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ΞΑΟΔΜΔΗΛIΝΠ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝΠ

Α. ΑΟΣΑΗΔΠ ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ
ΑΞΝΗΘΗΔΠ ΡΝ ΞΝΛΡΝ
1. Γεσγξαθηθόο πξνζδηνξηζκόο
Ο Πφληνο σο γεσγξαθηθή ελφηεηα πεξηειάκβαλε, θαηά ηελ αξραηφηεηα, ηελ επξεία παξαιηαθή ρψξα
ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ. πκθσλά κε
πιεξνθνξίεο πνπ αληινχκε απφ
ηνλ Ζξφδνην, ηνλ Ξελνθψληα θαη
άιινπο αξραίνπο ηζηνξηνγξάθνπο,
ζηνλ Πφλην απφ ρσξνηαμηθή άπνςε αλήθνπλ νη πεξηνρέο αλάκεζα
ζην Φάζε πνηακφ, θνληά ζηνλ νπνίν ζήκεξα βξίζθεηαη ε πφιε Βαηνχκ ηεο Γεσξγίαο, θαη ηελ Ζξάθιεηα ηελ Πνληηθή1.
Σα εζσηεξηθά ζχλνξα εθηείλνληαη ζε βάζνο 200-300 ρηιηνκέηξσλ
θαη νξηνζεηνχληαη απφ ηε γεσθπζηθή πξαγκαηηθφηεηα, ηηο απξνζπέ9 / 223

ιαζηεο δειαδή νξνζεηξέο ηνπ θπδίζε, ηνπ Παξπάδξε θαη ηνπ Αληηηαχξνπ, νη νπνίεο ρσξίδνπλ ηνλ
Πφλην απφ ηελ ππφινηπε Μ. Αζία2.
2. Ιόγνη δεκηνπξγίαο ειιεληθώλ
απνηθηώλ ζηνλ Ξόλην
Ζ παξνπζία Διιήλσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πφληνπ ρξνλνινγείηαη
απφ ηελ αξραηφηεηα, φηαλ ζηελ επνρή ηνπ Υαιθνχ νη Έιιελεο ζαιαζζνπφξνη απνηφικεζαλ λα εμεξεπλήζνπλ ηελ επηθίλδπλε ζάιαζζα ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ κε ηηο καθξηλέο θαη απφθξεκλεο παξαιίεο
ηεο. Ζ αλαδήηεζε, θπξίσο, ρξπζνχ
θαη άιισλ κεηαιιεπκάησλ νδήγεζε
πνιινχο ηαμηδεπηέο ζηελ πεξηνρή,
γχξσ ζηα 1000 π.Υ., κε πξψηε νξγαλσκέλε απνζηνιή ζηελ Κνιρίδα,
απηήλ ηνπ Ηάζνλα θαη ησλ Αξγνλαπ10 / 223

ηψλ. Οη πεξηπιαλήζεηο ηνπ Οξέζηε
ζηε Θναλία ηνπ Πφληνπ θαη ηνπ Οδπζζέα ζηε ρσξά ησλ Κηκκεξίσλ, ε
εμνξία ηνπ Πξνκεζέα ζηνλ Καχθαζν θαη ην ηαμίδη ηνπ Ζξαθιή ζηνλ
Πφλην επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε
ησλ εκπνξηθψλ δξφκσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πφληνπ απφ ηνπο κπζηθνχο
ρξφλνπο.
Γχν αηψλεο αξγφηεξα, ην 800
π.Υ., νη πξνζσξηλνί αξρηθά εκπνξηθνί ζηαζκνί γίλνληαη κφληκα νηθηζηηθά θέληξα. Ζ Μίιεηνο ήηαλ ε
πξψηε πνπ εγθαηλίαζε ηελ απνηθηαθή πνιηηηθή ηεο ζηνλ Δχμεηλν Πφλην ηδξχνληαο ηε ηλψπε, κηα πφιε
κε πνιιά πιενλεθηήκαηα ιφγσ ηνπ
θαινχ ιηκαληνχ ηεο θαη ηεο νκαιήο
επηθνηλσλίαο ηεο κε ηηο γχξσ πεξηνρέο. ηε ζπλέρεηα ε ηλψπε ίδξπζε
ην 756 π.Υ. ηελ Ρξαπεδνύληα, ηελ
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Θξώκλα, ην Ξηέξηνλ, ηελ Θύησξν
θ.ά.
Άιινο ζνβαξφο ιφγνο γηα ηε δεκηνπξγία ειιεληθψλ απνηθηψλ ζηνλ
Δχμεηλν Πφλην ππήξμε ε αλάγθε κεηαθίλεζεο πιεζπζκψλ απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Ησλία, ιφγσ ηεο δεκνγξαθηθήο αλάπηπμεο ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ. πγθεθξηκέλα, φπσο
αλαθέξεη ν γεσγξάθνο ηξάβσλ, ε
καθξηλή πεξηνρή ηνπ Πφληνπ ήηαλ
πνιχ παξαγσγηθή θαη πινχζηα ζε
λεξφ θαη θαιιηέξγεηεο κε απνηέιεζκα κέζα ζ' έλαλ αηψλα λα γεκίζνπλ κε ειιεληθέο απνηθίεο νη αθηιφμελεο παξαιίεο ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ.
Ηζηνξηθφ ηεθκήξην γηα ηελ άλζεζε ησλ ειιεληθψλ απνηθηψλ ζηνλ
καθξηλφ Πφλην απνηεινχλ νη εβδνκήληα πέληε απνηθίεο πνπ ππήξραλ
απφ ηνλ 6ν αηψλα π.Υ., θαζψο επί12 / 223-225

ζεο θαη ε ξαγδαία εκπνξηθή, λαπηηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ησλ
απνηθηψλ απηψλ: ε ηλψπε, ε Ακηζφο, ε Σξαπεδνχληα, ε Πηηπνχληα, ε
Φαλαγφξεηα, ην Παληηθάπαηνλ, ε
Θενδνζία, ε Υεξζφλεζνο, ε Οιβία,
ε Γηνλπζφπνιηο, ε Μεζεκβξία, ε
Αγρίαινο, ε Απνιισλία, ε Ηζηξία, ε
Οδεζζφο θ.α. έγηλαλ πνιπάλζξσπα
θαη ηζρπξά θέληξα γηα ηα νπνία νη
καξηπξίεο φζνλ αθνξά ζηελ νηθηζηηθή νξγάλσζε, ηηο νηθνλνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, ηηο εκπνξηθέο θαη
πνιηηηζηηθέο ζρέζεηο κε ηηο κεηξνπφιεηο θαη κε ηνπο γεγελείο ιανχο
πξνέξρνληαη απφ ηηο αλαζθαθέο
θαη ηηο γξαπηέο πεγέο ηεο θιαζηθήο
θαη ηεο κεηαθιαζηθήο επνρήο3.
Γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο πέληε
παξαιηαθέο πφιεηο, πνπ ζήκεξα
αλήθνπλ ζηε Ρνπκαλία: ε Σχξα, ε
Ηζηξία, ε Σφκηο, ε Κάιιαηηο θαη ε
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Γηνλπζφπνιηο είραλ δεκηνπξγήζεη
ηελ Ξεληάπνιε νκνζπνλδία, ε νπνία ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηνλ
θπξίαξρν ξφιν πνπ είραλ νη πφιεηο
απηέο ζε πνιινχο ηνκείο, αιιά ηδηαίηεξα ζην αληαγσληζηηθφ εκπφξην κε ηνπο άιινπο ιανχο. Ζ κνλνπσιηαθή νηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή άλζεζε νδήγεζε ηελ νκνζπνλδία ζην ζρεκαηηζκφ ακπληηθνχ
ζηξαηησηηθνχ ζψκαηνο θαη ζηελ
νρχξσζε ησλ πφιεσλ4.
Απφ ηνλ 5ν αηψλα π.Υ. ε πεξηνρή ηεο Κξηκαίαο ήηαλ ν θχξηνο
πξνκεζεπηήο ζηηαξηνχ ηεο Αζήλαο.
Σν αζελατθφ θξάηνο, γηα λα πξνζηαηεχζεη ηα εκπνξηθά ηνπ ζπκθέξνληα ζ' απηή ηελ πινχζηα ρψξα,
έθηηζε θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ζηξαηησηηθέο απνηθίεο ζηηο νπνίεο εγθαηέζηεζε 600 Αζελαίνπο θιεξνχρνπο. Ζ εκπνξηθή, νηθνλνκηθή θαη
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ζηξαηεγηθή ζεκαζία, πνπ είρε γηα
ηελ Αζήλα απηή ε πεξηνρή, απνδεηθλχεηαη απφ ηελ επίζθεςε ηνπ Πεξηθιή ην 453 π.Υ. Μ' απηή ηε ξεαιηζηηθή πνιηηηθή ν Πεξηθιήο εμαζθάιηζε ηε ζαιάζζηα ζπγθνηλσλία κε
ηνλ Δχμεηλν Πφλην, παγηψλνληαο
ηελ αλεκπφδηζηε εηζαγσγή θαη εμαγσγή πξντφλησλ απφ θαη πξνο ηελ
5
Αηηηθή .

Ζ Ρξαπεδνύληα θαηά ηνλ Pitton de
Toumefort
15/ 225, 226

Διιεληθέο πόιεηο ηνπ
Δύμεηλνπ Ξόληνπ
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Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εδξαίσζε ηνπ ειιεληθνχ απνηθηζκνχ ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή ηεο βφξεηαο
Θξάθεο έπαημε ε ίδξπζε ηεο Φηιηππνχπνιεο ην 341 π.Υ. απφ ην βαζηιηά ηεο Μαθεδνλίαο Φίιηππν Β', ν
νπνίνο κε ηε ζπλεηή πνιηηηθή ηνπ
πέηπρε ηελ αξκνληθή ζπκβίσζε
ησλ Διιήλσλ κε ηηο γεγελείο ζξαθηθέο εζλφηεηεο. Ζ ίδηα πνιηηηθή θαη
δηπισκαηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο
ηνπο γεγελείο εθαξκφζζεθε θαη
απφ ηνπο δηαδφρνπο ηνπ, ηδηαίηεξα
δε απφ ηνλ Φίιηππν Δ'. Υάξε ζηελ
επνηθηζηηθή πνιηηηθή ηνπο, κε ειιεληθνχο πιεζπζκνχο απφ ηηο παξαιηαθέο πφιεηο ζηελ ελδνρψξα, ν
φξνο Θξάθε απφθηεζε γεσγξαθηθή
ζεκαζία6. Ζ Φηιηππνχπνιε ηελ
πεξίνδν ηεο ξσκαηνθξαηίαο έγηλε
πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Θξάθεο
θαη αξγφηεξα ν ελδηάκεζνο εκπνξη17 / 226

θφο θαη πνιηηηζκηθφο ζηαζκφο αλάκεζα ζηε ηγγεδφλα (Βειηγξάδη) θαη
ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Οπζηαζηηθά ε εμειιεληζκέλε θαη εθρξηζηηαληζκέλε Θξάθε, ιφγσ ηεο ζπνπδαίαο γεσζηξαηεγηθήο ηεο ζέζεο,
δηθαησκαηηθά
ζεσξνχληαλ
ην
πξνάζηην ηεο Βαζηιίδαο ησλ πφιεσλ Κσλζηαληηλνχπνιεο.
3. Θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή
ηαπηόηεηα ησλ απνηθηώλ
Σνπο πξψηνπο αηψλεο νη απνηθίεο δηαηεξνχζαλ ζηαζεξά ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή νξγάλσζε ηεο
κεηξνπνιηηηθήο ηνπο πξνέιεπζεο.
Οη ειιεληθνί πιεζπζκνί θξαηνχζαλ
κε ζεβαζκφ ηηο παξαδφζεηο, ηα ήζε
θαη ηα έζηκα, ηα πνιενδνκηθά δεδνκέλα θαη ηνπο πνιηηεηαθνχο ζεζκνχο πνπ είραλ θέξεη απφ ηε κε18 / 226

ηξφπνιε. Οη πφιεηο είραλ κεηαμχ
ηνπο αγαζέο ζρέζεηο θαη πνιιαπιαζηάδνληαλ θπξίσο ζηα παξάιηα
κέξε αιιά θαη ζηελ ελδνρψξα θνληά ζε πδξνθφξεο πεξηνρέο. Ο ηζηνξηθφο Ξελνθψληαο ζην έξγν ηνπ
«Θύξνπ Αλάβαζηο» πεξηγξάθεη κε
ιεπηνκέξεηα ηε δσή ησλ Διιήλσλ
ζηελ Σξαπεδνχληα ην 401 π.Υ., ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα ηελ παηξνπαξάδνηε θηινμελία ησλ Διιήλσλ ηνπ
Πφληνπ7.
Σν ειιεληθφ εκπφξην θαη ν πνιηηηζκφο αλαπηχρζεθαλ πνιχ λσξίο
ζηηο απνηθίεο ηνπ Πφληνπ, ελψ νη
πινπηνθφξεο πεξηνρέο πξφζθεξαλ
πνιχηηκα πξντφληα γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Οη πξψηεο χιεο, ηα
δεκεηξηαθά, ε μπιεία, ην ιηλάξη, ηα
θηελνηξνθηθά είδε, ηα ςάξηα θαη
αξγφηεξα ηα πξντφληα απφ ην
πινχζην ππέδαθνο ηεο πεξηνρήο
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(αζήκη, ραιθφο, ζίδεξνο) αμηνπνηήζεθαλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν πξνο
φθεινο θαη ησλ δχν ζπλαιιαζζφκελσλ πιεπξψλ.

Λόκηζκα από ηε Πηλώπε ηνπ Ξόληνπ
Μέρξη ηα αιεμαλδξηλά ρξφληα,
φιεο νη παξαιηαθέο πφιεηο, κε θχξηα ηελ Σξαπεδνχληα, έκεηλαλ αλεμάξηεηεο, απηφλνκεο θαη απηνδηνηθνχκελεο, ράξε ζηε ζπλεηή πνιηηηθή ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Ζξφδνην
θαη ηνλ Ξελνθψληα νη πφιεηο απηέο
δελ ππνδνπιψζεθαλ νπζηαζηηθά
20 / 227

ζηνπο Πέξζεο, αιιά κφλν ηππηθά•
αθφκε θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
δπλαζηείαο ησλ Αραηκεληδψλ ήηαλ
θφξνπ ππνηειείο.
Σελ επνρή ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ ε Σξαπεδνχληα δηαηήξεζε ηελ
απηνλνκία θαη ηελ επεκεξία ηεο,
ελψ άιιεο απνηθίεο, φπσο ε Φψθαηα θαη ε Μίιεηνο αληηκεηψπηζαλ
πνιιά πξνβιήκαηα θαη ηειηθά κε8
ηαβιήζεθαλ ζε εξείπηα .
ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν νη ειιεληθέο πφιεηο έθηαζαλ ζην απνθνξχθσκα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο
αλάπηπμεο. Παξάιιεια, νη ζρέζεηο
αλάκεζα ζην ειιεληθφ ζηνηρείν θαη
ηνπο γεγελείο ιανχο ζπλέρηδαλ λα
είλαη ζηελέο, κε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή εμέιημε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
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Σν δεχηεξν αηψλα π.Υ. ηδξχζεθε
ην βαζίιεην ηνπ Πφληνπ, ην νπνίν
γλψξηζε κεγάιε θήκε ζηα ρξφληα
ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ απφ ηε δπλαζηεία ησλ Μηζξηδαηψλ. Καζηεξψζεθε ηφηε ε ειιεληθή γιψζζα σο
επίζεκε γιψζζα επηθνηλσλίαο ησλ
πνιπάξηζκσλ θαη πνιχγισζζσλ
εζλνηήησλ ηεο Μ. Αζίαο. Δπίζεο,
ζεκεηψζεθε έλαο ζξεζθεπηηθφο ζπγθξεηηζκφο αλάκεζα ζην νιπκπηαθφ δσδεθάζεν θαη ηηο ζεφηεηεο ηεο
Αλαηνιήο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ
ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα ησλ
λαψλ πνπ νηθνδνκήζεθαλ θαηά ηελ
πεξίνδν εθείλε ζε φιν ηνλ Πφλην9.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ
ζπγθξεηηζκνχ απηνχ είλαη θαη ε ιαηξεία ηνπ πεξζηθήο πξνέιεπζεο
ζενχ Μίζξα, πνπ ρσξίο λα εθιείςεη
πνηέ ζηαδηαθά εμειιελίζηεθε θαη
ζπγρσλεχζεθε κε ηε ιαηξεία ησλ
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ζεψλ Ήιηνπ, Απφιισλα θαη Δξκή. Ζ
παξάιιειε ιαηξεία γεγελψλ θαη
ειιεληθψλ ζενηήησλ νδήγεζε ζηε
ζχλζεζε ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο
κε ηε ζνθία ηεο Αλαηνιήο, θάηη πνπ
απνηέιεζε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ
ηνπ κηζξηδαηηθνχ βαζηιείνπ θαη ηνπ
πνιηηηζκνχ ηνπ.
Σελ πξψηε πεξίνδν ηεο Ρσκαηνθξαηίαο, κεηά ην 63 π.Υ., φηαλ ν
Ρσκαίνο χπαηνο Πνκπήηνο θαηέιαβε ηελ Σξαπεδνχληα, ε νηθνλνκηθή,
εκπνξηθή θαη πνιηηηθή αθκή ηεο κηζξηδαηηθήο πεξηφδνπ ζπλερίζηεθε,
θαζψο νη Έιιελεο δηαηήξεζαλ ηελ
ειεπζεξία, ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ
απηνλνκία ηνπο. Ζ απνπζία ηεο θεληξηθήο ξσκατθήο εμνπζίαο, πνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο Έιιελεο
λα αλαπηχμνπλ ηηο πνηθίιεο ηθαλφηεηέο ηνπο, θαη ε πηνζέηεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζρήκαηνο νξγάλσζεο
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ησλ Μηζξηδαηψλ ελίζρπζαλ ηελ ειιεληθή παξάδνζε θαη ην ειιεληθφ
θξφλεκα. χκθσλα κε ηνλ Πιίλην, ε
δεκνθξαηηθή λνκνζεζία θαη ε θηιειεχζεξε δηνίθεζε ησλ Ρσκαίσλ θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν εμαζθάιηδαλ
κηα εμαηξεηηθά επηθεξδή δηνηθεηηθή
θαη εκπνξηθή δηαρείξηζε, κε απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή επεκεξία ησλ πφιεσλ, φπσο
βεβαηψλεηαη θαη απφ ηα κλεκεία
πνπ ζψζεθαλ. Σα θηίξηα, νη μελψλεο, νη ηάθνη καξηπξνχλ ηνλ πινχην
ησλ πφιεσλ θαη απνδεηθλχνπλ φηη
ε ειιεληθή ηέρλε θαη επηζηήκε θαιιηεξγνχληαλ ζπζηεκαηηθά ζε φιεο
ηηο πφιεηο ηνπ Πφληνπ.
Σε δεχηεξε πεξίνδν ηεο ξσκαηνθξαηίαο, ε εθαξκνγή ηεο απηαξρηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Γηνθιεηηαλνχ θαη ησλ άιισλ Ρσκαίσλ απηνθξαηφξσλ, απφ ηνλ 3ν αηψλα κ.Υ.,
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ππήξμε ε αξρή κηαο θξίζηκεο πεξηφδνπ γηα ηνλ Πφλην. ηα ρξφληα
ηνπ αλζχπαηνπ Λίβηνπ, ε Σξαπεδνχληα θαη νη άιιεο ειιεληθέο πφιεηο ζηακάηεζαλ λα απηνδηνηθνχληαη. Αθφκε θαη ν Μέγαο Κσλζηαληίλνο, ν νπνίνο ζε άιινπο ηνκείο
βνήζεζε ηνλ ειιεληζκφ ηεο πεξηνρήο, σο ππέξκαρνο ηεο ζπγθεληξσηηθήο πνιηηηθήο, ζπγρψλεπζε φιεο
ηηο ηνπηθέο εμνπζίεο ζηελ θεληξηθή
θπβέξλεζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο.

