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ΜΕΡΟΣ Α΄
Πρόλογος
Σύντοµο Ιστορικό – Οργάνωση
Πρόγραµµα - Συντελεστές
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Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Σας καλωσορίζουµε στο 6ο Συµπόσιο µας, πάντα επάνω στο βασικό πλαίσιο της
ανάδειξης και προβολής της Ιστορίας και του Πολιτισµού των πατρίδων της καθ΄ ηµάς
Ανατολής.
Στο διάστηµα 10 χρόνων, αν θελήσει κανείς ν΄ ανατρέξει στην Ιστορία τους (20042013), τα Συµπόσια του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. κατάφεραν να έχουν πλέον την πανελλαδική
καταξίωση, ως ένας θεσµός διαρκούς ισχύος, συνεχώς όµως ανανεούµενος κι εξελισσόµενος.
Καµαρώνουµε ως Τοπική Αυτοδιοίκηση γι αυτό το «επίτευγµα», γιατί πώς αλλιώς
να χαρακτηρίσουµε µια τέτοια διαδροµή, όπου συµπορευτήκαµε µαζί µε λαµπρούς
εισηγητές : ακαδηµαϊκούς, πανεπιστηµιακούς καθηγητές, ερευνητές και συγγραφείς, απ΄ όλη
τη χώρα, στην ανάπτυξη σηµαντικών γενικών αλλά κι εντελώς εξειδικευµένων θεµατικών.
Ιστορία, Παιδεία, Πολιτισµός, Οικονοµία, Επιστήµες, Γράµµατα, Τέχνες στη Μικρασία
αναπτύχθηκαν από (70) και πλέον εισηγητές κι αµέσως µετά από κάθε Συµπόσιο
παρεδόθησαν σε καλαίσθητους τόµους Πρακτικά των εισηγήσεων για να µείνουν ως
τεκµήρια σπουδής στις βιβλιοθήκες.
Η θεµατική του 6ου Συµποσίου µας δεν ήταν κι η ευκολότερη : «Η κοινωνική
µέριµνα στις Ελληνικές Κοινότητες της Μ. Ασίας, κατά τους νεότερους χρόνους» δεν είναι
και το πλέον βατό και προσεγγίσιµο θέµα .
Εν τούτοις υπήρξε, αν επιτρέπεται ο όρος, και πάλι «απαρτία» στο χώρο των
εισηγητών, τους οποίους κι ευχαριστούµε ιδιαιτέρως για την ανταπόκρισή τους στο
κάλεσµά µας.
Ευχαριστούµε βέβαια εξίσου φορείς, προσωπικότητες κι απλούς συνέδρους από το
δήµο µας, από τους γειτονικούς δήµους, αλλά και από την Ελληνική Περιφέρεια, για τη
στήριξη που ως τώρα µας έδωσαν και θα την ολοκληρώσουν και µε την παρουσία τους στο
3ήµερο : 22 – 24 Νοεµβρίου 2013, που έχει ορισθεί να γίνει το Συµπόσιο µας.
Φίλες, φίλοι,
Το 6ο Συµπόσιο είναι το δεύτερο που οργανώνουµε σ΄ αυτή τη δύσκολη περίοδο
των Μνηµονίων. Από τη µεριά µας θέλουµε να δηλώσουµε ότι ασφαλώς και δεν
καταθέτουµε τα όπλα, ξεχωριστά σ΄ αυτόν τον κρίσιµο τοµέα εθνικής αυτογνωσίας και
πολιτισµού. Είναι ό,τι πιο πολύτιµο µας έχει αποµείνει. Θα παλέψουµε.
Καλώς ήλθατε
Ο ∆ήµαρχος
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
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Σύντοµο Ιστορικό των Συµ̟οσίων του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. :
• Το 1ο Συµ̟όσιο οργανώθηκε από 26 έως 28 Νοεµβρίου 2004 και είχε ως θέµα :
« Ο Ελληνισµός της Μ. Ασίας α̟ό την αρχαιότητα έως τη Μεγάλη ΄Εξοδο».
Τιµώµενο πρόσωπο ήταν ο Μικρασιάτης Ακαδηµαϊκός
κ. Κων/νος ∆εσποτόπουλος
• Το 2ο Συµ̟όσιο οργανώθηκε από 25 έως 27 Νοεµβρίου 2005 και είχε ως θέµα :
«Παιδεία – Εκ̟αίδευση στις αλησµόνητες ̟ατρίδες της Ανατολής».
Τιµώµενο πρόσωπο η Μικρασιάτισσα Πρύτανις κα Ελένη Γλύκατζη –Αρβελέρ.
Παρέστη στην έναρξη ο Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας
κ. Κάρολος Παπούλιας.
• Το 3ο Συµ̟όσιο οργανώθηκε από 23 έως 25 Νοεµβρίου 2007 και είχε ως θέµα :
«Τρείς χιλιετίες Μικρασιατικού Πολιτισµού (Ε̟ιστήµες-Γράµµατα-Τέχνες)».
Τιµώµενο πρόσωπο ήταν ο Αµερικανός Πρόξενος στη Σµύρνη, Τζώρτζ Χόρτον
(Την τιµητική πλακέτα παρέλαβε η κόρη του Νάνσυ Χόρτον).
• Το 4ο Συµ̟όσιο οργανώθηκε από 27 έως 29 Νοεµβρίου 2009 και είχε ως θέµα :
«Πολιτικοί, κοινωνικοί, οικονοµικοί θεσµοί των Ελλήνων της Μικράς Ασίας
κατά τους νεότερους χρόνους».
Τιµήθηκε η µνήµη του Αϊβαλιώτη αγιογράφου και συγγραφέα Φ. Κόντογλου
(Την τιµητική πλακέτα παρέλαβε ο εγγονός του).
• Το 5ο Συµ̟όσιο οργανώθηκε από 25 -27 Νοεµβρίου 2011 και είχε ως θέµα :
« Η συµβολή των ̟ροσφύγων στην Πολιτική, Πολιτιστική και Οικονοµική
ανά̟τυξη της Ελλάδας».
Τιµώµενο πρόσωπο ο επί 8ετία Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
κ. Χάρης Σαπουντζάκης.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6ου ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
« Η κοινωνική µέριµνα στις Ελληνικές Κοινότητες της Μ. Ασίας
κατά τους νεότερους χρόνους»
Παρασκευή, 22 Νοεµβρίου 2013
17:00 Προσέλευση – ∆ιαπίστευση - Παραλαβή Φακέλων.
17:45 Μουσικό Πρόγραµµα από Μαθητές του Ωδείου Αθηνών 1871,
υπό την ∆ιεύθυνση του Ανδρέα Τσεκούρα.
18:00 Προσφωνήσεις – Χαιρετισµοί επισήµων.
Απονοµή τιµητικής διάκρισης στη Μεγάλη του Γένους Σχολή.
18:30 Πανηγυρική Οµιλία του Καθηγητή Ιστορίας του Νεοελληνισµού
στο Πανεπιστήµιο ∆υτ. Μακεδονίας Κωνσταντίνου Φωτιάδη µε θέµα
«Η κοινωνική µέριµνα στον Πόντο».
Συµετοχή: Σ. Ηλιάδου – Τάχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας.
19:10 ∆ιάλειµµα 15 λεπτών
1η Συνεδρία
Προεδρεύων : Τάκης Κωστιδάκης
Μέλη : Γιάννης Καραγιαννίδης - Ζαχαρούλα Καραβά και Κώστας Τσοπανάκης
19:25 Εισηγητής : ∆ρ. Λάζαρος Ε. Βλαδίµηρος
Θέµα : «Νοσοκοµειακή περίθαλψη και σχολική υγιεινή στη Σµύρνη» .
19:50 Εισηγήτρια : Ευθυµία Κάννερ
Θέµα : «Οι αντιλήψεις για την φτώχεια στην Οθωµανική Αυτοκρατορία
των Ελληνορθόδοξων – Η φιλανθρωπία στην Κωνσταντινούπολη».
20:15 Εισηγητής : ∆ρ. Αριστείδης Γ. ∆ιαµαντής,
Θέµα : «Συνθήκες υγιεινής και η συµµετοχή των υγειονοµικών κατά τη
χρονική περίοδο της Μικρασιατικής εκστρατείας».
Σάββατο, 23 Νοεµβρίου 2013
2η Συνεδρία
Προεδρεύουσα : Καλλιόπη Στεριάδου
Μέλη : Αρχάγγελος Γαβριήλ, Λαµπρινή Σπανοπούλου
18:15
Εισηγήτρια: Μαρία Βεϊνόγλου
Θέµα : «Οι αδύναµοι της Κοινότητας του Νεβ – Σεχίρ 19ος – 20ος αιώνας».
18:45 Εισηγήτρια : Ειρήνη Σαρίογλου
Θέµα : «Η φιλεκπαιδευτική και φιλανθρωπική δράση του Ελληνικού Φιλολογικού
Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως.»
19:15 ∆ιάλειµµα 15 λεπτών
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3η Συνεδρία
Προεδρεύουσα : Χρυσούλα Αθηνάκη
Μέλος : Σωτήρης Βάρβογλης
19:30 Εισηγήτρια : Φωτεινή Καραµαλούδη
Θέµα : «Τα φαρµακεία της Σµύρνης και ο ρόλος τους στη δηµόσια υγεία».
20:00 Εισηγητής : Θεοφάνης Μαλκίδης
Θέµα : «Κοινωνική µέριµνα και Γενοκτονία των Ελλήνων - Ορφανά και
Ορφανοτροφεία στον Πόντο» .
20:30 Εισηγητής : Θεοδόσης Πυλαρινός
Θέµα : «Κανονισµοί φιλανθρωπικού περιεχοµένου και κοινωνικής µέριµνας
για το ελληνικό στοιχείο της Κωνσταντινούπολης».
21:00 ∆εξίωση
Κυριακή, 24 Νοεµβρίου 2013
4η Συνεδρία
Προεδρεύων : Μάκης Λυκούδης,
Μέλη : Γιώργος Νουβέλογλου και Γιάννης Κατιµερτζόγλου
18:15 Εισηγητής : Σ̟υρίδων Πλουµίδης
Θέµα : «Η αυτοσυνειδησία των Ελλήνων Ορθοδόξων κατοίκων της
Καππαδοκίας µέσα από φιλανθρωπικές και φιλεκπαιδευτικές δραστηριότητες
(19ος -1922)
18:45 Εισηγητής : Κων/νος Νίγδελης
Θέµα : «Κοινωνική πολιτική στην Καππαδοκία. Μία πρώτη ιστορική
προσέγγιση µε βάση τους κοινοτικούς καταστατικούς χάρτες».
19:15 ∆ιάλειµµα 15 λεπτών
5η Συνεδρία
Προεδρεύων : Χάρης Σαπουντζάκης
Μέλη : ΄Ολγα Φτούλη, Χάρης Φραγκούλης
19:30 Εισηγήτρια : Νίκη Καλτσόγια – Τουρναβίτη,
Συµµετοχή : Φαίη Πα̟αϊωάννου,
Θέµα : «Η κοινωνική δράση των πολιτιστικών συλλόγων στην
Κωνσταντινούπολη κατά τον 19ο αιώνα και η συµβολή τους στη γυναικεία
χειραφέτηση».
20:30 Λήξη των εργασιών του 6ου Συµποσίου - Συµπεράσµατα
20.45 Τραγούδια από την Χορωδία Φίλων της Μουσικής υπό την διεύθυνση
της κας Καίτης Τσεκούρα.
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Εισηγητές Συµ̟οσίου
Κωνσταντίνος Φωτιάδης
Καθηγητής Ιστορίας του Νεοελληνισµού στο Πανεπιστήµιο ∆υτ. Μακεδονίας
∆ρ. Λάζαρος Ε. Βλαδίµηρος,
Γιατρός – Συγγραφέας
Ευθυµία Κάννερ
Λέκτωρ Τουρκικής Ιστορίας - Τµήµα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών
Σπουδών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
∆ρ. Αριστείδης Γ. ∆ιαµαντής,
Πλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ, Κυτταρολόγος
∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Μαρία Βεϊνόγλου
Συγγραφέας – Ερευνήτρια
Μέλος ∆.Σ. ΄Ενωσης Σµυρναίων
Ειρήνη Σαρίογλου
Ερευνήτρια – Ιστορικός,
Συν-ιδρύτρια Ιδρύµατος Ιστορικών Μελετών (Ι∆ΙΣΜΕ)
Θεοδόσης Πυλαρινός
Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστηµίου
Θεοφάνης Μαλκίδης
∆ιδάκτωρ Κοινωνικών Επιστηµών
Κωνσταντίνος Νίγδελης
Ερευνητής – Συγγραφέας
Σ̟υρίδων Πλουµίδης
Λέκτορας της Νεότερης & Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας του Πανεπ. Αθηνών
Νίκη Καλτσόγια – Τουρναβίτη
Οµότιµη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστηµίου
Φωτεινή Καραµαλούδη
Οικονοµολόγος - Συγγραφέας
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ΜΕΡΟΣ Β΄
Έναρξη Συµ̟οσίου
Προσφωνήσεις Ε̟ισήµων
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Xρήστος Xατζηϊωάννου.
Κύριε ∆ήµαρχε,
Κύριε Πρόεδρε του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
Κύριοι Αντιδήµαρχοι και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι,
Κύριε Εκπρόσωπε της Οµοσπονδίας Προσφυγικών Σωµατείων,
Κύριοι Εκπρόσωποι Συλλόγων και Φορέων από όλη την
Ελλάδα,
Αγαπητοί εισηγητές,
Φίλοι και φίλες,
To ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. σας καλωσορίζει στο 6ο Συµπόσιο
που διοργανώνει µε θέµα : « Η κοινωνική µέριµνα στις κοινότητες της Μ. Ασίας
κατά τους νεότερους χρόνους».
Είθισται τα συµπόσια µας να ξεκινάνε µε µια µουσική περιπλάνηση µέχρι να
εισέλθουµε στο κυρίως πρόγραµµα µε τις εισηγήσεις. Φέτος µας έκανε την τιµή να
είναι µαζί µας το Ω∆ΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1871.
Το Ωδείο Αθηνών είναι το αρχαιότερο µουσικό εκπαιδευτικό ίδρυµα της
νεότερης Ελλάδας. Ο Μουσικός και ∆ραµατικός Σύλλογος «Ωδείο Αθηνών» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1871 µε πρωτοβουλία του τότε πρωθυπουργού Αλέξανδρου
Κουµουνδούρου, ύστερα από εισήγηση του Τµηµατάρχη του Υπουργείου των Εξωτερικών Γρηγορίου Παπαδοπούλου.
Ανάµεσα στους αποφοίτους του Ωδείου Αθηνών καταλέγονται µουσικές προσωπικότητες παγκόσµιας εµβέλειας όπως ο Σπύρος Σαµάρας, ο ∆ηµήτηρης Μητρόπουλος, ο Νίκος Σκαλκώτας, η Μαρία Κάλλας, η Τζίνα Μπαχάουερ, η Αλεξάνδρα
Τριάντη, ο Μάνος Χατζηδάκις, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο ∆ηµήτρης Σγούρος κ.α.
καθώς επίσης µουσικοί θεσµοί (Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Εθνικό Θέατρο,
Χορωδία Αθηνών κ.α.).
Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τους µαθητές του Ωδείου Αθηνών µε τον
µαέστρο καθηγητή τους κ. Ανδρέα Τσεκούρα, όπως επίσης και τον ∆ιευθυντή τους
κ. Χρήστο Τσιαµούλη.
Εκτέλεση του µουσικού ̟ρογράµµατος
Xρήστος Xατζηϊωάννου:
Καλώ στο βήµα τον Πρόεδρο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. κ. Λουκά Χριστοδούλου.
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Λουκάς Χριστοδούλου – Πρόεδρος ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Κύριε ∆ήµαρχε
Κύριε Πρόεδρε του ∆ηµ. Συµβουλίου,
Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι,
Κύριοι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Οµοσπονδιών, Μικρασιατικών και Προσφυγικών Σωµατείων της Αττικής, της
Κρήτης, της Θράκης της Αλεξανδρούπολης, της Μυκόνου
Αγαπητοί καλεσµένοι, Φίλες και Φίλοι,
Νιώθω ιδιαίτερη τιµή να σας καλωσορίζω σήµερα ως Πρόεδρος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. στο 6ο Συµπόσιο µας, µε θέµα : «Η
κοινωνική µέριµνα στις κοινότητες της Μ. Ασίας κατά τους νεότερους χρόνους».
Είναι ένα αρκετό δύσκολο θέµα. Bάλαµε ψηλά τον πήχυ, αλλά ελπίζουµε ότι οι
αγαπητοί µας εισηγητές είναι οι καλύτεροι και θα µας διαφωτίσουν.
Στα τόσο δύσκολα χρόνια που περνάµε, τα πέτρινα χρόνια των µνηµονίων,
όταν η κοινωνική συνοχή των πολιτών έχει διαρραγεί, όταν τα διατιθέµενα ποσά
για την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια ολοένα και µειώνονται και υποβαθµίζονται
ίσως είναι καιρός πια για ν’ αντιταχθούµε, αν µη τι άλλο, τουλάχιστον αναζητώντας
τρόπους για την αλληλοβοήθεια.
Στο 3/ήµερο αυτό πιστεύω ότι θα µας δοθεί η ευκαιρία να προβληµατισθούµε επικαιροποιώντας την ιστορική µνήµη όπως θα αναδυθεί µέσα από τις
εισηγήσεις, της αυτοοργάνωσης της κοινωνικής µέριµνας στις ελληνορθόδοξες
κοινότητες της Ανατολής.
Να πλησιάσουµε τους συνανθρώπους µας, που καθηµερινά πτωχοποιούνται.
Που «κρύβονται», γιατί η περηφάνια τους δεν τους το επιτρέπει, όταν καταφεύγουν
στα συσσίτια των δήµων και των εκκλησιών.
Τελειώνοντας θα ήθελα να σας µεταφέρω το χαιρετισµό όλων των µελών της
διοίκησης, να ευχηθώ ευόδωση των εργασιών, να ευχαριστήσω τους αξιότιµους
φίλους εισηγητές, τους υποστηρικτές χορηγούς Ο.Τ.Ε. και COSMOTE και τον κ.
Χαράλαµπο Κουσιορή της εταιρείας «Παραδοσιακά Προϊόντα Αµφιλοχίας», τους
χορηγούς επικοινωνίας Ekfrasi, ZΩ News, Ionia Net, Ionia Post, X-Τύπος και
την Ιστοσελίδα Mikrasiatis.gr που έχει γίνει το µέσο επικοινωνίας όλων των
µικρασιατικών σωµατείων και τέλος όλους εσάς που είσθε σήµερα µαζί µας.
Παρακαλώ το ∆ήµαρχό µας κ. Ηρακλή Γκότση ο οποίος βρίσκεται πάντα
κοντά µας, να πάρει το λόγο και να κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 6ου
Συµποσίου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
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Ηρακλής Γκότσης – ∆ήµαρχος Ν. Ιωνίας :
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Καλώς ήλθατε στο 6ο Συµπόσιο του Κέντρου µας. Το
τελευταίο 10ήµερο του Νοεµβρίου, κάθε δεύτερη χρονιά, τα
συµπόσια του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ, θέλω να πιστεύω, έχουν πια
καταχωρισθεί στο πανελλήνιο καλεντάρι των εκδηλώσεων για
την Ιστορία και τον Πολιτισµό των πατρίδων της Ανατολής.
Είναι κάτι άλλωστε που και η σηµερινή παρουσία τόσων
εισηγητών, αλλά και τόσων συνέδρων από την Ελληνική περιφέρεια το καταδεικνύει.
Σε λίγες ηµέρες, στις 9 του ∆εκέµβρη, θα συµπληρωθούν ακριβώς 90 χρόνια
από την ηµέρα των εγκαινίων ενός συνοικισµού όπου είχαν πρόχειρα εγκατασταθεί
χιλιάδες ξεριζωµένοι πρόσφυγες στο λεγόµενο Ιστορικό Κέντρο του ∆ήµου µας,
που είχε πάρει το όνοµα ΙΩΝΙΑ. Παρόντες ήταν ο Αρχηγός της Επανάστασης
Νικόλαος Πλαστήρας, ο αµερικανός φιλέλληνας Ερρίκος Μορκεντάου, πρώτος
πρόεδρος της Ε.Α.Π, ο πρόσφυγας υπουργός ∆οξιάδης κι ο δήµαρχος Αθηναίων
Πάτσης. Στον συνοικισµό αυτό που λειτούργησε ως κορµός, προστέθηκαν
αργότερα οι όµοροι συνοικισµοί της Ελευθερούπολης, της Σαφράµπολης, της
Ινέπολης, του Περισσού και της Νεάπολης και συναπάρτησαν τη Νέα Ιωνία, η
οποία αναδείχθηκε σε ∆ήµο το 1934.
Επετειακή χρονιά λοιπόν για τη Νέα Ιωνία η εφετινή.
Και δίκαια και σωστά, παρά τη φοβερή κρίση, φορείς και σωµατεία της
πολιτείας οργάνωσαν σειρά εκδηλώσεων µνήµης και τιµής.
Επιστέγασµα αυτών νοµίζω είναι το Συµπόσιό µας, που αρχίζει σήµερα.
Κυρίες και κύριοι,
Η θεµατική αυτού του Συµποσίου αγγίζει θάλεγε κανείς την καρδιά του
τεράστιου προβλήµατος που έχει επικαθίσει στις ζωές των Ελλήνων στα τελευταία
χρόνια και δυστυχώς οξύνεται συνεχώς. Η κοινωνία έχει πληγωθεί από τα
αλλεπάλληλα οικονοµικά µέτρα. Οι ανάγκες των ανθρώπων είναι τεράστιες και
πιέζουν αφόρητα κάθε ένα που βρίσκεται σε θέση ευθύνης και θα πρέπει να βρει
τρόπους να στέρξει ν’ αφουγκρασθεί τον πόνο και την έλλειψη και να βοηθήσει.
Ο Ελληνισµός της καθ΄ ηµάς Ανατολής σε καιρούς χαλεπούς, ζώντας κάτω
από τους περιορισµούς της κυρίαρχης δύναµης της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας,
είχε καταφέρει ωστόσο ν’ αναπτύξει υποδοµές και δίκτυα προστασίας των ρωµιών.
Με τον εθελοντισµό αλλά και τη στήριξη των δυνάµεων µε πνεύµα φιλαλληλίας,
αλτρουισµού, αλληλεγγύης, είχε οργανώσει τη µέριµνά του στο χώρο της υγείας,
της περίθαλψης, της φιλανθρωπίας, της αγωγής. Με αυτόν τον τρόπο, παράλληλα µε
την ανάδειξη της παιδείας, αλλά και το παρήγορο στήριγµα της Ορθοδοξίας
κρατήθηκε όρθια η ψυχή των µικρασιατών στα µεγάλα κέντρα (Κων/πολη, Σµύρνη,
πολιτείες του Πόντου, Καππαδοκία) αλλά και σε πόλεις και χωριά έως την άκρα
Ανατολή.
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∆υστυχώς να που βρεθήκαµε σήµερα τα κύτταρα της κρατικής µηχανής, οι
δήµοι, να πρέπει να προτάξουµε µπροστά απ’ όλα τα άλλα µελήµατά µας τη µέριµνα για τους εξαθλιωµένους πια συµπολίτες µας, να τους στηρίξουµε, να τους
εµψυχώσουµε.
Πρέπει ν’ αντέξουµε όλοι.
Η ελπίδα λένε πεθαίνει τελευταία. Κι η ελπίδα είναι πια µόνο στην αλληλεγγύη,
στον πολιτισµό και περηφάνεια µας ως Ελλήνων, απογόνων τυραννισµένων κι
εξουθενωµένων που όµως περνώντας µέσα από 40 κύµατα διωγµών µπόρεσαν πάλι
να σταθούν όρθιοι και να δηµιουργήσουν.
Μ’ αυτά τα λόγια επιτρέψτε µου, αγαπητοί φίλοι, να κηρύξω την έναρξη των
εργασιών του 6ου Συµποσίου απευθύνοντας τις θερµές µου ευχαριστίες προς τους
κ.κ. εισηγητές, εσάς τους συνέδρους, τους φορείς και τα σωµατεία που στηρίζουν
την προσπάθεια, τον πρόεδρο και τα µέλη της διοίκησης του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Χρήστος Χατζηϊωάννου :
Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί σύνεδροι,
Σε κάθε συµπόσιο είθισται, να τιµάµε µια προσωπικότητα του Μικρασιατικού
Πολιτισµού για το έργο που έχει προσφέρει στην ανάδειξη και διατήρηση της
πολιτιστικής κληρονοµιάς της καθ΄ ηµάς Ανατολής.
Φέτος δεν θα τιµήσουµε πρόσωπο. Θα τιµήσουµε ένα Φάρο της Παιδείας και
του Πολιτισµού. Την Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή.
Ολοι γνωρίζουµε τι προσέφερε και τι προσφέρει στον Ελληνισµό. Μερικοί
από τους απόφοιτους είναι σήµερα µαζί µας. Τους ευχαριστούµε για την τιµή που
µας έκαναν να είναι µαζί µας, ώστε όλοι µαζί να δώσουµε την δέουσα τιµή σε αυτή
την Ιστορική Σχολή.
Λίγα λόγια για το Ιστορικό της Σχολής :
Ιδρύθηκε µετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τον Πατριάρχη
Γεννάδιο Σχολάριο, ο οποίος κάλεσε τον φιλόσοφο Ματθαίο Καµαριώτη και του
ανέθεσε την ανασυγκρότηση της διαλυµένης Πατριαρχικής Ακαδηµίας.
Από τότε, µέχρι και το 1821 (οπότε και έκλεισε για 4 συνεχόµενα έτη) άλλαξε
αρκετές τοποθεσίες. Το 1825 ξεκινάει πάλι να λειτουργεί αλλάζοντας την ονοµασία
της από "Πατριαρχική Ακαδηµία" σε "Μεγάλη του Γένους Σχολή", την οποία και
διατηρεί µέχρι σήµερα.
Από το 1454 λειτουργεί σχεδόν αδιαλείπτως, παρέχοντας υψηλού επιπέδου
µόρφωση στους Έλληνες και όχι µόνο µαθητές της. Μεταξύ των αποφοίτων της
περιλαµβάνονται οι γόνοι των διαπρεπών Φαναριώτικων οικογενειών, πλήθος
πατριαρχών και Ορθοδόξων Ιεραρχών, υψηλόβαθµοι αξιωµατούχοι της Υψηλής
Πύλης (ακόµη και Τούρκοι) µέχρι και πολιτικοί του Νέου Ελληνικού κράτους.
Σήµερα λειτουργεί ως σχολείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
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Στα 500 χρόνια λειτουργίας του άλλαξε αρκετές φορές έδρα. Αρχικά
λειτουργούσε εντός του Πατριαρχείου, που την εποχή εκείνη στεγαζόταν στο ναό
των Αποστόλων και στην Παµµακάριστο. Κατά καιρούς λειτούργησε σε διάφορες
οικίες στο Φανά-ρι ή στα χωριά του Βοσπόρου. Το 1661 ο Μανωλάκης
Καστοριανός επανίδρυσε την Πατριαρχική Σχολή της Κωνσταντινούπολης, για την
οποία όχι µόνο αγόρασε ειδικό κτήριο στο Φανάρι, αλλά ανέλαβε να χρηµατοδοτεί
και τρεις δασκάλους. Επί πατριαρχίας Ιωακείµ Γ' αποφασίστηκε η ανέγερση
µεγαλοπρεπούς κτηρίου, κοντά στην έδρα του Πατριαρχείου, που θα φιλοξενούσε
τη Σχολή. Υπό τη διεύθυν-ση του Έλληνα αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου ∆ηµάδη οι
εργασίες ολοκληρώθηκαν µέσα σε µια διετία (1881-1883). Η κατασκευή του
κόστισε 17.210 Οθωµανικές λίρες και το κτηριακό συγκρότηµα αποτελεί σήµα
κατατεθέν του Κερατίου κόλπου, σύµβολο της χρυσής περιόδου του Ελληνισµού
της Πόλης. Αποκαλείται δε συχνά από τους ντόπιους Κόκκινο Κάστρο ή Κόκκινο
Σχολείο λόγω του χαρακτηριστι-κού σχεδίου και χρώµατός του.
Στη συνέχεια ̟ροβλήθηκαν χαρακτηριστικές εικόνες α̟ό τη ζωή της
Σχολής και των ανθρώ̟ων της στην ιστορική της διαδροµή.
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Τις εργασίες του 6ου Συμποσίου, χαιρέτισαν, οι :

