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Οι Εξιζλαμιζμοί ηηρ Μ Αζίαρ μεηά ηην Άλωζη
και οι Κπςπηοσπιζηιανοί
Δπ Παςλίδηρ Ανηώνηρ
Δ πεξίνδνο πξηλ ηελ Άισζε
Ο Βμηζιακηζκφο ζηε Μηθξά Ώζία ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο πνιηηηθήο ησλ ηνπξθηθψλ
κνπζνπικαληθψλ νκάδσλ, απφ ηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο εηζβνιήο ηνπο ζην κηθξαζηαηηθφ ρψξν. Σελ
πνιηηηθή απηή ελίζρπαλ ζεζκνί, φπσο ηα ΐαθνχθηα, δειαδή ηα νηθνλνκηθά θιεξνδνηήκαηα
ηνπξθηθψλ ζξεζθεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηδξπκάησλ. Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγνχζε σο εμήο: Οη
Μνπζνπικάλνη ζηελ Ώλαηνιή ελψ επλννχζαλ θαη ελίζρπαλ ην κσακεζαληζκφ, απ‟ ηελ άιιε απιψο
αλέρνληαλ ην ρξηζηηαληζκφ σο ζξεζθεία ησλ δεχηεξεο θαηεγνξίαο πνιηηψλ ηνπο. ‟ απηφ ην πιαίζην
νη νπιηάλνη θαη νη αμησκαηνχρνη ηνπο, έρηηδαλ δηάθνξα ηδξχκαηα: ηδακηά, πησρνθνκεία, ράληα,
δεκφζηεο θξήλεο, θ.ά. ηα νπνία «πξνίθηδαλ» κε γαίεο, δνπινπάξνηθνπο θαη εηζνδήκαηα (VRYONIS,
1996:311-321). Έηζη νη ζξεζθεπηηθνί ηαγνί είραλ ηε δπλαηφηεηα λα εθηεινχλ ηηο ζξεζθεπηηθέο
ιεηηνπξγίεο ηνπο κε κεγαινπξέπεηα θαη ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ηνπο θαζήθνληα κε κεγάιε
άλεζε. Ώπ‟ ηε κηα ππήξρε ε «επίδνζηο», βπδαληηλφο νηθνλνκηθφο ζεζκφο πνπ αληηθαηφπηξηδε ηελ
παξαθκή ηνπ ρξηζηηαληζκνχ ( ελίζρπζε ησλ πησρεπκέλσλ εθθιεζηψλ) θη απ‟ ηελ άιιε ην ΐαθνχθη,
ζεζκφο πνπ απνηεινχζε ηελ νηθνλνκηθή έθθξαζε ηεο εμάπισζεο ηνπ κσακεζαληζκνχ1. Βλψ γεληθά
νη Σνχξθνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνπο ρξηζηηαλνχο θαη ηα έζνδά ηνπο γηα λα ζπληεξνχλ ηελ ηνπξθηθή
ζηξαηησηηθή θαη δηνηθεηηθή δνκή ζηελ επαξρία, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη, φπσο θαίλεηαη
ζηα νζσκαληθά έγγξαθα, ην γεγνλφο φηη κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηνπ βαθνπθηνχ ρξεζηκνπνίεζαλ ηνπο
ρξηζηηαλνχο, ηηο γαίεο θαη ηα έζνδά ηνπο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηελ θαηάζρεζε ησλ
εθθιεζηαζηηθψλ πεξηνπζηψλ, γηα λα ζπληεξνχλ ην ζηξαηφ ηνπο. Μέζσ ηνπ ζεζκνχ ηνπ βαθνπθηνχ
ηα κνπζνπικαληθά ηδξχκαηα ηεο Μηθξάο Ώζίαο απέθηεζαλ πνιινχο πφξνπο θη έηζη έγηλε δπλαηή ε
επηθξάηεζε ηνπ κσακεζαληζκνχ ζε βάξνο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. Δ παξάιιειε απηή εμέιημε (παξαθκή
ησλ ρξηζηηαληθψλ ηδξπκάησλ / άλζεζε ησλ κνπζνπικαληθψλ) παξαηεξείηαη ζ‟ φιε ηε Μ. Ώζία(φ.π:
316)
Παξφηη ν ζξεζθεπηηθφο πφιεκνο κεηαμχ Μσακεζαλψλ-ΐπδαληηλψλ είρε πξνεγεζεί θαηά 4 αηψλεο
ηεο εκθάληζεο ησλ ειηδνχθσλ ζηε Μηθξά Ώζία, φκσο ζ‟ εθείλνλ δελ ππήξρε πξνζειπηηζηηθφο
δήινο ησλ Ώξάβσλ (αλνρή ζηηο ζξεζθείεο ησλ ιαψλ κε «ζεφπλεπζηε Γξαθή»), φκσο ε εκθάληζε ησλ
ηνπξθηθψλ θχιισλ ζηε Μ. Ώζία νδήγεζε ζε επέθηαζε απηνχ ηνπ ζξεζθεπηηθνχ πνιέκνπ, ιφγσ
αιιαγήο ησλ ζπλζεθψλ: ε εκθάληζε ησλ «Γαδήδσλ» πνπ εκπλεφηαλ απφ έληνλε ζξεζθεπηηθφηεηα
θαη ε αλάπηπμε ζξεζθεπηηθψλ ζεζκψλ πνπ δελ ππήξραλ θαηά ηελ επνρή ησλ Ώξάβσλ (φπσο ηα
ζξεζθεπηηθά ηάγκαηα, πνπ έπαημαλ ηεξάζηην ξφιν ζηνπο εμηζιακηζκνχο απηήο ηεο πξν ηεο Άισζεο
πεξηφδνπ), έθαλαλ έληνλε ηελ επηζπκία γηα ζξεζθεπηηθφ πξνζειπηηζκφ ησλ ρξηζηηαλψλ2.
Aλ θαη ην ξεχκα ηνπ εμηζιακηζκνχ εληεηλφηαλ απ‟ ην θιίκα ηεο επνρήο πνπ επηδείλσλε ηελ
ςπρνινγηθή δηάζεζε ησλ ρξηζηηαλψλ θαη ηνπο θαζηζηνχζε επάισηνπο, φκσο παξάιιεια ππήξραλ
ηζρπξά νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θίλεηξα πνπ ηξνθνδνηνχζαλ ην ξεχκα απηφ: ε απαιιαγή ησλ
πξνζήιπησλ απ‟ ην βαξχ θεθαιηθφ θφξν ησλ κε κνπζνπικάλσλ, ε πξνζκνλή αλάδεημεο ζε
δηνηθεηηθέο ζέζεηο, ε ρνξήγεζε γαηψλ, ε απαιιαγή απ‟ ηηο δηαθξίζεηο, είλαη κεξηθνί απ‟ ηνπο ιφγνπο
πνπ νδήγεζαλ ζηε ζπξξίθλσζε ησλ ρξηζηηαληθψλ θαη αχμεζε ησλ κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ ζ‟
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Δ χπαξμε πνιιψλ βαθνπθηθψλ εγγξάθσλ ηεο Ώλαηνιήο θαηά ηελ ζειηδνπθηθή πεξίνδν, απνηππψλνπλ άλζεζε ηεο
κνπζνπικαληθήο ζξεζθεπηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ησλ ηζιακηθψλ ηδξπκάησλ (VRYONIS, 1996: 312 ).
2
SHERRARD P. (1965) Constantinople. Iconography of a Sacred city (Κσλζηαληηλνχπνιε. Βηθνλνγξαθία κηαο ηεξήο
πφιεο) ( London, p.130).

