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Ὁ καθηγ. Κ. Γ. Κ. Παπάζογλου ἔγραψε τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀπὸ ὀφειλόμενη εὐγνω-
μοσύνη πρὸς τὶς δύο πατρίδες του: τὴν πατρογονικὴ (τοῦ πατρός του) τὸ Δεμιρδέσι
τῆς Προύσης καὶ τὴν γενέθλια, τὴν δική του Προσοτσάνη. Τὶς παρακολουθεῖ στὴν κρί-
σιμη δεκαετία 1870-1880 μὲ προεκτάσεις πρὶν καὶ μετὰ τὴν δεκαετία αὐτήν. Καὶ θὰ
τὶς παρακολουθεῖ ἔπειτα, χωρὶς νὰ τὸ γράφει ὣς τὸ 1922, ὁπότε Δεμιρδέσιοι, μὲ ἀπώ-
τερη καταγωγὴ τὰ Ἄγραφα τῆς Ἠπείρου θὰ ἔλθουν πρόσφυγες, πιά, τοῦ ᾽22 στὴν
Προσοτσάνη, ὅπου θὰ ἀνταμώσουν ἐντοπίους Μακεδόνες καὶ Ἠπειρῶτες ποὺ λίγες
δεκαετίες πρὸ τοῦ ᾽22 ἔφθασαν, πρόσφυγες καὶ αὐτοί, στὴν μαρτυρικὴ Προσοτσάνη.

Στὴν εἰσαγωγὴ ὁ κ. Γ. Κ. Παπάζογλου ἐξετάζει τὴν κρίσιμη δεκαετία 1870-1880,
καὶ τοὺς παραλλήλους δρόμους ποὺ τὸ Δεμιρδέσι καὶ ἡ Προσοτσάνη μελετῶνται
ἀπὸ τὸν ἴδιο στὴν ἐθνικὴ καὶ παιδευτικὴ διάστασή τους διὰ μέσου τῶν συμπληγά-
δων τῶν ἀντιμαχόμενων συμφερόντων στὴν μητρόπολη Προύσας, ὅπου ὑπαγόταν
τὸ Δεμιρδέσι καὶ στὴν μητρόπολη Δράμας, ὅπου ὑπάγεται ἡ Προσοτσάνη. Καὶ ἡ μὲν
Δράμα ὑφίστατο τὴν πίεση τῆς βουλγαρικῆς Ἐξαρχίας, ἰδίως κατὰ τὴν ἐν λόγῳ δε-
καετία, μὲ τὴν ρωσικὴ πανσλαβιστικὴ πολιτική, τὴν ἀνοχὴ τῆς Ὑψηλῆς Πύλης, τὴν
συνθήκη τοῦ Ἁγίου Στεφάνου ποὺ δημιουργοῦσε ἐπὶ χάρτου τὴν Μεγάλη Βουλγα-
ρία. Καὶ βεβαίως σημειώνεται ἡ ἀγωνιώδης προσπάθεια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου νὰ προστατεύσει τοὺς Χριστιανοὺς τῆς Ἀνατ. Μακεδονίας ἀπὸ τοὺς «ἁρπα-
κτικοὺς ὄνυχας τοῦ βουλγαρισμοῦ». Πρωταγωνιστὴς τῆς προσπάθειας αὐτῆς ὁ
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Ἰωακεὶμ Γ΄, οἱ ἐθνικοὶ εὐεργέτες Χρηστάκης Ζωγράφος
καὶ Γεώργιος Ζαρίφης, οἱ σύλλογοι καὶ τὰ σωματεῖα , ὁ Φιλολογικὸς Σύλλογος
ΚΠόλεως καὶ τὰ παραρτήματά του (Ἠπειρωτικός, Θρακικός, Μακεδονικός), ὁ Σύλ-
λογος πρὸς διάδοσιν τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων, οἱ διδάσκαλοι, οἱ τοπικὲς κοινό-
τητες. Κατὰ τὴν ταραγμένη αὐτὴ δεκαετία θὰ ἱδρυθοῦν στὶς ἑλληνικὲς κοινότητες
τοῦ ὑποδούλου Ἑλληνισμοῦ σωματεῖα καὶ ἀδελφότητες. Ἐν προκειμένῳ, στὴν
Προῦσα, ἡ Φιλεκπαιδευτικὴ Ἀδελφότης Ἠώς. Δυστυχῶς ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ αὐτὴ προ-
σπάθεια δὲν θὰ λείψουν καὶ οἱ ἀντιθέσεις μεταξὺ τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Πατριαρ-
χείου, τῶν μητροπολιτῶν δηλ., καὶ αὐτῶν τοῦ ἐλευθέρου ἑλληνικοῦ κράτους δηλ.
τῶν προξένων. Οἱ πρῶτοι, δηλ. οἱ Πατριαρχικοί, εἶχαν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς πρω-
τοβουλίες ἀνθρώπων τῶν συλλόγων ποὺ ἐπιθυμοῦσαν νὰ παραμερίσουν τὴν Ἐκκλη-
σία ἀπὸ τὰ κοινοτικὰ πράγματα. Ἀνάμεσα σ’ αὐτὴν τὴν ἀγωνία τῶν Ἑλλήνων πα-
ρεμβάλλονταν καὶ τὰ συμφέροντα τῶν Μ. Δυνάμεων, τοῦ Βατικανοῦ, τῶν Προτε-
σταντῶν. Καὶ θυμίζει ὁ Γ. Κ. Παπάζογλου ὅτι οἱ δύο πατρίδες του πλήρωσαν βαρύ-
τατα τὸ τίμημα τῶν ἀγώνων τους: ἡ Προσοτσάνη ἀγωνιζόμενη τὴν δεκαετία αὐτὴ
θὰ ἔχει ἐνταχθεῖ στὸν ἐθνικὸ κορμό, θὰ δεχθεῖ τὸ 1922 τοὺς πρόσφυγες τοῦ Δεμιρ-
δεσίου γιὰ νὰ πληρώσουν ὅλοι μαζί, πρόσφυγες καὶ γηγενεῖς, τὰ γεγονότα τοῦ 1945.
Ὅσο γιὰ τὸ Δεμιρδέσι, αὐτὸ μὴν ἔχοντας ἀντίκρυσμα τῶν θυσιῶν του, θὰ ὑποστεῖ
τὶς συνέπειες τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, καὶ οἱ κάτοικοί του, οἱ περισσότε-
ροι, θὰ ἔλθουν πρόσφυγες στὴν Προσοτσάνη.
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Στὸ Πρῶτο μέρος ὁ συγγρ. ἀσχολεῖται μὲ τὴν Παιδεία τῆς ἑλληνικῆς κοινότητος
τῆς Βιθυνίας μὲ ἔμφαση στὸ Δεμιρδέσι, ὅπου ἀρχικῶς ὁ λόγος γιὰ τὴν προέλευση
τῶν κατοίκων του ἀπὸ τὰ Ἄγραφα ποὺ ἔφθασαν ἐδῶ περὶ τὸν 16ο (ἢ 17ο αἰ.), καὶ
προστέθησαν στοὺς ἐντοπίους, ποὺ εἶχαν μάλιστα ἀγοράσει τὸ 1600 χειρόγραφα
τῶν «τριῶν λειτουργιῶν». Οἱ κάτοικοι διακρίνονταν γιὰ τὴν ἀνδρεία τους, διατη-
ροῦσαν σχολεῖα, ἑλληνικὸ ἀλληλοδιδακτικὸ καὶ Παρθεναγωγεῖο ἤδη πρὶν ἀπὸ τὸ
1870 κατὰ τὴν διαβεβαίωση τῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ε.Φ.Σ.Κ. Ὁ κ. Γ. Κ.
Παπάζογλου ἐξαντλεῖ σχεδὸν ὅλες τὶς ὑφιστάμενες πηγὲς γιὰ τὴν παιδεία στὴν κω-
μόπολη: κάνει λόγο γιὰ τὸν ἐντόπιο Σάββα Ἰωαννίδη, γνωστὸ γιὰ τὴν συγγραφή
του Ἱστορία καὶ στατιστική της Τραπεζοῦντος (ΚΠολις 1870) ἀνατ. ἔκδ. Ἀθήνα
1981, τὸν ἀριθμὸ τῶν διδασκάλων, τοὺς πόρους λειτουργίας τοῦ σχολείου, τὸ ἐνδια-
φέρον τοῦ Ε.Φ.Σ.Κ. γιὰ τὴν πρόοδο τῶν σχολείων τοῦ Δεμιρδεσίου μὲ σχετικὴ ἐγκύ-
κλιό του (Μάρτιος 1872). Ἦταν μάλιστα ἡ ἐποχὴ οἰκονομικῆς δυσπραγίας τοῦ Δε-
μιρδεσίου ἐκ τῆς ὑποχωρήσεως τῆς σηροτροφίας στὴν κωμόπολη ποὺ τὰ σχολεῖα της
ὣς τότε ἐνίσχυαν ὁ μητροπολίτης Προύσης Νικόδημος Κωνσταντινίδης, γνωστὸς
ἀπὸ τὴν θητεία του στὴν μητρόπολη Βοδενῶν καὶ ὁ ὁμογενὴς μεγαλέμπορος τοῦ Γα-
λατσίου Μενέλαος Νεγρεπόντης, ὁ ὁποῖος εἶχε θεσπίσει καὶ εἰδικὸ ἀγωνοθέτημα.
Σημειώνεται ὅτι καὶ τὸ ἑλληνικὸ κράτος εἶχε ἐπιδείξει ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν παιδεία
στὴν περιφέρεια Βιθυνίας, Μυσίας καὶ Κοτυαείου (Κιουτάχεια), ὅπως δείχνει ἡ ἀπὸ
21 Ἰαν. 1872 ἔκθεση τοῦ ὑποπρόξενου τῆς Ἑλλάδος στὴν Προῦσα Ἰω. Περδικάρη,
ἀπόσπασμα ποὺ ἀφορᾶ τὸ Δεμιρδέσι δημοσιεύει μάλιστα ὁ κ. Γ. Κ. Παπάζογλου.
Ἐδῶ γίνεται λόγος γιὰ τὴν λειτουργία τῶν τριῶν σχολείων, τὴν ἀσθένεια τῶν μετα-
ξοσκωλήκων, τὴν λειτουργία τῶν σχολείων ἤδη ἀπὸ τὸ 1835/6, τὴν ἀποπλάνηση ὀλί-
γων Δεμιρδεσίων ἀπὸ τὴν ἀγγλοαμερικανικὴ θρησκευτικὴ προπαγάνδα, τὴν ἐπα-
νασύσταση τοῦ Παρθεναγωγείου κ.ἄ. (σσ. 70-73). Πάντοτε ἄγρυπνος γιὰ τὰ ἐκπαι-
δευτικὰ θέματα τῆς ἐποχῆς στὴν περιφέρεια τῆς Προύσας, ὁ Ε.Φ.Σ.Κ., ποὺ ἐκείνη τὴν
περίοδο περιλαμβάνει στοὺς κόλπους του ἐξέχουσες προσωπικότητες (Βασιάδης,
Ἰάλεμος, Κ. Καραθεοδωρή, Κ. Καραπάνος κτλ.) καὶ ὁ μητροπολίτης Νικόδημος – 
γιὰ τὰ πρόσωπα αὐτὰ ὁ κ. συγγρ. κάμνει ἐξαντλητικὸ λόγο καὶ δικαίως, ἀφοῦ, ὡς
ἐλέχθη, ὁ Σύλλογος διέρχεται τὴν καλύτερη περίοδο τῆς ἱστορίας του. Ἕνας ἄλλος
σύλλογος τῆς Βασιλεύουσας, ὁ Φιλανθρωπικὸς Σύλλογος ΚΠόλεως, μετὰ τὸ 1875/6,
ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τὴν ἐκπαιδευτικὴ κατάσταση στὸ Δεμιρδέσι καὶ φυσικὰ καὶ γιὰ
ὅλη τὴν περιφέρεια Προύσης.

Τὴν ἐκπαιδευτικὴ καὶ κοινοτικὴ πρόοδο τοῦ Δεμιρδεσίου διέκοψε δυστυχῶς ἡ
φιλοδοξία τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου ποὺ μὲ τὸν Πρόεδρό του Ἀριστάρχη Βα-
τιμπέλα καὶ συνεργὸ τὸν ἑλληνοδιδάσκαλο τῆς Τρίγλιας Κ. Ἀποστολίδη φιλοδόξη-
σαν νὰ χειραγωγήσουν τὴν ἐκπαίδευση στὴν κωμόπολη, ἀλλὰ μαζὶ καὶ τὴν διαχεί-
ριση τῶν ἐκκλησιαστικῶν προσόδων. Ηὗραν μάλιστα καὶ τὴν στήριξη τοῦ Ε.Φ.Σ.Κ.,
ποὺ φαίνεται πλέον νὰ στοιχεῖται σ’ αὐτὴν τὴν διάθεση, ἤτοι νὰ ἐξοβελισθεῖ ἡ
Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν παιδεία, νὰ πληγεῖ ὁ μητροπολίτης Νικόδημος, ἀλλὰ καὶ ἡ
δημογεροντία τοῦ Δεμιρδεσίου, ποὺ ἀντέδρασε στὶς μεθοδεύσεις τοῦ Φιλανθρω-
πικοῦ Συλλόγου καὶ τοῦ Ε.Φ.Σ.Κ. Αὐτὰ κατὰ τὴν περίοδο Μάιος 1876 – Ἰούλιος
1877. Οἱ Δεμιρδίσιοι ἀντέδρασαν καταγγέλλοντας μὲ ἐπιστολὴ ἀνωνύμου, ἀπὸ 1
Ἰουνίου 1877, ποὺ δημοσιεύθηκε στὸν Νεολόγο ΚΠόλεως, τὶς μεθοδεύσεις αὐτὲς τοῦ
Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου, τοῦ Βατιμπέλα, τοῦ Ἀποστολίδη. Ο Ε.Φ.Σ.Κ. μάλιστα
ἀντιλήφθηκε τὸ σφάλμα του καὶ ὑποχώρησε στὶς φιλοδοξίες του νὰ ἐλέγξει τὰ κοι-
νοτικὰ πράγματα, νὰ διαχειρίζεται τὶς προσόδους τῶν πατριαρχικῶν μοναστηρίων˙
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ἔλαβε ὑπόψη σοβαρὰ τὴν ἐπιστολὴ τῶν Δεμιρδεσίων γιὰ κομματισμό, ἀλλὰ καὶ
τὴν ἀλλαγὴ στάσεως καὶ τῶν ὁμογενῶν τραπεζιτῶν καὶ ἐμπόρων τῆς Βασιλευού-
σης ἔναντί του, οἱ ὁποῖοι ἐπέμειναν στὴν θέση τους νὰ ἐλέγχει ἡ Ἐκκλησία τὴν
παιδεία.

Στὸ ἑπόμενο κεφάλαιο τιτλοφορούμενο Τὰ Τζεκιργιακὰ ἢ τὰ ἐν Τζεκιργκὲ
διαδραματισθέντα ὁ ἀναγνώστης θὰ διαβάσει μὲ λύπη τὴν διαμάχη τῶν Ἑλλήνων
τῆς Προύσης, ὅπου ἐμπλέκονται οἱ ἐφημερίδες τῆς ΚΠόλεως, Νεολόγος, Θράκη,
Μῶμος (σατυρική), τὸ ἑλληνικὸ προξενεῖο τῆς Προύσης, τὸ ὑποπροξενεῖο τῆς Ρω-
σίας, ὁ Φιλανθρωπικὸς Σύλλογος, πρόκριτοι τῶν κωμοπόλεων Τρίγλιας, Τεπετζι-
κίου, Σουσουρλουκίου, ὁ Ε.Φ.Σ.Κ., διδάσκαλοι τῆς περιοχῆς. Ὅλοι καταγγέλλουν
καὶ καταγγέλλονται γιὰ τὸ ποιὸς θὰ ἔχει τὸν πρῶτο λόγο σὲ θέματα παιδείας ἐπι-
φανειακῶς μέν, ἀλλὰ στὴν οὐσία γιὰ προώθηση προσωπικῶν συμφερόντων ἐκμε-
ταλλευόμενοι τὸν πατριωτισμὸ τῶν Χρ. Ζωγράφου καὶ Γ. Ζαρίφη. Ἡ ἀφορμὴ δό-
θηκε ἀπὸ ἄσεμνη συμπεριφορὰ τοῦ Προέδρου τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου Βα-
τιμπέλα καὶ τῶν φίλων του σὲ ξενοδοχεῖο τοῦ χωρίου Τσεκιργκὲ τῆς Προύσας τὸ
Πάσχα (Μάιος) τοῦ 1876. Ὁ κ. Γ. Κ. Παπάζογλου ἔχει συγκεντρώσει στὸ πολυσέλιδο
αὐτὸ κεφάλαιο (σσ. 125-163) τὰ σχετικὰ κείμενα καὶ τὴν βιβλιογραφία ποὺ ἀναδει-
κνύουν τὰ θλιβερὰ γεγονότα τῆς περιόδου αὐτῆς στὴν Προῦσα καὶ στὴν περιφέρειά
της, ποὺ ἔληξε μὲ τὴν διάλυση τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου τοῦ Βατιμπέλα καὶ
τὴν συντήρηση τῶν σχολείων ποὺ αὐτὸς συντηροῦσε, ἤτοι τῶν Καγιαμπασίου, Τρί-
γλιας, Σουσορλουκίου, Τεπετζικίου ἀπὸ τὸν Γ. Ζαρίφη, μέσῳ τοῦ υἱοῦ του Λεωνίδα.
Ὅσο γιὰ τὸ Παρθεναγωγεῖο τοῦ Δεμιρδεσίου τὴν λειτουργία του εἶχαν ἀναλάβει οἱ
δημογέροντες τῆς κωμοπόλεως, οἱ ὁποῖοι ἐξακολουθοῦσαν νὰ συντηροῦν τὰ τρία
σχολεῖά της μὲ τοὺς 400 μαθητές τους (Μάιος 1879). Ἐκεῖνο, ἀσφαλῶς, ποὺ θὰ προ-
σέξει ὁ ἀναγνώστης τοῦ ἐν λόγῳ βιβλίου τοῦ κ. Γ. Κ. Παπάζογλου εἶναι ἡ σχετικὴ
ἀπαξίωση τοῦ Ε.Φ.Σ.Κ. ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν συγγραφέα. Ἀλλὰ ὁ κ. Γ.Κ.Παπάζογλου
ἀξιοποιεῖ τὶς πηγές του καὶ διαπιστώνει τὴν διάσταση τοῦ Ε.Φ.Σ.Κ. μὲ τοὺς πλού-
σιους ὁμογενεῖς, καὶ εὐεργέτες τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς Βασιλεύουσας ποὺ μόνοι τους
ἀνέλαβαν ἀπὸ τὸ 1878/9 τὴν χορήγηση τῶν ἀναγκαίων βοηθημάτων πρὸς τὰ σχο-
λεῖα παραμερίζοντας τὸν ἐπιφανῆ Ε.Φ.Σ.Κ. Καὶ εἶναι σημαντικὰ τὰ ὅσα ὁ κ. Γ. Κ.
Παπάζογλου γράφει (σ. 175) ὅτι οἱ ἄνθρωποι τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου τῆς ΚΠό-
λεως ἀπὸ τὸ 1880, ἀφοῦ, δὲν ἔπαυσαν νὰ ὑποσκάπτουν τὸ ἔργο τῶν ὁμογενῶν τρα-
πεζιτῶν καὶ τοῦ Πατριαρχείου φθάνοντας νὰ τοὺς διαβάλλουν καὶ στὴν Ἑλληνικὴ
Κυβέρνηση˙ οἱ ἴδιοι ἀπέτυχαν, κατὰ τὸν συγγραφέα, στὰ αἰτήματά τους γιὰ χορη-
γίες πρὸς ἄλλους πλουσίους ὁμογενεῖς ἐκτὸς ΚΠόλεως, καὶ ἔκτοτε ἀφιέρωσαν τὴν
δράση τους, ἐντὸς τῶν κόλπων τοῦ Ε.Φ.Σ.Κ. ἐννοεῖται, σὲ γενικὰ ἐπιστημονικὰ θέ-
ματα ἰατρικῆς, λαογραφίας κτλ. – βλ. τὶς σσ. 175-176. Ἀσφαλῶς ὁ κ. Γ. Κ. Παπάζο-
γλου ἀξιοποιεῖ τὶς πηγές, ἀλλὰ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι λιγότερο δηκτικὸς ἀπέναντι
σὲ ἕναν σύλλογο, ὡς ὁ Ε.Φ.Σ.Κ., ποὺ δικαιολογημένως χαρακτηρίσθηκε ὡς τὸ
«Ὑπουργεῖο Παιδείας τοῦ ἀλύτρωτου Ἑλληνισμοῦ». Ἡ συνολικὴ προσφορὰ τοῦ
Ε.Φ.Σ.Κ. δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτιμηθεῖ ἀπὸ ἐσφαλμένους χειρισμοὺς μελῶν του, ὡς οἱ
Ἡρακλῆς Βασιάδης, Ὀδυσσέας Ἰάλεμος. Εἴχαμε, ἄλλωστε, εἰσέλθει στὴν διαμάχη
δύο ἐθνικῶν κέντρων Ἀθηνῶν καὶ Φαναρίου. Ὁ καθεὶς μὲ τὶς εὐθύνες του ...

Στὸ Β΄ μέρος τοῦ βιβλίου, καὶ πάντα σύμφωνα μὲ τὸν ὑπότιτλο τοῦ βιβλίου τοῦ
Παράλληλοι Δρόμοι, ὁ συγγρ. ἀσχολεῖται μὲ τὴν παιδεία στὶς κοινότητες τῆς Ἀνατ.
Μακεδονίας καὶ εἰδικώτερα μὲ τὴν περίπτωση τῆς Προσοτσάνης. Ὡς ἐλέχθη, ὁ συγ-
γραφέας ἔχει τὶς οἰκογενειακές του ρίζες στὸ Δεμιρδέσι τῆς Προύσης, ἀλλὰ γενέθλια
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γῆ εἶναι ἡ Προσοτσάνη, ὅπου μετὰ τὴν Καταστροφὴ τοῦ 1922, ἐγκαταστάθηκαν 80
προσφυγικὲς οἰκογένειες ἀπὸ τὸ Δεμιρδέσι, καὶ ὅπου ηὗραν 1.300 Ἕλληνες ἀπὸ
τοὺς ὁποίους οἱ 600 ἦσαν σλαβόφωνοι, καὶ καλὰ ὀργανωμένο ἀρρεναγωγεῖο. Ἀναγ-
καστικῶς ὁ κ. Γ. Κ. Παπάζογλου ἐπανέρχεται ἐδῶ στὸν Ε.Φ.Σ.Κ. καὶ στὰ σχολεῖα
τῆς Δράμας ποὺ ὁ ἴδιος ἐνίσχυε μαζὶ μὲ τοὺς ὁμογενεῖς της ΚΠόλεως, χάρη καὶ στὸ
ἐνδιαφέρον τοῦ ἐν Σέρραις Μακεδονικοῦ Φιλεκπαιδευτικοῦ Συλλόγου. Ἀλλὰ ἡ
Προσοτσάνη, ὅπως καὶ ἡ σύνολη Ἀνατ. Μακεδονία, δεχόταν ἤδη τὴν πίεση τοῦ
βουλγαρισμοῦ καὶ ἀνθιστάμενοι οἱ κάτοικοί της, μὲ πρωτοστατοῦντα τὸν ἰατρὸ Νικ.
Λάμη, ἵδρυσαν τὴν Ἀδελφότητα Ἠὼς (Σεπτ. ci. 1872), πού, σημειωτέον, ὑφίσταται,
καὶ πολυδημιουργικὴ μάλιστα, ὣς τὶς ἡμέρες μας. Ἡ Ἠὼς καὶ οἱ ὁμογενεῖς της μα-
κεδονικῆς κωμοπόλεως μὲ δραματικὴ ἐπιστολή τους, ἀπὸ 4 Φεβρ. 1873, πρὸς τοὺς
φιλεκπαιδευτικοὺς συλλόγους ΚΠόλεως ἐξέθεσαν τοὺς κινδύνους ποὺ προέκυψαν
ἀπὸ τὸ βουλγαρικὸ σχίσμα καὶ τὴν ἁρπαγὴ τῶν σχολείων ἀπὸ τοὺς βουλγαριστὲς
καὶ ζητοῦσαν τὴν ἵδρυση παρθεναγωγείου στὴν κωμόπολή τους. (βλ. τὴν ἐπιστολὴ
αὐτὴν σσ. 193-194): Ἀναγκάσθηκαν μάλιστα οἱ ὁμογενεῖς τῆς Προσοτσάνης, μαζὶ μὲ
αὐτοὺς τοῦ Νευροκοπίου, νὰ μεταβοῦν στὴν Βασιλεύουσα καὶ νὰ ἐκθέσουν τὰ προ-
βλήματα τῆς κωμοπόλεως. Πρῶτος ἀρωγὸς ὁ Ε.Φ.Σ.Κ. ποὺ τὴν ἐνίσχυσε μὲ 15 λίρες
μὲ χορηγία τοῦ Γ. Ζαρίφη (12 Μαΐου 1873). Οἱ δύο ἀκρώρειες τοῦ Βορείου Ἑλλη-
νισμοῦ, Προσοτσάνη καὶ Νευροκόπι, συνέπασχον κατ’ αὐτὴν τὴν περίοδο. Ὁ κ.
Βουλτσιάδης, καὶ ὁ ὑπογραφόμενος, Ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ μητρόπολις Νευροκοπίου
κατὰ τὸν Μακεδονικὸ Ἀγώνα, Θεσσαλονίκη 1991, γράψαμε σχετικὰ καὶ μένουν νὰ
γραφοῦν καὶ ἄλλα, γι’ αὐτὴν τὴν κρίσιμη περιόδο 1870-1912.

Οἱ δημογέροντες τῆς Προσοτσάνης, σὲ δυσχερῆ θέση εὑρισκόμενοι ἐκ τῆς
ραγδαίας βουλγαρικῆς δραστηριότητος, συνέχισαν νὰ ζητοῦν τὴν βοήθεια τοῦ
Ε.Φ.Σ.Κ., μέσῳ τοῦ Μακεδονικοῦ Φιλεκπαιδευτικοῦ Συλλόγου τῶν Σερρῶν, καὶ πε-
τυχαίνουν χορήγηση 10 λιρῶν γιὰ τὰ σχολεῖα τους. Λόγος, πάντως, πολὺς γίνεται
στὸ κεφάλαιο αὐτὸ γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἠλία Χ´´γεωργίου «ἄνδρα μὲν βουλγα-
ρικῆς καταγωγῆς θερμῶς δι’ ὑπὲρ τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων ἀγωνιζόμενον», κατὰ
τὴν ἀναφορὰ τῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ε.Φ.Σ.Κ. ἀπὸ 5 Μαΐου 1874. Ὁ κ.
Γ. Κ. Παπάζογλου ἀσχολεῖται ἰδιαιτέρως, ὡς ἐλέχθη, μὲ τὸν ἐν λόγῳ ἄνδρα, τὸν
ὁποῖο ταυτίζει, ὀρθῶς, μὲ τὸν ἔπειτα ἡγέτη τῶν βουλγαριστῶν τῆς Δράμας, στὴν
ὁποία μετοίκησε (20 Μαΐου 1909) ἀσχολούμενος μὲ τὸ καπνεμπόριο. Τραγικὸ πρό-
σωπο μὲ τραγικὸ τέλος˙ σημεῖα τῶν καιρῶν τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἠλία, πλέον Χ´´γε-
ωργῆεφ (σσ. 204-210). Τὰ χρόνια ποὺ ἀκολουθοῦν 1873-1875 οἱ πρόκριτοι τῆς Προ-
σοτσάνης συνέχισαν τὶς ἐκκλήσεις τους πρὸς τὸν Ε.Φ.Σ.Κ. γιὰ οἰκονομικὴ βοήθεια
καὶ πετυχαίνουν τὴν ἵδρυση καὶ οἰκοδόμηση σχολείων στὴν κωμόπολή τους. Καὶ ὁ
Ε.Φ.Σ.Κ. τοῦ συμπαρίσταται, ὅπως καὶ ὁ δραστήριος Μακεδονικὸς Φιλεκπαιδευτικὸς
Σύλλογος τῶν Σερρῶν ποὺ οἱ παρεμβάσεις του ἦσαν συνεχεῖς στὰ κοινοτικὰ πράγ-
ματα τῆς Ἀνατ. Μακεδονίας. Μὲ ἀφορμὴ τὸν Μακεδονικὸ αὐτὸν Σύλλογο ὁ κ. Γ. Κ.
Παπάζογλου δίδει πολλὲς πληροφορίες γιὰ πρόσωπα καὶ πράγματα τῶν Σερρῶν
ποὺ διακρίνονταν γιὰ τὴν δράση τους τὰ χρόνια αὐτά, ὡς ὁ Ἰω. Θεοδωρίδης, ὁ
Χριστόφ. Σαμαρτζίδης, ὁ Δημ. Μαρούλης, ὁ Ἰω. Κ. Δέλλιος, ὁ μητροπολίτης Σερ-
ρῶν Νεόφυτος, ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς Τιμίου Προδρόμου Θεοδόσιος. Ἰδιαιτέρως,
πάντως, ἀρνητικὴ εἶναι ἡ θέση τοῦ συγγρ. ἔναντι τοῦ τότε μητροπολίτου Δράμας
Ἰωαννικίου, ὁ ὁποῖος προφανῶς ἀδιαφοροῦσε γιὰ τὰ σὲ βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς
ἐπισκοπικῆς περιφερείας του τεκταινόμενα. Σ’ αὐτὴν τὴν ἔκρυθμη κατάσταση οἱ
βουλγαριστὲς τῆς Προσοτσάνης ἐπιχείρησαν νὰ δολοφονήσουν τὸν ἡγέτη τῶν ἑλληνο-
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φρόνων ἰατρὸ Ν. Λιάμη τὴν Μ. Πέμπτη 13 Ἀπριλίου 188 καὶ ὁ συγγρ. ἐξετάζει τὰ
καθέκαστα τῆς ἀπόπειρας αὐτῆς καθὼς καὶ τὴν ἄρνηση τῶν Ἑλλήνων, ἑλληνοφώ-
νων καὶ σλαβοφώνων της κωμοπόλεως, νὰ ὑπογράψουν τὴν προσχώρησή τους
στὴν βουλγαρικὴ Ἐξαρχία, πρωτοστατούσης τῆς Φιλεκπαιδευτικῆς Ἀδελφότητος
Ἠοῦς καὶ τῶν προκρίτων ἐν ὄψει καὶ τῆς συνθήκης τοῦ Ἁγίου Στεφάνου. Εἴδαμε
στὴν περίπτωση τοῦ Δεμιρδεσίου τῆς Προύσης ὅτι τὸ 1879/80 οἱ μεγάλοι ἐθνικοὶ
εὐεργέτες τῆς Βασιλεύουσας (Ζωγράφος, Ζαρίφης) ἔπαυσαν νὰ ἐνισχύουν τὰ σχο-
λεῖα μέσω τοῦ Ε.Φ.Σ.Κ.˙ τὸ ἴδιο συνέβη καὶ μὲ τὰ σχολεῖα στὴν Ἀνατ. Μακεδονία
καὶ ματαίως οἱ πρόκριτοι τῆς Προσοτσάνης ζητοῦσαν τὰ βοηθήματα γιὰ τὰ σχολεῖά
της. Ὁ κ. Γ. Κ. Παπάζογλου μάλιστα εὑρίσκει τὸν τίτλο Τὸ κύκνειο ἄσμα τοῦ Φιλο-
λογικοῦ Συλλόγου στὴν Προσοτσάνη προκειμένου νὰ δείξει τὴν ἀδυναμία τοῦ
Ε.Φ.Σ.Κ. νὰ βοηθεῖ τὰ σχολεῖα μέσῳ τῶν χορηγιῶν τῶν πλουσίων ὁμογενῶν. Καὶ τὸ
κύκνειο ἄσμα ἐκδηλώθηκε στὴν συνεδρία του τὴν 6 Μαΐου 1879, ὅπου ἐκφράσθηκε
ἡ ἀδυναμία αὐτή. Οἱ πλούσιοι ὁμογενεῖς εἶχαν ἱδρύσει ἤδη ἄλλα σωματεῖα στὴν
ΚΠολη γιὰ νὰ συνεχίσουν τὸ ἐθνωφελὲς ἔργο τους, ὅπως τὴν Ἀδελφότητα Ἀγαπᾶτε
Ἀλλήλους. Ἡ Ἠὼς τῆς Προσοτσάνης συνέχισε τὶς δραστηριότητές της καὶ ἦταν φυ-
σικὸ νὰ κληθεῖ ἀπὸ τὸν Φιλολογικὸ Σύλλογο Παρνασσὸς καὶ τὸν Σύλλογο πρὸς
διάδοσιν τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων στὸ συνέδριο τῶν Ἑλληνικῶν Συλλόγων ποὺ
συγκλήθηκε στὴν Ἀθήνα ἀπὸ 25 Μαρτίου – 9 Ἀπριλίου 1879˙ τὴν Ἠῶ ἐκπροσω-
ποῦσε ὁ Νικόλας Λιάμης καὶ δύο γνωστοὶ ἐκπαιδευτικοί, ὁ Ἰω. Καλοστύπης καὶ ὁ
Νικ. Φιλιππίδης ποὺ ἀναλαμβάνει ἐθνικὴ δράση μὲ κέντρο τὴν Καβάλα. Ὁ συγγρ.
ἔγραψε γιὰ τὸ Δεμιρδέσι ἀρκετὰ ἀναφερόμενος στὴν ἀναστολὴ τῶν χορηγιῶν τῶν
ἐθνικῶν εὐεργετῶν πρὸς τὸν Ε.Φ.Σ.Κ., μὲ ἀφορμή, ὅπως ὁ ἴδιος γράφει, τὴν ἐπιστολὴ
τῶν προκρίτων της. Ἡ ἀναστολὴ αὐτὴ εἶχε καὶ τὶς ἐπιπτώσεις καὶ γιὰ τὶς ἑλλη-
νικὲς κοινότητες τῆς Ἀνατ. Μακεδονίας, τὴν Προσοτσάνη ἐν προκειμένῳ, ὅπου ἡ
Ἠὼς συνεργάζεται ἐφεξῆς μὲ τὴν Φιλεκπαιδευτικὴ Ἀδελφότητα Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους,
ποὺ τοῦ λοιποῦ θὰ διαχειρίζεται τὶς χορηγίες τῶν πλουσίων ὁμογενῶν της Βασι-
λεύουσας γιὰ τὴν ἵδρυση καὶ συντήρηση τῶν σχολείων τοῦ ὑποδούλου Ἑλληνισμοῦ.
Θὰ προσέθετα ἐδῶ τὶς ὡραῖες φωτογραφίες καὶ συνοδευόμενες ἀπὸ τὰ σχετικὰ
σχόλια τοῦ συγγρ. γιὰ τὸν ναὸ τοῦ Δεμιρδεσίου τὸν ἀφιερωμένο στὴν Κοίμηση τῆς
Θεοτόκου.

Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ παραπάνω οἱ δύο γενέθλιες κωμοπόλεις τοῦ συγγρ.,
τὸ Δεμιρδέσι τῆς οἰκογενείας του, ἡ Προσοτσάνη ἡ δική του καὶ τῶν προσφύγων
τοῦ Δεμιρδεσίου, βάδισαν παραλλήλους δρόμους: ἀντιμετώπισαν, ἡ πρώτη, τοὺς
Προτεστάντες μισσιονάριους, ἡ δεύτερη τοὺς Βουλγάρους ἑξαρχικούς, εἶχαν σχο-
λεῖα, τὰ παλαιότερα ἡ πρώτη, ἔχοντας ἁμιγῆ ἑλληνικὸ πληθυσμό, ἐνῶ οἱ Ἕλληνες
τῆς Προσοτσάνης ἀντιπάλευαν μὲ Μουσουλμάνους καὶ ἑξαρχικούς, ἵδρυσαν ἀδελ-
φότητες καὶ σωματεῖα βοηθούμενα ἀπὸ τοὺς ὁμογενεῖς της ΚΠολης, στηρίχθηκαν
ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ ἡ Προσοτσάνη ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, ἀλλὰ καὶ τοὺς
ὁμογενεῖς. Οἱ πρόκριτοι τοῦ Δεμιρδεσίου ἀντέδρασαν στὰ σχέδια τοῦ Φιλανθρωπι-
κοῦ Συλλόγου νὰ χειραγωγήσει τὰ ἐκπαιδευτικὰ καὶ κοινοτικὰ τῶν Ἑλλήνων τῆς
Ἀνατολῆς ἐρήμην τῆς Ἐκκλησίας καὶ αὐτὸ ἔγινε αἰτία ἱδρύσεως ἄλλων σωματείων
καὶ ἀδελφοτήτων συνεργαζομένων μὲ τὸ Πατριαρχεῖο ποὺ βοήθησαν τὰ σχολεῖα τῆς
Προσοτσάνης. Καὶ ἡ σύμπτωση: στὴν Προσοτσάνη λίγες δεκαετίες πρὸ τοῦ 1922
εἶχαν ἐγκατασταθεῖ Ἠπειρῶτες καὶ Ἠπειροθεσσαλοί˙ τοὺς ηὗραν οἱ πρόσφυγες Δε-
μιρδέσιοι τὸ 1922 μὲ ἀπώτερη καταγωγὴ τὴν Ἤπειρο.

Τελικῶς, τὸ βιβλίο αὐτὸ τοῦ κ. Γ. Κ. Παπάζογλου, εἶναι μία λαμπρὴ συμβολὴ
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γιὰ τὴν καλύτερη γνώση τῆς ταραγμένης δεκαετίας 1870-1880, ὅπου δύο κωμοπόλεις
του τότε ἀλύτρωτου Ἑλληνισμοῦ, τὸ Δεμιρδέσι στὴν Προῦσα καὶ ἡ Προσοτσάνη
στὴν Δράμα, ἔδιδαν τοὺς δικούς τους ἀγῶνες. Ἡ ἱστορία δικαίωσε μόνον τὴν Προ-
σοτσάνη.

Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Thede Kahl, Γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Βλάχων, ἐκδ. ΚΕΜΟ 2, ἐκδ. οἶκος Βιβλιό-
ραμα, Ἀθήνα 2009, σελ. 370.

Ὁ συγγραφέας εἶναι βαλκανιολόγος καθηγητὴς ἀνθρωπογεωγραφίας τοῦ Πα-
νεπιστημίου τοῦ Münster καὶ συγγραφεὺς πολλῶν μελετῶν μὲ θέματα ἀφορῶντα τὰ
Βαλκάνια. Τὸ προκείμενο ἔργο γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Βλάχων ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸ
Κέντρο Ἐρευνῶν Μειονοτικῶν Ὁμάδων (Ἀθήνα) καὶ ἐκ πρώτης ὄψεως προκαλεῖ
ἐντύπωση καὶ προβληματισμὸ γιατί ὁ κ. Τ. Κahl προτίμησε νὰ ἐκδώσει τὸ ἐνδιαφέ-
ρον, κατὰ τὰ ἄλλα, αὐτὸ τὸ βιβλίο του στὸ ἐν λόγῳ Κέντρο. Οἱ βλαχόφωνοι Ἕλλη-
νες ἀσφαλῶς καὶ δὲν ἔχουν καμμία σχέση μὲ μειονότητα, οὔτε ποτὲ ἐδέχθησαν νὰ
τοὺς ἐπιβληθεῖ ἀπὸ ἄλλους αὐτὸς ὁ προσδιορισμός. Οὔτε, βεβαίως, καὶ τὴν δέχονται.
Ἀπὸ ὅσα γράφει στὸ βιβλίο του ὁ κ. Κahl δίδει τὴν ἐντύπωση, τουλάχιστον στὸν
ὑπογραφόμενο, ὅτι οὔτε ὁ ἴδιος δέχεται νὰ ἀποτελοῦν οἱ βλαχόφωνοι Ἕλληνες μει-
ονότητα. Μαχητή, ἐπὶ τοῦ προκειμένου, ἡ ἄποψή του ὅτι οἱ βλαχόφωνοι Ἕλληνες
ἔχουν ταυτισθεῖ γιὰ λόγους γεωγραφικοὺς καὶ πολιτισμικοὺς μὲ τὸν ὑπόλοιπο
Ἑλληνισμό, χωρὶς νὰ προσδιορίζει τὸν χρόνο ταυτίσεώς τους. Τὸ πρόβλημα θὰ μπο-
ροῦσε νὰ τὸ λύσει ὁ κ. Κahl, ἂν ἀνέτρεχε στὸν Ἰωάννη Λυδό, στὰ χρόνια τοῦ Ἰου-
στινιανοῦ, ποὺ διεπίστωσε τὴν λατινοφωνία πολλῶν Ἑλλήνων, ἰδίως τῶν δημοσίων
ὑπαλλήλων – καῖπερ Ἕλληνας ἐκ τοῦ πλείονος ὄντας, τῇ τῶν Ἰταλῶν φθέγγεσθαι
φωνῇ καὶ μάλιστα τοὺς δημοσιεύοντας (Ἰωάννης Λυδός, Περὶ ἀρχῶν τῆς ῾Ρωμαίων
πολιτείας, βιβλ. III, 68). Αὐτὸ σημαίνει ὅτι πολλοὶ Ἕλληνες, ἰδίως τῆς ὑπαίθρου,
εἶχαν ἀπωλέσει τὴν γλώσσα τους, καὶ μιλοῦσαν λατινικὰ ἢ ἦσαν δίγλωσσοι. Καὶ φυ-
σικὰ αὐτοὶ οἱ Ἕλληνες, ἀπομονωμένοι ἰδίως σὲ ὀρεινοὺς ὄγκους, ἀπὸ ὅπου περ-
νοῦσαν τὰ ρωμαϊκὰ στρατεύματα, δὲν ἐξαφανίσθηκαν, ἀλλὰ συνέχισαν νὰ ζοῦν ὣς
τὶς ἡμέρες μας καὶ εἶναι οἱ βλαχόφωνοι (λατινόφωνοι) Ἕλληνες. Αὐτὸ συνέβη,
αἰῶνες ἀργότερα, στὴν Μ. Ἀσία, μετὰ τὴν ὀθωμανικὴ κατάκτηση βυζαντινῶν πε-
ριοχῶν, ὅπου Ρωμηοί, ἀπὸ τὶς ἱστορικὲς συγκυρίες, ἀπέβαλαν τὴν γλώσσα τους καὶ
μιλοῦσαν τὴν τουρκικὴ ἢ ἦσαν δίγλωσσοι. Εἶναι οἱ Καραμανλῆδες -Καππαδόκες.

Ὁ ἀείμνηστος καθηγητὴς Ἀπόστολος Βακαλόπουλος ἔγραψε ὅτι στὸν ἐκλατι-
νισμὸ καὶ στὴν διαμόρφωση τῶν βλαχόφωνων Ἑλλήνων τῶν βορείων ἑλληνικῶν πε-
ριοχῶν συνέβαλε καὶ ἡ κάθοδος λατινόγλωσσων πληθυσμῶν κατὰ τὸν 7ο μ.Χ. αἰ.
μὲ τὶς ἐπιδρομὲς Σλάβων ἀπὸ τὶς παραδουνάβιες χῶρες καὶ οἱ ἐπιμειξίες γηγενῶν μὲ
τοὺς ξένους λατινόφωνους, ἀλλὰ καὶ μὲ μετακινήσεις ἄλλων λατινόφωνων Ἑλλήνων
πρὸς τὶς ἐν λόγῳ βόρειες ἑλληνικὲς περιοχές. Στὰ Acta τοῦ Ἁγίου Δημητρίου σημει-
ώνεται αὐτὴ ἡ κάθοδος τῶν ξένων, ἀποφύγων κατὰ τὸ σχετικὸ κείμενο, ἀπὸ τὰ μέρη
τῆς Πανονίας, τῆς Δακίας καὶ τῆς Δαρδανίας (Ἀπ. Ε. Βακαλόπουλος, Ἱστορία τοῦ
Νέου Ἑλληνισμοῦ, τ. Α΄, Ἀρχὲς καὶ διαμόρφωσή του, Θεσσαλονίκη 1961, σ. 37).
Αὐτὰ ἀπὸ τὸν Νέστορα τῆς Ἱστορίας τοῦ Ν. Ἑλληνισμοῦ.

Γιὰ τὴν καταγωγὴ τῶν Βλάχων, ἐν γένει, ὁ κ. Κahle δὲν πρόσεξε, ἐκτὸς ἂν σκο-
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πίμως τὸν ἀποσιωπεῖ, τὸν Ἕλληνα ἱστορικὸ Κωνσταντῖνο Κούμα (1777-1836),
μᾶλλον Ἑλληνόβλαχο τὴν καταγωγή, κοσμογυρισμένο καὶ μὲ πολύχρονη παρουσία
στὶς ἑλληνικὲς κοινότητες τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης, ὅπου πολλὰ μέλη της ἦσαν Ἑλλη-
νόβλαχοι, καὶ ὁ ὁποῖος Κούμας ἔγραψε ὅτι ἡ λατινοφωνία τῶν Ἑλλήνων τῆς Μα-
κεδονίας καὶ τῆς Θεσσαλίας προῆλθε ἀπὸ τὴν πολύχρονη ἐπιμειξία τους μὲ Ρωμαίους
στρατιῶτες, ἔπαρχους καὶ ἄρχοντας, ὁπότε οἱ Ἕλληνες ἔμαθον τὴν γλώτταν τῶν νι-
κητῶν των καὶ πολλοὶ ἔχασαν τὴν ἱδικήν των ... Οἰ δὲ κάτοικοι χωρίων καὶ κοιλά-
δων ἀνέμειξαν τὰς ἐγχωρίους γλώσσας των μὲ τὴν Ρωμαϊκήν, καὶ οὕτω κατεσκευα-
σαν ἀνάμεικτόν τι παραμόρφωμα διαλέκτου, σωζόμενον ἔτι εἱς πολλὰ μέρη τῆς Μα-
κεδονίας, Ἠπείρου, Θετταλίας καὶ Ἑλλάδος (Κ. Κούμα, Ἱστορίαι τῶν ἀνθρωπίνων
πράξεων, τ. 12, Βιέννη 1832, σσ. 520-521). Καὶ ἕνας, σχεδὸν σύγχρονός μας, ὁ ἀκα-
δημαϊκὸς Ἀντ. Κεραμόπουλος, στὸ πολύτιμο ἔργο του Τί εἶναι οἰ Κουτσόβλαχοι,
Ἀθῆναι 1939, γράφει ὅτι οἱ Ἑλληνόβλαχοι εἶναι ἐκλατινισμένοι (γλωσσικῶς), οἱ
ὁποῖοι μετὰ τὴν ὑποταγὴ τῆς Μακεδονίας στὶς ρωμαϊκὲς λεγεῶνες, τὸ 168 μ. Χ. καὶ
καθ’ ὅλη τὴν Ρωμαιοκρατία ἐπὶ ἑπτὰ αἰῶνες ὑπηρετώντας τοὺς Ρωμαίους ὡς παν-
δοχεῖς, ἐπισκευαστὲς ἁρμάτων κλπ., ἀλλὰ καὶ ὡς φρουροὶ τῶν ὀρεινῶν διαβάσεων
στὶς περιοχές τους, ἐκλατινίσθηκαν γλωσσικῶς. Ὁ γλωσσικὸς αὐτὸς ἐκλατινισμὸς
ἐνισχύθηκε καὶ ἀπὸ ἐπιμειξίες Ρωμαίων στρατιωτῶν καὶ ἐντοπίων. Τοῦτ’ αὐτό, ὁ
γλωσσικὸς δηλ. ἐκλατινισμός, συνέβη καὶ σὲ ἄλλους τόπους, ὅπου ἐπὶ αἰῶνες κυ-
ριαρχοῦσαν οἱ ρωμαϊκὲς λεγεῶνες. Καὶ εἶναι αὐτονόητος ὁ πλήρης γλωσσικὸς ἐκλα-
τινισμὸς τῶν παραδουνάβιων χωρῶν, ὅπου κατέφευγαν συχνὰ οἱ Ἑλληνόβλαχοι, ὡς
λατινόφωνοι, κατὰ τὴν Τουρκοκρατία, ἀναζητώντας καλύτερη τύχη στὶς πλούσιες
αὐτὲς χῶρες. Ἑπομένως, ἡ μόνη σχέση τῶν Ἑλληνοβλάχων μὲ τοὺς ἀλλογενεῖς λατι-
νόφωνους αὐτοὺς πληθυσμοὺς ἦταν ἡ γλωσσικὴ συγγένειά τους. Καὶ αὐτὴν τὴν συγ-
γένεια παρεξήγησε ἢ προσεπάθησε, γιὰ λόγους πολιτικούς, νὰ ἐκμεταλλευθεῖ ἡ ρου-
μανικὴ προπαγάνδα κατὰ τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰ. μὲ πρωτοβουλία τῆς λατινίζουσας,
λεγομένης, σχολῆς τῆς Τρανσυλβανίας, ποὺ μιλοῦσε γιὰ κοινὴ καταγωγὴ τῶν Ἑλλη-
νοβλάχων μὲ τοὺς λατινόφωνους τῶν παραδουνάβιων χωρῶν καὶ περὶ τῆς καθόδου
πληθυσμῶν τῶν χωρῶν αὐτῶν πρὸς τὶς βόρειες ἑλληνικὲς περιοχές. Ἔτσι ἄρχισε ἡ
ρομαντικὴ ρουμανικὴ προπαγάνδα προσεταιρισμοῦ τῶν Ἑλληνοβλαχων μὲ τὰ
γνωστὰ θλιβερά, γι’ αὐτὴν, ἀποτελέσματα. Σημειωτέον ὅτι τὴν οὐτοπία αὐτῆς τῆς
προπαγάνδας παρατήρησαν σοφοὶ Ρουμάνοι ἱστορικοὶ καὶ γλωσσολόγοι ἀπὸ τὴν
στιγμὴ τῆς ἐμφανίσεώς της (I. Coteanu, Gusu Papacostă-Goga, Dumitru Lazarescu Le-
canta κ.ἄ.). Ἀκόμη καὶ τὴν πληροφορία τοῦ Κεκαυμένου, ποὺ ἀνέδειξε ὁ Β. Ρ. Has-
deu, ἀπέρριψαν σοφοὶ Ρουμάνοι ἱστορικοὶ (T. Papahagi, A. Sacerdoteanu, Silviu Dra-
gomir) καὶ στοὺς καιρούς μας, οἱ καθηγητὲς Cicerone Poghirc καὶ Petre Năsturel. Τὴν
αὐτοχθονία τῶν Ἑλληνοβλάχων ὑπεστήριξαν καὶ γνωστοὶ στὴν βιβλιογραφία Ρου-
μάνοι ἱστορικοὶ ὡς οἱ A. D. Xenopol, V. Parvan, Radu Vulpe, Al. Graur (βλ. περισσό-
τερα στὸ περιεκτικὸ μελέτημα τοῦ κ. Ἀχιλ. Γ. Λαζάρου, Συμβολὴ τῆς ρουμανικῆς
ἐπιστήμης στὴν ὀρθὴ λύση τοῦ ζητήματος τῶν Βλάχων Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2007).

Φρονῶ ὅτι ὁ κ. Τ. Kahl θὰ ἔπρεπε νὰ συζητήσει ὄχι μόνον ἐπὶ τῶν ἀπόψεων τοῦ
κ. Α. Λαζάρου, ἄριστου γνώστη καὶ μελετητοῦ τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τῶν
Ἑλληνοβλάχων, ἀλλὰ καὶ τῶν Ρουμάνων ἱστορικῶν, γλωσσολόγων ἀρχαιολόγων
ποὺ ἔγραψαν κατὰ καιροὺς γιὰ τὸ θέμα ποὺ τὸν ἀπασχολεῖ. Ἕνας τόσο καλὸς ἐρευ-
νητής, ὅπως ἀναμφιβόλως, εἶναι ὁ κ. Kahl, εἶναι ἀπορίας ἄξιον πῶς δὲν μνημονεύει
βυζαντινοὺς ἱστορικοὺς καὶ χρονικογράφους ποὺ δίδουν πειστικὲς πληροφορίες γιὰ
τὴν καταγωγὴ τῶν Ἑλληνοβλάχων (Πλούταρχος, Δίων ὁ Κάσσιος, Προκόπιος,
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Ἄννα Κομνηνὴ κ.ἄ.), ἀλλὰ καὶ τὴν παλαιότερη καὶ νεώτερη ἑλληνικὴ βιβλιογραφία,
ὅπως, γιὰ παράδειγμα, τὶς μελέτες τοῦ Μιχ. Χρυσοχόου, Βλάχοι καὶ Κουτσόβλαχοι,
Ἀθήνα 1909, τοῦ Τηλ. Κατσουγιάννη, Περὶ τῶν Βλάχων τῶν ἑλληνικῶν χωρῶν, τ.
Α΄, Συμβολὴ εἱς τὴν ἔρευναν περὶ τῆς καταγωγῆς τῶν Κουτσοβλάχων, τ. Β΄, Ἐκ τοῦ
βίου καὶ τῆς ἰστορίας τῶν Κουτσοβλάχων ἐπὶ Τουρκοκρατίας, ἔκδ. Ἑταιρείας Μα-
κεδονικῶν Σπουδῶν, Θεσσαλονίκη 1964, 1966, τοῦ Κ. Νικολαΐδη, Ἐτυμολογικὸν Λε-
ξικὸν τῆς Κουτσοβλαχικῆς γλώσσης, Ἀθήνα 1909, σ. κγ΄, ὅπου ἀπὸ τὶς 6.657 κατα-
γραφόμενες λέξεις οἱ 3.460 εἶναι ἑλληνικῆς προελεύσεως, τοῦ Ν. Μέρτζου, Ἀρμάνοι,
Οἰ Βλάχοι, ἐκδ. Ρέκος, Θεσσαλονίκη 2001,τοῦ Ἀντ. Μ. Κολτσίδα, Οἰ Κουτσόβλαχοι,
Ἐθνολογικὴ καὶ λαογραφικὴ μελέτη, Θεσσαλονίκη 1976. 

Καὶ μὲ ὅλα τοῦτα τὰ ὀλίγα δὲν μποροῦμε νὰ συμφωνήσουμε μὲ πολλὰ ἀπὸ τὰ
γραφόμενα τοῦ κ. Kahl. Δὲν συμφωνοῦμε ὅτι ἡ γλωσσολογικὴ συγγένεια σημαίνει
καὶ κοινὴ ἀπώτερη καταγωγὴ τῶν λατινοφώνων (σ. 10), ὅτι κοινὴ ἀφετηρία εἶναι
οἱ ὀρεινὲς περιοχὲς τῆς σημερινῆς νότιας Σερβίας (σ. 19), ὅτι οἱ ἐθνικοὶ ἀνταγωνισμοὶ
ποὺ δημιούργησαν τὸ λεγόμενο «κουτσοβλαχικὸ» ἦσαν κρίσιμοι γιὰ τὴν ἔκφραση
τῆς ταυτότητας τῶν Ἀρμάνων. Φαντάζομαι ὅτι ἐδῶ ὁ κ. Kahl ἐννοεῖ ὅτι οἱ ἀνταγω-
νισμοὶ αὐτοὶ σφυρηλάτησαν τὴν ἑλληνικὴ συνείδηση τῶν βλαχοφώνων Ἑλλήνων
ποὺ μόνοι τους ἀντέδρασαν στὴν πίεση τῆς ξένης προπαγάνδας χωρὶς τὴν βοήθεια
τοῦ ἀδυνάμου, τότε, νεοελληνικοῦ κράτους˙ καὶ σὲ περίοδο, ἀκόμη Ὀθωμανοκρα-
τίας, στὴν Μακεδονία, τὴν Θεσσαλία, τὴν Ἤπειρο, ὅπου ἑστίασε τὴν δυναμική της
ἡ ρουμανικὴ προπαγάνδα. Καὶ ἀσφαλῶς γνωρίζει καλῶς ὁ κ. Kahl ὑπὸ ποῖες
συνθῆκες ἡ Ὑψηλὴ Πύλη «ἀναγνώρισε» ὡς ξεχωριστὸ μιλλὲτ τοὺς Βλάχους τὸ 1905
καὶ κυρίως τὴν αὐθόρμητη ἀντίδραση τῶν βλαχοφώνων Ἑλλήνων. Καὶ δὲν ἦσαν
οὔτε ἡ Ἀθήνα οὔτε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ποὺ ὀργάνωσε αὐτὴ τὴν ἀντί-
δραση. Καὶ οὔτε οἱ παράγοντες αὐτοί, οὔτε τὸ κύρος τῆς ἑλληνικῆς παιδείας ὁδήγη-
σαν τοὺς βλαχόφωνους Ἕλληνες στὴν «ἔκφραση ἑλληνικῶν τύπων αὐτοπροσδιορι-
σμοῦ», (πρβλ. καὶ σ. 25) γιὰ τὸν ἁπλὸ λόγο ὅτι γιὰ τοὺς πληθυσμοὺς αὐτοὺς τῆς Μα-
κεδονίας, τῆς Θεσσαλίας, τῆς Ἠπείρου ἦταν θέμα ἐκφράσεως συλλογικῆς συνειδή-
σεως. Ὅσο γιὰ τὸν διαχωρισμὸ τῶν βλαχοφώνων Ἑλλήνων σὲ ρουμανίζοντες καὶ
γραικομάνους, γιὰ τὸν ὁποῖο γράφει ὁ κ. Kahl (σ. 22), θὰ γνωρίζει ὅτι ἡ πρώτη κα-
τηγορία, τῶν ρουμανιζόντων, ἀριθμοῦσε ἀσήμαντο ἀριθμὸ ὀπαδῶν ποὺ πέρασε
στὴν ρουμανικὴ προπαγάνδα εἴτε ἀπὸ ἄγνοια εἴτε ἀπὸ τὴν ἐλπίδα προσωπικῶν
συμφερόντων. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει, γιὰ τὴν πρώτη αὐτὴν κατηγορία, μὲ τὶς δραστηριό-
τητες ποὺ ἀναπτύσσουν μὲ μηδαμινὰ ἀποτελέσματα κύκλοι τῆς ἀρμανικῆς δια-
σπορᾶς μετὰ τὴν λήξη τοῦ Β΄ Μεγάλου Πολέμου, ὅπως ὀρθῶς γράφει ὁ κ. Kahl (σ.
25) ὅτι δὲν εἶναι χρήσιμο νὰ μιλοῦμε γιὰ ἐθνικὴ κίνηση Ἀρμάνων στὶς ἀρχὲς τοῦ
19ου αἰ. παρὰ γιὰ αὐτόνομη ἔκφραση ὁρισμένων ἀρμανικῶν κύκλων. Καὶ ἀδικεῖ
ἀνιστορήτως ὁ κ. Kahl τοὺς βλαχόφωνους Ἕλληνες ὅταν γράφει (σ. 23) ὅτι Ἕλληνες
συγγραφεῖς τῆς ἐποχῆς μας «διατυμπανίζουν μία δῆθεν παμπάλαια ἑλληνικὴ συνεί-
δηση μεταξὺ τῶν Ἀρμάνων» καὶ ἐννοεῖ τὸν εὐπατρίδη Ἕλληνα πολιτικό, βλαχό-
φωνο Ἕλληνα τοῦ Μετσόβου, Εὐάγγελο Ἀβέρωφ-Τοσίτσα. Ἐπιλεκτικῶς καὶ ἐδῶ
δὲν συζητεῖ τὰ γραφόμενα τοῦ Ἀβέρωφ στὸ βιβλίο του γιὰ τὸ Κουτσοβλαχικὸ Ζή-
τημα (Τρίκαλα 1992) γιὰ τοὺς συμπατριῶτές του καὶ τὴν ἑλληνικὴ συνείδησή τους.
Ἀπὸ ἕνα σοβαρὸ ἐρευνητή, ὅπως εἶναι ὁ κ. Kahl, θὰ περίμενε κανεὶς νὰ ἀξιοποιήσει
τὸ βιβλίο τοῦ Ἀβέρωφ ἢ τουλάχιστον, νὰ τὸ σχολιάσει ἀποφεύγοντας τὸ «διατυμ-
πανίζουν» καὶ τὴν δῆθεν παμπάλαια ἑλληνικὴ συνείδηση τῶν Ἀρμάνων – ἐννοεῖται
τῶν βλαχοφώνων Ἑλλήνων. Καὶ νομίζουμε ὅτι εἶναι ὑποτιμητικὸ νὰ γράφεται γιὰ
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τοὺς βλαχόφωνους Ἕλληνες ὅτι ἦσαν γεννημένοι νὰ ἀφομοιώνονται καὶ χάρη σ’
αὐτὴν τὴν ἰδιότητά τους νὰ ἀποκτήσουν οἰκονομικὴ εὐρωστία καὶ πολιτικὴ ἐπιρροὴ
στὶς χῶρες ποὺ ἐγκαταστάθησαν (σ. 24)! Θὰ γνωρίζει, ὁπωσδήποτε, ὁ κ. Kahl, ὡς κεν-
τροευρωπαῖος, ὅτι οἱ βλαχόφωνοι Ἕλληνες ἐπεβλήθησαν καὶ πρόκοψαν στὶς χῶρες
ποὺ ἐγκατεστάθησαν, ἀπολάμβαναν σεβασμοῦ καὶ ἐκτιμήσεως, γι’ αὐτό καὶ ὁ χαρα-
κτηρισμὸς τῶν ξένων ὅτι εἶναι «θεοσεβὴς ὡς Ἕλλην», «ἀξιαγάπητος καὶ λογικὸς ὡς
Ἕλλην» καὶ ἐννοοῦσε Ἕλληνες καὶ βλαχόφωνους Ἕλληνες (Popovic, O Cinčarima,
Beograd 1937, σ. 165 βλ. καὶ παρακάτω). Κάμνει λάθος ὁ κ. Kahl (σ. 26) ὅτι ὁ ὅρος
Ἕλλην, στὶς ξένες χῶρες ποὺ δραστηριοποιοῦνταν, συμπεριελάμβανε σλαβομακεδό-
νες, Βουλγάρους, Ἀλβανούς. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶναι τὰ καταστατικὰ
τῶν κλειστῶν ἑλληνικῶν ἐμπορικῶν κομπανιῶν τοῦ Brasov καὶ τοῦ Sibiu, ποὺ μέλη
τους ἦσαν πολλοὶ βλαχόφωνοι Ἕλληνες, ποὺ ἀπέκλειαν τοὺς μὴ Ἕλληνες ἀπὸ τοὺς
κόλπους τους. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ στὶς ἄλλες, πολυάριθμες ἑλληνικὲς κοινότητες τῶν
παραδουνάβιων ἡγεμονιῶν (βλ. πρόχειρα Βικ. Κουρελάρου, Οἰ ἐκκλησίες τῶν Ἑλλη-
νικῶν Κοινοτήτων τῆς Ρουμανίας τὸν ΙΘ΄ αἱ., ἐκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2008).

Καὶ εἶναι ὑπερβολὴ ὅταν ὁ κ. Kahl γράφει (σ. 26) ἢ δέχεται ἀκρίτως, ἀπόψεις
ἄλλων, ὅτι Ἕλληνες λόγιοι, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ βλαχόφωνοι, ὡς ὁ Κ. Κούμας ἢ
ὁ Ν. Τζερτζούλης, «ὑπέσκαπταν (sic) συνειδητὰ τὸ κύρος τῆς ἁρμονικῆς καὶ ἐνθάρ-
ρυναν τὴ χρήση τῆς ἑλληνικῆς ὡς γλώσσας τῆς θρησκείας κλπ.». Φθάνει, ἀκόμη, νὰ
γράψει ὅτι ἀκόμη καὶ στὴν ἀρμανικὴ Μοσχοπόλη ἱδρύθηκε, ἐπὶ τούτου, γιὰ τὴν
ὑπονόμευση τῆς ἀρματικῆς, ἡ Νέα Ἀκαδημία! Ὑπενθυμίζεται, ὡστόσο, ἡ ἑλληνικὴ
συνείδηση τῶν Μοσχοπολιτῶν, ὅπως γιὰ παράδειγμα τοῦ Ἰωάννη Χαλκεία, ἐπιφα-
νοῦς Μοσχοπολίτη λογίου του τέλους τοῦ 17ου αἰ. ἀρχῶν τοῦ 18ου αἰ., ποὺ προ-
σερχόμενος γιὰ ἐγγραφὴ στὸ Παπικὸ Κολλέγιο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς Ρώμης,
δηλώνει Ἕλλην.

Αὐτὸ καὶ μόνο τὸ παράδειγμα ἐκφράσεως ἑλληνικῆς συνειδήσεως βλαχόφωνου
Ἕλληνος ἀρκεῖ νὰ ἀνατρέψει τὸ γραφόμενο ἀπὸ τὸν κ. Kahl ὅτι «μάταια θὰ ἀνα-
ζητήσουμε κάποια ἑλληνική, ρουμανικὴ ἢ ἄλλη ταυτότητα μὲ ἐθνικοὺς ὅρους» (σ.
23). Τὰ παραδείγματα μποροῦν νὰ πολλαπλασιασθοῦν, ὅπως αὐτὸ τοῦ Μοσχοπο-
λίτη Κωνσταντίνου Χ΄΄Γεωργίου Τζεχάνη τοῦ Μακεδόνος, ποὺ σὲ βιβλίο του ποὺ
τύπωσε στὴν Χάλλη τὸ 1770 μὲ τίτλο Ἐγχειρίδιον Ἀριθμητικὸν γράφει ὅτι τὸ
ἔγραψε γιὰ τοὺς Ἕλληνες συμπατριῶτές του καὶ ἀκόμη αὐτὸ ποὺ γράφει ὁ ἐκδότης
του ὅτι τυπογράφοι τῆς Χάλλης βλέπουν ὅτι, μὲ τὶς ποικίλες ἐκδόσεις τους, βοηθοῦν
τὴν Ἑλλάδα ποὺ ξύπνησε ἀπὸ ἐκεῖνον τὸν βαθὺν ὕπνον τῆς απαιδευσίας. Πληθω-
ρικὴ ἦταν καὶ ἡ συμμετοχὴ τῶν Μοσχοπολιτῶν ἐμπόρων στὶς ποικίλες ἐκδόσεις
Ἑλλήνων συγγραφέων τῶν τεσσάρων, πρὸ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, δεκαε-
τιῶν, (βλ. τὴν μελέτη μου «Προσωπογραφικὰ Μοσχοπολιτῶν 18ος-19ος αἰ.» στὸν
Τόμο Διεθνὲς Συμπόσιο, Μοσχοπόλις, ἐκδ. Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη).

Τὰ αὐτὰ ἰσχύουν καὶ γιὰ τοὺς ἀδελφοὺς Δάρβαρη, ἀπὸ τὴν Βλαχοκλεισούρα,
καὶ τὰ ἔργα τους ποὺ ὀρθῶς γράφει ὁ κ. Kahl «σημάδεψαν τὴν συγκρότηση τῆς
ἐθνικῆς (ἑλληνικῆς προσθέτουμε ἐμεῖς) ταυτότητος τῶν Ἀρμάνων». Ἐννοεῖται, βε-
βαίως, ὅτι αὐτὴ ἡ συγκρότηση τῆς νεοελληνικῆς ταυτότητος ἐπῆλθε μὲ τὴν ἴδια
μακρὰ διαδικασία ποὺ συγκροτήθηκε συνειδητῶς καὶ στοὺς λοιποὺς ἑλληνικοὺς
πληθυσμοὺς ἀπὸ τὴν ἑπόμενη τῆς Ἁλώσεως, ὅπως προέβλεψε ἀμέσως μετὰ ἀπὸ
αὐτὴν ὁ Λαόνικος Χαλκοκονδύλης. 

Καὶ ἀφοῦ ὁ Kahl γράφει γιὰ λογίους ἀρμανικῆς καταγωγῆς ποὺ σπούδασαν σὲ
ἰταλικὰ πανεπιστήμια (σ. 29), σημειώνουμε ὅτι οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν, καὶ εἴμαστε στὸν

Thede Kahl, Γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Βλάχων 277



16ο καὶ 17ο αἰ., ἔγραψε γιὰ ἀρμανικὴ καταγωγὴ ἀλλὰ ὅλοι αὐτοὶ σημείωναν τὴν
ἑλληνική, ὅπως π.χ. ὁ προαναφερθεὶς Ἰωάννης Χαλκείας, ὁ ἱδρυτὴς τοῦ Κωττουνείου
Κολλεγίου στὴν Πάδοβα, Ἰωάννης Κωττούνιος (ἂν ἦταν βεβαίως ἀρμανικῆς κατα-
γωγῆς), ποὺ ἔγραφαν, ὅπως καὶ ἀργότερα τὸν 18ο αἰ. οἱ Μοσχοπολῖτες ἀρμάνοι, γιὰ
τὴν ἑλληνικὴ καταγωγή τους. Τὸ ἴδιο καὶ οἱ Μοσχοπολίτες ἢ Γιαννιῶτες βλαχόφω-
νοι ἔμποροι τῆς Βενετίας, μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ἀδελφότητος Βενετίας, ποὺ ἦσαν δρα-
στήρια μέλη τῆς ἐκεῖ nazione greca. Στὰ πολύτιμα, καὶ ἐκδοθέντα ἔγγραφα, τῶν Κρα-
τικῶν Ἀρχείων Βενετίας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βενετίας, οὐδαμοῦ ὑπάρ-
χει ἀναφορὰ ἰδιαίτερης ἀρμανικῆς καταγωγῆς, παρὰ την κάποια προσπάθεια
οἰκειοποιήσεώς τους ἀπὸ Ρουμάνους ἱστορικοὺς (V. Papahagi, κ.ἄ.).