Σ̟ύρος Ισό̟ουλος,
Αντι̟ρόεδρος Οµοσ̟ονδίας
Προσφυγικών Σωµατείων Ελλάδας

Κώστας Αρβανίτης,
Αντι̟ρόεδρος Συλλόγου
Αλατσατιανών Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Φάνης Βασογιώργης,
Πρόεδρος Μεγαλοσχολιτών
Κωνσταντινού̟ολης

Θεοφάνης Ισακίδης,
Πρόεδρος Πανελλήνιας ΄Ενωσης
Κα̟̟αδοκικών Σωµατείων
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
Α̟ονοµή τιµητικής διάκρισης
στη Μεγάλη του Γένους Σχολή.
Πανηγυρική Οµιλία
του καθηγητή Ιστορίας του Νεοελληνισµού
στο Πανε̟ιστήµιο ∆υτ. Μακεδονίας
κ. Κωνσταντίνου Φωτιάδη
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Xρ. Xατζηϊωάννου :
Θα παρακαλούσαµε την κα Βικτωρία Λαιµο̟ούλου, ∆ιευθύντρια σήµερα
Μεγάλης του Γένους Σχολής, που είναι εδώ µαζί µας και ταξίδεψε από
Κωνσταντινούπολη ειδικά για να παρευρεθεί στο Συµπόσιο µας, να έρθει για
απονοµή.
Παρακαλούµε τον κ. ∆ήµαρχο και τον Πρόεδρο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. για
επίδοση της τιµητικής πλακέτας.
Η πλακέτα αναγράφει :

Το Κέντρο Σ̟ουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισµού
∆ήµου Ν. Ιωνίας (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)
Τιµά
την Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή
τον τηλαυγή φάρο, τον καταυγάζοντα
ανά τους αιώνες το Φως της Ελληνικής Παιδείας
για την τεράστια ̟ροσφορά
στον Ελληνισµό και την Ορθοδοξία.
Ν. Ιωνία 22 Νοεµβρίου 2013

της
την
την
την
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ
ΜΑΡΙΑ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ
Μέλος του ∆.Σ. της Ένωσης Σµυρναίων - Έφορος ∆ηµοσίων Σχέσεων.
Έχει γενέτειρα τη Θεσσαλονίκη και έλκει την καταγωγή από το Νέβσεχιρ
(Νεάπολη) Καππαδοκίας. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήµες (Ο.Π.Ε./Α.Π.Θ.) ,
Νοµικά (Νοµικό/Ν.Ο.Ε. Αθηνών), ενώ οι µεταπτυχιακές σπουδές της είναι στην
Πολιτική Επιστήµη και την Ιστορία του Σύγχρονου Κόσµου, 19ος και 20ος αι.,
(D.E.A. Univ de Paris Ι & Paris VIII). Εξειδίκευσή της στα Ευρωπαϊκά Κινήµατα.
Eργάστηκε στην Αθήνα, στην Κεντρική Υπηρεσία (Τελωνείων) και κατόπιν στη ∆ίωξη
Τελων. Παραβάσεων του Υπουργείου Οικονοµικών. Για περισσότερα από 20 χρόνια
ασχολείται µε την εθνολογική έρευνα και µελέτη και εργάζεται ως συγγραφέας µε
αντικείµενο την Ιστορική Λογοτεχνία και τη µελέτη του αρχειακού υλικού που
προέρχεται από το Μικρασιατικό χώρο.
Έργα της που έχουν εκδοθεί είναι: «Το Μεγάλο Πλοίο» - Αφηγήµατα για τη δική
µας Ανατολή» (1994), µε εικονογράφιση Ράλλη Κοψίδη. «Το Πέρασµα της Μυκάλης»
(1997), «Η εγκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα, Γενεύη 1926», µετάφραση
από επίσηµα ντοκουµέντα της Κ.Τ.Ε. (1997), «Το Φάντασµα της Προύσας»,
λογοτεχνικό έργο της γύρω από την Ελληνοθωµανική Ιστορία, που κυκλοφόρησε από
τις εκδόσεις Α. Μπαλτά. Μελέτες της έχουν δηµοσιευτεί σε διάφορα περιοδικά και
εργασίες της παρουσιάστηκαν σε σχετικά συνέδρια και σε ηµερίδες.
∆ρ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ
Ο Λάζαρος Βλαδίµηρος γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε Ιατρική στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών και ειδικεύτηκε στη Μαιευτική και Γυναικολογία. Το 1975
ανακηρύχθηκε ∆ιδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Πάνω από τριάντα χρόνια ασχολείται µε την Ιστορία της ελληνικής Ιατρικής. Έχει
δηµοσιεύσει σε επιστηµονικά περιοδικά και έχει ανακοινώσει σε συνέδρια και ηµερίδες
περισσότερες από 200 επιστηµονικές εργασίες. Είναι συγγραφέας 10 βιβλίων µε
ιατροϊστορικό περιεχόµενο.
Το 1998 τιµήθηκε µε το Γερουλάνειο Βραβείο Ιστορίας της Ιατρικής για βιβλίο
του: Το Υγειονοµικό στον Ελληνοτουρκικό Πόλεµο του 1897 και το 2004 µε το
Γερουλάνειο Βραβείο Ιατρικής Ηθικής και ∆εοντολογίας για βιβλίο του: Παναγιώτης
Παµ̟ούκης, ̟ρωτο̟όρος µικροβιολόγος ιδρυτής του Λυσσιατρείου. Η µελέτη του: Η Ιστορία
της Ελληνικής Ιατρικής στη Σµύρνη, βραβεύτηκε το 2004 µε το Βραβείο Αντιγόνης
Αρσένη της Ένωσης Σµυρναίων και εκδόθηκε το 2008 από την Ένωση Σµυρναίων.
Το 2006 ανακηρύχθηκε Επίτιµο Μέλος της Εταιρείας Στρατιωτικής Ιατρικής για
τις µελέτες του πάνω στην Ιστορία της Στρατιωτικής Ιατρικής στην Ελλάδα.
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ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
Γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας το 1959 όπου περάτωσε τις εγκύκλιες σπουδές
του. Σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, είναι απόφοιτος της «Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων» και Πλοίαρχος του
Πολεµικού Ναυτικού. Ειδικεύτηκε στην Κυτταρολογία και παρακολούθησε µετεκπαιδευτικά µαθήµατα κυτταρολογίας του κατώτερου γυναικείου γεννητικού
συστήµατος και κολποσκόπησης στο νοσοκοµείο ‘Whittington Hospital’ του
Λονδίνου. Είναι αριστούχος ∆ιδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Για το επιστηµονικό και στρατιωτικό του έργο έχει αποσπάσει πολλές
τιµητικές διακρίσεις και επαίνους και έχει βραβευτεί από το Γερουλάνειο Ίδρυµα για
το βιβλίο του «Επιτοµή Ιστορίας της Στρατιωτικής Ιατρικής και Νοσηλευτικής στην
Ελλάδα» και την Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Κυτταρολογίας για τη συνεισφορά του
στη µελέτη της Ιστορίας της Κυτταρολογίας και ανάδειξη του έργου του ιδρυτή της
Γεωργίου Ν. Παπανικολάου σε διεθνές επίπεδο. ∆ιετέλεσε διευθυντής του Ναυτικού
Νοσοκοµείου Σαλαµίνας καθώς και διευθυντής του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου
και Εργαστηριακού Τοµέα του Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών. Σήµερα είναι
µέλος της τριµελούς Ανωτάτης Υγειονοµικής Επιτροπής του Πολεµικού Ναυτικού.
ΝΙΚΗ ΚΑΛΤΣΟΓΙΑ – ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ
Οµότιµη Καθηγήτρια Συνταγµατικού ∆ικαίου Παντείου Πανεπιστηµίου.
Μεγάλη δράση στο γυναικείο κίνηµα, κυρίως στον Σύνδεσµο για τα δικαιώµατα της
Γυναίκας του οποίου υπήρξε και Αντιπρόεδρος. Η επιστηµονική προσφορά της για
τα δικαιώµατα της γυναίκας είναι ιδιαίτερα αναγνωρισµένη. ΄Εχει ασχοληθεί
επιστηµονικά µε ελιτιστικές θεωρίες, οι οποίες διερευνούν το κοινωνικό φαινόµενο
της δύναµης και έχει κάνει µεγάλη έρευνα για τις ελληνικές πολιτικές, πνευµατικές,
πολιτιστικές κ.α. ελίτ από τις αρχές του 19ου αιώνα µέχρι το 1980.
ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΝΝΕΡ
Λέκτωρ Τουρκικής Ιστορίας–Τµήµα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών
Σπουδών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τα ερευνητικά της
ενδιαφέροντα αφορούν στην κοινωνική ιστορία της ύστερης οθωµανικής αυτοκρατορίας και της σύγχρονης Τουρκίας (µικροϊστορία, ιστορία της εκπαίδευσης και των
φιλανθρωπικών θεσµών, ιστορία των έµφυλων σχέσεων). Μεταξύ των έργων της συγκαταλέγονται τα : «Φτώχεια και φιλανθρω̟ία στην Ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινού-
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̟ολης» (1753-1912), Κατάρτι, Αθήνα 2004 και «Έµφυλες κοινωνικές διεκδικήσεις α̟ό
την Οθωµανική αυτοκρατορία στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ο κόσµος µιας ελληνίδας
χριστιανής δασκάλας», Παπαζήσης, Αθήνα 2012.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΜΑΛΟΥ∆Η
Η Φωτεινή Καραµαλούδη γεννήθηκε στη Λήµνο. Αποφοίτησε από το
Αρσάκειο και σπούδασε Οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Εργάστηκε
αρχικά στο Υπουργείο Οικονοµικών και κατόπιν ως καθηγήτρια στη Μέση
Εκπαίδευση. Ασχολείται µε την ιστορία της ιατρικής και φαρµακευτικής του τόπου
µας. Κείµενά της έχουν δηµοσιευθεί σε περιοδικά, ειδικές εκδόσεις και τόµους
πρακτικών συνεδρίων. Έχει εκδώσει τη µονογραφία: «Ο φαρµακο̟οιός Γεώργιος
Μωραΐτης (1873-1953)». Ένας ̟ρωτο̟όρος ε̟ιστήµονας και ε̟ιχειρηµατίας, Αθήνα
2012 και το ιστορικό λεύκωµα «Α̟ό τη Spezieria στο Φαρµακείο». Η ̟ολλα̟λή
ταυτότητα του φαρµακο̟οιού στον ευρύτερο χώρο του ελληνισµού, εκδ. Φαρµακευτικός
Κόσµος, Αθήνα 2013.
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙ∆ΗΣ
Ο Θεοφάνης Μαλκίδης γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από γονείς πρόσφυγες από την Αδριανούπολη της Ανατολικής Θράκης. Είναι διδάκτωρ κοινωνικών επιστηµών και µέλος της ∆ιεθνούς Ένωσης Ακαδηµαϊκών για τη Μελέτη των Γενοκτονιών η οποία το 2007 αναγνώρισε, τη Γενοκτονία των Ελλήνων, των Αρµενίων
και των Ασσυρίων.
Έχει πραγµατοποιήσει, εκτός και εντός Ελλάδας, εισηγήσεις για το ζήτηµα της
Γενοκτονίας των Ελλήνων και των Αρµενίων, σε διεθνή επιστηµονικά συνέδρια και
συναντήσεις.
Για τη δραστηριότητά του στο ζήτηµα της ανάδειξης της Γενοκτονίας των
Ελλήνων, των Αρµενίων και των Ασσυρίων, καθώς και θεµάτων του Ελληνισµού, έχει τιµηθεί τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό.
Τα κείµενα του Θεοφάνη Μαλκίδη έχουν µεταφρασθεί στην αρµενική, αγγλική,
γαλλική, ιταλική, ισπανική, ρωσική, τουρκική, ρουµανική και αλβανική γλώσσα, ενώ
έχει µεταφράσει στην ελληνική γλώσσα, βιβλία για τη Γενοκτονία των Ελλήνων και
των Αρµενίων.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΓ∆ΕΛΗΣ
Γεννήθηκε, µεγάλωσε, σπούδασε και εργάσθηκε στη Θεσσαλονίκη ως καθηγητής
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Ίδρυσε το Κέντρο Ιστορίας του ∆ήµου Συκεών και το Μουσείο Προσφυγικού
Ελληνισµού της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως στα οποία
είναι και υπεύθυνος.
Είναι ιδρυτικό µέλος και µέλος της Επιτροπής ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων
της Εταιρείας Συγγραφέων Βορ. Ελλάδος.
Στο ερευνητικό και συγγραφικό του έργο, στα άρθρα του σε περιοδικά και
εφηµερίδες, ξεχωριστή θέση κατέχουν τα θέµατα των αλησµόνητων πατρίδων.
Για το έργο του τιµήθηκε κατ’ επανάληψη από φορείς του Ιδιωτικού και
∆ηµοσίου τοµέα.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΠΛΟΥΜΙ∆ΗΣ
Γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1974. Το 1996 αποφοίτησε από το Τµήµα Ιστορίας
του Ιονίου Πανεπιστηµίου. Το 2000 έλαβε Master’s από τη School of Slavonic and
European Studies του UCL. Το 2004 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου
του Λονδίνου. Έχει διδάξει στα Πανεπιστήµια: ∆υτικής Μακεδονίας, Ιωαννίνων και
Ιόνιο. Από τον Σεπτέµβριο του 2009 υπηρετεί ως Λέκτορας της Νεώτερης και
Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στις κύριες δηµοσιεύσεις του
περιλαµβάνονται οι µονογραφίες: Εθνοτική συµβίωση στα Βαλκάνια. Έλληνες και
Βούλγαροι στη Φιλι̟̟ού̟ολη 1878-1914, Αθήνα 2006. Έδαφος και µνήµη στα Βαλκάνια.
Ο «γεωργικός εθνικισµός» στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία (1927-46), Αθήνα 2011.
ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ
Ο νεοελληνιστής φιλόλογος, πανεπιστηµιακός Θεοδόσης Πυλαρινός γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1946. Σπούδασε κλασική φιλολογία και θεολογία στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών όπου και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή. Είναι λέκτορας στο Ιόνιο
Πανεπιστήµιο, όπου διδάσκει Νεοελληνική Λογοτεχνία και Ιστορία του Γλωσσικού
Ζητήµατος στα Τµήµατα Ιστορίας και Αρχειονοµίας – Βιβλιοθηκονοµίας.
Είναι σύµβουλος έκδοσης και επιµελητής του περιοδικού Πόρφυρας. Έχει
δηµοσιεύσει άρθρα και µελέτες σε εφηµερίδες και περιοδικά (Ανακύκληση,
∆ιαδροµές, Επτανησιακά Φύλλα, Θαλλώ, Η Καθηµερινή, Κεφαλληνιακά Χρονικά,
Μικροφιλολογικά, Νέα Εστία, Περίπλους, Πόρφυρας, Σαµιακή Επιθεώρηση κ.ά.),
σε συλλογικές εκδόσεις και τόµους πρακτικών.
Σήµερα είναι καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο.
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ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΡΙΟΓΛΟΥ
Eρευνήτρια - ιστορικός, γεννήθηκε το 1972 στην Πόλη.
Απόφοιτη Ζαππείου Παρθεναγωγείου σπούδασε Γαλλική Γλώσσα και Λογοτεχνία
στα Πανεπιστήµια Μαρµαρά και Grenoble. Ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές της
σπουδές στο Πανεπιστήµιο του Birmingham της Μεγάλης Βρετανίας (στο Κέντρο
Βυζαντινών, Οθωµανικών και Νεοελληνικών Σπουδών) Έχει διδάξει οθωµανική και
τουρκική ιστορία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και στο Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης.
Το 2004 εκδόθηκε από τον Ε.Λ.Ι.Α. στα αγγλικά µέρος της διδακτορικής της
διατριβής µε θέµα την «ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» και το 2011 από το Ίδρυµα Ιστορικών
Μελετών στα ελληνικά. Έχει δηµοσιεύσει επιστηµονικές µελέτες και επιµεληθεί
ιστορικά ντοκιµαντέρ που αφορούν στην Πόλη και τη Μικρά Ασία τα οποία και έχουν
διακριθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Είναι συνιδρύτρια του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ
Γεννήθηκε στο Άνω Ζερβοχώρι της Νάουσας το 1948, από γονείς πρόσφυγες.
Είναι Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης και διδάκτορας Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Tübingen.
Το 1997 εκλέχτηκε καθηγητής της Ιστορίας του Νέου Ελληνισµού στο Α.Π.Θ.
Υπήρξε κοσµήτορας της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, µέλος της οργανωτικής
επιτροπής του Α΄ Παγκοσµίου Συµβουλίου του Απόδηµου Ελληνισµού, της
Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, της Επιστηµονικής Επιτροπής του Κέντρου Μελέτης
και Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισµού της Μαύρης Θάλασσας και της
Επιστηµονικής Επιτροπής του προγράµµατος "Ιάσων" του Α.Π.Θ. για τη διάδοση
της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Το ∆εκέµβριο του 1989 εκλέχτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. λέκτορας
της ιστορίας του ελληνισµού της Ανατολής από τον 15ο αιώνα και εξής. Τα ερευνητικά
ενδιαφέροντα του : Νέα Ελληνική Ιστορία, Ιστορία του Ποντιακού Ελληνισµού,
Ιστορία του Παρευξείνιου Ελληνισµού και του Ελληνισµού της Ρωσίας, Τοπική
ιστορία µε έµφαση στη ∆υτική Μακεδονία, Εκπαιδευτική Ιστορία του Πόντου,
Οθωµανική Αυτοκρατορία και ελληνική παιδεία.
Σήµερα είναι καθηγητής Ιστορίας του Νεοελληνισµού στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής
Μακεδονίας.
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H κοινωνική ̟ρόνοια στον Πόντο
Κ. Φωτιάδης, Καθηγητής Πανε̟ιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Σκοπός της µελέτης είναι η παρουσίαση των προϋποθέσεων αλλά
και των µορφών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης που αναπτύχθηκαν στις ορθόδοξες
κοινότητες του Πόντου, κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο. Η µέθοδος που ακολουθείται
είναι η ιστορική-ερευνητική, στο πλαίσιο της οποίας επιχειρείται η αξιοποίηση του πρωτογενούς αρχειακού υλικού που προέρχεται από τον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο του Πόντου
και περιλαµβάνει τους κανονισµούς, και τις λογοδοσίες των φιλανθρωπικών σωµατείων, των
συλλόγων, των σχολείων, τα οποία συνέβαλαν χάρις στην εκπαιδευτική και φιλανθρωπική
τους δράση στην πετυχηµένη διαχείριση της δηµόσιας σφαίρας στο εσωτερικό των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων. Ακόµα αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών της έρευνας θεωρείται η περιγραφή του κοινωνικού και πολιτικού συγκείµενου µέσα στο οποίο διαµορφώθηκαν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της κοινωνικής πρόνοιας. Εννοείται ότι στην παρούσα
µελέτη δεν επιχειρείται η παράθεση όλων των εκφάνσεων που προσέλαβε η κοινωνική
πρόνοια στον Πόντο, αλλά η τυπολογική τους κατάταξη και η παραδειγµατική αναφορά.
1. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η προσέγγιση που επιχειρείται εδώ θεωρεί τα περισσότερα σηµεία της νεωτερικής
ανασηµασιοδότησης της έννοιας του µιλλέτ αλλά και της έννοιας της κοινότητας ως δεδοµένη
βάση συζήτησης. Συγκεκριµένα η συγκρότηση µηχανισµών κοινωνικής πρόνοιας στις
ελληνορθόδοξες κοινότητες του Πόντου την περίοδο του Τανζιµάτ σχετίζεται κατά τη γνώµη
µας µε την κοινοτική οργάνωση, και εποµένως θα πρέπει να µιλάµε για κοινωνική/ κοινοτική
πρόνοια, αφού το πλαίσιο µέσα στο οποίο διαµορφώθηκαν οι προϋποθέσεις της πρόνοιας για
τους υπόδουλους ήταν η οργανωµένη κοινότητα. Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις της
συγκρότησης των µορφών κοινωνικής πρόνοιας στον Πόντο συναρτώνται ευθέως µε το κλίµα
που διαµορφώθηκε µε την θέσπιση των µεταρρυθµίσεων του Τανζιµάτ, κατά τον 19ο αιώνα,
ο οποίος σηµατοδότησε τόσο την ανάδυση των βαλκανικών εθνικισµών όσο και την
εξάπλωση της οικονοµίας της αγοράς. Οι µεταρρυθµίσεις υπήρξαν στην ουσία απόπειρες
εκδυτικισµού των δοµών της αυτοκρατορίας και δηµιουργίας ενός κοσµικού κράτους στο
οποίο η κεντρική εξουσία θα µπορούσε να ελέγξει τις επί µέρους θρησκευτικές οµάδες µέσα
από τον έλεγχο των θρησκευτικών ηγετών τους, οι οποίοι και προσδιορίστηκαν ως οι
επικεφαλής των θρησκευτικο-πολιτισµικών κοινοτήτων του µιλλέτ.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η διαχείριση της κοινωνικής/ κοινοτικής πρόνοιας απηχεί τόσο
τους ανταγωνισµούς που διαµορφώθηκαν στο εσωτερικό των κοινοτήτων, όσο και τις
ιδεολογικές συγκρούσεις στο εσωτερικό της οθωµανικής αυτοκρατορίας.
Ο όρος κοινότητα, ο οποίος φορτίστηκε από το ελληνικό εθνικό αφήγηµα µε τη λογική
µιας οµάδας που αναγνωρίζει τον εαυτό της και αναγνωρίζεται από τους άλλους µε βάση
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, στην παρούσα θεώρηση συσχετίζεται µε τις λειτουργίες που
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ανέλαβαν ηγετικές οµάδες την περίοδο των οθωµανικών µεταρρυθµίσεων, αλλά και µε τη
νοµική µορφή που απέρρεε από τη διοίκηση των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων, την ίδια
περίοδο. Για παράδειγµα στη συγκρότησή τους συνέβαλε η καθιέρωση του δηµοσιονοµικού
συστήµατος, της «κατ’ αποκοπήν καταβολής των φόρων» το οποίο γενικεύτηκε την περίοδο
του Τανζιµάτ, µε βάση το οποίο η κοινότητα υποχρεώθηκε ως σύνολο να καταβάλλει το
χρηµατικό ποσό που της αναλογούσε. Ήταν επόµενο λοιπόν να επωµιστεί η κοινότητα
αρµοδιότητες, οι οποίες ήταν κατ’ αρχήν δηµοσιονοµικές και έπειτα, καθώς ο θεσµός
εξελισσόταν και προνοιακές. Εποµένως η συγκρότηση των κοινοτήτων αποτελεί ένα
κοινωνικό και πολιτισµικό στόχο, ο οποίος δεν παραπέµπει σε προϋπάρχουσες οντότητες και
σχετίζεται µε την περίοδο των µεταρρυθµίσεων στο πλαίσιο των οποίων η παροχή της
δυνατότητας σύµπηξης µορφών συλλογικής οργάνωσης και διαµόρφωσης µηχανισµών
πρόνοιας εντός αυτών κατοχυρώθηκε θεσµικά..
Το θεσµικό πλαίσιο σύµπηξης των κοινοτήτων, αλλά και των µηχανισµών πρόνοιας,1
όπως διαµορφώθηκε για όλους όσοι υπάγονταν στον Οικουµενικό Θρόνο της Κωνσταντινούπολης και εποµένως και για τους κατοίκους του Πόντου, ρυθµιζόταν µε την ψήφιση το
1860 των «Γενικών Κανονισµών περί διευθετήσεως των εκκλησιαστικών και εθνικών
πραγµάτων των ορθοδόξων Χριστιανών, υπηκόων της Α. Μεγαλειότητος του Σουλτάνου» και
µε την έκδοση του «Θεµελιώδους Κανονισµού της εκλογής καθηκόντων των εν τω κλίµατι
του Οικουµενικού Θρόνου ενοριακών, κοινοτικών και επαρχιακών αρχών» το 1902.
Κάτω από την επίδραση των διατάξεων αυτών η Εποπτεία του Πατριαρχείου
εκπληρωνόταν µε δύο σώµατα, τη Σύνοδο των Μητροπολιτών και το ∆ιαρκές Μικτό
Συµβούλιο. Η Σύνοδος των Μητροπολιτών που αποτελούνταν από 12 Μητροπολίτες είχε
υπό τη δικαιοδοσία της την οργάνωση της φιλανθρωπίας, δηλαδή την ίδρυση ορφανοτροφείων, νοσοκοµείων, πτωχοκοµείων.

