρ. 48.26 (1317): τῶν ἐκκρίτων τῆς αὐτόθι θεοσώστου πόλεως, τῶν τε δηλονότι 
ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῶν τῆς πολιτείας, έγγρ. 49.65 (1317): καὶ τῶν ἐκκρίτων τῆσδε τῆς πόλε-
ως, ἐκκλησιαστικῶν δηλονότι καὶ τῶν λοιπῶν […] τῶν ἀπὸ τῆς πολιτείας ἀρχόντων […].

71. Γρηγ., ό.π. (σημ. 12), ιιι, 2 (σ. 60.16-17). Πρβλ. παραπάνω. σ. με τη σημ. 42 της πα-
ρούσας μελέτης.

72. Γρηγ., ό.π. (σημ. 12), Χιιι, 10 (σ. 675.10-11): ὅψις ὑπῆρχεν.

73. Γρηγ., ό.π. (σημ. 12), Χιιι, 10 (σ. 674.14-15, 673. 19-22).

74. Γρηγ., ό.π. (σημ. 12), ΧιV, 11 (σ. 740.15-17).
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ναι ευεπίφοροι στις κοινωνικές ανατροπές, στη δημιουργία τα ραχών και θορυ-
βωδών εκδηλώσεων και είναι ζηλόφθονες προς τους πλού σι ους, προς τους οποί-
ους εύκολα εξαγριώνονται.75 δεν είναι, όμως, αυτή η κα τηγορία που υποκίνησε 
τις ταραχές στη Θεσσαλονίκη, κατά την άποψη του Γρηγορά, αλλά μία τρίτη κα-
τηγορία (τρίτη μοῖρα), που προσφύεται στην κα τηγορία των πενήτων και απο-
τελεί μέρος του δήμου. αυτή η κατηγορία εί ναι ένας συρφετός ανθρώπων αδα-
ών, που αγνοούν τις έννοιες της δικαι ο σύνης και της αδικίας, δεν έχουν, δηλα-
δή, μόρφωση, κρίση ούτε γνώση των πο λιτικών πραγμάτων.76 Η μάζα αυτή φέ-
ρεται και άγεται εύκολα από όποιον θε λήσει να τη χειραγωγήσει και να τη χρη-
σιμοποιήσει ως όπλο με σκοπό πο νη ρό εναντίον αυτών που είναι το αντικείμε-
νο του φθόνου. αυτό συμβαίνει όταν η αυθάδεια προπορεύεται από τη σκέψη 
και κρίση.77 οι πένητες μαζί με την τρίτην μοῖραν φαίνεται ότι αποτελούν τον 
δῆμον.78 Την κατηγορία αυτή θα πρέπει να αποτελούσαν αυτοί που εργάζονταν 
σε ἐργαστήρια, καθώς στον 14ο αι. μαρτυρείται η ύπαρξη στις πόλεις εργαστη-
ρίων, τεχνιτών –όπως οι κο δόμων, αρτοποιών και γεωργών– τὸ τῆς πόλεως χει-
ρωνακτικὸν, όπως το χα ρακτηρίζει ο νικήτας Χωνιάτης.79   

Η θέση του Γρηγορά για τον δῆμον είναι περιφρονητική. Όχι ακριβώς εξαι-
τίας των ταραχών, των λεηλασιών και των δολοφονιών που πραγ μα το ποί ησαν 
μέσα στη Θεσσαλονίκη, αλλά εξαιτίας της ηθικής κατάστασής του, συ νέ πεια της 

75. Γρηγ., ό.π. (σημ. 12), Χιιι, 10 (σ. 673. 24-674.4, 20-21).

76. Γρηγ., ό.π. (σημ. 12), Χιιι, 10 (σ. 674.4-5).

77. Γρηγ., ό.π. (σημ. 12), Χιιι, 10 (σ. 674.5-8).

78. Γρηγ., ό.π. (σημ. 12), Χιιι, 10 (σ. 674. 9). Πρβλ. Γρηγ., αυτ., ιΧ, 1 (σ. 392.8) και ιΧ, 
2 (σ. 398.13): δῆμος τῶν πόλεων, πρόκριτοι τοῦ δήμου, XI, 2 (σ. 531.19-20), όπου η λ. δῆμος 
έχει την περιληπτική έννοια του συνόλου των κατοίκων εξαιρουμένων των ἐκκρίτων και 
XVII, 2 (σ. 846.10-11): ὅσοι τοῦ Βυζαντίου δήμου συνετώτεροι. Σαφή διάκριση του δήμου 
από τους εὐγενεία προὔχοντας βλ. Γρηγ., αυτ., Χι,9 (σ. 551.12-13). Βλ. και κιουσοπούλου, 
Βυζαντινές πόλεις, ό.π. (σημ. 5), σ. 92, ότι στην αντίληψη του Γρηγορά ο δῆμος περιλαμ-
βάνει όλους τους κατοίκους πλην των συγκλητικών και των εκκλησιαστικών αρχόντων και 
Kontogiannopoulou, «Notion»,ό.π. (σημ. 14), 105, 106, τη διάκριση των κοινωνικών κατηγορι-
ών: της συγκλήτου, των εκκλησιαστικών αρχόντων και του δήμου. Στην τελευταία αυτή κα-
τηγορία μπορεί να ανήκουν και κάποιοι που να έχουν κάποια στοιχειώδη μόρφωση.

79. Νικήτας Χωνιάτης, Χρονική διήγησις, I.-A. Van Dieten (επιμ.), Nicetae Choniatae 
Historia [CFHB 11/1, 2], Berlin - New York 1975, σ. 345.80, 234.91, 392. 59. Βλ. και αικ. Χρι στο φι-
λο πού λου, Βυζαντινή Ιστορία Γ 1́ 1081-1204, αθήνα 2001, σ. 244. Για την ύπαρξη τεχνιτών στη 
Θεσ σα λονίκη κατά τον 14ο αι. βλ. καβάσιλας, Λόγος, ό.π. (σημ. 4), 6.31-32 (σ. 93), 26.10-14 (σ. 
104). V. T. Gorianov, Vizantiski gorod XIII-XVvv. VV 13 (1958) 162-183. Tafrali, Thes sa lo nique, 
ό.π. (σημ. 1), σσ. 112-117. Matschke, Tuchproduzenten (όπως σημ. 57), 47-86· Matschke, «Oικο-
νομία», ό.π. (σημ. 58), σ. 171, 183, 187, και παραπάνω σημ. 47, τις μαρτυρίες των πηγών για τη 
μνεία προσώπων επικεφαλής συστημάτων οικοδόμων και αρωματοπωλών. 
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οποίας είναι η δημιουργία ταραχών.80 ο δῆμος ή το δημοτικὸν ή δη μότες81 εί-
ναι ἀγοραῖος ὄχλος που, ακόμη και όταν έχει υγιή σκέψη, αρέ σκεται στις κοι-
νωνικές ανατροπές.82 δεν έχει αγωγή, είναι ευμετάβλητος και αυ θάδης. δεν είναι 
σε θέση να αυτοδιοικείται, να ζει σύμφωνα με τον νόμο και τους πολιτικούς θε-
σμούς, με τους οποίους μειώνεται η ένταση, που προ καλεί η τάση για αδικαιο-
λόγητα κινήματα. ο δῆμος είναι άγριος και ανε ξέ λεγκτος, όπως τα κύματα της 
θάλασσας, που, ταράζοντας τα πνεύματα, οδη γούν το πλοίο σε ναυάγιο.83 Όλος 
μαζί ο δῆμος ενεργεί σε κατάσταση πα ρά νοιας.84 οι Ζηλωτές ήταν ένα μάζεμα 
(ἄθροισμα) που κυριάρχησε στην πό λη της Θεσσαλονίκης. δεν είχε συγκεκριμέ-
νη πολιτική θέση ούτε πολιτική σκέ ψη. Στο ἄθροισμα αυτό συμπεριλαμβάνο-
νται και οι πένητες. κάποιοι από αυ τούς τους τελευταίους, που είχαν την επι-
θυμία να πλουτίσουν και να δο ξα στούν, εκμεταλλεύθηκαν τη φήμη ότι οι πλού-
σιοι σκόπευαν να ανοίξουν τις πύλες της πόλης στον καντακουζηνό και τον 
σύμμαχό του ομούρ, βγή καν στους δρόμους και, αναφωνώντας υπέρ του ανη-
λίκου ιωάννη Πα λαι ο λό γου και της βασίλισσας μητέρας, καλούσαν τον δῆμον 
σε συμμαχία με σκο πό να αποκτήσουν εύκολο κέρδος.85 δεν επιδίωκαν την κοι-
νωνική επα νά σταση αλλά ήταν μία παράξενη ὀχλοκρατία που λειτουργούσε 
με αυτοματισμούς. δεν είχαν συγκεκριμένους αρχηγούς ή ηγετική ομάδα. Ήταν 
ένα μάζεμα διαφόρων ηλικιών. κάποιοι από αυτούς, που ήταν πιο θρασείς, αυ-
τοχειροτονήθηκαν αρχηγοί και με δημαγωγικό τρόπο έστρεφαν τον όχλο ε να-
ντίον των πλουσίων. Πρέσβευαν ότι δεν έπρεπε να δεχτεί η πόλη κανένα (ἡ γεμ-
όνα) διοικητή απέξω αλλά ήθελαν να θέσουν οι ίδιοι κανόνες και νό μους, όπως 
τους άρεσε, παρατηρεί ο Γρηγοράς, υπαινισσόμενος εδώ την α νά πτυξη τοπικής 
συνείδησης στη Θεσσαλονίκη, όπως αυτή διαφαίνεται και στην πρεσβεία των 
δυνατοτέρων πολιτών της Θεσσαλονίκης προς τον Μα νου ήλ καντακουζηνό.86

οι πληροφορίες του Γρηγορά επιβεβαιώνουν την ύπαρξη των κοι νω νι κών 
στρωμάτων που διακρίνονται και από τις άλλες πηγές να συμβιώνουν στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης. Μία κατηγορία αποτελούν οι δυνατοί, ἔκ κρι τοι, ἐπίσημοι, 
εὐπατρίδες, ἄριστοι. αυτοί είναι πλούσιοι, διαθέτουν ήθος και μόρ φωση, γνωρί-
ζουν να διοικούν και είναι οι φυσικοί ηγέτες της πόλης. ο ρισμένα μέλη του κοι-

80. Γρηγ., ό.π. (σημ. 12), Χιιι, 10 (σ. 674.14-17). πρβλ. αυτ., ιΧ, 2 (σ. 397.22). Βλ. και σ. 
6, σημ. 15 για τους δημότες. 

81. Γρηγ. (όπως σημ. 12), Χιιι, 10 (σ. 675.4-5), ιιι, 2 (σ.60.16-17).

82. Γρηγ. (όπως σημ. 12), V, 2 (σ. 127.22-23), VI, 2 (σ.171.12-13).

83. Γρηγ. (όπως σημ. 12), VI, 7 (σ.191.20), Χιιι, 10 (σ. 674.12-14).

84. Γρηγ., ό.π. (σημ. 12), Χιιι, 10 (σ. 675.13).

85. Γρηγ., ό.π. (σημ. 12), Χιιι, 10 (σ. 674.20-675.3).

86. Γρηγ., ό.π. (σημ. 12),ΧVι, 1(σ. 796. 1-18). Βλ. και παραπάνω σημ. 31.
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νωνικού αυτού στρώματος είναι συγχρόνως και κρα τι κοί αξιωματούχοι.87 από το 
κοινωνικό αυτό στρώμα  συγκροτείται η βουλή της πόλης. Μία άλλη μεγάλη κοι-
νωνική κατηγορία αποτελεί ο δήμος. ο όρος αυ τός είναι συλλογικός και περι-
κλείει περισσότερες της μίας κατηγορίες. Χρη σιμοποιείται όταν γίνεται αναφορά 
στους κατοίκους της πόλης που ενερ  γούν όλοι μαζί.88 αναφέρεται, επομένως, στο 
σύνολο των κατοίκων της πό λης, στο ανώνυμο πλήθος ανθρώπων, που δεν ήταν 
πλούσιοι και επώ νυ μοι, δεν περιβάλλονταν από τίτλους, δεν ασκούσαν κρατικά 
αξιώματα, δεν εί χαν άξια λόγου μόρφωση και δεν είχαν μεγάλη κτηματική περι-
ουσία. Σπα νι ότερα ονομάζεται το πλήθος αυτό από τον καντακουζηνό πολίτες, 
ενώ συ χνό τερα χρησιμοποιείται ο όρος αυτός από τον δημήτριο κυδώνη. ο όρος 
οἰ κή τορες αναφέρεται στους αυτόχθονες κατοίκους της πόλης. διακρίνεται ακό-
μα μία κατηγορία, που είναι επιφυλακτική ως προς τη σαφή τοποθέτησή της σε 
μία από τις συγκρουόμενες παρατάξεις και δεν ανήκει ξεκάθαρα στο στρα τόπεδο 
των ταραξιών. Η κατηγορία αυτή δεν δίνει τον τόνο στα γε γο νότα, δεν δρα συ-
ντονισμένα και δεν αποτελεί ένα ομοιογενές στρώμα. Μπο ρού με να υποθέσουμε 
ότι πρόκειται για μία ομάδα που δεν είναι πολυάριθμη, δεν είναι ώριμη να εκφρά-
σει συνειδητά ένα ευδιάκριτο κοινωνικό μήνυμα, δεν συνιστά συμπαγή κοινωνική 
ομάδα αλλά παραπαίει. αυτά τα κοινωνικά χα ρακτηριστικά φαίνεται πως είχαν 
οι μέσοι, που παλινωδούσαν ανάμεσα στην ανώτερη τάξη, στην οποία προσέβλε-
παν, και στο ανώτερο στρώμα του δή μου, στο οποίο κάποτε ανήκαν. Πιθανότατα 
στον δῆμον τῆς ἄκρας του κα ντακουζηνού συμπεριλαμβάνονταν και μέλη της κα-
τηγορίας αυτής. Η ανα φορά στην ύπαρξή τους είναι περιστασιακή στις πηγές μας. 

κατά τις αντιλήψεις της άρχουσας τάξης ο δῆμος δεν είχε την ικανότητα και 
το δικαίωμα να αυτοδιοικηθεί. Στον δῆμον ανήκουν οι πένητες, που απο τε λούν το 
κατώτατο μέρος του. αυτοί επιθυμούν να εκμεταλλευτούν την έκ ρυθμη κατάσταση 
για να πλουτίσουν ή για να αναβαθμίσουν την κοινωνική τους θέση. εύκολα λοι-
πόν συντάσσονται με τον όχλο, τον οποίο σχη μα τί ζουν οι πολλοί και συρφετώδεις 
ή ἄποροι, που ρέπουν προς τις ταραχές και αρέ σκονται στην αταξία και τη σύγ-
χυση, γιατί βρίσκονται σε μια ρευστή κα τά σταση, χωρίς εξασφαλισμένους πόρους 
ζωής. Το κράτιστον του δήμου, ή πα ρα θαλάσσιοι ή το ναυτικὸν δεν φαίνεται να 
ανήκουν στην κατηγορία αυ τή. είναι μάλλον πληρώματα του ιδιόμορφου στόλου 
που συγκρότησε ο Μι χα  ήλ Παλαιολόγος κατά την άνοδό του στην εξουσία. Πιθα-
νότατα πρόκειται για ανθρώπους επήλυδες, για ετερόκλητα στοιχεία ποικίλης προ-

87. Βλ. αναλυτικά τη σύνδεση της περιβολής κρατικού αξιώματος με τη συγκέντρω-
ση πλούτου για το δεύτερο μισό του 14ου αι. κατσώνη, «ανδρόνικος δ́  Παλαιολόγος», ό.π. 
(σημ. 32), σσ. 144-146. Πρβλ. και ε. Παπαγιάννη, «Βυζαντινή νομοθεσία και οικονομική δρα-
στηριότητα κατά κοινωνικές τάξεις», στο Οικονομική ιστορία, ό.π. (σημ. 58), Γ ,́ σσ. 283-296.

88. Βλ. κυδ., Λόγος, ό.π. (σημ. 58), σ. 9. 5-8, την αναφορά στον δῆμον τῶν Ἀθηναίων, 
και την περιφρόνηση  για τον συλλογικό αυτό τρόπο διοίκησης.
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έλευσης, πρό σφυγες από τις κατακτημένες περιοχές της αυτοκρατορίας, δηλαδή 
από τη Μ. ασία  και τα νησιά, που μιλούσαν με προφορά βαριά για τα αυτιά των 
Θεσσαλονικέων και ήταν, λόγω της ειδικής θέσης τους, πρόθυμοι να εκ τρα πούν σε 
βίαιες πράξεις. αυτοί θα μπορούσαν ακόμη να είναι ναυτικά πλη ρώ μα τα ποικίλης 
προέλευσης, δεδομένου ότι τον 14ο αι. η ζωηρή κίνηση στο λι μά νι της Θεσσαλονί-
κης οφειλόταν περισσότερο στην εμπορική δραστη ρι ό τη τα των ιταλών εμπόρων.89  

Φαίνεται, λοιπόν, από την ανάλυση της ορολογίας των πηγών ότι η κοι νω νία 
χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες: τους ἐκκρίτους και τον δῆμον. οι ἄπο ροι εί-
ναι στοιχεία αντικοινωνικά. δεν αποτελούν ένα συμπαγές στρώμα με κοινωνικές 
διεκδικήσεις αλλά μία επίφοβη μάζα, που μπορεί σε περιόδους πολιτικής έντασης 
να τραπεί σε τα  ραχές. δεν διακρίνεται η ύπαρξη μίας δυ να μικής και διεκδικητικής 
μεσαίας τάξης. Στην κατηγορία αυτή, που α πα σχολεί ελάχιστα τους πολιτικούς και 
διανοούμενους της εποχής, κατα τάσ σο νται μέλη της κοινωνίας με θέση ασταθή και 
κύριο χαρακτηριστικό την κι νη τι κότητα από τον δῆμον προς την ανώτερη τάξη.  

Προβληματική παραμένει η κοινωνική θέση των ηγετικών μορφών που εμ-
φανίζονται να ποδηγετούν το πλήθος και να αναλαμβάνουν θέσεις εξου σίας ως 
εκφραστές της παράταξης των ταραχοποιών. Τα πρόσωπα αυτά ανα φέ ρονται 
ονομαστικά. είναι ο ανδρέας Παλαιολόγος και ο Μιχαήλ Παλαι ο λό γος.90 οι πη-
γές δεν παρέχουν σαφείς μαρτυρίες για την κοινωνική τους προ έ λευση. Τα ονό-
ματά τους δεν αποτελούν επαρκή μαρτυρία για την κοινωνι κή τους θέση. δεν 
αποκλείεται η προσωνυμία των Παλαιολόγων να προέρ χε ται από επιγαμίες με 
την περιώνυμη οικογένεια και να δηλώνει μία πολύ μα κρι νή συγγένεια. Τα πρό-
σωπα αυτά δεν φαίνεται να αναδύονται μέσα από τον δήμο και να τον εκπρο-
σωπούν αλλά δεν αναγνωρίζονται και ως μέλη της άρ χουσας τάξης. διακρίνο-
νται, πάντως, για τη δυνατότητά τους να επ ι βάλ λονται στο πλήθος και να συν-
διαλέγονται με τους εκπροσώπους της εξου σί ας. δεν περιγράφονται ως αρχηγοί 
μίας συνειδητοποιημένης κοινωνικής ε πα νάστασης και κατηγορούνται ότι χρη-
σιμοποιούν την κοινωνική αγα νά κτη ση προς ίδιο όφελος. είναι πάντως αξιοση-
μείωτο ότι ο ανδρέας Παλαι ο λό γος δεν ακολούθησε την κοινή μοίρα των επα-
ναστατών όταν το κίνημα των Ζηλωτών είχε πλέον αποσυντεθεί και διαλυθεί, 
αλλά βρήκε καταφύγιο σε μονή του Άθω το 1347.91 

ΠοΛΥΜνια καΤΣΩνΗ

89. Maksimović, «Charakter», ό.π. (σημ. 5), σσ. 164-165. 

90. Βλ. τη μνεία των προσώπων αυτών από τον καντακουζηνό βλ. παραπάνω σημ. 35. 

91. Βλ. Βίος ἁγίου Σάββα, στο Φιλόθεος, ό.π. (σημ. 10), σ. 165, 296, 297, 298, και καντ., 
ό.π. (σημ. 9), IV, 16 (σ. 109.4-16), ενώ απομονώνονται και εκδιώκονται από την πόλη όσοι υ πο-
στήριξαν το σχέδιο παράδοσης της Θεσσαλονίκης στους Σέρβους, οι οποίοι, όπως υπο νο εί ο 
καντακουζηνός, ήταν οπαδοί των Ζηλωτών. Βλ. καντ., αυτ., IV, 16 (σ. 110.24-111.1 και 113.12-8).  
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ΧΡονοΥΣ1

Α. Βυζαντινή περίοδος

(ι) Ορισμός του Ιωάννη Ούγκλεση του έτους 1369

Ένα από τα σημαντικότερα έγγραφα που αφορούν στο βυζαντινό μετό-
χι της Μονής Βατοπεδίου στο Πόρτο Λάγος είναι ο ορισμός του Σέρβου δεσπό-
τη των Σερρών ιωάννη ούγκλεση (JovanUgleša) του έτους 1369. Το έγγραφο εκ-
δόθηκε για πρώτη φορά το 1936, αρχικά από τον Μ. Λάσκαρη2 και αργότερα-
από τους α. Solovjev και V. α. Μοšin.3 Η πιο πρόσφατη και έγκυρη έκδοσητου 
έγινετο 2006 στη σειρά των «Archives de l’Athos».4 Το έγγραφο επικράτησε να 
ονομάζεται «χρυσόβουλλο», ενώ στην ουσία είναι «ορισμός» ή «πρόσταγμα» 
(ordonnance), όπως ρητά αναφέρεται στο τέλος του («εἰς γαρ τὴν περι τούτ(ου) 
ἀσφάλιαν ἐγεγώνι καὶ ὁ παρὼν ὁρισμός»). ο ορισμός διαφέρει από τα χρυσό-
βουλλα στο ότι περιλαμβάνει μόνο εντολές του αυτοκράτορα σε ζητήματα κα-
θαρά διοικητικής φύσεως,5 ενώ αποτελεί συνέχεια των παλαιότερων αυτοκρα-
τορικών «λύσεων». Το παλαιότερο γνωστό έγγραφοβυζαντινού ορισμού ανάγε-
ται στα 1214. 

1. από τη θέση αυτή ευχαριστούμ εθερμά τον Τουρκολόγο συνάδελφο και φίλο κα-
θηγητή Φωκίωνα κοτζαγεώργη για την παραχώρηση του υπό δημοσίευση άρθρου του «νέες 
οθωμανικές πηγές για την πρώιμη νεότερη ιστορία της Ξάνθης», στον υπό έκδοση Τιμητικό 
τόμο για τον καθηγητή κωνσταντίνο Χατζόπουλο. ευχαριστούμε επίσης την ιερά Μονή Βα-
τοπεδίου για την παραχώρηση υλικού από τα αρχεία των εγγράφων της και το φωτογραφι-
κό αρχείο της.

2. M. Lascaris, «Actes serbes de Vatopédi», Byzantinoslavica 6 (1935/1936) 171 (αρ. 3).

3. α. Soloviev – V. A. Mošin, Grčke poνelje Srpskih vladara, Fontes rerum Slavorum 
meridionalium, Βελιγράδι 1936, χρησιμοποιήθηκε η επανέκδοση στοGrčke poνelje Srpskih 
vladara, Diplomata graeca regum et imperatorum Serviae, Variorum Reprints BS4, London 
1974, σσ. 280-285 (αρ. 37).

4. Actes de Vatopédi II. de 1330 à 1376, J. Lefort – V. Kravari – C. Giros – K. Smyrlis 
(επιμ.), Paris 2006, σ. 354.

5. ι. καραγιαννοπουλος, Βυζαντινή Διπλωματική, Α΄ Αυτοκρατορικά έγγραφα, 
Θεσσαλονίκη 1972, σ. 221.
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Το κείμενο του εγγράφου του 1369 έχει ως εξής:6

«† Πολλῶν καὶ μεγ(ά)λ(ων) εὐεργεσιῶν ἡ βασιλ(εία) μου ἀπο-
λαύσασα παρα τοῦ φιλαν(θρώπ)ου Θ(εο)ῦ διὰ της πανάγνου δε-
σποίνης καὶ θεομήτορος, της κυρί(ως) καὶ ἀληθὸς Θ(εοτό)κου, δί-
κεον ἐστὶ (καὶ) αυτὴν διδοναι δῶρον τη μ(ητ)ρὶ του Θ(εο)ῦ ἐκ τῶν 
ευεργεσιῶν αὐτῆς των εἰς τ(ὴν) βασιλ(εί)αν μοῦ, εὐγνωμοσύνης 
οίον σημεῖον (καὶ) γνώρισμα· ἃ γὰρ ἔχει (καὶ) ἀπολαύη ἡ βασιλεία 
μου, πάντ(α) δήλον ἀπο Θ(εο)ῦ (καὶ) τ(ῆς) ἀχράντως αὐτὸν τεκού-
σης Θ(εοτό)κοὺ, (καὶ) ἀεὶ πρὸ(σ)φέρει<ν> αὕτη τη Θ(εοτό)κὼ ἐκ τῶν 
αὐτ(ῆς) εὐεργεσιῶν δίκαιον πάντ(ως) καὶ εὔλογον. Διὰ τούτω καὶ 
επεὶ παρεκάλεσε τὴν βασιλ(εί)αν μοῦ ὁ ἐν μοναχοῖς τιμιώτ(α)τος 
κῦρ Θεοδόσιος μετα καὶ λιπ(ῶν) μοναχῶν τῶν ἀπο τῆς σε(βασμίας) 
μο(νῆς) του Βατοπεδίου ίνα χαρίσι(ται) αὔτι ἀπο τ(ῆς) λήμνης τῆς 
Ποροῦς πρὸ(ς) τ(ὴν) τοιαὔτ(ὴν) σε(βασμίαν) μονὴν τοῦ Βατοπεδίου 
ποσώτητα τινὰ (ὑπερ)π(ύ)ρ(ων), ὥστε λαμβάνην αὐτὴν κατ’ έτως ἀπο 
τ(ῆς) διλωθήσης λήμν(ης), ἡ βασιλ(εί)ᾶ μοῦ τὴν παράκλησην αὐτῶν 
πρὸ(σ)δεξαμένη ὡς δικέαν ψυχηκῆς σ(ωτη)ρί(ας) ἔνεκεν, ἀποχαρί-
ζεται πρὸ(ς) τὴν τηαὔτ(ὴν) σε(βασμίαν) μον(ὴν) τοῦ Βατοπεδίου τὴν 
ἐν το αγίω ὄρει τοῦ Ἄθω διἀκημένην ἀπο τοῦ αὐτουργίου του πο-
σώτ(η)τα (ὑπερ)π(ύ)ρ(ων) ἐκατὸν ἤκοση. (Καὶ) ὁφύλη ἔχην ταύτ(α) 
η σε(βασμία) μονεὶ καὶ λαμβάνην αὐτὰ κατ’ έτως ἀνιστερίτ(ως) καὶ 
ὑπερεὕχηται τη βασιλ(εί)ὰ μοῦ, μη παρά τηνος ἐμποδιζομένη το σύ-
νολον. Καὶ ἤ της βουληθεὶ ἀνατρέψε κτούτω, να ἔχει τ(ὰς) ἀρὰς τ(ῶν) 
τιη΄ θεὁφώρον π(ατέ)ρὼν τῶν ἐ<ν> Νικέα καὶ τὴς Θ(εοτό)κου κ(αὶ) 
πάντ(ων) τῶν ἀγίων. Εἰς γαρ τὴν περι τούτ(ου) ἀσφάλιαν ἐγεγώνι 
καὶ ὁ παρὼν ὁρισμὸς καὶ ἐπεδόθ(η) τη σεβασμεία καὶ ἀγία μο(νῆ) 
του Βατοπεδίου δι’ ἀσφάλιαν, μηνὶ Νοεμβρίω ἐνδικτιὅνης η .́ †ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ Ο ΟΥΓΚΛΕΣΗΣ».

ας σημειωθεί ότι οι δύο προηγούμενες επιστημονικές εκδόσεις, που ήταν 
αποκλειστικά σε χρήση μέχρι την έκδοση των Archives de l’Athos το 2006, πα-
ρουσιάζουν ένα σοβαρό μεταγραφικό σφάλμα, το οποίο είχε σαν αποτέλε-
σμα να συσκοτιστεί η ερμηνεία του εγγράφου. Συγκεκριμένα η φράση «ἀπὸ 
τοῦ αὐτουργίου του», η οποία διακρίνεται καθαρά στην 10η σειρά, είχε διαβα-

6. Tο έγγραφο παρατίθεται όπως μεταγράφεται στην έκδοση Actes de Vatopédi II, 
σ. 354, αλλά η εκφραση ἀπο τοῦ αὐτουργίου του, που σχολιάζεται ειδικά, έχει ελεγχθεί με 
βάση τη φωτογραφία του εγγράφου που δημοσιεύεται στο αντίστοιχο άλμπουμ της ίδιας σει-
ράς Archives de l’Athos.
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στεί απο τον πρώτο εκδότη Μιχαήλ Λάσκαρηως «ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ τοιούτου».7 
Η ως άνω λανθασμένη ανάγνωση υιοθετήθηκε και από τους α. Solovjev – V. α. 
Μοšin, οι οποίοι επαναλαμβάνουν τη μεταγραφή του Λάσκαρη.8 οι εκδότες των 
Archives de l’Athos επισημαίνουν στο κριτικό υπόμνημά τους το σφάλμα ανά-
γνωσης του Λάσκαρη: «σ(ειρά), 10 αὐτουργίου του: αὐτοῦ τοιούτου ποσώτιτα 
L(askaris)». Πράγματι οι λέξεις «αὐτουργίου του» (6η και 7η στη 10η σειρά) εί-
ναι γραμμένες ολογράφως, τα ου στην πρώτη λέξη υπεργράφονται ως σύμπλεγ-
μα, το πρώτο επάνω από το γράμμα τ και το δεύτερο επάνω από το γράμμα ι, 
ενώ το «του» γράφεται κανονικά, το ου με δύο γράμματα, ο, υ.

οι εκδότες των Αrchives de l’Athosπεριέλαβαν το εξής ειδικό σχόλιο για την 
αναφορά της λέξης «αυτούργιον» στο έγγραφο: «σειρά 10, ἀπο τοῦ αὐτουρ -
γίου του: η λέξη αυτούργιον δηλώνει έναν τόπο, ο οποίος, μετά τη συνεισφο-
ρά σε κεφάλαιο και σε εργασία, παράγει από μόνος του (βλ. σχετικά Α. Λα-
ΐου στο EHB, 357) υποδηλώνει εδώ ένα βιβάριο, όπως και στο έγγραφό μας 
αρ. 137».9 To έγγραφο 137 είναι το χρυσόβουλλο του ιωάννηούγκλεση επίσης 
για τη λίμνη Πορού, του έτους 1371. οι εκδότες δεν προχώρησαν σε περαιτέρω 
ερμηνεία. ουσιαστικά, η έκφραση «αυτούργιόν του», η οποία είναι καίρια για 
την κατανόηση και του συνολικού περιεχομένου του εγγράφου, μέχρι τώρα δεν 
είχε αναλυθεί από τους ερευνητές.Ένας από τους κύριους λόγους ήταν ότι όλοι 
οι ιστορικοί που είχαν ασχοληθεί με την ιστορία του κράτους των Σερρών είχαν 
υπόψη τους εσφαλμένη μεταγραφή της. Για αυτό στη συνέχεια θα επιχειρήσου-
με να ερμηνεύσουμε το νόημα της συγκεκριμένης έκφρασης και συνακόλουθα το 
περιεχόμενο του εγγράφου.

Η διπλή διατύπωση του εγγράφου «ἀπο τ(ῆς) λήμνης τῆς Ποροῦς» και στη 
συνέχεια «ἀπο τ(ῆς) διλωθήσης λήμν(ης)» δεν αφήνει αμφιβολία ότι ο ορισμός 
του ούγκλεση αναφέρεται στη λίμνη της Μπουρού (σήμερα Πόρτο Λάγος), η 
οποία χαρακτηρίζεται ως «αυτούργιο» της Μονής Βατοπεδίου, καθώς ο όρος «αυ-

7. Lascaris, «Actes serbes deVatopédi», 171 (ανάτυπο: 14), αρ. 3. Soloviev – Mošin, 
Grčke poνelje Srpkih vladara (επανέκδοση του 1974), σ. 281 (αρ. 37).

8. Όπως σημειώνεται στα Actes de Vatopédi II, σ. 353 (§ Éditions). βλ. και Soloviev – 
Mošin, Grčke poνelje Srpkih vladara (επανέκδοση του 1974), σσ. 281-283 (αρ. 37).

9. Actes de VatopédiII: «L. 10, ἀπo τοῦ αὐτουργίου του : le mot autourgion 
désigne un bien, qui, après un apport en capital et en travail, produit de lui-même (cf. A. LAIOU 
dans EHB, p. 357); il est fait allusion ici à un vivier, comme dans notre no 137». οι εκδότες επα-
ναλαμβάνουν τον ορισμό της α. Laiou, «The Agrarian Economy, Thirteenth- Fifteenth Cen-
tury», στο: α. Laiou, (επιμ.), The Economic History of Byzantium. From the Seventh through 
the Fifteenth Century, τ. 1, Washington D.C. 2002, σ. 357: «[…] .autourgia, that is, properties that, 
after an initial outlay of capital (and labor), produced on their own, without further expense […]». 
Η ίδια προσθέτει ότι η κατηγορία των αυτουργίων περιλαμβάνει αμπέλια, μύλους, βοσκές, 
πλινθοποιεία και αλυκές.
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τούργιον» αναφέρεται και επεξηγεί τον όρο «λίμνη»: «Διὰ τούτω καὶ επεὶ παρε-
κάλεσε τὴν βασιλ(εί)αν μοῦ ὁ ἐν μοναχοῖς τιμιώτ(α)τος κῦρ Θεοδόσιος [...] ίνα χα-
ρίσι(ται) αὔτι ἀπο τ(ῆς) λήμνης τῆς Ποροῦς πρὸ(ς) τ(ὴν) τοιαὔτ(ὴν) σε(βασμίαν) 
μονὴν τοῦ Βατοπεδίου ποσώτητα τινὰ (ὑπερ)π(ύ)ρ(ων), ὥστε λαμβάνην αὐτὴν 
κατ’ έτως ἀπο τ(ῆς) διλωθήσης λήμν(ης), ἡ βασιλ(εί)ᾶ μοῦ τὴν παράκλησην αὐτῶν 
πρὸ(σ)δεξαμένη [...], ἀποχαρίζεται πρὸ(ς) τὴν τηαὔτ(ὴν) σε(βασμίαν) μον(ὴν) τοῦ 
Βατοπεδίου [...] ἀπο τοῦ αὐτουργίου του ποσώτ(η)τα (ὑπερ)π(ύ)ρ(ων) ἐκατὸν 
ἤκοση [...]». Η ερμηνεία ότι ο ορισμός του ιωάννη ούγκλεση αναφέρεται σε όλη τη 
λίμνη Πουρού επιβεβαιώνεται και από το ποσό της φορολογικής ελάφρυνσης των 
120 υπερπύρων, το οποίο ήταν αρκετάσημαντικό.10

Μετά το προοίμιο, το έγγραφο συνεχίζει με τη λιτή έκθεση των ειδικών 
συνθηκών που επέβαλαν την έκδοσή του (narratio). ο ηγεμόνας δηλώνει ότι 
ανταποκρίνεται σε αίτημα του διακεκριμένου μοναχού Θεοδοσίου ως εκπροσώ-
που, αλλά και άλλων μελών της Βατοπεδινής αδελφότητας. ο Θεοδόσιος ταυ-
τίζεται με τον «τιμιώτατον ἐν μοναχοῖς κυρ Θεοδόσιον», ο οποίος, μαζί με τον 
ηγούμενο της Μονής Βατοπεδίου ιγνάτιο, έλαβε μέρος σε δίκη τον Φεβρουά-
ριο του 1369, στην οποία προέδρευε ο ίδιος ο ιωάννης ούγκλεσης.11 νωρίτερα, 
το 1366 συμμετείχε σε άλλη δίκη, όπου προέδρευε ο μητροπολίτης Σερρών και 
υπογράφει σλαβονικά («ѲЕОДѠСИѤ ВАТОПЕДъСКИ»).12 από τα παραπά-
νω προκύπτει ότι πρόκειται για Σέρβο, πρόσωπο πολύ έμπιστο του ούγκλεση.13

Μετά τη narratio, ακολουθεί η dispositio, δηλαδή η εκδήλωση της βούλησης 
του ηγεμόνα, με την εντολή παροχής προς την μονή φορολογικής απαλλαγής 120 
υπερπύρων ετησίως από τη συνολική υποχρέωση που υπείχε, λόγω της αλιευμα-
τικής εκμετάλλευσης της λίμνης της Πορούς.14 Η disposition κλείνει με τη συχνό-
τατη στους ορισμούς αναγραφή15 ότι εκδόθηκε «προς ασφάλεια» των ενδιαφε-
ρομένων και δόθηκε σε αυτούς απευθείας («εἰς γαρ τὴν περι τούτ(ου) ἀσφάλιαν 
ἐγεγώνι καὶ ὁ παρὼν ὁρισμὸς καὶ ἐπεδόθ(η) τη σεβασμεία καὶ ἀγία μο(νῆ) του 
Βατοπεδίου δι’ ἀσφάλιαν»).

10. Π.χ. το 1359 το δημόσιο τέλος που πλήρωνε η Μονή Βατοπεδίου για τις γαίες της 
στο Μούδρο της Λήμνου ήταν μόνο 10 υπέρπυρα, βλ. Actes de Vatopedi II, σ. 283, αρ. 114, σει-
ρά 20. 

11. Soloviev – Mošin, Grčke poνelje Srpkih vladara (επανέκδοση του 1974), σ. 270 (αρ. 
36, σειρά 25).

12. B. Korablev, Actes de Chilandar II, Actes Slaves, αγία Πετρούπολη 1911, σ. 320 
(αρ. 151, σειρά 134).

13. G. OStrogorski, Serpska oblast posle Dušanove smrti, Beograd 1965, σσ. 114-116.

14. Πρβλ. και α. Γεωργιάδης, «Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της λίμνης Βιστωνίδας και 
των παραλίμνιων εκτάσεων», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου ιΒ΄ (2012) 485.

15. καραγιαννοπουλος, Βυζαντινή Διπλωματική, σ. 224.
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Με μία πρώτη ματιά στο έγγραφο, η εντύπωση που αποκομίζει κανείς εί-
ναι ότι η κτητική αντωνυμία «του» στην έκφραση «αυτουργίου του» αναφέρε-
ται στον ηγεμόνα.16 Όμως, μία προσεκτικότερη γλωσσική ανάλυση του χωρίου 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η κτητική αντωνυμία «του» δεν αναφέρεται στον 
ιωάννη ούγκλεση, διότι στην περίπτωση αυτήν το έγγραφο θα χρησιμοποιού-
σε την κτητική αντωνυμία α΄ προσώπου «μου» («από του αυτουργίου μου», βλ. 
την έκφραση «η βασιλεία μου») ή γ΄ προσώπου αλλά θηλυκού γένους («από του 
αυτουργίου της»), αφού το έγγραφο είναι γραμμένο ολόκληρο σε α΄ πρόσωπο 
και το υποκείμενο της πρότασης («η βασιλεία μου») είναι θηλυκού γραμματικού 
γένους. Το μόνο ουδέτερο που υπάρχει σε όλη την συντακτική περίοδο και που 
μπορεί να δικαιολογήσει γλωσσικά την παρουσία του κτητικού «του» είναι το 
«το Βατοπαιδίου (μοναστήριον)»: 

«[...] επεὶ παρεκάλεσε τὴν βασιλ(εί)αν μοῦ ὁ ἐν μοναχοῖς τιμι-
ώτ(α)τος κῦρ Θεοδόσιος [...] ίνα χαρίσι(ται) αὔτι ἀπο τ(ῆς) λήμνης 
τῆς Ποροῦς πρὸ(ς) τ(ὴν) τοιαὔτ(ὴν) σε(βασμίαν) μονὴν τοῦ Βατο -
πεδίου ποσώτητα τινὰ (ὑπερ)π(ύ)ρ(ων), ὥστε λαμβάνην αὐτὴν κατ’ 
έτως ἀπο τ(ῆς) διλωθήσης λήμν(ης), ἡ βασιλ(εί)ᾶ μοῦ τὴν παράκλη-
σην αὐτῶν πρὸ(σ)δεξαμένη [...], ἀποχαρίζεται πρὸ(ς) τὴν τηαὔτ(ὴν) 
σε(βασμίαν) μον(ὴν) τοῦ Βατοπεδίου τὴν ἐν το αγίω ὄρει τοῦ Ἄθω 
διἀκημένην ἀπο τοῦ αὐτουργίου του ποσώτ(η)τα (ὑπερ)π(ύ)
ρ(ων) ἐκατὸν ἤκοση».

Πράγματι, οι μόνες λέξεις που συμφωνούν απόλυτα γραμματικά, συντα-
κτικά και νοηματικά με την κτητική αντωνυμία «του» είναι το ουδέτερο «Βα-
τόπεδιον» και το αρσενικό «ὁ ἐν μοναχοῖς κῦρ Θεοδόσιος». Η γραμματική και 
συντακτική αυτή ερμηνεία επιβεβαιώνεται από συγκριτική έρευνα σε όλα τα ελ-
ληνικά χρυσόβουλλα της γραμματείας των Σέρβων βασιλέων, τα οποία εκδόθη-
καν από το 1345 μέχρι το 1371 και ανέρχονται συνολικά σε 38.17 Τα περισσότερα 
έχουν εκδοθεί από τον Στέφανο δουσάν, ενώ από τον ιωάννη ούγκλεση τέσσε-
ρα (1368, 1369x2, 1371). Παρατηρούμε ότι στα συγκεκριμένα έγγραφα δεν υπάρ-
χει ποτέ συντακτική ασυμφωνία όσον αφορά στο υποκείμενο «η βασιλεία μου» 

16. Πιθανόν αυτή να είναι η μετάφραση των εκδοτών των Actes de Vatopédi II, Actes 
de Vatopedi II, σ. 353, οι οποίοι στην ανάλυση του εγγράφου γράφουν: «[…] le moine Théo-
dose et d’autres moines de Vatopédi ayant demandé [au despote] qu’il fasse don au monastére 
d’une certaine quantité d’hyperpères par an, [pris sur les revenus] du lac de Porou, celui-ci, pour 
le salut de son âme, lui fait don, sur son autourgion, [d’un revenu] de 120 hyperpères [...]».

17. Soloviev – Mošin, Grčke poνelje Srpkih vladara (επανέκδοση του 1974), σσ. 1-289 
(αρ. 1-38).
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και τους άλλους όρους της πρότασης, δηλαδή ο ηγεμόνας ποτέ δεν χρησιμοποιεί 
κτητική αντωνυμία γ΄ προσώπου αρσενικού γένους για τον εαυτό του, όταν προ-
ηγείται η έκφραση «η βασιλεία μου», όπως στο συγκεκριμένο έγγραφο της μο-
νής Βατοπεδίου. Συνεπώς, εάν το «αυτούργιον» ανήκε σε αυτόν, είναι βέβαιο ότι 
θα χρησιμοποιούσε έκφραση «από του αυτουργίου της/αυτής» ή «από του αυ-
τουργίου μου/ημών». Μετά την παραπάνω ανάλυση, καταλήγουμε στο συμπέ-
ρασμα ότι ο ιωάννης ούγκλεσης αναφέρεται στην λίμνη Μπουρού ως «αυτούρ-
γιον», δηλαδή προσοδοφόρο ακίνητο της Μονής Βατοπεδίου.

Στη συνέχεια προχωρούμε στην ερμηνεία της φράσης, με βάση την ανά-
λυση της συνήθους πρακτικής δωρεών των βυζαντινών αυτοκρατόρων προς τις 
μονές. είναι γνωστό ότι οι κατά τη βυζαντινή περίοδο υπό μορφή ετησίων πε-
ριοδικών παροχών κρατικές επιχορηγήσεις προς τις μονές σε χρήμα, όπως η συ-
γκεκριμένη προς τη Μονή Βατοπεδίου, λάμβαναν τη μορφή του σολεμνίου18, το 
οποίο «ως terminus technicus δηλοί τας ετησίας εις χρήμα παροχάς του κρά-
τους προς μοναστήρια και άλλους “ευαγείς οίκους”».19 Τα σολέμνια διακρίνο-
νται σε λογίσιμα, αυτούργια και παρεχόμενα.20 από τη χρήση της ορολογίας 
«αυτούργιον» στονορισμό του 1369, προκύπτει ότι πρόκειται για μια ετήσια 
κρατική επιχορήγηση, υπό την μορφή αυτουργίου σολεμνίου. Η διάκριση με-
ταξύ λογίσιμου και αυτουργίου (σολεμνίου) περιγράφεται με σαφήνεια στην 
Πραγματεία του Μαρκιανού κώδικα 173, που χρονολογείται μεταξύ των ετών 
913-1139,21 ως εξής

«[…] λογίσιμον ἐστιν σολέμνιον, ὅταν ὁ βασιλεύς ἀντί τοῦ διδο-
μένου σολεμνίου πρός τόνδε ἤ τόνδε εὐαγῆ οἶκον παρακληθείς ὑπό 
τῶν προεστώτων ἤ τῶν λειτουργῶν ἤ τῶν μοναζόντων τῶν ἐν τῷ 
εὐαγεῖ οἴκῳ προστάξῃ καί λογισθῇ ἡ αὐτή ποσότης ἀπό δημοσίου 
κανόνος χωρίων τινῶν μή ὑποκειμένων τῷ αὐτῷ οἴκῳ, ὥστε τά λο-
γισθέντα νομίσματα παρέχεσθαι παρά τῶν χωριτῶν ἀντί τοῦ διοι-
κητοῦ πρός αὐτόν τόν εὐαγῆ οἶκον χάριν τοῦ προτέρου σολεμνίου. 
Ὅταν δέ ἀντί τοῦ τοιούτου σολεμνίου οὐ λογισθῶσι χωριτικά καί 
ξένα δημόσια, ἀλλά αὐτά τά τῶν οἰκείων κτημάτων δημόσια, ὥστε 
ἀφ’ ὧν ὤφειλεν ὁ εὐαγής οἶκος λαμβάνειν σολεμνίων, ἵνα καταλο-

18. Υπήρχε και δεύτερη μορφή, αυτή της ρόγας, η οποία δεν αφορά τη συγκεκριμένη 
περίπτωση, βλ. ι. κονιδάρης, Το δίκαιο της μοναστηριακής περιουσίας, αθήνα 1979, σ. 67, 
§11, σημ. 47.

19. κονιδάρης, Το δίκαιο της μοναστηριακής περιουσίας, σ. 68 σημ. 48.

20. κονιδάρης, Το δίκαιο της μοναστηριακής περιουσίας, σ. 68, §11, σημ. 48.

21. Για τη χρονολόγηση βλ. F. Dölger, Beiträge zur Geschichte der byzantinischen Fi-
nanzverwaltung, besonders des 10. und 11. Jahrhunderts, Leipsig - Berlin 1927, σ. 8.
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γίζηται τά τελέσματα τῶν οἰκείων κτημάτων, τηνικαῦτα τά τοιαῦτα 
λογίσιμα λέγονται αὐτούργια λογίσιμα […]».22

Με άλλα λόγια, όταναντί για τη δωρεά αυτού του τύπου δεν υπολογι-
στούν φόροι που λαμβάνει το δημόσιο από χωριά ή από ξένα, δηλαδή μη ανήκο-
ντα στον δικαιούχο της δωρεάς, κτήματα, αλλά οι φόροι που λαμβάνει από τα 
κτήματα του δικαιούχου της δωρεάς, ώστε το ιερό καθίδρυμα (μονή, ναός κτλ.) 
να λαμβάνει τα σολέμνια (δηλαδή τη δωρεά) από αυτά τα οποία όφειλε το ίδιο 
απέναντι στο δημόσιο, για να πληρώνει τους φόρους των δικών του κτημάτων, 
σε αυτή την περίπτωση τα λογίσιμα αυτά λέγονται αυτούργια.

ο εκδότης της παραπάνω Πραγματείας Franz Dölger, σχολιάζοντας το πα-
ραπάνω χωρίο, ορίζει τα αυτούργια σολέμνια ως εξής: «“αυτούργια σολέμνια”: 
όταν το σολέμνιον δεν προέρχεται από την φορολογία μιας ξένης κοινότητος, 
αλλά λαμβάνεται από τα κτήματα του ιδιοκτήτη,23 τότε ονομάζεται “αυτούρ-
γιον”».24 οι P. Lemerle − A. Guillou − N. Svoronos25 oρίζουν ως εξής τα αυτούρ-
για λογίσιμα: «μεταφέρονται σε πίστωση του δικαιούχου οι φόροι που αναλο-
γούν στις γαίες της ιδιοκτησίας του». Συνεπώς προϋπόθεση της ετήσιας κρα-
τικής χρηματικής χορηγήσεως μιας μονής από ένα αυτούργιο, όπως στην περί-
πτωση της λίμνης Πορού, είναι η αποδέκτης της δωρεάς (δηλαδή η Μονή Βατο-
πεδίου) να είναι ιδιοκτήτρια του αυτουργίου, όπως σαφώς προκύπτει από την 
αναφορά σε δημόσια και όχι «ξένα» τέλη (τελέσματα= φόροι) από «των οικεί-
ων κτημάτων»: «[…] ἀντί τοῦ τοιούτου σολεμνίου οὐ λογισθῶσι χωριτικά καί 
ξένα δημόσια, ἀλλά αὐτά τά τῶν οἰκείων κτη μάτων δημόσια […]» (εννο-
είται «τελέσματα»). ο σκοπός αυτής της πρακτικής είναι η μονή να λαμβάνει τις 
κρατικές χορηγίες («[…] ὥστε ὁ εὐαγής οἶκος λαμβάνειν σολεμνίων […]»26), δηλα-
δή στην συγκεκριμένη περίπτωση τη χορηγία των 120 υπερπύρων, από το ποσό 
που όφειλε στο Βυζαντινό δημόσιο («ἀφ’ ὧν ὤφειλεν»), για να πληρώνει τους 
φόρους των δικών της προσοδοφόρων κτημάτων/αυτουργίων («[…] ἵνα καταλο-
γίζηται τά τελέσματα τῶν οἰκείων κτημάτων […]»).

οι ετήσιες χρηματικές χορηγίες που το βυζαντινό κράτος παρείχε στις μο-
νές δεν προέρχονταν κατά κανόνα από χρήματα του ίδιου του αυτοκράτορα, 

22. Dölger, Beiträge, σσ. 117-118.

23. ο Dölger μεταφράζει έτσι («aus dem dereigenen Güter») την έκφραση «των οικεί-
ων κτημάτων» του βυζαντινού ορισμού του αυτουργίου σολεμνίου/λογίσιμου.

24. Βλ. Dölger, Beiträge, σσ. 117-118.

25. Actes de Lavra ι, σ. 256 (αρ. 48), notes.

26. αντί «λαμβάνειν σολέμνια»· το αντικείμενο του απαρεμφάτου «λαμβάνειν» τίθε-
ται σε γενική αντί αιτιατικής από έλξη του αναφορικού «ἀφ’ ὧν».
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αλλά βασικά από δύο πηγές: είτε από τη φορολογία που έπαιρνε το κράτος από 
τρίτους φορολογούμενους, η οποία καταβαλλόταν απευθείας στις μονές (άμεση 
οικονομική χορηγία), είτε από τη φορολογία των ίδιων των ιδιοκτητρίων μονών 
(φορολογική απαλλαγή - έμμεση οικονομική χορηγία).27 εφόσον λοιπόν στον 
συγκεκριμένο ορισμό του ούγκλεση του έτους 1369 δεν μνημονεύεται κάποιος 
τρίτος εμπλεκόμενος, από την φορολογία του οποίου η μονή θα λάμβανε τα 120 
υπέρπυρα, αλλά υπάρχει μόνο σαφής και αποκλειστική αναφορά σε «αυτούργι-
ον», θα πρέπει να δεχθούμε ότι ο ηγεμόνας απαλλάσσει τη μονή από τον φόρο 
που πλήρωνε ετήσια στο κράτος για την ιχθυοτροφική εκμετάλλευση της λίμνης, 
η οποία αποτελούσε προσοδοφόρο ακίνητό της («αυτούργιον»).28

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο όρος «αυτούργιον» εξ ορισμού αποκλείει 
έναν«κοινόχρηστο χαρακτήρα» της συγκεκριμένης λίμνης Πορού στην βυζαντι-
νή περίοδο,29 καθώς προϋποθέτει κεφάλαιο και εργασία για την εκμετάλλευ-
σή της από τον ιδιοκτήτη της. ο καθορισμός συγκεκριμένου ποσού φορολογι-
κής απαλλαγής αποδεικνύει την ύπαρξη σταθερού εισοδήματος της μονής από 
τη λίμνη, και αυτό μόνο από την εκμετάλλευση του δικού της, και όχι του δη-
μοσίου αυτουργίου θα μπορούσε να προέλθει. ο γνωστός Βυζαντινός κανονο-
λόγος ιωάννης Ζωναράς (12ος αι.), κατά την ερμηνεία του στον ιΒ΄ κανόνα της 
Ζ΄ οικουμενικής Συνόδου, ορίζει το περιεχόμενο του όρου «αυτούργιον» ως 
εξής: «αὐτούργιον δ’ ἐνταῦθα πᾶν εὐπρόσοδον νοητέον».30 ο σπουδαιότερος 
Βυζαντινός κανονολόγος Θεόδωρος Βαλσαμών, Πατριάρχης αντιοχείας (12ος 
αι.), στην ερμηνεία του στον ίδιο κανόνα, δίνει επίσης έναν παρόμοιο ορισμό: 
«Ἐπεί δέ αὐτούργιά εἰσι τά ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων, καί οἷον οἴκοθεν διδό-
ντα τούς καρπούς, ὡς αἱ ἁλικαί, οἱ ἐλαιῶνες, οἱ ἀμπελῶνες, οἱ λιβαδιαῖοι τό-
ποι, οἱ ὑδρόμυλοι, τά κεραμαρεῖα, ὡς καί τά λοιπά τoιαῦτα».31 Συνεπώς, με τον 
όρο «αυτούργιον» νοείται το προσοδοφόρο («ευπρόσοδον») ακίνητο, το οποίο 
δεν μπορεί να αποτελεί κοινόχρηστο, αλλά ιδιόκτητο χώρο. Η πρακτική να δι-
ατηρούν οι μονές και η εκκλησία γενικότερα αυτούργια ήταν ευρύτατα διαδε-
δομένη στη βυζαντινήπερίοδο. Μάλιστα ειδικά για αυτά εκδόθηκε ο παραπάνω 
ιΒ΄ κανόνας της Ζ΄ οικουμενικής Συνόδου της νικαίας (787 μ.Χ.), που καθιερώ-
νει αυτά ως ανεκποίητα και καθορίζει τον τρόπο διαχείρισής τους: «Εἴ τις ἐπί-

27. κονιδάρης,Το δίκαιο της μοναστηριακής περιουσίας, σσ. 67-71.

28. Την ερμηνεία αυτήν δίνει και ο κ. νιχωρίτης, «Το Σλαβικό αρχείο», στο: Ιερά 
Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου: παράδοση - ιστορία - τέχνη, , τ. Β ,́ Άγιον Όρος 1996, σ. 633.

29. Για τέτοιες ατεκμηρίωτες ιστορικά απόψεις βλ. π.χ. Γεωργιάδης, «Το ιδιοκτησια-
κό καθεστώς της λίμνης Βιστωνίδας», 482-483.

30. Σύνταγμα Ράλλη-Ποτλή, τ. 2, σ. 593.

31. Σύνταγμα Ράλλη-Ποτλή, τ. 2, σ. 595.
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σκοπος εὑρεθείη, ἢ ἡγούμενος, ἐκ τῶν αὐτουργίων τοῦ ἐπισκοπείου, ἢ τοῦ μο-
ναστηρίου, ἐκποιούμενος εἰς ἀρχοντικὴν χεῖρα, ἢ ἑτέρῳ προσώπῳ ἐκδιδούς, 
ἄκυρον εἶναι τὴν ἔκδοσιν, κατὰ τὸν κανόνα τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, τὸν λέγο-
ντα·[...]».32 Βλέπε σχετικά και την ερμηνεία του Βαλσαμώνος στον ίδιο κανόνα: 
«[…] καί φησί (ο κανών) τά μέν εὐπρόσοδα, ὡς αὐτούργια, μή ἐκποιεῖσθαι, μηδέ 
ἐκδίδοσθαι […]».33

Γενικά, για τα εκκλησιαστικά αυτούργια είχαν εκδοθεί στην περίοδο των 
κομνηνών οι νεαρές 53η (από ιουλίου 1146 μ.Χ. = 6654 κτίσεως κόσμου) «περί 
τοῦ μή βλάπτεσθαι τά μοναστήρια ἐκ τοῦ ἴσως χωλεύειν κατά τι τά προσόντα 
τούτοις δικαιώματα», 61η (από Μαρτίου 1158 μ.Χ. = 6666), 62α (από οκτωβρί-
ου 1159 μ.Χ. = 6667) περί του «ἔχειν τά μοναστήρια κατά τό ἀναπόσπαστον τά 
ἀκίνητα τούτων, κἄν διαγνώσεις ἐδόθησαν αὐτοῖς παρά τῶν ἀναγραφέων δι-
καιοῦσαι τό Δημόσιον» του Μανουήλ ά  κομνηνού (1143-1180) και 81η (από 
ιουλίου 1181 μ.Χ. = 6679) του αλεξίου Β΄ κομνηνού (1169-1183).34 οι νεαρές αυ-
τές εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογήν του παραπάνω ιΒ΄ κανόνα της Ζ΄ οικουμενικής 
Συνόδου (787 μ.Χ.) και των διατάξεων 5-2-1 και 5-2-2 των Βασιλικών = ρκ΄ νε-
αράς ιουστινιανού «περί ἐκποιήσεως καί ἐμφυτεύσεως ἐκκλησιαστικῶν πραγ-
μάτων»35 και αφορούσαν τις «κατά τό θέμα Θράκης καί Μακεδονίας διακει-
μένας Μονάς».36 αντίστοιχεςνεαρές είχαν εκδοθεί και για τα ακίνητα των επι-
σκοπών, των μητροπόλεων, της Μεγάλης εκκλησίας (δηλαδή του Πατριαρχείου 
κωνσταντινουπόλεως) και του ναού της αγίας Σοφίας στα θέματα Μακεδονί-
ας και Θράκης.37 Μάλιστα, μία από αυτές, η 56η (Χρυσόβουλλος λόγος Μανου-
ήλ κομνηνού), έμεινε γνωστή στο βυζαντινό δίκαιο ως «ιατήρ», «[…] ὡς ἰώμενος 
τά χωλεύοντα ἴσως δικαιώματα τῶν ἁπανταχοῦ ἐκκλησιῶν, ἐπισκοπῶν δηλο-
νότι, καί μητροπόλεων, καί αὐτῆς τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας […]».38 ενδεικτικό 

32. ολόκληρο τον κανόνα βλ. στο Σύνταγμα Ράλλη-Ποτλή, τ. 2, σσ. 592-593.

33. Σύνταγμα Ράλλη-Ποτλή, τ. 2, σ. 595.

34. Βλ. ι. και Π. Ζέπος, Jus Graecoromanum, Νεαραί και Χρυσόβουλλα των μετά 
τoν Ιουστινιανόν Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, τ. 1(β΄ έκδ. φωτοτυπική, Scientia Aalen 1962), 
σ. 387, 381-385, 427-429.

35. ι. Ζέπος, Βασιλικά, τ. ι, εν αθήναις 1896, σσ. 186-191, όπου παρατίθεται το περι-
εχόμενο των νεαρών 61 εμ. κομνηνού και 81 αλεξίου κομνηνού κάτω από τις διατάξεις των 
Βασιλικών 5-2-1 και 5-2-2.

36. νεαρά 81η §β, βλ. ι. και Π. Ζέπος, Jus Graecoromanum, ό.π. (σημ. 34), σ. 428· Σύ-
νταγμα Ράλλη-Ποτλή, τ. 2, σ. 604.

37. νεαρές 56η έτους 1148 (6656) και 58η έτους 1158 (6661), βλ. ι. και Π. Ζέπος, Jus 
Graecoromanum, σσ. 376-381··Σύνταγμα Ράλλη-Ποτλή, τ. 2, σσ. 605-611. Στα Βασιλικά η 58η 
παρατίθεται κάτω από τις διατάξεις 5-2-1, βλ. Ζέπος, Βασιλικά, τ. ι, σσ. 185-186.

38. Βλ. ι. και Π. Ζέπος, Jus Graecoromanum, σ. 376· Σύνταγμα Ράλλη-Ποτλή, τ. 2, 608.



Πασχάλης ανδρούδης – μον. κοσμάς Σιμωνοπετρίτης (Παναγιώτης κυρανούδης)100

της μεγάλης σημασίας και εφαρμογής που είχαν οι παραπάνω νεαρές των κο-
μνηνών για τη μοναστηριακή, αλλά και εν γένει για την εκκλησιαστική περιου-
σία, είναι ότι ο Θεόδωρος Βαλσαμών τις παραθέτει αυτούσιες (ως χρυσόβουλ-
λα) στην ερμηνεία του στον 12ο κανόνα της Ζ΄ οικουμενικής περί εκκλησιαστι-
κών και μοναστηριακών αυτουργίων, σε συνδυασμό με την νεαρά ρκ΄ ιουστινι-
ανού (= διατάξεις 5-2-1 και 5-2-2 των Βασιλικών), η οποία «τήν χωρίς εὐλόγου 
καί ἀναγκαστικῆς αἰτίας, ἐκποίησιν ἤ ἔκδοσιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν, ἤ μονα-
στικῶν ἀκινήτων, παρομοίως τῷ παρόντι κανόνι (δηλαδή 12ου της Ζ΄ οικου-
μενικής) κωλύει».39

Η παραπάνω ερμηνεία του όρου «αυτούργιον» στον ορισμό του δεσπότη 
ιωάννη ούγκλεση του 1369 συμφωνεί με τις ιστορικές συνθήκες της περιόδου. Η 
Μονή Βατοπεδίου είχε κάθε λόγο να ενδιαφέρεται για την παροχή φορολογικών 
απαλλαγών από την αλιεία και τη ναυσιπλοΐα. αμέσως μετά την σερβική κατά-
κτηση της Μακεδονίας από τον κράλη Στέφανο δουσάν, το 1345, οι αγιορείτες 
μοναχοί ήλθαν σε διαπραγματεύσεις μαζί του και πέτυχαν σημαντικές φορολογι-
κές απαλλαγές μεταξύ άλλων και για τα καράβια τους που έπλεαν στον Στρυμό-
να. Η διάσωση του εγγράφου40 μόνο σε αυθεντικό αντίγραφο στο αρχείο της Μο-
νής Βατοπεδίου αποδεικνύει το ζωηρό ενδιαφέρον της τελευταίας για τέτοιου εί-
δους απαλλαγές. είναι λογική η υπόθεση ότι τα καράβια που διατηρούσε η μονή, 
μετά τον Στρυμόνα, συνέχιζαν την πορεία τους στη λίμνη Βιστωνίδα για να μετα-
φέρουν από εκεί τα προϊόντα της αλιείας, αλλά και τα άλλα προϊόντα των γαι-
ών, που διατηρούσε στην περιοχή της λίμνης. εξάλλου, η παραχώρηση βιβαρί-
ου για αλίευση στη Μεγίστη Λαύρα, στην θαλάσσια περιοχή των Πόρων, το 1371 
(βλ. παρακάτω), δείχνει ένα γενικό αυξημένο ενδιαφέρον των μεγάλων αγιορειτι-
κών μονών για την περιοχή τόσο της λίμνης Βιστωνίδας, όσο και των θαλάσσιων 
ακτών της, η οποία δεν απείχε πολύ μακριά από το Άγιον Όρος. Άλλωστε η θέση 
των δύο μονών, και κυρίως της Μονής Βατοπεδίου, στην βόρεια πλευρά του αγί-
ου Όρους, ευνοούσε την απευθείας επικοινωνία με περιοχές προς τηνκατεύθυνση 
της Βιστωνίδας, καθώς τα πλοία τους δεν ήταν -όπως αυτά των μονών της νότιας 
πλευράς- υποχρεωμένα να περιπλεύσουν το ακρωτήρι του Άθωνα, όπου οι καιρι-
κές συνθήκες τον χειμώνα είναι εξαιρετικά δυσμενείς για την ναυσιπλοΐα. Το εν-
διαφέρον των μοναχών στόχευε στην προμήθεια αλιευμάτων (ψαριών, μαλακίων, 
οστρακοειδών), που κατείχαν σημαντικό ρόλο στην διατροφή των μοναχών, λόγω 
της κατάλυσής τους ακόμη και σε περιόδους νηστείας41, ενώ από την άλλη πλευ-

39. Σύνταγμα Ράλλη-Ποτλή, τ. 2, σσ. 595-604,για τις μονές και σσ. 604-611 για τις επι-
σκοπές και τους ναούς.

40. Το έγγραφο αφορά μόνο στις περιοχές της Μακεδονίας που βρίσκονταν υπό την 
εξουσία του δουσάν, όπου ακόμη δεν είχε ενταχθεί η λίμνη Βιστωνίδα.

41. ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το τυπικό π.χ. της Μονής ευεργέτιδος στην κων-
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ρά τα όστρακα, που σε μεγάλες ποσότητες αλιεύονταν στην λιμνοθάλασσα της 
Πορούς, είχαν και άλλες πρακτικές εφαρμογές, π.χ. στην παραγωγή πορφύρας.42

Η επέκταση του κράτους των Σερρών του ιωάννη ούγκλεση στην περιοχή 
της Βιστωνίδας και του βυζαντινού Περιθεωρίου τοποθετείται στο χρονικό διά-
στημα μεταξύ των ετών 1366 και 1369, οπωσδήποτε πάντως πριν από το νοέμ-
βριο του 1369, όταν και εκδόθηκε το πρόσταγμα για την φορολογική απαλλαγή 
της Μονής Βατοπεδίου.43 ο Σέρβος δεσπότης είχε ως φιλοδοξία την ένωση όλων 
των χριστιανών της περιοχής υπό την ηγεμονία του σε μία σταυροφορία για την 
αντιμετώπιση των οθωμανών, οι οποίοι είχαν ήδη καταλάβει τμήματα της Βαλ-
κανικής. Η «Σταυροφορία» αυτή ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 1371, αλλά στις 
26 του μήνα ο ιωάννης ούγκλεσης, ανήμερα της εορτής του προστάτου αγίου 
του ιωάννη του Θεολόγου, σκοτώθηκε μαζί με τον αδελφό του κράλη Vukašin 
στην περίφημη μάχη του Τσερνομιάνου (σημερινό ορμένιο) του Έβρου από τους 
οθωμανούς. Η περιοχή της λίμνης Βιστωνίδας, των Πόρων και του Περιθεωρί-
ου, που μέχρι τότε βρισκόταν στην κυριαρχία του, ανακαταλήφθηκε από τους 
Βυζαντινούς, παραμένοντας ουσιαστικά -εκτός από ένα σύντομο χρονικό διά-
στημα- έξω από την οθωμανική κυριαρχία, μέχρι τουλάχιστον το 1420 περίπου 
(βλ. παρακάτω). αν και στις πηγές δεν έχουμε ρητή μαρτυρία ότι ο ούγκλεσης 
πολιόρκησε και κατέκτησε το Περιθεώριο, η κυριαρχία του ούγκλεση σε αυτό, 
όπως και σε όλη την περιοχή της λίμνης, μέχρι νότια στη θάλασσα του Βιστωνι-
κού κόλπου, θεωρείται βέβαιη και αποδεικνύεται από τα εξής δεδομένα: (α) την 
προέλασή του το 1371 αρκετά μακρύτερα μέχρι το Τσερνομιάνο, που βρίσκεται 
σε μικρή απόσταση από την αδριανούπολη. (β) Την έκδοση μέσα σε πολύ σύντο-
μο χρονικό διάστημα (μόλις δύο ετών, 1369-1371) τριών εγγράφων, δύο προς τη 
Μονή Βατοπεδίου και ενός προς τη Μεγίστη Λαύρα (βλ. παρακάτω), που αφο-
ρούν αυτήν την περιοχή. Η κυριαρχία αυτή δύσκολα θα μπορούσε να νοηθεί, 
εάν δεν είχε περάσει στον δεσπότη των Σερρών και το κάστρο του Περιθεωρί-
ου, που, λόγω της θέσης του στη βόρεια ακτή της λίμνης, ήταν καθοριστικό για 
τον έλεγχό της, αλλά και για τη διέλευση προς τις ανατολικότερες περιοχές της 
Θράκης. (γ) Στο έγγραφο που ο ιωάννης ούγκλεσης εξέδωσε το 1371 για την πα-

σταντινούπολη καθόριζε με λεπτομέρειες ποιες ημέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής επιτρέ-
πεται η κατάλυση ιχθύων και ποιες μόνο «οστρακοδέρμων», βλ. P. Gautier, «Le Typikon de 
laThéotokos Évergétis», Revue des Études byzantines 40 (1982) 39-43.

42. Για την καλλιέργεια των οστρακόδερμων στην περιοχή της λίμνης και την 
παρασκευή πορφύρας, βλ. L. Karali-Yannakopoulos, «Les mollusques de Porto Lagos», στο 
Ch. Bakirtzis (επιμ.), Byzantine Thrace: Image and Character, 1st International Symposium for 
Thracian Studies, Komotini, May 28th-31st 1987, Amsterdam 1989, τ. 1, σσ. 247-251 και τ. 2, 
πίν. LXI- LXVII, επίσης Actes de Vatopédi I, σ. 113, σειρές 39-40 (αρ. 10) κτλ.

43. OStrogorski, Serpska oblast, σσ. 31-37.
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ραχώρηση στη Μεγίστη Λαύρα του βιβαρίου Μεγάλο Βασιλικό στη θαλάσσια 
περιοχή των Πόρων δίνει την εντολή κανείς να μην ανατρέψει την παραχώρη-
ση, «όσο ο Θεός θελήσει να βασιλεύσω και να κυριαρχήσω και να εξουσιάσω 
στις παραθαλάσσιες χώρες  (странамь поморьским)».44 Η έκφραση «παρα-
θαλάσσιες χώρες» δεν αφήνει αμφιβολία ότι το κράτος των Σερρών είχε επεκτα-
θεί μέχρι τη θάλασσα των Πόρων και όλη η περιοχή της λίμνης βρισκόταν τότε 
υπό την εξουσία του. Ταυτόχρονα η ειδική αυτή αναφορά στις παραθαλάσσιες 
αυτές περιοχές προδίδει και το γεωπολιτικόενδιαφέρον που είχαν για τον ού-
γκλεση. (δ) Στην περίπτωση του ι. ούγκλεση δεν υπάρχει κανένα αναμφισβήτη-
το παράδειγμα ότι αυτός επικύρωσε δικαιώματα σε περιοχή εκτός της επικρά-
τειάς του, για να δεχθούμε ότι πραγματοποίησε κάτι τέτοιο για τη Βιστωνίδα.

(ιι) Το χρυσόβουλλο του Ιωάννη Ούγκλεση του έτους 1371

Με το χρυσόβουλλο του 1371 ο δεσπότης ιωάννης ούγκλεσης «προστάσ-
σεται καί ὁρίζει, ὡς ἄν κατέχωσιν [οι μοναχοί της μονής Βατοπεδίου] ἀπό γε τοῦ 
νῦν καί εἰς τό ἑξῆς τό κατά τήν λίμνην τῆς Ποροῦς εὑρισκόμενον βιβάριον […] 
τέλειον καίὁλόκληρον μετά πάσης τῆς ἀρχαίας αὐτοῦ προνομῆς καί περιοχῆς 
αὐτοῦ καί τῆς ἐκ παντός γένους θαλαττίας ἁλιείας […]».45 Τα τελευταία χρόνια 
έχουν διατυπωθεί κάποιες αμφισβητήσεις σε σχέση με τη γνησιότητα του εγγρά-
φου.46 Ωστόσο, η εγκυρότερη επιστημονική βιβλιογραφία δεν αμφιβάλλει ότι το 
συγκεκριμένο χρυσόβουλλο είναι γνήσιο47 και σώζεται στο αρχείο της Μονής 
στο πρωτότυπό του.

44. Σλαβικό πρωτότυπο: «jegože Bogь izvolit po mnja carstvovati stranamь pomorьskim 
i sьdrьžati i obladati», βλ. M. Lascaris, «Deux “Chrysobulles” Serbes pour Lavra», Recueil de 
Chilandar 1 (1966) 12, βλ. και γαλλική μετάφραση-ανάλυση στη σ. 11: «Il prie et adjure celui 
qui apres lui régnera sur les ‟territoires maritimes”».

45. Actes de Vatopédi II, 367- 369 (αρ. 137).

46. Βλ. Π. Γεωργαντζής, Βιστονίδα και Βατοπέδι, ιστορική διερεύνηση του θέμα-
τος, Ξάνθη 2008, σσ. 65-69.

47. οι εκδότες των Actes de Vatopédi II επισήμαναν την αυθεντικότητα της υπο-
γραφής του ι. ούγκλεση: «συγκεκριμένα συμπλέγματα και μορφές των γραμμάτων είναι τα 
ίδια με αυτά» σε άλλα αναμφισβήτητα έγγραφά του. Όσον αφορά στην απουσία σφραγίδας 
(«χρυσής βούλλας») από το έγγραφο, που είχε προκαλέσει κάποια συζήτηση πρόσφατα (βλ. 
π.χ. Γεωργαντζή, Βιστονίδα και Βατοπέδι, σσ. 65-69), οι ίδιοι σημειώνουν ότι δεν είναι απο-
φασιστική. Ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε ότι η σφραγίδα (όπως και οποιοδήποτε ίχνος 
ύπαρξής της) απουσιάζει και από άλλο (σλαβικό) αναμφισβήτητης γνησιότητας χρυσόβουλ-
λο του ιωάννη ούγκλεση του ίδιου έτους (1371), που φυλάσσεται στο αρχείο της μονής (βλ. 
C. Pavlikianov, «Unknown Slavic Charter of the Serbian Despot John Uglješa in the Archives of 
the Athonite Monastery of Vatopedi», Hilandarski Zbornik 12 (2008) 57-67 και φωτογραφία 
στη σ. 62). Η απουσία σφραγίδας είναι συνηθισμένη στη γραμματεία του ηγεμόνα.
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είναι γνωστό ότι οι αυτοκρατορικές δωρεές κατά τη βυζαντινή περίοδο 
περιβάλλονταν με τον συνηθισμένο τύπο του χρυσοβούλλου λόγου.48 Ωστόσο 
πολύ συχνή ήταν και η επικύρωση της περιουσίας μιας μονής που γινόταν με την 
αλλαγή αυτοκράτορα. Συχνά οι επικυρώσεις αυτές είχαν αφορμή την απώλεια 
των προηγούμενων εγγράφων κυριότητας.49 Τα παρακάτω βασικά στοιχεία του 
χρυσοβούλλου του 1371 οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο ούγκλεσης αναγνώρισε 
και επιβεβαίωσε την κυριότητα της μονής στη λίμνη, την οποία ήδη κατείχαν οι 
μοναχοί, όπως προκύπτει από τον ορισμό του 1369: (α) δεν προηγείται η έκφρα-
ση «χαρίζεται, δίδει», η οποία ήταν συνηθισμένη όταν επρόκειτο για νέες δωρε-
ές, αλλά μόνο η επιβεβαίωση τής «ες αεί» κυριαρχίας («προστάσσεται και ὁρί-
ζει ὅπως ἄν κατέχωσιν ἀπό γε τοῦ νῦν καί εἰς τό ἑξῆς»), (β) δεν υπάρχει η έκ-
φραση «εὐεργετεῖ τό βιβάριον τῶν Ἁγίων Θεοδώρων», που συνηθίζεται σε πε-
ριπτώσεις νέων δωρεών, αλλά «εὐεργετεῖ ἡ βασιλεία μου τόν παρόντα χρυσο-
βούλλιον λόγον, δι’ οὗ προστάσσεται καί ὁρίζει ὡς ἄν κατέχωσι...», που παρα-
πέμπει σε ήδη κτηθείσα κυριότητα πριν την έκδοση του εγγράφου, (γ) απουσιά-
ζει οποιαδήποτε αναφορά σε προσωπική ιδιοκτησία του ηγεμόνα ή του δημοσί-
ου,50 (δ) χρησιμοποιείται η έκφραση «ἀναλαβέσθαι», η οποία, εκτός από τη δή-
λωση κυριότητας, έχει παράλληλα και την έννοια «ξαναπαίρνω».51 εξάλλου, τα 
περισσότερα αυτοκρατορικά χρυσόβουλλα δωρεών αφορούν κυρίως επικυρώ-
σεις κυριότητας επί παλαιών ακινήτων και λιγότερα δωρεές νέων. αντίθετα, οι 
περισσότερες δωρεές ακινήτων πραγματοποιούνταν συνήθως από άρχοντες (συ-
μπεριλαμβανομένων και μελών των αυτοκρατορικών οικογενειών) ή απλούς ιδι-
ώτες52.

Η ερμηνεία ότι πρόκειται για επιβεβαίωση της κυριότητας της μονής και 
όχι για νέα δωρεά,53 ενισχύεται και από τη σύγκριση της διατύπωσης του χρυ-
σοβούλλου με δύο άλλα χρυσόβουλλα του ιωάννη ούγκλεση που εκδόθηκαν 
μεταξύ των ετών 1369 και 1371 σε σλαβονική γλώσσα και αφορούν σε δωρε-
ές γαιών. Το πρώτο είναι το χρυσόβουλλο του 1371 για τη δωρεά του βιβαρίου 

48. κονιδάρης, Το δίκαιο της μοναστηριακής περιουσίας, σ. 63, §11.

49. κονιδάρης, Το δίκαιο της μοναστηριακής περιουσίας, σ 127, §18.

50. Για δωρεές γαιών με χρυσόβουλλα, όπου αυτές χαρακτηρίζονται «του δημοσίου» 
βλ. κονιδάρης, Το δίκαιο της μοναστηριακής περιουσίας, σ. 65 σημ. 34.

51. Σκαρλάτου Βυζαντίου, Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης, εν αθήναις 1907, σ. 87, 
1η στήλη, λήμμα «ἀναλαμβάνω», σημασία υπ’ αρ. 8.

52. Βλ. κονιδάρης, Το δίκαιο της μοναστηριακής περιουσίας, σσ. 125-126, §18 και 
σημ. 4: «ο αριθμός των επικυρωτικών χρυσοβούλλων είναι εξαιρετικά μεγάλος».

53. ανάλογη ερμηνεία δίνεται στο συγκεκριμένο έγγραφο και στο Γ. αποστολάκηΣ, 
Οι αυτοκρατορικές δωρεές στην Ι. Μονή Πάτμου και η νομική αξία των «χρυσοβούλλων 
λόγων», αθήνα 2002, σ. 137.



Πασχάλης ανδρούδης – μον. κοσμάς Σιμωνοπετρίτης (Παναγιώτης κυρανούδης)104

Μεγάλο Βασιλικό προς τη Μεγίστη Λαύρα (βλ. παρακάτω), όπου ο ηγεμόνας 
χρησιμοποιεί τη διατύπωση: «αφιέρωσα και δώρισα στην Μονή της Υπεραγί-
ας Θεοτοκου της Λαύρας το βιβάριο στους Πόρους που λέγεται “Μεγάλο Βα-
σιλικό”».54 Το δεύτερο είναι ένα χρυσόβουλλο που εκδόθηκε μεταξύ των ετών 
1369 και 1371, με το οποίο δωρίζει στη Μ. Βατοπεδίου ένα χωριό στην περιο-
χή της Ρεντίνας. εκεί  υπάρχει η διατύπωση: «δώρισε η βασιλεία μου στη Μονή 
της Υπεραγίας Θεοτόκου Βατοπεδίου το χωριό [...]».55 αντίθετα, το χρυσόβουλ-
λο του ηγεμόνα για τη λίμνη γράφει: «ἡ βασιλεία μου [...] προστάσσεται και ὁρί-
ζει ὅπως ἄν κατέχωσιν ἀπό γε τοῦ νῦν καί εἰς τό ἑξῆς [...] τό βιβάριον [...] τέλει-
ον καί ὁλόκληρον». 

Η επικύρωση της κυριότητας της Μονής Βατοπεδίου το 1371 έγινε στο 
πλαίσιο της πάγιας συνήθειας των μοναστηριών να επικυρώνουν τις υφιστάμε-
νες ιδιοκτησίες τους με την αλλαγή αυτοκράτορα. Όπως προαναφέρθηκε, η λί-
μνη Βιστωνίδα, το Περιθεώριο και οι Πόροι πέρασαν στην εξουσία του ούγκλε-
ση μεταξύ των ετών 1366 και 1369.56 οι Βατοπεδινοί μοναχοί εκμεταλλεύθηκαν 
την επίσκεψή του στην μονή τους το 1371, εν όψει της έναρξης της αντιτουρκικής 
σταυροφορίας του, για να επικυρώσουν τα υφιστάμενα δικαιώματά τους στη λί-
μνη, με ένα σημαντικό και πανηγυρικού χαρακτήρα χρυσόβουλλο.

Παρότι η ακριβής θέση του ναού των αγίων Θεοδώρων, από τον οποίο 
φαίνεται να έχει πάρει την ονομασία του το συγκεκριμένο βιβάριο, δεν είναι 
γνωστή,57 η διατύπωση του χρυσοβούλλου «τό κατά τήν λίμνην τῆς Ποροῦς 
εὑρισκόμενον βιβάριον καί ἐπονομαζόμενον τῶν Ἁγίων Θεοδώρων» δεν απο-
κλείει την ταύτιση βιβαρίου και λίμνης, ότι δηλαδή στη λίμνη και στην ευρύτε-
ρη λιμνοθαλάσσια περιοχή της βρισκόταν ένα μόνο βιβάριο, το οποίο παρα-
χωρείται στην μονή «μετά πάσης της προνομής και περιοχής» του. Η ερμηνεία 
αυτή επιβεβαιώνεται και από τις γνωστές βυζαντινές πηγές, καθώς δεν μαρτυ-
ρείται κανένα άλλο βιβάριο μέσα στην λιμνοθάλασσα και στη λίμνη της Πορού, 
εκτός από το συγκεκριμένο των αγίων Θεοδώρων. Το βιβάριο Μεγάλο Βασιλι-

54. Lascaris, «Deux “Chrysobulles” Serbes», 12.

55. Pavlikianov, «Unknown Slavic Charter», 60.

56. Ostrogorski, Serpska oblast, σσ. 31-37.

57. είναι γνωστό ότι ο σημερινός ναός του αγίου νικολάου, αν και νεότερο κτίσμα, 
ενσωματώνει βυζαντινά μέλη, βλ. Σ. κυριακίδης, «Τό Βολερόν», Βυζαντιναί Μελέται ΙV, Επιστη-
μονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 3 (1939) 328: «Μονύδριον 
Αγίου Νικολάου παρά την θάλασσαν υφιστάμενον σήμερον [...], γνωρίζω εν Βολερώ το εν 
νησίδι του ιχθυοτροφείου Μπουρούς, παρά το Πόρτο Λάγος, ανήκον εις την Ιεράν Μονήν 
Βατοπεδίου. Το μονύδριον παρά τας επανειλημμένας επισκευάς και διασκευάς, διασώζει 
εισέτι είς τε την οικοδομήν καί την δεξαμενήν λείψανά τινα παλαιάς τειχοδομίας, ως και 
εγκατεσπαρμένα εις την αυλήν βυζαντινά αρχιτεκτονικά τεμάχια».
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κό (GolemVasilik), που ο ι. ούγκλεσης χάρισε στη Μονή Μεγίστης Λαύρας, ταυ-
τόχρονα με τη δωρεά στη Μονή Βατοπεδίου, βρισκόταν αναμφισβήτητα στη θα-
λάσσια περιοχή των Πόρων, νότια και έξω από τη λίμνη και τη λιμνοθάλασσα 
της Πορού, στον Βιστωνικό κόλπο58.

Τα γνωστά από τις βυζαντινές πηγές δεδομένα αποδεικνύουν ότι κατά 
την περίοδο που εκδόθηκε το χρυσόβουλλο του ούγκλεση, η Μονή Βατοπεδίου 
είχεδιαφόρες χερσαίες κτήσεις, οι οποίες δεν περιορίζονταν σε κάποιο 
συγκεκριμένο τμήμα της λίμνης, αλλά κάλυπταν διάφορες περιοχές της. από 
χρυσόβουλλο του νικηφόρου Βοτανειάτη είναι γνωστό ότι είχε πριν το 1080 ένα 
από τα σημαντικότερα μετόχια της, «τό κατά τό Περιθεώριον, ὅ τοῦ Σαλαμᾶ 
καλεῖται, σύν τό ἐντός τοῦ αὐτοῦ κάστρου μετόχιον αὐτῆς»59. Η θέση του 
Περιθεωρίου, μέσα στο οποίο η μονή διατηρούσε μετόχι, είναι γνωστή, αφού 
μέχρι σήμερα σώζονται τα ερείπια του κάστρου του, στις βορειότερες όχθες 
της λίμνης Βιστωνίδας60. από το χρυσόβουλλο του 1080 προκύπτει ότι η Μονή 
Βατοπεδίου πραγματοποιούσε στην περιοχή της λιμνοθάλασσας αλιεία της 
κογχύλης που προορίζονταν για την παρασκευή πορφύρας, καθώς ένας από 
τους φόρους από τον οποίο απαλλάσσονται τα πέντε μετόχια που αναφέρονται 
στο έγγραφο του αυτοκράτορα και οι εργαζόμενοι σε αυτά είναι και αυτός 
της αλιείας «της κογχύλης».61 Η μαρτυρία του χρυσοβούλλου επιβεβαιώνεται 
από την αρχαιολογική σκαπάνη, που έδειξε ότι οι αρχαίοι Πόροι, στη 
νότια είσοδο της λίμνης, ήταν κατά τη βυζαντινή περίοδο σημαντικό κέντρο 
οστρεοκαλλιέργειας, καθώς εντοπίστηκαν εκεί μεγάλες ποσότητες κοχυλιών 
πορφύρας και άλλων ειδών κοχυλιών.62 Παράλληλα, η μονή ήδη από τότε αλίευε 

58. Βλ. μοναχός κοσμάς Σιμωνοπετρίτης, «οι δωρεές βιβαρίων από τον δεσπότη των 
Σερρών ιωάννη ούγκλεση προς τις Μονές Μεγίστης Λαύρας και Βατοπεδίου στην περιοχή 
της Βιστωνίδας», Χρονικά της Χαλκιδικής 62-63 (2017-2018), υπό δημοσ.

59. Actes de VatopédiI, αρ. 10 σειρ. 13-14, σ. 112.

60. Βλ. Σ. κυριακίδης, «Θρακικά ταξείδια. Μπουρού καλέ – αναστασιούπολις - Πε-
ριθεώριον», Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος 1931, 195-220· N. Moutsopoulos, «Buru-
Kale. Une forteresse byzantine en ruines inconnue sur les rives du lac de Bistonie en Thrace 
occidentale», στο IBI (Institut International des châteaux historiques) Bulletin 42 (20. Kongress 
des Wissenschaftlichen Rates in Rheda 27- 30.8.1983), München 1984, 101-110. Σήμερα τα ερεί-
πια του κάστρου δεν εμφανίζονται ακριβώς στις όχθες της λίμνης λόγω των μεταγενέστερων 
προσχώσεων, βλ. Χ. Μπακιρτζής, Αρχαιολογικές έρευνες στο Πόρτο Λάγο (Θράκη). Σε-
πτέμβριος - Οκτώβριος 1980. Έκθεση 1η, καβάλα 1980, στο Hélène Ahrweiler (επιμ.), Activité 
byzantine: rapports des missions effectuées en 1980, Paris, έκδ. European Science Foundation. 
Centre de géographie historique du monde byzantin, 1980, σ. 49.

61. Actes de Vatopédi I, 113, σειρές 39-40 (αρ. 10).

62. Bλ. Χ. Μπακιρτζής – δ. Τριαντάφυλλος, Θράκη, αθήνα 1988, σ. 35· Karali-Yan-
nakopoulos, «Les mollusques de Porto Lagos», Byzantine Thrace: Image and Character, τ. 1, σσ. 
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στην περιοχή της λίμνης και της λιμνοθάλασσας, όπου κινούνταν τα καράβια 
της, καθώς στο ίδιο έγγραφο εμφανίζονται αρκετές απαλλαγές των μετοχίων 
από υποχρεώσεις ναυπηγήσεως (κτίσεως χελανδίου, πολεμικών πλοίων, κοπής 
κωπίων, καραβοποιίας κ.λπ.), που αποδεικνύουν ότι διατηρούσε στην περιοχή 
καραβοστάσια. Το γεγονός ότι η Μονή Βατοπεδίου σχεδόν από την αρχή της 
σύστασής της ή τουλάχιστον από τον 11ο αιώνα και εξής νεμόταν εκτεταμένη 
περιοχή της λίμνης και της λιμνοθάλασσας της Πορού, απηχεί και η παράδοση, 
σε μεταγενέστερες πηγές (του 17ου και 18ου αι.), ότι ο θεωρούμενος από αυτήν 
ως ιδρυτής της αυτοκράτορας αρκάδιος, το 382 μ.Χ., «έδωσεv ακόμη και ωραιό-
τατον μετόχιον εις τό Περιθεώριον, ομού και το τέταρτον μέρoς της πα -
ραθαλασσίας λiμνης, και εργαστήρια πέντε, μέσα εις το καστέλι».63 Παρό-
τι η συγκεκριμένη παράδοση δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ιστορική μαρτυ-
ρία, αυτή δείχνει την αντίληψη που ανέκαθεν επικρατούσε στη μονή ότι από την 
αρχή της σύστασής της (δηλαδή πριν το 1080) εκμεταλλευόταν τη λίμνη σε με-
γάλη έκταση (1/4 της λίμνης αντιστοιχεί σήμερα σε 48.000/4= 12.000 στρέμματα).

Στους επόμενους βυζαντινούς αιώνες η Μονή Βατοπεδίου φαίνεται ότι 
επαύξησε την παρουσία της στην περιοχή της λίμνης, όπως αποδεικνύεται άλ-
λωστε από την εμφάνιση εγγράφων που περιγράφουν και κατοχυρώνουν μετό-
χια και άλλα ακίνητά της κοντά στο Περιθεώριο κατά τα έτη 1287 («Πρακτι-
κόν τοῦ Γαληνοῦ περί τοῦ εἰς τό Περιθεώριον μονυδρίου τοῦ Βατοπεδίου»), 
1296 («τῆς εἰς τό Περιθεώριον γῆς»), 1305 (δωρεά Μονής αγίου Γεωργίου κα-
λαμιτζιώτη και άλλων ιδιοκτησιών από την Θεοδώρα Σεναχερίνα), 1329 (χρυ-
σόβουλλο ανδρονίκου Γ΄ Παλαιολόγου, με επικύρωση κυριότητας και στο «εἰς 
τό Περιθεώριον μετόχιον εἰς ὄνομα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου μετά τῆς νομῆς καί πε-
ριοχῆς αὐτοῦ»).64 Για την ακριβή τοποθεσία του βατοπεδινού μετοχίου - Μονής 
του αγίου Γεωργίου του καλαμιτζιώτη έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα διάφο-
ρες απόψεις, αλλά γενικά είναι αποδεκτό ότι βρίσκεται στην όχθη της λίμνης.65 
Τέλος, το 1356 ο αυτοκράτορας ιωάννης Παλαιολόγος επικύρωσε στη Μονή Βα-
τοπεδίου όλες τις ιδιοκτησίες της, μεταξύ των οποίων «τό εἰς τό Περιθεώριον 

247-251 και τ. 2, πίν. LXI- LXVII.

63. ι. κομνηνός, Προσκυνητάριον του Αγίου Όρους του Άθωνος, Βουκουρέστι 1701 
(η επίσκεψή του πραγματοποιήθηκε το 1698), επανέκδοση, Άγιον Όρος 1984, σσ. 52-53· δ. 
Σοφιανός, «α. Παπαβασιλοπούλου, ανέκδοτο έμμετρο προσκυνητάριον της Μονής Βατο-
παιδίου αγίου Όρους (1722)», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 5 (1996) 72, στίχ. 525-530· ν. 
Μπονόβας, «νέα στοιχεία από την ιστορία του βατοπεδινού μετοχίου στη λίμνη Βιστωνίδα 
(11ος-12ος αίωνας), Περί Θράκης 5 (2005-2006) 47.

64. Actes de Vatopedi I, αρ. 22, 23, 38, 39, 40, 68.

65. Βλ. P. Soustal, Thrakien [Tabula Imperii Byzantini 6], Wien 1991, σ. 293: λήμμα Κα-
λαμίτζιον.
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μετόχιον τό εἰς ὄνομα τιμώμενον τοῦ Ἁγίου [...] Γεωργίου καί ἐπικεκλημένον τό 
Καλαμίτζιν μετά τῶν προσόντων αὐτῷ ἐντός καί ἐκτός τοῦ αὐτοῦ κάστρου».66 
Η τελευταία διατύπωση δεν αφήνει αμφιβολία ότι η μονή είχε το 1356, δεκατρία 
χρόνια πριν την έκδοση των εγγράφων του ιωάννη ούγκλεση, σημαντικές ιδι-
οκτησίες και στις βόρειες ακτές της λίμνης, όπου και το βυζαντινό Περιθεώριο. 
Το χρυσόβουλλο του 1356 κάνει αναφορά για ακίνητα εντός και εκτός του λιμέ-
να του Περιθεωρίου.

από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι η Μονή Βατοπεδίου διατηρούσε 
κατά την περίοδο της δωρεάς του ούγκλεση μετοχιακές εγκαταστάσεις, οι οποίες 
μπορούν με ασφάλεια να τοποθετηθούν στο βορειότερο (λιμάνι Περιθεωρίου) 
και νοτιότερο (περιοχή Πόρων και λιμνοθάλασσας, σημερινό Πόρτο Λάγος) 
άκρο της λίμνης. Παράλληλα αναμφισβήτητη είναι και η διατήρηση ιδιοκτησιών 
έξω από το κάστρο του Περιθεωρίου και στις όχθες της λίμνης, δηλαδή εν τέλει 
σε όλη την έκταση της λίμνης, στην οποία διαδραμάτιζε έναν πολύ σημαντικό 
ρόλο. 

οι διατυπώσεις του χρυσοβούλλου του 1371 δείχνουν τη μεγάλη επισημό-
τητα και σημασία που δίνει ο Σέρβος δεσπότης των Σερρών στη δωρεά, λόγω 
της έναρξης της σταυροφορίας του κατά των Τούρκων. Η παλαιοδιαθηκική 
φράση του χρυσοβούλλου «δι’ αὐτῶν [του κυρίου και της Θεοτόκου] γάρ βασι-
λεῖς βασιλεύουσι καί τύραννοι κρατοῦσι γῆς» δεν απαντά σε κανένα άλλο από 
τα ελληνικά έγγραφα των Σέρβων ηγεμόνων (1345-1371), παρά μόνο σε έναν ορι-
σμό, επίσης του ούγκλεση, του 1368 («δι’ αὐτοῦ γάρ βασιλεῖς βασιλεύουσι καί 
δυνάσται κρατοῦσι γῆς»), με τον οποίο επέστρεφε στο Πατριαρχείο κωνσταντι-
νουπόλεως τις επαρχίες που του είχε αφαιρέσει πριν από λίγα χρόνια ο κράλης 
Στέφανος δουσάν. ο ορισμός εκείνος του 1368 επίσης έχει έναν ιδιαίτερα πανη-
γυρικό χαρακτήρα67 και βέβαια σαφείς πολιτικούς στόχους. Tην ίδια επισημό-
τητα φανερώνει και η πρώτη φράση του χρυσοβούλλου του 1371 («καί οἱ πρό 
ἐμοῦ τρισμακάριοι ἐκεῖνοι καί ἀοίδιμοι βασιλεῖς καί πατέρες»), όπου ο ηγεμό-
νας εμφανίζει τον εαυτό του να ενεργεί ως διάδοχος των βυζαντινών αυτοκρατό-
ρων. είναι φανερό ότι ο δεσπότης των Σερρών απέδιδε μεγάλη πολιτική σημα-
σία στη δωρεά, καθώς ήθελε να εξασφαλίσει την υποστήριξη των μοναχών του 
αγίου Όρους και των ελλήνων της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης στη 
σταυροφορία που ξεκινούσε εναντίον των οθωμανών. Όταν ο ούγκλεσης επέ-
κτεινε την κυριαρχία του κράτους του στην περιοχή της λίμνης, βρήκε ένα καθε-
στώς ήδη υφιστάμενο από την περίοδο της βυζαντινής αυτοκρατορίας, σύμφω-

66. Actes de Vatopedi Iι, αρ. 108.

67. Soloviev – Mošin, Grčke poνelje Srpkih vladara (επανέκδοση του 1974), σ. 262, σει-
ρά 61 (αρ. 35)· Lascaris, «Deux “Chrysobulles” Serbes», 18.
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να με το οποίο η μονή κατείχε την λίμνη ως αυτούργιο και την εκμεταλλευόταν. 
ο δεσπότης ιωάννης λοιπόν, ως συνεχιστής και διάδοχος του βυζαντινού αυτο-
κράτορα,αναγνώρισε το καθεστώς αυτό και το επικύρωσε.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι θα ήταν υπεραπλουστευτική και εσφαλμέ-
νη η ερμηνεία ότι με την παρουσία του ρήματος «κατέχωσιν» ο ούγκλεσης ανα-
φέρεται σε απλή κατοχή και όχι κυριότητα της λίμνης, όπως έχει υποστηριχθεί 
από ορισμένους ερευνητές.68οι διατυπώσεις του εγγράφου είναι σαφείς και δεν 
αφήνουν καθόλου περιθώρια διαφορετικών ερμηνειών. Τα βυζαντινά έγγραφα 
που αφορούν στην επιβεβαίωση ή στην παραχώρηση ιδιοκτησίας σε μονές ανα-
φέρονται σε πλήρη ιδιοκτησία και όχι σε απλή κατοχή, εκτός αν ρητά αναφέρε-
ται αυτό, όπως για παράδειγμα εκμίσθωση,69 απλή λήψη προσόδων κτλ. αντί-
θετα, στην περίοδο της Τουρκοκρατίας «το σύστημα διστάζει να αναγνωρίσει 
ο,τιδήποτε προσεγγίζει την πληρότητα της κυριότητας»,70 γεγονός που δημι-
ουργεί ασάφειες ως προς το ακριβές γαιοκτητικό καθεστώς. Το χρυσόβουλλο 
του 1371 δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά σε ενοικίαση ή απλή παραχώρηση 
προσόδων, παρά μόνο εκφράσεις που αποδεικνύουν καθαρά κυριότητα, όπως 
«ὡς ἄν κατέχωσιν ἀπό τοῦ νῦν καί εἰς τό ἑξῆς [...]» (δηλαδή για πάντα, «εσαεί»). 
Άλλη μορφή δήλωσης κυριότητος του χρυσοβούλλου είναι και η έκφραση «ανα-
λαβέσθαι», στην οποία εμπεριέχεται με σαφήνεια η έννοια του «λαμβάνω εις 
την κυριότητά μου, οικειοπούμαι».71 Όμως, ακόμη και εάν δεν περιεχόταν η ως 
άνω ορολογία στο έγγραφο, υπάρχει ένα επιπλέον στοιχείο ικανό από μόνο του 
για να αποδείξει την κατά κυριότητα παραχώρηση της λίμνης (στη Μονή Βα-
τοπεδίου). Όπως σωστά παρατήρησε και ο Dušan Korać, σχολιάζοντας και ερ-
μηνεύοντας το έγγραφο, το βιβάριο παραχωρήθηκε στη μονή «με πλήρη φορο-

68. αυτό το σφάλμα κάνει για παράδειγμα ο Γεωργιάδης, Το ιδιοκτησιακό καθε-
στώς της λίμνης Βιστωνίδας, σ. 485.

69. Βλ. για παράδειγμα το συμβόλαιο του 1358, με το οποίο η Μονή Βατοπεδίου πα-
ραχωρεί σε μία τριμελή οικογένεια τρία οικήματά της στη συνοικία «καταφυγή» Θεσσαλο-
νίκης εφ’ όρου ζωής, αντί εφ’ άπαξ ποσού 36 υπερπύρων και ετησίου ενοικίου 4 λίτρων ελαί-
ου, όπου υπάρχει σαφής διάκριση παραχωρούμενης χρήσης («ἔχειν μέν τήν τούτων χρῆσιν 
καί νομήν ἐφ’ ὅρῳ τῆς ζωῆς ὑμῶν καί τοῦ παιδός ὑμῶν καί [...] τήν ἐξ αὐτῶν ἀποφερομένην 
πρόσοδον») και διατηρηθείσης κυριότητας («μετά δέ ταῦτα ἐπανελθεῖν αὐτά πρός τήν μο-
νήν [...] καί ἔχειν πάλιν αὐτά κατά τελείαν δεσποτείαν καί κυριότητα»), βλ. σχετικά Actes de 
Vatopedi Iι, σσ. 269- 270 (αρ. 110).

70. J. Alexander, «The Lord Giveth and the Lord Taketh Away: Athos and the Confis-
cation Affair of 1568-1569», ΟΆθωςστους 14ο-16ο αι. [αθωνικάΣύμμεικτα 4], αθήνα 1997, σ. 
169.

71. Σκαρλάτος Βυζάντιος, Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης, σ. 87, 1η στήλη, λήμμα 
«ἀναλαμβάνω», σημασία υπ’ αρ. 6.
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λογική και διοικητική ασυδοσία»:72«[…] ὀφείλουσι ἀναλαβέσθαι ἀνενόχλητον 
πάντῃ καί ἀδιάσειστον μή εὑρίσκοντες παρά τινος τῶν ἁπάντων τήν τυχοῦσαν 
ἐπήρειαν καί διενόχλησιν ἤ μικράν εἴσοδον καί ἔρευναν ἐν αὐτῷ τῆ ἐμφανείᾳ 
τοῦ παρόντος χρυσοβουλλίου Λόγου τῆς βασιλείας μου […]». Με αυτή την εντο-
λή ο ιωάννης ούγκλεσης εμπόδιζε κυρίως την έλευση φοροεισπρακτόρων για 
τη λήψη των σχετικών με την εκμετάλλευση(από τη μονή) της λίμνης φόρων και 
την διοικητική επίβλεψή της. Η λέξη «έρευνα» ερμηνεύτηκε από τους πρώτους 
εκδότες του εγγράφου A. Soloviev και V. Mošin ως «απαίτηση επί της αλιείας»,73 
που πραγματοποιούσε η μονή στην λίμνη και συσχετίζεται με τον φόρο «εξε-
ρευματίκιον». Η παραχώρηση της φορολογικής και διοικητικής ασυδοσίας στη 
μονή για τη λίμνη που μαρτυρείται στο χρυσόβουλλο, θα ήταν εντελώς ασυμβί-
βαστη με την παραχώρηση απλής κατοχής της και τυχόν διατήρηση του δημό-
σιου ή κοινόχρηστου χαρακτήρα της, για τον οποίο άλλωστε μέχρι σήμερα δεν 
έχει εντοπιστεί κάποια μαρτυρία. Τέλος, η κύρωση (sanction ή poena) για όσους 
ενοχλούσαν στο εξής τη μονή στην ιδιοκτησία της, η οποία παρουσιάζει και τις 
δύο μορφές ταυτόχρονα, της poenaspiritualis (αφορισμός) και poenatemporalis 
(«παρά τῆς βασιλείας μου βάρος καί ἀγανάκτησιν»), όχι συχνές στα χρυσόβουλ-
λα,74 οδηγούν επίσης στο αδιαφιλονίκητο συμπέρασμα ότι το έγγραφο παραχω-
ρεί κυριότητα και όχι μόνο νομή.

Άλλωστε ημέχρι σήμερα βυζαντινολογική βιβλιογραφία έχει καταλήξει 
στις ίδιες απόψεις. Συγκεκριμένα, ο εκδότης του αντίστοιχου χρυσοβούλλου για 
τη Μεγίστη Λαύρα Μ. Λάσκαρης, σχολιάζοντας τα δύο χρυσόβουλλα της Μο-
νής Βατοπεδίου του 1369 και 1371, ισχυρίστηκε ότι αυτά «αποτελούν τους τίτ-
λους ιδιοκτησίας (titresdepropriété) για τη διατήρηση των τόπων», στους οποί-
ους αναφέρονται μέχρι σήμερα, αντιδιαστέλλοντάς τα με αυτό της Μεγίστης 
Λαύρας, για το οποίο θεωρεί ότι παρείχε μόνο δικαίωμα αλιείας.75 Ωστόσο, 26 
χρόνια αργότερα ο D. κorać πολύ σωστάδιόρθωσε και την ερμηνεία αυτή του 
χρυσοβούλλου της Λαύρας, γράφοντας ότι «το κείμενο της διαταγής είναι πολύ 
σαφές: “[…] αφιέρωσα και δώρισα στην Μονή της Λαύρας της Υπεραγίας Θεο-
τόκου το βιβάριο [...]”». ο ίδιος, αναφερόμενος στη δωρεά στη Μονή Βατοπεδί-
ου, δέχεταισαφώς παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα: «Το βιβάριο παραχωρή-

72. D. Korać, «Sveta Gora pod srpskom vlašču (1345-1371)», Zbornik Radova 
Vizantološkog Instituta 31 (1992)130.

73. Soloviev – Mošin, Grčke poνelje Srpkih vladara (επανέκδοση του 1974), σ. 287 και 
435. 

74. Dölger, Beiträge, σσ. 157-158 και 310 ι. καραγιαννόπουλος, Βυζαντινή Διπλωμα-
τική, Α΄ Αυτοκρατορικά έγγραφα, Θεσσαλονίκη 1972, σσ. 132, 242· αποστολάκης, Οι αυτο-
κρατορικές δωρεές, σ. 40.

75. Lascaris, «Deux “Chrysobulles” Serbes», 11, σημ. 3 και 18-19.
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θηκε εξ ολοκλήρου, με ολόκληρη την περιοχή και τα όρια και με το δικαίωμα 
αλιείας στην θάλασσα, καθώς και με φορολογική και διοικητική ασυδοσία».76

Η αναφορά «μετά πάσης τῆς ἀρχαίας προνομῆς καί περιοχῆς αὐτοῦ», 
δεν συνηθίζεται σε επικυρώσεις και δωρεές βιβαρίων. ο όρος προνομή στο χρυ-
σόβουλλο του 1371 δεν έχει την κλασική σημασία «λεηλασία, λεία, λάφυρο», 
που έχει στην αρχαία77 και μεσαιωνική ελληνική,αλλά αποτελεί μέρος της ειδι-
κής ορολογίας των παραχωρητηρίων εγγράφων των Βυζαντινών χρόνων. αν και 
όχι τόσο συχνός, εμφανίζεται και σε ένα άλλο έγγραφο της Παλαιολόγειας πε-
ριόδου από το αρχείο της Μονής Βατοπεδίου. απαντά λοιπόν στο αφιερωτήριο 
του έτους 1305 της Θεοδώρας κομνηνής Σεναχερίνας προς τη Μονή Βατοπεδί-
ου, το οποίο επίσης αφορά στην περιοχή της λίμνης Βιστωνίδας και της κοντι-
νής Ξάνθειας. Μαζί με τα άλλα κτήματά της, η Θεοδώρα εδώριζε στη μονή «καί 
τήν εὐρισκομένην μοι γονικήν πλανινήν τοῦ Βοός τό Πηγάδιν τήν εἰς τά βου-
νά της Ξανθείας, μεθ ’ οἵας ἔχει προνομῆς καί κατοχῆς ».78 ο όρος πλα-
νινή, από τη σλαβική λέξη planina («βουνό»), δηλώνει τη βοσκή μεγάλων ζώων 
και ο όρος προνομή, σύνθετος από την πρόθεση προ και το ουσιαστικό νομή 
«βοσκή, χρήση, εκμετάλλευση» [από το ρήμα νέμω «(1) διανέμω, μοιράζω, (2) βό-
σκω, (3) καρπούμαι, απολαμβάνω»], δηλώνει την περιοχή στην οποία εκτεινόταν 
η συγκεκριμένη βοσκή, την έκταση όπου μπορούσαν να βόσκουν τα ζώα. Η έν-
νοια της «επέκτασης στον χώρο, προχώρησης» είναι σύμφυτη με το ρήμα προ-
νέμω,από όπου προήλθε το παράγωγο προνομή.79 ο όρος προνομή εμφανίζεται 
και στην από Μαρτίου 1358 μαρτυρία Γερόντων χωρίων της περιοχής Στρυμό-
να, με την οποία βεβαιώνουν ότι ο μύλος για τον οποίο είχαν διένεξη οι μονα-
χοί της Μονής Ζωγράφου και του (χελανδαρινού) Πύργου του αγίου Βασιλεί-
ου «ἔνι προνομή καί συνήθεια τῆς χώρας τοῦ Χάντακος»,80 δηλαδή ανήκε από 
παλιά στην κυριότητα του χωριού Χάντακας. καθώς το χωριό ανήκε στη Μονή 
Ζωγράφου, κατά συνέπεια και ο μύλος ανήκε στην ίδια μονή. Με τον όρο προ-
νομή δηλώνεται ότι ο μύλος βρισκόταν «έκπαλαι» στα όρια του χωριού. είναι 
σαφής η ομοιότητα της ορολογίας του χρυσοβούλλου με την ορολογία των βο-
σκών και λιβαδιών. ο όρος προνομή δεν φαίνεται επίσης να έχει σχέση με τον 
όρο προνόμιον (ή θηλυκό προνομία), που απαντά επίσης συχνά σε τέτοιου εί-

76. Korać, Sveta Gora, 128-129.

77. Βλ. π.χ. Λεξικό Liddell/Scott, λήμμα «προνομή».

78. Actes de Vatopedi I, 227, σειρά 15 (αρ. 38).

79. Πρβλ. τη σημασία «προχωρώ βόσκων, (γενικά) προβαίνω, προχωρώ» που δίνει 
σε αυτό το λεξικό Σκαρλάτος Βυζάντιος, Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης, 1162, στ. 2η, λ. 
προνέμω, σημασία 3η.

80. K. Pavlikianov, The Mediaeval Greek and Bulgarian Documents of Zographou, 
Sofia 2014, σσ. 364-365 (αρ. 41).
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δους έγγραφα. ο λόγος είναι ότι σε αυτές τις μορφές κειμένων ο όρος προνόμιον 
αποτελεί συνήθως ζεύγος με τον όρο δίκαιον και όχι με τον όρο περιοχή. αντί-
θετα ο όρος περιοχή συνθέτει ένα άλλο ζεύγος, μαζί με τον όρο νομή (στο έγγρα-
φό μας αντικαθίσταται από το λιγότερο συχνό προνομή)·παρά την επικάλυψη 
στις σημασίες και στην χρήση, υφίσταται η διάκριση ότι οι δύο πρώτοι όροι πα-
ραπέμπουν σε δικαίωμα κυριότητας, ενώ οι δεύτεροι σε έκταση του δικαιώμα-
τος στο χώρο, με σκοπό να περιλάβουν όλες τις ιδιοκτησίες, οι οποίες δεν ειναι 
εύκολο να απαριθμηθούν ξεχωριστά.81 Η έκφραση «μετά πάσης τῆς νομῆς καί 
περιοχῆς» είναι συνηθισμένη σε περιπτώσεις πολύ σημαντικών δωρεών, κυρίως 
χωριών,82 και ως στόχο έχει να περιλάβει μέσα στην δωρεά οποιαδήποτε περιου-
σία βρισκόταν μέσα στα όρια της (εκ προοιμίου) μεγάλης έκτασης του χωρίου, η 
οποία, λόγω ανομοιογένειας των επιμέρους κτήσεων, ήταν αδύνατο να περιγρα-
φεί επακριβώς. Τέλος, δεδομένου ότι η δωρεά αφορά σε μια υδάτινη περιοχή και 
η λέξη νομή δηλώνει επίσης την κοίτη ποταμού,83 έτσι και εδώ η λέξη προνομή 
θα μπορούσε να δηλώνει την περιοχή η οποία βρίσκεται «προ της νομής» του βι-
βαρίου-λίμνης, δηλαδή προ της κοίτης της λίμνης, δηλαδή τις παραλιακές περιο-
χές της. καταληκτικά, η έκφραση «μετά πάσης της αρχαίας προνομής και περι-
οχής αυτού» στο χρυσόβουλλο του ιωάννη ούγκλεση δηλώνει μία μεγάλη περι-
οχή, στην οποία εκτείνονταν τα δίκαια και τα όρια του συγκεκριμένου βιβαρίου 
γύρω από τη λεκάνη της λίμνης.

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, που στηρίζεται στις πιο κοντινές χρονο-
λογικά και ομοειδείς με το χρυσόβουλλο του 1371 αρχειακές πηγές, ο λόγος της 
ασυνήθιστης αυτής προσθήκης για δωρεά βιβαρίου ήταν για να καταδείξει ότι 
η κυριότητα της μονής δεν περιορίζονταν μόνο στον ωφέλιμο υδάτινο χώρο του 
βιβαρίου (δηλαδή εκεί όπου κυρίως γίνονταν ο πολλαπλασιασμός και το ψά-
ρεμα των ψαριών), αλλά στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης, με τις εκεί κτιρια-
κές εγκαταστάσεις. ορισμένες από τις παραλίμνιες εκτάσειςκαι εγκαταστάσεις 
(ναοί, οικήματα κ.λπ.) είχαν ήδη δωρηθεί στη Μονή Βατοπεδίου με τα προηγού-
μενα χρυσόβουλλα και αφιερωτήρια.

81. Πρβλ. το χρυσόβουλλο του 1346, με το οποίο ο Σέρβος κράλης Στέφανος δουσάν 
επικύρωσε στη Μονή Βατοπεδίου «τό περί τήν Καλαμαρίαν εὑρισκόμενον χωρίον τό κα-
λούμενον Ἅγιος Μάμας μετά πάσης τῆ ς  νο μῆ ς  καί  περιοχῆ ς  αὐτοῦ καί ὧν ε ἶχε  δ ι -
καίων καί  προνο μίων » βλ. Actes de Vatopedi IΙ, 201, σειρές 15-16 (αρ. 93). Πβ. και αφιε-
ρωτήριο της Μ. Βατοπεδίου του 1356: «Ἀφιερῶ οὖν αὐτά μετά πάντων τῶν δικαίων καί προ-
νομίων» βλ. Actes de Vatopedi Iι, σ. 255, σειρές 24-25 (αρ. 107). 

82. Actes de Vatopedi Iι, αρ. 93 (δωρεά του αγίου Μάμαντα).

83. ε. κριαράς, Λεξικό Μεσαιωνικής Ελληνικής, λ. «νομή», σημασία 7 και αctes de 
Lavra ιιι, σ. 45, σειρές 5-6 (αρ. 130, έγγραφο του 1350/1): «[…] καί ανέρχεται τω αυλάκι τήν 
παλεάν νομήν του ποταμού […]». 
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Μόλις ένα μήνα μετά τη δωρεά προς τη Μονή Βατοπεδίου, τον Μάιο του 
1371, ο ιωάννης ούγκλεσης θεράπευσε το σχίσμα της Σερβικής εκκλησίας με το 
οικουμενικό Πατριαρχείο, που είχε προκαλέσει η αφαίρεση των υπό σερβική 
κατοχή επαρχιών του από τον δουσάν. Στο σχετικό συνοδικό σιγίλλιο με τίτ-
λο «Πρᾶξις ἐπί τῇ ἑνώσει τῶν ἐκκλησιῶν, τῆς τε ἡμετέρας καί τῆς Σερβίας», 
που εξέδωσε ο Πατριάρχης κωνσταντινουπόλεως Φιλόθεος κόκκινος (1353-1355 
και 1364-1376), ο ούγκλεσης αναγνωριζόταν ως κύριος των περιοχών της δυτι-
κής Θράκης και Μακεδονίας, που άρχιζαν μετά τις οθωμανοκρατούμενες: «ἐπεί 
δέ ὁ εὐτυχέστατος δεσπότης Σερβίας, κῦρις Ἰωάννης ὁ Οὔγκλεσης, τοῦ πλέ -
ον τοῖς ἡ μετέροις μέρεσιν ἐγγίζοντος τόπου κύριος καταστάς, 
ἄνθρωπος ὑπάρχων φρόνιμος καί καλός καί τρόπου καί συνειδήσεως ἀγαθῆς 
καί τόν τοῦ Θεοῦ φόβον ἔνοικον κεκτημένος [...]».84

Το καθεστώς αυτό, που εγκαθιδρύθηκε στην περιοχή της Μπουρούς με τα 
δύο έγγραφα του δεσπότη ιωάννη ούγκλεση, διατηρήθηκε τουλάχιστον και 
στην δεύτερη δεκαετία του 15ου αιώνα. είναι γνωστό ότι η περιοχή του Περιθε-
ωρίου, των Πόρων και της λίμνης Μπουρού δεν έπεσε στην κυριαρχία των οθω-
μανών μετά την μάχη του Τσερνομιάνουτο 1371, όπως η υπόλοιπη περιοχή της 
δυτικής Θράκης, αλλά μετά το 1422,85 όπως επιβεβαιώνεται από τις εξής γνω-
στές ιστορικές πηγές:

(1) Συνοδική απόφαση του Πατριάρχου κωνσταντινουπόλεως νείλου της 
23.11.1381 (ινδικτιώνα 5η),86 με την οποία καθαιρούνταν ο μητροπολίτης Περιθε-
ωρίου δωρόθεος. από αυτήν αποδεικνύεται ότι τόσο το Περιθεώριο, όσο και οι 
Πόροι (σημερινό Πόρτο Λάγος), άρα και η λίμνη, βρίσκονταν ακόμη υπό βυζα-
ντινή κυριαρχία, καθώς ο μητροπολίτης είχε φυλακιστεί αρχικά στον πύργο των 
Πόρων με διαταγή του βυζαντινού αυτοκράτορα.87 Μετά τη μάχη του Τσερνο-
μιάνου στον Έβρο (1371), το Περιθεώριο άρχισε να αποκόπτεται από την ενδο-
χώρα του. καθώς όμως ήταν παραθαλάσσιο κάστρο, διατηρούσε τη δυνατότη-
τα της επικοινωνίας με την βυζαντινή πρωτεύουσα. Λίγο πριν το 1383 ο μητρο-
πολίτης, αφού δραπέτευσε από την φυλακή, κατέφυγε στους οθωμανούς και με 
τη βοήθειά τους εγκαταστάθηκε ξανά στη μητρόπολή του. Το Περιθεώριο όμως 

84. F. Miklosich – I. Müller, Acta et Diplomata Graeca mediiaevi, τ. 1 «Acta 
Patriarchatus Constantinopolitani», Bonn 1860, σ. 553 (αρ. CCC).

85. Βλ. Γ. Βογιατζής, Η πρώιμη Οθωμανοκρατία στη Θράκη. Άμεσες δημογραφικές 
συνέπειες, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 164, 358-359, 361.

86. F. Miklosich – I. Müller, Acta et Diplomata Graeca mediiaevi, τ. 2, Bonn 1862, σσ. 
37-39 (αρ. 353).

87. «[…] Δι’ αιτίας τινάς περιορισθείς ορισμώ του κρατίστου και αγίου μου αυτο-
κράτορος εις τον πύργον των Πόρων […», βλ. Miklosich – Müller, Acta et Diplomata Graeca 
mediiaevi, τ. 2, σ. 38.
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δεν ήταν ακόμη οθωμανική πόλη και για αυτόδιάφοροι αιχμάλωτοι των οθω-
μανών, που κατόρθωναν να δραπετεύσουν, κατέφευγαν εκεί, προφανώς επειδή 
ήταν ακόμη βυζαντινή πόλη και ήλπιζαν ότι θα βρουν εκεί ασφαλές καταφύγιο.88

(2) Μαρτυρία του οθωμανού ιστορικού της εποχής ουρούτζ, ο οποίος 
αναφερόμενος στην κατάκτηση της Μαρώνειας και Ξάνθειας, δεν μαρτυρεί το 
Περιθεώριον.89

(3) Άρθρο 3 της συνθήκης («ορκωματικού») από ιανουαρίου 1403 μεταξύ 
του Βυζαντινού αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου και του οθωμανού 
εμίρη Σουλεϊμάν Τσελεμπί, με την οποία, μετά την ήττα του Βαγιαζήτ ά  κεραυ-
νού από τον Ταμερλάνο στη μάχη της Άγκυρας (28.7.1402), και την ισχυρή κρίση-
που αντιμετώπισε το οθωμανικό κράτος,αναγνωρίστηκαν στο Βυζαντινό κρά-
τος διάφορα εδάφη, ανάμεσα στα οποία το Περιθεώριο με τις αλυκές και όλη 
την περιοχή του, χωρίς την πληρωμή φόρου υποτελείας.90

Β. Οθωμανική περίοδος 

(ι) Πρώιμες μαρτυρίες

Όπως προαναφέρθηκε, η περιοχή της λίμνης Βιστωνίδας πέρασε στα χέ-
ρια των οθωμανών μετά το 1422, δηλαδή με κάποια σημαντική καθυστέρηση σε 
σχέση με το μείζον τμήμα της Θράκης.91 Η περιοχή της λίμνης υπήχθη στο βακού-
φι του σουλτάνου Μουράτ Β .́

88. ε. Ζαχαριάδου, «εφήμερες απόπειρες για αυτοδιοίκηση στις ελληνικές πόλεις 
κατά τον ιδ́  και ιε΄ αιώνα», Αριάδνη 5 (1989) 345-351, και κυρίως σ. 349.

89. Βογιατζής, Η πρώιμη Οθωμανοκρατία, σ. 133 σημ. 247.

90. Βλ. Βογιατζής, Η πρώιμη Οθωμανοκρατία, σ. 162, 261· De Mas Latrie, «Com-
merce et expéditions militaires de la France et de Venice au Moyen Age», Collection de docu-
ments inédits sur l’histoire de France, Mélanges historiques, Choix des documents, III, Παρί-
σι 1880, σσ. 178- 182 (no. 22)· G. M. Thomas, Diplomatarium Veneto-Levantinum, II, Βενετία 
1899, σσ. 290-293 (no. 159)· N. Iorga, «Privilegiul lui Mohammed al ιI-1ea pentru Pera», Analele 
Academiei Romane, Memoriile Secțiunii Istorice, σειρά II (1913-1914) 85-88·  G. Dennis, «The 
Byzantine-Turkish Treaty of 1403», Orientalia Christiana Periodica 33 (1967) 72-88 και κυρί-
ως σ. 78 3· E. A. Zachariadou, «Süleyman Çelebi in Rumili and the Ottoman Chronicles», Der 
Islam 60 (1983) 277-278.

91. Πρβλ. Φ. κοτζαγεώργης, «ο καζάς Γενισέας (Yenice-iKarasu) μέσα από οθωμανι-
κές πηγές του 15ου-16ου αι. Προβλήματα και προοπτικές της έρευνας», Περί Θράκης 1 (2001) 
70-71: «το Περιθεώριο φαίνεται ότι στα τέλη του 14ου αι. δεν αποτελούσε ενταγμένο τμήμα 
του οθωμανικού κράτους, αφού διατηρούσε κάποιας μορφής αυτοδιοίκηση και μόνο στις 
αρχές του επομένου αιώνα ενσωματώθηκε πλήρως στο νέο κράτος», γεγονός που εξηγεί την 
ανάγκη σύστασης της Γενιτζέ (σημερινής Γενισέας) από τους οθωμανούς στα 1373-1374.
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Γενικά στη βιβλιογραφία απουσιάζουν οι αναφορές στην ιστορία του με-
τοχίου της μονής πριν από το έτος 1791, γεγονός που οδήγησε ορισμένους ερευ-
νητές να υποστηρίξουν ότι «δεν υφίστανται μαρτυρίες ή ενδείξεις παρουσί-
ας της Μονής του Βατοπαιδίου στην περιοχή της Πορούς ή γενικότερα περί 
τη λίμνη της Βιστωνίδας από τα τέλη του 14ου αιώνος μέχρι το 1791».92 Ωστό-
σο, η άποψη αυτή δεν είναι ακριβής και οφείλεται στο ότι οι σωζόμενες ιστορι-
κές πηγές είτε δεν έχουν ερευνηθεί επαρκώς, είτε δεν έχουν ερμηνευτεί σωστά. 
κατ’ αρχήν θα πρέπει να σημειωθεί ότι η υπαγωγή της περιοχής της λίμνης στο 
βακούφι του Μουράτ Β΄ στα οθωμανικά κατάστιχα του 16ου αιώνα93 δεν ση-
μαίνει απουσία μοναστηριακής περιουσίας, αφού το ένα γεγονός δεν αποκλεί-
ει το άλλο. αυτό αποδεικνύεται από πληθώρα παραδειγμάτων μετοχίωντων μο-
νών του αγίου Όρους, τα οποία βρίσκονταν μέσα σε ισλαμικά βακούφια, αλλά 
συνέχισαν να υφίστανται και να αναγνωρίζονται κανονικά από το οθωμανικό 
κράτος. αναφέρουμε χαρακτηριστικά τα μετόχια της χερσονήσου της κασσάν-
δρας Χαλκιδικής, τα οποία είχαν ενταχθεί στο βακούφι του Γανζαφέρ-αγά. Για 
παράδειγμα το τσιφλίκι της κασσάνδρας της Μονής Ξηροποτάμου, αν και ανή-
κε στο βακούφι του Γαζανφέρ-αγά, εντούτοις εγγράφεται σε αποσπάσματα του 
οθωμανικού αυτοκρατορικού κτηματολογίου του έτους 1607 και του 17ου αιώ-
να μεταξύ των κτημάτων της μονής.94

Μία απόδειξη για την παρουσία της Μονής Βατοπεδίου στη λίμνη της Βι-
στωνίδας αντλούμε μέσα από ένα ιεροδικαστικό έγγραφο (χοτζέτι) του 1643, το 
οποίο φυλάσσεται στο αρχείο της. Το έγγραφο αφορά στη δήλωση και την επι-
βεβαίωση ληστείας από τρεις μουσουλμάνους κατά των μοναχών της Μονής κα-
λαμωτής (Kalamoti).95 Το μοναστήρι αυτό θα πρέπει να ταυτιστεί με την βατο-
πεδινή Μονή του Αγίου Γεωργίου του Καλαμιτζιώτη,96 όπως προκύπτει από τα 
εξής στοιχεία: (α) την προέλευση των ληστών, σύμφωνα με σύγχρονη του εγγρά-
φου σημείωση στο οπισθόφυλλό του («χοτζέτι διατῆ ἐπῆραν οἰ καλόγεροι εἰς 

92. Γεωργαντζής, Βιστονίδα και Βατοπέδι, με παραπομπή σε αδημοσίευτη μελέτη 
του ευάγγελου Παπαθανασίου, με τίτλο: Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στο Πόρτο Λάγος.

93. Φ. κοτζαγεώργης, Μικρές πόλεις της Ελληνικής Χερσονήσου κατά την πρώιμη 
νεότερη εποχή: Η περίπτωση της Ξάνθης (15ος-17ος αι.), Ξάνθη 2008, σ. 123.

94. Βλ. Η. κολοβός, Χωρικοί και μοναχοί στην Οθωμανική Χαλκιδική, 15ος-16ος 
αιώνες: Τα Οθωμανικά έγγραφα του αρχείου της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου, Επιτομές 
1439-1800, διδ. διατρ., τ. Γ ,́ Θεσσαλονίκη 2000, αρ. 221, 357.

95. Το έγγραφο δημοσιεύεται σε περιληπτική μετάφραση: Φ. κοτζαγεώργης, «νέες 
οθωμανικές πηγές για την πρώιμη νεότερη ιστορία της Ξάνθης», Γ. Τσιγάρας – ελεων. ναξί-
δου – δημ. Στρατηγόπουλος (επιμ.), Ανδρί Κόσμος. Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Κωνστ. 
Κ. Χατζόπουλο, Θεσσαλονίκη 2019, σσ. 243-279.

96. Βλ. και κοτζαγεώργης, «νέες οθωμανικές πηγές».
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τον κατην τούρκους απο το ναζηχτζα κιοη») από το χωριό Nasuhça,που ταυτί-
ζεται με μαχαλά της Γενισέας, ο οποίος ήδη από τα οθωμανικά κατάστιχα του 
1530 εμφανίζεται (με την ονομασία Νασούχ) ως ο πρώτος από τους 11 μαχαλά-
δες της (επίσης Νασούχ το 1676, Νασούχτσα το 1710 και Νασούτσα το 1721).97 
Η μετακίνησητων ληστών από τον κάμπο προς το βουνό, στην ορεινή περιοχή 
επάνω από την Ξάνθη, όπου βρισκόταν η Μονή της καλαμούς, κρίνεται λιγότε-
ρο πιθανή, καθώς η περιοχή της Βιστωνίδας, όπου τοποθετείται η Μονή του κα-
λαμιτζιώτη βρισκόταν αρκετά πιο κοντά και κατά συνέπεια η μετακίνηση προς 
αυτήν ήταν ευκολότερη. (β) Παλαιογραφικά η μονή αναγράφεται ως Κalamoti 
(Καλαμωτή) και όχι Kalamu ή Kalamud, όπως συνήθως καταχωρείται στις οθω-
μανικές πηγές η γνωστή σήμερα Μονή Παναγίας καλαμούς.98 Η ονομασία Κα-
λαμωτή αντί Καλαμούθα μπορούσε να παραπέμπει στις καλαμωτές (καλαμένια 
πλέγματα), τα οποία οι ψαράδες κατασκεύαζαν στα ιχθυοτροφεία, ώστε να συ-
γκρατούν τα ψάρια. αξίζει μάλιστα να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι το τοπω-
νύμιο Καλακωτή, προφανώς εσφαλμένη αντιγραφή ενός άλλου, του Καλαμωτή 
(όπως ακριβώς στο τοπωνύμιο του 1643), εμφανίζεται στην ανατολική όχθη της 
λίμνης, στα νότια του χωριού Διαλαμπή, σε χάρτη της ελληνικής Γεωγραφικής 
Υπηρεσίας Στρατού του 1938.99 Στην ίδια τοποθεσία επάνω στον ποταμόΚομψά-
τοσημειώνεται ένα ιχθυοτροφείο σε οθωμανικό χάρτη του 1901-1902.100 (γ) ανά-
μεσα στα είδη που αναφέρονται στο έγγραφο ότι εκλάπησαν από τη μονή ήταν 
3.000 παστές παλαμίδες και τέσσερα «ζεύγη» χελιών. Τα προϊόντα αυτά, και μά-
λιστα σε τόσο μεγάλη ποσότητα, είναι δύσκολο να βρίσκονται σε μια μονή στο 
βουνό της Ξάνθης, όπως ήταν η καλαμού. αντίθετα, αποτελούσαν τα συνήθη 
προϊόντα της θάλασσας (οι παλαμίδες) και της λιμνοθάλασσας (τα χέλια) της Βι-
στωνίδας.H διατήρηση μιας τόσο μεγάλης ποσότητας ψαριών, που δύσκολα θα 
μπορούσε να εξηγηθεί για μία ορεινή μονή με μερικές δεκάδες μοναχών, ερμη-
νεύεταιεύκολα,αν αναλογιστούμε ότι ο τελικός προορισμός τους ήταν η Μονή 
Βατοπεδίου αγίου Όρους. επιπλέον και η κλοπή ποσότητας ρυζιού ταιριάζει με 
την κατεξοχήν ορυζοπαραγωγική περιοχή της Γενισέας. είναι γνωστό ότι ο εύ-
φορος κάμπος της Γενισέας, με τα άφθονα νερά, προσφερόταν για την παραγω-
γή ρυζιού. Ήδη σε οθωμανικό κατάστιχο του 1478 γίνεται αναφορά στους ορυ-
ζώνες της Γενισέας. Σε κατάστιχο των αρχών του 16ου αιώνα καταγράφονται 

97. Για την ταύτιση αυτήν και το όνομα του μαχαλά της Γενιτζέ καρασού στη φορο-
λογική απογραφή του 1568/9 βλ. κοτζαγεώργης, «νέες οθωμανικές πηγές», σημ. 37· δ. Μαυ-
ρίδης – Γ. Τσιγάρας, Γενισέα. Νέα πόλη του Νέστου - τόπος συνάντησης πολιτισμών, Γενι-
σέα 2010, σσ. 24-26.

98. κοτζαγεώργης, «νέες οθωμανικές πηγές».

99. κλ. 1:50.000, φ. 120, Ίασμος, σημείο 44 x 49.

100. Για τον χάρτη αυτόν βλ. στο τέλος της παρούσας μελέτης.
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δύο χωριά ορυζοπαραγωγών στην Γενισέα, όπου οι κάτοικοι που ασχολούνταν 
με την καλλιέργεια ρυζιού και έχαιραν ειδικού φορολογικού καθεστώτος ήταν 
χριστιανοί.101 

από το ίδιο έγγραφο του 1643 προκύπτει ότι οι μοναχοί ασχολούνταν με 
την κτηνοτροφία αιγοπροβάτων, αφού οι ληστές μεταξύ άλλων έκλεψαν τον 
φόρο για τα πρόβατα (koyun akçesi), καθώς και βούτυρο.είναι γνωστό ότι η πε-
ριοχή της Γενισέας αναφέρεται ανάμεσα σε αυτές που προμήθευαν την κωνστα-
ντινούπολη με πρόβατα και ότι ο κάμπος της προσφερόταν για βοσκή κοπαδιών, 
λόγω της σύστασής του. Το 1576 καταγράφηκαν στην Γενισέα 33 μη μουσουλμά-
νοι ζωέμποροι και 102 μουσουλμάνοι.102

από τα προϊόντα που έκλεψαν οι ληστές από το Nasuhça της Γενισέας 
αποδεικνύεται ότι η οικονομία των μοναχών στηριζόταν στην αλιεία, αμπε-
λουργία, ορυζοπαραγωγή, μελισσοκομία και κτηνοτροφία προβάτων.Το σχετι-
κό απόσπασμα του εγγράφου με τα κλαπέντα προϊόντα έχει ως εξής:«10 μέτρα 
κρασί, 3 κοιλά103 ελιές, 2 κυλίνδρους ρακί, 3.000 παστές παλαμίδες, 4 ζευγά-
ρια χέλια, μέλι, βούτυρο, ποσότητα ρυζιού και τονφόρο προβάτων».104

Η παραγωγή των μοναχών ταιριάζει απόλυτα με την οικονομία του κά-
μπου της YeniceKarasu, οι τρεις πυλώνες της οποίας στην περίοδο 15ος-17ος αι-
ώνες ήταν η ορυζοκαλλιέργεια (μουσουλμανικά χωριά ασχολούνταν αποκλει-
στικά με αυτήν, απολαμβάνονταςένα προνομιακό καθεστώς), η αλατοπαραγω-
γή και η κτηνοτροφία κοπαδιών (ο καζάς Γενισέας αναφερόταν πάντα μεταξύ 
αυτών που εφοδίαζαν με ζώα την κωνσταντινούπολη). Ταυτόχρονα και η αμπε-
λοκαλλιέργεια, όπως δείχνουν οι πηγές της εποχής, συνιστούσε ένα βασικό κομ-
μάτι της οικονομικής ζωής λόγω του εύκρατου κλίματος.105 Την εικόνα συμπλη-

101. Βλ. κοτζαγεώργης, «ο καζάς Γενισέας», 77· Μαυρίδης – Τσιγάρας, Γενισέα, σ. 23.

102. κοτζαγεώργης, «ο καζάς Γενισέας», 78.

103. Τουρκικά kile μονάδα χωρητικότητας ίση με 37 λίτρα περίπου. δηλαδή οι ληστές 
είχαν κλέψει 111 λίτρα ελιές.

104. κοτζαγεώργης, «νέες οθωμανικές πηγές». Μεταγραφή στα σύγχρονα τουρκι-
κά (από τον π. κοσμά-Παναγιώτη κυρανούδη): «[...] on medre hamr, ve üç kile zeytun, ve iki 
kilinder arakve üç bin tarihoz balığı ve dört çift marmahî ve asel ve revgan-ı sade ve bir mikdar 
pirinç ve bir koyun akçesi taleb eydüb[…]».

105. Βλ. κοτζαγεώργης, «ο καζάς Γενισέας», 76-78· Μαυρίδης – Τσιγάρας, Γενισέα, σ. 
23· Φ. κοτζαγεώργης, «Η Ξάνθη και η περιοχή της από το β΄ μισό του 15ου μέχρι τα τέλη του 
17ου αιώνα», Θρησκευτικά Μνημεία στον Νομό Ξάνθης, Ξάνθη 2005, σσ. 77-78. Η καλλιέρ-
γεια του καπνού, που κυριάρχησε αργότερα και μέχρι τον 20ό αιώνα, επικράτησε στην περι-
οχή κυρίως από τις αρχές του 18ου αι. (πρώτη μαρτυρία το 1715, αλλά εμφανίζεται στη Μα-
κεδονία και Θράκη ήδη πριν το 1620), βλ. ν. κωνσταντινίδης, Ο καπνός στην περιοχή της 
Ξάνθης (1950-1974). Σύγχρονη λαογραφική θεώρηση, διδ. διατρ., κομοτηνή 2013, σσ. 30-35· 
Φ. κοτζαγεώργης, «απόπειρα μεταφοράς της έδρας του καζά Γενιτζέ καρασού (1860-1861)», 
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ρώνει η αλίευση χελιών και ιχθύων. Η μεγάλη ποσότητα των τελευταίων, σε σχέ-
ση με όλα τα άλλα προϊόντα,μπορεί να αποδοθεί μόνο σε συστηματική αλιεία ή 
ιχθυοπαραγωγή, για την οποία φυσικά προσφέρονταν τα παράλια της Βιστω-
νίδας.

Η έκδοση του εγγράφου από τον δικαστή (müvella) της Ξάνθης, αντί της 
κοντινότερης Γενισέας, οφείλεται στο ότι η μονή ήθελε να προστατευτεί από το 
ενδεχομένως εχθρικότερο περιβάλλον της Γενισέας, από όπου προέρχονταν και 
οι ληστές.είναι γνωστό ότι τον 15ο και 16ο αιώνα ο καζάς της Γενισέας διέθετε 
μεγάλο αριθμό οθωμανών κατοίκων τουρκομανικής καταγωγής (Γιουρούκων). 
Η πλειονότητα των οικισμών στον κάμπο της Γενισέας ήταν αυτής της καταγω-
γής, ενώ η ίδια η πόλη, μέχρι τα τέλη του 17ου αι., είχε πληθυσμό αμιγώς μου-
σουλμανικό. οι χριστιανοί στις αρχές του 16ου αι. είχαν περιοριστεί μόνο στην 
Ξάνθη και σε δύο χωριά. Λίγο μετά τα μέσα του 16ου αιώνα καταγράφηκανστη 
Γενισέα και άλλες υποθέσεις μουσουλμάνων κακοποιών.106 Μόνο τον 18ο αιώνα 
το εμπόριο του καπνού κατήργησε τον οικονομικό και θρησκευτικό διαχωρισμό 
του αστικού δίπολουπεδινής –μουσουλμανικής Γενισέας και ορεινής– χριστιανι-
κής Ξάνθης, με αντίστοιχες σημαντικές εγκαταστάσεις μουσουλμάνων και χρι-
στιανών και στις δύο πόλεις.107 Μετά τα παραπάνω, είναι προφανές ότι το μη ευ-
νοϊκό για τους χριστιανούς περιβάλλον στην περιοχή της Γενιτζέ δικαιολογού-
σε απόλυτα μία ληστρική επίθεσηεναντίον των Βατοπεδινώνμοναχών στην πε-
ριοχή της λίμνης. Συνεπώς η θέση της μονής θα πρέπει να αναζητηθεί πέριξ της 
Βιστωνίδας και μάλλον στα δυτικά της, και να ταυτιστεί με τη βυζαντινή μονή 
αγίου Γεωργίου καλαμιτζιώτη, που αναφέρεται στις πηγές μέχρι το β΄ μισό του 
14ου αιώνα ως μετόχι της Βατοπεδίου.108 Η ακριβής θέση και αυτής της μονής πα-
ραμένει άγνωστη, ενώ έχει προταθεί η ταύτισή της με τον σωζόμενο τάφο (türbe) 
του λεγόμενου Kütüklü Baba, στην δυτική όχθη της λίμνης, καθώς η όλη περιοχή 
ονομάζεται σήμερα Καλάμι. Παράλληλα μαρτυρείται λατρεία του αγίου Γεωρ-
γίου από τους μουσουλμάνους μπεκτασήδες δερβίσηδες της περιοχής.109 Η ταύτι-
ση δεν είναι ασφαλής, καθώς, με βάση το παραπάνω έγγραφο του 1643, η Μονή 
καλαμωτής στην περιοχή της λίμνης λειτουργούσε σε περίοδο που υφίστατο και 

Περί Θράκης 5 (2006) 96-97.

106. Βλ. κοτζαγεώργης, «ο καζάς Γενισέας», 82-83· Μαυρίδης – Τσιγάρας, Γενισέα, 
σσ. 24-26.

107. Βλ. κοτζαγεώργης, «απόπειρα μεταφοράς», 97.

108. Βλ. κοτζαγεώργης, «νέες οθωμανικές πηγές»· ο ίδιος, Μικρές πόλεις της Ελληνι-
κής χερσονήσου κατά την πρώιμη νεότερη εποχή: Η περίπτωση της Ξάνθης (15ος-17οςαι.), 
Ξάνθη 2008, σσ. 211-213 και την εκεί αναφερόμενη βιβλιογραφία.

109. κοτζαγεώργης, «νέες οθωμανικές πηγές»· Γ. Τσιγάρας, «Μπεκτασικοί τεκκέδες», 
στο Θρησκευτικά Μνημεία στον Νομό Ξάνθης, Ξάνθη 2005, σ. 249.
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ο τεκκές. Σε κάθε περίπτωση, η αναφερθείσα ύπαρξη των δύο τοπωνυμίων Κα-
λάμι και Καλαμωτή στην δυτική και ανατολική όχθη της λίμνης αποτελεί ένα 
στοιχείο που θα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω.

Σε πιθανές σχέσεις της Μονής Βατοπεδίου με τη λίμνη Μπουρού την ίδια 
χρονική περίοδο παραπέμπει και ένα ακόμη ιεροδικαστικό έγγραφο του αρχεί-
ου της, του έτους 1580, με θέμα την πώληση ενός καταστήματος στην Ξάνθη από 
έναν χριστιανό κάτοικο της Μπουρούς, σε ένανάλλο χριστιανό.110 Θα πρέπει τέ-
λος να σημειώσουμε ότι μία αταύτιστη μονή του αγίου Γεωργίου εμφανίζεται 
και στα οθωμανικά κατάστιχα του αυτοκρατορικού κτηματολογίου του 16ου 
και 17ου αιώνα, για την οποία ο κοτζαγεώργης υποθέτει ότι ταυτίζεται με τον 
βατοπεδινό Άγιο Γεώργιο καλαμιτσιώτη στο Πόρτο Λάγος, ο οποίος σχημάτι-
ζε σταυράτο με τις μονές της Παναγίας αρχαγγελιώτισσας, Παναγίας καλαμούς 
και Ταξιαρχών.111

Ωστόσο στον βακουφναμέ της Μονής Βατοπεδίου, που εκδόθηκε το 1569 
(μετά την οθωμανική δήμευση των μοναστηριακών περιουσιών των ετών 1565-
1568)και που γενικά αποτελεί σημαντική πηγή για την ιστορία των αγιορειτι-
κών μετοχίων, απουσιάζει η οποιαδήποτε αναφορά στη λίμνη.112 Το γεγονός 
αυτό ασφαλώς δεν αποτελεί ένδειξη για απουσία της μονής στην περιοχή, κα-
θώς το μετόχι της Μπουρού ήταν αδύνατον να καταγραφεί στον βακουφναμέ 
της Μονής. Βατοπεδίου, αφού οι βακουφναμέδες των αγιορειτικών μονών κα-
ταγράφουν μόνο τις κτήσεις τους στις περιοχές της κεντρικής και ανατολικής 
Μακεδονίας και της Λήμνου. Το γνωστό φιρμάνι της δήμευσης, που εξέδωσε ο 
σουλτάνος Σελήμ Β΄ στις 31 ιανουαρίου 1569, απευθύνεται μόνο στους «καδή-
δες της Θεσσαλονίκης, Σιδηροκαυσίων, Βέροιας, Σερρών, Ζίχνας, Δράμας, Βε-
ροίας και Πράβιστας113».114 Όπως προκύπτει από τη δήλωση των μοναχών, που 
περιλαμβάνεται στο φιρμάνι, οι μοναχοί αγόρασαν από το δημόσιο ταμείο «τα 
μετόχια [çiftlik], τα αμπέλια, τα περιβόλια, τα χωράφια, τους μύλους, τα ερ-
γαστήρια, τα σπίτια, τα καπηλειά και τα κοπάδια τους στους παραπάνω κα-
ζάδες,115 τα χειμαδιά και τα θερινά μας βοσκοτόπια και τα γίδια μας στη χερ-

110. κοτζαγεώργης, «νέες οθωμανικές πηγές», έγγραφο αρ. 4.

111. κοτζαγεώργης, Μικρές πόλεις, σσ. 210-214.

112. Προκαταρκτική παρουσίασή του στο κ. Χρυσοχοΐδης, «από την οθωμανική κα-
τάκτηση ως τον 20ό αιώνα», στο Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Παράδοση - Ιστορία 
-Τέχνη,τ. ά, Άγιον Όρος 1996, σσ. 55-56.

113. Σημερινή ελευθερούπολη καβάλας, στην τουρκοκρατία λεγόταν επίσης και 
Πράβι.

114. Βλ. Alexander, Τhe Lord Giveth and the Lord Taketh Away, σ. 196, 163.

115. Τουρκ. kaza από την ίδια ρίζα με το kadi «ιεροδίκης», δηλαδή η διοικητική περιφέ-
ρεια, στην οποία είχε δικαιοδοσία ένας ιεροδίκης. Σήμερα μεταφράζεται συνήθως ως νομός.
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σόνησο του Λογκού, και όλες τις μικρές και μεγάλες περιουσίες και τα κοπά-
δια των μονών τους, τα οποία κατέχουν από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμε-
ρα».116 επίσης δηλώνουν ότι «πέρα από τις παραπάνω μονές, υπάρχουν και τα 
μετόχια μας στη Λήμνο και άλλα μέρη που αγοράσαμε από τους εμίνηδες ένα-
ντι 130.000 άσπρων με τον καθορισμένο τρόπο και σύμφωνα με το ευγενές δι-
άταγμα, τα οποία καταβάλαμε στο δημόσιο ταμείο».117 Με βάση τα παραπάνω 
συνάγεται ότι το φιρμάνι της δήμευσης δεν απευθύνεται στους καδήδες της Γε-
νισέας ή Ξάνθης, όπου ανήκε η περιοχή της λίμνης Μπουρού και συνεπώς ο βα-
κουφναμές της μονής δεν θα μπορούσε να περιλαμβάνει ειδική μνεία στο μετό-
χι αυτό. Πράγματα σε αυτόν μνημονεύονται ειδικά μόνο τα μετόχια των παρα-
πάνω 8 καζάδων, τα χειμαδιά του Λογγού και τα μετόχια της Λήμνου. Τα υπό-
λοιπα μετόχια, όπως αυτό της Μπουρού, ανήκουν σε «όλες τις μικρές και μεγά-
λες περιουσίες […] οι οποίες κατέχονταν από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμε-
ρα», που αναφέρει το φιρμάνι αόριστα, χωρίς να απαριθμούνται ξεχωριστά και 
τα οποία επίσης αγοράστηκαν από αυτήν. από τα 14 μετόχια που μνημονεύο-
νται στον βακουφναμέ της μονής, τα 9 πρώτα (Προσφόρι, αμμουλιανή, αλα-
διάβα, ορμύλια, Ίσβορος, Σιδηροκαύσια, Άγιος Φωκάς, χωριό Παντολέων, Άγι-
ος Μάμαντας) βρίσκονται στη Χαλκιδική, δύο στη Θεσσαλονίκη, ένα στον καζά 
Σερρών, ένα στον καζά Ζίχνας (Ζαβερνίκεια) και ένα στον καζά Λήμνου (Μούν-
δος). Τα μεγάλα μετόχια της Σπηλαιώτισσας και άλλα μονύδρια,τα οποία απο-
δεδειγμένα κατείχε η μονή το 1569 στον καζά του Μελενίκου (στη σημερινή νό-
τια Βουλγαρία), επίσης δεν περιλαμβάνονται στον βακουφναμέ της.118

116. Alexander, Τhe Lord Giveth and the Lord Taketh Away, σ. 196 και 163-164.

117. Alexander, Τhe Lord Giveth and the Lord Taketh Away, σ. 196 και 164-165. αντί-
γραφο του φιρμανίου σε μετάφραση καταχωρήθηκε και στον κώδικα 1α, ι.κ.Φ.90, αρ. 155 της 
Μονής Βατοπεδίου, δημοσιευμένο στο ι. Βασδραβέλλης, «δύο ανέκδοτα τουρκικά έγγραφα 
προερχόμενα εκ των Μονών του αγίου Όρους Λαύρας και Βατοπεδίου», Μακεδονικά 12 
(1972) 288-291.

118. Βλ. Χρυσοχοΐδης, «από την οθωμανική κατάκτηση ως τον 20ό αιώνα», ο οποίος 
επίσης παρατηρεί ότι «στο έγγραφο δεν φαίνεται να καταγράφονται όλες οι ιδιοκτησίες» 
που κατείχε τότε η μονή, επισημαίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα. Βλ. επίσης σχετικά 
τον βακουφναμέ της Μεγίστης Λαύρας, ο οποίος καταγράφει μόνο τα μετόχια της μονής στις 
περιοχές Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, Σερρών, δράμας, Ζίχνας, Πράβιστας και Λήμνου, αν 
και η τελευταία οπωσδήποτε είχε κτήσεις και εκτός από αυτές τις περιοχές (βλ. Βασδραβέλ-
λης, «δύο ανέκδοτα τουρκικά έγγραφα», 288-291), της Μονής Ξηροποτάμου, ο οποίος κατα-
γράφει περιουσίες μόνο στη Χαλκιδική και στις Σέρρες (βλ. κολοβός, Χωρικοί και μοναχοί, 
τ. Γ :́ Τα οθωμανικά έγγραφα του αρχείου της Ι. Μονής Ξηροποτάμου, επιτομές 1439-1800, 
σσ. 103-107) κ.α.
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(ιι) Το τακρίριο του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νεοφύτου Ζ΄ του 
1791για τη λίμνη Μπουρού (Βιστωνίδα)

Το τακρίριο (<τουρκ. takrir)119 του Πατριάρχη κωνσταντινουπόλεως νε-
οφύτου Ζ΄ του έτους 1791για τη λίμνη Μπουρού (Βιστωνίδα), που σήμερα φυ-
λάσσεται στο αρχείο της Μονής Βατοπεδίου, έχει εκδοθεί διπλωματικά από την 
Σ. Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου.120 Στη μελέτη αυτή αποδεικνύεται η γνησιότητα του 
εγγράφου, με βάση τα ιστορικά πρόσωπα τα οποία αναφέρονται σε αυτό, τη 
γλώσσα, το περιεχόμενο, τη δομή και τα χαρακτηριστικά του, αλλά και άλλα έγ-
γραφα που το επιβεβαιώνουν.121 Πράγματι, δεν υπάρχει κανένα «ύποπτο» στοι-
χείο στο έγγραφο, το οποίο στη μορφή που σώθηκε προέρχεται από μετάφραση 
οθωμανικού εγγράφου, εκδεδομένου από την πατριαρχική γραμματεία, με πα-
ραλήπτη τον αρχιναύαρχο του οθωμανικού Στόλου Χουσεΐν Πασά. Τα περιστα-
τικά που αναφέρονται στο τακρίριο είναι πραγματικά. Παραλήπτης του αναφέ-
ρεται ο «καπουδάν-Πασά Χουσεΐν-Πασά εφέντη», ο οποίος ταυτίζεται με τον 
Γκιριτλή Χουσεΐν Πασά (1789-1792), ο οποίος ήταν ο αρχιναύαρχος του οθωμα-
νικού Στόλου κατά το έτος της έκδοσής του (1791).οι σχέσεις των μονών του αγί-
ου Όρουςμε τον αρχηγό του Στόλου, και μάλιστα με τον Χουσεΐν, κατά την ίδια 
χρονική περίοδο, είναι ιστορικά τεκμηριωμένες. Για παραδειγμα η Μονή Παντο-
κράτορος είχε ένα «[…] χρέος εἰς Βασιλεύουσαν πρός τόν καπουδάν πασά τῆς 
Ἄσπρης Θαλάσσης [= αιγαίου Πελάγους] [Χ]ουσεΐν πασά […]», και καθώς πιε-
ζόταν «τά δυνατά» από τον δανειστή της, αναγκάστηκε να υποθηκεύσει το με-
τόχι «αλεξόπυργος» της Λήμνου στον βοεβόδα του νησιού.122 είναι επίσης γνω-
στό ότι ο προκάτοχος του Χουσεΐν, ο καπουδάν-πασάς Χασάν Τζεζαερλής, είχε 
υπαγάγει γύρω στα 1784/1785 το μετόχι της ίδιας μονής στο Μαρμάρι (περιοχή 
της σημερινής αμφίπολης στην κοιλάδα του Στρυμόνα) στην τροφοδοσία του 
βακουφίου του ναυστάθμου της κωνσταντινούπολης (Καλοντζηλάρ Κισλασί), 
που είχε ιδρύσει ο ίδιος.123δεδομένου ότι ο παραλήπτης του εγγράφου Χουσε-

119. «Γραπτή έκθεση, επίσημη διακοίνωση». 

120. Σ. Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου, «Η νομική ισχύς των βυζαντινών χρυσοβούλλων και 
πατριαρχικών εγγράφων κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας: το πατριαρχικό τακρίριο 
του 1791 για τη λίμνη Βιστωνίδα (αρχείο Μονής Βατοπεδίου)», Χρονικά της Χαλκιδικής 60-
61 (2015-2016) 128-129.

121. Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου, «Η νομική ισχύς», 129-138.

122. α. Πάρδος, Αρχείο της Ι. Μ. Παντοκράτορος (επιτομές εγγράφων, 1039-1801), 
αθήνα 1998, σσ. 185-186 (αρ. 100).

123. ι. Τσαρούχας – ν. Μπονόβας, «Το Παντοκρατορινό Μετόχι του Μαρμαρίου στην 
αμφίπολη Σερρών», Βυζαντινά 30 (2010) 366. δηλαδή η φορολογία που θα πλήρωνε η Μονή 
Παντοκράτορος για το μετόχι της στο οθωμανικό δημόσιο πήγαινε στο συγκεκριμένο βα-
κούφι, ενώ η ιδιοκτησία παρέμενε στη μονή.
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ΐν Πασάς ήταν καπουδάν-Πασάς (αρχιναύαρχος) κατά το μεγαλύτερο μέρος του 
Β΄ Ρωσοτουρκικού Πολέμου (1787-1792),124 είναι λογικό το συμπέρασμα της Σ. 
Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου125 ότι ενδιαφέρθηκε προσωπικά για τη λίμνη της Μπου-
ρού, προκειμένου να καλύψει άμεσες στρατιωτικές ανάγκες του πολέμου, καθώς 
το τακρίριο εκδόθηκε το 1791, ενώ ο πόλεμος ήταν σε εξέλιξη. Σήμερα τα νερά 
της λίμνης είναι αβαθή και προφανώς μηπλεύσιμα σε μεγάλα πλοία. Όμως, είναι 
γνωστό ότι παλαιότερα η λίμνη ήταν πλωτή και η συνεχής απόθεση προσχώσε-
ων των τριών ποταμών που εκβάλλουν σε αυτήν κατέστησε με την πάροδο του 
χρόνου την ναυσιπλοΐα αδύνατη.126

Στη συγκεκριμένη περίπτωση της λίμνης Μπουρού ο πατριάρχης νεόφυ-
τοςενήργησε με την ιδιότητα του ανωτέρου κρατικού αξιωματούχου του οθω-
μανικού κράτους,127 η οποία άλλωστε προβλεπόταν από τομπεράτι του διορι-
σμού του (30ιουνίου 1789 / 9 Σεββάλ 1203). Το τελευταίοόριζε τα εξής:«[...] ο προ-
αναφερθείς Πατριάρχης να κατέχει ελεύθερα τις εκκλησίες που ανήκουν στο 
Πατριαρχείο, με όλα τα προσαρτημένα σε αυτήν ακίνητα κτήματα και γαίες, 
όπως και τους κήπους, τα αμπέλια, τα λιβάδια, τους αγρούς, τα μοναστήρια, 
τα μύλους, τις οικίες, τα καταστήματα, τα πανηγύρια, ή τα αγιάσματα, τα κτή-
νη και την οποιαδήποτε κινητή περιουσία, και γενικά όλα όσα είναι αφιερω-
μένα στις εκκλησίες, για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή ως βακούφια […]».128 Το 
γεγονός ότι το τακρίριο εκδόθηκε από τον πατριάρχη νεόφυτο Ζ΄ δεν είναι τυ-
χαίο, καθώς, πριν γίνει Πατριάρχης κωνσταντινουπόλεως,είχε διατελέσειμητρο-
πολίτης Μαρωνείας (1771-1789), και γνώριζε από κοντά την κατάσταση σε σχέση 
με τη λίμνη, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη νομή των προσόδων της.129

Τόσο το οθωμανικό δημόσιο, όσο και ο Πατριάρχης, είχαν ιδιαίτερη ευ-
αισθησία σε θέματα εκκλησιαστικής περιουσίας, επειδή η απώλεια ενός προσο-

124. Βλ. κ. Σάθας, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, αθήνα 1869, σσ. 538-564.

125. Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου, «Η νομική ισχύς», 139.

126. Βλ. Μπακιρτζής, Αρχαιολογικές έρευνες στο Πόρτο Λάγο, σ. 51: «Η λίμνη είναι 
σήμερα ιδιαίτερα ρηχή, λόγω των επιχώσεων των τριών ποταμών, που εκβάλλουν σ’ αυτή 
[...]».

127. Βλ. Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου, «Η νομική ισχύς», 145 κ.ε.

128. Βλ. M. d’Ohsson, Tableau Général de l’Empire Othoman, vol. 5, contenant les codes 
politique, militaire et civil, Paris 1824, σ. 133. ανάλογες διατάξεις υπάρχουν σε όλα τα βερά-
τια διορισμού των Πατριαρχών, βλ. για παράδειγμα:ε. Ζαχαριάδου, Δέκα τουρκικά έγγρα-
φα για την Μεγάλη Εκκλησία 1483-1567, αθήνα 1994, σσ. 175-176.

129. Βλ. Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου, «Η νομική ισχύς», 140. Για τον πατριάρχη νεόφυτο 
βλ. Τ. Γριτσόπουλος, «νεόφυτος Ζ΄», Μεγάλη Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 9, 
λ. «νεόφυτος», στ. 410-411 και κυρίως δ. Γαλανοπούλου, Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Νε-
όφυτος Ζ΄ και το έργο του: α΄ πατριαρχία 1789-1794, β΄ πατριαρχία 1798-1801, διδ. διατρ., 
αθήνα, Θεολογική Σχολή εκΠα, 2011, ιδιαίτερα σσ. 27-42.
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δοφόρου ακινήτου, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση της λίμνης για τη Μονή 
Βατοπεδίου, θα είχε ως αποτέλεσμα την δραστική μείωση των προσόδων της 
και την αδυναμία ανταπόκρισής της στις φορολογικές της υποχρεώσεις, γεγονός 
που θα είχε σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο οθωμανικό δημόσιο, που δεν θα μπο-
ρούσε να καλύψει κρατικές ανάγκες, όσο και στο Πατριαρχείο, που θα έπρεπε 
να βρει κάποιο άλλο τρόπο για να δικαιολογήσει ή να καλύψει την μείωση απέ-
ναντι στο δημόσιο. Άλλωστε η ίδια δημοσιονομική απειλή της απώλειας των 
φορολογικών εσόδων από τις μονές λειτούργησε καταλυτικά και στην περίπτω-
ση της δήμευσης της μοναστηριακής περιουσίας το 1565-1569, ώστε αυτή να επι-
στραφεί με τις κατάλληλες ενέργειες στις μονές130.

(ιιι) Μαρτυρίες για το μετόχι της Μ. Βατοπεδίου στη λίμνη Μπουρού μετά το 1791

Το κείμενο του τακριρίουτου Πατριάρχη νεοφύτου επιβεβαιώνεται και 
από την ένορκη ομολογία-μαρτυρία 28 αλιέων και εργαζομένων στο βιβάριο 
της Μπουρούς, με ημερομηνία 8 απριλίου 1838, προς τον οικουμενικό Πατρι-
άρχη ότι η λίμνη (βιβάριο) ανήκει στη Μονή Βατοπεδίου. Η σημαντική αυτή ομο-
λογία είχε δημοσιευτεί για πρώτη φορά από τον π. ν. κυνηγόπουλο.131 Ωστόσο, 
η δημοσίευση μόνο της πρώτης σελίδας του εγγράφου, με τρεις μόνο από τις 28 
συνολικά υπογραφές, χωρίς τη δεύτερη σελίδα μετις υπογραφές άλλων 24 κα-
τοίκων, είχε ως αποτέλεσμα να μην αποτιμηθεί μέχρι πρόσφατα σωστά. Η πρό-
σφατη διπλωματική έκδοση και νομική ανάλυσή του από τη Σ. Τζωρτζακάκη-
Τζαρίδου132κατέδειξε τη μεγάλη σημασία του. οι μάρτυρες δηλώνουν «[…] ὅτι εἰς 
τό βιβάριον τοῦτο καί εἰς τήν ἐν αὐτῷ ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἶχεν ἐκ 
παλαιῶν χρόνων τήν κυριαρχίαν τό Ἱερόν μοναστήριον βατοπαῖδι, καί οὐχί ὁ 
ἀρχιερεύς Ξάνθης. τάς αὐτάς πληροφορίας ἔχοντες καί ἀπό τούς προπάτοράς 
μας […]». αυτό σημαίνει ότι η μαρτυρία περιγράφει την κατάσταση πριν το 1791, 
και μάλιστα αρκετά νωρίτερα, αφού κάποιοι μάρτυρες δηλώνουν ότι εργάζο-
νταν στη λίμνη από την εποχή που εκδόθηκε το τακρίριο (για παράδειγμα ο αρ-
χιμάστορας αποστόλης αράπογλου από το έτος 1793).133 Η ένορκη μαρτυρία 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών: αλιείς, καπνεμπόρους, οικοδόμους, 
τεχνίτες (αργαστηριάρηδες), καραβοκύρηδες, κ.ά. εκφράζει όλη τη συντεχνία 

130. κολοβός, Χωρικοί και μοναχοί στην Οθωμανική Χαλκιδική, τ. ά: Όψεις της 
οικονομικής και κοινωνικής ζωής στην ύπαιθρο και η Μονή Ξηροποτάμου, σ. 144.

131. π. ν. κυνηγόπουλος, Άγιος Νικόλαος: Το μετόχι της Ι. Μ. Βατοπαιδίου στο Πορ-
τολάγος, διδ. διατρ., Θεσσαλονίκη, αΠΘ, 1997, σσ. 185-186 και εικ. 12.

132. Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου, «Η νομική ισχύς»,  134-138, βλ. και φωτογραφία του εγ-
γράφου στο τέλος του άρθρου, 154, εικ. 2.

133. Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου, «Η νομική ισχύς».
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των εργαζομένων της περιοχής, οι οποίοι διατηρούσαν στενές οικονομικές και 
πνευματικές σχέσεις με την αγιορειτική μονή. Για αυτό υπογράφουν «[…] ἅπα-
ντες οἱ εἰς τό βιβάριον τῆς Πουροῦς εὑρισκόμενοι […]», ενώ ένας από αυτούς 
δηλώνει μάλιστα ότι εκπροσωπεί και τους καραβοκύρηδες που απουσιάζουν 
σε ταξίδια134 Συνεπώς,οι μάρτυρες είναι στην πραγματικότητα πολύ περισσότε-
ροι από 28. καθένας υπογράφει ιδιοχείρως, ενώ σε κάποιους φαίνεται η έλλειψη 
γραμματικών γνώσεων (π.χ. γραφή της λέξης «αργαστηριάρης» ως δύο λέξεις: 
ἀργαστήρ γεάρις, αργαστήρ γιαρίς) και το τοπικό βόρειο ιδίωμά τους (θρακιώ-
τικο), όπως ο Κοκός αργαστηριάρης, που γράφει «επήτρουπους», «βουηθείας».

αντίθετα, η μητρόπολη Ξάνθης, στη διαμάχη της με τη Μονή Βατοπεδίου, 
είχε την υποστήριξη κατοίκων της Ξάνθης, οι οποίοι πιθανόν είχαν οικονομικά 
συμφέροντα στη λίμνη. Παρόλα αυτά ο αριθμός των υποστηρικτών της είναι αι-
σθητά μικρότερος σε σχέση με αυτόν της μονής.135 αναμφισβήτητα η Μονή Βα-
τοπεδίου είχε την υποστήριξη των κατοίκων των μεγάλων παραλιακών πόλε-
ων της δυτικής Θράκης, δηλαδή του καραγάτς (= Πόρτο Λάγος), της Μαρώνει-
ας, της Μάκρης, της αίνου,καθώς και του μητροπολίτη Μαρωνείας.136 οι περισ-
σότεροι μάρτυρες της μονής είναι αινίτες, οι οποίοι εργάζονταν στη λίμνη και, 
όπως θα δούμε, είχαν συνδράμει αποφασιστικά στην ανέγερση ενός νέου ναού 
από τα τέλη του 18ου αιώνα. οι παρατηρήσεις αυτές είναι ικανές για να αποδεί-
ξουν ότι η παρουσία της μονής στην περιοχή της λίμνης είχε διαχρονικά και δια-
τοπικά βαθιές ρίζες και ότι η πολεμική που αντιμετώπιζε κατά καιρούς οφειλό-
ταν ουσιαστικά στη Μητρόπολη της Ξάνθης, που εποφθαλμιούσε το μετόχι, φαι-
νόμενο φυσικά όχι σπάνιο στις σχέσεις μονών και μητροπόλεων κατά την περί-
οδο της Τουρκοκρατίας.

Σχετικά με την ύπαρξη παλαιών ναών στην περιοχή, γνωρίζουμε ότι στο 
στόμιο της Βιστωνίδας (όχι στη θέση του σημερινού ναού του αγίου νικολάου) 
ανασκάφηκε τον Μάιο του 1950 από τον δ. Λαζαρίδη ένας βυζαντινός ναός, τα 
ευρήματα του οποίου χρονολογήθηκαν στον 10ο-11ο αι. Την ανασκαφή συμπλή-
ρωσε στη δεκαετία του 1980 ο Χ. Μπακιρτζής.137 Σύμφωνα με τον τελευταίο, ο 

134. «γιάνη ρεΐζης βαηνάρης αἰνήτης διατρίβων χρόνους 29 ὁμοῦ καί κτίτωρ καί 
ἄλλοι καραβοκῦροι εἶναι πλήν εὑρίσκονται εἰς ταξίδια», βλ. Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου, «Η 
νομική ισχύς»,

135. Βλ. την από 22 Μαρτίου 1838 επιστολή κατοίκων Ξάνθης προς τον Πατριάρχη, 
στο κυνηγόπουλος, Άγιος Νικόλαος, σσ. 183-184 και εικ. 11.

136. Όπως προκύπτει από την υπογραφή:«Γαλίπης Ιωάννου και επίτροπος του αγίου 
Μαρωνείας», βλ. Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου, «Η νομική ισχύς», 136.

137. Βλ. σχετικά Χ. Μπακιρτζής, «νομός Ξάνθης, Πόρτο-Λάγο», ΑΔ 36 (1981), Β2 
Χρονικά, 356· ο ίδιος, «νομός Ξάνθης, Πόρτο-Λάγο», ΑΔ 37 (1982), Β2 Χρονικά, 337-338. 
επίσης Χ. Μπακιρτζής, «Βυζαντινή Θράκη, 330-1453», στο Θράκη, αθήνα 1994, σσ. 160-162.
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ναός αυτός ιδρύθηκε επάνω στα θεμέλια ενός οικοδομήματος των παλαιοχρι-
στιανικών χρόνων. ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι επρόκειτο για τον επισκοπι-
κό ναό των Πόρων και ότι χρονολογούνταν στον 9ο ή 10ο αιώνα.138 οι Πόροι 
ήταν μια πόλη κτισμένη ανάμεσα στις δύο νησίδες, στο στόμιο της λίμνης Βιστω-
νίδας.139 Θα πρέπει να ήταν πόλη εμπορική (παράλληλα ήλεγχε και τη θαλάσ-
σια διακίνηση στην περιοχή), που ήκμασε ιδιαίτερα από τον 9ο μέχρι τον 10ο 
αιώνα. Η ονομασία της ανάγεται στη λέξη πόρος «πέρασμα», καθώς στο σημείο 
εκείνο βρίσκονται οι κεντρικοί λιμνοθαλάσσιοι δίαυλοι, με τους οποίους η λίμνη 
επικοινωνούσε με τη θάλασσα και τα πλοία και βάρκες μπορούσαν να μπουν 
από την θάλασσα στη λίμνη και αντίστροφα. από την πόλη Πόροι ονομάστη-
κε και η λίμνη Μπουρού,με βάση την εξής εξέλιξη:μεσαιωνικό ελληνικό εις Πό-
ρους > σλαβ. Porus (πρβλ. εις Νίκαιαν > τουρκ. İznik)για τη δήλωση της λίμνης 
στους δίγλωσσους πληθυσμούς της περιοχής της Ροδόπης (σλαβόφωνους και ελ-
ληνόφωνους). ο τύπος Porus πέρασε ως αντιδάνειο και στα ελληνικά για τη δή-
λωση της λίμνης, αφού είχε αποσυνδεθεί από τη σημασία «πέρασμα», και επανα-
ναλύθηκε ως γενική ενόςθηλυκού ουσιαστικού σε -ού: της Πορού-ς. κατ’ αναλο-
γία προς τα θηλυκά ουσιαστικά σε -ού, γεν.-ούς (π.χ. αλεπού, αλεπούς), πλάστη-
κε η ονομαστική Πορού. Με στένωση στο τοπικό βόρειο ιδίωμα φωνήεντος /ο/ 
σε /u/ (Πορού >Πουρού) και ηχηροποίηση του /p/ > /b/ κατά την συνεκφορά τη-
ν-Πορού >τη-μ-Πορού προήλθε στα ελληνικά το τοπωνύμιο Μπουρού, το οποίο 
στη συνέχεια πέρασε και στα τουρκικά ως Buru. Η αλλαγή γένους σε θηλυκό 
από αρσενικό (οι Πόροι) οφείλεται στην επίδραση του λίμνη.140

δεν γνωρίζουμε αν η παραπάνωυπόθεση του Χ. Μπακιρτζή για το βυζα-
ντινό ναό που ανασκάφηκε ευσταθεί, καθώς οι περισσότεροι μεσοβυζαντινοί 
επισκοπικοί ναοί έχουν συνήθως μεγαλύτερες διαστάσεις, αλλά κυρίως ένα κτι-
στό βαθμιδωτό σύνθρονο στην κόγχη του ιερό τους.141 Σύμφωνα με την έκθεση 
της ανασκαφής, ο αποκαλυφθείς βυζαντινός ναός είναι ένα μεγάλο κτίσμα εξω-
τερικών διαστάσεων 15,30 x 13,90 μ. Στα ανατολικά απολήγει σε τρεις ημικυκλι-
κές αψίδες ιερού. ο ναός ανήκε στον τύπο του «πρώιμου» σταυροειδούς εγγε-
γραμμένου ναού (διέθετε επίσης βαπτιστήριο και σκευοφυλάκιο). Το κτίσμα είχε 
επίσης τρεις εισόδους στη δυτική πλευρά, οι οποίες οδηγούσαν στο νάρθηκα, 

138. Μπακιρτζής, «Βυζαντινή Θράκη, 330-1453», σ. 162.

139. Βλ. Moutsopoulos, «Buru-Kale», 101-110.

140. Για την ετυμολογία αυτή βλ. μ. κοσμάς Σιμωνοπετρίτης, «οι δωρεές βιβαρίων 
από τον δεσπότη των Σερρών».

141. Για το θέμα του συνθρόνου στους μεσοβυζαντινούς επισκοπικούς ναούς, η πα-
ρουσία του οποίου συνεχίζεται και μέχρι τουλάχιστον τα μέσα του 13ου αιώνα, βλ. Φ. καρα-
γιάννη, Επισκοπικοί ναοί της μέσης βυζαντινής περιόδου. Το παράδειγμα της Μακεδονίας, 
αδημ. διδ. διατρ., Θεσσαλονίκη,  Τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας αΠΘ, 2006, σσ. 181-193. 
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ενώ στο εσωτερικό του θα πρέπει να ήταν τοιχογραφημένος. Η υπόθεση του Χ. 
Μπακιρτζή ότιο ναός τιμόταν στη μνήμη των αγίων Θεοδώρων,142 που προφα-
νώς οφείλεται στην ονομασία «βιβάριο των αγίων Θεοδώρων» στο χρυσόβουλ-
λο του ιωάννη ούγκλεση, είναι αδύνατον μέχρι στιγμής να επιβεβαιωθεί. Ωστό-
σο, την παράδοση για ναό των αγίων Θεοδώρων στην λίμνη φαίνεται να απηχεί 
η κοινή αγιογράφηση του αγίουΓεωργίου με τους αγίους Θεοδώρους στο τέμπλο 
του ναού στη λίμνη το 1817 (βλ. παρακάτω). οι ανασκαφείς διέκριναν δύο του-
λάχιστον οικοδομικές φάσεις στο ναό, όπως προκύπτει από τα δύο δάπεδα που 
αποκαλύφθηκαν και από την απόφραξη των δύο πλάγιων θυρών και τη μείωση 
του πλάτους της κεντρικής.143 Στα βόρεια και τα ανατολικά του ναού ανασκάφη-
κε νεκροταφείο με λακκοειδείς τάφους, οι οποίοι δεν περιείχαν κτερίσματα και 
καλύπτονταν με πώρινες πλάκες. Στον χώρο βρέθηκαν και τρία νομίσματα, του 
Μαξιμιανού Γαλερίου (4ος αιώνας), του ιουστίνου Β΄ (565-578) και του αλεξίου 
ά  κομνηνού (1081-1118).144

Η νεότερη ιστορία του μετοχιακού ναού του αγίου νικολάου στην είσοδο 
της λίμνης συσκοτίζεται από την προσπάθεια διεκδίκησής του από τη Μητρό-
πολη Ξάνθης στο α΄ μισό του 19ου αιώνα, με αποτέλεσμα στα έγγραφα να παρέ-
χονται συχνά αντιφατικές και όχι ασφαλείς πληροφορίες. Η Μονή Βατοπεδίου 
υποστήριζε ότι ο νεότερος ναός κτίστηκε με έξοδά της στη θέση του παλαιότε-
ρου ναού του μετοχίου, καθώς πάγια θέση της ήταν η «από αμνημονεύτων χρό-
νων» κυριότητά της στη λίμνη και στο ναό, ενώ η Μητρόπολη Ξάνθης ότι ανε-
γέρθηκε από αυτήν για πρώτη φορά σε νησίδα η οποία δημιουργήθηκε από τις 
ποτάμιες προσχώσεις. Παρόλα αυτά, από τον συνδυασμό των εγγράφων και 
την αξιολόγηση των πληροφοριών τους, μπορούν να εξαχθούν ορισμένα ασφα-
λή συμπεράσματα:

Συγκεκριμένα, ο νεότερος ναός είναι βέβαιο ότι κτίστηκε «καλαμόπλοκος» 
στην περίοδο αρχιερατείας του μητροπολίτη Ξάνθης ναθαναήλ (1789-1806), στη 
θέση ενός κατεδαφισθέντος παλαιότερου ναού, με τη συνδρομή των αινιτών ψα-
ράδων, οι οποίοι μίσθωναν το βιβάριο της μονής, για την κάλυψη των λατρευ-
τικών αναγκών τους όσο αλίευαν στη λίμνη, αλλά και των Βατοπεδινών μονα-
χών. ο ναός είχε εγκαινιαστεί, αλλά άγνωστο από ποιόν ακριβώς. αυτό προ-
κύπτει από τις παλαιότερες (και συνεπώς εγκυρότερες) πληροφορίες, που περι-
λαμβάνονταιστην από 16 αυγούστου 1808 επιστολή του Πατριάρχη κωνστα-
ντινουπόλεως Γρηγορίου ε΄ προς τον μητροπολίτη Ξάνθης Σεραφείμ, σχετικά με 

142. Μπακιρτζής, «Βυζαντινή Θράκη, 330-1453», σ. 162.

143. Βλ. Γ. Τσιγάρας, «Τα μνημεία. ορθόδοξα χριστιανικά μνημεία. αχρονολόγητα 
μνημεία», Θρησκευτικά Μνημεία στον Νομό Ξάνθης, Ξάνθη 2005, σ. 112, 113, 283 σημ. 47.

144. Μπακιρτζής, Αρχαιολογικές έρευνες στο Πόρτο Λάγο· ο ίδιος, «Βυζαντινή Θρά-
κη, 330-1453», σ. 162. 



Πασχάλης ανδρούδης – μον. κοσμάς Σιμωνοπετρίτης (Παναγιώτης κυρανούδης)126

την επίλυση της διαφοράς ανάμεσα στη Μονή Βατοπεδίου και στη Μητρόπολη 
της Ξάνθης: «[...] ὁ τόπος ἐκεῖνος τῆς λίμνης Πουρού καί τοῦ Περιθεωρίου ἐστίν 
ἀφιερωμένος, ὡς διείληπται, εἰς τό τοῦ Βατοπαιδίου ἱερόν Μοναστήριον καί 
ἡ παλαιά ἐκείνη ἐκκλησία κατηδαφίσθη καίἐκ νέου κατεσκευάσθη ὑπό καλά-
μου ἄλλη ἐν τῷ αὐτῷ Βατοπαιδινῷ τόπῳἀπερχόμενοι ἐν καιρῷ ἁλίας οἱ Βατο-
παιδινοί πατέρες [...]», «τά νῦν δέ οἱἀγοράζοντες τήν λίμνην ἐκείνην χριστιανοί 
Αἰνῆται θείω ζήλῳ κινούμενοι ἵνα μή μένωσιν ἀνεκκλησίαστοι ὅσον καιρόν ἐν 
τῇ ἁλιεία διατρίβωσιν κατεσκεύασαν μίαν ἐκκλησίαν πλησίον τῆς λίμνης ἀπό 
καλάμου καί αὐτής ἐγκαινιασθείσης λειτουργοῦσιν οἱ ἀπό μέρους αὐτῶν ἀπο-
στελλόμενοι Βατοπαιδινοί Πατέρες ὡς ἀρχαίας οὔσης τοῦ Βατοπαιδίου καί 
τῆς τοποθεσίας ἀφιερωμένης [...]».145

Το ότι η νέα εκκλησία είχε ανεγερθεί (μεταξύ 1789-1806) στη θέση μια παλαι-
άς, που είχε κατεδαφιστεί και λειτουργούσε πριν το 1791, επιβεβαιώνει καιη δια-
πίστωση ότι και ο σημερινός νεότερος ναός του αγίου νικολάου έχει ενσωματώ-
σει στις τοιχοποιίες του βυζαντινά μέλη και μαρμάρινα ανάγλυφα, τα οποία δεν 
είναι ορατά, καθώς σήμερα είναι εξωτερικά σοβατισμένος. Βυζαντινά μέλη είναι 
εντοιχισμένα και στη δεξαμενή του μετοχίου. Σύμφωνα με τον αρχαιολόγο καθη-
γητή Στίλπωνα κυριακίδη: «[...] Μονύδριον Αγίου Νικολάου παρά την θάλασ-
σαν υφιστάμενον σήμερον [...], γνωρίζω εν Βολερώ το εν νησίδι του ιχθυοτροφεί-
ου Μπουρούς, παρά το Πόρτο Λάγος, ανήκον εις την Ιεράν Μονήν Βατοπεδίου. 
Το μονύδριον παρά τας επανειλημμένας επισκευάς και διασκευάς, διασώζει ει-
σέτι είς τε την οικοδομήν καί την δεξαμενήν λείψανά τινα παλαιάς τοιχοδομίας, 
ως και εγκατεσπαρμένα εις την αυλήν βυζαντινά αρχιτεκτονικά τεμάχια […]»146. 
δεν αποκλείεται βέβαια τα μέλη αυτά να προέρχονται από το βυζαντινό ναό που 
ανασκάφηκε το 1950. εξάλλου η αναμφισβήτητη παρουσία βατοπεδινών μονα-
χών στην περιοχή της λίμνης στα χρόνια της αρχιερατείας του μητροπολίτη Ξάν-
θης ναθαναήλ (1789-1806) θα ήταν δυσεξήγητη, εάν δεν υπήρχε εκεί μετόχιο. εάν 
η ύπαρξη ναού στον 18ο αιώνα συνδυαστεί με τις πληροφορίες που μας δίνει το ιε-
ροδικαστικό έγγραφο του 1643, είναι πιθανή η υπόθεση ότι οι βατοπεδινοί μονα-
χοί εγκατέλειψαν τον Άγιο Γεώργιο καλαμιτζιώτη στη δυτική όχθη της λίμνης υπό 
τον φόβο των Τουρκομάνων Γιουρούκων της κοντινής Γενιτζέ και προτίμησαν μία 
ασφαλέστερη περιοχή στη νησίδα Μπουρού, στην είσοδο της λίμνης.

ο μητροπολίτης Ξάνθης ευγένιοςυποστήριζε το 1836 ότι ο ναός «[…] πρό 
πεντήκοντα ἤδη ἐτῶν ἐγένετο καλαμόπλοκος παρά τοῦ ἀοιδίμου Ξάνθης Να-
θαναήλ εἰς μικρόν τόπον ἀναφανέντος κατ’ αυτό τό βιβάριον […]»,147 γεγονός 

145. κυνηγόπουλος, Άγιος Νικόλαος, σ. 47 σημ. 54 και 177.

146. κυριακίδης, «Το Βολερόν», 328. 

147. κυνηγόπουλος, Άγιος Νικόλαος, σ. 181.
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που θα κατέβαζε χρονικά το έτος κατασκευής του περί το 1789, έτος έναρξης της 
αρχιερατείας του ναθαναήλ στην Ξάνθη. Σύμφωνα με τον ίδιο ιεράρχη, μετά 
από λίγα χρόνια ο ναός κάηκε και κτίστηκε ξανά, «[…] ἔσωθεν μέν διά σανίδων, 
ἔξωθεν δέ καλαμόπλοκος […]».148 οι Ξανθιώτες υποστηρικτές του ευγενίου κα-
τέθεσαντο 1838 μία κάπως διαφορετική εκδοχή, σύμφωνα με την οποία,ο ναός 
δεν υπήρχε πριν, αλλά προς τα τέλη της αρχιερατείας του ναθαναήλ, δηλαδή 
γύρω στα 1806, οι «ἐκεῖσε συνερχόμενοι» αλιείς κατασκεύασαν σε νησίδα που 
δημιουργήθηκε από τις ποτάμιες προσχώσεις ένα μικρό καλαμένιο σπιτάκι («κα-
λαμόπλοκον οἰκίδιον»), για τις ανάγκες του ιερέα που έστελνε η Μητρόπολη 
Ξάνθης («[…] πρός ἡσυχίαν τοῦ στελλομένου ἱερέως […]») προς αυτούς, το οποίο 
μετά από λίγο άνθρωποι του μητροπολίτη μετασκεύασαν σε ναό.149

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές (ευγένιος Ξάνθης και Ξανθιώτες κάτοικοι), ο 
προκάτοχος του ευγενίου Σεραφείμ (1806-1831) επέκτεινε το νησάκι («γήδιον»), 
καθώς και τον ναό. Η έκρυθμη κατάσταση που ακολούθησε την επανάσταση 
του 1821ανάγκασε τον οικονόμο της Μονής Βατοπεδίου παπα-Σάββα να εγκα-
ταλείψει το μετόχι και να καταφύγει στη μονή, όπου και πέθανε(«[…] ὅτε καί τά 
δεινά διερράγησαν, κατέφυγεν καί ὁ ἐκεῖθε ἱερατεύων εἰς τό Βατοπέδιον, ἔνθα 
καί τό κοινόν χρέος ἐπλήρωσεν …»), αφήνοντας για τον ναό του αγίου νικολά-
ουστη λίμνη Μπουρού το σημαντικό ποσότων 6.000 γροσίων.150 Η Μητρόπολη 
Ξάνθης (όπως και η Μητρόπολη Μαρωνείας που βρέθηκε σε διαμάχη μαζί της) 
προσπάθησε να εκμεταλλευθεί την απουσία των βατοπεδινών μοναχών για να 
ιδιοποιηθεί τον ναό, αφού δεν αντιμετώπιζε προβλήματα με τους οθωμανούς, σε 
αντίθεση με τους αγιορείτες, που είχαν βρεθεί στο στόχαστρο των Τούρκων.Το 
1830 ο μητροπολίτης Ξάνθης Σεραφείμ, σύμφωνα με επιστολή του διαδόχου του 
ευγενίου του έτους 1836και των Ξανθιωτών μαρτύρων,151 μετεσκεύασε («μετέ-
βαλεν») τον ναό από καλαμόπλοκο σε τοιχόκτιστο, υπό την επιστασία του πρω-
τοσυγκέλλου του ιωακείμ, αλλά, επειδή μετατέθηκε στη μητρόπολη Σμύρνης, το 
έργο του συνέχισε ο ευγένιος (1831-1848). Μετά την αποχώρηση των οθωμανι-
κών στρατευμάτων από το Άγιον Όρος (13 απριλίου 1830)152 και αφού τα πράγ-
ματα στις μονές και στα μετόχια τους είχαν πια επανέλθει σε κανονικούς ρυθ-

148. κυνηγόπουλος, Άγιος Νικόλαος.

149. κυνηγόπουλος, Άγιος Νικόλαος, σ. 183.

150. κυνηγόπουλος, Άγιος Νικόλαος, σσ. 181-182· Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου, «Η νομική 
ισχύς», 136.

151. κυνηγόπουλος, Άγιος Νικόλαος, σσ. 181-184.

152. Βλ. ενθύμηση του 1846 στον ιβηριτικό χφ κώδικα 1118 (του έτους 1746), δημοσι-
ευμένη στο Π. Στάθης, «Μια ιστορική ενθύμηση σχετικά με την αποχώρηση των τουρκικών 
στρατευμάτων από το Άγιον Όρος», Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 21 (1972-1973) 
223-231.



Πασχάλης ανδρούδης – μον. κοσμάς Σιμωνοπετρίτης (Παναγιώτης κυρανούδης)128

μούς, η Μονή Βατοπεδίου ανέλαβε κανονικά και πάλι την λειτουργία του μετο-
χίου της, αξιοποιώντας τα χρήματα του παπα-Σάββα για την ανακαίνισή του 
ναού: «[…] τό μοναστήριον δι’ ἐξόδων του ἀνεκαίνησε τήν ἐκκλησίαν ταύτην 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου κατά τό 1832 ἔτος διά τῶν καταλειφθέντων ἕξ χιλιάδων 
γρο(σίων) παράτινος προτελευτήσαντος βατοπαιδινοῦ καλογήρου παπᾶ Σάβ-
βα χρηματίσαντος χρόνους ἀρκετούς εἰς τό βιβάριον αὐτό […]». Η πληροφορία 
αυτή των 28 μαρτύρων, αρκετοί από τους οποίους συμμετείχαν στην ανακαίνι-
ση, επιβεβαιώνεται και από την ένορκη βεβαίωση του 18ου μάρτυρα καί κάλ-
φα (κτίστη) Γιαννάκη Μαρωνίτη (δηλαδή από την κοντινή Μαρώνεια), ο οποίος 
στην υπογραφή του δηλώνει ότι έλαβε από τη μονή και όχι από τον Μητροπολί-
τη Ξάνθης το ποσό των 6.870 γροσίων για την εκ νέου ανοικοδόμηση του ναού 
του αγίου νικολάου.153 ανάλογη πληροφορία ότι ο παπα-Σάββας είχε αφήσει 
δύο χιλιάδες γρόσια για τον ναό δίνει και ο μητροπολίτης Ξάνθης ευγένιος(«[…] 
ἀφήσας […] καί δύο χιλιάδας γρόσια διά τήν ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
[…]»).154 Η ανακαίνιση αυτή του ναού στα 1830-1832 είχε γίνει μετά την κατα-
στροφή του στους μεγάλους σεισμούς του 1829 (30 Μαρτίου, 23 απριλίου), κατά 
τους οποίους, σύμφωνα με σημείωση της εποχής, «[…] ἐπέσαν πολὰ σπήτια στὴν 
Ξάνθη καὶ στὸ Γενιτζέ καὶ ἡς ὅλο τὸν κάμπο …» και καταστράφηκαν πολλοί 
ναοί και μονές, τα οποία ξανάκτισε ο δραστήριος μητροπολίτης ευγένιος μέσα 
από ένα πολυδάπανο ανακαινιστικό έργο.155

Η επαναλειτουργία του μετοχίου της Μπουρούς από τη Μονή Βατοπε-
δίου προκάλεσε νέα φιλονικία με τη Μητρόπολη Ξάνθης, η οποία επιλύθη-
κε οριστικά με συνοδική απόφαση της 1ης ιανουαρίου 1839 επί Πατριάρχου 
κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου ΣΤ .́ αυτή έκρινε, με βάση τα χρυσόβουλλα, 
την επιστολή του Πατριάρχη Γρηγορίου ε΄ του 1808 και «[…] διά κοινῆς ἀνα-
φορᾶς τῶν ἐν τῷ βιβαρίῳ πρό πολλῶν χρόνων εὑρισκομένων χριστιανῶν, ὅτι 
καί τήν ἐξ ἀρχῆς χρῆσιν καί ἐξουσίαν καί τήν προστασίαν καί τάς οἰκοδο-
μάς αὐτῆς [τῆς ἐκκλησίας] εἶχον καί ἐνήργουν οἱ βατοπαιδινοί ἄνωθεν καί ἐξ 
ἀρχῆς […]».156 αξιοσημείωτη είναι και η πληροφορία που περιλαμβάνεται στην 
από 5 Σεπτεμβρίου 1836 επιστολή του μητροπολίτη Ξάνθης ευγενίου προς τον 
Πατριάρχη Γρηγόριο ΣΤ ,́ όπου ο πρώτος παραπονείται ότι οι βατοπεδινοί μο-

153. «εἰς τήν κτίσιν τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἔλαβα ἀπό βατοπεδινούς καλογέρους διά 
τήν οικοδομήν τῆς ἐκκλησίας γρόσια χιλιάδες 6.870 καί ὄχι ἁπό ἅγιον Ξάνθης ὁμολογῶ 
ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων», βλ. Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου, «Η νομική ισχύς», 136.

154. κυνηγόπουλος, Άγιος Νικόλαος, σ. 181.

155. ενθύμηση του ηγουμένου της Μονής αρχαγγελιώτισσας αγαπίου σε Πεντηκο-
στάριο, βλ. Μαυρίδης – Τσιγάρας, Γενισέα, σ. 27· κωνσταντινίδης, Ο καπνός στην περιοχή 
της Ξάνθης, σ. 35· κοτζαγεώργης, «απόπειρα μεταφοράς της έδρας», 97.

156. κυνηγόπουλος, Άγιος Νικόλαος, σσ. 187-188, βλ. και σσ. 87-89.
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ναχοί οικειοποιούνται την λίμνη και το λιμάνι του Πόρτο Λάγος, τελώντας 
εκεί ιεροπραξίες: «[…] πρός τοῖς ἄλλοις ἰδιοποιοῦνται καί τό βιβάριο157καί τόν 
κατά τόν κάρ ἀάτζ ναύσταθμον ψάλλοντες ἁγιασμούς ἐλευθέρως, παρά τούς 
θεσμούς καί κανόνας τῆς Ἐκκλησίας […]».158 Η παρατήρηση είναι σημαντική 
επί του ιδιοκτησιακού θέματος, καθώς πάγια συνείδηση των αγιορειτών μονα-
χών ήταν ότι, εκτός της μονής τους, μπορούσαν να τελέσουν ιεροπραξίες χω-
ρίς την άδεια του οικείου μητροπολίτη μόνο σε περιοχές που τους ανήκαν ιδι-
οκτησιακά ως μετόχια.

Συνδυάζοντας τις παραπάνω πληροφορίες διακρίνουμε τα εξής οικοδομι-
κά στάδια του ναού στη νησίδα της λίμνης Μπουρού:

(α) πριν το 1789: παλαιός ναός, 

(β) 1789-1806: (i.) κατεδάφιση του παλαιού και ανέγερση νέου «καλαμό-
πλοκου», (ii.) καταστροφή του σε πυρκαγιά και ανακαίνιση, 

(γ) 1806 - πριν το 1830: επέκταση ναού και 

(δ) 1830-1832: μεταποίησησε«τοιχόκτιστο» ναό με την κληρονομιά του βα-
τοπεδινού οικονόμου παπα-Σάββα.

Με κάποια από τις οικοδομικές αυτές φάσεις του ναού σχετίζεται πιθανό-
τατα η αγιογράφησητων εικόνων του παλαιότερου τέμπλου του, που πραγματο-
ποιήθηκε το 1817 από τον αγιογράφο Μητροφάνη, μαθητή του νικηφόρου, σύμ-
φωνα με επιγραφές που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα,κατά τη συντήρησή τους. 
οι μεγάλες δεσποτικές εικόνες του τέμπλου είναι έξι: Χριστός Παντοκράτορας, 
Θεοτόκος οδηγήτρια, ευαγγελισμός της Θεοτόκου, Τίμιος Πρόδρομος, η εμφά-
νιση του αναστάντος κυρίου στους αποστόλους στην λίμνη Τιβεριάδα και οι 
άγιοι Γεώργιος, δημήτριος, Θεόδωρος Στρατηλάτης και Θεόδωρος Τύρων (sic). 
από τις έξι εικόνες, οι τέσσερις πρώτες φέρουν την ίδια επιγραφή:

Χριστός Παντοκράτωρ (εικ. 1): †Δι ἐξόδων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Βατο-
παιδίου κ(α)ι εἰς μνημόσυνον τῶν ἐν τῇ λίμνῃ Πουροῦ†͵ αωιζ†Χειρι Μιτροφά-
νους Νικηφόρου†

Παναγία οδηγήτρια: Δι’ ἐξόδων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Βατοπαιδίου κ(α)ι 
εἰς μνημόσυνων τῶν ἐν τῇ λίμνῃ Πουροῦ- ͵αωιζ. Χειρὶ Μιτροφάνους Νικηφορου

ευαγγελισμός: Δι’ ἐξόδων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Βατοπαιδίου κ(α)ὶ εἰς 
μνημόσυνον τῶν ἐν τῇ λίμνῃ Πουροῦ†[͵ αωιζ] Χειρὶ[Μιτροφ]άνους [Νικηφορου]

157. από τα συμφραζόμενα της επιστολής προκύπτει ότι ως «βιβάριο» εννοείται η λί-
μνη.

158. Βλ. Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου, «Η νομική ισχύς», 150· και κυνηγόπουλος, Άγιος 
Νικόλαος, σ. 182 και εικ. 10, ο οποίος διάβασε εσφαλμένα τις λέξεις «ἁγιασμούς ἐλευθέρως» 
ως «ἀσπασμούς ἐλευθέρους».
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Τίμιος Πρόδρομος: Χεὶρ Μητροφανους Νικηφόρου Δι’ ἐξόδων τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς τοῦ Βατοπαιδίου . κ(α)ι εἰς μόσυνων (sic) τῶν ἐν τῇ λίμνῃ Πουροῦς͵αωιζ

Με την προσθήκη των 16 εικονιδίων του επιστυλίου του τέμπλου, 22 εικό-
νεςμπορούν να ενταχθούνσεένα ενιαίοεικαστικό σύνολο εικόνων159.

δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη, σε σχέση με τη διαχρονική ιστορική 
παράδοση του μετοχίου, η αγιογράφηση και τοποθέτηση στο τέμπλο των δύο 
τελευταίων χωρίς επιγραφή εικόνων, της εμφάνισης του Χριστού στην Τιβεριά-
δα και των αγίων Γεωργίου, δημητρίου και Θεοδώρων (Τήρωνος και Στρατη-
λάτη).

Η πρώτη εικόνα (εικ. 2) φέρει την επιγραφή: «Ὁ Χ(ριστό)ς φανείς τοῖς 
ἀποστόλοις ἐπί τῆς θαλάσης/ τῆς Τιβεριάδος». Με βάση τη διήγηση του 21ου 
κεφαλαίου από το κατά ιωάννην, εικονίζει τους αποστόλουςμέσα στο πλοίο 
τους να ψαρεύουν κοντά στην ακτή («οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς, ἀλλ’ 
ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων») με το δίχτυ τους «μεστὸν ἰχθύων μεγάλων». ο Χρι-
στός στέκεται στην παραλία, με το δεξί χέρι του υψωμένο σε σχήμα ευλογίας 
και μπροστά στα πόδια του «ἀνθρακιὰ καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτος». ο 
απόστολος Πέτρος, φορώντας τον «επενδύτη», φτάνει στον Χριστό βαδίζοντας 
στη θάλασσα. Το νερό έρχεται μέχρι τα γόνατά του. Η αγιογράφηση της εικό-
νας συνδέεται σαφώς με την αλιευτική χρήση του μετοχίου από τη Μονή Βατο-
πεδίου, αλλά και με το επάγγελμα «τῶν ἐν τῇ λίμνῃ Πουροῦς», που μνημονεύο-
νται στις επιγραφές. Πρβλ. και το σιγίλλιο του Πατριάρχη Γρηγορίου ε ,́ όπου 
αναφέρεται σαφώς η αλιευτική χρήση από τους μοναχούς («[...] ἀπερχόμενοι ἐν 
καιρῷ ἁλίας οἱ Βατοπαιδινοί πατέρες […]»160).

Η δεύτερη εικόνα (εικ. 3) των τεσσάρων στρατιωτικών αγίωνχωρίζεται σε 
δύο ζώνες. Στην ανώτερη ζώνη εικονίζονται οι άγιοι Γεώργιος και δημήτριοςέ-
φιπποι και στην κάτω «ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ στρατηλάτης» και «ὁ ἅγιος Θεόδω-
ρος ὁ τύρων (sic)» ολόσωμοι κατά μέτωπον.Φαίνεται ότι στην εικόνα έχει δοθεί 
σημαντική λατρευτική θέση, αν σκεφτούμε το μικρό πλάτος του τέμπλου και το 
γεγονός ότι όλες οι υπόλοιπες εικόνες, εκτός από τις συνήθεις (του Χριστού, της 
Παναγίας και του Προδρόμου), έχουν συγκεκριμένο λόγο τοποθέτησης: η εικό-
να του ευαγγελισμού ως εφέστιος εικόνα της ιδιοκτήτριας μονής και η εμφάνιση 
του κυρίου στην Τιβεριάδα ως «εφέστιος» εικόνα των αλιέων.δεν θα ήταν υπερ-
βολικό να ισχυριστούμε ότι η θέση της εκεί (αντί να αγιογραφηθούν οι τέσσερις 
άγιοι χωριστά ανάμεσα στις πολυάριθμες (22) εικόνες του επιστυλίου) της δίνει 
χαρακτήρα β΄ εφέστιας του μετοχίου, μετά από αυτήν του αγίου νικολάου. εί-

159. Μπονόβας, «νέα στοιχεία», 50-51. Η κατασκευή των εικόνων έγινε από τη μονή 
με την πρωτοβουλία του ιερομονάχου διονυσίου της Μπουρούς και τη φροντίδα του προη-
γουμένου ιακώβου, βλ. κυνηγόπουλος, Άγιος Νικόλαος, σσ. 55-56.

160. Βλ. κυνηγόπουλος, Άγιος Νικόλαος, σ. 177.
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ναι λοιπόν δικαιολογημένη η άποψη ότι η εικόνα απηχεί την παράδοση για την 
ύπαρξη των ναών των αγίων Θεοδώρων, ο οποίος είχε δώσει την επωνυμία στο 
βιβάριο και του αγίου Γεωργίου του καλαμιτζιώτη.161

Ωστόσο, μία πιο προσεκτικήπαρατήρηση, μπορεί να μας οδηγήσει σε ση-
μαντικότερα συμπεράσματα. Το αξιοσημείωτο είναι ότι στο νέο τέμπλο που κα-
τασκευάστηκε γύρω στα 1815 δεν τοποθετήθηκε η εικόνα του αγίου νικολάου, 
στον οποίο ήταν αφιερωμένος ο ναός. Στο σιγίλλιο του πατριάρχη Γρηγορίου 
του ε΄ προς τον μητροπολίτη Ξάνθης της 16ης αυγούστου 1808 μνημονεύεται ότι 
ο ναός ήταν εξαρχής αφιερωμένος στον άγιο νικόλαο: «[…] πρό χρόνων ἀμνη-
μονεύτων ἐστιν ἀφιερωμένη ἡ τοποθεσία τῆς λίμνης Πουροῦ καί τοῦ Περιθεω-
ρίου εἰς αὐτόν τό ἱερόν τοῦ Βατοπεδίου μοναστήριον μετά τῆς τότε ἐκκλησίας 
τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός Νικολάου […]».162 αυτή είναι και η πρώτη γραπτή μαρτυ-
ρία για αφιέρωση στον άγιο νικόλαο, καθώς στη βυζαντινή περίοδο δεν υπάρ-
χει καμία αντίστοιχη αναφορά σε βατοπεδινό ναό του αγίου νικολάου στην πε-
ριοχή. Όπως όμως προκύπτει από το σιγίλλιο, ο ναός προϋπήρχε: «[…] καί ἡ πα-
λαιά ἐκείνη ἐκκλησία τοῦ ἁγίου Νικολάου κατηδαφίσθη καί ἐκ νέου κατεσκευ-
άσθη ἀπό καλάμου ἄλληἐν τῷ αὐτῷ Βατοπαιδινῷ τόπῳ […]». Παρότι από επι-
στολή του ιερομονάχου διονυσίου της Μπουρούς της 12ης απριλίου 1814 προ-
κύπτει ότι παραγγέλθηκε εικόνα «τοῦ ἁγίου Νικολάου ἐν μύροις»163 για το νέο 
τέμπλο, εν τέλει δεν φαίνεται ότι αγιογραφήθηκε νέα εικόνα του αγίου. αντί 
για αυτήν, οι Βατοπεδινοί μετέτρεψαν σε εικόνα του αγίου νικολάου μία εικό-
να του αγίου Γρηγορίου164 «του βατοπεδηνού»του 14ου αι. Πρόκειται προφανώς 
για τον άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, καθώς τιμάται ιδιαίτερα στη Μονή Βατο-

161. Βλ. και Μπονόβας, «νέα στοιχεία», 50-51· κυνηγόπουλος, Άγιος Νικόλαος, σ. 
56 σημ. 5. Βάσιμη θεωρεί την υπόθεση του π. ν. κυνηγόπουλου και ο Γεώργιος Τσιγάρας, ο 
οποίος πιστεύει ότι πρόκειται για αναφορές στους ναούς των αγίων Θεοδώρων Πόρων και 
αγίου Γεωργίου καλαμιτζιώτη, τον οποίο τοποθετεί κοντά στο χωριό Σέλινο (δυτική όχθη 
της λίμνης), βλ. Γ. Τσιγάρας, «ι. ναός αγίου νικολάου Πόρτο Λάγους», στο Θρησκευτικά 
Μνημεία στον Νομό Ξάνθης, Ξάνθη 2005, σ, 167, 287, σημ. 147.

162. Βλ. κυνηγόπουλος, Άγιος Νικόλαος, σ. 177.

163. κυνηγόπουλος, Άγιος Νικόλαος, σ. 77.

164. Για την εικόνα βλ.Τσιγάρας, «ι. ναός αγίου νικολάου Πόρτο Λάγους», σ. 167, 
ο οποίος σημειώνει ότι προέρχεται από εικόνα του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, αλλά 
αγνοεί την επιγραφή «ΒαΤοΠε/δΗνοC» στα αριστερά, που αποκαλύφθηκε μετά τη συ-
ντήρηση, βλ. φωτογραφία της εικόνας στην εκδεδομένη μορφή της διατριβής του π. ν. κυνη-
γόπουλου, Άγιος Νικόλαος,Θεσσαλονίκη 1999, σ. 289. ο τελευταίος εσφαλμένα αναφέρει ως 
έτος αγιογράφησης της εικόνας το 1814, ενώ σε αυτήν είναι εμφανή τα χαρακτηριστικά της 
παλαιολόγειας περιόδου. Πιθανόν το 1815 περίπου η εικόνα του αγίου Γρηγορίου να μετα-
τράπηκε, με επιζωγράφιση, σε εικόνα του αγίου νικολάου και να μεταφέρθηκε από τη Μονή 
Βατοπεδίου στο μετόχι της στη λίμνη Μπουρού.
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πεδίου, αφού σε αυτή φυλάσσεται η άφθαρτη κάρα του. εν τέλει στο τέμπλο δεν 
τοποθετήθηκε καμία εικόνα του αγίου νικολάου, αλλά οι παραπάνω έξι εικό-
νες, ενώ η «μεταποιημένη» σε άγιο νικόλαο παλαιολόγεια εικόνατου αγίου Γρη-
γορίου του Θεολόγου τοποθετήθηκε σε προσκυνητάρι ως εφέστια. είναι απίθα-
νο, εάν στο προηγούμενο τέμπλο, που είχαν υπόψη τους οι μοναχοί πριν το 1815, 
υπήρχε εικόνα του αγίου νικολάου, να μην τοποθετούνταν μία άλλη. Η απουσία 
της σημαίνειπιθανότατα ότι αυτή απουσίαζε και από το προηγούμενο τέμπλο, 
γεγονός όμως που οδηγεί εν τέλει στο συμπέρασμα ότι ο ναός δεν ήταν αρχικά 
αφιερωμένος στον άγιο νικόλαο, αλλά πιθανόν στους τέσσερις στρατιωτικούς 
αγίους (Θεοδώρους, Γεώργιο, δημήτριο), αφού μόνο η εικόνα τους υπήρχε στο 
αρχικό τέμπλο και όχι αυτή του αγίου νικολάου.

κατά συνέπεια, ο σημερινός ναός του αγίου νικολάου θα μπορούσε να 
ταυτιστεί με τον αρχικό βυζαντινό «του αγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου», 
από τον οποίο πήρε το όνομά του και το βιβάριο που δώρισε το 1371 ο ιωάννης 
ούγκλεσης ή σε αυτόν συγχωνεύτηκαν οι βυζαντινοί ναοί τουαγίου Θεοδώρου-
και του αγίου Γεωργίου του καλαμιτζιώτη, όπως προκύπτει από την κοινή αγι-
ογράφησή τους. Η αφιέρωση του βυζαντινού ναού,από τον οποίο πήρε το όνο-
μά του και το βιβάριο το 1371, στον άγιο Θεόδωρο ίσως δεν είναι άσχετη με το 
γεγονός ότι στους αγίους Θεοδώρους ήταν αφιερωμένος και ο πανάρχαιος «πε-
ρικαλλής» μητροπολιτικός ναός των Σερρών, πρωτεύουσας του κράτους του ού-
γκλεση. Με το πέρασμα του χρόνου οι αρχικές αφιερώσεις ατόνησαν και στην 
εφέστια εικόνα προστέθηκε και ο άλλος μεγάλος στρατιωτικός άγιος, ο δημή-
τριος.

Στην αλλαγή της αφιέρωσης στον άγιο νικόλαο πρέπει να διαδραμάτισαν 
σημαντικό ρόλο οι καραβοκύρηδες και οι αλιείς της περιοχής, των οποίων ήταν 
προστάτης και ιδιαίτερα οι κάτοικοι του γειτονικού χωριού καραγάτς (σημε-
ρινό Πόρτο Λάγος), οι οποίοι εκκλησιάζονταν στον μετοχιακό ναό.165 αυτοί εί-
χαν και στο χωριό τους ένανναό του αγίου νικολάου, όπως προκύπτει από ένα 
οθωμανικό φιρμάνι της 5ης ιουλίου 1887 (13 Σεββάλ 1304), με το οποίο παρέχο-
νταν από το οθωμανικό κράτος άδεια ανακατασκευής του, επειδή είχε κατα-
στραφεί λόγω της πολυκαιρίας.166

165. Πρβλ. τις υπογραφές «στέργηος ἀργαστήρ γεάρις ἠς το καραγάτζι κάτηκος και 
ἐπήτροπος του αγίου νηκολάου χρόνους: 37, κοκός αργαστήρ γιαρίς ης το καραγάτζη κατι-
κος και επήτρουπους του κουτιου τις βουηθειας/ χρονος 18» στην ένορκη ομολογία των 28 
αλιέων και εργαζομένων στο βιβάριο της Μπουρούς, της 8ης απριλίου 1838, βλ. Τζωρτζακά-
κη-Τζαρίδου, «Η νομική ισχύς», 136.

166. οθωμανικό αρχείο Πρωθυπουργίας (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) κωνσταντι-
νούπολης, σειρά Bab-ı Asafi Divan-ı Hümayun Sicilleri Kilise Defterleri (κώδικες (χριστιανι-
κών) ναών των καταστίχων του αυτοκρατορικού Συμβουλίου και της Μεγάλης Βεζυρίας), 
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Στη μέχρι τώρα βιβλιογραφία εμφανίζεται μία ασάφεια σε σχέση με το τι 
ακριβώς συνέβη στη λίμνη, μετά την συμμετοχή των αγιορειτών μοναχών στην 
ελληνική επανάσταση του 1821.οι γνωμοδοτήσαντες υπέρ της Μονής Βατοπε-
δίου καθηγητές της νομικής Σχολής το 1922 υποστήριξαν ότι κατά την επανά-
σταση του 1821, «[…] ο Σουλτάνος, μένεα πνέων κατέλαβε και διήρπασε βια την 
ειρημένην περιουσίαν της Μονής, καταστήσας ταύτην κτήμα του ιδιαιτέρου 
θησαυροφυλακίου του. Ένεκα των επανειλημμένων διαμαρτυριών του Πατρι-
άρχου, δεν απέπεμψε τους εν τω μονυδρίω πατέρας αλλά αφήκεν αυτούς εις 
Μπουρού, επιτρέψας αυτοίς να αλιεύωσι μεγάλας ποσότητας ιχθύων, επέβαλε 
δε και εις τους εκάστοτε ενοικιαστές της λίμνης να παραχωρώσιν εις τους πα-
τέρας άρτον, έλαιον καί πάσαν άλλην τροφήν, μη παύσας ούτω να αναγνωρί-
ζει τα επί της λίμνης δικαιώματα της Μονής […]».167 αντίθετα όμως σήμερα εί-
μαστε σε θέση να γνωρίζουμε από πρωτότυπες πηγές της περιόδου της επανά-
στασης ότι η παραπάνω άποψη για τη δήμευση του μετοχίου και της λίμνης από 
τον σουλτάνο δεν φαίνεται να απηχεί την ιστορική πραγματικότητα. Συγκεκρι-
μένα, στο αρχείο της Μονής Βατοπεδίου (έγγραφο Φ.10.5/825) φυλάσσεται ειδι-
κή διαταγή (μπουγιουρντί) του διοικητή του σαντζακιού Θεσσαλονίκης Μεχ-
μέτ εμίν αμπντουλλάχ (εικ. 4), με ημερομηνία 9 Μαρτίου 1822 (15 Τζεμαζί-ουλ-
αχίρ 1237), η οποία χορηγήθηκε σε όλες τις μονές του αγίου Όρους.168 Η μετά-
φρασή της έχει ως εξής:

«[…] Μολονότι είχαν εκδοθεί και είχαν σταλεί υψηλές διατα-
γές προς δήμευση από το δημόσιο όλων ανεξαιρέως των κτημά-
των και ακινήτων των μη μουσουλμάνων υπηκόων της χερσονή-
σου του Αγίου Όρους, προς καταστροφή και σωφρονισμό τους, 
επειδή τόλμησαν προηγουμένως να κινηθούν με τρόπο ανάρμο-
στο σε μη μουσουλμάνους υπηκόους, οι προαναφερθέντες επ’ 
εσχάτων, αφού έκαναν αίτηση, μαζί με την άφεση των προγενέ-
στερων εγκλημάτων τους σύμφωνα με τους πλήρεις όρους, επειδή 

κώδικας A.DVNS.KLS.d.02, σσ. 235-236, αρ. καταχωρισμένου εγγράφου 533.ο κώδικας απο-
τελείται από 238 αριθμημένες σελίδες και καλύπτει τα έτη 1873-1887 (εγίρας: 1290-1304). Βλ. 
περιγραφή του στο T. C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, İstanbul 2010, σ. 48, 
katalog No 989, sıra No 2.

167. «Γνωμοδοτήσεις νομομαθών» (κ. Πολυγένης, Γ. Στρέιτ, κ. Ράλλης και δ. Παπού-
λιας), Θέμις 33 (1922-1923), 158. Η άποψη επαναλήφθηκε άκριτα στο κυνηγόπουλος, Άγιος 
Νικόλαος, σ. 55.

168. Πρβλ. φωτογραφία και περιληπτική μετάφραση της διαταγής που εκδόθηκε για 
τη Μονή Σίμωνος Πέτρας δημοσιευμένη από τον καθηγητή Βασίλη δημητριάδη, στο Θησαυ-
ροί του Αγίου Όρους, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 482.
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διατάχθηκε η επιστροφή στους ίδιους όλων των από το Δημόσιο 
κατεχομένων κτημάτων και ακινήτων τους και η αυτοκρατορική 
δωρεά κατά την έννοια της υψηλής διαταγής, γράφηκε και εκδό-
θηκε από τη Διοίκηση (Ντιβάνι) της Θεσσαλονίκης και από τον 
στρατό από το Άγιον Όρος η παρούσα διαταγή (μπουγιουρντί) 
με σκοπό τα ανήκοντα από παλιά στο εκ των ευρισκομένων στο 
Άγιον Όρος μονών Μοναστήρι Βατοπέδι, ονομαζόμενα “μετόχια” 
κτήματα καί τσιφλίκια, κατά τον ίδιο όπως και ανέκαθεν τρόπο 
να οργώνονται και να καλλιεργούνται από την προαναφερθείσα 
μονή, να λαμβάνει και να καρπούται αυτή τα παραγόμενα προϊ-
όντα, να μην επεμβαίνει κανείς με κανένα τρόπο και να μην τους 
ενοχλεί, ενώ συγχρόνως να προστατεύονται οι μη μουσουλμάνοι 
υπήκοοι, και με στόχο το προαναφερθέν μοναστήρι να λαμβάνει 
τα ζώα του από τους τόπους όπου βρίσκονται και να κατέχει και 
εξουσιάζει τα προμνημονευθέντα μετόχια, σύμφωνα με την υψη-
λή διαταγή. Δόθηκε στην κατοχή των μοναχών της παραπάνω μο-
νής. Είναι ανάγκη να πράττετε και να ενεργείτε σύμφωνα με την 
διαταγή (μπουγιουρντί) και να αποφεύγετε και να απέχετε από 
κάθε αντίθεση. Γράφτηκε στις 15 Τζεμαζί-ουλ-αχίρ 1237 (9 Μαρ-
τίου 1822) [...]».169

Η διαταγή του εμίν αμπντουλλάχ εκδόθηκε σε εφαρμογή ενός φιρμα-
νιού με ημερομηνία 7 Φεβρουαρίου 1822 (μέσα Tζεμάζη-ουλ-εβέλ του ισλαμικού 
έτους εγίρας 1237) του σουλτάνου Μαχμούτ Β΄ προς τον μουτεσαρίφη των σα-
ντζακίων Θεσσαλονίκης και καβάλας. αντίγραφό του έχει καταχωριστεί στον 
ιεροδικαστικό κώδικα Θεσσαλονίκης, ο οποίος φυλάσσεται σήμερα στο ιστορι-
κό αρχείο Μακεδονίας, από όπου ήδη το 1950 ο τότε διευθυντής του ιωάννης 

169. Τουρκικό πρωτότυπο: «Darende-i buyuruldı Aynaroz ceziresi reayasının mukad-
demlarda haric ez tavr-i raiyet ||2 harekete cezaretlarına mebni kahr ve terbiyelerine ve kâffeten 
emval ve ağarlarının canibmiriden ||3  zabtına evamir aliye isdar ve tesyar kılınmış isede mes-
furlar muahharen istidaetmiş olduklarından ||4 ber muceb-i şerait-i kâmile ceraim sabikalerinin 
afviyle canib miriden zabt olunan ||5 emval ve akarlarının cümlesi kendülere terk ve ihsan-i 
humayun buyurulmaktan naşi ||6 ber mantuk-i emr-i ali Aynaroz üzerinde vakı manastırlardan 
Vatoped manastırınakadimden ||7 marbut olan metoh tabir olunur emval ve çiftliğinin öteden 
berü olu geldiği ||8 minval üzere manastır mezbur tarafından hirase ve ziraatına ve hasılatının 
ahiz ve kabzına ||9 kimesne taraflarından vechen min-el-vucuh dahl ve taaruz olunmamak ve re-
ayası himaye etdirilerek ||10 ve manastır mezbur nişanile hayvanatlarını bulundığı mahallerden 
ahiz etmek üzere metohat mezküreyi ||11 ber muceb-i emir ali zabt ve tasarruflar içün Divan-i 
Selanik ve Ordu-i Aynarozdan ||12 işbu buyuruldı tahrir ve isdar ve manastır mezbur rahible-
rinin yedlerine ita olundı. Gerekdir ki ||13 ber muceb-i buyuruldı amel ve hareket ve hilafından 
tevekkı ve mucanbete eyleyesiz deyü ||14 harire fi 15 cemazi-ül-ahir 1237».
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Βασδραβέλλης δημοσίευσετη σχετική μετάφρασή του.170 από το φιρμάνι προκύ-
πτει ότι, πράγματι, μετά την συμμετοχή των αγιορειτικών μονών στην επανά-
σταση του εμμανουήλ Παπά στη Mακεδονία το 1821, ο σουλτάνος αρχικά είχε 
εκδώσει φιρμάνι για τη δήμευση των αγιορειτικών μετοχίων. Μετά όμως την 
υποταγή τους και γραπτή αίτησή τους για αμνηστεία, το φιρμάνι ανακλήθηκε, 
με ειδική σημείωση στο ίδιο, αλλά και με το παραπάνω νέο φιρμάνι, όπου ανα-
φέρεται επί λέξει: «[…] καθ’ ην στιγμήν σύ […] ητοιμάζεσο να εκκινήσης και βαδί-
σης εναντίον του Aγίου Όρους, οι ραγιάδες αυτού έσπευσαν να ζητήσουν άφε-
σιν και αμνηστείαν, […] Eπειδή δε το Άγιον Όρος είναι ορεινόν και άγονον, τα 
δε καέντα μετόχια εχρησίμευον αρχαιόθεν διά την συντήρησιν των ραγιάδων 
της χερσονήσου ταύτης, εξελιπάρησαν όπως χαρισθούν αυτοίς, ως και πριν, 
αι γαίαι των. Συνυπέβαλες δε και απέστειλες συνάμα και ελληνιστί συντεταγ-
μένην γενικήν αίτησίν αυτών […] Oύτως εδέχθην την παράκλησιν και εχορήγη-
σα συγγνώμην εις τους ραγιάδες του Aγίου Όρους […] Η ελληνιστί συντεταγμέ-
νη γενική αίτησίς των και η μετάφρασίς της, καθώς και η αποσταλείσα αναφο-
ρά σου ετέθησαν προς φύλαξιν εις το αυτοκρατορικόν μου διβάνιον. Eν τη επι-
κεφαλίδι τουπροηγουμένου φιρμανίου μου, όπως καταληφθούν διά λογαρια-
σμόν του δημοσίου τα μετόχια αυτών, ετέθη ήδη σημείωσις, ότι ταύτα παρεχω-
ρήθησαν και εχαρίσθησαν εις αυτούς […]».171 Συνεπώς, μετά την έκδοση των δύο 
παραπάνω εγγράφων του σουλτάνου και του Μεχμέντ εμίν αμπντουλλάχ, δεν 
δημεύτηκε κανένα αγιορειτικό μετόχι, αλλά οι μονές διατήρησαν τις ιδιοκτησίες 
που ήδη είχαν πριν την επανάσταση. αυτό άλλωστε, στην περίπτωση της Μ. Βα-
τοπεδίου, αποδεικνύεται από τη διάσωση ενός σημαντικού αριθμού τεκμηρίων 
που αφορούν στο μετόχι της Μπουρούςκατά τη χρονική περίοδο 1821-1912.172

Το ότι ο Άγιος νικόλαος στην Μπουρού ήταν μικρή εκκλησία και δεν επαρ-
κούσε για τις ανάγκες των εργαζομένων φαίνεται και από το αίτημα των εργαζο-
μένων στην περιοχή καραγάτςτης Μπουρούς το έτος 1875 προς τη Μονή Βατοπε-
δίου, ώστε η τελευταία να συνδράμει για να κτιστεί εκκλησία στο καραγάτς (Πόρ-
το Λάγος) στο όνομα της μονής. Τελικά δεν κτίστηκε ναός, αλλά η μονή επισκεύα-
σε το μονύδριο του αγίου νικολάου και ίσως να μεγάλωσε ο ναός.173

ο ναός του μετοχίου στην παρούσα του μορφή κτίστηκε «εκ βάθρων» στις 
αρχές του 20ού αιώνα. Πρόκειται για ένα δρομικό κτίσμα που καλύπτεται με 
δίρριχτη στέγη και έχει δύο εισόδους, στη δυτική και νότια πλευρά και πολλά 

170. ι. Βασδραβέλλης, Οι Μακεδόνες εις τους υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνας 1796-
1832, Θεσσαλονίκη 1950, σσ. 241-244 (αρ. 46). 

171. Βασδραβέλλης, Οι Μακεδόνες, σσ. 241-243.

172. Βλ. κυνηγόπουλος, Άγιος Νικόλαος, σ. 55 κ.ε.· Μπονόβας, «νέα στοιχεία»,  50 κ.ε.

173. κυνηγόπουλος, Άγιος Νικόλαος, σσ. 59-60.



Πασχάλης ανδρούδης – μον. κοσμάς Σιμωνοπετρίτης (Παναγιώτης κυρανούδης)136

μεγάλα παράθυρα. Για την ανέγερση της εκκλησίας του αγίου νικολάου μας 
πληροφορεί μια σειρά εντοιχισμένων σε αυτήν επιγραφών. Στη δυτική όψη του 
ναού, επάνω από το υπέρθυρο, έχει τοποθετηθεί μια μαρμάρινη πλάκα με την 
εξής εγχάρακτη επιγραφή (εικ. 5):

«εν ΤοΥ αΘΩνοΣ ΤΩι οΡει/ Η ΜονΗ ΒαΤοΠαιδιοΥ/ και ενΘα-
δε ΣεΠΤοΣ οικοΣ/ νικοΛαοΥ ΤοΥ αΓιοΥ/Τονδ’ αΥΤΗ ΜονΗ εκ Βα-
ΘΡΩν/ ιδΡΥΣε ΠαΛαιΩΘενΤα/ αΜα δε αΥΤΗΣ δαΠαναιΣ/ αΓΛαΩΣ 
καΛΛΩΠιΣΘενΤα/ ΤεΤαΡΤΩιεΤει και ΧιΛιοΣΤΩι/ οΜοΥ ΤΩι εννε-
ακοΣιοΣΤΩι».

επάνω από τη νότια είσοδο έχει τοποθετηθείμία μαρμάρινη πλάκα με σκα-
λισμένη ανάγλυφη προτομή του αγίου νικολάου (εικ. 6), ο οποίος ευλογεί με το 
δεξί χέρι, κρατά στο αριστερό χέρι ευαγγέλιο και  στο στήθος φέρει σταυρό και 
εγκόλπιο. Στις δύο πλευρές του αγίου υπάρχει σκαλισμένη η επιγραφή:

αΓιοΣ - νικοΛαΣ / αΦιεΡο- Μα/ ΣινΤ- ΡοΦι/ ΡοΤΖι - κοΥ / οΥ 
-ΛαΡ / 19 – 04.174

Πρόκειται μάλλον για αφιέρωμα των συντεχνιών των χωριών Ρουμτζί-
κι και Ουρλάρ ή Ουρλή, τα οποία θα μπορούσαν να ταυτιστούν με τα σημε-
ρινά χωριά δορίσκος και Θούριο του νομού Έβρου.175 Το πρώτο στο Selna-
me (Eπετηρίδα)του βιλαετιού αδριανουπόλεως του 1903/1904 καταγράφεται 
ως Rumcuk <Rum «Ρωμιός, Έλληνας» + υποκοριστικό επίθημα -cuk, δηλαδή 
«Μικρό ελληνοχώρι»,για να διακριθεί από το χωριό Rum της περιοχής αί-
νου.176 Το δεύτερο, στην ίδια πηγή, καταγράφεται ως Uğurlu, από το οποίο με 
την αποβολή του μεσοφωνηεντικού /γ/  (στη γραφή:ğ) στις τοπικές ανατολι-
κές βαλκανικές τουρκικές διαλέκτους και συναίρεση των δύο /u/177 πήραμε τον 

174. οι επιγραφές αυτές έχουν δημοσιευτεί επαναλειμμένα, ενδεικτικά πρβλ. Μπονό-
βας, «νέα στοιχεία», 49· Τσιγάρας, Θρησκευτικά Μνημεία στον Νομό Ξάνθης, σ. 89 κ.α. 

175. ευχαριστούμε θερμά τον συνάδελφο επίκουρο καθηγητή Φωκίωνα κοτζαγεώρ-
γη για την πρόταση της ταύτισης αυτής.

176. Για την ετυμολογία του βλ. Π. κυρανούδης, Τα τουρκικά οικωνύμια του ελλα-
δικού χώρου: ετυμολογία-ερμηνεία, μορφολογική και φωνητική ανάλυση, κύρια Μεταπτυ-
χιακή εργασία, Θεσσαλονίκη, Τομέας Γλωσσολογίας αΠΘ 1995, σσ. 82-83· Χ. Συμεωνίδης, 
Ετυμολογικό Λεξικό των Νεοελληνικών Οικωνυμίων, τ. Β ,́ Λευκωσία - Θεσσαλονίκη 2010, 
σ. 1229, λήμμα υπ’ αρ. 15390.

177. Για τη διαίρεση σε ανατολικές και δυτικές βαλκανικές τουρκικές διαλέκτους και 
την εμφάνιση του φαινομένου της αποβολής του μεσοφωνηεντικού τουρκικού /γ/ στις πρώτες 
και την επακολουθούσα συναίρεση φωνηέντων, π.χ. balkabağı «είδος κολοκύθας» >balkaba, 
βλ. Π. κυρανούδης (μ. κοσμάς Σιμωνοπετρίτης), Μορφολογία των τουρκικών δανείων της 
ελληνικής γλώσσας, Θεσσαλονίκη, Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη, 2009, σσ. 51-54· Π. κυρανού-
δης, Φωνητική των τουρκικών δανείων του ιδιώματος Σουφλίου, μεταπτ. εργασία στον Το-
μέα Γλωσσολογίας αΠΘ 1995, σσ. 24-25, 41, 42, 49.
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τύπο Urlu ή Urlar και ανάγεται σε τοπικό τουρκικό ur «τύχη» <uğur, είτε ως 
προσηγορικό είτε ως ανθρωπωνύμιο.178

Το συμβόλαιο για την ανέγερση του ναού που υπογράφηκε στις 3 Σεπτεμ-
βρίου 1904, ανάμεσα στους μοναχούς διονύσιο και αζαρία εκ μέρους της Μονής 
Βατοπεδίου (μάλλον ήταν μοναχοί που διακονούσαν το μετόχι ή αντιπρόσωποί 
της) και στον Έλληνα αρχιτέκτονα αλέξανδρο Χατσόπουλο, φυλάσσεται στο 
αρχείο της μονής.179 Η ανοικοδόμηση στοίχισε 280 λίρες Τουρκίας180.

Σημαντική πηγή πληροφοριών είναι το φιρμάνι (εικ. 7), με το οποίο δόθη-
κε από το οθωμανικό κράτος η άδειαγια την ανέγερση του ναού. Η Μονή Βα-
τοπεδίου ακολούθησε την νόμιμη διαδικασία. οι τοπικές αρχές πραγματοποίη-
σαν την επί τόπου αυτοψία για να διαπιστώσουν ποια ήταν η κατάσταση του 
ναού, που ανήκε στη μονή, εάν χρειαζόταν ανακαίνιση και ποιες ήταν οι δια-
στάσεις του, ώστε η ανακαίνιση να γίνει επάνω σεαυτές.Στη συνέχεια έκαναν έκ-
θεση (μαζμπατά), η οποία, μαζί με άλλα έγγραφα, διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο 
του κράτους (Σουράι Ντεβλέτ), προκειμένου να γνωμοδοτήσει και να εισηγη-
θεί για την αδειοδότηση του ναού. Σύμφωνα με αυτά, ο παλαιός ναός του μετο-
χίου, που είχε καταστραφεί, είχε εξωτερικές διαστάσεις 11,20 x 8 x 4,50 μ. οι τοί-
χοι ήταν κατασκευασμένοι από λίθους και τούβλα, η στέγη του ξύλινη, ενώ είχε 
δύο πόρτες και εννέα παράθυρα. Το κόστος της ανέγερσης, που αναφέρεται ότι 
θα εκάλυπτεη Μονή Βατοπεδίου, ήταν 239 λίρες Τουρκίας, δηλαδή περίπου 40 
λίρες λιγότερες από όσο τελικά κόστισε η ανέγερση. Το Πολιτικό Τμήμα (Μουλ-
κιγέ Νταϊρεσί) του Συμβουλίου τουκράτους εισηγήθηκε θετικά για την ανακαί-
νιση. Στη συνέχεια εκδόθηκε αρχικά ιραδές και έπειτα το φιρμάνι (έμρ-ι τζελίλ), 
που παρείχε τη σχετική άδεια. Προϋπόθεση για την ανακαίνιση ήταν α) η μονή 
να μην ξεπεράσει τις προηγούμενες διαστάσεις του ναού και β) να καταβάλει το 
απαιτούμενο ποσό.

Η μετάφραση του φιρμανίου181 είναι η εξής:

178. Βλ. Π. κυρανούδης, «Τουρκικά οικωνύμια από τη Θράκη (ετυμολογία-ερμηνεία, 
φωνητική εξέλιξη, προβλήματα)», Θρακική Επετηρίδα 10 (1995-1998) 343· Συμεωνίδης, Ετυ-
μολογικό Λεξικό των Νεοελληνικών Οικωνυμίων, τ. Β ,́ σ. 1074, λήμματα αρ. 13079, 13080· 
κυρανούδης, Μορφολογία των τουρκικών δανείων, σ. 177, 183, 246 σημ. 14.

179. Βλ. περίληψή του στο κυνηγόπουλος, Άγιος Νικόλαος, σσ. 146-147 (βλ. και σ. 160). 

180. κυνηγόπουλος, Άγιος Νικόλαος, σ. 91. 

181. οθωμανικό αρχείο Πρωθυπουργίας (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) κωνσταντι-
νούπολης, σειρά Bab-ı Asafi Divan-ı Hümayun Sicilleri Kilise Defterleri (κώδικες (χριστια-
νικών) ναών των καταστίχων του αυτοκρατορικού Συμβουλίου και της Μεγάλης Βεζυρί-
ας), κώδικας A.DVNS.KLS.d.04, σσ. 264-265, αρ. εγγράφου 1675/339. ο κώδικας αποτελείται 
από 332 αριθμημένες σελίδες και καλύπτει τα έτη 1900-1908 (εγίρας: 1317-1326). Βλ. περιγρα-
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«Ενδοξότατε Γενικέ Υπασπιστά μου Αρίφ Πασά, εκ των εξόχων στραταρ-
χών της Κραταιάς Βασιλείας μου, Αναπληρωτά Βαλή του Βιλαετιού της Αδρια-
νούπολης, Στατάρχα της 2ης Αυτοκρατορικής Στρατιάς, κάτοχε του Αυτοκρα-
τορικού μου παρασήμου Ιμτιγιάζ, και των ένδοξων παρασήμων, του αδαμα-
ντοκολλήτου Οσμανιέ και του Μετζιντιέ, ας είσαι τιμημένος!

Τζεμίλ Πασά, εκ των βαθμοφόρων του Μπεϊλερμπεϊλικιού της Ρούμελης 
Μουτεσαρρίφη του σαντζακιού της Κομοτηνής, κάτοχε των ένδοξων παρασή-
μων Οσμανιέ Πρώτου Βαθμού και Μετζιντιέ,ας είναι διαρκήςηεξοχότητά σου!

Μέλη του Συμβουλίου (του Βιλαετιού), είθε να αυξάνεται η δόξα σας!
Δεδομένου ότι υποβλήθηκε από τις τοπικές αρχές επίσημη αίτηση για 

την παροχή αδείας προςανακαίνιση,εξαιτίας καταστροφής,τουετοιμόρροπου 
ναούτηςΜονής Αγίου Νικολάου, που βρίσκεται στην περιφέρεια της πόλης-
λιμανιού Καραγάτς (σημερινό Πόρτο Λάγος), η οποία ανήκει στον καζά της 
Ξάνθης, απεστάλησαν τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάχθηκαν. Γνω-
στοποιήθηκε ότι,σύμφωνα με το περιεχόμενο της έκθεσης και των αιτητικών 
εγγράφων, τα οποία υποβλήθηκαν και διαβιβάστηκαν στο Συμβούλιο του Κρά-
τους, δεν υφίσταται εμπόδιο στην, εξαιτίας ερειπώσεως, ανακαίνιση του προ-
αναφερθέντος ναού, επάνω στα κατακρημνισθέντα παλαιά θεμέλια, διαστάσε-
ων 11 μέτρων και 20 εκατοστών κατά μήκος, 8 μέτρων κατά πλάτος και 4 μέ-
τρων και 50 εκατοστών κατά ύψος. Η απαιτούμενη δαπάνη των 239 λιρών θα 
πληρωθεί και θα εξοφληθεί εκ μέρους της μονής Βατοπεδίου, που βρίσκεται 
στο Άγιον Όρος.Το Πολιτικό Τμήμα του προρρηθέντος Συμβουλίου (του κρά-
τους), μεέκθεσή του, εισηγήθηκε την έκδοση της απαιτούμενης υψηλής διατα-
γής, που θα περιέχει την άδεια (για την ανακαίνιση).Κατόπιν επίσημης αίτησης 
οδηγιώνπερί του πρακτέου και περί εγκρίσεως της αδείας,που υποβλήθηκε στη 
Μεγαλειότητά μου (δηλαδή στον Σουλτάνο), εκδόθηκε μετά τιμής επί του θέμα-
τος υψηλή αυτοκρατορική διαταγή (ιραδές)και στη συνέχεια εκδόθηκε και χο-
ρηγήθηκε από το Αυτοκρατορικό μου Συμβούλιο το παρόν ισχύον Υψηλό Δι-
άταγμα (δηλαδή το παρόν φιρμάνι), το οποίο περιλαμβάνει την άδεια. Εσείς ο 
Αναπληρωτής Βαλής και ο αναφερθείς Μουτεσαρρίφης και εσείς οι άλλοι αξι-
ωματούχοινα μην ανθίστασθε με λόγο ή έργο στην ανοικοδόμηση του προμνη-
σθέντος ναού, εφόσον δεν υπερβαίνονται οι καθορισθείσες παραπάνω διαστά-
σειςκαι αναλογίες, και εφόσον καταβληθούνοι δαπάνες για την ανακαίνιση 
κατά τον ως είρηται τρόπο. Επί τη ευκαιρία ταύτη, προσέξτε να μην επιτραπεί 
να λαμβάνονται από κανέναν χρήματα διά της βίας ή με άλλο τρόπονα καταπι-
έζονται και να ενοχλούνται, καθώς επίσης να μην αφεθεί να συμβούν δυσάρε-

φή του στο T. C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Osmanlı 
Arşivi Daire Başkanlığı, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, İstanbul 2010, σ. 48, katalog No 
989, sıra No 4
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στα πράγματα, απάδονταπρος την αυτοκρατορική μου βούληση. Γράφηκε στις 
4 Σαμπάν του έτους Εγίρας 1324 (= 23 Σεπτεμβρίου 1906)».182

Το φιρμάνι, το οποίοσυνόδευε ο υπ’ αρ. 271, από 23 Σεπτεμβρίου 1906 τεζ-
κερές του οθωμανικού Υπουργείου δικαιοσύνης, υποβλήθηκε στον οικουμενι-
κό πατριάρχη ιωακείμ Γ ,́ με γράμμα του καπού-κετχουντά (διερμηνέα) των Πα-
τριαρχείων παρά τηΥψηλή Πύλη, αντωνίου ιωσήφ οικιάδου, με ημερομηνία 26 
Σεπτεμβρίου 1906.183Το περιεχόμενο του γράμματος είναι το εξής:

«Παναγιώτατε Δέσποτα,
Συνυποβάλλεται τεσκερές τοῦ Ὑπουργείου τῆς δικαι-/οσύνης ὑπ’ ἀριθ: 271 

κ(αί) ἡμερομ. 23 7/βρίου 1322/1906 πρός/ τήν νομαρχίαν Ἀδριανουπόλεωςπερι-
κλείων ὑψ.(ηλόν) φερ-/μάνιον ὑπέρ ἀνακαινήσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐκκλ:(ησίας)/ ἁγ. 
νικολάου κειμένης εἰς τό ἐν Ξάνθῃ παρά τόν λιμένα καρα ἀγάτς μετόχιον τῆς/ 
ἱ:Μονῆς Βατοπεδίου./

Τῇ ὑψίστῃ μου αὐτῆς κορυφῇ ἀπόκειται νά διατάξῃ/ τήν ἀσφαλῆ ἀπο-
στολήν τοῦ διατάγματος μετά τοῦ ἐσωκλείστου φερμαν.(ίου)/ πρός τήν νομαρ-

182. Η μεταγραφή του στα σύγχρονα τουρκικά:«Muşiran izam-i Saltanat-i Seniyem-
den Edirne vilayeti Vali vekili ve İkinci Orduyi Hümayunum muşiri olub Imtiyaz nişan-i hüma-
yunumı ve murassa Osmani ve Mecidi/ nişan-i zişanlarınıhaiz ve hamil olan yaver-i ekremim 
Arif Paşa iclaleh!

ve Rumeli Beylerbeyiliği payelularından Gümülcine sancağı mutesarrıfı/ birinci rütbe 
Osmani ve Mecidi nişan-i zişanlarının haiz ve hamılı Cemil Paşa damet maalihu!

ve âzayi meclis zidemecdü hum!
İskeçe kazası muzafatından Kara ağaç iskelesi civarında vakı Aya Nikola Manastırı’nın 

mail-i inhidam olan kilisenin li-hadim-ile/ müceddeden inşasına ruhsat idası hakkında mahal-
lınca vukubulan istida üzerine icra kılınan tahkikatı havi göndürilüb Şurayı-i Devlete/ suval ve 
tebliğ kılınmış olan mazbata ve evrak-i mutezarra meallarına nazaran mezkür kilisenin harab 
olmasından naşı hedim olunarak eski temelleri/ üzerine tulen on bir metro yiğirmi santimetro 
ve arzan sekiz ve irtifaen dört metro elli santimetro vusatında etraf duvarları-i/ kârkir ve sakfi 
ahşab olmak ve iki kapu ıla dokuz pencereyi muhtevi bulunmak üzere müceddeden inşa ve sarfı 
iktiza itden/ ikiyüz otuz dokuz liranın Aynaroz’da bulunan Vatopet manastırı tarafından tesvi-
ye ve i’ta edileceği ve tacdiden inşaşında/ mahzur olmadığı anlaşılmış oldığından ruhsatı havi 
lazım gelen emri şerifin tasdiri Şurayı mezkür Mülkiye Dairesinden / be mazbata ifade kılınmış 
ve keyfiyet taraf-i eşref Padişahânem arz ile leda al-istizan mücebince, irade seniye mülûkânem 
müteallik şeref-sudur olmuş/ olmağıyla ruhsati mutezammin Divân-i Hümâyûnumdan işbu 
emr-i celil-ü-l-kadirim ısdar ve i’ta olundı siz ki vali vekili ve mutesarrıf-i müşar ve sair muma 
üleyhim siz// salifüzzikr kilisenin ebadı beyan olunan mekaderi tecavüz etmemek ve mesarıf-i 
inşayına ber minval-i muharrer tesviye eydilmek/ üzere inşasına muaraza olunmıyub. Βu vesile 
ile kimseneden cebren akçe alınmak ve yahud ahar suretlerle tazyik ve izac/ kılınmak misillu 
mugayir-i rizai şahanem halât vukua getirilmemesine ikna ve dikkat eyleyesiz. Tarih 4 şaban 
(1)324 (= 23 Σεπτεμβρίου 1906).».

183. Πρόκειται για αντίγραφο που εντοπίστηκε στα αρχεία του οικουμενικού Πατρι-
αρχείου από τον αρχιμανδρίτη ευδόκιμο καρακουλάκη.
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χίαν Ἀδριανουπόλεως, ὅπως ἐκεῖθεν/ ἐπισήμως ἀποστέλλομενον τό φερμάνιον 
πρός τόν/ ὑποδιοικητήν Ξάνθης παραδοθῇ εἰς τόν πρός ὅν/ ὅρον. Τῇ 26 7/βρίου 
(1)906. Πανευλαβῶς

Καπουκετχουδάς (υπογραφή)».
Η έκδοση της παραπάνω αδειοδότησης από τον Σουλτάνο, χωρίς καμία 

ενόχληση, αποδεικνύει ότι, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Μονή Βα-
τοπεδίου κατά καιρούς, κυρίως από την κοντινή Μητρόπολη Ξάνθης, δεν έπαυ-
σε να αναγνωρίζεται από το οθωμανικό κράτος και το Πατριαρχείο κωνστα-
ντινουπόλεως ως ιδιοκτήτρια. Ήδη με το Βεράτιο που είχε παραχωρήσει στον 
πατριάρχη ιωακείμ Β΄ τον οκτώβριο του 1860 ο Σουλτάνος αμπντούλ Με-
τζίτ (1839-1861),184 μετά την αναγνώριση του καταστικού της εθνοσυνέλευσης 
(εθνικού Προσωρινού Συμβουλίου), με το οποίο επικύρωνε τα προνόμια του 
Πατριαρχείου και αναγνώριζε και τυπικά τη νομική υπόστασή του, προβλεπό-
ταν:«[…] Ουδείς έχει την εξουσίαν άνευ προηγουμένης υψηλης ειδικής διατα-
γής να αφαιρεί απ’ αυτών τας εκκλησίας και τα μοναστήρια, τα από παλαι -
ών χρόνων εν τη κατοχή αυτών ευρισκόμενα, ή να εμποδίζει να γίνο-
νται αδεία των δικαστηρίων αι αναγκαίαι επισκευαί κατά το αρχαί-
ον σχέδιον […]». από τη διάταξη αυτή προκύπτουν οι απαραίτητες προϋποθέ-
σεις για την επισκευή ενός ναού, που είχαν καθοριστεί μετά τα Τανζιμάτ (1839-
1856): (α) να βρίσκεται ο ναός από παλαιά («έκπαλαι») στην ιδιοκτησία της μο-
νής, (β) να εκδοθεί άδεια των αρχών και (γ) η επισκευή να γίνεται κατά τις πα-
λαιές διαστάσεις.

Η διαδικασία αδειοδότησης για την ανακαίνισητου ναού καθορίστηκε λε-
πτομερέστερα κυρίως από τα άρθρα 4 και 5 του «Φιρμανιού περί των εσωτερι-
κών μεταρρυθμίσεων» (Islahat Fermanı), πιο γνωστού ως Χάττ-ι Χουμαγιούν, 
της 18 Φεβρουαρίου 1856,του ίδιου Σουλτάνου, που προέβλεπαν: «[…] Εις τας πό-
λεις, τας κωμοπόλεις και τα χωρία, εν οις ο πληθυσμός ανήκει καθ’ ολοκληρίαν 
εις εν θρήσκευμα, ουδέν κώλυμα θέλει παρεμβληθεί εις την επισκευήν ή ανοι-
κοδόμησιν των οικοδομών των καθιερωμένων εις την λατρείαν, των σχολείων, 
των νοσοκομείων και των νεκροταφείων. Όταν επέλθει ανάγκη να ανεγερθώσι 
νέα τοιαύτα οικοδομήματα, το σχέδιον και το σχήμα, εγκριθέντα υπο του πα-
τριάρχου ή των αρχηγών της κοινότητος, θέλουσιν υποβάλλεσθαι άπαξ μόνον 
εις την Υψηλήν Πύλην, ήτις θέλει δέχεσθαι τα παρουσιασθέντα σχέδια και δι-
ατάσσει τη εκτέλεσιν αυτών σύμφωνα με το Αυτοκρατορικόν Διάταγμα, όπερ 
προς τούτο θέλει εκδίδοσθαι. Εν εναντία περιπτώσει θέλει επιφέρει τας παρα-

184. Το κείμενο του Βερατίου δημοσιεύτηκε στο δ. νικολαΐδης, Οθωμανικοί κώδικες, 
τ. Γ ,́ Εμπορικός και Ποινικός Νόμος, Δικονομίαι και λοιπά, εν κωνσταντινουπόλει 1890, σσ. 
2739-2749 και στο Χ. Παπαστάθης, Οι Κανονισμοί των Ορθόδοξων Ελληνικών Κοινοτήτω-
ντου οθωμανικού κράτους και της διασποράς, τ. ά, Θεσσαλονίκη 1984, σσ. 69-77.
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τηρήσεις της εντός ορισμένης προθεσμίας [...] Ως προς τα νέα κτίρια, ων η ανέ-
γερσις θέλει θεωρηθεί αναγκαία, οι πατριάρχαι ή οι μητροπολίται θέλουσι ζη-
τεί προς τούτο την απαιτουμένην άδειαν παρά της Υψηλής Ημών Πύλης· και η 
Αυτοκρατορική Ημών άδεια θέλει δίδοσθαι, εκτός αν υπάρχει διά την κυβέρ-
νησιν διοικητικόν τι κώλυμα […]».185

Ταυτόχρονα είχαν θεσπιστεί για το ίδιο θέμα οι εξής διατάξεις στη μετά το 
Τανζιμάτ οθωμανική νομοθεσία:

(α) Στο Υπόμνημα (Μάιος 1867) τουΥπουργού εξωτερικών της Υψηλής Πύ-
λης προς τους αντιπροσώπους των Μεγάλων δυνάμεων στην κωνσταντινούπο-
λη για την εφαρμογή του Χάττ-ι Χουμαγιούν, δηλωνόταν (άρ. 5) ότι «ουδέν πρό-
σκομμα εγένετό ποτέ εις την ανέγερσιν νέων εκκλησιών ή την επισκευήν των 
αρχαίων».186

(β) Στο Φιρμάνι προς τον Πρωθυπουργότης 30 νοεμβρίου 1875, που προ-
έβλεπε ότι, σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και της ανεξιθρησκείας που κα-
θιερώνονταν, και «[…] συμφώνως προς τας υφισταμένας παραχωρήσεις τας γε-
νομένας υπέρ των ασυδοσιών των κοινοτήτων των μη μουσουλμάνων υπηκό-
ων μου […] παρέχονται πάσαι αι ευκολίαι δια την ίδρυσιν και οικοδομήν των 
ναών, των σχολείων και των λοιπών εθνικών κτιρίων […]».187

Στις 28 δεκεμβρίου 1882 εκδόθηκε μια διευκρινιστική εγκύκλιος του οθω-
μανικού Υπουργείου των εσωτερικών για την ακριβή εφαρμογή των διατάξε-
ων του Χάττ-ι Χουμαγιούν του 1856 περί της ανεγέρσεως εκκλησιών. αιτία ήταν 
η έκδοση παράνομων αδειών από τις τοπικές αρχές, «[…] χωρίς να εκτελεσθώ-
σιν αι νόμιμοι διατάξεις και όροι, και χωρίς να εκδοθεί ο υψηλός Ιραδές […]».188

από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι προϋποθέσεις της ιδιοκτησίας, της διε-
νέργειας αυτοψίας και της διατήρησης των παλαιών διαστάσεωντου ναού παρέ-
μειναν ισχυρές μέχρι το 1906, που εκδόθηκε η άδεια για την επισκευή του ναού 
από τη Μονή Βατοπεδίου. οι παραπάνω προϋποθέσεις ίσχυαν στην οθωμανική 
αυτοκρατορία και πριν τα Τανζιμάτ, με βάση το ισλαμικό δίκαιο.189 Η διαφορά 

185. νικολαΐδης, Οθωμανικοί κώδικες, τ. Γ ,́ σ. 2861 (μετάφραση όλου του εγγράφου, 
2858-2866).

186. νικολαΐδης, Οθωμανικοί κώδικες, τ. Γ ,́ σ. 2872.

187. νικολαΐδης, Οθωμανικοί κώδικες, τ. Γ ,́ σ.2889 (μετάφραση όλου του εγγράφου, 
2884-2892).

188. Βλ. ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου στο νικολαΐδης, Οθωμανικοί κώδικες, 
τ. Γ ,́ σσ. 2841-2842.

189. Βλ. π.χ. περιγραφή της διαδικασίας στον 16ο αιώνα στοΦ. κοτζαγεώργης – μ. κο-
σμάς Σιμωνοπετρίτης, «Συμβολή στην ιστορία του καθολικού της Μονής Σιμωνόπετρας», 
Αθωνικά Τετράδια 2 (2015) 64-68, όπου και βιβλιογραφία.



Πασχάλης ανδρούδης – μον. κοσμάς Σιμωνοπετρίτης (Παναγιώτης κυρανούδης)142

ήταν ότι, μετά τη διακήρυξη της ισότητας και της ανεξιθρησκείας στο Islahat Fer-
manı του 1856, η χορήγηση αδείας έγινε κατά πολύ ευκολότερη και παρατηρήθηκε 
μια τεράστια αύξηση στις αδειοδοτήσεις ναών, καθώς οι χριστιανοί έσπευσαν να 
εκμεταλλευθούντο ευνοϊκότερο για αυτούς νέο καθεστώς, προκειμένου να επιλύ-
σουν ανάγκες σε χώρους λατρείας, που είχαν συσσωρευθεί επί αιώνες.190 Στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση της Μονής Βατοπεδίου η αδειοδότηση θα ήταν αδύνατο 
να εκδοθεί, εάν η μονή δεν είχε στην κυριότητά της τη γη όπου βρισκόταν ο ναός, 
καθώς προηγούνταν έλεγχος από τις τοπικές αρχές, οι οποίες συνέτασσαν έκθεση 
(μαζμπατά), καθώς και η εισήγηση από το ίδιο το Συμβούλιο του κράτους. Μετά 
την εντολή του Πατριαρχείου, το φιρμάνι εστάλη στον Βαλή αδριανουπόλεως, ο 
οποίος το έστειλε στον διοικητή (Μουτεσαρρίφη) Ξάνθης.

Τέλος θα αναφέρουμε και μία ακόμη άγνωστη μέχρι σήμερα μαρτυρία από 
τις αρχές του 20ού αιώνα σχετικά με την εκμετάλλευση της λίμνης από τη Μονή 
Βατοπεδίου. Πρόκειται για έναν χάρτη του οθωμανικού Γενικού επιτελείου Στρα-
τού του έτους 1901-1902 (εικ. 8),191 όπου, στη λιμνοθάλασσα του Πόρτο Λάγος και 
συγκεκριμένα επάνω στη μεγαλύτερη νησίδα που βρίσκεται απέναντι από τον οι-
κισμό του Καραγάτς (σημ. Πόρτο Λάγος) και στις βόρειες ακτές της, σημειώνεται η 
θέση «Manastır talyanı» = «ταλιάνι, ιχθυοτροφείο του μοναστηριού», δηλαδή της 
Μονής Βατοπεδίου. από τον ίδιο χάρτη μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι σε όλη 
περιοχή της λίμνης και της λιμνοθάλασσας δεν σημειώνονται άλλα ταλιάνια (ιδιω-
τικά ή κρατικά). Μόνο έξω από τη λιμνοθάλασσα, στη θάλασσα του Βιστωνικού 
κόλπου, και συγκεκριμένα στη νότια ακτή της νησίδας «Αντά Μπουρού», σημειώ-
νεται επίσης η ένδειξη talyan, καθώς και ένα (επίσης με την ένδειξη talyan) βορειό-
τερα και δυτικά της λίμνης, επάνω στον ποταμό Kurı çay(κουρί/κουρού τσιάι = ξη-
ροπόταμος), δηλαδή στονσημερινό ποταμό Κομψάτο, πριν αυτός καταλήξει στην 
λίμνη.δεδομένου ότι ο χάρτης είναι πολύ αναλυτικός και περιλαμβάνει πολλές λε-
πτομέρειες, φαίνεται ότι η Μονή Βατοπεδίου είχε την αποκλειστική ιχθυοτροφι-

190. Βλ. M. Demırel, «Construction of Churches in Ottoman Provinces», στο C. ιmber – 
K. Kiyotaki – R. Murphey (επιμ.), Frontiers of Ottoman Studies, τ. 2, London - New York 2005, 
σσ. 211-224 και κυρίως σσ. 216-222.

191. «Erkân-ı harbiye-yi Umumiye. Rumeli-i şahane haritası. [Dersaadet]: Erkân-ı 
Harbiyye-i Umumiyye da’iresi beşinci fen şubesi matbaası, 1317 [1901/1902], [5.] (17) 
Gümülcine [Komotini] (18) Karaağaç [Lagos] (23) Paşmaklı (Ahi Çelebi) [Smoljan] (24) 
Kavala» («Γενικό Επιτελείο Στρατού. Αυτοκρατορικός χάρτης της Ρούμελης. [Κωνσταντι-
νούπολη]: τυπογραφείο του πέμπτου επιστημονικού τομέα της Υπηρεσίας του Γενικού Επι-
τελείου Στρατού, ισλαμικό έτος Εγίρας 1317 [χριστιανικό 1901/1902], φύλλο αριθμός 5 
(17) Κομοτινή (18)  Καραγάτς  [Λάγος]  (23) Πασμακλί (Αχί Τσελεμπί) [Σμολιάν] (24) 
Καβάλα»). ο χάρτης βρίσκεται στην ψηφιακή συλλογή Harvard Map Collection, Harvard 
University Library, Cambridge, Massachusetts και είναι προσβάσιμος στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση http://nrs.harvard.edu/urn-3:FHCL:922806?n=11.
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κή εκμετάλλευση της περιοχής της λίμνης και της λιμνοθάλασσας, καθώς στον συ-
γκεκριμένο χάρτη σε κάθε λίμνη ή λιμνοθάλασσα αντιστοιχεί μόνο ένα ταλιάνι.192

Στον συγκεκριμένο χάρτη ο οικισμός του Πόρτο Λάγος δηλώνεται με την 
τουρκική ονομασία Karaağaç. Το τοπωνύμιο Πόρτο Λάγοςπροέρχεται από το 
νεολατινικό Porto lago = «αβαθές, ρηχό λιμάνι» <porto«λιμάνι» + lago«λίμνη, 
αβαθή νερά».193 Το Lago ταυτίστηκε στα ελληνικά με το προσηγορικό λαγός, 
πρβλ. τον τύπο Πόρτο Λαγώ/ Πόρτο Λαγό αντί του Πόρτο Λάγος, υδρωνύμιο 
Λαγός για τη δήλωση της λιμνοθάλασσας, οικισμό Λάγος.To ελληνικό Λαγός με-
ταφράστηκε στα τουρκικά από τους τουρκόφωνους της περιοχής, που δεν γνώ-
ριζαν τη σημασία του νεολατινικού lago, ως tavşan «λαγός», και με την προσθή-
κη της υποκοριστικής κατάληξης -cik πήραμε ένα Tavşancik (Ταουσαντζίκ) «Μι-
κρός Λαγός»,194 ονομασία ενός από τα ιχθυοτροφεία που παραχωρούνται στη 
Μονή Βατοπεδίου, μαζί με τη λίμνη, στο νομοθετικό διάταγμα της 8.4.1924.195 

Ως συμπέρασμα από τα παραπάνω προκύπτει ότι η παρουσία και η εκμε-
τάλλευση της λίμνης Μπουρού από τη Μονή Βατοπεδίου, με μετοχιακές μονάδες 
σε αυτήν, δεν έπαυσε ποτέ να υφίσταται ποτέ σε όλο το χρονικό διάστημα της 
Τουρκοκρατίας. Στο ίδιο διάστημα το οθωμανικό κράτος δεν έπαυσε να ανα-
γνωρίζει την ιδιοκτησία της στη λίμνη, όπως προκύπτει και από το πατριαρχι-
κό τακρίριο που εκδόθηκε το 1791, με βάση την παραπάνω διαδικασία, αλλά 
και από το φιρμάνι της ανακαίνισης του μετοχιακού ναού του αγίου νικολάου, 
με βάση την αντίστοιχη διαδικασία που περιγράψαμε. και τα δύο έγγραφα θα 
ήταν αδύνατο να εκδοθούν, εάν δεν υφίστατο η προϋπόθεση της ιδιοκτησίας. Η 
περαιτέρω έρευνα των πηγών, και κυρίως των τουρκικών, θα φέρει με βεβαιότη-
τα στο φως και άλλα πολύτιμα ιστορικά στοιχεία σχετικά με την εκμετάλλευση 
της λίμνης και την υπερχιλιόχρονη παρουσία της Μονής Βατοπεδίου σε αυτήν.

ΠαΣΧαΛΗΣ ανδΡοΥδΗΣ – Μον. κοΣΜαΣ ΣιΜΩνοΠεΤΡιΤΗΣ 
(ΠαναΓιΩΤΗΣ κΥΡανοΥδΗΣ)    

192. Π.χ. στον ίδιο χάρτη σημειώνεται ένα ακόμη ιχθυοτροφείο ως Βurğaz dalyanı, 
δηλαδή «ιχθυοτροφείο (νταλιάνι) του Πύργου», στην δυτική ακτή της λιμνοθάλασσας Κüçük 
göl «Μικρή λίμνη», η οποία ταυτίζεται με τη σημερινή λιμνοθάλασσα «αλυκές»

193. Βλ. Συμεωνίδης, Ετυμολογικό Λεξικό τωνΝεοελληνικώνΟικωνυμίων, τ. Β ,́ σ. 
1176 (λήμμα αρ. 14762) και 794 (λήμμα αρ. 9155).

194. Για τις ετυμολογίες αυτές αναλυτικά βλ. μ. κοσμάς Σιμωνοπετριτης, «οι δωρεές 
βιβαρίων από τον δεσπότη των Σερρών».

195. «[...] επί ανταλλάγματι παραιτήσεως εκ μέρους του Δημοσίου πάσης αξιώσε-
ως επί της εν Πορτολάγω της Ξάνθης λίμνης Μπουρού μετά των ιχθυοτροφείων αυτής των 
παρά την νησίδα και τα στόμια της λίμνης κειμένων (Δαλλιάνι, Καραψέ, Ταουσαντζικ κτλ.) 
[...]», βλ. Σ. αλεξανδρής (επιμ.), Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της λίμνης Βιστωνίδας, αθήνα 
2010, σσ. 71-72.
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Εικ. 1. Η εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα από το παλαιό τέμπλο του ναού του 
μετοχίου της λίμνης Μπουρού (1817).

Εικ. 2. Η εικόνα της εμφάνισης του Χριστού στους Αποστόλους στη θάλασσα της 
Τιβεριάδος. Παλαιό τέμπλο του ναού του μετοχίου  

της λίμνης Μπουρού (1817).
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Εικ. 3. Η εικόνα των αγίων Γεωργίου, Δημητρίου, Θεοδώρου του Στρατηλάτου 
και Θεοδώρου του Τήρωνος από το παλαιό τέμπλο του ναού του μετοχίου της 

λίμνης Μπουρού (1817).
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Εικ. 4. Ειδική διαταγή (μπουγιουρντί) του διοικητή του σαντζακιού Θεσσαλο-
νίκης Μεχμέτ Εμίν Αμπντουλλάχ (9 Μαρτίου 1822). Αρχείο Μονής Βατοπεδί-

ου (έγγραφο Φ.10.5/825).

Εικ. 5. Επιγραφή ανεγέρσεως του ναού του Αγίου Νικολάου στο μετόχι  
της λίμνης Μπουρού, 1904.



Άγνωστες μαρτυρίες για το μετόχι της Μονής Βατοπεδίου στο Πόρτο Λάγος 147

Εικ. 6. Μαρμάρινη πλάκα με ανάγλυφη προτομή του αγίου Νικολάου   
και επιγραφή στη νότια είσοδο του ναού, 1904.

Εικ. 7. Οθωμανικό φιρμάνι - άδεια ανακαίνισης του ναού του  
Αγίου Νικολάου στο βατοπεδινό μετόχι της λίμνης Μπουρού,  

23 Σεπτεμβρίου 1906.



Πασχάλης ανδρούδης – μον. κοσμάς Σιμωνοπετρίτης (Παναγιώτης κυρανούδης)148

Εικ. 8. Χάρτης του Οθωμανικού Γενικού Επιτελείου Στρατού του έτους 1901-
1902 της περιοχής της λίμνης Μπουρού με τη σημείωση της Μονής Βατοπεδίου.



Τα κειΜΗΛια ΤοΥ ιεΡοΥ ναοΥ ΤΩν ειΣοδιΩν ΤΗΣ ΘεοΤοκοΥ 
(ΠαΛαιαΣ ΜΗΤΡοΠοΛΗΣ) ΣΤΗ δΡαΜα

ΜεΡοΣ δεΥΤεΡο: ΞΥΛοΓΛΥΠΤα, ΜεΤαΛΛικα ανΤικειΜενα, ΓΛΥΠΤα 

Η ξυλόγλυπτη σκευή του ναού, στην οποία συνοπτικά αναφερθήκαμε στο 
πρώτο μέρος τη μελέτης μας, περιλαμβάνει το τέμπλο, τον δεσποτικό θρόνο, τα 
προ σκυ νητάρια, τον άμβωνα και το κιβώριο της αγίας Τραπέζης. 

Το τέμπλο οργανώνεται κατακόρυφα με δώδεκα τετράγωνης διατομής 
πεσσούς που ε νώ νονται μεταξύ τους στο κάτω μέρος με θωράκια και στο άνω, 
με τη μεσολάβηση στενής ταινίας και κιονίσκων που ορίζουν το χώρο ένθεσης 
των δεσποτικών εικόνων, με σειρά άλ λων στενών ενιαίων ζωνών που καταλή-
γουν στο επιστύλιο (εικ. 1, 2). Όλος ο διάκοσμος είναι ξυλό γλυ πτος από έντο-
να έξεργο και πυκνό ανάγλυφο, το οποίο σε παλαιότερες φωτο γρα φίες έ μοιαζε 
να μην φέρει χρώμα.1 

Τα θωράκια κοσμούνται με ευμεγέθεις ρόδακες ή ποι κίλων τύ πων ανθοδο-
χεία με βλαστούς και άνθη, τα οποία εγγράφονται σε τετράγωνο και περι βάλ-
λονται από καρποφόρο βλαστό κληματίδας. Το θέμα του ανθικού ή φυτικού 
βλαστού κληματίδας που εκφύεται από ανθοδοχείο κοσμεί και τους πεσσούς 
στις πρόσθιες κυρίως επιφάνειές τους και εκατέρωθεν των δεσποτικών εικόνων 
ποικίλλεται με έξεργα κομβία και αραιό εικονιστικό διάκοσμο. 

Στα ανώτερα μέρη, γεμίζει τις επιφάνειες πάνω α πό τα αψιδώματα των 
ει κό νων και συ μ πλη ρώνεται με μορφές ζώων που μπλέκονται στα κλα διά του, 
αλλά και με με γα λύτερης έκτασης εικονιστικές παραστάσεις στον άξονα της υ πο-
κείμενης εικόνας (τέσσερις ευαγγε λι στές πάνω από τις ισάριθμες βασικές δεσποτι-
κές ει κό νες και άγγελοι που βα στά ζουν στέμ μα πάνω από τη βασίλειο πύλη), αλλά 
και δια κο σμη  τικές (ανθοδοχεία με εκφυό μενους ανθο φόρους βλαστούς). 

Στο επιστύλιο, το οποίο α να   πτύσσεται σε δύο σειρές, η οργάνωση γίνε-
ται όπως και στο κατώτερο μέρος του τέμ πλου, με κιονίσκους και μεσο λαβούσα 
ζώνη από βλαστό κληματίδας. οι κιονίσκοι κο σμού  νται με φυτικά θέματα, ενώ 
στο αψιδωτό τμήμα πάνω από τις εικόνες σταθερά με έ ξερ γο πτερωτό άγγελο 
σε προτομή. 

1.  Σύμφωνα με τη μαρτυρία των συντηρητών και των ξυλουργών που πραγματο-
ποίησαν τις εργασίες συντήρησης κ.κ. ιωάννη, νίκου και Μάριου Τσορβάλα, κώστα α ράπ-
ογλου, καθώς και Γιώρ γου, Χαράλαμπου και Μίλτου οι κο νομίδη, χρυ   σό χρώμα εντοπίστη-
κε σημειακά στα άκρα του τέμπλου.
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Το τέμπλο κατακλείει με ζώνη φέρουσα φυτικά θέ μα τα και άνωθεν αυτής 
διάτρητη ξυλόγλυπτη ταινία με φυτικό θέμα. Στην κορυφή του είναι στε ρε  ωμένα 
βασικά θέματα της ορθόδοξης λατρείας, ο εσταυ ρω μέ νος με την Πανα γία και 
τον ευ αγ γελιστή ιωάννη, ο ληστής και ο στρατιώτης της Σταύ ρω σης, αλλά και 
δευ τε ρεύ οντα γρα  φι κά στοι χεία όπως τανάλια, κλίμακα, ανθοδοχεία, πε τει νός, 
Ποτήριο κοι νω νίας, οι Πλά κες των δέ κα εντολών, λυχνία, καρποφόρος μηλιά, 
Πο τή ριο κοινωνίας μέ σα σε α κτι νω τή δόξα και ρόδι (εικ. 3).

Θεματικά αλλά και στυλιστικά το τέμπλο παρουσιάζει συγγένεια με ομό-
λογά του στους ναούς του αγίου Γεωργίου στο Φανάρι κωνσταντινουπόλε-
ως (μέσα 18ου αι.;), του αγίου Γεωργίου Μετρών (1845) −μεταφερμένο σήμερα 
στον ναό της Παναγίας Ρευματοκρατούσας κάτω Γέφυρας−, αλλά και των ει-
σοδίων της Θεοτόκου στη Χωριστή (φάσεις του 1844-1846 και του 1864-1866),2 
των οποίων όμως αποτελεί πιο απλή, εικο νο γρα φικά και τεχνοτροπικά, εκδοχή.3 

2. Για τα παραβαλλόμενα τέμπλα βλ. αντίστοιχα Θ. Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, 
ο πατριαρχικός ναός του αγίου Γεωργίου στην κωνσταντινούπολη, στο ε. Χεκίμογλου (επιμ.), 
Ο πατριαρχικός ναός του Αγίου Γεωργίου. Η ιστορία η αρχιτεκτονική και οι εικόνες του, Θεσ-
σαλονίκη 2013, φωτ. σσ. 150, 152, 153-155. Β. Μεσσής, Αρχαιολογική και ιστορική παρουσία-
ση του τέμπλου, των λοιπών ξυλογλύπτων και των εικόνων της Παναγίας Ρευματοκρατούσας 
της Γέφυρας και αρχαιολογική αξιολόγηση της τεχνικής πρότασης συντήρησης, Θεσσαλονί-
κη 2002 (ηλεκτρονική έκδοση στο https:/independent.academia.edu/ΒασίληςΜεσσής) και αικ. δ. 
κούσουλα, Τα τέμπλα των εκκλησιών της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειάς της από τον 18ο 
έως τις αρχές του 20ού αιώνα. Συμβολή στη μελέτη της καλλιτεχνικής έκφρασης και της εξέλι-
ξής της στα νεότερα τέμπλα, 1, 2, διδ. διατρ., α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2015, σσ. 79-97, καθώς και π. 
Μαυρουδής κυ ρια ζάκης, Ει κό  νες του Ιερού ναού των Εισοδίων της Θεο τόκου Χω ριστής (Τσα-
τάλτζας) Δράμας, πτυχ. εργ. στην ανω τά τη εκ κλη  σια στι κή ακαδημία Θεσσα λο νί κης, Θεσσα-
λο νίκη 2011, σσ. 13-16· Μ. Παρχαρίδου-αναγνώστου, «Τα κειμήλια του ιερού ναού των εισοδί-
ων της Θεο τό κου στη Χωριστή δράμας», στο ν. Θ. Γεωργιάδης - δ. Πατρωνίδου (επιμ.), Ϛ΄ Επι-
στημονική Συνάντηση «Η Δράμα και η περιοχή της Ιστορία και πολιτισμός», Δράμα 8-10 Νο-
εμβρίου 2013, Πρακτικά, δράμα 2017, σσ. 379-380, και στην ομότιτλη μονογραφία των Μ. Παρ-
χαρίδου - π. Μαυρουδή κυριαζάκη, Θεσσαλονίκη 2018, σσ. 41-42, 251-255. 

3. Για τα τέμπλα γενικότερα βλ. α. Vasiliev, Bulgarski vuzroždenski maistori, Sofja 
1965, οικείο κεφάλαιο και σσ. 110-111· ε. Τσα παρ λής, Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου 17ου-α΄ 
ημίσεως 18ου αι. Πρόστυπα ξυλόγλυπτα, δ.δ., αθήναι 1980· Χ. Μ. κου τε λάκης, Ξυλόγλυπτα 
τέμπλα της Δωδεκανήσου μέχρι το 1700, αθήνα 1986. ο ίδιος, Έλληνες αργυ ρο χρυ σοχόοι 
και ξυλογλύπτες, αθήνα 1996. ν. νικονάνος, στο Θησαυροί του Αγίου Όρους, Θεσσαλο-
νίκη, ιερά κοινότης αγίου Όρους, ΥΠΠο-ΜΒΠ, οΠΠεΘ 1997, 1997, σσ. 291-295. ο ίδιος, 
«Τα ξυλό γλυ πτα», στο Ιερά Με γί στη Μονή Βατοπαιδίου. Παράδοση - Ιστορία - Τέχνη, Β ,́ 
Άγιον Ό  ρος 1996, σσ. 536-546, 670-671. δ. Λιάκος, «Μεταβυζαντινά ξυλόγλυπτα στο Άγιον 
Όρος (1600-1750)», ΔΧΑΕ, περ. δ ,́ κΗ΄ (2007) 283-292, όπου και η παλαιότερη βιβλιογρα-
φία. Τ. Σιούλης, Ο ξυλόγλυπτος διάκοσμος των εκκλησιών στον ηπειρωτικό χώρο κατά τη 
μεταβυζαντινή περίοδο και οι τεχνίτες του ξύλου, ιωάννινα 2008. δ. Λιάκος, «Η τέχνη στον 
Άθω: μαρ μα ρογλυπτική, ξυ λο γλυπτική, μεταλλοτεχνία, κεντητική», Το Άγιον Όρος στα χρό-
νια της απελευθέρωσης. Αφιέρωμα στην ε κα τονταετηρίδα της απελευθέρωσης (2/15 Νοεμ-
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Γνωρίζοντας ότι το τελευταίο οφείλεται στον ταλλια δώρο από την ανατολική 
Θράκη Βε λένη, μπορούμε να υποθέσουμε και να αναγνωρίσουμε επιρροές του 
έργου αυτού αλλά και γενικότερα της ξυλογλυπτικής τέχνης των τεχνιτών της 
Θράκης στην περιοχή της δράμας, η οποία, όπως τεκμαίρεται από πολλά φο-
ρητά ζωγραφικά έργα, ούτως ή άλλως αποτελούσε συχνά χώρο εργασίας τους.4

ανάλογα θέματα κοσμούν επίσης το κιβώριο της αγίας Τράπεζας (Ξ6), 
στον ουρανό της οποίας υπάρχει σύγχρονη παράσταση της αγίας Τριάδος με 
αγγέλους και τα σύμβολα των τεσσάρων ευαγγελιστών, ενώ στην οροφή της πε-
ρίτεχνος σταυρός με τον εσταυ ρωμένo (εικ. 4), τα βημόθυρα (ε86), όπου επιπλέ-
ον παρεμβάλλονται προ  σω πεία δρα κόντων με χάσκοντα στόματα και στα άνω 
άκρα πτηνά που ταΐζουν τα μι κρά τους,5 καθώς και τα προσκυ νη τάρια (ανθοφό-
ροι βλαστοί που εκφύονται από ανθο δο χεία, κλωνάρια με άνθη, ελεύθεροι βλα-
στοί) (Ξ3-Ξ5) (εικ. 5). από τα τελευταία, εξαί ρε ται με την κόσμησή του, λόγω 
της οργάνωσης των θεμάτων του στο πρότυπο του τέμπλου, αυτό με την εικό-
να του αγίου Σπυ ρί δωνα (ε1). Το τελευταίο προσκυνητάριο (Ξ5) κοσμεί ται στην 
ποδιά του με κλωνάρια αν θο φόρα και καρ ποφόρα, στους κιονίσκους με κομβία 
εμ πλε  κόμενα στο πυκνό πλέγμα των βλα στών, και στην οροφή του με την αξονι-
κά τοποθε τη μένη ένθρονη μορφή του Χριστού Πα ντοκρά το ρα περιβαλλόμενη 
από όρθιους αγγέ λους· στα άκρα της οροφής στέκονται, ο λό γλυ φοι σχε δόν, ολό-
σωμοι φωτοστεφα νωμένοι άγγελοι (εικ. 5).

Με το ίδιο περίπου θεματολόγιο κοσμείται και ο περίτεχνος δεσποτικός 
θρόνος (Ξ2), ο οποίος πατά σε δύο επιμήκεις λέοντες και στα πλαϊνά του μέρη 
φέρει ρόδακες και ψαθωτό πλέγμα, σαν οικόσημο, εγγεγραμμένο σε φυτικό βλα-
στό, ενώ στους κιονί σκους της όψης σκαλιστούς δράκοντες και αετούς6 (εικ. 6). 

βρίου 2012), Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 313-351, όπου και άλλη βιβλιογραφία, και κούσουλα, 
Τα τέμπλα των εκκλησιών της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειάς της, ό.π.

4. Παρχαρίδου − κυριαζάκης, Τα κειμήλια, ό.π., σσ. 54-55.

5. Γι’ αυτά βλ. Μ. Παρχαρίδου, ΑΔ 63 (2008), Β2 Χρονικά, αθήνα 2014, 1066, 1069 και 
η ίδια, στο α΄ μέρος της μελέτης, Μακε δονικά ΜΒ΄ (2017) 151 σημ.1, 158, 160, 161, 162, 178, 184, 
191 (εικ. 20). Πρέπει να σημειώσουμε ωστόσο ότι το ξυλόγλυπτο των βημοθύρων είναι υποδεέ-
στερο εικονογραφικά και τεχνικά από το ξυλόγλυπτο του τέμπλου, το οποίο όμως και μιμείται 
για λόγους ομοιομορφίας. Πιθανόν, δηλαδή, το τέμπλο να κατασκευάστηκε μετά το 1833 και 
περί τα μέσα του 19ου αιώνα, και σε αυτό να εντέθηκε αργότερα το βημόθυρο, με τη ζωγραφι-
κή του νευροκοπίτη Στέργιου Γεωργιάδη κατά το 1864, και με τη σύγχρονη πιθανότατα ξυλο-
γλυπτική εργασία των συνεργατών του ζωγράφου, κατά μίμηση του προϋπάρχοντος τέμπλου.

6. Φωτογραφία του θρόνου πριν τη συντήρησή του βλ. στο Ημερολόγιο 1997, <ελ-
ληνική Βιομηχανία Ζάχαρης>, μήνας Μά ιος, καθώς και Ξ. Σαββοπού λου-κα τσίκη, «Με τα -
βυ  ζα ντι νές εκκλησίες 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. 281 (εικ. 15).
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ο άμβωνας (Ξ7) έχει απλούστερη θε μα  το λο γία –κληματίδα με σταφύλι και 
μπουκέτα με βλαστούς– και φέρει επιπλέον γραπτό εικονικό διάκοσμο, εντός ωο-
ειδών μεταλλίων7 (εικ. 7, 8). Στα μετάλ λια, όπου παριστάνονται ο απόστολος Πέ-
τρος, καθισμένος σε νεφέλη και κρατώντας κλει  στό ειλητάριο, ο καθήμενος σε νε-
φέλη ομοίως Χριστός Παντοκράτορας με τη σφαίρα του κόσμου, ο ομοίως καθή-
μενος ευαγγελιστής Ματθαίος με κλειστό κώ δι κα, δύο ακόμη καθήμενοι ευαγγε-
λιστές, καθώς και η νε α νική μορφή αγγέλου με ενεπί γρα φο ειλητάριο, διαβάζε-
ται α φι ε    ρωτική επιγραφή του 1885 μνημονεύουσα τον αναφερόμενο ως «κηπου-
ρώ» στην τοιχο γρα φία της αποκαθη λώ σεως στην Πρόθεση «Κυ ρί ου [Θ]ωμ[ᾶ] Συ-
μεωνίδου» κατά το 1890 (εικ. 9, 10). ο αφιερωτής, παρά την ορθογραφική διαφο-
ρά από τον ομώνυμο ανα φ ε ρό με νο στην τοι χογραφία της Πρόθεσης πρέπει να εί-
ναι το ίδιο πρό σω πο. Ζωγράφος των μεταλλίων, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, λόγω 
του κοινού τεχνοτροπικού ύφους πρέπει να είναι ο Θεόφιλος Μινόβ από το κα-
ράκιοϊ, στον οποίο οφείλεται επίσης η εικόνα ε82 (1885) με τον άγιο Τρύφωνα8.

Όλα τα παραπάνω ξυλόγλυπτα, εκτός από τον άμβωνα, χρονολογούνται 
περί τα μέσα του 19ου αιώνα, πιθανόν και λίγο νωρίτερα, σε κάθε περίπτωση όμως 
πριν το 1863-1865,9 πριν δηλαδή τον χρόνο ζω γρά φισης των εικόνων του τέμπλου 
από τον Στέργιο ν. Γεωρ γι άδη. ο άμβωνας αποτελεί μεταγενέστερο χρονικά έργο 
και θα πρέπει να χρονολογηθεί περίπου στον χρόνο ζωγράφισης των επιφανει-
ών του, δηλαδή περί το 1885, και να αποδοθεί σε εντόπιο συνεργείο ξυλογλυπτών.

Περνώντας στα μεταλλικά αντικείμενα, στη σκευή της Παλαιάς Μητρό-

7. Για τον άμβωνα βλ. και στο α΄ μέρος της μελέτης, Μακεδονικά ΜΒ ,́ ό.π., 151 
σημ.1, 170, 173.

8. Για τον ζωγράφο και την εικόνα του αγίου Τρύφωνα βλ. και στο α΄ μέρος της με-
λέτης, Μακεδονικά ΜΒ ,́ ό.π, 151 σημ. 1, 169-171, 183, 188 (εικ. 9). Σημειώνουμε ότι, με νεότερη 
έρευνά μας, εντοπίσαμε ότι ο ζωγράφος είχε πατέρα και αδελφό ζωγράφο, τους Μίνο και Μάρ-
κο αντίστοιχα, οι οποίοι ζωγράφιζαν τόσο για ελληνόφωνο όσο και για σλαβόφωνο εκκλη-
σίασμα. Η καταγωγή και των τριών ήταν από το Galičnik της π.Γ.δ.Μ. Γι’ αυτούς βλ. Vasiliev, 
Bulgarski, ό.π., σσ. 292-294 και Παρχαρίδου − κυριαζάκης, Τα κειμήλια, ό.π., σ. 44 σημ. 50. Ση-
μειώνουμε ότι από το Galičnik ήταν και οι ζωγράφοι που εργάστηκαν κατά το 1874 στη μονή 
του αγίου δημητρίου στο Πανόραμα (π. καλαπότι) δράμας. Γι’ αυτούς βλ. Π. ανδρούδης − ε. 
Παπαθανασίου, «Μονή αγίου δημητρίου Πανοράματος (καλαποτίου)», Ε΄ Επιστημονική Συ-
νάντηση «Η Δράμα και η Περιοχή της. Ιστορία και Πολιτισμός», Δράμα 18-21 Μαΐου 2006, 
Περιλήψεις Ανακοινώσεων, δράμα 2006, σσ. 29-31. В. Димитров, Зографите от фамилията 
Бундовци (Минови) от Галичник и техните творби в България. Патримониум.МК 4 (7-8), 2010, 
σσ. 451-463 και Β. Μεσσής, «οι εκκλησίες της δράμας ως ιστορικά γεγονότα, φορείς αξιών και 
ζώντες οργανισμοί», Δίοδος 66100, 15, δεκέμβριος 2018, σ. 142 σημ. 47. 

9. Πρβλ. και ν. α. κωνσταντινίδης, Ιστορικά και αρ χαι ο λο γι κά δημοσιεύματα για 
την πόλη της Δράμας, Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 35-37. ο Χ. Πέννας, ΑΔ 30 (1975), Χρονικά, 
309, πίν. 212γ-δ, χρονολογεί τον ξυλόγλυπτο διάκοσμο στις αρχές του 19ου αιώνα.
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πολης καταγρά ψαμε, μεταξύ άλλων, δύο μεταλλικούς κηροστάτες (Μ1, Μ2),10 οι 
οποίοι σύμφωνα με χα ρα κτή επιγραφή στον έναν από αυτούς (Μ2) χρονολογού-
νται στο 1753 και απο τε λούν δω ρεά δυσανάγνωστου αφιερωτή. και οι δύο ωστό-
σο, όπως παραδίδει  η κοινή, χαραγμένη στο καλυκόσχημο άνω στέλεχός τους 
επιγραφή «Ἀφιερωθὲν παρὰ τὸν / Κον σταντίνον Ἀριστίδι / καπνοεμπόρου ἐκ 
Δράμα τὼ /1858 Μαρτίου 7» επι σκευ ά στη καν α πό τον καπνέμπορο κων στα ντίνο 
αρι στείδη11, ο οποίος μας είναι γνωστός από τον εΜδ Μ39 λιτανευτικό σταυρό 
του ναού που πραγματευόμαστε αναλυτικά παρακάτω12 (εικ. 11, 12).

Τέλος, ο γλυπτός διάκοσμος του ναού σήμερα περιλαμβάνει ελάχιστα μέ-
λη, τα περισσότερα από τα οποία είναι σε δεύτερη χρήση ως οικοδομικό υλι-
κό, όπως ο γωνιασμένος λίθος με ίχνη τόρμου στη Βα πλευρά του ναού. Μνη-
μονεύουμε τα δύο κιονόκρανα τέμπλου στη στέγη του μνημείου (Γ1, Γ2),13 την 
ανά γλυ φη πλάκα με τα παγώνια που εντο πί στηκε πρόσφατα στο υπόγειο του 
νέου μη τρο πο λι τι κού ναού (Γ7),14 τον φεγγίτη που είναι εντοιχισμένος στη νότια 

10. Για τους κηροστάτες και τη χρήση τους βλ. Γ. οικονομάκη-Παπαδοπούλου, Εκ-
κλησιαστικά αργυρά, αθήνα 1980, σσ. 26, 37 (εικ. 65). ειδικότερα για την περιοχή της δρά-
μας, αξίζει να σημειώσουμε την παρατήρηση του Γ. Λαμπάκη, «Περιηγήσεις», ΔΧΑΕ, περ. 
δ ,́ ε΄ (1905) 85, ότι εδώ συνάντησε για πρώτη φορά τη συνήθεια να ανάβουν κεριά σε κηρο-
στάτη με άμμο. Για τα υπόλοιπα μεταλλικά αντικείμενα του ναού βλ. και Παρχαρίδου, ΑΔ 
63 (2008), ό.π., 1065.

11. Γενικότερα για τους καπνεμπόρους της περιοχής βλ. Σ. Χ. Σταυρίδης − ν. Θ. Γε-
ωργιάδης, Ιστορία του καπνεργατικού κι νή ματος Δράμας (1840-1940), δράμα, νομαρχια-
κή αυτοδιοίκηση δράμας, 2009 και αικ. κουτουξιάδου, «Η συμμετοχή καπνεμπόρων και 
καπνεργατών στη συγκρότηση της εκπαιδευτικής ή άλλης υποδομής της ευρύτερης περιο-
χής του σαντζακίου δράμας στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα», στο Γεωργιά-
δης − Πατρωνίδου (επιμ.), Ϛ΄ Επιστημονική Συνάντηση «Η Δράμα και η περιοχή της», ό.π., 
σσ. 203-216. 

12. ο κωνσταντίνος αριστείδης δεν είναι γνωστός από αλλού. εάν υπάρχει περί-
πτωση να ταυτίζεται με τον κωνσταντίνο αριτζή (ή -ίδη), τον ομώνυμο κατά το 1868 επί-
τροπο του ναού, σύμφωνα με τις σχετικές επιγραφές στις εικόνες με αρ. κατ. ε71 και ε72 του 
ναού, τότε θα μπορούσε να αποτελεί πρόγονο της δωρήτριας των εκπαιδευτηρίων της κοι-
νότητας δράμας Μαριγώς αριτζίδη. Βλ. σχετικά στο α΄ μέρος της μελέτης, Μακεδονικά ΜΒ ,́ 
174 σημ. 68, 183.

13. Πρώτη αναφορά στους Μ. Παρχαρίδου-αναγνώστου − Μ. καραβελίδης − ι. Μα-
τσίνης − α. Τσάλ  τας, «Παλαιά Μητρόπολη δράμας. οι εργασίες αποκατάστασης του μνη-
μείου κατά το 2007», ΑΕΜΘ 21, 2007, Θεσσα  λονίκη 2010, 387. Βλ. και Παρχαρίδου, ΑΔ 63 
(2008), ό.π., 1065.

14. Πρόκειται για το παλαιότερα εντοιχισμένο στη νότια πλευρά του μνημείου, το 
οποίο αναφέρεται από τον Στ. Μερτζίδη, Αι χώραι του παρελθόντος και αι εσφαλμέναι 
τοποθετήσεις των. Έρευναι και μελέται τοπογραφικαί υπό αρχαιολογικο-γεωγραφικο-
ιστορικήν έποψιν συνταχθείσαι, εν αθήναις 1885, σ. 39 (βλ. και στο α΄ μέρος της μελέτης, 
Μακεδονικά ΜΒ ,́ ό.π., 153-154 σημ. 10, Μερτζίδης, αρ. 1), το οποίο επανε ντο πί στηκε κατά 
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πλευρά του παλαιού να ού (Γ3),15 καθώς και την επι δα πέ δια πλάκα εμπρός από 
τον δε σπο τικό θρόνο (Γ4)16 (εικ. 13-16). Όλα δύ νανται να χρονολογηθούν στον 
11ο-13ο αιώνα. Τα κιονόκρανα, με βάση στυλιστικές συγκρίσεις, στον 12ο αιώ-
να,17 η ανά γλυφη πλάκα με τα παγώνια πα ρα βαλ λόμενη με ομόλογης κόσμησης 
έργο στον 11ο-12ο αιώνα,18 ο φεγ γίτης, με βάση το χρονο λο γη μέ νο στο πέρας 
του 12ου-αρχές 13ου αιώνα προσκυ νη τάριο του να ού19 και η επι δαπέδια πλά κα 
με παρεμφερούς εικονογραφίας έργα που χρονο λο γούνται στον 11ο και τον 12ο 
αιώνα.20 δεν εί ναι σα φής η σχέση τους με την κτητορική επιγραφή του αλεξίου 

τις εργασίες καθαίρεσης των κονιαμάτων του μνημείου στο 2007, με τη βοήθεια του εργάτη 
Β. Φωτόπουλου. Μνεία αυτού και σχετική φωτογραφία βλ. στους Παρχαρίδου-αναγνώστου 
− καραβελίδης − Ματσίνης − Τσάλτας, «Παλαιά Μητρόπολη δράμας», ό.π., 389, εικ. 12 και 
Μ. Παρχαρίδου, ΑΔ 62, Β2 Χρονικά, αθήνα 2014, 1116, 1117 (εικ. 17).

15. Παρχαρίδου-αναγνώστου − καραβελίδης − Ματσίνης − Τσάλτας, «Παλαιά Μη-
τρόπολη δράμας», ό.π., 387, εικ. 9. Ταυτίζεται πιθανόν με το περιγραφόμενο από τον ν. α. 
κωνσταντινίδη, Η ξυλό στε γη βασιλική των Εισοδίων της Θεοτόκου Δράμας, Θεσσαλονίκη 
1961, σ. 7, με το βυζα ντι νό α νά γλυφο που ήταν εντοιχισμένο στη νότια πλευρά του μνημείου 
κατά τη σύγχρονη εποχή.

16. Λόγω της θέσης και των διαστάσεων του έργου, πρέπει να ταυτίζεται με την ανα-
φερόμενη από τον ε. Γ. Στράτη, Η Δράμα και η Δράβησκος. Ιστορική και αρχαιολογική με-
λέτη, Σέρραι 1924, σ. 15 (βλ. και στο α΄ μέρος της μελέτης, Μακεδονικά ΜΒ ,́ ό.π., 153-155 
σημ. 10, Στράτης, αρ. 2) πλάκα με χριστόγραμμα. Σήμερα διακρίνονται μόνον οι βαθύνσεις 
των θεμάτων με τα οποία αρχικά αυτή κοσμείτο, συγκεκριμένα οκτώ κυκλικά μέρη που πε-
ριβάλλουν μεγαλύτερο κεντρικό εγγεγραμμένο σε ρόμβο, και μικρό τμήμα γεωμετρικού μο-
τίβου από πλοχμό που γέμιζε τα κενά μεταξύ των κυκλικών θεμάτων, στο Βδ άκρο του έρ-
γου. Η πλάκα αυτή αποτελεί κατάλοιπο της μεσοβυζαντινής φάσης του ναού.

17. Μ. κοντογιαννοπούλου, Τα μαρμάρινα τέμπλα στη Βόρεια Ελλάδα και στη 
Θεσσαλία κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο. Κατασκευή-Μορφή-Διάκοσμος, διδ. διατρ., 
αθήνα 2014, ά, 178, 342, 385, 390, Β ,́ 53-54 αρ. 129-130, πίν. 19α,β.

18. Πρβλ. τις ανάγλυφες πλάκες με παρεμφερές θέμα στον Θ. Παζαρά, Ανάγλυφες σαρ-
κοφάγοι και επιτάφιες πλάκες της μέ σης και ύστερης βυζαντινής περιόδου στην Ελλάδα, αθή-
να 1988, σσ. 24 αρ. 8, 30 αρ. 24, πίν. 6β, 18 (για την τελευταία πρβλ. και Ημερολόγιο 2013 του 
Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, σσ. 126-127). Πρβλ. και ανάλογης τεχνοτροπίας μαρ μά ρινο 
τόξο από τη Θεσσαλονίκη με παράσταση κυπαρισσιού, χρονολογημένο στον 11ο αιώνα και 
αποδιδόμενη σε θεσσα λο νίκειο εργαστήριο, στο α. Μέντζος, εργαστήριο γλυπτικής στη Θεσ-
σαλονίκη στον 11ο αιώνα, στο Ch. Pennas − C. Vanderheyde (επιμ.), La sculpture byzantine VIIe-
XIIe siècles. Actes du Colloque International [BCH, Suppl. 49], Athènes 2008, σσ. 219, 229 (εικ. 6).

19. ε. Παπαθεοφάνους-Τσου ρή, «Παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά γλυπτά του Μουσεί-
ου δράμας», Γ  ́Ε πι στη μο νική Συ νά ντηση «Η Δρά μα και η περιοχή της. Ιστορία και πο λιτισμός», 
Δράμα 21-24 Μαΐου 1998, Πρα  κτικά, Γ1, δράμα 2002, σσ. 126-127, 139 (εικ. 18), 140 (σχ. 1).

20. Πρβλ. τα αναφερόμενα στους Μ. Σκλάβου-Μαυροειδή, Γλυπτά του Βυζαντινού 
Μουσείου Αθηνών, αθήνα 1999, σσ. 133-135 αρ. 179-181 και M. Büyükkolanci, «Quelques 
exemples de plaques de parapet des VIIe-XIIe siècles provenant de Saint-Jean à Éphèse», στο 
Pennas − Vanderheyde, La sculpture byzantine, ό.π., σ. 79 αρ. 11.
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Μανιάκη,21 βε βαι ωμένα ω στόσο πιστο ποι ούν την ύπαρξη με σοβυζαντινής φάσης 
για τον ναό της Παλαιάς Μη τρό πο λης.22 

Ξε χω ρι στά αναφέρουμε τον επιτύμβιο βωμό (Γ6) του 2ού αι. μ.Χ., ο οποίος είχε 
εντο πιστεί και παλαιό τε ρα από τους Λαμπάκη και Στράτη και φαίνεται ότι κατά 
τις ερ γα σίες ανα καί νι σης του ναού στο 1833-1834 τοποθετήθηκε ως βάση της αγί-
ας Τράπεζας με χαραγμένη την ε πι  γραφή καθα γιασμού του στο 1833 (εικ. 17, 18).23 

αξιοση μεί ωτες επίσης, μολο νό τι δεν α νή  κουν στην κι νη τή σκευή του ναού, 
είναι οι έμπροσθεν του ανα βαθ μού του τέμ πλου μαρ μά  ρι νες πλάκες με εμφανείς 
τις τετράγωνης διατομής οπές στε ρέ ωσης ξύ λι νων δο κών. ε πει δή το τέμπλο πρέ-
πει να τοποθετήθηκε εξαρχής στην αυτή θέ  ση, εν δέχεται κάποιες από τις πλάκες 
αυτές να μεταφέρθηκαν από το ξύλινο πε  ρίστωο του ναού που ανα  φέρεται από 
τον Lucas στις αρχές του 18ου αιώνα.24 Χρησι μεύ ο ντας ως βά θρα έ δρα  σης των 
ξύλι νων κιόνων των στοών του, φαίνεται ότι καταργήθηκαν κα τά την α να καί-
νι  ση του να ού στο 1721 από τον Παρθένιο ά  (1719, 1721), ή σε κάθε περίπτωση 
ότι χρη σι    μο ποιή θη  καν στην τελευ ταία α να καίνισή του στο 1833-1834 από τον 
μητροπολίτη Φι λίπ  πων και δρά μας, Ζιχνών και νευ ρο κόπου Γερ μα νό Β΄ (1831-
1835) ή ακόμη στην τε λευ  ταία μεγάλη ανα καίνιση του αι  ώ να, περί το 1861, επί 
της αρχι ε ρατείας του μητροπο λί τη αγα θαγ γέλου ά  (1861-1872).25 Στα ίδιας κα-

21. Για την επιγραφή του Μανιάκη βλ. στο α΄ μέρος της μελέτης, Μακεδονικά ΜΒ ,́ 
ό.π., 155-156. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα όσα πρόσφατα σχετικά δημοσιεύτη-
καν από τον Γ. κ. Χατζόπουλο («Η εθνωφελής δράση του Θεμιστοκλή Χατζησταύρου στην 
επαρχία δράμας κατά τους δυσχείμερους χρόνους 1902-1907», στο ν. Ρουδομέτωφ (επιμ.), Η 
Καβάλα και τα Βαλκάνια. Η Καβάλα και η Θράκη. Ιστορία - Τέχνη - Πολιτισμός από την 
Αρχαιότητα έως σήμερα. 3ο Διεθνές Συνέδριο Βαλκανικών Ιστορικών Σπουδών, Καβάλα 
17-18 Σεπτεμβρίου 2010, καβάλα 2012, σ. 526), ο οποίος αναφέρει ότι η επιγραφή εντοπίστη-
κε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Θεμιστοκλή Χατζησταύρου στον αύλειο χώρο της εκκλη-
σίας της αγίας Σοφίας που τότε ακόμη ήταν τζαμί.

22. Για τη μεσοβυζαντινή φάση του ναού βλ. α. Μέντζος, «δύο κιονόκρανα του 
Μουσείου δράμας», Δ΄ Επιστημονική Συνάντηση «Η Δράμα και η περιοχή της Ιστορία και 
Πολιτισμός», Δράμα 16-19 Μαΐου 2002, Πρακτικά, δράμα 2006, σ. 163.

23. Πρώτη μνεία αυτού γίνεται από τους Λαμπάκη, «Περιηγήσεις», ό.π., σ. 85 και 
Στράτη, Η Δράμα και η Δράβησκος, ό.π., (βλ. και στο α΄ μέρος της μελέτης, Μακεδονικά ΜΒ΄ 
ό.π.,, 153-155 σημ. 10, Λαμπάκης αρ. 5 και Στράτης αρ. 8) και ακολούθως από τους Παρχα-
ρίδου-αναγνώστου − καραβελίδης − Ματσίνης -− Τσάλτας, «Παλαιά Μητρόπολη δράμας», 
ό.π., σσ. 383, 389-390 και Παρχαρίδου, ΑΔ 62 (2007), ό.π., 1111-1112, 1115, 1116 (εικ. 15). ανα-
λυτική δημοσίευση του βωμού βλ. στους Χ. Π. Φαράκλα − Μ. Παρχαρίδου-αναγνώστου, 
«ενεπίγραφος ταφικός βωμός από τη δράμα», Ελληνικά 65.2, 2015, 209-226.

24. Voyage du Sieur Paul Lucas fait par ordre du Roy dans la Grèce, l’Asie Mineure, la 
Macedoine et l’Afrique, 1, Paris 1712, σ. 253.

25. Για τους μητροπολίτες Παρθένιο ά, Γερμανό Β΄ και αγαθάγγελο ά  βλ. Σ. Πασχα-
λίδης − δ. Στρατής, Τα μοναστήρια της Μακε δο νίας, Α΄ Ανατολική Μα κε δο νία, γεν. εποπτ. 
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τη γορίας γλυπτά του ναού μνημονεύ ουμε, τέ λος, το σπόλιο κί ο να, αδιά  γνω στης 
χρονολόγησης, που είναι εντοιχισμένο στη νότια πλευ ρά του να ού (διάμ. 25 εκ.) 
και τον μαρμάρινο επι μήκη δόμο στη Βα πλευρά του με τη χα ρα κτή χρο νο λογία 
«1834».26

Στα γλυπτά αυτά μπορούν να προστεθούν και τα αναφερόμενα ως συλ-
λεγέντα στο αρ χαι ο λογικό Μουσείο των Φιλίππων μετά την κατά το ήμισυ 
κατεδάφιση του ναού στο 1975,27 καθώς και ορισμένα γλυπτά του αρχαιολο-
γικού Μουσείου δράμας28 και του εκ κλη  σια στικού Μουσείου της ιεράς Μη-
τροπόλεως δρά μας,29 τα οποία χρονολογούνται από τη βυζαντινή έως και 

Π. Θ. Ζήσης, Θεσσαλονίκη, αΠΘ, κΒε, 1996, σ. 51 και στην εκεί βιβλιογραφία.

26. Φωτογραφία του δημοσιεύεται από τους Παρχαρίδου-αναγνώστου − καραβελί-
δης − Ματσίνης -− Τσάλτας, «Παλαιά Μητρόπολη δράμας», ό.π., σσ. 388 (εικ. 11), 389. 

27. ο Πέννας, ΑΔ 30 (1975), ό.π., 309, πίν. 213, περιγράφει αναλυτικά (1) τον φεγγίτη 
Γ4, (2) το προσκυνητάριο που σήμερα βρίσκεται στο αρχαιολογικό Μουσείο της δράμας, (3) 
το ανάγλυφο με τα παγώνια και τα σχηματοποιημένα κυπαρίσσια εκατέρωθεν σταυρού σε 
βαθμιδωτό βάθρο (Γ7), (4) τμήμα μαρμάρινου θωρακίου με ανάγλυφο σταυρό που οι σωζό-
μενες κεραίες του απολήγουν σε κρινάνθεμα, 23x23x6.5 εκ. και (5) τμήμα αμφίγλυφου θωρα-
κίου με σταυρό με πεπλατυσμένα άκρα στη μία όψη και στην άλλη ρόμβους από «κυλόκυρ-
τες γλυφές», 41x29x8.5 εκ. Μεταξύ αυτών, τέλος, περιλαμ βά νει και τμήμα από ρωμαϊκή ενε-
πίγραφη στήλη, συλλεγέν πιθανόν στο ναό και μη σχετιζόμενο με τη σκευή του. 

28. Πρόκειται για το προσκυνητάριο με αρχικές διαστάσεις 90x62 εκ. και τωρινές 
στο ¼ των αρχικών, που χρονολογείται στο β΄ μισό 12ου - αρχές 13ου αιώνα και δημοσιεύ-
τηκε από την Παπαθεοφάνους-Τσου ρή, Παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά γλυπτά, ό.π., σσ. 
126, 139-140 (εικ. 18, 19).

29. Πρόκειται για τα καταγεγραμμένα με αρ. κατ. του εΜδ Γ1 και Γ4 τμήματα πεσ-
σίσκων, 50x22 εκ. και 46x21 εκ. –11ος-12ος αι., εΜδ Γ3 φουρούσι, 39x18 εκ.-1893, εΜδ Γ6, 
τμήμα θωρακίου με τρίλοβη ακμή σαν κρινάνθεμο, 54.5x28.5 εκ.- μεσοβυζαντινών χρόνων, 
τριγωνικό ενεπίγραφο τμήμα εΜδ Γ8, 29.5x 27 εκ., με προέλευση από την ανω δο  μή του 
συγκρο τή ματος του ναού-τέλη 19ου-αρχές 20ού αι. και πιθανόν το εΜδ Γ9 τμήμα θωρα-
κίου με σταυρό που αγ κυ  ρώνει τις σωζό μενες κεραίες του, 25x22.5x7.5 εκ. –11ος-12ος αι. Για 
τη χρονολόγηση των εΜδ Γ1 και Γ4 βλ. Πα πα θε οφά νους-Τσουρή, «Παλαιοχριστιανικά και 
βυζαντινά γλυπτά», ό.π., σσ. 125-126, 138 (εικ. 17) και κοντογιαννοπούλου, Τα μαρμάρινα 
τέμπλα, ό.π., Β ,́ σσ. 50-51 αρ. 17, λ. 125, πίν. 18γ και 152 αρ. 40, λ. 409-411, πίν. 50β-δ, του 
εΜδ Γ3 βλ. δ. αϊβάζογλου-δό βα, Η Δράμα. Ο νεοκλασικισμός στην αστική αρχιτεκτονι-
κή της πόλης, δράμα 2002, σ. 139 (εικ. 110), όπου η παλαιότερη βι βλιογραφία, του εΜδ Γ6 
βλ. ν. δημητρακοπούλου-Σκυλογιάννη, «ανάγλυφα θωράκια από το Βυζαντινό Μουσείο», 
ΔXAE ιΓ ,́ περ. δ΄ (1985-1986), αθήνα 1988, 163 (εικ. 11), 164, 165 (εικ. 12) και Πέννας, ΑΔ 
30 (1975), ό.π., 309, πίν. 213δ και του εΜδ Γ9 βλ. Büyükkolanci, «Quelques exemples», ό.π., 
σ. 77 αρ. 8 και κοντογιαννοπούλου, Τα μαρμάρινα τέμπλα, ό.π., Β ,́ σσ. 18-19 αρ. 4 λήμμα 
38, πίν. 6β, 231-232 αρ. 77 λήμμα 624, πίν. 80α και 247 αρ. 78 λήμμα 663, πίν. 86α αντίστοι-
χα. Σημειώνουμε επίσης ότι το τμήμα θωρακίου Γ6 πι θα νό τα τα συνανήκει με το δημο σ  ιευό-
μενο από τον Πέννα, ΑΔ 30, 1975, ό.π., σ. 309, πίν. 213δ (βλ. εδώ, σημ. 27). Πρβλ. και Παρ-
χαρίδου-αναγνώστου − καραβελίδης − Ματσίνης − Τσάλτας, Παλαιά Μητρόπολη δράμας, 
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τη νεότερη εποχή και συνδέονται με όλες τις φάσεις της ιστορίας του ναού.30   
Στη συμβατική σκευή του ναού της Παλαιάς Μητρόπολης, ως κειμηλίων 

που συνδέο νται με αυτόν αλλά σήμε ρα βρίσκονται σε άλλους χώρους όπως το 
εκκλησιαστικό Μου σείο της ιεράς Μητρόπολης δράμας και το αρχαιολογικό 
Μουσείο της πόλης, εκτός από τις φορητές εικόνες που αναφέραμε στο α΄ μέ-
ρος της παρούσας μελέτης και τα προανα φερθέντα γλυπτά, πρέπει να προστεθεί 
και σειρά μεταλ λικών λειτουργικών σκευών που βρίσκονται στο εκκλησιαστι-
κό Μουσείο της ιεράς Μητροπόλεως δράμας, για τα οποία γίνεται λόγος αμέ-
σως παρακάτω.

Πρόκειται για έ ναν αργυρό δίσκο αντιδώρου (αρ. κατ. εΜδ Μ35, εξ. διάμ. 
38 εκ., εσ. διάμ. 34 εκ.), δύο α ση  μένια εξαπτέρυγα (αρ. κατ. εΜδ Μ37, Μ38, 
αντίστοιχα 61.5x36.5 εκ. και 70x36.5 εκ.), έναν λιτανευτικό ασημένιο σταυρό (αρ. 
κατ. εΜδ Μ39, 68x39 εκ.), ένα αργυρό επι χρυ σω μένο μυροδοχείο (αρ. κατ. εΜδ 
Μ161, ύψος 9 εκ., μέγ. περίμ. σώματος 21.5 εκ.) και ένα επι χρυ σωμένο ασημένιο 
αγιοπότηρο (αρ. κατ. εΜδ Μ183, ύψος 26.5 εκ., διάμ. βάσης 13.3 εκ., διάμ. χεί-
λους 10.2 εκ.) (εικ. 19-24).31

ο δίσκος αντιδώρου, σκεύος από τα πλέον επιμελημένα της εκκλησίας 
λόγω της άμε σης επαφής του με το εκκλησίασμα,32 είναι φτιαγμένος με τη φου-
σκωτή τεχνική και με σα βά τι (εικ. 19). Στο κέντρο του φέρει έξεργο ομφάλιο 
με τον Χριστό Παντοκράτορα και α κο  λού θως ταινίες με γεωμετρικό θέμα και 
την κεφαλαιογράμματη αφιερωτική επιγραφή «+αωιγ : Μαρτίου α: Δι’ ἐπι στα-
σί[ας]: τοῦ ἐπιτρόπου Χατ(ζ)ὶ : ἀναστασίου : ἀρχιερατεύοντος τοῦ πανηερω-
τάτου μι[τ]ρο πο λίτου ἁγίου Δράμα(ς) Κ(υρί)ου : Παρθενίου Νικόλα Ἰοάνου 

ό.π., σ. 387. Μ. Παρχαρίδου-ανα γνώ στου, «εκκλη σια στικό Μου σείο της ιεράς Μητροπόλε-
ως δράμας: η καταγραφή και η μελέτη των εκτιθέμενων αντικει μένων», ΑΕΜΘ 22 (2008), 
Θεσ σα λονίκη 2011, 526 και Παρχαρίδου, ΑΔ 63 (2008), ό.π., 1072. 

30. Στις επόμενες έρευνες, ιδιαίτερα στα γλυπτά που κατά καιρούς έχουν συγκε-
ντρωθεί τόσο στο αρχαιο λο γι κό όσο και στο εκκλησιαστικό Μουσείο, θα πρέπει να διερευ-
νηθεί ενδελεχώς η ενδεχόμενη σχέση αυ τών με τον ναό της Παλαιάς Μητρόπολης, μεγάλο μέ-
ρος της σκευής του οποίου σή μερα λαν θάνει. 

31. Μνεία των εξαπτέρυγων εΜδ Μ37 και Μ38 βλ. στην Παρχαρίδου-αναγνώστου, 
«Το εκκλησιαστικό Μουσείο», ό.π., 526, 527 (εικ. 8). η ίδια, «δύο εικόνες-προθέσεις με ονό-
ματα αφιερω τών από την περιοχή της δράμας», Δίοδος 66100, 5, Φεβρουά ριος 2013, 43 σημ. 
52. η ίδια, ΑΔ 62 (2007), ό.π., 1126, 1127 (εικ. 28), 1127-1128, όπου επιπλέον αναφέρεται και 
ο δίσκος Μ35.

32. Για τη χρήση και την τυπολογία των δίσκων βλ. οικονομάκη-Παπαδοπούλου, 
Εκκλησιαστικά αργυρά, ό.π., σσ. 21-23. α. Μπαλλιάν, Μουσείο Μπενάκη. Θησαυροί από 
τη Μ. Ασία και την Ανατολική Θράκη, αθήνα 1992, σ. 72 αρ. 34 και B. Pitarakis − Ch. 
Merantzas, A Treasured Memory. Ecclesias tical Silver from Late Ottoman Istanbul in the Sevgi 
Gonul Collection, Istanbul 2006, σσ. 27-28.
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1813», από την οποία βε βαιώνονται η προέλευσή του από την Παλαιά Μητρό-
πολης δράμας, η χρονολόγησή του στο διάστημα αρ χιερατείας του μητροπολί-
τη δράμας Παρθενίου (1810-1817),33 το όνομα του αμάρτυρου από αλλού επι-
τρόπου του ναού προσκυνητού (χα τζή) α να   στασίου, καθώς και αυτό του ομοί-
ως αγνώστου από αλλού, αφιερωτή πιθανόν, νι κο λά ου ιωάννου.34 Στην πλατιά 
ταινία πέριξ του ομφα λί ου του διακρί νονται σχημα το ποιημένα φυ τικά θέματα 
ενταγμένα σε αραβικού τύπου κα μπυ λό σχημα μοτίβα, τα οποία απαντούν στη 
διακόσμηση των ξυλόγλυπτων και μεταλλικών σκευών της εποχής. Τυπολογι-
κά, α πο τε λεί εξέλιξη ανάλογων αναγεννησιακών και μπαρόκ έργων που γίνο-
νται συνήθη από το 18ο αιώνα και εξής, όπως τα ανάλογα του 18ου και 19ου αι-
ώνα από το Μουσείο Μπε νά κη35 και του 1818 από το εθνικό Μουσείο ιστορί-
ας της Σόφιας.36 

Τα εξαπτέρυγα εΜδ Μ37 και Μ38 συνίστανται από μετάλλιο με περί-
τεχνα επε ξερ γα σμέ νη επιφάνεια και ισομήκεις διχαλωτές ακτίνες, δίκην δόξας, 
στην περιφέρεια (εικ. 20, 21). Τυ πο λογικά, δεν έχουν τη συνήθη θεματολογία 
που τονίζει διά της εικονογραφίας την εξύ μνηση του βασιλέα Χριστού από τα 
εξαπτέρυγα χερουβίμ και σεραφείμ,37 καθώς το μεν Μ37 στη μία του όψη εικο-
νίζει το Άνωθεν οι Προφήται με την ένθρονη και ιερα τικά μετωπική βρεφοκρα-

33. ο Παρθένιος είναι γνωστός από την ανέγερση της εκκλησίας του νεομάρτυρα 
αγίου Θεοδώρου στον Ξηροπόταμο κατά το 1815, καθώς και από πατριαρχικό γράμμα του 
1817 όπου υπογράφει ανάμεσα σε άλλους αρχιερείς. Βλ. αντί στοιχα Γ. Μ. Βελένης, «Η εκκλη-
σία του νεομάρτυρα Θεοδώρου στον Ξηροπόταμο δράμας», Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά 
την Άλωση 1, αθήνα 1979, σσ. 11-20 και ε. Μπρούσκαρη, «Πατριαρχικά γράμματα του Μου-
σείου κανελλοπούλου», ΔΧΑΕ, περ. δ ,́ ιά, 1982-1983, 256-260. Βλ. και Πασχαλίδης − Στρα-
τής, Τα μοναστήρια, ό.π., σ. 51 και στην εκεί βιβλιογραφία.

34. Το γεγονός ότι το δεύτερο «λ» γράφεται ανεξάρτητο μπορεί άραγε να σημαίνει 
την καταγωγή του αφιερωτή (ή μήπως τεχνίτη;) από την Λέσβο, τον τόπο καταγωγής και του 
μητροπολίτη Παρθενίου Β΄ κατσακούλη; δυστυχώς δεν δια θέ τουμε περισσότερες πληροφο-
ρίες, ενώ και αντίστοιχο όνομα τεχνίτη είναι αμάρτυρο στις έως σήμερα σχετικές μελέτες. Για 
άλλους αργυροχρυσοχόους με την ονομασία νικόλαος βλ. Χ. Μ. κουτελάκης, Έλληνες αρ-
γυροχρυσοχόοι και ξυ λο γλύ πτες, αθήνα 1996, σσ. 188-190. Πάντως, με το επώνυμο ιωάννου 
αναφέρεται αφιερωτής στη νεότερη εικόνα ε9 από τα κειμήλια της Πα λαιάς Μητρόπολης, 
για την οποία βλ. στο α΄ μέρος της παρούσας μελέτης στο περ. Μακεδονικά ΜΒ .́

35. οικονομάκη-Παπαδοπούλου, Εκκλησιαστικά αργυρά, ό.π., σσ. 21-23, 28 (εικ. 45-
46). Πρβλ. και α. κυριακοπούλου-Μπάζα, στο Ειδική Έκθεση Κειμηλίων Προσφύγων, αθή-
να 1982, σσ. 59-60 αρ. 81.

36. T. Matakieva-Lilkova, Church Plate from the Collections of the Νational Museum 
of History, Sofia 1995, σ. 57 αρ. 48.

37. Για τη θεματολογία, τη χρήση και τον συμβολισμό των εξαπτέρυγων βλ. οικονο-
μάκη-Παπαδοπούλου, Εκκλησιαστικά αργυρά, ό.π., σσ. 14-16· Μπαλλιάν, Μουσείο Μπενά-
κη, ό.π., σσ. 67-69 αρ. 32 και Pitarakis − Merantzas, A Treasured Memory, ό.π., σσ. 36-45.
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τούσα Πα να γία να στε φα νώ νεται από αγγέλους [επιγραφή στο α νοι κτό ειλη-
τάριο των αγγέλων: «χέρε ὅτι βαστά ζης τὸν βασ(ιλέα)»] και στην άλλη τα ει-
σό δια της Θεοτόκου, ενώ το Μ38 την Πα να γία Ζωοδόχο Πηγή στη μία όψη 
και τον ευαγ γελισμό στην άλλη. Το βάθος των όψεων κο σμεί  ται με αστέρια, 
τα σύμβολα του ήλιου και της σελήνης (πρόσθια όψη Μ37), και γενι κό τερα με 
ασφυκτικά επεξεργασμένα, ανάγλυφα και τονισμένα με χρώμα, ανθικά και φυ-
τι κά θέ μα τα, ανάμεσα στα οποία κύρια θέση κα τέ χουν τα τρια ντάφυλλα και 
τα φύλλα άκαν θας. ει κο νογραφικά, τα θέματα αποτελούν α πλο ποιημένες απο-
δόσεις των αντίστοιχων, συνήθων στη μνημειακή ζωγραφική και σε φο  ρη τές ει-
κόνες συνθέσεων,38 κοντά σε δυτικότροπες ομόλογες αποδόσεις χάρ  τινων εικό-
νων και χαρακτικών έργων του 19ου αιώνα, ενώ τεχνοτροπικά, εκφράζουν με 
καλαί σθη το τρό πο το μπαρόκ ύφος του horron vacui του τεχνίτη τους. Μάλιστα, 
από την άποψη αυτή μπο ρούν να παραβληθούν με ανάλογα έργα του α΄ μισού 
του 19ου αι ώνα39 που προ έρ χο νται από καλά εργα στή ρια μεγάλων αστικών κέ-
ντρων, όπως η Θεσσαλονίκη, η αδρια νού πο λη ή και η κωνστα ντι  νούπολη. Στη 
βάση και των δύο εξαπτέρυγων δια βά ζονται οι επι γρα φές Στο μέτωπο του κομ-
βίου της βάσης και των δύο εξαπτέρυγων δια βά ζονται οι πεζοκεφαλαίες επι-
γρα φές «Συνδρομῇ καὶ δα πάνῃ τῶν δούλων του Θεοῦ Κωνστ(αντίνου) * Λα-
ζάρου * Νικολ(άου) * / Θε ο δ(ώ ρου;) * Ἰωάν(νου) Σπει ρ(ίδω νος) Ἐμμα νουήλ 
καὶ Γεωρ(γίου) προ σκυνητοῦ» (Μ37) και «Συνδρομῇ καὶ δα πάνῃ τῶν δούλων 
του Θεοῦ Κων σταν(τίνου) Λα ζ(άρου) Νικολά(ου) / Θεο δ(ώ ρου;) * Ἰωάν(νου) * 
Σπει ρ(ίδωνος) * Ἐμμα ν(ουήλ) * καὶ Γεωρ(γίου) προ σκυ  νη τοῦ» (Μ38). αξιοση-
μείωτο είναι ότι ο τελευταίος αφιε ρω τής αναφέρεται τιμητικά ως προσκυ νητής, 
δηλαδή ως προ σκυνητής των αγίων Τόπων.

38. αξιοσημείωτα στοιχεία στο μεν Άνωθεν οι Προφήται είναι ο περιορισμός των 
προφητών στην περιφέρεια του δίσκου και μάλιστα χωρίς τα σύμβολά τους, ενώ στα ει-
σόδια της Θεοτόκου η νεοτερική παρουσία προφητών στο άνω μέρος του θέματος. Για την 
εικονογραφία και το συμβολισμό του Άνωθεν οι Προφήται βλ. ν. Β. δρανδάκης, «Το εικο-
νο γρα φικό θέμα “Άνωθεν οι Προ φή ται”» σε τοι χο γρα φία της Μεγίστης Λαύρας του αγίου 
Όρους», ΔΧΑΕ, περ. δ ,́ κ ,́ 1998, σ195-200 και ε. Πάντου, «Όψιμη μεταβυζαντινή εικόνα της 
Παναγίας στο εικονογραφικό θέμα “Άνωθεν οι προφήται”», ΑΔ 54, α, Μελέτες, 1999, αθήνα 
2003, σσ. 343-351, πίν. 149-152, όπου η παλαιότερη βιβλιογραφία και πολλά παραδείγματα 
μνημείων από τη μεταβυζαντινή εποχή. αντίστοιχα για τα εισόδια και τον ευαγγελισμό της 
Θεοτόκου βλ. J. Lafontaine-Dosogne, «Iconography of the Cycle of the Life of the Virgin», The 
Kariye Djami, 4. Studies in the Art of the Kariye Djami, Princeton , New Jersey 1975, σσ. 179 κ.ε. 
και G. Millet, Recherches sur l’iconographie de l’Évangile aux XIVe et XVIe siècles, d’après les 
monuments de Mistra, de la Macédoine et du Mont Athos, Paris 1916, σσ. 67 κ.ε. Για την Πανα-
γία Ζωοδόχο Πηγή βλ. Στη βιβλιογραφία που παρατίθεται για το θέμα στο α΄ μέρος της πα-
ρούσας μελέτης στο περ. Μακεδονικά ΜΒ .́

39. Γ. καπλάνη, Νεοελληνική αργυροχοΐα, αθήνα 1997, σσ. 49, 138, προθήκη 214 αρ. 
11376 και Pitarakis − Merantzas, A Treasured Memory, ό.π., σσ. 135-139 αρ. 14-16.
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από ιστορική άποψη, αξίζει να σχολιαστεί η επιλογή να απεικονιστούν 
τύποι και σκη νές από τη ζωή της Παναγίας (Άνωθεν οι Προφήται - εισόδια Θε-
οτόκου, Παναγία Ζω ο δό χος Πηγή - ευαγγελισμός της Θεοτόκου)  και στις τέσ-
σερις όψεις του ζεύγους εΜδ Μ37 και Μ38, γεγονός που σημαίνει ότι προέρχο-
νται από ναό αφιερωμένο στην Παναγία. Με δε δο μένο ότι ο μόνος ναός της Πα-
ναγίας στη δράμα κατά την οθωμανική περίοδο ήταν αυ τός της Παλαιάς Μη-
τρόπολης, πιστεύουμε ότι τα εξαπτέρυγα προέρχονται από αυτόν. 

Στην ίδια περίπου χρονική περίοδο με τα εξαπτέρυγα, με βάση τεχνοτρο-
πικά και ιστορικά κριτήρια, ανήκει και ο λιτανευτικός, σχεδόν ισοσκελής σταυ-
ρός εΜδ Μ39, ο οποίος στη μία του όψη έχει τον εσταυρωμένο με τους προφή-
τες Μωυσή, δαβίδ, Σο λομώντα και ιεζεκιήλ ή ιερεμία (;) με ανοικτά ειλητάρια, 
ενώ στην άλλη τον αναστάντα κα τά τον δυτικό εικονογραφικό τρόπο Χριστό με 
τα σύμβολα των τεσσάρων ευαγγελι στών40 (εικ. 22). Στο σημείο ένωσης των κε-
ραιών και στους λοβούς, κατ’ επίδραση του δυ τι κού τρόπου απόδοσης του φω-
τός σε λιθογραφίες και χαρακτικά της εποχής, φέρει ακτί νες που τονί ζουν την 
αναστάσιμη νοηματοδότησή του. Η επιφά νειά του είναι κατά κο σμη από λε πτο-
μέρειες με ανθικά και άλλα φυτικά θέματα, διάφορα ωστόσο αυτών στα ε ξα πτέ-
ρυγα εΜδ Μ37 και Μ38, που αποδίδονται είτε ανάγλυφα είτε χα ρα κτά και σε 
κάθε πε ρί πτωση τονισμένα με χρώμα. Το ίδιο φορτωμένη αισθητικά είναι και 
η πε ριφέρεια των με ταλλίων με τους προφήτες και τα σύμβολα των ευαγγελι-
στών στις δύο ό ψεις του αντι κει μένου, στοιχείο που σχετίζει το αντικείμενο με 
το εργαστήριο των εΜδ Μ37 και Μ38. Η βάση του είναι όμοια με των εξαπτέ-
ρυγων και φέρει χαρακτή κόσμηση με σειρά α πό φύλ λα κυκλικά τοποθετημένα 
μόνον στην πάνω και κάτω πλευρά του κομβίου. Σ’ αυ τήν δι α  κρίνεται χαραγ-
μένη και η πεζοκεφαλαία αφιερωτική επιγραφή «Ἀνατίθησι Κωνστ(αντίνος) * 
Ἀρι τζί δης κόσμῳ τῆς Ἐκκλ(ησίας) * Δράμας». ο αναφερόμενος κωνσταντίνος 
αρι τζί δης είναι γνωστός από τις δύο γραπτές θύρες παραβημάτων ε71 και ε72 
του ναού της Παλαιάς Μητρόπολης, όπου καταγράφεται ως αφιερωτής, επίτρο-
πος και προστάτης του ναού κατά το 1868, από τους κηροστάτες Μ1 και Μ2 του 
ναού, όπου μνημονεύεται ως χορηγός για την επιδιόρθωσή τους στο 1858, καθώς 
και από τα προαναφερόμενα σκεύη εΜδ Μ37, Μ38.41 

ιδιαίτερα σημαντικές για την προέλευση και τη χρονολόγηση και των τριών 
προαναφερόμενων έργων είναι οι σφραγίδες με την τουρά του σουλτάνου Μαχ-

40. Για τη θεματολογία, τη χρήση και τον συμβολισμό των λιτανευτικών σταυρών βλ. 
οικονομάκη-Παπαδοπούλου, Εκκλησιαστικά αργυρά, ό.π., σσ. 12 (εικ. 14), 16-17 και Μπαλ-
λιάν, Μουσείο Μπενάκη, ό.π., σσ. 70-71 αρ. 33.

41. Βλ. σχετικά στο α΄ μέρος της μελέτης, Μακεδονικά ΜΒ .́ Για τον κων στα ντί νο 
αριτζή (ή -ίδη) ιδιαίτερα βλ. ό.π., σσ. 174 σημ. 68, 183.
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μούτ Β΄ (1808-1839)42 που απαντούν σε ποικίλα σημεία στις δύο όψεις τους και πι-
στοποιούν την ποιότητα των σκευών, με βάση τις οποίες τα δύο εξαπτέρυγα, όπως 
και ο σταυρός, προέρχονται, πιθανόν, από εργαστήριο της κωνσταντινούπολης. 
Μπορούν να χρονολογηθούν στο διάστημα μετά τις εργασίες επιδιόρθωσης και 
αποκατάστασης του ναού της Παλαιάς Μητρόπολης από τον μητροπολίτη Φιλίπ-
πων και δράμας Γερμανό, στο 1833, και πριν το 1839, έτος θανάτου του σουλτάνου 
και περάτωσης των εργασιών ανακαίνισης του ναού της Μητρόπολης. κατά συ-
νέπεια, οι αφιερωτικές επιγραφές αναφέρονται στην αγορά και δωρεά τους προς 
την εκκλησία της Παλαιάς Μητρόπολης αρκετά μετά την κατασκευή τους. 

Το μυροδοχείο εΜδ Μ161 είναι ακόσμητο και έχει το σύνηθες αχλαδόσχη-
μο σώμα43 (εικ. 23). Χρονο λο γείται ακριβώς από χαρακτή, κεφαλαιογράμματη 
αφιερωτική επιγραφή που περιτρέχει το σώμα του και αναφέρει «ὁ ταπεινὸς μη-
τροπολίτης Δράμας Νεόφυτος αωλζ (1837)». Πρό κειται, δηλαδή, για αφιέρω-
μα του δράμας νεοφύτου Γ΄ (1835-1842),44 ο οποίος αφιέ ρω σε ανάλογο ενεπί-
γραφο και στο ναό των εισοδίων της Θεοτόκου στη Χωριστή ένα χρόνο αρ γό-
τερα, το 1838.45

Το Ποτήριο εΜδ Μ183 αποτελείται από οκτάλοβη βάση, στην οποία πατά 
άλλη μικρότερη κυκλική, ραδινό βαθμιδωτό πόδι και καλυκόσχημη βαθιά κού-
πα με διάτρητο κάνιστρο από φυτικά στοιχεία και δαντελωτό τελείωμα46 (εικ. 
24). Τυπολογικά, η βάση του εντάσ σεται στην ομάδα των Πο τηρίων με βυζαντι-
νά και γοτθικά στοιχεία,47  η οποία δια πι στώνεται από τα βυζαντινά χρό νια και 
συνεχίζει και αργότερα, μέχρι και τον 19ο αι ώνα.48 από την άποψη αυτή συγγε-

42. Η ταύτιση της τουράς έγινε με στοιχεία από το διαδίκτυο. Για άλλα σκεύη με του-
ρά βλ. α. Μπαλλιάν, «εκκλησιαστικά ασημικά από την κωνσταντινούπολη και ο πατριαρχι-

κός θρόνος του ιερεμία Β΄», ΔΚΜΣ 7 (1988-1989) 51-73.  
43. Για τα μυροδοχεία και τη χρήση τους βλ. οικονομάκη-Παπαδοπούλου, Εκκλησια-

στικά αργυρά, ό.π., σσ. 14, 34 (εικ. 56) και Μπαλλιάν, Μουσείο Μπενάκη, ό.π., σσ. 50-51 αρ. 17.

