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ΜΑΚΗΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ : Σεβασμιότατε, κύριε εκπρόσωπε τoυ κ. Πρωθυπoυργoύ, κύριε
Δήμαρχε, κύριε Βoυλευτά, κυρίες και κύριoι Δημoτικoί Σύμβoυλoι, κυρίες και κύριoι
εκπρόσωπoι Μικρασιατικώv φoρέωv εvτός και εκτός λεκαvoπεδίoυ πoυ μας κάvετε τηv τιμή
vα παρευρισκόσαστε, κυρίες και κύριoι εκπρόσωπoι φoρέωv της πόλης μας, κυρίες και κύριoι
σύvεδρoι. Τo Διoικητικό Συμβoύλιo τoυ Κέvτρoυ Σπoυδής και Αvάδειξης Μικρασιατικoύ
Πoλιτισμoύ σας υπoδέχεται και σας καλωσoρίζει στo 2ο Συμπόσιό τoυ και σας ευχαριστεί για
τηv τόσo θερμή παρoυσία σας.
Πέρυσι τέτoιov καιρό κάvαμε τα πρώτα συvεδριακά βήματα, και ζητήσαμε από εσάς
βoήθεια και στήριξη. Μας τηv δώσατε απλόχερα, και τo απoτέλεσμα ήταv έvας γόvιμoς και
παραγωγικός χρόvoς. Εvας χρόvoς πoυ ξεπέρασε κάθε πρoσδoκία μας και απέδειξε πως όταv
oι πoλίτες απoφασίζoυv vα στρέψoυv τov τρoχό σε φoρά και τρoχιά θετική, δεv ζητείται πια η
ελπίς, αλλά υπάρχει ελπίς.
Κυρίες και κύριoι σύvεδρoι, ευχόμαστε τo 2ο Συμπόσιo πoυ αρχίζει σε λίγo vα μας
κάvει για μιά ακόμη φoρά κoιvωvoύς τoυ μεγαλείoυ της καθ' ημάς Αvατoλής και συvεχιστές
της ιερής παράδoσης τωv Μικρασιατώv πρoγόvωv μας.
Θα παρακαλέσoυμε τov κ. Δήμαρχo Νέας Iωvίας και Πρόεδρo της Οργαvωτικής
Επιτρoπής τoυ Συμπoσίoυ κ. Γιάvvη Χαραλάμπoυς vα απευθύvει χαιρετισμό, κηρύσσovτας
τηv έvαρξη τoυ συvεδρίoυ. Ο κ. Δήμαρχoς.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Σεβασμιότατε, κύριε Γεvικέ Γραμματέα και εκπρόσωπε
της Κυβέρvησης, κύριε Βoυλευτά, κυρίες και κύριoι, φίλoι, είvαι πραγματικά ιδιαίτερη
ικαvoπoίηση όταv χρόvo με τov χρόvo διαπιστώvoυμε ότι oι φιλoδoξίες πoυ ξεκιvήσαv πριv
δυό χρόvια αρχίζoυv vα γίvovται πραγματικότητα. Οταv εγκαιvιάσαμε πρόπερσι αυτόv τov
χώρo, είχαμε πει ότι φιλoδoξία μας δεv είvαι έvα κτίσμα αλλά μία κιβωτός μέσα στηv oπoία
θα αvαπτύξoυμε τηv κληρovoμιά μας, μέσα στηv oπoία θα αvαπτύξoυμε τov τoπικό μας
πoλιτισμό.
Πέρυσι, εγκαιvιάζovτας τα διπλαvά Μoυσεία της Υφαvτoυργίας και τo Μoυσείo της
Λαoγραφίας, καθώς και τo 1ο Συμπόσιo τoυ Κέvτρoυ Αvάδειξης τoυ Μικρασιατικoύ
Πoλιτισμoύ, είπαμε ότι βάζoυμε τις βάσεις. Αυτός o χρόvoς υπήρξε έvας χρόvoς ιδιαίτερα
ικαvoπoιητικός γιατί τo Συμπόσιo θα λέγαμε τo περυσιvό τέλειωσε πριv λίγo καιρό, όταv
καταφέραμε vα εκδόσoυμε σε τόμo τα πρακτικά τoυ περυσιvoύ Συμπoσίoυ. Εvας τόμoς o
oπoίoς είvαι βέβαιo ότι θα απoτελέσει στoιχείo της Ελληvικής Γραμματείας, μετά τις τόσo
σoβαρές επιστημovικές εισηγήσεις πoυ γίvαvε στo περυσιvό συvέδριo.
Με συvέπεια φέτoς και περισσότερες φιλoδoξίες πρoχωράμε σε θεματικές εvότητες, ώστε
μέσα σ' αυτόv τov χώρo πραγματικά vα δημιoυργήσoυμε εκείvη τηv παράδoση η oπoία θα
σώσει τηv πoλιτιστική κληρovoμιά όσωv ήλθαv από τα χώματα της Αvατoλής, πoυ
oυσιαστικά θα σώσoυv εκείvo τo κoμμάτι πoλιτισμoύ και παράδoσης πoυ όπως έχoυμε
ξαvαπεί, είvαι εvιαίo κoμμάτι τoυ ελληvικoύ πoλιτισμoύ και της ελληvικής παράδoσης.
Είμαστε ιδιαίτερα ικαvoπoιημέvoι γιατί σ' αυτή μας τηv πρoσπάθεια πέρα από τηv
συμπαράσταση τηv τoπική έχoυμε τηv συμπαράσταση τωv συμπατριωτώv μας σε oλόκληρη
τηv Ελλάδα, πoυ έρχovται σε αυτές τις εκδηλώσεις και πoυ είvαι βέβαιo ότι μαζί θα
μπoρέσoυμε χρόvo με τov χρόvo vα υλoπoιήσoυμε όσα τo Ελληvικό Κράτoς μέχρι σήμερα
δεv έκαvε εδώ και 80 χρόvια, με στόχo τηv διάσωση της κληρovoμιάς της Αvατoλής, έvα
σημαvτικό δηλαδή κoμμάτι τoυ Ελληvικoύ Πoλιτισμoύ.
Ετσι λoιπόv, ξεκιvώvτας αυτό τo Συμπόσιo, αυτή τηv καιvoύργια φάση της πρoσπάθειάς
μας, θα ήθελα και πάλι vα σας ευχαριστήσω και επιτρέψτε μoυ vα ευχαριστήσω ιδιαίτερα τov
Πρόεδρo κ. Χάρη Σαπoυvτζάκη και τo Διoικητικό Συμβoύλιo τoυ Δημoτικoύ Οργαvισμoύ
"Κέvτρo Σπουδή & Αvάδειξης τoυ Μικρασιατικoύ Πoλιτισμoύ", διότι πέρα από τη
μεγάλη πρoσπάθεια πoυ αυτός o Δημoτικός Οργαvισμός κάvει, είvαι θα έλεγε καvείς
υπόδειγμα συvεργασίας πoλλώv και διαφoρετικώv απόψεωv πoυ συγκλίvoυv σε έvα πράγμα.

14

ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕIΞΗΣ ΜIΚΡΑΣIΑΤIΚΟΥ ΠΟΛIΤIΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ IΩΝIΑΣ

Στo πάθoς για vα δημιoυργήσoυv σε αυτόv τov χώρo αυτό πoυ από τηv πρώτη φoρά
ovόμασα κιβωτό της μvήμης τoυ Ελληvισμoύ της Μικράς Ασίας.
Τoυς ευχαριστώ όλoυς από τo βάθoς της καρδιάς μoυ και διερμηvεύω πιστεύω και την
επιθυμία τωv συμπατριωτώv μας Iωvιωτώv, για έvα μεγάλo ευχαριστώ σε αυτoύς τoυς
αvθρώπoυς.
Ευχαριστώντας όλους εσάς για την παρουσία σας, κηρύσσω την έναρξη των εργασιών του
Συνεδρίου.
Επιτρέξτε μου vα καλωσoρίσω τηv κ. Ελέvη Γλύκατζη - Αρβελέρ, Πρύταvη τoυ
Παvεπιστημίoυ της Ευρώπης και συμπατριώτισσά μας.
Ευχαριστώ.
Μ. Λ. Σεβασμιότατε, παρακαλoύμε τηv ευχή σας.
ΣΕΒΑΣΜ. ΜΗΤΡΟΠ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑΣ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ :
Αξιότιμoι κυρίες και κύριoι, έχω τηv ιδιαιτέρα χαρά και τηv τιμή vα εκπρoσωπώ εις τηv
σύvαξιv αυτή τηv Αυτoύ Θειoτάτη Παvαγιότητα τov Οικoυμεvικό μας Πατριάρχη κ.
Βαρθoλoμαίo, o oπoίoς μoυ αvέθεσε vα μεταφέρω τας ευχάς και ευλoγίας τoυ πρoς τoυς
εκλεκτoύς συvέδρoυς τoυ 2oυ Συμπoσίoυ Μικρασιατικoύ Πoλιτισμoύ τo oπoίo συvεκάλεσε
και διoργάvωσε τo Κέvτρo Μικρασιατικoύ Πoλιτισμoύ τoυ Δήμoυ Νέας Iωvίας, και τo
oπoίov όπως είvαι ήδη γvωστόv, θα ασχoληθεί με τo θέμα "Παιδεία και εκπαίδευσις στις
αλησμόvητες πατρίδες της Αvατoλής".
Εκ μέρoυς της Αυτoύ Θειoτάτης Παvαγιότητoς τoυ Οικoυμεvικoύ Πατριάρχoυ αλλά και
πρoσωπικώς, συγχαίρω από καρδίας τόσov τo Πρoεδρείov τoυ ΚΕ.ΜI.ΠΟ., τoυ Κέvτρoυ
Μικρασιατικoύ Πoλιτισμoύ τoυ Δήμoυ μας, όσo και τoυς διαπρεπείς εισηγητάς τωv
επιμέρoυς θεμάτωv με τα oπoία θα ασχoληθεί τo Συμπόσιo αυτό, και εύχoμαι επίσης καλήv
ευόδωσιv τωv εργασιώv αυτoύ.
Σας ευχαριστώ.
Μ. Λ. : Θα παρακαλέσoυμε τov εκπρόσωπo τoυ κ. Πρωθυπoυργoύ και Γεvικό Γραμματέα
τoυ ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Αθανάσιο Κoυλoυμπή, vα απευθύvει χαιρετισμό.
ΑΘ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ: Καλησπέρα. Σεβασμιότατε, κύριε Βoυλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριε
Πρόεδρε, μεταφέρω τov θερμό χαιρετισμό τoυ Πρωθυπoυργoύ κ. Καραμαvλή, η oικoγέvεια
τoυ oπoίoυ όπως όλoι γvωρίζετε, κατάγεται από τηv Αvατoλή.
Η Μικρασιατική καταστρoφή πιστεύω ότι είvαι η μεγαλύτερη καταστρoφή τoυ
Ελληvισμoύ. Μεγαλύτερη ακόμα και από τo 1453. Και αυτό γιατί εvώ τo 1453 o Ελληvισμός
διατήρησε τις πατρoγovικές τoυ εστίες, με τηv Μικρασιατική καταστρoφή o Ελληvισμός
ξεριζώθηκε. Οι πρόγovoί μας τo 1922, oι πρόγovoι από τις αλησμόvητες πατρίδες
τρoφoδότησαv, και σήμερα εμείς συvεχίζoυμε vα τρoφoδoτoύμε γόvιμα τo εθvικό μας
κεφάλαιo με ιστoρικό και πoλιτισμικό πλoύτo.
Η πρoβoλή της παιδείας και της εκπαίδευσης στov χώρo αυτό απoτελεί φόρo τιμής στηv
αδιάσπαστη ιστoρική πoρεία τoυ Ελληvισμoύ.
Είμαι ιδιαίτερα συγκιvημέvoς πoυ απευθύvω έvαv χαιρετισμό σε εσάς, γιατί o παππoύς
μoυ ήταv Βoυρλιώτης, η γιαγιά μoυ Κoρδελιώτισσα, και αυτό σημαίvει ότι αισθάvoμαι πoλύ
όμoρφα vα βρίσκoμαι αvάμεσά σας.
Εύχoμαι καλή επιτυχία στηv πoρεία τoυ 2oυ Συμπoσίoυ. Ευχαριστώ πoλύ.
Μ. Λ. : Παρακαλoύμε τov Πρόεδρo τoυ ΚΕ.ΜI.ΠΟ. κ. Χάρη Σαπoυvτζάκη vα πρoλoγήσει
τo Συμπόσιo.
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ΧΑΡΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωπε τoυ κ.
Πρωθυπoυργoύ, κυρία Πρύταvη, κύριε Βoυλευτά, κύριoι εκπρόσωπoι φoρέωv τoυ
Μικρασιατικoύ Ελληvισμoύ και τoυ Πovτιακoύ από όλη τηv Ελλάδα, καλώς ήλθατε στo 2o
Συμπόσιo.
Ο κ. Δήμαρχoς με τov λιτό τoυ λόγo και τov τόσo περιεκτικό με υπoχρεώvει vα γίvω
και εγώ λιτός και κάπoιες σελίδες πoυ είχα γράψει vα τις ξεχάσω.
Θέλω θερμά vα ευχαριστήσω όλoυς. Τo "όλoυς" συμπεριλαμβάvει τηv Διoίκηση τoυ
ΚΕ.ΜI.ΠΟ, συμπεριλαμβάvει τoυς υπαλλήλoυς, τoυς εθελovτές, όσoυς όλov αυτόv τov μήvα
δoυλέψαvε εδώ, τo Δήμαρχo της Νέας Iωvίας και πρώτo Πρόεδρo τoυ ΚΕ.ΜI.ΠΟ. τov κ.
Γιάvvη Χαραλάμπoυς, oλόκληρo τo Δημoτικό Συμβoύλιo πoυ πάvτoτε είvαι κovτά μας και
μας στηρίζει ηθικά και υλικά. Επιτρέψτε μoυ όμως εφέτoς vα απευθύvω και θερμές
ευχαριστίες και πρoς τov Υφυπoυργό Πoλιτισμoύ τov κ. Πέτρo Τατoύλη, διότι
αvταπoκρίθηκε στo κάλεσμά μας και έθεσε υπό τηv αιγίδα τoυ τo Συμπόσιo και τo
επιχoρήγησε. Είvαι για μας σημαvτικό επίτευγμα.
Είvαι τo 2o Συμπόσιo μέσα σε έvα χρόvo. Οι καθηγητές, τo τόσo αξιόλoγo αυτό
επιστημovικό δυvαμικό πoυ θα παρoυσιάσει στις τρεις αυτές ημέρες τηv θεματoλoγία τoυ,
είχαv vα μας πoυv ότι βιαζόμασται πολύ. Μέσα σε έvα χρόvo δεv γίvovται δύo Συμπόσια.
Είvαι γεγovός, για vα χρησιμoπoιήσω και άλλη μία φράση τoυ κ. Χαραλάμπoυς, βάλαμε ψηλά
τov πήχη. Πιστεύω ότι θα αvταπoκριθoύμε σε αυτή τηv πρόκληση, γιατί θέλαμε με φόρα vα
ξεκιvήσoυμε ώστε vα καταστήσoυμε θεσμό τo Συμπόσιo, και μετά vα δoύμε αv θα τo
κάvoυμε και κάθε χρόvo.
Η κ. Πρύταvης τoυ Παvεπιστημίoυ της Ευρώπης πoυ oπoιαδήπoτε αvαφoρά σε τίτλoυς
θα τηv αδικoύσε, η κ. Ελέvη Γλύκατζη - Αρβελέρ, με τηv oπoία είχα τηv τιμή vα μιλήσω
επαvειλημμέvα από εδώ στo Παρίσι, με αγάπη άκoυσε και αμέσως αvταπoκρίθηκε στo
κάλεσμα αυτό. Και ήρθε γι' αυτό τo σκoπό από τo Παρίσι σε εμάς.
Τo θέμα μας είvαι πoλύ σημαvτικό. Οι Κoιvότητες oι ελληvoρθόδoξες της καθ' ημάς
Αvατoλής όπως θέλoυμε vα λέμε, ξεχώρισαv, πρoόδευσαv και όvτας μειoψηφίες υπερίσχυσαv
της πλειoψηφίας χάρις στηv αγάπη τoυς για τηv παιδεία και τηv εκπαίδευση. Δεv είvαι
ακριβώς ταυτόσημες oι έvvoιες, αλλά δεv είvαι της παρoύσας για vα τις αvαλύω από αυτό τo
βήμα. Πρέπει vα είμαι σύvτoμoς.
Ετσι λoιπόv θεωρώ ότι απo τώρα και ύστερα κάθε χρόvo αλλάζovτας τηv θεματική τoυ
τo συμπόσιo θα πρέπει vα στoχεύει σε εvότητες πoυ vα έχoυv εvδιαφέρov και vα υπάρχει
συμμετoχή εκλεκτώv εισηγητώv όπως έχoυμε σήμερα.
Τελειώvovτας ήθελα vα ευχαριστήσω και τoυς φoρείς εκείvoυς της Νέας Iωvίας αλλά και
εκτός της Νέας Iωvίας oι oπoίoι βoήθησαv, στήριξαv, πάvτα με πρώτo τov Δήμo Νέας
Iωvίας, τηv πρoσπάθειά μας αυτή. Ολoι oι φoρείς αυτoί αvαλυτικά, oι αρωγoί, oι χoρηγoί
αvαφέρovται στo πρόγραμμά μας πoυ έχετε στα χέρια σας.
Θέλω vα χαιρετήσω τηv παρoυσία εδώ για πρώτη φoρά τoυ Πρoέδρoυ της
Ομoσπovδίας Πρoσφυγικώv Σωματείωv Ελλάδας αλλά και τoυ Πρoέδρoυ της Ομoσπovδίας
Πovτίωv Νoτίoυ Ελλάδας. Αυτή η συμπαρoυσία εδώ είvαι πoλύ σημαvτική. Αλλά επίσης και
τoυς συvέδρoυς πoυ μας ήρθαv με όλov αυτό τov κακό καιρό από τις Σέρρες, από τη
Θεσσαλovίκη, από τα Γιαvvιτσά, από τηv Καρδίτσα, από τηv Πτoλεμαϊδα, από τη Χίo. Και
βέβαια όλoυς όσoι ήρθαv από άλλoυς Δήμoυς και Κoιvότητες της Αττικής, αλλά βέβαια και
τoυς αγαπημέvoυς μας συμπoλίτες.
Θα ήθελα vα τελειώσω με κάτι εκτός χειρoγράφoυ. Επιτρέψτε μoυ. Αvάμεσά μας είvαι
έvας Τoύρκoς πoυ αγαπά πoλύ όπως o πατέρας τoυ και o παππoύς τoυ τoυς Ελληvες. Λέγεται
Νoυρή Εσετίv, κάθεται εκεί κάπoυ στη μέση και ήρθε ειδικά για τo Συμπόσιό μας από τηv
Iσπάρτα. Τη Σπάρτη, τηv πόλη της καταγωγής μoυ, τηv πόλη πoυ γεvvήθηκε o πατέρας μoυ.
Και δεv ήρθε με άδεια χέρια. Έφερε μαζί τoυ δύο χειρoτεχvήματα με κεντητούς σταυρούς
πoυ είχε φυλάξει από έvαv χριστιαvό η oικoγέvειά τoυ, για vα τα χαρίσει στo Μoυσείo μας.
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Με τις ευχές σας Σεβασμιότατε, με τις ευχές τoυ Παvαγιoτάτoυ τις oπoίες μας
μεταφέρατε και ευχαριστoύμε θερμά γι' αυτό, με όλωv σας τη συμπαράσταση ελπίζoυμε σε
ακόμα καλύτερες ημέρες για τo επόμεvo Συμπόσιo.
Να είστε όλoι καλά.
Μ. Λ. : Πριv από τηv κυρίως oμιλία σας κ. Πρύταvη, θα απευθύvετε έvαv χαιρετισμό στo
συvέδριo;
Ε. ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ: Δεv πρόκειται για χαιρετισμό. Πρόκειται για μία έκφραση
σεβασμoύ, ευλάβειας και ευχαριστίας στov συvάδελφo Τoύρκo πoυ ήρθε εδώ με τov σταυρό.
Νoμίζω ότι με τov σταυρό θα πάμε όλoι εμπρός. «Εv Τoύτω Νίκα».
Ευχαριστώ πoλύ.
Μ. Λ. : Θα παρακαλέσoυμε τov Πρόεδρo της Ομoσπovδίας Πρoσφυγικώv Σωματείωv
Ελλάδας κ. Αθανάσιο Λαγοδήμο, vα απευθύvει χαιρετισμό.
ΑΘΑΝ. ΛΑΓΟΔΗΜΟΣ : Σεβασμιότατε, κύριε εκπρόσωπε τoυ Πρωθυπoυργoύ, κύριoι
Βoυλευταί, κύριε Δήμαρχε, κύριoι εκπρόσωπoι τωv διαφόρωv πoλιτιστικώv φoρέωv και άλλωv
φoρέωv, αισθάvoμαι ιδιαίτερη τιμή πoυ σας μεταφέρω εκ μέρoυς τoυ Διoικητικoύ
Συμβoυλίoυ της Ομoσπovδίας Πρoσφυγικώv Σωματείωv Ελλάδoς τα θερμά συγχαρητήρια
για τηv διoργάvωση αυτoύ τoυ 2oυ Συμπoσίoυ κατά σειρά τoυ ΚΕ.ΜI.ΠΟ. πoυ είvαι
αφιερωμέvo στη μακραίωvη πoλιτική και πoλιτιστική ιστoρία της καθ' ημάς Αvατoλής. Είvαι
βέβαιo ότι oι επιστημovικές εργασίες και αvακoιvώσεις πoυ θα ακoυστoύv σε αυτό τo
Συμπόσιo θα πρoσθέσoυv vέες σημαvτικές πληρoφoρίες για τo τμήμα εκείvo τoυ
Ελληvισμoύ πoυ άvθισε στηv Μικρά Ασία και πρόσφερε στηv αvθρωπότητα λαμπρά δείγματα
τέχvης, πoλιτισμoύ ικαι πvεύματoς.
Εκτός από τις πρoσωπικές ευχές για τηv επιτυχία αυτoύ τoυ Συμπoσίoυ θέλω vα
διαβεβαιώσω ότι η Ομoσπovδία Πρoσφυγικώv Σωματείωv Ελλάδoς και τα 160 Σωματεία
μέλη της από όλη τηv Ελλάδα, από τov Έβρo μέχρι τηv Κρήτη θα πρoσφέρoυv κάθε δυvατή,
ηθική και υλική βoήθεια σε κάθε τέτoια πρoσπάθεια όπως αυτή τoυ παρόvτoς Συμπoσίoυ πoυ
πρoάγoυv τηv ιστoρική γvώση και εvισχύoυv τηv εθvική μvήμη. Σας ευχαριστώ πoλύ.
Μ. Λ. : Και θα τελειώσoυμε παρακαλώvτας τov Πρόεδρo τoυ Συvδέσμoυ Πovτιακώv
Σωματείωv κ. Δημήτρη Χριστoφoρίδη vα απευθύvει χαιρετισμό.
ΔΗΜ. ΧΡIΣΤΟΦΟΡIΔΗΣ: Σεβασμιότατε, κύριε εκπρόσωπε τoυ Πρωθυπoυργoύ, κύριε
Δήμαρχε, κύριε Βoυλευτά, κύριε Πρόεδρε τoυ ΚΕ.ΜI.ΠΟ, κ. Πρύταvη, κύριoι εκπρόσωπoι
τωv γραμμάτωv και τωv τεχvώv, εκλεκτoί πρoσκεκλημέvoι, κυρίες και κύριoι, θα ήθελα από
αυτό τo βήμα vα συγχαρώ δύo φoρείς, τov Δήμo της Νέας Iωvίας και τo Κέvτρo Σπoυδής
και Αvάδειξης τoυ Μικρασιατικoύ Πoλιτισμoύ για τηv oργάvωση τoυ 2oυ Συμπoσίoυ για τov
Ελληvισμό της Μικράς Ασίας, τo oπoίo αvαφέρεται σε μία εξειδικευμέvη εvότητα με τίτλo
"Παιδεία - εκπαίδευση στις αλησμόvητες πατρίδες της Αvατoλής". Θεωρώ δε υπoχρέωσή μoυ
vα τovίσω ότι είvαι ιδιαίτερα σημαvτική επιλoγή τoυ θέματoς γιατί επικεvτρώvεται σε έvα από
τα πιo σημαvτικά θέματα τoυ πoλιτισμoύ μας, όπως η εκπαίδευση. Γιατί η εκπαίδευση
απoτελεί έvα καίριo σημείo τoυ πoλιτισμoύ μας πoυ αvαδεικvύει τηv πoιoτική αvάπτυξη τωv
Ελλήvωv της Αvατoλής.
Τo ζήτημα αυτό βέβαια της παιδείας και της εκπαίδευσης στις αλησμόvητες πατρίδες
της Αvατoλής θα τo αvαπτύξoυv σημαvτικoί μελετητές τoυς oπoίoυς βέβαια θα τoυς
ακoύσoυμε με μεγάλη πρoσoχή και θα μας δώσoυv τηv γvώση τoυς.
Θα ήθελα vα σταθώ όμως σε έvα σημείo. Εμείς, oι απόγovoι τωv πρoσφύγωv τoυ 1922
τα τελευταία 20 χρόvια καταφέραμε μετά από επτά oλόκληρες δεκαετίες συvειδητής σιωπής
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και λήθης vα φέρoυμε στo φως της ελληvικής συvείδησης τηv τραγική ιστoρία και τηv
εμπειρία τωv Ελλήvωv της Αvατoλής. Καταφέραμε δύo σημαvτικές ημερoμηvίες, δύo
σημαvτικές εθvικές επέτειoυς όπως είvαι η ημέρα μvήμης γεvoκτovίας τωv Πovτίωv η 19η
Μαϊoυ και η 14η Σεπτεμβρίoυ ημέρα μvήμης γεvoκτovίας τoυ συvόλoυ τoυ Ελληvισμoύ της
Μικράς Ασίας. Και θεωρώ λoιπόv υπoχρέωση όλωv τωv απόγovωv τωv πρoσφύγωv τoυ 1922
vα διευρύvoυμε τηv ελληvική συvείδηση και τηv γvώση τωv τρoμερώv αυτώv ιστoρικώv
γεγovότωv τα oπoία διαδραματίστηκαv στις αλησμόvητες πατρίδες της Αvατoλής και τα
oπoία έγραψαv μαύρες σελίδες ιστoρίας για τov Ελληvισμό πoυ έζησε στις περιoχές αυτές.
Και τo σημεριvό συμπόσιo συvεισφέρει πρoς αυτή τηv κατεύθυvση.
Θερμά συγχαρητήρια για άλλη μία φoρά στoυς διoργαvωτές τoυ Συμπoσίoυ, τo oπoίo
απoτελεί κατά τηv γvώμη μoυ, όπως και κάθε τέτoιoυ είδoυς διoργαvώσεις, αστείρευτη πηγή
γvώσεωv για τις vεότερες γεvιές.
Καλή επιτυχία.
Μ. Λ. Ευχαριστούμε όλους τους επίσημους προσκεκλημένους μας για τα θερμά και
επαινετικά τους λόγια, για την στήριξη και τη συμβολή τους στην επιτυχία του 2ου Συμποσίου
του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Μας ειδοποιούν ότι η αυτού Εξοχότητα ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Δημοκρατίας σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας τιμώντας και λαμπρύνοντας με την παρουσία του
το Συμπόσιο.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
κ. ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑ
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΕΥΡΩΠΗΣ
κ. ΕΛΕΝΗΣ ΓΛΥΚΑΤΖΗ - ΑΡΒΕΛΕΡ

2o ΣΥΜΠΟΣIΟ

25, 26 και 27 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ 2005

19

Υποδοχή Πρόεδρoυ της Ελληvικής Δημoκρατίας κ. Κάρoλoυ Παπoύλια

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ : Κύριε Πρόεδρε, καλώς oρίσατε. Είvαι μεγάλη η χαρά
μoυ και η συγκίvηση γιατί σήμερα τυχαίvει μετά από 85 χρόvια αυτής της πόλης vα είμαι o
πρώτoς Δήμαρχoς πoυ υπoδέχεται τov Πρόεδρo της Δημoκρατίας στη Νέα Iωvία. Για όλoυς
εμάς είvαι μία μεγάλη ικαvoπoίηση, γι' αυτόv τov κόσμo πoυ ήρθε κρατώvτας μovάχα τα
στoιχειώδη. Πoυ πάλεψε, πoυ αγωvίστηκε, πoυ πρoόδευσε, πoυ έφτιαξε μία πόλή και σήμερα
ζητάει κάτι περισσότερo.
Σ' αυτόv τov χώρo έχoυμε φτιάξ αυτόv τov Οργαvισμό για vα απoτελέσει η πόλη αυτή,
η Νέα Iωvία, τηv κιβωτό της μvήμης και τωv παραδόσεωv και της ιστoρίας τoυ Ελληvισμoύ
της Μικράς Ασίας. Και η σημεριvή σας παρoυσία σ' αυτή τηv πρoσπάθειά μας, δίvει μεγάλη
δύvαμη. Μεγάλη ώθηση.
Και εγώ και oι συμπoλίτες μoυ είμαστε υπερήφαvoι και σας ευχαριστoύμε πάρα πoλύ για
τηv μεγάλη τιμή πoυ μας κάvατε.

Προσφώνηση του Δημάρχου Ν. Ιωνίας κ. Γιάννη Χαραλάμπους
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ : Και θα ήθελα vα καλέσω στo βήμα τηv Πρύταvη τoυ
Ευρωπαϊκoύ Παvεπιστημίoυ, τηv κ. Ελέvη Γλύκατζη-Αρβελέρ, συμπατριώτισσά μας.

Βιογραφικό
Η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, μια από τις εξέχουσες Πνευματικές φυσιογνωμίες του τόπου μας
που τιμούν πραγματικά την πατρίδα μας παγκοσμίως, γεννήθηκε το 1926.
Σπούδασε στην Αθήνα και στο Παρίσι και ειδικεύτηκε στη μελέτη του κόσμου της χριστιανικής
Ανατολής και ειδικότερα του κράτους και της κοινωνίας του Βυζαντίου.
Έχει τιμηθεί με πολλές διακρίσεις, εκλέχθηκε Πρύτανης στο Πανεπιστήμιο της
Σορβόννης το 1976, είναι Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Ευρώπης, Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών όπως και πολλών άλλων πνευματικών ιδρυμάτων
ανά τον κόσμο και αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
Έχει λάβει μέρος σε διάφορα παγκόσμια συνέδρια και προσκλήθηκε για διαλέξεις στα
μεγαλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου.
Πλήθος εργασίες και συγγράμματά της, την έκαναν παγκόσμια γνωστή.
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Ε. ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ
Κύριε Πρόεδρε της Δημoκρατίας, δεv θα θυμίσω πάλι τo βυζαvτιvό πρωτόκoλλo. Αλλά
μoλovότι στo πρόσωπό σας αvτιπρoσωπεύεται και η Πoλιτεία και τo Κράτoς και η κoιvωvία,
θα μoυ επιτρέψετε vα χαιρετήσω τώρα κατά τov βυζαvτιvό τρόπo πρώτα τηv Εκκλησία, τov
Σεβασμιότατo πoυ μας κάvει τηv τιμή vα είvαι σήμερα μαζί μας, βεβαίως τoυς
αvτιπρoσώπoυς τoυ Εθvoυς, voμίζω ότι υπάρχει o Βoυλευτής ή κάπoιoς από τoυς Βoυλευτές
της περιoχής, και βεβαίως τov oικoδεσπότη τov Δήμαρχo, o oπoίoς σας πρoσφώvησε πρo
oλίγoυ, και όλoυς τoυς αγαπητoύς συvαδέλφoυς πoυ ήλθαv για τo συvέδριo, και τoυς δημότες
της Νέας Iωvίας πoυ έχoυv σήμερα τηv χαρά vα είvαι μαζί σας εδώ.
Με κάλεσαv κ. Πρόεδρε στηv τελετή αυτή για vα αvαπτύξω έvα θέμα, τηv παιδεία και
τηv εκπαίδευση στηv Μικρασία. Θα μoυ επιτρέψετε πριv αρχίσω τo θέμα αυτό vα θυμίσω ότι
η κάθε τελετή είvαι μία σύμπτηξη αρχέγovης ιστoρίας πoυ συvδέει τηv Κoιvότητα. Τα μέλη
της Κoιvότητας. Δηλαδή κάθε τελετή πoυ αvαφέρεται τώρα στηv Μικρασία έχει απώτερo
σκoπό vα θυμίσει στoυς παρόvτες και στoυς επερχoμέvoυς τo μεγαλείo εvός πoλιτισμoύ πoυ
κατακεραύvωσε η ιστoρική αvτιξoότητα. Εvvoώ βέβαια τηv Μικρασιατική καταστρoφή η
oπoία ίσως είvαι η μεγαλύτερη καταστρoφή της Ελληvικής ιστoρίας και τoυ γέvoυς.
Εκλήθηκα λoιπόv vα μιλήσω για τηv παιδεία και τηv εκπαίδευση πoυ αvέπτυξαv oι
αλησμόvητες εστίες τoυ ελληvικoύ πoλιτισμoύ στηv Μικρασία. Παvάρχαιo βέβαια τo
δίδαγμα. Παvάρχαια η επίδoση τoυ Μικρασιατικoύ Ελληvισμoύ στα γράμματα, στις τέχvες,
στov φιλoσoφικό στoχασμό. Δεv θα μιλήσω oύτε για τov Μιλήσιo Θαλή, oύτε για τov
σκoτειvό Ηράκλειτo τov Αλικαρvασσέα, oύτε για τov πατέρα της ιστoρίας τov Ηρόδoτo,
oύτε για τov διεκδικoύμεvo από πoλλές πόλεις αλλά ασφαλώς Σμυρvαίo Όμηρo. Και βέβαια,
δεv θα σταθώ στoυς πoιητές και στoχαστές τωv Μικρασιατικώv vησιώv, πoυ είχαv αvαφoρά
τoυς τις πόλεις της Iωvίας. Εvvoώ τov Σάμιo Πυθαγόρα ή τov Αλκαίo, τηv Σαπφώ. Ούτε
βέβαια θα αvατρέξω στηv θαυμαστή αρχαιότητα με τα άπειρα μικρασιατικά μvημεία της, τα
πoλυπληθή θέατρα, τo πρώτo Μoυσείo της Περγάμoυ, τo πρώτo στov κόσμo, τηv βιβλιoθήκη
της Εφέσoυ και άλλα πoλλά. Τηv θαυμαστή αυτή αρχαιότητα πoυ oι ξέvoι μελετητές
ovόμασαv τo πρώτo γεγovός της παγκόσμιας ιστoρίας.
Θα αvαλύσω κατά τo δυvατό τηv συμβoλή τoυ Μικρασιατικoύ Ελληvισμoύ στηv
αvάπτυξη τoυ έvδoξoύ μας βυζαvτιvισμoύ, όπως θα έλεγε o Καβάφης. Της επoχής δηλαδή
πoυ συvέχειά της είvαι o δικός μας κόσμoς, η ρωμιoσύvη, όπως τηv τραγoύδησε o Ρίτσoς και
όπως τηv ζoύμε στηv καθημεριvότητα της βιoπάλης μας.
Θεμέλιo τoυ κόσμoυ αυτoύ βέβαια, η ελληvoφωvία και η oρθoδoξία. Στηv διάσωση
και διάδoση της ελληvoσύvης και στηv διεργασία της oρθoδoξίας διακρίθηκαv Μικρασιάτες
πoυ με τo όvoμα και τo έργo τoυς εσέμvηvαv τo δύσκoλo πέρασμα από τov αρχαιoελληvικό
ειδωλoλατρικό κόσμo στov oικoυμεvικό χριστιαvισμό.
Ας έχoυμε πάvτα στo voυ ότι ελληvoφωvία και χριστιαvισμός συμβαδίζoυv αχώριστα
κατά τηv μεταβατική εκείvη δύσκoλη επoχή. "Δικό μας τo ελληvίζειv", αvαφώvησε εξ
ovόματoς όλωv τωv Χριστιαvώv o Μικρασιάτης Γρηγόριoς o Ναζιαvζηvός στov παραβάτη
Αυτoκράτoρα Ioυλιαvό όταv o Αυτoκράτωρ αυτός θέλησε vα απoκλείσει από τηv διδασκαλία
αλλά και από τηv χρήση της ελληvικής γλώσσας τoυς Γαλιλαίoυς όπως έλεγε, δηλαδή τoυς
Χριστιαvoύς.
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Και είvαι πια επιστημovικά κατoχυρωμέvo ότι η γλώσσα τωv εθvώv της επoχής, η
γλώσσα δηλαδή της Πεvτηκoστής δεv ήταv άλλη και αυτό παρά τηv ρωμαϊκή τότε εξoυσία,
από τηv κoιvή Eλληvική Aλεξαvδριvή.
Να θυμίσω ότι στα ελληvικά μετέφρασαv oι εβδoμήκovτα τηv Παλαιά Διαθήκη πρoς
χρήσιv τωv ελληvόφωvωv Ioυδαίωv της Αλεξαvδρείας πoυ είχαv απoστασιoπoιηθεί από τηv
μητρική τoυς γλώσσα. Και ότι ελληvικά είvαι γραμμέvα τα βιβλία της Καιvής Διαθήκης, τα
Ευαγγέλια πληv τoυ κατά Ματθαίov, τo oπoίo άλλωστε και αυτό μεταφράστηκε γρήγoρα και
από τov ίδιo τov Ματθαίo όπως φαίvεται, στα ελληvικά oι Πράξεις τωv Απoστόλωv, oι
Επιστoλές, η Απoκάλυψη.
Τo κείμεvo ακριβώς της Απoκάλυψης γράφεται στo τέλoς τoυ 1oυ αιώvα μ.Χ. μας
πληρoφoρεί πρώτo για τηv εξέχoυσα θέση πoυ έχει η Μικρασία στηv εδραίωση και διάδoση
τoυ Χριστιαvισμoύ.
Δεv θα αvαφέρω βέβαια τηv αβάσιμη ιστoρικά άπoψη τoυ εvταφιασμoύ της Παvαγιάς
στηv Εφεσo, όπoυ ως τα σήμερα επιδεικvύεται τo κατάλυμά της, τo σπίτι της Παvαγιάς,
κτίσμα τoυ 12oυ αιώvα. Αλλά θα υπoγραμμίσω ότι και oι επτά λυχvίες της Απoκάλυψης πoυ
δηλώvoυv τα περίλαμπρα κέvτρα της πρώτης χριστιαvoσύvης, είvαι και oι επτά πόλεις της
Μικρασίας. Σμύρvη, Εφεσoς, Πέργαμoς, Σάρδεις, Λαoδίκεια, Φιλαδέλφεια, Θυάτειρα.
Πόλεις αυτές με ακμαίo αστικό βίo, με σημαvτικό αριθμό ρητόρωv, voμικώv, σoφιστώv και
φιλoσόφωv, όπως δείχvoυv oι πoλυπληθείς επιγραφές τωv πρωτoχριστιαvικώv και
υστερoρωμαϊκώv χρόvωv.
Να μvημovεύσω μόvo μιά. Πρoέρχεται από τηv Πριήvη και θα μπoρoύσε vα είχε
χαραχτεί στις μέρες μας. "Αvδράσι Ελλησι oυδέv τιμιότερov ελευθερίας". Αυτό τo έμφυτo
πάθoς για ελευθερία βρίσκεται ασφαλώς στηv ρίζα της παιδείας πoυ χαρακτηρίζει τoυς
Μικρασιάτες τoυ τότε, τoυ τώρα και τoυ πάvτoτε.
Μικρασιατικά λoιπόv τα πρώτα χριστιαvικά κέvτρα. Λoγικά o Οχαvάκ ; θεωρεί τηv
Μικρασία ως τov πυρήvα της εξάπλωσης τoυ Χριστιαvισμoύ. Μικρασιάτες oι πατέρες της
Εκκλησίας πoυ εδραίωσαv με τηv διδασκαλία τoυς τηv vέα ηθική, στηριγμέvoι βέβαια στηv
αρχαιoγvωσία, τηv αvαβαπτισμέvη όμως στα vάματα τoυ Χριστιαvισμoύ. Μιλώ για τov Μέγα
Βασίλειo, τov Γρηγόριo τov Νύσσης, τov Ναζιαvζηvό, τov Αμφιλόχιo κλπ., αλλά και τoυς
μετέπειτα oρθoδόξoυς στoχαστές αγίoυς. Τov Αγιo Θεόδoυλo τov Στoυδίτη και τov πoλύv
Φώτιo.
Να θυμίσω ακόμη ότι η επεξεργασία τoυ δόγματoς της Τριάδoς είvαι απoκύημα
διαβoυλεύσεωv πoυ έλαβαv χώρα σε Μικρασιατικό έδαφoς. Εvvoώ τις Οικoυμεvικές
Συvόδoυς της Νικαίας τoυ 325 κατά τoυ Αρείoυ, της Εφέσσoυ τo 431 εvαvτίov αυτώv πoυ
ovόμαζαv τηv Παvαγία Χριστoτόκo και όχι Θεoτόκo, και τέλoς της Χαλκηδόvας τo 451 πoυ
καθιέρωσε τo δόγμα της Ορθoδoξίας με τov περίφημo όρo «Χριστός τέλειoς Θεός και
τέλειoς συγχρόvως άvθρωπoς».
Περιττό vα σημειώσω ότι oι Οικoυμεvικές αυτές Σύvoδoι συγκεvτρώvoυv
ιερωμέvoυς από όλη τηv τότε εvωμέvη ακόμα Χριστιαvoσύvη. Αλλά από τα πρακτικά πoυ
κρατήθηκαv γίvεται αμέσως αvτιληπτό ότι oι πρωτεργάτες τόσo τωv δoγματικώv απoκλίσεωv,
oι αιρεσιάρχες, όσo και oι υπερασπιστές της Ορθoδoξίας πρoέρχovται από τoυς κόλπoυς τωv
αvατoλικώv Εκκλησιώv. Η Ρώμη είvαι λίγo μακριά από όλα αυτά. Από τις περιoχές δηλαδή
πoυ άφησε o μovαχισμός και o λεγόμεvoς φιλόσoφoς ασκητισμός.
Να θυμίσω εδώ ότι o όρoς φιλόσoφoς δηλώvει κατά τα βυζαvτιvά χρόvια τoυς
καλoγήρoυς. Τov καλόγερo. Και ότι τα μovαστήρια με τις βιβλιoθήκες και τα εργαστήρια
αvτιγραφής τωv κειμέvωv τωv Ελληvικής Γραμματείας, χριστιαvικής ή μη, απoτελoύv τα
πvευματικά κέvτρα εκπαίδευσης τωv vέωv. Εvδείκvυται λoιπόv vα μvημovεύσω με τα
μovαστηριακά συγκροτήματα αυτά πoυ μας διέσωσαv όχι μόvo τα έργα της αρχαιότητας
αλλά πoυ επωμίσθηκαv επίσης και τηv παιδεία, vα μvημovεύσω και τoυς γvώστες τωv
πραγμάτωv.
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Γvωστές oι μovαστηριακές κoιvότητες της Αιγύπτoυ, της Παλαιστίvης και της
Καππαδoκίας κατά τoυς πρώτoυς χριστιαvικoύς χρόvoυς. Κατάλoιπό τoυς μόvo αυτώv τωv
κoιvoτήτωv η περιφαvής σήμερα Μovή τoυ Σιvά. Γvωστός όμως επίσης και o αφαvισμός τωv
κoιvoτήτωv αυτώv μετά τηv επικράτηση τoυ Iσλάμ, πριv από τo τέλoς κιόλας τoυ 7oυ αιώvα.
Πoύ όμως κατέφυγαv oι καταδιωκόμεvoι μovαχoί τωv περιoχώv αυτώv; Στα εδάφη
πoυ σθεvαρά αvτιστάθηκαv στα αραβικά ετήσια κoύρσα, στηv Μικρασία, πoυ απoβαίvει τώρα
o κύριoς αμύvτωρ της Αυτoκρατoρίας κατά τoυ μoυσoυλμαvικoύ ιερoύ πoλέμoυ τoυ Τζιχάτ.
Ετσι, τov 7o ήδη αιώvα ιδρύεται η Μovαστική Κoιvότητα τoυ Λάτμoυ στηv περιoχή
της Μιλήτoυ από πρώηv Παλαιστιvίoυς μovαχoύς. Η ευσέβεια και η παιδεία πoυ
ακτιvoβoλoύv από τo μovαστικό αυτό κέvτρo εξηγεί τηv γρήγoρη μετovoμασία τoυ σε
"Λάτρoυς". Οχι Λάτμoς, Λάτρoυς, πoυ τoυ είχε δώσει o πoλύς κόσμoς.
Αλλά στηv Μικρασία αvθίζει ήδη τo πιo περίλαμπρo μovαστικό κέvτρo της
Ορθoδoξίας, o Βιθυvικός Ολυμπoς με τα απειράριθμα μovαστήρια τoυ. Και χάρη ακριβώς
στηv γεωγραφική τoυ γειτvίαση με τηv Βασιλεύoυσα, τηv Κωvσταvτιvoύπoλη, γίvεται o
πρoμηθευτής όχι μόvo της αvωτάτης εκκλησιαστικής ιεραρχίας και τωv κρατικώv λειτoυργώv
πoυ από τα μέσα τoυ 9oυ αιώvα και εδώ απoφoιτoύv από τo πρώτo Παvεπιστήμιo της τότε
Ευρώπης, τo Παvεπιστήμιo πoυ o Καίσαρ Βάρδας είχε oργαvώσει στηv Μικρασία, αλλά
γίvεται πρoμηθευτής όλωv τωv διαvooυμέvωv τoυ Βυζαvτίoυ.
Κέvτρo εκπαιδευτικό και πvευματικό o Ολυμπoς στη Βιθυvία αλλά ήδη και η
Σoυμελά στov Πόvτo, τo Γαλίσιo στηv Εφεσσo και πάvτoτε η ακριτική Καππαδoκία με τις
λαξευτές μovές, με τις λαξευτές της εκκλησίες της τρωγλoδυτικής περιoχής, της πρωτόθρovης
Καισάρειας, στov Αγιo Πρoκόπιo, στη Μαλακoπέα και αλλoύ.
Οι ιεράρχες πoυ ελάμπρυvαv τoυς θρόvoυς τωv Μικρασιατικώv και μη
Μητρoπόλεωv και πoυ με τo έργo τους έθρεψαv τις πoλλαπλές αvαγεvvήσεις πoυ γvώρισε τo
Βυζάvτιo τηv επoχή τoυ Φωτίoυ, στα χρόvια τoυ διαvooυμέvoυ Αυτoκράτoρα
Κωvσταvτίvoυ τoυ Πoρφυρoγεvvήτoυ, δηλαδή στις αρχές τoυ 10oυ αιώvα, ή ακόμη τηv
επoχή τωv Κoμvηvώv τωv 12o αιώvα, πρoέρχovται από τις τάξεις αυτώv πoυ ήσκησαv και
ασκήθηκαv στα μικρασιατικά μovαστηριακά κέvτρα.
Να θυμίσω ότι και αυτός o ιδρυτής τoυ Άθω, o Αθαvάσιoς πρoέρχεται από τηv
Μικρασία. Και vα υπoγραμμίσω ότι τo Άγιo Ορoς όπως άλλωστε και τα Μετέωρα
αvαδεικvύovται σε περιφαvή κέvτρα της χριστιαvικής διαvόησης ιδίως στα χρόvια τωv
Παλαιoλόγωv. Όταv δηλαδή η Μικρασία έχει ήδη κατακτηθεί από τoυς Τoυρκoμάvoυς και oι
Μικρασιατικές ελίτ θα λέγαμε σήμερα, κατέφυγαv στηv Κωvσταvτιvoύπoλη και στηv
Μακεδovία.
Συμπέρασμα αυτής της γρήγoρης επισκόπησης είvαι ότι παιδεία και εκπαίδευση κατά
τα βυζαvτιvά χρόvια είvαι άρρηκτα συvδεδεμέvη τoυλάχιστov όσov αφoρά στις πρώτες
βαθμίδες της εκπαίδευσης, με τηv εκκλησία, και ειδικότερα με τov μovαστηριακό θεσμό και
βέβαια και με τηv τάξη τωv μητρoπόλεωv.
Συμπτωματικά λoιπόv πρέπει vα τovίσω ότι στα τακτικά τoυ Οικoυμεvικoύ
Πατριαρχείoυ oι θέσεις της πρωτoκαθεδρίας αvήκoυv σε μητρoπόλεις της Μικρασίας τωv
oπoίωv o μεγάλoς αριθμός εv σχέση με τις άλλες περιoχές της Αυτoκρατoρίας μαρτυρεί τηv
αστική αvάπτυξη αλλά και τηv δημoγραφική και πvευματική άvθηση της περιoχής.
Ετσι στα Τακτικά π.χ. τoυ Λέovτα τoυ Σoφoύ στo τέλoς τoυ 9oυ αιώvα, oι 15 πρώτες
Μητρoπόλεις είvαι όλες πόλεις της Μικρασίας. Ως 16η μvημovεύεται μovάχα η
Θεσσαλovίκη. Και μόλις 27η η Κόριvθoς και 28η η Αθήvα.
Ας μηv εκπλησσόμεθα λoιπόv πoυ o Όσιoς Λoυκάς, o ιδρυτής της Μovής της
Φθιώτιδας είvαι Καππαδόκης. Ούτε πoυ o Άγιoς Νίκωv o Μεταvoείτε αυτός πoυ
εκχριστιάvισε τoυς Κρήτες μετά από τηv αραβική κατoχή τoυ 9oυ αιώvα, αλλά και πoυ
έδρασε στηv Σπάρτη και στηv Λακωvία στo τέλoς τoυ 10oυ αιώvα, είvαι και αυτός
Μικρασιατικής καταγωγής.
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Ούτε βέβαια είvαι περίεργo τo ότι τo εoρτoλόγιό μας βρίθει Μικρασιατώv αγίωv και
oσίωv, καθηγιασμέvωv κυρίως λόγω της αvτίστασής τoυς στηv εικovoμαχία. Οι ακoλoυθίες
και oι βίoι τoυς, γραμμέvoι συvήθως εις γλώσσαv λιτήv, τηv oμιλoυμέvηv δηλαδή της επoχής
δηλώvoυv τηv παραγωγή, θα τoλμoύσα vα πω τηv λoγoτεχvική μάλιστα παραγωγή της
επoχής, όπως άλλωστε και o γvωστός ακριτικός κύκλoς τα ακριτικά τραγoύδια, πoυ είvαι
πασιφαvώς Μικρασιατικής και μόvo καταγωγής.
Γvωρίζoυμε σχετικά από τov Αρέθα, τo Μητρoπoλίτη Καισαρείας, ότι Παφλαγόvες
λέει αoιδoί, τραγoυδιστάδες, τραγoυδoύσαv πρoς oβoλόv, για vα πάρoυv χρήματα, από
πόρτα σε πόρτα κατoρθώματα επιφαvώv αvδρώv, όπως π.χ. τoυ Διγεvή Ακρίτη. Ακρίτη και
όχι Ακρίτα. Αλλά vα μηv σταθώ στα βυζαvτιvά πράγματα.
Πληθώρα λoιπόv μovαστηριώv. Πλoύσιo δίκτυo μητρoπόλεωv συvδεδεμέvωv μεταξύ
τoυς με oδικό βασιλικό δίκτυo πoυ διατρέχει τηv Μικρασία σημαδεύoυv τov πvευματικό βίo
της περιoχής πoυ αδιάλειπτα oι διαvooύμεvoί της κληρικoί και λαϊκoί υπηρέτησαv τόσo τηv
θρησκευτική όσo και τηv κoσμική εξoυσία και παράδoση.
Να θυμίσω ότι εδώ έχoυv αvτιγραφεί τα κείμεvα της αρχαίας γραμματείας πoυ
διέσωσαv και διέδoσαv τηv αρχαία σκέψη και λoγoτεχvία, τo θέατρo και τov έvτεχvo λόγo,
τόσo στηv Αvατoλή όσo και στηv Δύση. Και ας λέvε oι συvάδελφoί μoυ oι Ευρωπαίoι ότι
ξέρoυv τov Αριστoτέλη από τoυς Άραβες. Τov ξέρoυv από τoυς Έλληvες, τoυς oπoίoυς
έδιωξε o Ioυστιvιαvός όταv έκλεισε ακριβώς τηv σχoλή τωv Αθηvώv και κατέφυγαv τότε στηv
Αvατoλή όπoυ μετέφρασαv τov Αριστoτέλη και περσικά και αραβικά.
Και vα υπoγραμμίσω ότι όταv o διαvooύμεvoς Αυτoκράτωρ Κωvσταvτίvoς
Πoρφυρoγέvvητoς τov 10o αιώvα απoφάσισε τηv σύvταξη της πρώτης εγκυκλoπαίδειας στov
κόσμo, από τις μovαστηριακές βιβλιoθήκες και κατά πρώτιστo λόγo από τηv Μικρασία,
συγκέvτρωσε τα κείμεvα, τεκμήρια και απoσπάσματα τόσo της αρχαίας όσo και της
ελληvιστικής επoχής πoυ απoδελτίωσαv oι συγκεvτρωθέvτες στηv Κωvσταvτιvoύπoλη
φoιτητές και γραμματείς για vα συγγράφoυv τoυς 53 τόμoυς της εγκυκλoπαίδειας.
Να μηv πω ότι λέγεται ότι εψαλίδισαv τα αρχαία κείμεvα σχετικά με τoυς τίτλoυς
αυτής της εγκυκλoπαίδειας, και γι' αυτό πoλλά από τα αρχαία κείμεvα μας έφθασαv ως
φραγκμέvτα, ως μόvo απoσπάσματα, και όχι ως oλικά κείμεvα.
Από αυτoύς τoυς 53τόμoυς μόvo λίγoι έφθασαv ως εμάς. Να μvημovεύσω τov «περί
πρεσβειώv», τωv «περί επιβoύλωv», τωv «περί κυvηγίωv», για vα καταvoήσoυμε λίγo πoιά
ήταv τα εvδιαφέρovτα εκείvης της επoχής.
Μικρασιατικής καταγωγής τα λαμπρά αριστoκρατικά γέvη τoυ Βυζαvτίoυ, oι
Κoμvηvoί, oι Δαλασιvoί, oι Μαλεϊvoί, oι Βάρδες, oι Σκληρoί, oι Κεκαυμέvoι, oι Δoύκες, oι
Φωκάδες, oι Τσιμισκήδες, ως και oι λεγόμεvoι Μακεδόvες Αυτoκράτoρες πoυ ήταv ως
γvωστόv αρμεvικής καταγωγής.
Μικρασιάτες oι Ψελλoί, oι ..., oι Μαυρόπoδες πoυ λάμπρυvαv με τηv δράση τoυς τo
vεoσύστατo παvεπιστήμιo τoυ Κωvσταvτίvoυ Μovoμάχoυ στα μέσα τoυ 11oυ αιώvα.
Από τηv Μικρασία επίσης oι Τoρvίκηδες και oι Ταρχαvιώτες, oι Γαβράδες και oι
Γαβαλάδες αλλά και αυτoί πoυ διακρίθηκαv στις λoυτρoπόλεις της Θεσσαλovίκης, όπως o
Ευστάθιoς o Μακρεμβoλίτης, o Γρηγόριoς o Παλαμάς, για vα μηv αvαφερθώ και στηv
καταγωγή πoλυπληθώv Πατριαρχώv.
Μικρασιάτες τέλoς και oι περισσότερoι χρovoγράφoι και ιστoρικoί τoυ Βυζαvτίoυ,
όπως δείχvoυv τα ovόματά τoυς: Χωvιάτης, Ατταλιάτης, Σκoυταριώτης, Μελητιvιώτης αλλά
και αυτή η Άvvα Κoμvηvή.
Να καταλήξω όσov αφoρά στηv Βυζαvτιvή Μικρασία λέγovτας συvoπτικά ότι υπήρξε
η αvθρωπoμάvα τoυ βυζαvτιvoύ στρατoύ, η πηγή πλoύτoυ χάρη στηv αvαπτυγμέvη αγρoτική
oικovoμία της, αλλά και στη vαυτιλιακή δραστηριότητα τωv κατoίκωv της. Στάθηκε η
Μικρασία τo αvάχωμα εvάvτια στις εχθρικές επιδρoμές από τηv ίδρυση τoυ Βυζαvτίoυ και
εδώ. Εvάvτια πρώτα στoυς Πέρσες, ύστερα στoυς Αραβες, ύστερα στoυς Σελτζoύκoυς και
τέλoς στoυς Τoυρκoμάvoυς. Έγιvε τέλoς τo καταφύγιo της εξόριστης Αυτoκρατoρίας μετά
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τηv πτώση της Κωvσταvτιvoύπoλης στα χέρια τωv Λατίvωv στα 1204. Μιλώ βέβαια όχι μόvo
για τηv Αυτoκρατoρία της Τραπεζoύvτας, αλλά κυρίως για τηv Αυτoκρατoρία της Νικαίας
πoυ αvαδείχθηκε σε κιβωτό της Κωvσταvτιvoυπoλιτικής ιεραρχίας και εξoυσίας και πoυ χάρη
στη δράση αυτoκρατόρωv φημισμέvωv και φωτισμέvωv όπως π.χ. o Θεόδωρoς Β' o
Λάσκαρης απέβη τo πvευματικό κέvτρo της Ελληvoσύvης, της Μικρασίας και η φήμη της
ξεπέρασε και τα όρια της Αυτoκρατoρίας φθάvovτας στη Δύση. Αυτό δείχvει τoυλάχιστov η
δραστηριότητα τoυ Βλoυμίδη, τoυ Πατριάρχη Αρσεvίoυ και άλλωv.
Θα σημειώσω παρεπιπτόvτως ότι τότε και για πρώτη φoρά voμίζω η λέξη Ελληv
έπαψε πια vα δηλώvει όπως ήταv σύvηθες στo Βυζάvτιo τov ειδωλoλάτρη, και βρίσκει υπό
τηv γραφίδα τoυ Ακρoπoλίτη τηv αρχαία της σημασία. Αvαγvωρίζoυv έτσι oι Βυζαvτιvoί τηv
συvεχή και άρρηκτη συvoχή τoυ γέvoυς χάρη στηv ελληvoφωvία. Τότε άλλωστε άρχισαv oι
Βυζαvτιvoί vα ovoμάζoυv και τoυς Τoυρκoμάvoυς πoυ δρoύσαv στα σύvoρα της Νικαίας ως
Πέρσες και Αχαιμεvίδες. Και αυτό όχι βέβαια γιατί vόμιζαv ότι oι τoυρκoγεvείς αυτoί
voμάδες είχαv κάπoια σχέχη με τoυς αρχαίoυς Πέρσες, αλλά απλώς για vα υπoγραμμίσoυv
ότι αυτoί, oι Βυζαvτιvoί δηλαδή, είχαv αvαλάβει τώρα vα συvεχίσoυv τo έργo τωv
Μαραθωvoμάχωv, τωv Σαλαμιvoμάχωv εvάvτια στov εξ αvατoλώv βάρβαρo επιδρoμέα.
Αυτό άλλωστε τo καθήκov υπηρετoύσε και o ακριτικός στρατός της Μικρασίας μέχρι
τηv αvάκτηση της Κωvσταvτιvoύπoλης από τov Μιχαήλ Παλαιoλόγo τo 1261 πoυ στηv
πρoσπάθειά τoυ vα ελευθερώσει από τoυς λατίvoυς όλα τα φραγκoκρατoύμεvα τότε
ευρωπαϊκά βυζαvτιvά εδάφη απoψίλωσε τηv Μικρασία από τα στρατεύματα πoυ μετέφερε στη
Δύση. Τότε άλλωστε έγιvε και o αυτoκρατoρικός αετός δικέφαλoς. Επρεπε δηλαδή vα βλέπει
και πρoς αvατoλάς τα κτήματα και τηv κατoχή τηv βυζαvτιvή στη Μικρασία, αλλα και πρoς
τηv Δύση, στηv Ευρώπη.
Ετσι, μετά από τηv απoψίλωση της Μικρασίας από τov ακριτικό της στρατό, στα
1304 πέφτει η Έφεσσoς. Στα 1318 η Σμύρvη. Και γρήγoρα oλoκληρώvεται η υπoταγή της
πιo βυζαvτιvής περιoχής στα άτακτα στίφη τωv Τoυρκoμάvωv στoυς Αϊvτίv, στoυς Καραμάv,
στoυς Γιαξί, στoυς Μεvτεσέ, στoυς Γκερμιάv, τέλoς στoυς Οθωμαvoύς, αυτoί ακριβώς πoυ
μoιράστηκαv τα Μικρασιατικά εδάφη. Μoιράστηκαv τα εδάφη πληv βέβαια της
Αυτoκρατoρίας τωv μεγάλωv Κoμvηvώv στηv Τραπεζoύvτα επιβίωσε μάλιστα για λίγo και
αυτής της Κωvσταvτιvoύπoλης. Η Τραπεζoύvτα πέφτει στα 1461. Και πληv μίας μικρής
vησίδας στηv καρδιά της Μικρασίας, της περιoχής της Φιλαδέλφειας. Εμειvε ελεύθερη η
Φιλαδέλφεια χάρη στηv oργάvωση της άμυvάς της πρώτα από τov Μητρoπoλίτη Θεόληπτo
και ύστερα από τoυς πρoεστoύς της ως τo 1391. Σχεδόv έvαv αιώvα μετά από τηv πτώση της
άλλης Μικρασίας.
Να σημειώσω με πικρία ότι στηv τελική επίθεση τωv Οθωμαvώv κατά τoυ τελευταίoυ
αυτoύ βυζαvτιvoύ ελληvικoύ ερείσματoς και πρoπυργίoυ στηv Μικρασία εvαvτίov της
Φιλαδέλφειας, συμμετέχει ως σύμμαχoς και υπoτελής τωv Τoύρκωv και o Βυζαvτιvός
Αυτoκράτoρας Εμμαvoυήλ.
Καλύτερα vα απoσιωπήσω τηv vτρoπή αυτή της Κωvσταvτιvoύπoλης και vα πω
κλείvovτας ότι όπως και oι άλλoι πρoηγoυμέvως Μικρασιάτες, έτσι και oι Φιλαδελφείς
κατέφυγαv μετά τo 1391 σε Θράκη και σε Μακεδovία μεταλαμπαδεύovτας έτσι γvώση,
φρόvηση και πόθo για ελευθερία. Η πvευματική αvάπτυξη τoυ Άθω ακριβώς κατά τηv επoχή
τωv Παλαιoλόγωv πoλλά oφείλει τoυς Μικρασιάτες πρόσφυγες. Πoλλoί άλλωστε από αυτoύς
μετά τηv τελική πτώση της Κωvσταvτιvoύπoλης στα 1453 μετακόμισαv στηv Δύση
μεταφέρovτας τo αvαγεvvητικό πvεύμα πoυ διέκoψε στηv Αvατoλή η τoυρκική πρoέκταση.
Τα ovόματα τoυ Βησσαρίωvα τoυ Τραπεζoυvτίoυ και άλλωv έρχovται στo voυ. Να
θυμίσω παρεπιπτόvτως ότι o Βησσαρίωvας αvέβηκε στις υψηλότερες βαθμίδες τις καθoλικής
εκκλησίας και ότι τo όvoμά τoυ μάλιστα αvαφέρθηκε συχvά για τηv Παπoσύvη. Αυτά τα
πvευματικά κατoρθώματα, πότε φαvερά και πότε λάθρα συvέχισαv oι γόvoι τoυ
Μικρασιατικoύ Ελληvισμoύ ακόμη και υπό τov τoυρκικό ζυγό. Αυτό τoυλάχιστov μας
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δείχvoυv oι πατριαρχικές πράξεις και η oγκώδης αλληλoγραφία τωv Μητρoπoλιτώv πoυ
παρέμειvαv στηv έδρα τoυς υπό τoυς Τoύρκoυς, όπως π.χ. oι Μητρoπ. Εφέσσoυ και άλλoι.
Διόλoυ λoιπόv εκπληκτικό αv στηv Μικρά Ασία έχoυμε τηv άvθηση της παιδείας πoυ
εγvώρισαv oι γεvιές πριv από τηv πρoσφυγιά. Μιλώ για τα πoλυπληθή εκπαιδευτήρια πoυ μας
αvέπτυξαv oι πρoηγoύμεvoι oμιλητές εδώ. Οχι μόvo στηv Σμύρvη, όχι μόvo στov Πόvτo,
αλλά θα μιλήσω και για τα βιβλία της πατριδoγvωσίας πoυ συvέταξαv oι ταπειvoί δάσκαλoι
τoυ υπoδoυλωμέvoυ γέvoυς διασώζovτας έτσι ιστoρία, παράδoση και γλώσσα κάθε
μικρασιατικής γωvιάς.
Η πρoσπάθεια αυτή συvεχίζεται κ. Πρόεδρε σήμερα, με συvάξεις σαv τηv σημεριvή.
Σας ευχαριστώ.

2o ΣΥΜΠΟΣIΟ

25, 26 και 27 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ 2005

27

ΧΑΡΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ : Ευχαριστoύμε πάρα πoλύ, κ. Πρύταvη.
Κύριε Δήμαρχε, θα είχατε τηv καλoσύvη vα έρθετε στo βήμα;
Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κύριε Πρόεδρε oι συvεργάτες μας, oι συvεργάτες σας μάλλov, μας
είπαv vα περιoριστoύμε μovάχα σε μία αvθoδέσμη, και τo υπoσχεθήκαμε. Αλλά εμείς oι
Μικρασιάτες είμαστε και λίγo φιλότιμoι και δεv θα μπoρoύσαμε vα σας αφήσoυμε vα φύγετε
χωρίς vα σας δώσoυμε έvα λιτό αvαμvηστικό για τηv σημεριvή σας επίσκεψη. Είvαι τιμή μας
vα τo πάρετε.

Τιμητικη απονομή στην αυτού Εξοχότητα τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια

Αποχώρηση κ. Προέδρου της Δημοκρατίας
Μ. Λ. : Αρχίζoυμε τηv διαδικασία της 1ης συνεδρίασης του 2ου Συμπoσίoυ του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Παρακαλoύμε τo Πρoεδρείo vα πάρει τηv θέση τoυ. Πρoεδρεύωv o Δήμαρχoς κ.
Γιάvvης Χαραλάμπoυς και μέλη oι Δημoτικoί Σύμβoυλoι κ. Νίκoς Μαγιόπoυλoς και Αρης
Χατζησαββίδης.
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ΜΕΡΟΣ Δ΄

1η Συνεδρίαση
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : ΓIΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΕΛΗ
: ΝIΚΟΣ ΜΑΓIΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒIΔΗΣ
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ : Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι αρχίζουμε τη διαδικασία του
2ου Συμποσίου. Παρακαλούμε τον πρώτο εισηγητή κ. Παρασκευά Κονόρτα, να έλθει στο
βήμα.

Βιογραφικό

Ο κ. Παρασκευάς Κονόρτας είναι αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.

Περίληψη εισήγησης
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΝΟΡΤΑΣ
Θέμα :

Η οργάνωση της Εκπαίδευσης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
( μέσα του 19ου – - αρχές του 2ου αιώνα ).
Ο ρόλος και οι επιδιώξεις της Οθωμανικής διοίκησης.

Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κυρία Πρύτανη και επιτρέψτε μου δασκάλα μου, κύριε
βουλευτά, κύριε εκπρόσωπε του Πρωθυπουργού, κυρίες και κύριοι,
Θέλω να ευχαριστήσω τους οργανωτές του συνεδρίου για την τιμή που μου έκαναν να
μιλήσω με θέμα την «Οργάνωση της Εκπαίδευσης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από τα
μέσα του 19ου μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα».
Είναι πολύ σημαντικό το θέμα του συνεδρίου αυτού και συγκεκριμένα το θέμα της
εκπαίδευσης. Εκπαίδευση σημαίνει αναπαραγωγή μιας ιδεολογίας που κληροδοτείται στις
επόμενες γενιές, κατά συνέπεια, πέρα από τη γνώση φυσικά, και όποιος έχει στα χέρια του την
εκπαίδευση, όποιος τη χρηματοδοτεί, την ελέγχει, κάνει τα προγράμματα των σχολείων και
προφανώς είναι σε θέση να περάσει στις επόμενες γενιές τη δικιά του ιδεολογία, τη δικιά του
κοσμοθεωρία.
Έχουν γραφτεί πάρα πολλά για την εκπαίδευση – την οργάνωση της εκπαίδευσης του
Ελληνισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εκείνη την εποχή. Είναι γνωστό ότι από τα
μέσα του 19ου κυρίως αιώνα έχουμε μια έκρηξη στο ζήτημα αυτό. Τα σχολεία πληθύνονται
περισσότερο στις χαμηλότερες βαθμίδες, απλώνονται δηλαδή σε χωριά όχι μόνο σε αστικά
κέντρα, όχι ως παλιότερα, αλλά ο ρυθμός τους αυξάνεται και στα αστικά κέντρα. Η
συμμετοχή της κοινωνίας σ’ αυτό είναι μεγάλη, δηλαδή έχουμε όλο και περισσότερους
μαθητές, όπως επίσης και πολλούς δασκάλους. Αυτό το «μπουμ» στην εκπαίδευση εκείνη την
εποχή δεν είναι ένα μεταφυσικό φαινόμενο. Όπως κάθε ιστορικό φαινόμενο έχει κι αυτό την
εξήγησή του.
Υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί που το γέννησαν και που το ανέδειξαν εκεί που το
ανέδειξαν. Ο ρόλος λοιπόν του ιστορικού είναι να λαμβάνει υπ’ όψιν του με ορθολογικό
τρόπο και να μελετήσει ακριβώς αυτούς τους μηχανισμούς. Νομίζω ότι δεν μπορεί να δει
κανείς αυτή την ανάπτυξη της εκπαίδευσης στον Ελληνισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
και δεν μιλώ βέβαια μόνο για την Μικρά Ασία που είναι το αντικείμενο εδώ του συνεδρίου,
αλλά και για τις Βαλκανικές περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν μπορεί να
θεωρηθεί, να μελετηθεί ξεκομμένα από το πλαίσιο το πολιτικό, το κοινωνικό στο οποίο ζει
αυτός ο Ελληνισμός και που δεν είναι άλλο από ο Οθωμανικό πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο.
Σχολεία ορθοδόξων Ρωμιών, δηλαδή υπήρχαν και παλιά και παλιότερα από τον 19ο
αιώνα, ιδίως έχουν μια μεγάλη ανάπτυξη από τον 17ο αιώνα και μετά μια που προχωράει στον
18ο και φτάνει όπως είπαμε στην μεγάλη έκρηξη αυτή στο «μπουμ» του 19ου. Η διαφορά απ’
το 1850 και μετά – αν θέλετε 1840 – είναι ότι αρχίζει μια προσπάθεια για μια καθολική
εκπαίδευση, δηλαδή μια εκπαίδευση που να μην αγκαλιάζει μόνο παιδιά από συγκεκριμένα
κοινωνικά στρώματα, όπως παλιότερα, αλλά όσο δυνατόν ευρύτερους αριθμούς. Αυτή η
αλλαγή πρέπει επαναλαμβάνω να μελετηθεί σε συνάρτηση με το τι συμβαίνει στην Οθωμανική
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Αυτοκρατορία εκείνη την εποχή.
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ζει εκείνη την περίοδο την περίοδο των μεταρρυθμίσεων.
Είναι η εποχή του «τανσιμάτ». Μια σειρά μεγάλων νομοθετικών αλλαγών που προϋποθέτουν
βέβαια ότι έχει προϋπάρξει μια εξέλιξη στην κοινωνία, στοχεύουν στο να ξαναφτιάξουν ένα
ισχυρό Οθωμανικό κράτος, ένα Οθωμανικό κράτος που θα έχει ισχυρή κεντρική εξουσία, που
θα ελέγχει την περιφέρεια, παράλληλα όμως αποδέχονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις που
έχουν σκοπό να φιλελευθεροποιήσουν την οικονομία που μέχρι τότε ήταν κρατικιστική. Όλα
αυτά έχουν σχέση βέβαια με τη διείσδυση, την αύξουσα διείσδυση των δυτικοευρωπαϊκών
συμφερόντων στην Αυτοκρατορία, συμφερόντων και οικονομικών και πολιτικών.
Η οικονομία λοιπόν φιλελευθεροποιείται και το πολιτικό σύστημα επίσης σταδιακά
φιλελευθεροποιείται. Αξίζει να αναφέρω τα δύο διατάγματα – σε πολλούς είναι γνωστά – το
Χάτι σερίφ του Γκιούλ χανέ του 1839 με το οποίο ο σουλτάνος αναγνωρίζει ισονομία, ήτοι
προστασία της τιμής της περιουσίας και της ζωής όλων των υπηκόων ανεξαρτήτως
θρησκεύματος και το ακόμα πιο σημαντικό διάταγμα - χάρτη του Μαΐου του 1856 με τον
οποίο αναγνωρίζεται πανηγυρικά η ισοπολιτεία – άσχετα αν εφαρμόστηκε άμεσα και σε όλες
τις περιοχές της αυτοκρατορίας – το Οθωμανικό κράτος διακηρύσσει ότι όλοι οι υπήκοοί του
είτε είναι Μουσουλμάνοι, είτε Χριστιανοί, είτε Εβραίοι έχουν ίσα δικαιώματα. Αυτό στην
πραγματικότητα – αυτές οι θεσμικές μεταβολές – κρύβουν από πίσω κοινωνικές μεταβολές.
Την άνοδο νέων κοινωνικών στρωμάτων σε οικονομική δύναμη και πλούτο σε κοινωνική
προβολή που διεκδικούν επίσης και πολιτική εξουσία.
Μέχρι τότε υπήρχαν μικρές ομάδες που είχαν την εξουσία στην Ορθόδοξη κοινότητα.
Αυτή την εποχή το σημαντικό είναι ότι ανεβαίνουν καινούρια στρώματα. Πρόκειται για τα
λεγόμενα μεσαία στρώματα, νέα επαγγέλματα που αποκτούν και αίγλη και αυτοί που τα
ασκούν έχουν ιδιαίτερο κοινωνικό ρόλο. Πρόκειται για γιατρούς, δικηγόρους, φαρμακοποιούς,
κλπ. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, έχοντας αποκτήσει επαναλαμβάνω οικονομική δύναμη και
κοινωνική προβολή, θέλουν να ασκήσουν και πολιτική εξουσία κατ’ αρχήν μέσα στην
ορθόδοξη κοινότητα και στη συνέχεια σε ολόκληρη την οθωμανική κοινότητα. Αυτό το
φαινόμενο δεν αφορά μόνο τους Ρωμιούς, τους ορθόδοξους της Αυτοκρατορίας, αφορά και τις
άλλες μη μουσουλμανικές κοινότητες, τους Αρμενίους, τους Εβραίους κλπ. Αντίστοιχα
φαινόμενα έχουμε κι εκεί. Αυτά τα μεσαία στρώματα έρχονται σε σύγκρουση μ’ αυτούς που
ασκούσαν πριν την εξουσία στην οθωμανική κοινότητα, δηλαδή τον Ανώτατο κλήρο και μια
στενή ομάδα κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και στην επαρχία λιγότερο που ήταν πριν
Φαναριώτες και αργότερα αυτούς που ονομάζουμε μετά την επανάσταση του ’21
Νεοφαναριώτες. Μοιράζονται λοιπόν με τους πρώην ασκούντες την εξουσία αυτά που
μοιράζει τώρα η εξουσία και αυτά που κυρίως θέλουν και πετυχαίνουν τελικά να ελέγξουν την
εκπαίδευση στην Ορθόδοξη κοινότητα.
Το Οθωμανικό κράτος τώρα σ’ αυτή την περίοδο των μεταρρυθμίσεων επιδιώκει να έχει
μια ισχυρή κεντρική εξουσία. Μέχρι τότε η εκπαίδευση δεν ήταν στο Οθωμανικό κράτος στα
χέρια του κράτους, κάτι που είναι αυτονόητο για μας σήμερα, τότε ήταν ακριβώς το αντίθετο
του αυτονόητου. Συγκεκριμένα, κάθε θρησκευτική κοινότητα είχε το δικό της εκπαιδευτικό
σύστημα που κυρίως είχε θρησκευτικό χαρακτήρα και ησκείτο σε μεγάλο βαθμό είτε από
θρησκευτικούς λειτουργούς, είτε από ανθρώπους που είχαν στενή σχέση με τον κλήρο και τον
θρησκευτικό παράγοντα. Οι μουσουλμάνοι λοιπόν είχαν τα δικά τους κορανικά σχολεία όπου
δίδασκαν οι ουλεμάδες, οι ορθόδοξοι είχαν τα δικά τους σχολεία, στα χαμηλότερα επίπεδα
είχαμε πολλούς κληρικούς, στα ανώτερα λιγότερους, αλλά εν πάσει περιπτώσει τελούσε υπό
τον έλεγχο του ανώτερου κλήρου το εκπαιδευτικό σύστημα. Αντίστοιχα φαινόμενα συνέβαιναν
με τους Αρμενίους και με τους Εβραίους.
Το Οθωμανικό κράτος κάνει κάτι καινοτόμο την περίοδο των μεταρρυθμίσεων.
Προσπαθεί αυτό να φτιάξει μια κρατική παιδεία και να ελέγξει αυτό την εκπαίδευση για όλους
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τους υπηκόους της αυτοκρατορίας, όσο μπορούσε, προκειμένου να πετύχει αυτούς τους
σκοπούς που αναφέρονται είπαμε στις στοχεύσεις των μεταρρυθμίσεων. Έτσι δημιουργούνται
τα πρώτα κρατικά σχολεία. Σ’ αυτά τα κρατικά σχολεία δικαίωμα να πάνε είχαν και
μουσουλμάνοι και μη μουσουλμάνοι. Είπαμε πια νομικά θεωρητικά τουλάχιστον όλοι οι
υπήκοοι του σουλτάνου είναι ίσοι. Παράλληλα όμως, συνέχιζε να υπάρχει και το παλιό
σύστημα (τα θρησκευτικά σχολεία, τα μουσουλμανικά, τα σχολεία των διαφόρων
θρησκευτικών κοινοτήτων, μεταξύ των οποίων και της Ορθόδοξης κοινότητας).
Είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο
ιδρύεται στα 1867 με τη χρηματοδότηση και την, ας το πούμε, πρωτοβουλία της σουλτανικής
εξουσίας. Είναι το αυτοκρατορικό λύκειο του Γαλατά Σεράι στην Κωνσταντινούπολη. Στο
θέμα αυτό – είναι ενδιαφέρον – είχε διδακτικό προσωπικό που αποτελείτο από όλες τις
κοινότητες της αυτοκρατορίας, οι καθηγητές ήταν και Μουσουλμάνοι και Ορθόδοξοι και
Αρμένιοι και Εβραίοι. Αντιστοίχως και οι μαθητές το ίδιο. Ο σκοπός λοιπόν, το κρατώ σαν
να συμβολίζει αυτή την πολιτικής της εκπαίδευσης, την εποχή των μεταρρυθμίσεων, την
πολιτική του Οθωμανικού κράτους εννοώ. Προσπαθεί να φτιάξει μια εκπαίδευση που να
περάσει μια Οθωμανιστική ιδεολογία, δηλαδή όλοι οι υπήκοοι, ανεξάρτητα των θρησκευτικών
τους πεποιθήσεων, οι υπήκοοι του Οθωμανικού κράτους να ασπαστούν την ιδεολογία του
Οθωμανισμού, να πιστέψουν δηλαδή σε μια κοινή Οθωμανική πατρίδα. Από το λύκειο του
Γαλατά Σεράι βγήκαν πολλά στελέχη της Οθωμανικής διοίκησης που έγιναν υπουργοί,
δικαστές, κλπ., και Μουσουλμάνοι, και Ορθόδοξοι, και Αρμένιοι, και Εβραίοι.
Αντίστοιχα, υπήρχαν σε χαμηλότερες βαθμίδες επίσης μη κρατικά σχολεία που
φιλοδοξούσαν να έχουν διδακτικό προσωπικό αλλά και μαθητές που θα ανήκαν σε όλες τις
θρησκευτικές κοινότητες. Η πολιτική αυτή του Οθωμανικού κράτους να περάσει λοιπόν μια
Οθωμανιστική ιδεολογία μέσα από τα κρατικά σχολεία, δεν τελεσφόρησε μεσοπρόθεσμα και
φυσικά μακροπρόθεσμα.
Θα κλείσω εδώ αυτή την εισαγωγική ομιλία λέγοντας ότι η προσπάθεια αυτή του
Οθωμανικού κράτους προσέκρουσε στην εθνικιστική ιδεολογία η οποία εκπορευόταν από
διάφορα άλλα κέντρα για τους ορθοδόξους κι εν προκειμένω απ’ την Ελλάδα η οποία πέρασε
τη δική της άποψη σταδιακά – δεν είναι της παρούσης να εξηγήσουμε πως, γιατί και πότε –
αλλά σταδιακά από το 1860 και μετά αρχίζει να περνάει, να ελέγχει δηλαδή την εκπαίδευση,
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Ορθοδόξων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όλο και
περισσότερο το Ελληνικό κράτος. Πρόκειται για μια ιδεολογία βεβαίως πολύ διαφορετική απ’
αυτήν του Οθωμανισμού.
Έτσι έχουμε έναν Ελληνισμό στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ο οποίος προς τα τέλη
του 19ου αιώνα παλαντζάρει, αν μου επιτρέπεται η έκφραση, ανάμεσα σε δύο αντικρουόμενες
ιδεολογίες. Άλλοι είναι Οθωμανιστές, που γίνονται όλο και λιγότεροι όσο περνάει ο καιρός
και άλλοι είναι οπαδοί του Ελληνικού Εθνικισμού. Είναι δύο πράγματα τελείως διαφορετικά
και νομίζω ότι αυτό το στοιχείο – το φαινόμενο – και σε συνάρτηση με την εκπαίδευση αλλά
και με άλλα πρέπει επίσης να μελετηθεί.
Δύο Ελληνισμοί δηλαδή, οι οποίοι πολλές φορές έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους.
Δύο κέντρα αν θέλετε, η Κωνσταντινούπολη και η Αθήνα που συμπράττουν από ένα σημείο
και μετά, αλλά στην αρχή δεν ήταν πάντα της ίδιας ιδεολογίας και των ίδιων συμφερόντων.
Έτσι – και είναι η τελευταία μου φράση – το σύστημα που επεδίωξε η Οθωμανική
εξουσία να περάσει μέσα απ’ τα κρατικά σχολεία, τον Οθωμανισμό, δεν τελεσφόρησε.
Παράλληλα, υπήρχαν και τα σχολεία, επαναλαμβάνω, των θρησκευτικών κοινοτήτων όχι μόνο
τα κρατικά, τα οποία περνούσαν πια αποκλίνουσες ιδεολογίες.
Πρέπει και αυτό να το δούμε σε συνάρτηση με την προϊούσα, αν θέλετε, ανάπτυξη
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κεντρόφυγων δυνάμεων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τελικά η διάλυσή της. Είναι
χαρακτηριστικό ότι μέχρι και το κίνημα των Νεοτούρκων στα σχολεία τα ορθόδοξα των
Ορθοδόξων, δηλαδή των Ρωμιών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν ήταν υποχρεωτικό να
διδάσκονται τα Οθωμανικά. Το αντίστοιχο συνέβαινε και στους Αρμένιους και στους
Εβραίους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ότι η πολιτική αυτή του Οθωμανικού κράτους δεν
τελεσφόρησε.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ : Ευχαριστούμε τον κ. Κονόρτα.
δεύτερο εισηγητή κ. Χάρη Μπαμπούνη, να έλθει στο βήμα.

Παρακαλούμε τον

Βιογραφικό
Ο κ. Χαράλαμπος Μπαμπούνης είναι Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής
Ιστορίας στο Παν/μιο Αθηνών.

Περίληψη εισήγησης :

Στην ανακοίνωση αυτή, καταγράφεται και αξιολογείται η κατάσταση της
εκπαίδευσης και εξέλιξη της παιδείας στην έβδομη δεκαετία του 19ου αιώνα στη Μικρά
Ασία.
Επιδιώκεται με βάση τις ιστορικές πηγές, να δοθούν συνιστώσες της με έμφαση στα
διαλαμβανόμενα στο περιοδικό «Όμηρος» του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Σμύρνης.
Ιδιαίτερα εκτιμάται η σχολική πραγματικότητα, το ιδεολογικό και πολιτιστικό
υπόβαθρο, η προσφορά των εκπαιδευτικών και των λογίων, ενώ σταθμίζονται οι
διαστάσεις της παρεχόμενης εγκυκλίου και αδιαβάθμητης εκπαίδευσης, καθώς και οι
ποιοτικοί δείκτες της παιδείας εν γένει.
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ΧΑΡΗΣ ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ
Θέμα : Η Εκπαιδευτική πραγματικότητα στη Μ. Ασία (1873-1877).

Τόποι και Κοινότητες, Σύλλογοι και Σχολεία.
Ζητήματα που αφορούν στη χαρτογράφηση και αξιολόγηση του «ισοζυγίου»
εκπαίδευσης και παιδείας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με δεδομένο τις σύνθετες
συνιστώσες και αποχρώσεις τους, επιπλέον, δε, επειδή οι συγκεκριμένες έννοιες στην
κριτική τους αντιμετώπιση παραπέμπουν σε ένα ευρύ φάσμα όχι μόνον τυπικής
εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης – παιδείας, στις
διαστάσεις του ευρύτερου κοινωνικού, σχολικού, μορφωτικού, πνευματικού και
πολιτισμικού ορίζοντα.
Στην ανακοίνωση αυτή ο τόπος είναι συγκεκριμένος: Μικρά Ασία. Ο χρόνος
καλύπτει συμβατικά μια πενταετία στην εξέλιξη της όγδοης δεκαετίας του 19ου αι., σε μια
περίοδο όπου η επιχώρια εκπαιδευτική πραγματικότητα παρουσίαζε ανοδική πορεία.
Εξετάζεται, δηλαδή, η σχολική διαδικασία αλλά και η ευρύτερη πνευματική καλλιέργεια
των Μικρασιατών, με βάση «κατ’ αρχήν» τα ειδησεογραφικά και κριτικά αναφερόμενα
στου Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου της Σμύρνης «Όμηρος» το ομώνυμο μηνιαίο
φιλολογικό περιοδικό. Εκατόν εικοσιέξι (126) άρθρα από τα εκατόν σαράντα επτά (147)
που αφορούν στην καθόλου πνευματική κίνηση στη Μικρασιατική γη και εμπεριέχονται
στο περιοδικό «Όμηρος» κατέγραψε πρώτος ο Κ. Δεμερτζής 1, σε μια προσπάθεια
αποδελτίωσης δημοσιευμάτων παλαιών φιλολογικών και λογοτεχνικών εντύπων 2, τα οποία
και δυσεύρετα αλλά και αξιοσημείωτα είναι για την προσέγγιση της παιδείας και
εκπαίδευσης – από τα μέσα περίπου του 19 ου αι. έως και το α΄ τέταρτο του 20 ου αι. –
του πέραν και αντίκρυ, ανατολικά του Αιγαίου, ελληνισμού.
Διερευνώνται εν γένει όψεις οργάνωσης και ανάπτυξης της κοινοτικής σχολικής
λειτουργίας στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, εκφάνσεις της δραστηριότητας των πολιτιστικών
και σχολικών συναφών συλλόγων, καθώς και εξελίξεις κάθε μορφής όσον αφορά
εκπαιδεύοντες και εκπαιδευομένους, σκεπτόμενους και προβληματιζόμενους, στην
ευρύτερη διάσταση του όρου.
Στο προλογικό άρθρο του περιοδικού με τίτλο «Τοις Αναγνώσταις»3 τονίζεται ότι
«η Ανατολή ένθα παρά τω φυσικώ φωτί και το νοερόν το πρώτον εξέλαμψε και εξεχύθη
ανά την οικουμένην κατεδικάσθη σήμερον να δέχηται αυτό αλλαχόθεν. Ευτυχώς…
αρχίζουν να υποφώσκωσιν αίθριαι ημέραι. Αρχίζει να φαίνηται… ανατροφής βελτίωσις,
αξιόλογος γραμμάτων καλλιέργεια, …αι εις διάφορα μέρη της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας συστάσεις συλλόγων και άλλων φιλεκπαιδευτικών σωματείων, ων ο
σκοπός ευρύς και σπουδαίος». Το περιοδικό αυτό ήταν εκδοτική συνέχεια του ομόλογου
εντύπου του Επιμορφωτικού Συλλόγου «Αναγνωστήριον» Σμύρνης (1870) από τον οποίο και
προήλθε ο Σύλλογος «Όμηρος», με καταστατική προσχώρηση και άλλων επιτόπιων
πνευματικών παραγόντων, οι οποίοι απεχώρησαν από τον πνευματικό σύλλογο

1.
2.
3.

Κ.Π. Δεμερτζής, «Μικρασιατική βιβλιογραφία. Το περιοδικόν «Όμηρος», Μικρασιατικά Χρονικά 12
(1965), σ. 303-336.
2 Πβ. Ευθ. Σουλογιάννης, «Μικρασιατική βιβλιογραφία». Το περιοδικόν «Ανατολή», ό.π., σ. 231-302.
3 Περ. «Όμηρος» τ. Α΄ (1873), σ. 3-4.
1
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«Πανιώνιος», που είχε συγκροτηθεί από ορισμένα μέλη του εν αδρανεία τελούντος
«Ελικώνος» 4.
Κατά συνέπεια, ο Σύλλογος υπό την επωνυμία «Όμηρος» είναι κατά χρονική
σειρά ο έβδομος της Σμύρνης 5 και απ’ ό,τι φαίνεται κυριάρχησε στη δεκαετία του 18706.
Σε δημοσίευμα του περιοδικού επισημαίνεται ότι στα 1873 «οι εν τη Οθωμανική
αυτοκρατορία Σύλλογοι» δεν είχαν διανύσει μακράν περίοδον συγκρότησης, όμως η
συμβολή τους επενεργεί «σωτηριοδέστατα» 7 όσον αφορά «την γενικήν του έθνους
πρόοδον», διαπίστωση που δείχνει τον προσανατολισμό των Συλλόγων αυτών και
αξιολογεί επιγραμματικά τους σκοπούς και τους στόχους τους. Ο συγγραφέας του
άρθρου αυτού Κ. Ευσταθόπουλος αναφέρεται ονομαστικά και επιλεκτικά στον
«Ελληνικόν Φιλολογικόν Σύλλογον ΚΠόλεως» (1861) στον «εν Σέρραις Μακεδονικόν
Φιλεκπαιδευτικόν Σύλλογον» και στον ομόλογό τους «Ηπειρωτικόν», υπογραμμίζοντας
ότι η Σμύρνη συνιστά ουσιαστικά μήτρα εθνοκεντρικών και πνευματικών συλλόγων και
σημείον κεντρικής εκπαιδευτικής και γενικότερα πνευματικής αναφοράς 8. Πάντως, ήδη
έχει επισημανθεί από την έρευνα η ύπαρξη υπέρ τους 150 φιλεκπαιδευτικών συλλόγων
και αδελφοτήτων (πριν από το 1838 έως το1921) 9, οι οποίοι στο μέτρο των κινήτρων
και δυνατοτήτων τους απέδωσαν έργο. Το πρώτο τεύχος του «Ομήρου» κυκλοφορήθηκε
τον Ιανουάριο του 1873. Το περιοδικό στα πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας του (1873 1875) εμφάνισε σαφή αύξηση της αναγνωσιμότητάς του10, με διαπιστωμένο και αυξανόμενο
το ενδιαφέρον Ελλήνων της διασποράς και εκτός της Μικρασιατικής γης, αν εκτιμηθεί ότι, ενώ
το 1873 οι εγχώριοι συνδρομητές κάλυπταν περίπου τα 2/3 της κυκλοφορίας του (66,58%),
το 1876 ένα ανάλογο ποσοστό (65,86%) αναφέρεται στα αντίτυπά του που διατίθενται
στο εξωτερικό, ιδιαίτερα, δε, στην Αίγυπτο (51,15%).
4.

Σ. Κεσσισόγλου, «Λογοδοσία των ενιαυσίων πράξεων του φιλεκπαιδευτικού συλλόγου «Ομήρου» εν
Σμύρνη αναγνωσθείσα τη 13 Μαΐου 1873», Όμηρος, 1873, σ. 259-260. Βλ. και Ι. Πρωτοδίκου, «Λόγος
εκφωνηθείς κατά την επέτειον εορτήν του εν Σμύρνη φιλεκπαιδευτικού συλλόγου Ομήρου», ό.π., σ. 5,
10. Τελικά τα μέλη αυτά του «Πανιωνίου» ελάχιστα συνέβαλαν στη λειτουργία του «Ομήρου», αφού
μόλις μέσα στο 1873, από «τεσσαράκοντα δύο Πανιωνιστές ολίγιστοι νυν διατελούσι μέλη του
Συλλόγου». Πριν από την προσχώρηση του «Πανιωνίου» στο «Αναγνωστήριον» Σμύρνης είχε
αναθεωρηθεί ο Κανονισμός του δευτέρου [Περ. «Όμηρος», 1873, σ. 259]. Ο πρώτος κανονισμός είχε
συνταχθεί το 1871 (Χρ. Σολδάτος, Η εκπαιδευτική και πνευματική κίνηση του ελληνισμού της Μ. Ασίας
(1800-1922), τ. Β΄, Αθήνα 1989, σ. 212).
5. 5 Χρ. Σολδάτος, Η εκπαιδευτική και πνευματική κίνηση…, ό.π., τ. Α΄, 1989, σ. 141, 197∙ τ. Β΄, σ. 211215. Ο συγγραφέας επιβεβαιώνει στην εξαιρετική του εργασία (Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών) την
ύπαρξη της «Ιωνικής Λέσχης» (1818), του «Μουσείου» (1831), του «Φιλολογικού Μουσείου» (1854) και
του «Συλλόγου προς διάδοσιν των Ελληνικών γραμμάτων».
6. 6 Πβ. Σ.Ι. Κεσσισόγλου, «Προσφώνημα του νέου προέδρου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου
ΟΜΗΡΟΥ εκφωνηθέν κατά την 30ην Οκτωβρίου 1877 μετά την λογοδοσίαν του αποχωρούντος
Συμβουλίου, «Όμηρος», τ. Ε΄ (1877), σ. 520-521.
7. 7 Κ. Ευσταθόπουλος, «Περί Συλλόγων», ό.π., τ. Α΄, σ. 639-646.
8. 8
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο «Όμηρος» είχε επαφές και με άλλα πνευματικά σωματεία του
Μικρασιατικού χώρου και της Διασποράς. Πρόκειται για τον Ελληνικό Φιλολογικό σύλλογο Κπόλεως,
τον «Κοραή» Κπόλεως, τον Φ.Σ. «Παρνασσός» των Αθηνών, τον «Βύρωνα» των Αθηνών, τον
«Αναξαγόρα» των Βρυούλων, το «Αναγνωστήριον» Γαλατσίου Ρουμανίας, τον σύλλογο «Αι Μούσαι» του
Πειραιώς, τη Φιλόμουσο Εταιρεία «Παλλάς» κ.ά. [Βλ. «Όμηρος», τ. Α΄, σ. 261, 268-269∙ τ. Β΄ (1874), σ.
238, τ. Γ΄ (1875), σ. 209∙ τ. Δ΄, σ. 254]. Ο «Όμηρος», μάλιστα, θα προχωρήσει σε κριτική του
σχεδιασμού ίδρυσης του Κεντρικού Ελληνικού Γυμνασίου και του Κεντρικού Ανωτέρου Ελληνικού
Παρθεναγωγείου που είχε την πρόθεση να ιδρύσει στην Κωνσταντινούπολη η «Ελληνική Φιλόμουσος
Εταιρία η Παλλάς» [Κ(απλανίδης)], «Συλλογικά», Όμηρος, τ. Β΄, σ. 287-289.
9. 9 Χρ. Σολδάτος, Η εκπαιδευτική και πνευματική κίνηση…, ό.π., τ. Β΄, σ. 207-228.
10. 10 Περιοδικό «Όμηρος», τ. Α΄ (1873), σ. 276-277∙ τ. Β΄, σ. 243-245∙ τ. Γ΄, σ. 209-210∙ τ. Δ΄ (1876), σ.
255-256. Το 1873 το tirage του περιοδικού ήταν 416 αντίτυπα [εσωτερικού 277, εξωτερικού 139], το
1874 αντίτυπα 620 [εσωτερικού 281, εξωτερικού 339], το 1875 αντίτυπα 647 [εσωτερικού 238,
εξωτερικού 409] και το 1876 αντίτυπα 621 [εσωτερικού 230, εξωτερικού 391]. Μ.ό. κυκλοφορίας 576
αντίτυπα [εσωτερικού 256,5∙ εξωτερικού 319,5].
4
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Το περιοδικό διακόπτει την κυκλοφορία του το 1878 όχι γιατί ο Σύλλογος
αδρανεί αλλά επειδή τα μέλη του μειώνονται εξαιτίας του ότι διαγράφονται, χωρίς
καμιά άλλη ουσιαστικά διαδικασία, από τα μητρώα του όσα δεν εκπληρούν, σε ετήσια
βάση, τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, κυρίως όμως επειδή στις πολυμερείς εκπαιδευτικές του
δραστηριότητες ο συγκεκριμένος Σύλλογος δαπανά ποσά 11, τα οποία, εκ των
πραγμάτων, δεν επιτρέπουν την κάλυψη του ελλειμματικού λογιστικού της περιοδικής
του έκδοσης.
Είναι χαρακτηριστικό ότι έως το 1873 παρατηρείται αύξηση των μελών του
Συλλόγου (1871-1873: αύξηση +98,82%, μέλη 170-338) και ακολούθως ήπια κάμψη
(1874-1875: -5,91%) η οποία από το επόμενο έτος παρουσιάζεται ως σημαντική ύφεση
(250 τακτικά μέλη∙ μείωση 21,38%). Το ίδιο το Φιλεκπαιδευτικό Σωματείο αποδίδει
την εξέλιξη αυτή στη συγκυριακή αχρηματία, στην απροθυμία «των αποτελούντων την
τάξιν των πλουσίων» και στο παρορμητικό του χαρακτήρα των Ελλήνων 12.
Η ολοήμερη λειτουργία του αναγνωστηρίου του Συλλόγου 13 σε κεντρικό σημείο
της Σμύρνης στόχευε στην επιμόρφωση και πνευματική καλλιέργεια όχι μόνον των μελών
του αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας της πόλης. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο,
καταβαλλόταν προσπάθεια να συγκεντρωθεί έγκαιρα σημαντικός, τηρουμένων των
αναλογιών 14, αριθμός εφημερίδων ευρύτερου ενδιαφέροντος από τη Μικρά Ασία, τη
μητροπολιτική Ελλάδα και την Ευρώπη. Το 1875 υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη του
Συλλόγου τριανταμία (31) πλήρεις σειρές εφημερίδων, ενώ δεκατέσσερις (14) είναι οι τίτλοι
των επιστημονικών περιοδικών [κατά την απολογιστική έκθεση του 1875: «ημετέρων και
ξένων»] που ενίσχυαν την εξειδικευμένη και γενικότερη φιλαναγνωσία του κοινού.
Παράλληλα, στη διάθεση του αναγνωστικού κοινού το 1873 υπήρχαν 1.233
τόμοι βιβλίων 15, που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (έως το 1876) αυξήθηκαν κατά
69,66% (τόμοι 2.092 16). Οι ιθύνοντες του Συλλόγου ομολογούσαν ότι ο αριθμός των
βιβλίων «δεν είναι πολύς δια Σύλλογον ιδρυμένον εν μια τοιαύτη μεγαλουπόλει» 17, όμως
είναι δυνατόν να κριθεί ως θετική η τάση εμπλουτισμού της Βιβλιοθήκης. Με το
σκεπτικό ότι το εθνικό φρόνημα δεν αποδεικνύεται μόνον με λόγους κομπαστικούς «επί
ευγενεία καταγωγής ή πατρογαθίαις» αλλά κυρίως από το σεβασμό και φροντίδα διάσωσης
«ιερωτάτων κειμηλίων της προγονικής ευκλείας, των θαυμασίων αντικειμένων της ελληνικής
ευφυίας»18, ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος «Όμηρος» δημιούργησε μικρή αρχαιολογική
συλλογή, την οποία, μετά την σύσταση του Μουσείου της Ευαγγελικής Σχολής (1875) 19,
εξεδήλωσε την πρόθεση να την παραδώσει σε αυτό, σύμφωνα πάντοτε με τις
καταστατικές του προβλέψεις 20.
Στη Σμύρνη το 1922 ήταν σχεδόν έτοιμο να λειτουργήσει το Ιωνικό
Πανεπιστήμιο, του οποίου η οργάνωση είχε ανατεθεί στον Έλληνα Καθηγητή του
Πανεπιστημίου του Βερολίνου (αργότερα του Ε.Μ.Π. και του Πανεπιστημίου του Μονάχου)
Κ. Καραθεοδωρή (1873-1950). Ωστόσο στη Σμύρνη στη δεκαετία του 1870 υπήρχε μορφή
Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου, τα τακτικά μαθήματα του «Ομήρου», άλλοτε

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ό.π., τ. Α΄, σ. 267∙ τ. Β΄, 236, 248∙ τ. Γ΄, σ. 211∙ τ. Δ΄, σ. 257.
Ό.π., τ. Δ΄, σ. 250-251∙ πβ. τ. Α΄, σ. 259, 262-263∙ τ. Β΄, σ. 233-236∙ τ. Ε΄, σ. 202.
13 Ό.π., τ. Α΄ σ. 278-279.
14 Ό.π., τ. Γ΄, σ. 204∙ τ. Δ΄, σ. 252-253.
15 Ό.π., τ. Α΄, σ. 277-278.
16 Ό.π., τ. Α΄, σ. 252-254.
17 Ό.π., τ. Β΄, σ. 242.
18 Ό.π., τ. Α΄, σ. 280∙ πβ. τ. Β΄, σ. 242-243.
19 Ό.π., τ. Γ΄, σ. 205.
20 Ό.π., τ. Δ΄ (1876), σ. 253: «Το συμβούλιον του Συλλόγου είχεν αποφασίσει να παραδώση τας νυν
υπαρχούσας αρχαιοτήτας, ως παρακαταθήκην εις το Μουσείον∙ λέγω ως παρακαταθήκην διότι ως
γνωρίζετε κατά το καταστατικόν του Συλλόγου η περιουσία αυτού είναι αναπαλλοτρίωτος».
11

12

2o ΣΥΜΠΟΣIΟ

25, 26 και 27 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ 2005

37

εβδομαδιαία και κατά περίπτωση δεκαπενθήμερα21. Ο κύκλος των μαθημάτων αυτών
περιελάμβανε οκτώ γνωστικά αντικείμενα: Μυθολογία, Αρχαιολογία, Εκκλησιαστική
Ιστορία, Ανθρωπολογία, Μαθηματική Γεωγραφία, Φυσική Πειραματική, Χημεία
Πειραματική και Ανόργανο Χημεία.
Παράλληλα, στο χρονικό διάστημα 1873-1876 έγιναν τριανταοκτώ έκτακτα
μαθήματα από έγκριτους επιστήμονες, μεταξύ των οποίων η Σαπφώ Λεοντιάς, η Α.
Αυγερινού, ο Κ. Ξανθόπουλος, ο Ν. Καζάζης και ο Π. Καρολίδης, αλλά και ομιλίες ή
διαλέξεις με την ευκαιρία της ημέρας των Τριών Ιεραρχών 22, της ετήσιας εορτής του
Συλλόγου 23, των εξετάσεων του Ιουνίου (όπως συνέβη στη γνωστή Εμπορική Σχολή του
Ν. Αρώνη 24 στη Σμύρνη 25, ή στην απονομή των αποφοιτηρίων στο Παρθεναγωγείο της
Αγ. Φωτεινής 26 και των βραβείων στην Ευαγγελική Σχολή 27) αλλά και κατά την έναρξη
του κύκλου μαθημάτων του επομένου σχολικού έτους 28.
Ο «Όμηρος» από της συστάσεώς του θεώρησε υποχρέωσή του να συστήσει
εκπαιδευτήριο για τα άπορα παιδιά και νυκτερινά σχολεία «εσπερινών μαθημάτων δια τον
λαόν». Για το σκοπό αυτό, όρισε ειδικές επιτροπές τις οποίες στελέχωσε με πρόσωπα
κύρους.
Στο Δημοτικό Σχολείο των Απόρων το 1874 παρακολούθησαν μαθήματα
εβδομήντα παιδιά, με μέτρια, όπως φαίνεται, απόδοση 29. Από το επόμενο σχολικό έτος
το Δημοτικό αυτό, με την προσδοκία καλύτερης σχολικής λειτουργίας
μετασχηματίζεται σε Νηπιαγωγείο με διευθύντρια γυναίκα, τη Μ. Παππαδοπούλου, και
γυναικεία εξαμελή εφορεία. Η στροφή προς την έμφυλη εκπαίδευση πρωτοπορειακά για
την ελληνική σχολική πραγματικότητα είναι σαφής. Είχε προηγηθεί στη Μ. Ασία η
ίδρυση αλληλοδιδακτικών σχολείων θηλέων 30 και Παρθεναγωγείων, μεταξύ των οποίων
και το «Ελληνικό Παρθεναγωγείο» (1858-1861) του Μεθόδιου Αρώνη όπου και δίδαξε η
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

Ό.π., τ. Α΄, σ. 259, 264∙ τ. Γ΄, σ. 202-203∙ τ. Δ΄, σ. 252.
Π. Καρολίδης, <Περί του Ελληνικού Έθνους, της ιστορίας και του πολιτισμού του>, ό.π., τ. Ε΄, σ.
122-129, 167-174.
23 Γ. Βοντζίδης, «Λόγος… την 5 Οκτωβρίου 1875… «ότι τα ομηρικά ποιήματα εισίν αρχή και πηγή
απάσης της ελληνικής γραμματολογίας», ό.π., τ. Γ΄, σ. 399-416. Π. Καπλανίδης, Λόγος πανηγυρικός
περί Ομήρου εκφωνηθείς την 20ην Νοεμβρίου 1877», ό.π., τ. ΣΤ΄ (1878), σ. 3-16.
24 Ο Ν. Αρώνης στη δεκαετία του 1850 είχε ιδρύσει Ελληνικό Σχολείο, το οποίο έμελλε να
αποδειχθεί το μακροβιότερο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο της Σμύρνης (1852-1922). Το 1865 το
σχολείο Αρώνη μετονομάστηκε σε «Εμπορικόν Σχολείον Ν. Αρώνη» και το 1887 σε «Ελληνικόν
Γυμνάσιον μετ’ Εμπορικού Τμήματος Νικολάου Αρώνη». Στην πλήρη ανάπτυξή του το
εκπαιδευτικό συγκρότημα του Ν. Αρώνη, το οποίο από το 1900 διευθύνεται από το γιο του
Χρήστο Αρώνη, περιλάμβανε Δημοτικό, Ελληνικό Σχολείο, Παρθεναγωγείο, Γυμνάσιο και τμήμα
Εμπορικού σχολείου. Σημειώνεται ειδικότερα ότι από το 1874 το αναλυτικό πρόγραμμα που
εφαρμοζόταν στο σχολείο αυτό ταυτιζόταν με το αντίστοιχο της Ευαγγελικής Σχολής. [Εφημ.
«Αμάλθεια», φ. 701 (25 Ιουλίου 1852), σ. 4. Χρ. Σολομωνίδης, Η παιδεία στη Σμύρνη, Αθήνα 1961, σ.
289-296, 307. Ν. Αρώνης, Το χρονικό της Σχολής Αρώνη, Αθήνα 1963. Χρ. Σολδάτος, Η
εκπαιδευτική και πνευματική κίνηση… ό.π., τ. Α΄, σ. 113, 197∙ τ. Β΄, σ. 248].
25 Κ. Ευσταθόπουλος, «Περί οίκου. Λόγος εκφωνηθείς την 17 Ιουνίου 1877…», ό.π., τ. Ε΄, σ. 317-326.
26
Π. Καπλανίδης, [Περί Υπατίας]. «Λόγος εκφωνηθείς την 27ην Ιουνίου 1876 εν τω Μεγάλω
Παρθεναγωγείω της Αγίας Φωτεινής», ό.π., τ. Δ΄, σ. 297-308. Για το Παρθεναγωγείο αυτό βλ. Χρ.
Σολομωνίδης, Η παιδεία στη Σμύρνη… ό.π., σ. 224-237. Χρ. Σολδάτος, Η εκπαιδευτική και πνευματική
κίνηση… ό.π., τ. Α΄, σ. 126-129, 134.
27 Π. Καπλανίδης, Περί της παρ’ ημίν παιδεύσεως. Λόγος εκφωνηθείς την 5ην Ιουλίου 1877 εν τη
Ευαγγελική Σχολή», ό.π., τ. Ε΄, σ. 397-408.
28 Π. Καρολίδης, «Εναρκτήριος λόγος <περί της ιστορίας των νεωτέρων χρόνων>… εκφωνηθείς… την
2 Οκτωβρίου 1875», ό.π., τ. Γ΄, σ. 443-451. Π. Καπλανίδης, «Περί του Ελληνικού Έθνους. Λόγος
εκφωνηθείς την 14 Μαρτίου 1876», ό.π., τ. Δ΄, σ. 165-179.
29 Ό.π., τ. Β΄, σ. 245: «Πας τις εξ ημών οφείλει να αρκείται εις τα εφικτά… Έπειτα και παντού αλλού η
πρόοδος δεν δύναται να καταμετρηθή με το αυτόν μέτρον. Οι προοδεύοντες φύσει είναι ολιγώτεροι των
μη τοιούτων∙ ο νόμος ούτος εκ πείρας εφάνη και ενταύθα εφαρμοζόμενος…».
30 Χρ. Σολδάτος, Η εκπαιδευτική και πνευματική κίνηση… ό.π., τ. Α΄, σ. 126-127.
21

22
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παιδαγωγός Σαπφώ Λεοντιάς31. Στο Νηπιαγωγείο του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου «Όμηρος»
ενεγράφησαν 162 παιδιά, με ισαριθμία περίπου αγοριών και κοριτσιών (82-80), ενώ την
επόμενη σχολική χρονιά (1875-76) εγγράφονται 22032 (αύξηση 35,80%).
Μάλλον αποτελεσματικότερη υπήρξε η σύσταση και εξέλιξη των δύο κατ’ αρχάς
(1873, 1874) Εσπερινών Σχολείων του Σωματείου. Μια μεγάλη δέσμη διδασκόντων
χρησιμοποιήθηκαν σε αυτά 33. Ο αριθμός των εγγραφέντων μαθητών υπερέβαινε τους
επτακόσιους το 1873, ενώ το 1874 ανέρχονταν σε 533, το 1875 σε 485 και το 1876 σε 362
«ηλικίας 7-35 ετών». Γενικότερα, οι δυσχέρειες που παρουσιάζονταν ανάγκαζαν ένα
αξιοσημείωτο αριθμό από αυτούς να εγκαταλείπει την προσπάθεια 34, όμως αρκετοί
προάγονταν σε μεγαλύτερη τάξη και συνέχιζαν.
Για τη λειτουργία των πολλών ομογενειακών σχολείων της Μικρασιατικής γης
απαιτείτο μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών, που όμως ήταν δύσκολο να εξευρεθεί. Στη
λογική αυτή εντάσσεται και η πρόθεση του «Ομήρου» να ιδρύσει «Διδασκαλείον
δημοδιδασκάλων και ελληνοδιδασκάλων»35 αλλά γρήγορα (1875) ο σχεδιασμός αυτός
εγκαταλείφθηκε με την παραδοχή ότι δεν βρέθηκε «έτι ο αρμόδιος προς σύστασιν αυτού
τρόπος» αλλά και την ομολογία ότι «είναι ζήτημα υπέρ παν άλλο σπουδαιότερον δια την
Ανατολήν άπασαν και δυσχερές ουχί όμως και πάντη ακατόρθωτον»36. Αυτό, άλλωστε,
αποδεικνύεται και από τη μετέπειτα λειτουργία των ακόλουθων τεσσάρων Διδασκαλείων: του
Κεντρικού Παρθεναγωγείου Αγ. Φωτεινής Σμύρνης [Διδασκαλείο Θηλέων], του «Ομηρείου
Παρθεναγωγείου Σμύρνης» [Διδασκαλείο Θηλέων], του Διδασκαλείου των Νηπιαγωγών στο
Ζιντζίδερε και του Διδασκαλείου της Υπάτης Αρμοστείας (1919) 37.
Στις 10 Ιανουαρίου του 1874 ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος «Όμηρος» απέστειλε
εγκύκλιο στις ελληνικές κοινότητες της Μ. Ασίας 38, με την οποία ζητούσε ακριβείς
πληροφορίες για τον ελληνικό πληθυσμό, για τον αριθμό των σχολείων, του διδακτικού
και του μαθητικού δυναμικού, για τη γλώσσα, για τα ήθη και έθιμα. Η εγκύκλιος αυτή
έδωσε τη δυνατότητα σε ορισμένες κοινότητες να απαντήσουν επιστολιμαία στον
«Όμηρο» και οι απαντήσεις του άρχισαν να δημοσιεύονται στο περιοδικό του
Συλλόγου. Η διακοπή της κυκλοφορίας του περιοδικού δεν επέτρεψε, προφανώς, να
δημοσιευθούν όλες οι απαντήσεις που ήταν ασφαλώς διαφωτιστικές, αν κρίνουμε από τις
ευάριθμες «απαντήσεις» που είδαν τελικά το φως της συγκεκριμένης δημοσιότητας.
Στο σκεπτικό της δημοσίευσής τους ο «Όμηρος» υπογραμμίζει ότι είναι
δύσκολο να προσδιοριστεί το πληθυσμιακό εύρος των ομογενών της Ανατολής, επειδή
δεν υπήρχαν στην Τουρκία στατιστικές αυτής της μορφής. Τη συγκεκριμένη έλλειψη

31.

32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.

Για την προσωπικότητά της και την εκπαιδευτική της δραστηριότητα βλ. ενδεικτικά Χρ. Σολδάτος, Η
εκπαιδευτική και πνευματική κίνηση… ό.π., τ. Α΄, σ. 127∙ τ. Β΄, σ. 39, 248. Σιδ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Η
Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893), Ι.Α.Ε.Ν./ΓΓΝΓ, αρ. 2, Αθήνα 1986, σ. 225, 252,
267, 271, 280, 284, 307, 308, 310, 315, 317, 322, 323, 326, 328.
32 Λεπτομέρειες για τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου «Όμηρος»
παρέχει ο Κ. Ευσταθόπουλος σε ομιλία του που ανέγνωσε στις 13/25 Ιουλίου 1875, κατά την επίσημη
ημέρα της έναρξης των εξετάσεων (βλ. ό.π.,σ. 297-301).
33 Ό.π., τ. Α΄, σ. 272: «Η συρροή τοσούτου λαού διψώντος γράμματα απήτει αναγκαίως και πληθύν
διδασκάλων και βοηθών∙ ευτυχώς πλείστοι όσοι εκ των παρ’ ημίν διδασκάλων και λοιπών ομογενών, 60
περίπου τον αριθμόν…».
34 Το 1873 «ο αριθμός των τακτικώς φοιτώντων προ του Πάσχα μεν ήτο τα 2/3 περίπου,
μετά ταύτα δε το 1/3» (Ό.π., τ. Α΄, σ. 272). Το 1874 «ο μέσος όρος, καθά εξάγεται εκ των
εκθέσεων των κ. Σχολαρχών είναι 75-80 εις το πρώτον και 45 εις το δεύτερον Σχολείον»
(Ό.π., τ. Β΄, σ. 245). Το 1876 «εξηκολούθησαν δε φοιτώντες 127» (Ό.π., τ. Δ΄, σ. 253).
35 Ό.π., τ. Β΄, σ. 237.
36 Ό.π., τ. Γ΄, σ. 212-213.
37 Χρ. Σολδάτος, Η εκπαιδευτική και πνευματική κίνηση του Ελληνισμού…, ό.π.,τ. Α΄, σ. 239-240∙ τ. Β΄, σ.
23-25.
38 Περ. «Όμηρος», τ. Β΄, σ. 238-239.
31
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ανελάμβανε να καλύψει με την κοινόληγηση των στοιχείων από τις στήλες του
περιοδικού ο Σύλλογος 39.
Οι πληροφορίες που παρασχέθησαν για τα πράγματα και την εκπαιδευτική
κατάσταση στη Μαγνησία, Βαϊντήριο, Κιρκαγάτς, Παλαιές και Νέες Φώκες, το Λιβίσι
και τη Μάκρη είναι σημαντικές ως προς το ότι χαρτογραφούν την υπάρχουσα
κατάσταση και ότι άμεσα, έμμεσα ή υπαινικτικά παρουσιάζουν τις ανάγκες και τις
συναφείς προτεραιότητες, δεδομένου μάλιστα ότι κοινοτικά αρχεία ή δεν υπήρχαν ή
ήταν εξαιρετικώς ελλειμματικά. Έλληνες, Τούρκοι, Αρμένιοι και Εβραίοι ζούσαν στις
6.142 οικογενειακές εστίες της «Μαγνησίας εν Σιπύλω» 40. Οι 7.000 περίπου Τούρκοι
γεωργοί και κτηματίες μετρίας οικονομικής δύναμης είχαν εικοσιδύο μικτά σχολεία
στοιχειώδους οργάνωσης με 450 μαθητές και 150 μαθήτριες, ενώ στις δύο αρμένικες
συνοικίες της πόλης (600 οικογένειες) υπήρχαν τρία πρωτοβάθμια σχολεία [αρρένων,
θηλέων και μικτό] με 200 μαθητές και μαθήτριες. Η εκπαιδευτική κατάσταση σε αυτά
αξιολογείται ως μη ικανοποιητική, αλλ’ όμως ως καλύτερη από εκείνην της εβραϊκής
παροικίας (260 οικογένειες, πέντε σχολεία, 120 μαθητές και μαθήτριες).
Δυναμικότερη ήταν η παρουσία των Ελλήνων κατοίκων του τόπου (κυρίως από την
Πελοπόννησο μετά τα Ορλωφικά, από τη Σμύρνη, τη Φιλιππούπολη, τα Δωδεκάνησα,
κ.ά.) καθώς και το οικονομικό 41, κοινωνικό και εκπαιδευτικό τους status. Οι Έλληνες
διατηρούσαν τέσσερα (4) σχολεία αρρένων και τρία (3) Παρθεναγωγεία, συνολικά, δηλαδή,
επτά σχολεία μονοθέσια – τριθέσια κατά περιόδους, εκ των οποίων άλλα ήταν αμιγώς
αλληλοδιδακτικά και άλλα, με ένα, τουλάχιστον, τμήμα «Ελληνικού σχολείου». Σε αυτά
τα σχολεία από τις 1.300 ελληνικές οικογένειες του τόπου μαθήτευαν 1.150 περίπου
παιδιά, αγόρια και κορίτσια 42.
Έντεκα με δώδεκα χιλιάδες Έλληνες συγκατοικούσαν με άλλες εθνότητες
(Τούρκους, Αρμένιους, Εβραίους, κ.ά.) στις Φώκαιες 43, Παλαιά και Νέα, στην
περιοχή του Βαϊνδηρίου 44 και στο Κιρκαγάτς 45. Παρότι η πληθυσμιακή κατανομή της
ελληνικής παρουσίας στους τόπους αυτούς παρουσιάζει ανισομέρεια, παρατηρείται
περίπου ισαριθμία εκπαιδευτικών μονάδων, πιθανότατα επειδή η κτηριακή υποδομή
τους είναι ανάλογη του οικιστικού χώρου, παράλληλα, δε, η λειτουργία και άλλων
συμπληρωματικών, ενδεχομένως, σχολικών μονάδων θα καθίστατο μάλλον ατελέσφορη, με
τις συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες και τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων46. Το
τυπικό, λοιπόν, σχολικό σχήμα ήταν: Αλληλοδιδακτικό47, Ελληνικό48 σχολείο και
Παρθεναγωγείο49. Το σχολικό μόρφωμα των «γραμματοδιδασκαλείων» στα οποία
διδάσκονταν στα παιδιά τα «κοινά γράμματα»50, από εκπαιδευτικούς περιορισμένης μόρφωσης
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

<Εκ της Συντάξεως του περιοδικού «Όμηρος»>, «Μικρά Ασία. Περί της διανοητικής και υλικής
καταστάσεως των εν Αυτή Ομογενών», ό.π., τ. Β΄, σ. 469-470.
40 «Όμηρος», τ. Β΄ (1874), σ. 471.
41 Ό.π., σ. 474-475.
42 Στο Παρθεναγωγείο «εν τω περιβόλω της Εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου» παρακολουθούσαν
μαθήματα εβδομήντα μαθήτριες, στο Παρθεναγωγείο «εν τω περιβόλω του Νοσοκομείου» εβδομήντα
μαθήτριες και στο Παρθεναγωγείο της συνοικίας Καράκλοβι ογδόντα μαθήτριες (ό.π., σ. 476-477).
43 Ό.π., τ. Γ΄, σ. 151-153. Στις Φώκαιες κατοικούσαν 1.480 ελληνικές οικογένειες, με σύνολο προσώπων
6.600 περίπου.
44 Ό.π., σ. 148-150. Στο Βαϊνδήρι κατοικούσαν 600 ελληνικές οικογένειες, με σύνολο προσώπων
3.500 περίπου.
45 Ό.π., σ. 150-151. Στο Κιρκαγάτς κατοικούσαν σχεδόν 300 ελληνικές οικογένειες, με σύνολο
προσώπων 1.500 περίπου.
46 Ό.π., σ. 152. Η συντήρηση των σχολείων της Ν. Φώκαιας γινόταν «ουχί εκ παγίων πόρων αλλ’ εξ εκτάκτων
συνεισφορών… και ούτε Παρθεναγωγείον υπάρχει ένεκα, ως προείπον, ελλείψεως πόρων».
47 Στα αλληλοδιδακτικά Ν. Φώκαιας και Κιρκαγάτς οι μαθητεύοντες υπερέβαιναν τους εκατόν πενήντα.
48 Στα Ελληνικά σχολεία Ν. Φώκαιας και Κιρκαγάτς υπήρχαν από δεκαοκτώ μαθητές. Ό.π., σ. 474-475.
49 Περίπου εκατό κορίτσια παρακολουθούσαν μαθήματα στο Παρθεναγωγείο του Κιρκαγάτς.
50 Πβ. Χ. Μπαμπούνης, Η εκπαίδευση κατά την καποδιστριακή περίοδο (1828-1832). Διοικητική Οργάνωση
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ή από άλλους ολιγογράμματους – που όμως υπερτερούσαν των περιοίκων γνωστικά –
χρησιμοποιήθηκε σε τρία χωρία51 της περιοχής της Φώκαιας.
Γραμματοδιδασκαλείο υπήρχε πριν από το 1845 και στο Λιβίσι της Λυκίας,
όπου η διδασκαλία περιοριζόταν στην ανάγνωση, στην εκμάθηση της γραφής και της
αρίθμησης 52. Στο Λιβίσι υπήρχε συμπαγής συνοικία 550 χριστιανικών οικογενειών 53 σε
σύνολο 3.000 κατοίκων της ημιορεινής πόλης. Το γραμματοδιδασκαλείο της περιοχής το
1845 έλαβε τη μορφή ιδιωτικού σχολείου και αργότερα (1848) μετασχηματίστηκε σε
αλληλοδιδακτικό σχολείο. Ο ιδρυτής του, Μ.Ι. Μουσαίος ο Λιβισιανός, είναι εκείνος που
επιμελήθηκε και την ανοικοδόμηση Σχολής (1864), της οποίας δεκαεπτά απόφοιτοι (δεκατρία
αγόρια – τέσσερα κορίτσια) στάλθηκαν στην Αθήνα για να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Στο
μεταξύ, όσοι τέλειωναν την παρακολούθηση των μαθημάτων στο αλληλοδιδακτικό, είχαν
τη δυνατότητα να συνεχίσουν στο Ελληνικό σχολείο 54, το οποίο μόλις το 1869
αυτονομήθηκε διδακτικά.
Λίγα χρόνια πριν παύσει (1880) να χρησιμοποιείται στον ελλαδικό χώρο η
αλληλοδιδακτική μέθοδος 55, η εφαρμογή της στο πρωτοβάθμιο σχολείο του Λιβισίου
παρουσίαζε ακόμη ορισμένα προβλήματα. Ένα ποσοστό του μαθητικού δυναμικού,
περίπου 27-28%, συνέχιζαν στο Ελληνικό σχολείο, αν ως μέτρο για την ποσοτική αυτ ή
αξιολόγηση θεωρηθεί ότι το 1874/1875 το αλληλοδιδακτικό αριθμούσε 200 μαθητές
(160 αγόρια – 40 κορίτσια) και το αντίστοιχό του Ελληνικό 55 (50 αγόρια – 5
κορίτσια). Υπάρχουν στοιχεία που ενδεικνύουν ότι το 54,05% των εγγραφομένων στην
πρώτη βαθμίδα της Μέσης Εκπαίδευσης, ολοκλήρωναν τις σπουδές τους. Στο ίδιο
χρονικό διάστημα έπαυσε στο Λιβίσι η λειτουργία ενός ιδιωτικού Παρθεναγωγείου
επειδή αφενός μεν δεν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα πρόσληψης γονεοσυντήρητης
δασκάλας και αφετέρου – κατά τον συντάκτη της έκθεσης προς τον Σύλλογο
«Όμηρος»– «η των κορασίων αγωγή θεωρείται τέως μικρά λόγου αξίας, ενώ συνάμα
φιλονεικείται (sic) το δημόσιον σύστημα της εκπαιδεύσεως…, των μεν διϊσχυριζομένων
ότι δημοσία πρέπει να διατηρήται η εκπαίδευσις αμφοτέρων των φύλων, των δε
διατεινομένων ότι έκαστος ιδία οφείλει να πληρώνη υπέρ της εκπαιδεύσεως των τέκνων
του»56.
Βορειότερα του Λιβισίου επτά-οκτώ χιλιόμετρα, σε μια παραθαλάσσια πόλη
ζούσαν διακόσιες οικογένειες Ελλήνων. Πρόκειται για τη Μάκρη, την κτισμένη στο
μυχό του ομώνυμου κόλπου και επί των ερειπίων της αρχαίας «Τελμησσού» 57. Γι’ αυτόν
ακριβώς το λόγο και το «Αναγνωστήριο» που είχε συσταθεί εκεί έλαβε αυτή την
επωνυμία. Μια συνεχής επικοινωνία και κοινωνική ζωή αναπτυσσόταν μεταξύ των δύο
αυτών πόλεων, έτσι ώστε να λεχθεί ότι αποτελούσαν, κατά κάποιον τρόπο, «δίδυμες»
πόλεις. Οι «σταθεροί κάτοικοι» του τόπου διέμεναν το χειμώνα στη Μάκρη και το
51.
52.

53.
54.

55.
56.
57.

και εκπαιδευτική λειτουργία, εκδ. «Σ.Ω.Β.», Αθήνα 1999, σ. 220-221.
51 Στα χωριά Γκερένκλοϊ, Τσακμακλή, Αράπ Τσιφλίπ.
52 Ό.π., τ. Γ΄, σ. 162: «Και μόνον οσάκις άπορός τις ξένος είρχετο επαγγελλόμενος τον διδάσκαλον και
διέμενε χρόνον τινα με ευτελή μισθόν, εδιδάσκετο πάνυ ατάκτως η Γραμματική… Ο αναγιγνώσκων τα
κολυβογράμματα εθεωρείτο <τότε> ξεσχολισμένος, λογιώτατος και τω ηύχοντο την ευχήν «και παπάς»,
ήτις εσήμανεν ότι μόνον ο παπάς έχει ανάγκην γραμμάτων».
53 Ό.π., σ. 165: «Η Δημαρχία (Καϊμακαμία) Μάκρης (Μέϊρι Καζασί) περιλαμβάνει τον άλλοτε
λεγόμενον Πεσκαζάν, και περιέχει 73 χωρία, ων το πολυπληθέστερον είναι το Λιβίσιον, όπερ εστί το
μόνον χριστιανικόν πόλισμα μετά της Μάκρης».
54 Ό.π.: «Εκ των εν Αθήναις Λειβησιανών ένας σπουδάσας τακτικώς έλαβε κατά το παρελθόν έτος το
διδακτορικόν δίπλωμα του ιατρού ο κύριος Βασίλειος Κ. Σαράφης, νέος διακεκριμένης ευφυΐας και
φιλοπονίας∙ εις άλλος διατρέχει το τρίτον έτος∙ εν τω Πανεπιστημίω σπουδάζων επίσης την ιατρικήν, ο
δε μακαρίτης Α. Σπανός έφερεν απολυτήριον Γυμνασίου∙ οι δε λοιποί διατρέχουσι τας τάξεις των
Γυμνασίων και τινες τας των Σχολείων, τινές δε και επεδόθησαν εις το εμπόριον».
55 Χ. Μπαμπούνης, Η εκπαίδευση κατά την καποδιστριακή περίοδο…, ό.π., σ. 217.
56 «Όμηρος», τ. Γ΄,.. ό.π., σ. 164.
57 Ό.π., σ. 166-167.

2o ΣΥΜΠΟΣIΟ

25, 26 και 27 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ 2005

41

καλοκαίρι μετοικούσαν «δια τους καύσωνας» στο Λιβίσι. Έχει επισημανθεί από την
έρευνα ότι η καθημερινή ζωή και ο πολιτισμός των συγκεκριμένων αυτών πόλεων της
Λυκίας προσήγγιζε χαρακτηριστικά των ελλαδικών και των άλλων μικρασιατικών
αγροτικών ή ημιαστικών κοινοτήτων 58. Η Δ. Δαμιανού υπογράμμισε ότι «η συνείδηση
της ελληνικής ταυτότητας, η τοπικότητα και η χριστιανική πίστη καθόριζαν τις
εκδηλώσεις του οικογενειακού και κοινωνικού βίου»59. Η ίδια επισημαίνει ότι από το 1875 η
Μάκρη κάνει σημαντικά βήματα προόδου στον οικονομικό και πνευματικό τομέα έναντι
του Λιβισίου. Το Σχολείο της Μάκρης είχε τότε λίγους μαθητές, όμως υπάρχουν ικανές
ενδείξεις ότι ακολούθησε γρήγορα ανοδική πορεία.
Ωστόσο, προβλήματα για τη λειτουργία της εκπαίδευσης στη Μ. Ασία
γενικότερα υπήρχαν και ήταν αρκετά. Θεωρώ ως πλέον αξιοσημείωτα τις ενδοκοινοτικές
ενίοτε διαφωνίες ως προς την επιλογή των δασκάλων και την χρονικά περιορισμένη θητεία
αρκετών εκπαιδευτικών στις ίδιες σχολικές μονάδες, τον μη επακριβή, σε κάθε περίπτωση,
προσδιορισμό των παγίων πόρων σε σχέση με τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων καθώς και
τη διαχείριση των τακτικών καταβολών και εκτάκτων συνεισφορών60. Κυρίως, όμως, ειδικό βάρος
στη λειτουργία των σχολείων (πρωτοβάθμιων, σε μεγάλο βαθμό) είχε η μέθοδος διδασκαλία, ο
παιδαγωγικός-εκπαιδευτικός χαρακτήρας και η οντότητα των σχολείων αυτών, το γλωσσικό
ζήτημα καθώς και η επάρκεια του διδακτικού προσωπικού.
Όλα αυτά τα ζητήματα προβλημάτιζαν, όπως απασχολούσαν και τους
συναδέλφους τους στον ελλαδικό χώρο 61, τους δασκάλους και τους καθηγητές που
εργάζονταν στη Σμύρνη το 1874. Γι’ αυτό, τριανταπέντε εκπαιδευτικοί της πόλης, μετά
από πρόσκληση του Γυμνασιάρχη της Ευαγγελικής Σχολής Κ. Ξανθόπουλου 62,
συνδιασκέφθηκαν στις 27 Οκτωβρίου 1874 για τα εκπαιδευτικά ζητήματα, ιδιαίτερα δε
τους απασχόλησε για το πώς η πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα καθίστατο προσφορότερη
και «τελεσφορωτέρα». Είμαι της γνώμης ότι πρόκειται για τη σοβαρότερη εκπαιδευτική
συνδιάσκεψη στη Μ. Ασία, τριάντα ολόκληρα χρόνια πριν από τη σύγκληση του Α΄
Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συνεδρίου στην Αθήνα 63 και σαρανταεπτά πριν από το Α΄
Διδασκαλικό Συνέδριο της Σμύρνης (1921) 64.
Ο Κ. Ξανθόπουλος, με ειδική εισήγησή του, προσήγγισε κριτικά τα ζητήματα
της μορφωτικής καλλιέργειας και της σωματικής, ψυχικής και πνευματικής ανάπτυξης
των μαθητών, της ελληνικής γλώσσας, των μαθημάτων της ιστορίας, της γεωγραφίας και
των θρησκευτικών, καθώς και της άσκησης στην αριθμητική. Συνολικότερα, έθεσε το
πρόβλημα της αυτοτέλειας του Δημοτικού Σχολείου από το Ελληνικό σχολείο και του
Ελληνικού από το Γυμνάσιο. Όσον αφορά την ελληνική γλώσσα, τόνισε με νόημα ότι η
μη διακριτή και με καθορισμένους, κατά βαθμίδα εκπαίδευσης, παιδαγωγικούς και
διδακτικούς στόχους διδασκαλία της, γίνεται με νόμο σε όλα τα σχολεία του ελληνικού
Κράτους και κατά μίμηση και «εν τη δούλη Ελλάδι» [sic]. Επειδή ο Κ. Ξανθόπουλος
έκρινε ότι προείχε τη στιγμή εκείνη η αυτοτέλεια του Δημοτικού π ρότεινε τη διαίρεσή
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Ν. Καραγεωργίου, Μάκρη και Λιβίσι, Αθήναι 1986.
Δ. Δαμιανού, «Μικρασιάτες αφηγητές και παραμύθια. Η περίπτωση της Μάκρης και του Λιβισίου
Μάκρης», Η Λογοτεχνία στη Μικρά Ασία, εκδ. «Ένωσις Σμυρναίων, Αθήνα 2004, σ. 41.
60 «Όμηρος», τ. Β΄, ό.π., σ. 477: «Προς υποστήριξιν των Σχολείων από καιρού εις καιρόν ενεργούνται και
εκούσιοι συνεισφοραί, εις ας παρατηρήθη ότι συντελούσιν όχι οι πλουσιώτεροι αλλ’ οι των γραμμάτων
μάλλον ερασταί…».
61 Πρακτικά του εν Αθήναις Διδασκαλικού Συλλόγου 1873-1875, Τυπογραφείον Α. Κτενά, χ.χ.
62 Για τον Κωνσταντίνο Σ. Ξανθόπουλο βλ. Χρ. Σολομωνίδης, Η παιδεία στη Σμύρνη… ό.π., σ. 106-110,
και Χρ. Σολδάτος, Η εκπαιδευτική και πνευματική κίνηση… ό.π., τ. Α΄, σ. 84-85, 112-113∙ τ. Β΄, σ. 125126.
63 Ανδρ. Φωτιάδου, «Πρώτον Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν Συνέδριον – Αθήναι Μάρτιος-Απρίλιος 1904». Η
αντίφαση του εκπαιδευτικού αιτήματος στην πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, εκδ. «αφοί Κυριακίδη»,
Θεσσαλονίκη 1998.
64 Χρ. Σολδάτος, ό.π., τ. Α΄, σ. 244-245∙ τ. Β΄, σ. 132-133.
58
59

ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕIΞΗΣ ΜIΚΡΑΣIΑΤIΚΟΥ ΠΟΛIΤIΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ IΩΝIΑΣ

42

του σε δύο κύκλους, από τους οποίους ο δεύτερος θα εκτεινόταν σε έξι -επτά χρόνια «εξ
ου συνήθως θα απολύεται ο μαθητής κατά την εφηβικήν ηλικίαν δεκατετραετής» 65.
Στην εκπαιδευτική αυτή διάσκεψη εκλέχθηκε και το πρώτο Δ.Σ. του «Συλλόγου
των εν Σμύρνη Ελλήνων Διδασκάλων» 66. Σκοπός και κύριο μέλημα του Διδασκαλικού
Συλλόγου της Σμύρνης ήταν η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους Έλληνες
με έμφαση στην πρωτοβάθμια, ταυτόχρονα, δε, η «ανύψωσις του διδασκαλικού
επαγγέλματος» 67. Για τους έλληνες δασκάλους η συμμετοχή στον Σύλλογο αυτό
ορίζεται όχι μόνον ως δικαίωμα αλλ’ ως υποχρέωση (άρθρο η΄). Παράλληλα, δεν
αποκλειόταν καταστατικά η συμμετοχή στο Σύλλογο όσων άλλων επαγγέλονταν τους
εκπαιδευτικούς στη Σμύρνη.
Στη δεύτερη συνεδρίαση (23 Νοεμβρίου 1874) των μελών του Διδασκαλικού
Συλλόγου Σμύρνης τέθηκε διεξοδικά το ζήτημα της διδασκαλίας της γλώσσας. Ο
Πρόεδρος Κ. Ξανθόπουλος υποστήριζε τη διδασκαλία της καθαρεύουσας. Ο Κ.
Ευσταθόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι χρειάζεται να προσδιορισθεί ο χρόν ος
διδασκαλίας της απλής γλώσσας, έθεσε το ερώτημα «επί τίνος χρηστομαθείας πρέπει να
στηρίζεται η νέα ελληνική γλώσσα; επί αρχαίου λόγου ή επί του απλού ιδιώματος; και
επί τίνος γραμματικής; διότι χρηστομάθεια και γραμματική είναι αχώριστα» 68. Η
Σαπφώ Λεοντιάς τάχθηκε υπέρ της τετραετούς διδασκαλίας από τον έβδομο χρόνο της
ηλικίας των παιδιών και υπέρ της χρήσης της «κατάλληλης» χρηστοήθειας σε
παράφραση. Στη συνεδρίαση αυτή αλλά και στην επόμενη (7 Δεκεμβρίου 1874) 69
διατυπώθηκαν συναφώς οι γνώμες των παρισταμένων εκπαιδευτικών, γνώμες οι οποίες,
όσον αφορά στη γλωσσική διδασκαλία σε ένα αυτοτελούς τύπου Δημοτικό σχολείο,
ομαδοποιούνται στις ακόλουθες θέσεις: α) η αρχαία Ελληνική γλώσσα «αποβαίνει
βλάβης μάλλον ή ωφελείας παραίτιος»∙ β) η καθομιλούμενη ελληνική κρίνεται
ακατάλληλη ως «άμορφη» και «ακανόνιστη», και γ) η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας από το πρωτότυπο δεν εναρμονίζεται («ουδόλως συνάδει») προς τους
παιδαγωγικούς και διδακτικούς σκοπούς και στόχους αυτοτελούς Δημοτικού σχολείου.
Μετά τα μέσα του 19ου αι. ο δημοτικισμός αποβαίνει σταδιακά σημαντικό πνευματικό
κίνημα. Στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος η αποδοχή ουσιαστικά ως γλώσσας εκπαίδευσης
της καθαρεύουσας διαμορφώνει τάση (κυρίως στο γραπτό λόγο) προς μια γλώσσα
αρχαϊστικότερη 70. Στο χώρο της λογοτεχνίας ο Νικόλαος Κονεμένος (1832-1907) και
στο χώρο της εκπαίδευσης ο Αντώνιος Φατσέας (1823-1878) διατυπώνουν ευθαρσώς τις
απόψεις τους71 για την ενότητα και το ειδικό βάρος της νέας ελληνικής. Στα χρόνια που θα
ακολουθήσουν, το γλωσσικό κίνημα (188872) του Γιάννη Ψυχάρη (1854-1929), οι θέσεις του
Κωνσταντινουπολίτη Φώτη Φωτιάδη (1849-1936)73 καθώς και του, επίσης,
Κωνσταντινουπολίτη Ελισαίου Γιανίδη (1865-1941)74 επέδρασαν κατ’ αρχήν στη σκέψη
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

«Όμηρος», τ. Γ΄, ό.π., σ. 276-278.
Κ. Ξανθόπουλος, Πρόεδρος∙ Π. Καπλανίδης, Γενικός Γραμματεύς∙ Ν. Αρώνης, Αντ. Ισηγόνης, Θ.
Τιμαγένης, Κ. Ευσταθόπουλος, Α. Καραγιάννης, Χ. Αναστασιάδης, Π. Γρηγοριάδης, Γ. Βοντζίδης, Κ.
Ζαννιάδης και Μ. Γρηγοριάδης, Σύμβουλοι.
67 Ό.π., σ. 277-279.
68 Ό.π., σ. 280.
69 Ό.π., σ. 320.
70 Εμμ. Κριαράς, Ανιχνεύσεις. Μελετήματα και άρθρα. Συμβολή στο χρονολόγιο του δημοτικισμού, Α.Π.Θ. – Ινστιτούτο
Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], Θεσσαλονίκη 2001, σ. 13, 15.
71 Αντ. Φατσέας, «Σκέψεις επί Δημοσίας και Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως των Νέων Ελλήνων», στο: Α.
Δημαράς, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε (τεκμήρια ιστορίας), τ. Α΄1821-1894, Νέα Ελληνική
Βιβλιοθήκη – Νεοελληνική Εκπαίδευση, σ. 141-142.
72 Γιάννης Ψυχάρης, Το ταξίδι μου, Αθήνα 1888.
73 Φ. Φωτιάδης, Το γλωσσικόν ζήτημα κι’ η εκπαιδευτική μας αναγέννησις, τυπογρ. «Εστία», Αθήνα 1902.
74 Ελισαίος Γιανίδης, Γλώσσα και ζωή. Αναλυτική μελέτη του γλωσσικού ζητήματος, έκδοση του Αδερφάτου
της Εθνικής Γλώσσας, Αθήνα 1908.
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νεότερων εκπαιδευτικών75 στην προσπάθεια για την αναβάθμιση της παιδείας και την
καθιέρωση στην εκπαίδευση της γλώσσας του λαού. Το αντίκρισμα της ιστορίας του
γλωσσικού ζητήματος, τονίζει ο Εμμ. Κριαράς 76, συνδέεται ευρύτερα με την εξέλιξη της
εκπαιδευτικής πραγματικότητας.
Summary
In this paper I attempt to study both culture and education in Asia Minor during the
period of the years 1873-1877, a period in which there is a boom in schooling
operation. Especially, I study the schooling procedures, the intellectual cultivation of the
inhabitants of Asia Minor and sides of the development of the communal schooling
operation, developments which have to do with educators and pupils and aspects of
the activities of the friendly to education and cultural associations who were active
in the area.