απηή ηελ πξψηκε πεξίνδν. Οη εμηζιακηζκνί απηήο ηεο πεξηφδνπ ήηαλ εζεινληηθνί, φκσο δελ ήηαλ
θαζφινπ ζπάληνη θαη νη βίαηνη3.
Δ αξρηθά λνκαδηθή θνηλσλία ησλ ηνπξθνκαληθψλ θχισλ ζηελ Ώλαηνιία, κεηεμειίρζεθε ζε
αγξνηηθή, κε κφληκεο εγθαηαζηάζεηο, ππνβνεζνχκελε απ‟ ηελ επίδξαζε ησλ Υξηζηηαλψλ πνπ
εμηζιακίζηεθαλ θαη ελζσκαηψζεθαλ ζ‟ απηή. Οη νξγαλψζεηο ησλ Ώρίδσλ (ζσκαηείσλ ησλ
επαγγεικαηηψλ) ζηηο πφιεηο θαη ηα κνπζνπικαληθά ηάγκαηα ησλ Αεξβίζεδσλ ζηελ χπαηζξν έπαημαλ
ξφιν ζην ζπγρξσηηζκφ κεηαμχ Υξηζηηαλψλ θαη Μνπζνπικάλσλ. ε θάζε πεξίπησζε, είηε απφ
ζπγρξσηηζκφ, είηε απφ βίαηνπο εμηζιακηζκνχο, ε Μηθξά Ώζία ζηαδηαθά εθηνπξθίδεηαη. ‟ απηφ
ππνβνήζεζαλ νη θαηαζηξνθέο ηνπ πνιέκνπ, ε κεηαθίλεζε ησλ ρξηζηηαληθψλ πιεζπζκψλ πξνο ηα
επξσπατθά εδάθε θαη θπξίσο νη εμηζιακηζκνί. Οη ελαπνκείλαληεο ρξηζηηαληθνί πιεζπζκνί θαηά ηνπο
αηψλεο πξηλ ηελ άισζε, κεηά ηηο ειιελνηνπξθηθέο δηακάρεο, ηηο αηρκαισζίεο, εμαλδξαπνδηζκνχο,
ζαλάηνπο θαη θαηαζηξνθέο, αλαγθάζηεθαλ ζε κεηαθίλεζε θαη απηνεμνξία, πξάγκα πνπ επηδείλσζε
ηελ εξήκσζε ηεο ππαίζξνπ, αιιά θαη ηελ παξαθκή ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, κε απνηέιεζκα ηελ
εγθαηάιεηςε ησλ κεηξνπφιεσλ απφ θιήξν θαη πηζηνχο. Οη Οζσκαληθέο αξρέο πξνζπάζεζαλ λα
θαιχςνπλ ην θελφ κε αληηθαηάζηαζε ησλ απνκαθξπλζέλησλ ηζαγελψλ κε ηνπξθηθνχο
κνπζνπικαληθνχο πιεζπζκνχο. Δ θαηάζηαζε αιιάδεη πιεζπζκηαθά ππέξ ησλ Σνχξθσλ. Σν
θαηλφκελν απηφ παξνπζηάδεηαη ζηε Μηθξαζία θαηά ην 15ν θαη 16ν αηψλα (Γιχθαηδε-Αξβειέξ Δ,
2000:233-235) .
Οη βίαηνη εμηζιακηζκνί απηήο ηεο πεξηφδνπ αθνξνχλ θπξίσο ηνπο αηρκαιψηνπο πνιέκνπ θαη κε ην
Devsirme (Παηδνκάδσκα) ηεο νζσκαληθήο πεξηφδνπ (Γιχθαηδε –Αξβειέξ Δ, 2000, 236).
Ζ εηζβνιή ησλ ηνπξθηθψλ θχισλ θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπο ζηα πξψελ εδάθε ηεο Απηνθξαηνξίαο ζηε Μ.
Αζία, νξηζηηθνπνηείηαη κεηά ηηο κάρεο ζην Μαηδηθέξη (1071) θαη ην Μπξηνθέθαιν (1176)4. Ζ κείσζε
ησλ ρξηζηηαληθψλ πιεζπζκψλ πνπ παξαηεξείηαη απηή ηελ πεξίνδν νθείιεηαη θαηά πξψην ιφγν ζηα
ζχκαηα πνπ ζπλεπάγνληαη νη ζπλερείο πφιεκνη, αιιά θαη θπξίσο ζηηο γεληθεπκέλεο ζθαγέο - επαθφινπζν
ηεο θαζηέξσζεο κεηαμχ ησλ ηνπξθηθψλ θχισλ ηεο ηδενινγίαο ηνπ Γαδή, ε νπνία απαηηεί ην ζάλαην ησλ
ερζξψλ ηεο πίζηεο5. Άιινο παξάγνληαο είλαη νη θνβεξέο επηδεκίεο θαη ηδηαίηεξα ε παλψιε θαη ν
ινηκφο. Αθφκε, ν εμαλδξαπνδηζκφο ησλ ρξηζηηαλψλ κε ηε κεηαθνξά ηνπο σο ζθιάβσλ ζηελ Πεξζία θαη
αιινχ, θαζψο θαη νη επηγακίεο κεηαμχ Σνχξθσλ θαη ρξηζηηαλψλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ησλ
κνπζνπικάλσλ θαη ηελ παξάιιειε κείσζε ησλ ρξηζηηαλψλ6. Πνιχ κεγαιχηεξν ξφιν, φκσο, παίδεη ν
ζξεζθεπηηθφο πξνζειπηηζκφο. Οη κεγάιεο έθηαζεο εμηζιακηζκνί απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη βίαηνη αιιά
θαη εζεινχζηνη θαη αθνξνχλ θπξίσο ηνπο αλαηνιηθνχο ιανχο, ζηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο
γη’ απηφ, φπσο έρεη ήδε πεξηγξαθεί, ηνπο δνχινπο θ.ά. Οη ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηελ εμέιημε απηή
αλαθέξνληαη ζηηο αλαθνινπζίεο ηεο επίζεκεο βπδαληηλήο πνιηηηθήο κε ηελ εκθχιηα δηακάρε ελσηηθψλαλζελσηηθψλ πνπ θιφληζε ηνλ πλεπκαηηθφ θφζκν ηνπ Βπδαληίνπ ( γλσζηή ε θξάζε ηνπ Γνχθα Λνπθά
Ννηαξά «πξνηηκψ λα δσ ζηελ πφιε κνπ θαθηάλη ηνπξθηθφ παξά ηηάξα ιαηηληθή»), πνπ απνδπλάκσζε
ηελ αληίζηαζε ηνπ ιανχ, ν νπνίνο απνπξνζαλαηνιηζκέλνο απ’ ηε ζηάζε ησλ ηαγψλ ηνπ, πέξαζε ζην
αληίζεην ζηξαηφπεδν κέζσ εθνχζησλ εμηζιακηζκψλ, πνπ νδήγεζαλ ζηνλ εθηνπξθηζκφ ηνπ (ΓιχθαηδεΏξβεξέι, 2000: 244)
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Ώλαθέξεηαη γηα παξάδεηγκα ε πεξίπησζε ηνπ γλσζηνχ ζεκαηάξρε ηνπ Πφληνπ Θενδψξνπ Γαβξά, πνπ κεηά ηελ ήηηα
ηνπ (ην 1098 πεξίπνπ), ζπιιακβαλφκελνο ζηελ Μπατπνχξη απ‟ ηνλ Ώmir Ali, αξλήζεθε λα πξνζειπηηζηεί, παξά ηε βία
πνπ ηνπ αζθήζεθε. Γηα ην ιφγν απηφ νη Σνχξθνη ηνλ θαηαθξενχξγεζαλ δσληαλφ, δηακέιηζαλ ην ζψκα ηνπ θαη ν Amir Ali
θαηαζθεχαζε απ‟ ην θξαλίν ηνπ ρξπζφ θχπειιν (Vryonis, 1996: 320-321).
4
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Πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ έρεη ε πεξίπησζε ησλ ηζιακηθψλ αηξέζεσλ, πνπ απνηεινχλ παξεθθιίζεηο
απφ ηελ ηζιακηθή νξζνδνμία, δειαδή ην νπληηηζκφ. Δδψ έρνπκε θαηαξράο, θαηά ηα ηέιε ηνπ 13 νπ θαη
ηηο αξρέο ηνπ 14νπ αηψλα, ηελ εηζβνιή ζην κηθξαζηαηηθφ ρψξν ησλ Γεξβίζεδσλ, πνπ εθθξάδνπλ έλαλ
εζσηεξηζκφ θαη αλήθνπλ ζαθέζηαηα ζηελ πεξίπησζε ησλ αηξέζεσλ ζρηζκάησλ (mezhep θαη tarikat). Ζ
αληίζεζε, φκσο, απηή αληηθαηνπηξίδεη επξχηεξα πνιηηηζηηθά θαη θνηλσληθά δεδνκέλα. Οη δηάθνξνη
πλεπκαηηθνί ηαγνί baba (παηέξεο), dede (γέξνληεο), πνπ πεξηέξρνληαη ζρεδφλ γπκλνί θαη ξαθέλδπηνη
ηελ χπαηζξν θάησ απφ δηάθνξα νλφκαηα (απηάιεδεο, θαιεληέξεδεο, ρατληάξεδεο θ.ιπ.), πξνέξρνληαη
απφ ηα ζπιάρλα ηεο πνηκεληθήο θνηλσλίαο ησλ ηνπξθκεληθψλ θχισλ. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο
αηξέζεηο, ησλ Μπεθηαζήδσλ, πνπ ίδξπζε ν Υαηδή Μπεθηάο Βειή (Haci bektaΊ Veli), αλαπηχρζεθε
πάλσ ζε ηέηνηεο θνηλσληθέο βάζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ νη Μπεθηαζήδεο ηεο ππαίζξνπ είλαη νη ιεγφκελνη
Αιεβήδεο, αηξεηηθνί φζν θαη νη ηίηεο. Σεξάζηην ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε εμέιημε ηεο αίξεζεο, ε
νπνία δηαδίδεηαη πνιχ πην εχθνια ζε νκάδεο εμηζιακηζκέλσλ, φπσο κεηαμχ ησλ εμηζιακηζκέλσλ ηεο
δπηηθήο Θξάθεο, αιιά θαη ζε νξγαλσκέλεο ζηξαηησηηθέο νκάδεο εμηζιακηζκέλσλ, φπσο νη Γελίηζαξνη.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν Μπεθηαζεδηζκφο ιεηηνπξγεί σο ππνθαηάζηαην ελαληίνλ ηνπ νξζφδνμνπ
ηζιακηθνχ δφγκαηνο, πξνζιακβάλνληαο θαη ελζσκαηψλνληαο ζηνηρεία ηνπ νξζφδνμνπ ρξηζηηαληθνχ
δφγκαηνο. Έηζη, δηαηεξείηαη θαη ζην Μπεθηαζεδηζκφ ην δφγκα ηεο Αγίαο Σξηάδαο, πνπ ζχγθεηηαη απφ ην
Θεφ, ην Μσάκεζ θαη ηνλ Αιή (Υαιίθε πνπ αγηνπνηήζεθε απφ ηνπο ηίηεο), ην δφγκα ησλ δψδεθα
Ηκάκεδσλ είλαη αληίζηνηρν ησλ Γψδεθα Απνζηφισλ θ.ιπ. Ζ πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ηνπ δεηήκαηνο
απηνχ δείρλεη ηελ επηβίσζε παλάξραησλ δνμαζηψλ, απφ ηηο νπνίεο ειάρηζηεο έρνπλ ζρέζε κε ηελ
θεληξηθή Αζία7. Ο Μπεθηαζεδηζκφο εηδηθά δηαπλέεηαη απφ έλα έληνλα δηνλπζηαθφ πλεχκα θαη έρεη
ζαθείο πιηζηηθέο βάζεηο, ζε αληίζεζε κε ην Μεβιεβεδηζκφ. πνπ έρεη απνιιψληα ρξνηά. Απφ ην αλ ηα
ηάγκαηα αλήθνπλ ζηελ ηζιακηθή νξζνδνμία ή ζηηο αηξέζεηο πξνθχπηεη θαη ν ηαμηθφο ηνπο ραξαθηήξαο
θαη ε πνιηηηθή ηνπο θαηεχζπλζε. Απηφ, βέβαηα, ζε ζρέζε κε ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε ζεζπηζκέλε
πνιηηηθή εμνπζία θαη ηηο θπξίαξρεο δπλάκεηο πνπ εθθξάδνπλ. ε θάζε πεξίπησζε, ηφζν ν
Μεβιεβεδηζκφο φζν θαη ν Μπεθηαζεδηζκφο ζπλεξγνχλ ζηνλ εμηζιακηζκφ ησλ κηθξαζηαηηθψλ
εζλνηήησλ, ελψ ηαπηφρξνλα ιεηηνπξγνχλ σο αζθαιηζηηθή δηθιείδα απέλαληη ζηηο ζπλέπεηέο ηνπ. Καηά
ηνλ ίδην ηξφπν εθθξάδνπλ ηηο θνηλσληθέο δπλάκεηο ζην κέηξν πνπ ηηο θηλεηνπνηνχλ, δηακνξθψλνληάο
ηεο ζπρλά ζε θηλήκαηα8.
Μεηά ηελ Άισζε.
Χζηφζν νη ρξηζηηαληθέο εζηίεο δηαηεξνχληαη αθκαίεο ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Ώπηνθξαηνξίαο θαη θπξίσο
ζηελ πεξηνρή ηνπ Πφληνπ. Βδψ, κεηά ηελ Άισζε ζεκεηψλεηαη ην πξψην κεγάιν θχκα εμηζιακηζκψλ,
πνπ παίξλνπλ ηε κνξθή ρηνλνζηηβάδαο, νδεγψληαο ηνπο ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο ζηε ζηαδηαθή
απνδηάξζξσζε. Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί θαη απνηππψλεη ηελ πιεζπζκηαθή
ζχλζεζε ζηελ πφιε ηεο Σξαπεδνχληαο κεηαμχ ησλ εηψλ 1486 θαη 1583:
Πνζνζηά πιεζπζκνχ εζλνηήησλ πνπ θαηνηθνχζαλ
ζηελ Σξαπεδνχληα κεηαμχ ησλ εηψλ 1486-15839
7

ΏΡΡΔ, ηφκνο Ε, ζει. 56.
.π., ζει. 57.
9
LOWRY, ζει. 58, 93 θαη 118. Σα ζηνηρεία απηά πξνέξρνληαη απφ 3 δηαθνξεηηθά
Οζσκαληθά έγγξαθα, ηα νπνία εκπεξηέρνπλ θαη άιια επηκέξνπο ζηνηρεία. Υαξαθηεξηζηηθή
είλαη ε αλαθνξά ηεο ζει. 32, ζηηο ζπλνηθίεο ηεο Σξαπεδνχληαο, φπνπ θαηνηθνχζαλ νη
Έιιελεο. Έηζη, π.ρ., ζηηο αναηολικέρ (ζε ζρέζε κε ηα ηείρε ηεο πφιεο) ζςνοικίερ ηεο πφιεο
θαηνηθνχζαλ: ηε ζπλνηθία Pikşid (Ππμίηεο) 54 Έιιελεο, δει. ην 1% ηνπ ζπλνιηθνχ
πιεζπζκνχ ηεο πφιεο. Óηε Dafnounda (Ααθλνχληα) 388 Έιιελεο (5,78%). ην Meydan
(Πιαηεία) 863 (12,86%). ην Zoğraf 642 (9,57%). ην Ay Yanı (Άγην Εσάλλε) 440 (6,56%).
ην Aya Ayos (;) 268 (3,99%). ην Kokori (;) 252 (3,77%) θαη ζηελ Paraskevi (πξνθαλψο
Ώγία Παξαζθεπή) 95 (1,41%). Μέζα ζηα ηείση ηεο πφιεο, ζην Meso Kastro (Μέζν Κάζηξν)
466 (6,94%). Σέινο ζηηο δπηηθέο ζπλνηθίεο είρακε: Aya Sofya (Ώγία νθία) 789
8

Δζλφηεηεο
Μνπζνπικάλνη
Έιιελεο
Ώξκέληνη
Λαηίλνη

1486
19,2 %
65,1 %
12,4 %
3,1 %

1523
14,3 %
69,2 %
12,9 %
3,53 %

1553
46,72 %
41,7 %
8,94 %
2,62 %

1583
53,6 %
38,3 %
5,8 %
2,2 %

Μηα απιή αλάγλσζε ηνπ πίλαθα απηνχ απνηππψλεη εχγισηηα ηα απνηειέζκαηα ησλ
εμηζιακηζκψλ, θαζηζηψληαο απνιχησο νξαηή αθελφο κελ ηε ζηαδηαθή αχμεζε ησλ κνπζνπικαληθψλ
πιεζπζκψλ θαη αθεηέξνπ ηε ζπξξίθλσζε ησλ ρξηζηηαληθψλ.
Σν 1461 ε πεξηνρή ηνπ Πφληνπ θαηαθηήζεθε κφλν ζηξαηησηηθά απ‟ ηνπο Οζσκαλνχο, δελ
αθνινχζεζε ζπζηεκαηηθφο επνηθηζκφο κε κνπζνπικαληθνχο πιεζπζκνχο, φπσο ζπλέβαηλε ζε άιιεο
πεξηπηψζεηο. Ο Kαζεγεηήο Ώ.Bryer κεηά απφ επεμεξγαζία ζηνηρείσλ πνπ ζπγθέληξσζε απφ
ηνπξθηθέο πεγέο, απέδεημε φηη ην 1515, δειαδή 55 ρξφληα κεηά ηελ Άισζε ηεο Σξαπεδνχληαο,
ππήξραλ ζηελ πεξηνρή ηνπ θε, αλαηνιηθά ηεο Σξαπεδνχληαο 2.352 ρξηζηηαληθέο νηθνγέλεηεο θαη
κφλν 50 κνπζνπικαληθέο (Bryer, 1970:45-46). Γη‟ απηφ ην ιφγν ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
κνπζνπικάλσλ ηνπ Πφληνπ δελ άιιαμαλ, ελψ ζπλερίδνπλ λα νκηινχλ ηελ πνληηαθή δηάιεθην.
Έλα δεχηεξν κεγάιν θχκα βίαησλ εμηζιακηζκψλ αθνινπζεί θαηά ην 17ν θαη 18ν αηψλα θαη αθνξά
ηνπο ρξηζηηαλνχο θαηνίθνπο φισλ ησλ πεξηνρψλ ηνπ Πφληνπ θαη θπξίσο Σφληαο, θε, νπξκέλσλ
θαη Μαηζνχθαο. Δ απζαηξεζία θαη θαηαπίεζε ησλ ηνπηθψλ ηηκαξηνχρσλ Νηεξεκπέεδσλ (Dere
beyler) ζε βάξνο ησλ ρξηζηηαλψλ θαζίζηαηαη αθφξεηε θαη νη εμηζιακηζκνί είλαη κεγάιεο έθηαζεο.
Μεγάιεο κάδεο ρξηζηηαλψλ εγθαηαιείπνπλ ηηο παξάιηεο πεξηνρέο θαη εγθαζίζηαληαη ζε δπζπξφζηηεο
πεξηνρέο ηεο ελδνρψξαο ηδξχνληαο λένπο νηθηζκνχο ή αλαπηχζζνληαο ζηνηρεηψδεηο πξνυπάξρνληεο.
Μάιηζηα αλαθέξεηαη φηη ζηηο παιαηέο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο ν ειιεληζκφο επηβίσζε κφλν φπνπ
ππήξραλ κνλέο, πνπ ηνλ ζηήξημαλ, ελψ ζ‟ φιεο ηηο άιιεο πεξηνρέο νη Έιιελεο ρξηζηηαλνί θάηνηθνη
εμηζιακίζηεθαλ φινη (Ησαλλίδεο , 1870:96).
Βηδηθά ζηνλ Πφλην, ην θχκα βίαησλ εμηζιακηζκψλ κεηά ηελ Άισζε ηεο Σξαπεδνχληαο ζπκβαδίδεη
κε παξάιιειε αλάπηπμε ηνπ Κξππηνρξηζηηαληζκνχ, πνπ αλαπηχζζεηαη σο κεραληζκφο αληίζηαζεο
ζηελ πξνζπάζεηα έληαμεο ησλ ρξηζηηαλψλ ζην κνπζνπικαληθφ ηδενινγηθφ ζχζηεκα. Παξφηη
Κξππηνρξηζηηαλνί ππήξραλ ζ‟ φιν ην κηθξαζηαηηθφ ρψξν, φκσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο έδεζε θαη ζ‟ έλα βαζκφ εμαθνινπζεί λα δεη –ζηελ πεξηνρή ηνπ Πφληνπ. ε κηθξφηεξε θιίκαθα ην
θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη ζηελ Ώιβαλία, ηελ Κχπξν, ηελ Κξήηε, ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηελ
Καππαδνθία, ηα λεζηά ηνπ Ώηγαίνπ θαη αιινχ10.
H παιαηφηεξε αλαθνξά ζηνλ Κξππηνρξηζηηαληζκφ θαη παξάιιεια ε αληίδξαζε ηεο εθθιεζίαο,
ζεκεηψλεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Νίθαηαο ην 1338, νη νπνίνη απέλαληη ζην κεγάιν
θίλδπλν, δεηνχλ ηε ζπκβνπιή ηνπ Παηξηαξρείνπ, ην νπνίν πξνηείλεη ην δξφκν ηεο απνθξπθίαο, ζηελ
πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη άιινο δξφκνο ζσηεξίαο (Αλδξηψηεο Ν, 1974:8 θαη Skendi, 1967:228).
Ώλ θαη ηελ πξψηε απηή πεξίνδν ε ζηάζε ηεο επίζεκεο εθθιεζίαο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθή, φκσο
αξγφηεξα ν Παηξηάξρεο Εεξνζνιχκσλ Νεθηάξηνο Πεινπίδαο επηηξέπεη «θαη‟ επηθάλεηαλ κφλνλ θαη
ελ αλαπνδξάζησ αλάγθε εμψκνζηλ» (Skendi, 232, Aλδξηψηεο, 9-10). Με άιια ιφγηα ν
Κξππηνρξηζηηαληζκφο κε ηελ άδεηα ηεο επίζεκεο εθθιεζίαο δεκηνχξγεζε κηα εθθιεζία παξάιιειε,
ζακκέλε ζηα βάζε ηεο ςπρήο φζσλ εμαλαγθάζηεθαλ βίαηα λα εμηζιακηζηνχλ, ηεξψληαο ιάζξα φιεο
ηηο ρξηζηηαληθέο ιαηξεπηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο, δηαηεξψληαο 2 νλφκαηα, κνπζνπικαληθφ θαη ιάζξα
(11,76%), ζην Tokari (;) 26 (0,39%), ζην Mondorun (;) 9 (0,14%) θαη ζην Papasan (;) ζε
αθαζφξηζηε πεξηνρή ηεο πφιεο, 80 Έιιελεο, δειαδή ην 1,19% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ
ηεο Σξαπεδνχληαο. Σύνολο 4.373 Έλληνερ, πνπ απνηεινχζαλ θαηά ην 1486 (25 ρξφληα
κεηά ηελ άισζε ηεο Σξαπεδνχληαο) ην 65,16 % ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο.
10
Dawkins M ,1933:250, Skendi St, 1967:228, Φσηηάδεο Κ,1994,191-210.