1 Η εποπτεία της Πύλης προσδιορίζεται από τα εξής έγγραφα, τα οποία εκδίδονται από το Χ.
Παπαστάθη, Οι κανονισµοί των ορθοδόξων χριστιανικών κοινοτήτων και της διασ̟οράς, Θεσσαλονίκη 1984.
α. Υψηλόν φερµάνιον απευθυνόµενον εις τον Πρωθυπουργόν, εκδοθέν περί των Μεταρρυθµίσεων και
κεκοσµηµένον άνωθεν δια του αυτοκρατορικού Χαττίου (Χαττ - ι - Χουµαγιούν), 1856, εις Χ.
Παπαστάθη, ό.π., σ. 21 - 27
β. Υπόµνηµα της Α.Υ.του επί των εξωτερικών υπουργού της Υ. Πύλης προς τους εν Κων/πόλει
αντιπροσώπους των Μ. δυνάµεων περί της εφαρµογής του Χαττ - ι - Χουµαγιούν (1867), εις Χ.
Παπαστάθη, ό.π., σ.37 - 43
γ. Αυτοκρατορικόν διάταγµα περί των εσωτερικών µεταρρυθµίσεων απευθυνθέν προς τον Υψηλόν
Πρωθυπουργόν (1875), εις Χ. Παπαστάθη, ό.π., σ. 37 - 43.
Η εποπτεία του Πατριαρχείου πραγµατοποιείται µε την ψήφιση των:
α. «Γενικοί Κανονισµοί περί διευθετήσεως των Εκκλησιαστικών και Εθνικών πραγµάτων των υπό τον
Οικουµενικόν θρόνον διατελούντων ορθοδόξων χριστιανών υπηκόων της Α. Μεγαλειότητος του
Σουλτάνου» (1860 - 1862), εις Χ. Παπαστάθη ό.π., σ.111.
β. Θεµελιώδης Κανονισµός της εκλογής και των καθηκόντων των εν τω κλίµατι του Οικουµενικού
θρόνου ενοριακών, κοινοτικών και επαρχιακών αρχών (1902,) εις Χ. Παπαστάθη, ό.π., σ. 132 - 147.
Οι κοινοτικές αρχές ασκούν εποπτεία µέσα από τους Κοινοτικούς Κανονισµούς βλ. Χ. Παπαστάθη,
ό.π., σ. 147 - 372.
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Το ∆ιαρκές Μικτό Συµβούλιο, το οποίο αποτελούνταν από 4 µέλη της Συνόδου των
Μητροπολιτών και από 8 λαϊκούς είχε αρµοδιότητες οικονοµικές – διαχειριστικές, µέρος
των οποίων ήταν και η διαχείριση της κοινοτικής πρόνοιας και φιλανθρωπίας. Οι
αρµοδιότητες αυτές εκχωρούνταν σε επίπεδο επαρχίας ή κοινότητας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Θεµελιώδους Κανονισµού, στα Μικτά Εκκλησιαστικά Συµβούλια που
συγκροτούνταν στις επαρχίες και τελούσαν υπό την αιγίδα του οικείου Μητροπολίτη.
2. ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ
ΠΟΝΤΟ
Οι µορφές κοινωνικής πρόνοιας στον Πόντο είναι δύο κατηγοριών α) η πρόνοια για την
εκπαίδευση των κατοίκων του Πόντου και β) η µέριµνα/ ή φιλανθρωπία. Η εκπαιδευτική
πρόνοια στο πλαίσιο των κοινοτικών κανονισµών είχε ξεχωριστή σηµασία, γιατί σχετιζόταν
ευθέως µε τη δηµιουργία ευκαιριών πρόσβασης στα µορφωτικά αγαθά των κατώτερων
στρωµάτων άρα και µε την κοινωνική κινητικότητα. Εποµένως η πρόνοια για την σύσταση
σχολείων αλλά και για τη συντήρησή τους, για καθιέρωση υποτροφιών και για συγγραφή
βιβλίων αποτελεί µια από τις κυρίαρχες µορφές κοινωνικής/κοινοτικής πρόνοιας. Τέλος οι
συσσωµατώσεις που απέβλεπαν στην ανακούφιση των πληθυσµών από τα δεινά του πολέµου,
αλλά και στην κατάρτισή τους για την αντιµετώπιση των προβληµάτων της ζωής εντάσσονται
στο ευρύτερο πλαίσιο της µέριµνας και προσδιορίζονται ως φιλανθρωπικές. Εκείνο που
πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι η συνύπαρξη προνοιακών πολιτικών για την εκπαίδευση και
κοινωνικών παρεµβάσεων µε φιλανθρωπικό χαρακτήρα καθιστά εξαιρετικά δυσχερή την
διάκριση των κατηγοριών που προαναφέρθηκαν. Γιαυτό τον λόγο θα τις εξετάσουµε µαζί.
Τέλος µε βάση τον φορέα ή το πλαίσιο λειτουργίας των κοινωνικών παρεµβάσεων οι
µορφές κοινωνικής πρόνοιας διακρίνονται α) σε κοινοτικές οι οποίες εντάσσονται στις
λειτουργίες των οργανωµένων αστικών κοινοτήτων β) σε Αδελφότητες Φιλεκπαιδευτικές και
Φιλανθρωπικές που συστήνονται από την αστική τάξη των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων και
γ) σε φαινόµενα ευεργετισµού των Μητροπολιτών ή της µεγαλοαστικής τάξης µε κοινωνική
σηµασία
2.1.

Η κοινωνική ̟ρόνοια για την εκ̟αίδευση και για την φιλανθρω̟ία

2.1.1. Στο ̟λαίσιο των κοινοτικών θεσµών
Στις αρχές του 19ου αιώνα η δηµιουργία µεσοαστικών στρωµάτων στην Τραπεζούντα
οδήγησε στην αύξηση των πιέσεων για συµµετοχή στη διαχείριση των κοινών των κατώτερων
στρωµάτων, αλλά και για µια δικαιότερη κατανοµή των φορολογικών βαρών µέσα από το
θεσµό της Πολιτικής Κάσσας2.Το σύστηµα πρόβλεπε τον διακανονισµό του ύψους των φόρων
µε κριτήριο τις οικονοµικές απολαβές εκάστου από την εργασία του, σε συγχρονική βάση.
Συγκεκριµένα προβλεπόταν ο χωρισµός των πολιτών σε 3 τάξεις και η καταβολή
διαφορετικού ποσοστού για καθεµία από τις τρεις κατηγορίες, αναλογικά πάντα µε το ύψος
των εισπραττοµένων κερδών. Τα χρήµατα κατατέθηκαν επί ποινή αφορισµού αρχικά και µε
βάση καταστατικές καταγραφές έπειτα στην Πολιτική κάσσα, η τήρηση του θεσµού
της οποίας διήρκεσε από το 1826 - 1844 ενώ η διαχείρισή της ανατέθηκε σε 7 Επιτρόπους ή

2

Περικλή Τριανταφυλλίδη, πρόλογος του θεατρικού έργου Οι Φυγάδες, Αθήνα 1870,σ.111.
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Εφόρους3. Ο Τριανταφυλλίδης ισχυρίστηκε µάλιστα ότι στην ύπαρξη της Πολιτικής
Κάσσας οφειλόταν η δηµιουργία των προϋποθέσεων για την ανέγερση του κτιρίου του
Φροντιστηρίου4. Παρόµοια µε το θεσµό της «Πολιτικής κάσσας» αναπτύσσεται ο θεσµός
της «Αργατίας» κυρίως στον αγροτικό και λιγότερο στον αστικό Πόντο. Η «Αργατία» είναι
η από κοινού εργασία πολλών ατόµων µαζί για λογαριασµό τρίτου προσώπου, χωρίς όµως
µισθό αλλά µε δανεικά µεροκάµατα και η ουσία της σαφώς και πραγµατεύεται νοητικά
σχήµατα που σχετίζονται µε πρώιµες συνεταιριστικές µορφές.5
Η διαδικασία µετάβασης στον κοινοτισµό και στις συνακόλουθες µορφές κοινοτικής
πρόνοιας φαίνεται ότι ξεκίνησε, ειδικά για την Τραπεζούντα, στις αρχές του 19ου αιώνα και
απέκτησε θεσµική µορφή στο πρώτο µισό του. Ο πρώτος Κανονισµός που διασώθηκε και
αποτύπωσε µε πληρότητα το σύστηµα διοίκησης της κοινότητας ήταν «ο Κανονισµός της
εν Τραπεζούντι Ελληνικής Κοινότητος» του έτους 1881.6 Η παγίωση των κοινοτικών θεσµών
στην Τραπεζούντα 7 απέβη αδύνατη, την περίοδο 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 ΦροντιστηρίουΤραπεζούντας, το 1902,8 και µε την ψήφιση του νέου Κοινοτικού
Κανονισµού Τραπεζούντας, του έτους 1909.9
Ο Κανονισµός πρόβλεπε τη σύσταση έξι συνολικά κοινοτικών σωµατείων: α) Του
Κοινοτικού Σώµατος ή της Αντι̟ροσω̟είας, το οποίο αποτελούνταν από 36 µέλη, δηλαδή από
4 άτοµα από καθεµιά από τις 9 ενορίες της Τραπεζούντας το οποίο επόπτευε την εκλογή
∆ιοικητικών Συµβουλίων και σωµατείων και ασκούσε έλεγχο στη λογοδοσία τους, ψήφιζε
τους νόµους της κοινότητας και τον κανονισµό της β) Της ∆ηµογεροντίας, η οποία εκλεγόταν
κάθε 2 χρόνια από το Κοινοτικό Σώµα και αποτελούνταν από 8 µέλη και το οποίο είχε
επωµιστεί την εκδίκαση υποθέσεων και την κατανοµή των κοινοτικών φόρων γ) Του
Συµβουλίου των Σχολείων, το οποίο εκλεγόταν κάθε χρόνο από το Κοινοτικό Σώµα και
αποτελούνταν από 12 µέλη τα οποία κατάρτιζαν τα προγράµµατα, τους κανονισµούς, τον
προϋπολογισµό και τον εσωτερικό κανονισµό των σχολείων, διόριζαν το προσωπικό,
καθόριζαν το ύψος της συνεισφοράς της εκκλησίας στα σχολεία, συνήπταν δάνεια και
αποδέχονταν τα κληροδοτήµατα. δ) Της Σχολικής Εφορείας η οποία εκλεγόταν από το
Κοινοτικό Σώµα και το Συµβούλιο των Σχολείων κάθε χρόνο και αποτελούνταν από 1
Επόπτη, 1 Ταµία και 1 Γραµµατέα. Η Σχολική Εφορεία διαχειριζόταν τα της διοίκησης
των σχολείων, είχε την εποπτεία των διδασκόντων, την υπογραφή των συµβολαίων των
δασκάλων, τη συγκέντρωση κάθε Σάββατο των προαιρετικών εισφορών των σχολείων ε) Της
Ε̟ιτρο̟ής Κληροδοτηµάτων, η οποία εκλεγόταν από τη ∆ηµογεροντία και το Συµβούλιο των
3 Ο Μητροπολίτης Χρύσανθος προσδιορίζει τα µέλη της κάσσας σε 11 (1 πρωτόγερο, 5 κασσιέρους
και 5 κλειδούχους), (Μητροπολίτης Χρύσανθος, ό.π., σ.680-681), αντίθετα µε τον Τριανταφυλλίδη ο
οποίος µιλάει για 7 µέλη (Τριανταφυλλίδης, Φυγάδες, ό.π., σ. 111).
4 Μητροπολίτου Χρυσάνθου Φιλιππίδου, ό.π., σ. 746, Περικλή Τριανταφυλλίδη, σ.111-112.
5 http://merimnapontion.blogspot.gr/2011/12/42.html
6 Εφηµερίδα Εύξεινος Πόντος Τραπεζούντας 1881, σ.445, Κανονισµός της εν Τρα̟εζούντι ελληνικής
Κοινότητος, και Σ. Χατζησαββίδης, ό.π., σ 115, 136-138.
7 Μητροπολίτου Χρυσάνθου, ό.π., σ. 660.
8 Μητροπολίτου Χρυσάνθου, ό.π., σ.664.
9 Κοινοτικός Κανονισµός Τρα̟εζούντας (1909), Ποντιακή Εστία, τ.29, Σεπτέµβριος –Οκτώβριος 1979.
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Σχολών, κάθε χρόνο, ήταν 3µελής και κατέθετε τα χρήµατα των δωρεών στην Τράπεζα στ)
Τις Εκκλησιαστικές Ε̟ιτρο̟ές, οι οποίες εκλέγονταν από τις ενοριακές συνελεύσεις κάθε 2
χρόνια, ήταν 2µελείς , απαρτίζονταν δηλαδή από τον Γραµµατέα και τον Ταµία και
διαχειρίζονταν ζητήµατα εκκλησιαστικής φύσης.
Μέσα στο κοινοτικό πλαίσιο που προαναφέρθηκε συµπεριλαµβανόταν και ο θεσµός που
υλοποιούσε στην πράξη την κοινωνική µέριµνα για την εκπαίδευση. Ο θεσµός αυτός ήταν η
Ε̟ί των έξω σχολείων Ε̟ιτρο̟ή η οποία, σύµφωνα µε τον Χρύσανθο,10 συστήθηκε από τον
Μητροπολίτη Γρηγόριο Καλλιάδη.11 Αλλά και ο Σάββας Ιωαννίδης, µνηµονεύει το 1870 τη
σύσταση «της Επί των έξω σχολείων Επιτροπής», ενώ φαίνεται ότι τη σύσταση µιας τέτοιας
Επιτροπής είχε προτείνει ο Τριανταφυλλίδης ήδη από το 1861.12 Η Επιτροπή σύµφωνα µε
αναφορά της Εκπαιδευτικής Επιτροπής του Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως
του έτους 1873 είχε συστηθεί πριν από δύο χρόνια δηλαδή το 1869-1870. Σκοπός της
σύµφωνα µε τον Φιλολογικό Σύλλογο ήταν η βελτίωση της ηθικής κατάστασης του Πόντου.
Το Σωµατείο παρείχε πνευµατική τροφή 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. 13
Ακόµα το 1881 η Επιτροπή της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Τραπεζούντος επί Μητροπολίτου Γρηγορίου λειτουργούσε στο πλαίσιο της ∆ηµογεροντίας, µε την Προεδρεία του
Μητροπολίτη, αποτελούνταν από τους ∆ηµογέροντες Χατζή Π. Τζιτίδου, Γ. Σειρηνόπουλο,
Π. Κακουλίδου, Π. ∆οµνηνού περιερχόταν την αγορά και συνέλεγε συνδροµές για τους
σεισµοπαθείς Χίου, Τσεσµέ (Κρήνης). Το ποσό που συλλέχτηκε προσέγγιζε τις 35 λίρες. 14
Ο κοινοτικός θεσµός είχε πλέον εδραιωθεί και στην Κερασούντα όπου σύµφωνα µε
πληροφορίες της Εφηµερίδας Κράτος του έτους 190515 οι αρχαιρεσίες, σύµφωνα µε τον
κανονισµό γίνονταν κάθε τετραετία, και στη διάρκειά τους λάµβανε χώρα η εκλογή των
αντιπροσώπων, οι οποίοι προσέρχονταν κάθε φορά που χρειαζόταν, συσκέπτονταν και
απόφάσιζαν για το τι έπρεπε να γίνει. Σύµφωνα µε τις καταγεγραµµένες στην Ποντιακή
εστία αναµνήσεις του Θ. Βασιλειάδη, τα σχολεία της Κερασούντος διευθύνονταν από τους

10

Εκκλησιαστική Αλήθεια, ετ.Γ, στ, Οκτωβρίου 1882-1883, Σεπτεµβρίου κζ, σ.304.
Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρυσάνθου, ό.π., σ. 642, όπου και η µνεία στο πατριαρχικό και
συνοδικό γράµµα της 16.2.1879.
12 Σ. Ιωαννίδη, Ιστορία και στατιστική της Τρα̟εζούντας και της γύρω ̟εριοχής και στοιχεία για την εκεί
ελληνική γλώσσαν, εν Κωνσταντινουπόλει 1870, Θεσσαλονίκη 2000.
13 Φάρος της Ανατολής, 6/11/1910
14 Νεολόγος, αρ.3631, 28/10 Μαίου 1881.
15 Κράτος, ετ.3, αρ.292/3.2.1905, Εν τω έξω Ελληνισµώ, εν Πόντω. Η αποτέφρωσις της σχολής
Κερασούντος
11