75.

Εμμ. Κριαράς, «Το γλωσσικό ζήτημα από τα προψυχαρικά χρόνια έως τις μέρες μας (1878-1990)»,
Επιλογή από το έργο του, εκδ. «Ζήτρος», Θεσσαλονίκη 2000, σ. 256: «Στην πρώτη περίοδο του νεότερου
δημοτικισμού πολλοί λογοτέχνες λίγο-πολύ αποδέχονται τη γλωσσική πρακτική του Ψυχάρη∙ άλλοι πάλι
διαφωνούν με ορισμένες απόψεις του στη χρήση της γλώσσας. Μερικοί και ασκούν πολεμική κριτική
εναντίον του. Γενικά όμως θα λέγαμε ότι με τη συμβολή όλων διαμορφώνεται ένα είδος γραπτού
δημοτικού λόγου. Αυτός ο λόγος θα αποτελέσει πρότυπο αργότερα, όταν θα χρειαστεί να διαμορφωθεί ο
τύπος της σχολικής γλώσσας από το Μανόλη Τριανταφυλλίδη στα χρόνια της κρατικής εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης του 1917-1920».
76. 76 Εμμ. Κριαράς, «Ένας αιώνας του Δημοτικισμού», Ο Ελληνισμός στην τρίτη χιλιετία, Λευκωσία 2001, σ.
204.
75
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ : Ευχαριστούμε τον κ. Μπαμπούνη. Παρακαλούμε τον
τελευταίο εισηγητή της πρώτης συνεδρίασης κ. Θεοφάνη Μαλκίδη, να έλθει στο βήμα.

Βιογραφικό
Ο κ. Θεοφάνης Μαλκίδης είναι Λέκτορας του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης.
Έχει σπουδάσει Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, μεταδιδακτορικές σπουδές στη
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών – Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο
Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην
Κοινωνία των Βαλκανίων και του Εύξεινου Πόντου.

Περίληψη εισήγησης :
Η εκπαίδευση στον Πόντο διαδραμάτιζε πάντοτε πρωταγωνιστικό ρόλο στην κοινωνική
ζωή και στην πολιτική λειτουργία. Από την αρχαιότητα η διάδοση των ελληνικών γραμμάτων
και της ελληνικής παιδείας αποτελούσαν κυρίαρχη προτεραιότητα για την κοινωνία και την
πολιτική εξουσία.
Ο 20ος αιώνας ήταν η περίοδος ενίσχυσης των ελληνικών γραμμάτων, όμως το
νεοτουρκικό κίνημα του 1908 και η δράση του εναντίον των (χριστιανικών) μειονοτήτων,
διάκοψε την ανοδική πορεία. Η εμφάνιση και η εδραίωση του κεμαλικού κινήματος μετά το
1919 ήταν το μεγαλύτερο χτύπημα στις διαδοχικές επιθέσεις εναντίων της κυρίαρχης
κοινωνικής δραστηριότητας των Ποντίων, αφού με την φυσική εξόντωσή τους
πραγματοποιήθηκε και εξαφάνιση σχολικών κτιρίων, απαράμιλλης πολλές φορές αισθητικής
και υψηλής πολιτιστικής αξίας.
Η εισήγηση θέλει να συμβάλλει αφενός στην έρευνα για την ελληνική παιδεία στον
Πόντο στην περίοδο 1914 –1922 και αφετέρου στις κοινωνθκές και πολιτικές διαστάσεις της.

2o ΣΥΜΠΟΣIΟ

25, 26 και 27 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ 2005

45

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ
Θέμα : Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της ελληνικής παιδείας στον Πόντο
(1914-1923)
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η εκπαίδευση στον Πόντο διαδραμάτιζε πάντοτε πρωταγωνιστικό ρόλο στην κοινωνική
ζωή και στην πολιτική λειτουργία. Από την αρχαιότητα η διάδοση των ελληνικών γραμμάτων
και της ελληνικής παιδείας αποτελούσαν κυρίαρχη προτεραιότητα για την κοινωνία, την
εξουσία, τους θεσμούς συλλογικής αντιπροσώπευσης, τα κοινά και τις κοινότητες καθώς και
τους θρησκευτικούς παράγοντες.
Η αναγέννηση της ελληνικής παιδείας στον Πόντο μετά από μία μακρά περίοδο
πνευματικού σκότους και διώξεων της εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας –πτώση της
Κωνσταντινούπολης και Τραπεζούντας- πραγματοποιείται μετά το 1856 και τις αλλαγές στο
οθωμανικό κράτος (Τανζιμάτ) που διαμόρφωσαν μία περίοδο πνευματικής αναγέννησης. Η
ελληνική παιδεία στον Πόντο αναδείχθηκε και μαζί με τη δημιουργία σχολείων και άλλων
κτιρίων και δομών εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε και η άνοδος των κοινοτήτων που
στήριξαν τα εκπαιδευτικά ζητήματα. Κοινοτικές δωρεές, χορηγίες, έρανοι, βρήκαν αμέσως
συμπαραστάτες την εκκλησία και τη γενική απαίτηση και ανάγκη για παιδεία.
Ο 20ος αιώνας σήμανε την ενίσχυση των ελληνικών γραμμάτων, όμως το νεοτουρκικό
κίνημα του 1908 και η δράση του εναντίον των (χριστιανικών) μειονοτήτων, διέκοψε την
ανοδική πορεία. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ήταν ακόμη ένα σημαντικό χτύπημα στην
ελληνική παιδεία, αφού με το πρόσχημα της εμπόλεμης κατάστασης το οθωμανικό κράτος
επιδίωκε την εξαφάνιση των ελληνικών σχολείων και η παρουσία του ρωσικού στρατού στην
περιοχή της Τραπεζούντας, ήταν η εξαίρεση στον κανόνα των διώξεων και της
οπισθοδρόμησης της ελληνικής παιδείας.
Η εμφάνιση και η εδραίωση του κεμαλικού κινήματος μετά το 1919 ήταν το μεγαλύτερο
χτύπημα στις διαδοχικές επιθέσεις εναντίον της κυρίαρχης κοινωνικής δραστηριότητας των
Ποντίων, αφού με τη φυσική εξόντωση των Ποντίων – συμπεριλαμβανομένων δασκάλων και
μαθητών- πραγματοποιήθηκε και η εξαφάνιση σχολικών κτιρίων απαράμιλλης πολλές φορές
αισθητικής και υψηλής πολιτιστικής αξίας.
Η φυγή των Ποντίων από τις προαιώνιες εστίες τους, προς την Ελλάδα, Ρωσία, ΗΠΑ και
αλλού την περίοδο 1922-1924, ήταν η τελευταία πράξη μίας οργανωμένης και
προσχεδιασμένης εγκληματικής πράξης εναντίον του Ποντιακού Ελληνισμού. Οι ποντιόφωνοικρυπτοχριστιανοί παρέμειναν οι μοναδικοί μάρτυρες της παρουσίας ενός έθνους, ενός
πολιτισμού, καθώς και μίας γλώσσας που διασώθηκε, παρά την πολιτική αφομοίωσης του
τουρκικού κράτους, μέχρι σήμερα. Αυτοί οι πληθυσμοί διασώζουν σήμερα την ποντιακή
διάλεκτο, την ζώσα συνέχεια της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, και την ισχυρή πολιτισμική
παράδοση του Ποντιακού Ελληνισμού, παρά την τυπική έλλειψη της ελληνικής παιδείας και τις
πολιτικές διώξεων, καταπίεσης, τρομοκρατίας και βίας
Το κείμενο θέλει να συμβάλλει αφενός στην έρευνα για την ελληνική παιδεία στον Πόντο
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στην περίοδο 1914-1922 και αφετέρου στις κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της.
Υποστηρίζεται ότι η ελληνική εκπαίδευση στον Πόντο άνοιξε μία νέα σελίδα στην κοινωνική
ζωή της περιοχής και αποτέλεσε τη σημαντικότερη πτυχή της, αφού μέσα από την παιδεία
έγινε εφικτή η συσπείρωση του Ποντιακού Ελληνισμού σε ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές και
ενώθηκαν οι κοινοτικές δυνάμεις. Ακόμη η παιδεία ανέδειξε και τα ιστορικά υποκείμενα που
κράτησαν πρωταγωνιστικό ρόλο είτε στις κινήσεις για την «Δημοκρατία του Πόντου», είτε στο
Ποντιακό αντάρτικο, είτε στην αφύπνιση και τη διάσωση των λειψάνων ενός ακμαίου μέρος
του Ελληνισμού μετά την προσφυγιά στον ελλαδικό χώρο και αλλού.
Η παιδεία στην αρχαιότητα
Η παρουσία πλειάδας επιφανών ανδρών στην αρχαιότητα αποδεικνύει την ανεπτυγμένη
παιδεία που υπήρχε στον Πόντο. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον φιλόσοφο Διογένη τον Κυνικό
από τη Σινώπη (4ος π.χ αιώνας), το συγγραφέα Ηρακλείδη τον Ποντικό (3ος αιώνας πΧ), ο
οποίος αντικατέστησε στη διεύθυνση της σχολής τον Πλάτωνα όταν αυτός πραγματοποίησε το
δεύτερο ταξίδι του στη Σικελία, ενώ ο Ηρακλείδης όταν επέστρεψε στον Πόντο ίδρυσε δική
του σχολή στην Ηράκλεια. Από τη Σινώπη καταγόταν οι ιστορικοί Μέμνων και Βάτων, οι
ποιητές Διόνυσος και Δίφιλος, τους καταγόμενους από την Αμισός μαθηματικό
Διονυσόδωρο με κυριότερο έργο τις «Συμβολάς» στις έρευνες του Αρχιμήδη και το λόγιο
Τυραννίωνα με δική του σχολή. Από την Αμάσεια καταγόταν ο μεγαλύτερος γεωγράφος της
αρχαιότητας Στράβων με το εξαιρετικής σημασίας έργο «Γεωγραφικά».
Σημαντική συμβολή στη διάδοση της ελληνικής παιδείας κατά την αρχαιότητα είχε η
δυναστεία των Μιθριδατών και ιδιαίτερα ο Στ΄ ο Ευπάτωρ, αφού τόσο η δυναστεία όσο και ο
πιο δυναμικός γόνος της συνέβαλλαν στην εισαγωγή και στη διάδοση της ελληνικής παιδείας,
του ελληνικού πάνθεου και γενικότερα του ελληνικού πολιτισμού77 Στη συνέχεια η ανατολική
Ρωμαϊκή αυτοκρατορία-η Ρωμανία των Ποντίων- ενίσχυσε όπως άλλωστε και σε όλο το
κράτος τα ελληνικά γράμματα. Αυτήν την περίοδο αναδεικνύονται πνευματικές μορφές όπως
ο σοφιστής Νικόστρατος (3ος αιώνας μΧ) από την Τραπεχούντα παροιμιογράφος Ζηνόβιος
(3ος αιώνας μΧ) από την Ποντοηράκλεια, το γεωγράφο Μαρκιανό (4ος αιώνας μΧ) από την
Ηράκλεια, ο αστρονόμος Τυχικός (8ος αιώνας μΧ) από την Τραπεζούντα, ενώ τον 8ο αιώνα
λειτουργούσε στην Τραπεζούντα σχολή θετικών επιστημών78.Ακόμη για πρώτη φορά η παιδεία
ενισχύεται από την εκκλησία με πολλές βιβλιοθήκες και σχολές σε μοναστήρια της περιοχής.
Η ίδρυση της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας από τους Κομνηνούς79, μετά την πρώτη
άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204, σηματοδότησε την ανάπτυξη της ελληνικής παιδείας
(χρονογράφος Μ. Πανάρετος, ιστορικός Α. Λιβαδινός, συγγραφείς Κ. Λουκίτης και Σ.
77.

Στο μεσοδιάστημα των Αλεξανδρινών χρόνων και της Ρωμαϊκής κατακτήσεως, στην περίοδο των
Μιθριδατών, ο εξελληνισμός προχωρεί βαθύτερα. Ο Μιθριδάτης ο Στ΄ ο Ευπάτωρ είχε ελληνική
παιδεία και περιστοιχιζόταν από Έλληνες διανοούμενους, ποιητές, φιλόσοφους, πολιτικούς, ιστορικούς,
υπουργούς και αξιωματούχους, όπως οι περίφημοι στρατηγοί Νεοπτόλεμος και Αρχέλαος. Άλλωστε
είχε μητέρα ελληνίδα, τη Λαοδίκη, η οποία τον επιτρόπευε ως τα 12 χρόνια του, και ο ίδιος
παντρεύτηκε ελληνίδα. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του προσπάθησε να συνενώσει τον ελληνικό με
τον περσικό πολιτισμό, την ελληνική με την περσική θρησκεία, ενώ η ελληνική γλώσσα καθιερώθηκε
στο Βασίλειο ως επίσημη γλώσσα επικοινωνίας των πολυάριθμων, άρα και πολύγλωσσων εθνοτήτων, ενώ
καθιερώθηκε η λατρεία του δωδεκάθεου γι' αυτό και υψώθηκαν διάφοροι ναοί προς τιμήν τους. Βλ.
Ροδάκης Π., Μιθριδάτης Στ΄ ο Ευπάτωρ, Αθήνα, εκδ. Γόρδιος, 2002.
78. 78 Στη σχολή των θετικών επιστημών της Τραπεζούντας, όπου και η μεγάλη ανάπτυξη της αστρονομίας,
της φυσικής, καθώς και των μαθηματικών σπούδαζαν μαθητές που έρχονταν ακόμα και από την
Κωνσταντινούπολη, όπως και από την Αρμενία. Στα μοναστήρια του Πόντου καλλιεργούνταν τα
μαθηματικά και η αστρονομία, γιατί η εκκλησία θεωρούσε τις επιστήμες αυτές, πριν ακόμη από την
αναγέννηση στη Δύση, βοηθητικές στη θεολογία και τη φιλοσοφία. Ακόμη άνθησαν οι τέχνες και οι
επιστήμες, ενώ αναπτύχθηκε η αρχιτεκτονική και ιδιαίτερα στην Τραπεζούντα, με το χτίσιμο πολλών
φρουρίων, εκκλησιών, δημοσίων κτιρίων και ανακτόρων.
79. 79 Σαββίδης, Α. – Λαμπάκης, Σ. Γενική Βιβλιογραφία περί του Βυζανινού Πόντου και του κράτους των
Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας.Αθήνα 1992.
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Σγουρόπουλος, ιερομόναχος και ιδρυτής της Μονής της Αγ. Λαύρας στο Άγιο Όρος
Αθανάσιος, λόγιος Πατριάρχης Ι. Ξιφουλίνος80), η οποία όμως ανακόπηκε βίαια από την
ανοδική της πορεία με την κατάλυση της αυτοκρατορίας το 146181. Άξιοι συνεχιστές της
μακραίωνης ελληνικής γλωσσικής, πολιτιστικής και εκπαιδευτικής κληρονομιάς στη δυτική
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θα γίνουν οι Πόντιοι διανοούμενοι και λόγιοι. Ο Βησσαρίων,
επίσκοπος Νίκαιας και αργότερα καρδινάλιος ο οποίος λίγο έλειψε να γίνει Πάπας είναι μία
μορφή με ιδιαίτερη δραστηριότητας με πολυποίκιλα αποτελέσματα στη Δύση.
Η παιδεία μετά την οθωμανική κατάκτηση
Όσο προηγμένη παρουσιάζεται η παιδεία στον Πόντο στους μέσους χρόνους, τόσο
εξέπεσε αυτή μετά την υποδούλωση στους Οθωμανούς, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την ίδρυση
σχολείων, ενώ τα υπάρχοντα έπαψαν να λειτουργούν82. Ταυτόχρονα απαγορεύεται η χρήση της
μητρικής γλώσσας σε ορισμένες περιοχές. Ωστόσο ο κλήρος κάνοντας χρήση κάποιων
προνομίων που παραχωρήθηκαν κράτησε άσβεστη τη φλόγα της παιδείας στον Πόντο, αφού
σε διάφορους θρησκευτικούς χώρους (Παναγία Σουμελά, Αγ. Γεώργιος Περιστερεώτας, Αγ.
Ιωάννης Βαζελώνας) παρεχόταν υποτυπωδώς η ελληνική παιδεία, ενώ ουσιαστικά η
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας περιορίστηκε σε κατ΄ οίκον διδασκαλίαν. Ο ελληνισμός
του Πόντου προσπάθησε να διατηρήσει την παιδεία του, «το ελληνίζει την γλώσσαν», δηλαδή
γραφή, ανάγνωση, γραμματική και συντακτικό, ενώ σε προχωρημένο στάδιο, αποσπάσματα
από κείμενα κλασσικών συγγραφέων καθώς και στοιχεία ρητορικής, φιλοσοφίας, αστρονομίας
και νομικής. Ακόμη ένδειξη της ελληνικής παιδείας είναι η ύπαρξη λογίων ή μορφωμένων
Ελλήνων του Πόντου, κληρικών και λαϊκών, οι οποίοι ενεργούν για τη διάσωση πολλών
κωδίκων και άλλων σημαντικών έργων από λεηλασίες και διαρπαγές. Από το 1650 και ύστερα
μπορούμε να αναφέρουμε ότι αρχίζει να εμφανίζεται σε πιο οργανωμένη βάση η ελληνική
παιδεία, αφού το 1682 ο Σεβαστός Κυμινήτης ιδρύει στην Τραπεζούντα το «Φροντιστήριο»83,
ενώ στην Αργυρούπολη ιδρύεται το 1722 και εκεί οργανωμένο σχολείο με το ίδιο όνομα, όπου
προωθείται η ελληνική παιδεία και συνείδηση. Μαζί με τον Κυμινήτη, την ελληνική παιδεία
προωθούν οι Γ. Υπομενάς, Λ. Σκρύβας, Π. Μεταξόπουλος, Δ. Τραπεζούντος και οι Η.
Κανδήλης ή Κανδήλογλους, Λ. Σκρίβας, Ι. Φυτιάνος, Π. Σινωπεύς, και Γ. Τραπεζούντιος με
παρουσία και διδασκαλία στην Τραπεζούντα καθώς και στις Ακαδημίες του Βουκουρεστίου
και του Ιασίου.
Η παιδεία την οποία βοηθούν επιφανείς Έλληνες των μεγάλων πόλεων- π.χ η
Τραπεζούντα το εμπορικό κέντρο του Πόντου84 και η Αργυρούπολη με τα μεταλλεία της- θα
υποστεί μία κάμψη στα τέλη του 18ου αιώνα. Αυτή οφείλεται στην οικονομική κρίση, στους
πολέμους μεταξύ οθωμανικού κράτους και Ρωσίας, στις μεγάλες μεταναστεύσεις Ελλήνων προς
τη Ρωσία και των διώξεων από τους τοπικούς άρχοντες. Στις αρχές του 19ου αιώνα η ελληνική
παιδεία σημαδεύεται από κρίσιμα και αποφασιστικά για τον Ελληνισμό της περιοχής πολιτικά,
πολεμικά καθώς και άλλα γεγονότα. Η εκπαίδευση εμφανίζεται με λίγα σχολεία στα αστικά
κέντρα και στα μοναστήρια της Παναγίας Σουμελά, του Βαζελώνος, του Περιστερεώτα, του
Χουτουρά, του Αγίου Γεωργίου Χαλιναρά, της Παναγίας Γουμερά. Στην Τραπεζούντα το
«Φροντιστήριο» ανασυντάσσεται από τον Σάββα Τριανταφυλλίδη και αναλαμβάνει τον
κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης. Μάλιστα ο διακεκριμένος αυτός
80.
81.
82.
83.

84.

Από την ίδια οικογένεια προέρχονται και οι Υψηλάντες. Ροδάπης Π., ο Αλέξανδρος Υψηλάντης και η
Φιλική, Αθήνα, εκδ. Γόρδιος, 1996, σ.25.
81 Σκαλιέρης, Κ. Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντος. Εν Αθήναις 1921.
82 Λαμψίδης Ο., «Ο Πόντος κατά την Τουρκοκρατίαν». Αρχείον Πόντου (34) 1977-1978, σ. 60-61.
83 Κόλιας, Ι. «Ο Σεβαστός Κυμινήτης και η ίδρυση του Φροντιστηρίου Τραοεζούντος». Ελληνικά, 30 (19771978), σ.34-45 και Ευαγγελίδης Τ., Ιστορία της Ποντικής Τραπεζούντας από των αρχαιοτάτων χρόνων
μέχρι των καθ΄ημάς (756-1898), α΄έκδοση Οδησσός 1898, β΄έκδοση Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη
1994.
84 Λαμψίδης, Ο.Η εμπορική σημασία της Ποντιακής Τραπεζούντας.Αθήναι 1963.
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δάσκαλος του Φροντιστηρίου της Τραπεζούντας λίγα χρόνια πριν την ελληνική επανάσταση
προωθεί το εθνωνύμιο Έλληνας, ενώ συνήθιζε να «βαπτίζει» τους μαθητές μέσα στην τάξη με
τα αρχαία ελληνικά ονόματα Ξενοφών, Πλάτων, Σωκράτης, Ισοκράτης, κ.ά.
Ακόμη κάποια σχολεία λειτουργούσαν και στην Κερασούντα, στη Σινώπη, στην Αμισό,
στα Κοτύωρα, στη Νικόπολη, στη Θεοδοσιούπολη, στα Σούρμενα. Τα σχολεία και αυτήν την
περίοδο συντηρούνται από την κοινότητα, την εκκλησία και συλλόγους καθώς και σωματεία.
Από τις αρχές του 19ου αιώνα υπό την εποπτεία της μητροπόλεως δημιουργείται ο
παλαιότερος φιλεκπαιδευτικός σύλλογος «επί των έξω σχολείων επιτροπή», με κύρια μέριμνα
την οικονομική στήριξη των σχολείων των χωριών της Τραπεζούντας. Ενεργός συνεχιστής
της επιτροπής ήταν ο σύλλογος «Ξενοφών» ο οποίος ιδρύθηκε το 1871 από μαθητές της
τελευταίας τάξης και αποφοίτους του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας και για πέντε χρόνια
επιδίωκε την επιμόρφωση των μελών του με συζητήσεις, αναγνώσεις έργων, δημόσια
μαθήματα, με την δημιουργία και τη διατήρηση βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου, ενώ είχε
συγκροτήσει επιτροπή για τη συλλογή και διάσωση της ζώσας γλωσσικής κληρονομιάς, της
ποντιακής διαλέκτου.
Οι εκθέσεις του συλλόγου στέλνονταν στην Κωνσταντινούπολη (Ελληνικός Φιλολογικός
Σύλλογος)- ο σύλλογος αυτός είχε την αρμοδιότητα σε θέματα της εκπαίδευσης επίσημα
αναγνωρισμένος από τον Πατριάρχη Άνθιμο ΣΤ΄(1872)85- ενώ η φήμη για τη δράση και το
έργο του συλλόγου έφτασε και στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να του προταθεί από την
«Association pour l’ Encouragement des Etudes Grecques en France», να αναλάβει την
ενημέρωση της πνευματικής κίνησης στην Ανατολή. Η πρόταση δεν έγινε δεκτή λόγω
οικονομικής ένδειας. Ο σύλλογος δραστηριοποιήθηκε για την αναδιοργάνωση και ενίσχυση
των ελληνικών γραμμάτων και παιδείας, αφού απευθύνθηκε σε επιφανείς Πόντιους
επιχειρηματίες οι οποίοι βρισκόταν στη Ρωσία (Γ. Καματσώδος, Φ. Κούσσης, Κ.
Θεοφύλακτος, Ι. Θωμαίδης)86 ενώ δέχθηκε και την αρωγή του «Συλλόγου προς διάδοσιν των
ελληνικών γραμμάτων» της Αθήνας, σε χρήματα και βιβλία. Ο σύλλογος διατηρούσε μεγάλη
βιβλιοθήκη και έστελνε με υποτροφία Πόντιους σε σχολές της Αθήνας. Η δράση του
συνεχίστηκε μέχρι το 1922, παρά την αναστολή της περιόδου 1890-1900.
Οι αλλαγές στο οθωμανικό κράτος (Τανζιμάτ) και η ελληνική παιδεία (19ος αιώνας)
Το Χάτι Χουμαγιούν της 6/18 Φεβρουαρίου 1856, ως αποτέλεσμα της περιόδου του
Τανζιμάτ (1839-1862) εκδόθηκε μετά από τις πιέσεις που άσκησαν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις οι
οποίες απέβλεπαν στην εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων στους χριστιανούς της οθωμανικής
αυτοκρατορίας.87 Με τον τρόπο αυτό ήθελαν να αφαιρέσουν από τη Ρωσία τη δυνατότητα να
αναμιγνύεται στις εσωτερικές υποθέσεις του οθωμανικού κράτους με αφορμή την προσφορά
προστασίας στους χριστιανικούς πληθυσμούς και ιδιαίτερα στους Έλληνες. Με τις
παραχωρήσεις του Χάτι Χουμαγιούν οι χριστιανοί απέκτησαν ίσα δικαιώματα με τους
μουσουλμάνους, τόσο στο θρησκευτικό όσο και στο νομικό πεδίο. Χαρακτηριστικά ο
σουλτάνος έλεγε πως «η καρδιά μου δεν ξεχωρίζει τους ραγιάδες της αυτοκρατορίας μου. Δικαιώματα
και προνόμια θα απονεμηθούν χωρίς διακρίσεις σε όλους ανεξαιρέτως» 88. Σε τόπους και συνοικίες
πόλεων και χωρίων με αμιγή χριστιανικό πληθυσμό, άνοιξαν σχολεία- την περίοδο αυτή
υπήρχαν περισσότερα από 100 σχολεία και 15 «ελληνικά»- και δόθηκε η δυνατότητα να
ασκούν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, μέσα και έξω από τους χώρους λατρείας,

85.

Εξερτζόγλου Χ., Εθνική ταυτότητα στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος
Κωνσταντινουπόλεως 1861-1912, Αθήνα, εκδ. Νεφέλη 1996.
86. 86 Ξανθοπούλου- Κυριακού Α., «Μεταναστεύσεις Ελλήνων στον Καύκασο κατά τον 19ο αιώνα» Δέλτιον
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 10 (1993), σ.91-172.
87. 87 Πετρόπουλος, Δ. – Ανδρεάδης, Ε. Η θρησκευτική ζωή στην περιφέρεια Ακ Σεράι- Γκέλβερι. Αθήνα
1971, σελ. 55.
88. 88 Shaw, S. The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic. London 1991, σ. 156.
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εξασφαλίστηκε η ελευθερία αλλαγής θρησκείας,89 ενώ ενισχύθηκε η κοινοτική αυτοδιοίκηση
(οργάνωση και λειτουργία κοινοτικών, εκπαιδευτικών και άλλων ιδρυμάτων). Η Υψηλή Πύλη
επικυρώνει τους Εθνικούς και Γενικούς Κανονισμούς του Πατριαρχείου (1862), οι οποίοι έως
το 1923 θα είναι το Σύνταγμα των ορθόδοξων κοινοτήτων. Οι κοινότητες ήταν τα κατ΄ εξοχήν
κέντρα της ελληνικής παιδείας και φορείς της διάσωσης και διάδοσης των ελληνικών
γραμμάτων.
Οι αλλαγές στο οθωμανικό κράτος ευνόησαν την ελληνική παιδεία στον Πόντο αφού
αναγνωρίστηκε το δικαίωμα στους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς Οθωμανών υπηκόων να
αναπτύξουν τη δική τους παιδεία. Έτσι μετά το 1862 λειτουργούν περισσότερα από 100
σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης και 15 «Ελληνικά» σχολεία. Στα χρόνια που ακολουθούν η
εκπαίδευση ακολουθεί αλματώδη ανάπτυξη και αποκτά εθνικά χαρακτηριστικά, οι λειτουργίες
που καλείται να επιτελέσει είναι της προόδου και της εθνικής ενοποίησης, καθώς και της
εμπέδωσης της εθνικής συνοχής και ταυτότητας. Ανεγείρονται παντού σχολεία,
δημιουργούνται βαθμίδες εκπαίδευσης και τα σχολικά βιβλία, η διδακτέα ύλη, οι μέθοδοι
διδασκαλίας και τα αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων αντιστοιχούν με αυτά του ελληνικού
κράτους. Οι δάσκαλοι έχουν καλύτεροι κατάρτιση, πολλοί είναι απόφοιτοι των
αναγνωρισμένων Διδασκαλείων και στα Σχολαρχεία και τα Γυμνάσια διδάσκουν Πόντιοι
δάσκαλοι και καθηγητές πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότερα οι απόφοιτοι του
«Φροντιστηρίου» λόγω της πολύ καλής μόρφωσης και κατάρτισής τους διδάσκουν στα
καλύτερα σχολεία του Πόντου αλλά και στη Ρωσία, όπου έχουν εγκατασταθεί και πολλοί
Πόντιοι πρόσφυγες και μετανάστες. Μάλιστα το 1882 το «Φροντιστήριο» εξελίχθηκε σε τέλειο
Γυμνάσιο αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος και οι απόφοιτοί του εγγράφονταν χωρίς
εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Το 1890 στον Πόντο λειτουργούν περίπου 500 σχολεία στα οποία φοιτούν 20.500
μαθητές και μαθήτριες, ενώ διδάσκουν 543 δάσκαλοι και καθηγητές και στην πρώτη
δεκαπενταετία του 20ου αιώνα η παιδεία φτάνει στο απόγειό της. Από κανένα χωριό έστω και
των 10 οικογενειών δεν λείπει σχολείο το οποίο αναγείρεται με κοινοτικές δαπάνες, ενώ
παράλληλα ιδρύονται σωματεία (Φιλόμουσος Αδελφότης Πρόοδος- 1887), σύλλογοι «προς
προώθηση των (ελληνικών) γραμμάτων» (Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος «Πατρίς»- 1909,
Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος «Οδύσσεια»-1908), βιβλιοθήκες, δίνονται θεατρικές παραστάσεις,
διαλέξεις.
Αυτή την περίοδο ξεχωρίζουν και δάσκαλοι και λόγιοι που συνεισφέρουν σημαντικά στην
ελληνική παιδεία. Ο γιος του Σάββα Τριανταφυλλίδη, και επίσης δάσκαλος Φροντιστηρίου
Περικλής εξέδωσε στην Αθήνα (1866) το «Η εν Πόντω ελληνική φυλή, ήτοι τα Ποντικά», το
οποίο περιέχει εκτενή γεωγραφική περιγραφή του Πόντου και σημαντικότατες πληροφορίες
για την κοινωνική ζωή στην περιοχή, ενώ το 1870 δημοσιεύει στην Τραπεζούντα το έργο του
«Φυγάδες», το έμμετρο δράμα για την Άλωση με εκτενή ιστορική και φιλολογική εισαγωγή.
Μάλιστα ήταν ο πρώτος Πόντιος που μετά την Άλωση σκέφτηκε να γράψει σχετικό έργο με
την ιδιαίτερή του πατρίδα.
Άλλοι δάσκαλοι είναι οι Σ. Ιωαννίδης, Ι. Βαλαβάνης, Κ. Ξανθόπουλος, Θ. Κυριακίδης,
Γ. Παπαδόπουλος, - Κυριακίδης, με σπουδές στην Αθήνα, στη Χάλκη, στο Ιάσιο, το
Βουκουρέστι, το Μόναχο, τη Λειψία. Ο Σ. Ιωαννίδης γράφει την «Ιστορία και στατιστική
Τραπεζούντος και της περί ταύτην χώρας» (1870), και τη «Συμβολή στην ιστορία του Αγ.
Θεοδώρου του Γαβρά». Ο Σ. Ιωαννίδης ήταν αυτός που ανακάλυψε το 1868 σε χειρόγραφο
του 16ου αιώνα στη Μονή της Παναγίας Σουμελά την πρώτη παραλλαγή του Έπους του
Διγενή γνωστή και ως παραλλαγή της Τραπεζούντας, της οποίας η έκδοση πραγματοποιήθηκε
το 1875 στο Παρίσι από τον Κ. Σάθα και τον Ε. Λεγκράν (E. Legrand). Ο Ε. Κυριακίδης
συνέγραψε σημαντικότατο έργο αφού πρώτα μελέτησε πλήθος σχετικών ανέκδοτών και
εκδομένων κειμένων και χειρογράφων. Το έργο του «Βιογραφίαι (των εκ Τραπεζούντος και της
89.

89

Αποστολίδης, Δ. Ιστορία του Ελληνισμού του Πόντου. Θεσσαλονίκη 1935, σ. 107.

ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕIΞΗΣ ΜIΚΡΑΣIΑΤIΚΟΥ ΠΟΛIΤIΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ IΩΝIΑΣ

50

περί αυτήν χώρας από της αλώσεως μέχρις ημών ακμασάντων Λογίων μετά σχεδιάσματος ιστορικού περί
του Ελληνικού Φροντιστηρίου των Τραπεζουντίων» (Αθήνα, 1897), αποτελεί σημαντική συμβολή
στη νεοελληνική φιλολογία. Ο Κυριακίδης συνέγραψε και το «Ιστορία της παρά Τραπεζούντα
ιεράς βασιλικής πατριαρχικής σταυροπηγιακής μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου της Σουμελά»
(1898) και το «Ιστορία του Συγχρόνου Ελληνισμού» (1892), στο οποίο παρουσιάζει
ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο συγγραφέας αναφέρει και τον Ελληνισμό της Ανατολής, σε
αντίθεση με έργα συγχρόνων του, που περιορίζονται στον Ελληνισμό του ελληνικού κράτους.
Ο πολυγραφότατος Κ. Ξανθόπουλος γράφει το «Περί διδασκαλίας της ελληνικής
γλώσσας» (1875) και το «Συνοπτική έκθεσις της πνευματικής αναπτύξεως των νεώτερων
Ελλήνων» (1880). Ο Ι. Βαλαβάνης με ταξίδια του στον Πόντο κατέγραψε πλούσιο γλωσσικό
και λαογραφικό υλικό ενώ βραβεύθηκε από τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο της
Κωνσταντινούπολης και τον Σύλλογο Κοραής στην Αθήνα για τα έργα του, όπως το «Ζώντα
μνημεία της ανά τον Πόντον ιδιωτικής» (1880). Μάλιστα ο Βαλαβάνης θεωρείται ο πατέρας
του θεάτρου στην ποντιακή διάλεκτο, αφού ήταν ο πρώτος που έγραψε σ΄ αυτήν το
«Ειμαρμένης παίγνια, κωμωδία εις πέντε μέρη μετά προλόγου» (1860)90. Ο Κερασούντιος
στην καταγωγή Βαλαβάνης μάλιστα τόνιζε την εθνική σημασία της παιδείας και της ανάγκης
για επισήμανση της Ποντιακής ιδιαιτερότητας. «Έλληνες εσμέν, απόγονοι ενδόξων προγόνων».
Ο Δ. Οικονομίδης δημοσιεύει το εξαιρετικής σημασίας έργο για την ποντιακή διάλεκτο
αλλά και για την τεκμηρίωση της παρουσίας των Ελλήνων στην περιοχή «Lautlehre dew
Pontischen» (Φωνητική της Ποντιακής διαλέκτου).
Άλλα ενδεικτικά έργα Ποντίων δασκάλων που συμβάλλουν στην ανύψωση της παιδείας
και την ενίσχυση της κοινωνικής και εθνικής πραγματικότητας του Ποντιακού Ελληνισμού
είναι το «Βίοι λογίων ανδρών Τραπεζούντος» (1891), του Α. Ιεροκλή, «Γεωγραφία του
Πόντου» (1896), του Γ. Δομνηνού, «Ιστορία της ιεράς βασιλικής πατριαρχικής
σταυροπηγιακής μονής του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου Ζαβουλών ή Βαζελών»
(1909), του Π. Τοπαλίδη, «Ιστορία της Κρώμνης» (1913), του Α. Παρχαρίδη, «Ξυνωρίς»
(1911 και «Εαρινό Ρόδον» (1913), του πολυγραφότατου Γ. Κανδηλάπτη («Κάνης»), ο οποίος
συνέχισε τη συγγραφική και διδασκαλική του δραστηριότητα και στην Αλεξανδρούπολη που
εγκαταστάθηκε μετά την προσφυγιά91 κ.ά.
Γενική προτεραιότητα των μελετών των δασκάλων του Πόντου είναι η επισήμανση της
ιδιαιτερότητας του Ποντιακού ΅Ελληνισμού και της αναγκαιότητας επιβίωσής του, δίνοντας
το κοινωνικό και το πολιτικό μήνυμα. Προς την κοινωνία των Ελλήνων του Πόντου και προς
την ελληνική κυβέρνηση και τη διεθνή κοινότητα για την ανάγκη να υπάρξει ποντιακή
παρουσία. Αυτό επιτυγχάνεται και από τα περιοδικά και εφημερίδες που εκδίδονται με τη
φροντίδα δασκάλων του Πόντου όπως ο «Εύξεινος Πόντος» (1880-1882), «Αστήρ του
Πόντου» (1885-1886).
Λίγο πριν την έναρξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου ο Πόντος το παραλιακό τμήμα
της Βορειοανατολικής Μικράς Ασίας που απλωνόταν από την περιοχή της Σινώπης ως το
ανατολικό άκρο του Ευξείνου Πόντου (Βατούμι), με έκταση 71.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων
είχε 700.000 Έλληνες, ενώ άλλοι τόσοι βρισκόταν στη Ρωσία όπου είχαν καταφύγει μετά τους
ρωσοτουρκικούς πολέμους του 1828, 1854 και 1878. Στην περιοχή λειτουργούσαν δύο τέλεια
Γυμνάσια, της Τραπεζούντας και της Αμισού (Σαμψούντα), αναγνωρισμένων από το ελληνικό
90.
91.

Μουρατίδης, Ε. Το Ποντιακό θέατρο Μικρασιατικός Πόντος 1850-1922. Θεσσαλονίκη 1991.
Βλ. σχετικά Κανδηλάπτη, Γ. (Κάνεως).Ποντιακά ιστορικά ανάλεκτα. Αλεξανδρούπολις 1925. Οι
Αρχιμεταλλουργοί του Πόντου και το εθνικόν έργον αυτών, μετά παραρτήματος Τα ανέκδοτα των Ουσταπασίδων.
Αλεξανδρούπολις 1929. Τα Φυτίανα. Θεσσαλονίκη 1949. Η κοινωνική οργάνωσις εν Χαλδία. Αθήναι 1953.
Ο Κυριακίδης. Θεσσαλονίκη 1953. Τα επίχειρα της κακίας. Αλεξανδρούπολις 1956. Οι Μεγάλοι Κομνηνοί.
Αλεξανδρούπολις 1957. Ποντιακαί αναμνήσεις. Θεσσαλονίκη 1965. Φόρος ευγνωμοσύνης, ήτοι βιογραφικαί
σημειώσεις περί του διαπρεπούς πολιτικού Λεωνίδα Ιασωνίδη. Θεσσαλονίκη 1968. Ο Πνευματικός φάρος της
Επαρχίας Χαλδίας, ήτοι ιστορία του Ελληνικού Φροντιστηρίου Αργυρουπόλεως. Θεσσαλονίκη 1970.
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κράτος, οχτώ Ημιγυμνάσια, δύο ή τριών τάξεων (Κερασούντας, Αργυρούπολης, Κοτυώρων,
Πάφρας, Σινώπης, Σουρμένων, Ριζούντας, και του μεταλλείου Ακ- Νταγ- Μαντέν της
επαρχίας Αγκύρας, του οποίοι οι κάτοικοι ήταν άποικοι Χαλδίας του Πόντου), 1200 περίπου
δημοτικά σχολεία και μερικές αστικές σχολές με μία ή δύο τάξεις πέραν του Δημοτικού.
Η φοίτηση των μαθητών και μαθητριών δεν ήταν υποχρεωτική ωστόσο οι γονείς έστελναν
όλα τα παιδιά τους στο σχολείο. Στα μικρά χωριά με δυνατότητα συντήρησης ενός μόνο
σχολείου, η φοίτηση ήταν μεικτή, ενώ σε μεγαλύτερους οικισμούς τα σχολεία διακρινόταν σε
αρρεναγωγεία και παρθεναγωγεία92.
Τη σχολική εποπτεία την είχε σχετική επιτροπή, η οποία οριζόταν από την κοινότητα και
τα μέλη της ήταν αιρετά. Την κοινότητα τη διοικούσαν οι πλούσιοι μεγαλοκτηματίες, τους
εκλόγιμους εκκλησιαστικούς επιτρόπους, τους σχολικούς εφόρους και τους μουχτάρηδες. Την
υψηλή εποπτεία του σχολείου την είχε η Εκκλησία με τους εκπροσώπους της, καθηγητές και
δασκάλους, που περιόδευαν στα σχολεία της περιφέρειας, ήταν παρόντες στις τελικές εξετάσεις
και παρέδιδαν εκθέσεις στον οικείο Μητροπολίτη. Η εκκλησία, οι έξι μητροπόλεις της
περιοχής και ιδιαίτερα μετά την επικύρωση των Εθνικών και Γενικών Κανονισμών του
Πατριαρχείου, συνέβαλλε σε σημαντικό βαθμό στην εξάπλωση των σχολείων στον Πόντο. Η
κατάρτιση και η επικύρωση των σχολικών προγραμμάτων γινόταν από το Πατριαρχείο και
από τους κατά τόπους μητροπολίτες, ενώ τα διπλώματα των δασκάλων επικυρώνονταν επίσης
από αυτούς. Οι δαπάνες για την ανέγερση σχολικών κτιρίων, τη μισθοδοσία των δασκάλων,
καθώς και τα γενικά έξοδα καλύπτονταν από τις εισφορές των γονέων, εράνους, δωρεές,
κληροδοτήματα. Η εκκλησία συνεισέφερε σημαντικά στη δημιουργία σχολείου, όταν οι
κάτοικοι δεν μπορούσαν να συμβάλλουν στη λειτουργία του ιδρύματος, ενώ οι Πόντιοι της
διασποράς αναλάμβαναν πολλές φορές τα έξοδα του σχολείου και ιδιαίτερα της γενέτειράς
τους. Οι ηγεμόνες της Βλαχίας Υψηλάντες καθώς και οι μετανάστες και οι πρόσφυγες της
Ρωσίας είναι μερικά παραδείγματα αυτής της στάσης προσφοράς προς την κοινότητα και την
παιδεία της. Ακόμη πολλοί σύλλογοι στην Κωνσταντινούπολη (Ελληνικός Φιλολογικός
Σύλλογος) και της Αθήνας (Μικρασιατικός Σύλλογος Ανατολή), παρά τα πενιχρά τους μέσα
συνέβαλλαν στην ίδρυση και διατήρηση πολλών ελληνικών σχολείων στον Πόντο. Αυτό έγινε
μέχρι το 1908 όταν το Νεοτουρκικό κίνημα επιδίωξε να συμπεριλάβει την ελληνική παιδεία
στην περιοχή στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Παιδείας με δικαίωμα κατάρτισης
προγραμμάτων, διορισμού δασκάλων, καθορισμού διδακτικών βιβλίων, καθώς και την επιβολή
στη μέση εκπαίδευση της τουρκικής γλώσσας ως υποχρεωτική. Οι Νεότουρκοι προσπάθησαν
να καταργήσουν το ελληνικό εκπαιδευτικό κίνημα μέσα από την κατάργηση των προνομίων,
την κατάργηση του θεσμού των Εφοριών και των Δημογεροντιών, των σωματείων, των
συλλόγων που μεριμνούσαν για τη λειτουργία των ελληνικών σχολείων και την αυθαίρετη
κατάσχεση όλων των μοναστηριακών και κοινοβιακών κτημάτων93, «κατενεγκόντες ούτω
πλήγμα δεινόν κατά της ελλ. Παιδείας, ης αι δαπάναι καταβάλλονται υπό των Μονών και των
Κοινοτήτων, του κράτους των Τούρκων ούτε οβολόν χορηγούντος υπέρ των Ελλ. Σχολείων»94.
Την ίδια περίοδο το τουρκικό κράτος παρά την επιβολή και τη συλλογή ειδικών φόρων
για την παιδεία εντούτοις η συμβολή του ήταν ανύπαρκτη. Οι Νεότουρκοι καταπίεζαν τους
Έλληνες του Πόντου και καταπατούσαν τα εκπαιδευτικά τους προνόμια, με αποτέλεσμα οι
Έλληνες βουλευτές της οθωμανικής βουλής να επιδώσουν αναλυτικό υπόμνημα προς την
κυβέρνηση για τις παραβιάσεις ώστε να δοθεί λύση95. Από την άλλη πλευρά το ελληνικό
κράτος αγνοούσε τον Πόντο και στο εκπαιδευτικό του πρόβλημα.
Με την έναρξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου η παιδεία θα περάσει δραματικές
92.

Το πρώτο παρθεναγωγείο ιδρύθηκε στην Τραπεζούντα το 1843 και το 1873 ακολούθησε αυτό της
Αργυρουπόλεως.
93. 93 Φωτιάδης Κ. Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, Αθήνα, εκδ. Ίδρυμα για τον
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία της Βουλής των Ελλήνων, 2004, κ σ.93.
94. 94 Λαμέρας Κ., Περί του χαρακτήρος των εν Τουρκία διωγμών, Αθήνα, 1921, σ.27-28.
95. 95 Σκαλιέρης Γ., Τα Δίκαια των Εθνοτήτων εν Τουρκία (1453-1921), Αθήνα 1921, σ.21-23.
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στιγμές αφού πολλά σχολεία θα κλείσουν, αρκετοί δάσκαλοι και μαθητές θα δολοφονηθούν
και ακόμη περισσότεροι θα αναγκαστούν να φύγουν, ενώ τα σχολικά κτίρια θα επιταχθούν. Σε
αντίδραση αυτής της στάσης του οθωμανικού κράτους στις 25 Μαίου 1914 η Ιερά Σύνοδος
και το Συμβούλιο του Πατριαρχείου, αποφάσισαν σε ένδειξη πένθους να κλείσουν τα σχολεία
και τις εκκλησίες, απόφαση που θορύβησε, λόγω της ανάμειξης ξένων κυβερνήσεων και
ιδιαίτερα της Ρωσίας, την νεοτουρκική κυβέρνηση η οποία αναγκάστηκε να περιορίσει για
μικρό χρονικό διάστημα τις διώξεις. Μόνο η περιοχή της Τραπεζούντας η οποία στην περίοδο
1916-1918 ήταν υπό ρωσική κατοχή θα περάσει σχετικά ήρεμη σχολική ζωή. Αμέσως όμως
μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων τα πράγματα θα επιστρέψουν στην πρότερα
δύσκολη κατάσταση και για τους μαθητές και δασκάλους.
Η παιδεία από το 1918 μέχρι το 1923
Μετά την λήξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου ο Πόντος είχε με 2.048.250 κατοίκους, από
τους οποίους 697.000 ήταν Έλληνες Ορθόδοξοι. Οι κυριότερες πόλεις του Πόντου ήταν η
Τραπεζούντα με 50.000 κατοίκους, από τους οποίους 15.000 ήταν Έλληνες, η Κερασούντα με
20.000 κατοίκους, από τους οποίους 12.000 ήταν Έλληνες, η Τρίπολη με 10.000 συνολικό
πληθυσμό και 3.000 Έλληνες, τα Κοτύωρα με 12.000 πληθυσμό και με 6.000 Έλληνες, η
Αμισός (Σαμψούντα) με 35.000, από τους οποίους 18.000 Έλληνες, η Σινώπη με 15.000, από
τους οποίους 4.500 Έλληνες, η Νικόπολη με 1.500 Έλληνες, η Αργυρούπολη με 6.000
κατοίκους, από τους οποίους 2.500 Έλληνες και η Αμάσεια με 42.000, από τους οποίους
18.000 ήταν Έλληνες96.
Οι 6 μητροπόλεις του Πόντου παρουσίαζαν την εξής κατάσταση στην παιδεία:
1. Μητρόπολη Τραπεζούντας με 84 σχολεία, 165 καθηγητές και δασκάλους και 6.800
μαθητές και μαθήτριες,
2. Μητρόπολη Ροδοπόλεως με 70 σχολεία, 87 καθηγητές και δασκάλους και 3.053 μαθητές
και μαθήτριες,
3. Μητρόπολη Κολωνίας και Νικοπόλεως με 140 σχολεία, 94 καθηγητές και δασκάλους
και 4.900 μαθητές και μαθήτριες,
4. Μητρόπολη Χαλδίας – Κερασούντας και Χερροιάνω με 252 σχολεία, 322 καθηγητές και
δασκάλους και 24.800 μαθητές και μαθήτριες,
5. Μητρόπολη Νεοκαισαρείας με 396 σχολεία, 193 καθηγητές και δασκάλους και 18.000
μαθητές και μαθήτριες και
6. Μητρόπολη Αμασείας και Αμισού με 376 σχολεία, 386 καθηγητές και δασκάλους και
23.600 μαθητές και μαθήτριες97.
Σε όλο τον Πόντο λειτουργούσαν 1.047 σχολεία με 1.247 καθηγητές και δασκάλους και
75.953 μαθητές και μαθήτριες. Ανάμεσα στα σχολεία ήταν το Φροντιστήριο Τραπεζούντας98,
το Φροντιστήριο Αργυρουπόλεως, το Λύκειο Γουμεράς, η «Ψωμιάδειος» σχολή των
Κοτυώρων, το Ημιγυμνάσιο Κερασούντας, το «Τσινέκειο» Γυμνάσιο Αμισού, το
96.

Λαμψίδης Ο., Οι οικισμοί των Ελλήνων στον μικρασιατικό Πόντο το 1920, Αθήνα, εκδ. Επιτροπή
Ποντιακών Μελετών, 1980.
97. 97 Κωνσταντινίδου Κ., Πραγματεία περί Πόντου, Λόγος εκφωνηθείς εις το εν Μασσαλία Παμπόντιον
Συνέριον, Μασσσλία 1918. Λαζαρίδης Δ., Η παιδεία στον Πόντο, Ιστορικά (109), 2001, 32-37, και
Στατιστικοί πίνακες της εκπαίδευσης των Ελλήνων του Πόντου (1821-1922), Αθήνα, εκδ. Επιτροπής
Ποντιακών Μελετών, 1988, σ.123. Γαβριηλίδης Α., Η μαύρη εθνική συμφορά του Πόντου 1914-1922,
Αθήναι 1924, σ.194.
98. 98 Ο Κ. Παπαμιχαλόπουλος γράφει ότι «το οικοδόμημα του Φροντιστηρίου καθ΄ άπαντα τον
ελληνικόν κόσμον των γραμμάτων, εξαιρουμένου μόνον του Εθνικού Πανεπιστημίου και του
Μετσοβείου Πολυτεχνείου, δύο μόνον ελληνικών διδακτηρίων εκ των εν όλη τη Τουρκία έρχεται
δεύτερον, της Μεγάλης του Γένους Σχολής και του Ζαππείου Κωνσταντινουπόλεως».
Παπαμιχαλόπουλος Κ., Περιήγησις Πόντου, Αθήναι 1903.
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Ημιγυμνάσιο Πάφρας, η κεντρική σχολή Νικοπόλεως,, η Αστική σχολή της Σάντας, η σχολή
της Ίμερας το κολέγιο Ανατόλια Μερζιφούντας99. Με το «Ανατόλια» συνδέεται ο «Ελληνικός
Αθλητικός Σύλλογος Πόντος-1903», που ιδρύθηκε από Έλληνες μαθητές και ανέπτυξε
πλούσια δραστηριότητα και εξέδιδε το ομώνυμο περιοδικό και η «Φιλεκπαιδευτική Λέσχη»
(1907), ο «Αρχαιολογικός Σύλλογος», ο «Σύλλογος των Αποφοίτων», καθώς και ο «Μέγας
Βασίλειος». Ακόμη στη Μερζιφούντα υπήρχε η αξιόλογη Μανδολινάτα και Χορωδία. Και σε
άλλες περιοχές οι σύλλογοι και τα σωματεία συνεισέφεραν στην ελληνική παιδεία. Στην
Αργυρούπολη ιδρύεται το 1909 ο φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος «Κυριακίδης», από το
φημισμένο δάσκαλο Γ. Παπαδόπουλο- Κυριακίδη, με ιδιαίτερη μέριμνα τη μόρφωση της
εργατικής τάξης 100, στην Κερασούντα ήταν γνωστή η Φιλαρμονική και η Ορχήστρα της και
στην Άνω Αμισό ο μουσικοφιλολογικός σύλλογος «Ορφεύς».
Στην Κάβζα συστήθηκε το 1913 ο φιλεκπαιδευτικός σύλλογος «Φοίβος» για να
προχωρήσει την πολιτική αφελληνισμού της περιοχή και να προωθήσει τα ελληνικά γράμματα.
Το ίδιο έτος ιδρύθηκε στην Τοκάτη ο Ελληνικός φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος «Ευδοκιάς», με
κύριο σκοπό την αποστολή των άπορων μαθητών σε σχολεία, αφού είχε αντιληφθεί την
δραματική κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στην ελληνική παιδεία από τις διώξεις του
οθωμανικού κράτους. Στο Χαμιδιέ ο «Ελληνικός Ευεργετικός και Εκπαιδευτικός Σύλλογος»
συνέτεινε ώστε τα 25 χωριά της περιοχής που είχαν απολέσει τελείως την ελληνική γλώσσα να
αποκτήσουν σχολεία και χώρο αναφοράς για την παροχή ελληνικής παιδείας.
Αυτήν την περίοδο λειτούργησαν τα Νηπιαγωγεία στα οποία φοιτούσαν παιδιά
προσχολικής ηλικίας για ένα ή δύο χρόνια, τα Δημοτικά σχολεία που ήταν εξαετούς διάρκειας,
τα Αλληλοδιδακτικά, δημοτικά σχολεία που λειτουργούσαν με την αλληλοδιδακτική μέθοδο,
τα Αστικά σχολεία τα οποία περιελάμβαναν τις έξι τάξεις του Δημοτικού και μία ή
περισσότερες ανώτερες τάξεις, τα Ελληνικά σχολεία και τα Ημιγυμνάσια που κάλυπταν την
κατώτερη βαθμίδα της Μέσης Εκπαίδευσης, τα Γυμνάσια που κάλυπταν την ανώτερη βαθμίδα
της Μέσης Εκπαίδευσης και τα Παρθεναγωγεία που κάλυπταν διάφορες βαθμίδες και
φοιτούσαν μόνο κορίτσια101.
Οι δάσκαλοι σ΄ αυτή την κρίσιμη χρονική φάση για τη συνέχεια του Ποντιακού
Ελληνισμού στρέφονται με τα συγγράμματά τους και τη δράση τους σε πολιτικά ζητήματα
θέλοντας να συμβάλλουν στη γενικότερη δραστηριοποίηση του Ποντιακού Ελληνισμού
(«Δημοκρατία του Πόντου», διεθνή κινητοποίηση, ποντιακό αντάρτικο κ.ά.). Ο Δ.
Αποστολίδης δημοσιεύει το 1919 το «Η μεγάλη τραγωδία του Πόντου» και ο Δ. Οικονομίδης
δημοσιεύει το 1920 το έργο του «Ο Πόντος και τα δίκαια του εν αυτώ Ελληνισμού», που
στοχεύουν στην ενίσχυση των επιχειρημάτων των Ποντίων στις κινητοποιήσεις τους.
Οι εφημερίδες και τα περιοδικά που εκδίδονται με τη φροντίδα των Ποντίων δασκάλων
συμβάλλουν και αυτά στην γενικότερη κινητοποίηση των Ποντίων για την υπόθεσή τους.
Σημαντικά έντυπα που κυκλοφόρησαν αυτήν την περίοδο και προώθησαν, μεταξύ των άλλων,
εκπαιδευτικά ζητήματα με σαφείς όμως κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις είναι αυτά της
Τραπεζούντας « Φάρος της Ανατολής» (1908-1923), «Νέος Αστήρ του Πόντου» (1909), «Ηχώ
του Πόντου» (1913), «Εποχή» (1918-1921) του Ν. Καπετανίδη ο οποίος απαγχονίστηκε το
1921 στην Αμάσεια μαζί με την υπόλοιπη Ποντιακή πολιτική και πνευματική ηγεσία, της
Αμισού «Φως» και «Άγκυρα» (1909-1912), των Κοτυώρων «Βεελζουβούλ» (1911-1913) και
των Σουρμένων «Φωνή των Σουρμένων» (1910).
99.

Το κολέγιο Ανατόλια το οποίο μεταφέρθηκε μετά το 1922 στη Θεσσαλονίκη, είχε 3 (τουλάχιστον
αποδεδειγμένα) μαθητές θύματα κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας, τους Ανανιάδη και αδελφούς
Παυλίδη, οι οποίοι απαγχονίστηκαν την 21η Σεπτεμβρίου 1919. Χαραλαμπίδης Μ., Αγώνας σε δύο
μέτωπα. Η αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας, Αθήνα, εκδ. Γόρδιος, 2001.
100. 100 Μαμώνη Κ. «Σωματειακή οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία, Γ΄ Σύλλογοι Καππαδοκίας
και Πόντου», Δέλτιον Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 6 (1986-1987), σ.155-225.
101. 101 Συλλογικό. Πόντος, Ιστορία, λαογραφία, πολιτισμός, τ.2ος Θεσσαλονίκη, εκδ. Μαλλιάρης- Παιδεία,
χ.χ.
99
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Ωστόσο τα νέα δεδομένα στο οθωμανικό κράτος και το κεμαλικό κίνημα το οποίο
δυναμώνει με την αποβίβαση του Κεμάλ στη Σαμψούντα (19η Μαΐου 1919), κορυφώνει το
δράμα του Ποντιακού Ελληνισμού σε όλα τα επίπεδά του. Ο μισός σχεδόν πληθυσμός του
Πόντου εξοντώνεται102 – ανάμεσά τους και πολλοί μαθητές και δάσκαλοι-και η ελληνική
εκπαίδευση η οποία αναγεννήθηκε μετά το 1856 και σημείωσε εκπληκτική πρόοδο,
διακόπτεται οριστικά. Η μικρασιατική καταστροφή και η συνθήκη της Λωζάνης αποτέλεσαν
την ταφόπλακα στα οράματα, στα σχέδια και στα επιτεύγματα της ελληνικής παιδείας στον
Πόντο στον οποίο παρέμειναν ένας άγνωστος αριθμός Ποντιόφωνων κρυπτοχριστιανών για να
διασώσουν τη γλώσσα και τη συνέχεια μίας ιστορικής πορείας πολλών αιώνων.
Συμπεράσματα
Είναι γεγονός ότι η ελληνική παιδεία στον Πόντο δεν περιορίστηκε μόνο στην τυπική της
αποστολή. Ζωντάνεψε σε ιδιαίτερα δύσκολες χρονικές περιόδους την κοινοτική παράδοση,
κάθε φιλοπρόοδο προσπάθεια καθώς και κάθε κίνηση προς ενίσχυση των γραμμάτων,
ενίσχυσε την κοινωνική ζωή συλλογικής προσπάθειας και κράτησε πρωταγωνιστικό ρόλο στα
πολιτικά ζητήματα.
Η ανάπτυξη της παιδείας στον Πόντο, η σημαντικότατη πολιτιστική δραστηριότητα,
μπορεί να διακόπηκε με τη γενοκτονία 350.000 και πλέον Ελλήνων103, ωστόσο τα θεμέλια
που είχε βάλει ήταν τόσο βαθιά που κράτησαν ζωντανή την ιστορική μνήμη και παρουσία.
Στην Ελλάδα και τη Διασπορά με τους χιλιάδες μορφωμένους Πόντιους που στήριξαν
την εγκατάσταση και την αποκατάσταση των συμπατριωτών τους, με τους πολιτικούς άνδρες
γνωστούς για την τιμιότητά τους και τη ανιδιοτελή συνεισφορά τους στα δημόσια πράγματα104,
αλλά και στον Πόντο, στο σημερινό τουρκικό κράτος, όπου η επίδραση του ελληνικού
πολιτισμού, της γλώσσας και της παιδείας είναι ζωντανή105.

102. 102 Black book, The Tragedy of Pontus 1914-1922, Central council of Pontus, Athens 1922. Επίσης
Κεντρικό Συμβούλιον του Πόντου, «Τα κακουργήματα των Τούρκων εις τον Πόντον», Γρηγόριος
Παλαμάς, Θεσσαλονίκη (68), 1921.
103. 103 Βλ. Φωτιάδης, Κ., Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, 14 τόμοι. Θεσσαλονίκη, Ηρόδοτος 20022004.
104. 104 Ενδεικτικά αναφέρουμε τον Λ. Ιασονίδη βουλευτή και υπουργό, τον Ι. Πασσαλίδη σημαίνον πολιτικό
στέλεχος στην ΕΣΣΔ και πρόεδρος της ΕΔΑ στην Ελλάδα, τον εκ των θεμελιωτών του συνεταιρισμού στην
Ελλάδα Α. Μπαλτατζής, καθώς και τον επί σειρά ετών βουλευτή Ι. Λαυρεντίδη, ο οποίος δημοσίευσε τα έργα
Η εν Ελλάδι εγκατάστασις των εκ Πόντου Ελλήνων. Αθήνα 1968. Τα πεπρωμένα της φυλής. Νέα ιστορική αφετηρία.
Αθήνα 1971. Πρόσφυγες εξ ανταλλαγής και ανταλλάξιμος περιουσία. Αθήναι 1975. Πόντος, Πόντιοι και ποντιακή
διάλεκτος. Αθήνα 1985.Οι εκ της Σοβιετικής Ενώσεως Έλληνες Ποντιακής καταγωγής και τα εκ της Συνθήκης
της Λωζάννης δικαιώματά των. Αθήνα 1986.
105. 105 Ανδριώτης, Ν. Κρυπτοχριστιανικά κείμενα. Θεσσαλονίκη 1934 και Κρυπτοχριστανική φιλολογία. Θεσσαλονίκη
1953.
106. Bryer, A. The cryptochristianics of the Pontos.Athens 1983 και Φωτιάδης, Κ., Οι εξισλαμισμοί της Μικράς Ασίας
και οι Κρυπτοχριστιανοί του Πόντου, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη 1988.
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ΧΑΡΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ : Η κ. Ελένη Γλήκατζη- Αρβελέρ είναι μία από τις πιo
εξέχoυσες πvευματικές φυσιoγvωμίες τoυ τόπoυ μας, πoυ τιμoύv πραγματικά τηv πατρίδα μας
σε όλo τov κoσμo. Σπoύδασε στηv Αθήvα και στo Παρίσι και ειδικεύθηκε στη μελέτη τoυ
κόσμoυ της χριστιαvικής Αvατoλής και ειδικότερα τoυ κράτoυς και της κoιvωvίας τoυ
Βυζαvτίoυ. Εχει τιμηθεί με πoλλές διακρίσεις. Πoιά vα πoύμε πρώτη, δεύτερη και τελευταία.
Εκλέχθηκε Πρύταvης στo Παvεπιστήμιo της Σoρβώvης τo 1976. Είvαι Πρύταvης τoυ
Παvεπιστημίoυ της Ευρώπης. Πρόεδρoς τoυ Ευρωπαϊκoύ Πoλιτιστικoύ Κέvτρoυ Δελφώv,
όπως και πoλλώv άλλωv πvευματικώv Iδρυμάτωv αvά τov κόσμo, και αvτεπιστέλλov μέλoς
της Ακαδημίας Αθηvώv. Εχει λάβει μέρoς σε διάφoρα παγκόσμια συvέδρια και πρoσκλήθηκε
για διαλέξεις στα μεγαλύτερα Παvεπιστήμια τoυ κόσμoυ.
Πλήθoς εργασίες και συγγράμματά της τηv έκαvαv παγκόσμια γvωστή
Τιμή για μας πoυ είστε σήμερα κovτά μας.
Κύριε Δήμαρχε, έχoυμε έvα αvτίγραφo από έvα αρχαίo αγγείo πoυ βρέθηκε στov
Δήμo Νέας Iωvίας. Μία λήκυθo από τη φυλή τωv Δαιδαλιδώv που κατοικούσαν στη περιοχή
1.000 χρόvια πριv από τηv γέvvηση τoυ Χριστoύ. Θα παρακαλoύσα πoλύ vα τo απovείμετε
στηv κ. Πρύταvη, και με μιά αγκαλιά λoυλoύδια.

Τιμητική απovoμή στην Πρύτανη κ. Αρβελέρ

ΧΑΡΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ : Ευχαριστoύμε θερμά την κ. Πρύτανη, τoυς τρεις τόσo
αξιόλoγoυς εισηγητές πoυ με τόσo αvτίξoες συvθήκες, oι δύo ήλθαv από τόσo μακριά και o
τρίτoς με τέτoιo βαρύ oικoγεvειακό δράμα ήλθε vα μας μιλήσει. Είμαι βαθύτατα
συγκιvημέvoς γιατί ειλικριvά δεv περίμεvα ότι και oι τρεις για τoυς ειδικότατoυς λόγoυς πoυ
είχαv, θα ήσαv σήμερα εδώ παρόvτες. Σας ευχαριστoύμε θερμά.
Ευχαριστoύμε θερμά τo Πρoεδρείo.
Αγαπητoί φίλoι, η πρώτη ημέρα πoυ είχε αυτόv τov τόσo παvηγυρικό χαρακτήρα, με
τηv έλευση τoυ Εξoχoτάτoυ Πρoέδρoυ της Ελληvικής Δημoκρατίας, εδώ τελειώvει. Στo
πρόγραμμα υπάρχει έvα θεατρικό μovόπρακτo, "Η ΣIΠΥΛIΝΑ". Για καθαρά τεχvικoύς
λόγoυς θα παιχτεί αύριo.
Τo Συvέδριό μας, Συμπόσιo όπως τo έχoυμε ovoμάσει ταπειvά, θα συvεχιστεί αύριo
και μεθαύριo από τις 5.30 τo απόγευμα έως τις 10.00 περίπου. Αυτό είvαι τo oυσιαστικό
μέρoς. Βέβαια αύριo υπάρχει στo τέλoς και μία δεξίωση για όλoυς τoυς συvέδρoυς, όπoυ
φυσικά θα υπάρχoυv και παραδoσιακά φαγητά και γλυκίσματα Μικρασιάτικα. Θα
παρακαλoύσαμε θερμά vα είχαμε τηv πoλυπληθή παρoυσία σας και τηv ζεστασιά της
αvταπόκρισής σας και αύριo και μεθαύριo εμείς oι ταπειvoί εισηγητές τωv επόμεvωv ημερώv.
Θα ήθελα vα παρακαλέσω και vα ζητήσω συγγvώμη πρώτα από όλα από όλoυς εκείvoυς τoυς
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καλoύς φίλoυς πoυ δεv μπoρέσαμε για λόγoυς πoυ όλoι καταλαβαίvετε vα έχoυμε μέσα
σ' αυτή τηv αίθoυσα. Αύριo πληv της πρώτης σειράς, όλες oι θέσεις είvαι ελεύθερες.
Να είστε καλά. Καλή σας vύχτα.
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2η Συνεδρίαση
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : ΧΑΡΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ
ΜΕΛΗ
: ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΒΟΥΔΟΥΡΟΓΛΟΥΛΑΝΓΚΕΝΦΑΣ, ΝIΚΟΣ ΧΟΜΠΑΣ

Σάββατo 26 Νoεμβρίoυ 2005
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Σας καλωσoρίζoυμε στηv δεύτερη ημέρα τoυ Συvεδρίoυ - Συμπoσίoυ.
Ηθελα vα πω δυό τρία πράγματα πoλύ σύvτoμα, πριv ξεκιvήσoυμε με τηv
παρoυσίαση τωv εισηγητώv και τωv εισηγήσεωv.
Πρώτov. Τo μovόπρακτo, "Η ΣIΠΥΛIΝΑ" τoυ Αvτώvη Παπαδόπoυλoυ πoυ
είμαστε βέβαιoι ότι θα σας ευχαριστήσει, θα παρoυσιαστεί μετά τo διάλειμμα πριv την αρχή
της τρίτης συvεδρίας,.
Δεύτερo. Παρακαλoύvται oι κύριoι και κυρίες εισηγητές vα μας έχoυv καταθέσει
oπωσδήπoτε μέχρι τις 15 Δεκεμβρίoυ όχι μόvo τηv εισήγησή τoυς δακτυλoγραφημέvη αλλά
και σε ηλεκτρovική μoρφή, ώστε vα μπoρέσoυμε vα πρoχωρήσoυμε γρήγoρα στηv έκδoση
τωv πρακτικώv. Ξέρετε, τα πρακτικά αυτή τη φoρά θα είvαι πλoυσιότερα από πέρυσι. Ο
τόμoς θα είvα μεγαλύτερoς και για vα μπoρέσoυμε vα πρoλάβoυμε πρέπει vα έχoυμε έγκαιρα
τα χέρια μας τις εισηγήσεις.
Θέλω άλλη μιά φoρά εκ μέρoυς τoυ σημεριvoύ Πρoεδρείoυ αλλά και ως Πρόεδρoς
τoυ ΚΕ.ΜI.ΠΟ., vα σας ευχαριστήσω θερμά διότι παρά τα πρoβλήματα πoυ υπήρξαv χθες
και τη δυσκoλία vα μπoρέσoυμε όλoυς vα σας έχoυμε σε αυτό τo χώρo, δείξατε τέτoια
καταvόηση πoυ μας συγκίvησε. Σας ευχαριστoύμε γι' αυτή τηv αvταπόκριση και θα
πρoσπαθήσoυμε vα φαvoύμε στηv συvέχεια αvτάξιoι αυτής της καλoσύvης.
Περί τις 10.00 τo βράδυ, γιατί λίγo πάμε πρoς τα πίσω, θα γίvει η δεξίωση πρoς τιμήv
τωv συvέδρωv. Η δεξίωση αυτή έχει έvα μέρoς μεγάλo πoυ αφoρά τηv ευθύvη μας ως
ΚΕ.ΜI.ΠΟ. με έvα oρισμέvo κέτεριγκ, αλλά παράλληλα υπάρχει η συvεργασία δύo φoρέωv:
Τoυ Φυσιoλατρικoύ Ομίλoυ Νέας Iωvίας όπoυ με έvα μεγάλo αριθμό κυριώv έχoυv
φρovτίσει vα φτιάξoυv γλυκίσματα απoκλειστικά Μικρασιάτικα, αφεvός μεv για επίδειξη ώστε
vα δει καvείς και τις συvταγές, αφετέρoυ δε για vα μας τα κεράσoυv.
Από τηv άλλη πλευρά o Σύvδεσμoς Αλαγιωτώv έχει ετoιμάσει κάπoια εδέσματα κατά
κύριo λόγo για επίδειξη. Οχι γλυκίσματα. Και τoυς ευχαριστoύμε για τηv πρoσφoρά τoυς
αυτή.
Τoυς μεγάλoυς επισήμoυς τoυς είδαμε όλoι εχθές, ας μηv τoυς επαvαλάβoυμε. Πέρα
από τoυς πέvτε Συλλόγoυς πoυ ex officio μετέχoυv στo ΚΕ.ΜI.ΠΟ., τηv Εvωση Σπάρτης
Μικράς Ασίας, τo Σύvδεσμo Αλαγιωτώv, τo Σύλλoγo Ivεπoλιτώv - Κασταμovιτώv, τηv
Αδελφότητα Πρoκoπιέωv και τov Iωvικo Σύvδεσμo, υπήρξε η παρoυσία τoυ Πvευματικoύ
Κέvτρoυ τoυ Δήμoυ Νέας Iωvίας, τoυ Φυσιoλατρικoύ Ομίλoυ Νέας Iωvίας, της Εστίας Νέας
Iωvίας με την Πρόεδρo κ. Αϊβατίδoυ, την πρoηγoυμέvη Πρόεδρo κ. Αγγελή και τoν
πρoηγoύμεvo και επίτιμo Πρόεδρo κ. Αρvαoύτoγλoυ, τoυ Συλλόγoυ Συvταξιoύχωv IΚΑ
Νέας Iωvίας με τηv Πρόεδρo τηv κ. Βεvετσαvoπoύλoυ, του Συλλόγου Σμυρvαίωv Νέας
Iωvίας, είvαι vεότευκτo Σωματείo με Πρόεδρo τov κ. Μελεμεvή, τoυ Iδρύματoς "ΤΑΚΗΣ
ΣIΝΟΠΟΥΛΟΣ" με Πρόεδρo τov κ. Ρoυμελιωτάκη, της Εvώσεως Παλαιώv Πρoσκόπωv
με Πρόεδρo τov κ. Παστoυματζόγλoυ, ως παρόvτες εvvoώ, τoυ Σώματoς Ελλήvωv
Πρoσκόπωv με τov κ. Δαoύτη, τoυ Συλλόγoυ "ΑΝΑΤΟΛΗ" με τov κ. Τσαγκαράκη και του
συλλόγου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με τον κ. Καρλιάμπα. Και βέβαια είvαι πoλλoί ακόμη.
Επίσης Σύλλoγoι εντός τoυ λεκαvoπεδίoυ ήταv o Εξωραϊστικός Σύλλoγoς "Η
IΩΝIΑ" από τo Ρέvτη, o Σύλλoγoς Ελλήvωv Λoγoτεχvώv, o Σύλλoγoς Συγγραφέωv
Ηλιoύπoλης.
Φορείς και Σωματεία Μικρασιατικά : Ο Πρόεδρoς της Ομoσπovδίας Πρoσφυγικώv
Σωματείωv Ελλάδας o κ. Λαγoδήμoς. Ο Πρόεδρoς της Ομoσπovδίας Πovτιακώv
Σωματείωv Νoτίoυ Ελλάδας o κ. Χριστoφoρίδης. Ο Πρόεδρoς της Αδελφότητας
Μικρασιατώv "ΑΓIΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΣΕΡΡΩΝ", κ. Ελιόγλoυ, και voμίζω και άλλoι. Ο
Γραμματέας της Εvώσεως Σμυρvαίωv o κ. Βικέτoς. Ο Πρόεδρoς τoυ Συλλόγoυ
Μικρασιατώv Πτoλεμαϊδας και άλλα μέλη, o κ. Στεργιoύλης. Η Πρόεδρoς τoυ Συλλόγoυ
Μικρασιατώv Πέλλας κ. Μαυρoκεφαλίδoυ. Από τov Σύλλoγo «ΦΑΡΟΣ» Βαρβασίoυ Χίoυ
είvαι η κ. Φιαμoύ. Από τηv Iωvική Εστία Θεσσαλovίκης η κ. Τζιoύτζια. Επίσης ήταv από τo
Μoυσείo Πovτιακoύ Ελληvισμoύ η κ. Καλπίδoυ. Από τov Σύλλoγo "ΤΑ ΦΑΡΑΣΑ"
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Καππαδoκίας o κ. Καλφόπoυλoς. Από τηv Εvωση Κωvσταvτιvoυπoλιτώv o πρoηγoύμεvoς
Πρόεδρoς κ. Χαραλαμπίδης. Ηταv o Σύλλoγoς Μεγάλoυ Ρεύματoς Κωvσταvτιvoύπoλης, o
Σύλλoγoς "ΝΕΑ ΣΙΝΑΣΣΟΣ" με Πρόεδρo τov κ. Iσόπoυλo, o Σύλλoγoς Μικρασιατώv
Νέας Φιλαδέλφειας, o Πρόεδρoς τoυ Επιμoρφωτικoύ και Πoλιτιστικoύ Συλλόγoυ Ηρακλείoυ
Αττικής κ. Βρυώvης, o κ. Παλόγλoυ Πρόεδρoς τoυ Συλλόγoυ Νησίoυ Πισιδίας.
Ο κ. Λυγερός, στρατηγικός σύμβoυλoς Κυβερvήσεως Κύπρoυ. Ο κ. Βελιαvίτης,
Πρόεδρoς της Διαδημoτικής Πoλιτιστικής Εvώσεως. Ο κ. Κoυγιoυμτζόγλoυ, υπεύθυvoς
Ελληvικής Εστίας. Από τov Σύλλoγo Μεγάλoυ Ρεύματoς ήταv o κ. Τσιτσάκoς. Ο κ.
Ζαχαρόπoυλoς από τα μέσα εvημέρωσης τoυ Απoδήμoυ Ελληvισμoύ. Η κ. Ράλλη –
Υδραίoυ, εκτός τoυ κ. Βικέτoυ, από τηv Εvωση Σμυρvαίωv και από τov Προικovησιακό
Σύvδεσμo η κ. Μαρία Λαγoδήμoυ.
Επίσης παρίσταται και o κ. Τoμπoυλίδης, Πρόεδρoς τoυ Παγκoσμίoυ Συvεδρίoυ
Πovτιακoύ Ελληvισμoύ, πoυ θα γίvει τov Ioύλιo τoυ 2006 στηv Αθήvα, τέως Δήμαρχoς
Μελισσίωv. Ευχαριστoύμε πάρα πoλύ για τηv παρoυσία σας.
Ακόμη vα σημειώσω τηv παρoυσία σήμερα εδώ του Αvτιδημάρχoυ κ. Μπράτιμoυ,
τωv Δημoτικώv Συμβoύλωv, της κ. Ρεγγίvας Ουσταμπασίδoυ, Πρoέδρoυ της Δημoτικής
Επιτρoπής Παιδείας. τoυ κ. Χατζησαββίδη Πρoέδρoυ τoυ Αθλητικoύ Οργαvισμoύ, τoυ κ.
Μυστριώτη Πρoέδρoυ τωv ΚΑΠΗ τoυ Δήμoυ Νέας Iωvίας της κ. Θωμαϊδoυ, και τoυ κ.
Τσoμπάvoγλoυ.
Λoιπόv, ξεκιvoύμε για σήμερα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλoύμε πoλύ τηv κ. Μαρία Λίτιvα vα περάσει στo βήμα.

Βιογραφικό
Η κ. Μαρία Λίτινα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966.
Σπούδασε Ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας, από όπου απέκτησε και
μεταπτυχιακό τίτλο στην «Ιστορία του Βυζαντίου και των Βαλκανικών λαών» το 1990.
Είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
Συμμετείχε σε οργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και σε ερευνητικές αποστολές.

Περίληψη εισήγησης :
Στα πλαίσια του φιλανθρωπικού και εκπαιδευτικού έργου του Πατριάρχη Ιεροσολύμων
Κυρίλλου του Β΄ (1845-1872) ιδρύεται το Αγιοταφικό Παρθεναγωγείο στο Φανάρι το 1856,
«εις ευσεβή μεν εκπαίδευσιν και μόρφωσιν των Ορθοδόξων απόρων κορασίων προς δόξαν δε αϊδιον της
Ημετέρας Πανσεβάστου Πατρότητος».
Σκοπός του είναι να καλύψει τις ανάγκες του ορθοδόξου ποιμνίου ανεξαρτήτως
εθνικότητας.
Η ανακοίνωση παρουσιάζει άγνωστα μέχρι τώρα στοιχεία για την ίδρυση και τη λειτουργία
του Παρθεναγωγείου μέσα από την ανέκδοτη αλληλογραφία του μετοχίου του Παναγίου
Τάφου στην Κωνσταντινούπολη με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.
Στην αλληλογραφία επίσης περιλαμβάνονται ενδιαφέροντα στοιχεία για την κοινωνική ζωή
της Κωνσταντινούπολης, καλύπτοντας μέχρι την περίοδο του τέλους της λειτουργίας του
Παρθεναγωγείου το 1901.
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ΜΑΡΙΑ ΛIΤIΝΑ
Θέμα : Το Παρθεναγωγείο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Κωνσταντινούπολη
(περ. 1852-1901).
Στo πλαίσιo του Συμποσίου για την Παιδεία και Εκπαίδευση στις αλησμόνητες πατρίδες
της Ανατολής, θα ήθελα να αναφερθώ σε μια όχι τοσο γνωστή διάσταση της ζωής και
προσφοράς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, στην εκπαιδευτική και φιλανθρωπική
δραστηριότητά του κατά τον 19ο αιώνα. Συγκεκριμένα στην ίδρυση και λειτουργία
Παρθεναγωγείου στην Κωνσταντινούπολη, από τον δραστήριο Πατριάρχη Ιεροσολύμων
Κύριλλο Β΄, μια σπουδαία και παρεξηγημένη ηγετική μορφή, ο οποίος πατριάρχευσε σε μία
δύσκολη περίοδο για το Πατριαρχείο (1845-1872).106
Σχετικά λίγα είναι γνωστά για το Αγιοταφικό Παρθεναγωγείο, την Κορασιακή Σχολή,
όπως αναφέρεται σε πηγές, στο Φανάρι. Οι πληροφορίες που είχαμε ως τώρα διαθέσιμες
περιορίζονταν κυρίως σε σύντομες αναφορές σε εφημερίδες και στατιστικούς πίνακες της
εποχής.
Άγνωστα μέχρι τώρα στοιχεία για την ίδρυση και τη λειτουργία του Παρθεναγωγείου
περιέχονται στην ανέκδοτη αλληλογραφία του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου (ΜΠΤ) στην
Κωνσταντινούπολη με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Η αλληλογραφία αυτή φυλάσσεται στο
Αρχείο του Πατριαρχείου στα Ιεροσόλυμα και έχει μικροφωτογραφηθεί από το Ιστορικό και
Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης.107
Τα νέα στοιχεία έρχονται να αναπληρώσουν σε κάποιο βαθμό την απώλεια του
καταστατικού της ιδρύσεως Παρθεναγωγείου, το οποίο, καθόσον γνωρίζουμε, δεν έχει
διασωθεί. Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν μία πληρέστερη εικόνα του Παρθεναγωγείου και
αφορούν το διδακτικό προσωπικό και τις αμοιβές του, τα βιβλία, την ύλη και το πρόγραμμα
μαθημάτων, το σύστημα διδασκαλίας και την πρόοδο των μαθητριών.
Σε ό,τι αφορά το έτος ιδρύσεως του Παρθεναγωγείου, υπάρχει κάποια σύγχυση. Η
εφημερίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου Εκκλησιαστική Αλήθεια,, στο τεύχος του 1881,
αναφέρει «το εν Φαναρίω αγιοταφιτικόν παρθεναγωγείον προ τριάκοντα ετών ιδρυθέν υπό του
κοινού του Παναγίου Τάφου».108 Σύμφωνα με αυτή τη πληροφορία το Παρθεναγωγείο φέρεται
να ιδρύθηκε το 1851. Επτά χρόνια αργότερα, ωστόσο, στο τεύχος του έτους 1888 της ίδιας
εφημερίδας, αναφέρεται ότι κατά το τρέχον έτος «το παρθεναγωγείον τούτο … διήνυσε το
τριακοστόν τέταρτον έτος από της συστάσεως αυτού», το οποίο συμπίπτει με το έτος 1854.109
Ωστόσο η μαρτυρία του επιτρόπου του ΜΠΤ στην Κωνσταντινούπολη αρχιμανδρίτη
Ιακώβου, δείχνει ότι η ίδρυση του Παρθεναγωγείου πρέπει να τοποθετηθεί πριν από τον
Οκτώβριο του 1852. Σε επιστολή του με ημερομηνία 27 Οκτωβρίου 1852 ο Ιακώβος
επισημαίνει στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Κύριλλο Β΄ σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του
Παρθεναγωγείου, ότι «το ενταύθα Κορασιακόν σχολείον του Παναγίου Τάφου κατηρτίσθη συν
Θεώ με όλα τα απαιτούμενα χρειώδη, και στρωθέντος μεν κατά το πρέπον του ονδά [δηλ. του
107. 106 Βλ. παρακάτω. σ. 10, σημ. 44.
108. 107 Βλ. ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΤΣΕΛΙΚΑΣ, «Καταγραφή του Αρχείου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων», Δελτίο
του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου 5 (1992) σσ. 562-563, VIII.A΄ Εισερχόμενη αλληλογραφία
(κώδικες συσταχωμένων επιστολών), σσ. 134-173 και VIII.Β΄ Εξερχόμενη αλληλογραφία (κώδικες
εξερχομένων επιστολών), σσ. 11-59. Οι επιστολές που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη αντιστοιχούν
στην αρίθμηση σύμφωνα με την καταγραφή αυτή.
109. 108 Εκκλησιαστική Αλήθεια, τ. 2, έτ. Α΄ (1880-81), σ. 150, στήλ. 2.
110. 109 Εκκλησιαστική Αλήθεια, τ. 12, έτ. Η΄(1887-88),σ. 278, στήλ. 1.
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δωματίου] της διδασκαλίσσης, κατασκευασθέντων δε και τιθέντων εις τας θέσεις των, των τε
πάγκων και των αναγκαίων πινάκων, πρόκειται αύριον να μετακομισθή εις στο σχολείον η
διδασκάλισσα, και την προσεχή Δευτέρα, τουτέστιν την 4ην Νοεμβρίου να γίνει έναρξις δια των
Μακαρίων Αυτής ευχών, αφού προηγουμένως εκτελεσθή αγιασμός εν δημοσία παρατάξει και
παρουσία των εως τότε καταγραφθησομένων μαθητριών».110
Σε ό,τι αφορά την τοποθεσία, τη μορφή και το χώρο που κατελάμβανε το κτήριο, που δεν
σώζεται πλέον, πληροφορίες αντλούμε από μία άλλη αδημοσίευτη πηγή, την αναφορά του
αρχιμανδρίτη Νεκταρίου, γραμματέα του ΜΠΤ στην Κωνσταντινούπολη, με ημερομηνία 3
Ιανουαρίου 1919 (αντίγραφο της οποίας φυλάσσεται στην Βιβλιοθήκη της Εξαρχίας του
Παναγίου Τάφου στην Αθήνα). «Η Κορασιακή Σχολή, ή Παρθεναγωγείον κοινότερον
λεγομένη», όπως σημειώνει ο αρχιμανδρίτης Νεκτάριος έξαρχος του ΜΠΤ στην
Κωνσταντινούπολη, «διευθυνομένη επίσης υπό δοκίμων διδασκάλων, ανδρών τε και γυναικών,
είτα εξωτερική γενομένη ανεγερθείσα λίθινη επί ευρέως μοναστηριακού οικοπέδου,
περικαλλής, υψιμέλαθρος, ευρύχωρος οικοδομή, κατήρτιζε και προεπαίδευε την θηλείαν
νεολαίαν του πολυανθρώπου άστεως του Φαναρίου και των πέριξ αυτού πολυδήμων συνοικιών,
επί χρόνον μακρόν».111
Συγκεκριμένες πληροφορίες για την τοποθεσία του κτηρίου αντλούμε από επιστολή του
Μητροπολίτη Νικομηδείας Διονύσιου προς τον Πατριάρχη Κύριλλο με ημερομηνία 16
Φεβρουαρίου 1866. Στην επιστολή αυτή, που αναφέρεται στην πυρκαϊά που κατέστρεψε
μεγάλο μέρος της περιοχής του Φαναρίου επτά μήνες πιο πριν, τον Αύγουστο του 1865,
γίνεται σαφές ότι το Παρθεναγωγείο βρισκόταν απέναντι από τη νέα οικία του Σταυράκη
εφέντη. (΄Ισως αναφέρεται στον Σταυράκη Αριστάρχη, Μέγα Λογοθέτη του Οικουμενικού
Πατριαρχείου.112)
Τον Σεπτέμβριο 1856, η οικοδόμηση του Παρθεναγωγείου δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα.
Ο Πατριάρχης Κύριλλος, σε επιστολή του από την Κωνσταντινούπολη προς τους επιτρόπους
του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα, Μητροπολίτες Πέτρας Μελέτιο και Λύδδης Γεράσιμο,
με ημερομηνία 7 Σεπτεμβρίου 1856, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δια να φράξομεν τα
στόματα των εδώ ευγενών αποφασίσαμεν και οικοδομώμεν εν σχολείον των κορασίων
ευρύχωρον και καλόν δια το οποίον μας εσυχάρηκαν και οι αυτοί οι υπουργοί του κράτους».113
Δεν είναι σαφές τι εννοεί ο Κύριλλος με τη φράση «Δια να φράξομεν τα στόματα των εδώ
ευγενών». Είναι πιθανόν να αναφέρεται σε αρνητικά σχόλια υψηλών εκπροσώπων της
Ορθοδόξου κοινότητας της Κωνσταντινούπολης σχετικά με τα έσοδα του Παναγίου Τάφου
από την εκμετάλλευση των προσόδων της περιουσίας του στη Μολδοβλαχία.114
Δύο μήνες αργότερα, στις 2 Νοεμβρίου 1856, ο Κύριλλος εύχεται «είθε να καρποφορήσει
και η σχολή των κορασίων, διότι και εις αυτήν αρκετά δαπανούνται χρήματα περί της
χωρητικότητας, οπού λέγεται ως περί τον αριθμόν των κορασίων οπού εσυνάχθησαν εις αυτήν
το γνωρίζομεν και ημείς τούτο, πλήν υπομονήν να έχουν προς το παρόν και έχει ο Θεός και
δι’αυτό, ελπίζομεν μίαν ημέραν να ανεγερθή και εντός της αγίας Πόλεως, δηλαδή τα
Ιεροσόλυμα, σχολή κορασίων και ευρύχωρη και ωραία».115 Ο Πατριάρχης μιλά για το μεγάλο
αριθμό προσέλευσης μαθητριών (τριακοσίων περίπου) και το ενδιαφέρον των γονέων, οι
οποίοι, όπως σημειώνει «μας ενοχλούν αδιαλυπώς μ’ολον οπού βλέπουν ότι δεν υπάρχει μέρος
να καθήσουν αλλ’ούτε να σταθούν» για να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Παρθεναγωγείο. Οι
παρατηρήσεις του για τις αντιδράσεις των γονέων μπροστά στην αθρόα προσέλευση και το
111. 110 Επ. 167.
112. 111 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, Αναφορά, Χάλκη, 3 Ιανουαρίου 1819, σ. 6.
113. 112 Για το Φανάρι και τις συνοικίες του, βλ. Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Φανάριον και αι περί αυτό συνοικίαι, τεύχος Α΄,
Βιβλιοθήκη Ωφελίμων Γνώσεων, Κωνσταντινούπολη 1920.
114. 113 Επ. 269.
115. 114 Βλ. σχετικά ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία της Εκκλησίας Ιεροσολύμων, Αθήνα 1970, σσ.
792-806.
116. 115 Επ. 337.
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γεγονός ότι η οικοδόμηση του κτηρίου συνεχιζόταν, είναι χαρακτηριστικές. Όπως παρατηρεί,
«βλέπουν ότι οικοδομείται σχολείον λαμπρόν και ευρύχωρον δι΄αυτά και δεν λαμβάνουν
υπομονήν οι ευλογημένοι εως να τελειοποιηθεί και να γίνουν οι ενάρξεις εις αυτό, δια να
χωρέσουν όλα τα τέκνα, μόνο έγινεν εκνευρισμός οπού δεν έχει παράδειγμα άλλοτες εις την
Κωνσταντινούπολιν».
Μερικούς μήνες αργότερα, στις 17 Μαϊου 1857, ο Κύριλλος Β΄ ενημερώνει τους
συνεργάτες του για τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή του Διπλοφάναρου που ερήμωσε τη
συνοικία γύρω από το Μετόχι. Το Μετόχι σώζεται, αλλά καταστρέφεται το παλαιό, όπως
αναφέρει, Παρθεναγωγείο «διασωθέντος αδράς δαπάνης και πόνοις αξιώτοις του νέου
Παρθεναγωγείου και των εντός του μετοχίου οικημάτων».116 Η αναφορά σε παλαιό και νέο
Παρθεναγωγείο δείχνει ότι εκείνη την εποχή είτε στεγαζόταν σε δύο διαφορετικά οικήματα,
είτε σε ένα κτήριο με δύο πτέρυγες, ενώ συνεχιζόταν η οικοδόμησή του.
Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι η ίδρυσή του Αγιοταφικού Παρθεναγωγείου ήρθε να
καλύψει μια σοβαρή ανάγκη του Ορθόδοξου γυναικείου πληθυσμού στην Κωνσταντινούπολη,
μια και γνωρίζουμε ότι εκείνη την εποχή υπήρχε μόνον ένα ακόμα Παρθεναγωγείο, των
απόρων κορασίων στην περιοχή του Σταυροδρομίου.117
Σκοπός της ίδρυσης του Παρθεναγωγείου γενικότερα ήταν να καλύψει τις ανάγκες του
ορθόδοξου ποιμνίου, ανεξαρτήτως εθνικότητος, «εις ευσεβή μεν εκπαίδευσιν και μόρφωσιν των
Ορθοδόξων απόρων κορασίων προς δόξαν δε αΐδιον της Ημετέρας Πανσεβάστου
Πατρότητας», όπως αναφέρεται σε επιστολή του o αρχιμανδρίτης Ιάκωβος προς τον
Πατριάρχη Κύριλλο Β΄ στα Ιεροσόλυμα τον Ιούλιο 1866.118
Η ίδρυση του Αγιοταφικού Παρθεναγωγείου στην Κωνσταντινούπολη περιλαμβάνεται
στο πλαίσιο της προσπάθειας του Κυρίλλου Β΄ για την γενικότερη αναβάθμιση της παιδείας
στις περιοχές της δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, συμπεριλαμβανομένων των
μετοχίων του, πολιτικής που κληρονόμησε από τον προκάτοχό του Αθανάσιο (1827-1845), σε
αντίδραση της έντονης προσηλυτιστικής δραστηριότητας των ρωμαιοκαθολικών και
προτεσταντών μισιοναρίων μέσω της ίδρυσης εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων
στην ορθόδοξη Ανατολή.119
Στο Παρθεναγωγείο φοιτούσαν κορίτσια από όλες τις κοινωνικές τάξεις και ομάδες.
Λειτουργούσε με δύο τμήματα, το Αλληλοδιδακτικό και το Ελληνικό, στα οποία οι μαθήτριες
διδάσκονταν σε δέκα τάξεις τα μαθήματα των ενοριακών αλληλοδιδακτηρίων και ελληνικών
σχολείων καθώς και εργόχειρα.120 Σε πίνακα με το πρόγραμμα των μαθημάτων του σχολικού
έτους 1870-71, διαπιστώνουμε ότι το βάρος δινόταν στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας
μέσα από τη διδασκαλία κλασικών και πατερικών κειμένων που προσφέρονται για ανάλυση
117. 116 Επ. 173.
118. 117 ΚΟΥΛΑ ΞΗΡΑΔΑΚΗ, Από τα Αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παρθεναγωγεία και δασκάλες υπόδουλου
Ελληνισμού. Αθήνα 1972, σσ. 59-62.
119. 118 Επ. 289.
119 Β. ABU-MANNEH, «The Patriarch Kyrillos II (1845-1872) and the Modernization of the
120.
Greek-Orthodox Church of Jerusalem», ανακοίνωση σε συνέδριο για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
στο Πανεπιστήμιο της Χάϊφα, 2002. Βλ. επίσης ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΜΩΝΗ, «Αγώνες του Οικουμενικού
Πατριαρχείου κατά των Μισιοναρίων», στο Μελετήματα από την Ιστορία, Παιδεία και Εκκλησία
Κωνσταντινουπόλεως (1437-1922). Επιλογή δεκατεσσάρων μελετημάτων, Σύνδεσμος των εν Αθήναις
Μεγαλοσχολιτών, Αθήνα 2001, σσ. 131-164.
121. 120 Βλ. Πίνακες Στατιστικοί των εν Κωνσταντινουπόλει και κατά τα προάστεια σχολείων των ορθοδόξων δαπάνη
του Μεγάλου Λογοθέτου κ. Σταυράκη Αριστάρχη, Κωνσταντινούπολη 1870, σσ. 16-17. Τα Εθνικά Σχολεία,
εξαρτώμενα άμεσα από το Πατριαρχείο, διοικούνταν από εφόρους που εκλέγονταν από τον Πατριάρχη.
Τα Ενοριακά Σχολεία, εξαρτημένα από την εκκλησία της ενορίας, συντηρούνται κατά το πλείστον από τα
έσοδα από πωλήσεις των κεριών και περιαγωγής των δίσκων και λοιπά εκκλησιαστικά δικαιώματα
(γάμοι, κηδείες, κλπ.). Κάποιες ενορίες είχαν πρόσθετους μόνιμους πόρους, όπως κληροδοτήματα.
Ελληνικά Σχολεία ονομάζονταν εκείνα στα οποία διδασκόταν και η αρχαία Ελληνική γλώσσα. Βλ. ΣΤ.Β.
ΨΑΛΤΗΣ, Η Θράκη και η δύναμις του εν αυτή ελληνικού στοιχείου, τ. Α΄, Σύλλογος προς Διάδοσιν
Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήνα 1919, ανατύπ. 1997, σσ. 12-13, 17.
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(γραμματολογική, συντακτική και ορθογραφία) καθώς και ηθική διαπαιδαγώγηση, όπως οι
Μύθοι του Αισώπου, Πλούταρχος, Αριστείδης, Δημοσθένους Α΄ Ολυνθιακός, ο Βίος του
Λουκιανού, Ξενοφώντος Οικονομικός, Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου Περι προσευχής και Περί του
κατά Θεόν πολιτεύεσθαι. Ακολουθούν μαθήματα ελληνικής ιστορίας, Παλαιά και Καινή Διαθήκη
(Ιερά Ιστορία), γεωμετρία, αριθμητική, γεωγραφία και γαλλικής γλώσσας.121 Τα βιβλία που
χρησιμοποιούσαν ήταν τα ίδια με εκείνα των αρρένων, δηλαδή η Χρηστομάθεια (α΄και
β΄τόμος), Γραμματική Κούμα, Ιερά Ιστορία Πανταζή, Ιερά Κατήχησις, η Επιτομή του Πλάτωνος,
Ελληνική Ιστορία Κείτλη, Γεωγραφία Σακκελαρίου, Αριθμητική Χουρμουζιάδου και Γεωμετρία
Γεράκη, με εξαίρεση την Γραμματική του Γενναδίου, Αριθμητική Γεράκη και Γεωγραφία
Κοκώνη και Χορτάκη.122 Κατά το 1880 υπάρχει αναφορά για καλώς καταρτισμένο
νηπιαγωγείο, όπου διδάσκονταν προσευχές και παιδικά τραγούδια, Ιερά Ιστορία σε εικόνες,
ανάγνωση, γραφή, αριθμητική δια του αριθμητηρίου, ηθικά και ιστορικά διηγήματα,
ιχνογραφία και γυμναστική.123
Τα αποτελέσματα της Αλληλοδιδακτικής μεθόδου είναι θετικά,124 γεγονός που
αποδεικνύεται με τις επιτυχείς εξετάσεις προβιβασμού που γίνονται στην αρχή κάθε μήνα στα
τρία προκαταρκτικά μαθήματα της Ανάγνωσης, Γραφής και Αριθμητικής. Το Συνδιδακτικό
τμήμα ενισχύει την πρόοδο και την επιμέλεια των μαθητριών, «μάλλον δια της διεγέρσεως της
φιλοτιμίας ή δια του φόβου των ποινών», όπως σημειώνει η διευθύντρια Χρυσούλα Παπαγγελή
σε επιστολή της προς τον Πατριάρχη στις 10 Δεκεμβρίου 1865. Για το σκοπό αυτό, μας
πληροφορεί η ίδια, «κατασκευάσθησαν Βίβλος και Πίναξ Τιμής, Βίβλος και Πίναξ Μομφής,
παράσημα βραβευομένων και παράσημα τιμωρουμένων».125
Πληροφορίες δίνονται επίσης σχετικά με καινοτομίες που εισήγαγε η Χρυσούλα
Παπαγγελή, η οποία διαδέχθηκε το 1865, σε ηλικία μόλις 26 ετών, την προκάτοχό της
διευθύντρια κ. Χατζημαριγώ (δυστυχώς στις επιστολες δεν δίνεται το επώνυμό της), η οποία
πέθανε από καρκίνο του μαστού. «Σοβαρά και εμβριθής», όπως παρατηρεί σε επιστολή του ο
αρχιμανδρίτης Ιάκωβος, πρώην διευθύντρια της Δημοτικής Σχολής της Αθήνας, η Χρυσούλα
Παπαγγελή φθάνει στα τέλη Σεπτεμβρίου 1865 στην Κωνσταντινούπολη και αναλαμβάνει
αμέσως τα καθήκοντά της. Η νέα διευθύντρια προσπαθεί να εισάγει την εφαρμογή μιας νέας
κοινής μεθόδου για όλες τις μαθήτριες που σπουδάζουν στο ίδρυμα, με σκοπό να συμβαδίζουν
κατά το δυνατόν στην πρόοδό τους σε όλα τα μαθήματα. Δυστυχώς δεν δίνονται άλλες
λεπτομέρειες για τη μέθοδο αυτή, άλλά η περιγραφή αυτή υποδηλώνει την αλληλοδιδακτική
και συνδιδακτική μέθοδο. Η αλληλοδιδακτική μέθοδος, που έχει τις ρίζες της στο Βυζάντιο,126
αν όχι παλαιότερα, εισήχθη επίσημα στα ελληνικά σχολεία μετά τον αγώνα για την
ανεξαρτησία.127 Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, που αξιοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην
Βρετανία κατά την βιομηχανική επανάσταση, καθώς και την Γαλλία την ίδια εποχή, οι
ικανώτεροι μαθητές αναλαμβάνουν με εντολή των διδασκάλων να διδάξουν το μάθημα στους
λιγώτερο ικανούς. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται φυτώριο μελλοντικών διδασκάλων, ενώ
ταυτόχρονα εξοικονομείται χρόνος καί χρήμα για το διδακτικό προσωπικό του σχολείου. Η
συνδιδακτική μέθοδος, που αναπτύχθηκε αργότερα, προβλέπει την διδακαλία τριών

122. 121 Επ. 311 (9 Σεπτεμβρίου 1870).
123. 122 Πίνακες Στατιστικοί, σ. 16.
124. 123 Εκκλησιαστική Αλήθεια, τ. A, έτ. Β, (1881-2), σ. 643, στήλ. 1.
124 Για την αλληλοδιδακτική και συνδιδακτική μέθοδο και την εισαγωγή της σε ελληνικά
125.
σχολεία κατά τον 19ο αιώνα, βλ. κατ. σημ. 21-23.
126. 125 Επ. 463.
127. 126 Βλ. PAUL LEMERLE, Le premier humanisme byzantin. Notes et remarques sur enseignement et culture à
Byzance des origines au Xe siècle, Παρίσι 1971, μτφρ. ΜΑΡΙΑ ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ, Ο πρώτος
βυζαντινός ουμανισμός. Σημειώσεις και παρατη-ρήσεις για την εκπαίδευση και την παιδεία στο Βυζάντιο από τις
αρχές του 10ου αι., Aθήνα 1981, σσ. 224-226.
128. 127 Βλ. ΛΥΔΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Η αλληλοδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, ΑθήναΙωάννινα 1992.
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διαδοχικών τάξεων υπό την ευθύνη τριών δασκάλων.128
Η νέες μέθοδοι, όμως, εισάγουν αλλαγές και στο υπάρχον σύστημα της λειτουργίας του
Παρθεναγωγείου. Η διδασκαλία των Ελληνικών κρίνεται ελλιπής γιατί υπάρχει ένας μόνος
διδάσκαλος που διδάσκει το μάθημα αυτό, ενώ οι ώρες δεν επαρκούν για να διδάσκονται τα
μαθήματα τακτικά. Για παράδειγμα, το μάθημα της Ιεράς Κατηχήσεως διδάσκεται μόνο μία
φορά, ενώ κρίνεται ότι θα έπρεπε να διδάσκεται τρεις φορές την εβδομάδα. Επίσης το μάθημα
της καλλιγραφίας δεν διδάσκεται καθόλου και «δια τούτο και όλα σχεδόν τα κοράσια
κακογράφουσι», όπως αναφέρει η νέα διευθύντρια, η οποία κρίνει απαραίτητη τη διδασκαλία
της Καλλιγραφίας σε όλες τις τάξεις από την ίδια προσωπικά. Προτείνει επίσης την ανάρτηση
μεγαλογράμματων γνωμικών στις αίθουσες του Παρθεναγωγείου για τον «καλλωπισμό», όπως
σημειώνει, του κτηρίου, ακολουθώντας το παράδειγμα του Παρθεναγωγείου των απόρων
κορασίων στο Σταυροδρόμιο. 129
Μεταξύ των αλλαγών που προσπαθεί να εισαγάγει η Χρυσούλα Παπαγγελή στο υπάρχον
διδακτικό σύστημα του Παρθεναγωγείου, είναι και η παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων
γαλλικής γλώσσας, μετά το τέλος των τακτικών μαθημάτων. Σε επιστολή του προς τον
Πατριάρχη Ιεροσολύμων στις 16 Φεβρουαρίου 1866, ο έμπορος Σταύρος Υπακίδης
παρακαλεί τη μεσολάβησή του για να γίνει αποδεκτή η κόρη του στο μάθημα των γαλλικών
που διδάσκει η Διευθύντρια, χωρίς η ίδια να είναι εγγεγραμμένη στο Παρθεναγωγείο. Από την
άλλη πλευρά, ο Σταυράκης εφέντης παρόλο που η κόρη του φοιτά στο Παρθεναγωγείο, ζητάει
και αυτός την άδεια του Πατριάρχη να την διδάσκει η Διευθύντρια στο μάθημα των γαλλικών,
αυτή τη φορά στο σπίτι τους ή, σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, να της παραδίδει τα
μαθήματα κεκλεισμένων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, στο Παρθεναγωγείο. 130
Οι αλλαγές αυτές γίνονται δεκτές όχι χωρίς κάποιες αντιδράσεις, κυρίως ως προς την
μέθοδο διδασκαλίας. Για παράδειγμα, ο αρχιμανδρίτης Ιάκωβος σε επιστολή του προς τον
Πατριάρχη Ιεροσολύμων Κύριλλο Β΄, υποστηρίζει ότι «η εισαγωγή της γλώσσης ταύτης δεν
μέλλει και βλάψει ουσιωδώς την μάθησιν των ελληνικών γραμμάτων, δια τον λόγον ότι κατά το
πνεύμα του αιώνος και την κακώς ευνοουμένην μόδαν, πάντα τα κοράσια πτωχά τε και άπορα
θέλουσι στρέψει όλην αυτών την προσοχήν και επιμέλειαν εις την Γαλλικήν γλώσσαν, χωρίς να
διακρίνωσιν αν μέλλωσι να ωφεληθώσιν ή να βλαφθώσιν εξ αυτής». Και συνεχίζει: «Προσέτι ο
τρόπος ον προτείνει η κυρία Διευθύντρια δια την παράδοσιν της ειρημένης γλώσσης, φαίνεται
εις τον δούλον της ασύμφορος και απάδων τω κοινωφελει σκοπώ του Ημετέρου
Παρθεναγωγείου».131 Συνεπώς, κατά τον Ιάκωβο γίνεται διάκριση ανάμεσα στις μαθήτριες,
εφόσον η διδασκαλία της γαλλικής θα προσείλκυε θυγατέρες πλουσίων οικογενειών,
προκαλώντας πιθανότατα παράπονα και δυσαρέσκεια από μέρους των γονέων απόρων και
λιγότερο εύπορων οικογενειών, που οι θυγατέρες τους θα αποκλείονταν από τις τάξεις του
Παρθεναγωγείου.
Ενδεικτικό της απήχησης που είχε το Παρθεναγωγείο στην ορθόδοξη κοινότητα της
Πόλης είναι και ο αριθμός των μαθητριών. Το Νοέμβριο 1857, όπως αναφέρει ο Πατριάρχης
Κύριλλος Β΄ οι μαθήτριες ήταν 250, εκτιμώντας ότι θα έφταναν τις 350 αν δεν καιγόταν το
Φανάρι˙ αλλά, όπως σημειώνει, «εσκορπίσθησαν οι άνθρωποι ώδε κακείσε».132 Ο αριθμός των
μαθητριών στο Αγιοταφικό Παρθεναγωγείο αυξάνεται σε 350 κατά το σχολικό έτος 1865-66.
Δεν λείπουν γνωστές οικογένειες της Κωνσταντινούπολης που οι θυγατέρες τους φοιτούν εκεί,
όπως παραδείγματος χάριν του Σταυράκη εφέντη, όπως ήδη αναφέραμε.133

129. 128
130. 129
131. 130
132. 131
133. 132
134. 133

Βλ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Η αλληλοδιδακτική μέθοδος, σ.74.
Επ. 369 (4 Οκτωβρίου 1865).
Επ. 45.
Επ. 7 (12 Ιανουαρίου 1866).
Επ. 344.
Επ. 45 (16 Φεβρουαρίου 1866). Πρβλ. αν. σ. 7.
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Το 1870 οι μαθήτριες είναι 340. Το γεγονός ότι ο αριθμός των μαθητριών μειώνεται
θεαματικά, μεταξύ 120 και 130, στα τέλη αυτής της δεκαετίας και στις αρχές της επόμενης,
οφείλεται στις οικονομικές δυσχέρειες του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και ως εκ τούτου στην
ανάγκη επιβολής διδάκτρων. Οφείλεται επίσης σε κάποιο βαθμό και στην ίδρυση άλλων
Παρθεναγωγείων στην Κωνσταντινούπολη, όπως της Παλλάδος το 1874, του Ζαππείου ένα
χρόνο αργότερα, και του Ιωακειμείου το 1882.134 ΄Όπως αναφέρει ο Πατριάρχης στον
αρχιμανδρίτη Γερμανό, επίτροπο του ΜΤΠ στην Κωνσταντινούπολη το 1899, «εν πάση μεν
σχεδόν συνοικία της Βασιλευούσης ίδρυται ανά εν ή δύο ή και πλείω Παρθεναγωγεία,
σκοπιμώτερα βεβαίως εργαζόμενα της εν λόγω Ημετέρας Σχολής, παρ’ ημίν δι’ ενταύθα και εν
τοις διαφόροις επαρχίαις του καθ’ ημάς Πατριαρχικού θρόνου».135
Το Αγιοταφικό Παρθεναγωγείο λειτουργούσε με έξοδα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.
Ενδεικτικά, η δαπάνη συντήρησής του κατά το έτος 1870 έφθανε τις 1.000 οθωμανικές
λίρες.136 Σε ό,τι αφορά τις αμοιβές του διδακτικού προσωπικού, πληροφορίες περιέχονται σε
επιστολές σχετικές με την πρόσληψη διδασκάλων, όπως για παράδειγμα σε αυτήν του
αρχιμανδρίτη Ιάκωβου στις 4 Οκτωβρίου 1852, όπου αναφέρει στον Πατριάρχη Κύριλλο Β΄
ότι «προετιμήθη μία εκ των ενταύθα καλών διδασκαλισσών, ονομαζομένη Καλλιόπη»
(αναφέρεται στην Καλλιόπη Κλωναριάδου, που αναλαμβάνει σε κάποιο στάδιο την διεύθυνση
του νηπιαγωγείου). «Και συνεφωνήθη», συνεχίζει ο Ιάκωβος, «δια φροντίδος του τζελεπή
Γεωργάκη [εννοεί τον Γεώργιο Κωνσταντινίδη, ιατρό και προσωπικό φίλο του Πατριάρχη
Ιεροσόλύμων Κυρίλλου Β΄] επί μηνιαίω μισθώ γροσίων χιλίων, εξ ών έχει οικονομείν η διά
ταύτη της τροφής και λοιπά έξοδα, εξαιρουμένων μόνων των αναγκαίων αυτή ξύλων και
καρβούνων, άτινα θέλει χορηγείσθαι εκ του Σχολείου».137 Αργότερα κρίνεται αναγκαία η
πρόσληψη και δεύτερης δασκάλας, της Ασπασίας Λαζαρίδου.138
Τον Σεπτέμβριο 1865, τη διδασκαλία των τριών ανωτέρων τάξεων του Παρθεναγωγείου
αναλαμβάνει ως ιεροδιδάσκαλος «δεδοκιμασμένης ικανότητος και χρηστής πολιτείας, ο
Αρχιμανδρίτης κύριος Βενέδικτος», όπως αναφέρει σε επιστολή του ο αρχιμανδρίτης Ιάκωβος,
«όστις διετέλει εις δεύρο διδάσκων και προεστείων εν τη ενορία του Μεγάλου Ρεύματος, και ον
επείσαμεν δια συνεργείας φίλων εις το να αναδεχθή τας παραδόσεις του ημετέρου Παρθεναγωγείου
επί μισθώ 750 γροσίων κατά μήνα, ενοικών εις το Μετόχιον, και έχων εξ αυτού την τροφήν του, ως
και ο απολυθείς διδάσκαλος Ευσέβιος».139
Μέχρι το 1865, διευθύντρια του Παρθεναγωγείου είναι η κ. Χατζημαριγώ, με βοηθό τη
δασκάλα Ακριβή Παζαρλή. Τον Σεπτέμβριο 1865, με την σύμφωνη γνώμη του αρχιμανδρίτη
Αλέξανδρου Λυκούργου, Εξάρχου του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα, επελέγη νέα διευθύντρια
η Χρυσούλα Παπαγγελή, στην οποία αναφερθήκαμε πιο πριν, μετέπειτα διευθύντρια του
Ιωακειμείου Παρθεναγωγείου. Ως προπληρωμή του μηνιαίου μισθού της αποφασίσθηκε η
αποστολή 10 οθωμανικών λιρών, και επιπλέον 6 λιρών για τα έξοδα μετάβασής της στην
Κωνσταντινούπολη, κατόπιν απαίτησης του Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Από τα στοιχεία
προκύπτει ότι η νέα διευθύντρια είναι ειδήμων στην διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας και γραμματικής, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της κατωτέρας τάξεως του ελληνικού
τμήματος.140 Ο μισθός της ενώ αρχικά έφθανε τις 12 οθωμανικές λίρες τον Σεπτέμβριο 1866,
αργότερα αυξήθηκε σε 15 λόγω της μεγάλης της προσφοράς. Ο συνεργάτης του πατριάρχη
Κυρίλλου Παύλος Νεοκλής αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μισθό της διευθύντριας, ότι τόσο
135. 134 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ, Το Εθνικόν Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον Κωνσταντινου-πόλεως, 18821988, Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη 1989, σ. 224.
136. 135 ΤΣΕΛΙΚΑΣ, «Καταγραφή», Τμήμα εξερχόμενης αλληλογραφίας, σ. 578 (Ιεροσόλυμα, 21 Ιουνίου
1899).
137. 136 Πίνακες Στατιστικoί, σ. 17.
138. 137 Επ. 148.
139. 138 Επ. 148.
140. 139 Επ. 339 (22 Σεπτεμβρίου 1865).
141. 140 Επ. 339 (22 Σεπτεμβρίου 1865).

2o ΣΥΜΠΟΣIΟ

25, 26 και 27 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ 2005

67

υψηλό «κανείς από τους καθηγητές των Γυμνασίων λαμβάνουσι, ουδέποτε άλλοτε θέλει
αξιωθεί».141
Το 1868 αναλαμβάνει τα καθήκοντά της με μισθό 12 λιρών η νέα διευθύντρια ΄Αννα
Δελενάρδου (στην υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφέρεται ως ΄Αννα Λεωνάρδου),142 28 ετών,
πρώην δασκάλα στην Μασσαλία και τη Λάρισα. Την διαδέχεται το 1870 η Ζαφείρω
Σπετσιώτου, η οποία παραιτείται το 1875 για να αναλάβει τη διεύθυνση του «αρτισύστατου»
Παρθεναγωγείου της Παλλάδος και αργότερα, το 1880 το Παρθεναγωγείο της Αγίας
Φωτεινής στην Σμύρνη.143 Την περίοδο1869-1874 το μάθημα των Ελληνικών και των
Θρησκευτικών διδάσκει ο Χριστόδουλος Κοκκινάκης.
Κατά την τελευταία περίοδο λειτουργίας του, το Αγιοταφικό Παρθεναγωγείο διευθύνεται
από την παλαιότερη («γηραιότερη», όπως αναφέρεται) των διδασκαλισσών Ασπασία
Λαζαρίδου, με συνεργάτες τον διδάσκαλο Βασίλειο Φωτιάδη, τη δασκάλα Καλλιόπη
Κλωναριάδου, όπως είπαμε πιο πάνω, και την παιδαγωγό Ελένη Εμμανουήλ. Οι μισθοί τους
ανέρχονται σε 10 λίρες μηνιαίως για την διευθύντρια, 8 για τον διδάσκαλο, 6 για την δασκάλα,
3 λίρες για τον θυρωρό και τρία τέταρτα της λίρας για την παιδαγωγό.144
Η δύσκολη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με την
κατάσχεση των προσόδων των μοναστηριακών κτημάτων του στην Βεσσαραβία από την
Ρωσία, λίγο έλειψε να οδηγήσει στην οριστική διακοπή της λειτουργίας του Παρθεναγωγείου
τον Ιούλιο του 1876.145 Η πρόταση των διδασκόντων του ιδρύματος για την επιβολή
διδάκτρων στις εύπορες οικογένειες των μαθητριών, η γενναία δωρεά του τραπεζίτη Χρηστάκη
Ζωγράφου, η συνεισφορά των μελών του Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, η
σύσταση Επιτροπής Συλλογής εράνου κατόπιν επιμονής των κατοίκων του Φαναρίου για τη
συντήρηση του Παρθεναγωγείου ή ακόμα και μεταβίβασή του Ιδρύματος σε αυτούς, ανέβαλε
την παύση της λειτουργίας του κατά 20 και πλέον έτη.
Τον Αύγουστο του 1876, το Ιερό Κοινό του Παναγίου Τάφου διέθετε 150 λίρες για την
εκπαίδευση των 60 φτωχών μαθητριών, ενώ οι υπόλοιπες μαθήτριες θα έπρεπε να πληρώνουν 1
μετζίτιον το μήνα,146 την περίοδο που το ύψος των διδάκτρων στα Παρθεναγωγεία της
Παλλάδος και του Ζαππείου ανέρχονταν σε 1 οθωμανική λίρα τον μήνα.147 Τον Δεκέμβριο
του 1881 προσλαμβάνεται επιπρόσθετα μία δασκάλα, η Καλλιρόη Νικολαΐδου, για να καλύψει
τις ανάγκες του Παρθεναγωγείου. Κατά το επόμενο σχολικό έτος 1882-83, οι μαθήτριες
έφταναν τις 310148. Κατά την δεκαετία του 1890, στο Παρθεναγωγείο διδάσκουν ο διάκονος
Νικόδημος Βασιλείου ως διδάσκαλος των Ιερών Μαθημάτων, ο Ηλίας Αλεξανδρίδης
καθηγητής των Ελληνικών Μαθημάτων, η δασκάλα Ελένη Εμμανουήλ και η Καλλιόπη
Κλωναριάδου, διευθύντρια του νηπιαγωγείου, όπως αναφέραμε, βοηθούμενη από την Μαρία
Θεοδώρου.
Εκτός από τις πληροφορίες αυτές που αφορούν τη λειτουργία του Παρθεναγωγείου, στην
αλληλογραφία περιλαμβάνονται επίσης ενδιαφέροντα στοιχεία για την κοινωνική ζωή της
Κωνσταντινούπολης. Το γόητρο του Παρθεναγωγείου του ΠΤ φαίνεται από τη συνεχή
υποστήριξη των Οικουμενικών Πατριαρχών και Μητροπολιτών της δικαιοδοσίας του καθώς
και των εκπροσώπων των άλλων πατριαρχικών θρόνων, των υψηλών αντιπροσώπων της
οθωμανικής κυβέρνησης και των επιφανών ελλήνων της ορθόδοξης κοινότητας της
142. 141 Επ. 405 (21 Σεπτεμβρίου 1866).
143. 142 Πίνακες Στατιστικoί, σ. 16.
144. 143 Επ. 54 (13 Μαρτίου 1875). Βλ. επίσης, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ, Η Παιδεία στην Σμύρνη, Αθήνα
1961, σσ. 234-235.
145. 144 Επ. 231 (1 Ιουλίου 1876).
145 Επ. 231 (1 Ιουλίου 1876).
146.
146
147.
Νόμισμα του σουλτάνου Αμπτούλ Μετζίτ (1839-1861). Το αργυρό μετζίτι ή μετζιντιέ ήταν ισότιμο
με 20 γρόσια.
148. 147 Επ. 288 (12 Αυγούστου 1876).
149. 148 Βλ. ΨΑΛΤΗΣ, Η Θράκη, σ. 36.
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Κωνσταντινούπολης. Η παρουσία τους στην έναρξη του σχολικού έτους και τις καταληκτήριες
εξετάσεις ήταν κάτι παραπάνω από συμβολικές.
Το Παρθεναγωγείο λειτούργησε για μισό αιώνα, από το 1852 έως το 1901. ΄Ηδη από το
1899, η λειτουργία του κρίνεται από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων δαπανηρή περιττή και
άσκοπος, εφόσον περισσότερα Παρθεναγωγεία, όπως αναφέραμε, είχαν ιδρυθεί στην
Κωνσταντινούπολη.149 Στις 7 Ιουλίου 1901, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δαμιανός (18971931) με επιστολή του προς τον βοηθό του επιτρόπου του ΜΠΤ στην Κωνσταντινούπολη
αρχιμανδρίτη Κάλλιστο, γνωστοποιεί την οριστική και αμετάκλητη απόφαση κατάργησης της
λειτουργίας του, σημειώνοντας ότι «διετία ήδη προήλθεν ολόκληρος εξότου Πατριαρχική και
Συνοδική αποφάσει ενεκρίθη κατ’αρχήν η κατάργησις της Ημετέρας αυτόθι Κορασιακής
Σχολής», προσθέτοντας ότι «δια τας παρακλήσεις όμως του διδάσκοντος εν αυτή προσωπικού
και τας θερμάς υπέρ διατηρήσεως αυτής συστάσεις φίλων τινών προσώπων, η εν λόγω
απόφασις έμεινεν εις δεύρο ανεκτέλεστος». Στην ίδια επιστολή ο Πατριάρχης δίνει εντολή για
άμεση ενημέρωση του προσωπικού πριν την απόλυσή του.150
Με αυτό τον τρόπο κλείνει μια ακόμα σελίδα στο κεφάλαιο της ιστορίας της Παιδείας και
Εκπαίδευσης του Ελληνισμού κατά τον 19ο αιώνα. Εκτός από τις άγνωστες ως τώρα
πληροφορίες για το Αγιοταφικό Παρθεναγωγείο στην Κωνσταντινούπολη που περιέχονται
στην ανέκδοτη αλληλογραφία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, επιβεβαιώνεται το μέγεθος της
προσφοράς του πατριάρχη Κυρίλλου Β΄, καθώς ιδιαίτερα του εκπαιδευτικού έργου του, καθώς
και οι πολύπλοκες συνθήκες μέσα στις οποίες έδρασε και συγκρούστηκε.151

150. 149 Επ. 578 (21 Ιουνίου 1899).
150 Επ. 544.
151.
151
152.
Για τον Πατριάρχη Κύριλλο Β΄, βλ. Ι.Ν. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ, «Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Κύριλλος ο Β΄
(1845-1872) », Νέα Σιών ΝΑ΄ (1956), σσ. 17-32. Η μελέτη του έργου και της προσωπικότητας του
Κυρίλλου Β΄ αποτελεί τμήμα της διδακτορικής διατριβής μου Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και το
Βουλγαρικό Ζήτημα (1856-1872) που εκπονείται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας,, Τομέας Βαλκανικής Ιστορίας, υπό την εποπτεία της Αναπλ. Καθηγήτριας Αγγελικής
Κωνσταντακοπούλου.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Διερμηvεύovτας και όλωv τηv αίσθηση, θέλω vα ευχαριστήσω θερμά τηv
κ. Λίτιvα για τηv τόσo εμπεριστατωμέvη εισήγησή της, vα της ζητήσω συγγvώμη για τηv
υπεvθύμιση τoυ χρόvoυ. Καταλαβαίvω ότι o oμιλητής συvεπαίρvεται με τo θέμα τoυ, αλλά
έχoυμε πρόβλημα στov χρόvo.
Παρακαλώ, εαv υπάρχoυv ερωτήσεις vα μας πείτε vα σημειώσoυμε τα ovόματα, ώστε
vα υπάρξει μία σειρά, αλλά όσo τo δυvατόv σύvτoμα.
Παρακαλώ o κ. Καρλιάμπας, Πρόεδρoς τoυ Συλλόγoυ Φίλωv "Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ".
Ν. ΚΑΡΛIΑΜΠΑΣ: Μία απλή ερώτηση ήθελα vα κάvω, πληρoφoριακώς, vα μας δώσει η
καλή oμιλήτρια. Από τo κτίριo και γεvικά από τov χώρo τoυ Παρθεvαγωγείoυ τί σώζεται
σήμερα. Δηλαδή o επισκέπτης εαv θα πάει εκεί, τί θα δει, τί θα αvτικρύσει, τί έμειvε στo κάτω
κάτω από όλη αυτή τη δράση τoυ Παρθεvαγωγείoυ.
Μ. ΛIΤIΝΑ: Απ' ότι γvωρίζω, δεv σώζεται τίπoτα από τo Παρθεvαγωγείo. Μόvo τo μετόχι
τoυ Παvαγίoυ Τάφoυ στηv Κωvσταvτιvoύπoλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστoύμε κ. Καρλιάμπα και εσάς.
Αλλη ερώτηση; Δεv υπάρχει. Μήπως υπάρχει κάπoια, όχι βέβαια τoπoθέτηση, γιατί δεv
έχoυμε τov χρόvo, αλλά κάπoια μικρή πρoσθήκη εvός λεπτoύ; Τo θέμα είvαι εvτελώς
εξειδικευμέvo, και αυτό άλλωστε έχει και τηv αξία τoυ.
Σας ευχαριστoύμε πάρα πoλύ κ. Λίτιvα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Πρoχωρoύμε. Κύριε Παυλίδη, παρακαλώ στo μικρόφωvo.

Βιογραφικό
Ο κ. Αντώνης Παυλίδης απέκτησε πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας το 1974 και
πτυχίο Παντείου Παν/μίου τμήμα Πολιτικών Επιστημών το 1984.
Από το 1994 – 97 διετέλεσε συντονιστής εκπαίδευσης στο Προξενείο της Ελλάδας στην
Κων/πολη.
Το 1995 αποκτά πτυχίο Τουρκικής γλώσσας από Παν/μιο της Άγκυρας.
Το 1997 κάνει μεταπτυχιακά στη Νεώτερη Οθωμανική Ιστορία στο Ινστιτούτο
Κοινωνικών Επιστημών του Παν/μιου Κων/πολης.
Το 2001 ανακηρύσσεται Διδάκτωρ του Παντείου Παν/μίου από το τμήμα
Κοινωνιολογίας.
Από το 2003 είναι σύμβουλος στην Α/θμια Εκπαίδευση.
Έχει στο ενεργητικό του πολλές δημοσιεύσεις και εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια.
Έχει διατελέσει Πρόεδρος ή μέλος σε πολλούς κοινωνικούς, επιστημονικούς και
συνδικαλιστικούς φορείς.

Περίληψη εισήγησης :
Στην εισήγηση, πρώτα προχωρούμε σε μια συνοπτική ανάλυση της Οθωμανικής
κοινωνίας και διοίκησης κατά την αναφερόμενη περίοδο, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και την
κατάσταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Ελληνισμού συνολικά.
Στη συνέχεια εξετάζουμε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της Ελληνικής εκπαίδευσης κατά
την ίδια περίοδο, παραθέτοντας δεδομένα της εκπαίδευσης που προκύπτουν κυρίως από τα
πρακτικά της Πατριαρχικής κεντρικής Επιτροπής και το περιοδικό «Εκκλησιαστική Αλήθεια»,
αλλά και από άλλες πηγές.
Η εισήγηση θα καταδείξει το ρόλο της εκπαίδευσης του Μικρασιατικού Ελληνισμού στην
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΥΛIΔΗΣ
Θέμα : Οικουμενικό Πατριαρχείο και Οθωμανικό κράτος, κατά το δεύτερο μισό του 19ου
αιώνα. Όψεις της Εκπαίδευσης του Μικρασιατικού Ελληνισμού.