ρξηζηηαληθφ. Οη θψδηθεο ησλ κνλψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο κεηξψα βαπηίζεσλ. Οη Κξππηνρξηζηηαλνί
αλέπηπμαλ νιφθιεξν θψδηθα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο, πάληξεπαλ ηα παηδηά ηνπο κεηαμχ ηνπο,
ζηνηρείν πνπ πέξαζε θαη ζην ρψξν ηεο παξάδνζεο11. ηηο πεγέο αλαθέξνληαη εληππσζηαθέο
πεξηπηψζεηο Κξππηνρξηζηηαλψλ πνπ πξνζπάζεζαλ λα παληξέςνπλ ηα παηδηά ηνπο κε ρξηζηηαλνχο12.
Σν 1856 κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Υάηηη Υνπκαγηνχλ πνπ ππφζρεηαη ίζε κεηαρείξηζε ζ‟ φινπο ηνπο
ππεθφνπο ηεο απηνθξαηνξίαο, νη Κξππηνρξηζηηαλνί επηδηψθνπλ ηελ θαηαγξαθή ηνπο κε ηελ
πξαγκαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Έηζη ην Μάξηην ηνπ 1857 ζπγθεληξψλνληαη ζηε Μνλή ηεο
Θενζθεπάζηνπ ζηελ Σξαπεδνχληα θαη νξθίδνληαη λ‟ αγσληζηνχλ κέρξη ηελ ηειηθή ηνπο δηθαίσζε,
αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα ηνπο παξνπζηαζηνχλ (Υξχζαλζνο, 1933:717). Βθιέγνπλ
επηηξνπή, ε νπνία ζπληάζζεη κηα επηζηνιή, πνπ απνζηέιιεηαη ζην Παηξηαξρείν, ηελ Τςειή Πχιε
θαη ζηηο πξεζβείεο ησλ Μεγάισλ Απλάκεσλ13. Δ Βπηηξνπή κεηαβαίλεη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη
κεηά απφ παξεκβάζεηο ηεο ζην Οηθνπκεληθφ παηξηαξρείν θαη ηηο πξεζβείεο ησλ Μεγάισλ Απλάκεσλ,
επηηπγράλεη ηελ αλαγλψξηζή ηνπο σο Υξηζηηαλψλ Οξζνδφμσλ. Ο αξηζκφο απηψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη
ηφηε είλαη πεξί ηηο 20.000 (Υξχζαλζνο, 1933:719).
Ο ΐξεηαλφο πξφμελνο ζηελ Σξαπεδνχληα F. Stevens ζε έξεπλά ηνπ ζηελ πνληηαθή ελδνρψξα ην
1857, θαηαγξάθεη ζε 55 ρσξηά (απ‟ ηα 1450 πεξίπνπ ζπλνιηθά ρσξηά ηεο πεξηνρήο ηνπ Πφληνπ) ησλ
πεξηνρψλ Κξψκλεο, Ώξγπξνχπνιεο, άληαο θαη Υακςίθηνη 9.533 Μνπζνπικάλνπο, 12.000
Κξππηνρξηζηηαλνχο θαη 28.960 Υξηζηηαλνχο14. χκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ ηνπ Πφληνπ Πεξηθιή
Σξηαληαθπιιίδε ζηελ ελδνρψξα ηεο Σξαπεδνχληαο θαη ηεο Υαιδίαο δελ ππάξρεη νχηε έλαο θάηνηθνο
ηνπξθηθήο θαηαγσγήο, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη θαη απ‟ ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά (Σξηαληαθπιιίδεο
Π, 1866:87).

20νο αηψλαο
Δ επηηπρία αλαγλψξηζεο ησλ 20.000 Κξππηνρξηζηηαλψλ δεκηνπξγεί έλα θιίκα αηζηνδνμίαο θαη
ζηνπο ππφινηπνπο, πνπ αξρίδνπλ λα νξγαλψλνπλ ηελ πξνζπάζεηα αλαγλψξηζήο ηνπο. Ώπνθαιχπηεηαη
ηφηε φηη νιφθιεξεο πεξηνρέο ηεο πνληηαθήο ελδνρψξαο θαηνηθνχληαη απφ Κξππηνρξηζηηαλνχο, ελψ
κέρξη ηφηε εζεσξνχλην Μνπζνπικάλνη. Οη νζσκαληθέο αξρέο αληηκεησπίδνληαο ηνλ θίλδπλν
εμειιεληζκνχ θαη εθρξηζηηαληζκνχ φινπ ηνπ Πφληνπ, αληηδξνχλ κε ηδηαίηεξα ζθιεξφ ηξφπν, είηε
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Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ δεκψδνπο πνληηαθνχ άζκαηνο, φπνπ ε Πφληηα κεηέξα απνθαιχπηεη ζηε
ζπγαηέξα ηεο ηελ πξαγκαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ κέιινληνο ζπδχγνπ ηεο: «φληακ κε ηπξαλλίεζαη, θαη κ’ έεεηο βαξχλ
θαξδίαλ/ ζ’ αιιάεηο ην ρξπζφλ φλνκαλ θαη ηνχξθηθνλ ζα βάιιεηο / ζα παίξηο άλδξαλ νιφρξπζνλ, ρξηζηηαλνχ παηδίλ ελ / Σα
υανερά Ματμούτ Αγάς και σα κρσυά Νικόλας / ν κνλαζηήξ’ κεζαλπρηί ζα πάηε ζηεθαλνχδ’ λε» (Ώλδξηψηεο, 1974:12,
173-181 θαη Φσηηάδεο,1996: 38)
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Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε πνπ πεξηγξάθεη ν γλσζηφο Ρψζνο πεξηεγεηήο Tchichatcheff, πνπ ηελ
πξσηνδεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ « Nord» ησλ ΐξπμειιψλ θαη ζηε ζπλέρεηα θαη αιινχ. Ώλαθέξεηαη αξρηθά ζηνπο
θαηνίθνπο ησλ ρσξηψλ ηεο Κεξαζνχληαο, ηεο Σξίπνιεο θαη ηεο Ώξγπξνχπνιεο, νη νπνίνη θαλεξά αλήθνπλ ζην Εζιάκ θαη
κηινχλ ηνπξθηθά, φκσο θξπθά ιαηξεχνπλ ηελ ηειεηή ηεο αλαηνιηθήο ειιεληθήο εθθιεζίαο, ζην ζπίηη κηινχλ ειιεληθά
θαη νλνκάδνληαη Πέηξνο, Γεψξγηνο ή πκεψλ. ηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ζ‟ έλα πεξηζηαηηθφ φπνπ ηνλ επηζθέθηεθε
θάπνηνο γέξνληαο Μνπζνπικάλνο ηεξσκέλνο νλφκαηη νπιευκάλ, πνπ επέκελε θνξηηθά λα ηνπ κηιήζεη. Σνπ απνθάιπςε
φηη είλαη Έιιελαο ρξηζηηαλφο ηεξέαο νλφκαηη Παξζέληνο θαη ηνπ έδσζε ρξήκαηα παξαθαιψληαο ηνπ λα πάξεη καδί ηνπ
ηελ θφξε ηνπ νθία πνπ είρε ην θαλεξφ κνπζνπικαληθφ φλνκα Φαηκέ, γηα λα ηελ νδεγήζεη ζηε Ρσζία, πξνθεηκέλνπ λ‟
απνθχγεη ην γάκν ηεο κε θάπνην Μνπζνπικάλν, κε δεδνκέλν φηη αλ έκελε άιιν ζηε ρψξα, ν γάκνο ηεο ζα ήηαλ
αλαπφθεπθηνο (Φσηηάδεο, 1996:38-40).
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Με ηελ επηζηνιή απηή (ην πξσηφηππν βξίζθεηαη ζην Ώξρείν ηεο Βπηηξνπήο Πνληηαθψλ Μειεηψλ, Ώγλψζησλ
Μαξηχξσλ 73 Νέα κχξλε, ελψ ζηε ζειίδα 721 ηνπ βηβιίνπ ηνπ Μεηξνπνιίηε Υξχζαλζνπ παξαηίζεηαη ην θείκελν ηεο
επηζηνιήο) νξίδνπλ σο εθπξνζψπνπο ηνπο 3 απ‟ απηνχο θαη δεηνχλ ηελ αλαγλψξηζή ηνπο σο ρξηζηηαλψλ νξζνδφμσλ.
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F.O. 524/10, Νν 46/1857 (31-10-1857) θαη Bryer, 1970:48.