36

Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας

∆ηµογέροντες. 16 Οι κοινοτικοί θεσµοί ήταν προηγµένοι και στη Σινώπη. Την κοινότητα
διοικούσε το 12µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο εκλεγόταν κατά 2ετία και
αποτελούνταν από τους ισχυρούς και µορφωµένους της κοινότητας. Αυτό το Συµβούλιο είχε
και δικαστικες αρµοδιότητες και επέλυε τις αστικές διαφορές των κατοίκων. Ανεξάρτητα από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λειτουργούσε η λεγόµενη ∆ηµογεροντία, που επιθεωρούσε και
εξέταζε ζητήµατα συναφή µε την Κυβέρνηση, εκπροσωπώντας την κοινότητα σε ζητήµατα
όπως η διανοµή των δασµών.
Προσπάθειες για την στήριξη των σχολείων από τα µέλη των οργανωµένων κοινοτήτων
έχουµε πολλές. Έτσι για παράδειγµα ο Τριανταφυλλίδης το 1870 στο έργο του Φυγάδες
αναφερόταν στην προσπάθεια των κατοίκων της Τρίπολης να στηρίξουν τα σχολεία στην
κοινότητά τους. Την ίδια περίοδο ο Σάββας Ιωαννίδης περιέγραφε την Τρίπολη ως κέντρο
παιδείας των κατοίκων της γύρω παριοχής, οι οποίοι και πλαισίωναν τα σχολεία της
κοινότητας. 17 Ο Σ. Ιωαννίδης αναφέρεται πρώτος στο νεοσύστατο σχολείο των Πλατάνων
αλλά και στη µέριµνα των κατοίκων για σπουδές στην Τραπεζούντα µε σκοπό την παραγωγή
γηγενών εκπαιδευτικών. 18
2.1.2. Μέσα α̟ό τη σύσταση Φιλεκ̟αιδευτικών/Φιλό̟τωχων Αδελφοτήτων και
Σωµατείων
Εξαιρετικά σηµαντική ήταν η δράση των Φιλεκπαιδευτικών και µορφωτικών Συλλόγων,
οι οποίοι ιδρύθηκαν στην Τραπεζούντα και οι οποίοι λειτουργούσαν παράλληλα µε τους
φορείς της κοινοτικής αυτοδιοίκησης, µε σκοπό την ενίσχυση της παιδείας. Τέτοιος ήταν ο
Σύλλογος Πρόνοια, ο οποίος συστήθηκε στην Κωνσταντινούπολη,19 µε σκοπό την οικονοµική
ενίσχυση των γραµµάτων στην Τραπεζούντα, όπως γράφει ο Τριανταφυλλίδης το 1862,20 η
Ελληνική Λέσχη που συστήθηκε το 1860, σύµφωνα µε τον Τριανταφυλλίδη, και ο
Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Ξενοφών, ο οποίος, κατά τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο
Κωνσταντινουπόλεως συστήθηκε το 1870 και τις περιόδους που λειτουργούσε επόπτευε τα
σχολεία των πέριξ της Τραπεζούντας επαρχιών.21
Ο Φιλεκ̟αιδευτικός Σύλλογος «Ξενοφών»: Ο κατεξοχήν θεσµός που υλοποιούσε στην
πράξη την κοινωνική µέριµνα για την εκπαίδευση ήταν ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος
«Ξενοφών». Ο Σύλλογος ιδρύθηκε στην Τραπεζούντα το 1871 από µαθητές της έκτης τάξης
του Φροντιστηρίου και συµπεριέλαβε τόσο τους τελειόφοιτους του Φροντιστηρίου, όσο και
τους δασκάλους. Σκοπός του θεωρήθηκε ότι ήταν η διανοητική ανάπτυξη των µελών του. Η
έµφαση στο σκοπό αυτό δόθηκε στη διάρκεια της πρώτης 5ετίας. Το 1876 οι σκοποί του
Συλλόγου αναθεωρήθηκαν και στους προηγούµενους σκοπούς προστέθηκε η διάδοση των
16 Θεοχάρους Βασιλειάδου, Κερασούς, Σχολεία και Εκκλησίαι, Ποντιακή Εστία, έτος Ε (3), τ.51ο ,
1954, Μάρτιος, σ.2538-2542. όπως ο Μιχαήλ Μαυρίδης, ο έµπορος φουντουκιών και ο Ιωάννης
∆εληγιώργης, γαµπρός του Καπετάν Γεώργη πασά, µεγάλου ευεργέτη της Κερασούντας
17 Σ. Ιωαννίδης, ό.π., σ. 219.
18 Σ. Ιωαννίδης, ό.π., σ. 221.
19 Νεολόγος 22/3 Φεβρουαρίου 1881.
20 Τριανταφυλλίδης, Ποντικά, ό.π., σ.248.
21 Περιοδικόν
του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, τ.6., 1871-1872,
Έκθεσις της Εκπαιδευτικής Επιτροπής περί της ενεστώσης καταστάσεως των εν ταις επαρχίαις
ηµετέρων εκπαιδευτηρίων, 7.5.1872, σ.197, σ.140 Επαρχία Τραπεζούντος.
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γραµµάτων στον Πόντο και η διάσωση των γλωσσικών και των άλλων µνηµείων.
Ο Κανονισµός του εν Τραπεζούντι Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου «Ξενοφώντος» του
έτους 1900 συνιστά το πλαίσιο µέσα στο οποίο διαµορφώνονται οι εκπαιδευτικές λειτουργίες
του Συλλόγου. Ο Κανονισµός αποτελείται από 14 κεφάλαια και 45 άρθρα. Στο πρώτο
κεφάλαιο καθορίζεται ως σκοπός του Συλλόγου η διανοητική ανάπτυξη και πρόοδος των
µελών του αλλά και η διάσωση των ζώντων γλωσσών του Πόντου και των άλλων µνηµείων.
Ειδικότερα οι επί µέρους στόχοι της λειτουργίας του εξειδικεύονται στην υποστήριξη των
άπορων σχολείων των χωριών, στην ίδρυση νέων σχολείων, στη µέριµνα για τη λειτουργία και
την πρόοδό τους και στη στήριξη των φτωχών µαθητών. Ακόµα στους στόχους αυτούς
προσγράφεται και η συντήρηση βιβλιοθήκης και Αναγνωστηρίου, τα δηµόσια µαθήµατα και
η δηµοσίευση ιστορικών και εθνογραφικών πραγµατειών που αφορά τον Πόντο. 22
Η Αδερφότης Τρα̟εζουντίων Κωνσταντινου̟όλεως «Η Πρόνοια» 23 (1881): Για να ενισχυθεί
περαιτέρω η λειτουργία των σχολών Τραπεζούντας συστάθηκε το 1881 στην Κωνσταντινούπολη η Αδερφότης Τραπεζουντίων η Πρόνοια. Στον τύπο της περιόδου καταγράφεται η
ιδρυτική διακήρυξη του Συλλόγου: « Υ̟άρχει εν Κωνσταντινου̟όλει αδερφότης ήτις µεθ όλην την
̟ερί αυτήν αφασίαν σ̟ουδαίως συµβάλλεται εις τον σκο̟όν ου στοχάζεται. Ο σκο̟ός αυτός είναι η
διάσωσις του κατά τον Πόντον Ελληνισµού και η εκ̟αίδευσις αυτού.. Η Αδερφότητα ε̟ιχείρησε να
συγκεντρώσει χρήµατα µε τη διοργάνωση λαχειοφόρου αγοράς, στην ο̟οία τα µέγιστα συνέβαλαν οι
ευεργέτες Ζαρίφης και Ζά̟̟ας».24 Ο Τριανταφυλλίδης, στα Ποντικά, του γράφει ότι η Πρόνοια
εισέπραξε σε 5 έτη 750 οθωµανικές λίρες ενώ στα µέλη της και στη συσταθείσα Λέσχη
οφείλεται η αναβίωσις και προαγωγή των εκπαιδευτηρίων.
Η Εµ̟ορική Λέσχη Τρα̟εζούντος µε την ε̟ωνυµία «Ανατολή» ιδρύθηκε το 1865 και σκοπό
την οργάνωση συνεντεύξεων, διαλέξεων, θεατρικών παραστάσεων, χορών µε φιλανθρωπικό
και κοινωνικό σκοπό. Την ίδια περίοδο στην κοινωνική ζωή της πόλης διαµορφώθηκαν οι
προϋποθέσεις της κοινωνικής ωρίµανσης, αφού συγκροτήθηκαν εταιρίες επαγγελµατικών
οργανώσεων.25 Στην αίθουσα της Εµπορικής Λέσχης γίνονταν διαλέξεις όπως η διάλεξη του
ιατρού κ. Θ .Θεοφύλακτου στην οποία προσήλθε η Α.Σ. ο Μητροπολίτης κ.Χρύσανθος, η
Α.Ε., ο Πρόξενος της Ρωσίας κ.Πράντ, πολλοί από τους καθηγητές, δασκάλους και δασκάλες
των εκπαιδευτηρίων26.
Η Φιλό̟τωχος Αδερφότης ιδρύθηκε το 1911 µε Πρόεδρο τον Ανδρέα Μεταξά, ανέλαβε
την περίθαλψη των αδύναµων οικονοµικά µελών της κοινότητας, επιχορηγώντας για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού το Ακριταίο Νοσοκοµείο. 27 Στη γενική συνεδρίαση των µελών
της Φιλοπτώχου Αδελφότητας, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας, ο γιατρός Ανδρέας Μεταξάς,
ανέλυσε τα διάφορα κονδύλια των εσόδων και δαπανών του ισολογισµού της Αδελφότητας
και απέδειξε στα µέλη ότι η οικονοµική κατάσταση του Σωµατείου ήταν καλή παρά το
αντίξοο των περιστάσεων και τις έκτακτες δαπάνες που οφείλονταν στην επιδηµία της χολέ22

Αντ. Τερζόπουλος, Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Τραπεζούντος «ο Ξενοφών» (ανάτυπο από την
ποντιακή στοά 1972-1974, Αθήναι 1975.
23 Νεολόγος 22/3 Φεβρουαρίου 1881.
24 Νεολόγος 22/3 Φεβρουαρίου 1881.
25 Α. Τερζόπουλου, Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Τραπεζούντος «ο Ξενοφών», ανατ. Από την Ποντιακή
Στοά, 1972-1974, Αθήναι 1975, σ. 288-289
26 8/3/1914. Τραπεζούντα. Αργοναύτης. Αργοναύτης – Τραπεζούντα 8/3/1914.
27 Φάρος της Ανατολής 16.2.1911
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ρας από τη µια και στον βαρύ χειµώνα απ την άλλη. Η συνέλευση προέβη στην εκλογή των
νέων αρχών. Με µυστική ψηφοφορία αναδείχθηκαν ο γιατρός κ. Αδαµάντιος Εφραιµίδης
Πρόεδρος, ο κ. Ιωάννης Τζαλιγόπουλος Ταµίας, ο κ. Ιωάννης Παπαζώφ Γραµµατεύς, οι κ.
Ανδρέας Μεταξάς, Νικόλαος Καριοφύλλης και Ιωάννης Χ΄΄ Κακουλίδης Σύµβουλοι. Για
την ιατρική περίθαλψη των φτωχών, εγκρίθηκε όπως να στείλει η Αδελφότητα τους ασθενείς
οµογενείς στο Ακριταίο Νοσοκοµείο, επί πληρωµή, και να διατεθεί για τον σκοπό αυτό το
ποσό των 50 λιρών ετησίως.
Μέριµνα για την α̟οκατάσταση των α̟όρων νεανίδων. Στις αρχές του 1904 η Βάσω Ασλανίδου, θυγατέρα του τραπεζίτη Ηλία Κωσταντινίδη, η Μελποµένη Κογκαλίδου και η ∆όµνη
Καπαγιαννίδου, συνέλαβαν την ιδέα ίδρυσης Αδελφότητας κυριών, η οποία θα παρείχε
υλική υποστήριξη σε οµοεθνείς κοπέλες µέσω εργασίας κατάλληλης για το φύλο τους, ενώ
λίγο αργότερα συστρατεύτηκε και η Ελένη Θεοφυλάκτου . Οι κυρίες συγκέντρωσαν το ποσό
που ήταν αναγκαίο για την ίδρυση της Αδελφότητας περίπου 600 οθωµανικές λίρες, µέσα
από εισφορές τακτικών και µη µελών που διέµεναν στην Τραπεζούντα ή το εξωτερικό, από
ευεργέτες, από λαχειοφόρο οµολογία και δωρητές. Έτσι στις 9 Νοεµβρίου του 1904,
υπογράφηκε ο Κανονισµός ίδρυσης της Αδελφότητος κυριών Τραπεζούντας υπό την αρωγή
της Εκκλησίας της Τραπεζούντας και του Μητροπολίτη της Κωνστάντιου. Στα 35 άρθρα του
Κανονισµού περιλαµβάνονταν αναφορά στον ιδρυτικό σκοπό, στην παροχή δηλαδή
βοηθείας σε Ελληνίδες µέσω προσφοράς εργασίας κατάλληλης για το φύλο τους, απόφαση
ίδρυσης χειροτεχνικού εργαστηρίου. Τέλος γινόταν σαφές πως µέλη του ∆ιοικητικού
συµβουλίου του Σωµατείου µπορούν να γίνουν µόνον οι παντρεµένες κυρίες.28 Η Αδελφότητα
των κυριών της Μερίµνης πέρασε στη δυναµική φιλανθρωπία, αφού στόχευσε στην «…δια
παροχής εργασίας υλική υποστήριξη των δεοµένων προστασίας και αρωγής Ελληνίδων. Η
κοινωνική προσφορά της ήταν η βελτίωση της θέσης της γυναίκας σε ολόκληρο τον Πόντο.
Γυµναστικός Σύλλογος Ακρίτας: Η ίδρυση Ελληνικού Γυµναστικού Συλλόγου µε το όνοµα
«Ακρίτας» έγινε τον Μάρτιο του 1917 και άρχισε η εσωτερική διασκευή του γυµναστηρίου
σύµφωνα µε τις οδηγίες του γυµναστή του Συλλόγου κ. Π. Θωµαΐδη, πρώην καθηγητή
γυµναστικής στο Φροντιστήριο Τραπεζούντας29. Ο Σύλλογος περιλάµβανε γρήγορα και
ερασιτεχνικό θεατρικό τµήµα, διαλύθηκε όµως οριστικά το 1920.
Η Ε̟ιτρο̟ή ε̟ί της ̟εριθάλψεως των ̟ροσφύγων συστάθηκε το 1916 και τελούσε υπό την
αιγίδα του Χρύσανθου Τραπεζούντος. Όπως αναγγέλλει ο Λόγος στην Τραπεζούντα η Επιτροπή αποτελούνταν από το ∆ήµαρχο Γ. Φωστηρόπουλο, τον υποδήµαρχο Ι. Τριφτονίδη,
τον σύµβουλο Ν. Βελισαρίδη, τον διοικητή της περιφέρειας Μίνολοφ και τους γιατρούς
Θεοφυλάκτου, Μπούµπουρα, Βλαδιµίρωφ, Πιζόφσκυ. Η επιτροπή θα σταµατούσε την κάθοδο των προσφύγων αφού ο Μίντολοφ θα κανόνιζε τη διατροφή τους στα µέρη τους. Επρόκειτο µάλιστα να ιδρυθεί συσσίτιο αρχικά στην Άδρασσα και έπειτα στην Αργυρούπολη30.
Η Επιτροπή θα εξουσιοδοτούσε την εγκατάστασή τους στα εγκαταλειφθέντα από τους
Τούρκους εδάφη. Ακόµα µε έγκριση της Ενώσεως των πόλεων θα οργανωνόταν συσσίτιο
στην Τραπεζούντα. Με την υγιεινή των προσφύγων επιφορτίστηκε ο Π. Σουλιάδης, δηµαρχιακός γιατρός.
28

http://merimnapontion.blogspot.gr/search/label/%CE%92
Αργοναύτης , 25/3/1917
30 Αργοναύτης 195/6.11.1916
29
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Ο Χρύσανθος απηύθυνε στις κοινότητες της Ρωσίας έκκληση για βοήθεια στους
πρόσφυγες που είχαν συγκεντρωθεί στο Βατούµ. Στην έκκληση του Χρύσανθου ανταποκρίθηκαν και έστειλαν χρήµατα η κοινότητα Τουαψιέ 2600 ρούβλια, η κοινότητα Μαϊκώπ
1500, η κοινότητα Βακού 886, η κοινότητα Γουταούτα 750, η κοινότητα Τσατούρα 550. 31
Στη συνεδρίαση της επί των προσφύγων Επιτροπής η οποία συνήλθε υπό την προεδρία του
Μητροπολίτη διαβάστηκαν επιστολές κοινοτήτων της Ρωσίας και πάρθηκε απόφαση κάθε
µέλος της επιτροπής να επιθεωρήσει ένα από τα µέρη της Τραπεζούντας στα οποία διέµεναν
πρόσφυγες.32 Στις επόµενες επανειληµµένες συνεδριάσεις της επιτροπής αποτιµήθηκαν οι
εισφορές για τους πρόσφυγες που προέρχονταν από τη Ρωσία. 33 Ο Χρύσανθος διαβεβαίωσε
το ποίµνιό του ότι είχε παραλάβει συνολικά για τους πρόσφυγες 33.694 ρούβλια από
εισφορές.34 Η Επιτροπή επί της περιθάλψεως των προσφύγων αποφασίζει τη διάθεση 25
κλινών υπέρ των προσφύγων στο νοσοκοµείο και την ίδρυση συσσιτίου. 35
Η Αδελφότητα Τρα̟εζουντίων Αθηνών «Ο Βησαρίων» : Με ενέργειες της Αδελφότητας οι
επιµελείς µαθητές της υπαίθρου στάλθηκαν υπότροφοι στις Ανώτερες Σχολές της
Κωνσταντινούπολης και των Αθηνών , όπως ο µετέπειτα φιλόλογος του Φροντιστηρίου Ι.
Παρχαρίδης. 36
Η Αδελφότητα Αργυρο̟ολιτών Κωνσταντινου̟όλεως: Οι Αργυροπολίτες που είχαν
εγκατασταθεί στην Κωνσταντινούπολη συνέπραξαν µε σκοπό να συνεισφέρουν οικονοµικά
στην στήριξη των σχολείων της πατρίδας τους. Για το σκοπό αυτό συνέπηξαν Αδερφότητα, η
οποία επρόκειτο να διενεργήσει εράνους στους Αργυροπολίτες της Ρωσίας και να συλλέξει τις
τακτικές και έκτακτες συνδροµές υπέρ των σχολών.Σκοπός τους ήταν να προικίσουν τα
κτήµατα έτσι ώστε αυτά να εξασφαλίσουν τους υλικούς πόρους µιας µακρόβιας επιβίωσης.
Από την ίδρυση της αδερφότητας µέχρι το 1870 βρέθηκαν οι πόροι για την κάλυψη των
ελλειµµάτων των Εφοριών και τα σχολεία άρχισαν να λειτουργούν αδιάλειπτα. Το 1870
εξασφαλίστηκε ποσό 600 λιρών για τα σχολεία και εποµένως αγοράστηκε κτήµα για την
εξασφάλιση µόνιµης στέγης. Παράλληλα πείστηκαν οι Αργυρουπολίτες να διαθέσουν για τα
σχολεία τα ενοίκια που προέρχονταν από τα κτήµατα των εκκλησιών και από τους δίσκους
των εκκλησιών τα οποία προηγουµένως κατασπαταλιόνταν ή υπεξαιρούνταν από τους
επιτήδειους. Η Αδελφότητα των Αργυροπουλιτών, συγκάλεσε Γενική Συνέλευση των µελών
της που έµεναν στην Τραπεζούντα και επιζήτησε νέες εισφορές από το υστέρηµα των
ανθρώπων που µετείχαν µε σκοπό την οικοδόµηση των σχολών.
Ο Σύλλογος «Κυριακίδης» ιδρύθηκε το 1910 στην Αργυρού̟ολη και συνέβαλε ουσιαστικά
στην επέκταση της παιδείας στα λαϊκά στρώµατα αφού άρχισε πάλι τα λαϊκά µαθήµατα, τα
οποία παρακολουθούσε πλήθος ακροατών και µαθητών του Φροντιστηρίου. Σκοπός του
Συλλόγου, ο οποίος επιχειρούσε µια κοινωνική παρέµβαση ήταν η διενέργεια λαϊκών
µαθηµάτων από ερευνητές και επιστήµονες µε σκοπό τη διάχυση της γνώσης.