25 / 228

Β. Ν ΞΑΟΔΜΔΗΛΗΝΠ
ΔΙΙΖΛΗΠΚΝΠ
ΘΑΡΑ ΡΖ ΒΕΑΛΡΗΛΖ ΞΔΟΗΝΓΝ
Μεηά ηελ ίδξπζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, νιφθιεξνο ν Πφληνο
ρσξίζηεθε ζε ηξεηο γεσγξαθηθέο
πεξηθέξεηεο. Σν δπηηθφ ηκήκα πνπ
νλνκάζηεθε Διελόπνληνο πξνο ηηκή ηεο κεηέξαο ηνπ Μ. Κσλζηαληίλνπ πεξηειάκβαλε ηηο πφιεηο Ακάζεηα, Ηβψξα, Δπράηηα, Αλδξάπα,
Εάιηρα, ηλψπε θαη Ακηζφ. Σν αλαηνιηθφ ηκήκα, ζην νπνίν ππάγνληαλ νη πφιεηο Νενθαηζάξεηα, Κφκαλα, Πνιεκψληνλ, Κεξαζνχληα θαη
Σξαπεδνχληα νλνκάζηεθε Ξνιεκσληαθόο Ξόληνο απφ ην φλνκα ηνπ
δηνηθεηή Πνιέκσλα. Σν ηξίην γεσγξαθηθφ ηκήκα, κε πξσηεχνπζα ηε
Νηθφπνιε θαη γλσζηέο πφιεηο ηε
εβάζηεηα, ηα άηαια θαη ηε εβα26 / 229

ζηνχπνιε Αξκεληαθνχ, πνπ ζπκπεξηιάκβαλε κέξνο ηνπ Πφληνπ
θαη ηεο Μηθξήο Αξκελίαο, νλνκάζηεθε Θνιώλεηα.
Ζ γεσγξαθηθή απηή δηαίξεζε δηαηεξήζεθε έσο ηα ρξφληα ηνπ Ηνπζηηληαλνχ. ' απηφ ην δηάζηεκα ειάρηζηε ήηαλ ε ξσκατθή πνιηηηζκηθή
επίδξαζε ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. Ο ειιεληζκφο θαη ν ρξηζηηαληζκφο ήηαλ νη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ην δηνηθεηηθφ κεραληζκφ θαη
δεκηνχξγεζαλ ηελ ειιελνβπδαληηλή
απηνθξαηνξία10. Καηά ηε καθξαίσλε
πεξίνδν ηεο Ρσκαηνθξαηίαο αλνηθνδνκήζεθαλ ηα ξσκατθά ηείρε. Δπίζεο έγηλαλ ιηκεληθά έξγα, λέα νηθηζηηθά θηίξηα θαη ζηξαηφπεδα κέζα
ζηελ πφιε ηεο Σξαπεδνχληαο, γηα
λα θηινμελεζεί ε Πξψηε Πνληηαθή
Λεγεψλα. Οη Σξαπεδνχληηνη άξρηζαλ
λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε ζεκαζία
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ηεο πφιεο ηνπο ζηνλ άμνλα Αλαηνιή-Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ην κεζνιαβεηηθφ ηνπο ξφιν γηα ηηο ζρέζεηο ηεο πξσηεχνπζαο κε ηα νκφζξεζθα, ζπκκαρηθά θαη πειαηεηαθά
θξαηίδηα ηεο γεηηνληθήο Γεσξγίαο11.
1. Ζ δηάδνζε ηνπ ρξηζηηαληζκνύ
Ο ρξηζηηαληζκφο δηαδφζεθε ζηνλ
Πφλην πνιχ λσξίο απφ ηνπο απνζηφινπο Αλδξέα θαη Πέηξν κε πξψην ηεξαπνζηνιηθφ ζηαζκφ ηελ Ακηζφ. Παξά ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα
πνπ πξνθαινχζαλ νη νπαδνί ησλ
άιισλ ζξεζθεηψλ θαη ε ξσκατθή
δηνίθεζε, ν ρξηζηηαληζκφο θαηφξζσζε λα εδξαησζεί ζε φιεο ηηο επαξρίεο ηνπ Πφληνπ. ηα ρξφληα
ησλ απηνθξαηφξσλ Γηνθιεηηαλνχ
(284-305), Γαιέξηνπ (306-311) θαη
Μαμηκίλνπ (305-311), ν Πφληνο πέ28 / 229

ξαζε κηα θξίζηκε εηθνζαεηία ζξεζθεπηηθψλ δησγκψλ, κε απνηέιεζκα ηε θπγή πνιιψλ ρξηζηηαλψλ
πξνο ηηο δχζβαηεο βνπλνθνξθέο
ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Ωζηφζν,
νη ζπζηεκαηηθνί δησγκνί φρη κφλν
δελ θαηφξζσζαλ λα αλαθφςνπλ ηε
δηάδνζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ αιιά
θαη ηελ ελέηεηλαλ πεξηζζφηεξν.
Μεγάινη πλεπκαηηθνί παηέξεο
ησλ ρξηζηηαλψλ ηνπ Πφληνπ ππήξμαλ νη κάξηπξεο Δπγέληνο απφ ηελ
Σξαπεδνχληα, Νπαιεξηαλόο απφ
ηελ Δδίζθε, Θαλίδηνο απφ ηελ Σζνιφζαηλα θαη Αθύιαο απφ ηε Γνδαίλε ηεο Υαιδίαο. Ζ ζπκβνιή ηνπ Δπγέληνπ, εηδηθφηεξα, ζηελ ηειηθή επηθξάηεζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ ππήξμε
ηφζν θαζνξηζηηθή, ψζηε ν κάξηπξαο απηφο ηηκάηαη σο πνιηνχρνο
ηεο Σξαπεδνχληαο12 αιιά θαη σο
θνξπθαία ζξεζθεπηηθή θαη πλεπκα29 / 229-230

ηηθή κνξθή απφ φινπο ηνπο Έιιελεο ηνπ Πφληνπ.
ηα ρξφληα ηνπ Μ. Κσλζηαληίλνπ, ε εθθιεζία ηνπ Πφληνπ νξγαλψζεθε δηνηθεηηθά θαη ηδξχζεθε ε
«Δπηζθνπή Σξαπεδνχληαο ελ ηε
πνληηθή δηνηθήζεη», ε νπνία αξγφηεξα εμειίρζεθε ζε κεηξφπνιε κε
δεθαπέληε επηζθνπέο. Ζ εδξαίσζε
ηνπ ρξηζηηαληζκνχ ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ ίδξπζε πνιιψλ ρξηζηηαληθψλ λαψλ θαη κνλαζηεξηψλ,
κε θχξηα ηνπ Αγίνπ Ησάλλνπ Βαδειψλνο, ηεο Παλαγίαο νπκειά, ηνπ
Αγίνπ Γεσξγίνπ Πεξηζηεξεψηα θαη
άιια, ηα νπνία ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηε δηάδνζε θαη ηε δηάζσζε
ηνπ ρξηζηηαληζκνχ θαη ηνπ ειιεληζκνχ13.
Μεηά ην Μέγα Θενδφζην, έλα κέξνο ηνπ αλαηνιηθνχ Πφληνπ πέξαζε
ζηελ εμνπζία ηεο δπλαζηείαο ησλ
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Πεξζψλ. Ζ πεξηνρή ηεο Σξαπεδνχληαο θαη ε επαξρία ηεο Υαιδίαο δελ
γλψξηζαλ ηελ πεξζηθή θπξηαξρία.
Με ηε λίθε ηνπ Ηνπζηηληαλνχ νη Πέξζεο εθδηψρηεθαλ απφ ηε Λαδία θαη
ηηο άιιεο πεξηνρέο ηνπ Πφληνπ, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηάδνζεο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ ζηνλ Πφλην, κε ηνλ εθρξηζηηαληζκφ ηεο πνιεκηθήο θπιήο ησλ
Σδάλσλ.
ηα ρξφληα ηνπ Λένληα Γ' ηνπ Ηζαχξνπ ν Πφληνο αλάθηεζε ηε γεσπνιηηηθή, ζηξαηησηηθή θαη νηθνλνκηθή πξνλνκηαθή ηνπ ζέζε, επεηδή
ηα βπδαληηλά ζηξαηεχκαηα, ιφγσ
ησλ ζπλερψλ πνιέκσλ κε ηνπο
Πέξζεο, ηνπο Σνπξθνκάλνπο θαη
ηνπο Άξαβεο, είραλ σο θέληξν εθνδηαζκνχ ηελ Σξαπεδνχληα. Ο πιεζπζκφο ηεο πφιεο απμήζεθε ζεκαληηθά θαη ε Σξαπεδνχληα ην 10ν κ.Υ.
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αηψλα έγηλε ζπνπδαίνο εκπνξηθφο
ζηαζκφο. πσο αλαθέξνπλ θαη δχν
ζχγρξνλνη Άξαβεο γεσγξάθνη, ν
Μαζζνπδή θαη ν Ηζηαρξή, ε Σξαπεδνχληα εμειίρηεθε ζε νηθνλνκηθφ,
πνιηηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ θέληξν
ηνπ Πφληνπ, κε απνηέιεζκα ηελ η14
ζρπξνπνίεζε ηνπ ειιεληζκνχ .

Τεθηδσηό
ηνπ Αγίνπ
Δπγελίνπ,
πνιηνύρνπ
ηεο Ρξαπεδνύληαο θαη
ηεο Λέαο
Οσκαλίαο
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Ζ Ηεξά κνλή ηνπ Ξόληνπ Ξαλαγία
Πνπκειά πξηλ από ηελ θαηαζηξνθή
ηνπ 1922
Οη βπδαληηλνί απηνθξάηνξεο, γηα
ηελ ελίζρπζε ησλ αλαηνιηθψλ ηνπο
ζπλφξσλ, είραλ παξαρσξήζεη ηδηαίηεξα πξνλφκηα ζηνπο ζεκαηάξρεο ηνπ Πφληνπ, αθνινπζψληαο κηα
ζπλεηή θνηλσληθή θαη θνξνινγηθή
πνιηηηθή, ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε αηζζεκάησλ αθνζίσζεο ησλ αθξηηηθψλ πιεζπζκψλ πξνο ην βπδαληηλφ θξάηνο,
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θαζψο θαη πξνο ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπο. Πνπζελά αιινχ ζε φιν
ην βπδαληηλφ ρψξν δελ θαιιηεξγήζεθε ηφζν πνιχ ν θχθινο ησλ αθξηηηθψλ ηξαγνπδηψλ φζν ζηνλ Πφλην
θαη ηελ Καππαδνθία, γεγνλφο πνπ
επηβεβαηψλεη ηελ νπζηαζηηθή πξνζθνξά ησλ αθξηηώλ ζηε θχιαμε
ησλ βπδαληηλψλ ζπλφξσλ, γηα ην
δηάζηεκα πνπ ίζρπε ην πξνλνκηαθφ
θαζεζηψο. Ζ ιατθή κνχζα μερψξηζε
ζε αλδξεία θαη αξεηή ην Γηγελή Αθξίηα, ηνπ νπνίνπ νη αγψλεο ζπκβνιίδνπλ ηνλ αδηάθνπν αγψλα ηνπ
ειιεληζκνχ ελαληίνλ φζσλ απείιεζαλ ηελ ειεπζεξία ηνπ.
Σα πξνβιήκαηα γηα ηε βπδαληηλή
απηνθξαηνξία εκθαλίζηεθαλ ζηαδηαθά κεηά ηνλ 11ν αηψλα, θαζψο ε
θαηαζηξνθή ησλ αξκεληθψλ θξαηηδίσλ θαη ε απέιαζε ησλ αξκεληθψλ
θχισλ ζηελ Καππαδνθία θαη ηελ
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Κηιηθία επλφεζαλ ηηο εηζβνιέο ησλ
ειηδνχθσλ. Ζ απνθαζηζηηθή πνιεκηθή επηρείξεζε απνκάθξπλζεο
ησλ ειηδνχθσλ απφ ηνλ απηνθξάηνξα Ρσκαλφ (1067-1071) θαηέιεμε
ζηελ θαηαζηξνθηθή ήηηα ηεο κάρεο
ηνπ Μαληδηθέξη (26 Απγνχζηνπ
1071), πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ
ειεχζεξε επέιαζε ησλ ειηδνχθσλ.
Οη ειηδνχθνη, αλεκπφδηζηνη πιένλ,
θαηέθιπζαλ ηε Μ. Αζία θαη δεκηνχξγεζαλ μερσξηζηά θξάηε, ην
ζνπιηαλάην ηνπ Ρνπκ κε πξσηεχνπζα ην Ηθφλην θαη ην εκηξάην ησλ
Νηαληζκελίδσλ κε πξσηεχνπζα ηε
Νενθαηζάξεηα. Απηήλ ηελ πεξίνδν
ηεο θξίζεο ην Βπδάληην αδηαθφξεζε
γηα ηα αλαηνιηθά ηνπ ζχλνξα θαη
άιιαμε ηελ θνηλσληθή θαη θνξνινγηθή πνιηηηθή ηνπ πξνο ηνπο αθξίηεο θαη ηνπο ζεκαηάξρεο ηνπ
Πφληνπ. πγθεθξηκέλα, θαηαξγήζε35 / 232

θαλ ηα ζηξαηησηόπηα (ε παξαρψξεζε δειαδή γεσξγηθψλ θιήξσλ
ζηνπο ζηξαηηψηεο), ε θνξνινγηθή
απαιιαγή θαη ηα άιια εηδηθά πξνλφκηα, κε απνηέιεζκα λα γίλνπλ αλίζρπξα θαη επάισηα ζε θάζε ερζξφ
ηα αλαηνιηθά ζχλνξα ηνπ Βπδαληίνπ. Οη αθξίηεο δελ είραλ πιένλ ιφγνπο λα πνιεκνχλ θαη πνιινί απφ
απηνχο έθπγαλ γηα πην εχπνξεο
πεξηνρέο ή άιιαμαλ επάγγεικα. Σφηε αλεμαξηεηνπνηήζεθαλ πνιινί
απφ ηνπο ζεκαηάξρεο θαη δνχθεο
ηνπ Πφληνπ. Άιινη πάιη αλαγθάζηεθαλ λα πνιεκήζνπλ κφλνη ηνπο
γηα λα ειεπζεξψζνπλ ηηο πεξηνρέο
ηνπο απφ ηνπο ειηδνχθνπο θαη
ηνπο άιινπο αλαηνιηθνχο ερζξνχο,
ρσξίο ηελ νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή βνήζεηα ηνπ Βπδαληίνπ. Απφ
ηνπο αγψλεο απηνχο γλσζηνί είλαη
νη ήξσεο θαη ηα θαηνξζψκαηα ησλ
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αλεμάξηεησλ Πνληίσλ ζεκαηαξρψλ
Θενδψξνπ θαη Κσλζηαληίλνπ Γαβξά θαη Γξεγνξίνπ ηνπ Σαξσλίηε15.
2. Ρν θξάηνο ησλ Κεγάισλ
Θνκλελώλ ηεο Ρξαπεδνύληαο
(1204-1461)
Σν θξάηνο ησλ Μεγάισλ Κνκλελψλ ηεο Σξαπεδνχληαο ηδξχζεθε
απφ ηνλ Αιέμην, απφγνλν ηεο απηνθξαηνξηθήο δπλαζηείαο ησλ Κνκλελψλ, κεηά ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο (1204) απφ ηνπο Φξάγθνπο θαη ην λέν δηνηθεηηθφ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ Βπδαληίνπ. Ο ιαφο
ηνπ Πφληνπ αλαγλψξηζε ηνλ Αιέμην
σο λφκηκν θιεξνλφκν ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, γηαηί ζεβάζηεθε ηελ θαηαγσγή, ηελ νξζφδνμε πίζηε ηνπ θαη, θπξίσο, γηαηί θνβήζεθε
ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο ζηελ Κσλ37 / 232-233

ζηαληηλνχπνιε, ηνπο Φξάγθνπο θαηαθηεηέο θαη ηνπο ειηδνχθνπο, πνπ
θαζεκεξηλά ηνπο πξνθαινχζαλ.
Ζ απηνθξαηνξία ηεο Σξαπεδνχληαο ράξε ζηε δηπισκαηηθή επειημία θαη ηηο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο
ηθαλφηεηεο ησλ εγεκφλσλ ηεο απέθηεζε κεγάιε δχλακε θαη κε ηνπο
ζπλερείο απειεπζεξσηηθνχο θαη ακπληηθνχο αγψλεο ησλ Κνκλελψλ
αλέθνςε ηελ ηνπξθηθή επέθηαζε
πξνο ηε Γχζε. Παξάιιεια, ζεκαληηθή ππήξμε θαη ε πνιηηηζκηθή αθηηλνβνιία ηεο απηνθξαηνξίαο απηήο.
Ζ Σξαπεδνχληα, θαηά ην 14ν
αηψλα, ππήξμε θέληξν κειέηεο ηεο
αζηξνλνκίαο θαη ησλ καζεκαηηθψλ
κε νλνκαζηνχο δαζθάινπο ηνλ
Γξεγφξην Υηνληάδε, ηνλ Κσλζηαληίλν Λνπθχηε θαη ηνλ θιεξηθφ Μαλνπήι. Απφ φια ηα κέξε ηνπ θφ38 / 233

ζκνπ πήγαηλαλ εθεί γηα λα ζπνπδάζνπλ. ηε ρνιή ηεο Σξαπεδνχληαο δίδαμε επίζεο ν βπδαληηλφο
πνηεηήο Θεφδσξνο Πξφδξνκνο, ν
γλσζηφο ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία Φησρνπξφδξνκνο, ελψ πνιινί ηζηνξηθνί απφ ηελ Σξαπεδνχληα,
φπσο ν Θεσλάο, ν Μηραήι Παλάξεηνο, ν Αλδξέαο Ληβαδηλφο, ν κεηξνπνιίηεο Ησζήθ Λαδαξφπνπινο,
έγξαςαλ αμηφινγεο ηζηνξηθέο, θηινινγηθέο, εζλνινγηθέο θαη γεσγξαθηθέο πξαγκαηείεο.

Ν Αιέμηνο Γ΄
Θνκλελόο
1349-1390 κε ηε
ζύδπγν ηνπ
Θενδώξα
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Αξγφηεξα, κεηά ηελ Άισζε ηεο
Σξαπεδνχληαο απφ ηνπο Οζσκαλνχο, ην 1461, πνιινί ιφγηνη εγθαηέιεηςαλ ηελ πφιε ηνπο θαη θαηέθπγαλ ζηελ Δπξψπε, φπνπ κεηαιακπάδεπζαλ ηελ ειιεληθή παηδεία
θαη ηηο αμίεο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ
πνιηηηζκνχ. Αλάκεζα ηνπο μερσξίδνπλ ν Βεζζαξίσλ, πνπ αξγφηεξα
έγηλε Καξδηλάιηνο, θαη ν Γεψξγηνο ν
Σξαπεδνχληηνο πνπ αλαδείρζεθαλ
σο θνξπθαίεο πλεπκαηηθέο θπζηνγλσκίεο θαη πξφδξνκνη ηνπ επξσπατθνχ Αλζξσπηζκνχ.
Ζ Σξαπεδνχληα, σο πξσηεχνπζα
ηνπ παξεπμείληνπ ειιεληζκνχ, εθηφο
απφ πλεπκαηηθφ θέληξν ππήξμε θαη
θφκβνο εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ
αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιήο
θαη ηεο Γχζεο, κε απνηέιεζκα ζηελ
αγνξά ηεο λα ζπλαληψληαη ιανί
απφ ηελ Αζία θαη ηελ Δπξψπε, νη
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νπνίνη κεηέθεξαλ κηα πνιπρξσκία
απφ γιψζζεο, ελδπκαζίεο θαη ζξεζθείεο.
Οη Μεγαινθνκλελνί, νη νπνίνη
έθεξαλ ηνλ ηίηιν «Βαζηιείο θαη Απηνθξάηνξεο πάζεο Αλαηνιήο, Ηβήξσλ θαη Ξεξαηείαο», παξά ην γεγνλφο φηη ε πνιηηηθή ηνπο δελ ήηαλ
άκνηξε ιαζψλ, ζπλέβαιαλ γεληθά
ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ επηβίσζε
ηνπ πνληηαθνχ ειιεληζκνχ ζην
δηάζηεκα ησλ 257 ρξφλσλ ηεο εμνπζίαο ηνπο16. Αμίδεη επίζεο λα
ζεκεησζεί φηη ζε φιε απηή ηελ πεξίνδν ε πνιηηεία, ε ζξεζθεία θαη ε
επηζηεκνληθή γλψζε ζπλεξγάζηεθαλ ζηνλ Πφλην αξκνληθά, ζε αληίζεζε κε ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη άιιεο
ζπγθξνχζεηο νη νπνίεο ηαιαηπψξεζαλ θαηά ην ίδην δηάζηεκα ηνπο επξσπατθνχο ιανχο.
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Γ. Ν ΞΑΟΔΜΔΗΛΗΝΠ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝΠ
ΘΑΡΑ ΡΝΠ ΛΔΝΡΔΟΝΠ
ΣΟΝΛΝΠ
1. Ν κε ηνπξθνθξαηνύκελνο
παξεπμείληνο Διιεληζκόο
Πέξα απφ ηηο πξψηεο νκαδηθέο
εγθαηαζηάζεηο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ζε φιε ηε Μαχξε Θάιαζζα, ν
Καχθαζνο, ε Γεσξγία, ε Νφηηα Ρσζία, ε Μεζεκβξηλή Ρσζία, νη παξαδνπλάβηεο πεξηνρέο θαη νη βνπιγαξηθέο αθηέο ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ
έγηλαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ην θαηαθχγην
ησλ Διιήλσλ. Φηάλεη λα δεη θαλείο
ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά ησλ αλαγθαζηηθψλ κεηαθηλήζεσλ, γηα λα θαηαιάβεη φηη ν ππφδνπινο ειιεληζκφο
θαηέθεπγε ζηε θηιφμελε νκφζξεζθε
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Ρσζία θάζε θνξά πνπ αληηκεηψπηδε
ζνβαξά πξνβιήκαηα επηβίσζεο.
Ζ πξψηε λεφηεξε καδηθή κεηαθίλεζε έγηλε κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο
Σξαπεδνχληαο, ην 1461, φηαλ ρηιηάδεο Έιιελεο θαηέθπγαλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ Καπθάζνπ, ηνπ Αληηθαπθάζνπ θαη ηεο Μεζεκβξηλήο Ρσζίαο.
Σν 1625 ηδξχζεθε ε ειιεληθή θνηλφηεηα ηνπ Νηέδηλ ηεο Οπθξαλίαο απφ
Έιιελεο, ζηνπο νπνίνπο νη ξσζηθέο
αξρέο (εμαηηίαο ηεο ζπκβνιήο ηνπο
ζηα θνηλά θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο) επέηξεςαλ
ηελ ίδξπζε ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ,
ηε δεκηνπξγία απηφλνκεο ειιεληθήο
δηνίθεζεο, ηελ ίδξπζε ειιεληθψλ
ζρνιείσλ θαη εθθιεζηψλ. Σνπο παξαρψξεζαλ επίζεο θνξνινγηθά
πξνλφκηα, ηελ άδεηα ειεπζέξνπ εκπνξίνπ θαη άιιεο επεξγεηηθέο απαιιαγέο.
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Σα πξνλφκηα απηά πνπ παξαρσξήζεθαλ θαη ζε Έιιελεο άιισλ
πφιεσλ, φπσο ηεο Πνπηβίι, ηεο
Μφζραο θαη ηνπ Κηέβνπ ελίζρπζαλ,
θαηά ηνλ Αδακάληην Κνξαή, ηηο ειιελνξσζηθέο ζρέζεηο.
ηα ρξφληα ηεο Αηθαηεξίλεο ηεο
Μεγάιεο πνιινί Έιιελεο ηεο νζσκαλνθξαηνχκελεο Διιάδαο εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Νφηηα Ρσζία. Σελ
πεξίνδν ηεο αξρηεξνζχλεο ηνπ κεηξνπνιίηνπ Θενδνζίαο Ηγλαηίνπ,
ράξε ζηα πξνλφκηα πάιη ηεο Αηθαηεξίλεο Β', ν ειιεληζκφο ηεο Κξηκαίαο κεηαλάζηεπζε ζηα παξάιηα
ηεο Αδνθηθήο Θάιαζζαο, κε απνηέιεζκα λα ππθλψζεη κε ρξηζηηαληθφ
πιεζπζκφ ηελ πεξηνρή. ηνπο λένπο ηφπνπο εγθαηάζηαζεο νη Έιιελεο ίδξπζαλ ηελ πφιε Μαξηνχπνιε,
πξνο ηηκήλ ηεο Παλαγίαο θαη 24 ακηγή ειιεληθά ρσξηά, ησλ νπνίσλ
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νη θάηνηθνη δηαηεξνχλ σο ηηο εκέξεο
καο ηελ εζληθή ηνπο ζπλείδεζε, ηελ
ειιεληθή δηάιεθην θαη ηνλ ειιεληθφ
ιατθφ πνιηηηζκφ.
Δθηφο απφ ηνπο εκπφξνπο θαη
ινγίνπο ε θηιφμελε Ρσζία δέρηεθε
ζηα εδάθε ηεο θαη πνιινχο αγσληζηέο θαη θαπεηάληνπο, πνπ θαηαηάρηεθαλ ζην ξσζηθφ ζηξαηφ, θνίηεζαλ ζε ζηξαηησηηθέο ζρνιέο, δηαθξίζεθαλ ζε κάρεο θαη αλαδείρηεθαλ αλψηεξα θαη αλψηαηα ζηειέρε
ηνπ ξσζηθνχ ζηξαηνχ. Απφ ηνλ κεγάιν θαηάινγν ησλ Διιήλσλ αμησκαηηθψλ ηνπ ξσζηθνχ ζηξαηνχ μερσξίδνπλ ηα νλφκαηα ηνπ Κξνπηο,
ηνπ Γνξγφιε, ηνπ Ρνδνθνηλίθε, ηνπ
Μσπζή Κξίηζθε, ηνπ Παπαδφπνπινπ, ηνπ Πεξξαηβνχ, ηνπ Καηζψλε,
ηνπ Γεσξγάθε Οιχκπηνπ, ηνπ Καξαβηά, ησλ Τςειάληεδσλ17.
45 / 235-236

ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα νη
Έιιελεο εθνδίαδαλ κε εκπνξεχκαηα ζρεδφλ φιεο ηηο ρψξεο πνπ εκπνξεχνληαλ ζηα λεξά ηεο Αλαηνιήο θαη είραλ ηνπο εκπνξηθνχο ηνπο
νίθνπο φρη κφλν ζε φια ηα κεγάια
ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο
Μαχξεο Θάιαζζαο, ζηε Βαιθαληθή
Υεξζφλεζν θαη ηε Μηθξά Αζία, αιιά θαη ζηε Μφζρα, ηε Βηέλλε, ην
Παξίζη θαη ην Λνλδίλν.
Πέξα απφ ην θηιειιεληθφ θίλεκα
ηνπ ξσζηθνχ ιανχ, ε νκφδνμε Ρσζία, βαζηθά γηα ηελ πξνψζεζε ησλ
δηθψλ ηεο ζπκθεξφλησλ ζηα Βαιθάληα θαη ηελ έμνδφ ηεο ζηε Μεζφγεην, έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ
εζληθναπειεπζεξσηηθφ αγψλα ηνπ
1821. Σν γεγνλφο απηφ μχπλεζε
πάιη ηα πξναηψληα αηζζήκαηα ζπκπάζεηαο θαη ειπίδαο ησλ ππφδνπισλ Διιήλσλ πξνο ην «μαλζφλ γέ46 / 236

λνο», ηνλ ειεπζεξσηή Μφζθνβν,
ζηνλ νπνίν ν ειιεληθφο ιαφο αθηέξσζε πνιιά ηξαγνχδηα ηνπ, ραξαθηεξίδνληαο ηνπο Σζάξνπο λένπο
Μεζζίεο, σο «ηειεηφηαηνλ δψξνλ εθ
ηνπ Θενχ θαηαπεκθζέλ»18.
ην πιεπξφ ηεο Φηιηθήο Δηαηξίαο,
φηαλ πηα έγηλε γλσζηή, βξηζθφηαλ ε
πξννδεπηηθή ξσζηθή θνηλσλία, απφ
ηελ Οδεζζφ σο ην Κηζηληφθ θαη ην
Κίεβν, ε νπνία ππνζηήξηδε αλνηρηά
ηε δξάζε ηεο. ην ζπίηη ηνπ δεθεκβξηζηή ζηξαηεγνχ Μηραήι Οξιφθ,
ζην Κηζηληφθ, ζχρλαδαλ ηα κέιε ηεο
Φηιηθήο Δηαηξίαο, νη Ρψζνη αμησκαηηθνί Β. Ραέθζθη, Κ. Ορφηληθνθ, νη
ζηξαηεγνί Π. Πνπνηζίλ θαη Π. Πέζηει, ν κεγάινο πνηεηήο Α. Πνχζθηλ, γηα λα ζπδεηήζνπλ γηα ηα δηάθνξα ινγνηερληθά, θηινζνθηθά θαη
θπξίσο πνιηηηθά ζέκαηα.
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Οη ειιεληθέο θνηλφηεηεο, πνπ
ππήξραλ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πφιεηο
ηεο Ρσζίαο, έγηλαλ πξαγκαηηθέο
εζηίεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ απειεπζεξσηηθνχ αγψλα. Με πξσηνπφξν
ηελ Οδεζζφ θαη ηα κέιε ηεο Φηιηθήο
Δηαηξίαο, ηα ειιεληθά εκπνξηθά
πινία κεηέθεξαλ θξπθά ζηελ Διιάδα νπιηζκφ γηα ηελ εμέγεξζε θαη
ρξεκαηηθή βνήζεηα. Αλεθηίκεηεο ήηαλ νη ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε
ζηνλ αγψλα ν κεγάινο Έιιελαο
πνιηηηθφο ηεο Ρσζίαο θαη αξγφηεξα
ν πξψηνο Κπβεξλήηεο ηεο αλεμάξηεηεο Διιάδαο, ν Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο, ζηνλ νπνίν λσξίηεξα ν
Σζάξνο εκπηζηεχζεθε ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Ρσζίαο.
Ζ ειιεληθή επαλάζηαζε θαη ιίγν
αξγφηεξα ν Α' ξσζνηνπξθηθφο πφιεκνο ηνπ 1828-29, έγηλαλ λέα αηηία
εγθαηάιεηςεο ησλ παηξνγνληθψλ
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εδαθψλ. Πάλσ απφ 90.000 Πφληηνη,
πνπ θαλεξά εθδειψζεθαλ κε ην
κέξνο ησλ Ρψζσλ, αλαγθάζηεθαλ
λα θχγνπλ απφ ηνλ ηφπν ηνπο, γηα
λα γιηηψζνπλ απφ ηνπο θαλαηηθνχο
ηζιακηζηέο19. Οη πεξηζζφηεξνη πήγαλ ζηελ Σζάιθα ηεο Γεσξγίαο, ηε
Μεζεκβξηλή θαη ηε Νφηηα Ρσζία. Ο
Κξηκατθφο πφιεκνο ηνπ 1853-56, ε
απνθάιπςε ησλ Κξππηνρξηζηηαλψλ θαη ε ζπκπάζεηα Διιήλσλ ηνπ
Πφληνπ πξνο ηνπο Ρψζνπο, έγηλαλ
αηηία λέσλ αλαγθαζηηθψλ κεηαθηλήζεσλ. Ζ καδηθφηεξε κεηνηθεζία πνληηαθψλ πιεζπζκψλ ζηηο ξσζηθέο
πεξηνρέο έγηλε ακέζσο κεηά ηνλ Β'
ξσζνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1876.
Τπνινγίδεηαη φηη πάλσ απφ 100.000
έθπγαλ απφ ηα παηξνγνληθά ηνπο
εδάθε πξνο ηελ νκφζξεζθε Ρσζία.
Ζ ηειεπηαία θαη δξακαηηθφηεξε έμνδνο έγηλε ην 1918, φηαλ νη πνληη49 / 236-237

αθνί πιεζπζκνί ηνπ αλαηνιηθνχ,
θπξίσο, Πφληνπ, πεξίπνπ 85.000,
αλαγθάζηεθαλ λα αθνινπζήζνπλ ηα
ξσζηθά ζηξαηεχκαηα πνπ απνρσξνχζαλ, θνβνχκελνη ηηο ζθαγέο θαη
ηηο άιιεο ηαπεηλψζεηο20.
ηηο αξρέο ηεο Οθησβξηαλήο Δπαλάζηαζεο δνχζαλ, ζχκθσλα κε
ηηο ζηαηηζηηθέο ησλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ ηεο Ρσζίαο θαη ηνπ ειιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, πε21
ξίπνπ 700.000 Έιιελεο . Πεξηζζφηεξα απφ ηξηάληα ειιεληθά έκκηζζα
θαη άκηζζα πξνμελεία θαη ππνπξνμελεία ηδξχζεθαλ ηελ πεξίνδν 18901912, γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη επαθή ησλ Διιήλσλ ηεο
Ρσζίαο κε ην εζληθφ θέληξν, ηελ
Αζήλα. Σν 1917 θνηηνχζαλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία 50.000 πεξίπνπ καζεηέο θαη καζήηξηεο. Οη ειιεληθέο
θνηλφηεηεο, ηα θηιαλζξσπηθά θαη
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θηιεθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, βνεζνχζαλ νπζηαζηηθά ζηε δηαηήξεζε
ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο, ηνπ ειιεληθνχ ιατθνχ πνιηηηζκνχ, ηεο
γιψζζαο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν
ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη φρη
ηεο Μφζραο. Ωζηφζν ηελ εκκνλή
ηνπο ζηελ νξζφδνμε ειιεληθή παξάδνζε θαη πίζηε νη Έιιελεο ηελ
πιήξσζαλ, ηδηαίηεξα κεηά ην 1937,
κε δηψμεηο, εθηνπίζεηο θαη ζαλαηηθέο
θαηαδίθεο απφ ηηο ζηαιηληθέο θπ22
βεξλήζεηο .
2. Ν βνξεηνδπηηθόο παξεπμείληνο
ειιεληζκόο
Ο γεσγξαθηθφο ρψξνο ηνπ βνξεηνδπηηθνχ Δπμείλνπ Πφληνπ απνηεινχζε αθφκε θαη ζηα πην δχζθνια ρξφληα ηεο βνπιγαξηθήο θπξηαξ51 / 237

ρίαο θαη ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζεκαληηθή εζηία ηεο πλεπκαηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
ηνπ
ειιεληθνχ
ζηνηρείνπ. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο πνιινί
νκνγελείο θεχγνληαο απφ ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ιφγσ ησλ θαηαπηέζεσλ, ησλ δηψμεσλ θαη ησλ αζξφσλ
εγθαηαζηάζεσλ
κνπζνπικάλσλ
επνίθσλ, ηδηαίηεξα ζηα πεδηλά θαη
ηα εχθνξα κέξε, βξήθαλ θαηαθχγην
ζηα γλψξηκα θηιφμελα αξραηνειιεληθά ζξαθηθά θαη παξαδνπλάβηα νηθηζηηθά θέληξα. ηηο αζθαιέζηεξεο
απηέο πεξηνρέο δελ ήηαλ ιίγνη εθείλνη πνπ θαηάθεξαλ λα κεγαινπξγήζνπλ θαη λα πεηχρνπλ ζε φινπο
ηνπο ηνκείο.
Ζ επηβιεηηθή παξνπζία ζηνλ Δχμεηλν Πφλην ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο
θαηά ηνλ 19ν αηψλα, ηδηαίηεξα δε
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κεηά ην λαπηηθφ απνθιεηζκφ ηεο
Ρσζίαο,
ελίζρπζε
νηθνλνκηθά,
πλεπκαηηθά, εκπνξηθά θαη δεκνγξαθηθά ηνλ παξεπμείλην ειιεληζκφ. Μεγάιν κέξνο ησλ εηζαγσγψλ
θαη ησλ εμαγσγψλ πέξαζε ζηελ θαηνρή ησλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ,
πινηνθηεηψλ θαη εκπφξσλ, γεγνλφο πνπ επλφεζε θαζνξηζηηθά ηελ
αικαηψδε αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ λαπηηιηαθψλ, εκπνξηθψλ, βηνκεραληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηελ αλαδσνγφλεζε ησλ παιαηφηεξσλ ειιεληθψλ νηθηζηηθψλ θέληξσλ θαη ηε ζπγθξφηεζε λέσλ θνηλνηήησλ. Ζ
ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο Φηιηππνχπνιεο, πνπ ζπλέρηδε λα είλαη ην θεληξηθφηεξν ζεκείν ηεο νδηθήο αξηεξίαο Βειηγξαδίνπ- Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηεο έδσζε ην πξνλφκην
λα αλαπηπρζεί δεκνγξαθηθά θαη λα
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γίλεη ην ηξίην αζηηθφ θέληξν ηεο
Θξάθεο κεηά ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηελ Αδξηαλνχπνιε. Οη καδηθέο κεηαθηλήζεηο ειιεληθψλ πιεζπζκψλ ηνλ 17ν θαη ηνλ 18ν αηψλα
απφ ηελ Ήπεηξν, ηε Θεζζαιία θαη
ηε Μαθεδνλία πξνο ηελ πεξηνρή
ηεο Φηιηππνχπνιεο ελίζρπζαλ ηνλ
ειιεληθφ ραξαθηήξα ηεο πφιεο,
ζπλερίδνληαο ηε βπδαληηλή παξάδνζε πνπ ήηαλ ξηδσκέλε κεηαμχ
ησλ θαηνίθσλ ηεο. Αλάινγε ήηαλ
θαη ε δεκνγξαθηθή, νηθνλνκηθή,
εκπνξηθή, πνιηηηζηηθή θαη εθπαηδεπηηθή αλάπηπμε ηεο Βάξλαο, ε
νπνία ράξε ζην ιηκάλη ηεο θαηφξζσζε λα γίλεη απφ ηηο αξρέο ηνπ
19νπ αηψλα ην ζπνπδαηφηεξν δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν ηεο Βφξεηαο
Θξάθεο, ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο
Βιαρίαο κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.
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Αικαηψδε άλνδν ράξε ζηε λαπηηιηαθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, ην εκπφξην, ηε βηνηερλία θαη ηε γεσξγία
είραλ θαη νη Έιιελεο ηνπ Πχξγνπ,
ηεο Αγρηάινπ, ηεο Μεζεκβξίαο, ηεο
σδφπνιεο, ηεο Μήδεηαο, ηνπ Βαζηιηθνχ θαη ηεο Αγαζνχπνιεο. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ Διιήλσλ
βάδηδε παξάιιεια κε ηελ εθπαηδεπηηθή αλαγέλλεζε θαη ηελ αλάπηπμε
ηεο εζληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ αζξφα ζπκκεηνρή
ηνπο ζε φια ηα επαλαζηαηηθά θηλήκαηα ελαληίνλ ηνπ νζσκαληθνχ δπγνχ. Γελ ήηαλ ιίγνη επίζεο νη κεγάινη επεξγέηεο πνπ δηέζεζαλ ηελ ηεξαζηία πεξηνπζία ηνπο ζηνλ απειεπζεξσηηθφ αγψλα αιιά θαη ζηε
βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο φισλ ησλ ιαψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. χκβνιν απηήο ηεο πνιηηηθήο
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θαη κέινο ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο ήηαλ ν επεξγέηεο Γξεγφξηνο Μαξαζιήο.
Σν εηξεληθφ πνιπεζληθφ θιίκα
δηαηεξήζεθε έσο ηε ζπλζήθε ηνπ
Βεξνιίλνπ, ην 1878. Ο βίαηνο εθβνπιγαξηζκφο ηεο δηνηθεηηθήο θαη
δηθαζηηθήο εμνπζίαο, ε θαηαπάηεζε
ηνπ «Νξγαληθνύ λόκνπ», πνπ ππνγξάθηεθε ην 1879 θαη αλαθεξφηαλ
ζηελ ηζνλνκία θαη ηελ ηζνπνιηηεία
ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ, ν νηθνλνκηθφο αθαληζκφο απφ ηε δπζβάζηαρηε θνξνινγία θαη θπξίσο ε
γισζζηθή θαη ε ζξεζθεπηηθή θαηαπίεζε δηεπθφιπλαλ ηε δηαδηθαζία
ηεο ηειηθήο εμφλησζεο ηνπ ειιεληζκνχ ηεο Βφξεηαο Θξάθεο. Σν αλζειιεληθφ θιίκα ηεο πεξηφδνπ 18851906 ζπλέβαιε αλαπφθεπθηα ζηελ
εζλνινγηθή αθνκνίσζε ηνπ ειιεληζκνχ θαη ζηελ νξηζηηθή απνθνπή
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ηνπ απφ ηηο παηξνγνληθέο ηνπ εζηίεο23.
Παξάιιειε ήηαλ, έσο ηηο αξρέο
ηνπ 20νχ αηψλα, ε πνξεία θαη ηνπ
ειιεληζκνχ ηεο Βιαρίαο, ηεο Μνιδαβίαο, ηεο Γνβξνπηζάο θαη ηεο
Βεζζαξαβίαο. Ζ Βξαΐια, ην Ηάζην,
ην Γαιάηζη, ε Κσλζηάληδα, ε Σνχιηζα, ε νπιίλα, ην Ηζκαήι θαη ην
Βνπθνπξέζηη είραλ νξγαλσκέλεο
ειιεληθέο θνηλφηεηεο κε έληνλε νηθνλνκηθή, εκπνξηθή, λαπηηιηαθή θαη
πλεπκαηηθή παξνπζία. Ζ ίδξπζε
ησλ Διιεληθψλ Αθαδεκηψλ ζηηο
παξαδνπλάβηεο εγεκνλίεο δεκηνχξγεζε εζηίεο πξννδεπηηθνχ πλεχκαηνο πνπ θάιπςαλ ην θελφ ηεο αλψηεξεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ζε
φιε ηε λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Ζ
ζπκκεηνρή ζ' απηέο Διιήλσλ, Ρνπκάλσλ θαη Βνπιγάξσλ ζπνπδαζηψλ έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ
57 / 238-239