θαηαδηθάδνληαο αθφκε θαη ζε ζάλαην ηνπο Κξππηνρξηζηηαλνχο, ραξαθηεξίδνληάο ηνπο σο
αξλεζίζξεζθνπο είηε ζηξαηνινγψληαο ηνπο ζηα νζσκαληθά ζηξαηφπεδα, γεγνλφο πνπ ζήκαηλε
ζρεδφλ βέβαην ζάλαην. εκαληηθφο αξηζκφο απ‟ απηνχο, πξνθεηκέλνπ λ‟ απνθχγεη ην ζάλαην,
θαηαθεχγεη ζηε γεηηνληθή Ρσζία, ελψ νη Σνχξθνη νηθεηνπνηνχληαη ηηο πεξηνπζίεο ηνπο (Φσηηάδεο,
1996:43-44). Σν έληνλα αληηδξαζηηθφ απηφ θιίκα αιιά θαη νη ηξνκαθηηθέο δπζθνιίεο πνπ
ζπλαληνχζαλ νη Κξππηνρξηζηηαλνί, απνθαιχπηεηαη θαη κέζσ ηνπ αξρείνπ ηνπ ειιεληθνχ Τπνπξγείνπ
Βμσηεξηθψλ 15 .
Βλδηαθέξνλ έρεη θαη ην ιεγφκελν «ηαπξησηηθφ» δήηεκα, πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο
Κξππηνρξηζηηαλνχο ηνπ ρσξηνχ ηαπξί ηεο ελδνρψξαο ηεο Σξαπεδνχληαο, βφξεηα ηεο
Ώξγπξνχπνιεο. Μεγάινο αξηζκφο ηαπξησηψλ είρε κεηαθηλεζεί θαηά ην 19ν αηψλα ζηελ πεξηνρή ηνπ
Ώθ Νηαγ Μαληελ (Ak Dağ Maden) κεηαμχ Άγθπξαο θαη εβάζηεηαο, αθνινπζψληαο ηνπο
ρξηζηηαλνχο ηεο πεξηνρήο ηνπο πνπ είραλ κεηνηθήζεη εθεί κεηά ηελ παξαθκή ησλ κεηαιιείσλ ηεο
πεξηνρήο Ώξγπξνχπνιεο, ζηα νπνία εξγάδνληαλ. Οη ηαπξηψηεο απηνί ππήξμαλ ζχκαηα έληνλσλ
δηψμεσλ εμαηηίαο ηεο ηδενινγίαο ηνπο. Πιήζνο ππνκλεκάησλ θαηαηέζεθαλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ
ζηνπο πξεζβεπηέο ησλ Μεγάισλ Απλάκεσλ θαη ζην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, ελψ ην δήηεκα απηφ
απαζρφιεζε αθφκε θαη ην ειιεληθφ θνηλνβνχιην (Φσηηάδεο, 1996:44-45 θαη Βαιαβάλεο, 1986:13).
Σν 1914, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, αιιά θαη ηνπ Τπνπξγείνπ
Βμσηεξηθψλ ηεο Βιιάδαο, δνχζαλ ζηνλ Πφλην 696.495 ειιελφθσλνη θαη ηνπξθφθσλνη ρξηζηηαλνί16.
Ώπ‟ απηνχο 353.000 δνινθνλήζεθαλ πθηζηάκελνη ην έγθιεκα ηεο Γελνθηνλίαο απ‟ ηνπο
Νενηνχξθνπο θαη ηνπο Κεκαιηθνχο θαηά ηελ πεξίνδν 1916-1923 17. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ
έθζεζε (Τπνζεκείσζε ππ‟ αξηζ. 16) ηνπ Ώξρηκαλδξίηε Παλάξεηνπ, εγνπκέλνπ ηεο Μνλήο Ώγίνπ
Εσάλλνπ ΐαδειψλνο πνπ ηελ απνζηέιιεη ην 1920 πξνο ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν θαη ην ειιεληθφ
Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ, ην 1914 ήηαλ θαηαγεγξακκέλνη 43.000 Κξππηνρξηζηηαλνί, ελψ ζπλνιηθά νη
ειιελφθσλνη, Μνπζνπικάλνη θαη Κξππηνρξηζηηαλνί, πνπ θαηνηθνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ θε, Σφληαο,
Μαηζνχθαο, Άξδαζζαο, Πιαηάλσλ θαη Νηθφπνιεο αλέξρνληαη ζηηο 233.400.
Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Γελνθηνλίαο, ζεκαληηθφο αξηζκφο γπλαηθνπαίδσλ, πνπ επέδεζε απφ ηα
θνιαζηήξηα, νδεγήζεθε ζε κνπζνπικαληθά ηδξχκαηα ή ζπίηηα. Σα κέιε ηεο εηδηθήο αλαθξηηηθήο
επηηξνπήο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Βζλψλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε Dr Kennedy, E. Cushman θαη K.
Jeppe, παξά ηα εκπφδηα πνπ ηεο πξνβάινπλ νη θεκαιηθέο αξρέο, αλαθαιχπηνπλ 2.300 παηδηά
θξπκκέλα ζε ηδξχκαηα θαη ζπίηηα κνπζνπικάλσλ. Ο αληηπξφζσπνο ηεο Βιιάδαο ζηελ ίδηα επηηξνπή
αλαθέξεη ζηελ έθζεζή ηνπ φηη 300.000 γπλαίθεο θαη παηδηά εθηνπίζηεθαλ θαη θξαηνχληαη18. Σν
κέινο ηεο Βπηηξνπήο Dr Kennedy ζηελ έθζεζή ηνπ είλαη θαηαπέιηεο ελαληίνλ ησλ θεκαιηθψλ
αξρψλ, θαηαγγέινληαο φηη κε πιαζηά έγγξαθα εκθαλίδνπλ σο κνπζνπικάλνπο ηα γπλαηθφπαηδα ησλ
ρξηζηηαλψλ19.
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Ώ.Τ.Β./Κ.Τ./1859/1/Παληζιακηζκφο/αξ.296, Σξαπεδνχληα 18/03/1859/αξ. 757, Κσλζηαληηλνχπνιε 03/04/1859.
Ώ.Τ.Β./ Κ.Τ./Ώ/1920, «ν ειιεληζκφο ηνπ Πφληνπ» (Έθζεζε ηνπ Ώξρηκαλδξίηε Παλαξέηνπ) θαη Φσηηάδεο (1988:540)
17
ρεηηθά κε ηε Γελνθηνλία ησλ Βιιήλσλ ηνπ Πφληνπ θαη ηεο Μ. Ώζίαο, βιέπε ΦΧΣΕΏΑΔ Κ (2002) Ζ Γελνθηνλία ησλ
Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ (14 ηφκνη, Θεζζαινλίθε, «Δξφδνηνο»), ΦΧΣΕΏΑΔ Κ. (2004) Ζ Γελνθηνλία ησλ Διιήλσλ ηνπ
Πφληνπ ( Ώζήλα, Έθδνζε ηνπ Εδξχκαηνο ηεο ΐνπιήο ησλ Βιιήλσλ γηα ηνλ Κνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ηε Αεκνθξαηία),
ΐΏΛΏΐΏΝΔ Κ.- ΐΟΛΏΚΔ Ε. (1925) χγρξνλνο Γεληθή Ηζηνξία ηνπ Πφληνπ (Ώζήλα), ΜΏΤΡΔ ΐΕΐΛΟ δησγκψλ
θαη Μαξηπξηψλ ηνπ ελ Σνπξθία ειιεληζκνχ 1914-1918 ( έθδνζε Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, ελ Κσλζηαληηλνππφιεη
1919), ΣΕΡΚΕΝΕΑΔ Υ (1995) “Δπί ηέινπο ηνπο μεξηδψζακε”… Ζ Γελνθηνλία ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ, ηεο Θξάθεο θαη
ηεο Μηθξάο Αζίαο, κέζα απφ ηα γαιιηθά αξρεία (Θεζζαινλίθε) θ.ά.
16

18

Ώ.Τ.Β./1921/Κ.Σ.Β./9/Ώ.113.1921/Βθηνπηζκφο γπλαηθψλ θαη παηδηψλ ζηελ Σνπξθία, ηε Μηθξά Ώζία θαη ηηο γεηηνληθέο
ρψξεο, Ώλαθνξά πνπ παξνπζηάζηεθε απ‟ ηελ 5 ε Βπηηξνπή, Γελεχε (22-9-1921)
19
Ώ.Τ.Β./1921/Κ.Σ.Β./9/C.281.Μ.218./1921/IV/Βξγαζία Βξεπλεηηθήο Βπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνλ εληνπηζκφ γπλαηθψλ
θαη παηδηψλ ζηελ Σνπξθία θαη ηηο γεηηνληθέο ρψξεο, Γελεχε (28/5/1921).

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ Κξππηνρξηζηηαλψλ, επεξεαζκέλν απ‟ ηηο δπζθνιίεο αλαγλψξηζεο, δελ
θηλεηνπνηείηαη, αλακέλνληαο θαηαιιειφηεξεο ζπλζήθεο γηα λα πξνρσξήζνπλ ζηελ αλαγλψξηζή ηνπο
σο Υξηζηηαλψλ. Οη ξαγδαίεο φκσο εμειίμεηο (1νο παγθφζκηνο Πφιεκνο, δηψμεηο, Γελνθηνλία,
Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή) απέηξεςαλ απηή ηελ εμέιημε. Σειηθά ε πλζήθε Ώληαιιαγήο ησλ
ειιελνηνπξθηθψλ πιεζπζκψλ πνπ ππνγξάθεηαη ζηηο 30 Εαλνπαξίνπ 1923, ε νπνία πξνβιέπεη ζην
άξζξν 1 ηελ αληαιιαγή κε βάζε ην ζξήζθεπκα, ηνπο θαηαδηθάδεη αο νξηζηηθή παξακνλή ζηελ
Σνπξθία.
Τπάξρνπλ πνιιέο θαηαγεγξακκέλεο καξηπξίεο ζηελ απέλαληη φρζε γηα ηελ χπαξμε ησλ
Κξππηνρξηζηηαλψλ ζηηο εκέξεο καο. ‟ έλα ηνικεξφ γηα ηα δεδνκέλα ηεο Σνπξθίαο δεκνζίεπκα ηνπ
πεξηνδηθνχ «Aktuel» ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ε δεκνζηνγξάθνο Gulden Aydin, αλαθεξφκελε ζηελ
εζληθή ηαπηφηεηα ησλ θαηνίθσλ Iskenderli (Ώιεμαλδξνρψξη) ηεο πεξηνρήο Σφληαο λνηηναλαηνιηθά
ηεο Σξαπεδνχληαο, δηαθξίλεη νινθάλεξα ηα ίρλε ηεο νξζφδνμεο παξάδνζεο ζην ρσξηφ, φπνπ φινη
κηινχλ «πνληηαθά», ηα παηδηά καζαίλνπλ ηα ηνπξθηθά κφλν φηαλ πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν, ελψ
ξσκέτθα είλαη ηα ηνπσλχκηα θαη ηα νλφκαηα{…} Ώθφκε θη αλ έρνπλ ζβεζηεί ηα παιαηά ηνπο
νλφκαηα κε ην λφκν πεξί επσλχκσλ, φκσο ζπζηήλνληαη σο ηα παηδηά ησλ Μνκάλησλ, Παζθάισλ,
Ξεζθάισλ {…} Οη γπλαίθεο είλαη πνιχ άλεηεο ζην ρσξηφ {…} H δεκνζηνγξάθνο πεγαίλεη ζην ζπίηη
ηεο 94ρξνλεο Fatma Gundal, κε ηελ νπνία αδπλαηεί λα ζπλελλνεζεί, νη λχθεο ηεο θάλνπλ ηε
κεηάθξαζε… Σεο ιέεη φηη «ηα πνληηαθά δελ ηα κάζακε απ‟ ηνλ αέξα» {…} Δ μελαγφο Leman
Ozturk ηεο δειψλεη «Γηαηί λ‟ αξλεζνχκε ηνλ εαπηφ καο. Βίκαζηε Ρσκηνί»…ην δηπιαλφ ρσξηφ
Tulgari ππάξρεη έλα ηεξνδηδαζθαιείν κε ππεξ100εηή ηζηνξία. Αείρλνληάο ην, ν θνηλνηάξρεο Mustafa
Gunaydin δειψλεη: «Βδψ ήηαλ ην θέληξν ηνπ εμηζιακηζκνχ θάπνηε»20.
To 1939, ήξζε ζηελ Ώζήλα επηηξνπή θαηνίθσλ απ‟ ηελ πεξηνρή ηνπ Βξδεξνχκ θαη δήηεζε απ‟ ηελ
θπβέξλεζε λα δερζεί Κξππηνρξηζηηαλνχο απ‟ ηελ παηξίδα ηνπο. κσο ε ειιεληθή θπβέξλεζε
αξλήζεθε, αθελφο γηα λα κελ δεκηνπξγήζεη ξσγκέο ζηελ ειιελνηνπξθηθή θηιία θαη αθεηέξνπ είρε
ήδε πξφβιεκα κε ηνπο πξφζθπγεο απ‟ ηε Ρσζία (Κνπθίδεο, 1958: 301).
To 1941 θαηαηίζεληαη αηηήζεηο Κξππηνρξηζηηαλψλ ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε γηα αλαγλψξηζή
ηνπο21. Δ θπβέξλεζε αξλείηαη λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα, ζπζηάδνληάο ην ζην βσκφ ηεο
ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο. Σν ηξαγηθφ είλαη φηη ηνλ ίδην θαηξφ ε Σνπξθία ηελ αληακείβεη κε ηηο 20
ειηθίεο θαη ην Varlik Vergisi.
Σν 1954 ν γέξσλ Ώγηνξείηεο κνλαρφο Γαβξηήι Αηνλπζηάηεο, πεξηγξάθεη (ζε ηξίην πξφζσπν) ηε
ζπγθινληζηηθή ηνπ εκπεηξία απ‟ ηε γλσξηκία ηνπ κε Κξππηνρξηζηηαλνχο ηνπ Πφληνπ. Πήγε λα
ιεηηνπξγήζεη θαη εμνκνινγήζεη ρξηζηηαλνχο ζε κηα εθθιεζία ηνπ Γαιαηά (δελ ηελ θαηνλνκάδεη). Ο
εθεκέξηνο ηνπ λανχ ηνπ είπε εκπηζηεπηηθά φηη ζην ππεξψν ηνλ αλακέλεη γηα θνηλσλία θαη
εμνκνιφγεζε κηα νκάδα 10 πεξίπνπ αλδξψλ. Ο γεξνληφηεξνο ηνπ δήισζε ζηελ πνληηαθή: «Βίκεο
ρξηζηηαλνί Πάηεξ, ιειεχνκελ ηα πνδάξα‟ζ, λα μνκνινγάο θαη θνηλσλίεηεο καο νζήκεξνλ θαη επεθεί
ιέγνκελ ηελ αγηνζχλε‟ζ θη έλαλ θη άιιν λην ζέινκελ» («Βίκαζηε ρξηζηηαλνί Πάηεξ, θηινχκε ηα
πφδηα ζνπ, εμνκνιφγεζέ καο θαη θνηλψλεζέ καο ζήκεξα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πνχκε ζηελ αγηνζχλε
ζνπ θαη θάηη άιιν πνπ ζέινπκε»). Ο γέξσλ γλσξίδνληαο ηελ πνληηαθή δηάιεθην, θαηαλφεζε ηη
ήζειαλ λα ηνπ πνπλ. Σελ επφκελε κέξα ηνλ πιεζίαζαλ 2 απ‟ απηνχο θαη ηνπ είπαλ: «Πάηεξ, θαη,
άιινλ ζα παξαθαινχκελ ζε. ν ρσξίνλ εκνπλ πνπάλ θη έρνκελ… Βγέληνλ 30 ρξφληε θαη Ώλάζηαζηλ
θη επνίθακελ, «Υξηζηφο Ώλέζηε» θη έμακελ. Νην ςχλ ζα δίγνκελ ζνλ ζεφλ; Σα παηδία λεκνπλ
παληξέθθνπληαλ ρσξίο πνπάλ θαη ζηέθαλα. Ώπνζάλνκελ θαη ζάθθνπκεο αιεηηνχξγεηνη… Ώλάζεκα
αγνχην ηελ ζθιαβίαλ … Πάηεξ, έγγακε έλαλ ζαθθί ρψκαλ αζα θνηκεηήξηα κνπλ … Λειεχνκέ ζε
δηάβαζνλ αην λα ζχξνκελ αην απάλ ζα ηαθία κνπλ… Ανο καο θαη θνηλσλίαλ λα δίγσκελ ζα παηδία
20

«Aktuel» dergisi, «Pontus Muslumanlari» Istanbul 29-10-1992, sayfa 58-60.
Ώ.Τ.Β./1938-1941/ΐ/16/Σκήκα Σνπξθίαο/32/ «Ώηηήζεηο εμηζιακηζζέλησλ ρξηζηηαλψλ Πνληίσλ δηα ηελ παιηλφζηεζίλ
ησλ εηο Βιιάδα»
21