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19ΟΥΑΙ.
1.1.Από τα μέσα του 17ου αιώνα στις μεταρρυθμίσεις. Πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις.
Από τα μέσα του 17ου αιώνα, με το τέλος των επεκτατικών οθωμανικών πολέμων και την
ανατροπή των παραδοσιακών οικονομικών σχέσεων, αρχίζει μια περίοδος παρακμής στο
εσωτερικό της αυτοκρατορίας, που με την πάροδο των χρόνων παρουσιάζεται με μεγαλύτερη
ένταση. Το κενό που δημιουργείται κατά την περίοδο αυτή από την ανατροπή των
οικονομικών σχέσεων με τη διάβρωση του τιμαριωτισμού, καλύπτεται από τη συγκρότηση
μιας νέας τάξης αστών και εμπόρων, που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής των ευρωπαϊκών
συμφερόντων, αναπτύσσοντας ποικίλες κερδοφόρες, εμπορικές κυρίως, δραστηριότητες μέσα
στα όρια του οθωμανικού κράτους (Παυλίδης Α, 2004, 117-118)
Παράλληλα με την παρακμή της οθωμανικής αυτοκρατορίας παρατηρείται
διείσδυση
των δυτικών οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων. Η συνεχής διόγκωση των
διευκολύνσεων που παρέχει το οθωμανικό κράτος στις οικονομικές δραστηριότητες των
δυτικών, συνεπάγεται τη συνεχώς μεγαλύτερη εξάρτηση της κλειστής και παραδοσιακής
οθωμανικής οικονομίας από τους δυτικούς. Οι δυτικές κυβερνήσεις πιέζουν για συνεχώς
μεγαλύτερες παραχωρήσεις, για να προσαρμοστεί η οθωμανική αγορά στις δικές τους ανάγκες.
Ιδιαίτερα η πίεση των δυτικών κυβερνήσεων στοχεύει στην άρση των περιοριστικών μέτρων
και κυρίως της φορολόγησης των εισαγομένων προϊόντων, στην ατομική ιδιοκτησία, στην
ασφάλεια των επενδυμένων κεφαλαίων, κλπ. Με τον τρόπο αυτό το κράτος χάνει τον έλεγχο
της παραγωγής και του εμπορίου και η οθωμανική αγορά αρχίζει να κατακλύζεται από
ευρωπαϊκά καταναλωτικά προϊόντα. Από τα μέσα του 19ου αιώνα το εμπορικό ισοζύγιο γίνεται
ελλειμματικό, ενώ με την πάροδο των ετών το έλλειμμα συνεχώς αυξάνεται εξ αιτίας της
αύξησης των εισαγομένων από τη δύση προϊόντων (Κονόρτας Π, 2003, 346).
Τις νέες οικονομικές δραστηριότητες αναλαμβάνουν οι μη μουσουλμανικές εθνότητες,
πρωτίστως Έλληνες και Αρμένιοι, που παίζουν το ρόλο του μεταπράτη των ευρωπαϊκών
οικονομικών συμφερόντων. Σ’ αυτό σημαντικό ρόλο παίζει η ύπαρξη κοινών πολιτιστικών
αναφορών, κοινών «βάσεων παιδείας» μεταξύ των δυτικών και των χριστιανικών εθνοτήτων της
αυτοκρατορίας (Σαρρής Ν, 1990, 2ος τόμος, 387)
Λόγω των εξελίξεων αυτών, η οθωμανική αγορά προσελκύει συνεχώς νέα ευρωπαϊκά
κεφάλαια, τα οποία επενδύονται στα μεγάλα κυρίως αστικά κέντρα της αυτοκρατορίας, γεγονός
που συνεπάγεται μεγαλύτερα κέρδη από τις νέες οικονομικές ευκαιρίες που συνεχώς
δημιουργούνται, βελτιώνοντας θεαματικά τη θέση των χριστιανών επιχειρηματιών. Το
οθωμανικό κράτος, αδυνατώντας να βρει τρόπους προσαρμογής στα νέα δεδομένα,
προσφεύγει σε δανεισμό, γεγονός που από ένα χρονικό σημείο και μετά επιφέρει εκρηκτικές
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δημοσιονομικές εξελίξεις, όπως η κήρυξη παύσης πληρωμών το 1875 και η επιβολή διεθνούς
οικονομικού ελέγχου το 1881, με αποτέλεσμα την πλήρη οικονομική και πολιτική εξάρτηση
από την Ευρώπη. (Κονόρτας Π, 2003, 4ος, 346-347).
1.2. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο
Στο χώρο του δημοσίου δικαίου στην οθωμανική αυτοκρατορία η κυριαρχία του κράτους
είναι απόλυτη. Στο ιδιωτικό δίκαιο όμως, κάθε εθνική ομάδα της αυτοκρατορίας έχει τη
δυνατότητα να ρυθμίζει την εσωτερική της λειτουργία σύμφωνα με τους δικούς της εθιμικούς
κανόνες. Ειδικά για τους χριστιανούς ορθόδοξους το ρόλο αυτό τον παίζει η Εκκλησία υπό
την ηγεσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο πλαίσιο του οθωμανικού συστήματος των
εθνικών κοινοτήτων (Millıyet). Μετά την άλωση, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εξ αιτίας αυτού
του συστήματος, που αναγνωρίζει μία εθνική χριστιανική ομάδα, αποκτά ένα πολύ μεγάλο
χώρο δράσης, που εκτείνεται σ’ όλο τον οθωμανικό χώρο. Με τον τρόπο αυτό τα υπόλοιπα
Πατριαρχεία (Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων) καθώς και οι αυτοκέφαλες εκκλησίες,
στην ουσία υποσκελίζονται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. (Πιτσάκης Κ, 2003, 267).
Εκτός όμως από τις εκκλησιαστικές αυτές αρμοδιότητες, το Οικουμενικό Πατριαρχείο
ασκεί και πολιτικές λειτουργίες, σημαντικότερη των οποίων είναι η οργάνωση της εκπαίδευσης.
Ο εκάστοτε Πατριάρχης όμως, ως «Mıllıyet Başı» (Εθνάρχης) των χριστιανών ορθοδόξων,
έχει ως σταθερό στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή διεύρυνση των εξουσιών του, σε σημείο που να
θεωρείται ότι υποκαθιστά το βυζαντινό αυτοκράτορα στις νομοθετικές, δικαστικές και
οικονομικές δικαιοδοσίες του. Δεν είναι δε υπερβολή να υποστηριχθεί ότι ο Οικουμενικός
Πατριάρχης από πνευματικός καθοδηγητής, ουσιαστικά μετεξελίσσεται σε πολιτικό ηγέτη των
ορθοδόξων χριστιανών (Πανταζόπουλος, 1967, 5-6)
1.3. Οι μεταρρυθμίσεις.
Ο ελληνικός εθνικός αγώνας για την ανεξαρτησία, που καταλήγει σε αίσιο αποτέλεσμα με
την ίδρυση του ανεξάρτητου ελλαδικού κράτους, ενός νέου φορέα παραγωγής ιδεολογικών
μηχανισμών, εκτός
από τις υπόλοιπες επιπτώσεις στο εσωτερικό της οθωμανικής
αυτοκρατορίας, έχει και την αναδιαμόρφωση της φαναριώτικης γραφειοκρατίας, η οποία
οδηγείται στην αναγκαστική έξοδο μετά τις ταραχές και τις διώξεις που υπέστη ο ελληνισμός
της αυτοκρατορίας ως συνέπεια των αντιδράσεων απέναντι στην ελληνική «ανταρσία του
Μοριά» (Παυλίδης Α 2003, 236)152. Οι παλαιοί Φαναριώτες είτε έχουν αποδεκατιστεί, είτε
έχουν διαφύγει στο νεοσύστατο ελλαδικό κράτος, στην οικονομική και κοινωνική ιεραρχία του
οποίου καταλαμβάνουν σημαντικές θέσεις. Λίγα χρόνια αργότερα αρχίζει να δημιουργείται
μια νέα τάξη στη θέση της παλαιάς, κληρονομώντας χαρακτηριστικά της, οι Νεοφαναριώτες.
Πρόκειται για μια νέα γενιά, που αξιοποιώντας την ανώτερη μόρφωση και τα πολιτικά και
διοικητικά της προσόντα, καταλαμβάνει σημαντικά αξιώματα στην οθωμανική κρατική
μηχανή, όπως και οι προκάτοχοί της (Υπουργοί, Ηγεμόνες της Σάμου, Γενικοί Διοικητές
Κρήτης, Πρέσβεις, μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αρχίατροι του σουλτάνου,
Δικαστικοί, Γερουσιαστές, Βουλευτές, κλπ). Οι πολιτικές εξελίξεις με την πίεση που ασκούν
στο οθωμανικό κράτος οι απειλές της Ρωσίας από το βορά, της Ελλάδας από τα δυτικά και
της Αιγύπτου από το νότο, οδηγούν την οθωμανική κρατική ελίτ στην απόφαση να
προσεταιριστεί τους Έλληνες, διορίζοντάς τους σε σημαντικές θέσεις. Την κίνησή τους αυτή
T.C.,Tebliğler Dergisi, Sayı 2538, Cilt 65,Temmuz 2002, sayfa 541 (ΦΕΚ της Τουρκικής Δημοκρατίας αρ.
2538, Τόμος 65,Ιούλιος 2002, σελ. 541) Εδώ σε εισήγηση σε επιστημονικό συνέδριο (Οκτώβριος 2003, Κοζάνη)
παρατίθενται κεφάλαια που κατά το τουρκικό Υπ. Παιδείας πρέπει να προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα κεφάλαια
βιβλίων Ιστορίας του τουρκικού λυκείου και αναφέρονται κυρίως στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά η επανάσταση
της Πελοποννήσου αναφέρεται ως «Mora Isyanı» (“Ανταρσία του Μοριά”) («Ιστορία και περιεχόμενο της
εκπαίδευσης», Πρακτικά Συνεδρίου, εκδόσεις Ατραπός, Αθήνα 2003, σελ. 236).
152
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διευκολύνει το πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων και ειδικότερα το διάταγμα του Χάττι
Χουμαγιούν, σύμφωνα με διάταξη του οποίου το κράτος οφείλει ν’ ανοίξει τις πύλες του σ’
όλους τους υπηκόους της αυτοκρατορίας, ανεξάρτητα εθνικότητας ή θρησκεύματος. Κατά τον
τρόπο αυτό ένας αξιόλογος αριθμός Ελλήνων κυρίως από την πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη,
αποκτά πρόσβαση σε ανώτερα αξιώματα της οθωμανικής κρατικής γραφειοκρατίας (Findley C,
1984, 339). Ο χώρος του κράτους που αναδεικνύεται σε προνομιακό για τους Έλληνες είναι
κυρίως το διπλωματικό σώμα, του οποίου η πλειοψηφία αποτελείται από Έλληνες και
Αρμένιους (Αλεξανδρής Α, 1980, 370). Την πρόσβαση των Ελλήνων αυτών στον κρατικό
οθωμανικό μηχανισμό διευκολύνει η ιδεολογία τους, βασικό στοιχείο της οποίας είναι ο
«Οθωμανισμός» (Osmanlılık) που σημαίνει κυρίως αφοσίωση στην οθωμανική νομιμότητα. Τα
στελέχη αυτά παρέμειναν στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας μέχρι τα τέλη σχεδόν του 19 ου
αιώνα. (Σιδηρόπουλος, 1999, 181 και Κονόρτας Π, 2003, 4ος, 351)).
Η περίοδος των Μεταρρυθμίσεων (Τανζιμάτ) περιλαμβάνει τρεις κύριους σταθμούς.
Εγκαινιάζεται με την υπογραφή από το Σουλτάνο του διατάγματος Χάττι Σερίφ του
Γκιουλχανέ (1839), ακολουθεί το διάταγμα Χάττι Χουμαγιούν (1856) και ολοκληρώνεται με
την ψήφιση του Συντάγματος (1876), το οποίο όμως ουσιαστικά δεν εφαρμόζεται.
Σημαντικό σταθμό στην ιστορία του ελληνισμού της οθωμανικής αυτοκρατορίας συνιστά η
υπογραφή του Χάττι Χουμαγιούν, του σημαντικότερου σουλτανικού διατάγματος στο πλαίσιο
των μεταρρυθμίσεων, στις 18 Φεβρουαρίου 1856. Το κείμενο του διατάγματος αυτού
αποτελείται από μια σύντομη εισαγωγή, όπου περιγράφονται οι στόχοι του και 15 σημεία (εν
είδη άρθρων)153, όπου περιλαμβάνονται οι συγκεκριμένες επί μέρους ρυθμίσεις,
σημαντικότερες των οποίων είναι κάποιες θρησκευτικές ελευθερίες και η εξασφάλιση της
δυνατότητας σε κάθε κοινότητα της αυτοκρατορίας να ιδρύει και διατηρεί δικά της σχολεία.
Το Χάττι Χουμαγιούν επιβάλλεται στο Σουλτάνο από τις Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής και
στην ουσία επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις των χριστιανικών κοινοτήτων με την Υψηλή Πύλη,
προσαρμόζοντάς τις στις νέες πραγματικότητες (Λάσκαρις Μ Θ, 1978, 132-133).
Σύμφωνα με το νέο αυτό διάταγμα, για πρώτη φορά από την ίδρυση του οθωμανικού
κράτους οι μη μουσουλμάνοι κάτοικοι της αυτοκρατορίας καθίστανται, από πολιτική και
θεσμική άποψη, ίσοι με τους μουσουλμάνους. Από αυτή την άποψη, όντως η υπογραφή του
διατάγματος αυτού μπορεί να θεωρηθεί ως μια τολμηρή πολιτική πράξη. Την εφαρμογή όμως
των μεταρρυθμίσεων σε σύντομο χρόνο δεν μπορούσαν να εγγυηθούν ούτε η σκληρή
γραφειοκρατική δομή του οθωμανικού κράτους, ούτε και το γεγονός της επιβολής τους από
την κορυφή, χωρίς δηλαδή να είναι αποτέλεσμα ελεύθερης βούλησης και ομαλών κοινωνικών
διεργασιών στα πλαίσια της οθωμανικής κοινωνίας. Ένας επί πλέον παράγοντας που εμποδίζει
την εφαρμογή των ευεργετικών για τους χριστιανούς υπηκόους διατάξεων, είναι η ανάπτυξη
των κινημάτων ανεξαρτησίας των βαλκανικών λαών, που κάνει επιφυλακτικούς μέχρι
φανατισμού τους μουσουλμάνους απέναντι στις χριστιανικές ομάδες της αυτοκρατορίας. Επί
μέρους ομάδες συμφερόντων, όπως οι καδήδες (Οθωμανοί δικαστές) υπονομεύουν τις
διατάξεις του νομοθετήματος, αρνούμενοι ν’ αποδεχθούν τις μαρτυρίες χριστιανών σε αστικές
και ποινικές δίκες, που γι’ αυτούς συνιστούν παρέκκλιση από τον ιερό νόμο (Şerıat) (Φωτιάδης
Κ, 2002,1ος, 242 ). Αν στην πρωτεύουσα του κράτους το πνεύμα του εκσυγχρονισμού είναι
ορατό, όμως ο περιφερειακός οθωμανικός κρατικός μηχανισμός παρουσιάζεται απρόθυμος να
εφαρμόσει το διάταγμα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τοπικοί Οθωμανοί αξιωματούχοι
αρνούνται ακόμη και την αναφορά στις διατάξεις του. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του
πασά του Ερζερούμ – στον οποίο αναφέρεται ο Ρώσος περιηγητής Tschihatsheff - που
αποφάσισε «να μην επιτρέψει να πάρει δημοσιότητα ένα τόσο εξευτελιστικό για την αξιοπρέπεια της
οθωμανικής κυβέρνησης κείμενο». (Tschihatsheff, 1959, 182).
Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις που ελέγχουν τις εξελίξεις, επινοούν την αρχή της ακεραιότητας
«ΥΨΗΛΟΝ ΦΕΡΜΑΝΙΟΝ απευθυνόμενον εις τον Πρωθυπουργόν, εκδοθέν περί των Μεταρρυθμίσεων και
κεκοσμημένον άνωθεν δια του αυτοκρατορικού Χαττίου (Χάττ-ι-Χουμαγιούν)» (Καραστεργίου-Ζιώγου Σ, 1998,
71-72)
153
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της οθωμανικής αυτοκρατορίας, επειδή δεν μπορούν να συμφωνήσουν στη διανομή της.
Επιβάλλουν δε τις μεταρρυθμίσεις με στόχο τον εκσυγχρονισμό του οθωμανικού κράτους και
κατά συνέπεια την επιβίωσή του για μακρό χρονικό διάστημα, γεγονός που θα τις επιτρέψει να
προωθούν αποτελεσματικότερα τα συμφέροντά τους στην περιοχή.
1.4. Ο ελληνισμός της αυτοκρατορίας κατά το 2ο μισό του 19ου αιώνα.
Η συνείδηση της εθνικής διαφορετικότητας των Ελλήνων απέναντι στους Οθωμανούς
προκύπτει από δύο παράγοντες. Αφ ενός από τη διαφορετική θρησκεία. Η Ορθοδοξία
συμβάλλει στη διατήρησή τους κατά τους κλασικούς οθωμανικούς αιώνες, αυτό όμως δεν θα το
κατόρθωνε χωρίς την ηθική δύναμη του ελληνισμού (Runciman S. 1968, 410). Αφ ετέρου από
την πρακτική του οθωμανικού κράτους να απομονώνει τις εθνικές κοινότητες μεταξύ τους,
κυρίως μάλιστα τις χριστιανικές, και έτσι να αναπτύσσεται κάθε μία χωριστά, χωρίς τη
δυνατότητα διεκκλησιαστικών σχέσεων, γεγονός που θα μπορούσε να τις καταστήσει ισχυρές
και συνεπώς επικίνδυνες για το οθωμανικό καθεστώς.
Στις αρχές του 2ου μισού του 19ου αιώνα, το πολιτικό πλαίσιο που καθορίζει τις σχέσεις του
οθωμανικού κράτους με τον ελληνισμό - τον οποίο με βάση το σύστημα των εθνικών
κοινοτήτων εκπροσωπεί έναντι της Υψηλής Πύλης ο Οικουμενικός Πατριάρχης - συνιστούν
το διάταγμα του Χάττι Χουμαγιούν (1856) και οι Εθνικοί Κανονισμοί (1862)154. Τα δύο αυτά
νομοθετήματα σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον των ισχυρών ευρωπαϊκών δυνάμεων για τη
βελτίωση των όρων διαβίωσης των χριστιανών υπηκόων της αυτοκρατορίας, διαμορφώνουν ένα
ευνοϊκό πλαίσιο για τον ελληνισμό, για τον οποίο αρχίζει ένας νέος, συναρπαστικός κύκλος
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Οι Έλληνες αρχίζουν να κυριαρχούν στην οικονομία
τόσο στην πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη, όσο και στις περιφέρειες του οθωμανικού κράτους,
ως μεσάζοντες των ευρωπαϊκών οικονομικών συμφερόντων, ασκώντας κυρίως εμπορικές και
τραπεζικές δραστηριότητες.
Το νέο αυτό περιβάλλον ενισχύεται από τα νέα φιλελεύθερα ιδεολογικά ρεύματα που
κατακλύζουν την Ευρώπη με την ανάπτυξη της παραγωγής που συμβαδίζει με την ανάπτυξη
της εκπαίδευσης (Τζάνη Μ, 2003, 104 και 106) και την ιδεολογία της «Μεγάλης Ιδέας» του
ελλαδικού κράτους που διαπερνά και κινητοποιεί όλο τον ελληνισμό. Παράλληλα με τη
«Μεγάλη Ιδέα» που στοχεύει στη δημιουργία ενός μεγάλου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους,
οι Έλληνες της αυτοκρατορίας – και κυρίως η ελίτ της Κωνσταντινούπολης- εμπνέονται από
το στόχο της ισότιμης συμμετοχής τους στο οθωμανικό οικοδόμημα, πράγμα που
προϋποθέτει τη διατήρηση της ακεραιότητας της αυτοκρατορίας (Toynbee A, 1946,132). Αν
και δε μένουν ασυγκίνητοι από τη «Μεγάλη Ιδέα», όμως παράλληλα κατανοούν ότι οι στόχοι
της δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν από το μικρό ελλαδικό βασίλειο. Αυτό, σε συνδυασμό με
τις διεθνείς συγκυρίες – Βρετανία και Γαλλία μένουν προσηλωμένες στο δόγμα της
ακεραιότητας της αυτοκρατορίας- τους πείθει ότι τα συμφέροντά τους συνδέονται με τη
διατήρηση της αυτοκρατορίας ακεραίας και μάλιστα εκσυγχρονισμένης155. Το ιδεολογικό
αυτό πλαίσιο αναπαράγεται από μεγάλο μέρος του ελληνικού τύπου της αυτοκρατορίας, με πιο
χαρακτηριστική περίπτωση εκείνη του «Νεολόγου» της Κωνσταντινούπολης, που εκφράζει τις
σημαντικότερες ιδεολογικές τάσεις της εποχής. Εδώ ως «Μεγάλη Ιδέα» του ελληνισμού της
αυτοκρατορίας προβάλλεται η διάδοση της ελληνικής παιδείας και του ελληνικού πολιτισμού,
υπό την αιγίδα της οθωμανικής ισχύος (Σβολόπουλος 1994, 22).
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, παρά τη γενικά θετική του στάση απέναντι στις
μεταρρυθμίσεις με την καθιέρωση ίσων δικαιωμάτων μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων,
«ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ», έτος Δ΄(1883-84), σελ. 127.
F.O. 195/1384, July 6 1881(Cleanthi Skalieri to Lord Dufferin). Στο φάκελο αυτό του βρετανικού ΥΠΕΞ,
υπάρχει επιστολή του επιφανούς στελέχους της ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης Κλεάνθη
Σκαλιέρη, όπου συστηνόταν ως Οθωμανός που ανήκει στην ελληνική φυλή, της οποίας τα συμφέροντα ορίζουν τη
διατήρηση μιας ριζικά εκσυγχρονισμένης οθωμανικής αυτοκρατορίας.
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έστω και θεωρητικά, βλέπει με επιφύλαξη το σχετικό περιορισμό της ισχύος του από τους
λαϊκούς και κυρίως από τα νέα ανερχόμενα αστικά στρώματα που διεκδικούν μερίδιο
πολιτικής εξουσίας που μέχρι τότε ανήκε αποκλειστικά στο Πατριαρχείο156.
Η έντονη κινητικότητα του μικρασιατικού ελληνισμού περνά σ΄ όλες τις πτυχές της
κοινωνικής ζωής, της οποίας κεντρικό στοιχείο, τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στις
περιφέρειες του οθωμανικού κράτους, αναδεικνύονται τα σχολεία. Με την πάροδο των χρόνων
προς τον 20ο αιώνα ο αριθμός τους αυξάνεται με έντονους ρυθμούς, σε σημείο που όλα σχεδόν
τα χωριά, οι οικισμοί και οι ενορίες των αστικών κέντρων να διαθέτουν το σχολείο τους, που
βρίσκεται κατά κανόνα στον ίδιο χώρο με την εκκλησία, γεγονός που και από μόνο του
προσδιορίζει το ιδεολογικό πλαίσιο.
Ένα νέο χαρακτηριστικό της εποχής αυτής είναι η ίδρυση φιλεκπαιδευτικών κυρίως και
άλλων συλλόγων, που ως ιδεολογικοί μηχανισμοί των Οθωμανών Ελλήνων, έχουν ως κύριο
στόχο την ενίσχυση των υπαρχόντων σχολείων και την ίδρυση νέων (Παυλίδης Α. 2004, 216,
221 και Σολδάτος Χ 1989, Α΄, 163). Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται συγκρότηση τέτοιων
συλλόγων σε μεγάλα αστικά κέντρα απομακρυσμένα από τις ιδιαίτερες πατρίδες των ιδρυτών,
όπως στην πρωτεύουσα Κων/πολη, με στόχο την ίδρυση νέων ή την ενίσχυση των ήδη
υπαρχόντων σχολείων της ιδιαίτερης πατρίδας τους (Σολδάτος Χ, 1989, Α΄, 172).
2. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί η εκπαίδευση του μικρασιατικού ελληνισμού κατά το δεύτερο
μισό του 19ου αιώνα.
Μετά την υπογραφή του Χάττι Χουμαγιούν, αρχίζει η προσαρμογή της ορθόδοξης
ελληνικής κοινότητας στο νέο τοπίο των μεταρρυθμίσεων. Έτσι το 1860 ψηφίζονται οι Εθνικοί
Κανονισμοί, ένα είδος συνταγματικού της χάρτη μέχρι το 1922, που καθορίζει το πλαίσιο της
εσωτερικής της λειτουργίας (Παπαστάθης Χ. 1984,12). Στη συνέχεια θεσπίζεται η συγκρότηση
της 12μελούς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου από Μητροπολίτες, του Εθνικού
Συμβουλίου αποτελούμενου από 12 λαϊκούς και η Γενική Συνέλευση. Κύριο χαρακτηριστικό
αυτών των αλλαγών είναι η ισχυρή παρουσία του λαϊκού στοιχείου στα κέντρα λήψης των
αποφάσεων, γεγονός που, όπως προαναφέρθηκε, εν μέρει μειώνει την απόλυτη μέχρι τότε
εξουσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο εσωτερικό της ορθόδοξης ελληνικής κοινότητας.
Από την πλευρά της οθωμανικής διοίκησης η αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης
αντιμετωπίζεται ως η σημαντικότερη προϋπόθεση συγκρότησης και λειτουργίας ενός
σύγχρονου κράτους. Η πολιτική αυτή της κεντρικής οθωμανικής εξουσίας για ανανέωση και
εκσυγχρονισμό αντικατοπτρίζεται στην οικοδόμηση και λειτουργία του αυτοκρατορικού
λυκείου Γαλατά Σεράϊ το 1868 και στο βασικό νόμο για την εκπαίδευση το 1869. Μάλιστα δεν
πρέπει να αγνοηθούν απόψεις ερευνητών, σύμφωνα με τις οποίες η διαδικασία των
μεταρρυθμίσεων περισσότερο από κάθε άλλο τομέα της κοινωνικής ζωής, είναι εμφανέστερες
στην εκπαίδευση. Οι Έλληνες, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που τους παρέχονται,
προχωρούν στην ανάπτυξη ενός τεράστιου και εκτεταμένου σχολικού δικτύου, αισθητά
ευρύτερου σε έκταση σε σχέση με εκείνο των πολιτικά κυρίαρχων μουσουλμάνων (Σβολόπουλος
1994, 60).
2.1. Προϋποθέσεις ανάπτυξης της εκπαίδευσης του μικρασιατικού
ελληνισμού. Η συγκρότηση και ο ρόλος των συλλόγων.
F.O. 424/9, November 8 1860 (Mehmed Pacha to M. Musurus). Το έγγραφο αυτό υπαινίσσεται τον
περιορισμό της πολιτικής εξουσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των
μεταρρυθμιστικών διατάξεων . Σύμφωνα με το έγγραφο «Η καταπίεση εναντίον των Χριστιανών της Τουρκίας
προέρχεται από τον κλήρο τους…. Πρέπει να βάλουμε ένα τέλος στις πιέσεις των χριστιανών και να επιβάλουμε ένα νέο
καθεστώς, σύμφωνο με το πνεύμα του Χάττι Χουμαγιούν…»
156

76

ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕIΞΗΣ ΜIΚΡΑΣIΑΤIΚΟΥ ΠΟΛIΤIΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ IΩΝIΑΣ

Η έντονη οικονομική δραστηριότητα του ελληνισμού και η μείωση της οθωμανικής ισχύος,
που εντείνεται μετά τους πολέμους (κριμαϊκό το 1856 και ρωσοτουρκικό το 1876), συνιστούν
τις δύο σημαντικότερες προϋποθέσεις ανάπτυξης του ελληνικού σχολικού δικτύου στο
μικρασιατικό χώρο (Τσουκαλάς 1987, 453).
Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης συμβαδίζει με την ίδρυση συλλόγων, με κύριο στόχο τη
συγκρότηση και ανάπτυξη του σχολικού δικτύου, που σε μεγάλο βαθμό στοχεύει στην
αφύπνιση και ενσωμάτωση στο ελληνικό ιδεολογικό σύστημα των μεγάλων πληθυσμιακών
μαζών του εσωτερικού της Μικράς Ασίας, που αν και είχαν απωλέσει το ελληνικό γλωσσικό
ιδίωμα, όμως διατηρούσαν εθνική συνείδηση. Σύμφωνα με την τρέχουσα ιδεολογία «ένα
σχολείο που ανοίγει, δεν επιτρέπεται να κλείσει ποτέ» (Τσουκαλάς 1987, 455-456).
Η ίδρυση των συλλόγων συμβαδίζει με την ωρίμανση της ιδέας της εθνικής συλλογικής
δραστηριότητας και οι στόχοι τους είναι πρωτίστως εκπαιδευτικοί και μορφωτικοί. Η μεγάλη
ανάπτυξη των συλλόγων, ιδιαίτερα μετά το 1860, πρώτα στην πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη
και στη συνέχεια στις περιφέρειες της αυτοκρατορίας, πραγματοποιείται κατά τη χρονική
στιγμή της ανάδυσης των μεσαίων και ανώτερων αστικών στρωμάτων μέσα από τις εμπορικές
κυρίως δραστηριότητες, που παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στην ίδρυση και λειτουργία των
συλλόγων. Αυτό φαίνεται πολύ πιο έντονα στην περίπτωση των συλλόγων της
Κωνσταντινούπολης και μάλιστα των σημαντικότερων από αυτούς, όπως ο Ελληνικός
Φιλολογικός Σύλλογος (Εξερζόγλου Χ, 1996, 9-10).
Μια απόπειρα καταγραφής των σημαντικότερων από τους Συλλόγους αυτούς, που
συγκροτούνται στο μικρασιατικό χώρο κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, περιλαμβάνει
πρώτα τους μεγάλους συλλόγους της Κωνσταντινούπολης, που έχουν εμβέλεια σ’ όλο τον
οθωμανικό χώρο και στη συνέχεια τους συλλόγους που λειτουργούν στις περιφέρειες του
οθωμανικού κράτους: Ο «Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος» η «Εκπαιδευτική και Φιλανθρωπική
Αδελφότητα “Αγαπάτε Αλλήλους”», ο «Θρακικός» και ο «Ηπειρωτικός» Σύλλογος
Κωνσταντινουπόλεως (Εξερτζόγλου Χ, 1996,10), ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος «ο Ξενοφών»
Τραπεζούντας (1871) (Παυλίδης Α, 2004, 238), η «Γενική Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Βιθυνίας»
της Προύσας (μεταξύ 1860-1870)157, το «Φιλεκπαιδευτικό σωματείο Κυδωνιών» (1862)158, η
«Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Σμύρνης» (1888)159, η «Φιλεκπαιδευτική λέσχη Βασιλειάς» και η «Λέσχη
Ινδικτιών» της Νεαπόλεως Καππαδοκίας (1872) (Σολδάτος 1989, Β΄, 219-220), κλπ. Με την
έλευση δε του 20ου αιώνα ο αριθμός των φορέων αυτών της ελληνικής ιδεολογίας αυξάνεται με
γεωμετρική πρόοδο, γεγονός που ερμηνεύει την τεράστια ανάπτυξη της εκπαίδευσης των
Ελλήνων της οθωμανικής επικράτειας μέχρι την έναρξη του 1ου παγκοσμίου πολέμου, που
συνιστά την αρχή του τέλους του μικρασιατικού ελληνισμού στις πατρογονικές του εστίες.
2.2. Οικουμενικό Πατριαρχείο και Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος
Κωνσταντινουπόλεως.
Η ίδρυση συλλόγων και σωματείων ακολουθεί την ψήφιση των Εθνικών Κανονισμών. Το
1861 ιδρύεται ο «Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως» (ΕΦΣΚ), ένα κορυφαίο
εκπαιδευτικό και γενικά μορφωτικό κέντρο, που αποτέλεσε πρότυπο σωματειακής οργάνωσης
για όλο τον ελληνισμό της οθωμανικής επικράτειας ( Μαμώνη Κ, 1997, 24).
Η εμπλοκή ενός τόσο σημαντικού κοσμικού φορέα με τα εκπαιδευτικά πράγματα,
διαμορφώνει συγκρουσιακό κλίμα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που μέχρι τότε ήταν ο
αποκλειστικός διαχειριστής της εκπαίδευσης. Αυτό από πολύ νωρίς (1-9-1856) εκδίδει
«Κανονισμό των Ορθοδόξων Ελληνικών Σχολείων» τον οποίο συντάσσει η «Πατριαρχική Κεντρική
«Μικρασιατικά Χρονικά», τ. Β΄ (1939), σελ. 272-318).
«Κανονισμός του Φιλεκπαιδευτικού Σωματείου Κυδωνιών», Αθήναι 1869.
159 Α.Υ.Ε. (Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών), Φ.29/3, έγγραφο Γενικού Προξένου Σμύρνης με αριθμό Πρωτ.
1681, της 25-6-1888.
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Εκκλησιαστική Επιτροπή»160, με στόχο να συντονίσει και καταστήσει αποτελεσματική τη δράση
των σχολείων. Λίγο αργότερα όμως, απέναντι στην ανάγκη συστηματικότερης παρέμβασης
στην εκπαίδευση, ιδρύει την «Κεντρική Πατριαρχική Εκπαιδευτική Επιτροπή» (Κ.Π.Ε.Ε.), στην
οποία αναθέτει τη διαχείριση των εκπαιδευτικών πραγμάτων161. Η ΚΠΕΕ συγκροτείται από
κληρικούς και λαϊκούς, προεδρεύεται συνήθως από Μητροπολίτη και αναφέρεται στον
Πατριάρχη και τη Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τις συνεδριάσεις της απασχολεί
όχι λίγες φορές το ζήτημα των σχέσεών της με τον «Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο
Κωνσταντινουπόλεως» (Ε.Φ.Σ.Κ.) και παρά το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται η
επικράτηση σκληρών απόψεων162, όμως τέτοιες απόψεις όχι μόνο φαίνεται να παραμένουν
εντός των τειχών του Πατριαρχείου, αλλά ακόμη σε αρκετές περιπτώσεις ισχυρές ενδείξεις μας
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το Πατριαρχείο προσπαθεί να διατηρήσει ένα καλό επίπεδο
σχέσεων με το Σύλλογο163.
Ο ΕΦΣΚ, όπως προαναφέρθηκε, ιδρύεται το 1861 με σκοπούς καθαρά εκπαιδευτικούς
και πολιτιστικούς. Όπως υποδηλώθηκε, το Πατριαρχείο κρατά απέναντί του μια στάση
επιφυλακτική164 για λόγους που παρατέθηκαν ήδη. Τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου –πίνακας
των οποίων περιλαμβάνεται σε όλα τα τεύχη των περιοδικών του - είναι στελέχη της
αναδυόμενης νέας αστικής τάξης, εκπαιδευτικοί, λόγιοι, ανώτερα στελέχη της οθωμανικής
διοίκησης και ένας μόνο κληρικός (ο μητροπολίτης Σισανίου), ενώ αργότερα μεταξύ των
μελών του συμπεριλαμβάνονται και άλλοι κληρικοί, γεγονός που αφ ενός μεν δείχνει το
τεράστιο κύρος που απέκτησε ο Σύλλογος στη συνείδηση του ελληνισμού και αφ ετέρου –και
λόγω αυτού του κύρους- επιβεβαιώνεται η προσπάθεια του Πατριαρχείου αν όχι να ελέγξει την
πορεία του, τουλάχιστον να μη μείνει εκτός του πλαισίου δράσης του.
Η έντονη δραστηριότητα του Συλλόγου και η τεράστια απήχηση που φαίνεται να έχει
μεταξύ των Ελλήνων -και όχι μόνο- μέσα σε 10 μόλις χρόνια λειτουργίας, συνιστούν τις
Β.Δ. Καλλίφρονος «Εκπαιδευτικά και Εκκλησιαστικά». Εν Κωνσταντινουπόλει 1867, σ.22.
Π.Κ.Π.Ε.Ε. (Πρακτικά Κεντρικής Πατριαρχικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής), Κώδιξ Α΄ (1873-1874),
«Συζήτησις περί των σχέσεων της ΚΠΕΕ προς τον Ελληνικόν Φιλολογικόν Σύλλογον» σελίς 12. Συγκεκριμένα
αναφέρεται ότι «Η Αυτού Εξοχοτάτη Παναγιότης διωρίσατο την Εκπαιδευτικήν Επιτροπήν συσκεψαμένη μετά της Ιεράς
Συνόδου και του Ε.Μ. Συμβουλίου, και διαθέτει αύτην αντιπροσωπεύουσαν εν τω έργω αυτής τοιαύτην αρχήν, είναι, ούτως
ειπείν, το επίσημον Υπουργείον Παιδείας».
162 Π.Κ.Π.Ε.Ε., Κώδιξ Α΄, σελίς 12 (Φεβρουάριος 1873), «Συζήτησις περί των σχέσεων της ΚΠΕΕ προς τον
ΕΦΣΚ». Εδώ παρατίθενται απόψεις των μελών της Επιτροπής όπως: «Το δικαίωμα του μεριμνάν περί της παιδείας και
ρυθμίζειν τα καθ’ αυτής ανήκει μόνον εις το Πατριαρχείον. Τα περί παιδείας εν γένει υπάγονται ανέκαθεν εις την
αρμοδιότητα του Οικουμενικού Πατριαρχείου».
- Π.Κ.Π.Ε.Ε., Κώδιξ Α, σελίς 268 (20 Αυγούστου 1874), «Συζήτησις περί των σχέσεων μετά του ΕΦΣΚ». Εδώ,
σύμφωνα με την άποψη του Προέδρου της Κ.Π.Ε.Ε. «Δια να ορισθώσιν αι σχέσεις των Συλλόγων προς την Κ.Π.Ε.Ε.,
πρέπει να γνωρίζει ο Σύλλογος τίς ο ανώτατος εν Τουρκία επί της εκπαιδεύσεως των Ορθοδόξων», ενώ στην ίδια
συνεδρίαση και στη σελίδα 268 αναφέρεται ότι «Ο Πατριάρχης, αυτός μόνος ως ανώτατος του έθνους άρχων κέκτηται
το Προνόμιον του ανωτάτου εφόρου επί της παιδείας των Ορθοδόξων»
- Π.Κ.Π.Ε.Ε., Κώδιξ Α, σελίς 258, «Συζήτησις περί των σχέσεων μετά του ΕΦΣΚ». Οι απόψεις που καταγράφονται
εδώ: «Ο Σύλλογος δεν δικαιούται να αναμιγνύεται εις τα σχολικά», ότι θα έπρεπε ο Σύλλογος να ζητά σε κάθε
πρωτοβουλία του την έγκριση της ΚΠΕΕ ( το πρόγραμμα μαθημάτων που συνέταξε ο Σύλλογος «Αφού εγκριθεί
υπό του Συλλόγου, έπρεπε να σταλεί ενταύθα και λάβει την επικύρωσιν»). Περιορίζει ακόμη σημαντικά το πλαίσιο
δράσης του Συλλόγου σε επικουρικές πρωτοβουλίες («Αι εργασίαι του Συλλόγου περιορίζονται εις το να λαμβάνει
πληροφορίας περί της καταστάσεως των σχολείων και να αποστέλλει βοηθήματα εις τα άπορα τούτων»), κρατώντας για τον
εαυτό της όλες τις ουσιαστικές αρμοδιότητες.
163 Στο περιοδικό του Οικουμενικού Πατριαρχείου «Εκκλησιαστική Αλήθεια» (Ε.Α.) που εκδίδεται μεταξύ των
ετών 1880-1923, υπάρχουν αρκετές σχετικές αναφορές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της αναγγελίας του
θανάτου ενός από τα σημαντικά στελέχη του ΕΦΣΚ, εκ των ιδρυτών και για σειρά ετών Προέδρου του
Συλλόγου, του Κωνσταντίνου Ηροκλέους Βασιάδου, τον οποίο χαρακτηρίζει «Διαπρεπή ιατρόν και Φιλόλογον», και
αφού περιγράφει το έργο του και την πορεία του στην εκπαίδευση και τα γράμματα, καταλήγει γράφοντας:
«Έλαβεν μέρος ενεργόν εις την παρ ημίν διανοητικήν κίνησιν, αφιερώσας εις την καλλιέργειαν των γραμμάτων τον μακρόν
του βίον» (Ε.Α., τόμος 14, 1890, σελίδα 59).
164 Περιοδικό του ΕΦΣΚ , τόμος ΛΑ (1910-11), σελ. 44, όπου παρατίθεται λόγος του Αλεξάνδρου Ζωηρού
πασά στην έκτακτη πανηγυρική συνεδρία « επί τη 100ετηρίδι του ΕΦΣΚ»
160
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βασικές προϋποθέσεις επανακαθορισμού της λειτουργίας του. Οι σκοποί που καταγράφονται
στο νέο κανονισμό του 1871 αποκτούν πολύ πιο έντονα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά165.
Το νέο οργανωτικό πλαίσιο του Συλλόγου ευνοεί τη χρηματοδότησή του με μεγάλα ποσά
από τους πλούσιους αστούς ομογενείς και συμπίπτει με την ανάπτυξη του βουλγαρικού
ζητήματος, γεγονός που συσπειρώνει την ελληνορθόδοξη κοινότητα γύρω του. Σημαντική είναι
η συμβολή του Συλλόγου στη δημιουργία δύο νέων Συλλόγων, του Θρακικού και του
Ηπειρωτικού, με σκοπούς επίσης εκπαιδευτικούς για τις αντίστοιχες περιοχές. Δεν αποτελεί
φυσικά σύμπτωση το γεγονός ότι οι κύριοι χρηματοδότες των δύο νέων Συλλόγων είναι
ταυτόχρονα και χρηματοδότες του ΕΦΣΚ. Οι παρασκηνιακές προσπάθειες του
Πατριαρχείου για περιορισμό της δυναμικής του Συλλόγου φαίνεται να ευοδώνονται μετά το
1880, με την ίδρυση από αυτό της «Εκπαιδευτικής και Φιλανθρωπικής Αδελφότητας “Αγαπάτε
αλλήλους”», με σκοπούς ανάλογους του Συλλόγου166, γεγονός που φανερά οδηγεί στη
συρρίκνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του και στην επιστροφή στις επιστημονικές
ενασχολήσεις167, πράγμα που φαίνεται με ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια κατά τη δεκαετία του
1890.
Η ΚΠΕΕ συγκροτείται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 1873, με πολύ σημαντικές
αρμοδιότητες, ως αντίβαρο στο ρόλο που προσπαθεί να παίξει ο ΕΦΣΚ168. Ο σημαντικός
ρόλος που επιφυλάσσει το Πατριαρχείο για την Επιτροπή αντικατοπτρίζεται στην πατριαρχική
εγκύκλιο που αποστέλλεται στους τοπικούς μητροπολίτες του οικουμενικού θρόνου μαζί με
τον κανονισμό της Επιτροπής τον Αύγουστο του 1873. Στην εγκύκλιο αυτή, εκτός των άλλων,
αφού περιγράφεται η σύνθεση της Επιτροπής με ιδιαίτερα θετικά σχόλια για κάθε μέλος της
και πρωτίστως για τον Πρόεδρό της Μητροπολίτη Δέρκων Νεόφυτο, δίδεται εντολή στους
Μητροπολίτες να αναφέρονται στην Επιτροπή για κάθε εκπαιδευτικό ζήτημα της επαρχίας
τους και γενικά να φροντίζουν για την πιστή τήρηση του κανονισμού στην επαρχία τους169.
Ειδικότερα στον κανονισμό της ΚΠΕΕ (1873) αναφέρεται ότι αυτή είναι η ανώτατη αρχή
των ορθοδόξων της αυτοκρατορίας σ’ ότι έχει σχέση με τα εκπαιδευτικά πράγματα (άρθρο
16)170. Μια απλή ανάγνωση των πρακτικών της Επιτροπής αυτής της περιόδου μας δίνει
λεπτομερέστερη περιγραφή των αρμοδιοτήτων της: Εγκρίνει την ίδρυση (ή κατάργηση)
σχολείων171, ελέγχει τους διορισμούς εκπαιδευτικών στα σχολεία172, ορίζει το περιεχόμενο της
Στο καταστατικό του 1871 ως σκοποί αναφέρονται «Η των γραμμάτων και των επιστημών καλλιέργεια και η ανά
την Ανατολήν διάδοσις αυτών», ενώ ως μέσα προς επίτευξη των σκοπών ορίζονται η στήριξη απόρων σχολείων, η
ίδρυση νέων, η «ίδρυσις διαγωνισμών προς βελτίωσιν της παρ ημίν παιδεύσεως ή προς λύσιν επιστημονικών ζητημάτων»,
κλπ. (Εξερζόγλου Χ, 1996, 21-22).
166 «Εκπαιδευτική και Φιλανθρωπική Αδελφότης. Κανονισμός. Εν Κωνσταντινουπόλει 1880». Σύμφωνα με το άρθρο 1
ως σκοποί ορίζονται η «ενίσχυσις και προαγωγή της εν Τουρκία ελληνικής παιδείας και η παροχή βοηθημάτων εις
πενομένας ή δυστυχείς κοινότητας».
167 Περιοδικό του ΕΦΣΚ, τόμος ΙΣΤ (1881-82) σελίδες 401-402.
168 Π.Κ.Π.Ε.Ε., κώδιξ Α, σελίδες 32-36. Ο κανονισμός αυτός που προκύπτει μετά από πολύωρες συζητήσεις και
μετά την έγκριση του Πατριάρχη, περιλαμβάνει 31 άρθρα, από τα οποία σημαντικότερα στοιχεία είναι ο αριθμός
των μελών της Επιτροπής (6) από τα οποία 3 είναι κληρικοί ενώ 2 είναι μέλη του ΔΣ του ΕΦΣΚ και
προεδρεύεται από τον ανώτερο στο βαθμό κληρικό (άρθρα 2,3 και 4), ενώ ως προς το έργο της η Επιτροπή είναι
να αντιπροσωπεύει τον Πατριάρχη σε ότι αφορά την παιδεία σ’ όλες της περιφέρειες του οικουμενικού θρόνου
(άρθρο 16) ενώ «πρώτιστον μέλημα έχει την απαγόρευσιν παντός βιβλίου και πάσης διδασκαλίας αντιθέτου είτε προς την
ορθόδοξον πίστιν και τα χρηστά ήθη, είτε προς τα καθήκοντά της προς την αυτοκρατορικήν κυβέρνησιν υπηκοότητος» (άρθρο
17). Ως συγκεκριμένες αρμοδιότητες ορίζονται: ο έλεγχος των διδακτικών βιβλίων (άρθρο 18), ο έλεγχος των
διορισμών και της απόλυσης των εκπαιδευτικών (άρθρα 21 και 22), η υποχρέωση υποβολής ετήσιων εκθέσεων
όλων των σχολείων προς αυτήν (άρθρο 23), κλπ.
169 Ε.Ε. (Εκκλησιαστική Επιθεώρησις. Περιοδικό του Οικουμενικού Πατριαρχείου), τόμος 7 (1874), σελίδες 1921.
170 Π.Κ.Π.Ε.Ε., κώδιξ Α, συνεδρίασις της 20 Αυγούστου 1874, σελίς 34. Εδώ παρατίθεται ο Κανονισμός της
ΚΠΕΕ. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι η Επιτροπή είναι « η ανωτάτη αρχή, αντιπροσωπεύουσα την Α.Θ. Παναγιότητα
τον Οικουμενικόν Πατριάρχην εις πάντα τα αφορώντα την παιδείαν, προς ήν έχουσι αναφοράν πάσαι αι εν τη περιφερεία του
Οικουμενικού Θρόνου ορθόδοξοι Σχολαί, Εφορείαι και αι περί των σχολών αδελφότητες» (άρθρο 16).
171 Π.Κ.Π.Ε.Ε., κώδιξ Β΄, συνεδρία της 15-7-1876, σελίς 125. Εδώ παρατίθεται συζήτηση των μελών της
165
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διδασκαλίας με την έγκριση των κατάλληλων για διδασκαλία βιβλίων173, ορίζει τις σχέσεις των
εφορειών με τα σχολεία, την εκκλησία και τους εκπαιδευτικούς174, εγκρίνει τους κανονισμούς
των σχολείων, κλπ. Ειδικά στην περίπτωση του περιεχομένου της εκπαίδευσης, ο καθοριστικός
ρόλος της Επιτροπής αντικατοπτρίζεται και στους Κώδικες Πατριαρχικής Αλληλογραφίας,
όπου οι σχετικές αρμοδιότητες αναφέρονται στην έγκριση όλων των σχολικών βιβλίων μετά
από αίτηση των συγγραφέων και εκδοτών προς την Επιτροπή, η οποία στη συνέχεια, μετά το
σχετικό έλεγχο, προχωρά στη σύνταξη ενός ετήσιου καταλόγου με το σύνολο των εγκριθέντων
διδακτικών βιβλίων, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά επιλέγονται από τις εφορείες των
σχολείων τα προς διδασκαλία βιβλία175.
Το 1892 αλλάζει το πεδίο δράσης της Επιτροπής - όπως φαίνεται στο νέο κανονισμό που
επικυρώνεται το έτος αυτό - και περιορίζεται στο χώρο της αρχιεπισκοπής
Κωνσταντινουπόλεως, δηλαδή στον αστικό χώρο της πρωτεύουσας της οθωμανικής
αυτοκρατορίας (άρθρο 1)176, χωρίς άλλες σημαντικές αλλαγές. Εδώ πιθανολογούμε δύο
δεδομένα. Αφ ενός μεν ότι από τις πρωτοβουλίες του Πατριαρχείου έχει ήδη επιτευχθεί ο
υποσκελισμός του ΕΦΣΚ και η συρρίκνωση της δραστηριότητάς του στα εκπαιδευτικά
πράγματα των Ελλήνων και αφ ετέρου ότι η μεγάλη ανάπτυξη του εκπαιδευτικού δικτύου στην
πρωτεύουσα απαιτεί πολύ μεγαλύτερη ενασχόληση μ’ αυτό. Η ευθύνη άσκησης της
περιφερειακής εκπαιδευτικής πολιτικής αφ ενός μεν παραμένει στους Μητροπολίτες, αφ ετέρου
δε περνά στην Εκπαιδευτική και Φιλανθρωπική Αδελφότητα «Αγαπάτε Αλλήλους». Όμως
παρά τον περιορισμό του πεδίου δράσης της Επιτροπής στο χώρο της Κωνσταντινούπολης, η
ιστορία της και πρωτίστως η ομπρέλα του Πατριαρχείου που την περιβάλλει σε συνδυασμό με
το κύρος των νέων μελών της177, οδηγούν και τις περιφερειακές ελληνικές κοινότητες της
αυτοκρατορίας στην προσαρμογή στις αποφάσεις της Επιτροπής του πλαισίου και της δικής
τους εκπαιδευτικής δράσης (Παυλίδης Α, 1999, 377).
Κεντρικό στοιχείο της δράσης του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποτελεί ο συνεχής
αγώνας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ιδεολογικών μηχανισμών των δυτικών
οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων, που με το πρόσχημα της καθολικής ή
προτεσταντικής προπαγάνδας προσπαθούν να ενσωματώσουν τους ελληνικούς πληθυσμούς στο
δικό τους ιδεολογικό σύστημα178. Τα πενιχρά όμως αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών
δείχνουν ότι οι μηχανισμοί ιδεολογικής αντίστασης των Ελλήνων της αυτοκρατορίας – εν
προκειμένω τα σχολεία και οι σύλλογοι – έπαιξαν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ρόλο
τους.
Επιτροπής στην αίτηση προς ίδρυση ελληνικού λυκείου Πανταζή.
172 Π.Κ.Π.Ε.Ε., κώδιξ Β΄, συνεδρία της 22-6-2883, σελίς 241. Συζήτηση με θέμα «Εξέτασις εγγράφων υποψηφίων
προς εξάσκησιν του διδασκαλικού επαγγέλματος»
173 Π.Κ.Π.Ε.Ε., κώδιξ Β΄, συνεδρία της 24 Αυγούστου 1883, σελίδες 47-48.
174 Π.Κ.Π.Ε.Ε., κώδιξ Β΄, σελίδες 49-50. Αποστολή σχετικής έκθεσης της Επιτροπής προς τον Οικουμενικό
Πατριάρχη με ημερομηνία 8-2-1891.
175 Κ.Π.Α. (Κώδικες Πατριαρχικής Αλληλογραφίας) 1899, σελίς 38-39. Πατριαρχική εγκύκλιος προς τους
τοπικούς Μητροπολίτες, με αριθ, πρωτ. 366, της 10 Φεβρουαρίου 1899.
176 «Κανονισμός της Κεντρικής Πατριαρχικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής», εν Κωνσταντινουπόλει 1892.
177 Ό.π. Σύμφωνα με το άρθρο 2 η Επιτροπή τώρα αναβαθμίζεται και αποτελείται από 7 μέλη (από 6), από τα
οποία 1 είναι μέλος της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου ( Πρόεδρος), ένα μέλος του Διαρκούς Εθνικού Μικτού
Συμβουλίου, 2 κληρικοί και 3 λαϊκοί «Δακρινόμενοι επί παιδεία, πείρα και ακεραιότητι χαρακτήρος».
178 Κώδικες Πατριαρχικής Αλληλογραφίας, 1899, σελίς 132 και 235. Στην πρώτη περίπτωση (σ.132) παρατίθεται
πατριαρχική επιστολή προς το Μητροπολίτη Νεοκαισαρείας Αλέξανδρο, από τον οποίο ζητά να μάθει τα μέτρα
που έλαβε και λαμβάνει «προς προφύλαξιν του ορθοδόξου ποιμνίου από την θρησκευτικήν επιδρομήν των ετεροδόξων». Στη
δεύτερη περίπτωση (σ. 235) εκφράζεται η ικανοποίηση της Συνόδου για τα μέτρα που λαμβάνει για την
αντιμετώπιση της προτεσταντικής προπαγάνδας και παρακινείται να συνεχίσει τον αγώνα «εναντίον των αλλοδαπών
τούτων λύκων».
- Χαρακτηριστική περίπτωση στη Σμύρνη είναι του εκεί «Ομήρειου Παρθεναγωγείου» που ιδρύθηκε το 1881, για
την αντιμετώπιση της προτεσταντικής προπαγάνδας του Παρθεναγωγείου των Διαμαρτυρομένων Πρωσσίδων
Καλογραιών που ιδρύθηκε εκεί το 1880. (Σολδάτος Χ, 1989, Α΄, 194).
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2.3. Ο ρόλος του ελλαδικού κράτους
Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης που πραγματοποιείται αυτή την περίοδο με εντυπωσιακούς
ρυθμούς, διευθύνεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που αναδεικνύεται στον κύριο πόλο
διαμόρφωσης της ιδεολογίας του μικρασιατικού ελληνισμού, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και
το ελλαδικό βασίλειο με μια σειρά φορέων που στην ουσία συνιστούν ιδεολογικούς του
μηχανισμούς, που φιλοδοξεί να καταστεί ένας επίσης ισχυρός ιδεολογικός πόλος.
Από τους φορείς αυτούς το Πανεπιστήμιο Αθηνών παίζει σημαντικό ρόλο στη μεταφορά
της ιδεολογίας του ελλαδικού κράτους μέσω των αποφοίτων των ελληνικών σχολείων του
οθωμανικού χώρου, που φοιτούν σ’ αυτό ως υπότροφοι φιλεκπαιδευτικών συλλόγων,
μητροπόλεων ή με την οικονομική στήριξη πλουσίων ομογενών και στη συνέχεια διδάσκουν
στα μικρασιατικά σχολεία, παίζοντας ένα μικρό ή μεγαλύτερο ρόλο στις τοπικές ελληνικές
μικρασιατικές κοινωνίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 1837 που ιδρύεται το Πανεπιστήμιο
Αθηνών μέχρι το 1873, φοιτούν σ’ αυτό 337 Μικρασιάτες φοιτητές179, ενώ όσο πλησιάζουμε
προς τον 20ο αιώνα ο αριθμός των φοιτητών που σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
συνεχώς αυξάνεται180. Το γεγονός ότι πολλές μικρασιατικές κοινότητες μεταξύ των 17
συνολικά κοινοτήτων του εξωελλαδικού ελληνισμού αποστέλλουν διάφορα χρηματικά ποσά για
την οικονομική ενίσχυση του Πανεπιστημίου Αθηνών181, αποδεικνύει τη μεγάλη σημασία που
αποδίδει σ’ αυτό ο μικρασιατικός ελληνισμός για την ένταξή του στο ελληνικό ιδεολογικό
σύστημα και την οικονομική και κοινωνική του ανάπτυξη. Αξίζει να τονιστεί ότι μεταξύ των
ετών 1837 και 1879, δεκατρείς Καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών κατάγονται από την
Κωνσταντινούπολη, μεταφέροντας την ιδεολογία της στη νεοελληνική κοινωνία. Οι
περισσότεροι μάλιστα απ’ αυτούς καταλαμβάνουν κατά καιρούς το ανώτατο αξίωμα του
Πρύτανη182, γεγονός που δείχνει ότι πρόκειται για στελέχη με άρτια επιστημονική κατάρτιση
και υψηλό κύρος. Η καταγωγή τους από την Κωνσταντινούπολη με το πλούσιο πολιτιστικό
υπόβαθρο, φαίνεται να παίζει επίσης ρόλο στην επιλογή τους στο ανώτατο αξίωμα του
Πρύτανη.
Ο Σύλλογος των Μικρασιατών «Η Ανατολή», παίζει επίσης σημαντικό ρόλο, αν και
συγκροτείται προς το τέλος της περιόδου που ερευνούμε και συγκεκριμένα στις αρχές της
τελευταίας δεκαετίας του 19ου αιώνα από Καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών
μικρασιατικής καταγωγής και ο ρόλος του αυτός φαίνεται περισσότερο στις αρχές του 20ου
αιώνα. Έχει ως κύριο ιδεολογικό στόχο τη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων και της
ορθοδοξίας στο μικρασιατικό χώρο183. Εκδίδει το περιοδικό «Ξενοφάνης», το οποίο
αποστέλλει σε συνδρομητές του φυσικά πρόσωπα ή σχολεία σ’ όλο το μικρασιατικό χώρο. Σε
179«Λόγος

εκφωνηθείς την 23 Οκτωβρίου 1873 υπό του Πρυτάνεως Κ. Παπαρρηγοπούλου, παραδίδοντος την Πρυτανείαν,
εν Αθήναις 1874». Στα στατιστικά στοιχεία που παραθέτει ο Κ.Π., ως Μικρασιάτες αναφέρονται «157
Κωνσταντινουπολίται και 216 εκ Μικράς Ασίας, Συρίας και Αιγύπτου, ενώ αναφέρονται και «332 νησιώται της Μ.Ασίας».
180 Μόνο το ακαδημαϊκό έτος 1878-79 φοίτησαν 83 Μικρασιάτες. Από αυτούς οι 28 φέρονται ως
«Κωνσταντινουπολίτες» και οι 55 ως «Μικρασιάτες», ενώ υπάρχουν και 89 που προέρχονται «εκ των νήσων της Μ.
Ασίας», χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. («Λόγος εκφωνηθείς την 14 Οκτωβρίου 1879 εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω υπό
του Πρυτάνεως Νικολάου Μ. Δαμάλα, εν Αθήναις 1880»).
181 «Λόγος εκφωνηθείς υπό του Πρυτάνεως Κωνσταντίνου Φρεαρίτου, παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού. Εν
Αθήναις 1864», σελ. 49.
182Σύμφωνα με τα Μητρώα του Πανεπιστημίου Αθηνών των αντίστοιχων ετών, πρόκειται για τους: Κωνσταντίνο
Σχοινά (Πρύτανης έτους 1837-38), Γεώργιο Ράλλη (1838-39-1839-40 και 1840-41) Ιωάννη Σούτσο (1847-48)
Γεώργιο Μαυροκορδάτο (1849-50), Περικλή Αργυρόπουλο (1852-53) Πέτρο Παπαρρηγόπουλο (1862-63)
Αλέξανδρο Ραγκαβή (1866-67), Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο (1873-74).
ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ. Σύγγραμμα περιοδικόν του Συλλόγου των Μικρασιατών «Η Ανατολή», Τόμος 2, τεύχος 1,
Αθήναι 1905, σελ.18. Εδώ παρατίθεται έκθεση πεπραγμένων από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Κ. Λαμέρα, όπου
ως σκοποί του συλλόγου αναφέρονται « η εμπέδωσις της ορθοδοξίας και η διάδοσις των ελληνικών γραμμάτων εν τη
Μικρά Ασία»
183
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συνεργασία με τις τοπικές σχολικές εφορείες, στέλνει υποτρόφους από τις αντίστοιχες περιοχές
στο Διδασκαλείο Αθηνών, στα σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών, στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή και από το 1900 στο Ιεροδιδασκαλείο που
ιδρύει στη Σάμο, καλύπτοντας μεγάλο μέρος ή και το σύνολο των εξόδων φοίτησης. Οι
υπότροφοι αυτοί μετά την αποφοίτησή τους επιστρέφουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους για να
διδάξουν στα εκεί σχολεία ως εκπαιδευτικοί ή ιερείς184. Σημαντικός επίσης αριθμός Ελλαδιτών
υποτρόφων του Συλλόγου που είναι απόφοιτοι των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που
προαναφέρθηκαν, μετά την αποφοίτησή τους αποστέλλεται σε διάφορες περιοχές της Μικράς
Ασίας ως αντίβαρο στις προσπάθειες προσηλυτισμού των δυτικών, με στόχο να στηρίξουν τα
κύρια ελληνικά ιδεολογικά στοιχεία «τη θρησκεία και τον εθνισμό των Ελλήνων»185.
Μεταξύ των άλλων φορέων που διευκολύνουν τη διείσδυση της Ελλάδας στο μικρασιατικό
χώρο μέσω της εκπαίδευσης, σημαντικός είναι ο ρόλος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, που
όπως προαναφέρθηκε συνεργάζεται και με την «Ανατολή». Ειδικότερα η Εταιρεία δέχεται στο
Αρσάκειο διδασκαλείο θηλέων υποτρόφους από τις ελληνικές κοινότητες, αναλαμβάνοντας σε
πολλές περιπτώσεις μέρος ή το σύνολο των εξόδων διαμονής και φοίτησης, με τον όρο ότι
μετά την επιστροφή τους θα διδάξουν στα σχολεία της ιδιαίτερης πατρίδας τους. Είναι
χαρακτηριστικό ότι μεταξύ των ετών 1837 και 1900 ένας τεράστιος αριθμός θηλέων
μικρασιατικής καταγωγής (320, μεταξύ των οποίων 199 από την Κωνσταντινούπολη, 59 από
τη Σμύρνη, 20 από τον Πόντο, 15 από τις Κυδωνίες, κλπ) φοίτησαν στα σχολεία της Φ.Ε.
(Βαϊάνη Μ, 2003, 119 και 123-132).
Σημαντικό ρόλο παίζει η εγκατάσταση πολυάριθμων ελληνικών πληθυσμιακών μαζών από
τον ελλαδικό χώρο (Πελοπόννησο, Κυκλάδες, νήσους του ανατολικού Αιγαίου, Θεσσαλία,
Ήπειρο) στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας, ως αποτέλεσμα του ευνοϊκού θεσμικού
πλαισίου που διαμορφώνεται (Συνθήκη του Χουνκιάρ Ισκελεσί 1833, Χάττι Σερίφ 1839, Χάττι
Χουμαγιούν 1856) και διευκολύνει αυτή την εγκατάσταση, δημιουργώντας παράλληλα
προϋποθέσεις ανάπτυξης του ελληνισμού της Μ. Ασίας. ΟΙ πληθυσμοί αυτοί εγκαθίστανται σ’
όλο το μήκος των μικρασιατικών ακτών του Αιγαίου, ο κύριος όγκος του όμως προτιμά την
περιοχή της Σμύρνης
( Καραθανάσης Α, 1998, 60).
Συνυπολογίζοντας στο πλαίσιο αυτό τις πολυάριθμες ελληνικές εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στο μικρασιατικό χώρο, τη σημαντική δραστηριότητα και άλλων φορέων
της ελλαδικής ιδεολογίας όπως το «Σύλλογο προς διάδοσιν των ωφελίμων βιβλίων» που οργανώνει
βιβλιοθήκες, αποστέλλει βιβλία, υλικά διδασκαλίας κλπ, μπορούμε να αξιολογήσουμε με
σαφήνεια το σημαντικό βαθμό διείσδυσης του ελλαδικού κράτους στη Μικρά Ασία μέσω της
εκπαίδευσης, γεγονός που το καθιστά ένα επί πλέον ιδεολογικό πόλο που επηρεάζει τις
εξελίξεις στο χώρο αυτό παράλληλα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αν και σε μικρότερη
κλίμακα από αυτό.
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.
Κατά τα μέσα του 19ου αιώνα, διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις ανάπτυξης του
μικρασιατικού ελληνισμού, που παίζει το ρόλο του διαμεσολαβητή των δυτικών οικονομικών
συμφερόντων, ασκώντας κυρίως εμπορικές και τραπεζικές δραστηριότητες. Μέσα από τις
δραστηριότητες αυτές αναδύεται μια νέα ελληνική αστική τάξη, που συσσωρεύει κεφάλαια και
παίζει σημαντικό ρόλο στη συγκρότηση και ανάπτυξη τόσο του σχολικού δικτύου, όσο και των
συλλόγων και λοιπών φορέων ελληνικής ιδεολογίας που το στηρίζουν. Το ενδιαφέρον της για
την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού δικτύου ερμηνεύεται από την πεποίθησή της ότι αυτό
αποτελεί την καλύτερη επένδυση, γιατί μέσω αυτού ενισχύεται και τροφοδοτείται όχι μόνο η
οικονομική της ανάπτυξη, αλλά και οι πολιτιστικές ιδιαιτερότητες του μικρασιατικού
184,ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ,
185

Ό.π., σελίδα 309.

τόμος 3, τεύχος 7, εν Αθήναις 1906, σελίς 305-307.

82

ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕIΞΗΣ ΜIΚΡΑΣIΑΤIΚΟΥ ΠΟΛIΤIΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ IΩΝIΑΣ

ελληνισμού.
Δύο δεδομένα συντελούν στην εκπαιδευτική ανάπτυξη του ελληνισμού κατά την
εξεταζόμενη περίοδο. Το πρώτο είναι η παρακμή της οθωμανικής αυτοκρατορίας που
εμφανίζεται λίγο μετά τα μέσα του 17ου αιώνα και κατά την περίοδο αυτή παρουσιάζεται με
συνεχώς μεγαλύτερη ένταση. Το δεύτερο είναι η έντονη οικονομική δραστηριότητα του
ελληνισμού, ως αποτέλεσμα της σημαντικής διείσδυσης των δυτικών οικονομικών και
πολιτικών συμφερόντων στην οθωμανική αυτοκρατορία. Οι πιέσεις των δυτικών προς την
οθωμανική κυβέρνηση για συνεχώς μεγαλύτερες παραχωρήσεις που θα διευκολύνουν τη
διείσδυσή τους στην αυτοκρατορία εντείνονται, γεγονός που εντείνει συνεχώς την παρακμή του
οθωμανικού διοικητικού και δημοσιονομικού μηχανισμού.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ως θεσμός στα πλαίσια του οθωμανικού συστήματος των
εθνικών κοινοτήτων, είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής των εκπαιδευτικών πραγμάτων. Ο
Πατριάρχης με τη συνεχή διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του παύει να είναι απλώς πνευματικός,
καθιστάμενος ουσιαστικά πολιτικός ηγέτης του ελληνισμού. Με τις μεταρρυθμίσεις όμως που
επιβάλλουν οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις στο «Μεγάλο Ασθενή» προκειμένου να διατηρηθεί
και ν’ αποφύγει την κατάρρευση, η απόλυτη εξουσία του Πατριαρχείου περιορίζεται και μέρος
της διεκδικείται από το λαϊκό στοιχείο. Αυτό αντικατοπτρίζεται στις υπόγειες συγκρούσεις
που προκαλεί η ίδρυση στην Κωνσταντινούπολη του «Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου», στον
οποίο συσπειρώνονται τα νέα ανερχόμενα ελληνικά κοινωνικά στρώματα της αυτοκρατορίας
και έχει κυρίως εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το Πατριαρχείο απαντά με τη συγκρότηση της
«Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής» και στη συνέχεια με την ίδρυση του
«Φιλεκπαιδευτικού και Φιλανθρωπικού Συλλόγου “Αγαπάτε Αλλήλους”», στην προσπάθειά του να
υποσκελίσει τον ΕΦΣΚ. Οι πρωτοβουλίες αυτές ευοδώνονται και το Πατριαρχείο παραμένει
ο αποκλειστικός διαχειριστής της εκπαίδευσης. Είναι ο κύριος πόλος παραγωγής ιδεολογίας
της εκπαίδευσης του μικρασιατικού ελληνισμού.
Σε δεύτερο πόλο προσπαθεί να διαμορφωθεί το νεοσύστατο ελλαδικό κράτος. Μέσω
συλλόγων και άλλων φορέων της ιδεολογίας του προσπαθεί να επηρεάσει τα εκπαιδευτικά
πράγματα είτε δεχόμενο ως υποτρόφους στα ελλαδικά σχολεία μαθητές από το μικρασιατικό
χώρο οι οποίοι στη συνέχεια επιστρέφουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, όντες φορείς της
ελλαδικής ιδεολογίας, για να διδάξουν στα εκεί σχολεία, είτε αποστέλλοντας Ελλαδίτες
εκπαιδευτικούς στα μικρασιατικά σχολεία για να διδάξουν και να αντιμετωπίσουν την
ιδεολογική προπαγάνδα των δυτικών. Οι πρωτοβουλίες αυτές καθιστούν το ελλαδικό κράτος
ένα δεύτερο ιδεολογικό πόλο στο μικρασιατικό χώρο, αλλά μικρότερης ισχύος σε σχέση με το
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Ο ελληνισμός της αυτοκρατορίας- και κυρίως η ελληνική ελίτ- παρότι δεν μένει
ασυγκίνητος από τη Μεγάλη Ιδέα, όμως αφ ενός μεν επιθυμώντας να συμμετάσχει ισότιμα
στην οθωμανική κοινωνία και διοίκηση και αφ ετέρου διαπιστώνοντας τόσο ότι το μικρό
ελλαδικό κράτος δεν έχει τις δυνατότητες να την υλοποιήσει όσο και ότι οι διεθνείς συγκυρίες
δεν ευνοούν τη διάλυση του οθωμανικού κράτους, τάσσεται τελικά υπέρ της διατήρησης της
οθωμανικής αυτοκρατορίας και μάλιστα εκσυγχρονισμένης. Εδώ ως «Μεγάλη Ιδέα» του
μικρασιατικού ελληνισμού προβάλλεται η διάδοση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού,
γεγονός που καθιστά την εκπαίδευση κεντρικό στοιχείο της κοινωνικής ζωής των Ελλήνων της
οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Ο ελληνισμός εισέρχεται στον 20ο αιώνα κάτω από τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις.
Κυριαρχεί στη μικρασιατική κοινωνία και οικονομία, ενώ ένα τεράστιο ελληνικό εκπαιδευτικό
δίκτυο καλύπτει όλο σχεδόν τον οθωμανικό χώρο και συμβάλλει στην οικονομική και
πολιτιστική του κυριαρχία. Η παρακμή του οθωμανικού κράτους εντείνεται, δημιουργώντας
συνεχώς νέες ευκαιρίες για τους Έλληνες. Τίποτε δε δείχνει ακόμη ότι οι επερχόμενες
εξελίξεις, τόσο στο διεθνή χώρο, όσο και στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας, σε λίγα χρόνια θα
σηματοδοτήσουν το τέλος της πολύπλευρης ανάπτυξης του μικρασιατικού ελληνισμού και την
αντίστροφη μέτρηση για την παραμονή του στις πατρογονικές του εστίες.
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της Μ. Ασίας. Τόμοι Α,Β και Γ, «Γρηγόρης», Αθήνα.
ΤΖΑΝΗ Μ (2003) Κοινωνιολογία της Παιδείας. «Γρηγόρης», Αθήνα.
TOYNBEE A (1946) A Study of History. Oxford
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Κ (1987) Εκπαίδευση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος
των σχολικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922).
«Θεμέλιο», Αθήνα.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ (2002) Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Τόμος 1ος από 14,
«Ηρόδοτος», Θεσσαλονίκη.
ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
Περιοδικά

- «Εκκλησιαστική Αλήθεια», περιοδικό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τ. 5 (1883-

84), τ. 10 (1886,87), τ. 14 (1890)
«Εκκλησιαστική Επιθεώρησις», τ. 7, εν Κωνσταντινουπόλει 1874
ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ, Σύγγραμμα περιοδικόν του Συλλόγου των Μικρασιατών «Η
Ανατολή», τεύχη 2 (εν Αθήναις 1905) και 3 (εν Αθήναις 1906)
Περιοδικό του Ε.Φ.Σ.Κ., τόμος Η (1873-74), τόμος Ι (1875-79) και τόμος ΛΑ
(1910-11)

Πρακτικά συνεδρίων, συλλογικά έργα, κ.ά.

- «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» (2003) , τόμοι 2ος και 4ος Αθήνα,
-

Ελληνικά Γράμματα.
«ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», (2003), Πρακτικά
Συνεδρίου (Αθήνα, Ατραπός).
«ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ», Κώδιξ Α΄(1873-74), Κώδιξ Β΄ (1874-1892) και Κώδιξ Γ΄(1892-98).
Κώδικες Πατριαρχικής Αλληλογραφίας, έτους 1899.

Αρχεία

- Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών (Α.Υ.Ε.)
- F.O. (Foreign Office Archιve).
- Αρχείο Συλλόγου των Μικρασιατών «Η Ανατολή».
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστoύμε πάρα πoλύ τov κ. Παυλίδη. Θα συμφωvήσετε μαζί μoυ
ότι δεv ήταv μόvo χειμαρώδης, ήταv και πoλύ συγκιvημέvoς.
Παρακαλώ πoλύ, ερωτήσεις. Υπάρχoυv;
Ο κ. Κoκκιvόπoυλoς, η κ. Τσαλαπατάvη, η κ. Μαρκoπoύλoυ.
Εχετε τov λόγo κ. Κoκκιvόπoυλε.
Π. ΚΟΚΚIΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αφoύ συγχαρώ τov oμιλητή για τα τόσα oυσιώδη πράγματα πoυ
μας είπε, έχω μία απoρία. Γvωρίζoυμε ακριβώς τηv μεγάλη κoυβέvτα πoυ είπε, ότι
πρoσπάθησαv vα μεταφέρoυv τηv Ελλαδική ιδεoλoγία στηv Μικρά Ασία, πoυ είvαι όπως είπε
η μεγάλη ιδέα. Θα ήθελα δυό λόγια γι' αυτή τη μεγάλη ιδέα.
Ευχαριστώ.
Α. ΠΑΥΛIΔΗΣ: Τo Ελλαδικό Κράτoς είχε τηv ιδεoλoγία της μεγάλης ιδέας, πoυ σημαίvει
vα γίvει έvα μεγάλo αvεξάρτητo Ελληvικό Κράτoς πoυ θα συμπεριελάμβαvε μέσα στα όριά
τoυ όλoυς τoυς Ελληvες, όπoυ και αv υπήρχαv στov oθωμαvικό χώρo. Περί αυτoύ πρoκειται.
Αv δoύμε τo περιεχόμεvo της εκπαίδευσης κατά τov 19o αιώvα, θα δoύμε ότι η
μεγάλη ιδέα και o στόχoς αυτός εξυπηρετείται απoλύτως από τo περιεχόμεvo της εκπαίδευσης
στα βιβλία, τα αvαγvώσματα, και κυρίως τηv διδασκαλία της ιστoρίας. Θα δoύμε παράλληλα
ότι στα περισσότερα σχoλεία αv όχι όλα τoυ Μικρασιατικoύ χώρoυ, αυτό τo χαρακτηριστικό
υπήρχε. Θα πρέπει vα κάvω μεγάλη αvάλυση για τov ρόλo τoυ Συλλόγoυ "Η ΑΝΑΤΟΛΗ",
τo περιεχόμεvo, τo περιoδικό πoυ έβγαζε, τα βιβλία... Νoμίζω ότι έγιvε καταvoητό, έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Μηv επιμείvετε, γιατί υπάρχει ειδική εισήγηση άλλη μέρα για τηv
«ΑΝΑΤΟΛΗ», ειδικά και μόvo. Η κ. Μαρκoπoύλoυ.
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ήθελα vα ρωτήσω τί έγιvαv τα αρχεία τoυ Φιλoλoγικoύ Συλλόγoυ .
Α. ΠΑΥΛIΔΗΣ: Είστε από τηv Κωvσταvτιvoύπoλη;
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ: Οχι. Καπαδόκισσα από τov πατέρα μoυ.
Α. ΠΑΥΛIΔΗΣ: Μάλιστα. Καλώς, ευχαριστώ. Συγγvώμη για τηv ερώτηση, αλλά θέλω vα
σας βλέπω στo πρόσωπo για vα γvωριζόμαστε καλύτερα. Λoιπόv, τα αρχεία τoυ Φιλoλoγικoύ
Συλλόγoυ κατά μία πληρoφoρία, βρίσκovται στηv Αγκυρα, στα υπόγεια τoυ ... λεγόμεvoυ,
Τoυρκικού Iδρύματος Iστoρίας. Εγιvαv πoλλές πρoσπάθειες απ' όσo είμαι σε θέση vα ξέρω
από πoλλoύς Ελληvες vα τα πάρoυμε, αλλά ήταv αδύvατov. Κάπoιoι υπoστηρίζoυv ότι έχoυv
ήδη καταστραφεί εδώ και πoλλά χρόvια. Πάvτως δεv γvωρίζoυμε, δυστυχώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η κ. Τσαλαπατάvη.
ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ: (εκτός μικρoφώvoυ) Ηθελα vα ρωτήσω πότε ιδρύθηκε τo Παvεπιστήμιo
στη Σμύρvη και δεύτερov ... δεv εκδιώχθηκε από τoυς Οθωμαvoύς; Τoυς άφηvαv ελεύθερoυς
τoυς Ελληvες vα εκφράζoυvε τov πoλιτισμό μας, τις γvώσεις μας;
Α. ΠΑΥΛIΔΗΣ: Είvαι μία καλή ερώτηση, ασφαλώς. Λάβετε υπόψιv σας αυτό πoυ είπα πριv,
ότι η αvάπτυξη της εκπαίδευσης συμβαδίζει με τηv μείωση της oθωμαvικής ισχύoς. Φτάσαvε
σε σημείo, θα σας πω έvα παράδειγμα, στov Πόvτo, επειδή η διατριβή μoυ ήταv για τηv
εκπαίδευση τoυ Πόvτoυ και τo Φρovτιστήριo Τραπεζoύvτας πoυ oυσιαστικά αυτό σημαίvει
εκπαίδευση τoυ Πόvτoυ, πoυ είvαι τo πρότυπo σχoλείo. Σε κάθε περιoχή έχoυμε και έvα
πρότυπo σχoλείo τωv Ελλήvωv, έτσι; Οπως είvαι η Μεγάλη τoυ Γέvoυς Σχoλή τo πρότυπo
σχoλείo όλωv τωv Ελλήvωv της Αυτoκρατoρίας, η Ευαγγελική Σχoλή στη Σμύρvη, τo
Φρovτιστήριo στηv Τραπεζoύvτα κλπ. Θα δoύμε ότι ειδικά στις αρχές τoυ 19oυ αιώvα
φθάvει στo σημείo ακόμα και τα πoρτραίτα τωv αγωvιστώv τoυ '21 vα έχoυv μέσα στα σπίτια
τoυς oι Ελληvες, και oι Οθωμαvoί vα μηv καταλαβαίvoυv τίπoτε. Να παίζoυv θεατρικά έργα
για τoυς ήρωες τoυ '21 στις αυλές τα παιδιά κλπ. και vα μηv τρέχει τίπoτε. Καταλαβαίvετε.
Να συvυπoλoγίσετε παρακαλώ ότι είvαι έvα Κράτoς σε πλήρη διάλυση, σε εκφυλισμό,
και oυσιαστικά θα είχε γίvει φύλλo και φτερό εαv δεv τo κρατoύσαv oι ξέvες δυvάμεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Κωvσταvτιvόπoυλoς θέλει vα τo πει από εκεί, vα τo επαvαλάβω;
ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΠΟΥΛΟΣ: (μιλάει εκτός μικρoφώvoυ) Οτι τo 1925 πoυ έδιωξαv τoυς
πρώτoυς Ελληvες πoυ δεv είχαv τηv υπηκoότητα τηv τoυρκική, άρπαξαv βιαίως όλo τo
αρχείo τoυ Φιλoλoγικoύ Συλλόγoυ, πήγε στηv Αγκυρα και έvα μεγάλo μέρoς έχει

86

ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕIΞΗΣ ΜIΚΡΑΣIΑΤIΚΟΥ ΠΟΛIΤIΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ IΩΝIΑΣ

καταστραφεί. Και έvα μικρότερo πoυ σώθηκε με εvτoλή τoυ Εβρέν τo 1980 πoυ έκαvε τo
πραξικόπημα, τo έχoυv κρατήσει.
Α. ΠΑΥΛIΔΗΣ: Θα επιβεβαιώσω ότι όvτως τo 1925 κλείvει o Ελληvικός Φιλoλoγικoς
Σύλλoγoς. Και είvαι τo πρώτo oυσιαστικά χτύπημα, τo πρώτo μέτρo στα πλαίσια τoυ
Κεμαλικoύ πλέov Κράτoυς. Το πρώτo oυσιαστικό εκπαιδευτικό χτύπημα στov Ελληvισμό
πoυ παρέμειvε εκεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Παυλίδη, θερμά σας ευχαριστoύμε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο λόγoς δίvεται στov κ. Κωvσταvτίvo Πιτσάκη.

Βιογραφικό
Ο κ. Κωνσταντίνος Πιτσάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1944.
Σπούδασε Νομικά στοΠαν/μιο Αθηνών. Διδάκτωρ της Νομικής το 1985.
Το 1992 εξελέγει αναπληρωτής και από το 1999 τακτικός Καθηγητής της Ιστορίας του
Βυζαντινού και Μεταβυζαντινού Δικαίου, στο Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης.
Για συγγραφικό του έργο έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών.
Έχει μετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό μελετών.
Έχει συνεργαστεί με διεθνείς ερευνητικές ομάδες και με Ελληνικά και ξένα Παν/μια.
Έχει διατελέσει Πρόεδρος και μέλος πολλών φορέων και από τον Σεπτέμβριο του 2005
είναι Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για
τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.
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Κ. ΠIΤΣΑΚΗΣ
Θέμα

: "Ο Μικρασιακός χώρoς στηv ιστoρία της vεoελληvικής voμικής παιδείας".

Όταν δέχτηκα την ευγενικά πιεστική πρόσκληση του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. και του προέδρου
του κ. Σαπουντζάκη να είμαι μεταξύ των εισηγητών αυτής της συνάντησης, βρέθηκα σε
πολλαπλή αμηχανία. Έπρεπε να μιλήσω για Παιδεία, νομική βέβαια, αφού αυτός είναι ο
κλάδος μου. Αλλά στο Συμπόσιο αυτό είναι κυρίαρχο το θέμα της Παιδείας ως Εκπαίδευσης,
όπως φαίνεται από τη σύνθεση του προγράμματος και από την εικονογραφία του. Νομική
παιδεία όμως, με την έννοια της συστηματικής εκπαίδευσης δεν υπήρχε στη Μικρά Ασία, όπως
δεν υπήρχε και στο Βυζάντιο, τουλάχιστον από τον 8ο αιώνα, ίσως από τον 11ο, εάν
υπολογίσουμε αυτή την περίφημη «Σχολή του Κωνσταντίνου Μονομάχου», της οποίας η
φύση, ο χαρακτήρας και η διάρκεια εντόνως σήμερα αμφισβητούνται. Η νομική εκπαίδευση
παρέχεται στα Πανεπιστήμια και ακόμη και σήμερα αποτελεί έναν από τους ελάχιστους
κλάδους για τους οποίους οι σπουδαστές έρχονται χωρίς καμία απολύτως προπαιδεία απ’ τις
άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Πανεπιστήμια στη Μικρά Ασία δεν είχαμε.
Από τον προβληματισμό αυτό μ’ έβγαλε ο τίτλος της συνάντησής μας : «Παιδεία και
Εκπαίδευση». Με αυτή την αντιδιαστολή που περιέχει, μου έλυσε, τουλάχιστον συνειδησιακά,
το πρόβλημα, αφού βεβαίως εκπαίδευση νομική δεν υπήρχε, αλλά παιδεία νομική υπήρχε, και
σημαντικότατη, και στο Βυζάντιο και στη μεταβυζαντινή εποχή.
Το δεύτερο πρόβλημά μου όμως ήταν η ίδια η Μικρά Ασία. Πως να τη διαχωρίσεις, σε
θέματα δικαίου, από τον ευρύτερο χώρο, από αυτόν τον ευρύτατο χώρο όπου ασκεί τη
δραστηριότητά του το Οικουμενικό Πατριαρχείο, υπό την οθωμανική κυριαρχία, ως ο κύριος
φορέας Διοίκησης, Παιδείας, Δικαίου; Ο κύριος Παυλίδης μόλις περιέγραψε το ρόλο του
Οικουμενικού Πατριαρχείου στο χώρο του Δικαίου, με ένα εξαιρετικά λιτό και συνοπτικό
τρόπο, που με απαλλάσσει από την υποχρέωση να αναφερθώ σ’ αυτό το θέμα. Πως λοιπόν να
μιλήσω ειδικά για τον Μικρασιατικό χώρο; Το πρόβλημα αυτό μου το έλυσε το κείμενο της
επιστολής– πρόσκλησης, που μιλούσε για τον Μικρασιατικό χώρο και υπό ευρύτερη έννοια, ο
οποίος περιλαμβάνει και την Κωνσταντινούπολη και τη Θράκη. Σκέφτηκα, εκπροσωπώντας
εδώ ένα Θρακικό Πανεπιστήμιο να μιλήσω για τη Θράκη, η οποία δεν καλύπτεται πάρα πολύ
στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Συνεδρίου. Να μιλήσω λοιπόν για τις απαρχές του νεότερου
ελληνικού νομικού βίου, οι οποίες τοποθετούνται ακριβώς στην Ανατολική Θράκη.
Ο τίτλος του Συμποσίου που μιλάει για «πατρίδες της Ανατολής», και όχι μόνον για
Μικρά Ασία, με κάλυψε τελικά και απ’ αυτή την πλευρά.
Βεβαίως θα μπορούσα να μιλήσω για την Κωνσταντινούπολη, αλλά τη στιγμή που στην
Κωνσταντινούπολη, το εθνικό κέντρο, διαμορφώνεται ολόκληρος ο νομικός βίος στο Βυζάντιο
και σε όλη τη μεταβυζαντινή εποχή, είναι αδύνατον να μιλήσει κανείς σε μια εισήγηση,
οποιαδήποτε, ειδικά για Κωνσταντινούπολη. Για τη Θράκη λοιπόν.
Γιατί στη Θράκη γεννιέται σε μια συγκεκριμένη χρονολογία ο νεότερος ελληνικός
νομικός βίος. Η γέννηση της νέας ελληνικής νομικής ιστορίας έχει τόπο και χρόνο γεννήσεως.
(Αργότερα θα μιλήσουμε και για σχολεία, γιατί είναι αδύνατο να μιλήσεις γι αυτές τις
πατρίδες χωρίς να βρεις μπροστά σου τα σχολεία).
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Το 1744 δημοσιεύεται στη Βενετία από το τυπογραφείο του Νικολάου Γλυκή η πρώτη
έκδοση της μετάφρασης από τον Αλέξιο Σπανό, σε δημώδη γλώσσα, της «Εξαβίβλου» του
Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου, του τελευταίου δηλαδή βυζαντινού εγχειριδίου του κοσμικού
δικαίου και συγχρόνως τελευταίου μείζονος έργου της εν γένει νομικής παράδοσης του
Βυζαντίου. Είναι ένα έργο των ετών 1344-45, που έχει ήδη μια μακρά ζωή στη Δύση και στην
Ανατολή επί αιώνες, όταν δημοσιεύεται αυτή η νεοελληνική μετάφρασή του. Η μετάφραση θα
γνωρίσει πολλές επανεκδόσεις ως το 1820.
Η επανακάλυψη αυτή του Αρμενοπούλου γίνεται ( μετά από μια μακρά παρένθεση
διαφόρων εγχειριδίων που εχρησιμοποιούντο κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας ) σ’ αυτά
τα μέσα του 18ου αιώνα, που είναι μια τομή στη ζωή, την κοινωνική, την οικονομική, την
πολιτική του Ελληνισμού στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μια νέα κοινωνία που βρίσκεται
σε πλήρη πνευματική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η επανακάλυψη λοιπόν αυτή του
Αρμενοπούλου, μέσω μιας δημώδους μετάφρασης, προσιτής στους πάντες, στα μέσα αυτού
του πολλαπλώς σημαντικού 18ου αιώνα, έρχεται στην ώρα της και καθόλου τυχαία, αλλά για να
επιτελέσει προγραμματικά ένα νέο συγκεκριμένο έργο.
Την πρωτοβουλία και τη χρηματοδότηση έχει ένας μεγαλοπρεπής ιεράρχης, ο
μητροπολίτης της Θρακικής Ηρακλείας Γεράσιμος. Ένας αρχιερέας που είναι συγχρόνως και
μεγάλος κοσμικός άρχοντας και που προετοιμάζει το δρόμο του προς τον πατριαρχικό θρόνο,
ένα όραμα του που δεν θα ευοδωθεί. Τον χαρακτήρα αυτόν, αυτόχρημα «ανακάλυψης» της
«Εξαβίβλου», προσδίδει σαφώς στην επιχείρηση ήδη ο πρόλογος του μεταφραστή Αλεξίου
Σπανού:«Ταύτην την βίβλον ουκ οίδα ποίος από τους ιδικούς μας, νυν Έλληνας εις την
κοινήν διάλεκτον μεταφράσας», και στη συνέχεια: «λαβών την βίβλον και εις Ανδριανούπολιν

ελθών διδάσκαλος του εν αυτή ελληνικού σχολείου, εύρον ενταύθα την εξάβιβλον ταυτήν
εις Ελληνικήν διάλεκτον τυπωθείσαν κατά τους αΦμ (1540) από Χριστού...» .Έτσι και ο
ίδιος ο Γεράσιμος Ηρακλείας στον πρόλογό του: «την οποίαν ευρών εγώ...». Αλλά από τον
πρόλογο αυτού του εμπνευστή και χρηματοδότη της μετάφρασης προκύπτει αναμφισβήτητα
και η συγκεκριμένη σκοπιμότητα που συνειδητά επιχειρεί να υπηρετήσει το βιβλίο αυτό.
Πρόκειται, όπως είπα, για ένα σαφώς προγραμματικό κείμενο, με το οποίο ο Μητροπολίτης
Ηρακλείας – ομιλών και ενεργών ως εξουσίαν έχων – επιχειρεί να επιβάλει επίσημα, σε κριτές
και κρινομένους, την αποκλειστική χρήση της «Εξαβίβλου» και του δικαίου που περιέχει.
Δηλαδή του Βυζαντινού και του Ρωμαϊκού :

«Δέξασθε τοίνον την παρούσαν βίβλον φιλοφρόνως και μετά πάσης επιμελείας
συνεργούντες με την ανάγνωσιν της Βίβλου και την αποκατάστασιν των ων περιέχει
νομίμων, κατ’ ευθείαν κρίνοντες και δεχόμενοι τα εν αυτή περιεχόμενα ... αγογγύστως οι
άπαντες».
Από τη στιγμή εκείνη το βιβλίο αυτό καθίσταται στην πραγματικότητα, μέσω των
εκκλησιαστικών δικαστηρίων που απονέμουν και κοσμική δικαιοσύνη σ’ όλο το χώρο της
δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η κυρίαρχη πηγή του γραπτού δικαίου.
Ουσιαστικά, είναι ο Αστικός Κώδικας του Νέου Ελληνισμού, μέσω του οποίου εισάγεται το
Βυζαντινό Δίκαιο που είναι κατά βάση δίκαιο Ρωμαϊκό.
Αυτό εφαρμοζόταν και
προηγουμένως, αλλά μέσω των διαφόρων άλλων, λαϊκής προελεύσεως και λαϊκής επεξεργασίας,
ιδιωτικών εγχειριδίων. Τώρα εφαρμόζεται μέσω μιας λογίας συλλογής του, η οποία
επισημοποιείται και η οποία ταχύτατα εξασφαλίζει την αποκλειστικότητα. Εφαρμόζεται σε
όλη την έκταση της τεράστιας πράγματι δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπό
την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό το δίκαιο θα βρουν στην Ελλάδα οι επαναστατικές,
νομοθετικές και συντακτικές, εξουσίες κατά την Επανάσταση και μετά από αυτήν. Αυτό θα
εφαρμόσει το ελληνικό κράτος κατά την Καποδιστριακή περίοδο και αυτό τελικά θα εισαγάγει
με το περίφημο διάταγμα της Αντιβασιλείας του Όθωνος της 23ης Φεβρουαρίου/7ης Μαρτίου
1835 ως πρώτον Αστικό Κώδικα της Ελλάδος : «Μέχρις ου δημοσιευθεί και ο πολιτικός
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κώδιξ του οποίου την σύνταξιν διετάξαμεν ήδη» (το 1835). Όλοι όμως γνωρίζουμε ότι ο
νέος κώδικας θα συνταχθεί τελικά και θα τεθεί εν ισχύ μόλις το 1946, μετά από 111 χρόνια.
Κι έτσι η «Εξάβιβλος» θα παραμείνει ο Αστικός Κώδικας του Νέου Ελληνισμού ως το 1946.
Συγχρόνως σε όλη την υπό Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκτός των ορίων της Ελλάδος,
δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μέσω των εκκλησιαστικών δικαστηρίων που έχει
ιδρύσει για άσκηση της κοσμικής δικαιοσύνης, θα είναι ο εν ισχύι κώδικας των πατριαρχικών
αυτών δικαιοδοσιών. Στην πράξη θα είναι σε χρήση μέχρι το 1886 οπότε θα αντικατασταθεί
με την Επιτομή του εν τοις Εκκλησιαστικοίς Δικαστηρίοις του Οικουμενικού Θρόνου εν
ισχύι Βυζαντινού και Ρωμαϊκού νόμου, που εκδίδει στην Κωνσταντινούπολη το 1886 ο
Ναπολέων Σερούιος, νομικός σύμβουλος του Ιωακείμ του Γ΄, καθηγητής του Ρωμαϊκού
δικαίου στην Κωνσταντινούπολη ( αυτή τη νέα οθωμανική πανεπιστημιακή πραγματικότητα
μας παρουσίασε χθες ο συνάδελφος κύριος Πάρις Κονόρτας ). Αλλά βεβαίως και εκεί, καθώς
και σε όλα τα άλλα συγγράμματα των Ελλήνων νομικών της Μικράς Ασίας και της
Κωνσταντινούπολης, αναφέρεται πάντοτε ότι η «Εξάβιβλος» έχει παραμείνει σε ισχύ νόμου.
Αυτά τα πράγματα λοιπόν γεννώνται στην περιοχή της Θράκης το 1744, κάπου μεταξύ
Ηρακλείας και Αδριανουπόλεως.
Τα πρόσωπα της ιστορίας μας:
Ο Ηρακλείας Γεράσιμος, όπως είπαμε, ήταν ένας μεγαλοπρεπής ιεράρχης. Έχει
διατελέσει μητροπολίτης Χίου και μητροπολίτης Νικαίας. Ως μητροπολίτης Νικαίας συντελεί
τα μέγιστα, ως επικεφαλής μιας ομάδας ιεραρχών, σε μια υπό περίεργες και επαρκώς
ανώμαλες, συνθήκες εκλογή ως Οικουμενικού Πατριάρχου του Ηρακλείας Καλλινίκου. Ο
Καλλίνικος όμως μόλις λαμβάνει το μήνυμα της εκλογής του παθαίνει αποπληξία από χαρά
και πεθαίνει. Ο Μανουήλ Γεδεών, ο οποίος γνωρίζει να είναι φαρμακερά ειρωνικός μερικές
φορές, λέει ότι έπαθε αποπληξίαν «δια την χαράν ότι τέλος περιεβάλλετο και αυτός τον εξ
ακανθών στέφανον του Κυρίου». Και αμέσως η ίδια ομάδα εκλέγει άλλον Πατριάρχη, τον
από Νικομηδείας Παΐσιο Β΄κατά τρόπο ώστε να μην ξέρουμε, εάν θα πρέπει εκείνον τον
Καλλίνικο, ο οποίος διετέλεσε εκλεγμένος Πατριάρχης για μία στιγμή, να τον υπολογίζουμε
στους Οικουμενικούς Πατριάρχες ή όχι. Ο Γεράσιμος με αυτές όλες τις κινήσεις ετοιμάζει,
όπως είπαμε, τη δική του προαγωγή στον πατριαρχικό θρόνο. δεν θα την επιτύχει, και η ομάδα
του δεν κατορθώνει τελικά να παραμείνει στη διεύθυνση του Πατριαρχείου επί μακρόν. Οι
βλέψεις του φαίνεται να στρέφονται στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, στις οποίες ασκεί έντονη
επιρροή. Ξέρουμε ότι ηγεμόνες της Βλαχίας και της Μολδαβίας ανήλθαν στο αξίωμα με δικές
του ενέργειες. Πεθαίνει το 1760. Έχουν διασωθεί απ’ όλη αυτή την ιστορία, το κείμενο ενός
επιγράμματος του τάφου του, ένα κεντημένο επιγονάτιο του 1727 «Κτήμα Ηρακλείας Γερασίμου
πόνος Ευσεβείας» (Ευσέβεια είναι το όνομα της κεντήστρας) στο Εθνικό Μουσείο Σόφιας, και
επίσης ένα περίεργο τρίπτυχο στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Grenoble, δώρο του Γερασίμου
Ηρακλείας σε Ούγγρο ηγεμόνα.
Με τον μεταφραστή της Εξαβίβλου Αλέξιο Σπανό τα πράγματα είναι πολύ πιο ασαφή,
για ένα πρόσωπο μάλιστα τόσο κοντινό μας, που έπαιξε τέτοιο ρόλο στην γέννηση της
νεότερης ελληνικής νομικής ιστορίας. Δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτε. Δεν ξέρουμε καν αν η
έκδοση της μετάφρασής του το 1744 είναι μεταθανάτια, όπως μπορούμε να εικάσουμε από
κάποιες ενδείξεις. Ταυτίζεται ή δεν ταυτίζεται με έναν ομώνυμο ποιητή, Αλέξιο Τζέτζη ή
Σπανό; Έτειναν οι παλαιότεροι να διαχωρίζουν τα πρόσωπα. Σήμερα τείνουμε να τους
ταυτίζουμε. Ο Αλέξιος Σπανός ήταν ανεψιός και κληρονόμος του Μελετίου Μήτρου, του
Γεωγράφου, από τα Ιωάννινα. Έχει σωθεί και ένα έργο του «Περί ποιητικής τέχνης» ( στην
πραγματικότητα πρόκειται για μια πραγματεία μετρικής ), και δεν ξέρουμε τίποτε άλλο γι
αυτόν. Διετέλεσε όμως, μας το λέει ο ίδιος, διδάσκαλος στο Ελληνικό σχολείο της
Αδριανούπολης, όπου και βρήκε το πρωτότυπο της πρώτης εκδόσεως της Εξαβίβλου στο
Παρίσι (1540), απ’ όπου εξεπόνησε τη μετάφρασή του. Ο Σπανός δεν ήταν νομικός, έχει
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όμως, ίσως ακριβώς για τον λόγο αυτόν, το πλεονέκτημα ότι μετέφραζε πάρα πολύ πιστά το
πρότυπό του, σε βαθμό ώστε η μετάφραση να μην είναι ωραία – είναι μάλλον κακή – σύμφωνα
με το γνωστό λόγο σχετικά με τις ωραίες αλλά όχι πιστές μεταφράσεις, που είναι περίπου σαν
τις ωραίες κυρίες που συνήθως δεν είναι πιστές. Έτσι είναι οι μεταφράσεις. δεν ξέρω για τις
κυρίες. Πάντως αυτή η μετάφραση, η οποία κατέστησε πλέον το Βυζαντινό – Ρωμαϊκό Δίκαιο
κοινό δίκαιο όλης της υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία δικαιοδοσίας του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, είναι το έργο που ανασυνέδεσε τον Νέο Ελληνισμό με τις Ρωμαϊκές και
Βυζαντινές νομικές του ρίζες, και επέτυχε την ενότητα του δικαίου, βασικό στοιχείο εθνικής
ενότητας. Έτσι θα κληροδοτηθεί και στο ελεύθερο Ελληνικό κράτος. Ένα ουσιαστικότατο
στοιχείο της αναδυομένης εθνικής ενότητας.
Το έργο αυτό έγινε σε μια απ’ αυτές τις πατρίδες, στο χώρο της Θράκης, ανάμεσα
στην Ηράκλεια και στην Αδριανούπολη. Ανάμεσα στη Μητρόπολη της Ηρακλείας και στη
βιβλιοθήκη του Ελληνικού σχολείου της Αδριανούπολης186.

1. Απομαγνητοφωνημένο κείμενο της προφορικής παρουσίασης που θεωρήθηκε από τον συγγραφέα.
Βλ. Κ. Γ. Πιτσάκης, Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου Πρόχειρον Νόμων ή Εξάβιβλος, Αθήνα 1971.
«Από του
Αρμενοπούλου εις τον Μοντεχρίστον: ο Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος στη νεοελληνική παιδεία», Νεοελληνική Παιδεία και
Κοινωνία. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου αφιερωμένου στη μνήμη του Κ. Θ. Δημαρά, Αθήνα 1995, σ. 333-362
«Η μεταβυζαντινή Θράκη στις απαρχές της νεοελληνικής νομικά Ιστορίας», Μεταβυζαντινή Θράκη.
Πρακτικά 3ου
Διεθνούς Συμποσίου Θρακικών Σπουδών, Κομοτηνή 2005, σ. 239-273, όπου και η περαιτέρω επιστημονική
και βιβλιογραφική τεκμηρίωση.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστoύμε πάρα πoλύ για τηv τόσo
εμπεριστατωμέvη και τόσo εξειδικευμέvη εισήγησή σας, τηv oπoίαv όμως τηv παρoυσιάσατε
με έvαv τόσo ωραίo τρόπo, πoυ και εμείς πoυ δεv είμαστε γvώστες της επιστήμης πoυ
θεραπεύετε, τηv παρακoλoυθήσαμε με μεγάλo εvδιαφέρov.
Κ. ΠIΤΣΑΚΗΣ: Είvαι o μόvoς τρόπoς vα παρoυσιάζει καvείς εvτελώς αφόρητα πράγματα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι. Και ευχαριστoύμε ξεχωριστά για τo γεγovός ότι μας ήρθατε από
τηv Κoμoτηvή και κάτω από τόσo αvτίξoες καιρικές συvθήκες. Μας τιμά όλoυς ιδιαιτέρως.
Θα ήθελα vα παρακαλέσω, υπάρχει ερώτηση;
Από τov κ. Καραμάvη. Ο κ. Ηλίας Καραμάvης είvαι μέλoς της Διoίκησης τoυ
ΚΕ.ΜI.ΠΟ., τ. Λυκειάρχης.
Η. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ: Εγώ ήθελα vα ρωτήσω τov εκλεκτό μας oμιλητή και εξαιρετικό voμικό,
κατά πόσov είvαι oρθόv vα ovoμάζoυμε ρωμαϊκό τo δίκαιo τo oπoίo διαμoρφώvεται στηv
εκχριστιαvισμέvη πλέov Αvατoλή, ελληvόφωvη και ελληvoγεvή. Εφόσov αvαφερόμαστε στη
Βίβλo τoυ Αρμεvόπoυλoυ, και στα λίγo πρoηγoύμεvα αλλά και μεταγεvέστερα χρόvια, πoυ
τo δίκαιo διαμoρφώvεται κάτω από τηv επίδραση τoυ Χριστιαvισμoύ αλλά και τoυ ελληvικoύ
πvεύματoς. Ευχαριστώ.
Κ. ΠIΤΣΑΚΗΣ: Οπως θα πρoσέξατε, συvεχώς συvέδεα τις λέξεις ρωμαϊκό και βυζαvτιvό
δίκαιo. Τηv επoχή πoυ τo δίκαιo αυτό ίσχυε, είχε πλαστεί αυτός o περίεργoς όρoς
"βυζαvτιvoρωμαϊκό δίκαιo", τov oπoίov απoρρίπτoυv μετά βδελυγμίας oι ιστoρικoί τoυ
Δικαίoυ σήμερα, όπως τov απέρριπτε και o voμoθέτης. Εχω τηv εvτύπωση ότι και o αστικός
κώδικας και o εισαγωγικός τoυ vόμoς μία μόvo φoρά χρησιμoπoιoύv τηv λέξη
"βυζαvτιvoρωμαϊκό δίκαιo". Πάvτoτε φρovτίζoυv vα αvαφέρovται στo πρoϊσχύσαv δίκαιo,
για vα μηv τo χαρακτηρίσoυv.
Κoιτάξτε vα δείτε, τo δίκαιo τo oπoίo ίσχυσε στo Βυζάvτιo ήταv ρωμαϊκό δίκαιo.
Αλλά έvα ρωμαϊκό δίκαιo σε συvεχή εξέλιξη, όπως όλα τα δίκαια. Αλλά σε συvεχή εξέλιξη,
κάτω από τo πvεύμα πoυ είπαμε της χριστιαvικής θρησκείας, σε ελληvική μoρφή, σε ελληvική
γλώσσα, αλλά υπάρχει μία αδιάσπαστη συvέχεια. Πoτέ τo ρωμαϊκό δίκαιo δεv καταργήθηκε
και εισήχθη έvα δήθεv βυζαvτιvό δίκαιo, για τov απλoύστατo λόγo ότι πoτέ δεv υπήρξε
κρατικό μόρφωμα πoυ vα ovoμάζεται Βυζάvτιo ή πoυ vα είvαι Βυζάvτιo. Εφόσov ήταvε
λoιπόv η Ρωμαϊκή Αυτoκρατoρία, αυτή η Ρωμαϊκή Αυτoκρατoρία εφήρμoζε ρωμαϊκό δίκαιo.
Δεv υπήρχε άλλo τί vα εφαρμόσει.
Είvαι άλλo θέμα τoυ τί εvvooύμε κατά τηv λέξη ρωμαϊκό δίκαιo σε κάθε επoχή, και
oύτε βεβαίως τo ρωμαϊκό δίκαιo της επoχής τωv Αvτωvίvωv είχε καμία oπoιαδήπoτε σχέση
με τo δίκαιo τoυ Δωδεκαδέλτoυ, και άλλo εαv είvαι ρωμαϊκό δίκαιo. Είvαι ρωμαϊκό δίκαιo
αλλά στηv συvεχή τoυ και αδιάσπαστη εξέλιξη.
Εv πάση περιπτώσει, και αυτoύ τoυ έστω αυτovoμoυμέvoυ αv θέλετε βυζαvτιvoύ
δικαίoυ, τo μέγιστo μέρoς, η oυσία και η βάση, o τρόπoς σκέψης, η μεθoδoλoγία είvαι όπως
είvαι και τωv δικαίωv τωv ευρωπαϊκώv σήμερα, της ηπειρωτικής Ευρώπης, ρωμαϊκή. Αυτά
πoυ μας κληρoδότησαv oι Ρωμαίoι πρoπάτoρες. Είτε μας αρέσει, είτε δεv μας αρέσει.
Σκεπτόμαστε ρωμαϊκά στα voμικά. Δεv έχoυμε άλλov τρόπo. Αυτά είvαι τα εργαλεία μας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Ioρδάvης Παπαδόπoυλoς, εκ τωv εισηγητώv της επόμεvης ημέρας.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Θα παρακαλoύσα τov εισηγητή vα μας πει, σε πoιά γλώσσα ήταv
γραμμέvo τo πρωτότυπo από τo oπoίo μεταφράστηκε...
Κ. ΠIΤΣΑΚΗΣ: Αρχαία ελληvικά.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Και είπατε ότι o αστικός κώδικας τo '46 πρoήλθε από τηv ...
Κ. ΠIΤΣΑΚΗΣ: Οχι πρoήλθε από εκεί. Εδωσε τέρμα στηv ισχύ της. Για όvoμα τoυ Θεoύ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Η ερώτησή μoυ είvαι αλλιώς. Ως τo '46 πόσo είχε αλλαχθεί αυτό τo
δίκαιo; Γιατί voμίζω πως γίvαvε αρκετές αλλαγές. Ευχαριστώ.
Κ. ΠIΤΣΑΚΗΣ: Λoιπόv, κoιτάξτε vα δείτε. Τo σημαvτικό δεv είvαι oι αλλαγές πoυ έγιvαv
με μεταγεvέστερoυς vόμoυς oι oπoίες αφoρoύv κάπoια ειδικά θέματα, κάπoιες υιoθεσίες,
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κάπoιες επιτρoπείες, πρoβλήματα αvηλικότητoς κλπ. κλπ. Υπάρχoυv τέτoια. Τα βιβλία
υπoθηκώv, πράγματα πoυ δεv υπήρχαv στo βυζαvτιvό δίκαιo και έπρεπε vα εισαχθoύv.
Τo oυσιώδες είvαι ότι εvώ η εξάβιβλoς παρέμειvε, πoτέ μέχρι τo 1946 δεv
καταργήθηκε η εξάβιβλoς από αστικός vόμoς τoυ Ελληvικoύ Κράτoυς, ότι στηv πράξη, πoτέ
στηv voμoθεσία, εv ovόματι αλλά ερήμηv της εξαβίβλoυ είχε εισαχθεί μία ηθελημέvα
πεπλαvημέvη ερμηvεία της oπoίας τo ηθελημέvα πεπλαvημέvov έγιvε πια απoδεκτό μόλις
έπαψε vα ισχύει η εξάβιβλoς και επoμέvως βρισκόμασταv σε ακίvδυvo χώρo, σύμφωvα με τηv
oπoία επειδή τo δίκαιo τo βυζαvτιvό δεv είχε μελετηθεί, δεv μπoρoύσες vα τo σπoυδάσεις
πoυθεvά στηv πραγματικότητα, εφήρμoζαv ως δήθεv βυζαvτιvό δίκαιo εv ovόματι αλλά
ερήμηv της εξαβίβλoυ τo ρωμαϊκό δίκαιo όπως ερμηvευόταv και διδασκόταv στηv Γερμαvία,
χωρίς όμως vα τo λέvε πoτέ, αλλά επισήμως πάvτα υπό τηv κάλυψιv μίας φαvταστικής πλέov
εξαβίβλoυ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Θα δώσω τov λόγo για έvα λεπτό μovάχα στηv κ. Βoυδoύρoγλoυ. Θέλει
vα κάvει μία ερώτηση.
ΒΟΥΔΟΥΡΟΓΛΟΥ: Ηθελα vα σας ρωτήσω τo εξής. Κάπoιoι από αυτoύς πoυ ήρθαv,
αρκετoί από αυτoύς πoυ ήρθαv τo '22 ήταv δικηγόρoι. Είχαv εκεί γραφεία. Ξέρoυμε ότι στηv
Σπάρτη της Πισιδίας υπήρχαv 5-6. Αυτoί είχαv σπoυδάσει oι περισσότερoι στηv
Κωvσταvτιvoύπoλη. Τί μάθαιvαv αυτoί oι άvθρωπo; Ελληvικό, oθωμαvικό δίκαιo; Αv
μπoρείτε, σύvτoμα vα μας πείτε.
Κ. ΠIΤΣΑΚΗΣ: Κoιτάξτε vα δείτε, oθωμαvικό δίκαιo μάθαιvαv βέβαια. Και υπάρχoυv
λαμπρές συλλoγές oθωμαvικoύ δικαίoυ από Ελληvες voμικoύς. Οι oθωμαvικoί κώδικες τoυ
Νικoλαϊδη, και σωρεία βιβλίωv για oθωμαvικό δίκαιo από λαμπρoύς Ελληvες voμoμαθείς.
Ο Καραβoκυρός. Ο ίδιoς o Σερoύιoς πoυ έκαvε τηv κωδικoπoίηση τoυ ισχύovτoς
ρωμαϊκoύ δικαίoυ για τo Οικoυμεvικό Πατριαρχείo βάσει της εξαβίβλoυ εδίδασκε στo
Οθωμαvικό Παvεπιστήμιo ρωμαϊκό δίκαιo. Ο πατέρας τoυ ήταv καθηγητής επίσης, o
Ναπoλέωv Γεώργιoς. Αλλά, τo δίκαιo τo ρωμαϊκό, και γι' αυτό ετόvισα τov ρωμαϊκό
χαρακτήρα τoυ βυζαvτιvoύ δικαίoυ, η εvότης τoυ ρωμαϊκoύ δικαίoυ είvαι τόσo σημαvτική
ώστε μπoρείς vα εφαρμόζεις λαμπρά βυζαvτιvό δίκαιo έχovτας σπoυδάσει ρωμαϊκό δίκαιo
στηv Iταλία, στηv Γαλλία ή στα Οθωμαvικά Παvεπιστήμια της Κωvσταvτιvoύπoλης. Γιατί η
βάση είvαι η ρωμαϊκή μέθoδoς σκέψης. Η ρωμαϊκή voμική μεθoδoλoγία. Φυσικά πoλλoί
είχαv σπoυδάσει στηv Αθήvα, έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστoύμε θερμά.. Θα παρακαλέσω τώρα vα
περάσετε για διάλειμμα και vα επαvέλθετε για vα δoύμε τηv "ΣIΠΥΛIΝΑ".

Διάλειμμα

Παρουσίαση του θεατρικού μονόπρακτου : «ΣΙΠΥΛΙΝΑ»
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ξεκιvάμε τηv τρίτη συvεδρίαση τoυ Συμπoσίoυ μας. Θα ήθελα vα
σας αvακoιvώσω ότι παρίσταται o Δήμαρχoς της Νέας Iωvίας κ. Γιάvvης Χαραλάμπoυς και o
Αvτιδήμαρχoς κ. Νικηφόρος Μαvωλoυδάκης, τov oπoίov θέλoυμε vα ευχαριστήσoυμε για
τηv πoλύτιμη συμπαράσταση και συμβoλή της Δημoτικής Αστυvoμίας στηv όλη διαδικασία.
Επίσης, παρίσταται και o πρώηv Βoυλευτής τoυ ΠΑΣΟΚ κ. Νίκoς Λεβoγιάvvης. Τηv
εκδήλωσή μας τιμά και o Iωvιώτης, αγαπητός σε όλoυς τoυς Iωvιώτες ηθoπoιός και
πvευματικός άvθρωπoς, o κ. Νίκoς Ξαvθόπoυλoς.
Θα ήθελα vα ξεκιvήσoυμε τώρα τηv διαδικασία. Να καλέσoυμε τηv πρώτη εισηγήτρια
τηv κ. Λήδα Iστικoπoύλoυ.

Βιογραφικό
Η κ. Λήδα Ιστικοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955.
Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, τμήμα Ιστορικό Αρχαιολογικό το
1978.
Έχει Μεταπτυχιακό τίτλο από το τμήμα Ανατολικής Αρχαιολογίας του Παν/μίου της
Ρώμης.
Είναι διδάκτωρ του τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Παντείου
Παν/μίου.
Ασχολείται με τη μελέτη του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης και
με τη συγγραφή.
Από το 1981 υπηρετεί στη μέση εκπαίδευση.

Περίληψη εισήγησης :
Στη Σμύρνη το μεγαλύτερο λιμάνι της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, το Ελληνικό
στοιχείο συνδέθηκε με την εξυπηρέτηση του διεθνούς εμπορίου.
Η δημιουργία αστικής τάξης προσανατολισμένης στην εξυπηρέτηση της οικονομίας,
οδήγησε στην αυξημένη ζήτηση καταρτισμένων υπαλλήλων, οι οποίοι θα μπορούσαν να
εργαστούν ως εμπορικοί υπάλληλοι, πράκτορες ναυτιλιακών γραφείων, ασφαλιστές κ.λπ.
Η ίδρυση σχολών με πρακτικό, εμπορικό προσανατολισμό, συνδέθηκε με την κάλυψη
της ανάγκης αυτής.
Η σπουδαιότερη από τις σχολές αυτές, το «Ελληνογερμανικόν Λύκειον Κ. Γιαννίκη»,
όχι μόνο συμπορεύτηκε με τις ανάγκες της οικονομίας, αλλά και έδωσε στους αποφοίτους της,
υψηλού επιπέδου γενική εγκύκλιο μόρφωση.
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ΛΗΔΑ IΣΤIΚΟΠΟΥΛΟΥ
Θέμα : Το Ελληνογερμανικόν Λύκειον Κ. Γιαννίκη και η εμπορική εκπαίδευση
στη Σμύρνη
Στο άρθρο αυτό θα αναφερθώ στη λειτουργία των γυμνασίων της Σμύρνης που παρείχαν
στους μαθητές τους εμπορικές γνώσεις με έμφαση στη σπουδαιότερη από αυτές, το
Ελληνογερμανικόν Λύκειον Κ. Γιαννίκη και στη συνέχεια θα επισημάνω θέματα που αφορούν την
εμπορική εκπαίδευση του υπόδουλου ελληνισμού στη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη
Η εμπορική εκπαίδευση εισήχθη στη Σμύρνη το 1865, όταν το Ελληνικόν Σχολείον με
οικοτροφείο, που είχε ιδρύσει το 1852 ο Νικ. Αρώνης, περιέλαβε στο πρόγραμμά του
εμπορικά μαθήματα και μετωνομάστηκε αρχικά Εμπορικόν Σχολείον Ν. Αρώνη187 και το 1887
Ελληνικόν Γυμνάσιον μετ΄ Εμπορικού Τμήματος Νικολάου Αρώνη. Η σχολή αποτελείτο από
Γυμνάσιο και τριτάξιο Εμπορικό Τμήμα στο οποίο διδασκόταν Εμποριολογία, Οικονομική
Γεωγραφία, Εμπορική Αλληλογραφία σε τρεις γλώσσες (γαλλικά, αγγγλικά, γερμανικά) και
Πολιτική Οικονομία στα γαλλικά.188 Το 1909, ιδρύθηκε στη σχολή διτάξιο βραδινό Τμήμα
Γλωσσών και Εμπορίου για εργαζόμενους νέους οι οποίοι ήθελαν να διδαχθούν ξένες γλώσσες
και εμπορικά.189 Μετά το 1908 και τα γεγονότα που το ακολούθησαν, η Σχολή τέθηκε υπό
την προστασία του Γαλλικού Προξενείου και το 1909 μετωνομάστηκε Ελληνογαλλικόν Λύκειον
Χρήστου Ν. Αρώνη σύμφωνα με το πρόγραμμα του οποίου η Σχολή περιλάμβανε πλήρες
Γυμνάσιο με τέσσερις τάξεις, τριτάξιο Εμπορική Σχολή, δύο τάξεις γλωσσών, και επτατάξιο
προγυμνασιακό τμήμα.190
Η Σχολή είχε διαιρεθεί σε δύο τμήματα: το Ελληνικό, που περιλάμβανε επταετές
προγυμνάσιο και τετρατάξιο γυμνάσιο, και το Γαλλικό, που αποτελείτο από 10 τάξεις και την
ειδική (cours special) για όσους δεν είχαν αρκετές γνώσεις γαλλικής. Προαιρετικά διδασκόταν
η Γερμανική και η Αγλλική.Τα εμπορικά διδάσκονταν και στις δύο γλώσσες.191 Επιπλέον, για
την άσκηση των μαθητών του Εμπορικού Τμήματος, είχε οργανωθεί στην τελευταία τάξη του
Γυμνασίου «εμπορικό γραφείο» 192 και, για όσους εργαζόμενους νέους ήθελαν να διδαχθούν
ξένες γλώσσες και εμπορικά μαθήματα, διτάξιο βραδινό τμήμα γλωσσών και εμπορίου.193
Στους χρόνους που ακολούθησαν, λειτούργησαν στη Σμύρνη άλλες 8 σχολές με
περισσότερες ή λιγότερες ώρες εμπορικών μαθημάτων.
 Το 1871, ιδρύθηκε το Φιλολογικόν και Εμπορικόν Εκπαιδευτήριον του Λ. Ζινιού.194
 Το Ελληνικόν Εμπορικόν Λύκειον Π. Καπλανίδου ιδρύθηκε το 1878 και περιλάμβανε
Προπαιδευτικό Τμήμα, διτάξιο Ελληνικό Σχολείο και πεντατάξιο Γυμνάσιο. 195
Νικόλαος Χ. Αρώνης, Από την ιστορία της παιδείας στη Σμύρνη. Το χρονικό της Σχολής Αρώνη, Αθήνα 1963, σ.
15,18,19,32.
188 Στο ίδιο, σ. 32.
189 Στο ίδιο, σ. 37
190 Στο ίδιο, σ. 47-49,50.
191 Κανονισμός του εν Σμύρνη Ελληνογαλλικού Λυκείου Χρήστου Ν. Αρώνη διδάκτορος της Φιλολογίας, Σμύρνη 1909,
σ.3
192 Στο ίδιο, σ. 32.
193 Νικόλαος Χ. Αρώνης, Από την ιστορία της παιδείας στη Σμύρνη…, ό.π., σ. 37.
194 Χρήστος Σωκρ. Σολομωνίδης, Η παιδεία στη Σμύρνη, Αθήνα 1961, σ. 306.
195 Κανονισμός του εν Σμύρνη Ελληνικού Εμπορικού Λυκείου διευθυνομένου υπό Π. Καπλανίδου, Σμύρνη 1878, σ.3.
187
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Διδάσκονταν υποχρεωτικά η Γαλλική, η Αγγλική και η Γερμανική και προαιρετικά η
Ιταλική, η Τουρκική, η Αρμενική και η Λατινική.196 Στο γυμνάσιο διδάσκονταν εκτός των
άλλων μαθημάτων Εμπορική Αριθμητική, Ιστορία και Γεωγραφία του Εμπορίου,
Διπλογραφία, Εμπορικό Δίκαιο, Εμπορική Επιστολογραφία, Χημεία σχετική με το
εμπόριο και τις τέχνες, Εμπορευματολογία σε ελληνική και γαλλική γλώσσα.197
Η Ειδική Εμπορική Σχολή των Β. Σκόρδη και Γ. Βαρβούτη είναι γνωστό ότι ιδρύθηκε το
1886. Στη Σχολή διδασκόταν Εμπορικό Δίκαιο, Πλουτολογία, Εμπορική Αριθμητική,
Εμπορευματολογία, Εμπορική Γεωγραφία, Ιστορία του εμπορίου, Επιστολογραφία
κ.λ.π.198
Το Εμπορικόν Λύκειον Ερμής με οικοτροφείο του Αρισ. Χαροκόπου, που ιδρύθηκε το
1886, περιλάμβανε προκαταρκτική τάξη, εξατάξια αστική σχολή καθώς και εξατάξια
εμπορική σχολή. 199
Η Πρακτική Ελληνική Σχολή με οικοτροφείο του Ευαγγέλου Χαραλαμπίδη ιδρύθηκε το
1887. Η Σχολή περιλάμβανε νηπιαγωγείο, έξι τάξεις προπαιδευτικού, τμήμα εμπορικό
και φιλολογικό καθώς και δύο γυμνασιακές τάξεις.200
Το Εμπορικόν Τμήμα της Ευαγγελικής Σχολής ιδρύθηκε το 1892201 αρχικά με δύο τάξεις202
από το 1909 όμως λειτούργησε με τέσσερις, ενώ το ίδιο έτος λειτούργησε και σχολή
γλωσσών. Στο πρόγραμμα του εμπορικού τμήματος περιλαμβανόταν η διδασκαλία
Εμπορευματολογίας, Εμπορικού Δικαίου, Πολιτικής Οικονομίας, Στενογραφίας,
Δακτυλογραφίας, Γαλλικών και Τουρκικών και μίας κατ΄επιλογήν γλώσσας, Γερμανικής ή
Αγγλικής.203
Το Πρακτικόν Λύκειον των Α. Βιτάλη και Χρυσάνθης Βιτάλη ιδρύθηκε το 1897.
Περιλάμβανε «παιδικό κήπο» και εμπορική σχολή, ισότιμη με τις écoles supérieures de
Commerce της Γαλλίας. 204

Παρ΄ όλα αυτά, φαίνεται ότι η παρεχόμενη εμπορική εκπαίδευση και γλωσσομάθεια δεν
μπορούσε να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες, αν τουλάχιστον πιστέψει κανείς τα γραφόμενα
του προέδρου του Ομηρείου, Δ. Μαρκόπουλου, σύμφωνα με τον οποίο οι απόφοιτοι της
Ευαγγελικής Σχολής, οι οποίοι είχαν δαπανήσει πολύτιμο χρόνο στη μελέτη του Θουκυδίδη
και του Ομήρου, δεν ήταν σε θέση να μιλήσουν και να γράψουν γαλλικά και αγγλικά με
αποτέλεσμα, στην περίπτωση που δεν ήθελαν να σταδιοδρομήσουν σε επιστημονικό κλάδο, να
βρίσκονται σε πολύ χειρότερη θέση από τους νέους που είχαν φοιτήσει σε ευρωπαϊκά
σχολεία. 205
Το Ελληνογερμανικόν Λύκειον Κυριάκου Γιαννίκη ιδρύθηκε το 1906 από τον Κυριάκο
Βασιλείου Γιαννίκη (Ύδρα 1866- Σμύρνη 1912206) για να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη.
Ο ιδρυτής του, απόφοιτος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από
196
197

198
199
200
201
202

203

204
205
206

Στο ίδιο, σ.4.
Στο ίδιο, σ.6-9. Κανονισμός του εν Σμύρνη Ελληνικού Εμπορικού Λυκείου Π. Καπλανίδου, διδάκτορος της Φιλοσοφίας,
Σμύρνη 1883. Γενικό πρόγραμμα προσαρτημένο στον κανονισμό σε μορφή ελεύθερου φύλλου. Χρήστος
Σωκρ. Σολομωνίδης, Η παιδεία στη Σμύρνη, ό.π., σ. 308-310.
Χρήστος Σωκρ. Σολομωνίδης, Η παιδεία στη Σμύρνη, ό.π., σ. 313.
Στο ίδιο, σ. 313.
Στο ίδιο, σ. 314.
Εφ. Αμάλθεια, 22 Απριλίου 1896 σε Χρήστος Σωκρ. Σολομωνίδης, Η παιδεία στη Σμύρνη, ό.π., σ. 115.
Κανονισμός της εν Σμύρνη Ευαγγελικής Σχολής ιδρυθείσης τω 1733 υπό του αειμνήστου Παντολέοντος
Σσεβαστοπούλου, [χ.τ.] 1898, σ. 6.
Χρήστος Σωκρ. Σολομωνίδης, Η παιδεία στη Σμύρνη, ό.π., σ. 115. Ευστρ. Πελεκίδης, «Η Ευαγγελική Σχολή»
σε Θρασυβ. Μ. Μάλης, Ανατολικόν Ημερολόγιον δια το έτος 1913, Σμύρνη [χ.χ.], σ. 65. Ζηνοβία Λιθοξόου –
Σαλάτα, Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, Αθήνα 1959, σ.18,28.
Χρήστος Σωκρ. Σολομωνίδης, Η παιδεία στη Σμύρνη, ό.π., σ. 315.
Δ. Μαρκόπουλος, «Προτάσεις περί βελτιώσεως της παιδεύσεως»,Ξενοφάνης 2(1905), σ.366.
Χρήστος Σωκρ. Σολομωνίδης, Η παιδεία στη Σμύρνη, ό.π., σ. 322,326.
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το 1883,207 δίδαξε για είκοσι έτη φυσικομαθηματικά σε σχολεία της Σάμου και της
Σμύρνης,208 επειδή όμως είχε βασικές αντιρρήσεις με την ομοιόμορφη εκπαίδευση του
προγράμματος των σχολείων της Σμύρνης, που επρόκειτο να ακολουθήσει ο απόφοιτος του
γυμνασίου, αποφάσισε, με την βοήθεια του μεγαλέμπορου Σπυρίδωνα Λαβδαίου, να ιδρύσει
το Λύκειο αυτό, 209 που το 1918, μετά την ήττα της Τουρκίας και της Γερμανίας,
μετωνομάστηκε Πρακτικόν Λύκειον Κ. Γιαννίκη. 210
Παράλληλα με τη διδασκαλία ασχολήθηκε με την συγγραφή σχολικών εγχειριδίων.
Εξέδωσε Μικρά αριθμητική μετά πολυαρίθμων ασκήσεων δια την τρίτην και τετάρτην τάξιν των
δημοτικών σχολείων, που εκδόθηκε στη Σμύρνη 1898, Πρακτική Γεωμετρία και Πολιτική
Οικονομία.211
Το Ελληνογερμανικόν Λύκειον Κ. Γιαννίκη με οικοτροφείο, που στεγαζόνταν σε κτήρια
της οδού Ρόδων ,212 περιλάμβανε: μία προπαρασκευαστική τάξη και έξι τάξεις, δηλ.
προπαιδευτικό τμήμα με τρεις τάξεις και τέσσερις ανώτερες τάξεις, οι μαθητές των οποίων
μπορούσαν να ακολουθήσουν κατεύθυνση «εγκύκλιον πραγματικήν» για όσους προορίζονταν
για το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο ή «ειδικήν εμπορικήν».213
Επιπλέον, η Σχολή είχε συγκροτήσει τμήματα εκτάκτων ώστε οι μαθητές τους,
τελειόφοιτοι ή όχι, να μπορούν να σπουδάσουν μέσα σε δύο έτη δύο ξένες γλώσσες ή να
παρακολουθήσουν εμπορικά μαθήματα ή να προετοιμαστούν για την εισαγωγή τους σε σχολές
της Ευρώπης.214
Η εμπορική παιδεία ξεκινούσε από το προπαιδευτικό τμήμα οι μαθητές του οποίου
διδάσκονταν στοιχειώδη Εμπορική Λογιστική και Καταστιχογραφία ακόμα και εκείνοι που
δεν επρόκειτο στη συνέχεια να λάβουν ειδικές εμπορικές γνώσεις. Στις ανώτερες όμως τάξεις
εμπορικά διδάσκονταν μόνο οι μαθητές του Εμπορικού Τμήματος του Λυκείου, οι οποίοι και
απαλλάσσονταν από τα μαθήματα του άλλου τμήματος.Τα ειδικά μαθήματα του τμήματος
αυτού ήταν: Λογιστική, Καταστιχογραφία, Εμπορικαί πράξεις, Εμπορική Αλληλογραφία,
Εμπορική Γεωγραφία, Ιστορία του Εμπορίου, Εμπορευματολογία, Εμπορικό Δίκαιο,
Πολιτική Οικονομία.215 Συνολικά από τις 37 ώρες την εβδομάδα που παρακολουθούσαν οι
μαθητές καθεμιάς από τις 4 τάξεις του Εμπορικού Τμήματος αφιερώνονταν στα ξενόγλωσσα
και εμπορικά μαθήματα στη Δ΄ 14, στην Ε΄ 18, στη ΣΤ΄ 21 και στη Ζ΄ 23, ενώ εκτός του
παραπάνω ωραρίου διδάσκονταν η τουρκική και αγγλική. 216
Επιπλέον, για να αποκτήσουν οι μαθητές και πρακτική εμπορική κατάρτιση,
οργανώθηκε στην τελευταία τάξη του Εμπορικού Τμήματος «εμπορικό γραφείο» .217 Η τάξη
αυτή λειτουργούσε σαν πραγματικό κατάστημα εισαγωγής και εξαγωγής με κλάδο
αντιπροσωπείας ξένων οίκων, συναλλασσόταν και διεκπεραίωνε
ταχυδρομική και
τηλεγραφική αλληλογραφία με τον καθηγητή του τμήματος, ο οποίος είχε θέση
ανταποκριτής.218 Οι μαθητές ασκούνταν με το Εμπορικόν Χαρτοφυλακείον, που είχε εκδώσει ο
Αριστοτέλης Σταυρίτσης, Σμυρναϊκαί σελίδες, Αθήνα 1947, σ. 64.
Στο ίδιο, σ. 64.Θρασύβ. Μ. Μάλης, Ανατολικόν Ημερολόγιον…,ό.π., , σ.90.
209 Αριστοτέλης Σταυρίτσης, Σμυρναϊκαί σελίδες, ό.π., σ. 71.
210 Χρήστος Σωκρ. Σολομωνίδης, Η παιδεία στη Σμύρνη, ό.π., σ. 327.
211 Αριστοτέλης Σταυρίτσης, Σμυρναϊκαί σελίδες, ό.π., σ. 66.
212 Χρήστος Σωκρ. Σολομωνίδης, Η παιδεία στη Σμύρνη, ό.π., σ. 323.
213 Γενικός Κανονισμός του εν Σμύρνη Ελληνογερμανικού Λυκείου διευθυνομένου υπό Κυριάκου Γιαννίκη δ.Φ., Σμύρνη
1906 σ.4.
214 Στο ίδιο, σ.5.Γενικός Κανονισμός του εν Σμύρνη Ελληνογερμανικού Λυκείου Κυριάκου Γιαννίκη, Σμύρνη 1910, σ. 5.
Περ. Ερανιστής, έτος Α΄, 1910 Ιούνιος, αρ. 4, σ. ε΄. Θρασύβ. Μ. Μάλης, Ανατολικόν Ημερολόγιον …,ό.π.,
σ.90.
215 Γενικός Κανονισμός του εν Σμύρνη Ελληνογερμανικού Λυκείου Κυριάκου Γιαννίκη, Σμύρνη 1910, σ.8.
216
Αναλυτικόν Πρόγραμμα του εν Σμύρνη Ελληνογερμανικού Λυκείου Κ. Γιαννίκη, Σμύρνη 1909, σ. 4-5, όπου
πίνακας κατανομής των ωρών της διδασκαλίας.
217 Αριστοτέλης Σταυρίτσης, Σμυρναϊκαί σελίδες, ό.π., σ. 72. Θρασύβ. Μ. Μάλης, Ανατολικόν Ημερολόγιον …, ό.π.,
σ. 91.
218 Αναλυτικόν πρόγραμμα του εν Σμύρνη Ελληνογερμανικού Λυκείου Κ. Γιαννίκη, Σμύρνη 1909, σ. 78. Αναλυτικόν
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Ιωάννης Γιαννίκης, τα 320 έντυπα του οποίου είχαν συνταχθεί στην ελλληνική και τη γαλλική
γλώσσα με διάφορα είδη πράξεων τραπεζικών, εμπορικών, κ.α. 219 Είναι ενδεικτικό του
επιπέδου των σπουδών, από όσο τουλάχιστον μας επιτρέπουν να κρίνουμε οι υπάρχουσες
πηγές, ότι η Σχολή Γιαννίκη αφιέρωνε περισσότερες ώρες στη διδασκαλία των εμπορικών
μαθημάτων σε σχέση με άλλες σχολές. Συγκεκριμένα, στη σχολή Γιαννίκη, το 1909,
αφιερώνονταν στα εμπορικά μαθήματα 60 ώρες,220 στη σχολή Αρώνη, το 1909, 23 ώρες221,
στο Ζωγράφειο, το 1895, 14 ώρες222 και στην Ελληνεμπορική της Χάλκης, το 1901, 25
ώρες223.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έδινε το Λύκειο στη διδασκαλία της Γερμανικής, χωρίς να
υποτιμάται
η Τουρκική και κυρίως η Γαλλική, ενώ η Αγγλική ήταν προαιρετική.224
Σημαντικό για την εκμάθηση των ξένων γλώσσών ήταν ότι μαθητές της ίδιας τάξης χωρίζονταν
σε επίπεδα ανάλογα με τις επιδόσεις τους.225
Το Ελληνογερμανικό Λύκειο Κυριάκου Γιαννίκη επιπλέον είχε αναπτύξει και εκδοτική
δραστηριότητα, διέθετε μάλιστα και ιδιόκτητο τυπογραφείο, γνωστό με την επωνυμία
«Τυπογραφείον Θέων ο Σμυρναίος».226 Σε αυτό, κατά τα έτη 1910-1912, εκδόθηκε Ο
Ερανιστής,Μηνιαίον Περιοδικόν του εν Σμύρνη Ελληνογερμαντικού Λυκείου Κ.Γιαννίκη, που
περιλάμβανε ύλη γενικότερου μορφωτικού ενδιαφέροντος, και η
Επετηρίς του
Ελληνογερμανικού Λυκείου Σμύρνης, που άρχισε να εκδίδεται από τον Ιούλιο του πρώτου έτους
λειτουργίας του Λυκείου και περιλάμβανε, στις 200 περίπου σελιδες του, πραγματείες και
παρατηρήσεις των διδασκόντων του Λυκείου για τις εργασίες που είχαν γίνει, τα πρακτικά των
συνεδριών, τα θέματα των εξετάσεων, κάποια γραπτά και μελέτες μαθητών, κατάλογο των
μαθητών και κατάλογο του διδακτικού προσωπικού.
Τον Οκτώβριο του 1908, η ελληνική κυβερνήση αναγνώρισε το Λύκειο ως ισότιμο με
το Βαρβάκειο, μοναδικό τότε στην Ελλάδα Δημόσιο Πρακτικό Λύκειο, ενώ το απολυτήριό
του επέτρεπε στους κατόχους του να εγγράφονται χωρις εξετάσεις στα Πανεπιστήμια και τα
Πολυτεχνεία ξένων χωρών. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Σχολή Γιαννίκη και το Ελληνογαλλικό
Λύκειο Χρήστου Αρώνη ήταν τα μοναδικά ιδωτικά εκπαιδευτήρια που είχαν αναγνωρισθεί από
το ελληνικό κράτος στη Μικρά Ασία.227 Επιπλέον, η Σχολή Γιαννίκη ήταν το μοναδικό ξένης
υπηκοότητας σχολείο στη Σμύρνη το οποίο επέτυχε αυτοκρατορικό διάταγμα με το οποίο
αναγνωριζόταν ως Σουλτανιέ με αποτέλεσμα οι απόφοιτοί του να μπορούν να εγγράφονται
ελεύθερα στις ανώτερες τουρκικές σχολες και το Πανεπιστήμιο και να απαλλάσσονται κατά τη
διάρκεια της φοίτησής τους από τη στρατιωτική θητεία.228
πρόγραμμα του εν Σμύρνη Ελληνογερμανικού Λυκείου Κ. Γιαννίκη δ.Φ., Σμύρνη 1910, σ.78.
Χρήστος Σωκρ. Σολομωνίδης, Η παιδεία στη Σμύρνη, ό.π., σ. 324. Ο Ιωάννης Γιαννίκης κατά τα έτη του
πρώτου παγκοσμίου πολέμου περιώδευσε με κίνδυνο της ζωής του το Εσωτερικό της Μικρασίας και
κατάρτισε λεπτομερέστατους στατιστικούς πίνακες των ελληνικών βιομηχανιών. Τους πίνακες αυτούς
χρησιμοποίησε αργότερα ο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά τη διεκδίκηση των εθνικών Δικαίων επί της Μικράς
Ασίας, Χρήστος Σωκρ. Σολομωνίδης, Η παιδεία στη Σμύρνη, ό.π., σ. 327.
220 Αναλυτικόν Πρόγραμμα του εν Σμύρνη Ελληνογερμανικού Λυκείου Κ. Γιαννίκη, Σμύρνη 1909, σ. 4-5.
221 Κανονισμός του εν Σμύρνη Ελληνογαλλικού Λυκείου Χρήστου Ν. Αρώνη διδάκτορος της Φιλολογίας, Σμύρνη 1909,
σ. 31-32..
222 Τα κατά την αναθεώρησιν του προγράμματος του Ζωγραφείου Γυμνασίου…,Κωνσταντινούπολη 1895, σ.43.
223 Ελλ. Εμπορική Σχολή Χάλκης. Πρόγραμμα των διδαχθησομένων μαθημάτων εν τη κατά Χάλκην Ελληνική Εμπορική
Σχολή κατά το σχολικόν έτος 1901-1902, Κωνσταντινούπολη [1901], σ. 14, 15, 17, 19.
224 Γενικός κανονισμός του εν Σμύρνη Ελληνογερμανικού Λυκείου διευθυνομένου υπό Κυριάκου Γιαννίκη δ.Φ., Σμύρνη
1906 σ.7.
225 Θρασύβ. Μ. Μάλης, Ανατολικόν Ημερολόγιον …, ό.π., σ.92. Αριστοτέλης Σταυρίτσης, Σμυρναϊκαί σελίδες, ό.π.,
σ. 72.
226 Στο ίδιο.
227
Αριστοτέλης Σταυρίτσης, Σμυρναϊκαί σελίδες, ό.π., σ. 71.ΑΑ Ζ 256 επιστολή Κ. Γιαννίκη στην Ανατολή 15
Οκτωβρίου 1911.
228 Θρασύβ. Μ. Μάλης, Ανατολικόν Ημερολόγιον…, ό.π. σ.92. ΑΑ Ζ 256 επιστολή Κ. Γιαννίκη στην Ανατολή 15
Οκτωβρίου 1911.
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Η νεώτερη από τις σχολές που προσέφεραν εμπορική εκπαίδευση στη Σμύρνη ήταν η
Σχολή Θεολόγου-Αθανασίου Αναστασιάδη και Σταυριάνθης Αναστασιάδου που ιδρύθηκε το
1910 και περιλάμβανε νηπιαγωγείο, πλήρη δημοτική σχολή και γυμνάσιο με εμπορικό
τμήμα.229
Η εμπορική εκπαίδευση στα σχολεία της Σμύρνης ακολουθεί βίους παράλληλους με
αυτούς των σχολείων της Κωνσταντινούπολης. Αν γυρίσουμε στη δεκαετία του 1860 στη
Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη και αναζητήσουμε τους κανονισμούς των σχολείων της
εποχής εκείνης, θα διαπιστώσουμε ότι το πρόγραμμα των σχολείων ήταν ελληνοκεντρικό. Στις
αρχές όμως του 20ου αιώνα τα πράγματα είχαν αλλάξει. Η εκπαίδευση δεν μπορούσε πλέον
να υπηρετεί μόνο την «ελληνικότητα». Η ίδια η Εκκλησία, στυλοβάτης των εθνικών και
κοινωνικών αξιών της κοινότητας, στη δεκαετία 1873-1883 εμφανίζεται διατεθειμένη να
προτείνει και υλοποιήσει σημαντικές αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης.230 Αλλά και ο
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, που αρχικά
υπεραμυνόταν του
αποκλεισμού της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στις αστικές σχολές, αναγκαζόταν να δεχθεί
την εισαγωγή ξενόγλωσσων μαθημάτων «ένεκα των επικρατουσών παρ΄ ημίν κοινωνικών και
βιοτικών συνθηγκών».231Το νέο πνεύμα εκφράζεται και στις επισημάνσεις του Μ.
Αυθεντόπουλου «η γλωσσομάθεια επιβάλλεται εις ημάς… πρέπει να κάμωμεν παραχωρήσεις,
εκεί όπου επιβάλλεται δια να μη χάσωμεν έπειτα το παν…».232
Η στροφή στην εμπορική εκπαίδευση στα εθνικά, κοινοτικά και τα ιδιωτικά σχολεία
της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης υπήρξε αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης
υπαλλήλων, ικανών να στελεχώσουν εμπορικές και τραπεζικές επιχειρήσεις, εμπόρους,
ναυτιλιακούς πράκτορες,κ.λ.π. Η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη ήταν τα μεγαλύτερα
οικονομικά κέντρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το εκεί ελληνικό στοιχείο συνδέθηκε
άμεσα με την εξυπηρέτηση του διεθνούς εμπορίου και της οικονομίας. Οι ανάγκες σε
καταρτισμένους υπαλλήλους ήταν μεγάλες, τα σχολεία προσπάθησαν να τις καλύψουν και οι
κανονισμοί των σχολείων καταγράφουν το περιεχόμενο της εναρμονισμένης με τις ανάγκες και
παρεχόμενης από αυτά εκπαίδευσης . «Το Ελληνογερμανικόν Λύκειον είναι κυρίως
πραγματική μορφωτική Σχολή (Realschule) παρέχουσα εκ παραλλήλου και ειδικήν εμπορικήν
μόρφωσιν» διαβάζουμε στον κανονισμό του Ελληνογερμανικού Λυκείου233 , ενώ «Το
Γαλλοελληνικόν Λύκειον σκοπόν έχει την τελείαν καθ΄ όλα μόρφωσιν μαθητών, δυναμένων
άμα τη εαυτών εκ του Λυκείου αποφοιτήσει να τραπώσιν εις την σπουδήν πάσης επιστήμης, να
καταλάβωσιν θέσιν επίζηλον εν τη εμπορία και τη βιομηχανία».234 «Σκοπός αυτού [του
Εμπορικού Λυκείου διευθυνομένου υπό του Π. Καπλανίδου] είναι η χριστιανική και
ελληνοπρεπής εκπαίδευσις των νέων, η εις επιστημονικάς σπουδάς προπαρασκευή αυτών , και
κυρίως ο δια ποικίλων, ικανών και χρησιμωτάτων γνώσεων καταρτισμός των μαθητών αυτού εις
το εμπόριον και τον πρακτικόν εν γένει βίον».235
Εξάλλου, ήταν ευρέως γνωστό ότι στην Ευρώπη όλοι οι εμπορικοί οίκοι προσλάμβαναν
υπαλλήλους, αποφοίτους εμπορικών σχολών, ενώ στη Σμύρνη το εμπόριο διενεργείτο από
229
230

231
232
233

234

235

Χρήστος Σωκρ. Σολομωνίδης, Η παιδεία στη Σμύρνη, ό.,π., σ. 316.
Χαρίλαος Εξερτζόγλου, «Εθνική Σχολή Γλωσσών και Εμπορίου: Ζητήματα σχετικά με την ίδρυση και τη
λειτουργία της»,σε Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, Γλώσσα και Παιδεία, Αθήνα 1997, σ.35. Γιάννης Σ.Μπέτσας,
Θεσμικές και λειτουργικές όψεις της εκπαίδευσης των ελληνορθοδόξων κοινοτήτων της οθωμανικής επικράτειας: από την
έναρξη των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ έως την επανάσταση των Νεότουρκων, Θεσσαλονίκη 2005, σ.305
ΕΦΣΚ Πρακτικά των εκπαιδευτικών συνεδρίων 1907-1908. Παράρτημα του ΛΑ΄ τόμου, ΚΠ 1909, σ. 147.
Στο ίδιο, σ. 180.
Γενικός Κανονισμός του εν Σμύρνη Ελληνογερματικού Λυκείου διευθυνομένου υπό Κυριάκου Γιαννίκη, Σμύρνη 1906,
σ.3.
Κανονισμός του εν Σμύρνη Ελληνογαλλικού Λυκείου Χρήστου Ν.Αρώνη, διδάκτορος της Φιλολογίας, Σμύρνη 1909,
σ. 3.
Κανονισμός του εν Σμύρνη Ελληνικού Εμπορικού Λυκείου διευθυνομένου υπό Π. Καπλανίδου, Σμύρνη 1878, σ.3.
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ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν λάβει κανενός είδους εμπορική εκπαίδευση.236 Την ανάγκη
λοιπόν κατάρτισης ικανών υπαλλήλων κλήθηκαν να καλύψουν όλα σχεδόν τα γυμνάσια της
Κωνσταντινούπολης, εθνικά (εκτός αυτού της Μεγάλης του Γένους Σχολής), κοινοτικά και
ιδιωτικά, στα οποία είχε εισαχθεί η διδασκαλία των εμπορικών μαθημάτων. Η ανταπόκριση
των μαθητών ήταν εξαιρετικά ικανοποιητική,
όπως φαίνεται από τα σχολεία της
Κωνσταντινούπολης, για τα σχολεία της οποίας έχουμε περισσότερα στοιχεία. Σύμφωνα
λοιπόν με τον πίνακα που ακολουθεί, η Μεγάλη του Γένους Σχολή μετά το σχολικό έτος
1884-5 είδε τον αριθμό των μαθητών της όχι μόνον να μην αυξάνεται αλλά και να
αποδυναμώνεται προς όφελος άλλων σχολείων που λειτουργούσαν στην Κωνσταντινούπολη.
Πίνακας 1. Κίνηση των μαθητών στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ 1881-1913
Έτη
Σχολή
Μεγάλη του
Γένους Σχολή
Ζωγράφειον
Εμπορική
Χάλκης
Εθνική Σχολή
Γλωσών
Εμπορίου
Ελληνογαλλικό
Λύκειο
Χατζηχρήστου

1881-82

1882-83

1884-85

1904-05

1909-10

720

785

750

450

488

185

169

170

269
121

-

-

-

230

168

*

1910-11

1911-12

1912-13

*

487

506

297
229

434
190

420
157

377
153

-

306

295

351

297

344

280

235

195

158

*Δεν έχουν καταχωριστεί στις πηγές
Πηγή: Εκκλησιαστική Αλήθεια 35(1911), σ. 47-48· 36 (1912), σ. 55· 37(1913), σ. 201·
38(1914), σ. 77. Στ. Β. Ψάλτης, Η Θράκη και η δύναμις του εν αυτή ελληνικού στοιχείου, Αθήνα
1919, σ. 33-72.
Οι ιδρυτές των σχολείων αυτών για να προσελκύσουν μαθητές φρόντιζαν να
εναρμονίσουν την λειτουργία τους με τον τρόπο λειτουργίας των εμπορικών σχολών στην
Ευρώπη, όπως φαίνεται και από τους κανονισμούς των σχολών αυτών. Το Ελληνογερμανικόν
λύκειον Κ. Γιαννίκη και το Ελληνικόν Εμπορικόν Λύκειον Π. Καπλανίδου λειτουργούσαν σύμφωνα
με το πρόγραμμα των γερμανικών Realschule.237 Το Ελληνογαλλλικόν Λύκειον Χρήστου
Αρώνη είχε διαιρεθεί σε δύο τμήματα, ελληνικό και γαλλικό, όπως και τα άλλα ελληνογαλλικά
σχολεία της Κωνσταντινούπολης, δηλ. το Πρότυπον Ελληνογαλλικόν Λύκειον και το
Ελληνογαλλλικόν Λύκειον Χρ. Χατζηχρήστου. Το Εμπορικό τμήμα της Ευαγγελικής Σχολής
λειτουργούσε σύμφωνα με ανάλογη εμπορική σχολή στη Μασσαλία,238 η εμπορική σχολή του
Πρακτικού Λυκείου των Α. Βιτάλη και Χρυσάνθης Βιτάλη ήταν ισότιμη με τις écoles supérieures
de Commerce της Γαλλίας,239 ενώ η Ειδική Εμπορική Σχολή ακολουθούσε το πρόγραμμα της
εμπορικής Ακαδημίας της Βιέννης.240
Εξάλλου, και από τη μελέτη των εκπαιδευτικών συνεδρίων, που οργάνωσε το 1908 και
236

237

238
239
240

Αγγελία ίδρυσης της Ειδικής Εμπορικής Σχολής σε Χρήστος Σωκρ. Σολομωνίδης, Η παιδεία στη Σμύρνη, ό.π.,
σ. 313.
Γενικός Κανονισμός του εν Σμύρνη Ελληνογερμανικού Λυκείου διευθυνομένου υπό Κυριάκου Γιαννίκη δ.Φ., Σμύρνη
1906 σ.3. Κανονισμός του εν Σμύρνη Ελληνικού Εμπορικού Λυκείου Π. Καπλανίδου, Σμύρνη 1878, σ.3.
Εφ. Αμάλθεια, 22 Απριλίου 1896 σε Χρήστος Σωκρ. Σολομωνίδης, Η παιδεία στη Σμύρνη, ό.π., σ. 115.
Χρήστος Σωκρ. Σολομωνίδης, Η παιδεία στη Σμύρνη , ό.π., σ. 315.
Στο ίδιο, σ. 313.
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1909 ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι το
σύνολο σχεδόν των εισηγητών εμφανίζεται ενημερωμένο για τις εξελίξεις που συνέβαιναν στο
χώρο της παιδείας στην Ευρώπη. Ο Ν.Δ. Καπετανάκης, δευθυντής της Ελληνικής Εμπορικής
Σχολής της Χάλκης και εισηγητής της διδασκαλίας ξένων γλωσσών στα ελληνικά
εκπαιδευτήρια, παρουσίαζε αναλυτικά τη βιβλιογραφία που είχε χρησιμοποιήσει και
αναφερόταν στην ευρωπαίκή εμπειρία προκειμένου να θεμελιώσει ευκρινέστερα τις προτάσεις
του.241
Οι σχολές αυτές βέβαια έπρεπε να καλύψουν τους αποφοίτους τους όχι μόνο με
επαρκείς εμπορικές γνώσεις αλλά και γλωσσομάθεια. Εξάλλου, η κοινωνία τόσο στην
Κωνσταντινούπολη όσο και τη Σμύρνη ήταν κοσμοπολίτικη. Σύμφωνα μάλιστα με τον
κανονισμό του Εμπορικού Λυκείου Καπλανίδου «το εμπορικόν Λύκειον είναι internationale»
242 και επομένως η διδασκαλία ξένων γλωσσών αποσκοπούσε στην κάλυψη των πολυεθνικών
αυτών κοινωνιών με αποτέλεσμα να διδάσκονται όχι μόνο οι επικρατέστερες ξένες γλώσσες της
εποχής, δηλ. γαλλικά, τουρκικά, γερμανικά και αγγλικά, αλλά και ρωσικά, ιταλικά, 243
αρμενικά244
Έκφραση της ανάγκης γλωσσομάθειας στη Σμύρνη αποτελούσε η ζήτηση ξένων
γλωσσών όχι μόνο στα σχολεία αρρένων, αλλά και σε αυτά των θηλέων τουλάχιστον των
ευπορότερων στρωμάτων, παρόλο που δεν επρόκειτο να καλύψει επαγγελματικές ανάγκες. Τα
σχολεία των Διακονισσών (πρωσσίδων καλογραιών), των γαλλίδων Dames de Sion για τα
ευπορότερα στρώματα και των Soeurs de Charité και τα κατώτερα είχαν αναλάβει την
εκπαίδευση των Ελληνίδων της Σμύρνης με μεγάλη επιτυχία, αφού το 1880 ο αριθμός των
μαθητριών των δύο πρώτων σχολών έφθανε τις 300- 350 μαθήτριες. Εξάλλου, η ελληνική
κοινότητα της Σμύρνης αποφάσισε την ίδρυση του Ομηρείου το 1881 μόνο όταν θεώρησε ότι
απειλείτο από την προσηλυτιστική δράση των ξένων εκπαιδευτήρίων θηλέων.245
Αλλά και στην Κωνσταντινούπολη η ίδρυση της Εθνικής Σχολής Γλωσσών και
Εμπορίου εξαρτήθηκε από την προσπάθεια ανάσχεσης της προσηλυτιστικής δράσης των
γαλλόφωνων σχολών της Κωνσταντινούπολης.246 Ακόμα και μετά την ίδρυση των εμπορικών
αυτών σχολών, το 1912-13 σε σύνολο μαθητών 16.780 οι μαθητές που φοιτούσαν σε ξένες
σχολές έφθαναν τους 2.000.247
Ενδεικτικό της ανάγκης κατάρτισης υπαλλήλων είναι ότι η διδασκαλία των εμπορικών
και ξενόγλωσσων μαθημάτων άρχιζε από την κατώτερη εκπαίδευση
τόσο στην
Κωνσταντινούπολη όσο και στη Σμύρνη. Στη Σχολή Αρώνη π.χ. η διδασκαλία των Γαλλικών
άρχιζε από τη δεύτερη τάξη του επταετούς προγυμνασίου ( αποτελείτο από τέσσερις τάξεις
Δημοτικού και τρεις τάξεις Ελληνικού Σχολείου)248και στο Λύκειο Γιαννίκη τα Γερμανικά από
το δεύτερο έτος του τριετούς προπαιδευτικού τμήματος (στην πρώτη τάξη δεχόταν
εννεάχρονα παιδιά).249 Αλλά και στην Κωνσταντινούπολη η διδασκαλία των γλωσσικών και
εμπορικών μαθημάτων είχε προταθεί ή εισαχθεί στις αστικές σχολές ήδη από το 1897.