44. Για τον μητροπολίτη νεόφυτο Γ΄ βλ. Πασχαλίδης − Στρατής, Τα μοναστήρια, 
ό.π., σ. 51 και στην εκεί βιβλιογραφία.

45. Παρχαρίδου-αναγνώστου, Τα κειμήλια του ναού των ει  σο δί ων της Θεο τό κου 
στη Χω ρι στή, ό.π., Πρακτικά σσ. 383, 391 (εικ. 10), και Παρχαρίδου – κυριαζάκης, Τα κειμή-
λια, ό.π., σ. 201 αρ. Μ3.

46. Για την τυπολογία και τον συμβολισμό των Ποτηρίων κοινωνίας βλ. οικονομά-
κη-Παπαδοπούλου, Εκκλησιαστικά αργυρά, ό.π., σσ. 10-11, 33 (εικ. 53, 54).

47. Όπως, για παράδειγμα, τα Ποτήρια των μονών Ξενοφώντος (περ. 1500), ιβήρων 
(1587/88), διονυσίου (1594-1595), ιβήρων (τέλη 16ου αι.) και δοχειαρίου (15ος αι. και 1558), 
καθώς και του Πρωτάτου (1504-1517), στις Γ. οικονομάκη-Παπαδοπούλου και α. Μπαλλιάν, 
στο Θησαυροί του Αγίου Όρους [ιερά κοινότης αγίου Όρους, ΥΠΠο-ΜΒΠ, οΠΠεΘ, Θεσ-
σαλονίκη, 1997], Θεσσαλονίκη 19972, σσ. 378-385, αρ. 9.42-9.47.  

48. Όπως στα Ποτήρια του 1805 από την αδριανούπολη και του εΜδ Μ135, το 
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νεύει με ομό λογο του Μουσείου Μπενάκη (τέλος 15ου - αρ χές 16ου αι.),49 από το 
οποίο διαφοροποιείται όμως ως προς τον τύπο της πολύλοβης βάσης του. Η κού-
πα του, αντίστοιχα, θυμίζει αυτές νεότερων χρονολογικά έργων και θέτει το ζή-
τημα αν τα δύο μέρη του Ποτηρίου συμ βαδίζουν χρονικά. Σε κάθε περίπτωση, η 
βάση του συνιστά τεκ μήριο για την ύπαρξη του παλαιότερου ακέραιου λειτουρ-
γικού σκεύους της Παλαιάς Μη τρόπολης, το οποίο μπορεί να χρονολογηθεί περί 
τον 16ο αιώνα. Με τη χρο  νο λόγηση αυτή συμφωνεί και η αφιε ρωτική κεφα λαιο-
γράμματη επιγραφή που χαράσ σε ται  κυκλικά στην επιφάνεια και των δύο τμη-
μάτων της βάσης, από την μικρό τερη κυ κλι κή ως τη μεγαλύτερη οκτάλοβη, και 
αναφέρει «ἀφυε ρώ θη εἰς τὴν ἁγιωτάτην [μη τρ]ό πο λην Δράμας καὶ ὅστις τὸ ἀπ/
οξενόσι νὰ ἔχι τὰς ἀρὰς τῶν πιη [318] θεοφόρον π(α)τ(έ)ρων καὶ ἐμοῦ ἀμὴν [ἐ]ν 
ἔτει ζριβ [1604] ἰν(δικτιῶνος) β». από την επιγραφή συνά γεται ότι το Ποτήριο 
ανήκει στην Πα  λαιά Μητρόπολη δράμας και ότι ο αφιερωτής, πιθα νότατα ο μη-
τροπολίτης εκεί νης της ε πο χής, είναι εγγράμ ματος. Με βάση τον χρόνο αφιέρω-
σης μάλιστα, μπορεί να ταυτιστεί με τον αθανάσιο Γ΄ Λα μπάρ δη (1593-1608, με 
διαλείμματα), που ήταν μέλος της πατριαρ χικής συνό δου και είναι γνωστός από 
τις δωρεές του προς τις μονές Τιμίου Προδρόμου Σερ ρών, Πα να γίας της κοσίνι-
τσας στη δράμα και αρχαγγελιωτίσσης στην Ξάνθη.50 ο α θα  νάσιος Γ ,́ ο οποί-
ος σε επιτάφιο ποίημα του αδελφού του μητροπολίτη Σερρών Θεοφάνη (1602-
1613, με διαλείμματα)51 χαρακτηρίζεται «[…] ἀρετῶν θεῖον κρᾶμα / καὶ σο φί-

οποίο μιμείται τις παλαιότερες πολύ λοβες βάσεις και χρονολογείται από επιγραφή ακριβώς 
στο 1894. Βλ. αντίστοιχα α. Μπαλλιάν, Μουσείο Μπενάκη, σ. 38 αρ. 9 και Μ. Παρχαρίδου-
αναγνώστου, «Μεταλλικά λει τουρ γι κά σκεύη από το εκκλησιαστικό Μουσείο της ιεράς Μη-
τροπόλεως δράμας», Δίοδος 66100, 7, δράμα 2014, 106, 107-108, 117, 120 (εικ. 5), 121 (εικ. 12). 

49. α. Μπαλλιάν, στο Μ. Μπορμπουδάκη (επιμ.), Οι Πύλες του Μυστηρίου. Θη-
σαυροί της Ορθοδοξίας από την Ελλάδα. Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών Μουσείο Μπενάκη 
Μουσείο Κανελλοπούλου, αθήνα [1994], σ. 267 αρ. 91.

50. Για τον μητροπολίτη αθανάσιο Γ΄ και την εδώ αναφερόμενη δραστηριότητά του 
βλ. Τ. α. Γριτσόπουλος, «ο Στασινός της Άκοβας και η οικογένεια Λαμπαρδο πού λου», Ελλη-
νικά 13.1 (1954) 139-142. ο ίδιος, «ο εθνομάρτυς μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ιωσήφ δαλιβή-
ρης ο από δράμας», Μακεδονικά 4 (1960) 472-473· Πασχαλίδης − Στρατής, Τα μο να στήρια, 
ό.π., σ. 51 και στην εκεί βιβλιογραφία. α. α. Γλαβίνας, «Η εκκλησία των Σερρών στις αρχές 
του ιΖ΄ αιώνα», Οι Σέρρες και η περιοχή τους από την αρχαία στη μεταβυ ζα ντι νή κοινω-
νία, Σέρρες 29 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτω βρίου 1993, Πρακτικά, Β ,́ Σέρρες 1998, σσ. 561-562 
σημ. 18. ι. Χ. Μπιτούνης, Η βυζαντινή οικο γέ νεια Λαμπάρδη-Λαμπαρδοπούλου, [αθήνα], 
2007. Μ. Παρχαρίδου-αναγνώστου, Xειρόγραφη πρόθεση του 18ου αιώνα από τη μονή της 
Κο σί νιτσας (ή Εικοσιφοί νισ σας) [Μεταβυζαντινά κείμενα και Μελέται 1, α.Π.Θ. – κ.Β.ε.], 
Θεσ σαλο νίκη 2009, σ. 372, όπου και άλ λη βιβλιογραφία, και ν. α. κωνσταντινίδης, Ο μη-
τροπολίτης Δράμας Αθανάσιος (1593-1608), δράμα 2009.

51. Για τον Θεοφάνη Σερρών βλ. Πασχαλίδης − Στρατής, Τα μοναστήρια, ό.π., σ. 255 
και στην εκεί βιβλιογραφία.



Τα κειμήλια του ιερου ναού των εισοδίων της Θεοτόκου (Παλαιάς Μητρόπολης) στη δράμα 163

ης τὸ καλὸν βάρ  βιτον […] / […] Μυσάων ποιμὴν», είναι γνωστός επίσης από στι-
χούργημα που συ νέθεσε για την Παναγία την κοσίνιτσα και έχει λεχθεί ότι εν-
δεχομένως υπήρξε και βι βλι ογράφος. Έ τσι, το Ποτήριο εΜδ Μ183, με τον κα-
λαίσθητο διάκοσμο και την ποιο τική του εκτέ λε ση, συνιστά ένα ακόμη τεκμήριο 
των δωρεών και της λογιότητάς του προς τον ναό της μη τρό πολής του.

αξιοσημείωτες, ως στοιχείο της ιστορίας του μνημείου από την άποψη της 
ιστορίας της τέχνης, είναι επίσης οι τοιχογραφίες που κοσμούν τις δύο κόγχες 
της Πρόθεσης, μία με την αποκαθήλωση (διαστάσεις 153x99x55 εκ.), έργο του 
δημητρίου ν. από το καράκιοϊ, (ε πι γραφή «Διὰ Συνδρομῆς / κ(αὶ) Δαπάνης, τῷ 
Κυ-/ρίῳ Θωμᾷ Συμονήδη / κηπορὼ. /τῷ 1890 / Μαρ τίου 29 / διὰ χειρὸς /τοῦ 
Δημητρίου / Ν. Ζωγράφου / ἐκ Καράκιοϊ») (εικ. 9, 10), και μία με τη Γέννηση 
του Χριστού (διαστάσεις 158x113x64 εκ.), έργο ανω νύ μου ζωγράφου και ελάχι-
στα μεταγενέστερη χρονικά από αυτήν της αποκαθήλωσης.52

ελάσσον, τέλος, αλλά ενδεικτικό της οικονομικής ευπραγίας του ναού ιδι-
αίτερα κατά το β΄ μισό του 19ου αιώνα, είναι και το σιδερένιο χρηματοκιβώ-
τιο που ως το 2008 υπήρχε στον χώρο του διακονικού του. Σημαντικού μεγέ-
θους και βάρους, φαίνεται ότι προοριζόταν για τη φύ    λαξη των πολυτίμων αντι-
κειμένων του και από την έξεργη επιγραφή «Breveté / MAGAUD LE CHARF 
/ MARSEILLE» στην πρόσθια όψη του είναι φανερό ότι κατασκευάστηκε από 
τον Magaud le Charf στη Μασσαλία της Γαλλίας, πιθανόν, όπως δηλώνει η πα-
ραβολή του με άλλα ανάλογα, στον 17ο-18ο αιώνα.53 

Παραβάλλοντας, τέλος, τη σωζόμενη σκευή του ναού με την κατά καιρούς 
πε ρι γρα φεί σα από λογίους περιηγητές και μελετητές, διαπιστώνουμε ότι στο σύ-
νολό της σχεδόν είναι άγνωστη. Συγκεκριμένα, γνωστά από παλαιότερες περι-
γραφές κειμήλια συνιστούν:

(1) από τις φορητές εικόνες, ο μεγαλύτερος αριθμός των οποίων λανθάνει, 
αυτές του αγίου Σπυρίδωνα (ε1), του αγίου Γεωργίου (ε14) και η πρόθεση του 
1865 (ε84). Η τύχη των υπολοίπων δεν είναι γνωστή. Η έρευνα πάντως στη συλ-
λογή του εκ κλησια στι κού Μουσείου έδειξε ότι δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτήν κα-
μία από τις πα λαι ότερα αναφερόμενες.

52. Για τον ζωγράφο βλ. και Παρχαρίδου − κυριαζάκης, Τα κειμήλια, ό.π., σ. 44 σημ. 50, 
140. Για τις τοιχογραφίες βλ. και κωνσταντινίδης, Η ξυλόστεγη βασιλική, ό.π., σσ. 13-15· ο ίδιος, 
Ιστορικά και αρχαιο λογικά, ό.π., σσ. 37-39· Παρχα ρί δου-αναγνώστου − καραβελίδης − Ματσίνης 
− Τσάλτας, Παλαιά Μητρόπολη δράμας, ό.π., σ. 385, εικ. 5 και κωνσταντινίδης, Ο μη τροπολίτης 
Δράμας Αθανάσιος, ό.π., σ. 99, όπου δημοσιεύεται σχολιασμένη φωτογραφία του 1952. 

53. Για τη χρονολόγηση βλ. στην ηλ. διεύθ. www.worthpoint.com/worthopedia/17th-century-
antique-french-iron-clad-1736291688. Της ίδιας εταιρείας χρηματοκιβώτια υπήρχαν πολλά στον με-
σογειακό χώρο, όπως στο Μουσείο της Μπουμπουλίνας στις Σπέτσες και στον ναό του αγίου Λα-
ζάρου στη Λάρνακα αντίστοιχα www.spetses.gr/el/business-listing/μουσείο-μπουμπουλίνας και 
docplayer.gr/ 2409322-Naos-agioy-lazaroy-kai-ekklisiastiko-moyseio-larnakas.html. 
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(2) από τα ξυλόγλυπτα, το σύνολό τους, ευσύνοπτα. 
(3) από τα μεταλλικά λειτουργικά σκεύη, ουδέν.
(4) από τα γλυπτά, το προσκυνητάριο του αρχαιολογικού Μουσείου δρά-

μας, ο φεγ γί της Γ3, η επιδαπέδια πλάκα έμπροσθεν του δεσποτικού θρόνου Γ4, 
ο ρωμαϊκός βωμός Γ6 και η ανάγλυφη πλάκα με τα παγώνια Γ7.

Όλα τα υπόλοιπα περιγραφέντα κειμήλια της παρούσας μελέτης αποτε-
λούν τη σκευή που συν τω χρόνω απέκτησε ο ναός κυρίως κατά τις ανακαινί-
σεις του, περί το 1833 –μετά τον σεισμό του 1829, το 1863-1865− πιθανά έτη δη-
μιουργίας του τέμπλου και το 1936-1939 −έτη παραγγελίας νέων δεσποτικών ει-
κόνων και κόσμησης του ναού στην οροφή του με μετάλλιο.

Συνοψίζοντας, η σωζόμενη σκευή της Παλαιάς Μητρόπολης δράμας απο-
τελεί αξιό λο γο σύνολο μεταβυζαντινών έργων τέχνης στο χώρο της ανατολι-
κής Μακε δο νίας. Η καλή ποιότητα της τέχνης τους, τα ονόματα των ζωγρά-
φων που εντάσσουν τις φορητές εικόνες στην τέχνη αυτών του βορει οελ λαδικού 
χώρου, τα ονόματα των αφιερωτών που ανα γρά φο νται επ’ αυτών και βεβαιώ-
νουν τη μέριμνα των κατοίκων της πόλης για την εκ κλη σία τους, και η σπανιό-
τητα −ιστορική, εικονογραφική, τεχνικής κατα σκευής− επιτρέ πουν να προ στε-
θεί στον κειμηλιακό πλούτο της εκκλησιαστικής τέχνης του 19ου αιώνα ένα ακό-
μη σημα ντι κό σύνολο καλλιτεχνημάτων. Η σημασία τους είναι μεγάλη, διότι μας 
επιτρέπουν να αναλογιστούμε τον πλούτο της σκευής που υπήρχε παλαιότερα 
στους ναούς της περιοχής της δράμας, πριν ο χρόνος και οι ιστορικές περιπέτει-
ες του τόπου επιδράσουν καταλυτικά στην τύχη τους.  

Επίμετρο
Κατάλογος κειμηλίων

Β. Ξυλόγλυπτα

(1) Τέμπλο, μήκος 145.5 εκ., ύψος 329 εκ. ως το α΄ επιστύλιο. κοσμεί-
ται με πετεινό και τανάλια (δίπλα στον καλό ληστή), από ένα ανθοδοχεία 
στα άκρα του αετώματος στο κεντρικό κλίτος, Ποτήριο κοινωνίας, τις Πλά-
κες των δέκα εντολών και λυχνία στο τμήμα πάνω από την Πρόθεση, καθώς 
και καρποφόρα μηλιά, Ποτήριο κοινωνίας και ρόδι στο τμήμα πάνω από το 
διακονικό. 

(2) δεσποτικός θρόνος, ύψος 358 εκ., περίμ. σώματος 357 εκ., πλά-
τος οροφής 110 εκ., πλάτος σώματος 95 εκ.

(3) Προσκυνητάριο, κκ, βόρεια πλευρά, ύψος 242 εκ., περίμ. σώμα-
τος 244 εκ. 

(4) Προσκυνητάριο, κκ, νότια πλευρά, ύψος 232 εκ., περίμ. σώμα-
τος 280 εκ.
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(5) Προσκυνητάριο, νότια και δίπλα στο τέμπλο, ύψος περ. 410 
εκ., εσωτερ. ύψος 81 εκ., περίμ. σώματος περ. 356 εκ., πλάτος οροφής 115 εκ., 
πλάτος σώματος 81 εκ.

(6) Άμβωνας, με τις γραπτές παραστάσεις του Χριστού Παντοκρά-
τορα, των απο στό λων Πέτρου και Ματθαίου και αγγέλου με ανοικτό ει-
λητάριο στην κεφαλαι ο γράμ ματη επιγραφή «Διὰ συνδρομῆς καὶ δαπάνης 
/ τοῦ Κυρίου [Θ]ωμ[ᾶ] Συμεωνίδου 1885», 1885, ζ. Θεόφιλος Μινόβ από το 
καράκιοϊ (απόδοση).

(7)  κιβώριο αγίας Τράπεζας, ύψος περ. 420 εκ., πλάτος πλευρών 
170x141 εκ.

Γ. Μεταλλικά αντικείμενα (Μ1-7)

(1) κηροστάτης, ύψος 192 εκ., πλευρά βάσης περ. 53-55 εκ., περίμ. βά-
σης 169 εκ. Στην καλυκόσχημη απόληξή του φέρει χαραγμένη την επιγραφή 
«Ἀφιερωθὲν παρὰ τὸν / κονσταντίνον Ἀριστίδι / καπνοεμπόρου ἐκ δράμα 
τώ /1858 Μαρτίου 7», 1858.

(2) κηροστάτης, ύψος 192 εκ., πλευρά βάσης περ. 53-55 εκ., περίμ. βά-
σης 163 εκ., περ. 1737. Στη βάση του φέρει χαραγμένη την επιγραφή 1753 και 
δυσανάγνωστο κείμενο («1753 Μαήου […] / 15»). Στην καλυκόσχημη απόληξή 
του χαράσσεται η επιγραφή «Ἀ φιε ρωθὲν παρὰ τὸν / κον στα ντί νον Ἀριστίδι 
/ καπνοεμπόρου ἐκ δράμα τὼ /1858 Μαρτίου 7», 1858.

(3) Σταυρός στέγης, σίδηρος, μεταβυζαντινή εποχή.
(4) Σταυρός στέγης, σίδηρος, μεταβυζαντινή εποχή.
(5) Μεταλλικό κάλυμμα εικόνας αγίων αναργύρων (ε75), τέλη 

19ου αι.
(6) αργυρό κάλυμμα εικόνας Συνάξεως των αγίων αποστόλων 

(ε26), 42x31.4x1.8 εκ., «Ἀφιέρωμα κυριάκος Παπακυριάκου 1915», 1915.
7 Μεταλλικά καλύμματα εικόνας αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

(ε77). (α) φωτο στέ  φα νο Χριστού εμμανουήλ, εξωτ. περίμ. 57 εκ., πλάτος 6 εκ. 
(μέγιστο), 3 εκ. (ελάχιστο), ά  ντυ  γα 23 εκ., (β) φωτοστέφανο αρχαγγέλου, εξωτ. 
περίμ. 44 εκ., πλάτος 4 εκ. (μέγιστο), 2.5 εκ. (ελάχιστο), άντυγα 15.5 εκ., (γ) φω-
τοστέφανο αρχαγγέλου, εξωτ. περίμ. 40εκ., πλάτος 4 εκ. (μέγιστο), 2.5 εκ. (ελά-
χιστο), άντυγα 13.5 εκ., (δ) χέρι με σπαθί αρχαγγέλου Μιχαήλ, μήκος 36 εκ., 
πλάτος 4 εκ. (μέγιστο), 2 εκ. (ελάχιστο), (ε) χέρι Χριστού εμμανουήλ, μήκος 14 
εκ., πλάτος 4 εκ. (μέγιστο), 3 εκ. (ελάχιστο). Χρονολόγηση όλων στο πέρας του 
19ου - πρώτες δεκαετίες 20ού αιώνα, με παλαιότερο το Μ7γ.
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Δ. Μαρμάρινα μέλη (Γ1-Γ7)

(1) κιονόκρανο, στέγη ναού, 22x22x19.5 εκ. με βάση 23x31x11 εκ., 12ος αι.
(2) κιονόκρανο, στέγη ναού, 21x22x19.5 εκ., 12ος αι.
(3) Φεγγίτης, εντοιχισμένος στη νότια πλευρά του ναού, 60x50 εκ., β΄ μισό 

12ου-αρχές 13ου αι.
(4) Πλάκα δαπέδου με κεντρικό κυκλικό κατεστραμμένο θέμα και πέριξ 

αυτού άλλα ομοίως κατεστραμμένα κυκλικά, πλαισιωμένα από γεωμετρικό θέμα, 
99Χ91 εκ., εμπρός από το δεσποτικό θρόνο, 11ος-12ος αι. 

(5) Πλάκα δαπέδου με χαρακτό πλαίσιο δίπλα στον δεσποτικό θρόνο, 
μεταβυζαντινή εποχή.

(6) Βωμός επιτύμβιος, ύψος κυμαινόμενο από 91-94 εκ., διαστάσεις βάσης 
73x66 εκ., άνω επιφάνεια 53x58 εκ., λατινική επιγραφή, ύψος γραμμάτων 3,3-7,7 
εκ., διάστιχο 1,6-2,9 εκ. 

 
(δυτική πλευρά) και «†Σεπτ(εμβρίου) / 1833» (βόρεια πλευρά), 2ος αι. μ.Χ.54

(7) Θωράκιο με παγώνια και σχηματοποιημένα κυπαρίσσια εκατέρω-
θεν σταυρού σε βαθμιδωτό βάθρο, εκκλησιαστικό Μουσείο ιεράς Μητρο-
πόλεως δράμας, 11ος-12ος αι.

ΜαΓδαΛΗνΗ ΠαΡΧαΡιδοΥ

54. Φαράκλας − Παρχαρίδου-αναγνώστου, «ενεπίγραφος ταφικός βωμός», ό.π., 211.
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Εικ. 2. Λεπτομέρεια από το επιστύλιο του ναού με τις Ε38 και Ε39.

Εικ. 1. Γενική άποψη του κεντρικού τμήματος του τέμπλου και της ξυλόγλυπτης 
επίπλωσης του ναού.
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Εικ. 4. Το κιβώριο της Αγίας 
Τράπεζας (Ξ6).

Εικ. 3α-γ. Λεπτομέρειες 
από τα κοσμήματα στην 
επίστεψη του τέμπλου 
(λυχνία, ανθοδοχείο, 
μηλιά), (φωτ. Αδελφών 
Τσορβάλα και Κ. 
Αράπογλου).

α β

γ
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Εικ. 5. Το Προσκυνητάριο (Ξ5) και λεπτο-
μέρεια από τον ουρανό του. 

Εικ. 6. Ο δεσποτικός θρόνος (Ξ2)
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Εικ. 9, 10. Η Αποκαθήλωση και λεπτο-
μέρεια του θέματος (1890, ζ. Δημήτριος 

Ν. από το Καράκιοϊ).

Εικ. 7. Ο άμβωνας.
Εικ. 8. Λεπτομέρεια του άμβωνα με 
την αφιερωτική επιγραφή του 1885 
(φωτ. αδελφών Τσορβάλα και κ. αρά-

πογλου).
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Εικ. 11, 12. Ορειχάλκινο μανουάλι Μ1 και λε-
πτομέρεια με την αφιερωτική επιγραφή του 
1753.

Εικ. 13. Κιονόκρανο Γ1 (12ος αι.) με τον μετα-
βυζαντινό μεταλλικό σταυρό Μ3 από τη στέ-
γη του ναού.
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Εικ. 14. Ανάγλυφη πλάκα Γ7 με πα-
γώνια και κυπαρίσσια εκατέρωθεν 
σταυρού Αναστάσεως (11ος-12ος αι.).

Εικ. 15. Φεγγίτης Γ3 εντοιχισμένος στη 
νότια πλευρά του ναού (τέλη 12ου-αρχές 
13ου αι.).

Εικ. 16. Επιδαπέδια πλάκα Γ4 με φθαρμένο κοσμητικό θέμα (11ος-12ος αι.).
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Εικ. 17, 18. Ο ρωμαϊκών χρόνων βωμός 
Γ6 που χρησιμεύει ως στέλεχος στην 

Αγία Τράπεζα.
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Εικ. 19. Δίσκος αντιδώρου (αρ. κατ. ΕΜΔ Μ35, 1813).

Εικ 20. Εξαπτέρυγα, πρόσθια και οπίσθια όψη (αρ. κατ. ΕΜΔ Μ37, μέσα 19ου αι.).
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Εικ. 21. Εξαπτέρυγα, πρόσθια και οπίσθια όψη (αρ. κατ. ΕΜΔ Μ38, μέσα 19ου αι.).

22. Λιτανευτικός σταυρός, πρόσθια και οπίσθια όψη (αρ. κατ. ΕΜΔ Μ39, περ. 
1858-1868).
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Εικ. 23. Μυροδοχείο (αρ. κατ. ΕΜΔ 
Μ161, 1838).

Εικ. 24. Ποτήριο Κοινωνίας (αρ. κατ. ΕΜΔ 
Μ183, 1604).



ο ΜΗΤΡοΠοΛιΤΗΣ δΡαΜαΣ ΜεΛεΤιοΣ ο εΠονοΜαΖοΜενοΣ 
αΠο δΡαΜαΣ (1852-1861) και ο ΡοΛοΣ ΤοΥ ΣΤΗν εΛΛΗνοΡΥΘΜΗ 

καΘοΛικΗ κοινοΤΗΤα καΤα Το Β΄ ΜιΣο ΤοΥ 19ου αι.

Προλογικά

ο μητροπολίτης δράμας Μελέτιος (1852-1861) αποτελεί μια ιδιάζουσα πε-
ρίπτωση στη νεότερη εκκλησιαστική ιστορία και ασφαλώς η μοναδική στην 
ιστορία της Μητροπόλεως της δράμας. Έμεινε στην ιστορία με το προσωνύμιο 
«απόδραμας»,1 καθώς εγκατέλειψε την ορθόδοξη εκκλησία και τη μητροπολι-
τική του έδρα προκειμένου ν’ ασπαστεί τον ρωμαιοκαθολικισμό. αξίζει να ση-
μειωθεί εισαγωγικά ότι στον 19ο αιώνα, κατά τον οποίο ζει και δραστηριοποιεί-
ται ο Μελέτιος, η δραστηριότητα της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας για προσέγ-
γιση των ορθοδόξων βρίσκεται σε έξαρση. Η συνάντηση αυτή των καθολικών 
και ορθοδόξων στον 19ο αιώνα πραγματοποιείται τόσο στη Ρωσία όσο κυρίως 
στον οθωμανικό χώρο. Η συγκεκριμένη προσέγγιση ενισχύονταν από τα πολυά-
ριθμα καθολικά ιεραποστολικά τάγματα που δρούσαν στον ευρύτερο χώρο της 
Μεσογείου και της ανατολής. ιδιαίτερα στο β΄ μισό του 19ου αιώνα η καθολική 
εκκλησία ενδιαφέρθηκε έντονα για την προσέγγιση μερίδας ελλήνων, οι οποί-
οι παρουσίαζαν μια τάση ένταξης στους κόλπους της Ρωμαιοκαθολικής εκκλη-
σίας. Το γεγονός του ενδιαφέροντος του Βατικανού για τις ανατολικές εκκλη-
σίες, για τις οποίες διέβλεπε αυξημένες πιθανότητες προσεταιρισμού, επισφραγί-
στηκε με τον διαχωρισμό το 1862 σε δυο τμήματα στη Σύνοδο για την Προώθη-
ση της Πίστης, τη γνωστή Propaganda Fidei, το ένα από τα οποία ασχολούνταν 
πλέον αποκλειστικά με τις ανατολικές εκκλησίες.2 

1. Σύμφωνα με τον Μανουήλ Γεδεών και ως «δραπετίδης». Βλ. Μ. Γεδεών, Πατριαρ-
χικοί Πίνακες, Ειδήσεις ιστορικαί βιογραφικαί περί των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλε-
ως από Ανδρέου του Πρωτοκλήτου μέχρις Ιωακείμ Γ΄ του από Θεσσαλονίκης 36-1884, δεύ-
τερη Έκδοση επιμέλεια ν. Φορόπουλος, αθήνα 1996, σ. 617.

2. ασφαλώς η δημιουργία χωριστού τμήματος της Προπαγάνδας για τις ανατολι-
κές εκκλησίες δεν πραγματοποιήθηκε εξαιτίας των ελλήνων, αλλά σκοπό είχε να εξυπηρετή-
σει καλύτερα τις ανάγκες των ιστορικών εκκλησιών των ανατολικών λειτουργικών ρυθμών. 
Βλ. ενδεικτικά Roger Aubert, Il Pontificato di Pio IX (1846-1878 parte seconda, στη σειρά Storia 
della Chiesa: XXI/2, Τορίνο 1976, σσ. 636-8 και Charles A. Frazee, Catholics and Sultans: The 
Churchand the Ottoman empire 1453-1923,Cambridge University Press 1983, σ. 232. Πρβλ. και 
αρχιμ. Παρθένιου Πολάκη, «Η πολιτική του Βατικανού έναντι των εκκλησιών της ανατολής», 
Πάνταινος 24 (1932) αρ. 31, σσ. 506-509, αρ. 32, σσ. 527-529 και αρ. 33, σσ. 543-546.
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Την ίδια περίοδο εμφανίζεται το περίφημο Βουλγαρικό Ζήτημα και το 
συνεπακόλουθο σχίσμα, κατά τη διάρκεια του οποίου μια μερίδα ορθοδόξων 
Βουλγάρων προσχωρεί στον Ρωμαιοκαθολικισμό. Η κίνηση αυτή βέβαια δεν 
ήταν άσχετη με τα εθνικά κινήματα στον χώρο της Βαλκανικής. Συγκεκριμένα 
για τη βουλγαρική περίπτωση μια αντιπροσωπεία της Βουλγαρικής εκκλησίας 
στην προσπάθεια της να αυτονομηθεί από το οικουμενικό Πατριαρχείο, άρχισε 
από το 1859 να ενδιαφέρεται για την ένωση με τη Ρώμη· πραγματοποίησε σειρά 
επισκέψεων και ζήτησε από τον Πάπα Πίο Θ΄ (1846-1878) την ίδρυση ελληνό-
ρυθμης Βουλγαρικής εκκλησίας. Πράγματι στις 14 απριλίου 1861 ο Πάπας χει-
ροτόνησε αρχιεπίσκοπο και αποστολικό βικάριο των ουνιτών Βουλγάρων τον 
ηγούμενο ιωσήφ Σοκόλσκι (Giuseppe Sokolski). Σε λίγες μέρες και, αφού κατάφε-
ρε να λάβει την αναγνώριση από τις οθωμανικές αρχές, οι μεταστραφέντες έφτα-
σαν τις 60.000. Στο ζήτημα ενεπλάκη η Ρωσία, η οποία ήθελε να προσεγγίσει τον 
Sokolski για δικό της όφελος και τον μετέφερε στη Ρωσία προκειμένου να τον 
χρησιμοποιήσει στην προσπάθεια ενίσχυσης της ιδέας του πανσλαβισμού και 
ενάντια στο οικουμενικό Πατριαρχείο. Το γεγονός αυτό, αλλά επιπλέον το ότι 
ο Sokolski δεν είχε και την απαραίτητη πείρα για να διαποιμάνει τους πιστούς, 
καθώς μετά βίας γνώριζε γραφή και ανάγνωση, μείωσε τον αριθμό των πιστών 
που τον ακολούθησαν στις 4.000. Τελικά η πλειοψηφία επέστρεψε στην ορθο-
δοξία, ιδιαίτερα δε μετά τη δημιουργία της Βουλγαρικής εξαρχίας.3

Ο μητροπολίτης Δράμας Μελέτιος και τα προβλήματα στη ποιμαντορία του

ο Μελέτιος δράμας, κατά κόσμον εμμανουήλ Σταραβέρος (1819-1872), 
γεννήθηκε στη Λέρο στις 15 Σεπτεμβρίου 1819 από ελληνορθόδοξους γονείς. 
Σε νεαρή ηλικία μόλις 21 ετών αναδείχθηκε στο επισκοπικό αξίωμα.4 αρχικά 

3. Βλ. ενδεικτικά I. Sofronov, Histoire du mouvement bulgare vers l’Église catholique 
au XIXe siècle, Ρώμη 1960. Πρβλ και Constantin G. Patelos, Vatican I et les évêques uniates, 
une étape éclairante de la politique romaine à l’égard des orientaux (1867-1870), Λουβαίν 1981, 
σσ. 25-29  Roger Aubert, Il Pontificato di Pio IX (1846-1878 parte seconda [Storia della Chiesa: 
XXI/2], Τορίνο 1976, σ. 638 και 650-652 καθώς και αθ. αγγελόπουλος, Αι ξέναι Προπαγάν-
δαι εις την επαρχίαν Πολυανής κατά την περίοδον 1870-1912, Θεσσαλονίκη 1973. Για το 
«Βουλγαρικό Ζήτημα» πρβλ. το β΄ μέρος της μελέτης του Παρασκευά Ματάλα, Έθνος και 
Ορθοδοξία, οι περιπέτειες μιας σχέσης. Από το «Ελλαδικό» στο Βουλγαρικό Σχίσμα, Ηρά-
κλειο 2003, σσ. 161-342 καθώς και δημήτριου Σταματόπουλου, Μεταρρύθμιση και εκκοσμί-
κευση, Προς μια ανασύνθεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον 19ο αιώνα, αθήνα 2003.

4. Στο γεγονός πως ο Μελέτιος έλαβε το αρχιερατικό αξίωμα σε τόσο νεαρή ηλικία 
θα έπαιξε οπωσδήποτε ρόλο και το γεγονός πως προερχόταν από ισχυρή εκκλησιαστική οικο-
γένεια. από την οικογένεια του προέρχονταν πέντε αρχιερείς της μητρόπολης Ηρακλείας και 
συγκεκριμένα ο Γεννάδιος Γ΄ (1714-1718), ο Γεράσιμος Γ΄ (1726-1760), ο Μεθόδιος (1760-1794), ο 
Μελέτιος (1794-1821) και ο ιγνάτιος Σταραβέρος (1821-1830). Βλ. ευλόγιου κουρίλα, μητρ. κο-
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εκλέχτηκε μητροπολίτης Τυρολόης και Σερεντίου στις 9 δεκεμβρίου 1840.5 Στις 
6 ιουνίου 1842 μετατέθηκε στην ανασυσταθείσα Μητρόπολη Πωγωνιανής, χω-
ρίς όμως να την αποδεχθεί επικαλούμενος λόγους υγείας.6 Έξι χρόνια αργότε-
ρα, στις 16 ιουλίου 1848 εκλέχθηκε Πρόεδρος Λοφτζού.7 Στη Μητρόπολη Φιλίπ-
πων και δράμας μετατέθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1852.8

ρυτσάς, «Βιογραφικός κατάλογος Μητροπολιτών Ηρακλείας», Θρακικά 28 (1958) 95-159. Για 
τους πέντε αυτούς συγγενείς μητροπολίτες Ηρακλείας που κατάγονταν από τη Λέρο βλ. Μα-
νουήλ Γεδεών, «Πέντε συγγενείς εκ Λέρου αρχιερείς της Ηρακλείας», Θρακικά 5 (1934) 3-40. ο 
τελευταίος μητροπολίτης Ηρακλείας ιγνάτιος Σταραβέρος είχε βοηθήσει Λέριους κληρικούς ν’ 
ανέλθουν σε αρχιερατικά αξιώματα, μεταξύ των οποίων και τον συνονώματο του ιγνάτιο Στα-
ραβέρο, ο οποίος στις 17 ιουνίου 1829 εξελέγη μητροπολίτης Σαμακόβου και αργότερα κατά 
τον Σεπτέμβριο του 1841 μητροπολίτης Βόσνας, διαμένοντας στο Φανάρι όπου και απεβίωσε 
στις 10 Μαρτίου 1852. Βλ. Μανουήλ Γεδεών, Πέντε συγγενείς, αυτ., 38. Το γεγονός πως ο Μελέ-
τιος προερχόταν από τη συγκεκριμένη οικογένεια υπήρξε προφανώς η αιτία εξαιτίας της οποί-
ας έχαιρε ένα είδος προστασίας παρά τα σοβαρά ατοπήματα του, που τον εμφάνιζαν ουσιαστι-
κά ανίκανο να διοικήσει τη Μητρόπολη της δράμας. ενώ δηλαδή τα προβλήματα εμφανίστη-
καν από την αρχή της ποιμαντορίας του το ίδιο και η αδιαφορία του εντούτοις χρειάστηκε να 
παρέλθει περίπου μια δεκαετία μέχρι να παυθεί από τη Μητρόπολη. Την επισήμανση της συγ-
γένειας με την οικογένεια των αρχιερέων από τη Λέρο χρωστώ στον σεβαστό μου καθηγητή κ. 
απόστολο Γλαβίνα, τον οποίο και από τη θέση αυτή ευχαριστώ.

5. Το γεγονός πως εκλέχτηκε μητροπολίτης Τυρολόης και Σερεντίου σχετίζεται με 
τη συγγένεια που είχε με την ισχυρή οικογένεια των πέντε αρχιερεών που επί έναν αιώνα πε-
ρίπου διαποίμαναν τη μητρόπολη Ηρακλείας, καθώς η συγκεκριμένη μητρόπολη στην οποία 
τοποθετήθηκε αποτελούσε επισκοπή της μητρόπολης Ηρακλείας και Ραιδεστού, προήχθη το 
1840 σε μητρόπολη και έπειτα το 1848 υποβιβάστηκε εκ νέου σε επισκοπή και ξαναενώθηκε 
με τη μητρόπολη Ηρακλείας. διαβάζουμε στον Πατριαρχικό κώδικα: «Ανέκαθεν ούσα Επι-
σκοπή υπό την αγιωτάτην Μ. Ηρακλείας και Ραιδεστού εσχάτως δέ αποκατέστη μέν και 
αύτη μητρόπολις. Άμα δε δυσκολίαι εις την απόδοσιν δικαιωμάτων του αρχιερέως, κοινή 
γνώμη απάντων των συναδέλφων εκρίθη και απεφάνθη αύτη ίνα ήτε κωμόπολις Τυρολόη 
και Σερεντίου και πάντα τα περί αυτής χωρία συνενωθώσιν εις την αγιωτάτην μητρ. Ηρα-
κλείας και Ραιδεστού», Τόμος Πατριαρχικός Συνοδικός (κῶδ. Π. Άρχ. ιδ. σ. 375, 9 δεκεμ-
βρίου ιδ́ , 376. Ὑπόμ). Βλ. αρχιμ. αιμιλιανού Τσακοπούλου, «επισκοπικοί κατάλογοι κατά 
τους κώδικας Υπομνημάτων του αρχειοφυλάκιου του οικουμενικού Πατριαρχείου», Ορθο-
δοξία 32 (1957) 176 και απόστολος Γλαβίνας, Ο οικουμενικός Πατριάρχης Νεόφυτος Η΄ ο 
Παπακωνσταντίνου από το Ροδολίβος (1833-† 4/5 Ιουλίου 1909), δήμος αμφίπολης 2014, σ. 
77. οι επισκοπικοί κατάλογοι του αρχιμ. Τσακόπουλου δημοσιεύτηκαν και ως Παράρτημα 
στο Βασίλειος Θ. Σταυρίδης, Επισκοπικοί Κατάλογοι κατά τους Κώδικας των Υπομνημά-
των του Αρχειοφυλάκιου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλεξανδρούπολη 2000.

6. αρχιμ. αιμιλιανού Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατάλογοι, τ. 32 (1957) 319. 
Πρβλ. και Γλαβίνας, Ο οικουμενικός Πατριάρχης Νεόφυτος Η ,́ σ. 77.

7. αρχιμ. αιμιλιανού Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατάλογοι, τόμ. 32 (1957) 320. 
Πρβλ. και Γλαβίνας, Ο οικουμενικός Πατριάρχης Νεόφυτος Η ,́ σ. 77.

8. Βλ. διονυσίου κ. κυράτσου, μητροπολίτου δράμας, Συμβολή στην Ιστορία της 
Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας [με βάση Πατριαρχικά έγγραφα 1608-1931], δράμα 1998, σσ. 
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ο Μελέτιος αναλαμβάνοντας τη Μητρόπολη Φιλίππων και δράμας ήρθε 
αντιμέτωπος με μια σειρά από σοβαρές οικονομικές εκκρεμότητες, για τις οποί-
ες όμως φαίνεται πως αρχικά αδιαφόρησε. Λόγω αυτής της αδιαφορίας του τα 
προβλήματα στις σχέσεις του με το Πατριαρχείο άρχισαν περνούν κρίση ήδη 
από το πρώτο έτος της ποιμαντορίας του στη Μητρόπολη. Συγκεκριμένα στις 29 
νοεμβρίου 1852 το Πατριαρχείο έψεγε τον Μελέτιο ότι αδιαφόρησε να εισπρά-
ξει τα αρχιερατικά εισοδήματα του προκατόχου του. Για τον λόγο αυτό δια-
μηνύονταν ότι στέλνονταν εξαρχικώς ο πρωτοσύγκελλος του προκατόχου του, 
ιωαννίκιος. Το Πατριαρχείο του έγραψε να ενδιαφερθεί και να συντρέξει τον 
έξαρχο προκειμένου να πετύχει την αποστολή του και να μην επιδείξει και πάλι 
την ίδια αδιαφορία.9 Παράλληλα την ίδια μέρα με άλλη επιστολή που έστειλε το 
Πατριαρχείο στην επαρχία της δράμας, ενημέρωνε τον κλήρο και τον λαό ότι ο 
πρώην δράμας αθανάσιος χρωστούσε στο Κοινόν του Πατριαρχείου και στον 
έφορο αρκετά χρήματα, τα οποία λόγω του ξαφνικού θανάτου του δεν απέδω-
σε. Ζητούσε λοιπόν ν’ αποδώσουν τα καθυστερούμενα αρχιερατικά δικαιώμα-
τα για να πληρωθεί το χρέος. επιπλέον, ανακοίνωνε την εξαρχική αποστολή του 
ιωαννίκιου, ο οποίος έφερε μαζί του κατάστιχο με τα ονόματα και τα ποσά που 
οφείλονταν, προσθέτοντας να τον διευκολύνουν και να μην του προξενήσουν 
κόπους και δυσκολίες.10

οι διαμαρτυρίες για τον Μελέτιο συνεχίζονταν, αυτή τη φορά από τον 
έφορο του μητροπολίτη Γέρων κυζίκου για την αδιαφορία που επέδειξε ως προς 

46-47· αρχιμ. αιμιλιανού Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατάλογοι, τ. 32 (1957) 326. Πρβλ. και 
Γλαβίνας, Ο οικουμενικός Πατριάρχης Νεόφυτος Η ,́ σ. 77. Γενικότερα σχετικά με τη χρονο-
λογία της εκλογής του Μελετίου στη Μητρόπολη δράμας υπάρχει σύγχυση στις δυτικές κυ-
ρίως πηγές και στη βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα σε έγγραφο που αποθησαυρίζεται στο Μυ-
στικό αρχείο του Βατικανού αναφέρερεται ότι ανακηρύχτηκε μητροπολίτης δράμας στις 21 
νοεμβρίου 1840. Βλ. Archivio Segreto Vaticano [στο εξής: ASV], Archivio Delegazione Turchia 
[στο εξής: Arch. Deleg. Turchia], 9, fasc(icolo). 34, σ. 181rv. επιπλέον, ο Fedalto τον εμφανίζει 
ότι κατέλαβε τον μητροπολιτικό θρόνο στα 1848 και ότι παύθηκε στις 13 Μαῒου 1861. Βλ. 
Giorgio Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, 1o vol., Patriarchatus Constantinopolita-
nus, Πάδοβα 1988, σ. 438.

9. αρχειοφυλάκιο οικουμενικού Πατριαρχείου [στο εξής: αοΠ], κώδικες Πατρι-
αρχικής αλληλογραφίας [στο εξής: κΠα], κῶδιξ ά  28, σ. 257, ἡμερ. 29 νοεμβρίου 1852 και 
μητρ. διονυσίου κυράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 
237-238.

10. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  28, σσ. 258-259, ἡμερ. 29 νοεμβρίου 1852. Παράλληλα 
στέλνεται στη δράμα η αρχιερατική στολή του πρώην δράμας προκειμένου να μείνει στη 
Μητρόπολη για φύλαξη μαζί με τη μήτρα και την πατερίτσα. Βλ. και μητρ. διονυσίου κυρά-
τσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 238-240. Τα αρχιερατικά 
άμφια ενεκρίθη να σταλούν στη Μονή της εικοσιφοίνισας και όταν ο δεσπότης επισκέπτε-
ται τη Μονή να τη φορά. Βλ. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  28, σ. 260, ἡμερ. 29 νοεμβρίου 1852.   
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το υπέρογκο οφειλόμενο χρηματικό ποσό. Το Πατριαρχείο έγραψε σχετικά στο 
μητροπολίτη Σερρών ιάκωβο με τη διευκρίνιση ότι το χρέος προερχόταν από 
την κακή διαχείριση των συναχθέντων και συναζόμενων χρημάτων. Για να κα-
ταφέρει ν’ ανταπεξέλθει στην κατάσταση αυτή το Πατριαρχείο όριζε ότι ο Με-
λέτιος όφειλε να διατηρεί μόνο έναν πρωτοσύγκελλο και έναν διάκονο ή δυο δι-
ακόνους χωρίς πρωτοσύγκελλο και να περιορίσει τα έξοδα του στα απολύτως 
απαραίτητα. Παράλληλα ανέθεσε στον ιεροδιάκονο του μητροπολίτη Σερρών ν’ 
αναλάβει να εισπράττει τα δικαιώματα του δράμας, να πληρώνει τα αναγκαία 
του έξοδα και τα υπόλοιπα να τα στέλνει στην εφοριακή κάσσα προκειμένου 
να καλυφθούν οι οφειλές του. Όρισε λοιπόν στον μητροπολίτη Σερρών να μετα-
βεί με τον ιεροδιάκονο του διονύσιο στη δράμα, προκειμένου να ενεργήσει χω-
ρίς αναβολή, σύμφωνα με τις οδηγίες που του δόθηκαν.11 εξαιτίας της αδιαφο-
ρίας του Μελετίου το Πατριαρχείο έγραψε και στους προκρίτους της επαρχίας 
προκειμένου να βοηθήσουν τον έξαρχο ιωαννίκιο στο έργο της συλλογής των 
ανεξόφλητων εισφορών, ενώ εμφανώς ενοχλημένο ενημέρωνε τον ιωαννίκιο ότι, 
αν ο Μελέτιος εξακολουθούσε να επιδεικνύει την ίδια συμπεριφορά, θα φρόντι-
ζε να λάβει την προσήκουσα ανταμοιβή.12 

οι επιστολές που έστελνε το Πατριαρχείο προς τον Μελέτιο για την εξό-
φληση διαφόρων χρεών του ήταν συνεχείς και στις 28 ιανουαρίου 1854 του ζητά 
να πληρώσει άλλο χρέος του ύψους 1.000 γροσίων στον Τσοχάντζην.13 Για να δι-
ευκολυνθεί στη διοίκηση και στη διαχείριση των προβλημάτων της μητρόπολης 
το Πατριαρχείο προβίβασε τον πρωτοσύγκελλο του Μελετίου Άνθιμο σε τιτου-
λάριο επίσκοπο αμφιπόλεως. Συντάχθηκε σχετικό υποσχετικό, το οποίο προσυ-
πέγραψαν ο Πατριάρχης με τους συνοδικούς μητροπολίτες και στο οποίο σημει-
ωνόταν ότι για την τέλεση αρχιερατικών πράξεων και για την επιτροπική επί-
σκεψη στην επαρχία δράμας θα λαμβάνει αποζημίωση 3.000 γρόσια. αν απομα-

11. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  28, σ. 294, ἡμερ. 30 ιανουαρίου 1853 και μητρ. διονυσί-
ου κυράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 240-242. ομοίως 
στέλνει επιστολή στον δράμας για να τον ενημερώσει για την εξαρχική αποστολή του ιεροδι-
ακόνου διονυσίου. Σημειώνονται στην επιστολή τα ίδια που αναφέρονται και στον Σερρών, 
ότι δηλαδή πληροφορήθηκε το Πατριαρχείο ότι τα υπέρογκα χρέη δημιουργήθηκαν από την 
κακή διαχείριση των εισπραχθέντων εισφορών και μητροπολιτικών δικαιωμάτων, καθώς και 
ότι τα έξοδα του θα περιοριστούν στα απολύτως αναγκαία. Βλ. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  28, 
σσ. 294-295, ἡμερ. 30 ιανουαρίου 1853 και μητρ. διονυσίου κυράτσου, Συμβολή στην Ιστο-
ρία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 242-244.

12. Μητρ. διονυσίου κυράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως 
Δράμας, σσ. 244-247.

13. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  30, σ. 69, ἡμερ. 28 ιανουαρίου 1854. Βλ. και Μητρ. διονυ-
σίου κυράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σ. 107, όπου σημει-
ώνει την επιστολή στον οκτώβριο του 1853.
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κρυνόταν αναίτια από τη μητρόπολη ο μητροπολίτης δράμας θα ήταν υποχρεω-
μένος ν’ αναλάβει μηνιαία χορηγία για τη διατροφή του και τα οδοιπορικά έξο-
δα του για το Άγιον Όρος, όπου και ορίστηκε να εφησυχάζει.14 

Το πρόβλημα των οικονομικών εκκρεμοτήτων του Μελετίου είχε αρχίσει 
να οξύνεται και η κατάσταση να εκτρέπεται της δικαιοδοσίας των στενών εκ-
κλησιαστικών ορίων, καθώς οι δανειστές απευθύνθηκαν στις οθωμανικές αρ-
χές. Το Πατριαρχείο ενημέρωσε στις 25 αυγούστου 1854 ότι κατείχε φιρμάνι, το 
οποίο ζητούσε από την εκκλησία να υποχρεώσει τον Μελέτιο να ξεχρεώσει ένα 
χρέος 88.856,20 γροσίων, για το οποίο οι δανειστές δεν ήταν διατεθειμένοι να 
δώσουν άλλη παράταση, καθώς είχαν λάβει υπόσχεση εξόφλησης προ τριετίας.15 
Υποστηρικτές στη δύσκολη θέση στην οποία βρέθηκε ο Μελέτιος βρήκε τους πι-
στούς της επαρχίας του, οι οποίοι συνέταξαν και έστειλαν υποστηρικτική ανα-
φορά. Προσπαθώντας το Πατριαρχείο να καθησυχάσει τους χριστιανούς της 
δράμας σημείωνε ότι, εάν ο Μελέτιος ανταποκρίνεται στους δανειστές του, δεν 
είχε λόγους να φοβάται τίποτε.16 Φαίνεται πως ο Μελέτιος συνέχιζε να επειδικνύ-
ει την ίδια αδιάφορη συμπεριφορά και δεν διευθέτησε το συγκεκριμένο χρέος με 
συνέπεια το Πατριαρχείο ν’ αναγκαστεί να του ξαναγράψει τον οκτώβριο του 
1854 προκειμένου να τον πιέσει να το αποπληρώσει.17 ο Μελέτιος αδιαφόρησε 
και πάλι και το Πατριαρχείο αναγκάστηκε να του γράψει εκ νέου στο τέλος του 
ίδιου μήνα, υπογραμμίζοντας ν’ αποδώσει το παραπάνω χρέος «ίνα μη μεταμε-
ληθεί βραδέως».18 αυτή την φορά φαίνεται πως ο Μελέτιος θορυβήθηκε και ξε-
κίνησε μια προσπάθεια αποπληρωμής των χρεών του. Έτσι στις 22 δεκεμβρίου 
1854 το Πατριαρχείο του γράφει ότι έλαβε τις συναλλαγματικές που έστειλε αξί-
ας 10.000 γροσίων.19 Τα χρέη του όμως ήταν τόσα πολλά και οι προσπάθειες που 
κατέβαλε για την αποπληρωμή τους ελάχιστες, ώστε το Πατριαρχείο του ξανα-
γράφει ζητώντας του να πληρώσει το χρέος του στην εφοριακή κάσσα συστήνο-

14. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  30, σσ. 149-150, ἡμερ. 25 Μαΐου 1854 και μητρ. διονυσίου 
κυράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σ. 47-48 και 247-248. Το 
ίδιο υποσχετικό υπογράφει και ο Μελέτιος δράμας. Βλ. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  30, σσ. 150-
151, ἡμερ. 25 Μαΐου 1854 και μητρ. διονυσίου κυράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς 
Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 248-50.

15. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  30, σσ. 209-210, ἡμερ. 25 αυγούστου 1854 και μητρ. διονυ-
σίου κυράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 250-251.

16  αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  30, σελ. 233, ἡμερ. 18 Σεπτεμβρίου 1854 και μητρ. διονυ-
σίου κυράτσου, Συμ.βολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 251-252.

17. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  30, σελ. 245, ἡμερ. 4 οκτωβρίου 1854 και μητρ. διονυσίου 
κυράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 252-253.

18. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  30, σ. 268, ἡμερ. 31 οκτωβρίου 1854.

19. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  30, σ. 287, ἡμερ. 22 δεκεμβρίου 1854.
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ντας του μάλιστα να ξυπνήσει από τον λήθαργο και την αδιαφορία, καθώς είχε 
εξαντλήσει την υπομονή της εκκλησίας. Μάλιστα προσπαθώντας να τον ταρα-
κουνήσει του υπενθύμιζε για άλλη μια φορά πως τα αποτελέσματα της αβελτη-
ρίας του θα είναι λυπηρά. ανέφερε ότι ήδη και οι φίλα προσκείμενοι δανειστές 
του είχαν αρχίσει προ πολλού ν’ απαιτούν τους ετήσιους τόκους και να ενοχλούν 
την εκκλησία. κλείνοντας μάλιστα την επιστολή σε έντονο ύφος το Πατριαρ-
χείο σημείωνε ότι αυτή θα ήταν και η τελευταία αδελφική προτροπή.20 

Θορυβημένος από την προτροπή αυτή της εκκλησίας ο Μελέτιος προσπά-
θησε και έστειλε κάποια από τα χρέη του. Συγκεκριμένα το Πατριαρχείο ενημέ-
ρωσε ότι έλαβε 32.172 γρόσια, για το χρέος που είχε προς τον Στέφανο Ησαῒου, 
ενώ του έγραφε να μην επαναπαυτεί αλλά να στείλει κι άλλα.21 Πράγματι τον 
επόμενο μήνα έστειλε άλλα 62.172, εκ των οποίων τα 40.172 έλαβε ο δανειστής 
του Στέφανος Ησαῒου και 22.000 η εφοριακή κάσσα.22 Σχεδόν ένα μήνα αργότε-
ρα το Πατριαρχείο έγραψε στον Μελέτιο ότι ενοχλούσε την εκκλησία ο δανει-
στής του νικόλαος Χατζηφωτίου, τον οποίο και ενημέρωσε πως θα του αποδώ-
σει το χρέος του, αμέσως μόλις εξοφληθεί το αντίστοιχο χρέος προς τον Στέφανο 
Ησαῒου. επειδή όμως ο Μελέτιος δεν ανταποκρίθηκε στο νέο αυτό κάλεσμα του 
Πατριαρχείου του διαμηνύθηκε να φροντίσει ν’ αποδώσει το χρέος του απειλώ-
ντας τον να τον «ενάγει εξωτερικώς».23 Φαίνεται πως το χρέος αυτό δεν διευθε-
τήθηκε, καθώς ένα μήνα αργότερα από την προηγούμενη επιστολή του ξανα-
γράφει, στις 16 ιουνίου, υπογραμμίζοντας του να σπεύσει να τακτοποιήσει το 
χρέος του προς τον νικόλαο Χατζηφωτίου, διότι με δυσκολία κατάφεραν να συ-
γκρατήσουν την οργή του. Σημειώνεται ότι ο δανειστής έφυγε βασιζόμενος στις 
υποσχέσεις που του έδωσε το Πατριαρχείο περί αποπληρωμής του χρέους του.24 

Προσπαθώντας το Πατριαρχείο να βάλει μια τάξη στην οικονομική κατά-
σταση της Μητρόπολης και καθώς έβλεπε ότι ο Μελέτιος τις φορές που δεν αδι-
αφορούσε δεν ανταποκρινόταν ικανοποιητικά αποφάσισε να στείλει εκ νέου ως 
έξαρχο τον ιεροδιάκονο διονύσιο, ο οποίος είχε παυθεί από τον οικουμενικό 

20. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  30, σσ. 299-300, ἡμερ. 13 ιανουαρίου 1855. Βλ. και μητρ. 
διονυσίου κυράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 269-271, 
που όμως χρονολογεί λανθασμένα την επιστολή στις 17 ιανουαρίου 1856.

21. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  30, σ. 329, ἡμερ. 5 Μαρτίου 1855 και μητρ. διονυσίου κυ-
ράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σ. 253.

22. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  30, σ. 349, ἡμερ. 15 απριλίου 1855 και μητρ. διονυσίου κυ-
ράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 253-254.

23. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  30, σσ. 359-360, ἡμερ. 13 Μαΐου 1855 και μητρ. διονυσίου 
κυράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 254-255.

24. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  31, σ. 9, ἡμερ. 16 ιουνίου 1855 και μητρ. διονυσίου κυρά-
τσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 255-256.
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Πατριάρχη Άνθιμο ΣΤ ,́ προκειμένου να συνεχίζει να εισπράττει τα εισοδήμα-
τα του δράμας, διότι οι δανειστές του παρενοχλούσαν συνεχώς την εκκλησία. 
Για το γεγονός αυτό ενημέρωσε συνοδικώς τον μητροπολίτη Σερρών ιάκωβο.25 
Πράγματι ένα μήνα αργότερα, στις 28 νοεμβρίου 1855, το Πατριαρχείο έστελ-
νε επαινετική επιστολή στον Σερρών ιάκωβο, διότι κατάφερε να συγκεντρώσει 
από τους χριστιανούς της δράμας 200.000 γρόσια υπέρ των χρεών του μητροπο-
λίτη τους Μελετίου. ουσιαστικά ο ιάκωβος είχε συμφωνήσει να προεισπράξει τα 
μητροπολιτικά δικαιώματα για τα δυο επόμενα χρόνια.26 από τα χρήματα που 
συγκέντρωσε άρχισε σταδιακά η αποπληρωμή των χρεών του Μελετίου και τον 
δεκέμβριο του 1855 με πατριαρχική απόδειξη γνωστοποιήθηκε ότι ο ν. Μ. Σκα-
λιέρης, που είχε να λαμβάνει από τον Μελέτιο 126.799 γρόσια, συμβιβάστηκε με 
90.000 και εξοφλήθηκε οριστικά το συγκεκριμένο χρέος.27          

Παρ’ όλες όμως τις προσπάθειες που καταβάλονταν τόσο από το Πατρι-
αρχείο όσο και από τους χριστιανούς της επαρχίας τα χρέη του Μελετίου ήταν 
τόσα πολλά, που φάνταζε σχεδόν αδύνατο να αποπληρωθούν οριστικά. Πράγ-
ματι οι επιστολές του Πατριαρχείου σχετικά με την αποπληρωμή των διαφόρων 
χρεών του εξακολουθούσαν να στέλνονται χωρίς διακοπή. Στις 8 ιουνίου 1856 
το Πατριαρχείο έγραφε στον Μελέτιο (ορίζοντας ουσιαστικά στον αδελφό του) 
ν’ αποδώσει τα χρωστούμενα στον εβραίο δανειστή του νισίμ Τρέβες και να λά-
βει πίσω τα ενέχυρα που του είχε αφήσει.28 Στις 28 ιουνίου 1856 το Πατριαρχείο 
του γράφει να ξοφλήσει άλλο χρέος του προς στον ράφτη Γεώργιο αναστασίου 

25. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  31, σ. 77-78, ἡμερ. 22 οκτωβρίου 1855. Στις σελ. 78 και 79 
η επιστολή με την οποία ενημερώνονται για τη συγκεκριμένη αποστολή ο δράμας Μελέτιος 
και ο έξαρχος, ιεροδιάκονος διονύσιος. Βλ. και μητρ. διονυσίου κυράτσου, Συμβολή στην 
Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 256-261.

26. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  31, σσ. 109-110, ἡμερ. 28 νοεμβρίου 1855. Στη σ. 110 βρί-
σκεται και η επιστολή με την οποία ενημερώνει το Πατριαρχείο τους προκρίτους των καζά-
δων δράμας, Ζιχνών και νευροκοπίου, οι οποίοι δήλωσαν εγγράφως την προκαταβολή των 
δικαιωμάτων ότι εγκρίθηκαν από την εκκλησία και ανατέθηκε στον Σερρών ιάκωβο η εί-
σπραξη τους. Βλ. μητρ. διονυσίου κυράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλε-
ως Δράμας, σσ. 261-264.

27. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  31, σ. 125, ἡμερ. δεκέμβριος 1855. Στη σ. 126 το πατριαρχι-
κό αποδεικτικό με ημερομηνία 3 δεκεμβρίου, με το οποίο το Πατριαρχείο ορίζει στον κυζί-
κου ιωακείμ, που είναι ο έφορος της κάσσας, να πληρώσει τα 90.000 γρόσια στον νικόλαο 
Σκαλιέρη, εάν δεν μπορέσει να τα λάβει από τον δράμας. Βλ. και μητρ. διονυσίου κυράτσου, 
Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 264-267.

28. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  32, σσ. 67-68, Ἀριθμ. Πρωτ. 174/79, ἡμερ. 8 Ἰουνίου 1856. Το 
συμφωνητικό που υπέγραψε για το δάνειο και τα ενέχυρα είχε ημερομηνία 15 Ἰουλίου 1855. Το 
ποσό ήταν 56.590 γρόσια. Βλ. και μητρ. διονυσίου κυράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς 
Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 267-269, όπου από λάθος αναφέρει 18 ιουνίου, αντί 8.



 ο Μητροπολίτης δράμας Μελέτιος ο επονομαζόμενος από δράμας (1852-1861) 185

ύψους 5.000 γροσίων.29 Με άλλη επιστολή στις 12 δεκεμβρίου 1856 τον προτρέ-
πει να εξοφλήσει χρέος του, ύψους 10.000 γροσίων «μετά των δεδουλευμένων τό-
κων» προς τον Σωτήριον καλλιάδην, διότι «δις παρήλθε η προθεσμία».30 Στις 28 
οκτωβρίου 1857 του γράφει να εξοφλήσει τρεις ομολογίες του προς τον νικόλαο 
ιωαννίδη συνολικού ύψους 51.000 γροσίων και 20.000 γρόσια προς τον Χατζηνι-
κολάου Χατζηφωτίου.31 Ένα μήνα αργότερα στις 25 νοεμβρίου 1857 του παραγ-
γέλλεται να εξοφλήσει το υπόλοιπο του χρέους του προς τον ναχαπεταγαν, δε-
δομένου ότι για το συγκεκριμένο χρέος πίεζε η Υψηλή Πύλη.32

από τις αλλεπάληλες αυτές επιστολές του Πατριαρχείου προς τον Μελέ-
τιο καθίσταται εμφανές ότι ο Μελέτιος βρισκόταν σε εξαιρετικά δυσχερή θέση 
και η κατάσταση ήταν αδύνατον να διορθωθεί μόνο με προτρεπτικές πατριαρ-
χικές επιστολές και αποστολή εξάρχων. Το Πατριαρχείο λοιπόν αποφάσισε να 
ενεργήσει πιο δραστικά και συγκεκριμένα όρισε την αποστολή του Μελετίου 
στο Άγιον Όρος ως εφησυχάζοντα. Συγκεκριμένα στις 12 Μαρτίου 1858 έστει-
λε επιστολή στους χριστιανούς και στους προκρίτους της επαρχίας της δράμας, 
με την οποία τους ενημέρωνε ότι ο Μελέτιος μαζί με τον επίσκοπο αμφιπόλε-
ως Άνθιμο στέλνονται εφησυχάζοντες στο Άγιον Όρος στη Μονή Βατοπεδίου 
και στη Μονή ιβήρων αντίστοιχα. επίτροπος στη Μητρόπολη ορίστηκε ν’ανα-
λάβει ο δαφνουσίας Χαρίτων υπό την εποπτεία του μητροπολίτη Σερρών ιακώ-
βου. οι δυο επίτροποι επιφορτίστηκαν με την ευθύνη να εισπράττουν τα δικαι-
ώματα και τα «τυχερά» και να τα στέλνουν στην εκκλησία προκειμένου να εξο-
φληθούν τα υπέρογκα χρέη του Μελετίου, τα οποία και υπήρξαν η αιτία αυτής 
της υπερορίας του.33 επιπλέον όριζε να παραληφθεί η σφραγίδα της Μητρόπο-

29. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  32, σ. 76, Ἀριθμ. Πρωτ. 196/85, ἡμερ. 28 Ἰουνίου 1856 και 
μητρ. διονυσίου κυράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 271-
272.

30. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  32, σ. 131, ἡμερ. 12 δεκεμβρίου 1856 και με όμοια επιστολή 
ενημερώνει και τον Σερρών ιάκωβο. Βλ. και μητρ. διονυσίου κυράτσου, Συμβολή στην Ιστο-
ρία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 272-273, όπου λανθασμένα χρονολογεί τις επιστο-
λές στα 1857.

31. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  32, σ. 247, ἡμερ. 28 Ὀκτωβρίου 1857 και μητρ. διονυσίου 
κυράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σ. 274.

32. Το συνολικό δάνειο ήταν 67.750 γρόσια και το υπόλοιπο του χρέους ανέρχονταν 
στα 34.750. κῶδιξ ά  32, σελ. 256, ἡμερ. 25 νοεμβρίου 1857 και μητρ. διονυσίου κυράτσου, 
Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σ. 275.

33. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  32, σσ. 286-287, ἡμερ. 12 Μαρτίου 1858. Η επιστολή στον 
δράμας Μελέτιο στις σσ. 287-288, όπου του τονίζεται ότι το συγκεκριμένο μέτρο κρίθηκε το 
απαραίτητο και το μόνο σωτήριο. Σημειώνεται ότι στο Άγιο Όρος θα ζει άνετα και θα τυγχά-
νει της απαραίτητης περιποίησης, ενώ παρακαλείται να μιλήσει και να προετοιμάσει σχετικά 
και τους χριστιανούς της επαρχίας του. Η αντίστοιχη επιστολή στον Σερρών ιάκωβο στις σσ. 
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λης δράμας και ν’ αποσταλεί στο Πατριαρχείο, διότι υπήρχαν κατηγορίες για 
τον Μελέτιο «ότι δήθεν σφραγίζει έγγραφα και ομόλογα καταχρηστικώς και 
άνευ διακρίσεως [...]».34 

Στην απόφαση αυτή του Πατριαρχείου αντέδρασαν έντονα οι χριστιανοί 
της δράμας και μεσίτευσαν υπέρ του μητροπολίτη τους προκειμένου να μην με-
ταβεί στον Άθω. Η απόκριση του Πατριαρχείου ήταν ότι η απόφαση ήταν αμε-
τάκλητη.35 Μαζί με τους χριστιανούς και ο ίδιος ο Μελέτιος αντιτάχθηκε στην 
απόφαση του Πατριαρχείου με συνέπεια να του γράψει το Πατριαρχείο ότι δη-
μιούργησαν μεγάλη αγανάκτηση στην εκκλησία η περιφρόνηση και η αντιστρά-
τευση του προς τα μέτρα που έλαβε για την περίπτωση του. αφού ο ίδιος δεν 
σωφρονίζεται από τις αποφάσεις της εκκλησίας, του έγραφε το Πατριαρχείο 
ότι στέλνεται από την Υψηλή Πύλη μουτεσαρίφης, προκειμένου να του επιβλη-
θούν τα σχετικά μέτρα. Τέλος του ζητείται για άλλη μια φορά να μετανοήσει για 
τη στάση του και να υπακούσει στις εντολές της εκκλησίας.36 Για την απόφαση 
της υπερορίας ενημερώθηκε σχετικά και ο μητροπολίτης Σερρών ιάκωβος, ενώ 
επιπλέον του γνωστοποιήθηκε ότι ορίστηκε υπεύθυνος για τη συλλογή και απο-
στολή των αρχιερατικών εισοδημάτων του δράμας ο δαφνουσίας Χαρίτων, ο 
οποίος και θα βρίσκεται υπό την επιτήρηση του ιακώβου. Μάλιστα το Πατριαρ-
χείο υπογραμμίζει στην επιστολή του ότι ο Μελέτιος και ο επίσκοπος του αμφι-
πόλεως Άνθιμος θα πρέπει να θεωρούνται πια απόντες, αφού αποφασίστηκε εκ-
κλησιαστικώς να εισέλθουν στο Άγιο Όρος, ενώ επιπλέον για τον αμφιπόλεως 
απαγορεύτηκε κάθε αρχιεροπραξία.37

288-289. Στον Σερρών αναφέρεται επιπλέον να ελέγξει αν η συγγενική οικογένεια του Μελέ-
τιου μπορεί να καλύψει τα οδοιπορικά έξοδα, ειδάλλως να χορηγηθούν αυστηρώς όσα χρει-
άζονται για να κατευθυνθεί εκεί. Η αντίστοιχη επιστολή στην κοινότητα του Άθω, με την 
οποία ενημερώνει το Πατριαρχείο για την αποστολή εκεί των δυο αρχιερέων στη σ. 290. Βλ. 
τις παραπάνω επιστολές και στο μητρ. διονυσίου κυράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 48-50 καθώς και 275-83. Για την απόφαση της υπερορίας του 
Μελέτιου στο Άγιο Όρος πρβλ. και απόστολου Γλαβίνα, Ο οικουμενικός Πατριάρχης Νεό-
φυτος Η ,́ σ. 78. 

34. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  32, σ. 291, ἡμερ. 14 Μαρτίου 1858 και μητρ. διονυσίου κυ-
ράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σ. 283.

35. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  32, σσ. 309-310, ἡμερ. 2 Μαΐου 1858 και μητρ. διονυσίου 
κυράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 283-285.

36. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  32, σ. 310, ἡμερ. 2 Μαΐου 1858.

37. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  32, σ. 355, ἡμερ. 25 αυγούστου 1858. Με άλλη επιστολή 
ενημερώνονται σχετικά και οι χριστιανοί της επαρχίας της μητροπόλεως δράμας. Σημειώνε-
ται να θεωρείται απών και ο μητροπολίτης δράμας μέχρι της εξόφλησης των χρεών του. Βλ. 
κῶδιξ ά  32, σσ. 355-356, ἡμερ. 25 αυγούστου 1858. Βλ. και μητρ. διονυσίου κυράτσου, Συμ-
βολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 285-287.
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Για ακόμη μια φορά οι χριστιανοί της επαρχίας του Μελετίου προσπάθη-
σαν να τον απαλλάξουν από τις συνέπειες της αμετροέπειας του. Πράγματι εμ-
φανίστηκαν οι χριστιανοί της επαρχίας του αθανάσιος δημητριάδης, Στογιάν-
νος αθανασίου και Γεώργιος Βασιλείου και συμφώνησαν ν’ αναλάβουν οι ίδιοι 
το χρέος του μητροπολίτη τους. απέδωσαν μάλιστα μέρος του χρέους του38 και 
υπέγραψαν υποσχετικό για την αποπληρωμή του υπολοίπου, ενώ ζήτησαν την 
απαλλαγή του επισκόπου τους από την αποστολή του στο Άγιο Όρος.39 Με την 
ενέργεια αυτή των χριστιανών της επαρχίας του ο Μελέτιος πράγματι απαλλά-
χθηκε από την υπερορία και συμφωνήθηκε ότι ούτε οι δανειστές ούτε η Υψηλή 
Πύλη θα ενοχλούσαν ξανά την εκκλησία για το συγκεκριμένο ζήτημα.40  

Η αποφυγή της τιμωρίας που του επιβλήθηκε εξαιτίας της οικονομίας που 
επέδειξε η εκκλησία, αλλά και της αγάπης των χριστιανών της επαρχίας του 
φαίνεται πως δεν συνέτισε τον Μελέτιο, γεγονός που μας επιτρέπει να εικάσου-
με σχετικά για την ποιότητα του χαρακτήρα του. αντιθέτως η λυτρωτική συ-
μπεριφορά των επαρχιωτών του φαίνεται πως τον αποθράσυνε εντελώς με συ-
νέπεια να αρχίσει να τους πιέζει αφόρητα για να εξοφλήσουν και τα υπόλοι-
πα χρέη του. Πράγματι λίγους μήνες μετά την μεσολάβηση των χριστιανών της 
επαρχίας του, στις 8 Μαρτίου 1859, το Πατριαρχείο αναγκάζεται να του στείλει 
επιστολή με την οποία του όριζε να πάψει να υποχρεώνει με απειλές τους χρι-
στιανούς της Ζίχνης να υποσχεθούν πως θα ξοφλήσουν μέχρι τον οκτώβριο τα 
χρέη του. Μάλιστα στην επιστολή σημειωνόταν πως το γεγονός αυτό προξένησε 
θυμό, διότι αντί να αισθανθεί ευγνωμοσύνη για την αγάπη που του έδειξαν οι 
χριστιανοί, αναλαμβάνοντας να πληρώσουν το χρέος του, αυτός τους απειλού-
σε. Το Πατριαρχείο για άλλη μια φορά του έγραφε να σταματήσει αυτή την συ-
μπεριφορά του.41 

38. από το συνολικό χρέος των 218.737,30 αποδόθηκαν 50.000 γρόσια.

39. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  32, σ. 380, ἡμερ. 28 νοεμβρίου 1858 και μητρ. διονυσίου 
κυράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 287-288.

40. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  32, σσ. 380-381, ἡμερ. 28 νοεμβρίου 1858. Παρόμοια επι-
στολή αποστέλεται και στους χριστιανούς της επαρχίας της δράμας. Βλ. κῶδιξ ά  32, σσ. 
381-382, ἡμερ. 28 νοεμβρίου 1858. Βλ. για τι δυο επιστολές μητρ. διονυσίου κυράτσου, Συμ-
βολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 289-292.

41. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  32, σσ. 410-411, ἡμερ. 8 Μαρτίου 1859. Παρόμοια επιστο-
λή στέλνεται και στους χριστιανούς του καζά της Ζίχνης με την οποία ενημερώνονται ότι ει-
δοποιήθηκε ο Μελέτιος να πάψει να τους πιέζει. Βλ. επίσης μητρ. διονυσίου κυράτσου, Συμ-
βολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 293-295. Παράλληλα με τα παραπά-
νω, στις 12 Μαρτίου 1859, ενημερώθηκε ο Σερρών ιάκωβος ότι ελήφθησαν και εγκρίθηκαν οι 
λογαριασμοί του δράμας που απέστειλε ο έξαρχος του δαφνουσίας Χαρίτων και ειδοποιεί-
ται να παρακρατήσει τις σφραγίδες του δράμας, έως ότου λάβει το υποσχετικό αποπληρω-
μής του υπολοίπου χρέους. Βλ. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  32, σ. 425, ἡμερ. 12 Μαρτίου 1859 και 
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Όπως ήδη σημειώθηκε, την ίδια περίοδο που παρουσιάζεται η περίπτωση 
του Μελετίου εμφανίζεται και το ζήτημα της Βουλγαρικής εξαρχίας. Σε συνάρτη-
ση με το ζήτημα της εξαρχίας έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε μια αναφορά που 
στέλνεται στον αποστολικό επίτετραμμένο του Πάπα στην κωνσταντιντινούπολη 
σχετικά με τον Μελέτιο. Συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 1859 ο αποστολικός επι-
τετραμμένος mons. Brunoni πραγματοποίησε μια ποιμαντική επίσκεψη στην επαρ-
χία του Βικαριάτου του. αναχωρώντας από τη Θεσσαλονίκη σημειώνεται ότι μια 
ομάδα Βουλγάρων προσπάθησε να τον συναντήσει έχοντας μαζί τους μια αναφο-
ρά. Στην αναφορά αυτή γινόταν λόγος για τις δυσκολίες και τους διωγμούς που 
συναντούσε ο βουλγαρικός λαός από το ελληνικό Πατριαρχείο.42 Στη συνέχεια της 
αναφοράς-διαμαρτυρίας των Βουλγάρων συναντούμε μια περιγραφή σχετικά με 
τον Μελέτιο δράμας, όπου φαίνεται ότι και οι ίδιοι παραπονιούνταν για το πρό-
σωπο του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «στάλθηκε από την κωνσταντινού-
πολη όχι ως ποιμένας, αλλά ως λύκος για να καταβροχθίσει το ποίμνιο του Θεού». 
Σημειώνουν ότι είναι αδύνατο να περιγράψουν την σκληρότητα, την ανηθικότη-
τα και τη φιλαργυρία του, ενώ αναφέρουν επιπρόσθετα ότι «δεν υπάρχει έγκλη-
μα κρυφό ή φανερό, το οποίο δεν έχει πραγματοποιήσει με φανερή ξεδιαντροπιά». 
Γράφουν πως, επειδή είχαν κουραστεί από τις αναρίθμητες παρενοχλήσεις, είχαν 
αποφασίσει τελικά να παρατήσουν την ελληνική εκκλησία και να αγκαλιάσουν 
την καθολική. Παρακαλούσαν μόνο να κρατήσουν τον ρυθμό τους, τη γλώσσα 
τους και τις παραδόσεις τους.43 Στην ίδια αναφορά σημειώνεται ότι οι Φαναριώ-
τες είχαν τη δύναμη να χρησιμοποιούν την οθωμανική κυβέρνηση για να τιμωρούν 
όσους δεν ακολουθούσαν τους κανόνες που έθεταν οι ίδιοι.44 Η ειρωνεία στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση είναι ότι οι Βούλγαροι, που θ’ ασπάζονταν τον Ρωμαιοκα-
θολικισμό, θα έβρισκαν στον δρόμο τους και πάλι τον Μελέτιο δράμας, καθώς θα 
μεταπηδούσε κι αυτός μια δεκαετία αργότερα στην καθολική εκκλησία διατηρώ-
ντας το επισκοπικό του αξίωμα.   

μητρ. διονυσίου κυράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σ. 295, 
όπου λανθασμένα αναφέρει 12 Μαῒου.

42. Σημειωτέον ότι οι κατηγορίες αυτές σκοπό είχαν να ενισχύσουν τα επιχειρήματα 
και να πείσουν για την αναγκαιότητα της αποκοπής τους από το Πατριαρχείο, για το οποίο 
έγραφαν ότι τους κακομεταχειριζόταν.

43. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 14, fasc. 49, σ. 20rv. Περισσότερα για το ζήτημα αυτό 
και την αναίρεση των κατηγοριών βλ. Μανουήλ Γεδεών (επιμ.), Έγγραφα Πατριαρχικά και 
Συνοδικά περί του Βουλγαρικού Ζητήματος (1852-1873), κωνσταντινούπολη 1908. Η μελέ-
τη επανεκδόθηκε με σύντομη εισαγωγή από τον αθανάσιο αγγελόπουλο με τον τίλο: Ο κό-
σμος της Ορθοδοξίας στα Βαλκάνια σήμερα, τ. Β ,́ «Η ετεροδιδασκαλία του φυλετισμού 
κατά τα «Έγγραφα Πατριαρχικά και Συνοδικά περί του Βουλγαρικού Ζητήματος (1852-
1873), εν κωνσταντινουπόλει 1908», Θεσσαλονίκη 1995.

44. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 14, fasc. 49, σ. 21r.
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Ποιμαντικά και διοικητικά προβλήματα στη Μητρόπολη

Τα προβλήματα στη Μητρόπολη δράμας κατά τη διάρκεια της ποιμαντο-
ρίας του Μελετίου ήταν πολύπλευρα και σοβαρά. εκτός από το πρόβλημα που 
είχε δημιουργήσει ο Μελέτιος στην επαρχία του εξαιτίας των χρεών για την απο-
πληρωμή των οποίων αδιαφορούσε, παρατηρούνταν μια γενικότερη αδιαφορία 
και ασυνέπεια στα επισκοπικά του καθήκοντα καθώς και για την πνευματική 
προκοπή του ποιμνίου του. Συγκεκριμένα ο Μελέτιος φαίνεται πως είχε απομα-
κρύνει από  την επαρχία τον διδάσκαλο και ιεροκήρυκα νεόφυτο,45 αναγκάζο-
ντας το Πατριαρχείο να στείλει επιστολή με την οποία όριζε την επιστροφή του. 
Το Πατριαρχείο μάλιστα εξέφραζε την απορία του για την αποπομπή του νε-
όφυτου από τον Μελέτιο, δεδομένου ότι θεωρούσε τις υπηρεσίες του ιδιαίτερα 
χρήσιμες στους χριστιανούς. Παράλληλα απευθυνόμενο στους προκρίτους της 
αλιστράτης και του καζά της Ζίχνης τους παρακινούσε να συστήσουν σχολική 
επιτροπή και ν’ αναλάβουν τον μισθό και τη συντήρηση του, θεωρώντας την πα-
ρουσία του εκεί εξαιρετικά αναγκαία.46

Παρόμοια αδιαφορία έδειξε ο Μελέτιος και σε διαμαρτυρίες των χριστια-
νών του νευροκοπίου για τον επίτροπο που διατηρούσε εκεί ιερέα Γεώργιο με 
συνέπεια το Πατριαρχείο να του γράψει να τον απομακρύνει χωρίς αναβολή, 
καθώς αναφέρονταν έριδες εξέφραζε μάλιστα την απορία του για την αδιαφο-
ρία που επεδείκνυε ο Μελέτιος στις διαμαρτυρίες των χριστιανών.47 Για τα πα-
ράπονα που εξέφραζαν οι χριστιανοί κατά του Μελετίου ανατέθηκε στον Λιτί-
τζης ιωσήφ εξαρχική αποστολή να μεταβεί από κοινού με τον πατριαρχικό εφη-
μέριο δανιήλ στην δράμα για να εξετάσει την κατάσταση.48 οι διαμαρτυρίες για 

45. Πρόκειται για τον μετέπειτα οικουμενικό Πατριάρχη νεόφυτο Η΄ Βλ. Γλαβίνας, 
Ο οικουμενικός Πατριάρχης Νεόφυτος Η .́

46. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  32, σ. 467, ἡμερ. 12 Σεπτεμβρίου 1859 και μητρ. διονυσί-
ου κυράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 107-108. Προβλή-
ματα παρουσιάζονταν στη Μητρόπολη και εκτός από εκείνα που συσσώρευε ο Μελέτιος με 
τα χρέη. Χωρίς να γνωρίζουμε λεπτομερώς την συγκεκριμένη περίπτωση ο Μελέτιος είχε αι-
τηθεί να σταλούν ως υπερόριοι οι Γεώργιος Ρίζος και δημήτριος κόλιος ως ταραξίες. Το Πα-
τριαρχείο του απάντησε στις 31 ιανουαρίου 1856 σημειώνοντας ότι προκειμένου να σταλούν 
υπερόριοι δεν αρκούσε μόνο η αναφορά των χριστιανών, αλλά χρειαζόταν και εκείνη του 
επιτροπικού συμβουλίου. Βλ. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  32, σσ. 13-14, ἡμερ. 31 Ἰανουαρίου 1856.

47. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  32, σ. 440, ἡμερ. 15 ιουλίου 1859 και μητρ. διονυσίου κυ-
ράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σ. 296.

48. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  32, σελ. 480, ἡμερ. 26 Σεπτεμβρίου 1859. Παρόμοια επι-
στολή με την οποία ανακοινώνεται η εξαρχική επιστολή στέλνεται και στους χριστιανούς της 
επαρχίας δράμας. Βλ. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  32, σ. 480, ἡμερ. 26 Σεπτεμβρίου 1859. Για τις 
δυο επιστολές βλ. και μητρ. διονυσίου κυράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Δράμας, σσ. 108-109.
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τον επίτροπο παπά Γιώργη συνεχίστηκαν από τους χριστιανούς του νευροκο-
πίου και το Πατριαρχείο ενημέρωσε σχετικά τους δυο εξάρχους Λιτίτζης ιωσήφ 
και εφημέριο δανιήλ ζητώντας τους να εξετάσουν τις κατηγορίες και, αν κρι-
νόταν ένοχος, να τον απομακρύνουν. εάν δεν ήταν δυνατόν να τον απομακρύ-
νουν, τότε όριζε να πάψει κάθε επιτροπική επιστασία και να μην επεμβαίνει στα 
κοινά πράγματα, αλλά να ασχοληθεί με τα του οίκου του.49

Μαζί με τα ποιμαντικά ζητήματα που προέκυπταν στη Μητρόπολη συνέχι-
ζαν ασφαλώς να υφίστανται και οι οικονομικές εκκρεμότητες. Στις 28 νοεμβρί-
ου 1859 το Πατριαρχείο ορίζει στους δυο εξάρχους να εξασφαλίσουν τα χρω-
στούμενα στους δανειστές του Μελετίου, όπως είχαν συμφωνηθεί στο παρελ-
θόν, καθότι οι χριστιανοί, που εγγυήθηκαν τα χρέη του Μελέτιου, τα απέδωσαν 
μόνο μερικώς.50 Τελικώς το Πατριαρχείο κατανοώντας ότι η κατάσταση χρειαζό-
ταν δραστικότερους χειρισμούς έγραψε στον Μελέτιο στις 8 δεκεμβρίου 1859 να 
κατευθυνθεί στην κωνσταντινούπολη, προκειμένου να εξεταστούν θέματα που 
τον αφορούν. Παράλληλα ενημέρωσε τον Λιτίτζης ιωσήφ ότι έληξε η εξαρχική 
του αποστολή, ενώ όριζε στον δανιήλ να φροντίσει για την έλευση του Μελετί-
ου στην κωνσταντινούπολη.51 

Η έλευση του Μελετίου στην Κωνσταντινούπολη και η παύση του

Πράγματι ο Μελέτιος πήγε στην κωνσταντινούπολη για να εξεταστούν 
οι κατηγορίες εναντίον του. από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε ο Μελέτι-
ος αθωώθηκε των κατηγοριών στις 18 ιανουαρίου και παρέμεινε στην κωνστα-
ντινούπολη. Στις 25 οκτωβρίου του ίδιου έτους όμως κρίθηκε εκ νέου υπόδικος 
από το Πατριαρχείο.52

Με όλη την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί, διαφαινόταν ότι το μέλλον 
του Μελετίου στην επαρχία της δράμας ήταν αβέβαιο και το Πατριαρχείο όρισε 
επιτρόπους, μέχρι να εξευρευθεί μια οριστική λύση. Στις 24 Μαρτίου 1861 όρισε 

49. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  32, σσ. 501-502, ἡμερ. 27 οκτωβρίου 1859 και μητρ. διονυ-
σίου κυράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σ. 110.

50. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  33, σσ. 9-10, ἡμερ. 28 νοεμβρίου 1859 και μητρ. διονυσίου 
κυράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 297-298.

51. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  33, σ. 13, ἡμερ. 8 δεκεμβρίου 1859. Βλ και μητρ. διονυσίου 
κυράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 50-51. είναι χαρα-
κτηριστικό πως στα αρχεία του οικουμενικού Πατριαρχείου δεν υπάρχουν επιστολές στον 
Μελέτιο κατά το έτος 1860. Στον κώδικα 33 της Πατριαρχικής αλληλογραφίας υπάρχει ανα-
φορά για τον Μελέτιο στη σ. 13 και η επόμενη αναφορά βρίσκεται στη σ. 353. Προφανώς την 
περίοδο αυτή ο Μελέτιος βρισκόταν στην κωνσταντινούπολη γι’ αυτό και δεν του στέλνο-
νται επιστολές. 

52. Πρβλ. και Γλαβίνας, Ο οικουμενικός Πατριάρχης Νεόφυτος Η ,́ σ. 78.
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επίτροπο τον σακελλάριο παπά Χριστόδουλο, στον οποίο του έγραφε να παρα-
λάβει τους λογαριασμούς των αρχιερατικών εισοδημάτων από τον προηγούμε-
νο επίτροπο παπά κωνσταντίνο και όσα χρήματα είχε ήδη συγκεντρώσει να τα 
στείλει στο Πατριαρχείο. Την ίδια μέρα στάλθηκε παρόμοια επιστολή στον ιε-
ρομόναχο προηγούμενο Χριστόφορο εικοσιφοινιώτη, ο οποίος διορίστηκε επί-
τροπος στην αλιστράτη και στον καζά Ζίχνης καθώς και στον ιερομόναχο Σιλ-
βέστρο Προδρομίτη, ο οποίος ορίστηκε επίτροπος στο νευροκόπι.53

Τελικά ο Μελέτιος κηρύχθηκε έκπτωτος από το Πατριαρχείο στις 13 Μαῒου 
186154 και νέος μητροπολίτης εκλέχτηκε ο από Σβορνικίου αγαθάγγελος Σχολά-
ριος ή Γαβριηλίδης (1861-1872).55 ο Πατριάρχης ιωακείμ Β΄ φαίνεται ότι δεν αρ-
κέστηκε στην παύση του Μελετίου, αλλά ζήτησε και τη σύλληψη του. Πράγματι 
στην περιοχή του Σταυροδρομίου και έξω από το μέγαρο της Γαλλικής Πρεσβεί-
ας δυο πατριαρχικοί κλητήρες προσπάθησαν να τον συλλάβουν, άλλα ο Μελέτι-
ος κατάφερε να εισέλθει στην Πρεσβεία, όπου και βρήκε άσυλο.56

Μετά την παύση του Μελετίου παραγγέλθηκε στον Σιλβέστρο, επίτρο-
πο του δράμας στο νευροκόπι, να διώξει και τον ταραξία επίτροπό του παπά 
Γιώργη. Συγκεκριμένα του όρισε στις 26 ιουνίου 1861 να λάβει από εκείνον τα 
χρήματα και τον λογαριασμό των αρχιερατικών προσόδων, διότι δεν τα είχε 
στείλει στο Πατριαρχείο και μόλις τα λάβει, να του δηλώσει ν’ αναχωρήσει για 
την πατρίδα του αμέσως, και να απομακρυνθεί όχι μόνο από τον καζά νευρο-
κοπίου, αλλά και από την επαρχία της δράμας.57 

53. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  33, σ. 353, ἡμερ. 24 Μαρτίου 1861. Με παρόμοια επιστολή 
ανακοινώνουν την ανάθεση της επιτροπείας στους χριστιανούς της δράμας. Βλ. και μητρ. δι-
ονυσίου κυράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 111-114. Λί-
γους μήνες αργότερα το Πατριαρχείο έστειλε οδηγίες στους τρεις επιτρόπους για την είσπρα-
ξη των αρχιερατικών προσόδων της Μητρόπολης δράμας. Βλ. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  33, σ. 
420-421, ἡμερ. 3 ιουνίου 1861 και μητρ. διονυσίου κυράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 299-301.

54. Γλαβίνας, Ο οικουμενικός Πατριάρχης Νεόφυτος Η ,́ σ. 78, όπου και περαιτέρω 
βιβλιογραφία.

55. Μητρ. διονυσίου κυράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως 
Δράμας, σ. 51.

56. Μανουήλ Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων 1453-1913, τ. Β ,́ επιμ. Φί-
λιππος Ηλιού, αθήνα 2010, σσ. 308-309 και Γλαβίνας, Ο οικουμενικός Πατριάρχης Νεόφυ-
τος Η ,́ σσ. 76-77. Το γεγονός αυτό δίνει την ευκαιρία στον Γεδεών να σημειώσει ότι ο πατρι-
άρχης ιωακείμ αναξίως έχαιρε φήμης συνετού ανδρός. Την ίδια κρίση επαναλαμβάνει και σε 
άλλη μελέτη του. Βλ. Μανουήλ Γεδεών, Πατριαρχικαί Εφημερίδες: Ειδήσεις εκ της ημετέρας 
εκκλησιαστικής ιστορίας 1500-1912, αθήνα 1938, σ. 169, όπου μάλιστα συμπληρώνει παρα-
δόξως ότι ο Πατριάρχης συμπεριφέρθηκε στον δράμας «αφιλαδέλφως». 

57. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  33, σ. 448, ἡμερ. 26 ιουνίου 1861 και μητρ. διονυσίου κυ-
ράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σσ. 301-302.
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ο νέος μητροπολίτης της δράμας αγαθάγγελος μετέβη στην επαρχία του 
μετά τη λήξη της συνοδικής του θητείας58 και στις 24 απριλίου 1862 το Πατρι-
αρχείο ανήγγειλε την άφιξη του στην επαρχία του και έστειλε συγχαρητήρια 
στους χριστιανούς.59  

Με τον τρόπο αυτό έληξε η επισκοπική περίοδος του Μελετίου στη Μη-
τρόπολη δράμας, που διήρκησε περίπου εννέα χρόνια, προκαλώντας πολλά και 
σοβαρά προβλήματα τόσο στη Μητρόπολη και το Πατριαρχείο, όσο και στους 
χριστιανούς της επαρχίας. εξαιρετικό ενδιαφέρον και δηλωτικό της ευσέβειας 
των χριστιανών της Μητρόπολης δράμας είναι και το παρακάτω γεγονός. κά-
ποια χρόνια μετά την παύση του Μελετίου οι χριστιανοί της δράμας, Ζίχνης, 
Ζεμάλκου και νευροκοπίου αισθάνονταν τύψεις, διότι, όντας δυσαρεστημένοι 
τα προηγούμενα χρόνια με τον μητροπολίτη τους, εξετράπησαν και ξεστόμισαν 
εναντίον του άσχημα λόγια. Το γεγονός αυτό και επειδή θεώρησαν πως δεν υπέ-
δειξαν τον οφειλόμενο σεβασμό στον αρχιερέα τους, τους οδήγησε να ζητήσουν 
και να λάβουν από το Πατριαρχείο συγχωρητικό γράμμα για ν’ αναπαύσουν τη 
συνείδηση τους.60

Εισπήδηση του Μελετίου στον Καθολικισμό 
και οι προσδοκίες από τη μεταστροφή του

Φαίνεται ότι όσο ο Μελέτιος βρισκόταν στην κωνσταντινούπολη και πριν 
ακόμη παυθεί από μητροπολίτης, είχε αρχίσει μυστικές επαφές με την καθολική 
εκκλησία. Με γράμμα που έστειλε στην Προπαγάνδα υπογράμμιζε την άθλια 
κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο ίδιος και οι υπόλοιποι συμπατριώτες του, 
που πρόσφατα είχαν μεταστραφεί στον καθολικισμό.61 Στο γράμμα του έγραφε 
ότι δέχονται απειλές και κάθε είδους παρενοχλήσεις με σκοπό να τους επαναφέ-
ρουν στην ορθόδοξη εκκλησία. ο καρδινάλιος από τη Σύνοδο της Προπαγάν-
δας της Προώθησης της Πίστης (Propaganda Fide) Barnabo, προσπαθώντας να 
τον καθησυχάσει του έγραψε αμέσως με παρήγορα λόγια πληροφορώντας τον 
ότι ο αποστολικός επιτετραμμένος στην κωνσταντινούπολη mons. Brunoni θα 
μεσολαβούσε για χάρη του. Πράγματι ο Barnabo έστειλε επιστολή στον Brunoni, 
με την οποία του ζητούσε να χρησιμοποιήσει όλη του την επιρροή για να στηρί-

58. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  34, σ. 99, ἡμερ. 15 Φεβρουαρίου 1862. Βλ. και μητρ. διονυ-
σίου κυράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, σ. 52.

59. αοΠ, κΠα, κῶδιξ ά  34, σ. 185, ἡμερ. 24 απριλίου 1862.

60. Βλ. μητρ. διονυσίου κυράτσου, Συμβολή στην Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως 
Δράμας, σσ. 312-313.

61. Προφανώς θα εννοεί την προφορική τους δέσμευση για μεταστροφή, καθώς η 
επίσημη αποκήρυξη της ορθοδοξίας έγινε κάποιους μήνες αργότερα.
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ξει τον Μελέτιο σ’ αυτόν τον πόλεμο, όπως έγραφε χαρακτηριστικά.62 
είναι γεγονός πως η καθολική εκκλησία φρόντισε από την αρχή να στη-

ρίξει και να σταθεροποιήσει τον Μελέτιο στην απόφαση του με διάφορους τρό-
πους. Άλλωστε η μεταστροφή ελληνορθόδοξου επισκόπου του κλίματος του οι-
κουμενικού Πατριαρχείου συνιστούσε εξαιρετικά σημαντική περίπτωση για την 
καθολική εκκλησία και επιπλέον δρούσε ευεργετικά στην ιεραποστολική δρα-
στηριότητα, που είχε αναπτυχθεί στην ανατολή. Προτάθηκε λοιπόν μεταξύ άλ-
λων να δοθεί στον Μελέτιο τιμητικά ένας επιστήθιος χρυσός σταυρός με αλυσί-
δα. Η πρόταση μεταφέρθηκε στον Πάπα, ο οποίος και τη δέχτηκε με ιδιαίτερη 
ευχαρίστηση.63 ο Brunoni, που σε επιστολή του κάνει λόγο για μεταστροφή πέ-
ντε επισκόπων και κάποιων αρχιμανδριτών64, φαίνεται ότι φοβόταν την έκταση 
που είχε πάρει το ζήτημα, καθώς και τις αντιδράσεις του οικουμενικού Πατρι-
αρχείου. Πρότεινε λοιπόν στον καρδινάλιο Barnabo να δημιουργηθεί μια αντι-
προσωπεία από τους μητροπολίτες και όσους είχαν εκδηλώσει την επιθυμία της 
μεταστροφής και να μεταβούν στη Ρώμη, όπου θα μπορούσαν να συζητήσουν 
απ’ ευθείας το ζήτημα τους.65

Τελικά, στις 25 νοεμβρίου 1861, το αποστολικό Βικαριάτο ενημέρωνε την 
Προπαγάνδα ότι μετά από έξι επίπονους μήνες, κατά τους οποίους ο μητροπολί-
της δράμας Μελέτιος υπέφερε από τους Έλληνες, ζήτησε προφορικά την ένωση 
του με τους καθολικούς. Στις 21 νοεμβρίου διάβασε στα ελληνικά στο σαλόνι του 
αποστολικού βικαριάτου την αίτηση του. Την αποκήρυξη της ορθόδοξης και την 
ομολογία της καθολικής πίστης ακολούθησαν ο διάκονός του, ο αδελφός του, ένας 
από το Πατριαρχείο αλεξανδρείας, καθώς και άλλα τέσσερα πρόσωπα. Όλοι συ-
νοδεύονταν από ανθρώπους, που είχαν νωρίτερα απαρνηθεί την ορθοδοξία μετά 
από προσυλητισμό των ιεραποστόλων. Η μεταστροφή αυτή του Μελετίου εξαιτί-
ας της σπουδαιότητας της, διαδόθηκε και απέκτησε φήμη με συνέπεια να συγκε-
ντρωθούν αρκετοί πιστοί στην εκκλησία. ο αποστολικός επιτετραμμένος έγρα-
φε ότι ο ίδιος δεν έδωσε δημοσιότητα στο γεγονός για να μην ερεθίσει τους Έλλη-
νες και για να μην τους δώσει αφορμές να τους πολεμήσουν. Σημείωνε μάλιστα ότι 
με αφορμή τον συγκεκριμένο αριθμό μεταστρεφέντων θα ήταν συνετό ν’ ακολου-
θήσουν την πρόταση του Μελέτιου, αλλά και άλλων για τη δημιουργία μιας ελλη-

62. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 9, fasc. 33, σ. 330r, ο πρεφέτο της Προπαγάνδας Barna-
bo στον αποστολικό επιτετραμμένο Paolo Brunoni, Ρώμη, 18 Μαρτίου 1861.

63. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 9, fasc. 33, σ. 336r, ο Barnabo στον Brunoni, Ρώμη, 10 
απριλίου 1861. 

64. Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli, Archivio Storico, SC Greci, vol. 4, 
σ. 126r.

65. Congregazione per l’ Evangelizzazione dei popoli, Archivio Storico, SC Greci, vol. 4, 
σ. 124rv.
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νοκαθολικής εκκλησίας, η οποία σύμφωνα με την άποψη του θα συμβόλιζε το κέ-
ντρο της ένωσης των δυο εκκλησιών. ο ίδιος είχε ήδη γράψει στον πρόεδρο του 
γαλλικού οργανισμού για τη διάδοση της Πίστης (Opera per la propagazione della 
Fede)66 για να σταθεί αρωγός στο έργο αυτό. Μάλιστα συμπληρώνει στην επιστολή 
του ότι ο Μελέτιος τον πληροφόρησε πως μετά την αποκήρυξη που πραγματοποί-
ησε, εμφανίστηκαν σ’ αυτόν έξι οικογένειες, οι οποίες ζητούσαν να ενωθούν μαζί 
του. Τέλος συμπληρώνει στην επιστολή του ότι η εισπήδηση ενός ελληνοκαθολικού 
επισκόπου, τους επιτρέπει πια να χειροτονήσουν δυο βούλγαρους ιερείς από την 
αδριανούπολη και να τους στείλουν να εξυπηρετήσουν τα γειτονικά χωριά της συ-
γκεκριμένης πόλης.67 Πράγματι η μεταστροφή του Μελετίου, ενός ελληνορθόδοξου 
επισκόπου, υπήρξε μια ευκαιρία πρώτης τάξεως για την Ρωμαιοκαθολική εκκλη-
σία, η οποία επιθυμούσε να ενισχύσει και ν’ αναπτύξει την ελληνόρυθμη καθολική 
κοινότητα, καθώς ήταν σε θέση πια να πραγματοποιεί χειροτονίες με το συγκεκρι-
μένο λειτουργικό ρυθμό. 

Η πρώτη λειτουργία, στην οποία έλαβε μέρος ο Μελέτιος ανήμερα της Υπα-
παντής (Purificazione di Maria Vergine), πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 
1862. Στη λειτουργία διακόνησαν και μεταστραφέντες Βούλγαροι, οι οποίοι και 
έψαλλαν ένα μέρος της λειτουργίας στη σλαβική γλώσσα, ενώ παραβρέθηκαν πολ-
λοί ορθόδοξοι Έλληνες. ο αποστολικός βικάριος, που ενήμερωσε για την λειτουρ-
γία, σημείωσε την ευχή και την ελπίδα ότι θα μεταστραφούν πολλοί από το «φω-
τιανό σχίσμα» και θα ενωθούν με την καθολική εκκλησία.68 Για την ορθή κατήχη-
ση τους μάλιστα o Brunoni ζήτησε από την Προπαγάνδα να του στείλει και κατάλ-
ληλα βιβλία στα ελληνικά.69 Τόσο μεγάλες ήταν οι ελπίδες που έτρεφαν οι καθολι-
κοί με τη μεταστροφή του Μελετίου, ώστε σε αναφορά του αποστολικού βικαριά-
του της κωνσταντινούπολης στις 7 Μαΐου 1862 αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι 
«με την επιμονή του ο Μελέτιος θα μπορούσε να γίνει ένας δεύτερος Βησσαρίωνας 
και να οδηγήσει σε μαζική μεταστροφή τους συμπατριώτες του».70 

66. Για τη σχετική επιστολή στα γαλλικά προς τα συμβούλια των οργανισμών για τη 
διάδοση της Πίστης του Παρισιού και της Λυών βλ. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 30, fasc. 109, 
σ. 8rv στην Προπαγάνδα Παρισίων και Λυών, κωνσταντινούπολη, 27 νοεμβρίου 1861.

67. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 9, fasc. 34, σσ. 138v-139r, αποστολικό Βικαριάτο κων-
σταντινούπολης, 25 νοεμβρίου 1861. Πρβλ. και Γλαβίνας, Ο οικουμενικός Πατριάρχης Νεό-
φυτος Η ,́ σ. 78.

68. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 9, fasc. 34, σ. 161r, αποστολικό Βικαριάτο κωνστα-
ντινούπολης, 4 Φεβρουαρίου 1862. Βλ. και Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli, 
Archivio Storico, SC Greci, vol. 4, σ. 152r.

69. Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli, Archivio Storico, SC Greci, vol. 4, 
11 Φεβρουαρίου 1862, σ. 153r.

70. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 9, fasc. 34, σ. 170v, αποστολικό Βικαριάτο κωνσταντι-
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Οι πρώτες αμφιβολίες για την ειλικρίνια της μεταστροφής και η οικονομική 
συντήρηση του Μελετίου από το Βατικανό

Ένα ζητούμενο που προβλημάτιζε τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία σχετικά 
με τους μεταστραφέντες υπήρξε το κίνητρο της πράξης τους και, αν αυτή συνε-
παγόταν γνήσια αισθήματα προς την καθολική εκκλησία. επιπλέον προβλημα-
τίζονταν για το γεγονός της σταθερότητας των νεοεισερχομένων στον καθολι-
κισμό, καθώς θ’ αντιμετώπιζαν το χλευασμό και την απαξίωση του κοινωνικού 
τους περίγυρου. είναι χαρακτηριστική η επιστολή που στέλνει ο αποστολικός βι-
κάριος στις 4 νοεμβρίου 1862 στην οποία σημειώνει ότι κατά την απουσία του 
από την κωνσταντινούπολη η υπόθεση με τους Έλληνες περιπλέχτηκε. ο βικά-
ριος έγραφε ότι παρά τις αληθινές και ένθερμες προθέσεις του D. Υάκινθου Μα-
ραγκού (Giovanni Marangò),71 συγκέντρωσε μεταξύ των νεομεταστρεφέντων 
ανθρώπους, οι οποίοι δεν οδηγούνταν από το πνεύμα της πίστης, αλλά πολλοί 
εμπνέονταν από πιο ποταπά ενδιαφέροντα και κατέχονταν από διεστραμμέ-
νες προθέσεις. Για το λόγο αυτό σημείωνε ότι «η ένωση των ελλήνων δεν ήταν 
τίποτα άλλο από μια παρέα ανθρώπων χωρίς ευσέβεια και ηθική».72 Το γεγο-
νός αυτό προβλημάτισε ιδιαίτερα την καθολική εκκλησία και σε σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε αποφασίστηκε να σιγουρέψουν τη θέση του επισκόπου Με-

νούπολης, 7 Μαΐου 1862.

71. ο ιωάννης Μαραγκός γεννήθηκε στη Σύρο στα 1827. Υπήρξε γόνος ευκατάστα-
της ρωμαιοκαθολικής οικογένειας. αρχικά εργάστηκε ως δάσκαλος σε δημοτικό σχολείο, 
ενώ συνέχισε την καριέρα του στο εμπορικό ναυτικό, φτάνοντας μέχρι τον βαθμό του πλοι-
άρχου. Έμπλεος θεολογικού ζήλου κατευθύνθηκε στη Ρώμη προκειμένου να εμβαθύνει στις 
θεολογικές σπουδές. Χειροτονήθηκε ιερέας στα 1852, λαμβάνοντας το όνομα Υάκινθος. επι-
θυμούσε την ένωση των εκκλησιών και θέλησε να ιδρύσει μεικτό μοναστικό τάγμα με μέλη 
των δυο εκκλησιών, το οποίο θα εργάζονταν για το συγκεκριμένο σκοπό. Στις αρχές του 
1856 φθάνει στην κων/πολη και ως δεινός ιεροκήρυκας προσεταιρίζεται τον Μητροπολίτη 
δράμας Μελέτιο καθώς και τον επίσκοπο νεαπόλεως Βενιαμίν ευσεβίδη, ενώ αργότερα επη-
ρέασε σπουδαστές της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Ίδρυσε γυναικεία μονή με την επω-
νυμία «αγία οικογένεια» και μία ανδρική της «αγίας Τριάδος». εξέδιδε εβδομαδιαία εφη-
μερίδα με την επωνυμία Το Πνεύμα (L’esprit) με την οικονομική υποστήριξη του Σταματέλ-
λου Βόλγου, ο βίος της οποίας υπήρξε σύντομος, καθώς έκλεισε έπειτα από την παρέμβαση 
του οικουμενικού Πατριαρχείου στην Υψηλή Πύλη. Η Ρώμη έστειλε τον Υάκινθο στην αθή-
να, όπου και απεβίωσε στα 1885. Τάφηκε στον ναό του αγίου διονυσίου των καθολικών. ο 
Μελέτιος είχε ήδη επηρεαστεί και προσηλυτιστεί από τον λαζαριστή ιεραπόστολο Leparec. 
Βλ. Γλαβίνας, Ο οικουμενικός Πατριάρχης Νεόφυτος Η ,́ σ. 78 και Elcin Macar, «οι ουνί-
τες στην Τουρκία και στην ελλάδα», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 14 (2004) 
317-318, όπου αναφέρεται ονομαστικά στους σπουδαστές της Χάλκης.

72. είναι αλήθεια ότι οι σχέσεις του Brunoni με τον Μαραγκό παρουσίαζαν διακυ-
μάνσεις, διότι δε συμφωνούσε με πολλές από τις ενέργειες του, για τις οποίες δρούσε ανεξάρ-
τητα χωρίς να τον ενημερώνει. Βλ. Macar, «οι ουνίτες στην Τουρκία και στην ελλάδα», 320.
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λέτιου δίνοντας του μηνιαίο επίδομα 2.000 πιάστρες (90 σκούδα/460 φράγκα), 
ενώ αποφασίστηκε να δίνεται και ένα ποσό για τους ιερείς και τους διακόνους. 
Στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται ότι αποφασίστηκε να δίνεται ένα ποσό και στον 
επίσκοπο νεαπόλεως Βενιαμίν (ευσεβίδη),73 ο οποίος είχε προσηλυτιστεί από 
τον Μαραγκό  και πρόσφατα είχε πραγματοποιήσει και εκείνος ομολογία Πί-
στης.74 

είναι γεγονός πως μετά την είσοδο του Μελετίου στην καθολική εκκλησία 
το Βατικανό ανέλαβε τη συντήρηση του. ο Brunoni γράφει στον D. Carlo Testa 
στις 11 δεκεμβρίου 1867 ότι ο καρδινάλιος Barnabo μαζί με το υπόλοιπο συμβού-
λιο στην Προπαγάνδα του ανέθεσαν να γράψει για να τακτοποιηθεί η σύνταξη 
των δυο επισκόπων Μελετίου και Βενιαμίν, την οποία θα αναλάμβανε η Προ-
παγάνδα σε συνεργασία με αποστολικό Βικαριάτο. ο ίδιος πρότεινε να δοθούν 
στον δράμας ως σύνταξη όχι περισσότερες από 1500 πιάστρες.75 

Πράγματι το μηνίαιο ποσό, το οποίο χορηγήθηκε στον Μελέτιο, κυμαινό-
ταν τελικά γύρω στις 1500 πιάστρες. Στα αρχεία διασώζονται διάφορες αποδεί-
ξεις σε διαφορετικά νομίσματα.76 Το ενδιαφέρον στην περίπτωση του Μελετί-

73. ο Βενιαμίν, κατά κόσμον δημήτριος ευσεβίδης γεννήθηκε το 1821 στην Kων/
πολη, από ελληνορθόδοξους γονείς. Σπούδασε στη γενέτειρα του και σε ηλικία 30 ετών, στις 
18 αυγούστου 1851, χειροτονήθηκε τιτουλάριος επίσκοπος ναυπλίας (νεαπόλεως) της Συ-
ρίας. επηρεάστηκε από τον Υάκινθο Μαραγκό και στα 1853 μετέβη στη Ρώμη, όπου και ει-
σήλθε στην καθολική εκκλησία. επιστολές του, στις οποίες διαφαίνονταν ο προσανατολι-
σμός του στη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία, υπέπεσαν στην αντίληψη του οικουμενικού Πα-
τριαρχείου και το έτος 1854 ανακρίνεται από τον Πατριάρχη. Το Πατριαρχείο αποφάσισε 
να τον στείλει υπερόριο στη Μονή της Rila στη Bουλγαρία. απελευθερώνεται το 1857 μετά 
από πίεση που άσκησε ο γάλλος πρέσβυς T. Thouvenel στην Υψηλή Πύλη και επιστρέφει στην 
κωνσταντινούπολη. Τελικώς στις 16 ιανουαρίου 1861 συλλαμβάνεται εκ νέου και στις 26 του 
ίδιου μήνα στέλνεται στο Άγιο Όρος. απελευθερώθηκε εκ νέου και κατέφυγε στο αποστο-
λικό βικαριάτο στην κωνσταντινούπολη. Μετά τη μεταστροφή του επανήλθε για ένα μικρό 
χρονικό διάστημα στην ορθοδοξία. Πέθανε το 1897 και τάφηκε στον ναό του «Αγίου Πνεύ-
ματος» (St Esprit). Βλ. G. Patelos, Vatican I et les èvèques uniates, une ètape èclairante de la 
politique romaine à l’ègard des orientaux (1867-1870), Λουβαίν 1981, σσ. 375-36 και Macar, «οι 
ουνίτες στην Τουρκία και στην ελλάδα», 317-318.

74. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 9, fasc. 34, σσ. 172r-173r, αποστολικό Βικαριάτο κων-
σταντινούπολης, 4 9bre 1862.

75. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 12, fasc. 41, σ. 20r. Σε υστερόγραφο σημειώνεται ότι 
τη στιγμή που έγραφε το γράμμα έλαβε ένα γραμμάτιο από την Προπαγάνδα του Παρισιού 
σχετικά με τη σύνταξη των δυο ελλήνων επισκόπων. Βλ. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 12, fasc. 
41, σ. 21r

76. Στο σχετικό πρακτικό που διατηρούσε το αποστολικό Βικαριάτο για το β΄ εξά-
μηνο του έτους 1869 το ποσό που έλαβε ήταν 2070, χωρίς ν’ αναφέρεται τίποτε περαιτέρω για 
το είδος του νομίσματος. Βλ. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 18, fasc. 72, σσ. 218v-219r. Στα 1870 
ο Μελέτιος, υπογράφει μια απόδειξη ότι έλαβε από τον ιάκωβο Βαρούτζη το μηνιαίον του 
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ου είναι ότι ακόμη και μετά το θάνατο του το Βατικανό συνέχιζε να στηρίζει μ’ 
ένα μηνιαίο χρηματικό ποσό την οικογένεια του.77 Τα ετήσια πάγια έξοδα για 
την συντήρηση της οικογένειας του Μελετίου μετά το θάνατο του ήταν 828 φρά-
γκα,78 ενώ αντίστοιχα συντηρείται και ο Βενιαμίν ευσεβίδης.79 αποδείξεις για τη 
συντήρηση της οικογένειας του Μελετίου έχουν βρεθεί στα σχετικά αρχεία μέ-
χρι και το β΄ εξάμηνο του 1886, όπου αναφέρεται η απόδοση 345 φράγκων στον 
αδελφό του Μελετίου, που αντιστοιχούσε σε 5 μηνιαίες δόσεις (69 το μήνα). ο 
αδελφός του πέθανε τον νοέμβριο του συγκεκριμένου έτους και φαίνεται πως 
έπαψε και η οικονομική ενίσχυση.80   

Σκέψεις για τη δημιουργία ελληνόρυθμου Αποστολικού Βικαριάτου.

οι σκέψεις για τη δημιουργία ενός αποστολικού Βικαριάτου για την ελ-
ληνόρυθμη κοινότητα υπήρχαν από τη δράση του ιερέα Υάκινθου Μαραγκού, ο 
οποίος δρούσε για κάποια χρόνια προσπαθώντας να προσηλυτίσει τους ελληνορ-
θόδοξους πληθυσμούς. Η προσπάθεια του δεν είχε επιτυχή κατάληξη, αφού ο ίδιος 
βρέθηκε χρεωμένος με αποτέλεσμα να τον καλέσουν στη Ρώμη. είχε αφήσει όμως 
τον σπόρο της διδασκαλίας του, καθώς είχε καταφέρει να δημιουργήσει μια ομά-
δα μαθητών, όπως τον D. Policarpo Anastasiades, D. Melezio Torakis, και D. Teo-
doro Apousias, οι οποίοι και παρέμειναν στην κωνσταντινούπολη.81 αυτός ο σπό-

Σεπτεμβρίου των 1500 γροσίων. Βλ. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 18, fasc. 70, σ. 14r. Στο σχετι-
κό κατάστιχο για το α΄ εξάμηνο του 1871 βλέπουμε ότι δίνονται στον Μελέτιο 1500 πιάστρες 
που αντιστοιχούν σε 1,973.40 ποντιφικές λίρες. Βλ. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 18, fasc. 73, σ. 
218v-219r. αντίστοιχα για το β έξάμηνο του ίδιου έτους έλαβε το ίδιο ποσό. Βλ. ASV, Arch. 
Deleg. Turchia, 19, fasc. 74, σσ. 222v-223r.

77. Στο σχετικό κατάστιχο του Βικαριάτου φαίνεται πως από 10 νοεμβρίου έως 31 
δεκεμβρίου 1874 δίνονται στην οικογένεια του Μελετίου 69 φράγκα. Βλ. ASV, Arch. Deleg. 
Turchia, 30, fasc. 107, σσ. 86v-87r. Η ίδια πρακτική συνεχίστηκε και το επόμενο έτος και η οι-
κογένεια του έλαβε για το β΄ εξάμηνο του 1875 414 φράγκα. Βλ. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 
30, fasc. 107, σσ. 38v-39r. Το ίδιο ποσό δίνεται και για το α΄ εξάμηνο του επόμενου χρόνου. 
Βλ. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 30, fasc. 107, σ. 90r. οι συγκεκριμένες αποδείξεις συνεχίζονται 
και για τα επόμενα έτη. Βλ. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 30, fasc. 107, σσ. 49v-50r.

78. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 30, fasc. 107, σσ. 92v-93r.

79. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 32, fasc. 114, σσ. 129v-130r, όπου αναφέρονται για το 
α΄ εξάμηνο του 1881 1200 φράγκα στον Βενιαμίν και 414 στην οικογένεια του Μελετίου.

80. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 37, fasc. 133, σ. 093v.

81  Archivio Congregazione Chiese Orientali [στο εξής ACO], Greci 112, Sacra Con-
gregazione De Propaganda Fide per gli Affari di Rito Orientale, Ponente Cardinale Sebastiano 
Martinelli, Relazione con sommario sulla missione Greca di Costantinopoli, Dicembre 1906, 
σσ. 3-4. αυτή η κίνηση που παρατηρήθηκε σχετικά με τους ελληνόρυθμους κινητοποίησε μια 
ομάδα πιστών, οι οποίοι επιθυμούσαν να ιδρύσουν μια οργάνωση με την επωνυμία Societa 
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ρος της ιδέας για την δημιουργία ελληνόρυθμου Βικαριάτου ενισχύθηκε με τη με-
ταστροφή του Μελετίου το 1861. Λίγα χρόνια μετά τη μεταστροφή του η Προπα-
γάνδα άρχισε να συζητά σοβαρά την ίδρυση ενός αποστολικού Βικαριάτου για 
τους Έλληνες και ζήτησε να πληροφορηθεί την άποψη του αποστολικού βικάρι-
ου στην κωνσταντινούπολη. ο αποστολικός βικάριος, που είχε ζήσει εκ του σύ-
νεγγυς τη μικρή κοινότητα των μεταστραφέντων, έγραφε στην απάντηση του, στις 
19 Μαΐου 1863, ότι η ένωση με τους Έλληνες δεν υπήρχε ουσιαστικά παρά μόνο 
στο πρόσωπο του Μελετίου και του Βενιαμίν, οι οποίοι ακολουθούνται από δυο 
ιερείς, τρεις διακόνους, δυο ή τρεις κοσμικούς και κάποιες γυναίκες και οι οποί-
οι, προκειμένου να διατηρήσουν την ευσέβεια τους, δεν έχουν πολλές σχέσεις με 
τους άλλους νεοπροσήλυτους. Έγραφε επιπλέον πως οι μεταστραφέντες δεν πα-
ρέχουν καμιά εγγύηση για την σταθερότητα τους στην πίστη. αντίθετα μάλιστα 
πολύ συχνά συνέβαιναν αποστασίες. ο ίδιος του σημείωνε ότι, όπως είχε η κατά-
σταση, δεν έκρινε σκόπιμο να δημιουργηθεί ένα αποστολικό βικαριάτο για τους 
Έλληνες στο οποίο θα προϊσταται ο Μελέτιος. από τη μια δεν θα μπορούσαν να 
πείσουν τις τουρκικές αρχές να τους αναγνωρίσουν από τη στιγμή που ο πληθυ-
σμός που τους ακολουθούσε ήταν ελάχιστος και οι οποίοι μάλιστα αμφιταλαντεύ-
ονταν και δεν είχαν σταθεροποιηθεί στην πίστη τους, ενώ από την άλλη θα έρχο-
νταν σε αντίθεση με το οικουμενικό Πατριαρχείο, τα μέλη του οποίου ανέρχονταν 
στα δυο εκατομμύρια. ο αποστολικός επιτετραμμένος πίστευε ότι θα ήταν πιο 
αποτελεσματικό να εκλέγονταν ένας προϊστάμενος για τους Έλληνες, μια εκλογή 
μάλιστα που θα απάλλασσε και τον ίδιο από πολλά προβλήματα, αλλά δεδομέ-
νης της επικρατούσας κατάστασης δεν την έκρινε σκόπιμη. επιπλέον συμπλήρω-
νε πως θα τους στοίχιζε πολλά χρήματα για να χτίσουν το επισκοπικό τους μέγα-
ρο και την εκκλησία, αφού για ν’ αγοράσουν οικόπεδο στο Πέρα θα έπρεπε να 
πληρώσουν περίπου 22.000 φράγκα, ενώ για το κτίσιμο της εκκλησίας τουλάχι-
στον άλλα 30.000. Πρότεινε λοιπόν να χτιστούν εκκλησίες σ’ άλλες γειτονιές πιο 
φθηνές καθώς το αποστολικό Βικαριάτο δεν ήταν σε θέση να υποβληθεί σε χρέη 
για χάρη των ελλήνων.82 

Cristiana Orientale ή παρόμοια της και η οποία θ’ ασχολούνταν με την μεταστροφή των ανα-
τολικών σχισματικών ή των αιρετικών στην καθολική εκκλησία. ενημερώνοντας στις 10 
ιουνίου 1864 η Προπαγάνδα τον αποστολικό βικάριο της κωνσταντινούπολης έγραφε ότι 
παρόλο που η αγία Έδρα επέδειξε στο παρελθόν κάποιο σχετικό σχέδιο, ωστόσο δεν έφερε 
ποτέ καμιά έγκριση. αντιθέτως σημειώνει πως υπήρχαν σοβαρές παρατηρήσεις προκειμένου 
οι Πατριάρχες, οι ανατολικοί επίσκοποι, ακόμη και οι αποστολικοί επιτετραμμένοι να είναι 
πολύ προσεκτικοί και να μην αναγνωρίζουν ή ν’ αποδέχονται οποιαδήποτε τέτοια εταιρία, 
εάν πρώτα δεν υπάρξει η απαραίτητη έγκριση από την Προπαγάνδα. Βλ. ASV, Arch. Deleg. 
Turchia, 47, fasc. 180, σ. 356rv.

82. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 10, fasc. 38, σσ. 16v-17v.
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ο αποστολικός επιτετραμμένος φαίνεται πως έβλεπε με απόλυτο ρεαλισμό 
τα γεγονότα και δεν παρασύρονταν από τον ενθουσιασμό των μεταστροφών. 
Έβλεπε άλλωστε και ο ίδιος πως η μεταστροφή δεν σήμαινε απαραίτητα και την 
παραμονή στη νέα πίστη. επιπλέον το οικουμενικό Πατριαρχείο διέθετε σο-
βαρές προσβάσεις στις οθωμανικές αρχές και εύκολα μπορούσε να προβάλλει 
εμπόδια στην ανάπτυξη της ελληνόρυθμης καθολικής κοινότητας. Πράγματι εί-
ναι αλήθεια ότι η προσπάθεια που έκανε ο αρμενοκαθολικός πατριάρχης Hasun 
για την αναγνώριση της ελληνοκαθολικής κοινότητας από την Υψηλή Πύλη στις 
28 Μαρτίου 1862 προσέκρουσε στην αρνητική στάση της κυβέρνησης, με κυριό-
τερη αιτία τη μη δυσαρέσκεια των ελλήνων.83 

επανερχόμενος στο θέμα λίγους μήνες αργότερα ο αποστολικός επιτετραμ-
μένος έγραφε στις 12 αυγούστου 1863 ότι τα οφέλη από τον Μελέτιο θα ήταν 
πολλά, αλλά από την άλλη πλευρά υπήρχαν και αρκετές δυσκολίες και ενοχλή-
σεις τόσο από την πλευρά των ορθοδόξων όσο και από την πλευρά της οθωμα-
νικής κυβέρνησης, που δεν θέλει ν’ αναγνωρίσει τον συγκεκριμένο αρχιερέα ως 
επικεφαλή, τη στιγμή που δεν υπήρχε ποίμνιο. αυτό σήμαινε ότι το σχέδιο της 
δημιουργίας ξεχωριστής κοινότητας με δική της εκκλησία δεν ήταν δυνατόν ν’ 
αναληφθεί χωρίς να ξοδευτούν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες φράγκα, ποσό το 
οποίο οπωσδήποτε ούτε η Προπαγάνδα θα μπορούσε να διαχειριστεί, ούτε το 
αποστολικό Βικαριάτο ήταν σε θέση να βρει. Όπως έγραφε, τα υπάρχοντα κε-
φάλαια μόλις αρκούσαν για τη συντήρηση των ήδη υπαρχόντων ενωτικών.84 Ση-
μείωνε λοιπόν πως σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα θα ήταν προτιμότερο 
να μην επιμείνουν για το συγκεκριμένο θέμα στην Υψηλή Πύλη και ακόμη περισ-
σότερο στη συγκεκριμένη συγκυρία που παρουσιαζόταν κρίση στο θέμα και το 
μέλλον θα έδειχνε, αν πράγματι ο Μελέτιος θα συνέχιζε να παραμένει στην ένω-

83. Macar, «οι ουνίτες στην Τουρκία και στην ελλάδα», 320-321.

84. Σημειωτέον ότι το αποστολικό Βικαριάτο της κωνσταντινούπολης βρισκόταν σε 
εξαιρετικά δεινή οικονομική κατάσταση. Συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 1867 η Προπα-
γάνδα συντάσσει μια έκθεση στην οποία διεκτραγωδείται η τραγική οικονομική κατάστα-
ση στην οποία έχει περιέλθει το Βικαριάτο. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι τα έξοδα που 
έγιναν από τον mons. Hillerau, ο οποίος έπρεπε μετά την πυρκαγιά του 1831 να επισκευά-
σει σχεδόν από την αρχή το Βικαριάτο, το υπερχρέωσαν με συνέπεια να μην μπορεί να εξυ-
πηρετήσει τους δανειστές του. Το χρέος μάλιστα αυξανόταν χρόνο με τον χρόνο, λόγω των 
υψηλών τόκων που ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν. δεδομένης και της νομισματικής κρί-
σης –το 1881 η οθωμανική αυτοκρατορία θ’ αναγκαστεί να μπει υπό τον διεθνή οικονομικό 
Έλεγχο– τα πράγματα είχαν φτάσει σε εξαιρετικά δύσκολο σημείο. Σημειώνει ότι οι προσπά-
θειες που έγιναν από τους επόμενους βικάριους τον Brunoni και από τον Musabini δεν στά-
θηκαν δυνατό να διορθώσουν τα πράγματα και το χρέος έφτασε στα 850.000 φράγκα, οδη-
γώντας ουσιαστικά το Βικαριάτο στην χρεωκοπία. Βλ. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 25, fasc. 95, 
σσ. 2r-4v. 
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ση. ο αποστολικός επιτετραμμένος το σημείωνε αυτό, καθώς ο Πατριάρχης, που 
ήταν ορκισμένος εχθρός του Μελετίου, είχε εκπέσει του θρόνου και πίστευε ότι 
ο νέος Πατριάρχης δεν θα παρέλειπε να κάνει σοβαρές προτάσεις στο Μελέτιο 
για να τον κερδίσει πίσω. Η συμπεριφορά του Μελετίου σε τέτοιες έκτακτες κα-
ταστάσεις θα αποδείκνυε τη σοβαρότητα του και σύμφωνα μ’ αυτήν η Προπα-
γάνδα θα λάμβανε τα κατάλληλα μέτρα.85    

Η δράση του Μελετίου ως ουνίτη επισκόπου 
και οι αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος

Σε μια ενημέρωση που έστειλε ο αποστολικός βικάριος στην Προπαγάν-
δα στις 13 νοεμβρίου 1866 έγραφε ότι γενικά οι προσπάθειες για την προσέλ-
κυση πιστών μέσα από τα σχολεία και την κατήχηση είχαν αποδώσει κάποιους 
καρπούς, γεγονός ιδιαίτερα αισθητό στους Βούλγαρους. Όσον αφορά την περί-
πτωση του Μελετίου και του Βενιαμίν, καθώς και των πιστών που τους ακολου-
θούσαν, έγραφε πως φαίνεται να μην ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα, αν θα ζήσουν με 
το «σχίσμα», όπως συνέβη με κάποιους που ακολουθούσαν τον mons. Giovan-
ni Marango. Πάντως γράφει πως από την συγκεκριμένη κίνηση το θετικό απο-
τέλεσμα που είχε προκύψει ήταν πως είχε μειωθεί το μίσος που υπήρχε για την 
Kαθολική Eκκλησία. ο βικάριος συμπλήρωνε πως ο ανώτατος κλήρος των ορ-
θοδόξων ήταν ακόμη πιο δύσκολο να πλησιάσει την καθολική εκκλησία, κα-
θώς, όπως πίστευε, μετείχε μυστικών εταιριών και σημείωνε, πως μόνο η χάρη 
του Θεού θα μπορούσε να τους αλλάξει. επίσης σημείωνε πως ο κόσμος φοβό-
ταν να εισέλθει στην καθολική εκκλησία, διότι πίστευε πως θα χάσει την εθνι-
κότητα του και έτσι δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί η ανασύσταση 
της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, υπόσχεση απαράβατη που είχαν δώσει στους 
προγόνους τους.86 Για να μπορέσει ν’ αναπτυχθεί ομαλά η κοινότητα πίστευε 
πως θα έπρεπε να χτιστεί γι’ αυτούς μια ξεχωριστή εκκλησία, ώστε να πραγμα-
τοποιούν εκεί όλες τις λειτουργίες τους. αυτό όμως έγραφε πως απαιτούσε ένα 
ποσό ύψους 150.000 φράγκων, τα οποία δεν διέθεταν. από την άλλη πλευρά, 
εκτός από την οικονομική αδυναμία, υπήρχαν φήμες πως οι δυο επίσκοποι, ο 
Μελέτιος και ο Βενιαμίν, ζούσαν σε απραξία και στην αίρεση. Μάλιστα σημει-

85. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 10, fasc. 38, σσ. 26r-28r.

86. Πράγματι το Βατικανό πίστευε πως, αν το οικουμενικό Πατριαρχείο απορ-
ροφούνταν από την εθνική ιδεολογία της Μεγάλης ιδέας, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να 
υπάρξει προσέγγιση με την καθολική εκκλησία. από την άλλη μεριά ένα αποδυναμωμένο 
Πατριαρχείο άφηνε χώρο στη Ρωσία ν’ αυξήσει την επιρροή της στην περιοχή. Βλ. Giorgio 
Del Zanna, Roma e l’Oriente, Leone XIII e l’Impero Ottomano (1878-1903), Μιλάνο 2003, σσ. 
280-288.
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ωνόταν ότι τα χρήματα που εισέπραταν από το Βικαριάτο τα κατανάλωναν σε 
αμαρτωλές χρήσεις, προκαλώντας σοβαρές τριβές στην κοινωνία και την εκκλη-
σία. ο ίδιος πίστευε ότι αυτή η συμπεριφορά τους τροφοδοτούνταν και από το 
γεγονός της έλλειψης δικής τους εκκλησίας και εγκαταστάσεων, με συνέπεια να 
μην διαθέτουν το κατάλληλο κίνητρο. κλείνει την επιστολή του γράφοντας πως 
ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να πράξει τίποτε παραπάνω, εκτός κι αν η Προπαγάν-
δα του όριζε διαφορετικά, δεδομένου ότι είχε πολλές και σοβαρότερες υποχρε-
ώσεις να φροντίσει προκειμένου να διατηρηθεί το Βικαριάτο. Σημειώνει μάλι-
στα πως, παρά το γεγονός πως μέσα σε διάστημα έξι χρόνων έλαβε ως ενίσχυση 
600.988 φράγκα, δεν κατάφερε να χτίσει εκκλησία για τους Έλληνες, διότι είχε 
πιο επείγοντα πράγματα να τακτοποιήσει, όπως για παράδειγμα τα τροφεία συ-
ντήρησης του Μελέτιου, τη διατήρηση του κλήρου, την αποστολή νέων στην ευ-
ρώπη, την ίδρυση σπιτιών για κατήχηση, την αγορά βιβλίων, την αποστολή ιε-
ραποστόλων κτλ.87     

Για να γίνει κατανοητή η κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Μελέτιος 
και ευρύτερα η ελληνόρυθμη κοινότητα στην κωνσταντινούπολη, αξίζει ν’ ανα-
φερθεί η επιστολή του Giacomo Barozzi από την κωνσταντινούπολη, ο οποίος 
γράφοντας στις 8 οκτωβρίου 1867 ανέφερε ότι ο Μελέτιος παρέμενε ακόμη χω-
ρίς να έχει τη δική του εκκλησία, αλλά συνέχιζε να πραγματοποιεί μυστήρια στο 
σπίτι του, παρά το πείσμα του ελληνικού Πατριαρχείου. Μαζί του βρίσκονταν 
ένας ιερέας, που είχε στο ενεργητικό του εγκλήματα και είχε φυλακιστεί από το 
οικουμενικό Πατριαρχείο, ενώ θα ξαναγυρνούσε στην φυλακή, αν δεν τον μά-
ζευε ο Μελέτιος και δεν δήλωνε ενωτικός. Όπως σημείωνε χαρακτηριστικά ο 
Barozzi: «αυτός ο ιερέας συνιστά όλη την αυλή του μητροπολίτη».88

ο Μελέτιος, ως ο μόνος ελληνόρυθμος μητροπολίτης, ήταν επόμενο να θε-
ωρείται ο εκκλησιαστικός προϊστάμενος της ελληνοκαθολικής κοινότητας, χω-
ρίς όμως να έχει οριστεί ως τέτοιος από το Βατικανό και χωρίς να έχει λάβει την 
επίσημη αναγνώριση από τις οθωμανικές αρχές, γεγονός το οποίο συνιστούσε 
ένα από τα πολλά προβλήματα που είχε ν’ αντιμετωπίσει η ελληνοκαθολική κοι-
νότητα. Στο πνεύμα αυτό, στις 19 ιουλίου 1871, ο γραμματέας της Προπαγάνδας 
L. Iacobini ζητούσε από τον αποστολικό επιτετραμμένο Mgr. Antonio Giuseppe 
Pluym να τον ενημερώσει για την ορθότητα κάποιων πληροφοριών και δημο-
σιευμάτων σχετικά με τη μεταστροφή στον καθολικισμό ελλήνων σχισματικών 
από διάφορα μέρη και ιδιαίτερα από τη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ άλλων συμπλή-
ρωνε ότι ο Μελέτιος, Έλληνας επίσκοπος δράμας, αναγνωρίστηκε εκ των πραγ-

87. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 10, fasc. 38, σσ. 219r-220v.

88. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 11, fasc. 40, σ. 771v, Giacomo Barozzi, κωνσταντινού-
πολη, 8 οκτωβρίου 1867.
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μάτων προϊστάμενος τους, παρόλο που αυτός ο διορισμός δεν είχε γίνει ποτέ 
από την αγία Έδρα και ότι εξαιτίας ορισμένων γεγονότων στη Χίο υπήρχαν 
πληροφορίες για επίσημη αναγνώριση της κοινότητας των ελληνοκαθολικών 
από την Υψηλή Πύλη και ίσως στο πρόσωπο του προαναφερόμενου Μελετίου, 
ζήτημα το οποίο τους ενδιέφερε εντόνως.89 

Συμμετοχή στις εργασίες της Α΄ Συνόδου του Βατικανού (1867-1870)90

Η ά  Σύνοδος του Βατικανού στην οποία ο Πάπας Πίος IX με την εγκύκλιο 
του Aeterni Patris,91 που εξέδωσε στις 29 ιουνίου του 1868, προσκαλούσε συμμε-
τέχοντες απ’ όλο τον κόσμο, συζητήθηκαν και πάρθηκαν αποφάσεις για μια σει-
ρά από φλέγοντα ζητήματα της καθολικής εκκλησίας.92 Μεταξύ άλλων το συνέ-
δριο έδειξε έντονο ενδιαφέρον και ασχολήθηκε, ιδιαίτερα στις προπαρασκευα-
στικές επιτροπές, με τις ανατολικές εκκλησίες. Μια από τις προπαρασκευαστι-
κές αυτές επιτροπές υπήρξε και η επιτροπή «Για τις ιεραποστολές και τις εκκλη-
σίες του ανατολικού ρυθμού» με πρόεδρο τον Barnabo και γραμματέα τον Va-
lerga. Στην επιτροπή αυτή, που συνεδρίασε με διακοπές μεταξύ του Σεπτεμβρί-
ου 1867 και του Μαΐου 1870, συζητήθηκαν προτάσεις και διάφορα προβλήματα 
που αντιμετώπιζαν οι συγκεκριμένες εκκλησίες. Ένα χαρακτηριστικό παράπο-
νο αφορούσε το γεγονός ότι κάποιοι ιεραπόστολοι στην προσπάθεια τους να με-
ταστρέψουν πιστούς στην καθολική εκκλησία επεδείκνυαν μια αδιαφορία στις 
ιδιαιτερότητες των ανατολικών εκκλησιών. ειδικότερα υπήρχε η αίσθηση της 
προσπάθειας να λατινοποιηθούν όλες οι ανατολικές εκκλησίες.93

89. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 18, fasc. 73, σ. 119r.

90. Περισσότερα για τη ά  Σύνοδο του Βατικανού και τη συμμετοχή των ουνίτι-
κων εκκλησιών σ’ αυτήν βλ. Constantin G. Patelos, Vatican I et les èvèques uniates, une ètape 
èclairante de la politique romaine à l’ègard des orientaux (1867-1870), Λουβαίν 1981.

91. Περισσότερα για τη συγκεκριμένη εγκύκλιο βλ. Συλλογικό, «L’Enciclica Aeterni 
Patris», στο La chiesa negli Stati Moderni e I movimenti sociali (1878-1914), σσ. 370-375.

92. Μεταξύ των προσκληθέντων ο Πάπας Πίος ιΧ, με επιστολή που έστειλε στις 8 
Σεπτεμβρίου του 1868 κάλεσε και όλους τους αρχιερείς της ορθοδόξου εκκλησίας, οι οποίοι 
όμως απέρριψαν την πρόταση. Βλ. Frazee, Catholics and Sultans, σ. 234· Συλλογικό, «Speran-
ze di unione coltivate dal Papa le Chiese Orientali Autonome e unite con Roma», στο La chiesa 
negli Stati Moderni e I movimenti sociali (1878-1914), σ. 407 και Karl Bihlmeyer, Church Histo-
ry, vol. 3, Modern and Recent Times, Paderborn 1966, σ. 387.  

93. Frazee, Catholics and Sultans, σ. 233· Johannes Beckmann, «The first Vatican 
Council and the Missions», στο R. Aubert – J. Beckmann – P. Corish – R. Lill, The Church in the 
Age of Liberalism, vol. VIII, Λονδίνο, 1981, σ. 202· Συλλογικό, «Speranze di unione coltivate dal 
Papa le Chiese Orientali Autonome e unite con Roma», σσ. 407-48 και A. Camps, «The Catholic 
Missionary Movement from 1789 to 1962», στο A. Camps , L. A. Hoedemaker – M. R. Spindler 



 ο Μητροπολίτης δράμας Μελέτιος ο επονομαζόμενος από δράμας (1852-1861) 203

ο Μελέτιος από κοινού με τον Βενιαμίν έλαβαν μέρος στη Σύνοδο ως ελ-
ληνόρυθμοι αρχιερείς. επειδή αντιμετώπιζαν οικονομική αδυναμία για το ταξί-
δι στη Ρώμη, ήρθαν σε συνεννόηση με τον καρδινάλιο Barnabo, ο οποίος τους 
έγραψε ότι μπορούσαν να ταξιδέψουν δωρεάν με την αυστριακή Lloyd και ότι 
στη Ρώμη ήταν εξασφαλισμένη η διαμονή και η διατροφή τους.94 Η Σύνοδος δι-
εκόπη απότομα με την κατάληψη της Ρώμης από τα συνασπισμένα στρατεύμα-
τα υπό την ηγεσία του βασιλιά της Σαρδηνίας Βίκτωρ εμμανουήλ Β΄ (Vittorio 
Emmanuele), ενέργεια που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα για 
την ιταλική ενοποίηση. ο Μελέτιος έστειλε τότε μια εγκάρδια επιστολή στον 
αποστολικό επιτετραμμένο στην κωνσταντινούπολη Antonio Giuseppe Pluym, 
με την οποία δήλωνε την αφοσίωση και τη συμπαράσταση του στο Βατικανό 
και εξέφραζε τη λύπη του ευχόμενος την ταχεία αποκατάσταση της ελευθερίας 
της εκκλησίας και τη συνέχιση της Συνόδου.95   

Η αντίδραση των Ορθοδόξων στη μεταστροφή του Μελετίου

Το Πατριαρχείο και οι Έλληνες ορθόδοξοι λόγιοι και κληρικοί της επο-
χής θεώρησαν τη μεταστροφή του Μελετίου ισχυρό πλήγμα τόσο για το γό-
ητρο της ορθόδοξης εκκλησίας αλλά και λόγω του φόβου ότι η μεταστροφή 
ενός ορθοδόξου επισκόπου του κλίματος του οικουμενικού Πατριαρχείου θα 
μπορούσε να συμπαρασύρει μεγάλο αριθμό πιστών. Παράλληλα με την επίσημη 
αντίδραση του Πατριαρχείου και την τελική παύση του Μελετίου αναπτύχθη-
κε έντονη αντιρρητική γραμματεία προκειμένου να προστατευθεί το ορθόδοξο 
ποίμνιο. Με τη μεταστροφή του Μελετίου υπήρξαν σχετικές δημοσιεύσεις τόσο 
από την καθολική όσο και από την ορθόδοξη πλευρά. Στις συγκεκριμένες δημο-

– F. J. Verstraelen (επιμ.), Missiology, An Ecumenical Introduction, Μίσιγκαν 1995, σ. 233.

94. O Barnabo έγραψε σχετικά στον Brunoni ζητώντας του να τους εξασφαλίσει κάθε 
δυνατή βοήθεια. Βλ. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 10, fasc. 36, σ. 524r. Πρβλ. και ASV, Arch. 
Deleg. Turchia, 10, fasc. 38, σ. 231r, 1 ιανουαρίου 1867. 

95. Η επιστολή έχει ως εξής: «Με βαθύτατον σέβας έλαβον την εγκύκλιον ήν δια της 
Υ.Σ. μοι απεύθυνεν ο σεβασμιώτατος καρδινάλιος Παραηιάνης Κλαρέλλη (δυσανάγνωστο 
το όνομα) εκ Ρώμης. Με ανέκφραστον ψυχικήν λύπη έμαθον την ιερόσυλον κατωχήν της 
Αγίας Έδρας, ένεκα της οποίας η εξακολούθησις της ιεράς Οικουμενικής Συνόδου ανεβλή-
θη δι’ αρμοδιότερον χρόνον. Εν τούτοις ευχόμενος την ταχείαν επάνοδον της απαιτημένης 
ελευθερίας ασφαλείας και ησυχίας προς επανάληψιν των έργων της Ιεράς Συνόδου, σπεύ-
δω ίνα διαδηλώσω, ότι επιδοκιμάζω πληρέστατα και παραδέχομαι ως Σύμβολον πίστεως, 
παν ότι ενεκρίθη παρ’ αυτής και εψηφίσθη, δι’ εμπνεύσεως του Αγίου πνεύματος. Ευαρε-
στηθήτω η Υ.Σ. να δεχθή τα ταπεινά σεβάσματα μου. Της Υ.Σ. ταπεινός θεράπων και δού-
λος ελάχιστος, ο Εμμανουήλ Μελέτιος Δράμας Σθαραβέρρος. Πέρα, 21 Νοεμβρίου 1870». 
Βλ. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 18, fasc. 70, σ. 54r.
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σιεύσεις ο Μελέτιος χλευάζεται ως αποστάτης, ενώ αμφισβητούνται και οι προ-
θέσεις της μεταστροφής του. Χαρακτηριστικό είναι το έργο του επισκόπου κα-
ρυστίας Μακάριου καλλιάρχη με τον τίτλο: Οι Ιησουΐται και τα περιτρίμματα 
αυτών επαφήκαν τέρας τι εις τον περίβολον της ορθοδοξίας υπό το προσωπεί-
ον του αποστάτου Απόδραμας Μελετίου, όπου σημειώνεται μεταξύ άλλων σχε-
τικά ότι: «Οι Ιησουΐται όσας υποσχέσεις και δωροδοκίας και απάτας μετέρχο-
νται το κατ’ αρχάς δια να προσηλυτίσωσιν εν σεσηπός μέλος της Εκκλησίας 
του Χριστού, οίον ήτον ο Απόδραμας εκείνος Μελέτιος, του οποίου την δια-
γωγήν άριστα περιγράφουσιν αι κατ’ αυτού γενικαί αναφοραί της Ορθοδόξου 
επαρχίας Δράμας, και η αγανάκτησις του κατά παραχώρησιν Θεού εμπεσό-
ντος εις χείρας του ποιμνίου της Επαρχίας ταύτης […] τόσον τυραννικώς φέρο-
νται έπειτα προς αυτό, αφού πέση εις τας παγίδας των».96 Στο ίδιο ύφος κινού-
νταν και μια άλλη παρόμοια χαρακτηριστική έκδοση, η οποία είχε τίτλο: Αντί-
δοτον Ορθόδοξον εις τον Θεοκάπηλον Ιησουιτισμόν. Στο τευχίδιο αυτό που 
καταφερόταν εναντίον του Μελετίου αλλά και της καθολικής εκκλησίας σημει-
ωνόταν ότι ο Μελέτιος ασπάστηκε τον καθολικισμό μόνο όταν είχε κριθεί ανε-
πιθύμητος από το Πατριαρχείο και όντας καταχρεωμένος.97 Τέλος, η έκδοση με 
τον τίτλο Η Ορθοδοξία ελέγχουσα τον παπικόν κατολικισμόν μηνύει στο ορθό-
δοξο ποίμνιο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να μην ακολουθήσει το παρά-
δειγμα του Μελετίου.98 

Η σπουδαιότητα της μεταστροφής του Μελέτιου για την Καθολική Εκκλησία

ο Μελέτιος ζει σε μια ιστορική περίοδο κατά την οποία εμφανίζεται μια 
σημαντική συγκυρία για την ανάπτυξη της ελληνοκαθολικής κοινότητας. αυτή 

96. Μακάριος καλλιάρχης, επίσκοπος καρυστίας, Οι Ιησουΐται και τα περιτρίμ-
ματα αυτών επαφήκαν τέρας τι εις τον περίβολον της ορθοδοξίας υπό το προσωπείον του 
αποστάτου Απόδραμας Μελετίου, εν κωνσταντινουπόλει 1862, σ. 5.

97. ν. Αντίδοτον Ορθόδοξον εις τον Θεοκάπηλον Ιησουιτισμόν ήτοι Απάντησις εις 
την εν τω 612 αριθμ. Του Ανατολικού Ταχυδρόμου καταχωρισθείσαν ανώνυμον διατριβήν, 
εν Θεσσαλονίκη 1862.

98. Τ. ιακωβάτου, Η Ορθοδοξία ελέγχουσα τον παπικόν κατολικισμόν, εν αθήναις 
1862, σ. 15, όπου ο Μελέτιος παρουσιάζεται παράδειγμα προς αποφυγή. Γράφει χαρακτηρι-
στικά: «Φυλάξατε τα τέκνα σας, τα οποία είναι τιμαλφή δι’ υμάς, και μη εμπιστεύησθε την 
ανατροφήν αυτών εις τας χείρας μήτε των Ιησουϊτών, μήτε των λεγομένων Αδελφών του 
Ελέους, των εχθρών τούτων και επιβούλων της σωτηρίας των Ορθοδόξων και της θρησκεί-
ας των, ίνα μη χάσητε τα τέκνα σας. Προτιμήσατε να αποθάνητε εκ της πείνης, εκ της στε-
νοχωρίας, εκ των καταθλίψεων και εκ πάσης άλλης δυστυχίας, παρά να αλλαξοπιστήσετε 
και να γίνητε Κατόλικοι! Μη εξομοιωθήτε, αδελφοί, τω Απόδραμας εκείνω και τοις ομοί-
οις αυτού [...]».
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υπήρξε η αλλαγή νοοτροπίας του Βατικανού σχετικά με τους λειτουργικούς 
ρυθμούς, καθώς μετά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα επιχειρείται μια προσπά-
θεια προάσπισης των διαφορετικών, πέραν του λατινικού, ρυθμών. Παράλληλα 
αναπτύσσεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανατολή και σημειώνονται επίση-
μες προσπάθειες προσέγγισης με την ορθοδοξία. Πρώτη τέτοια προσπάθεια στα 
μέσα του 19ου αιώνα υπήρξε η πρωτοβουλία του Πάπα Πίου Θ΄ με την εγκύκλιο 
του In Suprema Petri, που δημοσίευσε στις 6 ιανουαρίου 1848. Μπορεί τ’ αποτε-
λέσματα της επιστολής να μην ήταν τα θεμιτά για την καθολική εκκλησία, αφού 
το ύφος που χρησιμοποίησε ο Πάπας στην επιστολή οδήγησε στην απόρριψη της 
από τις ορθόδοξες εκκλησίες, υπήρξε ωστόσο μια σημαντική επίσημη προσπά-
θεια προσέγγισης.99 

Η μεταστροφή του Μελετίου, το βουλγαρικό κίνημα για την εξαρχία, 
αλλά και τα διάφορα προβλήματα που αντιμετώπιζε το Βατικανό στο ιεραπο-
στολικό πεδίο στην εγγύς και Μέση ανατολή, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις 
για την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος που επέδειξε το Βατικανό για την προ-
στασία των ανατολικών ρυθμών. καθοριστικό βήμα προς τη συγκεκριμένη κα-
τεύθυνση υπήρξε το αποστολικό συνταγμάτιο Romani Pontifices, που εκδόθη-
κε στις 6 ιανουαρίου 1862 και με το οποίο ιδρύθηκε η επιτροπή Pro negotiis ri-
tus orientalis προκειμένου να βοηθήσει στην ανάπτυξη και να προστατεύσει την 
κληρονομιά και τα δίκαια των ανατολικών εκκλησιών.100 από την πρώτη στιγ-
μή η παραπάνω επιτροπή διακήρυξε την αρχή της ισοτιμίας του λατινικού και 
του ανατολικού ρυθμού προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό τις εκκλησίες του 
ανατολικού ρυθμού από τη λατινοποίηση τους.101

ο προσανατολισμός αυτός της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας ενισχύθηκε τα 
επόμενα χρόνια. ο Πάπας οι οποίος επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ανα-
τολικές εκκλησίες από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ποιμαντορίας του υπήρξε ο 
Πάπας Λέων ιΓ΄ (1878-1903). Ήδη από τον ιούνιο του 1878 συνέγραψε ένα έγ-
γραφο με το οποίο καλούσε σε ένωση τις «σχισματικές» εκκλησίες και ιδιαίτερα 
τους ελληνορθοδόξους της κωνσταντινούπολης,102 ενώ απέστειλλε και αποστο-
λική επιστολή «Υπέρ Διατηρήσεως και Προασπίσεως των Ιερών Εθίμων παρά 

99. Joseph Hajjar, «La Chiesa e le Chiese in Medio Oriente (1846-1965)», στο Josef 
Metzler, Dalle Missioni alle Chiese Locali (1846-1965), σ. 192. 

100. Hajjar, «La Chiesa e le Chiese in Medio Oriente (1846-1965σ. 193. δείγμα του εν-
διαφέροντος για προσέγγιση με τις ορθόδοξες εκκλησίες αποτελεί και το γεγονός πως πε-
ρίπου μια εβδομάδα αργότερα, στις 14 ιανουαρίου, ανακοινώθηκε η αποκατάσταση των δι-
πλωματικών σχέσεων με την ορθόδοξη Ρωσία. 

101. Hajjar, «La Chiesa e le Chiese in Medio Oriente (1846-1965)», σ. 194.

102. Giorgio Del Zanna, Roma e l’Oriente, Leone XIII e l’Impero Ottomano (1878-
1903), Μιλάνο 2003, σσ. 63-66.
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τοις Ανατολικοίς». Στην επιστολή αυτή εμπεριέχονται μεταξύ άλλων διατάξεις 
στις οποίες ορίζεται να στερείται του αξιώματος του, όποιος λατίνος ιερέας πα-
ρασύρει κάποιον ιερέα ανατολικού ρυθμού στον λατινικό τύπο. Σημειώνεται 
μάλιστα πως επιτρέπεται η επιστροφή στον ανατολικό τύπο, σε όποιον αποσπά-
στηκε έστω και με αποστολική άδεια στον λατινικό τύπο.103

ο Λέων ιΓ΄ έβλεπε τις καθολικές εκκλησίες του ανατολικού ρυθμού ως τη 
γέφυρα της ενότητας μεταξύ των δυο εκκλησιών και υποβοήθησε αρκετές πρω-
τοβουλίες, όπως υπήρξε το ευχαριστιακό συνέδριο στα ιεροσόλυμα το 1893.104 
Το ενδιαφέρον του επανεπιβεβαιώθηκε με την αποστολική του επιστολή Prae-
clara gratulationis, που έστειλε στις 20 ιουνίου του 1894 στις ορθόδοξες και ανα-
τολικές εκκλησίες προτείνοντας την ένωση με τη Ρώμη.105 επανήλθε με το κείμε-
νο Orientalium dignitas, στο οποίο υπογραμμιζόταν η σπουδαιότητα των ανα-
τολικών εκκλησιαστικών κοινοτήτων και καταδικάζονταν όσοι από τους ιερα-
ποστόλους προσπαθούσαν να προσηλυτίσουν τους καθολικούς χριστιανούς του 
ανατολικού τυπικού. Πάλι ο Πάπας προέτρεπε όσους καθολικούς ανατολικού 
τυπικού είχαν ασπαστεί τον λατινικό να επιστρέψουν στην παλιά τους εκκλη-
σία.106 

από την άλλη μεριά για τη διπλωματία του Βατικανού οι Έλληνες αποτε-
λούσαν ισχυρό σύμμαχο στην προσπάθεια καταπολέμησης του πανσλαβισμού 
και της ρωσικής επεκτατικής πολιτικής. Έτσι από τις αρχές του 1879 το Βατικα-

103. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 64, fasc. 256, σσ. 625r-630r. Ρώμη, 30 νοεμβρίου 1894. 
Για την Constitutione Apostolica «Orientalium dignitas» του Πάπα Λέων ιΓ ,́ που εξέδωσε τον 
νοέμβριο του 1895 βλ. και ASV, Arch. Deleg. Turchia, 61, fasc. 241, σ. 291r.

104. ενδεικτικά βλ. Del Zanna, Roma e l’Oriente, σ. 21 και 303-318, όπου και περαιτέ-
ρω βιβλιογραφία.

105. Η αντίδραση των ανατολικών εκκλησιών και του Πατριάρχη κωνσταντινουπό-
λεως Άνθιμου Ζ΄ ήταν αρνητική. Βλ. Frazee, Catholics and Sultans, σσ. 236-237· Συλλογικό, 
«Speranze di unione coltivate dal Papa le Chiese Orientali Autonome e unite con Roma», σ. 411· 
Del Zanna, Roma e l’Oriente, σσ. 318-323 και Karl Bihlmeyer, Church History, vol. 3, Modern 
and Recent Times, Paderborn 1966, σ. 475. Πρβλ. και Catherine Mayeur-Jaouen, «I cristiani 
d’Oriente nel XIX secolo: un rinnovamento gravido di minacce», στο Jacques Gadille – Jean-
Marie Mayeur (επιμ.), Liberalismo industrializzazione espansione europea (1830-1914), Ρώμη 
2003, σ. 724.

106. Συλλογικό, «Speranze di unione coltivate dal Papa le Chiese Orientali Autonome e 
unite con Roma», σσ. 408-415, όπου περιγράφεται η προσπάθεια του πάπα Λέοντα να προ-
σεγγίσει τις ανατολικές εκκλησίες. είναι χαρακτηριστικό ότι υπήρχε μέριμνα να μην χρησι-
μοποιούνται εκφράσεις όπως «αιρετικοί», και «σχισματικοί», αλλά «χωρισμένοι αδελφοί» 
και «διαφωνούντες». Βλ. και Del Zanna, Roma e l’Oriente, σσ. 323-30· Frazee, Catholics and 
Sultans, σ. 237· Bihlmeyer, Church History, vol. 3, σσ. 431-432· Catherine Mayeur-Jaouen, «I cri-
stiani d’Oriente nel XIX secolo: un rinnovamento gravido di minacce», σσ. 724-725. Πρβλ. και 
Π. Γρηγορίου, Πορεία προς την ενότητα, τ. ά , αθήνα 1978, σσ. 3-5.
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νό συνεδρίασε σε ειδική επιτροπή με σκοπό την πιο ενδελεχή εξέταση των προ-
οπτικών της μεταστροφής των ελλήνων ορθοδόξων και τη δημιουργία μιας ελ-
ληνοκαθολικής κοινότητας στην κωνσταντινούπολη.107 

οι κατευθυντήριες λοιπόν οδηγίες και τα μέτρα της καθολικής εκκλησί-
ας είχαν σκοπό να διατηρήσουν την πολιτισμική και λειτουργική ταυτότητα των 
ενωτικών ανατολικών εκκλησιών, οι οποίες κινδύνευαν να νοθευτούν και να 
«λατινοποιηθούν». Μέσα στη συγκεκριμένη συγκυρία και σ’ αυτό το πνεύμα 
που διαπότιζε όλο τον 19ο αιώνα, το οποίο συνεχώς ισχυροποιούνταν, εμφανί-
στηκε το φαινόμενο του μητροπολίτη δράμας Μελετίου. Ήταν επόμενο λοιπόν η 
καθολική εκκλησία να δει στο πρόσωπο του τον πρωταγωνιστή της ανάπτυξης 
της ελληνόρυθμης κοινότητας από την οποία πίστευε πως θα ωφελούνταν ποι-
κιλοτρόπως. από την άλλη πλευρά όμως οι ορθόδοξες εκκλησίες θεώρησαν ότι 
αυτή η αναγνώριση της παλαιότητας και αυθεντικότητας των διαφόρων ανα-
τολικών ρυθμών και των διαφόρων θεολογικών και πνευματικών παραδόσεων 
από την καθολική εκκλησία είχε ως σκοπό ακριβώς τον προσηλυτισμό των ορ-
θοδόξων μέσω των ανατολικόρυθμων εκκλησιών.108

Ο θάνατος του Μελετίου και τα αποτελέσματα της μεταστροφής του

αν κρίνουμε από τα στοιχεία που διασώζουν οι αρχειακές πηγές, δεν δυ-
σκολευόμαστε ν’ αντιληφθούμε ότι ο Μελέτιος υπήρξε μια ιδιάζουσα προσωπι-
κότητα με αρκετά προβλήματα στη συμπεριφορά του. οι διαμαρτυρίες για την 
βιοτή του συνεχίζονται και στα ρωμαιοκαθολικά αρχεία, γεγονός που μας κά-
νει να πιστεύουμε ότι ο Μελέτιος αποτελούσε μια τυχοδιωκτική φύση και μάλ-
λον είναι ασφαλές να θεωρήσουμε ότι ασπάστηκε τον καθολικισμό από συμφέ-
ρον ή και ανάγκη. Τα έγγραφα μαρτυρούν ότι ο ίδιος βρισκόταν σε εξαιρετικά 
δεινή θέση με συνέπεια η προσχώρηση στον καθολικισμό να φαντάζει ως η μόνη 
διέξοδος σωτηρίας από τα συσσωρευμένα πρόβλήματα, που έπρεπε ν’ αντιμετω-
πίσει ως μητροπολίτης δράμας. ο Μελέτιος πέθανε το 1872 και ετάφη στον ναό 
του «Αγίου Πνεύματος» (St Esprit), ενώ η είδηση του θανάτου του λύπησε ιδιαί-
τερα τους αξιωματούχους του Βατικανού. Στις 26 Σεπτεμβρίου 1872 ο Barnabo 
από την Προπαγάνδα γράφει στον αποστολικό επιτετραμμένο στην κωσταντι-
νούπολη Antonio Giuseppe Pluym σημειώνοντας τη λύπη του για τον θάνατο του 
Μελέτιου. ο ίδιος σημειώνει την πεποίθηση του ότι η μεταστροφή του ήταν ειλι-
κρινής και ο Μελέτιος συνεπής στην απόφαση του. Με τον θάνατο του Μελετί-

107. Del Zanna, Roma e l’Oriente, σσ. 281-283.

108. Nicola Raponi, «L’ecumenismo tra Ottocento e Novecento», στο Elio Guerriero –
Annibale Zambarbieri (επιμ.), La Chiesa e la Societa Industriale (1878-1922), 2ο μέρος, σ. 179.
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ου η Προπαγάνδα ανησυχούσε για τη μικρή κοινότητα των ελληνορύθμων και ο 
Barnabo εφιστούσε την προσοχή για την κατάσταση τους. Ζήτησε από τον απο-
στολικό επιτετραμμένο να τον ενημερώνει τόσο για τους Έλληνες όσο και για 
τις συνεχώς αυξανόμενες δυσκολίες που συναντούσε ο καθολικισμός στην επι-
κράτεια της οθωμανικής αυτοκρατορίας.109

εν κατακλείδι ο ρόλος του Μελετίου στη μεταστροφή ελλήνων ορθοδό-
ξων δεν φαίνεται να ήταν σπουδαίος, παρά τον σημαντικό πράγματι συμβολι-
σμό της δικής του μεταστροφής. Πάντως ανεξαρτήτως της επιρροής του Μελετί-
ου από το β΄ μισό του 19ου αιώνα και εξής υπήρξε μια μικρή, αλλά συστηματική 
ροή ορθοδόξων στην καθολική εκκλησία, η οποία ενισχύθηκε με τη δράση του 
Ησαϊα Παπαδόπουλου.110 Στο Μυστικό αρχείο του Βατικανού (Archivio Segreto 
Vaticano) στο φάκελο της αποστολικής επιτροπείας της Τουρκίας (Archivio De-
legazione Turchia) διασώζονται αρκετές περιπτώσεις μεταστροφών στον Ρωμαι-
οκαθολικισμό, κάποιες από τις οποίες μάλιστα αφορούν μοναχούς και ιερωμέ-
νους. Σε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις αναφέρεται ότι μια ολόκληρη κοι-
νότητα, εκείνη της Περάμου, προσήλθε στον καθολικισμό,111 ενώ σε μια άλλη η 
παρ’ ολίγον μεταστροφή του Έλληνα τιτουλάριου επισκόπου Λεοντοπόλεως.112  

109. κλείνοντας την επιστολή του ζητά να του καταθέσει προτάσεις για το τί μπορεί 
να γίνει σχετικά με την τακτοποίηση των θεμάτων των ελλήνων καθολικών και τη μεταστρο-
φή των σχισματικών. Βλ. ASV, Arch. Deleg. Turchia, 19, fasc. 74, σ. 161rv.