κνπλ… Πνίζνλ καο θη έλαλ «Ώλάζηαζηλ» λ‟ αθνχζσκελ ην «Υξηζηφο Ώλέζηε» θη αηφηε αο
απνζάλνκελ»22.
Δ θαηαγξαθή ηνπ επφκελνπ πεξηζηαηηθνχ έγηλε ζην ζπίηη ηνπ πξφζθπγα Θεφδσξνπ
Κσλζηαληηλίδε ζηα νχξκελα Ώηηηθήο, ην Μάξηην ηνπ 1992. Ώλαθέξεηαη ζε κηα γπλαίθα πνπ θαηά
ηε γελνθηνλία έραζε ην ζχδπγφ ηεο, απ‟ ηα 3 παηδηά ηεο, ήξζε ζψζεθε καδί ηεο κφλν ε θφξε ηεο,
ελψ ηα 2 αγφξηα ηεο ράζεθαλ ζηελ Σνπξθία. ηε Αξάκα φπνπ εγθαηαζηάζεθε δνχζε ζηελ απφιπηε
θηψρηα θαη θάπνηα ζηηγκή ζθέθηεθε λα πάεη πίζσ ζηελ παηξίδα ηεο ηε Ρηδνχληα, κήπσο θαη
θαηνξζψζεη λα πάξεη έλα δνρείν κε ρξπζέο ιίξεο θαη πνιχηηκα θνζκήκαηα πνπ είρε ρηίζεη ζην
θνχξλν ηνπ ζπηηηνχ ηεο. Πξαγκαηηθά ην έθαλε, βξήθε ην ζπίηη ηεο, φπνπ έκελε έλαο Σνχξθνο
πληαγκαηάξρεο. Γλσξίζηεθαλ, ήηαλ θαιφο άλζξσπνο. Σε θηινμέλεζε κεξηθέο εκέξεο. Σνπ είπε γηα
ηα 2 αγφξηα ηεο θαη απηφο εξεχλεζε θαη έκαζε φηη ν έλαο ζθνηψζεθε θη ν άιινο αγλνείηαη. Σνπ
κίιεζε γηα ηηο θξπκκέλεο ρξπζέο ιίξεο, ππνζρφκελε λα ηνπ δψζεη ηηο κηζέο αλ ηε βνεζνχζε,
εμεγψληαο ηνπ φηη εθηφο απ‟ ηε θηψρηα ηεο, είρε θαη κηα θφξε λα παληξέςεη. ΐξέζεθε ν ζεζαπξφο,
έγηλε ε κνηξαζηά θαη ην πξφβιεκα ήηαλ πψο ζα ηα πεξάζεη απ‟ ηα ζχλνξα. Ο πληαγκαηάξρεο ηελ
θαζεζχραζε φηη ζα ηε βνεζήζεη, ζπλνδέπνληάο ηελ ν ίδηνο κέρξη ηα ζχλνξα. Σελ εκέξα ηεο
αλαρψξεζεο, ηελ πεξίκελε έλα θνξηεγφ κε 10 κπανχια. Ο πληαγκαηάξρεο ηεο δήισζε φηη απηφ
ήηαλ δψξν απ‟ απηφλ γηα ηελ θφξε ηεο, ζεσξψληαο φηη έπξεπε λα ηελ μερξεψζεη κηα θαη έκελε ζην
ζπίηη ηεο. ηε Αξάκα ζπγθεληξψζεθε πνιχο θφζκνο λα δεη ηελ πξνίθα ηεο θφξεο. ‟ έλα κπανχιν
βξήθαλ κηα θσηνγξαθία ηνπ Σνχξθνπ κε ηε γπλαίθα ηνπ. Ώπφ πίζσ έγξαθε: «Ώγαπεηή κνπ κεηέξα,
είκαη ν γηνο ζνπ πνπ ζψζεθα, αιιά δελ κπνξνχζα λα ζνπ κηιήζσ. ηη ζέιεηο εζχ θη ε αδειθή κνπ,
ζα είκαη ζηε δηάζεζή ζαο, είκαη θνληά ζαο…»23.
Σν ειιεληθφ θνηλνβνχιην, ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1992 αζρνιήζεθε κε ην δήηεκα ησλ
Κξππηνρξηζηηαλψλ. Οη ΐνπιεπηέο Λ. Κσλζηαληηλίδεο, Υ. Καζηαλίδεο θαη Θ. Καηζαλέβαο έζεζαλ
ζεκαληηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο ζην ζψκα, πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπ είρε πιήξε άγλνηα ηνπ
δεηήκαηνο απηνχ. Ο Θ. Καηζαλέβαο δήισζε φηη «ε χπαξμε 300.000 ή θαη πεξηζζφηεξσλ Βιιήλσλ
Ρσκηψλ εμηζιακηζκέλσλ Κξππηνρξηζηηαλψλ ζηελ Σνπξθία, πξέπεη λ‟ αλαζπξζεί απ‟ ηε ιήζε ηεο
εμσηεξηθήο καο πνιηηηθήο, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ε Σνπξθία κηιάεη γηα θαηαπίεζε ηεο
κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο. Πξνηείλσ ηελ ίδξπζε λένπ Πξνμελείνπ ή ηε κεηαθνξά
ηνπ ππάξρνληνο απ‟ ηελ Ώδξηαλνχπνιε ζηελ πεξηνρή ηεο Σφληαο, φπνπ θαηνηθνχλ νη πεξηζζφηεξνη
απ‟ απηνχο ηνπο Έιιελεο»24
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ
Ώ. Δ ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΣΟΤ ΏΝΏΡΓΤΡΟΤ ΦΏΕΝΣΏΛΔ
(Αεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκεξίδα «Ώλαηνιή», ζην ηεχρνο Οθησβξίνπ 2004)
Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε ελφο Μηθξαζηάηε Έιιελα ν νπνίνο ζηα δχζθνια ρξφληα, πνπ
αθνινχζεζαλ ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, θαηάθεξε, κε απίζηεπηεο πξνζπάζεηεο θαη επηκνλή,
λα εληνπίζεη ζηελ Ώλαηνιή δεθάδεο παηδηά ησλ νπνίσλ είραλ ραζεί ηα ίρλε θαη λα ηα επαλαζπλδέζεη
κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο.
Ώπηφο ν άγλσζηνο, κε ηελ εξσηθή γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο επνρήο δξάζε, είλαη ν Ώλάξγπξνο Φατδαιήο.
Καηαγφηαλ απφ ηε χιαηα (ή Γήια), ηεο Καππαδνθίαο, έλα ρσξηφ ζε απφζηαζε δχν σξψλ απφ ηε
Νεάπνιε, κε 1100 θαηνίθνπο, εθ ησλ νπνίσλ νη 800 Έιιελεο θαη ειιελφθσλνη.
Ο Φατδαιήο, ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε αζθνχζε ην επάγγεικα ηνπ ηπξέκπνξνπ.
Μεηά ηελ Καηαζηξνθή ηαμίδεπε ζπρλά ζηελ Μ. Ώζία γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο. Βθεί άξρηζε λα
ζπλαληά Έιιελεο νη νπνίνη είραλ εμηζιακηζζεί θαηά ηελ πεξίνδν ησλ δησγκψλ. Με θίλδπλν ηεο
δσήο, ηνπο έθεξλε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηνπο βνεζνχζε λα επαλαθηήζνπλ ηελ ζξεζθεία ηνπο.
Βίρε δχν παηδηά ηνλ Γαραξία θαη ηελ Μαξίθα. Πνιιέο καξηπξίεο Οκνγελψλ ηεο Πφιεο ζπγθιίλνπλ
ζην ζπκπέξαζκα φηη θαη ν γηφο ηνπ Γαραξίαο ζπλέρηζε ην έξγν ηνπ παηέξα κε ηνλ ίδην δήιν.
Ο γξάθσλ Άξεο Κπξηαδήο ζπλάληεζε αξθεηά άηνκα πνπ έηπρε λα γλσξίζνπλ ηνλ Ώλάξγπξν
Φατδαιή. ινη φκσο έδηλαλ ζρεδφλ ηηο ίδηεο γεληθέο πιεξνθνξίεο ρσξίο λα γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξεο

ιεπηνκέξεηεο . Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη κάιινλ ζηελ κπζηηθφηεηα ηελ νπνία απαηηνχζε ε
δξαζηεξηφηεηα ηνπ θάηη πνπ δηαηεξήζεθε θαη απφ ηνλ γηφ ηνπ.
Γη' απηφ, ην ληνθνπκέλην πνπ δεκνζηεχνπκε είλαη ε κνλαδηθή γλσζηή γξαπηή πεγή πνπ καο
πιεξνθνξεί κε ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ δξάζε ηνπ Φατδαιή. Πξφθεηηαη γηα κία ρεηξφγξαθε επηζηνιή
ηνπ ηδίνπ πνπ απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Έιιελα Πξφμελν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Καη' εθηίκεζε είλαη
γξακκέλε ηελ δεθαεηία ηνπ 1930 θη απνηειεί κία έθθιεζε πξνο ηελ Βιιεληθή πνιηηεία γηα λα
ζπκβάιιεη ζην έξγν ηνπ.
Βάλ θξίλνπκε απφ ην γεγνλφο φηη ήηαλ αδχλαην λα βξεζνχλ φια ηα "ρακέλα παηδηά" ηεο
Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο, ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ζρεδφλ βέβαην φηη αθφκε θαη ζήκεξα δνπλ
ζηελ Ώλαηνιή η' απνκεηλάξηα ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ Βιιεληζκνχ.
Κείκελν θαη αξρείν: Άξεο Κπξηαδήο.
ΏΡΔ ΚΤΡΕΏΓΔ
Ο Άξεο Κπξηαδήο γελλήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Φνίηεζε ζηελ αζηηθή ζρνιή ηνπ Γαππείνπ
Παξζελαγσγείνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Γσγξάθεην Γπκλάζην - Λχθεην. Βίλαη απφθνηηνο ηεο
Οδνληηαηξηθήο ρνιήο. Γεη θαη εξγάδεηαη σο νδνληίαηξνο ζηνλ Άιηκν Ώηηηθήο. Πξφζθαηα έρεη
εθδψζεη ην βηβιίν κε ηίηιν "Παιηλλφζηεζε ζηηο γιπθέο παηξίδεο" ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζπάληα
ζηνηρεία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ εθηνπηζζέλησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ κεηά ηελ ιήμε ηνπ 1νπ
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.
Σει: 210 9882033 - 210 9830889.
Δ ΒΠΕΣΟΛΔ ΦΏΨΝΣΏΛΔ
Δληηκψηαηε θ. Πξφμελε
Δζσθιείζησο πξνζθέξσ εηο ηξεηο θαηαιφγνπο κε ηαο δηαθφξνπο πεξηπηψζεηο ησλ 31 ππνδεηθλπνκέλσλ
αιιαμνπηζηεζάλησλ κε πνιχ ιππεξάο ζπλζήθαο θαη αληημφνπο πεξηφδνπο, έγξαςα θαη ζηνλ ζρεηηθφλ
(ζιηβεξφλ επίινγνλ) ησλ ζπκάησλ απηψλ ηεο απαηζίαο εθείλεο ηξαγσδίαο ηεο ιεγνκέλεο ηνπ Πφληνπ,
ίζσο ελ ησ κέηξσ ησλ δπλάκεσλ κνπ γίλνκαη δηεξκελεχο πξνο θαηαηφπηζηλ αο.
Γηαηειψ κεη' άθξαο ππνιήςεσο
Αλάξγπξνο Ρ. Φατδαιήο
Ο ζιηβεξφο επίινγνο
Μεηά ηήλ θαηάπαπζηλ ηεο αληαξηηθήο θαη αληαιιθαηηθήο πεξηφδνπ κέρξη ην 1924 δηεζπάξεζαλ αλά ηα
αραλή βάζε ηεο Αλαηνιήο θαη πεξηζπλειέγεζαλ ππφ δηαθφξσλ Σνχξθσλ ελ κηθξά ειηθία απφ 3 κέρξη
10 εηψλ ηα απνκεηλάξηα ηεο ξεζείζεο ζενκελίαο. Μέρξη ηεο ελειηθηψζεσο ησλ ππεξέηεζαλ έλαληη
πηλαθίνπ θαθήο σο άιεηεο εηο δηάθνξα βνζθηθά, γεσξγηθά θη εηο άιιαο νηηδήπνηε ππεξεζίαο θαη
κπφξεζαλ λα ζπληεξνχκελνη λα ζψζνπλ ην θεθάιη ηνπο. Όηαλ φκσο ελειηθηψζεζαλ ήζαλ
ππνρξεσκέλνη δηα ηελ ζηξαηησηηθήλ ηνπο ζεηείαλ επνκέλσο ππήξρε αλάγθε λα εθνδηαζζνχλ κε
βηβιηάξηα ηαπηφηεηαο (δει. Ννπθνχζηα). Άζειαβξέζεθαλ πξν δηαθφξσλ απαηηήζεσλ ησλ θξαηηθψλ
ππαιιήισλ. 1νλ Ζ θαη' επζείαλ εηο εμηζιακηζηηθψ ησ ηξφπσ (δει. φλνκα, επψλπκνλ, παηξφο, κεηξφο θη
σο ζξήζθεπκα Ηζιακηθφλ). 2νλ Ζ ππφ εμνκσηηθφλ φλνκα, Ηζιακηθφλ δε ζξήζθεπκα, επψλπκν παηξηθφ,
κεηξηθφ φλνκα θαζ' εαπηνχ Διιεληθά. 3νλ Άιινη δε θαη' επζείαλ αξλεζέληεο ηελ ηαπηφηεηα ηνπο δηά
δηαθφξνπο απνρξψληαο ιφγνπο έιαβαλ θαη' επζείαλ Αξκεληθά λνπθνχζηα (θαζφηη νη Αξκέληνη κε
ππαγφκελνη εηο ηελ αληαιιαγήλ ήζαλ απείξαθηνη). 4νλ Αη δε γπλαίθεο άιιαη κελ ππαλδξεχζεζαλ κεη'
Αξκελίσλ, άιιαη δε έιαβνλ θαη' επζείαλ Αξκεληθά λνπθνχζηα θαη δηαζψζεζαλ. Γελ ζα αλαθέξσ εδψ
πεξί ησλ εθβηαζκψλ θαζφηη πνιιαί Διιελίδεο ππαλδξεχζεηζαλ δηα ηεο βίαο κεηά Μνπζνπικάλσλ
Σνχξθσλ, θη κεξηθνί εθ ησλ εκεηέξσλ ιαβφληεο Μνπζνπικαλίδαο θπζηθψ ησ ιφγσ ε επηκεμία απηή