εμέιημε ησλ πλεπκαηηθψλ θαη πνιηηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηα Βαιθάληα.
κσο ιφγνη πνιηηηθνί θαη εζληθνί
ζπλέβαιαλ ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα
καο ζηελ παξαθκή ηνπ ειιεληθνχ
πνιηηηζκνχ θαη ησλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ.
Ζ έληαζε ζηηο ειιελνξνπκαληθέο
ζρέζεηο εμαηηίαο ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ Εεηήκαηνο ην 1905 επεξέαζε
αξλεηηθά ηε ζέζε ησλ Διιήλσλ.
Πνιινί Έιιελεο αλαγθάζηεθαλ λα
θαηαθχγνπλ ζηελ Διιάδα ή λα αλαδεηήζνπλ ζε άιιεο ρψξεο θαιχηεξεο ζπλζήθεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. Παξά ηηο δχζθνιεο
ζπλζήθεο, σο ηε ζηηγκή πνπ ε Ρνπκαλία αλαθεξχρζεθε ζε ιατθή δεκνθξαηία (1948), ζπλέρηδαλ λα δνπλ
εθεί πεξηζζφηεξνη απφ 100.000 Έιιελεο. Μεηά ην 1948 γηα έλα κεγάιν
ρξνληθφ δηάζηεκα, ε πνιηηηθή πνπ
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αθνινχζεζε ην ξνπκαληθφ θξάηνο
ζπλέβαιε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξνπζίαο ηνπ ειιεληζκνχ ζηε Ρνπκαλία.
3. Ζ νζσκαλνθξαηία ζηνλ Ξόλην
Με ηελ άισζε ηεο Πφιεο ην 1453
θαη ηεο Σξαπεδνχληαο ην 1461, αξρίδεη θαη γηα ηνλ πνληηαθφ ειιεληζκφ ε πεξίνδνο ηεο νζσκαληθήο
θπξηαξρίαο. Σν παιάηη ησλ Κνκλελψλ κεηαηξάπεθε ζε ζηξαηψλα γεληηζάξσλ, φπνπ νθηαθφζηνη λένη έγηλαλ γελίηζαξνη. Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ κεηαθέξζεθε
ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Ζ κεηξφπνιε ησλ Κνκλελψλ, ε Παλαγία
ε Υξπζνθέθαινο, έγηλε ηδακί, ελψ
πνιινί Έιιελεο ησλ πινχζησλ
παξαιηαθψλ πφιεσλ θαη ησλ ρσξηψλ πήξαλ ην δξφκν ηεο εμφδνπ
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θαη ηεο πξνζθπγηάο. Άιινη κεηνίθεζαλ ζηα παξάιηα ηεο κεζεκβξηλήο θαη ηεο λφηηαο Ρσζίαο, άιινη
ζηηο παξαδνπλάβηεο πεξηνρέο θαη
άιινη ζηηο δχζβαηεο νξεηλέο πεξηνρέο ηνπ εζσηεξηθνχ Πφληνπ, θηίδνληαο θαηλνχξηα ειιεληθά ρσξηά θαη
πφιεηο, νη νπνίεο εμειίρηεθαλ ζε
πνιηηηζκηθά θέληξα θαη έγηλαλ θαηαθχγην γηα φζνπο Έιιελεο θαηα24
δηψθνληαλ .
Οη εζσηεξηθέο θαη νη εμσηεξηθέο
κεηνηθεζίεο κπνξεί λα αιινίσζαλ
ηελ πιεζπζκηαθή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δνκή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, αιιά δελ κπφξεζαλ λα ηελ
ηξαπκαηίζνπλ ζαλάζηκα, γηαηί ηα
κφληκα φπια ηνπ ειιεληζκνχ: ε
ζξεζθεία, ε γιψζζα θαη ε καθξαίσλε ειιεληθή πνιηηηζηηθή παξάδνζε αληηζηάζεθαλ ζηελ νζκαληθή
βία. Έηζη νη Πφληηνη ηεο Γηαζπνξάο,
60 / 239-240

παξά ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο ηεο
κεηνηθεζίαο ηνπο, αλέδεημαλ ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο, φπσο ήηαλ
ι.ρ. ν αξρεγφο ηεο Φηιηθήο Δηαηξίαο
θαη πξσηεξγάηεο ηεο Δπαλάζηαζεο
ηνπ 1821, ν Αιέμαλδξνο Τςειάληεο
θαη ν αδειθφο ηνπ Γεκήηξηνο Τςε25
ιάληεο .
Ζ πεξίνδνο ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ππήξμε, πξάγκαηη, γηα
ηνπο Έιιελεο ηνπ Πφληνπ ηδηαίηεξα
νδπλεξή. Οη αζθπθηηθέο πηέζεηο
ησλ θαηαθηεηψλ αλάγθαζαλ πνιινχο λα αιιαμνπηζηήζνπλ, γηα λα
δηαζψζνπλ ηε δσή, ηελ ηηκή θαη ηελ
πεξηνπζία ηνπο θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο26.
ηα δχζθνια ρξφληα πνπ πέξαζε
ν πνληηαθφο ειιεληζκφο ππήξμαλ
αξθεηνί πνπ δελ ππνρψξεζαλ ζηηο
πηέζεηο, αςήθεζαλ ηνπο θηλδχλνπο
θαη πιήξσζαλ κε ην ζάλαην ηνπο
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απηή ηε ζηάζε ηνπο. Πξφθεηηαη γηα
ηνπο Λενκάξηπξεο, πνπ εθηειέζηεθαλ αηηκσηηθά, γηαηί αξλήζεθαλ λα
αιιαμνπηζηήζνπλ, θαζψο θαη γηα
ηνπο θιέθηεο θαη ηνπο αληάξηεο ηνπ
Πφληνπ, πνπ θαηέθπγαλ ζηηο δπζπξφζηηεο βνπλνθνξθέο (άληα,
Μαηζνχθα, Νηθφπνιε θ.α.) θαη αλέπηπμαλ κε κεγάιε επηηπρία έλνπιε
δξάζε ελαληίνλ ησλ θαηαθηεηψλ27.

Άπνςε ησλ λαππεγείσλ ηεο Ηλέπνιεο
ηνπ Ξόληνπ
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Σνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο δελ εθδηψρζεθαλ κφλν νη Έιιελεο ηνπ Πφληνπ
αιιά θηλδχλεπζε πνιιέο θνξέο ζνβαξά θαη ν πνιηηηζκφο ηνπο. Έηζη
ην 1764 ε Κεξαζνχληα, εμαηηίαο ηνπ
εκθπιίνπ πνιέκνπ ησλ ηνπηθψλ
ηπξαλλίζθσλ, θαηαζηξάθεθε νινζρεξψο. Σελ ίδηα ηχρε είρε θαη ε
θσκφπνιε Κφξαιια ην 1811, ελψ ε
Σξαπεδνχληα ζπξξηθλσλφηαλ ζπλερψο απφ ηελ πείλα θαη ηελ εμαζιίσζε. Οη ζθιεξέο ζπλζήθεο ηεο
δσήο, ππφ ην θαζεζηψο ηεο νζσκαληθήο δηνίθεζεο, αλάγθαδαλ ηηο πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο νηθνγέλεηεο
λα κεηαθηλνχληαη πξνο ηα βνπλά
ηνπ Πφληνπ.
Ζ ηζνπεδσηηθή θαηαζηξνθή πνπ
επέθεξαλ νη Οζκαλιήδεο ζηηο θαηαθηεκέλεο πεξηνρέο θαη ε εμάληιεζε ησλ ιαθχξσλ νδήγεζαλ ζηαδη63 / 241

αθά ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή
αλαδίπισζε ηνπ πνληηαθνχ ειιεληζκνχ. Ζ έιιεηςε ηνπ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ θαη ε δηνηθεηηθή απνδηνξγάλσζε αλάγθαζαλ ηνπο θαηαθηεηέο λα αλερζνχλ ηνπο ειιελνρξηζηηαλνχο πνπ απέκεηλαλ ζηελ
χπαηζξν θαη ηηο κηθξέο πφιεηο. Έηζη
θνληά ζηνπο ηερλίηεο θαη ηνπο άιινπο εθπξνζψπνπο ησλ παξαγσγηθψλ ηάμεσλ βξήθαλ θαηαθχγην
θαη νη ζπγγελείο θαη νη ζπγρσξηαλνί
ηνπο.
Απφ ηηο αξρέο ηνπ 17νπ αηψλα,
ινηπφλ, ν ειιεληζκφο ηνπ Πφληνπ
άξρηζε λα μαλαξηδψλεη ζηνλ ηφπν
ηνπ, λα μαλαβξίζθεη ηνλ εαπηφ ηνπ
θαη λα ρξεζηκνπνηεί ην πλεχκα θαη
ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. Σε ζέζε ησλ Διιήλσλ ελίζρπζαλ πνιχ ηα κνλαζηήξηα θαη ηα κεηαιιεία ηνπ Πφληνπ, πνπ ήηαλ γλσζηά απφ ηελ
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πξψηκε βπδαληηλή επνρή. Ζ ζπζηεκαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ κεηαιιείσλ είρε αξρίζεη ζηηο αξρέο
ηνπ 16νπ αηψλα. Οη Έιιελεο κεηαιισξχρνη είραλ απνθηήζεη κηα ζρεδφλ κνλνπσιηαθή ζέζε ζε φινπο
ηνπο ηνκείο ησλ νξπρείσλ. Γη' απηφλ
ηνλ ιφγν έγηλαλ αλαληηθαηάζηαηνη
ζηελ απηνθξαηνξία θαη ε Πχιε αλαγλψξηζε ακέζσο ηε ζεκαζία πνπ
είραλ ηα νξπρεία αξγχξνπ, κνιχβδνπ θαη ρξπζνχ ζηελ πνληηαθή
ελδνρψξα.
Οη ζνπιηάλνη, πνπ ρξεηάδνληαλ
ρξήκαηα γηα ηε ζπλέρηζε ησλ θαηαθηεηηθψλ ηνπο πνιέκσλ, έζεζαλ
φια ηα νξπρεία θαη κεηαιινπξγεία
ππφ ηελ επνπηεία ηνπο. Πξψηνο ν
Μνπξάη Α' (1574-1595) θξαηηθνπνίεζε ηηο ζηνέο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο
επεμεξγαζίαο, εμαζζελίδνληαο έηζη
νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ηε δχλακε
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ησλ ηνπηθψλ ηπξαλλίζθσλ, ε αιαδνλεία θαη ε απιεζηία ησλ νπνίσλ
απέβαηλε εηο βάξνο ηεο δσήο, ηεο
πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο θαη ηεο
πεξηνπζίαο ησλ Διιήλσλ28. Σα
πξνλφκηα πνπ δφζεθαλ ζηνπο κεηαιισξχρνπο νδήγεζαλ πνιινχο
ρξηζηηαλνχο ζηηο πνληηαθέο θνηλφηεηεο ησλ νξπρείσλ, ελψ αλάινγα
πξνλφκηα είραλ επίζεο φζνη δνχιεπαλ ζηα λαππεγεία.
4.
Νη
Ξόληνπ

θξππηνρξηζηηαλνί

ηνπ

Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ πνληηαθνχ ειιεληζκνχ ζπλέρηδε λα δεη
θάησ απφ άζιηεο θαη ηαπεηλσηηθέο
ζπλζήθεο, νη νπνίεο κνηξαία νδεγνχζαλ αλαγθαζηηθά ζην δξφκν
ηνπ εμηζιακηζκνχ.
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ηε καθξαίσλε πεξίνδν ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο πνιινί ρξηζηηαλνί αληηζηάζεθαλ ζηελ πίεζε
πνπ ηνπο αζθήζεθε γηα λα αιιαμνπηζηήζνπλ. Απηνί ήηαλ νη Θξππηνρξηζηηαλνί ή Θισζηνί ή Θξπθνί ή
Γπξηζηνί ή Ρελεζνύξεδεο. Δπξφθεηην γηα ιαζξφβηνπο ρξηζηηαλνχο
πνπ αλαγθάζηεθαλ λα δερηνχλ εμσηεξηθά κφλν ηνλ ηζιακηζκφ, δηαηεξψληαο ζηα βάζε ηεο ςπρήο ηνπο
ηε ρξηζηηαληθή πίζηε θαη, φπνπ νη
ζπλζήθεο ην επέηξεπαλ, ηελ ειιεληθή γιψζζα. Γηαηήξεζαλ έηζη ηε
ζξεζθεπηηθή ηνπο πίζηε θαη ηελ ειιεληθή ηνπο ηαπηφηεηα, κε φινπο
ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπαγφηαλ
απηφ γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο
ησλ Κξππηνρξηζηηαλψλ έδεζε θαη
δεη αθφκε ζηνλ Πφλην, ελψ ζε κηθξφηεξε θιίκαθα ην θαηλφκελν ηνπ
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θξππηνρξηζηηαληζκνχ
παξαηεξήζεθε επίζεο ζηελ Αιβαλία, ηελ Κχπξν, ηελ Κξήηε, ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηελ Καππαδνθία θαη ηα
λεζηά ηνπ Αηγαίνπ.

Κεηαβπδαληηλή κηθξνγξαθία πνπ
εηθνλίδεη ηε βίαηε κεηνηθεζία ησλ
Διιήλσλ ηνπ Ξόληνπ ηελ πεξίνδν
ηεο νζσκαλνθξαηίαο
Ζ δηαθχιαμε απφ γεληά ζε γεληά
ηεο κπζηηθήο ηνπο ρξηζηηαληθήο ηδηφηεηαο απνηειεί ηζηνξηθά αμην68 / 242

ζαχκαζην θαηλφκελν, δεδνκέλνπ
φηη ηπρφλ απνθάιπςή ηεο επέζπξε
απζηεξφηαηεο ηηκσξίεο απφ ηελ
πιεπξά ηεο νζσκαληθήο εμνπζίαο.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί, πάλησο, φηη νη
Κξππηνρξηζηηαλνί, φπσο θαη νη Νενκάξηπξεο, είραλ ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε ησλ κεγάισλ κνλαζηεξηψλ ηνπ Πφληνπ. Υάξε ζηε δηπισκαηία ησλ Ζγνπκέλσλ ηνπο, ηα κνλαζηήξηα απηά έζσζαλ πνιιέο θνξέο εζηθά, πλεπκαηηθά, εζληθά θαη
ζσκαηηθά ηνπο θαηαδησθφκελνπο
29
ρξηζηηαλνχο .
Σν θαηλφκελν ηεο «απνθξπθίαο», πνπ ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα,
απνθαιχθζεθε γηα πξψηε θνξά επίζεκα ην 1856. Οη Κξππηνρξηζηηαλνί ηνπ Πφληνπ εθκεηαιιεπφκελνη
ηελ έθδνζε ηνπ ζνπιηαληθνχ δηαηάγκαηνο «Υάηη Υνπκαγηνχλ», πνπ
ππνζρφηαλ ζξεζθεπηηθή θαη πνιηηη69 / 242-243

θή ειεπζεξία ζε φινπο ηνπο ππεθφνπο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ζπγθεληξψζεθαλ ην Μάξηην ηνπ
1857 ζηε Μνλή ηεο Θενζθεπάζηνπ
θαη εθεί νξθίζηεθαλ λα αγσληζηνχλ
κέρξη ηελ ηειηθή λίθε, αςεθψληαο
ηελ εμνξία, ην ζάλαην θαη ηα άιια
βαζαληζηήξηα κε ηα νπνία ηνπο εθβίαδαλ νη νζσκαληθέο αξρέο. Ζ αληηπξνζσπεπηηθή επηηξνπή, πνπ
νξίζηεθε απφ ηνπο Κξππηνρξηζηηαλνχο, κε επηζηνιή ηεο πξνο ηηο
πξεζβείεο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, πξνο Παηξηαξρείν θαη πξνο ηελ
Τςειή Πχιε πέηπρε λα αλαγλσξηζζνχλ επίζεκα νη πξψηνη Κξππηνρξηζηηαλνί σο ρξηζηηαλνί.
Σν 1856 ε επηηφπηα έξεπλα πνπ
έγηλε ζηελ πεξηνρή ηνπ Πφληνπ γηα
ηελ θαηαγξαθή ησλ θξπθψλ ρξηζηηαλψλ είρε σο απνηέιεζκα κηα
Έθζεζε, ε νπνία ζήκεξα βξίζθεηαη
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ζηα αξρεία ηνπ Foreign Office θαη
βεβαηψλεη ην κεγάιν αξηζκφ ησλ
Κξππηνρξηζηηαλψλ θαηνίθσλ. Παξά
ηε δηαθνπή ηεο έξεπλαο απφ ηηο
νζσκαληθέο αξρέο, ιφγσ ηνπ θφβνπ
κήπσο επεθηαζεί ν εθρξηζηηαληζκφο θαη ν εμειιεληζκφο ηεο πεξηνρήο, νη θάηνηθνη πνιιψλ πεξηνρψλ
(Κξψκλεο, Μαηζνχθαο, νπξκέλσλ,
άληαο, Ηκέξαο) ζήθσζαλ ηε ζεκαία
ηεο εζληθνζξεζθεπηηθήο επαλάζηα30
ζεο .
Σν 1857 νη επηηξνπέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηέγξαςαλ 30.000
θξπθνχο ρξηζηηαλνχο, ελψ νιφθιεξα ρσξία ην έλα κεηά ην άιιν απνθάιππηαλ ην κπζηηθφ ηνπο31. Ζ
πξψηε απηή δηπισκαηηθή λίθε ηνπ
1857, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ελεξγά θαη νη αληηπξφζσπνη ησλ Μ.
Γπλάκεσλ, πξνθάιεζε ηε δηακφξθσζε λένπ ερζξηθνχ θιίκαηνο απέ71 / 243

λαληη ζηνπο ρξηζηηαλνχο, φπσο πεξηγξάθνπλ θαη νη Δθζέζεηο ησλ ππνπξνμέλσλ Σξαπεδνχληαο Κππξηψηε θαη πλαδηλνχ πξνο ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο
θαη πξνο ην κεηξνπνιίηε Σξαπεδνχληαο Κσλζηάληην.
Οη νζσκαληθέο αξρέο, ζνξπβεκέλεο απφ ην ελδερφκελν γελίθεπζεο
ηνπ εθρξηζηηαληζκνχ θαη ηνπ εμειιεληζκνχ νινθιήξνπ ηνπ Πφληνπ,
έιαβαλ κέηξα εηο βάξνο φζσλ είραλ
αλαγλσξηζηεί σο ρξηζηηαλνί. Σν
επαρζέζηεξν απφ ηα κέηξα απηά
ήηαλ ε ζηξαηνιφγεζε, ε νπνία ηζνδπλακνχζε γηα ηνπο θξππηνρξηζηηαλνχο κε ζαλαηηθή θαηαδίθε
ζηα νζσκαληθά ζηξαηφπεδα, φπνπ
ηνπο αληηκεηψπηδαλ σο αξλεζίζξεζθνπο. Γηα ην ιφγν απηφ νη πεξηζζφηεξνη Κξππηνρξηζηηαλνί αλαγθάζηεθαλ λα θαηαθχγνπλ ζηελ νκφ72 / 243-244

ζξεζθε Ρσζία. ηα αξρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο Ρσζίαο
ζηε Μφζρα ππάξρνπλ πνιιέο εθζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην δξάκα
ησλ θξππηνρξηζηηαλψλ32.
Σν 1910 ε λενηνπξθηθή βνπιή
αλαγθάζηεθε λα αλαγλσξίζεη κηα
κεγάιε θαηεγνξία θξππηνρξηζηηαλψλ σο γλήζηνπο ρξηζηηαλνχο. Οη
πεξηζζφηεξνη φκσο απφ απηνχο
δελ θαηφξζσζαλ λα επσθειεζνχλ
απφ ηελ αλαγλψξηζε απηή, θαζψο
εγθισβίζηεθαλ ζε πνιχπινθεο
γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο.
Ζ αλαπάληερε έθβαζε ηζηνξηθνπνιηηηθψλ γεγνλφησλ, φπσο ηνπ
Κξεηηθνχ Εεηήκαηνο θαη ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ, πνπ έθεξαλ αληηκέησπεο ηελ Διιάδα θαη ηελ
Σνπξθία θαη, ηέινο, ν Ά Παγθφζκηνο
πφιεκνο, ε Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία θαη ε αλαγθαζηηθή αληαιιαγή
73 / 244

ησλ πιεζπζκψλ βξήθαλ απξνεηνίκαζηνπο ηνπο θξππηνρξηζηηαλνχο.
Σν δηθαίσκα πνπ είραλ θαηαθηήζεη
κε ηνλ λφκν ηνπ 1910 δελ πξφθηαζαλ λα ην εθκεηαιιεπηνχλ. Οη θνβεξνί δησγκνί θαη ε κεζνδεπκέλε
εμφλησζε ηνπ πνληηαθνχ ειιεληζκνχ θαηά ηελ πεξίνδν απηή αλάγθαζαλ ηνπο θξππηνρξηζηηαλνχο λα
αλαβάινπλ ηελ απνθάιπςε θαη ηελ
αιιαγή ησλ νλνκάησλ θαη ηεο ζξεζθείαο ηνπο γηα πην ήξεκεο εκέξεο,
νη νπνίεο, σζηφζν, δελ ήξζαλ πνηέ.
Γη' απηφλ ηνλ ιφγν, ε αληαιιαγή
ησλ πιεζπζκψλ, πνπ έγηλε κε βάζε
κφλν ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο,
ηνπο βξήθε απφ ηελ άιιε πιεπξά,
αθνχ ήηαλ θαηαγεγξακκέλνη κνλάρα κε ηα κνπζνπικαληθά νλφκαηά
ηνπο.
χκθσλα κε ηηο εθζέζεηο ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, αιιά θαη
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ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο
Διιάδαο, ην 1914 επίζεκα θαηαγξακκέλνη ήηαλ 43.000 θξππηνρξηζηηαλνί33.
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Γ. Ν ΞΑΟΔΜΔΗΛΗΝΠ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝΠ ΡΝ 19ν ΘΑΗ 20ν ΑΗΩΛΑ
1. Νηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή
αλάπηπμε
Σν δπζκελέο θιίκα γηα ηνπο ππφδνπινπο Έιιελεο, πνπ είρε δηακνξθσζεί ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, άξρηζε ζηαδηαθά λα ππνρσξεί κεηά ηελ παξαρψξεζε ησλ εηδηθψλ πξνλνκίσλ,
γλσζηψλ ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία
κε ηνπο λνκηθνχο φξνπο «Υάηη εξίθ» (1839) θαη «Υάηη Υνπκαγηνχλ»
(1856).
Ζ ζεσξεηηθή ηζνλνκία θαη ε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία καδί κε ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο νηθνλνκίαο νδήγεζαλ ζηε δεκνγξαθηθή αχμεζε ηνπ πνληηαθνχ πιε76 / 245

ζπζκνχ, ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειιεληθήο παηδείαο θαη ζηελ αλάπηπμε
ηεο λενειιεληθήο ζπλείδεζεο34.
Ο πνληηαθφο ειιεληζκφο εγθαηέιεηςε ηα θξεζθχγεηά ηνπ θαη θαηέβεθε ζηηο παξαιηαθέο πεξηνρέο,
φπνπ έθηηζε θαηλνχξηα ρσξηά, εθθιεζίεο θαη ζρνιεία. ε ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα πήξε μαλά ζηα
ρέξηα ηνπ ην εκπφξην νιφθιεξνπ
ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ θαη ηεο ελδνρψξαο, ελψ ε Σξαπεδνχληα μαλαβξήθε ηηο παιηέο ηεο δφμεο.
Σν κέιινλ ηεο πεξηνρήο πξνβιεπφηαλ επνίσλν, ράξε ζηελ εχθνξε ρψξα κε ηελ πινχζηα βιάζηεζε, ηηο απέξαληεο δαζηθέο εθηάζεηο κε έιαηα, πιαηάληα, πεχθα
θαη άιια δέληξα πνπ θάιππηαλ ηηο
πεξηνρέο ηεο ηλψπεο, ηεο Σξίπνιεο, ηεο Κεξαζνχληαο, ηεο Σξαπεδνχληαο θαη ησλ νπξκέλσλ. ηελ
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Κεξαζνχληα είραλ ηδξπζεί εξγνζηάζηα αηκνπξηφλσλ γηα ηελ παξαγσγή μπιείαο απφ έιαηα. Μεγάιε
ζπνπδαηφηεηα επίζεο είρε ε ιεπηνθαξπά πνπ εμαγφηαλ ζην Ακβνχξγν, ηελ Σεξγέζηε, ηε Ν. Τφξθε θαη
ηε Ρσζία.