31

Οι Κοµνηνοί, 29.5.1916, σ.8.
Οι Κοµνηνοί, 11.6.191, σ. 22.
33 Οι Κοµνηνοί18.6.1916, σ.38. Σοχούµ 3000, Κρίµσκαγια 2500, Σότζα 25, Λουγάνστη 74, Βατούµ 500.
34 Αργοναύτης 185/11.9.1916
35 Αργοναύτης 188/9.10.1916
36 Αν. Τερζόπουλου, ό.π., σ.292.
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Οι δωρεές απέναντι στοΣύλλόγο µαρτυρούν την απήχησή του και το µέγεθος της κοινωνικής του παρέµβασης. 37
Η Φιλεκ̟αιδευτική Αδελφότητα Κρωµναίων: Η Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα συστήθηκε
από τους Κρωµναίους που έµεναν στην Τραπεζούντα το 1869. Τα µέλη της έχτισαν το 1885
τη σχολή της Μεταµορφώσεως και ανέλαβαν τη στήριξη της λειτουργίας των σχολείων. 38
Η Αδελφότητα Σουρµενιωτών Βλαχίας: Στα Σούρµενα, ένα από τα σχολεία επιχορηγούνταν
από κληροδότηµα των Σουρµενιτών που ήταν εγκατεστηµένοι στη Βλαχία. Η χορηγία
ανερχόταν σε 6000 ρούβλια ετησίως ή σε 80 καισαρικά, τα οποία κληροδοτήθηκαν από τον
Χατζη-Κωνσταντίνου Τσουκαλά. 39
Η Φιλεκ̟αιδευτική Αδελφότητα Παφλαγονία Ινε̟όλεως: Στην επαρχία Νεοκαισαρείας η
Ιανούπολη ή Ινέπολη είχε συστήσει το 1873 αδερφότητα υπό την επωνυµία Παφλαγονία, η
οποία αποσκοπούσε στην ίδρυση και συντήρηση του Παρθεναγωγείου. 40.
Η Αδελφότητα Λιβεριτών «Κυψέλη» συστάθηκε µε πρωτοβουλία του Μητροπολίτου αγίου
Ροδοπόλεως κ. Κυρίλλου, µε σκοπό να υποστηρίξει ηθικά και υλικά την ανάπτυξιν όλης της
επαρχίας του. 41
Ο Φιλεκ̟αιδευτικός Σύλλογος Ολάσσης ο Πόθος ιδρύθηκε το 1907 µε κύριο σκοπό την
εξυπηρέτηση των συµφερόντων της σχολής. 42 Μετά την ανακήρυξη του συντάγµατος και την
επάνοδο της ελευθερίας, το σωµατείο µεταβλήθηκε σε σύλλογο, µε την προσωνυµία «ο
Πόθος». Ο ∆ιευθυντής της σχολής κ. Θ. Ξανθόπουλος, ύστερα από ψηφοφορία εξελέγη
παµψηφεί πρόεδρος και εργάστηκε µε ζήλο για τη συντήρηση και προαγωγή του Συλλόγου.
Ο Σύλλογος ξεπέρασε κάποιες δυσχέρειες χάρις στη βοήθεια λίγων φιλόµουσων αλλοδαπών
συµπατριωτών, οι οποίοι πρόσφεραν ικανές δωρεές στην κοινότητα.43
37

Φάρος της Ανατολής 17/11/1910 ∆ωρεά υπέρ του Συλλόγου «Ο Κυριακίδης» Έτσι, η εφηµερίδα
«Φάρος της Ανατολής» του έτους 1910 37 ανέφερε ότι ο πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως
Ιωαννίνων κ. Παράρετος Ξανθόπουλος απέστειλε στο Σύλλογο ως δωρεά µία λίρα Τουρκίας, ο
Χρήστος Θ. Κε ραµείδης από την Υάλτα, απέστειλε πέντε ρούβλια υπέρ του Συλλόγου και ο
Πρόεδρος του Συλλόγου κ. ∆ηµήτριος Αποστολίδης προσέφερε κι αυτός υπέρ του συλλόγου µισή
λίρα. Η ενδεικτική αυτή ερανική εισφορά που καταγράφηκε από την εφηµερίδα συνέβαλε καθοριστικά
στην επίλυση των λειτουργικών του προβληµάτων.
38 Α. Ι. Παρχαρίδου, «Ιστορία της Κρώµνης», Ποντιακή Εστία, έτος Ε, Ιανουάριος 1954, σ.2399-2401,
Φεβρουάριος, 1954, σ.2452-2454, έτος Ε, τ.53-54, 1954, σ.2623-2625, τ.57, σ.2762-2766, τ.58, 28972899
39 Π. Τριανταφυλλίδης, Οι Φυγάδες, Αθήναι 1870, σ.133.
40 Περιοδικό, ό.π., σ. 255.
41 Φάρος της Ανατολής 26.01.1911
42 Φάρος της Ανατολής, 18/12/1910
43 Συγκεκριµένα ο εξ Αικατερινοδάρ της Ρωσίας φιλόµουσος κ. Ιωάννης Γ. Καγκελίδης εδώ και 9
χρόνια, εξακολουθούσε να στέλνει στη σχολή Ολάσσης 125 ρούβλια το χρόνο, για τη διατήρηση
δεύτερου δασκάλου στη σχολή και παράλληλα προσέφερε στον Σύλλογο «ο Πόθος» το ποσό των 50
ρουβλίων. Οι αξιότιµοι κ.κ. Κων/νος Ελευθεριάδης και Ν. Αποστολίδης προσέφεραν στο σύλλογο
από 25 ρούβλια. Ο πρόεδρος του συλλόγου, οι αντιπρόσωποι και όλοι οι κάτοικοι εξέφρασαν την
ευγνωµοσύνη τους για τις δωρεές των συµπατριωτών από τη Ρωσία. Τον µεν φιλότιµο κ. Ιωάννη Γ.
Καγκελίδη ανακήρυξαν µεγάλο ευεργέτη της σχολής και του Συλλόγου και καταχώρησαν το όνοµά
του στα πρακτικά της σχολής και του συλλόγου. Τους δε αξιότιµους κ. Κων/νο Ελευθεριάδη και Ν.
Αποστολίδη ανακήρυξαν ευεργέτες του συλλόγου και κατέγραψαν τα ονόµατά τους στα πρακτικά του
συλλόγου. Στη χορεία των ευεργετών του συλλόγου κατατάχθηκε και ο κ. Χ. Κ. Μεϊχανετζίδης από
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Ο Φιλεκ̟αιδευτικός Σύλλογος Ορφεύς Αµισού. Στην Άνω Αµισό, όπως έγραφε ο ∆ιευθυντής
των Σχολών Κ. Χ. Μαρκόπουλος τον Ιανουάριο του 1811, τα σωµατεία της πόλης δηλαδή η
εφοροεπιτροπή και η ∆ηµογεροντία και ο Σύλλογος «Ορφεύς44», ανταποκρίνονταν στο
ρόλο τους.
Ο Φιλεκ̟αιδευτικός Σύλλογος Πλάτων Σουρµένων και η Αδελφότητα Φως έθεσαν ως κύριο
σκοπό του την πνευµατική και σωµατική ανάπτυξη των µελών που τους αποτελούσαν, κατά
δεύτερο λόγο την πρόοδο των γυναικείων οικιακών έργων µε σύµπραξη της Αδελφότητος
«Φως». 45 Ο Σύλλογος στο διάστηµα των 7 µηνών κατόρθωσε να συγκεντρώσει αποθεµατικό
200 ρουβλίων. ∆ιενεργήθηκαν δέκα διαλέξεις, 6 θρησκευτικής φύσεως, µια σχετική µε την
πνευµατική κατάσταση της πατρίδας, µια για τη Μουσική, και µία για την εργασία.
Φιλό̟τωχος Αδελφότητα Κυριών Κερασούντος. Η Φιλόπτωχος Αδερφότητα Κυριών που
διενήργησε τους ̟αγκερασούντιους εράνους υ̟έρ θυµάτων Γανοχώρων και ανέλαβε να εκλέξει
διµερή Επιτροπή σε κάθε συντεχνία για τη συλλογή του ποσού. 46
Φιλό̟τωχος Αδελφότητα Αρετή Σάντας. Επανασυστάθηκε το 1912 από τον Μητροπολίτη
Ροδοπόλεως ενώ λειτουργούσε πριν από 10 έτη. Πρόεδρος εξελέγη ο Μητροπολίτης,
Αντιπρόεδρος ο Παπα-αγαθάγγελος, Αρχιερατικός Επίτροπος, Ταµίας ο Γεώργιος Ευτυχίδης, Πάρεδροι Σύµβουλοι οι Κ. Τσιρίπ, Αθ. Σουράντης, Χρ. Τοπαλίδης, Κ. Ακριβόπουλος, Θ. Πολίτωφ, Ι. Τουισουζίδης. ∆ιατυπώθηκε η προσδοκία ότι το νέο ∆Σ θα εµφυσούσε
ζωή στο λαµπρό παλιό σωµατείο που εργάστηκε 12 χρόνια αθόρυβα.. Με την αναθεώρηση
του κανονισµού το σωµατείο επρόκειτο να στρατευθεί στη συλλογική ωφέλεια. Η Σάντα µε
έρανο προσέφερε στους σεισµόπληκτους 11 λίρες τουρκίας. 47
Φιλό̟τωχος Αδελφότητα Ιµεραίων στην Τρα̟εζούντα. Η Αδερότης Ιµεραίων στην
Τραπεζούντα είχε Πρόεδρο τον Κ. Φωστηρόπουλο και προσέφερε κοινωφελές έργο.48
Ο Φιλεκ̟αιδευτικός Σύνδεσµος η Σινώ̟η γιόρταζε στις 29 Αυγούστου την δεύτερη επέτειο
της σύστασής του. Ο ναός του Τιµίου Προδρόµου κατακλύστηκε, παρουσία και του
Πρωτοσύγκελου της Μητρόπολης Μυτιλήνης Κοµβοπούλου, το εκκλησίασµα µετέβη στην
αίθουσα του συνδέσµου όπου µνηµονεύτηκαν τα ονόµατα των ευεργετών, των δωρητών και
των µελών του Συνδέσµου. Ο απόφοιτος της νοµικής Βασίλειος Παπαθεοδώρου εκφώνησε
πανηγυρικό, έγινε αρτοκλασία και η ορχήστρα έπαιξε εκλεκτά τεµάχια. Το βράδυ δόθηκε
µουσική συναυλία στη νεόδµητη προκυµαία του συνδέσµου. 49

το Ιρκούσκι της Σιβηρίας, ο οποίος προσέφερε το ποσό των 25 ρουβλίων, για τη διατήρηση θυρωρού
στη σχολή και ανέλαβε ετησίως να αποστέλλει αυτό το ποσό για το µισθό του θυρωρού. Και ως
ένδειξη ευγνωµοσύνης καταχωρήθηκε το όνοµά του στα πρακτικά του συλλόγου. Για τη γενναία
συνδροµή των συµπατριωτών και για τη βοήθεια κάποιων από την κοινότητα Ολλάση, ο πρόεδρος κ.
Θεοδ. Ξανθόπουλος µε τους αντιπροσώπους των συλλόγων κατόρθωσαν να φτιάξουν κτίριο, και να το
νοικιάζουν για τρία χρόνια, αντί 22 λιρών.
44 Φάρος της Ανατολής 12-01-1911 εξ Αµισου
45 Φάρος της Ανατολής 12.2.1911
46 Αργοναύτης, 18 .8. 1912, σ.3
47 Αργοναύτης, 29 .9. 1912
48 Αργοναύτης, 10 .11. 1912
49 Αργοναύτης, 6.10. 1912
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Φιλεκ̟αιδευτικός Σύνδεσµος Γαλιαίνης, κοινότητα Μισαηλάντων: Με την αναθεώρηση του
κανονισµού του Φιλεκπαιδευτικού Συνδέσµου έγινε εκλογή νέου ∆Σ ήτοι των : Πρόεδρος
Απ. Τσινιβίζης, Αντιπρόεδρος Π. Χαρτωµατζίδης, Γραµµατέας Μιχαήλ Μισαηλίδης,
Ταµίας Γ. Π. Μ. Μισαηλίδης, Σύµβουλοι Π. Τσινιβίζης και Χ. Παρτσαλίδης. 50
Ο Φιλεκ̟αιδευτικός Σύλλογος ∆ηµοσθένης ιδρύθηκε στην κονότητα Ελεβής Τραπεζούντας
και προέβη στη σύσταση σχολείου. Πρώτος Πρόεδρος ο Κ. Τριανταφυλλίδης και
Γραµµατέας ο Π. Ελευθεριάδης., σύµβουλοι οι Α. Αφεντουλίδης και Π. Καζαντζίδης51.
Η Αδελφότητα Πρόοδος Χαιριάνων κάλεσε όλους να βοηθήσουν και µάλιστα τους
οµογενείς εκ Ρωσίας. 52
Μορφωτικός Σύλλογος Ριζούντος «Ο Χρύσανθος». Ο σύλλογος συστήθηκε µε πρωτοβουλία
και εισήγηση φερέλπιδων νέων της κοινότητας και άλλων παρεπιδηµούντων. Ο αριθµός των
µελών του συλλόγου υπερέβη τους εκατό ενώ ο ενθουσιασµός και η προθυµία όλων παρέχουν την ελπίδα ότι µέσα στο χρόνο θα υπερβεί τους διακόσιους. 53
2.1.2. Ευεργετισµός των Μητρο̟ολιτών, ε̟ισκό̟ων, µοναχών.
Ο Μητροπολίτης Χαλδίας Γερβάσιος στάθηκε πολύτιµος αρωγός στη λειτουργία των
σχολείων της Αργυρούπολης και των σχολείων των περιχώρων. Ο επίσκοπος Ιερεµίας έκτισε
στην περιοχή Πελέν µονή µε σκοπό να δηµιουργήσει ένα κεντρικό σχολείο για τους µαθητές
των γύρω χωριών. Το 1866 είχε πετύχει και λειτουργούσε αλληλοδιδακτικό σχολείο και
ελληνικό, ενώ οι µαθητές τρέφονταν µέσα στη µονή. Οι πόροι της µονής διασφαλίζονταν από
συνδροµές σε είδος που πρόσφεραν οι κάτοικοι.54 Αξιόλογη προς την κατεύθυνση αυτή
υπήρξε η συµβολή του Αγίου Νεοκαισαρείας Ιερόθεου ο οποίος προέβη στην σύσταση
πολλών αδελφοτήτων µε σκοπό την διάδοση των ελληνικών γραµµάτων σε όλη την επαρχίαν
του. 55 Η Οινόη µε την προτροπή του συνέστησε Λέσχη 56 µε την επωνυµία Ευαγγελισµός, µε
αναγνωστήριο και βιβλιοθήκη τα µέλη της οποίας προέβαιναν στην ανάγνωσιν εφηµερίδων
και στη µελέτην άλλων διδακτικών βιβλίων. Ακόµα στη Λέσχη παραδίδονταν µαθήµατα
δηµόσια και ιδιωτικά. Ο Μητροπολίτης Αµασείας Σωφρόνιος για να διευκολύνει την τακτική
πληρωµή των διδασκαλικών µισθών κανόνισε τη θέσπιση προσόδου στα συνοικέσια, τις
κληρονοµιές, τις δίκες και τους προσκυνητές των µονών. Το 1870, ο Τριανταφυλλίδης, στο
έργο του Φυγάδες αναφέρει ότι οι απόπειρες του Μητροπολίτη να συστήσει Κεντρική Σχολή
δεν τελεσφόρησαν. 57 Στον Φάρος της Ανατολής του 191058 αναφερόταν ότι ανασυστάθηκε
στο χωριό της Ματσούκας Χαµψή η Κεντρική Αστική σχολή, η οποία δηµιουργήθηκε χάρις
στην πρωτοβουλία και στις ενέργειες των πατέρων της Μονής Βαζελώνος κ. Παναρέτου, ο
οποίος ανέλαβε και την προεδρία της εφορείας αυτής.

50

Αργοναύτης, 22 .9. 1912
Αργοναύτης, 20 .10. 1912
52 Aργοναύτης, 24.11.1912
53 Αργοναύτης , 13/8/1917
54 Π. Τριανταφυλλίδης, ό.π., σ. 107.
55 Περιοδικό, ό.π., σ. 255.
56 Νεολόγος, 2487/26.6.1877
57 Τριανταφυλλίδης, Φυγάδες, ό.π., σ. 136.
58 Φάρος της Ανατολής , 6/11/191. Κεντρικές σχολές στη Ματσούκα
51
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2.1.3. Ο ευεργετισµός της µεγαλοαστικής τάξης
2.1.3.1. Στην Τρα̟εζούντα
Το 1881 ο Μητροπολίτης Γρηγόριος Τραπεζούντος ανήγειρε µε χορηγία των Κ.
Θεοφυλάκτου και Φ. Κούση προσοδοφόρα κτήµατα, για την κάλυψη των αναγκών των
σχολών.59 Τον ίδιο χρόνο µε το ρωσικό ατµόπλοιο στάλθηκε στον Μητροπολίτη η διαθήκη
του εν Νέα Ρωσία διαµένοντος Ιωάννου Κυριακού Κυριακώβ, ο οποίος µετά το θάνατό του
και το θάνατο της συζύγου του, αφιέρωσε όλη την κτηµατική περιουσία του στα σχολεία της
κοινότητας. Η αξία της περιουσίας του ανήλθε σε 26.000 αργυρά ρούβλια. 60 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. Θεοφυλάκτου61. Το κτίριο οικοδοµήθηκε σε σχέδια του µηχανικού Αλ.
Κακουλίδη και εγκαινιάστηκε στις 14.9.1902.62 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 63 Ευεργέτης του Συλλόγου Ξενοφών υπήρξε ο γιατρός
Γεώργιος Καµατσώδος, ο οποίος κληροδότησε στο Σύλλογο 30 λίρες και τη βιβλιοθήκη του.
2.1.3.2. Στα Κοτύωρα
Το 1870 ο Τριανταφυλλίδης, στους Φυγάδες του µας ενηµερώνει ότι ο Κωνσταντίνος
Ψωµιάδης, κάτοικος Κωνσταντινούπολης, καταγόµενος όµως από τα Κοτύωρα επιχορήγησε
την ανέγερση λιθόκτιστου κτιρίου στο οποίο θα στεγαζόταν η νέα σχολή Κοτυώρων, αυτή
που έµεινε στην ιστορία ως Ψωµιάδειος σχολή. 64Για το εγχείρηµα του Κ. Ψωµιάδη, ο Σ.
Ιωαννίδης στο έργο του που εκδόθηκε το 1870 τονίζει ότι πρόκειται για το λαµπρότερο
σχολείο του Ευξείνου, σχεδιασµένο από τον αρχιτέκτονα Ιωσήφ Τυπάλδο Κεφαλλήνα,
µετακληθέντα από την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος µε κυριαρχία του δωρικού ρυθµού
ίδρυσε το πρώτο αρχαιότροπο σχολείο στον Εύξεινο Πόντο.65Στον Κανονισµό της εν
Κοτυώροις (Ορδού) Ψωµιαδείου Σχολής, ο οποίος εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1878
από το τυπογραφείο του Βουτυρά66 αναφέρεται ότι ο Κ. Ψωµιάδης ίδρυσε το 1874 εκ
βάθρων µε δικά του έξοδα την ελληνική δηµοτική σχολή Κοτυώρων. Το κτίριο ήταν
διώροφο, λιθόκτιστο, µήκους 35 πήχεων, πλάτους 16 και ύψους 20. Για τη δωρεά αυτή
εκδόθηκε πατριαρχικό σιγίλιο το οποίο καθόρισε το περιεχόµενο και τους όρους της δωρεάς
Στα Κοτύωρα είχε συσταθεί και Ορφανοτροφείο. Η στήριξη του οφειλόταν στους
εγκατεστηµένους στο Σοχούµ οµογενείς από την Ορδού οι οποίοι είχαν µεταναστεύσει κάτω
59

Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρυσάνθου, ό.π., σ.644 και Εκκκλησιαστική Αλήθεια, ό.π., 16.2.1883.
Νεολόγος, αρ.3631, 28/10 Μαίου 1881
61 Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρυσάνθου, ό.π., σ., 664 και Χατζησαββίδης Σ, ό.π., σ.91.
62 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.
63 Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρυσάνθου, ό.π., σ., 665
64 Π. Τριανταφυλλίδης, Φυγάδες, ό.π., σ. 134.
65 Σ. Ιωαννίδης, ό.π., σ. 209.
66 Ιδιωτικό Αρχείο Κ. Φωτιάδη, Κανονισµός της εν Κοτυώροις (Ορδού) Ψωµιαδείου Σχολής, Εν
Κωνσταντινουπόλει, 1878, Τύποις Βουτυρά & Σιας.
60
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από άγριες συνθήκες. Οι οµογενείς είχαν ιδρύσει το Σωµατείο «Μέριµνα» και είχαν απόστείλει στο Ορφανοτροφείο Κοτυώρων δεκαπέντε χιλιάδες ρουβλίων. 67
Στην εξαρχία Βαζελώνος & Περιστεράς η µισθοδοσία του δασκάλου επιχορηγούνταν
από τη συνδροµή των Α. Μουρούζη, Σ. Καραλή, Θ. Ροδοκανάκη και Ν. Σκαραµαγκά που
έµεναν στην Πετρούπολη όπως αναφέρει το 1866 ο Π. Τριανταφυλλίδης.68 Στο Καπηκιοϊ
που είναι συνέχεια του οικισµού Κοσµά είχε συσταθεί το Βερναδάκειο σχολείο, δωρεά του
Βερναρδάκη. 69
2.1.3.3. Στην Κερασούντα
Ο Καπετάν Γεώργης πασάς υπήρξε ο µεγάλος ευεργέτης της Κερασούντος70.Στο
σχολείο Κερασούντος είχε δηµιουργηθεί και Βιβλιοθήκη, 71της οποίας µόνο οι σκελετοί
είχαν στοιχίσει γύρω στα εξήντα εικοσόφραγκα, τα οποία καταβλήθηκαν από τον ∆ήµαρχο
καπετάν Γεώργη-πασά. Η βιβλιοθήκη περιείχε πάνω από 2000 τόµους, τους περισσότερους
από τους οποίους είχε δωρίσει ο ∆ιονύσιος Κωνσταντινίδης, που την εµπλούτισε επίσης µε
όργανα της Χηµείας και της Πειραµατικής Φυσικής. Αρκετά επίσης βιβλία είχε συλλέξει και
δωρίσει και ο αείµνηστος καθηγητής Ιωάννης Βαλαβάνης, ο διαπρεπής τότε γλωσσολόγος. 72
Η γένεση της παιδείας στη Χότζιν οφειλόταν στη χορηγία του καταγόµενου από εκεί Κ.
Πολυχρονίδη, ο οποίος ίδρυσε και συντηρούσε το 1866 ένα αλληλοδιδακτικό σχολείο χάρις
στην περιουσία που απέκτησε.
2.1.3.4. Στη Σινώ̟η
Η Ελληνική σχολή και το Παρθεναγωγείο Σινώπης ιδρύθηκαν µε έξοδα του Γεωργίου
Τζουβαλτζή, Σινωπέως εγκατεστηµένου στην Κρίµπηγια του Καυκάσου, εµπόρου. Αυτός
µετά την πυρκαγιά που συνέβη το 1895, και η οποία αποτέφρωσε µεγάλο αριθµό οικιών,
τη σχολή της πόλης και τη βιβλιοθήκη της προσέφερε τα χρήµατα για την ανασύσταση της
κτιριακής υποδοµής.
2.1.3.5. Στη Λιβερά
Στην εφηµερίδα Φάρος της Ανατολής, 73 αναγράφηκε η µεγάλη δωρεά προς τα
εκπαιδευτικά καταστήµατα Λιβεράς, έδρας της Μητρόπολης Ροδοπόλεως, του κύριου
Χατζή Ιωάννου Καλιφίδου,. Ο Καλιφίδης ιδρυτής και τέως πρόεδρος της φιλόµουσης
Αδελφότητας «Κυψέλη» που είχε συσταθεί στην Κωνσταντινούπολη, ανέλαβε τις δαπάνες
ανέγερσης Παρθεναγωγείου στα Λιβερά και έδωσε γι’ αυτό κτήµα κοντά στο Αλατσά χαµάµ
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Φάρος της Ανατολής ,19/3/1910. Η παιδεία στον Ποντο. Πώς δουλευουν οι Πόντιοι
Π. Τριανταφυλλίδης, Ποντικά, σ.58.
69 Π. Τριανταφυλλίδης, Οι Φυγάδες, Αθήναι 1870, σ.133.
70 Θεοχάρους Βασιλειάδου, Κερασούς, Σχολεία και Εκκλησίαι, Ποντιακή Εστία, έτος Ε (3), τ.51ο ,
1954, Μάρτιος, σ.2538-2542
71 Περιοδικό του εν Κωνσταντινου̟όλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, τ.8. 1873-74, σ. 252-268 Έκθεσις
της Εκ̟αιδευτικής Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί της ενεστώσης καταστάσεως των εν ταις ε̟αρχίαις ηµετέρων εκ̟αιδευτηρίων.
σ.255
72 Κράτος 1905
73 Φάρος της Ανατολής 13/11/1910
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στην Κωνσταντινούπολη, αξίας 4000 Οθωµανικών λιρών το οποίο απέφερε ετήσιο εισόδηµα
180 Οθωµανικών λιρών. Από την ηµέρα που τέθηκε ο θεµέλιος λίθος του Καλιφιδείου
Παρθεναγωγείου στα Λιβερά, πολλοί ενδιαφέρθηκαν να βοηθήσουν στην προαγωγή του
Αρρεναγωγείου74. Έτσι πρώτος ο Σάββας Μωυσιάδης δώρισε στο σχολείο το µισό αγρό
του, που ήταν συνεχόµενος µε την τοποθεσία των σχολείων, αξίας 25 λιρών, ενώ τον
υπόλοιπο µισό του ίδιου αγρού, αγόρασε ο Μ. Ευεργέτης κ. Καλιφίδης και ο Μητροπολίτης
Αγ. Ροδοπόλεως παραχωρώντας 25 λίρες. Το κτήµα δωρήθηκε και αυτό στο σχολείο, και
έτσι αρκετά επεκτάθηκε η όλη τοποθεσία των δύο σχολείων. Πριν από µερικές µάλιστα
µέρες ο κ. Νικόλαος Σάνταλις εδήλωσε στην Κοινότητα ότι διαθέτει µετά τον θάνατό του
την ακίνητη περιουσία του για τα σχολεία. Η περιουσία του αποτελούνταν από ένα µαγαζί
και ένα σπίτι µε µεγάλη αυλή, στη συνοικία Κασήµ πάσα της Κων/πόλεως, και είχαν αξία
πάνω από 150 λίρες. Τα κτίσµατα απέφεραν ενοίκιο πάνω από 950 γρόσια. Ακόµα η περιουσία του αποτελούνταν και από ένα νεόδµητο καφενείο µε αυλή αξίας και πάνω από 50
λίρες, Τρίτος ο κ. Σάββας Προκοπίδης, επισήµως δήλωσεν ότι αποφασίζει και διαθέτει µετά
το θάνατό του και της συζύγου του υπέρ των σχολείων τρία εργαστήρια µε δυο χάνια που
βρίσκονταν στην τοποθεσία «Πορφύρ» µισή ώρα από Τζεβιζλουκίον, αξίας δε άνω των 150
λιρών. Αξιοσηµείωτη ήταν και η δράση της των Λιβεριτών Αδελφότητος «Κυψέλης». Η
δραστηριότητα αυτή οφειλόταν στην ενεργητικότητα του Μητροπολίτη Ροδοπόλεως κ.
Κυρίλλου. Για να τον τιµήσει η Κοινότητα την ηµέρα της γιορτής του µε πλήρη
εκκλησιαστική ποµπή µαζί µε τους των εφόρους, τους δασκάλους και τους και µαθητές
τον επισκέφτηκε στη Μητρόπολη.
2.1.3.6. Στην Αµισό
Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 1911 η ορθόδοξη κοινότητα της πόλεως Αµισού, µε επικεφαλής τον Μητροπολίτη Γερµανό έκανε τα εγκαίνια του κτιρίου του Τζινεκείου Γυµνασίου
και τίµησε τον µέγα ευεργέτη της Χ΄΄∆ηµήτριον Τζινέκη, σε τελετή που διοργανώθηκε στο
χώρο του νέου Γυµνασίου. 75 Τον πανηγυρικό της ηµέρας εκφώνησε ο σοφός Γυµνασιάρχης
ελλογιµότατος κ. Αριστείδης Ιεροκλής. Μετά αναγνώστηκε ψήφισµα µε το οποίο ο
Χ΄΄∆ηµήτριος Τζενέκης ανακηρυσσόταν Μέγας Ευεργέτης.
2.1.3.7. Στην Αµάσεια
Σύµφωνα µε τον Φάρο της Ανατολής,76 οι Αµισηνοί Αδελφοί ∆ειρµεντζόγλου εγκατεστηµένοι στη ∆ρέσδη προσέφεραν 700 λίρες για την ανέγερση κρατικής σχολής στην Κάβζα
της επαρχίας Αµάσειας.
2.1.3.8. Στο µεταλλείο Ακ Νταγ
Η Κοινότητα του µεταλλείου του Άκ Νταγ που συντηρούσε εδώ και καιρό πλήρη
αστική σχολή στην ενορία του Αγίου Χαραλάµπους, ενώ οι δύο άλλες ενορίες Αγίων
Νικολάου και Γεωργίου συντηρούσαν µία προκαταρκτική σχολή, συνέστησε το 1910 και
Παρθεναγωγείο, µε πρωτοβουλία του Χαλδίας Λαυρεντίου. Με συνδροµές που συνέλεξε ο
Χατζή Γεώργιος Χατζησάββας από τους πέριξ οµογενείς της Αιγύπτου και της Ρωσίας
74