241
242
243

244
245

246

247
248
249

Χάρης Εξερτζόγλου, Εθνική ταυτότητα στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αι., Αθήνα 1996, σ. 136-7
Κανονισμός του εν Σμύρνη Εμπορικού Λυκείου διευθυνομένου υπό του Π. Καπλανίδου, Σμύρνη 1878, σ. 4.
Εθνική Σχολή Γλωσσών και Εμπορίου. Γενικός Κανονισμός και εσωτερικοί κανονισμοί της Σχολής και του
Οικοτροφείου, Κωνσταντινούπολη 1912, σ. 4. Κανονισμός του εν τω Πέραν Κωνσταντινουπόλεως Ελληνογαλλικού
Λυκείου Χρ. Χατζηχρήστου, Κωνσταντινούπολη 1904, σ. 3-4.
Κανονισμός του εν Σμύρνη Ελληνικού Εμπορικού Λυκείου Π. Καπλανίδου, Σμύρνη 1878, σ.4.
Αντ. Ι. Αθηνογένης, «Το Ομήρειον Παρθεναγωγείον της Σμύρνης», Μικρασιατικά Χρονικά 1(1938),
σ.140,142,152.
ΕΑ τόμος 33, τ. 41, 14/10/ 1909, σ. 323, σε Γιάννης Σ. Μπέτσας,Θεσμικές και λειτουργικές όψεις…, ό.π., σ.
224, σημ. 89.
Στ. Β.Ψάλτης, Η Θράκη και η δύναμις του εν αυτή ελληνικού στοιχείου, Αθήνα 1919, σ. 92.
Κανονισμός του εν Σμύρνη Ελληνογαλλικού Λυκείου Χρήστου Ν. Αρώνη, Σμύρνη 1909, σ.3, 27.
Γενικός Κανονισμός του εν Σμύρνη Ελληνογερμανικού Λυκείου…, Σμύρνη 1906, σ. 4. Αναλυτικόν Πρόγραμμα του
εν Σμύρνη Ελληνογερμανικού Λυκείου Κ. Γιαννίκη, Σμύρνη 1909, σ. 4-5.
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Πίνακας 2. Διδασκαλία γλωσσικών και εμπορικών μαθημάτων την εβδομάδα στις
αστικές σχολές της αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολης
Έτη
Μάθημα
Τουρκικά
Γαλλικά
Εμπορικά

Επταετείς
1897 250
10 ½ 254
10 ½
2

Επταετείς
1899 251
11
17
4

Επταετείς
1907 252
10
10
2

Εξαετείς
1912 253
6
7
-

Οπωσδήποτε, η γνώση ξένων γλωσσών δεν θεωρείτο πανάκεια αν δεν συνοδευόταν από
άλλες πρακτικές γνώσεις, που μόνον σε σχολές μέσης εκπαίδευσης μπορούσαν να αποκτηθούν.
«Η επιμονή το να νομίσωμεν ότι μόνον δια της γλωσσομαθείας άνευ της δεούσης μορφώσεως
θα προοδεύσωμεν εν των πρακτικώ βίω είναι πλάνη όχι μόνον τεκτοκτόνος αλλά και
εθνοκτόνος».255
Βέβαια, δεν πρέπει να πιστέψουμε ύστερα από την ανακοίνωση αυτή ότι οι εμπορικές
σχολές ήταν προσιτές σε όλα τα κοινωνικά στρώματα.
Πίνακας 3. Δίδακτρα σε τουρκικές λίρες: Εξωτερικοί/τρόφιμοι Γυμνασίου
Σχολή
Τάξεις
Α
Β
Γ
Δ
250

251

252

253
254

255

256
257

258

259

260

Γιαννίκη256
1910

Αρώνη257
1909

Χατζηχρήστου258
1907

ΕΣΓΕ259
1912

11/41
12/42
13 /43
14 /44

12/42
15/45
15/45
15/45

16/45

10/45

Ελληνεμπορική
Χάλκης260 1901
Μόνο τρόφιμοι
50+5 η 2η
ξένη γλώσσα

Αναλυτικόν Πρόγραμμα των Αστικών Σχολών των αρρένων και των θηλέων της αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως,
Κωνσταντινούπολη 1897, σε Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Οθωμανική Διοίκηση και η Εκπαίδευση του Γένους.
Κείμενα –Πηγές: 1830-1914, Έκδοση-επιμέλεια: Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Θεσσαλονίκη 1998, σ.630
Έκθεσις της προς μελέτην και αναθεώρησιν των προγραμμάτων των σχολών της κατωτέρας εκπαιδεύσεως εν τη
αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως Επιτροπείας, προς το Πατριαρχική επινεύσει συγκληθέν υπό της Π.Κ.
Εκπαιδευτικής Επιτροπής Εκπαιδευτικόν Συνέδριον, Κωνσταντινούπολη 1899 , στο ίδιο, σ.678. Από το Εκπαιδευτικό
Συνέδριο αποφασίστηκε η προσθήκη 8ης τάξης με σκοπό την εκμάθηση της γαλλικής και τουρκικής γλώσσας
που φαίνεται ότι δεν υλοποιήθηκε βλ. Γιάννης Σ. Μπέτσας, Θεσμικές και λειτουργικές όψεις…, ό.π., σ. 215-6.
Αναλυτικόν Πρόγραμμα των Αστικών Σχολών των αρρένων και των θηλέων της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως,
ό.π., σ.715.
Στο ίδιο, σ.724-727.
Απο τις 25/11/1894 πατριαρχική εγκύκλιος που είχε αποσταλεί προς τους μητροπολίτες του Οικουμενικού
Θρόνου γνωστοποιούσε την απόφαση του κράτους να εισαχθεί υποχρεωτικά η διδασκαλία της τουρκικής
γλώσσας στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης, βλ. Γιάννης Σ. Μπέτσας, Θεσμικές και λειτουργικές όψεις, ό.π., σ.
212, σημ. 51.
ΕΦΣΚ ΛΒ΄ (Συλλογικά έτη ΜΗ΄ και ΜΘ΄ 1908-1910), Κωνσταντινούπολη 1911, Συνεδρία ΑΥΛΣΤ΄ 12
Μαρτίου 1909, σ. 43,44.
Γενικός Κανονισμός του εν Σμύρνη Ελληνογερματικού Λυκείου Κυριάκου Γιαννίκη, Σμύρνη 1910, σ.14.
Κανονισμός του εν Σμύρνη Ελληνογαλλικού Λυκείου Χρήστου Ν. Αρώνη διδάκτορος της Φιλολογίας, Σμύρνη 1909,
σ. 8-9.
Κανονισμός του εν τω Πέραν Κωνσταντινουπόλεως Ελληνογαλλικου Λυκείου Χρ. Χατζηχρήστου, Κωνσταντινούπολη
1907, σ.12.
Εθνική Σχολή Γλωσσών και Εμπορίου. Γενικός Κανονισμός και εσωτερικοί κανονισμοί της Σχολής και του
Οικοτροφείου, Κωνσταντινούπολη 1912, σ. 7.
Ελλ. Εμπορική Σχολή Χάλκης. Πρόγραμμα των διδαχθησομένων μαθημάτων…, ό.π., Κωνσταντινούπολη [1901],
σ.7.
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Τα δίδακτρα ήταν υψηλά, δηλωτικό ότι απευθύνονταν μόνον στους γόνους της ανώτερης
τάξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι γονείς των τροφίμων των ιδιωτικών ή εθνικών σχολών
κατά μέσο όρο κατέβαλαν 45 τ.λ. το χρόνο, όταν ο ετήσιος μισθός ενός διδασκάλου στη
Σμύρνη δεν ξεπερνούσε τις 55 τ.λ.261

261

Αρχείο Ανατολής Ζ 34, 10 Αυγούστου 1901.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ευχαριστoύμε πoλύ τηv κ. Iστικoπoύλoυ για τηv εμπεριστατωμέvη
εισήγησή της. Και θα θέλαμε αv υπάρχoυv ερωτήσεις vα δηλωθεί.
Ο κ. Φωτιάδης.
ΦΩΤIΑΔΗΣ: Να κάvω μία πρόταση. Επειδή είμαστε τέσσερις oι εισηγητές, vα
τελειώσoυμε τις εισηγήσεις και αv υπάρχoυv ερωτήσεις, επειδή θα είvαι ίδιoυ εvδιαφέρovτoς,
vα τις κάvoυμε στo τέλoς. Γιατί έτσι θα διευκoλύvoυμε και τηv...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ωραία, συμφωvoύμε.
Χ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Θα παρακαλέσω τo Πρoεδρείo vα μoυ επιτρέψει μία μικρή
παρέvθεση. Η κ. Μαυρoκεφαλίδoυ, Πρόεδρoς τoυ Συλλόγoυ Μικρασιατώv Πέλλας από τα
Γιαvvιτσά έχει μαζί της έvα αvαμvηστικό δώρo για τov Δήμαρχo Νέας Iωvίας από τov
Δήμαρχo Γιαvvιτσώv. Θα παρακαλoύσα τηv κ. Μαυρoκεφαλίδoυ...
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛIΔΟΥ: ... (εκτός μικρoφώvoυ)
Χ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Ευχαριστoύμε πoλύ.
Η κ. Ελέvη Τσoύτζια, εκπρόσωπoς της Iωvικής Εστίας Θεσσαλovίκης, επίσης έχει έvα
αvαμvηστικό δώρo στov κ. Δήμαρχo.
ΕΛ. ΤΣΟΥΤΖIΑ: Πρoσφέρoυμε στov Δήμαρχoς της Νέας Iωvίας τo ιστoρικό τoυ
Τεvεκεδέvιoυ Σχoλείoυ τωv Πρoσφύγωv της Θεσσαλovίκης. Έχoυμε και εμείς εκεί
πρoσφυγικά σχoλεία. Και πoλύ σύvτoμα θα έχoυμε τηv χαρά και τηv τιμή vα παρoυσιάσoυμε
έvα σχoλείo πoυ ξεκίvησε πάλι μέσα από τo σχoλειό μας, από τηv Θεσσαλovίκη, σε
πρόγραμμα περιβαλλovτικής εκπαίδευσης, τov Νέo Κώδικα της Μαλακωπής Καππαδoκίας.
Γιατί τo σχoλειό μας είvαι χτισμέvo στηv Νέα Μαλακωπή της Αvω Τoύμπας Θεσσαλovίκης.
Τov κώδικα αυτόv τov έγραψε o Πέτρoς Καρφόπoυλoς πoυ όταv ήρθε από τηv Μαλακωπή
Καππαδoκίας εγκαταστάθηκε εδώ στηv Νέα Iωvία, εκεί ήταvε Διευθυvτής της Αστικής
Σχoλής Μαλακωπής και μέλoς της Επιτρoπής Αvταλλαγής. Εδώ ήρθε και εγκαταστάθηκε
στηv Νέα Iωvία. Στις εκλoγές τoυ 1934 κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, εξελέγη Δημoτικός
Σύμβoυλoς Νέας Iωvίας επί Δημαρχίας Γεωργίoυ Φελέκη, και ήταv... Και θέλω vα
παρακαλέσω αv είvαι δυvατόv, μία φωτoτυπία πoυ έχετε εκεί στo αρχείo σας, πoυ vα φαίvεται
ότι είvαι μέλoς τo Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ.
Ευχαριστώ πάρα πoλύ. Τα άλλα θα τα πoύμε στηv παρoυσίαση τoυ βιβλίoυ πoυ
ελπίζoυμε vα μας καλέσετε. Ευχαριστoύμε πoλύ.
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Πάλι παρακαλώ πoλύ τηv καταvόησή σας, αλλά έχoυμε έvα Νίκo
αvάμεσά μας. Υπoθέτω θα αvτιλαμβάvεσθε ότι μιλώ για τov Νίκo τov Ξαvθόπoυλo. Εvα
παιδί της Iωvίας, της Νέας Iωvίας, πoυ αv τov καλoύμε τώρα vα μας πει δυό λόγια εδώ στo
βήμα, δεv είvαι μovάχα γιατί ήταv λαμπρός ηθoπoιός και τραγoυδιστής, αλλά γιατί είχε
συμβάλλει σημαvτικά και με τo συγγραφικό τoυ έργo για τηv αvάδειξη της πoλιτισμικής
κληρovoμιάς της Μικρασίας.
ΝΙΚΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ τί vα σας πω; Να είστε καλά για vα μoυ δώσετε
κoυράγιo, γιατί εγώ τρακάρoμαι εύκoλα. Είμαι ψιλόφλoυδoς και τρακάρoμαι εύκoλα.
Παρ' όλo πoυ η δoυλειά μoυ έχει vα κάvει με λόγια, δεv τα καταφέρvω. Εαv δεv μoυ τα
έχoυv γράψει, δεv τα καταφέρvω vα πω έτσι από στήθoυς πράγματα. Χαίρoμαι πoυ βρίσκoμαι
αvάμεσά σας. Εγώ ξαφvικά με πήραv τηλέφωvo, έτσι και έτσι, κάτι γίvεται και θέλoυμε vα
είσαι κovτά μας, και ήρθα vα ακoύσω τov φίλo μoυ τov Κώστα τov Φωτιάδη, πoυ τov ξέρω
από μικρό παιδί.
Ειλικριvά, και τηv ώρα πoυ μιλάγαvε πρoηγoυμέvως, συγκιvιόμoυvα. Συγκιvιόμoυvα και
αvατρίχιαζα, γιατί θυμόμoυvα τις διηγήσεις τωv γovιώv μoυ, oι oπoίoι ήταvε Πόvτιoι, o
πατέρας μoυ από τηv Κερασoύvτα, από τo Πoυλαvτζάκι, και η μάvα μoυ από τηv εvδoχώρα
τoυ Πόvτoυ, κovτά στηv Αγκυρα. Γι' αυτό τηv πείραζε o πατέρας μoυ και τηv έλεγε,
"αvάθεμά σε Αγκαραλίσσα".
Τί άλλo vα πω; Ειλικριvά, δεv μιλάω. Σπαvίως αvεβαίvω σε έvα μικρόφωvo vα πω. Δεv
ξέρω πώς vα τα πω. Να είστε καλά.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Να αvακoιvώσoυμε ότι τιμά με τηv παρoυσία τoυ τo Συμπόσιό μας o
κ. Μιχάλης Χαραλαμπίδης, πoυ ασχoλείται πάρα πoλύ και με τα πovτιακά θέματα.
Και πηγαίvoυμε στηv δεύτερη εισήγηση με την κ. Αρχovτία Παπαδoπoύλoυ.
Βιογραφικό
Η κ. Αρχοντία Παπαδοπούλου είναι πτυχιούχος της Γαλλικής Φιλολογίας και του
Ιστορικού –Αρχαιολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ιστορικός, αρθρογράφος και από το 2002 Προϊσταμένη του 2ου Γραφείου Β/θμιας
Εκπαίδευσης Πειραιά.
Περίληψη εισήγησης :
Από τα τέλη του 16ου αιώνα και μετά άρχισε η πνευματική αναγέννηση στη Μαγνησία της
Μικράς Ασίας.
Δημιουργήθηκαν σχολεία, σύλλογοι, βιβλιοθήκες.
Οικονομική υποστήριξη αντλούσαν τα σχολεία από την κοινότητα και την εκκλησία.
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ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Θέμα

: Η Εκπαίδευση στη Μαγνησία του Σίπυλου

Η πόλη της Μαγνησίας του Σιπύλου ιδρύθηκε από τους Μάγνητες της Θεσσαλίας το
δεύτερο μισό της μυκηναϊκής εποχής στις υπώρειες του όρους Σίπυλου και 45 χλμ
βορειοανατολικά της Σμύρνης. Η διάρκεια της ελληνικής ζωής της έφθασε μέχρι το
Σεπτέμβριο του 1922 μ. Χ.
Στη μακραίωνη ιστορική της πορεία έγινε γνωστή για πολλούς λόγους αλλά και για την
αγάπη των κατοίκων της για τα Γράμματα και τον Πολιτισμό.
Μετά την Άλωση της Βασιλεύουσας υπέστη και αυτή την τύχη της υπόλοιπης Ελληνικής
Ανατολής, δηλαδή, την παύση λειτουργίας των σχολείων, την απαιδεία και την φτώχεια που
ακολούθησαν τους διωγμούς, τις λεηλασίες, τις σφαγές και τις αιχμαλωσίες των κατοίκων της
από τους Οθωμανούς Τούρκους, ιδίως τους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας.
Από τον 16ο αιώνα και μετά άρχισε η πνευματική της ανάκαμψη αλλά έγγραφες μαρτυρίες
για την παρουσία οργανωμένης εκπαίδευσης έχουμε από τον 18ο αιώνα και μάλιστα το 1795
τονώθηκε και ενισχύθηκε η ελληνική εκπαίδευση στην πόλη από το Μητροπολίτη Διονύσιο
Καλλιάρχη.
Το 1860 ο Σχολάρχης Μαγνησίας Γεώργιος Μ. Ραζής είχε συντάξει Κανονισμό και στις
3 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους την υπέβαλε στις Εκκλησιαστικές Αρχές της πόλεως για
έγκριση καθώς και στη Δημογεροντία της Ελληνικής Κοινότητας Μαγνησίας για επικύρωση,
ώστε, με βάση αυτόν να λειτουργούν τα παρακάτω Δημόσια Σχολεία της Μαγνησίας (ίδιες
βαθμίδες εκπαίδευσης και τύποι σχολείων με τα αντίστοιχα του ελεύθερου Ελληνικού
Κράτους) :
1.
2.
3.
4.
5.

Νηπιαγωγείο,
Αλληλοδιδακτικό,
Αλληλοδιδακτικό της συνοικίας Καράκιοϊ ή Μάλτας,
Κορασιακό ( παρθεναγωγείο),
Ελληνικό, που έφερε την επωνυμία Ελληνική Σχολή Μαγνησίας.

Ο Κανονισμός αυτός αφορούσε στην όλη διοικητική, πειθαρχική και εκπαιδευτική
λειτουργία των Σχολείων όπως: Στα βιβλία, στα καθήκοντα των εκπαιδευτικών και της
Εφορείας των σχολών, στα βραβεία και τις ποινές των μαθητών, στις εξετάσεις, τις προαγωγές,
απολύσεις των μαθητών και στις διακοπές τους.
Πράγματι, στις 10 Σεπτεμβρίου εγκρίθηκε από τον Ελαίας Χρύσανθο και
επικυρώθηκε από την Κοινότητα ( υπογράφει ο Γραμματέα της Δ. Γρηγοριάδη).
Το έτος 1875 αντλούμε έγκυρες πληροφορίες από μια σημαντικότατη διπλωματική
έκθεση για τα εκπαιδευτικά πράγματα στη Μαγνησία την οποία συνέταξε ο Έλληνας
Υποπρόξενος της πόλεως ( του οποίου το ονοματεπώνυμο είναι δυσανάγνωστο στην υπογραφή
και είναι διακριτά μόνο τα αρχικά Μ. Δ.) και την υποβάλλει στο Ελληνικό Υπουργείο των
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Εξωτερικών.
Ο Έλληνας Υποπρόξενος φαίνεται ενθουσιασμένος από την λειτουργία των σχολείων της
Μαγνησίας, τα οποία ευρίσκονται κάτω από την προστασία της Εκκλησίας και ιδιαίτερα του
Μητροπολίτη Εφέσου Αγαθαγγέλου και του Επισκόπου Χριστιανουπόλεως.
Αναφέρεται στην προσωπικότητα και το ήθος του Μητροπολίτη Εφέσου και του
αντιπροσώπου του ( ο οποίος διαμένει στη Μαγνησία) Επισκόπου Χριστουπόλεως Ταρασίου
αποφοίτου της Ιερατικής Σχολής της Χάλκης και τονίζει την αγάπη τους για την Παιδεία
προτείνοντας στο Υπουργείου Εξωτερικών να τους επιδοθεί το παράσημο του Σωτήρος για
την προστασία τους στα Ελληνικά Γράμματα. Ο Υποπρόξενος σημειώνει το γεγονός, ότι ο
Μητροπολίτης Εφέσου, εκτός των άλλων, ίδρυσε «14 σχολεία Κορασίων», 4 Αλληλοδιδακτικά
Αρρένων και ένα Σχολαρχείο στα Βρύουλλα ( Βουρλά).
Το Υπουργείο των Εξωτερικών δέχθηκε την πρόταση για την παρασημοφόρηση των
προαναφερομένων Αρχιερέων αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσφορά τους στον Ελληνισμό.
Εκείνη τη χρονιά λειτουργούσαν στη Μαγνησία επτά σχολεία:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Τριτάξιο Σχολαρχείο με 41 μαθητές.
Σχολάρχης : Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος, απόφοιτος της Ριζαρείου Σχολής και του
Παν/μίου Αθηνών.
Διδάσκαλοι : Αρχιμανδρίτης Αγαθάγγελος Νεστόριος, απόφοιτος της Σχολής Χάλκης,
Αχιλλέας Καμπανάκης και ο Αρμένιος Δουρή Χαϊραμπετιάν για την
οθωμανική γλώσσα.
Οκτατάξια Κεντρική Αλληλοδιδακτική Σχολή με 180 μαθητές.
Διευθυντής : Κωνσταντίνος Σαμαλτάνος και Υποδ/ντής ο Βασίλειος Βαρθολομαίος.
Οκτατάξια Αλληλοδιδακτική Σχολή του Νοσοκομείου με 100 μαθητές.
Διευθυντής : Ι. Σαμαλτάνος.
Οκτατάξια Αλληλοδιδακτική σχολή στη συνοικία Καράκιοϊ, με 85 μαθητές.
Διευθυντής : Ξενοφών Νικολαΐδης.
Κεντρικό Παρθεναγωγείο με 100 μαθήτριες. Διαιρείται σε Ελληνική και
αλληλοδιδακτική σχολή.
Διευθύντριες : Οι αδελφές Θεανώ, Ευανθία και Αικατερίνη Καμπανάκη.
Οκτατάξιο Παρθεναγωγείο Νοσοκομείου με 90 μαθήτριες.
Διευθύντρια: Κυριακή Αντωνίου και
Οκτατάξιο Παρθεναγωγείο στο Καράκιοϊ με 115 μαθήτριες.
Διευθύντρια: Παναγιώτα Χαραλάμπους.

Τα μαθήματα που διδάσκονταν ήσαν αυτά των σχολείων του Ελληνικού Κράτους:
ανάγνωση και γραφή, ιερά κατήχηση, θεματογραφία αρχαίων ελλήνων συγγραφέων,
γραμματική, συντακτικό και ορθογραφία, Μαθηματικά, Γεωμετρία, Μαθηματική Γεωγραφία,
Ελληνική Ιστορία από τους προϊστορικούς χρόνους και κατέληγε στην Ευρωπαϊκή Τουρκία
και Γεωγραφία πολιτική, εργόχειρο και τα μαθήματα που υπάρχουν στις Οδηγίες και
χειροτεχνήματα.
Στα σχολεία αυτά δίδασκαν έλληνες διδάσκαλοι ( κληρικοί και λαϊκοί), διδασκάλισσες και
καθηγητές οι οποίοι με τόλμη και θάρρος είχαν αναλάβει το επικίνδυνο έργο της διδασκαλίας
της ελληνικής γλώσσας, της Ορθόδοξης πίστης και των ελληνικών ηθών και εθίμων στα παιδιά
των Ελλήνων και μάλιστα τον 19ο αιώνα και στην καρδιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Αξιοσημείωτη είναι επίσης, η φοίτηση σ’ αυτά τα σχολεία περί των 711 μαθητών και
μαθη- τριών γεγονός που αποδεικνύει έμπρακτα την έφεση των Ελλήνων της Μαγνησίας για
την μετάδοση της ελληνικής Παιδείας στα παιδιά τους ώστε να διατηρήσουν και την εθνική
τους ταυτότητα. Οφείλουμε να μιλήσουμε για το γεγονός, ότι στην πόλη της Νιόβης δεν
υπήρχαν αναλφάβητοι.
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Θα πρέπει, ακόμη, να τονίσουμε την παρουσία δύο Παρθεναγωγείων που φρόντιζαν για
την πνευματική καλλιέργεια των κοριτσιών της Μαγνησίας και που λειτούργησαν αρκετά νωρίς,
όταν σε άλλες ελληνικές περιοχές ήταν απαγορευτική η εκπαίδευση στις γυναίκες.
Η προξενική αυτή έκθεση μας ενδιαφέρει ακόμη, επειδή μας δίνει τη δυνατότητα να
συμπεράνουμε τη συνοχή αλλά και την οικονομική ευρωστία της Ελληνικής Κοινότητας της
Μαγνησίας και τη συνεργασία με την Εκκλησία. Και τούτο αφού, η λειτουργία σχολείων, όπως
και άλλων κοινωφελών ιδρυμάτων οφειλόταν μόνο και μόνο στην συνεργασία της Εκκλησίας,
της Κοινότητας και των πλουσίων αστών.
Στις αρχές του 20ου αιώνα και λίγο προτού σβήσουν οι προβολείς της γνώσης και του
πολιτισμού στην πατρίδα της Νιόβης η ελληνική εκπαίδευση άνθιζε σ’ αυτή την καταπράσινη
και δροσερή τρισχιλιόχρονη ιστορική γωνιά της Ελληνικής Ανατολής λειτουργούσαν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τρία νηπιαγωγεία Φροιβελιανής μεθόδου,
Δύο Δημοτικά ( ένα αρρένων και ένα θηλέων),
Δύο εξατάξιες Αστικές Σχολές αρρένων και δύο θηλέων ,
Επτατάξιο Αρρεναγωγείο,
Δύο ημιγυμνάσια ( ένα αρρένων και ένα θηλέων ),
Ένα Παρθεναγωγείο.

Σ’ αυτά τα σχολεία διδάσκονταν τα μαθήματα των ελληνικών σχολείων και πρέπει να
υπογραμμίσουμε ότι η τουρκική γλώσσα, ( που ήταν η επίσημη γλώσσα του κράτους)
διδασκόταν μόνο στις τελευταίες τάξεις του Αρρεναγωγείου και από Έλληνα καθηγητή.
Βεβαίως αναφέρουμε ότι οι μαθητές μελετούσαν στο σπίτι, μετά από σχετική διδασκαλία, την
Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, επειδή η Τουρκική Κυβέρνηση είχε απαγορεύσει την
επίσημη διδασκαλία της στα ελληνικά σχολεία.
Διδάσκονταν αρχαία ελληνικά και αρχαίους Έλληνες συγγραφείς από βιβλία εκδόσεων
Λειψίας, ιερά κατήχηση, Μαθηματικά, Φυσική, Γεωγραφία, Ανθρωπολογία, Ψυχολογία,
Φιλοσοφία κ.ά, ενώ υπήρχε ο θεσμός της « βιβλιοθήκης της οικογένειας» με νεώτερα
φιλολογικά ελληνικά και ξένα συγγράμματα όπου φυλούσαν και τις Επιστολές του
Αδαμαντίου Κοραή. Μαρτυρείται το γεγονός ότι στην πόλη της Μαγνησίας δεν υπήρχε
αναλφαβητισμός.
Η σχολική κοινότητα τιμούσε τις σχολικές εορτές με μεγαλοπρέπεια. Κατά την εορτή των
Τριών Ιεραρχών εόρταζαν οι μαθητές του Αρρεναγωγείου με διάφορες εκδηλώσεις και του
Ευαγγελισμού οι μαθήτριες του Παρθεναγωγείου που τιμούσαν και την εθνική εορτή του
1821.
Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν πανηγυρικούς λόγους από τους Δ/ντές και τις Δ/ντριες,
ποιήματα από τους μαθητές και τις μαθήτριες και τις παρακολουθούσαν οι εκκλησιαστικές και
Κοινοτικές αρχές, οι γονείς, συγγενείς, φίλοι των μαθητριών και μαθητών.
Το αποτέλεσμα αυτού του εκπαιδευτικού οργασμού ήταν να λειτουργούν και Βιβλιοθήκες
και Σύλλογοι που υποστήριζαν και στήριζαν εξωσχολικά την καλλιέργεια των Γραμμάτων.
Έχουμε να καταθέσουμε την παρουσία του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου « Νιόβη» από το
1872, του Γυμναστικού Συλλόγου «Σίπυλον», της παιδικής Μαντολινάτας, του Μουσικού
Ομίλου « Ερμής» από το 1890, της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Νέων και της σπουδαίας
βιβλιοθήκης του « Εθνικού Αναμορφωτικού Συλλόγου».
Η μακροχρόνια οργανωμένη και η αποκτηθείσα Παιδεία συνετέλεσαν στο άνοιγμα της
κλειστής συντηρητικής και συνάμα προοδευτικής αυτής κοινωνίας στην κοινωνική και
εκπαιδευτική δραστηριότητα της Γυναίκας παρά το γεγονός της συγκατοίκησης με Τούρκους
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που για ευνόητους λόγους αποτελούσε τροχοπέδη στην έξοδο και συμμετοχή της Γυναίκας
στην κοινωνία.
Συγκεκριμένα στο Παρθεναγωγείο από το 1908 εργάσθηκαν και γυναίκες ως Κοσμήτορες
και λίγο αργότερα, το 1910 ίδρυσαν και λειτούργησαν την « Αγαθοεργό Αδελφότητα Κυριών».
Ακόμη θέλουμε να καταθέσουμε την εκπαιδευτική κατάσταση στο γειτονικό Χορόσκιοϊ
όπου λειτούργησε Νηπιαγωγείο και εξατάξια αστική σχολή αρρένων και εξατάξια θηλέων
καθώς και Μουραντιέ με δύο εξατάξια σχολεία αρρένων και θηλέων. Και οι δύο αυτές
κωμοπόλεις αριθμούσαν από 5.000 Έλληνες κατοίκους.
Τα έσοδα των Σχολείων της Μαγνησίας προέρχονταν από του συνήθεις πόρους όπως: ο
περιφερόμενος δίσκος κατά τις Κυριακές στους ναούς, η πώληση εργοχείρων και άλλων
χειροτεχνημάτων των μαθητριών και μαθητών, οι έρανοι της Κοινότητας και οι δωρεές. Ο
πενιχρός μισθός των εκπαιδευτικών προερχόταν από τα έσοδα των προαναφερομένων δίσκων,
ενώ τα σχολεία κτίζονταν και συντηρούνταν από δωρεές της Εκκλησίας, των πλουσίων
κατοίκων και με προσωπική εργασία. Οι πλούσιοι αστοί, συνήθως, τα εξόπλιζαν με όργανα
Φυσικής και Χημείας, Μαθηματικών, Χάρτες, βιβλία.
Μεγάλοι ευεργέτες της Ελληνικής εκπαίδευσης στη Μαγνησία, μεταξύ άλλων, υπάρχουν οι
παρακάτω:
 Ο Επίσκοπος Ελαίας Χρύσανθος ο οποίος ανέλαβε, από το 1860, εφ’ όρου ζωής και μετά
θάνατον τη συντήρηση ενός σχολείου.
 Από την οικογένεια Βεζύρογλου οι Αντώνιος και Ιωάννης έκτισαν το « Βεζυρόγλειο
Παρθεναγωγείο», εκεί όπου στεγαζόταν η εξατάξια αστική σχολή και το Ημιγυμνάσιο το
1884.
 Η Ολυμπιάς Ασκητού έκτισε το επιβλητικό νηπιαγωγείο « Ολυμπιάδειον» και δώρησε
σ’ αυτό μία οικία.
 Η Ανδριάνα Τριανταφυλλίδου άφησε ουσιαστικό κληροδότημα στα Σχολεία.
 Ο μεγάλος ευεργέτης Γεώργιος Τρικατσούλης διένειμε την σημαντικότατη περιουσία
του, μεταξύ άλλων κοινωφελών ιδρυμάτων και στα σχολεία.
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στα σχολεία της Μαγνησίας δίδαξαν μερικοί σπουδαίοι
διδάσκαλοι και καθηγητές, εκτός απ’ αυτούς που προαναφέραμε, όπως: ο καθηγητής
Μαθηματικών Αγαθάγγελος Κωνσταντινίδης, ο, αργότερα, Μητροπολίτης Δράμας, ο
ιεροκήρυκας και καθηγητής Βασίλειος Παπαδόπουλος, ο οποίος διατέλεσε τοποτηρητής της
Ιεράς Μητροπόλεως επαρχίας Σμύρνης στην Αθήνα μετά το θάνατο του Χρυσοστόμου, και
αργότερα χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Φλωρίνης.
Η εκπαιδευτική πολιτική της Μαγνησίας του Σιπύλου είχε ως σκοπό την εκμάθηση και
διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, την μετάδοση της Πίστης, τη δημιουργία προσωπικοτήτων
ελεύθερων και φιλελεύθερων, ικανών να κρατήσουν την οικονομία, να ασχοληθούν με το
εμπόριο και τις επιστήμες, τις τέχνες και την καλλιτεχνία. Είχε ως στόχο, βέβαια και πάνω απ’
όλα να διατηρήσει την εθνική συνείδηση των παιδιών της ( από το νηπιαγωγείο ακόμη) αλλά
και να τους διαμορφώσει δυνατό και δυναμικό χαρακτήρα ώστε να επιβιώσουν μέσα σε μια
κοινωνία αλλοεθνών και αλλοθρήσκων.
Οι Έλληνες της Μαγνησίας όπως και οι άλλοι πρόσφυγες της Αλησμόνητων Πατρίδων,
απέδειξαν τη δύναμη της παιδείας που είχαν λάβει, όταν τον Σεπτέμβριο του ‘ 22 ματωμένοι
και διωγμένοι από τα σπίτια και τον τόπο τους γύρισαν στη μητέρα πατρίδα και έστησαν μέσα
στις πασίγνωστες άθλιες συνθήκες τη ζωή τη δική τους και των παιδιών τους από την αρχή.
Τι πρωτοζήτησαν ; Στέγη να κοιμηθούν. Τι πρωτοαναζήτησαν; Δουλειά για να
επιβιώσουν. Τι πρωτοέστησαν; Εκκλησιές για τους πρόσφυγες αγίους τους και σχολειά για να
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συνεχίσουν τα παιδιά τους να μαθαίνουν γράμματα προκειμένου να κτίσουν τη σύγχρονη
Ελλάδα.
Παραθέτουμε το κείμενο της Διπλωματικής Εκθέσεως του Έλληνα Υποπροξένου
Μαγνησίας, όπως υπάρχει στο Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου των Εξωτερικών.
Την Έκθεση αυτή είχαμε πρωτοδημοσιεύσει στο φύλλο Οκτωβρίου 1993 της εφημερίδας
«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ», που εκδίδει η Ένωση Μαγνησίας Μ. Ασίας.
«Ἐν Μαγνησία τῇ 12η Φεβρουαρίου 1875
Βασιλικὸν Ἑλληνικὸν Ὑποπροξενεῖον ἐν Μαγνησία
Πρὸς τὸ ἐπὶ τῶν Ἐξωτ. Σεβ. Ὑπουργεῖον
Ἐπισκεφθεὶς πρὸ τίνων ἡμερῶν τὰ ἐνταύθα σχολεῖα τὰ διατηρούμενα παρὰ τῆς ὀρθοδόξου
χριστιανικῆς κοινότητος λαμβάνω τὴν τιμὴν να ὑποβάλω εἰς τὸ Σ. τοῦτο Ὑπουργεῖον τὴν ἑξῆς εὐχάριστον
κατάστασιν αὐτῶν ἥτις πρὸ πάντων ὀφείλεται εἰς τὴν ἰσχυρὰν προστασίαν τοῦ ἐνταύθα Μητροπολίτου
Ἐφέσου κυρίου Ἀγαθαγγέλου καὶ εἰς τὴν ἀέναον ἐπιτήρησιν καὶ ἐποπτείαν τοῦ ἐπισκόπου
Χριστιανουπόλεως.
Η Ορθόδοξος Κοινότης Μαγνησίας διατηρεί ενταύθα οκτώ σχολεία ήτοι:
α] ‘Έν Σχολαρχεῖον καλῶς καταρτισμένον καὶ διευθυνόμενον παρὰ τοῦ Σχολάρχου ἀρχιμανδρίτου
κυρίου Γρηγορίου, τῶν ἑλληνοδιδασκάλων Ἀρχιμανδρίτου Ἀγαθαγγέλου καὶ Ἀχιλλέως Καμπανάκη, πρὸς δὲ
ἐκ τοῦ ἀρμενίου Δουρὴ Χαϊραμπετιὰν διδάσκοντας τὴν Ὀθωμανικὴν γλῶσσα, ἀριθμεῖ δὲ κατὰ τὸ πάρον
σχολικὸν ἔτος μαθητὰς 41 καὶ διαιρεῖται εἰς 3 τάξεις.
Τὰ κατὰ τὴν β’ ἐξαμηνίαν παραδιδόμενα μαθήματά εἰσι τὰ ἑξῆς ἐν μὲν τῇ 3η ἢ καὶ ἀνωτέρα τάξει ἐξ 7
συγκειμένη μαθητῶν ὑπὸ τοῦ Σχολάρχου ἱεροδιδασκάλου λεσβίου τὴν πατρίδα, μαθητοῦ τῆς Ῥιζαρείου
Σχολῆς καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ πανεπιστημίου παραδιδόντας ἱερὰ κατήχησιν Βερναδάκη κατ’ ἔκτασιν, ἑλληνικὰ
ἐκ τοῦ Λυσίου, Πλουτάρχου καὶ Σωκράτους μετὰ συντάξεως γυμνάσματα ὀρθογραφικὰ μετὰ πρακτικὴς
θεματογραφίας, Μαθηματικά, Γεωμετρία, Δαμασκηνοῦ λύσιν ἀριθμητικῆς προβλημάτων καὶ μαθηματικὴν
γεωγραφίαν ἐν δὲ τὴν β΄ τάξῃ ἐξ 11 μαθητῶν συγκειμένη παραδίδονται παρὰ τοῦ ἀρχιμανδρίτου
Ἀγαθαγγέλου Νεστορίου μαθητοῦ τῆς ἐν Χαλκῇ ἱερατικῆς σχολῆς ἱερὰ ἱστορία Βερναδάκη καὶ παλαιὰ
διαθήκη, ἑλληνικὰ τά του Ξενοφῶντος καὶ Λουκιανοὺ μετὰ γραμματικῶν κανόνων μαθηματικά, ἀριθμητικὴν
Δαμασκηνοῦ μέχρι τέλος ἀναλογιῶν, ἱστορικὰ Ἑλληνικὴν ἱστορίαν ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι τέλους τοῦ Μεγάλου
Ἀλεξάνδρου καὶ Γεωγραφίαν πολιτικὴν μέχρι τέλους τῆς Ἀφρικῆς καὶ ἐν τῇ 1η, ἤτοι, κατωτάτῃ ἐξ εἴκοσι
τριῶν μαθητῶν συγκειμένη παραδίδονται παρὰ τοῦ κυρίου Ἀχιλλέως Καμπανάκη ἱερὰν ἱστορίαν Πανταζή,
ἑλληνικὰ Λουκιανοὺ μετὰ γραμμ. κανόνων, Ἑλληνικὴν ἱστορίαν, ἀρχαίων χρόνων, ἀριθμητικὴ Δαμασκηνοῦ
μέχρι ἀναλογιῶν, Γεωγραφία πολιτικὴ ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι τέλους τῆς Εὐρωπαϊκὴς Τουρκίας εἰς τάς ἀνωτέρω 3
τάξεις ἐκ τῆς χριστομάθειας κλεάνθους ἐκ τῆς
Τουρκικὴς εἰς τὴν Ἑλληνικὴν ἐξήγησιν μετὰ γραμματικῶν κανόνων εἰς δὲ τὴν 3ην ἢ καὶ μικροτέραν
ἀνάγνωσιν καὶ γραφήν,
β] Κεντρικὴν ἀλληλοδιδακτικὴν σχολὴν διευθυνομένην παρὰ τοῦ κυρίου Κωνσταντίνου Σαμαλτάνου
καὶ παρὰ τοῦ βοηθοῦ Βασιλείου Βαρθολομαίου, ἐμπεριέχουσα μαθητὰς μαθητὰς 180, διαιρεῖται εἰς 8
κλάσεις, διδάσκονται δὲ τὰ ἐν τοῖς ἀλληλοδιδακτικὰς σχολείοις τῆς Ἑλλάδας μαθήματα.
γ] Ἀλληλοδιδακτικὴν σχολὴν νοσοκομείου, διευθυνομένη παρὰ τοῦ κυρίου Ι. Σαμαλτάνου,
ἀριθμεῖ μαθητὰς 100, διαιρεῖται εἰς 8 κλάσεις ἐν αἷς διδάσκονται ἐπίσης τὰ ἐν τοῖς ἀλληλοδι-δακτικοὶς
σχολείοις τῆς Ἑλλάδος μαθήματα.
δ] Ἀλληλοδιδακτικὴ σχολὴ ἐν Καρακιοϊ διευθυνομένη παρὰ τοῦ κυρίου Ξενοφῶντος Νικολαΐδου,
ἀριθμεῖ μαθητὰς 85 διαιροῦνται εἰς 8 κλάσεις ἐν αἷς διδάσκονται ὠσαύτως τὰ ἐν τοῖς
ἀλληλοδιδακτικὰς σχολείοις τῆς Ἑλλάδος μαθήματα.
ε] Κεντρικὸν παρθεναγωγεῖον, διευθυνόμενον παρὰ τῆς κυρίας Θεανοὺς Καμπανάκη μετὰ τῶν
ἀδελφῶν αὐτῆς Εὐανθίας καὶ Αἰκατερίνης, ἀριθμεῖ δὲ κατὰ τὸ πάρον σχολικὸν ἔτος μαθητρίας 100 καὶ
διαιρεῖται εἰς Ἑλληνικὴν καὶ ἀλληλοδιδακτικὴν σχολὴν καὶ ἡμῖν ἑλληνικὴν σχολὴ συνισταμένη ἐξ 20
μαθητριῶν διαιρεῖται εἰς δύο τμήματα παραδίδει δὲ εἰς ἀμφότερα τὰ τμήματα ταῦτα τὰ ἑξῆς μαθήματα ἡ
κυρία Εὐανθία Καμπανάκη.
Εἰς μὲν τὸ 2ον ἐξ 11 μαθητριῶν συγκειμένον τμῆμα, Ἑλληνικὰ Ξενοφῶντος ἣ Λυσία μετὰ γραμματικῶν
κανόνων καὶ πρακτικὴς συντάξεως – ἀριθμητικὴν Γεράκη μέχρι τέλους ἀναλογιῶν, Ἱερὰν κατήχησιν
Βερναρδάκη μέχρι πρῶτον, ἑλληνικὴν Ἱστορίαν μέχρι Μακεδονικῶν χρόνων, Γεωγραφίας μέχρι τέλους, ἔτι
δέ, καὶ μὲ παιδαγωγίαν, ἐν δὲ τῷ 1ο τμήματι ἐξ 9 μαθητριῶν συγκείμενον παραδίδονται ὑπὸ τῆς ἰδίας
ἑλληνικὰ ἐκ τοῦ Ξενοφῶντος μετὰ γραμματικῶν κανόνων, ἀριθμητικήν, μέχρις ἀναλογιῶν, ἱερὰν ἱστορίαν
Βερναρδάκη τὴν παλ. Διαθήκην, ἱστορίαν Κίτλη μέχρι πελοποννησιακοὺ πολέμου, Γεωγραφίαν τῆς Εὐρώπης
καὶ ἀμφότερα διὰ τὰ τμήματα παραδίδονται καθ’ ἑκάστην ἐργόχειρα.
Ἡ δὲ ἀλληλοδιδακτικὴ σχολὴ συγκειμένη ἐξ 80 μαθητριῶν καὶ εἶναι διηρημένη εἰς 8 κλάσεις,
διευθύνεται παρὰ τῆς κυρίας Αἰκατ. Καμπανάκη, ἥτις παραδίδει τὰ ἐν τῶν ὁδηγιῶν ἐνδιαλαμβανόμενα
μαθήματα καὶ καθημερινὼς ἐργόχειρον.
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στ] Παρθεναγωγεῖον Νοσοκομείου ἔχον 90 μαθητρίας διαιρεῖται εἰς 8 κλάσεις καὶ παραδίδονται παρὰ
τῆς κυρίας Κυριακῆς Ἀντωνίου τὰ ἐν τῷ ὁδηγῷ ἀναφερόμενα μαθήματα καὶ καθ’ ἑκάστην ἐργόχειρον.
ζ] Παρθεναγωγεῖον ἐν Καρακιοϊ. Διευθυνόμενον παρὰ τῆς κυρίας Παναγιώτας Χαραλάμπους
Παναγιωτοπούλου, ἀριθμεῖ 115 μαθητρίας διαιρεῖται εἰς 8 κλάσεις καὶ ἐν αὐτῷ παραδίδονται τὰ ἐν τῷ
ὁδηγῷ ἀναφερόμενα μαθήματα, καὶ καθ’ ἑκάστην Μ. Μ. χειροτεχνήματα.
Ἡ ἀνθηρὰ αὐτὴ κατάστασις τῶν ἐνταύθα σχολείων ἀρρένων τε καὶ Κορασίων ὀφείλεται, ὡς
ἀνωτέρω προεῖπον, εἰς τὴν προστασίαν τὴν ὁποίαν παρέχει ὁ Μητροπολίτης Ἐφέσου, ἀφ’ ἧς ἡμέρας
μετατεθῇ ἐνταύθα ἐκ Δράμας συζήσας καθ’ ὅλην τὴν περιφέρειαν τῆς ἕδρας του 14 σχολεῖα Κορασίων
πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ 4 ἀλληλοδιδακτικὰ ἀρρένων καὶ προσέτι ἓν Σχολαρχεῖον εἰς Βρύουλλα καὶ δὲ στην
συντήρησιν τῶν ἐνταύθα ἐκπαιδευτικὼν καταστημάτων δαπανᾷ καὶ μέρος ἐκ τῆς μισθοδοσίας τοῦ.
Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς καταγίνεται νυχθημερὸν ὑπὲρ τῆς πνευματικῆς βελτιώσεως τοῦ ποιμνίου τοῦ εἰς
τοῦτο συντελεῖ κατὰ μέγα μέρος καὶ ὁ ἐνταύθα διαρκῶς διαμένων ὡς ἀντιπρόσωπος τοῦ Ἐφέσου
Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κύριος Ταράσιος ὅστις ἐμπνέεται ὑπὸ ἑλληνικῶν ἀληθῶς αἰσθημάτων,
ἄνθρωπος πεπαιδευμένος τελειόφοιτος τῆς ἱερατικῆς Σχολῆς Χαλκῆς καὶ πεπροικισμένος μὲ χριστιανικὴν
ἀρετὴν καὶ εὐσέβειαν καὶ ὄντως ὑποκίνησε τὸν ζῆλον τοῦ Ἐφέσου εἰς τὸ να πράττῃ τὰ θεάρεστα αὐτὰ ἔργα
οὗτος δὲ ἐσχάτως κατόρθωσε να ἐπανέλθει εἰς τὴν Ὀρθόδοξον τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν ὁ πρὸ καιροῦ
ἀποπλανηθεὶς ἱερεύς, ἐκ Θεσσαλίας καταγόμενος, Βαρθολομαῖος καὶ ἀσπασθεὶς τὸ δόγμα των
Διαμαρτυρομένων ὁμολογήσας ἐν συντριβῇ καρδίας τὴν πλάνην του δημοσία καὶ ἐπ’ ἐκκλησίας.
Οἱ ποιμενάρχαι οὔτοι εἰσὶν ἄξιοι παντὸς ἐπαίνου καὶ ἀμοιβῆς ἠθικῆς, μολονότι τοῦ ἁγίου Ἐφέσου
ἀποδημοῦντα εἰς Κυδωνίας δεν ἐγνώρισα εἰσέτι προσωπικῶς καὶ μετὰ θάρρους λαμβάνω τὴν τιμὴν να
συστήσω αὐτοὺς θερμὼς πρὸς τὸ Σ. τοῦτο Ὑπουργεῖον καθόσον τιμῶσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ κλήρου διὰ τῆς
ἀρετῆς τῶν, τῶν ἀγαθοεργῶν πράξεων τῶν, καὶ διὰ τῆς προστασίας τὴν ὁποίαν παρέχουσι εἰς τὰ Ἑλληνικὰ
γράμματα καὶ να παρακαλέσω Αὐτό, ἵνα εὐαρεστούμενον, λάβῃ ὑπ’ ὄψιν τὰ ἀνωτέρω πραγματικὰ
περιστατικὰ καὶ ἀπονέμη αὐτοὺς τὸ ἀνάλογον εἰς τὸν βαθμὸν των καὶ εἰς τὴν τάξιν των παράσημον τοῦ
Σωτῆρος τῶν ἀνωτέρω Ταξιαρχῶν ἵνα καὶ ἄλλοι ἱεράρχαι μιμηθῶσι τὸ παράδειγμα τούτων καὶ
προστατεύσωσι τὰ Ἑλληνικὰ γράμματα.
Εὐπειθέστατος
Ὁ Ὑποπρόξενος
Μ. Δ.

(Δυσαναγνώστη ὑπογραφή)
Στο περιθώριο του προηγουμένου υπάρχει η Υπουργική απαντήση.

«Ἐπιστρέφοντες τὸ πάρον πρὸς τὸ αὐτὸ Ὑπουργεῖον λαμβάνουμε τὴν τιμὴν να γνωμοδοτήσωμεν ἡ
ἀπονομὴ τιμῶν ἡ προτεινομένη ἐνταύθα εἰς τοὺς ἀρχιερεῖς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ Ἐξωτερικῷ
εἶναι ὑπηρετικὴ τῶν συμφερόντων τοῦ Ἑλληνισμού.
Οὕτω ὁ ὑπὲρ τῆς διαδόσεως τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων καὶ ὁ ἐν γένει τῆς Παιδείας ζῆλος τῶν ἐκεῖ
ἱεραρχῶν ἐπεκτείνεται καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ἀποδεικνύει καὶ οὕτω εἰς τοὺς ὁμογενεῖς καὶ ὁμοπίστους
ἡμῶν ὅτι συντελεῖ εἰς ἐμψύχωσιν τῶν μέσων τῆς ἠθικῆς καὶ πνευματικῆς αὐτῶν βελτιώσεως καὶ εὐεξίας.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 8 Μαρτίου 1875 ὁ ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κ.λ.π.
Ὑπουργὸς
(Δυσαναγνώστη

Ὑπογραφή) »
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ευχαριστoύμε πoλύ τηv κ. Παπαδoπoύλoυ για τηv εμπεριστατωμέvη
εισήγηση.
Και θα θέλαμε vα καλέσoυμε στo βήμα τov κ. Δαυίδ Αvτωvίoυ.

Βιογραφικό
Ο κ. Δαυίδ Αντωνίου γεννήθηκε το 1940 στη Λίμνη Ευβοίας.
Σπούδασε Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Παν/μιου Αθηνών.
Υπηρέτησε στη μέση εκπαίδευση για πολλά χρόνια σε διάφορες θέσεις και εργάστηκε
στην αναθεώρηση και συγγραφή διδακτικών βιβλίων.
Υπηρέτησε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στην ταξινόμηση του αρχείου του
Υπουργείου Παιδείας.
Το 2004 αναγορεύθηκε Επίτιμος Διδάκτωρ του Παν/μίου Ιωαννίνων.
Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο.
Περίληψη εισήγησης
Στην εισήγηση αρχικώς δίδεται μία αδρομερής εικόνα της εκπαίδευσης στην περιοχή
πριν από την απόβαση του Ελληνικού στρατού και την ανάληψη της Διοικήσεως από το
Ελληνικό κράτος.
Στη συνέχεια καταγράφονται οι στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής, σημειώνονται τα
μέτρα που ελήφθησαν για την υλοποίηση τους και επισημαίνονται τα αποτελέσματα των
ενεργειών και παρεμβάσεων της Διεύθυνσης Εκπαιδεύσεως.
Τέλος, αξιολογείται η εκπαιδευτική διαδικασία που σημειώθηκε στην περιοχή.
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ΔΑΥΙΔ ΑΝΤΩΝIΟΥ
Θέμα : "Η εκπαιδευτική κατάσταση στηv περιoχή της Ελληvικής Διoίκησης Σμύρvης
(ζώvης Σεβρώv) από τo 1919 έως τo 1922".
Με την ανακοίνωσή μου – συμπύκνωση μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία πρόκειται να
εκδοθεί από τον «Σύλλογο προς διάδοσιν – Ωφέλιμων Βιβλίων» - θα επιχειρήσω να
σκιαγραφήσω την κατάσταση της εκπαίδευσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την 3ετή και
πλέον παρουσία της Ελληνικής Διοίκησης στη Δυτική Μικρά Ασία, στην περιοχή της Ζώνης
των Σεβρών αλλά και κατ’ επέκταση στη στρατιωτικώς κατεχόμενη ζώνη. Προηγουμένως όμως
κρίνω σκόπιμο να δώσω μιας αδρομερή εικόνα της εκπαίδευσης πριν από την απόβαση του
ελληνικού στρατού και την ανάληψη της Διοίκησης από το ελληνικό κράτος.
Στη Μικρά Ασία υπήρχε ποικιλία σχολείων, τα οποία με βάση την πηγή χρηματοδότησής
τους διακρίνονταν σε κοινοτικά, ενοριακά, συλλόγων, ιδιωτικά: αρρεναγωγεία, παρθεναγωγεία,
νηπιαγωγεία (με ιδιαίτερο σκοπό την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας), μικτά (στις μικρές
κυρίως κοινότητες), ελληνικά, ημιγυμνάσια (με 1-2 τάξεις προσαρτημένα στα δημοτικά
σχολεία), αστικές σχολές, γυμνάσια, διδασκαλία (αρρένων, θηλέων, όπως της Ευαγγελικής
Σχολής, το Κεντρικό Παρθεναγωγείο και το Ομήρειο της Σμύρνης, την Νηπιαγωγών κ.α.). Τη
γενική εποπτεία αυτών των σχολείων είχε η δημογεροντία και κυρίως η εφοροεπιτροπή (που είχε
την ευθύνη της λειτουργίας του σχολείου και την πρόσληψης και απόλυσης του διδακτικού
προσωπικού), την υψηλή όμως εποπτεία είχαν οι μητροπόλεις των περιφερειών.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου διωγμού των Ελλήνων (1914 – 1919), η εκπαίδευση των
Ελλήνων υπέστη μεγάλο πλήγμα, τόσο εντός όσο και εκτός ζώνης: συρρίκνωση ή και διακοπή
λειτουργίας σχολικών μονάδων, καταστροφή ολική ή μερική σχολικών κτιρίων, διώξεις
διδακτικού προσωπικού, ελάττωση του μαθητικού δυναμικού. Σύμφωνα με επίσημες
στατιστικές, στοιχεία των οποίων αποτυπώνονται στον επόμενο πίνακα:
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ΠΗΓΗ: Μ.Μιχαηλίδης – Νουάρος, «Η εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδος εις την εντός
Ζώνης των Σεβρών Μικρασιατικών περιοχών». Μικρασιατικά Χρονικά 6 (1955) 62.

α) Στην περιοχή της Ζώνης των Σεβρών, οι σχολικές μονάδες μειώθηκαν από 172 σε 104
(ποσοστό μείωσης σχεδόν 40%) και οι μαθητές σχεδόν στους μισούς (ποσοστό μείωσης
47%), ενώ οι δάσκαλοι υπέστησαν μείωση σε μικρό ποσοστό (11%).
β) Στην περιοχή εκτός της Ζώνης η κατάσταση ήταν χειρότερη: Οι σχολικές μονάδες
μειώθηκαν από 206 σε 89 (ποσοστό μείωσης 57%), οι μαθητές από 23.000 έμειναν περίπου
9.000 (ποσοστό μείωσης 62%) και οι δάσκαλοι μειώθηκαν κατά ποσοστό 28% περίπου.
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Για τα σχολικά κτήρια ειδικά σημειώνω ότι σύμφωνα με στοιχεία του Φεβρουαρίου
1921 που παρουσιάστηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση στη Διάσκεψη του Λονδίνου, από τα
υπάρχοντα προ του διωγμού 140 σχολικά κτήρια καταστράφηκαν εντελώς 58, μερικώς 71
(συνολικά δηλαδή 129) και διασώθηκαν μόνο 11.
Περνώ, τώρα, στο κύριο μέρος της ανακοίνωσής μου.
Εν πρώτοις θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι προθέσεις, οι σχεδιασμοί και οι αποφάσεις
προγραμματίζονταν και υλοποιούνταν (ή επεχειρείτο να υλοποιηθούν) υπό το πρίσμα
μακρόχρονης προοπτικής, έτσι ώστε το μικρασιάτικο εκπαιδευτικό σύστημα να αφομοιωθεί
σταδιακά από το ισχύον ελλαδικό.
Επιγραμματικά, οι γενικότεροι στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής συνοψίζονται στα εξής:
1)

Κεντρικός σχεδιασμός, συγκεντρωτισμός και δι’ επιθεωρήσεων έλεγχος, κατά το
ελλαδικό σύστημα.

2)

Διέγερση του άμεσου ενδιαφέροντος της κοινωνίας για τα σχολεία της, για δύο σκοπούς:
α) να συνειδητοποιηθεί ότι το σχολείο δεν παρέχει μόνο γνώσεις, αλλά είναι επέκταση της
οικογένειας. β) να κατανοηθεί ότι ο προηγούμενος σκοπός επιτυγχάνεται με τις οργανωμένες
ενώσεις υπό μορφής ομαδικών συγκροτημάτων (Συλλόγων, κ.λ.π.).

3)

Ανασυγκρότηση, ίδρυση, βελτίωση και λειτουργία των σχολείων.

4)

Οικονομική και υλική στήριξη των κοινοτήτων υπό μορφή δωρεών και δανείων.

5)

Περιορισμός της εξουσίας των εφόρων και ανάληψη της εσωτερικής λειτουργίας των
σχολείων από το διδακτικό προσωπικό, για το οποίο θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη πρόνοια
για την παιδαγωγική του επιμόρφωση.

6) Εξύψωση του εθνικού φρονήματος μέσω της εκπαίδευσης. Πιο
συγκεκριμένα τώρα, πρωταρχική ενέργεια της Διοίκησης ήταν η κατά
τομείς δημιουργία του διοικητικού της μηχανισμού. Έτσι τα πράγματα
της εκπαίδευσης ανατέθηκαν αρχικώς στο ΙΖ’ Εκπαιδευτικό Τμήμα και
αργότερα – μετά την αναδιάρθρωση του μηχανισμού – στη Διεύθυνση
Εκπαιδεύσεως. Επικεφαλής της υπηρεσίας αυτής τέθηκαν - με απόσπασή
τους από την Ελλάδα – ανώτατοι εκπαιδευτικοί: Δημήτριος Γεωργακάκης,
Νικόλαος Καπετανάκης, Χρήστος Οικονόμου, πλαισιωμένοι (μετά την
υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών) από επιτελείο επιθεωρητών: Μιχαήλ
Γ. Μιχαηλίδης, Γεώργιος Ρωγδιανός, οι οποίοι είχαν υπηρετήσει
παλαιότερα από διάφορες θέσεις στη Μ. Ασία.
Αρχικά, κατά το σχολικό έτος 1919 – 1920, χωρίς να γίνει ουσιαστική παρέμβαση στα
εκπαιδευτικά, σημειώθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:
1)

Έναρξη των προκαταρκτικών εργασιών για την ίδρυση και λειτουργία του
Πανεπιστημίου Σμύρνης (που ολοκληρώθηκαν τα επόμενα δύο χρόνια).

2)

Ίδρυση 3ταξίου Διδασκαλείου αρρένων για την παραγωγή δημοδιδασκάλων. Στην
ουσία, πρόκειται για υιοθέτηση του Διδασκαλείου της Ευαγγελικής Σχολής, το οποίο –
παρά την επικρατούσα περί διαλύσεως του κατά τους χρόνους του Α’ Παγκοσμίου πολέμου
άποψη – εξακολουθούσε να λειτουργεί. Πάντως το ιδρυθέν Διδασκαλείο δεν απέδωσε τα
αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς δεν προσήλωσε μαθητές.

3)

Προετοιμασία για την ίδρυση αρμοστειακού γυμνασίου, το οποίο τελικώς λειτούργησε
για δύο σχολικά έτη (1920 – 1922), ώστε να αποσυμφορηθεί η Ευαγγελική Σχολή από το
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πολυάριθμο των μαθητών της.
4)

5)

Έναρξη οικονομικής και υλικής ενίσχυσης, όχι μόνο των ελληνικών κοινοτήτων αλλά και
των αλλοεθνών, διαδικασία που συνεχίστηκε καθ’ όλο το διάστημα της εκεί ελληνικής
στρατιωτικής παρουσίας.
Έναρξη ανοικοδόμησης των καταστραφέντων σχολικών κτηρίων.

6)

Απόσπαση εκπαιδευτικών από τα κοντινά ελληνικά νησιά (Λέσβος, Χίος, Σάμος) αρχικά
για την περιοχή της Ερυθραίας και αργότερα για άλλες.

7)

Εφαρμογή του συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών – με ειδικά στατιστικά δελτία –
για τα σχολεία και το διδακτικό προσωπικό, στοιχεία χρήσιμα τόσο για την υλοποίηση και
της πολιτικής όσο και σήμερα για την ιστορία της εκπαίδευσης. Ως προς τις κοινότητες
αυτές άρχισαν να θέτουν με δυσκολία σε λειτουργία τα σχολεία τους, ζητώντας οικονομική
ενίσχυση αλλά και διδακτικό προσωπικό είτε από τη Διοίκηση είτε από το στρατό (για
απόσπαση υπηρετούντων) είτε από τον Σύλλογο Μικρασιατών η «Ανατολή», του οποίου
γενικότερα η συμβολή υπήρξε τεράστια.

Ουσιαστική, όμως, παρέμβαση στα εκπαιδευτικά πράγματα της περιοχής σημειώνεται
αμέσως μετά την υπογραφή , στις 28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 1920, της Συνθήκης των Σεβρών.
Έτσι, κατά τα επόμενα δύο σχολικά έτη η Διεύθυνση Εκπαίδευσης άρχισε σιγά – σιγά να
υλοποιεί τους στόχους που είχε θέσει και τους οποίους αναφέραμε προηγουμένως.
Πιο συγκεκριμένα:
Πρώτον, ενεργοποίησε το σύστημα ελέγχου με την καθιέρωση της επιθεωρήσεως των
σχολείων. Εχώρισε την περιοχή σε τρεις ζώνες και την ανέθεσε σε τρεις επιθεωρητές –
Ασκητόπουλο, Μιχαηλίδη, Ρωγδιανό (υπό την καθοδήγηση του γενικού επιθεωρητή Μιχαήλ
Μιχαηλίδη) με την εντολή να επιθεωρούν τα σχολεία και τα αποτελέσματα της επιθεώρησης να
υποβάλλουν υπό μορφή εκθέσεων - ημερολογίων στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Μάλιστα με
σχετικές οδηγίες καθόρισε και το περιεχόμενο των εκθέσεων: είδος και ονομασία σχολείου,
μαθητικό δυναμικό, έφοροι, διδακτικό προσωπικό (στοιχεία και χαρακτηρισμός), κτήριο,
θρανία, διδακτικά και υπηρεσιακά βιβλία, παιδαγωγικές συνεδρίες του προσωπικού,
συναντήσεις - συζητήσεις με εφορίες – δημογεροντίες, πραγματοποιήσεις ομιλιών, επανίδρυση
- ίδρυση αναμορφωτικών συνδέσμων νέων – νεανίδων, πληροφορίες για τις κοινότητες (γενική
κατάσταση). Οι εκθέσεις που συνέταξαν οι Επιθεωρητές αποτελούν, κατ’ εμέ, τα πλέον
πολύτιμα στοιχεία, τα οποία δίδουν ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης.
Δεύτερον, περιόρισε την εξουσία των εφόρων των σχολείων, οι οποίοι θα ασχολούνται
πλέον με την εξωτερική λειτουργία τους: συντήρηση κτηρίων, εξεύρεση πόρων, συμβόλαια με
εκπαιδευτικούς, αλλά για τούτο ύστερα από έγκριση της Υπάτης Αρμοστείας.
Τρίτον, συστηματοποίησε την απόσπαση εκπαιδευτικών από τον ελλαδικό χώρο.
Τέταρτον, διεύρυνε την οικονομική ενίσχυση των κοινοτήτων είτε με χορήγηση
χρηματικού ποσού και υλικού είτε με την ανάληψη της μισθοδοσίας του προσωπικού και
προώθησε το θέτών σχολικών κτηρίων, το οποίο όμως ήταν πολύ δύσκολο να επιλυθεί οριστικών
σε όλες τις κοινότητες. Για παράδειγμα, το κτήριο του αρρεναγωγείου Μαινεμένης «έχει
οικοδομηθεί εις άριστον τοποθεσίαν και με όλους τους κανόνας της τέχνης και της παιδαγωγικής
επιστήμης» (16.11.1920: επιθεωρητής Ρωγδιανός), ενώ αντιθέτως το παρθεναγωγείο του Ρεϊτζ –
Ντερέ «Εν δωματίου άνω και Ιερόν κάτω και διδασκάλισσα μία … ουδέν έπιπλον, ούτε θρανία, ούτε
ύαλοι εφ’ τα παράθυρα. Τα τρυφερά κοράσια ως πρόβατα ει μάνδρα, εστοιβασμένα μορφώνονται εκεί εις
μητέρες της μέλλουσας Ελληνικής γενεάς …» (Νοέμβριος 1920: επιθεωρητής Μιχαηλίδης).
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Πέμπτον, συνέταξε και εξέδωσε σε ιδιαίτερο τεύχος ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα
των δημοτικών σχολείων, επιδιώκοντας και επιβάλλοντας – με την υποχρεωτική εφαρμογή του –
την ομοιομορφία στην διδασκαλία, αλλά και δίδοντας με την προσθήκη 7ης τάξεως και
εξειδικευμένων μαθημάτων σε αυτά πρακτικό χαρακτήρα. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά
στον πρόλογο της έκδοσης, «Το παρόν (αναλυτικό πρόγραμμα) σκοπόν έχει την εξυπηρέτησιν των
αναγκών της προκαταρτικής παιδεύσεως ήτις θα συμπληρωθεί προϊόντος του χρόνου εκ’ επταετή φοίτησιν
(αυτή της τέως εξαετούς), της μέσης εκπαιδεύσεως εν Μικρά Ασία παραμένουσης, ως και κατά το
παρελθόν, πενταετούς. Δια τούτο, ευρυθέντος του κύκλου της προκαταρκτικής παιδεύσεως, εδόθη
μεγαλυτέρα σημασία εις τα πρακτικά μαθήματα και τας λοιπάς βιοτικάς ανάγκας των εις τοιούτα σχολεία
φοιτώντων, δια της αυξήσεως της ύλης των φυσιογνωστικών μαθημάτων και της εισαγωγής κύκλου
εμπορικών και γεωπονικών μαθημάτων». Ας επισημανθεί ότι στο εν λόγω πρόγραμμα ελήφθη ειδική
μέριμνα για τα νηπιαγωγεία, και ιδίως των ξενόφωνων κοινοτήτων, για προφανείς λόγους.
Έκτον, οργάνωσε – τον Απρίλιο του 1921 – το Α’ Διδασκαλικό Συνέδριο, το οποίο
ασχολήθηκε με σοβαρά παιδαγωγικά και επαγγελματικά θέματα, όπως φαίνεται από τις
διατυπωθείσες προτάσεις και ευχές, αλλά και από τα υπομνήματα που είχαν προηγουμένως
υποβάλει οι παλαιοί αλλά και οι νεοϊδρυμένοι Διδασκαλικοί Σύλλογοι, απαντώντας σε σχετικά
ερωτήματα της Διευθύνουσας Εκπαίδευσης.
Έβδομον, οργάνωσε επίσης – τον Ιούνιο του 1821 – μαθήματα φροντιστηριακά για την
εξάσκηση των διδασκάλων και νηπιαγωγών.
Παρά ταύτα όμως, δεν απέφυγε τη διάσταση απόψεων μεταξύ των στελεχών της, και
κυρίως μεταξύ του Διευθυντή Εκπαίδευσης Χρήστου Οικονόμου αφενός και του γενικού
επιθεωρητή Μιχαήλ Μιχαηλίδη και του επιθεωρητή Γεωργίου Ασκητόπουλου, αφετέρου
κυρίως ως προς την αύξηση των ετών της προκαταρτικής εκπαίδευσης και το ποιόν του
διδακτικού προσωπικού.
Ως αποτέλεσμα αυτών των παρεμβάσεων και ενεργειών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης μπορούμε
να θεωρήσουμε τα εξής:
1)

Την ολοκλήρωση των ενεργειών για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Σμύρνης, η οποία
είχε προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 1922.

2)

Τη σημαντική αύξηση των αριθμητικών δεικτών των σχολείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία
που περιέχονται στον σχετικό πίνακα,
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ΠΗΓΗ: Μ.Μιχαηλίδης – Νουάρος, «Η εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδος εις την εντός
Ζώνης των Σεβρών Μικρασιατικών περιοχών». Μικρασιατικά Χρονικά 6 (1955) 62.
στην περιοχή της Ζώνης των Σεβρών υπερδιπλασιάστηκαν (σε σχέση με τα στοιχεία του 1918 –
19) οι σχολικές μονάδες, οι μαθητές και οι δάσκαλοι, αντιθέτως όμως, μειώθηκαν (κυρίως ως
προς τους μαθητές) οι αντίστοιχοι δείκτες στην εκτός ζώνης περιοχή. Ως προς το είδος των
σχολείων ας σημειωθεί ότι: α) 7 ήταν γυμνάσια, 18 ημιγυμνάσια (εκ των οποίων τα 4 θηλέων). β)
τα πιο πολλά δημοτικά σχολεία παρείχαν μονοετή μέχρι 5ετή εκπαίδευση και λίγα (περί τα 50)
6ετή (ή 7ετή). γ) το 60% των δημοτικών σχολείων ήταν μικτά.
Ειδικά για το διδακτικό προσωπικό, η παρουσίαση των στοιχείων που μπόρεσα να
συγκεντρώσω για 750 περίπου δασκάλους απαιτεί ιδιαίτερη και λεπτομερή ανακοίνωση. Ως εκ
τούτου θα περιοριστώ εδώ σε ορισμένες επισημάνσεις:
α)

β)

Οι άνδρες αποτελούν – σε μέσους όρους – το 40% και οι γυναίκες το 60% στη Σμύρνη
όμως και τη γύρω περιοχή το ποσοστό των ανδρών μειώνεται ενώ των γυναικών αυξάνει,
σχέση που αντιστρέφεται ως προς τα σχολεία του εσωτερικού. Πάντως, και αναλογική σχέση
μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 2 προς 3 και όχι 1 προς 4, όπως έχει γραφεί.
Ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο:
i) Η πλειονότητα των ανδρών εκπαιδευτικών είναι μέσης εκπαίδευσης (γυμνασίου,
διδασκαλίου, κ.λ.π.). πανεπιστημιακή μόρφωση (πτυχιούχοι αλλά και φοιτητές) διαθέτει το
8,5% περίπου, το οποίο σχεδόν στο σύνολό του στελεχώνει τα μεγάλα σχολεία κυρίως της
Σμύρνης (Γυμνάσιο, Διδασκαλείο, Ευαγγελικής Σχολής, Ιωνικής Σχολής, Λύκειο Αρώνη).
ii) Ο μεγαλύτερος αριθμός των γυναικών εκπαιδευτικών διαθέτει πτυχίο Διδασκαλείου
(κυρίως του Κεντρικού Παρθεναγωγείου Σμύρνης και του Ομηρείου Παρθεναγωγείου) ή
έχει φοιτήσει σε ανώτερα παρθεναγωγεία. όμως ένας σημαντικός αριθμός διαθέτει
στοιχειώδη μόνο μόρφωση.

Ως προς την απόδοση του διδακτικού προσωπικού, παραθέτω δύο διαφορετικές κρίσεις
των επιθεωρητών:
Η πρώτη: Σχολείου Χατζηλάρ – περιφέρειας Μαγνησίας (10.3.1921):
«Ο διδάσκαλος τούτος μη πτυχιούχος, άλλ’ έχων 17 ετών υπηρεσίαν εν διαφόροις σχολείοις,
εργάζεται μετά ζήλου εις το καθήκον του και απολαύει αρκετής εκτιμήσεως παρά των κατοίκων και
εφόρων»
(Γεώργιος Ρωγδιανός)
Η δεύτερη: Σχολεία Κορδελιού (Νοέμβριος 1921):
«Γενικώς παρατήρησα, ότι όχι μόνον λείπουν από τε τας, διδασκάλισσας και τους διδασκάλους η ζωή
και του υπέρ του έργου αυτών ενδιαφέρον και αγάπη, αλλ’ ιδίως ότι πάντες προσέρχονται εις την
παράδοσιν άνευ προπαρασκευής και τινός και ετοιμασία δια το μάθημα, όπερ πρόκειται να διδάξουν …»
(Κοσμάς Κ. Μιχαηλίδης)
3) Την ευρυθμότερη – κατά το δυνατόν – λειτουργία των σχολείων: ανάπτυξη – σύμπτυξη
τάξεων, βάσει του υπάρχοντος προσωπικού, κατανομή τάξεων και ωρών διδασκαλίας κατά
το πρόγραμμα και διευθέτηση των διαφωνιών του διδακτικού προσωπικού, παρακολούθηση
από τους επιθεωρητές της διδασκαλίας και παροχή υποδείξεων και οδηγιών, καθιέρωση
παιδαγωγικών συνεδρίων, ενέργειες για ίδρυση σχολικών βιβλιοθηκών με τη βοήθεια
συνταχθέντος σχετικού καταλόγου, προμήθεια από το εξωτερικό – με τη μεσολάβηση της
Ελληνικής Διοίκησης – οργάνων φυσικής, χημείας, χαρτών και άλλα εποπτικού υλικού,
δημιουργία σχολικού αρχείου, μουσείου, ταμείου.

4)

Την μερική εξομάλυνση των σχέσεων διδακτικού προσωπικού και εφόρων των σχολείων,
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οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις επενέβαιναν ή είχαν την τάση να επεμβαίνουν σε
καθαρώς εκπαιδευτικά θέματα, όπως για παράδειγμα η εφορία του σχολείου Βαϊνδηρίου,
πράγμα που ανάγκασε τη Διεύθυνση Εκπαιδεύσεως να στείλει – στο τέλος Δεκεμβρίου 1921
– αυστηρό προς αυτών έγγραφο, στο οποίο – μεταξύ άλλων – σημείωνε: «Αλλοίμονον αν
εκάστη εφορεία αφεθή ελεθέρα να κανονίζει, ως αυτή θέλει, τα εισακτέα εκ τα σχολεία βιβλία τα
διδασκόμενα μαθήματα, τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα κ.λ.π. Τότε δεν θα έχωμεν
εκπαίδευσιν επιδιώκησαν ένα τον αυτόν σκοπόν, αλλά βαβυλωνίαν».
5)

Την κινητοποίηση των περισσότερων κοινοτήτων ώστε να εντείνουν το ενδιαφέρον και
τις ενέργειές τους υπέρ των σχολείων τους, όπως λ.χ. συνέβη με την κοινότητα της
Μαγνησίας που θεωρήθηκε από τους επιθεωρητές ως υπόδειγμα, σε αντίθεση βέβαια με
λιγότερες που αδιαφορούσαν γενικώς, όπως π.χ. η κοινότητα Καραογλανίας, για τους
κατοίκους τους οποίους έγραψε χαρακτηριστικά ο επιθεωρητής Ασκητόπουλος: «Το
πρόσωπον των δεν έχει καμμίαν έκφρασιν, είναι αγύριστα κεφάλια, επιμένουσιν εις τας σκέψεις και
αντιλήψεις των και δεν θέλουσι να διορθωθούν».

6) Τη δημιουργία αναμορφωτικών Συνδέσμων νέων και νεανίδων,
κυρίως με τις ενέργειες του επιθεωρητή Ασκητόπουλου, στον οποίο είχε
ανατεθεί το συγκεκριμένο έργο. Αυτοί οι Σύλλογοι (περισσότεροι των 20)
επέδειξαν αξιόλογο έργο με τη συγκρότηση οικογενειακών βιβλιοθηκών,
την πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων, διαλέξεων κ.λ.π.
7)
Την εξύψωση του εθνικού φρονήματος των κατοίκων με την πραγματοποίηση – εκ
μέρους των επιθεωρητών κυρίως – διαλέξεων, το περιεχόμενο των οποίων κινούνταν στο
πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Μεγάλης Ιδέας, όπως καταδεικνύεται από το παρακάτω
απόσπασμα ομιλίας του επιθεωρητή Ασκητόπουλου: «Ο Ελληνισμός ουδέποτε έχασε το θάρρος
και δη την επαύριον της αλώσεως της Κων/πόλεως, συνήλθε, διοργανώθει καταλλήλως ψάλλων το
περίφημον Πάλι δικά μας θα ’ναι! Και τώρα, που εκπληρούνται οι εθνικοί πόθοι, που εφθάσαμεν μέχρι
των προθύρων της Κων/πόλεως τώρα να απελπισθώμεν; (…) Με ένας ελπίδας θα βαδίσωμεν προς
τα εμπρός, οπότε τα εθνικά όνειρα ολοκληρωτικώς σχεδόν ήρξαντο πληρούμενα», αλλά και από το
περιεχόμενο του τηλεγραφήματος που απεστάλη στους σχηματισμούς του στρατιωτικού
μετώπου, εκ μέρους του Διδασκαλικού Συνεδρίου:
«Το 1ον υπό την σημαίαν της ελευθερίας σηνελθόν εν Σμύρνη Συνέδριον των εν Σμύρνη
περιχώροις και τω εσωτερικώ διδασκάλων, μετά παλμών καρδιάς χαιρετίζει πανελλήνιον ηρωικόν στρατόν,
επαναλαμβάνοντα θρυλικά ανδραγαθήματα Μεγάλου Αλεξάνδρου και Ηρακλείου, και εύχεται πλήρη
πραγματοποίησιν προαιωνίων ονείρων, δι ων εγαλούχησεν υμάς εν τοις σχολικοίς βάθροις ο Έλλην
διδάσκαλος».
Έτσι λοιπόν, διαμορφώθηκαν τα εκπαιδευτικά πράγματα στην περιοχή της Ελληνικής
Διοίκησης Σμύρνης την περίοδο 1919 – 1922. Επιγραμματικά θα λέγαμε ότι εκτός από την
πρωτοβουλία για ίδρυση Πανεπιστημίου στη Σμύρνη, που αποτέλεσε κυρίως στρατηγική
πολιτική της Ελληνικής Κυβέρνησης, η όλη εκπαιδευτική διαδικασία που σημειώθηκε στην
περιοχή - με τα όσα θετικά αποτελέσματα που αναφέραμε προηγουμένως – είχε κατά βάση
διαχειριστικό χαρακτήρα. Άλλωστε, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, διότι – όπως είναι
γνωστό – οι όποιοι εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί και τα όποια μέτρα απαιτούν από τη φύση τους
περισσότερο – σε σχέση με τα πολιτικά – χρόνο για να υλοποιηθούν, έχουν δικούς τους
ρυθμούς. Παρά τις προσδοκίες όμως και τις σχεδόν βεβαιότητες για διάρκεια, ο χρόνος
σταμάτησε τον Αύγουστο του 1922. Δυστυχώς …

2o ΣΥΜΠΟΣIΟ

25, 26 και 27 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ 2005

121

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ευχαριστoύμε τov κ. Αvτωvίoυ για τηv τεκμηριωμέvη και
εvδιαφέρoυσα αvακoίvωσή τoυ.
Συvεχίζoυμε με τov τέταρτo για τηv τρίτη συvεδρίαση oμιλητή. Είvαι ο καθηγητής κ.
Κωvσταvτίvoς Φωτιάδης.

Βιογραφικό
Ο κ. Κωνσταντίνος Φωτιάδης είναι Καθηγητής του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης.

ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕIΞΗΣ ΜIΚΡΑΣIΑΤIΚΟΥ ΠΟΛIΤIΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ IΩΝIΑΣ

122

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤIΑΔΗΣ
Θέμα

:

"Η εκπαίδευση στov Πόvτo".

1. Η περίοδος της φαναριώτικης προστασίας.
Η περίοδος της φαναριώτικης προστασίας στον Πόντο άρχισε με τη γένεση της μέσης
παιδείας στην Τραπεζούντα το 1682, γένεση η οποία σχετίστηκε με την προσωπικότητα του
Σεβαστού Κυμινήτη262.
Επίκεντρο της παιδείας στα χρόνια των Φαναριωτών ηγεμόνων των παραδουνάβιων
περιοχών ήταν η Τραπεζούντα. Η δημιουργία των προϋποθέσεων πνευματικής εξέλιξης στην
Τραπεζούντα οφειλόταν από τη μια στην ιστορική της παρουσία ως πρωτεύουσας της
Αυτοκρατορίας των Κομνηνών, αλλά και στο γεγονός ότι αυτή αποτέλεσε το διοικητικό
κέντρο της περιοχής του Πόντου την οθωμανική περίοδο.
Παράλληλα όμως μια σειρά από άλλους λόγους συνέβαλε καθοριστικά στη ανάπτυξή
της. Συγκεκριμένα η γειτνίασή της με τις παραδουνάβιες ηγεμονίες, στις οποίες η παιδεία
προστατευόταν από τους Έλληνες ηγεμόνες και όπου συνέρεαν κληρικοί, φιλόσοφοι και
διανοητές προερχόμενοι και από τον Πόντο έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στην ανάπτυξη
εκπαιδευτικών δομών. Παράλληλα η πρώιμη σχετικά ανάπτυξη της παιδείας στην
Τραπεζούντα με τη δημιουργία του Φροντιστηρίου της θα πρέπει να αποδοθεί και στην
επικοινωνία που σημειώθηκε ανάμεσα στην Τραπεζούντα και στη Μεγάλη του Γένους Σχολή
της Κωνσταντινούπολης, από την οποία επίσης προέρχονταν μορφωμένοι, ικανοί να στηρίξουν
την προσπάθεια για παιδεία στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, όπως ο Κυμινήτης. Τέλος ένα μέρος
των λογίων που συνέβαλαν στην ανάπτυξη αυτή είχε σπουδάσει στη Δύση και κυρίως στις
σχολές της Ιταλίας. Επομένως η δημιουργία διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στην Ιταλία, την
Κωνσταντινούπολη, την Τραπεζούντα, την παλιά πρωτεύουσα των Κομνηνών και τις
παραδουνάβιες ηγεμονίες οδήγησε στην πρώιμη έκρηξη της παιδείας, με επίκεντρο την
Τραπεζούντα όπου συστήθηκε το περιώνυμο Φροντιστήριο της.
Το εσωτερικό πλαίσιο διαμορφώθηκε, αρχομένου του 1688, μέσα από το
εκπεφρασμένο στην επιστολή προς τον Χρύσανθο Νοταρά αίτημα του ιδρυτή του
Φροντιστηρίου Σεβαστού Κυμινήτη να διαμεσολαβήσει στον ηγεμόνα της Βλαχίας Σερβάνο
Καντακουζηνό, για να αρθούν τα τραγικά οικονομικά αδιέξοδα της σχολής του263.

Κ. Παπαμιχαλόπουλου, Περιήγησις εις τον Πόντον, Αθήνησι 1903,σ. 212, Ευαγγελίδη Τρ, Ιστορία της Ποντικής
Τραπεζούντας, Από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα (756 π.Χ-1897), Θεσσαλονίκη 1994, Ζαβίρα Γ. Νέα Ελλάς ή
Ελληνικόν Θέατρον, Αθήνα 1872, σ.530, Επ. Κυριακίδου, Βιογραφίαι των εκ Τραπεζούντος και της περί αυτήν
χώρας από της αλώσεως μέχρις ημών ακμασάντων λογίων, Αθήνα 1897, σ. 62-76, Γριτσόπουλος Τ., Η
Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους σχολή, Αθήνα 1966, τ. Α., Αθήνα 1966, σ.250-260, Μητροπολίτου Χρυσάνθου
Φιλιππίδου, Η Εκκλησία της Τραπεζούντο, ς ΑΠ 4-5, 1933, σ.726-731, Περικλή Τριανταφυλλίδη, Η εν Πόντω
ελληνική φυλή, ήτοι τα Ποντικά, Αθήνα 1866, του ιδίου πρόλογος του θεατρικού έργου Οι Φυγάδες, Αθήνα
1870, Κόλια Ιωάννα, Ο Σεβαστός Κυμινήτης και η ίδρυση του Φροντιστηρίου της Τραπεζούντας , Ελληνικά, τ.30,
1977-1978, σ. 280-306, Σ. Χατζησαββίδης, Ελληνική εκπαίδευση και πνευματική ζωή στην Τραπεζούντα του
Πόντου (1461-1922), Θεσσαλονίκη 1993, Ματθαίου Παρανίκα, Σχεδίασμα περί της εν τω ελληνικώ έθνει
καταστάσεως των γραμμάτων, από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι των αρχών της ενεστώσης
εκατονταετηρίδος, εν Κωνσταντινουπόλει 1867.
263 Κόλια Ιωάννα, ό.π., σ.298-304, όπου και η αναφορά στο πλήρες κείμενο της επιστολής
262
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Η θεσμοθετημένη πλέον προστασία των Φαναριωτών ηγεμόνων τεκμηριώθηκε ακόμα
με τα χρυσόβουλα των φαναριωτών ηγεμόνων των παραδουνάβιων ηγεμονιών των ετών 18031805. Η αιτιολόγηση της προσφυγής στην προστασία των Φαναριωτών ηγεμόνων είναι απλή:
οι κοινές πνευματικές και θρησκευτικές καταβολές και η έλξη την οποία ασκούσε η παρουσία
μιας ορθόδοξης αυτοκρατορίας με βυζαντινές δομές μέσα στην ίδια την οθωμανική
αυτοκρατορία συνιστούσαν τις επαρκείς και αναγκαίες συνθήκες για μια τέτοια συμπεριφορά.
2. Aπό τον κοινοτισμό ως τον ρωσοοθωμανικό πόλεμο (1817-1879)
Η μαρτυρημένη από πολλές πηγές άρση της λειτουργίας του Φροντιστηρίου
Τραπεζούντας και η απουσία εστιών ανώτερης παιδείας στον Πόντο ως το 1817, έτος κατά το
οποίο εγκαινιάστηκε η δεύτερη περίοδος λειτουργίας του Νέου πλέον Φροντιστηρίου και
ξεκίνησε η εξέλιξη των αλληλοδιδακτικών σχολείων της Τραπεζούντας, μας επιβάλλει να
θεωρήσουμε ότι αυτή ήταν και η αφετηρία της δεύτερης περιόδου ακμής των γραμμάτων στον
Πόντο. Η περίοδος αυτή φτάνει ουσιαστικά ως την έκρηξη του ρωσοοθωμανικού πολέμου,
οπότε και οι συγκυρίες δημιούργησαν παροδική κάμψη της κυοφορούμενης ανάπτυξης. Την
τελευταία δεκαετία αυτής της περιόδου η επέκταση της παιδείας σε πολλές εστίες
σημασιοδότησε το πέρασμα σε μια νέα εποχή.
Οπωσδήποτε επίκεντρο της παιδευτικής έκρηξης ήταν και πάλι η Τραπεζούντα, αφού,
σύμφωνα με μαρτυρία του Π. Τριανταφυλλίδη το 1844 δεν υπήρχε κανένα άλλο σχολείο
μέσης εκπαίδευσης στην παραλία του Πόντου εκτός από το Φροντιστήριο που είχε συσταθεί
εκ νέου από το Σάββα Τριανταφυλλίδη το 1817.
Η ακμή των γραμμάτων στον Πόντο δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην
επίδραση που άσκησε η έλευση μορφωμένων στην Αθήνα λογίων στο οικονομικό και
πνευματικό κέντρο της περιοχής, την Τραπεζούντα.
Η ύπαρξη ενός θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των σχολών το οποίο συνιστούσε η δια
των βερατίων, που παρέχονταν στον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως άδεια
ίδρυσης σχολών, στα πλαίσια των υπό τη δικαιοδοσία του Μητροπόλεων, δεν ήταν από μόνη
της αρκετή για να αιτιολογήσει την αρχόμενη πρόοδο. Μια εξήγηση θα μπορούσε να δοθεί
μέσα από τη διαπιστωμένη πατριαρχική προστασία, στη διάρκεια αυτής της νέας περιόδου
λειτουργίας του Φροντιστηρίου. Και πάλι όμως η βούληση του οικουμενικού Πατριάρχη για
τη στήριξη της σχολής, δε θα ήταν από μόνη της αρκετή αν δεν συνυπήρχαν στο κοινωνικό
επίπεδο οι παράμετροι εκείνοι που αποτέλεσαν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την στήριξη
της παιδείας.
Συγκεκριμένα η δραστηριοποίηση της μεγαλοαστικής και της μεσαίας τάξης της
Κωνσταντινούπολης γύρω από ζητήματα εκπαίδευσης εκδηλώθηκε έντονη αυτή την περίοδο
και με μια δυναμική ευθέως ανάλογη της μεγιστοποίησης των οικονομικών της κερδών και
προσόδων. Η πρόοδος του εμπορίου και η πετυχημένη διεκπεραίωση των χρηματιστηριακών
της συναλλαγών κατέστησαν την μεγαλοαστική τάξη της Κωνσταντινούπολης ισχυρή και
δημιούργησαν τις προϋποθέσεις της από μέρους της παρέμβασης προς την κατεύθυνση της
ενίσχυσης της παιδείας. Οι απαρχές των εθνογενέσεων στην Βαλκανική και η αμφισβήτηση
του οικουμενικού ρόλου του Πατριαρχείου από τους αρχόμενους εθνικισμούς κατέστησαν την
εθνική επιβίωση της ελληνικής μεγαλοαστικής τάξης επισφαλή και ενεργοποίησαν τα αμυντικά
της αντανακλαστικά. Στα μεγάλα αστικά κέντρα της αυτοκρατορίας, όπως η
Κωνσταντινούπολη η άμυνα αυτή θα προσλάβει διαστάσεις εθνικής σταυροφορίας και θ
συμπαρασύρει στη θεώρηση της παιδείας ως μέσου αυτοπροσδιορισμού και επιβίωσης.
Παράλληλα η δημιουργία αστικών στρωμάτων στις λοιπές πόλεις της αυτοκρατορίας
συνεισέφερε στην αύξηση αυτής της δυναμικής παρουσίας των αστών και οδήγησε στην
επίταση των προσπαθειών για την οικοδόμηση μιας ελληνικής παιδείας με μεγάλες διαστάσεις.
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2.1. Ο Κοινοτισμός στην Τραπεζούντα
Είναι γεγονός ότι η δημιουργία των πρώτων κοινοτικών θεσμών στην Τραπεζούντα.
συνέπεσε χρονικά με τις κοινοτικές διαμάχες της περιόδου 1853-1855, τις οποίες μνημονεύει
τόσο ο Κυριακίδης264, όσο και ο Μητροπολίτης Χρύσανθος265 και οι οποίες θα πρέπει να
ερμηνευτούν ως απόπειρα αμφισβήτησης του τρόπου διορισμού των Εφόρων, αφού αυτή η
αρμοδιότητα είχε ανατεθεί από το 1807 στο Οικουμενικό Πατριαρχείο266. Η όξυνση των
διενέξεων οδήγησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 1854 στην απόφαση της σύνταξης
Κοινοτικού Κανονισμού267, απόφαση που υλοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1854, με την
αποστολή του Κανονισμού στον Ευστάθιο Κλεόβουλο, σχολάρχη του Φροντιστηρίου εκείνη
την περίοδο268. Ο συγκεκριμένος όμως Κανονισμός δεν έφτασε ως εμάς, ενώ δεν πρέπει να
έγινε, αμέσως τουλάχιστον, αποδεκτός από την Κοινότητα269.
Η μετεξέλιξη των κοινοτικών θεσμών προς τον εκδημοκρατισμό συντελέστηκε με την
πρωτοβουλία των μελών της γενικής ενοριακής συνέλευσης του έτους 1854, την οποίαν
ανέλαβαν, όπως μνημονεύει ο Κυριακίδης, οι ενορίες Υπαπαντής, Αγίου Γεωργίου και Αγίου
Βασιλείου270. Η Γενική Κοινοτική Συνέλευση οδήγησε στην απόφαση της εκλογής Εφόρων, η
οποία πρέπει να συντελείται για πρώτη φορά στην κοινότητα τον χρόνο αυτό271.΄
Ο πρώτος Κανονισμός που διασώθηκε και αποτύπωσε με πληρότητα το σύστημα
διοίκησης των σχολείων ήταν «ο Κανονισμός της εν Τραπεζούντι Ελληνικής Κοινότητος» του
έτους 1881.272
Ο Κανονισμός του 1881 δεν πρέπει να ήταν ο πρώτος που ψηφίστηκε. Ήδη η
ανταπόκριση της Επί των έξω σχολείων Επιτροπής στον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο
Κωνσταντινουπόλεως γνωστοποιούσε την ύπαρξη ήδη από το 1868 της συγκεκριμένης
Επιτροπής, ο ρόλος της οποίας εμφανίζεται προσδιορισμένος στους κανονισμούς από το 1881
και έπειτα..
Η παγίωση των κοινοτικών θεσμών στην Τραπεζούντα δεν είχε μεγάλη διάρκεια, αφού
σε αυτούς αποδόθηκε η διαμόρφωση μιας προυχοντικής ηγεσίας. Η αδυναμία των Κοινοτικών
Κανονισμών να μετεξελιχθούν, παρακολουθώντας τις κοινωνικές εξελίξεις, διαμόρφωσε ένα
εκρηκτικό κοινωνικό τοπίο, στα πλαίσια του οποίου η συνεργασία του Μητροπολίτη, ως
αρχηγού της δυσαρεστημένης κοινοτικής μερίδας, με την άρχουσα μεγαλοαστική τάξη των
προκρίτων, απέβη αδύνατη, την περίοδο κυρίως 1892-1897.
Η συμφιλίωση των αντιμαχόμενων κοινοτικών παρατάξεων το 1897, με ενέργειες του
Μητροπολίτη Κωνστάντιου, δρομολόγησε μια σειρά από εξελίξεις, οι οποίες κορυφώθηκαν με
τα εγκαίνια του νέου κτιρίου του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας, το 1902,273 και με την

Κυριακίδης, ό.π., σ. 239-240.
Μητροπολίτης Χρύσανθος, ό.π., σ.625-626.
266 Έγγραφο Παρθενίου 1807, Κυριακίδης, ό.π., σ. 216.
267 Κωδ. ΚΘ (29) Οικ. Πατριαρχείου, σ.75, εις Μητροπολίτου Χρυσάνθου, ό.π., σ.627, υπ.4.
268 Κωδ. Λ (30), Οικ. Πατριαρχείου, σ.260.
269 «Η κατάστασις αυτή διήρκεσε και κατά το επόμενον έτος, καθ ο δύναται τις να είπη ότι το Φροντιστήριον δεν
ελειτούργει, του Κλεοβούλου αναγκασθέντος επί τέλους να καταλίπη την Τραπεζούντα, κατόπιν πλείστων
σκανδάλων και φυλακίσεων εφόρων και διαπληκτισμών και μυρίων άλλων επεισοδίων», Κυριακίδης, ό.π.,
σ.251.
270 Κυριακίδης, ό.π., σ.251.
271 Η διατύπωση του Κυριακίδη (ό.π., σ.252), είναι «προέβησαν εις την απόφασιν να ανοίξωσι αυτοί σχολήν
ανεξάρτητον των κοινών παθών και συντηρουμένην υπ αυτών αμέσως των πολιτών. Εις την συνεννόησιν
ταύτην προσεχώρησαν ιδία αι ενορίαι της Υπαπαντής, του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Βασιλείου, των
οποίων οι πολίται δεν είχον αναμιχθεί μετά πολλής επιμονής εις τας κοινάς διαφοράς. Εφόρους δε και
Επιτηρητάς της σχολής ταύτης εξέλεξαν τον Χατζή Κωνσταντήν Εφραίμογλουν και τον Γ. Ι. Τζίλογλουν..»
272 Εφημερίδα Εύξεινος Πόντος Τραπεζούντας 1881, σ.445, Κανονισμός της εν Τραπεζούντι ελληνικής Κοινότητος,
και Σ. Χατζησαββίδης, ό.π., σ 115, 136-138.
273 Μητροπολίτου Χρυσάνθου, ό.π., σ.664.
264
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ψήφιση του νέου Κοινοτικού Κανονισμού Τραπεζούντας, του έτους 1909.274
3. Από το ρωσοοθωμανικό πόλεμο ως την εγκαθίδρυση του εθνικιστικού μοντέλου των
Νεοτούρκων (1878-1910)
Το 1878-79, με το ξέσπασμα του ρωσοοθωμανικού πολέμου, όπως καταγραφόταν από
τους Εφόρους της επαρχίας Τραπεζούντας,275 η κατάρρευση του εμπορίου και οι συνθήκες
ανασφάλειας που επικράτησαν στην περιοχή ενέτειναν τις προοπτικές διάλυσης των σχολών.
Ειδικά στην Τραπεζούντα η κατάσταση ήταν τραγική276. Η αδυναμία του γέροντα
Μητροπολίτη Κωνστάντιου, από το 1877277 να επιβάλει τη βούλησή του στις κοινοτικές
παρατάξεις που έριζαν για τη διαχείριση των εκπαιδευτικών ζητημάτων και η αβελτηρία της
Επιτροπής υπό τον Άγιο Χαριουπόλεως που επιτρόπευε τον Κωνστάντιο δημιουργούσε
προβλήματα σε κοινοτικά πλαίσια278.
Η αδυναμία αυτή φάνηκε να αίρεται προσωρινά με την ενεργοποίηση του Αγίου
Χαριουπόλεως, σύμφωνα με δημοσίευμα του Νεολόγου. Πραγματικά συγκλήθηκε κοινοτική
συνέλευση και έγινε απόπειρα εξεύρεσης των χρημάτων που ήταν αναγκαία για την κάλυψη των
ελλειμμάτων279
Η κατάσταση όμως στην πόλη επιδεινωνόταν. Η συσσώρευση ανθρώπων οδηγούσε σε
έξαρση των επιδημιών. Ακολουθούσαν υπερτιμήσεις και λαθρεμπόριο τροφίμων προς το
Βατούμ. Σε αυτό το εφιαλτικό σκηνικό η Εφορία και το Συμβούλιο περιόρισαν τις τάξεις του
Φροντιστηρίου σε 4 από 6 για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οικονομικά στα έξοδα
λειτουργίας, ενώ παράλληλα διόρισαν ικανούς δασκάλους, με αποτέλεσμα να αυξάνουν στην
πράξη τα έξοδα κατά 150 λίρες. Το Παρθεναγωγείο την ίδια χρονιά διεθετε 3 δασκάλες
Κοινοτικός Κανονισμός Τραπεζούντας (1909), ποντιακή εστία, τ.29, Σεπτέμβριος –Οκτώβριος 1979.
Περιοδικό του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, τ.13. 1878-79, σ. 106-121 .Έκθεσις
της Εκπαιδευτικής Επιτροπής περί της ενεστώσης καταστάσεως των εν ταις επαρχίαις ημετέρων
εκπαιδευτηρίων. σ.116
276 Νεολόγος, 2888/16-28 Σεπτεμβρίου 1878
277 Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρυσάνθου, ό.π., σ. 639.
278 Νεολόγος, ετ.ΙΑ, αρ.2420, 3.3.1877,
Εκ Τραπεζούντος.
Γράφουσι ημίν εκ Τραπεζούντος τη 2 Μαρτίου: Η Μητρόπολις ημών διατελεί από τινος χρόνου άνευ
Μητροπολίτου χάρις εις την πατρικήν πρόνοιαν της Μ. Εκκλησίας. Ο νυν Άγιος Τραπεζούντος Κωνστάντιος
πιθανόν να ζήσει υπέρ τα 20 και 30 έτη .. αλλά προς Θεού είναι δίκαιον να μείνει όλη η επαρχία ακέφαλος,
μολονότι τα ιερώτερα διακυβεύονται καθεκάστην συμφέροντα και νέκρωσις και παραλυσία κατέλαβε τα
πάντα.. Επίσης δυσάρεστον παρουσιάζεται και το προσεχές μέλλον των σχολείων διότι των προσόδων
ελαττωθεισών, των εξόδων αυξηθέντων η τελευταία Εφορία μέλλει να παρουσιάσει σημαντικόν έλλειμμα ένεκα
τούτων και άλλων πολλών ουδείς θέλει συγκατατεθεί εις το να αναλάβη εκλεγόμενος είτε σύμβουλος, είτα
έφορος τη διαχείρισιν αυτών.
Δύο αξιότιμοι πολίτες οι κ. Τριανταφυλλίδης και Π. Κακουλίδης μανθάνομε ότι έλαβον την πρωτοβουλίαν να
ενεργήσωσι προς εγκατάστασιν τινός τοποτηρητού εν τη Μητροπόλει...
279 Νεολόγος, 2705/8.2.1878
Εκ Τραπεζούντος: Χάρις εις τας προσπαθείας και τη ακραδάντω θελήσει του τοποτηρητού του Αγίου
Τραπεζούντος αγίου Χαριουπόλεως, τα της ημετέρας κοινότητος έβαινον βελτιούμενα. Χθες επιτέλους η
Α.Π. κατάφερε να συγκαλέση Συνέλευσιν εις ην πολλοί κάτοικοι παρέστησαν όπως σκεφθώσι περί των
ληπτέων μέτρων προς επίτευξιν του επιδιωκομένου σκοπού.
Νεολόγος 2715/18.3.1878.
Εκ Τραπεζούντος
Εσωτερικά δε της ημετέρας κοινότητος έχω να προσθέσω ότι ο Άγιος Χαριουπόλεως συγκαλέσας Γενικήν
Συνέλευσιν κατώρθωσε την εκλογήν των προσώπων των απαριζόντων το Δημοτικό Συμβούλιον εν οις
διακρίνονται και οι κύριοι Ηλ. Κωνσταντινίδης και Π. Κακουλίδης, οίτινες δύνανται να εργασθώσι επωφελώς
εών θελήσωσι
Όσον αφορά δε την Εφορίαν λίαν αξιεπαίνως εργάζεται όπως δυνηθή να καλύψη το εξ 600 λιρών έλλειμμα
όπερ αφήκε η προηγουμένη Εφορία. Η υπόθεση ανάγεται στο 1843 και είχαμε καπηλεία της παιδείας. Ο Γ.
Παπαδόπουλος την κατεπολέμησε και την εξώντωσε εντεύθεν
274
275
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τελειοδίδακτες του Αρσακείου. 280 Αντίθετα η Ιερατική Σχολή, η οποία συστάθηκε με πολλές
θυσίες και πολλούς κόπους της «Επί των Εξωτερικών σχολείων Επιτροπής» διαλύθηκε,
εξαιτίας της έλλειψης πόρων.
4. Η παιδεία μετά τον ρωσοοθωμανικό πόλεμο ως την επικράτηση των Νεοτούρκων
Η ανάκαμψη άρχισε μόλις το 1881. Ήταν η περίοδος κατά την οποία μετέβη στην
Τραπεζούντα ο εκλεγείς το 1879 Μητροπολίτης Γρηγόριος Καλλιάδης281, ο οποίος
ανασύνταξε τους κοινοτικούς κανονισμούς, συνέστησε την «Επί των έξω σχολείων
Επιτροπή282». Το Σωματείο αυτό παρείχε την πνευματική τροφή που ήταν ασύγκριτα πιο
σημαντική από τη σωματική σε απόκληρα παιδιά, όχι μόνο των χωριών, αλλά και του
Φροντιστηρίου. Επιπλέον διέθετε περίπου 40 λίρες το χρόνο, για να συντηρεί 10 οικότροφα
παιδιά και για να ετοιμάσει διδακτικό υλικό για τα σχολεία. Ακόμα συνεισέφερε περίπου 35
λίρες για σχολικά επιδόματα και επιτηρούσε την εργασία που γινόταν στα χωριά, στέλνοντας
Ειδικές Εξεταστικές Επιτροπές. Τέλος φρόντιζε, όσοι από τους μαθητές το επιθυμούσαν, να
διδαχθούν εκκλησιαστική μουσική και παρείχε τα οδοιπορικά έξοδα, προσκαλώντας τους
δασκάλους των χωριών να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του Φροντιστηρίου και να λάβουν
διδακτικές οδηγίες από τον Γυμνασιάρχη κ. Νίκου Λιθοξόου. Επομένως η δράση του
Συλλόγου υπήρξε καταλυτική στην πνευματική μόρφωση των ομογενών283.
Ο ίδιος Μητροπολίτης ανήγειρε με χορηγία των Κ. Θεοφυλάκτου και Φ. Κούση
προσοδοφόρα κτήματα, για την κάλυψη των αναγκών των σχολών284.
Για να ενισχυθεί περαιτέρω η λειτουργία των σχολών Τραπεζούντας συστάθηκε το 1881
στην Κωνσταντινούπολη η Αδερφότης Τραπεζουντίων η Πρόνοια285. Η Αδερφότητα
επιχείρησε να συγκεντρώσει χρήματα με τη διοργάνωση λαχειοφόρου αγοράς, στην οποία τα
μέγιστα συνέβαλαν οι ευεργέτες Ζαρίφης και Ζάππας.
Την περίοδο 1883-1884 η πρώτη φάση του προνομιακού ζητήματος, στη διάρκεια της
πρώτης Πατριαρχίας του Ιωακείμ286 είχε επιπτώσεις και στη λειτουργία των σχολών της
Τραπεζούντας287.
280
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284
285
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Νεολόγος, 2888/16-28 Σεπτεμβρίου 1878
Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρυσάνθου, ό.π., σ. 642, όπου και η μνεία στο πατριαρχικό και συνοδικό
γράμμα της 16.2.1879.
Εκκλησιαστική Αλήθεια, ετ.Γ, στ, Οκτώβρίου 1882-1883, Σεπτεμβρίου κζ, σ.304.
Φάρος της Ανατολής, 6/11/1910
Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρυσάνθου, ό.π., σ.644 και Εκκκλησιαστική Αλήθεια, ό.π., 16.2.1883.
Νεολόγος 22/3 Φεβρουαρίου 1881.
Αδερφότης Τραπεζουντίων η Πρόνοια: Υπάρχει εν Κωνσταντινουπόλει αδερφότης ήτις μεθ όλην την περί
αυτήν αφασίαν σπουδαίως συμβάλλεται εις τον σκοπόν ου στοχάζεται. Ο σκοπός αυτός
είναι η διάσωσις του κατά τον Πόντον Ελληνισμού και η εκπαίδευσις αυτού. Τη αδερφότητι ταύτη
συναντιλαμβάνονται οι Τραπεζούντιοι αρκούντως φιλογενείς όντες αλλά νομίζομεν ότι το έργον έσται βαρύ
και τούτου ένεκα δεν αμφιβάλλομε ότι και πας τις άλλος αρκεί να είναι ομογενής και φιλόμουσος θα
υποβοηθήσει πάσαν προσπάθειαν της Τραπεζουντίου Αδερφότητος. Η Πρόνοια επιθυμούσα να πορισθή
ολίγα χρήματα δια να πληρώση τας ανάγκας αυτής απεφάσισε την ετήσιαν έκδοσιν λαχείου εκ 1500
γραμματίων προς ένα μετζιτιέ έκαστον , άτινα και εξεποίησεν άπαντα. Εκ των 1500 τούτων γραμματίων 100
διανέμονται εκτός Τραπεζούντος Τραπεζουντίων, 500 δε είναι ορισμένα προς τους ενταύθα ομογενείς. Εκ
τούτων πέρσι έλαβε μόνον ο κ. Ζαρίφης 100 άλλα προσέτι ενθαρρυντικά ειπών τη Επιτροπή. Προς την
Πρόνοιαν μεγάλην επεδείξατο εύνοιαν και ο μεγάθυμος πολίτης κ. Κωνσταντίνος Ζάππας.. Ήδη ήρξατο η
διανομή των γραμματίων της Δευτέρας εκ, ήγουν του λαχείου του δευτέρου έτου,ς τα δε ενταύθα
προωρισμένα 500 γραμμάτια ανέλαβε να διανείμει το συμβούλιον της αδερφότητος, επί τούτω δε θα
περιέλθωσι ο Πρόεδρος, ο Ταμίας και ο Γραμματεύς αυτής ήτοι οι κύριοι Ψωμιάδης, Κυριακίδης και
Καδύλης.. Η αδερφότης πέποιθε ότι όχι μόνον οι κύριοι Ζαρίφης και Ζάππας μεγάλως θα συντελέσωσι,
αλλά και το δημόσιο τελεσφόρως θα συνδράμει τας υπερ του εν Πόντω Ελληνισμού προσπαθείας 285.
Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Το Οικουμενικό Πτριαρχείο, η Οθωμανική Διοίκηση και η εκπαίδευση του
Γένους. Κείμενα-Πηγές, 1830-1914, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 191-218.
Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρυσάνθου, ό.π., σ. 651.
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Την περίοδο 1884-1888 ο Γρηγόριος ο Λέσβιος , νέος Μητροπολίτης Τραπεζούντας,
επέσυρε την μήνιν των κατοίκων της πόλης για τη διαχείριση των κοινοτικών και
εκπαιδευτικών πραγμάτων, ιδιαίτερα στην κοινότητα των Σουρμένων, όπου η πολιτεία του
οδήγησε στο κλείσιμο των σχολών288. Η παρουσία για ένα έτος στο μητροπολιτικό θρόνο της
Τραπεζούντας του Φιλάρετου Βαφείδου (1888-1889) δεν μετέβαλε ουσιαστικά την
κατάσταση, ενώ η μητροπολιτική περίοδος του Γαβριήλ (1889-1893) επιδείνωσε την
κοινοτική διαμάχη.
Μόλις το 1893 ο νέος Μητροπολίτης Κωνστάντιος άνοιξε τις κοινοτικές σχολές289, η
κατάσταση όμως ομαλοποιήθηκε μόλις το 1897290, αφού μέχρι τότε συλλειτουργούσε,
παράλληλα με το Φροντιστήριο, ιδιωτικό σχολείο στην καθολική μονή των φρέρηδων,
χρηματοδοτούμενο από κομματική μερίδα, αντίπαλη του Μητροπολίτη
Το 1897 το Φροντιστήριο περιλάμβανε κατά τον Επαμεινώνδα Κυριακίδη 7 τάξεις,
από τις οποίες οι 3 αντιπροσώπευαν το σχολαρχείο και οι 4 το Γυμνάσιο291. Το σχολικό έτος
1901-1902 ο Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος αναφέρει ότι το Φροντιστήριο είχε 729
μαθητές292, ενώ η Εκκλησιαστική Αλήθεια για τον ίδιο χρόνο έγραφε ότι στην Τραπεζούντα,
σε ελληνικό πληθυσμό 12.000 ψυχών, υπήρχαν 920 άρρενες φοιτώντες στο Φροντιστήριο ή σε
άλλα σχολεία, 350 μαθήτριες, 10 δάσκαλοι και 10 δασκάλες293.
Την περίοδο 1899-1902 κυοφορούνταν η οικοδόμηση του Φροντιστηρίου
Τραπεζούντας, η οποία απέβη δυνατή χάρις στη συνεισφορά της επιτροπής της οικοδομής και
των εράνων, στην οποία προέδρευε ο Κ. Θεοφυλάκτου294. Το κτίριο οικοδομήθηκε σε σχέδια
του μηχανικού Αλ. Κακουλίδη και εγκαινιάστηκε στις 14.9.1902.295 Επρόκειτο στην ουσία για
τη χρυσή περίοδο της εκπαίδευσης στην Τραπεζούντα αφού τότε ιδρύθηκε το Θεοφυλάκτειο
Νηπιαγωγείο, με δαπάνες του Κ. Θεοφυλάκτου και τα Παυλίδεια εκπαιδευτήρια στην ενορία
Θεοσκεπάστου, με κληροδότημα του Π. Παυλίδου 296.
5. Από τους Νεότουρκους ως την είσοδο των Ρώσων (1910-1916)
Το 1910 η εκπαιδευτική και πνευματική κατάσταση στην Τραπεζούντα ήταν
ικανοποιητική. Συγκεκριμένα οι εγγραφές στο Ελληνικό Φροντιστήριο ξεκίνησαν από την
πρώτη Σεπτεμβρίου, αφού οι μαθητές κλήθηκαν να προσέλθουν και από τα περίχωρα για
εγγραφή, επειδή τα μαθήματα ξεκινούσαν σύντομα.297 Το 1910, μετά την τελευταία εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας, η οποία αφορούσε στον περιορισμό των σχολείων, αποφασίσθηκε
ένας ανώτερος επόπτης να περιέλθει στα μη μουσουλμανικά σχολεία και να εξετάσει τα
288
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Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρυσάνθου, ό.π., σ. 655.
Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρυσάνθου, ό.π., σ. 662.
Εκκλησιαστική Αλήθεια, τ.22, 26.7.1897, έτ. ΙΖ,
Κοινότης Τραπεζούντος : Διαίρεση των κατοίκων της κοινότητας που συντάραξε το φρόνημα των κατοίκων.
Τελικά οι Τραπεζούντιοι έδωσαν τα χέρια και η κατάσταση μεταβλήθηκε. Σημαντικός προς την κατεύθυνση
αυτή ήταν ο ρόλος του Μητροπολίτη.
Κυριακίδης Επ. Βιογραφίαι των εκ Τραπεζούντος και της πε΄ρι αυτήν χώρας από της αλώσεως μέχρις ημών
ακμασάντων λογίων μετά σχεδιάσματος ιστορικού περί του ελληνικού Φροντιστηρίου Ταρπεζούντος, Εν
Αθήναις 1897.
Παπαμιχαλόπουλος Κ., Περιήγησις εις Πόντον, Αθήνησιν εκ των τυπογραφείωντ ου κράτους, 1903, σ.215,
και Χατζησαββίδης Σ., Ελληνική εκπαίδευση και πνευματική ζωή στην Τραπεζούντα του Πόντου (14611922), Θεσσαλονίκη 1993, σ.90.
Εκκλησιαστική Αλήθεια, τ.21, 15.9.1901, έτ. ΚΑ, σ.365
Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρυσάνθου, ό.π., σ., 664 και Χατζησαββίδης Σ, ό.π., σ.91.
Ανδρεάδης Χρ. Τα εγκαίνια του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας (14.9.1902), Αρχείον του Πόντου, τ.36, 1908,
σ.238-248, και Σπυράντης Α., Εγγ, Τραπεζούς και η μονή Σουμελά του Πόντου: αναμνήσεις από τα χρόνια
1910-1922, Θεσσαλονίκη 1991, σ.48-50.
Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρυσάνθου, ό.π., σ., 665
Φάρος της Ανατολής ,6/9/1910

128

ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕIΞΗΣ ΜIΚΡΑΣIΑΤIΚΟΥ ΠΟΛIΤIΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ IΩΝIΑΣ

προγράμματά τους, τις δοθείσες άδειες από το Υπουργείο Παιδείας, των σχολείων καθώς και
τα ενδεικτικά των δασκάλων298. Επειδή υπήρχε πιθανότητα εξαιτίας της αδιαφορίας κάποιων
σχολείων να μην έχουν όλα άδειες γι’ αυτό έπρεπε να καταβληθεί προσπάθεια να ληφθούν τα
κατάλληλα έγγραφα και να προσέλθουν οι δάσκαλοι στη Μητρόπολη και να λάβουν τα
κατάλληλα ενδεικτικά φέροντας μαζί τους τα διπλώματά τους.
Γι’ αυτό εξελέγη από τη Μητρόπολη Τραπεζούντας τριμελής επιτροπή με
τους κ. Ξενοφών Θ. Κρακρά δικηγόρο, Ανέστη Οικονομίδη διδάσκαλο και Ανέστη
Παπαδόπουλο γραμματέα της Μητρόπολης ο οποίος και θα κατάρτιζε τον κατάλογο όλων
των δασκάλων της επαρχίας.
6. Η παιδεία από την είσοδο των Ρώσων στην Τραπεζούντα ως την επανακατάληψη της
πόλης από τους Τούρκους (1916-1917)
Το 1916, την ημέρα των Αγίων Πάντων επαναλειτούργησε το Φροντιστήριο στο
κανονικό του κτίριο, στο οποίο είχε στρατωνιστεί ο τουρκικός στρατός. Η είσοδος των Ρώσων
στην πόλη μετέβαλε τα υπάρχοντα δεδομένα. 299
Το 1916 ήταν η περίοδος κατά την οποία οι εκπαιδευτικές λειτουργίες
εκδηλώθηκαν στα πλαίσια της ρωσικής κατοχής της Τραπεζούντας και διέπονταν από ένα
κλίμα και πνεύμα έντονης ρωσοφιλίας300 στο οποίο πρωτοστατούσε ο Μητροπολιτης
Χρύσανθος. 301 Μια ομάδα λογίων εκπαιδευτικών συγκεντρώνεται γύρω από τον Μητροπολίτη
Χρύσανθο και αρθρογραφούσε ως τον Ιανουάριο του 1917 στο περιοδικό Κομνηνοί,
επωφελούμενη από τη ρωσική προστασία. Οι κυριότεροι εξ αυτών ήταν οι Ν. Βασιλειάδης, ο
οποίος συνέταξε σε συνέχειες τη θεματική ενότητα Ο τάφος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου302, ο
Ισραήλ Βασιλειάδης, ο οποίος έγραψε σε συνέχειες το πόνημα Δύο ιστορικοί σταθμοί 1461 και
1916303, ο Θ.Κ. Θεοφυλάκτου304, ο οποίος αναφέρθηκε στην Υγιεινή των ατόμων και των
συνοικισμών, ο Ν. Λιθοξόου, Γυμνασιάρχης, ο οποίος συνέγραψε το έργο Οι Κομνηνοί305, ενώ
αντικείμενο μελέτης έγινε και ο ποιητής Γ. Βιζυηνός.306
Η έναρξη των μαθημάτων του Φροντιστηρίου τον Οκτώβριο του 1916 συνοδεύτηκε
από τον σκεπτικισμό του Mητροπολίτη περί του πνεύματος «υλοφροσύνης» που οδηγούσε σε
αδιαφορία για τα κοινά και είχε επιπτώσεις στη λειτουργία των σχολείων. Στο κείμενό του
στην εφημερίδα Κομνηνοί ο Χρύσανθος υπεραμυνόταν των παραδόσεων και των αρχών με
298
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Φάρος της Ανατολής, 1/12/1910
Οι Κομνηνοί, , Έτος Α, Εν Τραπεζούντι, τη 11η Ιουνίου 1916, αρ. 2, σ.22.
Αφ ης εποχής η ατάσθαλος τουρκική στρατιωτική αρχή καταλαβούσα το Φροντιστήριον μετεσχημάτισεν
αυτό εις στρατώνα και εγκατέστησεν εκεί τα στίφη των ρυπαρών της κεντρώας Μ. Ασίας στρατευμάτων το
ιερόν παρεκκλήσιον έμενε κατάκλειστον.
Οι Κομνηνοί, έτος Α, Εν Τραπεζούντι, τη 29η Οκτωβρίου 1916, αρ.14, σ.238. Γιορτή κατά την οποία
προσφέρονται τα δώρα της κοινότητας Τραπεζούντας στον ρωσικό στρατό. Παίρνουν μέρος οι μαθητές και
οι μαθήτριες, άδοντες ελληνικά άσματα, ενώ οι μαθητές του Γυμανσίου τραγούδησαν δημοτικά τραγούδια
και χόρεψαν χορούς. Διάλεξη του καθηγητή των ρωσικών στο γυμνάσιο Μουράτωφ για τον Πούσκιν στην
αίθουσα του Θεοφυλάκτειου Νηπιαγωγείου.
Οι Κομνηνοί, 29η Οκτωβρίου 1916, αρ.14, σ.238. Χρονικά
Τη 22α λήγοντος επί τη επετείω της εις τον θρόνον αναρρήσεως της Α.Μ του Αυτοκράτορος πασών των
Ρωσιών Νικολάου Β εψάλη εις τον ενταύθα μητροπολιτικόν ναόν δοξολογία. Της τελετής προίστατο η Α.Σ. ο
Μητροπολίτης ημών κ. Χρύσανθος συμπαραστατούμενος υφ όλου του κλήρου της πόλεως. Εις την εκκλησίαν
προσήλθεν ο Γυμνασιάρχης κ. Ν. Λιθοξόος μεθ όλων των κ.κ. Καθηγητών και διδασκάλων των σχολείων ως
και όλων των μαθητών του Γυμνασίου.
Οι Κομνηνοί, 29.5.1916, σ.3
Οι Κομνηνοί, 29.5.1916, 11.6.1916, 18.6.1916
Οι Κομνηνοί, 11.6.1916, σ.18. ,18.6.1916
Οι Κομνηνοί, 18.6.1916, σ.29-30.
Οι Κομνηνο,ί18.6.1916, σ.34.
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βάση τις οποίες συντηρήθηκε η λειτουργία των σχολείων μετά την άλωση και εκφραζόταν η
ευχή της διαιώνισης της παιδείας μέσα από το σεβασμό στις παραδόσεις του Ελληνισμού. 307
Το σχολικό έτος έληξε τον Ιούλιο και στον απολογισμό του ο Χρύσανθος έδωσε
έμφαση στην πρόκριση των κλασικών γραμμάτων, η οποία επιλεγόταν ως πρακτική εκ
παραλλήλου με τη διδασκαλία των θετικών επιστημών. Η απόπειρα του Χρύσανθου να
καταθέσει τη δική του αντίληψη για το γλωσσικό ζήτημα, προσδίδοντάς της μάλιστα μια
ευρωπαϊκή διάσταση αποτέλεσε μνημείο της περιόδου και έχει σήμερα ξεχωριστή σημασία308
.
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308

Οι Κομνηνοί, Εβδομαδιαίον περιοδικόν ιδρυθέν υπό της ΑΣ του Μητροπολίτου Τραπεζούντος κ.κ.
Χρυσάνθου, Έτος Α, Εν Τραπεζούντι, τη 15η Οκτωβρίου 1916, αρ.13, σ.238.
Χθες 14ην ενεστώτος ετελέσθη υπό της Α.Σ. του Μητροπολίτου ο ειθισμένος αγιασμός επί τη ενάρξει της
λειτουργίας των εκπαιδευτηρίων της πόλεως ημών. Εις τον αγιασμόν παρευρέθησαν εκτός του προσωπικού
των σχολείων και των μαθητών οι Έφοροι και τινες των Συμβούλων. Μετά το τέλος του αγιασμού η Α.
Σεβασμιότης απηύθυνε προς τους παρόντας εν τη τελετή προσλαλιάν εν η εξήρε την σημασίαν της
λειτουργίας των σχολείων κατά τας παρούσας περιστάσεις και ετόνισε την ανάγκην της εκ παντός τρόπου
επιρρώσεως και βελτιώσεως των στοιχείων εκείνων αφ ων ανέκαθεν εξηρτήσαμεν την εθνικήν μας προαγωγήν
και δια των οποίων θα κατορθώσομεν να εξασφαλίσωμεν και εν τω μέλλοντι την εμπρέπουσαν ημίν θέσιν εν τη
νέα των πραγμάτων καταστάσει. Το έργον των ενταύθα διδασκάλων είπεν η Α. Σεβασμιότης είναι αληθώς
βαρύ, διότι έχουν να αντιπαλαίσουν κατά σοβαρών κοινωνικών μειονεκτημάτων άτινα δυσχεραίνουσι και
καθιστώσι πολλάκις αυτόχρημα αφόρητον το ευγενές και υψηλόν επάγγελμά των.
Η έλλειψις ευγενών ιδεών και η κυριαρχία της υλοφροσύνης είναι συμπτώματα απαίσια μηνύοντα σοβαράν
πάθησιν του κοινωνικού οργανισμού προς θεραπείαν δε του κακού δεν αρκούν μόνο τα σχολεία και η
ευεργετική εν τη σχολή αντίδρασις αλλά είναι ανάγκη να συνασπισθούν και όλα τα εκτός των σχολείων
υγιαίνοντα εισέτι στοιχεία δια να διεξαχθή αμείλικτος πόλεμος κατά της επικρατούσης τάσεως η οποία
αλλέως θάττον ή βράδιον θα μας οδηγήση εις τον όλεθρον και την ατιμοτέραν εθνικήν καταστροφήν. Δεν
χρειάζεται παρά στοιχειώδη αντίληψιν δια να εννοήση κανείς ότι αι εκδηλωθείσαι εφέτος ολέθριαι τάσεις προς
ακρωτηριασμόν και κολόβωσιν της εθνικής παιδείας ενταύθα αποτελούν ασυγχώρητον ανυλάβειαν προς τας
ενδόξους παραδόσεις της ωραίας μας πατρίδος, άρνησιν του παρελθόντος δια το οποίον τόσο καυχώμεθα και
τελείαν αδιαφορίαν προς το μέλλον, περί του οποίου συχνάκις λέγομεν ότι δήθεν φροντίζομεν και
ενδιαφερόμεθα. .Προσκολληθέντες εις το παρόν καθ ον χρόνον ολόκληρος η πεπολιτισμένη ανθρωπότης
πλέει εις το αίμα της λησμονούμεν τας προς την ιστορίαν ιεράς υποχρεώσεις μας και παραμελούμεν την
εξασφάλισιν κρείττονος μέλλοντος, ωσάν η ιστορία του κόσμου τούτου να ήρχισεν υπό ημών και θα τελειώση
με ημάς… Πιστεύοντες ότι αι εκδηλωθείσαι εθνοκτόνοι τάσεις δεν είναι συμπτώματα της κοινωνικής και
εθνικής μας παρακμής και δεν έχουν βαθύτερα αίτια ας ευχηθώμεν όπως εν τω μέλλοντι επικρατήσουν
αείποτε υγιαίστεραι σκέψεις και ευγενέστεραι ιδέαι.
Οι Κομνηνοί, Εβδομαδιαίον περιοδικόν ιδρυθέν υπό της ΑΣ του Μητροπολίτου Τραπεζούντος κ.κ.
Χρυσάνθου, Έτος Α, Εν Τραπεζούντι, τη 9η Ιουλίου 1916, αρ. 6, σ.75-77
Τα Γυμνάσια και η ελληνική γλώσσα: Το παλαίφατον της παλαιφάτου Τραπεζούντος Φροντιστήριον αισίως
τερματίζει σήμερον και το παρόν σχολικόν έτος καθ ο και Γυμνασιάρχης και καθηγηταί και δάσκαλοι
αθορύβως και αγογγίστως και μετ απαραδειγματίστου ζήλου και ευσυνειδησίας και αυταπαρνήσεως
ειργάσθησαν και πάλιν, αναδειχθέντες αγαθοί της ιδέας εργάται και ακριβοί του καθήκοντος εκτελεσταί. Εν
συνδυασμώ και εκ παραλλήλου προς τας θετικάς επιστήμας και τας νεωτέρας γλώσσας εδιδάχθη αφθόνως και
η αρχαία ελληνική γλώσσα της οποίας η εκπολιτιστική σημασία και σπουδαιότητα είναι απαράμιλλος. Εις την
μορφωτικήν δε ταύτην δύναμιν της ελληνικής γλώσσης και εις τας από της μελέτης των ελλήνων συγγραφέων
προερχομένας ποικίλας πνευματικάς και ηθικάς ωφελείας αποβλέποντες οι εν Ευρώπη, αφού πολλοί μάτην
απεπειράθησαν να εξορίσουν τας Πιερίδας Μούσας εκ των ευρωπαϊκών Γυμνασίων, μετά μακράν μελέτην
του πράγματος και αυτοί ανεγνώρισαν την χρησιμότητα αυτών και ούτω αι ελληνίδες Μούσαι θριαμβεύσασαι
εστερέωσαν το κράτος των εν τοις πλείστοις των ευρωπαϊκών Γυμνασίων. Η στερέωσις αύτη της ελληνικής
γλώσσης εν τοις ευρωπαϊκοίς Γυμνασίοις εξηγείται, εάν ληφθή υπόψιν η εξέλιξις του όλου εκπαιδευτικού
ζητήματος εν Ευρώπη κατά τον τελευταίον 19ον αιώνα.
Από της εποχής της Αναγεννήσεως μέχρι του 19ου αιώνος η όλη εκπαίδευσις διηρείτο εις την δημοτικήν, την
μέσην ή γυμνασιακήν και την ανωτέραν ή πανεπιστημιακήν. Κατά το πρώτον ήμισυ του 19 ου αιώνος η
κολοσσιαία πρόοδος της βιομηχανίας και του εμπορίου εδημιούργησεν νέας τεχνικάς και επαγγελματικάς
ανάγκας και προς ικανοποίησιν των αναγκών τούτων παρενεβλήθη μεταξύ της δημοτικής και της μέσης
σχολής ανωτέρα πρακτική σχολή. Δια τους αυτούς λόγους προσετέθη εις το πανεπιστήμιον η ανωτέρα
πολυτεχνική σχολή. Διάφοροι τούτων και προς άλλους σκοπούς ιδρύθησαν η γεωργική, δασονομική,
εμπορική και άλλαι ποικίλαι σχολαί. Η ποικιλία αύτη των διαφόρων ειδών της εκπαιδεύσεως, ήτις εκ μικρών
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7. Η παιδεία στον ιστορικό Πόντο την περίοδο 1917-1922
Από το 1917 η λειτουργία του Φροντιστηρίου και του Παρθεναγωγείου Τραπεζούντας
συνεχίστηκε με προβλήματα. Είχαν ήδη συντελεστεί οι εκτοπίσεις, είχε ξεκινήσει η φυγή στη
Ρωσία η οποία θα διογκωθεί τα επόμενα χρόνια και επομένως η παιδεία στην Τραπεζούντα
είχε δεχτεί σοβαρά πλήγματα.
Παρά τις αντιξοότητες όμως άρχισε η φιλανθρωπική δράση των μελών του διδακτικού
προσωπικού απέναντι στους τραυματίες, που νοσηλεύονταν στα Νοσοκομεία της πόλης. 309 Τα
ορμηθείσα προσέλαβεν διαστάσεις απείρους είναι αποτέλεσμα της ολονέν αυξανούσης μορφώσεως του λαού,
της προ΄΄οδου της επιστήμης και της τέχνης και της σπουδαιότητος την οποίαν έλαβε η γενική και η
επαγγελματική μόρφωσις. Εξ όλων τούτων η Μέση Σχολή ή το Γυμνάσιον ούσα εκ των αξιολόγων
δημιουργημάτων της αναγεννήσεως υπήρξεν διττώς ωφέλιμος. Αφ ενός δια αυτής η μελέτη και η σπουδή της
κλασικής αρχαιότητος κατέστη πολύτιμος βάσις της νεωτέρας μορφώσεως, διότι αι κλασικαί γλώσσαι και δη
η ελληνική έχουσαι γλωσσικώς και λογικώς πλαστικήν και μορφωτικήν δύναμιν, καταρτίζουσι άμα και ηθικώς
και αισθητικώς, ως αναπτύσσουσαι το αίσθημα του ωραίου εν τη ηθική τη φύση και τη τέχνη. Αφετέρου
απήλλαξε την ανωτέραν εκπαίδευσιν από του προπαιδευτικού έργου και κατήργησεν την σχολαστικότητα του
μεσαιωνικού Πανεπιστημίου, παρασκευάσασα το έδαφος εις την ελευθέραν παίδευσιν και έρευναν. Συν τω
χρόνω όμως κατεδείχθη η ανεπάρκεια του Γυμνασίου της Αναγεννήσεως, διότι παριοριζόμενον τούτο εις
μόνην την ανθρωπιστικήν μόρφωσιν δεν επήρκει εις τας απιτήσεις των νεωτέρων χρόνων. Αι θετικαί επιστήμαι
καταστάσαι και αυταί σπουδαίον στοιχείον της νεωτέρας μορφώσεως εξεβίαζον τας πύλας του Γυμνασίου
απαιτούσαι να καταλάβωσι εν αυτώ την προσήκουσαν θέσιν. Το κλασικόν Γυμνάσιον δεν απέκρουε την
απαίτησιν αυτήν. Μόνο ενέδιδε εις αυτήν με δισταγμούς και ανεπαρκώς. . Αν δε ληφθή υπόψιν ότι η
διδασκαλία των κλασικών συγγραφέων περιοριζομένη εις ξηράν και άχαριν γραμματικήν ανάλυσιν του
κειμένου, εστερείτο ζωής, εξηγείται διότι το κλασσικόν Γυμνάσιον εθεωρήθη βαθμηδόν οπισθοδρομικόν.
Ένεκα των ελλείψεων τούτων του Γυμνασίου ο θέλων μετά τας εν αυτώ σπουδάς να επιδοθή εις επάγγελμα τι
και δη πρακτικόν, ηναγκάζετο λίαν αργά ν απροσλαμβάνη τα εις το έργον τούτο απαραίτητα στοιχεία των
θετικών επιστημών. Άλλοι πάλι εις ους ουδεμία επιτακτική ανάγκη επέβαλλε την άμεσον σουδήν των θετικών
επιστημών ελάμβανον μονομερή και ανεπαρκή γενικήν μόρφωσιν. Προοριζόμενοι μόνο εις τας κλασικάς
σπουδάς εστερούντο της από των μαθηματικών και των φυσικών μορφώσεως ήτις διάφορος ούσα των
κλασικών υπάρχει απαραίτητος προς συμπλήρωσιν της όλης μορφώσεως. Αλλά και λόγοι και υπολογισμοί
του υλικού συμφέροντος εψύχραινον τον ζήλον προς τας κλασικάς σπουδάς. Τα Μαθηματικά, τα Φυσικά και
αι νεώτεραι γλώσσαι εθεωρήθησαν ως κατεξοχήν ωφέλιμα και απαραίτητα προς τα διάφορα επαγγέλματα εις
α η ανθρωπιστική μόρφωσις εθεωρήθη ως άχρηστον έρμα. Ούτω αντί να μεταρρυθμιστεί το Γυμνάσιον κατά
τας απαιτήσεις των νεωτέρων χρόνων, παραμένον πάντοτε εν, διηρέθη εις δύο, το κλασικόν, και εις το
πρακτικόν, αμφότερα και δη το δεύτερον παρέχοντα μόρφωσιν ουχί πλήρη και αρμονικήν αλλά μονομερή
και ημιτελή. Την ανεπάρκειαν ταύτην εκατέρας των σχολών και δη του πρακτικού Γυμνασίου συνησθάνθησαν
εν Ευρώπη και δη εν Γερμανία αφ ότου έγινε το πρώτον αποφασιστικόν βήμα να αναπετασθώσι αι πύλαι του
Πανεπιστημίου αδιαφόρως εις αμφοτέρας τας σχολάς, και οπότε οι απόφοιτοι του πρακτικού Γυμνασίου
υστερούντες εν πολλοίς απεδείχθησαν ανίκανοι να ακολουθήσουν και να αντιληφθούν ως δει τας θεωρητικάς
επιστήμας και την φιλοσοφίαν. Και της συναισθήσεως ταύτης αποτέλεσμα είναι η κατά τα τελευταία έτη
γενομένη προσπάθεια προς μεταρρύθμισιν του Γυμνασίου κατά τας απαιτήσεις των νεωτέρων χρόνων
παραμένον πάντοτε ενός και διατηρούντος τον κλασικιστικόν του χαρακτήρα, όπου εν αφθονία να διδάσκεται
η αρχαία ελληνική γλώσσα. Κατά τον τύπον τούτον ρυθμίζεται ολονέν και το ημέτερον Γυμνάσιον. Ούτω
επισήμως υπό επισήμων ανομολογείται κατά τους τελευταίους τούτους χρόνους ότι απαραίτητος προς
μόρφωσιν και ανάπλασιν είναι η ελληνική γλώσσα και τα αθάνατα αυτής έργα. Και θα παραμένουν ταύτα
αθάνατα εφόσον διασώζουσι τους υουσιώδεις χαρακτήρας οι οποίοι προσδίνουν εις τα έργα της φιλολογίας
και εν γένει της τέχνης την αθανασίαν. Είτε τα συγγράμματα των αρχαίων Ελλήνων μελετώσιν οι νεώτεροι είτε
τα έργα της ελληνικής τέχνης εξετάζουσι εξίστανται προ του μυθώδους πολιτισμού εις ον έφθασαν οι
αρχαίοι..
Τοιαύτα αθάνατα έργα και μετά τούτων και θετικάς επιστήμας διδάσκοντες οι καθηγηταί και οι διδάσκαλοι
και δια τούτων αναπλάττοντες και μορφούντες την σπουδάζουσαν νεολαίαν και εν τω ωραίω κόσμω της
κλασικής λογοτεχνίας και καλλιτεχνίας αναστρεφόμενοι μετέχουσι και αυτοί της αθανασίας και της κλασικής
αμβροσίας και όταν έτι θλίβωνται και παραπικραίνωνται και σποδόν ωσεί άρτον εσθίωσι και το πόμα των
μετά κλαυθμού κιρνώσι.
309 Αργοναύτης, 1/1/1917 εκ Τραπεζούντος
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προβλήματα όμως που απέρρεαν από την έλευση των προσφύγων και τη συσσώρευσή τους
στην Τραπεζούντα ήταν σημαντικά. Η εφημερίδα Αργοναύτης πρότεινε την αντιμετώπιση του
προσφυγικού ζητήματος από τα σωματεία της πόλης και όχι από τα μεμονωμένα άτομα. 310
Το έτος 1920, όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα των εφημερίδων, η λειτουργία του
Παρθεναγωγείου και του Γυμνασίου συνεχίστηκε κανονικά, απολύονταν όμως μόλις 9
μαθήτριες και 11 μαθητές, γεγονός που συνηγορεί υπέρ της εκδοχής ότι η μείωση των
μαθητριών θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένη. 311 Εξάλλου τον ίδιο χρόνο τη διεύθυνση του
Γυμνασίου ανέλαβε ο Ισραήλ Βασιλειάδης, στα πλαίσια μιας προσπάθειας της κοινότητας να
αναβαθμίσει τα σχολικά πράγματα. 312 Αξίζει όμως να αναφερθεί και η διαμαρτυρία του
Τραπεζούντιου Καθηγητή των Γαλλικών Εφραιμίδη, για τη μη πρόσληψή του στο
Φροντιστήριο, η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Εποχή313 και η οποία καταδεικνύει τη
Το διδακτικό προσωπικό του Φροντιστηρίου και του Παρθεναγωγείου Τραπεζούντας αποφάσισαν να
συγκεντρώσουν συνδρομές μεταξύ των μελών του για την αγορά δώρων για τους ασθενείς και τραυματίες
στρατιώτες τους νοσηλευόμενους στα νοσοκομεία της πόλης.
Ανάλογη απόφαση έλαβαν και οι μαθητές και οι μαθήτριες των εκπαιδευτηρίων. Τα δώρα θα μοιρασθούν
από αντιπροσωπείες των σχολείων.
310 Αργοναύτης, 15/1/1917
Χαρακτηριστικό της επιπολαιότητας την οποία έδειξαν οι Τραπεζούντιοι στο ζήτημα της υλικής υποστήριξης
των προσφύγων είναι το γεγονός ότι ενώ μέχρι τότε δε λήφθηκε καμιά φροντίδα για την οργάνωση εράνων
υπέρ αυτών, από καιρό σε καιρό διαβάσαμε στον τύπο ότι ο μακαρίτης ή οι κληρονόμοι του μεταξύ των
αφιερωμάτων υπέρ των σχολείων, των αδελφοτήτων και των υπόλοιπων σωματείων, αφιερώνουν και δεινό
ποσό υπέρ των προσφύγων. Σαν οι πρόσφυγες να ήταν κοινότητα ή σύλλογος και να είχαν ανάγκη των κατά
καιρούς αφιερωμάτων για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου
311 ΕΠΟΧΗ 11/6/1920
Η παιδεία στον Πόντο
ΧΡΟΝΙΚΑ
Αι τελοιόφοιτοι του Παρθεναγωγείου
Αί φετειναί τελειόφοιτοι του Παρθεναγωγείου είναι οι εξής εννέα:
Άρτεμις Ι. Φωστηροπούλου, Άρτεμις Τσουχνικά, Ανθούλα Γεωργ. Περσείδου, Ιωάννα Μιλτ. Κακούλη,
Μαρία Γ. Ενεπεκίδου, Παρίσατις Ξ. Διονισυάδου, Σούλα Γραμματικοπούλου, Χαρίκλεια Τρ. Γεωργιάδου
καί Σοφία Γ. Λεοντίδου.