110. ο Ησαΐας Παπαδόπουλος υπήρξε σημαντική προσωπικότητα για την ελληνό-
ρυθμη καθολική εκκλησία, καθώς υπήρξε ο πρώτος της έξαρχος. αρχικά είχε χειροτονηθεί 
ορθόδοξος ιερέας, αλλά σύντομα μετεστράφη στον καθολικισμό, ενώ το 1907 ορίστηκε γενι-
κός βικάριος των ελληνοκαθολικών. Στις 21 ιανουαρίου 1912 χειροθετήθηκε τιτουλάριος επί-
σκοπος Γρατιανουπόλεως και τέθηκε επικεφαλής της ελληνοκαθολικής κοινότητας. Ίδρυσε 
την ελληνοκαθολική κοινότητα των Μαλγάρων, οι οποίοι μετά την ανταλλαγή εγκαταστά-
θηκαν στα Γιαννιτσά, ενώ εκείνοι της κωνσταντινούπολης στην αθήνα. Βλ. Frazee, Catholics 
and Sultans, σ. 255 και Roger Aubert, Il Pontificato di Pio IX (1846-1878 parte seconda, στη 
σειρά Storia della Chiesa: XXI/2, Τορίνο 1976, σ. 638.

111. Για το αρχειακό υλικό που αφορά την κοινότητα της Περάμου βλ. ASV, Arch. 
Deleg. Turchia, 55, fasc. 222.

112. Μεταξύ άλλων στα 1906 ο mons. Tacci ενημέρωσε την Προπαγάνδα για την επι-
θυμία ενός επισκόπου και δυο διακόνων ν’ ασπαστούν τον καθολικισμό. ο επίσκοπος πε-
ρίπου 63 χρονών είχε γεννηθεί στη Ραιδεστό (Rodosto) και ήταν τιτουλάριος επίσκοπος Λε-
οντοπόλεως (Leontopoleos). Για 25 χρόνια διέμενε στην επαρχία της αμάσειας, αλλά τα τε-
λευταία δυο χρόνια είχε εγκατασταθεί στην κωνσταντινούπολη. ενώ αποφασίστηκε άμεση 
η εισδοχή τους και εκπονήθηκαν σχέδια για την διαβίωση τους, τελικά φαίνεται ότι η κίνηση 
δεν τελεσφόρησε, καθώς ο επίσκοπος επέστρεψε στην ορθόδοξη εκκλησία και οι διάκονοι 
δεν έδωσαν πια σημεία ζωής. Βλ. ACO, Greci 112, Sacra Congregazione De Propaganda Fide 
per gli Affari di Rito Orientale, Ponente Cardinale Sebastiano Martinelli, Relazione con som-
mario sulla missione Greca di Costantinopoli, δεκέμβριος 1906, σσ. 21-28 και από Sommario 
σ. 2-8. Φαίνεται ότι οι κινήσεις του επισκόπου είχαν αρχίσει να γίνονται αντιληπτές από το 
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Τελικά το Βατικανό αποφάσισε σε συνάντηση της Συνόδου για τις ανα-
τολικές εκκλησίες στις 5 Μαῒου 1879 να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ν’ 
αναπτυχθεί ευκολότερα η μικρή κοινότητα των ελληνόρυθμων και να ενταχθεί 
υπό τη δικαιοδοσία του αποστολικού επιτετραμμένου της κωνσταντινούπολης. 
επιλέχθηκε η περιοχή Aynali-Cesmè στο προάστιο του Πέρα για να χτιστούν οι 
εγκαταστάσεις, ενώ αρχικά αναγνωρίστηκαν προσωρινά από τις τουρκικές αρ-
χές υπό τον αρμενοκαθολικό πατριάρχη Mons. Azarian.113 Με την ανταλλαγή 
των Πληθυσμών το 1923, παρά την εξαίρεση των ελληνοκαθολικών από το ανα-
γκαστικό αυτό μέτρο, η ούτως ή άλλως μικρή ελληνοκαθολική κοινότητα μετα-
φέρθηκε στην ελλάδα.114

Δρ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Ο Μελέτιος Δράμας ο «Απόδραμας» (1852-1861)
[Πηγή: Μανουήλ Γεδεών, Πατριαρχικαί Εφημερίδες: Ειδήσεις εκ της ημετέρας 

εκκλησιαστικής ιστορίας 1500-1912, Αθήνα 1938, σ. 169]

Πατριαρχείο. Βλ. στο ίδιο σσ. 25-26.

113. ACO, Greci 112, Sacra Congregazione De Propaganda Fide per gli Affari di Rito 
Orientale, Ponente Cardinale Sebastiano Martinelli, Relazione con sommario sulla missione Gre-
ca di Costantinopoli, Dicembre 1906, σσ. 4-12. νωρίτερα στα 1875 είχε ιδρυθεί η καθολική αρ-
χιεπισκοπή αθηνών με πρώτο αρχιεπίσκοπο τον ξάδελφο του Υάκινθου Μαραγκού, ιωάννη 
Μαραγκό, επίσκοπο Τήνου. Βλ. Βλ. Macar, «οι ουνίτες στην Τουρκία και στην ελλάδα», 322.

114. Για περισσότερα βλ. Macar, «οι ουνίτες στην Τουρκία και στην ελλάδα», 311-348.





Το ΖΗΤΗΜα ΤΩν νΗΣιΩν ΤοΥ ΒοΡειοαναΤοΛικοΥ αιΓαιοΥ ΣΤο 
ΠΛαιΣιο ΤοΥ εΛΛΗνοΤοΥΡκικοΥ ανΤαΓΩνιΣΜοΥ  

και ΤΗΣ ΓεΡΜανικΗΣ ΠοΛιΤικΗΣ (1914/1915)

Η κρίση των ελληνοτουρκικών σχέσεων το 1914, λόγω κυρίως του ζητήμα-
τος του καθεστώτος του νησιών του Βορειοανατολικού αιγαίου, έχει αποτελέ-
σει αντικείμενο μελέτης στην ελληνική ιστοριογραφία.1 δεν ήταν, ωστόσο, ένα 
μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά αντανάκλαση του ευρύτερου νέου πλέγματος των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους και της ανάδυσης 
ενός Τουρκικού εθνοτικού εθνικισμού. Η πολιτική της Γερμανίας μετά τον δεύ-
τερο Βαλκανικό Πόλεμο αποσκοπούσε στη συγκρότηση ενός αντισλαβικού με-
τώπου, αποτελούμενου από την ελλάδα, τη Ρουμανία και την οθωμανική αυ-
τοκρατορία. Υπήρχε, κατά τη συνέπεια, γερμανικό ενδιαφέρον ως ζήτημα αρχής 
για τη διευθέτηση της ελληνοτουρκικής διαφοράς. από την πορεία των ελληνο-
τουρκικών σχέσεων θα εξαρτιόταν σε σημαντικό βαθμό και η στάση της ελλά-
δας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι η προσέγ-
γιση του ζητήματος των νησιών του Βορειοανατολικού αιγαίου στο πλαίσιο της 
γερμανικής πολιτικής έναντι της οθωμανικής αυτοκρατορίας και της νέας φά-
σης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. 

Παρά τη γνωστή φράση του Βίσμαρ (Bismarck) ότι «ολόκληρη η Ανατολή 
δεν αξίζει τα κόκαλα ενός Πομερανού γρεναδιέρου», μετά το Συνέδριο του Βε-
ρολίνου (1878) ο σιδηρούς καγκελάριος επέδειξε ενδιαφέρον για την οθωμανική 
αυτοκρατορία. Βασική παράμετρος της γερμανικής πολιτικής έναντι της οθω-
μανικής αυτοκρατορίας στην εποχή του Βίσμαρκ ήταν η αποτροπή της ταχείας 
κατάρρευσής της. Σε μια άκαιρη για τη Γερμανία ριζική λύση του ανατολικού 
ζητήματος θα εμπλέκονταν οι Μεγάλες δυνάμεις. Η πολιτική τους στο ανατολι-
κό ζήτημα θα επηρέαζε και τη γενικότερη στάση τους έναντι της Γερμανίας, και 
έτσι υπήρχε ο κίνδυνος να καταρρεύσει το σύστημα των ισορροπιών που προ-
σπαθούσε να οικοδομήσει o Βίσμαρκ στην ευρώπη για να διατηρήσει την ενω-
μένη Γερμανία.2 Με άλλα λόγια, η ευρωπαϊκή πολιτική του Βίσμαρκ καθόρισε 

1. Για μια πρώτη προσέγγιση με τη σχετική βιβλιογραφία βλ. ιωάννης δ. Στεφα-
νίδης, «Το ζήτημα των νησιών του Βορειοανατολικού αιγαίου στις παραμονές του ά  Πα-
γκοσμίου Πολέμου: To ελληνικό διπλωματικό δίλημμα», Βαλκανικά σύμμεικτα 12-13 (2001-
2003) 111-141. Βλ. επίσης William Kaldis «Background for Conflict: Greece, Turkey and Aegean 
Islands 1912-1914», The Journal of Modern History 51:12(1979) D1.119-D1.146. 

2. Sea Mceckin, «Benevolent Contempt. Bismarck’s Ottoman Policy», M. Hakan Yavuz 
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και την ανατολική του πολιτική, αλλά ο Γερμανός καγκελάριος ενεργούσε με με-
γάλη προσοχή για να μη προκαλέσει τις υπόλοιπες Μεγάλες δυνάμεις, διαχωρί-
ζοντας την οικονομία από την πολιτική. Το 1882 στάλθηκε γερμανική στρατιω-
τική αποστολή στην οθωμανική αυτοκρατορία υπό τον κάχλερ (Otto Kachler) 
για την αναδιοργάνωση του οθωμανικού στρατού. Μετά τον θάνατο του κά-
χλερ το 1885, επικεφαλής της αποστολής για δέκα χρόνια τέθηκε ο Γκόλτς (Col-
man Freiherr von der Goltz) . ο οθωμανικός στρατός είχε εφοδιαστεί με σύγχρο-
νο οπλισμό (Mauser, Krupp), παρόλο που λόγω της χρεοκοπίας της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας δεν επήλθε η πλήρης αναδιοργάνωσή του. Ταυτόχρονα, προω-
θήθηκε και το παλιό γερμανικό σχέδιο του μηχανικού Πρέσελ (Wilhelm von Pres-
sel) για την κατασκευή του σιδηροδρόμου της Βαγδάτης (κωνσταντινούπολη - 
Βαγδάτη). Μετά τη χορήγηση δανείου από τον George von Siemens της Deutsche 
Bank στον σουλτάνο αβδούλ Χαμίτ B΄ (Abdülhamid II) το 1888, ιδρύθηκε το 
1889 η εταιρεία των ανατολικών Σιδηροδρόμων στην οποία κυριαρχούσαν οι 
Γερμανοί. Σε τρία χρόνια 1889-1892 ολοκληρώθηκε η επέκταση της σιδηροδρο-
μικής γραμμής κωνσταντινούπολης - ιζμίτ προς την Άγκυρα. Για να μην φανεί 
ότι η επέκταση της σιδηροδρομικής γραμμής ιζμίτ (νικομήδειας) - Άγκυρας ήταν 
αποκλειστική γερμανική επιχείρηση, το έργο κατασκευάστηκε με αγγλικά ομό-
λογα της City of London τα οποία αργότερα αγοράστηκαν από τους Γερμανούς, 
ένδειξη της προσεκτικής πολιτικής του Βίσμαρκ. Η ισορροπημένη πολιτική του 
Βίσμαρκ έναντι της οθωμανικής αυτοκρατορίας δεν προκάλεσε ανησυχίες στις 
άλλες Μεγάλες δυνάμεις και το 1890 η Ρωσία ζήτησε την ανανέωση της Συνθή-
κης της αντασφάλισης του 1887 (Reinsurance Treaty, Rückversicherungsvertrag). 
Με τη συμφωνία αυτή Ρωσία και Γερμανία δεσμεύονταν να μείνουν ουδέτερες 
σε περίπτωση που μια από τις δύο χώρες βρισκόταν σε πόλεμο σε μια Τρίτη δύ-
ναμη, εκτός αν η Ρωσία εξαπέλυε επίθεση στην αυστροουγγαρία ή η Γερμανία 
στη Γαλλία. Στόχος του Βίσμαρκ ήταν η αποτροπή μιας γαλλορωσικής προσέγ-
γισης, στρεφόμενης κατά της Γερμανικής αυτοκρατορίας. 

Aλλά όταν το 1888 στον θρόνο ανήλθε ο νεαρός, ασταθής και άπειρος αυ-
τοκράτορας Γουλιέλμος Β΄ (Wilhelm II), η γερμανική πολιτική άρχισε να μετα-
βάλλεται. Μετά το πρώτο του ταξίδι στην κωνσταντινούπολη, τον νοέμβριο 
του 1889, σε συνέχεια της επίσκεψής του στην αθήνα για τον γάμο της αδελ-
φής του Σοφίας με τον διάδοχο κωνσταντίνο, ο Γερμανός αυτοκράτορας εν-
θουσιάστηκε με το όνειρο της ανατολής, και σταδιακά γινόταν εμφανής η τάση 
της γερμανικής πολιτικής για κυριαρχία στην ανατολική Μεσόγειο.3 Η συνθήκη 

Peter Sloglet (επιμ.), War and Diplomacy, The Russo-Turkish War of 1877-1878 and the Treaty 
of Berlin, Salt Lake City,The University of Utah Press, 2010, σσ. 86-87. 

3. Mceckin, ό.π., σσ. 90-91. εννοείται ότι οι ισχυροί οικονομικοί κύκλοι της Γερμα-
νίας αναζητούσαν έναν ζωτικό χώρο (Lebensraum) στην ανατολή. εξωτερική πολιτική και 
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της αντασφάλισης δεν ανανεώθηκε, ο Βίσμαρκ παραιτήθηκε και o εφιάλτης του 
για ενδεχόμενη γαλλορωσική προσέγγιση έγινε πραγματικότητα. Ως νέος πρέ-
σβης της Γερμανίας στην κωνσταντινούπολη διορίστηκε το 1897 ο Μάρσαλ (Ad-
olf Marschal von Biberstein), o «Γίγαντας του Βοσπόρου» (The Giant of Bospo-
rus), ο οποίος στήριξε τον σουλτάνο στο επίμαχο θέμα των σφαγών των αρμενί-
ων (1894-1896), όπως άλλωστε διέπραξε και ο Γερμανός αυτοκράτορας. Ως κά-
λυψη των ιμπεριαλιστικών σχεδίων της Γερμανικής αυτοκρατορίας στην ανα-
τολή, ο Γουλιέλμος Β΄ ανέλαβε μια θρησκευτική –εκπολιτιστική αποστολή: κατά 
την επίσκεψή του στην ιερουσαλήμ το 1898 αυτοπαρουσιάστηκε ως προστά-
της των αγίων Τόπων και κατ’ επέκταση των Χριστιανών, και παρέστη στην τε-
λετή του καθαγιασμού μιας ευαγγελικής εκκλησίας.4 επισκεπτόμενος τη δα-
μασκό μετά τα ιεροσόλυμα δήλωσε εμφατικά στις 8 νοεμβρίου 1898 ότι ο Γερ-
μανός αυτοκράτορας θα είναι ο αιώνιος φίλος του χαλίφη-σουλτάνου και των 
300.000.000 Μουσουλμάνων.5 επρόκειτο για μια αντιφατική στάση που προκά-
λεσε αντιδράσεις και στη Ρωσία και στην αγγλία. ο Γουλιέλμος Β΄ αμφισβητού-
σε ένα δικαίωμα που παραδοσιακά είχε ο τσάρος στους αγίους Τόπους, ενώ η 
αγγλία φοβόταν ότι η Γερμανία, στηρίζοντας τον Πανισλαμισμό του αβδούλ 
Χαμίτ Β ,́ θα μπορούσε να παρακινήσει τους Μουσουλμάνους της ινδίας σε εξέ-
γερση κατά της αγγλίας. 

Τον δεκέμβριο του 1899 υπογράφτηκε η σύμβαση για την κατασκευή του 
σιδηροδρόμου της Βαγδάτης (Bagdad Railway Convention). Στο πνεύμα της συ-
νεργασίας Γερμανίας-οθωμανικής αυτοκρατορίας οι γερμανικές μυστικές υπη-
ρεσίες παρείχαν πληροφορίες στον σουλτάνο για το ανατρεπτικό κίνημα των 
νεοτούρκων, ενώ οι Γερμανοί εξασφάλισαν το δικαίωμα εξορύξεων για πρώ-
τες ύλες και διενέργειας αρχαιολογικών ανασκαφών στη Μικρά ασία. Τα αρ-
χαιολογικά ευρήματα προορίζονταν για το Μουσείο του Βερολίνου. Το 1896 η 
σιδηροδρομική γραμμή είχε φθάσει στο ικόνιο και θα επεκτεινόταν στη Βαγδά-
τη μέσω αδάνων και Χαλεπίου. Η ανεξέλεγκτη γερμανική πολιτική επέφερε την 
προσέγγιση Γαλλίας-Ρωσίας το 1894, αγγλίας-Γαλλίας το 1904 και αγγλίας - Ρω-
σίας το 1907. Έτσι, συγκροτήθηκε η αντάντ κατά της Τριπλής Συμμαχίας ( Γερ-
μανία., αυστροουγγαρία, ιταλία). 

Η επανάσταση των νεοτούρκων τον ιούλιο του 1908 και η ιδίως η εκθρό-
νιση του αβδούλ Χαμίτ Β ,́ μετά την αποτυχία της αντεπανάστασης του απριλί-
ου του 1909, προκάλεσαν σκεπτικισμό και αμηχανία στο Βερολίνο, διότι η Γερ-

οικονομία διαπλέκονταν. 

4. Malte Furhmann, Der Traum vom deutschen Orient. Zwei deutschen Kolonien im 
Osmanischen Reich 1851-1918,Frankfurt - New York: Campus Verlag, 2006), σ.186. 

5. Mceckin, ό.π., σ. 91.
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μανία δεν ήταν σίγουρη αν οι νεότουρκοι θα ασκούσαν φιλογερμανική πολι-
τική. Λόγω της αβεβαιότητας αυτής η Γερμανία στήριξε τη σύμμαχό της ιταλία 
το 1911 στον ιταλο-τουρκικό πόλεμο στην Τρίπολη και στην κηρυναϊκή, παρό-
λο που η κοινή γνώμη της Γερμανίας ήταν υπέρ των νεοτούρκων.6 Η αβεβαιότη-
τα ενισχύθηκε όταν τον ιούλιο του 1912 οι νεότουρκοι ανατράπηκαν και στην 
εξουσία ανήλθαν οι Φιλελεύθεροι με τον αγγλόφιλο κιαμήλ Πασά ( Kâmil Pașa) 
ως μέγα βεζίρη (Grand Vezir). Η ταχεία ήττα των οθωμανών κατά τον Πρώτο 
Βαλκανικό Πόλεμο και η κατάρρευση της οθωμανικής εξουσίας στη Βαλκανική 
προκάλεσαν έντονο προβληματισμό στο Βερολίνο. Το βασικό ερώτημα που έθε-
ταν ο νέος καγκελάριος Μπέτμαν Χόλβεγκ (Theobald von Bethman Hollweg) και 
ο υπουργός εξωτερικών Γιάγκοβ (Gottlieb von Jagow) ήταν αν η οθωμανική αυ-
τοκρατορία θα διατηρούνταν στη Μικρά ασία, όπου υπήρχαν τα ζωτικά γερμα-
νικά συμφέροντα, ή αν θα διαλυόταν. Σε περίπτωση διάλυσης της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας η Γερμανία έπρεπε να καθορίσει τις σφαίρες επιρροής της. Στη 
διαμόρφωση της γερμανικής πολιτικής σημαντική συμβολή είχε ο νέος πρέσβης 
της Γερμανίας στη κωνσταντινούπολη Βάνγκενχαϊμ (Baron Hans von Wange-
heim) o οποίος είχε μετατεθεί από την αθήνα. Σε υπόμνημά του προς τον Γιά-
γκωφ, στις 10 απριλίου 1913, ανέφερε ότι, σε περίπτωση διάλυσης της οθωμα-
νικής αυτοκρατορίας, η Γερμανία έπρεπε να διεκδικήσει τη γραμμή εσκί-Σεχίρ 
- αττάλεια (Eskișehir - Antalya) σε βάθος 400 χιλιομέτρων προς ανατολάς. Η πε-
ριοχή αυτή χωριζόταν σε μια ζώνη στενών γερμανικών συμφερόντων και σε μια 
ζώνη ευρύτερων γερμανικών συμφερόντων. Ως ζώνη στενών γερμανικών συμφε-
ρόντων ο Βάνγκενχαϊμ αντιλαμβανόταν την ενδοχώρα του μελλοντικού λιμα-
νιού της αλεξανδρέττας η οποία εκτεινόταν από το εσκί-Σεχίρ μέχρι περίπου 
το κιρκούκ και συμπεριλάμβανε και την κιλικία.7 H βασική θέση του Βάνγκεν-
χαϊμ ήταν να προστατευθεί η ζώνη από την οποία θα διερχόταν η σιδηροδρομι-
κή γραμμή κωνσταντινούπολης - Βαγδάτης. Με βάση την έκθεση του Βάνγκεν-
χαϊμ το υπουργείο εξωτερικών της Γερμανίας καθόριζε τις γερμανικές διεκδική-
σεις σε περίπτωση διάλυσης της οθωμανικής αυτοκρατορίας: H Γερμανία διεκ-
δικούσε όχι μονάχα τη ζώνη που ενέπιπτε στη σιδηροδρομική γραμμή κωνστα-
ντινούπολης-Βαγδάτης, αλλά και τα λιμάνια της αλεξανδρέττας και της Μερσί-
νης.8 επρόκειτο για το κακό σενάριο. Το καλό σενάριο για τη Γερμανία θα ήταν 
η διατήρηση της οθωμανικής αυτοκρατορίας στην ασία με μια φιλογερμανική 
ηγεσία στην κωνσταντινούπολη. οι εξελίξεις το 1913 εντός της οθωμανικής αυ-

6. Wilhel von Kampen, Studien zur Deutschen Türkenpolitik in der Zeit Wilhems II., 
διδακτ. διατρ., Kiel 1968, σ.78. 

7. Αυτόθι. σσ. 44-45 

8. Αυτόθι, σ. 47. 
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τοκρατορίας ώθησαν τη Γερμανία να εγκαταλείψει επί της ουσίας το κακό σε-
νάριο. 

ανερχόμενοι πάλι στην εξουσία οι νεότουρκοι τον ιανουάριο του 1913 
με τον στρατηγό Μαχμούτ Σεφκέτ πασά (Mahmut Șevket Pașa) ως μέγα βεζίρη 
αποφάσισαν να μην υπογράψουν συνθήκη ειρήνης με τα βαλκανικά κράτη και 
να συνεχίσουν την αντίσταση στη Σκόδρα, στα ιωάννινα και στην αδριανού-
πολη. Ωστόσο, οι πόλεις αυτές έπεσαν και στις 17/30 Μαΐου 1913 υπογράφτη-
κε στο Λονδίνο η συνθήκη ειρήνης. ο Μαχμούτ Σεφκέτ πασάς συνειδητοποί-
ησε την ανάγκη αναδιοργάνωσης του οθωμανικού στρατού με γερμανική βοή-
θεια. Μετά τη δολοφονία του στις 11 ιουνίου 1913 από τους Φιλελεύθερους τη 
θέση του μεγάλου βεζίρη ανέλαβε ο Σαΐντ Χαλίμ πασάς (Said Halim Pașa), αιγυ-
πτιακής καταγωγής. Σχηματίσθηκε κυβέρνηση με τον ενβέρ πασά (Enver Pașa) 
ως υπουργό Πολέμου από τις 3 ιανουαρίου 1914, τον Ταλαάτ μπέη −αργότερα 
πασά− (Talât Bey) ως υπουργό εσωτερικών, τον Τζεμάλ πασά (Cemal Pașa) ως 
υπουργό ναυτικών και τον Τζαβίτ μπέη (Cavit Bey) ως υπουργό οικονομικών. 
Η νέα κυβέρνηση έθεσε ως στόχο την αναδιοργάνωση του στρατού και του στό-
λου και τη δημιουργία μια τουρκικής αστικής τάξης. εγκαταλείφθηκε κάθε προ-
σπάθεια συγκρότησης οθωμανικής ταυτότητας σε μη εθνοτική και θρησκευτι-
κή βάση. Iδιαίτερη σημασία αποδόθηκε στη συγκρότηση μιας τουρκικής εθνι-
κής ταυτότητας και ενός ομοιογενούς εθνικού τουρκικού κράτος με την ταύτιση 
του κάθε Μουσουλμάνου στη Μικρά ασία με τον Τούρκο, με την εκδίωξη των 
Χριστιανών ή τον εξισλαμισμό τους και με την εγκατάσταση μουσουλμάνων 
προσφύγων από τα Βαλκάνια. Η ανατολία θεωρήθηκε ως η καρδιά του Τουρ-
κισμού.9 Το έτος 1913 και όχι το 1923 μπορεί να θεωρηθεί ως η απαρχή της συ-
γκρότησης ενός ομοιογενούς τουρκικού κράτους στη Μικρά ασία. Πατέρας του 
σύγχρονου τουρκικού εθνικισμού θεωρείται ο κουρδικής καταγωγής κοινωνιο-
λόγος Ζιγιά Γκεκάλπ (Ziya Gökapl) με το τρίπτυχο τουρκισμός, ισλαμισμός, δυ-
τικός τεχνολογικός εκσυγχρονισμός. οι εξελίξεις αυτές και η ανακατάληψη της 
αδριανούπολης από τους νεότουρκους κατά τον δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο 
έπεισαν τον Γερμανό πρέσβη ότι η Τουρκία είχε δυνατότητες επιβίωσης. Η Γερ-
μανία όφειλε να αποτελέσει τον ανιδιοτελή φίλο της Τουρκίας, να κερδίσει την 
εμπιστοσύνης της και να συμβάλει στο μεταρρυθμιστικό της έργο, συνεργαζόμε-
νη με τον ενβέρ πασά και τον Ταλαάτ μπέη. Σε επιστολή του προς τον Γιάγκωφ 

9. Για την ανάδυση του τουρκικού εθνοτικού εθνικισμού μετά τον Πρώτο Βαλκα-
νικό Πόλεμο Ugur Ümit Üngör, The Making of Modern Turkey. Nation and State in Eastern 
Anatolia, 1913-1950, Oxford, University Press, 2011, σσ. 42-50· Mustafa Aksakal, The Ottoman 
Road to War in 1914. The Ottoman Empire and First World War, Cambridge,Cambridge 
University Press, 2008, σσ.19-41· Taner Akçam, A Shameful Act. The Armenian Genocide and 
the Question of Turkish Responsibility, New York, Henry Holt and Company, 2006, σσ. 82-108. 
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στις αρχές αυγούστου 1913 ο Βάνγκενχαϊμ προσδιόρισε την πολιτική που έπρε-
πε να ακολουθήσει η Γερμανία έναντι των νεοτούρκων στις νέες συνθήκες: να 
στηρίξουμε την εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας, να βοηθήσουμε τις μεταρ-
ρυθμίσεις της, να ενισχύσουμε την επιρροή μας σε όλη την Τουρκία, αλλά ταυ-
τόχρονα να προετοιμαζόμαστε για το ενδεχόμενο της διάλυσής της, γνωστοποι-
ώντας στις Μεγάλες δυνάμεις τις εδαφικές μας διεκδικήσεις.10 Η γνωστοποίηση 
των γερμανικών εδαφικών διεκδικήσεων ήταν κατά τον Γερμανό πρέσβη το μο-
ναδικό μέσο για την προσωρινή σωτηρία της Τουρκίας, διότι οι δυνάμεις εκείνες 
που δεν ήθελαν να δουν την εγκατάσταση της Γερμανίας στη Μεσόγειο θα εξα-
ναγκάζονταν να ενεργήσουν για τη διατήρηση της Τουρκίας.11 

ο Βάνγκενχαϊμ επέβαλε τις απόψεις του και στις 14 δεκεμβρίου 1913 έφθα-
σε στην κωνσταντινούπολη γερμανική στρατιωτική αποστολή υπό τον Λίμαν 
φον Σάντερς (Liman von Sanders), προκαλώντας τις τυπικές διαμαρτυρίες της 
αγγλίας και της Γαλλίας. οι νεότουρκοι στράφηκαν στη Γερμανία, διότι κυρί-
ως η χώρα αυτή στήριζε την εδαφική ακεραιότητα της ασιατικής Τουρκίας. Η 
βρετανική ναυτική αποστολή υπό τον ναύαρχο Χένρυ Άρθουρ Λίμπους (Henry 
Artthur Limpus) συνέχισε το έργο της αναδιοργάνωσης του ναυτικού στην οθω-
μανική αυτοκρατορία, ενώ η Γαλλία δεν εγκατέλειψε την πολιτική της παροχής 
δανείων. Στην εγκατάσταση της γερμανικής στρατιωτικής αποστολής αντέδρα-
σε κυρίως η Ρωσία, ανακινώντας το ζήτημα των μεταρρυθμίσεων στις αρμενικές 
επαρχίες της ανατολίας και επεξεργαζόμενη σχέδια για μια μελλοντική επιχεί-
ρηση κατάληψης της κωνσταντινούπολης και των Στενών.12

 Στην ελλάδα ο Πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος προσλήφθηκε ως μια συνέ-
χεια της ελληνικής επανάστασης. Η απελευθέρωση της Μακεδονίας και των νη-
σιών του Βορειοανατολικού αιγαίου αναπτέρωσε τις ελπίδες για τη διάλυση της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας και την απελευθέρωση του ελληνισμού της Μικράς 
ασίας.13 δεν υπήρχε βέβαια ακόμα μια συγκεκριμένη ελληνική στρατηγική, αλλά 
η ταχεία κατάρρευση της οθωμανικής εξουσίας στα Βαλκάνια προκάλεσε συναι-

10. Kampen, ό.π, σ. 49. «Wir müssen die Turkei solange wie möglich zu erhalten suchen 
und durch Beteiligung an dem Reformwerke der Türkei nicht nur ehrliche Hilfe leisten, sondern 
gleichzeitig auch unseren Einfluss in der gesamten Türkei zu stärken suchen. Gleichzeitig aber 
hätten wir uns auf den schlimmen Fall, die Teilung, vorzubereiten, in dem wir in unserer Arbeits-
zone durch Schulen, Krankenhäuser, Entsendung von Ärzten etc. die Bevölkerung an uns fesseln 
und gleichzeitig damit auch den Mächten gegenüber den festen Entschluss bekunden, die von uns 
markierten Gebiete keiner anderer Macht zu überlassen». 

11. Αυτόθι, σ. 50.

12. Askasal, ό.π., σσ. 72-77. 

13. Spyridon Sfetas, «Greek Perceptions of the First Balkan War and Venizelos’s Efforts 
to Preserve the Balkan Alliance», Thetis 20 (2012) 263-269. 
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σθηματική φόρτιση και αναζωογόνησε το όραμα της Μεγάλης ιδέας που τώρα εκ-
φραζόταν ως ένωση του ελληνισμού σε ένα κράτος με κέντρο την αθήνα. Μια 
σειρά ελληνικών δημοσιευμάτων προδίκαζε το τέλος της οθωμανικής αυτοκρα-
τορίας. Συνομιλώντας με τον Γερμανό πρέσβη στην αθήνα Άλφρεντ κουάτ (Al-
fred Quadt), στις 6 Φεβρουαρίου 1913, ο υπουργός εξωτερικών Λάμπρος κορομη-
λάς επισήμανε ότι με βάση την αρχή των εθνοτήτων τα νησιού του αιγαίου πρέ-
πει να επιδικαστούν στην ελλάδα. επιπλέον, όχι μονάχα η ακτή της Μικράς ασί-
ας, αλλά και μια ζώνη βάθους 100 χιλιομέτρων στο εσωτερικό είναι ελληνική και 
πρέπει σταδιακά να αποτελέσει τμήμα του ελληνικού κράτους. Στην παρατήρη-
ση του κουάτ για τη θέση των Τούρκων, ο κορομηλάς απάντησε ότι δεν θεωρεί 
αναγκαία την περαιτέρω επιβίωση των Τούρκων.14 ο κορομηλάς μίλησε ακαδη-
μαϊκά και ως υπουργός εξωτερικών δεν είχε επεξεργαστεί σχέδιο δράσης, το μέλ-
λον της οθωμανικής αυτοκρατορίας δεν ήταν ελληνική υπόθεση, αλλά η διάλυ-
σή της δεν θεωρούνταν πλέον ανέφικτη στο μέλλον από ελληνικούς πολιτικούς κύ-
κλους στο κλίμα της ευφορίας που δημιουργήθηκε μετά τις συμμαχικές νίκες κατά 
τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο. Ωστόσο, η ελλάδα δεν έθεσε επίσημα ζήτημα ελ-
ληνισμού της Μικράς ασίας και η ελληνική πολιτική έναντι της οθωμανικής αυ-
τοκρατορίας εξαρτήθηκε σε σημαντικό βαθμό από το ζήτημα των νησιών του αι-
γαίου τα οποία είχαν απελευθερωθεί από τον ελληνικό στόλο κατά τον Πρώτο 
Βαλκανικό Πόλεμο, αλλά η οθωμανική αυτοκρατορία αρνούνταν να αναγνωρί-
σει την ένταξή τους στο ελληνικό κράτος. Μιλώντας με τον κουάτ στις 13 Μαρτί-
ου 1913, ο Βενιζέλος επισήμανε τον κίνδυνο μιας ελληνοβουλγαρικής σύγκρουσης 
λόγω της Θεσσαλονίκης, έκρινε μια συμμαχία της ελλάδας με τη Σερβία προσωρι-
νά απαραίτητη και εξέφρασε την επιθυμία για καλές σχέσεις με την Τουρκία μετά 
το τέλος του πολέμου. κατά τον Βενιζέλο η ισορροπία στα Βαλκάνια θα μπορού-
σε να αποκατασταθεί με μια συμπόρευση της ελλάδας με τη Ρουμανία και την 
Τουρκία. Ως όρο, ωστόσο, για την ελληνοτουρκική φιλία έθεσε την κατακύρωση 
των νησιών του αιγαίου, που κατοικούνταν από Έλληνες, στην ελλάδα και ζήτη-
σε τη διαμεσολάβηση της Γερμανίας. αν η ελλάδα δεν αποκτήσει τα νησιά, θα τα 
διεκδικεί συνεχώς, χωρίς να διστάσει να καταφύγει και σε πόλεμο, τόνισε ο Βενι-
ζέλος. Η ελλάδα επιθυμεί η Μικρά ασία να παραμείνει υπό τουρκική κυριαρχία 
και θεωρεί την κατάληψή της από τη Ρωσία ως επικίνδυνη για τα ελληνικά συμφέ-
ροντα, συνέχισε ο Βενιζέλος. Σε μια ευρωπαϊκή σύγκρουση η ελλάδα επιθυμεί να 
παραμείνει ουδέτερη και δεν ανησυχεί αν η φιλική Ρουμανία στηρίζεται στη Τρι-
πλή Συμμαχία (Triple Alliance), κατέληξε ο Έλληνας πρωθυπουργός.15 

14. Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (στο εξήςPA AA), R 11608, Acta be-
treffend Beziehungen Serbiens zu Griechenland vom 11. November 1886 bis November 1918, α. 
2979, Athen, 7. Februar 1913, Quad an Bethmann Hollweg. 

15. PA AA, R 7531, Akten betreffend Beziehungen Griechenlands zu Bulgarien (vom 
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O αντισλαβικός τόνος των δηλώσεων του Βενιζέλου ικανοποίησε τον κου-
άτ, ο οποίος διείδε την άσκηση επιρροής του βασιλιά κωνσταντίνου Β΄ στον Βε-
νιζέλο. Έτσι εκτίμησε ο κουάτ την απόφαση του Βενιζέλου να αντικαταστήσει 
προσεχώς τον κορομηλά ως υπουργό εξωτερικών με τον Γεώργιο Στρέϊτ, πρέ-
σβη της ελλάδας στη Βιέννη και φίλο του κωνσταντίνου Β .́16 επρόκειτο για μια 
επιδέξια διπλωματική κίνηση του Βενιζέλου για να προκαλέσει τη διαμεσολά-
βηση της Γερμανίας στο ζήτημα των νησιών του αιγαίου. 

Στη Βιέννη ο Στρέϊτ, συνομιλώντας με τον Γερμανό πρέσβη, βαρώνο Χάϊν-
ριχ Τσίρσκυ (Baron Heinrich von Tschirsky), για την εξωτερική πολιτική της ελ-
λάδας, κινήθηκε στο πνεύμα των δηλώσεων του Βενιζέλου στον κουάτ. Τόνι-
σε ότι η ελλάδα δεν θα παραιτηθεί από τη Θεσσαλονίκη, σε περίπτωση πολέ-
μου θα συμμαχήσει προσωρινά με τη Σερβία κατά της Βουλγαρίας, αλλά μετά 
τον πόλεμο η ελλάδα θα προσανατολιστεί προς τη Ρουμανία για να δημιουρ-
γηθεί ένα αντισλαβικό αντιστάθμισμα στα Βαλκάνια. Η ελλάδα δεν θα συνδε-
θεί στενά με την Τριπλή Συμμαχία, αλλά και δεν θα εξαρτηθεί από την αντάντ.17 
ο Τσίρσκυ, γνωρίζοντας από τον κουάτ τις δηλώσεις του κορομηλά για τη Μι-
κρά ασία, εξέφρασε τη δυσπιστία του προς την ελλάδα. ο Στρέϊτ απάντησε ότι 
ως υφιστάμενος δεν μπορεί να ασκήσει κριτική στον υπουργό εξωτερικών, αλλά 
μπορεί να διαβεβαιώσει τον Γερμανό πρέσβη ότι οι δηλώσεις του δεν εκφράζουν 
την επίσημη ελληνική εξωτερική πολιτική και πρέπει να αποδοθούν στις πρό-
σφατες νίκες που αναζωογόνησαν παλιά όνειρα, τα οποία όμως δεν μπορούν να 
πραγματοποιηθούν. Η κωνσταντινούπολη είναι οριστικά χαμένη για τον ελλη-
νισμό, όπως και η Μικρά ασία. Πώς αντιλαμβάνονται οι μεγαλοϊδεάτες την κα-
τάληψη της Μικρασιατικής ακτής, ποια έκταση περιοχών της Μικράς ασίας θα 
μπορούσε να καταλάβει η ελλάδα και πώς θα μπορούσε να κρατήσει την ακτή 
της Μικράς ασίας, διερωτήθηκε ο Στρέϊτ. ούτε ολόκληρη η μικρασιατική ακτή 
κατοικείται από Έλληνες. οι μεγαλοϊδεάτες διεκδικούν ακόμα και την Τραπε-
ζούντα, όπου ζουν πάνω από 10.000 Έλληνες ως συμπαγής πληθυσμός. Πρόκει-
ται απλά για υπολείμματα παλιών οραμάτων, επισήμανε ο Στρέιτ. Η ελλάδα 
επιθυμεί, συνέχισε, να έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία και ο καλύτερος δρό-
μος είναι η λύση του ζητήματος των νησιών που βρίσκονται κοντά στη μικρασια-
τική ακτή με την αναγνώριση της ελληνικής κυριαρχίας. Η λύση αυτή είναι επω-
φελής για την Τουρκία, γιατί έτσι ουδετεροποιούνται τα ύδατα της Μικρασια-
τικής ακτής, σε περίπτωση που η Τουρκία δεν μπορέσει να κατασκευάσει στό-

19. Novermber 1906 bis 31. Mai 1913), Telegramm Nr. 20, Athen, 13. März 1913, Quadt an Aus-
wärtiges Amt. 

16. Αυτόθι.
17. PA AA, R7531, A.5704, Wien, 18.März 1913, Tschirsky an Bethmann Hollweg. 
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λο. Τα νησιά θα διαφυλάσσονταν από την κατάληψη μιας Μεγάλης δύναμης, 
αν όμως παρέμειναν στην Τουρκία, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ορμητήριο 
μιας Μεγάλης δύναμης που θα βρισκόταν σε πόλεμο με την Τουρκία.18 Με άλλα 
λόγια ο Στρέϊτ ήθελε να τονίσει ότι αν τα νησιά του Βορειοανατολικού αιγαί-
ου προσαρτιόνταν στην ελλάδα, η Τουρκία έπρεπε να αισθάνεται ασφαλής, αν 
όμως καταλαμβάνονταν από την ιταλία, τότε κινδύνευε η Τουρκία. Τον Μάιο 
του 1912 η ιταλία είχε καταλάβει τα δωδεκάνησα, για να εξαναγκάσει την Υψη-
λή Πύλη να αποδεχτεί την προσάρτηση της Τριπολίτιδας και της κυρηναϊκής. 
Το οκτώβριο του 1912 υπογράφτηκε στη Λωζάννη η συνθήκη ειρήνης. Η οθω-
μανική αυτοκρατορία αναγνώρισε την κυρηναϊκή και την Τριπολίτιδα ως ιτα-
λικές κτήσεις έναντι χρηματικής αποζημίωσης και οι δύο πλευρές συμφώνησαν 
να αποσύρουν τα στρατεύματά τους, η οθωμανική αυτοκρατορία από τη Λι-
βύη και η ιταλία από τα δωδεκάνησα. αλλά μετά την έναρξη του Πρώτου Βαλ-
κανικού Πολέμου η ιταλία δεν εκκένωσε τα δωδεκάνησα.

 καθώς η ελλάδα αντιμετώπιζε σοβαρά το ενδεχόμενο ελληνοβουλγαρι-
κού πολέμου, αναζητούσε συμμαχία με τη Σερβία, τη Ρουμανία, αλλά και με την 
Τουρκία, από φόβο μήπως η τελευταία προσεγγίσει τη Βουλγαρία. Στις 19 Μα-
ΐου/1η ιουνίου 1913 υπογράφτηκε ελληνοσερβική συνθήκη συμμαχίας και ελλη-
νοσερβική στρατιωτική σύμβαση. Η γερμανική πολιτική κινούνταν στον άξο-
να μιας αντισλαβικής συμμαχίας ελλάδας - Ρουμανίας - Τουρκίας19 και ο Βάν-
γκενχαϊμ ανέλαβε διαμεσολαβητικό ρόλο στην κωνσταντινούπολη, αλλά οι νε-
ότουρκοι επέμεναν στην οθωμανική κυριαρχία επί των νησιών. Στις παραμονές 
του δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου ο Βάνγκεχαϊμ υπέβαλε τις ακόλουθες προ-
τάσεις: (1) επιστροφή της Σαμοθράκης, Λήμνου, Ίμβρου και Τενέδου στην Τουρ-
κία, αλλά με ειδικό καθεστώς. (2) εκχώρηση της Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, ικα-
ρίας και Ψαρών στην ελλάδα με καθεστώς τελωνειακής ένωσης με την Τουρ-
κία. (3) επιστροφή στην Τουρκία των δωδεκανήσων, εκτός από την κάσο, την 
κάρπαθο και την αστυπάλαια που θα εκχωρούνταν στην ελλάδα. (4) ελληνι-
κή υποστήριξη για την αυτονομία της Θράκης,20 την οποία κατείχε στρατιωτικά 
η Βουλγαρία. Με την έναρξη του δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου ο Βενιζέλος 
δέχτηκε τις προτάσεις του Γερμανού πρέσβη ως βάση συζήτησης, αλλά οι νεό-
τουρκοι τις απέρριψαν και τερμάτισαν τις διαπραγματεύσεις.21

18. Αυτόθι.
19. Γενικά για τη γερμανική βαλκανική πολιτική μετά τη λήξη του δεύτερου Βαλκα-

νικού Πολέμου βλ. Claudiu- Lucian Topor, Germania, România și Războaiele Balcanice, Iași, 
Editura Universității «Alexandru Ioan Cuza», 2008, σσ. 215-254. 

20. Helen Gardikas-Katsiadakis, Greece and the Balkan Imbroglio. Greek Foreign 
Policy, Athens, Σύλλογος προς διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1998, σ. 217. 

21. Aυτόθι, σ. 218. 
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κατά τον δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο οι νεότουρκοι επωφελήθηκαν από 
την αποχώρηση του βουλγαρικού στρατού από την ανατολική Θράκη και κα-
τέλαβαν την αδριανούπολη. Μετά από διμερείς βουλγαροτουρκικές διαπραγ-
ματεύσεις υπογράφτηκε στις 16/29 Σεπτεμβρίου 1913 η συνθήκη της κωνστα-
ντινουπόλεως που προέβλεπε την εκχώρηση της ανατολικής Θράκης στην οθω-
μανική αυτοκρατορία με εξαίρεση τις πόλεις Σβίλενγραντ, ιβαήλωφγκραντ και 
Μάλκο Τύρνοβο. Η «νίκη» αυτή των νεοτούρκων αναπτέρωσε το ηθικό τους 
και τους κατέστησε αδιάλλακτους στο ζήτημα των νησιών του αιγαίου. Η διευ-
θέτηση του ζητήματος των νησιών του Βορειοανατολικού αιγαίου και των συ-
νόρων της αλβανίας είχε αφεθεί στις Μεγάλες δυνάμεις μετά την υπογραφή της 
συνθήκης ειρήνης του Λονδίνου στις 17/30 Μαΐου 1913. ενδιαφέρον για τη δι-
ευθέτηση του ζητήματος των νησιών είχε κυρίως η Γερμανία για να προωθή-
σει την πολιτική της συγκρότησης ενός αντισλαβικού άξονα ελλάδας-Τουρκίας-
Ρουμανίας. Χάρη στην προσωπική παρέμβαση του αυτοκράτορα Γουλιέλμου Β΄ 
και τη διπλωματική στήριξη της Ρουμανίας η καβάλα εκχωρήθηκε στην ελλάδα 
κατά τη διάσκεψη του Βουκουρεστίου τον αύγουστο του 1913. 

Με το Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας (δεκέμβριος 1913) οι πόλεις της κορυ-
τσάς, του αργυροκάστρου, του δελβίνου, του Λεσκοβικίου, των αγίων Σαρά-
ντα, της Χιμάρας και του Πωγωνίου επιδικάστηκαν στην αλβανία. Έτσι, η Βό-
ρειος Ήπειρος με 120.000 ακραιφνή ελληνικό πληθυσμό, με πλούσιο εκκλησι-
αστικό και εκπαιδευτικό βίο, δεν θα ενσωματωνόταν στην ελλάδα. Η Βόρειος 
Ήπειρος δεν μπορούσε να τεθεί ως ζήτημα εδαφικής διεκδίκησης από την ελλά-
δα. ο Βενιζέλος διεκδικούσε μερικά χωριά του Πωγωνίου. 

Για τη διεκδίκηση των νησιών του Βορειοανατολικού αιγαίου η οθωμα-
νική αυτοκρατορία, στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων, επιδόθηκε σε ναυτικούς 
εξοπλισμούς. Η ναυτική υπεροπλία στο αιγαίο θα έλυνε το ζήτημα των νησιών, 
εκτιμούσαν οι νεότουρκοι. Τα νησιά θα έχαναν τη σημασία του για την οθω-
μανική αυτοκρατορία, μόνο αν εκδιώκονταν οι Έλληνες από τη Μικρά ασία. 
αν περιέρχονταν άμεσα σε ελληνική κυριαρχία, θα αποτελούσαν μια βάση της 
ελλάδας για εξόρμηση στη Μικρά ασία. Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκε η συλλογι-
στική των νεοτούρκων. Παρά τη δεινή της οικονομική κατάσταση, η οθωμανι-
κή αυτοκρατορία αγόρασε τον δεκέμβριο του 1913 σε πλειστηριασμό το βραζι-
λιάνικο super dreadnought πολεμικό πλοίο Rio de Janeiro που μετονομάστηκε σε 
Sultan Osman, προς τιμήν του σουλτάνου Osman, του ιδρυτή της οθωμανικής δυ-
ναστείας. δάνειο για την αγορά του Rio de Janeiro εξασφαλίστηκε από γαλλικές 
τράπεζες.22 επρόκειτο για το μεγαλύτερο υπερσύγχρονο πολεμικό πλοίο στον 

22. B. Kondis, « The Problem of the Aegean Islands on the Eve of the World War I and 
Great Britain», Greece and Great Britain during Wolrd War I. First Symposium, Organized in 
Thessaloniki (December 15-17, 1983) by the Institute for Balkan Studies in Thessaloniki and 
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κόσμο. Η οθωμανική αυτοκρατορία είχε αγοράσει επίσης και ένα άλλο dread-
nought, το Resadieh. Την τελειοποίηση των πολεμικών πλοίων, του Rio de Janei-
ro και του Resadieh, ανέλαβαν τα αγγλικά ναυπηγεία Armstrong και Vickers και 
η παράδοσή τους στους οθωμανούς προβλεπόταν για το καλοκαίρι του 1914. Τα 
dreadnoughts υπερτερούσαν των άλλων πλοίων στην ταχύτητα, στο πάχος του 
θώρακα και στην ρίψη πολλών τόνων βλημάτων σε ελάχιστα λεπτά.23 

αντιμέτωπος με το ζήτημα της χάραξης των ελληνοαλβανικών συνόρων, 
των νησιών του αιγαίου και της αγοράς πολεμικών πλοίων για την αποκατά-
σταση της ναυτικής ισορροπίας στο αιγαίο, ο Βενιζέλος ταξίδευσε σε Ρώμη, Πα-
ρίσι, Λονδίνο, Βερολίνο, Βιέννη, αγία Πετρούπολη, Βουκουρέστι και Βελιγρά-
δι από τις 24 δεκεμβρίου 1913/6 ιανουαρίου 1914 μέχρι την 1η/14η Φεβρουαρίου 
1914.24 ιδιαίτερη επιτυχία η διπλωματική περιοδεία του Βενιζέλου δεν είχε, διότι 
ούτε επηρέασε τη Ρώμη και τη Βιέννη στο ζήτημα των ελληνοαλβανικών συνό-
ρων, ούτε στο Λονδίνο μπόρεσε να εξασφαλίσει την υπογραφή αγγλοελληνικής 
συνθήκης συμμαχίας ή την αγορά πολεμικών πλοίων ούτε το Βερολίνο δέχτηκε 
την πρότασή του για ναυτική επίδειξη των Μεγάλων δυνάμεων στο αιγαίο προ-
κειμένου να συμμορφωθεί η οθωμανική αυτοκρατορία με τις αποφάσεις τους 
στο ζήτημα των νησιών.25 ο διορισμός του Γεωργίου Στρέϊτ ως νέου υπουργού 
εξωτερικών τον ιανουάριο του 1914 δεν κατέστησε περισσότερο φιλελληνική 
τη Γερμανία. Η Ρωσία και η Γαλλία ενέκριναν την ιδέα μιας ναυτικής επίδειξης 
των Μεγάλων δυνάμεων στο αιγαίο για την αποτροπή ενός τρίτου βαλκανικού 
πολέμου, αλλά χωρίς την ομοφωνία του Βερολίνου η στάση τους δεν είχε ουσι-
αστική σημασία. Στην αγία Πετρούπολη ο Βενιζέλος συναντήθηκε με τον πρω-
θυπουργό της Σερβίας νίκολα Πάσιτς (Nikola Pašić). Βενιζέλος και Πάσιτς ταξί-
δευσαν μαζί από την αγία Πετρούπολη στο Βουκουρέστι. Όπως αποκάλυψε η 
ρουμανική εφημερίδα Naționalul στις 12 δεκεμβρίου 1915 μετά από έρευνα, στο 
Βουκουρέστι ο Βενιζέλος και ο Πάσιτς προσπάθησαν να πείσουν το βασιλιά κά-
ρολο ά  να προσυπογράψει και η Ρουμανία την ελληνοσερβική συνθήκη συμμα-
χίας του 1913 κατά της Βουλγαρίας. κατά τη διάσκεψη του Βουκουρεστίου τον 
αύγουστο του 1913 η ελλάδα, η Σερβία, η Ρουμανία και το Μαυροβούνιο εί-
χαν υπογράψει ένα μυστικό πρωτόκολλο που προέβλεπε στρατιωτική επέμβαση 

King’s College in London, Thessaloniki, Institute for Balkan Studies, 1985, σσ. 51-52. 

23. Για τους ναυτικούς εξοπλισμούς γενικά το 1914/1915 βλ. Geoffrey Miller, Superior 
Force: The Conspiracy behind the Escape of Goeben and Breslau, Hull, University of Hull Press, 
1996. 

24. Για το ταξίδι του Βενιζέλου βλ. Σπ. Β. Μαρκεζίνη, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέ-
ρας Ελλάδος, Τόμος Τρίτος, αθήναι, εκδόσεις Πάπυρος, 1967, σσ. 233-236. 

25. Γεώργιος Βεντήρης, Η Ελλάς του 1910-1920. Ιστορική μελέτη. Τόμος Πρώτος, 
αθήναι, εκδόσεις Ίκαρος, 1931, σ. 190. 
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στη Βουλγαρία, αν η βουλγαρική Βουλή δεν επικύρωνε τη συνθήκη του Βουκου-
ρεστίου. Η Βουλγαρία εφάρμοσε τους όρους της συνθήκης του Βουκουρεστίου, 
χωρίς όμως να επικυρώσει τη συνθήκη με συνταγματική πράξη.26 Βενιζέλος και 
Πάσιτς ήθελαν προφανώς να βεβαιωθούν αν η νέα φιλελεύθερη κυβέρνηση του 
΄ιωνα Μπρατιάνου θα στρεφόταν κατά της Βουλγαρίας σε περίπτωση που αυτή 
απειλούσε το εδαφικό status quo που αποκαταστάθηκε στα Βαλκάνια με τη συν-
θήκη του Βουκουρεστίου. ο βασιλιάς κάρολος ά  δεν θεώρησε αναγκαία τη δέ-
σμευση της Ρουμανίας με μια συνθήκη συμμαχίας, επισημαίνοντας ότι η Ρουμα-
νία γνωρίζει να προασπίζεται τα συμφέροντά της, όταν αυτά διακυβεύονται.27 

Με συλλογική διπλωματική διακοίνωση της 31ης ιανουαρίου/13ης Φεβρουα-
ρίου 1914, την παραμονή της επιστροφής του Βενιζέλου στην αθήνα, οι Μεγάλες 
δυνάμεις κοινοποίησαν στην ελληνική κυβέρνηση και στην Υψηλή Πύλη την από-
φασή τους για τα νησιά του αιγαίου: Τα νησιά του Βορειοανατολικού αιγαίου, 
εκτός από την Ίμβρο, την Τένεδο (και το καστελλόριζο), εκχωρούνταν στην ελλά-
δα υπό τον όρο ότι θα παρέμειναν ανοχύρωτα, δεν θα χρησιμοποιούνταν για ναυ-
τικό ή στρατιωτικό σκοπό, θα καταπολεμούνταν τα λαθρεμπόριο μεταξύ των νη-
σιών και της Μικράς ασίας και θα δίνονταν εγγυήσεις προστασίας του μουσουλ-
μανικών μειοψηφιών. Τα νησιά θα εντάσσονταν οριστικά στην ελλάδα όταν ο ελ-
ληνικός στρατός εκκένωνε τη Βόρειο Ήπειρο και το νησί Σάσων και εφόσον η ελ-
ληνική κυβέρνηση υποσχόταν ρητά ότι δεν θα αντιτάξει αντίσταση ούτε θα εν-
θαρρύνει κανενός είδους αντίσταση.28 Ήταν μια λύση που δεν ικανοποιούσε πλή-
ρως την ελλάδα, διότι δεν προέβλεπε καμιά άσκηση πίεσης στην οθωμανική αυ-
τοκρατορία για να συμμορφωθεί με την απόφαση των Μεγάλων δυνάμεων. από 
την άλλη πλευρά η Βόρειος Ήπειρος εκχωρούνταν στο αλβανικό κράτος, χωρίς να 

26. οι γερμανικές διπλωματικές υπηρεσίες εντόπισαν το άρθρο και το μετέφρασαν. 
PA AA, R 1434, Akten betreffend den Balkankrieg 1912/1913. Die Botschafterbesprechungen 
in London, die Vermittlungsfrage und die Friedensverhandlungen auch in Bukarest, R 14343, 
von 8. September 1914 bis Februar 1919, Die politische Lage. Das geheime Protokoll von 1913. 
Nationalul, No. 4 vom 29./12. Dezember 1915. 

27. Αυτόθι. Για τον σκοπό της επίσκεψης των Βενιζέλου και Πάσιτς στο Βουκουρέ-
στι ο υπουργός εξωτερικών της Ρουμανίας, εμμανουήλ Πολουμπάρου (Emanoil Polumbaru), 
ενημέρωσε τον Γερμανό πρέσβη ιούλιο Βάλντχαυζεν (Julius von Waldhausen). οι πρωθυπουρ-
γοί της Σερβίας και της ελλάδας ήθελαν να διαβεβαιωθούν αν η νέα κυβέρνηση ήταν πρό-
θυμη να σεβαστεί τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Η απάντηση της κυβέρνησης του Ίωνα 
Μπρατιάνου ήταν καταφατική. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση ελληνοτουρκικού ναυτικού πο-
λέμου η συνθήκη του Βουκουρεστίου δεν παραβιαζόταν. αν όμως η Βουλγαρία επέτρεπε τη 
διέλευση τουρκικών χερσαίων δυνάμεων από το έδαφός της, τότε αμέσως η Ρουμανία θα 
υπέγραφε στρατιωτική σύμβαση με τη Σερβία και την ελλάδα. PA AA, R 11608, A. 3768, Nr. 
52, Bukarest, den 19.2.1914, Waldhausen an Bethmann Hollweg 

28. Εμπρός, 1.2.1912 (π.η). 
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δοθούν εγγυήσεις προστασίας των Βορειοηπειρωτών. ο αντιπολιτευτικός Τύπος 
έσπευσε να χαρακτηρίσει ως αποτυχημένη τη διπλωματική περιοδεία του Βενιζέ-
λου.29 Στις 3/16 Φεβρουαρίου 1914 ο μέγας βεζίρης, Σαΐντ Χαλίμ πασάς, απέρριψε 
τη διπλωματική διακοίνωση των Μεγάλων δυνάμεων, θεωρώντας τα νησιά ανα-
πόσπαστο μέρος των ασιατικών κτήσεων της αυτοκρατορίας και επικρίνοντας τις 
Μεγάλες δυνάμεις ότι δεν έλαβαν υπόψη τα ζωτικά συμφέροντα της αυτοκρατο-
ρίας,30 Στις 8/21 Φεβρουαρίου 1914 ο υπουργός εξωτερικών, Γεώργιος Στρέϊτ, επέ-
δωσε την απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης. Η ελλάδα αποδέχτηκε επί της ου-
σίας την απόφαση των Μεγάλων δυνάμεων, εκφράζοντας την ετοιμότητα να δώ-
σει εγγυήσεις στην οθωμανική αυτοκρατορία ότι τα νησιά δεν θα χρησιμοποιη-
θούν για στρατιωτικούς και ναυτικούς σκοπούς, επισημαίνοντας ότι η υποχρέω-
ση της ελλάδας να προστατεύσει τους μουσουλμάνους των νησιών απέρρεε από 
τη Συνθήκη των αθηνών, αλλά ζητώντας ταυτόχρονα εκπαιδευτικά και θρησκευ-
τικά δικαιώματα για τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου.31 

αλλά οι Μεγάλες δυνάμεις δεν είχαν ένα μηχανισμό επιβολής της απόφα-
σής τους για τα νησιά. από την άλλη πλευρά η εγκατάλειψη της Βορείου Ηπείρου 

29. «[…] Το Ηπειρωτικόν και το Νησιωτικόν ζήτημα παρουσιάζουν άποψιν ζοφε-
ρωτέρα από πριν, η δε μεγάλη ελπίς του κ. Βενιζέλου ότι θα πείση τας Δυνάμεις να συγκρα-
τήσουν την Τουρκίαν από των εχθρικών της εκδηλώσεων προς την Ελλάδα εναυάγησαν 
οριστικώς και αμετακλήτως. Η Ήπειρος εθυσιάσθη άνευ ανταλλάγματος, οι Ηπειρώται πα-
ραδίδονται εις τους Αλβανούς άνευ εγγυήσεως τινός εξασφαλιζούσης την θρησκείαν και 
την γλώσσαν των, η Ίμβρος, η Τένεδος και το Καστελλόριζο μένουν άνευ προστασίας τινός, 
η δε Χίος και η Μυτιλήνη, χωρίς να ουδετεροποιηθούν, επιβάλλεται να μείνουν ανοχύρω-
τοι και να μη αποτελούν στρατιωτικήν ή ναυτικήν βάσιν, δια να είναι φαίνεται ευκολωτέ-
ρα η αίφνιδία κατάληψίς των υπό των Τούρκων. Εν τούτοις η Τουρκία παραμένει αδιαλ-
λάκτως απειλητική δια το ζήτημα των νήσων. Τα δύο κυριώτερα ζητήματα των οποίων ο 
κ. Βενιζέλος ανέλαβε την διακανόνισιν, αντί να προχωρήσουν προς την λύσιν των υπέστη-
σαν υπέστησαν ώθησιν προς τα οπίσω […] Ο κ. Βενιζέλος είναι ο μόνος άνθρωπος εν Ελλά-
δι, όστις έχει το προνόμιον και δια τας επιτυχίας του και δια τας αποτυχίας του να θαυμά-
ζεται εξ ίσου», Εμπρός, 2.2.1914. 

30. Εμπρός, 4.2.1914. 
31. Εμπρός, 9.2.1914. Η συνθήκη των αθηνών είχε υπογραφτεί την 1η/14η νοεμβρί-

ου 1913 από τον δημήτριο Πανά, πρέσβη της ελλάδας στην κωνσταντινούπολη, και το Γκα-
λήπ κεμάλ μπέη (Galyb Kemal Bey), πρέσβη της οθωμανικής αυτοκρατορίας στην αθήνα. 
Προέβλεπε την προστασία των δικαιωμάτων των μουσουλμάνων στις νέες χώρες ως ελλή-
νων υπηκόων. Όσοι επέλεγαν την οθωμανική ιθαγένεια έπρεπε να εγκατασταθούν εκτός ελ-
λάδος, αλλά διατηρούσαν την ακίνητη ιδιοκτησία τους στην ελλάδα. Βλ. Σταματίου αντω-
νοπούλου, Αι Συνθήκαι Λονδίνου, Βουκουρεστίου και Αθηνών, αθήνα, εκδόσεις Πελα-
σγός, 2002 (επανέκδοση του 1917), σσ. 160-169. Για τη σύμβαση των αθηνών και την εφαρ-
μογή της βλ. Γιάννης ν. Γκλαβίνας, Οι μουσουλμανοί πληθυσμοί στην Ελλαδα (1912-1923). 
Από την ενσωμάτωση στην ανταλλαγή, Θεσσαλονίκη, εκδοτικός οίκος αντ. Σταμούλη, 2013, 
σσ. 102-119. 
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στους αλβανούς, χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματα του ελληνισμού, προκάλεσε 
την αντίσταση των Βορειοηπειρωτών. Στις 17 Φεβρουαρίου/2 Μαρτίου 1914 σχη-
ματίσθηκε η Προσωρινή Κυβέρνηση Βορείου Ηπείρου υπό την αρχηγία του Γε-
ωργίου Χρηστάκη-Ζωγράφου και του αλέξανδρου καραπάνου, κήρυξε την αυ-
τονομία της Βορείου Ηπείρου και άρχισε τον ένοπλο αγώνα κατά των αλβανι-
κών ομάδων. οι ελληνικές στρατιωτικές αρχές τήρησαν γενικά μια εχθρική στάση 
έναντι του αυτονομιστικού κινήματος των Βορειοηπειρωτών (έντονες συγκρού-
σεις του υποστράτηγου Παπούλα με τον Χρηστάκη-Ζωγράφο, εντολή του πρώ-
του για τη φυλάκιση του αλέξανδρου καραπάνου), ωστόσο υπήρξαν αξιωματι-
κοί και εθελοντές από την Παλαιά ελλάδα και την κρήτη που βοήθησαν τους Βο-
ρειοηπειρώτες. Τον Μάρτιο του 1914 έφθασε στην αλβανία ο Γερμανός πρίγκιπας 
Γουλιέλμος Βηντ (Wilhelm Wied ) ως ηγεμόνας της αλβανίας και σχηματίστηκε 
κυβέρνηση Χριστιανών και Μουσουλμάνων υπό τον Τουρχάν πασά. αλλά στην 
αλβανία ουσιαστικές αρμοδιότητες είχε η διεθνής επιτροπή ελέγχου. Στα τέλη 
απριλίου ο ελληνικός στρατός είχε εκκενώσει τη Βόρειο Ήπειρο. Έπειτα από δι-
απραγματεύσεις μεταξύ των Βορειοηπειρωτών, της διεθνούς επιτροπής ελέγχου 
και αντιπροσώπου του νεοσύστατου αλβανικού κράτους υπογράφτηκε στην κέρ-
κυρα στις 4/17 Μαΐου 1914 το Πρωτόκολλο της κέρκυρας με το οποίο παραχωρή-
θηκε εκπαιδευτική, θρησκευτική και διοικητική αυτονομία στη Βόρειο Ήπειρο. 

ο Βενιζέλος αψήφησε την κριτική της αντιπολίτευσης για την απροθυμία 
του να στηρίξει τον Βορειοηπειρωτικό αγώνα και επικεντρώθηκε στο ζήτημα 
των νησιών του αιγαίου. Η οθωμανική αυτοκρατορία, σε μια προσπάθεια συμ-
βιβαστικής λύσης, απαίτησε στις αρχές Μαρτίου 1914 την ανταλλαγή της Χίου 
και της Μυτιλήνης με άλλα νησιά. 32 Όταν ο Βενιζέλος ζήτησε να ονοματιστούν 
τα νησιά αυτά, ο Σαΐντ Χαλίμ πασάς πρότεινε τα Ψαρά, την ικαρία, τη Λέβι-
δα, την αστυπάλαια, την κάρπαθο και την κάσο. Προσαρτώντας αυτά τα νη-
σιά η ελλάδα, που είχε επεκταθεί εδαφικά, θα μπορούσε να παραιτηθεί από τη 
Χίο και τη Μυτιλήνη, η Σάμος θα διατηρούσε το παλιό καθεστώς, τόνισε ο μέ-
γας βεζίρης.33 επρόκειτο και για νησιά που ανήκαν στο σύμπλεγμα των δωδε-
κανήσων και, κατά συνέπεια, η ιταλία έπρεπε να τα εκκενώσει. Η Γερμανία στή-
ριζε τη λύση της ανταλλαγής και κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να προβεί σε 
παραχωρήσεις προς την οθωμανική αυτοκρατορία.34 ο Βενιζέλος έκρινε απα-

32. Sinan Kuneralp (ed.), Ottoman Diplomatic Documents on the Origins of World War 
One. VI. The Aegean Islands Issue 1912- 1914, Istanbul, The Isis Press, 2011, σ. 251. 

33. Αυτόθι, σσ. 251-252. 

34. Konstantinos Loulos, Die deutsche Griechenlandpolitik von der Jahrhundertwende 
bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges (Frankfurt am Main- Bern- New York: Verlag Peter 
Lang, 1986), σ. 346. 
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ράδεκτη την τουρκική πρόταση ως βάση συνεννόησης.35 και η ιταλία απέρριψε 
τη λύση της εκκένωσης των δωδεκανήσων χωρίς ισχυρά ανταλλάγματα από την 
οθωμανική αυτοκρατορία.36 Τότε ο Βενιζέλος υπέβαλε την ακόλουθη πρότα-
ση: Η ελληνική κυριαρχία επί των νησιών να μην αμφισβητηθεί, αλλά στα νησιά 
θα μπορούσαν να παραμείνουν οθωμανοί επίτροποι και όχι πρόξενοι.37 Με την 
έγκριση της Γερμανίας η Ρουμανία ανέλαβε μια διαμεσολαβητική προσπάθεια 
ώστε η λύση της ζητήματος να επιτευχθεί εντός της Τριπλής Συμμαχίας. Στις αρ-
χές απριλίου 1914 έφθασε στην κωνσταντινούπολη ο Ρουμάνος στρατηγός κων-
σταντίν κοάντα (Constantin Coandă). Η αποστολή του είχε πολιτικό χαρακτή-
ρα, αλλά απέτυχε. ο Σαΐντ Χαλίμ πασάς απέρριψε την πρόταση του Βενιζέλου 
για τον διορισμό οθωμανών επιτρόπων και ενέμενε στη δική του πρόταση για 
ανταλλαγή της Χίου και της Μυτιλήνης. Στην αθήνα ο Βενιζέλος, βλέποντας το 
αδιέξοδο, επισήμανε με ειρωνικό τόνο στον κοάντα ότι η ελλάδα θα μπορούσε 
να δεχτεί την τουρκική πρόταση, αν τα νησιά που θα προσαρτούσε, ανταλλάσ-
σοντας τη Χίο και τη Μυτιλήνη, ήταν ισοδύναμα σε έκταση, πληθυσμό, εισοδή-
ματα κ.ά, αλλά σε κάθε περίπτωση θα έθετε το ζήτημα στο υπουργικό συμβού-
λιο.38 Η τουρκική πρόταση τελικά δεν εγκρίθηκε. Όπως σωστά επισήμανε ο Άγ-
γλος πρέσβης στην αθήνα, Francis Elliot, σε εμπιστευτική του έκθεση (3.4.1914) 
προς τον υπουργό εξωτερικών της αγγλίας, Edward Grey, η απώλεια της Μυτι-
λήνης θα ήταν ένα οικονομικό πλήγμα για την ελλάδα, αλλά θα μπορούσε να 
αντισταθμιστεί με τα δωδεκάνησα και την Ίμβρο. Για τη Χίο δεν θα μπορού-
σε να γίνει καμιά συζήτηση και λόγω της ανάμνησης των σφαγών του 1822 και 
λόγω του γεγονότος ότι επιφανείς οικογένειες της αθήνας προέρχονταν από το 
νησί. Η ελληνοτουρκική διαφορά θα διευθετούνταν ευκολότερα, αν η ιταλία εκ-
κένωνε τα δωδεκάνησα, εκτίμησε ο Άγγλος πρέσβης.39

To ζήτημα των νησιών του αιγαίου μετατρεπόταν σε ευρωπαϊκό ζήτημα. 
αν έδινε τη λύση η αγγλία ή η Γερμανία, τότε θα αυξανόταν αντίστοιχα η επιρ-
ροή της αντάντ ή των κεντρικών δυνάμεων στην ελλάδα, κάτι που θα είχε ση-
μασία για τη στάση της ελλάδας σε έναν παγκόσμιο πόλεμο. Τον απρίλιο του 
1914 ο Γερμανός αυτοκράτορας Γουλιέλμος Β΄ και ο καγκελάριος Μπέτμαν Χόλ-
βεγκ βρίσκονταν στην κέρκυρα, την οποία ο κάιζερ συνήθιζε να επισκέπτε-

35. Kuneralp, ό.π., σ. 255. 

36. Αυτόθι, σσ. 261-262.

37. P. Gooch − Harold Temperley (eds), British Documents on the Origins of the War, 
1989- 1914. Volum X, Part 1. The Near and the Middle East on the Eve of War (London: His 
Majesty’s Stationery Office, 1936), σ. 245, No 264. 

38. Kuneralp, ό.π., σ. 264.

39. Gooch- Termperley (eds), British Documents, ό.π., σσ. 244-245, No 264. 
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ται κάθε χρόνο.40 αλλά το έτος 1914 είχε ιδιαίτερη συμμαχία για τη διαμόρφω-
ση της βαλκανικής πολιτικής της Γερμανίας. Στην κέρκυρα μετέβησαν ο βασι-
λιάς κωνσταντίνος Á, ο υπουργός εξωτερικών Γεώργιος Στρέϊτ, ο Βενιζέλος, 
ο Γερμανός πρέσβης στην αθήνα κουάτ και ο Γερμανός πρέσβης στην κωνστα-
ντινούπολη Βάνγκενχαϊμ. Το κύριο θέμα που συζητήθηκε σε θετικό κλίμα στις 
13 απριλίου, χωρίς τη συμμετοχή του Βενιζέλου, ήταν η χορήγηση δανείου από 
γερμανικές τράπεζες στην ελλάδα στο πλαίσιο της γερμανικής πολιτικής της συ-
γκρότησης ενός αντισλαβικού άξονα ελλάδας-Τουρκίας-Ρουμανίας41. Τον πολι-
τικό αυτό στόχο επανέλαβε ο Μπέτμαν Χόλβεγκ στη νέα του συνάντηση με τον 
Στρέϊτ στις 14 απριλίου, παρόντος τώρα και του Βενιζέλου. ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός, όπως άλλωστε και ο Στρέϊτ, συμφώνησε και δήλωσε ότι η ελλάδα θα 
επιδιώξει μια συνεννόηση με τα μη σλαβικά κράτη, την αλβανία, τη Ρουμανία 
και την Τουρκία. ο Γερμανός καγκελάριος πρότεινε τότε ως μια λύση του ζητή-
ματος των νησιών την αναγνώριση της τουρκικής επικυριαρχίας. Στη συνάντη-
ση της επόμενης ημέρας ο Βενιζέλος διευκρίνισε ότι θα ήταν πρόθυμος ενώπιον 
του βασιλιά και της κοινής γνώμης να επιβάλει την αναγνώριση της οθωμανικής 
επικυριαρχίας στη Χίο και στη Μυτιλήνη, αλλά υπό τον όρο ότι η ελλάδα και 
η Τουρκία θα υπέγραφαν αμυντική συνθήκη συμμαχίας διάρκειας 5, 10 ή και 15 
ετών για την εγγύηση των ευρωπαϊκών τους κτήσεων. Σε περίπτωση καταγγε-
λίας της αμυντικής συνθήκης συμμαχίας θα επερχόταν και η άρση της οθωμα-
νικής επικυριαρχίας στη Χίο και τη Μυτιλήνη. αν η Τουρκία στην πορεία ανα-
κτούσε τα δωδεκάνησα, θα έπρεπε να σεβαστεί το καθεστώς που είχαν οι Έλ-
ληνες πριν από την ιταλική κατάληψη. Για την προώθηση αυτού του πλαισίου 
λύσης του ζητήματος των νησιών ο Βενιζέλος ζήτησε πάλι τη διαμεσολάβηση 
της Γερμανίας. O Γερμανός καγκελάριος, αφού εξασφάλισε τη συγκατάθεση του 
υπουργού εξωτερικών Γιάγκωβ, ανέθεσε στον κουάτ και στον Βάνγκενχαϊμ να 
αναλάβουν το ρόλο του διαμεσολαβητή. ο καγκελάριος και ο υπουργός εξωτε-
ρικών θα ενεργούσαν από το παρασκήνιο.42 O Βάνγκενχαϊμ ο οποίος ευνοούσε 
μια τουρκική λύση του ζητήματος, είχε έκδηλο σκεπτικισμό, ενώ ο κουάτ θεω-
ρούσε επισφαλή τη θέση του Βενιζέλου στο εσωτερικό και αμφέβαλλε αν ο Έλ-
ληνας πρωθυπουργός θα μπορούσε να επιβάλει τις απόψεις του. κατά τον Βενι-
ζέλο η ελλάδα θα αναγνώριζε την τυπική επικυριαρχία (Suzeränität) και όχι την 
κυριαρχία (Souveränität) του σουλτάνου στη Χίο και στη Μυτιλήνη. Με την υπο-
γραφή ελληνοτουρκικής αμυντικής συνθήκης συμμαχίας για τη διατήρηση των 

40. Για την παραμονή του Γουλιέλμου Β΄ στην κέρκυρα, τα ενδιαφέροντά του για τις 
αρχαιολογικές ανασκαφές και τις διάφορες εκδηλώσεις προς τιμήν του βλ. Εμπρός, 8.4.1914 
και 10.4.1914, 

41. Loulos, ό.π., σσ. 347-348. 

42.  Αυτόθι, σ. 350.
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ευρωπαϊκών κτήσεων (Μακεδονία, Ήπειρος και νησιά για την ελλάδα, ανατο-
λική Θράκη για την Τουρκία) θα αποτρεπόταν βουλγαροτουρκική προσέγγιση. 
Το σημαντικότερο, ωστόσο, ίσως ήταν ότι θα διαλύονταν οι φόβοι της οθωμανι-
κής αυτοκρατορίας μήπως από τα οχυρωμένα νησιά η ελλάδα θα μπορούσε να 
επιχειρήσει απόβαση στη Μικρά ασία, θα δίνονταν εγγυήσεις ασφάλειας στην 
οθωμανική αυτοκρατορία. Ίσως αυτός θα ήταν ο ασφαλέστερος τρόπος για τη 
διάσωση του ελληνισμού της Μικράς ασίας. αν η Γερμανία προωθούσε μια τέ-
τοια πολιτική σε μακροπρόθεσμη βάση και προστάτευε έμπρακτα τον ελληνι-
σμό της Μικράς ασίας, η επιρροή της στην ελλάδα θα ήταν ισχυρή. αλλά η γερ-
μανική πολιτική ηγεσία στο Βερολίνο δεν άσκησε την ανάλογη πίεση στους νε-
ότουρκους οι οποίοι είχαν επεξεργαστεί σχέδιο εκδίωξης και εξόντωσης των ελ-
λήνων ως αντίποινα για τη δήθεν βίαιη εκδίωξη των Μουσουλμάνων από τη Μα-
κεδονία μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους. Το ζήτημα των μουσουλμάνων προ-
σφύγων από τη Μακεδονία, για τους οποίους υπήρχε χώρος στη Μικρά ασία, 
ήταν μονάχα η πρόφαση, το νεοτουρκικό κομιτάτο Ένωση και Πρόοδος είχε 
ήδη επεξεργαστεί σχέδιο εκδίωξης, εξόντωσης ή εξισλαμισμού των Χριστιανών 
της Μικράς ασίας.43 δεν έχουν μέχρι σήμερα προσκομισθεί έγγραφα για να τεκ-
μηριωθεί πλήρως η θέση ότι Γερμανοί στρατιωτικοί κύκλοι μαζί με τους νεό-
τουρκους κατέστρωσαν το σχέδιο εξόντωσης του ελληνισμού και ότι οι δεύτε-
ροι έπαιξαν το παιχνίδι της Γερμανίας.44 οι νεότουρκοι είχαν μια συνέχεια στην 
πολιτική τους από το 1909. Υπήρχαν, ωστόσο, γερμανικά δημοσιεύματα που εξυ-
μνούσαν τη γερμανοτουρκική συμμαχία και αναθεμάτιζαν τους Έλληνες της Μι-
κράς ασίας που υπερείχαν οικονομικά και πολιτιστικά. 45  Βέβαιο είναι πάντως 
ότι η γερμανική στρατιωτική αποστολή, αν δεν ενθάρρυνε, τουλάχιστο ανέχτη-
κε τους διωγμούς, ενώ η γερμανική πολιτική ηγεσία δεν άσκησε καμιά ουσιαστι-
κή πίεση στους νεότουρκους, πέρα από παραινέσεις για αποφυγή βιαιοτήτων. 
Η παρελκυστική τακτική των νεότουρκων στο ζήτημα των νησιών δεν οφειλό-

43. Mattias Bjornlund, «The 1914 cleansing of Aegean Greeks as a case of violent 
Turkification», Journal of Genocide Research, 10: 1 (2008), σσ.42-45, Tessa Hofman, « Γενοκτο-
νία εν ροή-Cumu lative Genocide. The Massacres and Deportations of the Greek Population of the 
Ottoman Empire (1912- 1923)», στο συλλογικό έργο Tesa Hofman, Matthias Bjornlund, Vasileios 
Meichnetsidis (eds), The Genocide of Ottoman Greeks. Studies in the State- Sponsored Campaign 
of Extermination of the Christians of Asia Minor (1912 – 1922) and its Aftermath: History, Law, 
Memory, New York & Athens: published by Aristide D. Caratzas, 2011, σσ. 46- 47. 

44. Μιχαήλ Χοδάς, Πως η Γερμανία κατέστρεψε τον Ελληνισμόν της Τουρκίας, 
αθήνα 1978 (επανέκδοση του 1916), σσ. 48-49, Η. Morgenthau, Τα μυστικά του Βοσπόρου, 
πρόλογος αχ. Λαζάρου, μτφρ. ι. καπεσιάν, αθήνα: εκδόσεις Τροχαλία, τρίτη έκδοση 1998, σ. 
101. 

45. κωνσταντίνος εμμ. Φωτιάδης, Η Γενoκτονία των Ελλήνων του Πόντου, 1ος τό-
μος, Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Ηρόδοτος, 2002, σσ. 436-437.   
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ταν τόσο σε λόγους ασφάλειας της οθωμανικής αυτοκρατορίας όσο στην εξα-
σφάλιση χρόνου για την ολοκλήρωση του σχεδίου. Για να ερεθιστεί η κοινή γνώ-
μη στην οθωμανική αυτοκρατορία, η τουρκική εφημερίδα Tanin δημοσίευε τον 
απρίλιο του 1914 εκτενή άρθρα για τον δήθεν αφόρητο ζυγό υπό τον οποίο ζού-
σαν οι Μουσουλμάνοι της ελληνικής Μακεδονίας μετά τον δεύτερο Βαλκανικό 
Πόλεμο, πράγμα που η ελληνική πλευρά απέκρουσε, επικαλούμενη και τη σύλ-
ληψη πρακτόρου του νεοτουρκικού κομιτάτου, καταδομένου από Μουσουλμά-
νους του Λαγκαδά, ο οποίος τους καλούσε να μεταναστεύσουν.46 

 ενώ ο Γερμανός αυτοκράτορας και ο Γερμανός καγκελάριος βρίσκονταν 
στην κέρκυρα, τον απρίλιο του 1914 στην ανατολική Θράκη είχε τεθεί σε εφαρ-
μογή το σχέδιο εκδίωξης του ελληνισμού.47 Ραιδεστός, Βιζύη, Σαράντα εκκλη-
σιές ήταν τα πρώτα κέντρα που επλήγησαν. Με ναυλωμένα ατμόπλοια διακινού-
νταν οι πρόσφυγες από την Ηράκλεια προς τη Θεσσαλονίκη. Το σχέδιο είχε τε-
θεί σε εφαρμογή από την τουρκική κυβέρνηση και εκτελούνταν από τα τοπικά 
όργανα με τη συμμετοχή αλβανών μουσουλμάνων και ελληνοφώνων Τουρκο-
κρητών προσφύγων που αυτοπαρουσιάζονταν ως πράκτορες της ελληνικής κυ-
βέρνησης και καλούσαν τους Έλληνες σε μετανάστευση. Την κακοπιστία αυτή 
των νεοτούρκων διέγνωσε ο Έλληνας πρέσβης στην κωνσταντινούπολη, δημή-
τριος Πανάς, και έκρινε απαραίτητη την αποστολή ξένων ανταποκριτών για να 
καταγγείλουν την τουρκική πρόκληση.48 οι τουρκικές αρχές εμπόδιζαν το έργο 
της Πατριαρχικής επιτροπής η οποία είχε αποσταλεί για έλεγχο της κατάστα-
σης.49 ο Πανάς διαμαρτυρήθηκε στον μέγα βεζίρη για τις συκοφαντίες ότι δή-
θεν όργανα της ελληνικής κυβέρνησης καλούσαν τους νομοταγείς και φιλεργατι-
κούς Έλληνες να εκπατριστούν, επισημαίνοντας ότι η τουρκική κυβέρνηση είχε 
κάθε συμφέρον να καταστήσει δυνατή την παραμονή τους στη χώρα. ο Σαΐντ 
Χαλίμ άκουσε με προσοχή, αρκούμενος σε αόριστες απαντήσεις.50 ο Ρώσος πρε-

46. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας - Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, φάκελος 76, Με-
τανάστευσις Μουσουλμάνων, αστυνομική διεύθυνσις Θεσσαλονίκης προς Γενικόν διοικη-
τήν Μακεδονίας, αρ. πρωτ. 121211, Θεσσαλονίκη, 9.4.1914. 

47.  Για μια πρώτη προσέγγιση βλ. Βασιλική Τσακόγλου, Ο Πρώτος Διωγμός των 
Ελλήνων στην Ανατολική Θράκη 1913-1918, Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Γιαχούδη, 2011, σσ. 94-
132.

48. Ίδρυμα ιστορίας ελευθερίου Βενιζέλου- αρχείο Λέσχης Φιλελευθέρων (στο εξής 
ΙΙΕΒ-ΑΛΦ), 1914, φάκελος 34/ 29, αρ. τηλεγρ. 1605, Πέραν, 4/17.4.1914, Πανάς προς Υπουρ-
γείο εξωτερικών. 

49. ΙΙΕΒ-ΑΛΦ, 1914, φάκελος 34/9, αρ. τηλεγρ. 1553, Πέραν, 1/14.4.1914, Πανάς προς 
Υπουργείο εξωτερικών. 

50. ΙΙΕΒ-ΑΛΦ, 1914, φάκελος 34/10, Πέραν 1/14. 4. 1914, Πανάς προς Υπουργείο 
εξωτερικών. 



Το ζήτημα των νησιών του Βορειοανατολικού αιγαίου 229

σβευτής Γκιρς (M.N.Giers) διαμαρτυρήθηκε στον μέγα βεζίρη ο οποίος υποσχέ-
θηκε ότι οι διωγμοί θα παύσουν στο μέλλον και οι πρόσφυγες θα επαναπατρι-
στούν, χωρίς όμως οι διαβεβαιώσεις του να έχουν πειστική δύναμη.51 Το οικου-
μενικό Πατριαρχείο, αφού δεν απέδωσαν οι παρεμβάσεις του, αποφάσισε σε έν-
δειξη πένθους την ημέρα του Πάσχα να μη γίνει η συνηθισμένη επίσημη τελε-
τή της ανάστασης στα Πατριαρχεία. Με αίτημα του οικουμενικού Πατριαρχεί-
ου συντάχθηκε απόρρητο τηλεγράφημα προς την βασίλισσα για να παρακαλέ-
σει τον αδελφό της, τον Γερμανό αυτοκράτορα, που βρισκόταν στην κέρκυρα, 
να παρέμβει ώστε να τεθεί τέρμα στους διωγμούς.52  δεν υπάρχουν πληροφορί-
ες για παρέμβαση του Γερμανού αυτοκράτορα. Η επίσημη τελετή της αναστάσε-
ως ματαιώθηκε και μόνο τυπικά λειτούργησε ο ιερέας των Πατριαρχείων. ούτε 
οι πρέσβεις παρέστησαν ούτε έγινε η διανομή των αυγών.53 οι διωγμοί δεν έπαυ-
σαν, παρά τα «μέτρα» του Ταλαάτ μπέη 

Σε ένα τέτοιο βαρύ κλίμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων ο κουάτ, με κά-
ποια καθυστέρηση, ενημέρωσε τον Τούρκο πρέσβη στην αθήνα, Γκαλίμπ κεμάλ 
μπέη, για τις συνομιλίες στην κέρκυρα, επισημαίνοντας ότι με αμοιβαίες υποχω-
ρήσεις οι προτάσεις του Βενιζέλου στην κέρκυρα αποτελούσαν μια καλή βάση 
συνεννόησης.54 ο Τούρκος πρέσβης πληροφόρησε τον μέγα βεζίρη. ο Σαΐντ Χα-

51. ΙΙΕΒ-ΑΛΦ, 1914, φάκελος 34/12, αρ. τηλεγρ. 1555, Πέραν, 1/14 .4.1914, Πανάς 
προς Υπουργείο εξωτερικών. 

52. ΙΙΕΒ-ΑΛΦ, 1914, φάκελος 34/ 26, αρ. τηλεγρ, 1618, Πέραν, 4/17.4.1914, Πανάς 
προς Υπουργείο εξωτερικών. Στο τηλεγράφημα αναφερόταν «Εν ημέραις καθ’ας λοιπός 
χριστιανικός κόσμος εν χαρά πανηγυρίζει και πρόκειται να πανηγυρίσει την ανάστασιν 
του Κυρίου ολόκληροι Χρστιανικοί πληθυσμοί εν Θράκη εις τα πρόθυρα της Κων/πόλε-
ως και υπό τα όμματα των αντιπροσώπων των Χριστιανικών Ευρωπαϊκών Δυνάμεων δι-
έρχονται στιγμάς οδύνης και απελπισίας ας δεν είδε ουδέ εν ταις ζοφερωτέραις ημέραις 
της δουλείας αυτού. Καθ’απάνθρωπον και αυθαδέστατον σχέδιον ολόκληρος ο ορθόδοξος 
αγροτικός πληθυσμός της Θράκης συμποσούμενος εις 350 περίπου χιλιάδας ψυχών εξανα-
γκάζεται να εγκαταλείψη την πάτριον γην εν η επί χιλιετηρίδας έζησε και να παραχωρήση 
τον τόπον εις τους έξωθεν ερχομένους Μωαμεθανούς και δη ως επί το πλείστον Αλβανούς 
εκ των Σερβικών μερών πρόσφυγας αφαιρουμένους πρότερον βία όλην την ακίνητον και 
αυτήν έτι την κινητήν περιουσίαν αυτού και πλείστα άλλα ανήκουστα υφισταμένους δει-
νά…. Παρακαλούμεν εναγωνίως την Υμετέραν Ευσεβεστάτην Μεγαλειότητα ίνα εν ονόματι 
της Φιλανθρωπίας της Δικαιοσύνης και του Χριστιανικού πολιτισμού ζητήση την κραται-
άν επέμβασιν του Μεγαλειοτάτου και σεπτού Αδελφού Αυτής όπως τεθή άμεσον τέρμα εις 
τα ατιμάζοντα την ανθρωπότητα ανήκουστα ταύτα όργια…». . 

53. Εμπρός, 10/23. 4. 1914.
54. PA AA, R 1431, Akten betreffend den Balkankrieg 1912/ 13. Die Botschafterbespre-

chungen in London, die Vermittlungsfrage und die Friedensverhandlungen (auch in Bukarest) 
vom 11. Mai bis 30. Juni 1914, Telegram Nr. 206 vom 11. Mai 1914, Constantinopel, Wangenheim 
an Auswärtiges Amt. 
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λίμ απάντησε στον Γκαλίμπ κεμάλ ότι στην κέρκυρα οι ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις συζητήθηκαν μόνο ακαδημαϊκά, ότι δεν θα έπρεπε να δοθεί δημοσιότητα 
στη συνάντηση της κέρκυρας και ότι ο Τούρκος πρέσβης όφειλε να μην ασχολεί-
ται περαιτέρω με το θέμα. ο μέγας βεζίρης είχε ήδη υποβάλει τις δικές του αντι-
προτάσεις στην ελληνική κυβέρνηση και ανέμενε την απάντησή της.55 οι αντι-
προτάσεις του Σαΐντ Χαλίμ περιείχαν ως άξονα την αναγνώριση της τουρκικής 
κυριαρχίας (όχι επικυριαρχίας) όχι μόνο στη Χίο και στη Μυτιλήνη, αλλά σε 
όλα τα νησιά. Η ελληνική κυβέρνηση απέρριψε κατηγορηματικά τις τουρκικές 
αντιπροτάσεις και ζήτησε νέα βάση συνομιλιών, αλλά σύμφωνα με το πνεύμα 
της απόφασης των Μεγάλων δυνάμεων.56  καθώς υπήρχε το ενδεχόμενο να τεθεί 
και ζήτημα δωδεκανήσων σε ελληνοτουρκικές συνομιλίες για τα νησιά του Βο-
ρειοανατολικού αιγαίου, η ιταλική κυβέρνηση κατέστησε προληπτικά σαφές ότι 
θα υπονομεύσει κάθε ελληνοτουρκική συνεννόηση που θα προβλέπει εκχώρη-
ση των δωδεκανήσων στην ελλάδα,57 προφανώς ως αντάλλαγμα για τη Χίο και 
τη Μυτιλήνη. κατά τις πληροφορίες της γερμανικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι 
από την εκεί ιταλική πρεσβεία, η ιταλία θα δεχόταν να συζητήσει την εκχώρηση 
των δωδεκανήσων στην ελλάδα υπό τους εξής όρους: 1) αποχώρηση των οθω-
μανών αξιωματικών από την κυρηναϊκή, 2) οικονομικά ανταλλάγματα και 3) 
εγκατάσταση ιταλών επιτρόπων ή επιθεωρητών στα δωδεκάνησα.58 

αναμένοντας τη νέα τουρκική πρόταση ο Βάνγκενχαϊμ συναντήθηκε στις 
19 Μαΐου 1914 με τον Σαΐντ Χαλίμ, τον Ταλαάτ μπέη και το Τζεμάλ πασά σε μια 
προσπάθεια να τους πείσει να βρουν modus vivendi με την ελλάδα και για πέντε 
τουλάχιστον χρόνια να μην ανακινούν το ζήτημα των νησιών, έστω και εάν δεν 
ήθελαν να παραιτηθούν από αυτά. Η Τουρκία, τόνισε ο Γερμανός πρέσβης, χρει-
άζεται ηρεμία και θα ήταν ανοησία να αρχίσει έναν πόλεμο με την ελλάδα πριν 
αφιχθούν τα dreadnoughts, αλλά ακόμα και σε περίπτωση ελληνικής ήττας οι συ-
νέπειες ενός πολέμου θα ήταν τραγικές για την Τουρκία.59 ο Ταλαάτ μπέης και 
ο ενβέρ πασάς απάντησαν ότι η Τουρκία, ακόμα και σε περίπτωση ναυτικής της 
υπεροπλίας στο αιγαίο, δεν σκεπτόταν να αρχίσει πόλεμο με την ελλάδα. Με 
το μεταρρυθμιστικό έργο που είχε αρχίσει στην Τουρκία η ελλάδα θα πειθόταν 

55 Αυτόθι. 
56. PA AA, R1431, Telegram Nr. 116 vom 18. Mai 1914, Athen, Quad an das Auswärti-

ge Amt. 

57. PA AA, R1431, Telegram Nr. 96 vom 14. Mai 1914, Rom, Flotow an das Auswärtige 
Amt. 

58. PA AA, R 14341, Depesche Nr. 119 vom 10. Mai 1914, Bukarest, Waldthausen an 
Bethmann Hollweg. 

59. PA AA, R14341, Telegram Nr. 229 vom 19. Mai 1914, Constantinopel, Wangenheim 
an das Auswärtige Amt. 
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τελικά οικειοθελώς να εγκαταλείψει τα νησιά παρά να εμπλακεί σε έναν πόλεμο 
εκ των προτέρων χαμένο60. οι δύο υπουργοί ήθελαν προφανώς να επισημάνουν 
ότι η Τουρκία σύντομα θα καθίστατο ισχυρότερη από την ελλάδα και, λόγω 
του φόβου μιας πολεμικής σύγκρουσης, η ελλάδα θα υποχωρούσε στο ζήτημα 
των νησιών. ο Βάνγκενχαϊμ δεν θεωρούσε απίθανο έναν ελληνοτουρκικό πόλε-
μο, κάτι που θα σήμαινε κατάρρευση της γερμανικής διπλωματικής διαμεσολα-
βητικής προσπάθειας. Το αίτημα του υπουργού ναυτικών Τζεμάλ πασά προς τη 
Γερμανία για αγορά ενός ακόμα θωρηκτού, η τουρκική εθνική αφύπνιση με πυ-
ρήνα την εκδικητική μανία κατά των ελλήνων και ο έρανος για τον στόλο ήταν 
ενδείξεις των διαθέσεων των νεοτούρκων, κατά τον Γερμανό πρέσβη. Για τον 
στόλο είχε συγκεντρωθεί με έρανο το μη ευκαταφρόνητο ποσό των 15.000.000 
φράγκων.61 είναι γνωστό ότι το ποσό αυτό συγκεντρωνόταν και με αργυρολοχί-
ες (extortion) πλουσίων ελλήνων. 

και οι δύο πλευρές δεν είχαν αποκλείσει το ενδεχόμενο ενός προληπτικού 
πολέμου. Στην ελλάδα, όπως είναι γνωστό, ο επιτελικός ιωάννης Μεταξάς υπο-
στήριζε τον Μάιο την αιφνιδιαστική εκβίαση των Στενών και την κατάληψη της 
Χερσονήσου της καλλίπολης, χωρίς επίσημη κήρυξη πολέμου, για να εξαναγκα-
σθεί η Τουρκία να εγκαταλείψει τα νησιά, πριν αφιχθούν τα dreadnoughts62. Για 
να βοδιλοσκοπήσουν τη στάση της Ρωσίας γενικά στην ελληνοτουρκική διένε-
ξη ο Ταλαάτ μπέης και ο πρώην υπουργός Πολέμου αχμέτ ιζέτ πασάς ( Ahmed 
Izzet Pașa) είχαν συναντηθεί με τον τσάρο νικόλαο Β΄ και τον υπουργό εξωτε-
ρικών Σεργκέϊ Σαζόνωφ (Sergei Sazonov) στο τουριστικό θέρετρο Λιβαδειά της 
κριμαίας (9-12 Μαΐου 1914). Όπως δήλωσε αργότερα ο Σαζόνωφ στη γερμανική 
πρεσβεία στην αγία Πετρούπολη για τη συνάντηση στη Λιβαδειά, ο ίδιος είχε 
επισημάνει στον Ταλαάτ μπέη ότι η Τουρκία δεν πρέπει να φοβάται τη Ρωσία, 
όσο ασκεί μια ανεξάρτητη πολιτική,63 σαφής υπαινιγμός στις πιθανές επιπτώ-
σεις της παρουσίας της γερμανικής στρατιωτικής αποστολής. Σχετικά με το ζή-
τημα των νησιών, ο Ρώσος υπουργός εξωτερικών επισήμανε στον Ταλαάτ μπέη 
ότι για την Τουρκία θα ήταν προτιμητέο να αποδεχτεί την απώλεια της Χίου και 
της Μυτιλήνης, διαφορετικά θα επαναλαμβανόταν το προηγούμενο της κρήτης. 
Τάχθηκε εναντίον ενός ελληνοτουρκικού πολέμου και του κλεισίματος των Στε-
νών, πράγμα που θα έπληττε το ρωσικό εμπόριο. ο Σαζόνωφ εκτιμούσε ότι προς 

60. Αυτόθι.
61. Αυτόθι. 
62. Χρ. Χρηστίδη (επιμ.), Μεταξάς. Το προσωπικό του ημερολόγιο. Πόλεμοι 12-13. 

Τόμος Τρίτος 1910-1914 (αθήνα: εκδόσεις Γκοβόστης,1952), σ. 241.

63. PA AA, R 14341, A 10209, Inhalt : Talaats Besuch in Livadia, St. Petersburg, den 23. 
Mai 1914, Pourtalès an Bethmann Hollweg. 
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το παρόν η Τουρκία δεν θα κήρυττε πόλεμο στην ελλάδα, αλλά ίσως θα μετέβα-
λε στάση μετά την απόκτηση των πολεμικών πλοίων.64

ούτε ο Ταλαάτ υπάκουσε στον Σαζόνωφ ούτε η Ρωσία εγκατέλειψε τα μα-
κροπρόθεσμα σχέδιά της για τις αρμενικές επαρχίες, τα Στενά και την κωνστα-
ντινούπολη. δυσαρεστημένος με την τουρκική στάση, ο Βενιζέλος δήλωσε στον 
κουάτ ότι, αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, η μόνη λύση είναι ο ναυτικός 
πόλεμος και ο αποκλεισμός της Σμύρνης, πριν η Τουρκία αποκτήσει τα dread-
noughts, δεδομένης και της αποτυχίας της ελλάδας να προμηθευτεί dreadnoughts 
από τους ευρωπαίους. ο Βενιζέλος φοβόταν τις αντιδράσεις των Μεγάλων δυ-
νάμεων σε περίπτωση που η ελλάδα κήρυττε τον πόλεμο, αλλά επαναλάμβα-
νε συνεχώς ότι αυτές όφειλαν να επιβάλουν την απόφασή τους στην Τουρκία.65 

και η νέα τουρκική απάντηση, στις 25 Μαΐου 1914, ήταν απογοητευτική. 
ο μέγας βεζίρης επέμενε στην οθωμανική κυριαρχία επί των νησιών που οι Με-
γάλες δυνάμεις είχαν επιδικάσει στην ελλάδα και στην παραχώρηση μόνο αυ-
τονομίας, αλλά υπό το όρο ότι η οθωμανική αυτοκρατορία θα είχε στρατό στη 
Μυτιλήνη, στη Χίο και στη Λήμνο. Η Σάμος θα διατηρούσε το προπολεμικό 
της καθεστώς . ο Σαΐντ Χαλίμ προειδοποίησε για την επιδείνωση των σχέσε-
ων σε περίπτωση που ο βασιλιάς εξέδιδε το διάταγμα περί της προσαρτήσεως 
των νήσων.66 Η ελληνική κυβέρνηση είχε την πρόθεση να διακόψει τις διαπραγ-
ματεύσεις. Μέσω του κουάτ ευχαρίστησε τη γερμανική κυβέρνηση για τη μέ-
χρι τώρα διαμεσολαβητική της προσπάθεια για τη διάσωση της ειρήνης και δι-
αμήνυσε στον μέγα βεζίρη ότι η νέα του πρόταση απείχε πολύ από τη βάση που 
είχε τεθεί στην κέρκυρα, κρίνοντας απαράδεκτη την αξίωσή του για τη μη έκ-
δοση του διατάγματος περί προσαρτήσεως των νησιών, κάτι που ήταν φυσική 
συνέπεια και δεν θα επιδείνωνε τις διμερείς σχέσεις.67 Όταν ο Βάνγκενχαϊμ επέ-
δωσε την ελληνική ανταπάντηση στον Σαΐντ Χαλίμ, αυτός τη διάβασε και, χα-
μογελώντας, την αγνόησε. Στην παρατήρηση του Γερμανού πρέσβη ότι δεν πρέ-
πει να θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις διακόπηκαν, απάντησε ότι « Je ne veux 
pas certainement rompre mais que voulez que je fasse? C’ est maintenant aux grecs 
de me faire des propositions plus raisonnables que celles de Corfou qui sont absolu-
ment indiscutables».68 O μέγας βεζίρης ανέμενε από την ελλάδα περισσότερο λο-

64. Αυτόθι. 
65. PP AA, R14341, Telegramm Nr. 119 vom 19. Mai 1914, Athen, Quadt an Auswärti-

ges Amt. 

66. PA AA, R14341, Telegramm Nr, 236 vom 25. Mai 1914, Constantinopel, Wangen-
heim an Auswärtiges Amt. 

67. PA AA, R 14341, Telegramm Nr. 131 vom 28. Mai 1914, Athen, Quadt an Auswär-
tiges Amt. 

68. PA AA, R 14341, Telegramm Nr. 251 vom 30. Mai 1914, Therapia, Wangenheim an 
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γικές προτάσεις από αυτές που είχαν υποβληθεί στην κέρκυρα. επανέλαβε ότι η 
Τουρκία και σε περίπτωση της άφιξης των dreadnoughts δεν θα κηρύξει πόλεμο 
στην ελλάδα, αλλά, αν οι Έλληνες θέλουν να αποκλείσουν τη Σμύρνη, θα πρέ-
πει να συνεννοηθούν με τις Μεγάλες δυνάμεις, διότι η Τουρκία δεν έχει εμπορι-
κά πλοία.69 O Σαΐντ Χαλίμ εννοούσε ότι οι Μεγάλες δυνάμεις θα αντιδρούσαν 
σε πολεμικές ενέργειες της ελλάδας, διότι θα πλήττονταν τα οικονομικά τους 
συμφέροντα. Στη νέα ανταπάντησή της προς τον μέγα βεζίρη η ελληνική κυβέρ-
νηση επισήμανε ότι στην κέρκυρα δεν υποβλήθηκαν νέες προτάσεις, απλά η 
γερμανική κυβέρνηση είχε αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο για να διευκολύνει 
τις διαπραγματεύσεις για την εφαρμογή της συλλογικής απόφασης των Μεγά-
λων δυνάμεων με την οποία τα νησιά εκχωρήθηκαν στην ελλάδα.70 

Ήταν προφανές ότι η γερμανική διαμεσολαβητική προσπάθεια είχε απο-
τύχει. Με το σοβαρό θέμα των νησιών του αιγαίου δεν ασχολήθηκαν προσω-
πικά ούτε ο αυτοκράτορας ούτε ο καγκελάριος, αλλά μόνο οι Γερμανοί πρέ-
σβεις στην αθήνα και στην Άγκυρα. εκτιμώντας ότι η οθωμανική αυτοκρατο-
ρία είχε γεωστρατηγική σημασία για τη Γερμανία και δεν έπρεπε να περιέλθει 
υπό την επιρροή της αντάντ, ο Βάνγκενχαϊμ ήταν ιδιαίτερα ελαστικός στους νε-
ότουρκους. Σε πρώτη φάση η γερμανική διπλωματία όφειλε να παράσχει εγγυή-
σεις ασφάλειας στην Τουρκία κατά το πνεύμα των τοποθετήσεων του Βενιζέλου 
και του Στρέϊτ, επισημαίνοντας ότι με την προσάρτηση των νησιών στην ελλά-
δα δεν κινδύνευε άμεσα η ασιατική Τουρκία, ότι το μέλλον της οθωμανικής αυ-
τοκρατορίας δεν εξαρτιόταν από την ελλάδα. αναμφισβήτητα μετά τους Βαλ-
κανικούς Πολέμους είχε αναβιώσει το όραμα της Μεγάλης ιδέας στη συνείδη-
ση των ελλήνων και στις 29 Μαΐου/ 11 ιουνίου 1914 τελέστηκε στο ναό της αγί-
ας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη μεγαλοπρεπής κατανυκτική δέηση στη μνήμη του 
κωνσταντίνου Παλαιολόγου. ο μητροπολίτης Γεννάδιος εκφώνησε βαρυσήμα-
ντο λόγο, εξαίροντας τη θυσία του κωνσταντίνου Παλαιολόγου, αλλά και επι-
σημαίνοντας ότι «Είναι ευτύχημα δια τον Ελληνισμόν ότι εις το πρόσωπον του 
Κωνσταντίνου Δωδεκάτου διακρίνει πιστόν εκμαγείον της μεγάλης μορφής του 
θρυλικού προκατόχου του».71 Ωστόσο, δεν είχε ακόμα διαμορφωθεί καμιά συ-
γκεκριμένη πολιτική για τον αλύτρωτο ελληνισμό της Μικράς ασίας, ο οποίος 
ήταν νομιμόφρων έναντι του σουλτάνου. ούτε η αγγλία ήταν πρόθυμη να συνά-

Auswärtiges Amt.

69. Αυτόθι. 
70. PAA AA. R14341, Telegramm Nr. 160 vom 18. Juni 1914, Athen, Quadt an Auswär-

tiges Amt. 

71. Εμπρός, 30. 5.1914. και οι νεότουρκοι καθιέρωσαν το 1914 ως εθνική εορτή την 
άλωση της κωνσταντινούπολης και έγιναν οι σχετικές εκδηλώσεις, Σκρίπ, 31.5.1914., 
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ψει συνθήκη συμμαχίας με την ελλάδα το 1914. Η γερμανική πολιτική για τη συ-
γκρότηση ενός αντισλαβικού άξονα αθήνας-κωνσταντινούπολης- Βουκουρεστί-
ου θα ήταν επιτυχής, αν η Γερμανία επέβαλλε τη συλλογική απόφαση των Με-
γάλων δυνάμεων για τα νησιά και ταυτόχρονα εξάλειφε τους φόβους των νεο-
τούρκων ότι με τα νησιά υπό ελληνική κυριαρχία κινδύνευε η εδαφική ακεραιό-
τητα της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η αποτυχία της Γερμανίας να «λύσει» το 
ζήτημα των νησιών του αιγαίου και να προστατεύσει αποτελεσματικά τον ελ-
ληνισμό στην ανατολική Θράκη και στη Μικρά ασία προκάλεσε σκεπτικισμό 
στην αθήνα για την αποτελεσματικότητα της γερμανικής διπλωματίας. από την 
άποψη αυτή μια μελλοντική ανάληψη στρατιωτικής δράσης από την ελλάδα 
στη Μικρά ασία θα μπορούσε να έχει τουλάχιστον την επίφαση της προστασί-
ας του ελληνισμού. 

ο Βάνγκενχαϊμ ενδιαφερόταν περισσότερο για την ενίσχυση της γερμανι-
κής επιρροής στην οθωμανική αυτοκρατορία και τη μείωση κυρίως της γαλλι-
κής επιρροής μέσω των γαλλικών δανείων, αλλά και της αγγλικής μέσω της βρε-
τανικής ναυτικής αποστολής. Έντονα αντέδρασε ο Γερμανός πρέσβης όταν ο 
υπουργός οικονομικών, Τζαβίτ μπέης, σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε ότι η Γερ-
μανία δεν μπορεί να διεκδικεί την προνομιακή μεταχείριση της Γαλλίας, η οποία 
με τη χορήγηση δανείων έσωσε την Τουρκία από την απελπιστική της κατάστα-
ση, ενώ η Γερμανία ούτε οικονομικά ούτε πολιτικά στήριξε την Τουρκία, διότι 
στο ζήτημα των νησιών δεν κατόρθωσε να περισώσει τη Χίο και τη Μυτιλήνη 
για την Τουρκία.72 ο υπουργός οικονομικών υπαινισσόταν ότι με δάνεια γαλλι-
κών τραπεζών η Τουρκία αγόρασε το μεγαλύτερο dreadnought στον κόσμο, το 
Rio de Janeiro, για να αποκτήσει ναυτική υπεροπλία στο αιγαίο.

Για την ελληνική κυβέρνηση δύο λύσεις υπήρχαν για την εφαρμογή της 
απόφασης των Μεγάλων δυνάμεων για τα νησιά: ή προληπτικός πόλεμος με 
την οθωμανική αυτοκρατορία πριν αφιχθούν τα dreadnoughts ή άσκηση πίεσης 
στην οθωμανική αυτοκρατορία να αναγνωρίσει την ελληνική κυριαρχία στα 
νησιά μέσω της αποκατάστασης της ναυτικής «ισορροπίας του τρόμου», αν δη-
λαδή η ελλάδα αγόραζε και άλλα πολεμικά πλοία τα οποία μαζί με το θωρηκτό 
Αβέρωφ θα εξισορροπούσαν τους τουρκικούς ναυτικούς εξοπλισμούς. Τα νέα 
πολεμικά πλοία έπρεπε να είναι ετοιμοπαράδοτα και να αφιχθούν πριν από την 
παράδοση του Rio de Janeiro και του Resadieh. και οι δύο επιλογές εξετάζονταν 
σοβαρά. επιτελικοί αξιωματικοί είχαν ταχθεί υπέρ του πολέμου, ενώ η αντιπο-
λίτευση κατηγορούσε τον Βενιζέλο για προδοσία στο Βορειοηπειρωτικό, για εν-
δοτικότητα στο ζήτημα των νησιών και για αδυναμία προστασίας του ελληνι-

72. PA AA, R 14341, Telegramm Nr. 208 vom 4. Juni 1914, Therapia, Wangenheim an 
Auswärtiges Amt. 
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σμού της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η περίπτωση των Βορειοηπειρωτών οι 
οποίοι με την ένοπλη αντίστασή τους κατάφεραν την υπογραφή του Πρωτοκόλ-
λου της κέρκυρας προβαλλόταν ως ένα καλό παράδειγμα. Η εκλογή του αντι-
βενιζελκού Γεωργίου Χρηστάκη - Ζωγράφου ως βουλευτή αττικοβοιωτίας στις 
επαναληπτικές εκλογές του Μαΐου 1914 ερμηνεύθηκε από τον αντιπολιτευτικό 
Τύπο ως αποδοκιμασία της εξωτερικής πολιτικής του Βενιζέλου.73 και για λό-
γους εσωτερικής πολιτικής κατανάλωσης ο Βενιζέλος κατέφευγε στην πολεμι-
κή ρητορική. Ωστόσο, ένας ναυτικός κυρίως πόλεμος με την ελλάδα ως επιτιθέ-
μενη στο όνομα της εφαρμογής των αποφάσεων των Μεγάλων δυνάμεων ενεί-
χε κινδύνους . Η αγγλία και η Ρωσία δεν τον ενέκριναν, φοβούμενες το κλείσιμο 
των Στενών και το πλήγμα των εμπορικών τους συμφερόντων,74 ενώ οι νεότουρ-
κοι θα μπορούσαν να επικαλεστούν την επιθετικότητα της ελλάδας και να προ-
βούν σε μαζική εκδίωξη των ελλήνων75. από την πλευρά τους και οι νεότουρ-
κοι εξέταζαν την περίπτωση όχι μόνο ναυτικών, αλλά και χερσαίων συγκρούσε-
ων, να μετακινήσουν, δηλαδή, στρατεύματα μέσω δυτικής Θράκης και να προ-
σβάλουν την ελλάδα. Για την επιτυχία αυτής της κυκλωτικής κίνησης θα έπρεπε 
η Βουλγαρία να παράσχει άδεια διέλευσης τουρκικών στρατευμάτων μέσω της 
δυτικής Θράκης και η Ρουμανία να τηρήσει ευμενή ουδετερότητα. Με την προ-
οπτική της υπογραφής μιας ρουμανο-βουλγαρο-τουρκικής συνθήκης συμμαχίας 
ο Ταλαάτ μπέης επισκέφθηκε το Βουκουρέστι (24-28 Μαΐου 1914), χωρίς ωστό-
σο η επίσκεψή του να σημειώσει επιτυχία. Στο Βουκουρέστι ο Ταλαάτ μπέης δι-
απίστωσε ότι ήταν αδύνατη η συμφιλίωση Βουλγαρίας-Ρουμανίας. ο Ρουμάνος 
πρωθυπουργός ιών Μπρατιάνου (ιon Brătianu) τάχθηκε εναντίον μιας ελληνο-
τουρκικής σύγκρουσης, τονίζοντας ότι η μικρή ελλάδα δεν αποτελούσε κίνδυ-
νο για την Τουρκία, αντίθετα, απειλή για την Τουρκία συνιστούσαν οι γείτονές 
της Σλάβοι.76 Σχετικά με τα νησιά του αιγαίου η Τουρκία θα μπορούσε να δε-
χτεί ένα καθεστώς παρόμοιο μ’αυτό της ανατολικής Ρωμυλίας, επισήμανε ο Ρου-
μάνος πρωθυπουργός. Στην ερώτηση του Ταλαάτ μπέη πώς θα έβλεπε η Ρουμα-
νία μια ελληνοτουρκική αμυντική συνθήκη συμμαχίας ο Μπρατιάνου απάντη-
σε ότι η Ρουμανία θα προσχωρούσε στη συμμαχία αυτή, αναλαμβάνοντας στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις, χωρίς να διευκρινίσει αν θα τελούσε υπό την προστασία 
της αντάντ ή των κεντρικών δυνάμεων.77 

73. Σκρίπ, 19/ 20. 5. 1914. 
74. Ρ. Gooch- Harold Terperley (eds), British Documents, ό.π., σσ. 253-254, No 274. 

75. Αυτόθι, σσ. 252- 253. 

76. PA AA, R14341, Telegramm Nr. 250 vom 30. Mai 1914, Therapia, Wangenheim an 
Auswärtiges Amt. 

77. Αυτόθι.
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είναι προφανές ότι ο Μπρατιάνου κινούνταν στον άξονα της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με την Τουρκία: 1) επικυριαρχία του Σουλτάνου 
στα νησιά, 2) ελληνο-τουρκο- ρουμανική αμυντική συνθήκη συμμαχίας. οι θέ-
σεις του Μπρατιάνου ανταποκρίνονταν πλήρως και στα γερμανικά συμφέρο-
ντα. Η Ρουμανία δεν θα ανεχόταν διέλευση τουρκικών στρατευμάτων από βουλ-
γαρικό έδαφος και βουλγαρο-τουρκική συνεργασία κατά της ελλάδος. από την 
πλευρά της και η βουλγαρική κυβέρνηση του Βασίλ Ραδοσλάβωφ απέρριπτε συ-
νεχώς το τουρκικό αίτημα για διέλευση τουρκικών στρατευμάτων από τη δυτι-
κή Θράκη από φόβο μήπως τα τουρκικά στρατεύματα δεν αποχωρήσουν από 
εκεί.78 Ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος θα περιοριζόταν σε ναυτικές επιχειρήσεις. 
Με αποδιοργανωμένες τις τουρκικές δυνάμεις η αιφνίδια κατάληψη της καλ-
λίπολης και ο αποκλεισμός της Σμύρνης ήταν εφικτοί στόχοι για την ελλάδα, 
αλλά ο Βενιζέλος σκεπτόταν τις αντιδράσεις των Μεγάλων δυνάμεων και προ-
έτασσε την «ναυτική ισορροπία του τρόμου» για την εξεύρεση ειρηνική λύσης, 
θεωρώντας τον πόλεμο ως την έσχατη λύση. 

Για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών της έναντι των Μεγάλων δυ-
νάμεων η κυβέρνηση Βενιζέλου, μετά την αποχώρηση του ελληνικού στρατού 
από τη Βόρειο Ήπειρο, έφερε στη Βουλή στις 9/22 Μαΐου 1914 το νομοσχέδιο 
για την εκκένωση της νήσου Σάσωνος. κατά την πρώτη ανάγνωση του νομοσχε-
δίου διεξήχθη έντονη συζήτηση. οξεία κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρώ-
ην υπουργός ναυτικών νικόλαος Στράτος. Χαρακτήρισε ως λάθος τη σύνδεση 
του Βορειοηπειρωτικού με το ζήτημα των νησιών του αιγαίου και επέκρινε την 
κυβέρνηση που εγκατέλειψε τους Βορειοηπειρώτες στο έλεος των αλβανών και 
τους αφόπλισε μετά από πίεση των αυστριακών. Σχετικά με την εκκένωση της 
νήσου Σάσωνος επισήμανε ότι δεν πρόκειται απλά για ξερονήσι, αλλά για νησί 
που έχει στρατηγική σημασία για την ασφάλεια των Στενών της κέρκυρας.79 
κατά τη πρώτη ανάγνωση το νομοσχέδιο πέρασε με 87 θετικές ψήφους έναντι 
26 αρνητικών. Άλλη συζήτηση στη Βουλή στις 12/25 Μαΐου 1914 για το νομοσχέ-
διο εξελίχθηκε σε γενικότερη κριτική προς την κυβέρνηση για το Βορειοηπειρω-
τικό80. Στη συνεδρίαση της 28ης Μαΐου 1914/10ης ιουνίου 1914 μετά τη δεύτερη 
και τελευταία ανάγνωση το νομοσχέδιο ψηφίστηκε. ο Βενιζέλος τόνισε ότι μετά 
την εκκένωση της Σάσωνος θα χαραχθούν οριστικά τα σύνορα με την αλβανία 
και θα προσαρτηθούν τα νησιά με διάταγμα.81 

78. Georgi Markov, Goljamata Vojna i Bâlgarskijat Ključ za Evropejski Pogreb 1914- 
1916 (Sofia: Akademično Izdatelstvo « Prof.Marin Drinov» 1995), σ.22. 

79. Σκρίπ, 10.5.1914. 
80. Εμπρός, 13.5.1914.
81. Εμπρός, 29. 5.1914. H νομοθετική πράξη δημοσιεύθκε στην εφημερίδα της κυβερ-
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οι Μεγάλες δυνάμεις, ωστόσο, δεν αποτελούσαν ένα συμπαγές σύνολο και 
ασχολούνταν με θέματα «υψηλής πολιτικής» στις παραμονές του Πρώτου Πα-
γκοσμίου Πολέμου, ενώ η οθωμανική αυτοκρατορία ενεργούσε με βάση συγκε-
κριμένο σχέδιο. Στον απόηχο των ανθελληνικών διωγμών στην ανατολική Θρά-
κη ο Γκαλίμπ κεμάλ μπέης πρότεινε στον Βενιζέλο, στις 7/20 Μαΐου 1914, την 
ανταλλαγή του ελληνικού πληθυσμού της Σμύρνης με τους Μουσουλμάνους της 
Μακεδονίας. O Βενιζέλος δεν απέρριψε την πρόταση, αλλά για το λεπτό αυτό 
ζήτημα θα αποφάσιζε το υπουργικό συμβούλιο. 82 ο Στρέϊτ επέπληξε τον Βενιζέ-
λο για τη σπουδή του να αποδεχτεί την τουρκική πρόταση, παραδέχτηκε όμως 
ότι το ζήτημα ήταν περίπλοκο διότι, αν η ελλάδα δεν αποδεχόταν την τουρκι-
κή πρόταση, θα μπορούσε να κατηγορηθεί ότι είχε εδαφικές διεκδικήσεις στη 
Μικρά ασία, αλλά το υπουργικό συμβούλιο θα είχε τον τελευταίο λόγο, επισή-
μανε ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών.83 Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την 
ανταλλαγή του ελληνικού πληθυσμού της Θράκης και ενός μέρους της Μικράς 
ασίας με τους Μουσουλμάνους της Μακεδονίας και η Τουρκία συμφώνησε.84 
Ήταν μια επιτυχία της τουρκικής διπλωματίας για να «νομιμοποιήσει» τα απο-
τελέσματα των μέχρι τώρα διωγμών και μια ήττα της ελλάδας, διότι δεν υπήρ-
χε καμιά εγγύηση ότι η ανταλλαγή θα γινόταν σε εθελούσια βάση ή ότι οι διωγ-
μοί θα έπαυαν. Για να εξακριβώσει τα αίτια της μετανάστευσης των Μουσουλ-
μάνων της Μακεδονίας ο Γκαλίμπ κεμάλ μπέης πραγματοποίησε περιοδεία στην 
ανατολική Μακεδονία στις αρχές ιουνίου 1914 με την έγκριση της ελληνικής κυ-
βέρνησης. Όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα του ελληνικού Τύπου, ο οποί-

νήσεως, «Περί παραχωρήεως της νησίδος Σάσωνος εις την αλβανίαν», Εφημερίς της Κυβερνή-
εως του Βασιλείου της Ελλαδος. Τεύχος Α,́ αρ.φύλλου 151, Εν Αθήναις τη 7 Ιουνίου 1914. 

82. PP AA, R 14341, Telegramm Nr. 121 vom 20. Mai 1914, Athen, Quadt an Auswär-
tiges Amt. 

83. PP AA, R 14341, Telegramm Nr. 123 vom 21. Mai 1914, Athen, Quadt an Auswär-
tiges Amt. 

84. PP AA, R 14341, Telegramm Nr. 127 vom 26. Mai 1914, Athen, Quadt an Auswär-
tiges Amt. οι όροι της ελληνικής κυβέρνησης ήταν η ανταλλαγή των ελλήνων της ανατολι-
κής Θράκης και του βιλαετίου του αϊδινίου με τους Μουσουλμάνους της Μακεδονίας και 
της Ηπείρου να γίνει σε εθελούσια βάση, υπό την προστασία των δύο κυβερνήσεων και να 
συγκροτηθεί μικτή επιτροπή μετανάστευσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη ,και τη Σμύρνη. Βλ. 
Yannis G.Mourelos, «The 1914 persecutions and the first attempt at an exchange of minorities 
between Greece and Turkey», Balkan Studies 26:1 (1985), σσ. 394-395. Ως μοντέλο χρησιμο-
ποιήθηκε η τουρκοβουλγαρική συμφωνία εθελούσιας ανταλλαγής πληθυσμών με άξονα την 
αποζημίωση των Βουλγάρων προσφύγων που είχαν εγκαταλείψει την ανατολική Θράκη το 
1913. Η συμφωνία αυτή επισυνάφθηκε στην τουρκοβουλγαρική Συνθήκη της κωνσταντινου-
πόλεως της 16ης/29ης Σεπτεμβρίου 1913. 
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ος παρακολουθούσε την περιοδεία του Τούρκου πρέσβη,85 αλλά και από συνέ-
ντευξη του Γκαλίμπ κεμάλ μπέη μετά το πέρας της αποστολής του στην εφημε-
ρίδα Εμπρός, δεν υπήρχε συγκεκριμένη πολιτική της ελλάδας για εκδίωξη των 
Μουσουλμάνων οι οποίοι είχαν υποδεχτεί τον ελληνικό στρατό ως απελευθε-
ρωτή κατά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δυσαρεστημένοι από τη συμπερι-
φορά των Βουλγάρων.86 Έλαβαν χώρα περιορισμένης έκτασης συλλήψεις, κα-
κοποιήσεις και φυλακίσεις Μουσουλμάνων στη δράμα τον απρίλιο του 1914, 
όταν αυτοί αρνήθηκαν να αφοπλιστούν μετά από εντολή των ελληνικών αρ-
χών, διότι υπήρχαν πληροφορίες ότι προετοίμαζαν εξέγερση σε συνεργασία με 
Βούλγαρους κομιτατζήδες. Τα αίτια της μετανάστευσης ήταν η απροθυμία ενός 
μέρους Μουσουλμάνων να τεθούν υπό τη διοίκηση ενός χριστιανικού κράτους 
ή η επιθυμία τους να διατηρήσουν την οθωμανική υπηκοότητα. αλλά στην ελ-
ληνική Μακεδονία κατέρχονταν και μουσουλμανικοί πληθυσμοί από περιοχές 
που είχαν περιέλθει στην επικράτεια της Βουλγαρίας και της Σερβίας και μετα-
νάστευαν στην Τουρκία. Η Θεσσαλονίκη ήταν το κέντρο συγκέντρωσή τους. 
Η ελλάδα, που έβλεπε ως κύριο εχθρό τη Βουλγαρία, δεν είχε σχέδιο εκδίωξης 
των Μουσουλμάνων των νέων Χωρών το 1913/14, χρειαζόταν τους φιλήσυχους 
Μουσουλμάνους αγρότες για την παραγωγή. αν υπήρξαν μεμονωμένες βιαιο-
πραγίες σε Μουσουλμάνους, αυτές οφείλονταν κυρίως στην κοντόφθαλμη αντί-
ληψη διοικητικών υπαλλήλων και στρατιωτικών. αντίθετα, στους Βούλγαρους 
λειτουργούσε έντονα μια εχθρότητα κατά των Μουσουλμάνων. οι βουλγαρικές 
μνήμες από την Τουρκοκρατία ήταν νωπές, η Βουλγαρία το 1913 είχε μόλις 35 
χρόνια αυτόνομού βίου και 5 χρόνια ανεξάρτητου βίου. Θεωρώντας τους Πομά-
κους ως Βούλγαρους μουσουλμάνους ο βουλγαρικός στρατός προέβη σε βίαιο εκ-
χριστιανισμό των Πομάκων. Σερβικές παραστρατιωτικές οργανώσεις για ευεξή-
γητους ιστορικούς λόγους εκδίωκαν τους αλβανούς.87 

85. Eμπρός, 27.5.1914.
86. Εμπρός, 2.6.1914. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Indépendant της Θεσσαλο-

νίκης ο Τούρκος πρέσβης ομολόγησε ότι η μετανάστευση των Μουσουλμάνων ήταν εκούσια. 
Βλ. εμμ. Χ. εμμανουηλίδου, Τα τελευταία έτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (αθήναι: 
Τύποις Γ.Χ. καλλέργη και Σίας, 1924), σ. 63, σημ. 1. Υπήρχαν ωστόσο σποραδικά περιστα-
τικά ληστειών και λεηλασιών σε βάρος μουσουλμανικών περιουσιών και φόνων Μουσουλ-
μάνων από ντόπιους χριστιανούς. Βλ Γκλαβίνας, ό.π., σσ. 305-306. Η επίσημη ελληνική πο-
λιτική, σε αντίθεση με τη βουλγαρική, απέβλεπε στην παραμονή των φιλήσυχων και εργατι-
κών μουσουλμανικών αγροτικών πληθυσμών στις νέες χώρες με σεβασμό των θρησκευτικών 
τους δικαιωμάτων. Για τη διαφορετική στάση ελλάδος - Βουλγαρίας έναντι των μουσουλμα-
νικών πληθυσμών βλ. ι. Glavinas, «The perception of Muslim minority in Greece in Greek and 
Bulgarian policy and strategy (1912-1923)», Etudes Balkaniques 4:(2005), σσ. 157-174. 

87. εσφαλμένα ο Justin Macarthy γενικεύει τα πράγματα και διαβλέπει συγκεκρι-
μένο σχέδιο όλων των βαλκανικών κρατών για εκδίωξη των Μουσουλμάνων. «εach of the 
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ενώ ο Γκαλίμπ κεμάλ μπέης βρισκόταν στην ανατολική Μακεδονία, στη 
Μικρά ασία είχε ήδη αρχίσει ένα κύμα νέων διώξεων. αρχικά προσβλήθηκε το 
αδραμύττιο και το Τσεσμέ και πολιορκήθηκε η ευρύτερη περιοχή των κυδω-
νιών88, χωρίς ωστόσο το αϊβαλί να υποστεί επίθεση από τα σώματα των ατάκτων 
βαζιβουζούκων. Στις 25 Μαΐου/ 7 ιουνίου 1914 το οικουμενικό Πατριαρχείο κή-
ρυξε το Γένος σε διωγμό και έκλεισε τις εκκλησίες και τα σχολεία.89 Στη συνεδρία-
ση της Βουλής της 29ης Μαΐου/11ης ιουνίου 1914 ο Βενιζέλος απέδωσε τους διωγ-
μούς σε συγκεκριμένο σχέδιο των νεότουρκων για εκρίζωση του ελληνισμού από 
τη Μικρά ασία και, σύμφωνα με τις πληροφορίες της κυβέρνησης, η τακτική που 
εφαρμοζόταν ήταν η ακόλουθη: τη νύκτα συγκεντρώνονταν οι επιδρομείς και κα-
λούσαν τους Έλληνες να αναχωρήσουν. αν αυτοί αρνούνταν, άρχισαν τους πυρο-
βολισμούς και τις επιθέσεις για να φέρουν τους Έλληνες σε απόγνωση και να τους 
εξαναγκάσουν να εγκαταλείψουν τα πάντα και να απέλθουν με πλοία στα νη-
σιά.90 Η οθωμανική κυβέρνηση απέδιδε, συνέχισε ο Βενιζέλος, το ανθελληνικό κί-
νημα σε πράξεις αντεκδίκησης των Μουσουλμάνων προσφύγων από τη Μακεδο-
νία, χωρίς να μπορέσει να προβλέψει την ένταση των διωγμών, τους οποίους όμως 
υποσχόταν ότι θα αναχαίτιζε.91 Όπως όμως αναφέρθηκε, επρόκειτο για κυβερνη-
τικό σχέδιο του νεοτουρκικού κομιτάτου92 με φυσικούς αυτουργούς Τουρκοκρή-
τες και αλβανούς μουσουλμάνους πρόσφυγες που δρούσαν ως ειδικά σώματα βα-
ζιβουζούκων με την ανοχή των τοπικών τουρκικών αρχών, όπως του νομάρχη της 

Christian Balkan nations adopted a policy of “demographic warfare’’ intended to make their 
own people an absolute majority in the areas they conquered..». Βλ. Justin Mccarthy, «Muslim 
refugees in Turkey: The Balkan Wars, World War I and the Turkish War of independence», 
Health W. Lowry and Quataert (eds), Humanist and Scholar. Essays in honor of Andreas Tietze, 
Istanbul 1993, σσ. 89-90. 

88. Σκρίπ, 27.5.1914. Προσβλήθηκε το Γενιτσαροχώρι. O Έλληνες πρέσβης δημήτρι-
ος Πανάς δήλωσε στον μέγα βεζίρη ότι σε περίπτωση καταστροφής της πόλης του αϊβαλί θα 
προκαλούνταν σοβαρό ζήτημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εμπρός, 1.6.1914. 

89. Σκρίπ, 28.5.1914. 
90. Σκρίπ, 30.5.1914. 
91. Αυτόθι. 
92. Για την καταστροφή της Παλαιάς Φώκαιας βλ. αποσπάσματα από την έκθεση 

του Γάλλου αρχαιολόγου Félix Sartiaux που ήταν αυτόπτης μάρτυς, κωνσταντίνος Φωτιά-
δης, Η Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, 1ος τόμος, (Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Ηρόδο-
τος, 2002), σσ.468-469. Στη Παλαιά Φώκαια υπήρχε γαλλική αρχαιολογική ομάδα που διε-
νεργούσε ανασκαφές. Στη γαλλική αρχαιολογική αποστολή αναζήτησαν καταφύγιο οι διω-
κόμενοι Έλληνες. Για μια προσέγγιση του θέματος από τουρκικής πλευράς βλ. την αδημοσί-
ευτη ανακοίνωση του Emre Erol, «νatives, Migrants and Refugees in Eski Foça (Παλαιά Φώ-
καια) in 1914», WATS VII: Ethnic Tensions and Violence at the End of the Ottoman Empire, 
International Institute of Social History and NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide 
Studies, Amsterdam, October 27- 30, 2011. 
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Σμύρνης Ραχμή μπέη (Rahmi Bey). οι διωγμοί επεκτάθηκαν στο βιλαέτι αϊδινί-
ου. επλήγησαν το Σερέκιοϊ, η Μαινεμένη και κυρίως η Παλαιά Φώκαια που λεη-
λατήθηκε και μερικώς πυρπολήθηκε στις 13 ιουνίου 1914 με ανθρώπινα θύματα.93  
ερημώθηκε η ερυθραία, η παραλία της Φώκαιας και η περιοχή της Περγάμου.94 
Λόγω της έκτασης των διωγμών συγκροτήθηκε επιτροπή των διερμηνέων των Με-
γάλων δυνάμεων που μετέβη στη Μικρά ασία για επιτόπια έρευνα. Μετά από πί-
εση της αγγλίας προς τον μέγα βεζύρη συγκροτήθηκε και διεθνής ανακριτική επι-
τροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους των πρεσβειών των Μεγάλων δυνάμεων 
στην κωνσταντινούπολη. Τον ιούνιο πραγματοποίησε περιοδεία στη Μικρά ασία 
(μετά από τη Θράκη) ο Ταλαάτ μπέης για την «τιμωρία των ενόχων». Για τα συμ-
βάντα στο αδραμύττιο δήλωσε ότι διέταξε τη σύλληψη 41 Μουσουλμάνων, υπεύ-
θυνων για τους ανθελληνικούς διωγμούς,95 ενώ μετά την αναχώρηση του Ταλα-
άτ μπέη από το αϊβαλί ο καϊμακάμης υποχρέωσε τον δήμαρχο κυδωνιών να απο-
στείλει ευχαριστήριο τηλεγράφημα στον μέγα βεζίρη για την «αποκατάσταση της 
τάξης»96. Στις 12 ιουνίου 1914 ο Ταλαάτ μπέης έφθασε στη Σμύρνη. κατά την εκεί 
παραμονή του στρατοδικείο καταδίκασε 47 άτομα σε φυλάκιση 3 έως 5 ετών για 
τη λεηλασία των περιουσιών των ελλήνων,97 επρόκειτο για έναν σκηνοθετημένο 
εμπαιγμό. οι διωγμοί παρουσιάζονταν απλά ως πράξη εκδίκησης των Μουσουλ-
μάνων προσφύγων από τη Μακεδονία για τα δεινά που είχαν υποστεί από τους 
Έλληνες και η κυβέρνηση ως η δύναμη που επενέβαινε για την τιμωρία των υπευ-
θύνων και την αποκατάσταση της τάξης. Στο δείπνο που δόθηκε προς τιμήν του 
Ταλαάτ μπέη ο Ραχμή μπέης προσκάλεσε τον μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο 
και τους Έλληνες πρόκριτους της Σμύρνης, αλλά η πρόσκληση απορρίφθηκε με το 
επιχείρημα ότι δεν μπορούν να συμποσιάζονται και να συνευωχούνται με τις αρ-
χές, ενώ οι ομογενείς τους σφάζονται και ληστεύονται και τα ιερά τους βεβηλώνο-

93. Για την καταστροφή της Παλαιάς Φώκαιας  βλ. αποσπάσματα από την   έκθεση    
του Γάλλου αρχαιολόγου Félix Sartiaux που ήταν αυτόπτης μάρτυς,  κωνσταντίνος  Φωτιά-
δης, Η Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, 1ος τόμος, (Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Ηρόδο-
τος,  2002), σσ.468-469. Στη Παλαιά Φώκαια υπήρχε γαλλική  αρχαιολογική  ομάδα που διε-
νεργούσε ανασκαφές. Στη γαλλική αρχαιολογική αποστολή αναζήτησαν καταφύγιο οι διω-
κόμενοι Έλληνες. Για μια προσέγγιση του θέματος από τουρκικής πλευράς βλ. την αδημοσί-
ευτη  ανακοίνωση του Emre Erol, «νatives, Migrants and Refugees in Eski Foça (Παλαιά Φώ-
καια) in 1914», WATS VII: Ethnic Tensions and Violence at the End of the Ottoman Empire, 
International Institute of Social History and NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide 
Studies, Amsterdam, October 27- 30, 2011.                  

94. Βλ. εμμανουηλΐδου, ό.π., σ. 62.

95. Εμπρός, 2.6.1914.
96. Εμπρός, 3.6.1914.
97. Βjornlund, ό.π, σ..49. 
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νται.98 Ωστόσο, συναντήθηκαν με τον Ταλαάτ μπέη στον οποίο περιέγραψαν την 
τραγωδία των ελλήνων. ο υπουργός εσωτερικών επιβεβαίωσε τις αποτρόπαιες 
πράξεις, ομολόγησε ήταν κατά του σχεδίου εκδίωξης των ελλήνων (αποδεικνύο-
ντας έτσι ότι υπήρχε σχέδιο) και έδωσε καθησυχαστικές υποσχέσεις.99 

οι ανθελληνικοί διωγμοί στην ανατολική Θράκη και στη Μικρά ασία, σε 
συνδυασμό με το εκκρεμές ζήτημα των νησιών του αιγαίου, έθεσαν την κυβέρνη-
ση Βενιζέλου μπροστά σε φοβερά διλήμματα, διότι τώρα υπήρχε και η πίεση των 
Μικρασιατών προσφύγων για δυναμική απάντηση της αθήνας. Το ένα ενδεχόμε-
νο ήταν ο πόλεμος πριν η οθωμανική αυτοκρατορία παραλάβει τα dreadnoughts. 
δεν επρόκειτο πλέον για μια αιφνιδιαστική εκβίαση των δαρδανελλίων, αλλά για 
επίσημη κήρυξη ενός πολέμου, περιορισμένου σε ναυτικές επιχειρήσεις αποκλει-
σμού των παραλίων της Μικράς ασίας.100 εκτός από την αντίθεση των Μεγάλων 
δυνάμεων σε έναν ελληνοτουρκικό ναυτικό κυρίως πόλεμο, η ελλάδα έπρεπε να 
είναι εξασφαλισμένη από χερσαία επίθεση της Βουλγαρίας. Για το λόγο αυτό ζή-
τησε την βοήθεια της Σερβίας (στις 30 Μαΐου/ 12 ιουνίου 1914) και της Ρουμανί-
ας (στις 31 Μαΐου/13 ιουνίου) σε περίπτωση βουλγαρικής επίθεσης, κατά το πνεύ-
μα της Συνθήκης του Βουκουρεστίου, προβάλλοντας ως κύριο λόγο ενός ελληνο-
τουρκικού πολέμου τις διώξεις των ελλήνων της Μικράς ασίας. ο πόλεμος θα 
μπορούσε να αποφευχθεί αν η ελλάδα αποκτούσε μια ναυτική υπεροπλία στο αι-
γαίο και εξανάγκαζε έτσι την οθωμανική αυτοκρατορία να υποχωρήσει στο ζή-
τημα των νησιών. Τον μήνα ιούνιο διεξάγονταν διαπραγματεύσεις με την αμερική 
για την άμεση αγορά δύο πολεμικών πλοίων. αν η ελλάδα τα αποκτούσε έγκαι-
ρα, ο κίνδυνος πολέμου θα εξαλειφόταν λόγω της υποτιθέμενης ελληνικής ναυτι-
κής «υπεροπλίας», εκτιμούσε ο Βενιζέλος. Στις 3/16 ιουνίου 1914 η σερβική κυβέρ-
νηση απάντησε ότι το ζήτημα των ελλήνων της Μικράς ασίας έπρεπε να επιλυθεί 

98. Εμπρός, 7.6.1914.
99. Αυτόθι. Σε επιστολή του προς τον Βενιζέλο στις 13/26 ιουνίου 1914 ο μητρο-

πολίτης Χρυσόστομος επισήμανε τον κίνδυνο γενοκτονίας του Μικρασιατικού ελληνισμού 
λόγω της λεγόμενης τουρκικής εθνικής αφύπνισης που αποσκοπούσε στην αποκατάσταση 
της Τουρκίας για τους Τούρκους. Βλ. Φωτιάδης, ό.π., σσ. 470-471. Στις 12/25 1914 ιουνίου οι 
μητροπολίτες εφέσου, Σμύρνης, Φιλαδέλφειας, κρήνης (Τσεσμέ) και Ηλιουπόλεως (αϊδινί-
ου) κατήγγειλαν την Τουρκία στη διεθνή ανακριτική επιτροπή και ζήτησαν 1. Την επιστρο-
φή των προσφύγων στις εστίες τους, 2. Την απόδοση των περιουσιών. 3.Την κατάπαυση του 
μποϋκοτάζ, 4. αποζημιώσεις 5. εγγυήσεις, 6. Το σχηματισμό επιτροπής για τη διενέργεια της 
εκ νέου αποκατάστασης των προσφύγων στις εστίες τους. Βλ. Εμπρός, 18.6.1914. Για τους δι-
ωγμούς του 1914 στη Μικρά ασία βασική πηγή είναι οι εκθέσεις του Σμύρνης Χρυσοστόμου 
βλ. Το Αρχείο του Εθνομάρτυρος Σμύρνης Χρυσοστόμου, Τόμος Δεύτερος, Μικρά Ασία. 
Μητροπολίτης Σμύρνης Α’ 1910-1914, (εισαγωγή – σημειώσεις αλέξης αλεξανδρής), (αθή-
να: Μορφωτικό Ίδρυμα εθνικής Τραπέζης, 2000), σσ. 51-291. 

100. Χρ. Χρηστίδη (επιμ,) Μεταξάς, ό. π., σσ. 244-245. 
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από τις Μεγάλες δυνάμεις και η ένοπλη ελληνοτουρκική σύρραξη να αποτραπεί. 
Η Σερβία δεν ήταν σε θέση να εμπλακεί σε έναν νέο πόλεμο, διότι τα οικονομικά 
της είχαν εξαντληθεί, το μεγαλύτερο μέρος του οπλισμού της είχε καταστραφεί και 
ο στρατός της λόγω της κόπωσης ήταν ανίκανος για τη διεξαγωγή νέου πολέμου. 
Η Βουλγαρία είχε προμηθευτεί πολεμικό υλικό από την αυστρία, ήταν καλύτερα 
εξοπλισμένη και επιθυμούσε τον πόλεμο για να λάβει εκδίκηση. Η Ρουμανία που 
δεν είχε προσυπογράψει την ελληνοσερβική συνθήκη συμμαχίας συμβούλευε συ-
νεχώς τη Σερβία να επηρεάσει την ελλάδα για ειρηνική διευθέτηση της διαφοράς 
με την Τουρκία. επιπλέον, η ελλάδα και η Σερβία κινδύνευαν να απολέσουν τις 
συμπάθειες της Τριπλής Συνεννόησης, ενώ και οι Μουσουλμάνοι στην ασταθή αλ-
βανία δεν αποκλειόταν να στραφούν κατά ελλήνων και Σέρβων, αν η ελλάδα και 
η Σερβία άρχιζαν έναν πόλεμο κατά Τούρκων και Βουλγάρων. Έτσι, η ελλάδα 
και η Σερβία κινδύνευσαν να απολέσουν τα αποκτήματα των Βαλκανικών Πολέ-
μων για «ζήτημα όπερ δύναται να λυθή, προσωρινώς τουλάχιστον, δια της επεμ-
βάσεως των Μεγάλων Δυνάμεων, μέχρις ου έλθη η κατάλληλος στιγμή καθ ην θα 
είμεθα καλλίτερον παρεσκευασμένοι δια τον αγώνα. Συνεπώς η Σερβική Κυβέρ-
νησις θεωρεί καθήκον αυτής προς την Χώραν της και τα ζωτικά αυτής συμφέ-
ροντα να επισύρει την προσοχήν των συμμάχων της εφ’όλων των σοβαρών κιν-
δύνων οίτινες θα προκύψωσιν ως η Ελλάς διακόψη τας μετά της Τουρκίας σχέ-
σεις της και αρχίση τον πόλεμον κατά θάλασσαν»,101 κατέληγε η σερβική απάντη-
ση. απασχολημένη με την αυστροουγγαρία η Σερβία δεν ήθελε εμπλοκή στην ελ-
ληνοτουρκική διένεξη και μεγιστοποίησε τον βουλγαρικό κίνδυνο. επίσης, η θέση 
της κυβέρνησης Πάσιτς (Pašić) ήταν επισφαλής λόγω της διένεξής της με τους πραι-
τωριανούς του στρατεύματος και τη Μαύρη Χείρα. Στη Σερβία προκηρύχτηκαν 
εκλογές για τις 14 αυγούστου. Για τυπικούς λόγους ο επιτετραμμένος της Σερβί-
ας στην κωνσταντινούπολη, Μίλαν Τζώρτζεβιτς (Milan Đorđević), στις 17 ιουνίου 
1914 διαμαρτυρήθηκε στον μέγα βεζίρη για τους διωγμούς, καλώντας την κυβέρ-
νηση να λάβει μέτρα. Στην απορία του Σαΐντ Χαλίλ για το κατά πόσο θιγόταν η 
Σερβία από τα συμβαίνοντα στη Μικρά ασία, ο επιτετραμμένος της Σερβίας απά-
ντησε ότι κάθε υπόθεση που έθιγε την ελλάδα έθιγε και τη Σερβία ως συμμαχική 
χώρα. ο μέγας βεζίρης υποσχέθηκε ότι σε λίγες ημέρες η τάξη θα αποκατασταθεί 
και ότι ένας πόλεμος θα ήταν παραφροσύνη, διότι τα 2.500.000 ελλήνων στη Μι-
κρά ασία θα διώκονταν.102 

Η Ρουμανία, πριν ακόμα η ελλάδα ζητήσει τη συνδρομή της σε περίπτω-
ση βουλγαρικής επίθεσης, είχε υποβάλει νέο σχέδιο για το ζήτημα των νησιών, 

101. Διπλωματικά Έγγραφα 1913-1917. Ελληνοσερβική Συνθήκη Συμμαχίας. Εισβο-
λή ΓερμανοΒουλγάρων εις Μακεδονίαν (Συμπλήρωμα), Υπουργείον επί των εξωτερικών, 
εν αθήναις 1917, σσ. 5-8. 

102. Αυτόθι, σ. 9.
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προτείνοντας το μοντέλο που είχε στο παρελθόν η Βοσνία-ερζεγοβίνη υπό την 
αυστροουγγαρία.103 αυτό σήμαινε ότι στα νησιά θα υπήρχε ελληνικός στρατός 
και η σουλτάνος θα ασκούσε μόνο τυπική επικυριαρχία, κάτι που η οθωμανι-
κή αυτοκρατορία δεν θα δεχόταν. Ωστόσο, όπως δήλωσε στον Γερμανό πρέσβη 
στο Βουκουρέστι ο υπουργός εξωτερικών της Ρουμανίας, εμμανουήλ Πορου-
μπάρου (Emanoil Porumbaru), η στιγμή δεν ήταν κατάλληλη για διαμεσολάβηση 
της Ρουμανίας, οι διμερείς ελληνοτουρκικές σχέσεις είχαν επιδεινωθεί και ίσως η 
κούρσα των ναυτικών τους εξοπλισμών απέτρεπε έναν πόλεμο.104 Όταν υποβλή-
θηκε και το ελληνικό αίτημα για κάλυψη της ελλάδας από τη Ρουμανία σε περί-
πτωση βουλγαρικής επίθεσης, ο Πορουμπάρου απάντησε στον Έλληνα πρέσβη, 
ανδρέα Παπαδιαμαντόπουλο, ότι η Ρουμανία μένει πιστή στο πνεύμα της συν-
θήκης του Βουκουρεστίου και ότι μετά την αναχώρηση του Ταλαάτ μπέη από 
το Βουκουρέστι η Βουλγαρία έσπευσε να διαβεβαιώσει τη Ρουμανία ότι επιθυ-
μεί την ειρήνη και δεν έχει συνάψει καμιά συμμαχία με την Τουρκία. αλλά παρά 
τις διώξεις των ελλήνων στη Βουλγαρία και στην Τουρκία η ελλάδα, συνέχισε ο 
Ρουμάνος υπουργός εξωτερικών, δεν πρέπει να προκαλέσει έναν πόλεμο που θα 
μετέβαλε την κατάσταση και θα έκανε κακή εντύπωση στις Μεγάλες δυνάμεις 
οι οποίες επιθυμούσαν την ειρήνη.105 ο Πορουμπάρου ανακοίνωσε εμπιστευτι-
κά στον Παπαδιαμαντόπουλο το περιεχόμενο ενός τηλεγραφήματος της ρουμα-
νικής πρεσβείας από την κωνσταντινούπολη σύμφωνα με το οποίο ο ενβέρ πα-
σάς πίστευε ότι η ελλάδα δεν θα κάνει πόλεμο, αλλά θέλει μονάχα να ερεθίζει 
την κοινή γνώμη, ενώ η γερμανική πρεσβεία εκτιμούσε ότι η ελλάδα θα προ-
καλέσει τον πόλεμο για να μη φθάσουν τα dreadnoughts στην Τουρκία. Σύμφω-
να με το ίδιο τηλεγράφημα ο ενβέρ πασάς αναχώρησε για τη Σμύρνη προκειμέ-
νου να ενισχύσει τις οχυρώσεις της πόλης σε περίπτωση επίθεσης του ελληνικού 
στόλου. ο Πορουμπάρου προειδοποίησε την ελλάδα να μην εκδώσει το βασι-
λικό διάταγμα περί προσαρτήσεως των νήσων στο άμεσο μέλλον, διότι η ενέρ-
γεια αυτή θα εκλαμβανόταν ως πρόκληση και θα υπονόμευε τη συνεννόηση.106 

Στον ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο πρωθυπουργός ιών Μπρατιάνου (Ion I. 
Brătianu). επανέλαβε ότι η Ρουμανία δεν θα επέτρεπε στην Τουρκία να προσβά-

103. PA AA, R 14341, Telegramm Nr. 148 vom 12. Juni 1914, Athen, Quadt an Auswär-
tiges Amt.

104.  PA AA, R 14341, Telegramm Nr. 173 vom 11. Juni 1914, Bukarest, Waldhausen an 
Bethmann Hollweg. 

105. Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο ( στο εξής Ε.Λ. Ι. Α.) Αρχείο Γεωρ-
γίου Στρέϊτ, φάκελος 12. 1 « αίτησις συμπράξεως προς Σερβίαν. απάντησις αυτής. Τηλεγρα-
φήματα Βουκουρεστίου» (ιούνιος 1914), Papadiamantopoulos à Streit, Nr. 600, Bucarest, 3/ 16 
Juin 1914. 

106. Αυτόθι. 
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λει από ξηράς την ελλάδα, αλλά τώρα ήταν η ελλάδα που θα προκαλούσε έναν 
πόλεμο, θα απειλούσε την ειρήνη και θα μετέβαλε την κατάσταση. καθώς, σύμ-
φωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι Τούρκοι ήταν συμφιλιωτικοί, η ελλάδα 
θα έπρεπε να επιδιώξει ειρηνική διευθέτηση, διαφορετικά θα υφίστατο τις συ-
νέπειες σε περίπτωση περιπλοκών. Παρά τις διώξεις που υφίστατο το ελληνικό 
στοιχείο, ο Ρουμάνος πρωθυπουργός επέμενε η ελλάδα να εξαντλήσει όλα τα 
μέσα ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών και να μην προκαλέσει πόλεμο.107 Η 
Ρουμανία, όπως άλλωστε η Ρωσία και η αγγλία, απευχόταν έναν ελληνοτουρκι-
κό ναυτικό πόλεμο, διότι η οθωμανική αυτοκρατορία θα έκλεινε τα Στενά και 
θα πλήττονταν το ρουμανικό εξαγωγικό εμπόριο των σιτηρών. 

ο Βενιζέλος δεν επιθυμούσε έναν πόλεμο τον οποίο δεν ενέκριναν οι Με-
γάλες δυνάμεις, αλλά τελούσε υπό την πίεση του Γενικού επιτελείου και της 
αντιπολίτευσης η οποία τον κατηγορούσε για ενδοτική στάση. Για να αντιμε-
τωπίσει την κριτική που υφίστατο έπρεπε, τουλάχιστο για επικοινωνιακούς λό-
γους, να αποδείξει ότι υπήρχαν περιθώρια ειρηνικής επίλυσης των διαφορών με 
την Τουρκία. Για το λόγο αυτό ήταν απαραίτητο η οθωμανική αυτοκρατορία 
να μη φανεί αδιάλλακτη. οι ανθελληνικοί διωγμοί στη Μικρά ασία και η επικεί-
μενη έναρξη των διαδικασιών για την ανταλλαγή των πληθυσμών ήταν μια ευ-
καιρία για τον Βενιζέλο να ανακινήσει και πάλι το ζήτημα των νησιών. Τον ιού-
νιο διεξάγονταν συνομιλίες με την αμερική για την άμεση αγορά δύο αμερικα-
νικών πολεμικών πλοίων, παλαιότερου τύπου από τα dreadnoughts. αν η ελλά-
δα αποκτούσε έγκαιρα τα αμερικανικά πολεμικά πλοία (pre-dreadnoughts), η ελ-
ληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι με τη ναυτική της υπεροπλία 
στο αιγαίο θα επέβαλε στην οθωμανική αυτοκρατορία μια λύση του ζητήματος 
των νησιών και να «καθησυχάσει» την αντιπολίτευση. Σε περίπτωση αδυναμίας 
της ελλάδας να αγοράσει τα αμερικανικά πολεμικά πλοία, ο πόλεμος ήταν για 
τον Βενιζέλο η έσχατη λύση, πριν καταφθάσουν τα πολεμικά πλοία Rio de Janei-
ro και Resadieh στην οθωμανική αυτοκρατορία από τα αγγλικά ναυπηγεία. Σε 
διαφορετική περίπτωση η θέση του Βενιζέλου ως πρωθυπουργού διακυβευόταν. 

Στις 29 Μαΐου /11 ιουνίου 1914, υπό τον αντίκτυπο των διωγμών στη Μι-
κρά ασία, η ελληνική κυβέρνηση επέδωσε διπλωματική διακοίνωση στην οθω-
μανική αυτοκρατορία με την απαίτηση για επανόρθωση των ζημιών, για απο-
ζημίωση των παθόντων και για εγγυήσεις ότι δεν θα επαναληφθούν παρόμοια 
έκτροπα.108 αν η οθωμανική κυβέρνηση αποδεχόταν κατά βάση τους ελληνικούς 
όρους, ο Βενιζέλος θα μπορούσε να υποστηρίξει στην κοινή γνώμη την άποψη 

107. Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Γεωργίου Στρέϊτ, φάκελος 12.1, Papadiamantopoulos à Streit, 
Nr. 601, Bucarest, 3/16 Juin 1914.   

108. Εμπρός, 31.5.1914, 1.6.1914. 
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ότι υπήρχαν δυνατότητες ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών με την οθωμανι-
κή αυτοκρατορία. Μετά την αποθαρρυντική στάση της Ρουμανίας, ο ίδιος ο Βε-
νιζέλος σε συνεργασία με τον Τούρκο πρέσβη στην αθήνα συνέταξε το σχέδιο 
της απάντησης του μεγάλου βεζίρη ώστε αυτή να γίνει αποδεκτή από τη ελληνι-
κή κυβέρνηση.109 ο Σαΐντ Χαλίμ ενημέρωσε τον Βάνγκενχαϊμ ότι στην απάντη-
σή του θα αμφισβητούσε το δικαίωμα της ελλάδας να ενδιαφέρεται για οθωμα-
νούς υπηκόους, αλλά θα ικανοποιούσε σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις του Βε-
νιζέλου και δεν θα δημοσίευε την έκθεση του Γκαλίμπ κεμάλ μπέη για την περι-
οδεία του στη Μακεδονία.110 Υπό τον ισχυρό αντίκτυπο των σφαγών στην Πα-
λαιά Φώκαια ο μέγας βεζίρης εξέφρασε φόβο στον Γερμανό πρέσβη ότι σε πε-
ρίπτωση ελληνοτουρκικού πολέμου θα επακολουθούσαν αθρόες σφαγές ελλή-
νων της Μικράς ασίας με αποτέλεσμα την επέμβαση της ευρώπης. ο Βάνγκεν-
χαϊμ, ο οποίος προφανώς είχε διαβάσει την έκθεση του Τούρκου πρέσβη στην 
αθήνα, πρότεινε στον μέγα βεζίρη από τη μια πλευρά να στείλει αρκετό στρατό 
για να αναχαιτίσει τη δράση των ατάκτων ομάδων στη Μικρά ασία, αλλά από 
την άλλη να καταστήσει ευρύτερα γνωστό στην ευρώπη το «δράμα» των Μου-
σουλμάνων της Μακεδονίας, επισημαίνοντας ότι οι Τούρκοι κατά το μάλλον ή 
ήττον προέβαιναν σε αντίποινα.111 δεν υπήρχε ωστόσο μέτρο σύγκρισης, διότι οι 
ελληνικές αρχές δεν εξανάγκαζαν τους Μουσουλμάνους της Μακεδονίας να με-
ταναστεύσουν. οι περισσότεροι Μουσουλμάνοι που μέσω της ελληνικής Μακε-
δονίας μετανάστευαν στην οθωμανική αυτοκρατορία προέρχονταν από περιο-
χές που είχαν ενσωματωθεί στη Σερβία και τη Βουλγαρία. Όπως είχε επισημάνει 
ο Στρέΐτ στον κουάτ, η έκθεση του Γκαλίμπ κεμάλ μπέη, ο οποίος επέκρινε την 
ελλάδα για τη στάση της έναντι των Μουσουλμάνων, ήταν ανακριβής απλά για 
να ικανοποιήσει την Υψηλή Πύλη και να εξασφαλίσει τη θέση του.112 Όταν έγινε 
γνωστό στην αθήνα ότι στην απάντησή του ο μέγας βεζίρης θα επισήμαινε ότι 
οι οθωμανοί υπήκοοι ελληνικής καταγωγής δεν αποτελούσαν προτεκτοράτο της 
ελλάδας, ο Στρέϊτ ζήτησε μέσω του κουάτ την παρέμβαση του Βάνγκενχαϊμ για 
την απάλειψη αυτού του χωρίου, διότι η ελλάδα εδώ και μήνες διαπραγματευό-
ταν με την Τουρκία για τους Έλληνες της Μικράς ασίας. αναφέρθηκε στο ζήτη-
μα των προσφύγων και επέμενε στην απάντηση να υπάρχει και η πρόβλεψη για 

109. PA AA, R 14341, Telegramm Nr. 159 vom 17. Juni 1914, Athen, Quadt an Auswär-
tiges Amt. 

110 PA AA, R 14341, Telegramm Nr. 281 vom 18. Juni 1914, Therapia, Wangenheim an 
Auswärtiges Amt.

111. Αυτόθι. 
112. PA AA, R 1431, Telegramm Nr. 156 vom 15. Juni 1914, Athen, Quadt an Auswärti-

ges Amt. 
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την τιμωρία των ενόχων Τούρκων δημοσίων υπαλλήλων.113 ο Στρέϊτ κάλεσε τη 
Γερμανία να επιδείξει ενδιαφέρον για την ελλάδα και να προβεί στην κωνστα-
ντινούπολη σε ανάλογα διαβήματα μ’ αυτά της Γαλλίας και της Ρωσίας που πρό-
τειναν στην οθωμανική κυβέρνηση να υποχωρήσει. Έτσι, τυχόν επίλυση της ελ-
ληνοτουρκικής διαφοράς θα φαινόταν ως επίτευγμα της Γαλλίας και της Ρωσίας. 
ο κουάτ απάντησε ότι δεν γνωρίζει για τις ενέργειες της Γαλλίας και της Ρωσίας 
και τόνισε τις παραινέσεις του Βάνγκενχάϊμ στον μέγα βεζίρη για την αποστο-
λή στρατού στις περιοχές που σημειώνονταν τα έκτροπα και την τιμωρία των 
ενόχων.114 ο Στρέϊτ σκεπτόταν το πολιτικό κόστος που θα είχε για την κυβέρνη-
ση μια απαξιωτική απάντηση της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ενώ οι Γερμανοί 
πρέσβεις περιορίζονταν μόνο σε παραινέσεις 

Στις 5/18 ιουνίου ο Σαΐντ Χαλίλ, που εκτελούσε και χρέη υπουργού εξωτε-
ρικών, επέδωσε την απάντηση στον δημήτριο Πανά. Η τουρκική διπλωματική δι-
ακοίνωση άρχιζε με την επισήμανση ότι η ελλάδα είχε το δικαίωμα να ενδιαφέρε-
ται μόνο για Έλληνες υπηκόους «Έλαβον την υπ. αρ. 3054 διακοίνωσιν, την οποί-
αν η υμετέρα εξοχότης ευηρεστήθη να μου απευθύνη. Φρονών ότι η διακοίνωσις 
αύτη δεν δύναται να αποβλέπη ή την θέσιν των Ελλήνων υπηκόων, διαβεβαιώ 
υμάς ότι η Αυτοκρατορική κυβέρνησις δεν θέλει λείψει να επιληφθή μετ’άκρας δι-
καιοσύνης παντός διαβήματος αποβλέποντος τούτους…» 115  Το μεγαλύτερο μέρος 
της απάντησης αναφερόταν στη μετανάστευση των 80.000 καταδιωκομένων Μου-
σουλμάνων προσφύγων από τη Μακεδονία στη Θράκη και τη Μικρά ασία και στα 
προβλήματα που ανέκυψαν, τα οποία όμως η κυβέρνηση αντιμετώπιζε επιτυχώς, 
και κατέληγε με την ελπίδα «ότι ουδέν γεγονός θα επέλθη όπως ταράξη την ησυ-
χίαν εν τη Μικρά Ασία και ότι η Βασιλική Κυβέρνησις θέλει λάβει τα καθ’εαυτήν 
τελεσφόρα μέτρα προς εξασφάλισιν της ειρήνης εν Μακεδονία, όπως ουδέν πλέ-
ον εν τω μέλλοντι επηρεάση τας αγαθάς των δύο κρατών σχέσεις».116 

Η απάντηση ήταν σχετικά ισορροπημένη, αλλά ασαφής. Όπως δήλωσε ο 
Στρέϊτ στον κουάτ, ο συμφιλιωτικός τόνος της διπλωματικής διακοίνωσης ικα-
νοποίησε τον βασιλιά και την κυβέρνηση, δυσαρέστησε όμως την κοινή γνώμη 
και την αντιπολίτευση. Ωστόσο, ο Στρείτ εκτιμούσε ότι επρόκειτο για μια διπλω-
ματική επιτυχία της ελλάδας η οποία, για να μη δυσαρεστήσει τις Μεγάλες δυ-
νάμεις, άγγιξε τα όρια της αυταπάρνησής της.117 Η ελλάδα δεν επωφελήθηκε της 

113. PA AA, R 14341, Telegramm Nr. 160 vom 18. Juni 1914, Athen, Quadt an Auswär-
tiges Amt. 

114. Αυτόθι.
115  Εμπρός, 6.6.1914.
116. Αυτόθι. 
117. PA AA, R 14341, Telegramm Nr. 164 vom 19. Juni 1914, Athen, Quadt an Auswär-
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τωρινής υπεροχής της έναντι της Τουρκίας, αλλά προσδοκούσε ότι και οι Μεγά-
λες δυνάμεις θα απέτρεπαν την Τουρκία να καταχραστεί την υπεροχή της σε πε-
ρίπτωση απόκτησης των dreadnoughts, επισήμανε ο Έλληνας υπουργός εξωτε-
ρικών. Η ειρήνη θα διασφαλιζόταν όχι μόνο με τη διαλλακτικότητα της Τουρκί-
ας, αλλά και με την αγορά των αμερικανικών πολεμικών πλοίων. ο Στρέϊτ πα-
ραδέχτηκε ότι η υπόθεση χρονοτριβούσε και για το λόγο αυτό ο Βενιζέλος είχε 
αποστείλει στις 18 ιουνίου τηλεγράφημα στον Πρόεδρο ουίλσων.118 

Στην ουσία επρόκειτο για μια επιτυχία της τουρκικής διπλωματίας η οποία 
ακολουθούσε συγκεκριμένο σχέδιο εκδίωξης των ελλήνων της Μικράς ασίας 
πριν από την επίλυση του ζητήματος των νησιών. H ένταση των διωγμών είχε μει-
ωθεί, αλλά οι διωγμοί δεν είχαν παύσει. Το ζήτημα της ανταλλαγής των πληθυ-
σμών είχε προτεραιότητα για την οθωμανική αυτοκρατορία και στις 7/20 ιουνί-
ου 1914 ο Γκαλίμπ κεμάλ μπέης επέδωσε δεύτερη διπλωματική διακοίνωση στην 
ελληνική κυβέρνηση για τη συγκρότηση της μικτής επιτροπής ανταλλαγής πληθυ-
σμών που θα μπορούσε να αναλάβει αμέσως τις εργασίες της.119 Με ιδιαίτερη ικα-
νοποίηση ο Ταλαάτ μπέης και ο μέγας βεζίρης ενημέρωσαν τον Βάνγκενχαϊμ για 
τις επικείμενες εργασίες της μικτής επιτροπής στην Θεσσαλονίκη και στη Σμύρ-
νη. Παραδέχτηκαν ότι είχαν διαπραχθεί έκτροπα κατά των ελλήνων με την ανο-
χή των αρχών, αλλά οι υπαίτιοι θα τιμωρούνταν. αν ο οικουμενικός Πατριάρχης, 
ο Γερμανός ε ,́ που είχε κλείσει τις εκκλησίες και τα σχολεία καλούσε τις Μεγά-
λες δυνάμεις να παρέμβουν, θα απαγχονιζόταν ως προδότης του κράτους.120 Στην 
παρατήρηση του Γερμανού πρέσβη για τις ρωσικές αντιδράσεις, ο Ταλαάτ μπέ-
ης απάντησε ότι κατά τη συνάντησή του με τη ρωσική αντιπροσωπεία στη Λιβα-
δειά της κριμαίας του δόθηκαν συμβουλές για τη μετατροπή του οικουμενικού 
Πατριαρχείου σε ένα γενικό θεσμό της ορθοδοξίας. ο Ταλαάτ μπέης υπονοούσε 
προφανώς ότι η Ρωσία, έχοντας βλέψεις στην κωνσταντινούπολη και στηριζόμε-
νη κυρίως στους αρμένιους, αμφισβητούσε τον οικουμενικό χαρακτήρα του Πα-
τριαρχείου κωνσταντινουπόλεως.121 αλλά στο ζήτημα των νησιών ο μέγας βεζί-

tiges Amt. 