Φάρος της Ανατολής 26-01-1911
Φάρος της Ανατολής, 26.1.1911
76 Φάρος της Ανατολής , 9/10/1910
75
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ανεγέρθηκε διώροφη οικοδοµή Παρθεναγωγείου και Οικοτροφείου, µε παράρτηµα
Αρρεναγωγείου, στην ενορία του Αγίου Νικολάου. Για αυτό ξοδεύτηκαν πάνω από 300 λίρες
και οι εξ Αλεξανδρείας πρόσφεραν 4250 γρόσια, εκ Σµύρνης 4250, εκ Ρωσίας 3200, εκ
Ταρσού, Αδάνων, Μερσίνης 3000, εξ Ακ ∆αγ 2651, εκ Τραπεζούντος 1900, εκ Πάφρας,
Σαµψούντος 1750.Στις 16 Μαϊου και αφού έγινε η θεία λειτουργία και µνηµονεύτηκαν τα
ονόµατα των συνδροµητών έγινε η τελετή εγκατάστασης των µαθητών στα σχολεία και
µίλησε ο ∆ιευθυντής του Αρρεναγωγείου. Ο Ν. Κιουπτζίδης πρόσφερε στις σχολές 5 λίρες
και τον ακολούθησαν και άλλοι, µε αποτέλεσµα να συγκεντρωθούν 30 λίρες αν και υπήρχε
µεγάλη ένδεια τελευταία στα κατώτερα στρώµατα. Οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής
ήταν εργάτες ενώ τα 5/6 των κατοίκων µετέβαιναν στα ξένα για αναζήτηση εργασίας.
2.1.3.9. Στη Σάντα
Σύµφωνα µε πληροφορίες του Φάρου της Ανατολής77 ο Τριαντάφυλλος Μαυρόπουλος
έκανε µια µεγάλη δωρεά για την ανέγερση στη Σάντα ενός εκπαιδευτηρίου.
2.3.1.10. Στην Πουλαντζάκη
Μεγάλη ευεργέτις της κοινότητας Πουλαντζάκης ήταν η Σοφία Παπαδοπούλου. Υπήρξε
ευεργέτης των σχολείων για την οικοδοµή των οποίων εργάστηκε και άφησε την περιουσία
της στην Κοινότητα. 78
2.1.4. Τα αγωνίσµατα
Το Συµβουλίδειο αγώνισµα θεσµοθετήθηκε µε επιστολή του Κ. Γ. Συµβουλίδου, προσωπικού γιατρού του τσάρου, η οποία στάλθηκε το έτος 1868 προς τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως.79 Ο Συµβουλίδης εξέφραζε µε αυτήν την επιθυµία του να
συµβάλει στην προαγωγή της παιδείας χρηµατοδοτώντας διαγωνισµό µε θέµα τον Πόντο
όπου γεννήθηκε και έθετε προϋποθέσεις, ανάλογες µε εκείνες που είχε θεσπίσει ο Ελληνικός
Φιλολογικός Σύλλογος, για τη συγγραφή µελετών, µε θέµα τη Θεσσαλία και άλλες επαρχίες.
Όριζε µάλιστα ως βραβείο για τον συντάκτη της µελέτης το ποσό των 500 αργυρών ρουβλίων. Με την επιστολή του ο Συµβουλίδης ζητούσε τη συνδροµή του Συλλόγου για τη δηµοσιοποίηση της πρόθεσής του και τον προπαγανδισµό της. Ο Σύλλογος συνέστησε Επιτροπή
και την επιφόρτισε µε τη σύνταξη του προγράµµατος του Συµβουλιδείου διαγωνίσµατος. Η
Επιτροπή σε επόµενη συνεδρίαση, υπέβαλε στην επιψήφιση του Συλλόγου πρόγραµµα που
προέβλεπε ότι θέµα του διαγωνισµού ήταν η περιγραφή του Πόντου. Το βραβείο θα απονέµονταν τη τελευταία Κυριακή του Απριλίου του έτους 1872 ενώ το βραβείο θα ανερχόταν
στο ποσό των 500 αργυρών ρουβλίων .80
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Φάρος της Ανατολής 1/12/1910
Αργοναύτης, 8 .9. 1912
79 Περιοδικό, ό.π., τ.4., 1865-1870, σ. 227,237,239, Συνεδρίασις Στ, τη 15.4.1868, Προεδρεύει ο
Κ.Ξ. Ζωγράφος
80 Συνεδρίασις ΣΛΑ, 10.3.1869, Προεδρεύοντος του κ. Ηρ. Βασιάδου
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Αξιολόγηση-Συµ̟εράσµατα
Με βάση όσα προαναφέρθηκαν πρέπει να γίνει σαφές ότι στις τοπικές κοινότητες του
Πόντου οι αρµοδιότητες κοινωνικής/ κοινοτικής πρόνοιας περιέρχονταν στα χέρια µιας
προυχοντικής ηγεσίας, η οποία συγκροτούνταν σε σώµα µετά από τη σύγκληση της γενικής
συνέλευσης, η οποία προέβαινε σ’ ένα σαφή καταµερισµό αρµοδιοτήτων, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονταν, τόσο από το Θεµελιώδη Κανονισµό, όσο και από τις διατάξεις των
διασωθέντων κοινοτικών κανονισµών των αστικών κέντρων του Πόντου.
Συγκεκριµένα µε την εφαρµογή των Γενικών Κανονισµών στον Πόντο, άρχισε να
συντελείται η οικονοµική ανόρθωσή των ελληνόφωνων ορθόδοξων πληθυσµών και να
υλοποιείται η συµµετοχή τους στις κοινοτικές λειτουργίες, µέρος των οποίων ήταν η
κοινωνική πρόνοια. Στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών η εξουσία πέρασε προοδευτικά από
τα χέρια των παραδοσιακών αρχόντων στα χέρια των εθνικοποιηµένων αστικών στρωµάτων.
Αξίζει µάλιστα να τονιστεί ότι µέσα στις κοινότητες του Πόντου οι µεταρρυθµίσεις οδήγησαν
σε διαδικασίες ανακατανοµής του πλούτου και της εξουσίας αφού τα ασθενέστερα στρώµατα
επαναδιαπραγµατεύτηκαν τη σχέση τους µε την εξουσία. Η ενθάρρυνσα της συµµετοχής των
ασθενέστερων στρωµάτων στην οργανωµένη κοινότητα συντελέστηκε µέσα από την
διαχείριση της κοινωνικής πρόνοιας, την οργάνωση της φιλανθρωπίας, τον ευεργετισµό.
Σε αυτό το πλαίσιο οι κοινωνικές/κοινοτικές οµάδες που πήραν στα χέρια τους την
διαχείριση της κοινωνικής πρόνοιας στον Πόντο ήταν: α) Οι Μητροπολίτες του Πόντου, οι
οποίοι στο κοινωνικό πεδίο συλλειτουργούσαν µε τα µεσαία και τα ανώτερα κοινωνικά
στρώµατα µε σκοπό τη διεύρυνση της βάσης του µιλλέτ µέσα από τον µηχανισµό της
κοινοτικής πρόνοιας. Ο βαθµός βέβαια και η ποιότητα της παρέµβασης του εκάστοτε
Μητροπολίτη συναρτούνταν άµεσα µε την προσωπικότητα και το κύρος τους. Σε αυτό το
πεδίο καθοριστική ήταν η συµβολή του Μητροπολίτη Τραπεζούντος. Χρύσανθου. β) Η
µεσαία τάξη και η ανώτερη τάξη των αστικών κοινοτήτων του Πόντου οι οποίες
διαχειρίστηκαν τις λειτουργίες της κοινοτικής πρόνοιας, όπως τη συµµετοχή σε κοινωφελείς
κοινοτικές συσσωµατώσεις µε φιλανθρωπικό χαρακτήρα και πρόκριναν τον ευεργετισµό σε
ζητήµατα εκπαίδευσης και φιλανθρωπίας.
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ΜΕΡΟΣ ∆΄
1η Συνεδρία
Προεδρεύων: Τάκης Κωστιδάκης,
Μέλη: Γιάννης Καραγιαννίδης,
Ζαχαρούλα Καραβά
και Κώστας Τσο̟ανάκης

Παρασκευή, 22 Νοεµβρίου 2013
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Νοσοκοµειακή ̟ερίθαλψη
και σχολική υγιεινή στη Σµύρνη
Λάζαρος Ε. Βλαδίµηρος
Κρούετε και ανοιγήσεται υµίν
Ματθαίος ζ. 7.
Η ίδρυση του πρώτου ελληνικού νοσοκοµείου στην περιοχή της Μικράς Ασίας ανάγεται
στις αρχές του 18ου αιώνα, το 1723, όταν η ελληνική κοινότητα της Σµύρνης αναλαµβάνει
την πρωτοβουλία και την ευθύνη της περίθαλψης των ασθενούντων µελών της, ιδρύοντας το
Γραικικό Νοσοκοµείο ‘Ο Άγιος Χαράλαµ̟ος’. 1
Για µια χρονική περίοδο δύο αιώνων το Γραικικό Νοσοκοµείο, ακολουθώντας τη µοίρα
και τις περιπέτειες της ελληνικής κοινότητας της Σµύρνης, παρείχε νοσοκοµειακή περίθαλψη
στα µέλη της ελληνικής κοινότητας της Σµύρνης και των πέριξ περιοχών, αλλά ταυτόχρονα,
δεχόταν προς νοσηλεία και κάθε άτοµο, ανεξάρτητα από φυλή ή θρήσκευµα. Στην είσοδο
του νοσοκοµείου ήταν γραµµένη η ευαγγελική ρήση: Κρούετε και ανοιγήσεται υµίν. Στο
Γραικικό Νοσοκοµείο έβρισκαν νοσοκοµειακή περίθαλψη, ισότιµα µε τους Έλληνες, οι
Οθωµανοί, οι Εβραίοι, οι Αρµένιοι, οι Φραγκολεβαντίνοι. Η χριστιανική αντίληψη της µη
διάκρισης των ασθενών σε χριστιανούς και µουσουλµάνους, προκειµένου να τους
παρασχεθούν ιατρικές φροντίδες και νοσηλεία στο ελληνικό νοσοκοµείο, διατηρήθηκε ακόµα
και σε εποχές όπου υπήρξαν µαζικοί διωγµοί της ελληνικής κοινότητας από τις οθωµανικές
αρχές.
Το νοσοκοµείο δεν υπήρξε στατικό και αµετάβλητο, εξελισσόταν διαρκώς. Η
διαχρονική αύξηση του ελληνικού πληθυσµού της πόλης, ανάγκασε τις διοικήσεις του
νοσοκοµείου να επεκτείνουν συνεχώς τις κτιριακές υποδοµές του ιδρύµατος, προκειµένου να
αντιµετωπιστούν οι αυξηµένες νοσηλευτικές ανάγκες. Όταν ξεκίνησε την λειτουργία του το
νοσοκοµείο το 1723, διέθετε µερικά µόνο κρεβάτια για τη νοσηλεία των αρρώστων.
Σταδιακά έφτασε το 1922 να διαθέτει 400 αναπτυγµένα κρεβάτια που κάλυπταν τις
νοσηλευτικές δραστηριότητες των διάφορων κλινικών του ιδρύµατος.
Στις αρχές του 20ου αιώνα το Γραικικό Νοσοκοµείο νοσήλευε ετησίως περίπου 2.300
ασθενείς, χορηγούσε δωρεάν φάρµακα σε 12.000 απόρους, ενώ στα εξωτερικά ιατρεία
πραγµατοποιούνταν καθηµερινά 60 έως 70 αλλαγές τραυµάτων.
1

Για το ιστορικό της ίδρυσης του νοσοκοµείου καθώς και για τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του,
βλέπε: Κ. Κωστής, ‘Το εν Σµύρνη πρώτον Νοσοκοµείον των ορθοδόξων’. Ξενοφάνης. Τόµος 2ος
1905, σσ. 254-269. Χ. Σολοµωνίδης,Η Ιατρική στη Σµύρνη. Αθήναι 1955, σσ. 21-54. Γ. Αργυρόπουλος,
“Το Γραικικό Νοσοκοµείο Σµύρνης ο “Άγιος Χαράλαµπος”. ∆έλτος.Τεύχος 9ο 1995, σσ. 3-5.
Αναδηµοσίευση από το περιοδικό Μικρασιατική Ηχώ Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1995. Το κείµενο της
δηµοσίευσης του Γ. Αργυρόπουλου αποτέλεσε το αντικείµενο ανακοίνωσής του σε επιστηµονική
ηµερίδα στην Παλαιά Βουλή (13-11-1994) µε θέµα την Ιατρική στη Μ. Ασία.
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Την τελευταία χρονιά της λειτουργίας του νοσοκοµείου, νοσηλεύτηκαν 3.000 ασθενείς.
Το τραγικό και µοιραίο για τον ελληνισµό της Μικράς Ασίας 1922, στο Γραικικό
Νοσοκοµείο Σµύρνης λειτουργούσαν υποδειγµατικά οι ακόλουθες κλινικές: Παθολογική
κλινική ανδρών, παθολογική κλινική γυναικών, χειρουργική κλινική ανδρών, χειρουργική
κλινική γυναικών, οφθαλµολογική κλινική, γυναικολογική κλινική και Μαιευτήριο,
παιδιατρική κλινική και Βρεφοκοµείο, κλινική λοιµωδών νόσων, νευρολογική και ψυχιατρική
κλινική. Επιπρόσθετα, στο νοσοκοµείο υπήρχε ακτινολογικό και µικροβιολογικό
εργαστήριο, καθώς και φαρµακείο και οργανωµένα εξωτερικά ιατρεία. Επρόκειτο δηλαδή
για ένα πλήρως οργανωµένο γενικό νοσοκοµείο, σύγχρονο και ανάλογο µε τα αντίστοιχα
ευρωπαϊκά γενικά νοσοκοµεία της εποχής του.
Το νοσοκοµείο διοικούσε δωδεκαµελής εφορεία. Το επιστηµονικό προσωπικό
υπηρετούσε για µια τριετία και παρείχε τις υπηρεσίες του αµισθί. Για κάθε Έλληνα
υγειονοµικό της Μικράς Ασίας, η πρόταση από την κοινότητα να αναλάβει καθήκοντα στο
νοσοκοµείο, αποτελούσε τιµητική διάκριση. Στα διάφορα νοσοκοµεία της Σµύρνης που
συντηρούνταν από τις άλλες κοινότητες, όπως ήταν το ολλανδικό, το γαλλικό, το εβραϊκό, το
οθωµανικό, υπηρέτησαν σε διευθυντικές θέσεις πολλοί Έλληνες γιατροί, στο ελληνικό
νοσοκοµείο οι θέσεις του επιστηµονικού προσωπικού καλύφθηκαν αποκλειστικά από
Έλληνες επιστήµονες.
Ασφαλώς το Γραικικό Νοσοκοµείο Σµύρνης ήταν το µεγαλύτερο και σηµαντικότερο
νοσηλευτικό ίδρυµα που λειτούργησε στη Μικρά Ασία, δεν ήταν όµως το µοναδικό. Από τις
κατά τόπους ελληνικές κοινότητες ιδρύθηκαν και πολλά άλλα µικρότερα νοσοκοµεία σε
άλλες πόλεις. Ακολούθησαν και αυτά τον ίδιο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας όπως και το
νοσοκοµείο της Σµύρνης. Κατασκευάστηκαν και συντηρήθηκαν από τις χρηµατικές εισφορές
και δωρεές των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Σε όλα τα ελληνικά νοσοκοµεία της περιοχής,
προσφέρονταν δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες στους Έλληνες αλλά και σε κάθε αλλοεθνή που θα
ζητούσε ιατρική βοήθεια.
Το νοσοκοµείο, όπως άλλωστε και όλα τα φιλανθρωπικά και εκπαιδευτικά ιδρύµατα που
υπήρχαν στη Σµύρνη, συντηρήθηκαν αποκλειστικά από τις εισφορές των οµογενών της
Σµύρνης και από δωρεές ιδιωτών Ελλήνων της διασποράς. Το πνευµατικό και πολιτιστικό
θαύµα που αναπτύχθηκε στη Μικρά Ασία, µε την ίδρυση του νοσοκοµείου και των πολλών
εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών ιδρυµάτων, υπήρξε αποκλειστικά δηµιούργηµα των
φιλόπονων προοδευτικών Ελλήνων Μικρασιατών. Το επίσηµο ελληνικό κράτος δεν εισέφερε.
Ότι δηµιούργησαν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, και δηµιούργησαν πολλά, το
δηµιούργησαν µόνοι τους!
Η υποδειγµατική λειτουργία του νοσοκοµείου και η ευρωπαϊκού επιπέδου νοσηλεία και
θεραπεία που παρείχε στους ασθενείς, έχει επισηµανθεί σε πλήθος δηµοσιευµάτων, όχι µόνον
Ελλήνων, αλλά και ξένων περιηγητών και επισκεπτών. Η χρηστή διοίκηση, το άξιο
επιστηµονικό και νοσηλευτικό προσωπικό, κατέστησαν το ελληνικό νοσοκοµείο αληθινό
κόσµηµα της ελληνικής κοινότητας Σµύρνης και αγλάισµα της ελληνικής ιατρικής.
Η ελληνική κοινότητα της Σµύρνης, όπως και γενικότερα οι ελληνικές κοινότητες της
Μικράς Ασίας, κατά την χρονική διάρκεια της παρουσίας τους στον χώρο, ανέδειξαν
πολλούς διάσηµους γιατρούς. Αυτοί οι σπουδαίοι Έλληνες γιατροί εκπόνησαν σηµαντικές
επιστηµονικές εργασίες, εισηγήθηκαν καινοτόµες ιατρικές µεθόδους, πραγµατοποίησαν
πρωτοποριακές εγχειρήσεις.
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Η ιατρική που ασκήθηκε από τους Έλληνες γιατρούς της Σµύρνης και των γύρω
περιοχών, υπήρξε αντίστοιχη και δεν υστέρησε από την τότε προηγµένη ευρωπαϊκή ιατρική.
Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι, οι Έλληνες γιατροί της Μικράς Ασίας πραγµατοποίησαν
αξιοσηµείωτο επιστηµονικό έργο και συνέβαλαν καθοριστικά στην θεµελίωση και στην
ανάπτυξη της νεοελληνικής ιατρικής επιστήµης.1
Οι κοινότητες των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, παράλληλα µε τις προσπάθειες για την
παροχή υψηλού επιπέδου νοσοκοµειακής περίθαλψης στον πληθυσµό, επέδειξαν ιδιαίτερη
ευαισθησία και φροντίδα για την προστασία όλων των ευπαθών οµάδων. Ίδρυσαν Γηροκοµεία,
Ορφανοτροφεία, Πτωχοκοµεία, Βρεφοκοµεία, για τους γέροντες, τα ορφανά, τους άστεγους,
τα ασθενικά παιδιά. Αυτά τα ιδρύµατα κοινωνικής µέριµνας ιδρύθηκαν και λειτούργησαν ως
συµπληρώµατα και προεκτάσεις της νοσηλευτικής πολιτικής των ελληνικών κοινοτήτων, και
φυσικά, καλύπτονταν επιστηµονικώς από τους Έλληνες γιατρούς.
Μια από τις πιο σπουδαίες και αξιοµνηµόνευτες δραστηριότητες της ελληνικής ιατρικής
στην ‘Καθ’ ηµάς Ανατολή’, αποτελεί αναµφίβολα η στάση των ελληνικών κοινοτήτων απέναντι
στα άτοµα που έπασχαν από ψυχικά νοσήµατα Η περίθαλψη των ψυχοπαθών, ισότιµα µε τους
άλλους ασθενείς στα νοσοκοµεία του µικρασιατικού Ελληνισµού, αποτελεί µια φωτεινή σελίδα
στην ιστορία της ελληνικής ιατρικής, αλλά, τολµώ να ισχυριστώ, η ανθρώπινη αντιµετώπιση
των ψυχοπαθών από τις κοινωνίες της ορθόδοξης Ανατολής, αποτελεί ταυτόχρονα και µια
αξιοµνηµόνευτη σελίδα στην ιστορία της παγκόσµιας ιατρικής.
Σε όλα τα βιβλία που αναφέρονται στην ευρωπαϊκή ιστορία της ιατρικής, ως απαρχή της
σύγχρονης Ψυχιατρικής, παρουσιάζουν το επιστηµονικό έργο του διάσηµου Γάλλου γιατρού,
Φίλιππου Πινέλ (Philippe Pinel 1745-1826). Τέκνο του γαλλικού διαφωτισµού ο Πινέλ,
υπήρξε σηµαντικό µέλος της επαναστατικής επιτροπής του Παρισιού κατά τη µεγάλη Γαλλική
Επανάσταση. Ο Πινέλ αποτελεί την δόξα της γαλλικής Ψυχιατρικής, γιατί έγραψε ένα βιβλίο
το οποίο εκδόθηκε το 1801, στο οποίο τόνιζε την ανάγκη να αντιµετωπίζονται οι ψυχοπαθείς
όπως και οι άλλοι άρρωστοι, ως ανθρώπινα πλάσµατα και όχι ως εγκληµατίες. O Πινέλ δίκαια
θεωρείται ως ένας από τους πρωτοπόρους στη µελέτη των ψυχικών παθήσεων.
Μετά την έκδοση του βιβλίου του Πινέλ, οι ψυχικά πάσχοντες στη ∆ύση θα αρχίσουν να
αποτελούν αντικείµενο της ιατρικής επιστήµης και δεν θα αντιµετωπίζονται ως δαιµονισµένοι
ή, ακόµα χειρότερα, ως εγκληµατίες. Αποτελεί ορόσηµο για την παγκόσµια ιστορία της
ιατρικής, η αλλαγή της αντίληψης για την αντιµετώπιση των ψυχοπαθών, όπως αυτή
διαµορφώθηκε στις δυτικές κοινωνίες στις αρχές του 19ου αιώνα από τον Πινέλ.
Η δυτική ιστοριογραφία βρήκε στο πρόσωπο του Πινέλ τον ιδανικό εκφραστή του
ανθρωπιστικού ιδεώδους, όπως αυτό εκφράστηκε, σύµφωνα πάντα µε τους δυτικούς
ιστορικούς, από τον ευρωπαϊκό διαφωτισµό.
Βολική και εύκολη ερµηνευτική προσέγγιση της ιστορικής εξέλιξης της ιατρικής, από
όλους σχεδόν τους δυτικούς ιστορικούς, που µόνιµα εξετάζουν την ιστορία της ιατρικής µε
γνώµονα τα πεπραγµένα στη ∆ύση, παραλείποντας συστηµατικά, άλλοτε από άγνοια και άλ-