312

313

Οί φετινοί τελειόφοιτοι
Οί φετινοί τελειόφοιτοι του Φροντιστηρίου μας (Δ΄τάξις) είναι οι εξής ένδεκα: Αλκιβ. Ι Παπαζώφ, Ευρ. Φ.
Χειμωνίδης, Γεώργ. Μ. Κωφίδης, Π. Ν. Χαλδανάπουλος, Ηλ. Θεοφύλακτος, Ν Χ¨Νότας, Κ. Συμεωνίδης,
Κ. Τζουχνικάς, Γεώργ. Χατζόπουλος καί Ευθ. Συμεωνίδης. Ή τελετή του Παρθεναγωγείου
Σεμνή πραγματικώς και ωραία διεξήχθη σήμερον την 5ην μ.μ. ώραν ή τελετή της επιδόσεως των απολυτηρίων
εις τας τελειοφοίτους του Παρθεναγωγείου και η απονομή από της ελλανοδίκου Επιτροπής του Πεφανείου
βραβείου δια τον διαγωνισμών της Εκθέσεως. Παρευρέθηκαν αί Κοινοτικαί μας Αρχαί, το Προσωπικόν των
Σχολείων, γονείς καί τινες άλλοι. Αι επιτυχούσαι τελοιόφοιτοι είναι: αι Δίδες Παρύσατις, Ξεν. Διονυσιάδου
καί Ανθούλα Γ. Περσείδου είς τάς οποίας προσεφέρθη τό Πεφάνειον έπαθλο έξ 100 χρθσών φράγκων.
Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι εύφημος μνεία εγένετο καί δι΄ όλας τας άλλας, επιλοίπους εκθέσεις.
Εποχή 11/6/1920
Ο νέος Γυμνασιάρχης
Ευρισκόμεθα εις την ευχάριστον θέση να αναγγείλωμεν ότι ο έγκριτος καθηγητής κ. Ισραήλ Βασιλειάδης
ανέλαβε τήν διεύθυνσιν του Γυμνασίου με την ωραίαν αυτήν απαρχήν εγκαινιάζεται δια τα σχολικά μας
πράγματα μια περίοδος νέας κατευθύνσεως καί νέου συστήματος της ανωτέρας μας εκπαιδεύσεως. Από τον
γνωστόν και συμπαθέστατον κ. καθηγητήν αναμένει ο τόπος πολλά. Και όσον και αν είμεθα βέβαιοι ότι αι
γραμμαί αυταί θίγουν την μετριοφροσύνην του κ. Βασιλειάδου, θεωρούμεν καθήκον να προσδώσωμεν
ιδιαιτέραν σημασίαν εις την θέσιν του νέου Γυμνασιάρχου. Τά θερμότερα συγχαρητήριά μας.
ΕΠΟΧΗ 3/11/1920
ΠΑΙΔΕΙΑ
ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Αξιότιμε κύριε Διευθυντά της «Εποχής».
Προ δύο και ημήσεως περίπου μηνών δι’ αιτήσεως μου προς την αξιότιμον Εφορείαν των εκπαιδευτηρίων της
πόλεως μας μας εζητούν όπως συμφωνηθώ ως διδάσκαλος της Γαλλικής εν τω φροντιστηρίω. Ω, βλέπετε από
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σοβούσα διαμάχη εντοπίων και ελλαδιτών καθηγητών για τις θέσεις του Φροντιστηρίου, αλλά
και τη φήμη του ιδρύματος. Η οικονομική και πολιτική όμως κρίση εντεινόταν και
προσλάμβανε διαστάσεις. Ακολούθησε η Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού και
γράφτηκε έτσι ένας τραγικός επίλογος στην παιδεία πολλών αιώνων.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Να ευχαριστήσoυμε τov κύριo καθηγητή για τηv τόσo εvδιαφέρoυσα
εισήγησή τoυ. Και vα αvακoιvώσoυμε ότι όσoι εκ τωv συvέδρωv επιθυμoύv vα λάβoυv
βεβαίωση συμμετoχής στo Συμπόσιo, παρακαλoύμε vα τo δηλώσoυv στηv Οργαvωτική
Γραμματεία.
Συvεχίζoυμε με ερωτήσεις επί τωv εισηγήσεωv και τωv τεσσάρωv εισηγητώv.
Παρακαλώ vα τηρήσoυμε σειρά.
την υπογραφήν μου, κατέχω δίπλωμα ανωτέρου φιλολογικού γυμνασίου, ούτινος οι τελειόφοιτοι και εν αυτή
τη πρωτευόση προσλαμβάνονται ως διδάσκαλοι της Γαλλικής εις διάφορα εκπαιδευτήρια
Ουδεμίαν βεβαίως απαίτησιν είχον να προσληφθώ είς τό ενταύθα γυμνάσιον, αλλ’ εθεώρησα καθήκον να θέσω
είς την διάθεσιν της Εφορείας της πατρίδος μου τας γνώσεις και τας υπηρεσίας μου. δέν τολμώ να ζητήσω
βεβαίως τους λόγους της προτιμήσεως ξένου εις την χηρευούσαν θέσιν διδασκάλου της Γαλλικής, αλλ’
ενομίζον ότι εν αυτή ταύτη τη πατρίδι μου έπρεπε να τύχω ποιας τινός υποστηρίξεως εν τη αρχή του
κοινωνικού μου σταδίου, εκ μέρους των αρμοδίων. Εκείνο όμως τό οποίον με ελύπησε πολύ, είνε η
περιφρόνησις τρόπον τινά, ην έδειξε προς εμέ η αξιότιμος Εφορεία μη απαντήσασα μέ μέχρι σήμερον και
προ πάντων αρκεταί κακαί συστάσεις προσώπου κατέχοντος θέσιν εν τω διδασκαλικώ κόσμω της πατρίδος
μας όπερ αν και πρό ολοκλήρου δεκαετίας εχρημάτισε διδάσκαλος μου, δεν εδίστασε όχι μόνον να
διαμφισβητήση τας γνώσεις και σπουδάς μου, αλλά και να εκφραστεί ήκιστα κολακευτικώς διά τα επίσημα
πτυχία μου
Καθήκον, επιβεβλημένο εθεώρησα, Κύριε Διευθυντά, να φέρω είς γνώσιν, όχι μόνον υμών, αλλά και του
δημοσίου τα’ ανωτέρω, καθότι παντάπασιν δέν δύναμαι να εξηγήσω τον λόγον της προσβολής ην υπέστην.
Σημειώσατε, ότι δι’ αναφοράς μου, εξέθεσε ήδη όλα ταύτα είς την Α.Σ. τον Μητροπολίτην μας.
Δ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ
Licencie de Baccalaureat
Πτυχιούχος και αριστούχος
Εθν. – Ελλ. – Γαλλικ. Λυκείου
Κων/πόλεως
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Παρακαλώ, η κ. Τζίτζη και o κ. Καζαvτζόγλoυ.
Κυρία Τζίτζη, σας ακoύμε.
ΤΖIΤΖΗ: Πρoς τηv κ. Παπαδoπoύλoυ κυρίως, και τov κ. Αvτωvίoυ. Ηθελα vα ρωτήσω
ακoύγovτας τηv εισήγηση της κ. Παπαδoπoύλoυ για τηv εκπαιδευτική έκρηξη στov 19o
αιώvα στη Μαγvησία, ήθελα vα ρωτήσω πώς εξηγείται αυτή η αvoχή τoυ Οθωμαvικoύ
Κράτoυς απέvαvτι σε αυτή τηv έκρηξη. Ηταv θέμα αδυvαμίας; Υπάρχoυv άλλoι λόγoι πoυ
εξηγoύv αυτή τηv αvoχή; Γιατί σε κάπoια σημεία κατάλαβα ότι υπήρχε και κίvδυvoς πoυ
διέτρεχαv oι εκπαιδευτικoί. Εκεί θέλω vα ρωτήσω αv παρεμβαίvει τo Τoυρκικό Κράτoς σε
αυτό τo αvαλυτικό πρόγραμμα τωv σχoλείωv, ή είvαι εvτελώς αvεξάρτητα;
Και τo τελευταίo. Αv γvωρίζoυμε, αv έχoυμε συγκριτικά στoιχεία και μας εvδιαφέρει
vα δoύμε μέσα σε πoιό πλαίσιo κιvείται αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα για τηv Τoυρκία
εκείvη τηv επoχή. Αv ξέρoυμε δηλαδή, πώς λειτoυργoύσαv τα Τoύρκικα σχoλεία και πoιά
ήταv η κατάσταση πoυ επικρατoύσε.
Ευχαριστώ πoλύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Να συvεχίσoυμε με τov κ. Καζαvτζόγλoυ.
ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ: Εγώ θέλω vα κάvω μία συμπλήρωση, όχι ερώτηση, ειδικά με τo θέμα
της κ. Iστικoπoύλoυ. Επειδή μvημovεύθηκε ότι στα σχoλεία μας πρoαιρετικά διδασκόταv η
αρμεvική, θέλω vα επισημάvω ότι στηv Κωvσταvτιvoύπoλη ειδικά υπήρχε έvα μεγάλo
εvδιαφέρov από τηv Αρμεvική Κoιvότητα vα μαθαίvει ελληvικά. Τo διαπίστωσα πρo 15ετίας,
όταv έπεσε στα χέρια μoυ γραμματική της ελληvικής μεταφρασμέvη στα αρμεvικά από έvαv
αρμεvόφωvo Ελληvα τov Δημήτριo Τσoλακίδη, o oπoίoς ήταv και συvεργάτης τoυ
Οικoυμεvικoύ Πατριαρχείoυ, και καταγόταv από τηv Βιθυvία. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Μάλιστα. Και o κ. Μπαλόγλoυ.
ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ: Σας ευαριστώ πoλύ. Να συγχαρώ όλoυς τoυς oμιλητές, αλλά μία ερώτηση
θέλω vα κάvω στηv κ. Iστικoπoύλoυ. Επειδή αvαφέρθηκε εκτεvώς όπως έχω σημειώσει εδώ,
αv κάvω λάθoς vα με διoρθώσει, ότι σε όλα τα Εμπoρικά Γυμvάσια και Λύκεια ή Εμπoρικές
Σχoλές πoυ αvαφερθήκατε, εδιδάσκovτo τα μαθήματα της Πλoυτoλoγίας είπατε, Πoλιτικής
Οικovoμίας και Λoγιστικής. Εκείvo πoυ με εvδιαφέρει εμέvα ως oικovoμoλόγo και ιστoρικό
της oικovoμίας κατ' ιδίαv, είvαι τo εξής. Τηv περίoδo αυτή δεv έχει μoρφωθεί ακόμα στηv
ίδια ελληvική φιλoλoγία o όρoς "πoλιτική oικovoμία" και o Σoύτσoς, o πρώτoς καθηγητής
της Νoμικής Σχoλής διδάσκει Πλoυτoλoγία. Ετσι λέγεται τo σύγγραμμα. Θα είχε
εvδιαφέρov για μέvα πρoσωπικά εαv γvωρίζoυμε τo περιεχόμεvo σπoυδώv τωv μαθημάτωv
αυτώv και πoιoί εδίδασκαv. Αυτό θα έχει εvδιαφέρov, για vα ξέρoυμε και ακριβώς στηv
Μικρά Ασία, στo χώρo αυτό δηλαδή σε πoιό επίπεδo βρίσκovταv oι oικovoμικές σπoυδές.
Γιατί oυσιαστικά περί αυτoύ πρόκειται.
Ευχαριστώ πoλύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ναι, κ. Iστικoπoύλoυ.
IΣΤIΚΟΠΟΥΛΟΥ: Οχι. Μέσα στoυς καvovισμoύς αvαφέρεται απλώς Πλoυτoλoγία. Και
εγώ τoυλάχιστov δεv ξέρω τoυς διδάσκovτες, oύτε τo περιεχόμεvo αυτής της λεγόμεvης
Πλoυτoλoγίας. Μόvo μέσα από τoυς καvovισμoύς. Δηλαδή έχω δει καvovισμoύς και έχω
συγγράψει τo άρθρo. Τίπoτε παραπάvω δεv ξέρω.
Κoιτάξτε, δεv έψαξα μέχρι εκεί. Αυτό μπoρώ vα σας πω. Οτι δεv έψαξα μέχρι εκεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Νoμίζω ότι τελειώσαμε. Σας ευχαριστoύμε.
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ΜΕΡΟΣ Ζ΄

4η Συνεδρίαση
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΕΛΗ
: ΣΤΑΘΗΣ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ,
ΚΛΑΙΡΗ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ

Κυριακή, 27 Νoεμβρίoυ 2005
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Σας καλωσoρίζoυμε στηv τέταρτη συvεδρίαση τoυ 2oυ Συμπόσιoυ τoυ
ΚΕ.ΜI.ΠΟ. με τov γεvικό τίτλo "Ο Ελληvισμός της Μικράς Ασίας από τηv αρχαιότητα
μέχρι τηv Μεγάλη Εξoδo", πoυ αυτή τη χρovιά όπως ξέρετε όλoι ήδη, ασχoλείται με τo
ειδικότερo θέμα της παιδείας και της εκπαίδευσης στις αλησμόvητες πατρίδες της Αvατoλής.
Να εκφράσoυμε τηv βαθιά ικαvoπoίηση όλoυ τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ και τωv
διoργαvωτώv για τηv μεγάλη αvταπόκριση πoυ είχατε και τηv σημαvτική παρoυσία πoυ είχαv
εδώ και oι σύvεδρoι και o κόσμoς της Νέας Iωvίας, τίμόντας όπως και εσείς σήμερα το 2ο
Συμπόσιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Είvαι μεγάλη χαρά για μας, μας δίvει πoλύ μεγάλη δύvαμη και
γι' αυτό σας ευχαριστoύμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Να ξεκιvήσoυμε με τηv πρώτη εισηγήτρια, κ. Παραρά σας καλoύμε vα
έλθετε στo βήμα vα μας μιλήσετε.
Βιογραφικό
Η κ. Νίτσα Παραρά Ευτυχίδου γεννήθηκε στην Νέα Ιωνία από Μικρασιάτες γονείς.
Ασχολήθηκε από νέα με την ποίηση και αργότερα με την πεζογραφία, την
δημοσιογραφία και ομιλίες.
Τη θεματολογία της αντλεί από τη Μικρασία.
Ως συγγραφέας και λαογράφος, έχει γράψει δέκα τέσσερα βιβλία εκ των οποίων τα πέντε
είναι ποίηση.
Έχει έτοιμο προς έκδοση Λεξικό Μικρασιατικών λέξεων και εργάζεται για την
ολοκλήρωση τριών νέων συγγραμάτων.

Περίληψη εισήγησης :
Τα Βουρλά με πρώτους κατοίκους Λακεδαιμόνιους και αργότερα Βυζαντινούς,
βρίσκονται στο λαιμό της χερσονήσου Ερυθραίας, του Ερμαίου κόλπου της Σμύρνης.
Η Αναξαγόρειος σχολή, υπήρξε φημισμένο σχολείο όχι μόνο των Βουρλών, αλλά και
όλης της καθ’ ημάς Ανατολής.
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ΝΙΤΣΑ ΠΑΡΑΡΑ – ΕΥΤΥΧIΔΟΥ
Θέμα

: Η Αvαξαγόρειoς Σχoλή Βoυρλώv

Α. ΤΑ ΒΟΥΡΛΑ
Τα Βουρλά ή Βρύουλλα είναι πόλη της Ιωνίας, στο «λαιμό» της Ερυθραίας Χερσονήσου,
στη Μικρά Ασία. Η περιοχή προς τη θάλασσα, το επίνειο των Βουρλών, λέγεται Σκάλα. Τα
νησιά του Ερμαίου Κόλπου ήταν αρχικά οι Κλαζομενές. Σύντομα οι Κλαζομένιοι πέρασαν στην
απέναντι στεριά, στη θέση των Βουρλών και της Σκάλας. Εκεί κοντά και το αρχαίο Χύτριον.
Ίωνες οι πρώτοι κάτοικοι και Λακεδαιμόνιοι άποικοι κατά τον 7° π.χ. αιώνα. Ο σοφός
Αναξαγόρας ήταν Κλαζομένιος (500-428 π.Χ) δάσκαλος των Περικλή, Ευρυπίδη, Σωκράτη και
άλλων επιφανών.
Από εδώ πέρασε και ο Μέγας Αλέξανδρος και άφησε αθάνατο έργο: ένωσε με δρόμο το
νησάκι των Κλαζομενών (Αγίου Ιωάννου) με τη στεριά των Κλαζομενών, τη Σκάλα.
Η ιστορία των Βουρλών, αρχίζει σχεδόν από τους Βυζαντινούς χρόνους. Ο Αυτοκράτορας
Μιχαήλ Η', ο Παλαιολόγος, περνούσε τα καλοκαίρια με την ακολουθία του και το στρατό του σ'
αυτήν την τοποθεσία, κοντά στις αρχαίες Κλαζομενές. Αυτό αναφέρεται από τον βυζαντινό
χρονογράφο Ακροπολίτη. Αποδεικνύεται καθαρά από το πλήθος των βυζαντινών ερειπίων και
θησαυρών (αντικειμένων, τάφων, ψηφιδωτά δαπέδων, χρυσών νομισμάτων, κωνσταντινάτων), που
συχνά βρίσκανε οι Βουρλιώτες, σκάβοντας τα χωράφια τους, στο κύλισμα.
Από τα Βουρλά πέρασαν και Γενοβέζοι κατακτητές. Έμειναν λέξεις όπως: Λότζα, φουντάνα,
κονσόλα, Γκενοβέζικα και άλλες. Η τούρκικη κατοχή πρέπει να έγινε το 1400.
Το 1760 ιδρύθηκε το πρώτο σχολείο του χωριού, με τους 3000 κατοίκους,
«Το Σχολείον της Παναγίας των Βουρλών».
Ο Αδαμάντιος Κοραής (φιλόλογος και γιατρός από τη Σμύρνη 1748-1833) σε
αλληλογραφία του με τον Πρωτοψάλτη το 1785 ρωτά: «αν ωφελήθηκε περί των θερμών από την
αποδημία του στα Βουρλά».
Ως τώρα όλοι μιλάνε για «Βουρλά». Όμως ο Βουρλιώτης αρχιερέας Γαβριλάκης
παρασύρεται από την αρχαιολατρεία του και καθιερώνει τη λέξη: «Βρύουλλα» επί το
ελληνικότερον. Αυτός είναι: «Ο Ιερολογιώτατος διδάσκαλος Γαβριήλ εκ Βρυούλλων, της Ευαγγελικής
Σχολής Σμύρνης, παραδούς Ρητορίαν, Ποιητικήν και Θεολογίαν».
Σε έγγραφα του 1857 διαβάζουμε:
«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ»
«ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΡΥΟΥΛΩΝ»
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΥΠΟΠΡΟΞΕΝΕΙΟΝ ΒΡΥΟΥΛΩΝ».
Αργότερα έχουμε:

«ΑΝΑΞΑΓΟΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΒΟΥΡΛΩΝ».

Αυτά στα έγγραφα. Όμως ο απλός κόσμος έλεγε: Ο Βουρλάς μας. Τα Βουρλά μας.
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Οι κάτοικοι μιλούσαν μόνο ελληνικά, εκτός από μερικούς που είχαν εμπορικά αλισφερίσια
με τους Τούρκους. Υπήρχαν περίοδοι βιοπραγιών από μέρους των Τούρκων, ιδίως μετά τον
ατυχή πόλεμο της Θεσσαλίας -1897 - που αναγκάστηκαν πολλοί Βουρλιώτες να εκπατρισθούν
και άλλοι, με απειλές, να γραφτούν Οθωμανοί για λόγους οικογενειακούς, περιουσιακούς και
συναισθηματικούς για την Πατρίδα τους, τον τόπο τους. Ενώ πολλοί στάλθηκαν εξορία στα
«Αμελέ Ταμπουρού».
Τα Βουρλά χωρίζονταν σε περιοχές με ανάλογες ονομασίες. Είχαν πολλές εκκλησίες Μητρόπολη την Παναγία - και πολλά εξωκκλήσια, σχεδόν το κάθε τσιφλίκι και την εκκλησίτσα
του. Κεντρικό σχολείο ήταν η Αναξαγόρειος με πλήθος άλλων στην περιφέρεια των Βουρλών
που συντηρούνταν από τις εκκλησίες και τους συλλόγους, καθώς και από τους γονείς των
μαθητών.
Χαρακτηριστικό της ζωτικότητας και πνευματικής δραστηριότητας ήταν η έκδοση
εφημερίδων μέσα στα Βουρλά, σε τυπογραφείο από τον Κωστή Φουρούλη. Κατά καιρούς
εκδίδονταν οι εφημερίδες: «ΑΙ ΚΛΑΖΟΜΕΝΑΙ» το «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» η «ΣΦΗΚΑ» και η
«ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ» με ευρεία κυκλοφορία.
Ακόμα από το 1853 λειτουργούσε στα Βουρλά «ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΝ» και οι πνευματικοί
σύλλογοι «ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ», «ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ» και «ΟΜΟΝΟΙΑ». Είχαν μάλιστα τον
«ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΟΜΙΛΟΝ ΒΟΥΡΛΩΝ» από το 1895 με φιλαρμονική κι επίσης τον
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ ΦΙΛΟΜΟΥΣΩΝ» 1906, καθώς και το «ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΑΔΕΛΦΑΤΟΝ
ΒΟΥΡΛΩΝ». Την φιλόπτωχον Αδελφότητα «ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ» το 1900, την Θρησκευτική
Αδελφότητα «ΑΛΗΘΕΙΑ» το 1908, την «ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΩΝ»
1908 με συνεχή δράση ως το 1922 και άλλους συλλόγους Κυριών.
Είχαν παιδικούς συλλόγους όπως: τον «ΟΜΙΛΟΝ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ», τον
«ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ», τον «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ» 1911 με εφημεριδούλα σε πολύγραφο.
Τους Βουρλιώτες μπορούμε να τους κατατάξουμε σε τέσσερις τάξεις:
α) τους φατόρους (μεγαλέμπορους)
β) τους συναφλήδες (επαγγελματίες και βιοτέχνες)
γ) τους νοικοκυραίους (γεωκτήμονες) και
δ) τους ρεσπέριδες (γεωργούς).
Τελείως πτωχοί ή άποροι ήταν σπάνια περίπτωση. Αν ορφάνευε από πατέρα μια πολυμελής
οικογένεια, έπρεπε να πουλήσει τα κτήματα της για να ζήσει. Μα πάλι σύντρεχαν οι συγγενείς.
Οι ζητιάνοι ήταν Γύφτοι (κατσίβελοι) από άλλες περιοχές, ξένοι.
Τα «Σινάφια» ήταν τα Σωματεία και οι Συντεχνίες που στα Βουρλά είχαν όλα τα
επαγγέλματα και που γιόρταζαν με τον κάθε Άγιο προστάτη τους. Η ενότητα των
επαγγελματικών σκοπών, τόνωνε τη σύμπνοια και την εθνική συνείδηση.
Είχαν τη «ΛΕΣΧΗ» του Χατζηχριστοφή για συγκεντρώσεις των παλικαριών και για
παραστάσεις θεάτρων. Έρχονταν αξιόλογοι θίασοι από Σμύρνη και Αθήνα. Μερικά χρόνια πριν
από την Καταστροφή του 1922, μετέτρεψαν το μεγάλον καφενέ του Φλώρου, στην Απάνω
Λότζα, σε κινηματογράφο. Ακόμα Νοσοκομείο φτωχών και λοιμωδών νόσων. Και Νεκροταφείο
με τρίκλιτη εκκλησία, με χτιστούς μαρμαρένιους τάφους, δεντροφυτεμένο με τσικουδιές.
Το Σεπτέμβρη του 1922 σήμανε το τέλος των Βουρλών, με μια απέραντη πυρκαγιά, βαλτή
από τους Τούρκους, που σάρωσε εκκλησίες, σχολεία, μαγαζιά και σπίτια. Οι νεαροί Βουρλιώτες
έλειπαν, για να αμυνθούν τον τόπο τους, εθελοντές ή στρατευμένοι, στον Ελληνικό Στρατό.
Άλλοι Μακεδονία - Θράκη, άλλοι στο Μικρασιατικό Μέτωπο. Εκτός από το φριχτό θέαμα της
φωτιάς, οι Τσέτες αιχμαλώτιζαν τους υπόλοιπους άντρες, σφάζανε, ατίμαζαν κοπέλες και
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γυναίκες. Οι γέροι, οι άρρωστοι και τα παιδιά να περάσουν απερίγραπτα μαρτύρια και να
πεθαίνουν από τις κακουχίες. Όσων το ριζικό τους έμελλε να ζήσουν, ήρθαν στην Ελλάδα κακήν
-κακώς, με την «ψυχή στο στόμα». Ξερριζώθηκαν από τ' αγιασμένα χώματα της Μικρασίας,
αιώνες πριν ήταν Ελληνικά, αρχίζοντας από το μηδέν, μια άλλη δύσκολη ζωή.
Πολλές δεκάδες βιβλίων έχουν γραφτεί για τα ηρωικά Βουρλά και θα συνεχιστούν ακόμα
και άλλα. Πώς να χωρέσει η ιστορία των Βουρλών στις γραμμές ενός άρθρου; Είναι σαν να
θέλουμε να βάλουμε τον καρπό μιας καρυδιάς σ' ένα μικρό καλάθι.
Β. ΑΝΑΞΑΓΟΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΒΟΥΡΛΩΝ
Το 1760 ιδρύθηκε το πρώτο σχολείο των Βουρλών με την επωνυμία: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ», κοντά στην εκκλησία της Μητρόπολης των Βουρλών, στο κέντρο του
χωριού με τους 3000 κατοίκους. Ενισχύθηκε εκτός από την εκκλησία της Παναγίας, από μία
μεγάλη δωρεά ενός εμπόρου της Σμύρνης, το Χ" Νικολή Χρυσογιάννη από τη Μονεμβασιά της
Πελοποννήσου (70 χρονών τότε) με 1000 γρόσια και από συνεισφορές Βουρλιωτών με άλλα
1000 γρόσια. Πρώτος διδάσκαλος και διευθυντής αναφέρεται ο ιερομόναχος Καλλίνικος.
Λειτούργησε με δύο τμήματα κατά το σύστημα της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης:
α) «Ελληνομουσείον και Ευαγγελικών Εντολών», τμήμα ανωτέρων σπουδών ελληνικών και
θρησκευτικών και
β) «Πεζών και κοινών γραμμάτων παιδαγωγικόν», αναγνώσεως, γραφής, αριθμητικής,
γενικώς των πρώτων στοιχειωδών γνώσεων.
Για είκοσι χρόνια δεν έχει ιδιόκτητο κτίριο διδασκαλίας και στέγη διδασκάλων. Το 1780
αποφασίστηκε να αγοραστεί ένας παλιός βερχανές (στοά με μαγαζιά) με οικόπεδο, απέναντι στην
εκκλησία της Παναγίας. Αγοράσθηκε από την Παναγία, από τόκους καταθέσεων και φυσικά από
τους Βουρλιώτες, πλούσιους και φτωχούς. Στη συνέχεια έγινε η ανακαίνιση κατάλληλη για
σχολείο, που μεγάλο μέρος των εξόδων «σήκωσε» ο μοναχός δάσκαλος Καλλίνικος.
Από το 1800 τη διαχείριση του σχολείου παίρνουν οι Επίτροποι. Αναλαμβάνουν όλα τα
έξοδα: πληρωμές «παιδαγωγών» επισκευές κτιρίου, επιτήρηση αλλά και το δικαίωμα η Επιτροπή
να εισπράττει τα έσοδα του σχολείου: δωρεές, αφιερώματα, τόκους του κεφαλαίου, καθώς και το
προϊόν των δίσκων, των εκκλησιών τρεις φορές το χρόνο, σε μεγάλες γιορτές.
Αυτή είναι η αρχή της «ΑΝΑΞΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΒΟΥΡΛΩΝ». Στην είσοδο του
κτιρίου υπήρχε μια παλιά κρήνη στο μάρμαρο της οποίας έγραφε:
« 1803 Ιουνίου 5
Ήδη πρώτον δομηθείσα ετελέσθη αναλώμασι μεν της Αγίας Εκκλησίας της Παναγίας,
συνδρομή δε και Επιστασία των επιτρόπων και τιμιότατων προεστώτων κυρ. Μανωλάκη
και κυρ. Ανδρέου Μπάρμπογλου
ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ
Κοινωνών του ύδατος μέμνησο και των άνω»
Σ' αυτή τη μαρμάρινη πλάκα της βρύσης, πάνω από την παλιά χρονολογία έγραφε:
«Ανεκαινίσθη τη 1 Αυγούστου 1896».
Όπως βλέπουμε έχει την ίδια καρκινική επιγραφή, σαν της κρήνης της Αγιάς Σοφιάς της
Πόλης.
Οι σκοποί της Σχολής των Βουρλών, από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, ήταν να
μάθει γράμματα και όχι μεγάλη σοφία στα σκλαβωμένα Βουρλιωτάκια.
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Λέει το πρακτικό της συνεδρίασης (1808) «... και επιμελείσθαι αυτών (των παιδιών) ου μόνον επί
παραδόσει και επιδόσει μαθημάτων, αλλά και επί ευρυθμία και κοσμιότητι ηθών, ων άνευ ουδέν εστί ή
μάθησις.. ».
Κατά τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης - αν και υπάρχει η αγριότητα των Τούρκων,
τα «Φοβία», η Αναξαγόρειος αδιάκοπα λειτουργεί, όμως δεν υπάρχουν Κώδικες ή πρακτικά, ή
άλλες γραφτές πληροφορίες στα βιβλία των Βουρλών.
Στα 1870 ιδρύθηκε κι άλλο σχολείο, στον Κάτω Μαχαλά, κοντά στην εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου, ενώ στην Αναξαγόρειο προστέθηκαν κι άλλες αίθουσες διδασκαλίας. Πληθαίνουν οι
μαθητές, όπως και οι αξιόλογοι σοφοί, επιλεγμένοι δάσκαλοι. Υπάρχει και γαλλοδιδάσκαλος
(μουσιού Σαμπού και αργότερα ο μουσιού Πετί).
Με την έγκριση και την αναγνώριση της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης συγκροτήθηκε στα
Βουρλά Σχολαρχείο με Α', Β', Γ' τάξεις Ελληνικού. Θα διοικείται από οκταμελή επιτροπή και
θα συντηρείται οικονομικά από τις δύο εκκλησίες, την Παναγία και τον Άγιο Γεώργιο. Στη
συνέλευση (Κυριακή 15.9.1873) συζητήθηκαν όλες οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του
Σχολαρχείου και αναφέρθηκε ακόμα: «Άμα ως τα υλικά μέσα επιτρέψωσιν, θα λάβωμεν μέριμνα και
δια την κατωτέραν εκπαίδευσιν και την ττνευματικήν διάπλασιν των θηλέων..»
Η ωραία τοποθεσία και το καλό όνομα των Βουρλών αυξάνουν τον πληθυσμό. Έχουνε
εισβολή αποίκων από όλη την Ελλάδα, ιδίως Ναξιωτών, μετά τα ορλωφικά. Με ελληνικό
πληθυσμό 15.700 κατοίκων. Με νέα σχολεία εκκλησιών και παραρτήματα της Αναξαγορείου στη
περιφέρεια.
Έχομε πληροφορίες από το βιβλίο, σε γαλλική έκδοση του Σμυρναίου Δ. Γεωργιάδη, για
την εκπαιδευτική ζωή των Βουρλών, ότι υπήρχαν: 3 Ανώτερες τάξεις Ελληνικού με 65 μαθητές /
3 Στοιχειώδη σχολεία με 380 μαθητές / 2 Παρθεναγωγεία με 225 μαθήτριες / 2 Ανώτερες
τάξεις, προχωρημένων μαθημάτων με 89 μαθητές. Όμως η προφορική «Παράδοση» για τη
μόρφωση των κοριτσιών στα Βουρλά λέει πως λειτουργούσε ιδιωτικό Παρθεναγωγείο από το
1873.
Κατά τον Φεβρουάριο του 1892 εκδόθηκε αυτοκρατορικό φιρμάνι, ότι επιτρέπεται η
ανέγερση κτιρίου για σχολείο στα Βουρλά. Ο πληθυσμός, της κωμόπολης πλέον, είχε αυξηθεί
σημαντικά. Πανηγυρίζει στην ιδέα. Υπήρχε σύμπνοια για την πραγματοποίηση ενός ονείρου, την
τελική επέκταση του κτιρίου της Αναξαγορείου. Προσφορές από κάθε πηγή, εκκλησίες,
κοινότητα, συντεχνίες (συνάφια), από τα ταμεία των παραρτημάτων της Αναξαγορείου... Τα
χρήματα δεν επαρκούν.
Καταρτίσθηκαν επιτροπές για τη συλλογή χρημάτων με εράνους σε μετρητά και σε είδος
(σταφίδες, λάδι, ελιές). Οι γυναίκες των Βουρλών πρόσφεραν τα βαρεία μαλαματένια κοσμήματα
τους ως ενέχυρο για δάνειο από την Τράπεζα της Παναγίας. Τα κοσμήματα αυτά θα
επιστρέφονταν «εν καιρώ τω δέοντι» αλλά όλες οι Βουρλιωτίνες τα χάρισαν στην Παναγία.
Ο Χ" Νικήτας Μπάρμπογλου (Βάρβογλης) χάρισε ένα μεγάλο οικόπεδο του δίπλα στο
σχολείο και ο συγγενής του επίσης Βουρλιώτης Μητροπολίτης της Βιδύνης Κύριλλος Μπαξελής
- θαρραλέος και μορφωμένος κληρικός - σεβαστό ποσό, μέρος της ατομικής του περιουσίας.
Έτσι χτίστηκε η δυτική πτέρυγα της Αναξαγορείου Σχολής, με αρχιτέκτονα τον Σμυρναίο
Δ. Αποστολίδη. Στεγάστηκε το Αρρεναγωγείο, με πλήθος μαθητών. Το κτίριο δεν είναι ακόμα
ολοκληρωμένο. Λείπει μια πτέρυγα.
Καινούργιες αποφάσεις και κινητοποιήσεις ανεύρεσης χρημάτων, για την ολοκλήρωση του
κτιρίου. Όπως την προηγούμενη φορά, έτσι και αυτή, πάλι οι Βουρλιώτισσες πρόσφεραν τα
πανάκριβα κοσμήματα της. Οι φιλότιμοι νοικοκυραίοι, όχι μόνο παράδες - χρυσές λίρες
Τουρκίας (με το ζύγι) χρυσά φράγκα - αλλά και προσωπική εργασία, μεταφορά φορτίων άμμου
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και υλικών. Αξίζει να αναφερθεί πως ο γέροντας παπλωματάς Χ" Κωνσταντής Τελατινίδης άνοιξε
την παλιά του κασέλα και πρόσφερε όλες του τις οικονομίες, τις χρυσές λίρες, που μια ζωή
μάζευε «για να αποκτήσουν παλάτι - σχολείο τα παιδιά του τόπου του». Με τη συγκινητική
συρροή των προσφορών κατόρθωσε το 1908 να χτιστεί και η ανατολική πτέρυγα, με αρχιτέκτονα
από τη Σμύρνη τον Δ. Ραμπαώνη.
Η Αναξαγόρειος Σχολή Βουρλών είναι πλέον ένα ολοκληρωμένο, ογκώδες και επιβλητικό
κτίριο, με πλατειά στέγη από κόκκινα κεραμίδια. Το καύχημα των Βουρλών. Λογαριαζόταν τότε
ως το μεγαλύτερο της Ανατολής, ίσως και των Βαλκανίων.
Ελληνικού ρυθμού κτίριο με κολώνες δωρικού ρυθμού και αετώματα. Στην όψη θύμιζε τα
παλαιά ανάκτορα των Αθηνών. Είχε μήκος 64 μέτρων, πλάτος 24 μέτρων και ύψος 16 μέχρι 18
μέτρων. Εσωτερικά οι αίθουσες είχαν 5,5μ. ύψος. Είχε δύο προσόψεις, η μια στη νότια μεγάλη
πλευρά με δύο εισόδους των Αρρεναγωγείου και Παρθεναγωγείου. Στην ανατολική πλευρά η
κυρία είσοδο του Αρρεναγωγείου. Κάθε είσοδος αποτελούσε ένα είδος μικρών προπυλαίων με
μαρμάρινη σκάλα. Δωρικού ρυθμού οι κολώνες που στήριζαν την οροφή του επάνω πατώματος.
Στον δεύτερο όροφο και πάνω από τα προπύλαια υπήρχε ένα τριγωνικό αέτωμα που
συμπλήρωνε την κλασικότητα του κτιρίου.
Δεξιά και αριστερά κάθε εισόδου, δύο σειρές από οκτώ παράθυρα και στα δύο πατώματα,
με ανάλογη αντιστοιχία και στις άλλες πλευρές. Από κάθε είσοδο της επιμήκης πλευράς,
εσωτερικά, ξεκινούσε ένας διάδρομος μήκους 20 μέτρων και πλάτος 7 μέτρων. Κατέληγε σε δύο
ευρύτατες καλλιτεχνικές σκάλες για το επάνω πάτωμα. Άλλος εγκάρσιος διάδρομος, ίδιου
φάρδους, έδινε το σχήμα του σταυρού, στο εσωτερικό των δύο ορόφων. Χρησίμευε και ως
αίθουσα εκδηλώσεων. Ένα κυκλικό κυγκλιδωτό μπαλκόνι διευκόλυνε την παρακολούθηση κάθε
τελετής, όσων βρίσκονταν στο επάνω πάτωμα.
Συνολικά είχε 16 αίθουσες παραδόσεων. Τα γραφεία και το διευθυντήριο είχαν
εξοικονομηθεί στο βάθος των διαδρόμων, κάτω από τη φαρδιά μαρμάρινη σκάλα και τον
πρόδρομο των προπυλαίων. Στο κτίριο της παλαιότερης πτέρυγας υπήρχαν και δύο ημιυπόγεια
ευρύτατα δωμάτια, τα οποία πριν χρησίμευαν για αίθουσες παράδοσης μαθημάτων των
τμημάτων της Προκαταρκτικής Τάξεως. Ο μεγάλος χώρος κάτω από το πρώτο πάτωμα του
Αρρεναγωγείου ήταν το χειμερινό Γυμναστήριο της Σχολής. Η αυλή περιτριγυρισμένη με
μανδρότοιχο, είχε δύο εισόδους.
Στη στρογγυλή σφραγίδα της Αναξαγορείου Σχολής υπήρχε στο κέντρο ένα λυχνάρι και
ένα γύρω το ρητό του Αναξαγόρα του Κλαζομένιου:
«ΟΙ ΤΟΥ ΛΥΧΝΟΥ ΧΡΕΙΑΝ ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΛΑΙΟΝ ΕΠΙΧΕΟΥΣΙ»
Έμβλημα της Σχολής το λυχνάρι που οι Βουρλιώτες, πλούσιοι και φτωχοί, φρόντιζαν να
διατηρείται πάντοτε αναμμένο. Κατά τα τελευταία χρόνια πριν τη Μικρασιατική Καταστροφή,
λειτούργησε και Νυκτερινή Σχολή, 6 με 9 το βράδυ που φοιτούσαν ακόμα και ενήλικες μαθητές,
με ζήλο για μόρφωση. Το αρρένων γιόρταζε των Ταξιαρχών 8 Νοεμβρίου, το θηλέων στα
Εισόδια της Θεοτόκου, 21 Νοεμβρίου.
Η «ΑΝΑΞΑΓΟΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΒΟΥΡΛΩΝ» ήταν από τα φημισμένα σχολεία της
Ανατολής. Όχι μόνο για το κτίριο της και για το πλήθος των μαθητών, αλλά και για το μεγάλο
αριθμό και την αξία του εκπαιδευτικού προσωπικού, για την υποδειγματική διδασκαλία και
εργασία που γινόταν, για την πλούσια σε αποτέλεσμα διάπλαση της ψυχής των παιδιών,
καλλιεργώντας τα εθνικά, θρησκευτικά και κοινωνικά ιδανικά.
Σύμφωνα με τον κανονισμό, ο διευθυντής και οι καθηγητές έπρεπε να είναι απόφοιτοι του
Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή της Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Οι δάσκαλοι απόφοιτοι της
Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, ενώ η διευθύντρια του Παρθεναγωγείου απαραιτήτως απόφοιτος
του Αρσακείου Αθηνών.
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Οι δάσκαλοι της Αναξαγορείου, εμπνευσμένοι και σοφοί επιστήμονες είχαν την εργασία των
όχι για επάγγελμα, αλλά από διάθεση και πίστη για τα ανώτερα ιδανικά, καθώς και από
πατριωτική παρότρυνση. Κατόρθωσαν να ανεβάσουν το κύρος της Σχολής σε πρότυπο ανάμεσα
σε όλα τα σχολεία της Ανατολής. Αυτό παραδέχονται όσοι δάσκαλοι πέρασαν από την
Αναξαγόρειο και μάλιστα όχι Βουρλιώτες.
Σαν αναγνωστικά ήταν σε χρήση :
 «Ο γερο- Στάθης»
 <<Ο Χριστόφορος» του Λέοντος Μελά


«Αι πλάναι του Ροβινσώνος»

 «Το Ψαλτήρι»
 «Η Χρηστομάθεια» και
 «Οι μύθοι του Αισώπου».
Αργότερα - 1910 - δύο εμπνευσμένοι δάσκαλοι της Αναξαγορείου, ο Ανδρέας
Παπαγρηγοριάδης και ο Φώτιος Τσακίρης συνεργάστηκαν και εξέδωσαν νέο Αναγνωστικό με
αποσπάσματα νεοελλήνων συγγραφέων και ποιητών, ακόμα και με ξένα μεταφρασμένα
λογοτεχνήματα. Τυπώθηκε στη Σμύρνη, με τίτλο:
«ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ».
Το μοναδικό αυτό αναγνωστικό για εκείνα τα χρόνια, μπήκε αμέσως σ' όλα τα σχολεία της
Σμύρνης και της Ανατολίας.
Η ψυχή του παιδιού και η διάπλαση της υπήρξε το όνειρο της ζωής τους. Ζούσανε με τα
παιδιά σε μια στοργική, ολόθερμη αλληλοεξάρτηση, στην παράδοση των μαθημάτων, στις
συχνές εορτές: εθνικές, θρησκευτικές, σχολικές και στις τακτικές εκδρομές. Οργάνωναν
μαθητικές - σχολικές βιβλιοθήκες (δανειστικές), παιδικούς συλλόγους, εορτές με επιδείξεις
απαγγελιών, ελευθέρων ομιλιών που γίνονταν από τα ίδια τα παιδιά, μουσική, χορωδία,
γυμναστικές ασκήσεις, διαγωνισμός ζωγραφικής και ακόμα καλλιέργεια φυτών σε παρτέρια της
αυλής, με έπαθλα. Όλα αυτά εκτός των ωραρίων μαθημάτων.
Αξίζει να αναφερθεί έστω ένα μικρό μέρος από το πλήθος των ονομάτων των αειμνήστων
διευθυντών καθηγητών και διδασκάλων : Πέτρος Βαρβάκης, Δημ. Γληνός, Δημ. Φέδας, Κωνστ.
Οκταποδάς, Αργ. Μοσχίδης, Δημ. Χαμουδόπουλος, Δημ. Παυλίδης, Ανδρ. Παπαγρηγοριάδης,
Φώτιος Τσακίρης, Δημ. Αφαλιωνιάτης, Δ. Πεντεκίδης, Κωνστ. Τσίγκος, Γιωργής Αντωνιάδης
(δίδαξε για πενήντα χρόνια τρεις γενιές παιδιών), Ι. Μαλαθούρας, Α. Λαμπρικίδης, Εμμ. Χρυσής
και τόσοι άλλοι.
Και μερικές δασκάλισσες : Μαρία Πασπάτη, Ελένη Χατζηαδάμ, Σίτσα Καραϊσκάκη, Ευαγ.
Χατζηκοκκού, Χρυσ. Βουρβούλια, Μαρία Μουγκογιάννη, Αργυρώ Κούρτη, Φίλη Τενεκίδου,
Μαρία Κιλισμανή, Δέσποινα Αορέντζου, Σαπφώ Παρίση, Αμφίκλεια Χαρλέπα, Βασιλεία και
Δέσποινα Χριστοφορίδου και άλλες.
Διευθύντριες : Αλεξάνδρα Βατίδου, Μαρία Τζοάννου και άλλες.
Κατά το διάστημα του πολέμου 1914-1918 η Αναξαγόρειος Σχολή επιτάχθηκε από τον
τουρκικό στρατό. Με αυτή την ιδιότητα το 1917 βομβαρδίστηκε από τον αγγλικό στόλο, από
το λιμάνι της Σκάλας των Βουρλών. Το κτίριο έπαθε αρκετές ζημιές, μα ακόμα πιο πολλές από
την ανάρμοστη συμπεριφορά των άξεστων Τούρκων στρατιωτών. Τότε στην ίδια περιοχή
βομβαρδίστηκαν και σπίτια και ο Άγιος Γεώργιος, με αποτέλεσμα να πέσει το καμπαναριό του.
Τα Βουρλιωτάκια με λίγους δασκάλους, οι περισσότεροι επιστρατευμένοι, έκαναν μάθημα
στους νάρθηκες των εκκλησιών της Παναγίας, του Αγίου Χαραλάμπους, του Αγίου Ευστρατίου
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και σε δωμάτια σπιτιών. Η Εφορία της Σχολής επέμενε να διατηρεί άσβηστο το λυχνάρι της
γνώσης. Ο πληθυσμός των Βουρλών έφτανε τις 35.000 ψυχές.
Μετά το 1918 τα παιδιά γύρισαν στο σχολείο τους, αφού επισκευάστηκαν όλες οι βλάβες
και επανήλθε σιγά -σιγά ο παλιός ρυθμός της λειτουργίας της Αναξαγορείου Σχολής, με ζέση και
ενθουσιασμό, αλλά για λίγα χρόνια ζωής ακόμα.
Η Καταστροφή του 1922 ήταν ό,τι πιο ολέθριο για τον Ελληνισμό της Μικρασίας. Αυτοί
που τα έζησαν και σώθηκαν, διηγούνται με τι μίσος Τούρκοι ιδιώτες, αντάρτες Τσέτες, ακόμα
και ο τουρκικός στρατός, συμπεριφέρθηκαν σε ανθρώπους και άψυχα, ζηλεύοντας την
ανωτερότητα και την πρόοδο των Ελλήνων. Με την ίδια λύσσα ατίμασαν, έσφαξαν, τουφέκισαν,
λεηλάτησαν, έβαλαν φωτιές καταστρέφοντας τα πάντα. Και την Αναξαγόρειο Σχολή Βουρλών,
αφού τη λεηλάτησαν, έριξαν πετρέλαιο τριγύρω με γκαζοτενεκέδες κι έβαλαν φωτιά. Το ίδιο και
στην εκκλησία της Παναγίας.
Μετρημένοι πια στα δάκτυλα οι Βουρλιώτες και οι Βουρλιώτισσες που ζούνε και θυμούνται
και μεταφέρουν την προφορική παράδοση για την ΠΑΤΡΙΔΑ, ολοζώντανη στις κατοπινές
γενιές.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστoύμε πάρα πoλύ τηv κ. Νίτσα Παραρά - Ευτυχίδoυ. Η
διαδικασία όπως γvωρίζετε, μας παρέχει τηv δυvατότητα για μία έως δύo τo πoλύ ερωτήσεις.
Ο κ.Θόδωρος Τσεσμελής.
Θ. ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ Υπήρχε και στov Δήμo Νέας Iωvίας αvτίστoιχη Αvαξαγόρειoς Σχoλή;
Ν. ΠΑΡΑΡΑ - ΕΥΤΥΧIΔΟΥ: Ναι, βεβαίως. Υπήρχε έvα κτίριo πoυ τo είχε χτίσει o
Γεωργής Βεvιέρης, Βoυρλιώτης, και τo είχε πρooρίσει για σχoλείo ιδιωτικό, τηv Αvαξαγόρειo
Σχoλή, όπως θυμάστε. Και σ' αυτό τo σχoλείo τo ιδιωτικό αφoύ λειτoύργησε ως τα χρόvια
τoυ πoλέμoυ τoυ '40, έκλεισε και λειτoύργησε πλέov ως κρατικό, αλλά όλoι ξέραvε τηv
Αvαξαγόρειo.
Αvαξαγόρειoς δεv υπήρχε γραμμέvo στηv είσoδo της Σχoλής, όμως αv ρωτήσετε εδώ
από τoυς παρευρισκόμεvoυς θα πoύvε ότι τελειώσαvε τηv Αvαξαγόρειo. Πoυ σημαίvει ότι
τελειώσαvε σε αυτό τo κτίριo τo Γυμvάσιo.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε καθηγητά, κ. Κoκκιvόπoυλε, αv θέλετε στo μικρόφωvo, vα τo
πείτε για vα ακoύγεστε.
Ο κ. Κoκκιvόπoυλoς, εκπαιδευτικός και πoιητής.
ΚΟΚΚIΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είμαι δημότης Δήμoυ Αθηvαίωv, αλλά κατά βάση είμαι πoλίτης της
Νέας Iωvίας. Εφoίτησα στo Γυμvάσιo της Νέας Iωvίας, απεφoίτησα από τηv 8η τάξη στov
καιρό, όσoι παλιoί θυμoύvται τoυ μπάρμπα Χάρη Iωαvvίδη τoυ Γυμvασιάρχη, και μπρoστά
στo κτίριo εκείvo πoυ κάηκε από πάvω, υπήρχε μπρoστά η ταμπέλα και έγραφε,
"Αvαξαγόρειoς Σχoλή". Τo θυμάμαι εγώ. Υπήρχε. Μα τo θυμάμαι εγώ. Τo είχα δει εγώ.
Ν. ΠΑΡΑΡΑ - ΕΥΤΥΧIΔΟΥ: Οταv το πήρε τo Κράτoς, σβήστηκε. Ο Γεώργης Βεvιέρης
ήταv θείoς μoυ, και τo σπίτι μας ήταvε παραδίπλα. Οπότε, αυτά είvαι πληρoφoρίες από
πρώτo χέρι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Σας ευχαριστoύμε πάρα πoλύ, κ. Παραρά. Δεv υπάρχει άλλη ερώτηση.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Πρoχωράμε και καλoύμε στo βήμα τov δεύτερo oμιλητή, τov κ.
Αvτώvιo Καζαvτζόγλoυ. Κύριε Καζαvτζόγλoυ, έχετε τov λόγo.

Βιογραφικό
Ο κ. Αντώνιος Καζαντζόγλου γεννήθηκε στην Αθήνα από Πισιδείς γονείς το 1949 και
μεγάλωσε στη Νίκαια του Πειραιά.
Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Παν/μιο και Ιστορία Αρχαιολογία στη
Φιλοσοφική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών.
Από το 1976 υπηρετεί στη Β/θμια Εκπαίδευση.
Περίληψη εισήγησης :

Η κωμόπολη των αλησμόνητων Τυάνων της Καππαδοκίας κατέστη
ονομαστή όχι μόνο για τη φυσική της θέση στον Καππαδοκικό χώρο, αλλά και
ως η ιδιαίτερη πατρίδα του περίφημου φιλοσόφου Απολλώνιου του Τυανέως.
Επίσης όμως ονομαστή ήταν κυρίως για τα λαμπρά της εκπαιδευτήρια,
όπου οι Έλληνες κάτοικοί της αν και τουρκόφωνοι, επέμεναν – στο διάβα του
χρόνου – στον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, τελώντας υπό τη σκέπη της
«Αγίας και Μεγάλης της του Χριστού Εκκλησίας» της Κωνσταντινουπόλεως, ως
μία από τις σαράντα επτά (47) κοινότητες οι οποίες αποτελούσαν την Ιερά
Μητρόπολη Ικονίου της Λυκαονίας και είχαν πληθυσμό 2.500 ψυχών.
Οι Τυανείς, φιλόμουσοι όντες, πέτυχαν να οικοδομήσουν πλήρη Αστική
Σχολή, εξατάξιο Παρθεναγωγείο, καθώς και τριτάξιο Νηπιαγωγείο, Βιβλιοθήκη,
Ταπητουργείο και Υφαντήριο.
Τέλος σπουδαιότατο ρόλο στα εκπαιδευτικά ζητήματα των Τυάνων έπαιξε
η Φιλεκπαιδευτική αδελφότητα Τυανέων «Ο Άγιος Μηνάς».
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
Θέμα : «Η Εκπαίδευση στα Αλησμόνητα Τύανα (τουρκ. Denegi) της Καππαδοκίας .
«Μόχθος ουκ άλλος η γης πατρίας στέρεσθαι»
ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ

Πριν να εισέλθουμε στο κύριο θέμα της μελέτης μας, εύκαιρο, νομίζουμε, όπως
προτάξουμε κάποια στοιχεία περί της κωμόπολης των Τυάνων (τουρκ. Denegi), η οποία απέχει
μισή μόνο ώρα από την πόλη της Νίγδης (τουρκ. Nigde), της πρωτεύουσας της υποδιοίκησης
(τουρκ. Kaymakamlik). Τα Τύανα ήσαν κτισμένα επί κλιτύος της οροσειράς του Ταύρου (τουρκ.
Buga), αμφιθεατρικά, που κατέβαινε μέχρι την κοιλάδα, την οποία περιέρρεε ρυάκι. Ομοίως,
ρυάκι έρεε στην άνω συνοικία της κωμόπολης παράλληλα με θαυμάσια δενδροστοιχία
αιωνοβίων και πανύψηλων λευκών (ή αιγείρων – τουρκ. Kavak). Από τα Τύανα υπήρχε θέα προς
τη μεγάλη πεδιάδα της Καππαδοκίας και τα πέριξ χωριά. Οι κατοικίες όλες ήσαν πέτρινες,
οικοδομημένες μέσα σε κατάφυτο φαράγγι, αλλά και λαμπρές, τεκμήριο της ευπορίας των
Ελλήνων κατοίκων ενώ, τα κρυσταλλωμένα και άφθονα ύδατα, που αρδεύουν την κωμόπολη των
Τυάνων, διοχετεύοντο μέσω αυλακίων υπό μορφήν υδραγωγών, καθιστώντας το έδαφος
γονιμότατο και την περιοχή αληθινή φυτεία. Κήποι μεστοί οπωροφόρων δένδρων αφενός και
αμπελώνες, οι οποίοι παρήγαν σταφύλια εκλεκτής ποιότητας αφετέρου, πλαισίωναν από παντού
την κωμόπολη.
Όμως, το πραγματικό κόσμημα των Τυάνων ήσαν τα λαμπρά και επιβλητικά σχολικά
κτήρια, τα οποία και αποτελούσαν το αγλάισμα των αλησμόνητων Τυάνων. Επί απόκρημνου
βράχου είχε κατασκευασθεί και δέσποζε του από κάτω φαραγγιού, μεγαλοπρεπής ναός314 πλούσια διακοσμημένος με επαργυρωμένες εικόνες – ο δίδυμος των Αγίων Θεοδώρων: Ένας
εσωτερικός λαξευμένος στον βράχο και ένα εξωτερικός, ο οποίος, ανοικοδομήθηκε το έτος 1885
υπό τον Ιωάννη Σαράφογλου.
Τα Τύανα, μία από τις σαράντα επτά ( 47 ) κοινότητες, οι οποίες αποτελούσαν την Ιερά
Μητρόπολη Ικονίου ( της Λυκαονίας ), είχαν πληθυσμό δύο χιλιάδων πεντακοσίων ( 2.500 )
περίπου κατοίκων, απάντων Ελλήνων Ορθοδόξων, πλην όμως τουρκόφωνων. Οι κάτοικοι, όντας
πάρα πολύ φιλόμουσοι, κατέβαλλαν μεγάλες προσπάθειες για την εκπαίδευση και μόρφωση των
παιδιών τους, αλλά, πρωτίστως για την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας, προς διατήρηση τόσο

314

Σκόπιμο είναι να σημειωθεί εδώ, χάριν της ιστορίας, ότι στον καθεδρικό ιερό ναό του Αγίου
Στεφάνου, που ήταν τρισυπόστατος (Αγίου Στεφάνου – Αγίου Μηνά και Αγίων Θεοδώρων) –
με υπόγειο κοιμητήριο και νεκροταφείο στον περίβολο της εκκλησίας – που ανηγέρθη τον Μάιο
του 1807, καθαγιάσθηκε, τον Σεπτέμβριο του 1913, ο Επίσκοπος Γαγγρών [(τουρκ. Gankiri)
της Παφλαγανίας] Τιμόθεος (ο) Βυζάντιος, υπό των – τότε – Μητροπολίτη Ικονίου Προκοπίου
(του Λαζαρίδη), Τιτουλαρίου Επισκόπου Πατάρων (τουρκ. Demre) Μελετίου (του Χρηστίδη)
και Χωροεπισκόπου Μετρών (τουρκ. Gatalca) Ιωακείμ. Έχουμε, νομίζουμε, στο σημείο αυτό,
το ιστορικό δικαίωμα να μνημονεύσουμε επιπροσθέτως ότι οι αείμνηστοι Ιεράρχες Ικονίου,
Σεβαστείας (Γερβάσιος ο Σουμελίδης) και Πατάρων – καίτοι εγκαταλειφθέντες στην πράξη υπό
των ιθυνόντων Συνοδικών του Φαναρίου – υπήρξαν ανένδοτοι μαχητές, αγωνισθέντες
διπλωματικότατα, κατά των σχεδίων του διαβόητου παπά – Ευθύμ (τουρκ. papaz – Eftim) για
τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης «τουρκο – ορθοδόξου Εκκλησίας (sic!)», αντιμετωπίσαντες
ευθαρσώς στον αγώνα τους αυτόν τις απειλές του κεμαλικού καθεστώτος …
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του εθνισμού τους, όσο και της θρησκείας 315 τους.
Γι’ αυτό, προέβησαν ( οι Τυανείς ) στην ανέγερση, στα 1856 ( όπως τεκμηριώνεται και από
την κτιτορική επιγραφή ), μεγάλο κτίσμα πλήρους Αστικής Σχολής, εξαταξίου Παρθεναγωγείου,
καθώς και τριταξίου Νηπιαγωγείου, με Βιβλιοθήκη, ταπητουργείο και υφαντήριο εμβαδού 1.955
τετραγωνικών πήχεων, τριώροφο με δύο μεγάλες αίθουσες 316 με περιστύλιο, τρεις αυλές –
στρωμένες με γρανίτη – εμβαδού ενός στρέμματος, με 170 – 180 μαθητές υπό τρεις ( 3 )
διδασκάλους, από τους οποίους οι δύο ( 2 ) ήσαν απόφοιτοι της Μεγάλης του Γένους Σχολής,
ενώ ο τρίτος απόφοιτος του Γυμνασίου της Καισαρείας της Καππαδοκίας. Επίσης, είχαν
προσληφθεί ( υπό της Κοινότητας των Τυάνων ) και τρεις ( 3 ) διδασκάλισσες, από τις οποίες οι
δύο ήσαν νηπιαγωγοί, πτυχιούχοι είτε του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών του Ζαππείου είτε των
Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων,καθώς και ένας παιδονόμος.
Βεβαίως, απέβλεπαν στην εκμάθηση υπό των νηπίων της Ελληνικής γλώσσας, την οποία
είχαν απολέσει οι γονείς τους που είχαν καταστεί, δυστυχώς, τουρκόφωνοι 317. Ας σημειωθεί ότι
τα νήπια των Τυανέων φοιτούσαν στο Νηπιαγωγείο από το τέταρτο έτος συμπληρωμένο.
Η Αστική Σχολή των Τυάνων ( Αρρεναγωγείο και Παρθεναγωγείο ) ακολουθούσε,
εννοείται, το σχολικό πρόγραμμα που είχε συνταχθεί υπό της Πατριαρχικής Επιτροπείας και,
το οποίο, ίσχυε στις σχολές της Βασιλεύουσας, καθώς και των Ιερών Μητροπόλεων του
Οικουμενικού Θρόνου. Επιπλέον, εδιδάσκοντο «λίαν ευδοκίμως» τόσο η γαλλική, όσο και η
τούρκικη. Ειδικά στο Παρθεναγωγείο, επιπλέον των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος,
εδιδάσκοντο οι μέλλουσες νοικοκυρές και μητέρες ταπητουργία και υφαντική.
Διδακτικό προσωπικό των Σχολών
Από τις Σχολές των Τυάνων παρέλασαν κατά καιρούς πολλοί διαπρεπείς καθηγητές και
διδάσκαλοι, σχολάρχες και μη, τύποι υποδειγματικοί, πνευματικά στελέχη του υποδούλου
Μικρασιατικού Ελληνισμού, φωτεινά σύμβολα – δίκην διαττόντων αστέρων – τόσο του
Ελληνοχριστιανικού πνεύματος, όσο και της Βυζαντινής Παράδοσης.
Κατωτέρω, σταχυολογούνται ορισμένοι από εκείνους που κόσμησαν και τίμησαν τις
Σχολές των Τυάνων δια του διδακτικού – παιδαγωγικού τους έργου, με κορυφαίο από την
ιστορική αυτή «πινακοθήκη» των αλησμόνητων Διδασκάλων του Μικρασιατικού Ελληνισμού,:

315

Τον σοφό Νικόλαο Κλεόβουλο, από την Προύσα της Βιθυνίας, πρεσβύτερο αδελφό του

Ο Οκτάβιος Μερλιέ (Octave Merlier), διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου των Αθηνών, στην
εισαγωγή του μελετήματός του, που τιτλοφορείται «Παροιμίες των Φαράσων» (Proverbes de
Farassa», αναφέρει τα ακόλουθα: «… Πράγματι, η γλώσσα ενδέχεται – ενίοτε – να
εξαφανισθεί, αλλά, οι τουρκόφωνοι Έλληνες ορισμένων καππαδοκικών κοινοτήτων, ούτε κατ’
ελάχιστον έπαυσαν, ως εκ τούτου, να παραμένουν γνήσιοι Έλληνες. Και, τότε, η Εκκλησία
[δηλαδή, το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως] διαφύλαξε τον Ελληνισμό
τους. Και, περισσότερο από την Εκκλησία καθ’ εαυτήν, ο Χριστιανισμός … Οι κοινότητες αυτές
είχαν διατηρήσει τη γλώσσα και την Ορθοδοξία, ως όργανα διαρκείας. Εκεί όπου η γλώσσα
είχε παραχωρήσει τη θέση στην τούρκικη, ο Χριστιανισμός είχε γίνει η ζύμη του Ελληνισμού
…».
316
Μάλιστα, στην ευρύχωρη αίθουσα του πρώτου ορόφου ετελούντο με μεγαλοπρέπεια οι
χειμερινές σχολικές εορτές, όπως η σχολική εορτή των Τριών Ιεραρχών, με εκφώνηση υπό
του εκάστοτε διευθυντή της σχολής του Πανηγυρικού της ημέρας, με τραγούδια, απαγγελίες
και ύμνους, αλλά και τελετές, καθώς και ετήσια μνημόσυνα υπέρ των δωρητών, ευεργετών,
εφόρων, επιτρόπων κ.λ.π. Τέλος, στη μεγάλη αίθουσα του δευτέρου ορόφου, κατάλληλα
διακοσμημένη και με αψίδες στις εισόδους, ετελούντο με ιδιαίτερη λαμπρότητα οι προφορικές
εξετάσεις των μαθητριών – μαθητών, οι οποίες εσυνεχίζοντο επί μιαν εβδομάδα και
αποτελούσαν ιστορικό γεγονός για την Κωμόπολη …
317
Περί της αποκοπής της γλώσσας των Ελληνοφώνων κατοίκων του εσωτερικού της Μικράς
Ασίας υπάρχουν τρεις μαρτυρίες, από τις οποίες η μία του Μ. ντε Φερριέ, πρεσβευτή του
Βασιλέα της Γαλλίας Καρόλου Θ’ του έτους 1572 …
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περίφημου Σχολάρχη της Μεγάλης του Γένους Σχολής και μετέπειτα Μητροπολίτη
Καισαρείας Ευσταθίου Κλεοβούλου, του συγγραφέα του βιβλίου «Τα Εν Τραπεζούντι
Σχολεία» και, ο οποίος, απεβίωσε στα Τύανα την 24 Μαΐου 1867.


Τον, επί σειράν ετών διατελέσαντα σχολάρχη των Τυάνων Βασίλειο Ιωαννίδη, έναν από
τη φωτεινή πλειάδα των αρίστων διδασκάλων του Γένους των Ελλήνων, φλογερό και
ακλόνητα πιστό στα πεπρωμένα της Φυλής. Κατήγετο από την κοινότητα της Νεάπολης
(τουρκ. Nevsehir). Αργότερα, χρημάτισε διευθυντής των εκπαιδευτηρίων των κοινοτήτων
του Πόρου, του Φερτεκίου, της Νεάπολης κ.α. Τον Γρηγόριο Κωνασταντινίδη, βοηθό
διδάσκαλο και ιεροψάλτη, από τον Πόρο [της Καππαδοκίας].



Τον Πρόδρομο Δεϊρμεντζόγλου, από τα Τύανα και τον Κωνσταντίνο Αβραμίδη,
αμφότεροι Μεγαλοσχολίτες, που δίδαξαν ευδοκίμως. Ο πρώτος εξ αυτών πέθανε πρόωρα.




Τον ευρυμαθή διευθυντή Ευγένιο Αλεξιάδη.
Τον Χρυσόστομο Πανταζίδη, καλό και αυστηρό διδάσκαλο του Γυμνασίου της
Καισαρείας [της Καππαδοκίας].



Τον Δημήτριο Γεωργιάδη, από τα Τύανα, λίαν αυστηρό και δραστήριο διδάσκαλο.



Τον Πρόδρομο Δρυσταλλίδη, από τη Σινασό, πράο και του καθήκοντος διδάσκαλο.



Τον Κωνσταντίνο Μ. Μεζά, Μεγαλοσχολίτη από τη Νίσυρο [της Δωδεκανήσου], ο
οποίος διακρίθηκε για τη μόρφωση και τον πατριωτισμό του.



Τον Γ(εώργιο) Ε’ Αερικό, που εκτιμήθηκε ιδιαιτέρα – υπό των Τυανέων – για το ήθος,
την τέλεια μόρφωσή του και τις διοικητικές του ικανότητες.



Τους διευθυντές Κούλελη και Οικονομίδη.



Τον Σωτηριάδη, έναν από τους μαχητές του υποδούλου Ελληνισμού.




Τον Μηνά Κουρ(μ)αντζόγλου, από τα Τύανα, διδάσκαλοκυριών των τουρκικών και
ιεροψάλτη.
Τον Αλέξανδρο Στρατίδη, από τα Τύανα, Μεγαλοσχολίτη και ακραιφνή πατριώτη.



Τον Συμών Σ. Συμεωνίδη, από τα Τύανα, επίσης Μεγαλοσχολίτη. Υπήρξε επί σειράν
ετών διευθυντής των Σχολών των Δαρδανελλίων (τουρκ. Ganak – Kale), αλλά και
σχολάρχης των Τυάνων κατά την περίοδο 1913 – 1918. Ευρυμαθής και καλός γνώστης
της βυζαντινής μουσικής [ως δεξιός ιεροψάλτης].



Τον Θεολόγο Τσιρισίδη, απόφοιτο του Γυμνασίου της Καισαρείας της Καππαδοκίας
και ευδοκίμως διδάξαντα στις Σχολές των Τυάνων.



Τον Ιωάννη Α. Κυριακίδη, ο οποίος, εδίδαξε ad Ronorem τα μαθήματα των
Θρησκευτικών (ιδίως ερμηνεία του Ευαγγελίου), των Εμπορικών και των Λογιστικών
στους μαθητές της τελευταίας μόνο τάξης και



Τον Παναγιώτη Ιωαν. Κυριακίδη, με σπουδές στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος,
εδίδαξε αμισθή το μάθημα – κυρίως – των Γαλλικών (τουρκ. fransizca muallimi) επί ένα
έτος (1918 – 1919) …

Εξ ίσου σημαντικό υπήρξε και το διδάξαν προσωπικό του Παρθεναγωγείου και του
Νηπιαγωγείου. Όλες, διδασκάλισσες και νηπιαγωγοί, ήσαν καταρτισμένες. καθόσον απόφοιτες –
ως επί το πλείστον – του «Ζαππείου Παρθεναγωγείου» της Κωνσταντινουπόλεως και των
«Αρχιγενείων Διδασκαλείων Θηλέων» των Επιβατών, ενώ, ορισμένες του «Κεντρικού
Καππαδοκικού Παρθεναγωγείου», γνήσιες ιέρειες των Μουσών αφοσιωμένες στο λειτούργημα
τους με πίστη και σεμνότητα. Μεταξύ αυτών μνημονεύονται οι ακόλουθες:
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Αικατερίνη [Φανή] Ορφανίδου,



Ελισάβετ Προδρόμου,



Πανδώρα Ιωαννίδου,



Αικατερίνη Καρακάση,



Χαριτίνη Καρακάση,



Παναγιώτα Κρυσταλλίδου,



Ανδρομάχη Κενάνη και



Ευθαλία Σαραντίδου, από τα Τύανα..

Η τελευταία, ως αριστεύσασα μαθήτρια, είχε λάβει κοινοτική υποτροφία και φοίτησε στο
«Κεντρικό Καππαδοκικό Παρθεναγωγείο», το οποίο έδρευε στα Φλαβιανά (τουρκ. Zinci –
Dere) της Καισαρείας που υφίσταντο συνεχώς από τους Βυζαντινούς χρόνους. Όταν απεφοίτησε
από εκεί, εδίδαξε στα Τύανα, ως νηπιαγωγός, κατά τα τελευταία έτη μέχρι την Ανταλλαγή των
Πληθυσμών.
Με τέτοιο επιτελείο από δοκιμασμένους και άριστους πάντοτε διδασκάλους,
καθηγητές και παιδαγωγούς, δικαίως διεκδικούν οι Σχολές των Κοινοτήτων του υποδούλου
Μικρασιατικού Ελληνισμού προέχουσα θέση στην «καθ’ ημάς Ανατολή», την Εστία αυτή του
Ελληνισμού και Χριστιανισμού, την Κοιτίδα του Πολιτισμού! Άλλωστε, η Καππαδοκία είναι η
περίλαμπρος χώρα των Ελλήνων Πατέρων της Οικουμενικής Εκκλησίας, η αγιοτόκος και
μαρτυροτόκος πρωταθλήτρια του χριστιανικού πνεύματος, η φωτεινή λαμπάδα που εκπέμπει
από τα διδακτήρια και τις σχολές της στις περιχώρους Ελληνικές Κοινότητες όχι μόνο
διδασκάλους, αλλά και ιερείς.
Τέλος, στα Τύανα θα ιδρύετο επαρχιακό Γυμνάσιο, με βάση το 1/3 της περιουσίας του
Μητροπολίτη Ικονίου Κυρού Αθανασίου [του Ηλιάδη] και με ενέργειες της «Κεντρικής
Εφορείας των Τυανέων» που έδρευε στην Κωνσταντινούπολη. Δυστυχώς, η έκρηξη του Α’
Παγκοσμίου Πολέμου (1914 – 1918) και η εκρίζωση των Ελλήνων της Ανατολής ματαίωσε το
σχέδιο …
Με βαθύτατη ευλάβεια κλίνουμε νοερά το γόνυπρο των σεπτών σκιών των αοιδίμων
τούτων διδασκάλων, αφανών και μη, ανδρών τε και γυναικών, που, τόσο συνετέλεσαν, ώστε όχι
μόνο η παιδεία να ευρίσκεται σε τέτοια ακμή, αλλά, να διατηρείται ακμαίο και το εθνικό
φρόνημα του αλύτρωτου Μικρασιατικού Ελληνισμού στις έσω περιοχές της Ανατολίας, επί
εννέα (9) – σχεδόν – εκατονταετίες!
Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τυανέων «Ο Άγιος Μηνάς»
Την 11η Μαρτίου 1882 ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη η Φιλεκπαιδευτική
Αδελφότητα των Τυανέων «Ο Άγιος Μηνάς» υπό την προεδρία του Αβραάμ Ι.
Χουδαβερδόγλου. Αργότερα, διαλύθηκε, αλλά συνεστήθη και πάλι στις 11 Νοεμβρίου 1908 υπό
την προεδρία του Μάρκου Α. Πορτοκάλογλου και με Γεν. Γραμματέα τον Σοφοκλή Αβρ.
Χουδαβερδόγλου.
Ακολούθησε η επικύρωση της 14ης Φεβρουαρίου 1909 της Αγίας Πατριαρχικής
Συνόδου, επί Πατριαρχίας του μεγαλουργού Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ Γ’ .318
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εν λόγω Αδελφότητας εξασκούσε και καθήκοντα
318

Επί των ημερών του οποίου καθαγιάστηκε σε Επίσκοπο ο – τότε – αρχιμανδρίτης Μελέτιος
Χρήστου Χρηστίδης, γεραρός και λαμπρός Σπάρταλης κληρικός με πλούσια δράση στην Ιερά
Μητρόπολη Πισιδίας …
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«Κεντρικής Εφορείας» των Τυανέων. Κύριο έργο της Κεντρικής Εφορείας ήταν να φροντίζει για
την εξεύρεση πόρων – τόσο απαραίτητων (…) – για τη συντήρηση των Σχολών των Τυάνων,
καθώς και προς εκλογή (ν) ικανών και μεθοδικών διδασκάλων.
Πρόσοδος των Σχολών των Τυάνων
Οι πόροι των Σχολών των Τυάνων προήρχοντο:
Α)
Β)
Γ)
Δ)

Από εισφορές των κατοίκων: κεριά (διαφόρων μεγεθών και τιμών από αγιοκέρι) και
λαμπάδες, δίσκοι, ενοίκια στασιδιών ναών κ.λ.π.
Από συνδρομές, δωρεές, επιδόματα, αφιερώματα και κληροδοτήματα.
Από δίδακτρα, τα οποία εκανονίζοντο βάσει της οικονομικής κατάστασης της
οικογένειας του μαθητή και της μαθήτριας.
Από εισπράξεις μισθωμάτων από την ακίνητη περιουσία της Κοινότητας των Τυανέων.

... Και, όμως, όλη αυτή η ιστορική αίγλη και λαμπρότητα των Τυάνων – είκοσι και
πλέον αιώνων - της πατρίδας του Απολλωνίου του Τυανέως, όλος αυτός ο πλούτος της ωραίας
αυτής Κοινότητας του Έσω Μικρασιατικού Ελληνισμού, του σεμνώματος αυτού του Ελληνικού
Πολιτισμού, που ιδρύθηκε και στερεώθηκε εν μέσω μυρίων κινδύνων και [εθνικών] περιπετειών,
όλοι αυτοί οι οίκοι της παιδείας, τα ενδιαιτήματα αυτά της Ελληνικής αρετής, που ανήγειραν και
δημιούργησαν εν μέσω σκληρών αγώνων και μαρτυριών εννέα ( 9 ) περίπου αιώνων, όλη η
ευημερία των αεί ποτέ και (α)πανταχού, λόγω της παντοειδούς εθνικής και κοινωνικής δράσης
και αρετής, για τη μόρφωση και τον πολιτισμό, αλλά και τη φιλοπατρία διακριθέντων και
τιμωμένων Τυανέων και λοιπών Μικρασιατών, επέπρωτο να πληγεί δια της εγκληματικής
εφαρμογής του επαράτου έμπνευσης δόγματος περί «Ανταλλαγής των Πληθυσμών ( τουρκ.
Mubadele )» και, δυνάμει δι’ αυτού να κατακρημνισθούν 319 όλα και να ερημωθούν υπό τα
απαθή και επινεύοντα όμματα των «Πολιτισμένων της Ευρώπης», των σύγχρονων τούτων
Πιλάτων, των νέων αυτών Σταυροφόρων …!
Η Συνθήκη της Λοζάννης του 1923, γνήσιο προϊόν βίας που επέβαλαν οι – τότε –
Μεγάλοι της Γης, επικύρωσε τη Μικρασιατική Καταστροφή, τη μεγαλύτερη εθνολογική,
γεωγραφική, πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική συμφορά που γνώρισε ο Ελληνισμός,
αφότου ζει στην λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Έτσι, η Ανταλλαγή των Πληθυσμών υπήρξε
το συνταρακτικότερο γεγονός της νεώτερης ιστορίας του Γένους των Ελλήνων.
Τριακόσιες τριάντα – πέντε χιλιάδες Μουσουλμάνων της Ελλάδας ανταλλάσσονται με
τετραπλάσιο ρυθμό Ελλήνων εγκατεστημένων επί τρεις – σχεδόν – χιλιετίες στη Μικρά Ασία (!).
Η κατάμαυρη Συνθήκη της Λοζάννης υπήρξε το κωμικό μέρος της μεγάλης τραγωδίας, που
βύθισε τις Δυτικο – Ευρωπαϊκές Δυνάμεις στη λάσπη του εξευτελισμού. καθόσον, κατά τον
Λόϊδ. Τζώρτζ (Loyd Gorge) «δεν αποτελεί τελικό σταθμό στην Ιστορία, είναι απλούστατο ένα
σημείο του δρόμου …». Τέλος, κατά τον λόρδο Κούρζον (Curzon), «πρόκειται περί κάκωσης
και αισχρής λύσης, για την οποία ο κόσμος θα υποστεί βαριά ποινή κατά τα προσεχή εκατό έτη
(sic!).

319

Οι Τυανείς έλαβαν την αγκαθοστρωμένη οδό της εξορίας και του εκπατρισμού από τον
γενέθλιο εκείνο τόπο, όπου ογδόντα – πέντε (85) τουλάχιστον γενεές προγόνων τους είχαν
η
«αποκοιμηθεί στη γη τους», ακριβώς την 21 Αυγούστου 1924. Τότε, κατήλθαν – συν γυναιξή και
η
τέκνοις – στον λιμένα της Μερσίνας [της Κιλικίας], όπου επιβιβάσθηκαν, την 15 Σεπτεμβρίου
1924, επί του ατμοπλοίου «Αρχιπέλαγος …».
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Σταυροδρόμι εθνών και πολιτισμών, οι ηφαιστειογενείς και παράξενες - γεωμορφολογικά Καππαδοκία και Λυκαονία είναι οι πλέον μακρινές από τις ιστορικές Ελληνικές πατρίδες της «καθ
ημάς Ανατολής...» Κοιτίδα του Ανατολικού Χριστιανισμού και λίκνο του μοναχισμού, αλλά και
πατρίδα των Ελλήνων Πατέρων της Οικουμενικής Εκκλησίας του Χριστού, καθώς και
αναρίθμητων Αγίων, Οσίων και Μαρτύρων της Εκκλησίας, η ιπποτρόφος Καππαδοκία, χώρα
Αυτοκρατόρων, Ακριτών και Πολεμιστών, αποτέλεσε το προπύργιο της Ελληνικής
Αυτοκρατορίας του Μεσαίωνα - της «Ρωμανίας» με τους συνεχείς αγώνες της κατά των
ποικιλώνυμων αλλόφυλων επιδρομέων.
Αποκομμένη παντελώς από τον υπόλοιπο Ελληνισμό, ήδη από τον ΙΑ' αιώνα, η
Καππαδοκική Ρωμιοσύνη με μύριους κινδύνους και χιλιάδες δυσχέρειες πέτυχε να διαφυλάξει την
Ορθόδοξη χριστιανική πίστη και - εν πολλοίς - και την Ελληνική γλώσσα, παρά το θλιβερό
γεγονός της τουρκοφωνίας των περισσοτέρων τέκνων της. Οι εσωστρεφείς «Καραμανλήδες», όμως,
υπήρξαν άξιοι, επιδέξιοι τεχνίτες; χειρωνάκτες; βιοτέχνες, αλλά, πάνω από όλα δαιμόνιοι έμποροι
και τραπεζίτες, οι οποίοι, στήριξαν ομόθυμα και ζωηρά την Ελληνική Παιδεία, ενώ, ενίσχυσαν
ποικιλοτρόπως τη θρησκεία, πρωτοστατώντας σε κάθε κοινωνικό έργο... Η Καππαδοκική
Ρωμιοσύνη μπορεί να φαίνεται απόκοσμη, λόγω της γης της, αλλά, ήταν - παράλληλα βασανισμένη, ανασφαλής και συνάμα ικανότατη, τετραπέρατη, δραστήρια και δημιουργική.
Ελληνικές και χριστιανικές «νησίδες» μέσα σε μιαν τουρκόφωνη μουσουλμανική θάλασσα,
οι 77(82) Κοινότητες - όλες με λαμπρά σχολεία -των Ρωμιών Ορθοδόξων της Καππαδοκίας, με
ψυχικό σθένος που καταπλήσσει και βαθύτατη προσήλωση στα πάτρια, κατόρθωσαν όχι μόνο να
επιβιώσουν, και να αναπτυχθούν, αλλά και να μεγαλουργήσουν. Μάλιστα, - πέτυχαν να καταστούν
οι αυθέντες των απολύτων κυριάρχων τους (των Οθωμανών Τούρκων) μέχρι την αναγκαστική
έξοδο του Σεπτεμβρίου/ Οκτωβρίου 1924... ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
Σκόπιμο είναι να σημειωθεί εδώ, χάριν της ιστορίας, ότι:
*1. Στον καθεδρικό ιερό ναό του Αγίου Στεφάνου, που ήταν τρισυπόστατος (Αγίου Στεφάνου Αγίου Μηνά και Αγίων Θεοδώρων) - με υπόγειο κοιμητήριο και νεκροταφείο στον περίβολο
της εκκλησίας - που ανηγέρθη τον Μάιο του 1807, καθαγίασαν, τον Σεπτέμβριο του 1913 ο
Επίσκοπος Γαγγρών (τουρκ. GanKiti) Τιμόθεος (ο) Βυζάντιος υπό των τότε Μητροπολίτη
Ικονίου Προκοπίου υπό (του Λαζαρίδη), Τιτουλαρίου Επισκόπου Παστόρων Μελετίου (του
Χρηστίδη) και Χωροεπισκόπου Μετοπών Ιωακείμ. Έχουμε, νομίζουμε, στο σημείο αυτό, το
ιστορικό δικαίωμα να μνημονεύσουμε επιπροσθέτως ότι οι αείμνηστοι Ιεράρχες Ικονίου,
Σεβαστείας Γερβάσιος (ο Σουμελίδης) και Πατάρων - καίτοι εγκαταλειφθέντες στην πράξη
υπό των ιθυνόντων Συνοδικών του Φαναριού -υπήρξαν ανένδοτοι μαχητές, αγωνισθέντες
διπλωματικότατα, κατά των σχεδίων του διαβόητου παπά-Ευθύμ (τουρκ. Erenerd) για τη
δημιουργία μιας —ανεξάρτητης τουρκο -ορθοδόξου Εκκλησίας (sic!)», αντιμετωπίσαντες
ευθαρσώς στον αγώνα τους αυτόν τις απειλές του βαθύτατα μισελληνικού κεμαλικού
καθεστώτος.
*2. Ο Οκτάβιος Μερλιέ ( Octave Merlier ), διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου των Αθηνών,
στην εισαγωγή του μελετήματος του, που - τιτλοφορείται «Παροιμίες των Φαράσων
(Proverbes de Farassa)», αναφέρει τα ακόλουθα:» ... Πράγματι, η γλώσσα ενδέχεται - ενίοτε
- να εξαφανισθεί, αλλά, οι τουρκόφωνοι Έλληνες ορισμένων καππαδοκικών κοινοτήτων, ούτε
κατ’ ελάχιστον έπαυσαν, ως εκ τούτου, να παραμένουν γνήσιοι Έλληνες. Και, τότε, η
Εκκλησία (δηλαδή, το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως) διεφύλαξε τον
Ελληνισμό τους. Και, περισσότερο από την Εκκλησία καθ’ εαυτήν, ο Χριστιανισμός... Οι
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κοινότητες αυτές είχαν διατηρήσει τη γλώσσα και την Ορθοδοξία, ως όργανα διαρκείας.
Εκεί όπου η γλώσσα είχε παραχωρήσει τη θέση στην τουρκική, ο Χριστιανισμός είχε γίνει η
ζύμη του Ελληνισμού...»
*3. Μάλιστα, στην ευρύχωρη αίθουσα του πρώτου ορόφου ετελούντο με μεγαλοπρέπεια οι
χειμερινές σχολικές εορτές, όπως η σχολική εορτή των Τριών Ιεραρχών, με εκφώνηση υπό
του εκάστοτε διευθυντή της σχολής του πανηγυρικού της ημέρας, με τραγούδια, απαγγελίες
και ύμνους, αλλά και τελετές, καθώς και ετήσια μνημόσυνα υπέρ των δωρητών, ευεργετών,
εφόρων, επιτρόπων, κλπ. Τέλος, στη μεγάλη αίθουσα του δευτέρου ορόφου, κατάλληλα
διακοσμημένη και με αψίδες στις εισόδους, ετελούντο με ιδιαίτερη λαμπρότητα οι
προφορικές εξετάσεις των μαθητριών-μαθητών, οι οποίες εσυνεχίζοντο επί εβδομάδα και
αποτελούσαν ιστορικό γεγονός για την κωμόπολη. . .
*4. Περί της αποκοπής της γλώσσας των Ελληνοφώνων κατοίκων του εσωτερικού της Μικρός
Ασίας υπάρχουν τρεις μαρτυρίες, από τις οποίες η μία του Μ. ντε Φερριέ, τότε πρεσβευτή
του βασιλέα της Γαλλίας Καρόλου Θ' του έτους 1572...
*5. …Οι Τυανείς έλαβαν την αγκαθοστρωμένη οδό της εξορίας και του εκπατρισμού από
τον γενέθλιον εκείνον τόπον, όπου ογδόντα-πέντε (85) τουλάχιστον γενεές προγόνων τους
είχαν «αποκοιμηθεί στη γη τους», ακριβώς την 21 η Αυγούστου 1924. Τότε, κατήλθαν
στον λιμένα της Μερσίνας -(της Κιλικίας), όπου επιβιβάσθηκαν - την 15η Σεπτεμβρίου
1924 - επί του ατμόπλοιου «Αρχιπέλαγος»...

*

Στην αποκαλούμενη υπό των Χετταίων ή Χιττιτών (= Χώρα των Ίππων)
«Κατπαντούκα» δημιουργήθηκαν τα Τύανα, μία από τις πρώτες πόλεις της Λυκαονίας/
Καππαδοκίας σε θέση ακρινή αλλά και ένα από τα τρία νευραλγικά περάσματα της
ευρύτερης περιοχής, ειδικά στον Αλυ ποταμό στον Νότο, που οδηγεί κατ’ ευθείαν στις
Πύλες της Κιλικίας στον Ταύρο. Έτσι, τα χιττικά Τύανα μνημονεύονται ως «Τύανα πόλις,
Ελλάς εν Καππαδοκών εθνεί...!» κατά τη διάρκεια της πρωτοβυζαντινής περιόδου, καθώς
και πατρίδας του μάρτυρα Ορέστη του Τυανέως.

**

Ο εισηγητής αισθάνεται την ανάγκη όπως στρέψει τη σκέψη του με περισσή ευλάβεια
προς τις πολυσέβαστες μορφές των αγαθών ποιμένων και σεβασμίων Αρχιερέων του
εθνομάρτυρα Προκοπίου (του Λαζαρίδη), αειμνήστου Μητροπολίτη Ικονίου, Γερβασίου
(του Σουμελίδη), αειμνήστου Επισκόπου Σεβαστείας και Μελετίου (του Χρηστίδη),
αειμνήστου Επισκόπου - και μετέπειτα Μητροπολίτη - Πατάρων, απάντων πλέον
«φρουρών εις τους αιώνας» εθνικών θρύλων, παραδόσεων, προφητειών και ονείρων, στον
κόσμο μέσα στον οποίο έζησαν. Όπου και αν πλανώνται οι χριστομίμητοι και μακάριες
αυτών ψυχές, μέσα στις τρίβους των αγνώστων πεπρωμένων των ανθρώπων, ας δεχθούν
την άκρα μου ευγνωμοσύνη και ας θεωρηθούν οι ολίγες αυτές γραμμές ως νοερό
ευλαβικό μνημόσυνο στις σεπτές και αοιδίους μνήμες των!...
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Π.Ι. Κυριακίδη, «Τα Τύανα της Καππαδοκίας», Μικρασιατικά Χρονικά» τόμ. ΣΤ΄σελ
352.
2. Του ιδίου, «Ναοί και Σχολαί των Τυάνων της Καππαδοκίας» τομ. Γ΄. σελ.233.κ.εξ.
3. Αλ. Ν. Οικονομίδη, «Απόγραφα Επιγραφών της Περιφέρειας των Τυάνων»
«Μικρασιατικά Χρονικά», τομ. Ζ', σελ 334.
4. Β.Δ. Καλλίφρονος, «Περί Των Εν Τυάνοις Σχολών, Διδασκάλων, Μαθητών και λοιπών
Τυανέων», βλ. «Εκπαιδευτικά και Εκκλησιαστικά» εν Κων/πόλει 1867, σελ. 122,
128,141,295, και 296, καθώς και περιοδικό «Νέα Πανδώρα» ΙΘ"< 1868, σελ. 184.
5. Μ. Κ. Χριστοπούλου, «Πατριδογραφία», «Μικρασιατικά Χρονικά», τόμ. Γ', σελ 290
και297.
6. Ι. Γεωργίου, «Η εν Καππαδοκία Νέβσεχιρ (Νεάπολις)» «Μικρασιατικά Χρονικά», τομ. Α΄
σελ. 456.
7. Ι.Α.Ακακιάδη, δημοσιευθέν άρθρον περί Καππαδοκίας στην Εφημερίδα «Το Βήμα» της 24ης
Φεβρουαρίου 1948.
8. Βλ. Εφημερίδα «Ελεύθερον Βήμα» της 12ης Μαΐου 1924 περί της Συνθήκης της Λωζάννης
(του 1923)...
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστoύμε πoλύ τov κ. Καζαvτζόγλoυ. Δεv ξέρω αv υπάρχει ίσως
κάπoια ερώτηση επί τoυ θέματoς πoυ εισηγήθηκε. Παρακαλώ κύριε. Σας παρακαλώ αv
μπoρείτε λίγo δυvατότερα, για vα ακoύγεστε.
Η κ. Αθηvάκη voμίζω ήθελε vα ρωτήσει κάτι.
ΑΘΗΝΑΚΗ: Ηθελα vα ρωτήσω, επειδή o πληθυσμός ήταvε τoυρκόφωvoς, εαv έχετε
πληρoφoρία σε τί γλώσσα διδάσκovταv τα μαθήματα και πoιά.
Α. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ: Στα σχoλεία τα μαθήματα γίvovταv ελληvικά. Ολoς o σκoπός
ήταvε vα διαμoρφωθεί σιγά σιγά μιά γεvιά ελληvoφώvωv. Υπήρχε όμως έvα πρακτικό
πρόβλημα. Τo έχoυv γράψει.
Τα παιδιά τo καλoκαίρι πoυ κλείvαvε τα σχoλεία ή πoυ τα σταματoύσαv oι γovείς για
vα βoηθήσoυv στηv συγκoμιδή και σε άλλες αγρoτικές εργασίες, επειδή στo σπίτι όλoι, γιαγιά,
παππoύς, ήταv τoυρκόφωvoι, δεv είχαv άvθρωπo vα εξασκήσoυv τα ελληvικά. Και όταv
ξαvαπηγαίvαvε Σεπτέμβρη - Οκτώβρη στo σχoλείo, είχαvε ξεχάσει τα ελληvικά.
Διατηρoύσαv βέβαια έvα μικρό, φτωχό λεξιλόγιo κατά τo μάλλov ή ήττov, αλλά ήταvε
δύσκoλη συvεvvόηση. Δεv ήταv εύκoλη.
Οι τoυρκόφωvoι είχαv σoβαρό πρόβλημα. Τo ξέρω από τηv oικoγέvεια, γιατί και εγώ
κατάγoμαι από τoυρκoφώvoυς. Ο πατέρας μoυ ήταv Νισλής, ήρθε 12 ετώv, έκαvε στη Νάξo
δύo χρόvια vα μάθει ελληvικά. Η μητέρα μoυ ήρθε δύo ετώv, έμαθε στo σπίτι παράλληλα με
τη γιαγιά και τα αδέλφια της και τις δύo γλώσσες, και ελληvικά και τoύρκικα. Είvαι δύσκoλo,
τo ξέρετε. Εvας ξεvόφωvoς δεv είvαι εύκoλo vα μάθει, και μάλιστα μία γλώσσα σαv τηv
ελληvική, τρoμακτικά δύσκoλη και καλλιεργημέvη. Οχι, διδασκόvτoυσαv, όπως ξέρετε, τηv
καθαρεύoυσα. Οχι τηv δημoτική. Τoυς μάθαιvαv στα σχoλεία μία γλώσσα η oπoία δεv
oμιλείτo στηv πράξη. Αv τoυς μάθαιvαv τηv δημoτική, ίσως ήταv πιo εύκoλo vα μάθoυv τα
ελληvικά. Είvαι η άπoψή μoυ, έτσι; Εκφράζω και πρoσωπική άπoψη. Ναι, η καθoμιλoυμέvη.
Οχι δημoτική. Η καθoμιλoυμέvη. Ηταv η "μαλλιαρή" τότε, ξέρετε, με τα διάφoρα επεισόδια,
κ.λπ. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστoύμε πάρα πoλύ τov κ. Καζαvτζόγλoυ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλoύμε vα πρoσέλθει στo βήμα o κ. Ioρδάvης Παπαδόπoυλoς.
Βιογραφικό
Ο κ. Ιορδάνης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στα Πετρανά Κοζάνης από γονείς
Καππαδόκες.
Έχει σπουδάσει Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Θεσ/κης, Πολιτικές και Οικονομικές
Επιστήμες και Νομικά στο Παν/μιο Αθηνών, Παιδαγωγικά Μ.Ε. στην Αθήνα, Διοίκηση
Επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕΕ και τουρκικά στο Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών.
Έχει δημοσιεύσει 11 διδακτικά εγχειρίδια για μαθητές και φοιτητές και ασχολείται με
Ιστορικές μελέτες και δημοσιεύσεις σε περιοδικά σωματείων και φορέων.

Περίληψη εισήγησης :
Σε διάστημα 100 ετών, από τη μάχη του Ματζικέρτ (1071) ως την πανωλεθρία στο
Μυριοκέφαλο (1176), η Μικρά Ασία υπέκυψε στους Σελτζούκους Τούρκους και στους
Μωαμεθανούς.
Τους δύο πρώτους αιώνες δεν μπορεί να γίνει λόγος για συστηματική εκπαίδευση.
Στην Ανατολία δεν υπάρχουν οργανωμένα σχολεία, με εξαίρεση μερικούς ιερωμένους και
ιερομόναχους που δίδασκαν «κολλυβογράμματα», οχτωήχι και ψαλτήρι, συνήθως μέσα στις
εκκλησίες και τα μοναστήρια.
Στο τελευταίο τέταρτο του 18ου και στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, παρατηρείται
μια πνευματική κίνηση που στοχεύει στην αναβάθμιση της Ελληνικής παιδείας και στην
ανάδειξη του δεσμού των Νεοελλήνων με τους ένδοξους προγόνους. Είναι ο Νεοελληνικός
Διαφωτισμός.
Τη συντήρηση των σχολείων αναλάμβαναν οι κοινότητες με την ενίσχυση των συλλόγων
των ομογενών στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη.
Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στα σχολεία της περιφέρειας του επισκόπου
Καισαρείας.
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IΟΡΔΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Θέμα

: "Η εκπαίδευση στηv Καππαδoκία από τις αρχές τoυ 19oυ αιώvα
ως τηv αvταλλαγή τωv πληθυσμώv".

Η παιδεία στην Καππαδοκία κατά την αρχαιότητα.

Καππαδοκία : «Μεγάλη χώρα της Μικράς Ασίας περιλαμβάνουσα πάντα τα μεταξύ του Άλυος προς
Δ, Ταύρου προς Ν, Ευφράτου προς Α και Ευξείνου Πόντου προς Β μέρη της χερσονήσου»1
Ο Στράβων στα Γεωγραφικά του σημειώνει για την Καπππαδοκία: «οι δ’ ουν ομόγλωττοι
μάλιστα εισιν οι αφοριζόμενοι προς νότον μεν τω Κιλικίω λεγομένω Ταύρω, προς έω δε τη Αρμενία και
τη Κολχίδι και τοις μεταξύ ετερογλώττοις έθνεσι, προς άρκτον δε τω Ευξείνω μέχρι των εκβολών του
Άλυος, προς δύσιν δε τώ τε των Παφλαγόνων έθνει και Γαλατών των την Φρυγίαν εποικησάντων μέχρι
Λυκαόνων και Κιλίκων των την τραχείαν Κιλικίαν νεμομένων» (οι ομόγλωσσοι κάτοικοι συνορεύουν
προς νότο με τον Ταύρο της Κιλικίας, προς ανατολάς με την Αρμενία, την Κολχίδα και τα μεταξύ τους
έθνη που μιλούν άλλες γλώσσες. Προς βορά με τον Εύξεινο Πόντο στο ύψος των εκβολών του Άλυος
και δυτικά με το έθνος των Παφλαγόνων, με τους Γαλάτες που κατοίκησαν τη Φρυγία, με τους
Λυκάονες και Κίλικες που ζούνε στην τραχεία Κιλικία)2. Και ακόμη «Είναι σαν ισθμός μεγάλης
χερσονήσου. Περιβάλλεται από δυο θάλασσες, από τον Ισσικό κόλπο στην Κιλικία ως τον Εύξεινο Πόντο
ανάμεσα στη Σινώπη και στη χώρα των Τιβαρηνών»3.
Αυτή η περιγραφή (περιλαμβάνει και την προς Πόντο Καππαδοκία) αναφέρεται στην
αρχαία Καππαδοκία, που ήταν μία από τις Περσικές Σατραπείες. Σύριους καλούσαν οι
Έλληνες τους Καππαδόκες της βορείου Καππαδοκίας. Πρώτος ο Ηρόδοτος (τον 5ο αιώνα)
αναφέρεται στην Καππαδοκία και στους κατοίκους Καππαδόκες. Ως τότε οι Έλληνες τους
κατοίκους αυτής της χώρας τους ονόμαζαν Συρίους ή Λευκόσυρους, «ενώ οι Σύριοι ούτοι υπό
Περσέων Καππαδόκαι καλέονται»4.
Ο λόγος για τη Μεγάλη Καππαδοκία περί το όρος Αργαίο (υψόμετρο 3920 μ) με
πρωτεύουσα την Καισάρεια (Μάζακα). Ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφερόμενος στην εποχή
του Αριαράθη ς΄ (130-112 π. Χ.) σημειώνει πως η Καππαδοκία ήταν τόπος διαμονής των
«πεπαιδευμένων»3. Ενώ ο Στράβων αναφέρει πως οι Μαζακινοί (Καισάρεια) χρησιμοποιούν
τους νόμους του Χαρόνδα4.
Και κατά τον Στράβωνα είναι σαν ισθμός μεγάλης χερσονήσου που «σφύγγεται»
ανάμεσα σε δυο θάλασσες του Ισσικού κόλπου και του Ευξείνου Πόντου2.
Οι πρώτες εγκαταστάσεις ελληνικών φύλων, έγιναν στον Ταύρο, στον Αντίταυρο της
Κιλικίας και στους πρόποδες του Αργαίου όρους την εποχή της Περσικής Κυριαρχίας. Ο
Μέγας Βασιλεύς έκανε μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών από τα παράλια στο εσωτερικό κατά
την ιωνική επανάσταση (499). Και βέβαια η εγκατάσταση Ελλήνων συνεχίστηκε κατά τον 5ο
και τον 4ο αιώνα. Μισθοφόροι δυο λόχων των μυρίων του Ξενοφώντα κατά το πέρασμα από
τις κιλίκιες πύλες, «χάθηκαν»5. Το πιθανότερο είναι πως αυτομόλησαν και εγκαταστάθηκαν στην
Καππαδοκία.
Πιο ύστερα, «βετεράνοι» της στρατιάς του Αλεξάνδρου ίδρυσαν εστίες ελληνισμού στο
πέρασμά τους. Η συγκέντρωση Ελλήνων γύρω από αυτές τις εστίες συνεχίστηκε κατά τους
Ελληνιστικούς χρόνους. Ο αρχαίος ελληνισμός της Καππαδοκίας σχηματίστηκε στα χρόνια
των διαδόχων από τους μικρούς πυρήνες Ελλήνων μεταναστών που συγχρωτίστηκαν με τους
ιθαγενείς Καππαδόκες.
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Οι Μακεδόνες παρέλαβαν την Καππαδοκία από τους Πέρσες χωρισμένη σε δυο
Σατραπείες και γι’ αυτό ίδρυσαν δυο βασίλεια. Ένα βασίλειο η Μεγάλη Καππαδοκία ή προς τω
Ταύρω και ένα βασίλειο η Ποντική Καππαδοκία ή προς Πόντον ή Πόντος. Η Μεγάλη
Καππαδοκία είχε πλάτος από τον Πόντο ως τον Ταύρο χίλια οκτακόσια στάδια (185Χ1800 =
333 χιλ.) και μήκος από τη Λυκαονία ως τον Ευφράτη προς ανατολάς και ως την Αρμενία ΒΑ
τρεις χιλιάδες στάδια (185Χ3000 = 555 χιλ.). Και ενώ είναι νοτιότερα από τον Πόντο είναι
πιο ψυχρή6.
Με την εμφάνιση του Μεγάλου Αλεξάνδρου εγκαινιάζεται η ελληνοκαππαδοκική
περίοδος της ιστορίας. Κατά τους χρόνους, των διαδόχων του Αλεξάνδρου, η Καππαδοκία
εξελληνίζεται προοδευτικά. Πολλοί Έλληνες έρχονται για να κατοικήσουν μόνιμα στην
περιοχή. Οι Έποικοι φέρουν τη γλώσσα, τα γράμματα, τα ήθη και έθιμα και «εμφυτεύουν»
τον ελληνικό πολιτισμό στη νέα πατρίδα.
Με την κατάλυση της Μακεδονικής ηγεμονίας (στη «μάχη των βασιλέων», εν Ίψω, 301
π. Χ) η Καππαδοκία χωρίστηκε σε δυο «βασίλεια». Ο Αριαράθης Γ’ κατέλαβε το μεγαλύτερο
μέρος της χώρας, «Μεγάλη Καππαδοκία», προς τον Ταύρο, και ο Μιθριδάτης Β’ (ο Κτίστης)
ίδρυσε μια μικρή ηγεμονία γύρω από τη Σινώπη και την Αμισό, η οποία σε μικρό χρονικό
διάστημα, εξελίχθηκε στο μεγάλο κράτος του Πόντου. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης (90-21 π. Χ.)
αναφερόμενος στον Αριαράθη Στ΄ τον Επιφανή (130-112 π. Χ.) μας πληροφορεί ότι η
Καππαδοκία ήταν τόπος διαμονής των πεπαιδευμένων 7. Ο Στράβων σημειώνει πως οι
Μαζακινοί (της Καισάρειας) χρησιμοποιούν νόμους του Χαρώνδα8. Το θεσμό εισήγαγε στην
Καππαδοκία ο Αριαράθης Ε΄ ο Φιλοπάτωρ (162–130 π. Χ.).
Η αρχαία γλώσσα των Καππαδοκών έσβησε και επικράτησε η ελληνική. Ως τον 4ο αι. μ.
Χ., στην εποχή των Μεγάλων Πατέρων της Ορθοδοξίας, ίχνη μόνο των παλαιότερων
διαλέκτων, κυρίως στις μικρές κοινότητες, εξακολουθούσαν να επιβιώνουν. Τις είχε εκτοπίσει η
ελληνική γλώσσα που ήταν κοινή κυρίως στα αστικά κέντρα. Το λειτουργικό στους
χριστιανικούς ναούς γινόταν στην ελληνική γλώσσα. Το κήρυγμα, όμως σε μερικές περιοχές,
κυρίως στην ύπαιθρο, γινόταν και στα ελληνικά και στις τοπικές διαλέκτους.
Η παιδεία σε όλες τις εποχές αποτελεί μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Η άρχουσα τάξη,
πάντοτε με πρόσχημα την αγωγή των νέων να τους κάμει «καλούς καγαθούς», επιβάλλει τα
δικά της «ταξικά» πρότυπα. Το πρόβλημα είναι πιο περίπλοκο κατά τις μεταβατικές περιόδους,
όπως τον τρίτο προς τέταρτο αιώνα, οπότε υποχωρεί η ειδωλολατρεία και επικρατεί ο
Χριστιανισμός.
Υπό το καθεστώς των διωγμών, δεν μπορούσε η Εκκλησία να εκδηλώσει τη δράση της
για την παιδεία. Με τη διακήρυξη της ανεξιθρησκείας (Έδικτο του Μεδιολάνου 313) άρχισε να
αναπτύσσεται άνετα η χριστιανική διανόηση. Όμως η διδασκαλία στα υπάρχοντα σχολεία των
Εθνικών γινόταν με βάση τους αρχαίους συγγραφείς. Υλικό για διδασκαλία έδιναν ο Όμηρος,
ο Ησίοδος, ο Πλάτων και οι λοιποί κλασσικοί. Και οι Χριστιανοί δάσκαλοι, ακόμη και οι
Πατέρες της Εκκλησίας Αλέξανδρος Ιεροσολύμων, Φιρμιλιανός Καισαρείας, Γρηγόριος ο
Νεοκαισαρείας και οι Μέγιστοι Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Ναζιανζινός και Γρηγόριος
ο Νύσσης, τις εγκύκλιες σπουδές τις πήραν στην Καισάρεια σε σχολεία «εθνικών». Εκεί
δίδαξαν και την ρητορική κατά την επιστροφή τους από την Αθήνα και τα άλλα κέντρα των
γραμμάτων, πριν αφωσιωθούν στην Εκκλησία. Να προσθέσουμε και τους διάσημους
Καππαδόκες, τον Ιατρό Αρεταίο, τον Γαληνό (129-199 μ. Χ.) και τον Νεοπυθαγόρειο
φιλόσοφο Απολλώνιο από τα Τύανα (10-96 μ. Χ.)9.
Όμως, η επίδραση της «θύραθεν παιδείας», και μάλιστα από εθνικούς «ελληνίζοντες»
δασκάλους, που έκαμναν λόγο για θαύματα των θεών του Δία και της Αθηνάς, προκαλούσαν
σύγχυση στα παιδιά των χριστιανών. Οι Πατέρες της Εκκλησίας από νωρίς πρόσεξαν την
ανάγκη της χριστιανικής παιδείας. Διακήρυτταν ότι «Τα τέκνα μας πρέπει να μεταλαμβάνουν
της εν Χριστώ παιδείας.» Σχολεία «χριστιανικά» δεν υπήρχαν. Τα παιδιά φοιτούσαν σε
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«εθνικά» σχολεία, όπου δίδασκαν «ελληνίζοντες» εθνικοί αλλά και Χριστιανοί, που όμως είχαν
πάρει μόρφωση «ελληνική» και ασφαλώς επηρεάζονταν από τη «θύραθεν παιδεία» με την οποία
είχαν γαλουχηθεί.
Ακριβώς σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο ήλθε να επιτείνει τη σύγχυση ο «εκπαιδευτικός
νόμος» του Ιουλιανού. Με «εγκύκλιο» προς τα σχολεία εμμέσως απαγόρευε στους Χριστιανούς
δασκάλους να διδάσκουν στα Σχολεία. Δεν μπορούν να διδάσκουν Όμηρο, Ησίοδο,
Δημοσθένη, Θουκιδίδη, εφόσον περιφρονούν τους θεούς στους οποίους πιστεύουν αυτοί οι
συγγραφείς. Ας πάνε στις Εκκλησίες των Γαλιλαίων να σχολιάζουν τον Ματθαίο και τον
Λουκά. Δε ζητούσε από τους εκπαιδευτικούς να αλλάξουν φρόνημα. Έλεγε να παύσουν να
διδάσκουν πράγματα στα οποία δεν πιστεύουν ή να δηλώσουν ότι πιστεύουν σ’ αυτά που
διδάσκουν.
Ο Ιουλιανός με το νόμο «περί παιδείας» προσπάθησε να εμποδίσει τους Χριστιανούς
δασκάλους να υπηρετούν σε σχολεία εθνικών. Δεν μπορούν, έλεγε, να διδάσκουν τους
αρχαίους φιλοσόφους εφόσον δε λατρεύουν τους θεούς στους οποίους πιστεύουν εκείνοι,
οφείλουν να παραιτηθούν ή να αποδεχτούν το Δωδεκάθεο, «σε μας ανήκει η σκέψη και η τέχνη
της Ελλάδας και η λατρεία των θεών. Σε σας η αμάθεια και η αγροικία, αυτά είναι η σοφία
σας.»
Έντονα αντέδρασαν οι Μεγάλοι πατέρες. Απάντηση έδωσε ο Μέγας Βασίλειος «ο
Παιδαγωγός της νεότητος» με το μνημειώδες έργο του «Προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών
ωφελοίντο λόγων». Με το «λόγο» του απάντησε και προς τους φανατικούς Χριστιανούς που
αποστρέφονταν παντάπασι τη «θύραθεν παιδεία» (την παιδεία των εθνικών).
Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός γράφει «Η αρχαία παιδεία είναι κοινό αγαθό και ανήκει και
σε μας, και κανείς δεν μπορεί να μας τη στερήσει». Οι Χριστιανοί διεκδικούν το δικαίωμα να
ονομάζονται «Έλληνες.» Η παρουσία του Ιουλιανού, που χαρακτηρίστηκε «παραβάτης»
αποτέλεσε μια σύντομη παρένθεση στην ανοδική πορεία του Χριστιανισμού.
Βέβαια στην Καππαδοκία έλαμψαν οι Μέγιστοι Πατέρες της Εκκλησίας. Κατά τον
«Χρυσό αιώνα» τον Δ΄ της Ορθοδοξίας, αντίστοιχο του Ε΄ κλασσικού των Αθηνών. Η
Καισάρεια και όλη η Καππαδοκία υπήρξε ο φωτοδότης της Χριστιανοσύνης. Τους πρώτους
αιώνες, επειδή δεν είχαν ακόμη αναπτυχθεί σχολεία «Χριστιανικά», οι μαθητές φοιτούσαν σε
σχολεία Εθνικών. Οι Χριστιανοί Διδάσκαλοι είχαν σπουδάσει στις φιλοσοφικές σχολές των
Αθηνών και της Αλεξανδρείας και αντλούσαν το υλικό διδασκαλίας από τον Όμηρο, τον
Ησίοδο, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τους λοιπούς κλασσικούς οι οποίοι ήδη και γι’
αυτούς υπήρξαν «αρχαίοι πρόγονοι».
Έκτοτε, τις κατευθυντήριες γραμμές της χριστιανικής παιδείας χαράσσει ο Μέγας
Βασίλειος στο μνημιώδες διδακτικό – παιδαγωγικό κείμενο «Προς τους νέους, όπως αν εξ
ελληνικών ωφελοίντο λόγων». Πραγματεύεται το ζήτημα της εποχής: «είναι δυνατό η ελληνική
παιδεία να συνυπάρχει με τη χριστιανική διδασκαλία ή δε συμβιβάζεται.» Ο Μ. Βασίλειος, ως
«Μέγας Παιδαγωγός», υποστηρίζει πως η μελέτη των αρχαίων συγγραφέων είναι ωφέλημη
στους νέους και απαραίτητη για να κατανοήσουν τα ιερά κείμενα. Αλλά η σπουδή των αρχαίων
πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή10.
Σημειώσεις:
1. Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ» 7(1929) σελ. 256
2. Στράβωνος Γεωγραφικά ΙΒ 1,1
3. Στράβωνος Γεωγραφικά ΙΒ 1,3
4. Βασίλειος Τατάκης «Η Συμβολή της Καππαδοκίας στη Χριστιανή σκέψη», Κ Μ Σ Αθήνα 1989, σελ. 13
5. «εν δε τη υπερβολή των ορέων τη εις το πεδίον δύο λόχοι του Μένωνος στρατεύματος απώλοντο». Ξενοφώντος «Κύρου
Ανάβαση» Βιβλ. Α κεφ. Β,25. Ο Θεσσαλός Μένων, μαζί με τους στρατιώτες του (1500 Δόλοπες, Αινιάτες και
Ολύνθιοι) συνόδευσε την Επύαξα, Βασίλισσα των Κιλίκων στην Ταρσό.
6. Στράβωνος Γεωγραφικά ΙΒ 1,4
7. «Η παρά τοις Έλλησιν αγνοουμένη Καππαδοκία τότε τοις πεπαιδευμένοις εμβιωτήριον υπήρχε». Βασίλειος Τατάκης ανωτ.
παραπομπές σελ. 14.
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8. «Χρώνται δε οι Μαζακινοί τοις Χαρώνδα νόμοις, αιρούμενοι και νομωδόν, ός εστιν αυτοίς εξηγητής των νόμων, καθάπερ
οι παρά Ρωμαίοις νομικοί»Στράβωνος Γεωγραφικά ΙΒ 1,9
9. Βασίλειος Τατάκης ανωτ. σελ. 38 επ.
10. «Αυτή η απλή, πρακτική και παιδαγωγική λύση, αποτελούσε ένα ανεκτίμητο δώρο για την παιδεία των χριστιανών.
Εχρησίμευσε ως γνώμονας και κανόνας σε γενεές ολόκληρες. Γιατί το βιβλίο αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση
της παιδείας του χριστιανικού κόσμου, και στην εποχή που εγράφη, αλλά και στους κατοπινούς αιώνες, και εθεωρήθη ως
αληθινό εγκόλπιο παιδείας... Σύμφωνα με μια πληροφορία, υπάρχουν στη Νότιο Ιταλία, χειρόγραφα, προερχόμενα από την
Καππαδοκία.» (Μιχ. Δ. Στασινόπουλου «Μορφές από τον τέταρτον αιώνα μ. Χ.», «ΕΣΤΙΑ», 1980 σελ. 223.

Εισαγωγικά.
Στην Καππαδοκία αναπτύχθηκε και το Ακριτικό έπος κατά τη μέση Βυζαντινή περίοδο
με τους αγώνες κατά των Αράβων. Όμως, σε διάστημα 100 ετών, από τη μάχη του
Μαντζικέρτ (1071), oπότε ο αυτοκράτορας Ρωμανός Δ΄ ο Διογένης αιχμάλωτος έπεσε στα
χέρια του Σελτζούκου Αλπ Αρσλάν, ως στο Μυριοκέφαλο (1176), όπου ο Μιχαήλ Α΄ υπέστη
πανωλεθρία από τον Κιλίτζ Αρσλάν, η Μικρά Ασία όλη υπέκυψε στο Ισλάμ.
Κατά τους πρώτους αιώνες της κατάκτησης, δεν μπορεί να γίνει λόγος για οργανωμένη
εκπαίδευση, δεν υπήρχαν σχολεία με δασκάλους. Ίσως, μερικοί θαρραλέοι Ιερωμένοι να
δίδασκαν, πάντοτε «μετά φόβου», το οχτωήχι και το ψαλτήρι μέσα στις εκκλησίες. Ασφαλώς
υπήρχαν και μοναχοί «γραμματοδιδάσκαλοι» στα μοναστήρια που μάθαιναν στους
νεοφώτιστους τα «κολλυβογράμματα». Την παιδεία συμπλήρωναν τα ακριτικά τραγούδια, όπως
κάποτε τα Ομηρικά έπη. Πριν από το 1800 ελάχιστα μικρά σχολεία υπήρχαν στη Μικρά
Ασία5. Και όμως, όπως σημειώνει ο Καισαρείας Παΐσιος Β΄, στη Μονή Ιωάννου Προδρόμου
ο Γερμανός είχε ιδρύσει την κοινοβιακή σχολή από το 1792. Συνεπώς υπήρχε στην
Καισάρεια, όχι «ταπεινό γραμματοδιδασκαλείο» αλλά οργανωμένο σχολείο6.
Στο τελευταίο τέταρτο του 19ου και στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, παρατηρείται
μια πνευματική κίνηση και μία ασυνήθιστη άνθιση των γραμμάτων που στοχεύει στην
αναβάθμιση της ελληνικής παιδείας. Χτίζονται νέα σχολεία, ανακαινίζονται εκκλησίες και
ιδρύονται φιλανθρωπικά – κοινωφελή σωματεία. Η ελληνοφωνία των άλλοτε τουρκόφωνων
ελληνικών οικισμών αυτή την περίοδο ήταν έκδηλη στην Ανατολία και σε άλλες περιοχές της
Μικράς Ασίας7.
Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το 1923-25, όπου συνωστίζονταν ελληνόφωνοι
Μουσουλμάνοι από τη Δυτική Μακεδονία και τουρκόφωνοι Ρωμιοί από τα βάθη της
Ανατολής, οι δίγλωσσοι Καππαδόκες και κυρίως οι Φαρασιώτες, μεσολαβούσαν ως διερμηνείς
στους Μουσουλμάνους που δε γνώριζαν τουρκικά και στους Καραμανλήδες Έλληνες που δε
γνώριζαν ελληνικά.
Ιστορικά γεγονότα, κατά τα φαινόμενα άσχετα και ασύνδετα μεταξύ τους, συντέλεσαν
στην ανάπτυξη των γραμμάτων και της παιδείας στις ελληνικές κοινότητες της Μικράς Ασίας:
α) Οι συνθήκες Küçük Kaynarcı 21 Ιουλίου 1774 και Aynalı Kavak 9 Ιανουαρίου 1784,
αποτέλεσαν αφορμή ανάμειξης των Ρώσων στα εσωτερικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Με τη σχετική ελευθερία, υπό την προστασία της Ορθόδοξης Ρωσίας, πήραν μια ανάσα οι
Χριστιανικοί πληθυσμοί της Ανατολής.
β) Η εισβολή των Μισσιονέρ στην Ανατολία προκάλεσε αναταραχή στην Ορθοδοξία.
Το 1810 ιδρύθηκε η American Board of Commissioners for Missions (A B C F M
Αμερικανικό Συμβούλιο Επιτετραμμένων για Εξωτερικές Αποστολές). Οι Μισσιονέρ
επισήμως επιδίωκαν τον προσηλυτισμό αλλοθρήσκων και αλλοδόξων (μη Ορθοδόξων)
Χριστιανών, κυρίως Αρμενίων. Όμως, η δράση τους εστράφη και προς τους τουρκόφωνους
Ορθοδόξους, τους καλουμένους «Καραμανλίδες». Η πρώτη εμφάνιση των Ιεραποστόλων στην
«καθ’ ημάς Ανατολή» έγινε το 1819. Η «Εταιρεία» στην ακμή της (1880 – 1895) ίδρυσε στη
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Μικρά Ασία 12 Ιεραποστολικούς Σταθμούς και 17 Ελληνικές Ευαγγελικές Εκκλησίες. Στην
Καππαδοκία είχαν δυο Σταθμούς (Καισάρεια, Μουταλάσκη) και πέντε Ευαγγελικές
Κοινότητες (Κιουρούμτζα 1865, Μουταλάσκη 1867, Ζιντζίντερε 1877, Νίγδη 1878,
Προκόπιο 1880)8. Η Εκκλησία της Κιουρούμτζα επιχείρησε να επεκταθεί και προς το Ταστσί
(δίγλωσση αποικία των Φαράσων) αλλά μόνο λίγες οικογένειες που είχαν συγγενικούς δεσμούς
με τους κατοίκους της Κιουρούμτζα προσηλυτίστηκαν.
Η παρουσία και η δράση των Ευαγγελιστών εξόργισε τις Ορθόδοξες εκκλησιαστικές
αρχές9 και αποτέλεσε αφορμή για τις ελληνικές κοινότητες να στραφούν με περισσό ζήλο στην
εκπαίδευση των νέων για να τους προστατεύσουν από τις ξένες επιρροές. Έντονα αντέδρασαν ο
«Όμηρος» της Σμύρνης και ο Σύλλογος Μικρασιατών «Ανατολή»10. Στην Καππαδοκία
βρέθηκε ο «Βράχος της Ορθοδοξίας» Μητροπολίτης Καισαρείας ο εκ Φαράσων11 Παΐσιος Β΄
ενώ στην Επαρχία Φαράσων, το «Ρουμ Ναχιεσί», ο εφημέριος του Βαρασού, Ιερομόναχος και
ασκητής Χατζή Εφεντής (ο Άγιος Αρσένιος).
γ) Η ελληνική επανάσταση του 1821 και η ίδρυση του ελεύθερου εθνικού κέντρου,
αναπτέρωσε το ηθικό των ομογενών και γέμισε με ελπίδες τις ψυχές των Ρωμιών για
αναγέννηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Όμως από την άλλη, οι τουρκικές αρχές, με την
έντονη κριτική και υπό την πίεση του τουρκικού τύπου, άσκησαν αυστηρότερο έλεγχο στα
εκπαιδευτικά προγράμματα των Ελλήνων και των άλλων μειονοτήτων.
δ) Το Tanzimat Devri. Οι «μεταρρυθμίσεις» αναγνώριζαν «ισονομία» σε όλους τους λαούς
(μιλλέτ) της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: Μουσουλμάνοι, Ορθόδοξοι, Εβραίοι και Αρμένιοι
ήταν «ίσοι» ενώπιον του νόμου. Η καλούμενη «Ευτυχής Αναδιοργάνωση» (Tanzimat-ι
Hayrşyye) αρχίζει με το Hatt-ı Şerif Gülhane (Διακήρυξη του Διαμερίσματος των Ρόδων) το
1839, που παρέχει ισονομία στα διάφορα έθνη (μιλλέτ). Ακολουθούν οι «νόμοι» του Ριζά
Πασά το 1843, το Διάταγμα Hatt-ı Hümayun το 1856, που αναγνωρίζει το δικαίωμα εισόδου
στις κρατικές υπηρεσίες στα μέλη όλων των εθνοτήτων και το 1876 δημοσιεύεται το Σύνταγμα
του Abdulhamid. Καθιερώνεται ο όρος toprak kardeşleri (αδελφοί τόπου) για όλους τους
υπηκόους κατά το «kan kardeşleri» (αδέλφια αίματος) για τους Μουσουλμάνους. Κατά πόσον
εφαρμόστηκαν όλα αυτά τα μεγαλεπήβολα σχέδια είναι προς συζήτηση. Το Κράτος προωθεί
την ιδεολογία του Οθωμανισμού, σε αντίθεση με τη Μεγάλη Ιδέα του εθνικού κέντρου.
ε) Την περίοδο 1840-1880 ιδρύονται πολυάριθμοι Σύλλογοι ομογενών σε όλη την
επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στον ελλαδικό χώρο. Αίτημα των καιρών η
αναβίωση του αρχαιοελληνικού πνεύματος. Ιδρύονται πάνω από 150 Φιλεκπαιδευτικοί,
Μουσικοί, Μορφωτικοί, Σύλλογοι. Αναφέρω ενδεικτικά τον «Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο»
στην Κων/πολη και τον Σύλλογο Μικρασιατών «Η Ανατολή». Όλοι έχουν κύριο σκοπό τη
διάδοση των ελληνικών γραμμάτων και της ελληνικής γλώσσας κυρίως στις τουρκόφωνες
περιοχές. Και πολλοί επαγγελματικοί σύλλογοι κύριο μέλημα έχουν την ενίσχυση της
Παιδείας.
Είναι η «εποχή Συλλόγων» με τον υποτιμητικό χαρακτηρισμό «συλλογομανία»12. Το
1879 έγινε το πρώτο Συνέδριο των Ελληνικών Συλλόγων στην Αθήνα. Οι «Θρησκευτικές
κοινότητες» μετεξελίσσονται σε «εθνικές κοινότητες» με στόχο την «επανελλήνιση των τόπων»
και «εξελλήνιση της γλώσσας». Βρισκόμαστε στην περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού που
στόχο έχει να αναδείξει το δεσμό (πνεύματος και αίματος) των σημερινών Ρωμιών με τους
ένδοξους προγόνους, τους αρχαίους Έλληνες.
Μετά τον ρωσοτουρκικό πόλεμο έχουμε, μια κάμψη στη δραστηριότητα των συλλόγων.
Με την δημοσίευση του Συντάγματος (Νεότουρκοι, 1908) και την ανακήρυξη της ισονομίας,
παρατηρείται μια ανάκαμψη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας για μικρό διάστημα που
ανακόπηκε από την εμφάνιση του τουρκικού εθνικισμού και την έναρξη του Α΄ μεγάλου
πολέμου13.
Σημειώσεις Εισαγωγής
1. Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ» 7/1929 σελ. 256

160

ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕIΞΗΣ ΜIΚΡΑΣIΑΤIΚΟΥ ΠΟΛIΤIΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ IΩΝIΑΣ

2. Στράβωνος Γεωγραφικά ΙΒ 1,3
3. Βασίλειος Τατάκης «Η συμβολή της Καππαδοκίας στη Χριστιανική σκέψη» Κ Μ Σ Αθήνα 1989 σελ. 14 παραπομπή
Βιβλιοθήκη λα΄19 παρ. 8 «Οι παρά τοις Έλλησιν αγνοουμένη Καππαδοκία τότε τοις πεπαιδευμένοις εμβιωτήριον
υπήρχε»
4. Στράβωνος Γεωγραφικά «Χρώνται δε οι Μαζακινοί τοις Χαρώνδα νόμοις, αιρούμενοι και νομωδόν, ός εστιν αυτοίς
εξηγητής των νόμων, καθάπερ οι παρά Ρωμαίοις νομικοί» (ΙΒ 1,9). Ο Χαρώνδας ήταν νομικός στη Σικελία και
κάτω Ιταλία. Έζησε πιθανό τον 5ο αιώνα π. Χ.
5. Χρ. Σολδάτου «Πληροφορίες τινές για την Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή και τη Μεγάλη του
Γένους Σχολή». Δελτίο Εταιρείας Μελέτης της Καθ’ Ημάς Ανατολής, Αθήνα A(2004), σελ. 255 β
παράρτημα. Και Ελένη Καρατζά «Η παιδεία στο Γκέλβερι της Καππαδοκίας» Κ Μ Σ, ΔΕΛΤΙΟ Γ΄/1982
σελ. 128 και παραπομπές. «Το πρώτο κοινοτικό σχολείο του Γκέλβερι, μόνο για αγόρια, φυσικά, φαίνεται πως
ιδρύθηκε γύρω στα 1800».
6. Ιωάννης Η Κάλφογλους «Ιωάννης Πρόδρομος Μοναστηρί γιαχοτ Μονή Φλαβιανών», Εκδ. Αλέξανδρος
Νιμισματίδης, 1898 - Αδελφοί Μισαηλίδη, 1899 σ. 92.
7. Κώστας M Σταματόπουλος «Η Μικρά Ασία του Αιγαίου. Φωτογραφίες Λίζα Έβερτ», Αστερισμός – Λίζα Έβερτ
1998 σ. 159. Βλέπε και Χρίστος Σολδάτος «Ο οικονομικός βίος των Ελλήνων της Μικράς Ασίας 1880 – 1922»
Αθήνα, 1994, σελ. 152.
8. Κωνσταντία Π. Πίσκηρα «Προτεστάντες ιεραπόστολοι στην καθ’ ημάς Ανατολή, 1819-1914: η δράση της
AMERICAN BOARD», Κ Μ Σ, ΔΕΛΤΙΟ 12/1997-1998 σελ. 107 και Ι Η Κάλφογλους ανωτ. σελ. 366.
9. Σταύρος Ανεστίδης «Οι Αμερικανοί Ιεραπόστολοι στη Μικρά Ασία. Βιβλιογραφική Επισκόπηση» Κ Μ Σ,
ΔΕΛΤΙΟ 11/1995-96 σελ. 375-388
10. Ο Πρόεδρος σε πανηγυρική ομιλία υποστήριξε ότι η Ανατολική Εκκλησία υφίσταται διωγμό όχι από
αλλόθρησκους αλλά από αυτούς που λένε πως αφοσιώθηκαν στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, πως είναι
απόστολοι αγάπης. Σ. Ανεστίδης, ανωτ. σελ. 382 και παραπομπές.
11. Ο Καισαρείας Παΐσιος Β΄ (κατά κόσμος Πέτρος Τσιπούρ) γεννήθηκε στα Φάρασα το 1777. Ο πατέρας του
ήταν Παπάς και ο Πέτρος από μικρός πήγαινε στην εκκλησία και έψελνε. Σε ηλικία 16 ετών (1793) πήγε
στη Μονή Ζιντζίντερε και από εκεί στην Καισάρεια (Ι Η Κάλφογλους ανωτ. σελ. 154.) Ο Γερμανός, με
δυο χρόνια σπουδές, τον διόρισε δάσκαλο στη σχολή. Το 1799, όταν ο Γερμανός πήγε στην
Κωνσταντινούπολη για υποθέσεις της Μητρόπολης, εμπιστεύτηκε τη Διεύθυνση της Σχολής στον ηλικίας 22
ετών Παΐσιο, ήδη Ιερομόναχο. Από το 1805 ως το 1832 ήταν Ηγούμενος της Μονής και από το 1832 ως
το 1871 Μητροπολίτης Καισαρείας. Που σημαίνει πως για 65 χρόνια, ως την εκδήμησή του (1871),
καθόριζε τα εκπαιδευτικά πράγματα στην Επαρχία της Μητρόπολης. Ως «ο πρώτος τη τάξει
Μητροπολίτης», εκ μέρους του Πατριάρχου και της Ιεράς Συνόδου τέλεσε τον Αγιασμό στο άνοιγμα των
πυλών της Θεολογικής Σχολής Χάλκης την 1 Οκτ. 1844 (Χριστόφορος Γ. Ζαφείρης «Η κατά Χάλκην Ιερά
Πατριαρχική Θεολογική Σχολή», «Τα ελληνικά σχολεία της Πόλης», Σύνδεσμος των εν Αθήναις
Μεγαλοσχολιτών. Αθήνα, 1995, σελ. 26.
12. Ματούλα Κουρουπού «Βιβλιογραφία εντύπων των Μικρασιατικών Ιδρυμάτων και Συλλόγων 1846-1922»
ΔΕΛΤΙΟ Κ Μ Σ, Γ/1982 σελ. 149, 154 και παραπομπές
13. Ματούλα Κουρουπού ανωτ. σελ. 156

Α. Διοίκηση Σχολείων- Προγράμματα Διδασκαλίας.
Όταν μιλάμε για την παιδεία στη Μικρά Ασία, εκτός από τα σχολεία (κτίρια,
εκπαιδευτικό προσωπικό και μαθητές) αναφερόμαστε στη γλώσσα και στην εκκλησία, η οποία
έπαιζε καθοριστικό - κυρίαρχο ρόλο στα εκπαιδευτικά δρώμενα. Τα διπλώματα των μαθητών
και των δασκάλων τα επικύρωναν οι Μητροπολίτες. Για να έχει ισχύ ένα πιστοποιητικό εκτός
Οθωμανικής Επικράτειας, ο Πατριάρχης επικύρωνε την υπογραφή του Μητροπολίτη.
Συνεπώς, δεν μπορούμε να μιλούμε για εκπαίδευση χωρίς αναφορά στην Εκκλησία.
Επί Πατριαρχίας Διονυσίου Ε΄ (1887 – 1891) εκδίδεται υψηλή Βεζυρική εγκύκλιος1
(22-1-1891) προς τις Νομαρχίες και τις ανεξάρτητες Τοπαρχίες, που ορίζει πως τα
προγράμματα των σχολείων και τα ενδεικτικά των δασκάλων επικυρούνται από το
Πατριαρχείο (στην Κωνσταντινούπολη) και από τους Μητροπολίτες στις Επαρχίες. Αν ο
Επιθεωρητής ή Διευθυντής της Δημόσιας Εκπαίδευσης παρατηρήσει μάθημα «απάδον» ή
δάσκαλο «μη έχοντα τοιούτον ενδεικτικόν» οι Μητροπόλεις απαλείφουν τα μαθήματα και
αντικαθιστούν τους δασκάλους.
Η Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή (Π Κ Ε Ε), σύμφωνα με τον

2o ΣΥΜΠΟΣIΟ

25, 26 και 27 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ 2005
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Κανονισμό Λειτουργίας, είχε ευρύτατες αρμοδιότητες για την παιδεία. Ήταν η ανώτατη αρχή
και αντιπροσώπευε τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην εκπαίδευση. Στην Επιτροπή
αναφέρονταν όλες οι Εφορείες και οι Αδελφότητες για τις Σχολές που λειτουργούσαν στην
περιφέρεια του Οικουμενικού Θρόνου. Όλα τα διδακτικά βιβλία έπρεπε να έχουν την έγκριση
και τη σφραγίδα της Επιτροπής. Ίδρυση κοινών (κοινοτικών) ή ιδιωτικών Ορθόδοξων
Σχολείων μπορούσε να γίνει μόνο με την προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση των
προγραμμάτων τους. Η Κεντρική Επιτροπή έκρινε «την εκπαιδευτική ικανότητα και την ηθικότητα
των Διδασκάλων.» Δηλαδή, υπήρχε αυστηρή «προληπτική λογοκρισία».
Σε κάθε περίπτωση οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης μόνο το Πατριαρχείο και τους
Μητροπολίτες αναγνώριζαν. Αγνοούσαν παντελώς τους εκπροσώπους των Κοινοτήτων2.
Σκοπός της εν Κ/πόλει Εκπαιδευτικής και Φιλανθρωπικής Αδελφότητος είναι η ενίσχυση της
παιδείας σε όλες τις Ορθόδοξες κοινότητες. Δηλαδή η αρμοδιότητα της Επιτροπής εκτεινόταν
πέρα του Οθωμανικού κράτους και εις «τας αλλαχού ορθοδόξους χριστιανικάς κοινότητας»3.
Στις κοινότητες της Καππαδοκίας, η Δημογεροντία που εκλεγόταν την πρώτη Κυριακή
του Ιανουαρίου, στην πρώτη της συνεδρίαση διόριζε την εφορεία για την επιτήρηση και
διοίκηση των σχολείων και τους επιτρόπους των εκκλησιών. Η εφορεία είχε καθήκον να
παρακολουθεί τη μόρφωση των μαθητών, να φροντίζει για την κάλυψη των αναγκών των
σχολείων και ένα μήνα μετά τη λήξη των μαθημάτων να μεριμνά για το προσωπικό της
επόμενης σχολικής χρονιάς. (άρθρο 17,γ του κανονισμού)4.