Κεηαθνξά θαπλώλ ηεο Κπάθξαο κε
θακήιεο
Ζ γεσξγηθή νηθνλνκία ζηεξηδφηαλ θπξίσο ζην ζηηάξη, ην θαιακπφθη, ην θξηζάξη, ηα φζπξηα, ηα
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πνξηνθάιηα, ηα γεψκεια θαη ηα εμαίξεηα θαπλά, ηδηαίηεξα ησλ πεξηνρψλ ηεο Ακηζνχ θαη ηεο Μπάθξαο.
Σα ηπξνθνκηθά πξντφληα ηνπ Πφληνπ ήηαλ θαη είλαη επίζεο δεκνθηιή ζηηο αγνξέο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ησλ άιισλ κεγαινππφιεσλ.
Πξνο ην βνξά ε νξνζεηξά Παξπάδξνπ, πινχζηα ζε κεηαιιεπηηθά
θνηηάζκαηα, έδσζε ηε δπλαηφηεηα
δεκηνπξγίαο κεηαιιείσλ αξγχξνπ,
ραιθνχ θαη κνιχβδνπ ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Αξγπξνχπνιεο θαη ηεο
Σξίπνιεο. Δμίζνπ αλαπηπγκέλε ήηαλ ε βηνηερλία ζην ρψξν ηεο ρξπζνρνΐαο, ηεο ζηδεξνπξγίαο, θαη ηεο
ραιθνπξγίαο, θαζψο επίζεο θαη ε
βηνκεραλία ηεο λαππεγηθήο.
Ζ θπξία πινπηνπαξαγσγηθή πεγή ζηα παξάιηα ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ ήηαλ ην δηακεηαθνκηζηηθφ ε79 / 246

κπφξην κε θπξηφηεξα ιηκάληα ηελ
Ακηζφ, ηελ Σξαπεδνχληα, ηελ Κεξαζνχληα, ηελ Οδεζζφ, ηε Βξαΐια,
ην Ννβνξνζίζθη θαη ηε εβαζηνχπνιε.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ νη
Νεφηνπξθνη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
πξνζπαζνχζαλ λα απνκαθξχλνπλ
θαη λα πεξηνξίζνπλ ην εκπφξην ησλ
ρξηζηηαλψλ, νη νπνίνη γηα λα επηβηψζνπλ ζπλεξγάζηεθαλ κε ηηο ηνπηθέο κνπζνπικαληθέο εζλφηεηεο. Ζ
Σξαπεδνχληα κέρξη ην 1869 έιεγρε
ην 40% ηνπ εκπνξίνπ ηεο Πεξζίαο
θαη ην δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην
απέθεξε
θέξδνο
πεξίπνπ
200.000.000 θξάγθα ην ρξφλν35.
Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δηέζεηαλ εκπνξηθά ππνθαηαζηήκαηα θαη
πξαθηνξεία κεηαθνξψλ ζηε Ρσζία,
ηελ Πεξζία, ηελ Αγγιία, ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηε Μαζζαιία θαη
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ζε άιιεο κεγάιεο πφιεηο ηεο Δπξψπεο. Ζ Σξαπεδνχληα απνηεινχζε ην ζηαπξνδξφκη ηεο εκπνξηθήο
θίλεζεο κεηαμχ Γχζεο θαη Αλαηνιήο κέρξη ην 1869 πνπ νινθιεξψζεθε ε δηάλνημε ηεο Γηψξπγαο ηνπ
νπέδ, νπφηε άξρηζε ε ζηαδηαθή
παξαθκή ηνπ ιηκαληνχ ηεο. Ωζηφζν,
γηα κεγάιν δηάζηεκα θαη κεηά ην
1883, ηέζζεξηο κεγάινη ειιεληθνί
ηξαπεδηθνί θαη εκπνξηθνί νίθνη ηεο
Σξαπεδνχληαο έιεγραλ καδί κε ην
ππνθαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο Αζελψλ ζρεδφλ φιε ηελ νηθνλνκία ηνπ
αλαηνιηθνχ Πφληνπ.
Αλάινγε ήηαλ ε νηθνλνκηθή θίλεζε ησλ Διιήλσλ θαη ζηηο άιιεο
πφιεηο ηνπ Πφληνπ: απφ ην εκπνξηθφ ιηκάλη ηεο Ακηζνχ εμάγνληαλ κεγάιεο πνζφηεηεο εμαηξεηηθνχ θαπλνχ θαη άιισλ εγρψξησλ πξντφλησλ, ελψ ην 1869 ζηελ Ακηζφ απφ
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ηηο 214 επηρεηξήζεηο ηεο πφιεο νη
156 αλήθαλ ζηνπο Έιιελεο. ηελ
Κεξαζνχληα νη εθνπιηζηηθνί θαη
εκπνξηθνί νίθνη ησλ Κσλζηαληηλίδε, Καθνπιίδε, νπξκειή θαη Πηζζάλε θαηαμηψζεθαλ ζηα κεγάια
εκπνξηθά θέληξα ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ αιιά θαη ηεο Δπξψπεο.

Ρν Φξνληηζηήξην Ρξαπεδνύληνο
Ζ νηθνλνκηθή άλζεζε ηνπ ειιεληζκνχ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ
82 / 247, 248

Δχμεηλνπ Πφληνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πλεπκαηηθή θαη θαιιηηερληθή αλαγέλλεζε. Οη εθπξφζσπνη
ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ πξφζθεξαλ γελλαηφδσξα έλα ζεβαζηφ
πνζφ απφ ηα θέξδε ηνπο ππέξ ησλ
ζξεζθεπηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ θαη αμηφινγνη επηζηήκνλεο ζηέιλνληαλ
γηα εηδίθεπζε ζε δηάθνξα παλεπηζηήκηα ηεο Δπξψπεο, γηα λα κεηαθέξνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο ηηο λέεο
επηζηεκνληθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο.
Ρν Φξνληηζηήξην ηεο Ρξαπεδνύληαο, πνπ είρε ηδξχζεη ην 1682 ν
κεγάινο Σξαπεδνχληηνο δάζθαινο
ηνπ Γέλνπο εβαζηφο Κπκηλήηεο θαη
ιεηηνχξγεζε παξά ηηο αληημνφηεηεο
κέρξη ην 1922, έπαημε ζεκαληηθφ
ξφιν ζηελ πλεπκαηηθή θαη εζηθή
αλάπιαζε ησλ Διιελνπνληίσλ θαη
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ζηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο ηνπο
ζπλείδεζεο36.

Ν κεηξνπνιίηεο Ρξαπεδνύληαο
Σξύζαλζνο, νη θαζεγεηέο ηνπ
Φξνληηζηεξίνπ Ρξαπεδνύληνο
θαη νη καζεηέο ην 1921
ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα δελ
ππήξρε πνληηαθφ ρσξηφ ρσξίο δηθφ
ηνπ ζρνιείν θαη δίθε ηνπ εθθιεζία.
χκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή ηνπ Παλαξέηνπ, ην 1913 ζηηο επαξρίεο ησλ
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έμη κεηξνπφιεσλ ηνπ Πφληνπ θαηνηθνχζαλ 697.000 Έιιελεο, ελψ ην
ίδην δηάζηεκα, ζχκθσλα κε ηνλ Γ.
Λακςίδε, ιεηηνπξγνχζαλ 1.890 εθθιεζίεο, 22 κνλαζηήξηα, 1.647 παξεθθιήζηα θαη 1.401 ζρνιεία κε
85.890 καζεηέο.
Σν ειιεληθφ ηππνγξαθείν, ην
νπνίν εγθαηαζηάζεθε ην 1880 ζηελ
Σξαπεδνχληα, ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο
ζπλείδεζεο θαη ηελ πξνεηνηκαζία
ελφο αγσληζηηθνχ θιίκαηνο γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ νζσκαληθνχ θαζεζηψηνο απφ έλα ειεχζεξν θαη δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα.
Ο ειιελνθεληξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θιίκαηνο απηνχ είρε σο
πξσηεξγάηεο ηελ πξσηνεκθαληδφκελε αζηηθή ηάμε, ε νπνία αλέπηπμε
παηξησηηθή δξάζε ζε θάζε επθαηξία. Έηζη, π.ρ., απφ ηνλ ξσζν85 / 248

νζσκαληθφ πφιεκν ηνπ 1828-1829
κέρξη θαη ηελ θξεηηθή εμέγεξζε ηνπ
1866-67, νη Έιιελεο ηνπ Πφληνπ ήηαλ παξφληεο.
Αιιά
θαη
ζηνπο
ειιελννζσκαληθνχο πνιέκνπο πνπ αθνινχζεζαλ, πνιχ ζεκαληηθή ήηαλ ε
εζεινληηθή ζπκκεηνρή ησλ Πνληίσλ
αγσληζηψλ θαη ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνπ παξείραλ ππέξ ησλ
αγψλσλ. Γηα παξάδεηγκα αλαθέξνπκε ηελ πξνζθνξά ησλ 12.000
ιηξψλ πνπ έθαλαλ νη Έιιελεο ηεο
ακςνχληαο ην 1912 ζην ειιεληθφ
Ναπηηθφ37.
Ο 20φο αηψλαο βξήθε ηνλ ειιεληζκφ ηνπ Πφληνπ λα έρεη ζεακαηηθφ
πξνβάδηζκα ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο εζλφηεηεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη ηνλ πλεπκαηηθφ ηνκέα.
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Ωζηφζν, ε πνιηηηθή πνπ εθάξκνζαλ νη λενηνπξθηθέο θπβεξλήζεηο
απέλαληη ησλ Διιήλσλ ήηαλ εμαηξεηηθά ερζξηθή θαη πεξηιάκβαλε δπζκελή νηθνλνκηθά, εθπαηδεπηηθά,
ζηξαηησηηθά θαη ζξεζθεπηηθά κέηξα,
ηα νπνία επηβιήζεθαλ γεληθφηεξα
ζηηο ρξηζηηαληθέο εζλφηεηεο ηνπ
θξάηνπο. Ζ πνιηηηθή απηή, ε νπνία
βξηζθφηαλ ζε πιήξε αληίζεζε κε
ηηο εμαγγειίεο ηνπ Πξνέδξνπ ησλ
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο
Γ. Οπίιζνλ, ζρεηηθά κε ηελ απηνδηάζεζε ησλ ιαψλ, νδήγεζε ηνπο
Πφληηνπο, θπξίσο ηεο Γηαζπνξάο,
ζηε κεγάιε απφθαζε λα αγσληζηνχλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο απηφλνκεο Ξνληηαθήο Γεκνθξαηίαο.
2. Αγώλεο γηα ηε δεκηνπξγία
κηαο απηόλνκεο Ξνληηαθήο
Γεκνθξαηίαο (1917-1922)
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Οη Έιιελεο ηεο Γηαζπνξάο αλαδείρζεθαλ πξσηεξγάηεο ζηνπο αγψλεο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο απηφλνκεο πνληηαθήο δεκνθξαηίαο κε
βαζηθνχο εθπξνζψπνπο ηνπο Κ.
Κσλζηαληηλίδε απφ ηε Μαζζαιία,
Β. Ησαλλίδε θαη Θ. Θενθχιαθηνπ
απφ ην Βαηνχκ, I. Παζζαιίδε απφ
ην νρνχκ, Λ. Ησαλλίδε θαη Φ. Κηελίδε απφ ην Κξαζλνληάξ. Απφ ηνπο
Έιιελεο ηνπ ηζηνξηθνχ Πφληνπ μερσξίδνπλ νη δχν ζεβάζκηεο κνξθέο
ηεο Δθθιεζίαο, ν κεηξνπνιίηεο
Σξαπεδνχληαο Υξχζαλζνο θαη ν κεηξνπνιίηεο Ακάζεηαο Γεξκαλφο
Καξαβαγγέιεο38.
Λίγεο κέξεο πξηλ απφ ηε ξσζηθή
θαηνρή ηεο πφιεο, ηνλ Απξίιην ηνπ
1916, έγηλε ε παξάδνζε ηεο Σξαπεδνχληαο απφ ηνλ Σνχξθν Βαιή
Μερκέη Σδεκάι Αδκή κπέε ζην κεηξνπνιίηε Υξχζαλζν, ν νπνίνο ιφ88 / 249

γσ ηεο ζπλεηήο πνιηηηθήο ηνπ απέλαληη ζηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο
πεξηνρήο, έγηλε δεθηφο, απφ ηνπο
Ρψζνπο αιιά θαη απφ ηνπο πξνμεληθνχο εθπξνζψπνπο ησλ άιισλ
θξαηψλ, σο εγέηεο ζηελ επαίζζεηε
πεξηνρή, φπνπ ήηαλ αθφκε λσπέο
ζηνπο θαηνίθνπο νη κλήκεο απφ ηηο
ζθαγέο θαη ηηο ερζξνπξαμίεο. Ζ δίρξνλε πξνεδξία ηνπ Υξχζαλζνπ
ήηαλ έλα αιεζηλφ δηάιεηκκα δεκνθξαηίαο θαη αξκνληθήο ζπκβίσζεο
ρξηζηηαλψλ θαη κνπζνπικάλσλ. Σν
Φεβξνπάξην ηνπ 1918 ε θαηάζηαζε
είρε αιιάμεη ξηδηθά, φηαλ χζηεξα
απφ ηελ επηθξάηεζε ησλ κπνιζεβίθσλ ην 1917, ν ξσζηθφο ζηξαηφο
εγθαηέιεηςε ηελ Σξαπεδνχληα θαη ε
πεξηνρή μαλαπέξαζε ζηελ θαηνρή
ησλ Νενηνχξθσλ.
ηηο δχζθνιεο εθείλεο ζηηγκέο,
ρηιηάδεο Έιιελεο ηνπ αλαηνιηθνχ
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Πφληνπ θαη ηνπ Καξο, γηα λα γιηηψζνπλ απφ ηηο δηψμεηο απφ ηνπο Νεφηνπξθνπο, πήξαλ ην δξφκν ηεο θπγήο πξνο ηε Ρσζία, ε νπνία δνθηκαδφηαλ ηφηε απφ εκθχιην πφιεκν.
Ο μεξηδσκφο ησλ Διιήλσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο επαηζζεηνπνίεζε ηνπο
Έιιελεο ηεο Ρσζίαο, νη νπνίνη ήδε
απφ ην Α' Παλειιήλην πλέδξην, ηνλ
Ηνχιην ηνπ 1917 ζην Σατγάλην απνθάζηζαλ ηελ εθινγή Κεληξηθνχ
πκβνπιίνπ γηα ηε δεκηνπξγία αλεμάξηεηνπ Πνληηαθνχ Κξάηνπο, κε
πξνζσξηλή έδξα ηελ πφιε Ρνζηφβ39.
Γηα πξψηε θνξά νη Πφληηνη ηεο
Γηαζπνξάο νξγαλψζεθαλ ζε φιεο
ηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Καβάια, Βφιν), θαζψο επίζεο θαη ζηηο πφιεηο
ηνπ εμσηεξηθνχ.
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Σάξηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Ξόληνπ
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ηελ Δπξψπε πξσηεξγάηεο ηνπ
αγψλα ήηαλ ν Κ. Κσλζηαληηλίδεο, ν
νπνίνο απφ ηε Μαζζαιία κε δηαδνρηθά ππνκλήκαηα ελεκέξσλε ηηο
ζπκκαρηθέο δπλάκεηο γηα ηελ ηξαγηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε
ζηνλ Πφλην. Ο ίδηνο επίζεο ηχπσζε
θαη θπθινθφξεζε ράξηε πνπ φξηδε
ηα ζχλνξα ηεο πξνηεηλφκελεο πνληηαθήο δεκνθξαηίαο. Απηφ ην ράξηε ηχπσζε θαη ζε απιφ ζρήκα ηαρπδξνκηθνχ δειηίνπ (θαξη-πνζηάι)
κε γξαπηφ θείκελν ζηα γαιιηθά:
«Ξνιίηεο ηνλ Ξόληνπ μεζεθσζείηε! Θπκίζηε ζηα θηιειεύζεξα έζλε
ηα ύςηζηα δηθαηώκαηα ζαο γηα ηε
40
δσή θαη ηελ αλεμαξηεζία» . Ζ
ξσζηθή επαλάζηαζε μεζήθσζε
ηνπο Έιιελεο ηνπ Πφληνπ γηα ην δηθφ ηνπο εζληθφ αγψλα, ελψ ζην
πξψην παγθφζκην Παλ-πνληηαθφ
πλέδξην, πνπ νξγαλψζεθε ζηε
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Μαζζαιία ην Φεβξνπάξην ηνπ 1918,
ν ίδηνο ν Κ. Κσλζηαληηλίδεο, κε ηειεγξάθεκα πνπ έζηεηιε ζηνλ Α.
Σξφηζθη, δήηεζε επίζεκα ηελ ππνζηήξημε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο41.
Ζ θπβέξλεζε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ήηαλ αξρηθά ζχκθσλε κε
ηνλ αγψλα θαη ηηο εζληθέο δηεθδηθήζεηο ησλ Πνληίσλ. ην ζπλέδξην Δηξήλεο φκσο ζην Παξίζη, πνπ άξρηζε ην Γεθέκβξην ηνπ 1918, ν Δι. Βεληδέινο πηέζηεθε απφ ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο θαη δελ ζπκπεξηέιαβε
ηνλ Πφλην ζην θάθειν ησλ ειιεληθψλ δηεθδηθήζεσλ, θαη, παξά ηηο έληνλεο δηακαξηπξίεο ησλ Διιήλσλ
ηνπ Πφληνπ, ζπκθψλεζε λα παξαρσξεζεί ε πεξηνρή ζηελ ππφ ίδξπζε Αξκεληθή Γεκνθξαηία.
Ζ πξφηαζε ηνπ Δι. Βεληδέινπ
πξνθάιεζε κεγάιε απνγνήηεπζε
ζηνπο Έιιελεο ηνπ Πφληνπ, νη ν93 / 250-251

πνίνη ζηα δηάθνξα ζπλέδξηα πνπ
πξαγκαηνπνίεζαλ ζην Μπαθνχ,
ζην Κξαζλνληάξ, ζην Βαηνχκ θαη
ζηε Μαζζαιία, δηακαξηπξήζεθαλ
έληνλα γηα ηε ζηάζε ηεο ειιεληθήο
θπβέξλεζεο. Πνιιά πνληηαθά ζσκαηεία έζηεηιαλ ηφηε ηειεγξαθήκαηα ζην Παξίζη γηα λα κεηαπείζνπλ
ηνλ πξσζππνπξγφ, ηνλ νπνίν επηζθέθζεθε κάιηζηα ηνλ Απξίιην ηνπ
1919 ν κεηξνπνιίηεο Υξχζαλζνο.
Μεηά ηε δηεμνδηθή ελεκέξσζε πνπ
έιαβε ν Έιιελαο πξσζππνπξγφο
απφ ηνλ Υξχζαλζν, γηα ην Πνληηαθφ
Εήηεκα, απνθάζηζε λα εληζρχζεη
ηηο πξνζπάζεηεο ησλ Πνληίσλ θαη
έδσζε ηελ έγθξηζε ηνπ ζην κεηξνπνιίηε λα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο φισλ ησλ πνιηηηθψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε πλδηάζθεςε.
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Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο, κε
εμαίξεζε ηνπο Άγγινπο αληηπξνζψπνπο, είδαλ κε πνιιή θαηαλφεζε ηα αηηήκαηα ησλ Διιελνπνληίσλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ πξφηαζε
ηνπ κεηξνπνιίηε λα γίλεη ν Πφληνο
αλεμάξηεην θξάηνο ππφ ειιεληθή
εληνιή, ν Πξφεδξνο ησλ Ζ.Π.Α. Οχηιζνλ απάληεζε: «Δίλαη ζαπκάζηα
όζα κνπ ιέηε. Ν Ξόληνο πξέπεη λα
γίλεη αλεμάξηεηνο. Κίαλ ςήθνλ
έρσ εηο ηελ Ππλδηάζθεςηλ, αιιά
ζα ηελ δηαζέζσ ππέξ ηνπ ιανύ
ζαο»42.
Παξάιιεια κε ηνλ παλ-πνληηαθφ
αγψλα ησλ Διιήλσλ ηεο Ρσζίαο, ν
Υξχζαλζνο επηζθέθζεθε ην Δξηβάλ
θαη δηαπξαγκαηεχηεθε κε ηνπο Αξκέληνπο, θαζψο επίζεο θαη κε ηνπο
κνπζνπικάλνπο ηνπ Πφληνπ, κηα
43
κνξθή ζπλνκνζπνλδίαο . Ωζηφζν,
ε ακνηβαία θαρππνςία έγηλε αηηία
95 / 251

λα ραζεί πνιχηηκνο ρξφλνο, ν νπνίνο απνδείρζεθε κνηξαίνο, εμαηηίαο ησλ γξήγνξσλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ. Σν πνιηηηθφ γεγνλφο πνπ
ιεηηνχξγεζε σο ηαθφπεηξα ηνπ
πνληηαθνχ δεηήκαηνο ήηαλ ε ζπλζήθε θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο πνπ
ππνγξάθεθε ην Μάξηην ηνπ 1921
αλάκεζα ζηνπο Μπνιζεβίθνπο θαη
ηνλ Κεκάι.