1 Γενικά για την ελληνική ιατρική στη Σµύρνη και ειδικότερα για την σηµαντικότατη συµβολή των
Ελλήνων γιατρών της Μικράς Ασίας στην διαµόρφωση και εξέλιξη της νεοελληνικής ιατρικής
επιστήµης, βλέπε: Λ. Βλαδίµηρος, Η Ιστορία της Ελληνικής Ιατρικής στη Σµύρνη. Έκδοση Ενώσεως
Σµυρναίων. Αθήνα 2008.
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λοτε από σκοπιµότητα, να ασχοληθούν µε τα αντίστοιχα ιατρικά δρώµενα στην Ορθόδοξη
Ανατολή.
Σε αντίθεση µε τις αντιλήψεις και τη στάση των δυτικών κοινωνιών απέναντι στα άτοµα
που έπασχαν από ανίατα νοσήµατα και ιδιαίτερα απέναντι στα άτοµα που έπασχαν από ψυχικά νοσήµατα, οι χριστιανικές κοινότητες στην Ανατολή ακολουθούσαν την παράδοση που
καθιέρωσε ο Μέγας Βασίλειος ήδη από τον 4ο µ. Χ. αιώνα, όταν ίδρυσε την Βασιλειάδα. Η
Βασιλειάδα ήταν ένα σύνολο ιδρυµάτων κοινωνικής µέριµνας, στα οποία, όλες οι κοινωνικά
αδύναµες οµάδες του πληθυσµού και όλα τα άτοµα που έπασχαν από ανίατα τότε νοσήµατα,
όπως ήταν οι λεπροί και οι ψυχασθενείς, έβρισκαν καταφύγιο για νοσηλευτικές φροντίδες
µαζί µε την χριστιανική παραµυθία.
Η παράδοση που καθιέρωσε ο Μέγας Βασίλειος διατηρήθηκε ακέραια στον βυζαντινό
πολιτισµό και, µετά την πτώση του Βυζαντίου, πέρασε ως στάση ζωής και ως κοινωνική αντίληψη σε όλες τις ελληνικές κοινότητες του χώρου της ‘Καθ’ ηµάς Ανατολής’. Οι Έλληνες δεν
περίµεναν τον Πινέλ για να αποδεχθούν τους ψυχικώς πάσχοντες ως ασθενείς. Για αιώνες
πριν από τον Πινέλ τους αντιµετώπιζαν ως ασθενείς στα νοσοκοµεία του Βυζαντίου. Η παράδοση του Μεγάλου Βασιλείου συνεχίστηκε ακόµα και κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας.
Τουλάχιστον έναν αιώνα πριν να γεννηθεί ο Πινέλ, στην Κωνσταντινούπολη λειτουργεί
φρενοκοµείο στο µοναστήρι της Θεοτόκου της Σούδας.1 ∆εκαετίες πριν η δυτική ιατρική
ελευθερώσει τους ψυχασθενείς από τα δεσµά τους, αντιµετωπίζοντάς τους σαν ανθρώπινα
όντα, στα ελληνικά νοσοκοµεία της Μικράς Ασίας λειτουργούν τµήµατα για τους ψυχικά
πάσχοντες. Σε ταξιδιωτικό χρονικό Άγγλου στρατιωτικού γιατρού που επισκέφτηκε το
νοσοκοµείο της Χίου το 1800, δηλαδή ένα χρόνο πριν από την έκδοση του βιβλίου του
Πινέλ, που σύµφωνα µε τους δυτικούς ιστορικούς της ιατρικής, υπήρξε από τους πρώτους
που τόνισαν την ανάγκη να αντιµετωπίζονται οι ψυχοπαθείς όπως και οι λοιποί ασθενείς, ο
Άγγλος γιατρός παρατήρησε στο νοσοκοµείο της Χίου να περιθάλπονται µαζί µε τους
άλλους ασθενείς και οι παράφρονες.
«Ε̟εσκέφθηµεν εν νοσοκοµείον ανήκον εις Ορθοδόξους ̟ατέρας διά την ̟ερίθαλψιν των γερόντων, ασθενών και φρενοβλαβών, των τελευταίων τούτων είδοµεν τρεις άνδρας και µίαν γυναίκα».2
Άγγλος περιηγητής που επισκέφθηκε το ελληνικό νοσοκοµείο της Σµύρνης το 1804,
σηµείωσε στο χρονικό του µε κολακευτικά λόγια τις εντυπώσεις του από τη λειτουργία του
νοσοκοµείου, και µεταξύ άλλων σηµειώνει και τα ακόλουθα:
«Το κτίριο χωριζόταν σε εργαστήριο και σε τρία τµήµατα για τους νοσηλευοµένους, ̟ου
̟εριβάλλονταν α̟ό αυλή ό̟ου υ̟ήρχε δενδροστοιχία».

1

Αριστοτέλης Σταυρόπουλος, Τα νοσοκοµεία και η νοσηλευτική ̟ολιτική της ελληνικής εθνότητας στην
Κωνσταντινού̟ολη (1453-1838). Αθήνα 1984, σσ. 78-89, 179-193 όπου και η σχετική βιβλιογραφία για
το ονοµαστό µοναστήρι φρενοκοµείο.
2 Σεβαστή Χαβιάρα-Καραχάλιου,Γιατρο̟ορέµατα των οµµατιών και άλλα κείµενα. Ιατρική Εταιρεία Χίου.
Χίος 2003, σ. 244. Βλέπε επίσης για το ίδιο θέµα: Γ. Σκαρβέλης, ‘Παναγία η Χαριτωµένη. Υπήρξε
Νοσοκοµείο και Ξενώνας’. MedicusHippocraticus. Τεύχος 6 ∆εκέµβριος 2003, σ. 39.

6ο Συμπόσιο 22, 23 & 24 Νοεμβρίου 2013

55

Το ̟ρώτο τµήµα ̟ροοριζόταν για αρρώστους κάθε λογής, το δεύτερο για την υ̟οδοχή των
αρρώστων και για τις άστεγες γερόντισσες και το τρίτο για τους τρελλούς και τους διανοητικά
καθυστερηµένους’.1
Ανάλογη αντιµετώπιση είχαν οι ψυχασθενείς και σε άλλες περιοχές της Μικράς Ασίας
όπως στις Κυδωνίες.2 Οι ψυχικώς πάσχοντες στα ελληνικά νοσοκοµεία της Μικράς Ασίας
νοσηλεύονταν σε ειδικό τµήµα και φυσικά αντιµετωπίζονταν ως ασθενείς και όχι σαν
εγκληµατίες. Υπάρχει µια πολύ σηµαντική µαρτυρία για το ελληνικό νοσοκοµείο των
Κυδωνιών και τη νοσηλεία σε αυτό των λεπρών και των ψυχασθενών, ήδη από την αρχή της
λειτουργίας του, η οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί γύρω στο 1780.
‘∆ύο Νοσοκοµεία ιδρύθηκαν διά λαµ̟ράς ευεργεσίας εκείνων οι ο̟οίοι ανήγειραν το θαυµάσιον
γυµνάσιον. Το δεύτερον είναι το Λε̟ροκοµείον… Η κοινότης έκτισε κατ’ εκείνον τον χρόνον δύο
µεγαλο̟ρε̟ή Νοσοκοµεία ολίγον α̟έχοντα αλλήλων, έξω της ̟όλεως, εις υγιεινήν θέσιν ̟αρά τους
̟ρό̟οδας µικρού λόφου ̟λησίον της ̟αραλίας… ιατροί δε έµ̟ειροι ̟ερι̟οιούνται τους ασθενείς, εις εν
α̟ό αυτά κατακλείουν και τους ε̟ικινδύνους ̟αράφρονας’.3
Σε όλες τις µεγάλες πόλεις της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, οι ελληνικές κοινότητες από
πολύ νωρίς έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στην ίδρυση εκπαιδευτηρίων και νοσοκοµείων. Στη
Κωνσταντινούπολη, τη Σµύρνη, τη Τραπεζούντα, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τη Χίο, τις
Κυδωνίες, ήδη από τα µέσα του 18ου αιώνα, αναπτύσσονται και λειτουργούν από τις ελληνικές
κοινότητες, νοσοκοµεία και σχολεία. Η ίδρυση των ιδρυµάτων αυτών πραγµατοποιήθηκε µε
πρωτοβουλία της Εκκλησίας και των ευπόρων πολιτών κάθε κοινότητας, ανάµεσα στους
οποίους οι γιατροί διέθεταν το επιστηµονικό κύρος αλλά και τους πόρους για να συµβάλλουν
ενεργά στην υλοποίηση της προσπάθειας. Έτσι, από πολύ νωρίς οι γιατροί συνεργάζονται µε
τους εκπαιδευτικούς σε όλη τη περιοχή της Ανατολής για τη δηµιουργία των σχολείων. Σε
πολλές περιπτώσεις οι γιατροί λόγω της ευρύτερης Παιδείας που διαθέτουν, αναλαµβάνουν
χρέη εκπαιδευτικού και διδάσκουν διάφορα µαθήµατα στους µαθητές. Η στενή σχέση που
αναπτύσσεται µεταξύ του ελληνικού σχολείου και του γιατρού στις περιοχές της Μικράς
Ασίας, είχε ως αποτέλεσµα να ευαισθητοποιηθούν οι γιατροί και οι δάσκαλοι σε κάθε σχολείο
και να ενδιαφερθούν από κοινού για τη µόρφωση αλλά και για την προστασία της υγείας των
µαθητών.
Η Σχολική Υγιεινή και ιδιαίτερα ο θεσµός του σχολικού γιατρού, αποτέλεσε σταθµό,
τόσο για την εκπαίδευση, όσο και για την προαγωγή της υγείας, για όλες τις πολιτισµένες
κοινωνίες. Ο προβληµατισµός των εκπαιδευτικών και των υγειονοµικών στη ∆υτική Ευρώπη
και τη Βόρεια Αµερική, για την επιτακτική ανάγκη να οργανωθούν υπηρεσίες Σχολικής
Υγιεινής, είχε αρχίσει από τα µέσα περίπου του 19ου αιώνα, µε διάφορα δηµοσιεύµατα
θεωρητικής µορφής, αλλά βρήκε την ολοκλήρωσή του ως θεσµός, µε την δηµιουργία ειδικών
υπηρεσιών κατά τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα.

1

Κυριάκος Σιµόπουλος, Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα 1800-1810. Αθήνα 1975, σ. 231.
∆ηµήτριος Πλουµπίδης,Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα. Θεσµοί, ιδρύµατα και κοινωνικό ̟λαίσιο 18501920. Σύγχρονα Θέµατα. Τρίαψις Λόγος. Θεσσαλονίκη 1989, σ. 73.
3 Ι. Καραµπλιάς,Ιστορία των Κυδωνιών. Τόµος 1ος Αθήναι 1949, σ. 124.
2
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Η Σχολική Υγιεινή, ως ιδιαίτερος κλάδος της ιατρικής, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά
στις διάφορες χώρες της ∆υτικής Ευρώπης από τη δεκαετία του 1880 και µετά, ενώ σχολικοί
γιατροί ως θεσµός εµφανίζονται σε διάφορα κράτη από τις αρχές του 20ου αιώνα και µετά.1
Υπάρχουν δηµοσιευµένες πολλές πληροφορίες που επισηµαίνουν µε άµεσο και έµµεσο
τρόπο ότι, στη Μικρά Ασία, οι διάφορες ελληνικές κοινότητες είχαν δηµιουργήσει σε άτυπη
µεν βάση, αλλά µε απόλυτα λειτουργική εφαρµογή, τον θεσµό του σχολικού γιατρού, πολύ
πριν εφαρµοστεί σε άλλα κράτη. Θα πρέπει να επισηµανθεί το αναντίρρητο γεγονός ότι, οι
Έλληνες γιατροί της Μικράς Ασίας, λόγω ακριβώς της στενής σχέσης που είχαν µε τα
σχολεία, ως γονείς, έφοροι, χρηµατοδότες και δάσκαλοι, από πολύ νωρίς δηµιούργησαν
άτυπα µεν, ουσιαστικότατα όµως, έναν µανδύα υγειονοµικής προστασίας των σχολείων πριν
από την ‘επίσηµη’ καθιέρωση του θεσµού του σχολικού γιατρού στην Ευρώπη.
Από τα µέσα περίπου του 19ου αιώνα, οι Έλληνες γιατροί του µικρασιατικού χώρου
διδάσκουν στα ελληνικά σχολεία, όσο και στους διάφορους πολιτιστικούς και µορφωτικούς
συλλόγους της κοινότητας, µαθήµατα που σχετίζονται µε την υγιεινή του ανθρώπου, όπως
Σωµατολογία, Ανθρωπολογία και Υγιεινή. Οι Έλληνες γιατροί της Μικράς Ασίας εµβολιάζουν τους µαθητές των σχολείων εφαρµόζοντας τον δαµαλισµό και τον αναδαµαλισµό για να
τους προστατεύσουν από την ευλογιά, συµβουλεύουν τις εφορείες των σχολείων για την καταλληλότητα των σχολικών κτιρίων από απόψεως υγιεινής, παρακολουθούν την υγεία των
διδασκόντων και των διδασκοµένων.
Ο σπουδαίος Σµυρνιός γιατρός Μιχαήλ Τσακύρογλου (1854-1920), όταν υπηρέτησε
από το 1878 έως το 1880 ως κοινοτικός γιατρός στα Κούλα, πραγµατοποίησε µαζικούς
δαµαλισµούς και αναδαµαλισµούς, δηλαδή εµβολιασµούς, σε όλα τα παιδιά των σχολείων,
προκειµένου να τα προστατέψει από την ευλογιά. Πραγµατοποίησε δηλαδή, ενέργειες σχολικού γιατρού, όταν η έννοια του σχολικού γιατρού ήταν άγνωστη στην Ευρώπη.2 Ο
διακεκριµένος οφθαλµίατρος Μιχαήλ Ισηγόνης (1854-1931), από το 1885 έως το 1887
εξέτασε όλα τα παιδιά των σχολείων της Σµύρνης, για να διαπιστώσει πόσα από αυτά
έπασχαν από µυωπία.3 Ο γιατρός από τα Αλάτσατα Γεώργιος Α. Βλάµος, σηµαντικός
γιατρός της εποχής και ευρυµαθέστατος λόγιος, δηµοσίευσε το 1904, ένα πρωτοποριακό
σύγγραµµα για θέµατα Σχολικής Υγιεινής. Πρόκειται για το βιβλίο: Η Υγιεινή του Σχολείου,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα.4
Ο ερευνητής και συγγραφέας Χρίστος Σολδάτος, στο πολύτιµο τρίτοµο έργο του για
την εκπαιδευτική κίνηση του Ελληνισµού στη Μικρά Ασία, εξετάζοντας εξονυχιστικά τα
εκπαιδευτικά δρώµενα από το 1800 έως το 1922, αναφέρει ορισµένες ενδιαφέρουσες
πληροφορίες, οι οποίες υποδηλώνουν την πρώιµη συνεργασία των Ελλήνων γιατρών µε
1 Ε. Λαµπαδάριος, Εισαγωγή εις την ε̟ιστήµην του ̟αιδός. Βασιλικόν τυπογραφείον Ν. Χιώτη. Εν
Αθήναις 1912. Β. Θεοδώρου, ∆. Καρακατσάνη, ‘Ο Εµµανουήλ Λαµπαδάριος και η συµβολή του
στην οργάνωση της Σχολικής Υγιεινής’. Τα νέα του Ε.Λ.Ι.Α. Αρ. 62 Θερινό Αρχειοστάσιο. 2003, σσ.
10-17 Β. Θεοδώρου, ∆. Καρακατσάνη, ‘Υγιεινής παραγγέλµατα. Το ενδιαφέρον για την υγεία των
µαθητών και η υπηρεσία σχολικής υγιεινής τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα’. Τόµος πρακτικών 2ου
Συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Ανάτυπο.
2 Μ. Τσακύρογλου, ‘Ο εν Μικρασία εξανθηµατικός τύφος’. Γαληνός. Τόµος 5ος 1881, σσ. 165-170.
3Μ. Ισηγόνης, ‘Σηµειώσεις περί της εξαπλώσεως της µυωπίας εν τοις σχολείοις της Σµύρνης’.
Πρακτικά του Συνεδρίου των Ελλήνων ιατρών. Εκδότης Ν. Γ. Ιγγλέσης. Εν Αθήναις 1888, σσ. 372-380.
4Γ. Α. Βλάµος, Η Υγιεινή του Σχολείου. Εκδόσεις ‘Βιβλιοθήκη Μαρασλή’. Εν Αθήναις 1904.
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τα σχολεία και γενικότερα µε την εκπαίδευση, είτε ως ιατρικοί σύµβουλοι, είτε ως διδάσκοντες.
∆ηλαδή, οι ελληνικές κοινότητες της Μικράς Ασίας είχαν ενεργούς σχολικούς γιατρούς, πολύ
πριν εµφανιστεί ο θεσµός αυτός στα σχολεία της ∆υτικής Ευρώπης και της Αµερικής.
Αναφέρεται, ήδη από το 1870 στη Σµύρνη, η ύπαρξη ιδιωτικών σχολείων όπου διδασκόταν
σύστηµα Γυµναστικής Υγιεινής.1 Στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα των σχολείων της Σµύρνης, το
οποίο λειτούργησε ως πρότυπο και για τις άλλες ελληνικές κοινότητες της περιοχής της
Μικράς Ασίας, επισηµαίνεται η διδασκαλία του µαθήµατος της Υγιεινής και των
µολυσµατικών ασθενειών.2 Το 1874 κατεδαφίζεται σχολείο στη Συνασό γιατί κρίνεται
ακατάλληλο από υγιεινής απόψεως.3 Σε έγγραφο του 1902, το οποίο προσδιορίζει τα
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της εφορείας του σχολείου, επισηµαίνεται η ύπαρξη γιατρού
µεταξύ των µονίµων υπαλλήλων του σχολείου.4
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ένα έγγραφο του 1900. Πρόκειται για πιστοποιητικό σχολικού
γιατρού του 1900 από την περιοχή της Μάκρης. Στο έγγραφο αυτό ο γιατρός πιστοποιεί ότι ο
µαθητής δεν πάσχει από: ‘χρονίαν νόσον ουδέ α̟ό ̟ροδιάθεσίν τινα δυναµένην να ̟αρακολύση αυτόν
εις της εις τα γράµµατα ε̟ιδόσεως’. Πρόκειται δηλαδή για πιστοποιητικό καταλληλόλητας του
µαθητή να παρακολουθήσει τα µαθήµατα, που έγινε µετά από ιατρική εξέταση από τον γιατρό
της κοινότητας. Όµως ενδιαφέρον δεν αποτελεί µόνο η εξέταση του µαθητή η οποία
πραγµατοποιήθηκε το 1900. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον συνίσταται στην αρχή του εγγράφου,
όπου ο κοινοτικός γιατρός σηµειώνει: ‘τον νενοµισµένον όρκον ά̟αξ δους’.5
Είναι πρόδηλο από το έγγραφο αυτό ότι ο γιατρός στην κωµόπολη δεν θα είχε εξετάσει
µόνον τον συγκεκριµένο µαθητή που αναφέρει στο έγγραφο, αλλά θα διενεργούσε την
προληπτική εξέταση σε όλους τους µαθητές του σχολείου. Είναι επίσης πρόδηλο ότι η
αναφορά σε νενοµισµένο όρκο δεν αναφέρεται στον όρκο του Ιπποκράτη, αλλά σε όρκο του
γιατρού για την άσκηση των καθηκόντων του ως σχολικού ιατρού.
Η στενή σχέση του ελληνικού σχολείου µε την ελληνική κοινότητα, από την οποία
άλλωστε δηµιουργήθηκε και συντηρήθηκε από τη γέννησή του, η αγαστή συνεργασία του
Έλληνα γιατρού µε τον Έλληνα δάσκαλο, για την πρόοδο και ευηµερία της φυλής µέσα στο
πολυφυλετικό κράτος των Οθωµανών, η κοινοτική παράδοση αιώνων του ελληνισµού,
συντελέσανε ώστε να δηµιουργηθούν, από τις αρχές ακόµα του 19ου αιώνα, οι βάσεις για την
πρώιµη ανάπτυξη και εφαρµογή του θεσµού της Σχολικής Υγιεινής στα ιερά χώµατα της
Μικράς Ασίας.

1Χ. Σολδάτος, Η εκ̟αιδευτική και ̟νευµατική κίνηση του Ελληνισµού της Μ. Ασίας (1800-1922). Τόµοι 3
Αθήνα 1989-1991. Τόµος Α΄ σ. 114, υποσηµείωση 453.
2 Χ. Σολδάτος, ό.π. Τόµος Β΄ σ. 18, υποσηµείωση 15.
3Χ. Σολδάτος, ό.π. Τόµος Β΄ σ. 80.
4 Χ. Σολδάτος, ό.π. Τόµος Β΄ σ. 93.
5Χ. Σολδάτος, ό.π. Τόµος Γ΄. Κατάλογος εγγράφων, αρ. 10.