118. Αυτόθι. Στο τηλεγράφημά του προς τον ουΐλσων ο Βενιζέλος παρείχε τις διαβε-
βαιώσεις ότι με την απόκτηση των θωρηκτών η ελλάδα δεν σκόπευε να επιτεθεί κατά της 
Τουρκίας, αντίθετα, η Τουρκία, έχοντας υπεροπλία με το Ρίο ιανέιρο, θα μπορούσε να επιτε-
θεί κατά της ελλάδος για την απόκτηση των νησιών. Λόγω του τουρκικού κινδύνου η ελλά-
δα,, αν η αμερική δεν έστεργε να πωλήσει τα δύο θωρηκτά, θα μπορούσε να κηρύξει αμέσως 
πόλεμο στην Τουρκία, προλαμβάνοντας τη έλευση του Ρίο ιανέιρο. Εμπρός, 12.6.1914. 

119. Mourelos, ό.π, σ. 399. 

120. PA AA, R 1431, Telegramm Nr. 256 vom 21. Juni 1914, Therapia, Wangenheim an 
Auswärtiges Amt.

121. Αυτόθι. 
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ρης παρέμεινε αδιάλλακτος. Ως νέα πρόφαση προέβαλλε τις εξελίξεις στην αλβα-
νία. καθώς το Βορειοηπειρωτικό ζήτημα συνδεόταν με το νησιωτικό, οι εξεγέρ-
σεις των Μουσουλμάνων της αλβανίας κατά του πρίγκιπα Βηντ και η επικρατού-
σα αναρχία στη χώρα ενείχαν τον κίνδυνο διαμελισμού της χώρας μεταξύ ελλά-
δος και Σερβίας. Σε μια τέτοια περίπτωση τα νησιά θα κατοχυρώνονταν οριστικά 
στην Τουρκία, προσδοκούσε ο Σαΐντ Χαλίμ πασάς.122 

Λόγω της ασάφειας και των υπεκφυγών της τουρκικής απάντησης η κυβέρ-
νηση Βενιζέλου δεχόταν κριτική από αξιωματικούς του Γενικού επιτελείου (Με-
ταξάς, δούσμανης) για τις υποχωρήσεις της. Το ζήτημα των νησιών είχε περιέλ-
θει σε στασιμότητα, είχαν εκδιωχθεί πάνω από 100.000 Έλληνες από την ανα-
τολική Θράκη και τη Μικρά ασία και, σε περίπτωση απόκτησης των δύο dread-
noughts, η οθωμανική αυτοκρατορία θα εξασφάλιζε ναυτική υπεροπλία στο 
αιγαίο, διαπραγματευόμενη έτσι από θέση ισχύος για τα νησιά. Το Γενικό επι-
τελείο προέκρινε τον προληπτικό πόλεμο, παρά τις αντιδράσεις των Μεγάλων 
δυνάμεων οι οποίες, ωστόσο, δεν μπορούσαν να επιβάλουν την απόφασή τους 
για τα νησιά. ο πόλεμος θα ήταν κυρίως ναυτικός και ο επικεφαλής της βρετα-
νικής ναυτικής αποστολής, ναύαρχος Mark Kerr, είχε ήδη επεξεργαστεί το πολε-
μικό σχέδιο που θεωρήθηκε εφικτό από τον Μεταξά.123  Το μοναδικό πολιτικό 
χαρτί του Βενιζέλου να αναστείλει τον πόλεμο ήταν η αγορά των αμερικανικών 
πολεμικών πλοίων. Στις 23 ιουνίου, την ημέρα που το αμερικανικό κογκρέσο 
θα ενέκρινε ή θα απέρριπτε την πώληση των πολεμικών πλοίων Ιdaho και Mis-
sisipi στην ελλάδα, ο βασιλιάς κωνσταντίνος ά  συναντήθηκε με τον κουάτ για 
να του εκθέσει την κατάσταση. επισήμανε ότι ο πόλεμος ήταν αναπόφευκτος, 
διότι οι διωγμοί συνεχίζονταν. ο πόλεμος θα αποτρεπόταν μονάχα αν η ελλά-
δα εξασφάλισε τα αμερικανικά πλοία. αν το αμερικανικό κογκρέσο δεν ενέκρι-
νε την πώλησή τους, ο Βενιζέλος θα συγκαλούσε το υπουργικό συμβούλιο και 
το Γενικό επιτελείο για να αποφασίσουν περί του πρακτέου.124 Στην παρατήρη-
ση του κουάτ πώς αντιλαμβανόταν τον πόλεμο, ο κωνσταντίνος ά  αποκάλυψε 
το ελληνικό σχέδιο με την παράκληση να μη κοινοποιηθεί στην κωνσταντινού-
πολη: αιφνιδιαστική κατάληψη στρατηγικών σημείων στη Μικρά ασία σε πε-
ριοχές όπου υπάρχουν ελάχιστα τουρκικά στρατεύματα ή και καθόλου. Σε πε-

122. PA AA, R 14341, Telegramm Nr. 809 vom 22. Juni 1914, Therapia, Wangenheim an 
Auswärtiges Amt. 

123. Zisis Fotakis, Greek Naval Strategy and Policy, 1910- 1919. London and New York, 
Routledge, 2005, σσ. 98-99. O Kerr είχε προσφερθεί και να ηγηθεί μιας επιχείρησης του ελλη-
νικού στόλου να προσβάλει τα οθωμανικά dreadnoughts, όταν θα μεταφέρονταν από τα ναυ-
πηγεία της αγγλίας στην οθωμανική αυτοκρατορία. 

124. PA AA, R 14341, Telegramm Nr. 176 vom 23. Juni 1914, Athen, Quadt an Auswär-
tiges Amt. 



Το ζήτημα των νησιών του Βορειοανατολικού αιγαίου 249

ρίπτωση υπεροχής του εχθρού, θα μεταφερθούν αμέσως με πλοία στρατιωτικές 
ενισχύσεις. ο κουάτ αμφέβαλε αν το σχέδιο αυτό ήταν εφικτό στις νέες συνθή-
κες και συμβούλεψε τον κωνσταντίνο ά  να μην εμπλακεί σε μια περιπέτεια χω-
ρίς προοπτική, διότι θα επακολουθούσαν σφαγές ελλήνων στη Μικρά ασία. ο 
βασιλιάς απάντησε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Βενιζέλος ήταν κατά του πολέμου, 
αλλά στο υπουργικό συμβούλιο υπερίσχυε η φιλοπόλεμη ομάδα. επιβεβαίωσε 
ότι στη Μυτιλήνη είχαν σχηματισθεί ένοπλες ελληνικές ομάδες που μετέβαιναν 
στη Μικρά ασία για την προστασία των διωκόμενων ελλήνων και κάλεσε τις 
Μεγάλες δυνάμεις να κατανοήσουν ότι, παρά τις διαβεβαιώσεις της Τουρκίας, 
οι ανθελληνικοί διωγμοί συνεχίζονταν ως μέρος ενός σχεδίου ηγετικών προσω-
πικοτήτων στην κωνσταντινούπολη. Παρά τη στάση της Σερβίας και της Ρουμα-
νίας η ελλάδα θα διακινδύνευε τον πόλεμο, ο οποίος κρινόταν αναπόφευκτος. 
ο κωνσταντίνος ά  εξέφρασε τη λύπη του για την αδράνεια των Μεγάλων δυ-
νάμεων. Πρόσθεσε ότι επιστρατεύθηκαν και άλλοι έφεδροι ναύτες, ότι σε περί-
πτωση πολέμου η ελλάδα θα προσπαθούσε να ξεσηκώσει και τους Άραβες κατά 
των οθωμανών και κατέληξε λέγοντας ότι δεν είχε εκδώσει το διάταγμα περί 
προσαρτήσεως των νήσων για να μη προσβάλει τα αισθήματα των Τούρκων.125 

Για την ελλάδα οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά συνιστούσαν μια ταπεί-
νωση. ο στρατός και το ναυτικό που ένα χρόνο νωρίτερα είχαν νικήσει τους 
οθωμανούς δεν μπορούσαν να αποδεχτούν τη λογική των υποχωρήσεων σε θέ-
ματα για τα οποία οι Μεγάλες δυνάμεις είχαν ήδη αποφασίσει. ο Βενιζέλος, πα-
ρόλο που δεν επιθυμούσε έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο με την ελλάδα εναντίον 
όλου του κόσμου, λόγω της πίεσης της κοινής γνώμης, του στρατού και της αντι-
πολίτευσης για πόλεμο διακύβευε τη θέση του και τελικά δεν τον απέκλειε. Ταυ-
τόχρονα, ενεργούσε και για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης της αγοράς των 
αμερικανικών πολεμικών πλοίων, ώστε να ακολουθήσει την προτιμητέα ειρηνι-
κή διευθέτηση των διαφορών με την Τουρκία με την αποκατάσταση της ναυτι-
κής «ισορροπίας του τρόμου» ή της ελληνικής ναυτικής υπεροπλίας. Όταν τελι-
κά το αμερικανικό κογκρέσο στις 23 ιουνίου 1914 ενέκρινε την πώληση του Ida-
ho και του Missisipi στην ελλάδα και κατόπιν στις 8 ιουλίου 1914 τα δύο πολε-
μικά πλοία που μετονομάστηκαν σε Κιλκίς και Λήμνος παραδόθηκαν στην ελ-
λάδα έναντι 12.535.276 δολαρίων,126 το πολεμικό σχέδιο εγκαταλείφθηκε και αι-

125. Αυτόθι.
126. Morgenthau, ό.π, σσ. 107-108. Η ελληνική κυβέρνηση, στη σπουδή της να αγορά-

σει τα παλαιά αμερικανικά πολεμικά πλοία, δεν συμβουλεύτηκε τον Kerr ο οποίος χαρακτήρι-
σε τον Βενιζέλο ως penny wise and pound foolish (ακριβό στα πίτουρα και φθηνό στ’ αλεύρι). Το 
«Λήμνος» κατέπλευσε στο Φάληρο στις 26 ιουλίου/ 7 αυγούστου 1914 βλ. Εμπρός. 27/7/1914. Το 
«κιλκίς» κατέπλευσε πρώτα στη νάπολη. Μετά την εκκαθάριση των πολεμικών δαπανών των 
Βαλκανικών Πολέμων, η ελλάδα θα αντιμετωπίσει οξύτατο δημοσιονομικό πρόβλημα στο δεύ-
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σιοδοξία επικράτησε στην αθήνα. ο Στρέϊτ εξέφρασε στον κουάτ την ελπίδα 
ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα βελτιωθούν, ότι η ελλάδα και η Τουρκία αρ-
γότερα μπορούν να ακολουθήσουν κοινή πορεία και ότι μετά τη μετανάστευση 
των ελλήνων από τη Μικρά ασία η επίλυση του ζητήματος των νησιών θα είναι 
ευκολότερη για την Τουρκία.127 

Στις 14/ 27 ιουνίου 1914, μετά την εγκατάλειψη των πολεμικού σχεδίου, η 
ελληνική κυβέρνηση απάντησε στις δύο τουρκικές διακοινώσεις της 18ης και της 
20ης ιουνίου . εκτίμησε θετικά τις διαβεβαιώσεις της τουρκικής κυβέρνησης για 
ειρήνη στη Μικρά ασία, έκρινε ατυχή τη σύγκριση μεταξύ των συνθηκών μετα-
νάστευσης των 150.000 ελλήνων από τη Μικρά ασία και των 52.500 Μουσουλ-
μάνων που είχαν αναχωρήσει από ελληνικό έδαφος από τον Πρώτο Βαλκανικό 
Πόλεμο μέχρι τον απρίλιο του 1914 και συμφώνησε στην ανταλλαγή των πλη-
θυσμών με τις αντίστοιχες αποζημιώσεις, αλλά σε εκούσια βάση128. ο τόνος ήταν 
ιδιαίτερα ήπιος και προκάλεσε ικανοποίηση στην κωνσταντινούπολη. Προφα-
νώς αντανακλούσε την ελπίδα ότι με την αποκατάσταση της ισορροπίας στο αι-
γαίο η Τουρκία θα ήταν διαλλακτική. Θα αποδεχόταν ανταλλαγή πληθυσμών σε 
εθελούσια βάση, δηλαδή την επάνοδο των προσφύγων που επιθυμούσαν να επι-
στρέψουν στις εστίες τους και τη λύση του ζητήματος των νησιών κατά τα ελλη-
νικά συμφέροντα. Το Sultan Osman και το Resadieh ήταν υπερσύχρονα πλοία. 
Σε σύγκριση με τα παλαιότερου τύπου πλοία, όπως ήταν τα αμερικανικά Ida-
ho και Missisipi, υπερείχαν στην ταχύτητα, στο πάχος του θώρακα και μπορού-
σαν να ρίξουν 100 τόνους βλημάτων σε 10 λεπτά, ενώ το αβέρωφ, το Idaho και 
το Missisipi μαζί μόνο 80 τόνους. αλλά ο Βενιζέλος εκτιμούσε ότι τα μειονε-
κτήματα των αμερικανικών πλοίων θα εξισορροπούνταν από την εμπειρία των 
ελλήνων ναυτών, σημασία δεν είχε πόσα βλήματα μπορούσαν να εκτοξευτούν, 
αλλά η ακρίβεια των στόχων. Σε αναλυτική έκθεση για τις ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις μετά την απόφαση του αμερικανικού κογκρέσου ο κουάτ, παρόλο που είχε 

τερο εξάμηνο του 1914 και στις αρχές του 1915. Βλ. κώστας κωστής, «Τα κακομαθημένα παι-
διά της Ιστορίας». Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους, 18ος-21ος αιώνας, εκδόσεις Πό-
λις, αθήνα 2013, σσ. 567-568. Έτσι, ήταν περιορισμένες οι οικονομικές δυνατότητες της χώρας. 

127. PA AA, R 14341, Telegramm Nr. 177 vom 25. Juni 1925, Athen, Quadt an Auswär-
tiges Amt

128. Εμπρός, 15.6.1914. Για τη συγκρότηση της μικτής επιτροπής ανταλλαγής των 
πληθυσμών ο Βενιζέλος αλληλογραφούσε με τον Ταλαάτ μπέη όταν αυτός βρισκόταν ακό-
μα στη Σμύρνη. Το βασικό θέμα ήταν αν θα υπήρχαν ευρωπαίοι αξιωματούχοι ως μέλη της 
επιτροπής, όπως επιθυμούσε ο Έλληνας πρωθυπουργός. ο Βενιζέλος αποδέχτηκε τελικά την 
πρόταση του Ταλαάτ μπέη για τον ορισμό μόνο ευρωπαίου διαιτητή σε περίπτωση διαφωνι-
ών των μελών της επιτροπής. Στις 13/26 ιουνίου 1914 η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε στην 
τουρκική τα ονόματα των ελλήνων αντιπροσώπων στη μικτή επιτροπή, των προξένων κων-
σταντίνου δημαρά και Γεωργίου Τζορμπατζόγλου. 
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νέες πληροφορίες για συνεχιζόμενους διωγμούς ελλήνων στο βιλαέτι της Πρού-
σας, αγνόησε το θέμα αυτό, απέδωσε ιδιαίτερη σημασία μονάχα στην αποτρο-
πή του ελληνοτουρκικού πολέμου λόγω της αποκατάστασης της ναυτικής ισορ-
ροπίας με την ερμηνεία του Βενιζέλου και ευχήθηκε ευοίωνο το μέλλον των ελ-
ληνοτουρκικών σχέσεων. «[….]Όλο το ζήτημα των νησιών έχει τώρα πράγματι 
υπεισέλθει σε ένα άλλο στάδιο, αφού ο ελληνικός πληθυσμός της ξηράς απένα-
ντι από τα νησιά μεταναστεύει στην Ελλάδα και η σκέψη για μια ελληνική προ-
παγάνδα με σκοπό την απόκτηση της Μικράς Ασίας δεν είναι στο προσκήνιο. 
Εμείς θα μπορούσαμε μονάχα με χαρά να επικροτήσουμε, αν θα έλθουν καλύ-
τεροι καιροί και αν πράγματι προσφερθεί η δυνατότητα για στενή συμπόρευ-
ση Ελλάδας και Τουρκίας».129 

νέα πρωτοβουλία το Βερολίνο δεν ανέλαβε στην ευνοϊκή ίσως αυτή συ-
γκυρία. ούτε και ο Βενιζέλος φαίνεται ότι ανέμενε θετική εξέλιξη από τη Γερ-
μανία. Έτσι εξηγείται η πρώτη μυστική αποστολή του φίλου του Βενιζέλου, του 
δημοσιογράφου ντίλλον (Emil Joseph Dillon), ανταποκριτή της εφημερίδας Dai-
ly Telegraph, σε μυστική διερευνητική αποστολή στην κωνσταντινούπολη στα 
τέλη ιουνίου 1914. ο ντίλλον πήγε πρώτα στη Σμύρνη όπου συνάντησε τον Τα-
λαάτ μπέη και κατόπιν ταξίδευσαν μαζί στην κωνσταντινούπολη. Το πλαίσιο 
των προτάσεων του ντίλλον, σε συνεννόηση με τον Βενιζέλο, ήταν το ακόλου-
θο: 1) αναγνώριση της ελληνικής κυριαρχίας νησιών από την Τουρκία. 2) υπο-
γραφή ελληνοτουρκικής αμυντικής συνθήκης, εγγυώμενης το εδαφικό status quo 
κάθε χώρας. 3) υπογραφή συνθήκη ανταλλαγής πληθυσμών στο μέλλον ο Ταλα-
άτ μπέης φάνηκε να αποδέχεται αυτή τη φόρμουλα, αλλά πρόσθεσε ότι υπήρχαν 
σοβινιστικά στοιχεία στο νεοτουρκικό κομιτάτο130. Για την αποστολή του ντίλ-
λον ο κωνσταντίνος ά  ενημέρωσε εμπιστευτικά τον κουάτ. επιβεβαίωσε ότι ο 
Ταλαάτ μπέης ήταν θετικός στην πρόταση για σύναψη μιας αμυντικής και επι-
θετικής συνθήκης συμμαχίας με την ελλάδα, η οποία προφανώς θα στρεφόταν 
κατά της Βουλγαρίας, αλλά απρόθυμος για την πλήρη εκχώρηση των νησιών 
στην ελλάδα. Ρώτησε, για παράδειγμα, ο Ταλαάτ μπέης, αν η Τουρκία θα μπο-
ρούσε να έχει τελωνειακούς υπαλλήλους στα νησιά. Το μόνο που πέτυχε ο ντίλ-
λον στην πρώτη του αποστολή ήταν να εξασφαλίσει μια συνάντηση του Ταλα-
άτ μπέη με το Βενιζέλο σε Τρίτη χώρα.131 Μετά την επιστροφή του ντίλλον στην 
αθήνα η λύση που αναζητήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση για τα νησιά ήταν 

129. PA AA, R 14341, A 12981, Inhalt: Türkei und Griechenland, Athen, den 25. Juni 
1914, Quadt an Bethmann Hollweg. 

130. Ρ. Gooch - Harold Termerlay (eds), British Documents on the Origins of the War, ό.π., 
σ. 267, No 293. 

131. PA AA, R 14341, Telegramm Nr. 184 vom 30. Juni 1914, Athen, Quadt an Auswär-
tiges Amt. 
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μια φόρμουλα που δεν θα έθιγε την οθωμανική επικυριαρχία. Η μικτή ελληνο-
τουρκική επιτροπή ανταλλαγής πληθυσμών με έδρα τη Σμύρνη και τη Θεσσαλο-
νίκη είχε συγκροτηθεί και το νέο κλίμα ευνοούσε μια λύση –πακέτο των ελληνο-
τουρκικών διαφορών, εκτιμούσε ίσως ο Βενιζέλος. 

Η αποστολή του ντίλλον ήταν προσωπική επιλογή του Βενιζέλου, αλλά ο 
ιρλανδός δημοσιογράφος είχε τη στήριξη της βρετανικής πρεσβείας στην κωνστα-
ντινούπολη. Η αγγλική πολιτική κινούνταν στο πλαίσιο της επιστροφής μόνο της 
Μυτιλήνης στην Τουρκία, αλλά με αντάλλαγμα την εκχώρηση των δωδεκανήσων 
στην ελλάδα. ο Βάνγκενχαϊμ μάλλον πληροφορήθηκε την αποστολή του ντίλ-
λον και ίσως να την ερμήνευσε ως αγγλική πρωτοβουλία για τη διευθέτηση των 
ελληνοτουρκικών διαφορών, κάτι που θα σήμαινε αποτυχία της διαμεσολάβησης 
της Γερμανίας και αύξηση της αγγλικής επιρροής. Για το λόγο αυτό επιδίωξε αμέ-
σως συνάντηση με τον μέγα βεζίρη και τον Ταλαάτ μπέη, θέτοντας το ερώτημα αν 
μετά την εκκένωση των μικρασιατικών παραλίων από τους Έλληνες και τη μείω-
ση του κινδύνου άσκησης ελληνικής προπαγάνδας από τα νησιά η Υψηλή Πύλη θα 
μετέβαλε τη στάση της στο ζήτημα των νησιών.132 αν η Τουρκία δεν θέλει σε κα-
μιά περίπτωση να αφήσει τα νησιά στην ελλάδα, μπορεί να τα επανακτήσει μόνο 
μετά την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεών της, για 5 ή 10 χρόνια η Τουρκία χρει-
άζεται ειρήνη. ο υπαινιγμός του Γερμανού πρέσβη ήταν σαφής: Η ελλάδα κατεί-
χε στρατιωτικά τα νησιά, χρειαζόταν τη νομική κατοχύρωσή τους και τη διεθνή 
αναγνώριση του νέου καθεστώτος, θα ήταν ασύμφορο για την Τουρκία να διεκ-
δικήσει τώρα τα νησιά με πόλεμο, την επανάκτηση των νησιών με πόλεμο θα μπο-
ρούσε να την εξασφαλίσει στο μέλλον, αν πρώτα αναδιοργανωνόταν. ο μέγας βε-
ζίρης παραδέχτηκε ότι με τη μετανάστευση των ελλήνων η θέση της Τουρκίας βελ-
τιώθηκε σημαντικά και αυτός θα μπορούσε να αποδεχτεί την ίδρυση μιας ουδέ-
τερης ζώνης των νησιών με Γενικό διοικητή ένα μέλος της ελληνικής βασιλικής οι-
κογένειας, διορισμένο από τον σουλτάνο. 133Περισσότερο σαφής υπήρξε ο Ταλαάτ 
μπέης. Τόνισε ότι κατά την περιοδεία του στη Μικρά ασία πείστηκε πως η Τουρ-
κία χρειάζεται εσωτερική αναδιοργάνωση. καθώς πρόκειται για ένα μουσουλμα-
νικό πλέον κράτος, τα νησιά δεν θα έχουν σημασία για την Τουρκία, λόγω των 
ελάχιστων Μουσουλμάνων που ζουν εκεί. Με τη μετανάστευση των ελλήνων από 
τη Μικρά ασία ο κίνδυνος άσκησης ελληνικής προπαγάνδας από τα νησιά μειώ-
θηκε. ο ίδιος θα αποδεχόταν μια μεταβατική λύση, που δεν θα έθιγε τα τουρκικά 
αισθήματα, αλλά και δεν θα εξανέμιζε τις ελπίδες των ελλήνων. απαραίτητη προ-

132. PA AA, R 14342, Akten betreffend den Balkankrieg 1912/ 1913, die Botschafterbe-
sprechungen in London, die Vermittlungsfrage und die Friedensverhandlungen (auch in Buka-
rest), vom 1. Jul 1914 bis zum 7. September 1914, Telegramm Nr. 336 vom 1. Juli 1914, Constan-
tinopel, Wangenheim an s Auswärtiges Amt. 

133. Αυτόθι.
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ϋπόθεση θα ήταν, ωστόσο, η πλήρης εκκένωση των Μικρασιατικών ακτών από 
τους Έλληνες, υπογράμμισε ο Τούρκος υπουργός εσωτερικών.134 από την τοπο-
θέτηση του Ταλαάτ μπέη αποκαλύπτεται το τουρκικό σχέδιο: Η Τουρκία θα κω-
λυσιεργούσε την άμεση λύση του ζητήματος των νησιών το οποίο θα παρέμενε εκ-
κρεμές, οι σταδιακές υποχωρήσεις της θα ήταν ανάλογες της έκτασης της μετανά-
στευσης των ελλήνων από τη Μικρά ασία. Μόνο μετά την πλήρη εκκένωση των 
Μικρασιατικών παραλίων από το ελληνικό στοιχείο τα νησιά θα περιέρχονταν 
στην ελλάδα. Έτσι, είναι ευεξήγητες οι δηλώσεις ο Ταλαάτ μπέη στη Βουλή, στις 
25 ιουνίου /7 ιουλίου 1914, ότι είναι αδύνατη η παλινόστηση όσων ελλήνων είχαν 
φύγει, διότι στα σπίτια τους εγκαταστάθηκαν Μουσουλμάνοι πρόσφυγες. 135 Με 
την τουρκική παρελκυστική τακτική η ανταλλαγή των πληθυσμών δεν μπορούσε 
να είναι στην πράξη εθελοντική, η ανταλλαγή ήταν απλά το προπέτασμα καπνού 
για την κάλυψη των διωγμών.136

Στην αθήνα ο Βενιζέλος, ο Στρέϊτ και ο βασιλιάς επεξεργάζονταν με τον 
ντίλλον το σχέδιο λύσης-πακέτου των ελληνοτουρκικών διαφορών. κατέληξαν 
στην ακόλουθη φόρμουλα: 1) H Χίος, η Μυτιλήνη και η Σάμος θα αποτελού-
σαν μια Γενική διοίκηση. Η ελλάδα θα ασκούσε την εσωτερική διοίκηση, θα 
είχε στρατό, τελωνεία κ.λπ., αλλά ο Γενικός διοικητής, ο δευτερότοκος γιος του 
βασιλιά, θα διοριζόταν ταυτόχρονα από τον Έλληνα βασιλιά και τον σουλτά-
νο, θα εκδιδόταν βασιλικό διάταγμα και σουλτανικό ιραδέ. Έτσι επιτεύχθηκε ο 
συνδυασμός ελληνικής κυριαρχίας και τουρκικής επικυριαρχίας. 2) υπογραφή 
μιας ελληνοτουρκικής αμυντικής συνθήκης συμμαχίας. Θα στρεφόταν κατά της 
Βουλγαρίας σε περίπτωση που αυτή απειλούσε την ανατολική Μακεδονία ή την 
ανατολική Θράκη. 3) κατά τη συνάντηση του Βενιζέλου με τον Ταλαάτ μπέη ο 
Έλληνας πρωθυπουργός θα έθετε το ζήτημα της προστασίας των ελλήνων της 
Μικράς ασίας, δηλαδή αυτών που θα επέλεγαν να μη μεταναστεύσουν. 137

Στις 12 ιουλίου 1914 ο ντίλλον επισκέφθηκε πάλι την κωνσταντινούπολη 
και την επόμενη μέρα επέδωσε στον υπουργό εσωτερικών τις ελληνικές προτά-
σεις. ο Ταλαάτ μπέης δεν υπήρξε αρχικά αρνητικός, προτιμούσε μια ελληνοτουρ-
κική αμυντική συνθήκη συμμαχίας από μια αντίστοιχη βουλγαροτουρκική, αλλά 

134. Αυτόθι.
135. Εμπρός, 27.6.1914. κατά τη συνεδρίαση αυτή ο βουλευτής Σμύρνης εμμανουήλ 

εμμανουϊλίδης τόνισε ότι η τουρκική εθνική αφύπνιση στηριζόταν απολίτιστα στο οικονομι-
κό μποϋκοτάζ και στην εξόντωση των ελλήνων. 

136. Για τις αποκλίνουσες απόψεις των ελλήνων και Τούρκων αντιπροσώπων σε θέμα-
τα εκούσιας μετανάστευσης, αποζημιώσεων και διαιτησίας κατά τις συνεδριάσεις της μικτής 
επιτροπής ανταλλαγής πληθυσμών στο δεύτερο ήμισυ του 1914 βλ. Mourelos, ό.π., σσ. 41-47. 

137. P. Gooch - Harold Temperley (eds), Btitish Documents in the Origins of the War, ό.π., 
σσ. 267- 269, No. 293, 295, 297. 
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στο νεοτουρκικό κομιτάτο υπερίσχυαν άλλες απόψεις και οι ελληνικές προτάσεις 
απορρίφθηκαν. Η επιβεβαίωση της οθωμανικής επικυριαρχίας στα νησιά μόνο με 
τη συγκατάθεση του σουλτάνου στο διορισμό ενός Έλληνα πρίγκιπα ως Γενικού 
διοικητού δεν θεωρήθηκε ικανοποιητική από την οθωμανική κυβέρνηση. ο Σα-
ΐντ Χαλίλ και άλλοι τάχθηκαν επίσης υπέρ της υπογραφής μιας βουλγαρο- ρουμα-
νο- τουρικής αμυντικής συνθήκης συμμαχίας. Τέλος, ο Βενιζέλος θα συναντιόταν 
στις Βρυξέλλες όχι με τον Ταλαάτ μπέη, αλλά με τον μέγα βεζίρη.138 ο βασιλιάς 
κωνσταντίνος ά, βλέποντας την αρνητική στάση της Τουρκία, απηύθυνε έκκλη-
ση στον Γερμανικό αυτοκράτορα να προτρέψει τον Βάνγκενχαϊμ να μεσολαβή-
σει για την αποδοχή των ελληνικών προτάσεων για τα νησιά από την οθωμανική 
αυτοκρατορία, καθώς αυτές ήταν στο πνεύμα των συνομιλιών στην κέρκυρα.139 

Τα ελληνοτουρκικά ζητήματα εξετάζονταν πλέον από τον Γερμανό πρέσβη 
με γνώμονα τη νέα διεθνή κατάσταση μετά τη δολοφονία του αρχιδούκα Φρα-
γκίσκου –Φερδινάνδου στο Σαράγιεβο, στις 28 ιουνίου 1914, και την προοπτι-
κή ενός αυστροσερβικού πολέμου ή ενός παγκοσμίου πολέμου. και η Βουλγα-
ρία είχε υποβάλει στην οθωμανική αυτοκρατορία πρόταση για την υπογραφή 
μιας βουλγαροτουρκικής αμυντικής συνθήκης συμμαχίας. Σε περίπτωση αυστρο-
σερβικού πολέμου η Βουλγαρία θα μπορούσε να προσχωρήσει στις κεντρικές 
δυνάμεις και να επιτεθεί στη Σερβία. Η ελλάδα θα εκπλήρωνε τις συμμαχικές 
της υποχρεώσεις έναντι της Σερβίας. αν η οθωμανική αυτοκρατορία υπέγρα-
φε με την ελλάδα αμυντική συνθήκη συμμαχίας, θα ετίθετο ζήτημα casus foede-
ris . Έτσι, η οθωμανική αυτοκρατορία θα εμπλεκόταν σε πόλεμο εναντίον της 
Βουλγαρίας και της αυστρίας, δηλαδή εναντίον της Γερμανίας. Προβλέποντας 
ένα τέτοιο εφιαλτικό σενάριο ο Βάνγκενχαϊμ παρότρυνε επιτακτικά τον μέγα 
βεζίρη να μην υπογράψει αμυντική συνθήκη συμμαχίας με την ελλάδα, πριν η 
κατάσταση διαλευκανθεί.140 ο Σαΐντ Χαλίλ διευκρίνισε ότι το ζήτημα της σύνα-
ψης συνθηκών ήταν δική του υπόθεση και όχι του υπουργού των εσωτερικών, 
ότι το ζήτημα των νησιών διαχωριζόταν από το ζήτημα της αμυντικής συνθήκης 
συμμαχίας, και αποκάλυψε τη διαμεσολάβηση του ντίλλον.141 ενόψει του κινδύ-
νου ενός νέου παγκοσμίου πολέμου το ζήτημα των νησιών αποκτούσε ιδιαίτερη 
σημασία στο υποθετικό σενάριο μιας σύγκρουσης αγγλίας-Γερμανίας. Η έκκλη-
ση του Έλληνα βασιλιά στον Γερμανό αυτοκράτορα παρέμεινε κενό γράμμα . 

138. Aυτόθι, pp. 271, 274-275, No. 300, 304, 305, 306 και PA AA, R14342, Telegramm 
Nr. 346 vom 16. Juli 1914, Therapia, ,Wangenheim an Auswärtiges Amt 

139. PA AA R 14342, R 14342, Telegramm Nr. 205 vom 18. Juli 1914, Athen, Bassewitz 
an Auswärtiges Amt. 

140. PA AA, R 14342, Telegramm Nr. 352 vom 19. Juli 1914, Therapia, Wangenheim an 
Auswärtiges Amt. 

141. Αυτόθι.
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ο Βενιζέλος δυσαρεστήθηκε με την αποτυχία της νέας διαμεσολαβητικής 
προσπάθειας του ντίλλον, αλλά και με την αντικατάσταση του Ταλαάτ μπέη 
από το μέγα βεζίρη στην επικείμενη συνάντηση των Βρυξελλών. ο υπουργός 
εσωτερικών, ένας αθίγγανος βουλγαρικής καταγωγής από την αδριανούπολη, 
ήταν περισσότερο οικείος στον Βενιζέλο με τον οποίο είχε ήδη αρχίσει αλληλο-
γραφία για την ανταλλαγή των πληθυσμών. Άλλωστε ζητήματα που ήθελε να θί-
ξει ο Βενιζέλος, όπως για παράδειγμα την προστασία των ελλήνων της Μικράς 
ασίας, ανήκαν στις αρμοδιότητες του υπουργού εσωτερικών. Παρά το γεγονός 
ότι στην κωνσταντινούπολη ο ντίλλον δεν είχε επιτύχει μια βάση συνεννόησης, 
ο Βενιζέλος δεν αρνήθηκε να συναντηθεί με τον αιγυπτιακής καταγωγής μέγα 
βεζίρη, επισημαίνοντας όμως ότι δεν μπορούσε να αποδεχτεί τις υπερβολικές 
αξιώσεις της Τουρκίας να διατηρεί στρατό και τελωνειακές αρχές στη νησιά.142 
αλλά είτε ο υπουργός εσωτερικών είτε ο μέγας βεζίρης μετέβαινε στις Βρυξέλ-
λες η τουρκική πολιτική δεν θα μεταβαλλόταν. Στα θέματα που αφορούσαν την 
ελλάδα η τουρκική θέση ήταν πλέον σαφής: αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρ-
χίας των νησιών, καμιά ουσιαστική εγγύηση για τους Έλληνες της Μικράς ασί-
ας, απόρριψη της ελληνικής πρότασης για ελληνοτουρκική αμυντική συνθήκη 
συμμαχίας και υιοθέτηση της αντίστοιχης βουλγαρικής. Χαρακτηριστικά ο μέ-
γας βεζίρης ενημέρωσε τη βουλγαρική πρεσβεία για την επικείμενη συνάντησή 
του με τον Έλληνα πρωθυπουργό στις Βρυξέλλες, έδωσε διαβεβαιώσεις ότι δεν 
θα συναινέσει στην υπογραφή μιας ελληνοτουρκικής αμυντικής συνθήκης συμ-
μαχίας, αλλά θα επιθυμούσε να γνωρίζει τη στάση της Βουλγαρίας σε περίπτω-
ση αυστροσερβικού πολέμου.143 Η κυβέρνηση του Σαΐντ Χαλίλ έλαβε ψήφο εμπι-
στοσύνης από την οθωμανική βουλή στη συνεδρίαση της 20ής ιουλίου.144 Προ-
φανώς και ο Βενιζέλος διαισθανόταν ότι δεν υπήρχε προοπτική ελληνοτουρκι-
κής συνεννόησης στις Βρυξέλλες, αλλά για λόγους εσωτερικής πολιτικής κατα-
νάλωσης αναχώρησε στις 21 ιουλίου από την Πάτρα μέσω Τεργέστης για τη βελ-
γική πρωτεύουσα, χωρίς να γνωρίζει την ημέρα της αναχώρησης του Σαΐντ Χα-
λίλ. Λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της επανάστασης των 

142. PA AA, R 14342, Telegramm Nr. 206 vom 19. Juli 1914, Athen, Bassewitz an Aus-
wärtiges Amt. 

143. PA AA. R 14342, Telegramm Nr. 366 vom 21. Juli 1914, Threrapia, Wangenheim an 
Auswärtiges Amt. 

144. Σκρίπ, 8.7.1914. κατά τη συνεδρίαση αυτή ο Μουσουλμάνος βουλευτής αϊδινί-
ου ουμπεϊδουλλάχ δήλωσε προκλητικά υπό μορφή λογοπαιγνίου ότι επί κυβερνήσεως του 
Μουχτάρ πασά χάθηκε από την κυριαρχία μας η Ρούμελη, ενώ με την παρούσα κυβέρνηση 
χάνονται οι Ρωμιοί. εννοούσε προφανώς ότι κατά τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, όταν κυ-
βερνούσαν οι Φιλελεύθεροι, χάθηκε η ευρωπαϊκή Τουρκία, ενώ τώρα εκδιώκονται οι ορθό-
δοξοι ελληνοοθωμανοί. 
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νεοτούρκων ο μέγας βεζίρης δεν ταξίδευσε ταυτόχρονα με τον Βενιζέλο. ο Βε-
νιζέλος θα παρέμεινε στο Μόναχο και θα συνέχιζε το ταξίδι του για τις Βρυξέλ-
λες μόνο αν πληροφορούνταν την αναχώρηση του μέγα βεζίρη. Στην Τεργέστη ο 
Βενιζέλος πληροφορήθηκε την επίδοση του αυστριακού τελεσιγράφου στη Σερ-
βία. Μετά την κήρυξη πολέμου της αυστρίας στη Σερβία, στις 28 ιουλίου 1914, 
ο Βενιζέλος αναχώρησε από το Μόναχο στις 29 ιουλίου 1914 για την αθήνα και 
η συνάντηση των Βρυξελλών ματαιώθηκε. Η βασική θέση της κυβέρνησης ήταν 
ουδετερότητα σε περίπτωση ενός τοπικού αυστροσερβικού πολέμου. αν η Βουλ-
γαρία εξαπέλυε επίθεση κατά της Σερβίας, η ελλάδα και η Ρουμανία θα στήρι-
ζαν στη Σερβία για να μη παραβιαστεί η συνθήκη του Βουκουρεστίου. Σε περί-
πτωση Παγκοσμίου Πολέμου για τον Βενιζέλο ήταν αυτονόητο ότι η ελλάδα θα 
τασσόταν στο πλευρό της αντάντ με βασική επιδίωξη την προσάρτηση των νη-
σιών του αιγαίου, αλλά η στάση της ελλάδας θα εξαρτιόταν σε σημαντικό βαθ-
μό από τη στάση της Τουρκίας και της Βουλγαρίας. Η Βουλγαρία παρέμενε ου-
δέτερη τον ιούλιο-αύγουστο του 1914. 

Φοβούμενη ρωσική επίθεση, η οθωμανική αυτοκρατορία υπέγραψε στις 
2 αυγούστου 1914 με κάθε μυστικότητα συνθήκη αμυντικής και επιθετικής συμ-
μαχίας με τη Γερμανία. Την 1η αυγούστου η Γερμανία κήρυξε τον πόλεμο στη 
Ρωσία και στη Γαλλία. Στις 4 αυγούστου η αγγλία κήρυξε τον πόλεμο στη Γερ-
μανία. ο ουίνστον Τσώρτσιλ ως υπουργός ναυτικού προέβη σε κατάσχεση του 
Rio de Janeiro και του Resadieh. Στις 4 αυγούστου ο Γερμανός αυτοκράτορας 
ενημέρωσε τον κωνσταντίνο ά  για τη σύναψη της γερμανοτουρκικής συνθή-
κης συμμαχίας και για την προσχώρηση των γερμανικών πλοίων της Μεσογείου 
στον τουρκικό στόλο για κοινή δράση. Όταν ο Βενιζέλος χορήγησε άδεια στα 
δύο γερμανικά πολεμικά πλοία, το Goeben και Breslaou, να ανεφοδιαστούν με 
γαιάνθρακα αναμφίβολα γνώριζε την αποστολή τους. Σωστή είναι η ερμηνεία 
ότι ο Βενιζέλος ήθελε να εξωθήσει την Τουρκία σε πόλεμο στο πλευρό των κε-
ντρικών δυνάμεων για να μπορέσει η ελλάδα σε αντιστάθμισμα να προσχωρή-
σει στην αντάντ, και έτσι το ζήτημα των νησιών να καταστεί υπόθεση και της 
αγγλίας.145 Η οθωμανική κυβέρνηση έθεσε όρους στη Γερμανία για την είσοδο 
των γερμανικών πλοίων στα Στενά, όπως για παράδειγμα: 1) γερμανική υποστή-
ριξη για την κατάργηση των διομολογήσεων. 2) γερμανική υποστήριξη για τις 
διαπραγματεύσεις της οθωμανικής αυτοκρατορίας με τη Βουλγαρία και τη Ρου-
μανία. 3) Σε περίπτωση επέμβασης της ελλάδας και ήττας της, η Γερμανία πρέ-
πει να υποστηρίξει την επιστροφή των νησιών του αιγαίου στην Τουρκία.146 O 
Βάνγκενχαϊμ αποδέχτηκε του νέους τουρκικούς όρους. Τα γερμανικά πλοία δι-

145. Fotakis,, ό.π., σ. 103. 

146. Aksakal, ό.π, σ. 115. 
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ήλθαν τα Στενά, αγκυροβόλησαν στην κωνσταντινούπολη και μετατράπηκαν 
σε τουρκικά με απλή ανύψωση της τουρκικής σημαίας. Στις παραστάσεις των 
πρέσβεων της αντάντ η σουλτανική κυβέρνηση απάντησε ότι τα δύο σκάφη εί-
χαν αγοραστεί την τελευταία στιγμή σε αντικατάσταση των πλοίων που ναυπη-
γούνταν στην αγγλία και την παράδοση των οποίων είχε απαγορεύσει η βρετα-
νική κυβέρνηση. Έχοντας υπόψη τα νέα δεδομένα είναι ευεξήγητη η εσπευσμέ-
νη δήλωση του Βενιζέλου στις δυνάμεις της αντάντ, στις 18 αυγούστου 1914, 
ότι η ελληνική κυβέρνηση, σε «πλήρη συμφωνία με τον βασιλέα», είχε αποφασί-
σει να εισέλθει στον πόλεμο με τις χερσαίες και τις ναυτικές της δυνάμεις με την 
πρώτη πρόσκληση των δυνάμεων της αντάντ.147 Η ελλάδα χρειαζόταν τη συμ-
μαχία της αγγλίας σε έναν πόλεμο με την Τουρκία, καθώς ο Βενιζέλος εκτιμού-
σε ότι η οθωμανική αυτοκρατορία θα εισερχόταν στον πόλεμο στο πλευρό της 
Γερμανίας. αλλά η προσφορά του Βενιζέλου απορρίφθηκε από την αντάντ με 
το επιχείρημα ότι μια πρόωρη προσχώρηση της ελλάδας στην αντάντ θα έστρε-
φε την ουδέτερη ακόμα Βουλγαρία και οθωμανική αυτοκρατορία στις κεντρι-
κές δυνάμεις. 

Στη νέα ρευστή διεθνή κατάσταση, για την οθωμανική αυτοκρατορία και 
τη Γερμανία το ζήτημα των νησιών του αιγαίου μετατρεπόταν σε μέσο άσκη-
σης πίεσης προς την ελλάδα να παραμείνει ουδέτερη ακόμα και στην περίπτω-
ση που η Βουλγαρία επιτίθονταν στη Σερβία. Μια ευνοϊκή για την ελλάδα λύση 
του ζητήματος παραπεμπόταν από τη Γερμανία στη νέα μεταπολεμική τάξη 
πραγμάτων που θα επέβαλε η νικήτρια Γερμανία. Για το λόγο αυτό ο κουάτ 
έκρινε ασύμφορη στην παρούσα φάση την επανάληψη των ελληνοτουρικών συ-
νομιλιών.148 Πρωτοβουλία για την ανακίνηση του ζητήματος των νησιών ανέλα-
βε η Ρουμανία. Η στάση της Ρουμανίας στον πόλεμο ενδιέφερε τόσο την ελλά-
δα όσο και την οθωμανική αυτοκρατορία. Η Ρουμανία, της οποίας την εξωτε-
ρική πολιτική διαμόρφωνε σε σημαντικό βαθμό ο βασιλιάς κάρολος ά, παρέμε-
νε ουδέτερη, αναμένοντας την πορεία του πολέμου. Η οθωμανική αυτοκρατο-
ρία επιδίωκε τώρα μια συμμαχία με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Σε περίπτω-
ση ενός ναυτικού ελληνοτουρκικού πολέμου για τα νησιά με ταυτόχρονη εισβο-
λή της Βουλγαρίας στην ανατολική Μακεδονία, ήταν σημαντικό για την οθω-
μανική αυτοκρατορία η Ρουμανία να παραμείνει τουλάχιστο ουδέτερη. Σε περί-
πτωση βουλγαρικής επίθεσης στη Σερβία και ταυτόχρονης εισόδου της ελλάδας 
στον πόλεμο προς βοήθεια της Σερβίας, για την ελλάδα ήταν ουσιαστική η σύ-
μπραξη και της Ρουμανίας κατά της Βουλγαρίας. δεν αποκλειόταν ότι η Τουρ-

147. George B. Leon, Greece and the Great Powers 1914-1917 (Thessaloniki, Institute for 
Balkan Studies, 1974), σ. 43. 

148. PA AA, R 14342, Telegramm Nr. 260 vom 9. August 1914, Athen, Quadt an Aus-
wärtiges Amt και Telegramm Nr. 269 vom 10. August 1914, Athen, Quad an Auswärtiges Amt. 
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κία θα εκμεταλλευόταν την ευκαιρία μιας πολεμικής εμπλοκής της ελλάδας με 
τη Βουλγαρία για να ανακαταλάβει τα νησιά. Η Ρουμανία δεν είχε υπογράψει 
συνθήκη συμμαχίας με τη Σερβία ή την ελλάδα, αλλά θεωρητικά ίσχυε το πνεύ-
μα της Συνθήκης του Βουκουρεστίου. Για την αποφυγή περιπλοκών ήταν προς 
το συμφέρον της Ρουμανίας να δοθεί μια λύση στο ζήτημα των νησιών. Για την 
ελλάδα η νέα κατάσταση ήταν δυσμενής. είχε απορριφθεί το αίτημά της για 
άμεση προσχώρηση στην αντάντ, ενώ η οθωμανική αυτοκρατορία είχε δύο γερ-
μανικά πολεμικά πλοία τα οποία προορίζονταν κυρίως για τον πόλεμο εναντί-
ον της Ρωσίας. Ωστόσο, η παρουσία τους στην κωνσταντινούπολη ενίσχυσε τη 
διαπραγματευτική θέση της Τουρκίας. Παρά τις ενστάσεις του κουάτ, συγκρο-
τήθηκε η ελληνική αντιπροσωπεία με μέλη τον αλέξανδρο Ζαΐμη και τον νικό-
λαο Πολίτη και η τουρκική, αποτελούμενη από τον Ταλαάτ μπέη και τον Χαλίλ 
μπέη. Ως τόπος της συνάντησης ορίστηκε το Βουκουρέστι, αλλά το ζήτημα των 
νησιών δεν ήταν η άμεση προτεραιότητα της Τουρκίας στην επικείμενη ελληνο-
τουρκική συνάντηση. 

οδεύοντας προς το Βουκουρέστι, ο Ταλάατ μπέης στάθμευσε στη Σόφια. 
Στις 6/19 αυγούστου 1914 ο Τούρκος υπουργός εσωτερικών υπέγραψε με τη 
βουλγαρική κυβέρνηση του Βασίλ Ραδοσλάβωφ διμερή συνθήκη συμμαχίας και 
φιλίας, το κείμενο της οποίας είχε συντάξει ο Βούλγαρος επιτετραμμένος στην 
κωνσταντινούπολη αντρέϊ Τόσεφ (Andrej Tošev). και οι δύο πλευρές δεσμεύτη-
καν να σεβαστούν το κοινό τους σύνορο. Σε περίπτωση επίθεσης εναντίον ενός 
μέλους της συμμαχίας από βαλκανικό κράτος, η συνθήκη προέβλεπε την παροχή 
άμεσης βοήθειας με τις διαθέσιμες δυνάμεις από το άλλο μέλος.. Ωστόσο, η Βουλ-
γαρία και η Τουρκία δεν θα προχωρούσαν σε καμιά στρατιωτική ενέργεια ενα-
ντίον βαλκανικού κράτους, χωρίς προηγούμενη αμοιβαία συνεννόηση, σε αντί-
θετη περίπτωση προβλεπόταν η τήρηση ευμενούς ουδετερότητας του ενός μέ-
λους της συμμαχίας έναντι του άλλου μέρους που θα επιτίθονταν.149  Για τη στρα-
τιωτική συνεργασία προβλεπόταν η υπογραφή ειδικής στρατιωτικής σύμβασης. 
Ωστόσο, η βουλγαρική κυβέρνηση έθεσε ως όρο της βουλγᾱρο-τουρκικής στρα-
τιωτικής συνεργασίας την παροχή επαρκών εγγυήσεων από τη Ρουμανία, τη δι-
εύρυνση της βουλγαροτουρκικής συνθήκης σε βουλγαρο-τουρκο-ρουμανική. Για 
τη Βουλγαρία ήταν σημαντική η παροχή γραπτών εγγυήσεων υπό μορφή συν-
θήκης από τη Ρουμανία ότι δεν θα αντιταχθεί σε βουλγαρική επίθεση κατά της 
Σερβίας. είναι προφανές ότι η κύρια αποστολή του Ταλαάτ μπέη στο Βουκουρέ-
στι είχε διττό χαρακτήρα: από τη μια πλευρά να εκβιάσει την ελλάδα με τα νη-
σιά να παραμείνει ουδέτερη σε περίπτωση βουλγαρικής επίθεσης κατά της Σερ-
βίας και από την άλλη πλευρά να πείσει τη Ρουμανία να δεσμευτεί ότι και αυτή 

149. Markov, ό.π, σ. 64. 
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θα παραμείνει ουδέτερη σε περίπτωση βουλγαρικής επίθεσης κατά της Σερβίας 
και ελληνικής σύμπραξης με τη Σερβία.

Η Ρουμανία άφηνε γενικά να εννοηθεί ότι δεν θα παρεμπόδιζε τη Βουλγα-
ρία να επιτεθεί εναντίον της Σερβίας, αλλά ήταν απρόθυμη να υπογράψει συνθή-
κη με τη Βουλγαρία και την Τουρκία για να δεσμευτεί γραπτά για την ουδετερό-
τητά της. ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη στάση της Ρουμανίας είχε επιδείξει η αυ-
στροουγγαρία. Μιλώντας με τον πρέσβη της αυστροουγγαρίας, κόμη Όττοκαρ 
Τσερνίν (Ottokar Czernin), ο Ρουμάνος πρωθυπουργός ιών Μπρατιάνου τόνισε 
ότι ο βασικός σκοπός της ελληνοτουρκικής συνάντησης στο Βουκουρέστι δεν ήταν 
το ζήτημα των νησιών, αλλά η στάση της Ρουμανίας στον πόλεμο Η Ρουμανία θα 
διαμήνυε στην Τουρκία ότι δεν εμμένει στη συνθήκη του Βουκουρεστίου και θα 
την συμβούλευε να μη μείνει ουδέτερη, αλλά να διασφαλίσει τα συμφέροντά της. 
Η Ρουμανία δεν θα υπογράψει καμιά συνθήκη συμμαχίας, αλλά θα υπερασπιστεί 
μόνη της τα σύνορά της. Ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος για τα νησιά θα ήταν 
ένα μεγάλο λάθος, διότι θα διακυβεύονταν πολλά συμφέροντα, τόνισε ο Μπρα-
τιάνου. ο Τσερνίν συμφώνησε σε γενικές γραμμές και παραίνεσε τον Μπρατιά-
νου να προτείνει την άμεση προσχώρηση της οθωμανικής αυτοκρατορίας στην 
Τριπλή Συμμαχία και τη λύση του ζητήματος των νησιών. 150 O Τσερνίν διαβίβασε 
στον βασιλιά κάρολο ά τηλεγράφημα του Φραγκίσκου-ιωσήφ με το οποίο ο αυ-
τοκράτορας της αυστροουγγαρίας τον ενημέρωσε για τη βουλγαροτουρκική συν-
θήκη συμμαχίας με την επισήμανση ότι η η βουλγαρική επίθεση κατά της Σερβίας 
εξαρτάται από την ουδετερότητα της Ρουμανίας.151 ο κάρολος ά  απάντησε ότι 
εξουσιοδότησε τον Μπέρχτολντ να διαβεβαιώσει τον Φερδινάνδο, τον βασιλιά της 
Βουλγαρίας, ότι η Βουλγαρία μπορεί να στηρίζεται στην ουδετερότητα της Ρου-
μανίας, αλλά ότι δεν θα πρέπει να ανακινήσει ζήτημα δοβρουτζάς.152 O Μπρατιά-
νου, μετά από εντολή του βασιλέως, συνέταξε ένα σχέδιο –τηλεγραφήματος ως μια 
επιπρόσθετη διαβεβαίωση στον Φερδινάνδο ότι η Βουλγαρία έχει πλήρη ελευθε-
ρία κινήσεων και ότι η Ρουμανία θα παραμείνει ουδέτερη. Η διαβεβαίωση αυτή 
αρκούσε στη Βουλγαρία, εκτιμούσε ο κάρολος ά.153 Ταυτόχρονα, θα παρέχονταν 
εγγυήσεις και στην Τουρκία ότι η Ρουμανία θα επέτρεπε τη διέλευση πυρομαχι-
κών για τη Βουλγαρία και την Τουρκία από το έδαφός της. Η δυσκολία προέκυ-

150. PA AA, R 14342, Telegramm Nr. 153 vom 19. August 1914, Sinaia, Waldhausen an 
Auswärtiges Amt. 

151. PA AA, R 11608, Acta betreffend Beziehungen Serbiens zu Griechenland vom 11. 
November 1886 bis November 1918, Telegramm Nr. 176 vom 24. August 1914, Sinaia, Waldhau-
sen an Auswärtiges Amt. 

152. Αυτόθι. 
153. PA AA, R 14342, Telegramm Nr. 179 vom 25. August 1914, Sinaia, Waldenhausen 

an Auswärtiges. 
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πτε από τη στάση της ελλάδας, διότι ο Ζαΐμης, ένα από μέλη της ελληνικής αντι-
προσωπείας, είχε αναφερθεί στις συμμαχικές υποχρεώσεις της ελλάδας. ο κάρο-
λος ά  θεώρησε τον τουρκικό παράγοντα ως το καλύτερο μέσο εκφοβισμού της 
ελλάδας. Η ελλάδα θα μπορούσε να πείσει τους Σέρβους ότι αδυνατεί να εκπλη-
ρώσει τις συμμαχικές της υποχρεώσεις λόγω της τουρκικής απειλής.154 

Η Ρουμανία ήταν μέλος της Τριπλής Συμμαχίας από το 1883 λόγω του ρω-
σικού κινδύνου, αλλά η στάση της Ρωσίας κατά τον δεύτερο Βαλκανικό Πόλε-
μο είχε μεταβάλει τη στάση του Βουκουρεστίου. Η διπλωματική υποστήριξη που 
παρείχε η Ρωσία στο Βουκουρέστι σχετικά με το ζήτημα της Σιλίστριας και της 
νότιας δοβρουτζάς διαμόρφωσε ένα φιλικό κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών. 
Μετά την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου οι γερμανόφιλοι του Συ-
ντηρητικού κόμματος τάχθηκαν υπέρ της άμεσης προσχώρησης της Ρουμανίας 
στις κεντρικές δυνάμεις, ενώ οι Φιλελεύθεροι υπό τον πρωθυπουργό Μπρατιά-
νου ενέμεναν σε μια εφεκτική στάση παρακολουθώντας τις εξελίξεις μέχρις ότου 
διαφανεί η πιθανή έκβαση του πολέμου. οι κεντρικές δυνάμεις υπόσχονταν τη 
Βεσσαραβία και η Ρωσία την Τρανσυλβανία. Μέχρις ότου επέλθει η αποφασι-
στική καμπή του πολέμου η Ρουμανία έπρεπε να παραμείνει ουδέτερη. Η άποψη 
αυτή επιβλήθηκε στο Συμβούλιο του Στέμματος που συγκάλεσε ο βασιλιάς κά-
ρολος ά  στις 3 αυγούστου 1914. Η αμυντική συνθήκη συμμαχίας του 1883 δεν 
δέσμευε τη Ρουμανία να εισέλθει στον πόλεμο στο πλευρό των κεντρικών δυ-
νάμεων, διότι η αυστροουγγαρία ήταν η επιτιθέμενη χώρα. Η Ρουμανία ήταν, 
ωστόσο, επιφυλακτική στην υπογραφή μιας βουλγαρο-ρουμανο-τουρκικής συν-
θήκης συμμαχίας τον αύγουστο του 1914, διότι αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί 
ως προοίμιο προσχώρησής της στις κεντρικές δυνάμεις 

κατά την πρώτη συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών, στις 26 αυγούστου 
1914, η τουρκική πλευρά έθεσε ως βάση των διαπραγματεύσεων την αναγνώρι-
ση της οθωμανικής κυριαρχίας επί των νησιών, τον διορισμό ενός χριστιανού Γε-
νικού διοικητού από τον σουλτάνο και την απορρόφηση των μισών εισοδημά-
των των νησιών από την Υψηλή Πύλη.155 Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από την 
ελληνική πλευρά, η οποία, μετά από οδηγίες από την αθήνα, αντιπρότεινε ως 
έσχατη συμβιβαστική λύση την επιστροφή στην οθωμανική κυριαρχία της Μυ-
τιλήνης και της Χίου και τη μακροχρόνια εκμίσθωσή τους στην ελλάδα.156 κω-
λυσιεργώντας και πάλι η τουρκική αντιπροσωπεία έθεσε το ερώτημα αν η ελ-
ληνική πρόταση θα ίσχυε για τη Σάμο και τη Λήμνο και αν η Τουρκία θα μπο-

154. Αυτόθι.
155. PP AA, R 1432, Telegramm Nr. 192 vom 27. August 1914, Sinaia, Waldhausen an 

Auswärtiges Amt. 

156. Στεφανίδης, ό.π., σ. 137. Προβλεπόταν για 25 χρόνια.
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ρούσε να υψώνει την τουρκική σημαία εκεί.157 Η πορεία των διαπραγματεύσε-
ων, οι οποίες φαινόταν ότι οδηγούνταν σε αδιέξοδο, είχε ως εξής σύμφωνα με τις 
πληροφορίες έδωσε ο Έλληνας πρέσβης στο Βερολίνο, Γεώργιος Θεοτόκης, στην 
πρεσβεία της αυστροουγγαρίας στο Βερολίνο.

Preposition turque.
1. La restitution des quatre îles à la souveraineté ottomane.
2. L’ octroi par la S. Porte autonomie administrative, avec gouverneur 

chrétien nommé  exclusivement par le Sultan.
3. Emploi impots à usages locaux, à l’ exception de ceux de douanes et de 

postes et des impots gérés par la dette publique. 

Contreproposition grecque. 
La Grèce prend en bail les îles de Chio et Mytilène ; sous les conditions 

suivantes.
1. Que bail sera renouvelé tacitement à l’ exposition primitif, ou bien 

du terme de renouvellement, sauf dénonciation par une des parties 
contractantes, trois années à l’ avance et

2. Que tout arrangement concernant les îles fait par une des parties 
contractantes sans le consentement de  l’ autre, avant l’ expiration 
du terme de bail primitif établi ou renouvelé,  sera considéré comme 
nul et non advenu.

Le délégués ottomans ont demandé:
1. Si contreproposition grecque concerne exclusivement Chio et 

Mytilène ou si elle ne pourrait etre étendue à Samos et Lemnos.
2. Si l’ acceptation de la proposition à bail, implique droit Turquie 

avoir son drapeau sur les îles.158  

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το μείζον ζήτημα για την οθωμανική αυτοκρατορία 
και τη Γερμανία ήταν η ουδετερότητα της ελλάδας. Όπως αποκάλυψε ο Χαλίλ μπέ-
ης στον Γερμανό πρέσβη στο Βουκουρέστι, ιούλιο Βάλντχαυζεν, η τουρκική αντι-
προσωπεία είχε προτείνει στην ελληνική μια συνεννόηση στη βάση της ουδετερότη-
τας της ελλάδας, ακόμα και σε περίπτωση βουλγαρικής επίθεσης κατά της Σερβί-
ας. Η ελληνική αντιπροσωπεία επικαλέστηκε την ελληνοσερβική συνθήκη συμμαχί-

157. Αυτόθι, σ. 138. 

158. PA AA, R 14342, K. u. K. Oestrereichisch - Ungarische Botschaft, α 20505, Berlin, 
den 5. September 1914, vom griechischen Gesandten mitgeteilt. 
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ας και η τουρκική ανταπάντησε ότι, αν η ελλάδα δεν διατηρήσει την ουδετερότητά 
της, τότε και η Τουρκία δεν μπορεί να παραμείνει ουδέτερη έναντι της ελλάδας.159

Η αποστολή του Ταλαάτ μπέη στο Βουκουρέστι είχε αποτύχει. Η Ρουμανία 
δεν αποτελούσε τον θεματοφύλακα της συνθήκης του Βουκουρεστίου, αλλά ήταν 
απρόθυμη να προσχωρήσει στη βουλγαροτουρκική συμμαχία. Η ελλάδα εμφανι-
ζόταν σταθερή στην απόφασής της να στηρίξει τη Σερβία σε περίπτωση βουλγα-
ρικής επίθεσης. Την 1η Σεπτεμβρίου 1914 ο Ταλαάτ μπέης αναχώρησε από το Βου-
κουρέστι για την κωνσταντινούπολη μέσω Σόφιας. Στη βουλγαρική πρωτεύουσα 
προφανώς πληροφόρησε τον Βούλγαρο πρωθυπουργό για τις επιφυλάξεις της Ρου-
μανίας να υπογράψει συνθήκη συμμαχίας, παρόμοια με τη βουλγαροτουρκική. Η 
βουλγαρική κυβέρνηση τελικά δεν επικύρωσε τη βουλγαροτουρκική συνθήκη συμ-
μαχίας και φιλίας.160 εκτός από τη διφορούμενη στάση της Ρουμανίας, σημαντικό 
ρόλο έπαιξε επίσης και η εξέλιξη στο αυστροσερβικό μέτωπο. Η αυστριακή επίθε-
ση δεν ήταν απλός περίπατος και στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του αυγούστου η 
απώθηση των αυστριακών στρατευμάτων από τους Σέρβους στη μάχη του Τσερ 
(Cerska Bitka) είχε ισχυρό αντίκτυπο στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία προτίμησε να 
μη διακινδυνεύσει την ουδετερότητά της τη χρονική εκείνη περίοδο.

Στην κωνσταντινούπολη ο Βάνγκενχαϊμ ενημερώθηκε από τον Ταλαάτ μπέη 
και τον μέγα βεζίρη για τις συνομιλίες στο Βουκουρέστι και είδε ευνοϊκά την τε-
λευταία ελληνική πρόταση για τα νησιά.161 αλλά καθώς το ζήτημα των νησιών 
συνδέθηκε πλέον με το casus foederis της ελλάδας έναντι της Σερβίας ο Γερμανός 
πρέσβης κατέστησε σαφές στον Έλληνα πρέσβη, δημήτριο Πανά, ότι οι δυσκολί-
ες τώρα δεν απορρέουν καθόλου από το ζήτημα των νησιών. Το ουσιαστικό για 
την Τουρκία που στηρίζεται στην Τριπλή Συμμαχία είναι να μη προσδεθεί η ελλά-
δα στην Τριπλή Συνεννόηση λόγω της συμμαχίας με τη Σερβία. Η συμμαχία με τη 
Σερβία δικαιολογούνταν λόγω της συνθήκης του Βουκουρεστίου, αλλά αυτή δεν 
ισχύει πλέον, και για το λόγο αυτό η ελλάδα πρέπει να αποσαφηνίσει στη Σερβία 
ότι η ελληνοσερβική συμμαχία ίσχυε μόνο για τον δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο και 
όχι για τον Παγκόσμιο Πόλεμο. εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το ζήτημα των νη-
σιών και άλλες ελληνοτουρκικές διαφορές θα λυθούν αμέσως αν η ελλάδα παρα-
μείνει ουδέτερη. αν η ελλάδα στηρίξει τη Σερβία και έτσι προσδεθεί στην αντάντ, 
εκτίθεται σε τουρκική επίθεση, κατέληξε ο Γερμανός πρέσβης.162 

159. PP AA, R 14342, Telegramm Nr. 229 vom 2. September 1914, Sinaia, Waldhausen 
an Auswärtiges Amt.

160. Markov, ό,π., σ. 64.

161. PA AA, R 14342, Telegramm Nr. 701 vom 4. September 1914, Therapia ,Wangen-
heim an Auswärtiges Amt. 

162. Αυτόθι. 
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Για την οθωμανική αυτοκρατορία η ουδετερότητα της ελλάδας ήταν σημα-
ντική όχι μόνο σε περίπτωση βουλγαρικής επίθεσης κατά της Σερβίας, αλλά και 
κήρυξης πολέμου της οθωμανικής αυτοκρατορίας κατά της Ρωσίας. αυτή ήταν η 
ουσία της γερμανοτουρκικής συμμαχίας. Η οθωμανική αυτοκρατορία ανέβαλε 
την κήρυξη του πολέμου στη Ρωσία, αναμένοντας πρώτα την έκβαση της γερμανι-
κής επίθεσης κατά της Γαλλίας. ο Ταλαάτ μπέης απείλησε ότι θα διέκοπτε τις δι-
απραγματεύσεις με την ελλάδα και θα ανακαλούσε τον Χαλίλ μπέη από το Βου-
κουρέστι, αν η ελλάδα δεν δήλωσε ότι θα παρέμενε ουδέτερη σε κάθε περίπτω-
ση. αν η ελλάδα δεν έπραττε αυτό, το ζήτημα των νησιών θα μπορούσε να οδηγή-
σει σε πόλεμο, αν διακήρυττε την ουδετερότητά της, η Τουρκία θα ήταν συμφιλι-
ωτική και θα αποδεχόταν έναν Έλληνα διοικητή των νησιών, διορισμένο από τον 
σουλτάνο. O Ταλαάτ μπέης ανέμενε τα αποτελέσματα του γερμανικού διαβήμα-
τος στην αθήνα και κατόπιν θα αποφάσιζε για την ανάκληση του Χαλίλ μπέη.163 

Το «τελεσίγραφο» του Βάνγκενχαϊμ προκάλεσε αρχικά την αντίδραση του 
κουάτ ο οποίος χαρακτήρισε άστοχη κίνηση τη σύνδεση του ζητήματος των νη-
σιών με τη γενικότερη πολιτική της ελλάδας και την άσκηση πίεσης στην ελλά-
δα να διακηρύξει κατηγορηματικά ότι θα παρέμενε ουδέτερη σε κάθε περίπτω-
ση. Η ελλάδα ήταν στην πράξη ουδέτερη και ο εκβιασμός αυτός ενείχε τον κίν-
δυνο να εξωθήσει τη χώρα στην αντάντ, καθώς η Γερμανία θα έπαιζε το παιχνί-
δι των εχθρών της. κατά τον κουάτ ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος θα ήταν επι-
ζήμιος, διότι η Τουρκία, αντί να ασχολείται με τη Ρωσία, θα διασπούσε τις δυνά-
μεις της σε έναν πόλεμο με την ελλάδα, το Γενικό επιτελείο της οποίας πίστευε 
ότι θα συνέτριβε τον τουρκικό στρατό. «Αν δεν απαιτήσουμε εξ ονόματος της 
Τουρκίας δήλωση ουδετερότητας, η Ελλάδα θα παραμείνει ουδέτερη κατά την 
ακλόνητη πεποίθησή μου»,164 συμπέρανε ο Γερμανός πρέσβης στην αθήνα. Με 
την ίδια επιχειρηματολογία απέρριψαν το «τελεσίγραφο» ο κωνσταντίνος ά  
και ο Στρέιτ. επισήμαναν ότι με την αξίωση αυτή η Τουρκία οδηγούσε την ελ-
λάδα στην αντάντ και θα ήταν ασυγχώρητο λάθος της Γερμανίας να επιτρέψει 
έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο. και η αντάντ θα μπορούσε να εκβιάσει την ελ-
λάδα με εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Βουλγαρία για να προσεταιριστεί τη 
χώρα αυτή. ο Στρέιτ έδωσε διαβεβαιώσεις για την ουδετερότητα της ελλάδας.165 

Στην κωνσταντινούπολη ο Ταλάατ μπέης και ο μέγας βεζίρης προσποιήθη-
καν ότι κατανόησαν την ελληνική θέση και τη σημασία που θα είχε η ουδετερό-

163. PA AA, R 14342, Telegramm Nr. 723 vom 6. September 1941, Therapia, Wangen-
heim an Auswärtiges Amt. 

164. PA AA, R 14342, Telegramm Nr. 404 vom 7. September 1914, Athen, Quadt an 
Auswärtiges Amt. 

165. PA AA, R 14342, Telegramm Nr. 405 vom 7. September 1914, Quadt an Auswärti-
ges Amt.
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τητα της ελλάδας σε περίπτωση ρωσοτουρκικού πολέμου.166 Μάλιστα ο υπουρ-
γός εσωτερικών δήλωσε υποκριτικά στον Βάνγκενχαϊμ ότι σε μια σχετική συμ-
φωνία με την ελλάδα θα έπρεπε να βρεθεί μια κατάλληλα συγκεκαλυμμένη δι-
ατύπωση για την ουδετερότητα της ελλάδας, χωρίς να την εκθέτει, αν η Τουρ-
κία επιτεθεί στη Ρωσία. ο Γερμανός πρέσβης δεν αμφέβαλε για τους ανατολίτι-
κους ελιγμούς και την τραχύτητα των Τούρκων πολιτικών, προσφέρθηκε όμως 
να ενεργήσει για την αποτροπή του κινδύνου ενός ελληνοτουρκικού πολέμου, 
διότι ο τουρκικός στρατός είχε ενισχυθεί σημαντικά και κατά τις εκτιμήσεις του 
Linan von Sanders ήταν τώρα υπέρτερος του ελληνικού.167 

οι οθωμανικοί ελιγμοί του Ταλαάτ μπέη και του Σαΐντ Χαλίλ ήταν έκδηλοι 
στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η διαβεβαίωση της ελλάδας για την ουδετερότητά 
της σε περίπτωση ρωσοτουρκικού πολέμου προκάλεσε ικανοποίηση στη Γερμανία, 
αλλά δεν μετέβαλε τη στάση της οθωμανικής κυβέρνησης στο ζήτημα των νησιών, 
παρά την ετοιμότητα της ελλάδος να εξετάσει κάθε νέα πρόταση168. Το ζήτημα των 
νησιών θα επιλυόταν οριστικά μόνο μετά την εκδίωξη των ελλήνων από τη Μικρά 
ασία, και στην παρούσα συγκυρία αποτελούσε μέσο τουρκικής εκβίασης της ουδε-
τερότητας της ελλάδας κυρίως σε μια ρωσοτουρκική σύγκρουση. Λόγω της απώ-
θησης των αυστριακών στρατευμάτων από τους Σέρβους φαινόταν απίθανη βουλ-
γαρική επίθεση κατά της Σερβίας στη δεδομένη στιγμή και η ουδετερότητα της ελ-
λάδας έναντι βουλγαρικής επίθεσης κατά της Σερβίας δεν είχε άμεση προτεραιότη-
τα για την οθωμανική αυτοκρατορία μετά την αποτυχία της αποστολής του Τα-
λαάτ μπέη στο Βουκουρέστι και τη μη επικύρωση της βουλγαρο-τουρκικής συνθή-
κης συμμαχίας και φιλίας. ο Βενιζέλος δεν είχε αυταπάτες σχετικά με την τουρκική 
κακοπιστία. αλλά, χωρίς τη στήριξη μιας Μεγάλης δύναμης, δεν θα αναλάμβανε 

166. PA AA R 14343, Akten betreffend den Balkankrieg 1912/1913. Die Botschafterbe-
sprechungen in London,, die Vermittlungsfrage und die Friedensverhandlungen (auch in Buka-
rest) vom 8. September 1914 bis Febr. 1919), Telegramm Nr. 751 vom 8. September 1914, Thera-
pia, Wangenheim an Auswärtiges Amt. 

167. Αυτόθι. 
168. Στο ημερολόγιό του ο Στρέιτ έγραφε στις 27 αυγούστου/ 9 Σεπτεμβρίου 1914.

«[...] Η σπουδαιότης της ελληνικής ουδετερότητος απέναντι της Τουρκίας καταληπτή υπό 
ταύτης, [της Γερμανίας, ΣτΣ], λέγει τηλεγράφημα του Wangenheim νεώτερον. αι απόψεις εν 
τω ζητήματι των νήσων καλύτεραι. Θα επεθύμει όμως ο Ταλαάτ να ευρεθή διατύπωσίς τις κε-
καλυμμένη και μη εκθέτουσα την ελλάδα, ήτις να τεθή εις σύμβασιν εξασφαλίζουσα την ου-
δετερότητα της ελλαδος, αν η Τουρκία κινηθή. επιφυλάσσομαι ν’ απαντήσω μετά συνεννό-
ησιν. ανακοινώ ταύτα εις Πρόεδρον, όστις μοι λέγει (ότι) να ζητήσωμεν προτάσεις Τουρκί-
ας δυναμένας να υποβληθώσιν εδώ ή εν Βουκουρεστίω παρί τοιαύτης formule. …επιμένει ν’ 
απαντήσωμεν προς τον Quadt εν τοιούτω πνεύματι και κατ’ αρχήν μη αποκρούοντες. Τούτο 
και πράττω επισκεπτόμενος τον Πρεσβευτήν της Γερμανίας και δηλών ότι ηθέλομεν εξετάση 
πάσαν πρότασιν εν διαπραγματεύσει περί νήσων» Βλ. Γεωργίου Στρέϊτ, Ημερολόγιον- Αρ-
χείον. Τόμος Πρώτος (επιμ. έκδοσης Παναγιώτης Πιπινέλη), αθήναι 1964, σσ. 42-43. 
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το κόστος ενός πολέμου κατά της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η κυβερνητική κρί-
ση στις αρχές Σεπτεμβρίου 1914 με την υπόθεση Kerr 169 και η θνησιγενής παραίτη-
ση του Βενιζέλου στις 7 Σεπτεμβρίου 1914 αντανακλούσε τη λανθάνουσα επιδίωξη 
του Έλληνα πρωθυπουργού για προσχώρηση της ελλάδας στην αντάντ κάτω από 
ορισμένες προϋποθέσεις, καθώς εκτιμούσε ότι η αγγλία θα επέβαλε τους όρους της 
ειρήνης στη Μεσόγειο. Ήταν η πρώτη ρήξη κωνσταντίνου ά – Βενιζέλου που οδή-
γησε στην παραίτηση του Στρέϊ από τη θέση του υπουργού εξωτερικών στις 11 Σε-
πτεμβρίου 1914 και στην αντικατάστασή του από τον Βενιζέλο. H κρίση αντιμετω-
πίστηκε με εσωτερική ανακωχή. δρώντας με βάση σχέδιο τακτικής και στρατηγι-
κής οι Τούρκοι διέκοψαν τις διαπραγματεύσεις στο Βουκουρέστι και ο Χαλίμ μπέ-
ης επέστρεψε στην κωνσταντινούπολη. ο Στρέϊτ υποβάθμισε το γεγονός, επισημαί-
νοντας ότι οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να επαναληφθούν στην αθήνα ή 
στην κωνσταντινούπολη, και αποδίδοντας με αφέλεια τη διακοπή των διαπραγμα-
τεύσεων σε μηχανορραφίες της Τριπλής Συνεννόησης.170  

Ως πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλος κατέστησε σα-
φές στη Βουλή στις 17/30 Σεπτεμβρίου 1914 ότι ζήτημα νησιών δεν υφίστατο από 
την άποψη του διεθνούς δικαίου και ότι η ελλάδα έχει συμμαχικές υποχρεώσεις 
έναντι της Σερβίας. 

«[...] Αλλά συγχρόνως όπως αι φιλικαί σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών 
[της ελλάδος και της οθωμανικής αυτοκτατορίας, ΣτΣ] τεθώσιν επί βάσεως 
εδραίας, η Κυβέρνησις ενόμισεν ότι ηδύνατο να έλθη εις συνεννόησιν τινα μετά 
της Τουρκίας και επί του Ζητήματος των νήσων. Το ζήτημα τούτον εθεώρησεν 
η Κυβέρνησις και θεωρεί πάντοτε ως οριστικώς τερματισμένον από απόψεως 
Διεθνούς, όχι μόνον δια των Συνθηκών του Λονδίνου και των Αθηνών, αλλά 
δια της αποφάσεως της διαιτητικής, ας είπωμεν ούτω των μεγάλων Δυνάμεων, 
της στηριχθείσης επί των συνθηκών εκείνων. 

Αλλά παρ’ όλα ταύτα η Κυβέρνησις εδήλωσεν ότι ήτο διατεθειμένη να πα-
ράσχη ικανοποίησιν προς την Τουρκίαν εν τω ζητήματι τούτω υπό τον απαρά-
βατον όρον, ότι αι Νήσοι αύται θα εξηκολούθουν κατεχόμεναι, διακυβερνώ-
μεναι υπό της Ελλάδος κατά τον αυτόν ακριβώς τρόπον, καθ’ όν πάσαι αι άλ-
λαι επαρχίαι του Ελληνικού βασιλείου. Κατόπιν ανταλλαγεισών σκέψεων περί 
των βάσεων υπό τας οποίας θα ήτο δυνατή τοιαύτη τις συνεννόησις απεφασί-
σθη να συναντηθώ μετά του Μεγάλου Βεζύρου εις Βρυξέλλας, αλλ’ η συνάντη-
σις αύτη εματαιώθη, διότι επελθόντος του Ευρωπαϊκού πολέμου ή μάλλον της 
επιστρατεύσεως της γενικής όλων των Κρατών, τα οποία μετέχουν του Πολέ-

169. Βεντήρης, ό.π., σσ. 250-255.  

170. PA AA, R 14343, Telegramm Nr. 417 vom 11. September 1914, Athen, Quadt an 
Auswärtiges Amt. 
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μου, επεβάλλετο εις εμέ αναποδράστως η ανάγκη να επανέλθω το ταχύτερον 
εις την χώραν.

Αλλά και μετά τούτο εκατέρωθεν εξεδηλώθη η επιθυμία όπως και διαπραγ-
ματεύσεις, αίτινες έμελλε να διεξαχθώσιν εν Βρυξέλλαις μη ματαιωθώσι. Προς το 
σκοπόν δε τούτον απέστειλεν ειδικούς αντιπροσώπους εκάτερον των Κρατών εις 
Βουκουρέστιον όπως εις την φιλόξενον ταύτην πρωτεύουσαν επιδιωχθή η συνεν-
νόησις επί του ζητήματος τούτου. Αλλά και πάλιν εις ουδέν αποτέλεσμα κατέ-
ληξεν η μετάβασις εις Βουκουρέστιον των αντιπροσώπων τούτων, διότι η Τουρ-
κία προέτεινεν όπως αι διαπραγματεύσεις αναβληθώσιν εις ευθετώτερον χρόνον 
προβαλούσα την γενικήν Ευρωπαϊκή κατάστασιν και λόγους εσωτερικούς αυτής. 

Ατυχώς αι εργασίαι της νέας Βουλής άρχονται εν μέσω της κλαγγής των 
όπλων του μεγάλου Ευρωπαϊκού πολέμου. Η Κυβέρνησις έδήλωσεν ότι κατά 
τον πόλεμον τούτον η Ελλάς θα μείνη ουδετέρα, αλλά δεν απέκρυψεν, ότι είχε 
συμμαχικάς υποχρεώσεις προς ένα των εμπολέμων, προς την Σερβίαν, και ότι 
τα συμμαχικάς ταύτας υποχρεώσεις ήτο αποφασισμένη να εκπληρώση πιστώς, 
αν ήθελε παρουσιασθή η περίπτωσις του συμμαχικού όρου. Η Ελλάς εννοείται 
ουδέν εύχεται πλειότερον παρά να μη παρουσιασθή η περίπτωσις του συμμαχι-
κού όρου, όπως η πολεμική πυρκαϊά η οποία λυμαίνεται την Ευρώπην όλην, μη 
επεκταθή περαιτέρω εις την Βαλκανικήν χερσόνησον, της οποίας οι λαοί μετά 
τους δύο περυσινούς πολέμους έχουν ανάγκης τοσαύτης ησυχίας [...]»171 

ο Βενιζέλος δεν δημοσιοποίησε τους λόγους για τους οποίους κατέστη αδύνα-
τη μια συνεννόηση με την οθωμανική αυτοκρατορία στο ζήτημα των νησιών. αλλά 
δεν αμφέβαλε ότι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τα νησιά δεν είχε κανένα 
νόημα. Τα νησιά αποτελούσαν πλέον de facto τμήμα του ελληνικού κράτους. Η από-
φασή του για δυναμική εξωτερική πολιτική ενισχυόταν από τις εξελίξεις του πολέ-
μου. Στη μάχη του Μάρνη (5-10 Σεπτεμβρίου 1914) ανακόπηκε η γερμανική επίθεση 
στο δυτικό μέτωπο και αποτράπηκε η κεραυνοβόλος νίκη της Γερμανίας. ο πόλε-
μος των κινήσεων και των ελιγμών μετατράπηκε σε πόλεμο των χαρακωμάτων. Στο 
ανατολικό οι Γερμανοί είχαν νικήσει τους Ρώσους στην μάχη του Τάννεμπεργκ και 
στην πρώτη μάχη των Μαζουριανών λιμνών, αλλά οι Ρώσοι είχαν νικήσει τους αυ-
στριακούς στη μάχη της Λεμβέργης. Στο βαλκανικό μέτωπο οι Σέρβοι είχαν απω-
θήσει τους αυστριακούς. επιπλέον, η αγγλία άφηνε τώρα ανοικτή την προοπτι-
κή μιας συμμαχίας με την ελλάδα. Λόγω της αναρχίας στην αλβανία, τον οκτώ-
βριο του 1914 ο ελληνικός στρατός εισήλθε και πάλι στη Βόρειο Ήπειρο.172 Συνδέο-

171. Σκριπ, 18.9.1914. Στο λόγο του στη Βουλή για τα νησιά ο Βενιζέλος ανέφερε ότι ο 
απαράβατος όρος της ελλάδας ήταν η κυριαρχία. Στα πρακτικά επήλθε η αλλοίωση ότι τα νη-
σιά θα εξακολουθούν να κατέχονται και να διοικούνται όπως οι άλλες επαρχίες της ελλάδος. 
PA AA, R14343, Telegramm Nr. 501 vom 1. Oktober 1914, Athen, Qudt an Auswärtiges Amt. 

172. Η ανακατάληψη της Βορείου Ηπείρου από τον ελληνικό στρατό έγινε με τους 
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ντας το Βορειοπειρωτικό με το νησιωτικό ο Γκαλίμπ κεμάλ μπέης στην αθήνα είχε 
την πρόθεση να ζητήσει οδηγίες από την κυβέρνησή του για την ανακίνηση του ζη-
τήματος προς όφελος της οθωμανικής αυτοκρατορίας, αποτράπηκε όμως από τον 
κουάτ.173 Η οθωμανική αυτοκρατορία, μετά την κατάργηση των διολομογήσεων 
τον Σεπτέμβριο του 1914, ήταν απορροφημένη με το ζήτημα της κήρυξης του πολέ-
μου κατά της Ρωσίας. Μετά τη λήψη της πρώτης δόσης του γερμανικού πολεμικού 
δανείου η οθωμανική αυτοκρατορία εισήλθε στον πόλεμο. Στις 29 οκτωβρίου 1914 
τα πολεμικά σκάφη Goeben και Breslau βομβάρδισαν ρωσικά λιμάνια στον εύξει-
νο Πόντο. Στις 2 νοεμβρίου 1914 η Ρωσία διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με την 
οθωμανική αυτοκρατορία και κήρυξε τον πόλεμο. Το ίδιο έπραξαν και οι άλλες 
χώρες της αντάντ. Τον δεκέμβριο του 1914 η ελληνοτουρκική μικτή επιτροπή για 
την ανταλλαγή των πληθυσμών διέκοψε τις εργασίες της.

Τον Μάρτιο του 1915 το ζήτημα των νησιών του Βορειοανατολικού αιγαί-
ου χρησιμοποιήθηκε πάλι από τη Γερμανία ως δέλεαρ για την αποτροπή συμ-
μετοχής της ελλάδας στη σχεδιαζόμενη επιχείρηση της αντάντ στην καλλίπο-
λη και στα δαρδανέλλια. Για να στηρίξει περισσότερο τις απόψεις του για την 
ανάγκη διατήρησης της ουδετερότητας της ελλάδας ο κωνσταντίνος ά  ζήτη-
σε κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις από τον Γερμανό αυτοκράτορα για την ορι-
στική διευθέτηση του ζητήματος των νησιών υπέρ της ελλάδας μετά τον πόλε-
μο, την κατοχύρωση της Θεσσαλονίκης, την ουδετερότητα της Βουλγαρίας και 
την προστασία του ελληνισμού της Μικράς ασίας.174 ο Γουλιέλμος Β΄ απάντη-
σε αμέσως τονίζοντας ότι θα ήταν ανοησία για την ελλάδα να εγκαταλείψει την 
πολιτική της ουδετερότητας και να προσχωρήσει στην αντάντ για τους εξής λό-
γους: 1) μια ρωσική κυριαρχία στο Βυζάντιο είναι περισσότερο επικίνδυνη από 
την τουρκική. 2) αν η ελλάδα προσχωρήσει στην αντάντ κατά της Τουρκίας, η 
Βουλγαρία θα στραφεί κατά της καβάλας. 3) Η Γερμανία ενήργησε πάντα για 
τη διάσωση του ελληνισμού της Μικράς ασίας και δεν δίστασε να ταχθεί υπέρ 
της επιδίκασης των νησιών στην ελλάδα.175 

όρους που έθεσαν οι Μεγάλες δυνάμεις: Η κατοχή να είναι προσωρινή και η αυλώνα να κα-
ταληφθεί από την ιταλία. Βλ. Βασίλειος κόντης, Ευαίσθητες ισορροπίε. Ελλάδα και Αλ-
βανία στον 20ό αιώνα (Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Παρατηρητής, 1994), σ. 101. Για τη συζήτη-
ση στην ελληνική Βουλή για το Βορειοηπειρωτικό και τη συμφιλίωση του Βενιζέλου με τον 
Χρηστάκη-Ζωγράφο βλ. «Η χθεσινή Βουλή. Η ανακατάληψις της Ηπείρου. Λόγοι του Βενιζέ-
λου και Ζωγράφου», Σκρίπ, 15.10.1914. 

173. PA AA, R 14343, Telegramm Nr. 598 vom 29. Oktober 1914, Athen, Quadt an Aus-
wärtiges Amt. 

174. PA AA, R14345, Telegramm Nr. 239 vom 4. März 1914, Dringend, Athen, Mirbach 
an Auswärtiges Amt.

175. PA AA, R14343, Telegramm Nr. 117 vom 5. März 1915, Gr. Hauptquartier, Kaiser 
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ο Γερμανός αυτοκράτορας δεν ανέλαβε καμιά δέσμευση και παρέπεμψε τη 
διευθέτηση του θέματος των νησιών στη μεταπολεμική τάξη πραγμάτων. Περισ-
σότερο εκβιαστικός υπήρξε ο Βάνγκενχαϊμ . Η ελλάδα έπρεπε να κατανοήσει 
ότι αν έμενε ουδέτερη και η Γερμανία νικούσε, μεταπολεμικά τα νησιά θα επιδι-
κάζονταν στην ελλάδα, διότι δεν θα είχαν πλέον σημασία για την Τουρκία, και 
η Γερμανία θα αναλάμβανε πρωτοβουλία για τη διάσωση των ελλήνων, οθω-
μανών υπηκόων. αν η ελλάδα εγκατέλειπε την ουδετερότητα και προσχωρούσε 
στην αντάντ, τότε τα πρώτα θύματα θα ήταν οι Έλληνες της Μικράς ασίας, που 
θα παραδίδονταν στην εκδικητική μανία των Τούρκων.176

Η γερμανική τακτική των υπεκφυγών και των εκβιασμών ήταν αναποτε-
λεσματική. εφόσον η Γερμανία δεν κατόρθωσε να αποτρέψει την εξόντωση του 
ελληνισμού της Μικράς ασίας και να επιβάλει τη θέση των Μεγάλων δυνάμε-
ων στο ζήτημα των νησιών το 1914, κάθε υπόσχεση για το τι θα έπραττε σε πε-
ρίπτωση νίκης της στον Μεγάλο Πόλεμο, εφόσον η ελλάδα παρέμεινε ουδέτερη, 
δεν είχε πειστική δύναμη. Έτσι, ο Βενιζέλος συνέδεσε το ζήτημα των νησιών και 
το μέλλον του ελληνισμού της Μικράς ασίας με την αγγλική πολιτική. Τα νησιά 
εντάχθηκαν στις εκλογικές περιφέρειες της ελλάδας το 1915 και από τους στρα-
τεύσιμους συγκροτήθηκε η Μεραρχία του αρχιπελάγους. αλλά η Τουρκία πέτυ-
χε το στόχο της. αφού εξόντωσε ένα μέρος του ελληνισμού της δυτικής Μικράς 
ασίας177 και του Πόντου και επέβαλε την υποχρεωτική ανταλλαγή των υπολοί-
πων ελλήνων, το ζήτημα των νησιών του Βορειοανατολικού αιγαίου είχε απο-
λέσει τη σημασία του στη διάσκεψη της Λωζάννης. 

 ΣΠΥΡΙΔωΝ ΣΦΕΤΑΣ

an Kaiserliche Gesandtschaft Athen. 

176. PA AA, R 14343, Telegramm Nr. 521 vom 4. März 1915, Constantinople, Wangen-
heim an Auswärtiges Amt. 

177. Η έκθεση των διερμηνέων των πρεσβειών που είχαν μεταβεί στη Μικρά ασία το 
1914 αποτύπωνε την κατάσταση ως έκρυθμη, επισήμανε την αδυναμία της Υψηλής Πύλης να 
κατευνάσει την έξαψη και επέρριπτε έμμεσα ευθύνες στο νεοτουρκικό κομιτάτο, Εμπρός, 
25.6.1914. αλλά δεν υπήρξε πρακτικό αποτέλεσμα. Η διαρκής ανακριτική επιτροπή, απο-
τελούμενη από εκπροσώπους πρεσβειών των Μεγάλων δυνάμεων, διέκοψε τις εργασίες της 
όταν άρχισε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, οι διερμηνείς των πρεσβειών αγγλίας, Γαλλί-
ας, Γερμανίας, αυστροουγγαρίας, Ρωσίας και ιταλίας συμμετείχαν και στη διεθνή ανακρι-
τική επιτροπή. ο Σμύρνης Χρυσόστομος, που είχε ταχθεί κατά της ανταλλαγής των πληθυ-
σμών και είχε καταθέσει στη διεθνή ανακριτική επιτροπή, απελάθηκε στην κωνσταντινού-
πολη το καλοκαίρι του 1914 μετά από εισήγηση του βαλή της Σμύρνης Ραχμή μπέη, κατα-
γόμενου από οικογένεια ντονμέδων της Θεσσαλονίκης. Βλ. Μοναχού Μαξίμου ιβηρίτου, Ο 
Πολύαθλος Μητροπολίτης Δράμας-Σμύρνης Χρυσόστομος. Ήρως και Μάρτυς, Άγιο ‘Όρος 
2010, σ. 46. Βλ. επίσης, «Βίαιη απέλασις του μητροπολίτου Σμύρνης», Εμπρός, 23.8.1914. 
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ΜεΡοΣ δεΥΤεΡο: Η εκΜεΤαΛΛεΥΣΗ ΤοΥ δικΤΥοΥ ΣκΥδΡαΣ - αΡιδαιαΣ 
ΣΤΗ ΜεΤαΠοΛεΜικΗ εΛΛαδα και Το ενδιαΦεΡον ΤΩν καΤοικΩν 

ΤΗΣ ΠεΡιοΧΗΣ Για ΤΗν εΠανεΓκαΤαΣΤαΣΗ ΤΗΣ ΓΡαΜΜΗΣ 
ΣΤο ΠΛαιΣιο ενοΣ ΣΥΓΧΡονοΥ ΤΡενοΥ

Στα 1922 μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, την έλευση και αποκα-
τάσταση των ελληνορθό δοξων προσφύγων, διαμορφώνονται οικονομικοί και 
πολιτικοί στόχοι αγροτικής πολιτικής, σ’ όλη τη Μακεδονία. Στο πλαίσιο του 
αναπτυξιακού προβλήματος το ελληνικό δημόσιο, στο οποίο περιήλθε το μι-
κρό αυτό σιδηροδρομικό δίκτυο, τοπικού χαρακτήρα –κατόπιν προτάσεως του 
Υπουργού εθνικής οικονομίας– με την από 10/08/1923 σύμβαση, ανέθεσε την 
εκμε τάλλευσή του στην εταιρεία με την επωνυμία «Τοπικοί Σιδηρόδρομοι Μα-
κεδονίας, ανώνυ μος εταιρεία». ανάδοχος και συνιδρυτής της ήταν ο μεγαλοεπι-
χειρηματίας επαμεινώνδας Πέτρου Χαρίλαος (1874-1947), ιδρυτής και της πρώ-
της οικοδομικής εταιρείας που δημιούρ γησε το συνοικισμό Χαρι λάου, στη Θεσ-
σαλονίκη.

Η εταιρεία «Τοπικοί Σιδηρόδρομοι Μακεδονίας α.ε.» (Chemins de Fer 
d’ Interêt Local de Macédoine) ιδρύθηκε δυνάμει της από 1923 σύμβασης με-
ταξύ του επαμεινώνδα Χαρίλαου1 και του ελληνικού δημοσίου και κυρώθη-
κε με το νομοθετικό διάταγμα της 29ης.8.1923. Το εταιρικό κεφάλαιο της εται-
ρείας ορίστηκε βάσει καταστατικού στα δέκα εκατομμύρια δραχμές, διαιρεμένο 
σε εκατό χιλιάδες μετοχές των εκατό δραχμών εκάστη, ενώ η διάρ κεια ζωής της 

1.  ο επαμεινώνδας Χαρίλαος του Πέτρου γεννήθηκε στο Γαλάτσι της Ρουμανίας 
στα 1874 και πέθανε το 1947 στην αθήνα Υπήρξε ένας από τους βασικούς θεμελιωτές της ελ-
ληνικής βιομηχανίας, και πρωτοπόρος της οικονομι κής ανάπτυξης του τόπου. Η μακρόπνοη 
διορατικότητά του είχε πάντα ως στόχο και σκοπό μια καινούργια και πρωτοποριακή επέν-
δυση. Στη Θεσσαλονίκη πρόσφερε τα ψυγεία και τον συνοικισμό «Χαριλάου». Στα 1917 γί-
νεται υπουργός επισιτισμού και αυτάρκειας και στα 1919 πρωτοστατεί στην ίδρυση του 
εμπορικού και Βιομηχανικού επιμελητηρίου, μέσω του οποίου παρουσιάζει με εκατοντά-
δες υπομνήματα απόψεις για την εκβιομηχάνιση της χώρας και σφραγίζει τη βιομηχανική 
της εξέλιξη από κάθε πλευρά. Η οικογένειά του παλαιά και αρχοντική κατάγονταν από την 
αίνο της Θράκης. [Βλ. α. Θ. δεληγιάννης – δ. ι. Παπαδημητρίου, «Τα Ψυγεία του επαμεινών-
δα Χαρίλαου στη Θεσσαλονίκη», Μακεδονικά 27 (1990)].
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εταιρείας ορίστηκε σε πενήντα χρόνια, αρχομένης από 29.08.1923. Μεγαλομέτο-
χοι της εταιρείας ήταν, ο επαμεινώνδας Π. Χαρί λαος με 39.500 μετοχές (ψήφοι 
1.580), η εθνική Τράπεζα με αντιπρό σωπο τον αλ. Ζάνα και 29.400 μετοχές (ψή-
φοι 1.176), και η Τράπεζα Βιομηχανίας με αντιπρόσωπο τον α. καπάζογλου και 
5.000 μετοχές (ψήφοι 200). 

Η εταιρεία, με έδρα την αθήνα, διοικούνταν από διοικητικό Συμβούλιο, 
όπως δε αναφέρεται στο καταστατικό της (εικ. 1), το πρώτο Συμβούλιο καταρ-
τίστηκε από τους: 

επαμεινώνδα Χαρίλαο, Βιομήχανο
Στέφανο δέλτα, εισοδηματία
αλέξανδρο καπάζογλου, Γεν. διευθυντή της Τράπεζας
κλέαρχο Μανέα, Έμπορο
κυριάκο Βαρβαρέσου, δικηγόρο
ιωάννη Σοφιανόπουλο, δικηγόρο και
δημήτριο δίπλα, Τμηματάρχη της Τράπεζας ελλάδος.

από την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων που αναγράφονται στο 
καταστατικό της εται ρείας, το οποίο καταρτίστηκε στις 5.2.1924, με την υπ’ αρ. 
79479 πράξη του συμβολαιογράφου αθηνών, ιωάννη οικονομόπουλου, διαπι-
στώνουμε ότι το μήκος της γραμμής του δικτύου αυτού, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Υπουργείου Συγκοινωνίας (Τμήμα Σιδηροδρόμων) ήταν:

από Βέρτεκοπ (= Σκύδρα) - δραγουμάνιτσα (= Άψαλο) - Σούμποσκον 
(=αριδαία) 28,895 χλμ., με επί πλέον μήκος γραμμής, παρακαμτηρίους, στους δι-
αφόρους σταθμούς ως κάτωθι:
                                     Χιλ. θέση               Μήκος (μ.)

Βέρτεκοπ (Σκύδρα)  0+000     1.800
ενδιάμεσος   3+600        210
Προφήτης Ηλίας  6+500        200
ενδιάμεσος   9+600        120
νέας Ζωής   12+400        330
ενδιάμεσος   15+900        270
δραγομάνιτσας (Άψαλος) 18+700        290 
κωστούριανης (Ξιφιανής) 24+200        470
Προ γεφύρας 90 μ  26+500        120
ενδιάμεσος   28+100        190
Σουμπόσκου (αριδαία) 28+500        300
                           Σύνολο      4.300
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από δραγουμάνιτσα (Άψαλο) στο Τρέσινο (Όρμα) 13,386 χλμ. με επί πλέ-
ον μήκος γραμμής στους διαφόρους σταθμούς ως κάτωθι:
                                                           Χιλ. θέση             Μήκος (μ.) 

ενδιάμεσος    2+150      280
Πόλιανη (Πολυκάρπι)  6+400       410
Μπίζοβο (Μεγαπλάτανος)  9+700       350
ενδιάμεσος    11+150         40
                               Σύνολο      1.080

Συνολικό μήκος γραμμής 47.661 μ., με μέσο βάρος του τρέχοντος μέτρου 
(γραμμής), μετά των τραβερσών, τα 33 χιλιόγραμμα. 

επίσης στην «Κατάσταση εκτιμήσεως υλικών και εργαλείων», του πιο 
πάνω καταστατικού της εταιρείας, μεταξύ άλλων παρουσιάζονται 4 μόνον 
ατμομηχανές (ατμάμαξες κάρβουνου), μια αυτοκίνητος δραιζίνα, 25 μεταλ λικές 
φορτάμαξες άνευ παρειών επί φορείων και 35 μεταλλικές φορτάμαξες μετά ξύ-
λινων παρειών και φορείων. δυστυχώς καμιά αξιόπιστη πληροφορία δεν υπάρ-
χει σχετική, με τον αριθμό των ατμαμαξών, που περιήλθαν στην ιδιοκτησία του 
ελληνικού δημοσίου, μετά τη λήξη του πολέμου και στη συνέχεια την τύχη κάθε 
μιας από αυτές. Πάντως η αναφορά παραλαβής 4 μόνον ατμαμαξών πρέπει να 
είναι τελείως ανακριβής. Σιδηροδρομικά οχήματα μεταφοράς επιβα τών δεν ανα-
φέρονται, αφού το δίκτυο αυτό ικανοποιούσε ανάγκες διακίνησης υλικών και 
εφοδίων και όχι μεταφορές προσωπικού. 

Η κ. αντωνία Παπαδάκη στο βιβλίο της «Υφαίνοντας τον χρόνο. Ένα 
οδοιπορικό στη γη της Αλμωπίας»2 παραθέτει δυο αναμνηστικές φωτογραφί-
ες, όπου απεικονί ζονται επιβατικά οχήματα των Τοπικών Σιδηροδρόμων Σκύ-
δρας - αριδαίας. και στα δυο οχή ματα χαρακτηρι στικός είναι ο εξωτερικός αμ-
φίπλευρος αναβαθμός. Στο ένα από αυτά δια κρίνεται και εσωτερικός κατά μή-
κος διάδρομος, με εξώστη και στο άλλο πλευ ρικές πόρτες. Πουθενά δεν αναφέ-
ρεται στο καταστατικό της εταιρείας τρόπος απόκτησης των εν λόγω οχημάτων. 
Σχέδιο, με πίνακα χαρακτηριστικών τους υπάρχει στο Σιδηροδρομικό Μουσείο 
της αθήνας. 

Η προσφορά του τραίνου προς τους κατοίκους της περιοχής δεν κράτησε 
πολύ. Το διάστημα που διέρρευσε, από την ίδρυση της εταιρείας, μέχρι την 31η 
δεκεμβρίου 1924, χρησιμοποιήθηκε εξ ολοκλήρου για την επισκευή της γραμ-
μής, με τη «συμπλήρωση και βελτίωση αρχικών έργων και κατασκευή νέων». 
Τα έργα αυτά κατασκευάστηκαν με έξοδα του επαμεινώνδα Χαρίλαου και της 

2.  αντωνία Παπαδάκη, Υφαίνοντας τον χρόνο. Ένα οδοιπορικό στη γη της Αλμω-
πίας, Θεσσαλονίκη ,Έκδοση University Studio Press, 2003, σ. 302, 303.
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ομάδας του. εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι τα συμμαχικά στρατεύματα χρησιμο-
ποίησαν εντατικά το δίκτυο αυτό, αλλά δεν κατασκεύασαν σοβαρές υποδομές 
μακροχρόνιας χρήσης. Σε πολλά σημεία του δικτύου, με τις βροχές του φθινο-
πώρου και του χειμώνα, οι γραμμές και οι γέφυρες είχαν υποστεί ζημίες, από τα 
νερά των πλημμυρών, οι οποίες έπρεπε να αποκα τασταθούν. αυτό διευκρινίζε-
ται και στην έκθεση της επιτροπής των ελεγκτών προς τη Γενική Τακτική Συ-
νέλευση των Μετόχων, (10 Μαρτίου 1925), με την ανάλυση του Γενικού ισολογι-
σμού της 31ης /12/1924, ο οποίος κατά την περίοδο αυτή, δεν αναφέρει «κέρδη 
και Ζημίες». Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι από της ιδρύσεως της εταιρείας, μέ-
χρι την 31η δεκεμβρίου1924 διαρρεύσαν διάστημα, χρησιμοποιήθηκε εξ ολοκλή-
ρου για τη συμπλήρωση και βελτίωση των αρχικών έργων του δικτύου και κα-
τασκευή νέων. Έτσι η συστηματική εκμετάλλευση του δικτύου άρχισε μετά την 
1η.01.1925 (εικ. 2, 3).

Η κίνηση επιβατών και εμπορευμάτων, από την έναρξη ακόμη της λειτουρ-
γίας του τραίνου, δεν απέδωσε στις εισπράξεις που είχαν προβλεφθεί, με αποτέλε-
σμα η επιχείρηση να αποδίδει ζημίες. οι κάτοικοι της αλμωπίας (= ενω τίας), ντό-
πιοι και πρόσφυγες,3 εκτός από την καταστροφή της σοδειάς τους, στα 1927 και 
μάλιστα της όψιμης, λόγω της πρωτοφανούς ανομβρίας, πιέζο νταν και από την 
εθνική Τράπεζα να εξοφλήσουν τα ληξιπρόθεσμα δάνειά τους.4 επίσης από τα 
πρακτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, που συ-
νήλθε στην αθήνα στις 27 οκτωβρίου 1927, προκύπτει ότι εκτός από τα ιδιαίτε-
ρα οικονομικά προβλήματα των κατοίκων της περιοχής, η εταιρεία αντιμετώπιζε 
γενικότερα προβλήματα, τα οποία συνδυα σμένα με την ανώμαλη πολιτική κατά-
σταση της χώρας, αντανακλούσαν αρνητικά στις δραστη ριότητες της εκμετάλλευ-
σης των Τοπικών Σιδηροδρόμων, αιτίες που τους οδήγησαν σε μεγάλη οικονομι-
κή δυσπραγία. Προσπάθειες, επέκτασης του δικτύου, προς τα ανατολικά, ώστε τα 
κέρδη του κερδοφόρου εκείνου τμήματος, να καλύ ψουν τις ζημίες του υφισταμέ-
νου, με την εκμετάλλευση της αξιόλογης δασικής παραγωγής (μεταφορών ανθρά-
κων και ξυλείας), από το γειτονικό δάσος δεν απέδωσαν, λόγω των πολλών κρατι-
κών δυσχερειών, και παρά τη σημαντική χρηματική βοήθεια του επαμ. Χαρίλαου. 

Την όλη κατάσταση επιδείνωνε η περίοδος της οικονομικής κρίσης που ξέ-
σπασε σε παγκόσμια κλίμακα το 1929. οι συνέπειές της επέδρασαν στην οικονο-
μία της χώρας μας, με την ίδια ένταση και στα επόμενα χρόνια. Η κρίση επιδει-
νώνονταν και με την πτώση της ζήτησης αγροτικών προϊόντων εξαγωγής, από 
τις επανειλημμένες κακές σοδειές.

3.  εγκαταστάθηκαν μετά τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922 και την ανταλλα-
γή των πληθυσμών και προέρ χονταν από διάφορες περιοχές της Μ. ασίας και της Θράκης, 
όπως: καππαδοκία, Πόντο, Βιθυνία, Μυσία, κιλικία κτλ.

4.  Βλ. εφημ. «Μακεδονικά Νέα», 14.08.1927.
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οι διαπραγματεύσεις της εταιρείας για την εξαγορά της γραμμής ή την 
καταβολή επιχορήγησης από το κράτος, όπως αυτό έκανε για άλλες σιδηρο-
δρομικές εκμεταλλεύσεις δεν απέδωσαν θετικά αποτελέσματα. 

Στις 17 Μαρτίου 1931, λόγω της οικονομικής αυτής ανεπάρκειας η εται-
ρεία «Τοπικοί Σιδηρόδρομοι Μακεδονίας α.ε.», διέκοψε τις εργασίες λειτουργί-
ας της.5 ο υπουργός Γεν. διοικητής Μακεδονίας Σ. Γονατάς6 ζήτησε σχετικές πλη-
ροφορίες από το Υπουργείο της Συγκοινωνίας για το αν δόθηκε η συγκατάθε-
σή του για τη διακοπή των εργασιών λειτουργίας της εταιρείας και αν αυτή θα 
ήταν οριστική.7 εν τω μεταξύ, οι αντιπρόσωποι του εργαζόμενου προσωπικού 
των Τοπικών Σιδηροδρόμων, εκπροσωπώντας δύναμη προσωπικού από 33 μο-
νίμους υπαλλήλους και 22 εκτάκτους προσπαθούσαν να μετατρέψουν την κρίση 
της εται ρείας, σε ευκαιρία γι’ αυτούς, υποβάλλουν στον υφυπουργό της Συγκοι-
νωνίας Χρ. Λαδά8 προτά σεις εξαγοράς των εν λόγω σιδηροδρόμων από το κρά-
τος,9 γνωρίζοντας ότι το κράτος δεν σκέπτεται ως έμπορος. ο υφυπουργός απα-
ντώντας τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν σκέπτεται να εξαγοράσει τους Τοπικούς Σι-
δηροδρόμους.10 αντιμετωπίζοντας οι ελληνικοί Σιδηρόδρομοι ήδη από το 1930 
μια βεβαρημένη θέση, σημαντικής πτώσης των εισπράξεών τους, αναγκάζονται 
να πάρουν μέτρα περιοριστικά των δαπανών τους, όπως ελάττωση προσωπι-
κού, κατάργηση αμαξο στοιχιών και μείωση των συνθέσεών τους, όπως και πε-
ριορισμού χρησιμοποίησης υλικών.11 Έτσι η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιδεινώ-
σει ακόμη περισσότερο τη θέση των κρατικών σιδη ροδρόμων, όταν ήδη το δη-
μόσιο επιβαρύνονταν με 190 εκατομμύρια δραχμών και ο κρατικός προϋπολογι-
σμός πλήρωνε ακόμα τα τοκοχρεολύσια των δανείων τα οποία συνάφθηκαν για 
την κατασκευή των σιδηροδρομικών γραμμών του εθνικού δικτύου.12 

εν τω μεταξύ ο διευθυντής της εταιρείας των τοπικών σιδηροδρόμων αρι-
δαίας, δικαιολογεί τη διακοπή της εκμετάλλευσης του δικτύου, εκ του ότι οι με-
γάλες ζημίες της γραμμής (εικ. 4) δεν επιτρέ πουν την πραγματοποίηση έργων 

5.  Βλ. εφημ. «Μακεδονικά Νέα», 18/03/1931.

6.  Στυλιανός Γονατάς. Υποστράτηγος και πολιτικός (1876-1965). διετέλεσε  Γενικός 
διοικητής Μακεδονίας (1929-1932). 

7.  εφημ «Μακεδονικά Νέα», 18/03/1931

8.  Λαδάς Χρήστος (1891-1947) δικηγόρος και πολιτικός. διετέλεσε Υφυπουργός της 
Συγκοινωνίας επί κυβερνήσεως ελ. Βενιζέλου.

9.  Βλ. εφημ. «Μακεδονικά Νέα», 22/03/1931.

10.  Βλ. εφημ. «Μακεδονικά Νέα», 22/03/1931.

11.  Βλ. «Συνοπτικό των Ελληνικών Σιδηροδρόμων», Έκδοση δευτέρα ο.Σ.ε. 1996, σ. 112

12.  Βλ. εφημ. «Ελεύθερον Βήμα», 30/01/1932.
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αποκατάστασής της.13 Στις 24 Μαρτίου 1931 στα πλαίσια άσκησης πίεσης προς 
την Πολιτεία, τριμελής επιτροπή του Συνδέσμου του προσωπικού των Τοπικών 
Σιδηροδρόμων μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου 
των Σιδηροδρομικών Μακεδονίας, παρουσιάζονται στον Υπουργό, Γενικό διοι-
κη τή Μακεδονίας, Σ. Γονατά, στον οποίο υποβάλλουν μακροσκελές υπόμνημα, 
στο οποίο κατά πρώτον, εκθέτουν την οικονομική κατάσταση του εργαζόμενου 
προσωπικού της εταιρείας, κατόπιν της διακοπής εκμετάλλευσης του δικτύου.14 
Με την παρέμβαση του Υπουργού της Συγκοινωνίας Χρ. Λαδά, η εταιρεία κατα-
βάλει το μισό του ποσού των καθυστερημένων αποδοχών στο προσωπικό της, με 
την υπόσχεση το υπόλοιπο να καταβληθεί μετά την επάνοδο του προέδρου του 
δ.Σ. της εται ρείας επαμ. Χαρίλαου από το Παρίσι.15 Όμως, λόγω της οικονομι-
κής δυσπραγίας, η εταιρεία αρνείται να καταβάλλει στο προσωπικό της ακόμη 
και το καθιερωμένο επίδομα που Πάσχα. Τελικά η εταιρεία τον Μάιο του 1931 
κηρύσσεται από το Συγκοινωνιακό Συμβούλιο έκπτω τη κατόπιν λήξεως της σα-
ρανταπενθήμερης προθεσμίας με την οποία διατασσό ταν να επαναλάβει τη λει-
τουργία της.

Στις 16 Μαΐου 1931 ο υφυπουργός Συγκοινωνίας Χρ. Λαδάς με την ακο-
λου θία του, αποτελού μενη από ανώτερους υπαλλήλους των Σ.ε.κ. επισκέ-
φτηκαν τις σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις των Τοπικών Σιδηροδρόμων. Στην 
αριδαία δέχτηκαν επιτροπές των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ανέπτυ-
ξαν την ανάγκη επανάληψης της λειτουργίας των Τοπικών Σιδηρο δρόμων. Τα 
επιχειρήματα των κατοίκων ενίσχυσε και ο διοικητής του Τομέα όπως και η 
στρατιωτική Υπη ρεσία, οι οποίοι ανέφεραν ότι εάν δεν επαναληφθεί η σιδηρο-
δρομική συγκοινωνία θα επιβαρυνθεί ο Στρατός με πρόσθετη δαπάνη 200 χιλ. 
δραχμών ετησίως. επίσης η εποικιστική Υπηρεσία ανέφερε ότι τα έργα των 
παραμεθορίων περιοχών που κατασκευάζονταν απ’ αυτήν, θα επιβαρύ νονταν 
με 125 χιλ. δραχμές εξαιτίας της μεταφοράς των υλικών με το αυτοκί νητο. Το 
μονοπώλιο του σιδηροδρόμου, το οποίο αυτός κατείχε επί τόσα χρόνια, ήδη 
είχε παύσει να υπάρχει.

οι πιέσεις των συνδικαλιστών συνεχίστηκαν και επικεντρώθηκαν προς 
την κατεύθυνση του οριστικού διακανονισμού του ζητήματος της διαχείρισης 
του προσωπικού των Τοπικών Σιδηρο δρό μων. από 18 μέχρι 25.05.1931 το σωμα-
τείο του προσωπικού των Τοπικών Σιδηροδρόμων Σκύδρας - αριδαίας συμμε-
τείχε ενεργά με εκπρόσωπό του, τον Γ. Τσακαλόπουλο, στις εργασίες του 5ου 
Πανσιδηροδρομικού Συνεδρίου, το οποίο συνήλθε στον Πειραιά. 

13.  Βλ. εφημ. «Μακεδονικά Νέα», 24/03/1931.

14.  Βλ. εφημ. «Μακεδονικά Νέα», 25/03/1931.

15.  Βλ. εφημ. «Μακεδονικά Νέα», 03/04/1931.
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Στις 25 ιουλίου 1931 το Προεδρείο του Συνδέσμου Σιδηροδρομικών Μακε-
δονίας μετά του Προέδρου του προσωπικού των Τοπικών Σιδηροδρόμων Σκύ-
δρας - αριδαίας επισκέφτηκαν τον υπουργό Συγκοινωνίας και ζήτησαν:

(1) Την πληρωμή από την εταιρεία των καθυστερημένων μισθών, από την 
ημέρα της διακοπής της λειτουργίας του δικτύου.

(2) Την επίσπευση της δικαστικής απόφασης για την οριστική έκπτωση 
της εταιρείας και την ανάληψη της εκμετάλλευσης του δικτύου από τους Σ.ε.κ. 

(3) Στην περίπτωση επιβραδύνσεως των ανωτέρω, την τοποθέτηση των 
υπαλλήλων του δικτύου των Τοπικών Σιδηροδρόμων σε άλλα κρατικά ή εται-
ρικά δίκτυα. 

ο Υπουργός άκουσε με προσοχή την επιτροπή, δήλωσε όμως ότι δεν μπο-
ρεί να επέμβει στη δικαιοσύνη, έστω και δια του αρμοδίου υπουργού, για την 
έκπτωση της εταιρείας, αλλά θα φροντίσει για την τοποθέτηση των υπαλ λήλων 
σε άλλα σιδηροδρομικά δίκτυα. Την υπόσχεσή του ο Υπουργός της Συγκοινω-
νίας δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει. Στις αρχές του 1932 ακολούθησε η από-
λυση εκατοντάδων μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών των 
Σεκ και η περικοπή των μισθών κατά 6%. Η έκθεση του απεσταλμένου της δη-
μοσιονομικής επιτροπής της κοινωνίας των εθνών στην ελλάδα αλβέρτου Ρε-
νιούλ τεχνικού διευθυντή των γαλλικών Σιδηροδρόμων και στην ουσία εκπρό-
σωπο των ξένων ομολογιούχων των ελληνικών δανείων, υπογράμμιζε προτάσεις 
και υποδείξεις που έθεσε σε εφαρμογή η νεοεκλεγείσα το 1932 κυβέρνηση του 
Π. Τσαλδάρη, με τη συνέχιση των απολύσεων, την κατάργηση των τριετών αυ-
ξήσεων, την ελάττωση των ημερών αδείας και την περικοπή ορισμένων δευτε-
ρευουσών απολαβών του προσωπικού.16 

Στις 17 νοεμβρίου 1932, η χρησι μοποίηση των ανέργων σιδηροδρομικών 
των Τοπικών Σιδηροδρόμων Μακεδονίας συμπεριλή φθη κε σε μια νέα σειρά αιτη-
μάτων της ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών, προς το Υπουργείο της Συγκοινωνίας.17

Τελικά η λειτουργία των Τοπικών Σιδηροδρόμων Μακεδονίας θα επανα-
ληφθεί στις αρχές του 1933, με την ανάληψη της εκμετάλλευσης της γραμμής από 
τους Σεκ, αλλά με δικό του προσωπικό. Στις 25.03.1933 το προσωπικό των Το-
πικών Σιδηροδρόμων Μακεδονίας, το οποίο από διετία συνέχισε να παραμένει 
χωρίς εργασία διαμαρτύρεται και πάλι έντονα προς τον υπουργό Συγκοινωνίας 
για τη μη επαναπρόσληψή τους.18 

16.  Βλ. δημήτρης α. Στρατής, 40 χρόνων Αγώνες των Ελλήνων Σιδηροδρομικών 
1905-1945, αθήναι, Έκδοση Συνδέσμου Υπαλλήλων Σιδηροδρόμων της ελλάδος, 1959, σ. 
149.

17.  Βλ. Ιστορία του Σιδηροδρομικού Συνδικαλιστικού Κινήματος στην Ελλάδα, τ. 
ά  (1882-1940), αθήνα 1995, σ. 472.

18.  Βλ. εφημ. «Μακεδονικά Νέα», 18/11/1932.
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Τελικά η εκμετάλλευση της γραμμής διακόπηκε οριστικά το 1936 ως ασύμ-
φορη οικονομικά και λίγο αργότερα αποξηλώθηκε.

εΡεΥνα καΤαΓΡαΦΗΣ κινΗΤΗΡιοΥ ΤΡοΧαιοΥ ΥΛικοΥ  
ΓΡαΜΜΗΣ ΣκΥδΡαΣ - αΡιδαιαΣ

Στην «Κατάσταση εκτιμήσεως υλικών και εργαλείων» του καταστατικού 
της εταιρείας «Τοπικοί Σιδηρόδρομοι Μακεδονίας α.ε.» μεταξύ άλλων παρου-
σιάζονται 4 μόνον ατμομηχανές (ατμάμαξες κάρβουνου).

από πίνακα στοιχείων σιδηροδρομικών γραμμών των ελληνικών δικτύων 
φαίνεται ότι στη δύναμη του τροχαίου υλικού των Τοπικών Σιδηροδρόμων Μα-
κεδονίας (πλάτους 0,60 μ.) στα 1930 περιλαμβάνονταν: 6 ατμάμαξες, 10 επιβα-
τάμαξες και 80 Φορτάμαξες.19 ας σημειωθεί ότι γραμμές πλάτους 0,60 μ., εκτός 
των Τοπικών Σιδηροδρόμων Μακεδονίας (Σκύδρα - αριδαία), στο ελληνικό σι-
δηροδρομικό δίκτυο υπήρχαν και μεταξύ: Βόλου - Λεχωνίων, Λεχωνίων - Μηλε-
ών, και Σαρακλή - Σταυρού. Στα 1933 η γραμμή Σκύδρας - αριδαίας άλλαξε ιδι-
οκτήτη και οι «Τοπικοί Σιδηρόδρομοι Μακεδονίας α.ε.» πέρασαν στους Σεκ. 
από απογραφή που αναφέρεται στον χρόνο κατάργησης της γραμμής αυτής στα 
1936 στη δύναμη του τροχαίου υλικού των Τοπικών Σιδηροδρόμων Μακεδονί-
ας παρουσιάζονται 14 ατμάμαξες τύπου Cn2t. εδώ πρέπει να υποθέσουμε ότι η 
δύναμη των ατμαμαξών ενισχύθηκε από τους Σεκ.

Μετά την αποξήλωση της γραμμής Σκύδρας - αριδαίας στα 1936 οι αρ-
γοκίνητες ατμάμαξες του δικτύου αυτού, μεταφέρθηκαν στη γραμμή Σαρακλή 
- Σταυρού, όπου συνέχισαν να προσφέρουν τις υπηρε σίες τους, μέχρι το 1947, 
χρησιμο ποιού μενες για εκτέλεση ελιγμών. από τις ατμάμαξες αυτές, πέντε (5) 
μονάδες παρέ λαβε το εργοστάσιο ατμαμαξών (ε.α.) Θεσσαλονίκης, λίγο πριν 
τη γερμανική κατοχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, προκειμένου οι λέβητές τους 
να χρησιμο ποιη θούν ως πάγιες μονάδες παραγωγής θερμού νερού στο μέτωπο 
της αλβανίας. ακόμη τον αύγουστο του 1941 βρίσκονταν σε λειτουργία, στη 
γραμμή Σαρακλή - Σταυρού τέσσερις (4) τέτοιες μονάδες. 

Σε απογραφή του τροχαίου υλικού της γραμμής Σαρακλή - Σταυρού, λίγο 
πριν την αποξήλωσή της τον Μάρτιο του 1955, αναφέρονται 3 ατμάμαξες ελιγ-
μών για γενική επισκευή και 3 για μερική επισκευή. Προφανώς πρόκειται για 
τις αργοκίνητες ατμάμαξες της γραμμής Σκύδρας - αριδαίας. ας σημειωθεί στη 
γραμμή Σαρακλή - Σταυρού οι αμαξοστοιχίες εξασφαλίζονταν με ατμάμαξες 
Baldwin, γι’ αυτό οι αργοκίνητες ατμάμαξες της γραμμής Σκύδρας - αριδαίας 

19.  Σεκ κέντρο εκπαιδεύσεως, «Μαθήματα Οικονομικής και  Σιδηροδρομικής Γε-
ωγραφίας», Πίνακας σ. 111.
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αναφέρονται ως ατμάμαξες ελιγμών. επίσης στο ίδιο έγγραφο αναφέρονται 8 
ατμάμαξες κατεστραμμένες χωρίς άλλη διάκριση. Τα στοιχεία που μας προσφέ-
ρονται προφανώς δεν είναι ακριβή. Όπως όμως αναφέρει ο Γιάννης Ζαρταλού-
δης «έγκυρα ιστορικά στοιχεία πιστοποιούν τη λειτουργία 19 τουλάχιστον τέ-
τοιων μηχανών, χωρίς να αποκλείεται η ύπαρξη περισσοτέρων».  

Μια τέτοια ατμάμαξα από τις 14 της γραμμής Σκύδρας - αριδαίας βρέθη-
κε, μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, να εργάζεται στα Μεταλλεία δο-
μοκού, από όπου το 1982 αγοράστηκε από το Frankfurter Feldbahn Museum.20

επίσης, τέσσερις (4) ατμάμαξες βρέθηκαν να λειτουργούν στον ατμοτροχι-
όδρομο του Βόλου (τραμ), που εξυπηρετούσε την αστική συγκοινωνία της πό-
λης αυτής.21 δυο από αυτές πουλήθηκαν το 1922 στους Θεσσαλικούς Σιδηρο-
δρόμους, από έμπορο πώλησης συμμαχικού υλικού της Θεσσαλονίκης. οι ατμά-
μαξες αυτές στους Θεσσαλικούς Σιδηροδρόμους πήραν τα ονόματα αΓΡια και 
αναΥΡοΣ. Το γεγονός αναφέρεται στα πρακτικά του δ.Σ. των Σ.Θ. Στα 1930 
άλλες δυο ατμάμαξες έφτασαν στο Βόλο, που προφανώς και αυτές θα πρέπει 
να αγοράστηκαν από έμπορο «πώλησης συμμαχικών ειδών» στη Θεσσαλονίκη. 
οι ατμάμαξες αυτές πήραν τα ονόματα ιΩΛκοΣ και ΛεΧΩνια. Τα εν λόγω 
στοιχεία προέρχονται από σημείωμα του Γιάννη Ζαρταλούδη που ευγενικά 
μου προσφέρθηκε από τον φίλο Γιώργο Χανδρινό. Στο σημείωμά του ο Γιάννης 
Ζαρταλούδης αναφέρει ότι, στην ατμάμαξα ιΩΛκοΣ, εξακριβώθηκε εργοστα-
σιακός αριθμός 1583, που σημαίνει ότι αυτή δεν ανήκε στο σύνολο της παραγγε-
λίας (παρτίδας) των ατμαμαξών της γραμμής Σκύδρας - αριδαίας, με αριθμούς 
1708, 1709, 1714, 1715, και 1716. Για τις ατμάμαξες που εξυπηρέτησαν την τροχι-
οδρομική συγκοινωνία στον Βόλο δεν γνωρίζουμε τη γραμμή, στην οποία χρη-
σιμοποιήθηκαν προηγουμένως από τα συμμαχικά στρατεύματα της Entente στη 
Μακεδονία. Μετά την κατάργηση του ατμοτροχιόδρομου του Βόλου (1932) χρη-
σιμοποιήθηκαν στη βιομηχανική γραμμή αλιβερίου22 (ευβοίας).

επίσης μια ατμάμαξα του τύπου αυτού, προερχόμενη από τη γραμμή Σκύ-
δρας - αριδαίας, με εργαστασιακό αριθμό 1711, εντοπίστηκε στα 1984, έξω από 
τις εγκαταστάσεις των μεταλλείων σιδηροπυρίτη, στην ερμιόνη νομού αργο-
λίδος, στον οικισμό των εργαζομένων, στο ύπαιθρο κοντά στη θάλασσα, από 
δραστήρια τότε μέλη του Συλλόγου των Φίλων Σιδηροδρόμου της αθήνας , τον 
νίκο Σμπαρούνη και Σπύρο Παπανδρεάδη (εικ. 5). Η ατμάμαξα αυτή μεταφέρ-
θηκε στις εγκαταστάσεις του οργανισμού Σιδηροδρόμων (εικ. 6) στο κέντρο 

20.  Γιάννης Ζαρταλούδης, άρθρο στο περ.«Σιδηροτροχιά» 11 (ιούνιος 1995).

21.  Βλ. Γ. Σαλαπασίδης - δ. ι. Παπαδημητρίου - κώστας ανδρουλιδάκης - ντίνος 
κόγιας, Τροχιόδρομοι Θεσσαλονίκης, Βόλου και Καρλοβασίων Σάμου, Έκδοση Μουσείου 
Φωτογραφίας «Χρήστος καλεμκερής» 2007, σσ. 311, 312.

22.  Ζαρταλούδης, ό.π. (σημ. 20).
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επισκευής Πειραιώς (κεΠ), προκειμένου να επισκευαστεί, για την εν συνέχεια 
έκθεσή της, στο σιδηροδρομικό Μουσείο της αθήνας. δυστυχώς όμως, μέχρι σή-
μερα παραμένει εγκαταλειμμένη σε μια γωνιά των συνεργείων του οΣε, χωρίς 
κανείς να γνωρίζει τι μέλλει γενέσθαι. Η ατμά μαξα διατέθηκε από την «Ανώνυ-
μη Ελληνική Εταιρεία Χημικών Προϊό ντων και Λιπασμάτων»23 η οποία τη χρη-
σιμοποιούσε στα «Μεταλλεία ερμιό νης» (εικ. 7, 8) έως τις αρχές της δεκαετίας 
του 1950, για τη μεταφορά μεταλλευμάτων στη γραμμή ερμιόνη - Ηλιόκαστρο.24 
Η επιχείρηση των μεταλλείων ερμιόνης, προφανώς απόκτησε την ατμά μαξα, 
μετά τη διακοπή λειτουργίας της γραμμής Σκύδρας - αριδαίας των τέως Σ.ε.κ., 
ως ασύμφορη οικονομικά, το 1936. Η σκέψη αυτή ενισχύεται και από το γεγο-
νός ότι ο ιδρυτής της εταιρείας «Τοπικοί Σιδηρόδρομοι Μακεδονίας α.ε.», επα-
μεινώνδας Χαρίλαος στα 1936, μετά τον θάνατο του δημιουργού της «Ανωνύμου 
Ελληνικής Εταιρίας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων», νικολάου κανελ-
λόπουλου, ανέλαβε και διατήρησε επί σειρά ετών την ουσιαστι κή διεύθυνση του 
μεγάλου αυτού παραγωγικού οργανισμού, ο οποίος απασχο λούσε στα εργο-
στά σια και τα Μεταλλεία του 5.500 - 6.000 εργάτες, 500 υπαλλή λους, 25 μηχανι-
κούς, 40 χημι κούς και 110 γεωπόνους. από τους μεταλλωρύχους της ερμιόνης ν. 
αργολίδας, στους οποίους η ατμάμαξα αυτή πρόσφερε τις υπηρεσίες της, «βα-
πτίστηκε» Βαρβάρα, προφανώς από την προστάτιδα του πυροβολικού και των 
ορυχείων, αγία Βαρβάρα και συνδέθηκε συναισθηματικά μαζί τους. Η δύναμη 
των 6 ατμαμαξών στα 1930 που αναφέρεται πιο πάνω ανταποκρίνεται στη σει-
ρά των εργοστασιακών αριθμών : 1708, 1709, 1711, 1714, 1715, και 1716.

Περισσότερες έγκυρες πληροφορίες δεν υπάρχουν για την τύχη των άλλων 
ατμαμαξών της κατηγορίας αυτής, όπως και αυτών, που πιθανόν χρησιμοποιή-
θηκαν από τα βρετανικά στρα τεύματα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονί-
κης. Το πιθανότερο είναι να πουλήθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες και να δια-
λύθηκαν ως παλιοσίδερα, ως υλικό δεύτερης κατηγορίας. 

23.  Έγγραφο υπ’ αρ. 474/Φ. 205/212 από 7/6/1948 της α.ε. εταιρείας Χημικών Προ-
ϊόντων & Λιπασμάτων προς τον οργανισμό Σιδηροδρόμων (Σιδηροδρομικό Μουσείο).

24.  Βλ. Πρόταση αρχιμηχανικού οΣε Χριστ. Χριστοδούλου προς τον διοικητή του 
οΣε ανδρέα Λαμπρινόπουλο για την υπογραφή της σχετικής επιστολής παραχώρησης, με-
ταφοράς και επισκευής της εν λόγω ατμάμαξας, και επιστολές με αρ. 55 από 29/5/1984 Σιδη-
ροδρομικού Μουσείου οΣε και υπ’ αρ. 474/Φ.205/212 από 7/6/1984 της ανωνύμου ελληνικής 
εταιρίας Χημικών Προϊόντων & Λιπασμάτων προς τον οΣε. 
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ΣΗΜεΡινΗ καΤαΣΤαΣΗ – ΠΡοΤαΣειΣ

Το ενδιαφέρον των κατοίκων

οι κάτοικοι της αριδαίας, όπως και της ευρύτερης περιοχής, πιστεύουν και 
σήμερα, στην αναγκαιότητα επαναλειτουργίας του τραίνου. Η πόλη τους συγκε-
ντρώνει όλη την οικονομική δραστηριότητα των χωριών της αλμωπίας και όλα 
δείχνουν ότι θα έχει ένα ακόμα πιο λαμπρό μέλλον. κατά καιρούς οι κάτοικοι 
της αλμωπίας ζήτησαν την επέκταση του δικτύου κανονικής γραμμής του ο.Σ.ε. 
από τη Σκύδρα προς την επαρχία τους, πάνω στην ευθύγραμμη οδό, στην οποία 
λειτουργούσε προπολεμικά το δίκτυο της στενής αυτής γραμμής. Η οδός πάνω 
στη οποία λειτουργούσε η στενή αυτή γραμμή, με τις εγκαταστάσεις της περιήλ-
θε στην ιδιοκτησία της κτηματικής εταιρείας του δημοσίου και ακόμη σήμερα 
η διεύθυνση Γεωργίας, τη χαρακτηρίζει στα κτημα τολόγια και στους χάρτες, ως 
λωρίδα «Τοπικών Σιδηροδρόμων Μακεδο νίας». Το κτίριο του σταθμού της αρι-
δαίας χρησιμοποιείται από τον δήμο, για τη στέγαση Μουσείου Φυσικής ιστορί-
ας, ο δε περιβάλλον χώρος παραχωρήθηκε για τη χρήση του από την κτηματική 
εταιρεία, στη Γενική Γραμματεία αθλη τισμού και στο Στρατό.25 Σήμερα, πολλά 
τμήματα του χώρου που κάλυπτε η γραμμή έχουν ασφαλτοστρωθεί στην κατεύ-
θυνση οδικών αρτηριών.26 Στη Σκύδρα, η έκταση του περιβάλλοντος του σταθ-
μού χώρος, περιήλθε το 1938 στο τότε Υπουργείο Στρατιωτικών και το 1990 πα-
ραχωρήθηκε από το Υπουρ γείο εθνικής Άμυνας στο δημόσιο (Υπουργείο οικο-
νομικών), για λογαριασμό του δήμου Σκύδρας, με σκοπό την αξιοποίησή του, 
ως χώρο πρασίνου. 

Στα 1967, ένας αγώνας αναλαμβάνεται προκριμένου να πεισθεί η πολιτεία 
για την επαναλειτουργία της γραμμής Σκύδρας - αριδαίας. Την πρωτοβουλία 
αναλαμβάνει η κοινότητα Τσάκων, ν. Πέλλας, Με το υπ’ αρ. 807/11-09-67 έγγρα-
φό της, εκφρά ζοντας τις απόψεις της, ζήτησε σε συνδυασμό με τις προϋ πο   θέσεις 
διεύρυνσης της παραγωγής εξαγωγικών προϊόντων, τη σιδηρο δρο μική σύνδε-
ση της αριδαίας, με την κατασκευή παρα καμπτή ριου γραμμής από το σταθ-
μό της Σκύδρας. Τα Υπουργεία εμπορίου και Συγκοινωνιών έδειξαν εξαιρετι-
κό ενδιαφέρον για τη σύνταξη τεχνοοικονομικής μελέτης απόδο σης της γραμ-
μής, στα πλαίσια της ανάπτυξης μιας ακριτικής περιοχής, η οποία και σήμερα 
συγκεντρώνει όλες τις εδαφολογικές, υδρολογικές και κλιματολογικές προϋπο-
θέσεις, περαιτέρω ανάπτυξης. Στις 30 ιανουαρίου 1968 η Γενική διεύθυνση των 
Σ.ε.κ. (διεύθυνση Μελετών και κα τασκευών), με το υπ’. αρ. 270589 έγγραφο, 
προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών, γνώρισε ότι: «Κατόπιν μελέτης και συγκε-

25.  Έγγραφο ο.Σ.ε. 2205660/Φ. (1367-4/1), 14-10-1994, δ.Π.Μ.Θ.

26.  Έγγραφο ο.Σ.ε. 2205660/Φ. (1367-4/1), 14-10-1994, δ.Π.Μ.Θ.
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ντρώσεως απάντων των σχετικών στοιχείων των αφορώντων την εκμετάλλευ-
ση της εν θέματι γραμμής, προκύπτει ότι η κατασκευή της γραμμής αυτής είναι 
ασύμφορος και δεν δύναται να κατασκευαστεί δαπάναις των Σ.Ε.Κ., καθ’ ότι 
η εκ 45.000.000 δρχ. δαπάνη αυτής, αποκλείεται να αποσβεσθή εκ των εσόδων 
εκμεταλλεύσεως των Σ.Ε.Κ. 

Δυνατότης προωθήσεως του θέματος υπάρχει εφ’ όσον το Υπουργείο Γε-
ωργίας ή οι αμέσως ενδιαφερόμενοι της περιοχής Αριδαίας, μεριμνή σωσι δια 
την εξεύρεσιν των απαιτουμένων πιστώσεων». 

Στα 1974, νεότερο αίτημα των κατοίκων της περιοχής αλμωπίας, για την 
επέκτασης του δικτύου κανονικής γραμμής του οΣε στην περιοχή τους, δεν απέ-
δωσε θετικά αποτελέσματα,27 όπως και αυτό, στα 1984 του νομαρχιακού Συμ-
βουλίου της νομαρχίας Πέλλας (Έγγραφο υπ’ αρ. 54/ 17 απριλίου 1984). 

Η τελευταία εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επέκταση του δικτύου του 
οΣε προς αριδαία, εντάχθηκε στο σχετικό προεκλογικό προγραμματισμό των 
εκλογών της 7 Μαρτίου 2004 και περιορίστηκε στη δημοσίευση προκήρυξης 
σύμβασης εκπόνησης τεχνοοικονομικής μελέτης και αναγνωριστικής μελέτης 
χάραξης για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Αριδαίας με τη Σκύδρα. δημοσι-
εύτηκε στο «Ενημερωτικό Δελτίο» Τ.ε.ε., 2276, 22 δεκεμβρίου 2003, χωρίς κα-
μιά συνέχεια.

Περαιτέρω αξιοποίηση της  ευρύτερης περιοχής

Σήμερα, και εάν ακόμη το κόστος επέκτασης του δικτύου του οΣε προς 
αριδαία, δεν μπο ρεί να αποσβεστεί, επειδή δεν θα προσφέρει κέρδη,28 τα κοινω-
νικά οφέλη θα είναι πολλαπλά. Η γραμμή αυτή μπο ρεί να συμβάλλει αποφασι-
στικά στην πληρέστερη αξιοποίηση της περιοχής, ως μια βιομη χανική σύνδεση με 
το εθνικό δίκτυο του ο.Σ.ε. Το αναμενόμενο μεταφορικό έργο, υπολογίζεται στο 
50% περίπου των διακινούμενων αγαθών, το οποίο θα επιφέρει νέα έσοδα και επί 
των υπολοίπων γραμμών του δικτύου του ο.Σ.ε., αλλά και μείωση του κόστους 
μεταφοράς με τη διακίνηση, του δασικού πλούτου μετά από τη συστη ματική εκ-
μετάλλευση των τελευταίων χρό νων και κυρίως της φρουτο παρα γωγής, από τον 
τόπο της παραγωγής, στον τόπο της κατανά λωσης. Η πόλη της αριδαίας αποτελεί 
το εμπορικό και διοικητικό κέντρο ολοκλήρου της επαρχίας. Τα χωριά της αλμω-
πίας αναπτύχθηκαν ταχύτατα με σημαντικά έργα υποδομής κυρίως σε δασικούς 
δρόμους για την εκμετάλλευση της δασικής παραγωγής.

27.  Βλ. Υπ’ αρ. 107353/ Φ. 144 / 19 ιουλίου 1974, έγγραφο ο.Σ.ε./δ.ε.Τ.

28.  Σύμφωνα με τα σχέδια ιδιωτικοποίησης του 49% του οΣε, προβλέπεται η εγκα-
τάλειψη, όσων γραμμών δεν αποφέρουν κέρδη και δεν ανευρίσκεται χρηματοδότηση, προ-
κειμένου ο οργανισμός αυτός να καταστεί κερδοφόρος.
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Πέρα όμως από την καθαρά εμπορική άποψη, υπάρχει και το γενικότε-
ρο ενδιαφέρον προσέλ κυσης επιβατών από την οδική κυκλοφορία με τα προ-
σφερόμενα πλεονεκτήματα της σιδηρο δρομικής εξυπηρέτησης (κέρδος χρόνου 
διαδρομής και μείωση τιμής μεταφοράς). εξάλλου θα πρέπει να δεχθούμε ότι 
πολλοί από τους επιβάτες οι οποίοι θα παρακινηθούν να χρησιμο ποιή σουν το 
σιδηρόδρομο, ένεκα της γραμμής, θα εξακολουθήσουν το ταξίδι τους, προς τη 
Θεσσα λονίκη, τη Φλώρινα, ή την κοζάνη, επιφέροντας ένα πρόσθετο κέρδος 
στον ο.Σ.ε.

επίσης, οι θερμές πηγές των Λουτρών του Πόζαρ, βρίσκονται στους πρό-
ποδες του Βόρα σε ένα σπάνιο φυσικό τοπίο και η εγκατάσταση σιδηροδρο-
μικής γραμ μής, θα συμβάλλει αποφασιστικά στην πληρέστερη αξιοποίηση και 
αναζωο γόνηση και της περιοχής αυτής. Θεόρατα βράχια, πλατάνια, πεύκα, 
ιτιές, άφθο να νερά, καταρράκτες, ατέλειωτες βουνοκορφές, προσφέρουν σήμε-
ρα εξορμή σεις μοναδικής πεζοπορίας για στους απαιτητικούς επισκέπτες του 
εναλ λακτικού τουρισμού. Σημαντικό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν στον παρά-
δεισο των Λουτρών και τα σπηλαιο-καταφύγια των προϊστορικών περιόδων με 
το μεγάλο παλαιοντολογικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Στην κορυφή δε του 
Βόρα τους χειμερινούς μήνες λειτουργεί το καλύτερο χιονο δρομικό κέντρο στην 
ελλάδα, κοντά στη μεθοριακή γραμμή, στην κορυφή του προφήτη Ηλία.

Σήμερα, σε μια κοινωνία που έχει χάσει τη μνήμη της, τίποτα δεν θυμίζει 
την ιστορική ταυτό τητα του τραίνου αυτού. εξακολουθεί όμως αυτό να διατη-
ρεί την παλαιική του χάρη και τη γραφικότητά του, στην προφορική παράδο-
ση κάποιων γερόντων, ως τραίνο της καρατζόβας, διότι στη μεγαλύτερη διαδρο-
μή του διέρχονταν από τον κάμπο στους αλμωπίας, περιοχή, που στα χρόνια 
στους τουρκοκρατίας ήταν γνωστή ως καρατζόβα (Μαυρόκαμπος). Η επαρχία 
της αλμωπίας, έξω από το νομό Πέλλας, δεν ήταν αρκετά γνωστή, το τραινάκι 
της όμως ήταν Πανελλήνια γνωστό και ξεχωριστό, για τη μικρή του ταχύτητα, 
την απόλαυση και τη ρομαντική διάθεση, που πρόσφερε στους κατοίκους κατά 
τη διαδρομή του. Ήταν τόσο καλόβολο που την άνοιξη όταν οι νεαροί επιβάτες 
δονούνταν από ερωτικά καρδιοχτύπια, κατέβαιναν, έκοβαν λουλούδια, και ξα-
νανέβαιναν, για να τα προσφέρουν σε καμιά όμορφη συνεπι βά τισσά τους.29 αυ-
τές τις νεανικές αποκοτιές παρατηρούσε με καλοσύνη και πραότητα ο υπάλλη-
λος του τραίνου Θεόδωρος ανδρεάδης.30 

Τα ιστορικά του στοιχεία αναδύονται και από το όνομα «ντεκοβίλ», που 
δόθηκε στον οικισμό, που χτίστηκε στην πόλη της Σκύδρας, στη δεκαετία του 

29.  Βλ. Γ. δ. Τυμπανίδης, «Ένας φίλος των παιδικών μας χρόνων», στην αφιερω-
ματική έκδοση του δήμου Έδεσσας «100 Χρόνια Σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκη-
Έδεσσα-Μοναστήρι», 1992, σ. 49.

30.  Τυμπανίδης, ό.π. (σημ. 29).
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1950, μέσα στον ίδιο χώρο, όπου βρίσκονταν οι εγκαταστάσεις του σιδηροδρο-
μικού δικτύου της γραμμής (Decauville) Σκύδρας - αριδαίας.31

Τα κτίρια των σιδηροδρομικών σταθμών, ζωντανοί μάρτυρες στη Σκύδρα, 
στην Άψαλο, στο Μεγαπλάτανο και στην αριδαία, τα οποία έχουν διασωθεί, 
με το ενδιαφέρον και τη βοήθεια των τοπικών φορέων, σήμερα αναπαλαιωμέ-
να εμφανίζονται ως χώροι πολιτιστικών δραστηριοτήτων και υπογραμμίζουν 
την ανάγκη μιας γενικότερης προβολής της σύγχρονης στρατιωτικής κληρονο-
μιάς της περιοχής.

κατάλοιπα του μακρινού πολέμου, που τεκμηριώνουν τις πολεμικές συ-
γκρούσεις, υπάρχουν στους ορει νούς όγκους της αλμωπίας και είναι: οι ορατές 
γραμμές των εγκαταλειμμένων χαρακωμάτων, μαζί με τα θραύσματα των οβί-
δων και τα τραυματισμένα και ερειπωμένα φυλάκια, κυκλωμένα από σκουρια-
σμένα συρματοπλέγματα. 

επίσης, τα τελευταία, πυροβόλα - πολυβόλα, της γαλλικής εταιρείας πο-
λεμικού υλικού Σνάιδερ (Schneider) αλλοιωμένα από το χρόνο, που κείτονταν 
στις πλαγιές του Πίνοβο,32 μετά από αμνησία και περιφρόνηση δεκαετιών, σήμε-
ρα εκτίθενται στο Στρατιωτικό Μουσείο του Ρεθύμνου στην κρήτη! Η προσπά-
θεια της διάσωσής τους, γύρω στα 2009, ανελήφθη από τον ελληνικό Στρατό, με 
διάθεση ελικοπτέρου Chinοok της αεροπορίας Στρατού με το οποίο και μετα-
φέρθηκαν χρησιμοποιώντας το σύστημα εξωτερικής ανάρτησης φορτίου. Σήμε-
ρα συντηρημένα και παρόλο ότι από αυτά ελλείπουν τα στηρίγματα έδρασης, 
προβάλουν ως στοιχεία τεκμηρίωσης των πολεμικών αγώνων στη Μακεδονία.

Το σέρβικο μνημείο33 της μάχης, ορθώνεται στην κορυφή του Βόρα 
(καϊμακ τσαλάν), επάνω στην μεθοριακή γραμμή, μεταξύ της ελλάδας και των 
Σκοπίων. κατασκευά στηκε από το σερβικό κράτος, με τη συγκατάθεση των ελ-
ληνικών κυβερνήσεων στα 1925-1926, και σήμερα αποτελεί για στους Σέρβους 
χώρο εθνικού προσκυνήματος.

31.  Βλ. Γαβριήλ Τεστέμπασης, «Το παλιό τραινάκι της κεντρικής Μακεδονίας», περ. 
«Μακεδονική Ζωή» 278 (ιούλιος 1989) 22,23.

32.  Πίνοβο, (υψ. 2.154 μ.) ορεινός όγκος, βόρεια της αριδαίας, φυσικό σύνορο μετα-
ξύ ελλάδας - Σκοπίων, με τον επιβλητικό Βόρα (καϊμακτσαλάν) (υψ. 2.524 μ.) στα δυτικά και 
τη Τζένα (υψ. 2.182 μ.) στα ανατολικά.

33.  Ένα πανέμορφο εκκλησάκι, στήθηκε οκτώ χρόνια, μετά το τέλος του α’ Παγκο-
σμίου Πολέμου, σε ανάμνηση των πολεμικών αγώνων και των δεινών του σερβικού Στρα-
τού, με χαρακτήρα επιτάφιο, λατρευτικό και αναμνηστικό. Χώρος εθνικού προσκυ νήματος 
για τους Σέρβους είναι κατασκευασμένο σε ένα ενιαίο γιουγκοσλαβικό αρχιτεκτονικό στυλ, 
όπου στον υπόγειο χώρο συγκεντρώθηκαν τα οστά των Σέρβων στρατιωτών. που έπεσαν 
στη σκληρή, οδυνηρή σώμα με σώμα μάχη, σ’ εκείνη την ανεμόδαρτη βουνοκορφή.
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εΠιΛοΓοΣ

Σήμερα, οι νικηφόρες μάχες στον τομέα του δοβροπόλιε, το Σεπτέμβριο 
του 1918, που επέφεραν τη ρήξη του Μακεδονικού Μετώπου και επέσπευσαν 
την κατάρρευση των κεντρικών δυνάμεων (αυτοκρατοριών Γερμανίας, αυ-
στροουγγαρίας), έχουν λησμονηθεί, τουλάχιστον από εμάς τους νεότερους Έλ-
ληνες. Ίσως, επισκιά στηκαν από τα μετέπειτα, μεγάλα δραματικά για το Έθνος 
πολεμικά και πολιτικά γεγονότα των εποχών που ακολούθησαν. καθήκον μας 
όμως  είναι να διατηρούμε την ιστορική Μνήμη. Όπως και να έχει, σημαντικό εί-
ναι, οι μνήμες της ιστορίας μας να ενισχύονται και να μελετώνται.34 

Πόσο διαφέρουμε από τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Στην αγγλία αμέσως 
μετά την ειρήνη του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου αυτοκρατορική επιτροπή ασχο-
λήθηκε με την ανέγερση μνημείων πολέμου σ’ όλα τα πεδία των μαχών σε έν-
δειξη τιμής στους Άγγλους που θυσιάστηκαν. Στην ελλάδα το μνημείο που σχε-
διάστηκε, ανεγέρθηκε σε θέση, επί του υψώματος, γνωστού τότε ως «αποικια-
κός Λόφος», με θέα προς τη λίμνη της δοϊράνης, κοντά σε ένα  από τα μεγαλύ-
τερα αγγλικά  νεκροταφεία, όπου ετάφησαν πολλοί από αυτούς που σκοτώθη-
καν στις τραγικές εφόδους εναντίον των γερμανοβουλγάρων, στα 1917 και 1918 
Το μνημείο σχεδιάστηκε από τον Sir Robert Lorimer αρχιτέκτονα  της αυτοκρα-
τορικής επιτροπής μνημείων πολέμου, για την ιταλία, ελλάδα (Μακεδονία) και 
αίγυπτο. Τα αποκαλυπτήρια του επιβλητικού αυτού μνημείου πραγματοποιήθη-
καν στα 1927. αντικρίζοντας ο επισκέπτης στις γυμνές πλαγιές των γύρω από τη 

34.  Τόποι αιώνιας Μνήμης. εκτός από το διασυμμαχικό στρατιωτικό κοιμητήριο 
του Ζέιτενλικ Θεσσαλονίκης, που φιλοξενεί 20.748 τάφους στρατιωτών του ά  Παγκοσμίου 
Πολέμου, (Γάλλους 8.089, Σέρβους 7.565, ιταλούς 3.000, Ρώσους 400, Βρετανούς 1.694) υπάρ-
χουν στον χώρο της ευρύτερης περιοχής της ιστορικής Μακεδονίας, άλλα ένδεκα (11) βρετα-
νικά νεκροταφεία (δέκα στην ελλάδα, εκ των οποίων ένα ινδικό και ένα στη Fyrom), τρία 
(3) ελληνικά (δοϊράνη, αξιούπολη, Βαλάντοβο «Fyrom»), Σερβικά ( ένα στον Βόρα «καϊμα-
κτσαλαν» και δύο στη Fyrom), Γαλλικά (δυο στη Fyrom), Βουλγαρικό - Γερμανικό (Σκρα κιλ-
κίς - κατεστραμμένο) και Γερμανικό (Περλεπές - κατεστραμμένο). επίσης στο Πιρότ, πόλη 
της Σερβίας, λόγω επιδημίας γρίπης απεβίωσαν 358 άνδρες της ιιι ελληνικής μεραρχίας. κα-
τόπιν αιτήσεως της Μεραρχίας προς το δημαρχείο της πόλης αυτής παραχωρήθηκε μέρος του 
νεκροταφείου της, όπου ενταφιάστηκαν οι άνδρες αυτοί. επί του μνημείου που κτίστηκε, χα-
ράχθηκε επιγραφή: «358 τέκνα της ΙΙΙ ελληνικής μεραρχίας, μνήμονα προγόνων, ενθάδε κεί-
νται μάρτυρες αγώνων ελευθερίας κατά τυραννίας 1918». 

ας σημειωθεί ότι, εκτός από τον αριθμό των θαμμένων, οι απώλειες είναι πολύ μεγαλύ-
τερες, γιατί τα σώματα πολλών πεσόντων, σε αποφασιστικές μάχες, (κυρίως Ρώσων, οι απώ-
λειες των οποίων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της διΣ/ΓεΣ ανέρχονται σε 2.301 Άν-
δρες) δεν βρέθηκαν και τα ονόματα δεν μνημονεύτηκαν. οι συνολικές απώλειες των συμμά-
χων στον ά  Παγκόσμιο πόλεμο στο Μακεδονικό μέτωπο, υπολογίζονται σε περισσότερους 
από 58.000 άνδρες. 
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λίμνη δοϊράνη λόφων, αντιλαμβάνεται καλλίτερα την αίσθηση της θυσίας των 
ανδρών, που έπεσαν μαχόμενοι ή πέθαναν αργότερα στα συμμαχικά νοσοκομεία 
της Μακεδονίας. δίπλα στο αγγλικό νεκροταφείο βρίσκεται και το ελληνικό.     

Στην πατρίδα μας, μόλις στα 1977, αναγέρθηκε το διασυμμαχικό Μνημείο 
στο Πολύκαστρο - κιλκίς (63ο χλμ. της νέας εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - ευζώ-
νων), σε ένδειξη τιμής σ’ αυτούς που θυσιάστηκαν. κάθε χρόνο το δεύτερο δε-
καπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, η επέτειος της διασπάσεως του Μακεδονικού 
Μετώπου το Σεπτέμβριο του 1918, γιορτάζεται, με επιμνημόσυνη δέηση, και εκ-
δηλώσεις, στα πλαίσια του καθήκοντος να διατηρήσουμε την ιστορική Μνήμη. 
αποτελεί, καθήκον ιερό, απέναντι στους ήρωες, πολεμιστές της τελικής φάσης, 
Γάλλους, Άγγλους, Σέρβους, ιταλούς, Έλληνες, και μέχρι τον απρίλιο του 1918 
και Ρώσους, με τη συμμετοχή δυο Ταξιαρχιών. «Σήμερα, στα γαλλικά και βρετα-
νικά βιβλία η Μακεδονία και το «Μακεδονικό μέτωπο 1915-1918» κατέχουν εξέ-
χουσα θέση, γεννώντας σε πολλούς ξένους την επιθυμία να επισκεφθούν τα μέρη 
που πολέμησαν οι παππούδες στους».35

Στην ιστορική αυτή επισκόπηση, προσπάθησα να ταξινομήσω, με κάθε δυ-
νατή συντομία, όλα εκείνα τα δεδομένα, που μπορούν να εκτιμηθούν από τον 
δήμο αριδαίας, για ένα ιστορικό γεγονός, μεγάλου ενδιαφέροντος  και παγκό-
σμιας ακτινοβολίας. Το γεγονός της διάσπασης του Μακεδονικού μετώπου (2/15 
Σεπτεμβρίου 1918), πρέπει να κατέχει μια ειδικής σημασίας βαρύτητα για την 
τοπική ιστορία και  είναι ισάξιο της μάχης του Μάρνη και της νίκης του Βερ-
ντέν, όταν ο στρατηγός Ζόφρ κατόρθωσε, μεταξύ 25ης αυγούστου και 13ης Σε-
πτεμβρίου 1914, να αναχαιτίσει την προέλαση των γερμανικών στρατευμάτων. 
Το γεγονός της διάσπασης του Μακεδονικού μετώπου, που έλαβε χώρα στις ρά-
χες των βουνών της αλμωπίας, βασίστηκε κατά κύριο λόγω, και στην ικανότητα 
της χρήσης σιδηροδρομικού δικτύου, του «καθιερωμένου» πλάτους (Decauville), 
των 60 cm, το οποίο, με τις ατμάμαξες του συγκεκριμένου τύπου (Cn2t ή 0-6-0T), 
χρησιμοποιήθηκε ως όργανο του Στρατού. 

Η ατμάμαξα που εντοπίστηκε στην ερμιόνη ν. αργολίδας και στη συνέ-
χεια μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις επισκευής του οργανισμού Σιδηροδρό-
μων (οΣε), παραμένει μέχρι και σήμερα (2014) εγκαταλειμμένη σε μια γωνιά 
των συνεργείων του οΣε. Η ατμάμαξα αυτή ιστορικά ανήκει στο δήμο αριδαί-
ας, όπως και τα γαλλικά πυροβόλα Schneider που εκτίθενται στο πολεμικό Μου-
σείο του Ρεθύμνου (κρήτη!) αλλά και τα θραύσματα των οβίδων, που παραμέ-
νουν στους ορεινούς όγκους του Βόρα, αποτελούν μαρτυρίες εξαιρετικού ενδι-
αφέροντος. 

35.  δήλωση υπ. διδάκτορα Μουσειολογίας, Σχολής του Λούβρου, Βασίλη Μαυ-
ρομάτη (διαδικτυακός τόπος: http://news.kathimerini.gr/4dcgi/w articles ell 1 26/02/2011 
433988).
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εάν δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και συνθήκες, αξιοποίη-
σης, όλων εκείνων των ιστορικών στοιχείων, που μπορούν να συγκεντρωθούν 
και να προβληθούν, με εκδηλώσεις Μνήμης (π.χ. καθιέρωση ετησίου Μνημοσύ-
νου) και συμμετοχή εκπροσώπων, των τότε συμμαχικών δυνάμεων, με επιτόπι-
ες εξορμήσεις, για την ανάδειξη τοπογραφικών δεδομένων επιτελικών χαρτών, 
εκδόσεις αρχείων, συνέδρια, κτλ., θα ξυπνήσουν ενδιαφέροντα και ευαισθησί-
ες. Έτσι θα βοηθηθεί ενεργά και η περαιτέρω προβολή και αξιοποίηση των φυ-
σικών θησαυρών της περιοχής, ενισχύοντας το τουριστικό ενδιαφέρον των Γάλ-
λων. ακόμη θα μπορούσε να ασκηθεί πίεση επιστροφής, της γαλλικής ατμάμα-
ξας Decauville, από τις σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις του οΣε, στην αριδαία, 
για την έκθεσή της, εκεί που ανήκει, γεωγραφικά και ιστορικά.

Η τοπική κοινωνία με την οργάνωση ενός μουσειογραφικού φορέα όχι 
μόνο θα διατηρήσει την ιστορική μνήμη της περιοχής, αλλά θα συμβάλλει και 
ως δίαυλος πολιτισμού, από τα κέντρα του εξωτερικού (Γαλλία, αγγλία, Σερβία 
ιταλία, Ρωσία) προς την περιφέρεια της αλμωπίας. 

 ΔΗΜ. Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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Εικ. 2. Σπάνια αναμνηστική φωτογραφία στο σταθμό Αριδαίας. 
Στον εικονιζό μενο τύπο βαγονιού, διακρίνεται εσω τερι κός κατά 
μήκος διάδρομος, με εξώστη και εξωτερικό αμφίπλευρο αναβαθμό. 
(Φωτογραφία, από το βιβλίο της Αντωνίας Παπαδάκη, Υφαίνοντας 
τον χρόνο. Ένα οδοιπορικό στη γη της Αλμω πίας).

Εικ. 1. Η πρώτη σελίδα του Καταστατικού της 
Εταιρείας «Τοπικοί Σιδηρόδρομοι Μακεδονίας».



Η κατάρρευση του Βουλγαρογερμανικού Μετώπου 2/15 Σεπτεμβρίου 1918. 287

Εικ. 3. Αναμνηστική φωτογραφία, στον σιδηροδρομικό σταθμό της Αριδαίας στα 
1927, με τον σταθμάρχη Θεόφιλο Ζαχαρόπουλο. (Αρχείο Κ. Τσακίρη).

Εικ. 4. Το τραίνο Σκύδρας - Αριδαίας (φωτ. 30/03/1930), μετά την πρόχειρη 
αποκατάσταση υποστυ λώματος, της γέφυρας Υδραίας, το οποίο είχε παρασυρθεί από 

το ρεύμα πλημ μύρας του ποταμού. (Από το αρχείο του συγγραφέα).
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Εικ. 5. Η ατμάμαξα 
Decauville, της στενής 
γραμμής (0,60μ.) 
Σκύδρας - Αριδαίας, 
όπως αυτή ανακαλύφτηκε 
τον Απρίλιο του 1984 
στην Ερμιόνη Ν. 
Αργολίδος, από μέλη του 
Συλλό γου των Φίλων 
του Σιδηροδρόμου 
της Αθήνας. (Φωτ. Σ. 
Παπανδρεάδη).

Εικ. 6. Η ατμάμαξα της 
γραμμής Σκύδρας – Αριδαίας, 

στις εγκαταστάσεις του 
Οργανισμού Σιδηροδρόμων 

Ελλάδας ΟΣΕ, όπου 
μεταφέρθηκε, προς αποκα-

τάσταση, για την εν 
συνεχεία έκθεσή της στο 
Σιδηροδρομικό Μουσείο 

της Αθήνας. (Φωτ. Αρτέμη 
Κλώνου, Δεκ. 1984).
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Εικ. 8. Από την αλληλογραφία 
παραχώρησης της 

ατμάμαξας των Μεταλλείων 
Ερμιόνης, στον Οργανισμό 

Σιδηροδρόμων Ελλάδας 
(Ο.Σ.Ε.).

Εικ. 7. Από την 
αλληλογραφία παραχώρησης 
της ατμάμαξας των 
Μεταλλείων Ερμιόνης, στον 
Οργανισμό Σιδηροδρόμων 
Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.).