Ν κεηξνπνιίηεο
Ακαζείαο Γεξκαλόο
Θαξαβαγγέιεο
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Ζ ζπλζήθε απηή έδσζε ζηνλ αδχλακν σο ηφηε Κεκάι ηελ νηθνλνκηθή, ζηξαηησηηθή θαη εζηθή δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεη ηηο επηρεηξήζεηο
ηνπ θαηά ησλ Πνληίσλ θαη, αθφκε,
λα εκθαληζηεί ζηε πλδηάζθεςε ηνπ
Λνλδίλνπ κε ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο, πνπ ιφγσ ηεο ηζηνξηθήο ζπγθπξίαο δελ απνξξίθζεθαλ απφ ηηο
ληθήηξηεο Γπλάκεηο, παξά ην γεγνλφο φηη ήηαλ ζχκκαρνη κε ηνπο Έι44
ιελεο .
Παξά ην αξλεηηθφ θιίκα πνπ δεκηνπξγήζεθε, ν πνληηαθφο ειιεληζκφο δελ πηνήζεθε. ηηο 10 Μαξηίνπ 1921 ν κεηξνπνιίηεο Ακάζεηαο
Γεξκαλφο πξφηεηλε ζηνλ ππνπξγφ
εμσηεξηθψλ Μπαιηαηδή ζπλεξγαζία
κε ηνπο Κνχξδνπο θαη ηνπο Αξκέληνπο ελαληίνλ ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Κεκάι. Ζ θπβέξλεζε ηνπ Γνχλαξε,
απνκνλσκέλε θαη απφ ηνπο ζπκ97 / 252-253

κάρνπο, δελ πήξε θακηά πξσηνβνπιία, ελψ νη Πφληηνη απνγνεηεπκέλνη, κε πξσηνβνπιία ηνπ Γεξκαλνχ Καξαβαγγέιε, δηνξγάλσζαλ
δχν πλέδξηα, ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζηηο 17 Απγνχζηνπ 1921 θαη
ζηελ Αζήλα ζηηο 4 επηεκβξίνπ ηνπ
ίδηνπ έηνπο.
Ζ ηειεπηαία πξνζπάζεηα πνληναξκεληθήο ζπλεξγαζίαο άξρηζε θαζπζηεξεκέλα ζηηο αξρέο ηνπ 1922,
φηαλ πηα ηα ζπκθέξνληα ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ είραλ αιιάμεη πιεπξά. Δθκεηαιιεπφκελνο ηελ επλντθή
ζπγθπξία ν Κεκάι παζάο, κε ηε
θαλεξή ππνζηήξημε ησλ κπνιζεβίθσλ, ηεο Ηηαιίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηε
ζησπεξή ζχκπξαμε ηεο Αγγιίαο,
άξρηζε ηελ αληεπίζεζε πνπ έθεξε
θαη ηελ θαηάξξεπζε ηνπ κεηψπνπ.
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Δξείπηα ηεο Κνλήο Ξαλαγίαο Πνπκειά
ηνπ ηζηνξηθνύ Ξόληνπ
Ζ πνληηαθή Γεκνθξαηία έκεηλε
έλα φλεηξν, ελψ ε θαηαδίθε ζε ζάλαην απφ ηελ θεκαιηθή θπβέξλεζε
φισλ ησλ πξσηεξγαηψλ ηνπ αγψλα
ζθξάγηζε ηελ εζληθή ζπκθνξά ηνπ
99 / 252, 253

πνληηαθνχ ειιεληζκνχ, ε νπνία
ζπλδέεηαη κε ηε γεληθφηεξε ηχρε
ηνπ ειιεληζκνχ ηεο Μ. Αζίαο.
Απηή ηελ πεξίνδν ηεο γελνθηνλίαο αιιά θαη λσξίηεξα, έλαο δεχηεξνο πνληηαθφο ειιεληζκφο δνχζε
θαη κεγαινπξγνχζε ζηε Ρσζία. Πεξηζζφηεξνη απφ 500.000 Πφληηνη θαηνηθνχζαλ ζηε Ρσζία, ελψ ην 1918,
κε ηηο νκαδηθέο κεηνηθεζίεο ησλ θαηαδησγκέλσλ Πνληίσλ, ηδηαίηεξα
κεηά ηελ απνρψξεζε ησλ ξσζηθψλ
ζηξαηεπκάησλ, μεπέξαζαλ ηνπο
45
750.000 . ήκεξα ππνινγίδεηαη φηη
ζηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε δνπλ
αθφκε πεξηζζφηεξνη απφ κηζφ εθαηνκκχξην Πφληηνη, νη νπνίνη δηαηεξνχλ, ζην βαζκφ πνπ δελ επεκβαίλνπλ νη αξρέο ησλ Αλεμάξηεησλ
Γεκνθξαηηψλ ηεο Κνηλνπνιηηείαο,
ηηο παηξνπαξάδνηεο ειιελνπνληηαθέο ηνπο παξαδφζεηο.
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ηνλ ηζηνξηθφ Πφλην φκσο ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ Πνληίσλ ήηαλ εμαηξεηηθά
ηξαγηθφ θαη ζηακάηεζε βίαηα κε ηελ
αλαγθαζηηθή αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ πνπ φξηζε ε πλζήθε ηεο
Λσδάλλεο ην 1923.
3. Ζ κεζνδεπκέλε εμόλησζε
(γελνθηνλία) ησλ Διιήλσλ
ηνπ Ξόληνπ
Δίλαη γλσζηή ε γελνθηνλία ηνπ
αξκεληθνχ ιανχ ην 1915 απφ ηνπο
Νεφηνπξθνπο, αιιά δελ είλαη γλσζηή ε κεζνδεπκέλε εμφλησζε ησλ
Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ πνπ είρε ηηο
ίδηεο αλαινγίεο πνζνηηθά θαη εζηθά
κε ηε γελνθηνλία ησλ Αξκελίσλ ηελ
πεξίνδν 1916-1923.
Απφ ηνπο 697.000 Πφληηνπο πνπ
δνχζαλ ην 1913 ζηνλ Πφλην, πεξηζ101 / 253

ζφηεξνη απφ 353.000, δειαδή πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην 50%, ζαλαηψζεθαλ κέρξη ην 1923 απφ ηνπο
Νεφηνπξθνπο θαη ηνπο Κεκαιηθνχο
ζηηο πφιεηο θαη ηα ρσξηά, ζηηο εμνξίεο θαη ηηο θπιαθέο, θαζψο θαη ζηα
ηάγκαηα εξγαζίαο, ηα ιεγφκελα «ακειέ ηακπνπξνύ»46.
Ζ θχζε θαη ε κέζνδνο ηεο εμαπφιπζεο ζπζηεκαηηθψλ δηψμεσλ
θαηά ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ απφ
ηνπο Νεφηνπξθνπο θαη ηνπο Κεκαιηθνχο, ελψ έρεη πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηε γελνθηνλία ησλ
Δβξαίσλ, έρεη δχν βαζηθέο δηαθνξέο, θαηά ηνλ Π. Δλεπεθίδε. Γελ έρεη
θακία ηδενινγηθή, θνζκνζεσξεηηθή
ή ςεπδνεπηζηεκνληθή ζεκειίσζε
πεξί γελεηηθήο, επγνληθήο θαη αξίαο
ή ζεκηηηθήο θπιήο. Δμππεξεηνχζε
κφλν ηε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή
πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα ηεο εθθαζά102 / 253-254

ξηζεο ηεο Μ. Αζίαο απφ ην ειιεληθφ
ζηνηρείν. Οη εμνξίεο ησλ θαηνίθσλ
νιφθιεξσλ ρσξηψλ, νη εμνλησηηθέο
εθείλεο νδνηπνξίεο κέζα ζην ρηφλη
ησλ γπλαηθφπαηδσλ θαη ησλ γεξφλησλ -νη άλδξεο βξίζθνληαλ ήδε
ζηα ηάγκαηα εξγαζίαο ή ζην ζηξαηφ- ζπλεηέιεζαλ ψζηε πνιινί λα
47
πεζάλνπλ απφ ηηο θαθνπρίεο .
Ζ θαηάζηαζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ επηδεηλψζεθε, φηαλ ν ειιεληθφο ζηξαηφο
ζηηο 15 Μαΐνπ 1919 θαηέιαβε ηε
κχξλε θαη έλα κέξνο ηεο ελδνρψξαο. Ο ίδηνο ν Κεκάι ζηηο 19 Μαΐνπ
1919 νξγάλσζε ηε δεχηεξε θάζε
ησλ δησγκψλ, φηαλ απνβηβάζζεθε
ζηε ακςνχληα.
Με ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο
ζηηο 24 Ηνπιίνπ 1923, νξίζηεθε σο
ζχλνξν κεηαμχ Σνπξθίαο θαη Διιάδαο ν πνηακφο Έβξνο. Ήδε ζηηο 30
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Ηαλνπαξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο είρε ππνγξαθεί ζηε Λσδάλλε ε ζχκβαζε
πεξί αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκψλ.
Ωζηφζν, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ πξνζθχγσλ
είρε ήδε εγθαηαιείςεη ηελ πεξηνρή
πξηλ απφ ηε ζχκβαζε, ελψ πνιινί
θαηέθπγαλ ζηηο παξαιηαθέο πφιεηο
γηα λα επηβηβαζζνχλ ζε πινία γηα
ηελ Διιάδα. πλνιηθά, ν παξεπμείληνο ειιεληζκφο ηεο Μ. Αζίαο εμνληψζεθε θαηά ηελ πεξίνδν 19141924 ή αθνινχζεζε ην δξφκν ηεο
δηαζπνξάο πξνο ηελ Δπξψπε, ηελ
Ακεξηθή θαη ηελ Πεξζία (Ηξάλ), ηε
νβηεηηθή Έλσζε θαη ηελ Διιάδα.
Σα Αξρεία ησλ Τπνπξγείσλ Δμσηεξηθψλ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο, θαζψο επίζεο θαη νη εθζέζεηο
δηεζλψλ νξγαληζκψλ πηζηνπνηνχλ
ην κέγεζνο θαη ην είδνο ηνπ δησγ104 / 254

κνχ πνπ ππέζηεζαλ νη Έιιελεο ηνπ
Πφληνπ.
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Δ. Ζ ΞΑΟΝΠΗΑ ΡΝ
ΞΑΟΔΜΔΗΛΗΝ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ
ΠΡΖ ΠΓΣΟΝΛΖ ΔΞΝΣΖ
1. Ρν πξόβιεκα ησλ πξνζθύγσλ
από ην 1922 κέρξη ζήκεξα
Σα γεγνλφηα ηνπ 1922 είραλ σο
ζπλέπεηα ην μεξίδσκα ηνπ ειιεληζκνχ ηεο Μ. Αζίαο. Πεξηζζφηεξνη
απφ 1.300.000 Έιιελεο αλαγθάζηεθαλ λα εθπαηξηζηνχλ βίαηα, εγθαηαιείπνληαο ηνπο πξνζθηιείο
λεθξνχο, καδί κε ηηο πεξηνπζίεο
ηνπο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο καθξαίσλεο δεκηνπξγηθήο παξνπζίαο
ηνπο εθεί.
Ζ εμαληιεκέλε απφ ηνλ πφιεκν,
εζηθά, πνιηηηθά, θνηλσληθά, δεκνγξαθηθά θαη νηθνλνκηθά Διιάδα αλαγθάζηεθε λα δερηεί ζηνπο θφιπνπο ηεο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο
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πξφζθπγεο, ρσξίο θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην ππνδνρήο.
Ζ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή μαλάθεξε ζην πξνζθήλην ηελ ηαξαγκέλε εζσηεξηθή πνιηηηθή θαηάζηαζε. Ζ αληθαλφηεηα ησλ ελαιιαζζφκελσλ θπβεξλήζεσλ αλάγθαζε ηνλ
ζηξαηεγφ Πιαζηήξα λα αλαιάβεη
ηελ εμνπζία, λα εθζξνλίζεη ην βαζηιηά Κσλζηαληίλν θαη λα θηλεηνπνηήζεη φιεο ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνζθπγηθψλ πξνβιεκάησλ.
Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ
πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ, 638.252
άηνκα, δειαδή έλα πνζνζηφ 53%,
εγθαηαζηάζεθε ζηε Μαθεδνλία, αξρηθά ζηηο πεξηνρέο πνπ εγθαηέιεηςαλ νη αληαιιάμηκνη κνπζνπικάλνη.
Σα θχξηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζε ην θξάηνο ηελ πξψηε απηή πεξίνδν ηεο πξνζθπγηάο ήηαλ ε
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επηζθεπή ησλ εγθαηαιεηθζέλησλ
νηθηζκψλ απφ ηνπο ηνπξθηθνχο θαη
βνπιγαξηθνχο πιεζπζκνχο, ε αλέγεξζε λέσλ νηθηψλ θαη νηθηζκψλ, ε
θαηαζθεπή ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ,
ε δηαλνκή γεσξγηθψλ θιήξσλ
ζηνπο πξφζθπγεο γεσξγνχο θαη ν
εθνδηαζκφο ηνπο κε ηα ζηνηρεηψδε
εξγαιεία θαη ηνπο γεσξγηθνχο ζπφξνπο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θηεκάησλ. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε, γηα
λα ζπλερίζεη ην έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ Πνληίσλ,
δήηεζε ηε κεζνιάβεζε ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ (ΚηΔ), ε νπνία ελέθξηλε ηε δαλεηνδφηεζε. Θεηηθφ ξφιν
έπαημε ε πεξίθεκε έθζεζε ηνπ Nansen, ψζηε ζην ηέινο ηνπ 1924, κεηά
απφ επίκνλεο δηαπξαγκαηεχζεηο
θαη απζηεξέο δεζκεχζεηο, ππνγξάθεθε ην δάλεην αλάκεζα ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε θαη ηελ Σξάπεδα
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ηεο Αγγιίαο κε νλνκαζηηθφ θεθάιαην 12.300.000 ιίξεο Αγγιίαο.

Ν πξνζθπγηθόο θαηαπιηζκόο ηνπ
Σαξκάλθηνη (Διεπζέξηα)
Θεζζαινλίθεο
Ζ δηαρείξηζε ηνπ δαλείνπ χζηεξα
απφ πξφηαζε ηεο Κνηλσλίαο ησλ
Δζλψλ πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ηελ
ειιεληθή θπβέξλεζε αλαηέζεθε
ζηνλ απηφλνκν θαη αλεμάξηεην νξγαληζκφ, ηελ Δπηηξνπή Απνθαηάζηαζεο Πξνζθχγσλ (Δ.Α.Π.), πνπ
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ζπζηήζεθε κε βάζε ην πξσηφθνιιν
ηεο 28εο επηεκβξίνπ 1923 ηεο Γελεχεο.
Ζ Δ.Α.Π. κε ηελ άξηηα δηνηθεηηθή,
νηθνλνκηθή θαη ηερληθή ηεο νξγάλσζε κπφξεζε λα πξνρσξήζεη
ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο
απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ.
ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπλεηέιεζαλ θαη νη ίδηνη νη πξφζθπγεο κε ηελ εξγαηηθφηεηα, ηελ
ηθαλφηεηα, ηελ ηηκηφηεηα θαη ηελ
εκπεηξία πνπ δηέζεηαλ ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ρψξν. Σα
2/3 ησλ εμφδσλ ηεο Δ.Α.Π. δαπαλήζεθαλ ζηε Μαθεδνλία κε απνηέιεζκα λα αιιάμεη ξηδηθά ε πεξηνρή ζε
ηέηνην βαζκφ ψζηε, ζπκθσλά κε ηηο
δειψζεηο ηνπ αληηπξνέδξνπ ηεο
Σδνλ Κάκπει, ην 1930 δπζθνιεπφηαλ θαλείο λα αλαγλσξίζεη ηνλ έξεκν ηφπν ηνπ 192348.
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Ζ γεσξγία, ε θηελνηξνθία, ε ζεξνηξνθία θαη ε αιηεία αλαπηχρζεθαλ ηδηαίηεξα απφ ηνπο πξφζθπγεο,
κε απνηέιεζκα ηελ επξχηεξε αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο.
Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή ηνπ Βεληδέινπ βνήζεζε νξηζηηθά ζηε κφληκε
εγθαηάζηαζε ησλ αγξνηηθψλ πιεζπζκψλ, ελψ δηάθνξα πξνλνκηαθά
κέηξα, πνπ ιεηηνχξγεζαλ πξνζσξηλά γηα ηνπο πξφζθπγεο ησλ παξακεζφξησλ πεξηνρψλ, ζπλέβαιαλ
απνθαζηζηηθά ζηελ επάλδξσζε
ησλ αθξηηηθψλ ρσξηψλ. Οη πξφζθπγεο έγηλαλ γηα κηα αθφκε θνξά
άγξππλνη θξνπξνί ησλ ζπλφξσλ.
Παξάιιεια κε ηε κεξηθή απνθαηάζηαζε ησλ αγξνηηθψλ πιεζπζκψλ νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο
πξνζπάζεζαλ λα ιχζνπλ, έζησ θαη
πξνζσξηλά, ηα πνιχπινθα πξνβιήκαηα ησλ αζηηθψλ πξνζθπγη111 / 256

θψλ πιεζπζκψλ. Σν θξάηνο έξημε
ην βάξνο ζηε ιχζε ηνπ ζηεγαζηηθνχ
πξνβιήκαηνο, ελψ ε Δ.Α.Π. δαπάλεζε 2.422.961 ιίξεο Αγγιίαο γηα ηε
ζηέγαζε 165.000 πεξίπνπ αζηψλ
πξνζθπγψλ. Σν 50% ηνπ αζηηθνχ
πιεζπζκνχ ζπγθεληξψζεθε ζηελ
49
Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε .
Αλάκεζα ζηα άιια πξνβιήκαηα
πνπ αληηκεηψπηζαλ νη πξφζθπγεο
θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ
Διιάδα ήηαλ θαη νη ζρέζεηο ηνπο κε
ηνπο γεγελείο Έιιελεο, νη νπνίνη
δηαηεξνχζαλ αξρηθά πνιιέο επηθπιάμεηο απέλαληη ηνπο. Σν ζέκα απηφ
απαζρφιεζε πνιηηηθνχο, φπσο ήηαλ ν Π. Καλειιφπνπινο, αιιά θαη
ινγνηέρλεο, φπσο ήηαλ ν Γ. Ησάλλνπ, νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα
εξκελεχζνπλ ην θαηλφκελν50.
Παξ' φιεο ηηο δπζθνιίεο, νη πξφζθπγεο δελ ιηπνςχρεζαλ, αιιά ε112 / 256-257

πηζηξάηεπζαλ φινπο ηνπο κεραληζκνχο επηβίσζεο πνπ απέθηεζαλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβίσζήο
ηνπο κε ηνπο Οζσκαλνχο. ηελ θαηεγνξία απηή βέβαηα δε ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δεθάδεο ρηιηάδεο
πινχζηνη Μηθξαζηάηεο πξφζθπγεο,
νη νπνίνη ρσξίο θξαηηθή βνήζεηα,
ράξε ζηηο επελδχζεηο πνπ είραλ
ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, έιπζαλ κφλνη ηα πξνβιήκαηα ηνπο.
Ωζηφζν, ε νδχζζεηα ηνπ παξεπμείληνπ ειιεληζκνχ δε ζηακαηά ζηε
κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. πλερίζηεθε ακέζσο κεηά ηνλ εκθχιην
πφιεκν ηεο Ρσζίαο θαηά ηνλ νπνίν
ράζεθαλ άδηθα δεθάδεο ρηιηάδεο
Έιιελεο. χκθσλα κε ηε γεληθή
απνγξαθή ηνπ 1928, θαηά ηε δεθαεηία απηή εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Διιάδα 58.500 Έιιελεο ηεο Ρσζίαο.
Ήδε απφ ην 1918, φπσο πξναλα113 / 257