Ὁ κ. Kahl (σ. 31) μᾶς ὑπενθυμίζει τὴν πληθωρικὴ ἵδρυση ρουμανικῶν σχολείων
σὲ ἑλληνοβλαχικὲς κοινότητες ποὺ ἐξυπηρετοῦσαν τοὺς σκοποὺς τῆς ρουμανικῆς
προπαγάνδας καὶ μόνον, τὰ ὁποῖα οἱ βλαχόφωνοι Ἕλληνες ἀντιμετώπισαν μὲ ἀδια-
φορία καὶ περιφρόνηση, ἀφοῦ ἡ προπαγάνδα σκοποῦσε σὲ ἀναγνώριση ρουμανικῆς
μειονότητος στὴν Ἑλλάδα. Καὶ φυσικὰ ἀτόνησε, ὅπως ὀρθῶς σημειώνει ὁ κ. Kahl
(σ. 34). Καὶ ὀρθῶς σημειώνει ὁ κ. Kahl ὅτι κατὰ τὸν Μακεδονικὸ Ἀγῶνα ὑπῆρξαν
περιπτώσεις βλαχικῶν συμμοριῶν ποὺ ἀγωνίσθηκαν στὸ πλευρὸ τῶν Βουλγάρων
κομιτατζήδων˙ πρόκειται, ἀσφαλῶς, γιὰ ὀλίγιστους ἀργυρώνητους μὲ πρόδηλη
ἀπουσία ἐθνικῆς ταυτότητος. Καὶ πάλιν ὀρθῶς σημειώνει ὁ κ. Kahl (σ. 35 καὶ ἑξῆς)
τὴν παταγώδη ἀποτυχία τῶν Μαργαρίτη καὶ Ἀλκιβιάδη Διαμαντὴ ποὺ κυριολε-
κτικῶς ἀποπέμφθησαν ὡς προδότες ἀπὸ τοὺς βλαχόφωνους Ἕλληνες. Ὁ κ. Kahl ση-
μειώνει, ὡσαύτως, ὅτι οἱ βλαχόφωνοι Ἕλληνες τείνουν νὰ ὑπερκεράσουν τὸν πα-
τριωτισμὸ τῶν ἄλλων ἑλληνικῶν ὁμάδων (σ. 40) ποὺ ὁπωσδήποτε δὲν εἶναι ρητορι-
κός, ἀλλὰ συνειδητός. Τὸν πατριωτισμό, ἄλλωστε, ἐξεδήλωσαν ἤδη ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ
19ου αἰ. βλαχόφωνοι ἐθνικοὶ εὐεργέτες. 

Ὅσο γιὰ τοὺς ρουμανίζοντες βλαχόφωνους Ἕλληνες ποὺ ζοῦν σήμερα στὴν
Ρουμανία, ἀπόγονοι παλαιῶν βλαχοφώνων Ἑλλήνων ρουμανιζόντων, τοῦ τέλους
τοῦ 19ου αἰ. ὣς τὸν Μεσοπόλεμο, αὐτοὶ αὐτονοήτως εἶναι συνδεδεμένοι μὲ τοὺς Ρου-
μάνους ἀλλὰ καίτοι ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ὡς «Ρουμάνοι», σήμερα ὑποδηλώνο-
νται ὡς βλάχοι, ὄχι, ὅμως, Ἕλληνες. Δὲν λείπουν, ὅμως, καὶ περιπτώσεις ἐκπροσώ-
πων τους τῆς σύγχρονης γενιᾶς ποὺ ἀποκηρύσσουν τὴν ἰδεολογία τῶν προγόνων
τους καὶ ἐκφράζουν τὴν ἑλληνικὴ συνείδησή τους, ὅπως διεπίστωσε ὁ ὑπογραφόμε-
νος σὲ κατ’ ἰδίαν μὲ αὐτοὺς συζητήσεις ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ ’70. Στὴν ἑνότητα οἱ
«Βλάχοι – Βλάχοι» ὁ κ. Kahl γράφει (σσ. 42-45) ὅτι, συνομιλώντας μὲ Ἀρμάνους (τῆς
περιοχῆς Κορυτσᾶς) τῆς Ἀλβανίας, διαπίστωσε ὅτι μεγάλος ἀριθμός τους θεωρεῖ ὅτι
εἶναι ξεχωριστὸς λαός. Ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο διεπίστωσε ὁ ὑπογραφόμενος ὅτι δηλαδὴ
πολλοὶ ἐξ αὐτῶν θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς τους Ἕλληνες. Δυστυχῶς, μετὰ τὴν πτώση
τοῦ κομμουνισμοῦ στὴν Ἀλβανία ρουμανικὰ ἐθνικιστικὰ σωματεῖα δραστηριοποι-
ήθηκαν στὴν περιοχὴ Κορυτσᾶς προσηλυτίζοντας νεαροὺς βλαχόφωνους μὲ χορή-
γηση ὑποτροφιῶν γιὰ σπουδὲς στὴν Ρουμανία. Ἡ ἀποτυχία τους στὶς βλαχόφωνες
περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος τὸν 19ο αἰ. καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰ. δὲν τοὺς ἔγινε μάθημα.
Καὶ ὀρθῶς γράφει (σ. 48) ὁ κ. Kahl ὅτι οἱ βλαχόφωνοι Ἕλληνες στηρίζουν τὸ ἑλλη-
νικὸ κόμμα τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, τὴν παλαιὰ «Ὁμόνοια»˙ εἶναι, ὡς ἐκ
τούτου, πασιφανὲς ὅτι σ’ αὐτὸ τοὺς ὁδηγεῖ ἡ ἑλληνικὴ συνείδησή τους. Γι’ αὐτό, τὸ
2010, ἐπανεξέλεξαν Πρόεδρο τοῦ Κόμματος τὸν Ἑλληνόβλαχο Ντοῦλε. Καὶ φυσικὰ
δὲν λείπει ἡ ἔσχατη μειοψηφία, μετρούμενη στὰ δάκτυλα τῆς μιᾶς παλάμης, ἀργυ-
ρωνήτων Ἑλλήνων σὲ ὁρισμένα μέρη τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας ποὺ ὑπαινίσσονται

278 Βιβλιοκρισίες



ξεχωριστὴ ἐθνικὴ συνείδηση. Ὁ κ. Kahl διαπίστωσε ἀσφαλῶς ὅτι αὐτοὶ κινοῦνται
ἀπὸ προσωπικὰ συμφέροντα καὶ ὄχι ἀπὸ συνειδητὴ ἐπιλογὴ˙ ἄλλωστε, εἶναι γνω-
στοὶ καὶ δακτυλοδεικτούμενοι καὶ περιφρονημένοι ἀπὸ τοὺς βλαχόφωνους Ἕλλη-
νες. Γιὰ τὴν ἀπόφαση ἀριθμ. 1333 τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης (1997, 1998) γιὰ τὸν
χαρακτηρισμὸ τῆς ἀρμανικῆς ὡς μειονοτικῆς γλώσσας, θὰ γνωρίζει ὁ κ. Kahl τί
ἐννοοῦν στὴν Εὐρώπη μειονοτικὲς καὶ ὀλιγώτερον ὁμιλούμενες γλῶσσες. Καὶ θὰ
γνωρίζει ὅτι στὴν δημοκρατικὴ Ἑλλάδα οἱ βλαχόφωνοι Ἕλληνες χρησιμοποιοῦν
ἐλεύθερα τὴν γλώσσα τους, ὅπως οἱ Πόντιοι, οἱ Καραμανλῆδες, οἱ Κύπριοι τὴν ἰδική
τους διάλεκτο. Καὶ δὲν πρόκειται γιὰ γλῶσσες ἐθνικῶν μειονοτήτων.

Τὶς σσ. 49-50 ὁ κ. Kahl ἀφιερώνει στὴν παρουσία τῶν Ἀρμάνων στὴν ΠΓΔΜ
(FYROM) καὶ ἀπαριθμεῖ βλάχικες ὀργανώσεις καὶ σωματεῖα μὲ φιλορουμανικὸ ἢ
καθαρῶς «ἁρμανικὸ» προσανατολισμό. Δὲν πρόσεξε, ὁπωσδήποτε, ὅτι πολλὰ ἀπὸ
τὰ σωματεῖα αὐτὰ λειτουργοῦσαν καὶ ἐπὶ καθεστῶτος Τίτο στὴν ἑνωμένη Γιουγκοσ-
λαβία, καθὼς ἐνίσχυαν τὴν προπαγάνδα τοῦ Τίτο σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδος. Καὶ ὀρθῶς
σημειώνει (σ. 50) γιὰ τοὺς βλαχόφωνους Ἕλληνες τῆς Πελαγονίας ποὺ παρέμειναν
πιστοὶ στὴν Ἑλληνικὴ ἐθνικὴ ἰδέα, ὅπως ἔγραψε ὁ καθηγητὴς Κ. Α. Βαβοῦσκος, Ἡ
συμβολὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Πελαγονίας εἱς τὴν ἰστορίαν τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος,
Θεσσαλονίκη 1956 καὶ πρόσφατα ἡ Σοφία Ἠλιάδου-Τάχου, Το Κρούσοβο, πέρα
ἀπὸ τὴν ἰστορία καὶ τὴ μνήμη (1845-1903), ἐκδ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2004.
Μόνο ποὺ δὲν εἶναι ἀπομεινάρια, ὅπως γράφει, ἀλλὰ ἀρκετὰ μεγάλος ἀριθμός, ποὺ
ἐγκαταλείφθηκε, κυριολεκτικῶς, στὴν τύχη του ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κράτος μετὰ τὴν
συνθήκη τοῦ Βουκουρεστίου τὸ 1913. Αὐτοὶ οἱ βλαχόφωνοι Ἕλληνες ἀνεθάρρησαν
μετὰ τὴν πτώση τοῦ κομμουνισμοῦ στὴν Γιουγκοσλαβία τὸ 1990-1991, ἀλλ’ ἔπνιξαν
τὴν ἔκφραση τῆς συνειδήσεώς τους ἀπὸ τὴν ἐκεῖ κρατικὴ τρομοκρατία καὶ τὶς πα-
ράνομες διώξεις τῶν ἐπιφανῶν Βλάχων. Καὶ εἶναι βέβαιο ὅτι ὁ κ. Kahl, καλὸς γνώ-
στης τῆς περιοχῆς, θὰ ἔχει πληροφορηθεῖ γιὰ τὴν λειτουργία ἑλληνικῶν σχολείων
ὑπὸ τύπον φροντιστηρίων στὴν Πελαγονία μὲ δαπάνες τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας.

Γιὰ τοὺς Ἀρμάνους τῆς Σερβίας θὰ γνωρίζει ὁ κ. Kahl τους ἐκσερβισμένους βλα-
χόφωνους Ἕλληνες μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ D. Popović, ὁ συγγράψας τὸ κλασσικὸ
ἔργο O Cinčarima 1937, καὶ τὶς περιπτώσεις, ὅσες βέβαια τοῦ ἦσαν γνωστὲς, ποὺ κα-
ταγράφει ὁ ἀείμνηστος Γ. Μόδης, βλαχόφωνος Ἕλληνας πολιτικὸς ἀπὸ τὸ Μονα-
στήρι τῆς Πελαγονίας (Γ. Μόδης, Ὁ Μακεδονικὸς Ἀγὼν καὶ ἡ Νεώτερη Μακεδο-
νικὴ Ἱστορία, Θεσσαλονίκη 22007, 11967, σσ. 56-63).

Ὅσο γιὰ τοὺς Ἀρμάνους στὴν Ρουμανία καὶ στὴν Διασπορά, ἄλλοι ἀπὸ
αὐτούς, ὀλιγάριθμοι ὁπωσδήποτε, εἶναι ἀπόγονοι παραπλανηθέντων βλαχοφώνων
Ἑλλήνων ποὺ ἐγκατεστάθησαν στὶς παραδουνάβιες χῶρες ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰ.
ὣς τὸν Μεσοπόλεμο καὶ ἀναζητοῦν ἀκόμη τὴν ταυτότητά τους. Ὁ κ. Kahl γράφει
(σ. 54) ἐπὶ τοῦ προκειμένου, ὅτι διχογνωμοῦν: ξεχωριστὸ ἔθνος ἢ ὁμογενεῖς τῶν Ρου-
μάνων; ἢ ἔχοντες συνείδηση ἀπώτερης ἑλληνικῆς καταγωγῆς προσθέτουμε ἐμεῖς.
Στὴν ἑνότητα 1.6. Quo vadis βλάχικη μειονότητα, ὁ κ. Kahl (σ. 58 κ.ἑξ.) ὀρθῶς δια-
πιστώνει τὴν ἑλληνικὴ ταυτότητα τῶν βλαχοφώνων Ἑλλήνων ἀκόμη καὶ τῆς νότιας
Ἀλβανίας, τῆς Β. Ἠπείρου δηλ. φθάνει μάλιστα νὰ γράψει γιὰ «φιλελληνικὴ τάση»
βλαχοφώνων της ΝΑ Εὐρώπης – ἐννοεῖ, προφανῶς, τὴν κρυμμένη, γιὰ εὐνόητους
λόγους ἑλληνικὴ ταυτότητα τῶν βλαχοφώνων Ἑλλήνων τῆς ΠΓΔΜ (FYROM). Καὶ
εἶναι, ὡσαύτως, ὀρθὴ ἡ διαπίστωσή του «ὅτι οἱ περισσότεροι Ἕλληνες βλάχοι καλ-
λιεργοῦν τὴν ἀποστροφὴ σὲ ὅ,τι δὲν προέρχεται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα» (σ. 60). Εἶναι τὸ
ζήτημα συνειδήσεως γιὰ τὸ ὁποῖο κάμναμε λόγο ὀλίγο παραπάνω. 
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Ὁ κ. Kahl, γράφοντας γιὰ τὴν Πρωτοπειρία τοῦ Θεοδώρου Καβαλλιώτη, Ἐνε-
τία 1770, ἰσχυρίζεται ὅτι στόχευε στὴν διάδοση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης ὑπονοώντας,
προφανῶς, τὴν ὑπονόμευση τῆς λαλουμένης ἀρμανικῆς˙ παρακάτω, ὅμως, σημειώνει
ὅτι τὸ ἔργο αὐτὸ ἐγράφη «ἐπ’ ὠφελείᾳ τῶν Ἑλλήνων» (σσ. 75-76). Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ
γιὰ τὴν Εἱσαγωγικὴ Διδασκαλία τοῦ Δανιὴλ Μοσχοπολίτη, 1802, ποὺ ἦταν καὶ δά-
σκαλος στὴν Νέα Ἀκαδημία τῆς Μοσχοπόλεως, ποὺ σκοποῦσε, ὅπως καὶ ὁ κ. Kahl
δηλώνει (σ. 84), στὴν διάδοση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης. Καὶ ὁπωσδήποτε εἶναι ὀρθὸ
ὅτι τὰ ἔργα τῶν Κων. Οὐκούτα, 1797, Γ. Ρόζια, 1808 καὶ 1809, ὁ Κώδικας τῶν
ἀδελφῶν Δαιμωνίου, ἀρχὲς 19ου αἰ. καὶ ἡ Γραμματικὴ τοῦ Μιχαὴλ Μποϊατζῆ, 1813
ἐγράφησαν μὲ τοὺς συγγραφεῖς ἔχοντες συνείδηση τῆς ἀρμανικῆς καταγωγῆς τους.
Ἀλλὰ νὰ μὴν λησμονεῖται ὅτι ἀρκετὲς δεκαετίες ἀργότερα Πόντιοι καὶ Καππαδόκες
λόγιοι συνθέτουν γραμματικές, λεξικὰ κτλ. γιὰ τὴν διάλεκτο καὶ τὴν γλώσσα τους.
Αὐτὸ σημαίνει, κατὰ τὴν ἄποψή μας, ἔκφραση ἀγάπης πρὸς τὴν ἰδιαίτερη γλώσσα
τους καὶ ὄχι ἀπαραιτήτως ἔκφραση ἐθνικῆς συνειδήσεως καὶ ταυτότητος. Καὶ ἴσως
εἶναι αὐθαίρετη ἡ διαπίστωση τοῦ κ. Kahl (σ. 102) ὅτι στὴν Μοσχοπόλη δημιουργή-
θηκαν οἱ προϋποθέσεις συγκροτήσεως κοινῆς γραπτῆς ἀρμανικῆς. Πόθεν τεκμαίρε-
ται αὐτό, ἄγνωστο.

Στὴν τέταρτη ἑνότητα τοῦ βιβλίου του γιὰ τὸν Gustav Weigand (σσ. 129-147),
ὁ κ. Kahl συζητεῖ περισσότερον μὲ τὰ Προλεγόμενα ποὺ ἔγραψε ὁ κ. Ἀχ. Λαζάρου
σχολιάζοντας τὸ βιβλίο Οἱ Ἀρωμοῦνοι (Die Aromunen, Λειψία 1895). Πρόκειται γιὰ
τὴν ἑλληνικὴ ἔκδοση σὲ μετάφραση τοῦ ἰδίου τοῦ κ. Kahl, ἐκδ. Κυριακίδη σὲ συνερ-
γασία μὲ τὸν Φ.Ι.Λ.Ο.Σ. τῶν Τρικάλων, Θεσσαλονίκη 2001. Δὲν θὰ εἰσέλθω στὴν συ-
ζήτηση τῶν δύο ἀνδρῶν, τῶν κ.κ. Ἀχ. Λαζάρου καὶ Th. Kahl, καλώντας τὸν ἀνα-
γνώστη νὰ ἀντιπαραβάλει τὶς ἀπόψεις τους. Θὰ σημειώσω, ὅμως, μὲ τὴν εὐκαιρία,
τὴν σπουδαιότητα τοῦ βιβλίου τοῦ Ἀχ. Λαζάρου Ἡ Ἀρωμουνικὴ καὶ αἰ μετὰ τῆς
ἑλληνικῆς σχέσεις αὐτῆς. Βλάχοι. Ἱστορικὴ φιλολογικὴ μελέτη, Ἀθήνα 1986 καὶ
τὴν ἔκδοσή του στὴν γαλλικὴ L’Aroumain et ses rapports avec le grec, Θεσσαλονίκη
1986. Ὁ τίτλος καὶ μόνον τὰ λέει ὅλα, ὅπως καὶ τὸ βιβλίο τοῦ καθηγ. Ἀντωνίου
Μπουσμπούκη, Πρωτοαρχαιοελληνικὲς λέξεις κοινὲς στὸν Ὅμηρο καὶ τὰ βλάχικα.

Στὴν ἑνότητα Ἀρμάνοι τῆς Ἑλλάδας καὶ νεοελληνικὴ ταυτότητα ὁ κ. Kahl φαί-
νεται νὰ συμφωνεῖ μὲ τὴν πραγματικότητα ὅτι οἱ βλαχόφωνοι τῆς Ἑλλάδας ἔχουν
τὴν αὐτοσυνειδησία τῶν Βλάχων ὡς κομματιοῦ τοῦ νεοελληνικοῦ ἔθνους (σ. 152 καὶ
153), ἀλλὰ παρακάτω θεωρεῖ ὅτι ἡ συνείδησή τους αὐτὴ δὲν προϋποθέτει καὶ ἑλλη-
νικὴ ἐθνοτικὴ καταγωγὴ (σ. 153). Λησμονεῖ τὴν πραγματικότητα: ὅτι ἡ μόνη διαφο-
ροποίηση τῶν βλαχοφώνων Ἑλλήνων ἀπὸ τὸ λοιπὸ τμῆμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι ὁ
γλωσσικὸς ἐκλατινισμὸς καὶ μόνον. Καὶ εἶναι ἄδικος, καὶ ἔξω ἀπὸ τὰ πράγματα
ὁπωσδήποτε, ὅταν γράφει ὅτι σὲ ὁρισμένα βλαχοχώρια τῆς Πίνδου, στὴν περιοχὴ τῆς
Ἔδεσσας ὑπάρχει μία μικρὴ καὶ φθίνουσα ἀρμανικὴ μειονότητα. Ἄλλωστε καὶ ὁ
ἴδιος ὁ κ. Kahl, ὁμολογεῖ παραπάνω ὅτι μόνον μεμονωμένα ἄτομα, δακτυλοδεικτού-
μενα, ἔχουν, γιὰ τοὺς δικούς τους λόγους μία τέτοια, μηδαμινὴ κατὰ πάντα, τάση.

Θὰ πρόσεξε, ἀσφαλῶς, τὴν ὑπερηφάνια τῆς Κλεισουριώτισσας κ. Μαρίας Κ.
ὅτι εἶναι Βλάχα μὰ πάνω ἀπὸ ὅλα Ἑλληνίδα˙ σημειώνει, ὡστόσο, τὴν στενοχώρια της
ὅτι ἡ θυγατέρα της θὰ πανδρευτεῖ Γραικό. Θὰ γνωρίζει, βεβαίως, ὁ κ. Kahl ὅτι αὐτὴ
ἡ νοοτροπία παρατηρεῖται καὶ σὲ ἄλλους Ἕλληνες, ἰδιαιτέρως τῶν παλαιοτέρων
γενεῶν.

Καὶ παρακάτω (σσ. 154-158) ὁ κ. Kahl ὁμολογεῖ τὴν προσήλωση τῶν βλαχοφώ-
νων Ἑλλήνων στὴν ἑλληνικὴ ἰδέα γὰ πλείστους λόγους θὰ προσθέταμε συνδεόμε-
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νους ἐπίσης μὲ τὴν σύνολη ἱστορία τῆς Ἑλλάδος. Δὲν κρύβει ὅμως τὴν ὄχλησή του
γι’ αὐτὸ καὶ στὴν σ. 162 ἐλπίζει (!) ὅτι στὸ μέλλον θὰ ὁμιλοῦμε γιὰ ἑλληνόφωνους
βλάχους ἀρνούμενος ὁ κ. Kahl νὰ δεχθεῖ τὴν ἀντίδραση τοῦ συνόλου βλαχόφωνου
Ἑλληνισμοῦ, μέσω τῶν συσσωματώσεών του, στὴν Ὁδηγία τοῦ Συμβουλίου τῆς
Εὐρώπης τῆς 15 Ἰουνίου 1999. Θὰ γνωρίζει ὁ κ. Kahl ὅτι τὰ βλάχικα εἶναι ντοπολα-
λιὰ καὶ οὐδέποτε οἱ Βλάχοι δέχθηκαν, καὶ οὔτε κατανοοῦν γραπτὰ τὴν προφορικὴ
γλώσσα τους.

Ὡς ἀνθρωπογεωγράφος ὀφείλει νὰ λαμβάνει ὑπόψη τὴν ἑλληνικὴ συνείδηση
τῶν βλαχοφώνων Ἑλλήνων, τὴν ὁποία, τελικῶς ὄχι μόνον ὑποτιμᾶ, ἀλλὰ καὶ τὴν
κατηγορεῖ γιὰ τὴν ἀμετακίνητη θέση τους στὴν ἑλληνικὴ ἐθνικὴ ἰδέα. Κρίμα γιὰ
ἕναν τόσον καλὸν ἐπιστήμονα καὶ ἄριστο γνώστη τῆς πραγματικότητος, τὴν ὁποία
πεισματικῶς δὲν θέλει νὰ παραδεχθεῖ.

Γιὰ τὰ τραγούδια τῶν βλαχοφώνων Ἑλλήνων ὁ κ. Kahl διαπιστώνει ὅτι τὰ
περισσότερα εἶναι γραμμένα στὴν ἑλληνικὴ καὶ τὰ λιγότερα στὴν βλάχικη. Καὶ
φαντάζομαι ὅτι κανεὶς δὲν ἀρνεῖται ὅτι στὴν Ἑλλάδα δὲν ἔπαυσαν νὰ τραγου-
διοῦνται καὶ στὴν βλάχικη. Εἶναι, ὅμως, ὑπερβολικὸ νὰ γράφει ὅτι οἱ βλαχόφωνοι
Ἕλληνες ἀποφεύγουν νὰ τὰ τραγουδοῦν στὴν διάλεκτό τους, φοβούμενοι μήπως
χαρακτηρισθοῦν μειονοτικοὶ (σ. 178). Στὴν Ἑλλάδα, θὰ τὸ γνωρίζει αὐτὸ ὁ κ. Kahl,
οἱ ἑλληνικὲς φυλὲς τραγουδοῦν ἐλεύθερα στὸ γλωσσικό τους ἰδίωμα, π.χ. οἱ Πόντιοι,
οἱ Καραμανλῆδες, πλὴν τῶν ἑλληνικῶν καὶ στὴν τουρκική, ἀκόμη καὶ οἱ σλαβόφω-
νοι Ἕλληνες στὴν ἰδική τους διάλεκτο, ἢ οἱ πρόσφυγες ἀπὸ τὴν Ἀνατ. Ρωμυλία καὶ
στὴν βουλγαρική. Καὶ ὀρθῶς σημειώνει (σ. 188) ὅτι οἱ χοροὶ τῶν βλαχοφώνων Ἑλλή-
νων εἶναι οἱ συνήθεις ποὺ χορεύουν καὶ οἱ λοιποὶ Ἕλληνες (στὰ τρία, συρτός, ζα-
γορίσιος κτλ.) μὲ τὴν παρατήρησή του ὅτι οἱ πανελλαδικοὶ χοροὶ εἶναι λιγότερο δια-
δεδομένοι στὰ χωριὰ τῆς Πίνδου. Πολὺ φυσικό, ἀφοῦ κάθε περιοχὴ στὴν Ἑλλάδα
ἔχει τοὺς δικούς της τοπικοὺς χορούς. Θὰ πρόσεξε ὁ κ. Kahl, καὶ τὸ γράφει (σ. 189),
ὅτι τὰ περισσότερα βλάχικα τραγούδια ἔχουν στίχους τροχαϊκοὺς ὀκτασύλλαβους˙
ἂς ἀναζητήσει αὐτὴν τὴν μετρικὴ μορφὴ στὴν ἀρχαιοελληνικὴ παράδοση. Ἤθη καὶ
ἔθιμα τῶν βλαχοφώνων Ἑλλήνων παραπέμπουν κατευθείαν σὲ ἀρχαιοελληνικά.
Πρόσεξε ὁ κ. Kahl ὅτι στὴν Ἑλλάδα, ὅπως ὀρθῶς γράφει (σ. 192), τὸ βλάχικο τρα-
γούδι δὲν ἔγινε λαϊκὸ τραγούδι καὶ ἔμεινε πάντοτε δημοτικὸ εἶδος μουσικῆς, καὶ
ἴσως ποτέ, «δὲν θὰ διασκευασθεῖ γιὰ κάποιο σκυλάδικο βαλκανικὸ μπάρ», ὅπως
μπορεῖ νὰ συμβεῖ μὲ κάποιο ρουμανο-ἀρμανικὸ δημοτικὸ τραγούδι.

Γιὰ τὸν ἐξισλαμισμὸ τοῦ μογλενίτικου χωριοῦ Νότια τῆς Ἀριδαίας ὁ κ. Kahl
ἀφιερώνει ὁλόκληρη ἑνότητα (σσ. 195-225), καὶ κατὰ τὴν ἄποψή μας, ἡ ἔρευνά του
εἶναι ἐπιτυχὴς καὶ στὸν βαθμὸ ἐκεῖνο ποὺ ἀκολούθησε τοὺς ἐξισλαμισμένους κατοί-
κους τῆς Νότιας στοὺς νέους τόπους ἐγκαταστάσεώς τους στὴν ἀνατ. (τουρκικὴ)
Θράκη καὶ μέρη τῆς δυτ. Τουρκίας. ῾Ο γράφων συνήντησε ὁρισμένους ἐξ αὐτῶν σὲ
πόλεις καὶ χωριὰ τῆς Καππαδοκίας, ὑπερήλικες πλέον, ὅπως στὸ Προκόπι, στὴν
Τζαλέλα, στὴν Σινασὸ κ.ἀ. Γιὰ τοὺς Ἀρμάνους τῆς Βουλγαρίας (σσ. 233-263) ὁ κ.
Kahl γράφει ὅτι πρόκειται γιὰ βλαχόφωνους Ἕλληνες ποὺ μετανάστευσαν στὴν
Βουλγαρία τὸν 18ο αἰ. ἀπὸ τὴν Ἤπειρο καὶ τὴν Μακεδονία, περὶ τὶς 20.000, ποὺ
προέρχονταν ἀπὸ χωριὰ τοῦ Γράμμου καὶ τῆς ὀρεινῆς γραμμῆς Καλαμπάκας καὶ
Μετσόβου. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς πέρασαν ἀργότερα πρὸς τὶς παραθαλάσσιες πεδιά-
δες τοῦ Εὐξείνου Πόντου καὶ ἄλλοι μετανάστευσαν στὴν Ρουμανία ἀφήνοντας τὸν
νομαδικὸ τρόπο ζωῆς καὶ περνώντας στὴν μόνιμη ἐγκατάσταση. Ὁ κ. Kahl διαπι-
στώνει ὅτι οἱ βλαχόφωνοι τῆς Βουλγαρίας παρέμειναν ἀρχικῶς πιστοὶ στὴν ἐθνικὴ
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ἑλληνικὴ παιδεία ἀλλ’ ἀργότερα ἐστράφησαν, κατὰ τὸν ἴδιο, πρὸς τὴν ρουμανικὴ
προπαγάνδα κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον ἀναγκαστικῶς, θὰ λέγαμε ἐμεῖς, λόγῳ τῶν
κακῶν σχέσεων Ἑλλάδος καὶ Βουλγαρίας στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰ. Ὅσοι μάλιστα
ἐγκαταστάθηκαν στὴν Ρουμανία αἰσθάνονται δυσαρεστημένοι, ἰδίως μετὰ τὴν κομ-
μουνιστικὴ μεταβολὴ στὴν Ρουμανία (1945/6). Ὡστόσο, οἱ βλαχόφωνοι Ἕλληνες
ποὺ ζοῦσαν στὰ ἑλληνοβουλγαρικὰ σύνορα παρέμειναν πιστοὶ στὸν Ἑλληνισμὸ
παρὰ τὶς πιέσεις τῶν Βουλγάρων, Ὀθωμανῶν, Ρουμάνων˙ πολλοί, μάλιστα, ἀπὸ
αὐτούς, προβλέποντας τὸ μέλλον, ἐγκαταστάθηκαν πρὶν καὶ μετὰ τὴν συνθήκη τοῦ
Βουκουρεστίου (1913) στὴν Ἑλλάδα. Καὶ εἶναι ἀλήθεια αὐτὸ ποὺ γράφει ὁ κ. Kahl
(σσ. 246-248), ὅτι οἱ πιέσεις τῶν Βουλγάρων τόνωσαν τὸ ἑλληνικὸ φρόνημα τῶν
Ἀρμάνων. Κάτι ἀνάλογο συνέβη, ἄλλωστε, καὶ μὲ τοὺς Σαρακατσάνους τῆς Βουλ-
γαρίας, ὅπου, ὅπως καὶ στοὺς βλαχόφωνους Ἕλληνες καὶ ἐκείνους τοὺς λίγους ποὺ
ἔμειναν στὴν Βουλγαρία καὶ γιὰ τοὺς πολλοὺς ποὺ ἐπανῆλθαν στὴν Ἑλλάδα (πε-
ριοχὲς Σερρῶν, Δράμας), ὅτι δηλ. ὅλοι τους ἔχουν ἑλληνικὸ φρόνημα καὶ ὑπερηφά-
νια γιὰ τὴν βλάχικη καταγωγή τους. Τὸ ἴδιο, ἐξάπαντος φρόνημα, ἔχουν οἱ Σαρα-
κατσάνοι, οἱ Μικρασιάτες, οἱ Πόντιοι, οἱ Καππαδόκες, οἱ Ἀνατολικοθρακιῶτες, οἱ
παλιννοστήσαντες Ἕλληνες ἀπὸ τὴν πρώην Σοβιετικὴ Ἕνωση. Προσωπικῶς, θεωρῶ
τραγικὰ ἐκεῖνα τὰ πρόσωπα τῶν βλαχοφώνων Ἑλλήνων ποὺ μετανάστευσαν τὸ
1928 καὶ τὸ 1940 ἀπὸ τὴν Βουλγαρία στὴν Ρουμανία, ὅπου ἀντιμετωπίσθηκαν ἂν
ὄχι ἐχθρικῶς, ὁπωσδήποτε ἀδιαφόρως ἀπὸ τὶς ρουμανικὲς ἀρχές, ἰδιαιτέρως κατὰ
τὴν κομμουνιστικὴ περίοδο στὴν Ρουμανία, ὅπως εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ διαπιστώσω
κατὰ τὰ ταξίδια μου ἐκεῖ ἀπὸ τὸ 1975 ὣς τὸ 1980. Δὲν θὰ συμφωνήσουμε μὲ τὴν
γνώμη τοῦ κ. Kahl (σ. 253) ὅτι ὁ ὅρος Τσίντσαρος στὴν Βουλγαρία καὶ στὴν Σερβία
ἔχει λανθάνουσα ἀρνητικὴ σημασία («σφιχτός», «ψωριάρης», «παραδόπιστος»), βλ.
ἐπὶ τοῦ προκειμένου τὸ βιβλίο τοῦ D. Popović, O Cinčarima, Βελιγράδι 1937, βλ. καὶ
τό, ἐπίσης, παλαιὸ τοῦ Mil. S. Filipović, Cincari u Belesu στο Južni Pregled, Σκόπια,
Sv. 5, Μάϊος 1936, 173-180. Πρβλ. καὶ τὸν Ἰω. Παπαδριανό, Οἱ Ἕλληνες πάροικοι
τοῦ Σεμλίνου, Θεσσαλονίκη 1380, τοῦ Μόδη κ.ἄ.