αναΖΗΤΩνΤαΣ Τα ιΧνΗ ΤοΥ ΠαΤΡικ ΛΗ ΦεΡΜοΡ ΣΤο αΓιον οΡοΣ:
ΣΤΗν ιεΡα ΜονΗ ΞΗΡοΠοΤαΜοΥ*

Ὁποιοσδήποτε ἔχει βρεθεῖ κάτω ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ 
ἔχει νιώσει νὰ δυναμώνει μέσα του ἡ ἔνταση μιᾶς  

ἀπροσδιόριστης, μὴ ἀναλύσιμης συγκίνησης.
Robert Byron, Τhe Station 

Τὸ Ἅγιον Ὄρος, ὡς τόπος τοῦ ὀρθόδοξου μοναχισμοῦ καὶ σημαντικό τατο προ-
σκυνηματικὸ κέντρο τῆς Βόρειας Ἑλλάδας μὲ τεράστια ἀκτινο βολία, ἀποτέλεσε ση-
μεῖο ἀναφορᾶς ἤδη στὰ ἔργα τῶν πρώιμων περιη γητῶν τοῦ 15ου αἰῶνα, ἀλλὰ καὶ 
πολὺ νωρίς, ἤδη ἀπὸ τὸν 16ο αἰῶνα, ἕναν ἀπὸ τοὺς βασικοὺς σταθμοὺς τῆς περιοδείας 
τῶν περιηγητῶν. Ὡστόσο κατακόρυ φη αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν περιηγητῶν τοῦ Ἁγί-
ου Ὄρους1 σημειώνεται κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 19ου αἰῶνα, τοῦ κατεξοχὴν αἰῶνα τοῦ 
περιηγητι σμοῦ,2 φαινομένου ποὺ συνεχίστηκε καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰ.3

Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2017 ἐντοπίστηκε στὸ παλαιὸ “Βιβλίο Ἐπισκεπτῶν” 
(1906-1973) τῆς ἱερᾶς μονῆς Ξηροποτάμου ἡ ἐνθύμηση ποὺ ἔγραψε κατὰ τὴν ἐκεῖ 
ἐπίσκεψή του τὸ 1935 ὁ βρετανὸς περιηγητὴς Patrick Mihael Leigh Fermor ἀκο-
λουθώντας τὸ παράδειγμα τῶν προηγούμενων περιηγη τῶν.

Τὸ “Βιβλίο Ἐπισκεπτῶν” τῆς μονῆς Ξηροποτάμου εἶναι ἕνα βιβλίο διαστά-
σεων 350⏡275,4 276 φύλλων (3 φφ. ἄγραφα στὴν ἀρχὴ + 176 φφ. γραμμένα + 
97 φφ. ἄγραφα), καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ χαρτὶ στιλπνό, ὑποκίτρινο, χοντρό, χωρὶς 
ὑδατόσημο, ὑδάτινες γραμ μὲς καὶ χαράκωση, χωρὶς ἀρίθμηση φύλλων. Ἀπὸ τὴν 
ἀρχὴ ἔχουν ἀφαιρεθεῖ σποραδικὰ ἀρ κετὰ φύλλα. Τὰ 3 πρῶτα γραμμένα φύλλα, 

* Γιὰ τὶς συντομογραφίες καὶ τὰ σύμβολα βλ. στὸ τέλος τῆς ἐργασίας. Τὶς μεταφρά-
σεις τῶν σημειωμάτων τοῦ Φέρμορ διάβασε καὶ ἔκανε ἀξιόλογες παρατη ρήσεις ὁ φιλόλογος κ. 
Ἀθανάσιος Λιακόπουλος. Τὸν εὐχαριστοῦμε θερμὰ καὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴ θέση.

1. Γιὰ τὸν περιηγητισμὸ στὸ Ἅγιον Ὄρος γενικά, βλ. Στ. Παλιομπέης, Ἱερὰ Μεγίστη 
Μονή Βατοπαιδίου. Περιηγητῶν ἀναμνήσεις (15ος - 19ος αιώνας), Ἅγιον Ὄρος 2003, σσ. 15-47 
και 294-306 (σημειώσεις)ˑ R. Billetta, Der Heilige Berg Athos in Zeugnissen aus siebten Jahr-
hunderten, τ. 1-5, Βιέννη – νέα Υόρκη – δουβλίνο 1992-1994. Γιὰ εἰδικότερα θέματα βασισμένα 
στὶς μαρτυρίες περιηγητῶν καὶ μεμονωμένους περιηγητές, βλ. ἀνακοινώσεις στὰ ὑπὸ ἔκδοση 
Πρακτικά τοῦ Β΄ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου Πέντε αἰῶνες περιηγήσεων καὶ προσκυνημάτων 
στὸ Ἅγιον Ὄρος 1405-1930, «Ἁγιορειτικὴ Ἑστία», Θεσσαλονίκη 15-16.12. 2007.

2. Βλ. διαδικτυακὸ τόπο: http://agioritikesmnimes.blogspot.gr/2016/11/9302-19-20.
html #more.

3. Βλ. ἐνδεικτικὰ Robert Byron, The Station.

4. οἱ διαστάσεις σὲ χιλιοστὰ (ὕψος⏡πλάτος).



Ἀντώνιος Πετρᾶς – μον. Ζαχαρίας Ξηροποταμηνός292

φθαρμένα ἀπὸ τὴν χρήση. Στὸ τέλος, πολλὰ ψαλιδισμένα φύλλα. Tὰ τετράδια 
δὲν στάθηκε δυνατὸν νὰ ἀριθμηθοῦν. 

Ἡ στάχωση ἀποτελεῖται ἀπὸ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ κόκκινο δέρμα, νεω-
τερικοῦ τύ που (“ἐξογκώματα”). Πολυτελὴς διακόσμηση ἐξώφυλλου ἀρχῆς: στενὸ 
ὀρθογώνιο πλαίσιο περιμετρικὰ μὲ φυτικὸ διάκοσμο (χρυσοτυπία), στὶς γωνίες 
τοῦ ὁποίου φυτικὸς διάκοσμος μὲ μπλὲ καὶ πράσινο χρῶμα (ἐκτὸς ἀπὸ τὴ χρυ-
σοτυπία). Ἴδια διακόσμηση καὶ στὸ ἐξώ φυλ λο τέλους, χωρὶς τὶς χρυσοτυπίες. 
Στὸ κέντρο τῶν ἐξωφύλλων: α) χρυσότυπη σφραγίδα μὲ φυτικὸ διάκοσμο, β) 
σφραγίδα μὲ ὠοειδὲς ἐγκόλπιο περιβαλλόμενο ἀπὸ φυτικὸ διάκο σμο. Χρυσοτυ-
πία μὲ φυτικὸ διάκοσμο καὶ στὴ ράχη, ποὺ φέρει τὶς ἐπιγραφές: (ἐπάνω μέ ρος) 
ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Ι(ΕΡΑΣ) Μ(ΟΝΗΣ) ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ καὶ (κάτω 
μέρος) Ι(ΕΡΑ) Μ(ΟΝΗ) ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ. Παράφυλλα σταχώσεως ἀρχῆς καὶ 
τέλους χρυσὴ μαρ μαρόκολ λα. Στὸ ἐξώφυλλο ἀρχῆς ὀρθογώνια χρυσότυπη ἐτι-
κέτα: Βιβλιοδετεῖον Χρυσοστόμου μ(ονα χοῦ) καὶ συν(ο)δίας. Ἱ(ερὰ) Σκήτη Ξε-
νοφῶντος. Ἅγ(ιον) Ὄρος – Ἄθω).

Τὸ σημείωμα τοῦ Φέρμορ εἶναι γραμμένο σὲ ἐννέα στίχους στὸ ἐπάνω μέ-
ρος ἑνὸς recto φύλλου, μὲ μαύρη μελάνη. Ἡ γραφή του ὄρθια ἕως ἐλαφρῶς δεξι-
οκλινής, ἐπιμελημένη, μὲ ἀνωφερὴ τάση (Πίν. 1).

Β ι ο γρ α φ ικ ά : 5 Ὁ σὲρ Πάτρικ (“Πάντι”) Μάικλ Λὴ Φέρμορ (11 Φε-
βρουαρίου 1915 – 10 Ἰουνίου 2011)  (εἰκ. 1, 2) θεωρεῖται ὁ μεγαλύτερος ταξι-
διωτικὸς συγγραφέας τῆς ἐποχῆς μας καὶ μία θρυλικὴ φυσιογνωμία ποὺ συνέδε-
σε τὴ ζωή του μὲ τὴν Ἑλλάδα.6 Ἥρωας τοῦ πολέμου, γλωσ σολόγος, ἐρευνητής, 
θεωροῦνταν, ὅσο ζοῦσε, ἕνας «ἀπὸ τοὺς μεγαλύ τερους ἐν ζωῇ βρετανοὺς περιη-
γητὲς»,7 ἐνῶ περιγράφτηκε κάποτε ἀπὸ τὸ BBC ὡς «κρᾶμα ἀνάμεσα σὲ Ἰντιάνα 
Τζόουνς, Τζέιμς Μπὸντ καὶ Γράχαμ Γκρίν».8

οἱ περιπλανήσεις του ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 18 ἐτῶν, ὅταν ἀντὶ να 
ἀκολουθήσει τὴ στρατιωτικὴ σταδιοδρομία γιὰ τὴν ὁποία τὸν προόριζαν, πέρα-
σε τὴ Μάγχη καὶ ξεκίνησε νὰ διασχίσει τὴν εὐρώπη τοῦ Μεσοπολέμου μὲ τὰ πό-
δια, —ἀπὸ τὸ Χοὺκ τῆς Ὀλλανδίας ἕως τὴν κων σταντινούπολη.9 Συγκεκριμένα, 
ξεκίνησε στὶς 8 δεκεμβρίου 1933, λίγο μετὰ τὴν ἄνοδο τοῦ Χίτλερ στὴν ἐξουσία 

5. Βλ. γενικὰ στοὺς διαδικτυακοὺς τόπους: https://el.wikipedia.org/wiki/Πάτρικ_
Λη_ Φέρ μορ, καὶ http://www.metaixmio.gr/products/2429--.aspx.

6. Βλ. R. F. Worth, «A Walk Through Time. Patrick Leigh Fermor’s “Broken Road”», 
ἐφημ. The Νew York Times, 7 Μαρτίου 2014.

7. H. Smith, «Literary legend learning to type at 92», ἐφημ. The Guardian, 2 Μαρτίου 2007.

8. R. B.Woodward, «Patrick Leigh Fermor, Travel Writer, dies at 96», ἐφημ. The New 
York Times, 11 Ἰουνίου 2011.

9. M. Gross, «Frugal Europe, on Foot», ἐφημ. Τhe New York Times, 23 Μαΐου 2010.
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στὴν Γερμανία, μὲ λίγα ροῦχα,10 τὸ βιβλίο Ἀγγλικῶν Στίχων τῆς Ὀξφόρδης καὶ 
ἕνα τόμο τῶν Ὠδῶν τοῦ Ὀράτιου. κοιμόταν ὅπου εὕρισκε, εἴτε σὲ ἀχυρῶνες καὶ 
καλύβες βοσκῶν, εἴτε σὲ σπίτια τῆς ἀριστοκρατίας τῆς κεντρικῆς εὐρώπης, ἀκό-
μη καὶ σὲ μοναστήρια. Ἔφτασε στὴν κωνσταντινούπολη τὴν Πρωτοχρονιὰ τοῦ 
1935. Ἀπὸ ἐκεῖ πέρασε στην Ἑλλάδα, ἔμεινε στὸν Ἄθω καὶ ταξίδεψε στὴν Ἤπει-
ρο, τὴ Μακεδονία καὶ τὴ Στερεὰ Ἑλλάδα μαθαίνοντας τὰ ἤθη καὶ τὴν γλῶσσα 
τῆς χώρας ποὺ ἔμελλε νὰ γίνει δεύτερη πατρίδα του. 

Ὅταν κηρύχθηκε ὁ δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος ἐπέστρεψε στὴν Ἀγγλία 
καὶ κατατάχθηκε στὴν Ἰρλανδικὴ Φρουρά, καὶ στὴ συνέχεια, λό γῳ τῆς γνώ-
σης ποὺ κατεῖχε γιὰ τὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, ἀπεστάλη στὸ Σῶμα Γενικῶν καθηκό-
ντων (General Service Corps) καὶ τοποθετήθηκε ὡς σύνδε σμος-ἀξιωματικὸς στὸν 
Ἑλληνικὸ Στρατό. Μὲ τὴν καταρρεύση τοῦ Ἀλβα νικοῦ Μετώπου βρέθηκε στὴν 
κρήτη. Ἐκεῖ μεταμφιεσμένος σὲ βοσκὸ ἔ ζησε δύο χρόνια στὰ βουνὰ11 ὀργανώνο-
ντας τὸν ἀγῶνα τῶν ἀνταρτῶν. Ἠγήθηκε τῆς ὁμάδας ποὺ ἀπήγαγε τὸ 1944 τὸν 
γερμανὸ διοικητή, τὸν στρατηγὸ κράιπε.12 (Ὁ ἴδιος δὲν εἶχε ποτὲ ἀναφερθεῖ στὸ 
περιστατικὸ στὰ βιβλία του.)13 Tὸ 1990 ἀνακηρύχθηκε ἐπίτιμος διδάκτωρ φιλο-
λογίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ κέντ, ἐνῶ ὑπῆρξε ἀντεπιστέλλον μέλος τῆς Ἀκα-
δη μίας Ἀθηνῶν.14 Μεταξὺ ἄλλων συνέγραψε τὰ βιβλία:15

The Traveller’s Tree, «John Murray» 1950. 
A Time to Keep Silence, «Queen Anne Press» 1953

10. Βλ. Patrick_Lee_Fermor_BBC_08_11_1986 by Dimart on Mixcloud (συνέντευξή 
του στὸ BBC, στὶς 8 νοεμβρίου τοῦ 1986· τὸ ἠχητικὸ ντοκουμέντο προέρχεται ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο 
τοῦ Γ. Ζεβελάκη).

11. Μ. Σπηλιωτοπούλου, «Ἡ πορεία τοῦ Πάτρικ Λὴ Φέρμορ στὰ βουνὰ τῆς κρήτης 
(1941-1944)», Νεοελληνικὰ Ἱστορικὰ 2, Ἀθήνα, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Κέντρον Ἐρεύνης τῆς 
Ἱστορίας τοῦ Νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ, 2010, σσ. 87-126.

12. Βλ. P. Howarth, The Men and Women of the SOE, «Weidenfeld & Nicolson», 
Λονδῖνο 2000. Ἐπίσης Γ. Στ. Μός, Κακό φεγγαράνταμωμα: Τὸ χρονικὸ τῆς ἀπαγωγῆς τοῦ 
στρατη γοῦ Κράιπε, μτφρ. Μ. Γκανᾶ, «Μεταίχμιο» [2016].

13. Βλ. στὴ βιογραφία του ἀπὸ τὴν Ἀ. κοῦπερ, Μιὰ περιπέτεια, 257-304, ἰδιαιτέρως 
275-304. Ἐπίσης βλ. Π. Λ. Φέρμορ, Ἡ ἀπαγωγὴ τοῦ στρατηγοῦ Κράιπε, μτφρ. Μ. Γκανᾶ, «Με-
ταίχμιο» [2014]. (Τὸ 1966 ἀνέλαβε τὴν ὑποχρέωση νὰ γράψει ἕνα μικρὸ ἄρθρο γιὰ τὴν περίφημη 
ἀπαγωγὴ τοῦ γερμανοῦ στρατηγοῦ, στὴν ὁποία πρωταγωνίστησε. Παρέδωσε τελικὰ 36.000 
λέξεις προξενώντας ἀπελπισία στὸν ἐπιμελητή του. Στὸ παραπάνω βιβλίο περιλαμβάνεται τὸ 
πλῆρες κείμενο ἐκείνης τῆς ἀφήγησης, ποὺ ἐκδόθηκε πρώτη φορά το 2014, μετὰ τὸν θάνατό του.)

14. Βλ. διαδικτυακoὺς τόπους: http://www.tovima.gr/vimadonna/spiti/article/?aid= 
520546, καὶ http://sykoutris.academyofathens.gr/assets/searchp.aspx?id=1 (ἀντεπιστέλλον μέ-
λος ἀπὸ τὸ 1980 ἕως τουλάχιστον τὸ 2002, ὅσο μπορεῖ κανεὶς νὰ παρακολουθήσει τὶς Ἐπετη-
ρίδες τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν).

15. Βλ. σημ. 7.



Ἀντώνιος Πετρᾶς – μον. Ζαχαρίας Ξηροποταμηνός294

The Violins of Saint-Jacques, «John Murray» 1953. [Ἑλ. ἔκδ.: Τὰ βιολιὰ τοῦ Σαὶν 
Ζάκ, μτφρ.: Μ. Βοσταντζῆ, «Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας» 1995].

Mani, «John Murray» 1958. [Ἑλ. ἔκδ.: Μάνη, μτφρ.: Τζ. Τζαννετάκης, «κέδρος» 1978].
Roumeli, «John Murray» 1966. [Ἑλ. ἔκδ.: Ρούμελη, μτφρ.: Λ. κάσδαγλη, «Ὡκεα-

νίδα» 1991].
A Time of Gifts, «John Murray» 1977. [Ἑλ. ἔκδ.: Ἡ ἐποχὴ τῆς δωρεᾶς, μτφρ.: Μ. 

Βοσταντζῆ, «Με ταίχμιο» 2004].
Between the Woods and the Water, «John Murray» 1986. [Ἑλ. ἔκδ.: Ἀνάμε σα στὰ 

δάση καὶ τὰ νερά, μτφρ.: ν. κούτρας, «Μεταίχμιο» 2006].
Three Letters from the Andes, «John Murray» 1991.
Words of Mercury, ἐπιμ. Artemis Cooper, «John Murray» 2003.
The Broken Road (From the Iron Gates to mount Athos), «John Murray» 2013. 

[Ἑλ. ἔκδ.: Ἀτελείωτος Δρόμος: Ἀπὸ τὶς σιδηρὲς πύλες τοῦ Δού ναβη ὡς τὸν 
Ἄθω, ἐπιμ. κ. Θέμπρον καὶ Ἄ. κοῦπερ, μτφρ. Μ. Γκα νᾶ, «Με ταίχμιο» 2014].
Μέχρι τὸν θάνατό του ζοῦσε στὴ Μάνη, σ’ ἕνα σπίτι16 ποὺ σχεδία σαν μαζὶ 

μὲ τὴ σύζυγό του, τὴν ἀξέχαστη φωτογράφο Τζόαν Λὴ Φέρ μορ,17 τῆς ὁποίας οἱ 
φωτογραφίες18 περιλαμβάνονται στὰ βιβλία του Μά νη καὶ Ρούμελη. Ὡς ἀναγνώ-
ριση τῆς προσφορᾶς του στὸν χῶρο τῶν Γραμμάτων τοῦ ἀπονεμήθηκε τὸ 2004 
ἀπὸ τὴ βασίλισσα τῆς Ἀγγλίας ὁ τίτλος τοῦ Ἱππότη.

Ὁ Πάτρικ Λη Φέρμορ, ὁ μεγάλος φίλος τῆς Ἑλλάδας,19 ἀπεβίωσε στὶς 
10 Ἰουνίου 2011, σὲ ἡλικία 96 ἐτῶν, μετὰ ἀπὸ μακρὰ ἀσθένεια20 (εἰκ. 3).

16. Bλ. ἐνδεικτικὰ «Περιήγηση στὸ σπίτι τοῦ Πάτρικ Λὴ Φέρμορ στὴ Μάνη πέ-
ντε χρόνα μετὰ τὸν θάνατό του», http://www.huffingtonpost.gr/2016/06/13/culture-history-
patrick-leigh-fermor_n_10400614.html.

17. The Independent obituary for Joan Leigh Fermor, 10 Ἰουνίου 2003.

18. Ἔκθεση φωτογραφιῶν της μὲ τὸν τίτλο «Joan Leigh Fer mor. Φωτο γράφος καὶ 
ἀγαπημένη» στὸ Μουσεῖο Μπενάκη ἀπὸ 23.5-21.10.2018 (βλ. διαδικτυακὸ τόπο: index.
php?option=com_landings&view=search&section=events&lang=el&Itemid=361).

19. Ἡ ἡγεσία τοῦ ἑλληνικοῦ ὑπουργείου Πολιτισμοῦ ἐξέφρασε τὴ βαθειὰ θλίψη της γιὰ τὴν 
ἀπώλεια τοῦ Φέρμορ. Στὴ σχετικὴ ἀνακοινώση ἀναφέρεται: «ο Patrick Leigh Fermor, ὁ μεγαλύτερος 
ἴσως σύγχρονος συγγραφέας ταξιδιωτικῆς λογοτεχνίας, ἀγάπησε τὴν Ἑλλάδα σὰν δεύτερη πατρίδα 
του. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Β  ́Παγκοσμίου Πολέμου, ὅταν συμμετεῖχε ἐνεργὰ στὸν ἀγῶνα τῶν ἀνταρτῶν 
στὴν κρήτη κατὰ τῶν Γερμανῶν κατακτητῶν, μέχρι σή μερα, ποὺ ἄφησε τὴν τελευταία του πνοή, ὁ 
Fermor δὲν ἔπαψε οὔτε στιγμὴ νὰ ἐμπνέει καὶ νὰ συγκινεῖ μὲ τὸ συγγραφικό του ταλέντο, τὴν ἠθικὴ 
του ἀκεραιότητα, τὴν ἀγάπη του γιὰ τὴ ζωή, τοὺς ἀγῶνες του για τὶς ἀνθρωπιστικὲς ἀξίες. Μιὰ ἀπὸ 
τὶς πιὸ χαρακτηριστικὲς φράσεις τοῦ Fermor ἦταν πὼς “πατρίδα εἶναι ἐκεῖ ὅπου ἔχουμε τὰ βιβλία μας”. 
Ἡ Ἑλλάδα, ἡ χώρα ποὺ ὁ ἴδιος ἐπέλεξε γιὰ νὰ ζήσει καὶ νὰ δημιουργήσει, ἀποχαιρετᾶ σήμερα ἕνα 
ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀξιολόγους πρεσβευτὲς τοῦ Πολιτισμοῦ της σὲ ὁλοκληρο τὸν κόσμο». (Βλ. «Πέθανε στὰ 
96 του ὁ Πάτρικ Λι Φέρμορ», ἐφημ. Τὸ Βῆμα. Πολιτισμός, 10.6.2011.)

20. Βλ. ἐνδεικτικὰ ἐφημ. Τὸ Βῆμα, ὅ.π.· καὶ «Sir Patrick Michael Leigh Fermor dies at 
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Πε ρ ιή γ η σ η  σ τ ὸν  Ἄθ ω .  Τὶς ἐμπειρίες του ἀπὸ τὸ ταξίδι του ἕως τὸν 
Ἄθω τὶς καταγράφει σὲ μιὰ τριλογία ποὺ χρειάστηκε μιὰ ζωὴ γιὰ νὰ γρα φτεῖ:21 
Ἡ ἐποχὴ τῆς Δωρεᾶς (1977) περιγράφει τὸ ταξίδι ἀπὸ τὴν Ὀλλαν δία μέχρι τὴν 
οὐγγρικὴ μεθόριο· τὸ Ἀνάμεσα στὰ Δάση καὶ τὰ Νερὰ (1986), τὸ ταξίδι ἀπὸ τὴ 
Βουδαπέστη ἕως τὶς σιδηρὲς πύλες τοῦ δούνα βη· καὶ ὁ τρίτος τόμος, μὲ τίτλο 
Ἀτελείωτος Δρόμος: Ἀπὸ τὶς σιδηρὲς πύ λες τοῦ Δούναβη ὡς τὸν Ἄθω (2013), 
ποὺ ὁλοκληρώνει τὸ ὁδοιπορικό του, κυκλοφόρησε μετὰ τὸ θάνατό του σὲ ἐπι-
μέλεια τῆς ἐξαιρετικὰ ἱκανῆς βιογράφου του Ἀρτέμιδος κοῦπερ καὶ τοῦ ταξι-
διωτικοῦ συγγραφέα κόλιν Θέμπρον,22 οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμώντας σὲ αὐτὸ τὸ τε-
λευταῖο μέρος τῆς τριλο γίας νὰ εἶναι ἐμφανὴς παντοῦ μόνο ἡ φωνὴ τοῦ Φέρ-
μορ,23 ἀποφασίζουν νὰ συμπεριλάβουν τὸ ταξίδι του στὸ Ἅγιον Ὄρος “ἀτό-
φιο”,24 ὅπως τὸ κατέγραφε μέρα μὲ τὴν ἡμέρα σὲ σκόρπιες σελίδες ποὺ φύλαγε 
διπλωμέ νες στὸ πίσω μέρος τοῦ «Πράσινου Ἡμερολογίου» του.25 εἶναι πραγμα-
τικὰ σημαντικὴ αὐτὴ ἡ ἐπιλογὴ τῶν ἐπιμελητῶν, καθὼς οἱ “ἐν θερμῷ” σελίδες τοῦ 
ἡμερολογίου προβάλλουν μὲ μιὰ καταλυτικὴ αὐθεντικότητα καὶ ἀμεσότητα τὸ 
πραγματικὸ τέλος αὐτῆς τῆς διαδρομῆς —τὴν ἐξερεύ νηση τοῦ πνευματικοῦ κέ-
ντρου τῆς χώρας, ἡ ὁποία ἔμελλε, ἂν καὶ ὁ νεα ρὸς τότε συγγραφέας ἀκόμη δὲν 
τὸ γνώριζε, νὰ γίνει ἡ δεύτερη πατρίδα του καὶ ὁ τελικός του προορισμός.26

Τὸ Ἅγιον Ὄρος τὸ περιηγήθηκε ὁ Φέρμορ ἀπὸ τὶς 25 Ἰανουαρίου ἕως 18 
Φεβρουαρίου 1935, καὶ μέσα σ’ αὐτὲς τὶς 24-25 μέρες ἐπισκέ φθη κε 18 ἀπὸ τὶς 
20 ἁγιορειτικὲς μονὲς (ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Φιλοθέου καὶ τὴν Ἁγίου Παύλου) καὶ τὴν 
Ἱ. κοινότητα ἀκολουθώντας τὴν παρακάτω πο ρεία:27 Ἀρχικὰ διανυκτέρευσε 
στὸ πανδοχεῖο τῆς δάφνης, μετὰ στὴν Ξη ροποτάμου καὶ στὴ συνέχεια περπά-
τησε ἀνατολικά, πάνω στον ἄξονα τῆς χερσονήσου πρὸς τὴν μικρὴ πρωτεύου-
σα, τὶς καρυές. Ἐπισκέφθηκε τὴν Ἱ. Ἐπιστασία καί, μόλις πῆρε τὸ διαμονητή-
ριό του, ξεκίνησε γιὰ τὸ κοντινὸ μοναστήρι τοῦ κουτλουμουσίου. Στὶς 27 Ἰα-
νουαρίου ἔφθασε στὴν ἀνατολικὴ ἀκτὴ καὶ στὴ μονὴ τῶν Ἰβήρων, πέρασε μιὰ 

96; erudite British travel writer», Associated Press, 11 Ἰουνίου 2011· ἐφημ. The Los Angeles 
Times, 11 Ἰουνίου 2011.

21. Βλ. καὶ https://diastixo.gr/epikaira/storyteller/9847-patrick-leigh-fermor.

22. Βλ. ἐφημ. The Νew York Times, ὅ.π. (σημ. 6).

23. Βλ. ἐνδεικτικὰ τὴν κριτικὴ τοῦ R. D. Kaplan, ἐφημ. The Wall Street Journal, 28 
Φε βρου αρίου 2014.

24. Βλ. Ἀτελείωτος Δρόμος, 337-428.

25. Βλ. Μιὰ Περιπέτεια, 578.

26. Βλ. J. Seal, «The Broken Road by Patrick Leigh Fermor: No more a-roving», ἐφημ. 
New Statesman, 20 Σεπτεμβρίου 2013.

27. Βλ. Ἀτελείωτος Δρόμος, 337-428, καὶ Μιὰ Περιπέτεια, 152.
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μέρα στὴ μονὴ Σταυρονικήτα καὶ ἄλλη μία στοῦ Παντοκράτορος, ἀπὸ ὅπου 
ξεκινᾶ γιὰ Βατοπαίδι, ἐνῶ τὸ χιόνι εἶχε καλύψει τὰ πάντα. Χάνεται στὸ δρόμο 
καὶ ἐπιστρέφοντας πίσω στὸ Παντοκράτορος «ἔφτασε σὲ ἕνα ἄλλο μοναστή-
ρι: ὄχι, ὅπως εἶπε, στὸν Παντοκράτορα (ποὺ βρίσκεται στὸ ἐπίπεδο τῆς θαλάσ-
σας), ἀλλὰ σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ μικρά, τὰ ὁποῖα εἶναι χτισμένα πάνω στους λό-
φους»,28 παρατηρεῖ ἡ βιογράφος του. Μὲ ἄλογο ἔφθασε στὴ Βα τοπαιδίου καὶ 
ἀπὸ ἐκεῖ μέσῳ καρυῶν διανυκτερεύει γιὰ δεύτερη φορὰ στὸ Ἰβήρων καὶ κα-
τευθυνόμενος γιὰ τὴ Μεγίστη Λαύρα σταματᾶ στὴν ἱε ρὰ μονὴ καρακάλλου. 
«Ὁ δρόμος ἀπὸ τὴ Μονὴ καρακάλλου ὡς τὴ Μεγί στη Λαύρα εἶναι μία ἀπὸ τὶς 
μακρύτερες διαδρομὲς στὴ χερσόνησο. δὲν ὑπάρχουν ἐνδιάμεσα μοναστήρια», 
σημειώνει στὸ ἡμερολόγιό του.29 Στὴ Λαύρα ξεναγεῖται στὴ βιβλιοθήκη της καὶ 
ἐπισκέπτεται αὐθημερὸν τὴ ρουμανικὴ σκήτη τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Μὲ μιὰ 
μικρὴ βάρκα ποὺ πή γαινε στὴ δάφνη ξεκινάει γιὰ τὴν Ἁγίου Παύλου. κάνο-
ντας τὸν γύρο τοῦ ἀκρωτηρίου πρὸς τὸν κόλπο τῆς Σιθωνίας ἀποφάσισε νὰ 
κοιμηθεῖ στὴ μο νὴ διονυσίου, καὶ ὄχι στὴν Ἁγίου Παύλου. Ἀπὸ τὴ διονυσί-
ου ὁδικῶς, μὲ ἐν διάμεση σύντομη ἐπίσκεψη στὴ Γρηγορίου, φθάνει στὴ Σιμω-
νόπετρα. καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μὲ μιὰ διανυκτέρευση στὴ δάφνη πηγαίνει μὲ τὰ πόδια 
στὴ ρω σικὴ μονὴ Ἁγίου Παντελεήμονος, ὅπου παραμένει δύο μέρες ―τὴ μία 
ἀπ’ αὐτὲς ἐπισκέπτεται αὐθημερὸν γιὰ δεύτερη φορὰ τὴ γειτονικὴ μονὴ Ξη-
ροποτάμου, καί, ἐνῶ τὰ πάντα εἶναι σκεπασμένα ἀπὸ χιόνι, συνεχίζει γιὰ τὴν 
Ξενοφῶντος. «Ὁ δρόμος ἀπὸ τὴ Μονὴ Ξενοφῶντος ὡς τὴ Μονὴ δο χειαρίου 
ἦταν ἄνετος καὶ εὔκολος … Τὰ δύο μοναστήρια ἀπέχουν μετὰ βίας μία ὥρα, καὶ 
ἡ διαδρομὴ εἶναι ἄνετη σὲ ὅλο τὸ δρόμο».30 Ἡ κωνστα μονίτου, στὴν ὁποία θὰ 
φθάσει ἀργότερα, βρίσκεται σὲ ἕνα κοίλωμα βου νῶν, καί, ἐπειδὴ ὁ κανονικὸς 
δρόμος πρὸς τὴ βουλγαρικὴ μονὴ Ζωγρά φου ἔχει κλείσει ἀπὸ τὸ χιόνι, θὰ πρέ-
πει νὰ κατεβεῖ κάτω στὴν κοιλάδα ἑνὸς στενοῦ μακριοῦ φαραγγιοῦ ὡς τὰ ἔλα-
τα στὴν ἀκτὴ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ προχωρήσει πάλι πρὸς τὸ ἐσωτερικό. Ἀκόμα κι 
ἀπὸ ἀπόσταση ἡ μονὴ Ζωγράφου τὸν ἐντυπωσίασε μὲ τὸ μέγεθός της. Ἔμοια-
ζε λίγο μὲ αὐ στριακὸ Schloss.31 Μετὰ τὸ μεσημέρι παίρνει τὸ δρόμο γιὰ τὸ γει-
τονικὸ σερβικὸ μοναστήρι τοῦ Χιλανδαρίου. Μὲ ἕναν ὑπέροχο μικρὸ χάρτη 
ποὺ τοῦ ἔφτιαξαν ἐκεῖ καὶ μὲ ἕνα σωρὸ ὁδηγίες σχετικὰ μὲ τὴ διαδρομὴ συνε-
χίζει τὴν 18η Φεβρουαρίου γιὰ τὸ Ἐσφιγμένου, τὸν τελευταῖο του στα θμό. Τὴν 
ἑπομένη θὰ ἔφευγε γιὰ τὴν ἠπειρωτικὴ χώρα, ἀλλὰ τὸ Ἅγιον Ὄ ρος εἶχε ἀφήσει 

28. Βλ. Μιὰ περιπέτεια, 154. — Πρέπει νὰ ἦταν ἡ σκήτη τοῦ προφήτου Ἠλιού, ἀπέ-
ναντι ἀπὸ τὴν ἱερὰ μονὴ Παντοκράτορος.

29. Βλ. Ἀτελείωτος δρόμος, 376.

30. Ὅ.π., 406.

31. Ὅ.π., 414.



Ἀναζητώντας τὰ ἴχνη τοῦ Πάτρικ Λὴ Φέρμορ στὸ Ἅγιον Ὄρος: στὴν ἱερὰ μονὴ Ξηροποτάμου 297

τὸ ἴχνος του στὴν ψυχή του. δὲν εἶχε φανταστεῖ ὅτι θὰ αἰσθανόταν τόσο θλιμ-
μένος ὅταν θὰ ἄφηνε τὸν Ἄθω.32

Γιὰ τελευταία φορά, μὲ μιὰ συγκίνηση ποὺ μὲ ξάφνιασε, ἄκου-
σα τὴ θεία λει τουργία, παρακολουθώντας ἀπρόσμενα κάθε στάδιο 
τῶν τελετουργιῶν ποὺ μοῦ ἦταν πλέον τόσο οἰκεῖες … Ὁ ἱερέας ποὺ 
θυμιάτιζε κούνησε δύο φορὲς τὸ θυμια τήρι μπροστά μου, μόνο γιὰ 
μένα, και ἔσκυψα ἐλαφρὰ τὸ κεφάλι ὡς εὐχαριστῶ —ὅπως πρέπει 
νὰ κάνει κανείς— καὶ ρούφηξα τὸν καπνὸ ὅπως δὲν εἶχα κάνει ποτὲ 
ὡς τώρα. Τὸ σκληρὸ στασίδι, πάντοτε ἐνοχλητικὸ ὡς τώρα, ἔμοια-
ζε παράξενα ἄνετο: κινητήριος μοχλὸς ὅλων αὐτῶν τῶν αἰσθημάτων 
ἦταν ἡ ἀναχώρησή μου, ποὺ μοιάζει δυσκολότερη ἀπ’ ὅσο θὰ περί-
μενε κανείς. […]

Τὸ σούρουπο εἶχε μιὰ ἠρεμία καὶ μιὰ μελαγχολία τόσο χαρα-
κτηριστικὴ τοῦ Ἄθωνα· […] νιώθω θλίψη ποὺ ἀφήνω αὐτὴ τὴν ἤρεμη 
καὶ χαρούμενη ζωή. Αὐτὸς ὁ τελευταῖος μήνας θὰ εἶναι μιὰ ἀπίστευ-
τη ἀνάμνηση ὅταν θὰ ἐπιστρέψω στὴν Ἀγ γλία. Ἀναρωτιέμαι, πότε 
θὰ ξαναβρεθῶ ἐδῶ; 33

κατὰ τὴν παραμονή του στὴν ἁγιώνυμη πολιτεία, μὲ τὴ βοήθεια τῶν μο-
ναχῶν, ἀφιέρωσε πολὺ χρόνο στὴν ἐκμάθηση τῶν ἑλληνικῶν ἀξιο ποιώντας τὰ 
ἀρχαῖα ἑλληνικὰ ποὺ εἶχε διδαχθεῖ στὸ σχολεῖο.34 εἶναι χα ρακτηριστικὸ ὅτι με-
ρικὰ ὀνόματα καὶ τοπωνύμια, δύσκολα γι’ αὐτόν(;), τὰ ἀντιλαμβάνεται λάθος,35 
ἐνῶ ἕως τὸ τέλος τῆς ζωῆς τὰ ἑλληνικὰ τὰ μιλοῦσε μὲ ἀγγλικὴ προφορά.36 Τὸ 
Ἅγιον Ὄρος ἐπηρέασε πρὸς στιγμὴν τὸν Φέρμορ, δὲν ἔγινε ὅμως ποτὲ ὀρθόδο-
ξος. οἱ σημειώσεις του ἀπὸ τὸν Ἄθω εἶναι οἱ ἐξωστρεφεῖς σημειώσεις ἑνὸς πνευ-
ματικὰ “ἀνυποψίαστου” καλο προαίρε του προσκυνητῆ ἀνθρωπoλόγου, λαογρά-
φου, ἐπιστήμονα, ποὺ παρατηρεῖ διαρκῶς, ποὺ μένει κατ’ ἐξοχὴν στὰ ἐξωτερικὰ 
ὑλικὰ πράγματα, χωρὶς βαθύτερες πνευματικὲς ἀναζητήσεις. Τὸ ἐνδιαφέρον του 
φαίνεται νὰ ἦταν καθαρὰ περιηγητικό,37 καὶ μάλιστα κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τοῦ 

32. Βλ. Μιὰ περιπέτεια, 157.

33. Βλ. Ἀτελείωτος δρόμος, 427-428.

34. Βλ. διαδικτυακὸ τόπο: http://diastixo.gr/arthra/2520-fermor-ellada, καὶ Μιὰ 
Περιπέ τεια, 152. 

35. Τὴν μονὴ Γρηγορίου π.χ. τὴν ἀναφέρει ὡς «Γεωργίου» κ.ἄ. (βλ. Ἀτελείωτος δρό-
μος, 385).

36. Βλ. Patrick_Lee_Fermor_BBC_08_11_1986 by Dimart on Mixcloud (συνέντευξή 
του στὸ BBC, στὶς 8 νοεμβρίου τοῦ 1986· τὸ ἠχητικὸ ντοκουμέντο προέρχεται ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο 
τοῦ Γ. Ζεβελάκη).

37. Πρβ. ἐνδεικτικά, Στ. Παλιομπέης, «Τὸ Ἅγιον Ὄρος μέσα ἀπὸ γερμανικὰ περιηγη-
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προσφάτως ἐκδοθέντος σχετικοῦ βιβλίου τοῦ κριτικοῦ τέ χνης Robert Byron.38 δὲν 
πρέπει ὅμως νὰ ξεχνάει κανεὶς ὅτι εἶναι μόλις εἴ κοσι χρονῶν, ὅταν κρατᾶ αὐτὲς τὶς 
σημειώσεις, καὶ παρόλα αὐτὰ γράφει μὲ ἀσύγκριτη φρεσκάδα καὶ ὡριμότητα.39 
εἰπώθηκε40 ―καὶ ἀπὸ τὴ ζωή του ἐπαληθεύεται― ὅτι περισσότερο τὸν ἐνδιέφερε 
ὁ τύπος τοῦ Ἕλληνα “Ζορμπᾶ”. Ὡστόσο ἡ ὀξυδέρκειά του διακρίνει τὴν ἀνιδιο-
τέλεια τῶν μο ναχῶν, τὴν «ἀπόλυτη ἀκεραιότητα τῶν προσώπων τους, ποὺ μαρ-
τυροῦσε μιὰ ἁπλὴ καὶ εὐτυχισμένη ζωή», τὴ μὴ ὑλιστική, γλυκιὰ ἀτμόσφαιρα γα-
λήνης καὶ καλοσύνης, τὴν ἐξωτερικὴ ἀκινησία τοῦ χρόνου στὸν Ἅγιον Ὄρος, τὴν 
ἀξία τῆς ἀπομόνωσης.41 «Γιὰ μένα ὑπάρχει κάτι ἐκπληκτικὰ μυστικιστικό, ἀλλὰ 
ταυτόχρονα καὶ λίγο δυσοίωνο καὶ τρομακτικὸ στὴν ὀρθόδοξη λειτουργία», θὰ 
γράψει.42 Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ τὸν ἐντυπωσίασε ἰ διαίτερα, καὶ ἐπανέρχεται συχνὰ 
στὸ ἡμερολόγιό του, εἶναι ἡ πηγαία καὶ ἐγκάρδια φιλοξενία τῶν ἁγιορειτῶν μο-
ναχῶν, τῶν ὁποίων «οἱ φρον τίδες πρὸς τοὺς φιλοξενούμενούς τους εἶναι κάτι πολὺ 
συγκινητι κό».43 «Τὸν εἶχε ἀγγίξει βαθύτατα ἡ καλοσύνη τῶν μοναχῶν καὶ εἶχε ζή-
σει πε ρισσότερο ἀπὸ ἕναν μῆνα σὲ ἕνα μέρος ποὺ ὅμοιό του δὲν ὑπάρχει που θενὰ 
ἀλλοῦ πάνω στὴ Γῆ», παρατηρεῖ ἡ βιογράφος του.44 — Ἡ φιλοξενία ἄλλωστε εἶναι 
κάτι ποὺ τὸν εἶχε κερδίσει γενικότερα στὴν Ἑλλάδα.45

τικὰ κείμενα τοῦ τέλους τοῦ 19ου - ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰώνα», στό: Ζ΄ διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ 
Συνέδριο Τὸ Ἅγιον Ὄρος στὰ χρόνια τῆς ἀπελευθέρωσης … Πρακτικὰ Συνεδρίου (Θεσσα-
λονίκη 23-25 νοεμβρίου 2012), ἐκδ. «Ἁγιορειτικὴ Ἑστία», Θεσσαλο νίκη 2013, 205-213, καὶ 
στὸν διαδικτυακὸ τόπο: http://agioritikesmnimes.blogspot.gr/ 2016/11/9302-19-20.html#more.

38. Βλ. ὅ.π. (σημ. 3). Ἡ ἀφήγηση τοῦ κριτικοῦ τέχνης καὶ ἱστορικοῦ Robert Byron γιὰ 
τὴν ἐπίσκεψή του στὸ Ἅγιον Ὄρος τὸ 1927 μαζὶ μὲ τὸν γνωστὸ βυζαντινολόγο Talbot Rice 
ἦταν ἕνας ὕμνος γι’ αὐτὸν τὸν ἀποκλειστικὰ «ἀνδρικὸ ἱερὸ θύλακα γῆς». Τὸ βιβλίο αὐτό, πα-
ρατηρεῖ ὁ Wes Davis, The Ariadne Objectiv: Patrick Leigh Fermor and the Underground War to 
rescue Crete from the Nazis, «Corgi Books», Λονδίνο 2015, 57, καὶ ἡ εἰκόνα ποὺ εἶχε δημιουρ-
γήσει στὸ μυαλό του γιὰ τὸ Βυζάντιο, ἐπηρέασε πολὺ τὸν Φέρμορ γιὰ νὰ ξεκινήσει νὰ γνωρί-
σει τὰ περίφημα μοναστήρια τοῦ Ἄθω μόνος του.

39. Πρβ. ἐφημ. Le Figaro Premium. Culture, 17.6.2015, καὶ https:// www.politeianet.
gr/ books/9789605663278 -leigh-fermor-patrick-metaichmio -i-poreia-pros-tin-
konstantinoupoli-228802.

40. Φ. Μανακίδου, καθηγήτρια ἀρχαίας ἑλληνικῆς φιλολογίας τοῦ Τμήματος Ἑλλη-
νικῆς Φιλολογίας τοῦ δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

41 Βλ. Ἀτελείωτος δρόμος, 346, 347, 386, 408.

42. Ὅ.π., 351.

43. Ὅ.π., βλ. ἐνδεικτικὰ 345, 378, 393.

44. Βλ. Μιὰ περιπέτεια, 157.

45. Βλ. διαδικτυακὸ τόπο: http://diastixo.gr/arthra/2520-fermor-ellada.
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Τὸ ἱστορικὸ τῆς ἐπισκέψεώς του στὸ Ξηροποτάμου. 

Α´  Ἐ πί σ κ ε ψ η . 
Ἦταν ὁ μοναδικὸς ποὺ ἀποβιβάστηκε στὸ λιμανάκι τῆς Δάφ-

νης, στὴ δυτικὴ ἀκτὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τὸ πρωινὸ τῆς 25ης Ἰανου-
αρίου. Ἔκανε κρύο καὶ χιόνιζε, ὁλόκληρη ἡ χερσόνησος ἦταν βυθι-
σμένη μέσα στὴν πυκνὴ σιωπὴ τοῦ χειμῶνα.46

διανυκτερεύει στὴ δάφνη καὶ τὸ πρωὶ ἀνηφορίζει γιὰ τὴν Ξηροπο τάμου. 
Στὸ προαύλιο τὸν καλωσορίζει θερμὰ ἕνας μοναχὸς καὶ τὸν ὁδηγεῖ ἀρχικὰ στὸ 
πορταρίκι, ὅπου τοῦ προσφέρουν τὸ πρῶτο κέρασμα καὶ τοὺς δείχνει τὴν συ-
στατικὴ ἐπιστολὴ47 ποὺ τοῦ εἶχε δώσει ὁ οἰκουμενικὸς Πατριάρχης48, κατὰ τὴν 
ἐπίσκεψή του στὴν κωνσταντι νού πολη, καὶ ἡ ὁποία στὴν κυριολεξία τοῦ “ἀνοί-
γει ὅλες τὶς πόρτες” σὲ ὅλες τὶς μονές. Φαίνεται πὼς ἦταν πολὺ ἐπαινετικὴ γιὰ 
τὸ πρόσωπό του, ἀφοῦ σὲ κά ποιο σημεῖο τὸν χαρακτη ρίζει «σπουδαῖο».49 Ἔτσι 
ἐξηγεῖται ὅτι σὲ ὅλα τὰ μοναστήρια τὸν ἔβαζαν στὰ ἐπίσημα δωμάτια, τὸν ξε-
ναγοῦσαν στὶς βι βλιοθῆκες καὶ στὰ σκευοφυλάκια, τὸν ὑποδέχονταν οἱ προ-
εστῶτες καὶ ὑπέγραφε στὰ «Βιβλία Ἐπισκεπτῶν». 

25 Ἰανουαρίου, Μονὴ Ξηροποτάμου
[…] Ἔπειτα ἀπὸ ἀνάβαση ἄλλης μισῆς ὥρας, τὰ ψηλά, ἡλιόλου-

στα τείχη τῆς Μονῆς Ξηροποτάμου (ποὺ ἔχει πάρει τὸ ὄνομα της ἀπὸ 
τὸν χείμαρρο ποὺ κυλάει δίπλα στὴν πύλη του), ἐμφανίστηκαν, μαζὶ 

46. Βλ. Μιὰ περιπέτεια, 151.

47. Βλ. ἄρθρο 185 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω, ἔκδ. Ἰ. κοι-
νότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω, Ἅγιον Ὄρος ³1979, 102: Ὁ δὲ βουλόμενος νὰ ἐπισκεφθῇ 
τὰς βιβλιο θήκας τῶν ἱερῶν μονῶν ὀφείλει νὰ προσκομίσῃ εἰς τὴν Ἱερὰν Κοινότητα ἔγγρα-
φον συστα τήριον τοῦ ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος Ὑπουργείου ἢ τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχεί ου, μεθ᾿ ὧν αὔτη ἀπ᾿ εὐθείας ἀλληλογραφεῖ. ― Βλ. καὶ Ἀτελείωτος δρόμος, 347.

48. Πρόκειται γιὰ τὸν πολύγλωσσο πατριάρχη Φώτιο Β΄ (7.10.1929-26.12.1935) (βλ. 
ἐν δεικτικὰ https://el.wikipedia.org/wiki/Πατριάρχης_Φώτιος_Β ,́ ΘΗΕ 12, 36-39 καὶ Οἱ Πα-
τριάρχες τοῦ Γένους. Ἀπὸ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης ἕως σήμερα, ἐπιμ. Γ. Βαλσάμης, «Ἐκκλη-
σιαστικὴ Βιβλιοθήκη Ἱ. Μητροπόλεως δημητριάδος», [Βόλος 1995], 139).

Βλ. Μιὰ περιπέτεια, 150: Στὶς 5 Ἰανουαρίου, ὁ Πάντι ἐπισκέφθηκε τὸν ἕλληνα πρόξενο 
Δημήτρη Καψά λη καὶ τὴ γυναίκα του Ἑλένη… Φαίνεται ὅτι οἱ πρόξενοι τῆς ἀνατολικῆς 
Εὐ ρώπης ἔτρεφαν ἰδιαίτερη ἀδυναμία στὸν Πάντι. Ἡ γοητεία του δούλεψε ἀκόμα μιὰ 
φορὰ καὶ μὲ μεγάλη εὐχαρίστηση τὸν ἐνέταξαν στὸν κύκλο τους … καί, τὸ σημαντικότερο 
ἀπὸ ὅ λα, τὸν ἔφεραν σ’ ἐπαφὴ μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, τὸν πνευματικὸ ἡγέτη τῆς 
Ἑλληνι κῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος μὲ τὴ σειρά του τοῦ ἔ δωσε συστατικὴ ἐπιστολὴ 
γιὰ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

49. Βλ. Ἀτελείωτος δρόμος, 348.
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μὲ τοὺς πάνω ὀρόφους ποὺ προεξεῖ χαν, στηριγμένοι σὲ δοκάρια, καὶ 
τὶς ψηλὲς καμινάδες, καὶ τοὺς γυαλιστεροὺς θό λους τῆς ἐκκλησίας.

Ἕνας ψηλὸς μοναχὸς μὲ γκρίζα γενειάδα μιλοῦσε σὲ ἕναν δι-
άκονο στὸ προ αύλιο ὅταν μπῆκα, καὶ βλέποντάς με ἦρθε καί μοῦ 
ἔσφιξε τὸ χέρι, καὶ ἔπειτα ἀπὸ κάποιες λέξεις καλωσορίσματος στα 
ἑλληνικὰ μὲ ὁδήγησε στὸ κατάλυμα τοῦ ἐπι στάτη καὶ ἐπέμεινε νὰ 
βγάλω τὸ σακίδιό μου, ἐνῶ ἀρκετοὶ ἄλλοι μοναχοὶ ἦρθαν καὶ κά-
θισαν γύρω ἀπὸ τὴ φωτιά. Ἔμοιαζαν νὰ ἐνδιαφέρονται παρὰ πολὺ 
γιὰ τὴν περίπτωσή μου, καὶ ἡ συζήτηση γινόταν μέσω ἑνὸς Ἀλβανοῦ 
μοναχοῦ, ποὺ μι λοῦσε ρώσικα καὶ μποροῦσε νὰ μεταφράζει ἀπὸ τὰ 
βουλγαρικά μου στὰ ἑλληνι κά. Ἕνας ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς ἔβαλε ἕνα 
μικρὸ χάλκινο μπρίκι μὲ τούρκικο καφὲ ἀνάμεσα στὰ λαμπερὰ κάρ-
βουνα τῆς φωτιᾶς, καὶ ὅταν ἑτοιμάστηκε μοῦ τὸν σέρβιρε σὲ ἕνα 
μικρὸ στρογγυλὸ φλιτζανάκι χωρὶς χερούλι.

Ἔβαλαν τὰ γυαλιὰ τους καὶ ἐξετάσαν τὴ συστατικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Πατριάρ-
χη μὲ ἐνδιαφέρον.50 

κατόπιν ὁδηγεῖται στὸ ἀρχονταρίκι, ὅπου τὸν ἀναλαμβάνει ἕνας μο ναχός 
ποὺ μιλάει γαλλικά, ὀνόματι Γεώργιος,51 καὶ περιμένουν τὸν «ἡ γού μενο εὐδό-
κιο»(!) —πρόκειται γιὰ τὸν προηγούμενο εὐδόκιμο—, στὸν ὁ ποῖο ἔχουν ἤδη 
προωθήσει τὴν συστατικὴ ἐπιστολή.

Ἕνας τους πῆρε τὰ πράγματά μου, καὶ μὲ ὁδήγησε μέσα ἀπὸ 
διάφορες πλα κόστρωτες αὐλές, ἀνεβήκαμε ἀρκετὰ πατώματα καὶ 
φτά σαμε σὲ μία ἡλιολούστη πτέρυγα ἐμφανῶς γιὰ ἀποκλειστικὴ 
χρήση τῶν ἐπι σκε πτῶν.

Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς, μὲ ἕνα ἔξυπνο, εὐαίσθητο πρόσω-
πο, χρυσᾶ δόντια καὶ ἀραιὴ μαύρη γενειάδα καὶ ἕναν ἀέρα μὲ κά-
ποιο τρόπο μὴ μοναστηριακό, μοῦ εἶπε σὲ τέλεια γαλλικά πὼς ἡ ἐπι-
στολή μου εἶχε πάει στὸν ἡγούμενο, ποὺ θὰ ἐρ χόταν σὲ μιὰ στιγμή.52 

50. Βλ. Ἀτελείωτος Δρόμος, 343.

51. Ὁ μοναχὸς Γεώργιος δὲν στάθηκε δυνατὸν νὰ ταυτιστεῖ στὸν παλαιὸ κώδικα τοῦ 
μο ναχολογίου τῆς μονῆς Ξηροποτάμου, οὔτε γενικότερα φαίνεται νὰ ὑπάρχει κάποιος τὴν 
ἐποχὴ αὐτὴ ποὺ νὰ μιλάει γαλλικὰ καὶ νὰ γνωρίζει μουσική. Ἂν δὲν πρόκειται γιὰ κάποιο 
παράκουσμα τοῦ Φέρμορ (Γρηγόριος – Γεώργιος ―ἀλλὰ οὔτε καὶ τέτοιος Γρηγόριος ὑπάρ-
χει), πιθανὸν νὰ πρόκειται γιὰ κάποιον μοναχὸ ποὺ ἔμεινε γιὰ μικρὸ χρονικὸ διάστημα στὸ 
Ξηροποτάμου καὶ δὲν γράφτηκε στὰ μοναχολόγια.

52. Βλ. Ἀτελείωτος Δρόμος, 343.
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Τὸν ὑποδέχθηκε, λοιπόν, ὁ προηγούμενος εὐδόκιμος53 (εἰκ. 4), ὁ πρῶτος τῇ 
τάξει τὴν ἐποχὴ ἐκείνη στὸ Ξηροποτάμου, ἕνας σεβάσμιος πρᾶος καὶ γλυκομίλη-
τος ἡλικιωμένος λόγιος ἱερομόναχος, σημαῖνον καὶ γενικῆς ἀποδοχῆς πρόσωπο 
στὸ Ἅγιον Ὄρος,54 συγγραφέας τοῦ καταλό γου τῶν χειρογράφων55 καὶ τῆς ἱστο-
ρίας τῆς μονῆς.56 Ἐνδιαφέρ θηκε γιὰ τὰ περὶ αὐτὸν καὶ τὸν ἐξέπληξε εὐχάριστα, 
ὅταν τοῦ χάρισε, μὲ προσωπι κὴ ἀφιέρωση, ἕνα ἀντίτυπο ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς ἱστο-
ρίας τῆς Μονῆς Ξηρο ποτάμου ποὺ συνέγραψε ὁ ἴδιος —πρόκειται γιὰ τὸ «βιβλίο 
μὲ εἰκονο γραφήσεις, ποὺ εἶχε γράψει ὁ ἴδιος γιὰ τὸ Ὅρος Ἄθως», στὸ ὁποῖο ἀνα-
φέρεται ὁ Φέρμορ—. Στὴ συνέχεια τοῦ προσέφερε τὸ «Βιβλίο Ἐπισκε πτῶν», γιὰ 
νὰ ὑπογράψει. Μιὰ χειρονομία, πού, ὅπως θὰ φανεῖ παρακά τω (βλ. Ἐπίμετρο ιι), 
δὲν ἦταν τόσο αὐτονόητη. Ἔγκειτο στὴν εὐαισθη σία, τὴν καλλιέργεια, τὴν ὀργά-
νωση, τὴν στάση πρὸς τὴν ἱστορία, τὸ ἐπίπεδο ποὺ εἶχε ὁ κάθε οἰκοδεσπότης, στὸ 
πόσο διέκρινε καὶ ἀναγνώρι ζε τὴν προσωπικότητα τοῦ φιλοξενούμενού του. καὶ 

53. Βλ. παλαιὸ κώδικα τοῦ μοναχολογίου τῆς μονῆς σ. 7, ἀριθ. μερίδας 25: 
Ἐλευθέριος Παύλου Δουρουντάκης ἐκ Γερανίου Χανίων Κρήτης, διδάσκαλος. 

Εἰσῆλθεν ἐν τῇ Μονῇ τῇ 29ῃ Ὀκτωβρίου 1890, ἐτῶν 22. Ἐκάρη μοναχὸς τῇ 6ῃ Αὐ-
γούστου 1893 μετονομασθεὶς Εὐδόκιμος. Ἐχειροτονήθη διάκονος τῇ 18ῃ Δεκεμ βρίου 
1893, ἱερεὺς τῇ 11ῃ Αὐγούστου 1896. Προήχθη εἰς προϊστάμενον τῇ 15ῃ Ὀκτωβρίου 
1900. Ἐτελεύτησε τῇ 10ῃ Ὀκτωβρίου 1938. Εἶχε παρασημοφο ρηθῆ παρὰ τοῦ βασιλέ-
ως Κωνσταντίνου διὰ τοῦ ἀργυροῦ σταυροῦ τοῦ Σωτῆρος διὰ τὰς ὑπηρεσίας του πρὸς 
τὸν τόπον. Ἦτο λόγιος. Ἐχρημάτισε μέλος τῆς τετραμελοῦς Ἐπιτροπῆς πρὸς σύντα-
ξιν τοῦ καταστατικοῦ χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Συνέταξε καὶ ἐξέδωκεν ἱστορίαν τῆς 
μονῆς μετὰ καταλόγου τῶν ἀρχείων τῆς μονῆς (Θεσσα λονίκη 1926) καὶ ἀναλυτικὸν 
κατάλογον τῶν χειρογράφων κωδίκων τῆς βιβλιοθή κης (Θεσσαλονίκη 1932). Διεκρί-
νετο διὰ τὴν εὐχέρειαν αὐτοῦ εἰς τὸ προσφωνεῖν λόγους εἰς γλῶσσαν ὡραίαν εἰς δια-
φόρους ἐπισήμους ἐπισκέπτας καὶ εἰς τὰς τρα πέζας τῶν πανηγύρεων.

Ἐπίσης βλ. Ἀ. Ἐμμ. Στιβακτάκης, Κρῆτες Ἁγιορεῖτες μοναχοί, ἔκδ. Ἱερᾶς Μητρο-
πό λεως Ἱεραπύτνης καὶ Σητείας [ἀρ. ἐκδ. 2], Ἱεράπετρα 2007, 79-81· μον. Μωυσῆς Ἁγιορεί-
της, Μέγα Γεροντικὸ ἐναρέτων Ἁγιορειτῶν τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, τόμ. 1 (1901-1955), ἐκδ. 
«Μυγδονία», Θεσσαλονίκη 2011, 325· καὶ μον. Ζαχαρίας Ξηροποταμηνός, «Προηγούμενος 
εὐδόκιμος Ξηροπο ταμηνὸς ὁ κρής: “ὁ ζηλωτὴς τῆς δόξης τῆς ἀθωϊκῆς”», Πρωτᾶτον 127 
(Ἰούλ.-Σεπτ. 2012) 87-92.

54. Βλ. Ἀρχιμ. Γαβριὴλ διονυσιάτης († 1983), Λαυσαϊκὸν τοῦ Ἁγίου Ὄρους…, Ἅγιον 
Ὄρος ²2002 (¹1953), 191-193: […] Εὐγενέστατος τοὺς τρόπους καὶ μειλιχιώτατος, ἠγαπᾶ το 
παρ’ ὅλων τῶν ἁγιορειτῶν καὶ ἐτιμᾶτο παρὰ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ἰδιαζόντως. […]

55. Προηγουμένου εὐδοκίμου Ξηροποταμηνοῦ (Π. δουρουντάκη) τοῦ κρητός, 
Κατά λο γος ἀναλυτικὸς τῶν χειρογράφων κωδίκων τῆς βιβλιοθήκης τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ 
Ἄθω ἱε ρᾶς καὶ σεβασμίας βασιλικῆς, πατριαρχικῆς καὶ σταυροπηγιακῆς μονῆς τοῦ Ξηροπο-
τά μου…, καλλιτεχνικὸ τυπογραφεῖο «Φοῖνιξ» Λ. Χατζηδημητρίου & Σια, Θεσσαλονίκη 1932.

56. Προηγουμένου εὐδοκίμου Ξηροποταμηνοῦ τοῦ κρητός, Ἡ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἄθω 
ἱερά, βασιλική, πατριαρχικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ σεβασμία μονὴ τοῦ Ξηροποτάμου 424-
1925…, Θεσσαλονίκη ¹1926 (²1971).
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ὅλοι αὐτοὶ λόγοι συν έτρεχαν στὸν προηγούμενο εὐδόκιμο. καὶ ἄλλοι τὸν ὑποδέ-
χθηκαν μὲ ζε στασιά, δὲν τοῦ προσέφεραν ὅμως καὶ δὲν τοῦ ζήτησαν προσωπικῶς 
νὰ γράψει στὸ Βιβλίο Ἐπισκεπτῶν ―κάτι ποὺ εἶναι σαφὴς ἀναγνώριση τῆς ἐπι-
σημότητας τοῦ προσκυνητῆ. καθὼς λοιπὸν ὑπέγραφε, δὲν ξεφεύγει τῆς προσοχῆς 
του ὅτι στὴν ἀπέναντι σελίδα ὑπῆρχε ἡ ὑπογραφὴ τοῦ Πρίγκιπα διαδόχου τῆς 
Σουηδίας, ποὺ εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὸ μοναστήρι στὶς 1.5.193457 (Πίν. 1).

Ἔφτασε ἔπειτα ἀπὸ λίγο, ἕνας ἡλικιωμένος ἄντρας, μὲ μία σε-
βάσμια λευκὴ γενειάδα καὶ λευκὰ μαλλιὰ καὶ ὡραῖο παρουσιαστικό. 
Ἦταν πραγματικὰ ἐξαιρε τικὰ εὐγενής, καὶ καθίσαμε, καὶ μὲ ρώτησε τὰ 
πάντα γιὰ μένα. Ἕνας ἀδελφὸς ἔ φερε ἕναν δίσκο, μὲ τὸ συνηθισμένο 
γλυκὸ τοῦ κουταλιοῦ, τούρκικο καφὲ καὶ ἕνα ποτήρι μὲ κάποιο ἀλκοὸλ 
ἀπὸ φροῦτο, τὴν ἐπικυρώση τοῦ καλωσορίσματος σὲ ὅλη τὴ νοτιοανα-
τολικὴ Εὐρώπη. Τὰ πηγαίναμε πολὺ καλὰ οἱ τρεῖς μας, καὶ ἔδειξε με-
γάλο ἐνδιαφέρον ὅταν ἄκουσε ὅτι κρατοῦσα ἡμερολόγιο σχετικὰ μὲ 
ὅλα αὐτὰ καὶ ἔφερε ἕνα βιβλίο, μὲ εἰκονογραφήσεις, ποὺ εἶχε γράψει ὁ 
ἴδιος γιὰ τὸ Ὅρος Ἄ θως. Μὲ ἐνδιέφερε πολύ, καὶ μὲ ἐξέπληξε ξαφνικὰ 
καὶ μὲ χαροποίησε χαρίζοντάς το μου. Τὸν εὐχαρίστησα θερμὰ καὶ τὸ 
ἐννοοῦσα, παρόλο ποὺ οἱ εὐχαριστίες μου περιορίζονταν σὲ μία ἐπανα-
λήψη τῶν λέξεων “εὐχαριστῶ πολύ”. Ἔγραψε κάτι στὸ ἐσώφυλλο, καὶ 
μετά μοῦ ἔδωσε τὸ βιβλίο ἐπισκεπτῶν γιὰ νὰ τὸ ὑπογράψω. Ὑπῆρχαν 
ἀρκετὰ ἄλλα ἀγγλικὰ ὀνόματα ἐκεῖ. Τὸ ὄνομα τοῦ Πρίγκι πα Διαδόχου 
τῆς Σουηδίας βρισκόταν ἀκριβῶς πάνω ἀπὸ τὸ δικό μου.

Ὁ γαλλόφωνος μοναχὸς κι ἐγὼ κάναμε μία μακριὰ κουβέντα κα-
θισμένοι στὸ βαθὺ περβάζι τοῦ παραθύρου, μὲ θέα τὸ Αἰγαῖο, καί μοῦ 
εἶπε πὼς εἶχε περάσει πολλὰ χρόνια στὸ Παρίσι σπουδάζοντας μουσι-
κή, ἀλλὰ τὰ εἶχε τελικὰ ἐγκατα λεί ψει, λόγῳ τῆς φτώχειας. Πρόκειται 
γιὰ ἕναν ἐξαιρετικὰ συμπαθητικὸ ἄνθρωπο, ποὺ ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται τοῦ 
ἔχουν ἀναθέσει νὰ μὲ προσέχει. Φάγαμε βραδινὸ μαζί, ποὺ μᾶς ἔφερε 
ἕνας μοναχὸς μὲ παραξένη ἐμφάνιση, νέος, μὲ μία τεράστια κατα μαύρη 
γενειάδα καὶ μουστάκι, καὶ μεγάλα σκοτεινά, τραγικὰ μάτια κάτω ἀπὸ 
ἀψιδωτὰ μαῦρα φρύδια, καὶ λεῖο χλομὸ σταράτο δέρμα. Ἕνα ἀξιοση-
μείωτο πλά σμα. Τὸ γεῦμα μας ἦταν πολὺ ἁπλό: φασόλια, τηγανητὲς πα-
τάτες, ψωμὶ καὶ κόκ κινο κρασί —μαῦρο κρασί—, ἀλλὰ πολὺ νόστιμο.58

Τὰ πράγματά του ἔχουν ἤδη μεταφερθεῖ σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἡλιόλουστα “δε-
σποτικὰ” δωμάτια ποὺ βλέπουν στὸν ἐσωτερικὸ περίβολο τῆς μονῆς μὲ θέα τὴ 

57. Βλ. Ἀτελείωτος Δρόμος, 344.

58. Βλ. Ἀτελείωτος Δρόμος, 343-344.
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φιάλη (Εἰκ. 5), στὴ νοτιοανατολικὴ γωνία59 ἐπάνω περίπου ἀπὸ τὸν πυλώνα τῆς 
κεντρικῆς εἰσόδου τῆς μονῆς, καὶ ἡ πρώτη του μέρα στὸ Ἅγιον Ὄρος κλείνει μὲ 
τὸν Φέρμορ νὰ δηλώνει ἐντυπωσιασμένος ἀπὸ τὴ ἀβραμιαία φιλοξενία καὶ τὴν 
περιποίη ση τῶν μο ναχῶν. Τὴν ἑπόμενη θὰ ἀνεβεῖ στὶς καρυές, γιὰ νὰ πάρει ἀπὸ 
τὴν Ἱ. Ἐπιστασία τὸ διαμονητήριό του,60 «μιὰ ἐπίσημη ἐπιστολὴ γιὰ ὅλες τὶς μο-
νές»,61 καὶ θὰ ἀκολουθήσει τὴ συμβουλὴ τοῦ π. Γεωργίου νὰ περάσει τὴ νύχτα 
του στὴν κοντινὴ Ἱ. Μονὴ κουτλουμουσίου.62

Ὁ μοναχὸς μὲ τὰ πολὺ μαῦρα μαλλιὰ εἶχε μεταφέρει τὰ πράγ-
ματά μου σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ κελιὰ γιὰ τοὺς φιλοξενουμένους, ἕνα ὡραῖο 
εὐήλιο κελὶ μὲ ἀσβεστω μένους τοίχους, ἕνα μεγάλο πολυτελὲς κρε-
βάτι στρωμένο μὲ καθαρὰ σεντόνια, ἕ ναν καναπέ, ἕνα τραπέζι καὶ 
μία καρέκλα. Προσθεσε μερικὰ ξύλα στὴ βαμμένη μπλὲ σόμπα καὶ 
ἡ ἀναμμένη λάμπα πετρελαίου στὸ τραπέζι ἔκανε τὸ δωμάτιο νὰ 
φαίνεται ἐξαιρετικὰ ἀναπαυτικό. Τὸ ἄνοιγμα τοῦ παραθύρου εἶναι 
πολὺ βαθύ, χά ρη στὸ πάχος τῶν τοίχων, καὶ ἔχει θέα ἕνα βαθὺ πηγά-
δι περιστυ λίων, τῶν ὁποίων τὸ πλακόστρωτο διασχίζει κάπου κά-
που ἕνας μοναχὸς μὲ τὰ μακριὰ μαῦρα ράσα του.

Εἶναι πολὺ ἀργὰ τώρα, μιὰ ποὺ καθίσαμε μὲ τὸν γαλλόφωνο 
μοναχὸ δίπλα στὴ φωτιὰ καὶ κουβεντιάσαμε γιὰ ἀρκετὴ ὥρα μετὰ 
τὸ βραδινό, καὶ ἀπὸ τὴν ὥρα που ἔφυγε κάθομαι ἐδῶ καὶ γράφω 
ὑπὸ τὸ φῶς τῆς λάμπας. Ἡ πρώτη μου μέρα στὸ Ἅγιον Ὅρος ἦταν 
θαυμάσια, καὶ ἔχω ξαφνιαστεῖ ἀπὸ τὴν πηγαία φροντίδα καὶ καλο-
σύνη αὐτῶν τῶν φιλοξένων μοναχῶν, ποὺ μοιάζουν να χαίρονται 
πραγμα τικά ποὺ ἔχουν φιλοξενουμένους, καὶ δὲν θεωροῦν τίποτα 
κόπο προκειμέ νου να τοὺς εὐχαριστήσουν.

26 Ἰανουαρίου, Μονὴ Κουτλουμουσίου 
Διάβασα τὸν «Δὸν Ζουὰν» μέχρι ἀρκετὰ ἀργὰ χθὲς τὸ βραδύ, 

κι ἔτσι ξύπνησα σχεδὸν στὶς δέκα σήμερα τὸ πρωί, ἀφοῦ κοιμήθηκα 
ἐξαιρετικά. Ὁ μοναχὸς μὲ τὴ μαύρη γενειάδα ἐμφανίστηκε σύντομα, 

59. Στὰ δωμάτια τῆς ἴδιας πτέρυγας φαίνεται νὰ εἶχε φιλοξενηθεῖ καὶ ὁ κριτικὸς τέχνης 
καὶ ἱστορικὸς Robert Byron, ὅταν εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὴ μονὴ περίπου τὸ 1927, ὅπως μπορεῖ κανεὶς 
νὰ συμπεράνει ἀπὸ τὴν προοπτικὴ ποὺ ἔχει ἡ φωτογραφία τῆς φιάλης ποὺ ἔχει τρα βήξει (βλ. 
https://athosweblog.com/2013/12/22/1488-feast-of-the-exalation-of-the-cross-in-xira potamou/).

60. Βλ. «Βιβλίον διαμονητηρίων» Ἱ. Ἐπιστασίας 1933-1938, ἔτος 1935, διαμονητήριο 
ὑπ’ ἀρ. 12.

61. Βλ. Ἀτελείωτος δρόμος, 345.

62. Βλ. Ἀτελείωτος δρόμος, 348.
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μὲ καφὲ καὶ ψωμὶ ποὺ ἀκούμπησε στὸ τραπέζι μου, ἀφοῦ μοῦ εὐχή-
θηκε καλημέρα. Ὁ πατὴρ Γεώργιος, ὁ γαλλόφωνος μοναχός, ἦρθε 
τὴν ὥρα ἀκριβῶς ποὺ τελείωνα τὸ ξύρισμα, καὶ κουβεντιάσαμε κα-
πνίζοντας ἕνα τσιγάρο, καὶ τελικὰ ἀποφάσισα νὰ πάω στὶς Καρυὲς 
τὴν ἴδια μέ ρα, προκειμένου νὰ παρουσιαστῶ στὴν Ἱερὰ Ἐπιστασία 
καὶ νὰ πάρω μία ἐπίσημη ἐπιστολὴ γιὰ ὅλες τὶς μονές.

Οἱ δύο μοναχοί, μετὰ τὸ μεσημεριανό, μὲ ἀποχαιρέτησαν, καὶ ξε-
κίνησα σὲ ἕ να μοναχικὸ λιθόστρωτο μονοπάτι μέσα ἀπὸ μᾶλλον θλι-
βερὰ δάση μὲ ἀρκουδο πούρναρα καὶ ἀκακίες, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ 
εἶναι λιθογραφίες τῆς Βίβλου μὲ τὸ Ὅρος τῶν Ἐλαιῶν. Ὁ δρόμος ἀνη-
φόριζε σταθερά, περνώντας δίπλα ἀπὸ πολλά, ρυάκια καὶ μεγάλους 
βράχους, καί, καθὼς τὸ ὑψόμετρο ἀνέβαινε, ὅλα τὰ δέντρα ἦταν πλέ-
ον ἔλατα, μὲ ἴχνη χιονιοῦ ἀκόμη στὰ κλαριά τους. Ὁ ἥλιος γυάλιζε στὶς 
σκεπὲς καὶ στοὺς βαμμένους τοίχους τῆς Μονῆς Ξηροποτάμου […]63

Β ´  ἐ π ί σ κ ε ψ η  σ τ ὸ  Ξη ρ ο π οτ ά μ ο υ .  Μετὰ ἀπὸ δεκαοκτὼ ἡμέρες, 
ὄντας στὸ Ρωσικό, αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη νὰ ἐπισκεφθεῖ ξανὰ τὴν Ξηροποτά μου 
καὶ νὰ ξαναδεῖ τοὺς πατέρες ποὺ τὸν φιλοξένησαν μὲ τόση ζεστασιὰ καὶ ἀρχο-
ντιά, καὶ οἱ ὁποῖοι τὸν ὑποδέχθηκαν μὲ τὴν ἴδια ἐγκαρδιότητα καὶ ἐνδιαφέρον. 
δὲν παραλείπει νὰ σχολιάσει ξανὰ στὴν εὐγένεια τοῦ προηγουμένου εὐδοκίμου. 

11 Φεβρουαρίου, τὰ 20ά μου γενέθλια, Μονὴ Ἁγίου Παντελεήμονος
[…] Θυμήθηκα τὸν πατέρα Γεώργιο καὶ τὸν ἡγούμενο τῆς Μονῆς 

Ξηροποτά μου, ποὺ μὲ τόση εὐγένεια μοῦ εἶχε χαρίσει τὸ βιβλίο του. 
Κι ἔτσι, παίρνοντας τὸ ραβδὶ πού μοῦ εἶχε δώσει ὁ ξυλοκόπος στὴ 
Μονὴ Παντοκράτορος, ξεκίνησα πάνω ἀπὸ τὰ βράχια καὶ τὶς πέτρες 
νὰ ἀνηφορίζω τὸ ἀποτομο μονοπάτι πρὸς τὴ Μονὴ Ξηροποτάμου, 
ποὺ ἀπεῖχε λιγότερο ἀπὸ μία ὥρα ἀπὸ τὸ Ρωσικό. Ὁ ἄνεμος ἦταν σὰν 
θύελλα καὶ ἡ ἀναβάση στὴν πλαγιὰ δυσκολη. Ὁ Ἀλβανὸς ἐπιστάτης 
χάρηκε ποὺ μὲ ξαναέβλεπε, καί μοῦ μίλησε ὅπως καὶ πρὶν στὰ ρω-
σικά, γνωρίζοντας πὼς τὰ βουλγάρικά μου ἦταν καλύτερα ἀπὸ τὰ 
ἑλληνικά μου. Μὲ ὁδήγησε μέσα καί μοῦ ἔδωσε ρακὶ καὶ καφέ, ὄχι τὸ 
ἐπισημο κέρασμα τοῦ καλωσορίσματος, ἀλλὰ ἕνα προσωπικὸ κέρα-
σμα. Ὅταν τὸν ρώτησα ἂν θυμόταν τόν «κύριο Μπάιρον» κούνησε 
ἀρνητικὰ τὸ κεφάλι, ἀλλὰ τὸ προσωπὸ του ἔλαμψε ἀναγνωρίζοντας 
ἀμέ σως τὸν δεύτερο, τόν Μὰρκ Ὄγκιλβι – Γκρὰντ ―«ὁ Μᾶρκος!»― 
καὶ μοῦ εἶπε τί εὐγενικὸς νεαρὸς κύριος ποὺ ἦταν καὶ πόσο καλοντυ-

63. Βλ. Ἀτελείωτος δρόμος, 344-345.
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μένος. Ὅταν ρώτησα γιὰ τὸν πατέρα Γεώργιο, μὲ ὁδήγησε στὸ κελί 
του. Ἀπὸ τοὺς ἤχους ποὺ ἀκούγονταν στὸν διαδρομο, κατάλαβα ὅτι 
ἔκανε ἐξάσκηση. Μὲ χαιρέτησε θερμά, μὲ τὰ ρέοντα γαλλικά του, τὰ 
ἀεικίνητα μάτια του να χορεύουν καὶ τὰ χρυσά του δόντια νὰ ἀστρά-
φτουν. Τὸ κελί του ἦταν γυμνὸ καὶ μικρό, μὲ κάθε διαθέσιμο τραπέζι 
καὶ καρέκλα καλυμμένα ἀπὸ παρτιτοῦρες, τὸ κρεβάτι του ἄστρωτο 
ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ εἶχε σηκωθεῖ γιὰ τὴν πρώτη λειτουργία, καὶ πολλὰ 
πορτοκάλια τοποθετημένα στὸ παραθυρο γιὰ νὰ ὡριμάσουν.

Εἶπε πὼς εἶχε διασκεδάσει πολὺ διαβάζοντας τὸ Contes dro-
latiques ποὺ τοῦ εἶχα δώσει, καί πὼς θὰ ἐγκατέλειπε τὸ μοναστήρι, 
ἀρκεῖ νὰ κατάφερνε νὰ ἑξα σφαλίσει ἕνα πιάνο. Ἀναρωτήθηκα μήπως 
ὁ Μπαλζάκ, μὲ τὴ δική μου μεσολά βηση, εἶχε μπολιάσει τὴν ψυχὴ του 
μὲ τέτοιες ἀνάρμοστες ἐπιθυμίες. Φαινόταν κάπως θλιμμένος, καθισμέ-
νος στὸ κρεβάτι του, μὲ τὸ μουσάτο πιγούνι του στὴ χούφτα του, νὰ 
ἀνακαλεῖ καλύτερες ἐποχὲς στὸ Παρίσι —“Comme j’ai gaspillé des sous, 
he-he!”.* Μοῦ ἔδωσε δύο πορτοκάλια μελαγχολικός. Μετὰ πήγαμε νὰ 
δοῦμε τὸν ἡγούμενο, πού μοῦ εἶχε φερθεῖ τόσο εὐγενικὰ κατὰ τὴν προ-
ηγουμένη ἐπίσκε ψή μου, καί μοῦ εἶχε χαρίσει ὑπογεγραμμένο τὸ βιβλίο 
του. Βρισκόταν σὲ σύσκε ψη μὲ κάποιον ἀρχιμανδρίτη ἀπὸ τὴν ἠπειρω-
τικὴ χώρα, ἀλλὰ φάνηκε νὰ χαίρεται ποὺ μὲ εἶδε, καί, μὲ τὴ συνοδεία 
γλυκοῦ, καφὲ καὶ ρακί, μὲ ρώτησε τὰ πάντα σχε τικὰ μὲ τὶς δραστηρι-
ότητές μου, ποιά μοναστήρια εἶχα ἐπισκεφθεῖ, καὶ ποιές ἦταν οἱ ἐντυ-
πώσεις μου. Μαζὶ μὲ τὸν πατέρα Γεωργιο μοῦ ζητῆσαν νὰ περάσω τὸ 
βρά δυ στὸ μοναστήρι, ἀλλὰ μιὰ ποὺ ἡ καταστάση θὰ γινόταν κάπως 
ἀμήχανη στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, προσπάθησα νὰ βρῶ 
μία δικαιολογία γιὰ νὰ τὸ ἀποφύγω. Ὅταν σηκώθηκα γιὰ νὰ ἀποχαι-
ρετήσω τὸν ἡγούμενο, ὁ Γεωργιος ψιθύ ρισε «Baisez la main, baisez le 
main!»** κι ἔσκυψα ἀμέσως πάνω ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ ἡγούμενου Εὐδόκι-
ου. Ὁ γέροντας φάνηκε νὰ καταγοητεύεται ἀπὸ αὐτὴ τὴ φαινο μενικὴ 
γνώση ἐκκλησιαστικῶν τρόπων ἀπὸ ἕναν βάρβαρο, καὶ οἱ εὐλογίες του 
μὲ ἀκολουθοῦσαν καθὼς ἔβγαινα ἀπὸ τὸ δωμάτιο. Ὁ πατὴρ Γεώργιος 
μὲ συνόδεψε γιὰ λίγο στὸ μονοπάτι, μὲ τὸ ράσο του νὰ φουσκώνει σὰν 
ξετρελαμένο μπαλόνι στὸν θυελλώδη ἄνεμο. Συγκρατώντας τὸ καλη-
μαύχι του στὸ κεφάλι μὲ ἀποχαιρέ τησε, ζητώντας μου νὰ τοῦ γράψω, 
πρᾶγμα ποὺ ὑποσχέθηκα. […]64

* “Πῶς τὰ ξόδευα τὰ χρήματα, χε, χε!”
** “Φιλῆστε του τὸ χέρι, φιλῆστε του τὸ χέρι! ”
64. Βλ. Ἀτελείωτος δρόμος, 394-396.
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Tὸ  σ η μ ε ί ω μ α . Ὁ Φέρμορ γράφει τὸ λακωνικὸ σημείωμά του (Πίν. 2), 
ποὺ στὸ χειρόγραφο κείμενο δὲν ὑπερβαίνει συνολικὰ τοὺς ἐννέα στίχους, στὶς 
25 Ἰα νουαρίου 1935: καταθέτει τὶς εὐχαριστίες του γιὰ τὴ φιλοξενία του στὴν 
Ξηροποτάμου διατυπώ νοντας τὴν ἐπιθυ μία του νὰ ἐπιστρέψει καὶ πάλι, καὶ 
ὑπογράφει ἐκφρά ζοντας τὴν εὐγνωμοσύνη του καὶ τὴν ἐκτί μησή του πρὸς τὸν 
ἡγούμενο καὶ τοὺς μοναχοὺς τῆς μονῆς.

Στὴ συνέχεια μεταγράφεται καὶ μεταφράζεται τὸ σημείωμα —δὲν πρόκει-
ται γιὰ κρι τικὴ ἔκδοσή του. Στὸ κείμενο διατηρήσαμε μὲ κεφαλαῖα ὅποιες λέξεις 
εἶχε ἔτσι ὁ Φέρμορ. Ἡ στίξη διορθώθηκε σιωπηρὰ σὲ μερι κὰ σημεῖα.

25 January 1935
Just a few words of really sincere thanks for all this great kindness 

and hospitality shown to me in this Monastery of Xeropotamos, and the 
heartfelt wish that I may return many times, to enjoy for a while the qui-
etest and most peaceful of times.

With gratitude and homage to the Father Abbot and monks at Xe-
ropotamos

Michael Leigh Fermor

25 Ἰανουαρίου 1935
Λίγα λόγια μὲ πραγματικὰ εἰλικρινεῖς εὐχαριστίες γιὰ ὅλη 

αὐτὴ τὴ μεγάλη καλοσύνη καὶ φιλοξενία ποὺ μοῦ ἔδειξαν σὲ αὐτὴ 
τὴ μονὴ τοῦ Ξηροπόταμου καὶ τὴν εἰλικρινὴ ἐπιθυμία νὰ ἐπιστρέ-
ψω πολλὲς φορές, ὅποτε μπορέσω, γιὰ νὰ ἀπο λαύσω γιὰ λίγο τὶς πιὸ 
ἥσυχες καὶ πιὸ γαλήνιες στιγμές.

Μετ’ εὐγνωμοσύνης καὶ τιμῆς στὸν πατέρα ἡγούμενο καὶ τοὺς 
μοναχοὺς τῆς Ξηροποτάμου

Μάικλ Λὴ Φέρμορ

Ἡ ἀρχὴ τοῦ σημειώματος του (Just a few words) δείχνει τὴν πρόθεσή του νὰ 
εἶναι ἐπιγραμματικός, σύντομος καὶ περιεκτικός. Τὸ σημείωμα ἀ ποτελεῖται ἀπὸ 
δύο παραγράφους καὶ τὴν ὑπογραφή του. 

Στὸ πρῶτο μέρος (Just a few words … Xeropotamos) τῆς πρώτης πα-
ραγράφου κατορθώνει νὰ καταθέσει τὶς εὐχαριστίες του μέσα ἀπὸ τρία μόνο 
οὐσιαστικὰ πλαισιωμένα μὲ τὰ ἐπίθετά τους ―ὅλα βαρυσή μαντα καὶ ἀνάγλυ-
φα!: really sincere thanks for all this great kindness and hospitality. Τὸ all ἐπιτεί-
νει σὲ μέγεθος καὶ ποσότητα τὸ ἐπίθετο ποὺ προσδιορίζει καὶ τὸ this ἰδιαιτερο-
ποιεῖ τὰ δύο οὐσιαστικά. (Τὸ this τὸ χρησιμοποιεῖ ἀκόμα μιὰ φορὰ παρακάτω: 
αὐτὴ τὴ φορὰ γιὰ νὰ τονίσει τὸ συγκεκριμένο μοναστήρι τοῦ Ξηρο ποτάμου.) 
Ὁ οὐσιαστικοποιημένος λό γος χρησιμοποιεῖται συνήθως ἀπὸ ἐγκεφαλικὰ σκε-
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πτόμενους ἀνθρώ πους, δείχνει ἀποστασιοποίηση τοῦ ὑποκειμένου καὶ προβάλ-
λει καταστά σεις καὶ ἔννοιες ― κατ’ ἐξοχὴν ἐπιστημονικὸς λόγος. καὶ ἐδῶ ὁ Φέρ-
μορ ἀπο μονώνει τὴν κατάσταση ποὺ βιώνει ἐκείνη τὴ στιγμὴ καὶ τὴν πρώτη κυ-
ρίαρχη ἐντύπωσή του: εὐχαριστίες γιὰ τὴν καλοσύνη καὶ τὴ φιλοξενία. Ὁ ἀπο-
στασιοποιημένος τρόπος ποὺ χρησιμοποιεῖ τὰ οὐσιαστικά, τὸν ὁποῖο ἡ ἰδιοσυ-
γκρασία ἑνὸς Ἄγγλου θὰ μποροῦσε νὰ δικαιολογήσει, τοὺς προσ δίδει κῦρος 
καὶ τὰ προβάλλει, μὲ τὴν ἀπόλυτη μορφὴ ποὺ τὰ παρουσιά ζει. καὶ τὸ shown 
to me προδίδει ὅτι ὅλα αὐτὰ ἦταν τό σο ἀναπάντεχα γιὰ τὴ δυτικὴ κουλτούρα 
του. Ἦταν μόλις εἴκοσι χρόνων καὶ παντοῦ ὅπου πήγαινε τὸν προϋπαντοῦσαν 
μὲ καλοσύνη καὶ τὸν φιλοξενοῦσαν. Τὴν ἴδια στιγμή, ὅμως, παρατήρησε κάτι 
ποὺ δὲν εἶχε ποτὲ συναντήσει στὴ ζωή του. οἱ ἄνθρωποι σὲ ὅλες τὶς κοινωνί-
ες χτίζουν ἱεραρχίες, ἀνθρώπους στοὺς ὁποίους σηκώνουν τὸ βλέμμα μὲ θαυ-
μασμὸ καὶ ἄλλους τοὺς ὁποίους κοιτάζουν ὑποτιμητικά: αὐτὸ τουλάχιστον συμ-
βαίνει συχνὰ στὴν Ἀγγλία. Στὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὁ Πάντι παρατήρησε 
«ἕνα εὐθὺ καὶ ἄμεσο δέσιμο ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἦταν φιλικοί καὶ 
συμπερι φέρονταν σὰν ἴσοι ἀνεξαρτήτως τάξης, κάτι ποὺ διέλυε τὸ φράγμα τῆς 
ἱεραρχίας, τῆς κοινωνικῆς προέλευσης καὶ τῆς οἰκονομικῆς ἄνεσης». αὐτὸ ἦταν 
ἕνα ἀπὸ τὰ πράγματα ποὺ ἀγαποῦσε περισσότερο σὲ αὐτὴ τὴ χώ ρα, καὶ ἔγρα-
ψε αὐτὲς τὶς γραμμὲς στὴ δεκαετία τοῦ ’60, δηλαδὴ ἐνῶ ἢδη γνώριζε τὴν Ἑλλά-
δα πάρα πολὺ καλά, ἐπισημαίνει ἡ βιογράφος του.65

Πιθανότατα ὅμως αὐτὸς ὁ οὐσιαστικοποιημένος λόγος του ἔχει νὰ κάνει 
καὶ μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Φέρμορ, συνειδητὸς περιηγητής, ἔχει πλήρη συναίσθηση 
ὅτι τὸ σημείωμα αὐτὸ θὰ μείνει στὴν ἱστορία, καὶ γι’ αὐτὸ προσπαθεῖ νὰ γράψει 
σὲ μία πιὸ ὑψηλὴ γλῶσσα. 

Στὸ δεύτερο μέρος (and the heartfelt wish that I may return many times, 
to enjoy for a while the quietest and most peaceful of times) τῆς πρώτης παρα-
γράφου ὁ λόγος γίνεται πιὸ ρηματικὸς (= πιὸ ὑποκειμε νι κός, συναισθηματι-
κός). κυριαρχοῦν οἱ ρηματικοὶ τύποι (may return, to enjoy) πλαισιωμένοι ἀπὸ 
δυνητικὰ (may) καὶ χρονικοὺς προσδιορισμοὺς (many times, for a while), ἐνῶ 
τὰ ἐπίθετα χρησιμοποιοῦνται στὸν ὑπερθε τικὸ βαθμὸ (the quietest and most 
peaceful). Στὴ χρήση τῶν συγκεκριμέ νων ρημάτων, τοῦ ὑπερθετικοῦ βαθμοῦ 
καὶ τῶν χρονικῶν διορισμῶν, ποὺ ἰσορροποῦν ἀντιθετικά, διαβλέπει κανεὶς 
τὴν ἔνταση μιᾶς ἀπροσδιό ρι στης, μὴ ἀναλύσιμης συγκίνησης,66 ἕναν φόβο 
τοῦ Φέρμορ, μήπως χάσει αὐτὸ ποὺ ζεῖ αὐτὴ τὴ στιγμή ―ἕνα σύνηθες συ-
ναίσθημα τῶν προσκυ νη τῶν ποὺ ἔρχονται στὸ Ὄρος γιὰ πρώτη φορά, καὶ 

65. Βλ. διαδικτυακὸ τόπο: http://diastixo.gr/arthra/2520-fermor-ellada.

66. Πρβ. τὰ ἴδια συναισθήματα ἀπὸ τὸν Robert Byron, The Station, στό: ν. Shakespeare, 
Bruce Chadwin, μτφρ. Τ. κίρκης, ἐκδ. «Χατζηνικολῆ», χωρὶς ἔνδειξη τόπου [2001], 655. 
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ὄχι μόνο: προσπαθοῦν νὰ αἰχμαλωτίσουν ὅ,τι πρωτόγνωρο βιώνουν. «Ὡστό-
σο ὁ Πάντι», παρατη ρεῖ ἡ βιογράφος του, «εἶχε μιὰ περιέργη διάθεση, ἔνιω-
θε ὅλο καὶ πιὸ πολὺ ὅτι τὸ ταξίδι του τελείωνε καὶ τὸν εἶχε καταβάλει αὐτὴ 
ἡ αἴσθηση τῆς κατάπτωσης»,67 ἢδη ἐνῶ βρισκόταν στὴν κωνσταντινού πολη. 
Παρό μοιες σκέψεις θὰ κάνει ὁ Φέρμορ καὶ ἄλλες φορὲς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς 
περιή γησής του: 

Ἀνυπομονῶ νὰ ξανάρθω ἐδῶ, προτοῦ περάσουν πολλὰ χρόνια, 
ἀναλογίζεται στὴν ἱερὰ μονὴ Ἁγίου Παντελήμονος – Ρωσικοῦ.68 Kαὶ μὲ τὴν 

ἴδια σκέψη κλείνει τὸ ἡμερολόγιό του, κατὰ τὴν τελευταία του μέ ρα στὸ Ἅγιον 
Ὄρος, στὴ μονὴ Ἐσφιγμένου: 

[…] νιώθω θλίψη ποὺ ἀφήνω αὐτὴ τὴν ἤρεμη καὶ χαρούμενη ζωή. Αὐτὸς ὁ 
τελευταῖος μήνας θὰ εἶναι μιὰ ἀπίστευτη ἀνάμνηση ὅταν θὰ ἐπιστρέψω στὴν 
Ἀγγλία. Ἀναρωτιέμαι, πότε θὰ ξαναβρεθῶ ἐδῶ; 69

δὲν ὑπάρχουν ὡστόσο ἐνδείξεις ὅτι ὁ Φέρμορ πραγματοποίησε καὶ δεύτε-
ρο ταξίδι στὸ Ἅγιον Ὄρος. κατὰ πᾶσαν πιθανότητα δὲν τὸ ἐπισκέ φθηκε ποτὲ 
ξανά. Τὸ ἐνδιαφέρον του γι’ αὐτό, ὅπως εἰπώθηκε παραπά νω, ἦταν καθαρὰ πε-
ριηγητικό. Ἡ πληροφορία ποὺ τὸν θέλει νὰ ἐπιστρέ φει ξανὰ μετὰ ἀπὸ πενῆντα 
χρόνια, τὸ 1985, συνοδεύοντας τὸν στενὸ φίλο του Bruce Chadwin,70 δὲν φαίνε-
ται νὰ ἐπιβεβαιώνεται στὴ βιογραφία τοῦ τελευταίου.71

καὶ ὅταν, στὴ δεύτερη παράγραφο, περνάει ἀπὸ τὶς ἀφηρημένες ἔν νοιες 
στὰ πρόσωπα ποὺ τὸν φιλοξένησαν καὶ τὸν περιποιήθηκαν, τότε ἡ προηγούμενη 
εὐχαριστία του μετατρέπεται σὲ εὐγνωμοσύνη καὶ τιμὴ (With gratitude and hom-
age to the father Abbot and monks at Xeropota mos). «Ὁ πάτερ ἡγούμενος» εἶναι 
ὁ προηγούμενος εὐδόκιμος καὶ μὲ τὸ γενικὸ «μοναχοὶ τῆς Ξηροποτάμου» ἀνα-
φέρεται κυρίως στὸν μοναχὸ ποὺ μιλοῦσε γαλλικὰ καὶ τὸν ἄλλο, ποὺ τὸν διακο-
νοῦσαν, καθὼς καὶ στοὺς ἄλλους ποὺ τὸν ὑποδέχθηκαν ἀρχικά.

καὶ τὸ σημείωμα κλείνει μὲ τὴν ὑπογραφή του Michael Leigh Fermor. Ἀξι-
οσημείωτο εἶναι ὅτι παραλείπει τὸ Patrick72 καὶ ὑπογράφει μόνο μὲ τὸ Μichael.73 
Φαίνεται ὅτι ὁ ἴδιος γιὰ ἕνα μεγάλο διάστημα τὸ προτιμοῦσε. «Ὁ Πάτρικ Λὴ 
Φέρμορ ἦταν παντοῦ καὶ πάντοτε γνωστὸς ὡς “Πάντι”, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, 
ὅπου τὸν φώναζαν “Μιχάλη”. … Ὅσο γιὰ “Πάτρικ”, εἶναι σαφῶς πιὸ ἐπί σημο, 

67. Βλ. Μιὰ Περιπέτεια, 150.

68. Βλ. Ἀτελείωτος δρόμος, 402.

69. Βλ. Ἀτελείωτος δρόμος, 428.

70. Βλ. διαδικτυακὸ τόπο: http://agioritikesmnimes.blogspot.gr/search?q=2466.

71. Βλ. ν. Shakespeare, Bruce Chadwin, (ὅ.π., σημ. 66), 656 κ.ἑ.

72. Πρβ. τὴν ὑπογραφή του στὰ ἑλληνικὰ (εἰκ. 6).

73. Βλ. καὶ σημείωμα μονῆς Ζωγράφου, ὅπου καὶ ἄλλες ὁμοιότητες, Ἐπίμετρο ιι.
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ἀλλὰ ὁ ἴδιος τὸ χρησιμοποιοῦσε μονάχα ὅταν ἦταν ἀναγκα σμένος νὰ ἀναφέ-
ρει καὶ τὸ “Λὴ Φέρμορ”», σημειώνει ἡ βιογράφος του σχετικὰ μὲ τὰ ὀνόματα. 74

δὲν πρέπει νὰ ξεχνάει κανεὶς ὅτι ὁ Φέρμορ ὑπογράφει ἐνώπιον τοῦ προ-
ηγουμένου εὐδοκίμου καὶ τοῦ π. Γεωργίου. Τὸ σημείωμά του θὰ μπο ροῦσε νὰ 
εἶναι καθαρὰ τυπικὸ καὶ ἐξωτερικὰ εὐγενικό, ὅπως εἶναι τὰ πε ρισσότερα ση-
μειώματα ποὺ συναντᾶ κανεὶς στὸ Βιβλίο Ἐπισκεπτῶν. Ἀν τιθέτως ὅμως, φαίνε-
ται νὰ εἶναι γνήσιο καὶ εἰλικρινές. Ἕνα ξέσπασμα με σογειακότητας σὲ ἀγγλικὸ 
ὕφος. Tὴ στιγμὴ ἐκείνη, μετὰ ἀπὸ τὸ ἀναπάν τεχο δῶρο τοῦ προηγουμένου εὐδο-
κίμου μὲ τὴν προσωπικὴ ἀφιέρωση, ἦ ταν φορτισμένος συναισθηματικά, καὶ δὲν 
βρίσκει λόγια καὶ τρόπο νὰ ἐκ φράσει τὶς εὐχαριστίες του καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη 
του. Τὰ ἑλληνικά του ἕως ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἦταν ἐντελῶς ἀνεπαρκῆ. 

Τὸν εὐχαρίστησα θερμὰ καὶ τὸ ἐννοοῦσα, παρόλο που οἱ εὐχα-
ριστίες μου πε ριορίζονταν σὲ μία ἐπαναλήψη τῶν λέξεων “εὐχα-
ριστῶ πολύ”.75

Ὡστόσο ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ καταθέτει αὐτὲς τὶς λίγες σειρές, μπορεῖ νὰ δι-
ακρίνει κανεὶς τὸν εἰλικρινὴ καὶ καλλιεργημένο χαρακτῆρα του. Ἡ λιτότητα καὶ 
ἡ ἀπαλλαγμένη ἀπὸ καθετὶ περιττὸ φυσικότητα φαίνεται πὼς ἀποτελοῦν γενι-
κότερα χαρακτηριστικὰ τοῦ ὕφους του.76

Στὰ δύο Ἐπίμετρα ποὺ ἀκολουθοῦν, δημοσιεύουμε, λόγῳ τοῦ ἐνδια-
φέροντος ποὺ παρουσιάζουν, χωρὶς ἢ μὲ ἐλάχιστα σχόλια: στὸ πρῶτο, ἀ ποσπ-
άσμα τοῦ ἡμερολογίου του ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Ἱερὰ Ἐπι στασία, καὶ 
στὸ δεύτερο, ὅσα σημειώματά του στάθηκε δυνατὸ νὰ ἐντο πιστοῦν σὲ ἀρχεῖα 
ἄλλων ἁγιορειτικῶν μονῶν.

Ἐπίμετρο Ι

26 Ἰανουαρίου, Μονὴ Κουτλουμουσίου
[...] Ἔπειτα ἀπὸ ἀναβάση μίας ὥρας περίπου, φτάσαμε στην κο-

ρυφὴ τῆς στενῆς χερσονήσου μὲ τὸ γαλάζιο τοῦ Αἰγαίου κι ἀπὸ τὶς 
δύο πλευρές. Ἀκριβῶς ἀπὸ κάτω βρισκόταν ἡ μικρὴ πόλη τῶν Κα-
ρυῶν. Αὐτὸ εἶναι τὸ κέντρο τῆς διοίκη σης τῆς ἱερῆς χερσονήσου. 
Καθὼς κατηφορίζαμε τοὺς λιθοστρώτους δρόμους, ποὺ ἦταν ἀνα-
πάντεχα γεμᾶτοι κόσμο, καὶ ὄχι μόνο μοναχούς, δὲν μποροῦσα νὰ 
μὴν ἀ ναρωτηθῶ σχετικὰ μὲ τὸν πληθυσμό. Λόγῳ τοῦ ἄβατου, ποὺ 
ἀπαγορεύει τὶς γυ ναῖκες, κανείς τους δὲν μποροῦσε νὰ ἔχει γεννηθεῖ 
ἐδῶ, κανείς τους νὰ ἔχει σύζυγο ἐδῶ, κι ὅμως ἔμοιαζαν ὅλοι μὲ μόνι-

74. Βλ. Ἀτελείωτος Δρόμος, 11.

75. Βλ. Ἀτελείωτος Δρόμος, 344.

76. Βλ. ἐφημ. Le Figaro Premium. Culture, ὅ.π. (σημ. 39).
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μους κατοίκους. Φεύγουν γιὰ τὴν ἠπει ρωτικὴ χώρα καὶ ἐπιστρέφουν 
μὲ τοὺς γιούς τους ἢ μήπως μόνο δηλωμένοι ἐργέ νηδες καὶ μισογύνη-
δες ἔρχονται να δουλέψουν ἐδῶ, κουρασμένοι ἀπὸ τὸν διε φθαρμένο 
κόσμο; Ἀποτελεῖ μυστήριο για μένα.

Βρῆκα τὸ ἀστυνομικὸ τμῆμα στὸ τέρμα μιᾶς ἑτοιμόρροπης ξύ-
λινης σκάλας, καὶ ὁ ἀξιωματικὸς μὲ καλημέρισε καί μοῦ ἔδωσε κα-
ρέκλα γιὰ νὰ κάτσω καὶ τσι γάρο, ὅσο ἔγραφε τὴν αἰτήσή μου γιὰ νὰ 
τὴ στείλει στὴν Ἱερὰ Κοινότητα τῶν Μο ναστηρίων. Ὅλοι μοιάζουν 
ἐμποτισμένοι μὲ τὸ ἴδιο πνεῦμα καλοσύνης ἐδῶ στὸ Ἅ γιον Ὄρος, 
καὶ σὲ αὐτὴ τὴν ἐντελῶς μὴ ὑλιστικὴ ἀτμόσφαιρα ἡ ἐγγενὴς καλο-
σύνη τῆς ἀνθρώπινης φύσης βρίσκει μία εὐκαιρία νὰ ἀναπνεύσει. Ὁ 
χρόνος ἔχει μείνει ἀκίνητος ἐδῶ, κι ὁλοκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιά-
ζει κατάλοιπο κάποιας ἐποχῆς, πρὶν ἀπὸ αἰῶνες, ὅταν οἱ ἄνθρωποι 
ζοῦσαν σὲ μία γλυκιὰ ἀτμόσφαιρα γαλήνης καὶ καλοσύνης.

Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀστυνομικοὺς μὲ ὁδήγησε ἀπὸ πλακόστρω-
τα δρομάκια μέ χρι ποὺ φτάσαμε στὸ κτίριο τῆς Κοινότητας, ὅπου 
μᾶς δέχτηκε ἔνας kavass μὲ ρι χτὸ πουκάμισο, μαύρη βελούδινη φου-
στανέλα, καπελάκι μὲ φούντα μὲ τὸ ἀσημέ νιο ἔμβλημα τοῦ Ἄθωνα, 
λευκὲς κάλτσες καὶ παπούτσια μὲ φούντα. Ἦταν θαυμά σιος. Ὅλοι οἱ 
ὑπηρέτες τῶν μοναστηριῶν ἦταν ντυμένοι ἔτσι.

Μὲ ὁδήγησαν στὴν αἴθουσα τῆς Ἐπιστασίας, ὅπου ἕνας προ-
φανῶς σημαντι κὸς πρεσβύτερος μοναχὸς77 καθόταν καὶ ἔγραφε σὲ 
ἕνα γραφεῖο. Ἔβγαλε τὰ γυαλιά του γιὰ νὰ μὲ κοιτάξει, δώσαμε τὰ 
χέρια, καί μοῦ ζήτησε εὐγενικὰ νὰ κα θίσω. Ἔδωσε τὰ χαρτιά μου σὲ 
ἕναν νεαρὸ μοναχό, μαζὶ μὲ τὴν ὄμορφη ἐπιστολή μου ἀπὸ τὸν Πα-
τριάρχη τῆς Κωνσταντινούπολης μὲ τὴν κομψὰ πολύπλοκη καλλι-
γραφία καὶ τὶς ὡραῖες σφραγῖδες. Συζητήσαμε στὰ γαλλικά, καὶ 
ἕνας kavass μοῦ ἔφερε τὸν καθιερωμένο καφέ, τὸ λικὲρ καὶ τὸ γλυκὸ 
τοῦ κουταλιοῦ. Ἡ αἴθουσα εἶ χε ἐνδιαφέρον, μιὰ ποὺ ἦταν προφανῶς 
ἡ ἐπίσημη αἴθουσα τῆς κοινότητας. Χτι στὰ καθίσματα ἔκαναν τὸν 

77. Πιθανόν πρόκειται γιὰ τὸν ἀρχιγραμματέα ἢ τὸν πρωτεπιστάτη τῆς Ἱερᾶς 
Ἐπιστα σίας τοῦ ἔτους ἐκείνου. Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1935 καθήκοντα εἶχε ἡ διονυσιατικὴ 
Ἱερὰ Ἐπι στασία (1934-1935), ἡ ὁποία ἀπαρτίζον ταν ἀπὸ τοὺς ἑξῆς: 

Ὁ τῆς Μονῆς Διονυσίου Πρωτεπιστάτης Γέρων Ἰάκωβος
Ὁ τῆς Μονῆς Ζωγράφου Ἐπιστάτης Γέρων εὐθύμιος
Ὁ τῆς Μονῆς Ρωσσικοῦ Ἐπιστάτης Γέρων Σέργιος
Ὁ τῆς Μονῆς Κωνσταμονίτου Γέρων Συνέσιος.
Βλ. ἀρχιμ. εὐδ. καρακουλάκης, Ἡ Ἱερὰ Ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω, ἐκδ. «Ἑ πτ-

άλοφος α.Β.ε.ε.», [Ἀθήνα 2011], 30 (ὅπου καὶ φωτογραφία μὲ ὅλα τὰ πρόσωπα ποὺ ἀνα-
φέρονται παραπάνω) καὶ 54.
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γῦρο τῆς αἴθουσας καλύπτοντας τρεῖς τοίχους, καὶ πάνω ἀπὸ κάθε 
κάθισμα ὑπῆρχε μιὰ μικρὴ καφὲ ταμπέλα, ποὺ ἔφερε τὸ ὄνομα τῆς 
μονῆς, καὶ ἐδῶ οἱ ἀντιπρόσωποι κάθονται κατὰ τὰ συμβούλια ποὺ 
διεξάγον ται τρεῖς φορὲς τὴν ἑβδομάδα στὴ μικρὴ κοινότητα. Ἡ Με-
γίστη Λαύρα βρισκόταν στὴ μέση, ὡς ἀρχαιότερη τῶν μονῶν, καὶ οἱ 
ὑπόλοιπες εἶναι προσεκτικὰ τοποθε τημένες σύμφωνα μὲ τὴ χρονο-
λογία ἵδρυσης τους. Στὴν τετάρτη πλευρὰ βρισκό ταν ἕνας ἐντυπωσι-
ακὸς θρόνος πάνω σὲ μία ἐξέδρα, καὶ ἕνα μακρὺ σκῆπτρο ἀπὸ ἔβε-
νο, μὲ ἐπάργυρη κορυφή, ἕνα εἶδος ἐμβλήματος τοῦ προεδρεύοντος.

Πρεσβύτεροι ἄρχισαν νὰ μπαίνουν μέσα ἕνας ἕνας, καὶ κάθο-
νταν στὶς θέσεις τους ἀφοῦ πρῶτα εἶχαν κάνει τρεῖς φορὲς τὸν σταυ-
ρό τους μπροστὰ στὴν εἰκόνα στὸ τέρμα τοῦ δωματίου. (Κάνουν τὸν 
σταυρό τους διαφορετικὰ ἀπὸ τοὺς καθολι κούς, μὲ τὴν ὁριζόντια 
κίνηση τοῦ χεριοῦ ἀπὸ τὰ δεξιὰ στὰ ἀριστερά.) Ἀφήνουν ὅ λοι τὶς 
λευκὲς γενειάδες τους καὶ τὰ μαλλιὰ τους ἐλεύθερα καὶ ἀπαγο ρεύε-
ται νὰ τὰ κόψουν. Αὐτό ποὺ ἔκανε ἐντύπωση ἦταν ἡ ἀπόλυτη ἀκεραι-
ότητα τῶν προσώ πων τους, ποὺ μαρτυροῦσε μιὰ ἁπλὴ καὶ εὐτυχισμέ-
νη ζωή. Σχημάτιζαν μιὰ ὄμορ φη εἰκόνα, καθισμένοι τριγύρω σὲ ὁμά-
δες, νὰ συζητοῦν, στὰ βαθιά τους καθίσμα τα, μὲ φόντο, ἔξω ἀπὸ τὰ 
παραθύρα, τὴν πλαγιὰ τοῦ βουνοῦ ποὺ κατηφόριζε καὶ τὴ θάλασσα.

Ὁ φίλος μου διαβασε δυνατὰ καὶ μὲ ζωντάνια τὴν ἐπιστολὴ 
τοῦ Πατριάρχη καὶ γελάσαν ὅλοι μὲ τὸ ἐπίθετο σπουδαῖος ποὺ εἶχε 
χρησιμοποιήσει ἡ Μακαριότη τά του γιὰ μένα στὴν ἐπιστολή του. Ὁ 
ἡγούμενος τὴ διαβασε ὡραῖα, κατα λή γον τας μὲ τὴν πομπώδη φρά-
ση: «Ἡ δὲ τοῦ Θεοῦ χάρις, καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος εἴη μετὰ τῆς ὁσιό-
τητος ὑμῶν».

Ὅταν ἑτοιμάστηκαν τὰ χαρτιά μου, μοῦ ἔσφιξαν ὅλοι τους τὸ 
χέρι καί μοῦ εὐχήθηκαν καλὴ τύχη. 78 […]

Ἐπίμετρο ΙΙ

Σημείωμα στὴν Ἱ. Μονὴ Ζωγράφου (κώδ. ἀρχ. 360, φ. 50r) (Πίν. 3).

Just a few words of sincere thanks for the welcome received at 
Zografos, where I feel I have met many old friends, having spent 4 ½ 
months walking over Bulgaria and making friends with the peasants and 
mountaineers of this splendid country.

Michael Leigh Fermor.

78. Βλ. Ἀτελείωτος Δρόμος, 346-348.
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Feb(ruary) 15 1935.

Λίγα λόγια εἰλικρινοῦς εὐχαριστίας γιὰ τὸ καλωσόρισμα ποὺ 
δέχτηκα στὴ Ζωγράφου, ὅπου αἰσθάνομαι ὅτι συνάντησα πολλοὺς 
παλιοὺς φίλους, ἔχοντας πε ράσει 4 ½ μῆνες περπατώντας στὴν Βουλ-
γαρία καὶ κάνοντας φίλους τοὺς χω ρι κοὺς καὶ τοὺς κατοίκους τῶν 
βουνῶν αὐτῆς τῆς θαυμάσιας χώρας.

Μάικλ Λὴ Φέρμορ.
Φεβ(ρουαρίου) 15 1935.

Ση μ ε ί ω σ η .  Ἀπὸ τὶς μονὲς ποὺ ἐπισκέφθηκε ὁ Φέρμορ:
α) Σημειώματά του ἐντοπίστηκαν μόνο στὴν Ξηροποτάμου καὶ στὴν Ζω-

γράφου.
β) διαπιστώθηκε ὅτι δὲν ὑπέγραψε στὶς μονὲς Ἰβήρων, Χιλανδαρίου, διο-

νυσίου, Παντοκράτορος, δοχειαρίου, Γρηγορίου (= περαστικός), καὶ Ἁγίου Πα-
ντελεήμονος-Ρωσικοῦ.

γ) Στὶς μονὲς κουτλουμουσίου, Σίμωνος Πέτρας καὶ Ξενο φῶντος δὲν σώ-
ζονται ἀπὸ τὴν ἐποχὴ αὐτὴ τὰ ἀρχεῖα ἢ δὲν ὑπῆρχαν Βι βλία Ἐπισκε πτῶν τόσο 
παλιά.

δ) δυσπρόσιτα παραμένουν τὰ ἀρχεῖα τῶν μονῶν Μεγίστης Λαύρας, Βατο-
παιδίου, καρακάλλου, Σταυρονικήτα, Ἐσφιγμένου καὶ κωνσταμονί του.

δὲν ἐπισκέφθηκε τὶς μονὲς Φιλοθέου καὶ Ἁγίου Παύλου.

Συντομογραφίες καὶ σύμβολα

Ἀτελείωτος Δρόμος = Πάτρικ Λὴ Φέρμορ, Ἀτελείωτος Δρόμος: Ἀπὸ τὶς σιδηρὲς 
πύλες τοῦ Δούναβη ὡς τὸν Ἄθω, ἐπιμ. κ. Θέμπρον καὶ Ἄ. κοῦπερ, μτφρ. 
Μ. Γκανᾶ, ἐκδ. «Με ταίχμιο» 2014.

Μιὰ Περιπέτεια = Ἄ. κοῦπερ, Πάτρικ Λὴ Φέρμορ: Μιὰ περιπέτεια, μτφρ.: Ἠ. 
Μαγκλίνης, ἐκδ. «Μεταίχμιο» [2013].

ΘΗΕ = Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία, τόμ. 1-12, Ἀθήνα 1962-1968.

Robert Byron, The Station = Robert Byron, The Station: Τravels to the Holy 
Mountain of Greece, «Tauris Parke Paperbacks», Λονδίνο – ν. Ὑόρκη 2011 
(¹1928).

αἰ.  =αἰώνας, αἰώνα
ἀρ.  = ἀριθμὸς
βλ.  = βλέπε
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εἰκ. = εἰκόνα
ἐκδ. = ἐκδόσεως, ἐκδόσεις
ἑλ. ἔκδ. = ἑλληνικὴ ἔκδοση
ἐπιμ. = ἐπιμέλεια
ἐφημ. = ἐφημερίδα
μτφρ. = μετάφραση
ὅ.π. = ὅπου παραπάνω
πίν. = πίνακας, πίνακες
πρβ. = παράβαλε
σημ. = σημείωση
τόμ. = τόμοι
(   ) = ἀνάλυση συντομογραφιῶν

Πηγὲς εἰκόνων

1. http://diastixo.gr/arthra/2520-fermor-ellada
2, 3. https://el.wikipedia.org/wiki/Πάτρικ_Λη_Φέρμορ
4. Ἀρχεῖο Ἱ. Μονῆς Ξηροποτάμου.
5.https://athosweblog.com/2013/12/22/1488-feast-of-the-exalation-of-the-cross-in-
xirapotamou/
6. https://el.wikipedia.org/.../αρχείο:Manifestation_of_Patrick_Michael_Leigh_
Fermor’s.

ανΤΩνιοΣ ΠεΤΡαΣ – Μον. ΖαΧαΡιαΣ ΞΗΡοΠοΤαΜΗνοΣ
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Εἰκ. 1. Michael Fermor, την ἐποχὴ περίπου που επισκέφθηκε  
τὸ Ἁγ. Ὄρος, φωτ. 1934.

Εἰκ. 2.  Michael Fermor σὲ 
ὥριμη ἡλικία.
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Εἰκ. 3. Ὁ τάφος τοῦ Fermor, Dumbleton Ἀγγλίας.

Εἰκ. 4. Προηγούμενος Ευδόκιμος Ξηροποταμηνὸς (φωτ. περὶ τὸ 1930).
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Εἰκ. 5. Ἱ. Μονὴ Ξηροποτάμου, Ἑορτὴ Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 
φωτ. Robert Byron 1927.

Εἰκ. 6. Ὑπογραφὴ τοῦ Fermor στὰ ἑλληνικά.



ΣΥΜΜεικΤα





Η ΠεΡιΠεΤεια ενοΣ ΒΥΖανΤινοΥ εΠΩνΥΜοΥ: ΣΥναδΗνοΣ-οι

Στο άρθρο αυτό θα γίνει προσπάθεια να δειχθεί η μετεξέλιξη ενός βυζα-
ντινού επωνύμου διαμέσου των αιώνων με τη βοήθεια πληροφοριών από τις 
γραπτές πηγές της βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής, αλλά και με τη συν-
δρομή των πορισμάτων της γλωσσολογίας.

από την ιστορία της ελληνικής ονοματολογίας γνωρίζουμε ότι τα νεοελ-
ληνικά επώνυμα εμφανίστηκαν κατά τους βυζαντινούς χρόνους και η προέλευ-
σή τους ήταν ποικίλη. Σημαντικό μέρος των επωνύμων αυτών σχετιζόταν και 
ακόμη σχετίζεται με την καταγωγή κάποιου προσώπου.1 Μεταξύ άλλων επι-
θέτων αυτής της κατηγορίας από την εποχή του Βυζαντίου είναι γνωστή και η 
οικογένεια των Συναδηνών, αξιωματούχων του κράτους με καταγωγή από την 
πόλη Σύναδα στη Φρυγία της Μ. ασίας.

Η ιστορική πορεία των Συναδηνών κατά τους βυζαντινούς χρόνους σε μεγά-
λο βαθμό έχει μελετηθεί,2 δεν γνωρίζουμε όμως αρκετά για την κατοπινή διαδρο-
μή μελών της οικογένειας, αλλά και για τις τύχες του συγκεκριμένου επωνύμου. 

Πάντως από διάφορες μελέτες εξάγεται το συμπέρασμα ότι κάποιοι Συναδη-
νοί μετανάστευσαν στη σημερινή ελλάδα κατορθώνοντας να αποφύγουν τον κίνδυ-
νο, που συνεπαγόταν η ραγδαία, ήδη από το τελευταίο τέταρτο του 11ου αι., τουρκι-
κή προέλαση στη Μ. ασία. Έτσι είναι τεκμηριωμένο ότι γύρω στο 1100 ο αυτοκράτο-
ρας αλέξιος ά κομνηνός αναγκάστηκε να μεταφέρει ελληνικούς πληθυσμούς από το 
εσωτερικό της χερσονήσου προς τη δυτική Μ. ασία εξαιτίας των πιέσεων που ασκού-
σαν άτακτοι Τούρκοι επιδρομείς. Το κύμα φυγής Μικρασιατών ελλήνων από τις εστί-
ες τους και η καταφυγή τους σε περιοχές του αιγαίου και της ηπειρωτικής ελλάδας 
συνεχίστηκε και εντάθηκε κατά τους αιώνες που ακολούθησαν.3

1. Για τα λεγόμενα εθνικά ή πατριδωνυμικά επώνυμα βλ. ενδεικτικά ν. Ἀνδριώτης, «Τὰ 
βυζαντινὰ καὶ νεοελληνικὰ ἐπώνυμα», Μακεδονικὸν Ἡμερολόγιον 1965, σσ. 163-166· Ἀ. Λαΐου, Ἡ 
ἀγροτικὴ κοινωνία στὴν ὕστερη βυζαντινὴ ἐποχή, μτφρ. Ἀ. κάσδαγλη, Ἀθήνα 1987, σσ. 162-165 
(στο εξής: Λαΐου, «Ἀγροτικὴ κοινωνία»), όπου γίνεται αναφορά στα οικογενειακά ονόματα.

2. Ch. Hannick – G. Schmalzbauer, «Die Synadenoi. Prosopographische Unter-
suchung zu einer byzantinischen Familie», Jahrbuch der Österreichischen Byzantini-
stik 25 (1976) 125-161 (στο εξής: (στο εξής: Hannick - Schmalzbauer, «Synadenoi»)· Ch. 
Stavrakos, «Sigillographische Beiträge zur Familie der Synadenoi», Studies in Byzantine 
Sigillography 7 (2002) 167-180.

3. Για τα ανωτέρω βλ. Σ. Βρυώνης, Ἡ παρακμὴ τοῦ μεσαιωνικοῦ ἑλληνισμοῦ στὴ 
Μικρὰ Ἀσία καὶ ἡ διαδικασία ἐξισλαμισμοῦ (11ος -15ος αἰώνας), μτφρ. κ. Γαλαταριώτου, 
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Έτσι σε βρέβιο της μονής Χοζοβιώτισσας στην αμοργό βρίσκουμε ανα-
φορές διάφορων οικογενειακών ονομάτων, ανάμεσα στα οποία υπάρχει και το 
επώνυμο Συναδηνός. Σύμφωνα με τον μελετητή του εγγράφου Βογιατζίδη οι 
Συναδηνοί έφτασαν στην αμοργό κατά το δεύτερο τέταρτο του 13ου αι. από 
τη Μ. ασία και η αιτία της φυγής τους από το κράτος της νίκαιας ήταν η συμ-
μετοχή τους σε στασιαστικό κίνημα. Μάλιστα ο ίδιος μελετητής αναφέρει ότι 
στο βρέβιο της Χοζοβιώτισσας εντόπισε επώνυμα και άλλων οικογενειών, που 
ανήκαν στην αριστοκρατία του κράτους της νίκαιας και κατέφυγαν στο νησί 
εξαιτίας της εμπλοκής τους σε κινήσεις εναντίον της νόμιμης αρχής. Για πρώτη 
φορά το συγκεκριμένο επώνυμο ανιχνεύεται στο τέλος του 16ου αι., συγκεκρι-
μένα το 1588, αλλά το βρίσκουμε και στο τέλος του 18ου αι. (1786) σε αναφο-
ρά που γίνεται στο βρέβιο, που αναφέρθηκε παραπάνω.4  

Στην ύστερη βυζαντινή εποχή μέλη της οικογένειας των Συναδηνών εκτός 
από τα νησιά5 ανευρίσκονται σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και κατέχουν 
υψηλές θέσεις στην κρατική ιεραρχία. Έτσι ο Θεόδωρος Συναδηνός ήταν δι-
οικητής στη Θράκη και αργότερα στη Θεσσαλονίκη. ο ίδιος κατείχε κατά το 
α΄ μισό του 14ου αι. μεγάλες εκτάσεις στην κοιλάδα του Στρυμόνα, ενώ την 
ίδια εποχή άτομα με το ίδιο επώνυμο διετέλεσαν αξιωματούχοι της μητρόπο-
λης Σερρών.6 Η λέξη Συναδηνός ως επώνυμο αλλά και ως κύριο όνομα, με συ-
ντομευμένους τύπους τους Συνάδης και Συνάδος, συνεχίζει να υφίσταται και 
κατά τους μεταγενέστερους αιώνες (15ος-τέλος 17ου) στην περιοχή των Σερ-
ρών, όπως προκύπτει από τη μελέτη οθωμανικών φορολογικών καταστίχων, 
αλλά και από το Χρονικό του Σερραίου παπα-Συναδηνού.7

Ἀθήνα 22000, σσ. 166-167, 220-221· Λαΐου, «Ἀγροτικὴ κοινωνία», ό.π. (σημ. 1), σσ. 176, 341. 

4. Ἰ. κ. Βογιατζίδης, Ἀμοργός. Ἱστορικαὶ ἔρευναι περὶ τῆς νήσου, Ἀθῆναι 1918, σσ. 
60-61, 65. 

5. Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, E. Trapp (επιμ.), αρ. 27110, όπου γίνεται 
αναφορά σε κάποιον Συναδηνό Βεβαπτισμένο, ο οποίος κατείχε μεγάλες εκτάσεις στη Λήμνο.

6. Hannick − Schmalzbauer, «Synadenoi», ό.π. (σημ. 2), 136-137.

7. Τ. καραναστάσης, «Ένας νεομάρτυρας στις Σέρρες του β΄ μισού του 15ου αιώνα. 
ο άγιος ιωάννης ο Σερραίος και η ακολουθία του, έργο του μεγάλου ρήτορος Μανουήλ κοριν-
θίου», Βυζαντινά 16 (1991), [= 1993] 197-262, κυρίως σ. 218, σημ. 67, όπου ο ερευνητής εξετά-
ζοντας ένα οθωμανικό φορολογικό κατάστιχο τού 1454/55 ανάμεσα στα άλλα ελληνικά ονό-
ματα καταγράφει πολλούς Συναδινούς, αλλά και τα γυναικεία ονόματα Συναδινώ και Συνα-
δινή −στις μέρες μας υπάρχει το βαφτιστικό όνομα Συνοδή− ενώ στο Παράρτημα της έκδοσης 
του Χρονικού του παπα-Συναδινού από τις Σέρρες [Conseils et Mémoires de Synadinos, prêtre 
de Serrès en Macédoine (XVIIe siècle), P. Odorico (επιμ.), Paris 1996], το οποίο περιέχει εκτενέ-
στατα σχόλια του Τ. καραναστάση, διαβάζουμε στις σσ. 330-331: «Το βαπτιστικό όνομα Συνα-
δινός, με συντομευμένους τύπους οικειότητας Συνάδης και Συνάδος, συγκαταλέγεται στα νε-
οελληνικά βαπτιστικά που ανήκουν στην βυζαντινή ιστορική παράδοση· προέρχονται συγκε-
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Φαίνεται ότι κατά τη μέση και την ύστερη βυζαντινή εποχή μέλη της οι-
κογένειας των Συναδηνών αναγκάστηκαν για διάφορους λόγους να μετακι-
νηθούν από τις εστίες τους και να εγκατασταθούν στην αμοργό, την κρήτη,8 
αλλά και σε περιοχές της ηπειρωτικής ελλάδας. Μάλιστα η ονομασία Συνα-
δηνός φαίνεται ότι ήταν αρκετά διαδεδομένη, εφόσον κατά την ύστερη βυζα-
ντινή εποχή την έφεραν είτε ως επώνυμο είτε ως κύριο όνομα άτομα διαφόρων 
κοινωνικών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων και χωρικοί.9

Η περιοχή όμως, στην οποία συναντούμε και άλλους τύπους επωνύμων 
και κύριων ονομάτων, οι οποίοι συνδέονται με το όνομα Συναδηνός, είναι οι 
Σέρρες. Στην πόλη των Σερρών και στην ευρύτερη περιοχή από τις αρχές του 
17ου ως το τέλος του 19ου αι. εμφανίζονται τύποι κύριων ονομάτων, όπως 
Συ(ι)νάδης, Συ(ι)νάδος, Συ(ι)νάχος, Συνάικος, Συνάγκος, και Σινάκος.10

ειδικότερα ο τύπος Συ(ι)νάχος ως κύριο όνομα εμφανίζεται στις αρχές 
του 17ου αι. στο Χρονικό τού παπα-Συναδινού,11 ενώ ο Θεσσαλονικιός επιφα-
νής λόγιος Π. Παπαγεωργίου, ο οποίος μεταξύ άλλων μελέτησε τον κώδικα υπ’ 
αρ. 1 της μητρόπολης Σερρών, αναφέρει ακόμη τους τύπους Συνάικος, Συνά-
γκος, όπως και τον τύπο Σινάκος, ο οποίος εμφανίστηκε στα τέλη του 19ου 

κριμένα από επώνυμα σημαντικών βυζαντινών οικογενειών γαιοκτημόνων, ευγενών και αυτο-
κρατόρων» (στο εξής: καραναστάσης, «Παράρτημα»). Για την παρουσία του ονόματος με τον 
τύπο Συναδηνή στο χωριό Γαλάτιστα της Β. Χαλκιδικής το 1732 βλ. α. καραμπατάκης, Το αρ-
χείο της επισκοπής αρδαμερίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2003.

8. Β. κόντη, «Ἐθνικὰ οἰκογενειακὰ ὀνόματα στὴν κρήτη», Βυζαντινὰ Σύμμεικτα 8 
(1989) 143-317, κυρίως σσ. 313-315. Στη μελέτη αυτή αναφέρονται επώνυμα που συνδέονται 
με την καταγωγή των προσώπων που τα φέρουν. ανάμεσά τους και το επώνυμο Συναδηνός, 
το οποίο απαντάται στην κρήτη από τα μέσα του 14ου αι. (1352-1353) έως και τον 17ο αι.

9. Λαΐου, «Ἀγροτικὴ κοινωνία», ό.π. (σημ. 1), σ. 155· ε. Χεκίμογλου, «Παρατηρήσεις 
επί των βαπτιστικών ονομάτων των ορθοδόξων χριστιανών της Θεσσαλονίκης, 15ος-19ος αι-
ώνας», Πρακτικά Λ΄ Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2010, σσ. 43-60, κυρί-
ως σ. 58, όπου αναφέρονται τα κύρια ονόματα Συναδινός και Συνώδης. Ch. Malatras, Social 
Structure and Relations in Fourteenth Century Byzantium, διδ. διατρ., Birmingham 2013, σ. 
198, όπου αναφέρεται ότι: «It is possible to identify a number of important local families in 
Serres. Their property consists mostly of substantial land and real estate holdings. One of these 
families is the oikos of Synadenoi, but even though Theodoros Synadenos has been identified 
as landowner in the area, it cannot be established that the local family of Synadenoi had any 
connection with this elite family; all the more because the name Synadenos is attested even 
among peasants in the countryside of Serres». 

10. Π. ν. Παπαγεωργίου, «αἱ Σέρραι καὶ τὰ προάστεια, τὰ περὶ τὰς Σέρρας καὶ ἡ 
μονὴ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. (Συμβολὴ ἱστορικὴ καὶ ἀρχαιολογική)», BZ (1894) 225-329, 
κυρίως σ. 283 (στο εξής: Παπαγεωργίου, «Σέρραι»)· καραναστάσης, «Παράρτημα», ό.π. (σημ. 
7), σσ. 330-331, 333, 378.

11. καραναστάσης, «Παράρτημα», ό.π. (σημ. 7), σσ. 333, 378.
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αι.12

από το κύριο όνομα Συνάδος, που προέρχεται από το Συναδη(ι)νός,13 
προήλθε κατά τη γνώμη μου ο τύπος Συ(ι)νάχος και από τον τελευταίο προέκυ-
ψαν οι τύποι Συνάικος, Συνάγκος και Σινάκος. είναι διαπιστωμένο από μελέ-
τες γλωσσολόγων ότι ο φθόγγος δ σε διάφορα νεοελληνικά ιδιώματα τρέπεται 
σε θ, αλλά και συχνά υφίσταται εναλλαγή των φθόγγων δ και θ, δηλαδή ο πρώ-
τος τρέπεται σε θ και ο δεύτερος σε δ.14 Πιστεύω ότι από τον τύπο Συνάθος φτά-
σαμε στο Συ(ι)νάχος, αφού το θ τρέπεται σε χ σε νεοελληνικά ιδιώματα.15 Όσο 
για τη μετατροπή του γράμματος χ σε κ και αντίστροφα είναι συχνό φαινόμε-
νο στην κοινή νεοελληνική, αλλά και σε διαλέκτους και ιδιώματα.16 Έτσι κατά 
τη γνώμη μου από τον τύπο Συ(ι)νάχος προέκυψε το Συνάικος με την ανάπτυξη 
ενός ημιφώνου, τού j. Σύμφωνα με γλωσσολόγους δίφθογγος ονομάζεται η ακο-
λουθία δύο φωνηέντων που συμπροφέρονται σε μία συλλαβή με αποτέλε-

12. Παπαγεωργίου, «Σέρραι», ό.π. (σημ. 10), σ. 283· καραναστάσης, «Παράρτημα», 
ό.π. (σημ. 7), σ. 378.

13. Βλ. αν. σ. 320, σημ. 7. Βλ. και ν. Ταχινοσλής, Μορφές τού Κωνσταντίνος (19ος αι-
ώνας-1913), (διδ. διατρ.) Θεσσαλονίκη 2005, σ. 64 (στο εξής: Ταχινοσλής, «Κωνσταντίνος»). ο 
συγγραφέας θεωρεί ότι ο τύπος Συνάδο(η)ς είναι υποκοριστικό τού τύπου Σίνος, που πιστεύει 
ότι προέρχεται από το Κωνσταντίνος και δεν δέχεται την προέλευση από το Συναδηνός. αγνοεί 
όμως ότι ήδη κατά τον 17ο αι. ο συντομευμένος τύπος του ονόματος του παπα-Συναδινού, συγ-
γραφέα του ομώνυμου χρονικού, είναι Συνάδης. Για τα ανωτέρω βλ. P. Odorico, Le Codex B du 
Monastère Saint-Jean-Prodrome (Serrès), B: XVe –XIXe siècles, Paris 1998, σ. 202.

14. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η λέξη θυγατέρα, η οποία σε πολλά ιδιώματα προ-
φέρεται ως δυγ(χ)ατέρα. ενδεικτικά βλ. Ἀχ. Τζάρτζανος, Περὶ τῆς συγχρόνου θεσσαλικῆς 
διαλέκτου, Ἀθῆναι 1909, σ. 38, όπου εκτός από το ανωτέρω παράδειγμα σημειώνεται ότι: 
«πολλάκις ὡσαύτως ἀκούει τις δὰ ἀντὶ τοῦ θά. Π.χ. δἀρθῶ=θἀρθῶ (=θὰ ἔλθω) […]»· ν. Γ. κο-
ντοσόπουλος, Διάλεκτοι καὶ ἰδιώματα τῆς Νέας Ἑλληνικῆς, Ἀθήνα 32001, σ. 97, όπου ο συγ-
γραφέας αναφέρεται στα βόρεια νεοελληνικά ιδιώματα. Για το αντίστροφο φαινόμενο, την 
τροπή δηλαδή τού δ σε θ βλ. Γ. Χρ. Σακελλαριάδης, «Πάθη τῶν ἀφώνων συμφώνων στὰ νεο-
ελληνικὰ ἰδιώματα». Μνήμων 6 (1976-1977) 39 σημ. 23 (στο εξής: Σακελλαριάδης, «Πάθη τῶν 
ἀφώνων συμφώνων»).

15. Ταχινοσλής, «Κωνσταντίνος», ό.π. (σημ. 13), σ. 64ˑ ο Ταχινοσλής αναφέρει ότι εντό-
πισε τον τύπο Συνάθης ως κύριο όνομα και επώνυμο στη Μεγάλη Παναγία της Χαλκιδικής. 
επίσης βλ. Σακελλαριάδης, «Πάθη τῶν ἀφώνων συμφώνων», ό.π. (σημ. 14), σ. 40· Γ. Λιούτα, 
Η επίδραση των ιδιωμάτων του ν. Τρικάλων στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, Θεσσαλονίκη 
2009, σ. 29, όπου σημειώνεται η τροπή τού θ σε χ σε βόρειο νεοελληνικό ιδίωμα και παρατίθε-
ται το παράδειγμα θλίβομαι=χλίβουμι (στο εξής: Λιούτα, «ιδιώματα του ν. Τρικάλων»).

16. δ. δημητράκος, Μέγα Λεξικὸν ὅλης τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, τ. 8, Ἀθῆναι 1964, 
σσ. 4090-4091· Λιούτα, «ιδιώματα του ν. Τρικάλων», ό.π. (σημ. 15), σ. 30· 

κ. δ. ντίνας, Νεοελληνική γλώσσα: Φωνολογία, σ. 4. (βλ. ηλεκτρ. διεύθυνση https://
eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/NURED275/4.%20%CE%A6%CF%89%CE%BD%
CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1.pdf).
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σμα το ένα από αυτά να λαμβάνει τον χαρακτήρα ημιφώνου. επιπλέον υπο-
στηρίζουν ότι η ελληνική γλώσσα έχει μόνο ένα ημίφωνο, το j, και συνήθως δι-
αθέτει κλειστές διφθόγγους, στις οποίες το ημίφωνο εντοπίζεται στο τέλος τους 
και προφέρεται με «κλειστό» τρόπο. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα παραθέ-
τουν τη λέξη γάιδαρος, η οποία τονίζεται σύμφωνα με τον νόμο της τρισυλλαβί-
ας στην προπαραλήγουσα, επειδή το άι είναι μία συλλαβή.17 από τον τύπο Συ-
νάικος λοιπόν πρέπει να προήλθαν οι τύποι Συνάγκος και Σινάκο18 στην 
αρχή ως κύρια ονόματα. από αυτούς παραμένει ακόμη σε χρήση ως επώνυμο 
το Σινάκος.19

ολοκληρώνοντας τη σύντομη αυτή περιήγηση στον κόσμο της νεοελληνι-
κής ονοματολογίας σημειώνουμε ότι στην εποχή μας εξακολουθεί να υφίσταται 
ο τύπος Συναδηνός, αλλά και ο τύπος Συνοδινός, ενώ το όνομα Σινάκος εντο-
πίζεται ως επώνυμο (από αναζήτηση στο διαδίκτυο και τους καταλόγους τού 
οΤε) κυρίως στα Βασιλικά και την επανομή του νομού Θεσσαλονίκης, τα δε 
άτομα, που είναι φορείς του επωνύμου και διαμένουν στη Θεσσαλονίκη, προ-
έρχονται από τα ανωτέρω δύο χωριά. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι 
ο τύπος Σινάκος εμφανίζεται ως επώνυμο, σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες, 
στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης από τις αρχές του 19ου αι. και από τα μέσα του 
ίδιου αιώνα ως κύριο όνομα, αλλά και ότι στα Βασιλικά υπάρχουν επιπλέον το 
κύριο όνομα/επώνυμο Συ(ι)νάδος, αλλά και το επώνυμο Συνάκος.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΣΙΝΑΚΟΣ

17. α. Μποτίνης, Φωνητική της Ελληνικής, αθήνα 22011, σ. 31.

18. Για την εναλλαγή μεταξύ γκ και κ βλ. δημητράκος, «Λεξικὸν», ό.π. (σημ. 16), τ. 4, 
σ. 1626 (λήμμα: γκιοσέμι και γκεσέμι και κεσέμι = τράγος ή κριός ως οδηγός προπορευόμενος 
του υπόλοιπου ποιμνίου).

19. Στο έργο του κ. δ. ντίνα, Γλωσσικό ιδίωμα της Κοζάνης, τ. 2, κοζάνη 2005, σ. 
447, υπάρχει η λέξη σίνακας, την οποία σύμφωνα με τον συγγραφέα χρησιμοποιούσαν, για 
να δηλώσουν τον μελαχρινό άνθρωπο ή τον γύφτο. δεν νομίζω ότι ο τύπος Σινάκος έχει σχέ-
ση με την προαναφερόμενη λέξη. Βλ. και Ταχινοσλής, «Κωνσταντίνος», ό.π. (σημ. 13), σ. 64, 
ο οποίος θεωρεί ότι καθοριστική υπήρξε η γλωσσική επίδραση κατοίκων της Ηπείρου, Θεσ-
σαλίας και δ. Μακεδονίας, οι οποίοι μετοίκησαν τουλάχιστον από τα τέλη τού 18ου αι. στην 
κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Σύμφωνα λοιπόν με την άποψή του οι 
ανωτέρω μεταξύ των κύριων ονομάτων που χρησιμοποιούσαν είχαν και το όνομα Σίνος, από 
το οποίο με την υποκοριστική κατάληξη –άκος προήλθε το Σινάκος.





Η ΣΗΜαΣια ΤΩν ΧειΡοΓΡαΦΩν και Η ΘεΣΗ ΤοΥΣ 
ΣΤιΣ ΣΥΓΧΡονεΣ ΒιΒΛιοΘΗκεΣ* 

Το σημερινό βιβλίο είναι, ως γνωστόν, έντυπο και η ιστορία του αρχίζει στην 
ευρώπη με την εφεύρεση της τυπογραφίας στα μέσα του 15ου αι. αλλά φυσικά, αι-
ώνες πριν από την εφεύρεση της τυπογραφίας υπήρχαν βιβλία. Τα  βιβλία αυτά δεν 
διέφεραν ως προς την μορφή τους από το σημερινό μας έντυπο βιβλίο, αλλά ήταν 
γραμμένα εξ ολοκλήρου με το χέρι.1 αυτά είναι τα λεγόμενα χειρόγραφα.2 Σήμερα 
υπάρχουν διάσπαρτα σε όλον τον κόσμο ίσως 40.000 ελληνικά χειρόγραφα.

Η διαδικασία δημιουργίας ενός χειρογράφου βιβλίου, όσον αφορά το περιε-
χόμενό του, δεν διέφερε ουσιαστικά από την αντίστοιχη σημερινή· όπως δημιουρ-
γείται ένα βιβλίο σήμερα, όπου (1) ο συγγραφέας συγγράφει το σύγγραμμά του (το 
βιβλίο του), το οποίο (2) πολλαπλασιάζεται, δηλ. τυπώνεται σε πολλαπλά αντίτυ-
πα, βιβλιοδετείται και (3) κυκλοφορείται για τους ενδιαφερόμενους, έτσι και παλιά, 
(1) ο συγγραφέας  συνέγραφε το σύγγραμμά του (το βιβλίο του), το οποίο όμως (2) 
αντιγραφόταν με το χέρι, «σταχωνόταν» («στάχωση» = βιβλιοδεσία) και (3) παρα-
δίδονταν στον ενδιαφερόμενο. από αντιγραφή σε αντιγραφή, κατά την διάρκεια 
των αιώνων, έχει συσσωρευτεί ο αριθμός των χειρογράφων που σώζεται μέχρι σή-
μερα· αντίστοιχα όμως και ένας μεγάλος αριθμός χειρογράφων έχει καταστραφεί, 
εξ αιτίας κοινωνικών (π. χ. αδιαφορία για τα περιεχόμενα κείμενα) και κυρίως ιστο-
ρικών συνθηκών (π. χ. πόλεμοι). Την αντιγραφή την έκαναν ειδικά εκπαιδευμένοι 
άνθρωποι, οι αντιγραφείς, που δούλευαν είτε ως μεμονωμένοι επαγγελματίες, είτε 
μέσα στο μοναστήρι τους κατ’ εντολήν του ηγουμένου, είτε σε κάποιο εργαστήριο, 
ως μέλη μιας μικρής ομάδας αντιγραφέων.3

* ανακοίνωση στην Ημερίδα με θέμα «οι βιβλιοθήκες στο σήμερα: δράσεις & συ-
νεργασίες» που οργανώθηκε από την «κοβεντάρειο δημοτική Βιβλιοθήκη κοζάνης» (κοζά-
νη, 8 οκτωβρίου 2018) με την ευκαιρία των εγκαινίων του νέου κτηρίου της Βιβλιοθήκης. Η 
ανακοίνωση απευθύνεται κατ’ αρχάς στους βιβλιοθηκονόμους, αλλά και σε κάθε ενδιαφερό-
μενο. 

1. Η αρχική μορφή του ελληνικού βιβλίου ήταν ο κύλινδρος από πάπυρο, που άνοι-
γε και διαβαζόταν οριζόντια και ήταν γραμμένος κατά στήλες, οι οποίες ονομάζονταν «σελί-
δες». Η επόμενη μορφή ήταν ο κώδικας (αρχικά περγαμηνός και αργότερα χαρτώος), η μορ-
φή του οποίου έφτασε μέχρι σήμερα. Στην μεσοβυζαντινή εποχή υπήρχε και το ειλητάριο, 
ένας περγαμηνός κύλινδρος, που άνοιγε και διαβαζόταν κατακόρυφα με το κείμενο συνεχές. 

2. ονομάζονται και «κώδικες» ή «χειρόγραφοι κώδικες» επεκράτησε όμως ο όρος 
«χειρόγραφο», αν και είναι πολύ γενικός.

3. Το θέμα των βυζαντινών αντιγραφικών εργαστηρίων δεν είναι απολύτως ξεκαθαρι-
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Ως προς το περιεχόμενο τα χειρόγραφα μας παραδίδουν –σύμφωνα με την 
επικρατούσα ορολογία– όλη σχεδόν την αρχαιοελληνική και βυζαντινή γραμ-
ματεία. Σχεδόν ό,τι γνωρίζουμε από τον Όμηρο μέχρι τους έλληνες συγγραφείς 
της ελληνιστικής περιόδου, και από την Παλαιά και καινή διαθήκη μέχρι τους 
συγγραφείς της αλώσεως, παραδίδεται κυρίως από τους χειρόγραφους κώδικες. 
αναλυτικότερα: τα κείμενα των αρχαίων ποιητών, ιστορικών, φιλοσόφων, ρητό-
ρων κτλ. παραδίδονται στα χειρόγραφα· η αγία Γραφή, η υμνογραφία των βυ-
ζαντινών, η θεολογική γραμματεία τους, η βυζαντινή ιστοριογραφία, οι ποιητές 
και οι πεζογράφοι της βυζαντινής περιόδου, η μουσική παραγωγή των βυζαντι-
νών έφτασαν μέχρις εμάς μέσω των χειρογράφων. 

από την παραγωγή των χειρογράφων που έχουν αντιγραφεί πριν από τον 
9ο μ.Χ. αιώνα σώζονται σχετικά λίγα· αυτά και όσα έχουν αντιγραφεί από τον 
9ο αιώνα μέχρι το τέλος της λεγομένης βυζαντινής αυτοκρατορίας, στα μέσα του 
15ου αιώνα (1453), είναι επίτευγμα των Βυζαντινών αυτοί διέσωσαν, με την αντι-
γραφή, την αρχαία ελληνική και την δική τους γραμματειακή παράδοση και την 
κληροδότησαν στον παγκόσμιο πολιτισμό.4 εν τούτοις η κατάλυση της αυτο-
κρατορίας με την Άλωση της κωνσταντινουπόλεως από τους οθωμανούς, δ ε ν 
σηματοδοτεί και την διακοπή της παραγωγής ελληνικών χειρογράφων. αλλά 
ούτε και η σχεδόν ταυτόχρονη με την Άλωση εφεύρεση της τυπογραφίας στη 
δύση (± 1450) ανέκοψε την παραγωγή ελληνικών χειρογράφων βιβλίων. 

Η παραγωγή τους συνεχίστηκε και το δεύτερο μισό του 15ου αιώνα και 
καθ’ όλο τον 16ο παράλληλα με την παραγωγή εντύπων βιβλίων, διότι μια κοι-
νωνική πραγματικότητα που αποτελεί συνήθεια  αιώνων –στην προκειμένη πε-
ρίπτωση η παραγωγή βιβλίων διά της αντιγραφής–, δεν μπορεί να διακοπεί από-
τομα παρά μόνον σταδιακά. Γι’ αυτό, κατά τους παραπάνω αιώνες, οι δύο τρό-
ποι παραγωγής βιβλίων, η αντιγραφή με το χέρι και η έντυπη παραγωγή από το 
τυπογραφείο, συμβάδιζαν, και μάλιστα αρχικά αλληλοεπηρεαζόμενοι και αρ-

σμένο. Γενικώς θεωρείται ότι η οργάνωση βυζαντινών εργαστηρίων, με εξαίρεση αυτό της μονής 
Στουδίου, δεν ήταν όμοια με την οργάνωση των δυτικών. (Ένα τέτοιο, δυτικού τύπου, εργαστή-
ριο περιγράφεται λεπτομερώς στο γνωστό μυθιστόρημα του Umberto Eco, Το όνομα του ρόδου). 

4. Για μια συστηματική παρουσίαση της αντιγραφής και παράδοσης των αρχαίων 
ελληνικών και λατινικών κειμένων στην ανατολή και στην δύση, βλ.: L. D. Reynolds − N. G. 
Wilson, Αντιγραφείς και φιλόλογοι. Το ιστορικό της παράδοσης των κλασικών κειμένων, 
μτφρ. ν. Μ. Παναγιωτάκη, αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα εθνικής Τραπέζης, 1981. Βλ. επί-
σης την εκλαϊκευτική συνοπτική παρουσίαση του θέματος στο: κώστας ν. κωνσταντινίδης, 
Η συμβολή του Βυζαντίου στη διάσωση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας [Πανεπιστήμιο 
ιωαννίνων - Πανηγυρικοί Λόγοι, αρ. 48], ιωάννινα 1995. Για την όλη διαδικασία παραγωγής 
των χειρογράφων και τα συνακόλουθα θέματα κατά τη βυζαντινή περίοδο βλ.: H. Hunger, 
O κόσμος του βυζαντινού βιβλίου. Γραφή και ανάγνωση στο Βυζάντιο, μτφρ. Γ. Βασίλαρος, 
επιμέλεια Τ. κόλιας, αθήνα, ινστιτούτο του βιβλίου - Μ. καρδαμίτσα, 1995.
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γότερα ανταγωνιζόμενοι ο ένας τον άλλον. Όμως στην «καθ’ ημάς ανατολή» η 
αντιγραφή χειρογράφων, ως συστηματική μέθοδος παραγωγής βιβλίων, συνεχί-
στηκε κ αι  κατά τον επόμενο, 17ο, και κατά τον μεθεπόμενο, 18ο, αιώνα.5 Μάλι-
στα, σε συντηρητικά - παραδοσιακά περιβάλλοντα, όπως π.χ. στο Άγιον Όρος, 
χειρόγραφα αντιγράφονται ακόμη και κατά τον 19ο αιώνα!6 αυτά τα μεταβυ-
ζαντινά ή νεοελληνικά χειρόγραφα αποτελούν για μας σήμερα πολύτιμους θ η -
σ αυ ρ ο ύ ς  και συγκροτούν συνήθως τις μεγαλύτερες ομάδες χειρογράφων στις 
ελλαδικές βιβλιοθήκες· είναι αυτά που διασώζουν την παραγωγή των ελλήνων 
κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας και είναι επιτεύγματα των πλησιεστέρων 
προς εμάς προηγουμένων γενεών γι’ αυτό μας ενδιαφέρουν άμεσα. Έλληνες λό-
γιοι και συγγραφείς δεν έπαψαν να υπάρχουν καθ’ όλη την εν λόγω περίοδο· λί-
γοι στην αρχή, μετά την Άλωση, πολύ-πολύ περισσότεροι κατά τους επόμενους 
αιώνες συνέχισαν, μεταξύ άλλων, την συγγραφική παραγωγή τους· μια παραγω-
γή καθόλου φτωχή, όπως ίσως νομίζεται, που περιλαμβάνει κείμενα όλων των 
ειδών και, μαζί με την παραγωγή των εντύπων, συνδέει την ελληνική παράδοση 
με τα επιστημονικά επιτεύγματα της δ. ευρώπης των νεωτέρων χρόνων. 

αυτή η συνέχιση της αντιγραφής χειρογράφων και μετά την Άλωση και 
μετά την εφεύρεση της τυπογραφίας έχει, επομένως, εδώ μία από τις αιτίες της. 
Όσοι, δηλαδή, συγγραφείς και λόγιοι δεν μπορούσαν για τεχνικούς και κυρίως 
οικονομικούς λόγους να φτάσουν στην ιταλία και να τυπώσουν τα έργα τους 
στα εκεί ελληνικά τυπογραφεία τα κυκλοφορούσαν, κατά την παραδοσιακή μέ-
θοδο, χειρόγραφα.7 

• Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι γι’ αυτήν την συνέχιση. Έναν λόγο τον 
αναφέραμε ήδη η παραγωγή βιβλίων διά της αντιγραφής ήταν γνωστή και παγι-
ωμένη από αιώνες μέθοδος και ήταν αδύνατον να εγκαταλειφθεί αμέσως. είναι 
μάλιστα χαρακτηριστικό ότι τα πρώτα έντυπα βιβλία γενικώς φαίνονταν στους 
ανθρώπους της εποχής ως χειρόγραφα, που απλώς παράγονταν με ευκολότερο 

5. Βλ. ευθύμιος κ. Λίτσας, «H συνέχιση της παραγωγής ελληνικών χειρογράφων 
μετά την εφεύρεση της τυπογραφίας και κυρίως κατά τον 17ο και 18ο αιώνα», Πρακτικά του 
ϛ΄ Διεθνούς Συμποσίου Eλληνικής Παλαιογραφίας, Δράμα 21-27 Σεπτεμβρίου 2003, τ. ά , 
αθήνα 2008, σσ. 273-283, ειδικά σ. 275, και στο: http://dlib.ionio.gr/efthymioslitsas/. Για τους 
αντιγραφείς αυτών των αιώνων βλ. Λίνος Πολίτης − Μαρία Πολίτη, «Βιβλιογράφοι τοῦ 17ου-
18ου αἰώνα. Συνοπτική καταγραφή», Δελτίο τοῦ Ἱστορικοῦ καὶ Παλαιογραφικοῦ Ἀρχείου, 
τ. Ϛ´ (Ἀθήνα 1994) 313-645.

6. Μια πολύ πρόσφατη δημοσίευση παρουσιάζει, με βάση τα χειρόγραφα της Ξη-
ροποτάμου, 35 γραφείς του 19ου και 20ού αιώνα. Βλ.: μ. Ζαχαρίας Ξηροποταμηνός, «Βι-
βλιογράφοι 19ου-20ού αι. των χειρογράφων της ι. Μ. Ξηροποτάμου (και προσθήκες στους 
16ο-18ο αι.)», Κληρονομία 38 (2014-2015) 155-170.

7. Τα λίγα ελληνικά τυπογραφεία της ανατολής δεν ήταν σε θέση, γενικά, να αντα-
ποκριθούν σε μεγάλες εμπορικές απαιτήσεις. Βλ. αναλυτικά: Λίτσας, ό.π. (σημ. 5), σσ. 277-278. 
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και γρηγορότερο τρόπο. και πράγματι, χειρόγραφα και αρχικά έντυπα «εμφα-
νισιακά» διαφέρουν ελάχιστα, αφού τα έντυπα είχαν αρχικά ως πρότυπό τους 
τα χειρόγραφα. 

• Η αγροτική οικονομία και ο συντηρητισμός της οθωμανικής κοινωνί-
ας, άρα και των χριστιανών ραγιάδων, ευνοούσε την διατήρηση των παραδοσι-
ακών επαγγελμάτων και προϊόντων.

• οι άνθρωποι της εποχής είχαν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο παλαιό 
γνωστό προϊόν, το χειρόγραφο, παρά στο δυτικόφερτο έντυπο. 

• Η πολυτέλεια των χειρογράφων ήταν ασυγκρίτως μεγαλύτερη από 
αυτή των εντύπων, για όσους βέβαια μπορούσαν να πληρώσουν· γι’ αυτό και τα 
πολυτελή, εικονογραφημένα χειρόγραφα της εποχής ήταν, ως επί το πλείστον, 
παραγγελίες αρχόντων.

• Υπήρχαν επίσης τεχνικές δυσκολίες εκτύπωσης ορισμένου είδους χειρο-
γράφων, και συγκεκριμένα, των μουσικών. Τυπογραφικά στοιχεία για την βυ-
ζαντινή μουσική σημειογραφία («παρασημαντική»), δηλ. τις νότες της βυζαντι-
νής μουσικής κατασκευάστηκαν, «χύθηκαν», μόνον στις αρχές του 19ου αιώνα 
(1820). Άρα μέχρι την όψιμη αυτή εποχή, όλα τα μουσικά βιβλία της βυζαντινής 
και μεταβυζαντινής εποχής ήταν χειρόγραφα. 

Σ’ αυτά τα μεταβυζαντινά/νεοελληνικά χειρόγραφα, με μια πολύ γ ε ν ι κή 
καταγραφή - ομαδοποίηση, μας παραδίδονται: 

• Η πρωτότυπη θεολογική παραγωγή των μεταβυζαντινών αιώνων, όπως 
επίσης και αντιγραφές των έργων των βυζαντινών θεολόγων, που ενδιέφεραν 
τους αναγνώστες της εποχής.

• Η λοιπή πρωτότυπη γραμματειακή παραγωγή, αλλά και αντιγραφές έρ-
γων προηγουμένων εποχών.

• Η πρωτότυπη μουσική παραγωγή των αιώνων αυτών, καθώς και αντι-
γραφές της προηγούμενης μουσικής παραγωγής.

• επίσης, από τον 17ο και 18ο αιώνα, κυρίως, σώζονται χειρόγραφα σχο-
λικά βιβλία, αυτά δηλαδή που περιέχουν τα μαθήματα που αντέγραφαν ή κα-
τέγραφαν οι μαθητές των σχολείων της εποχής, σύμφωνα με τη διδασκαλία των 
δασκάλων τους και των καθηγητών τους.8

Η μελέτη των χειρογράφων και των κειμένων αυτών αποτελεί, κατά την 
γνώμη μου, καθήκον κυρίως των ελλήνων ερευνητών αυτοί μπορούν να κατανο-
ήσουν πληρέστερα τα χειρόγραφα αυτά, ως προς τα περιεχόμενα κείμενα, την 

8. αγγελική Σκαρβέλη-νικολοπούλου, Μαθηματάρια των ελληνικών σχολείων 
κατά την τουρκοκρατία: Διδασκόμενα κείμενα, σχολικά προγράμματα, διδακτικές μέθο-
δοι. Συμβολή στην ιστορία της νεοελληνικής παιδείας [Σύλλογος προς διάδοσιν Ωφελίμων 
Βιβλίων 51], αθήνα, 1993. 
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γλώσσα και τις ιδιαιτερότητές τους. Άλλωστε οι ξένοι συνάδελφοι σταματούν 
την μελέτη των ελληνικών χειρογράφων στα 1600.9 

*
Όμως η αξία των χειρογράφων δεν περιορίζεται μόνον στη διατήρηση-

παράδοση των κειμένων. Τα χειρόγραφα αποτελούν και από μόνα τους πνευμα-
τικά-πολιτισμικά αγαθά. Όταν π.χ. η συστηματική έρευνα των χειρογράφων μας 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι την τάδε εποχή, στο τάδε μέρος λειτουργούσε ένα 
εργαστήριο αντιγραφής χειρογράφων, έχουμε τη δυνατότητα να συμπεράνουμε 
και άλλα πολιτισμικά δεδομένα, ερευνώντας: ποιοι ήταν αυτοί που αντέγραφαν 
τα χειρόγραφα αυτά, ποιοι ήταν οι παραγγελιοδότες τους και ποια τα κείμενα 
για τα οποία ενδιαφέρονταν οι άνθρωποι αυτοί, στη συγκεκριμένη εποχή, στο 
συγκεκριμένο μέρος. Όλος αυτός ο κύκλος παραγωγής και –με τους σημερινούς 
όρους– «κατανάλωσης» του προϊόντος, του (χειρόγραφου) βιβλίου, αποτελεί 
ένα μικρό ή μεγάλο, χαμηλό ή ψηλότερο, πάντως ένα περιβάλλον λογιοσύνης. 

Έτσι συλλέγοντας πληροφορίες από διάφορες πηγές –στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, βάσει της μελέτης των χειρογράφων–, συμπληρώνουμε τον καμβά 
της ιστορίας και ως προς τον πολιτισμό, πράγμα, κατά την γνώμη μου, σημα-
ντικό για την κατανόηση του παρελθόντος μας. Ως γνωστόν, η σημερινή ιστορι-
ογραφική αντίληψη δίνει, και πολύ δικαιολογημένα, μεγάλη σημασία και ανα-
δεικνύει γεγονότα και κοινωνικές συνθήκες που παλαιότερα θεωρούνταν, αδι-
καιολόγητα, ήσσονος σημασίας. Σ’ αυτό το γενικό πλαίσιο εντάσσονται και οι 
πληροφορίες τις οποίες μπορούμε και πρέπει να αντλούμε από τα χειρόγραφα.  

*
Η μελέτη του χειρογράφου αρχίζει με την καταλογογράφησή του και 

την δημιουργία καταλόγου της συλλογής στην οποία ανήκει το χειρόγραφο. Η 
ύπαρξη καταλόγου χειρογράφων, συνταγμένου από ειδικούς επιστήμονες, είναι 
απολύτως απαραίτητη για μια βιβλιοθήκη χειρογράφων και αποτελεί ευθύνη 
της βιβλιοθήκης. Τα χειρόγραφα δεν είναι σύγχρονα έντυπα βιβλία ενός συγγρα-
φέα με ένα ενιαίο κείμενο. Συνήθως περιέχουν πολλά κείμενα πολλών συγγρα-
φέων, που πρέπει να διαπιστωθούν και να ελεγχθούν κατά την καταλογογρά-
φηση. Παρουσιάζουν επίσης και πολλά άλλα προβλήματα και περιέχουν πληρο-
φορίες, οι οποίες πρέπει να αποκρυπτογραφηθούν και να καταγραφούν. ο ειδι-
κός θα μελετήσει κατ’ αρχάς το χειρόγραφο από κωδικολογική άποψη, δηλ. ως 
φυσικό αντικείμενο, θα μεταγράψει και θα μελετήσει τα εκτός κειμένου σημει-
ώματα του χειρογράφου, που πολλές φορές αφθονούν και τις περισσότερες φο-
ρές είναι σημαντικά, και τέλος θα καταγράψει τα περιεχόμενα κείμενα και τους 
συγγραφείς τους, ελέγχοντας την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών στην σύγ-

9. Λίνος Πολίτης − Μαρία Πολίτη, ό.π. (σημ. 5), 314.
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χρονη βιβλιογραφία. είναι, υποθέτω, φανερό ότι η δουλειά αυτή απαιτεί μεγάλη 
εξειδίκευση, πράγμα όμως που εδώ στην ελλάδα δεν είναι κατανοητό. Γι’ αυτό 
υπάρχουν νέοι κατάλογοι ανεπαρκείς, δίπλα βέβαια σε άλλους νέους καταλό-
γους επαρκείς. 

*
αποθετήρια και χώρους φύλαξης αυτού του θησαυρού αποτελούν οι σύγ-

χρονες βιβλιοθήκες στις οποίες φυσικά συμπεριλαμβάνονται και οι μοναστη-
ριακές. Πώς πρέπει λοιπόν να διαχειριστούν αυτόν τον θησαυρό; αντί άλλης 
απαντήσεως στο ερώτημα θεωρώ προτιμότερο να περιγράψω, με βάση σχετικές 
εμπειρίες, το περιβάλλον, φυσικό και ανθρώπινο, σε ένα τμήμα χειρογράφων 
μιας από τις μεγάλες βιβλιοθήκες της ευρώπης, ως παράδειγμα σύγκρισης με τις 
/ και άντλησης πληροφοριών για τις ελλαδικές βιβλιοθήκες. 

Το αναγνωστήριο του τμήματος χειρογράφων μιας μεγάλης δυτικοευρω-
παϊκής βιβλιοθήκης είναι ένας ανεξάρτητος, σωστά και ευχάριστα φωτιζόμενος, 
χώρος. Γύρω-γύρω οι τοίχοι με τα ράφια τους είναι καλυμμένοι με όλα τα ref-
erence books που αναφέρονται στα χειρόγραφα όλου του κόσμου· οι μελετητές 
της αίθουσας –Γερ μανοί, ινδοί, κινέζοι, Μεξικανοί, Γάλλοι κ. ά.– χρησιμοποιούν 
τον OPAC της βιβλιοθήκης και έχουν άμεση πρόσβαση στα βιβλία αυτά. Τα  χει-
ρόγραφα τα φέρνει στον ερευνητή ο αρμόδιος  βιβλιοθηκάριος πάνω σε ένα κα-
ροτσάκι, που δεν είναι χαλασμένο, και όχι μόνον δεν τρίζει αλλά είναι αθόρυ-
βο· είναι καθαρά και όχι σκονισμένα και μυρίζουν ευχάριστα, όσον και αν αυτό 
φαίνεται παράξενο. ο υπεύθυνος βιβλιοθηκονόμος, που είναι ευγενικός και όχι 
απότομος και δεν τυραννάει τον μελετητή με περιττές διατυπώσεις,10 γνωρίζει 
το θέμα του, δηλαδή τα χειρόγραφα. αυτό σημαίνει ή ότι είναι φιλόλογος - πα-
λαιογράφος και γνωρίζει αφ’ εαυτού του το θέμα ή, ως συνήθως, σημαίνει ότι εί-
ναι σωστά και πλήρως ενημερωμέ νος και μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις 
των ερευνητών.