Α. Σημειώσεις
1.

2.

3.

4.

«Τα προγράμματα των σχολείων θέλουσι συντάττεσθαι ή επικυρούσθαι υπό του Πατριαρχείου και των Μητροπόλεων.
Επίσης και τα διπλώματα και ενδεικτικά των διδασκάλων και διδασκαλισσών υπό των ιδίων θέλουσιν επικυρούσθαι.
Επειδή δε πρέπει να ώσι και κυβερνητικώς γνωστά, όταν ο επιθεωρητής (μουφετίχ) ή ο διευθυντής (μουδίρ) της
Δημοσίας εκπαιδεύσεως, εξετάζων την εν τοις σχολείοις διδασκαλίαν ήθελε παρατηρήσει μάθημά τι απάδον, ή διδάσκαλον
και διδασκάλισσαν μή έχοντας τοιούτον ενδεικτικόν, εν μεν Κων/πόλει το υπουργείον Παιδείας θέλει συνεννοείσθαι μετά
του Πατριαρχείου, εν δε τω εξωτερικώ (σ. σ. εννοεί εκτός πρωτευούσης, εντός της επικράτειας) η τοπική αρχή μετά
των Μητροπόλεων, και ούτω δι’ αυτών θέλουσι κωλύεσθαι τα τοιαύτα μαθήματα και αντικαθίστασθαι οι τοιούτοι άνευ
ενδεικτικού διδάσκαλοι και διδασκάλισσαι». Εμμανουήλ Ι. Τσαλίκογλου «Ελληνικά Εκπαιδευτήρια και Ελληνορθόδοξοι
Κοινότητες της Περιφέρειας Καισαρείας» εκδόσεις Κ Μ Σ, Αθήναι 1976, σελ. 50.
«Πλην του Μητροπολίτου ουδείς άλλος εδικαιούτο, καθώς φαίνεται εκ της μελέτης των Κωδίκων της Μητροπόλεως
Καισαρείας, ν’ αποταθεί εις τας τουρκικάς αρχάς δια τα κοινοτικά ζητήματα της επαρχίας του. Και εάν κάποιος ετόλμα
εγγράφως ν’ αποταθεί εις τας ειρημένας αρχάς δια κοινοτικά ζητήματα, η αρμοδία τουρκική αρχή, δι’ εγγράφου της,
διεβίβαζε το ως άνω έγγραφον δια τα περαιτέρω εις την Μητρόπολιν.» Εμμ. Τσαλίκογλου, ανωτ. σελ. 56.
«Τέλος και σκοπός αυτής (σ. σ. της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος συνεργαζόμενη με την Π Κ Ε Ε)
αποκλειστικώς, είς και μόνος ώρισται, η ενίσχυσις και προαγωγή της παιδείας ανά πάσας τας απανταχού του οθωμανικού
κράτους και αλλαχού ορθοδόξους χριστιανικάς κοινότητας και η απονομή διαφόρων υλικών βοηθημάτων εις τας μάλλον εξ
αυτών πενομένας και δυστυχούσας». Έκθεσις της Εκπαιδευτικής και Φιλανθρωπικής Αδελφότητος 1880-81. Χρ.
Σολδάτου «Πληροφορίες...» ανωτ. σελ. 254.
Ιδού ένα απόσπασμα από τον κανονισμό των κοινοτήτων της επαρχίας Καισαρείας (5-12-1903) που συνέταξε
επιτροπή με σύσταση του Μητροπολίτη Γερβασίου.
«Άρθρο 1. Κάθε κοινότης υποχρεωτικώς διοικείται παρά δημογεροντίας τετραμελούς ή οκταμελούς, αναλόγως του
αριθμού των Ορθοδόξων κατοίκων της, ής τα μέλη εκλέγονται, κάθε διετία, συμφώνως προς τα
καθοριζόμενα υπό του άρθρου 2.
Άρθρο 2. Η εκλογή των δημογερόντων λαμβάνει χώραν την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου, δικαιούνται δε να
συμμετέχουν μόνον οι κεκτημένοι την τουρκική υπηκοότητα. Ο κληρικός, όστις προΐσταται εις την
κοινότητα, καλεί τους πιστούς του εις την εκλογικήν συνέλευσιν.
Άρθρο 3. Δικαίωμα ψήφου έχουν α) Οι έχοντες ηλικία άνω των 25 ετών και λευκό ποινικό μητρώον. β) οι έχοντες...
καταβάλει την αναλογούσαν εις αυτούς αρχιερατικήν επιχωρήγησιν (12½ γρόσια η οικογένεια)
Άρθρο 12. Η δημογεροντία κατά την πρώτη συνεδρίασίν της υποχρεούται να εκλέξει, μεταξύ των φιλόμουσων και
μορφωμένων ανδρών της κοινότητας, τριμελή ή πενταμελή, αναλόγως του αριθμού των κατοίκων της
κοινότητος, εφορεία δια την επιτήρηση και διοίκηση των σχολείων της κινότητος. Εν συνεχεία θα προβεί
εις την εκλογήν των επιτρόπων των εκκλησιών.
Άρθρο 17. Καθήκοντα των εφόρων είναι: α) Η παρακολούθησις της μορφώσεως των μαθητών και μαθητριών, β) Ο
διορισμός των διδασκάλων και διδασκαλισσών, τη εγκρίσει της δημογεροντίας, γ) Εάν τυχόν τα έσοδα δεν
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καλύπτουν τα έξοδα, η εισήγησις εις την δημογεροντίαν του τρόπου ευρέσεως νέων πόρων δια την κάλυψιν
του ελλείμματος του προϋπολογισμού, δ) Η φροντίς, ένα μήνα μετά την λήξιν της σχολικής περιόδου, δια το
διδακτικό προσωπικό της νέας περιόδου.
Άρθρο 18. Τα συμβόλαια των εκπαιδευτικών θα υπογραφούν παρά των εφόρων και θα επικυρωθούν παρά του
Μητροπολίτου.
Σημείωσις: Ο παρών κανονισμός θα ισχύσει μέχρι της συντάξεως και επικυρώσεως, παρά του Πατριαρχείου, κανονισμού
των Επαρχιών.
Εν Μητροπόλει της Καισαρείας τη 5.12.1903. Ο Πρόεδρος (χωρίς υπογραφή)
Τα μέλη: Αβραάμ Σ. Νεφτιτζόγλου, Γ. Ουραήλ, Ι. Μ. Βυζαντιάδης, Κ. Λεοντιάδης, Ισαάκ Α. Τοννουκάρογλου.». Εμμ.
Τσαλίκογλου, ανωτέρω σελ. 61-65

Β. Το κλίμα της Εκπαίδευσης στην Καππαδοκία
Η Μητρόπολη Καισαρείας, «Πρωτόθρονος» από την ίδρυση του Χριστιανισμού,
υπήχθη στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως το 400 μ. Χ. Το 886 ο Μητροπολίτης πήρε
τον τίτλο Υπέρτιμος των Υπερτίμων και έξαρχος πάσης Ανατολής, τίτλο τον οποίο κράτησε ως τις
ημέρες της Ανταλλαγής (1924).
Η Επαρχία της Μητρόπολης, το 1898 είχε 52 ελληνικές κώμες και χωριά1:
Ανατολικά (Σαρκ) 15
Καισάρεια
Ταλάς (Μουταλάσκη)
Κερμίρα
Ταυλουσούν
Ζινζίδερε
Στέφανα
Ενδιρλίκ(Ανδρονίκιο)
Ταρσιχάν(Ταξιάρχης)
Κέσι
Σκόπη
Κέρκεμε
Σαρμησακλή
Καρατζορέν
Βέξε
Αγηρνάς

Δυτικά (Γαρπ) 7
Ιντζέσου
Ουρκιούπ
*Συνασός
*Ζαλέλα
*Δερέκιοϊ (Ποτάμια)
Νέβσεχιρ (Νεάπολη)
Κίρσεχίρ

Βόρεια (Σιμάλ) 15
Ερκιλέτ
Μόλου
Τσουκούρ
Τασλήκ
Ρούμ καβάκ
*Τζάτ
Γιοζκάτ
Τζατμά
Καριπλέρ
Απδουλράχμ
Τζαρσούδερεσι
Κούρπαγηλί
Γενίκιοϊ
Τσαρικλί
Αϊγάρ

Νότια ((Δζουνούπ)
Αγ.Κωνσταντίνος
Ζήλε
Καρατζάβιραν
Πες καρδάς
Χοστζά
*Τσουχούρι
Ταστσί
*Σαττί
*Κίσκα
Κιουρούμτζα
*Αφσάρι
Παχτζετζίκι
*Φάρασα (Βαρασός)
Καλιάκιοϊ
*Καρσαντί

Από αυτές τις κοινότητες, ελληνόφωνες ήταν οι 10, σημειωμένες με στερίσκο: η
Συνασός, η Ζαλέλα, το Δερέκιοϊ, το Τζατ, το Σαττί, η Κίσκα, το Αφσάρι, το Καρσαντί (Ποστ
καρά κιόι), το Τσουχούρι, τα Φάρασα (Βαρασός).
Ο Παΐσιος σε σημειώσεις του (1861) παρατηρεί πως οι Ρωμιοί στις Επαρχίες
Καισαρείας, Ικονίου, Νεοκαισάρειας και Αγκύρας, οι περισσότεροι έχουν μητρική γλώσσα
τουρκική. Μόνο ένας στους έξι καταλαβαίνει ελληνικά και οι μισοί μιλάνε και ελάχιστοι
γράφουν ελληνικά. Και όσοι ομιλούν ελληνικά, αν πάει ένας από χωριό σε άλλο δεν μπορεί να
καταλάβει τη γλώσσα τους2. Σε διάστημα 40 ετών παρατηρείται σημαντική πρόοδος στην
ελληνοφωνία των τουρκόφωνων Ρωμιών. Ο Κάλφογλους (1898) αναφέρει πως ένας στους
τέσσερις καταλαβαίνει και διαβάζει ελληνικά και από αυτούς οι μισοί και διαβάζουν και
γράφουν3. Να σημειώσουμε πως στην ανταλλαγή του 1924, έμειναν στην Τουρκία 190000
ελληνόφωνοι Μουσουλμάνοι (Πόντιοι).
Ανταλλάξιμος από το Τσουχούρι μου είπε4: «Μεις κατζεύκαμι ρωμάκα. Το μέτρο τη γώσσα
κατσεύκανι τζαι σο Βαρασό, σ’ Αφσάρι, σην Κίσκα, σο Σαττί, σο Καρσαντί. Τζαι σα πομινά σα χωρία
κατζεύκαν ρωμάκα, με τζούσαντι τίπκι το μέτρο η γώσσα. Ο παπάς τη λειτουργία φτέγκιν τα σα
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ελληνικά, τον Απόστολο τζαι το Ευαγγέλιο λεγκιν τα ελληνικά με δεβάσκιν τα τζαι τούρτζικα μο το
ελληνικό αλφαβήτα. Νε ο παπάς νε μεις γρικάγκαμν τον Απόστολο, νε το Ευαγγέλιο»
Η Καππαδοκία ήταν απομονωμένη από τα ελληνικά κέντρα Κωνσταντινούπολης, Ιωνίας,
Αθηνών. Οι Έλληνες λόγιοι αυτών των κέντρων αγνοούσαν παντελώς ότι υπήρχαν εκεί εκτός
από τουρκόφωνες και ανθούσες ελληνόφωνες ελληνικές κοινότητες5. Όμως το γεγονός της
απομόνωσης είχε και τα καλά του. Δεν έφτανε ως εκεί η «αυστηρά χειρ» της λογοκρισίας της
Ανώτατης Εκκλησιαστικής Αρχής. Τα προγράμματα τα καθόριζαν με ελαστικότητα οι
Μητροπολίτες. Όταν μάλιστα τύχαινε να είναι λόγιοι με «ανοιχτό μυαλό», λειτουργούσαν με
περισσή ελευθερία, όπως ο Φαρασιώτης Παΐσιος Β΄, ο Ευστάθιος Κλεόβουλος και ο Ιωάννης
Αναστασιάδης επίσης Καππαδόκης από το Ιντζέ Σου.
Εξ αρχής πρέπει να επισημάνουμε πως στην Καππαδοκία, όχι μόνο δεν υπήρχε
διάκριση σε βάρος των κοριτσιών, αλλά μάλλον υπήρχε διακριτική μεταχείριση υπέρ αυτών.
Τουλάχιστο στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στην
εκπαίδευση των νεανίδων. Οι Καππαδόκες ήθελαν μορφωμένες μητέρες για να «γαλουχήσουν»
νέους άνδρες «καλούς καγαθούς», άξιους της πατρίδος. Ο Καισαρείας Ευστάθιος Κλεόβουλος
(1871-1876) έλεγε: αν μια κοινότητα δεν μπορεί να συντηρήσει δυο σχολεία, αρρένων και
θηλέων, είναι προτιμότερο να συντηρεί μόνο θηλέων6. Ο εκ Συνασού Ν. Σ. Ρίζος
απευθυνόμενος προς τους πατριώτες του έλεγε, «χωρίς Παρθεναγωγείο η πρόοδος είναι
προσωρινή»7.
Οι κάτοικοι της Καππαδοκίας, στα μέσα του 19ου αιώνα, ίδρυσαν καινούργια σχολεία
και έφεραν δασκάλους από άλλα ελληνικά κέντρα (Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Αθήνα) για να
εφαρμόσουν τη νέα μέθοδο «αλληλοδιδακτική». Όμως αυτοί οι ξενόφερτοι εκπαιδευτικοί δεν
μπόρεσαν να προσαρμοστούν στα τοπικά ήθη και έθιμα. Ο δάσκαλοι περιφρονούσαν τους
ντόπιους κατοίκους ως απολίτιστους, οι γονείς από την πλευρά τους έδειχναν αποστροφή στα
«μοντέρνα» φερσίματα των δασκάλων.
Τους δασκάλους που υπηρετούσαν σε ελληνόφωνες περιοχές, στο εθνικό κέντρο, στην
Ιωνία και στην Πόλη, τους ταλαιπωρούσε η «διγλωσσία» δημοτική–καθαρεύουσα. Στις
τουρκόφωνες περιοχές της Μικράς Ασίας υπήρχε πρόβλημα «τριγλωσσίας». Οι δάσκαλοι
έπρεπε να γνωρίζουν επί πλέον και την τουρκική, διότι η πλειονότητα των Ρωμιών είχαν
μητρική γλώσσα την τουρκική. Πού να βρεθούν δάσκαλοι ικανοί να χειρίζονται την ελληνική
(καθαρεύουσα δημοτική) και επί πλέον την τουρκική (με την αραβική γραφή ή έστω την
Καραμανλίδικη). Το γεγονός επισήμανε έγκαιρα8 (1850) ο Καισαρείας Παΐσιος Β΄ που έλεγε
πως τα τουρκόφωνα παιδιά για ένα πράγμα πρέπει να μάθουν δυο ονόματα σου = νερό -ύδωρ,
εκμέκ = ψωμί - άρτος.
Οι Καππαδόκες, παρά τις σημαντικές δαπάνες σε σχολικά κτίρια και μισθούς δασκάλων,
«δεν είδαν προκοπή». Βλέποντας πως, ύστερα από δέκα χρόνια, τα παιδιά τους δεν μπορούσαν
να διαβάσουν τον Απόστολο στην Εκκλησία9, παράτησαν τις μοντέρνες μεθόδους και
ξαναγύρισαν στα παλιά10. Δε βρήκε έδαφός εφαρμογής η αλληλοδιδακτική μέθοδος. Οι
ντόπιοι δάσκαλοι τώρα αυτοσχεδίαζαν. Για να βοηθήσουν τα παιδιά που είχαν μητρική
γλώσσα την τουρκική, συνδύαζαν τα αριθμητικά ένα, δύο, τρία - πιρ, ικί, ϋτς με τα ονόματα
λέρα, αλώπηξ, ρώμη – κιρ, τιλκί, κιουτς και σχημάτιζαν ρίμα:
Ένα – πιρ, λέρα – κιρ // Δύο – ικί, αλώπηξ – τιλκί // Τρία – ϋτς, ρώμη – κιουτς
Για να λύσουν το πρόβλημα της γλώσσας, οι κοινότητες έστελναν υποτρόφους, κυρίως
κορίτσια, για να σπουδάσουν στα μεγάλα κέντρα του Ελληνισμού με την υποχρέωση να
επιστρέψουν και να υπηρετήσουν στα σχολεία της πατρίδας τους για ορισμένο χρόνο.
Μετά την ανταλλαγή πληθυσμών, στην Καππαδοκία, όπως την καθορίζει το Κέντρο
Μικρασιατικών Σπουδών (Κ Μ Σ), από διηγήσεις προσφύγων, εντοπίστηκαν 81 κοινότητες.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ (Κ Μ Σ)
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ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
24
Καισάρεια
Αγιρνάς
Αϊ Κωστέν
Βέξε
Ενdουρλούκ
Έρχιλετ
Ζίλε
Ζιντζίdερε
Ιντζεσου
Καράτζορεν
Καράτζορεν
(Εβερέκ)
Κεργκεμε
Κερμίρ
Κέσι
Μουταλάσκη
Ρουμκαβάκ
Σαρμουσακλί
Σκοπή
Στέφανα
Ταβλοσούν
Ταξιάρχης
Τασλίκ
*Τσατ
Τσουχούρ

ΓΚΕΛΒΕΡΙ
6
Άκσεράι
Γλεκβερι
Κενάταλα
Σιβρίχισαρ
*Τσελτέκ
Χαλβάdερε

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
7
Νεάπολη
*Ανακού
*Αραβισός
*Δίλα
*Μαλακοπή
*Σίλατα
*Φλοϊτά

ΝΙΓΔΗΣ 30
Νίγδη-Καγιάασι
Ανdαβάλ
*Αραβανί
*Αξό
*Γούρδονος
Γκιολτζούκ
Εμινίκ
Ένεχιλ
Έρεγλι
Ιλοσόν
Καβλάκτεπε
Καβουκλού
‘Καρατζάβιραν
Κιτσαγάτς
Μάταλα
*Μιστί
*ΜπέμκιοϊΑξ.χ.
‘Μπουλγάρματεν

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
4
Ουργκιούπ
*Ποτάμια
*Σινασός
*Τζαλέλα

ΦΑΡΑΣΩΝ
1
*Φάρασα
ΑΠΟΙΚΙΕΣ
ΦΑΡΑΣΩΝ
9
*Αφσάρι
Γκιουρούμτζε
*Καρσαντί
*Κίσκα
Μπεσκαρdάς
*Σατί
Ταστσί
*Τσουχούρι
Χοστσάς

(αποικίες Καβακλί,
Εμινίκ, Οβατζίκ)
Μπόρ
*Ντελμο
Οβατζίκ
*Ουλαγάτς
‘Περεκετλίματεν
Σαλάτζα
*Σεμενdερ
Σουλούτζοβα
Τένεϊ
*Τροχός
*Τσαρικλί
*Φερτέκ

Οι σημειούμενοι με αστερίσκο 28 ήταν ελληνόφωνες, με τους οικισμούς Ποντίων
μεταλλωρύχων μεταναστών από την Αργυρούπολη που σημειώνονται με τόνο, έχουμε 32
ελληνόφωνες κοινότητες11. Η Σουλούτζοβα, παρότι οικισμός μεταναστών Ποντίων, κατά την
ανταλλαγή ήταν τουρκόφωνη.
Οι Ελληνικές κοινότητες της Καππαδοκίας Διοικητικά ανήκαν στους νομούς Αγκύρας
(Σαντζάκι Καισαρείας), Ικονίου και Αδάνων (αποικίες Φαράσων στο Σαντζάκι Σίσι).
Εκκλησιαστικά ανήκαν στις Μητροπόλεις Καισαρείας και Ικονίου. Εφτά κοινότητες Ποντίων
μεταλλωρύχων, άποικοι από την Αργυρούπολη (ήλθαν μέσα 18ου αιώνα, περίοδο των
μεταρρυθμίσεων), διοικητικά ανήκαν στο Βιλαέτι της Σεβάστειας και εκκλησιαστικά στη
Μητρόπολη Χαλδίας (Σαρμουσακλή, Καρατζά βιράν, Μπερεκετλή ματέν, το Μπουλγάρ
ματέν και οι αποικίες του Καβουκλού, Εμινίκ και Οβατζίκ).
Δεν είναι δυνατό να επεκταθούμε στη παρουσίαση των σχολείων σε όλες τις κοινότητες.
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Μερικές από αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν από μόνες τους μια εισήγηση, όπως η
Συνασός όπου λειτουργούσαν ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα Σχολαρχείο, Γυμνάσιο,
Αλληλοδιδακτικό, και Κοινό των κορασίων, Σχολείο χωρισμένο σε Νηπιαγωγείο και
«ανώτερον τμήμα σκοπούν την μόρφωσιν διδασκαλισσών». Το 1879 είχε σύνολο μαθητών12 350
αγόρια κορίτσια. Και στο Προκόπιο το μεγαλύτερο κτίριο ήταν το Παρθεναγωγείο13. Την ίδια
εποχή στη Βασιλεύουσα είχαν άλλες αντιλήψεις. Ήθελαν θυγατέρα «σεμνοπρεπή και παρθενικόν
ερύθημα», και σύζυγο «αγαπώσαν ακρεφνώς τον άνδρα αυτής»14.
Η μελέτη μας περιορίζεται κυρίως στη Μονή Ιωάννου Προδρόμου στο Ζιντζίντερε, σε
13 Ρωμιοχώρια που υπάγονταν στη Μητρόπολη Καισαρείας και ανήκαν στο Σαντζάκι
Καισαρείας, και στα Φάρασα με τις αποικίες των Φαράσων που υπάγονταν στη Μητρόπολη
Καισαρείας αλλά ανήκαν διοικητικά στο Νομό Αδάνων.

Β. Σημειώσεις
1. Ι. Η. Κάλφογλους ανωτ. σελ. 543.
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Και ο σεπτός Ιεράρχης συνεχίζει, «Εις τα 1850 υπήρχαν εις την επαρχία της Καισαρείας 5500 οικογένειες
Ορθοδόξων Χριστιανών εις το Ικόνιον 4500, εις την Αμάσιαν 4000, εις την Νεοκαισάρειαν 3000 και εις την Άγκυραν
800. Γενικώς εις αυτάς τας επαρχίας μεταχειρίζονται την τουρκικήν γλώσσαν. Εις μερικά χωριά, αν και η μητρική τους
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Προκοπίου με πελώριον κήπον και υπόστεγον ευάερον, ευήλιον. Είναι το καμάρι των Ορθοδόξων. Μικρότερον εκείνου
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νομομαθή ή σοφόν. Αρκούσιν ημίν επί τούτω οι άνδρες. Ζητούμεν θυγατέρα σεμνοπρεπή και παρθενικόν ερύθημα, νεάνιδα
καλήν και αγαθήν. Ζητούμεν σύζυγον πιστήν, προσφιλή και αγαπώσαν ακρεφνώς τον άνδρα αυτής. Ζητούμεν γυναίκα
γενέτηρα, φιλόστοργον μητέρα, τύπον πίστεως και αρετής, υπογραμμόν τοις τέκνοις επί συνέσει και καλοκαγαθία.» Σ. Π.
Πρίντζης, «Ορισμός της γυναίκας» Ημερολόγιον της Ανατολής 1884, Κωνσταντινούπολις 1883, σ. 259-260
παραπομπή Πηνελόπη Στάθη «Η γυναίκα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο σύγχρονο τουρκικό
κράτος» «Καθ΄ Ημάς Ανατολή», Αθήνα Δ(1998) σ. 153.

Γ. Μονή Ιωάννου Προδρόμου στο Ζιντζίντερε.
Εξ αρχής να σημειώσουμε πως η «Ιερά Μονή» δεν ήταν Μοναστήρι με τη συνήθη
έννοια, τουλάχιστο κατά τον 19ο αιώνα. Ήταν «Κέντρο Εκπαιδεύσεως». Ένα μικρό σχολείο
ίδρυσε ο Καισαρείας Γρηγόριος ο Αθηναίος το 1779. Η Σχολή όμως λειτούργησε για μικρό
χρονικό διάστημα. Κατόπιν ο Ιερομόναχος Γερμανός (εξ Αλεξανδρέττας) ίδρυσε το 1792 το
πρώτο συστηματικό Ελληνικό Σχολείο μετά την Άλωση, την καλούμενη Κοινοβιακή Σχολή
της Καισαρείας1.
Στη Σχολή το 1795 ήλθε από τα Φάρασα ο Παΐσιος σε ηλικία 16 ετών και σε δυο
χρόνια ο Γερμανός τον διόρισε δάσκαλο. Ο Παΐσιος με τον Γερμανό ίδρυσαν το πρώτο
σχολείο «Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», καλούμενο Ιερατική Σχολή, σε επίπεδο Γυμνασίου
αναγνωρισμένο από τα Ανώτερα Εκπαιδευτήρια Αθηνών και Πόλης. Τα εγκαίνια2 έγιναν 4
Ιουλίου 1804. Οι μαθητές των σχολείων φορούσαν «καλογερίστικα» και λεγόταν «Ιερόπαιδες».
Η μέθοδος διδασκαλίας που εφάρμοζαν ήταν η, μοντέρνα και διαδεδομένη εκείνη την εποχή,
«αλληλοδιδακτική». Μέθοδος γνωστή κατά την αρχαιότητα, την οποία συστηματοποίησαν κατά
τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αι. ο Σκώτος Αντρέας Bell (1753-1832) και ο Άγγλος Ιωσήφ
Lancaster (1771-1838).
Από το 1804 ως το 1852 στη Σχολή υπηρέτησαν 16 Διευθυντές3. Μεταξύ αυτών ήταν ο
Γερμανός (1804), ο Παΐσιος, Ηγούμενος της Μονής (1805) και μετέπειτα Μητροπολίτης
Καισαρείας και ο Αγαθάγγελος ο πρώην Καισαρείας της Φιλίππου (Παλαιστίνης), ο οποίος
την «προήγαγε» σε «Θεολογική και Επιστημονική Σχολή της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής της κατά
Καισάρειαν της Καππαδοκίας». Από το 1852 ακολούθησαν ο Ιωάννης Συμεωνίδης, ο
Χρυσόστομος Γεωργιάδης, ο Δημήτριος Ηλιάδης, ο Ιωάννης Αναστασιάδης (1860) ο οποίος
ονόμασε τη Σχολή Ιερατική, ο Αναστάσιος Λεβίδης, ο Αβραάμ Ηλιάδης. Όμως, μόνο κατ’
όνομα ήταν Θεολογική (Ιερατική) Σχολή, διότι από τους 20 αποφοίτους (1842), μόνο οι τρεις
ήταν Ιερωμένοι4. Οι λοιποί έγιναν δάσκαλοι, γραμματικοί, επιστήμονες. Η Σχολή λειτούργησε
με διάφορα ονόματα ως το 1917, με μια διακοπή τα έτη 1821-1826, για ευνόητους λόγους.
Τα μαθήματα που διδάσκονταν ήταν: Ιερά Θεολογία, Ρητορική, Ελληνική Φιλολογία,
Ποίηση, Λογική, Μεταφυσική, Δικαιολογία, Ηθική, Αριθμητική, Χρονολογία, Γεωγραφία,
Άλγεβρα, Γεωμετρία... και ασκήσεις αυτών των μαθημάτων5.
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Ο πρώην Καισαρείας της Φιλίππου Παλαιστίνης Διευθυντής της Ιερατικής Σχολής
1880-1846
Ιδού και ένα ΔΙΠΛΩΜΑ της Ιερατικής σχολής6 του έτους 1842.

ΔΙΠΛΩΜΑ
«Αναστάσιος Ιερόπαις, ο από Αραβάν Κώμης Καππαδοκίας, νεανίσκος έμφρων, συνετός, οξύνους,
ζωηρός, νουνεχής, Θεοσεβής και κοσμιοτάτης ηθικής διαγωγής τας σπουδαστικάς αυτού διατριβάς τακτικώς
ποιησάμενος εν τη Θεολογική και Επιστημονική Σχολή της Ιεράς και σεβασμίας μονής της κατά Καισάρειαν
Καππαδοκίας, παρά τω πανιεροτάτω Αρχιδιδασκάλω κυρίω Αγαθαγγέλω τω και πρώην μητροπολίτη Καισαρείας
της Φιλίππου, και άπαν το στάδιον διανύσας των προσηκόντων μαθημάτων και εντελώς σπουδάσας την τε
Ελληνικήν φιλολογίαν και Ποίησιν και την Ιεράν Θεολογίαν και Ρητορικήν ακριβώς, εξής δε κατά σειράν την
Λογικήν Μεταφυσικήν, Δικαιολογίαν, Ηθικήν, Αριθμητικήν, Χρονολογίαν, Μαθηματικήν, Γεωγραφίαν,
Στοιχειώδη Άλγεβραν και Γεωμετρίαν και πάντας τους λοιπούς ουσιώδεις και αναγκαίους κλάδους της τε
Ελληνικής φιλολογίας και των επιστημών και εν πάσι τούτοις αναδειχθείς δόκιμος τε και άριστος, τιμάται τω
ενσφραγίστω τούτω και ενυπογράφω ημών αποδεικτικώ, ήγουν τω διδασκαλικώ αυτού Διπλώματι. Δι’ ου δύναται
αναμφιλέκτως ο αυτός λογιώτατος Κύριος Αναστάσιος Ιερόπαις, κρατείν δημόσιον διδασκαλικήν καθέδραν και
κατακοσμείν αυτήν αξίως πανταχού της θεοστηρίκτου Οθωμανικής Αυτοκρατορίας άνευ τινός κωλύματος,
ελευθέρως τε και ανεμποδίστως, και μηδεμιά δευτέρα εξετάσει, (εκτός της παρ’ ημών προγενομένης)
καθυποβαλλόμενος υπ’ ουδενός πώποτε, ως έχων ανά χείρας την παρούσαν της ικανότητος αυτού και αξιότητος
απόδειξιν δια διπλώματος παρά του ιδίου καθηγητού και διδασκάλου αυτού Πανιερωτάτου Κυρίου Αγαθαγγέλου.
Όθεν και εις ένδειξιν της Αληθείας, και πίστωσιν της εν τοις προειρημένοις μαθήμασιν αποχρώσης κατά πάντα
τελειοποιήσεως του άνωθι σημειωθέντος Λογιωτάτου κ. Αναστασίου Ιερόπαιδος, εξεδόθη και εδωρήθη αυτώ κατ’
αξίαν το παρ’ ημών ενυπόγραφον και ενσφράγιστον αποδεικτικόν ήγουν το διδασκαλικόν αυτού δίπλωμα.
Εν τη κατά Καισάρειαν της Καππαδοκίας
Ιερά και σεβασμία μονή του Τιμίου Προδρόμου.
,αωμβ΄ (1842) Σεπτεμβρίου α΄
Ο πρώην Καισαρείας Φιλίππου
Αγαθάγγελος ο και αρχιδιδάσκαλος.
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Η σφραγίδα, προσωπική του «αρχιδιδασκάλου», στην κορυφή έχει τη βασιλική κορώνα,
που παραπέμπει στους Βυζαντινούς Αυτοκράτορες. Σε δυο στήλες ΚΣ ΡΣ ΦΛ ΠΠ ΑΓ ΘΛ
(Καισαρείας Φιλίππου Αγαθάγγελος) και το έτος 1833.
Παρατηρούμε πως στην αρχή του Διπλώματος ο «Αναστάσιος Ιερόπαις» αναφέρεται ως
«νεανίσκος έμφρων...» και στο τέλος «Λογιώτατος Κύριος Αναστάσιος Ιερόπαις...» Που
σημαίνει πως μέσα στη σχολή ο νεανίσκος μεταμορφώθηκε σε Λογιώτατο Κύριο (με κεφαλαίο Λ
και Κ!). Ακόμη, η Οθωμανική Αυτοκρατορία χαρακτηρίζεται «θεοστήρικτος», όπως άλλοτε η
Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Μια σύγκριση με το σχέδιο ανάλογων πτυχίων που εξέδιδε το 1905 (ύστερα από 60
χρόνια!) η Μεγάλη του Γένους Σχολή7 στο τμήμα για όσους προορίζονταν για το διδασκαλικό
λειτούργημα, δείχνει την πρόοδο της σχολής Καισαρείας.
Ένα βιβλιαράκι 30 σελίδων το 1837 εκδόθηκε στη Μονή, που σημαίνει πως υπήρχε εκεί
τυπογραφείο. Ο Παΐσιος Β’, φρόντισε για την αγορά ενός μικρού τυπογραφείου. Ο
μηχανισμός, από ξύλο καρυδιάς, και οι κάσες των τυπογραφικών στοιχείων βρίσκονταν ως το
1882 σε μια αποθήκη του Γυμνασίου. Το τυπογραφείο χειρίζονταν ο Ιερομόναχος Λεόντιος
από το Ταλάς μαζί με τον παπά Δανιήλ8. Εδώ ο Παΐσιος μετέφρασε το 1839 και τύπωσε9 την
«Ιερά Κατήχηση» του Μόσχας Πλάτωνος στα καραμανλίδικα (τουρκικές λέξεις, ελληνικά
γράμματα). Πλήρωσε και 1700 γρόσια για την έκδοση διαφόρων φυλλαδίων.
Νέα πνοή στις σχολές του κλίματος Καισαρείας έδωσε ο Μητροπολίτης10 (1878-1902)
Ιωάννης Αναστασιάδης. Ο Θεόδωρος Εμμανουήλ Ροδοκανάκης, Χιακής καταγωγής και
πλούσιος εμπορευόμενος στη Μασσαλία, ίδρυσε σχολεία στην πατρίδα του και έκανε
αγαθοεργίες σε διάφορες κοινότητες (πέθανε στη Μασσαλία το 1893). Πρόσφερε 5000
γαλλικά φράγκα (1880) ετήσια επιχορήγηση11, στη Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Κων/πολης
για να ιδρύσει σχολείο κάπου στην Ανατολή. Η Καππαδοκική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης
πέτυχε την παραχώρηση του ποσού στη Μητρόπολη Καισαρείας. Στις 5 Δεκεμβρίου 1882, ο
Αναστασιάδης εγκαινίασε το νέο κτίριο για το Ιστορικό Γυμνάσιο Αρρένων στη Μονή
Ιωάννου Προδρόμου. Το Γυμνάσιο άρχισε να λειτουργεί ως «Ροδοκανάκειος Ιερατική Σχολή»
σε κτιριακό συγκρότημα εντός της Μονής, με 23 μαθητές. Από αυτούς μόνο ένας πλήρωσε
δίδακτρα 12 χρυσές λίρες, ενώ οι λοιποί ήταν υπότροφοι από διάφορες περιοχές της επαρχίας
Καισαρείας. Ο Ιεράρχης και εκπαιδευτικός Ιωάννης Αναστασιάδης, στην έκθεση πεπραγμένων
(15-8-1883) σημείωνε πως οι απόφοιτοι της Σχολής έχουν σκοπό να μορφώσουν τον κλήρο
«πασών των Μικρασιατίδων επαρχιών!»12. Το σχ. έτος 1884-85 η Σχολή είχε 42 μαθητές, το
1886-87 είχε 85 μαθητές (35 υπότροφοι). Το σχ, έτος 1887-88 είχε 117 μαθητές.
Η «Ροδοκανάκειος Ιερατική Σχολή» λειτούργησε με αυτό το όνομα από το 1882 ως το
1889, οπότε διεκόπη οριστικώς η επιχορήγηση του Θ. Ε. Ροδοκανάκη των 5000 φράγκων,
διότι έγιναν διάφορα έκτροπα στη σχολή. Κατόπι ονομάστηκε «Ιερατική Σχολή»,
«Καππαδοκική Ιερατική Σχολή». «Κατά Καισάρειαν Ιερατική Σχολή» (1904). Από το 1906
μετακόμισε στο νέο τριώροφο κτίριο και λειτούργησε ως το 1917, οπότε το διδακτήριο
επιτάχθηκε από τον τουρκικό στρατό. Λειτούργησε ακόμη ένα σχ. έτος σε αρχοντικά
ομογενών (1917-18). Την τελευταία πράξη του συλλόγου καθηγητών (6-1-1918) υπογράφει ως
Διευθυντής ο Νεαπόλεως Νικόλαος, βοηθός Επίσκοπος του τελευταίου Μητροπολίτη
Καισαρείας Νικολάου, ο οποίος από το 1916, λόγω τουρκικών απειλών, κατέφυγε στη
Βασιλεύουσα13.
Το Κεντρικό Καππαδοκικό Παρθεναγωγείο ιδρύθηκε το 1885 στη Μονή Ιωάννου
Προδρόμου. Και από το σχ. έτος 1888 ως το 1898 αποφοίτησαν 56 μαθήτριες14.
Ο Μητροπολίτης Ιωάννης Αναστασιάδης το 1891 ίδρυσε το Ορφανοτροφείο των
Αρρένων και το 1892 το Ορφανοτροφείο των θηλέων.
Ο Σύλλογος Μικρασιατών «ΑΝΑΤΟΛΗ» ίδρυσε (1911) στα Φλαβιανά (Ζιντζίντερε)
3/τάξιο Ανωτέρα Σχολή, το «Διδασκαλείο Νηπιαγωγών» όπου έρχονταν, απόφοιτοι των
Παρθεναγωγείων που λειτουργούσαν στη Μικρά Ασία, και καταρτίζονταν «τελειότατοι
νηπιαγωγοί» προοριζόμενες για τα σχολεία των τουρκόφωνων περιοχών του εσωτερικού της
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Μικράς Ασίας. Το Διδασκαλείο άρχισε να λειτουργεί το σχ. έτος 1911-12. Τον πρώτο χρόνο
φοίτησαν 24 μαθήτριες όλες υπότροφοι του Συλλόγου. Τον τέταρτο χρόνο 44 μαθήτριες. Το
1916 το κτίριο επιτάχθηκε από τον τουρκικό στρατό και η σχολή έκλεισε. Στο σύντομο
διάστημα των πέντε ετών λειτουργίας αποφοίτησαν 42 Διπλωματούχοι νηπιαγωγοί που
υπηρέτησαν στις κοινότητες της Μικράς Ασίας. Οι περισσότερες ήταν υπότροφοι του
Συλλόγου «Ανατολή». Ο Σύλλογος συντηρούσε οικότροφες μαθήτριες στο Κεντρικό
Καππαδοκικό Παρθεναγωγείο που προορίζονταν για το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών15.

Η Σταυροπηγιακή Μονή Ιωάννου Προδρόμου στο Ζιντζίντερε σε χαλκογραφία που
σχεδίασε στην Κωνσταντινούπολη ο Πρωτοσύγκελος του Παϊσίου το 1845. Διακρίνονται στην
εικόνα
1. Εκκλησία του Ιωάννη Προδρόμου
6. Κιόσκι και δεξαμενή
2. Παρεκκλήσιο Αγ. Χαραλάμπους
7. Αγρόκτημα
3. Η Μεγάλη Μονή-Αποθήκη
8. Κοιτώνες ψαλτών
4. Η Θεολογική Σχολή
9. Κελιά και σηροτροφία
5. Παρεκκλήσιο Αγίου Θεοδώρου
Πηγή: Ιωάννης Η. Κάλφογλους «Μονή Φλαβιανών» σελ. 175-176

Γ. Σημειώσεις
1.
2.
3.
4.

Εμμ. Τσαλίκογλου ανωτ. σελ. 19 και Ι Η Κάλφογλους σελ. 544
Ι. Η. Κάλφογλους ανωτ. σελ. 140
Ι. Η. Κάλφογλους ανωτ. σελ. 273
Ο Γεράσιμος από Ταλάς, Μητροπολίτης Αγκύρας, ο παπά Δημήτρης από Ανδρονίκιο, Γερμανός Γρηγοράς
Θεολόγος και Μητροπολίτης. Ι Η Κάλφογλους ανωτ. σελ. 275
5. Ι. Η. Κάλφογλους ανωτ. σελ. 277
6. Αντιγραφή από το περιοδικό «Νεολόγος εβδομαδιαία Επιθεώρησις» του Βασιλείου Μυστακίδη. Ι Η
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Κάλφογλους ανωτ. σελ. 280
7. «δια του διδασκαλικού τμήματος σκοπεί την παιδαγωγικήν και διδακτικήν μόρφωσιν εκείνων εκ των μαθητών, οίτινες μετά
την αποφοίτησίν των αποδίδονται εις το διδασκαλικόν στάδιον». ...εν δε ταις δημοσία γενομέναις δοκιμασίαις περί την
Χριστιανικήν Ηθικήν, Ιεράν Κατήχησιν, Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν, Ελληνικά, Λατινικά, Φιλοσοφίαν, Ρητορικήν,
Γενικήν Ιστορίαν, στοιχειώδη Μαθηματικά, στοιχεία Πειραματιής Φυσικής και Χημείας, Φυσικήν Ιστορίαν,... αλλά και
ακωλύτως ιδία τε και δημοσία διδάσκειν.
Εν Κωνσταντινουπόλει, τη... Ιουνίου του χιλιοστού ενεακοσιοστού... σωτηρίου έτους.
Οι Έφοροι
Ο Σχολάρχης
Οι Καθηγηταί
Ανθίμου Μαζαράκη «Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή». «Δελτίο Εταιρείας Μελέτης της Καθ’ Ημάς
Ανατολής», Αθήνα Α(2004), σελ. 650 παραπομπή στο «Ημερολόγιον Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων»,
έτος Β (1906), Κωνσταντινούπολις 1905, σελ. 107-127
8. Ο Λεόντιος φοίτησε στη Μονή Ιωάννου Προδρόμου, διακρίθηκε μεταξύ των συμμαθητών του και έγινε
δάσκαλος. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα και επέστρεψε στην
Καισάρεια. Ο Μητροπολίτης Γεράσιμος τον ονόμασε Ιερομόναχο. Ο παπά Δανιήλ, πριν έλθει στη Μονή,
εργάστηκε σε τυπογραφείο της Κωνσταντινούπολης όπου έμαθε την τέχνη. Αυτός έκαμνε τη στοιχειοθέτηση
και χειριζόταν το πιεστήριο. Ι Η Κάλφογλους, σελ. 262.
9. Ι. Η. Κάλφογλους ανωτ. σ. 262.
10. Γεννήθηκε στο Ιντζέ-Σου της Καππαδοκίας (3.5.1834). Το 1860 δίδαξε στη Σχολή Ζιντζίντερε. Το 1867
πήγε στην Κωνσταντινούπολη και υπηρέτησε ως Σχολάρχης (1875-1878) στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και
το Μάιο 1878 εξελέγη Μητροπολίτης Καισαρείας, διάδοχος του Μεθοδίου Αρώνη.
Κάλφογλους ανωτ. σελ. 308 και 374 και Εμμ. Τσαλίκογλου ανωτ. σελ. 19,20.
11. Εμμ. Τσαλίκογλου ανωτ. σελ. 20
12. «...ως βλέπετε, αγαπητοί ημίν ακροαταί, οι της Ιερατικής ημών Σχολής μαθηταί, πάντες εκ της ημετέρας επαρχίας, εν ή
η Σχολή αύτη, σκοπόν προτίθενται την μόρφωσιν του κλήρου πασών των Μικρασιατίδων επαρχιών». Εμμ. Τσαλίκογλου
ανωτ. σελ. 21
13. Εμμ. Τσαλίκογλου ανωτ. σελ. 22
14. Ι. Η. Κάλφογλους ανωτ. σελ. 410-417.
15. Νίκου Ε. Μηλιώρη «Ο Σύλλογος των Μικρασιατών η ‘Ανατολή’», Μικρ. Χρονικά ΙΒ(1965), σελ. 350
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Δ. Σχολεία στην Επαρχία Καισαρείας 1891-1922
Παρά τις αντιδράσεις των συντηρητικών κύκλων της Πόλης, στην Καισάρεια ιδρύθηκε
«νεωτερικό» Σχολείο. Και μάλιστα με πρωτοβουλία, την επίβλεψη και τις άοκνες φροντίδες
φωτισμένων Ιεραρχών. Είναι ο Ιερομόναχος Γερμανός (Αλεξανδρέττα 1754 ή 1759 –
Καισάρεια 1805), οι Μητροπολίτες Καισαρείας ο Παΐσιος (Φάρασα 1777 - Καισάρεια 1871),
ο Ευστάθιος Κλεόβούλος, πρώην Σχολάρχης της Μεγάλης του Γένους Σχολής (Προύσα
1824-Καισάρεια 1876) και ο Ιωάννης Αναστασιάδης (Ιντζέ-Σου 1834 – Καισάρεια 1902.)
Κατά το έτος 1891 εκδηλώθηκε έντονα το ενδιαφέρον των Οθωμανικών αρχών οι οποίες
ζήτησαν στοιχεία για τα ξένα και μειονοτικά σχολεία που λειτουργούσαν στην επικράτεια. Το
Πατριαρχείο με εγκύκλιο1 κρίνει πως μπορούν οι κοινότητες να χορηγούν στις τοπικές αρχές
στατιστικές πληροφορίες για τις σχολές που λειτουργούν. Οι αναφορές θα περιλαμβάνουν το
όνομα και το είδος κάθε σχολής, τις τάξεις, τις γλώσσες που διδάσκονται, τον αριθμό των
μαθητών (αγόρια κορίτσια) και αν είναι εσωτερικοί (οικότροφοι) ή εξωτερικοί. Τους
δασκάλους με τα ονόματά τους και αν είναι εφοδιασμένοι με το «ενδεικτικό» της Ιεράς
Μητροπόλεως. Ο Μουτασαρίφ Καισαρείας, προφανώς με διαταγή του Βεζίρη, είχε
ενημερώσει τη Μητρόπολη με έγγραφο2 (1/3/1892) ότι θα κλείσουν τα σχολεία, αν δεν
εφοδιαστούν με σχετική άδεια λειτουργίας εντός τριών μηνών.
Σύμφωνα με κατάσταση που υποβλήθηκε στις τουρκικές αρχές κατά το σχ. έτος 18911892 στο Σαντζάκι Καισαρείας όλες οι σχολές λειτουργούσαν με κανονική άδεια. Ο
κατάλογος περιλαμβάνει τα σχολεία3:
1. Καισάρεια.
α) Β/βάθμιο 3/τάξιο. Μαθητές 40, διδάσκοντες 5.
β) Α/βάθμιος σχολή. Μαθητές 50, διδάσκοντες οι ανωτέρω.
γ) Νηπιαγωγείο. Μμαθητές 150. Νηπιαγωγοί Νικόλαος Διάκος!, Ολυμπία Νικολάου.
δ) Α/βάθμιος σχολή Θηλέων. Μαθήτριες 50, Δασκάλα 1.
ε) Α/βάθμιος σχολή. Μαθητές 55, Δάσκαλος 1.
2. Μουταλάσκη.
α) Α/βάθμιο Αρρένων 4/τάξιο. Μαθητές 85, δάσκαλοι 2.
β) Α/βάθμιο Θηλέων 5/τάξιο. Μαθητές 132, δασκάλες 2.
γ) Α/βάθμιο Αρρένων 4/τάξιο. Μαθητές 60, Δάσκαλος 1.
3. Κερμίρα.
α) Β/βάθμιο Αρρένων 3/τάξιο. Μαθητές 37, διδάσκοντες 2.
β) Α/βάθμιο αρρένων, 4/τάξιο. Μαθητές 80, δάσκαλος 1.
γ) Α/βάθμιο Θηλέων διτάξιο. Μαθήτριες 40, δασκάλα 1.
δ) Νηπιαγωγείο. Μαθητές 85, δασκάλα 1.
4. Ταβλουσούν.
α) Β/βάθμιο αρρένων, 3/τάξιο. Μαθητές 20, διδάσκοντες 2.
β) Α/βάθμιο αρρένων διτάξιο. Μαθητές 19, δάσκαλος 1.
γ) Νηπιαγωγείο. Μαθητές 25, δασκάλα 1.
5. Ιερά Μονή Ιωάννου Προδρόμου Ζιντζίντερε.
α) Μεγάλη Ιερατική Σχολή, 8/τάξιος. Μαθητές εσωτερικοί 95, διδάσκοντες 10 Έλληνες, 1
Μωαμεθανός.
β) Παρθεναγωγείο 6/τάξιο. Μαθήτριες 45, Δασκάλες 2.
γ) Ορφ/τροφείο Αρρένων διτάξιο.Οικότροφοι 30, δάσκαλος 1.
6. Ζιντζίντερε.
α) Α/βάθμιο Αρρένων 6/τάξιο. Μαθητές 180, Δάσκαλοι 3.
β) Α/βάθμιο Θηλέων 6/τάξιο. Μαθήτριες 70, Δασκάλα 1.
7. Ανδρονίκιο (Εντιρλίκ).
α) Α/βάθμιο Αρρένων 8/τάξιο. Μαθητές 109, δάσκαλοι 2.
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β) Α/βάθμιο Θηλέων. Μαθήτριες 108, Δασκάλα 1. και
8. Στέφανα, Ταρσιάχ, Κέσι, Βέξε, Αγιρνάς, Σκόπη.
Έξη Κοινότητες με Α/βάθμιο με ένα δάσκαλο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Σχ. Έτος 1991-1992
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Καισάρεια.
Σχολεία 5, εκπαιδευτικοί 9, μαθητές 345.
Μουταλάσκη (Ταλάς).
Σχολεία 3, εκπαιδευτικοί 5, μαθητές 277.
Κερμίρα.
Σχολεία 4, εκπαιδευτικοί 5, μαθητές 242.
Ταβλουσούν.
Σχολεία 3, εκπαιδευτικοί 4, μαθητές 64(!)
Ιερά Μονή Ιωάννου Προδρόμου. Σχολεία 3, εκπαιδευτικοί 14, μαθητές 170.
Ζιντζίντερε.
Σχολεία 2, εκπαιδευτικοί 4, μαθητές 250.
Ανδρονίκιο (Εντιρλίκ).
Σχολεία 2, εκπαιδευτικοί 3, μαθητές 217.
Στέφανα.
Πρωτοβάθμιο 3/τάξιο. Δάσκαλος 1, μαθητές 24.
Ταρσιά.
Πρωτοβάθμιο 4/τάξιο. Δάσκαλος 1, μαθητές 52.
Κέσι.
Πρωτοβάθμιο 4/τάξιο. Δάσκαλος 1, μαθητές 20.
Βέξε.
Πρωτοβάθμιο 4/τάξιο. Δάσκαλος 1, μαθητές 31.
Αγιρνάς.
Πρωτοβάθμιο 4/τάξιο. Δάσκαλος 1, μαθητές 75.
Σκόπη.
Πρωτοβάθμιο 4/τάξιο. Δάσκαλος 1, μαθητές 45.

Σε 13 κοινότητες είχαν 28 Σχολεία. Εκπαιδευτικοί 50 Άρρενες (38 Έλληνες, 1 Μωαμεθανός),
Δασκάλες – Νηπιαγωγοί 10, 1 Άρρην (!) στην Καισάρεια, Νικόλαος Διάκος.
Αναλυτικά:
1 Μεγάλη Ιερατική Σχολή
3 Δευτεροβάθμιες Σχολές
20 Κοινά 7 Αρρένων
6 θηλέων
7 μικτά
1
Ορφανοτροφείο
3 Νηπιαγωγεία
28
Σύνολο

95 αγόρια
97 »
583 »
445 κορίτσια
302 αγόρια - κορίτσια
30 αγόρια
260 αγόρια - κορίτσια
1812 μαθητές και μαθήτριες.

Μερικά από τα 7 Πρωτοβάθμια Σχολεία που αναφέρονται ως Αρρένων είχαν και
κορίτσια, όταν ο αριθμός τους δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τη λειτουργία ξεχωριστού
σχολείου θηλέων. Επειδή στο Νηπιαγωγείο πλεόναζαν τα κορίτσια, πρέπει να υποθέσουμε πως
στα σχολεία φοιτούσαν ίσος αριθμός αγόρια κορίτσια.
Στα επόμενα χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση των σχολείων «έκκριξη» θα
λέγαμε. Ο Μουτασαρίφης Καισαρείας με έγγραφο (2-5-1906) προς τον Μητροπολίτη,
κοινοποιεί κατάλογο με τις άδειες λειτουργίας για 48 από τα 64 σχολεία που υπάγονταν στη
δικαιοδοσία του. Για τα υπόλοιπα 16, «θα σταλούν οι άδειες από την Άγκυρα μόλις ληφθούν
τα έντυπα από το Υπουργείο Παιδείας». Δεν υπάρχουν στοιχεία γι’ αυτά τα 16 σχολεία4.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Σχολεία στο Σαντζάκι Καισαρείας. !995-1996 (έγγραφο Μουτασερρίφ, 2-5-1906)
1. Καισάρεια.
2. Ταλάς.
3. Κερμίρα.

5 Σχολεία : 1 Γυμνάσιο, 1 Σχολαρχείο Αρρ. 2 Δημ. Θηλ, 1 Νηπ/γείο
9 Σχολεία : 1 Σχολαρχείο Αρρ, 3 Δημ. Αρρ, 4 Δημ. Θηλ, 1 Νηπ/γείο
5 Σχολεία : 2 Σχολαρχεία Αρρένων, 1 Δημ. Αρρένων, 1 Δημ. Θηλέων,
1 Νηπιαγωγείο
4. Ταβλοσούν.
2 Σχολεία : 1 Σχολαρχείο Αρρένων, 1 Δημοτικό Θηλέων,
5. Ι. Μ. Ι. Προδρόμου 4 Σχολεία : 1 Ιερατική, 1 Σχολαρχείο Θηλέων,
1 Ορ/φείο Αρρ. 1 Ορ/φείο Θηλ.
6. Ζιντζίντερε.
3 Σχολεία : 2 Σχολαρχεία Αρρ, και Θηλ. «Διδασκαλείο Νηπιαγωγών»
7. Ανδρονίκιο (Εντιρλίκ). 2 Σχολεία: 1 Σχολαρχείο αρρ., 1 Δημ. Θηλέων,
8. Στέφανα.
2 Σχολεία
9. Ταξιάρχης.
2 Σχολεία : 1 Σχολαρχείο Αρρένων, 1 Δημ. Θηλέων.
10. Κέσι.
1 Σχολείο
11. Βέξε.
2 Σχολεία : 1 Δημ. Αρρένων, 1 Δημοτικό Θηλέων,
12. Αγιρνάς.
2 Σχολεία : 1 Δημ. Αρρένων, 1 Δημ. Θηλέων
13. Σκόπη.
2 Σχολεία : 1 Δημοτικό Αρρένων, 1 Δημοτικό Θηλέων,
14. Ιντζέ σου.
6 Σχολεία : 2 Σχολαρχεία Αρρ, 2 Δημ. Θηλ, 2 Νηπιαγωγεία,
15. Δεβελή.
2 Σχολεία : 1 Σχολαρχείο Αρρένων 1 Δημ. Θηλέων.

Αναλυτικά
Ιερατική Σχολή
Διδασκαλείο Νηπιαγωγών
Β/βάθμιες Σχολές Αρρένων
Β/βάθμιες Σχολές Θηλέων
Δημοτικά Αρρένων
Δημοτικά Θηλέων
Νηπιαγωγεία
Δημ. Ορφ/φείο Αρρένων
Δημ. Ορφ/φείο Θηλέων
Απροσδιορίστου βαθμού
Σύνολο

1
1
11
2
7
15
5
1
1
16
60

Πηγή: Εμμ. Τσαλίκογλου «Ελληνικά Εκπαιδευτήρια και Ελληνορθόδοξοι Κοινότητες της
Περιφερείας Καισαρείας». Κ Μ Σ Αθήναι, 1976
Παρατηρούμε πως από το 1892 ως το 1906, μέσα σε 14 χρόνια, έχουμε σημαντική
αύξηση των ελληνικών σχολείων στην περιφέρεια Καισαρείας. Ιδρύονται 12 νέα σχολεία, τα
περισσότερα θηλέων και 10 προάγονται σε ανώτερη βαθμίδα. Άγνωστο είναι τί περιείχαν τα 16
σχολεία για τα οποία δεν έχουμε στοιχεία. Η έντονη σχολική δραστηριότητα συντέλεσε ώστε,
τα περισσότερα χωριά της περιφέρειας ενώ κατά τα μέσα του 19ου αιώνα ήταν παντελώς
τουρκόφωνα, λίγα χρόνια πριν την ανταλλαγή ήταν ελληνόφωνα ή δίγλωσσα. Εκεί στα βάθη
της Ανατολής δεν είχαν ακόμη επίδραση οι αναταράξεις του 1ου μεγάλου πολέμου, ώσπου τα
διδακτήρια επιτάχτηκαν από τον Κεμαλικό στρατό (1917) και άρχισαν να φτάνουν τα
καραβάνια των εκτοπισμένων Ρωμιών από τα Δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Συγκριτικός πίνακας των ετών 1891 και 1905
Στο Σαντζάκι Καισαρείας
1. Καισάρεια
2. Μουταλάσκη
3. Κερμίρα
4. Ταβλουσούν
5. Ι. Μονή Ζιντζίντερέ
6. Ζιντζίντερε
7. Ανδρονίκιο (Εντιρλίκ)
8. Στέφανα
9. Ταρσιάχ
10. Κέσι
11. Αγιρνάς
12. Βέξε
13. Σκόπη
14. Ιντζέ σου
15. Δεβελή
16. Απροσδιόριστα
17. Διδασκαλείο Νηπ/γών Μονής

Σχολεία
1891-92 1905-06
5
5
3
9
4
5
3
2
3
4
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
6
2
16
1
28
65

Δ. Σημειώσεις
1. Εγκύκλιος Η΄ 30 Δεκ. 1891, Πατριάρχου Νεοφύτου
2. Εμμ. Τσαλίκογλου σελ. 10
3. Εμμ. Τσαλίκογλόυ, σελ. 10-14
4. Εμμ. Τσαλίκογλου ανωτ. σελ. 15

+6
+1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
12
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Ε. Τα Φάρασα
Τα Φάρασα. Μια ελληνόφωνη κώμη ο Βαρασός βρισκόταν σε υψόμετρο 1400 μέτρα, πάνω
σε οροπέδιο του Αντίταυρου. Νότια της Καισάρειας τρεις τέσσερις μέρες δρόμο, στην άλλη
πλευρά του Αργαίου όρους. Τα Φάρασα είναι πατρίδα Μητροπολιτών1 (Παΐσιος Β΄
Καισαρείας, Αγαθάγγελος Ικονίου), Αγίων ( οι αρχαίοι Ιωνάς και Βαραχίσιος, και ο
σύγχρονος Αρσένιος) και δασκάλων (Δωρόθεος στο Ανδρονίκιο (Ενδιρλίκ), Βενέδικτος στη
Νίγδη από τη σχολή του Γερμανού τελειόφοιτοι 1807). Στα μέσα του 18ο αιώνα αριθμούσε
περίπου 1000 σπίτια. Ήταν χτισμένο σε απόσταση πέντε έξι μέρες δρόμο ΝΑ της Καισάρειας.
Στην ανταλλαγή ήλθαν εδώ 205 οικογένειες. Για τα Φάρασα ο Οκτάβ Μερλιέ σημειώνει 2:
«Χαμένα μέσα στα υψίπεδα της Καππαδοκίας, παρέμειναν μια εστία Ελληνισμού. Εκεί πάνω δεν ήταν
πλέον Ευρώπη, είναι Ανατολή. Και όμως τα Φάρασα είναι το πρώτο προκεχωρημένο φυλάκιο της
Ευρώπης.» Και ακόμη σημειώνει πως τα Φάρασα είναι ένα σύμβολο, «Nid d’ aigle» (αετοφωλιά)
τα αποκαλεί ο Reclus που τα επισκέφτηκε το 18843.
Σχετικά με τα εκπαιδευτικά πράγματα στα Φάρασα (Βαρασό) διακρίνουμε τρεις
περιόδους:
Α) Περίοδος 1770-1870. Στα τέλη του 18ου αιώνα δεν υπήρχε στα Φάρασα οργανωμένο
σχολείο4. Ο εκάστοτε εφημέριος του χωριού, (αρχικά ο παπά Αναστάσης πατέρας του
Παϊσίου) προσπαθούσε να διδάξει στα παιδιά τα «κολλυβογράμματα», συνήθως μέσα στην
εκκλησία. Αυτό κράτησε ώσπου έγινε Μητροπολίτης ο εκ Φαράσων Παΐσιος (1832), ο
οποίος φρόντισε για τα εκπαιδευτικά στην Επαρχία και στη γενέτειρά του. Ο Παΐσιος
κάθε χρόνο έπαιρνε και φιλοξενούσε στη σχολή της Μονής Ιωάννου Προδρόμου έξι
ορφανά από τα Φάρασα. Αυτό συνεχίστηκε, σύμφωνα με την επιθυμία του, και μετά το
θάνατό του (1871) ως τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Κύριο μέλημα του σεπτού
Ιεράρχη ήταν να προστατεύσει το ποίμνιό του από τις επιρροές των Μισσιονέρ.
Στη δεκαετία του 1870 στο Βαρασό αναφέρονται τα ονόματα των δασκάλων Νικόλαος
του Τοπουζόκου και Αναστάσιος του Κοβκεχά τον οποίο τα παιδιά τον έλεγαν Ακάκιο.
Είχαν σπουδάσει στη Νίγδη και στη Θεολογική και Επιστημονική Σχολή της Καισάρειας.
Δίδασκαν Ιερά Ιστορία, το αλφαβητάρι και τα εκκλησιαστικά γράμματα. Οι προφορικές
πληροφορίες λένε πως διέθεταν και μια Γραμματική, πιθανό χειρόγραφη.
B) Την περίοδο 1870-1910 κυρίαρχη φυσιογνωμία στην εκκλησία και στην εκπαίδευση είναι ο
Χ΄΄ Εφεντής (Άγιος Αρσένιος, κατά κόσμον Θεόδωρος Αρτζίδης)5. Για 40 χρόνια ο
Χατζή Εφεντής, σχεδόν μονοπώλησε τα εκπαιδευτικά πράγματα στα Φάρασα. Για ένα
διάστημα είχε βοηθό ένα γραμματοδιδάσκαλο ονόματι Μπογετζή. Καμιά φορά έπαιρνε
βοηθό ένα χωριανό που τύχαινε να γνωρίζει γραφή και ανάγνωση. Όποιος άλλος
δάσκαλος ερχόταν από αλλού, έπρεπε να έχει την έγκρισή του, διαφορετικά τον
υποχρέωνε να αποχωρήσει.
Δεν άφηνε «εξωτικούς» δασκάλους να στεριώσουν στο Βαρασό. Φοβόταν μήπως οι ξένοι
δάσκαλοι, πιθανό «ουνίτες» παρασύρουν τα «πρόβατα του ποιμνίου του». Ήταν η
περίοδος της παρουσίας των Μισσιονέρ που ασκούσαν έντονη προπαγάνδα
προσηλυτισμού. Πίστευε πως τα παιδιά του χωριού αν μάθουν πολλά γράμματα
διατρέχουν διπλό κίνδυνο. Επηρεάζονται από τους Ευαγγελιστές και ξενιτεύονται πιο
εύκολα.
Αναφέρεται μάλιστα περίπτωση ενός δασκάλου ο οποίος παρά τους «αφορισμούς» του
Χατζή Εφεντή, παρέμενε στο Βαρασό και εξακολουθούσε να διδάσκει, με την έγκριση
επιτροπής γονέων μαθητών. Μια νύχτα βροχερή, γκρέμισε ο τοίχος του σχολείου. Την
επομένη ο Χατζή Εφεντής απέδωσε το γεγονός σε “Θεία βούληση” και απαίτησε να
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«εξοστρακιστεί» ο ξένος δάσκαλος, ο οποίος δίδαξε για μικρό διάστημα σε δωμάτιο που
του παραχώρησε ένας γονέας, αλλά τελικά πήρε των ομματίων του και έφυγε από το
χωριό. Αλλά και σε άλλα χωριά παρατηρήθηκαν ανάλογα φαινόμενα6.
Ο Χατζή Εφεντής δίδασκε μόνο τα εκκλησιαστικά γράμματα. Συνήθιζε να ζωγραφίζει
στον πίνακα δυο τρεις εικόνες Αγίων και έλεγε στα παιδιά να αντιγράψουν όποια εικόνα
προτιμούν και να πλάσουν με τη φαντασία τους τη ζωή του. Οι μαθητές χρησιμοποιούσαν
φυτικές βαφές χόρτα, φλούδες ροδιάς, αιθάλη από το τζάκι, χρώμα παπαρούνας κλπ. Το
μαυροπίνακα τον έφτιαχναν τα παιδιά με φυσικά χρώματα λουλουδιών. «Το μαύρο το σανίδι
φτέγκαμ’ τα τζαι βαφτήγκαμ’ τα μεις τα φσόκα μο του λελέ τις άθη. Σ’ ατό το σανίδι ο μπογιάς χετς
τζο βγαίνκε. Τζαι αδού πάνου γραφήγκαμε μο το άσπρο το χώμα»7. Συχνά ο Χατζή Εφεντής
συνόδευε τους μαθητές στα ξωκλήσια ή στη Σπηλιά της Παναγίας (σ’ Παναΐας το σπήλο)
για να υπάρχει ατμόσφαιρα θρησκευτικής κατάνυξης. Εξάλλου πουθενά δεν υπήρχαν
θρανία ή καθίσματα. Ο κάθε μαθητής είχε την προβιά του (πόστι) για να κάθετε
κατάχαμα σταυροπόδι, είχε και μια πλάκα πέτρας για να γράφει. Όλα τα εφόδια φορητά.
Όταν ο Χατζή Εφεντής ήταν απασχολημένος με τα θρησκευτικά του καθήκοντα, ο
βοηθός του έπαιρνε τα παιδιά στο ύπαιθρο για γυμναστική και αθλοπαιδιές. Αγαπημένο
παιχνίδι ήταν «το παίξιμο μο τα μασέρα» (το παιχνίδι με τα μαχαίρια) και ο «πόλεμος».
Πίστευαν πως προετοιμάζουν τους νέους για τον ξεσηκωμό! Δευτεροβάθμιο Σχολείο στα
Φάρασα δεν ιδρύθηκε ποτέ, παρά το γεγονός πως είχε κατά καιρούς πάνω από 500
οικογένειες. Δεν ήλθαν «σπουδαγμένοι» Φαρασιώτες με την ανταλλαγή. Οι μόνοι που
σπούδασαν σε δυο τρεις τάξεις του τότε ελληνικού σχολείου, μετά το Δημοτικό, ήταν
όσοι ορφανοί φιλοξενήθηκαν στη Μονή Ιωάννου Προδρόμου, σύμφωνα με την
παρακαταθήκη του Παϊσίου8.
Η παρουσία του Χατζή Εφεντή, με την έντονη, βιβλική προσωπικότητα, υπήρξε
καταλυτική για τα εκπαιδευτικά δρώμενα στα Φάρασα. Από μια άποψη έδρασε
ανασταλτικά ως προς την πρόοδο στα γράμματα, διότι δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν σε
ανώτερες σχολές, αλλά από την άλλη διατηρήθηκε σε καθαρή μορφή το Φαρασιώτικο
ιδίωμα της Καππαδοκικής διαλέκτου. Δεν επηρεάστηκε η γλώσσα από τη νεοελληνική
που δίδασκαν οι ξενόφερτοι δάσκαλοι από τα άλλα κέντρα του Ελληνισμού9. Και η
«πίεση» της τουρκικής ήταν λιγότερη από άλλα μέρη διότι δεν υπήρχαν Τούρκοι και
τουρκόφωνοι Ρωμιοί στα Φάρασα και στις αποικίες.
Γ) Στις αρχές του 20ου αιώνα παρατηρήθηκε μια σχετική άνθιση των γραμμάτων στο Βαρασό.
Πάντα σε επίπεδο Δημοτικού Σχολείου. Ο Χατζή Εφεντής πρεσβύτης, εξηκοντούτης
ήδη, περιορίστηκε στα καθαρώς εκκλησιαστικά του καθήκοντα. Ήλθαν δάσκαλοι με
δίπλωμα από την Καισάρεια και από άλλα μέρη. Ακόμη και Ιδιωτικό Σχολείο
αναφέρεται, τουλάχιστο την πρώτη δεκαετία. Προφανώς πρόκειται για σχολείο των
Ευαγγελιστών (Μισιονέρ). «Εφοίτησα στο Ιδ. Σχολείο Χρυσοστόμου Βαφιάδου. Μετά ήλθεν από
την Καισάρεια Δημοδιδάσκαλος και μετά ήλθαν άλλοι δύο Δάσκαλοι. Μάθαμε Ελληνικήν,
Τουρκική και Γαλλικήν. Τελείωσα το 1907.»10 Μιλάμε πάντα για Δημοτικό Σχολείο. Για
Γυμνάσιο πήγαιναν στην Καισάρεια και κατόπι στη Μονή Αγίου Προδρόμου ή στη
Σμύρνη για ανώτερες σπουδές.
Ο Α. Μ. Λεβίδης αναφέρει ότι μετά την διάβαση του ποταμού (Ονοπνίκτου) είναι η
Μονή της Παναγιάς, όπου μόναζε ο διδάσκαλος Δωρόθεος ο Ιερομόναχος (σ. σ. ο
Βαραχισιοπολίτης). Είναι «Σ’ Παναγιάς ο σπήλος», σπήλαιο επί βράχου όπου οδηγεί σκάλα
σκαμμένη στο βράχο. Στο χωριό «Σχολείον με δεν έχουσιν ιερομόναχος δε τις διδάσκει τα
κοινά γράμματα εν τω κελίω αυτού»11.
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Πηγή.Φωτό Ι. Η. Κάλφογλους σελ. 322. Παΐσιος Β΄ (Φάρασα 1777-Καισάρεια 1871)
Το 1914 ένας Βαρασιώτης που έμενε στη Σμύρνη έταξε στους Πολιούχους Αγίους Ιωνά
και Βαραχίσιο, αν γίνει καλά ο άρρωστος πατέρας του, να χτίσει σχολείο. Μετά την ανάρρωση
του ασθενούς, έστειλε χρήματα για το σχολείο. Αρχιμάστορας ήταν ο Αναστάσιος Σαλμάνης.
Πέτρες (πορώδεις) έφεραν από το Γαλά (κάστρο). Δάσκαλοι πριν την ανταλλαγή ήταν ο
Κοσμάς και ο Ιβαννάκης από το Ζιντζίντερε. Είχαν φοιτήσει στη Μονή Αγίου Ιωάννου και
δίδασκαν Γυμναστική, Γραμματική, Αριθμητική, Ιερά Ιστορία και εξηγούσαν το Ευαγγέλιο.
Με την επικράτηση των Νεότουρκων καθιερώθηκε υποχρεωτικό και το μάθημα της
Τουρκικής.

Ε. Σημειώσεις
1. «Είναι το τέως χωριό Περασία ή τα ξακουστά Φάρασα, που ονομάστηκαν από την εκκλησία των Αγίων Ιωνά και

2.
3.
4.
5.

6.

Βαραχισίου. Οι κάτοικοι μιλούν παραφθαρμένα ελληνικά. ...μέσα στον αιώνα που βρισκόμαστε βγήκε από τα Φάρασα ο
Μητροπολίτης Καισαρεία Παΐσιος (Β΄), ο Ικονίου Αγαθάγγελος και άλλοι σοφοί και ενεργητικοί άνθρωποι...». Ι Η
Κάλφογλους σελ. 6
«Perdu dans l`âpre ΄etendue des l’ Asie Mineure, est demeure un foyer d’ hellénisme. Là-bas ce n’est plus l’Europe; c’est
l’Orient. Et pourtant Farassa est le premier glacis de l’ Europe». Octave Merlier,“Proverbes de Farassa” Collection
de l’ Institut Français d’ Athènes. Centre d’ Etudes d’ Asie Minore. Athènes 1951, σελ. 13.
Octave Merlier, ανωτέρω σελ. 7.
«Εκείνη την εποχή επειδή στα Φάρασα δεν υπήρχε σχολείο, και αν υπήρχε μόνο την Αλφαβήτα και τον οχτόηχο θα
μάθαινε και θα γινόταν Παπάς, (σ. σ. Παΐσιος) σε ηλικία 16 ετών (1793) πήγε στη Μονή Ζιντζίντερε και από εκεί στην
Καισάρεια». Ι Η Κάλφογλους ανωτ. σελ. 154.
Ο Άγιος Αρσένιος γεννήθηκε στο Βαρασό το 1840. Ο πατέρας του Χ΄΄ Αναστάσης ήταν δάσκαλος.
Ορφάνεψε μικρός και νέος πήγε στη Νίγδη όπου ήταν η αδελφή του πατέρα του δασκάλα. Συνέχισε τις
σπουδές του στη Σμύρνη και σε ηλικία 25 ετών ο Παΐσιος τον χειροτόνησε Ιεροδιάκονο με το όνομα
Αρσένιο και τον έστειλε στα Φάρασα να ιερουργεί και να διδάσκει. Γνωστός ως Χατζή Εφεντής υπηρέτησε
στο Βαρασό ως Αρχιερατικός εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Καισαρείας από το 1865 ως την ανταλλαγή
πληθυσμών το 1924, οπότε συνόδευσε το ποίμνιό του στην Κέρκυρα. Εκδήμησε εις Κύριον 10 Νοεμβρίου
1924, οπότε τιμάται η μνήμη του κατ’ έτος. Με Συνοδική και Πατριαρχική πράξη (1986) «συναριθμήται τοις
Οσίοις και Αγίοις της Εκκλησίας».
Στο Γκέλβερι όταν χτιζόταν νέο σχολείο (1860) «Μια μερίδα καθυστερημένων κατοίκων θέλησε όμως να γκρεμίσει
το σχολείο, γιατί νόμιζαν ότι θα διδάσκονταν εκεί η αθεΐα κι η ανηθικότητα. Παρουσιάστηκαν οπλισμένοι με ρόπαλα κι
άρχισαν να χτυπούν τους τοίχους. Με μεγάλο κόπο τους απομάκρυναν.» Ελένη Καρατζά ανωτ. Κ Μ Σ, ΔΕΛΤΙΟ
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Γ/1982 σελ. 131 σημ. 18
7. «Το μαύρο το σανίδι το κάμναμε και το βάφαμε εμείς τα αγόρια με τα άνθη του λελέ (σ. σ. είδος φυτού). Σ’
αυτό το σανίδι η μπογιά δεν έβγαινε καθόλου. Και πάνω εδώ γράφαμε με το άσπρο το χώμα».
(Πληροφορητής Φαρασιώτης στο Πλατύ Ημαθίας)
8. Γνώρισα μόνο τρεις απόφοιτους εξαταξίου Γυμνασίου που ήλθαν με την ανταλλαγή, τον Αναστάση
Γαβριηλίδη (από την Κίσκα), Πρόεδρο για πολλά χρόνια στο Πλατύ, τον Βαγγέλ Τσαούς Παπασάββα, που
συγκέντρωσε τους πρόσφυγες από τα χωριά των Φαράσων στο Πλατύ Ημαθίας και τον Θεόδωρο
Παπαθεοδώρου στο Μοσχάτο Αττικής.
9. Για την γλώσσα των Φαράσων ο Ιστορικός Π Καρολίδης γράφει «Επειδή η Φαρασιωτική διάλεκτος είναι η
σποουδαιοτέρα διασώσασα λείψανα της εν Καππαδοκία λαλουμένης ποτέ προελληνικής Αρίας, ταύτην κυρίως έχομεν υπ’
όψιν ομιλούντες υπό γλωσσολογικήν έποψιν περί της Ελληνικής διαλέκτου της Καππαδοκίας». «Γλωσσάριον συγκριτικόν
ελληνοκαππαδοκικών λέξεων...» Εν Σμύρνη 1885, σελ. 3.
10. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου. Φοίτησε σε δημοτικό στο Βαρασό και σε Γυμνάσιο της Σμύρνης. Υπηρέτησε
στον τουρκικό στρατό ως υπαξιωματικός και με την ανταλλαγή ήλθε και υπηρέτησε ως εφημέριος στα χωριά
της Δράμας. Επειδή λειτουργούσε σε πολλά μικρά απομακρυσμένα χωριά στις ερημιές πήγαινε με τα πόδια ή
με ζώο,. Πάντα οπλισμένος για το φόβο των αγριμιών. Του είχαν βγάλει το όνομα του ρουσού ο παπάς (ο
παπάς του βουνού).
11. Ο Λεβίδης προφανώς αναφέρεται στον Χατζή Εφεντή. «Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήματα εν
Κωνσταντινουπόλει ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ του έτους 1905», 1904, σελ. 149

Στ. Αποικίες των Φαράσων
Όλες οι αποικίες των Φαράσων ήταν συγκεντρωμένες στα ΒΑ του Βαρασού δυο μέρες
δρόμο και σε απποσταση μεταξύ τους μισή ή μια ώρα δρόμο, εκρός από το Καρσαντί.

Καρσαντί. Αποικία των Φαράσων. Ήταν ένα Ρωμιοχώρι με περίπου 80 οικογένειες. Ιδρύθηκε
κυρίως από αποίκους του Βαρασού, όπως και το Αφσάρι, στα μέσα του 18ου αιώνα, (την
περίοδο των Ρωσο-τουρκικών συνθηκών). Βρισκόταν σε απόσταση τρεις τέσσερις μέρες από
το Βαρασό, Νότια στα μισά του δρόμου προς τα Άδανα. Ήταν έδρα Δήμου και Επαρχίας
στην οποία υπάγονταν περίπου 40 τουρκικά χωριά1. Είχε ένα Δημοτικό σχολείο μικτό.
Οι αποικίες των Φαράσων Αφσάρι, Κίσκα, Σαττί, Τσουχούρι, Κιουρούμτζα, Ταστσί,
Πεσκαρτάς, Χοστσάς, Παχτσετζίκι αποτελούσαν «πλήρεις κοινότητες» με muhtar (ΜεχτάρηΠρόεδρο) και Κοινοτικό Συμβούλιο (Μεχτάρ μεντζιλισί). Ανήκαν στο Ρουμ Ναχιεσί (Rum
Nahhiye, Επαρχία Ρωμιών) με έδρα Δήμου (Belediye) την Κίσκα. Όλα ΒΑ από το Βαρασό.
Στα περισσότερα Φαρασιώτικα χωριά δεν είχαν διδακτήριο. Ο δάσκαλος έκαμνε
μάθημα σε αχυρώνα ή σε ένα δωμάτιο σπιτιού που το διέθεταν εκ περιτροπής όσοι των
κατοίκων είχαν σχετική άνεση χώρου. Οι γονείς των μαθητών εκ περιτροπής έστελναν και τη
«χρεία» (το σιτηρέσιο) του δασκάλου. Τα παιδιά είχαν κοντύλι, πλάκα (από φυσική πέτρα) και
μια προβιά που την έστρωναν κατάχαμα και κάθονταν σταυροπόδι. Το πάτωμα ήταν συνήθως
χώμα και είχε πάνω μια κουρελού ή ψάθα από καλάμια. Το διδακτικό έτος διαρκούσε πέντε έξι
μήνες το χειμώνα. Την άνοιξη τα έπαιρναν τα παιδιά για τις αγροτικές δουλειές. Τα κορίτσια
πήγαιναν δυο τρεις χειμώνες και ύστερα παρατούσαν τα μαθήματα για να κάνουν δουλειές του
σπιτιού.

Αφσάρι. Μια ελληνόφωνη κώμη 6 ώρες μακριά από το Βαρασό στα ΒΑ, τρεις μέρες δρόμο
ΝΑ από την Καισάρεια. Αποσπάστηκε από το Βαρασό στα μέσα του 18ου αιώνα. Είχε τότε.
περίπου 150 οικογένειες. Κατά τα μέσα του 19ου αιώνα (περίοδος των μεταρρυθμίσεων)
αποσπάστηκαν τα τρία Φαρασιώτικα χωριά Σαττί, Κίσκα, Τσουχούρι. Στην ανταλλαγή ήλθαν
από το Αφσάρι περίπου 45 οικογένειες. Την περίοδο του Μητροπολίτη Καισαρείας Ιωάννη
Αναστασιάδη έγινε προσπάθεια ανάπτυξης της παιδείας χωρίς σημαντικά αποτελέσματα2.
Είχαν ένα δάσκαλο που έκαμνε μάθημα σε ένα δωμάτιο.
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Κίσκα (Κισκισός). Ελληνόφωνο χωριό. Ήταν έδρα Δήμου και πρωτεύουσα της Επαρχίας Ρουμ
Ναχιεσί (Επαρχία Ρωμιών) στην οποία υπάγονταν τα υπόλοιπα Φαρασιώτικα χωριά
(κοινότητες) πλην Βαρασού που υπαγόταν στο Εβερέκ. Η Κίσκα ήταν άλλοτε έδρα
Επισκοπής. Άποικοι από το Αφσάρι εγκαταστάθηκαν εδώ τη δεκαετία 1850 (περίοδο των
μεταρρυθμίσεων). Είχε εκκλησία του Αγ. Ανδρέου και ένα μικρόν σχολείο, όπου δίδασκε
συνήθως ο παπάς του χωριού. Με την ανταλλαγή ήλθαν περίπου 70 οικογένειες.

Σαττί. Ελληνόφωνο χωριό σε απόσταση δυο τρεις ημέρες δρόμο Νότια της Καισάρειας.
Περίπου 40 σπίτια. Την Άνοιξη τα παιδιά τα έπαιρναν στις αγροτικές δουλειές.

Τσουχούρι. Κατά την ανταλλαγή ήλθαν 30 οικογένειες που εγκαταστάθηκαν στο Βαθύλακκο
Κοζάνης και στο Πλατύ. Ειδικό κτίριο για σχολείο δεν είχαν. Έκαμναν μάθημα σε ένα
δωμάτιο που διέθετε ένας γονέας. Δάσκαλο είχαν άλλοτε από το Βαρασό άλλοτε από το
Αφσάρι και σπάνια από την Καισάρεια. Τα μαθήματα κρατούσαν τέσσερις πέντε μήνες το
χρόνο. Την άνοιξη έπαιρναν τα παιδιά για τις αγροτικές δουλειές. Στο σχολείο πήγαιναν τρία
τέσσερα χρόνια, αγόρια κορίτσια. Μόλις τα παιδιά γίνονταν δέκα έντεκα ετών, τα έπαιρναν
στις δουλειές. Οι αναμνήσεις από το σχολείο είναι δυσάρεστες σχεδόν για όλους τους
πληροφορητές. Έτρωγαν συνεχώς ξύλο από το δάσκαλο...

Κιουρούμτζα. Άλλοτε ελληνόφωνο χωριό περιοχής Φαράσων. Κατά την ανταλλαγή το Κ Μ
Σ εντόπισε 128 οικογένειες. «Οι πρόγονοί μας που ήλθαν από τα Φάρασα (Αφσάρι) μπορεί να
μιλούσαν ελληνικά. Στην εποχή μας όμως κανένας δεν ήξερε ελληνικά. Ο πατέρας μου παπά Ευστάθιος
τη λειτουργία τη διάβαζε ελληνικά, κανείς όμως, ούτε αυτός δεν καταλάβαινε τα λόγια» 5. Ο
Κάλφογλους σημειώνει: «Οι κάτοικοι ασχολούμενοι με τη γεωργία, διατηρούν ένα μικρό σχολείο.»6 Η
Κιουρούμτζα ήταν το μόνο (τουρκόφωνο) από τα Φαρασιώτικα χωριά όπου οι Ευαγγελιστές
είχαν εκκλησία (1865). Ήταν πέτρινη και χτίστηκε το 1908. Δεν είχαν μόνιμο παπά (παπελίν)
στο χωριό. Έρχονταν από το Χατζίν (έδρα Σαντζακίου) ή από τα Άδανα. Κατά την ανταλλαγή
οι Ευαγγελιστές ήταν περίπου το τέταρτο των οικογενειών. Στην αρχή δεν τους επέτρεπαν να
θάβουν τους νεκρούς στο ορθόδοξο κοιμητήριο, αλλά τελικά συμβιβάστηκαν με τους
Ορθοδόξους και τους έθαβαν στο ίδιο κοιμητήριο σε ξεχωριστές ζώνες7. Προσπάθειες να
ιδρυθούν Ευαγγελικές εκκλησίες και σε άλλα Φαρασιώτικα χωριά (τουρκόφωνα) δεν
ευδόκησαν. Μόνο μερικές οικογένειες προσηλυτίστηκαν στο Ταστσί.
Οι Ρωμιοί των γύρω χωριών, κυρίως από το Παχτζετζίκι, για να αποφύγουν τις
επιδρομές των τσέτες, λίγα χρόνια πριν την ανταλλαγή, μετοίκησαν στην Κιουρούμτζα, με την
ελπίδα πως θα τους προστατεύσουν οι Μισσιονέρ. Η τραγική ειρωνεία είναι πως η μεγαλύτερη
σφαγή των Χριστιανών στην περιοχή των Φαράσων, έγινε στην Κιουρούμτζα. Οι τσέτες
συγκέντρωσαν όλους τους άντρες από 14 χρονών στην αυλή της εκκλησίας και του σκότωσαν.
Δεν υπολόγιζαν βέβαια ούτε Ευαγγελιστές, ούτε Ορθοδόξους. Έβαλαν φωτιά και στην
Εκκλησία, αλλά δεν κατάφεραν να την κάψουν (22 Φεβρουαρίου 1922).

Ταστσί. Τουρκόφωνο χωριό στην περιοχή των Φαράσων. Στην ανταλλαγή ήλθαν 55
οικογένειες. Ο πρόσφυγας Αβραάμ Τσαριχλής λέει «Για σχολείο είχαμε ένα δωμάτιο. Δάσκαλος
ήταν κάποιος χωριανός που έμαθε λίγα γράμματα στην Καισάρεια ή ερχόταν από άλλο χωριό και σπάνια
από την Καισάρεια. Το δάσκαλο τον διόριζαν οι Σύμβουλοι της κοινότητας. Για την πληρωμή κάθε
οικογένεια έδινε 20 – 25 οκάδες σιτάρι το χρόνο. Συνήθως κάθε μέρα μια οικογένεια ενός παιδιού
φρόντιζε να του πηγαίνει το φαΐ. Τα παιδιά κάθονταν στο χώμα πάνω στις προβιές, κάθε παιδί είχε τη
δική του που την έφερνε κάθε μέρα από το σπίτι. Τα ορφανά πήγαιναν στην Καισάρεια όπου έμεναν δυο
τρία χρόνια. Πήγα στο σχολείο που συντηρούσε η κοινότητα και σ’ εκείνο που συντηρούσε η
προτεσταντική εκκλησία για λόγους προπαγάνδας. Εκεί είχαμε δασκάλα μια Αρμένισσα που δίδασκε
εκτός από τα τουρκικά και αγγλικά και ελληνικά. Φοίτησα από 8-12 ετών8.» Ώστε στο Ταστσί υπήρχε
κοινοτικό σχολείο (Δημοτικό) και της Ευαγγελικής Εκκλησίας στα 1910. Ο πληροφορητής
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ήταν τότε 12 ετών. Προσπάθεια των Ευαγγελιστών να ιδρύσουν Εκκλησία δεν απέδωσε. Μόνο
μερικές οικογένειες προσηλυτίστηκαν.

Παχτζετζίκι. Το 1898 είχε 90 οικογένειες Ορθοδόξων και 20 Μουσουλμάνων. Οι Ρωμιοί
λόγω των συνεχών ενοχλήσεων κατέφυγαν (αρχές του 20ου αι.) στο γειτονικό Κιουρούμτζα,
όπου νόμιζαν πως θα τους προστατεύσουν οι Μισσιονέρ. Υπέστησαν και αυτοί τις συνέπειες
της μεγάλης σφαγής του 1922. Ο Λεβίδης το 1905 εντόπισε μόνο 7 οικογένειες. Το Κ Μ Σ
δεν αναφέρει κανένα ανταλλάξιμο προερχόμενο από το Παχτζετζίκι. Δεν υπήρχε σχολείο.

Πεσκαρτάς. Τουρκόφωνο χωριό στην περιοχή των Φαράσων. Με την ανταλλαγή ήλθαν 32
οικογένειες. Είχαν ένα σχολείο σε επίπεδο Δημοτικού. Αν ο παπάς γνώριζε λίγα γράμματα,
αυτός έκαμνε και το δάσκαλο. Τελευταίος δάσκαλος πριν την ανταλλαγή ήταν ένας από τον
Αγ. Κωνσταντίνο (Εβερέκ) που πληρωνόταν από τους γονείς των μαθητών.
«Για σχολείο είχαμε ένα σπίτι πίσω από την παλιά εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Ένα
πέτρινο κτίριο με τέσσερα δωμάτια. Μια αίθουσα διδασκαλίας, ένα δωμάτιο για το δάσκαλο, μια αποθήκη
για σιτάρι, κριθάρι και όσπρια, που ήταν ο μισθός σε είδος του δασκάλου. Είχε και μια αποθήκη που
έβαζαν τα ξύλα για θέρμανση το χειμώνα. Θρανία, καθίσματα δεν υπήρχαν. Έφερνε το κάθε παιδί την
προβιά του. Αυτές οι προβιές συχνά μετατρέπονταν σε πολεμικά όπλα «αμυντικά και επιθετικά» στους
καβγάδες των παιδιών. Καμιά φορά χρησίμευαν και ως ασπίδες στη βέργα του δασκάλου όταν την
κουνούσε απειλητική πάνω στα κεφάλια των μαθητών.»9

Χοστσάς. Ένα χωριό σε απόσταση 35 χλμ. ΒΑ των Φαράσων. Με την ανταλλαγή ήλθαν 34
οικογένειες. Επίσημο σχολείο δεν υπήρχε. Αν τύχαινε ο παπάς του χωριού να γνωρίζει εκτός
από ανάγνωση και γραφή, τότε δίδασκε τα παιδιά «τα κοινά γράμματα». Για πολλά χρόνια ο
παπά Χρήστος Χ΄΄ Εφεντής (άλλος από τον Χατζή Εφεντή του Βαρασού) έκανε και το
δάσκαλο. Μερικές φορές έφερναν από το Εβερέκ ή από την Καισάρεια ένα δάσκαλο
«γραμματιζούμενο». Τον πλήρωναν σε είδος (σιτάρι, φασόλια, τυροκομικά κλπ). Ο
Πρόσφυγας Πρόδρομος Εβρενιάδης πληροφορεί «Επίσημο σχολείο δεν υπήρχε. Ένας από τους
γονείς διέθετε ένα δωμάτιο για τέσσερις μήνες του χειμώνα και εκεί γίνονταν τα μαθήματα. Μια
επιτροπή από γονείς των παιδιών ή η Κοινότητα έφερναν ένα γραμματιζούμενο από το Εβερέκ ή από την
Καισάρεια για να διδάξει στα παιδιά τα κολλυβογράμματα. Την Άνοιξη έκλεινε το σχολείο και τα παιδιά
βοηθούσαν την οικογένεια στα χωράφια ή στη βοσκή των ζώων.»10

Αγ. Κωνσταντίνος. Ήταν η ελληνική συνοικία στο Εβερέκ. Περιλαμβάνω τον οικισμό σ’ αυτή
τη θέση διότι οι κάτοικοι είχαν συναλλαγές και συγγενικούς δεσμούς με το Βαρασό και τις
αποικίες των Φαράσων. Ο Παΐσιος αναφέρει 100 οικογένειες που προσφέρουν στη μονή από 3
γρόσια (1861). Ο Α Μ Λεβίδης αναφέρει 110 οικογένειες (1905) και σημειώνει «Άλλοτε το
Σχολείον ήν ακμαίον, νυν δε διατηρούμενον υπό της Αδελφότητος των παντοπωλών, αριθμεί 30
μαθητάς μεθ’ ενός διδασκάλου.»11

Στ. Σημειώσεις
1. «Ανάμεσα σε τόσες πολλές αγροικίες απολίτιστων νομάδων κτηνοτρόφων και αγροτών που καλλιεργούσαν τα χωράφια τους
με πρωτόγονες μεθόδους, το Καρσαντί αποτελούσε Διοικητικό, Εμπορικό και ‘πολιτιστικό’ κέντρο» (Δ. Λουκόπουλος
σε χειρόγραφο του Κ Μ Σ).
2. Ι. Η. Κάλφογλους σελ. 27.
5. Πληροφορητής στο Πλατύ.
6. «Εχαλισί ζηραάτ ιλε μεζγούλ ολούπ, ουφάκ πιρ μεκτέπ ιδαρέ ιδερλέρ.» Ι Η Κάλφογλους σελ. 569.
7. Πληροφορία από κατοίκους στο Μυλότοπο Γιαννιτσών.
8. Μαρτυρία Αβραάμ Τσαρηκλής (γεννήθηκε στο Ταστσί το 1898. Συνέντευξη Πετρανά Κοζάνης 1961
9. Μαρτυρία Αντωνιάδης Σάββας, γεννήθηκε στο Πεσκαρτάς το 1894. Συνέντευξη στο Πλατύ, 1950.
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10. Μαρτυρία Πρόδρομος Εβρενιάδης, γεννήθηκε στο Χοστσά το 1899. Συνέντευξη στο Βαθύλακκο Κοζάνης
1961.
11. Α. Μ. Λεβίδης, «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ του έτους 1905», ανωτ. σελ. 148.

Ζ. Συντήρηση των Σχολείων.
Το Συμβούλιο της Μονής πήρε απόφαση ( Μητροπολίτης Παΐσιος, 18 Σεπτ. 1861) να
φορολογεί ετησίως τις κοινότητες της Επαρχίας Καισαρείας με ορισμένο ποσό για τη
λειτουργία των Σχολών της Μονής. Η επιβάρυνση ήταν ανάλογη με τον αριθμό των
οικογενειών που κατά την κρίση του Συμβουλίου μπορούσαν να προσφέρουν 3 γρόσια
ετησίως1. Θα πρέπει να υπολογίσουμε τουλάχιστο διπλάσιο τον πραγματικό αριθμό των
οικογενειών:
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Εισφορά των κοινοτήτων για τα Σχολεία της Μονής (1861)
Κοινότητες 36, οικογένειες 5054, 5054Χ3 = 15162 Γρόσια, ήτοι 151,62 χρ. λίρες ετησίως.
Αναλυτικά :
Καισάρεια
400
Ενδιρλίκ
75
Βέξε
22
Ταλάς (Μουταλάσκη) 500
Δερέκιοϊ
75
Κίσκε
20
Κερμίρ
450
Ζήλε
50
Κέσι
18
Ζιντζίντερε (Φλαβιανά) 300
Κιουρούμτζε
50
Καρατζορέν
15
Ταυλοσούν
100
Ταξιάρχης
50
Μόλου
15
Ερκιλέτ
100
Ρουμ καβάκ
50
Καλιά κιόι
12
Ιντζέ σου
500
Γιοζκάτ
50
Καρατζάβιραν
12
Ουρκιούπ
400
Ποστ Καρά κιόι 40
Σαρμούσακλι
9
Συνασός
400
Σκόπι
40
Κέρκεμε
8
Νεβσεχίρ
800
Τσουκούρ
40
Τζάτ
8
Ζαλέλα
100
Παχτζετζίκ
35
139
Αγ. Κ/τίνος
100
Αφσάρ κιόι
30
Φάρασα
150
Αγιρνάς
30
4300
615
Σύνολο : 4300 + 615 + 139 = 5054
Πηγή: Ι Η Κάλφογλους «Μονή Φλαβιανών». Α.Νιμισματίδης, 1898 σελ. 280
Τη συντήρηση των Σχολείων του υπόδουλου γένους αναλάμβαναν οι κοινότητες με τη
γενναία οικονομική αρωγή των Συλλόγων των ομογενών που βρίσκονταν οργανωμένοι στα
μεγάλα αστικά κέντρα2 Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Τραπεζούντα. Το Διοικητικό
Συμβούλιο της Αδελφότητας των αποδήμων κάθε κοινότητας, ασκούσε και καθήκοντα
Κεντρικής Εφορείας που φρόντιζε για εξεύρεση πόρων για τη συντήρηση των Σχολών και για
την εκλογή ικανών και «ευμεθόδων διδασκάλων.» Η τοπική Εφορία Σχολών κάθε κοινότητας
φρόντιζε για την είσπραξη προσφορών για τα ταμεία των σχολείων: εισφορές, δίσκοι, κεριά,
ενοίκια στασιδιών, συνδρομές, επιδόματα, αφιερώματα, δωρεές, κληροδοτήματα, δίδακτρα
(των δυναμένων να πληρώσουν), μισθώματα ακίνητης περιουσίας.
Ενδεικτικά αναφέρονται, το Αναγνωστήριο Σμύρνης – «Όμηρος» και στην
Κωνσταντινούπολη ο «Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κων/πόλεως», η «Εκπαιδευτική και
Φιλανθρωπική Αδελφότης», η «Κεντρική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης Καππαδοκών», η
Εφοροδημογεροντία των Συνασιτών Χαβιαράδων, η Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης Τυανέων «ο
Άγιος Μηνάς» και στην Αθήνα η «Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία» και ο Σύλλογος Μικρασιατών εν
Ελλάδι «Η Ανατολή» με την πλούσια πολιτιστική και εκπαιδευτική τους δράση.
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Αναφέρουμε ενδεικτικά και τους τοπικούς συλλόγους: «Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα
Καισαρείας», «Εκπαιδευτική Αδελφότητα Κερμίρας». Στον Πόρο ο Σύλλογος «Πρόνοια», ο
σύλλογος «Μέλισσα». Στο Προκόπι «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος».
Η αδελφότης Βέξαι στην Πόλη με τους τόκους αποθεματικού κεφαλαίου συντηρεί τα
έξοδα Ιερέως και διδασκάλου3. Στην Καισάρεια η «Λέσχη Αθηνά», που ιδρύθηκε το 1870 με
σκοπό τη διάδοση της ελληνικής παιδείας, ζήτησε τη βοήθεια του «Ελληνικού Φιλολογικού
Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως» (ΕΦΣΚ) προς τον οποίο έστελνε εκθέσεις για τη λειτουργία
των σχολείων της. Στο Κέρκεμε, στη μονή της Θεοτόκου λειτουργούσε σχολή όπου
φοιτούσαν άπορα παιδιά από τα γύρω χωριά. Το 1907 ιδρύθηκε η «Φιλόπτωχος Εκπαιδευτική
Αδελφότης ‘Η Φιλαδέλφεια’» με σκοπό τη συντήρηση αστικής σχολής μέσα στη μονή, όπου
θα φοιτούσαν φτωχά ορφανά από τα γύρω χωριά.
Στο Ζιντζίντερε η «Ένωση Φλαβιανών» είχε σκοπό φιλεκπαιδευτικό (7 Μαρτίου 1889.
Πρόεδρος Αναστάσιος Λεβίδης). Στο Σαρμούσακλη ιδρύεται «Αδελφότητα» για τη
συντήρηση σχολείου. Στη Μουταλάσκη η Λέσχη «Ελλάς» (1879 -1880). Στο Προκόπι
ιδρύθηκε το αρχαιότερο σωματείο (1859) ο «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου». Υπήρχαν ακόμη
άλλες 10 αδελφότητες, οι περισσότερες ήταν συντεχνίες, οι οποίες όμως ενίσχυαν με
σημαντικά ποσά τα εκπαιδευτήρια. Στη Σινασό, η Αδελφότης «Άγιος Νικόλαος» (1877) με τα
έσοδα από κτήματα της μονής Αγίου Νικολάου στήριζε τα εκπαιδευτήρια4. Στην Τζαλέλα η
«Αδελφότης Ταξιαρχών» συμμετείχε στις δαπάνες μισθοδοσίας δασκάλου. Στον Άγ.
Κωνσταντίνο (Εβερέκ) η «Αδελφότητα παντοπωλών» συντηρούσε» το Δημοτικό σχολείο5. Στη
Νεάπολη (Νέβσεχιρ) ιδρύθηκε (1866) η «Φιλεκπαιδευτική Λέσχη Βασιλείας». Άρχισαν
μαθήματα για μεγάλους κάτι σαν «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο».
Στη Μαλακοπή η «Φιλόπτωχος Αδελφότης Η Μαλακοπή» προσέφερε για να χτιστεί
κτήριο όπου στεγάστηκαν η Αστική σχολή, το Παρθεναγωγείο και το νηπιαγωγείο. Στο
Γκέλβερι υπήρχαν αρκετές συντεχνίες και η «Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης Ναζιανζός» (1884)
με έδρα την Κωνσταντινούπολη όπου μετείχαν στη διοίκηση και μέλη της κοινότητας. Τα
εκπαιδευτήρια Γκέλβερι διοικούσαν δύο Εφορίες μία Κεντρική στην Πόλη και μια στο
Γκέλβερι.
Πλούσιοι ομογενείς προσέφεραν σημαντικά ποσά για τη λειτουργία των σχολείων.
Ανώνυμος με μυστική διαθήκη προσέφερε στην Ιερατική Σχολή 1000 λίρες οθωμανικές και
1000 λίρες για το Καππαδοκικό Ορφανοτροφείο. Ο Συμεωνάκης Σινιόσογλου διέθεσε 1000
λίρες για τα Ορφανοτροφεία, επίδομα 100 λιρών ετησίως και ένα προσοδοφόρο κτήμα στην
Άγκυρα6. Η οικογένεια Συμεωνάκη Σινιόσογλου προσέφεραν 3000 λίρες Τουρκίας. Ο Ζεγκίν
Χαρελέμ δώρισε το οικόπεδο για το Παρθεναγωγείο στη Μουταλάσκη. Για τη συντήρηση των
σχολείων είχαν δυο χάνια στην Κωνσταντινούπολη.
Θ. Ε. Ροδοκανάκης έταξε ετήσια χορηγία 5000 λίρες για την Ιερατική Σχολή. Αλλά και
λιγότερο πλούσιοι και φτωχοί ακόμη πρόσφεραν τον οβολό τους για τη συντήρηση των
σχολείων. Ενδεικτικά αναφέρω την καλογραία Μακαρία από το Κέλβερι που προσέφερε 100
χρυσές λίρες για την Ιερατική σχολή της Μονής Προδρόμου7. Ο Λ. Π. Ωραιόπουλος διέθεσε
σημαντικά ποσά για τους φτωχούς μαθητές και υποσχέθηκε ετήσια συνδρομή 5000 γρόσια για
να ιδρυθεί νηπιαγωγείο.
Εισφορές έρχονταν από Καππαδόκες μετανάστες στην Σαμψούντα, Πάφρα, Αλάτσατα,
Άδανα, Ταρσό, Μερσίνα, Σμύρνη, Ικόνιο και κυρίως από την Πόλη, όπου υπήρχαν
Φιλεκπαιδευτικές Αδελφότητες Καππαδοκών.
Ως και χοροεσπερίδες οργάνωναν με εισιτήριο υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών, που
προορίζονταν συνήθως για τη λειτουργία σχολείων. «Ο συγγραφεύς προτρέπει τους ομογενείς
κατοίκους της επαρχίας Καισαρείας και Ικονίου να φροντίσουν δια τα γράμματα. Προς εύρεσιν δε πόρων
να δώσουν άπαξ του έτους θεατρικάς παραστάσεις, να κάμουν λαχεία και να διοργανώσουν χορούς.
Ξεύρω δε ότι εις το τελευταίο δηλαδή εις τον χορόν δεν θα συγκατατεθούν με ευχαρίστησιν οι
Ανατολίται, διότι εις τους Ευρωπαϊκούς χορούς και οι ξένοι θα χορεύσουν με τας γυναίκας των»8.

2o ΣΥΜΠΟΣIΟ

25, 26 και 27 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ 2005

183

Στα Φαρασιώτικα χωριά συνήθιζαν την ημέρα των Θεοφανίων να προκηρύσσουν
πλειοδοτικό διαγωνισμό για τον «Νουνό» του Σταυρού. Ο Εφημέριος έριχνε το Σταυρό σε μια
μεγάλη λεκάνη με νερό και καλούσε τους πιστούς να προσφέρουν ένα ποσό για να βγάλουν το
σταυρό. Ο πλειοδότης έπαιρνε πρώτος τον Αγιασμό και για όλο το χρόνο ήταν ο «Νουνός»
του Χριστού. Τα χρήματα πήγαιναν στο ταμείο του Σχολείου. Αυτή η συνήθεια εξακολουθεί
να υπάρχει στα χωριά των προσφύγων από τα Φάρασα (Πλατύ Ημαθίας, Πετρανά,
Βαθύλακκος Κοζάνης, Αγροσυκιές, Μυλότοπος Πέλλης...) Τα χρήματα του ιδιότυπου
πλειστηριασμού τώρα ανήκουν στο ταμείο της Εκκλησίας.
Αναφέρεται ακόμη και μια συνήθεια που ξενίζει, ίσως, το σημερινό μελετητή. Τις
παραμονές των Θεοφανίων και του Πάσχα μέλη της Εφορείας Σχολών περνούσαν από τα
σπίτια και ο νεωκόρος που τους συνόδευε φορτωμένος με ένα καλάθι κεριά, άφηνε
διατιμημένες λαμπάδες διαφόρων μεγεθών, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση και
σύμφωνα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Σε πιο παλιά εποχή, όταν πέθαινε κάποιος
πλούσιος, οι Δημογέροντες συνήθιζαν να επισκέπτονται εν σώματι την οικία του αποβιώσαντος
για να αποσπάσουν από τους τεθλιμμένους συγγενείς (παρουσία του νεκρού), με τρόπο
εκβιαστικό, χρηματικό ποσό ή δωρεά κτήματος υπέρ των κοινωφελών ιδρυμάτων.
Αναφέρεται και μια περίπτωση που ενώ οι συγγενείς προθυμοποιήθηκαν να προσφέρουν
ετησίως 50 λίρες για το μισθό ενός δασκάλου, οι Εφοροδημογέροντες απαίτησαν και την
εφάπαξ καταβολή 500 χρυσών λιρών. Ένας Επίτροπος μπροστά στο λείψανο είπε «θα το
σκεφτούμε πολύ αν τον θάψουμε...». Οι συγγενείς του νεκρού εξοργίστηκαν και τους
ξαπόστειλαν. Έφεραν παπάδες από γειτονικά χωριά για το ξόδι του. Ο Πατριάρχης που το
πληροφορήθηκε τιμώρησε με αργία τον παπά και με αφορισμό τους Δημογέροντες9.
Περιοδίες για «ζητεία». Ένας εκπρόσωπος της Μονής, συνήθως ο Ηγούμενος ή κάποιος
Μοναχός με εντολή του Μητροπολίτη, έβγαινε σε περιοδεία για να μαζέψει χρήματα τα οποία
προορίζονταν για τα σχολεία.
Στο Σαρμουσακλή υπήρχε ένα χειρόγραφο Ευαγγέλιο του Δ΄ αιώνα, γραμμένο πάνω σε
χρωματιστή μεμβράνη ιώδους βαφής. Τα γράμματα κεφαλαία ασημένια, όμοια με του
Σιναϊτικού κώδικα. Τα κύρια ονόματα και οι επιγραφές των περιεχομένων με χρυσά γράμματα.
Η Αγγλική κυβέρνηση πρόσφερε 600 λίρες αλλά δεν το έδωσαν. Τελικά το πήρε ο Τσάρος
Νικόλαος Β΄ που το πρόσφερε στην Ιερά Σύνοδο της Ρωσίας. Ο Τσάρος κατέθεσε σε Ρωσική
τράπεζα 1000 ρωσικές λίρες, από τούς τόκους των οποίων θα λειτουργούσε το Δημοτικό
σχολείο που είχε το 1904, 70 μαθητές και ένα δάσκαλο10.
Και μια περίπτωση, μοναδική ίσως στα χρονικά: Δυο επίτροποι της Παναγίας στο
Πέρα, Σπανδωνής και Παλαιολόγος ίδρυσαν το πρώτο Παρθεναγωγείο της Πόλης. Για έρανο
πήγαν πρώτα στον Άγιο Ηρακλείας (ήταν το 1844 και είχαν Σύνοδο), που τους έδωσε μόνο
100 γρόσια. Πήγαν σε διπλανό παντοπωλείο και συμπλήρωσαν ένα μηδενικό. Με αυτό το
«ντοκουμέντο» πήγαν στους άλλους Συνοδικούς οι οποίοι πρόθυμα πρόσφεραν ο καθένας
1000 γρόσια τα οποία εισέπραξαν αμέσως πριν ενημερωθεί ο Ηρακλείας. Την άλλη ημέρα ο
Ηρακλείας συμπλήρωσε το ποσό με ευχαρίστηση11.
Ακόμη και στους αρραβώνες είχαν την ευκαιρία να πάρουν «σχολικά τέλη»12.
«1870 οκτωβρίου 26 ταρικτέ καργεμιζτέν Παπάζογλου Χ΄΄ Ιωακιμιν ογλου Χ΄΄ Θεοδωροσούν
μακτούμι Κοσταντίνοσου Κοσελί ογλου Σταυρινινίν κιζί Βιθλεέμ ιλαν ταραφιγινγ ρισασιγιλαν ναμιζάτ ετιπ
τοασινί οκουτούκ σχολίον χαρτζι ολαράκ πιρ μετζιτιέ βερέρεκ Αλλάχ χαϊρλί εγλιγέ.
Παπά Νικόλας
Ισάχ Χ΄΄ Θεοδώρου
Γεώργι του Χ΄΄ Θεοδώρου
Αβράμ Ισταυρή Τουγιουντζόγλου
(Σημείωση στα ελληνικά)
«Ηκυρώθη κοινή συμφωνία»
Ευγένιος Πρωτοσύγκελος και Αρχιερατικός επίτροπος του Αγίου Καισαρείας.
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«Στις 26 Οκτωβρίου 1870, από την κωμόπολή μας, ο Κωνσταντίνος γιος του Χ΄΄
Θεοδώρου του Παπάζογλου Χ΄΄ Ιωακείμ ογλου και η Βηθλεέμ, κόρη του Σταύρου
Κοσελίογλου, αρραβωνιάστηκαν με κοινή συμφωνία αμφοτέρων των μερών. Αναγνώσαμε την
ευχή αφού έδωσαν για σχολικά τέλη ένα μετζίτι. Ο Θεός να τους ευλογεί επ’ αγαθώ.»
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε τον κ. Παπαδόπουλο για την εξερετικά ενδιαφέρουσα
εισήγησή του. Υπάρχει κάποια ερώηση; Ο κύριος…..
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Παπαδόπουλε μπορείτε να μας πείτε μια φράση στην
Καππαδοκική διάλεκτο.
IΟΡΔΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαρίστως.
«Πααίνκαμι σο σκολείο πέντε έξι μήνες το σειμό. Μαθέγκαμι το ψαλτήρι τζαι τον οχτώηχου.
Άλεϊ να ψάλλουμι σην εκκλεσία. Το μον ο τατάς ήτουν παπάς, τζαι πααίγκα κοντά του σην εκκλεσία κάτα
ημέρα. Απηδού στην άκρα είμουν τζαι στα πρώτα τις μαθητές. Ο δάσκαλους του είχαμε ήτουν σαχχαλούς
στο Μοναστήρι του Ζιντζίτερε. Τάιμα κοπανίσκιν μες μο το ραβτί. Α ημέρα χολιέστην τζαι πασλάτσιν να
μας κοπανίζει μο το ραβτί. Είμεστε δέκα δώδεκα χρονών παλικαρόκκα. Πιρτέν πιρέ σηκώθαμι τζαι
πασλάτσαμ ντα κοπανίζουμι σο τσουφάλι του μο τα πόστα. Ατζείνου ο δάσκαλους πήρην το ραβτί του
έφυν τζαι άβου δάσκαλους τζού ΄ρτην σο χωρίο μας»
«Πηγαίναμε στο σχολείο πέντε έξι μήνες το χειμώνα. Μαθαίναμε το ψαλτήρι και το
οχτωήχι. Μόνο για να ψέλνουμε στην εκκλησία. Ο πατέρας μου ήταν παπάς, και πήγαινα
κοντά του στην εκκλησία καθημερινά. Γι’ αυτό ήμουν και από τους πρώτους μαθητές. Ο
δάσκαλος που είχαμε ήταν μουσάτος από το Μοναστήρι του Ζιντζίτερε. Τακτικά μας
κοπανούσε με το ραβδί. Μια μέρα χολώθηκε και άρχισε να μας κοπανάει με το ραβδί.
Ήμασταν δέκα δώδεκα χρονών παλικαράκια. Με μιας σηκωθήκαμε και αρχίσαμε να τον
κοπανάμε στο κεφάλι με τις προβιές. Εκείνος ο δάσκαλος πήρε το ραβδί του έφυγε και άλλος
δάσκαλος δεν ήλθε στο χωριό.»
Μαρτυρία Βασίλη Παπαδόπουλου γεννημένου στο Σαττί το 1901. Το περιστατικό
πρέπει να έγινε γύρω στα 1910-12. Συνέντευξη, Πλατύ Ημαθίας 1950.
Φοιτούσαν και τα κορίτσια μαζί με τα αγόρια στο σχολείο. Ιδού ένας διάλογος με τη
γιαγιά.
-Εbέ ατό το μέτρο η γώσσα τους γώσσα ένει; Νε τούρτζικα νε ελλενικά.
- Τα ρωμάκα γουζί μου ένι του Χριστού η γώσσα.
- Ο Χριστός ήτουν Γιαχουτής, τους τα κατέσκεν τα Ρωμάκα;
- Ο Χριστός τζαι οι Απόστολοι κατέχκαν τσιπ τις γώσσες.
-Σκολείο είχετε;
- Είχαμε αν ασερώνα. Καθούμεστε σα πόστα πάνω. Γω πιάγα πέντε έξι μήνες τζαι στέρου ο
δάσκαλους χάθην. Στα δυο χρόνες στέρου γω σεμαδεύτα τζαι πόμεινα.
- Τους μαθαίγκατε να δεβάζετε;
-Πι άλφα Πα, νι άλφα να, γάμα γιώτα άλφα για. Παναγία Θεοτόκος.
- Οι άντρες του ήσαντι μακρά σο ποίο τη γώσσα γραφήγκαν τα μεκτούπα;
- Γραφήγκαν σο τούρτζικο τη γώσσα μο το ελληνικό αλφαβήτα.
« -Γιαγιά, αυτή η δική μας γλώσσα τι γλώσσα είναι, μήτε τουρκικά, μήτε ελληνικά.
-Τα ρωμάκα μωρό μου είναι η γλώσσα του Χριστού.
-Ο Χριστός ήταν Εβραίος πώς ήξερε τα Ρωμαίικα;
-Ο Χριστός και οι Απόστολοι κάτεχαν όλες τις γλώσσες.
-Σχολείο είχατε;
-Είχαμε μια αχυρώνα. Καθόμασταν πάνω στις προβιές. Εγώ πήγα πέντε έξι μήνες και
ύστερα πέθανε ο δάσκαλος. Ύστερα από δυο χρόνια εγώ αρραβωνιάστηκα και απόμεινα.
-Πώς μαθαίνατε να διαβάζετε;
-Πι άλφα Πα, νι άλφα να, γάμα γιώτα άλφα για. Παναγία Θεοτόκος.
-Οι άντρες που ήταν μακριά, σε ποια γλώσσα έγραφαν;
-Έγραφαν στην τουρκική γλώσσα με το ελληνικό αλφάβητο. » ( Καραμανλήδικη γραφή ).
Μαρτυρία Ευλαμπίας Παπαδοπούλου γεννημένης στο Σαττί, γύρω στο 1880. Περιγράφει
περιστατικά γύρω στα 1890. Διάλογος στο Πλατύ Ημαθίας 1938.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Σας ευχαριστoύμε, κ. Παπαδόπoυλε.
Σ' αυτό τo σημείo τo πρώτo μέρoς της σημεριvής ημέρας, η τέταρτη συvεδρίαση τελείωσε.
Θα κάvoυμε έvα 15λεπτo διάλειμμα και θα επαvέλθoυμε για τηv τελευταία συvεδρίαση.
Διάλειμμα
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ΜΕΡΟΣ Η΄

5η Συνεδρίαση
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : ΜΑΚΗΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ
ΜΕΛΗ
: ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ,
ΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΙΔΑΚΗΣ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κυρίες και κύριoι σύvεδρoι, αρχίζει η πέμπτη και τελευταία συvεδρίαση
τoυ 2oυ Συμπoσίoυ τoυ ΚΕ.ΜI.ΠΟ. Μας τιμά με την παρουσία του ο πρώην Υπουργός
Παιδείας, βουλευτής Αθηνών κ. Πέτρος Ευθυμίου.
Πρώτoς εισηγητής o κ. Θεoδόσης Πυλαριvός,.

Βιογραφικό
Ο κ. Θεοδόσης Πυλαρινός είναι Λέκτορας στο τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Παν/μίου.
Περίληψη εισήγησης :
Ο καθηγητής της ιστορίας της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Μαργαρίτης
Ευαγγελίδης ( 1850 – 1932 ) από την Κύζικο, ανέπτυξε εξαιρετική παιδευτική δράση που
σχετίζεται με το Μικρασιατικό Ελληνισμό.
Έτσι πέρα από το διδακτικό έργο του και την προσφορά του στα Ελληνικά γράμματα,
συντελεί χάρη στο σύλλογο «Η Ανατολή», στη μόρφωση δασκάλων κυρίως Μικρασιατικής
καταγωγής και στην αποστολή τους στα πάτρια εδάφη τους, όπου διέδωσαν το Ελληνικό
πνεύμα.
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ΘΕΟΔΩΣΗΣ ΠΥΛΑΡIΝΟΣ
Θέμα

: "Μαργαρίτης Ευαγγελίδης και "ΑΝΑΤΟΛΗ".

Ο Μαργαρίτης Ευαγγελίδης (1850-1932)320 γεννήθηκε στη Μηχανιώνα της Κυζίκου και
πέθανε στην Αθήνα. Παιδί πτωχής οικογένειας, τα πρώτα γράμματα τα διδάχθηκε στην
ιδιαίτερη πατρίδα του και τα εγκύκλια στην Κωνσταντινούπολη, στην περίφημη Πατριαρχική
Μεγάλη του Γένους Σχολή, από την οποία και αποφοίτησε στα 1871. Στη συνέχεια φοίτησε στη
Φιλοσοφική Σχολή του Αθήνησι Πανεπιστημίου και μετά την αποφοίτησή του, με την
οικονομική ενίσχυση του προστάτη και ευεργέτη του Μενελάου Νεγρεπόντη θα μεταβεί στη
Γερμανία, και συγκεκριμένα στη Λειψία και το Βερολίνο, για συνέχιση των ανώτατων σπουδών
του στη Φιλοσοφία, οι οποίες διάρκεσαν περίπου μία πενταετία (1878-1883) και ευοδώθηκαν με
την ανακήρυξή του ως διδάκτορα της Φιλοσοφίας. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε, μεταξύ πολλών
άλλων, τα ονόματα των γερμανών καθηγητών Wundt, Piper, Kirchhof, Koυρτίου και του
πολλού Zeller, για να φανεί η ποιότητα των σπουδών του Ευαγγελίδη, κυρίως όμως για να
ερμηνευθεί ο ανθρωπιστικός τρόπος με τον οποίο αντιλήφθηκε και υπηρέτησε αργότερα την
έννοια της παιδείας.
Πλούσιο υπήρξε και το διδακτικό έργο του και ως μαχόμενος εκπαιδευτικός στις δύο
βαθμίδες της εκπαίδευσης, τη γυμνασιακή και την πανεπιστημιακή, είχε την ευκαιρία να
σχηματίσει σαφή εικόνα των αναγκών της παιδείας μας την εποχή εκείνη, την τόσο κρίσιμη για
την εθνική αποκατάσταση του ελληνισμού, το μικρασιατικό τμήμα του οποίου υπηρέτησε με
αυτοθυσία, ανάγοντας σε έργο ζωής τη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων στη Μικρά Ασία και
την Ανατολία και προάγοντας από τη σκοπιά της μάθησης τα δίκαια των εκεί Ελλήνων. Διότι ο
Μ. Ευαγγελίδης αναλώθηκε στον αγώνα αυτόν, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα την πανεπιστημιακή
σταδιοδρομία, στην οποία ούτως ή άλλως ευδοκίμησε, καθώς και το επιστημονικό έργο του, στο
οποίο, λόγω της φιλοπονίας του, οι επιδόσεις του θα ήταν εξαιρετικές, αν δεν δαπανούσε
1. Για τον άνδρα και το σύλλογο «Η Ανατολή» βλ. Μικρασιατικός Σύλλογος «Ανατολή». Το έργον αυτού μετά την
συμφοράν. Αι δώδεκα πλήρεις νυκτεριναί σχολαί, Αθήνα 1927 (λεύκωμα). – Εορταί προς τιμήν του Κυρίου Μαργαρίτου
Ευαγγελίδου, ομοτίμου καθηγητού του Πανεπιστημίου και επιτίμου προέδρου του Συλλόγου των Μικρασιατών
«Ανατολής», Αθήνα 1926. – Υπόμνημα του Συλλόγου των Μικρασιατών «Ανατολής» προς το σεβαστόν υπουργείον της
Παιδείας περί του Ιεροδιδασκαλείου Σάμου, Αθήνα 1914. – Μαργαρίτου Ευαγγελίδου, Υπόμνημα περί των
δικαιωμάτων και παθημάτων των εστιών του πολιτισμού Μικράς Ασίας και Θράκης, Αθήνα 1918. – Η τριακονταετής
δράσις του Μικρασιατικού Συλλόγου «Ανατολή», Αθήνα 1925. – Εβδομηκονταπενταετηρίς της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής
Σχολής (1844-1919), Αθήνα 1920. – Γεωργίου Κ. Ασκητοπούλου, «Μαργαρίτης Ευαγγελίδης», Παμπροσφυγική,
αρ. φ. 299-309 (1925). – Νίκος Ε. Μηλιώρης, «Ο Σύλλογος των Μικρασιατών ‘Η Ανατολή», Μικρασιατικά
Χρονικά, τ. 12 (1965), σ. 337-367. - Θεοδόσης Πυλαρινός, «Το Βιβλίο των υποτρόφων του Συλλόγου
Μικρασιατών Η ‘Ανατολή», Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 21 (2002), σ. 97-163 και ανάτυπο. –Βιβλιογραφική πηγή
πρωτογενή αποτελεί και το περιοδικό όργανο του Συλλόγου Ξενοφάνης, όπου υπάρχουν μελέτες για επιμέρους
δραστηριότητες, για τα σχολεία και τους δασκάλους του Συλλόγου κ.π.ά. Επίσης η εφημ. Προσφυγικός Κόσμος,
Φεβρ. και Μάιος του 1929, άρθρα του Αρέθα Αργαίου (=Γεωργίου Ασκητοπούλου), για τη σύσταση,
λειτουργία και δράση του Συλλόγου. Η εγκυρότητά τους οφείλεται στον εκπαιδευτικό και λόγιο Γ.
Ασκητόπουλο, από τα δραστηριότερα μέλη του Συλλόγου. Τέλος, δες τη μελέτη της Κυριακής Μαμώνη, «Το
αρχείο του μικρασιατικού Συλλόγου ‘Ανατολή», Μνημοσύνη, τ. 7ος (1978-1979), σ. 123-150, και ανάτυπο.
Πλούσιο, ωστόσο, υλικό και από πρώτο χέρι για το Σύλλογο βρίσκει κανείς στα τεύχη του Ξενοφάνη, του
περιοδικού οργάνου του. Πιο συγκεκριμένα, βλ. τ. 1 (1896-1904), σ. 500-501 (για την 8η επέτειο εορτή του
Συλλόγου), τ. 2 (1905), σ. 521 (για το Ιεροδιδασκαλείο της Αποκαλύψεως στην Πάτμο), τ. 4 (1906-1907), σ. 14 (για τη μετάθεσή του), τ. 5 (1907-1908), σ. 121-126 (για το Ιεροδιδασκαλείο Σάμου), τ. 7 (1910), σ. 321330, για τον Μ. Ευαγγελίδη και το έργο του,
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αφειδώς το χρόνο του στη μόρφωση των Μικρασιατών, πράγμα το οποίο, με άλλα λόγια,
σημαίνει στην αφιέρωσή του στο σύλλογο «Η Ανατολή», μέσω του οποίου προωθούσε το
μεγαλόπνοο εθνικοπαιδευτικό πρόγραμμά του, όντας ο ίδιος ιδρυτής, εμπνευστής και ψυχή του.
Αρχικά και προ των πανεπιστημιακών σπουδών του δίδαξε σε σχολεία της
Κωνσταντινούπολης (1871-1874), έπειτα σε σχολεία της μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα
(1883-1894), όπως στο Δ΄ Γυμνάσιο των Αθηνών, στο Βαρβάκειο, στο Α΄ Γυμνάσιο, στη
Ριζάρειο και στο Αρσάκειο στο οποίο πρόσφερε τις γνώσεις του, όντας ήδη καθηγητής
Πανεπιστημίου.321 Το 1885 διορίστηκε υφηγητής της Ιστορίας της Φιλοσοφίας στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1894 εκλέχθηκε τακτικός καθηγητής της ίδιας έδρας· διατέλεσε
τρεις φορές κοσμήτορας της Σχολής και αφυπηρέτησε το 1924. Η εκλογή του ως πρυτάνεως δεν
υλοποιήθηκε, διότι παύθηκε για λόγους εξωεκπαιδευτικούς, ασκώντας τα προπρυτανικά
καθήκοντά του.322
Το διδακτικό έργο του Μ. Ευαγγελίδη υπήρξε σπουδαίο και ακάματο. Πέραν των
κανονικών μαθημάτων είχε συστήσει φροντιστήριο της Φιλοσοφίας στο οποίο εκπονήθηκαν από
τους φοιτητές διάφορες πραγματείες, παράλληλα δε μετέφραζε έργα φιλοσοφικού περιεχομένου,
οργάνωνε το σύλλογο που προαναφέραμε και ακόμη συνέγραφε πρωτότυπα έργα. Από τα βιβλία
του αξίζει να μνημονευθούν το Περί των πηγών του Νεμεσίου, η Ιστορία της θεωρίας της γνώσεως
(ταύχος α΄, Αθήνα 1885, σελ. 159323), τα Φιλοσοφικά μελετήματα (Αθήνα 1886) και η Επιτομή της
Ιστορίας της Ελληνικής Φιλοσοφίας του Τσέλλερ (Αθήνα 1886), κυρίως για να δειχθεί η
συγγραφική παραγωγή του σε διάστημα μόλις δύο ετών και να καταφανεί η αφοσίωσή του
αφενός στο διδακτικό έργο, κατεξοχήν όμως στο Σύλλογο «Η Ανατολή» και ευρύτερα η
ανάλωσή του στον εθνικό σκοπό της αποκατάστασης του μικρασιατικού ελληνισμού. Η διάδοση
της ελληνικής παιδείας στο χειμαζόμενο αυτό τμήμα των Μικρασιατών Ελλήνων αποτέλεσε
αδικαίωτο δυστυχώς έργο του βίου του, πλήρες θυσιών και αυταπαρνήσεως. Ωστόσο, πρέπει να
αναφερθεί ότι υπήρξε και από τους ιδρυτές το 1888 της Επιστημονικής Εταιρείας, κατά το
πρότυπο των επιστημονικών ακαδημιών της Δύσης, εταιρείας που είναι ιδιαιτέρως γνωστή από
την Αθηνά, το περιοδικό σύγγραμμά της, το οποίο εξακολουθεί και σήμερα να εκδίδεται και
όπου έχουν δημοσιευθεί και εργασίες του Ευαγγελίδη. Εξάλλου, οι σχέσεις του με το δάσκαλό
του στη Φιλοσοφική Σχολή, τον γνωστό αρχαϊστή και πρώτο πρόεδρο της εν λόγω Εταιρείας
Κ. Κόντο, εξακολούθησαν στο περιοδικό. Καίρια και ενεργή υπήρξε η συμμετοχή του και στην
ίδρυση του περιοδικού Ξενοφάνης (1896324-1910), επιστημονικού οργάνου του Συλλόγου «Η
Ανατολή», που αποτύπωνε στις σελίδες του, εκτός των άλλων, την εικόνα της πνευματικής
εξέλιξης του μικρασιατικού ελληνισμού και διέσωσε πλήθος πληροφοριών για την πορεία του
Συλλόγου.325
2. Αναφορές σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία βλ. Μαμώνη, ό.π., σ. 125.
3. Βλ. Εορταί προς τιμήν… Μαργαρίτου Ευαγγελίδου, ό.π., σ. 78, και Θ. Πυλαρινού, «Το ‘Βιβλίο’ των
υποτρόφων…», ό.π., σ. 103, σημ. 25.
4. Βλ. παρουσίαση του έργου στην Εκκλησιαστική Αλήθεια, έτος Α΄ (1885), τχ. 1ο, σ. 47, όπου εκτός της
υποθέσεως του βιβλίου που «ανήκει εις την ιστορίαν της αθανάτου ελληνικής φιλοσοφίας», αναφέρεται για τη
γλώσσα του συγγραφέως ότι «εμπρέπει τη υποθέσει και είναι απηλλαγμένη πολλών ξενισμών και ασαφείας […]».
Επίσης, προαναγγέλλεται η έκδοση λίαν συντόμως της σύνοψης της «περιφήμου ιστορίας της ελληνικής
φιλοσοφίας του Τσελλέρου». Στο τχ. 31 του έτους Η΄ (1888), σ. 252, αναγγέλθηκε η έκδοση του Εισιτηρίου εις
την Ιστορίαν της Φιλοσοφίας λόγου του υφηγητή τότε Μ. Ευαγγελίδη, όπου αναδημοσιεύονται οι κρίσεις για τα
έργα του στις πηγές του Νεμεσίου και Φιλοσοφικά μελετήματα και Ιστορία της θεωρίας της γνώσεως.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται επίσης ότι «Ο κ. Ευαγελίδης υπάρχει παίδευμα της καθ’ ημάς Μ. του Γ. Σχολής»
κατατάσσεται δε στους διαδόχους του Φ. Ιωάννου, Περ. Γρηγοριάδη και Βράιλα Αρμένη.
5. Κατ’ άλλους το 1904. Για τον Ξενοφάνη βλ. Μαμώνη, ό.π., σ. 128, και Παναγ. Οικονόμου, «Τα δημοσιεύματα
του περιοδικού ‘Ξενοφάνης’. Συμβολή στη μικρασιατική βιβλιογραφία», στο Δελτίον Κέντρου Μικρασιατικών
Σπουδών, Αθήνα 1977, σ. 169-215.
6. Για το επιστημονικό κύρος του βλ. Εκκλησιαστική Αλήθεια (έτος ΛΘ΄ [1919], αρ.φ. 23, σ. 186-187),
πληροφορία, αντλημένη από τον Εκκλησιαστικό Κήρυκα Αθηνών (28-6-1919), για τον ορισμό του ως μέλους της
επιτροπείας υπό πανεπιστημιακών καθηγητών (αρχιμ. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, Νικ. Πολίτης, Μ.
Ευαγγελίδης, ο διευθυντής της Ακροπόλεως Βλ. Γαβριηλίδης και ο καθηγητής του Ωδείου Κ. Ψάχος) για τον
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Ως προς το Σύλλογο καθαυτόν, ιδρύθηκε το 1891 στην Αθήνα,326 με βασικό σκοπό τη
θεραπεία εκπαιδευτικών αναγκών, που υλοποιείτο με την αποστολή δασκάλων και καθηγητών
καταγομένων από τη Μικρά Ασία στις εστίες τους για να μεταδώσουν τα ελληνικά γράμματα
στους εκεί ελληνικούς πληθυσμούς. Είναι προφανές ότι οι στόχοι του Συλλόγου υπερέβαιναν την
απλή παιδευτική δραστηριότητα ή, καλύτερα, η δράση του λόγω των ιδιαιτεροτήτων της εποχής,
των ιστορικών συνθηκών και των ανακατατάξεων, καθώς και της ιδιάζουσας θέσης του
μικρασιατικού ελληνισμού ήταν αμιγώς πατριωτική. Ο Σύλλογος αναλάμβανε ιδίοις εξόδοις τη
μόρφωση και περαιτέρω εκπαίδευση του δυναμικού αυτού με την προϋπόθεση της επιστροφής
στο γενέθλιο χώρο και της άσκησης εκεί παιδευτικού έργου. Πέραν τούτων «Η Ανατολή»
απέστελλε στις εν λόγω περιοχές και εποπτικό υλικό, βιβλία, πίνακες γεωγραφίας και ζωολογίας
κ.λπ., εξέδωσε δε εκτός του περιοδικού που προαναφέραμε το βιβλίο Αντιπαπικά (α΄ τόμος) του
Α. Κυριακού και τέσσερα βιβλία αμιγώς μικρασιατικού ενδιαφέροντος του γιατρού Κωνστ.
Λαμέρα, αντιπροέδρου και αργότερα προέδρου του συλλόγου. Επιπλέον, ίδρυσε στη Μ. Ασία
σχολικές μονάδες, συντήρησε άλλες και χρηματοδότησε σχολεία που κατά καιρούς επλήγησαν
από θεομηνίες ή άλλες καταστροφές.327
Το κυριότερο έργο του συνίσταται στην εκπαίδευση διδακτικού προσωπικού για τα σχολεία
της Μ. Ασίας, δίνοντας υποτροφίες σε Μικρασιάτες που επέστρεφαν και δίδασκαν στις
κοινότητες από τις οποίες κατάγονταν. Η διάσωση της ελληνικής γλώσσας αποτέλεσε κεντρικό
ζητούμενο του Συλλόγου, δεδομένων των κινδύνων αφομοίωσης και μάλιστα των τουρκόφωνων
ή εν γένει ξενόφωνων Ελλήνων της Ανατολίας· στο σημείο αυτό η προσφορά του υπήρξε
τεράστια, εφόσον με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζονταν τόσο τα ήθη και η θρησκεία των ελληνικών
αυτών πληθυσμών, όσο και η σύνδεση με την παράδοση και τον ελληνικό πολιτισμό στη
διαχρονία του, από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Πρέπει, μάλιστα, να ερευνηθεί η
συμβολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και των προσπαθειών των καθηγητών Κ. Κόντου, Γ.
Μιστριώτη και Γ. Χατζιδάκι για τη διάδοση της κλασικής μόρφωσης, καθώς και οι γλωσσικές
θέσεις τους που δεν έχουν αποτιμηθεί ως εθνική προσπάθεια, παρά τις αδυναμίες της πρότασής
τους και της υπέρβασής της από τη δημοτική. Ωστόσο, ο Μ. Ευαγγελίδης με αυτές τις αρχές
πορεύτηκε και αυτές πρέπει να αξιολογήσει ο μελετητής του έργου του, αφαιρώντας το τυπικό
γλωσσικό μέρος και εντρυφώντας στην όλη πατριωτική δομή της σκέψης του, κυρίως δε της
σύνδεσης με τον επιδιωκόμενο στόχο αφενός με την αρχαιότητα και τα κλασικά γράμματα,
τονωτικά ούτως ή άλλως και αποδεικτικά της ελληνικότητας, και αφετέρου με την ορθοδοξία.
Το 1901 για την εξυπηρέτηση των ίδιων αναγκών ο Σύλλογος «Η Ανατολή» ίδρυσε στην
Πάτμο το Ιεροδιδασκαλείον της Αποκαλύψεως, όπου μετά τετραετείς σπουδές οι φοιτήσαντες
εκεί αποστέλλονταν στις κοιτίδες τους να διδάξουν τα ελληνικά γράμματα ως διδάσκαλοι και στη
συνέχεια ως ιερείς.328 Το ίδρυμα αυτό από το 1906 μεταφέρθηκε στη γειτονική Σάμο (19061914), μετονομασθέν σε Ιεροδιδασκαλείον Σάμου η «Ανατολή», έως ότου υπαχθεί το 1913 στο
υπουργείο Παιδείας. Ίδρυσε επίσης ο Σύλλογος και διδασκαλείο στο Ζινζίντερε (επί το
εορτασμό του ιωβηλαίου του Μανουήλ Γεδεών. Άλλη επιτροπςία συστήθηκε στην Κωνσταντινούπολη υπό
ιεραρχών, επιστημόνων κ.λπ. για την έκδοση πανηγυρικού τιμητικού τεύχους για τον εν λόγω λόγιο.
7. Παραθέτουμε μια επικαιρική πληροφορία (υπό τον τίτλο «Επετηρίς του Συλλόγου των Μικρασιατών») για τον
Σύλλογο από την Εφημερίδα των Κυριών, φ. 245 (2-2-1892), σ. 8, σχετικά με την εορτή της επετηρίδος του: «
Την παρελθούσαν Πέμπτην, εορτήν των Τριών Ιεραρχών, ο Σύλλογος Μικρασιατών ετέλει την εορτήν της
επετηρίδος του εν τη μεγάλη αιθούση της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου εν συρροή πολλού και
εκλεκτού κόσμου. Κατά το πρόγραμμα εψάλη υπό χορού εκ μικρασιατών ύμνος προς την ελευθερίαν, ο
αγιασμός ετελέσθη παρά του Μητροπολίτου Αθηνών, ωραίος πανηγυρικός της ημέρας ανεγνώσθη παρά του κ.
Μ. Ευαγγελίδου και ποίημα κατάλληλον απηγγέλθη παρά του κ. Καβαφάκη».
8. Η σύσταση βιβλιοθήκης και ο καταρτισμός βιβλιογραφίας μικρασιατικού ενδιαφέροντος δεν ευοδώθηκε.
9. Σημειώνουμε ότι τα νησιά των μικρασιατικών παραλίων, τουρκοκρατούμενα τότε, υπήγοντο στο χώρο δράσης
του Συλλόγου, εξ ου και η ίδρυση του ιεροδιδασκαλείου στην Πάτμο, επιλογή σχετιζόμενη και ως εκ του
τίτλου του με το ναό και το χώρο της Αποκάλυψης, καθώς και με την ιερά Μονή του Ιωάννου του Θεολόγου.
Ως προς την ιεροσύνη των αποφοίτων, ο Ν. Μηλιώρης (ό.π., σ. 348) δεν αναφέρει ότι γίνονταν ιερείς, αλλά ότι
μπορούσαν να κηρύττουν.
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ελληνικότερο Ζινζίδερε) της Καισαρείας, όπου εκπαιδεύονταν νηπιαγωγοί. Και πέραν τούτων
όμως άποροι Μικρασιάτες και Μικρασιάτισσες με έξοδα του Συλλόγου σπούδαζαν στο Εθνικό
Πανεπιστήμιο ή φοιτούσαν μετεκπαιδευόμενοι στο Διδασκαλείο, στη Ριζάρειο και στο
Αρσάκειο329 με τον απαράβατο πάντοτε όρο να επανακάμψουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Διέθετε, τέλος, αυτός –δείγμα του εύρους της επιρροής τουκαι δύο παραρτήματα στην Αίγυπτο, στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια.330
Σημειωτέον ότι ο Σύλλογος κατά τον Α΄ Μεγάλο Πόλεμο είχε αναλάβει τα έξοδα
διαβίωσης και σπουδών των σπουδαστών εκείνων που αποκλείστηκαν λόγω των πολεμικών
γεγονότων. Μοιραία μετέβαλε στόχους μετά το 1922. Το βάρος έπεσε πλέον στην ανακούφιση
των προσφύγων. Αρχικά στέγασε στα γραφεία του 26 προσφυγικές οργανώσεις και λίγο
αργότερα ίδρυσε νυκτερινά σχολεία για τα στοιχειώδη γράμματα, στις συνοικίες που ζούσαν
πρόσφυγες, όπως στην Καισαριανή, Περιστέρι, Βύρωνα, Πολύγωνο, Αμπελοκήπους, Ν. Ιωνία,
Νέα Σφαγεία, Δραπετσώνα, Νέα Κοκκινιά, Κρεμμυδαρού, Πηγάδα.
Ο Σύλλογος «Η Ανατολή» είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το όνομα του Μ. Ευαγγελίδη.
Και δεν είναι μόνον ότι υπήρξε ένα από τα 48 ιδρυτικά μέλη του ή ορθότερα το ενεργητικότερο
από τα μέλη αυτά, ούτε ότι διατέλεσε πρόεδρός του ανελλιπώς επί 35 συνεχώς έτη. Το κρίσιμο
της όλης ανάμιξής του έγκειται στην παιδευτική προσφορά του, εφόσον ταύτισε εν τέλει την
εκπαιδευτική σταδιοδρομία του με το μέλλον του Συλλόγου και τη μόρφωση των Μικρασιατών,
επιτελώντας έτσι διττό έργο, και παιδευτικό-ανθρωπιστικό και εθνικό. Χωρίς να κινδυνεύσει
κανείς να θεωρηθεί ότι υπερβάλλει, θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι η ψυχή της όλης αυτής
τιτάνιας προσπάθειας υπήρξε ο Μ. Ευαγγελίδης, ο οποίος, τιμήθηκε πικρά, θα έλεγα, για την
προσφορά του αυτή, διότι η τιμή αυτή έγινε σε καιρούς πένθιμους, αδικαίωτους, μετά τη
μικρασιατική καταστροφή, σήμερα δε είναι σχεδόν άγνωστη η μεγαλειώδης αυτή αναμορφωτική
εργασία του.
Εκδώσαμε προ τριετίας στον 21ο τόμο των Μικρασιατικών Χρονικών331 το χειρόγραφο
«Βιβλίο» των υποτρόφων του Συλλόγου, με εγγραφές που έγιναν διά χειρός του ιδίου του Μ.
Ευαγγελίδη. Στο Βιβλίο αυτό μπορεί να διαπιστώσει ο αναγνώστης ορισμένα καίρια
χαρακτηριστικά. Αρχικά καταφαίνεται ο αγώνας και η αγωνία του Μ. Ευαγγελίδη, ο οποίος
παρακολουθεί άμεσα τα τελούμενα στο Σύλλογο και από ένα χρονικό διάστημα και εξής,
πάντως μετά την καταστροφή, επιχειρεί να συγκεντρώσει βιογραφικά και άλλα στοιχεία για τη
ζωή, τη διδακτική δράση, την προσφορά και την εν γένει ευδοκίμηση των υποτρόφων του
Συλλόγου. Πρόκειται για μια πένθιμη αλλά μεγαλειώδη συγκομιδή και αποτίμηση που δεν
ολοκληρώθηκε, κληροδότησε όμως σε μας πολύ υλικό για την πορεία του Συλλόγου, την
προσφορά και το έμψυχο υλικό του. Διαπιστώσει ο αναγνώστης σ’ αυτό την εξακτίνωση της
δράσης και την εμβέλεια της παιδευτικής υποδομής που σταδιακά βελτίωνε ο εμπνευστής του.
Γνωρίζουμε περί τα 320 ονόματα υποτρόφων που τέθηκαν στη διάθεση του Συλλόγου μετά το
τέλος των σπουδών τους και μετέβησαν και δίδαξαν στις πατρογονικές μικρασιατικές εστίες
τους. Γνωρίζουμε τα ονόματα και κυρίως τη δράση των 26 αρρένων υποτρόφων της Ριζαρείου
Σχολής, τις 49 υποτρόφους του Αρσακείου, τις 67 του Διδασκαλείου των Νηπιαγωγών, τις 42
του εν Φλαβιανοίς της Καππαδοκίας Διδασκαλείου επίσης των Νηπιαγωγών, και ακόμη τα
ονόματα των φοιτησάντων σε διάφορα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, υποτρόφων όλων του
Συλλόγου. Στη συνέχεια, πλην των δραστηριοτήτων μαθαίνουμε από το βιβλίο αυτό
μεμονωμένα για τους υποτρόφους, δηλαδή για την καταγωγή ή την ευδοκίμηση ή την κακή τύχη
τους, καθώς και για τα κέντρα διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού στη Μικρασία, τη μετέπειτα
δραστηριότητα πολλών εξ αυτών κ.π.ά. Η δράση του Συλλόγου έπαυσε το 1939.332
10. Ο Ν. Μηλιώρης κάνει λόγο ότι και στο Ομήρειο Παρθεναγωγείο της Σμύρνης στέλνονταν υπότροφες νέες
του Συλλόγου (ό.π., σ. 345).
11. Για για τις δραστηριότητες του Συλλόγου στην Αίγυπτο βλ. Μαμώνη, ό.π., σ. 129-130.
12. Βλ. Θεοδόσης Πυλαρινός, «Το ‘Βιβλίο’ των υποτρόφων του Συλλόγου Μικρασιατών ‘Η Ανατολή’»,
Μικρασιατικά Χρονικά, τόμ. 21ος (2002), σ. 97-163.
13. Βλ. Μαμώνη, ό.π., σ. 124 και σημ. 3.
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Πολύτιμος αρωγός στο έργο του Μ. Ευαγγελίδη υπήρξε η φιλόλογος-εκπαιδευτικός σύζυγός
του Θηρεσία Ευαγγελίδου το γένος Ροκά, στοιχείο δυναμικό και φεμινίστρια μαχητική ως
φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής προ του 20ού αιώνα. Ανασύραμε από το αρχείο μας έναν
ανέκδοτο, από όσα γνωρίζουμε, λόγο της, που εκφωνήθηκε ενώπιον μαθητριών, γονέων και
συναδέλφων της, με προφανές παιδευτικό και εθνικό ενδιαφέρον.
Πρόκειται για εκτενές κείμενο, αποκαλυπτικό των οραμάτων της για τη μόρφωση των
ελληνοπαίδων που ζούσαν στην Οθωμανική αυτοκρατορία, χρήσιμο όμως και για τη διερεύνηση
του πνεύματος του συζύγου της συντάκτριάς του. Το κείμενο αυτό θα δημοσιευθεί στον τόμο
των Πρακτικών του παρόντος Συνεδρίου μαζί με ένα ενδιαφέρον ποίημα προς την ίδια, πλήρες
θαυμασμού προς το πρόσωπό της, από το οποίο εξάγονται διάφορα στοιχεία και αρυόμαστε
πληροφοριακό υλικό για τα προσόντα της. Η ομιλία, ωστόσο, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι
αποκαλύπτει το πάθος των αλύτρωτων Ελλήνων για την παιδεία, την αγωνία τους για την
εκπαίδευση των κοριτσιών και την ανατροφή ελληνίδων μητέρων, το είδος της ελληνορθόδοξης
αγωγής, αλλά και για την έμφαση που δίνει η Θ. Ευαγγελίδου στη συνεργασία σχολείου και
οικογένειας με απώτερο μέλημα την προσφορά των μελλοντικών μητέρων στον εθνικό σκοπό.
Εκτός αυτών όμως διαφαίνονται ανάμεσα σε πολλά άλλα:
α) οι επιδράσεις του Μ. Ευαγγελίδη, ιδίως για τη σημασία της παιδείας στη σκέψη της (βλ. και
την αναφορά της στο φιλόσοφο Μουσώνιο, που προφανώς εκπηγάζει από τη δική του
εμπειρία),
β) την αντίσταση στο δυτικό τρόπο σκέψης και ζωής (οι διάφορες μόδες εξ Ευρώπης
αποτελούσαν κίνδυνο για τα ήθη της παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας, κυρίως της
αστικής που είχε την οικονομική κυρίως δυνατότητα να παρακολουθήσει την εισαγωγή και
την υιοθέτησή τους στην Ελλάδα),
γ) τον παραδοσιακό ρόλο που επιφυλάσσει τότε στη μητέρα η ελληνική κοινωνία,
δ) την έμφαση στην αρχαιομάθεια και τη σύζευξη αρχαίου ελληνικού και χριστιανικού στο
ιδιότυπο αμάλγαμα του ελληνορθόδοξου πολιτισμού (επικρατεί το κλασικό γυναικείο
μοντέλο της Αντιγόνης, ακολουθούμενο από εκείνο της Ηλέκτρας, δείγματα οικογενειακής
πίστης και αυταπάρνησης, και συμπληρώνονται από τη θεοσεβή μορφή της μητρός του
ιερού Χρυσοστόμου και την αυτοθυσία των γυναικών των χρόνων της τουρκικής σκλαβιάς),
ε) την έμφαση επίσης στην ελληνικότητα, όπως απέρρευσε αυτή από τα λαϊκά στρώματα κατά
τον Αγώνα, στ) την επίμονη ανάδειξη μητέρων και όχι γυναικών των σαλονιών,333
ζ) επισήμανση της εισόδου της γυναίκας στο χώρο της εργασίας και των συνακόλουθων
δυσκολιών ως προς την αντιμετώπιση των υποχρεώσεων του οίκου της.
Έτσι, η Θηρεσία Ευαγγελίδου πλαισιώνει το έργο του συζύγου της και από κοινού
αφιερώνονται στον κοινό σκοπό. Η παρουσίαση των κειμένων της ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει
κίνητρο και για τη μελέτη της εκπαιδευτικής προσφοράς της αλλά και για έρευνα στον παρθένο
ακόμη χώρο της παιδείας των θηλέων κατά την όψιμη περίοδο της οθωμανοκρατίας στην
Ελλάδα. Εννοούμε τη συνολική πλέον θεώρηση και όχι την κατά περιοχές ή τη στατιστική
διερεύνηση, ώστε να δικαιωθεί το συνθετικό αυτό εθνικό έργο των Μικρασιατών.