έθεξε αλαζηαηψζεηο νηθνγελεηαθέο, νχησο ψζηε ηψξα πιένλ είλαη αδχλαηνο ε απαιιαγή απφ ηελ
πεξηπινθήλ απηήλ θαη θαηά ρηιηάδαο εράζεζαλ.
Ο ζχλδεζκνο "ΝΑΕΗΑΝΕΟ" ησλ Καξβαιησηψλ πνπ εδξεχε ζηάο Αζήλαο κε εμππεξέηεζελ πάξα πνιχ
θη εθάλε εηο ην χςνο ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ, θαζφηη αλέιαβε κεηά πξνζπκίαο θη εδεκνζίεπζε κε ηνλ
Πξνζθπγηθφ θφζκν Αζελψλ θαη ηελ Μαθεδνλία Θεζ/ινλίθε σο θαη δηά ηνπ Διι. Δξπζξνχ ηαπξνχ, θαη
δηα ησλ ξαδηνθσληθψλ εθπνκπψλ Αζελψλ Θεζ/ινλίθεο, θη επξέζεζαλ πιείζηαη νηθνγέλεηαη, θη εγψ
έγηλα ν θξίθνο ηεο αιιεινγξαθίαο θη αιιεινγλσξηκίαο. Έζηεηια θη άιινλ θαηάινγνλ ίζσο λα επξεζνχλ
θη άιινη. Λακβάλσ θάζε εβδνκάδα αξθεηά γξάκκαηα απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο νη νπνίνη κε
ζεξκέο παξαθιήζεηο δεηνήλ απφ εκέ ζαλ θακκηά ζαλίδα ζσηεξίαο λα ηνπο βξψ αλ είλαη δπλαηφ ηνπο
ρακέλνπο ησλ.
Φαληαζζήηε θ. Πξφμελε ηη ραξά θη αγαιιίαζε επξνμέλεζε ε ππφζεζηο απηή, δηφηη χθεξα απφ 25 - 30
ρξφληα λα επξεζνχλ ζπγγελνιφγηα θη ζαλ κάξηπξεο αλεζηεκέλνη λα έιζνπλ εηο επηθνηλσλία ζαλ λα
γίλεηαη θακηά Νεθξαλάζηαζηο ζε κία νηθνγέλεηα, ψ ηνπ ζαχκαηνο ζνπ Κχξηε, θη εγψ κεξηθέο θνξέο απφ
ηε ζπγθίλεζη κνπ θιαίσ. Με ηη δπζθνιίεο αληηπαιαίσ δελ κπνξψ λα ζαο πεξηγξάςσ κηά κφλε
πεξίπησζη ζα ζαο πεξηγξάςσ γηα λα αληηιεθζείηε θη εζείο ην κέγεζνο ηεο πνιππιφθνπ απηήο εξγαζίαο.
π.ρ. είλαη ε πεξίπησζηο ηνπ Γεσξγίνπ Σαξαθηδφγινπ ηνπ νγδφνπ 8νπ ηεο ζεηξάο.
Έρεη θαη' επζείαλ Σνπξθηθφ Μνπζνπικαληθφ φλνκα κε παηέξα Αβδνπιιάρ θαη κεηέξα Υαβά δει. ηελ
πξσηφπιαζην Δχα. Ζ γπλαίθα ηνπ είλαη ε Υατθαλνχο ακάλ θφξε ηεο νπξπίθ θη έρνπλ ηξία θνξίηζηα
13 - 4 - 1 εηψλ. Αλχπαληξνη, αζηεθάλσηνη, αβάπηηζηεο θη ρσξίο λνπθνχζηα ηα κηθξά. Σνλ κέλ Γεψξγηνλ
ηνλ έρξηζαλ δηά ηνπ αγίνπ Μχξνπ, ηελ δε Υατθαλνχο εβαπηίζακε θαη ηελ νλνκάζακε Μαξίαλ, βεβαίσο
ζηα Παηξηαξρεία.
Απφ δέ ην δηθαζηήξην πήξακε ηνπ εθρξηζηηαληζκνχ ησλ ηαο δηθαζηηθάο απνθάζεηο, ηψξα ζα
απνηαζνχκε ζηε Γεκαξρεία γηα ηνλ πνιηηηθφ γάκνλ ηνπο, ήθεξα ζηα Παηξηαξρεία γηα ηελ ζηέςη ηνπο.
Μεηά ηαο δηα ηππψζεηο απηάο ζα βγάινπκε ηα Ννπθνχζηα ησλ κηθξψλ θνξαζίδσλ θαη ηειεπηαία ζα ηα
βαπηίζσκε θη απηά θαη ηνηνπηνηξφπσο ζα ζπκπιεξσζεί ε πεξηπέηεηα ηεο νηθνγελείαο απηήο.
Καηά ηνλ Απφζηνινλ (ην κέλ πλεχκα πξφζπκνλ αιιά ε ζάξμ αζζελήο) δει. ε νηθνλνκηθή κνπ
θαηάζηαζηο δελ έρεη πεξηζζνηέξα αληνρή θαη θαηά ηνλ Γεκνζζέλε άλδξεο Αζελαίνη πνπ έιεγε δεί δεί
ρξεκάησλ, απηά κε ιφγηα δελ γίλνληαη, κέρξη ζήκεξνλ εγψ εμ ηδίσλ κνπ θαηεμνδεχηεθα κέρξη 2 δχν
ρηιηάδσλ ιηξψλ, επί ηξία ρξφληα θαηαγίλνκαη.
Καη θαζψο καο ιέγνπλ εθαηνληάδεο νηθνγέλεηεο ππάξρνπλ εθεί θη φζν αιιειναθνχνληαη πξνζπαζνχλ θη
έρνπλ ηνλ πφζν λα έιζνπλ θη απηνί. Καη ην θπξηφηεξν δήηεκα είλαη ην δήηεκα ηεο επξέζεσο ηέγεο θαη
εξγαζίαο. Δγψ νηθνλνκηθή αληνρή δελ έρσ πεξηζζφηεξε θη ζηακαηψ Απηά ηα γξάθσ κεηά ιχπεο
νδπλεξάο ζπιινγηδφκελνο ηελ αμηνθαηάθξηην ζέζη ησλ δπζηπρψλ απηψλ εγθαηαιειεηκκέλσλ νκνεζλψλ
καο. Ίιεσο απηψλ ν ζεφο.
ν ίδηνο (Ώλάξγπξνο Φατδαιήο)

ΐ. ΜΏΡΣΤΡΕΒ ΒΛΛΏΑΕΣΧΝ ΓΕΏ ΚΡΤΠΣΟΥΡΕΣΕΏΝΟΤ
«ε ηαμίδη κνπ ζηνλ Πφλην θαηά ηα ηέιε Ενπιίνπ ηνπ 1996 κε ηνπο θίινπο κνπ Κακπνπξίδε Λάδαξν
θαη Τθαληίδε Άξε, ζηηο 20 Ενπιίνπ 1996 ζπλέβε ην εμήο πεξηζηαηηθφ. Βλψ αλεβαίλακε ην κνλνπάηη
πξνο ηελ Παλαγία νπκειά, καο πιεζίαζε θάπνηνο θχξηνο πνπ καο πξφζερε απφ ψξα,
ζπλνδεπφκελνο απφ 2 αγφξηα θαη κηα θνπέια, αθνχγνληάο καο ζπλερψο λα κηιάκε ειιεληθά. Βίπε
“εζείο είζηε η‟ εκεηέξ‟ο, εγψ πα „Βιιελνο είκαη” («Βζείο είζηε δηθνί καο, θη εγψ Έιιελαο είκαη»).
Mαο δηεγήζεθε φηη νη γνλείο θαη νη παππνχδεο ηνπ έκεηλαλ εθεί γηαηί ην 1923 δελ κπφξεζαλ λα
ππαρζνχλ ζηελ αληαιιαγή. Καζίζακε θαη καο θέξαζε κπχξεο θαη ςεηφ θξέαο. Βπέκελε λα πάκε
νπσζδήπνηε ζην ζπίηη ηνπ λα δνχκε ηηο εηθφλεο θαη ηα νηθνγελεηαθά ηνπ θεηκήιηα, φκσο ε χπαξμε
αλζξψπσλ ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ ζε θνληηλή καο απφζηαζε απέηξεςε απηή ηελ εμέιημε»
«ε επφκελν ηαμίδη κνπ ζηνλ Πφλην κέζσ ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ νκνγελνχο ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο, ζηηο 2 Ενπιίνπ 1998 ζε ζηελφ δξφκν ηνπ θέληξνπ ηεο Σξαπεδνχληαο ζπλέβε ην
εμήο πεξηζηαηηθφ: Κάπνηνο θχξηνο γχξσ ζην 50, πνπ καο άθνπγε γηα αξθεηφ ρξφλν λα κηιάκε,

αθνινπζψληαο καο θαη θάπνηα ζηηγκή καο πιεζίαζε, καο ραηξέηεζε θαη είπε ”γψ πα Έιιελνο είκαη”
(«Κη εγψ Έιιελαο είκαη»). Mαο είπε φηη είλαη Πνιηηηθφο Μεραληθφο κε κεγάιν ηερληθφ γξαθείν ζην
θέληξν ηεο πφιεο. Γήηεζε λα κάζεη ην μελνδνρείν καο θαη καο επηζθέθηεθε εθεί κε ηε γπλαίθα ηνπ,
ηηο 2 θφξεο ηνπ θαη ηε ιίξα. Μαο εμνκνινγήζεθε φηη έρεη 2 θαεκνχο ζηε δσή ηνπ: Ο πξψηνο πνπ ε
Βιιάδα ηνπο εγθαηέιεηςε ζηελ ηχρε ηνπο θαη ν δεχηεξνο ε επηζπκία ηνπ λα παληξέςεη ηηο θφξεο ηνπ
κε Υξηζηηαλνχο»
Οη δχν απηέο καξηπξίεο είλαη ηνπ ζπληαμηνχρνπ δαζθάινπ Γεκφπνπινπ Δπζηξαηίνπ, η. ζπλεξγάηε ηνπ
γξαθείνπ ηνπ Μνξθσηηθνχ πκβνχινπ ηνπ ειιεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηελ
Κπξηαθή 23 Μαΐνπ 2010, θαη ψξα 18.30, ζην ζπίηη ηνπ, νδφο Αξγνιίδνο, Αδάκεο Κεθηζηάο, Αηηηθή.
«ε ηαμίδη κνπ ζηελ Σνπξθία νδηθψο ην 1987, κε ην θίιν κνπ Ώξηζηείδε Μέκκν, θαξκαθνπνηφ, κεηά
ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε πήγακε ζηε κχξλε. Βθεί, ζηελ θεληξηθή αλνηρηή αγνξά ηεο πφιεο, ην
Μεγάιν άββαην, ζπλέβε ην εμήο πεξηζηαηηθφ: Βλψ κηινχζακε κεγαιφθσλα κε ην θίιν κνπ, καο
πιεζίαζε θάπνηνο πνπ καο άθνπγε, καο ξψηεζε -ζε πνιχ θαιά ειιεληθά - απφ πνχ είκαζηε, θαη αθνχ
βεβαηψζεθε φηη είκαζηε απ‟ ηελ Βιιάδα, καο απνθάιπςε φηη είλαη Υξηζηηαλφο, αιιά δελ ην νκνινγεί
γηα λα κελ έρεη ζπλέπεηεο θαη καο δήισζε φηη ην βξάδπ ζα θάλνπλ φινη καδί Ώλάζηαζε, θαιψληαο
ηαπηφρξνλα θαη καο. Μαο πεξηέγξαςε κε ιεπηνκέξεηεο ην κέξνο ζην νπνίν ζα γίλεη απηφ. Πήγακε ην
βξάδπ, ξσηήζακε πνιινχο, φκσο δελ θαηνξζψζακε λα βξνχκε ην κέξνο. Ίζσο επεηδή ξσηνχζακε γηα
κηα εθθιεζία, ε νπνία φκσο δελ ππήξρε»
Μαξηπξία ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 9νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Υαιαλδξίνπ Υάξβαινπ Πέηξνπ, ζην γξαθείν ηνπ
ρνιηθνχ πκβνχινπ ηεο 24εο Πεξηθέξεηαο ΠΔ Αζήλαο, νδφο Πιάησλνο 14 Υαιάλδξη, 1νο φξνθνο, ηε
Γεπηέξα 16 Μαΐνπ 2011 θαη ψξα 12.00-13.00.