εάν υπάρχει επαρκής καταλογογράφηση των χειρογράφων της, η βιβλιο-
θήκη μπορεί να έχει ψηφιοποιήσει τα χειρόγραφά της, ώστε να είναι προσιτά σε 
όλους. Η ψηφιοποίηση είναι υψηλής πιστότητας, αποδίδει πλήρως το αντικείμε-
νο και «τρέχει» στον υπολογιστή εύκολα. Η αρίθμηση των λήψεων και η αρίθμη-
ση των φύλλων του χειρογράφου, εφόσον δεν είναι λάθος, συμπίπτουν. δεν συμ-
βαίνει να βρίσκουμε το φύλλο 13 του χειρογράφου στην θέση 25 π.χ., ως συνή-
θως δυστυχώς. Η μελέτη όμως του κώδικα βάσει του ψηφιοποιημένου τεκμηρίου 

10. Σύμφωνα με έγκυρη πληροφορία μου στην εθνική Βιβλιοθήκη ελλάδος, στις νέες 
εγκαταστάσεις της, ζητείται τώρα, για να επιτραπεί η είσοδος στο τμήμα χειρογράφων, το 
username και το password από το taxis του ενδιαφερομένου! αυτό μου φαίνεται εντελώς απί-
στευτο και θεωρώ ότι πρόκειται για παρεξήγηση. Υποθέτω ότι αν αυτό υποπέσει  στην αντί-
ληψη του ρηξικέλευθου φίλου διευθυντή θα διορθωθεί αμέσως. 
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μπορεί να εξυπηρετήσει μόνον την μελέτη και καταγραφή των κειμένων του χει-
ρογράφου, αλλά δεν μπορεί επ’ ουδενί να αντικαταστήσει την μελέτη του χειρο-
γράφου ως προς την κωδικολογική του περιγραφή. Η μελέτη του χειρογράφου 
και με αυτοψία για την κωδικολογική περιγραφή είναι απολύτως επιβεβλημένη. 
Έτσι ο μελετητής δουλεύει σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, προωθεί την έρευνά 
του, η οποία ενδιαφέρει άμεσα κ αι  την βιβλιοθήκη, διότι στα δικά της χειρό-
γραφα βασίζεται, και φεύγει από την βιβλιοθήκη ευχαριστημένος. 

οι συνθήκες αυτές που περιέγραψα πολύ συνοπτικά δεν συναντώνται, δυ-
στυχώς, πάντα στις ελλαδικές βιβλιοθήκες με χειρόγραφα· αν αναγνωρίσουμε το 
πρόβλημα θα μπορέσουμε ενδεχομένως και να το λύσουμε, εάν βεβαίως θέλουμε 
να το λύσουμε. ελπίζω όμως, για να κλείσουμε αισιόδοξα, ότι στις δύο, απ’ όσο 
ξέρω, μεταστεγαζόμενες αυτήν την περίοδο ελλαδικές βιβλιοθήκες, την Εθνική 
Βιβλιοθήκη Ελλάδος και την Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης, 
οι συνθήκες αυτές θα επικρατήσουν, θα αποτελέσουν μόνιμη κατάσταση και θα 
βρουν μιμητές και τις υπόλοιπες ελληνικές βιβλιοθήκες με χειρόγραφα.  

ΘεΣΣαΛονικΗ                                            εΥΘΥΜιοΣ κ. ΛιΤΣαΣ
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δ. Γ. αποστολόπουλος – Ευ. Χρυσός (επ. επιμ.), Πρακτικά Ημερίδας στη Μνή-
μη Κ. Γ. Πιτσάκη, Ἡ τῶν πλειόνων ψῆφος κρατείτω. Η τύχη της αρχής της πλειονοψη-
φίας από τη μετακλασική περίοδο ως τους νεότερους χρόνους, Αθήνα, Το Ίδρυμα της 
Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία (εκδ.), 2017, 
σσ. 229.

(ι) Το παραπάνω Ίδρυμα της Βουλής κυκλοφόρησε (2017) τα εν λόγω Πρα-
κτικά της Ημερίδας (4-4-2014) για την τύχη ή ορθότερα τη διαχρονική διαμόρ-
φωση της αρχής της πλειονοψηφίας, ως οργανικού στοιχείου της δημοκρατίας 
υλοποιούμενου από το αποτέλεσμά της, σε ιδέα της ημερίδας από τους ευ. Χρυ-
σό και κων. Γ. Πιτσάκη, αντίστοιχα τότε Γενικό Γραμματέα του ιδρύματος και 
Πρόεδρο της επιστημονικής επιτροπής του ιδρύματος -καθώς και Πρόεδρο της 
ελληνικής εταιρείας ιστορίας του δικαίου-, με συνδιοργάνωση των δύο φορέ-
ων. Έτσι προέκυψε και η τωρινή έκδοση αφιερωμένη στη Μνήμη του κ. Γ. Πι-
τσάκη (†6-8-2012), με σκοπό την επιστημονική μορφοποίηση της «αρχής»: ἡ τῶν 
πλειόνων ψñφος κρατείτω, ως κυρίαρχη σκέψη των οργανωτών της ημερίδας.  

Ως απόρροια της παραπάνω αρχής τέθηκε ως στόχος η θετική ή αρνητική 
επιβίωση της αρχής της πλειονοψηφίας, ως προαπαιτούμενο της δημοκρατίας, 
από τους κατά τεκμήριο θεωρούμενους «[ως] ειδικούς και καλούς γνώστες των 
ιστορικών περιόδων να καταθέσουν τις απόψεις τους, για το αν [αυτή] επέζη-
σε και, στην περίπτωση που η απάντησή τους ήταν καταφατική, [γιατί, προ-
φανώς, αλλιώς, αν ήταν αποφατική, ίσως δεν είχε νόημα να αξιολογηθεί!] να 
προσδιορίσουν με ποιον μανδύα επιβίωσε» (σ. 12). εξειδικευμένος χρονικός 
περιορισμός δεν τέθηκε, παρά μόνο μια έμμεση χρονική συναγωγή βασιζόμε-
νη στην ένδειξη της αναγραφής «ως τους νεότερους χρόνους» [;] στο τέλος του 
υποτίτλου της Ημερίδας.  

οι μελέτες αυτής της «συναντήσεως», κατά την ακριβολογία της ως Ημε-
ρίδας, προέρχονται, όντως, ορισμένες, από κορυφαίους Έλληνες μελετητές - 
στοχαστές, με ουσιαστική γνώση των κρίσιμων ιστορικών περιόδων της θεμα-
τικής αυτής, τον χρονικό ορίζοντα των οποίων, βέβαια, εναρμόνισαν, περιορί-
ζοντάς τον σε θεμιτά χωροχρονικά πλαίσια, έτσι ώστε να αναδειχθεί η ουσια-
στική ποιότητα της όλης  ημερίδας.

κι αυτό γιατί οι ενδεχόμενοι συνειρμοί  της νεότερης και σύγχρονης 
ιστορικής πραγματικότητας, σε όλα τα πολυποίκιλα και πολυεπίπεδα γνωστι-
κά αντικείμενα, ιστορικο - δικαιικά και ουσιαστικού δικαίου (ενδεικτικά: συ-
νταγματικού, διοικητικού, ποινικού, πολιτικής επιστήμης, κοινωνιολογίας και 
φιλοσοφίας του δικαίου), με τη βοήθεια των θεολογικών, των ανθρωπολογι-
κών, των ψυχολογικών, και άλλων συναφών παραμέτρων, θα οδηγούσε σε 
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απρόβλεπτα αποτελέσματα!, που στην τελευταία ανάλυση δε θα αποτελούσε 
θεματική  ημερίδας, αλλά  ενός γενικού πολυθεματικού συνεδρίου.

(ιι) ο τόμος αρχίζει με τα εισαγωγικά κείμενα των Πρακτικών, με πρώτο 
τον Πρόλογο του Π. Σούρλα (σ. 9), τότε Γ.Γ. του ιδρύματος της Βουλής, όπου 
τονίζεται η σημασία της αρχής της πλειονοψηφίας, θεωρούμενης ως «ακρογω-
νιαίος λίθος των δημοκρατικών διαδικασιών», και όχι μόνο [το «αναγκαίο»], 
«αλλά όχι και επαρκές προαπαιτούμενο της δημοκρατίας», χωρίς «την [επιπλέ-
ον] αποφασιστική σημασία της συνθέσεως των συλλογικών σωμάτων που ακο-
λουθούν πλειοψηφικές διαδικασίες [προφανώς] κατά τη λήψη των αποφάσεών 
τους» (σ. 9). ακολουθεί η Εισαγωγή (σ. 11 κ.ε.) από τον εκ των επιμελητών των 
πρακτικών δ. Γ. αποστολόπουλο και ήδη τότε (4-4-2014) Πρόεδρο της ελληνι-
κής εταιρείας ιστορίας του δικαίου, που διατυπώνει αξιόλογες παρατηρήσεις, 
μια από τις οποίες, ως βασική, θα μπορούσε να θεωρηθεί η συνάρτηση με «το 
εξουσιαστικό φαινόμενο, που με ποικίλους τρόπους και υπό πολλαπλές αμφι-
έσεις εμφανίζεται σε κάθε μορφή κοινωνίας, [ενώ] επιδιώκει να περιβάλλει τις 
σχέσεις επιβολής ή υπεροχής που εκδηλώνονται σε κάθε κοινωνία με μια νομι-
μοποιητική [κατά φαινόμενο] διαδικασία».

Έπονται στη συνέχεια τα κείμενα των εισηγήσεων των συγκεκριμένων 
ελλήνων «ειδικών», ως «προσκεκλημένων» ομιλητών από τους οργανωτές της 
Ημερίδας (σ. 12), κατανεμημένα σε επτά (I-VII) ομάδες του ειδικότερου δικαι-
ικού τους αντικειμένου, με μια χαρακτηριστική σπονδυλωτή διάρθρωση με 
εσωτερική συνοχή, στον ίδιο, όμως, κεντρικό θεματικό άξονα. οι εισηγήσεις 
που αξιολογούν, με την ανάλογη επιστημονική τους βαρύτητα, τις ειδικότερες 
αυτές μορφές εκφράσεως της αρχής της πλειονοψηφίας, στο πλαίσιο πάντα 
του τεθέντος ιστορικού τους χωρόχρονου, ως βασικά ερευνητικά δείγματα, με 
τη μορφή των ενδεικτικών πορισμάτων των ελλήνων ειδικών, μεταξύ των συ-
ναφών μελετών της ελληνικής και της  διεθνούς ιστοριογραφίας.  

(ιιι) Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τρεις εισηγήσεις αρχαιογνωστικού πε-
ριεχομένου, αναφερόμενες στην κεντρική θεματική της ημερίδας, καλύπτοντας  
πηγές  και θεσμούς από την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή γραμματεία, με αρ-
χική την εισήγηση του καθηγητή της αρχαίας ιστορίας Κώστα Μπουραζέλη, 
που αναφέρεται στο θέμα: Η σαγήνη της ομοφωνίας και η ανθεκτικότητα της 
αρχής της μειοψηφίας: από την  ιστορία της Δημοκρατίας στις πόλεις του ελ-
ληνιστικού κόσμου (σ. 15 κ.ε.).

Η ειδικότερη αξιολόγηση των σχετικών πηγών που ακολουθούν, περι-
λαμβάνει χαρακτηριστικά κείμενα τιμητικών ψηφισμάτων ή αποφάσεων συ-
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νελεύσεων πολιτών αρχαϊκών πόλεων, που αποδίδουν σκέψεις συμπερασμά-
των από αποτελέσματα ψηφοφοριών, με αρχικά αποτελέσματα που οδηγού-
σαν στην απόλυτη ομοφωνία των αποφάσεων: 1ος αι. π.Χ.: των ψηφισάντων, 
«ἔδοξε ἁ γνώ[μ]α [ὑπ]ὲρ α[ὐ]τ[οῦ] ταῖς ψάφοις πάσαις ἐνενήκοντα πέντε» (σ. 
15 κ.ε.). Πρωϊμότερα, όμως, τέλη 2ου αι. π.Χ.: μέχρι τη διακριτή αρνητική ψήφο 
μιας μικρής μειοψηφίας συναναγραφόμενης στην καταγραφή της αποφάσεως 
της επιγραφής: «οἱ ψηφίσαντες χίλιοι τριακόσιοι τεσσαράκοντα δύο, οἱ δό-
ντες χίλιοι τριακόσιοι εἴκοσι ἓ[ξ], οἱ μὴ δόντες δεκαὲξ». Άλλως: «[ψᾶ][φοι 
στερε]αὶ [δηλαδή θετικές ψήφοι] ἐπιδιδοῦσα[ι] τὸν στέφανον ωπε΄ [δηλαδή 
885] τετρυπαμένα [δηλαδή τρύπιες, αρνητικές ψήφοι] [οὐδεμί]α». διαφορετι-
κά: «παρὰ τῶν πολιταρχών v τoῦ ψηφίσματος· ‟οὔ” εἷς» [δηλαδή ένας].  

Συμπερασματικές θα μπορούσαν να θεωρηθούν οι πολύ βασικές παρα-
τηρήσεις του συγγραφέα (σσ. 16-22 κ.ε.), oι οποίες συνέβαλαν στην ευρύτερη 
διερεύνηση της εμφανίσεως και της εξελίξεως του θεσμού των πλειοψηφικών 
αποφάσεων και στην ειδικότερη έρευνα των αποτελεσμάτων των ψηφοφορι-
ών στα αρχαία ελληνικά ψηφίσματα.  

Η διαμόρφωση των ερμηνευτικών απόψεων εστιάζεται στη συχνότη-
τα της εμφανίσεως των περιπτώσεων ομοφωνίας καταγραφόμενες στα διά-
φορα ψηφίσματα της ελληνιστικής εποχής (σ. 17 κ.ε.), με το χαρακτηριστικό: 
«τόδε τὸ ψάφισμα ἔδοξε πάσαις». επίσης: «ἒδοξεν τῇ Χυριτιέων πόλει ἐν τοῖς 
ἀρχοστασίοις, ὁμογνωμονούντων τῶν πολιτῶν». ομοίως: «[ψᾶφοι] αἷς ἔδο-
ξε, πᾶσαι» (σ. 19 κ.ε.). Ως αντίθετη άποψη αναφερόταν η μη αναγραφή μνείας 
της ομοφωνίας στα ελληνιστικά και στη συνέχεια στα ρωμαϊκά και τα αυτο-
κρατορικά χρόνια, όπου, όμως τα περιθώρια δράσεως των ελληνικών πόλεων 
στένευαν, με συνέπεια τα ψηφίσματα των πόλεων αυτών να εμφανίζουν μόνο 
την έγκριση των σχετικών προτάσεων με γενικευμένο, προφανώς πλειοψηφι-
κό αριθμό συμμετασχόντων (σ. 23 κ.ε.), σύμφωνα με χαρακτηριστική απόφαση 
που λήφθηκε: «[…] σὺν τετρακα[τί]α[ι] ψήφῳ καὶ πλ[έο]ν». 

Χαρακτηριστική κατάληξη της εισηγήσεως είναι ότι ο συγγραφέας συνο-
ψίζοντας «πυκνά» υποστηρίζει «ότι, αν η πλειοψηφία είναι η κινούσα δύναμη, 
η μειοψηφία (και η διακριτή παρουσία της) είναι ανέκαθεν η αναγνωριστική 
ιδιότητα της δημοκρατίας». Συνέπεια αυτών «είναι [να τις θεωρεί] και τις δυο 
πολύτιμες, [θεωρούμενες σε μια αναγωγική συγκριτική μορφοποίησή τους ως] 
συστατικά μιας ηρακλείτειας ‟παλιντόνου ἁρμονίης”», με την έννοια, προφα-
νώς, της εξισορροπήσεως των αντιθέτων (πλειοψηφία-μειοψηφία ή ομοφωνία) 
από την οποία ελπίζεται ότι θα προκύψει η επιθυμητή «αρμονία»!  

Η επόμενη εισήγηση της καθηγήτριας ιστορίας του δικαίου Μαρίας Σ. 
Γιούνη εμφανίζεται με έναν ιδιαιτέρως χαρακτηριστικό τίτλο, διατυπούμενο 
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ως: Η ψηφοφορία  ως αναίρεση της Δημοκρατίας: το παράδειγμα των ρω-
μαϊκών comitia (σ. 29 κ.ε.),  εξειδικεύοντας τη δημοκρατική υφή της αρχής της 
πλειοψηφίας, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο μέσω της καθολι-
κής ψηφοφορίας, που αποτελούσε κεντρική θέση στις συνελεύσεις των πολι-
τών των αρχαίων ελληνικών πόλεων. 

Με βάση, όμως, τoυς κανόνες και ιδιαίτερα τα κριτήρια που είχαν προ-
κριθεί από κάθε πόλη, έτσι ώστε να διέπουν τη σύνθεση και τον τρόπο λει-
τουργίας των συνελεύσεων αυτών, προσδιορίζεται η κατηγορία του πολιτεύ-
ματος των αρχαίων ελληνίδων πόλεων, που τελικά συνδέεται άμεσα με ποι-
κίλους παράγοντες που καθορίζουν τη μορφή του πολιτεύματος αλλά και το 
βαθμό δημοκρατικότητας του τελευταίου (αναλυτικά, σ. 29 κ.ε.). 

Τυπικές αλλά  και χαρακτηριστικές εκφάνσεις της  συνθέσεως αυτής 
ήταν: (α) τόσο οι συνελεύσεις της αθηναϊκής εκκλησίας του δήμου, όπου υφί-
στανται ουσιαστικές ρυθμίσεις τακτικών συγκλήσεών της, καθώς και οι ανα-
φορές στα δικαιώματα ελεύθερης συμμετοχής και ακώλυτης ψηφοφορίας όλων 
των πολιτών, και (β) όσο και της σπαρτιατικής απέλλας, ιδιαίτερα κατά τον 5ο 
και 4ο π.Χ. αι., χωρίς ρυθμιστικούς κανόνες στην τακτικότητα των  συγκλή-
σεών της και στις ελλείψεις δημοκρατικότητας στις προτάσεις των νόμων, οι 
οποίες προερχόμενες αποκλειστικά από τους άρχοντες, απέκλειαν τη συμμετο-
χή των πολιτών στις επ’ αυτών συζητήσεις. Σε αυτές οι πολίτες είχαν τη δυνατό-
τητα συμμετοχής μόνο στη διαδικασία της ψηφοφορίας, στο πλαίσιο της οποί-
ας το δικαίωμά τους εξικνούνταν αποκλειστικά και μόνο ως προς την αποδο-
χή ή την απόρριψη των σχετικών προτάσεων των νόμων (σ. 30 κ.ε.).

Παράλληλα εξελίχθηκε η λειτουργία των πολιτειακών οργάνων και στις 
συνελεύσεις  του ρωμαϊκού πολιτεύματος, στις οποίες ο ρόλος που διαδραμά-
τισε το πλήθος των πολιτών με την ψήφο τους «υπήρξε σημαντικός» (σ. 31 κ.ε.), 
κυρίως με τον ορισμό των εκτάκτων αρχόντων, εγκρίσεως ή απορρίψεως των 
νομοσχεδίων που εισάγονταν ενώπιόν τους από τους αρμόδιους άρχοντες, και 
έως τον 2ο αι. π.Χ. εκδικάσεως και ποινικών υποθέσεων.

Στο πλαίσιο του πολιτεύματος αυτού, το οποίο από το 509 π.Χ. που κα-
ταργήθηκε η βασιλεία στη Ρώμη και εισήχθηκε η λεγόμενη «δημοκρατία» (άλ-
λως: «ρεπουμπλικανική περίοδο»),  μέχρι τα τέλη του 1ου αι. π.Χ. που μετα-
βλήθηκε πάλι το πολίτευμα σε μοναρχικό από τον οκταβιανό αύγουστο, η συ-
νέλευση των μεν πολιτών λειτουργούσε με δυο διαφορετικές μορφές, (α) ως 
comitia centuriata (λοχίτις εκκλησία), βασιζόμενη τόσο κατά τον τρόπο της συ-
γκλήσεώς της όσο και κατά το όνομά της στη στρατιωτική οργάνωση των πο-
λιτών κατά λόχους (centuriae), και (β) ως comitia tributa (φυλέτις εκκλησία) 
αποτελούμενη από τις φυλές (tribus) τoυ ager Romanus, ανάλογα με τον τόπο 
της κατοικίας των πολιτών, διαρθρωμένους με βάση τις εδαφικές υποδιαιρέ-
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σεις της Ρώμης σε αστικές και αγροτικές φυλές, ενώ (γ) υπήρχε και τρίτη «συνέ-
λευση» ή ορθότερα συνάθροιση (concilium plebis) των πληβείων, συγκροτού-
μενη αποκλειστικά από Ρωμαίους που ανήκαν στις φυλές από την τάξη των 
πληβείων.

Το ιδιάζον χαρακτηριστικό στοιχείο των ρωμαϊκών συνελεύσεων της λοχί-
τιδας και της φυλέτιδας εκκλησίας (comitia centuriata και comitia tributa), καθώς 
και της συναθροίσεως των πληβείων (concilia plebis), ήταν η υπαγωγή των πολι-
τών σε ομάδες, αντίστοιχα λόχους ή φυλές, ανάλογα με τη μορφή της συνελεύ-
σεως, γεγονός που τόνιζε ιδιαίτερα το χαρακτηριστικό της μορφής της ψηφοφο-
ρίας που ήταν η ομαδική ψήφος. Η συνέπεια του αποτελέσματος αυτού διαφο-
ροποιούσε τελείως την προσωπική ψήφο των πολιτών, που στην περίπτωση της 
ομαδικής ψήφου δεν αντιστοιχούσε στην ατομική ψήφο των πολιτών των συνε-
λεύσεων των αρχαιοελληνικών πόλεων, αλλά σε μια ομάδα πολιτών με τη συνο-
λική μορφή μιας τεχνητής κοινωνικής ενότητας (σ. 32 κ.ε., 38 κ.ε.).  

κάθε πολίτης κατά την ψηφοφορία ψήφιζε στην ομάδα που υπαγόταν, 
λόχο ή φυλή, και η απόλυτη εσωτερική της πλειοψηφία προσδιόριζε την ψήφο 
της ομάδας αυτής. Συνέπεια της ομαδικής αυτής ψήφου ήταν η ανισότητα της 
άμεσης επιρροής των ψηφοφόρων στο εκλογικό αποτέλεσμα, αφού η έλλειψη 
ισοτιμίας της ψήφου των πολιτών και η βαρύτητά της ήταν άμεσα εξαρτημένη  
από την ταυτότητα της ψήφου της ομάδας εντός της οποίας ψήφιζαν.

οι ανισότητες αυτές στη βαρύτητα της ψήφου στις συνελεύσεις αυτές, κυ-
ρίως στη λοχίτιδα συνέλευση, αξιολογείται αρνητικά, ιδιαίτερα με την ανά-
πτυξη τρόπων επικρατήσεως ορισμένων ομάδων, κυρίως της τάξεως των ιππέ-
ων και των ανώτερων οικονομικά τάξεων, καθώς και με τις κατευθύνσεις ως 
προς τον καθορισμό του αποτελέσματος των ψηφοφοριών (σσ. 38-39 κ.ε.). Πα-
ράλληλα, με διαφορετικούς τρόπους παρεισέφρησαν στα διάφορα διαδικα-
στικά στάδια των ψηφοφοριών της φυλέτιδας συνελεύσεως ουσιαστικοί ανα-
σχετικοί παράγοντες, οι οποίοι, τελικά, συντέλεσαν στη δημιουργία διάφορων 
αρνητικών καταστάσεων, περιορίζοντας αισθητά τον δημοκρατικό της  χαρα-
κτήρα (σσ. 41-42 κ.ε.).

Ακολουθεί η εισήγηση της τότε επίκουρης και ήδη αναπληρώτριας κα-
θηγήτριας ιστορίας του δικαίου Αθηνάς Αρ. Δημοπούλου, τιτλοφορούμενης 
ως: Πλειονοψηφία και δικαιοσύνη στην αρχαία Ρώμη (σ. 49 κ.ε.), όπου ανα-
ζητούνται τα στοιχεία εκείνα από τις πρώτες νομοθετημένες πηγές που τεκμη-
ριώνουν την προσπάθεια της Ρώμης για μια «ορθή» απονομή της δικαιοσύνης.

Έτσι με τη θέσπιση της lex Valeria  de provocatione του 509 π.Χ. εισάγε-
ται η διαδικασία της provocatio ad populum, ως μορφής «αναχώματος» στους 
δικαιοδοτούντες άρχοντες, που επιτρέπει σε κάθε καταδικασμένο στην ποινή 
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του θανάτου να ζητήσει από τον λαό, ως δικαστή σε ένα judicum populi, την 
καταδίκη του σε διαφορετική ποινή. Μέτρο ουσιαστικά επιεικές, αλλά, δεδο-
μένου ότι η provocatio θα εκδικαζόταν από τα comitia centuriata, όπου σύμφω-
να με το σύστημα ψηφοφορίας κατά τάξεις προηγούνταν οι ψήφοι των πατρι-
κίων, καθιστούσε με τον τρόπο αυτό την έκβαση της ψηφοφορίας «εν πολλοίς 
ελεγχόμενη» από τις ανώτερες τάξεις (σ. 50 κ.ε.).

Γενικότερα υποστηρίζεται ότι ο κανόνας της κρίσεως «τῶν πλειόνων» 
κυριαρχεί στη Ρώμη, κυρίως στις σοβαρές ποινικές υποθέσεις, τις επονομαζό-
μενες crimina publica, γιατί στρέφονται κατά του δημόσιου συμφέροντος και 
γιατί το βάρος κινήσεως της διώξεως έφερε κάθε πολίτης, μολονότι το πολι-
τικό σύστημα κατέβαλε ουσιαστικές προσπάθειες  για  τον  εξορθολογισμό 
της ρωμαϊκής δικαιοσύνης. Τα crimina publica δικάζονται από τις quaestiones 
perpetuae, τα «μόνιμα ποινικά δικαστήρια», τα οποία αντικαθιστούν σταδι-
ακά τις λαϊκές συνελεύσεις, και προεδρεύονται από έναν από τους αρμόδι-
ους για την εποπτεία τους άρχοντες, τους πραίτορες, κατά την ετήσια διάρ-
κεια της θητείας τους. Τα δικαστήρια αυτά έχουν μια ιδιαιτερότητα που έγκει-
ται στο ότι ήταν καθ’ ύλη αρμόδια μόνο για την εκδίκαση ενός συγκεκριμένου 
εγκλήματος, που προβλεπόταν από ειδικό νόμο, αναφερόμενου σε αδικήματα 
τα οποία εξαιτίας της φύσεώς τους ή των εμπλεκομένων προσώπων συνιστού-
σαν απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, όπως η οικονομική ή εκλογική διαφθο-
ρά, ή έπλητταν την κοινωνική σταθερότητα ή συνοχή, όπως υποθέσεις φόνων 
ή απάτης. 

Η πρώτη quaestio perpetua  που θεσπίζεται με τη lex Calpurnia  το 149 
π.Χ. οφείλεται στην ανάγκη υπάρξεως των μικρότερων αυτών ειδικών δικα-
στηρίων των quaestiones perpetuae,  που αντικατέστησαν τα πολυμελή judicia 
populi, εξαιτίας της αυξήσεως του πλούτου στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία,  που 
οδηγούσε στη συχνότητα των εγκλημάτων διαφθοράς ή προδοσίας των ασκού-
ντων δημόσια εξουσία,  κυρίως στις ρωμαϊκές επαρχίες από τους επικεφαλής 
αυτών συγκλητικούς ή τους  λεγόμενους publicani, τους προερχόμενους από 
την τάξη των ιππέων υπεύθυνους της συλλογής των φόρων. Στις περιπτώσεις 
αυτές ετίθετο ένας πραίτορας επικεφαλής αυτού του υψηλότατου κύρους δι-
καστηρίου για την εκδίκαση των πιο πάνω εγκλημάτων, ενώ για υποθέσεις 
ανθρωποκτονιών και άλλων εγκλημάτων ορίζονταν επικεφαλής των judices 
quaestionis  πρώην aediles (ταμίες) (σ. 52 κ.ε.).

Ταυτόχρονα με τη lex Calpurnia  ορίζεται και το album judicum 
selectorum, όπου προσδιορίζονταν λεπτομερώς οι προϋποθέσεις εγγραφής κά-
ποιου Ρωμαίου πολίτη στον κατάλογο (album) των δικαστών (σ. 54), η σύνθε-
ση του οποίου με τη διαδικασία ασκήσεως του δικαιώματος της rejection, δεν 
παρείχε μόνο περιθώρια πολιτικών χειρισμών σε κρίσιμες υποθέσεις, τουνα-
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ντίον αποτέλεσε αντικείμενο έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ των δύο πολι-
τικών ρευμάτων της Ρώμης, των οptimates (αριστοκρατών) και των populares 
(λαϊκών). To τελευταίο αυτό αποτέλεσμα οδήγησε την προσπάθεια των Γράκ-
χων να απαγκιστρώσουν τη ρωμαϊκή δικαιοσύνη από τον έλεγχο της συγκλη-
τικής αριστοκρατίας.

Με τη lex Sempronia  ο G. Gracchus, το 123 π.Χ., θα εξαιρέσει τους συ-
γκλητικούς από την ένταξή τους στο album judicum,  αναθέτοντας την εκδίκα-
ση των κατηγοριών κατά  διοικητών επαρχιών σε δικαστές από την τάξη των 
ιππέων, μεταρρύθμιση όμως που δεν παρείχε «απόλυτη» δικαιοδοτική «ασφά-
λεια». κι αυτό γιατί, επιχειρώντας με βάση την όλη αυτή νομοθετική προσπά-
θεια να ελέγξει την ίδια περίοδο κάποιος διοικητής ρωμαϊκής επαρχίας τις ει-
σπρακτικές εταιρείες  ιππέων που είχαν την αρμοδιότητα  εισπράξεως των φό-
ρων στις επαρχίες, θα κινδύνευε με προκατασκευασμένες κατηγορίες να δικα-
στεί από ένα δικαστήριο «ομοίων» τους.

Η περαιτέρω ανάπτυξη της συγγραφέως (σ. 55 κ.ε.) είναι επικεντρωμένη 
στις αλληλοδιάδοχες ρυθμίσεις στις συνθέσεις του δικαστηρίου, στις οποίες, με 
νομοθετικές ρυθμίσεις των Σύλλα, Πομπήιου, ιούλιου καίσαρα, αυγούστου, 
κ.ά., κυριαρχούσε, ανάλογα με το ρυθμιστικό περιεχόμενο των ειδικών leges, η 
επιλογή των δικαστών κυρίως από τις ανώτερες τάξεις των συγκλητικών και 
των ιππέων, τα μέλη των οποίων ορίζονταν άλλοτε κεχωρισμένα και άλλοτε 
σε συνεργασία μεταξύ τους. επί Σύλλα αυξήθηκε ο αριθμός των quaestiones 
perpetuae σε έξι, υπό την προεδρία αντίστοιχου αριθμού πραιτόρων, με αρμο-
διότητα επί υποθέσεων διαφθοράς, προδοσίας, φόνου και χρήσεως δηλητηρί-
ου, πλαστογραφίας διαθήκης και άλλων εγγράφων, πατροκτονίας, και άλλων 
εγκλημάτων, η εκδίκαση των οποίων αποτελούσε συχνά προέκταση έντονων 
πολιτικών αντιπαραθέσεων, με στόχο την εξόντωση των πολιτικών αντιπάλων, 
κ.λπ. Παράλληλα, οι quaestiones συνεχίζουν να λειτουργούν υποτονικά αρκε-
τό χρόνο μετά τον αύγουστο και αντικαθίστανται προοδευτικά από τη δικαι-
οδοσία του ίδιου του αυτοκράτορα και προσώπων που ο ίδιος διόριζε, καθώς 
και με τις διάφορες τομές του στην απονομή της δικαιοσύνης (σ. 58 κ.ε.), με συ-
νέπεια την κατάργηση των quaestiones στα τέλη του 2ου μ.Χ. αι., και τη γενική 
μεταφορά της ποινικής δικαιοδοσίας των διάφορων αδικημάτων για τη Ρώμη 
στον praefectus και για τις επαρχίες στους διοικητές. 

(IV) Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τέσσερις εισηγήσεις βυζαντινού  
κατά την τιτλοφορία τους περιεχομένου, αναφερόμενες σε ποικίλες πτυχές 
της κεντρικής θεματικής της ημερίδας, στο πλαίσιο των πηγών της βυζαντινής 
ιστορίας, πηγών εκκλησιαστικής ιστορίας και βυζαντινορωμαϊκών δικαιικών 
θεσμών της ίδιας περιόδου, με αρχική την εισήγηση του ομότιμου καθηγητή 
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του εκκλησιαστικού δικαίου και της ιστορίας του Βυζαντινού δικαίου Σπύ-
ρου ν. Τρωιάνου, με τίτλο: Η έννοια της πλειονοψηφίας στη βυζαντινή νομι-
κή γραμματεία (σ. 65 κ.ε.).  

ο συγγραφέας εξ υπαρχής βασίζει την οριοθέτηση του περιεχομένου της 
εισηγήσεώς του στην άμεση σύνδεση του ζητήματος της πλειονοψηφίας με τη 
λειτουργία των συλλογικών οργάνων που έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα, 
με ενδεικτικά παραδείγματα κατά τη λήψη δικαστικών αποφάσεων ή αποφά-
σεων εκλογών εκκλησιαστικών αρχόντων, αποκλειόμενης «κατ’ αρχήν» της 
εφαρμογής της στις  περιπτώσεις της εκλογής κοσμικών αρχόντων (σ. 65 κ.ε.).

Ως αρχική εκκλησιαστική πηγή της αρχής της πλειονοψηφίας αποτέλεσε 
κυρίως το τελευταίο εδάφιο του 6ου κανόνα της ά  οικουμενικής Συνόδου της 
νικαίας, 325 μ.Χ., αναφερόμενο σε επισκοπικές εκλογές: «Ἐὰν μέντοι τῇ κοινῇ 
πάντων ψήφῳ, εὐλόγῳ οὔσῃ καὶ κατὰ κανόνα ἐκκλησιαστικόν, δύο, ἤ τρεῖς 
δι’ οἰκείαν φιλονεικίαν ἀντιλέγωσι, κρατείτω ἡ των πλειόνων ψῆφος». Η δι-
άταξη αυτή επαναλαμβάνεται, όχι όμως αυτούσια, στο 19ο κανόνα της Συνό-
δου της αντιοχείας, 341 μ.Χ., ενόψει επισκοπικών εκλογών: «ἀντιλέγοιεν δέ τι-
νες δι’ οἰκείαν φιλονεικίαν, κρατεῖν τὴν τῶν  πλειόνων ψῆφον».  

Έτσι, αξιολογικά, συνάγονται  τρία βασικά ερμηνευτικά στοιχεία: 
(α) ότι οι πιο πάνω διατάξεις θεσπίστηκαν για «πρακτικούς» αποκλειστι-

κά λόγους, στοχεύοντας στην εξασφάλιση οπωσδήποτε λήψεως αποφάσεως, 
αποφεύγοντας έτσι την μακρόχρονη χηρεία μιας επισκοπής (σ. 66), 

(β) ότι οι αντιλέγοντες στους κανόνες της μεν νικαίας ήταν λίγοι: «δύο 
ἢ τρεῖς», (απαριθμούμενοι κυριολεκτικά ή ενδεικτικά;), της δε αντιοχείας δεν 
προσδιορίζονταν: «δέ τινες», με την έννοια κάποιοι ή περισσότεροι αριθμητι-
κά (με βάση την αόριστη αντωνυμία), γιατί δεν ήταν επιθυμητή η σαφέστερη 
εξειδίκευσή τους, είτε διότι δεν την ήθελαν (εκουσίως ή ακουσίως), είτε γιατί 
τους «τινές» δεν μπορούσαν για οποιοδήποτε λόγο να τους αναφέρουν (;), ή 
διότι εξυπηρετούσε καλύτερα η αοριστία τους («τινές). Θα μπορούσε, όμως, να 
είναι, μεγαλύτερος ο χωρισμός των ψήφων αριθμητικά από την επίτευξη της 
απόλυτης πλειονοψηφίας, ώστε να προέκυπτε η νέα διαφοροποίηση: «τῶν ψη-
φιζομένων μεριζομένων εἰς διαφόρους γνώμας», εξαιτίας της διαφορετικής 
διασπάσεως των ψήφων τους (σύμφωνα με την επικαλούμενη επισήμανση του 
Θεόδωρου Βαλσαμώνος, σ. 65). Τελικά, οι αντιλέγοντες θεωρούνταν αριθμητι-
κά αμελητέοι στην τελική επισήμανση του ακριβέστερου προσδιορισμού τους, 
αφού η καταληκτήρια διατύπωση των κανόνων τους ήταν απόλυτη υπέρ της 
ψήφου «τῶν πλειόνων», και 

(γ) ότι και οι δύο αναφορές των κανόνων αυτών της νικαίας και της 
αντιοχείας ομονοούσαν στην ακριβή διατύπωση της τυπικής ή  γραμματικής 
αιτιολογίας της διαφωνίας τους («δι’ οἰκείαν φιλονεικίαν ἀντιλέγωσι»), που 



Βιβλιοκρισίες 343

ουσιαστικά ήταν ανύπαρκτη από την άποψη της πραγματικότητας ή της νομο-
κανονικής τους ουσίας, βασίζοντάς την σε μια αναφορά (πάντοτε ή συχνά) εκ 
συστήματος υποβολιμαίων ή προβολής ρητορικών αντιρρήσεων των αντιλεγό-
ντων, καλύπτοντας έτσι διαμέσου του πνεύματος της  αντιλογίας τους (σ. 66), 
ενδεχομένως, και «ιδιοτελή κίνητρα» (o χαρακτηρισμός ευ. Χρυσού, περαιτέ-
ρω, σ. 108 κ.ε.).

αντιμετωπίζοντας στη συνέχεια  το ερώτημα για την επισήμανση του αρ-
μόδιου οργάνου  το οποίο θα έκρινε το εύλογο και σύμφωνα με τους εκκλησι-
αστικούς κανόνες περιεχόμενο της πλειονοψηφίας της αποφάσεως, σημειώνε-
ται ιδιαίτερα ότι η επικύρωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας ανήκει εις  
τον παριστάμενο κατά τη διαδικασία της εκλογής Μητροπολίτη, σύμφωνα με 
τον κανόνα 4 της νικαίας: «τὸ δὲ κῦρος τῶν γενομένων δίδοσθαι καθ’ ἑκά-
στην ἐπαρχίαν τῷ μητροπολίτῃ» (σ. 66). 

Στη συνέχεια παρατίθεται από το συγγραφέα (σ. 67 κ.ε.) ουσιαστική αξι-
ολόγηση της περαιτέρω χρονικής πορείας επικρατήσεως της ψήφου «τῶν πλει-
όνων», ρύθμιση βασιζόμενη στους κανόνες των Συνόδων της νικαίας και της 
αντιοχείας, η εφαρμογή των οποίων, όμως, προσιδίαζε κατά τη λήψη αποφά-
σεως για την εκλογή επισκόπου. Τελικό αποτέλεσμα ήταν, λόγω ελλείψεως ει-
δικής διατάξεως, οι ρυθμιστικοί αυτοί κανόνες να αποτελέσουν την αναγκαία 
υποδομή για τη δημιουργία της πρακτικής κατά τις εκδικάσεις των μεγάλων 
δικών στις συνόδους του 5ου αιώνα. 

οι παρατιθέμενες πηγές επαληθεύουν γενικότερα την τήρηση της πιο 
πάνω ρυθμίσεως, στη διαχρονική τους πορεία.

Έτσι κατά την εκδίκαση κατηγορίας για αίρεση σε οικεία σύνοδο το 1156 
ο παριστάμενος αυτοκράτορας Μανουήλ ά  κομνηνός τάχθηκε με τη γνώμη 
της πλειονοψηφίας: «ὀρθοτομηθέντος δὲ τοῦ ζητήματος, καὶ τοῦ βασιλέως τῇ 
κρείττονι προστεθέντος μοίρᾳ, οἱ ἀντιδοξοῦντες καθαίρεσιν ὑπέστησαν».

Με ανάλογο τρόπο συσχετίζεται η επιταγή του κανόνα της νικαίας να 
επικρατεί η ψήφος «τῶν πλειόνων» σε συναφές σχόλιο του ιωάννη Ζωναρά 
(12ος αι.), ο οποίος παρατηρεί ότι αυτό «καὶ ἐν χρηματικαῖς ὑποθέσεσι τοῖς 
πολιτικοῖς νόμοις τεθέσπισται», που αξιολογείται συγκριτικά από τον συγ-
γραφέα, παραπέμποντας σε διατάξεις του Πανδέκτη, με τις οποίες θεσπίζεται 
η επικράτηση της γνώμης της πλειονοψηφίας των δικαστών. 

Oι ρυθμίσεις αυτές περιλήφθηκαν στα Βασιλικά: «τὸ αὐτὸ γὰρ καὶ ἐπὶ δι-
καστῶν ἐστι, καὶ τότε τὸ παρὰ τοῦ πλείονος μέρους ψηφιζόμενον ἐπικρατεῖ, 
ὅτε πάντες ψηφίζονται»·ή, άλλως, σε άλλη διατύπωση: «εἰ ἐκ τριῶν δικαστῶν 
ὁ εἷς ἄπεστιν, οἱ δύο οὐ δικάζουσιν  εἰ δὲ παρόντες διαφωνοῦσιν, ἡ τῶν δύο 
ψῆφος κρατεῖ» (σ. 69 κ.ε.). οι συγκεκριμένες διατάξεις επαναλαμβάνονται πε-
ραιτέρω και στην εκλογή των Βασιλικών: «Νόμος ἐστὶ γενικὸς καὶ καθόλου 
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λέγων τὴν τῶν πλειόνων δικαστῶν ψῆφον κρατεῖν», ή, ομοίως: «ὥστε οὖν ὁ 
νόμος ὁ λέγων, ὅτι ἡ τῶν πλειόνων ψῆφος κρατεῖ, τότε ἔχει χώραν, ὅτε πάντες 
πάρεισιν οἱ μέλλοντες δικάσαι», ή, συναφώς: «ὅτι ἀεὶ ἐπὶ τῶν δικαστηρίων ἡ 
τῶν πλειόνων δικαστῶν γνώμη ἐπικρατεστέρα τυγχάνει» (σ. 70 κ.ε.).

Η εξελικτική πάντως πορεία της ρυθμίσεως «τῶν πλειόνων» της νικαί-
ας είχε διακυμάνσεις, αναφερόμενες κυρίως στα ζητήματα διαφωνίας των δι-
καστών, με τις παρεμβαλλόμενες διατάξεις της νεαράς 125 του ιουστινιανού 
και των θέσεων της Πείρας ευσταθίου του Ρωμαίου. δημιουργήθηκαν, όμως, 
προβλήματα για τον απαραίτητο σχηματισμό πλειονοψηφίας κατά την έκδο-
ση των δικαστικών αποφάσεων, που κατέληξε σε νεότερη εξελικτική θέση, με 
βάση ειδική διάταξη της νεαράς του Μανουήλ ά  κομνηνού, του 1166, αναφο-
ρικά με την υπεροχή της ψήφου του Προέδρου του δικαστηρίου στην περίπτω-
ση της ισοψηφίας: «εἰ δέ γε μὴ ομογνωμονήσουσι πάντες [οι δικαστές], ἀλλά 
τινες διαφωνοῦσι  τοῖς πλείοσιν ἢ ἐξισοῦνται οἱ διαφωνοῦντες, ἐκείνων τὴν 
ψῆφον προκρίνεσθαι, οἷς καὶ ὁ τοῦ δικαστηρίου προεστὼς συμφωνεῖ» (σ. 73 
κ.ε.). Η εφαρμογή όμως της νεαράς αυτής στα δικαστήρια δεν παρέχει ουσια-
στικές μαρτυρίες και επιπλέον αντιμετώπισε το αρνητικό σχόλιο του Βαλσα-
μώνος για την εφαρμογή της στον εκκλησιαστικό χώρο, εξαιτίας του 6ου κα-
νόνα «τῶν πλειόνων» της νικαίας: «καί τινες μὲν εἶπον μὴ ἐξακούεσθαι  τὴν 
νεαράν εἰς τὰς ἐκκλησιαστικὰς ὑποθέσεις, καὶ διὰ τοῦτο κρατεῖν ἐπ’ αὐταῖς 
τὰ παλαιὰ νόμιμα καὶ τοὺς ἑπομένως τούτοις διορισθέντας κανόνας […] ἐμοὶ 
δὲ δοκεῖ, μὴ ἔχειν χώραν τὰ τῆς τοιαύτης νεαρᾶς εἰς τὰς ψήφους τῶν ἐκκλη-
σιῶν ἢ εἰς εκκλησιαστικά ζητήματα, ὅτι οὐδὲ κανονικὴ παράδοσις διὰ ταύ-
της ἀνετράπη», και τις εντεύθεν, στη συνέχεια, τελικές αξιολογήσεις του συγ-
γραφέως (σ. 74 κ.ε.). 

ακολουθεί η εισήγηση του τότε επίκουρου και ήδη αναπληρωτή καθη-
γητή Βυζαντινής ιστορίας και Θεσμών ανδρέα Γκουτζιουκώστα, με θέμα: Τα 
συλλογικά όργανα της βυζαντινής αυλής (σ. 79 κ.ε.), στην οποία υποστηρίζε-
ται ότι στόχος της είναι η «ανίχνευση» της εφαρμογής της αρχής της πλειο(νο)
ψηφίας στη «βυζαντινή αυλή», και ιδιαίτερα σε συγκεκριμένα θεσμοθετημένα 
πολυμελή όργανα του αυτοκράτορα, όπως ήταν το κονσιστώριον, ως εξέλιξη 
του λειτουργούντος ήδη από της εποχής της ηγεμονίας consilium principis και 
η σύγκλητος, επιφανές πολιτειακό όργανο, που λειτουργούσαν με συμβουλευ-
τική κυρίως «αρμοδιότητα».

Η εμφανής, όμως, εφαρμογή της αρχής της πλειονοψηφίας επισημαίνεται 
κυρίως στις αποφάσεις των σωμάτων αυτών κατά την ουσιαστική λειτουργία 
τους ως δικαστικών οργάνων, είτε ως εφετεία είτε ως πρωτοβάθμια δικαστή-
ρια, για την εξέταση ιδιαίτερα σημαντικών εγκλημάτων, όπως της καθοσιώσε-
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ως, μετά από ειδική αυτοκρατορική εντολή, αναφερόμενες σε βυζαντινορωμαϊ-
κές δικαιικές πηγές του Πανδέκτη ή της εκλογής των Βασιλικών. ΄ετσι «νόμος 
ἐστὶ  γενικὸς καὶ καθόλου λέγων τὴν τῶν πλειόνων δικαστῶν ψῆφον κρατεῖν 
[…] Τὸ αυτὸ κρατεῖ καὶ ἐπὶ τῶν ἐμβάθμων δικαστῶν· καὶ επ’ ἐκείνων γὰρ τότε 
κρατεῖ ἡ τῶν πλειόνων ψῆφος, ὃτε πάντες  πάρεισιν» (σ. 80 κ.ε.).

Την περίοδο του ιουστινιανού ά  ορίστηκε με τη νεαρά 62 (του 535) ότι 
το κονσιστώριον και η σύγκλητος θα συνεδρίαζαν από κοινού για την εκδίκα-
ση των εφέσεων, με την αποδοχή και επικύρωση του αποτελέσματος της απο-
φάσεως από τον αυτοκράτορα. 

Στο ίδιο «θεωρητικό» πνεύμα εκφράσεως θετικής γνώμης ή ακόμη και 
ψήφου θεσπίστηκε ειδική διάταξη του Θεοδοσίου Β΄ (του 446), σύμφωνα με 
την οποία επιτάσσονταν η ομόφωνη απόφαση της συγκλήτου για την προετοι-
μασία ενός γενικού νόμου (lex generalis), καθώς και η ομόφωνη απόφαση των 
μελών του κονσιστωρίου για την τελική επικύρωση και δημοσίευσή του. Στην 
πρακτική όμως διαδικαστική εφαρμογή των επιταγών αυτών υποστηρίζεται 
από το συγγραφέα (σ. 82 κ.ε.) ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα ήταν ανεφάρμοστες (!) 
προβαλλόμενες ως  μία σχηματική επίφαση συναινέσεως στις νομοθετικές πρω-
τοβουλίες του αυτοκράτορα!

κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο το κονσιστώριον έπαυσε να λειτουργεί 
(σ. 83), αλλά σημειώνεται ότι στις σχετικές συγκλήσεις κάθε μορφής ανώτερων 
συμβουλίων η αρχή της πλειονοψηφίας  θεωρούνταν ότι μάλλον ήταν αδύνατη 
στην εφαρμογή της, καθώς κυριαρχούσε επί των συμβουλίων αυτών, όπως και 
των προηγούμενων, μολονότι θεσμοθετημένων, η άμεση εξάρτησή τους από 
τον αυτοκράτορα (σ. 84, 96).

Μετά τις αναφορές αυτές οι μαρτυρίες για την αρχή της πλειονοψηφί-
ας για το σώμα της συγκλήτου εμφανίζονται «όχι πάντοτε σαφείς» (σ. 84), ενώ 
στην ανάδειξη του αυτοκράτορα η συμμετοχή της  ήταν πιο ουσιαστική κατά 
την πρώιμη περίοδο, από το 450 μέχρι τα χρόνια του ιουστινιανού, διατηρώ-
ντας όμως την ισχύ της και αργότερα έστω και με τη μορφή της «τυπικής συ-
ναινέσεώς της», με τελικό βασικό ζητούμενο για την επιλογή αυτοκράτορα την 
ομοφωνία και την καθολική αποδοχή του από τους συμμετέχοντας στην τελι-
κή εκλογική διαδικασία (σ. 86 κ.ε.).

Η συναίνεση όμως αυτή της συγκλήτου εμφανίζεται σε τυπική μορφή πά-
ντα μέσα στα πλαίσια του συμβουλευτικού της ρόλου στις αυτοκρατορικές 
αποφάσεις, ενώ ενδεικτικές φιλολογικές πηγές και αγιολογικά κείμενα παρου-
σιάζουν μια οιονεί μορφή συμβουλευτικής (;) της συμμετοχής ακόμη και στην 
ανάδειξη πατριαρχών (σ. 89 κ.ε.).

Πιο σαφής εφαρμογή της αρχής της πλειονοψηφίας στα ad hoc συγκα-
λούμενα από τον αυτοκράτορα συμβουλευτικά σώματα εντοπίζονται σε χαρα-
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κτηριστικές περιπτώσεις της Συνόδου της Φερράρας-Φλωρεντίας  (1438-1439) 
για την ένωση των εκκλησιών, με ρητή αναγωγή των αυτοκρατορικών εντο-
λών στην «τῶν πλειόνων τὴν ψῆφον» (σ. 93 κ.ε.).

Τελικά υποστηρίζεται από το συγγραφέα συμπερασματικά ότι η αρχή 
της πλειονοψηφίας φαίνεται ότι ίσχυσε (;) θεωρητικά  και άτυπα στην λειτουρ-
γία των θεσμοθετημένων οργάνων, όπως του κονσιστωρίου και της συγκλή-
του,  στα πλαίσια των οποίων διαπιστώνεται όμως ότι στην πράξη ήταν «πε-
ρισσότερο τυπική» (σ. 97 κ.ε.). από τον χαρακτηρισμό αυτό η εφαρμογή της 
αρχής της πλειονοψηφίας, στο τότε υφιστάμενο καθεστώς της άκρατης δεσπο-
τικής λειτουργίας του πολιτεύματος, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μάλλον 
ως «προβληματική», κι αυτό γιατί υπήρχε ελλείπουσα η «αποφασιστική» αρ-
μοδιότητα των οργάνων αυτών και προπαντός η αυτοτελής δικαιοδοσία τους.

Έπεται η εισήγηση του ομότιμου καθηγητή Bυζαντινής ιστορίας ευάγγε-
λου Χρυσού, με θέμα: Η Σύνοδος στη βυζαντινή Εκκλησία και η αρχή της πλει-
ονοψηφίας (σ. 99 κ.ε.), όπου αξιολογείται ο βασικός ρόλος του συνοδικού θε-
σμού στην εκκλησιαστική ζωή, με αναγωγή του θεσμού αυτού στις Πράξεις των 
αποστόλων (κεφ. 15), κατά το πρότυπο της αποστολικής Συνόδου των ιεροσο-
λύμων (σ. 102 κ.ε., 104 κ.ε.). Ως κύριο χαρακτηριστικό τονίζεται η οργάνωση και 
η λειτουργία της εκκλησίας ως σώματος, όπου καταγράφονταν όλες οι υποθέ-
σεις, μείζονες και ελάσσονες,  για τις οποίες προβλεπόταν ανοιχτή συζήτηση και 
λήψη συλλογικής αποφάσεως με ισότιμη συμμετοχή  κλήρου και λαού. Το σύστη-
μα αυτό υποκαταστάθηκε αργότερα  με την ανύψωση του κύρους και της ισχύος 
των επισκόπων  στις κατά τόπους εκκλησίες, στις οποίες μέχρι τον 4ο αιώνα είχε  
διαμορφωθεί η ιεραρχία με τους επισκόπους, τους μητροπολίτες και τους πατρι-
άρχες, ώσπου στην ανατολή παγιώθηκε το σύστημα της πενταρχίας των Πα-
τριαρχών και στη δύση το μοναρχικό σύστημα του Παπικού πρωτείου (σ. 102).

Η λειτουργία πάντως του συνοδικού θεσμού και των συλλογικών αποφά-
σεων παρέμεινε σε γενικές γραμμές χωρίς πολλές αλλοιώσεις, μολονότι οι απο-
φάσεις λαμβάνονταν πλέον από την κορυφή της εκκλησιαστικής ηγεσίας, χω-
ρίς να αποκλείεται η συνεννόηση με την πολιτική αυτοκρατορική εξουσία, και 
τελική επικύρωση από τη σύνοδο που αποτελούσε την κατάληξη της όλης δι-
αδικασίας.

Υποστηρίζεται έτσι (σ. 103 κ.ε.) ότι η σύνοδος, σε αντίθεση με τη μειωμέ-
νη ισχύ των αποφάσεων της συγκλήτου, ιδιαίτερα μετά την επικράτηση του 
οκταβιανού αυγούστου, ποτέ δεν έχασε τόσο μεγάλο μέρος του κύρους της, 
στα διάφορα κατώτερα και ανώτερα στάδια (από την επαρχιακή μέχρι την πα-
τριαρχική και την οικουμενική σύνοδο), ώστε να αποβεί όργανο  περιθωριακό 
και διακοσμητικό. Ως πειστικό επιχείρημα αναφέρεται η τήρηση της όλης συ-
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νοδικής διαδικασίας από τον ιουστινιανό ά, που αναγνώριζε στους επισκό-
πους την αποκλειστική αρμοδιότητα να συνέρχονται σε σύνοδο και να απο-
φαίνονται με την ψήφο τους κατά πλειονοψηφία.

οι ομοιότητες, όμως, των διαδικασιών αυτών αναφορικά με την ισχύ της 
συγκλήτου ως προτύπου της συνοδικής λειτουργίας, οδήγησαν στην περαιτέ-
ρω τεκμηρίωση της στενής εξαρτήσεως της συνοδικής διαδικασίας από εκεί-
νην της συγκλήτου. Παράλληλα διατυπώθηκαν και επισημάνσεις ομοιοτήτων 
της συνοδικής διαδικασίας με εκείνες των δικαστηρίων της ρωμαϊκής περιό-
δου, κυρίως στις περιπτώσεις λειτουργίας της συνόδου ως εκκλησιαστικού δι-
καστηρίου (σ. 105). 

επίσης ομοιότητες στη συνοδική διαδικασία υποστηρίζεται ότι όχι μόνο 
αποτυπώνονται αλλά και επιβεβαιώνονται από τα πρακτικά των συνόδων, 
για τη σύνταξη των οποίων ακολουθούνταν τα πρότυπα των αντίστοιχων 
πρακτικών της συγκλήτου και των δικαστηρίων. H βασική αναφορά, όμως, 
στα σχετικά πρακτικά βασιζόταν κυρίως στα αντίστοιχα «εκτεταμένα πρακτι-
κά των συζητήσεων», τα οποία με τη μορφή αυτή αποτελούσαν την απόδειξη 
νομιμότητας των σχετικών αποφάσεων, στις περιπτώσεις που η σύνοδος λει-
τουργούσε ως εκκλησιαστικό δικαστήριο, υπογράφοντας τα μέλη της στο τέ-
λος τής συνεδρίας, όπου διατύπωναν την ψήφο τους ως ειδικότερη έκφραση 
της συναινέσεώς  τους (σ. 106 κ.ε.).

ακόμη αξιολογείται ερμηνευτικά, ότι στις περιπτώσεις που καθίστατο 
ανέφικτη η λήψη ομόφωνης αποφάσεως (unanimitas) στα κανονικά κείμενα 
εκλογής επισκόπου, που αποτελούσε την επιδιωκόμενη άριστη λύση, προκρί-
θηκε, εξαιτίας τυχόν διαφωνίας ενός ή δύο μελών (κυριολεκτικά ή ενδεικτι-
κά;), η αρχή της πλειονοψηφίας, ως μια μορφή άρσεως του σχετικού αδιεξό-
δου, νομιμοποιώντας έτσι την αρχή του 6ου κανόνα της ά  οικουμενικής Συ-
νόδου της νικαίας το 325: «κρατείτω ἡ τῶν πλειόνων ψῆφος». κατοχυρώνε-
ται με τον τρόπο αυτό, για πρώτη φορά, η παρέκκλιση από την αρχή της ομο-
φωνίας - ομοψυχίας (unanimitas) και η περαιτέρω γενίκευσή της για την αθέ-
τηση του στόχου της  ομοφωνίας, σε κάθε απόφαση που λαμβάνεται με πλειο-
νοψηφία, πολύ πέραν της περιπτώσεως της συνολικής ρυθμίσεως του κανόνα 
της νικαίας: «εὐλόγῳ οὔσῃ καὶ κατὰ κανόνα ἐκκλησιαστικόν, δύο ἢ τρεῖς δι’ 
οἰκείαν φιλονεικίαν ἀντιλέγωσι» (σ. 65, 108 κ.ε.), για να υποστηριχθεί τελικά 
από τον συγγραφέα «η αυτονόητη εισαγωγή» του κανόνα αυτού στις συλλο-
γές κανόνων, τόσο της ανατολικής όσο και της δυτικής εκκλησίας (σ. 109 κ.ε.).

Στη συνέχεια η εισήγηση της καθηγήτριας ιστορίας του δικαίου ελευθε-
ρίας Σπ. Παπαγιάννη διερευνά ειδικότερα το θέμα: Περί πολυμελών δικαστη-
ρίων: Παρατηρήσεις με βάση μια υπόθεση του έτους 1196 (σ. 111 κ.ε.), η οποία 
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προβαίνει σε ουσιαστικές και δικονομικές αξιολογήσεις αναφορικά με μια φο-
ρολογική διαφορά μεταξύ της αθωνικής Μονής Μεγίστης Λαύρας και της κε-
ντρικής δημοσιονομικής υπηρεσίας του «βυζαντινού» δημοσίου.   

Η διαφορά αφορούσε την έκταση της παραχωρήσεως στη μονή της Λαύ-
ρας από τον αυτοκράτορα αλέξιο ά  κομνηνό, το 1102, «ἐξκουσσείας», απαλ-
λαγής δηλαδή από φόρους, τέλη, δασμούς και άλλες επιβαρύνσεις, για τέσσε-
ρα πλοία συνολικής χωρητικότητας 6.000 θαλάσσιων μοδίων. Το ειδικότερο 
περιεχόμενο, όμως, της «ἐξκουσσείας», στη συνέχεια αμφισβητήθηκε στα τέλη 
του αιώνα από λειτουργούς του «σεκρέτου τῆς θαλάσσης», που ήταν η πρό-
σφατα (!) τότε ιδρυμένη (12ο αι.) κεντρική φορολογική υπηρεσία για τον έλεγ-
χο της χωρητικότητας και της φορολογίας των πλοίων. Το αντικείμενο της αμ-
φισβητήσεως αφορούσε κυρίως τη μη αναγνώριση της προνομιακής απαλλα-
γής της μονής από την καταβολή του εν λόγω τέλους 10% για το κρασί που με-
τέφεραν τα πλοία στην κωνσταντινούπολη (σ. 112 κ.ε.).

οι μοναχοί διαμαρτυρόμενοι για την αμφισβήτηση αυτή προσέφυγαν 
στον τότε αυτοκράτορα αλέξιο Γ΄ Άγγελο, ζητώντάς του ρητή αναγνώριση 
του τελευταίου αυτού προνομίου, στα πλαίσια εξετάσεως του οποίου, ο αυ-
τοκράτορας, χωρίς να επικυρώνει ονομαστικά τον προηγούμενο προνομιακό 
ορισμό, εξέδωσε διερευνητικό «πρόσταγμα» ορίζοντας απευθείας ως πρόεδρο 
του οικείου δικαστηρίου τον ιωάννη Βελισσαριώτη, «λογοθέτη τῶν σεκρέ-
των» και «μεγάλο λογαριαστῆ» (σ. 113 κ.ε., 118, 122), με αποκλειστική δικαι-
οδοσία την εξέταση της εκτάσεως του περιεχομένου των φορολογικών απαλ-
λαγών της Λαύρας, που περιέχονταν στο χρυσόβουλο του αλεξίου κομνηνού. 

Συναφώς υποστηρίζεται από τη συγγραφέα ότι παντελώς ελλείπει ειδι-
κή ή άλλη μνεία για τον τρόπο που θα γινόταν αυτή  η εξέταση ή η συγκρότη-
ση κάποιου δικαστηρίου, με συνέπεια η αναζήτηση στην αυτοκρατορική εντο-
λή της συνθέσεως του συγκεκριμένου δικαστηρίου να μην είναι εφικτή (σ. 118), 
αφού δεν ορίζεται, συναγόμενη μόνο από τη δυνατότητα έμμεσης συγκεντρώ-
σεως συναφών ερμηνευτικών σκέψεων, με βάση τις υφιστάμενες τότε νομοθε-
τικές και νομολογιακές πηγές.

Στην τελευταία αυτή συλλογιστική εστιάζεται κυρίως το ενδιαφέρον της 
συγγραφέως που αφορούν τα θέματα της συνθέσεως του αρμόδιου δικαστηρί-
ου και του τρόπου λήψεως της σχετικής αποφάσεως, έτσι ώστε κατά την αξιο-
λόγηση των σχετικών δικαστικών παραμέτρων να διατυπώσει ορισμένες βασι-
κές «σκέψεις» της, για την ασφαλέστερη κατά το δυνατό και πλησιέστερη στις 
υφιστάμενες (αρκούντως ασαφείς) δικαστηριακές πηγές υλοποιήσεως της αυ-
τοκρατορικής εντολής από τον Βελισσαριώτη, ιδιαιτέρως χρήσιμες τουλάχι-
στον για «να αποτελέσουν ίσως αφετηρία για περαιτέρω επιστημονικό προ-
βληματισμό» (σ. 114).
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Έτσι, με την αποκλειστική μέριμνα του Βελισσαριώτη συγκροτήθηκε 
όντως ένα πολυπρόσωπο «δικαστικό» όργανο, με αμφίβολη για την πολυμε-
λή του σύσταση την οποιαδήποτε ανάμειξη των συμμετεχόντων μελών του ως 
«κριτών», στο πλαίσιο της σχετικά οιονεί δικαστικής διαδικασίας, θεωρούμε-
νο (σ. 116) και ως πολυμελές «δημοσιακό» δικαστήριο, με αρμοδιότητα δηλα-
δή υποθέσεων σχετικών με τα δημόσια οικονομικά (σ. 115), για να «δικάσει» 
την αναφυείσα φορολογική διαφορά. 

Στη σύνθεσή του συμμετείχαν ύστερα από κλήση του Βελισσαριώτη ως 
«συνδικάζοντες», εξαιτίας του κύρους τους (σ. 120), των νομικών τους γνώσε-
ων και της δικαστικής τους εμπειρίας (σ. 118), τιτλούχοι που είχαν την ιδιότητα 
του «κριτή του βήλου» ή απλώς αναφέρονταν ονομαστικά χωρίς ιδιότητα, ως 
και άλλοι υψηλόβαθμοι δικαστικοί αξιωματούχοι, καθώς και ορισμένοι «σύνε-
δροι», ως νομικοί παραστάτες των «δικαιοδοτούντων»  αξιωματούχων (σ. 116 
κ.ε., 118 κ.ε.). επισημαίνεται επίσης ότι ο αριθμός των μελών των «συνδικαζό-
ντων» διαφοροποιούνταν ανά συνεδρίαση (σ. 117 κ.ε.), με ουσιαστική αξιολο-
γική παράθεση από τη συγγραφέα των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων των αξιω-
ματούχων αυτών, καθώς και τη δυνατότητα επηρεασμού του όλου δικαιοδοτι-
κού αποτελέσματος (σ. 116 κ.ε., 118-119 κ.ε.). 

Το οριστικό αποτέλεσμα πάντως για την ομόφωνη δικαίωση της Μονής 
της Λαύρας (σ. 114, 121) αποφασίστηκε τελικά σε τέσσερις ειδικές συνεδριά-
σεις, έτους 1196 (σ. 113 κ.ε., 121) του καταρτισθέντος από τον Βελισσαριώτη 
πολυπρόσωπου «δικαστικού» οργάνου,  έτσι ώστε το διατακτικό της αποφά-
σεως, λακωνικό και περιεκτικό, να εκφράζει με σαφήνεια την άρση οποιασδή-
ποτε αμφισβητήσεως του θετικού περιεχομένου της παραχωρηθείσης και επα-
να-αναγνωρισθείσης «ἐξκουσσείας».

ιδιαιτέρως χαρακτηριστική δικαστική διασάφηση αποτελεί το επόμε-
νο παρατιθέμενο από τη συγγραφέα απόσπασμα του διατακτικού της απο-
φάσεως: έτσι ώστε «τὸ δικαστ(ή)ρ(ιον) τὴν προτέραν αὐτοῦ ἐστήριξεν διά-
γνωσ(ιν) καὶ διέγνω καὶ ἀπεφήνατο δικαιοῦσθ(αι) τὴν δηλωθεῖ[σαν με]γ(ά)
λ(ην) λαύρ(αν) τοῦ ἁ(γίου) Ἀθανασίου τὴν ἐν τῶ ὄ[ρ]ει τῶ Ἄθω εἰς τὸ ἐξκουσ-
σεύειν τὰ τέσσαρα ταύτ(ης) πλοῖα ἀπὸ πάσης ἐπηρεί(ας) καὶ δόσε(ως) οἱασ-
δήτινο(ς) (καὶ) ἀπ’ αὐτοῦ τοῦ κομμερκίου τῶν εἰσαγομ(ένων) δι’ αὐτῶν εἰδῶν 
καὶ τ(ῆς) τῶν οἲνων δεκατί(ας) κατὰ τὸ προσὸν τούτοις χρυσόβουλλον τὸ 
(καὶ) ἐν τῶ  προλαβόντι δικαστηρίω προσκομισθέν».     

εμφανής αναφορά για την ψηφοφορία στο εν λόγω διατακτικό δεν πα-
ρατίθεται, ενώ τα τηρηθέντα πρακτικά της δίκης ήταν όχι μόνο μακροσκελή 
αλλά και ιδιαιτέρως λεπτομερή, με την ιδιαιτερότητα οι αποφάσεις να υπο-
γράφονται μόνο από τον Βελισσαριώτη, χωρίς εμφανή συμμετοχή των «συνδι-
καζόντων» στη δικαστική αυτή διαδικασία, το πιθανότερο, όπως υποστηρίζε-
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ται (σ. 122 κ.ε.), γιατί η αυτοκρατορική εντολή διερευνήσεως και επιλύσεως του 
αναφυέντος ζητήματος με την αγιορείτικη μονή της Λαύρας είχε δοθεί προσω-
πικώς στον Βελισσαριώτη. απόρροια της συλλογιστικής αυτής είναι η κατα-
ληκτήρια άποψη της συγγραφέως ότι η «πλαισίωση» του Προέδρου [Βελισσα-
ριώτη] του πολυμελούς (;) και πολυπρόσωπου  αυτού δικαστικού οργάνου από 
«μικρούς» και από «μεγάλους δικαστές», δεν πρέπει  να συνδεθεί  με τη φύση  
του δικαστηρίου, αλλά με τη σοβαρότητα της υποθέσεως.

(V) Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει τέσσερις εισηγήσεις στα πλαίσια γενικό-
τερα της ιστορικής περιόδου του Μεσαίωνα, πάντοτε στην ίδια κεντρική βάση 
της θεματικής της Ημερίδας και την επιδιωκόμενη ερευνητέα συλλογιστική της 
γενικότερης εφαρμογής της αρχής της πλειονοψηφίας στους υφιστάμενους με-
σαιωνικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η αρχική εισήγηση της θεματικής αυτής αναφέρεται στη μελέτη του ομό-
τιμου καθηγητή του εκΠα Μιχαήλ Β. Βέλλα, υπό τον τίτλο: Sanior pars – 
Major pars: Εκφάνσεις της αρχής της πλειοψηφίας στον δυτικό Μεσαίωνα (σ. 
123 κ.ε.), όπου αξιολογούνται οι διάφοροι λόγοι μιας αντίθετης εφαρμογής σε 
σχέση με το περιεχόμενο της αρχής της πλειοψηφίας,  στηριζόμενης ιδεολογι-
κά στην επιβολή της ομοφωνίας (unanimitas). 

Βασικό στοιχείο για την επίτευξη της επιθυμητής unanimitas αποτελούσε 
η ικανοποίηση των αιτημάτων της μειοψηφίας από την πλειοψηφία, η οποία 
αναγκαζόταν να υποχωρεί στις πιέσεις της μειοψηφίας, για την αποφυγή χρη-
σιμοποιήσεως της απειλής αποχωρήσεώς της από τον τόπο της συνελεύσεως, 
προκειμένου να γίνει δεκτή μία συμφωνία ορισμένου περιεχομένου ή να επι-
τευχθεί εκμαίευση άλλων ανταλλαγμάτων, σύμφωνα με τις επιθυμίες της μειο-
ψηφίας (σ. 124 κ.ε.).  

Υπεισήλθαν στη συνέχεια διάφορες ρυθμίσεις και λοιπές τεχνικές αξι-
ολογήσεις που υπερκέρασαν την αρχή της ομοφωνίας, οι οποίες, τελικά, χω-
ρίς να απεμπολήσουν το εσωτερικό περιεχόμενο της unanimitas, δημιούργη-
σαν έναν παράπλευρο κανόνα, παρακωλυτικό της αρχής της πλειοψηφίας, 
στις διαφοροποιημένες εννοιολογικές συσχετίσεις της majoritas με την ποιο-
τική sanioritas. Έτσι με βάση την αξιολόγηση των συσχετίσεων των απόψεων 
αυτών για την υπερίσχυση μιας αποφάσεως, θεωρήθηκε ότι δεν αρκεί η συγκέ-
ντρωση υπέρ αυτής της major pars, της ποσοτικής, δηλαδή της αριθμητικής κα-
ταμετρήσεως των ψήφων, αλλά πρέπει να στηρίζεται και στη sanior pars, που 
αποτελούσε την ποιοτική αξιολόγησή τους, ώστε να εξασφαλίζει την αποφα-
σιστική  συμμετοχή των ανώτερων τάξεων στη λήψη των αποφάσεων (σ. 126 
κ.ε.).

Η περαιτέρω εφαρμογή των πιο πάνω αρχών αξιολογήσεως παρουσί-
ασαν εμφανείς δυσκολίες, εξαιτίας της ελλείψεως δυνατότητας ουσιαστικής 
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εναρμονίσεως της έννοιας της sanioritas, που εφαρμόστηκε στο δυτικό εκκλη-
σιαστικό δίκαιο, με την έννοια της majoritas. Μολονότι έγιναν σοβαρές από-
πειρες βελτιώσεως του συστήματος, μέχρι του σημείου της ενσωματώσεως της 
sanior pars στο εσωτερικό περιεχόμενο της major pars, αυτές τελικά δεν είχαν 
επιτυχή αποτελέσματα. 

Oυσιαστική προσπάθεια για την άρση της εννοιολογικής αυτής συγχύσε-
ως, αναφορικά με την επικρατέστερη αρχή, φαίνεται ότι οδήγησε την Γ΄ Σύνο-
δο του Λατερανού (1179) υπό τον πάπα αλέξανδρο Γ΄ να θεσπίσει ότι για την 
εκλογή  του πάπα απαιτούνταν τα 2/3 των ψήφων, με συνέπεια η ενισχυμένη 
αυτή εκλογή να θεωρείται ότι εγγυάται (θεωρητικά;) τη saniotitas, που θεω-
ρήθηκε ως απόφαση ουσιαστική και βασική για την καθιέρωση της αρχής της 
πλειοψηφίας.  

ερμηνευτικά θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οι αιτίες των αδυναμιών αυ-
τών προσέγγιζαν, το πιθανότερο, στην εγγενή (;) φύση της sanioritas, η οποία 
υποστηρίζεται (σ. 127) ότι δεν αποτελεί περιγραφική αλλά αξιολογική «έν-
νοια», παρόλο που οι διάφοροι «κρατούντες» προσπάθησαν να τις εναρμονί-
σουν με την τότε πραγματικότητα, αλλά η λειτουργία τους απέτυχε.          

Έτσι υποστηρίζεται ότι κατά τους Μέσους Χρόνους η ισχύς της αρχής 
της sanioritas, λεγόμενη και ως αρχή της «σώφρονος μερίδος», υποχώρησε στα-
διακά έναντι της αρχής της  πλειοψηφίας και κατέστη  λειτουργικά ανεφάρμο-
στη, μέχρις ότου o Codex Juris Canonici του 1917 την κατάργησε (σ. 128 κ.ε.)  
και νομοθετικά.

Aκολουθεί η πορεία της αρχής της πλειοψηφίας  για την εκλογή του μελ-
λοντικού αυτοκράτορα στο Μεσαίωνα, όπου οι διάφορες εκλογικές μορφές 
δεν κατάφεραν να επιτύχουν να διαρθρωθούν σε ένα συστηματικό σύνολο, με 
τις συμπλέξεις των κληρονομικών δικαιωμάτων στα μοναρχικά κράτη (σ. 129 
κ.ε. ), οι οποίες, παράλληλα (σ. 133 κ.ε.), συνδέονται άμεσα με μορφές διαδικα-
σιών άλλων εκλεκτόρων που σταδιακά αναφύονται ( μεγάλοι άρχοντες κ.ά.).

Ως τελικό και γενικότερο συμπέρασμα επικρατήσεως της μεσαιωνικής 
αρχής της πλειοψηφίας, υποστηρίζεται από το συγγραφέα ότι το περιεχόμενό 
της διαμορφώνεται με βάση τις επικρατούσες τότε πραγματικές συνθήκες. Το-
νίζεται, επιπλέον, ότι η επικράτηση της αρχής της πλειοψηφίας ήταν μια προ-
σπάθεια εκλογικεύσεως της διαδικασίας, αποβλέποντας και στη βελτίωση των 
λειτουργιών, ώστε η αυτοκρατορία  να είναι διοικήσιμη (σ. 143 κ.ε.), ως αποτέ-
λεσμα της ουσιαστικής εφαρμογής της εν λόγω αρχής, καθώς και ως ένας ορ-
θολογικός τρόπος επιλύσεως διαφορών, έτσι ώστε να θεωρείται ο εξωτερικός 
χαρακτήρας της ως μια «εκλέπτυνση της βίας» που ασκεί η πλειοψηφία επί της 
μειοψηφίας (σ.144). 
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Έπεται η εισήγηση του διευθυντή ερευνών, του ινστιτούτου ιστορικών 
ερευνών, ειε, Χαράλαμπου Γάσπαρη, με θέμα : Η αρχή της πλειοψηφίας στο 
βενετικό διοικητικό σύστημα του ύστερου Μεσαίωνα (σ. 145 κ.ε.), που αντικα-
τέστησε εκείνη της ομοφωνίας ή ομοψυχίας που κυριαρχούσε  κατά τον πρώ-
ιμο και εν μέρει τον ύστερο Μεσαίωνα, όπου εισαγωγικά υποστηρίζεται από 
το συγγραφέα ότι ιδιαίτερο ρόλο στην επικράτηση, τη θεσμοθέτηση και την 
κυριαρχία  της αρχής της πλειοψηφίας έπαιξαν οι ιταλικές πόλεις - κράτη, με 
προεξάρχουσα τη Βενετία.

Για τη διακρίβωση της πλειοψηφίας στα πλαίσια ενός κράτους διατυ-
πώνεται προεισαγωγικά ότι αναζητούνται τα επίπεδα τόσο του τρόπου εκλο-
γής κυβερνήσεως, όσο και της διοικήσεως, στα όργανα δηλαδή λήψεως απο-
φάσεων, τα οποία καθορίζονται από την κυβέρνηση, οπότε σημαντικό ρόλο 
διαδραματίζει ποιος εκλέγει αυτόν που κυβερνά (σ. 146). Έτσι διερευνάται σε 
ποιο βαθμό το πολιτικό σύστημα  της Βενετίας στην πάροδο των αιώνων της 
ιστορίας της αντιπροσώπευε την πλειοψηφία των πολιτών της, και πώς λει-
τουργούσαν οι πλειοψηφίες σε τεχνικό επίπεδο, στο πλαίσιο δηλαδή της εφαρ-
μογής της αρχής  αυτής στη διοίκηση. 

ιστορικά το πολιτικό σύστημα της Βενετίας στις διάφορες χρονικές περι-
όδους διήνυσε διάφορες πολιτειακές μορφές (σ. 146 κ.ε.). 

αρχικά ως επαρχία της βυζαντινής αυτοκρατορίας με κάποιου είδους αυ-
τονομία (6ος έως και τα μέσα του 8ου αι.), για να ακολουθήσει η μορφή της Βε-
νετίας ως «δουκάτο», με εκλογή από τις προεξάρχουσες οικογένειες  της πό-
λεως του πρώτου «αυτόνομου» δόγη (β΄ μισό (;) 8ου - μέσα 12ου αι.), που αξι-
ολογήθηκε θετικά ως εκλογή από μια «σχηματική» μορφή «λαού», που περι-
λάμβανε ένα σημαντικό τμήμα των κατοίκων της πόλεως, δηλαδή τις «εξέχου-
σες οικογένειες» (Venetici maiores/nobiles), μολονότι δε συμμετείχε το σύνολο 
των πολιτών της πόλεως. Στην προκείμενη περίπτωση ο «λαός», και «ό,τι πε-
ριλάμβανε η έννοια αυτή», εκφραζόταν διαμέσου της λαϊκής συνελεύσεώς του 
(concio), «συμμετέχοντας» με την αποδοχή της υποψηφιότητας και την ομόφω-
νη επικύρωση του προτεινόμενου  προσώπου, προσδίδοντας, με την αναγνωρι-
στική αυτή αποδοχή του νέου δόγη από τη συνέλευση του λαού, τη νομιμοποί-
ηση της εξουσίας του. Στη συνέχεια η διαδικασία διαφοροποιήθηκε με αρμο-
διότητες εκλογής ορισμένου αριθμού εκλεκτόρων από τη συνέλευση του λαού 
για την υπόδειξη της υποψηφιότητας νέου δόγη, που ομόφωνα θα ανακηρυσ-
σόταν, για να προστεθεί, εξελικτικά, στην ίδια διαδικασία και η εκλογή των 
μελών των σχετικών συμβουλίων (τέλη του 12ου αι.). 

Η οριστικοποίηση μιας ευρύτερης αλλαγής στο πολιτικό  σύστημα της Βε-
νετίας (13ος αι.) ήταν που οδήγησε σταδιακά στην αποδυνάμωση της απόλυτης 
εξουσίας του δόγη, κυρίως λόγω αλλαγής του τρόπου εκλογής του, η οποία ου-
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σιαστικά επήλθε εξαιτίας της γενικότερης αντικαταστάσεως των προηγούμε-
νων εκλεκτόρων  από το Μεγάλο Συμβούλιο (consilium maius), το οποίο «εκ-
φραζόταν» ως «κοινότητα» (comunitas) αναδεικνύοντας ουσιαστικά την ομά-
δα έναντι του ατόμου. Το συμβούλιο αυτό περιλάμβανε μεγάλο αριθμό επι-
φανών οικογενειών, οι οποίες αντιπροσώπευαν ένα σημαντικό μέρος των κα-
τοίκων της Βενετίας. Η «κοινότητα» αυτή καθιερώθηκε και συνέπεσε με την 
πλήρη ανεξαρτητοποίηση της Βενετίας, με μια ιδιαίτερη σημαντική πολιτική 
εξέλιξη η οποία οδήγησε στη θεσμοθέτηση της κοινωνικής τάξεως των Βενε-
τών «ευγενών πατρικίων» (patriziato), που θεμελιώνεται το 1297 με το περίφη-
μο «κλείδωμα του Μεγάλου Συμβουλίου» (Serrata del Maggior Cosiglio), που 
αντικατέστησε στην πραγματικότητα τη λαϊκή συνέλευση του λαού της Βενε-
τίας (την concio), η οποία καταργήθηκε και τυπικά το 1423. Με τη μορφή αυτή 
της διοικήσεως το πολίτευμα της Βενετίας εξελίχτηκε σε αριστοκρατικό, αλλά 
με μια διευρυμένη κλειστή τάξη, αυτή των ευγενών, από την οποία απέρρε-
αν στην πραγματικότητα, στο εξής, οι όποιες πλειοψηφίες, τόσο για την εκλο-
γή κυβερνήσεως, όσο και για τη συμμετοχή στα όργανα εκλογής και τη διαχεί-
ριση της εξουσίας (σ. 150 κ.ε.). ο πολιτικός και πολιτειακός βίος της Βενετικής 
δημοκρατίας, με τις διάφορες διαδικαστικές λεπτομέρειες,  χωρίς αλλαγές στη 
θεσμική ουσία τού καθιερωθέντος από το Μεγάλο Συμβούλιο «πολιτεύματος», 
συνεχίστηκε μέχρι την κατάλυσή της από τον ναπολέοντα το 1797. 

Το πλαίσιο αυτό κυριαρχίας της βενετικής διοικήσεως και της τάξεως των 
ευγενών συνεχίστηκε και στις βενετικές κτήσεις του ελληνικού χώρου, τις οποί-
ες επηρέασε αναλόγως, όπου ο έλεγχος της εξουσίας κατά τη λήψη των απο-
φάσεων βρισκόταν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Βενετών μόνιμων κα-
τοίκων των κτήσεων. Χαρακτηριστική ήταν στην κρήτη η κυριαρχία του το-
πικού μεγάλου συμβουλίου έναντι των κατά τόπους συμβουλίων των φεου-
δαρχών, στα οποία η είσοδος απαιτούσε όπως και στη Βενετία ορισμένες προ-
ϋποθέσεις, όπως τίτλο ευγένειας και καταγωγή από οικογένεια φεουδαρχών. 
Η πλειοψηφία λάμβανε πολλές μορφές, ιδιαίτερα  στο πλαίσιο της διοικήσε-
ως, στον τρόπο δηλαδή λήψεως κάθε είδους αποφάσεων, από απλή πλειοψη-
φία, απλή με βαρύνουσα ψήφο, ενισχυμένη πλειοψηφία, με ευκταία την από-
λυτη ομοφωνία, που προκρινόταν ανάλογα με τις συγκεκριμένες, ανάλογα με 
την περίπτωση,  ρυθμίσεις. 

Ζητούμενο αποτελούσε για τη Βενετία η μέγιστη κατά το δυνατόν δια-
φάνεια και η ορθή απόφαση, που δε διασφαλιζόταν μόνο από την απαραίτη-
τη, απλή ή ενισχυμένη, πλειοψηφία, για την επίλυση ζητημάτων του βενετι-
κού διοικητικού συστήματος, αλλά από την αυστηρή και σύνθετη διαδικασία 
επιλογής υποψηφίων ή εισαγωγής ζητημάτων για εξέταση, ακόμη και από τον 
τρόπο της τελικής ψηφοφορίας.
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Για την επίτευξη αποφυγής διαπλεκόμενων συμφερόντων και της δια-
μορφώσεως της πλέον συμφέρουσας για το κράτος αποφάσεως προκρινόταν 
ο σύνθετος τρόπος λήψεως αποφάσεων, ο οποίος πολλές φορές ξεπερνούσε τα 
όρια ενός σώματος και βασιζόταν στη συνεργασία συμβουλίων και  αξιωμα-
τούχων, με τις επιμέρους πλειοψηφίες τους (σ. 152 κ.ε.).

Η εφαρμογή αυτή του σύνθετου τρόπου λήψεως  αποφάσεως εφαρμοζό-
ταν στις υποθέσεις των συμβουλίων, αναφορικά με την εκλογή των ανώτατων 
αξιωματούχων τόσο της μητροπόλεως, όσο και εκείνων που προορίζονταν για 
τις κτήσεις της Βενετίας στην ανατολή.

ο πλέον σύνθετος τρόπος, αν και στα πλαίσια ενός και μόνο συμβουλί-
ου, εφαρμοζόταν για την εκλογή  του δόγη της Βενετίας από το Μεγάλο Συμ-
βούλιο, διασφαλίζοντας την εκλογή του καταλληλότερου υποψηφίου, χωρίς 
παρεμβάσεις και οποιασδήποτε μορφής αμφισβητήσεις, με ικανό αριθμό στα-
δίων αξιολογήσεως από τις  αντίστοιχες ισάριθμες επιτροπές, μέχρι την τελι-
κή έγκριση με ενισχυμένη πλειοψηφία  από την ολομέλεια του συμβουλίου. 
Για τους υπόλοιπους αξιωματούχους της Βενετίας η διαδικασία ήταν απλού-
στερη και συντομότερη, πάντοτε, όμως, με ένα ορισμένο σύνθετο τρόπο, όπου 
το μεγάλο συμβούλιο συγκροτούσε με κλήρωση ορισμένες επιτροπές  εκλε-
κτόρων αξιολογήσεως και επιλογής, οι οποίες, χωριστά, με βάση τα προσδι-
ορισμένα κριτήρια των προσόντων των δυνητικών υποψηφίων, αναδείκνυαν 
τα πρόσωπα των προκρινόμενων για κάθε αξίωμα, εισάγοντας τις προτάσεις 
τους για τελική ψήφισή τους με απλή πλειοψηφία από την ολομέλεια του Με-
γάλου Συμβουλίου. 

Mε την ίδια διαδικασία εκλέγονταν οι αξιωματούχοι τόσο της μητροπό-
λεως όσο και των κτήσεων, όπως ο δούκας και οι ρέκτορες της κρήτης, οι κα-
στελάνοι Μεθώνης και κορώνης, ο βάιλος της κωνσταντινουπόλεως και άλ-
λοι εκπρόσωποι της Βενετίας στα κατά τόπους λιμάνια, όπου υπήρχαν σχετι-
κές παροικίες. ειδικότερα, στην περίπτωση εκλογής του δούκα της κρήτης, το 
Μεγάλο Συμβούλιο της Βενετίας καθόρισε ορισμένη παραλλαγμένη διαδικα-
σία εκλογής αυτού του αξιωματούχου, με συγκεκριμένες αριθμητικά επιτροπές 
για την επιλογή των υποψηφίων, από τους οποίους θα εκλεγόταν ο υποψήφι-
ος που θα λάβαινε τις θετικές ψήφους της πλειοψηφίας των μελών της  ολομέ-
λειας του Μεγάλου Συμβουλίου. Υποστηρίζεται ότι οι διαδικασίες και οι κα-
νόνες που παρεμβάλλονταν κατά τις εκλογές των διάφορων επιτροπών εντός 
του Μεγάλου Συμβουλίου ή σε συνεργασία  με άλλα  συμβούλια, με τις διά-
φορες μικρές ή μεγάλες παραλλαγές τους, υπήρξαν στη διάρκεια των χρόνων 
ή ανάλογα με το αξίωμα, όμως το γενικότερο πλαίσιο και οι αρχές στις οποί-
ες βασιζόταν η διαδικασία αυτή δεν εξέλειπαν. Η Βενετία με τις διαδικασίες 
αυτές απέβλεπε κυρίως στην επιλογή των ικανότερων προσώπων, εφόσον αυ-
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τοί επιλέγονταν και εκλέγονταν την ίδια ημέρα στη διάρκεια της ίδιας συνε-
δρίας (σ. 154 κ.ε.).  

Η αυστηρότητα αυτή τηρούνταν, τόσο με την ιστορική αναγνώριση της 
εφαρμογής των κανόνων που ρύθμιζαν την εσωτερική  λειτουργία  του βενετικού 
πολιτικού συστήματος,  όσο και με την άμεση πάταξη των αναφυόμενων φαινομέ-
νων ουσιαστικής διαφθοράς. Η διαπίστωση αυτή της Βενετίας προέκυψε από το 
γεγονός  ότι το Μεγάλο Συμβούλιο το 1311 είχε υποπέσει συστηματικά σε χαρι-
στικούς διορισμούς αξιωματούχων, για τη θεραπεία των οποίων και την αποφυγή 
της περαιτέρω επανεμφανίσεως τέτοιων παραπτωμάτων απεφάσισε να καταστή-
σει τη διαδικασία εκλογής πιο σύνθετη και πιο περίπλοκη, με την προσθήκη νέων 
σωμάτων αξιολογήσεως εκτός του Μεγάλου Συμβουλίου ( σ. 152, 153 κ.ε., 155 κ.ε.). 
ο μόνιμος φόβος του βενετικού πολιτικού συστήματος για κάθε είδους παρεμβά-
σεις, αλλά και η διακηρυγμένη επιθυμία για την επιλογή των αρίστων, διαμόρφω-
ναν το περίπλοκο αυτό σύστημα, που ενέπλεκε πολύ περισσότερα σώματα, δυ-
σκολεύοντας όσο ήταν δυνατό τον φατριασμό (σ. 156 κ.ε.).

οι ουσιαστικές αυτές ρυθμίσεις τελικά δεν κατάφεραν να αποσοβήσουν 
περιπτώσεις επηρεασμού των τελικών αποτελεσμάτων της διοικητικής αυτής 
διαδικασίας, ούτε η θέσπιση των περίπλοκων διαδικασιών εκλογής των κάθε 
μορφής αξιωματούχων μπόρεσε να διατηρηθεί άτρωτη από τις παρεμβατικές 
πρακτικές του φατριασμού για την εκλογή των ευνοούμενων, με τη χειραγώ-
γηση αποφάσεων, με τον υστερόβουλο ορισμό συγκεκριμένων εκλεκτόρων, μέ-
χρι την ίδια τη νομοθεσία που απεγνωσμένα  προσπαθούσε να αποτρέψει τέ-
τοιες ενέργειες διαφθοράς, κ.ά.

αντί συμπεράσματος θα μπορούσε να επαναληφθεί η αναφερόμενη από 
τον συγγραφέα άποψη ότι κανένα σύστημα επιλογής προσώπων και λήψεως 
αποφάσεων δεν μπορεί να εξασφαλίσει απόλυτη δικαιοσύνη και αμεροληψία, 
καθώς και ότι κάθε εκλογικό σύστημα, όσο επεξεργασμένο και αν είναι, επιδέ-
χεται παρεμβάσεις με στόχο το χειρισμό του αποτελέσματος! (σ. 163 κ.ε.).

ακολουθεί η εισήγηση της επίκουρης καθηγήτριας Μεσαιωνικής δύσης, 
Τμήματος ιστορίας και αρχαιολογίας, Πανεπιστημίου κρήτης, ελένης Σακελ-
λαρίου, με θέμα: Εκπροσώπηση, συναίνεση, πλειοψηφία στα πρώιμα Κοινο-
βούλια της Δύσης (σ. 165 κ.ε.), όπου αρχικά επισημαίνονται ορισμένες ορο-
λογικές επισημάνσεις του αποδιδόμενου στα ελληνικά όρου «κοινοβούλιο» 
(parliament), χωρίς τη σημερινή του σημασία, που εμφανίζεται αργότερα, ως 
πρόδρομος των σύγχρονων κοινοβουλίων, εκφράζοντας μια μορφή οργανω-
μένων θεσμών εκπροσωπήσεως, στα τέλη του 12ου αι. σε πολλές περιοχές της 
ευρώπης, ως πρώιμες κοινοβουλευτικές συνελεύσεις, που καθιερώθηκαν  και 
απέκτησαν πιο σύνθετο χαρακτήρα κατά τον 13ο και τον 14ο αι. 
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οι μεσαιωνικές αυτές αντιπροσωπευτικές συνελεύσεις από τη μια πλευ-
ρά θεωρούνται ως πρώιμες εκφάνσεις λαϊκής κυριαρχίας, ως θεσμοί που δια-
σφάλιζαν  την ελευθερία και περιόριζαν τη βασιλική εξουσία σε καίριους το-
μείς, όπως τη νομοθεσία, τη δημοσιονομική πολιτική, την απονομή της δικαιο-
σύνης. από την άλλη θεωρείται ότι οι μεσαιωνικοί αυτοί θεσμοί, συμπεριλαμ-
βανόμενου του αγγλικού, ήταν κατεξοχήν συμβουλευτικά σώματα, πάντα υπο-
ταγμένα στη βούληση της βασιλικής εξουσίας. Η αξιολόγηση, όμως, των από-
ψεων και των τάσεων αυτών πρέπει να διατυπώνονται με το τότε περιεχόμε-
νο των εννοιών, λαμβάνοντας υπόψη το δεδομένο ιστορικό και εννοιολογικό 
τους χωρόχρονο, στα πλαίσια του οποίου λειτούργησαν ως δυναμικοί θεσμοί, 
που εξελίσσονταν παράλληλα με τις κοινωνίες που τους δημιούργησαν και τις 
οποίες εξέφραζαν (σ. 166 κ.ε.).

Η προσέγγιση των πρώιμων αυτών κοινοβουλευτικών μεσαιωνικών θε-
σμών διερευνάται μέσα από τις περαιτέρω τέσσερις πτυχές των πρώιμων κοι-
νοβουλίων που ακολουθούν, τιτλοφορούμενες με τα ενθέματι γενικότερα περι-
εχόμενα, με τα οποία, εκτός της ορθής εμφανίσεως της εισηγήσεως, αξιολογού-
νται αλλά και κατανοούνται με μεγαλύτερη ευχέρεια τα παρατιθέμενα επιχει-
ρήματα της συγγραφέως.

Γενικότερα παρατηρείται ότι η φύση του πρωτογενούς υλικού για τα με-
σαιωνικά αυτά αντιπροσωπευτικά σώματα δίδει έναν ακριβή πρώτο τόνο ως 
προς την έλλειψη λεπτομερών στοιχείων για τον τρόπο με τον οποίο διαλέ-
γονταν οι εκπρόσωποι των σωμάτων αυτών με την κεντρική εξουσία, για τις 
διαδικασίες λήψεως των αποφάσεων προκειμένου να επιτευχθεί συναίνεση ή 
πλειοψηφία, καθώς και για τη διεξαγωγή των ψηφοφοριών. Μολονότι υπάρ-
χουν γραπτές πηγές των εργασιών και των αποφάσεων των πρώιμων αυτών 
κοινοβουλίων, ελλείπουν οι αποφάσεις για σημαντικά θέματα πολιτικής και 
φορολογίας, και μαρτυρίες για μια διαμορφωμένη διαδικασία  που οδηγούσε 
σ’ αυτές τις αποφάσεις (σ. 168 κ.ε.)

Η γνώση του μεσαιωνικού θεσμού όσον αφορά την προέλευση της εκ-
προσωπήσεως προέρχεται από τα βασιλικά συμβούλια, ιδιαίτερα της αγγλίας, 
όπου στις συναθροίσεις αυτές συμμετείχαν οι μεγάλοι άρχοντες, ο ανώτερος 
κλήρος και πολλοί μικρότεροι άρχοντες  από τις ακολουθίες των μεγάλων αρι-
στοκρατών, με εν μέρει θρησκευτικό και τελετουργικό χαρακτήρα, καθώς και 
με εκκοσμικευμένες αρμοδιότητες, στα πλαίσια των οποίων η συχνή σύγκληση  
και η ευρεία συμμετοχή στις συνελεύσεις αυτές  στήριζαν και καλλιεργούσαν 
τη συναινετική και συνεργατική σχέση μεταξύ βασιλέα και αριστοκρατίας.

Η νορμανδική κατάκτηση της αγγλίας δε διαφοροποίησε το καθεστώς 
των αρμοδιοτήτων των συνελεύσεων, επέφερε, όμως, μεταβολές με την εισα-
γωγή των φεουδαρχικών σχέσεων υποτέλειας μεταξύ βασιλέα και αρχόντων, 
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όπως είχαν διαμορφωθεί στην ηπειρωτική ευρώπη. Παγιώθηκε έτσι η υποχρέ-
ωση των αρχόντων που είχαν συνάψει σχέση υποτέλειας με τον βασιλέα για 
παροχή στον κύριό τους συμβουλής και αρωγής (με την έννοια της στρατιω-
τικής στηρίξεως). αυτή η υποχρέωση που συνδέθηκε με την κατοχή γαιών εκ-
χωρημένων από το βασιλέα, ως  διαμορφωμένης υποχρεώσεως των υποτελών, 
εξασφάλιζε τη συμμετοχή τους στις βασιλικές συνελεύσεις (σ. 169 κ.ε.).

Βασικό ζητούμενο αποτέλεσε η διατήρηση του συναινετικού χαρακτή-
ρα των βασιλικών συμβουλίων στη νορμανδική αγγλία, με ιδιαίτερη αξιολό-
γηση του χαρακτήρα της βασιλείας σε συνδυασμό με το περιεχόμενο της παρε-
χόμενης συναινέσεως στα συμβούλια (σ. 171 κ.ε.). Η επιβολή όμως νέων φόρων 
στην αγγλία και η κάθετη αύξηση των πολεμικών δαπανών, που είχε τη συνε-
πακόλουθη διόγκωση της πιέσεως για νέους φόρους, οδήγησαν στην απώλεια 
του συναινετικού χαρακτήρα της σχέσεως μεταξύ ηγεμόνα και μεγάλων αρχό-
ντων στο βασιλικό συμβούλιο. Στην άρση των παρεπόμενων προβλημάτων συ-
νέβαλε η εκχώρηση της Μagna Carta υπό πίεση από τον ιωάννη το 1215, με την 
οποία τέθηκαν οι βάσεις για τη διαμόρφωση των δομών του αγγλικού πρώι-
μου κοινοβουλίου, με την αναδιαμόρφωση του βασιλικού συμβουλίου σε ένα 
σώμα που δεν είχε μόνο την υποχρέωση, αλλά διεκδικούσε πλέον το δικαίωμα 
να παρέχει συμβουλή στον βασιλέα, να συναινεί  σε νέα φορολογία και να εκ-
προσωπεί το σύνολο του βασιλείου (σ. 175 κ.ε.). 

Η εκπροσώπηση σηματοδοτείται από τη δικαιωματική συμμετοχή των 
κοινωνικών τάξεων στα πρώιμα μεσαιωνικά συμβούλια κατά το 13ο αι. αυτή 
αφορούσε στους ανώτερους εκκλησιαστικούς και κοσμικούς άρχοντες που 
κατείχαν γαίες εκχωρημένες από τον βασιλέα, λόγω του κοινωνικού κύρους, 
της οικονομικής δυνάμεως και της προνομιακής σχέσεώς τους με την κεντρική 
εξουσία (σ. 178 κ.ε.). Συμμετείχαν επίσης και τα μέλη της κατώτερης κοσμικής 
αριστοκρατίας, που αργότερα καθιερώθηκε να ονομάζεται Βουλή των κοινο-
τήτων, οι εκπρόσωποι των οποίων σταδιακά καθιερώθηκε να εκλέγονται από 
τις συνελεύσεις των κομητειών, εφόσον κατείχαν ορισμένης αξίας γαιοκτησία, 
σε αντίθετη με τον κατώτερο κλήρο που φαίνεται ότι δεν εκπροσωπούνταν συ-
στηματικά. 

Παράλληλα η ειδικότερη διαδικαστική μορφή της συναινέσεως στα κοι-
νοβούλια, καθώς και η διαμόρφωση της πλειοψηφίας εντός των θεσμών εκ-
προσωπήσεως βασίζονταν στον τρόπο που λαμβάνονταν οι αποφάσεις και 
παρεχόταν η έγκριση για σημαντικά ζητήματα, όπως η φορολογία, η νομοθε-
σία, η χάραξη εξωτερικής πολιτικής, συνήθως διά βοής. ατυχώς οι λεπτομερείς 
πηγές για όλα αυτά τα ερωτήματα του τρόπου ψηφοφορίας, της μορφής της 
πλειοψηφίας, κ.ά., ελλείπουν ή γενικά είναι φειδωλές στις λεπτομέρειές τους ( 
σ. 188 κ.ε.). 
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Τελικά όσον αφορά στον πολιτικό ρόλο των μεσαιωνικών θεσμών εκ-
προσωπήσεως των τοπικών κοινωνιών ιδιαίτερα σε ζητήματα τοπικού ενδια-
φέροντος, όπως την τοπική διακυβέρνηση και την προώθηση τοπικών ή συλ-
λογικών οικονομικών συμφερόντων, προκύπτει ότι οι εκπρόσωποι αυτοί είχαν 
τη δική τους πολιτική, επί της οποίας συχνά εξασφάλιζαν βασιλική έγκριση 
μέσω των αιτημάτων που υπέβαλλαν, αρκετές φορές σε σύγκρουση με τις θέ-
σεις της μεγάλης αριστοκρατίας. Το σύστημα αυτό εκπροσωπήσεως υποστηρί-
ζεται ότι αξιοποίησε η κεντρική εξουσία, ως αντίβαρο κυρίως στην επικίνδυνη 
δύναμη της ανώτερης αριστοκρατίας, κ.ά. (σ. 193).

Στη συνέχεια παρατίθεται η εισήγηση της καθηγήτριας Βυζαντινής ιστο-
ρίας, Τμήματος ιστορίας και αρχαιολογίας, Πανεπιστημίου κρήτης, Τόνιας 
κιουσοπούλου, με θέμα: «Κ’ ἐκάμνασιν τὸ παρλαμᾶ κ’ ἐπαίρναν τὴν βουλήν 
τους: περιπτώσεις συμβουλίων τον 13ο και τον 14ο αιώνα» (σ. 195 κ.ε.), η 
οποία διερευνά ενδεικτικά ορισμένους θεσμούς της περιόδου της φραγκικής 
κατακτήσεως της Πελοποννήσου μετά την άλωση του 1204, τους οποίους αξι-
ολογεί στη βάση μιας μορφής συνυπάρξεως των Φράγκων κατακτητών με τους 
ευρισκόμενους στην αχαΐα Βυζαντινούς γαιοκτήμονες.

Σημειώνεται ότι ο εκ των Φράγκων κατακτητής Γουλιέλμος Σαμπλίτ όταν 
κατέλαβε τη ανδραβίδα συγκάλεσε parliement,  σύμφωνα με την ορολογία της 
γαλλικής εκδοχής του Χρονικού του Μορέως, με τη συμμετοχή και Βυζαντινών 
γαιοκτημόνων για να συζητήσουν τρόπους κατακτήσεως των εναπομεινάντων 
πελοποννησιακών εδαφών. επίσης το 1209 εμφανίζεται ένα άλλο parliement, με 
σκοπό τη σύσταση επιτροπής από Φράγκους και Βυζαντινούς άρχοντες για τη δι-
ανομή των γαιών και τις ανάλογες στρατιωτικές υποχρεώσεις  μεταξύ των επή-
λυδων και των αυτοχθόνων γαιοκτημόνων. Τα συμβούλια αυτά, που στην ελλη-
νική εκδοχή του Χρονικού αναφέρονται ως «παρλαμέντα», απαντούν και με άλ-
λους όρους, όπως «συνάξεις» κ.ά., στις δεκαετίες που ακολούθησαν την άλωση 
του 1204. Θεωρείται ότι ήταν συνήθης στην Πελοπόννησο η σύγκληση «παρλαμέ-
ντων», τα οποία έχουν γίνει αντικείμενο της σύγχρονης έρευνας, με κατάληξη  να 
υποστηρίζεται (σ. 196 κ.ε.) ότι αποτελούσαν άτυπες μορφές συμβουλίων που λάμ-
βαναν χώρα με διάφορες αφορμές, σε αντίθεση με την «κούρτη» που ήταν θεσμο-
θετημένο όργανο  διακυβερνήσεως και στην  οποία συμμετείχαν ισότιμα οι βα-
ρόνοι των αντίστοιχων δώδεκα βαρονιών με πρώτο ανάμεσά τους τον πρίγκιπα.

εξαιτίας των δεδομένων αυτών γεννήθηκε ένα ερώτημα της συγγραφέως 
κατά πόσον οι Πελοποννήσιοι άρχοντες ήταν εξοικειωμένοι με τη λήψη συλ-
λογικών αποφάσεων, προφανώς για τη συσχέτισή τους με τα συμβούλια αυτά 
των Φράγκων, επεκτείνοντας το ερώτημα αν παράλληλα λειτουργούσαν συμ-
βούλια και στη βυζαντινή επικράτεια.  
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Η απάντηση στο δεύτερο αλλά βασικό παρεμπίπτον ερώτημα παρέχει 
θετικά στοιχεία από τις παρατιθέμενες πηγές, όπως ενδεικτικά συνάγει η συγ-
γραφέας από ένα χρυσόβουλο του 1319 του ανδρόνικου Β΄ που παραχωρούσε 
προνόμια στους κατοίκους των ιωαννίνων, που αποτελούσαν μία συλλογικό-
τητα που είχε «ελευθερίαν», δηλαδή φορολογικές απαλλαγές, με δύο διακριτές 
κοινωνικές ομάδες, τους καστρηνούς και τους εποίκους, που αξιολογούνται ει-
δικότερα στη συνέχεια της αναπτύξεώς της.

επίσης από άλλες πηγές αντλεί η συγγραφέας βασικούς όρους αποδεικτικούς 
των συμβουλίων στη βυζαντινή αυτοκρατορία: σε χρυσόβουλο του ανδρόνικου Β΄ 
για την παραχώρηση προνομίων στη Μητρόπολη της Μονεμβασίας, όπου ο αυτο-
κράτορας εξαίρει τις ιδιότητες της πόλεως, μεταξύ των οποίων ήταν και η «εὐγέ-
νεια τῆς πολιτείας», σε έγγραφο του 1304 της Μονής Προδρόμου στο Μενοίκειο 
όρος, στο δικαστήριο αναφέρεται  ότι «μετεῖχαν ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ πρόσωπα 
ἀπὸ τῶν ἀρχόντων τῆς πολιτείας», σε απόφαση του 1388 του μητροπολίτη Σερ-
ρών που εκδίκασε υπόθεση «μετὰ τῆς συνόδου καὶ λοιπῶν τῆς πολιτείας ἀρχό-
ντων», σε απόφαση του 1329 του δικαστηρίου της Ζίχνας αναφέρεται ότι συμπα-
ρίστατο ο πανσέβαστος κριτής κυρ Μιχαήλ «μεθ’ ἑτέρων τῶν ἀπὸ τῆς πολιτείας 
ἀρχόντων», τέλος, γύρω στο 1400-1401 στις δικαστικές αποφάσεις του Πατριαρχεί-
ου κωνσταντινουπόλεως εμφανίζεται ως ένας από τους διαδίκους ο «ἀπὸ τῆς πο-
λιτείας ἄρχων», κ.ά. (σ. 199 κ.ε.). επίσης ο ιωάννης καντακουζηνός στην Ἱστορία 
του είναι σαφής στην πληροφορία του: ότι όλες οι πόλεις είχαν την «πολιτεία» τους.

Συναφώς η συγγραφέας εύλογο είναι να υποθέσει ότι η μνημονευόμενη 
στα εν λόγω έγγραφα «πολιτεία» ήταν το συμβούλιο της πόλεως, και το πιθα-
νότερο ότι διοικούσε την πόλη μαζί με την «κεφαλή» (την κεντρική εξουσία 
της πόλεως) αξιολογώντας στη συνέχεια τις γνωστές και πιθανές αρμοδιότη-
τες των αρχών αυτών.  

Παράλληλα στην Ἱστορία του ο καντακουζηνός μνημονεύει μετά την 
«πολιτεία» και τη συμμετοχή του «δήμου» των πόλεων, όρο που σημειώνει εμ-
φαντικά ο ίδιος ο καντακουζηνός ότι απαντά για την εποχή της βασιλείας του 
ανδρόνικου Γ΄ ως διακριτή ομάδα στην Άρτα, ενώ για το σύνολο των κατοί-
κων μιας πόλεως χρησιμοποιεί πολλές φορές τον όρο «πολῖται». 

απαντήθηκε έτσι αιτιολογημένα το αρχικό ερώτημα της συγγραφέως για 
την ύπαρξη αρχόντων της Πελοποννήσου κατά τη βυζαντινή εποχή, οι οποίοι, 
όντως, ήταν εξοικειωμένοι με την πρακτική των συλλογικών αποφάσεων και 
κατά συνέπεια μετείχαν ενεργά στα «παρλαμέντα» των Φράγκων. Τελικό μι-
κρό συμπέρασμα, ελλείψει πλήρων, επαρκών και ουσιαστικών πηγών της πε-
ριόδου αυτής του 13ου και 14ου αιώνα, καταδείχθηκε ότι τόσο οι κατακτητές, 
όσο και οι κατακτημένοι συνέρχονταν εξειδικευμένα στα «παρλαμέντα» με 
αφετηρία τη δική τους πολιτική παράδοση.
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(V) Η τέταρτη ομάδα αξιολογεί ειδικότερα θέματα Μεταβυζαντινού δι-
καίου και κατά κυριολεξία στον χώρο του Πατριαρχείου κωνσταντινουπόλε-
ως με τη μοναδική (αριθμητικά) μελέτη του τότε Προέδρου της ελληνικής εται-
ρείας ιστορίας του δικαίου, ομότιμου διευθυντή ερευνών, ινστιτούτου  ιστο-
ρικών ερευνών, ειε, δημήτρη Γ. αποστολόπουλου, υπό τον τίτλο: «Πράττειν 
τὰ κοινὰ τῇ συναινέσει τῶν ἐνδημούντων ἀρχιερέων»: η ανάγκη της συλλογι-
κότητας σε περιβάλλον απολυταρχίας (15ος-18ος αι)», (σ. 203 κ.ε.), στην οποία 
θέτει ως βάση της περαιτέρω αξιολογήσεώς του την τύχη της αρχής της πλει-
ονοψηφίας στον χώρο του Πατριαρχείου κωνσταντινουπόλεως κατά τη (χα-
ρακτηριζόμενη από τον ίδιο ως) «λεγόμενη» μεταβυζαντινή περίοδο του βίου 
του, στα προαναφερθέντα χρονικά όρια, αναφορικά με το υποστηριζόμενο, 
για το προηγούμενο του 18ου αι. χρονικό διάστημα, από ορισμένους διακεκρι-
μένους ερευνητές απόλυτο λόγο της αναμφισβήτητης απολυταρχίας του Πα-
τριάρχη. Ωστόσο οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι μόλις στα τέλη του 18ου αι. η απο-
λυταρχία αυτή θα καμφθεί.

Για τους λόγους που υποστηρίχθηκαν και για να μην παραβιάσει ο συγ-
γραφέας τις επιστημονικές του αρχές διατύπωσε ότι «οφείλει» να διερευνήσει 
πλήρως τα ιστορικά δεδομένα που εμφανίζουν οι πηγές, πριν συνταχθεί με την 
τελευταία αυτή άποψη της «απολυταρχίας του Πατριάρχη, εξαιτίας των δημι-
ουργηθεισών από της αλώσεως νέων συνθηκών εις το οικουμενικό Πατριαρ-
χείο».

Έτσι στη συνέχεια της αξιολογήσεώς αυτής ο συγγραφέας ακολουθεί ως 
μέθοδο συγγραφής της εισηγήσεώς του, που είναι αρκετά διδακτική, διατυ-
πώνοντας μια σχετικά παραπειστική (αρνητική) ερώτηση, για να παραθέσει 
στη συνέχεια τις αντίθετες με την ερώτηση πηγές, δίδοντας τελικά θετική απά-
ντηση στο ερώτημα: Όντως λοιπόν προβάλλει ως λογική η ερώτηση για το 
πότε εμφανίστηκε στον χώρο του Πατριαρχείου κωνσταντινουπόλεως η πρώ-
τη μορφή συλλογικότητας τη μεταβυζαντινή εποχή;

Μολονότι είναι γνωστό ότι ο πρώτος μετά την Άλωση πατριάρχης ήταν ο 
Γεννάδιος Σχολάριος, με την επιλογή ή τη συναίνεση του Πορθητή, αλλά επει-
δή, ατυχώς, τεκμήρια πηγών από ενέργειες που έγιναν στο πλαίσιο του Πα-
τριαρχείου και δεν έχουν διασωθεί ή το πιθανότερο λανθάνουν, παραδίδεται 
αφήγηση σημαντικότερη,  διατυπωμένη από τον Γεννάδιο σε αυτόγραφο  χει-
ρόγραφό  του, έτους 1454, αναφέροντας τα διαδραματισθέντα γεγονότα της 
εκλογής από σύνοδο ιεραρχών: ότι «Σύνοδος ἐπισκόπων πολλῶν, τῶν μὲν ἐξ 
Ἀσίας, τῶν δ’ ἐξ Εὐρώπης συνερρυηκότων καὶ ψήφοις κἀγὼ πρῶτα μὲν διά-
κονος, εἶτα πρεσβύτερος, εἶτα ἐπίσκοπος και πατριάρχης [ἐξελέγην]» (σ. 204 
κ.ε.). Άσχετα αν μπορεί κανείς να αρκεστεί στα γεγονότα αυτά, από τις αρχές 
ιανουαρίου του 1454  η παρουσία συνόδου αναφέρεται ρητά. Για την ολοκλή-
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ρωση της πιο πάνω ερωτήσεως παρατίθενται κι άλλες άμεσες πηγές, αλλά ο 
συγγραφέας πείθεται, γιατί ευθέως απαντά ότι: από το πρώτο κιόλας διάστη-
μα διαπιστώνεται πως συνεδρίαζε στο Πατριαρχείο ένα πολυπρόσωπο όργα-
νο (σ. 204 κ.ε.).

αμέσως μετά ο συγγραφέας θέτει ένα δεύτερο ερώτημα, αν όσοι συμμε-
τείχαν στο όργανο αυτό είχαν ίδια δικαιώματα, κι αν υπήρχε μια μορφή ισονο-
μίας στο πλαίσιο αυτού του συλλογικού οργάνου.

από στοιχεία που δίδουν ορισμένα τεκμήρια διαπιστώνεται ότι ουσια-
στικά υπήρχε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, ο συγγραφέας αναφέρει ιδι-
αίτερα μία ενδεικτική περίπτωση, λίγο πριν το 1460 παρουσιάστηκε στη σύ-
νοδο μια χριστιανή της οποίας ο σύζυγος όπου αιχμαλωτίστηκε και θεωρήθη-
κε αφανής. αυτή πιεζόμενη από τις τότε συνθήκες συζούσε και τεκνοποίησε με 
άλλον χριστιανό. Όταν εμφανίστηκε ο πρώτος σύζυγος και κλήθηκε να απα-
ντήσει αν επιθυμεί να ζήσει με τη γυναίκα του εκείνος αρνήθηκε, αλλά δεν θέ-
λησε να της δώσει διαζύγιο. Τελικά η σύνοδος και ο πατριάρχης απεφάνθη-
σαν ότι η συνεύρεση της γυναίκας δεν πρέπει να θεωρηθεί μοιχεία και έδω-
σαν άδεια να ιερολογηθεί ο δεύτερος γάμος της: ώστε «ὁ […] πατριάρχης ζητεῖ 
τὰς γνώμας παρά τε τοῦ [μητροπολίτου] Ἡρακλείας καὶ τῶν 1ἄλλων τῶν κα-
θευρεθέντων ἐν τῇ συνόδῳ […] Τότε ὁ Ἡρακλείας τοιάνδε τὴν γνώμην ἀπέδω-
κεν […] ἵνα μή τι χεῖρον συμβεῖ διακρίνω ἵνα ἱερολογηθεῖ ὁ Μανουήλ τὴν τοι-
αύτην γυναῖκα […] Ταύτῃ τῇ γνώμῃ συνέθεντο καὶ οἱ ἄλλοι, ἐπεψηφίσατο δὲ 
καὶ ὁ πατριάρχης, καὶ ἱερολογήθη  τὸ  συνοικέσιον» (σ. 206 κ.ε.). οπότε στην 
ερώτηση αυτή ο συγγραφέας  θεωρεί τα γεγονότα αυτά κατ’ αρχήν αξιόπιστα, 
αλλά επισημαίνει ότι πρέπει να προσβλέπουμε στο ευρύτερο  πολιτικό και θε-
σμικό περιβάλλον της εν γένει τότε διαβιώσεως.

διαπιστώνει ακόμη ο συγγραφέας ότι, επειδή το πολιτικό καθεστώς στην 
οθωμανική αυτοκρατορία ήταν αναμφισβήτητα απολυταρχικό, ήταν φυσικό η 
αυταρχικότητα αυτή να πέρασε ως νοοτροπία και ως πρακτική και στις δομές 
του κράτους, άρα και στην εκκλησιαστική αρχή. 

Για την αναγκαία τεκμηρίωση ο συγγραφέας επικαλέστηκε το αρχαιότε-
ρο σωζόμενο βεράτι, το διοριστήριο δηλαδή υπέρ ενός χριστιανού πατριάρ-
χη, έτους 1483: επειδή «[…] ο Συμεών έχοντας διορισθεί Πατριάρχης στη θε-
οφρούρητη Κωνσταντινούπολη και υπεύθυνος να παραδίδει στο ηγεμονικό 
μου θησαυροφυλάκειο κάθε γιορτή των χριστιανών 2.000 φλουριά, να έχει 
στην εξουσία του τον διορισμό και την παύση [των αρχιερέων] στα βιλαέτια 
Ηρακλείας […] Αδριανουπόλεως […]». Για την ενδεχόμενη αρνητική θέση, ίσως 
πρέπει να αναφερθεί ότι το 1474 επιβλήθηκε στο Πατριαρχείο να συγκεντρώ-
νει έναν φόρο και να τον αποδίδει κάθε χρόνο στο οθωμανικό δημόσιο, υπο-
χρέωση την οποία αναδέχθηκαν «ἀπό κοινοῦ συμφώνου» όλα τα μέλη της συ-
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νόδου, συνεισφέροντας όλοι στη συλλογή του ποσού  ύψους 2.000 χρυσών 
φλωρίων. Η εξέλιξη αυτή  επιτρέπει την ύπαρξη ακόμη μίας διαστάσεως στην 
έννοια της συλλογικότητας. Συναφώς τα πιο πάνω ενδεικτικά παραδείγματα 
της εν λόγω εισηγήσεως βασίζονται σε άμεσες διαγνωστικές ιστορικές πηγές, 
οι οποίες  είναι πολλές και αρκούντως διασαφητικές των σχέσεων Πατριάρχη 
και συνόδου (σ. 209 κ.ε.).

κατάληξη της θετικής αντιμετωπίσεως της συλλογικότητας της συνόδου 
από την νέα πολιτική του μετέπειτα Πατριάρχη Σαμουήλ Χατζερή αποτέλεσε 
η πρωτοβουλία του για την έκδοση από την οθωμανική αρχή διατάγματος με 
το οποίο η πατριαρχική σφραγίδα διαιρέθηκε σε τέσσερα τμήματα, ένα από τα 
οποία το κρατούσε ο πατριάρχης και τα άλλα τρία  έγκριτα μέλη της συνόδου. 
εξού και η χαρακτηριστική φράση της επιγραφής της εισηγήσεως αυτής, σύμ-
φωνα με την ελεύθερη απόδοση της οποίας: ο Πατριάρχης οφείλει να πράττει  
τα κοινά με τη συναίνεση των ενδημούντων αρχιερέων ( σ. 211 κ.ε.).

(VII) Η πέμπτη ομάδα αναφέρεται σε θέματα φιλοσοφίας του δικαίου με 
τη μοναδική (αριθμητικά) εισήγηση του επίκουρου καθηγητή Φιλοσοφίας του 
δικαίου στη νομική Σχολή του εκΠα, Φίλιππου κ. Βασιλόγιαννη, με θέμα: 
Πλειονοψηφία σε έναν ρωμαϊκό κόσμο; Η αποφατική  κρίση του Εγέλου και 
μια καντιανή ανταπάντηση ( σ. 213 κ.ε.).

Η αρχή της πλειοψηφίας, ως αρχή πολιτική,   συνυφαίνεται με τη νομι-
μοποίηση  του κρατικού εξαναγκασμού εν ονόματι του λαού. Η ισχύς και η 
εφαρμογή της προϋποθέτει, δηλαδή, τη σύσταση μιας γνήσιας κοινωνικής πο-
λιτικής και πολιτειακής συλλογικότητας. Η ζητούμενη συλλογικότητα πρέπει 
ασφαλώς να είναι εύτακτη.

κατά συνέπεια, στα πλαίσια της αναπτύξεως της εισηγήσεώς του ο συγγρα-
φέας επιχειρεί να (ανα)νοηματοδοτήσει με καντιανό τρόπο την αρχή της πλειο-
ψηφίας στις νεωτερικές κοινωνίες. Όπως προκύπτει συνολικά από την ανάπτυ-
ξή του, παίρνει σαφείς αποστάσεις τόσο από την ελληνορωμαϊκή εκδοχή της γε-
νικής βουλήσεως όσο και από την εγελιανή σύλληψη της πολιτικής συλλογικότη-
τας. Η αρχή της πλειοψηφίας, προκειμένου να λειτουργήσει ως το -δημοκρατι-
κό- νομιμοποιητικό θεμέλιο του  κρατικού εξαναγκασμού, προϋποθέτει την οι-
κοδόμηση μιας εύτακτης κοινωνικής πολιτικής και πολιτειακής συλλογικότητας.

Έτσι, η αρχή της πλειοψηφίας δεν εκφράζει απλώς ένα σχετικιστικό 
άθροισμα επιμέρους ατομικών βουλήσεων, αλλά μια διυποκειμενική στάση, 
οπότε θέτει επί τάπητος το ζήτημα της ορθότητας των πολιτικών κρίσεων.

Η οικοδόμηση μιας εύτακτης (γνήσιας) συλλογικότητας, σύμφωνα με τον 
Έγελο, δεν ήταν δυνατή στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, καθώς απουσίαζε κα-
ταστατικά η αρχή της υποκειμενικότητας (προσωπικότητας), με αποτέλεσμα 
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το άτομο να γίνεται αντιληπτό μονάχα ως το οργανικό μόριο μιας πολιτικής 
κοινότητας. Συνεπώς, δεν υπήρχε η δυνατότητα να ορθωθούν διυποκειμενι-
κοί φραγμοί στην κρατική βία, παρά μόνο μέσα από ένα μαζοποιημένο πλή-
θος (όχλος). Στη θέση αυτή, προσωπικότητες, όπως ο Σωκράτης και η αντιγό-
νη (στην αρχαία ελλάδα) ή ο ιησούς (στον ρωμαϊκό κόσμο) αντιμετωπίζονταν 
ως μεμονωμένες, οιονεί απόκοσμες, περιπτώσεις, που τιμωρούνται για την πα-
ράνομη και παράλογη -με τα δεδομένα του ελληνορωμαϊκού κόσμου- συμπε-
ριφορά τους. Την αρχή της ενεργού υποκειμενικότητας εισέφερε στο προσκή-
νιο της ιστορίας ο χριστιανισμός.

Προκειμένου, λοιπόν, να διαμορφωθούν γνήσιες συλλογικότητες, απαι-
τείται η ενεργοποίηση του υποκειμενικού παράγοντα, δηλαδή η πραγμάτω-
ση της ατομικής ελευθερίας, σε έναν κόσμο αντικειμενικών δικαιικών θεσμών. 
Σύμφωνα με τον Έγελο, η αφύπνιση της υποκειμενικότητας στηρίζεται στη δι-
άκριση ανάμεσα στην πολιτική κοινωνία (κράτος) και στην -κατά τάξεις (αγρο-
τική, επιχειρηματική, δημοσιοϋπαλληλική) συγκροτούμενη - κοινωνία των πο-
λιτών (αστική κοινωνία). επομένως, η πολιτική συμμετοχή αποκτά χαρακτηρι-
στικά επιμεριστικής εκπροσωπήσεως των συμφερόντων τής εκάστοτε τάξεως, 
με αποτέλεσμα το πολιτικό status του προσώπου να συνιστά άσκηση λειτουρ-
γήματος προς όφελος της σωματειακής ενώσεως της οποίας αποτελεί μέλος.

ο συγγραφέας ασκεί κριτική στην εγελιανή θεώρηση της εύτακτης πολι-
τικής συλλογικότητας, καθώς θεωρεί πως νομιμοποιεί μια συμβουλευτική ιε-
ραρχία ανταγωνιστικών συμφερόντων και όχι τη γενική βούληση στο πλαίσιο 
της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Έτσι, επιχειρεί να ανασκευάσει με καντιανά 
επιχειρήματα την εγελιανή αντίληψη. Υιοθετεί, πάντως, κάποιες βασικές προ-
κείμενες του Έγελου (πρβλ. σ. 21): (α) καταμερισμός εργασίας μεταξύ των με-
λών της πολιτικής κοινότητας, άρα διαφορετικές γνωστικές λειτουργίες, (β) δι-
άκριση ανάμεσα στον λαό με την ευρεία έννοια και στον λαό με τη στενή έν-
νοια, δηλαδή ανάμεσα σε παθητικούς και ενεργητικούς πολίτες ως προς τα πο-
λιτικά τους δικαιώματα, (γ) σύνδεση της αρχής της πλειοψηφίας με το αίτημα 
ορθότητας των πολιτικών αποφάσεων. 

Στον αντίποδα, όμως, της εγελιανής συλλήψεως των δικαιωμάτων ως 
εμπράγματων λειτουργικών καθηκόντων των προσώπων-μελών ορισμένης σω-
ματειακής ενώσεως, ο συγγραφέας προβάλλει τον -κατά Kάντ- ουσιωδώς ενο-
χικό χαρακτήρα των δικαιωμάτων. Άρα, η αρχή της πλειοψηφίας θεμελιώνε-
ται στη θεσμική μας συμβίωση με όρους ελευθερίας και ισότητας και, κατά συ-
νέπεια, προϋποθέτει την ύπαρξη δικαιωμάτων ως -τίτλους του προσώπου απέ-
ναντι στο κράτος- γενικό συμφέρον. 

εν κατακλείδι, η διασφάλιση θεσμικών συνθηκών γνήσιας συλλογικότη-
τας, άρα η εύτακτη λειτουργία της αρχής της πλειοψηφίας, περνάει τόσο μέσα 
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από την υπέρβαση των ορίων του ελληνορωμαϊκού κόσμου (απουσία υποκει-
μενικότητας) όσο και μέσα από την άσκηση κριτικής στο εγελιανό επιχείρημα 
(προσωπικότητα με σωματειακούς όρους). εξ αντιδιαστολής, η διαμόρφωση 
συνθηκών εύτακτης συλλογικότητας προϋποθέτει να αναγνωριστεί ως a priori 
απαραβίαστο το status του προσώπου ως ελεύθερου και ισότιμου υποκειμέ-
νου δικαιωμάτων.

Με την περάτωση της αναπτύξεως αυτής της ενθέματι Ημερίδας: «ἡ τῶν 
πλειόνων ψῆφος κρατείτω», επιτυχημένης θα έλεγα, με το μειονέκτημα  η δια-
χρονία της, με τα τόσο ενδιαφέροντα στοιχεία, να διεμβολίζει την ουσιαστική  
της αξιολόγηση, αφήνοντας στον μελετητή της μικρά μόνο ψήγματα των κατά 
περιόδους συμπερασμάτων, μιας εκκλησιαστικής αρχής που κατέστη με την 
πάροδο των αιώνων  η κορωνίδα της βασικότερης δημοκρατικής αρχής όλων 
των κοινωνιών και όλων των πολιτευμάτων. 

  
ομότιμος καθηγητής  ιστορίας δικαίου νομικής Σχολής αΠΘ ΓεΩΡΓιοΣ Π. νακοΣ
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ε. ν. Τσιγαρίδας, Καστοριά: Κέντρο ζωγραφικής της εποχής των Παλαι-
ολόγων (1360-1450), Θεσσαλονίκη, εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2016, σσ. 
631. 

Η πολυετής αρχαιολογική έρευνα του ομότιμου καθηγητή της Χριστιανι-
κής αρχαιολογίας και Τέχνης ευθύμιου Τσιγαρίδα για την εξέλιξη της ζωγραφι-
κής τέχνης στην καστοριά και στις περιοχές της καλλιτεχνικής επιρροής της κατά 
την χρονική περίοδο 1360-1450 κατέληξε στην εκπόνηση ενός πολύμοχθου τόμου 
που αριθμεί 631 σελίδες. Πρόκειται για μία πολυτελή έκδοση της εταιρείας Μακε-
δονικών Σπουδών, στην οποία συμπεριλαμβάνονται δύο πρόλογοι πρώην Προέ-
δρων της εταιρείας, του κ. νικόλαου Μέρτζου και του κ. αθανάσιου καραθανά-
ση, ένα προλογικό σημείωμα του συγγραφέα, ένα εισαγωγικό κεφάλαιο και ακο-
λούθως το κυρίως κείμενο, το οποίο επιμερίζεται σε τέσσερεις ενότητες, όπου πα-
ρουσιάζονται οι δεκαεννέα ναοί της μελέτης. ακολουθούν τα συμπεράσματα του 
συγγραφέα όπου συνοψίζονται τα εικονογραφικά ζητήματα που παρουσιάστη-
καν στις προηγούμενες ενότητες και οι απόψεις του για τα καλλιτεχνικά ρεύματα 
και τα εργαστήρια που δρουν στην καστοριά και στην ευρύτερη περιοχή από το 
1360 έως το 1450. Στη συνέχεια δίνεται μία εκτενής περίληψη 35 σελίδων στην αγ-
γλική γλώσσα από την κ. Janet Koniordos, κατάλογος συντομογραφιών και πλού-
σια βιβλιογραφία ενημερωμένη έως και το 2012, καθώς το βιβλίο επρόκειτο να τυ-
πωθεί το 2013, και τέλος ένα ευρετήριο μνημείων και τόπων και ένα εικονογραφι-
κό. Το κείμενο υπομνηματίζεται από 430 έγχρωμες φωτογραφίες υψηλής ευκρίνει-
ας, 44 πρωτότυπα σχέδια των κ.κ. Παναγιώτας Ζαχοπούλου, Χαρούλας Πηνιώτη 
και Γιώργου Φουστέρη, ορισμένες επαναλήψεις σχεδίων από προηγούμενες εκδό-
σεις και δύο χάρτες. ανάμεσα στο εποπτικό υλικό ξεχωρίζουν πέντε αδημοσίευτα 
ζωγραφικά σχέδια με μολύβι του ανδρέα Ξυγγόπουλου, ανεπανάληπτες μαρτυρί-
ες του 1926. Το βιβλίο παρουσιάστηκε δημόσια για πρώτη φορά στις 4 δεκεμβρί-
ου του 2017 από την υπογράφουσα και στη συνέχεια κυκλοφόρησε στις επιστη-
μονικές βιβλιοθήκες και στο εμπόριο.   

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών με 
την ευγενική χορηγία της εκλιπούσης ευεργέτιδος Θεοδότης-αρτέμιδος Μανδύ-
λα του καστοριανού γένους Σκαπέρδα, στο τυπογραφείο Μαυρογένης α.ε. στη 
Θεσσαλονίκη και αφιερώνεται από τον συγγραφέα στη σύζυγό του δρ. αρχαιο-
λόγο κ. κάτια Λοβέρδου-Τσιγαρίδα.

Το κύριο θέμα του βιβλίου είναι η μελέτη του εντοίχιου διακόσμου δεκαεν-
νέα ναών, καρπός της πολύχρονης θητείας του συγγραφέα στη μάχιμη αρχαιο-
λογία και στις τότε δυσπρόσιτες περιοχές της δυτικής Μακεδονίας. Ένδεκα ναοί 
χωροθετούνται μέσα στην καστοριά, δύο στην ευρύτερη περιοχή της περιφερει-
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ακής ενότητας καστοριάς (πρώην νομού καστοριάς), δύο στην περιοχή της κο-
ρυτσάς, δύο στις όχθες του αλβανικού τμήματος της Μεγάλης Πρέσπας και δύο 
στο Ζαγόρι της Ηπείρου. Σύμφωνα με την έρευνα του συγγραφέα ο ενοποιητι-
κός παράγοντάς τους είναι η καστοριά και ο ρόλος της ως καλλιτεχνικής έδρας 
των συνεργείων που δραστηριοποιούνται καταρχάς στην πόλη και κατ’ επέκτα-
ση στην ευρεία ακτίνα των περιοχών που προαναφέρθηκαν κατά την χρονική 
περίοδο 1360 – 1450. Πρόκειται για ενενήντα χρόνια ιδιαίτερα κρίσιμα για το 
Βυζαντινό κράτος που έπνεε τα λοίσθια, χάνοντας σταδιακά τις βόρειες επαρ-
χίες του, μεταξύ των οποίων και τη Μακεδονία. Συγκεκριμένα η καστοριά κα-
τακτήθηκε από τους οθωμανούς περί το 1385. Τα χρόνια αποδείχθηκαν κρίσιμα 
και για τη συνέχιση του βυζαντινού πολιτισμού μέσα από διαφορετικές δομές. 

από τους εξεταζόμενους ναούς ορισμένοι, όπως ο Ταξιάρχης Μητροπόλε-
ως, ο Άγιος Γεώργιος του Βουνού, ο Άγιος νικόλαος του Τζώτζα, ο Άγιος αν-
δρέας του Ρουσούλη, η Παναγία στο Ζευγοστάσι, ο ναός της Θεοτόκου στο Mali 
Grad και ο Χριστός Ζωοδότης στο Borje είναι γνωστοί από την παλαιότερη 
έρευνα ελλήνων και ξένων βυζαντινολόγων και από τις επιμέρους δημοσιεύσεις 
του ιδίου συγγραφέα σε επιστημονικά περιοδικά, αφιερωματικούς τόμους και 
συνέδρια αλλά παρουσιάζονται με νέα στοιχεία, με αναθεώρηση παλαιότερων 
ερμηνειών και για πρώτη φορά με αυτή την έκταση και με συνθετική προσέγγι-
ση. δύο από αυτούς, όπως ο Άγιος Γεώργιος του Βουνού και ο Άγιος αθανάσι-
ος του Μουζάκη, αποτέλεσαν θέματα διδακτορικών διατριβών που ο συγγραφέ-
ας από τη θέση του καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του α.Π.Θ. ανέθεσε απλό-
χερα σε νέους επιστήμονες. ορισμένοι παρουσιάζονται για πρώτη φορά, όπως ο 
Άγιος ιωάννης Πρόδρομος ομονοίας, ο Άγιος νικόλαος του Πετρίτη ή για πρώ-
τη φορά με πληρότητα όπως οι Άγιοι Τρεις και τα τρία σύνολα από την περιοχή 
της κορυτσάς και της Μεγάλης Πρέσπας, όπως ο Χριστός Ζωοδότης στο Borje, 
ο Άγιος δημήτριος στην Bobostica και η Παναγία στο Globoko. 

ο συγγραφέας εστιάζει στην παρουσίαση της εικονογραφίας και τεχνο-
τροπίας του εντοίχιου διακόσμου ενός εκάστου των ναών, στην ομαδοποίησή 
τους, στην ανίχνευση ζωγράφων, ζωγραφικών εργαστηρίων και συσχετισμών 
με την προηγούμενη παράδοση και στον βαθμό επίδρασής τους στη λεγόμενη 
«σχολή της καστοριάς» –όρο που εισηγείται ο ίδιος έναντι του καθιερωμένου 
στη βιβλιογραφία όρου «καστοριανό εργαστήρι»– των τελευταίων δεκαετιών 
του 15ου αιώνα και της σχολής της Βδ ελλάδας του 16ου αιώνα. Παράλληλα, 
τα στοιχεία των κτητορικών επιγραφών συσχετίζονται με την προσωπογραφία 
της περιόδου σε σχέση με τα ιστορικά γεγονότα και τα εκκλησιαστικά πράγμα-
τα. αποδεικνύεται ότι τοπάρχες, κοσμικοί άρχοντες, εκκλησιαστικοί λειτουργοί 
και μοναχοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή συνέχισης μιας αγαπημένης βυζα-
ντινής συνήθειας: της χορηγίας. 
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ακολουθώντας τη σειρά παρουσίασης των ναών σύμφωνα με τη δομή του 
βιβλίου, σχολιάζουμε επιλεκτικά θέματα και ζητήματα καθοριστικά για τη δια-
μόρφωση της εικονογραφίας και της ιδιαίτερης εικαστικής γλώσσας της υπό εξέ-
τασιν περιοχής. 

Με τον πρώτο ναό που παρουσιάζεται, τον Ταξιάρχη Μητροπόλεως 
ο οποίος ανακαινίζεται το 1359/60 με έξοδα του ιερομονάχου δανιήλ, ο συγγρα-
φέας μας εισάγει στο καλλιτεχνικό ρεύμα των τοιχογραφιών που το χαρακτηρί-
ζει «εξπρεσιονιστικό ρεαλισμό» λόγω της έντονης δραματοποίησης στις πολυά-
ριθμες σκηνές του Πάθους και της αποτύπωσης της οδύνης, στοιχεία που παρα-
πέμπουν σε πρότυπα της πρώτης παλαιολόγειας περιόδου. Παράλληλα, μεσοβυ-
ζαντινά πρότυπα ανακαλεί η απόδοση των στηθαίων αγίων μέσα σε τετράγω-
να πλαίσια με ζωγραφισμένους γάντζους δίκην φορητών εικόνων. ο ναός ήταν 
κοιμητηριακός και στον εξωτερικό τοίχο απεικονίζονται άρχοντες της καστο-
ριανής κοινωνίας με τα παιδιά τους, όπως η ευφροσύνη, ο Μανουήλ και η Άννα 
πολύτιμες μαρτυρίες για την προσωπογραφία της καστοριάς του πρώτου μισού 
του 15ου αιώνα. Τα φωτογραφικά στοιχεία εμπλουτίζονται από τα αδημοσίευ-
τα σχέδια του ανδρέα Ξυγγόπουλου του 1926 που έχουν αξία πηγής, καθώς δι-
ασώζουν στοιχεία που σήμερα είναι πλέον δυσδιάκριτα.

Στον Άγιο νικόλαο του Τζώτζα (1360-1380) η Παναγία «Τιμιωτέρα 
των Χερουβείμ» και ο Χριστός σε αχιβαδόσχημο σκεύος στην κόγχη του ιερού 
αναδεικνύουν το ρόλο της υμνογραφίας στην εικονογραφία. Στο ανατολικό αέ-
τωμα η αγία Τριάδα συνενώνεται με τη Βασιλική δέηση και συνιστά ένα ακόμη 
δείγμα σπάνιου τρόπου απόδοσης της ανθρωπόμορφης αγίας Τριάδος στην πε-
ριοχή της καστοριάς με προηγούμενα παραδείγματα του 13ου αιώνα στην Πα-
ναγία κουμπελίδικη και στον Άγιο Γεώργιο ομορφοκκλησιάς. Η θέση και κίνη-
ση της περιστεράς – αγίου Πνεύματος υποδεικνύουν το ορθόδοξο δόγμα της εκ 
του Πατρός εκπόρευσής του. Η Τριαδική θεότητα συνδυάζεται με το εσχατολο-
γικό νόημα της δέησης και οι δύο διαφορετικές τριάδες αλληλοπεριχωρούνται. 
Το θέμα είναι μοναδικό για την καστοριά και σπανιότατο για τη βυζαντινή ει-
κονογραφία. ο συγγραφέας διορθώνει παλαιότερη λανθασμένη ερμηνεία και 
χρονολόγηση.

Στον Άγιο Γεώργιο του Βουνού (1368-1385) η προσωνυμία «η Πανύ-
μνητος» της ένθρονης Βρεφοκρατούσας παραπέμπει στην 24η στροφή του ακα-
θίστου Ύμνου «Ω Πανύμνητε Μήτερ» αλλά και στον ναό της Παναγίας Πανυ-
μνήτου στην κωνσταντινούπολη. Στις ευαγγελικές σκηνές είναι εμφανή τα ει-
κονογραφικά πρότυπα της Θεσσαλονίκης του  πρώτου μισού του 14ου αι., ενώ 
σε μία από τις αρχαιότερες απεικονίσεις του Γρηγορίου Παλαμά που φέρει την 
προσωνυμία «και νέος Χρυσόστομος» εμφαίνονται οι επιδράσεις της ησυχαστι-
κής διδασκαλίας. Το αυστηρό στυλ, η λιτότητα της σύνθεσης, το μαλακό ζω-
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γραφικό πλάσιμο με ζεστά χρώματα αποτελούν γνωρίσματα ενός μετακινούμε-
νου καλλιτεχνικού εργαστηρίου που με κέντρο την καστοριά δραστηριοποιεί-
ται έως την κορυτσά και τη Μεγάλη Πρέσπα.

Τη χρονολόγηση των τοιχογραφιών του αγίου αλυπίου διορθώνει ο 
συγγραφέας και από το 1422 που είχε προτείνει ο αναστάσιος ορλάνδος ειση-
γείται το 1370-1385, στηριζόμενος σε εικονογραφικά και τεχνοτροπικά συμφρα-
ζόμενα. Η «Μήτηρ Θεού η αχειροποίητος» στην κόγχη του βήματος παραπέμπει 
στην ομώνυμη λατρευτική εικόνα της Θεσσαλονίκης, η φήμη της οποίας έλαβε 
μεγάλες διαστάσεις ειδικά στη Μακεδονία και Σερβία. Η σπάνια απόδοση του 
Χριστού εμμανουήλ με πολυσταύριο φελόνιο αποδίδει εικαστικά την ιερατική 
του ιδιότητα.  

Υψηλή ποιότητα τοιχογραφιών με βαθιά θεολογικά νοήματα  αναγνωρίζο-
νται στον Άγιο νικόλαο του κυρίτζη, έργο δύο ικανότατων καλλιτεχνών. 
Η Σταύρωση με την σπανιότατη απεικόνιση της εύας να λούζεται με το αίμα του 
εσταυρωμένου συμβολίζει τη λύτρωση της ανθρωπότητας από το προπατορικό 
αμάρτημα δια της σταυρικής θυσίας του ιησού. Έναν αιώνα αργότερα, σε πα-
ραδείγματα του «καστοριανού εργαστηρίου» θα απεικονιστεί ο αδάμ να ξεπλέ-
νεται στη βάση του σταυρού από το προπατορικό αμάρτημα. Στην κοίμηση της 
Θεοτόκου συνδυάζονται στοιχεία αντλημένα από την υμνολογία, τα πατερικά 
κείμενα και τα απόκρυφα ευαγγέλια, όπως η διπλή απεικόνιση του Χριστού, η 
Μετάσταση της Θεοτόκου και η παράδοση της αγίας Ζώνης στον Θωμά. ο ναός 
θεωρείται μνημείο-κλειδί για τον συσχετισμό του με άλλα παραδείγματα της πό-
λης και της ευρύτερης περιοχής κατά την περίοδο 1370-1390, στο πλαίσιο της 
δράσης των μελών ενός μετακινούμενου καλλιτεχνικού συνεργείου.  

από το λαμπρό σύνολο του αγίου αθανασίου του Μουζάκη (1383/4) 
επιλέχθηκε το θέμα του εξωφύλλου του βιβλίου. Η κτητορική επιγραφή δίνει 
πληροφορίες για τους τελευταίους χρόνους πριν την υποταγή της καστοριάς 
στους οθωμανούς, όταν στην πόλη ήταν «αυθεντεύοντες» οι αυτάδελφοι Στώιας 
και Θεόδωρος Μουζάκης. ο ταπεινός μονόχωρος ναός έρχεται σε ζωηρή αντίθε-
ση με την ποιότητα των τοιχογραφιών, τον εικονογραφικό πλούτο, τον γιορτα-
στικό κολορισμό τους και τα θεολογικά νοήματα, στοιχεία που αποκαλύπτουν 
σχέσεις κυρίως με την παλαιολόγεια Θεσσαλονίκη.  

Τη Θεσσαλονίκη υποδεικνύει και η επιλογή αγίων, όπως ο άγιος αλέξανδρος 
Πύδνης και η πολυσυζητημένη προσωνυμία «απόκαυχος» για τον άγιο δημήτριο. 
Η κοίμηση της Θεοτόκου μας οδηγεί σε μητροπολιτικά πρότυπα που εφαρμόζο-
νται στην Περίβλεπτο του Μυστρά και εμμέσως υποδηλώνεται η σύνδεση με την 
κωνσταντινούπολη. Την υπαγωγή της καστοριάς στην αρχιεπισκοπή αχρίδος, 
στην οποία ήταν αρχικά Πρωτόθρονη επισκοπή και κατόπιν Μητρόπολη, τονίζει 
η απεικόνιση των ιεραρχών αχιλλείου, Γερμανού και κλήμεντος.
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Η βασιλική δέηση με έμφαση στον Χριστό βασιλέα και την Παναγία βα-
σίλισσα συνιστά αναφορά στον Ψαλμό 44(45) και στο ενύπνιο του  Γρηγορί-
ου Παλαμά. Τη δέηση συνοδεύουν στρατιωτικοί άγιοι δίκην βυζαντινών αυλι-
κών με πολυτελή καββάδια, βακτηρίες, μηνοειδείς πίλους και κεντημένους δι-
κεφάλους το δυναστικό έμβλημα των Παλαιολόγων. Το θέμα απαντά σε σειρά 
υστεροβυζαντινών και μεταβυζαντινών παραδειγμάτων της μείζονος Μακεδο-
νίας και της μεσαιωνικής Σερβίας. Η έφεση στην πολυτέλεια, οι θερμοί χρωμα-
τικοί τόνοι, η ωραιότητα των μορφών με κλασική γλυκύτητα συνιστούν την ει-
καστική γλώσσα του ανώνυμου ζωγράφου, ο οποίος αναδεικνύεται και στη φι-
λοτέχνηση φορητών εικόνων, όπως εύστοχα συγκρίνεται το έργο του στον Άγιο 
αθανάσιο με εικόνα του Μουσείου Μεσαιωνικής Τέχνης της κορυτσάς. ο συγ-
γραφέας αποσυσχετίζει τον ζωγράφο του Μουζάκη από εκείνον του Mali Grad 
της Μεγάλης Πρέσπας, βάσει στιλιστικής ανάλυσης, και προτείνει τη σχέση δα-
σκάλου και μαθητή.

Στις επιζωγραφισμένες τοιχογραφίες του αγίου νικολάου του Πετρίτη της 
τελευταίας εικοσαετίας του 14ου αιώνα εμφανίζονται οι λιπόσαρκες ψηλές μορ-
φές που θα κυριαρχήσουν στη συνέχεια στη μνημειακή ζωγραφική της καστο-
ριάς, της αχρίδας και της Πρέσπας.

 κάτω από την πυκνή αιθάλη που καλύπτει τις τοιχογραφίες του αγίου ιω-
άννη Προδρόμου ομονοίας αξιολογείται για πρώτη φορά η συμβολή του συνό-
λου στην καλλιτεχνική παραγωγή της Μακεδονίας στο κλείσιμο του 14ου αιώ-
να και η συνάφειά του με σύγχρονα παραδείγματα της καστοριάς, της αχρίδας 
και της περιοχής της κορυτσάς.  «Μεγάλη Παναγία» είναι η επωνυμία που συνο-
δεύει την Παναγία Βλαχερνίτισσα, η οποία απαντά κυρίως στη Μακεδονία και 
σε παραδείγματα άμεσης εικονογραφικής επιρροής και φαίνεται πως συνδέεται 
με τον ναό της Παναγίας αχειροποιήτου της Θεσσαλονίκης, την επονομαζόμενη 
και Μεγάλη Παναγία σε πηγές του 14ου αιώνα. 

Η σπάνια για την καστοριά απεικόνιση του κύκλου του ακαθίστου Ύμνου 
σχετίζεται με ανάλογες εικονογραφικές πρακτικές στην παλαιολόγεια Θεσσαλο-
νίκη, την αχρίδα και τη Μεγάλη Πρέσπα. ο ζωγράφος, στον οποίον έχουν απο-
δοθεί και οι τοιχογραφίες της αψίδας του αγίου νικολάου του δραγωτά στην 
καστοριά,   φιλοτεχνεί και φορητές εικόνες, όπως αποδεικνύει η σύγκριση με 
σχετικό παράδειγμα που θησαυρίζεται στο Βυζαντινό Μουσείο καστοριάς.  

Η αποκάλυψη και συντήρηση των τοιχογραφιών του ναού των αγίων Τρι-
ών Γουρία, Άβιβου και Σαμωνά κάτω από τα νεωτερικά ασβεστώματα απέδω-
σε ένα ιδιαίτερα πλούσιο εικονογραφικό πρόγραμμα, ωστόσο με ανεπανόρθω-
τες βλάβες της ζωγραφικής επιφάνειας. Η τριάδα των αγίων τιμάται ιδιαίτερα 
στην καστοριά τόσο με την αφιέρωσή ναού όσο και με την εν γένει προβεβλημέ-
νη θέση που τυγχάνουν στα εικονογραφικά προγράμματα. Η κτητορική επιγρα-
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φή του ναού δίνει την απόλυτη χρονολόγηση 1400/01 και το όνομα του χορηγού, 
του «ευγενεστάτου κυρ Θεοφίλου του Πανκράτη». δίνεται έμφαση στις σκηνές 
των Παθών, ενώ εικονογραφική ιδιαιτερότητα συνιστά το μοτίβο του έφιππου 
αγγέλου στη Γέννηση που θα υιοθετηθεί στη συνέχεια από το «καστοριανό ερ-
γαστήρι» του τέλους του 15ου αιώνα και τη σχολή της Βδ ελλάδας του 16ου αι-
ώνα. ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς επιγράφεται ως «αρχιεπίσκοπος Θεσσαλο-
νίκης και νέος Χρυσόστομος» υποδεικνύοντας εύλογες πνευματικές και καλλι-
τεχνικές επιδράσεις. οι ραδινές μορφές με τα καλογραμμένα αδρά χαρακτηρι-
στικά στα φωτεινά πρόσωπα, όπως στους αρχοντικά ντυμένους αγίους της ου-
ράνιας ακολουθίας του Χριστού της δεήσεως, συνδέονται με την καλλιτεχνική 
παραγωγή της Μακεδονίας και της κοιλάδας του Μοράβα στη Σερβία. Το σύ-
νολο αποπνέει τραχύτητα, αντικλασικό ύφος, αλλά και κρυστάλλινη διαύγεια 
στο πλάσιμο των προσώπων. ο συγγραφέας απέδωσε στον ίδιο καλλιτέχνη σει-
ρά φορητών εικόνων του τέμπλου του ναού, οι οποίες εκτίθενται στο Βυζαντι-
νό Μουσείο καστοριάς.

Χορηγία ανώνυμου μοναχού είναι η Παναγία Φανερωμένη, όπου η παρά-
σταση του Χριστού Ζωοδότη συνδέεται με την υμνολογία και την εικονογρα-
φία της Μακεδονίας και της Σερβίας αλλά και με την ωραία δεσποτική εικόνα 
με τον αργυρό κάμπο στο τέμπλο του ναού, η οποία αποδίδεται στο ίδιο χέρι. 

Στον Άγιο ανδρέα του Ρουσούλη σε μικρή αφιερωματική επιγραφή διαβά-
στηκε από τη νεώτερη έρευνα το όνομα του δωρητή «Γρηγορίου Μανουήλ του 
Λούρου» και η χρονολογία 1441/2, η οποία αποδόθηκε από τον γράφοντα σε 
όλες τις τοιχογραφίες. οι προσωνυμίες που συνοδεύουν τους ολόσωμους αγίους 
δείχνουν ότι η υποταγμένη πλέον στους οθωμανούς Μακεδονία εμπνέεται από 
την ακόμα ελεύθερη κωνσταντινούπολη και την ιδεολογία της αυτοκρατορίας: 
ο άγιος δημήτριος είναι ο Μέγας δούκας του βυζαντινού στρατού, ο άγιος Γε-
ώργιος είναι τροπαιοφόρος, ο πάτρων άγιος του ναού ο απόστολος ανδρέας εί-
ναι ο θεμελιωτής της εκκλησίας της κωνσταντινούπολης και η Παναγία η ακα-
ταμάχητος η προστάτιδα της Βασιλεύουσας και του βυζαντινού στρατού· η επω-
νυμία της  παραπέμπει στο ομώνυμο προσκύνημα της κωνσταντινούπολης. ει-
κονογραφικές ιδιαιτερότητες παρουσιάζουν η Σταύρωση με στοιχεία ρεαλισμού 
και η ανάσταση με τις πολλές σαρκοφάγους, την πολυπροσωπία και τον σπάνιο 
για την καστοριά τύπο του Χριστού.  

Στο ακριτικό χωριό της ομορφοκκλησιάς υψώνεται ο εντυπωσιακός ο ναός 
του αγίου Γεωργίου, ο ένας από τους τρεις σταυροειδείς εγγεγραμμένους ναούς 
που παρουσιάζονται στο βιβλίο, ο οποίος διακρίνεται για τις πολλές φάσεις τοι-
χογράφησής του από τον 13ο αιώνα και εξής. Στο δεύτερο μισό του 14ου αιώ-
να χρονολογούνται οι τοιχογραφίες του περιστώου, στο εικονογραφικό πρό-
γραμμα του οποίου υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για τη λειτουργία του ναού ως 
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καθολικού μονής. Ξεχωρίζει η κτητορική παράσταση με την ανώνυμη αρχόντισ-
σα, ο φυσιογνωμικός τύπος της οποίας και τα ενδυματολογικά χαρακτηριστικά 
της προσιδιάζουν στις κωνσταντινουπολίτισσες αριστοκράτισσες που εικονίζο-
νται στις μικρογραφίες του Τυπικού της Μονής της Βεβαίας ελπίδος (1327-1342).   

Στον οικισμό του Ζευγοστασίου βρίσκεται ο επόμενος σταυροειδής  εγγε-
γραμμένος ναός αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. ο συγγραφέας είχε 
παρουσιάσει συνοπτικά σε προηγούμενη μελέτη του το αδημοσίευτο μνημείο 
και επανέρχεται αναλυτικά, θέτοντας ζητήματα σύνδεσής του με προηγούμενα 
και σύγχρονα παραδείγματα από την καστοριά και την ευρύτερη περιοχή και 
επισημαίνοντας την κομβική σημασία του για την εξέλιξη της ζωγραφικής δρα-
στηριότητας στον 15ο αιώνα, που θα οδηγήσει στην εμφάνιση του λεγόμενου 
«καστοριανού εργαστηρίου» ή «σχολής της καστοριάς» και τη διαμόρφωση της 
μετέπειτα σχολής της Βδ ελλάδας. Η κτητορική επιγραφή φέρει τη χρονολόγηση 
1431/2 και υπογράφεται από τον ιστοριογράφο και ψάλτη δημήτριο. Συγκριτική 
εξέταση του συγγραφέα δείχνει ότι ο δημήτριος συμμετείχε και στον διάκοσμο 
του αγίου ανδρέα του Ρουσούλη μία δεκαετία αργότερα το 1441/2.

Το θέμα των ευαγγελιστών που συνοδεύονται από την προσωποποίηση 
της Σοφίας συνδέεται με τη ζωγραφική των Θεσσαλονικέων ζωγράφων. Η σπά-
νια απόδοση της Πορείας προς τον Γολγοθά με την έφιππη συνοδεία του Πιλά-
του θα καθιερωθεί στο εξής στη Μακεδονία και αργότερα στην Ήπειρο. εντυ-
πωσιακές είναι οι φωτογραφικές λεπτομέρειες από τις λαμπρές αυλικές ενδυμα-
σίες των στρατιωτικών αγίων Γοβδελαά και ιακώβου του Πέρσου, ως μελών της 
αυλικής ακολουθίας του Χριστού στη Βασιλική δέηση.      

εκτός ελλαδικών συνόρων αλλά εντός των ορίων του βυζαντινού πολιτι-
σμού και μιας βαθειά ελληνικής παράδοσης ανήκουν οι παρακάτω τέσσερεις 
ναοί της μελέτης που βρίσκονται στην αλβανία. Στο βραχώδες τοπίο της Μεγά-
λης Πρέσπας, στο νησάκι Μάλι Γκραντ κτίζεται το μονύδριο της Θεοτόκου. Η 
δεύτερη φάση τοιχογράφησής του χρονολογείται το 1368/9 στα χρόνια του σέρ-
βου κράλη Vukašin. Χορηγός είναι ο ευγενής καίσαρας νοβάκος, ο οποίος φο-
ρώντας ηγεμονικά διάσημα με κεντημένο δικέφαλο αετό καταλαμβάνει υπερή-
φανα μαζί με την οικογένειά του ολόκληρη την επιφάνεια του δυτικού εξωτερι-
κού τοίχου.  

ο συγγραφέας διακρίνει δύο ζωγράφους που φιλοτέχνησαν το ναό με ευ-
διάκριτες επιρροές από έργα θεσσαλονικέων ζωγράφων της παλαιολόγειας ανα-
γέννησης, όπως δείχνουν οι ομοιότητες κυρίως με τον Άγιο νικόλαο ορφανό 
και τον Χριστό της Βέροιας. Παράλληλα η τυπολογία των τοιχογραφιών συν-
δέεται στενά με καστοριανά παραδείγματα του δεύτερου μισού του 14ου αιώ-
να. Η δόξα του Χριστού και η φωτεινή νεφέλη που πλαισιώνει τους προφήτες 
στη Μεταμόρφωση αποτελούν δείγμα εικαστικής απόδοσης της ησυχαστικής θε-
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ωρίας του Γρηγορίου Παλαμά. ο συγγραφέας εξετάζει συγκριτικά τις τοιχογρα-
φίες του Μάλι Γκραντ με εκείνες του αγίου αθανασίου του Μουζάκη στην κα-
στοριά, αποσυσχετίζει τον ζωγράφο του ενός μνημείου από το άλλο, διαφορο-
ποιούμενος από την άποψη που είχε υποστηριχθεί παλαιότερα από τον Vojislav 
Djurić, και εισηγείται την πιθανή μαθητεία του ζωγράφου του καστοριανού 
μνημείου σε αυτόν του Μάλι Γκραντ.      

Στον Άγιο δημήτριο της Bobostica κοντά στην κορυτσά η πρώτη  φάση του 
διακόσμου του χρονολογείται περί το 1370-90. Η Παναγία Γλυκοφιλούσα στο 
υπέρθυρο της εισόδου με την προσωνυμία «Η Χώρα του αχωρήτου» παραπέμπει 
στο κωνσταντινουπολίτικο προσκύνημα της Μονής της Χώρας και στον ακάθι-
στο Ύμνο. ο συγγραφέας υποστηρίζει την δράση ενός ζωγράφου, ο οποίος πα-
ρουσιάζει στενή καλλιτεχνική συνάφεια με σειρά καστοριανών ναών της περιό-
δου και προτείνει τη συνεργασία του με ομότεχνό του στον Άγιο νικόλαο του κυ-
ρίτζη της καστοριάς, αντικρούοντας άλλες υποθέσεις που είχαν προταθεί. 

οι τοιχογραφίες του Χριστού Ζωοδότη στο Borje του 1389/90, επίσης κο-
ντά στην κορυτσά, αποτελούν επισκοπική χορηγία του νήφωνα, πιθανώς επι-
σκόπου δεαβόλεως. Η προσωνυμία του Χριστού «Ζωοδότη» συνδέεται και 
πάλι με την κωνσταντινούπολη και ειδικά με τη Μονή της Χώρας και την προ-
σωνυμία της ως Μονής του Ζωοδότου Χριστού. Η επωνυμία της Παναγίας «η 
Πάντων Χαρά» αντλείται από την υμνολογία και χαρακτηρίζει την περιοχή κα-
στοριάς, Πρεσπών, κορυτσάς. εικονογραφικά σπάνια αξιολογείται η απεικόνι-
ση της Παναγίας της δέησης που φέρει πέπλο πάνω από το μαφόριό της, θέμα 
που έλκει την καταγωγή του από τον 12ο και 13ο αιώνα. Η ιδιαίτερη καλλιτε-
χνική συνάφεια κυρίως με τον Άγιο αθανάσιο του Μουζάκη οδηγούν τον συγ-
γραφέα να αποδώσει τους δύο ναούς  στο ίδιο χέρι που εφαρμόζει κλασικά πα-
λαιολόγεια πρότυπα.   

ο σπηλαιώδης ναός – ασκητήριο της Παναγίας στο Globoko της Μεγάλης 
Πρέσπας αποτελεί το δεύτερο ενυπόγραφο έργο της μελέτης. αποτελεί έργο του 
ζωγράφου ιωάννη με έξοδα του «ταπεινού και αμαρτωλού μοναχού Παρθενί-
ου». οι συνθέσεις είναι λιτές και ολιγοπρόσωπες, οι στρατιωτικοί άγιοι φορούν 
ενδύματα μάρτυρα, ενώ ξεχωρίζουν με αυλικές ενδυμασίες ο άγιος αλέξανδρος 
και η αγία  κυριακή. ο συγγραφέας τοποθετεί το έργο στο πέρασμα από τον 
14ο στον 15ο αιώνα και προτείνει είτε τη διαμόρφωσή του στο καλλιτεχνικό πε-
ριβάλλον της καστοριάς είτε την άμεση επίδραση από αυτό. Στο σύνολο του έρ-
γου αναγνωρίζεται ένα αντικλασικό ρεύμα ζωγραφικής λαϊκού χαρακτήρα. ει-
δικά η Παναγία ελεούσα – Γλυκοφιλούσα σε τύπο ιδιαίτερα διαδομένο στην 
καστοριά και στην Πρέσπα, υπογράφεται από τον ζωγράφο αλέξανδρο που 
συστήνεται ως μαθητής του ζωγράφου ιωάννη, σπάνια μαρτυρία που δείχνει 
την επαγγελματική και καλλιτεχνική διδασκαλία και συνέχεια στην περιοχή. 
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Τα παραδείγματα της μελέτης ολοκληρώνονται με δύο μνημεία της Ηπεί-
ρου. Το καθολικό της Μονής Μολυβδοσκεπάστου βρίσκεται επάνω στον διαχρο-
νικό άξονα επικοινωνίας Μακεδονίας και Ηπείρου ερμηνεύοντας με αυτό τον 
τρόπο την σχέση καστοριάς – Ηπείρου. Στο παλαιό καθολικό του 11ου-12ου 
αιώνα προστέθηκε σταυρεπίστεγος εσωνάρθηκας. ο διάκοσμος της εγκάρσιας 
καμάρας του χρονολογείται κατά τον συγγραφέα στο τελευταίο τέταρτο ή στο 
τέλος του 14ου αιώνα. εικονογραφικά και τεχνοτροπικά διακρίνει επιδράσεις 
θεσσαλονικέων ζωγράφων της πρώτης παλαιολόγειας περιόδου. Στη Μεταμόρ-
φωση απαντά το  σπάνιο θέμα της εμφάνισης του Μωυσή μέσα από σαρκοφά-
γο ως εκπροσώπου των κεκοιμημένων. Η πηγή της έμπνευσης ανιχνεύεται στην 
υμνολογία και στα πατερικά κείμενα. Το θέμα θα γνωρίσει περιορισμένη διάδο-
ση στη μεταβυζαντινή περίοδο. 