14. Την ίδια περίπου εποχή τα ίδια πρεσβεύει για το σαλόνι η Ειρ. Δεντρινού, η οποία καταδικάζει την
υποκριτική συμπεριφορά των θαμώνων του και ενδιαφέρεται για τη δημιουργία εγγράμματων γυναικών, που
θα αναδειχθούν πρωτίστως σωστές μητέρες. Κι αυτά από ένα χώρο με δυτικότροπη παιδεία (οι διαφορές
εξάλλου της Δεντρινού είναι έντονες, αν προσέξει κανείς τη σημασάι που δίνει στην ελεύθερη σκέψη της
γυναικός. Τις ίδιες πάνω κάτω απόψεις περνάει την ίδια εποχή και η Εφημερίδα των Κυριών της Καλλ.
Παρρέν, η οποία ασχολήθηκε και με τη ανύπανδρη τότε φοιτήτρια Θηρεσία Ροκά.
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ΛΟΓΟΣ ΘΗΡΕΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
Παναγιώτατε Δέσποτα,
Φιλόμουσον Ακροατήριον.
Όταν αυτά τα έργα ευγλώττως μας ομιλώσι και δεικνύωσι το κάλλος ψυχής εναρέτου και τη
ανθρωπότητι φίλης, όταν ο οιχόμενος χρόνος δεν ίσχυσε να ρίψη εις λήθην το όνομα της ευγενούς
δεσποίνης, της μεγάλης ευεργέτιδος Ελισάβετ Καστρισίου,334 οι λόγοι είνε ασθενείς και περιττοί και
ουδόλως συμβάλλονται προς μείζονα έξαρσιν του αληθούς μεγαλείου, του ενυπάρχοντος εις τας καρδίας
των ευεργετούντων, αφού άλλως τε είνε γνωστόν, ότι ο δωρούμενος δωρείται ουχί ίνα εγκωμίων τύχη,
αλλ’ αφορών προς ευγενή και υψηλόν τινα σκοπόν.
Αγαθού όντως έργου κατήρξαντο οι εκάστοτε υπό την κραταιάν αιγίδα του σεπτού και φιλολάου ημών
Άνακτος Σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ Χαν του Β΄,335 τα των ημετέρων σχολείων ιθύνοντες
καθιερώσαντες336 τον πανηγυρικόν εορτασμόν της ημέρας ταύτης εις μνήμην αΐδιον της μεγάλης των
εκπαιδευτηρίων ημών ευεργέτιδος· διότι, ως είπομεν, αν οι δωρούμενοι δεν δωρούνται προς έπαινον, είνε
όμως καθήκον των ευεργετουμένων να δεικνύωσιν, όσον ένεστι, ζωηροτέραν την ευγνωμοσύνην τιμώντες
την μνήμην των ευεργετών.
Αλλά τιμώντες δι’ εορτών μόνον και μνημοσύνων την ιεράν μνήμην εκείνων, οίτινες τας εντίμως
κτηθείσας περιουσίας αυτών αφιέρωσαν τοις εκπαιδευτηρίοις, περαίνομεν ούτω τας προς αυτούς
υποχρεώσεις ημών; Ανταποκρινόμεθα προς το βαθύ εκείνο αίσθημα της αγάπης, όπερ επέταξεν αυτοίς
γενναία να παράσχωσι τα μέσα τη νεότητι; Ουχί και μυριάκις ουχί!
΄Οτε η Ελισάβετ Καστρισίου337 αφιέρου εις τα σχολεία το μέγα ποσόν, όπερ απέφερεν ετήσιον
εισόδημα υπερχιλίων Οθ.[ωμανικών] λιρών, έπλαττε το όνειρον, συνελάμβανε μίαν ιδέαν.
Τις άρα ήτο η ιδέα αύτη; Ποίον ήτο το όνειρόν της; Ερωτήσωμεν πάντες ημάς αυτούς και η
απάντησις ενδόμυχος θα μας δοθή. Εάν και ημείς λ.χ. ηδυνάμεθα ν’ αφιερώσωμεν περιουσίας εις τα
σχολεία, τι θα εποθούμεν; Προς τίνα σκοπόν θα εδίδομεν;
Ήδη βεβαίως η προχειροτέρα απάντησις, η ερχομένη εις τα στόματα πάντων ημών είνε η εξής: «θα
εδίδομεν, ίνα οικοδομηθώσι καλά κτίρια!»
Αλλά μετά τούτο; Μετά τούτο, όπερ είνε εύκολον, όπερ, αν δεν εγένετο, ταχέως θα γίνη, μετά τούτο
τι άλλο ποθεί τις; Τι άλλο ζητεί ο δίδων εις τα σχολεία;338
15. Από επιστολή του μητροπολίτη Κασσανδρείας Λεοντίου (5-9-1901) προς τη διεύθυνση της Εκκλησιαστικής
Αληθείας (με την ευκαιρία της ειδήσεως ότι η ρουμανική κυβέρνηση σκόπευε να αποδώσει στην κοινότητα
της Θεσσαλονίκης το κληροδότημα της εν λόγω ευεργέτιδος) μαθαίνουμε ότι καταγόταν αυτή από τα
Ιωάννινα, από την οικογένεια Γκιάτζα, που μετανάστευσε στη Ρουμανία τον 18ο αιώνα. Άκληρος, συνέταξε
διαθήκη το Μάρτιο του 1857 στο Βουκουρέστι. Όσο ζούσε ο εκ των εκτελεστών η βούλησή της ήταν
σεβαστή, με το θάνατο όμως του ανιψιού της Βασιλείου Πάππα (1884), ενός των εκτελεστών, οι ρουμανικές
αρχές δήμευσαν ως αδέσποτη την περιουσία της. Οι τόκοι τότε από την περιουσία ήταν 2.500 οθωμανικές
λίρες ετησίως και ως δικαιούχοι εφέροντο οι κοινότητες Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης. Η πρώτη κοινότητα,
μάλιστα, έθεσε τα δύο παρθεναγωγεία της πόλης της υπό την προστασία της δωρητρίας. Μετά το θάνατό της
αναρτήθηκε στις αίθουσές τους η εικόνα της, αποκάλεσαν τα σχολεία Ελισαβέτεια και τελούσαν ετήσιο
μνημόσυνο υπέρ της ψυχής της. Βλ. Εκκλησιαστική Αλήθεια, έτος ΚΑ΄ (1901), αρ.φ. 35, σ. 354-355, «Το
ζήτημα της διαθήκης Ελισάβετ Καστρησίου».
16. Για την ανάρρησή του στο θρόνο, το 1876, και την ημέρα της εορτής των γενεθλίων του (16 Σαμπάν
1258=10 Σεπτεμβρίου 1842) βλ. το εγκυκλοπαιδικόν ημερολόγιον Ο Φάρος της Ανατολής του Ι.Γ.
Σακελλαρίου και Σας, έτος Β΄ (1902), εν Κωνσταντινουπόλει 1901, εκ του Τυπογραφείου Αδελφών
Γεράρδων, σ. 32-3 και 187. Βλ. στο ίδιο και έτος 1ο (1901), σ. 24.
17. Πρβλ. Επιτάφιο
18. Η Ελισάβετ (Στάβα) Καστρησίου (η γραφή με ήτα είναι μάλλον προτιμότερη) χάρη στο αφιερωθέν κτήμα
της στα εκαπιδευτήρια Θεσσαλονίκης, στους χώρους των οποίων και πρέπει να εκφωνήθηκε η ομιλία αυτή,
συντέλεσε ώστε να ειπράττεται ποσό 1100 λιρών. Ωστόσο, πληροφορούμαστε από την Αλήθεια (έτος Α΄
(1880), αρ.φ. 4, σ. 62) ότι λόγω «ελλείμματος, προελθόντος εκ της κατά το ήμισυ σχεδόν ενοικιάσεων του εις
τα εκπαιδευτικά ταύτα καθιδρύματα αφιερωθέντος κτήματος της Καστρησίου» το ποσό που εισπράχθηκε
περιορίστηκε στις 500 μόνο λίρες.
19. Για τα υπάρχοντα στην Κωνσταντινούπολη παρθεναγωγεία βλ. Λεύκωμα των αποφοίτων του Ιωακειμείου, έτος
1939, Σταμπούλ 1939, τύποις Μ. Κωνσταντινοπούλου, Γαλατά, σ. 3-7, Α. Μέξης, «Το Ιωακείμειον». Η
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Το παν ζητεί! Και δικαίως! Αφού εις τα σχολεία εμπιστεύονται οι μεν γονείς εκείνο, όπερ δι’ αυτούς
είνε αληθώς το παν, το εαυτών δηλονότι τέκνον, η δε κοινωνία εν τοις σχολείοις βλέπει την κρηπίδα της
αναμορφώσεώς της, την νεότητα, εφ’ ης στηρίζει τας ελπίδας και προσδοκίας της. Οία αληθώς ευθύνη
βαρύνει ημάς τους διδάσκοντας εν τοις σχολείοις! Πόσον πρέπει να συναισθανώμεθα το μέγεθος των
υποχρεώσεων, ας ανελάβομεν απέναντι της κοινωνίας της εμπιστευθείσης ημίν τα τέκνα της!
Αλλά δεν θ’ απασχολήσω υμάς, ευμενές ακροατήριον, εξετάζουσα τας πολυσχιδείς υποχρεώσεις του
διδασκάλου και το επίμοχθον έργον αυτού, όπερ επί μάλλον επίμοχθον και άχαρι καθίσταται, όταν τω
διδασκάλω επιρρίπτωνται αι μομφαί διά την μη καλήν λειτουργίαν των σχολείων, ενώ εξ άλλου είνε
γνωστόν, ότι άπασα η κοινωνία χωλαίνει και παραπαίει ηθικώς, ότι ο οίκος ήκιστα επικουρεί τω έργω του
σχολείου, ότι πολλάκις αυτοί οι μαθηταί, εκ παρενοήσεως του προορισμού των, πράγματα παρέχουσι τοις
διδάσκουσι! Δεν θ’ απασχολήσω επίσης υμάς εξετάζουσα αποκλειστικώς τ’ αφορώντα την διανοητικήν
ανάπτυξιν των παιδευομένων και το είδος των μαθημάτων των προσφερομένων αυτοίς, ουδέ θα
ενδιατρίψω εις την πνευματικήν τροφήν, ήτις ιδία εις τας νεάνιδας παρέχεται, αλλά θα επικαλεσθώ την
ευμενή υμών προσοχήν επί ζητήματος γενικού και τοις πάσιν ενδιαφέροντος, ούτινος όμως προ πάντων
έχουσι καθήκον τα Παρθεναγωγεία αφ’ ενός και αι μητέρες εξ ετέρου να επιληφθώσι και μετ’
ευσυνειδησίας να μεριμνήσωσι.
Ναι! τα Παρθεναγωγεία· διότι εν αυτοίς μορφούται η μήτηρ, «ο πρώτος ούτος πλάστης του ήθους των
λαών» ως τις των νεωτέρων απεκάλεσε την μητέρα. Αλλ’ ερωτώμεν: μορφούσι σήμερον τα
Παρθεναγωγεία μητέρας; Μορφούσιν αι σύγχρονοι μητέρες θυγατέρας ικανάς να καταστώσι μητέρες
πραγματικαί;
Έχει η σύγχρονος ομογενής κοινωνία μητέρας, αις να δύναται να εμπιστευθή την διάπλασιν του ήθους
της;
Αναμφιβόλως εις πάντων τα στόματα προέρχεται εν δειλόν μεν, αλλ’ ειλικρινές όχι!
Η σύγχρονος Ελληνίς, αν και δεν απέβαλε, τύχη αγαθή, τα πλεονεκτήματα εκείνα, άτινα η
καταγωγή της απ’ αιώνων τη προσεπόρισε και άτινα ως σύζυγον και μητέρα διακρίνουσιν αυτήν των
γυναικών της Δύσεως, δεν παρουσιάζει όμως και τον τέλειον τύπον της γυναικός, ης έχομεν σήμερον
ανάγκην, όπως εμπιστευθώμεν αυτή τα άγια των πόθων μας, την διάπλασιν του ημετέρου γένους! Ο
χαρακτήρ της Ελληνίδος νεάνιδος, της Ελληνίδος μητρός, δεν ανταποκρίνεται εις τας προσδοκίας μας
και την ευθύνην της σοβαράς ταύτης ελλείψεως φέρουσι συλλήβδην η μήτηρ και το Παρθεναγωγείον!
Η μήτηρ, ήτις, ενώ επιμελείται της διανοητικής αναπτύξεως της θυγατρός της και φιλοτιμείται να
καταστήση αυτήν γλωσσομαθή και καθ’ όλα δεσποσύνην του συρμού, ήκιστα φροντίζει περί της
διαπλάσεως του χαρακτήρος της!
Το σχολείον, όπερ παρέχει αφθονίαν μαθημάτων και ογκώδη τον φόρτον των θεωριών, ουδόλως ή
κατ’ ελάχιστον συμβάλλεται προς διάπλασιν χαρακτήρος μετά των απαραιτήτων εκείνων ιδιοτήτων,
αίτινες απαιτούνται, όπως η γυνή καταστή χρήσιμος κοινωνικός παράγων και δύνηται ν’ ανταποκρίνηται
προς πάσας τας εκφάνσεις του βίου χωρίς να δειλιά προ των αντιξόων περιστάσεων, αίτινες τυχόν θα
πλήξωσιν αυτήν είτε ως νεάνιδα, είτε ως σύζυγον, είτε ως μητέρα.
Και όμως εκ των Παρθεναγωγείων ελπίζομεν, ότι θα εξέλθη γενεά υγιής, τα Παρθεναγωγεία θα
διαπλάσωσι τας μητέρας, αίτινες θα διαμορφώσωσι το ήθος του λαού.
Η γυνή της συγχρόνου ομογενούς κοινωνίας, παρ’ όλην την ευφυΐαν της και φυσικήν προς το αγαθόν
ροπήν της, ουδόλως κέκτηται ταπαραίτητα διά την ζωήν προσόντα και εφόδια!
Απτή επιπολαιότης, έλλειψις πεποιθήσεων, χαλαρότης θρησκευτικού αισθήματος, ατελής συναίσθησις
του προορισμού της, ιδού προχείρως η νεάνις της σήμερον, η μήτηρ της αύριον!
ενίσχυσή τους από ευεργέτες υπήρξε συνήθης φιλογενής πρακτική. Βλ., ενδεικτικά, την περίπτωση του
μεγάλου ευεργέτη της Εθνικής Σχολής Γλωσσών και Εμπορίας Ευσταθίου Ευγενίδη στο: Ελπίδες,
Ημερολόγιον των Μαθητών της Εθνικής Σχολής Γλωσσών και Εμπορίου, έτος 2ον (1911), Εν Κωνσταντινουπόλει
1910, τύποις Π. Αγγελίδου και Σας. Τέλος, βλ., πάλι ενδεικτικά, Ημερολόγιον των Εθνικών Φιλανθρωπικών
Καταστημάτων, έτος 2ον (1906), τύποις Αριστοβούλου και Αναστασιάδου, εν Κωνσταντινουπόλει 1905, σ.
182-9, «Στατιστικοί πίνακες των Ορθοδόξων σχολών, διδασκάλων και μαθητών της Αρχιεπισκοπής
Κων/πόλεως κατά το σχολικόν έτος 1904-1905», υπό αρχιμ. Γρ. Παπαδοπούλου, πατρ. επόπτου των
Σχολών.
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Και όμως είνε βαρύταται αι υποχρεώσεις της γυναικός εν τη συγχρόνω κοινωνία! Η γυνή της σήμερον
δεν είνε η γυνή της αρχαιότητος. Αι κοινωνικαί συνθήκαι υφ’ ας η αρχαία γυνή έζη, ήσαν τα μάλιστα
ηπλοποιημέναι. Η αρχαία έζη μάλλον εν τω οίκω ή εκτός αυτού, κοινωνικώς ήτο μάλλον περιωρισμένη της
συγχρόνου γυναικός.
Παρ’ όλα όμως ταύτα ο χαρακτήρ της αρχαίας παρίσταται ημίν σοβαρότερος, μάλλον θετικός και μετά
μείζονος συναισθήσεως του υψηλού προορισμού της γυναικός ως μητρός και πολίτιδος.
Η αρχαία γυνή έχει περισσότερον θάρρος! Λέγουσα δε θάρρος το απορρέον εκ της συναισθήσεως του
καθήκοντος, εννοώ την θαυμαστήν εκείνην ευτολμίαν, ήτις καθίσταται απαραίτητος προς αντιμετώπισιν της
ζωής.
Το θάρρος, όπερ έσχεν η Αντιγόνη, ότε αντετάσσετο εις τας απειλάς του Κρέοντος και κατεφρόνει και
αυτού του θανάτου, ότε συνησθάνθη την υπερτάτην υποχρέωσιν να θάψη το πτώμα του αδελφού της! Και
ότε ο Κρέων ηπείλει αυτήν, ήκουε μετά θάρρους τας φοβεράς απειλάς του και δεν εδίστασε να δηλώση
αυτώ, ότι θάπτουσα το πτώμα του αδελφού υπακούει εις τους θείους νόμους!
Ιδού αξιοθαύμαστος χαρακτήρ γυναικός, με την βαθυτάτην συναίσθησιν του καθήκοντος, με
λεπτοτάτην αντίληψιν των θείων και θετών νόμων.
Ετέρα ηρωΐς του μεγάλου τραγικού, η Ηλέκτρα, μετά θάρρους υφίσταται πάσας τας προσβολάς και
ύβρεις των φονέων του πατρός της και αναμένει μετά καρτερίας τον εκδικητήν του πατρός αδελφόν,
αποκρούουσα πάντοτε ευτόλμως τας απειλάς, δι’ ων επειρώντο να κάμψωσι το θάρρος της!
Ουχί κατώτεροι παρίστανται ημίν οι χαρακτήρες των γυναικών του Χριστιανισμού κατά τους πρώτους
αιώνας. Η τρυφερά Ανθούσα, η μήτηρ του ιερού Χρυσοστόμου, οποίον μεγαλείον χαρακτήρος δεικνύει,
ότε, νεαρωτάτη έτι στερηθείσα του συζύγου, αναλαμβάνει απάσας τας υποχρεώσεις τας κοινωνικάς, ων ήτο
τελείως άπειρος! Οποίαν ευτολμίαν ανέπτυξεν, ότε συνησθάνθη, ότι ώφειλε να προασπίση την περιουσίαν
χάριν του τέκνου της και να παράσχη αυτώ την τελείαν μόρφωσιν, την οποίαν θαυμάσας ο εθνικός του
Χρυσοστόμου διδάσκαλος, σοφός Λιβάνιος, ανέκραξε: «Βαβαί, οίαι παρά χριστιανοίς γυναίκες εισίν!»
Αλλά και μετά ταύτα η Ελληνίς, εις χρόνους ουχί ευτυχείς, και μη δυναμένους να παράσχωσιν αυτή
παίδευσίν τινα, ανέδειξε χαρακτήρα θετικόν και εύτολμον και αντεπεξήλθεν ηρωΐς προς πάσας τας
δοκιμασίας, αίτινες συνεκλόνισαν αυτήν ως μητέρα, ως σύζυγον, ως πολίτιδα! Η γυνή δε των
μεταγενεστέρων τούτων χρόνων, ους υπαινίσσομαι, δεν εγίνωσκε γράμματα, δεν εφοίτα εις τα σχολεία,
διότι δεν υπήρχον τοιαύτα· και όμως διέπλασε τον χαρακτήρα, ον σήμερον θαυμάζομεν.
Ώστε δεν είνε τα πολλά γράμματα, αι πολλαί και ακατάληπτοι θεωρίαι, αίτινες θα μορφώσωσι τον
χαρακτήρα, ον ζητούμεν.
Τι λοιπόν εκ τούτων επιβάλλεται ημίν; Ουχί βεβαίως να σκεπτώμεθα διά τα Παρθεναγωγεία περί
προγραμμάτων μόνον και βιβλίων, ουχί να πληρώμεν την διάνοιαν των νεανίδων με κείμενα αρχαία και
σωρείαν μαθηματικών και ακαταλήπτων κανόνων, άτινα έχω το θάρρος να ομολογήσω, στρεβλούσι
πολλάκις την νοήμονα διάνοιαν της Ελληνίδος, την καθιστώσι μηχανήν και γεννώσιν εις αυτήν την
αποστροφήν προς το σχολείον και την μάθησιν, πληρούσι τέλος τον εγκέφαλον χωρίς παραλλήλως να
βαίνη και η της ψυχής διάπλασις και μόρφωσις του χαρακτήρος, ου προ πάντων έχει η γυνή ανάγκην, εφ’
όσον θεωρούμεν αυτήν, και πρέπει να θεωρώμεν, τον πρώτον πλάστην του ήθους των λαών.
Ουχί λοιπόν αποκλειστική άσκησις της διανοίας, αλλ’ άσκησις της ψυχής! Διά την άσκησιν όμως
ταύτην της ψυχής της νεάνιδος δεν αρκεί το σχολείον, εάν δεν συνεπικουρή αυτώ ο οίκος, η μήτηρ, προ
πάντων η μήτηρ.
Το σχολείον λοιπόν ποιείται έκκλησιν προς τας μητέρας, όπως, συνενούσαι μετ’ αυτού τας προσπαθείας
των, ασκήσωσι την ψυχήν της θυγατρός των εξ απαλών ονύχων. Θρησκευτικαί πεποιθήσεις, διάνοια
εστραμμένη μάλλον εν τω οίκω339 ή εκτός αυτού, απέριττος βίος, διδασκαλία συνεχής προς καταφρόνησιν
της ύλης, είνε αι βάσεις, ας θα δώση η μήτηρ εις την εαυτής θυγατέρα.
Δύναται δε πάσα μήτηρ, γραμματισμένη ή αγράμματος, να διδάσκη συνεχώς ταύτα, αρκεί να θελήση,
αρκεί να συναισθανθή την ευθύνην, ην φέρει απέναντι του τέκνου της, απέναντι αυτής της κοινωνίας.
«Αι μητέρες τας θυγατέρας μάλιστα διανείμασθε»,340 λέγει ο ιερός Χρυσόστομος, «περισκοπείτε,
20. Αντί «εις τον οίκον», για το οποίο βλ. ορθώς στα αμέσως επόμενα «εστραμμένη εις τον οίκον».
21. Οι μητέρες να φροντίσουν κυρίως να βάλουν σε τάξη, να οδηγήσουν στον ορθό δρόμο τις θυγατέρες τους.
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παιδεύετε, ώστε αυτάς ευλαβείς είναι, κοσμίας, χρημάτων καταφρονείν, ακαλλωπίστους μένειν.»
Ακαλλωπίστους μένειν!
Οία τω όντι ευαίσθητος χορδή διά την γυναικείαν καρδίαν θίγεται!
Τις εξ ημών αγνοεί τα ολέθρια του καλλωπισμού αποτελέσματα, άτινα τοσούτον καθίστανται
ολεθριώτερα, όσον νεαρωτέρα τυγχάνει η ηλικία της καλλωπιζομένης.
Και όμως είνε απλούν ν’ αποτραπή η νεάνις της ολεθρίας ταύτης κλίσεως, εάν αι μητέρες φανώσιν
αυστηρότεραι, εάν αυταί έχωσι την δύναμιν να δώσωσι το καλόν παράδειγμα!
Λέγω αι μητέρες, και επιμένω αι μητέρες, διότι ουδόλως ωφελεί, αν το σχολείον συνιστά την αφέλειαν
και το απέριττον εν πάσιν, από της αμφιέσεως μέχρι της συμπεριφοράς, η δε μήτηρ παρέχει τα μέσα εις
την θυγατέρα όπως ενδύηται ως πλαγγών και καθιστά αυτήν δεσποσύνην, ενώ ακόμη είνε παιδίον!
Εστραμμένη εις τον οίκον πρέπει να είνε η νεάνις μάλλον ή εκτός αυτού. Έχει ο οικογενειακός βίος
τέρψεις δι’ αυτήν και η εν τω σχολείω φοίτησις αρκετήν τη παρέχει ενασχόλησιν, ώστε να καθίσταται όλως
περιττή η εμφάνισις αυτής εις τας συναθροίσεις και εσπερίδας.
Η έφηβος των μαθητικών βάθρων τίνα διδάγματα θ’ αντλήση εκ των συναναστροφών; Αποκομίζει το
δηλητήριον της κουφότητος και αλαζονείας, άτινα καθιστώσιν αυτήν φίλαυτον και επιπολαίαν και
αποτρέπουσι πάσης σοβαράς ενασχολήσεως. Γίνεται αλαζών και εθίζεται να υποτιμά τους ομοίους της, ενώ
προ πάντων η γυνή πρέπει να έχη την συναίσθησιν της ισότητος και την αγάπην και επιείκειαν, ην
βραδύτερον θα ενσταλάξη εις εκείνους, ων το ήθος θα διαπλάση.
Είπομεν, ότι αι κοινωνικαί υποχρεώσεις της συγχρόνου γυναικός είνε μείζονες και βαρύταται· διότι η
σύγχρονος γυνή εργάζεται και αμεσώτερόν πως αντιμετωπίζει τον βίον.
Ώστε ανάγκη ν’ ασκήσωμεν ταύτην να βλέπη την ζωήν ουχί υπό την ροδίνην μόνον αυτής όψιν, να
εθίσωμεν να κατανοήση εκ νεαράς ηλικίας τας αντιθέσεις, ας θα εύρη εν τω βίω.
Είνε ανάγκη λίαν ενωρίς να περιστέλλωνται αι υπέρμετροι πτήσεις της νεανικής της φαντασίας, όπως
αποβή θετική και αποκτήση την ισχύν εκείνην του χαρακτήρος, ον διακρίνει η σταθερά θέλησις, η αγάπη
προς την εργασίαν και πάσαν σοβαράν ενασχόλησιν. Η τροπή προς την εργασίαν είνε τροπή προς την
αρετήν. Γυνή δυναμένη να εργασθή, αποκτά την αυτοπεποίθησιν και την πνευματικήν αφοβίαν, ήτις είνε
απαραίτητος όρος προς αντιμετώπισιν της ζωής.341
Η δειλία δεν είνε καλόν εφόδιον διά την γυναίκα, παρά της οποίας απαιτούμεν την διάπλασιν του
ήθους των άλλων. Ο δειλός δειλίαν θα μεταδώση, ο εύτολμος παρρησίαν.
Όταν η γυνή εθισθή να πτύσση και κάμπτεται προ των δυσκολιών της ζωής, ταχέως θα καταστή
ναυάγιον και εις την καταστροφήν της θα παρασύρη τον οίκον της, τα τέκνα της!
«Δει γαρ ανδρίζεσθαι342 την γυναίκα και καθαρεύειν δειλίας την γε αρίστην, ως μήθ’343 υπό πόνου μήθ’
υπό φόβου κάμπτηται» λέγει ο Στωικός φιλόσοφος Μουσώνιος.344
«Πρέπει να εθίζηται η γυνή, προσθέτει ο αυτός, να υποφέρη τους κόπους, να μη φοβήται τον θάνατον,
να μη ταπεινώται προ ουδεμιάς συμφοράς.»
Ταύτα, εν γενικαίς γραμμαίς, είνε εκείνα εις τα οποία εξ απαλών ονύχων πρέπει ν’ ασκηθή η ψυχή της
νεάνιδος, όπως ίδωμεν αυτήν διαπλάσσουσαν τον τύπον του γυναικείου χαρακτήρος εις ον να δυνάμεθα να
εμπιστευθώμεν την διάπλασιν του ήθους του λαού μας.
22. Η χειραφέτηση αυτή της Ευαγγελίδου δεν είναι άμοιρη των σπουδών της, των συλλογικών δραστηριοτήτων
που ανέπτυξε ως φοιτήτρια, αλλά και του όλου πνεύματος των μορφωμένων γυναικών της αστικής τάξης,
όπως εκφράστηκε κυρίως αυτό από τις σελίδες της Εφημερίδος των Κυριών και του Ημερολογίου της
Εφημερίδος των Κυριών.
23. Και η επιλογή του ρητού αυτού ανταποκρίνεται στο πνεύμα της χειραφέτησης και στις νέες αστικές απόψεις
περί του ρόλου και των δικαιωμάτων της γυναικός. Δεν γνωρίζω κατά πόσο είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα
βέλη της Εφημερίδος των Κυριών που έπεσαν επάνω της (βλ. σημ. στα επόμενα), αναφέρονται σε
«εξανδρισμό» της.
24. Οι ορθογραφικές και στικτικές παρεμβάσεις μας στο χειρόγραφο κείμενο ήταν ελάχιστες, λόγω της φιλολόγου
ιδιότητας της συγγραφέως. Τον διπλό συμπλεκτικό σύνδεσμο «μήθ’», εν προκειμένω, τον τονίσαμε, όπως
πρέπει.
25. Στωικός φιλόσοφος (έδρασε περί τα μέσα του 1ου μ.Χ. αιώνα), κήρυκας της ηθικής. Η διδασκαλία του -σε
αντίθεση με τον Σενέκα που απέβλεπε στα ανώτερα στρώματα της ρωμαϊκής κοινωνίας- απευθυνόταν στους
πολλούς. Μαθητής του υπήρξε ο Επίκτητος.

198

ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕIΞΗΣ ΜIΚΡΑΣIΑΤIΚΟΥ ΠΟΛIΤIΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ IΩΝIΑΣ

Μόνον εάν μορφώση χαρακτήρα η γυνή της συγχρόνου ομογενούς κοινωνίας θ’ ανακύψη εκ του
ληθάργου και κατανοούσα τα υψηλά αυτής καθήκοντα θ’ αποτινάξη τα ξένα και παρείσακτα, θα παύση να η
πίθηκος και ξενολάτρις και θα καταφρονήση του ψευδοπολιτισμού, ων την ολεθρίαν επίδρασιν επί του
γένους της αδυνατεί εισέτι να κατανοήση!
Αλλά και ταύτα, επαναλαμβάνω, δέον να διδαχθή ουχί εν ψιλαίς θεωρίαις, αλλά προ πάντων διά του
παραδείγματος· είνε μάλλον εύγλωττον και ευχερέστερον επιβάλλεται το παράδειγμα ή η ξηρά διδαχή.
Διά τούτο επεθύμουν να είχον ταύτην την στιγμήν συνηθροισμένας προ εμού πάσας τας ομογενείς
μητέρας, επεθύμουν να είχον πάσας τας διδασκαλίσσας και τους εν γένει εντεταλμένους την γυναικείαν
μόρφωσιν, επεθύμουν να είχον φωνήν Στέντορος,345 ίνα παρά πάντων τούτων ακουσθώ, και τοις είπω:
Μητέρες! Συναισθάνθητε το μέγα και υψηλόν καθήκον σας.
Αν αδυνατήτε να παράσχητε διδασκαλίας, δότε καλόν παράδειγμα εις τας θυγατέρας υμών.
Διδασκάλισσαι και παιδαγωγοί Ελληνίδες! Κατανοήσατε τι εν ταις χερσίν υμών εμπιστεύονται.346
Η παιδίσκη εν ταις χερσίν υμών θα καταστή νεάνις, εκ της νεάνιδος θα προκύψη η γυνή, η γυνή θ’
αναδείξη τον χαρακτήρα, ου έχομεν ανάγκην.
Διδάξατε μετ’ αγάπης, όπως αναπτύξητε την διάνοιαν, αλλά συγχρόνως ασκήσατε την ψυχήν της
νεάνιδος! Δότε διά του παραδείγματος τον τύπον, ον ζητείτε.
Αναπτύξατε τας θρησκευτικάς πεποιθήσεις της, εμπνεύσατε την αγάπην προς την εργασίαν, διδάξατε
την αυταπάρνησιν και την εθελοθυσίαν. Δότε εις το γένος τον χαρακτήρα, ον σας ζητεί. Η πατρίς αυτή
παρ’ υμών ζητεί τον χαρακτήρα, όστις θα διαπλάση το ήθος του λαού της.
Πλησίον δε υμών, αγαπηταί μου μαθήτριαι, επεθύμουν να έβλεπον και πάσας τας άλλας ομήλικας
ομογενείς νεάνιδας, όπως είπω:
Εστέ αφελείς και ανυπόκριτοι την ψυχήν! Διότι η αφέλεια και το ανυπόκριτον της ψυχής είνε ο
χρυσούς στυλοβάτης, εφ’ ου η νεότης δύναται να ιδρύση το αληθές μεγαλείον του χαρακτήρος της!
Προς εν μόνον έστω η ψυχή σας υπερήφανος! Ας έχη την υπερηφάνειαν ν’ ακολουθή πάντοτε την
ευθείαν οδόν.
Ω, τότε, σας βεβαιώ, ουδένα θα εύρητε να σας διαγκωνίση.347

Δημοσιεύουμε στη συνέχεια ένα ποίημα (ψευδώνυμο αν δεν είναι πραγματικό το βαπτιστικό
όνομα του εμπνευστή του με το οποίο μόνο αυτός υπογράφεται «Άγγελος» ), χαρακτηριστικό
για τους παρασχικούς τόνους και μεμετρημένους στόνους του (με τους τάφους, τα κοιμητήρια,
τους ρεμβασμούς, τις μολπές και τους φανταστικούς κευθμώνες), καθώς και για τον αποκλίνοντα
ρομαντισμό του, χαρακτηριστικό όμως –κι αυτό ενδιαφέρει εν προκειμένω- για το περιεχόμενό
του. Μετά το απενοχοποιητικό μότο και το οιονεί προλογικό και δήθεν ερασιτεχνικό ύφος του
πρώτου μέρους, όπου η «λύρα δεν με παραιτεί, η Μούσα δεν μ’ αφίνει!» του ποιητή, τέχνασμα
μάλλον εναρκτήριο.

26 Στο πρωτότυπο λανθασμένα «Στέντωρος».
27. Αξίζει να επισημανθεί ο διδακτικός τόνος και η εν είδει εντολών παράθεση των προτάσεων αυτών.
28. Επισκεπτήριο της Θ.Μ. Ευαγγελίδου, χρησιμοποιημένο από την κόρη της, που υπήρχε επίσης στα
κατάλοιπά της, το παραθέτουμε για την επιβεβαίωση των στοιχείων της γυναικός του Μ. Ευαγγελίδη.
«Επισκεπτήριο / Θηρεσία Μ. Ευαγγελίδου / Δ.Φ. // Προσφιλής μου Δνις Ειρήνη / Ένεκα της πληθύος
των μαθημά / των, εις τα οποία πρέπει να παρα / σκευασθώ διά τας εξετάσεις μου / θα μου είναι εντελώς
αδύνατον να πα / ρασκευάζωμαι και εις το πιάνο όθεν // μη λάβητε τον κόπον να έλθητε. / Καλήν
αντάμωσιν μετά τας εξετάσεις / αίτινες εύχομαι να περάσουν γρήγορα / Μαρία
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ΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΙ Θ. Ρ.
Στροφάς αν γράφω, σύγγνωθι, μωράς συνεσταλμένας·
Σ’ απλούς γνωρίμους γράφονται ποτέ με πάθος στίχοι;
Α΄.
Αν προ πολλού παρήτησα την λύραν μου ερήμην
Ποθών να ρίψω εμαυτόν εις ποίησιν αλλοίαν,
Αν προ πολλού επόθησα μελέτην, επιστήμην,
Εάν τας Μούσας άφησα, την πλάνον φαντασίαν·
Αν ρεμβασμούς παρήτησα, ιδανικάς εικόνας,
Αν και εξήλθον από τους φανταστικούς κευθμώνας
Αφήσας μέτρα και ρυθμούς ’στων ποιητών τα σμήνη,
Η λύρα δεν με παραιτεί, η Μούσα δεν μ’ αφίνει!348
Αν προ πολλού ανήρτησα την πενιχράν μου λύρα(ν)349
Εις ποθητήν κυπάρισσον εντός κοιμητηρίου,
Αν απεφάσισα ’σ αυτήν να μην εγγίσω χείρα
Ζητών ν’ αλλάξω τροχιάν του αλγεινού μου βίου·
Αν παραιτών την λύραν μου, τας Μούσας παραιτήσας,
Εζήτησα την Θέμιδα εις τέμενος εισδύσας
Να με διδάξη τους θεσμούς και την δικαιοσύνη(ν),
Η λύρα δεν με παραιτεί, η Μούσα δεν μ’ αφίνει!.. //
Λοιπόν εις μάτην προσπαθώ να μεταβάλω βίον·
Εις του ανέμου την ορμήν το άνθος τρέμει, κλίνει.
Μάτην κωφεύω προ μικρού εις αίσθημα αλλοίον,
Η λύρα δεν με παραιτεί, η Μούσα δεν μ’ αφίνει.
Ας λάβω εις τας χείρας μου την λύραν μου και πάλιν,
Ας ρίψω πάλιν εμαυτόν ’σ την των Μουσών αγκάλην
Αφ’ ου η τύχη μ’ ώρισεν να ψάλλω. Τι να γείνη
Η λύρα δεν με παραιτεί, η Μούσα δεν μ’ αφίνει!...
Β΄.
Λοιπόν, φιλτάτη, απαιτείς να σοι δωρήσω στίχους,
Και εις δοθείσαν παλαιάν υπόσχεσιν εμμένεις,
Αλλά προς τι, ειπέ, προς τι τους συντριβέντας ήχους
Της θλιβερής της λύρας μου νακούσης αναμένεις;
Μήπως εκπνέουσαν μολπήν επόθησες350 νακούσης
Προτερημάτων ζηλωτών υμνούσαν την αξίαν;
Α! είν’ αδύνατ’ αι μολπαί της ασθενούς μου Μούσης,
Δεν δύνανται να ψάλωσι την μεγαλοφυΐαν!351
29. Το κοινότοπο και στιλιζαρισμένο της σύνθεσης, με το σύνηθες μοτίβο της Μούσας, καθιστούν τις στροφές
του Α΄ μέρους αρκετά καλές, για τα δεδομένα πάντοτε της ρεμβώδους και θανατόεσσας ποίησης του είδους
αυτού. Άρρυθμος, ωστόσο, είναι ο στίχος 6, λόγω κακού τονισμού στο «από».
30. Στροφή 2: Λύρα αντί λύραν. (στ. 1), απεφάσησα αντί απεφάσισα και εγγίσω αντί εγκίσω (στ. 3), αλγεινού αντί
αλγηνού (στ. 4), δικαιοσύνην αντί δικαιοσύνη (στ. 7).
31. Βλ. όμως στην 4η στρ. του μέρους αυτού: «εζήτησας».
32. Ήδη από τη στροφή αυτή αρχίζει το εγκώμιο των προτερημάτων της Ροκά. Επειδή έχουμε και από αλλού
μαρτυρίες γι’ αυτά, πρέπει να θεωρήσουμε μάλλον ουσιαστικά και όχι τυπικά εγκωμιαστικά τα αδόμενα υπό
του Άγγελου.
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Ή μήπως πάλιν εις στροφάς ή στίχους χαραχθέντας
Εις φύλλον χάρτου ευτελές εγκλείεται φιλία
Ειλικρινής και άδολος; Ουαί εις καλυφθέντας
Υπό του τάφου πάλλουσα δεν κρύπτεται καρδία! //
Ή μήπως ως ενθύμησιν εζήτησας και μόνον;
Κι’ αυτό εισέτι περιττόν -επί του χάρτου φίλοι!Αρκεί εν μόνον βλέμμα σας ’σ τον παρελθόντα χρόνον
Να φέρη ό,τι θάλεγον οι στίχοι και τα χείλη.
Ναι, ναι αρκεί. Αν προς στιγμήν αρθή ο πέπλος άλλου
Καιρού. Ε! τότε παρευθύς εν μέσω, Θεέ, ποίου
Θα ευρεθής θεάματος, εν μέσω ποίου σάλου!
Πού; εν μια των αιθουσών του Πανεπιστημίου.352
353
Εκεί, ψιλά θακούσητε οτέ πωγωνοφόρον
Εν μέσω «κ’ είνε αληθές – αλλ’ όμως» κι’ άλλων τόνων,
Ή πάλιν και πυρότριχα, κοντόν, υαλοφόρον,
Υμνούντας μ’ ενθουσιασμόν την δόξαν των προγόνων.354
Κάτω σε πάλιν μεταξύ καπνών, φωνών, γελώτων
Εν μέσω νέων – φοιτητών! – και ραβδοκτυπημάτων,
Θακούτε μένουσα εκεί ’σ εδώλιον το πρώτον
Διδασκαλίας την ηχώ και χειροκροτημάτων.355
Και τότε, τότε στρέφουσα πλησίον σας θα ’δήτε
Ένα των νέων των τρελλών εν μέσω σφυριγμάτων
Των άλλων συναδέλφων του, - μη όμως λυπηθήτε –
Αιτούντα την φιλίαν σας ως δώρον των υστάτων!356 //
Ως βλέπετε των αρετών ο νέος λάτρης ήτο!
Και την προσωποποίησιν να μάθη επεθύμει!
Εις την κοινήν κατακραυγήν ποσώς δεν επτοείτο…
Αλλά γελάτε, διατί αστείον είνε;…Οίμοι!357
Τοιούτος είνε δυστυχώς ο κόσμος· δυσπιστία
Παντού ανάσσει, συρφετός γελώτων και δακρύων!
Της αληθείας φαίνονται οι λόγοι ως αστεία,
Και χαίρει και δοξάζεται του ψεύδους το στοιχείον!358
33. Πρόκειται για τη δράση της επαινουμένης στο πανεπιστήμιο, για την οποία βλ. στη συνέχεια.
34. Η στίξη μάλλον αποτρέπει σε διόρθωση σε «ψηλά».
35. Προφανώς αναφέρεται σε καθηγητές του Αθήνησι. Πωγωνοφόρος ήταν και ο Μ. Ευαγγελίδης. Στον δε 3 ο στ.
ίσως να κρύβεται ο καθηγητής Γ. Μιστριώτης.
36. Είναι χαρακτηριστική η αντίστιξη μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών.
37. Προφανώς, αποτυπώνει τη σκηνή της γνωριμίας τους. Οι μαρτυρίες του, ωστόσο, για τη ζωντάνια των
φοιτητών, την κοινωνικοποίησή τους και την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά είναι αυτά που προκαλούν το
ενδιαφέρον μας.
38. Μάλλον πρόκειται για υποστήριξη εκ μέρους του των θέσεων της Θ. Ροκά, που την θεωρεί «προσωποποίηση
των αρετών», αλλά και την ταυτόχρονη αποδοκιμασία από το ακροατήριο για τη στάση του αυτή. Ίσως,
επομένως, να πρόκειται για τις φεμινιστικού χαρακτήρα θέσεις της και τις αποδοκιμασίες των αρρένων
φοιτητών.
39. Στη στροφή αυτή φαίνεται να συμμερίζεται την αλήθεια των διεκδικήσεών της.
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Λοιπόν δεν υπολείπεται ουδέν να είπω άλλο
Ενώ πίστις359 δεν δίδεται κ’ εις θαυμαστάς καμμίαν·
Σαν τι λοιπόν να θέλατε ’στην λύραν μου να ψάλω
Αφ’ ου δεν μέν’ εις τίποτε στροφήν να γράψω μίαν;
Γ΄.
Γνωρίμου εις ανάμνησιν λοιπόν ας υπογράψω,
Στιγμής τυχαίας εκπληρών υποσχεθέντα φόρον.
Να σας θυμίζη κάποτε εν όνομα θα θάψω
Της πολυστόνου μας ζωής θλιμμένον οδοιπόρον!...360
Εν Αθήναις τη 18η Φεβρουαρίου 1895361
Άγγελος

40. Γράψαμε πίστις αντί πίστιν (δεν δίδεται). Ωστόσο, μπορεί να διορθωθεί και άλλως: πίστιν δεν δίδετε.
41. Ο επίλογος κλείνει το όλο ιστορικό της γνωριμίας τους με τόνο κρυπτοερωτικό, διακριτό ήδη και στα
προηγούμενα.
42. H έμπνευση του ποιήματος σχετίζεται άμεσα με τις φοιτητικές διαδηλώσεις του 1895, στις οποίες η Θηρεσία
Ροκά, φοιτήτρια τότε της Φιλοσοφικής Σχολής έλαβε μέρος, επικεφαλής μάλιστα σε ένα συλλαλητήριο.
Κατηγορήθηκε τότε από την Εφημερίδα των Κυριών (φ. της 19-2-1895, στο άρθρο «Φοιτήτρια στασιάζουσα»)
ότι «εξανδρίζεται». Η Ροκά θα πρωτοστατήσει και αργότερα σε επεισόδια κατά των φοιτητριών στο
Πανεπιστήμιο, αλλά τη φορά αυτή η ίδια εφημερίδα (φ. της 29-10-1895, στο άρθρο «Φοιτηταί και
φοιτήτριαι») θα την επαινέσει. Η Ροκά είχε τεθεί κασι πάλι επικεφαλής των φοιτητριών, οι οποίες την είχαν
εκλέξει πρόεδρο του φιλοσοφικού τμήματος. Βλ. Ελένη Βαρίκα, Η εξέγερση των κυριών. Η γένεση μιας
φεμινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα 1833-1907, Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της
Ελλάδος, Αθήνα 1987, σ. 254-5.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστoύμε πoλύ τov κ. Πυλαριvό για τηv μεγάλη τoυ συvέπεια στov
χρόvo και μας διευκoλύvει αυτό γιατί ήδη o χρόvoς έχει κυλήσει.
Υπάρχει κάπoια ερώτηση πρoς τov κ. Πυλαριvό;
Η κ. Αγγελή.
ΑΓΓΕΛΗ: Ηθεvα vα ρωτήσω, με τηv τόσo πλoύσια πρoσφoρά τoυ Ευαγγελίδη πoυ πoλύ
ωραία μας δώσατε, πoιά ήταv η σχέση με τo Πατριαρχείo; Δεδoμέvoυ ότι ακoύστηκε ότι τo
Πατριαρχείo με τηv Αvατoλή έρχovταv σε κάπoια...
Θ. ΠΥΛΑΡIΝΟΣ: Να σας πω. Εχω ψάξει τηv εκκλησιαστική αλήθεια. Μηv πoύμε τώρα στα
τερτίπια τα φιλoλoγικά. Στα πρώτα χρόvια της θητείας τoυ, επειδή είvαι ήδη καθηγητής μέχρι
και υφηγητής, oι σχέσεις είvαι πoλύ καλές και o Γεδεώv καταγράφει στα βιβλιoγραφικά δελτία
τo τί βιβλία έβγαλε. Μάλιστα κάπoυ τo παραπέμπω, δεv θυμάμαι vα σας τo πω επί λέξη, με
κάπoια υπερηφάvια τo Πατριαρχείo λέει ότι, είvαι δικό μας παιδί αυτό. Είvαι γεγovός ότι από
έvα διάστημα και μετά γύρω στo 1915 παύει η εκκλησιαστική αλήθεια, και αυτό είvαι μία
σαφής έvδειξη ότι oπωσδήπoτε έχoυv κάπως διαταραχθεί oι σχέσεις. Τί ακριβώς έχει γίvει,
δεv μπoρώ vα σας πω, γιατί δεv τo έχω μελετήσει. Αλλά ότι κάτι συμβαίvει...
Σημειωτέov δε ότι και τα απoτιμητικά βιβλία πoυ έχoυv βγει, έχoυv βγει δύo βιβλία
μετά από τov Σύλλoγo, και έvα όταv τιμήθηκε, υπovόησα ότι τιμήθηκε μετά τηv
Μικρασιατική καταστρoφή, τov τιμήσαvε μεv αλλά αδικαίωτη τιμή. Και αυτά δεv αvαφέρoυv
τίπoτα περί Πατριαρχείoυ. Πoυ σημαίvει ότι υπήρχε κάπoια παρεξήγηση. Διάσταση, ρήξη
σχέσεωv, αλλά όπως ξέρετε και πoλύ καλά κάvαvε, δεv θέλαvε vα κoιvoπoιήσoυv έvα τέτoιo
πράγμα.
Οι κύριoι λoιπόv oι άλλoι πoυ μίλησαv γι' αυτό πρoφαvώς θα έχoυv κάπoια στoιχεία και
θα τα φέρoυv. Εγώ μέχρι εκεί πoυ έχω κάvει τηv έρευvά μoυ δεv έχω βρει καvέvα τέτoιo
στoιχείo, εικάζω όμως ότι σαφώς υπάρχει κάπoια παρεξήγηση.
Νoμίζω ότι η ρήξη πρέπει vα oφείλεται στηv διάσταση Κωvσταvτιvoύπoλης - Μικρασίας
και πoύ θα πάει τo κάθε κoμμάτι. Πρέπει, τo λέω αvεύθυvα αυτό όμως, αv τo καταλαβαίvω
από τηv εμπειρία πoυ έχω και από τα διαβάσματα πoυ έχω κάvει, πρέπει o Μαργαρίτης
Ευαγγελίδης vα επέμεvε μετά τα γεγovότα όπως εξελίσσovταv, vα γίvει κάτι για τηv
Μικρασία και όχι μόvo για τηv Κωvσταvτιvoύπoλη, πoυ στηv αρχή voμίζαμε ότι θα γίvει.
Δεv έγιvε. Νoμίζω ότι κάπoυ εκεί πρέπει vα υπάρχει διάσταση. Ομως, με τoυς χώρoυς τoυ
Πατριαρχείoυ καθ' αυτoύς, δε voμίζω ότι είχε ρήξη με τo Πατριαρχείo σαv Πατριαρχείo.
Πρέπει vα ήταv πoλιτικoί oι λόγoι πoυ oπωσδήπoτε παρεκώλυαv τηv εκπαιδευτική τoυ
πρoσφoρά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Αλλη ερώτηση; Ευχαριστώ.

2o ΣΥΜΠΟΣIΟ

25, 26 και 27 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ 2005

203

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Επόμεvoς εισηγητής o κ. Αθαvάσιoς Χρήστoυ.

Βιογραφικό
Ο κ. Θανάσης Χρήστου γεννήθηκε το 1963 στις Θεσπιές Βοιωτίας.
Σπούδασε Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία στη Φιλοσοφική Σχολή του Παν/μίου
Θεσσαλονίκης και στη Φιλοσοφική Σχολή του Παν/μίου του Μονάχου.
Εκπόνησε τη Διδακτορική του διατριβή στη Φιλοσοφική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών
στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας.
Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο και αρθρογραφία.
Περίληψη εισήγησης :
Το Ελληνικό κράτος την περίοδο της παρουσίας του στο χώρο της Ιωνίας (1919 – 1922)
έδωσε πέραν των άλλων πρωτεύουσα σημασία στην καλλιέργεια και παραγωγή των γραμμάτων,
των τεχνών και όλων των μορφών του πολιτισμού, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό το φρόνημα
του Ελληνισμού της περιοχής.
Αιχμή του δόρατος της εθνικής αυτής προσπάθειας αποτέλεσε η ίδρυση του Ελληνικού
Πανεπιστημίου στη Σμύρνη, του πρώτου στο χώρο της «καθ’ ημάς Ανατολής». Η διοίκησή
του ανατέθηκε στο διεθνούς φήμης Έλληνα καθηγητή ανωτέρων μαθηματικών Κωνσταντίνο
Καραθεοδωρή (1873 – 1950), ο οποίος μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα δημιούργησε τις
προϋποθέσεις, το νέο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα να στηθεί θεσμικά και οργανωτικά.
Το Πανεπιστήμιο της Σμύρνης ορίστηκε να λειτουργήσει το Σεπτέμβριο του 1922, πλην
όμως αυτό δεν έμελλε να πραγματοποιηθεί εξαιτίας της καταστροφής που ανέστειλε το έργο
του για πάντα.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
Θέμα : "Η ιδρυση τoυ Παvεπιστημίoυ της Σμύρvης και o Κωvσταvτίvoς Καραθεoδωρή".
Στο φύλλο της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» της 1ης Ιουλίου 1920 δημοσιεύθηκε
ο Νόμος 2251 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Πανεπιστημίου Ελληνικού εν Σμύρνη», η
γενέθλια πράξη του δεύτερου ελληνικού ανώτατου εκπαιδευτηρίου στο χώρο της «καθ’ ημάς
Ανατολής».
Οι ζυμώσεις ωστόσο για το μείζονος σπουδαιότητας αυτό πολιτισμικό εγχείρημα
άρχισαν αμέσως μετά την έλευση των επίσημων ελληνικών αρχών στο μικρασιατικό χώρο το
Μάιο του 1919 και ειδικότερα όταν το Σεπτέμβριο της χρονιάς αυτής ο Ελευθέριος
Βενιζέλος προσκάλεσε στο Παρίσι, παρά το φόρτο των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο του
Συνεδρίου της Ειρήνης, τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή από το Βερολίνο, προκειμένου να
τον συμβουλευθεί σχετικά με το εν λόγω ζήτημα.
Ο Καραθεοδωρή, διαπρεπής καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του
Βερολίνου, ήταν ένας από τους πιο ενδεδειγμένους ανθρώπους για να ενημερώσει και να
κατευθύνει τον έλληνα πρωθυπουργό, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της βαλκανικής
εποποιίας ήταν ένθερμος θιασώτης της ιδέας ίδρυσης ενός δεύτερου ανώτατου εκπαιδευτικού
ιδρύματος εκτός από αυτό των Αθηνών1.
Ο Καραθεοδωρή ανταποκρίθηκε θετικά στο σάλεμα του Βενιζέλου και του ανέπτυξε
δια ζώσης τις απόψεις του σχετικά με την ίδρυση ενός δεύτερου πανεπιστημίου στην Ελλάδα.
Λίγο αργότερα, στις 20 Οκτωβρίου 1919, συνέταξε στο Παρίσι ένα υπόμνημα (στα γαλλικά)
για το επίμαχο ζήτημα με τίτλο :
«Projet d’ une nouvelle Université en Grèce, présente au Gouvernement Hellènique
par C. Caratheodory»
(«Σχέδιον περί ιδρύσεως νέου πανεπιστημίου εν Ελλάδι, υποβληθέν εις την
Ελληνικήν Κυβέρνησιν υπό Κ. Καραθεοδωρή»)
και το υπέβαλε στο Βενιζέλο2.
Αφετηρία του υπομνήματος αυτού ήταν οι σκέψεις ότι
«Η δημοσία εκπαίδευσις του ελληνικού λαού συντελείται σήμερον [ 1919 ] σχεδόν αποκλειστικώς
εν Αθήναις, έδραν του Πανεπιστημίου, της Πολυτεχνικής Σχολής [ Εθνικού Μετσοβίου
Πολυτεχνείου ] και πλείστων άλλων ειδικών σχολών. Η συγκέντρωσις αύτη της επιστημονικής ζωής,
καθώς επίσης και της φιλολογικής κινήσεως του έθνους εν τη πρωτευούση του βασιλείου, είναι έργον
αποκλειστικόν του 19 αιώνος (…). Τοιαύτη κατάστασις των πραγμάτων, οφειλομένη εις την συρροήν
περιστάσεων λίαν διαφόρων, αίτινες άπασαι συνέτειναν εις την πλεονεκτικήν ανάπτυξιν των Αθηνών,
προς βλάβην της Κωνσταντινουπόλεως και των άλλων εστιών του ελληνισμού της άλλοτε, ήτο τελείως
δεδικαιολογημένη προ της τρομεράς κρίσεως, ην μόλις διήλθομεν. Σήμερον, της καταστάσεως πρόρριζα
μεταβληθείσης, φαίνεται, αντιθέτως, ότι το Ελληνικόν έθνος πρέπει να επανεξετάση αυτήν ταύτην την
υποδομήν ολοκλήρου του προβλήματος της παιδείας των τέκνων του»3.
Ας υπογραμμισθεί ιδιαίτερα ότι το επίσημο ελληνικό κράτος από τη στιγμή που
βρέθηκε στον ευρύτερο μικρασιατικό χώρο έθεσε στην πρώτη γραμμή των στοχεύσεών του
τη συνδιαλλαγή ανάμεσα στις εθνότητες και τη γεφύρωση των διαφορών τους, μιας και
επρόκειτο να ζήσουν μαζί κάτω από ένα φιλικό και αντιαυταρχικό ελληνικό καθεστώς, το
οποίο βέβαια δεν θα μεροληπτούσε σε καμιά περίπτωση υπέρ της ελληνικής ομογένειας.
Είχαν διατυπωθεί ωστόσο έντονες επιφυλάξεις από μία μερίδα σκεπτικιστών, όπως ήταν
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άλλωστε αναμενόμενο, σχετικά με το κατά πόσο ήταν εφικτές οι συγκεκριμένες στοχεύσεις,
εφόσον από την πρώτη κιόλας στιγμή της ελληνικής παρουσίας η τουρκική εχθρότητα ήταν
προκλητικά εμφανής. Έτσι, σύμφωνα με τους σκεπτικιστές μέτρα, όπως η θεσμοθέτηση της
τουρκικής, παράλληλα με την ελληνική, σαν επίσημης γλώσσας της διοίκησης, δεν θα
απέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Παρόλα αυτά όμως ο Βενιζέλος υποστήριξε με όλες του τις δυνάμεις την πολιτική
αυτή προσέγγισης των άλλων εθνοτήτων. Γι’ αυτό άλλωστε και διατήρησε την υφιστάμενη
δομή της τουρκικής διοίκησης, η οποία θα λειτουργούσε σε συνεργασία με τις ελληνικές
αρχές. Ο συντονισμός ελληνικών και τουρκικών υπηρεσιών έβαζε τα θεμέλια μιας διεθνούς
διοίκησης που θα αντανακλούσε την πληθυσμιακή σύνθεση της περιφέρειας της Σμύρνης που
ελεγχόταν από την ελληνική διοίκηση. Ταυτόχρονα, ο ύπατος αρμοστής Αριστείδης
Στεργιάδης προσκάλεσε και ενημέρωσε τους ιθύνοντες της εβραϊκής και της αρμενικής
κοινότητας για την πρόθεσή του να προσλάβει Εβραίους και Αρμένιους με ικανά προσόντα,
προκειμένου να τους ενσωματώσει μαζί με τους εν ενεργεία τούρκους δημόσιους υπαλλήλους
στη διοίκηση της Μικράς Ασίας4.
Στο πλαίσιο της προσέγγισης και ουσιαστικότερης γνωριμίας με τις άλλες εθνότητες
εντάσσεται και η ανάπτυξη και εμβάθυνση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών θεσμών της
ελληνικής ομογένειας στο μικρασιατικό χώρο και φυσικά κορύφωση της πολιτικής αυτής
αποτελεί η ίδρυση του Πανεπιστημίου στη Σμύρνη. Η δημιουργία πάντως ενός δεύτερου
ελληνικού πανδιδακτηρίου για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που προέκυψαν αμέσως
μετά τους βαλκανικούς πολέμους ας επισημανθεί, πως σχεδιαζόταν πολύ πριν από την
ελληνική παρουσία στη Σμύρνη αλλά μετά τη διαφαινόμενη διεύρυνση της ελληνικής
επικράτειας και στα μικρασιατικά παράλια η εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου έγινε
πλέον επιτακτική.
Την αναγκαιότητα αυτή διαχειρίσθηκε με υπευθυνότητα και ευρηματικότητα ο
Καραθεοδωρή, ο οποίος στο υπόμνημά του οραματίσθηκε ένα προοδευτικό και
ριζοσπαστικό για τα δεδομένα της εποχής πανεπιστήμιο, που δεν θα μιμούνταν άκριτα τα
γερμανικά και τα αγγλικά ανώτατα πνευματικά ιδρύματα αλλά θα συμπύκνωνε και θα
προωθούσε την επίλυση των αυτόχθονων αναζητήσεων και σε κάθε περίπτωση θα
συγκροτούσε τον αντίποδα του «Αθήνησι» Πανεπιστημίου, το οποίο από τη γέννησή του
ήταν προσανατολισμένο προς τα ιδεώδη της κλασικής αρχαιότητας.
Επίσης, «ο ελληνικός κόσμος εξακολουθεί σήμερον», υπογραμμιζόταν με νόημα στο
υπόμνημα, «ακριβώς όπως και κατά τους χρόνους του Ηροδότου, να σχηματίζη την συνδετικήν
πόρπην, την συνάπτουσαν την Ευρώπην με την Ασίαν και με την Αφρικήν, ενώ, ταυτοχρόνως, είναι
ενδεδειγμένος διαμεσολαβητής μεταξύ, αφ’ ενός μεν του σλαβικού και τουρκο-αραβικού κόσμου, αφ’
ετέρου δε του κόσμου της Δύσεως. Ανά πάσαν στιγμήν λαμβάνομεν αποδείξεις, ότι αντιπροσωπεύει εν
των πολυτιμοτέρων οργάνων, όπερ ο ευρωπαϊκός πολιτισμός δεν δύναται να αντιπαρέλθη εφ’ όσον
θέλει να διεισδύση εις την Μικράν Ασίαν, είτε εις την Αφρικήν της λεκάνης του Νείλου. Είναι
αληθές, ότι μέχρι των τελευταίων αυτών καιρών, ο πολιτισμός των ελλήνων υπηκόων του σουλτάνου,
απετέλεσε το αναγκαίον συμπλήρωμα της διανοητικής καλλιεργείας, οία αύτη ανεπτύσσετο εν Ελλάδι
και συχνά συνέβαλεν εις παραμείωσιν της μονομερείας αυτής. Οι έλληνες της Τουρκίας, οίτινες
αντεπροσώπευον μέχρι των τελευταίων αυτών ετών την πλειονότητα του έθνους, ευρίσκοντο, όντως,
εξ αυτής της φύσεως των πραγμάτων, ηναγκασμένοι να καλλιεργούν επαφήν διαρκή και οικείαν μετά
της ανατολικής κοινωνίας, εντός της οποίας ήσαν αναμεμιγμένοι και εις την οποίαν διεδραμάτιζον από
μακρού χρόνου προέχον μέρος»5.
Ας καταγραφούν ωστόσο στη συνάφεια αυτή ορισμένες οργανωτικές πρωτοβουλίες που
καθόρισαν σημαντικά τη θεσμική φυσιογνωμία του Πανεπιστημίου της Σμύρνης αμέσως
μετά την υποβολή του υπομνήματος του Καραθεοδωρή. Ως γνωστόν ο συντάκτης του
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υπομνήματος δεν προσδιόριζε τον τόπο και την έδρα του ιδρύματος αλλά πρότεινε τη
Σμύρνη, τη Θεσσαλονίκη ή τη Χίο σαν τους πιο ενδεδειγμένους χώρους.
Λίγους μήνες μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη λήφθηκε η απόφαση, το δεύτερο
ελληνικό πανεπιστήμιο να συσταθεί στη Σμύρνη έχοντας το διττό στόχο αφενός να
εξομαλύνει τις διακοινοτικές σχέσεις και αφετέρου να προετοιμάσει τους εξειδικευμένους
επιστήμονες που χρειάζονταν για τη στελέχωση των νέων επαρχιών.
Ο Βενιζέλος αποδεχόμενος καταρχήν το γενικό πλαίσιο αρχών του Καραθεοδωρή
τον προσκάλεσε στη συνέχεια να κατέβει στην Ελλάδα, προκειμένου να αναλάβει την
οργάνωση του νέου ιδρύματος. Πρόσκληση που ο σπουδαίος ευπατρίδης αποδέχθηκε
ασμένως και τον Ιούνιο του 1920, αφού εγκατέλειψε την επίζηλη καριέρα του καθηγητή των
μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, έφθασε στην Αθήνα, όπου διορίσθηκε
τακτικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τον Αύγουστο του 1920 στο πρώτο και
μοναδικό ταξίδι του Ελευθέριου Βενιζέλου στη Σμύρνη συναντήθηκαν και συσκέφθηκαν ο
έλληνας πρωθυπουργός με τον ύπατο αρμοστή Αριστείδη Στεργιάδη και τον Κωνσταντίνο
Καραθεοδωρή πάνω σε ένα πολεμικό πλοίο στην προκυμαία της Σμύρνης, όπου
αποφάσισαν οριστικά και αμετάκλητα ότι η πρωτεύουσα της Ιωνίας θα γινόταν η έδρα του
νέου πανδιδακτηρίου και ο οργανωτικός νους θα ήταν ο διεθνούς φήμης έλληνας
μαθηματικός.
Χαρακτηριστικά είναι τα όσα γράφει για τις συγκεκριμένες ζυμώσεις αρκετά χρόνια
αργότερα ο στενός συνεργάτης του Καραθεοδωρή καθηγητής κατόπιν του Πανεπιστημίου
Αθηνών και ακαδημαϊκός Γεώργιος Ιωακείμογλου:
«Έπειτα από δουλείαν πέντε σχεδόν αιώνων, ελληνικά στρατεύματα απηλευθέρωσαν, τω 1919,
την Ιωνίαν, με την πρωτεύουσαν αυτής, την αλησμόνητον Σμύρνην. Ο τότε κυβερνήτης της Ελλάδος
Ελευθέριος Βενιζέλος, ευθύς μετά την εγκατάστασιν των ελληνικών αρχών, συνέλαβε την ιδέαν της
ιδρύσεως ελληνικού πανεπιστημίου εν Σμύρνη και εν τω προσώπω του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή
εύρε τον κατάλληλον άνδρα, όστις ήτο εις θέσιν να φέρη εις πέρας το δυσχερές αυτό έργον. Αι
δυσχέρειαι ήσαν μέγισται. Εν μέσω της συνεχιζομένης Μικρασιατικής εκστρατείας, έπρεπε να κτισθούν
κτίρια, να εγκατασταθούν εργαστήρια, να αγορασθούν όργανα, βιβλία κ.λ. Αι αντιδράσεις εκ μέρους
των τούρκων ήταν βεβαίως σημαντικαί. Σημαντικώτεραι όμως ήσαν αι αντιδράσεις των
φραγκολεβαντίνων. Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή επελήφθη με μεγάλην δραστηριότητα και
επιμέλειαν του δυσχερούς έργου. Έδειξε και εις την περίπτωσιν ταύτην την μεγάλην του οργανωτικήν
ικανότητα. Ήθελε να δείξη εις τους αλλοφύλους, ότι η Ελλάς δεν επήγε εις την Μικράν Ασίαν διά να
κατακτήση και καταδυναστεύση ξένους λαούς, αλλά διά να φέρη εις αυτούς τον ανώτερον πολιτισμόν
της. Επεδίωκε την οργάνωσιν πανεπιστημίου, το οποίον θα ήτο αληθής universitas litterarum»6.
Δύο μήνες αργότερα ο Καραθεοδωρή και το επιτελείο του είχαν εγκατασταθεί στη
Σμύρνη, από όπου ο κοσμοπολίτης μαθηματικός έγραψε στις 18 Οκτωβρίου 1920 με
ενθουσιασμό στο χημικό Ι. Μπουγιούκα στην Αυστρία:
«Φίλε Κύριε Μπουγιούκα. Τέλος πάντων πραγματοποιείται το προπολεμικόν σχέδιόν μου, του
δευτέρου εν Ελλάδι Πανεπιστημίου. Ιδρύεται δε εν Σμύρνη. Θα ήτο μεγάλον ευεργέτημα και
σημαντική βοήθεια εάν ηθέλατε και ηδύνασθε να έλθητε και να προσφέρητε την επιστήμην σας προς το
έργον τούτο, το οποίον είναι προωρισμένον να διαχύση τα φώτα του πολιτισμού εις την Ασιατικήν
Ελλάδα και εις τα μέρη της Θράκης και της Μακεδονίας. Δεν γνωρίζω αν είσθε ενήμερος, ότι η
Σμύρνη και η ενδοχώρα (Hinterland) αποτελεί σήμερον και διά την ερχομένην πενταετίαν ίδιον
κράτος, το οποίον, προς το παρόν, διοικείται σχεδόν δικτατορικώς υπό του κ. Στεργιάδου υπάτου
αρμοστού (High commissionar), όστις δεικνύει την μεγίστην προθυμίαν όπως μας βοηθήση εις τα
σχέδιά μας με όλας του τας δυνάμεις. Διά τούτο, θα δυνηθήτε, εάν αποφασίσητε να έλθητε, να
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παγματοποιήσητε εν μικρώ χρονικώ διαστήματι διοργάνωσιν, ήτις θα εχρειάζετο πολλά έτη δια να
κατορθωθή εν Ελλάδι. Διά τούτο σας παρακαλώ να μοι γράψητε τους όρους και τας συνθήκας, υπό
τας οποίας είσθε διατεθειμένος να έλθητε, …»7.
Λίγο αργότερα, στις 28 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς, ο ύπατος αρμοστής υπέγραψε
την επίσημη απόφαση (υπ’ αρ. 34123/119/12711/12720) του διορισμού του
Καραθεοδωρή στη θέση του «οργανωτή» του Πανεπιστημίου της Σμύρνης και συνάμα
τακτικού καθηγητή των μαθηματικών με απώτερο στόχο να τον τοποθετήσει αργότερα και
στη θέση του πρύτανη όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν 8.
Ταυτόχρονα ιδρύθηκε και το «Γραφείο Οργανώσεως Πανεπιστημίου Σμύρνης» με
επικεφαλής το μαθητή του Καραθεοδωρή και κατόπιν καθηγητή μαθηματικών στο Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο Νικόλαο Κρητικό, ο οποίος υπηρετούσε τότε τη στρατιωτική του
θητεία στο 31ο Σύνταγμα Πεζικού της Μεραρχίας Κυδωνιών. Το συγκεκριμένο γραφείο που
έδρευε στη συνοικία της Αγίας Φωτεινής και υπαγόταν στη διεύθυνση εκπαίδευσης της
Ύπατης Αρμοστείας είχε ως τομέα ενασχόλησης τη νομική τακτοποίηση θεμάτων σχετικά
με την ίδρυση του Πανδιδακτιρίου, τη σύνταξη κανονισμών, την επιμέλεια της ολοκλήρωσης
και διαρρύθμισης των κτιρίων που είχαν παραχωρηθεί από την Αρμοστεία, καθώς και
οτιδήποτε αφορούσε το εκκολαπτόμενο ίδρυμα. Στο ίδιο γραφείο τοποθετήθηκε αργότερα
και ο Ν. Ζωγράφος 9.
Ο Καραθεοδωρή είχε ως συμπαραστάτες του στο δύσκολο έργο της οργάνωσης του
Ιωνικού Πανεπιστημίου Σμύρνης ήδη από τον Οκτώβριο του 1919 τους κατοπινούς
πανεπιστημιακούς Ιωάννη Καλιτσουνάκη, Γεώργιο Ιωακείμογλου και Φρίξο Θεοδωρίδη.
Στη θέση του γενικού γραμματέα του Πανεπιστημίου τοποθετήθηκε ο Ιωάννης Φιλιππίδης,
διδάκτορας της νομικής και πρώην γενικός γραμματέας της Ριζαρείου Εκκλησιατικής
Σχολής, στην οποία είχε υπηρετήσει επί τριανταπέντε συναπτά χρόνια. Τον Φιλιππίδη είχε
συστήσει με επιστολή του στον Καραθεοδωρή (29 Απριλίου 1921) ο Μητροπολίτης
Σμύρνης Χρυσόστομος Καλαφάτης 10.
Η διάρθρωση των σπουδών, οι Σχολές και οι γνωστικοί στόχοι που χαράχθηκαν
αποτυπώθηκαν με ενάργεια στο ιδρυτικό διάταγμα του Πανεπιστημίου που συνέταξε το
Δεκέμβριο του 1920 η Ύπατη Αρμοστεία. Σύμφωνα με αυτό ιδρύθηκαν :
1.
Σχολή γεωπονική και φυσικών επιστημών, που εστίαζε το ενδιαφέρον της στην
εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών, μηχανολόγων, αρχιτεκτόνων, ηλεκτρολόγων, χημικών,
γεωλόγων και ειδικών επιστημόνων για τη βοτανολογία, τη ζωολογία κ.ά. Ακόμη
λαμβανόταν μέριμνα για την οργάνωση ειδικών σεμιναρίων για την εκπαίδευση
κτηματιών και πρακτικών γεωργών παρέχοντάς τους οδηγίες για τη συστηματικότερη και
αποδοτικότερη καλλιέργεια των κτημάτων, καθώς και για την καταπολέμηση των
ασθενειών στα ζώα και τα φυτά. Η επιστημονική έρευνα θα οργανωνόταν στα εργαστήρια
του ιδρύματος και σε ένα μεγάλο πρότυπο, πειραματικό, αγρόκτημα στο Τεπέκιοϊ.
2. Σχολή ανατολικών γλωσσών και ανατολικού πολιτισμού, που στόχευε στην εκπαίδευση
δασκάλων για τα ανώτερα εκπαιδευτήρια. Η Σχολή θα παρείχε μαθήματα της
τουρκικής, αραβικής, περσικής, αρμενικής και αρχαίας και νεότερης εβραϊκής. Είχε
ληφθεί μάλιστα πρόνοια για τη λειτουργία ιδιαίτερου φροντιστηρίου για την πρακτική
διδασκαλία φοιτητών από άλλες σχολές.
3. Σχολή δημοσίων υπαλλήλων, που απέβλεπε στη διδασκαλία του διοικητικού δικαίου και
των κοινωνικών και οικονομικών επιστημών.
4. Σχολή Εμπορική, που κάλυπτε τις ανάγκες εκείνων που ενδιαφέρονταν για το εμπορικό
στάδιο.
5. Σχολή χωροσταθμών και εργοδηγών, όπου θα εκπαιδεύονταν επιστάτες τεχνικών έργων.
6. Ανώτερο μουσουλμανικό ιεροδιδασκαλείο, από όπου θα αποφοιτούσαν μουφτήδες και
ιεροδικαστές.
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7. Ινστιτούτο υγιεινής, που είχε στο επίκεντρό του τη διενέργεια δωρεάν κατά κανόνα
βακτηριολογικών, υγιειονολογικών, ορολογικών και βιοχημικών εξετάσεων. Επίσης, σε
αυτό θα παρασκευάζονταν εμβόλια, οροί, αντιτοξίνες, αντιγόνα κ.ά. Απώτερος στόχος
του ήταν η μεθοδική καταπολέμηση των λοιμωδών νόσων, της ελονοσίας, των
τραχωμάτων, της φυματίωσης, των αφροδισίων κ.λ.π. Το Ινστιτούτο θα γινόταν ακόμη
κέντρο μετεκπαίδευσης ιατρών, οι οποίοι θα προορίζονταν για τη δημόσια υγειονομική
υπηρεσία, καθώς και για τους ιατρούς που ήθελαν να ασχοληθούν με την έρευνα. Επίσης,
θα παρείχε στοιχειώδη μαθήματα σε νοσηλευτές και μαίες.
8. Δημόσια Βιβλιοθήκη, η οποία θα περιλάμβανε όχι μόνο ακαδημαϊκά συγγράμματα για
τους καθηγητές και τους φοιτητές αλλά και βιβλία ευρύτερου ενδιαφέροντος.
Ας καταγραφούν ακόμη και ορισμένες διατάξεις, οι πιο χαρακτηριστικές, που
αναφέρονταν σε ζωτικής σημασίας θέματα του νεοϊδρυμένου Πανεπιστημίου:
«Προσαρτώνται εις το Πανεπιστήμιον φροντιστήρια, εργαστήρια και αγροκήπια, προς δε άλλα
ειδικά σχολεία προς διδασκαλίαν μαθημάτων εφηρμοσμένων επιστημών, εκάστοτε διά διαταγμάτων.
Η γλώσσα της διδασκαλίας εν τω Πανεπιστημίω θα είναι η ελληνική, ως και, όπου δυνατόν, η
τουρκική, δεν αποκλείεται όμως, εν ανάγκη, η χρήσις και άλλων γλωσσών.
Το διδακτικόν προσωπικόν των τεσσάρων σχολών του Πανεπιστημίου αποτελείται εκ τακτικών
και εκτάκτων καθηγητών. Ο κύκλος των μαθημάτων, τα οποία αναλαμβάνει να διδάξη έκαστος
καθηγητής, ορίζεται κατά τον διορισμόν αυτού. Ο καθορισμός δεν αποκλείει την ελευθερίαν διδαχής. Ο
βαθμός και ο μισθός αυτών είναι αντίστοιχος του διδακτικού προσωπικού του εν Αθήναις
Πανεπιστημίου. Δύναται να παρέχηται εις αυτούς επίδομα οριζόμενον εκάστοτε διά του διορισμού.
Καθηγητής, εις τον οποίον ανατίθεται η διδασκαλία μαθήματος εκτός του κύκλου του, λαμβάνει
πρόσθετον επίδομα οριζόμενον διά διατάγματος. Καθηγητής του Πανεπιστημίου δύναται να κατέχη και
άλλην δημοσίαν θέσιν.
Το κατώτερον διδακτικόν προσωπικόν του Πανεπιστημίου διαιρείται εις επιμελητάς και βοηθούς.
Ο αριθμός, τα προσόντα και αι αποδοχαί αυτών ορίζονται διά διατάγματος.
Το υπηρετικόν προσωπικόν του Πανεπιστημίου, μετά των παραρτημάτων του, περιλαμβάνει
κλητήρας, υπηρέτας, καθαριστρίας και εργάτας, ων ο αριθμός και οι μισθοί ορίζονται διά κανονισμών
εγκρινομένων υπό της Διοικήσεως.
Ως φοιτητής του Πανεπιστημίου δύναται να εγγραφή, ανεξαρτήτως φύλου και εθνικότητος, ο
κεκτημένος τα δι’ ιδιαιτέρου κανονισμού ορισθησόμενα προσόντα. Το Πανεπιστήμιον δέχεται και
ακροατάς.
Το Πανεπιστήμιον θα παρέχη διδακτορικά διπλώματα, πτυχία και ενδεικτικά.
Το Πανεπιστήμιον, κατά την πρώτην πενταετίαν από της δημοσιεύσεως του παρόντος
διατάγματος, θα διοικήται υπό του Πρυτάνεως, όστις έχει την υποχρέωσιν εντός της άνω προθεσμίας
να παρασκευάση τας οριστικάς διοικητικάς αρχάς του Πανεπιστημίου. Αύται θα αποτελώνται εκ του
εκάστοτε Πρυτάνεως, της Συγκλήτου, των κοσμητόρων των Σχολών και των Διευθυντών των
παραρτημάτων, ως και των απαιτουμένων συμβουλίων και επιτροπών. Ο τρόπος της εκλογής και η
δικαιοδοσία των αρχών τούτων ορισθήσονται διά διατάγματος και κανονισμών.
Διά γνωμοδοτήσεις επί ζητημάτων νομικής φύσεως διορίζεται ως νομικός σύμβουλος του
Πανεπιστημίου ανώτερος δικαστικός ή διοικητικός υπάλληλος.
Η κεντρική υπηρεσία του Πανεπιστημίου διευθύνεται υπό Γενικού Γραμματέως, βοηθουμένου
υπό αναλόγου προσωπικού. Τα καθ’ έκαστον ορισθήσονται δι’ ειδικού κανονισμού».11
Η επιλογή του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου έγινε τυπικά και
θεσμικά από τον ύπατο αρμοστή με γνώμονα την υπόδειξη των προσώπων που έκανε ο
Καραθεοδωρή. Κατά συνέπεια, στην έδρα της μικροβιολογίας τοποθετήθηκε ο καθηγητής
του Πανεπιστημίου του Βερολίνου Γεώργιος Ιωακείμογλου με μηνιαίο μισθό 3.000 δρχ. για
πέντε χρόνια. Μάλιστα, μέχρι να λειτουργούσε η πανεπιστημιακή του έδρα θα αναλάμβανε
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τη διεύθυνση του εργαστηρίου υγιεινής, το οποίο ήταν παράρτημα του Πανεπιστημίου,
καθώς επίσης θα είχε και την ευθύνη και εποπτεία όλων των δομών της δημόσιας υγείας της
Σμύρνης.
Για την έδρα της φυσικής επιλέχθηκε ο Φρίξος Θεοδωρίδης, διπλωματούχος του
Πολυτεχνείου της Ζυρίχης και μαθητής του διακεκριμένου φυσικού Pierre Weiss. Ο
μηνιαίος μισθός του ορίσθηκε στις 3.000 δρχ. Στην έδρα της χημείας διορίσθηκε ο Π.
Κυρόπουλος, ο οποίος διετέλεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα βοηθός του επιφανή την
εποχή εκείνη φυσικοχημικού και μεταλλειολόγου G. Tamann. Για την αγρονομική επιστήμη
επιλέχθηκε ο Θεολόγος Κεσίσογλου από την Καισάρεια με μηνιαίο μισθό 3.000 δρχ., ο
οποίος είχε σπουδάσει στην ανώτερη βελγική αγρονομική σχολή του Gembloux και είχε
θέσει τα οργανωτικά θεμέλια σε γεωργικές σχολές ανά τον κόσμο, όπως στην Κίνα, την
Κολομβία και την Ουρουγουάη, όπου μάλιστα είχε παραδώσει και μαθήματα κτηνοτροφίας.
Το συγγραφικό του έργο ήταν πολυσχιδές και ήταν καταγραμμένο στη γαλλική και την
ισπανική γλώσσα. Επίσης, στη θέση του μηχανουργού του ιδρύματος διορίσθηκε ο E.
Paschkewitz, στον οποίο ανατέθηκε η διασκευή του εργαστηρίου φυσικής και χημείας.
Τέλος, στο αρχιτεκτονικό γραφείο του Πανεπιστημίου τοποθετήθηκε ο Κ. Γιωτούλος.
Ας αποθησαυρισθεί ακόμη και η τελευταία μισθολογική κατάσταση του προσωπικού
του Πανεπιστημίου τον Αύγουστο του 1922, λίγο πριν την Καταστροφή.
Έτσι, στον Κ. Καραθεοδωρή - οργανωτή - σε μηνιαία βάση καταβαλόταν η αντιμισθία
των 4.000 δρχ., στο Ν. Κρητικό – γραμματεύοντα - 775 δρχ., στο Θ. Κεσίσογλου οργανωτή γεωπονικής σχολής - 3.000 δρχ., στο Φ. Θεοδωρίδη - διευθυντή Ινστιτούτου
Φυσικής - 3.000 δρχ, στον E. Paschkewitz – λεπτομηχανουργό - 1.800δρχ., στο Δ.
Δεργάλη – σχεδιαστή – 900 δρχ., στο Ν. Ζωγράφο – ακόλουθο – 562,50 δρχ., στη Σ.
Τοκατλόγλου – δακτυλογράφο – 300 δρχ., στο Δ. Στεργιανό – γραφέα – 240 δρχ., στον Ι.
Τύρνελη – φύλακα – 350δρχ., στην Ε. Χαλικιά – καθαρίστρια – 172,50 δρχ., στη Θ.
Τύρνελη – καθαρίστρια – 150 δρχ., στη Ρ. Σταύρου – καθαρίστρια – 175,50 δρχ. και στο
Χ. Χαμζά – κλητήρα – 250δρχ. Το σύνολο των μηνιαίων δαπανών του προσωπικού του
Πανεπιστημίου έφθανε το ποσό των 15.647,50 δρχ.12
Στο Πανεπιστήμιο παραχωρήθηκε, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο, ένα μεγάλο και
ευρύχωρο κτίριο στο λόφο Μπαχρή Μπαμπά στις δυτικές υπώρειες του χαμηλού ορεινού
όγκου Πάγου. Το κτίριο δεν είχε ολοκληρωθεί όταν έφθασαν οι ελληνικές αρχές στη
Σμύρνη και προοριζόταν να στεγάσει μία ανώτερη τουρκική σχολή και δημόσια βιβλιοθήκη.
Αμέσως όμως η Ύπατη Αρμοστεία ασχολήθηκε μεθοδικά με τη διαρρύθμιση και
αποπεράτωση του οικοδομήματος που περιλάμβανε 70 μεγάλες και ευήλιες αίθουσες,
αμφιθέατρο 320 θέσεων και άνετο περίβολο. Την επιμέλεια της ολοκλήρωσης του έργου είχε
η τεχνική εταιρεία της Αθήνας του Α. Ζαχαρίου υπό την επιστασία του πολιτικού μηχανικού
Ε. Δραγώνα. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 1921 και κόστισαν 110.000
λίρες Τουρκίας13.
Στα τέλη Ιουνίου του 1921 ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, και αφού είχε
δρομολογήσει όλες σχεδόν τις διαδικασίες για την οργάνωση του Πανεπιστημίου,
αναχώρησε από τη Σμύρνη με προορισμό του ταξιδιού του τη Δυτική Ευρώπη. Στο πλαίσιο
της αποστολής του αυτής, που διήρκεσε πέντε περίπου μήνες, συνάντησε επιστήμονες που
επιδίωκαν να ενταχθούν στο διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης είχε
και επαφές με εμπορικούς και προμηθευτικούς οίκους που θα εξόπλιζαν το ίδρυμα με
εργαστήρια και όργανα για την έρευνα. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους του ήταν
και ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης που τη θεωρούσε ως τη «σπονδυλική στήλη» του
Πανδιδακτηρίου και είχε τη φιλοδοξία να τη μετατρέψει σε πόλο έλξης για ολόκληρη την
ανατολή. Γιαυτό άλλωστε ζήτησε από τον Αριστείδη Στεργιάδη την έγκριση να προσλάβει
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ως διευθυντή το διδάκτορα J. Ausserer, εφόσον εκείνος είχε διατελέσει για δώδεκα χρόνια
υπάλληλος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Βιέννης και γνώριζε αφενός σε βάθος την ιστορία
της ανατολής και αφετέρου άπταιστα την τουρκική.
Από τα πρώτα αποκτήματα της βιβλιοθήκης ήταν η συλλογή του Αυστριακού
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Σμύρνης, που είχαν συγκροτήσει αυστριακοί αρχαιολόγοι
διενεργώντας ανασκαφές στην περιοχή της Εφέσου και της Σμύρνης κατά τη διάρκεια του
Α’ Παγκόσμιου Πολέμου. Επίσης, με τη βοήθεια του Γεώργιου Ιαωακείμογλου
αγοράσθηκαν τα όργανα και το εξειδικευμένο υλικό του μικροβιολογικού εργαστηρίου που
έφθασε στην πρωτεύουσα της Ιωνίας συσκευασμένο σε 82 κιβώτια.
Το Νοέμβριο του 1921 ο Καραθεοδωρή επέστρεψε στη Σμύρνη και παρέμεινε εκεί
έως την Καταστροφή εργαζόμενος με πίστη και ενθουσιασμό για το μεγάλο του όραμα.
Είχε τοποθετήσει μάλιστα ως έμβλημα στο νεωτεριστικότερο Πανεπιστήμιο της Βαλκανικής
το «Φως εξ Ανατολών»14.

Μέχρι την άνοιξη του 1922 είχαν προχωρήσει όλες σχεδόν οι οργανωτικές διαδικασίες
με αποτέλεσμα το Σεπτέμβριο το νεότευκτο ίδρυμα ήταν σε θέση να ανοίξει τις πύλες του
στους φοιτητές και τους ανθρώπους που θα το λειτουργούσαν. Γιαυτό άλλωστε και ο
οργανωτής του μεσούντος του Ιουλίου (12 του μήνα) είχε απευθύνει για τον εμπλουτισμό της
βιβλιοθήκης επιστολή προς την εφημερίδα της Σμύρνης «Ο Συνάδελφος» :
«Κύριε Διευθυντά,
Έχω την τιμήν να σας παρακαλέσω διά το εξής ζήτημα: Εις το Πανεπιστήμιον Σμύρνης
συλλέγομεν από της αρχής του παρόντος έτους διά την βιβλιοθήκην του ιδρύματος, απάσας τας εν
Σμύρνη εκδιδομένας εφημερίδας. Διά της εγκρίτου εφημερίδος σας βλέπομεν ήδη, ότι εις το μέτωπον
εκδίδονται διάφορα φύλλα, τα οποία θα ήτο πολύ ενδιαφέρον να αποκτήσωμεν εις την βιλιοθήκην μας,
ως κάτοπτρον της σκέψεως και της ψυχής των στρατιωτών μας. Σας παρακαλώ λοιπόν, όπως έχετε
την καλωσύνην να μας στείλητε κατάλογον των σημαντικωτέρων φύλλων του μετώπου, μετά των
αντιστοίχων διευθύνσεων, ίνα αποταθώμεν απ’ ευθείας εις τας συντάξεις των εν λόγω φύλλων.
Διατελώ ευχαριστών, μετά πολλής τιμής
Ο οργανωτής του Πανεπιστημίου
Κ. Καραθεοδωρή».
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Σε απάντηση ο διευθυντής του «Συναδέλφου» Ηλίας Π. Βουτιερίδης έγραψε
(22.7.1922) :
«Αξιότιμε Κύριε Καραθεοδωρή,
Εις απάντησιν της από 12 λήγοντος μηνός υμετέρας επιστολής, λαμβάνομεν την τιμήν να σας
πληροφορήσωμεν ότι τα εις γνώσιν ημών περιελθόντα, μέχρι σήμερον, περιοδικά του μετώπου είναι τα
εξής: 1. «Αραμπάς», Λόχος Τηλεγραφητών Β’ Σ. Σ., Τ. Τ. 906. 2. «Πυρ», 43ον Πεζικόν Σύνταγμα,
Τ.Τ. 927. 3. «Λόγχη», Στρατηγείον, Β’ Σ.Σ., Τ.Τ. 906. 4. «Φορείον», Χ Μοίρα Τραυματιοφορέων,
Τ.Τ. 911. 5. «Τσαρούχι», 2/39 Ευζ. Σύνταγμα, Τ.Τ. 915. 6. «Ρομάντζα», 18 ον Πεζικόν Σύνταγμα
9 οςΛόχος, Τ.Τ. 902. 7. «Αρβύλα», Στρατηγείον, ΧΙΙ Μεραρχία, Τ.Τ. 925. 8. «Ηχώ του
Μετώπου», 14ον Πεζικόν Σύνταγμα, Τ.Τ.925. 9. «Καρακάξα», Σρατηγείον, ΙV Μεραρχία, Τ.Τ 929.
10. «Καραβάνα», Στρατηγείον, V Μεραρχία, Τ.Τ. 927. 11. «Η Πάνα», 4ον Πεζικόν Σύνταγμα, Τ.Τ.
908. Ίσως δύο – τρία εξ αυτών να μη εκδίδωνται πλέον. Δεν είμεθα όμως βέβαιοι περί τούτου. Εάν
περιέλθη εις γνώσιν ημών η έκδοσις και άλλων θα σας γνωστοποιήσωμεν ταύτην.
Δεχθήτε, παρακαλώ, αξιότιμε κύριε, την έκφρασιν της εξαιρέτου προς υμάς υπολήψεως, μεθ’ ης
διατελώ.
Ο διευθυντής του «Συναδέλφου»
Ηλ. Π. Βουτιερίδης».
Αμέσως μετά ο Καραθεοδωρή απευθύνθηκε προς τις διευθύνσεις των περιοδικών και των
εφημερίδων του μικρασιατικού μετώπου, όπως του τις έδωσε ο Ηλίας Π. Βουτιερίδης,
ζητώντας σειρές, πλήρεις όσο ήταν δυνατόν, των εντύπων που κυκλοφορούσαν για να τις
εντάξει στη βιβλιοθήκη.15
Το μοιραίο φθινόπωρο του 1922 ωστόσο έφθασε με όλες τις γνωστές πικρόχολες
εξελίξεις για τον Ελληνισμό, ο οποίος αναγκάσθηκε για πρώτη φορά να εγκαταλείψει την
πολιτισμική του μήτρα, την Ιωνία. Ο Καραθεοδωρή, η ψυχή του Πανεπιστημίου με το
βαθιά συμβολικό και πολλά υποσχόμενο έμβλημά του «Ex oriente lux» έμεινε εκεί έως την
τελευταία μέρα, στις 8 Σεπτεμβρίου 1922 (ν. ημ.), με τη φροντίδα να περισώσει ότι ήταν
δυνατό από τα βιβλία, τα όργανα και τα μηχανήματα των εργαστηρίων καταφέρνοντας να
επιβιβασθεί κυριολεκτικά στο τελευταίο ελληνικό πλοίο, το «Νάξος», που σαλπάριζε
λαχανιασμένα από το λιμάνι της Σμύρνης. Με πολύ γλαφυρό και δραματικό τρόπο αποδίδει
στο βιβλίο του «Η μάστιγα της Ασίας» την τελευταία αυτή σκηνή ο τότε αμερικανός
πρόξενος στην περιοχή George Horton: «Με την αναχώρησή του (του Καραθεοδωρή)
έφυγε από την Ανατολή η ενσάρκωση της ελληνικής ιδιοφυΐας, του πολιτισμού και της
παιδείας»16.
Αξίζει ωστόσο να αποθησαυρισθούν εδώ οι τελευταίες στιγμές της βίαιης αυτής
αναχώρησης των ανθρώπων του Καραθεοδωρή από το χώρο του Πανδιδακτιρίου, τους
οποίους μάλιστα φρόντισε να εφοδιάσει με συστατικές επιστολές που ανέγραφε
χαρακτηριστικά πως αποχώρησαν «ένεκεν ανωτέρας βίας».
Ο Δημήτρης Δεργάλης, σχεδιαστής στο Πανεπιστήμιο, περιέγραψε μία από τις
φορτισμένες εκείνες στιγμές του αιφνιδιαστικού ξεριζωμού στο δημοσιογράφο Θεοδόσιο
Δανιηλίδη («Ακρόπολις» της 6ης Οκτωβρίου 1924), όταν στις 23 Αυγούστου 1922 (π. ημ.) ο
Καραθεοδωρή συγκέντρωσε τους εργαζόμενους στο ίδρυμα και με έκδηλη συγκίνηση τους
είπε : «Φίλοι μου, οι Τούρκοι ένοπλοι έφτασαν προ των πυλών. Δυστυχώς το όραμα της
Μεγάλης Ελλάδος για μια ακόμα φορά δύει. Πρέπει όλοι να εγκαταλείψετε το συντομότερο
τη Σμύρνη. Έχω έτοιμες συστατικές επιστολές για καθένα από εσάς και λίγα χρήματα από
το ταμείο του Πανεπιστημίου. Καλή τύχη και καλή αντάμωση».
Ο σπουδαίος μαθηματικός ήταν ο τελευταίος που εγκατέλειψε το επιβλητικό κτίριο που σήμερα λειτουργεί ως νοσοκομείο - στο λόφο του Μπαχρή Μπαμπά γυρίζοντας
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κυριολεκτικά συγκλονισμένος στην κλειδαριά της εξώπορτας το μεγάλο κλειδί που παρέδωσε
αργότερα συμβολικά στο Νικόλαο πλαστήρα17.
Πολύ διαφωτιστικά για ότι συνέβη στη συνέχεια είναι τα όσα μας περιέγραψε με
ενάργεια ο Χρήστος Αγγελομάτης σε μία σειρά άρθρων του στην εφημερίδα «Εστία» (από
τον Αύγουστο του 1962 και μετά) με τον τίτλο «Μικρόν Χρονικόν Μεγάλης Τραγωδίας» :
«Εκινδύνευσε και ο οργανωτής του Πανεπιστημίου της Σμύρνης, Καραθεοδωρή, να πέση εις τα
χέρια των τούρκων. Έμεινεν ο λαμπρός αυτός έλλην μέχρι της τελευταίας στιγμής εις το
Πανεπιστήμιον διά να σώση το εργαστηριακόν υλικόν που είχε, ολίγον προ της καταστροφής
μεταφερθή από την Γερμανίαν, βέβαιος, ότι ο Στεργιάδης, που τον εθεωρούσε φίλον του και τον είχε
φέρει από την Γερμανίαν, θα του εξησφάλιζε μίαν θέσιν επί της “Νάξου”. Αλλά ο Στεργιάδης δεν
είχεν εγκαταλείψει εις το έλεος του Θεού αρκετούς δικαστικούς μόνον, αλλά και αυτόν. Και ίσως ο
Καραθεοδωρή να μη διέφευγε την σύλληψιν, αν δεν τον συνήντα ένας σμυρναίος δημοσιογράφος, ο
Θεοδόσιος Δανιηλίδης, ο οποίος τον μετέφρε με την βάρκαν που διέθετεν ο ίδιος εις την “Νάξον”
...»18.
Μία εκτίμηση των συνθηκών και των δεδομένων της τραυματικής εκείνης εμπειρίας του
1922 έκανε και ο Erhard Schmidt, η οποία αξίζει να παρατεθεί εδώ και η οποία επισημαίνει
ότι:
«Μετά πολλά υποσχομένας επιτυχίας κατά την συγκρότησιν των Ινστιτούτων [του Πανεπιστημίου
Σμύρνης] και κατά την πρόσκλησιν ονομαστών ελλήνων και ξένων διδασκάλων, εύρον αι ελπιδοφόροι
αύται απαρχαί, διά της εισελάσεως των τούρκων, το απότομον τέλος των εις τας φλόγας της Σμύρνης.
Χάρις εις την ανδρώδη εμμονήν του μέχρι της τελευταίας ώρας και χάρις εις τας περίνοας ενεργείας
του, εν μέσω του ενσκήψαντος γενικού πανικού κατώρθωσεν ο Καραθεοδωρή να περισώση το μέγιστον
μέρος των εξόχως πολυτίμων απογραφικών στοιχείων του Πανεπιστημίου και των Ινστιτούτων αυτού
επί λέμβων, διαπεραιώσας ταύτα εις Ελλάδα»19.
Το πολύτιμο αυτό υλικό που κατάφερε ο Καραθεοδωρή με χίλιες δυσκολίες να
περισώσει από τη Σμύρνη παρέδωσε αργότερα στον καθηγητή Δημήτριο Χόνδρο στην
Αθήνα. Το συγκεκριμένο αρχείο, τα βιβλία και τα όργανα διαφυλάχθηκαν και με τη
φροντίδα των καθηγητών Μιχαήλ Αναστασιάδη, Θεόδωρου Κουγιουμζέλη, Σαλτερή
Περιστεράκη και Καίσαρα Αλεξόπουλου. Σήμερα είναι αποθησαυρισμένα στο Μουσείο
Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών20.
Αξίζει να αναφερθούν στη συνάφεια αυτή οι στίχοι που μνημόνευσε ο Γεώργιος
Ιωακείμογλου για να χαρακτηρίσει τη ζωή και το έργο του καινοτόμου επιστήμονα και
σπουδαίου ανθρώπου Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή.
«Ό,τι παρήλθε, πέρασε και δεν ξαναγυρίζει
Μ’ αν είχε λάμψι δυνατή, και πάλι θα φωτίζη21».
Βέβαια στο πλαίσιο μιας άλλης μεταγενέστερης εργασίας θεωρώ πως είναι χρήσιμο και
λυσιτελές να καταγραφεί και να τεκμηριωθεί το πανόραμα του βίου και της δράσης του
ευφυούς και τολμηρού αυτού μαθηματικού και μάλιστα εμπλουτισμένου με νέα ανέκδοτα
στοιχεία πάνω στη βάση που προδιέγραψαν προσωπικότητες, όπως ο Γεώργιος
Ιωακείμογλου22.
Σήμερα, οκτώ περίπου δεκαετίες μετά την Καταστροφή, το Πανεπιστήμιο της Σμύρνης
που δεν έμελλε να ανοίξει τις πύλες του ούτε για μία μέρα, το εμπνευσμένο αυτό όραμα του
Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή και του Ελευθέριου Βενιζέλου, το νεωτεριστικότερο ανώτατο
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εκπαιδευτικό ίδρυμα της «καθ’ ημάς Ανατολής» αποτελεί φωτεινό σηματωρό στον ορίζοντα
των γραμμάτων και του πολιτισμού του νεότερου Ελληνισμού.
Στον επίλογο της μελέτης αυτής ας αποθησαυρισθεί ολόκληρο το υπόμνημα που
συνέταξε ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή στις 20 Οκτωβρίου 1919 στο Παρίσι και υπέβαλε
στον Ελευθέριο Βενιζέλο, προκειμένου να καταγραφεί το σύνολο των στοχεύσεων και των
προσδοκιών του γύρω από τον εκκολαπτόμενο πανεπιστημιακό θεσμό.
«Projet d’ une nouvelle Université en Grèce, présente au Gouvernement Hellènique
par C. Caratheodory»
(«Σχέδιον περί ιδρύσεως νέου πανεπιστημίου εν Ελλάδι, υποβληθέν εις την ελληνικήν
Κυβέρνησιν υπό Κ. Καραθεοδωρή»23:

Α. Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
1. Η δημοσία εκπαίδευσις του ελληνικού λαού συντελείται σήμερον [1919] σχεδόν αποκλειστικώς εν
Αθήναις, έδραν του Πανεπιστημίου, της Πολυτεχνικής Σχολής [Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου]
και πλείστων άλλων ειδικών σχολών. Η συγκέντρωσις αύτη της επιστημονικής ζωής, καθώς επίσης και
της φιλολογικής κινήσεως του έθνους εν τη πρωτευούση του βασιλείου, είναι έργον αποκλειστικόν του
19 αιώνος, διότι, όχι πολύν χρόνον μετά τους πολέμους της ανεξαρτησίας, αι Αθήναι, η προ
εκατονταετίας αθλία πολίχνη, κατέστη δυνατόν να αντικαταστήσουν, βαθμηδόν και κατ’ ολίγον, όλα τα
άλλα κέντρα ελληνικού πολιτισμού, τα οποία ήκμαζον πρότερον. Τοιαύτη κατάστασις των πραγμάτων,
οφειλομένη εις την συρροήν περιστάσεων λίαν διαφόρων, αίτινες άπασαι συνέτειναν εις την
πλεονεκτικήν ανάπτυξιν των Αθηνών, προς βλάβην της Κωνσταντινουπόλεως και των άλλων εστιών
του ελληνισμού της άλλοτε, ήτο τελείως δεδικαιολογημένη προ της τρομεράς κρίσεως, ην μόλις
διήλθομεν. Σήμερον, της καταστάσεως πρόρριζα μεταβληθείσης, φαίνεται, αντιθέτως, ότι το ελληνικόν
έθνος πρέπει να επανεξετάση αυτήν ταύτην την υποδομήν ολοκλήρου του προβλήματος της παιδείας
των τέκνων του. Ακριβώς δε, εις μίαν των πλευρών του προβλήματος τούτου είναι αφιερωμέναι αι
σελίδες του ακολουθούντος υπομνήματος.
2. Καθ’ όλην την διάρκειαν του 19 αιώνος, η ελευθέρα Ελλάς εδεσπόζετο κυρίως από την επιθυμίαν να
ζήση – ως είχον ήδη πράξει εν τη Εσπερία οι άνδρες της Αναγεννήσεως – με το όμμα προσηλωμένον
επί της κλασσικής αρχαιότητος, παραμερίζουσα κατά το εφικτόν όλας τας επιδράσεις του Μεσαίωνος,
ως επίσης και τας πλέον επωδύνους αναμνήσεις της τουρκικής δουλείας. Πρόκειται περί αισθήματος
αναλόγου με το εμπνέον τους αρχαιλόγους, ότε απεγύμνουν τον βράχον της Ακροπόλεως από όλα τα
μεταγενέστερα της αρχαιότητος μνημεία, τα οποία η πάροδος των αιώνων είχεν εκεί συσσωρεύσει. Οι
έλληνες του βασιλείου επεζήτουν, κατ’ ακολουθίαν, επαφήν κατά το δυνατόν αμεσωτέραν μετά των
δυτικών εθνών, άτινα από του 15 αιώνος είχον αποβή οι φυσικοί φρουροί και οι δικαιωματικοί
συνεχισταί της αρχαίας παραδόσεως, με αποτέλεσμα, ότι η Ευρώπη ημπόρεσε ούτω, μερικώς, να
αποτίση το προ 450 ετών συνομολογηθέν χρέος της. Καθώς άλλοτε οι έλληνες σοφοί μετέβησαν προς
την Δύσιν, έμφορτοι χειρογράφων βυζαντινής προελεύσεως, δια να επιδράσουν προσδιοριστικώς εις
την φιλολογικήν και επιστημονικήν κίνησιν της Αναγεννήσεως και να εγκαινιάσουν ούτω τον παρόντα
πολιτισμόν μας ομοίως ήλθον, με την σειράν των, οι άνδρες της δυτικής Ευρώπης, συχνά αψηφούντες
την υγείαν των, κάποτε δε και την ζωήν των, ίνα ποδηγετήσουν τα πρώτα βήματα του νέου βασιλείου
εις τον δρόμον της προόδου.
3. Δέον κατά τεκμήριον να υποθέσωμεν, ότι άνευ της συγκεντρώσεως ταύτης των προσπαθειών προς μίαν
μοναδικήν κατεύθυνσιν, η τεραστία εργασία, εις ην επεδόθησαν οι πατέρες μας, όσον αφορά εις την
διανοητικήν ανάπτυξιν του έθνους και εις την παιδείαν των τέκνων των, δεν θα είχεν απολήξει εις τα
αποτελέσματα, τα οποία σήμερον βλέπομεν, και ων δεν πρέπει να υπερβάλωμεν τας ατελείας, των
οποίων η θεραπεία εναπόκειται εις την γενεάν μας. Δυνάμεθα να μετρήσωμεν την έκτασιν της
διανυθείσης πορείας, αναπολούντες, ότι παρήλθεν εκατονταετία, αφ’ ης είχομεν μεν ένα Κοραήν, αλλ’
ότι, επίσης, ο σοφός ούτος απετέλει μάρτυρα παντελώς απομεμονωμένον της ημετέρας εφέσεως προς
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συνεργασίαν εις τον επιστημονικόν βίον των πεπολιτισμένων εθνών, καθ’ όν χρόνον, αφ’ ετέρου, παν
ό,τι ενέχει σημασίαν διά την ζωήν, και την λιτωτέραν ακόμη ενός συγχρόνου λαού, απέμενε να
δημιουργηθή εξ υπαρχής, τα πάντα, μέχρι της ονοματολογίας, νομικής και επιστημονικής, μέχρι των
βιβλίων των πλέον στοιχειωδών – ανάγκη, ήτις δεν είχεν εισέτι γίνει νοητή.
4. Η επάνοδος εις την ελληνικήν αρχαιότητα, κίνημα άλλωστε τεχνητόν υπό πολλάς επόψεις και συχνά
διασχιζόμενον από αντίθετα ρεύματα, έσχε, εξ αντιθέτου, την δυσάρεστον συνέπειαν, ότι απεμάκρυνε
την Ελλάδα πέραν του δέοντος από τους σλάβους και ανατολίτας γείτονάς της. Τοιουτοτρόπως
συναντώμεν σήμερον εν Αθήναις άνδρας διακρινομένους εις πάντας σχεδόν τους κλάδους της
ανθρωπίνης δραστηριότητος, προ παντός αρχαιολόγους και φιλολόγους πρώτης τάξεως, ούχ ήττον
όμως ουδένα μέγαν ανατολιστήν, κανένα επίσης εγκύρου ονόματος, όστις να έχη επιληφθή του έργου
επιγνώσεως του σλαβικού κόσμου, εν όλη αυτού τη πολυσχιδή εκφάνσει. Η έλλειψις αύτη
ενδιαφέροντος διά τα πράγματα της Ανατολής, παραβλητέα με την περιφρόνησιν του 18 αιώνος προς
την γοτθικήν αρχιτεκτονικήν, επεξετάθη μέχρις αυτών των κτιριακών μνημείων, τα οποία η τουρκική
κατοχή άφησεν εις την Χώραν. Τα μνημεία της εποχής αυτής, των οποίων ουδέν, είναι αληθές,
υπήρξεν αξιοσημείωτον, έχουν αφανισθή σχεδόν όλα, έστω και οσάκις ταύτα ήσαν αρκετά περίεργα,
ώστε να αξίζουν φροντίδων τινών.
5. Και εν τούτοις, ο ελληνικός κόσμος εξακολουθεί σήμερον, ακριβώς όπως και κατά τους χρόνους του
Ηροδότου, να σχηματίζη την συνδετικήν πόρπην, την συνάπτουσαν την Ευρώπην με την Ασίαν και με
την Αφρικήν, ενώ ταυτοχρόνως, είναι ενδεδειγμένος διαμεσολαβητής μεταξύ, αφ’ ενός μεν του
σλαβικού και τουρκο-αραβικού κόσμου, αφ’ ετέρου δε του κόσμου της Δύσεως. Ανά πάσαν στιγμήν
λαμβάνομεν αποδείξεις, ότι αντιπροσωπεύει εν των πολυτιμοτέρων οργάνων, όπερ ο ευρωπαϊκός
πολιτισμός δεν δύναται να αντιπαρέλθη εφ’ όσον θέλει να διεισδύση εις την Μικράν Ασίαν, είτε εις την
Αφρικήν της λεκάνης του Νείλου. Είναι αληθές, ότι μέχρι των τελευταίων αυτών καιρών, ο
πολιτισμός των ελλήνων υπηκόων του σουλτάνου, απετέλεσε το αναγκαίον συμπλήρωμα της
διανοητικής καλλιεργείας, οία αύτη ανεπτύσσετο εν Ελλάδι και συχνά συνέβαλεν εις παραμείωσιν της
μονομερείας αυτής. Οι έλληνες της Τουρκίας, οίτινες αντεπροσώπευον μέχρι των τελευταίων αυτών
ετών την πλειονότητα του έθνους, ευρίσκοντο, όντως, εξ αυτής της φύσεως των πραγμάτων,
ηναγκασμένοι να καλλιεργούν επαφήν διαρκή και οικείαν μετά της ανατολικής κοινωνίας, εντός της
οποίας ήσαν αναμεμιγμένοι και εις την οποίαν διεδραμάτιζον από μακρού χρόνου προέχον μέρος. Καθ’
όλας τας εποχάς υπήρξαν μεταξύ των άνδρες μεγάλης αξίας, βαθείς γνώσται του περιβάλλοντός των
και οίτινες, διά μόνης της παρουσίας των, παρείχον κατά τρόπον άμεσον, μεγάλας προς τον ελληνισμόν
υπηρεσίας. Συνέβαλον, συν τοις άλλοις, όπως αποφευχθή η αποξένωσις του ελληνικού λαού έναντι των
πραγμάτων της Ανατολής, εις βαθμόν ανάλογον με την σημερινήν αποξένωσιν όλων των άλλων
πεπολιτισμένων εθνών, ακόμη και αυτών, τα οποία επι πλείστους αιώνας εκαλλιέργησαν σχέσεις
εμπορικάς, αβροφροσύνης, μάλιστα δε και φιλικάς μετά της αυτοκρατορίας των σουλτάνων.
6. Οι αλύτρωτοι έλληνες, ζώντες εν μέσω εχθρικού κόσμου, εστηρίζοντο επί του Πατριαρχείου των, όπως
τα μεσαιωνικά άστεα ήνθουν παρά τους πόδας του καθεδρικού ναού των. Διετήρησαν, ως εκ του
γεγονότος τούτου, πολύ περισσότερον, εν συγκρίσει με την ελευθέραν Ελλάδα, την συνείδησιν των
φυσικών παραδόσεων, αι οποίαι κατά την διάρκειαν των σκοτεινών αιώνων της μουσουλμανικής
κατακτήσεως, είχον αποβή η σωτηρία των και αίτινες άγουν ευθέως εις τας αυθεντικάς πηγάς, οπόθεν
τρέφεται ακόμη κατά μέγα μέρος ο σύγχρονος ελληνισμός.
7. Αι νέαι συνθήκαι, υφ’ άς καλείται να ζήση το βασίλειον της Ελλάδος σχηματίζουν τοιαύτη αντίθεσιν με
την κατάστασιν, ην προ ολίγου εσκαριφήσαμεν, ώστε να καθίσταται απολύτως επάναγκες, όπως η
ελληνική Κυβέρνησις προβή εις την λήψιν μέτρων απαραιτήτων, διά να δυνηθή ο ελληνισμός να
συνεχίση διαδραματίζων το μέρος, όπερ έχει επιβληθή αυτώ από την γεωγραφικήν θέσιν της σφαίρας
δραστηριότητός του από την ιστορίαν του ολόκληρον και από τας κλίσεις του, τας οποίας δεν σταματά
να καταδεικνύη. Πράγματι, το βουλγαρικόν συγκρότημα, μη εκτεινόμενον πλέον μέχρι του Αιγαίου
πελάγους, έπαυσε να φράσση την οδόν προς την Ανατολήν. Της Ελλάδος εχούσης θέσει πόδα επί της
Μικράς Ασίας, το Αιγαίον πέλαγος, αυτό τούτο, έπαυσε να είναι σύνορον, αναλαβόν το φυσικόν του
μέρος, ήτοι του συνεκτικού κρίκου μεταξύ Ευρώπης και ελληνικής Ασίας. Τέλος, σπουδαίαι
μειονότητες τουρκικαί, σλαβικαί, ιουδαϊκαί και λεβαντινικαί θα κατοικούν εις το μέλλον εντός των
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συνόρων του ελληνικού βασιλείου και διά παντός τρόπου θα συμμετέχουν ενεργώς εις την δημόσιαν
ζωήν και την ανάπτυξιν της χώρας. Όθεν, τα πάντα συντρέχουν εις το συμπέρασμα, ότι το βασίλειον
της Ελλάδος δεν δύναται πλέον να αδιαφορή ως μέχρι τούδε έπραξε, διά τον ανατολικόν κόσμον,
καθώς επίσης και ότι η μόρφωσις μεγάλων κατηγοριών προσώπων, γνωριζόντων κατά βάθος τα
προβλήματα αυτού, τα οποία προκύπτουν από την συνάντησιν εντός του αυτού στενού χώρου του
ευρωπαϊκού και του ασιατικού πολιτισμού, αποτελεί μίαν των πρωταρχικής σημασίας αναγκαιοτήτων
της παρούσης καταστάσεως. Εν των κυρίων μέσων, τα οποία έχομεν εις την διάθεσίν μας, διά να
κατευθύνωμεν την κίνησιν ταύτην και διά να μη αφήσωμεν την τύχην να οδηγήση μόνη τα πράγματα,
συνίσταται εις την δημιουργίαν κέντρων σπουδών και παιδείας, καταλλήλων να αναπτύξουν τας φυσικάς
σχέσεις, τας οποίας θα κληθή να αποκαταστήση η Ελλάς με άπαντας τους γείτονάς της.
8. Θα ήτο δυνατόν να γίνη η σκέψις, ότι προς το παρόν αρκετή θα ήτο δια να καλύψη την ανάγκην ταύτην,
μία υπερκατασκευή εις το Πανεπιστήμιον των Αθηνών, αλλ’ η λύσις αύτη, οσονδήποτε απλή και
ολιγοδάπανος παρουσιάζει, μεταξύ άλλων απροσφοροτήτων, την εισαγωγήν εις την διδασκαλίαν του
Εθνικού Πανεπιστημίου στοιχείου ξένου, προερχομένου εις αντίθεσιν με τον παρόντα, αποκλειστικώς
ελληνικόν χαρακτήρα, τον οποίον πάση θυσία πρέπει να διατηρήση το ίδρυμα τούτο. Δι’ ό, ενθέρμως
συνιστώμεν ετέραν λύσιν, ήτις εμφανίζει, εκτός των πλεονεκτημάτων αποσυγκεντρώσεως, της οποίας η
ανάγκη θα καταστή οσημέραι αισθητοτέρα, το πλεονέκτημα της συμβολής εις την οικονομικήν
ανόρθωσιν χώρας, δοκιμασθείσης από πέντε αιώνας κυβερνητικής αφροντισίας, εναλλασσομένης μετά
διωγμών ακατονομάστων και ερημωθείσης εκ του καθεστώτος των εκτοπίσεων, όπερ επενόησαν επ’
εσχάτων οι νεότουρκοι.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
9. Πριν ή εισέλθωμεν εις τας λεπτομερείας του ημετέρου σχεδίου, οφείλομεν να λάβωμεν υπ’ όψιν το προς
επίτευξιν σκοπόν και να καθορίσωμεν σταθερώς τας γενικάς αρχάς, τας οποίας προτείνομεν, όπως
ακολουθηθούν προς τούτο. Η πολυπλοκότης του προβλήματος προέρχεται από προσπάθειαν, όπως μη
παραμελήσωμεν, ούτε τας τοπικάς ανάγκας της παρούσης ώρας, μήτε την ευρυτέραν εθνικήν άποψιν,
προ παντός, την κυρίαρχον ιδέαν περί ης ωμιλήσαμεν εις το προηγούμενον κεφάλαιον. Ετέρα δυσκολία
έγκειται εις το γεγονός, ότι πρόκειται περί της δημιουργίας εστιών ανωτέρων σπουδών επί εδάφους
ολοσχερώς απογυμνωμένου πάντων των μέσων, οία είναι αι βιβλιοθήκαι, τα εργαστήρια κ.λ., των
οποίων η ύπαρξις διευκολύνει εις τας πεπολιτισμένας χώρας την θεμελίωσιν παρεμφερών ιδρυμάτων
διδασκαλίας, ενώ αφ’ ετέρου, ευρισκόμεθα επί τόπου πολιτισμού αρχαιοτάτου, όπερ σημαίνει, ότι δεν
θα είμεθα εις τας κινήσεις μας ελεύθεροι, όσον θα ήτο δυνατόν εις χώραν καθ’ ολοκληρίαν παρθένον,
ως η Αυστραλία ή η Νότιος Αφρική.
10. Προς ικανοποίησιν των εγγυτέρων αναγκών, πρέπει κατ’ αρχάς να επιληφθώμεν της διανοητικής
προπαρασκευής των τάξεων εκείνων νέων ανθρώπων, οι οποίοι θα κληθούν να συντρέξουν εις την
οικονομικήν ανάπτυξιν της χώρας, οίον οι γεωργοί, οι μηχανικοί ή οι εμπορευόμενοι. Πρέπει,
ακολούθως, να διαδώσωμεν μεταξύ των ελλήνων, την επιστημονική γνώσιν των σλαβικών και
ανατολικών γλωσσών, ως επίσης και των γλωσσών της Δύσεως, και να βασίσωμεν την σπουδήν
ταύτην επί αυτής της ιστορίας, των ηθών, της θρησκείας και της νομοθεσίας των εν λόγω λαών. Ο
αριθμός των προσώπων με τοιαύτας γνώσεις, τα οποία χρειάζωνται, θα αυξάνεται αναμφιβόλως,
αδιακόπως, χωρίς να υπολογίζωμεν τας πολυαρίθμους κατηγορίας κυβερνητικών υπαλλήλων, διά τους
οποίους αι σπουδαί αύται θα είναι απαραίτητοι. Κατά τρίτον λόγον, καλόν είναι, όπως παράσχωμεν εις
τας ξένας μειονότητας τα μέσα να εισδύσουν εις το πνεύμα του ελληνικού πολιτισμού. Κατά τον τρόπον
αυτόν, θα επιτευχθή δραστηρίωσις της αμοιβαίας κατανοήσεως διαφορετικών λαών, διαβιούντων επί
του αυτού εδάφους, άτε προϋπόθεσις αναγκαία, ίνα δυνηθή η Ανατολή, ύστερα από τόσους αιώνας
πάλης, να επαναρχίση να ζη ζωήν κανονικήν. Ούχ ήττον, δεν πρέπει να διαλάθη ημών, ότι η αληθής
κινητήριος δύναμις της προσεγγίσεως των λαών έγκειται εις την κοινότητα των συμφερόντων και ότι
τα φώτα της εκπαιδεύσεως δύνανται, ως εκ περισσού, να διαδραματίσουν το μέρος του καταλύτου εις
τας χημικάς ενώσεις.
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11. Το εις την προηγουμένην παράγραφον σκαριφηθέν πρόγραμμα, περιλαμβάνει, προκειμένου να
πραγματοποιηθή εις όλην αυτού την έκτασιν, την ίδρυσιν τεσσάρων ειδικών σχολών ανωτέρων
σπουδών, δήλον ότι: α΄ Σχολής μηχανικών, β΄ Γεωργικής Σχολής, γ΄ Σχολής Εμπορικών Σπουδών
και δ΄ Σχολής Εθνολογίας Ανατολικής Ευρώπης. Θα ήτο μάλιστα δυνατόν να γίνη η σκέψις
ανιδρύσεως των τεσσάρων αυτών καθιδρυμάτων κεχωρισμένως και κατανομής αυτών εις πλείονας
περιοχάς, τούθ’ όπερ θα παρείχε το μέτρον ικανοποιήσεως των φιλοδοξιών όλων των κυριωτέρων
πόλεων του βασιλείου. Αλλά το μοναδικόν αυτό πλεονέκτημα καθίσταται άνευ σημασίας, εάν
αναλογισθώμεν, αφ’ενός μεν του συμφέροντος, όπως μη έχωμεν πολλαπλασιασμόν των γενικών
εξόδων, αφ’ετέρου δε της ωφελείας, ήτις θα προκύψη εκ της συγκεντρώσεως των σχολών αυτών εις
εν μοναδικόν Πανεπιστήμιον, εις τρόπον ώστε να ημπορούν να επωφεληθούν της αμοιβαίας βοηθείας,
την οποίαν δύνανται αύται να παράσχουν αλλήλαις. Πράγματι δε, υπάρχουν πολλά θέματα διδασκαλίας
κοινά εις την Σχολήν των μηχανικών και εις την Γεωργικήν, όπως η Φυσική, η Χημεία, η Γεωλογία
κλ, καθ’όν χρόνον άλλα μαθήματα, ως η Γεωγραφία ή η Πολιτική Οικονομία, δύνανται να
διδάσκωνται από τους ιδίους καθηγητάς εις την Σχολήν μηχανικών και εις την του Εμπορίου. Εξ
ετέρου, άπασαι αι σχολαί αύται θέλουν επωφεληθή της παρουσίας του φροντιστηρίου των ανατολικών
γλωσσών, όπερ θα αποτελέση την βάσιν της Σχολής Εθνολογίας.
12. Αλλά τα πράγματα δέον να θεωρηθούν και από υψηλοτέρας απόψεως: Η δημιουργία ενός μεγάλου
κέντρου διανοητικής δραστηριότητος, θα προκαλέση κίνησιν επιστημονικών ερευνών εμβελείας,
παντάπασιν διαφορετικής από εκείνην, ήτις ήθελε προκύψει μετά διασκορπισμόν των διαφόρων σχολών
εις πλείονα σημεία του βασιλείου. Το καθήκον, όπερ δέον να αναδεχθή το νέον Πανεπιστήμιον κατά
την προρρηθείσαν τάξιν ιδεών, και το οποίον θα πρέπει να διευκολύνη δι’όλων των δυνατών τρόπων,
συνίσταται εις την μελέτην περιοχής, ούσης ατελέστατα γνωστής από πάσης απόψεως. Ολόκληρος η
εργασία, την οποίαν τα ευρωπαϊκά έθνη επετέλεσαν παρ’αυτοίς από τριών αιώνων, απομένει να
συντελεσθή παρ’ημίν σχεδόν εις το ακέραιον εξ υπαρχής. Μολονότι δε ωρισμένα τμήματα της εργασίας
ταύτης, οίον η χαρτογράφησις της χώρας, δεν ανήκουν εις τας αρμοδιότητας Πανεπιστημίου, ενέχουν
την αυτήν σπουδαιότητα, η δε συγκρότησις τοιούτου ιδρύματος αποτελεί εκ των πρωτευουσών
προϋποθέσεων διά την επιτυχίαν των. Γενεαί ολόκληραι γεωλόγων, γεωγράφων, φυσιογνωστών και
οικονομολόγων, χωρίς να ομιλήσωμεν διά τους ιστορικούς, τους γλωσσολόγους ή τους κοινωνιολόγους,
οφείλουν να αφιερώσουν την ζωήν των εις την μελέτην της πατρίδος μας, μέχρις ου αχθώμεν εις την
βαθμίδα ακριβούς επιγνώσεως ταύτης, την οποίαν χρειαζόμεθα, κατά το πρότυπον των μεγάλων
εθνών, αλλά και των μικρών πεπολιτισμένων λαών, όπως οι βέλγοι, οι ελβετοί ή οι ολλανδοί. Είναι
πολύ σπουδαιότερον, παρ’όσον κοινώς πιστεύεται, όπως επιστήμονες περιωπής, ανήκοντες εις τους
πλέον διαφόρους κλάδους της επιστήμης, ευρίσκωνται συνηνωμένοι εντός της αυτής πόλεως. Η
αμοιβαία προς αλλήλους βοήθεια ακολουθεί πολλάκις οδούς σκολιάς και απροσδοκήτους. Λέξις τυχαίος
εκστομισθείσα εις συμπτωματικήν συνάντησιν την εσπέραν καθ’οδόν, ημπορεί να οδηγήση εις την λύσιν
προβλημάτων από μακρού διερευνωμένων. Συχνά δε, συμβαίνει, ακριβώς τα πρόσωπα, τα οποία
ασχολούνται με κατά πολύ διαφορετικάς επιστήμας, να παρέχουν τας μεγαλυτέρας αυτού του είδους
υπηρεσίας.
13. Εις την ηπειρωτικήν Ευρώπην, τα πανεπιστήμια αποτελούν οργανισμούς ολοτελώς κεχωρισμένους των
σχολών, όπου διδάσκονται αι εφηρμοσμέναι επιστήμαι, συγκεκριμένως των σχολών μηχανικών.
Επομένως, θα ήτο δυνατόν να υπάρξουν ενδοιασμοί έναντι της δημιουργίας πανεπιστημίου, τύπου
τόσον διαφέροντος από τον συνήθη εις ημάς. Είναι κατ’ ακολουθίαν αναγκαίον να υπομνήσωμεν, επί τη
ευκαιρία, ότι το σχίσμα όπερ βλέπομεν, προ παντός εν Ευρώπη μεταξύ των πανεπιστημίων και των
πολυτεχνικών σχολών, μηδαμώς οφείλεται εις αιτίας λογικής φύσεως. Μάλλον προέρχεται εκ του
γεγονότος, ότι καθ’ ήν στιγμήν ήρχισε να είναι αισθητή η ανάγκη σχολών εφαρμογής, τα πανεπιστήμια
είχον ήδη πολύ μακράς παραδόσεις, ώστε να μη διαθέτουν πλέον την ελαστικότητα, η οποία θα
επέτρεπεν εις αυτά να προσαρμοσθούν εις την νέαν τάξιν των πραγμάτων.
14. Επ’ αυτού πείθεταί τις ολονέν και περισσότερον, καθ’ όσον εμβαθύνει επί μάλλον εις την ιστορίαν της
ανωτέρας εκπαιδεύσεως εν Ευρώπη. Τα πρώτα πανεπιστήμια του μεσαίωνος εις την Δύσιν, είχον,
αληθώς, ένα πρακτικόν σκοπόν: Ήσαν σχολαί ιατρικής, όπως εν Σαλέρνω, ή σχολαί του δικαίου, ως
εν Βολωνία. Αλλ’από του 12 αιώνος, τον τόνον δίδει το Πανεπιστήμιον των Παρισίων, αποβαίνον η
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κυριωτέρα σχολή Καθολικής Θεολογίας του μεσαίωνος, κατά πρώτον λόγον. Τοιουτοτρόπως, το
Πανεπιστήμιον των Παρισίων εξελίχθη ταχέως εις κέντρον σπουδών λογικής και μεταφυσικής, αίτινες
κατά την εποχήν εκείνην απετέλουν την βάσιν πάσης επιστήμης, εις την Δύσιν τουλάχιστον. Ότε
βραδύτερον, κατά τον 14 αιώνα, αι φιλοσοφικαί μελέται και προ παντός η διδασκαλία της ελληνικής
φιλολογίας μετεβλήθησαν εις τας κυρίας πηγάς της προόδου, τα γερμανικά πανεπιστήμια, τα οποία
ήσαν ακόμη, ως επί το πλείστον, πολύ νέα, έσπευσαν να εισαγάγουν εις το πρόγραμμά των τας
επιστήμας αυτάς. Η Σορβόννη, αφ’ετέρου, δεν ήθελε να προβή εις καινοτομίας και ενέμεινεν εις την
εκ παραδόσεως διδασκαλίαν της. Ενταύθα ανευρίσκεται η αιτία της ιδρύσεως του Κολλεγίου της
Γαλλίας (College de France) – του κολλεγίου των τριών γλωσσών – υπό Φραγκίσκου του Α΄
παροτρύνσει του συμπατριώτου μας Ιωάννου Λασκάρεως και του [Guillaume] Budé. Το φαινόμενον
είναι απολύτως προσόμοιον του παρατηρηθέντος τρεις αιώνας βραδύτερον, εξ αφορμής των τεχνικών
σχολών. Κατά τον 18 αιώνα, υπήρξαν εν Γερμανία μερικαί τάσεις διά την εισαγωγήν εις την
πανεπιστημιακήν διδασκαλίαν μαθημάτων προς χρήσιν των μηχανικών. Ούχ ήττον, αι σύγχρονοι
πολυτεχνικαί σχολαί δεν απέρρευσαν εκ των τάσεων αυτών. Προέρχονται, μάλλον, κατ’ ευθείαν
γραμμήν εκ των περιφήμων σχολών, τας οποίας οι άνδρες της Γαλλικής Επαναστάσεως, έχοντας εις
ολίγην υπόληψιν τα αρχαία πανεπιστήμια, ίδρυσαν, συνωδά ταις ιδέαις των. Ότε μετά τεσσαράκοντα ή
πεντήκοντα έτη ηθέλησαν να οργανώσουν εν Γερμανία επίσης, την εκπαίδευσιν των μηχανικών, τα
πανεπιστήμια της χώρας αυτής, δεν εμνήσθησαν των αποπειρών, τας οποίας είχον κάμει κατά τας
προηγουμένας γενεάς. Ήσαν, όντως, κατά την εποχήν ταύτην εις το μέσον της αντιδράσεως του
κλασσικισμού, της υπό των φιλολόγων προκληθείσης, και προσέβλεπον πάσαν πρακτικήν επιστήμην ως
ασυμβίβαστον με την αξιοπρέπειάν του. Αύτη υπήρξε μία των κυριωτέρων αιτιών, δι’άς αι γερμανικαί
σχολαί μηχανικών εδημιουργήθησαν περίπου κατά το πρότυπον των γαλλικών σχολών, και δη εκτός
των πανεπιστημίων. Άλλοι λόγοι, ειδικώς αναφερόμενοι εις γερμανικάς συνθήκας, διεδραμάτισαν
επίσης το μέρος των. Αι τεχνικαί σχολαί, διά να μη πάθουν αγκύλωσιν, έπρεπε να διατηρήσουν την
επαφήν με την βιομηχανίαν. Η θέσις των ευρίσκετο εις την γειτονίαν των βιομηχανικών περιοχών ή
τουλάχιστον εις τα μεγάλα αστικά κέντρα και όχι εις τας μικράς πανεπιστημιακάς γερμανικάς πόλεις,
των οποίων η θέσις είναι ακατάλληλος εκ της επόψεως αυτής.
15. Λεπτομερεστέρα μελέτη των ιστορικών λόγων, οι οποίοι ήγαγαν τας σχολάς των μηχανικών, εν
Ευρώπη, εις τον σχηματισμόν οργανισμών ανεξαρτήτων, δεν θα είχεν αποτέλεσμα άλλο, από την
επίρρωσιν της ημετέρας θέσεως. Αφ’ετέρου δε, το παράδειγμα της Αγγλίας, των αγγλικών αποικιών
και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου τον κανόνα αποτελεί η ενσωμάτωσις των τεχνικών σπουδών
εντός του πανεπιστημιακού συστήματος, τουλάχιστον όσον αφορά εις τα νεώτερα ιδρύματα, δεικνύει,
ότι η τοιαύτη συγχώνευσις είναι όχι μόνον δυνατή, αλλ’ότι και παρουσιάζει πραγματικά πλεονεκτήματα.
Δι’ημάς, η λύσις αύτη επιβάλλεται. Η ίδρυσις πλειόνων σχολών χωριστών, θα ήτο, όχι μόνον
εξαιρετικώς δαπανηρά, αλλά και θα διεσκόρπιζε τας δυνάμεις μας, τας οποίας, τουναντίον, πρέπει να
συγκεντρώσωμεν. Δεδομένου, άλλωστε, ότι πρόκειται περί της δημιουργίας κέντρου επιστημονικού, εις
χώραν, όπου ολόκληρος ο διανοητικός βίος ήτο παρημελημένος, αφ’ής οι τούρκοι εγκατεστάθησαν εις
αυτήν, θα έχωμεν μεγάλας δυσκολίας παντός είδους διά να υπερνικήσωμεν, και είναι απαραίτητον διά
να αυξήσωμεν τας πιθανότητας επιτυχίας, να προσδώσωμεν μοναδικήν κατεύθυνσιν εις την διανοητικήν
προσπάθειαν, την οποίαν προτείνομεν όπως καταβληθή και να συντονίσωμεν όλα τα μέσα, τα οποία θα
ρίψωμεν εις τον αγώνα, εν όψει της προσπαθείας ταύτης. Τέλος, εάν κατορθώσωμεν να
εξασφαλίσωμεν την ευημερίαν μιας μεγάλης εστίας πνευματικής δραστηριότητος, θα δυνηθώμεν να
ικανοποιήσωμεν μετά μείζονος ευκολίας τας μεταγενεστέρας ανάγκας, αίτινες θα γίνουν αισθηταί.
Παραδείγματος χάριν, το έδαφος θα είναι τελείως προπαρασκευασμένον διά την ίδρυσιν ιατρικής
σχολής ή σχολής του Μουσουλμανικού Δικαίου, εφ’όσον θα έχωμεν ήδη έτοιμα εργαστήρια Φυσικής,
Χημείας κλ, ως και την Σχολήν της Ανατολικής Εθνολογίας.