Ο Popović, βλαχόφωνος ἀπὸ τὸ Κρούσοβο, στὸ αὐτὸ βιβλίο του σ. 18 κ.ἑξ., γρά-
φει ὅτι οἱ Ἀρμάνοι στὶς σερβικὲς χῶρες εἶναι ὑπερήφανοι γιὰ τὴν ἑλληνική τους κα-
ταγωγὴ καὶ δὲν παύουν νὰ ὁμιλοῦν γιὰ τὸ ἔνδοξο ἑλληνικὸ παρελθὸν καὶ τοὺς Πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ὡστόσο ὁ ἴδιος ὁ Popović, ἔχοντας μία ἀνεξήγητη ἀντιπάθεια,
πρὸς τοὺς Ἕλληνες, θεωρεῖ τοὺς βλαχόφωνους Ἕλληνες ὡς ἐξελληνισμένους καὶ
τοὺς διαχωρίζει ἀπὸ τοὺς ἄλλους Ἕλληνες σὲ προφανῆ προσπάθεια νὰ μειώσει τὴν
ἑλληνικὴ συμβολὴ στὴν οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ ἀνάπτυξη τῶν βαλκανικῶν χωρῶν.
Παρόλα αὐτὰ, γράφει ὅτι ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἔμποροι, μετὰ τὴν δημιουργία τοῦ νεοελλη-
νικοῦ κράτους, ἔστελναν τὰ παιδιά τους γιὰ σπουδὲς στὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ σπουδά-
σουν σύμφωνα μὲ τὴν ἑλληνικὴ παράδοση (ὅ.π., 22). Στὸ Novi Sad ἡ βλαχόφωνη
ἑλληνικὴ κοινότητα ὀνομαζόταν Communitas Hellenica ἢ Graeca (ὅ.π., 18). Προσθέ-
τουμε, ὡσαύτως, τὴν περίπτωση τοῦ χωρίου Arbanas στὴν Βουλγαρία, ὅπου ἀπὸ
τὸν 17ο αἰ. εἶχαν ἐγκατασταθεῖ Μοσχοπολῖτες ἔμποροι μεταπράτες, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς
ὁποίους ὑπῆρξαν δραστήρια μέλη τῶν ἑλληνικῶν ἐμπορικῶν κομπανιῶν τοῦ Braşov
καὶ τοῦ Sibiu, στὴν Τρανσυλβανία, ὅπου μετέφεραν τὸ ἑλληνικὸ φρόνημα, ὅπως δεί-
ξαμε στὸ βιβλίο μας L’Hellénisme en Transylvanie, Θεσσαλονίκη 1989 καὶ στὴν ἑλλη-
νικὴ Ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Τρανσυλβανίας, Θεσσαλονίκη 2004.

Τελικῶς ὁ κ. Kahl ἔγραψε ἕνα πολὺ καλὸ βιβλίο, ποὺ δείχνει ἀναμφιβόλως τὴν
βαθιὰ γνώση του γιὰ τοὺς Ἀρμάνους. Θεωρῶ, ὅμως, ὅτι ἀδίκησε καταφώρως τὸν
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ἑαυτόν του στὴν προσπάθειά του νὰ πείσει, ὅπως φαίνεται, τουλάχιστον τοὺς βλα-
χόφωνους Ἕλληνες ὅτι ἀποτελοῦν μειονότητα, μολονότι ὅτι σὲ ὅλες τὶς σελίδες τοῦ
βιβλίου του παραδέχεται ὅτι οἱ βλαχόφωνοι Ἕλληνες ἀπέρριπταν, καὶ ἀπορρί-
πτουν, μία τέτοια σκέψη. Τὸ ἀπέδειξεν διαχρονικῶς ἡ ἐμμονή τους νὰ δηλώνουν τὸ
ἑλληνικὸ φρόνημά τους σὲ πεῖσμα τῶν ποικίλων προπαγανδῶν, ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ
19ου αἰ. καὶ ἑξῆς. Καὶ προκαλεῖ ἀπορία καὶ ὑποψίες γιὰ τὸν σκοπὸ τῆς συγγραφῆς
αὐτοῦ τοῦ βιβλίου ποὺ ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸ Κέντρο Μειονοτικῶν Ὁμάδων. Ἔτσι εἶναι
δικαιολογημένη ἡ ἀντίδραση βλαχοφώνου Ἕλληνος δημάρχου ἀρμανικῆς κοινότη-
τος (ὑποθέτω ὅτι εἶναι ὁ κ. Ν. Μέρτζος, τότε Κοινοτάρχης Νυμφαίου) σὲ σχετική,
συνομιλία τοῦ κ. Kahl μαζί του, ὅπου αὐτὸς εἶπε πῶς τολμοῦν κάποιοι νὰ μᾶς βγά-
λουν μειονότητα στὴν Ἑλλάδα, ἀφοῦ ἐμεῖς κάναμε τὴν Ἑλλάδα!, τοῦ παρατήρησε
ὁ βλαχόφωνος αὐτὸς Ἕλληνας Κοινοτάρχης, ὅπως τὸ 2001 καὶ οἱ τριάντα ἕνας βλα-
χόφωνοι Ἕλληνες δήμαρχοι καὶ Κοινοτάρχες ἀπαντώντας σὲ ἔκθεση τοῦ Ἀμερικα-
νικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιὰ τὴν κατάσταση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων
στὴν Ἑλλάδα.

Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Ο Άγιος Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1508-2008). Τόμος Επε-
τειακός επί τη συμπληρώσει πεντακοσίων ετών από της Κοιμήσεως αυτού, Άγιον
Όρος 2008, σελ. 494, εικόνες εντός του κειμένου.

Ο παρών τιμητικός επετειακός τόμος εκδόθηκε το 2008 από την Ιερά Βασιλική
Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Διονυσίου με τη συμπλήρωση πεντακο-
σίων ετών από την Κοίμηση του αγίου Νήφωνα, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
(†1508). Αποτελεί μία εργώδη προσπάθεια, καρπό συνεργασίας μελών της εκκλη-
σιαστικής Ιεραρχίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Έκαστος εξ αυτών αναλό-
γως της ειδίκευσής του επιχειρεί να φωτίσει πτυχές της προσωπικότητας και της
βιωτής ενός από τους σημαντικότερους προκαθημένους της Μητρός Εκκλησίας στη
μακραίωνη και πολυτάραχη ιστορία της. Σύμφωνα με την αφιέρωση ο οσιολογιώ-
τατος άγιος Καθηγούμενος Πέτρος και η αδελφότητα της μονής Διονυσίου αφιε-
ρώνουν το πόνημα ως δώρον ευχαριστίας στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθο-
λομαίο και σε όλους τους προγενέστερους αυτού Πατριάρχες.

Μετά από την Πατριαρχική ευλογία του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπό-
λεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου (σ. 11) και το
Πατριαρχικό σιγιλλιώδες γράμμα (σσ. 13-15) ακολουθεί ο Πρόλογος του Καθη-
γουμένου της Μονής με ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση
του τόμου αλλά και με παράθεση των λόγων για τους οποίους η μονή αισθάνθηκε
την ανάγκη να πραγματοποιήσει την παρούσα έκδοση. Ακολουθεί ένα σύντομο
εύληπτο, εισαγωγικό σημείωμα (σσ. 21-23) στο οποίο παρουσιάζεται εν ολίγοις η
προσφορά του τιμωμένου Ιεράρχη στην Ορθοδοξία και στο Γένος. Το σημείωμα
κλείνει με ένα συνοπτικό αλλά μεστό και κατατοπιστικό διάγραμμα των περιεχο-
μένων του τόμου. 

Η μελέτη καλύπτει τέσσερις θεματικές ενότητες οι οποίες επιγράφονται ως
εξής: Πορεία ασκήσεως, τελειώσεως και αγώνων ορθοδόξου μαρτυρίας (σσ. 26-181),
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Ορθόδοξη Θεολογική Μαρτυρία (σσ. 184-239), Υμνοαγιολογικά (242-397), Ο
Άγιος Νήφων στην Εκκλησιαστική τέχνη (σσ. 400-485). 

Η πρώτη ενότητα αρχίζει με την παράθεση του πρωτότυπου κειμένου του
Βίου του αγίου, όπως αυτό συμπεριλαμβάνεται στο Νέο Εκλόγιο του Νικοδήμου
του Αγιορείτου. Πρόκειται για εκτενή βιογραφία η οποία ξεκινά από τη γέννηση
του αγίου (κατά κόσμον Νικολάου) στον Μωριά, τα πρώτα παιδικά χρόνια, την
καθοριστική γνωριμία του με τον δάσκαλο ιερομόναχο Ιωσήφ, την αναχώρηση
μαζί του για την Επίδαυρο και την κουρά του ως μοναχού από τον ασκητή Αντώνιο,
ο οποίος του έδωσε το όνομα Νήφων. Την άφιξή του, μετά από την Άλωση της
Κωνσταντινούπολης, στη μονή της Περιβλέπτου στην Αχρίδα μαζί με τον σοφό
δάσκαλο Ζαχαρία, μετέπειτα αρχιεπίσκοπο Αχρίδας. Την αναχώρηση από την
Αχρίδα για το Άγιο Όρος, αρχικά για τη μονή Βατοπεδίου, εν συνεχεία τη μονή
Παντοκράτορος, τη μονή Μεγίστης Λαύρας και τέλος τη μονή Διονυσίου όπου
διελθών όλους τους βαθμούς της ιερωσύνης χειροτονείται ιερέας. Την αναγό-
ρευσή του σε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης μετά από τον θάνατο του Παρθενίου
και μετά δύο έτη σε Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Την απομάκρυνσή του
από τον θρόνο της Κωνσταντινούπολης, την εκ νέου επάνοδό του μετά από δύο
έτη και την εξορία του εν συνεχεία στην Αδριανούπολη με βασιλική εντολή. Η
μετάβασή του στη Βλαχία μετά από παράκληση του ηγεμόνος Ράδουλου, το ση-
μαντικό αναμορφωτικό έργο που επιτέλεσε εκεί αλλά και την άδικη αποπομπή
του. Την αναχώρηση δια της Μακεδονίας προς το Άγιο Όρος για δεύτερη φορά
για τη μονή Βατοπεδίου και τελικά τη μονή Διονυσίου όπου και εκοιμήθη σε
ηλικία περίπου ενενήντα ετών στις 11 Αυγούστου. Ο Βίος ολοκληρώνεται με μία
αναδρομή στην ιστορική πορεία της Βλαχίας μετά από την αναχώρηση του
αγίου, την ανάδειξη του Νεάγκου Μπασαράμπ σε ηγεμόνα της Ουγγροβλαχίας,
τα θαύματα του λειψάνου του Ιεράρχη και τη μεταφορά μέρους αυτού στη Βλα-
χία. 

Οι υπόλοιπες εισηγήσεις διαδέχονται η μία την άλλη κατά χρονολογική σειρά
σύμφωνα με τα κύρια στάδια της ζωής του αγίου αρχής γενομένης από την περίοδο
της παραμονής του στη μονή Διονυσίου. Συγγραφέας της πρώτης μελέτης είναι ο
Καθηγούμενος της Ιεράς μονής Διονυσίου Πέτρος και επιγράφεται Ο Άγιος Νήφων
και η εν των Αγίω Όρει και τη Ιερά Μονη του Αγίου Διονυσίου Διατριβή και πο-
λιτεία αυτού (σσ. 50-81). Ο συγγρ. επισημαίνει τις δύσκολες ιστορικές συνθήκες
κατά την εποχή άφιξης του αγίου στη Μονή οι οποίες προκάλεσαν και τη σύσφιξη
των σχέσεων της αθωνικής πολιτείας με το Πατριαρχείο. Πέντε είναι οι λόγοι σύμ-
φωνα με τον συγγρ. που ο άγιος επέλεξε να μεταβεί αρχικά στη μονή Βατοπεδίου:
η παρουσία σημαντικών κειμηλίων μεταξύ των οποίων η Τίμια Ζώνη της Θεοτό-
κου, η αγιότητα πολλών βατοπεδινών μοναχών, η προσωπική σχέση του γέροντά
του Ζαχαρία με τη μονή η οποία υπήρξε η μονή της μετανοίας του, η προσωπική
σχέση του Νήφωνα με την οικογένεια των Καντακουζηνών, ευεργετών της μονής
και τέλος η γνώση της σλαβονικής γλώσσας την οποία είχε διδαχθεί από τον Ζα-
χαρία. Με αφορμή αυτό το τελευταίο ο συγγρ. αποσαφηνίζει στη σημ. 32 ότι ο Ζα-
χαρίας δεν ήταν Σλάβος. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην παραμονή του αγίου
στις μονές Κουτλουμουσίου, Παντοκράτορος και Λαύρας με κατάληξη στη μονή
Διονυσίου για την επιλογή της οποίας δίδεται από τον συγγρ. η εξήγηση ότι οφεί-
λεται στην αφιλόξενη τοποθεσία της αλλά και στην πνευματικότητα των μοναχών
της. Εκτενής μνεία γίνεται για τις θεοσημείες σχετικά με τον άγιο αλλά και για τη
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δυσκολία με την οποία εγκατέλειψε τη μονή προκειμένου να ποιμάνει τη μητρό-
πολη Θεσσαλονίκης. Στο σημείο αυτό ο συγγρ. απαντά θετικά στο κρίσιμο ερώ-
τημα εάν ο άγιος εξακολούθησε να συνδράμει τη μονή και από αυτή τη θέση στην
ανώτερη εκκλησιαστική Ιεραρχία. Εν συνεχεία μέσα από το πρίσμα της αγιορείτι-
κης βιωτής του αγίου ερμηνεύει ο ερευνητής την επιλογή των τόπων εξορίας του
μετά από τις δύο Πατριαρχίες. Ακολουθεί εκτενής έκθεση των γεγονότων που σχε-
τίζονται με το μαρτυρικό τέλος των δύο μαθητών του του Μακαρίου και του Ιωά-
σαφ, τα θαύματα που επιτέλεσε εν ζωή ο άγιος στη μονή Διονυσίου, την παράδοση
της συγχωρητικής ευχής στους συμμοναστές του, την Κοίμησή του, την Αγιοκατά-
ταξή του εννέα έτη μετά και την αιτιολόγηση της. Η σύνταξη Ακολουθίας προς
τιμήν του αγίου αρκετά χρόνια πριν από την Κοίμησή του αποδεικνύει κατά τον
συγγρ. την εξέχουσα θέση που είχε στις καρδιές των συμμοναστών του. Η εισήγηση
ολοκληρώνεται με την παράθεση του επιλόγου της βιογραφίας του αγίου με βάση
το κείμενο που δημοσίευσε ο Grecu όπου μεταξύ άλλων προτρέπονται οι μοναχοί
να δίνουν το όνομα Νήφων στους νεότερους μοναχούς. 

Ακολουθεί η εισήγηση του Δ. Βαλαή, λέκτορα στο Τμήμα Θεολογίας του
ΑΠΘ, Ο Άγιος Νήφων ως Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης (σσ. 82-113). Μετά από
μία σύντομη εισαγωγή σχετικά με τη χειρόγραφη παράδοση του Βίου του αγίου
ακολουθεί λεπτομερής έκθεση των γεγονότων σχετικά με την ανάρρηση του Ιε-
ράρχη στον επισκοπικό θρόνο της Θεσσαλονίκης με βάση κυρίως τον βίο του, όπως
τον παραθέτει ο Νικόδημος ο Αγιορείτης αλλά και με άλλες γραπτές πηγές, όπως
διάφορα Χρονικά ή το Συναξάρι της Ακολουθίας του. Ο συγγρ. επιμένει ιδιαίτερα
στο θέμα το οποίο απασχόλησε επί μακρόν την επιστημονική έρευνα σχετικά με
το έτος ανάρρησης του Νήφωνα στον θρόνο και το όνομα του Μητροπολίτη τον
οποίο διαδέχθηκε. Εάν επρόκειτο για τον Γρηγόριο ή τον Παρθένιο. Αφού σχο-
λιάσει τις απόψεις των προγενέστερων ερευνητών και την επιχειρηματολογία τους
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Νήφων, με βάση το Συνοδικό της Θεσσαλονίκης,
διαδέχθηκε στον θρόνο τον Μεθόδιο ο οποίος εποίμανε τη μητρόπολη της Θεσσα-
λονίκης μετά από τον Γρηγόριο. Στη συνέχεια ασχολείται με τον προσδιορισμό
του έτους ανάρρησης το οποίο επίσης απασχόλησε την έρευνα διότι δεν υπάρχουν
σαφείς αναφορές στις σχετικές αγιολογικές πηγές. Συσχετίζοντας ο συγγρ. τις χρο-
νολογίες, οι οποίες προτάθηκαν κατά καιρούς, συμπεραίνει ότι ο Νήφων εξελέγη
Μητροπολίτης το 1481/1482. Ακολουθεί λεπτομερής έκθεση του ποιμαντορικού
έργου του Νήφωνα ως Μητροπολίτη της Θεσσαλονίκης. Κατόπιν προβαίνει σε μία
εκτενέστατη αναφορά στον προβληματισμό των ερευνητών σχετικά με την περίοδο
αρχιερατείας του Μητροπολίτη Λαρίσης Διονυσίου προκειμένου να τεκμηριώσει
τον χρονολογικό προσδιορισμό που προτείνει για την περίοδο της αρχιερατείας
του Νήφωνα για να διαπιστώσει τελικά ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει διότι «τα δια-
θέσιμα ιστορικά στοιχεία είναι ανεπαρκή». Η ταύτιση δε του Νήφωνα με τον συ-
νονόματό του προγενέστερο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Νήφωνα Α΄ (1311-1314),
κτήτορα του καθολικού της μονής των Αγίων Αποστόλων, όπως ορθά επισημαίνει
ο συγγρ., είναι πλέον βέβαιο ότι δεν ισχύει. Εν συνεχεία ο συγγρ. επανέρχεται στο
ποιμαντορικό έργο του Νήφωνα για να ολοκληρώσει τη μελέτη του με την αναζή-
τηση του χρόνου περάτωσης της ποιμαντορίας του για τον οποίο επίσης δεν υπάρ-
χει ομοφωνία μεταξύ των ερευνητών. Αξιοποιώντας τη σχετική προγενέστερη επι-
χειρηματολογία προτείνει τα τέλη του 1486 με αρχές του 1487 ώς τα χρονικά όρια
για τη λήξη της θητείας του Νήφωνα στον θρόνο της Θεσσαλονίκης. 
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Η επόμενη εισήγηση με συγγρ. τον Μητροπολίτη Μύρων Χρυσόστομο (Κα-
λαϊτζή) επιγράφεται Ο Άγιος Νήφων ως Οικουμενικός Πατριάρχης (σσ. 114-133).
Πρώτο σημείο αναφοράς του συγγρ. είναι η δυναμική παρουσία του Νήφωνα σε
μία από τις δυσκολότερες ιστορικές περιόδους της Ορθοδοξίας και η επιβίωσή του
παρά τις συκοφαντίες και τις δολιότητες οι οποίες του στέρησαν τα οφφίκιά του.
Εκτίθεται συνοπτικά ο Βίος και η πολιτεία του αγίου πριν από την άνοδό του
στον πατριαρχικό θρόνο όπου τονίζεται εμφατικά το μεγαλείο της ψυχής και το
ασκητικό του φρόνημα το οποίο δεν απώλεσε παρά τα υψηλά αξιώματα στα
οποία προκρίθηκε. Ακολουθεί το κυρίως μέρος της μελέτης που αφορά στις δύο
Πατριαρχίες του αγίου. Ο συγγρ. οριοθετεί την πρώτη Πατριαρχία από τα τέλη
του 1486 μέχρι τα τέλη ή τις αρχές του 1488. Η απομάκρυνσή του από τον πα-
τριαρχικό θρόνο με διαταγή του σουλτάνου Βαγιαζήτ Β΄ οφείλεται κατά τον συγ-
γραφέα σε δύο λόγους. Πρώτον στην πάγια τακτική των Τούρκων να επιδιώκουν
τις συχνές αλλαγές Πατριαρχών προκειμένου να καρπωθούν το προβλεπόμενο θε-
σμοθετημένο χαράτσι για την εκλογή Πατριάρχη και δεύτερον στη σθεναρή στάση
του Νήφωνα για τη μη απαλλοτρίωση από τους Οθωμανούς της περιουσίας του
προκατόχου του Συμεών. Ευθύνες καταλογίζονται και στον τραπεζούντιο Γεώργιο
Αμιρούτζη μια αμφιλεγόμενη διπρόσωπη προσωπικότητα. Τα χρονικά όρια της
δεύτερης Πατριαρχίας είναι από το 1497 μέχρι το 1498. Κύρια αιτία της εκ νέου
απομάκρυνσής του από τον θρόνο, με διαταγή πάλι του Βαγιαζίτ Β΄, ήταν η ολο-
κλήρωση της κατασκευής ενός ναού στη Χρυσούπολη χωρίς την έγγραφη άδεια
του σουλτάνου. Τότε εξορίσθηκε στην Αδριανούπολη στον ναό του αγίου Στεφά-
νου. Έπεται η άρνησή του να ανέλθει στον πατριαρχικό θρόνο για τρίτη φορά
και η έγγραφη παραίτησή του στις 26 Ιουνίου του 1503. Παρατίθεται ακριβές
αντίγραφο του κειμένου της παραίτησης του Νήφωνα όπως αυτό σώζεται στον
κώδικα 600 της μονής Μεγίστης Λαύρας. Στη συνέχεια ο συγγρ. ανοίγει μία πα-
ρένθεση και παρουσιάζει εκτενώς το αναμορφωτικό, φιλανθρωπικό, κοινωνικό
έργο του Νήφωνα στην παραπαίουσα Βλαχία, στη μονή Διονυσίου και στο Άγιο
Όρος γενικά για να κλείσει την παρένθεση και να επανέλθει στην πατριαρχική
του θητεία και συγκεκριμένα στον ενεργό ρόλο που διαδραμάτισε για την κατα-
στολή της σιμωνίας η οποία ταλάνιζε την Εκκλησία από την εποχή του Μαξίμου
Γ΄ (1476-1482). Η μελέτη ολοκληρώνεται με την αποτίμηση του έργου του πα-
τριάρχη Νήφωνα με έμφαση στην ενωτική και υπερφυλετική του διάθεση. Λίαν
επιτυχής και ενδιαφέρον ο συσχετισμός του Νήφωνα με τον προκάτοχό του Χρυ-
σόστομο σε ό,τι αφορά στην ευσέβεια των γονέων τους, στη σθεναρή στάση τους
σε ζητήματα πίστης, στον αδιαπραγμάτευτο έλεγχο της πολιτικής εξουσίας, στις
διώξεις και στον κατατρεγμό τους, στη μεταθανάτια συγχώρεση των διωκτών
τους, στην ευωδία και στην θαυματουργία των λειψάνων τους .

Ο Φλορίν Μαρινέσκου, ερευνητής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, υπογρά-
φει το άρθρο Η μαρτυρία και του έργο του Αγίου Νήφωνος στη Βλαχία (σσ. 134-
145) το οποίο αναφέρεται σε μία ιδιαίτερα σημαντική περίοδο του βίου του αγίου
μετά το πέρας και της δεύτερης πατριαρχικής του θητείας. Ο συγγρ. με διεξοδικό
τρόπο περιγράφει την άφιξη του αγίου στη Βλαχία το 1502 μετά από πρόσκληση
του ηγεμόνα της Βλαχίας Ράδου Δ΄ (1498-1508) όπου ανέλαβε χρέη Μητροπολίτου
της Ουγγροβλαχίας με έδρα την Κούρτεα ντε Άρτζες. Ήταν μάλιστα ο πρώτος Πα-
τριάρχης που επισκεπτόταν τη Βλαχία. Όπως επισημαίνει ο συγγρ. η επιθυμία του
Νήφωνα να μεταφερθεί η έδρα της μητρόπολης στο Τιργκόβιστε, πρωτεύουσα της
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Βλαχίας, δεν πραγματοποιήθηκε άμεσα λόγω έλλειψης κατάλληλου κτιρίου και
λόγω ιστορικών συγκυριών. Η σύνοδος όμως που συγκάλεσε προκειμένου να θε-
σμοθετηθεί ο τρόπος λειτουργίας της μητρόπολης πραγματοποιήθηκε στη μονή Δε-
άλουλ κοντά στην πόλη Τιργκόβιστε. Ακολουθεί σύντομη αναφορά στις αποφά-
σεις αυτής της συνόδου, όπως η ίδρυση δύο νέων επισκοπών του Μπουζάου και
του Ράμνικ και η χειροτονία των επισκόπων τους. Στη συνέχεια εκτίθενται οι δύο
βασικοί λόγοι για τους οποίους διερράγησαν οι σχέσεις του Ράδου με τον Νήφωνα.
Πρώτον η μη μεταφορά της έδρας της μητρόπολης και δεύτερον, ο αφορισμός του
Ράδου από τον Άγιο λόγω του αντικανονικού γάμου της αδελφής του. Μετά από
μια σύντομη περιπλάνηση ο άγιος αναχωρεί από τη Βλαχία το έτος 1505 όπως το
προσδιορίζει ο συγγραφέας. Ιδιαίτερη ενότητα είναι αφιερωμένη στην καθοριστική
γνωριμία του Νήφωνα με τον μετέπειτα ηγεμόνα Νεαγκόε Μπασαράμπ (1512-1521)
τον ρόλο του οποίου στον αποκεφαλισμό του προκατόχου του Βλάδ του Νεότερου
(1510-1512) δεν αποσιωπεί ο συγγρ. Ο βοεβόδας ως πνευματικό τέκνο του Νήφωνα
ανέπτυξε δεσμούς με την Ελλάδα και κατά την άποψη του ερευνητή η παρουσία
στην αυλή του Νεαγκόε Ελλήνων λογίων προϋποθέτει ότι ο ηγεμόνας εγνώριζε και
την ελληνική γλώσσα. Αυτό εντάσσεται μέσα στη γενικότερη πολιτική του βοεβόδα
για ενδυνάμωση της ηγεμονίας του με την ανάπτυξη διπλωματικών σχέσεων με τις
όμορες ορθόδοξες ηγεμονίες. Εύστοχη η παρατήρηση του συγγρ. ότι ο τρόπος δια-
κυβέρνησης του Νεαγκόε διέπεται από «αυτοκρατορικού τύπου» αντίληψη και ότι
το πριγκιπάτο του είχε μετατραπεί σε πολιτικό κέντρο των ορθοδόξων λαών της
Βαλκανικής. Στο περιθώριο αυτής της πολιτικής εντάσσεται και η εξαιρετικά γεν-
ναιόδωρη στάση του Νεαγκόε προς τις αθωνικές μονές. Η μελέτη ολοκληρώνεται
με την εξιστόρηση της τύχης του λειψάνου του αγίου και με ακριβείς πληροφορίες
σχετικά με τους ναούς της Βλαχίας στους οποίους φιλοξενείται σήμερα μέρος των
λειψάνων του αλλά και με την απαρίθμηση εικόνων του αγίου οι οποίες βρίσκονται
σε διάφορες μονές της Βλαχίας.

Ο ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής σχολής του ΑΠΘ Απόστολος Γλαβίνας
ασχολείται με τον Κύκλο των μαθητών του Αγίου Νήφωνος (σσ. 146-173). Μετά
από μία σύντομη αλλά περιεκτική επισκόπηση του βίου του αγίου από τη γέννηση
μέχρι την άφιξή του στη μονή Διονυσίου «πορεία μαθήσεως και πνευματικής ωρι-
μάνσεως» κατά τον συγγρ. παρατίθεται αναλυτικός κατάλογος των σημαντικότε-
ρων μαθητών του, όπως του Μητροπολίτη Αγχιάλου Νεοφύτου, του νεομάρτυρα
Ιακώβου, του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Θεωνά, του αγίου Θεοφίλου του μυρο-
βλύτη, των νεομαρτύρων Μακαρίου και Ιωάσαφ, του Πρώτου του Αγίου Όρους
Γαβριήλ και του πνευματικού Ιωαννίκιου. Για έκαστο εκ των μαθητών του υπάρ-
χει λεπτομερής παράθεση της βιωτής του μέσα από τις πηγές με επιμονή στα γεγο-
νότα εκείνα που τον οδήγησαν στον δρόμο του αγίου. Με την ευκαιρία αυτή δια-
σαφηνίζονται ορισμένα επιμέρους ζητήματα όπως το ότι ο Νεόφυτος Αγχιάλου
υπήρξε συμμοναστής του Νήφωνα στη μονή Διονυσίου πριν από την ανάρρηση
του τελευταίου στον μητροπολιτικό θρόνο της Θεσσαλονίκης στην οποία τον ακο-
λούθησε, ο τόπος καταγωγής του νεομάρτυρα Ιακώβου (†1519) ένας οικισμός του
σαντζακίου της Κορυτσάς με πρωτεύουσα την Καστοριά, τα ακριβή έτη της ηγου-
μενίας του αγίου Θεωνά στη μονή της Αγίας Αναστασίας στη Θεσσαλονίκη πριν
εκλεγεί Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης το 1538 καθώς επίσης και το έτος Κοίμησής
του το οποίο κατά τον συγγρ. πρέπει να είναι το 1541, η διάκριση του Ακακίου
φίλου του Θεοφίλου, χειροτονηθέντος από τον Νήφωνα ως επισκόπου Λητής και
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Ρεντίνης ο οποίος κοιμήθηκε το 1502 και τάφηκε στα Ιεροσόλυμα από τον μετέ-
πειτα συνονόματο επίσκοπο της ίδιας περιοχής, η διαπίστωση, με βάση συσχετι-
σμούς χρονολογιών και πληροφοριών των αγιολογικών κειμένων, ότι ο Θεόφιλος
ο μυροβλήτης μετέβη δύο φορές στα Ιεροσόλυμα, ο ακριβής χρόνος μαρτυρίου των
δύο μαθητών του Νήφωνα Μακαρίου και Ιωάσαφ το 1505/1506 και το 1510 αντί-
στοιχα σύμφωνα με μαρτυρία στον χειρόγραφο κώδικα 127 της Ιεράς Μονής Βαρ-
λαάμ Μετεώρων, ο χρόνος μετάβασης του Γαβριήλ του Πρώτου στο Άγιο Όρος
λίγο μετά από την άλωση της Πόλης και όχι στα τέλη του 15ου αι., η πεντάκις
εκλογή του στο αξίωμα του Πρώτου από το 1514/15 μέχρι το 1539 και η χρονολο-
γία θανάτου του πριν από το 1548 και τέλος η παράθεση της μοναδικής γραπτής
μαρτυρίας περί του Πνευματικού παπά κυρ Ιωαννίκου η οποία βρίσκεται στην
επιστολή παραίτησης του Νήφωνα από τον πατριαρχικό θρόνο το 1503. 

Στον κύκλο των μαθητών του αγίου συμπεριλαμβάνονται και οι αυτάδελφοι
Θεοφάνης και Νεκτάριος κτήτορες της Ιεράς Μονής Βαρλαάμ στα Μετέωρα με
τους οποίους ασχολείται ο Ιερομόναχος Νήφων Βαρλααμίτης στην επόμενη ενό-
τητα με τίτλο Ο Άγιος Νήφων και οι κτήτορες της Ιεράς Μονής Βαρλαάμ (σσ.
174-180). Ο συγγρ. επιχειρεί να καταστήσει σαφείς τους πνευματικούς δεσμούς του
μετεωρίτικου μοναχισμού με τον αθωνικό παρακολουθώντας τη διαδρομή των δύο
ασκητών μέχρι τη γνωριμία τους με τον άγιο Νήφωνα στη Μονή Διονυσίου αλλά
και μετά από αυτήν επιμένοντας ιδιαίτερα στη μεγάλη τιμή που επεφύλαξαν οι
δύο μοναχοί στον πνευματικό τους πατέρα με το να τον απεικονίσουν δια του
χρωστήρος του Φράγκου Κατελάνου το 1548 σε περίοπτη θέση στο καθολικό της
μονής Βαρλαάμ στην οποία είχαν εγκατασταθεί από το 1517/1518 αφού πρώτα
την ανοικοδόμησαν εκ βάθρων, στην παραγγελία σύνθεσης ακολουθίας από τον
Λεόντιο Διονυσιάτη προς τιμήν του αγίου η οποία ολοκληρώθηκε το 1518, στον
θησαυρισμό της χείρας του αγίου στη μονή τους, στην κοινοβιακή διαβίωση σύμ-
φωνα με το Τυπικό της μονής Διονυσίου και τέλος στη χρήση της συγχωρητικής
ευχής του Νήφωνα.

Στη δεύτερη θεματική ενότητα που επιγράφεται Ορθόδοξη Θεολογική μαρ-
τυρία οι συμβολές των ερευνητών θίγουν περισσότερο θεωρητικά ζητήματα που
αφορούν στη θέση του αγίου στην ιστορία της Ορθοδοξίας, στη διακονία της Εκ-
κλησίας και στη μέριμνά του για τη διαφύλαξη και περιχαράκωση της καθαρότη-
τας της πίστης. Η πρώτη εισήγηση είναι του Μητροπολίτη Φιλαδελφείας Μελίτωνα
(Καρρά) με θέμα Η αγιότης του αγίου Νήφωνος και η εξακτίνωσις αυτής εις τον
ορθόδοξον κόσμον (σσ. 184-197). Ο συγγρ. εντάσσει τον Νήφωνα στη χορεία των
ησυχαστών Πατριαρχών με προεξάρχοντα τον άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Επιμένει
στους αδιάρρηκτους πνευματικούς δεσμούς της αθωνικής πολιτείας με το Οικου-
μενικό Πατριαρχείο και ιδιαίτερα της μονής Διονυσίου η οποία από τη στιγμή της
ίδρυσής της στα μέσα του 14ου αι. βρισκόταν υπό την αιγίδα της Μητρός Εκκλη-
σίας. Ορατή ένδειξη των ιδιαίτερων αυτών σχέσεων αποτελεί και η παρουσία της
θαυματουργής εικόνας της Παναγίας του Ακαθίστου, αυτοκρατορική δωρεά προς
τη μονή. Παραθέτοντας ορισμένα βιογραφικά στοιχεία του αγίου εξαίρει τη σθε-
ναρή του στάση στην προάσπιση των δογμάτων της πίστης από τη θέση του Μη-
τροπολίτη και του Πατριάρχη, τη φιλανθρωπική και την ιεραποστολική του δρα-
στηριότητα όπως δείχνει η μεταστροφή του Ιακώβου του νέου και την ως εκ τού-
του συμβολή του στη διατήρηση της εθνικής και της θρησκευτικής συνείδησης του
υπόδουλου ελληνισμού. Η ακτινοβολία του αγίου ως οικουμενικού δασκάλου κα-
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θίσταται εμφανής από τον πανηγυρικό εορτασμό της μνήμης του στις 11 Αυγού-
στου σε όλες τις περιοχές από τις οποίες πέρασε και φώτισε με την αγιότητά του
από το Άγιο Όρος, την Πελοπόννησο μέχρι τις χώρες των Βαλκανίων. 