Η Ελληνική Ναςηική Ιζσύρ καηά ηοςρ Πολέμοςρ ηηρ Γαλλικήρ Επανάζηαζηρ και
ηοςρ Ναπολεόνηειοςρ Πολέμοςρ, 1792-181525
Αξ. Γήζεο Φσηάθεο, Λέθηνξαο Ναπηηθήο Εζηνξίαο, ρνιή Ναπηηθψλ Ανθίκσλ
Οη Ναπνιεφληεηνη πφιεκνη απνηεινχλ νξφζεκν ηεο ηζηνξίαο ησλ ζχγρξνλσλ ρξφλσλ. Σν λα
δηαθξίλεη θαλείο ηηο γεσπνιηηηθέο απφ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ζπλέπεηεο ζε θξαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο
είλαη κάιινλ απιφ, ε κειέηε φκσο ηεο αληίζηνηρεο εκπεηξίαο ελφο έζλνπο πνπ ζηεξείηαη θξάηνπο,
φπσο ην ειιεληθφ ηελ επνρή εθείλε, είλαη πεξηζζφηεξν απαηηεηηθή. ηφρνο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο
είλαη λα εμεηάζεη ηνλ αληίθηππν ησλ λαπνιεφληεησλ πνιέκσλ ζηελ ίδξπζε ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ
θξάηνπο εζηηάδνληαο ζηελ εκπφιεκε αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο, κηαο θαη ηα πιηθά
θέξδε ηεο θαη ε λαπηηθή ηεο ηζρχ απνδείρζεθαλ θαζνξηζηηθά γηα ηε ρεηξαθέηεζε ηνπ ειιεληθνχ
ιανχ απφ ηελ νζσκαληθή θπξηαξρία ηε δεθαεηία ηνπ 1820.
Οη λαπηηθέο επηρεηξήζεηο ησλ Ναπνιεφληεησλ Πνιέκσλ μεθίλεζαλ κε ηε ζχκπεμε, ην 1793, ηνπ
Πξψηνπ πλαζπηζκνχ ελαληίνλ ηεο Γαιιίαο απφ ηε Μεγάιε ΐξεηαλία θαη ηα πεξηζζφηεξα θξάηε ηεο
Κεληξηθήο θαη ηεο Ώλαηνιηθήο Βπξψπεο. Δ βξεηαληθή θπβέξλεζε απνθάζηζε λα αλαβηψζεη ηελ
πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή πνπ είρε εθαξκφζεη ν Πηη ν πξεζβχηεξνο θαηά ηνλ Βπηαεηή Πφιεκν,
πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηνλ αηθληδηαζκφ πνπ κπνξνχζε λα παξάζρεη ε
βξεηαληθή λαπηηθή ηζρχο ελαληίνλ ησλ Γάιισλ.26 Δ ζηξαηεγηθή απηή απαηηνχζε, κεηαμχ άιισλ,
έλαλ αξθεηά αιιά φρη ππεξβνιηθά ζηελφ απνθιεηζκφ ηνπ γαιιηθνχ ζηφινπ, κε ζηφρν λα
ζηξαγγαιηζζεί ην Γαιιηθφ ζαιάζζην εκπφξην θαη λα δειεαζηεί ν γαιιηθφο πνιεκηθφο ζηφινο λα
εμέιζεη πξνο λαπκαρία ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα.27 Δ απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ
εθαξκφζζεθε, θαηά θαλφλα, σο ηε λαπκαρία ηνπ Σξαθάιγθαξ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1805, δελ ήηαλ ε
αλακελφκελε γηα πνηθίινπο ιφγνπο. Καη‟ αξρήλ, ν Λφξδνο Υφνπ, ν βξεηαλφο ζηφιαξρνο θαη, σο έλα
βαζκφ, θη ν δηάδνρφο ηνπ Λφξδνο Nelson, δελ επέδεημαλ ηελ αλαγθαία εκκνλή ζηελ επηβνιή ηεο.28
Βπηπιένλ, ην έξγν ηνπο δελ βνεζήζεθε απφ ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ησλ ΐξεηαληθψλ θαηαδξνκηθψλ
θαη ηε ρακειή επίδνζε νξηζκέλσλ βξεηαληθψλ λαπηηθψλ κνλάδσλ, ησλ νπνίσλ ηα ζηελά ακπάξηα δελ
κπνξνχζαλ λα απνζεθεχζνπλ επαξθή εθφδηα γηα πιφεο απαηηνχκελεο δηάξθεηαο είθνζη θαη πιένλ
εβδνκάδσλ.29 Οη θνπξηνχλεο, νη δπζκελείο άλεκνη, θαη νη γαιιηθέο θαηαδξνκέο πνπ αθνινχζεζαλ ηε
λαπκαρία ηεο 1 Ενπλίνπ ηνπ 1794, δπζρέξαλαλ επίζεο ην λαπηηθφ απνθιεηζκφ ησλ
γαιινθξαηνχκελσλ παξαιίσλ απφ ην ΐξεηαληθφ ΐαζηιηθφ Ναπηηθφ.30
Δ κεξηθή επηηπρία ηνπ ΐξεηαληθνχ λαπηηθνχ απνθιεηζκνχ θαηά ηα δψδεθα πξψηα ρξφληα ησλ
λαπνιεφληεησλ πνιέκσλ, νδήγεζε ζε έιιεηςε ηξνθίκσλ θαη πξψησλ πιψλ ζηε Γαιιία θαη ηε
γεηηνληά ηεο, κηα έιιεηςε πνπ εληάζεθε απφ ηελ πνιηηηθή αλαζηάησζε πνπ πξνήιζε απφ ηε Γαιιηθή
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Βπαλάζηαζε θαη απφ ηελ θιηκαθνχκελε πνιεκηθή πξνζπάζεηα ηνπ ζηξαηνχ ηνπ Ναπνιένληα.31 Σν
έιιεηκκα απηφ ηεο Γαιιίαο ζε πιηθνχο πφξνπο ηειηθά θαιχθζεθε, ζε κηθξφ αιιά αμηνζεκείσην
βαζκφ, απφ ηελ ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία.
Δ νπζηαζηηθή ειιεληθή λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα ησλ λεφηεξσλ ρξφλσλ είρε κφλν ιίγεο δεθαεηίεο
δσήο φηαλ μεθίλεζε ε Γαιιηθή Βπαλάζηαζε. Πξηλ απφ απηή, ην ειιεληθφ εκπνξηθφ λαπηηθφ είρε
εζηηάζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηελ Ώλαηνιηθή Μεζφγεην, αληαγσληδφκελν ηελ θπξίαξρε
λαπηηιηαθή ζέζε ηεο Γαιιίαο ζηε ζάιαζζα απηή.32 Ώμηνπνηψληαο φκσο ηε κεγάιε πηψζε ηεο
γαιιηθήο λαπηηιίαο ζηε Μεζφγεην, ιφγσ ηνπ βξεηαληθνχ λαπηηθνχ απνθιεηζκνχ, ην άλνηγκα ηεο
Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ηελ απμαλφκελε εμάξηεζε ηεο Απηηθήο Βπξψπεο απφ ην ζηηάξη ησλ
παξαιίσλ ηεο,33 θαζψο θαη ηελ απνδπλάκσζε ηεο ελεηηθήο, ηεο γελνπαηηθήο34 θαη ηεο Μαιηέδηθεο
λαπηηιίαο, φηαλ ηα αληίζηνηρα θξάηε θαηαθηήζεθαλ απφ ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ Ναπνιένληα ζηελ
δεθαεηία ηνπ 1790,35 Έιιελεο λαπηηθνί απφ ην λεζί ηεο Όδξαο θαη, ζε κηθξφηεξν βαζκφ, απφ ηα
λεζηά ησλ πεηζψλ θαη ησλ Φαξψλ36 εηζήγαγαλ ιαζξαία ζηηεξά ζηε λφηηα Γαιιία θαη ηε
γαιινθξαηνχκελε Εηαιία.37 Σν ιαζξεκπφξην απηφ δηεπθνιχλζεθε απφ ηελ χςσζε ζεκαηψλ επθαηξίαο
(αγγιηθψλ, ξσζηθψλ, ηνπ ΐαζηιείνπ ησλ Αχν ηθειηψλ, θ.ιπ.) ζηα ειιεληθά πινία, 38 απφ ηε ζπρλή
ζπλελνρή ζ‟ απηφ ησλ νζσκαληθψλ αξρψλ,39 ηε λέα ζεηηθή λαπηηιηαθή πνιηηηθή πνπ είρε ζεζπίζεη ν
ειήκ ΕΕΕ γηα φζα πινία έθεξαλ ηελ Οζσκαληθή ζεκαία, 40 θαζψο θαη απφ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία
ηα κεζαίνπ κεγέζνπο, ειαθξά, ηαρέα θαη θαιά θπβεξλψκελα ειιεληθά πινία έζπαδαλ ην βξεηαληθφ
λαπηηθφ απνθιεηζκφ. Σν ειιεληθφ ιαζξεκπφξην δηεπθνιχλζεθε επίζεο απφ ηηο γαιιηθέο αξρέο αιιά
θαη απφ γάιινπο πνιίηεο πνπ παξείραλ γελλαηφδσξε ακνηβή ζηνπο Έιιελεο λαπηίινπο γηα ηνπο
θηλδχλνπο πνπ απηνί πξφζπκα αλαιάκβαλαλ. 41
Δ αιήζεηα βέβαηα είλαη φηη ε ειιεληθή λαπηηιηαθή ζπκκεηνρή ζηνλ εθνδηαζκφ ηεο Γαιιηθήο
πνιεκηθήο πξνζπάζεηαο δελ ήηαλ ρσξίο θφζηνο γηα ηελ Βιιεληθή λαπηηιία. Παξά ηηο αδπλακίεο ηνπ
βξεηαληθνχ λαπηηθνχ απνθιεηζκνχ, ν Nelson, θαη άιινη βξεηαλνί λαπηηθνί ρηέληζαλ ηε Μεζφγεην θαη
ζπλέιαβαλ έλαλ αξθεηά κεγάιν αξηζκφ Βιιήλσλ ιαζξεκπφξσλ42 πνπ αθέζεθαλ αξγφηεξα
ειεχζεξνη, είηε κεηά απφ παξέκβαζε ηεο Τςειήο Πχιεο είηε ιφγσ ηεο επίθιεζεο ηεο ξσζηθήο
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πξνζηαζίαο απφ ηνπο Έιιελεο.43 Βπίζεο, επηβιήζεθαλ βαξηά πξφζηηκα ζε αξθεηνχο Έιιελεο
πινηνθηήηεο, φηαλ νη βξεηαληθέο αξρέο ηεο Μάιηαο εληφπηζαλ εηθνληθέο πσιήζεηο ειιεληθψλ πινίσλ
ζε ληφπηνπο εκπφξνπο, ζηελ πξνζπάζεηα ησλ Βιιήλσλ πινηνθηεηψλ λα απνθηήζνπλ βξεηαληθή
πξνζηαζία.44 Σέινο, νξηζκέλνη Έιιελεο ιαζξέκπνξνη ζπλειήθζεθαλ απφ πεηξαηέο θαη
θπιαθίζηεθαλ επί καθξφλ ζηε Μπαξκπαξηά, θαζψο ε δξακαηηθή κείσζε ηνπ εκπνξίνπ ηεο
ΐνξεηνδπηηθήο Ώθξηθήο κε ηε Γαιιία θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ ηάγκαηνο ησλ Εσαλλίησλ ηππνηψλ ηεο
Μάιηαο απφ ην Ναπνιένληα ην 1898, νδήγεζαλ ζε κεγάιε έμαξζε ηεο ΐεξβεξηλήο πεηξαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο.45
Οη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θεξδνθνξία ηνπ ειιεληθνχ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ πξηλ απφ
ηελ εθαξκνγή ηνπ Δπεηξσηηθνχ πζηήκαηνο ην 1806 είλαη, δπζηπρψο, αηειείο, αλ θαη ην ζεκαληηθφ
ηεο χςνο είλαη αδηακθηζβήηηην. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αληίζηνηρε θεξδνθνξία ηεο ειιεληθήο
λαπηηιίαο θαηά ηελ ηειεπηαία επηαεηία (1807 - 1814) ησλ λαπνιεφληεησλ πνιέκσλ ππήξμε αθφκα
πςειφηεξε, μεπεξλψληαο κεξηθέο θνξέο ην 100% ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ησλ ππφ δηακεηαθφκηζε
εκπνξεπκάησλ.46 Δ ηεξάζηηα απηή αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο αληηθαηφπηξηδε ηελ
εληαηηθνπνίεζε ηνπ ΐξεηαληθνχ λαπηηθνχ απνθιεηζκνχ ησλ Γαιινθξαηνχκελσλ παξαιίσλ ηεο
Δπεηξσηηθήο Βπξψπεο αιιά θαη ηελ απαγφξεπζε ησλ ΐξεηαληθψλ εηζαγσγψλ απφ ηνπο Γάιινπο
ζηελ Δπεηξσηηθή Βπξψπε.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Ναπνιεφληεην δηάηαγκα ηνπ ΐεξνιίλνπ δηαθήξπμε ην Ννέκβξην ηνπ 1806 ηνλ
απνθιεηζκφ ησλ ΐξεηαληθψλ λήζσλ, απαγφξεπζε ηνλ θαηάπινπ ΐξεηαληθψλ πινίσλ ζε
Γαιινθξαηνχκελα ιηκάληα θαη δηέηαμε ηελ θαηάζρεζε φισλ ησλ βξεηαληθήο πξνειεχζεσο
πξνηφλησλ. Χο αληίπνηλα, ε ΐξεηαληθή θπβέξλεζε ζέζπηζε ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1807 ηελ απαγφξεπζε
ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ πινίσλ πνπ έθεξαλ ζεκαίεο νπδέηεξσλ θξαηψλ κε ιηκάληα πνπ
παξέκελαλ θιεηζηά ζε βξεηαληθά πινία. Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1807,
δηαθεξχρζεθε επίζεο φηη φια ηα γαιινθξαηνχκελα ιηκάληα ζα πθίζηαλην λέν βξεηαληθφ λαπηηθφ
απνθιεηζκφ. Ώπηή ηε θνξά κάιηζηα ν βξεηαληθφο απνθιεηζκφο ππήξμε πνιχ πην ζηελφο δεδνκέλνπ
φηη δελ ππήξρε κεγάινο γαιιηθφο πνιεκηθφο ζηφινο κεηά ηε λαπκαρία ηνπ Trafalgar (1805) πνπ ζα
ήηαλ ζθφπηκν λα δειεαζζεί λα εμέιζεη πξνο λαπκαρία ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα.47 Βπηπιένλ, ηα
πεξηζζφηεξα απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνβιεκαηηθά πινία ηνπ ΐξεηαληθνχ πνιεκηθνχ λαπηηθνχ
είραλ πηα αληηθαηαζηαζεί κε θαιχηεξεο λαπηηθέο κνλάδεο, ελψ ν αξηζκφο ησλ Ώγγιηθψλ