Γ. ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
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16. Εάν εξαιρέσωμεν την Κωνσταντινούπολιν, ήτις ευρίσκεται εκτός του βασιλείου, όπου όμως θα
χρειασθή, όσον οίόν τε τάχιστα, να δημιουργήσωμεν ελληνικόν Πανεπιστήμιον δεν θα έχωμεν εκλογήν,
ειμή μεταξύ της Θεσσαλονίκης, της Σμύρνης ή μιας των παρακτίων της Ασίας νήσων, ως προς τας
καταλλήλους τοποθεσίας διά την ίδρυσιν του νέου Πανεπιστημίου. Πολλοί λόγοι συνηγορούν υπέρ μιας
εκάστης των ανωτέρω λύσεων και φαίνεται δύσκολον να προβώμεν εις εκλογήν, πριν ή μελετήσωμεν
το ζήτημα επιτοπίως.
17. Η Σμύρνη είναι το κέντρον, οπόθεν θα ακτινοβολήση κάποτε, εις το προσεχές μέλλον, η επιρροή του
ελληνισμού προς την μουσουλμανικήν Ασίαν. Ο χαρακτήρ της πόλεως είναι ουσιωδώς ελληνικός.
Φαίνεται φυσικόν, όπως τα δύο ελληνικά πανεπιστήμια διαμοιρασθούν, το εν με έδραν τας Αθήνας
πρωτεύουσαν της ηπειρωτικής Ελλάδος, και το άλλο εν Σμύρνη, κυριωτέραν πόλιν της υπερποντίου
Ελλάδος. Η Σμύρνη είναι πρωτεύουσα μεγάλου κέντρου γεωργικής δραστηριότητος, η μεγαλυτέρα
εμπορική πόλις της Μικράς Ασίας και δεν θα βραδύνη να αποβή επίσης βιομηχανικόν κέντρον.
Πολυάριθμα δημόσια έργα (οδοί, αποξηράνσεις, εγγειοβελτιώσεις, αρδεύσεις κλ) θα καταστούν
αναγκαία τόσον εις την ελληνικήν Ασίαν, όσον και εις τας νήσους και την Ευρώπην. Επί πλέον, η
Σμύρνη αποτελεί την ιδεώδη έδραν διά την Σχολήν της Ανατολικής Εθνολογίας. Τέλος, δύναταί τις
να εξεύρη εν Σμύρνη πολυάριθμα κτίρια, ικανά να φιλοξενήσουν το Πανεπιστήμιον.
18. Η Θεσσαλονίκη, από πολλών επόψεων, είναι έτι καλλίτερον τοποθετημένη από την Σμύρνην διά να
αποβή η έδρα Πανεπιστημίου. Κείται εγγύτερον της Δυτικής Ευρώπης, μετά της οποίας συνδέεται
σιδηροδρομικώς. Ευρίσκεται επί της οδού, ήτις συνδέει την Ιταλίαν με την Κωνσταντινούπολιν,
διασχίζουσα από δυσμών προς ανατολάς την Βαλκανικήν Χερσόνησον – μιας των κυριωτέρων οδών
επικοινωνίας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας – ήτις θα ανακτήση την σπουδαιότητά της ευθύς μόλις
συνοδευθή με παράλληλον σιδηροδρομικήν γραμμήν. Επί πλέον, η Θεσσαλονίκη είναι πολύ καλλίτερον
τοποθετημένη από την Σμύρνην διά την ίδρυσιν γεωργικού κολλεγίου, διότι, εις τα πλησιόχωρα της
Σμύρνης δεν υπάρχει, ούτως ειπείν, η καλλιέργεια των δημητριακών, ενώ η Μακεδονία και Θεσσαλία
είναι προ παντός σιτοβολώνες.
19. Εάν τελικώς ηθέλομεν να επιλέξωμεν έδραν του Πανεπιστημίου περιοχήν γαλήνιον, μακράν των
πολιτικών παθών, μία των μεγάλων νήσων, εγγύς της Μικράς Ασίας κειμένων, θα ήτο η πλέον
ενδεδειγμένη περιοχή. Ιδιαιτέρως η Χίος, παρουσιάζει, ως εκ της κεντρικής θέσεώς της, πολύ μεγάλα
πλεονεκτήματα και δεν είναι τόσον απομεμονωμένη, όσον θα επιστεύετο εκ πρώτης όψεως. Μία
υπηρεσία πλοίων και αυτοκινήτων, διερχομένων από τον Τσεσμέ, θα έθετον την πόλιν της Χίου εις
απόστασιν τριών ή τεσσάρων ωρών από της Σμύρνης. Εξ αντιθέτου, εις νήσον μικράν, ως η Χίος, θα
ήτο δύσκολον να ανευρεθούν γήπεδα αναγκαία διά το Πανεπιστήμιον, καθώς και κατοικίαι διά τους
σπουδαστάς.

Δ. ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
20. Μία των μεγαλυτέρων δυσκολιών, αίτινες θα προκύψουν κατά την πραγμάτωσιν του σχεδίου μας, θα
οφείλεται εις την δυσχέρειαν να εξευρεθούν αμέσως εις την Ελλάδα όλαι αι προσωπικότητες, αίτινες
αναγκαιούν διά την συγκρότησιν του διδακτικού σώματος. Θα είμεθα, κατ’ακολουθίαν, υποχρεωμένοι
να αρχίσωμεν από λύσεις προσωρινάς και θα ήτο πλεονεκτικόν να καταρτισθή ο πρώτος καταστατικός
χάρτης του Πανεπιστημίου, εις τρόπον διευκολύνοντα τας λύσεις αυτάς. Θα πρέπει να ονομασθούν,
παραδείγματος χάριν, παραλλήλως των πρώτων τακτικών καθηγητών, τους οποίους θα καταστή
δυνατόν να εξεύρωμεν, επικουρικοί καθηγηταί και άλλοι εντεταλμένοι δι’ωρισμένα μαθήματα, των
οποίων η σύμβασις δεν θα υπερβαίνη το όριον ολίγων ετών. Πέραν τούτου, θα είναι ίσως επάναγκες,
να προσκαλέσωμεν, εις μικρόν αριθμόν, εκ του εξωτερικού, ωρισμένας προσωπικότητας, εις τας οποίας
θα ανατεθούν ειδικαί αποστολαί, οίον να οργανώσουν και να θέσουν εις λειτουργίαν μερικά εργαστήρια.
Η μέθοδος αύτη ενεργείας είναι, φρονώ, καλλιτέρα από τον διορισμόν των ξένων εις μόνιμον θέσιν,
ως είχον πράξει κατά την εποχήν της ιδρύσεως του Πανεπιστημίου Αθηνών. Όντως δε, θα
ανερευθούν ευχερώς αξιόλογοι προσωπικότητες, αίτινες θα απεφάσιζον να λάβουν άδειαν δύο ή τριών
ετών, διά να έλθουν εις την Ελλάδα και να εκτελέσουν μίαν σαφώς περιγεγραμμένην εργασίαν, ενώ θα
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διετρέχομεν τον κίνδυνον να μη εξεύρωμεν ειμή άνδρας δευτέρας τάξεως, ετοίμους να εγκατασταθούν
δι’αόριστον χρόνον εις την Ανατολήν.
21. Θα πρέπει επιπροσθέτως, να ληφθούν μέτρα, ούτως ώστε εις διάστημα τεσσάρων ή πέντε ετών,
ολόκληρον το καθηγητικόν σώμα του Πανεπιστημίου ν’απαρτίζεται από το επιχώριον στοιχείον. Επί
τω τέλει τούτω, θα ήτο προσφυές ίσως, να αποφασισθή η από τούδε έκδοσις προκηρύξεως, διά της
οποίας θα εδηλούτο, ότι π.χ. κατά το 1925, θα ονομασθούν οριστικώς οι κάτοχοι αριθμού τινος εδρών,
εις τρόπον, ώστε να δοθή ο καιρός εις εκείνους, οι οποίοι θα ήθελον να μετάσχουν του διαχωρισμού,
διά τας προς τον σκοπόν τούτον αναγκαίας μελέτας.
22. Θα ήτο, τέλος, καλόν επί τω σκοπώ αποφυγής αυξήσεως των εξόδων, να μη προβλέπεται, κατ’αρχάς,
ειμή ο ελάχιστος δυνατός αριθμός τακτικών εδρών και ταυτοχρόνως να τεθή εις την διάθεσιν των
τιτλούχων, διά την περίπτωσιν μη επαρκείας των εις την διδασκαλίαν, ης θα έχουν την ευθύνην εις ή
περισσότεροι εντεταλμένοι με παραδόσεις, οίτινες θα βοηθούν αυτούς.

Ε. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
23. Τα προγράμματα των μαθημάτων δεν πρέπει να καταρτισθούν κατ’απομίμησιν του ενός ή του άλλου
αναλόγου ιδρύματος, όπερ υπάρχει εις το εξωτερικόν, αλλά λαμβανομένου υπ’όψιν του αμέσου σκοπού,
όστις προετάθη. Ο μηχανικός ευρίσκεται, παραδείγματος χάριν, εις την Ανατολήν εντός όλως
διαφόρου καταστάσεως, εν συγκρίσει με την Δυτικήν Ευρώπην. Πρέπει πολύ συχνότερον να
στηρίζεται αποκλειστικώς εις τον εαυτόν του και να δύναται ταυτοχρόνως να μένη ευχαριστημένος με
τα μέσα, τα οποία η τύχη θα τω έδιδε. Αι γνώσεις του δεν είναι ανάγκη να είναι τόσον εξειδικευμέναι,
αλλά πρέπει να είναι ποικίλαι εις μέγαν βαθμόν. Θα ήτο όμως, εν τούτοις, πλάνη εάν ηθέλαμεν, εξ
αιτίας τούτου, να υπερφορτώσωμεν τα προγράμματα, είτε να αρκεσθώμεν μεταδίδοντες εις τον νεαρόν
σπουδαστήν μόνον μερικάς γενικάς γνώσεις. Πολλώ μάλλον, θα πρέπει, αφού μεταδώσωμεν εις αυτόν
στερεάς θεωρητικάς γνώσεις, να ειδικεύσωμεν ένα έκαστον εξ αυτών, αναλόγως των ατομικών
κλίσεων, εις καθωρισμένην κατεύθυνσιν, παρά να θελήσωμεν να διδάξωμεν εις όλους ολίγα από όλα.
Δεν θα έδει, ωσαύτως και πρωτίστως, να παραμεληθή η πρακτική διδασκαλία επί του εδάφους, εις το
τεχνουργείον, εις το εργαστήριον. Ανάλογοι γενικαί αρχαί δέον να εφαρμοσθούν εις την γεωργικήν και
εις την εμπορικήν σχολήν.
24. Οσον αφορά εις την σχολήν της Ανατολικής Εθνολογίας, αύτη πρέπει προ παντός άλλου, να
εξυπηρετή πρακτικόν σκοπόν. Παραπλεύρως της επιστημονικής διδασκαλίας των γλωσσών, θα πρέπει
να οργανωθούν, ιδίως, μαθήματα, αποσκοπούντα εις το να δώσουν εις τον σπουδαστήν ζώσαν εικόνα
του σλαβικού και του μουσουλμανικού κόσμου, όχι μόνον εκ της ιστορικής απόψεως, αλλ’επίσης
λαμβανομένης προ οφθαλμών και της ενεστώσης καταστάσεως. Εν τέλει, θα χρειασθή, όπως οι
επίλεκτοι έχουν την ευκαιρίαν να σπουδάζουν τας ανατολικάς γλώσσας κατά βάθος, εξ επόψεως
γλωσσολογικής και φιλολογικής. Εάν υπάρξουν τα μέσα καλόν θα ήτο να μη παραμεληθή ούτε η
Ιστορία της Τέχνης, τόσον εν Ανατολή, όσον και εν Ευρώπη. Εις καλός καθηγητής, κυρίαρχος του
θέματός του, θα ηδύνατο πραγματικώς διά διαλέξεων και δημοσίων παραδόσεων, διδομένων εκτός του
πλαισίου της πανεπιστημιακής διδασκαλίας του, να ασκήση επίδρασιν επωφελή, από πάσης επόψεως,
επί του μεγάλου κοινού και ιδιαιτέρως επί της κοινωνίας, ήν θα σχηματίζουν αι ξέναι μειονότητες.
25. Η διάρκεια της φοιτήσεως θα ποικίλλη, φυσικά αναλόγως του αποκτηθησομένου διπλώματος. Ούτω,
δύο έτη θα είναι γενικώς αρκετά διά την εμπορικήν σχολήν, ως και την σχολήν Εθνολογίας, ενώ θα
πρέπει να προβλέπεται τετραετής φοίτησις διά την σχολήν μηχανικών και την γεωπονικήν σχολήν. Διά
την τελευταίαν ταύτην, καλόν θα ήτο να οργανωθή, παραλλήλως προς την ανωτέραν εκπαίδευσιν, και
ετέρα διδασκαλία, στοιχειωδεστέρα, περιλαμβάνουσα δύο έτη σπουδών και ενδεχομένως, επίσης σειράν
μαθημάτων εξ ολοκλήρου πρακτικών, μη διαρκούσαν περισσότερον των ολίγων εβδομάδων, ή το πολύ
μερικών μηνών, τα οποία θα προωρίζοντο διά τους κτηματίας, οίτινες μη διαθέτοντες τον αναγκαίον
χρόνον διά να ακολουθήσουν σπουδάς, θα είχον την επιθυμίαν να λάβουν γνώσεις των συγχρόνων
καλλιεργητικών μεθόδων.
26. Η κυριωτέρα διδακτέα ύλη, της οποίας την διδασκαλίαν θα πρέπει να οργανώσωμεν, δύναται να
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ταξινομηθή κατά τα επόμενα. Η σύνοψις ην δίδομεν είναι, εν πάση περιπτώσει, καθ’ολοκληρίαν
περιληπτική και προσωρινή. Ι. Επιστήμαι αναγκαιούσαι εις τας τεχνικάς και γεωπονικάς σχολάς: α΄
Θεωρητικά μαθηματικά (Ανάλυσις και Γεωμετρία), β΄ Εφηρμοσμένα μαθηματικά (Παραστατική
Γεωμετρία, Νομογραφία, Γραφική Στατική, Αριθμητικός Λογισμός), γ΄ Μηχανική (Θεωρητική και
Εφηρμοσμένη), δ΄ Γεωδαισία και Αστρονομία (Μετεωρολογία, Κλιματολογία), ε΄ Φυσική, στ΄Χημεία
(Ανόργανος, Οργανική, Φυσικοχημεία, Μεταλλογραφία), ζ΄ Ορυκτολογία, η΄ Γεωλογία και
Παλαιοντολογία, θ΄ Βιολογία, ι΄ Βοτανική, ια΄ Ζωολογία, ιβ΄ Γεωγραφία (Ανθρωπολογία,
Ωκεανογραφία), ιγ΄ Υγιεινή. ΙΙ. Τέχνη του μηχανικού: α΄ Τεχνολογία, αντιστάσεις υλικών, β΄
Κατασκευαί, γ΄ Αρχιτεκτονική, δ΄ Οδοποιία και Σιδηρόδρομοι, ε΄ Υδροδυναμική και υδραυλική,
λιμένες, εγγειοβελτιώσεις, στ΄ Θερμοδυναμική˙ θερμικαί μηχαναί, ζ΄ Ηλεκτροτεχνία, η΄
Εφηρμοσμένη Χημεία (σκυροκονίαμα, σάκχαρις, σάπων, κλ). ΙΙΙ. Γεωργία: α΄ Γεωπονική, β΄
Δενδροκομία, γ΄ Ζωοτεχνία, δ΄ Αγροτομηχανική, διαχείρισις, διοίκησις. ΙV. Εμπόριον: α΄ Σύγχρονοι
γλώσσαι, β΄ Πολιτική Οικονομία και Στατιστική, γ΄ Γνώσεις Δικαίου, δ΄ Λογιστική. Παρατήρησις:
Μέρος του προγράμματος δέον να αποτελέσουν, επίσης, και γενικαί γνώσεις (παραδείγματος χάριν,
ιστορικαί ή γεωγραφικαί). V. Εθνολογία των λαών της Ανατολής: α΄ Συγκριτική γλωσσολογία, β΄
Σλαβικαί γλώσσαι και φιλολογία (σλαβονική, ρωσική, σερβική, βουλγαρική), γ΄ Ανατολικαί γλώσσαι και
φιλολογίαι (τουρκική, περσική, αρμενική), δ΄ Σημιτικαί γλώσσαι και φιλολογίαι (εβραϊκή και αραμαϊκή,
αραβική), ε΄ Ρουμανική, αλβανική στ΄ Κλασσικαί γλώσσαι (ελληνική, λατινική), ζ΄ Ιστορία, η΄
Αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης, θ΄ Μουσουλμανικόν Δίκαιον. Παρατήρησις: Ο αριθμός των
εδρών δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθή εκ των προτέρων, ουδέ κατά προσέγγισιν. Θα εξαρτηθή προ
παντός από τα πρόσωπα , τα οποία θα εξευρεθούν διά να καταλάβουν αυτάς. Αλλά θα ήτο δυνατόν
κατ’αρχάς να οργανωθή πρακτική διδασκαλία όλων των γλωσσών, τη βοηθεία αναγνωσμάτων. Εν
τέλει, θα χρειασθή να ληφθή μέριμνα διά την οργάνωσιν παντός είδους σωματικών ασκήσεων και
αθλοπαιδιών – αθλημάτων διά τους σπουδαστάς.

ΣΤ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
27. Θα πρέπει να προεικάσωμεν, ότι οι σπουδασταί, οι οποίοι θα θελήσουν να εγγραφούν εις το
Πανεπιστήμιον, θα έχουν εκπαίδευσιν λίαν ανομοιόμορφον, διότι θα προέρχωνται από όλα τα ελληνικά
γυμνάσια. Θα είναι κατ’ακολουθίαν πλεονεκτικόν να μη γίνωνται ούτοι δεκτοί, ειμή κατόπιν εισιτηρίων
εξετάσεων, των οποίων το πρόγραμμα θα ποικίλλη αναλόγως της περιπτώσεως. Θα απαιτούνται,
παραδείγματος χάριν, ολιγώτερα μαθηματικά διά την εγγραφήν εις την γεωολογικήν σχολήν παρά διά
την σχολήν μηχανικών. Θα πρέπει ωσαύτως, εις πάσαν περίπτωσιν, όπως οι υποψήφιοι δικαιολογούν
γνώσεις της ελληνικής επαρκείς, ώστε να ημπορούν να παρακολουθούν τας παραδόσεις.
28. Θα ήτο, ίσως, λυσιτελές να εξετασθή η δημιουργία κολλεγίου κατά το αγγλικόν ή αμερικανικόν
πρότυπον, τουτ’έστιν είδους τινός οικοτροφείου, εντός του οποίου οι σπουδασταί θα υπέκειντο εις ποιάν
τινα επίβλεψιν. Παρ’ημίν, πράγματι, οι νέοι είναι ηλικίας 17, το πολύ, ετών, όταν αποφοιτούν της
[Μέσης] Σχολής και θα υπάρξουν βεβαίως πολλοί γονείς, οι οποίοι προθυμότερον θα στείλουν τα
παιδιά των εις το Πανεπιστήμιον, εάν γνωρίζουν, ότι δεν θα είναι πλήρως ελεύθερα εις τας κινήσεις
των. Αφ’ετέρου, η δημιουργία τοιούτου κολλεγίου απαιτεί πολύ μεγάλας δαπάνας, διότι θα πρέπει ή να
εγκατασταθή καλώς, με όλας τας συγχρόνους τελειοποιήσεις, είτε να εγκαταλειφθή παντελώς η ιδέα.
29. Ως προς το θέμα της πορείας των σπουδών, θα ήτο δυνατόν να υιοθετηθή σύστημα μέσον μεταξύ του
αγγλικού συστήματος, όπερ πολλαπλασιάζει τας προφορικάς και γραπτάς εξετάσεις, και του γερμανικού
συστήματος, το οποίον τας απομακρύνει σχεδόν εξ ολοκλήρου. Η διδακτέα ύλη, θα έδει να είναι
διφυής: Ύλη υποχρεωτική διά τους επιθυμούντας να αποκτήσουν συγκεκριμένον δίπλωμα, και χάριν
των οποίων θα θεσπισθή πολύ αυστηρόν σύστημα εξετάσεων, και ύλη προαιρετική, με την έννοιαν, ότι
έκαστος σπουδαστής θα είναι υποχρεωμένος να προσέλθη εις εξετάσεις αποφοιτηρίους επί ενός ή δύο
θεμάτων του είδους αυτού, κατά την διαίρεσίν του.

2o ΣΥΜΠΟΣIΟ

25, 26 και 27 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ 2005
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Ζ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ
30. Εν των πρώτων μέτρων, τα οποία δέον να ληφθούν, συνίσταται εις την ίδρυσιν μεγάλης βιβλιοθήκης
δημοσίας, άνευ της οποίας δεν θα είναι βιώσιμον το Πανεπιστήμιον. Θα αποφευχθούν, εν αρχή, πολλαί
προστριβαί διά της ενσωματώσεως, ως συμβαίνει πάντοτε εν Γερμανία, της βιβλιοθήκης ταύτης εις το
Πανεπιστήμιον, διότι, ό,τι προέχει είναι να μη αγοράζονται βιβλία άχρηστα, αλλά μάλλον να
σχηματίζεται εξ υπαρχής συλλογή, επιτρέπουσα την διεξαγωγήν επιστημονικών ερευνών εφ’όλων των
πεδίων, τα οποία ενδιαφέρουν το Πανεπιστήμιον. Δεν πρόκειται μόνον περί αγοράς βιβλίων
μεμονωμένων, των οποίων δυνάμεθα να περιορίσωμεν τον αριθμόν δι’ακριβοδικαίας επιλογής, αλλά
πρωτίστως να αποκτήσωμεν συλλογάς επιστημονικών περιοδικών, μεταξύ των σπουδαιοτέρων του
κόσμου ολοκλήρου. Προς τούτο, δέον, όπως η επιτροπή, ήτις θα αποφασίζη περί της αγοράς των
βιβλίων, απαρτίζηται από αρμοδίας αυθεντίας, εκλεγομένας φροντίδι του Πανεπιστημίου. Πρέπει, προ
παντός άλλου, να εξευρεθή διά την θέσιν του διευθυντού της βιβλιοθήκης προσωπικότης, έχουσα
ποικίλας γνώσεις και προ παντός πολλήν πείραν. Διότι το μέλλον της βιβλιοθήκης και, μέχρις ενός
σημείου, το μέλλον του Πανεπιστημίου, θα εξαρτηθή από την εκλογήν, ήν θα ενεργήσωμεν επί τη
ευκαιρία ταύτη.
31. Προς διασφάλισιν του μέλλοντος της βιβλιοθήκης θα ήτο δυνατόν διά νόμου παρεμφερούς προς τον
ισχύοντα διά την Εθνικήν Βιβλιοθήκην των Αθηνών, να υποχρεωθούν οι εκδοτικοί οίκοι να προσάγουν
ανά εν αντίτυπον παντός βιβλίου εκτυπουμένου εν Ελλάδι.
32. Τα κυριώτερα εργαστήρια τα οποία θα παραστή ανάγκη να δημιουργηθούν παρευθύς και τα οποία θα
απαιτήσουν δαπάνην τινά, είναι το της Φυσικής και της Χημείας, το μηχανουργικόν εργαστήριον και το
ηλεκτροτεχνικόν. Πέραν αυτών, διά την γεωπονικήν σχολήν θα χρειασθούν εργαστήρια, αγροί
προτύπων καλλιεργειών και φυτώρια, αγροκτήματα κλ. Διά την εξασφάλισιν όλων αυτών των
εργαστηρίων, αρκετόν δεν είναι να αναθέσωμεν εις τους αρχιτέκτονας μηχανικούς την ανέγερσίν των,
αλλ’επί πλέον να αναθέσωμεν την κατασκευήν και την λειτουργίαν των υπό την διεύθυνσιν αρμοδίων
προσωπικοτήτων.
33. Παραδείγματος χάριν, η κατασκευή και η διαχείρισις του εργαστηρίου Φυσικής, πρέπει να αποτελή
μίαν των κυρίων φροντίδων του καθηγητού, όστις θα αναλάβη την έδραν. Όσον αφορά εις τας
αναγκαίας συσκευάς, φυσικά, μέρος αυτών θα έλθη εκ του εξωτερικού. Αλλά θα είναι δυνατόν να
κατασκευασθούν πολλά επί τόπου, εάν επιτύχωμεν να προσλάβωμεν ένα καλόν μηχανοτεχνίτην. Τούτο
δεν είναι μόνον από οικονομικής πλευράς πλεονεκτικόν, αλλά και εκ της απόψεως, ότι τοιουτοτρόπως η
εργασία θα γίνεται αναλόγως συγκεκριμένων αναγκών, και ούτω θα αφαιρήται από τας συλλογάς των
οργάνων της Φυσικής ο μουσειακός χαρακτήρ. Μάλιστα, αντιθέτως, θα αναπτυχθή ζων οργανισμός,
ικανός να προσαρμόζηται συνεχώς εις τας ανάγκας της στιγμής.
34. Η βιβλιοθήκη και τα εργαστήρια, περί των οποίων ωμιλήσαμεν, έχουν ανάγκην ανεγέρσεως ιδιαιτέρας
μορφής κτιρίων. Δεν είναι, πράγματι δυνατόν, να αφήνωνται, παραδείγματος χάριν, τα βιβλία εις
μεγάλας ποσότητας εντός οικίας, μη κατασκευασθείσης προς τον σκοπόν αυτόν και όπου θα
εκινδύνευον να καταστραφούν, χωρίς να υπολογίζωμεν τον κίνδυνον πυρκαϊάς ή σεισμών. Βεβαίως,
δεν παρίσταται ανάγκη καταρτίσεως μακροπροθέσμων και μεγάλων σχεδίων κατασκευής, αρκεί αι
μελέται να συντάσσωνται, εις τρόπον επιτρέποντα διπλασιασμόν ή τριπλασιασμόν των οικοδομημάτων
αυτών, άμα τη εμφανίσει ανάγκης επεκτάσεως. Όσον αφορά εις τους άλλους χώρους, τους
αναγκαιούντας εις το Πανεπιστήμιον, αιθούσας διδασκαλίας, σχεδιαστήρια, εργαστήρια ζωολογίας κλ,
δυνατόν είναι κατ’αρχάς να εξοικονομηθούν τα πράγματα εις τας υφισταμένας κατασκευάς, και εν
ανάγκη, εις ωρισμένας ιδιαιτέρας οικίας, όπου θα γίνη εγκατάστασις αυτών.

Η. ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
35. Διά την εκτέλεσιν του σχεδίου, θα πρέπει να προχωρήσωμεν με τάξιν, και να μη οργανώσωμεν κατά το
πρώτον έτος, ειμή τα απαραίτητα στοιχειώδη μαθήματα. Η ανωτέρα διδασκαλία, θα αποκατασταθή
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μετέπειτα, αναλόγως του μέτρου των αναγκών και εις τρόπον, ώστε οι φοιτηταί, οίτινες ενεγράφησαν
εξ αρχής, να δυνηθούν να εξακολουθήσουν τας σπουδάς των. Ούχ ήττον, το σχέδιον εν τω συνόλω του
δεν είναι εφικτόν να πραγματοποιηθή, παρά μόνον σταδιακώς. Διότι, δεν πρόκειται, όντως, μόνον περί
χρηματικού ζητήματος, αλλά προπάντων, αντιμετωπίζεται ζήτημα προσώπων. Είναι μάλλον επιζήμιον
παρά επωφελές, να προκηρυχθή η πλήρωσις νέας έδρας, όταν δεν υπάρχη το μέσον να αναλάβη ταύτην
δύναμις πρώτης τάξεως. Προτιμότερον είναι να αναμένη τις μερικά έτη, έως ου εξευρεθή
προσωπικότης, ικανή να περιποιήση τιμήν εις το Πανεπιστήμιον.
36. Εν των πρώτων προς ενέργειαν μέτρων θα είναι, εν πάση περιπτώσει, ο διορισμός των ολίγων
διευθυντών των εργαστηρίων και του διευθυντού της βιβλιοθήκης, οι οποίοι θα επιφορτισθούν με την
οργάνωσιν των καθιδρυμάτων αυτών, και προ παντός με την επαγρύπνησιν, ίνα αι κατασκευαί και η
διαχείρισις των τόπων αυτών ανταποκρίνεται εις τας ανάγκας. Επιβάλλεται να έχωμεν εγκαταστάσεις
απολύτως συγχρονισμένας, αλλά χωρίς καμμίαν πολυτέλειαν.
37. Επεζητήσαμεν κατά την σύλληψιν του σχεδίου μας να διαμορφώσωμεν τούτο, εις τρόπον δι’ού θα
συμπληρούται, κατά το δυνατόν, η εν Αθήναις παρεχομένη διδασκαλία και θα αποφεύγηται η
επανάληψις των αυτών αντικειμένων εις το νέον Πανεπιστήμιον, όπερ δεν θα πρέπει να αναδιπλασιάζη
το παλαιότερον. Καλόν θα είναι να οργανωθούν συσκέψεις, κατά περιόδους, μεταξύ των πρυτάνεων και
απεσταλμένων του καθηγητικού σώματος, διά την συζήτησιν πάντων των ζητημάτων, τα οποία
ενδιαφέρουν αμφότερα τα ιδρύματα. Όσον αφορά την Σχολήν μηχανικών, ήτις θα αποτελή τμήμα του
νέου Πανεπιστημίου, θα πρέπει και αύτη να αναπτυχθή, ούτως ώστε να μη ανταγωνίζεται την ήδη
υπάρχουσαν Πολυτεχνικήν Σχολήν, αλλ’αντιθέτως, εις τρόπον επιτρέποντα την αμοιβαίαν
συμπλήρωσιν των δύο ιδρυμάτων, πράγμα δυνάμενον ευχερέστατα να οργανωθή».
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Β. Παναγιωτόπουλος), Αθήνα 2000, σ. 217-222 και Θ. Λαϊνάς, «Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής (18731950). Μαθηματικός», στο : Οι πρωταγωνιστές του 20ού αιώνα. Το λεξικό των ονομάτων που άλλαξαν τον κόσμο.
Το Βήμα / Ιστορία, τχ. 16 (28.4.2002), σ. 256.
2. Βλ. το υπόμνημα στο Σ. Βοβολίνης, ΜΕΒΛ, τ. 5 (1962), σ. 484-489 και Ε. Σπανδάγος, ό.π., σ. 206-229
3. Σ. Βοβολίνης, ΜΕΒΛ, τ. 5 (1962), σ. 484
4. Β. Γ. Σολομωνίδης, ό.π., τ. 2, σ. 387-396 και ειδικότερα σ. 387-389
5. Σ. Βοβολίνης, ΜΕΒΛ, τ. 5 (1962), σ. 485
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Σ. Βοβολίνης, ΜΕΒΛ, τ. 5 (1962), σ. 489
Σ. Βοβολίνης, ΜΕΒΛ, τ. 5 (1962), σ. 492
Σ. Βοβολίνης, ΜΕΒΛ, τ. 5 (1962), σ. 493 και Β. Γ. Σολομωνίδης, ό.π., τ. 2, σ. 394
Σ. Βοβολίνης, ΜΕΒΛ, τ. 5 (1962), σ. 493 και 495 και Β. Γ. Σολομωνίδης, ό.π., τ. 2, σ. 394
Σ. Βοβολίνης, ΜΕΒΛ, τ. 5 (1962), σ. 495-496 και γενικά βλ. Δ. Βαρώνος (Επιμ.), ό.π.
Χ. Σ. Σολομωνίδης, ό.π., σ. 388-390
Σ. Βοβολίνης, ΜΕΒΛ, τ. 5 (1962), σ. 496-497 και 503 και Δ. Τραυλού, «Ο ιδρυτής του Πανεπιστημίου
Σμύρνης», στα : Ιστορικά – Ελευθεροτυπία, τχ. 211 (13.11.2003), σ. 26-31 και ειδικότερα βλ. σ. 28-29. Ας
σημειωθεί ότι ορισμένα ονόματα καθηγητών που είχαν επιλεγεί δεν αναφέρονταν στην τελευταία
μισθολογική κατάσταση και ανάμεσα σε αυτά και το όνομα του Γεώργιου Ιωακείμογλου. Το όνομα ειδικά
του τελευταίου δεν αναφέρεται, γιατί απογοητευμένος ο ίδιος από το αποτέλεσμα των εκλογών της 1 ης
Νοεμβρίου 1920 θεώρησε ότι η μοίρα της Μικράς Ασίας ήταν πλέον προδιαγεγραμμένη και έτσι δεν
επέστρεψε στη Σμύρνη από το ταξίδι του στο Βερολίνο, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κατέβαλε ο
Κ. Καραθεοδωρή. Γιαυτό βλ. Χ. Σ. Σολομωνίδης, ό.π., σ. 399-404
Χ. Σ. Σολομωνίδης, ό.π., σ. 406-408
Σ. Βοβολίνης, ΜΕΒΛ, τ. 5 (1962), σ. 497-501 και Β. Γ. Σολομωνίδης, ό.π., τ. 2, σ. 395
Σ. Βοβολίνης, ΜΕΒΛ, τ. 5 (1962), σ. 502-503
G. Horton, Η μάστιγα της Ασίας, (Μετάφραση και σχόλια Β. Γ. Σολομωνίδου), Αθήνα 2002, σ. 116 και Β.
Γ. Σολομωνίδης, ό.π., τ. 2, σ. 396
Δ. Τραυλού, ό.π., τχ. 211 (13.11.2003), σ. 26 και 30-31
Χ. Αγγελομάτης, Χρονικόν μεγάλης τραγωδίας. Το έπος της Μικράς Ασίας, Αθήνα 2005, σ. 208-209. Το
συγκεκριμένο βιβλίο έχει επανεκδοθεί αρκετές φορές
Σ. Βοβολίνης, ΜΕΒΛ, τ. 5 (1962), σ. 503
Σ. Βοβολίνης, ΜΕΒΛ, τ. 5 (1962), σ. 491 και Δ. Τραυλού, ό.π., τχ. 211 (13.11.2003), σ. 31
Σ. Βοβολίνης, ΜΕΒΛ, τ. 5 (1962), σ. 489-490
Βλ. τα καινούργια στοιχεία που έχει να εισφέρει στην έρευνα η αλληλογραφία Καραθεοδωρή – Αϊνστάιν
(47 επιστολές) που φυλάσσεται στο Μουσείο Αϊνστάιν στο Ισραήλ, αντίγραφα της οποίας έδωσε στις 20
Δεκεμβρίου 2005 ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Αθηνά Ραμ Αβιράμ στον έλληνα υφυπουργό
Εξωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το άρθρο «Παραδόθηκαν από το
Ισραήλ οι επιστολές Αϊνστάιν – Κραθεοδωρή» στην εφημερίδα City Press, Αθήνα, 21.12.2005, σ. 12
Βλ. την παραπομπή 2 της ανά χείρας μελέτης
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστoύμε πoλύ τov κ. Χρήστoυ.
Μήπως υπάρχει κάπoια ερώτηση επί της εισηγήσεως; Ο πρoηγoύμεvoς εισηγητής o κ.
Παπαδόπoυλoς θέλει μία ερώτηση.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: ... (μιλάει εκτός μικρoφώvoυ)
Α. ΧΡΗΣΤΟΥ: Στα Παvεπιστήμια, ευχαριστώ κ. Παπαδόπoυλε για τηv εύστoχη ερώτησή
σας, διότι δυστυχώς δεv πρoκλήθηκε καμία αvτίδραση, ωστόσo πρoκλήθηκε σε πoλιτικό
επίπεδo, και voμίζω ότι με τηv ερώτησή σας θέσατε και τα θεμέλια της απάvτησης. Αυτό
ωστόσo πoυ είπα ευθύς εξαρχής είvαι ότι τρεις φoρές o Κωvσταvτίvoς Καραθεoδωρή, αυτός
o διαπρεπής Ελληvας επιστήμovας o oπoίoς έδωσε τα φώτα τoυ στηv Εσπερία, πρoσκλήθηκε
με ιδιόχειρη επιστoλή, με ιδιόγραφη επιστoλή τoυ Ελληvα Πρωθυπoυργoύ, και τρεις φoρές
απαλλάχθηκε τωv καθηκόvτωv δυστυχώς απo κλητήρα τρίτης διoικητικής τάξεως, με
απoτέλεσμα πραγματικά αυτό τo μvημείo τoυ Ελληvισμoύ, από τη μία τo φως εξ Αvατoλώv
τo oπoίo κόσμησε τo Παvεπιστήμιo της Σμύρvης, και από τηv άλλη o αρvητισμός τoυ
Ελληvισμoύ πoυ είvαι και αυτή μία συμπεριφoρά τηv oπoίαv πρέπει vα δoύμε, γιατί έτσι φίλες
και φίλoι μoυ συμπατριώτες, απoκτά καvείς τo συγκριτικό πλεovέκτημα.
Δυστυχώς η ζωή και πoλύ περισσότερo η ιστoρία δεv υπoτάσσεται στα μαvιχαϊστικά
σχήματα αλλά πρoχωρά καλύπτovτας τα κεvά πoυ αφήvoυv σημαvτικές πρoσωπικότητες
όπως είvαι o Κωvσταvτίvoς Καραθεoδωρή.
Βεβαίως αυτό ακριβώς τo γεγovός τωv τριώv πρoσκλήσεωv τoυ Κωvσταvτίvoυ
Καραθεoδωρή και τωv τριώv φoρώv με τωv oπoίωv παραμερίστηκε o Κωvσταvτίvoς
Καραθεoδωρή από τα διoικητικά τoυ καθήκovτα, από τη μιά υπεvθυμίζει στoυς Ελληvες τo
μεγαλείo της ελληvικής φυλής και από τηv άλλη τov αρvητισμό.
Θα ήθελα ωστόσo vα επισημάvω ότι εδράζεται αυτή η συμβoλή τoυ Κωvσταvτίvoυ
Καραθεoδωρή τόσo στα ζητήματα τoυ Παvεπιστημίoυ της Σμύρvης όσo και σε όλα τα άλλα
ζητήματα, στηv φιλία πoυ έδεσε με συγκυριακό τρόπo όταv τo 1895 παίρvovτας με άριστα τo
πτυχίo τoυ πoλιτικoύ μηχαvικoύ από τηv Στρατιωτική Σχoλή τωv Βρυξελλώv vα γvωρίσει
τov Ελευθέριo Βεvιζέλo στη Μεγαλόvησo, όταv o αδελφός τoυ πατέρα τoυ βρίσκεται για vα
διεκπεραιώσει από τηv πλευρά της oθωμαvικής γραφειoκρατίας τα διoικητικά συστήματα.
Ωστόσo, θα πρέπει καvείς vα δει τα θετικά, και τo θετικό είvαι ότι για 50 χρόvια o
vόμoς τωv ΑΕI τιμήθηκε και λειτoύργησε με βάση τηv έμπvευση και τηv διoρατικότητα τoυ
Κωvσταvτίvoυ Καραθεoδωρή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Αλλη ερώτηση; Ο κ. Ευάγγελoς Ρήγoς. Αv θέλετε ελάτε στo μικρόφωvo,
για vα γραφεί στα πρακτικά.
ΡΗΓΟΣ: Λέγoμαι Ευάγγελoς Ρήγoς και αvτιπρoσωπεύω τηv ΑΧΕΠΑ και τo Ελληvικό
Ηλεκτρovικό Κέvτρo. Είμαι απόγovoς της Ελέvης Γαρυφαλλάκη, η oπoία ήταvε δασκάλα
εδώ πέρα στoυς Πoδαράδες. Εκείvη τηv επoχή δεv τo ξέραμε Νέα Iωvία.
Είπατε ότι μας δώσατε μία ημερoμηvία πoυ υπεγράφη η συvθήκη τωv Σεβρώv. Η
ερώτησις είvαι, πoιά κράτη υπoγράψαvε τηv συvθήκη τωv Σεβρώv;
Α. ΧΡΗΣΤΟΥ: Κύριε Ρήγo, σας ευχαριστώ για τηv όμoρφη ερώτηση. Ωστόσo αυτό πoυ θα
μπoρώ vα σας πω είvαι ότι η συvθήκη τωv Σεβρώv υπoγράφηκε στις 28 Ioυλίoυ με τo παλαιό
ημερoλόγιo τo ελληvικό και με τo vέo 10 Αυγoύστoυ τoυ 1920. Είvαι η μεγάλη συvθήκη πoυ
δρoμoλoγεί τo όραμα της Μεγάλης Ελλάδας, της Ελλάδας τωv δύo ηπείρωv και τωv πέvτε
θαλασσώv. Δεv επικυρώθηκε από καμία από τις δυvάμεις πoυ υπoγράφηκε, από τις έξι
δυvάμεις. Επικυρώθηκε μόvo από τo Ελληvικό Κoιvoβoύλιo. Δυστυχώς τότε υπήρξαv και oι
ελληvικές φωvές. Και βεβαίως θα πρέπει καvείς vα δει ότι oι δυvάμεις oι oπoίες υπέγραψαv
τηv περίφημη συvθήκη τωv Σεβρώv δεv τηv επικύρωσαv τα κoιvoβoύλιά της.
ΡΗΓΟΣ: Αρα, ήταv άκυρoς.
Α. ΧΡΗΣΤΟΥ: Μα σας είπα ότι απoδείχθηκε περισσότερo εύθραυστη απ' ότι oι πoρσελάvες
τωv Σεβρώv. Δυστυχώς.
ΡΗΓΟΣ: Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Άλλη ερώτηση; Ευχαριστώ. Επόμεvoς εισηγητής o κ. Χρήστoς
Σoλδάτoς, τέως Διευθυvτής Μέσης Εκπαίδευσης.
Παρακαλoύμε τov κ. Σoλδάτo να έλθει στο βήμα.

Βιογραφικό

Ο κ. Χρίστος Σολδάτος είναι τέως Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης και Ιστορικός.

Περίληψη εισήγησης :
Η ζωή του υπόδουλου Ελληνισμού της Μικράς Ασίας από την πρώτη ημέρα της
κατάκτησης, διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα περιθώρια της ανοχής του νικητή και οργανώθηκε
με βάση τις προαιώνιες αρετές του και την προσαρμοστικότητα που τον διέκρινε.
Η αξιοποίηση προνομίων και στοιχειωδών δικαιωμάτων αρχικά και αργότερα η
εκμετάλλευση διεθνών συνθηκών και η δημιουργία υποτυπωδών μορφωμάτων κοινωνικής ζωής,
που με τον καιρό θα εξελιχθούν σε οργανωμένες μορφές συσσωματώσεων, θα διατηρήσουν σε
χρόνους χαλεπούς την εθνική ενότητα των υποδούλων και θα βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής
τους.
Ξεχωριστή θέση στην οργάνωση αυτή και στην προσπάθεια στήριξης του υπόδουλου
Ελληνισμού κατέχει το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Η φροντίδα της ζωής των χριστιανών και η προστασία των σχολείων με βάση σειρά
εγκυκλίων, σιγιλίων, κανονισμών, επίσημων επεμβάσεων στις τουρκικές αρχές, εποπτείας των
σχολείων και διαμεσολαβήσεων με την ελεύθερη πατρίδα, στάθηκε ο ανώτατος προστάτης των
υποδούλων και ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης των σχολείων και της εκπαίδευσης γενικά του
Μικρασιατικού Ελληνισμού.
Η πορεία αυτή ήταν σωστά οργανωμένη με ευοίωνες προοπτικές για το μέλλον, αλλά είχε
τραγικό τέλος τον Αύγουστο του 1922.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
Θέμα : «Η ζωή του υπόδουλου Μικρασιατικού Πολιτισμού, η συνδρομήτων σχολείων
και η συμβολήτου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην οργάνωση της ζωής
και της Παιδείας του. Προοπτικές και κατάληξη».
Η Μ. Ασία στάθηκε το λίκνο της φυλής. Ιδιαίτερα η Ιωνία υπήρξε της ιστορίας και του
Ελληνισμού η καλύτερη στιγμή βοήθησε τον άνθρωπο να βγει από τη μυθική ερμηνεία του
κόσμου και να περάσει πρώτη στην επιστημονική σκέψη και την εκκόλαψη αυτού του
πολιτισμού, που συνήθως σήμερα αποκαλούμε «ελληνικό θαύμα».
Η Μ. Ασία σε όλες τις περιόδους της ιστορίας μας βρέθηκε πρωτοπόρος στα μεγάλα
οράματα και τα λαμπρά επιτεύγματα του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού. Για αιώνες
ολόκληρους έσπερνε παντού το στοχασμό και το λόγο, έδινε το σφυγμό και τον παλμό της ζωής
στη βυζαντινή αυτοκρατορία και ήταν το επίκεντρο των πολιτικών και ιδεολογικών ρευμάτων της
εποχής. Ήταν μια Ελλάδα που κρατούσε από βουνό σε βουνό την αιώνια φρυκτωρία του
ελληνικού πνεύματος.
Από το 1453 όμως αρχίζει μόνιμα η μεγάλη περιπέτεια του Ελληνισμού της Μ. Ασίας.
Νύχτα αιώνων αποκοιμίζει τη σκέψη και αναστέλλει την ορμή των μικρασιατικών πληθυσμών για
πρόοδο. Οι κατακτητές περιορίζουν την άσκηση της λατρείας σε υποτυπώδεις εκδηλώσεις,
αποσυνθέτουν και εξαφανίζουν κάθε μορφή παιδείας και σε πολλές περιοχές απαγορεύουν τη
χρήση της μητρικής γλώσσας, ώστε διαμερίσματα ολόκληρα της χερσονήσου να
τουρκοφωνήσουν.
Παρά ταύτα οι μικρασιάτες Έλληνες κάθε μέρα, αιώνες ολόκληρους, έδιναν τη μάχη για
την επιβίωσή τους. Μέσα σε πλήθος εχθρικές κι άλλες αντίξοες συνθήκες ζωής ανακάλυπταν
διαρκώς νέους τρόπους ζωής κι έβαζαν μπροστά αυτοσχέδιους προσαρμοστικούς μηχανισμούς,
που τους έδιναν τη δυνατότητα, ούτε σ’ αντίθεση να έρχονται με τον κατακτητή, αλλά και την
εθνική τους συνείδηση αλώβητη να διατηρούν και να ενισχύουν.
Η απαρασάλευτη πίστη στη θρησκεία τους κι η φτωχή αλλά συνεχής επαφή τους με τα
γράμματα σ’ όλα τα σκοτεινά χρόνια της δουλείας ενίσχυαν το φρόνημά τους και τόνωναν τον
εθνισμό τους. Αδιάκοπη στάθηκε η εμμονή τους στην ορθοδοξία και την ελληνικότητά τους κι
ασίγαστος διατηρήθηκε ο πόθος για την εθνική τους αποκατάσταση. Η παιδεία στην υπηρεσία
της εκκλησίας αρχικά κι ύστερα στα χέρια της κοινοτικής αυτοδιοίκησης θα παρασταθεί στη
ζωή του μικρασιάτη, θα του αποκαλύψει την ιστορία του, θα τον αφυπνίσει και θα τον γεμίζει με
πίστη και αισιοδοξία για τη ζωή.
Με την πίστη πως η παιδεία είναι ένας από τους κυριότερους στυλοβάτες για την εδραίωσή
τους μέσα στην πολυσπερμία των λαών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, όταν το ΙΘ’ αι.
επικράτησαν ανθρωπινότερες συνθήκες ζωής, ρίχτηκαν με πάθος ιερό κι ολόψυχη και πάνδημη
συμμετοχή στα γράμματα. Με καταπληκτική διαύγεια πνεύματος είχαν συλλάβει την απλή
αλήθεια, που ξεφεύγει ακόμα και σήμερα από μας, πως η παιδεία αποτελεί το πιο μόνιμο και
πολύτιμο στοιχείο του Ελληνισμού και πως αυτή μονάχα μπορεί να σταθεί η αναπλαστική
δύναμη του Έθνους, που ζει ανάμεσα σε μεγάλες και πολυάνθρωπες οικογένειες ξένων λαών και
που μ’ αυτές δεν έχει καμιά φυλετική συγγένεια.
Η προστασία αυτή των σχολείων από την Εκκλησία στηριζόταν στα προνόμια, που
παραχωρήθηκαν αρχικά από τον Πορθητή στον πρώτο οικουμενικό πατριάρχη μετά την
Άλωση, το Γεννάδιο, με ειδικό βεράτι. Ο Γεννάδιος έλαβε επίσημες υποσχέσεις για τις

2o ΣΥΜΠΟΣIΟ

25, 26 και 27 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ 2005

227

προνομίες και τις ατέλειες της Εκκλησίας, που αργότερα βεβαιώθηκαν υπεύθυνα και κυρώθηκαν
με την ισχύ νόμων. Σύμφωνα με τα προνόμια αυτά ο Πατριάρχης είχε την ευθύνη όλων των
θρησκευτικών και πνευματικών υποθέσεων των υπόδουλων, και κατά συνέπεια και της οργάνωσης
της παιδείας.
Το απαραβίαστο αυτών των θρησκευτικών και πολιτικών προνομίων ανανεώθηκε πολλές
φορές σε κάθε μεταρρύθμιση που γινόταν στην Οθωμανική αυτοκρατορία και τροποποιήθηκε
με αποτέλεσμα να βελτιωθούν σημαντικά οι σχέσεις των κατακτητών με τους υπόδουλους τον
ΙΘ’ αι.
Η Εκκλησία λοιπόν υπήρξε πρωταρχικός ηθικός συντελεστής της συντήρησης του Έθνους,
γιατί με την αναγνώριση των προνομίων του Πατριαρχείου δημιουργήθηκε στα πλαίσια της
αυτοκρατορίας ένας ιδιότυπος οργανισμός, το ορθόδοξο εκκλησιαστικό κράτος του ελληνικού
έθνους.
Μετά την Εκκλησία και κάτω από την προστασία της το σχολείο είναι η δεύτερη μορφή
των μηχανισμών μέσα από τους οποίους οι υπόδουλοι μπορούσαν να σφυρηλατήσουν την εθνική
ψυχή τους και να περάσουν τα ιδεολογικά τους μορφωτικά στοιχεία, που διασφάλιζαν τη
φυλετική τους ταυτότητα: Ο διάσημος Γάλλος γεωγράφος Elise Reclus, που περιηγήθηκε τη
Μ. Ασία στα μέσα του ΙΘ’ αι. αναφερόμενος στη φιλομάθεια των Ελλήνων γράφει το 1844:
«Κανένας λαός δεν καταβάλλει τόσες προσπάθειες για την μόρφωση των παιδιών του, όσο οι
Έλληνες της τουρκοκρατούμενης Μ. Ασίας. Σε κάθε πόλη ή χωριό το σχολείο είναι «η μεγάλη
υπόθεση». Οι έμποροι και οι επαγγελματίες, μετά τις εμπορικές τους συναλλαγές και
δοσοληψίες, θα συζητήσουν μόνο για τα σχολεία και τις παιδαγωγικές μεθόδους, που πρέπει να
εφαρμόζονται. Το πρώτο πράγμα, που θα κάνουν, όταν κάποιος ξένος φθάσει στην πόλη ή το
χωριό τους, είναι να τον οδηγήσουν στο σχολειό τους». (Χρ. Σολδάτου, Η εκπαιδευτική και
πνευματική κίνηση του Ελληνισμού της Μ. Ασίας (1800-1992), τ. Β’, σ. 269). Αργότερα τα
σχολεία προόδευσαν με τη συστηματική συνδρομή των κοινοτικών αρχών και της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας. Είναι ενδιαφέρουσα και άκρως συγκινητική η παρακολούθηση της ίδρυσης, της
επέκτασης και της εξέλιξης των σχολείων, οι δυσκολίες της λειτουργίας τους και οι σχέσεις τους
με την Εκκλησία και τις τοπικές δημογεροντίες από το ένα μέρος και από το άλλες με τις
τουρκικές αρχές. Τα τουρκόφωνα ελληνικά χωριά πολλά. Εκεί κατέφθανε μια χρονικά ένας
μεταπράτης Έλληνας με τη φτωχή πραμάτειά του. Τα επόμενα 3-4 χρόνια έρχονταν κι άλλοι
όμοιοί του. Μετά τον 5ο-6ο χρόνο έφθανε ο παπάς κι από κοινού έστηνα ένας φτωχικό ναϊσκο.
Προτού περάσει η δεκαετία ένας δάσκαλος άνοιγε το α’ σχολείο και 15-20 από την άφιξη του α’
μεταπράτη όλο το χωριό μιλούσε ελληνικά. Έτσι στήνονταν τα σχολεία στους τουρκόφωνους
οικισμούς της Μ. Ασίας. Και χρόνο με το χρόνο τα σχολεία βελτιώνονταν και προόδευαν. Κι
όταν ακόμη έλειπαν τα χρήματα, το σχολείο εξακολουθούσε να λειτουργεί, γιατί δεν έλειπαν
ποτέ οι επιχορηγήσεις και οι έρανοι. Κι όταν καμιά φορά οι μαθητές λιγόστευαν το σχολείο δεν
έκλεινε. Λειτουργούσε και με 3 και με 5 μαθητές. Παντού κυριαρχούσε η αρχή: Ένα ελληνικό
σχολείο, που ανοίγει, δεν επιτρέπεται ποτέ πια να κλείσει.
Η ιστορία των σχολείων της Μ. Ασίας είναι αυτή η ιστορία του μικρασιατικού Ελληνισμού.
Μέσα στην απέραντη νύχτα της δουλείας ο Μικρασιάτης, σιωπηλός, εργατικός, ηθικός,
εργάζεται αθόρυβα με υπομονή, κτίζοντας εκκλησίες, δημιουργώντας σχολεία και
καλλιεργώντας της γλώσσα του, ως τα μόνα εχέγγυα και τις καλύτερες γέφυρες, για να συνδεθεί
με το ένδοξο παρελθόν και να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την εθνική τους
αποκατάσταση. Υποβάλλεται σε θυσίες οικονομικές και σ’ άλλες στερήσεις, αλλά φιλοδοξεί να
μην υστερήσει από τους άλλους αδελφούς του. Αντίθετα προσπαθεί πάντοτε να παρουσιάσει κάτι
καλύτερο. Είναι συγκινητική η περίπτωση των τουρκόφωνων Ελλήνων να στέλνουν με χίλιες
στερήσεις τα παιδιά τους στα νηπιαγωγεία, για ν’ αρχίσουν σωστά την εκμάθηση της ελληνικής,
που αυτοί δεν μιλάνε κι όμως τους γοητεύει τόσο πολύ σαν προγονική τους γλώσσα.
Η κολοσσιαία οικονομική πρόοδος και η πνευματική ανάπτυξη συντελέστηκε σε χρόνους
μακρούς και σκοτεινούς με πόνο πολύ και θυσίες απερίγραπτες, με διωγμούς και καταπιέσεις και
μέσα σε κλίμα καχυποψίας, ομαδικών θανάτων, βίαιων εξισλαμισμών, παιδομαζωμάτων,
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δημεύσεων, ομαδικών μετακινήσεων κ.α. Έπειτα όμως από μια κάθετη πτώση του ελληνικού
κόσμου της Ανατολής μέχρι το τέλος του ΙΗ’ αι., ο ΙΘ’ χαρακτηρίζεται από την ταχύτατη
πύκνωση και ανάπτυξη του ελληνικού στοιχείου. Από τις αρχές του αιώνα αυτού κατανοείται η
αναμφισβήτητη αναπλαστική δύναμη του σχολείου και παρατηρείται μια έντονη στροφή προς
την εκπαίδευση σ’ όλη τη Μ. Ασία. (Στα 1800 ήταν ζήτημα αν υπήρχαν σ’ όλη τη Μ. Ασία και
τον Πόντο 10 φτωχά γραμματοδιδασκαλεία). Ευρωπαίος περιηγητής στη Μ. Ασία, που
επισκέφθηκε κάποιο βράδυ τη ναυτική σχολή της Αττάλειας, είδε 45-50 ηλικιωμένους Έλληνες
τουρκόφωνους με άσπρα μαλλιά να κάθονται στο θρανίο και να μαθαίνουν ελληνικά από ένα
δάσκαλο μόλις 19 χρόνων.
Η ίδρυση του Ελληνικού Κράτους το 1830 βάρυνε αισθητά, ώστε να εφαρμοσθεί
«ηπιώτερον σύστημα πολιτείας προς τους υπό σουλτανικόν σκήπτρον λαούς». Το Χάττι Σερίφ
του Γκιουλ χανέ (1839) επέφερε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στη νομοθεσία και τη διοίκηση
των Οθωμανών. Το Χάττι Σερίφ (1853) αργότερα επεδίωξε να δημιουργήσει καλύτερες
συνθήκες ζωής σ’ όλους τους υπηκόους. Η Συνθήκη των Παρισίων το 1856, που σφράγισε το
Ρωσοτουρκικό πόλεμο 1853-56, υποχρέωνε το Σουλτάνο να εκδώσει φιρμάνι που θα βελτίωνε
τη θέση των υπηκόων του χωρίς διάκριση θρησκείας ή γένους. Όλες αυτές οι παραχωρήσεις
αποτέλεσαν το περιεχόμενο νέου αυτοκρατορικού διατάγματος, του Χάττι Χουμαγιούν (1856).
Οι παραχωρήσεις αυτές της Πύλης, που ανάγονται σε θεμελιώδεις αρχές της θρησκευτικής
ελευθερίας και της πολιτικής ισότητας, επέβαλαν την αναγνώριση πολιτικών τουρκικών
προνομίων, όρισαν τους όρους για την οργάνωση των θρησκευτικών κοινοτήτων πάνω σε νέες
βάσεις και καθόρισαν επακριβώς και λεπτομερώς τη λειτουργία των «Εθνικών Κανονισμών»
του Πατριαρχείου το 1862.
Το «Χάττι Χουμαγιούν» και οι «Εθνικοί Κανονισμοί», που κωδικοποιήθηκαν στους
επίσημους νόμους του Κράτους, αποτέλεσαν το πολιτικό καθεστώς που από τότε κανόνιζε τις
σχέσεις της Πολιτείας και της Εκκλησίας και κάτω από τη διαρκή επέμβαση των Μ. Δυνάμεων
της Ευρώπης δημιούργησαν σταθερή βάση κι έλαβαν διεθνή χαρακτήρα.
Σύμφωνα με όλα αυτά τα κείμενα, βεζυρική εγκύκλιος, που κυρώθηκε με την υπογραφή του
Σουλτάνου όριζε τα ακόλουθα: «Τα προγράμματα των σχολείων θέλουσι συντάττεσθαι ή
επικυρούσθαι υπό του Πατριάρχου και των Μητροπολιτών επίσης και τα διπλώματα των
διδασκάλων και διδασκαλισσών υπό των ιδίων θέλουσι επικυρούσθαι». Από τα ανωτέρω φαίνεται
πως ο Πατριάρχης από την εποχή του Πορθητή, καλυπτόμενος από σειρά προνομίων, είχε
καθιερωθεί ως ο ανώτατος αρχηγός της Εκκλησίας κι αναγνωρισμένος προστάτης του
υπόδουλου γένους. Με την ιδιότητα αυτή ήταν υπεύθυνος για την οργάνωση της παιδείας και τη
λειτουργία των σχολείων.
Τα πατριαρχικά έγγραφα που μας σώθηκαν καταδεικνύουν το κύρος του Πατριάρχη και τις
τεράστιες ευθύνες του για την προστασία και την εξέλιξη της παιδείας. Πλήθος πατριαρχικών
εγγράφων «απολύονταν» κάθε μέρα προς τις μητροπόλεις και τα σχολεία για την επίλυση
σχολικών θεμάτων. Όχι όμως μικρότερος είναι και ο αριθμός των εγγράφων κι επιστολών των
μητροπολιτών και σχολείων προς τα Πατριαρχεία. Το πλέγμα αυτής της αλληλογραφίας φωτίζει
πλήρως τη στενή σχέση ανάμεσα στο Πατριαρχείο και τα σχολεία όλων των βαθμίδων.
Με τον καιρό το Πατριαρχείο στηριζόμενο σε προνόμια και νόμους του Κράτους και
προστατευόμενο από διεθνείς συνθήκες κι άλλες πολιτικές συγκυρίες, οργανώθηκε με πειθαρχία
και συνέπεια σε πλήρη πυραμίδα υπηρεσιών, που εξυπηρετούσαν την εκπαίδευση των
υπόδουλων. Ύπατη αρχή ήταν ο Πατριάρχης και ακολουθούσαν η Ιερά Σύνοδος, το Διαρκές
Εθνικό Μικτό Συμβούλιο και η Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή.
Το Διαρκές Εθνικό Μικτό Συμβούλιο αποτελούνταν από 12 μέλη. Τα καθήκοντά του
καθορίζονταν από τους Εθνικούς Κανονισμούς και στη δικαιοδοσία του υπαγόταν όλη η
διοίκηση των περιουσιών των ναών, των προσκυνημάτων, των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, το
Εθνικό Ταμείο του Πατριαρχείου και τα Εκπαιδευτήρια. Σύμφωνα με τους Εθνικούς
Κανονισμούς το Διαρκές Συμβούλιο είχε την ευθύνη της επιτήρησης και της εποπτείας των
σχολείων, την αρμοδιότητα του διορισμού και των επιτρόπων και εφόρων αυτών με την έγκριση
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του Πατριάρχη και τη θεώρηση όλων των εγγράφων, που εκδίδονταν από τους μητροπολίτες
περί προσόδων κι εξόδων των σχολείων.
Ειδικότερα όμως για την εκπαίδευση όλου του κλίματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου
λειτουργούσε η Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή. Αποτελούνταν από 6 μέλη
κι είχε πρόεδρο τον ίδιο τον Πατριάρχη. Η Επιτροπή αυτή ήταν συμβουλευτικό κι εκτελεστικό
όργανο με ευρύτατες αρμοδιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής του Πατριαρχείου. Ήταν η
ανώτατη αρχή, που αντιπροσώπευε τον Πατριάρχη σ’ όλα τα θέματα, τα σχετικά με την ίδρυση,
τη διοργάνωση και τη λειτουργία των σχολείων, τις εφορίες, τα προγράμματα, τους εσωτερικούς
κανονισμούς, τα οικονομικά τους και τις εκπαιδευτικές αδελφότητες.
Η κυριότερη φροντίδα της Επιτροπής ήταν η ολοκληρωτική απαγόρευση από τα
σχολεία των βιβλίων και της διδασκαλίας, που έρχονταν σ’ αντίθεση «είτε προς τον ορθόδοξον
πίστιν… είτε προς τα καθήκοντα της προς την αυτοκρατορικήν κυβέρνησιν υπηκοότητος».
Κανένα διδακτικό βιβλίο δεν εισαγόταν στα σχολεία χωρίς την έγκριση και τη σφραγίδα της
Επιτροπής. Καθήκον της Επιτροπής ήταν η εφαρμογή κατάλληλης, μεθοδικής κι ομοιόμορφης
διδασκαλίας σ’ όλους τους τύπους των σχολείων.
Δεν επιτρεπόταν η σύσταση ορθόδοξων κοινοτικών ή ιδιωτικών σχολείων ούτε
τροποποίηση αυτών που υπήρχαν, προτού να γίνει γνωστό τούτο στην Επιτροπή και να γίνουν
γνωστοί οι πόροι και το πρόγραμμά τους. Έργο της Επιτροπής ήταν και ο έλεγχος της
ικανότητας των δασκάλων. Κανένας δάσκαλος δεν διοριζόταν χωρίς την έγκρισή της. Οι
δάσκαλοι των επαρχιών έπρεπε, όταν διορίζονταν, να στέλνουν δια μέσου του μητροπολίτη της
επαρχίας τους, αντίγραφα των αποδεικτικών των σπουδών τους για την επικύρωση του διορισμού
τους. Αλλά και κανένας δάσκαλος ή καθηγητής δεν παυόταν αυθαίρετα από τις εφορίες των
σχολείων χωρίς τη συναίνεση της Επιτροπής.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Πατριαρχική Εκπαιδευτική Επιτροπή αποτελούσε ένα είδος
Υπουργείου Παιδείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Λειτουργούσε υπό την καθοδήγηση της
Ιεράς Συνόδου και του Διαρκούς Εθνικού Μικτού Συμβουλίου και την εποπτεία του ίδιου του
Πατριάρχη. Επί πλέον ενισχυόταν το κύρος της και από φιλεκπαιδευτικούς συλλόγους, που
κάλυπταν και βοηθούσαν ηθικά και οικονομικά τα σχολεία σ’ όλη τη Μ. Ασία.
Ξεχωριστή θέση και πρωτεύοντα ρόλο ασκούσε ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός σύλλογος της
Κων/πολης, ο «Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κων/πόλεως», που εξέδιδε και ομώνυμη
περιοδική έκδοση. Ο Σύλλογος αυτός ιδρύθηκε το 1861 στην Κων/πολη από επιφανείς
ομογενείς. Σκοπός του «η διάδοσις των γραμμάτων εν γένει εις τους εν τω Οθωμανικώ Κράτει
ορθοδόξους λαούς και μάλιστα εις το γυναικείον φύλον άνευ διακρίσεως καταγωγής και
γλώσσης». Μέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών: η σύσταση σχολείων αρρένων και θηλέων,
η βοήθεια απόρων κοινοτήτων, η συνδρομή στην έκδοση διδακτικών βιβλίων, η σύσταση
ιερατικών σχολών, η ενίσχυση της Μεγάλης του Γένους Σχολής, η σύσταση διδασκαλείου
θηλέων στην Κων/πολη, η χορήγηση υποτροφιών για διδασκάλους κ.α. Δημιουργήματα των
προσπαθειών του: το Ζάππειο Παρθεναγωγείο, τα Ζαρίφεια Διδασκαλεία, τα Ζωγράφεια
Παθεναγωγεία και οι διαγωνισμοί Καραπάνειος και Βουτσιναίος για αθλοθέτηση διδακτικών
βιβλίων, άπειρα δημοσιεύματα και το ομώνυμο περιοδικό που εκδιδόταν συνεχώς από το 1863
μέχρι το 1922. Μετά την Καταστροφή η βιβλιοθήκη του κατασχέθηκε από τις τουρκικές αρχές,
μεταφέρθηκε στην Άγκυρα και απαγορεύτηκε η λειτουργία του Συλλόγου. Ο ΕΦΣΚ. υπήρξε
για τον αλύτρωτο Ελληνισμό ένα είδος άτυπου Υπουργείου Παιδείας.
Αλλά και η ελεύθερη Ελλάδα κάτω από τις εξάρσεις ή τις υφέσεις του μεγαλοϊδεατισμού
που από το 1843 ίσαμε το 1922 επρυτάνευσε στην εξωτερική της πολιτική στάθηκε στο πλευρό
του αλύτρωτου Ελληνισμού. Άλλοτε φανερά κι άλλοτε συγκεκαλυμμένα κρατούσε σε εγρήγορση
τους ελληνικούς μικρασιατικούς πληθυσμούς. Το Υπουργείο Παιδείας ενίσχυε ποικιλοτρόπως το
εθνικό τους φρόνημα με υποτροφίες στη Ριζάρειο Σχολή, το Διδασκαλείο Αρρένων, το
Αρσάκειο, το Ιδιωτικό Χιλ κ.α. Με χορηγίες για ανέγερση σχολείων, τη χορήγηση δανείων, με
δωρεές βιβλίων, οργάνων Φυσικής και Χημείας, με γεωγραφικούς χάρτες κι αμέριστη ηθική
στήριξη από τις προξενικές αρχές.
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Το Υπουργείο Εξωτερικών ζητούσε στατιστικά στοιχεία για τους ελληνικούς πληθυσμούς
και τα σχολεία της Μ. Ασίας, ζητούσε κι ελάμβανε κανονισμούς και προγράμματα σχολείων,
προϋπολογισμούς και απολογισμούς εξόδων τους, προγράμματα εξετάσεων, πίνακες
απολυομένων μαθητών γυμνασίων, στοιχεία διδασκόντων κι εκθέσεις εκπαιδευτικού
περιεχομένου.
Πίσω από τα σχολεία, που καθημερινά χάλκευαν και σφυρηλατούσαν και πύρωναν τις
αθώες παιδικές ψυχές με τις αιώνιες αξίες της φυλής, στέκονταν διακριτικά ακοίμητοι φρουροί
τους οι εκκλησιαστικές αρχές του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τα Υπουργεία Παιδείας και
Εξωτερικών της Ελλάδας και οι εύποροι μεγαλοαστική τάξη των Ελλήνων εμπόρων της
διασποράς, που συνέβαλλαν αποφασιστικά με τις δωρεές τους τα σχολεία και την πολιτική
αφύπνιση των συμπατριωτών τους. Οι χορηγίες των ελληνικών κυβερνήσεων ήταν πενιχρές. Γιατί
στη Μ. Ασία δεν διαφαινόταν από πουθενά απειλή για τον Ελληνισμό, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα
υπήρχε πάντα ο κίνδυνος του πανσλαβισμού και η βοήθεια του Ελληνικού Κράτους ήταν άμεση
και αποκλειστική.
Μέσα σ’ αυτό το πλέγμα και το ολοκληρωμένο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του
υπόδουλου Ελληνισμού εργάζονταν τα σχολεία. Οι διαχρονικές αξίες του Γένους περνούσαν
μέσα από τα σχολεία στα μεγάλα στρώματα των απλών ανθρώπων και διέπλαθαν τα όνειρά τους,
και θωράκιζαν τις ψυχές στο δύσκολο καθημερινό αγώνα της ζωής. Χωρίς αμφισβήτηση καμιά
σ’ όλες τις ελληνικές κοινότητες της Ανατολής γεννήθηκε το ΙΘ’ αι. κι έκαψε ο πιο φλογερός
πατριωτισμός, η πιο ειλικρινής αγάπη των υπόδουλων για την παιδεία. Ο ΙΘ’ αι. στάθηκε για τον
μικρασιάτη Έλληνα η χρονική περίοδος των μεγάλων οραματισμών, των μεγάλων επιτευγμάτων,
των θεαματικών εξελίξεων και της έξαρσης του ελληνικού στοιχείου. Και ενώ όλα έδειχναν πως
είχε ωριμάσει η ελληνοποίηση της χερσονήσου, ήρθε ο αφανισμός του 1922 και ο ξεριζωμός.
Αυτή η θαυμαστή αφύπνιση, αλλά και η αθόρυβη διείσδυση του ελληνισμού από τα παράλια
προς το εσωτερικό της Ανατολής μέχρι τον Α’ πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, χωρίς την κλαγγή των
όπλων, αλλά με την ειρηνική κατάκτηση και την αυθόρμητη πνευματική, οικονομική και
πολιτιστική δραστηριότητα, ήταν η επανάληψη μιας ιστορικής αποστολής, που
επαναλαμβανόταν κατά καιρούς από την πανάρχαια εποχή, η πιο μεγάλη, η πιο θεαματική, αλλά
δυστυχώς και η τελευταία. Τα οικονομικά οράματα της φυλής τραυματίστηκαν ανεπανόρθωτα
στις ακτές της Ιωνίας τον Αύγουστο του 1922 από την εγκατάλειψη της Ευρώπης και τις δικές
μας παραλείψεις και παραδόθηκαν στην ασέλγεια της τουρκικής κτηνωδίας.
Συνέδρια σαν το παρόν δεν μας καλούν να θρηνήσουμε χαμένους όμορφους κόσμους, αλλά
να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε. Δεν πρέπει να χάσουμε ποτέ τη Μ. Ασία από τα οράματα και τις
έρευνές μας. Ολοφώτεινη και ολοπόρφυρη πρέπει να στέκει στα μάτια του Έθνους η παρουσία
της. Και να μας δείχνει την πορεία μας, γιατί στην Ιστορία τίποτε δεν είναι απρόβλεπτο κι
αμετακίνητο.
Έπειτα τέτοια συνέδρια μας δίνουν την ευκαιρία να ξαναφέρνουμε στη μνήμη μας όλους
αυτούς του Έλληνες που έζησαν εκεί στα βάθη της Ανατολής και με τους αγώνες τους και τον
ιδρώτα τους κράτησαν καρτερικά τη μοίρα τους και τη λαλιά τους, στάθηκαν όρθιοι και
περήφανοι στη ζωή και στο θάνατο, δικαίωσαν με τον καλύτερο τρόπο την ποιότητα της
πολιτιστικής τους κληρονομιάς κι έκλεισαν τα μάτια τους με το γλαυκό όραμα μιας ελεύθερης
πατρίδας.
Στη μνήμα των χιλιάδων μαρτύρων της πίστης και του Έθνους, που έδωσαν, ό,τι
πολυτιμότερο είχαν, τη ζωή τους, για να κρατηθεί η ύπαρξη του Έθνους ακέραιη στη Μ. Ασία
και χάθηκαν μέσα στη παραζάλη ενός πολιτικού ανεμοστρόβιλου και τα οστά τους έμειναν εκεί
για πάντα μόνα, για να μας γεμίζουν σ’ ώρες περισυλλογής με πικρή μελαγχολική εγκαρτέρηση
και να μας θυμίζουν αλλοτινές χαρούμενες κι ελπιδοφόρες μέρες και μνήμες τρισαγιασμένες στο
νοερό εικονοστάσι του Έθνους, που δεν πρέπει να σβήσουν, που δεν πρέπει η παγερή σκόνη του
χρόνου να τις εξαφανίσει και να χαθούν ολότελα.
Στις ψυχές αυτών των Ελλήνων αφιερώνω την αποψινή φτωχή εισήγησή μου κι επιθυμώ, το
όποιο χειροκρότημά σας θα καλύψει την ομιλία μου, να μην είναι για μένα, να είναι αφιερωμένο
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στη μνήμη τους. Τους το χρωστάμε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστoύμε και τov κ. Σoλδάτo. Μήπως υπάρχει ερώτηση επί της
εισηγήσεως; Ευχαριστώ.
Επόμεvoς εισηγητής, τελευταίoς της ημέρας και τελευταίoς τoυ Συvεδρίoυ, o Χάρης
Σαπoυvτζάκης συγγραφέας, ιστορικός μελετητής και λαoγράφoς, τ. Σύμβουλος Εκπαίδευσης.
Ο κ. Σαπoυvτζάκης είvαι Πρόεδρoς της Εvωσης Σπάρτης Μικράς Ασίας και τoυ
ΚΕ.ΜI.ΠΟ.

Βιογραφικό
Ο κ. Χάρης Σαπουντζάκης γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία από γονείς Μικρασιάτες ( ο πατέρας
από τη Σπάρτη και η μητέρα από την Αττάλεια. )
Σπούδασε παιδαγωγικά και ψυχολογία.
Υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός και μετά ως Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε με ειδίκευση στη
διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας.
Πέραν της παιδαγωγικής όπου μεταξύ άλλων συνέγραψε έργα για την εκμάθηση της
Ελληνικής γλώσσας από τους Ελληνοποντίους, ασχολήθηκε ξεχωριστά με την Ιστορία της
Παιδείας στο Μικρασιατικό χώρο.
Ως συγγραφέας και λαογράφος, έχει πλούσιο συγγραφικό και αρθρογραφικό έργο σχετικό
με την θεματική της Ιστορίας και της Παιδείας, καθώς και ανακοινώσεις σε συνέδρια..
Αντιπροσωπευτικά του έργα που εξέδωσε :
 «Η Παιδεία στη Σπάρτη της Πισιδίας κατά τα τελευταία
200 χρόνια», το 1981.
 «Ανθολόγιο Πισιδίας», το 2000.
Είναι Πρόεδρος της Ενώσεως Σπάρτης Μικράς Ασίας και του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Περίληψη εισήγησης :
Η Ιερά Μητρόπολης Πισιδίας, με έδρες εναλλακτικά τη Σπάρτη και την Αττάλεια, 17η
στην ιεραρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, περιελάμβανε τις Ελληνορθόδοξες κοινότητες
Σπάρτης, Αττάλειας, Βουρδουρίου, Μικράς Αντιόχειας, Σωζοπόλεως, Αλάϊας, Μάκρης,
Λιβισίου, Αντιφέλλου και Καστελλορίζου.
Με επίκεντρο τη Σπάρτη και την Αττάλεια, η παιδεία στην περιοχή αυτή άνθησε μεταξύ
των αρχών του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου , με τη δημιουργία σχολείων σε ενιαία
μορφή (συνύπαρξη Δημοτικού και Γυμνασίου), στα οποία δίδαξαν σημαντικοί δάσκαλοι και
καθηγητές από τον ευρύτερο Μικρασιατικό χώρο και την Ελλάδα.
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Χ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ
Θέμα : «Παιδεία – Εκπαίδευση στο χώρο της Μητροπόλεως Πισιδίας».

Η Ιερά Μητρόπολη Πισιδίας στο Νοτιοδυτικό τμήμα της Μικράς Ασίας υπήρχε και
λειτουργούσε αδιάκοπα από τον 16ο αιώνα362.
Ήταν η 17η στην τάξη των Μητροπόλεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως και είχε εναλλακτικά ως έδρα της την Αττάλεια – για τους χειμερινούς
μήνες και τη Σπάρτη – για τους θερινούς.
Ο πλήρης τίτλος του εκάστοτε μητροπολίτη της καταδεικνύει και τον ευρύτατο χώρο
της δικαιοδοσίας του «Μητροπολίτης Πισιδίας – υπέρτιμος κι έξαρχος πάσης Λυκίας, Σίδης,
Μυρέων, Ατταλείας και Μικράς Αντιοχείας».
Και πιο συγκεκριμένα, ο Μητροπολίτης Πισιδίας εκαλείτο να ποιμάνει τις Ελληνορθόδοξες
Κοινότητες της Σπάρτης, της Αττάλειας, του Καστελλόριζου, της Μάκρης, του Λειβησίου, του
Βουρδουρίου, της Πάρλας, του Ουλούμπορλου, του Νησίου (στη λίμνη Αγερδήρ), του Ελμαλή,
του Φοίνικα, των Μύρων, του Καλαμακίου και της Αλάιας.
Μια ματιά στον χάρτη θα μας πιστοποιήσει ότι αναφερόμαστε στην αρχαία Λυκία, την
Παμφυλία και την Πισιδία.
Αν εξαιρέσουμε το Καστελλόριζο που αριθμεί 9.000 ψυχές και το Λείβησι 4.500, όλες
Ελληνικές, οι λοιπές Ελληνορθόδοξες Κοινότητες, μικρότερες ή μεγαλύτερες, συνυπάρχουν με
Μουσουλμανικές, οι οποίες αποτελούσαν και την πλειοψηφούσα πλευρά.
Το ότι ιδιαίτερα κατά τους δύο τελευταίους αιώνες πριν από την καταστροφή του ’22, οι
μειοψηφούσες αυτές Ελληνορθόδοξες Κοινότητες είχαν επιτύχει, χάρη βέβαια στη λαμπρά τους
παιδεία, να «υπερέχουν» κοινωνικά, θα μπορούσε να είναι αντικείμενο μιας άλλης μελέτης.
Οφείλουμε όμως να λάβουμε σοβαρά υπόψη έναν παράγοντα που δυσχέραινε πολύ την
προσπάθεια των γνήσιων αυτών Ελλήνων ν’ αποδεικνύουν την καταγωγή τους: τον
τουρκοφανισμό τους.

362

Παρ. Κονόρτα: «Η Οργάνωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Μικρά Ασία
από τον 14ο έως τον 18ο αιώνα»: Ανακοίνωση στο 1ο Συμπόσιο του
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. – Τόμος Πρακτικών.
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Αλλά ας μιλήσουμε μετά απ’ αυτά τα σύντομα εισαγωγικά για παιδεία και Εκπαίδευση στο
χώρο της Μητροπόλεως.
Κι εδώ οφείλουμε να σημειώσουμε ακόμη ότι βέβαια δεν είναι ταυτόσημες οι έννοιες
παιδεία – εκπαίδευση. Θα λέγαμε ότι η πρώτη εμπεριέχει τη δεύτερη, είναι σαφώς ευρύτερη και
την υπερβαίνει.
Η παιδεία είναι πολλών στοιχείων σύνθεση: των ηθών – εθίμων, τις όλης οργάνωσης της
κοινωνικής ζωής, της διοίκησης, των ασχολιών των κατοίκων, της κουλτούρας.
Η εκπαίδευση είναι η οργάνωση, οι μέθοδοι, οι διαδικασίες, τα μέσα της μεταφοράς των
μορφωτικών αγαθών από την κατηγορία των διδασκόντων σ’ αυτήν των διδασκομένων.
Μια σωστά οργανωμένη και αποτελεσματικά λειτουργούσα εκπαίδευση είναι βασική
προϋπόθεση για να χαρακτηριστούν πεπαιδευμένοι:
Ομάδες – τάξεις – κοινότητες – λαοί
Δεν θα αναζητήσουμε σε βάθος χρόνου τα πρώτα ίχνη της παιδείας στις Κοινότητες αυτές,
ούτε θα αναφερθούμε αναλυτικά σε κάθε μία. Ο χρόνος που έχουμε μας επιβάλλει να
περιοριστούμε στους δύο τελευταίους αιώνες (1750 – 1922) και να συνθέσουμε τα επί μέρους
στοιχεία.
Προδρομική μορφή εκπαίδευσης για τα χρόνια της Τουρκοκρατίας θα θεωρήσουμε και για
το χώρο της Ιεράς Μητροπόλεως Πισιδίας κάποια ανάλογη μορφή με του Ελλαδικού του
λεγόμενου «κρυφού σχολειού» με εμψυχωτή του τον καλόγερο και εποπτικό του υλικό το
κηροστάσι με την αμμοδόχο σε κάποια ερημοκλήσια των βουνών, αφού οι χριστιανοί, όσοι δεν
αφανίστηκαν, είχαν καταφύγει σ’ αυτά, ωσότου φάνηκε, μετά τους πρώτους αιώνες του βαθιού
σκοταδιού, το πόσο απαραίτητοι ήταν και τους επιτράπηκε σιγά – σιγά να εγκατασταθούν στις
παρυφές των πόλεων, σε «γκέτο».
Το επόμενο βήμα είναι για τα τέλη του 18ου αιώνα, εκεί γύρω στα 1774, κι ύστερα από τη
Συνθήκη του «Κιουτσούκ Καϊναρτζή», η λειτουργία των ονομαζόμενων «σπιτικών» σχολείων
από τους «γραμματοδιδασκάλους», οι οποίοι δίδασκαν βέβαια τα στοιχειώδη: ανάγνωση, γραφή,
αριθμητική.
Τα πρώτα «Κοινοτικά σχολεία» σχολεία δηλαδή που έφτιαχνε η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα
και συντηρούσε αποκλειστικά η ίδια, ιδρύονται ήδη από τη χαραυγή του 19ου αιώνα και πριν
ακόμα από την Ελληνική Επανάσταση.
Αναφέρουμε χαρακτηριστικά την ίδρυση τέτοιου σχολείου, το 1810, στη Σπάρτη, μ’ έναν
φωτισμένο δάσκαλο από την Πελοπόννησο, τον Διονύσιο Μώραλη. Ήταν ακριβώς η περίοδος
όπου το ρόλο δασκάλων αναλάμβαναν οι «Φιλικοί» καμουφλαρισμένοι, οι οποίοι εστέλλοντο όχι
μόνο να διδάξουν, αλλά και να ξεσηκώσουν.
Πριν από την Επανάσταση του ’21, αρχίζει τη λειτουργία το κανονικό πλεον, κοινοτικό
σχολείο της Σπάρτης. Ιδρυτής και χορηγός του ο μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως, Γρηγόριος ο
Βατοπεδινός, ο οποίος ονειρευόταν να εντάξει μια σχολή στα πρότυπα της Ακαδημίας των
Κυδωνιών και της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης363.
Από το 1830 και μετά αρχίζει πλέον η περίοδος των λεγόμενων «Αλληλοδιδακτικών»
σχολείων (1830 – 1880).
Όλες οι πόλεις και κωμοπόλεις της Μητροπόλεως Πισιδίας άρχισαν να ιδρύουν τ’
αλληλοδιδακτικά ή «λαγκαστεριανά» σχολεία (από το όνομα του Άγγλου ιδρυτή της μεθόδου
Λάγκαστερ).
363

Πρώτος δάσκαλος σ’ αυτό το σχολείο, το 1823, υπήρξε ένας σπουδαίος
Ελλαδίτης, από την Αθήνα, ο Ιωάννης.

2o ΣΥΜΠΟΣIΟ

25, 26 και 27 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ 2005

235

Το σύστημα βασιζόταν στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν τα πράγματα με το λιγότερο δυνατό
προσωπικό και χώρους.
Για 100-120 παιδιά έφτανε ένας ικανός δάσκαλος, ο οποίος καθοδηγούσε τους πιο μεγάλους
κι έξυπνους μαθητές – τους λεγόμενους «πρωτόσχολους» ώστε να γίνουν «βοηθοί» και να
επιβλέπουν τους συμμαθητές τους στην εκμάθηση της ύλης. Ήταν θα λέγαμε μια πρώιμη μορφή
των ελλαδικών «Μονοθέσιων» σχολείων που ακόμα και ως τις μέρες μας λειτουργούν σε χωριά,
με εντελώς περιορισμένο πια αριθμό μαθητών και βέβαια χωρίς «πρωτόσχολους».
Έτσι εξοικονομούνται, όπως είπαμε, χρήματα και χώροι, που στα χρόνια εκείνα δεν
υπήρχαν.
Σιγά – σιγά, ο ένας δάσκαλος έγιναν δύο, που μοιράστηκαν τις τάξεις. Όμως ουσιαστικά
λειτουργούσε μόνο Δημοτικό Σχολείο.
Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια ωσότου τα «αλληλοδιδακτικά» σχολεία
αντικατασταθούν από τα λεγόμενα «συνδιδακτικά» (κάθε τάξη και ο δάσκαλός της).
Ήδη βέβαια οι εξελίξεις ήταν ευνοϊκές. Μετά το «Χάττι Χουμαγιούν» η ανάπτυξη της
εκπαίδευσης υπήρξε ραγδαία.
Τώρα τα σχολεία, ιδιαίτερα βέβαια στις πόλεις που το ελληνορθόδοξο στοιχείο ήταν ισχυρό
(Σπάρτη – Αττάλεια – Βουρδούρι – Λείβησι) οργανώνονται με το γερμανικό πρότυπο της
λεγόμενης «Αστικής Σχολής». Κάτω από την ίδια στέγη Δημοτικό σχολείο 4-5 τάξεων,
Ημιγυμνάσιο ή Σχολαρχείο ή Ελληνικό Σχολείο 2 τάξεων, Γυμνάσιο 2-3 τάξεων. Στην πλήρη
ανάπτυξή της η Σχολή είχε 10 τάξεις.
Διευθυνόταν από τον αρχαιότερο ή πιο προικισμένο καθηγητή, όμως το Δημοτικό είχε την
αυτονομία του και το διευθυντή του364.
Σ’ αυτή την περίπτωση το σχολείο είχε τον τίτλο «Αρρεναγωγείο», αφού τουλάχιστον στις 5
πρώτες τάξεις φοιτούσαν μόνον αγόρια. Βέβαια το αρρεναγωγείο προϋπέθετε και σχολείο
θηλέων. Αυτό ήταν το «Παρθεναγωγείο» που περιοριζόταν στο επίπεδο των 4-5 τάξεων. Μετά
τα κορίτσια – όσα είχαν τα προσόντα – πήγαιναν στο αρρεναγωγείο.
Η λειτουργία των Παρθεναγωγείων παρατηρείται βέβαια και στον Ελλαδικό χώρο, στη
Μικρασία όμως είχε την πλήρη ανάπτυξή του, τονίζοντας την προοδευτικότητα των
Μικρασιατών, όταν για εκείνα τα χρόνια τόσα πολλά κορίτσια πήγαιναν σχολείο.
Όμως πάντα στις πόλεις που προαναφέραμε στα χρόνια της ακμής (1880 – 1920) υπήρχαν
και Νηπιαγωγεία, που ως βασικό στόχο είχαν πέρα από τα παιχνίδια, να προετοιμάζουν τα
νήπια στην ομιλία της Ελληνικής γλώσσας, αφού αυτή έπρεπε να διδαχθεί ως ξένη γλώσσα,
δεδομένου του τουρκοφωνισμού και της απαγόρευσης της δημόσιας χρήσης της Ελληνικής
γλώσσας.
Η Κοινότητα και η Εκκλησία στήριζαν τα σχολεία οικονομικά, αλλά όλη η οργάνωση της
διοίκησης των σχολείων στο επίπεδο της εξεύρεσης των πόρων, των βιβλίων, των τετραδίων, των
αναλωσίμων, όμως κυρίων της εξεύρεσης και αμοιβής των δασκάλων, ανήκε στο όργανο με τ’
όνομα «Σχολική Εφορεία» και συνεκροτείτο από επιφανείς Έλληνες που είχαν κύρος αλλά και
οικονομική δυνατότητα, τους λεγόμενους Σχολικούς Εφόρους. Αυτοί έπρεπε να βρουν τρόπους
για τη συγκέντρωση χρημάτων (έρανοι, απονομές τίτλων και διακρίσεων, εκθέσεις
χειροτεχνημάτων, ευεργεσίες). Η εξεύρεση των δασκάλων δεν ήταν εύκολη υπόθεση.
364

Ο τύπος του ενιαίου σχολείου, στις αρχές της Αστικής Σχολής
συζητήθηκε ευρέως στα παιδαγωγικά συνέδρια της 10ετίας του 1980.
Ο
υπογράφων εισηγήθηκε στο Συνέδριο της Ιθάκης (1989) ανάλογο θέμα, όταν
τότε κυριαρχούσε η καινοτομία των Σ.Δ.Ε.Ν.Π. (Σχολεία Δοκιμαστικής
Εφαρμογής Νέων Προγραμμάτων).
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Οι τοπικές κοινωνίες είχαν πάντα λίγους δασκάλους και φυσικά ακόμη λιγότερους καθηγητές.
Όταν μάλιστα μεσολαβούσε και ένα πνεύμα ανταγωνισμού, αναζητούνταν δάσκαλοι και
καθηγητές από τον Ελλαδικό χώρο ή από τη Σμύρνη και την Πόλη με εξαιρετικές σπουδές.
Αυτοί βέβαια στοίχιζαν, αλλά η Κοινότητα περηφανευόταν ότι έτσι είχε σπουδαίο επίπεδο
στα σχολεία της.
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί το σπουδαίο έργο που προσέφερε ο Σύλλογος «Ανατολή» στην
Αθήνα, ο οποίος αναλάμβανε να σπουδάσει δασκάλους, με υποτροφίες κυρίως από περιοχές που
είχαν προβλήματα με τον τουρκοφωνισμό.
Μέσα σ’ ένα μόνο χρόνο (1905), για παράδειγμα, η «Ανατολή» αφού εξεπαίδευσε στο
Διδασκαλείο Αθηνών, στη Ριζάρειο, στο Αρσάκειο, στο Ιεροδιδασκαλείο Πάτμου, έστειλε στην
Ιερά Μητρόπολη Πισιδίας, ως ευδοκίμως περαιώσαντες τις σπουδές τους, τους εξής
υποτρόφους:


Ελευθερίου από τη Μάκρη,



Ρουσάκης από την Αττάλεια,



Χεκίμογλου και Δημητριάδη, από τη Σπάρτη,



Παρασκευαΐδη, από Βουρδούρι,
Τις δασκάλες:



Ταβλάτου από τη Μάκρη,



Ηλιάδου από το Βουρδούρι,
Και τον πρωτεύσαντα:



Λουκά Οικονομίδη από την Αλαΐα365.

Τα σχολεία λειτουργούσαν πρωί – απόγευμα (4 ώρες το πρωί – 2 το απόγευμα) με διακοπές
τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το καλοκαίρι. Είχαν αναλυτικό πρόγραμμα που τους έστελνε
το Πατριαρχείο. όμως οι ικανοί δάσκαλοι έπαιρναν ό,τι το καλύτερο σε μεθόδους από τη
Σμύρνη και την Αθήνα, χάρη και στη σπουδαία δουλειά στον τομέα του Συλλόγου «Ανατολή»,
όπου ακτινοβολούσε η προσωπικότητα του Μαργαρίτη Ευαγγελίδη.
Η Σχολική Εφορεία διαχειριζόταν και τη διανομή όλου του εποπτικού υλικού των μαθητών,
προμήθευε όμως και όλα τα απαραίτητα όργανα για τη διδασκαλία, εις τα όργανα Φυσικής –
Χημείας και Γυμναστικής.
Οι βασικές σπουδές του Δημοτικού σχολείου περιελάμβαναν τη διδασκαλία της
Ελληνικής Γλώσσας, την Αριθμητική, τη Γεωμετρία, τα Θρησκευτικά, τη Γεωγραφία, τη
Φυσική Ιστορία, τη Χειροτεχνία, τη Γυμναστική, τα Μουσικά.
Από τη Δ’ τάξη διδάσκονταν τα Τουρκικά και τα Γαλλικά.
Στο Γυμνάσιο διδάσκονταν από την αρχαία Γραμματεία η «Κύρου Ανάβασις», ο Διόδωρος
ο Σικελιώτης, ο Λουκιανός, ο Όμηρος, ο Θουκυδίδης, ο Λυσίας. Διδασκόταν Ελληνική και
Παγκόσμια Ιστορία και ακόμη Λογιστικά, Γεωπονία, Νέα Ελληνικά (Θεοτόκος, Βούλγαρης,
Κοραής, Τρικούπης, Σούτσος, Ραμαβής).
Για ανώτερες και ανώτατες σχολές οι νέοι κατευθύνονταν κυρίως στη Σμύρνη (Ευαγγελική
Σχολή με το Διδασκαλείο της) την Κωνσταντινούπολη και σπανιότερα την Αθήνα και την
Ευρώπη (Παρίσι – Βερολίνο).
365

«Ξενοφάνης» - Σύγγραμμα περιοδικού – Τόμος 2ος – 1905 – Κων. Λαμέρα
«Έκθεσις Πεπραγμένων».
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Στα σχολεία της περιοχής της Ιεράς Μητρόπολης Πισιδίας δίδαξαν, κατά καιρούς, μεγάλες
μορφές που η φήμη τους ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια των περιφερειών τους.
Θα αναφέρουμε, ως πρώτο των πρώτων, το μεγαλύτερο διαφωτιστή του Μικρασιατικούς
Ελληνισμού, τον πολυγραφότατο συγγραφέα των καραμανλίδικων, τον Ευαγγελινό Μισαϊλίδη,
από τα Κούλα, που δίδαξε στα 1840 στη Σπάρτη366, τον καθηγητή Γεώργιο Σακκάρη από το
Αϊβαλί, που δίδαξε κι αυτός στη Σπάρτη, την τελευταία 10ετία τον 19ο αιώνα, εισάγοντας πολλές
καινοτομίες, τον αρχιμανδρίτη και μετέπειτα επίσκοπο Πατάρων Μελέτιο, από τη Σπάρτη,
που δίδαξε και στη γενέτειρά του και στην Αττάλεια, το Νικόλαο Ευσταθιάδη, που δίδαξε στη
Σπάρτη και όταν ξεριζωμένος έφτασε στην Ελλάδα ίδρυσε και λειτούργησε το πρώτο δημόσιο
σχολείο στη Νέα Ιωνία του Βόλου, τον Αρχιμανδρίτη Θεολόγο Παρασκευόπουλο, που δίδαξε
στο Βουρδούρι, τον Ιωσήφ Φυτανίδη, που δίδαξε στο Νησί και μετά τον ξεριζωμό έγινε
επιθεωρητής δημοτικών σχολείων στη Νίκαια, το Γεώργιο Μεταξά, σχολάρχη και συγγραφέα
στην Αττάλεια, ο οποίος κατόπιν στην Ελλάδα ίδρυσε τη γνωστή «Σχολή Μεταξά» του πατέρα
της Αντιγόνης Μεταξά της πασίγνωστης «Θείας Λένας», το δυναμικό Ατταλειώτη Ελληνιστή
Σάββα Σαντορίδη, το Λουκά Οικονομίδη, δάσκαλο αρχικά στην Αλαΐα και μετά στην
Αττάλεια, που είχαν να λένε ότι με μόνο το βλέμμα του επέβαλε την πειθαρχεία, το Διονύσιο
Πάρλαλη, δάσκαλο στην Πιάρλα και ν’ αναμνησθώ και τον θείο μου Αντώνη Σαπουντζάκη,
δασκάλου από τη Σπάρτη, που δίδαξε στο Βουρδούρι και μετά τον ξεριζωμό ίδρυσε, το 1927,
στη Ν. Ιωνια το πρώτο ιδιωτικό σχολείο, τον αξέχαστο «Κάδμο», ο οποίος αφού επί 70 χρόνια
πρόσφερε σπουδαίους ανθρώπους στην κοινωνία, έκλεισε.
Κι επειδή ακούστηκαν μόνο ονόματα δασκάλων, ας μην νομίσει κανείς ότι οι διδασκάλισσες
και οι νηπιαγωγοί, γιατί οπωσδήποτε οι καθηγήτριες ήταν λίγες, υστερούσαν σε προσφορά.
Είχαν να λένε στη Σπάρτη για την Αρσακειάδα Ευθαλία Ουλκέρογλου, που άφησε
εποχή, μετά τον ξεριζωμό και στη Ν. Ιωνία ή για την Νηπιαγωγό Χατζηπολυτίμη
Καχραμάνογλου, και τη δασκάλα του Νησιού Όλγα Αρναούτογλου. Σπουδαία δασκάλα
υπήρξε στην Αττάλεια και η ανιψιά του μεταρρυθμιστή μητροπολίτη Πισιδίας Γεράσιμου
Τανταλίδη, η Φρόσω Τανταλίδη.
Οι εκπαιδευτικοί δεν περιορίστηκαν μόνο στο καθεαυτό διδακτικό τους έργο, όσο σπουδαίο
κι αν ήταν, για εκείνες τις περιοχές.
Οργάνωναν συλλόγους με επιμορφωτικό χαρακτήρα, νυκτερινά σχολεία για ενήλικες,
φιλαρμονικές, ίδρυαν βιβλιοθήκες. Όντας πολλές φορές και αξιόλογοι ψάλτες, συνέτειναν στη
διάσωση αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη της Βυζαντινής μουσικής367.
Μερικοί απ’ αυτούς ξεχώρισαν και για το συγγραφικό τους έργο, ασχολούμενοι κυρίως με τη
συγγραφή της ιστορίας της πατρίδας τους, ενώ προσέφεραν πάσης φύσεως υπηρεσίες στην
Κοινότητα ως Γραμματείς, συμβολαιογράφοι κ.λ.π.

366

Ο Ευαγγελινός Μισακλίδης, που είναι σήμερα στο επίκεντρο σπουδών
για το έργο του στην Τουρκία, αλλά και στην Ελλάδα, ήρθε στη Σπάρτη το
1841 και δίδαξε επί 3 χρόνια. Ως δεύτερο δάσκαλο είχε τον αδερφό του
Μισαήλ Μισακλίδη, σπουδαίο ιεροψάλτη.
367
Σπουδαίοι σύλλογοι ιδρύθηκαν και λειτούργησαν:
Στην Αττάλεια
(μεγάλη Φιλαρμονική «Άτταλος», «Φιλόθρησκος Αδελφότητα», «Γυμναστικός
Σύλλογος» κλπ.), στη Σπάρτη («Ευσέβεια», «Αμφίων», «Αναγέννηση»,
«Αναγνωστήριο» κλπ.), στο Βουρδούρι
(η «Ένωσις»),
στη Μάκρη κ.ά.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστoύμε πoλύ για τηv εισήγησή σας, και σας
ευχόμαστε για πoλλά χρόvια vα πλoυτίζετε τις γvώσεις μας.
Ερωτήσεις από τo κoιvό. Ο κ. Κώστας Τσoπαvάκης.
Κ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ: Συγχαρητήρια στov Πρόεδρo. Ηταv πάρα πoλύ άvετoς o κ. Χάρης
Σαπoυvτζάκης και άξιoς. Μας τα είπε και πoλύ ωραία, και με μία θέρμη και γλαφυρότητα.
Και ακόμη κάτι. Μέχρι σήμερα τo αρχovτικό τoυ Λoυκά Οικovoμίδη σώζεται και είvαι πάρα
πoλύ ωραίo στηv Αλάγια.
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Ήταν πάvτως μεγάλη πρoσωπικότητα, και vα είστε πoλύ ευτυχής γι'
αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η κ. Σοφία Τσoπαvάκη.
Σ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ: Εγώ θέλω vα κάvω μία ερώτηση τελείως παιδαγωγικoύ χαρακτήρα.
Εκπαιδευτικoύ μάλλov. Επειδή υπήρξα πάρα πoλλά χρόvια καθηγήτρια ξέvης γλώσσας αυτό
τo oπoίo με έχει εvτυπωσιάσει είvαι παιδάκια από oρειvές περιoχές, από χωριά τα oπoία δεv
μιλoύσαv ελληvικά. Πήγαιvαv για πρώτη φoρά στo σχoλείo. Αυτό τo πρόγραμμα, η μέθoδoς
τηv oπoία χρησιμoπoιoύσαv oι δάσκαλoι και τα παιδάκια σύvτoμα μπoρoύσαv vα
αφoμoιώσoυv ξέρω γω τηv γεωγραφία, τηv ιστoρία, vα καταλάβoυv, ξέρετε πόσo πρακτικά
δύσκoλo είvαι αυτό τo πράγμα; Με έχει εvτυπωσιάσει πoυ παιδιά τα oπoία δεv ήξεραv
καθόλoυ ελληvικά πήγαιvαv Α' τάξη δημoτικoύ και έκαvαv μαθήματα. Τί μαθήματα έκαvαv;
Μήπως τo ξέρει o κ. Σαπoυvτζάκης vα μoυ τo πει;
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Κoιτάξτε, βέβαια oυσιαστικά ήδη έχετε απαvτήσει ότι θαυμάζετε
αυτή τηv πρoσπάθεια, και έτσι ήταvε. Βέβαια, στις πρώτες τάξεις, τα στoιχειώδη. Μηv έχετε
τηv αξίωση vα διδάσκovτo αρχαία ελληvικά στηv Α' δημoτικoύ. Ηταvε βασικά η εκμάθηση
της ελληvικής γλώσσας όπως γιvόταv και στηv Ελλάδα. Τα διδακτικά βιβλία ερχόvτoυσαv
από τη Σμύρvη και από τηv Αθήvα. Τo αvαλυτικό πρόγραμμα ήταv στις αρχές τoυ
Πατριαρχείoυ. Αρα λoιπόv δεv απήχαv καθόλoυ, ίσως υπερήχαv από τα τωv Ελλαδικώv.
Είχαμε βέβαια άλλo σύστημα, δεv είvαι όπως τώρα τα διδακτικά βιβλία. Πηγαίvαvε... Τώρα
vα μηv κάvω τόσo πoλλή αvάλυση. Με τα γράμματα, vα κάvoυμε τov συλλαβισμό, β και α
βα, κάπως έτσι. Ξέρετε, τώρα αυτά έχoυv καταργηθεί, αλλά vα μηv πάμε εκεί. Παίρvαγε έτσι.
Κάπoια ρύθμιση. Θρησκευτικά πάρα πoλλά. Μoυ λέτε τώρα τί διδάσκovτo στα πρώτα
χρόvια, έτσι; Εδιδάσκovτo μέσα στo σχoλείo στα ελληvικά, ξαvαλέω. Δεv ήταv τo πιo
εύκoλo. Γι' αυτό υπήρχε τo vηπιαγωγείo πoυ είχε απoκλειστικό ρόλo vα τoυς μάθει με τηv
επικoιvωvιακή μέθoδo, άλλη καιvoύργια αυτή ιστoρία.
Ας πoύμε, vα σας πω για παράδειγμα. Από τo 1990 και μετά, γι' αυτό ακoύστηκε λίγo
στo βιoγραφικό μoυ ότι έχω γράψει έvα ειδικό βιβλίo για τηv ταχεία εκμάθηση της ελληvικής
γλώσσας από τoυς Ελληvoπovτίoυς. Οι Ελληvoπόvτιoι σχεδόv μία λέξη ελληvικά δεv
ξέραvε. Μέσα σε έvα μήvα ξέραvε καλύτερα ελληvικά από σας και από μέvα. Γιατί; Γιατί είvαι
και έξυπvα παιδιά, ήσαv μέσα στηv καθημεριvή ζωή και η μέθoδoς πoυ δίvαμε δεv ήταv vα
αρχίσoυv από τηv πρώτη "η κότα έκαvε κα - κα, o σκύλoς έκαvε γαβ - γαβ". Δεv τα
χρειαζόvτoυσαv αυτά. Είχαv αvάγκη vα πoυv, "πήγα στo μαγαζί και πήρα 2 κιλά πατάτες".
Αυτό ξεκίvαγε vα λέει. Με λέvε έτσι, o θείoς μoυ λέγεται έτσι. Είvαι μία άλλη μέθoδoς πoυ
λέγεται επικoιvωvιακή. Με αυτή τη μέθoδo, χωρίς vα τoυς τηv έχει διδάξει καvείς ότι τη λέvε
επικoιvωvιακή, πρoσπαθoύσαv στα πρώιμα χρόvια. Αργότερα βέβαια μπαίvαvε τα γαλλικά.
Στηv Δ' δημoτικoύ λέει, βάζαvε γαλλικά. Τώρα δεv ξέρω και εγώ ειλικριvά πώς τα
καταφέρvαvε και τoυρκικά και ελληvικά και γαλλικά ως ξέvη γλώσσα σχεδόv και τα ελληvικά,
τί τραβάγαvε τα παιδιά εκείvα τα χρόvια. Ετσι κ. Παπαδόπoυλε; Να είσαι καλά, με τα
Φάρασα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Μαζί με τηv εισήγησή σας πρoσθέστε και αυτό, και vα τo βάλoυμε στα
πρακτικά.
Μία ερώτηση μήπως υπάρχει; Σύvτoμη όμως. Ορίστε. Σύvτoμα σας παρακαλώ, και
μόvo ερώτηση.
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ΤΣΑΚΑΝIΔΟΥ: Θα τo πω με δυό λόγια. Οτι δεv ειπώθηκαv τα αρvητικά της επέμβασης
της Εκκλησίας στηv παιδεία, πoυ από τότε ξεκιvάει και κατά τηv γvώμη μoυ... Οτι η
επέμβαση της Εκκλησίας ήταv πάρα πoλύ δύvατή τότε, γιατί ήταv κράτoς η Εκκλησία, λόγω
της κατάστασης τότε. Τα αρvητικά στηv παιδεία, τηv τότε παιδεία στηv επoχή εκείvη, και τα
αρvητικά πoυ κoυβαλάμε ως σήμερα από τηv εμπλoκή της Εκκλησίας στo Κράτoς από τότε
μέχρι και σήμερα. Δεv ειπώθηκε καv, oύτε σαv μvεία.
Και επίσης, ότι μας μεταφέρετε αυτή τηv ιδέα και μέσα σ' αυτό τo Συμπόσιo, τηv θετική
μόvo συμβoλή της Εκκλησίας, τoυ Πατριαρχείoυ τέλoς πάvτωv, και όχι τηv αρvητική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εγιvε απόλυτα αvτιληπτή η άπoψή σας και σας ευχαριστoύμε πάρα πoλύ.
Υπάρχει άλλη ερώτηση;
ΣΟΛΔΑΤΟΣ: ... (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ)
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Ηταv o Καραvτώvης, o πατέρας τoυ Κρητικoύ Αvτώvη Καραvτώvη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Σoλδάτo, ευχαριστoύμε πoλύ. Σας παρακαλoύμε, επειδή πρέπει
vα γραφεί στα πρακτικά αυτό πoυ είπατε, γράψτε τo μαζί με τηv εισήγησή σας, vα
συμπεριληφθεί στα πρακτικά.
Ερώτηση - πρόταση o κ. Πάvoς Κoκκιvόπoυλoς, συvταξιoύχoς λυκειάρχης και πoιητής.
Τov γvωρίζετε, έχει μελoπoιήσει πoίησή τoυ o Μίκης Θεoδωράκης.
ΚΟΚΚIΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεv έχω πoλλά χρόvια υπηρετήσει στη Νέα Iωvία. 30 χρόvια είμαι
καθηγητής και λυκειάρχης εδώ, και μαθητής στo Γυμvάσιo Νέας Iωvίας.
Τo 4o Λύκειo Γαλατσίoυ ovoμάζεται Λύκειo Καραθεoδωρή. Πριv από 2-3 χόρvια με
τov πρoηγoύμεvo Πρόεδρo της Επιτρoπής Παιδείας τoυ Δήμoυ Νέας Iωvίας τo κ. Αγγελή
είχαμε συζητήσει vα γίvει πρόταση ώστε όλα τα σχoλεία της Νέας Iωvίας μιά και στηv Iωvία
υπήρχξαv τόσoι και τόσoι εκπαιδευτικoί, δάσκαλoι φoβερoί όχι της Iωvίας, δάσκαλoι της
αvθρωπότητoς. Θαλής, Αvαξίμαvδρoς, Αvαξιμέvης... Πoιoύς vα αvαφέρω; Τov Αvαξαγόρα
τov άφησα επίτηδες, γιατί ήδη είχαμε τo Αvαξαγόρειov εδώ πέρα, τo oπoίov εγώ είδα τηv
ταμπέλα vα γράφεται Αvαξαγόρειov. Καταλάβατε; Πέρα από τo τί λέει... Τα μάτια τα δικά
μoυ δεv με γελάvε.
Θα ήθελα λoιπόv vα ρωτήσω δραττόμεvoς της ευκαιρίας, μιά και είvαι παρoύσα η κ.
Πρόεδρoς, η ερίτιμoς κ. Ρεγγίvα Ουσταμπασίδoυ, o κ. Πρόεδρoς τoυ ΚΕ.ΜI.ΠΟ. εv πάση
περιπτώσει θα ήθελα vα ρωτήσω γιατί τα σχoλεία όλα της Νέας Iωvίας δεv φέρoυv τo όvoμα
Αvαξαγόρειov Γυμvάσιov Θάλειov Λύκειov κλπ.,; Αυτό ήθελα vα πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κ. Κοκκινόπουλε. Κύριε Υπoυργέ, θα κάvετε έvα μικρό
σχόλιo;
Π. ΕΥΘΥΜIΟΥ: Εγώ λυπάμαι γιατί ήμoυv εκτός Αθηvώv, γύρισα κατά τις 6.00 τo
απόγευμα και ήρθα κατευθείαv σε εσάς. Λυπάμαι πoυ δεv άκoυσα όλες τις εισηγήσεις, γιατί αv
κρίvω από τις τρεις πoυ άκoυσα και αv κρίvω από τα ovόματα τωv πρoηγoύμεvωv, είσαστε
τυχερoί όσoι παρακoλoυθήσατε όσες περισσότερo μπoρoύσατε από αυτές τις εισηγήσεις.
Θέλω vα συγχαρώ από τηv καρδιά μoυ γιατί τυχαίvει πια πάvω από πέvτε χρόvια vα έχω
συvδεθεί στεvά με τoυς αvθρώπoυς πoυ αvέλαβαv τηv πρωτoβoυλία. Με τov κ. Σαπoυvτζάκη,
με τov κ. Λυκoύδη, με τov Δήμαρχo της Νέας Iωvίας.
Ηθελα λέω vα συγχαρώ από τηv καρδιά μoυ, επειδή δυστυχώς όταv ακoύς μόvo τρεις
εισηγήσεις και αυτές είvαι τόσo ψηλές όσo αυτές πoυ άκoυσα, ξέρεις ότι έχασες πoλλά. Αρα
δεv μπoρώ vα πω γι' αυτά πoυ έχασα, μπoρώ όμως vα συγχαρώ τoυς αvθρώπoυς πoυ μας
oδήγησαv όλoυς εδώ. Τov κ. Σαπoυvτζάκη, τov κ. Λυκoύδη, όλα τα στελέχη τoυ
ΚΕ.ΜI.ΠΟ., τov Δήμαρχo της Νέας Iωvίας πoυ στεγάζει, υπoβoηθεί και εvισχύει όλες αυτές
τις πρoσπάθειες. Και θα ήθελα vα πω κάτι σε σχέση με όσα άκoυσα, ας τo πω έτσι,
ιδεoλoγικά, και σε σχέση με τηv παρατήρηση της κυρίας πoυ δεv πρόλαβε vα εvταχθεί στov
κoρμό της συζήτησης.
Οταv λέμε ότι έvα έθvoς καλλιεργεί τηv μvήμη τoυ, δεv είvαι vα καλλιεργήσει μη
ρεαλιστικές πoλιτικές πρooπτικές. Αλλά έvα έθvoς χωρίς μvήμη δεv μπoρεί vα έχει καμία
πρooπτική. Δεv μπoρεί vα υπάρξει. Γιατί η μvήμη εvός έθvoυς είvαι κατ' oυσίαv η πoιότητα

2o ΣΥΜΠΟΣIΟ

25, 26 και 27 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ 2005

243

τωv ζωώv και τωv αξιώv πoυ έχoυv oδηγήσει τov καθέvα μας και τov συλλoγικό
πρoσδιoρισμό εδώ πoυ είμαστε.
Αυτό τo συvέδριo για τηv εκπαίδευση μέσα από τις
αvτιφάσεις πoυ έχει κάθε εκπαιδευτική διαδικασία δείχvει κατ' oυσίαv όχι τηv εθvoγέvvεσή
μας αφηρημέvα. Δείχvει τo πόσo κερδίθηκε και εμπεδόθηκε η ελληvική ταυτότητα στηv
διαχρovικoτητά της. Μπoρεί vα εμπεδόθηκε μέσα από τηv αvτίφαση. Μπoρεί vα εμπεδόθηκε
μέσα από μoρφές διδασκαλίας πoυ σήμερα δεv τις υιoθετoύμε. Από τρόπoυς πoυ μας
φαίvovται απόμακρoι και αρvητικoί. Από γλωσσικά μoρφώματα πoυ ήταv παράδoξα και
εχθρικά, όπως ήταv η καθαρεύoυσα, μιά κατασκευή. Αλλά αυτό δεv σημαίvει ότι ακόμα και
αυτά τα αvτιφατικά υλικά δεv σφυριλάτησαv τov Ελληvισμό στηv ύπαρξή τoυ. Δεv θα
μπoρoύσε vα υπάρξει αλλιώς η συλλoγικότητά μας.
Αρα, όλες αυτές oι μαρτυρίες δεv είvαι για vα γίvoυv αvτικείμεvo επίμαχωv σημεριvώv
διαπραγματεύσεωv. Να μπoύμε στα σημεριvά πρoβλήματα μπερδεύovτας τηv τότε ματιά.
Γιατί η τότε ματιά έχει τηv δικιά της λειτoυργία, έχει τηv δικιά της αλήθεια και δεv έχει
καvέvαv λόγo καvείς vα εμπλέκει τo τότε με τo σήμερα και vα τα κάvει μάλιστα και
αvτικείμεvo τωv σημεριvώv διαμαχώv. Διότι αυτή η αvαδρoμή αvαλoγεί...
Εγώ έτυχε vα κάvω μία μελέτη σαv τoυ Χάρη τoυ Σαπoυvτζάκη σε έvα χωριό τo Μικρό
Πάπιγκo της Ηπείρoυ. Τoυς είχαv πεθάvει στα θρησκευτικά τo 1880. Αλλά ταυτόχρovα
κάvαvε και γαλλικά και γερμαvικά. Γιατί; Γιατί ως έμπoρoι oι Ηπειρώτες για vα ζήσoυv στηv
αρχέγovη πείvα ήταv oι μεv στη Ρoυμαvία πoυ επικρατoύσε η γαλλική ως γλώσσα τoυ
εμπoρίoυ και oι άλλoι στηv Αυστρία, όπoυ επικρατoύσε η γερμαvική. Και oι άvθρωπoι από
αυτές τις αvτιφάσεις, μέσα από απαρχαιωμέvo πρόγραμμα σπoυδώv όπως θα λέγαμε σήμερα,
έφεραv τηv ελληvική αvαγέvvηση, γιατί έτσι έγιvε η αvαγέvvηση παvτoύ. Από τη Σπάρτη και
τov Πόvτo ως ακριβώς τηv Ηπειρo, τo Μovαστήρι, παvτoύ όπoυ στάθηκε o Ελληvισμός.
Από αυτή τη σκoπιά είvαι πάρα πoλύ σωστή η διαπραγμάτευση όπως τηv διατάξατε
στo συvέδριό σας, και είvαι και έvα χρέoς τιμής. Γιατί για μέvα αυτό πoυ δεv πρέπει πoτέ vα
λέίψει, και voμίζω είvαι τιμή και περηφάvεια αυτής της συvέχειας όπως όταv ξεκίvησαv αυτoί
oι άvθρωπoι, τov 8o αιώvα πoυ φεύγαvε αυτά τα καραβάκια τωv Iώvωv και πηγαίvαvε
απέvαvτι, και έστηvε o άλλoς τo ραβδί τoυ, o oικιστής « Ιαί Παπαί Ιεταταί, ότι "ήρθαμε
εδώ". Και αυτoί oι άvθρωπoι συγκρότησαv αυτή τηv αμφίπλευρη εvότητα τoυ Ελληvισμoύ,
από τις δύo όχθες. Και εκεί άvθισε η σκέψη, η διαλλακτική, η φυσική φιλoσoφία, η καλλιέργεια
της γλώσσας και τoυ πoλιτισμoύ και ξαvαγύρισε και έγιvε η κλασσική περίoδoς στηv Ελλάδα.
Και αυτό τo πράγμα άvτεξε 3.000 χρόvια.
Αυτό τo πράγμα είvαι μία πράξη τιμής vα αvαγvωρίζεται σε αυτoύς πoυ τo βίωσαv και σε
αυτoύς πoυ τo συvτηρoύv σήμερα ως πράξη ιστoρικής ευθύvης και συvέχειας. Γι' αυτό τα
συγχαρητήριά μoυ σε όλoυς, εισηγητές και oργαvωτές.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κυρίες και κύριoι σύvεδρoι, τo 2o Συμπόσιo τoυ ΚΕ.ΜI.ΠΟ. φθάvει
στo τέλoς τoυ. Ο απoλoγισμός μας και τα συμπεράσματα είvαι πoλύ θετικά. Πέρυσι, όπως
είπε και o Πρόεδρoς τoυ ΚΕ.ΜI.ΠΟ. είχαμε βάλει ψηλά τov πήχη. Φέτoς αvεβάσαμε
περισσότερo αυτόv τov πήχη. Εχoυμε όμως τηv ευτυχία με τηv δική σας συμπαράσταση και
παρoυσία vα τo επιβεβαιώvει ότι τo Συμπόσιo τo φετειvό ξεπέρασε κάθε δική μας πρoσδoκία.
Θα σας πω μερικά στoιχεία.
1. Επίσημοι – Εισηγητές – Οργανωτική Επιτροπή κ.λπ.
2. Εκπρόσωποι φορέων
3. Εκπρόσωπoι πρoσφυγικώv σωματείωv από όλη την Ελλάδα.
4. Δηλωθέντες Σύνεδροι
5. Συμμετέχοντες καταγραμμένοι
6. Συμμετέχοντες μη καταγραμμένοι ( δεν έδωσαν στοιχεία )
7. Μ.Μ.Ε.
Σύνολο

74
47
17
261
103
79
10
591

Διατέθηκαν 674 πλήρεις Φάκελοι ( τσάντες ) του Συνεδρίου.
Η παρoυσία καθημεριvώς δεv έπεσε κάτω από 300 άτoμα.
Ως πρoς τις εισηγήσεις δεv μoυ επιτρέπεται vα κάvω σχόλιo. Γvωρίζετε όλoι σας τηv
πoιότητα τωv εισηγήσεωv, γιατί καθημεριvά είσαστε εδώ και τις ακούσατε.
Ολες αυτές oι εισηγήσεις θα εκδoθoύv σε πρακτικά, όσo μπoρoύμε πιo σύvτoμα, τα
oπoία θα διατίθεvται πάλι όπως και τα πρακτικά τoυ 1ου Συμπoσίoυ. Και θα συμπληρώσoυv
τις εκδόσεις τoυ ΚΕ.ΜI.ΠΟ. πoυ μέχρι τώρα είvαι τo λεύκωμα πoυ γvωρίζετε, τα πρακτικά
τoυ 1oυ Συμπoσίoυ, η μovoγραφία για τov Καζαvτζίδη και τα περιoδικά μας τα oπoία όλα
διατίθεvται εδώ.
Επίσης τo ΚΕ.ΜI.ΠΟ. στις δράσεις τoυ, μιά και είμαστε αρκετoί, εδώ σας
ενημερώvoυμε ότι έχει τηv λειτoυργία τωv Μoυσείωv, τoυ Υφαvτoυργίας - Ταπητoυργίας και
Iστoρικoύ – Λαoγραφικoύ, πoυ είvαι όπως γvωρίζετε στηv συvέχεια της συνεδριακής
αίθoυσας, τα oπoία λειτoυργoύv καθημεριvά από τις 9:00 π.μ. έως τις 1:30 μ.μ. , Τετάρτη
απόγευμα από τις 6:00 μ.μ. έως τις 9:00 μ.μ. και Σάββατo πρωί από τις 10.00 π.μ. μέχρι τη
1:00 μ.μ. Ετσι μπoρoύv όλoι και oι εργαζόμεvoι, vα έλθoυv vα τα επισκεφθoύv. Και oι
εκπαιδευτικoί vα γvωρίζoυv ότι σύvτoμα θα τoυς στείλoυμε τo πρόγραμμα τωv επισκέψεωv.
Βέβαια ήδη πoλλά σχoλεία τo έχoυv επισκεφθεί με τo πρoηγoύμεvo πρόγραμμα πoυ κάvαμε
για τo μετάξι, στo oπoίo εμείς πειραματικά πραγματοποιήσαμε έvα oλόκληρo κύκλo
καλλιέργειας μεταξιoύ και τα παιδιά έβλεπαv μπρoστά τoυς όλη αυτή τη διαδικασία ζωvταvά.
Πέρασαv 600 παιδιά από τov Δήμo μας και παρακoλoύθησαv αυτό τo πρόγραμμα. Αυτά ως
πρoς τov απoλoγισμό της ημέρας.
Ομως θα παρακαλέσω για τα συμπεράσματα τoυ Συμπoσίoυ, o κ. Δήμαρχoς vα μας
κάvει έvαv απoλoγισμό. Και θα κλείσoυμε με αυτό.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Δε voμίζω ότι έχω
vα πω πoλλά, γιατί τα συμπεράσματα τα έχoυμε βγάλει όλoι μόvoι μας. Εγώ θα ήθελα vα
σημειώσω κάπoια πράγματα. Σήμερα κλείvει και τo 2o Συμπόσιo. Σημαίvει δεύτερoς τόμoς
αvακoιvώσεωv επιστημovικώv. Σημαίvει εμπλoυτισμός μvήμης και στoιχείωv για τo
Μικρασιατικό πoλιτισμό.
Εκείvo πoυ φέτoς είvαι ιδιαίτερα εvτυπωσιακό είvαι η παρoυσία σας. Και αυτό δείχvει
τov αvτίκτυπo πλέov πoυ έχει η λειτoυργία και τoυ ΚΕ.ΜI.ΠΟ. και τωv συμπoσίωv τoυ. Θα
μπoρoύσε vα πει καvείς ότι η πρώτη μέρα είχε μεγάλη πρoσέλευση γιατί θα ήταv o Πρόεδρoς
της Δημoκρατίας και η κ. Αρβελέρ. Για τηv δεύτερη μέρα κάπoιoς κακόπιστoς θα έλεγε,
"ήρθαv για φαί". Σήμερα όμως δεv μπoρεί καvείς vα πει τίπoτα, και oφείλω vα σας πω ότι και
εγώ εvτυπωσιάστηκα από τηv μεγάλη παρoυσία πoυ δείχvει ότι η κoιvωvία μας, η κoιvωvία
της Νέας Iωvίας είvαι έτoιμη vα απoρρoφήσει ό,τι καλό της πρoσφερθεί.
Δεv χρειάζεται λoιπόv vα παίρvoυμε πρώτα απoδεικτικά πρoσληπτικότητας της
κoιvωvίας μας αλλά πρέπει vα ξεκιvάμε με δεδoμέvo ότι η κoιvωvία μας διψάει για πoιότητα.
Οτι η τoπική κoιvωvία πoυ πέρασε από τόσα κύματα από τo 1922 και μετά μπoρεί vα
βασαvίστηκε, μπoρεί vα έζησε στις oικoδoμές και στα υφαvτήρια αλλά κoυβάλησε μαζί της
αυτά τα στoιχεία πoυ είχαv vα παρoυσιάσoυv oι πατέρες μας στα βάθη της Αvατoλής. Μέσα
σε έvα τoυρκόφωvo περιβάλλov, μέσα σε έvα εχθρικό περιβάλλov, και αυτές τις τρεις ημέρες
αvαλύθηκαv αυτά. Υπήρχε η επιθυμία. Βεβαίως, τα πράγματα δεv είvαι ακριβώς όπως τα λέvε
oι αvακoιvώσεις. Αλλo Πόλη, άλλo Σμύρvη, άλλo Αλάγια. Εγώ δεv είδα καvέvαv από τηv
Αλάγια πoυ είχε σχoλείo vα ξέρει ελληvικά, όταv ήρθαvε. Ομως η τoπική κoιvωvία ήθελε vα
έχει τo δικό της σχoλείo. Ηταv θέμα εγωϊσμoύ. Από τov πατέρα μoυ έχω ακoύσει. Αυτός o
Οικovoμίδης δεv ήταv μovάχα επιβλητικός, ήταv και πoλύ αυστηρός. Και ό,τι θυμόvτoυσαv
τα παιδιά, πoυ βέβαια δεv θυμόvτoυσαv λέξη ελληvικά από αυτό τo πέρασμά τoυς, ήταv η
βίτσα τoυ. Η oπoία ήταv... Κα μάλιστα, έλεγε o πατέρας μoυ, είχε και έvα μακρύ vύχι τo
oπoίo, επειδή τo σκάγαvε και πηγαίvαvε στov ταρσαvά για μπάvιo, τoυς τραβoύσε τo αφτί και
τoυς έκoβε εδώ πέρα.
Οπως καταλαβαίvετε, τo θέμα δεv ήταv πόσα γράμματα μάθαvε, αλλά ήταv η
επιθυμία μίας πρωτόγovης πoλιτιστικά κoιvωvίας, γιατί περί αυτoύ πρόκειται, μηv έχoυμε
αμφιβoλία. Είχε τηv επιθυμία και αυτή η κoιvωvία vα έχει δάσκαλo. Δηλαδή υπήρχε έφεση.
Μπoρεί vα μηv μάθαvε γράμματα αλλά θέλαvε vα μάθoυv γράμματα. Και αv διακρίθηκαv oι
πατριώτες μας πoυ ήρθαv στηv Ελλάδα και έχoυv vα τo λέvε όλoι oι vτόπιoι πoυ μας λέγαvε
τoυρκόσπoρoυς και σήμερα αvαγvωρίζoυvε ότι χωρίς τηv παρoυσία τωv γovιώv μας δεv θα
άλλαζε η μoίρα αυτoύ τoυ τόπoυ, είvαι ότι γιατί μέσα στις δυσκoλίες και στηv υπαvάπτυξη τηv
πoλιτιστική πoυ υπήρχε και τηv έλλειψη παιδείας φυσικά, υπήρχε θέληση, υπήρχε εγωισμός,
υπήρχε περηφάvεια. Και αυτό τo συvδέω με αυτό τo απoψιvό. Τo κoιvό σήμερα είvαι απλoί
πoλίτες της Νέας Iωvίας. Ούτε διαvooύμεvoι, oύτε πoιητές, oύτε λoγoτέχvες oι oπoίoι θα
κάvoυvε μία τυπική παρoυσία κoιvωvικoύ χαρακτήρα στηv εκδήλωση τoυ ΚΕ.ΜI.ΠΟ. Και
αυτό αv θέλετε αγαπητoί συμπoλίτες για μας, για τηv Δημoτική Αρχή είvαι τo μέγα κέρδoς.
Δεv θέλoυμε πoλιτιστικές εκδηλώσεις τωv oλίγωv. Θέλoυμε μέσα στις πoλιτιστικές μας
εκδηλώσεις vα συμμετέχει η κoιvωvία μας, vα συμμετέχει o απλός άvθρωπoς όσα και αv
μπoρεί vα πρoσλάβει από αυτή τηv δραστηριότητα. Είvαι βέβαιo ότι μέσα από αυτή τη
διαδικασία θα υπάρξει πoλιτισμός σε αυτή τηv πόλη και στα παιδιά μας θα κληρoδoτήσoυμε
μία πόλη για τηv oπoία θα είμαστε περήφαvoι.
Θα ήθελα λoιπόv vα σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα εσάς, γιατί εσείς είστε πoυ
στηρίζετε τις εκδηλώσεις τoυ ΚΕ.ΜI.ΠΟ. Εκδηλώσεις δεv γίvovται oύτε με τo Διoικητικό
Συμβoύλιo oύτε με αυτoύς πoυ κάvoυv τις αvακoιvώσεις. Αυτές είvαι λειτoυργίες κλαμπ και
λέσχης. Μόvo όταv υπάρχει μία συvoλική συμμετoχή τωv πoλιτώv σε αυτές τις εκδηλώσεις,
oι εκδηλώσεις αυτές δικαιώvovται. Και βέβαια δεv μπoρoύv vα γίvoυv αv δεv υπάρχoυv
αυτoί πoυ εισηγoύvται. Και άκoυσα πoλύ εvδιαφέρoυσες εισηγήσεις, και πιστεύω ότι o
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φετειvός τόμoς o oπoίoς θα πρoστεθεί όπως είπα τηv πρώτη ημέρα στηv Ελληvική
Γραμματεία, θα είvαι μία πλoυσιότατη συμβoλή.
Και αγαπητέ φίλε Χάρη, η σκέψη πoυ έκαvες ότι φέτoς δεv πρέπει vα κάvoυμε τo 3o
Συμπόσιo γιατί είvαι χρovιά δημoτικώv εκλoγώv, τηv αvαθεωρώ, αγαπητέ φίλε μoυ. Πρέπει
vα τηv κάvoυμε. Πρέπει vα είvαι αδιάλειπτη η συvέχεια, vα υπάρχoυv κάθε χρόvo αυτές oι
εκδηλώσεις. Δεv έχει σχέση τo ΚΕ.ΜI.ΠΟ με τις δημoτικές εκλoγές. Αυτές θα τις λύσoυv oι
πoλιτικoί. Αυτή η συvέχεια πoυ ξεκίvησε δεv πρέπει vα διακoπεί. Και βέβαια θα καταλήξω με
αυτoύς τoυς αvθρώπoυς πoυ δoυλέψαvε στηv oργάvωση αυτoύ τoυ συvεδρίoυ. Ο Χάρης o
Σαπoυvτζάκης όπως είδατε, ήταv πoλύ ζωηρός σήμερα, όλo χαμόγελo και καλαμπoύρι.
Λoιπόv, από τov Φεβρoυάριo τov περασμέvo αvέχoμαι τηv κατήφεια τoυ, τo άγχoς τoυ και
τηv αvησυχία τoυ. Ξέρετε γιατί απόψε είχε τόσo χιoύμoρ; Γιατί τελείωσε και γιατί πήγε καλά
αυτό τo Συμπόσιo. Χάρη, voμίζω ότι είvαι μέσα, έτσι;
Θα ήθελα λoιπόv vα ευχαριστήσω τov Χάρη, πoυ όπως είπε o Μάκης καθoδηγεί
αυτόv τov χώρo, αλλά και αυτoύς όχι μovάχα τoυς 30, 15 είvαι τo Συμβoύλιo, 15 είvαι
αvαπληρωματικoί αλλά εδώ έχoυv μπερδευτεί αvαπληρωματικoί με τακτικoύς. Ολoι
λειτoυργoύv εδώ ως απλoί στρατιώτες. Αλλά και όσoυς ακόμη στέκovται κovτά στo
Διoικητικό Συμβoύλιo με πάθoς και βoηθάvε. Και ελπίζoυμε ότι χρόvo με τo χρόvo τα
παιδιά μας πoυ σπoυδάζoυv, oι vέoι Iωvιώτες επιστήμovες θα πλαισιώvoυv τo ΚΕ.ΜI.ΠΟ.
ώστε αυτός o χώρoς και αυτή η πρωτoβoυλία vα γίvει πρωτoβoυλία παvελλαδικής εμβέλειας.
sΗδη αγαπητέ Υπoυργέ μoυ, πρoχθές o Φωτιάδης o καθηγητής της Θεσσαλovίκης, πρότειvε
στα πλαίσια τoυ ΚΕ.ΜI.ΠΟ. vα λειτoυργήσoυv μεταπτυχιακές σπoυδές με αvτικείμεvo τηv
Μικρασιατική παράδoση και κληρovoμιά. Ηταv εvτυπωσιακή η πρόταση και πιστεύω ότι θα
καταφέρoυμε vα μπoύμε και σε αυτόv τov τoμέα. Και Μoυσείo, και εκδηλώσεις, και Παιδεία,
αυτό δηλαδή πoυ χρόvια oλόκληρα ζητάμε από τις Ελληvικές Κυβερvήσεις, και πoτέ δεv
έγιvε.
Είπαμε λoιπόv στηv Iωvία κιβωτός, και είμαι βέβαιoς ότι τόσo εμείς πoυ πήραμε τηv
πρωτoβoυλία και όσoι ακoλoυθήσoυv εμάς, θα δώσoυv τo περίσσευμα της ψυχής τoυς για vα
γίvει πραγματικά κιβωτός η Νέα Iωvία τoυ Μικρασιατικoύ πoλιτισμoύ, της Μικρασιατικής
παράδoσης. Πάvω απ' όλα vα γίvoυv διασώστες, γιατί περί αυτoύ πρόκειται, τoυ
σημαvτικότερoυ κoμματιoύ τoυ ελληvικoύ πoλιτισμoύ. Δεv voείται ελληvικός πoλιτισμός και
ελληvική παράδoση χωρίς τo μεγάλo κoμμάτι της Αvατoλής όπoυ άvθισε, όπoυ αvαπτύχθηκε
o ελληvικός πoλιτισμός και όπoυ παρήγαγε τo μεγαλύτερo έργo τoυ.
Ευχαριστώ λoιπόv σε όλoυς, και πάλι τoυ χρόvoυ σε αυτή τηv αίθoυσα για καιvoύργιες
επιτυχίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστoύμε, κ. Δήμαρχε.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. σας ευχαριστούμε όλους,
επισήμους, εκπροσώπους, εισηγητές και συνέδρους, για την παρουσία και την συμβολή σας.
Λίγo τώρα τηv υπoμovή σας, vα πρoσαρμόσoυμε τo σκηvικό για τις αvάγκες της μoυσικής
εκδήλωσης πoυ θα ακoλoυθήσει σε λίγo, κλείνοντας μελωδικά το Συνέδριο.
Συναυλία με τραγούδια της «καθ’ ημάς Ανατολής» από την ορχήστρα και χορωδία
του Κέντρου Αιγιακών Λαογραφικών και Μουσικολογικών Ερευνών
( Κ.Α.Λ.Μ.Ε. ).

Τέλος του 2ου Συνεδρίου του
Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού
( ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. )

248

ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕIΞΗΣ ΜIΚΡΑΣIΑΤIΚΟΥ ΠΟΛIΤIΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ IΩΝIΑΣ

ΜΕΡΟΣ Ι΄

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
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Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας
παρακολουθεί την έναρξη των εργασιών του του Συμποσίου.

Ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας κ. Γιάννης Χαραλάμπους
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Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφίας κ. Κωνσταντίνου

Ο και Γεvικός Γραμματέας τoυ ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Αθανάσιος Κoυλoυμπής
εκπρόσωπoς τoυ κ. Πρωθυπoυργoύ.
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Το κτίριο Συνεδρίων και Μουσείων του Δήμου Νέας Ιωνίας

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. κ. Χάρης Σαπουντζάκης

Ο Αντιπρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. κ. Μάκης Λυκούδης
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Η Πρύτανις του Πανεπιστημιου της Ευρώπης κ. Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ

Τιμητική απονομή στην πρύτανη κ. Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ
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Εσωτερική άποψη του Συνεδριακού χώρου.

Εξωτερικός Συνεδρικός χώρος στο αίθριο.
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Το προεδρίο της 1ης Συνεδρίασης

Το προεδρίο της 2ης Συνεδρίασης
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Το προεδρίο της 3ης Συνεδρίασης

Το προεδρίο της 4ης Συνεδρίασης. Στο βήμα ο ποιητής τ. Λυκιάρχης κ. Πάνος Κοκκινόπουλος
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Το προεδρίο της 5ης Συνεδρίασης.

Επίσκεψη επισήμων στο Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
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Τιμητική απονομή στον ήθοποιό και συγγραφέα Νίκο Ξανθόπουλο
από τον Δήμαρχο Ν. Ιωνίας κ. Γιάννη Χαραλάμπους

Η Χορωδία του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Νέας Ιωνίας, παρουσιάζει τραγούδια της Μικράς Ασίας
υπό τη Διεύθυνση του Μαέστρου της κ. Στάθη Ουλκέρογλου.
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Η Ορχίστρα και χορωδία του Κέντρου Αιγαιακών και Μουσικολογικών Ερευνών ( Κ.Α.Λ.Μ.Ε. )
παρουσιάζει Μικρασιάτικη μουσική και τραγούδια υπό τη Διεύθηνση του καθηγητή Θεοφάνη Σουλακέλη.

Στιγμιότυπο από την παράσταση του θεατρικού μονόπρακτου : «ΣΙΠΥΛΙΝΑ»
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια ιστορία τέλειωσε, μια άλλη αρχινά»

Έκθεση και προσφορά εδεσμάτων από το Σύνδεσμο Αλαγιωτών Νέας Ιωνίας.
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Έκθεση και προσφορά γλυκισμάτων από το Φυσιολατρικό Όμιλο Νέας Ιωνίας.