Ο Μητροπολίτης Σεβαστείας Δημήτριος (Κομματάς) πραγματεύεται το θέμα
Ο Άγιος Νήφων ως εκφραστής της Οικουμενικότητος της Μεγάλης του Χριστού
Εκκλησίας (σσ. 198-207). Ο συγγρ. επιχειρεί να καταδείξει την επιρροή που
άσκησε ο Νήφων σε θέματα πίστης στον ευρύτερο χώρο της Βαλκανικής όπου δρα-
στηριοποιήθηκε. Αναφερόμενος εν συντομία και στις δύο Πατριαρχίες του αγίου
δεν διστάζει να παραδεχθεί την ευθύνη πατριαρχικών κύκλων για την δις απομά-
κρυνση από τον θρόνο του Νήφωνα. Αναφέρει χαρακτηριστικά «Συνεπεία όμως
δολοπλοκιών και συκοφαντικών εξ ημετέρων κύκλων (!) καταδόσεων εκδιώκεται
εκ του Θρόνου …» (σ. 200). Παραλληλίζεται ο Νήφων με τον απόστολο Παύλο
λόγω του ανοίγματός του προς τους πληθυσμούς μακρινών επαρχιών, όπως για
παράδειγμα των παραδουνάβειων ηγεμονιών για τη μαρτυρία της χριστιανικής πί-
στης. Η βαθιά οικουμενική συνείδηση του αγίου, η ευρυμάθειά και η πολυγλωσσία
του έχουν οικογενειακές καταβολές (πατέρας Σλάβος, μητέρα Ελληνίδα). Όπως,
όμως, ορθώς επισημαίνει ο συγγρ., ο Νήφων δεν εγκλωβίσθηκε με τις πολλές γνώ-
σεις του στην κοσμική σοφία και στον ουμανισμό αλλά τις χρησιμοποίησε για να
κάνει την υπέρβαση προκειμένου να αποκτήσει αληθινή θεογνωσία. Ο Άγιος αξιο-
ποιώντας την παιδεία του και εκμεταλλευόμενος τις ιστορικές συνθήκες της εποχής
του που τον έφεραν κοντά στους χειμαζόμενους λαούς της Βαλκανικής διαμόρ-
φωσε έναν «οικουμενικό» τρόπο σκέψης ο οποίος τον οδήγησε στο πολυσχιδές
έργο του.

Η επόμενη εισήγηση εστιάζει στις αγιορείτικες καταβολές του αγίου και στον
βαθμό στον οποίο αυτές καθόρισαν την πορεία του όχι μόνον ως Ιεράρχη αλλά
και ως απλού δασκάλου και φωτιστή. Συγγραφέας είναι ο καθηγούμενος της Ιεράς
Μονής Οσίου Γρηγορίου αρχιμανδρίτης Γεώργιος και ο τίτλος έχει ως εξής: Ο
Άγιος Νήφων ως φορεύς και ερμηνευτής του αγιορείτικου πνεύματος (σσ. 208-
223). Εξετάζονται διεξοδικά τα κύρια εκείνα χαρακτηριστικά της βιωτής αλλά και
της προσωπικότητας του αγίου τα οποία μαρτυρούν για το αγιορείτικο φρόνημά
του. Συγκεκριμένα ο θείος έρως και η χριστοκεντρικότητα, η ησυχία, η νήψις, η
προσευχή, η άσκηση, η ταπεινοφροσύνη, η φιλαδελφία. Κατακλυζόμενος από θείο
έρωτα και έχοντας κάνει κέντρο της ζωής του τον Χριστό δεν δίσταζε να ταράζει
την ησυχία του για να αποδεχθεί υψηλές θέσεις στην εκκλησιαστική ιεραρχία υπα-
κούοντας στο θέλημα του Θεού αλλά και να τις εγκαταλείπει με προθυμία προκει-
μένου να αφοσιωθεί εκ νέου στην άσκηση και στην προσευχή. Το ίδιο το όνομά
του Νήφων αντικατοπτρίζει τον τρόπο ζωής του που με την ησυχία και τη νήψη
ποθούσε να οδηγηθεί στη θεωρία του Θεού. Απόρροια αυτού του τρόπου ζωής
είναι οι θείες δωρεές της θαυματουργίας και της προόρασης με τις οποίες αξιώθηκε.
Η ταπεινοφροσύνη χαρακτήριζε τον Νήφωνα από την παιδική ηλικία. Η υπακοή
στους δασκάλους, στους πνευματικούς του αλλά και στις απαιτήσεις των καιρών
ήταν παροιμιώδης με αποκορύφωμα την παραίτησή του, χωρίς κανέναν ενδοι-
ασμό, από την αίγλη του πατριαρχικού αξιώματος αλλά και την τελεία ταπείνωσή
του όταν επέλεξε να εκτελέσει χρέη ημιονηγού στη μονή της μετανοίας του ως
άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Η μέριμνά του για τους ενδεείς, η θαυματουργική του
παρέμβαση με την ευλογία του τεμαχίου του σιδήρου για την προστασία των συμ-
μοναστών του από τις τρικυμίες αλλά κυρίως η συγχωρητική ευχή που συνέταξε,
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ιερή παρακαταθήκη για την ανάπαυση των ψυχών των κεκοιμημένων είναι οι ορα-
τές εκφάνσεις της φιλαδελφίας του. Το αγιορείτικο πνεύμα διαπότισε και το ποι-
μαντορικό του έργο το οποίο είχε σωτηριολογικό και εκκλησιοκεντρικό προσα-
νατολισμό και αποκλειστικό στόχο την πνευματική πρόοδο και οικοδομή των πι-
στών ακόμη και μέσα από ακραίες αποφάσεις όπως την επιβολή αφορισμού.

Η παρούσα θεματική ενότητα κατακλείεται με μία πολύ εύστοχη εισήγηση
τόσο ως προς την επιλογή της θέσης της στον τόμο όσο και ως προς το περιεχόμενό
της. Πρόκειται για μία εισήγηση η οποία αξιοποιεί τα προλεχθέντα περί του βίου
και της πολιτείας του Νήφωνα για να συνδέσει το παρελθόν με το παρόν. Ο προ-
ηγούμενος της Ιεράς Μονής Ιβήρων αρχιμανδρίτης Βασίλειος με έναν γλαφυρό, συ-
ναρπαστικό τρόπο αναπτύσσει το θέμα Το μήνυμα του αγίου Νήφωνος στον ση-
μερινό κόσμο σσ. (224-239). Ο συγγρ., αφού επαναλάβει εν ολίγοις το ιστορικό
πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ανδρώθηκε ο άγιος, όταν τα πάντα έδει-
χναν να καταρρέουν και να απαξιώνονται μέσα σε μία «κοσμογονία και συμ-
φυρμό ιδεών, απόψεων και φυλών» εξαίρει τον εξισορροπητικό και καταλυτικό
ρόλο της ορθόδοξης εκκλησίας εξέχον μέλος της οποίας υπήρξε ο άγιος. Η νή-
φουσα παρουσία του ησυχαστή αλλά και ταξιδευτή αγίου, του ανώνυμου κοινο-
βιάτη και του εκκλησιαστικού ταγού που κράτησε άσβεστη τη φλόγα της πίστης
σε εποχές δύσκολες και σκοτεινές εξακολουθεί να κατευθύνει διακριτικά τα πάντα
όχι μόνο στη δική του μονή αλλά και σε όλο το σώμα της Εκκλησίας. 

Το τρίτο μέρος του βιβλίου Υμνοαγιολογικά είναι αφιερωμένο στην πλούσια
αγιολογική και υμνογραφική παράδοση που δημιουργήθηκε γύρω από τον άγιο
και η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στη γνωριμία μας με το πνευματικό αυτό ανά-
στημα. Η πρώτη εισήγηση υπογράφεται από τον ομότιμο Καθηγητή της Βυζαντι-
νής Παιδείας του Ιονίου Πανεπιστημίου Δημήτριο Σοφιανό και έχει τίτλο Η αρ-
χική ανέκδοτη ακολουθία του Αγίου Νήφωνος (11 ΑΥΓ.1508) Ποίημα Ιουστίνου
Δεκαδύο Κωδ.3 8 Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων (ΕΤ. 1518) (σσ. 242-271). Ο συγγρ.,
μετά από ένα επιγραμματικό εισαγωγικό βιογραφικό σημείωμα περί του αγίου,
αναφέρεται εν συντομία στην παλαιότερη ακολουθία στη σλαβονική γλώσσα η
οποία συντάχθηκε προς τιμήν του με την ευκαιρία των εγκαινίων της μονής της
Curtea de Argeş στις 15 Αυγούστου του 1517 και η οποία δεν σώζεται σήμερα
αλλά είναι βέβαιο ότι αποτελούσε μετάφραση από ελληνικό κείμενο και αυτό το
αρχικό ελληνικό ανέκδοτο κείμενο της Ακολουθίας εντοπίζει και δημοσιεύει ο
συγγραφέας. Στον σύμμεικτο κώδικα 38 της μονής Βαρλαάμ Μετεώρων (14ος -16ος
αι.) στα φύλλα 83r έως 105r σώζεται το κείμενο της Ακολουθίας το οποίο, σύμ-
φωνα με σχετικό σημείωμα στο τελευταίο φύλλο, είναι έργο του πνευματικού τέ-
κνου του Νήφωνα Λεοντίου του Διονυσιάτη με χρονολογία το 1518 (ένα χρόνο
μετά από την αγιοποίηση του Νήφωνα το 1517). Σύμφωνα με το ίδιο σημείωμα
αποδέκτες της Ακολουθίας ήταν οι κτήτορες της μονής Βαρλάαμ Θεοφάνης και
Νεκτάριος οι οποίοι και είχαν ζητήσει τη σύνταξη Ακολουθίας προς τιμήν του
πνευματικού τους πατέρα. Αμέσως μετά το σημείωμα υπάρχει ενθύμηση για την
Κοίμηση του αγίου το 1508. Αφού δώσει τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και τα
περιεχόμενα του κώδικα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και Συναξάριο προβαί-
νει ο ερευνητής στην ταύτιση του υμνογράφου με τον κερκυραίο Ιουστίνο Δεκα-
δύο, γνωστό λόγιο ιεροδιάκονο που έζησε στο β΄ μισό του 15ου αι. με α΄ μισό του
16ου αι., συνεργάτη του διάσημου τυπογράφου Άλδου Μανούτιου. Η αναγνώριση
του προσώπου αυτού βασίσθηκε στις ακροστιχίδες των δύο κανόνων που αναφέ-
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ρονται στον άγιο. Ο Λεόντιος ήταν απλά ο κωδικογράφος. Ακολουθεί μία εργο-
γραφία του Ιουστίνου από την οποία καταδεικνύεται ότι ο Ιουστίνος είχε συντά-
ξει και άλλες ακολουθίες με παρεμβαλλόμενα Συναξάρια όπως του αγίου Ιωάννου
του εξ Ιωαννίνων (†1526) και του αγίου Αθανασίου του Μετεωρίτου (†1380).
Όπως επισημαίνει ο συγγραφέας ο Ιουστίνος επελέγη για τη σύνταξη της Ακολου-
θίας όχι μόνο για τις ικανότητές του αλλά και λόγω της φήμης που είχε ήδη απο-
κτήσει στους κύκλους του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η αιτία για τη σύνταξη
της Ακολουθίας ήταν η επικείμενη αγιοποίηση του αγίου και αναθέτης του έργου,
σύμφωνα με τον Σοφιανό αλλά και ρουμάνους ιστορικούς, δεν θα μπορούσε να
είναι άλλος από τον ηγεμόνα Neagoe Basarb (1512-1521) πνευματικό τέκνο του
Νήφωνα ο οποίος πληροφορήθηκε για τον Ιουστίνο από τον Μεγάλο Ρήτορα του
Οικουμενικού Πατριαρχείου Μανουήλ Κορίνθιο. Με αυτά τα δεδομένα terminus
ante quem για τη χρονολόγηση σύνταξης του κειμένου είναι η 15η Αυγούστου
1517. Άρα η ακολουθία στη σλαβονική, που εψάλη για πρώτη φορά το 1517 στην
Curtea de Argeş, ήταν μετάφραση του κειμένου του Ιουστίνου. Το κείμενο δε του
Λεόντιου του 1518 που προοριζόταν για τους αυταδέλφους Θεοφάνη και Νεκτά-
ριο αποτελεί αντίγραφο του αρχικού κειμένου του Ιουστίνου του 1517.

Η επόμενη εισήγηση έχει γραφεί από τον Μιχαήλ Κακούρο, αναπληρωτή Κα-
θηγητή στην Ecole Pratique des Hautes Etudes Sciences Historiques et Philosophi-
ques της Σορβόννης και έχει ως θέμα Η πρώτη Ασματική Ακολουθία (ca 1514-16)
προς τιμήν του Αγίου Νήφωνος ο εκεί περιεχόμενος Συναξαρικός Βίος και οι νε-
ώτερες ακολουθίες (19ος αι.) : Ιστορία της παράδοσης και της λειτουργικής χρή-
σης των κειμένων στην Ι.Μ. Διονυσίου από την σύνταξή τους μέχρι σήμερα. Με
την Editio princeps των δύο μορφών του Συναξαρικού Βίου (σε κριτική έκδοση).

Πρόκειται για μία εκτενέστατη εισήγηση η οποία, όπως μας πληροφορεί σε
υποσημείωση ο συγγρ., αποτελεί τμήμα εκπονούμενης ευρύτερης εργασίας με θέμα
την κριτική έκδοση των ελληνικών βίων του αγίου και των ακολουθιών του. Και
αυτή η εισήγηση αρχίζει με σύντομη βιογραφία με έμφαση στην αμφίδρομη σχέση
του αγίου με τη Μονή Διονυσίου την οποία ο συγγραφέας χαρακτηρίζει ως «την
πνευματική του μητέρα». Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης το οποίο επιγράφεται
Ιστορικό και φιλολογικό σχεδίασμα για την διονυσιατική παράδοση της πρώτης
Ασματικής Ακολουθίας του Αγίου Νήφωνος: από τον Ιουστίνο Δεκάδιο στις τρο-
ποποιήσεις από τον ηγούμενο Θεωνά, τον Ιγνάτιο τον Χίο, τον Ιερεμία πρ. Βελ-
λεγράδων και τον Νικόδημο τον Αγιορείτη ο συγγραφέας παρακολουθεί όλη τη
γραπτή παράδοση της Ακολουθίας παράλληλα με την εξέλιξη της λατρευτικής
πράξης σχετικά με την τιμή του αγίου. Τονίζεται ιδιαίτερα ο καθοριστικός ρόλος
του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και του Ιερεμία πρ. Βελλεγράδων στην ανα-
βάθμιση της τιμής προς τον άγιο με τη μετατροπή της Ακολουθίας σε αγρυπνία με
δοξολογία, την προσθήκη μικρού εσπερινού και δύο τροπαρίων στη λιτή καθώς
επίσης και την ανάγνωση του Κατά πλάτος Βίου του αγίου κατά τη διάρκεια των
στάσεων. Επισημαίνεται και η σύνταξη το 1877 ειδικής Ακολουθίας για την ανα-
κομιδή των λειψάνων του αγίου επί τη ευκαιρία της περάτωσης του φερώνυμου
ναού στο μετόχι της μονής στο Μεταγκίτζι της Σιθωνίας στη Χαλκιδική γεγονός
που καταδεικνύει τη διαρκώς αυξανόμενη τιμή προς τον άγιο Ιεράρχη. Το δεύτερο
κεφάλαιο επικεντρώνεται στον Συναξαρικό Βίο του αγίου και επιγράφεται Ο Συ-
ναξαρικός Βίος του Αγίου Νήφωνος: υπάρχουσες μορφές, χειρόγραφη παράδοση,
το χρησιμοποιηθέν αρχέτυπο, οι επεμβάσεις του Ιουστίνου και σχέσεις με τους
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άλλους Βίους του Αγίου Νήφωνος Ο συγγρ. στην ενότητα αυτή αναζητά τον αρ-
χέτυπο βίο του αγίου μέσα από τις γραπτές μαρτυρίες του Κατά πλάτους Βίου και
του Συναξαρικού. Αφιερώνει δύο σύντομες εισαγωγικές ενότητες για τον σχολια-
σμό του βίου του αγίου από τον Γαβριήλ ο οποίος διασώζεται σε μεταγενέστερες
παραλλαγές ρουμάνικες ή ελληνικές. Ακολουθεί η λεπτομερής παρουσίαση των
δύο μορφών του Συναξαρικού Βίου ο οποίος είναι ενσωματωμένος στην Ακολου-
θία του Αγίου. Με βάση την έκταση των σχετικών κειμένων αναγνωρίζει ο συγγρ.
δύο εκδοχές του Βίου την versio fusior (εκτενής) και την versio brevior (συνοπτική)
τις οποίες συγκρίνει μεταξύ τους αλλά και με τον Κατά πλάτος Βίο και τον ρου-
μάνικο. Προβαίνει δε, με βάση κυρίως τις πληροφορίες περί του αγίου που παρέ-
χουν οι δύο μορφές του Συναξαρικού Βίου, στη χρονολόγηση της versio fusior στο
χρονικό διάστημα 1514-1516 και της versio brevior μεταξύ των ετών 1514-1516 και
1538. Ο αρχέτυπος δε Συναξαρικός Βίος από τον οποίο αντλούν στοιχεία και οι
δύο μορφές θα πρέπει κατά τον συγγρ. να χρονολογηθεί το διάστημα 1508 και
1514-1516 και πιο συγκεκριμένα το 1514-1516. Η εισήγηση ολοκληρώνεται με την
κριτική έκδοση και των δύο μορφών του Συναξαρικού Βίου η οποία είναι πολύ
σημαντική διότι γίνεται για πρώτη φορά. Αποτελεί μία editio princeps.

Ο Μητροπολίτης Αυστρίας Μιχαήλ (Στάϊκος) στην επόμενη εισήγησή η οποία
έχει ως θέμα Επιγράμματα εις τον Άγιον Νήφωνα σχολιάζει έξι δημοσιευμένα και
αδημοσίευτα επιγράμματα αφιερωμένα στον άγιο. Τα τρία πρώτα αποτελούν δό-
κιμα έργα του συγχρόνου με τον άγιο λογίου Μάξιμου του Γραικού και από την
εννοιολογική τους προσέγγιση φαίνεται ότι είχαν ως αποδέκτες μοναστικούς κύ-
κλους. Από τα υπόλοιπα ένα θεωρείται έργο του Νικοδήμου του Αγιορείτου, ενώ
τα άλλα δύο έχουν άγνωστο συντάκτη. 

Το πρώτο επίγραμμα, το οποίο σώζεται στον κώδικα 282 (φ. 125r) της Ιεράς
Μονής Διονυσίου του 16ου αι., είχε πρωτοεκδοθεί από τον Λάμπρου και συντέ-
θηκε με σκοπό να τοποθετηθεί στην πολύτιμη λειψανοθήκη του Αγίου. Στο επί-
γραμμα υπάρχει σαφής αναφορά στον Νεαγκόε Μπασαράμπ και αυτό ώθησε πα-
λαιότερο ερευνητή να κάνει λόγο για τη συμμετοχή του Μάξιμου του Ομολογητή
στην επιτροπή του Οικουμενικού Πατριαρχείου η οποία συμμετείχε στις εκδηλώ-
σεις για την αγιοκατάταξη του Νήφωνα στη Βλαχία το 1518. Ο συγγρ. είναι επι-
φυλακτικός ως προς την αποδοχή αυτής της άποψης. 

Και το δεύτερο επίγραμμα, το οποίο επίσης εξέδοσε για πρώτη φορά ο Λά-
μπρος πιο λακωνικό επρόκειτο να έχει τον ίδιο προορισμό όπως και το προηγού-
μενο. Βρίσκεται στο ίδιο φύλο και στον ίδιο κώδικα με το προηγούμενο και χρο-
νολογείται στο χρονικό διάστημα 1512-1515. Το τρίτο επίγραμμα, αν και επιτύμ-
βιο, δεν είναι βέβαιο εάν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Βρίσκεται στο χειρόγραφο Α115
supl., f. 505r της Αμβροσιανής Βιβλιοθήκης και στο χειρόγραφο Wiener Hist.Gr.
122,1r της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Βιέννης. Ο πρώτος εκδότης του ήταν ο E.
Denissoff. Ο συγγρ. σχολιάζοντας το περιεχόμενο του επιγράμματος επισημαίνει
την ταυτόχρονη αναφορά στη μοναχική και στην αρχιερατική ιδιότητα του Αγίου
και θεωρεί άκρως επιτυχή τον παραλληλισμό της πνευματικής ανύψωσης του Νή-
φωνα με τον αναληφθέντα εις ουρανούς προφήτη Ηλία. Το τέταρτο επίγραμμα εκ-
δίδεται για πρώτη φορά από τον συγγρ. και βρίσκεται στον κώδικα αρ. 716 φ. 60v

της μονής Διονυσίου ο οποίος χρονολογείται στον 19ο αι. Ο συνθέτης του επιγράμ-
ματος είναι άγνωστος και προσπαθεί ανεπιτυχώς να μιμηθεί παλαιότερα πρότυπα
σε ό,τι αφορά στο ύφος και στη γλωσική επεξεργασία. Το πέμπτο επίγραμμα βρί-
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σκεται στον ίδιο κώδικα (φ. 61r) με τον προηγούμενο και έχει δημοσιευθεί από τον
Καδά ο οποίος ταυτίζει τον δημιουργό του με τον Νικόδημο τον Αγιορείτη. Ο
συγγρ. με βάση το υψηλό επίπεδο της γλωσικής επεξεργασίας του κειμένου αλλά
και τη μορφολογική του συγγένεια με επιγράμματα του Νικοδήμου αφιερωμένα
στους Νεομάρτυρες αποδέχεται την ταύτιση αυτή ενισχύοντάς την περαιτέρω με
την επισήμανση ότι και ο Νικόδημος υπήρξε Διονυσιάτης μοναχός. Από τα ανα-
φερόμενα στο επίγραμμα απομονώνει ο συγγρ. τον συσχετισμό της ποιμαντορίας
του αγίου στη Μητέρα Εκκλησία με αυτήν στη χειμαζόμενη εκκλησία της Βλαχίας
η οποία κινήθηκε μέσα στα πλαίσια του οικουμενικού πνεύματος που χαρακτήριζε
τον άγιο όπως και τους ιεραποστόλους Κύριλλο και Μεθόδιο. Το έκτο τέλος επί-
γραμμα στον ίδιο κώδικα και στο ίδιο φύλλο, δημοσιευμένο από τον Καδά, θεω-
ρήθηκε επίσης έργο του Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ο συγγρ. εντοπίζει αδυναμίες
στη γλωσσική επεξεργασία αλλά και στο περιεχόμενο και ως εκ τούτου δυσκο-
λεύεται να αποδεχθεί την ταύτιση του επιγραμματοποιού με τον λόγιο αγιορείτη.
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του δεν παραλείπει να τονίσει ο συγγρ. τη σημα-
σία αυτών των επιγραμμάτων διότι με μεστό και γλαφυρό λόγο φωτίζουν με λίγες
αλλά καίριες λέξεις κάθε πτυχή της μεγάλης αυτής μορφής της Ορθοδοξίας.

Ένα πολύ σημαντικό κείμενο, το οποίο συνέταξε ο άγιος λίγο πριν από την
Κοίμησή του, παρουσιάζει, αναλύει και ερμηνεύει ο Μητροπολίτης Μοσχονησίων
Απόστολος (Δανιηλίδης) στην επόμενη εισήγηση με θέμα Η συγχωρητική ευχή του
Αγίου (σσ. 360-373). Ο συγγρ., αφού παραθέσει το κείμενο του Νικοδήμου του
Αγιορείτου όπου περιγράφονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνετάγη η
ευχή, προβαίνει σε μία σύντομη ιστορική αναδρομή του θεσμού της έκδοσης των
πατριαρχικών «Μετριοτήτων» ή «Συγχωρητικών» με τα οποία η ευχή του Νήφωνα
έχει πολλά κοινά σημεία. Τα πατριαρχικά αυτά κείμενα κατοχυρώνονται θεσμικά
το 1727 αλλά, κατά το εθιμικό δίκαιο, κυκλοφορούσαν πριν από τον 15ο αι. Ευθύς
εξ αρχής διευκρινίζει ο συγγρ. τη διάκριση που υφίσταται ανάμεσα στα «συγχω-
ροχάρτια» των ρωμαιοκαθολικών και στις πατριαρχικές «μετριότητες». Τα πρώτα
κατέληξαν να αντικαθιστούν τη μετάνοια και την εξομολόγηση, ενώ για τα δεύ-
τερα αυτό είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την άφεση των αμαρτιών. Εν συ-
νεχεία εκτίθενται οι λόγοι που ώθησαν τους ορθόδοξους Πατριάρχες να συντάσ-
σουν τέτοιου είδους κείμενα με έναν από τους βασικότερους τη μη προσχώρηση
των ορθοδόξων στον ρωμαιοκαθολικισμό προκειμένου να εξασφαλίσουν την
άφεση των αμαρτιών τους με τα συγχωροχάρτια. Τα χρήματα δε που κατέβαλαν
οι πιστοί οικειοθελώς, όπως τονίζει ο συγγραφέας, στήριζαν οικονομικά τα Πα-
τριαρχεία στις δύσκολες περιόδους της δουλείας. Ακολουθεί μία σύντομη αναφορά
στη μόνη γνωστή «Μετριότητα» του Νήφωνα καθώς επίσης και σε «Μετριότητες»
δύο άλλων Πατριαρχών οι οποίες θησαυρίζονται στη μονή Διονυσίου. Αφού πα-
ρουσιασθούν οι γλωσσικές κυρίως διαφορές που παρατηρούνται στο κείμενο της
ευχής του Νήφωνα, όπως αυτό σώζεται σε χειρόγραφα της μονής Διονυσίου, της
μονής Βαρλαάμ και της Εθνικής Βιβλιοθήκης, αναγράφεται το πλήρες κείμενο της
ευχής το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα στη μονή Διονυσίου (κωδ. 892). Από την
ερμηνευτική προσέγγιση της φρασεολογίας αλλά και του περιεχομένου του κειμέ-
νου φαίνεται η ταπεινοφροσύνη του αγίου, η μέριμνά του για όλους τους αδελ-
φούς της μονής ακόμη και για όσους διαμένουν στα μετόχια αλλά και για όλα τα
πνευματικά τέκνα του αγίου και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο όπως
παρατηρεί ο συγγρ. διότι καθιστά το κείμενο της ευχής κατάλληλο να αναγνωσθεί
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και εκτός μονής. Υπάρχει ακόμη η αναφορά στην προαπαιτούμενη εξομολόγηση
για την άφεση των αμαρτιών αλλά και η δέηση υπέρ ζώντων εκ παραλλήλου με
τη δέηση υπέρ των κεκοιμημένων που φέρνει κοντά τη θριαμβεύουσα με την στρα-
τευομένη Εκκλησία και αυτό συνιστά κατά τον συγγραφέα το πιο δυνατό σημείο
αυτής της συγχωρητικής ευχής. 

Η τελευταία εισήγηση της τρίτης θεματικής ενότητας προέρχεται από τον
χώρο της λειτουργικής και συγκεκριμένα της ψαλτικής, του λειτουργικού μέλους
η οποία αποτελεί ουσιωδέστατο κεφάλαιο της λατρευτικής πράξης. Συντάκτης του
κειμένου, το οποίο επιγράφεται Μελοποιήσεις στον Άγιο Νήφωνα Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως (σσ. 374-397) είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος Αντώνιος Αλυγι-
ζάκης, Άρχων Υμνωδός της Αγίας του Χριστού μεγάλης Εκκλησίας και Καθηγητής
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Παρουσιάζει δύο μελοποιήσεις ύμνων αφιερωμέ-
νων στον άγιο οι οποίες χρονολογούνται στον 19ο και 21ο αι. Η παλαιότερη με-
λοποίηση αφορά στο α΄ στιχηρό ιδιόμελο της λιτής της Ακολουθίας του αγίου Νή-
φωνα, είναι έργο του Ιωάσαφ Διονυσιάτου και βρίσκεται στον χειρόγραφο κώ-
δικα 707 της Μονής Διονυσίου του 1858. Ο συγγρ. εκθέτει με αναλυτικό και διεισ-
δυτικό τρόπο το περιεχόμενο του ύμνου επισημαίνοντας τα βαθιά θεολογικά του
μηνύματα, σχολιάζει τα χειρόγραφα στα οποία αυτός αναγράφεται και προβαίνει
στην ανάλυση της μορφολογίας του μέλους. Λόγω του ότι ο Ιωάσαφ επιγράφει το
πόνημά του «Μάθημα εις τον εν αγίοις Πατέρα ημών Νήφωνα…», ο συγγρ. θεωρεί
αναγκαίο να διευκρινίσει την ακριβή έννοια του «μαθήματος» το οποίο συνιστά
μία «ανεπτυγμένη μουσική φόρμα» με το συγκεκριμένο μάθημα να αποτελεί μία
«απλή καλοφωνική σύνθεση μετά κρατήματος» βασισμένη σε παλαιότερα μελω-
δικά σχήματα στα οποία όμως υπεισέρχονται και νέα στοιχεία, όπως κρατήματα
με εναλλαγές μουσικών φράσεων και σχημάτων. Ο επόμενος ύμνος ο οποίος είναι
το γ΄ τροπάριο της θ΄ ωδής του α΄ κανόνος του δ΄ ήχου από την ακολουθία του Γε-
ρασίμου Μικραγιαννανίτου παρουσιάζεται μελοποιημένος από τον συγγραφέα.
Και εδώ προηγείται μία λακωνική αλλά περιεκτική ανάλυση του περιεχομένου
του, δεητικού κυρίως χαρακτήρα και ακολουθεί η ανάλυση της μουσικής μορφο-
λογίας η οποία, αν και λιτή, παρουσιάζει εντούτοις μεταπτώσεις και κορυφώσεις.
Η εισήγηση κλείνει με διαπιστώσεις σχετικά με τη διαχρονικότητα της βυζαντινής
μελουργίας αναπόσπαστου τμήματος του λειτουργικού τυπικού.

Η τελευταία ενότητα Ο Άγιος Νήφων στην εκκλησιαστική τέχνη έχει καλλι-
τεχνικό χαρακτήρα και δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από μία μελέτη γνωριμίας
με έναν άγιο της Εκκλησίας μας. Η εκκλησιαστική τέχνη σε όλες τις εκφάνσεις της
διακονεί και ενδυναμώνει την πίστη ζωντανεύοντας στα μάτια των πιστών στιγμές
της ιστορίας της Θείας Οικονομίας. Ο Γεώργιος Τσιγάρας, διδάκτωρ Θεολογίας
και Φιλολογίας, αναπτύσσει το θέμα Η εικονογραφία του αγίου Νήφωνος. Φορη-
τές εικόνες και τοιχογραφίες (σσ. 400-433). Η μελέτη υποδιαιρείται σε δώδεκα
υποενότητες μετά από μία εισαγωγή βιογραφικού περιεχομένου. Οι ενότητες αυτές
είναι οι εξής: Η διαμόρφωση του εικονογραφικού τύπου του αγίου με βάση τα μνη-
μεία δεδομένης της απουσίας πληροφοριών από την αγιολογική περί τον άγιο
γραμματεία. Οι πρώιμες απεικονίσεις του με παλαιότερη ίσως αυτή στην πολύτιμη
λειψανοθήκη του 1515, δώρο του Νεαγκόε Μπασαράμπ, είναι σχεδόν βέβαιο ότι
αποδίδουν τα πραγματικά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του αγίου αφού χρο-
νολογούνται λίγα χρόνια μετά από την Κοίμησή του. Οι παλαιότερες απεικονίσεις
του, κυρίως τοιχογραφίες, απαντούν και εκτός Αγίου Όρους σε περιοχές όπου
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έδρασαν μαθητές του αγίου για παράδειγμα στη Θεσσαλία (Μονή Βαρλαάμ,Μονή
Δουσίκου). Ακολουθούν τρεις ενότητες όπου παρουσιάζονται ομαδοποιημένες πα-
ραστάσεις του αγίου ολόσωμου, σε προτομή ή ένθρονου οι οποίες καλύπτουν μία
χρονική περίοδο από τον 16ο μέχρι και τον 20ό αι.. Άλλος εικονογραφικός τύπος
γνωστός ήδη από τα μέσα του 16ου αι. είναι αυτός όπου ο Νήφων εμφανίζεται με
την ιδιότητα του συνκτήτορα της μονής η οποία καθίσταται εμφανής από τη συ-
ναπεικόνισή του με τον πραγματικό κτήτορα Όσιο Διονύσιο. Οι επόμενες τέσσερις
ενότητες αφορούν σε παραστάσεις του ενταγμένες σε συλλογικές απεικονίσεις
όπως τον κύκλο των Αγιορειτών Αγίων, των Διονυσιατών, των μαθητών του και
με διάφορους άλλους αγίους. Για την ένταξή του στον εικονογραφικό κύκλο των
Αγιορειτών Πατέρων, δημιούργημα του τέλους του 18ου με αρχές του 19ου αι. επι-
σημαίνεται η συσχέτιση του Νήφωνα με τον Γρηγόριο Παλαμά σε τοιχογραφία
του εξωνάρθηκα του καθολικού της μονής Ξηροποτάμου του 1783 και σε εικόνα
του Πρωτάτου του 1849 λόγω της αγιορείτικης διακονίας αμφοτέρων αλλά και
λόγω της θητείας τους στον Μητροπολιτικό θρόνο της Θεσσαλονίκης. Θυμίζουμε
στο σημείο αυτό τη συναπεικόνιση του Νήφωνα λόγω της πατριαρχικής του ιδιό-
τητας με τον Φλαβιανό Κωνσταντινουπόλεως στον νότιο πεσσό του Ιερού Βήματος
στο καθολικό της μονής Ευαγγελισμού στη Σκιάθο, έργο του 1822 των γαλατσιά-
νων Βενιαμίν Α΄, παπά Θαλάσσιου και Μακαρίου Β΄ [Π. Βάσσα, Το έργο των Γα-
λατσιάνων αγιογράφων Βενιαμίν Α΄ και Μακαρίου Β΄ στις Βόρειες Σποράδες
κατά τον 19ο αι. (αδημ. διδ. διατριβή), Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 297-303, εικ. 256].
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενδέκατη ενότητα για την απεικόνιση σκηνών
από τον βίο και τα θαύματα του αγίου όπου παρουσιάζονται εικόνες ρουμανικής
προέλευσης αρκετά βέβαια μεταγενέστερες (19ος και 20ος αι.) εμπλουτισμένες με
σκηνές από τον βιογραφικό κύκλο του Ιεράρχη, μία τοιχογραφία του 1787 στο κε-
νοτάφιο του αγίου το οποίο βρίσκεται στη μονή Διονυσίου και μία ελαιογραφία
σε ύφασμα του τέλους του 19ου αι. αρχικά στον ίδιο χώρο και τώρα στο σκευο-
φυλάκιο της μονής με θέμα κοινό και οι δύο την Κοίμηση του Αγίου. Στην τελευ-
ταία ενότητα επισημαίνονται και καταγράφονται εικόνες του αγίου οι οποίες
ακόμη και σήμερα εξακολουθούν να φιλοτεχνούνται και να θησαυρίζονται εντός
και εκτός του Αγίου Όρους. Η εισήγηση ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα
όπου γίνεται λόγος για τη διάκριση δύο εικονογραφικών τύπων του αγίου σε ό,τι
αφορά στα φυσιογνωμικά του χαρακτηριστικά, σχολιάζεται η θέση που καταλαμ-
βάνει η μορφή του στα εικονογραφικά προγράμματα των ναών αλλά και οι συνα-
πεικονίσεις του με άλλους αγίους μέσα από τις οποίες τονίζονται οι διαφορετικές
ιδιότητες του αγίου (μοναχός, Ιεράρχης, κτήτωρ). 