Τέλος, παρουσιάζεται ο διάκοσμος της αγίας Παρασκευής στο Μονοδέν-
δρι του Ζαγορίου που χρονολογείται στα 1414. ο κτήτορας Μιχαήλ Θεριανός, 
ίσως ο τοπάρχης της «χώρας του Παπίγκου», και η οικογένειά του απεικονίζο-
νται με πλούσια αρχοντικά ενδύματα. Η Παναγία επονομάζεται Μεγάλη Πανα-
γία, όπως και στον Άγιο ιωάννη Πρόδρομο ομονοίας. ανάμεσα στις σκηνές του 
Πάθους περιλαμβάνεται και η σπάνια για την εποχή σύνθεση του ενταφιασμού 
του Χριστού. εικονογραφικά και τεχνοτροπικά παρατηρείται συνάφεια με ερ-
γαστήρια της καστοριάς των τελευταίων δεκαετιών του 14ου και του πρώτου 
μισού του 15ου αι. με ρεαλιστικά και αντικλασικά γνωρίσματα. 

Συμπερασματικά, μέσα από τη μελέτη των δεκαεννέα ναών αναδεικνύε-
ται η συνεχής καλλιτεχνική επικοινωνία της καστοριάς με τη μείζονα Μακεδο-
νία και την Ήπειρο σε τοπογραφικό και πολιτισμικό συσχετισμό, ομόγλωσσο 
και ομόδοξο και υπό την αιγίδα του ενοποιητικού παράγοντα της αρχιεπισκο-
πής αχρίδας. Η πόλη δεν λειτουργεί τοπικά, αλλά σε άμεση επικοινωνία με τα 
ακόμη ελεύθερα βυζαντινά κέντρα, όπως ήταν η Θεσσαλονίκη και η κωνστα-
ντινούπολη. Η μελετώμενη αγιογραφική παραγωγή αναμετράται με τα πλέον 
έγκυρα πρότυπα της εποχής και ερανίζεται στοιχεία από τη μεσοβυζαντινή πε-
ρίοδο και την πρώτη παλαιολόγεια εποχή, κατανοώντας βαθειά θεολογικά ζη-
τήματα του καιρού της και αποδίδοντας εικαστικά λειτουργικές και δογματι-
κές καινοτομίες. Λειτουργεί ως δοχείο των νέων τάσεων, αλλά και ως κέντρο 
παραγωγής με δυναμική και εξωστρέφεια. Η καστοριά όχι μόνο δεν τίθεται 
στο περιθώριο της παραγωγής της υστεροβυζαντινής ζωγραφικής, αλλά αντί-
θετα αναδεικνύεται σε κέντρο εκπόρευσης και διάχυσης προς βορρά και νότο 
σε ένα τόξο που καλύπτει δυτικά, βορειοδυτικά και βόρεια Βαλκάνια. Προοιω-
νίζει την ιδιαίτερη παραγωγή του λεγόμενου «καστοριανού εργαστηρίου» των 
τελευταίων δεκαετιών του 15ου αιώνα και προικοδοτεί την σχολή της βορειο-
δυτικής ελλάδας.   
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Παρά το γεγονός της σαφούς υφολογικής διαφοροποίησης των επιμέ-
ρους  συνόλων, της ποικίλης διαβάθμισης των ικανοτήτων εκάστων των ζωγρά-
φων και συνακόλουθα της ποιοτικής διαφοράς τους -στοιχεία που επισημαίνο-
νται από τον συγγραφέα– ο ίδιος δεν προβαίνει σε αξιολογήσεις «βελτίστων και 
ελασσόνων» συνόλων, καθώς αγκαλιάζει και αξιολογεί κάθε ναό εξίσου σε μία 
εξελικτική πορεία υπερβαίνοντας τους επιστημονικά αδόκιμους αποκλεισμούς. 
αποδίδει έτσι σε κάθε παράδειγμα τη θέση του ως κρίκου μιας αλυσίδας εξέλι-
ξης. Στη μελέτη αναδεικνύονται η συνέχιση και η αντοχή της βυζαντινής ζωγρα-
φικής παράδοσης. Πρόκειται για μία μονογραφία αφιερωμένη στο λυκόφως του 
βυζαντινού πολιτισμού και στην αυγή του μεταβυζαντινού κόσμου. 

αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης ΜεΛινα ΠαΪΣιδοΥ
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Βασίλειος ν. Πάππας, Ἡ Ἀθωνική Πολιτεία στούς Ἐθνικούς Ἀγῶνες 1850-
1913. Ἱστορία και πολιτισμός τοῦ Ἁγίου Ὄρους και τῆς Χαλκιδικῆς ἀπό ἀρχεια-
κές πηγές την περίοδο τῶν ἐθνικῶν ἀνταγωνισμῶν, Θεσσαλονίκη 2018, σσ. 740.*

Ὀφείλω νά εἴπω, ὅτι ἀπεδέχθην ἀσμένως καί μέ μεγάλην συγκίνησιν τήν 
εὐγενῆ καί τιμητικήν πρός ἐμέ πρόσκλησιν τοῦ πάνυ ἀγαπητοῦ ἐρευνητοῦ καί 
συγγραφέως κ. Βασιλείου Πάππα, πρῴην πολιτευτοῦ καί νῦν Προέδρου τῆς 
Ἱστορικῆς Λαογραφικῆς Ἑταιρείας Χαλκιδικῆς καί Γραμματέως τῆς μεγαλωνύ-
μου Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, ὅπως μεταξύ τῶν παρ’ ἐμοῦ διακεκρι-
μένων μορφῶν τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων συμπεριληφθῶ εἰς τήν παρουσίασιν 
τοῦ ἄρτι ἐκτυπωθέντος πρωτοτύπου ἔργου του, ὑπό τόν εὐσύνοπτον καί βαρύ-
τατον τίτλον: «Ἡ Ἀθωνική Πολιτεία στούς Ἐθνικούς Ἀγῶνες 1850-1913».

Τό πόνημα τοῦ φιλοαθωνίτου συγγραφέως εἶναι πολυσέλιδον, ἐξόχως ἐπι-
στημονικόν καί λίαν κατατοπιστικόν διά τόν κοινόν ἀναγνώστην· κοσμεῖται δέ μέ 
σπάνιον φωτογραφικόν ὑλικόν, πλουσίαν βιβλιογραφίαν καί κατάλληλον εὑρετη-
ριακόν πίνακα. Τοῦτο διαφωτίζει ἱκανῶς μίαν εὐαίσθητον πτυχήν τῆς Ἀθωνικῆς 
Ἱστορίας· διατί οὐχί καί τῆς παγκοσμίου, ἀφοῦ τό Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθω ἔχει 
παγκόσμιον ἐμβέλειαν καί ἀκτινοβολίαν ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων.

Ἡ βίβλος προλογίζεται εὐστόχως παρά τῆς α.Θ. Παναγιότητος τοῦ οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ὅστις ἐκφράζων ἐγγράφως καί μετά 
θερμῶν συγχαρητηρίων τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν αὐτοῦ, τονίζει συγχρό-
νως ὅτι ἡ παροῦσα ἔκδοσις, ἥτις τυγχάνει καί διδακτορική διατριβή τοῦ συγ-
γραφέως, προσφέρει οὐσιαστικήν συμβολήν εἰς τήν μελέτην δύο κορυφαίων διά 
τήν Ἱστορίαν τοῦ Γένους γεγονότων, ἀφορώντων τήν δρᾶσιν τῶν Μοναχῶν τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους κατά τόν Μακεδονικόν Ἀγῶνα καί τούς Βαλκανικούς πολέμους. 
αὐτό δέ τοῦτο χαροποιεῖ τόν οἰκουμενικόν θρόνον, διότι ἡ Ἁγιώνυμος Μοναχι-
κή Πολιτεία ἀποτελεῖ κληρονομίαν αὐτοῦ.

Τό ἔργον, εἰς τό ὁποῖον καταγράφονται τά κατά τό β΄ ἥμισυ τοῦ 19ου αἰ. γε-
γονότα μέχρι τάς δύο πρώτας σχεδόν δεκαετίας τοῦ 20οῦ αἰ. εἰς τό Ἅγιον Ὄρος 
καί εἰς τήν εὐρυτέραν περιοχήν τῆς Χαλκιδικῆς, καί τό ὁποῖον σχετίζεται μέ τήν 
δρᾶσιν καί προσφοράν τῶν Ἁγιορειτῶν πατέρων εἰς τούς ἐθνικούς ἀγῶνας, στη-
ρίζεται σαφῶς εἰς ἀρχειακάς πηγάς καί αὐθεντικάς μαρτυρίας Ἁγιορειτῶν Γερό-
ντων. Τοῦτο θά ἀποτελῇ ἐφεξῆς πηγήν γνησίων ναμάτων καί θά κοσμῇ τάς βιβλι-
οθήκας πολλῶν φιλιστόρων ἀναγνωστῶν. Ἔχει δέ ἰδιαιτέραν σημασίαν τό γεγο-

* Τό κείμενο τῆς παρούσας βιβλιοκρισίας ἐκφωνήθηκε ὡς εἰσήγηση τοῦ Γέροντος Μα-
ξίμου Ἰβηρίτου στήν παρουσίαση τοῦ παρόντος βιβλίου σέ ἐκδήλωση πού πραγματοποιή-
θηκε στήν αἴθουσα διαλέξεων τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, τήν δευτέρα 5 Μαρ-
τίου 2018.
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νός, ὅτι ἡ ἐν λόγῳ  Ἀθωνική διατριβή ἐγένετο οὐχί ὑπό Ἀθωνίτου Μοναχοῦ, ἀλλ̓ 
ὑπό φιλοαθωνίτου λαϊκοῦ προσώπου, τοῦ φιλίστορος καί φιλοπάτριδος κ. Βα-
σιλείου Πάππα. αὐτό δέ τοῦτο, προσδίδει εἰς τό ἔργον μεγαλυτέραν βαρύτητα 
καί ἀξίαν· ἀξίαν, τονίζω, ὠφέλιμον ἀπό πάσης πλευρᾶς, κυρίως διά τόν Ἱερόν 
Τόπον καί τούς νέους οἰκήτορας αὐτοῦ.

Ὁ δόκιμος ἐρευνητής καί συγγραφεύς κάμνει μίαν ἰδιαιτέραν ἀναφοράν 
εἰς τόν πρόλογον αὐτοῦ, ἔχουσαν ὡς ἑξῆς:

«Ἰδιαίτερα εὐχαριστῶ τόν πολυγραφότατο λόγιο Γέροντα Μάξιμο Ἰβη-
ρίτη γιά τήν πολύπλευρη στήριξή του σέ ὅλες τίς φάσεις τῆς ἔρευνάς μου καί 
ἰδιαίτερα γιά τήν παρότρυνσή του νά ἐρευνήσω εἰς βάθος τό θέμα τῆς μελέτης 
μου, ὄντως πρωτότυπο, τό ὁποῖο ὅλα αὐτά τά χρόνια, τό χειρίζεται μόνος του. 
Οἱ ὑποδείξεις του ἦταν καίριες».

Μέ ἀφορμήν τά ἀνωτέρω, ἐπειδή ἡ ἐνθύμησις αὕτη ἀφορᾷ τόν ὁμιλοῦντα, 
ἐπιτρέψατέ μοι ὅπως φανερώσω εἰς τήν ἀγάπην σας τό ἑξῆς: Ἡ ἐνεργός συμμετο-
χή τῶν Ἁγιορειτῶν εἰς ἐθνικούς ἀγῶνας τήν εἰρημένην χρονικήν περίδοδον, πα-
λαιότερον ἦτο «ταμποῦ» (κατά τήν νεοελληνικήν ἔκφρασιν) διά τούς Ἁγιορεί-
τας. Ἐν ὀλίγοις, τό θέμα τοῦτο ἔμενεν ἐπί πολλά ἔτη μακράν τῶν φώτων τῆς δη-
μοσιότητος, διά συγκεκριμένους λόγους.

Ὡς γνωστόν, ἀπό τοῦ β΄ κυρίως ἡμίσεος τοῦ 19ου αἰ. μέχρι τήν μπολσεβικι-
κήν ἐπανάστασιν τοῦ 1917 ἐν Ῥωσίᾳ, ὁ Ἄθως εὑρίσκετο εἰς τό περισκόπιον τοῦ 
πανσλαβισμοῦ. Ἡ κραταιά Ῥωσία, μέ ὑποτελῆ σχεδόν τήν Ἰβηρίαν τοῦ καυ-
κάσου καί τόν γνωστόν δορυφόρον αὐτῆς εἰς τόν Βαλκανικόν περίγυρον (=τήν 
Βουλγαρίαν), ἠγωνίζετο παντί σθένει διά τήν κατάκτησιν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, 
πρός διεύρυνσιν τῶν πολιτικῶν της σχεδίων εἰς τό αἰγαῖον καί τά Ἱεροσόλυμα. 
Ὁ Ἄθως εὑρέθη τότε εἰς δεινήν θέσιν, καί ἐάν δέν ἐπεκράτει εἰς τήν Ῥωσίαν ὁ δυ-
στυχής διά τόν λαόν της κομμουνισμός, δέν θά ἡπῆρχε σήμερον τό Ἅγιον Ὄρος 
μέ τήν μορφήν ἥν ἔχει, ὡς ἀναπόσπαστον καί αὐτοδιοικούμενον τμῆμα τοῦ ἑλλη-
νικοῦ κράτους καί ἀκρόπολις τῆς Ὀρθοδοξίας.

Πρός καλυτέραν ἐκτίμησιν τῆς ὅλης καταστάσεως, ἀναφέρω τό κατωτέρω 
συμβάν. κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἐνόπλου Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος (1903-1908) 
ἐπεσκέφθη τήν Ἱ. Μονήν τῶν Ἰβήρων ὁ θρυλικός Μακεδονομάχος καπετάν Μη-
τρούσης Γκογκολάκης, συνοδευόμενος παρά τοῦ Γέροντος Θεοδοσίου ἐκ τοῦ 
Ἰβηριτικοῦ κελλίου τῆς Ἁγίας Ἄνης, μέ σκοπόν νά προσκυνήσουν τήν Θαυ-
ματουργόν εἰκόνα τῆς Παναγίας Πορταϊτίσσης. εἰς μίαν στιγμήν, καθώς ἐγο-
νυπέτησεν ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς εἰκόνος ὁ ἥρως καπετάν Μητρούσης, προέβα-
λεν ἀπό τήν χλαίνην του ἡ κάνη τοῦ ὅπλου του, τό ὁποῖον ἔκρυβεν ἔσωθεν. 
Τότε ἔντρομος ὁ Γέρων Θεοδόσιος, ἀγωνιστής Μακεδονομάχος καί ἐκεῖνος, τοῦ 
εἶπε: «Πρόσεχε εὐλογημένε, θά μᾶς πάρουν εἴδησιν καί θά μᾶς κάψουν τό μο-
ναστῆρι!».
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καί δέν εἶχεν ἄδικον, οἱ Βούλγαροι κομιτατζῆδες, μέ τήν ἐμφανῆ τότε στή-
ριξιν δύο ξένων Ἱ. Μονῶν εἰς τήν Ἀθωνικήν χερσόνησον (=Ἁγίου Παντελεή-
μονος-Ῥωσικοῦ καί Ζωγράφου), εἶχον παντοῦ κατασκόπους, καί τό κακόν δι’ 
αὐτούς ἦτο εὔκολον. καθώς παρατηροῦμεν, αἱ περισσότεραι Ἱ. Μοναί τοῦ Ἁγί-
ου Ὄρους ἐπλήγησαν ὑπό πυρκαϊῶν κατά τό β΄ ἥμισυ τοῦ 19ου αἰ., ἤτοι κατά 
τήν ἔξαρσιν τοῦ πανσλαβισμοῦ. Προφανῶς, οἱ γνωστοί-ἄγνωστοι ἐμπρησταί εἴς 
τινας περιπτώσεις, ἐστόχευον καί δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου νά γονατίσουν κυριολε-
κτικῶς τούς Ἕλληνας Μοναχούς καί νά τούς ἐξαναγκάσουν νά ὑποταχθοῦν εἰς 
τά ἄνομα γεωπολιτικά των σχέδια.

Ὅμως, οἱ ἀοίδιμοι πατέρες τοῦ καιροῦ ἐκείνου ἐπέδειξαν καρτερίαν, γεν-
ναιοψυχίαν καί ἀγωνιστικότητα· καί ὅτε ἠλευθερώθη ὁ Ἄθως τήν 2 νοεμβρί-
ου 1912 ἐκ τῆς πολυχρονίου Ὀθωμανικῆς κυριαρχίας, ἐκεῖνοι, ἔχοντες ἀπαρά-
μιλλον ἐθνικήν συνείδησιν, δέν ἐδέχθησαν νά διεθνοποιηθῇ ἤ οὐδετεροποιηθῇ ὁ 
Ἄθως, ὅπως ἐπεθύμουν καί ἠγωνίζοντο αἱ ἴδιαι ξέναι δυνάμεις, ἀλλ’ ἐνεσωμά-
τωσαν τό Ἅγιον Ὄρος εἰς τόν κορμόν τῆς μητρός Ἑλλάδος, καίτοι τό ἀντίδω-
ρον τόν ὁποῖον ἔλαβον ἀκολούθως ἀπό τήν ἑλληνικήν Πολιτείαν δέν ἦτο καί τό 
καλύτερον δι’ αὐτούς.

Μέ τήν πάροδον ὅμως τῶν ἐτῶν οἱ εἰρημένοι φόβοι δι’ ἀντίποινα παρῆλθον· 
ἀνεφάνησαν δέ καί πάλιν κατά τήν διάρκειαν τοῦ Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, ὅτε 
ἡ Βουλγαρία κατέστη στενός σύμμαχος τῶν Γερμανῶν. Ἐν ὄψει τοῦ νέου κινδύ-
νου, ἡ ἔμφρων πολιτική τῶν Ἁγιορειτῶν διέσωσε τόν Ἱερόν Τόπον καί παρέδω-
κεν εἰς τούς μεταγενεστέρους ἀσφαλῆ τόν κειμηλιακόν αὐτοῦ πλοῦτον.

κατόπιν, ἀκινδύνως πλέον, ἔλαχεν εἰς ἡμᾶς νά φέρωμεν εἰς τό φῶς τῆς δη-
μοσιότητος διά πρώτην φοράν τό 1995 πλεῖστα στοιχεῖα διά τήν προσφοράν 
τῶν μακαρίων Ἁγιορειτῶν πατέρων τόσον εἰς τόν Ἱερόν Ἀγῶνα τοῦ 1821, ὅσον 
καί εἰς τόν Μακεδονικόν, ὅστις ἀποτελεῖ συνέχειαν τοῦ πρώτου. Ἀντιλήπτωρ 
τῆς προσπαθείας ταύτης ὑπῆρξεν ἐξ ἀρχῆς ὁ φίλτατος κ. Βασίλειος Πάππας, 
ὅστις ἀνέλαβεν ἀκολούθως φιλοτίμως ὅπως ἐρευνήσῃ εἰς μεγαλύτερον βάθος τήν 
δρᾶσιν τῶν Ἁγιορειτῶν, καί ἰδού τά ἀποτελέσματα τῆς δραστηρίου φιλοαθωνι-
τικῆς ταύτης προσπαθείας του.

Ἔχομεν πλέον εἰς τάς χεῖράς μας ἕν σύγχρονον συγγραφικόν κειμηλιακόν 
ταμιεῖον, ἔνθα εἶναι ἀποτεταμιευμένοι οἱ ἐθνικοί ἀγῶνες τῶν Ἁγιορειτῶν κατά 
τήν περίοδον 1850-1913. καί ἐπειδή ἀνέφερον τήν λέξιν ταμιεῖον, ἐπιτρέψατέ μοι 
νά ἐμφανίσω εἰς τήν ἀγάπην σας καί τήν κλεῖδα, διά τό πῶς ἠμπορεῖ τις ἀνοίξῃ 
τό ἐν λόγῳ ταμιεῖον καί νά κατανοήσῃ δίχως προβληματισμόν τό περιεχόμενόν 
του· καί τοῦτο, ἐπειδή εἰς τόν ἁπλοῦν ἀναγνώστην δύναται νά τεθῇ τό κατωτέ-
ρω εὔλογον ἐρώτημα: «τί δουλειά ἔχουν οἱ καλόγηροι μέ αὐτά τά πράγματα;», 
ἤ «πῶς συμβιβάζονται οἱ ἐθνικοί ἀγῶνες τῶν Ἁγιορειτῶν μέ τήν ἰδιότητά των 
ὡς Μοναχῶν ἀπαρνησαμένων τά τοῦ κόσμου;».



Βιβλιοκρισίες378

Τό ἐθνικόν καί πατριωτικόν φρόνημα, ἀδελφοί μου Ἕλληνες Μακεδόνες, 
εἶναι ἀρετή καί ἐκφράζεται εἰς τήν Ἁγίαν Γραφήν, τήν Παλαιάν τε καί καινήν δι-
αθήκην, καθώς καί ἀπό τούς Ἁγίους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας καί τούς ἀρχαίους 
ἐπίσης ἡμῶν προγόνους. Ὅπως ὁ Ὅμηρος, οὕτω καί ὁ Ἱερός Χρυσόστομος διεκή-
ρυττον, ὅτι «οὐδέν γλυκύτερον τῆς Πατρίδος». Ἀντιθέτως, οἱ μή ἔχοντες ἐθνικήν 
συνείδησιν καί ἀνδρείαν πατριωτικήν, ὠνομάζοντο «ἐφιάλται καί ῥιψάσπιδες».

Ὡς γνωστόν, τό 1872 εἰς τήν πανορθόδοξον Σύνοδον τῆς κΠόλεως κατεδι-
κάσθη μέν ἡ ἀνάδειξις τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ (=ῥατσιστικοῦ ἐθνικισμοῦ) εἰς τά τῆς 
πίστεως, οὐχί ὅμως καί ὁ ὑγιής πατριωτισμός ἤ ἐθνι-σμός. καί τοῦτο, οὐχί μόνον 
λόγῳ τοῦ βουλγαρικοῦ σχίσματος (1870/ 1872), ἀλλά καί ἄλλων· δεδομένου ὅτι 
εἶχε προηγηθῆ τό «ἀντεθνικόν καί ἀντίθρησκον» (=ἀντορθόδοξον), κατά τόν 
λόγιον κωνσταντῖνον οἰκονόμον, ἑλλαδικόν αὐτοκέφαλον τοῦ 1833.

Τό γνήσιον πατριωτικόν φρόνημα τῶν Ἁγιορειτῶν πηγάζει καί ἐνισχύε-
ται προσέτι καί ἀπό τήν Γεροντικήν αὐτῶν διαδοχήν καί παράδοσιν ὡς κλη-
ρονόμων τοῦ Βυζαντίου, ἐφ’ ὅσον ὁ Ἄθως ἀποτελεῖ δημιούργημα τῶν εὐσεβῶν 
Βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων. Ὅτε δέ τό Βυζάντιον περιῆλθεν εἰς τάς χεῖρας τῶν 
Ὀθωμανῶν, οἱ Ἁγιορεῖται καί ἡ Ἐκκλησία γενικῶς ἀνέλαβον τήν κηδεμονίαν 
ἑνός Ἔθνους ἀπροστατεύτου. διά συνεχῶν ἀγώνων καί προσπαθειῶν διέσω-
σαν τόν ἐθνισμόν, τά ἑλληνικά γράμματα καί τήν Ὀρθοδοξίαν. Τό παράδειγμα 
καί μόνον τοῦ μεγάλου Ἁγιορείτου Ἰσαποστόλου Ἁγίου κοσμᾶ τοῦ αἰτωλοῦ, τό 
ὁποῖον ἠκολούθησαν καί οἱ διάδοχοι αὐτοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, δεικνύει τήν δρᾶσιν 
τῶν Ἁγιορειτῶν κατά τούς χρόνους τῆς σκληρᾶς δουλείας.

δέν εἶναι δέ τυχαῖον τό γεγονός, ὅτι εἰς τόν Ἄθω διαφυλάττεται διά τῶν 
ἀνεκτιμήτων κειμηλίων, βιβλιοθηκῶν κ.ἄ. ἡ ταυτότης τοῦ Βυζαντίου, διό καί ὁ 
Ἐλευθέριος Βενιζέλος κατά τήν ἐνταῦθα ἐπίσκεψίν του ὡς πρωθυπουργός τῆς 
χώρας τό 1930, ἐτόνισεν ὅτι «τό Ἑλληνικόν Κράτος καί σύμπας ὁ Ἑλληνισμός 
ἀποβλέπει πρός τό Ἅγιον Ὄρος ὡς κιβωτόν τῶν θρησκευτικῶν καί ἐθνικῶν πα-
ραδόσεων», τούς δέ Ἁγιορείτας Μοναχούς ἐχαρακτήρισε «φύλακας τῶν ἱερῶν 
παραδόσεων καί τῶν πολυτιμοτέρων κειμηλίων τῆς θρησκευτικῆς μας ἱστορί-
ας» (βλ. Γ. Εὐλογίου Κουρίλα Λαυριώτου, Πρωτεπιστάτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, 
Ὁ κ. Βενιζέλος ἐν Ἄθῳ..., Θεσσαλονίκη 1930, σελ. 9, 11 καί 24).

Μέ βάσιν λοιπόν τά ἀνωτέρω, δυνάμεθα νά κατανοήσωμεν εὐκόλως τό 
Ἁγιορειτικόν πνεῦμα εἰς τόν τομέα τῶν ἐν γένει ἐθνικῶν ἀγώνων, καί βεβαίως 
τήν δύναμιν καί διάθεσιν τοῦ ἀξιοτίμου συγγραφέως κ. Βασιλείου Πάππα, ὅπως 
μετά κόπων πολλῶν καί ἐνδελεχοῦς μελέτης προβῇ εἰς τήν κατά βάθος σχετικήν 
ἔρευναν καί συγγραφήν τοῦ ἀξίου πολλῶν συγχαρητηρίων πρωτοτύπου τού-
του ἔργου.

Τόν ἐθνισμόν τῶν Ἁγιορειτῶν, ὅστις ἐμφαίνεται εἰς τό πολυσέλιδον τοῦτο 
ἔργον, ἀποτυποῖ εὐκρινῶς καί ἕν πολύ πατριωτικόν «Συμφωνητικόν ἔγγραφον 
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τῶν Ἁγιορειτῶν» τῆς 29 Ἀπριλίου 1786, εἰς τό ὁποῖον δηλοποιοῦται ἡ ἀγωνιστι-
κότης αὐτῶν πρός ὠφέλειαν τοῦ κοινοῦ. εἰς τό ἐν λόγῳ ἐνυπόγραφον συμφωνη-
τικόν Ἁγιορειτικόν Γράμμα, ἀναφέρονται μεταξύ τῶν ἄλλων καί τά ἑξῆς:

«... νά στεκώμεθα διά τό καλόν τοῦ κοινοῦ μας, ἕως θανάτου κατά χρέος, 
καί ὡς ὁρίζει ὁ σοφός Σειράχ ἐν κεφαλαίῳ δ ,́ λέγων: Μή λάβῃς πρόσωπον δυ-
νάστου, ἕως θανάτου ἀγώνισαι περί ἀληθείας, καί Κύριος πολεμήσει ὑπέρ σοῦ· 
ἔτι δέ καί τό μάχου ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος. Εἰ δέ ἐξ ἐναντίας ἤθελε δυστρο-
πήσῃ τινάς ἐξ ἡμῶν κατά καιρούς καί παραβλάψῃ τήν τοιαύτην ἡμῶν συμφω-
νίαν καί ὁμόνοιαν (ὅ μή γένοιτο) καί δέν σταθῇ μέ τούς πάντας ὡς ἕν σῶμα καί 
μέλος ἐκ μέλους, πρῶτον μέν ὁ τοιοῦτος τόν Θεόν ἔξει ὡς ἀντίμαχον, ὡς αἰτί-
ας σκανδάλου γινόμενος καί τῆς ἀναμεταξύ ἡμῶν καλῆς ὁμονοίας φθορᾶς καί 
πολέμιος, διό καί ἡ μερίς αὐτοῦ ἔσται μετά τοῦ προδότου Ἰούδα...» (βλ. κώδικα 
Ὑπομνημάτων Ἱ. Μονῆς Γρηγορίου).

Τό ἄρτι κυκλοφορῆσαν πόνημα εἶναι λίαν ἐπίκαιρον, καί βεβαίως διαχρο-
νικόν. Φρονῶ, ὅτι ὁ φιλόπονος συγγραφεύς αὐτοῦ, δίχως ἴσως νά μή τό γνωρίζῃ 
καί ὁ ἴδιος, εὑρέθη εἰς τό σχέδιον τῆς Θείας Προνοίας διά τήν συγγραφήν του. 

εἶναι δέ ἐπίκαιρον, ἐν ὄψει τοῦ «Σκοπιανοῦ ζητήματος», τό ὁποῖον τελευ-
ταίως ἀπασχολεῖ ἐντόνως τήν χώραν μας καί δημιουργεῖ πολλάς δεδικαιολογη-
μένας ἀντιδράσεις ἀπό τόν ἑλληνικόν λαόν. Ὁ σφετερισμός τοῦ ὀνόματος τῆς 
Μακεδονίας ὑπό τῶν γειτόνων μας καί αἱ ἀλυτρωτικαί των διαθέσεις ἀφοροῦν 
καί τόν Μακεδονικόν Ἄθω, τόν ὁποῖον συμπεριλαμβάνουν καί εἰς τούς κατά 
καιρούς ἐμφανιζομένους χάρτας αὐτῶν. αὐτό πρέπει νά τό γνωρίζουν οἱ ἑκά-
στοτε κυβερνῶντες καί ἰδίᾳ οἱ σημερινοί, οἱ ὁποῖοι χειρίζονται ἀποκλειστικῶς 
τό ὅλον θέμα. νά γνωρίζουν, ὅτι μία ἐσφαλμένη μειοδοτική κίνησις μέ παραχά-
ραξιν τῆς ἱστορίας μας διά τήν Μακεδονίαν, θά θέσῃ εἰς κίνδυνον καί περιπετεί-
ας καί αὐτό τοῦτο τό Ἅγιον Ὄρος· τό ὁποῖον, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό ἐμπεριστα-
τωμένον πόνημα τοῦ κ. Βασιλείου Πάππα, ἐστήριξεν ἐνεργῶς τόν Μακεδονικόν 
Ἀγῶνα, καί δέν ἐπιθυμεῖ νά βιώσῃ καί πάλιν μαρτυρικά γεγονότα, τά ὁποῖα δύ-
ναται νά προκαλέσῃ εἰς τό μέλλον ἕν νέον πανσλαβιστικόν κίνημα.

Τό πόνημα τοῦ κ. Βασιλείου Πάππα: «Ἡ Ἀθωνική Πολιτεία στούς Ἐθνι-
κούς Ἀγῶνες 1850-1913» θά ἔχῃ διαχρονικότητα. Τοῦτο θά θυμίζῃ εἰς τούς νέους 
οἰκήτορας τοῦ Ἄθω τούς περιφανεῖς Ἀγῶνας τῶν προγόνων αὐτῶν Γερόντων 
διά τήν ἀποτίναξιν τοῦ Ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ τό 1821· τήν συμμετοχήν αὐτῶν εἰς 
τήν ἐπανάστασιν τοῦ Τσάμη καρατάσου εἰς τήν Μακεδονίαν τό 1854· τήν συμ-
μετοχήν των εἰς τήν ἐπανάστασιν τῆς Χαλκιδικῆς τό 1878· τήν συμμετοχήν των 
καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος ἀπό τοῦ 1903 μέχρι τοῦ 1912· 
τήν συμμετοχήν των εἰς τούς Βαλκανικούς πολέμους τό 1912-1913 καί ἐφεξῆς.

Ἐπί πλέον, θά θυμίζῃ εἰς αὐτούς, ὅτι θά διέλθουν τήν τοῦ βίου θάλασσαν 
πολεμοῦντες καί πολεμούμενοι καί εἰς τοῦτο τό πεδίον τῆς μάχης, διότι κατά 
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τόν ἔμπειρον πολιτικόν Ἴωνα δραγούμην (προξενικόν ὑπάλληλον ἐν Μακεδο-
νίᾳ καί Θρᾴκῃ κατά τῆς βουλγαρικῆς διεισδύσεως, καί ἐν κΠόλει ὑπέρ ἰσοπο-
λιτείας τῶν ἐν Τουρκίᾳ Χριστιανῶν), «ἡ ἐλευθερία δέν χαρίζεται ἀπό ἄλλους, 
ἀλλά καταχτιέται».

Ὅθεν, θά ἦτο εὐχῆς ἔργον, ὅπως στηριχθῇ ἡ ἔκδοσις τοῦ λίαν ἀξιολόγου τού-
του πονήματος καί πέραν τῶν χιλίων ἀντιτύπων εἰς ἅ ἐξεδόθη, ὥστε νά γίνῃ ἀπό-
κτημα καί τῆς μικροτάτης ἀκόμη καλύβης τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ὅλων τῶν Ἑλλή-
νων Μακεδόνων, πρός ἀνάληψιν εὐθυνῶν καί ἀντιμετώπισιν ἑνός διαφαινομένου 
μελλοντικοῦ κινδύνου δι’ ὅλην τήν παλαίφατον Ἑλληνικήν Μακεδονίαν.

εἰς περίπτωσιν δέ καθ’ ἥν γίνῃ τό ἀπευκταῖον, μέ τόν σφετερισμόν τοῦ ὀνό-
ματος τῆς Μακεδονίας παρά τῶν βορείων γειτόνων μας, νά γνωρίζουν οἱ ἴδι-
οι καί οἱ ἡμέτεροι καλοθεληταί, ὅτι τό ἀρτισύστατον Σκοπιανόν ψευδοκρατί-
διον θά ἔχῃ ἄδοξον μέλλον καί ἐν καιρῷ θά διαλυθῇ εἰς τά ἐξ ὧν συνετέθη· καί 
τοῦτο, διότι οἱ πνευματικοί νόμοι ὁρίζουν, ὅτι οἱονδήποτε πρᾶγμα εἶναι ἐπίπλα-
στον καί δέν φέρει τήν σφραγῖδα τοῦ Θεοῦ, ἔστω καί ἐάν ἀκόμη εἶναι Ἱ. ναός ἤ 
Μοναστήριον, δέν ἔχει καλήν ἀπόληξιν. Μία παλαιά διήγησις, ἀναφέρει τό ἑξῆς 
σχετικόν: 

εἰς τούς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας ἀνεγείρετο εἰς μίαν ἑλληνικήν χρι-
στιανικήν περιοχήν εἷς ὀρθόδοξος Ἱ. ναός. οἱ οἰκοδόμοι, εἰς τήν προσπάθει-
άν των νά συνάξουν ἀκρογωνιαίους λίθους, διῆλθον καί ἀπό μίαν οἰκίαν ἑνός 
ὀθωμανοῦ ἔμπροσθεν τῆς ὁποίας ὑπῆρχε μέγας τετράγωνος λίθος, τόν ὁποῖον 
μάλιστα ἐχρησιμοπείει καί ὡς κάθισμα. εἰς τήν παράκλησιν τῶν οἰκοδόμων νά 
τοῦ δώσουν τόν λίθον, ἐκεῖνος ἀνταπεκρίθη φιλοτίμως, διότι ἦτο καλοκάγαθος 
ἄνθρωπος. Ἐν τέλει κατεσκευάσθη ὁ Ἱ. ναός καί ἐτοποθετήθη ὁ λίθος εἰς καί-
ριον σημεῖον. Παρῆθον δέ ἀπό τότε χρόνοι πολλοί, καί ἐν μιᾷ νυκτί ἐνεφανί-
σθη Ἄγγελος κυρίου εἰς τόν λειτουργοῦντα ἱερέα, λέγων εἰς αὐτόν τό ἑξῆς: «τήν 
αὔριον ἡμέραν νά ὑπάγῃς νά βγάλῃς ἀπό τόν Ναόν τήν πέτραν τοῦ ὀθωμανοῦ, 
διότι τό μνημόσυνόν του ἐτελείωσε».

Τό ἀνωτέρω ἐξηγεῖται ὡς ἑξῆς: Ὁ Θεός ἐδέχθη μέν τήν φιλότιμον δωρε-
άν τοῦ ὀθωμανοῦ, ἀλλ’ ἐπειδή ἔμεινεν εἰς τά ἴδια, καίτοι ἐγνώριζε τά τῶν χρι-
στιανῶν, τό μνημόσυνόν του εἶχεν ἡμερομηνίαν λήξεως. Προφανῶς, κἄτι τι ἀνά-
λογον θέλει συμβῇ καί μέ τούς κατά τά ἄλλα συμπαθεῖς βορείους γειτόνους μας, 
οἵτινες προσπαθοῦν νά δημιουργήσουν μίαν ψευδήν ἐθνικήν ὀντότητα, ἀπεκδυ-
όμενοι τήν σλαβικήν καταγωγήν των, γεγονός πρωτάκουστον διά μίαν φυλήν εἰς 
τήν ἱστορίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Ὅμως ἡμεῖς, ὡς αὐτόχθονοι Ἕλληνες, ἔχομεν χρέος ἀπαράβατον νά ὑπε-
ρασπισθῶμεν παντί σθένει τήν ἔνδοξον χώραν μας, τήν ὁποίαν κατοικοῦμεν 
ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων. εἰς τοῦτο μᾶς δεσμεύουν καί μᾶς προτρέπουν οἱ ἐθνι-
κοί Ἀγῶνες τῶν προγόνων μας· εἰς τήν προκειμένην δέ περίπτωσιν καί αὕτη ἡ 
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Πολιτεία τοῦ Ἁγίου Ὄρους, συνισταμένη ἐν τελικῇ ἀναλύσει ἐξ ἀνθρώπων ἀπο-
μακρυνθέντων τοῦ κόσμου, οἵτινες, ἐνῷ ἐγκατέλειψαν τά πάντα καί ἔθεσαν ὡς 
ὅρον τοῦ βίου των τήν ἄσκησιν καί τήν ὑπακοήν, ἐν τούτοις τήν Πατρίδα των 
δέν τήν ἐγκατέλειψαν, καθώς ἐτόνιζε πάντοτε καί ὁ μακαριστός καθηγούμενος 
τῆς Ἱ. Μονῆς διονυσίου  Ἀρχιμανδρίτης Γαβριήλ.

Ὅθεν, προτρέπω τούς πάντας νά μελετήσουν μετ’ ἐπιμελείας τό προβαλ-
λόμενον σχετικόν συγγραφικόν ἔργον, καί νά μεταδώσουν εἰς τά τέκνα αὐτῶν 
τήν ἀγάπην πρός τά ἰδανικά τοῦ ἡμετέρου γένους. αὐτό δέ τοῦτο θά ἀποτελέσῃ 
καί τιμήν δι’ ὅλους τούς ἐθνικούς μας ἥρωας καί μάρτυρας· ἀλλά, «τιμή μάρτυ-
ρος, μίμησις μάρτυρος», λέγει μία τις ἐκκλησιαστική ῥῆσις. εἴθε νά ἐμπεδώσω-
μεν ταύτην ἅπαντες καί νά ἄρωμεν τό ὅπλον ἐκ τοῦ παρά πόδας, θέττοντες ἐπ’ 
αὐτοῦ τήν λόγχην, ὅπως πράττουν οἱ στρατιῶται εὑρισκόμενοι εἰς τήν πρώτην 
γραμμήν τῆς μάχης, διότι οἱ καιροί «οὐ μενετοί».

κατακλείω τόν λόγον μου περίχαρις διά τήν σημερινήν ἐπικοδομητικήν 
μας συνάντησιν, εὐχόμενος ἀπό ψυχῆς ἔτη πολά καί περαιτέρω εὔχυμα εἰς τόν 
ἐκλεκτόν συγγραφέα· ὁμοίως δέ πρός τόν ἐκδοτικόν οἶκον «ἐχέδωρος», διά τήν 
ἀρτίαν ἔκδοσιν· καί ὅλους ὑμᾶς, οἵτινες εἴχετε τήν εὐγενῆ καλωσύην καί προθυ-
μίαν νά προσέλθητε εἰς τήν ἐνταῦθα παρουσίασιν ἑνός ἰδιαιτέρου ἔργου διά τό 
Ἅγιον Ὄρος. εἴθε, καί πάλιν, νά γίνῃ ἀπόκτημα ὅλων καί νά εὐοδωθῇ ὁ σκο-
πός τῆς συγγραφῆς του.

καλόν ὑπόλοιπον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς!

Ἱερά Μονή Ἰβήρων Ἁγίου Όρους ΓεΡονΤαΣ ΜαΞιΜοΣ ιΒΗΡιΤΗΣ (νικοΛοΠοΥΛοΣ)
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Ζαχαρίας ν. Τσιρπανλής, Γαμήλιες Συμπεριφορές στο Αιγαίο. Το παρά-
δειγμα της Νισύρου (19ος αι.), αθήνα, εταιρεία νισυριακών Μελετών, 2018, 
σσ. 1535.

To εν θέματι τελευταίο έργο του καθηγητή Ζαχαρία ν. Τσιρπανλή, αποτε-
λεί ένα εντυπωσιακό, πυκνό και άρτια δομημένο στη σχετιζόμενη πάντα με τo 
γαμήλιο φαινόμενο γνωστική ύλη, που παρουσιάζεται συγκριτικά και με ιδιαί-
τερα πληθωρικό τρόπο στον ηράκλειο αριθμό των σελίδων των περιεχομένων 
του, άψογα ενημερωμένες, με γραφή στη δημοτική απόλυτα κατανοητή, από τις 
οποίες μπορεί να συμπεράνει ο έντιμος κριτής ότι ο αφοσιωμένος εργάτης του 
πνεύματος, γιατί δεν είναι εργάτες μόνο οι χειρώνακτες, δεν φείδεται χρόνου, 
επιμέλειας, καταβολής επιπλέον πνευματικής δυνάμεως, συλλογής όλων των 
σχετικών, συναφών, παράλληλων κ.ά. στοιχείων, προκειμένου να επιτευχθεί ένα 
άψογο ερευνητικό αποτέλεσμα.

ο λιτός τίτλος του ογκώδους σε αριθμό σελίδων έργου «Γαμήλιες Συμπε-
ριφορές» σε μία πρώτη ανάγνωση δεν προϊδεάζει στο ακριβές περιεχόμενο 
του όλου έργου, για τον λόγο ότι δεν είναι δυνατό να περικλεισθεί σε δύο τε-
χνικούς όρους, όσο κι αν αυτοί είναι ιδιαίτερα εύστοχοι, στο μέγεθος της πα-
ρατιθέμενης συγκριτικής αναλύσεως και αξιολογήσεως του πολυσύνθετου αυ-
τού θεσμού της ζώσας κοινωνικής πραγματικότητας, που οπωσδήποτε ξεφεύ-
γει από τα στενά δικαιικά πλαίσια ενός τυπικού θεσμού του δικαίου, εθιμικού 
ή σε οποιαδήποτε μορφή «επιβαλλόμενου» δικαίου. Aναλύοντας, όμως, στη 
συνέχεια και εντρυφώντας στο βάθος των δύο τεχνικών όρων του τίτλου του 
έργου του κ. Τσιρπανλή «Γαμήλιες Συμπεριφορές» τελικά κατανοούνται από-
λυτα οι χρησιμοποιούμενοι αυτοί όροι, με γνώμονα την εσωτερική τους ταύ-
τιση με τα παρουσιαζόμενα στη μέγιστη έκφρασή τους «προικοσύμφωνα», τα 
οποία ουσιαστικότερα εμφανίζονται με τους όρους των «γαμήλιων συμβολαί-
ων» (σ. 30 κ.ε.), ως συστατικών τής προίκας, ενόψει συνάψεως του γάμου (σ. 
376 κ.ε.). οι περαιτέρω αξιολογήσεις των περιεχομένων των παραμέτρων του 
εν λόγω έργου θα δώσουν όλες τις απαραίτητες απαντήσεις, τεκμηριώνοντας 
έτσι το συνολικό περιεχόμενό του και αμέσως την εξαιρετική σπουδαιότητά 
του για τη συνολική αυτή επεξεργασία του όλου αυτού «γαμήλιου φαινομέ-
νου», το οποίο με τη συγκεκριμένη μορφή του «γραπτού γαμικού συμβολαί-
ου» εμφανίζεται με χαρακτηριστική δικαιική σημασία, κυρίως, στο εθιμικό δί-
καιο της Τουρκοκρατίας (σ. 30 κ.ε.).  

To έργο του καθηγητή Ζαχαρία Τσιρπανλή χωροθετείται σε δύο Μέρη, με 
το πρώτο Μέρος να αναφέρεται γενικότερα στη θεματική με τον τίτλο «Τα νι-
σύρικα Προικοσύμφωνα και η σημασία τους» (σ. 23 κ.ε.), που κατανέμεται σε 
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πέντε μεγάλες παραγράφους, ενώ το δεύτερο Μέρος περιλαμβάνει τα «κείμενα 
των Προικοσυμφώνων» με την «Έκδοση των Προικοσυμφώνων» (σ. 723 κ.ε.).

Με βάση την ένταξη αυτή στις σχετικές παραγράφους αναλύεται και αξιολο-
γείται η ά παράγραφος του πρώτου Μέρους με τον τίτλο «Το υλικό πλαίσιο της 
ιδιωτικής ζωής», που αποτελεί μια πολύ εκτενή αλλά αναγκαία εισαγωγική αναφο-
ρά στο υπόψη έργο (σσ. 23-375), η οποία εισάγει αναλυτικά, κυρίως σταδιακά, τον 
ειδικό μελετητή στα άδυτα του αναλυόμενου αυτού σύνθετου γαμήλιου κοινωνι-
κού θεσμού, παραχωρώντας του όλα εκείνα τα στοιχεία, φιλολογικά, γλωσσολογι-
κά, παλαιογραφικά, ιστορικά, δικαιικά, οικονομικά, κοινωνιολογικά, ανθρωπολο-
γικά, λαογραφικά αλλά και φιλοσοφικά, για την περαιτέρω ειδικότερη αξιολόγη-
σή τους, από ελάχιστα των οποίων θα μπορούσαν με βάση την πληθώρα των πα-
ρατιθέμενων στοιχείων, πηγών, αναλύσεως, και βιβλιογραφικών παραπομπών να 
συνταχθούν νέες μελέτες, τόσο πυκνές είναι οι άμεσες πηγές τους. Παράλληλα, ενι-
σχύεται και ο ευκαιριακός αναγνώστης που επιθυμεί απλώς μια ειδικότερη παρα-
πομπή. αρχικά αναφέρεται στη βασική υποδομή του όλου έργου που βασίστηκε 
στη συστηματική έκδοση του παλαιότερου κώδικα (1857-1894) 339 (αλλά μόνο 329 
πλήρων) προικοσυμφώνων, με την έννοια των διμερών δικαιοπραξιών, αποκλει-
στικά του Μαντρακίου νισύρου, τον οποίο ο συγγραφέας θεωρεί «ότι παρουσι-
άζει μια σπάνια μοναδικότητα», εξαιτίας της συνεχούς ροής γαμήλιων εγγράφων 
(προικοσυμφώνων) μιας περιόδου 37 ετών (σ. 23 κ.ε., 33 κ.ε., περαιτέρω: σ. 47 κ.ε.).  

κυρίαρχη επιδίωξη του συγγρ. αποτέλεσε η διατυπωμένη ουσιαστική αξιο-
λόγηση και η εν γένει «αναστήλωση» του ιδιωτικού βίου των νισυρίων στο Μα-
ντράκι, πρωτεύουσας του νησιού (σ. 17 κ.ε.), μεγαλόπνοος στόχος, ο οποίος πα-
ρόλες τις αντίξοες συνθήκες της προεργασίας του σημείωσε πλήρη και αντικει-
μενική επιτυχία στην όλη αυτή συνθετική του προσπάθεια, μολονότι η παροι-
μιώδης σεμνότητα του συγγρ., από τους πιστούς της απόλυτης τελειότητας των 
κειμένων τους, είχε ορισμένες αμφιβολίες, τις οποίες με απόλυτη αυστηρότητα 
κρίσεως δεν αποδέχομαι! ακολούθως παρατίθεται μια ουσιαστική και κριτική 
προσέγγιση των προικοσυμφώνων, ως μορφή ειδικής, μέχρι εξαντλητικής, βιβλι-
ογραφίας  προικοσυμφώνων, ιδιαίτερα χρήσιμη (σ. 24 κ.ε.), πρώτα του δωδεκα-
νησιακού χώρου (με το όνομα του εκδότη ή του εκδοθέντος νοταρίου) και ακο-
λουθούν εκδόσεις γαμήλιων συμφώνων προερχόμενων από διάφορα μέρη του 
ελληνικού χώρου, κυκλάδες, λοιπά νησιά του αιγαίου, κρήτης, κύπρου, ελλη-
νισμού Μ. ασίας, επτανήσων, αθήνας, Πελοποννήσου με τις μερικότερες συλ-
λογές διάφορων πόλεων, αιτωλοακαρνανίας, Ηπείρου, τις άλλες περιοχές του 
ελληνισμού (με τις ίδιες αναφορές των εκδοτών), κ.ά. συναφείς συλλογές μητρο-
πολιτικών κωδίκων αυτοτελώς προικοσυμφώνων (σ. 27 κ.ε.).

Το τεχνικό – δικαιικό περιβάλλον της καταρτίσεως του γαμήλιου συμβο-
λαίου από τους αρμόδιους για τη σύνταξή τους αναλύεται με τα όργανα αυτά, 
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που ήταν ο «νοτάριος» (ορολογικά τεχνική έννοια του συμβολαιογράφου ή μνή-
μονος), οι «γραφείς», οι «υπογράφοντες», δηλαδή οι συμμετέχοντες στην προί-
κιση των μελλονύμφων, και η ένταξή τους των σχετικών πράξεων στον σχετικό 
κώδικα (σχετικά σ. 27 κ.ε., 33 κ.ε., 43 κ.ε., 45 κ.ε.). Η κατάρτιση των πράξεων αυ-
τών αναφέρονται στα «προικοσύμφωνα και γάμους», καθώς και σε «γάμους χω-
ρίς προικοσύμφωνα», η έλλειψη των οποίων δεν επιδρούσε στο κύρος του γά-
μου (σ. 37 κ.ε., 47 κ.ε., 50 κ.ε., 52 κ.ε.), γεγονός που κατέδειξε ο συγγρ. με τη φιλό-
τιμη περισυλλογή στοιχείων καταρτισθέντων γάμων, χωρίς τη σύνταξη του σχε-
τικού προικοσυμφώνου (σ. 52 κ.ε.).

ειδικότερα η προικοδοσία (σ. 55 κ.ε.) αποτελούσε εννοιολογικά μια χω-
ριστή ενότητα, γιατί δεν αναφερόταν μόνο σ’ αυτό καθεαυτό το αντικείμενο 
του γαμήλιου συμβολαίου, το οποίο χαρακτηρίζεται εύστοχα από τον συγγρ. ως 
σύνθετο κοινωνικό γεγονός, αλλά στην ουσιαστική διερεύνηση όχι μόνο του πε-
ριεχομένου της αλλά και των βασικών παραμέτρων της. Παρατηρείται από τον 
συγγρ. (σ. 55 κ.ε.) ότι το εθιμικό προικοδοτικό σύστημα της νισύρου προσδιό-
ριζε την έκταση και τη μορφή της προίκας, η οποία για την πρωτότοκη θυγατέ-
ρα οριζόταν ότι προερχόταν από το σύνολο της περιουσίας της μητέρας, για τη 
δευτερότοκη από την επίκτητη ή κληρονομική περιουσία του πατέρα, ενώ στα 
υπόλοιπα τέκνα παραχωρούνταν ένα ή δύο κτήματα ήσσονος σημασίας. Βάση 
της προικοδοσίας αποτελούσε «το προικιζόμενο σπίτι», το οποίο ανήκε στη γυ-
ναίκα (σ. 57 κ.ε.), ως έθιμο «απαράβατο» για την υποψήφια νύφη να έχει το δικό 
της σπίτι, η πιστή τήρηση του οποίου είχε δημιουργήσει προβλήματα κυρίως στις 
οικογένειες χαμηλών οικονομικών δυνατοτήτων. Παρόλα αυτά ο συγγρ. επιδί-
ωξε και τελικά το πέτυχε να επισημάνει το σύνολο των προικώων ακινήτων, τα 
οποία εντοπίστηκαν από τον συγγρ. με σχετική ακρίβεια στις «γειτονιές του Μα-
ντρακίου», που παραθέτονται ονοματιζόμενες (σ. 66 κ.ε.), με τις χαρακτηριστι-
κές ονομασίες τους, έτσι ώστε να αναπληρωθεί κάπως από τον συγγρ. η απουσία 
καταγραφής των κατοικιών της νισύρου τον 19ο αι. επισημαίνονται επίσης εν-
διαφέροντα στοιχεία για τα λεγόμενα «κελλάρια» (σ. 85 κ.ε.), τα οποία αναπτύ-
χθηκαν με την πραγματική έννοια του όρου, μετά την αλλαγή χρήσεως του κά-
στρου του Μαντρακίου, από χώρος κατοικιών σε αποθηκευτικούς χώρους, κυ-
ρίως για τα γεωργικά τους προϊόντα. Σημειώνονται επίσης βασικά στοιχεία για 
την εκκλησία της Παναγίας της Ποταμίτισσας και την ανακήρυξή της ως μητρο-
πόλεως με την ομώνυμη ονομασία (σ. 89 κ.ε.). 

ομοίως γίνεται ευρεία αναφορά στα στοιχεία για τα «αλώνια», τους «κή-
πους», τη λίμνη, τους «μύλους», διάφορους «οσπιτότοπους» -οικόπεδα και γή-
πεδα, ελαιοτριβεία, ιδιωτικές εκκλησίες, ανεμόμυλους, κήπους, στέρνες και πη-
γάδια, φούρνους και σποριές (σ. 95 κ.ε.). Πιο ειδικά τιτλοφορείται η κατηγο-
ρία των «ακινήτων [των ενταγμένων] στο φυσικό περιβάλλον του Μαντρακί-
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ου» που αποτελούσαν οι γεωργικές εκτάσεις με τις ενδιαφέρουσες τοπικές ονο-
μασίες στα είδη της «αρόσιμης ή μη αρόσιμης γης» (σ. 139 κ.ε.), και τα αγροτι-
κά κτίσματα (σ. 167 κ.ε.), με τις επίσης χαρακτηριστικές ονομασίες τους κατανο-
ητές μόνο στους παλαιότερους κατοίκους της νισύρου. Στα αγροτικά κτίσμα-
τα εντοπίζεται μια ενδεικτική έννοια με την ονομασία της «αποστροφής» (σ. 168 
κ.ε.), που αποτελούσε εντελώς χωριστό είδος ακινήτου, θεωρούμενο ως το βασι-
κό και απαραίτητο αγροτικό κτίσμα της καλλιεργούμενης γεωργικής εκτάσεως, 
με εμφανή ιδιαιτερότητα, η οποία γίνεται εντονότερη μέσα από τα παρατιθέμε-
να από τον συγγρ. γαμήλια συμβόλαια.  

Μία ιδιαιτερότητα στην ενότητα των υφιστάμενων «δέντρων» (σσ. 213-214 
κ.ε.), που κάλυπταν τα καρποφόρα ή οπωροφόρα δέντρα, ακόμη και παραγω-
γικά μεγέθη, κυρίως συκιές, ελιές, αμυγδαλιές και βαλανιδιές, τα οποία είτε πα-
ρακρατούνται μεμονωμένα από τους προικοδότες γονείς ως «γεροντομοίρια» = 
διά βίου επικαρπία, είτε προικοδοτούνται κεχωρισμένα, διατηρείται η ιδιότητα 
της αυτοτελούς ιδιοκτησίας επί του δέντρου, που βρισκόταν σε αλλότρια ιδιο-
κτησία, ως απόλυτος κύριος και νομέας, με βάση τον θεσμό της «δεντροκτησί-
ας», με την εξαιρετική διαφορά η ισχύς του θεσμού αυτού, δηλαδή της χωριστής 
αυτής προικοδοτήσεως σε όλες τις πιο πάνω κατηγορίες δέντρων, να εμφανίζε-
ται κυρίως στη νίσυρο, σε απόλυτη αντίθεση με τον ισχύοντα πανελλήνιο θε-
σμό που συνήθως λειτουργούσε κυρίως μόνο για τα ελαιόδεντρα (νησιά του αι-
γαίου) (σ. 733) 

Στην προικιζόμενη περιουσία ανήκε και σειρά «κινητών» (σ. 226 κ.ε.), που 
ως αντικείμενα συγκροτούσαν, στην πληρότητά τους τη γαμήλια κατοικία, με-
ταξύ των οποίων ανήκαν ο οικιακός ρουχισμός, ο λοιπός οικιακός και ο γεωρ-
γικός τους εξοπλισμός (σ. 236 κ.ε.) κ.ά., το γυναικείο και το αντρικό ενδυματολό-
γιο της νισύρου, με τις ειδικές καταγραφές της ενδυμασίας τόσο της συζύγου, με 
τον «προσωπικό της ρουχισμό, υπόδηση και στολισμό» (σ. 265 κ.ε.), όσο και του 
συζύγου (σ. 281 κ.ε.), κ.ά., ενώ δεν λείπουν οι αναφορές στα «χρυσά νομίσματα 
και φλουριά» (σ. 295 κ.ε.), οι αναφορές στα ζώα (σ. 317 κ.ε.), τη «ναυτεμπορική 
και αλιευτική περιουσία» (σ. 332 κ.ε.), τα «ντόπια» και τα εισαγόμενα προϊόντα 
(αντίστοιχα σ. 342 κ.ε., 354 κ.ε.), τα υφάσματα, κ.ά. ειδικότερα στην κατηγορία 
των λεγόμενων «δώρων από συγγενείς και φίλους» (αντίστοιχα σ. 360 κ.ε., 365 
κ.ε.), στα οποία κατατάσσονταν ορισμένες «ιδιαιτερότητες» (σ. 367 κ.ε.) στα προ-
σφερόμενα δώρα, όπως τα λεγόμενα «δώρα επί προθεσμία», τα δωρεάν ημερο-
μίσθια και προσφορά υπηρεσιών στην οικία των νεονύμφων ή των αγρών τους, 
πληρωμή του φόρου και εξόδων γάμου, δώρα υπό όρους κ.ά. Στην ίδια πιο πάνω 
κατηγορία δώρων, σε ιδιαίτερη θέση εντασσόταν ο διαμορφωμένος αλλά και 
αρκούντως διαδεδομένος στα νησιά του αιγαίου (κυκλάδες, δωδεκάνησα) οιο-
νεί θεσμός με την ονομασία «βαπτιστίκια» ή «ψυχικά», ο χαρακτήρας του οποί-
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ου είχε αναχθεί στα δωρητήρια προικοσυμβόλαια σε υποχρεωτικό δικαιικό θε-
σμό, ως έθιμο, με τα οποία ο ανάδοχος παραχωρούσε προς τον αναδεκτό/ή ένα 
ή περισσότερα ακίνητα, μεταβιβαζόμενα ως προικώα, αποκλειστικά «για ψυχι-
κή του ωφέλεια» του αναδόχου, μη σχετιζόμενη με την περίπτωση των δωρεών 
«υπέρ της ψυχικής σωτηρίας του αναδόχου» (αντίστοιχα σ. 367 κ.ε., 372 κ.ε.), πα-
ρόλο που οι υποχρεώσεις του αναδεκτού σε κάποια χρονική στιγμή θανάτου του 
αναδόχου θα μπορούσαν να συσχετιστούν με τα σχετικά μνημόσυνα υπέρ της 
ψυχικής σωτηρίας του θανόντος. 

ακολουθεί η παράγραφος Β΄ του πρώτου Μέρους η οποία τιτλοφορείται 
«Όψεις από το εθιμικό δίκαιο του αρραβώνα και του Γάμου στη νίσυρο» (σσ. 
376-489), στο πλαίσιο της οποίας αξιολογούνται στις μερικότερες ενότητες όχι 
μόνο οι δύο αλληλένδετοι γαμικοί θεσμοί της μνηστείας και του γάμου, αλλά και 
όλες οι μερικότερες δικαιικοί παράμετροι που συντείνουν κι αυτοί στην ολοκλή-
ρωση του περιεχομένου τους και στην όσο το δυνατό ακριβέστερη, με σταθερά 
στοιχεία, αποτύπωσή τους, πάντοτε με την εμφανή «διάχυση» του άγχους του 
συγγρ. στα γραφόμενά του, για την πλήρη διαμόρφωση των «άριστων» συμπε-
ρασμάτων του.

Βασική αναφορά στα ειδικότερα αντικείμενα πραγματοποιείται στην ει-
σαγωγική του ενότητα της δεύτερης αυτής παραγράφου του όλου έργου με τον 
τίτλο «Συνοικέσιο, πιττάκιο, αρραβώνας, λύση μνηστείας» (σ. 376 κ.ε.), κι όλα 
αυτά με την άμεση χρησιμοποίηση των πολυπληθέστατων γαμήλιων συμβολαί-
ων που συμπεριλαμβάνονται ενταγμένα στα παρατιθέμενα «προικοσύμφωνα» 
(σ. 704 κ.ε., σσ. 723-724 κ.ε.). Με τους πιο πάνω όρους, απαραίτητους για την 
οριστικοποίηση της γαμήλιας διαδικασίας, θεμελιώνονται αρχικά με τον όρο 
«συνοικέσιο» οι προεισαγωγικές συζητήσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων οικο-
γενειών των μελλονύμφων προκειμένου να οδηγηθούν τελικά στην κατάρτιση 
του προικοσυμφώνου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η κατάσταση της διαδικα-
σίας αυτής, όπως και το προξενιό, εντασσόταν σε ένα από τα γαμήλια προστά-
δια, σύμφωνα με τον συγγρ. (σ. 376), ίσως το αρχικό, ενώ έπεται η παρέμβαση 
της εκκλησίας με σειρά εγκυκλίων για τον έλεγχο του βαθμού συγγένειας των 
μελλονύμφων για την αποτροπή, κυρίως, των αιμομικτικών γάμων. To «πιττά-
κιο» αποτελούσε ως γαμήλια ενέργεια μια μορφή προσυμφώνου του προικοσυμ-
φώνου που θα επακολουθούσε, η σύνταξη του οποίου είχε περιπέσει σε αδρά-
νεια, το πιθανότερο εξαιτίας του απολύτως κατοχυρωμένου και μη αμφισβητή-
σιμου προικοσυμφώνου (σ. 378 κ.ε.). Υπενθυμίζεται στην προκείμενη περίπτω-
ση ότι ο λεγόμενος νισύρικος «αρραβώνας» μπορούσε να γίνει διά «ψιλών συμ-
φώνων», δηλαδή με απλή σε ιδιωτικό επίπεδο ανταλλαγή δώρων και δακτυλι-
διών, που δεν αναγνωριζόταν, όμως, από τις εκκλησιαστικές αρχές και θεωρού-
νταν άκυρος υποκείμενος σε διάλυση, σε αντιδιαστολή με τον αρραβώνα «δι’ ιε-
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ρολογίας» ή «μνηστεία» που τελούνταν παρουσία εκπροσώπου της εκκλησίας 
και θεωρούνταν ισχυρός και έγκυρος, όπως ο γάμος, με ουσιαστική μορφοποίη-
ση πλήρως του νομοκανονικού του καθεστώτος στο πλαίσιο του βυζαντινορω-
μαϊκού δικαίου (σ. 380 κ.ε.). 

αναφέρεται επίσης ότι υπήρχε «ταύτιση» των δώρων της μνηστείας προς 
τη μνηστή από τον μνηστήρα της με το χαρακτηρισμό τους ως προγαμιαίας δω-
ρεάς, της οποίας ο χαρακτήρας ήταν συμβολικός, χωρίς, όμως, να συνδέεται με 
τον θεσμό της «προγαμιαίας δωρεάς» ή «υποβόλου» που αναφέρονταν ως «γα-
μικές» δωρεές στη λοιπή ελλάδα ή άλλες μεταλλάξεις της συνδεόμενες ακόμη 
και με τον θεσμό του «πατρικού» δικαιώματος ή της «εξαγοράς» της νύφης στις 
διάφορες θεσμικές εκφράσεις της (σσ. 380-384). 

Η χρονική διάρκεια της μνηστείας δεν ήταν πλήρως προσδιορισμένη, μο-
λονότι το οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν μάλλον υπέρ της σύντομης διάρκειας, 
χωρίς να έχει με τις αλλεπάλληλες διατάξεις του καταλήξει σε σαφή οριοθέτη-
ση, κι αυτό για την αποφυγή της συχνής επικοινωνίας των μνηστών ή ακόμη και 
της συνοικήσεως, με τα συμπαρομαρτούντα αποτελέσματα, εξαιτίας των ανα-
πόφευκτων σαρκικών δεσμών, τους οποίους καταδίκαζε ιδιαιτέρως αυστηρά (σ. 
385 κ.ε.). Παρόλα αυτά οι διαλύσεις των τοπικών αρραβώνων δεν αποτελούσαν 
σπάνιο φαινόμενο (σ. 387 κ.ε.), εξού και τα νισύρικα διαζευκτήρια μνηστείας του 
19ου και 20ού αι. περιγράφουν αρκετές συναφείς περιπτώσεις που «ανίχνευσε» 
ο συγγρ. με περισσή φιλοτιμία (σσ. 387-389 κ.ε.).  

Η νομική υποχρέωση της προικίσεως των τέκνων τους, υιών και θυγατέ-
ρων ανήκε στους γονείς τους, ως βασικών «προικοδοτών» (σσ. 395-429), τηρώ-
ντας, όμως, το τοπικό έθιμο της νισύρου, διευκρινίζεται (σ. 397 κ.ε.) ότι η πρω-
τοκόρη σε διαδοχική ακολουθία προικοδοτείται με ολόκληρη τη μητρική περι-
ουσία, και η δευτερότοκη λάμβανε ως προίκα την επίκτητη ή κληρονομική πε-
ριουσία του πατέρα, ενώ σε περίπτωση μη υπάρξεως αδελφής ο πρωτογιός λάμ-
βανε ως προίκα το σύνολο της μητρικής περιουσίας (σ. 396 κ.ε.). επισημαίνε-
ται ότι, ενώ η αναφορά των προικοσυμφώνων παραθέτει την περίπτωση μνεί-
ας «ως» προικοδοτών «και των δύο γονέων» (πατέρα+μητέρας) για την προικο-
δότηση της πρωτότοκης, στην ουσία από το περιεχόμενο των περισσότερων γα-
μήλιων πράξεων συνάγει ο συγγρ. ότι η πρωτοκόρη  προικοδοτείται με όλα τα 
κινητά και ακίνητα τα προερχόμενα από την προγενέστερη προικώα περιου-
σία της μητέρας, με «σκιώδη» την περαιτέρω συμβολή του πατέρα για την πρω-
τότοκη, ενεργοποιούμενη κυρίως, για τον πατέρα, πιο ουσιαστικά,  στην προί-
κιση της δευτερότοκης ή τριτότοκης θυγατέρας (σ. 397 κ.ε.). Η γαμήλια παροχή 
των γονέων προς τη μελλόνυμφη πρωτοκόρη τους κυριαρχείται συνήθως από 
τη γονική μέριμνα της «μητέρας» - συζύγου που φροντίζει, είτε εν ζωή είτε σιω-
πηρά, χάρη στην περιουσία της, να λάβει η πρωτότοκη θυγατέρα της την ανα-
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γκαία προίκα, με τη σύμπραξη ή τη συγκατάθεση - παραχώρηση των γιών της, 
που αποτυπώνεται σε ικανό αριθμό προικοσυμφώνων (σ. 397 κ.ε.). Στο ίδιο κα-
θεστώς των παράλληλων ή συναφών προικοδοτήσεων εντάσσονται και οι «θε-
τοί γονείς – θετή μητέρα της νύφης», ενδεχομένως και τρίτοι, με ή χωρίς συγγενι-
κό δεσμό με τους προικοδοτούντες, αναφορικά με τις προικοδοτήσεις των «ψυ-
χοθυγατέρων» τους, που στη νίσυρο ταυτίζονταν ο ψυχογιός ή η ψυχοκόρη με 
το υιοθετημένο «ψυχοπαίδι», η υιοθεσία των οποίων σημειώνει ο συγγρ. ότι δεν 
απαιτούσε κάποιας μορφής ιερολογία (σ. 400 κ.ε.).

ακολουθεί η «προικοδότηση» «από την πλευρά του γαμπρού (με την προί-
κιση άρρενος)», η οποία ως βασικός δικαιικός θεσμός, με διαφορετικές ορολογικές 
ερμηνείες ως προς τη λειτουργική του ύπαρξη, ακολούθησε τον εθιμικό του κύκλο 
σε πολλές ελληνικές περιοχές, ιδιαίτερα στις νήσους του κυκλαδικού χώρου (Σύ-
ρος, Μύκονος, Θήρα, ανάφη, Άνδρος, Πάρος, Τήνος, Σίφνος) (σ. 403 κ.ε.), ως κεφα-
λαιώδες στοιχείο του προικοδοτικού συστήματος επί Τουρκοκρατίας, καθώς και 
στις περισσότερες νήσους του δωδεκανησιακού χώρου (κάρπαθος, αστυπάλαια, 
κως, Πάτμος, Τήλος, νίσυρος). Χαρακτηριστικές είναι οι σχετικές παρατηρήσεις 
του συγγρ., όπως για τη λεγόμενη προίκιση του πρωτότοκου γιού της οικογένει-
ας, η οποία  συντελείται, αφενός, χωρίς να επίκειται πάντοτε γάμος (σ. 404 κ.ε.), 
και, αφετέρου, χωρίς να θεωρείται υποχρεωτική η προίκιση του γιού από τους γο-
νείς του (σ. 407), εμφανιζόμενη ως εκδήλωση του «ηθικού καθήκοντός» τους (σ. 
405 κ.ε.), όπως ιδιαίτερα αναλυτικά και αρκούντως σφαιρικά και συγκριτικά  αξι-
ολογείται ο θεσμός αυτός στη νίσυρο, που επισταμένως αξιολογεί ο συγγρ., βασι-
ζόμενος όχι μόνο στο αναλυτικό βιβλιογραφικό υλικό αλλά και στην πλουσιότα-
τη  πηγή των παρατιθέμενων από τον ίδιο προικοσυμφώνων. H μελέτη της σειράς 
αυτής των συναφών προικοσυμφώνων, αναφορικά με την «προίκιση» των πρωτό-
τοκων γιών στη νίσυρο, εξαιτίας του ειδικότερου περιεχομένου τους, θεωρούνται 
ότι αποδίδουν μια «ζωντανή» έκφραση εθιμικού δικαίου, εξαιτίας της παραθέσε-
ως  πραγματικών γεγονότων στα συνομολογημένα γαμήλια σύμφωνα, τα οποία 
με δυσκολία μπορούν να θεωρηθούν ότι δεν αποδίδουν ακριβή στοιχεία των πα-
ραχωρούμενων γαμήλιων παροχών (σ. 406 κ.ε.), μολονότι έχουν διατυπωθεί σχετι-
κές επιφυλάξεις ως προς την εικόνα της εμφανιζόμενης σ’ αυτά πραγματικότητας 
(σ. 376). Έτσι οι προίκιση άρρενος στη νίσυρο βεβαιώνεται από τα προικοσύμφω-
να της παρατιθέμενης συλλογής των ετών 1857-1894 (σ. 406 κ.ε.), επισημαίνοντας 
δύο σημαντικά τοπικά έθιμα, αναφερόμενα τόσο στον πρωτότοκο γιο της οικογέ-
νειας, χωρίς αδελφές, ο οποίος λάμβανε τα περισσότερα και τα καλύτερα κτήμα-
τα, αν όχι όλα, τόσο της μητέρας όσο και του πατέρα, που ονομαζόταν «βονικάρ-
χης» (=γενάρχης), καθώς συγκέντρωνε στο πρόσωπό του τεράστια περιουσία (σ. 
405 κ.ε., 407 κ.ε.), όσο και στον εθιμικό θεσμό της «χάριτας» ή «χάρις», με βάση τον 
οποίο ο πατέρας ή η μητέρα κυρίως παραχωρούσαν ως «χάριν» στον πρωτότοκο 
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γιο τους ένα από τα καλύτερα κτήματα, ανταμείβοντάς τον για την εξόφληση εκ 
μέρους του των οικογενειακών χρεών ή την οικονομική συνεισφορά του στη σύ-
σταση της προίκας της αδελφής του (σ. 428 κ.ε.). 

H άσκηση της πατρικής εξουσίας στην κατάρτιση των εκδιδόμενων γαμή-
λιων προικοσυμφώνων προφανώς εκφράζουν κατά το εξωτερικό φαινόμενο τη 
συναίνεση των γονέων των μελλονύμφων. κι αυτό γιατί εφόσον κατέληξαν στην 
τελική μορφή της συνομολογήσεώς τους, και αφού είχαν προηγηθεί οι σχετικές 
«διαπραγματεύσεις» και είχαν συντελεστεί οι αναγκαίοι «συμβιβασμοί», δεν πα-
ρέχονται περιθώρια μέσα από τα κείμενα των οποίων  να διαφανεί τυχόν αντίρ-
ρηση του πατέρα ή της μητέρας για τον επικείμενο γάμο των τέκνων τους (σ. 431 
κ.ε.). οι ελάχιστες περιπτώσεις ασκήσεως πατρικής αρνητικής παρεμβάσεως τε-
λικά επιλύθηκαν, όπως σημειώνει ο συγγρ. «άλλοτε με υποχωρητικότητα, άλλο-
τε με αυστηρότητα» (σ. 433). 

Μια άλλη χαρακτηριστική διάσταση στα παρεχόμενα περιουσιακά στοι-
χεία με τις συνομολογημένες γαμήλιες πράξεις εμφανίζει τις ενδεχόμενες υπο-
χρεώσεις των μελλονύμφων προς τρίτους, μετά τον γάμο, ως «δουλείες των νέων 
ζευγαριών» προς γονείς, αδελφούς, θείους κ.ά., σε πρόσκαιρο ή σε ισόβιο χαρα-
κτήρα (σσ. 433-437). οι περιπτώσεις αυτές ομαδοποιήθηκαν από τον συγγρ. σε 
ομοειδείς κατηγορίες, αναφερόμενες: (α) στην «καταβολή χρηματικών ποσών ή 
εξόφληση χρεών των γονέων», σε γενικότερη βάση, (β) σε «Προσφορά νεογέννη-
των ζώων» προς τους προικοδότες από τα προικισμένα ζώα (σ. 433 κ.ε.), (γ) στη 
«δουλεία άντλησης ύδατος», σχετικά με τη χρήση πόσιμου ή ποτιστικού ύδατος 
από τις στέρνες ή τα πηγάδια (σ. 434 κ.ε., πρβλ. σσ. 130-133), (δ) σε «οικοδομικές 
εργασίες», τις οποίες αναλαμβάνει υπέρ τρίτων μόνο ο γαμπρός, (ε) σε «Παρα-
χώρηση ακινήτων», σε περιπτώσεις που οι μελλόνυμφοι παραιτούνται από δι-
καιώματά τους σε ακίνητα ή παραχωρήσεις για χάρη αδελφών ή γονέων (σ. 435 
κ.ε.), (στ) σε «Παροχή γεωργικών προϊόντων», ως ισόβια υποχρέωση των προι-
κοληπτών παροχής ορισμένων ποσοτήτων σε γονείς ή τρίτο μέλος της οικογένει-
ας, από τη γεωργική παραγωγή των προικισθέντων αγρών, σχετιζόμενη ενδεχο-
μένως με το λεγόμενο «γεροντομοίρι», (ζ) στη «Συγκατοίκηση», με τη συμβίωση 
με τους γονείς ιδιαίτερα της νύφης, είτε στην ίδια κατοικία ή σε πλησιέστερο πα-
ράσπιτο, σχετιζόμενη κι αυτή με τη «γηροκόμηση» ή το «γεροντομοίρι» (σ. 436 
κ.ε.), (η) στη «Χρήση από κοινού γεωργικού σκεύους», σε κοινή χρήση του προι-
κοδότη πατέρα με τον γαμπρό του, αναφορικά με το λεγόμενο «ρακοκάζανο» 
για την παραγωγή της ρακής, (θ) στη «δουλεία» εισόδου-εξόδου της νέας ιδιο-
κτήτριας, «να εισοεξέρχεται» από τη μεριά του υπόλοιπου κήπου που ο προικο-
δότης είχε κρατήσει για τον εαυτό του (σ. 437). 

Παράλληλα, επισημαίνεται περαιτέρω η πλήρης λειτουργία ουσιαστικών 
γαμικών θεσμών, εξασφαλιστικών δικαιωμάτων των προικοδοτών, σχετιζόμε-
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νων με διάφορες γαμήλιες καταστάσεις, έτσι ώστε να αποφεύγονται αναίτιες 
καταστρατηγήσεις από την έλλειψη σαφούς διαρρυθμίσεως των πολυποίκιλων 
προικοδοτικών και προικοληπτικών σχέσεων (σ. 437 κ.ε.). Στην πιο εξασφαλι-
στική παρακρατημένη βάση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του γονέα αναφέρο-
νται τρεις συναφείς όροι-θεσμοί ως «Γεροντομοίρι–γηροκομία–επικαρπία» (σ. 
437 κ.ε.), που ανταποκρίνονται ως «γεροντομοίρι», σε ακίνητο (οικίες, αγρούς) 
ή σε κινητά αντικείμενα (σκεύη, προϊόντα γεωργικά) που ο προικοδότης παρα-
κρατούσε, με τη χρήση του όρου «κρατίζω», για τον εαυτό του, καλύπτοντας με 
τον τρόπο αυτό τις υλικές ανάγκες των γηρατειών του, ως μορφής ισόβιας επι-
καρπίας υπέρ του. ο προικολήπτης διατηρούσε την ψιλή κυριότητα, στον οποίο 
μετέβαινε μετά τον θάνατο του προικοδότη η πλήρης ιδιοκτησία του παρακρα-
τηθέντος δικαιώματος, συσχετιζόμενου  άμεσα με τον όρο «γηροκομία» ή «γη-
ροκομοίριον»,  σε πλήρη ταύτιση με το «γεροντομοίρι» και ως συμπλήρωμά του, 
ενώ το συγγενικό, με τα παραπάνω, «καρπούμαι» ή «επικαρπούμαι», παραπέ-
μπει στην «επικαρπία», ισόβια ή πρόσκαιρη, πιο πολύ ακινήτων και λιγότερο κι-
νητών (σ. 437 κ.ε.). οι αναφορές στα δικαιώματα αυτά επισημαίνονται με λεπτο-
μέρεια από τον συγγρ. στα παρατιθέμενα από τον ίδιο προικοσυμβόλαια (σσ. 
438-439 κ.ε.). Σε εντελώς αντίθετη νομική βάση με το «γεροντομοίρι» λειτουργεί 
η «κράτησις εις παντελή εξουσίαν», ως μορφή εθιμικής καταστάσεως (σ. 441 κ.ε.), 
που παρακρατούν  οι προικοδότες γονείς για τον εαυτό τους, στην πλήρη νομή 
και κυριότητά τους, κυρίως ακίνητα, οικόπεδα, οικίες, κ.ά., διαχωριζόμενα από 
τη χορηγούμενη προίκα, τα οποία μετά θάνατο περιέρχονται στα τέκνα τους.

επίσης μία από τις μορφές καταρτίσεως προικοδοσίας αποτελούσε ο ορι-
σμός της με τη σύναψη «διαθήκης», αναφερόμενης ρητά στην ενότητα «διαθή-
κες και προικοδοσία» του εν λόγω έργου, σύμφωνα με την οποία υλοποιούνταν 
κατά τη συνομολόγηση του σχετικού προικοσυμφώνου από τους «προικολή-
πτες», με την ιδιότητά τους ως «ορφανών», με βάση τους ορισμούς των «γονικών 
αυτών διαθηκών», μνημονευόμενων  από το σ. σε ικανό αριθμό «γαμικών συμβο-
λαίων» (σ. 442 κ.ε.). Όσον αφορά την «ηλικία» των μελλονύμφων αυτή δεν ανα-
γραφόταν στα παρατιθέμενα σχετικά προικοσύμφωνα της νισύρου, με το χαμη-
λότερο χρονικό όριο θεωρούμενο το 14ο έτος για τον άρρενα και το 12ο για τη 
γυναίκα, με τις διάφορες  χρονικές οριοθετήσεις βασιζόμενες σε συναφείς δικαιι-
κές διατάξεις του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου και τις σχετικές παρεμβάσεις των 
εκκλησιαστικών αρχών (σ. 444 κ.ε.). Ως μοναδική περίπτωση αναφέρεται μετα-
ξύ των 329 παρατιθέμενων γαμικών συμβολαίων η ένδειξη «Προικώα «υπό αί-
ρεσιν»», αναφερόμενη σε ολοκληρωμένο προικοσύμφωνο στο τέλος του οποίου 
εμφανίστηκε κωδίκελλος (με αναφορά στο ουδέτερο: «κωδίκελων») με συμπλη-
ρωματικό ή τροποποιητικό χαρακτήρα, που επέφερε αναστολή ελάχιστου μέ-
ρους της προίκας, εξαιτίας διαφωνίας των δύο μερών για τμήμα της προικοδοσί-
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ας, χωρίς την «πρόθεση» να προκαλέσει την ακύρωση του γαμικού συμβολαίου, 
παρά μόνο ανάκληση γαμήλιας δωρεάς με αναβλητική αίρεση ή υπό όρους, μο-
λονότι όλα τα νισύρικα γαμήλια συμβόλαια αποδίδουν την τελική και μη ανα-
καλούμενη συναινετική προίκα (σ. 445 κ.ε.).

Στην ένδειξη σχετικά με τον «Χρόνο τέλεσης του γάμου» παρατίθεται ανά-
λυση και αξιολόγηση στις σχετικές αναφορές για τις κατάλληλες χρονικές ημε-
ρομηνίες τελέσεώς του, σε συνδυασμό με τα τοπικά νισυριακά έθιμα, τον απα-
ξιωτικό για τους γάμους μήνα (: Μάιο), τις λαϊκές προλήψεις, τις απαγορευτικές 
από τις κανονικές εκκλησιαστικές διατάξεις ημερομηνίες, τις σχετικές διοικητι-
κές δηλώσεις στην οθωμανική ληξιαρχική υπηρεσία, κ.ά. (σ. 446 κ.ε.).

Τέσσερις ειδικότερες για την προικοδοσία ρυθμίσεις αξιολογούνται στις 
επόμενες ενδείξεις, που αφορούσαν ουσιαστικές αξιολογήσεις, που περιελάμβα-
ναν ουσιαστικούς δικαιικούς θεσμούς, όπως: «επαναπροίκιση της αρχικής προί-
κας», στην περίπτωση θανάτου τής χωρίς τέκνα προικισθείσας με τη μητρική πε-
ριουσία πρωτοκόρης, η οποία έπρεπε να επιστραφεί ολόκληρη στους γονείς της 
ή στους πλησιέστερους εξ αίματος συγγενείς της, με βάση την ισχύουσα εθιμική 
αρχή «το γονικό στο γονικό», που αρκούντως αξιολογείται με τις εθιμικές δια-
τάξεις για τις «πρωτοκόρες», καθώς και με τις χωρίς πάντα επιτυχία σχετικές πα-
τριαρχικές ή μητροπολιτικές εγκυκλίους, με την κοινωνική διάσταση της οικονο-
μικής τύχης του επιζώντα συζύγου της θανούσας πρωτοκόρης, και τις επιβιώσεις 
στις πιο πάνω περιπτώσεις του εθίμου αυτού σε συνδυασμό με την εφαρμογή του 
θεσμού της λεγόμενης «τριμοιρίας» (σ. 449 κ.ε.). «Προίκιση των υστερότοκων», η 
οποία ως δευτερότοκη προικιζόταν με την επίκτητη ή κληρονομική περιουσία του 
πατέρα της, ενώ αξιολογείται σε κοινωνική βάση, εξαιτίας των εθιμικών τοπικών 
ρυθμίσεων, η προβληματική  προίκιση των επόμενων κατά σειρά γεννήσεως θυγα-
τέρων του (σ. 453 κ.ε.). «απλή προίκιση, χωρίς επικείμενο γάμο», στο πλαίσιο της 
οποίας καταγράφονται δύο μονομερείς «προικίσεις», με τη μορφή όχι προικοσυμ-
φώνων, καταγεγραμμένων στα βιβλία του νοταρίου, ίσως προικοδωρεών, η πρώ-
τη σε έγγραφο «γαμήλιας» παροχής, από τον πατέρα στη δευτερότοκη θυγατέρα 
του, με παρακράτηση ισογείου κατοικίας ως «γεροντομοίρι», του οποίου η στέρ-
να θα χρησιμοποιείται από κοινού με την κόρη του, και η δεύτερη, με αναφορά 
σε «γαμήλια» δωρεά από τη μητέρα-χήρα στο γιο της (σ. 454). «Προίκιση μετά τον 
γάμο», η οποία αναφέρεται σε σειρά γάμων στους οποίους οι έγγραφες προικίσεις 
συντελέστηκαν μεθύστερα, δηλαδή μετά την τέλεση του γάμου, τις οποίες οι προι-
κοδότες προσπάθησαν να καλύψουν την καθυστέρησή τους, για την υπέρβαση 
του εθίμου που επέβαλλε τη σύνταξη προικοσυμφώνου πριν τον γάμο, αιτιολογώ-
ντας θεωρητικά την παράλειψή τους για λόγους ηθικούς ή κοινωνικής ευπρέπει-
ας. Για τους λόγους αυτούς oι αιτιολογίες που διατυπώνονται είναι οι εξής: Η μη-
τέρα της νύφης παρέχει τη βεβαίωση ότι ο γάμος συνήφθη «προλαβόντως», χωρίς 
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άλλη εξήγηση. κατά την ημέρα που προικίζεται ο γιός από τον δεύτερο γάμο μιας 
προικοδότιδος μητέρας ενθυμείται η ίδια ότι δεν είχε προικίσει τον γιο της από 
τον πρώτο της γάμο, με συνέπεια να προβεί στην παραχώρηση μητρικών περιου-
σιακών στοιχείων. εκ νέου αναρρύθμιση της ακίνητης περιουσίας υπέρ του γιού 
του επιχειρεί μετανιωμένος πατέρας ο οποίος είχε αποκληρώσει τον γιο του με δι-
αθήκη, ενόψει συνάψεως γάμου του χωρίς την πατρική συναίνεση, οπότε ακυρώ-
νει τη διαθήκη και προικοδοτεί τον γιο του, ετεροχρονισμένα, κ.ά. (σ. 454-455 κ.ε.).

Τελευταίες ενδείξεις σχετικών και συναφών με τις γαμικές σχέσεις κατα-
στάσεων επισημάνθηκαν στη μελέτη του συγγρ. αναφερόμενες: σε «αιμομικτι-
κούς γάμους», όπου παρ’ όλους τους επιστάμενους ελέγχους κυρίως των εκκλη-
σιαστικών αρχών για την ύπαρξη γαμικών κωλυμάτων μέσα από τις ποικιλό-
μορφες συγγένειες (σ. 457 κ.ε.), διαπιστώθηκε μια πολύ χαρακτηριστική παραβί-
αση συγγενικών δεσμών, όπου δύο αδελφές κατάφεραν να συντάξουν το σχε-
τικό γαμικό συμβόλαιο για να παντρεύσουν τα τέκνα τους (γιο και κόρη) που 
ήταν πρώτα εξαδέλφια = τέταρτου βαθμού συγγενείς εξ αίματος (σ. 458). ενδια-
φέρουσα αποτέλεσε η σχετική έρευνα του συγγρ. για τους «δεύτερους γάμους» 
(σ. 459 κ.ε.), όπου διαπιστώθηκε από τον κατάλογο των δευτεροπαντρεμένων ότι 
στο Μαντράκι νισύρου δεν ήταν τόσο ασυνήθιστοι οι δεύτεροι γάμοι (σ. 462), 
χωρίς τη δυνατότητα, όμως, ανιχνεύσεως της αιτίας του δεύτερου γάμου. 

οι γενικότερες γαμήλιες δαπάνες αποτέλεσαν ιδιαίτερη έρευνα στα «Έξο-
δα γάμου» (σ. 462 κ.ε., πρβλ. σ. 370 κ.ε.), με εκκίνηση τα δικαιώματα των εκκλη-
σιαστικών αρχών για την έκδοση άδειας γάμου, με την καταβολή  του φόρου γά-
μου ή «των νυμφών», τον οποίο η οθωμανική διοίκηση είχε εξολοκλήρου παρα-
χωρήσει στην εκκλησία, ήδη από δεύτερο μισό του 15ου αι., η παράλειψη κατα-
βολής του οποίου από τον γαμπρό που συνήθως πλήρωνε, οδηγούσε στην επα-
πειλή με το επιτίμιο του «αφορισμού» στον απείθαρχο οφειλέτη (σ. 464 κ.ε.). επί-
σης ιδιαίτερος προβληματισμός δημιουργήθηκε για τις πολυδάπανες γαμήλιες 
δαπάνες, που αντιμετωπίστηκε δυναμικά από τις συνεχείς πατριαρχικές και μη-
τροπολιτικές εγκυκλίους (σ. 466 κ.ε.). Συναφώς παρατίθεται μια σχετική δικαιο-
ιστορική-κοινωνιολογική αξιολογική αναφορά για τις λεγόμενες «εξωσυζυγικές 
σχέσεις», η αιτιολογία των οποίων θεωρήθηκε ως «αναγκαία» συμπλήρωση, της 
μεταγαμήλιας διαδρομής των νέων ζευγαριών, στοχεύοντας στη διερεύνηση των 
αδύνατων ή των μη νόμιμων πτυχών της συμβιώσεως, με αξιολόγηση πραγματι-
κών περιστατικών, προσβολών της συζυγικής πίστεως, δικαστικών αγώνων, κλο-
νιστικών αποφάσεων της κοινής γνώμης, χωρίς να παρέχεται δυνατότητα εντά-
ξεώς τους σε έναν σταθερό ή ομοιόμορφο σκελετό συμπερασμάτων «κοινωνικού 
ελέγχου» (σ. 468 κ.ε.). 

Η ανάλυση της «διάρκειας του έγγαμου βίου» στο Μαντράκι, μετά από 
βασικές σκέψεις, ενδείξεις και υπολογισμούς του συγγρ., υπολογίστηκε ένα μέ-
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τρο μέσου όρου του έγγαμου βίου που πλησίαζε τα 25, 6 χρόνια, χωρίς να μπορεί 
κανείς να ισχυριστεί ότι η απάντηση αυτή δεν θα ξεπεράσει τα πλαίσια της σχε-
τικότητας (σ. 477). H τελευταία ένδειξη «διάσταση» και «διαζύγια» (σ. 477 κ.ε.) 
αποτέλεσε κι αυτή ιδιαίτερη έρευνα των πραγματικών περιστατικών των παρα-
τιθέμενων από τον συγγρ. διαζυγίων (σ. 478 κ.ε.), τα οποία αξιολογήθηκαν αρ-
κούντως, με πολύ αξιόλογα συμπεράσματα για το καθεστώς των μορφών διαζυ-
γίων στη νίσυρο, με αιτίες την από κοινού συναίνεση των συζύγων,  τη μοιχεία 
της συζύγου, την τάση εκμεταλλεύσεως της προικώας της συζύγου από το σύζυ-
γο, την αναίτια εγκατάλειψη του συζυγικού οίκου από τη σύζυγο, την ανάρμο-
στη συμπεριφορά του συζύγου και απουσία του από την οικογενειακή εστία (σ. 
488 κ.ε.).

ακολουθούν οι παράγραφοι του Πρώτου Μέρους: Γ΄ με τον τίτλο «Το αν-
θρώπινο δυναμικό» με την κατανομή του στους «αγράμματους» (σ. 490 κ.ε.) και 
τους «Γραμματισμένους» (σ. 492 κ.ε.), δ́  με τον τίτλο «Το πολιτικό περίγραμμα 
της εποχής» (σ. 698 κ.ε.) και ε΄ με τον τίτλο «δομή του νισύρικου προικοσυμ-
φώνου» (σ. 704 κ.ε.), και το δεύτερο Μέρος του έργου με τον τίτλο «Τα κείμενα 
των Προικοσυμφώνων», με την έκδοσή τους (σ. 724 κ.ε.), τις Βιβλιογραφικές συ-
ντομογραφίες (σ. 1371 κ.ε.), το Γενικό και ειδικό ευρετήριο, το οποίο πέραν της 
απόψεως ενός υπέρ-επιμελημένου ευρετηρίου, εντυπωσιάζει θεματικά, επιστη-
μονικά, γνωστικά για την υπέρ-αναλυτική κατάστρωση του περιεχομένου του 
(σ. 1395 κ.ε.) και τη Βιβλιογραφική ενημέρωση (σ. 1535 κ.ε.). 

ομότιμος καθηγητής νομικής Σχολής 
αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΓεΩΡΓιοΣ Π. νακοΣ
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δημήτρης α. Πασχαλίδης - Χρίστος Π. Φαράκλας, Κώδικας Τσατάλτζας 
(Χωριστής Δράμας) 1842-1916. Εισαγωγή - διπλωματική μεταγραφή - υπομνη-
ματισμός, έκδ. δημοτική επιχείρηση κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής 
ανάπτυξης δήμου δράμας, δράμα 2018, σσ. 541, 4ο, και ψηφιακός δίσκος με το 
κείμενο του κώδικα 

Η χαρά του ερευνητή είναι να βρίσκει βιβλία που του ανοίγουν νέους ορί-
ζοντες. Βι βλία που μαζί με τον μόχθο της έρευνας προσφέρουν απλόχερα στον 
αναγνώστη μια διεισδυ τική ματιά στον τρόπο σκέψης και αντίληψης του κό-
σμου από την πλευρά αυτών που ο κό σμος τους βρίσκεται εντός ή και εκτός των 
μικρών αυτών σημαδιών επικοινωνίας, των λέ ξεων. «Πάρε τη λέξι μου […] δώσε 
μου το χέρι σου» λέει ο ποιητής (ανδρέας εμπειρίκος, Εν δο χώρα, ο πλόκαμος 
της αλταμίρας), και μοιάζει να χρησιμοποιεί έναν μυστικό κώδικα επι κοι νωνίας 
που περιλαμβάνει από τα άχαρα λογιστικά στοιχεία και τις αριθμητικές πρά-
ξεις μέχρι την ολιγόλογη εκμυστήρευση μιας συναίνεσης μεταξύ αναγνώστη και 
ερευνητή στη με λέτη του βιβλίου. 

Η πολυσέλιδη μελέτη των ερευνητών δημήτρη α. Πασχαλίδη και Χρίστου 
Π. Φαράκλα, Κώδικας Τσατάλτζας (Χωριστής Δράμας)1842-1916. Εισαγωγή - 
διπλωματική μεταγραφή - υπομνηματισμός, δράμα 2018, ανήκει σε αυτά τα βι-
βλία, που με το πλήθος των λεπτομερειών, την ερευνητική εμβρίθεια, την εξα-
ντλητική πραγμάτευση  και την πολύπλευρη προσέγγιση των ειδικών ή γενικών 
περιεχομένων θεμάτων, ανοίγει πράγματι νέους ορίζοντες στην έρευνα τόσο για 
την ιστορία των μακεδονικών κοινοτήτων κατά την ύστερη οθωμανική και νε-
ότερη ελληνική εποχή όσο και για τον πρότυπο τρόπο διπλωματικής έκδοσης 
ενός χειρόγραφου εκκλησιαστικού καταστίχου.  

Η Τσ(ι)ατάλ(τ)ζ(σ)(ι)α, κορίστιανη (ή κουρίστιανη και κοροστάνι) και 
Χωριστιανή (ή Χωριστηνή) αποτελεί έναν από τους παλαιότερουςοικισμούς της 
περιοχής της δράμας, με σημαντικές αρχαιότητες και πλούτο εκκλησιαστικών 
κειμηλίων, γνωστά τα περισσότερα, εν πολλοίς, από σειρά δημοσιεύσεων. 

Στα νεότερα μνημεία της Χωριστής περιλαμβάνεται και ο γνωστός «κώδι-
κας της Τσατάλτζας», ένα λογιστικό βιβλίο με τα έσοδα και τα έξοδα του ναού 
των εισοδίων της Θεοτόκου, του ναού της Χωριστής στο διάστημα 1842-1916, 
ένα βιβλίο «θησαυρός», λέξεων και ιδεών,για τον πολυκύμαντο βίο της ελληνι-
κής ορθοδόξου κοινότητας «Τσατάλτζας». 

Η έκδοσή του είναι λιτή και φροντισμένη, με εξώφυλλο λευκό, με ένα 
ασπρόμαυρο αποτύπωμα σφραγίδας της κοινότητας στο μέσον της σελίδας, με 
τα αρχικά γράμματα Δ. Π. και τη χρονολογία 1907, σε γραφιστική επιμέλεια 
τουγνωστού από την εργασία του στο δραμινό περιοδικό Δίοδος 661 00γραφί-
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στα αλέξανδρου κόντη. Το αποτύπωμα ανήκει στον δη μήτριο Πάσχου και επι-
λέχθηκε ως το ευκρινέστερο από τα πολυπληθή ανάλογα των πο λιτών που κα-
ταγράφονται στις σελίδες του κώδικα.

Η μελέτη αφιερώνεται «στα αθώα θύματα της μαρτυρικής Χωριστής και 
των άλλων μαρτυρικών τόπων της δράμας σε περιόδους δουλείας, κατοχών και 
εθνικών κρίσεων», φανερώνοντας τον προσανατολισμό της στην ιστορία όσων 
οι περιπέτειες του τόπου αδόκητα οδήγησαν στον θάνατο, τη στέρηση της ελευ-
θερίας, ή ακόμη την αιχμαλωσία. Έχει η Χωριστή πολλά να μνημονεύει, ιδί-
ως από τη νεότερή της ιστορία: μακεδονικό αγώνα, πρώτο και δεύτερο βαλκα-
νικό πόλεμο, τρεις βουλγαροκατοχές, πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο, εμφύλιο. 
και σε όλες αυτές τις περιόδους ταραχών Χωριστιανοί περιλαμβάνονταν στους 
αιχμαλώ τους, εξορίστους, φονευθέντες, μήποτε επιστρέψαντες από τους μαρτυ-
ρικούς τόπους εξορίας. 

Η άρθρωση της μελέτης περιλαμβάνει πολυσέλιδη εισαγωγή, ευρετήριο πε-
ριεχομένων του κώδικα και υπομνηματισμένη διπλωματική μεταγραφή του χειρο-
γράφου κειμένου, η οποία εκτείνεται σε δώδεκα (Χιι) χρονικές περιόδους με κρι-
τήριο τον εκάστοτε μητροπολίτη της εποχής, δεκατρία (13) παραρτήματα αναφε-
ρόμενα σε ποικίλα, ειδικά θέματα της κοι νότητας και του ναού, αγγλική περίλη-
ψη, ευρετήρια ανθρωπωνυμίων, τοπωνυμίων και άλλων τόσο για το κείμενο της 
ίδιας της μελέτης όσο και για το κείμενο του κώδικα, συντομο γρα φίες, πίνακες 
συμβόλων και εξελληνισμένων φράσεων της λατινικής γλώσσας, δικτυογραφία 
και βιβλιο γραφία, καθώς και οδηγίες χρήσης της εργασίας, καθώς η έκταση και 
η αναλυ τικότητά της έχρηζαν βοηθημάτων για να είναι εύχρηστη από τον ανα-
γνώστη-ερευνητή. Σημειώνουμε την κρυφή ικανοποίηση των συγγραφέων, όπως 
αποτυπώνεται στην αρίθμηση των σελίδων, με μηδενικό το πρώτο στοιχείο (μέχρι 
όπου δει), και στη χρήση λατινικών και άλλων λογίων φράσεων που αφενός τονί-
ζει την ευρυμάθειά τους, αφετέρου τους επιτρέπει να προσεγγίζουν τόσο το θέμα 
τους όσο και τον αναγνώστη με την άνεση του ειδικού που ξεναγεί στο θέμα.

Η εισαγωγή αποτελείται από πολλά,ευσύνοπτα κεφάλαια, τα οποία, 
εκτός από τις οδηγίες χρήσης του βιβλίου, περιλαμβάνουν την Περιγραφή του 
σώματος του κώδικα, την προσέγγιση αυτού ως λογιστικού βιβλίου και πηγής 
οικονομικών πληροφοριών, και το εκτενές κεφάλαιο για τον κώδικα ως παρό-
χου πληροφοριών για την εκκλησία, την κοινο τική αυτοδιοίκηση, την καπνο-
καλλιέργεια και τη φορολόγησήτης σε σχέση με την ανέγερση του νέου ναού και 
των διδακτηρίων του οικισμού (αλληλοδιδακτική σχολή, Παρ θεναγωγείο, ανα-
γνωστήριο), ή άλλες ανάγκες της κοινότητας όπως η υδροδότηση. Περι λαμ βάνει 
επίσης επιμέρους κεφάλαια για την εκπαίδευση, την κοινωνική διαστρωμάτω-
ση και την Τέχνη στη Χωριστή, για τη Γλώσσα και τους Γραφείς του κώδικα, 
ο οποίος εξετάζεται επίσης ως ιστο ρική πηγή του μακεδονικού αγώνα,για τους 
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αναφερόμενους στο χειρόγραφο μητροπολίτες, καθώς και για τους μέχρι σήμε-
ρα μελετητές που αξιοποίησαν τις πληροφορίες του. Στα ειδικά θέματα του κε-
φαλαίου περιλαμβάνονται η συμβολή της Χωριστής στη ναυ πήγηση (που τελι-
κά δεν έγινε) της ναυαρχίδας «Βασιλεύς κωνσταντίνος», η σελιδαρίθ μηση του 
χειρο γρά φου, οι αναφερόμενοι σε αυτό τύποι νομισμάτων (φόλλες, μπιλιέτα), η 
εξήγηση και οι τύποι της ονομασίας«Τσατάλτζα», η μέ τρη ση και καταγραφή του 
χρόνου, τα αποτυπώματα των σφρα γιστικών δακτυλίων με ελλη νική ή οθωμανι-
κή επιγραφή -ιδιωτών, αξιωματούχων και τοπικών μη τροπόλεων- και η αξιολό-
γηση της χρήσης του όρου «πολίτης» για τους κατοίκους της Τσα τάλτζας. Σε όλα 
τα κεφάλαια γίνε ται εξαντλητική πραγμάτευση και λεπτολόγησητου υλικού, το 
οποίο, σε πολλές περιπτώσεις,μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εργασίας δια-
φορετικής ειδίκευσηςμελετητών.

Η υπομνηματισμένη μεταγραφή του κώδικα ακολουθεί, με σχόλια που 
αφορούν στην ορθογραφία και τη σύνταξη του κειμένου, στη σωστή γραφή των 
αναφερόμενων βαπτιστικών ονομάτων και επωνύμων στο χειρόγραφο, στην 
ετυμολογία αρκετών λέξεων, καθώς και σε ιστορικά στοιχεία που αφορούν σε 
ανθρωπωνύμια ή τοπωνύμια του οικισμού, ή ακόμη στη νύξη γεγονότων και θε-
μάτων, τα περισσότερα από τα οποία αναλύονται εκτενώς στην εισαγωγή.

Τα Παραρτήματα της μελέτης περιλαμβάνουν την αντιστοίχιση των φύλ-
λων και σε λιδαριθμήσεων του κώδικα, Πίνακες με την ετυμολογία των ξενικών 
λέξεων, των επιτρόπων του ναού αλφαβητικά και σύμφωνα με τον χρόνο της 
θητείας τους, των δασκάλων που υπηρέτησαν στο σχολείο του οικισμού, των 
Γραφέων του κώδικα, των υπογραφόμενων μητροπολιτών και των εκπροσώπων 
τους, των παραλλαγών του τοπωνυμίου «Τσατάλτζα», εγγράφων από το ιστο-
ρικό αρχείο Μακεδονίας (με το πρωτότυπο κείμενό τους) για την υποχρεωτική 
οικονομική εισφορά της περιοχής σε όφελος του οθωμανικού στόλου, καθώς και 
για την ναυαρχίδα «Βασιλεύς κωνσταντίνος» με συνημμένο κατάλογο των Χω-
ριστιανών που συνεισέφεραν χρηματικά, σημειογραφική αποτύπωση δύο δημο-
τικών τραγουδιών της Χωριστής, έγγραφο από το αρχείο του συγγραφέα δημή-
τρη Πασχαλίδη σχετικά με κα ταγ γελία του Βασιλείου Βελένη, καταλόγους ανα-
λυτικών κατά σελίδα, είδος, όνομα και τύπο των περιεχόμενων σφραγιστικών 
αποτυπωμάτων, Χάρτη με τα τοπωνύμια του αγροκτή ματος Χωριστής (συντά-
κτης Θεόδωρος Μεσσήνης, συνταξιούχος δάσκαλος, ηλεκτρονική επεξερ γασία 
αλ. κόντης) και, τέλος, δημοσιεύματα της εφημερίδας Σημαία κατά το 1914, 
σχετικά με τους πρόσφυγες από την ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 

Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω, πρόκειται για μια μοναδική στο εί-
δος της μελέτη, που κυριολεκτικά συστήνει, πρότυπα, μιαν πολύπλευρηερευνη-
τική προσέγγιση στην έκδοση των μεταβυζαντινών χειρόγραφων εκκλησιαστι-
κών καταστίχων. 
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εξ όσων γνωρίζω, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ανάλογη εργασίαστο είδος 
της.

Η έρευνα των συγγραφέων κράτησε καιρό, του Χωριστιανού κ. Πασχαλί-
δη μάλιστα σχεδόν τριάντα χρόνια, καθώς ξεκίνησε να ασχολείται με τον κώδι-
κα από το 1990. ο Χίος κ. Φα ρά κλας ερεύνησε μεθοδικά, συστηματικά και ου-
σιαστικά το θέμα από το 2010. ο μόχθος, τα ερωτη μα τικά και οι βεβαιότητες 
που αποτυπώνονται στην έκδοση μάς αφήνουν να δούμε με δέος μιαν εργασία 
που προσφέρεται γενναιόδωρα τόσο στους δραμινούς και σε όσους ενδιαφέρο-
νται για την ιστορία της περιοχής, ιδιαίτερα μάλιστα στους καταγόμενους από 
τη Χωριστή που μπορούν να ανακαλύψουν την τοπική και οικογενειακή τους 
προσωπογραφία,όσο και στους ειδικούς μελετητές. Όλοι, ειδικοί και μη, μόνον 
ευγνώμονες μπορούμε να είμαστε για την εξαιρετική προσφορά των δύο συγ-
γραφέων στην έρευνα. 

Τη μελέτη συνοδεύουν χαιρετισμός του δημάρχου δράμας -επίσης Χωρι-
στιανού στην καταγωγή- Χριστοδούλου Μαμσάκου, σημείωμα ευχαριστιών και 
πρόλογος των συγγρα φέων, όπου τονίζεται η επιτακτική ανάγκη να συνεχιστεί 
η έρευνα και η μελέτη των ειδικότε ρων ζητημάτων που ήρθαν στο φως με τη με-
λέτη του κώδικα.

Η ηλεκτρονική επεξεργασία και το στήσιμο του κειμένου έγιναν από τον 
συγγραφέα Χρίστο Φαράκλα, ο οποίος, αγόγγυστα, συντόνισε και έφερε εις πέ-
ρας την επιμέλεια της όλης έκδοσης. Η τυπογραφική παραγωγή είναι της Ξένι-
ας αργυροπούλου, γνωστής από την εξαιρετική εργασία της στα Πρα κτικά των 
Επιστημονικών Συναντήσεων «Η Δράμα και η περιοχή της Ιστορία και Πολι-
τισμός», ενώ η έκδοση έγινε υπό την αιγίδα της δεκΠοΤα του δήμου δρά-
μας, ενός φο ρέα που έχει στηρίξει συχνά και αποτελεσματικά την έκδοση πολ-
λών επιστημονικών μελετών και την πραγματοποίηση πολιτισμικών δράσεων 
για την περιοχή της δράμας. Τη μελέτη, που κυκλοφόρησε (δυστυχώς) σε μόλις 
400 αντίτυπα, συνο δεύει ψη φιακός δίσκος με ψηφιοποιήσειςτων σελίδων του 
κώδικα από τον γνωστό για την ποιοτική και βραβευμένη εργασία του φωτο-
γράφο κώστα Βιδάκη.

Η ευχή για την δημιουργία ανάλογων εργασιών είναι αυτονόητη. Η ανά-
γκη για τη συνέχιση της έρευνας και τη δημιουργία συγκροτημένων μελετών στο 
πνεύμα αυτό επιτακτική.

εφορεία αρχαιοτήτων κιλκίς ΜαΓδαΛΗνΗ ΠαΡΧαΡιδοΥ





νεκΡοΛοΓιεΣ
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ανΤΩνιοΣ-αιΜιΛιοΣ N. ΤαΧιαοΣ:

Το εΠιΣΤΗΜονικο ΤοΥ εΡΓο και Η ΣΗΜΒοΛΗ ΤοΥ  
ΣΤΗ εΛΗνικΗ ΣΛαΒοΛοΓικΗ εΡεΥνα*1

Στις 10 απριλίου 2018 έφυγε από την παρούσα ζωή ο ομότιμος καθηγη-
τής της Θεολογικής Σχολής του α.Π.Θ. και ακαδημαϊκός αντώνιος-αιμίλιος Τα-
χιάος. Η οικογένειά του, οι φίλοι του, οι μαθητές του και οι συνάδελφοι του τον 
αποχαιρετήσαμε την Τετάρτη μετά την κυριακή του Πάσχα με τους αναστάσι-
μους ύμνους της εκκλησίας, οι οποίοι αν και μετρίαζαν δεν μπορούσαν να εξα-
λείψουν τη θλίψη μας για τον πρόσκαιρο αποχωρισμό μας.

ο αντώνιος αιμίλιος Ταχιάος υπήρξε ένας προικισμένος άνθρωπος, ο 
οποίος με απαράμιλλη φροντίδα και φιλοπονία καλλιέργησε τα ταλέντα που 
του εμπιστεύθηκε ο Θεός όπως αποδεικνύεται από το πλούσιο έργο του: ερευ-
νητικό, συγγραφικό και διδακτικό. Θα ήθελα μάλιστα να υπογραμμίσω την ιδι-
αίτερη ευαισθησία και σοβαρότητα με την οποία ο αείμνηστος καθηγητής αντι-
μετώπιζε την ιδιότητα του δασκάλου η οποία τον έθελγε και τον γοήτευε. Έτσι 
αναδείχθηκε δάσκαλος αναρίθμητων θεολόγων οι οποίοι παρακολούθησαν τα 
μαθήματά του στη Θεολογική Σχολή του α.Π.Θ., ενώ ως πρωτοπόρος των σλα-
βολογικών σπουδών στην ελλάδα υπήρξε δάσκαλος των περισσότερων ελλή-
νων σλαβολόγων. 

Για να γίνει κατανοητή η έκταση και το βάθος του επιστημονικού του έρ-
γου πρέπει να ανατρέξουμε έστω με συντομία στα νεανικά του χρόνια οπότε 
σχηματίστηκε η προσωπικότητά του και συγκροτήθηκε ως επιστήμων.

ο αντώνιος-αιμίλιος Ταχιάος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από εύπορη οι-
κογένεια της πόλης με καταγωγή από το κρούσοβο. Το έτος 1949 ενεγράφη στη 
Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την οποία αποφοίτη-
σε το 1953. ο ίδιος μνημόνευε με ιδιαίτερη συγκίνηση την επιρροή που δέχθηκε 
από τους καθηγητές της Γενικής εκκλησιαστικής ιστορίας Γεράσιμο κονιδάρη 
και Παρθένιο Πολάκη, οι οποίοι συνέβαλαν αποφασιστικά στην επιστημονική 
του συγκρότηση και τη στροφή του προς το πεδίο της εκκλησιαστικής ιστορίας 
και ειδικότερα της εκκλησιαστικής ιστορίας των Σλάβων.

*  ομιλία στη Μνήμη του καθηγητή και ακαδημαϊκού αντ.-αι. Ταχιάου που εκ-
φωνήθηκε στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Σερβική ακαδημία επιστημών την Πέμπτη 25 
αυγούστου 2018.
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Η εμβάθυνση ωστόσο της γνωριμίας του με την ιστορία του ρωσικού και 
γενικότερα του ορθόδοξου σλαβικού κόσμου, που αποτέλεσε και την αρχή της 
μακροχρόνιας συστηματικής ενασχόλησης μαζί του, οφείλεται στις σπουδές του 
στο Ρωσικό ινστιτούτο ορθοδόξου Θεολογίας του αγίου Σεργίου στο Παρίσι, 
όπου μετέβη για μεταπτυχιακές σπουδές το 1954.

Στο ινστιτούτο του αγίου Σεργίου είχε την τύχη να γνωριστεί και να συν-
δεθεί με τους μεγάλους ρώσους θεολόγους που εγκατέλειψαν τη Ρωσία μετά την 
επανάσταση του 1917 και οι οποίοι ίδρυσαν το ινστιτούτο στο Παρίσι. Ξεχωρι-
στή σχέση ανέπτυξε με τον επίσκοπο κατάνης κασσιανό, Πρύτανη του ινστι-
τούτου, τον π. κυπριανό κερν, τον αντόν καρτασόφ, καθηγητές του ινστιτού-
του, καθώς και τον μεγάλο σλαβολόγο αντρέ Βαϊάν, καθηγητή της Σορβόννης.

οι αναζητήσεις του και η μακροχρόνια επιστημονική του προπαρασκευή 
στα ζητήματα της ιστορίας, της γλώσσας και του πολιτισμού του ρωσικού κό-
σμου και γενικότερα των ορθόδοξων Σλάβων αποτυπώθηκαν στη διδακτορική 
του διατριβή με θέμα: Επιδράσεις του ησυχασμού εις την εκκλησιαστικήν πολι-
τικήν εν Ρωσία, 1328-1406, η οποία εκδόθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1962.

Η μελέτη της μυστικής παράδοσης της Χριστιανικής ανατολής και ιδιαίτερα 
του ησυχασμού δεν έπαψε ποτέ από τότε να απασχολεί τον καθηγητή Ταχιάο. Η 
ενασχόλησή του με την ησυχαστική παράδοση αποτυπώνεται ευδιάκριτα στο συγ-
γραφικό του έργο. Το επιστημονικό του ενδιαφέρον για τη μυστική παράδοση και 
τον ησυχασμό ξεκινούσε από τις εσωτερικές του αναζητήσεις, οι οποίες καλλιεργή-
θηκαν μέσα από τη συναναστροφή του με τις μυστικές εμπειρίες της ρωσικής ψυ-
χής αλλά και το Άγιον Όρος, όπου εύρισκε συχνά καταφύγιο η ανήσυχη ψυχή του.

ιδιαίτερα απασχόλησε τον Ταχιάο και η νεότερη έκφραση της ησυχαστι-
κής παράδοσης όπως αναβίωσε τον 18ο και τον 19ο αιώνα με τη δημοσίευση της 
Φιλοκαλίας τόσο στον ελληνικό όσο και στον ρωσικό κόσμο. Συμπεριλαμβάνε-
ται μεταξύ των πρώτων στον ελληνικό χώρο αλλά και διεθνώς οι οποίοι κατα-
νόησαν τα χαρακτηριστικά της Φιλοκαλίας και ερμήνευσαν ικανοποιητικά τις 
αιτίες που οδήγησαν στη δημοσίευσή της και στη μελέτη της κατά τον 18ο και 
19ο αιώνα τόσο από τον ελληνικό όσο και από τον ρωσικό κόσμο. εδώ πρέπει 
να μνημονεύσουμε την εργασία του Ο Παΐσιος Βελιτσκόφσκι (1722-1794) και η 
Ασκητικοφιλολογική σχολή του, Θεσσαλονίκη 1964 και Ο όσιος Παΐσιος Βελι-
τσκόφσκι, (1722-1794): βιογραφικές πηγές, Θεσσαλονίκη 2009.

Μια άλλη σημαντική πτυχή των επιστημονικών αναζητήσεων του καθηγη-
τή Ταχιάου, η οποία αποτυπώνεται επίσης ευδιάκριτα και στο συγγραφικό του 
έργο, είναι το Άγιον Όρος, το οποίο επισκεπτόταν συνεχώς από το 1951 και με 
το οποίο μέχρι τέλους διατήρησε ισχυρούς πνευματικούς δεσμούς.

είχε δουλέψει επί μακρόν στις βιβλιοθήκες και τα αρχεία του αγίου Όρους. 
ο ίδιος μνημόνευε ιδιαίτερα την εργασία του στο αρχείο της Μονής ιβήρων αμέ-
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σως μετά την επιστροφή του από το Παρίσι. καρπός της εργασίας του αυτής 
υπήρξε η δημοσίευση της μελέτης του Το γεωργιανικόν ζήτημα (1868-1918): 
συμβολή εις την ιστορίαν της ρωσικής πολιτικής εν Αγίω ‘Ορει, Θεσσαλονίκη 
1962. εργάστηκε επίσης ιδιαίτερα στη Μονή αγίου Παντελεήμονος, της οποί-
ας δημοσίευσε τον κατάλογο των παλαιοσλαβικών χειρογράφων (The Slavonic 
manuscripts of Saint Panteleimon Monastery (Rossikon) on Mount Athos, 1981). 
Στον καθηγητή Ταχιάο οφείλεται επίσης η έκδοση του πρώτου ενιαίου καταλό-
γου των παλαιοσλαβικών χειρογράφων του αγίου Όρους (Славянские рукопи-
си афонских обителей, сост. А. А. Турилов и Л. В. Мощкова, под ред. А. Э. Н. 
Тахиаоса, Фессалоники 1999), ο οποίος αποτελεί την πρώτη συστηματική προ-
σπάθεια καταγραφής και δημοσίευσης όλων των παλαιοσλαβικών χειρογράφων 
που φυλάσσονται στις βιβλιοθήκες του αγίου Όρους.

Η σημαντικότερη όμως πτυχή του ερευνητικού και συγγραφικού του έρ-
γου αναμφισβήτητα συνδέεται με τη ζωή και τη δράση των αγίων κυρίλλου και 
Μεθοδίου. Η πρώτη του συμβολή στην έρευνα της ζωής και του έργου των αγί-
ων θεσσαλονικέων αδελφών υπήρξε η συμμετοχή του στη διοργάνωση του δι-
εθνούς επιστημονικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη 
Μητρόπολη Θεσσαλονίκης το 1963 με τη συμπλήρωση 1.100 ετών από την έναρ-
ξη της αποστολής στη Μεγάλη Μοραβία. εκεί παρουσίασε τη μελέτη του με τίτ-
λο «Η εθνικότης κυρίλλου και Μεθοδίου κατά τας σλαβικάς ιστορικάς πηγάς 
και μαρτυρίας» στην οποία με ισχυρά επιχειρήματα μέσα από τις ίδιες τις σλα-
βικές πηγές έδειξε τη σύνδεση των δύο αγίων με την ελληνική παράδοση και πο-
λιτισμική ταυτότητα.

Έκτοτε ο Ταχιάος δεν έπαψε να μελετά τη ζωή και το έργο των αγίων κυ-
ρίλλου και Μεθοδίου και να παρακολουθεί τη διεθνή έρευνα. καρπό της προ-
σωπικής του έρευνας αποτελούν μεταξύ άλλων μια μονογραφία με τίτλο: Κύριλ-
λος και Μεθόδιος: οι θεμελιωτές της αρχαίας σλαβικής γραμματείας, η οποία 
επανεκδόθηκε επανειλημμένα στην ελλάδα και μεταφράστηκε στα αγγλικά, τα 
ιταλικά και τα ρωσικά, καθώς και η μετάφραση με σχόλια και πλήρη βιβλιογρα-
φία των παλαιοσλαβικών βίων τους στα ελληνικά με τίτλο: Κύριλλος και Με-
θόδιος: οι αρχαιότερες βιογραφίες των θεσσαλονικέων εκπολιτιστών των σλά-
βων, Θεσσαλονίκη 2008. 

ειδικά για αυτή τη δεύτερη εργασία πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι απο-
τελεί έργο ζωής, καθώς συμπυκνώνει τη μακρά προσωπική του έρευνα επάνω 
στους βίους των αγίων κυρίλλου και Μεθοδίου, η οποία θεμελιώνεται στη γνώ-
ση όχι μόνο της παλαιοσλαβικής γλώσσας αλλά και όλων των ειδικών ζητημά-
των που έθεσαν οι ερευνητές των βίων κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Έτσι, ο 
καθηγητής Ταχιάος κατάφερε να συνθέσει μια εξαιρετική μετάφραση των πα-
λαιοσλαβικών βίων στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα, ενώ παράλληλα παραθέ-
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τει πλούσια σχόλια σε όλα εκείνα τα δυσνόητα σημεία των βίων παρουσιάζο-
ντας τις απόψεις των ειδικών καθώς και τη δική του προσωπική προσέγγιση και 
ανάλυση. 

Η συμβολή του αντωνίου αιμιλίου Ταχιάου στην επιστημονική έρευνα του 
σλαβικού κόσμου δεν περιορίστηκε όμως μόνο στην προσωπική του έρευνα και 
στη δημοσίευση των πορισμάτων του. Υπήρξε ο θεμελιωτής των σλαβολογικών 
σπουδών στη σύγχρονη ελλάδα. από τα πρώτα του βήματα αισθάνθηκε την 
ανάγκη να μοιραστεί τις δικές του αναζητήσεις με άλλους επιστήμονες και να θε-
μελιώσει την ελληνική σλαβολογική έρευνα. Για τον σκοπό αυτό από πολύ νωρίς 
αγωνίστηκε να προσελκύσει και άλλους στο πεδίο της σλαβολογίας και συγκρο-
τήθηκε γύρω του στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης ο 
πρώτος όμιλος ελλήνων σλαβολόγων. 

Το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή ήταν η ίδρυση το 1971 του πρώ-
του στην ελλάδα σλαβολογικού περιοδικού υπό τον τίτλο Cyrillomethodianum. 
Το περιοδικό αυτό κάτω από τη στιβαρή διεύθυνσή του πολύ γρήγορα απέκτη-
σε διεθνές κύρος και προσέλκυσε διακεκριμένους επιστήμονες οι οποίοι δημοσί-
ευσαν μελέτες τους στις σελίδες του.

Λίγο αργότερα το 1975 ο Ταχιάος σε συνεργασία με άλλους έλληνες επι-
στήμονες ίδρυσε την ελληνική εταιρεία Σλαβικών Μελετών, η οποία έκτοτε εκ-
προσωπεί την ελλάδα στη διεθνή επιτροπή Σλαβολόγων. ο καθηγητής Ταχιά-
ος διατήρησε την Προεδρία της εταιρείας μέχρι το 2005, οπότε παραιτήθηκε και 
ανακηρύχθηκε επίτιμος Πρόεδρός της. αξίζει στο σημείο αυτό να σημειώσου-
με ότι μέχρι σήμερα η ελληνική εταιρεία Σλαβικών Μελετών, η οποία στο μετα-
ξύ μετονομάστηκε σε Ένωση ελλήνων Σλαβολόγων (η διεθνής της επωνυμία πα-
ρέμεινε ίδια Hellenic Association for Slavic Studies) συνεχίζει υπό την Προεδρία 
του καθηγητή ιωάννη Ταρνανίδη να εκπληρώνει χωρίς παρεκκλίσεις τη βασική 
της αποστολή η οποία είναι η προώθηση της σλαβολογικής έρευνας στην ελλά-
δα και η εκπροσώπησή της στη διεθνή επιτροπή Σλαβολόγων και σε άλλους δι-
εθνείς οργανισμούς. 

ο αντώνιος αιμίλιος Ταχιάος αντιλήφθηκε επίσης από πολύ νωρίς ότι για 
την εδραίωση της ελληνικής σλαβολογίας ήταν απαραίτητη εκτός όλων των άλ-
λων και η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων στην ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό 
εργάστηκε ακατάπαυστα σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του. καρπός 
των προσπαθειών του υπήρξε η διοργάνωση σειράς μεγάλων διεθνών συνεδρί-
ων στη θεματική των οποίων υπήρχε πάντοτε το έργο των αγίων θεσσαλονικέ-
ων κυρίλλου και Μεθοδίου. αξίζει να μνημονεύσουμε ιδιαίτερα το διεθνές Συ-
νέδριο του 1963 με αφορμή τη συμπλήρωση των 1.100 χρόνων από την έναρξη 
της αποστολής του κυρίλλου και του Μεθοδίου στη Μεγάλη Μοραβία, το οποίο 
συμπίπτει ουσιαστικά με την έναρξη της ακαδημαϊκής του σταδιοδρομίας, κα-



νεκρολογίες 405

θώς και το διεθνές επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «κύριλλος και Μεθόδιος: Το 
Βυζάντιο και ο κόσμος των Σλάβων», το οποίο πραγματοποιήθηκε και πάλι στη 
Θεσσαλονίκη το 2013 με αφορμή τη συμπλήρωση 1.150 χρόνων από την αποστο-
λή των αγίων κυρίλλου και Μεθοδίου στη Μεγάλη Μοράβια και το οποίο ήταν 
το τελευταίο μεγάλο διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε.

Όσοι είχαμε την τύχη να συναναστραφούμε τον καθηγητή Ταχιάο και να 
μαθητεύσουμε κοντά του μπορούμε να συζητούμε επί ώρες για το πλήθος των 
γνώσεών του αλλά επίσης και για τις ατελείωτες εμπειρίες ζωής που είχε συγκε-
ντρώσει και τις οποίες τόσο γοητευτικά διηγούνταν. αν έπρεπε όμως να τον πε-
ριγράψουμε με μία μόνο λέξη θα μπορούσαμε να τον περιγράψουμε ως οραμα-
τιστή. Ήταν ο επιστήμονας που οραματίστηκε τη θεμελίωση της σλαβολογικής 
έρευνας στην ελλάδα και με πολύ κόπο και ασταμάτητη εργασία που υπερβαί-
νει τα 60 χρόνια κατάφερε να θεμελιώσει την ελληνική σλαβολογική έρευνα και 
να την προωθήσει, ώστε σήμερα να αριθμεί πλήθος επιστημόνων και μια σει-
ρά πανεπιστημιακών Τμημάτων τα οποία τη θεραπεύουν – μια εικόνα ασφα-
λώς πολύ διαφορετική από τη μακρινή δεκαετία του 1960 όταν ο αντώνιος αι-
μίλιος Ταχιάος καταλάμβανε ως ειδικός επιστήμων την πρώτη θέση καθηγητή 
στην ιστορία των Σλαβικών εκκλησιών στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου της Θεσσαλονίκης.

αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΗΛιαΣ Γ. εΥαΓΓεΛοΥ
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ΛαΜΠΡοΣ ΧοΥΣιαδαΣ*1

από τις 31 Μαρτίου 2018 ο ομότιμος καθηγητής του αριστοτέλειου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης Λάμπρος Χουσιάδας δεν είναι πια κοντά μας. «εκοι-
μήθη» πλήρης ημερών, αφήνοντας τη φήμη του καθοδηγητή δασκάλου, του πρω-
τοποριακού καθηγητή και επιστήμονα και του έντιμου ανθρώπου. 

ο καθηγητής Λάμπρος Χουσιάδας γεννήθηκε στις 18 απριλίου 1925 στην 
αγία Τριάδα ευρυτανίας. Με τους γονείς του, Βασίλη Χουσιάδα και αρετή 
κορκοβέλου, εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1928, όπου διέμενε έως τον 
θάνατό του. Τις γυμνασιακές του σπουδές έκανε στο δ́  και ε΄ Γυμνάσιο αρρέ-
νων Θεσσαλονίκης. Το 1943, μετά από εισαγωγικές εξετάσεις, γράφτηκε στη Φι-
λοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από την οποία πήρε το πτυ-
χίο του με βαθμό «άριστα» το 1950, αφού στο μεταξύ εκπλήρωσε τις στρατιωτι-
κές του υποχρεώσεις ως έφεδρος αξιωματικός. Το 1951 διορίσθηκε βοηθός στο 
Ψυχολογικό εργαστήριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, του οποίου διευθυντής ήταν τότε ο καθηγητής της Φιλοσοφίας κων-
σταντίνος Σπετσιέρης. Το 1954 παντρεύτηκε τη φιλόλογο Άννα Σίνου, εξαίρε-
τη σύντροφο της ζωής του. Έχουν ένα γιο, τον Βασίλη, ο οποίος είναι πολιτικός 
μηχανικός.

Το 1955, με υποτροφία του Βρετανικού Συμβουλίου ο Λάμπρος Χουσιά-
δας μετέβη στην αγγλία, στο Τμήμα του Πανεπιστημίου του Leeds, για μεταπτυ-
χιακές σπουδές. Ύστερα από συστηματική έρευνα του σύνθετου προβλήματος 
της αντίληψης της αιτιότητας, πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα το 1958. εξω-
τερικός εξεταστής της διδακτορικής του διατριβής ήταν ο πολύ γνωστός καθη-
γητής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Cambridge, F. C. Bartlett. Σε δεύτε-
ρη εργασία του ανέλυσε τις απόψεις του αριστοτέλη για την αίσθηση και την 
αντίληψη. και οι δύο εργασίες δημοσιεύθηκαν αργότερα ως αυτοτελείς τόμοι 
σε ξένα επιστημονικά περιοδικά. Το 1957 εκλέχθηκε παμψηφεί «Visiting Foreign 
Member» από την «ομάδα της Πειραματικής Ψυχολογίας» της Μεγάλης Βρετα-
νίας, η οποία αργότερα αποτέλεσε την «Πειραματική Ψυχολογική εταιρεία».

Μετά το τέλος των μεταπτυχιακών σπουδών του στην αγγλία, επέστρεψε 
στην ελλάδα και το 1960 διορίσθηκε επιμελητής στο Ψυχολογικό εργαστήριο 

*  Τα στοιχεία του Βιογραφικού έχουν ληφθεί από το κείμενο της αείμνηστης κα-
θηγήτριας Μ. Μάνιου-Βακάλη. Βλ. Μ. Μάνιου-Βακάλη (1995) αφιέρωμα. Στο Μ. Μάνιου-
Βακάλη και ε. Γωνίδα-Μπαμνίου (επιμ.), Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχο-
λής, Τμήμα Ψυχολογίας, τ. 1ος, Θεσσαλονίκη, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
σσ. 13-18.
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της Φιλοσοφικής του α.Π.Θ., όταν διευθυντής αυτού ήταν ο αείμνηστος καθηγη-
τής της Φιλοσοφίας Βασίλειος Τατάκης. Την επόμενη όμως χρονιά παραιτήθη-
κε από τη θέση αυτή για να εγκατασταθεί στην αδελαΐδα της αυστραλίας, στο 
Πανεπιστήμιο της οποίας είχε, στο μεταξύ, εκλεγεί επίκουρος καθηγητής Ψυχο-
λογίας. εκεί δίδαξε επί τέσσερα χρόνια εξελικτική Ψυχολογία και, κάτι σημα-
ντικό για την εποχή εκείνη, συνέβαλε στο να γίνει γνωστό στην αυστραλία το 
θεωρητικό και ερευνητικό έργο του Jean Piaget. Συνέβαλε, επίσης, στο να διευ-
ρυνθεί η διδασκαλία της εξελικτικής Ψυχολογίας έτσι ώστε να καλύπτει όλο το 
φάσμα της ανθρώπινης ζωής.

Στο διάστημα της παραμονής του στην αυστραλία, ο Λάμπρος Χουσιά-
δας πήρε μέρος με ανακοινώσεις σε όλα τα συνέδρια της Βρετανικής Ψυχολο-
γικής εταιρείας του Τμήματος αυστραλίας. Το Τμήμα αυτό εξελίχθηκε αργότε-
ρα στην αυστραλιανή Ψυχολογική εταιρεία. Πήρε, επίσης, ενεργό μέρος στις 
δραστηριότητες της «ομάδας για τη μελέτη της αντιληπτικής λειτουργίας της 
αυστραλίας». Για τις παραπάνω δραστηριότητές του το Πανεπιστήμιο της αυ-
στραλίας του χορήγησε τιμητικά διδακτορικό δίπλωμα Ad Eundem Gradum το 
1961 και τον όρισε μέλος του Συμβουλίου Θεωρητικών Σχολών για το ακαδη-
μαϊκό έτος 1965. Το 1961 εκλέχθηκε τακτικό μέλος της Βρετανικής Ψυχολογικής 
εταιρείας του Τμήματος αυστραλίας, ενώ το 1963 εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της 
εταιρείας αυτής.

Τον Μάρτιο του 1965 ο τιμώμενος παραιτήθηκε από το Πανεπιστήμιο της 
αδελαΐδας για να επιστρέψει στην ελλάδα, επειδή στο μεταξύ δέχθηκε τη θέση 
του «καθηγητή με ανάθεση» στην έδρα της Γενικής Ψυχολογίας του νεοϊδρυθέ-
ντος Παραρτήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
στα ιωάννινα, τον πυρήνα δηλαδή του σημερινού Πανεπιστημίου ιωαννίνων. 
εκεί πρόσφερε τις υπηρεσίες του έως τον ιούνιο του 1966, ενώ παράλληλα συ-
νέβαλε τα μέγιστα στη διαχείριση του Παραρτήματος υπό τη φωτισμένη καθο-
δήγηση του Προέδρου του Τμήματος, αείμνηστου καθηγητή Στυλιανού καψω-
μένου, ο οποίος στην έκθεση πεπραγμένων του ακαδημαϊκού έτους 1964-1965 
επαινεί ιδιαίτερα την προσφορά του Λ. Χουσιάδα στην οργάνωση της Σχολής. 

Τον νοέμβριο του 1965 ο Λάμπρος Χουσιάδας εκλέχθηκε παμψηφεί Τακτι-
κός καθηγητής στην έδρα της Γενικής Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όταν ανέλαβε, τόσο η έδρα όσο και το Ψυχολο-
γικό εργαστήριο υπήρχαν μόνον κατ’ όνομα, ενώ η Ψυχολογία ως επιστήμη βρι-
σκόταν σε υποτυπώδη κατάσταση την εποχή εκείνη στη χώρα μας. Με διάφορες 
δραστηριότητες ο Λάμπρος Χουσιάδας επέτυχε να τη φέρει σε επαφή με την ψυ-
χολογική θεωρία και έρευνα των αναπτυγμένων χωρών. κατ’ αρχήν διοργάνωσε 
με τη συνεργασία διακεκριμένων ψυχολόγων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
τρία διεθνή συνέδρια, αρχής γενομένης το 1967. αυτά τα τρία διεθνή συνέδρια, 
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στα οποία έλαβαν μέρος κορυφαίοι ειδικοί από πολλά μέρη του κόσμου, είναι 
δυνατόν να θεωρηθούν καθοριστικά, καθώς άνοιξαν τις πύλες της χώρας μας σε 
μια επιστήμη που της ήταν πολύ λίγο γνωστή. 

Παράλληλα με τη διοργάνωση συνεδρίων, προσκαλούσε ψυχολόγους δι-
εθνούς κύρους, οι οποίοι παρουσίαζαν την έρευνά τους τόσο στα πρώτα μέλη 
του διδακτικού προσωπικού όσο και στους φοιτητές που είχαν επιλέξει την κα-
τεύθυνση της Ψυχολογίας στο αντίστοιχο Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής. Έτσι 
ετοιμαζόταν ένα φυτώριο μεταπτυχιακών σπουδαστών και μελλοντικών ψυχο-
λόγων. Πρέπει να τονιστεί ότι από την αρχή επέλεξε, με αμιγώς ακαδημαϊκά 
κριτήρια, έναν ένα τους πρώτους συνεργάτες του, βοηθούς και επιμελητές τότε, 
οι οποίοι, ως μέλη δεΠ πια, πέρασαν τις αρχές του, ως παρακαταθήκη στο νυν 
Τμήμα Ψυχολογίας. Με το ήθος και την εργατικότητά του μάλιστα κέρδισε από 
την πρώτη στιγμή τον σεβασμό των μαθητών του και την εκτίμηση των συνερ-
γατών συναδέλφων του. 

από την επισκόπηση του έργου του καθηγητή Λάμπρου Χουσιάδα δεν 
πρέπει να παραλειφθεί η διοικητική και ευρύτερα κοινωνική προσφορά του 
τόσο στη Φιλοσοφική Σχολή και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όσο και σε άλ-
λες Υπηρεσίες και επιτροπές. Συγκεκριμένα, διετέλεσε κοσμήτωρ της Φιλοσο-
φικής Σχολής για τρία χρόνια, από το 1970 έως το 1973, και συγκλητικός κατά 
τα έτη 1980-1981. Το έτος 1989 εκλέχθηκε Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας για δύο χρόνια. Υπήρξε, επίσης, Πρόεδρος του 
διοικητικού Συμβουλίου της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης από το 1978 
έως το 1982. διετέλεσε, ακόμη, πρόεδρος επιτροπών του δι.κ.α.Τ.Σ.α. κατά τα 
έτη 1979-1992 και μέλος του διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος κρατικών 
Υποτροφιών (ι.κ.Υ.) κατά τα έτη 1977-1991.

κατά τα έτη 1980-1983 ήταν εκλεγμένο μέλος της επιτροπής «Human 
Factors» του Βορειοατλαντικού Συμφώνου με έδρα τις Βρυξέλλες. επιπλέ-
ον, υπήρξε κριτής στην επιστημονική επιτροπή του Βορειατλαντικού Συμφώ-
νου για την έγκριση προγραμμάτων επιστημονικών ερευνών και μέλος πολλών 
εταιρειών, όπως της ελληνικής Ψυχολογικής εταιρείας, της ελληνικής Φιλοσο-
φικής εταιρείας, της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών κ.ά.

Η σημαντικότερη προσφορά του Λ. Χουσιάδα στο αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο θα μπορούσε να θεωρηθεί ο μακρόχρονος αγώνας του για τη δημιουργία 
ανεξάρτητου Τμήματος Ψυχολογίας όπως και για την κατοχύρωση του επαγγέλ-
ματος του ψυχολόγου. ας σημειωθεί ότι από το 1977 έως το 1991 υπήρξε αντι-
πρόεδρος της επιτροπής του τότε Υπουργείου κοινωνικών Υπηρεσιών, η οποία 
επεξεργάστηκε το νόμο 991/79 για την κατοχύρωση του επαγγέλματος του ψυ-
χολόγου στην ελλάδα, καθώς και τα σχετικά προεδρικά διατάγματα.



νεκρολογίες 409

Το ερευνητικό και συγγραφικό έργο του Λάμπρου Χουσιάδα έχει διεθνώς 
αναγνωρισθεί, όπως δείχνουν οι πολλές αναφορές στα σχετικά CitationIndex ή 
τα βιογραφικά λεξικά προσωπικοτήτων και οι ειδικές διακρίσεις που του έχουν 
αποδοθεί (επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της αδελαΐδας, Fellow του 
Andrus Gerontology Center του Πανεπιστημίου της νότιας καλιφόρνιας κ.ά.).

Η εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην 
οργάνωση και λειτουργία του Παραρτήματος της Φιλοσοφικής Σχολής ιωαννί-
νων, τον ανακήρυξε “επίτιμο εταίρο” του ιδρύματος με την υπ’ αριθμ. 354/15-10-
85 απόφασή της. Έχει τιμηθεί, επίσης, από το Πανεπιστήμιο ιωαννίνων το 1984 
με τη συμπλήρωση τριάντα χρόνων λειτουργίας του, την εταιρεία Μακεδονικών 
Σπουδών κ.ά. Η ελληνική Ψυχολογική εταιρεία του απένειμε τιμητική διάκρι-
ση το 1991 «σε αναγνώριση της συμβολής του στην εδραίωση της επιστήμης της 
Ψυχολογίας στην ελλάδα». 

Η αγγελία του θανάτου του Λάμπρου Χουσιάδα σκόρπισε βαθιά θλίψη σε 
όλους τους συναδέλφους του Τμήματος Ψυχολογίας, αλλά πιο πολύ σε μας, τους 
πρώτους μαθητές του, τα πρώτα παιδιά του όπως έλεγε, και τους πρώτους συ-
νεργάτες του. είχα την τύχη και την τιμή να είμαι από τις φοιτήτριες των πρώ-
των του χρόνων στο Πανεπιστήμιό μας, αλλά και από τις πρώτες συνεργάτιδές 
του. Μέντορας για όλους εμάς τους πρώτους συνεργάτες, ακαδημαϊκός σύμβου-
λος, με αρχές που χαρακτήριζαν τον ίδιο και προσπάθησε να μας μεταλαμπα-
δεύσει, όπως η αυστηρή επιστημονική μέθοδος, το να είσαι αδέκαστος σε κρίσεις 
και εκλογές ακόμη και των «αντιπάλων» σου, και η...μνήμη. δεν μπορείς, έλεγε, 
τη μια μέρα να υποστηρίζεις μια άποψη ή και να ψηφίζεις κάτι ή κάποιον με 
βάση ορισμένα κριτήρια, και την άλλη με τα ακριβώς αντίθετα. 

Σεμνός, διακριτικός, γεμάτος ανθρωπιά και, παρόλο που κατέλαβε θέσεις 
εξουσίας, δεν τις χρησιμοποίησε ποτέ για αυτόν τον ίδιο. δεν είχε ποτέ προσω-
πική γραμματέα. Τον βλέπαμε όλοι να αναρτά στους πίνακες τις ανακοινώσεις 
που έγραφε αυτός ο ίδιος, σε χειρόγραφη μορφή. Ήταν ίσως ο μόνος καθηγητής 
της γενιάς του που οι συνεργάτες του δεν τον προσφωνούσαμε ‘κύριε καθηγη-
τά’, γιατί ποτέ δεν μας το ζήτησε, αλλά ‘κύριε Χουσιάδα’. 

Την αγάπη του για το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο την έδειχνε ως τα τελευ-
ταία 2-3 χρόνια. ακόμη και ως αφυπηρετήσας, καθημερινά σχεδόν τον βλέπα-
με στο γραφείο του, ενώ δεν έλειπε από κανένα Συνέδριο, εκδήλωση ή χαρά του 
Τμήματος. ακόμη και σε τελετές ή εκδηλώσεις της Φιλοσοφικής Σχολής ήταν πά-
ντα παρών, καθισμένος σεμνά, συνήθως στην άκρη σίγουρα όχι της 1ης σειράς, 
αφήνοντας τις πρώτες θέσεις στους επισήμους, όπως έλεγε. 

Το όνομα «εργαστήριο Λάμπρος Χουσιάδας», που πολλά χρόνια πριν εί-
χαμε δώσει στην αίθουσα του εργαστηρίου Ψυχολογίας, είναι από τις λίγες φο-
ρές που σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι μια τυπική τιμή, αλλά ένα από καρδιάς 
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ευχαριστώ για την παρακαταθήκη που άφησε ο Λ. Χουσιάδας στο Τμήμα Ψυχο-
λογίας,  και για το δρόμο που άνοιξε για την Ψυχολογία στην ελλάδα. Το Τμή-
μα Ψυχολογίας θέλω να πιστεύω ότι θα έχει για σύμβολο τις αρχές που μας άφη-
σε εκείνος. 

Για μας, για το Τμήμα Ψυχολογίας, ο θάνατος του Λάμπρου Χουσιάδα σή-
μανε το τέλος μιας εποχής. Στο τελευταίο του ταξίδι αποχαιρετήσαμε τον καθη-
γητή μας με τις καλύτερες αναμνήσεις και ευγνωμοσύνη για όσα μας πρόσφερε 
σε επιστημονικό και ανθρώπινο επίπεδο. ας είναι αιώνια η μνήμη του. 

ομότιμη καθηγήτρια Ψυχολογίας
αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

EΦΗ ΣΥΓκοΛΛιΤοΥ 
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κΩνΣΤανΤινοΣ ν. ΒοΥΓιοΥκαΣ 
(14.2.1921-14.9.2019)

O κωνσταντίνος Βουγιούκας, ομότιμος καθηγητής της νομικής Σχο-
λής του αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απεβίωσε σε ηλικία 
98 ετών στη Θεσσαλονίκη. Γεννήθηκε στη Σμύρνη. ο πατέρας του φονεύθη-
κε κατά τη Μικρασιατική εκστρατεία.

Τις εγκύκλιες σπουδές του πραγματοποίησε στη Θεσσαλονίκη. Το έτος 
1937 ξεκίνησε τις σπουδές του στη Σχολή νομικών και οικονομικών επιστημών 
του αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (α.Π.Θ.), τις οποίες περάτω-
σε το έτος 1942 με βαθμό πτυχίου «άριστα». Το ακαδημαϊκό έτος 1942-1943 πα-
ρακολούθησε το πρώτο έτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της 
«Σχολής Τελειοποίησης και ειδίκευσης στο Ποινικό δίκαιο» και του «ινστιτού-
του εγκληματολογίας» στη Ρώμη. Ως δικηγόρος διορίστηκε στο Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκης το έτος 1944. κατά το ακαδημαϊκό έτος 1945-1946 υπηρέτησε ως 
Γραμματέας της Σχολής νομικών και οικονομικών επιστημών του α.Π.Θ. Πα-
ράλληλα ασκούσε δικηγορία, μελετούσε το ποινικό δίκαιο και εκπονούσε τη δι-
δακτορική του διατριβή με θέμα «Το έγκλημα της κλοπής», από ιστορικής, ποι-
νικοδογματικής και συγκριτικής άποψης, την οποία και υπέβαλε προς κρίση το 
έτος 1948, αλλά λόγω στράτευσης (1948-1951) δεν μπόρεσε να προσέλθει στην 
προβλεπόμενη δημόσια δοκιμασία. Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών 
του υποχρεώσεων, ολοκλήρωσε το δεύτερο έτος σπουδών στην προαναφερθεί-
σα Σχολή στη Ρώμη, όπου και αποφοίτησε το έτος 1953, αριστεύσας στις διπλω-
ματικές εξετάσεις όπως και στην έρευνα και ανάπτυξη θεμάτων ουσιαστικού 
Ποινικού δικαίου, Ποινικής δικονομίας, εγκληματολογίας, Σωφρονιστικής και 
Φιλοσοφίας του Ποινικού δικαίου υπό την επίβλεψη διεθνώς αναγνωρισμένων 
καθηγητών. διδάκτορας νομικής του αΠΘ αναγορεύτηκε το έτος 1953, μετά 
από τετράμηνη παρακολούθηση παραδόσεων και φροντιστηρίων στο πεδίο των 
ποινικών επιστημών των διακεκριμένων καθηγητών Edmund Mezger, Reinhart 
Maurach και Karl Engisch στη νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν είχε τη διεύθυνση του Τμήματος επιμελητών 
ανηλίκων της εταιρείας Προστασίας ανηλίκων και αποφυλακιζομένων Θεσσα-
λονίκης και παράλληλα ήταν προϊστάμενος των επιμελητών ανηλίκων στα δι-
καστήρια ανηλίκων Θεσσαλονίκης (1955-1959). Με υποτροφία της βελγικής κυ-
βέρνησης, ένα επτάμηνο του έτους 1958 παρακολούθησε ανελλιπώς μαθήματα 
του δικαίου πρόνοιας και αρωγής ανηλίκων στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών 
καθώς και συνεδριάσεις του δικαστηρίου ανηλίκων των Βρυξελλών. επιπρό-
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σθετα, μελέτησε τον τρόπο λειτουργίας των προστατευτικών μέτρων διαπαιδα-
γώγησης και επιτήρησης για ανηλίκους, συνεργάστηκε με το «Γραφείο Προστα-
σίας ανηλίκων» του βελγικού Υπουργείου δικαιοσύνης και κατατοπίστηκε πλή-
ρως σε θέματα της αρμοδιότητάς του. ερεύνησε ιδιαίτερα το δίκαιο ανηλίκων 
και την αντεγκληματική πολιτική για ανηλίκους και επηρέασε αποφασιστικά 
την ανάπτυξη του εν λόγω κλάδου της επιστήμης στη χώρα μας. αξίζει να επι-
σημανθεί ότι ο κωνσταντίνος Βουγιούκας τάχθηκε υπέρ της ενοποίησης των ευ-
ρωπαϊκών ποινικών δικαίων ανηλίκων ήδη από τη δεκαετία του 1960. Πολλές 
αξιόλογες μελέτες του στην περιοχή αυτή είδαν το φως της δημοσιότητας στα 
«Ποινικά Χρονικά», στον «Αρμενόπουλο» και ως αυτοτελή «Δημοσιεύματα της 
Εταιρείας Προστασίας Αποφυλακιζομένων Θεσσαλονίκης», όπως η «Συγκρι-
τική έρευνα επί του ποινικού δικαίου των ανηλίκων», τ. 16 (1956) και «Ο δικα-
στής ανηλίκων και αι παρ’ αυτώ βοηθητικαί υπηρεσίαι του ιατρού, του επιμε-
λητού και του παιδαγωγού», τ. 22 (1962).

Το έτος 1962 ο κωνσταντίνος Βουγιούκας εκλέχθηκε Υφηγητής του Ποινι-
κού δικαίου της Σχολής νομικών και οικονομικών επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, με θέμα υφηγεσίας «Η σημασία της πλάνης περί το δίκαιον 
δια την έννοια του εγκλήματος» από ιστορική, δογματική, συγκριτική και νο-
μολογιακή άποψη. Τρία ακαδημαϊκά έτη 1969-1972 εργάστηκε ως έκτακτος κα-
θηγητής και στη συνέχεια τα ακαδημαϊκά έτη 1973-1988 ως τακτικός καθηγητής 
της Β΄ Τακτικής Έδρας του Ποινικού δικαίου στη Σχολή νομικών και οικονο-
μικών επιστημών του α.Π.Θ. διήνυσε όλες τις βαθμίδες της ακαδημαϊκής ιε-
ραρχίας, από βοηθός έως τακτικός καθηγητής. διετέλεσε διευθυντής του Τομέα 
Ποινικών και εγκληματολογικών επιστημών, κοσμήτορας της Σχολής νομικών 
και οικονομικών επιστημών και Συγκλητικός. Στο πλαίσιο του μαθήματος της 
Ποινικής δικονομίας και υπό την επίβλεψή του διοργάνωσε εκπαιδευτικές επι-
σκέψεις στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για την παρακολούθηση ποινικών 
δικών και διεξήγαγε εικονικές ποινικές δίκες στη Σχολή στο τέλος κάθε διδακτι-
κού έτους. Η προσφορά του ως πανεπιστημιακού δασκάλου είναι εντυπωσια-
κή, με συνέπεια και διάρκεια. δίδαξε και εκπαίδευσε γενεές φοιτητριών και φοι-
τητών επί σειρά δεκαετιών στη νομική Σχολή του αΠΘ και τρία ακαδημαϊκά 
έτη (1974-1977) στη νομική Σχολή του δ.Π.Θ. ως επισκέπτης καθηγητής, επηρέ-
ασε ουσιαστικά τη νομολογία και προώθησε αποφασιστικά την επιστήμη. Συμ-
μετείχε ενεργά με επιστημονικές εισηγήσεις, διαλέξεις, σχόλια και παρεμβάσεις 
σε αμέτρητα διεθνή και ελληνικά συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια, εργαστήρια, 
συζητήσεις «στρογγυλής τραπέζης» και ημερίδες. Η αγαπημένη σύντροφος της 
ζωής του ελένη στάθηκε σε όλη της τη ζωή υποστηρικτικά πλάι του, από τα 
πρώτα του βήματα στην πανεπιστημιακή σταδιοδρομία.
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Η επιστημονική του δραστηριότητα διακρίθηκε από διεπιστημονικότητα. 
Ήταν ένας από τους διακεκριμένους εκπροσώπους της καθόλου ή συνολικής 
ποινικής επιστήμης. Στο επίκεντρο της προσοχής του ήταν πάντα η διεθνής συ-
γκριτική έρευνα και μελέτη, την οποία αναγνώρισε ως σημαντική πηγή για τη δι-
εύρυνση και εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης και τις δικαιοπολιτικές και-
νοτομίες, ιδίως στο πεδίο του δικαίου ανηλίκων. Στις δικαιοσυγκριτικές του με-
λέτες και άρθρα (κυρίως στην ελληνική και γαλλική, σπανιότερα στην ιταλική, 
αγγλική και γερμανική γλώσσα) συνέδεε την ποινική δογματική με ζητήματα 
προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

ακόμη και μετά την αυτοδίκαιη αποχώρησή του από την ενεργό υπηρε-
σία, το έτος 1988, ο κωνσταντίνος Βουγιούκας συνέχισε ως ομότιμος καθηγη-
τής να διδάσκει δικονομικό Ποινικό δίκαιο στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Σχολής. Η άοκνη συγγραφική του δραστηριότητα συνεχίζεται αδι-
άλειπτα είκοσι χρόνια μετά, τουλάχιστον έως το έτος 2008, με τη συμβολή του 
για την «Προβληματική του εγκλήματος της δωροδοκίας» στον Τιμητικό Τόμο 
«Προσφορά Τιμής στην Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα», ομότιμη καθηγήτρια του 
Πανεπιστημίου αθηνών και ακαδημαϊκό. Συμμετείχε, επίσης, δυναμικά ως πρό-
εδρος του διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού Τμήματος της διεθνούς εται-
ρείας κοινωνικής αμύνης στη μελέτη και έρευνα σύγχρονων εγκληματολογικών 
προβλημάτων. Ήταν υπεύθυνος σύνταξης των ενημερωτικών δελτίων του ελ-
ληνικού Τμήματος της διεθνούς εταιρείας κοινωνικής αμύνης. οι σταθερές θε-
ματικές των ενημερωτικών δελτίων, όπως «η ελληνική και η διεθνής επιστημο-
νική κίνηση στον χώρο των ποινικών και εγκληματολογικών επιστημών» και 
«από την κίνηση του ποινικού και εγκληματολογικού βιβλίου στην ελλάδα και 
στο εξωτερικό», ήταν πάντα υπό την επιμέλειά του. Η επιστημονική του κληρο-
νομιά είναι τεράστια. 

ο κωνσταντίνος Βουγιούκας, πολύγλωσσος, κοσμοπολίτης επιστήμο-
νας, αγωνίστηκε με όλες του τις δυνάμεις για την πρόοδο των ποινικών 
και εγκληματολογικών επιστημών και τη δικαιοκρατική απονομή της ποι-
νικής δικαιοσύνης. διετέλεσε μέλος της διεθνούς εταιρείας Ποινικού δικαί-
ου, της διεθνούς εταιρείας εγκληματολογίας και του διεθνούς Ποινικού και 
Σωφρονιστικού ιδρύματος. επίσης ήταν ένα πολύ ενεργό και δραστήριο μέ-
λος της διεθνούς εταιρείας κοινωνικής αμύνης. Γι’ αυτό ανακηρύχθηκε επίτι-
μος αντιπρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου της. Ήδη το έτος 1981 οργάνω-
σε στη Θεσσαλονίκη, από κοινού με τη «διεθνή εταιρεία κοινωνικής αμύνης», 
που εδρεύει στο Παρίσι, και το ιταλικό «εθνικό κέντρο Προλήψεως και κοινω-
νικής αμύνης», που εδρεύει στο Μιλάνο, σε συνεργασία με τον οργανισμό Ηνω-
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μένων εθνών και υπό την αιγίδα των ελληνικών Υπουργείων Πολιτισμού και 
επιστημών και δικαιοσύνης και της Σχολής νομικών και οικονομικών επιστη-
μών του α.Π.Θ., το 10ο παγκόσμιο συνέδριο κοινωνικής αμύνης με θέμα «Πόλις 
και εγκληματικότης, υπό εγκληματολογική, κοινωνιολογική και δικαιική άπο-
ψη», στο οποίο έλαβαν μέρος σύνεδροι από πολλές χώρες του κόσμου, καθώς 
και επίσημοι εκπρόσωποι των διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών των Ηνω-
μένων εθνών και του Συμβουλίου της ευρώπης αλλά και μη κυβερνητικών ορ-
γανισμών, όπως της διεθνούς εταιρείας Ποινικού δικαίου, της διεθνούς εται-
ρείας εγκληματολογίας και του διεθνούς Ποινικού και Σωφρονιστικού ιδρύμα-
τος. Το εν λόγω συνέδριο στέφθηκε κατά γενική ομολογία, εντός και εκτός της 
χώρας, από πλήρη επιτυχία. Μεγάλη αναγνώριση είχε και η έκδοση του Πανη-
γυρικού Τόμου για τα εικοσάχρονα του ελληνικού Τμήματος της διεθνούς εται-
ρείας κοινωνικής αμύνης. Στον συλλεκτικό αυτό τόμο συμμετείχαν διαπρεπείς 
εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και νέοι επιστήμονες. Ως επι-
βράβευση του κοινωνικού έργου του ελληνικού Τμήματος της διεθνούς εται-
ρείας κοινωνικής αμύνης αποτέλεσε και η εκ μέρους των Μεσογειακών Χωρών 
της ευρώπης (Γαλλίας, ισπανίας, ιταλίας, Πορτογαλίας) πρόσκληση του ελλη-
νικού Τμήματος για συνεργασία στη διαμόρφωση μιας κοινής αντεγκληματικής 
πολιτικής και η μετονομασία των «Λατινικών Ημερίδων κοινωνικής αμύνης» 
σε «ελληνο-Λατινικές Ημερίδες κοινωνικής αμύνης». Έτσι, πραγματοποιήθηκε 
το έτος 1995 το διεθνές συνέδριο «Έκτες Ελληνο-Λατινικές Ημερίδες Κοινωνι-
κής Αμύνης» στη Θεσσαλονίκη σε από κοινού διοργάνωση με τον Τομέα Ποινι-
κών και εγκληματολογικών επιστημών του Τμήματος νομικής του α.Π.Θ. και 
του κέντρου διεθνούς και ευρωπαϊκού οικονομικού δικαίου και με επίκαιρο 
θέμα «Προοπτικές διαμορφώσεως ενός Ποινικού δικαίου της ευρωπαϊκής Ένω-
σης» με γενικό εισηγητή τον κωνσταντίνο Βουγιούκα, αναντικατάστατο πρόε-
δρο του ελληνικού Τμήματος της διεθνούς εταιρείας κοινωνικής αμύνης. Η έκ-
δοση μάλιστα των Πρακτικών των Έκτων ελληνολατινικών Ημερίδων προκά-
λεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

ανάμεσα στα σημαντικότερα θέματα έρευνας με τα οποία ασχολήθηκε ο 
κωνσταντίνος Βουγιούκας ήταν ο ρόλος του ποινικού δικονομικού δικαίου στο 
συνολικό σύστημα κοινωνικού ελέγχου, το ποινικό δίκαιο των ειδικών ποινικών 
νόμων, η απονομή ποινικής δικαιοσύνης σε ανηλίκους, η ποινική προστασία του 
περιβάλλοντος, θέματα οικονομικής και οργανωμένης εγκληματικότητας και η 
εξέλιξη της αντεγκληματικής πολιτικής. Τα διδακτικά του βιβλία και ειδικότε-
ρα το «Ποινικόν Δικονομικόν Δίκαιον» γνώρισε επτά εκδόσεις (πρώτη έκδο-
ση το 1972 και έβδομη το 1988), το «Οικονομικόν Ποινικόν Δίκαιον» πέντε εκ-
δόσεις (πρώτη έκδοση το 1975 και πέμπτη το 1986) και το «Στρατιωτικόν Ποι-
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νικόν δίκαιον, ουσιαστικόν» δύο εκδόσεις (πρώτη έκδοση το 1980 και δεύτερη 
το 1985). Η πρωτοφανής συγγραφική του δραστηριότητα είναι εντυπωσιακή σε 
έκταση και περιεχόμενο. επιπλέον, η εργασία του σε εθνικούς και διεθνείς ορ-
γανισμούς και επιτροπές εμπειρογνωμόνων και ο ρόλος του ως προέδρου διοι-
κητικού Συμβουλίου του «ελληνικού Τμήματος της διεθνούς εταιρείας κοινω-
νικής αμύνης με ανθρωπιστική αντεγκληματική πολιτική» συνέβαλαν στην εξαι-
ρετική φήμη του ως επιστήμονα. Η καλλιέργεια εντατικών σχέσεων με διεθνούς 
κύρους επιστήμονες, επιστημονικά ινστιτούτα και ερευνητικά εργαστήρια απο-
τυπώνεται στις διαλέξεις που έδωσε στα εν λόγω ιδρύματα και σε συμμετοχές 
του σε επιστημονικά συνέδρια, ιδίως της διεθνούς εταιρείας κοινωνικής αμύ-
νης, της διεθνούς εταιρείας Ποινικού δικαίου, της διεθνούς εταιρείας Συγκριτι-
κού δικαίου και της διεθνούς Ένωσης δικαστών ανηλίκων και οικογενειακών 
δικαστών αλλά και στους φιλοξενούμενους επιστήμονες που υποδέχθηκε θερ-
μά, ως γνήσιος οικοδεσπότης, ο κωνσταντίνος Βουγιούκας στο Πανεπιστήμιο 
της Θεσσαλονίκης. 

Όσοι είχαμε την τύχη να μαθητεύσουμε κοντά του, θα τον θυμόμαστε πά-
ντοτε για την ανεξάντλητη ευγένεια, την ακάματη εργατικότητα, την επιστημο-
νική εντιμότητα και την ανθρωπιά του. Η σκέψη μας είναι κοντά του.

ας είναι ελαφρά η γη που τον σκεπάζει, η φιλόξενη μακεδονική γη που 
τόσο αγάπησε.

αιωνία η μνήμη σου σεβαστέ μας καθηγητά.

αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
νομική Σχολή 

αΓΓεΛικΗ ΠιΤΣεΛα
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οδΗΓιεΣ ΠΡοΣ ΤοΥΣ ΣΥνεΡΓαΤεΣ ΤοΥ ΠεΡιοδικοΥ

Βεβαιωθείτε ότι το κείμενό σας έχει την τελική του μορφή και ότι δεν θα 
χρειαστεί να γίνουν προσθήκες και εκτενείς διορθώσεις στα δοκίμια (κάτι που 
πιθανόν να μην επιτραπεί). Προετοιμάστε το κείμενό σας έτσι, ώστε να είναι ευ-
ανάγνωστο και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του στοιχειοθέτη.

Χρησιμοποιήστε μόνο μία όψη λευκού χαρτιού διαστάσεων α4 (21x29,5 
εκ.), αφήνοντας περιθώρια τουλάχιστον τριών εκατοστών σε όλες τις πλευρές 
του χαρτιού. Πληκτρολογήστε το κυρίως κείμενο (συμπεριλαμβανομένων των 
τμημάτων που θα τυπωθούν με μικρότερα στοιχεία) και τις σημειώσεις (στο 
κάτω μέρος της σελίδας), με συνεχή αρίθμηση με διπλό διάστιχο και κατά προ-
τίμηση με γραμματοσειρά Times New Roman (unicode). αποστείλτε το πρωτότυ-
πο στη διεύθυνση: εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, εθνικής αμύνης 4, 54621, 
Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη «για το περ. Μακεδονικά», και την ηλεκτρονική 
του μορφή στην ηλεκτρ. δ/νση d.kapsala@ems.gr.

ο τίτλος του άρθρου πρέπει να είναι με όρθια κεφαλαία. Πριν από τον τίτ-
λο, γράψτε επάνω αριστερά τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τη δ/νση του ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου σας. Στο τέλος του άρθρου γράψτε αριστερά το ίδρυ-
μα και/ή την πόλη σας, δεξιά το ονοματεπώνυμό σας.

αποφεύγετε πολύ εκτενείς ή πολύ σύντομες παραγράφους. αποφεύγετε τη 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. 
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