θέξακε, θαηνηθνχζαλ πεξηζζφηεξνη
απφ 750.000 Πφληηνη ζηηο πεξηνρέο
ηνπ Καπθάζνπ, ηνπ Αληηθαπθάζνπ,
ηεο Μεζεκβξηλήο Ρσζίαο θαη ηεο
Οπθξαλίαο51.
Καηά ηελ πεξίνδν ησλ ζηαιηληθψλ δηψμεσλ (1937-1939) πεξίπνπ
20.000 Έιιελεο εθδηψρζεθαλ απφ
ηε νβηεηηθή Έλσζε πξνο ηελ Διιάδα, πέξα απφ ηα δεθάδεο ρηιηάδεο ζχκαηα ζηνπο ηφπνπο ησλ εθηνπίζεσλ, ζην Καδαθζηάλ, ην
Οπζκπεθηζηάλ, ηελ Κηξγηζία, ηηο
ζηέπεο θαη ζηηο άιιεο αθηιφμελεο
πεξηνρέο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο.
Άιινη 13.500 πήξαλ επίζεο ην δξφκν ηεο πξνζθπγηάο ην 1965.
Σν πξνζθπγηθφ δήηεκα επηδεηλψζεθε μαλά ηνλ Μάξηην ηνπ 1988,
φηαλ νη ζνβηεηηθέο αξρέο άλνημαλ ηα
ζχλνξα γηα ηνπο ιανχο ησλ νζηαιηζηηθψλ Γεκνθξαηηψλ θαη δεκη114 / 257

νπξγήζεθε αλαγθαζηηθά έλα κεγάιν
θχκα λέσλ πξνζθχγσλ Διιήλσλ
απφ ηε Ρσζία πξνο ηελ Διιάδα,
πνπ έρεη μεπεξάζεη ζήκεξα ηηο
180.000.
Ζ ειιεληθή πνιηηεία αληηκεηψπηζε κεγάιεο δπζρέξεηεο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ Πνληίσλ
πξνζθχγσλ ζηνπο θφιπνπο ηεο.
Δίλαη γεγνλφο φηη απφ ην 1923 θαλέλα άιιν πξνζθπγηθφ θχκα δελ
είρε ηέηνην κέγεζνο, ψζηε λα αλαγθάζεη ην ειιεληθφ θξάηνο λα αζθήζεη εθ λένπ κηα πνιηηηθή ππνδνρήο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ
πξνζθχγσλ. Ζ εγθαηάζηαζή ηνπο
έγηλε θπξίσο ζηελ Αζήλα θαη ηε
Θεζζαινλίθε. Σν Γεθέκβξην ηνπ
1990 ηδξχζεθε ην Δζληθφ Ίδξπκα
Τπνδνρήο θαη Απνθαηάζηαζεο Παιηλλνζηνχλησλ Οκνγελψλ Διιήλσλ
(Δ. Η.Τ.Α.Π.Ο.Δ.).
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Οη δπζρέξεηεο ηεο πνιηηείαο ζηελ
επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ λενπξνζθχγσλ
νδήγεζε ηα πξνζθπγηθά ζσκαηεία
λα δεηήζνπλ ηελ ίδξπζε κηθξψλ νηθηζκψλ ζηε Θξάθε θαη ηε δεκηνπξγία κηαο παξαδνζηαθήο πνληηαθήο
πφιεο κε ην φλνκα «Ρσκαλία», γηα
λα εγθαηαζηαζνχλ αξθεηνί λενπξφζθπγεο Πφληηνη ζηηο αθξηηηθέο
ζέζεηο ηεο βφξεηαο Διιάδαο.
2. Ξνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ησλ
πξνζθύγσλ από ην 1922 κέρξη
ζήκεξα
Ο πξνζθπγηθφο πιεζπζκφο ζηε
δεθαεηία 1922-1932 ζπλέβαιε ζηελ
επίιπζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο, ζηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο, ηεο βηνηερλίαο, ηεο βηνκεραλίαο, ηνπ εκπνξίνπ, ηεο λαπηηιίαο
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ηεο Διιάδαο θαη επηπιένλ πξνψζεζε ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο απφ ηε ζχλζεζε ηνπ κηθξαζηαηηθνχ κε ην ειιαδηθφ.
Οη αγψλεο ησλ αγξνηψλ, ησλ εξγαηψλ θαη ησλ αζηψλ ελίζρπζαλ
απνθαζηζηηθά ηνλ εθζπγρξνληζκφ
ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο πνιηηηθήο
δσήο ζηελ Διιάδα. Οη θνηλσληθνί
αγψλεο ησλ πξνζθχγσλ γηα κηα δηθαηφηεξε θαηαλνκή ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο έγηλαλ αηηία γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ πνιηηηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη θνκκάησλ.
Πάλσ απ φια, ν πξνζθπγηθφο
ειιεληζκφο επξχηεξα δηαθξίζεθε
θαη δηαθξίλεηαη γηα ηε βαζηά ηνπ αγάπε ζηηο ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα.
Ζ αλαπηπγκέλε πλεπκαηηθή ππνδνκή ησλ πεξηζζφηεξσλ πξνζθχγσλ,
νη νπνίνη δηαθξίλνληαλ ηδηαίηεξα γηα
117 / 258

ηε γισζζνκάζεηα θαη ηελ πνιπκάζεηά ηνπο, ζπλεηέιεζε ζηε γξήγνξε
πξνζαξκνγή ηνπο ζην ειιαδηθφ
θιίκα αιιά θαη ζηελ νπζηαζηηθή
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πνιηηηζηηθή
πξφνδν νιφθιεξεο ηεο Διιάδαο.
πγθεθξηκέλα ζηε ινγνηερλία, ε γεληά ηνπ 30 άληιεζε ζεκαηηθά εξεζίζκαηα απφ ηε δσή θαη ηα έζηκα ησλ
πξνζθχγσλ, ελψ ηα εμαηξεηηθά αθξηηηθά θαη ηζηνξηθά ηξαγνχδηα ηνπ
Πφληνπ, ηα ζξεζθεπηηθά ηξαγνχδηα
ηεο Καππαδνθίαο, ηα ξεκπέηηθα ηεο
Ησλίαο πινχηηζαλ θαη αλαλέσζαλ
κε ην βπδαληηλφ ηφλν θαη ην ρξψκα
ηνπο ηελ ειιαδίηηθε κνπζηθή. Οη
πνιεκηθνί πνληηαθνί ρνξνί, νη πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη, ηα πξνζθπγηθά
ζσκαηεία, ηα βηβιία, νη εθεκεξίδεο
θαη ηα πεξηνδηθά ηνπο απνηεινχλ
κέρξη ζήκεξα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο
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πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ παξεπμείληνπ ειιεληζκνχ.
Ζ ειιελνρξηζηηαληθή παξάδνζε
δηαθπιάρζεθε απφ ηνπο πξφζθπγεο ηνπ 1922 αιιά θαη απφ ηηο επφκελεο γεληέο κέρξη θαη ζήκεξα ηφζν
ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν φζν θαη ζην
εμσηεξηθφ. Σα ζξεζθεπηηθά ζχκβνια θαη ηα ηζηνξηθά κνλαζηήξηα (Παλαγία νπκειά, Άγηνο Γεψξγηνο Πεξηζηεξεψηαο, Άγηνο Ησάλλεο Βαδειψλαο, Θεφδσξνο Γαβξάο, Παλαγία
Γνπκεξά, Άγηνο Βαζίιεηνο Λαγθαδά), ηα νπνία αληζηφξεζαλ ζε δηάθνξα βνπλά ηεο Μαθεδνλίαο, ζεκαηνδφηεζαλ θαη ζεκαηνδνηνχλ κέρξη
ζήκεξα ηνπο Έιιελεο πξφζθπγεο
ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ.
Ο ζχγρξνλνο ηζηνξηθφο κειεηεηήο αλαθαιχπηεη ην θνηλφ πνιηηηζκηθφ λήκα πνπ ελψλεη ηηο γεληέο
ησλ πξνζθχγσλ απφ ην 1922 κέρξη
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ζήκεξα ηφζν ζηελ εζληθή θαη ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηά ηνπο φζν θαη
ζηνλ θαζεκεξηλφ ηξφπν δσήο ηνπο.

Ξαλαγία Πνπκειά 1959. Αλήκεξα ηεο
γηνξηήο ηεο Θενηόθνπ ζην πξναύιην
ηεο Κνλήο
Ο παξεπμείληνο ειιεληζκφο, ειιελφθσλνο, ηνπξθφθσλνο ή ξσζφθσλνο, ζπλερίδεη λα αγσλίδεηαη
γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο, ηνπ ειιεληθνχ ιατθνχ
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πνιηηηζκνχ, ηεο ρξηζηηαληθήο νξζφδνμεο πίζηεο, αιιά θαη γηα ην ζπληαίξηαζκα ησλ επξχηεξσλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ κεηαθέξεη.
ζνη επέιεμαλ ην δχζθνιν δξφκν ηεο λέαο πξνζθπγηάο αγσλίδνληαη, κε παξφκνην ηξφπν κε ηνπο
πξφζθπγεο ηνπ 1922, λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.
Απηή ε καδηθή εηζξνή ελίζρπζε
ηηο πξνζθπγηθέο θνηλφηεηεο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ρσζίαο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί έλα κφληκν δίθηπν κεηαθνξάο αλζξψπσλ, αγαζψλ, ηδεψλ αλάκεζα ζηνπο ειιεληθνχο θαη ηνπο ξσζηθνχο πφινπο ηεο
πνληηαθήο δηαζπνξάο.
Ζ Θεζζαινλίθε παξακέλεη ην
θχξην θέληξν ζπγθέληξσζεο θαη
νξγάλσζεο ησλ παγθνζκίσλ παλπνληηαθψλ θαη παλ-κηθξαζηαηηθψλ
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ζπλεδξίσλ, θαζψο ε Μαθεδνλία θαη
ε Θξάθε ζπληζηνχλ ηελ θπξία γεσγξαθηθή δψλε εγθαηάζηαζεο ησλ
πξνζθπγψλ ζηελ Διιάδα.
Ωζηφζν, ζήκεξα ζεσξνχκε φηη
ζηα πιαίζηα ηεο εηξεληθήο ζπκβίσζεο ιαψλ θαη εζλνηήησλ, ν Καχθαζνο, ε Κξηκαία θαη νιφθιεξε ε
Μαχξε ζάιαζζα ζα θησρχλνπλ
ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ ειιεληζκνχ, ν νπνίνο άιισζηε εληζρχεη
ηε ζπλεξγαζία θαη ηε θίιηα αλάκεζα ζηνλ ειιεληθφ ιαφ θαη ηνπο
ιανχο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο.
Γηα ην ιφγν απηφ ε Διιάδα εληζρχεη ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ηνκέα ηνλ παξεπμείλην ειιεληζκφ, ν νπνίνο ήδε αλαζπγθξνηείηαη ζηηο πεξηνρέο ηεο Μαξηνχπνιεο θαη ηνπ Νηνλέζθ ηεο Οπθξαλίαο,
φπσο θαη ζε πνιιέο αζηηθέο θαη
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αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Ρσζίαο. Ζ
ζπιινγηθή δσή ησλ Διιήλσλ ζηηο
πεξηνρέο απηέο, φπσο επίζεο θαη
ησλ λενπξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα,
πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηελ πνιηηηζηηθή αλαγέλλεζε κε ηε γιψζζα, ηε
ζξεζθεία, ηε κνπζηθή, ηνπο ρνξνχο
αιιά θαη ηε ζπληήξεζε ηεο εζληθήο
κλήκεο.
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ΞΑΟΑΘΔΚΑΡΑ
1
«Ζ πεδηάδα είλαη γεκάηε δξνζηά
θαη θαηαπξάζηλε. Μπνξεί θαη ηξέθεη αγέιεο βνδηψλ θαη αιφγσλ. Έρεη
θαιιηέξγεηεο απφ θερξί θαη δαραξφρνξην ζε αηειείσηεο πνζφηεηεο. Σα
πινχζηα λεξά ηεο πεξηνρήο δελ
αθήλνπλ μεξαζία πνπζελά. Οχηε
κία θνξά δελ έρεη αλαθεξζεί πσο
έπεζε πείλα ζε απηά ηα κέξε. Σφζνη
είλαη νη θαξπνί πνπ βγάδεη ε ινθψδεο ρψξα, απηνθπείο θαη άγξηνη,
ζηαθχιηα, αριάδηα, κήια θαη θαξχδηα, ψζηε θάζε επνρή ηνπ ρξφλνπ
φζνη βγαίλνπλ ζην δάζνο βξίζθνπλ
θξνχηα ζε αθζνλία. Οη θαξπνί είλαη
άιινηε θξεκαζκέλνη ζηα δέληξα θη
άιινηε κέζα ζην θχιισκα πνπ έρεη
πέζεη ζην ρψκα, απφ θάησ, πεζκέλα ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. Ζ πνιιή
124/ 261

ηξνθή επίζεο, δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο γηα πνιχ θαιφ θπλήγη».
(Πηξάβσλ, Γεσγξαθηθά, ΘαππαδνθίαΞόληνο, Αζήλα (1994) η. 12, ζ. 81).
2
«Οη Σξαπεδνχληηνη πάιη πξφζθεξαλ ηξφθηκα γηα αγνξά ζην ειιεληθφ ζηξάηεπκα, ην νπνίν ππνδέρηεθαλ ζηελ πφιε ραξίδνληαο ηνπ
δψξα θηινμελίαο: βφδηα, αιεχξη θαη
θξαζί. Σαπηφρξνλα έθαλαλ δηαπξαγκαηεχζεηο θαη γηα ράξε ησλ
γεηηφλσλ ηνπο Κφιρσλ, πξνπάλησλ απηψλ πνπ θαηνηθνχζαλ ζηελ
πεδηάδα. Οη ηειεπηαίνη έθεξαλ σο
δψξα θηινμελίαο βφδηα. Έπεηηα
απφ απηφ (νη Μχξηνη) εηνίκαζαλ ηε
ζπζία πνπ είραλ ππνζρεζεί (λα
πξνζθέξνπλ, αλ έθηαλαλ ζψνη ζε
θηιηθή ρψξα). Καη ηνπο απνζηάιζεθαλ αξθεηά αθφκα βφδηα γηα λα ηε125 / 261

ιέζνπλ ηε ζπζία πνπ είραλ ηάμεη θαη
ζην ζσηήξα Γία θαη ζηνλ Ζξαθιή
θαη ζηνπο άιινπο ζενχο. Οξγάλσζαλ επίζεο αγψλεο γπκληθνχο ζην
βνπλφ πνπ θαηαζθήλσζαλ... Καη
αγσλίζηεθαλ ζηνλ απιφ δξφκν,
πην πνιχ ηα παηδηά πνπ ήηαλ αηρκάισηα, ελψ ζην καθξηλφ δξφκν
αγσλίζηεθαλ πάλσ απφ εμήληα
Κξήηεο. Άιινη (αγσλίζηεθαλ εμάιινπ) ζηελ πάιε, ζηελ ππγκαρία θαη
ζην παγθξάηην. Έηζη, ην ζέακα ήηαλ
φκνξθν, γηαηί πάξα πνιινί θαηέβεθαλ ζην ζηάδην λα αγσληζηνχλ. Καη
επεηδή νη ζηξαηηψηεο ηνπο παξαθνινπζνχζαλ, αλαπηχρζεθε κεγάιε
άκηιια αλάκεζα ηνπο. Έγηλαλ αθφκα θαη ηππνδξνκίεο θαη έπξεπε νη
ηππείο λα νδεγνχλ ηα άινγα ηνπο
θάησ, ζηνλ θαηήθνξν, σο θνληά
ζηε ζάιαζζα, θαη έπεηηα λα θάλνπλ
κεηαβνιή θαη λα ηα θέξλνπλ πίζσ,
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ζην βσκφ. (Σν απνηέιεζκα ήηαλ):
ηα πεξηζζφηεξα άινγα λα θαηξαθπιάλε ζηνλ θαηήθνξν, ελψ πάλσ,
ζηελ πνιχ αλεθνξηθή ζέζε, κφιηο
θαη κεηά βίαο πξνρσξνχζαλ, βήκα
πξνο βήκα. (Δμαηηίαο απηνχ) ηφηε
αθνχγνληαλ δπλαηέο θξαπγέο θαη
γέιηα θαη δπλαηά μεθσλεηά γηα λα
ελζαξξχλνληαη νη δηαγσληδφκελνη»,
(α) Μελνθώληνο, Θύξνπ Αλάβαζηο, 4,
8, 23-28, Ιεηςία (1839). β) Πακνπειίδεο Σξ., Ηζηνξία ηνλ Ξνληηαθνύ Διιεληζκνύ, Αζήλα (1986), Θεζζαινλίθε
(1992) ζ. 19).
3
«Ο θαη' νίθνλ βίνο ηνπ Έιιελνο
ρξηζηηαλνχ ππήξμελ αιεζψο νηθηξφηαηνο. Ο Έιιελ ελνκίδεην θαη
ησλ θπλψλ επηειέζηεξνο, δηφηη εηο
εθείλνπο κελ εδείθλπνλ ζπκπάζεηαλ, ζπαληψηαηα φκσο εδείθλπε
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Σνχξθνο νίθηνλ εηο ρξηζηηαλφλ πβξηδφκελνλ ή αηθηδφκελνλ απ' ελαληίαο πάζα θαηά ρξηζηηαλνχ πξνζβνιή πνιινχο εχξηζθε ηνπο χπνβνεζνχληαο θαη ζπλέηξερνλ απζφξκεηα πιήζε άπεηξα θαη παξείραλ
ηελ απηψλ ζπλδξνκήλ ιφγνηο θαη
έξγνηο· ζηφκαηη θαη ρεξζίλ, νζάθηο
έβιεπαλ Σνχξθνλ επηηηζέκελνλ θαηά ρξηζηηαλνχ. Σν «ηνπξθνπαηδεχσ» θαηήληεζελ εηο ηελ ζεκαζίαλ
ηνπ απελέζηαηα θαη ζθιεξφηαηα ηηκσξψ. Καη ζήκεξνλ αθφκε ιέγνληεο «ηη ηνπξθνπαηδεχεηο απηφλ»
ζεκαίλνκελ, δηαηί ζθιεξφηαηα ηνλ
ηηκσξείο;
Ζ ελδπκαζία ηνπ ππήξρε δηαγεγξακκέλε θαη νξηζκέλε. Δθηφο ηνπ
καχξνπ ρξψκαηνο πάζα άιιε βαθή
ελ απ' απηνχ απεγνξεπκέλε (εθηφο
ηνπ ρνλδξνχ βακβάθηλνπ παλ άιιν
πνιπηειέζηεξνλ χθαζκα δελ επε128 / 262

ηξέπεην λα ελδπζή·καχξνλ έθεξε ην
επί θεθαιήο θάιπκκα, πεξηηεηπιηγκέλνλ δηα καχξνπ ρνλδξνχ πθάζκαηνο, καχξα ηα ελ ηνηο πνζίλ απηνχ πέδηια, σλ θαη ν ηξφπνο ηεο
θαηαζθεπήο θαη ην ρξψκα θαη ε θφςηο ήζαλ δηαγεγξακκέλα, ψθεηινλ
λα ιήγσζηλ εηο νμχ άλεπ πέικαηνο.
Δλ ησ ινπηξψ εηζήξρεην γπκλνίο
ηνηο πνζίλ θαη εμήξρεην άλεπ κάθηξσλ. Δηο πάζαλ θαζ' νδφλ ζπλάληεζηλ θαη ηνπ επηειεζηέξνπ Σνχξθνπ, ν Έιιελ ερξεψζηεη λ' αθήζε
ηα παξά ηα πιάγηα ηεο νδνχ πεδνδξφκηα θαη λα θαηέιζε εηο ην κέζνλ
ηεο νδνχ, φζελ δηέβαηλνλ ηα δψα,
θαη δηά κπξίσλ ππνθιίζεσλ θαη άιισλ εμεπηειηζηηθψλ θηλεκάησλ ψθεηιε λα θαηάδεημε ηελ εαπηνχ αζιηφηεηα. Ο νίθνο απηνχ έπξεπε λα
νηθνδνκείηαη κνλψξνθνο, άλεπ επηρξψζεσο, ε δε εμσηεξηθή απηνχ
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θνλίαζηο ελ πνιιαρνχ απεγνξεπκέλε.
πρλάθηο απήηνπλ ηξαπέδαο θαη
δείπλα πνιπηειή, ελ νηο ν Διιελ
εζεψξεη εαπηφλ επηπρή, αλ ν Σνχξθνο εξθείην λα αλαρσξήζεη εκπιήζαο ηελ λεδχλ θαη νπδέλ άιιν
πξνζαπαηηήζαο
ζπλεζέζηαηα
πξνζαπήηεη θαη ρξεκαηηθήλ ακνηβήλ: Νηηζ παξαζί.
Αη εμσκνζίαη εγίλνλην ζπρλφηαηα
θαη πάληνηε ζρεδφλ δηά θαηακελχζεσο ή δηαβνιψλ, ε εμσκνζία παηξφο θαη κεηξφο ζπλεπήγελ απηνδηθαίσο θαη ηελ βηαίαλ εμψκνζηλ ησλ
ηέθλσλ, πνιιάθηο δε θαη ε ηνπ αδεξθνχ ησλ άιισλ αδεξθψλ (απαγφκελνο δε ν παηήξ πνιιάθηο ίλα
ζψζε θαλ ηα ηέθλα απηνχ, έθξππηελ
εη κε πάλησλ, ελφο ή δχν θαη ζπλήζσο ησλ λεσηέξσλ ηελ χπαξμηλ θαη
πξνεηίκα ηελ ζηέξεζηλ απηψλ κάι130 / 262-263