Ο αρχαιολόγος Νικόλαος Γ. Τουτός πραγματεύεται το θέμα Απεικονίσεις του
Αγίου Νήφωνος σε έργα μικροτεχνίας (σσ. 434-449) διότι η μορφή του λίαν αγα-
πητού αυτού αγίου δεν αποτυπώθηκε μόνον σε έργα ζωγραφικής αλλά και σε πο-
λύτιμα εκκλησιαστικά σκεύη τα οποία όμως, όπως δηλώνει εξαρχής ο συγγρ.,
απαντούν μόνον στη μονή Διονυσίου. Το δεύτερο χρονολογικά έργο (1675) μετά
από τη λειψανοθήκη του 1515 για την οποία δεν γίνεται εκτενής αναφορά διότι
αυτή αποτελεί θέμα της επόμενης εισήγησης, είναι μία αρτοκλασία, έργο του σλα-
βικής καταγωγής Νεδέλκου σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή. Έπονται χρο-
νολογικά δύο αργυρεπίχρυσοι ναόσχημοι λιβανωτοί των μέσων του 19ου αι. και
ένας δίσκος αντιδώρου έργα του αγιορείτικου εργαστηρίου του Νικολάου Ναούμ
επί ηγουμενίας Ευλογίου (1836-1866). Στο β΄ μισό του 19ου αι. χρονολογούνται
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ένα Άγιο Ποτήριο και μία στάχωση λειτουργικού βιβλίου, ενώ στα τέλη του 19ου
με αρχές του 20ού αι. ανήκουν δύο αργυρές λειψανοθήκες με την απεικόνιση του
αγίου Νήφωνα και άλλων αγίων. Παλαιότερες (τέλη 18ου αι.) είναι δύο λειψανο-
θήκες τη δαπάνη των οποίων ανέλαβε ο Προηγούμενος της μονής Βενιαμίν ο
οποίος, όπως επισημαίνει ο συγγρ., προέβαλε ιδιαίτερα την τιμή προς τον άγιο
αναγείροντας και παρεκκλήσι προς τιμήν του το 1782. Τον 18ο αι. χρονολογείται
μία ακόμη ασημένια θήκη λειψάνων, αφιέρωμα του Διονυσιάτη Προηγουμένου
Δανιήλ του Λέσβιου το 1784 ενσωματωμένη σε λειψανοθήκη του 19ου αι. Ο συγγρ.
συσχετίζει την κατασκευή αυτών των λειψανοθηκών στο β΄ μισό του 18ου αι. με
το καθεστώς της ζητείας με το οποίο η μονή προσπαθεί να ανακάμψει οικονομικά.
Για τις ανάγκες της μονής τυπώθηκαν και χάρτινες εικόνες (18ος και 19ος αι.) όπου
εικονίζεται η γνωστή τριάδα του Ιωάννη του Προδρόμου, του Νήφωνα και του
οσίου Διονυσίου. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την παρουσίαση μερικών έργων μι-
κροτεχνίας σε πολυτελή υλικά (σμάλτο, ελεφαντόδοντο) τα οποία προέρχονται
από το σύγχρονο εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας που λειτουργεί στη Μονή από
το 1990 με πρωτοβουλία του Καθηγουμένου Αρχιμανδρίτη Πέτρου και αναβιώνει
τη βυζαντινή παράδοση. Ο συγγρ. θεώρησε καλό να συμπεριλάβει στα έργα που
εξετάζει και ένα πολύτιμο εγκόλπιο των αρχών του 16ου αι. με το δωδεκάορτο,
γνωστό ως «εγκόλπιο του αγίου Νήφωνος», διότι, σύμφωνα με την παράδοση της
μονής, αποτελεί δωρεά του ιδίου προς τη μονή.

Η αργυρεπίχρυση λειψανοθήκη του αγίου, πολύτιμο δώρο προς τη μονή του
πνευματικού τέκνου του Νήφωνα ηγεμόνα της Βλαχίας Νεάγκου Μπασαράμπ κα-
τασκευασμένη το 1514/1515 σύμφωνα με την αφιερωματική επιγραφή λόγω της
ανεκτίμητης αξίας της εξετάζεται σε ιδιαίτερη μελέτη επιγραφόμενη Η Λειψανο-
θήκη του Αγίου Νήφωνος (σσ. 450-471) με συγγραφέα τον Γεώργιο Π. Φουστέρη,
Θεολόγο και διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ. Ο
συγγρ. παρουσιάζει με κάθε λεπτομέρεια το εξαίρετο αυτό δημιούργημα της με-
ταλλοτεχνίας οργανώνοντας το υλικό του σε επιμέρους ενότητες οι οποίες αφο-
ρούν στο υλικό, στον τρόπο κατασκευής, στη μορφολογία αλλά και στον διάκο-
σμο του πολύτιμου εκκλησιαστικού έργου. Η τυπολογία του αναπαράγει την αρ-
χιτεκτονική ενός τυπικού βυζαντινού ναού αυτήν του πεντάτρουλου σταυροειδούς
εγεγραμμένου. Από τον τρόπο που διαρθρώνονται οι κάθετες πλευρές του κιβω-
τιδίου αλλά και το κάλυμμά του με διάχωρα προκύπτουν ογδόντα τέσσερις θέσεις
για την ένθεση πλακιδίων με εικονιστικό διάκοσμο. Από άποψη τεχνικής η λειψα-
νοθήκη συνδυάζει χυτά διάτρητα και σφυρήλατα στοιχεία με ένθετα πλακίδια στα
οποία χρησιμοποιήθηκε η τεχνική των λεγόμενων λακκωτών σμάλτων όπως επι-
σημαίνει ο συγγρ. η οποία έδινε έναν τόνο ζωντάνιας στο σύνολο. Στα γράμματα,
που είναι χαραγμένα στον χιτώνα του αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη σε ένα από
τα ένθετα πλακίδια, αναγνωρίζεται η υπογραφή του καλλιτέχνη ή η σφραγίδα του
ρουμάνικου εργαστηρίου. Ενδελεχώς εξετάζεται η αφιερωματική επιγραφή η
οποία κατανέμεται σε εικοσιτέσσερα πλακίδια από τα οποία δεν σώζονται τα
εννέα. Εντύπωση προκαλούν οι ανορθογραφίες της επιγραφής οι οποίες δεν δι-
καιολογούνται για μία ηγεμονική παραγγελία. Ο συγγρ. επισημαίνει την αρχική
τοποθέτηση ορισμένων πλακιδίων σε λάθος θέση η οποία επηρέαζε και την ανά-
γνωση της επιγραφής. Ακολουθεί η παρουσίαση όλων των εικονιζόμενων αγίων
μορφών συνολικά εξήντα οκτώ, ιεραρχημένων κατά τρόπο που θυμίζει το εικονο-
γραφικό πρόγραμμα ενός ναού. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην επιλογή της θέσης
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του Νήφωνα στην κύρια όψη ανάμεσα σε Ιεράρχες και μοναχούς ακριβώς λόγω του
ότι στο πρόσωπό του συναντιούνται και οι δύο ιδιότητες. Τέλος μια σύντομη ανα-
φορά γίνεται στη διαμόρφωση του εσωτερικού της λειψανοθήκης με αργυρό επιχρυ-
σωμένο σφυρήλατο έλασμα με επτά ανοίγματα το οποίο ανήκει στον 19ο αι. και δεν
είναι το αυθεντικό καθώς επίσης και στην εικόνα στο εσωτερικό του καλύμματος
της λειψανοθήκης η οποία τοποθετήθηκε εκεί στις αρχές του 20ού αι. πιστό αντί-
γραφο της αρχικής του 16ου αι. που φυλάσσεται στο σκευοφυλάκιο της μονής. 

Ένα άλλο ανεκτίμητο κειμήλιο του διονυσιάτη Αγίου που φυλάσσεται στη
μονή Διονυσίου είναι αναμφισβήτητα ο αρχιερατικός σάκκος του Ιεράρχη και για
τον λόγο αυτόν αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης η οποία έχει περισσότερο
τεχνικό χαρακτήρα. Ο Χρήστος Χ. Καρύδης, διδάκτωρ προληπτικής Συντήρησης
και ιστορίας υφασμάτων, επισκέπτης διδάσκων προληπτικής συντήρησης στο
ΑΠΘ, πραγματεύεται το θέμα Ο αρχιερατικός σάκκος του αγίου Νήφωνος: ιστο-
ρία-κατασκευή- ανάλυση- διατήρηση (σσ. 472-485). Όπως επισημαίνεται σε υπο-
σημείωση η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δρ. Ιωάννη Καραπα-
ναγιώτη (Ίδρυμα Ορμύλια-Διαγνωστικό Κέντρο έργων τέχνης) για την ανάλυση
με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης και τη συντηρήτρια αρχαιοτήτων Αμα-
λία Σιάτου για τη μελέτη των μεταλλικών νημάτων. Ο συγγρ. περιγράφει λεπτο-
μερώς τον διάκοσμο του ιερατικού αυτού ενδύματος στον οποίο περιλαμβάνεται
η απεικόνιση του Χριστού ως του Μεγάλου Αρχιερέως και εξαπτέρυγων μέσα σε
μεγάλα και μικρά μετάλλια αντίστοιχα με παρεμβαλλόμενους ισοσκελείς σταυρούς
στα διάκενα. Παράλληλα δίνει πληροφορίες σχετικά με το είδος του υφάσματος
(δαμασκηνό στημόνι), τον τρόπο ραφής αλλά και τον τρόπο ύφανσης των θεμάτων
επάνω σ’ αυτό. Παρά την εξαιρετική ποιότητα της κατασκευής του σάκκου δεν
αποφεύχθηκαν ορισμένες τεχνικές ατέλειες όπως η αντίστροφη ύφανση των επι-
γραφών την οποία ερμηνεύει ο συγγρ. ως οφειλόμενη είτε σε τεχνίτες καραμανλή-
δες που δεν γνώριζαν τη γλώσσα είτε σε οθωμανούς οι οποίοι εφαρμόζουν τον
δικό τους αντίστροφο τρόπο γραφής. Το άλλο κατασκευαστικό λάθος οφειλόμενο
μάλλον σε απροσεξία του υφαντή αφορά σε μια υφασμένη κάθετη γραμμή σε δα-
μασκηνό χρώμα πάνω σε μετάλλια στο πίσω μέρος του σάκκου. Η κατάσταση δια-
τήρησης του ενδύματος κρίνεται ως ικανοποιητική και οι φθορές που παρατηρούν-
ται κυρίως στα μανίκια και στα σημεία όπου ακουμπούσαν τα εγκόλπια και το
επιγονάτιο είναι απόρροια της χρήσης του. Εντοπίζονται όμως και μεταγενέστερες
επεμβάσεις διορθωτικές. Από την τεχνική ανάλυση του σάκκου προκύπτει ότι
απουσίαζε ο «πόλος» στο πίσω μέρος τον οποίο αντικαθιστούσε η πολλαπλά επα-
ναλαμβανόμενη μορφή του Χριστού Αρχιερέα. Στην τελευταία ενότητα της εισή-
γησής του ο συγγρ. προβαίνει σε εξονυχιστική παρουσίαση του τρόπου εντοπι-
σμού και ταυτοποίησης των υλικών κατασκευής του αμφίου.

Ο τόμος ολοκληρώνεται με την παράθεση εκτενούς και ενημερωμένης βιβλιο-
γραφίας, ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης (σσ. 486-491), η οποία καταρτίσθηκε
από τον ομότιμο Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Απόστολο Γλα-
βίνα. Οι μελέτες παρατίθενται κατά χρονολογική σειρά καλύπτοντας ένα ευρύτατο
χρονικό διάστημα από το 1584 μέχρι το 2008. Ιδιαίτερα χρηστικός είναι και ο λημ-
ματικός κατάλογος (ευρετήριο) που ακολουθεί (σσ. 492-494) και ο οποίος διευκο-
λύνει τα μέγιστα τον ερευνητή. 

Ο αφιερωματικός αυτός τόμος, καρπός ευσεβείας της μοναστικής κοινότητας
της Ιεράς Μονής Διονυσίου συνιστά ένα εγχείρημα το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει
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να βρει μιμητές. Προβάλλοντας με τόσο διεξοδικό και εξονυχιστικό τρόπο το έργο
και την προσωπικότητα ανθρώπων οι οποίοι τίμησαν το γένος και την πίστη τους
δεν συντηρείται μόνον η ιστορική μνήμη αλλά ανοίγονται και δρόμοι φωτεινοί για
τις επόμενες γενιές. Οι δεκαεννέα συγγραφείς καταθέτουν μελέτες οι οποίες δια-
κρίνονται για τον επιστημονικό τους λόγο, τον βαθύ προβληματισμό και τα οξυ-
δερκή σχόλια. Πρόκειται για μελέτες με πλήρη βιβλιογραφική τεκμηρίωση και κρι-
τική θεώρηση των πραγμάτων. 

Πρέπει να επισημανθεί η πολύ μελετημένη διάταξη του περιεχομένου του
ογκωδέστατου αυτού έργου σε μεγάλους θεματικούς άξονες οι οποίοι διαδέχονται
ο ένας τον άλλο με ιστορική συνέπεια. Ο πρώτος παρέχει όλα εκείνα τα πραγμα-
τολογικά ιστορικά στοιχεία που αφορούν στο τιμώμενο πρόσωπο κατά χρονολο-
γική σειρά. Ο δεύτερος, περισσότερο θεωρητικός, εμβαθύνει στο μεγαλείο της
ψυχής και της πνευματικότητας του αγίου προκειμένου να αντλήσει διδαχές. Ο
τρίτος και ο τέταρτος παρουσιάζουν τον άγιο από την πλευρά των πιστών. Πώς
δηλαδή το σώμα της Εκκλησίας μέσα από τις λειτουργικές λεγόμενες τέχνες προ-
σέλαβε αυτόν τον φάρο της Ορθοδοξίας, τον ύμνησε και τον απεικόνισε. Στο ση-
μείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του βι-
βλίου είναι το πλούσιο, πολυθεματικό (φορητές εικόνες, τοιχογραφίες, εκκλησια-
στικά σκεύη, χειρόγραφα) και εξαιρετικής ποιότητας εποπτικό υλικό στη συντρι-
πτική του πλειοψηφία έγχρωμο. 

Η συλλογική αυτή προσπάθεια υπό την εμπνευσμένη καθοδήγηση του Καθη-
γουμένου της Μονής Πέτρου προάγει με ουσιαστικό τρόπο την έρευνα για την
ιστορία της Ορθοδοξίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου διότι όλες οι μελέτες
οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον τόμο προσφέρουν πολλά νέα στοιχεία με βάση
δημοσιευμένες και αδημοσίευτες γραπτές πηγές και μνημεία. Αποτελεί αναμφισβή-
τητα καρπό πολύχρονης και κοπιώδους προσπάθειας πολλών ανθρώπων οι οποίοι
με μεθοδικότητα και επιμέλεια κατόρθωσαν να δώσουν την πρώτη συστηματική,
σφαιρική και εξονυχιστική μελέτη της σημαντικής αυτής ιστορικής προσωπικότη-
τας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολυσχιδής προσωπικότητα του αγίου Ιεράρχη είχε
αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και παλαιότερων εκδοτικών πρωτοβουλιών της
Ιεράς μονής Διονυσίου οι οποίες είναι οι εξής: Ο Άγιος Νήφων Πατριάρχης Κων-
σταντινουπόλεως (πρότυπον ασκήσεως και ταπεινώσεως), Άγιον Όρος-Άθως
1990 και Ο Άγιος Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως – Βίος-Μαρτυρίες-
Ακολουθίες, Άγιον Όρος 2004. 

Οι όποιες ατέλειες, πρακτικής κυρίως φύσης οι οποίες παρατηρούνται στο έργο
οφείλονται, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, στο γεγονός ότι πρόκειται για συλλογικό έργο
όπου ο κάθε συγγραφέας ακολουθεί τον δικό του τρόπο γραφής. Θα μπορούσαν βέ-
βαια να είχαν τεθεί εξαρχής κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, κάποιες προδιαγραφές
προκειμένου να υπάρχει μια σχετική ομοιομορφία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι ο τρόπος που δίδονται τα ονόματα των ξένων ηγεμόνων άλλοτε με λατινικούς χα-
ρακτήρες και άλλοτε μεταγραμμένα στα ελληνικά με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει ο
αναγνώστης ποι ονομασία είναι τελικά η ορθή π.χ. βοεβόδας Ράδουλος ο Μέγας (σ.
126), Radu cel Mare (σ. 136), ηγεμόνας Ράδου (σ. 138) ή Neagoe Basarab (σ. 118), Νεά-
γκος (σ. 75), Νεάγκου Μπασαράμπ (σ. 405), Νεαγκόε Basarab (σ. 450) ή ιερά μονή Δεά-
λουλ (σ. 136), Dealu (σ. 137), ή Τιργκόβιστε (σ. 137), Targoviste ή Τιργοβίστιον (σ. 140). 

Παρατηρούνται επίσης ασυμφωνίες και παραλείψεις: οι χρονολογίες ηγεμονίας
του Ράδουλου στη σ. 126 (1495-1509), ενώ στη σ. 136 (1496-1509), η πληροφορία που
δίδεται στον υπότιτλο της εικόνας στη σ. 428 έρχεται σε αντίθεση μ’ αυτήν που κατα-
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γράφεται στη σ. 431 σημείωση 128 σχετικά με την ακριβή θέση του εικονιζόμενου μνη-
μείου, στη σ. 405 αναφέρεται ότι η πρωϊμότερη ίσως εικόνα βρίσκεται ενσωματωμένη
στη λειψανοθήκη του αγίου του 1515, στον υπότιτλο αυτής της εικόνας στη σ. 27 ανα-
γράφεται ότι ήταν ενσωματωμένη, ενώ στη σ. 413 δίδεται η πληροφορία ότι η εικόνα
στη λειψανοθήκη είναι νεώτερη έργο του 20ού αι. των Δανιηλαίων και ότι η παλαιό-
τερη βρίσκεται στο σκευοφυλάκιο, στον χάρτη με τις Μητροπόλεις Ουγγροβλαχίας και
Μολδαβίας στη σ. 141 δεν σημειώνονται οι θέσεις περιοχών οι οποίες όμως αναφέρον-
ται στο κείμενο όπως η Targoviste, η μονή Dealu ή η μονή Στέλεα. 

Μια καλύτερη διευθέτηση του πλούσιου φωτογραφικού υλικού σε αντιστοιχία
με το κείμενο όπου αυτό ήταν εφικτό θα διευκόλυνε τον αναγνώστη. Για παράδειγμα
δεν μπορεί να γίνεται λόγος για την αρχαιότερη εικόνα του αγίου στη σ. 405 και η ει-
κόνα να βρίσκεται στην σ. 27. Η εικόνα της σ. 364 θα ήταν προτιμότερο να βρίσκεται
στη σ. 360 για λόγους νοηματικής συνάφειας όπως επίσης στη σ. 435 έπρεπε να τοπο-
θετηθεί η εικόνα της σ. 436 πρώτον διότι για το εικονιζόμενο αντικείμενο γίνεται λόγος
στη σ. 434 και δεύτερον δεν μπορεί ο τίτλος της εισήγησης να κάνει λόγο για μικροτε-
χνία και ο πρώτος πίνακας να είναι μία χάρτινη εικόνα. Στο σημείο αυτό πρέπει να
επισημανθεί ότι οι χάρτινες εικόνες για τις οποίες γίνεται λόγος παρακάτω στην ίδια
εισήγηση δεν μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία της μικροτεχνίας. Επίσης σε αρ-
κετές εικόνες οι υπότιτλοι είναι ελλιπείς διότι δεν αναφέρουν προέλευση και χρονο-
λόγηση π.χ. σσ. 192, 197, 212, 445, 371. Στη σ. 145 θα ήταν πιο ολοκληρωμένη η ανα-
φορά στις φορητές εικόνες του αγίου στη Βλαχία αν συνοδευόταν από το σχετικό φω-
τογραφικό υλικό ή αν υπήρχε μία ένδειξη ότι αυτό ήδη υπάρχει στον τόμο για παρά-
δειγμα η εικόνα στην ίδια σελίδα. Στην σ. 446 περιγράφεται ένα Ιερό Ποτήριο χωρίς
να γίνεται παραπομπή στην απεικόνισή του που βρίσκεται ακριβώς στην προηγούμενη
σ. 445. Η σημείωση αρ. 12 στη σ. 366 είναι ελλιπής διότι απουσιάζει ο τίτλος του άρ-
θρου «Συγχωροχάρτια» και η χρονολογία του τεύχους του περιοδικού η οποία είναι
το 1983. 

Ορισμένες επισημάνσεις επί της ουσίας ίσως συμβάλλουν στην αποτροπή σύγχυ-
σης στον αναγνώστη. Καλό θα ήταν, όταν γίνονται αναφορές σε ηγεμόνες ή εκκλησια-
στικούς ηγέτες, να παρέχονται ακριβή στοιχεία, όπως στη σ. 120 αναφέρεται η Β΄ Πα-
τριαρχία του Συμεώνος του Τραπεζούντιου χωρίς να διευκρινίζονται τα χρονικά της
όρια, ή στη σελίδα 121 γίνεται λόγος για τον Βαγιαζίτ Β΄ χωρίς χρονολογίες ή τον
Σελίμ χωρίς διευκρίνιση αν είναι ο Β΄ ή ο Γ΄, ή στη σ. 138 για τον Πατριάρχη Ιωακείμ
ο οποίος είναι ο πρώτος ή στη σ. 150 για τον Πατριάρχη Συμεών ο οποίος είναι ο Β΄.
Επειδή η τεκμηρίωση των προτεινόμενων χρονολογιών παίζει καίριο ρόλο σε μία ιστο-
ρική μελέτη καλό θα ήταν να υπήρχε μία βιβλιογραφική παραπομπή στις χρονολογή-
σεις που παρατίθενται για την έναρξη της πρώτης Πατριαρχίας του Νήφωνα στη σ.
120. Στην σ. 85 δίδεται η εντύπωση ότι ο συγγραφέας αποδέχεται την άποψη ότι ο
Νήφων διαδέχθηκε τον Παρθένιο στη Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης διότι δεν παρα-
πέμπει στο σημείο αυτό τον αναγνώστη στις επόμενες σελίδες της εισήγησής του όπου
επιχειρηματολογεί περί του αντιθέτου. Ενδιαφέρον θα ήταν να εκτεθούν πιο αναλυ-
τικά στο κυρίως κείμενο και όχι σε υποσημειώσεις οι απόψεις περί του θέματος αυτού
και του Απόστολου Γλαβίνα γνωστού μελετητή της προσωπικότητας του Νήφωνα.
Εφόσον τα αναφερόμενα εκτενώς στις σσ. 103-107 «δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ως ένα ασφαλές τεκμήριο για τον χρονολογικό προσδιορισμό της ποιμαντορίας του
Αγίου Νήφωνος στη μητρόπολη Θεσσαλονίκης» (σ. 107) δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο
παρεμβάλλονται με τόσες λεπτομέρειες στο κείμενο. Ορθότερη επιλογή θέσης για την
παράθεση των εκκλησιαστικών ύμνων από τους οποίους διαφαίνεται η ποιμαντορία
του αγίου στη Θεσσαλονίκη θα ήταν η σ. 99 αντί για την 108 όπου παρουσιάζεται διε-
ξοδικά το έργο του στη Μητρόπολη. Στη σ. 405 γίνεται λόγος για γραπτή πηγή όπου
μαρτυρείται η παρουσία φορητής εικόνας του αγίου ίσως της παλαιότερης χωρίς όμως
να δίδεται οποιαδήποτε πληροφορία για τη χρονολόγηση αυτής της πηγής. Στην ενό-
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τητα με τις πρώιμες απεικονίσεις του αγίου θα έπρεπε να γίνεται μνεία και των τοιχο-
γραφιών στην Τράπεζα της μονής Διονυσίου των μέσων του 16ου αι. (σ. 51) αλλά και
αυτή του νάρθηκα του καθολικού της μονής του 1547 (σ. 401) με την ένδειξη ότι θα
μελετηθούν αναλυτικά παρακάτω. Παρατηρούνται αναντιστοιχίες όπως στη σ. 128 ο
Συνοδικός Τόμος για το θέμα της σιμωνίας χρονολογείται στις 11 Ιουνίου 1498 ενώ
στη σ. 150 στις 15 Ιουνίου 1497. Πρόκειται άραγε για τον ίδιο Τόμο; Δύο διαφορετικές
χρονολογήσεις δίδονται για το Ιερό Ποτήριο στις σσ. 438 και 441. Στην ίδια σελίδα
και στην ίδια παράγραφο, ίσως εκ παραδρομής, οι τρουλλίσκοι της λειψανοθήκης του
Νήφωνα περιγράφονται ως εξάπλευροι και λίγο παρακάτω ως οκτάπλευροι. Εάν δεν
υπήρχαν οι σχετικές απεικονίσεις του αντικειμένου δεν θα μπορούσε κανείς να γνωρί-
ζει ότι ορθή είναι η δεύτερη πληροφορία. 

Στη σ. 412 η λέξη «προτομή» καλύτερα θα ήταν να αντικατασταθεί με τη λέξη
«ημίσωμος», ενώ αντί για το «μεγάλο ωμοφόριο» στη σ.408 είναι πιο δόκιμο το «φαρδύ
ωμοφόριο». Στη σ. 412 αναφέρεται ότι ο άγιος «αποδίδεται ως Μητροπολίτης Θεσσα-
λονίκης». Ακριβέστερη θα ήταν η διατύπωση ότι επιγράφεται ως Μητροπολίτης Θεσ-
σαλονίκης διότι η εμφάνισή του δεν διαφοροποιείται από αυτήν ενός Επισκόπου. Η
ομαδοποίηση κατά τη μελέτη των εικονογραφικών τύπων του Ιεράρχη (σσ. 408-413)
διευκολύνει τα μέγιστα. Θα ήταν όμως πολύ ενδιαφέρον να γινόταν μια ομαδοποίηση
και ερμηνεία των ενδυματολογικών επιλογών στις απεικονίσεις του αγίου ο οποίος άλ-
λοτε εικονίζεται ενδεδυμένος με τη μοναχική ενδυμασία άλλοτε με την επισκοπική άλ-
λοτε φορά σάκκο ή φελώνιο. Στη σ. 453 αιτιολογείται η τυπολογία των ναόσχημων
λειψανοθηκών με «την ταύτιση του καθαγιασμένου σώματος των αγίων με τον ναό,
πεποίθηση που αποτελεί αρχαία βιβλική παράδοση της Εκκλησίας» και στην αντί-
στοιχη υποσημείωση υπάρχει η παραπομπή στο σχετικό καινοδιαθηκικό χωρίο (Α΄
Κορ. 6,19). Η διατύπωση της φράσης αλλοιώνει το πραγματικό θεολογικό νόημα του
σχετικού χωρίου με την έννοια ότι το σώμα, όχι μόνο βέβαια των αγίων αλλά όλων
των πιστών, είναι μεταφορικά ο ναός του αγίου Πνεύματος και όχι ο ναός ως μία αρ-
χιτεκτονική κατασκευή. 

Η ενδελεχής ενασχόληση στην τελευταία εισήγηση με το ιερό κειμήλιο της μονής
τον πολύτιμο σάκκο δεν θα έπρεπε να οδηγήσει και σε μία χρονολόγησή του; 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις δεν μειώνουν σε καμία περίπτωση τη σπουδαι-
ότητα αυτής της αξιέπαινης εκδοτικής πρωτοβουλίας πολύτιμης όχι μόνον για τους
μελλοντικούς ερευνητές αλλά και για το σώμα της Εκκλησίας διότι προβάλλει τον
βίο και την πολιτεία ενός ανθρώπου ο οποίος ζωογόνησε το δένδρο της πίστης σε
καιρούς χαλεπούς και προβάλλει ως φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση από τους
επιγόνους αφού κατόρθωσε να συνδυάσει την ορθοδοξία με την ορθοπραξία.
Στους εμπνευστές της δημιουργίας αυτού του έργου αλλά και σ’ αυτούς που συνέ-
βαλαν στην υλοποίησή του αξίζουν θερμά συγχαρτήρια και ειλικρινείς ευχαριστίες
από τον επιστημονικό κόσμο διότι θα υπάρχει πλέον στη διάθεσή του μία τόσο
εμπεριστατωμένη ιστορική μελέτη η οποία είναι βέβαιον ότι θα αποτελέσει σημείο
αναφοράς για όποιον επιθυμεί να γνωρίσει όχι μόνο το πρόσωπο αλλά και την
εποχή του.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΑΖΑΜΙΑ-ΤΣΕΡΝΟΥ
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Euphrosyne Rizopoulou-Egoumenidou, Tanning in Cyprus from the 16th to the
20th Century. From Traditional Tanneries to Modern Industries (Η βυρσοδεψία στην
Κύπρο από τον 16ο στον 20ό αιώνα. Από τα παραδοσιακά βυρσοδεψεία στις σύγ-
χρονες βιομηχανίες), Λευκωσία, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 2009,
σελ. 419+302 εικ. εντός κειμένου + 1 χάρτης.

Πρόκειται για ένα καλαίσθητο, δερματόδετο, προσεγμένο και στις λεπτομέρειες
τόμο, με χάρτινο επικάλυμμα. που έχει στην πρόσθια όψη φωτογραφία (των ετών
1950-1957) της βιομηχανίας «Κυπριακή Βυρσοδεψία» της Λάρνακας και στην πίσω
όψη φωτογραφία (του 1984) που αποτυπώνει μια σημαντική φάση της παραδοσια-
κής δεψικής διαδικασίας. Η επιλογή των δύο αυτών χρονολογημένων φωτογραφιών
που όχι μόνο εικονογραφούν τον υπότιτλο της μελέτης «από τα παραδοσιακά βυρ-
σοδεψεία στις σύγχρονες βιομηχανίες» αλλά σηματοδοτούν την κυπριακή πραγμα-
τικότητα στον τομέα της βυρσοδεψίας, το γεγονός δηλαδή ότι ώς το τέλος του 20ού
αι. βιομηχανία και παραδοσιακή χειροτεχνία ακολουθούν δρόμους παράλληλους,
δεν είναι τυχαία, ούτε η τοποθέτησή τους στις δύο όψεις. 

Ο τόμος που «αφιερώνεται σε όλους τους Κύπριους βυρσοδέψες και εργάτες του
δέρματος, Έλληνες, Τούρκους και Αρμένιους» αποτελείται από Πίνακα περιεχομέ-
νων [σ. x], Κατάλογο εικόνων [σ. xiii], Πρόλογο του Roy Thomson, χημικού, ειδικού
στην τεχνολογία του δέρματος [σ. xxv], Ευχαριστίες [σ. xxvi], το κύριο μέρος της με-
λέτης [σσ. 1-382], εκτενή Βιβλιογραφία [σσ. 383-394] που χωρίζεται σε αδημοσίευτες
πηγές, επίσημες δημοσιεύσεις, εφημερίδες, μονογραφίες και άρθρα, Πηγές προέλευ-
σης εικονογραφήσεων και ευχαριστίες [σσ. 395-396], Γλωσσάριο [σσ. 397-402] και
γενικό Ευρετήριο [σσ. 403-419], εξαιρετικά χρήσιμο για τον αναγνώστη του τόμου.

Η κυρίως μελέτη, καρπός επταετούς πολύμοχθης ερευνητικής εργασίας της
συγγρ., περιλαμβάνει Εισαγωγή [σσ. 1-4], πέντε κεφάλαια και συγκεκριμένα (α) Το
δέρμα στην αρχαιότητα [Κεφ.I, σσ. 5-14], (β) Το δέρμα στη Βυζαντινή (965-1191),
τη Φράγκικη (1191-1489) και την Ενετική (1489-1570) περίοδο [Κεφ.II, σσ. 16- 28],
(γ) Η περίοδος της Οθωμανικήs κυριαρχίας (1571-1878) [Κεφ.III, σσ. 29-70], (δ) Η
περίοδος της Βρετανικής κυριαρχίας (1878-1960) [Κεφ.IV, σσ. 71-284], (ε) Η περίο-
δος μετά την ανεξαρτησία (1960 ως σήμερα) [Κεφ.V, σσ. 285-318], Συμπεράσματα
[σσ. 319-332] και επιτάσσονται με συνεχή σελιδαρίθμηση Πίνακες εισαγωγών και
εξαγωγών ακατέργαστων δερμάτων, κατεργασμένων δερμάτων και δερματίνων
ειδών, υλικών βυρσοδεψίας, από τα Γαλάζια Βιβλία της Κύπρου 1880-1946 [σσ.
333-382].

Η συγγρ. εστιάζει την έρευνά της στο μεταξύ 1570-1960 διάστημα (περίοδος
της Οθωμανικής και στη συνέχεια της Βρετανικής κυριαρχίας), για το οποίο
υπάρχουν στοιχεία σε δημοσιευμένες οθωμανικές πηγές, στα αρχεία της Εκκλη-
σίας και επίσημα στοιχεία σε μια σειρά φακέλων που τηρούνται στα Κρατικά Αρ-
χεία της Κύπρου. Για τη μελέτη του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου η συγ-
γραφέας βασίστηκε στα Γαλάζια Βιβλία της Κύπρου που δημοσιεύονταν κάθε
χρόνο στη Λευκωσία από το 1878 ώς το 1946. Μεγάλο μέρος της μελέτης βασίστηκε
στις προφορικές μαρτυρίες (περισσότερες από 40 συνεντεύξεις) βυρσοδεψών, υπο-
δηματοποιών, εμπόρων και όσων ασχολήθηκαν με το δέρμα, με αποτέλεσμα τη
συγκέντρωση ενός τόσο σημαντικού υλικού ώστε η συγγραφέας να τους θεωρεί δι-
καίως «πρωταγωνιστές» στο βιβλίο αυτό, διότι χωρίς αυτούς, θα ήταν αδύνατη η
λεπτομερής αναπαράσταση των εγκαταστάσεων, των εργαλείων, των τεχνικών
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δέψης και βαφής, της υποδηματοποιίας (που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βυρ-
σοδεψία) και της κατασκευής των άλλων απαραίτητων στην καθημερινή ζωή δερ-
μάτινων ειδών.

Η οικονομία της Κύπρου ανέκαθεν βασιζόταν στη γεωργία και την κτηνοτρο-
φία. Η παρουσία αυτοφυών δεψικών φυτών και η αφθονία των ζώων (πρόβατα, κα-
τσίκια, βοοειδή), διευκόλυνε την ανάπτυξη βυρσοδεψίας. Παρά την εστίαση της
έρευνας στη μετά το 16ο αι. εποχή, η συγγραφέας σε δύο σύντομα εισαγωγικά κε-
φάλαια [Κεφ. Ι, ΙΙ] αναζητεί τα ίχνη της επεξεργασίας του δέρματος στην Κύπρο
κατά την αρχαιότητα και το Μεσαίωνα.. 