θαηαδξνκηθψλ είρε ηξηπιαζηαζηεί ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ 1793, εληζρχνληαο έηζη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ βξεηαληθνχ λαπηηθνχ απνθιεηζκνχ.48
Μεηά απφ απηέο ηηο εμειίμεηο ηα εκπνξηθά λαπηηθά ηεο Όδξαο, ησλ πεηζψλ θαη ησλ Φαξψλ
αχμεζαλ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ηελ θεξδνθνξία ηνπο αμηνπνηψληαο δηάθνξεο κεζφδνπο θαη
επθαηξίεο ε πξνθαλέζηεξε ησλ νπνίσλ ππήξμε θαη πάιη ην ιαζξεκπφξην, θαζψο, ε δξαζηεξηφηεηα
απηή, έθεξε αθφκα κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα φζνπο ηελ αλαιάκβαλαλ. Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην
ειιεληθφ ιαζξεκπφξην ζηηεξψλ ζηελ Εζπαλία κεηά ηε γαιιηθή εηζβνιή ζηε ρψξα απηή ην 1808 θαη ε
κεηαγξαθή ειιεληθψλ πινίσλ ζην ηζπαληθφ λενιφγην, κέζσ εηθνληθψλ πσιήζεσλ ζε ληφπηνπο
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επηρεηξεκαηίεο, δηεχξπλε ηε ζπκκεηνρή ησλ Βιιήλσλ ηνπ Ώηγαίνπ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο κεηαμχ
Βπξψπεο θαη Λαηηληθήο Ώκεξηθήο.49
Μηα εμίζνπ ζεκαληηθή επθαηξία γηα ην ειιεληθφ εκπνξηθφ λαπηηθφ πξνέθπςε απφ ηελ ραιάξσζε ηνπ
βξεηαληθνχ κεξθαληηιηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΐξεηαληθή θπβέξλεζε εγθαηέιεηςε ηηο «Πξάμεηο
Ναπηηιίαο» θαη ηελ αληίζηνηρε πξαθηηθή ηνπ ΐξεηαληθνχ Ναπαξρείνπ. Ώληί δειαδή λα ειέγρεη
απζηεξά ηα έγγξαθα θαη ηελ ηδηνθηεζία ησλ μέλσλ εκπνξηθψλ πινίσλ θαη θνξηίσλ, θαη λα πεξηνξίδεη
ηελ εμππεξέηεζε ηνπ βξεηαληθνχ εκπνξίνπ ζε βξεηαληθά κφλν ζθάθε, απνδέρηεθε φηη πνιιά απφ ηα
είδε ηνπ εκπνξίνπ πνπ ήζειε λα δηαηεξεζνχλ, κπνξνχζαλ λα δηεμάγνληαη πηα κφλν ιαζξαία.
Θεψξεζε επίζεο φηη ν κφλνο παξάγνληαο πνπ ζα έπξεπε λα ιακβάλεηε ζνβαξά ππ‟ φςηλ ζην
εκπφιεκν ζαιάζζην εκπφξην ήηαλ ν πξννξηζκφο ηνπ πινίνπ θαη φρη ε θπξηφηεηά ηνπ, πξαγκαηηθή ή
θαηλνκεληθή. ια ινηπφλ ηα πινία, αλεμαξηήησο ζεκαίαο, κπνξνχζαλ λα εκπνξεχνληαη ζηηο
ζάιαζζεο πνπ ήιεγρε ν ΐξεηαληθφο ζηφινο εθφζνλ έπιεαλ ζε βξεηαληθή λενπνκπή γηα ην ζχλνιν
ηνπ ηαμηδηνχ, εμαζθαιίδνληαο έηζη φηη ηαμίδεπαλ πξνο ή απφ έλα βξεηαληθφ ή θηιηθφ πξνο ηε
ΐξεηαλία ιηκάλη. Σα ΐξεηαληθά ιηκάληα θαη νη ΐξεηαληθέο λενπνκπέο γέκηζαλ ηφηε κε μέλεο
ηδηνθηεζίαο θαη επάλδξσζεο πινία πνπ είραλ πςσκέλεο ζεκαίεο νπδεηέξσλ ή θαη ερζξηθψλ αθφκα
θξαηψλ πξνο ηελ Ώγγιία.50 Δ εμέιημε απηή σθέιεζε κηθξέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, φπσο ηηο
ειιεληθέο, ζε βάξνο ησλ γηγάληησλ, βξεηαληθψλ, κεξθαληηιηζηηθψλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ πνπ
δηαηεξνχζαλ κέρξη ηφηε κνλνπσιηαθή ζρεδφλ ζέζε ζην ζαιάζζην εκπφξην ηεο ΐξεηαληθήο
απηνθξαηνξίαο.51
ηνλ απφερν ηνπ ΐεξνιηλείνπ δηαηάγκαηνο αιιά θαη ηεο Πξάμεο ηνπ Ώκεξηθαληθνχ Βκπάξγθν
ελαληίνλ ηεο ΐξεηαληθήο λαπηηιίαο πνπ ζεζπίζηεθε ην 1807 52 ε ζχγρξνλε επέθηαζε ηνπ βξεηαληθνχ
εκπνξίνπ ζηελ Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία ζεκαηνδφηεζε κηα πξνζσξηλή αλαπξνζαξκνγή ησλ
βξεηαληθψλ εκπνξηθψλ ξεπκάησλ, πξνζθέξνληαο ζπλάκα κηα πξφζζεηε επθαηξία ζηελ ειιεληθή
λαπηηιία. Έρνληαο ράζεη ηηο αγνξέο ηεο ζηε ΐφξεην Ώκεξηθή θαη ηελ Βπξψπε ε ΐξεηαλία
πξνζπάζεζε λα πξνκεζεχζεη ηελ Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία κε ηα βηνκεραληθά πξντφληα πνπ δελ
κπνξνχζαλ πιένλ λα εηζάγνπλ νη Σνχξθνη απφ ηε Γαιιία θαη ηελ Πξσζία, ηνπο παξαδνζηαθνχο
βηνηερληθνχο ηνπο πξνκεζεπηέο. ε απηφ ε ΐξεηαλία ζεκείσζε κεγάιε επηηπρία θαη εμαζθάιηζε
επίζεο εχθνιε πξφζβαζε ζε νζσκαληθέο πξψηεο χιεο, φπσο ην βακβάθη πνπ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ
γηα ηε βξεηαληθή θισζηνυθαληνπξγία.53 Ήηαλ ηφηε πνπ ε Θεζζαινλίθε θαη άιια ιηκάληα ηεο
Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο ρξεζίκεπζαλ, κεηαμχ άιισλ, σο πχιεο γηα ηα βξεηαληθά αγαζά πνπ
πξννξίδνληαλ γηα ηε Γεξκαλία θαη ηελ Κεληξηθή Βπξψπε, κεηψλνληαο έηζη πεξαηηέξσ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΐεξνιηλείνπ Αηαηάγκαηνο.54 Δ ζχγρξνλε δεκηνπξγία ηθαλνχ αξηζκνχ
ειιεληθψλ εκπνξηθψλ νίθσλ ζε βξεηαληθνχο ιηκέλεο επηβεβαίσζε ηε δπλακηθή ζπκκεηνρή ησλ
Οζσκαλψλ Βιιήλσλ ζηηο αγγιν-ηνπξθηθέο εκπνξηθέο θαη λαπηηιηαθέο ζρέζεηο.55
Σα πιηθά θέξδε πνπ απεθφκηζε ην ειιεληθφ εκπνξηθφ λαπηηθφ απφ ηνπο Ναπνιεφληεηνπο πνιέκνπο,
αλ θαη ππήξμαλ ζεκαληηθά, ζα ήηαλ πάλησο παξνδηθνχ ελδηαθέξνληνο, εάλ δελ είραλ επαλεπελδπζεί
ζηε λαπηηιία θαη, ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ζηε λαπηαζθάιηζε θαη ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα.56
Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ιίγν πξηλ ην μέζπαζκα ηεο Γαιιηθήο Βπαλάζηαζεο ην ειιεληθφ εκπνξηθφ
λαπηηθφ είρε 400 πινία ζχκθσλα κε ηελ πιένλ αμηφπηζηε ζρεηηθή κειέηε. Πξνο ην ηέινο ησλ
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Ναπνιεφληεησλ πνιέκσλ ν αξηζκφο ησλ ειιεληθψλ πινίσλ είρε απμεζεί ζε 615 κε ζπλνιηθφ
εθηφπηζκα 153.580 ηφλσλ. Σα πινία απηά έθεξαλ 5878 ππξνβφια φισλ ησλ ηχπσλ θαη ησλ κεγεζψλ
θαη απαζρνινχζαλ 37.526 άλδξεο. Ώμίδεη δε λα ζεκεησζεί φηη, αλ ηα πινία ησλ λεζηψλ ηνπ Ενλίνπ,
ηνπ Μεζνινγγίνπ, θαη κεξηθψλ αθφκα ειιεληθψλ λαπηφηνπσλ είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζηε
κλεκνλεπζείζα κειέηε, νη αλσηέξσ αξηζκνί ζα ήηαλ αθφκα κεγαιχηεξνη.57
Δ Βιιεληθή λαπηηιία δελ απέβε κφλν αξηζκεηηθά ηζρπξφηεξε θαηά ην ηέινο ησλ λαπνιεφληεησλ
πνιέκσλ. Ήηαλ επίζεο αξηηφηεξα λαππεγεκέλε. Μεηά ηελ αξρηθή πξνκήζεηα πινίσλ αιινδαπήο
θαηαζθεπήο απφ εχπνξνπο Έιιελεο πινηνθηήηεο, νη ειιεληθνί αξζαλάδεο πξνζάξκνζαλ ηα μέλα
κνληέια ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο.58 Μηα ζεηξά απφ παξάγνληεο φπσο νη ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο
δηάζπαζεο ηνπ αγγιηθνχ λαπηηθνχ απνθιεηζκνχ απφ ηα ειιεληθά πινία, ην ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν
δηαζέζηκν θεθάιαην ησλ πεξηζζνηέξσλ Βιιήλσλ πινηνθηεηψλ, ε Οζσκαληθή ακθηηαιάληεπζε
ζρεηηθά κε ην εχξνο ηεο επέθηαζεο ηνπ ειιεληθνχ εκπνξηθνχ ζηφινπ, θαζψο θαη νη κηθξέο
απνζηάζεηο ησλ ειιεληθψλ ζαιαζζψλ νδήγεζαλ ζηελ θαηαζθεπή κεζαίνπ κεγέζνπο ειιεληθψλ
πινίσλ πνπ ήηαλ ειαθξά θαη ηαρέα. Σν απνηέιεζκα ήηαλ φηη ν 400 ηφλσλ πάξσλαο έγηλε ν ζπλήζεο
ηχπνο πινίνπ ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο ηα ρξφληα εθείλα, ηνπ νπνίνπ ηα δχν ειαθξά θαη
ςειά
θαηάξηηα
ελίζρπαλ
ηελ
ηαρχηεηα
θαη
ηελ
επειημία
ηνπ. 59
Δ ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία δελ εληζρχζεθε, φκσο, κφλν ζε άςπρν πιηθφ θαηά ηνπο
Ναπνιεφληηνπο πνιέκνπο. Οη αμησκαηηθνί θαη νη λαχηεο ησλ Βιιεληθψλ παξψλσλ εμειίρζεθαλ
επίζεο ζε βεηεξάλνπο ζαιαζζνκάρνπο, θαζψο επαλεηιεκκέλα ελεπιάθεζαλ ζε αςηκαρίεο θαηά ησλ
πεηξαηψλ ηεο Μπαξκπαξηάο, ησλ Εππνηψλ ηεο Μάιηαο θαη λαπηηθψλ κνλάδσλ θαη θνπξζάξσλ απφ ηε
ΐξεηαλία, ηε Γαιιία θαη ηελ Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία.60 Δ λαπηηθή εθπαίδεπζε ησλ αμησκαηηθψλ
θαη πιεξσκάησλ ηνπ ειιεληθνχ εκπνξηθνχ ζηφινπ επεξεάζηεθε επίζεο απφ ηε ζηξαηνιφγεζε ελφο
ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ησλ ζην Οζσκαληθφ θαη, ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ζην βξεηαληθφ, ζην γαιιηθφ θαη
ζην ξσζηθφ πνιεκηθφ λαπηηθφ.61 Βπηπιένλ, έλα κηθξφ αιιά φρη αζήκαλην κέξνο ησλ ειιεληθψλ
πιεξσκάησλ ζπκκεηείρε ζε θνπξζάξηθεο επηρεηξήζεηο, απνθηψληαο έηζη πξφζζεηεο γλψζεηο ζρεηηθά
κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πνιέκνπ ζηε ζάιαζζα.62
Σν πην ζεκαληηθφ πάλησο ήηαλ φηη, ε ραιχβδηλε θη επάξηζκε απηή ειιεληθή λαπηηθή δχλακε πνπ
ζρεκαηίζζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Ναπνιεφληεησλ πνιέκσλ, εμνηθεηψζεθε απφ λσξίο κε ην
θηιειεπζεξηζκφ ηεο Γαιιηθήο Βπαλάζηαζεο, ηνλ νπνίν θαη δηέδσζε κε επηηπρία ζηνπο Έιιελεο ηνπ
εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.63 Καη φηαλ ε Βιιεληθή Βπαλάζηαζε ηνπ 1821 έιαβε ρψξα, νη
έιιελεο λαπηηθνί πνιέκεζαλ απνηειεζκαηηθά θαηά ησλ ζπλδπαζκέλσλ νζσκαληθψλ θαη
αηγππηηαθψλ λαπηηθψλ δπλάκεσλ, έσο φηνπ ηδξχζεθε ην αλεμάξηεην ειιεληθφ θξάηνο ζηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1830.64
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Βλ θαηαθιείδη, νη Ναπνιεφληεηνη πφιεκνη έδσζαλ ζηελ Βιιάδα ηα λαπηηθά φπια, ηνπο άλδξεο, ηα
ρξήκαηα, θαη ην επαλαζηαηηθφ ιεμηιφγην πνπ δηεπθφιπλαλ ηελ έλαξμε ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο
ηνπ 1821 θαηά ησλ Σνχξθσλ. Υσξίο απηά, ην καθξφρξνλν ειιεληθφ επαλαζηαηηθφ πλεχκα ελαληίνλ
ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ζα είρε πηζαλφηαηα ζπλερηζηεί. Δ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, φκσο, είλαη
άδειε θαη ίζσο ε απειεπζέξσζε ηεο ρψξαο καο λα κελ είρε ζπληειεζηεί ηφηε.