ινλ ή λα ζπκκεζέμσζη ηεο απηνχ
ηχρεο. πθνθαληίαη εγίλνλην ζπρλαί, φηη ν δείλα ρξηζηηαλφο εδήηεζε
λα πξνζέιζε εηο ηνλ ηζιακηζκφλ,
πάζα δε ηνηαχηε θαηεγνξία ήγε ηνλ
θαηεγνξνχκελν ή επί ηελ πεξηηνκήλ ή επί ηελ αγρφλελ (άξλεζηο δε
φηη πψπνηε δελ εμεθξάζζε ηνηαχηε
επηζπκία δελ ειακβάλεην πνηέ ππ'
φςηλ. Οη καξηπξήζαληεο φηη ήθνπζαλ απηφλ ηδίνηο σζίλ ήζαλ πάληνηε έηνηκνη». (Ρξηαληαθπιιίδεο Ξ., Νη
Φπγάδεο, Αζήλα, 1870, ζ. 105).
4.
«Πνιιέο θνξέο ην ρξφλν γίλνληαη ζηελ Σξαπεδνχληα εκπνξνπαλεγχξεηο, φπνπ -εθηφο απφ ηνπο
Κηξθάζηνπο- ζπρλάδνπλ εθεί θαη
πνιινί Μνπζνπικάλνη, Βπδαληηλνί,
Αξκέληνη θαη άιινη έκπνξνη». Ο Ηζηαρξή, πάιη, ιέεη: «Ζ Σξαπεδνχληα
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είλαη ζπλνξηαθή πφιε ησλ Διιήλσλ
νη έκπνξνη καο πεγαίλνπλ σο εθεί
θαη απφ θεη πξνέξρνληαη φια ηα
πθάζκαηα ησλ ειιεληθψλ εξγνζηαζίσλ θαη φια ηα ρξπζνθέληεηα
πθάζκαηα, ηα νπνία εηζάγνπλ ζηηο
ρψξεο ηνπ Ηζιάκ». (Heyd W.,
Geschichte des Levantehandels im
Mittelalter, η. 1, Stuttgart, 1879, a. 5051).
5.
«Σελ 15ελ Απξηιίνπ, νη θάηνηθνη
ησλ δέθα εμ ρσξίσλ ηεο πεξηθεξείαο ηεο Μνλήο Βαδειψλνο, άπαληεο
Έιιελεο ιαβφληεο δηαηαγήλ ησλ
ηνπξθηθψλ ζηξαηησηηθψλ αξρψλ, λα
θχγσζηλ εηο ην εζσηεξηθφλ ηεο Αξγπξνππφιεσο θαη θνβεζέληεο, κε
έκειινλ, θαζ' νδφλ, λα ζθαγψζηλ,
νλ ηξφπνλ είδνλ ζθαγέληαο ηνπο
Αξκελίνπο, εγθαηέιηπνλ ηαο θαηνη132 / 263

θίαο ησλ, θαη εηζήιζνλ εηο ηα δάζε,
ειπίδνληεο λα ζσζψζηλ, εθ ηαρείαο
ηηλφο πξνειάζεσο ηνπ ξσζηθνχ
ζηξαηνχ. Δθ ηνχησλ, εηο εμαθηζρηιίνπο αλεξρνκέλσλ, 650 θαηέθπγαλ
εηο ηελ Μνλήλ Βαδειψλνο, ελ ε
πξνυπήξρνλ θαη άιινη 130 εθ Σξαπεδνχληνο πξφζθπγεο, 1.200 εηζήιζνλ εηο ελ κέγα ζπήιαηνλ ηνπ
ρσξίνπ Κνπλάθα, θαη νη ινηπνί δηεζθνξπίζζεζαλ εηο ηα αλά δάζε
ζπήιαηα θαη ηαο δηαθφξνπο θξχπηαο. Άπαζαη αη νηθίαη ησλ ρσξίσλ
ηνχησλ κεηά ηελ έμνδνλ ησλ ελνίθσλ ειεειαηήζεζαλ θαη αη πεξηνπζίαη δηεξπάγεζαλ ππφ ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ, θαη ησλ Σνχξθσλ θαηνίθσλ ησλ πξνο δπζκάο θεηκέλσλ
ηνπξθηθψλ ρσξίσλ...
Οη ελ ησλ ζπειαίσ Κνπλάθαο
θξπβέληεο, αλαγθαζζέληεο εθ πείλεο, κεηά ζπλζεθνιφγεζηλ παξεδφ133 / 263

ζεζαλ. Δθ ηνχησλ, είθνζη εμ γπλαίθεο θαη λεαλίδεο, δηεξρφκελαη ηελ
επί ηνπ πνηακνχ, παξά ην ρσξίνλ
ησλ, γέθπξαλ, ίλα απνθχγσζηλ ηαο,
αο εθνβνχλην, αηηκίαο έξξηςαλ εαπηάο εηο ην ξεχκα, θαη παξά ηαο
πξνζπάζεηαο ησλ άιισλ, πξνο
ζσηεξίαλ ησλ, επλίγεζαλ». (Α..Δ.,
Αζήλα 1917, Αλζειιεληθνί ελ Ρνπξθία
δησγκνί, αξ. πξση. 9067, Ξεηξνύπνιε
(30.8.1916).
6.
«Γηαξθνχληνο ηνπ Δπξσπατθνχ
πνιέκνπ ππεξηξηαθφζηαη ρηιηάδεο
Έιιελεο ηνπ Πφληνπ εμεβιήζεζαλ
εθ ησλ εζηηψλ απηψλ θαη εμεηνπίζζεζαλ εηο ηα ελδφηεξα ηεο Μηθξάο
Αζίαο, ελ κέζσ βαξχηαηνπ ρεηκψλνο, δίρα ηξνθήο θαη νδνηπνξηθψλ
εθνδίσλ ζχκαηα ησλ νξέμεσλ ησλ
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απαγσγέσλ, ζηξαηησηψλ θαη ηζεηέδσλ.
Δθ ηνπ νιηθνχ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ δηαθφζηνη ηξηάθνληα ηξεηο ρηιηάδεο εχξνλ ηνλ ζάλαηνλ ελ ησ
ζηξαηψ, ελ ηνηο απαηζίνηο εξγαηηθνίο ηάγκαζη, ελ ηαηο εμνξίαηο, αλά
ηα φξε, ηνπο πνηακνχο, ηαο ραξάδξαο, ηαο εξεκίαο, εθ πείλεο, εθ
ςχρνπο, εθ θαθνπρηψλ, ελ καραίξα
θαη μίθεη θαη αγρφλε θαη δηα παληνίσλ άιισλ κέζσλ». (Α..Δ., Θ..,
α
.Α.Θ., 1922/Α/4 , αξ. πξση. 1320,
Θσλζηαληηλνύπνιε (1.3.1922).
7.
«Ζ ηξαγσδία δηήξθεζε δχν εκέξαο, ην Οξηάθηντ κε ηα 12 εξγνζηάζηα θαη κε ηα σξαία ηνπ ζπίηηα είρελ
πιένλ θαηαληήζεη ζσξφο εξεηπίσλ,
εθ ησλ θαηνίθσλ νη ελελήθνληα ηνηο
εθαηφλ θαηεζθάγεζαλ θαη εθάεζαλ,
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ειάρηζηνη δπλεζέληεο λα απνθχγνπλ δηα λα ζψζνπλ ηελ δσήλ ησλ,
θαηέθπγνλ εηο ηα φξε...
Αη εμ ρηιηάδεο ησλ Διιήλσλ θαηνίθσλ ηεο Μπάθξαο απνθιεηζζέληεο εληφο ησλ εθθιεζηψλ ηνπ ιακαιίθ ηνπ νπινχ Γεξέ, ηεο Παλαγίαο θαη ηνπ Γθηνθηζέ νπ παξεδφζεζαλ εηο ην ππξ, θαη εληφο απηψλ
εθάεζαλ φινη, γέξνληεο, άλδξεο,
γπλαίθεο θαη παηδηά νπδείο εζψζε».
(Α..Δ., Θ.., Β/59., αξ. πξση. 562,
Θεζζαινλίθε (13.6.1923), Γδεκάι
Λνπδρέη, Ζ Ρνπξθία κεηά ηελ αλαθσρήλ - Ρξαγσδία Κ. Θεκάι).
8.
«Δίλαη Έιιελεο νη νπνίνη δηά ηεο
βίαο εμηζιακίζζεζαλ θαηά ηνπο
καχξνπο αηψλαο ηεο δνπιείαο, θαη
πξεζβεχνπζη θαη ζήκεξνλ ηνλ κσακεζαληζκφλ, αιι' έρνπζη κεηξηθήλ
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γιψζζαλ ηελ ειιεληθήλ, αλαγλσξίδνπζη ηελ εμ Διιήλσλ, βία εμηζιακηζζέλησλ, θαηαγσγήλ ησλ, θαη
δηαηεξνχζη ηα ειιεληθά ήζε θαη έζηκά ησλ, ελ πνιινίο. Οχηνη θπιάηηνπζη ηα ηεξά εθθιεζηαζηηθά ζθεχε,
βηβιία θαη άκθηα ησλ παηέξσλ ησλ,
σο θεηκήιηα, θαη επ' νπδελί ιφγσ
δελ ζπγθαηαηίζεληαη εηο ηελ απαιινηξίσζηλ απηψλ. Σελ ηνπξθηθήλ,
καλζάλνπζηλ ελ ηνηο ζρνιείνηο, αη
δε γπλαίθεο ησλ νκηινχζηλ επθξαδέζηεξνλ ηελ ειιεληθήλ. Καη ηνχην,
ελψ πεξηβάιινληαη ππφ ηνπξθηθψλ
πιεζπζκψλ». (Α..Δ., Θ.., Α/1920,
Ν Διιεληζκόο ηνπ Ξόληνπ, Έθζεζε
ηνπ αξρηκαλδξίηνπ Ξαλαξέηνπ, ζει.
11).
9.
«Δηο ηα έηε ηαχηα ησλ αζέσλ Αγαξελψλ, κεγάιε φριεζηο ελέζθε137 / 264-265

ςελ εηο ηελ Αγίαλ θαη Ηεξάλ εκψλ
Μνλήλ ηνπ Σηκίνπ Πξνδξφκνπ Εαβνπιψλ.
Δβδνκήθνληα παηέξεο φζηνη εμ
σλ απεζηάιεζαλ εηο θαηήρεζηλ ησλ
αζιίσλ ρξηζηηαλψλ εμεθαλίζζεζαλ
θαη εθνκίζαλην ηνπο καξηπξηθνχο
ζηεθάλνπο. Γεηιία θαηέιαβε ηνπο
γέξνληαο, δη' φζνπο νχπσ επαλήιζαλ θαη αζπκία πξπηαλεχεη ελ ησ
Μνλαζηεξίσ, φπεξ απφ ηξηαθφζηνπο ελελήθνληα νπο είρε, κφλνλ εθαηφλ ηξηάθνληα αξηζκεί αδεξθνχο,
εάλ επαλέιζσζη θαη νη εηο ηα μέλα
ηαιαηπσξνχκελνη ππέξ ηεζζαξάθνληα. Δίπνπ ειεήζεη εκάο ν παλνηθηίξκσλ Θεφο θαη δψζε άθεζηλ
ησ ιαψ απηνχ. Ακήλ». [Ξαλάξεηνο
(Ρνπαιίδεο), Ηζηνξία ηεο Ηεξάο κνλήο
ηνπ Ρηκίνπ Ξξνδξόκνπ θαη Βαπηηζηνύ
Ησάλλνπ Εαβνπιώλ ε Βαδειώλ, Ρξαπεδνύληα 1909, ζ. 107].
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10.
ηφλα κ' κε ηπξαλληέζαη, θαη κ' έεο
βαξχλ θαξδίαλ
Θ' αιιάεηο ην ρξπζφλ φλνκα ζ' θαη
ηνχξθηθνλ ζα βάιεηο
ζα παίξηο άληξαλ νιφρξπζνλ,
ρξηζηηαλνχ παηδίλ ελ
α θαλεξά Μαρκνχη αγάο θαη ζα
θξπθά Νηθφιαο
ν κνλαζηήξ' κεζαλπρηί ζα πάηε
ζηεθαλνχδ' λε».
(Σαηδόπνπινο Γ., «Από ηελ εθηαιηηθή
δσή ησλ θισζηώλ ηνπ Ξόληνπ», Ξνληηαθά Ηζηνξήκαηα, η. 1, Αζήλα 1966,
ζ. 8 θ.ε.).
11.
«Σνλ θαηξφ ηεο παξακνλήο κνπ
ζηελ Κεξαζνχληα, κ' επηζθέθηεθε ν
Μνπζνπικάλνο νπιετκάλ. Δάλ απηφο δελ επέκελε ηφζν πνιχ λα κνπ
κηιήζεη, εγψ ζα αξληφκνπλ λα ηνλ
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δερηψ, γηαηί δελ είρα νχηε θαηξφ νχηε δηάζεζε λα ινγνκαρψ κ' έλα
Μνπζνπικάλν πάλσ ζε ζέκαηα ηνπ
Κνξαλίνπ. ηαλ φκσο ν ςεπηντεξσκέλνο Μνπζνπικάλνο νπιετκάλ
κε πιεξνθφξεζε φηη ζπγρξφλσο
είλαη θαη Έιιελαο ηεξέαο κε ην φλνκα Παξζέληνο ε έθπιεμε κνπ ήηαλ
κεγάιε. Αθξηβψο γη' απηφ είρε απνθαζίζεη λα κ' ελνριήζεη. Απηφο κε
παξαθάιεζε σο ρξηζηηαλφο λα ηνλ
βνεζήζσ λα βγεη απφ κηα ηξνκεξά
δχζθνιε θαηάζηαζε ζηελ νπνία
βξίζθεηαη: «Σε βνήζεηα ηε ρξεηάδνκαη εγψ, κνπ είπε ν γέξνο, θαη έλα
ρνληξφ δάθξπ θχιεζε ζηα άζπξα
καθξηά θαη κεηαμσηά γέληα ηνπ. Δκέλα δε κνπ έκεηλε πνιχο θαηξφο λα
δήζσ θαη κπνξψ λα ζπλερίζσ
θξπθά λα ππεξεηψ ηνλ δηθφ κνπ
Θεφ, έηζη φπσο ηνλ ππεξεηψ
ζρεδφλ 70 ρξφληα. Δγψ φκσο, έρσ
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κηα θφξε ηελ νπνία κπξνζηά ζηνλ
θφζκν ηε θσλάδσ Φαηεκέ, φκσο
φηαλ είκαζηε νη δπν καο, ηε ζθίγγσ
ζην ζηήζνο κνπ, ηε ρατδεχσ θαη
ηξπθεξά πξνθέξσ) ην φλνκά ηεο
νθία. Δγψ πξέπεη λα γιπηψζσ ην
αγλφ απηφ πιάζκα. Ήξζε ν θαηξφο
λα παληξεπηεί θαη δελ κπνξψ πνιχ
θαηξφ αθφκε λα αξλνχκαη λα ηε
δψζσ ζηνπο Μνπζνπικάλνπο πνπ
άθνπζαλ πνιιά γηα ηελ νκνξθηά
ηεο. Μεηαμχ ηνπο ππάξρνπλ θαη παληνδχλακνη Μνπζνπικάλνη. Δγψ
ληψζσ φηη δελ ζα επηδήζσ εθείλε ηε
κέξα, φηαλ ν Σνχξθνο πνπ ζα ηελ
παληξεπηεί ζα θιείζεη ηνλ άγγειν
κνπ ζην ραξέκη. αο παξαθαιψ λα
βνεζήζεηε ηελ θαεκέλε κνπ νθία
θη έλαλ ζπγγελή ζπλνδφ ηεο, θη απηφο ρξηζηηαλφο, λα πεξάζνπλ ζηελ
Κξηκαία, ζηελ Σηθιίδα ή ζε θάπνηα
άιιε ρξηζηηαληθή ρψξα. Θα ηνπ
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δψζσ ιεθηά, γηα λα εμαζθαιίζεη
ηελ χπαξμε ηεο θφξεο κνπ θαη ζα
αθηεξψζσ ηελ ππφινηπε δσή κνπ
ζηηο πξνζεπρέο παξαθαιψληαο ην
Θεφ λα αληακείςεη ηελ θαινζχλε
ζαο».
Σα ιφγηα ηνπ γέξνπ κε ζπγθίλεζαλ βαζεηά θη εγψ βηάζηεθα λα θάλσ φ,ηη κπνξψ θη φ,ηη κνπ επέηξεπε
ε ζέζε κνπ γηα ηελ θφξε ηνπ ηεξέα
Παξζελίνπ» (Tchigatcheff P., Lettres
sur la Turquie, Paris 1859).
12.
«Γηά ηνπ παξφληνο εκψλ ελζθξαγίζηνπ επηηξνπηθνχ γξάκκαηνο δεινπνηνχκελ εκείο νη εθ ησλ
επαξρηψλ ησλ δπν κεηξνπφιεσλ
αγίνπ Σξαπεδνχληνο θαη Υαιδίαο,
θάηνηθνη ησλ ρσξίσλ Κξψκλεο, άληαο, Κνβάζεο, Πάξηεο, Γηαγιήηεξεο, ηαχξεο, Μνχδελαο, ηχινπ,
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Υάβαξαο, Σαληνπξινχ, ήζε, Πφληηιαο, Θέξζαο, Άγνπξζαο, Λαξαραλήο, Καπίθηνγινπ, Γαιίαλαο, Υαηζάβεξαο, Κάβαξαο θαη ινηπψλ, φηη
θνηλή γλψκε θαη ελ κηα ζχκπλνηα
θαη νκνλνία απνθαηεζηήζακελ απφ
κέξνπο πάλησλ εκψλ πιεξεμνπζίνπο επηηξφπνπο ηνλ Κχξηνλ Σνζνχλνγινπλ Μνπζηαθάλ Γηαδηηδήλ κεηά
ηεο ζπλνδείαο απηνχ Μνπζηαθάλ
Σνπξζνχλνγινπλ θαη νπιετκάλνγινπλ Ηζκαΐιελ, εηο ην λα απνινγεζψζη θαη δψζσζη ηνπο απνρξψληαο
ιφγνπο εηο ν,ηηδήπνηε εξσηήζεηο
ζέινπζη γίλεη δηά ηελ νπνίαλ ππφζεζηλ εζηάιεζαλ εηο Κσλζηαληηλνχπνιηλ.
Δηο ηνπο θπξίνπο ηνχηνπο έρνκελ
παξαδεδνκέλαο ηελ ζηεξεάλ εκψλ
απφθαζηλ θαη ηελ θνηλήλ γλψκελ
εηο ην λα ελεξγήζσζη ππφ νίνλ
ηξφπνλ δχλαληαη ηελ αλαθάιπςηλ
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ηεο άρξη ηνχδε θεθξπκκέλεο ζξεζθείαο καο. ζελ παξαθαινχκελ
ηνπο εμνρσηάηνπο πξέζβεηο ησλ
Απηνθξαηνξηθψλ δπλάκεσλ Αγγιίαο, Γαιιίαο, Απζηξίαο, Ρσζζίαο θαη
Διιάδνο, φπσο αλαγλσξίζσζηλ
απηνχο δπλάκεη ηνπ παξφληνο ελζθξαγίζηνπ επηηξνπηθνχ εκψλ
γξάκκαηνο γλεζίνπο εκψλ επηηξφπνπο, θαη νδεγήζσζηλ απηνχο ηα
δένληα ππέξ ηεο αλαθαιχςεσο ηεο
ζξεζθείαο θαη ειεπζεξίαο εκψλ.
Γηά ηνχην ινηπφλ έγηλε ην παξφλ
αλά ρείξαο απηψλ απνδεηθηηθφλ θαη
ηε ζθξαγίδη ελφο εθάζηνπ εζθξαγηζκέλνλ επηηξνπηθφλ γξάκκα θαη
εδφζε απηνίο θέξεηλ εηο έλδεημηλ ελ
παληί ηφπσ θαη δηθαζηεξίσ ρξείαο
ηπρνχζεο.
1857 Ηνπιίνπ 15 ελ Σξαπεδνχληη.»
(Ρν πξσηόηππν έγγξαθν βξίζθεηαη
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ζήκεξα ζην αξρείν ηεο Δπηηξνπήο
Ξνληηαθώλ Κειεηώλ).
13.
«Γεθαεηία ηνπ '50. Ο καθαξίηεο ν
παηέξαο κνπ, λεσθφξνο ηφηε ζηελ
εθθιεζία ησλ δψδεθα Απνζηφισλ
ζην Φεξίθηνη ηεο Πφιεο. Κη εγψ
παηδί... φκσο ζπκάκαη πνχ 'ξρνληαλ
αξγά ηε λχρηα θαη ρηππνχζαλ ηελ
πφξηα ραλνχκηζζεο κε θεξεηδέδεο
θαη κηθξά παηδηά ζηελ αγθαιηά. Δξρφληνπζαλ απφ ηελ Αλαηνιή θαη
δεηνχζαλ λα βαπηίζνπλ ηα παηδηά
ηνπο. Κξπθά ηνπο βάδακε ζηελ εθθιεζία, θιεηδψλακε ηελ πφξηα θη
άξρηδε ην κπζηήξην ηεο βάθηηζεο.
ησπειά. Υακειφθσλα. Κη απηφ γηλφηαλ ζρεδφλ θάζε βξάδπ. Γηα πνιιά ρξφληα». (Δθεκ. Γηθαίσκα, αξ.
θύιι. 13, Ηνύληνο 1992).
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