΄Οσον αφορά την αρχαιότητα [Κεφ. Ι] ενδείξεις μόνον υπάρχουν, καθώς το
ασβεστολιθικό έδαφος του νησιού δεν επιτρέπει τη διατήρηση οργανικών υλικών
όπως είναι το δέρμα. Ομοιώματα προφανώς δερμάτινων ειδών από πηλό, αναπαρα-
στάσεις σε μωσαϊκά και γλυπτά ειδών ένδυσης που υποδηλώνουν τη χρήση δέρμα-
τος, η χρήση στη σύγχρονη κυπριακή διάλεκτο των όρων «γναφκιάς» και «γναφ-
κειό» για τον βυρσοδέψη και το εργαστήριό του αντίστοιχα που καθιστά πιθανή
την προέλευσή τους από τον όρο «γναφεύς» που στην αρχαιότητα σήμαινε αυτόν
που ξαίνει ή επεξεργάζεται το μαλλί, αποτελούν αποχρώσες ενδείξεις.

Στο Μεσαίωνα [Κεφ. ΙΙ] όχι μόνο απεικονίζονται σε τοιχογραφίες και εικόνες
προβιές και άλλα ενδύματα, μουσικά όργανα (π.χ. άσκαυλοι) και σκεύη ή εξαρτή-
ματα (π.χ. των γερακοτρόφων) από δέρμα αλλά εμφανίζονται γραπτές πλέον μαρ-
τυρίες που δείχνουν την ύπαρξη βυρσοδεψών και εργαστηρίων τόσο σε αγροτικές
περιοχές (Εβραίοι βυρσοδέψες στο Ψιμολόφου) όσο και σε αστικές (Λεμεσός, Λευ-
κωσία, Αμμόχωστος, Πάφος), γεγονός που, σε συνδυασμό με όσα εκτίθενται στο
κύριο μέρος της μελέτης, δηλώνει μια σχεδόν αδιάσπαστη συνέχεια στην ενασχόληση
με την επεξεργασία του δέρματος σε ορισμένες περιοχές ανεξάρτητα από την εθνι-
κότητα των συγκεκριμένων τεχνιτών. Προς το τέλος του κεφαλαίου γίνεται μνεία
μιας έμμεσης αναφοράς για ύπαρξη βυρσοδεψεί-ου (-ων) έξω από τα ενετικά τείχη
της Λευκωσίας και ΝΑ της Πύλης της Πάφου το 1570 κατά την πολιορκία της Λευ-
κωσίας από τους Οθωμανούς. Στην έναρξη του επόμενου κεφαλαίου [Κεφ. ΙΙΙ] πα-
ρουσιάζεται η χρήση μουσκεμένων βουβαλοδερμάτων παραγεμισμένων με υγρό βαμ-
βάκι και δεμένων με σκοινιά για την προστασία των επάλξεων από τη φωτιά , κατά
την πολιορκία της Αμμοχώστου από τους Οθωμανούς, το 1571.

Το Κεφάλαιο ΙΙΙ με τίτλο «Η περίοδος της Οθωμανικής κυριαρχίας (1570-
1878)» διαιρείται στις εξής ένδεκα ενότητες: (1) Sources of raw materials: the animals
(Πηγές πρώτων υλών. Τα ζώα), (2) Tanning materials (Δεψικές ύλες), (3) Rural tan-
neries (Βυρσοδεψεία σε αγροτικές περιοχές), (4) The tannery-tabakhane in Nikosia
(Το βυρσοδεψείο-ταμπαχανές στη Λευκωσία), (5) Leather manufacture- Cordovan
and morocco leather (Επεξεργασία του δέρματος-Δέρματα τύπου Κόρδοβας και Μα-
ρόκου), (6) Leather merchants in Nikosia (Έμποροι δέρματος στη Λευκωσία), (7)
Shoes and other leather articles (Υποδήματα και άλλα δερμάτινα είδη), (8) Bookbin-
ding and painting on leather (Βιβλιοδεσία και ζωγραφική σε δέρμα), (9) Export and
import trade of hides, skins and leather (Το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο ακα-
τέργαστων και κατεργασμένων δερμάτων), (10) Trade of tanning materials and dyes
(Το εμπόριο δεψικών και βαφικών υλών), (11) Trade of leather articles and furs (Το
εμπόριο δερμάτινων ειδών και γούνας).

Αναφορικά με τις πρώτες ύλες της βυρσοδεψίας, σύμφωνα με τις πηγές, η πε-
ρίοδος της Οθωμανικής κυριαρχίας χαρακτηρίζεται από την παρακμή της γεωργίας
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και την άνθιση της κτηνοτροφίας ειδικά των μικρών ζώων καθώς βοοειδή, βουβά-
λια και άλογα χρησιμοποιούνταν κυρίως ως υποζύγια, σφαγιάζονταν σε περί-
πτωση ξηρασίας –όπως π.χ. το 1870– ή εξάγονταν σε άλλες χώρες (Αίγυπτος, Τουρ-
κία). Οι χωρικοί στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούσαν το κρέας και το γάλα τους για
τροφή. Οι Οθωμανοί ως κατεξοχήν ποιμενική φυλή, αποτελούσαν ένα μεγάλο πο-
σοστό των ποιμένων και του κτηνοτροφικού πληθυσμού της Κύπρου και οι νόμοι
τους επέτρεπαν την ελεύθερη βοσκή στις ακαλλιέργητες γαίες και στα δάση.΄Ετσι το
1872 ο αριθμός των αιγοπροβάτων ανερχόταν στις 800.000, από τα οποία το ένα
τρίτο ήταν πρόβατα και τα υπόλοιπα γίδια, σε μια εποχή που ο συνολικός πληθυ-
σμός της Κύπρου κυμαινόταν από 290.000 (το 1571) ώς 186.173 κατοίκους ( το
1881).

Στην Κύπρο χρησιμοποιούνταν ως δεψικές ύλες κυρίως τα φύλλα από το σου-
μάκ ή ρούδι (rhus coriaria) που ήταν αυτοφυής θάμνος σε αφθονία στην Κύπρο και
ο φλοιός του πεύκου που ήταν επίσης αυτοφυές. Ωστόσο γινόταν και εισαγωγή
φλοιού από την Καραμανία , γιατί η ποιότητα του κυπριακού δεν ήταν τόσο καλή
ενώ μια άλλη δεψική ύλη, οι βαλανιδόκουπες – γνωστές στην ευρωπαϊκή αγορά ως
valonia – πιθανότατα εισάγονταν από τη Μικρά Ασία.

Κατά τη συγγρ., επί Οθωμανικής Κυριαρχίας η βυρσοδεψία ήταν εξαιρετικά
διαδεδομένη ιδιαίτερα στα χωριά που είχαν αφθονία νερού και βρίσκονταν κοντά
σε περιοχές με ανεπτυγμένη κτηνοτροφία. Σε αρκετές περιπτώσεις τα βυρσοδεψεία
ανήκαν σε μοναστήρια. Ωστόσο παρά τις γραπτές μαρτυρίες για την παρουσία βυρ-
σοδεψείων στην περιοχή Ψιμολόφου, Πεδουλάς κ.ά καθώς και τα διάσπαρτα σχε-
τικά τοπωνύμια (γναφκειό, γναφειόν, γναφκιά(δ)ες, τταπαχανάς, τταπάκκις), δεν
έχουν βρεθεί εγκαταστάσεις βυρσοδεψείων της περιόδου αυτής, εκτός ίσως από το
σύστημα δεξαμενών με επίστρωση ασβέστου, μερικές από τις οποίες συνδέονται με
μικρά αυλάκια, που αποκαλύφθηκε το 2007 στη θέση Φάμπρικα, στην περιοχή του
αρχαίου θεάτρου της Νέας Πάφου, κατά τις ανασκαφές της Αυστραλιανής αρχαι-
ολογικής αποστολής και χρονολογείται στην ύστερη ενετική ή την πρώιμη οθωμα-
νική περίοδο. 

Πέρα από τα εργαστήρια επεξεργασίας του δέρματος που υπήρχαν στις αγρο-
τικές περιοχές και κάλυπταν τις ανάγκες των γειτονικών χωριών, υπήρχε βυρσοδε-
ψείο στην ίδια την πρωτεύουσα.γνωστό με το τουρκικό όνομα Tabakhane, που βρι-
σκόταν έξω από τα ενετικά τείχη της Λευκωσίας, κοντά στην Πύλη της Πάφου. Οι
βυρσοδέψες ήταν οργανωμένοι σε συντεχνία με τη συνήθη ιεραρχία, με προστάτη
τον Αχιρβάν Ντεντέ. Κατά τη συγγραφέα είναι πολύ πιθανή η μεταφορά Τούρκων
βυρσοδεψών στην περιοχή αυτή αμέσως μετά την κατάληψη του νησιού, καθώς σύμ-
φωνα με φιρμάνι του 1572, ο Σελίμ ΙΙ διέταξε τη μεταφορά Τούρκων από την Ανα-
τολία μεταξύ των οποίων διάφοροι τεχνίτες. Ανάμεσά τους σύμφωνα με τα Οθωμα-
νικά Αρχεία της Κωνσταντινούπολης υπήρχαν πέντε βυρσοδέψες, εννέα υποδημα-
τοποιοί και δύο που κατασκεύαζαν μπότες. Ωστόσο υπάρχουν γραπτά στοιχεία για
τη συμμετοχή Ελλήνων στη μουσουλμανική συντεχνία γεγονός που προκαλεί την
επίσημη αντίδραση των Τούρκων βυρσοδεψών τόσο το 1818 όσο και αργότερα επί
Βρετανικής Διοίκησης (1879), ενώ ήδη από το 1865 στον Tabakhane εργάζεται τε-
χνίτης από τη Σύρο, με το επώνυμο Κουκουράκης.

Για την επεξεργασία του δέρματος στην περίοδο των Οθωμανών η συγγρ. πα-
ρουσιάζει τη λεπτομερή περιγραφή που περιλαμβάνεται στο βιβλίο του De La Lande,
L’Art de Faire le Maroquin, Paris, Saillant et Lyon, 1761. O De La Lande, βασιζόμενος
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στις πληροφορίες του C. Granger που προέρχονται από τους Τούρκους βυρσοδέψες
της Λευκωσίας, δίνει πλήρεις περιγραφές της χρονοβόρας διαδικασίας μεταποίησης
του αίγειου ακατέργαστου τομαριού σε επεξεργασμένο δέρμα, των ποικίλων υλικών
που χρησιμοποιούνται στη διάρκεια της επίπονης διαδικασίας (άσβεστος, περιττώ-
ματα σκύλων, σουμάκι, πίτυρα και ξερά σύκα), των τρόπων βαφής του «μαροκινού»
δέρματος με περνοκόκκιν (κερμές), αλατζιχέρι και μαυρίτζι (ένυδρος θειικός σίδη-
ρος) σε κόκκινο, κίτρινο και μαύρο αντίστοιχα χρώμα καθώς και του φινιρίσματος
με σησαμέλαιο που ακολουθεί ώστε να διατηρηθεί μαλακό και ευλύγιστο. 

Στις επόμενες δύο ενότητες η συγγρ. εκθέτει τη χρήση του επεξεργασμένου δέρ-
ματος για την κατασκευή υποδημάτων πάσης φύσεως (τσισμέδες, μπότες, γεμενιά,
μέστια, μεστοπάπουτσα, παπούτσια ,κουντουροπάπουτσα, σκάρπες) όπως κατα-
γράφονται στους χειρόγραφους καταλόγους περιουσιακών στοιχείων αποθανόντων
του τέλους του 18ου και των αρχών του 19ου αι. και όπως προκύπτουν από περι-
γραφές περιηγητών και από τις λίγες αλλά τόσο σημαντικές παραστάσεις ανθρώπων
της εποχής αυτής. Εκτός όμως από την υπόδηση, το επεξεργασμένο δέρμα χρησιμο-
ποιήθηκε για την κατασκευή επαγγελματικού εξοπλισμού, όπως είναι τα φυσερά
(μοχάνια) απλά για τους μαχαιράδες, διπλά για τους σιδεράδες και τους χαλκιάδες
ή μικρά για τους ασημουργούς, για την κατασκευή ακόμη αντικειμένων καθημερινής
χρήσης, όπως είναι τα ασκιά για το κρασί, τα διάφορα κόσκινα, οι αλευρόσακοι
(βούρκες του αλευρίου ), σέλες, χαλινάρια, λουριά για τα κουδούνια των ζώων κ.ά.
καθώς και για βιβλιοδεσία που αφορούσε κυρίως εκκλησιαστικά βιβλία και ασκή-
θηκε στα μοναστήρια, όπως φαίνεται και από αναφορές για εργαστήρια βιβλιοδε-
σίας στο Μοναστήρι του Μαχαιρά και του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή.

Στις τρείς τελευταίες ενότητες του Κεφαλαίου ΙΙΙ με το εισαγωγικό και εξαγω-
γικό εμπόριο που αφορά στα ακατέργαστα και κατεργασμένα δέρματα, τις δεψικές
ύλες, δερμάτινα είδη και γούνες, οι εξαγωγές της Κύπρου είναι κυρίως ακατέργαστα
δέρματα, δέρματα τύπου Κόρντοβας και Μαρόκου στο Λιβόρνο και τη Μασσαλία,
μεγάλες ποσότητες από σουμάκ (στη Μ. Βρετανία και την Ελλάδα), κερμές και κιν-
νάβαρι, ενώ εισάγει βόεια δέρματα από την Αίγυπτο και από την Κωνσταντινού-
πολη, κατεργασμένο δέρμα και βαφικές και δεψικές ύλες ( κοχενίλλη, κηκίδιο δρυός,
ινδικό, αιματόξυλο κ.ά). ΄Οσον αφορά τις γούνες η Κύπρος φαίνεται ότι έκανε εξα-
γωγή μόνο της τοπικής αλεπούς και ενός είδους που ονομάζεται «μαύρη γάτα» και
εισαγωγή από διάφορες γούνες (ερμίνα, σαμούρι, ζιμπελίνα κτλ.) που παρότι, όπως
λέγει η συγγρ., μοιάζουν ασύμβατες και με το κλίμα της Κύπρου και με την κοινω-
νική και οικονομική κατάσταση του ντόπιου πληθυσμού, είναι απαραίτητες ως σύμ-
βολο επιρροής, κοινωνικής καταξίωσης και ισχύος. Οι γούνες εισάγονταν από τη
Ρωσία μέσω Κωνσταντινούπολης ή Θεσσαλονίκης και χρησιμοποιούνταν όχι μόνο
για τους επενδύτες αλλά και για τα κεφαλοκαλύμματα.

Το Κεφάλαιο IV με τίτλο «Η περίοδος της Βρετανικής κυριαρχίας (1878-1960)»
διαιρείται στις εξής δέκα ενότητες: (1)Sources of raw materials: the animals (Πηγές
πρώτων υλών: Τα ζώα), (2) Tanning materials: Soumac and the soumac factory in Li-
massol (Δεψικές ύλες: Το σουμάκ και το εργοστάσιο του σουμάκ στη Λεμεσσό), (3)
Rural tanneries (Βυρσοδεψεία σε αγροτικές περιοχές), (4) Manufacture and use of
leather articles (Κατασκευή και χρήση δερμάτινων ειδών), (5)The urban tanneries
(Τα βυρσοδεψεία στις πόλεις), (6) The shoe-making industry (Η βιομηχανία υποδη-
μάτων), (7) Control of leather industry and shoe manufacture during World War II
(Έλεγχος της βιομηχανίας δέρματος και της υποδηματοποιίας κατά τον Β΄ Παγκό-
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σμιο Πόλεμο), (8)The post-war years (Τα μεταπολεμικά χρόνια), (9) Trade (Εμπόριο),
(10) Tanning industry in Cyprus and its perspectives by the end of the period of British
rule (Η βυρσοδεψία στην Κύπρο και οι προοπτικές της στο τέλος της περιόδου της
Βρετανικής κυριαρχίας).

Στις δέκα ενότητες και τις πολλές υποενότητες του κεφαλαίου αυτού που κα-
ταλαμβάνει το μισό τόμο, η συγγραφέας πραγματεύεται διεξοδικά την κατάσταση
της βυρσοδεψίας στην Κύπρο στο διάστημα των ογδονταδύο χρόνων της βρετανικής
διοίκησης κατά το οποίο η βυρσοδεψία εξακολουθεί να ασκείται με παραδοσιακές
μεθόδους, ενώ παράλληλα εξελίσσεται σε βιομηχανία, μια βιομηχανία με εγγενή συμ-
πτώματα της παρακμής εξαιτίας κυρίως της σύγκρουσης συμφερόντων στο εσωτε-
ρικό και του εξωτερικού ανταγωνισμού. Όπως φαίνεται, η Βρετανική διοίκηση από
την εγκατάστασή της, κατανοώντας τη σημασία της βυρσοδεψίας για την τοπική
αλλά και τη βρετανική οικονομία, προσπάθησε να βάλει μια τάξη στη χρήση των
πρώτων υλών: Με σειρά νομοθετημάτων (1881, 1913, 1930, 1948, 1956) προσπαθεί
να περιορίσει την ελεύθερη βοσκή των αιγών που καταστρέφουν τα κρατικά δάση
είτε πληρώνοντας αποζημιώσεις και εξασφαλίζοντας εργασία των ποιμένων στα
δάση είτε επιβάλλοντας φόρους με σκοπό τη μείωση των αιγών. ΄Ετσι ενώ ο αριθμός
των προβάτων αυξάνεται (394.255 το 1958), μειώνεται βαθμιαία ο αριθμός των
αιγών που το 1958 ανέρχεται μόνο σε 132.000, σε εποχή που ο πληθυσμός της Κύ-
πρου υπερτριπλασιάζεται σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (573.566 κάτοικοι
το 1960). Για προστασία των δασών, στην αρχή απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη χρήση
του φλοιού των πεύκων και στη συνέχεια, η Δασική Υπηρεσία αναλαμβάνει τη συγ-
κέντρωση, προετοιμασία και πώληση της δεψικής αυτής ύλης στους ενδιαφερόμε-
νους. Για την ορθολογική χρήση του σουμάκ που είναι αυτοφυές στο νησί και με με-
γάλη περιεκτικότητα ταννίνης, ιδρύεται εργοστάσιο στη Λεμεσό το 1925 με τον
πλέον σύγχρονο εξοπλισμό ώστε το παραγόμενο σουμάκ να γίνει εφάμιλλο του σι-
κελικού και να καταστεί σημαντικό εξαγώγιμο προϊόν, ενώ παράλληλα δίνονται
οδηγίες από την Υπηρεσία Γεωργίας στους αγρότες για την περίοδο και τις ώρες
συλλογής του φύλλων του σουμάκ. Οι υπόλοιπες δεψικές ύλες (βαλανιδόκουπες κ.ά)
που παρά τις προσπάθειες δεν ευδοκίμησαν στα εδάφη της Κύπρου, εισάγονταν από
το εξωτερικό όπως και διάφορα χρωμιούχα σκευάσματα και δεψικές ύλες με εμπο-
ρικές ονομασίες από τη Βρετανία. 

Σε τέσσερις μεγάλες ενότητες [ενότ. 3-6] του Κεφαλαίου IV, παρουσιάζονται τα
βυρσοδεψεία της περιφέρειας, τα υλικά και οι μέθοδοι κατά περιοχή, τα παραγό-
μενα προϊόντα τα οποία περιγράφονται σχεδόν ένα προς ένα, τα βυρσοδεψεία στη
Λευκωσία, όπου το 1923 δημιουργείται το Υποδειγματικό Βυρσοδεψείο της Κυβέρ-
νησης, στη Λάρνακα όπου ιδρύεται το 1928 η πρώτη βιομηχανία με την ονομασία
«Κυπριακή Βυρσοδεψία» και το 1948 η δεύτερη με την επωνυμία «Βυρσοδεψία Λάρ-
νακας» και τέλος η βιομηχανία υποδημάτων που αποτελούσε ανέκαθεν κλάδο συν-
δεδεμένο άρρηκτα με τη βυρσοδεψία. Χάρη στις προφορικές μαρτυρίες βυρσοδεψών,
εργατών βυρσοδεψίας ή των στενών τους συγγενών που τους βοηθούσαν στη δου-
λειά καθώς, τουλάχιστον στην περιφέρεια, το βυρσοδεψείο ήταν οικογενειακή επι-
χείρηση, υπάρχουν πλήρεις και λεπτομερείς περιγραφές των υλικών, των μεθόδων
και της διαδικασίας τα τελευταία τριάντα χρόνια της περιόδου που εξετάζεται.
Μπορεί, όπως λέγει η συγγρ. [σ. 4], να χάνεται λόγω της ξένης γλώσσας η ιδιαίτερη
γοητεία του προφορικού λόγου, διατηρείται όμως –κατά την άποψή μας– η δυνα-
τότητα να δημιουργεί στον αναγνώστη εικόνες πολύ ξεκάθαρες καθώς αποτυπώ-
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νονται βιωματικές καταστάσεις με ενάργεια και τούτο οφείλεται κατά μεγάλο πο-
σοστό στη συγγραφέα. που κατόρθωσε να αποκομίσει και να αποτυπώσει τις μαρ-
τυρίες των πληροφορητών της. Αξίζει να σημειωθεί – και να επαινεθεί – ότι οι όροι
που αφορούν στη δεψική, στη βαφική διαδικασία ή στην υποδηματοποιία καταγρά-
φονται στην κυπριακή διάλεκτο ή, όπου χρειάζεται, στην τουρκική και εξηγούνται
στο Γλωσσάριο. Στην κυπριακή διάλεκτο καταγράφεται –και μεταφράζεται– και
ένα αίνιγμα που περιγράφει τη χειροποίητη ριζοποδίνα (είδος μπότας των χωρικών)
[σ. 116] και ένα άλλο για το ασκί του κρασιού [σ. 125)

Όσον αφορά τη βυρσοδεψία στις αγροτικές περιοχές και συγκεκριμένα στα
χωριά Ψιμολόφου, Πεδουλάς (στην περιοχή της Λευκωσίας) και Λιβάδι (στην πε-
ριοχή της Πάφου), ο αναγνώστης διαπιστώνει ότι παρά τις κατά τόπους μικροδια-
φορές, ο παραδοσιακός τρόπος δέψης (με ασβέστη, περιττώματα ορνίθων – και όχι
σκύλων – και σουμάκ) δεν έχει αλλάξει από τον 18ο ώς τα τέλη του 20ού αι.

Κατά την περίοδο αυτή τα μουσουλμανικά βυρσοδεψεία που βρίσκονταν στην
Πύλη της Πάφου επί αιώνες, ακολουθώντας τις χωροταξικές ανάγκες της αναπτυσ-
σόμενης πόλης, μεταφέρονται δύο φορές: το 1886, βορειοδυτικά της Λευκωσίας και
το 1952, νοτιοανατολικά, στο χωριό Πυρόγι. Την ίδια τύχη έχει και το βυρσοδεψείο
που λειτουργούσε από το 1870 στους ΄Αγιους Ομολογητές∙ το 1922 μεταφέρεται στο
Στρόβολο και τελικά, στη δεκαετία του 1950, στο Πυρόγι.

Στην προσπάθεια αναβάθμισης της βυρσοδεψίας με την εισαγωγή σύγχρονων
μεθόδων επεξεργασίας του δέρματος, η αγγλική διοίκηση ιδρύει το 1923 το Υπο-
δειγματικό Βυρσοδεψείο στη Λευκωσία με επικεφαλής τον Ρώσσο ειδικό στο δέρμα
Casimir Schnell. Η εισαγωγή της επεξεργασίας με χρώμιο –γνωστής από το 19ο αι.
– η χρήση των περιστρεφόμενων τυμπάνων αλλά και η ώθηση για τη δημιουργία
των πρώτων βιομηχανιών στη Λάρνακα οφείλονται στην επίδραση αυτού του Υπο-
δειγματικού Βυρσοδεψείου. ΄Ετσι η «Κυπριακή Βυρσοδεψία» ιδρύεται το 1928 από
Ελληνοκύπριους, κλείνει το 1932 και επαναλειτουργεί με Αρμένιους από το 1936
ώς το 1964 οπότε κλείνει οριστικά, ενώ ένα δεύτερο εργοστάσιο, η «Βυρσοδεψία της
Λάρνακας» ιδρύεται από Ελληνοκύπριους βιομήχανους υποδημάτων το 1949 και
λειτουργεί κι αυτό σε δύο φάσεις ώς τη δεκαετία του 1960.

Πρόκειται για βιομηχανίες που λειτουργούσαν συμπληρωματικά και τα προϊ-
όντα τους προορίζονταν για την υποδηματοποιία. 

Στις επόμενες τρεις ενότητες [7,8,9] του Κεφαλαίου IV σχολιάζονται, με βάση
και άλλα στοιχεία, τα δεδομένα του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου που
προκύπτουν από τα Γαλάζια Βιβλία της Κύπρου και εκτίθενται τα μέτρα που έλαβε
η Βρετανική διοίκηση για την προστασία της εγχώριας βυρσοδεψίας και της υπο-
δηματοποιίας κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (μείωση του φόρου
στην εισαγωγή πρώτων υλών, αύξηση του φόρου εισαγωγής κατεργασμένου δέρμα-
τος και δερμάτινων ειδών) με αποτέλεσμα την άνθηση της βυρσοδεψίας και της υπο-
δηματοποιίας. Η άνθηση αυτή ήταν προσωρινή. Αμέσως μετά τον πόλεμο η βιομη-
χανία είχε να αντιμετωπίσει το σκληρό ανταγωνισμό της ελεύθερης αγοράς διότι ο
προσανατολισμός της Βρετανικής διοίκησης στο εμπόριο από όπου προερχόταν το
κύριο μέρος των εσόδων της αποτελούσε πάγια πολιτική καθώς οι αποικίες έπρεπε
να εξάγουν πρώτες ύλες και να εισάγουν σε αντάλλαγμα βιομηχανικά βρετανικά
προϊόντα. Για τον σκοπό αυτό το εμπόριο προωθούνταν με κάθε τρόπο και αυτό
απέβαινε εις βάρος της ντόπιας βιομηχανίας. Στην τελευταία ενότητα [10] του κεφα-
λαίου αυτού, η συγγρ. εκθέτει την κατάσταση της βυρσοδεψίας στην τελευταία δε-
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καετία της περιόδου της Βρετανικής κυριαρχίας με βάση στατιστικές μελέτες και μία
τεχνοοικονομική μελέτη για τη βιομηχανική ανάπτυξη της Κύπρου που εκπονήθηκε
στη δεκαετία του 1960.

To Κεφάλαιο V με τίτλο «Η περίοδος μετά την ανεξαρτησία (1960 ως σήμερα)»
διαιρείται στις εξής τρείς ενότητες: (1) The rural tanneries (Τα βυρσοδεψεία σε αγρο-
τικές περιοχές), (2) The Moslem tanners ( Οι Μουσουλμάνοι βυρσοδέψες), (3) The
urban tanneries: tanning factories and the shoe-making industry ( Τα βυρσοδεψεία
στις πόλεις: εργοστάσια βυρσοδεψίας και η βιομηχανία υποδημάτων). Πρόκειται για
ένα σύντομο κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζονται αφενός μεμονωμένες περιπτώσεις
βυρσοδεψών που εξακολουθούν να ασκούν την παραδοσιακή τους τέχνη με πρω-
τόγονες μεθόδους σε αγροτικές περιοχές της Κύπρου και περιπτώσεις μουσουλμάνων
που μετά το 1974 μεταφέρθηκαν από το Πυρόγι ή τη Λεμεσό στην τουρκοκρατού-
μενη περιοχή όπου συνέχισαν να επεξεργάζονται το δέρμα με χρώμιο, ώς τα τέλη
του 20ού αι. ο πρώτος και ώς σήμερα ο δεύτερος τροφοδοτώντας με δέρματα το υπο-
δηματοποιείο του και αφετέρου δύο εργοστάσια βυρσοδεψίας στη Λεμεσό (Δ. & Γ.
Πιτσιλλίδης ΕΠΕ) και στο Στρόβολο της Λευκωσίας (Λοϊζίδης & Αβρααμίδης ΕΠΕ)
τα οποία σταμάτησαν τις εργασίες τους στα τέλη του 20ού αι.

Στα Συμπεράσματα, η συγγρ. κάνει μια συνοπτική επισκόπηση των κεφαλαίων
και αναφέρεται στους παράγοντες, εσωτερικούς και εξωτερικούς που οδήγησαν τη
βιομηχανία του δέρματος σε παρακμή. Στους εσωτερικούς συγκαταλέγει την ελατ-
τωματική δομή ή την κακή οργάνωση των ίδιων των βυρσοδεψείων, το περιορισμένο
κεφάλαιο, τις πρωτόγονες μεθόδους που είχαν συνέπειες και στην ποιότητα και στις
συγκριτικά υψηλές τιμές του εγχώριου προϊόντος, ενώ στους εξωτερικούς την έλ-
λειψη ή (και) τις υψηλές τιμές των εισαγομένων πρώτων υλών, τους φόρους, την
ανύπαρκτη ή οπωσδήποτε περιορισμένη προστασία που παρείχε η Κυβέρνηση (σε
αντίθεση με τη μεγάλη ανταγωνίστρια την Αίγυπτο), τον εντόπιο ανταγωνισμό (βιο-
μηχάνων και εμπόρων δέρματος), τη γενική οικονομική κρίση ή άλλα προβλήματα
της παγκόσμιας αγοράς και την πολιτική κατάσταση στην Κύπρο.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον, επαρκώς τεκμηριωμένο και καλο-
γραμμένο βιβλίο που αφορά όχι μόνο όσους ασχολούνται με την τεχνολογία του
δέρματος ή την παραδοσιακή τεχνολογία εν γένει ή όσους μελετούν την οικονομική
ιστορία ή τη βιομηχανική αρχαιολογία, αλλά και τους κοινωνικούς ανθρωπολόγους
και τους ιστορικούς. Διότι στην υποδειγματική και εμπεριστατωμένη αυτή μελέτη
για τη βυρσοδεψία στην Κύπρο, δεν «ξετυλίγεται» μόνο η μετατροπή της αγροτικής
οικονομίας του νησιού που παρήγε τα προς το ζήν σε μια οικονομία προσανατολι-
σμένη στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες αλλά και ο μετασχηματισμός μιας κοινωνίας
για πολλούς λόγους και κυρίως γεωπολιτικούς, βαθιά συντηρητικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στην περίπτωση της κατεργασίας του δέρματος
στην Κύπρο συναντά κανείς το ίδιο φαινόμενο που απαντά και σε άλλα είδη της
προβιομηχανικής τεχνολογίας και που χαρακτηρίζει γενικότερα τον παραδοσιακό
υλικό πολιτισμό: την οικονομία στις πρώτες ύλες, στα μέσα –συμπεριλαμβανομένου
και του ανθρώπινου δυναμικού– και τα εργαλεία ώστε τίποτε να μην πηγαίνει χα-
μένο. ΄Ετσι τα μικρά κομματάκια από φρέσκο δέρμα γίνονται πετσόκολλα για τους
μαραγκούς [σ. 139], το δέρμα από τα παλιά παπούτσια χρησιμοποιείται για την
επούλωση των πληγών, η κατσικότριχα –με την οποία πληρώνονται οι εργάτριες σε
είδος– για το ράψιμο των τουλουμιών, η τρίχα του μαύρου χοίρου για να ραφτούν
οι ποδίνες, το χρησιμοποιημένο σουμάκ και τα απορρίμματα της κατεργασίας γίνε-
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ται λίπασμα στους οπωρώνες που συχνά συνδυάζονταν με τα βυρσοδεψεία και απο-
τελούσαν συμπληρωματική απασχόληση, όπως στο χωριό Πεδουλάς.

Μολονότι το χρονολογικό κριτήριο αποτελεί την οργανωτική αρχή που διέπει
το βιβλίο και τη διαίρεσή του σε κεφάλαια, οι επί μέρους ενότητες κυρίως στα δύο
κεφάλαια στα οποία εστιάζει η συγγραφέας –και λιγότερο στο τελευταίο– είναι πε-
ρίπου αντίστοιχες∙ αυτό διευκολύνει τον αναγνώστη και αποτελεί μια από τις πολ-
λές αρετές του βιβλίου. 

Αρετή θα πρέπει να θεωρηθεί η εξαιρετικά λεπτομερής περιγραφή των εγκα-
ταστάσεων, των εργαλείων, της διαδικασίας μεταποίησης και της κατασκευής των
βασικών δερμάτινων ειδών και η πλούσια εικονογράφηση στην οποία χρησιμοποι-
ούνται και παλαιά τοπογραφικά σχέδια που συντελούν στην πληρέστερη κατα-
νόηση του θέματος. Η συγγραφέας δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει πρόσφατες φω-
τογραφίες βυρσοδεψικών εγκαταστάσεων από άλλες χώρες όπως π.χ. το Μαρόκο, η
Ισπανία και το Σουδάν [εικ. 45, 46, 53, 54, 296-301] για να κάνει την περιγραφή
εναργέστερη. Οι παλιές οικογενειακές φωτογραφίες και οι σύγχρονες των πληροφο-
ρητών και η παρουσίαση των βιογραφικών στοιχείων, της συγγένειας των εταίρων
ή των συνεργατών, σε κάποιες περιπτώσεις των χειρόγραφων αιτημάτων τους προς
τη Διοίκηση [εικ. 159, 222, 224, 225] δίνουν την ανθρώπινη διάσταση και συνεισφέ-
ρουν στη βαθύτερη κατανόηση του θέματος. 

Τα ελάχιστα τυπογραφικά λάθη όπως π.χ. Κακουράκης αντί Κουκουράκης [σ.
43], handiwork αντί handwork [σ. 103], dicision αντί decision [σ. 228] κ.ά. και η κα-
ταγραφή των αριθμών στους πίνακες του εμπορίου έτσι που συχνά να συμπίπτουν
με τις κατακόρυφες γραμμές ή κάποιες παραλείψεις όπως η απουσία υπομνηματι-
σμού του πίνακα [σ. 382] ή μη αναφορά στον Πίνακα περιεχομένων και εικόνων
των τριών πινάκων που παρεμβάλλονται στο κείμενο [σσ. 81, 247-250, 259-260] δεν
μειώνουν την αξία του βιβλίου∙ καταγράφονται για να διορθωθούν σε μελλοντική
επανέκδοση.

Επίτιμη Διευθύντρια του Λαογραφικού                                                ΝΕΛΛΗ ΜΕΛΙΔΟΥ-ΚΕΦΑΛΑ

και Εθνολογικού Μουσείου
Μακεδονίας-Θράκης
Θεσσαλονίκη

Θεόδωρος Δαρδαβέσης, Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης
και το Νεκροταφείο Ευαγγελίστρια της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Θεσ-
σαλονίκης, Θεσσαλονίκη, ΦΑΑΘ, 2010, σελ. 128.

Επί σειρά δεκαετιών (και δη πριν τον Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο), η έμφαση στην
ανάδειξη της ιστορικότητας ενός τόπου και, κατ’ επέκταση, η προβολή της ιστο-
ρικής μνήμης συνδεόταν –σχεδόν αποκλειστικά– με τους αρχαιολογικούς χώρους
και τα μνημεία των προϊστορικών, κλασικών έως και των βυζαντινών χρόνων. Τα
υστεροβυζαντινά και ιδίως τα νεότερα κτίσματα, μεμονωμένα ή ως οργανωμένες
συγκροτήσεις στον χώρο, άρχισαν να μας απασχολούν σχετικά πρόσφατα. 

Με τη λήξη του Β′ Παγκοσμίου Πολέμου, η Ευρώπη στην προσπάθεια ανα-
συγκρότησης του κατεστραμμένου αστικού της τοπίου, επιδόθηκε πρωτίστως στην
ανιστόρηση ολόκληρων περιοχών, τον σχεδιασμό της αποκατάστασης ιστορικών
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κέντρων και οικισμών, κυρίως όμως τη θεσμοθέτηση σειράς μέτρων προστασίας
του μνημειακού της αποθέματος –μέσω της θέσπισης σειράς διεθνών συμβάσεων
και συνθηκών για την προστασία του1. Μεταξύ των χώρων που αποτέλεσαν ση-
μείο αναφοράς και προβολής της ιστορικής μνήμης ήταν και τα κοιμητήρια, στρα-
τιωτικά ή κοσμικά, ως χώροι οργανωμένης ταφής και όχι μόνον ως μνημεία τέχνης
ή και απλής ανάμνησης, χαρακτηριστικοί ιστορικοί τόποι μέσα στο σύγχρονο
αστικό τοπίο της Ευρώπης. 

Χωρικές συνιστώσες, αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των ιστορικών κοι-
μητηρίων, στο πλαίσιο μιας μνημειακής αισθητικής «ανάγνωσης»

Όσον αφορά τα χωρικά χαρακτηριστικά των ιστορικών κοιμητηρίων, μια
πρώτη γενική διάκριση, στη βάση της κλίμακας του χώρου και του περιβάλλοντος
όπου αυτά έχουν χωροθετηθεί, μας επιτρέπει ενδεχομένως μια πρώτης μορφής τυ-
πολογική διάκριση/ «ανάγνωση», σε κοιμητήρια (α) των μεγάλων αστικών κέ-
ντρων και (β) του ευρύτερου υπαίθριου χώρου. Μια δεύτερη τυπολογική διάκριση,
θα μπορούσε να ακολουθεί κριτήρια κατά εθνότητα ή κατά θρησκευτικό δόγμα,
συνακόλουθη της αισθητικής απόδοσης και του είδους της μνημειακής έκφρασης.

Στην κατηγορία των κοιμητηρίων των μεγάλων αστικών κέντρων, παρατη-
ρούμε συνήθως χαρακτηριστικά μνημειακού ύφους και αντίστοιχης αρχιτεκτονικής
ή και χωρικής οργάνωσης. Τα κοιμητήρια αυτά, ενταγμένα πλέον σήμερα στον
αστικό ιστό2, οριοθετούνται με σαφήνεια από τον λοιπό αστικό τους περίγυρο3.
Σ’ αυτά επίσης, εντοπίζουμε μνημεία διακριτού μεγέθους, ιδιαίτερου καλλιτεχνικού
σχεδιασμού και συχνά «επιτηδευμένου» συμβολισμού4. 

Διαφορετικά αρχιτεκτονικά μνημειακά χαρακτηριστικά και μάλλον λιτή χω-
ρική οργάνωση παρατηρούμε στα αντίστοιχα κοιμητήρια της (β) κατηγορίας, σ’
αυτά δηλαδή του ευρύτερου υπαίθριου χώρου. Τα όριά τους –όχι ως χάραξη, αλλά
ως οργανωμένη «διευθέτηση», περίβολος– σε σχέση με το ευρύτερο φυσικό περι-
βάλλον παρατηρούνται μάλλον ασαφή, ατελή ή και υποτονισμένα. Αυτά «αφο-
μοιώνονται» μάλλον στο φυσικό τοπίο –σε αντιστοιχία με εκείνα της προηγούμε-
νης κατηγορίας, δηλαδή των μεγάλων αστικών κέντρων– αποτελώντας συνήθως
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Το βιβλίο παρουσιάστηκε από την κα Ελένη Γαβρά στις 12 Δεκεμβρίου 2010, στην αίθουσα
εκδηλώσεων της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης (φεξής: ΦΑΑΘ). Η κα Ελένη
Γ. Γαβρά είναι επίκουρος καθηγήτρια Οικιστικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς στα Βαλκάνια
και Παρευξείνιο χώρο – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών 

1. Χάρτα των Αθηνών (1931 –για την Αποκατάσταση των Ιστορικών Μνημείων), Χάρτης
της Βενετίας (1964 –για τη Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων και Τοποθεσιών) και αργό-
τερα, Σύμβαση Unesco για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονο-
μιάς (Παρίσι, 1972), Ευρωπαϊκός Χάρτης της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (Διακήρυξη του Άμ-
στερνταμ, 1975), Σύμβαση για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης
(Γρανάδα, 1985). 

2. Λόγω μεγέθυνσης κλίμακας της πόλης ή και της διαφοροποίησης των πολεοδομικών χα-
ρακτηριστικών για ορισμένες από αυτές τις περιοχές π.χ. παλαιότερα περιαστικές περιοχές που
σήμερα έχουν πλέον ενταχθεί στον αστικό ιστό.

3. Πρβλ. οργανωμένος κτιστός, συνήθως πέτρινος, αρκετά υψηλός περίβολος ή σε άλλες πε-
ριπτώσεις εν μέρει λαξευτός και μορφοποιημένος.

4. Πρβλ. Α′ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου υπάρχει ένας ιδιαίτερος μνημειακός πλούτος γλυ-
πτών έργων τέχνης, αντιπροσωπευτικών για την Ελλάδα του 19ου αι. 



«σημειολογικά», φύσει και θέσει, συνέχεια / ίχνος / σήμα / σύμβολο του τόπου της
ανθρώπινης εγκατάστασης (δηλαδή, του οικισμού). 

Αναζητώντας διακριτικά τυπολογικά χαρακτηριστικά κατά εθνότητα ή θρη-
σκευτικό δόγμα, αξίζει να αναφερθούμε στην συνειδητά οργανωμένη προσπάθεια
που έχει καταβληθεί για ορισμένα από αυτά. Πέραν της βασικής και κυρίαρχης
κατεύθυνσης που επικρατεί σε όλα τα κοιμητήρια αναφοράς μας (της απόδοσης
δηλαδή, τιμής και μνήμης στους νεκρούς), στα κοιμητήρια των χριστιανικών κοι-
νοτήτων για παράδειγμα –κυρίως σ’ αυτά του αστικού χώρου, συνήθως παρατη-
ρούμε οργανωμένη προσπάθεια σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας και συντή-
ρησης. Ειδικότερα για αυτά του καθολικού δόγματος, παρατηρούμε: χώρους πρα-
σίνου, άψογης χάραξης και καθαρού μνημειακού χαρακτήρα (στο σύνολο του
χώρου όπως και στα επιμέρους στοιχεία του), τόποι που αναδεικνύονται ως ποι-
ητικοί κήποι «χαρίτων» και ανιστόρησης «μνήμης»5. Αντίστοιχα, τα εβραϊκά κοι-
μητήρια της ίδιας περιόδου, περισσότερο λιτού ύφους από τα προηγούμενα, σχε-
δόν «μινιμαλιστικής» αισθητικής προσέγγισης, απλά «υπομνήματα» μιας προγενέ-
στερης παρουσίας ζωής, μοιάζουν να αποζητούν την «σιωπηρή ενσωμάτωσή» τους
στο φυσικό τοπίο και το αστικό περιβάλλον. 

Η σχέση των κοιμητηρίων με τον αστικό ιστό, ανεξαρτήτως κατηγορίας ή με-
γέθους, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και τη φροντίδα της χωροθέτησής τους,
φαίνεται ότι ήταν συνήθως περιφερειακή ως προς το βασικό πολεοδομικό συγκρό-
τημα, κοντά σε μεγάλο οδικό άξονα ή και σε σιδηροδρομικό αντίστοιχα, άλλοτε
δε, κοντά σε υδάτινους άξονες (ποταμό ή και θάλασσα)6. Σήμερα, έχοντας ενσω-
ματωθεί στον αστικό ιστό, τουλάχιστον αυτά της (α) κατηγορίας, διακρίνονται
ατελώς ως προς τα όριά τους ή τις σημάνσεις που οδηγούν σε αυτά. Εξαίρεση
αποτελούν οι μνημειακού μεγέθους και ύφους είσοδοι στους χώρους, προσπάθεια
–μάλλον– σημειολογικής απόδοσης των εννοιών της «μνήμης» – ιστορικότητας.
Όσον αφορά τις προσβάσεις στους χώρους αυτούς, αποτελεί μάλλον κοινή διαπί-
στωση ότι, για τα κοιμητήρια των μεγάλων αστικών κέντρων, δεν είναι πάντοτε
άμεσα προσιτές. Προφανής αιτία η αλλαγή των πολεοδομικών σταθερότυπων του
παρελθόντος και η έλλειψη ανασχεδιασμού του περιβάλλοντός τους χώρου, με
βάση τα νεότερα δεδομένα του αστικού ιστού όπου αυτά απαντώνται. 

Ανεξαρτήτως όμως του μεγέθους (μεγάλης ή περιορισμένης κλίμακας) ή της
χωροθέτησης (εντός αστικών κέντρων ή στην ύπαιθρο) τα ιστορικά αυτά κοιμη-
τήρια ακολουθούν σαφείς αρχές σχεδιασμού και χωρικής οργάνωσης7. Κοινή δια-
πίστωση αποτελεί ότι η εικόνα του χώρου, συναντώντας τα «ποιητικά χαρακτη-
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5. D. Harvey, Justice, Nature and the Geography of Difference, Oxford, Ed. Blackwell, 1996.
6. Πρβλ. το μουσουλμανικό νεκροταφείο του Eyüp (Εγιούπ) στην Κωνσταντινούπολη, ανα-

πτύσσεται σε τεράστια σήμερα έκταση που ξεκινά από τις όχθες του Κεράτιου κόλπου. Σε συν-
δυασμό με το τεϊοποτείο του Pierre Loti, στην κορυφή του ομώνυμου λόφου, στις παρυφές του
προαναφερθέντος κοιμητηριακού χώρου, ολόκληρη πλέον η περιοχή σήμερα αποτελεί ιστορικό
τόπο μνήμης για τους μουσουλμάνους και μεγάλης τουριστικής επισκεψιμότητας, παράλληλα, για
ντόπιους και ξένους.

7. Ως βασικούς κανόνες χωρικής οργάνωσης/ αισθητικής προσέγγισης/ ανάγνωσης του χώρου,
αντιλαμβανόμαστε: την αυστηρότητα/ λιτότητα, τη σαφήνεια/ το ευδιάκριτο, το συμπαγές ή και
το «διάτρητο» (κατά περίπτωση), τη μνημειακή αντίληψη/ ανάμνηση/ απόδοση τιμής (προσωπι-
κής-ατομικής ή και συλλογικής-εθνικής, ιδίως στην περίπτωση των στρατιωτικών κοιμητηρίων).



ριστικά» της ιστορικότητας και του μνημειακού ύφους στους ιστορικούς αυτούς
τόπους, επαναθέτει τα όριά της, παραπέμποντας σε «μνήμες του κόσμου» ή και σε
«αναμνήσεις σιωπής».

Ο συγγρ., μέσα από την παρουσίαση της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ανδρών
Θεσσαλονίκης και του Νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας –ως έργου της Αδελφό-
τητας, στο πόνημά του επιτυγχάνει παράλληλα να φωτίσει γεγονότα– σταθμούς
σε μια ιστορική αναδρομή για τη Θεσσαλονίκη του τέλους του 19ου αι. και των
πρώτων δεκαετιών του 20ού, μιας περιόδου ιδιαιτέρως έντονης και φορτισμένης
για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Αναφέρεται στις μεταρρυθμίσεις - νεωτε-
ρισμούς στο οθωμανικό κράτος και πώς αυτά επηρεάζουν τη ζωή της πόλης, τον
αστικό δηλαδή, χώρο –ως προς τη δομή και την εικόνα του, μέσω και της δημιουρ-
γίας νέων σύγχρονων έργων μεγάλης κλίμακας8. 

Ο συγγρ. εστιάζοντας σε πτυχές της ιστορικής τοπογραφίας της πόλης, μέσα
από την οπτική του έργου ενός ισχυρού σωματείου της εποχής, αυτού της ΦΑΑΘ,
παρουσιάζει τα πορτρέτα - φυσιογνωμίες των αξιόλογων προσωπικοτήτων από
την κοινωνική, θρησκευτική και πολιτική ζωή του τόπου, τα οποία ενδυνάμωσαν
με την παρουσία και το έργο τους το σωματείο. Κυρίως, όμως, ο συγγρ. επιδιώκει
παράλληλα με τα παραπάνω, να γνωρίσει στο ευρύτερο κοινό –και όχι μόνο της
πόλης– την ιστορία και το έργο της Αδελφότητας, συνδέοντάς το με έναν από τους
κύριους σταθμούς στην κοινωνική προσφορά του Σωματείου, αυτό της ίδρυσης,
οργάνωσης και λειτουργίας των Νεκροταφείων της Ευαγγελίστριας.

Θα συμφωνήσω με τον συγγρ. ότι η βίαιη –για τα δεδομένα της εποχής– απο-
μάκρυνση της ΦΑΑΘ από τη διαχείριση των Νεκροταφείων και η μη υποκατά-
σταση του έργου της Αδελφότητας από άλλο κρατικό ή μη φορέα, ζημίωσε μάλλον
τα κοινά της πόλης και της ευρύτερης περιοχής πράγματα, για την εποχή εκείνη,
αποδυναμώνοντας παράλληλα το φιλανθρωπικό έργο του σωματείου, βάσει των
τεκμηριωμένων θέσεων που ο ίδιος καταθέτει στο πόνημά του. Κυρίως, όμως, απο-
τέλεσε άλλο ένα σημείο τριβής και πόλωσης σε επίπεδο πολιτικών αντιπαραθέ-
σεων στα κοινά ζητήματα για την ιστορία του τόπου. 

Με αφετηρία το τελευταίο, δομείται κυρίως και όλο το έργο –ερευνητικό/
συγγραφικό πόνημα του συγγρ., έχοντας ως βασικό άξονα τη θέση και τη σημασία
των πρώτων αυτών σύγχρονων οργανωμένων κοιμητηρίων της ορθόδοξης χριστια-
νικής κοινότητας στη χωρική οργάνωση της Θεσσαλονίκης και μέσω αυτού του
έργου εστιάζοντας στην κοινωνική - αγαθοεργό προσφορά της ΦΑΑΘ, ως ιδρυτού
φορέα9, στα κοινά της πόλης.

Το βιβλίο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του σημερινού ΔΣ της ΦΑΑΘ,
με έκταση περιεχομένου 128 σελίδων, πρόκειται για μια ασπρόμαυρη –λιτή, όσο
και καλαίσθητη ως προς την παρουσίασή της έκδοση, η οποία δομείται σε επτά
διακριτά κεφάλαια, πλέον προλόγου και επιλόγου. Το περιεχόμενο των κεφα-
λαίων αυτών, με τη σειρά που ακολουθείται στο βιβλίο, πραγματεύεται τα εξής:
(1) την απόφαση ίδρυσης ορθόδοξου χριστιανικού νεκροταφείου στη Θεσσαλο-
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8. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις υπήρξαν, όπως αναφέρει και ο ίδιος ο συγγρ., η αιτία της δημι-
ουργίας -οργάνωσης και λειτουργίας- των νεκροταφείων της Ευαγγελίστριας (όπως και της Αγίας
Παρασκευής, επίσης έργο της ΦΑΑΘ).

9. Επόπτη και διαχειριστή, παράλληλα, για τα νεκροταφεία.



νίκη, (2) τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης, (3) τους παλαιότε-
ρους χώρους Νεκροταφείων των Ορθοδόξων Χριστιανών στη Θεσσαλονίκη, (4)
την ίδρυση και λειτουργία του Νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας, (5) τις υπηρε-
σίες εκφοράς των νεκρών, (6) τις εκχωρήσεις τμημάτων του Νεκροταφείου της
Ευαγγελίστριας, (7) την αφαίρεση των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων της
Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης από τα Νεκροταφεία. Το κυ-
ρίως περιεχόμενο του βιβλίου συμπληρώνεται από τέσσερα ενδιαφέροντα παραρ-
τήματα τα οποία με τη σειρά περιλαμβάνουν: (α) τη σύμβαση της ΦΑΑΘ με την
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Θεσσαλονίκης, (β) τις διατάξεις περί του Νεκρο-
ταφείου της Ευαγγελίστριας, (γ) τον εσωτερικό κανονισμό του Νεκροταφείου
Ευαγγελίστριας, (δ) ειδικές διατάξεις περί λειτουργίας των δυο Νεκροταφείων10. 

Το έργο συμπληρώνεται από βιβλιογραφία τεκμηρίωσης των γραφομένων (36
τίτλοι συγγραμμάτων είτε συναφείς με το έργο αρχειακές πηγές). Ενδιαφέρον
προσδίδει στην ανάγνωση, πέραν του τεκμηριωμένου και μεστού λόγου του συγγρ.,
η επεξήγηση - συμπλήρωση του γραπτού περιεχομένου (του κειμένου, δηλαδή) με
συνοδευτικό εποπτικό υλικό (χάρτες και φωτογραφίες –αρχείου τα περισσότερα–
καθώς και αρκετές σύγχρονες απεικονίσεις, συνολικά 47 τον αριθμό). Εκείνο όμως
που έχει, κατά την άποψή μου, ξεχωριστό ενδιαφέρον στο έργο του συγγρ., πέρα
από τα προαναφερθέντα, είναι η επιχειρησιακή λογική η οποία διατρέχει τον επί-
λογο του βιβλίου αυτού και οδηγεί στη σύνθεση προτάσεων και λειτουργικών σε-
ναρίων για την αναβάθμιση/ανάδειξη του χώρου αναφοράς: των Νεκροταφείων
της Ευαγγελίστριας, ενός ιστορικού τόπου πλέον σήμερα για τη Θεσσαλονίκη, χα-
ρακτηριστικό τοπόσημο στην ιστορική μνήμη της πόλης. 

Η σημασία της «εκφοράς» της μνήμης και της ιστορίας, μέσα από χώρους
συλλογικής τιμής και «ευθύνης», ή μια θεώρηση περί ιστορικού και μνημεια-
κότητας11

Η ιστορική και η πολιτιστική σημασία είναι παράγοντες ισοδύναμοι, προκει-
μένου να καθοριστεί το περιεχόμενο του όρου αρχιτεκτονική κληρονομιά12. Τι ση-
μαίνει όμως, ο όρος ιστορικός; Ή πιο σωστά τι μπορεί να περιλαμβάνει; Αποτελεί
μάλλον κοινή παραδοχή και αυθόρμητη σκέψη ότι ιστορικό είναι κάθε τι που συν-
δέεται με την ιστορία μας, πολιτική – στρατιωτική – θρησκευτική, κάθε δημιούρ-
γημα τεχνικό ή καλλιτεχνικό που σημαδεύει μια εποχή και τη χαρακτηρίζει. Δημι-
ούργημα της φύσης ή του ανθρώπου, στοιχείο του λεγόμενου σήμερα φυσικού ή
και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αποτύπωμα γεγονότων στον χώρο, ή και
σειρά από ίχνη παρουσίας ανθρώπινης προγενέστερης, σε στιγμές ή σε διάρκεια
χρόνου «αξίας» προσωπικής, συλλογικής ή και πανανθρώπινης. Υπό την έννοια
αυτή και οι ενέργειες του ανθρώπου, ως αποτυπώματά του σε χώρο συγκεκριμένο,
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10. Εννοώντας, αυτό της Ευαγγελίστριας και εκείνο της Αγίας Παρασκευής.
11. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί μερική αναδημοσίευση από το αντίστοιχο αγγλικό πρωτό-

τυπο, το οποίο έχει συμπεριληφθεί στα πρακτικά Συνεδρίου, το 2006. Συγκεκριμένα βλ. στο: E.
Gavra – V. Vlasidis «Military Cemeteries of the First World War in Macedonia Region: Routes of
Reading History in Search the Common Cultural Heritage», International Conference: Monumental
Cemeteries: Knowledge, Conservation, Restyling and Innovation, CICOP, Modena 3-5/05/2006, σσ.
179-189.

12. Δ. Ζήβας, Τα Μνημεία και η πόλη, Αθήνα, Εκδ. Libro, 1997. 



αποτελούν ιστορία ή «περιγράφουν ιστορία». Είναι δε ιστορικός εκείνος ο χώρος13

ο οποίος στη δομή του ενσωματώνει την ιστορία, ίσως όχι πάντοτε τη μείζονα,
αλλά την ιστορία του ανθρώπου και του πολιτισμού του, σε κάθε της έκφανση14.

Τι είναι όμως, «μνημείο»; Σύμφωνα με τον ετυμολογικό προσδιορισμό της
λέξης15, τα μνημεία, θεωρούμενα ως μέρη αναπόσπαστα του ιστορικού - πολιτιστι-
κού μας περιβάλλοντος, αποτελούν μαρτυρίες πολύτιμες του χώρου ζωής μας και
συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση του ύφους και του χαρακτήρα του.
Εξάλλου, οι κατά καιρούς Διεθνείς «Χάρτες» και «Συμβάσεις», έως και τα τελευ-
ταία χρόνια, έχοντας διευρύνει την έννοια και το περιεχόμενο των εννοιών που
σχετίζονται με τη σημασία του όρου της μνημειακότητας με την προστασία των
μνημείων και τη διαχείρισή τους16, δίνουν τη δυνατότητα να εντάξουμε σ’ αυτά
έως και τμήματα ολόκληρα πολεοδομικού ιστού ή και υπαίθριους χώρους, όπου
έχει διαμορφωθεί η ιστορική εξέλιξη μιας πληθυσμιακής ομάδας συνεκτικής ή ευ-
ρύτερης. Εκτός όμως από τα στοιχεία του χώρου –αστικού ή και υπαίθριου– θα
μπορούσαμε, υπό τη διευρυμένη έννοια του όρου «μνημείο», να συμπεριλάβουμε
σ’ αυτά έως και τις «λειτουργίες» του χώρου, οδηγούμενοι σε μια μεταλλαγή του
όρου. Κυρίαρχο στοιχείο τεκμηρίωσης της μεταλλαγής αυτής ή αφετηρία για τη δι-
εύρυνση του όρου, αποτελεί η παραδοχή ότι οι «λειτουργικές μνήμες» του χώρου
είναι ίσως και οι ισχυρότερες. Και σίγουρα, συναρτάται με την ίδια τη λειτουργική
υπόσταση του μνημείου και τη δυνατότητά του να «λειτουργεί» και σήμερα17.

Πώς όμως αντιμετωπίζεται ένα μνημείο ειδικών χαρακτηριστικών, όπως τα
μνημειακά κοιμητήρια του παρελθόντος αιώνος και πώς εντάσσεται οργανικά
στον αστικό ιστό ή άλλως ειπείν στο «σύγχρονο γίγνεσθαι»; Πώς διαφοροποιεί-
ται η οπτική της μάλλον «χαλαρής» έως σήμερα σύνδεσής του με τον υφιστάμενο
ιστό της πόλης ή της ευρύτερης περιοχής του; Πώς «εξωραΐζεται», πώς «υποδεικνύε-
ται»/ επισημαίνεται/σηματοδοτείται/προβάλλεται πολεοδομικά; Και πώς συντίθεν-
ται ζητήματα αναθεώρησης και επαναπροσδιορισμού της «μνημειακότητάς» του, σε
σχέση με την καθημερινή ζωή της πόλης και τη συνολική εικόνα και αντιμετώπισή
του; 

Αφετηρία θεωρούμε ότι αποτελεί η προϋπόθεση πως χρειαζόμαστε μια «άλλη,
διαφορετική λογική» στην αντιμετώπιση του ζητήματός μας, με βάση την οποία τα
μνημεία αυτά «δικαιούνται» να υπάρχουν ως «ενεργά στοιχεία ή μέρη» του αστι-
κού μας χώρου. Σ’ αυτή την έννοια του «ενεργού μέρους» του πολεοδομικού μας
γίγνεσθαι, εμπεριέχεται και η έννοια της «λειτουργικής μνήμης», εννοώντας ως λει-
τουργίες άξιες προστασίας και διατήρησης –εκτός άλλων– τη διδακτική λειτουρ-
γία, αυτή της ιστορικής μαρτυρίας, ή του τοπόσημου, τη λειτουργία ως αναπόσπα-
στων στοιχείων του αστικού ιστού, όπως και τη χρηστική λειτουργία, ανάλογα με
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13. Η πόλη, η ύπαιθρος, η περιοχή ενός αστικού κέντρου ή μιας τοποθεσίας υπαίθριας.
14. Ζήβας, ό.π., σ. 44.
15. Μνημείο: σημείο ανάμνησης, ένα σήμα που εκφράζει την ανάμνηση για ένα γεγονός ή

μια συνάντηση, ένα αναμνηστικό δηλαδή σήμα. Γ. Λάββας, Προστασία Μνημείων και Συνόλων:
Βασικές Έννοιες, Ιδεολογία και Μεθοδολογία, Θεσσαλονίκη, Εκδ. Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Υπη-
ρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., 1984.

16. Πρβλ. σχετικά: Ευρωπαϊκός Χάρτης της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του Άμστερνταμ
(1975) ή η Σύμβαση της Γρανάδας (1985).

17. R. Williams, The Country and the City, New York, Ed. Oxford University Press, 1973.



τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά τους18. Αυτονόητο είναι ότι η λειτουργική
επανένταξη αυτών των μνημείων, όπως και άλλων αντίστοιχων μνημειακών μαρ-
τυριών –χώρων συλλογικής τιμής και «ευθύνης»– προϋποθέτει έναν ολοκληρωμένο
σχεδιασμό του ευρύτερου χώρου, ο οποίος απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, ο σχεδιασμός μπορεί να περιλαμβάνει: (i) ανάλυση
της ιστορικής εξέλιξης του χώρου αναφοράς και διερεύνηση των ιστορικών μεταλ-
λαγών του, (ii) καταγραφή των κοινωνικών χαρακτηριστικών, (iii) αναγνώριση,
καταγραφή και αξιολόγηση των αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών χαρακτηρι-
στικών του άμεσου και ευρύτερου πολεοδομικού περίγυρου, (iv) στοχοθέτηση των
τάσεων και προσδιορισμό του ύφους των παρεμβάσεων (αρχιτεκτονικών, πολεο-
δομικών, καλλιτεχνικών/ εικαστικών, άλλων), (v) συμπληρωματικές δράσεις προ-
βολής, επικοινωνίας και ευρύτερης πολιτικής στήριξης, (vi) αρχιτεκτονικό, αστικό,
πολεοδομικό σχεδιασμό –σε κλίμακα που θα προσδιορίζεται αναλόγως με την πα-
ρέμβαση, (vii) διασύνδεση των επιμέρους παρεμβάσεων στο χώρο (χωρικός σχε-
διασμός διαδρομών ειδικού θεματικού ενδιαφέροντος).

Προτάσεις ήπιων παρεμβάσεων στο πλαίσιο της διαχείρισης του μνημει-
ακού αποθέματος

Σήμερα, σε μια εποχή όπου η έρευνα και η καταγραφή της ιστορικής μνήμης
αποτελούν πρόκριμα για την ανάδειξη της ταυτότητας του χώρου και των ανθρώ-
πων του, η μελέτη – προστασία – ορθή διαχείριση του οικιστικού μνημειακού απο-
θέματος κρίνονται αυτονόητα. Προς την κατεύθυνση αυτή εξάλλου, στοχεύουν θε-
ωρητικά και μια σειρά πλαισίων στήριξης και οικονομικών ενισχύσεων για την
προστασία και ανάδειξη της οικιστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς – σε διεθνές,
διευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο. Σειρά προγραμματικών πλαισίων εθνικής ή πε-
ριφερειακής εμβέλειας, τοπικές πρωτοβουλίες, διεθνικές διεπιστημονικές συνεργα-
σίες επιδιώκουν/ επιχειρούν τη διαμόρφωση ενός νέου αστικού τοπίου, στο οποίο
η πολιτιστική –και κυρίως η οικιστική κληρονομιά– μπορεί να αποτελεί την κρί-
σιμη μάζα, την προϋπόθεση για την αναμόρφωση της εικόνας της πόλης και των
κανόνων ζωής σ’αυτήν. 

Ειδικότερα, σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα αναφοράς του βιβλίου που πα-
ρουσιάζεται, οι κοιμητηριακοί χώροι και οι χώροι ταφής γενικότερα, στα τελευ-
ταία χρόνια αποτελούν το θεματικό αντικείμενο διεπιστημονικής έρευνας και συ-
νεργασίας. Γνωστοί φορείς προστασίας και διαχείρισης του μνημειακού αποθέμα-
τος με διεθνή ακτινοβολία και εμβέλεια19 οργανώνουν επιστημονικά συνέδρια,
υποστηρίζουν ειδικές επιστημονικές εκδόσεις –ως αποτέλεσμα πολυετών ερευνη-
τικών προσπαθειών ομάδων επιστημόνων από όλο τον κόσμο. Αναφέρω μόνο χα-
ρακτηριστικά το πρόσφατο συνέδριο του CICOP που διοργανώθηκε στη Modena
της Ιταλίας20, με θεματική: «Μνημειακά Κοιμητήρια: Γνώση, συντήρηση, αναστή-
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18. Ζήβας, ό.π., σ. 145.
19. Όπως, UNESCO, ICOMOS -International Council of Monuments and Sites, CICOP -Inter-

national Center for the Rehabilitation of the Architectural Heritage, ICCROM -International Center
for the Conservation and Restoration of Monuments, EUROPA NOSTRA (από το 1963, Ομοσπον-
δία Ευρωπαϊκών Οργανώσεων Περιβάλλοντος και Κληρονομιάς ) κ.ά. 

20. Πριν 4 χρόνια, το 2006.



λωση, ανακαίνιση». Στο συνέδριο συμμετείχαν πάνω από 150 ειδικοί επιστήμονες
(αρχιτέκτονες, συντηρητές, ιστορικοί, αρχαιολόγοι, ιστορικοί τέχνης, πολιτικοί
επιστήμονες, κ.ά.) από όλο τον κόσμο, ενώ στα πρακτικά καταγράφονται 68 επι-
στημονικές εισηγήσεις ειδικού ενδιαφέροντος. 

Παράλληλα ωστόσο, συνάδελφοι επιστήμονες-ερευνητές διαφόρων ειδικοτή-
των, όπως αυτές προαναφέρθηκαν, προερχόμενοι από ελληνικά και ξένα πανε-
πιστήμια, εδώ και χρόνια (και με ιδιαίτερη έμφαση,  κατά την τελευταία 20ετία
τουλάχιστον), ερευνούν συστηματικά ανάλογους χώρους οργανωμένων κοιμη-
τηριακών συγκροτημάτων των νεότερων χρόνων, εκεί όπου έδρασε –έζησε και
διέπρεψε– ο παροικιακός ελληνισμός, καταγράφοντας μέσα και από αυτά (τα νε-
κροταφεία) την ιστορία του τόπου, των ελληνικών κοινοτήτων και των διαδρομών
δραστηριοποίησής τους21. 

Θεωρώ λοιπόν ότι, η πρόταση που καταθέτει το σημερινό ΔΣ της Φιλοπτώχου
Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης, η οποία αποτελεί και την κατακλείδα του
επιλόγου στο βιβλίο, δηλαδή «η δημιουργία στο νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας
ενός ιστορικού θεματικού πάρκου στα πρότυπα άλλων χωρών»22 με συντονισμό
προσπαθειών και συνεργασία κάθε εμπλεκόμενου φορέα –όπως εξάλλου, προτείνει
ο ίδιος ο συγγρ. και πρόεδρος του σημερινού ΔΣ της Αδελφότητας– εκτός του ότι
είναι επίκαιρη, αποτελεί μια ελπιδοφόρο, καινοτόμο και βιώσιμη λύση. Η πρόταση
αυτή της ΦΑΑΘ, υπακούοντας στους στόχους του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
Θεσσαλονίκης και του Ρυθμιστικού αντίστοιχα, αναδεικνύει τα ειδικά χωρικά χα-
ρακτηριστικά της περιοχής (θέση στον αστικό ιστό, γειτνίαση με ισχυρούς χωρι-
κούς πόλους, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τα Πανεπιστη-
μιακά και το Δημοτικό Νοσοκομείο, το Τουρκικό Προξενείο, το Νεκροταφείο της
Αρμενικής Κοινότητας, οι Κήποι του Πασά, ο Άγιος Παύλος, τα Τείχη, η Άνω
Πόλη κ.ά.), δημιουργώντας ένα ισχυρό τοπόσημο ιδιαίτερης ακτινοβολίας και εμ-
βέλειας, σε συνάρτηση με την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης της πόλης και της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής.

Το βιβλίο του Θεόδωρου Δαρδαβέση «Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών
Θεσσαλονίκης και το Νεκροταφείο Ευαγγελίστρια της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Θεσσαλονίκης» θεωρώ ότι στηρίζοντας τις παραπάνω θέσεις, εκτός
άλλων, προβάλλει ως αφετηρία και αφορμή διαλόγου για το ζήτημα της διαχείρι-
σης ενός ιστορικού τόπου μείζονος σημασίας για την πόλη και την ευρύτερη πε-
ριοχή. Και προς αυτή την κατεύθυνση, είναι χρέος όλων μας, ως συνειδητών πολι-
τών, η συμμετοχή στον διάλογο και η στήριξη θέσεων προς την κατεύθυνση ανά-
δειξης της ιστορικής μνήμης, μέσω της διαχείρισης του αποθέματος αυτού. 

Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών                                                                                   ΕΛΕΝΗ ΓΑΒΡΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
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21. Πρβλ. χαρακτηριστικά, Α. Καραθανάσης και Ε. Γεωργιτσογιάννη για τη Ρουμανία, Ι.
Παπαδριανός και Α. Παπαδριανός για τη Σερβία, Ό. Κατσιαρδή-Hering για την Αυστρία και την
Ουγγαρία κά. 

22. Θ. Δαρδαβέσης, Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης και το Νεκροταφείο
«Ευαγγελίστρια» της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, ΦΑΑΘ,
2010, σ. 79.