58

Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας

6ο Συμπόσιο 22, 23 & 24 Νοεμβρίου 2013

59

Φιλανθρω̟ική δραστηριότητα στις ελληνορθόδοξες
κοινότητες της Κωνσταντινού̟ολης κατά την ύστερη
οθωµανική ̟ερίοδο:
γενικά χαρακτηριστικά και στόχοι.
Ευθυµία Κάννερ

Η φιλανθρωπία στις ελληνορθόδοξες κοινότητες της Πόλης και γενικότερα της
Οθωµανικής αυτοκρατορίας στην ύστερη οθωµανική περίοδο δεν θα µπορούσε να εξεταστεί
ανεξάρτητα από τα συµφραζόµενα που συνθέτει το αίτηµα του εκσυγχρονισµού της
αυτοκρατορίας και του σύµφυτου µε αυτόν ελέγχου του δηµοσίου χώρου. Οι
µεταρρυθµιστικές προσπάθειες της περιόδου του Τανζιµάτ, θέτουν το ζήτηµα του συνολικού
εκδυτικισµού των δοµών της οθωµανικής κοινωνίας1. Για την επίτευξη του στόχου αυτού
απαραίτητη είναι η σφυρηλάτηση ενός οθωµανικού πατριωτισµού σε όλα τα στρώµατα του
πληθυσµού, κάτι που αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα στοιχήµατα της περιόδου αυτής.
Παράλληλα, µία από τις κύριες εκφάνσεις του Τανζιµάτ, ο εκσυγχρονισµός των κρατικών
δοµών, επιχειρείται µε τη θεσµοθέτηση των µιλλέτ. Κάτι τέτοιο αποσκοπεί στον
αποτελεσµατικότερο έλεγχο των πληθυσµών από την κεντρική εξουσία και στην εξάλειψη των
τυχόν φυγόκεντρων προς αυτήν τάσεων.
Ο οθωµανικός πατριωτισµός προϋποθέτει την εδραίωση της κοινωνικής συνοχής – κάτι
που δεν αποτελεί ασφαλώς δική του ιδιαιτερότητα. Η επιδιωκόµενη κοινωνική συνοχή, σε
µεγάλο βαθµό, είναι συνάρτηση της εσωτερικής συνοχής του κάθε µιλλέτ. Βασικά µέσα για
κάτι τέτοιο αποτελούν η φιλανθρωπία και η εκπαίδευση που λαµβάνουν υπόσταση στο πλαίσιο
των κοινοτήτων. Οι ελίτ που αναδεικνύονται την περίοδο αυτή στις τοπικές κοινότητες και
γενικότερα στα µιλλέτ, δοµούν σε µεγάλο βαθµό το κύρος τους στις λειτουργίες αυτές – στο
σχεδιασµό και στη χρηµατοδότησή τους. Πρόκειται για κάποιες οµάδες κατόχων, είτε
επιστηµονικής γνώσης (εκπαιδευτικούς, ιατρούς, µηχανικούς κ.λπ.) είτε υλικού πλούτου (π.χ.,
τραπεζίτες, µεγαλεµπόρους)2. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες ελίτ προβάλλουν µέσα από τις
δραστηριότητες αυτές –τη δηµιουργία σχολείων, νοσοκοµείων κ.λπ.– ως κοινωνικό ιδεώδες,
το δυτικό αστικό σύστηµα αξιών: αρχές όπως εκείνη της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ανόδου,
1

Βλ. Lewis, B., The Emergence of Modern Turkey (Λονδίνο 1979), Davison, R., Reform in the Ottoman
Empire, 1856-1876 (Πρίνστον 1963). Επίσης Petrosian, J., Οι ιδέες του «εξευρωπαϊσµού» στην
κοινωνικοπολιτική ζωή της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας τα νεότερα χρόνια (τέλος 18ου-αρχές 20ού
αιώνα), στο συλλογικό τόµο Εκσυγχρονισµός και εκβιοµηχάνιση στα Βαλκάνια (Αθήνα 1980) σελ. 54-66,
Todorova, M., Ο εξευρωπαϊσµός της κυβερνητικής ηγεσίας της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας κατά την
περίοδο των Μεταρρυθµίσεων, στο ίδιο σελ. 93-109, Georgescu, V., Η ορολογία «εκσυγχρονισµός» και
«εξευρωπαϊσµός» της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης κάτω από το φως
της Ρουµανικής εµπειρίας, στο ίδιο σελ. 110-136.
2 Βλ. σχετικά, Εξερτζόγλου, Χ., Εθνική ταυτότητα στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα. Ο Ελληνικός
Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (1861- 1912) (Αθήνα 1996) σελ. 33-68, Μόλχο, Ρ., Οι
Εβραίοι της Θεσσαλονίκης 1856-1919. Μια ιδιαίτερη κοινότητα (Αθήνα 2001) σελ. 53-213,
Anastasiadou-Dumont, M., (επιµ.), Médecins et ingénieurs ottomans à l’âge des nationalismes,
(Paris/Istanbul 2003).
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του ευυπόληπτου βίου (της εργασιακής και χρονικής πειθαρχίας, της οικογένειας, του
ορθολογισµού και της ευπρέπειας).
Η µετάβαση λοιπόν στον δυτικό τύπο κοινωνίας, ο έλεγχος του δηµοσίου χώρου, προϋποθέτει την οµογενοποίηση του κοινωνικού σώµατος µε βάση το αστικό σύστηµα αξιών.
Αφετηρία για την οµογενοποίηση αυτή αποτελεί η διαχείριση του προβλήµατος της ένδειας,
εφόσον οι συνθήκες ζωής των φτωχών καθιστούν δυσχερή τη συµµόρφωσή τους µε τις επιταγές αυτές. Επιπλέον, η επικράτηση του αστικού συστήµατος αξιών καθίσταται ουσιαστικό
στοιχείο για τον έλεγχο από την ηγεσία του κάθε µιλλέτ του «δικού της» τµήµατος του
δηµοσίου χώρου, του τµήµατος του δηµοσίου χώρου που της αντιστοιχεί.
Οι κινήσεις αυτές αποτελούν, εκτός των άλλων, απάντηση στις πρωτοφανείς διαστάσεις
που λαµβάνει η ένδεια ως συνέπεια της αποδιάρθρωσης των παραδοσιακών δοµών της
οθωµανικής οικονοµίας που επιφέρει η ένταξη της αυτοκρατορίας στον δυτικό κόσµο. Κάτι
τέτοιο οδηγεί σε µία άνευ προηγουµένου εισροή πληθυσµών στα αστικά κέντρα –και κυρίως
στην Κωνσταντινούπολη- που συµπορεύεται µε τη σταδιακή επικράτηση του αστικού
αξιακού συστήµατος.
Οι πρώτες οργανωµένες φιλανθρωπικές κινήσεις των Ορθόδοξων της Πόλης ξεκινούν
στα µέσα του 18ου αιώνα. Από το δεύτερο ήµισυ του 18ου αιώνα και εξής κατηγορίες όπως οι
περιπλανώµενοι µετανάστες, οι επαίτες, οι πανωλόβλητοι, οι ανάπηροι αρχίζουν να αντιµετωπίζονται ως κοινωνικό πρόβληµα, τόσο από τις θρησκευτικές κοινότητες όσο και από το
ίδιο το οθωµανικό κράτος. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται µε το εκσυγχρονιστικό εγχείρηµα –
απόπειρα που συστηµατοποιείται από τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα µε τη
διακυβέρνηση του Μαχµούτ Β΄. Το στοιχείο που διέπει το εγχείρηµα αυτό είναι η
συγκεντροποίηση της κρατικής εξουσίας και η συµφυής απόπειρα ελέγχου του δηµόσιου
χώρου, απόπειρα που αναδεικνύει τις παραπάνω οµάδες σε πρόβληµα για την κοινωνική
ευταξία.
Η διαδικασία της συγκεντροποίησης της οθωµανικής εξουσίας αναδεικνύει θεσµούς
όπως το Πατριαρχείο σε µηχανισµούς ελέγχου των Ορθοδόξων στο σύνολο της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για µια διαδικασία που ξεκινάει από τα µέσα του 18ου αιώνα και διαρκεί
έως και τα πρώτα χρόνια του 20ού. Από το δεύτερο ήµισυ του 18ου αιώνα εµφανίζονται στην
Κωνσταντινούπολη τα πρώτα νοσοκοµεία των Ορθοδόξων, τα οποία αποτελούν τόπους
εγκλεισµού των «επικίνδυνων» κατηγοριών: των επαιτών, των ανέστιων, αλλά και των πανωλόβλητων, των φρενοβλαβών, καθώς και των καταδίκων –λειτουργούν, δηλαδή, ως άσυλα και
φυλακές. Οι κατηγορίες αυτές τοποθετούνται, έτσι, στον αντίποδα του ελέγχου του δηµόσιου
χώρου που αναδεικνύεται σε αξία για την οθωµανική εξουσία, η οποία επικυρώνει τον
εγκλεισµό αυτό. Στη συνέχεια, περί τα µέσα του 19ου αιώνα, το ιατρικό σώµα θα επιχειρήσει
να ακυρώσει τον ποινικό χαρακτήρα των νοσοκοµείων και να τους προσδώσει χαρακτήρα
θεραπευτηρίου και χώρου κοινωνικής επανένταξης των ατόµων. Επεξεργάζεται θεωρητικά
την πρακτική του εγκλεισµού, αναδεικνύοντας το αστικό σύστηµα αξιών ως βάση για την
αναµόρφωση της κοινωνίας.
Από την άλλη πλευρά, την ίδια περίοδο, σηµειώνονται οι πρώτες απόπειρες κεντρικού
ελέγχου των ενοριών από το Πατριαρχείο, µε αφετηρία τον έλεγχο των ταµείων των φτωχών.
Μέσω του ελέγχου αυτού επιδιώκεται να τεθούν υπό πατριαρχική επίβλεψη οι ενοριακές
επιτροπές και τα αδελφάτα. Οι συγκεκριµένοι θεσµοί αποτελούσαν τους κύριους φορείς της
ενοριακής φιλανθρωπίας και θεµατοφύλακες της ενοριακής αυτοδιοίκησης.
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Η διαδικασία αυτή συµβαδίζει µε την ανάδειξη, τόσο του Πατριαρχείου, όσο και µιας
ελληνόφωνης οµάδας λαϊκών που απαρτίζεται από γόνους φαναριωτικών οικογενειών,
εµπόρους και τραπεζίτες, στη διαχείριση των υποθέσεων του ορθόδοξου «Γένους», το οποίο
για πρώτη φορά εµφανίζεται ως ολότητα. Συµπίπτει χρονικά µε την απόπειρα ενίσχυσης από
την πλευρά της οθωµανικής εξουσίας της θέσης του Πατριαρχείου στους ορθόδοξους
πληθυσµούς της Ανατολής. Η διαδικασία αυτή κορυφώνεται µε την εκπόνηση των Γενικών
Κανονισµών, τα έτη 1860-62. Με αυτούς, το Πατριαρχείο και το ∆ιαρκές Εθνικό Μικτό
Συµβούλιο τοποθετούνται επικεφαλής του ενιαίου θεσµικά πλέον µιλλέτ. Η ευθύνη για τα
Νοσοκοµεία που περιλαµβάνουν τώρα γηροκοµείο, ορφανοτροφείο και φρενοκοµείο,
θεσµοθετείται ως συστατικό στοιχείο του ελέγχου του µιλλέτ, αποτελώντας µία από τις κύριες
αρµοδιότητες του ∆ιαρκούς Εθνικού Μικτού Συµβουλίου. Παράλληλα, από τη δεκαετία του
1860, συναντούµε τα πρώτα καταστατικά των ενοριακών φιλανθρωπικών και φιλεκπαιδευτικών
αδελφοτήτων που µέσω της φιλανθρωπικής δραστηριότητας επιχειρούν να διαδώσουν
ευρύτερα τις αρχές που έχει επεξεργαστεί το ιατρικό σώµα.
Μετά το 1870 σε κύριους φορείς φιλανθρωπικής δραστηριότητας αναδεικνύονται οι
ενορίες και οι κοινότητες, οι οποίες είναι απόλυτα ενταγµένες στο οθωµανικό διοικητικό
σύστηµα µέσω της θεσµικής ένταξής τους στον «µιλλί» χώρο. Με την προϊούσα
συγκεντροποίηση µάλιστα της οθωµανικής εξουσίας οι φιλανθρωπικές και εκπαιδευτικές
αρµοδιότητες είναι, εκτός από τις αρµοδιότητες εκκλησιαστικού περιεχοµένου, οι µοναδικές
που αποµένουν στις κοινοτικές και ενοριακές αρχές, οι µοναδικές που τις προσδιορίζουν ως
τέτοιες. Οι φιλανθρωπικοί και εκπαιδευτικοί µηχανισµοί δηλαδή καθίστανται τα µέσα για την
ένταξη των Ορθοδόξων στο ευρύτερο µιλλέτ και ως εκ τούτου στο οθωµανικό πλαίσιο,
εξασφαλίζοντας τη συνοχή της κοινότητας και εξουδετερώνοντας τις τυχόν φυγόκεντρες τάσεις.
Με την παρέµβαση στο πρόβληµα της φτώχειας, οι ενορίες και οι κοινότητες επιχειρούν να
διαδώσουν σε ολόκληρο το κοινωνικό σώµα το αστικό σύστηµα αξιών ως στοιχείο
οµογενοποίησης και ελέγχου. Η διάδοση των αρχών αυτών επιχειρείται µέσω της µέριµνας για
την παιδεία, για τη γυναικεία εργασία και σε ορισµένες περιπτώσεις για τα έκθετα βρέφη και τις
άπορες µητέρες. Στα κύρια καθήκοντα των ενοριακά και κοινοτικά θεσµοθετηµένων
αδελφοτήτων που αναλαµβάνουν τις δραστηριότητες αυτές περιλαµβάνονται η δηµιουργία και
συντήρηση ενοριακών σχολείων, η χρηµατοδότηση της σχολικής φοίτησης των απόρων
παιδιών, η διοργάνωση συσσιτίων για τους φτωχούς µαθητές και ασφαλώς η προβολή της
ανάγκης της παιδείας στις οικογένειες που δεν την κατανοούσαν. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το
ότι οι τελευταίες πολιτογραφούνται σε αυτή τη βάση ως οµάδες «χρήζουσες βοηθείας», ως
οµάδες δηλαδή των οποίων η ύπαρξη υπαγόρευε µια συγκεκριµένη κοινωνική παρέµβαση,
ακόµη και αν ήταν σε θέση να εξασφαλίζουν τα προς το ζην. Στα πλαίσια των κοινοτήτων
συναντούµε, επίσης, τις φιλανθρωπικές αδελφότητες κυριών, που οργανώνουν εργαστήρια για
την παροχή εργασίας σε άπορες γυναίκες, ως µέσο για να τις προστατεύσουν από την
προοπτική της πορνείας και να τις βοηθήσουν να εξοικειωθούν µε τα ιδεώδη της εργασιακής
πειθαρχίας. Ιδρύεται, ακόµη, η υπηρεσία των εκθέτων, στο Σταυροδρόµι που περισυλλέγει τα
έκθετα βρέφη, τα περιθάλπει και τα δίνει προς υιοθεσία. Άλλες αδελφότητες περιθάλπουν τις
άπορες εγκυµονούσες, λεχώνες και γενικότερα µητέρες και τους µαθαίνουν πώς να
περιποιούνται τα βρέφη, ελέγχοντάς τις ως προς αυτό.
Αξίζει εδώ να σταθούµε περισσότερο στην περίπτωση της Εν Σταυροδροµίω Φιλο̟τώχου
Αδελφότητας των Κυριών που ιδρύεται το 1861. Τα µέλη της ανήκουν στις επιφανέστερες
οικογένειες της ρωµέικης κοινότητας της Πόλης. Το 1876, µε πρόταση του Ανδρέα Συγγρού,
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ιδρύει εργαστήριο ραπτικής που απασχολεί άπορες γυναίκες. Το εργαστήριο λειτουργεί
επίσης σε εµπορική βάση και µε την πάροδο του χρόνου προσθέτει στο δυναµικό του
πλυντήριο και σιδηρωτήριο. Η µονάδα αυτή φτάνει το 1913 να απασχολεί 416 εργάτριες –
εκτός από εκείνες που αναλάµβαναν κατ’ οίκον εργασία. Το εργαστήριο αυτό συγκεντρώνει
εισφορές εµπόρων και τραπεζιτών όχι µόνο της Κωνσταντινούπολης, αλλά και των παροικιών
της Αλεξάνδρειας, της Μασσαλίας, της Οδησσού κ.ά. ∆εν λείπουν ακόµη οι προσφορές του
σουλτάνου, Οθωµανών αξιωµατούχων και Ευρωπαίων διπλωµατών. Γύρω στα µέσα της
δεκαετίας του 1880 ιδρύεται το ιατρείο της Εν Σταυροδροµίω Φιλο̟τώχου Αδελφότητος Κυριών
και λίγο αργότερα το φαρµακείο της. Παράλληλα διατηρείται η πρακτική της κατ’ οίκον
επίσκεψης των γιατρών της. Στο ιατρείο της Αδελφότητας προσέρχεται πλήθος ασθενών απ’
όλες τις συνοικίες και τις εθνότητες της Κωνσταντινούπολης.
Με τις ενέργειες που προαναφέραµε οι οµάδες –κάθε κοινωνικής προέλευσης– που
εµπλέκονται στη συγκεκριµένη διαδικασία επιχειρούν να αντιµετωπίσουν πολλαπλές προκλήσεις: από την ίδρυση της βουλγαρικής Εξαρχίας µέχρι την αποδιάρθρωση των συντεχνιών.
Τα φαινόµενα αυτά διαταράσσουν κάποιους προϋπάρχοντες συσχετισµούς πολιτικής και
οικονοµικής εξουσίας. Έτσι οι οµάδες αυτές επιχειρούν να ενισχύσουν το απειλούµενο κύρος
του µιλλέτ – και δι’ αυτού το δικό τους. Από τη µια πλευρά προσπαθούν να συσπειρώσουν
τους ορθόδοξους πληθυσµούς της αυτοκρατορίας γύρω από το Πατριαρχείο και την ελληνική ηγεσία του µιλλέτ και από την άλλη να διαµορφώσουν κάποιες νέες κατηγορίες οικονοµικά ενεργού πληθυσµού –χειρωνακτών ή διανοουµένων– που θα συµβάλουν στην αναβάθµιση
του µιλλέτ και ταυτόχρονα στην οικονοµική ανόρθωση της αυτοκρατορίας. Ακόµη,
επιχειρείται η ενεργή συσπείρωση µεγάλων µαζών για την υπεράσπιση της αυτοκρατορίας
ενάντια στους βαλκανικούς εθνικισµούς και στην πολιτική και πολιτισµική επιρροή της
∆ύσης. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται, ακόµη, η αναγνώριση της πρωτοκαθεδρίας του
µιλλέτ και των συγκεκριµένων οµάδων στη διαδικασία της επίρρωσης του οθωµανικού
κράτους.
Το ζήτηµα της ενσωµάτωσης στις οθωµανικές δοµές δηµιουργεί έναν προβληµατισµό
σχετικά µε τη θέση του εθνικού στοιχείου στην εν λόγω διαδικασία. Η Ορθοδοξία αποτελεί
ένα ετερογενές πολιτισµικά σύνολο. Ουσιαστικό στοιχείο για την πρόσδεση των ορθόδοξων
πληθυσµών της αυτοκρατορίας στο Πατριαρχείο και στην ελληνική ηγεσία του µιλλέτ
αποτελεί η διάδοση της ελληνικής κουλτούρας. Κάτι τέτοιο µε την πάροδο του χρόνου και
κυρίως µετά τα γεγονότα της Εξαρχίας αρχίζει να γίνεται αντιληπτή ως επικράτηση µιας
διακριτής ελληνικής ταυτότητας. Την προώθησή της αναλαµβάνουν σε όλη την έκταση της
αυτοκρατορίας οι ενοριακές και κοινοτικές αρχές, µέσω της φιλανθρωπικής/ εκπαιδευτικής
δραστηριότητας, έχοντας συχνά αρωγούς τους κεντρικούς φιλεκπαιδευτικούς συλλόγους της
Κωνσταντινούπολης –Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο, Ηπειρωτικό Σύλλογο, Θρακικό
Σύλλογο κ.ά.
Γίνεται εµφανές ότι µια τέτοια θεώρηση της ελληνικής ταυτότητας δεν είναι κατ’ ανάγκην
ασυµβίβαστη µε την οθωµανική – αντίθετα, σε µεγάλο βαθµό, την προϋποθέτει. Το
Πατριαρχείο και η ηγεσία του µιλλέτ, που επιδιώκεται να ενισχυθούν, καθώς και οι ενοριακοί
και κοινοτικοί θεσµοί αποτελούν µηχανισµούς της οθωµανικής εξουσίας. Το εθνικό
εποµένως δεν ταυτίζεται απαραίτητα, στην προκειµένη περίπτωση, µε την αλυτρωτική
προοπτική που προτείνει το ελληνικό κράτος. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν σηµαίνει ότι αρκετοί
δεν το ερµήνευαν υπό αυτό το πρίσµα.
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Αναφέροµαι ασφαλώς στην περίοδο προ των ετών 1912-13, οπότε η έκβαση των
Βαλκανικών πολέµων αλλάζει τη σχέση των Ρωµιών, τόσο µε το οθωµανικό, όσο και µε το
ελληνικό κράτος.
Επιπλέον όµως γίνεται εµφανές ότι η επικράτηση µιας διακριτής ελληνικής ταυτότητας, µε
την όποια νοηµατοδότησή της, προϋποθέτει την οµογενοποίηση των ορθόδοξων πληθυσµών
στη βάση του αστικού συστήµατος αξιών: προϋποθέτει την πρόσδεσή τους στην ηγεσία του
µιλλέτ – στο Πατριαρχείο, στο ∆ιαρκές Εθνικό Μικτό Συµβούλιο, καθώς και στις ενοριακές
και κοινοτικές αρχές που προωθούν αυτό το αξιακό σύστηµα.
Η τάση που προβάλλει µέσα από αυτά είναι εκείνη της κοινωνικής ένταξης, η οποία, στα
συγκεκριµένα συµφραζόµενα, ισοδυναµεί µε ένταξη στο µιλλέτ. Η έµφαση στην επίτευξη του
στόχου αυτού δεν άφηνε, όπως φαίνεται, περιθώρια για την ανάπτυξη των φαινοµένων του
κοινωνικού αποκλεισµού που εµφανίζονται στη ∆ύση (π.χ., workhouses). Έτσι, ενώ ο
φιλανθρωπικός λόγος αναπτύσσεται στο πλαίσιο µιας ευρωκεντρικής θεώρησης, του αιτήµατος
του εκδυτικισµού της κοινωνίας, η αναφορά στο αστικό αξιακό σύστηµα δεν συµβαδίζει µε
αυστηρές αστικές αξίες όπως η αγορά και ο ανταγωνισµός. Αντίθετα εµφανίζεται ως αναίρεση
αυτής της προοπτικής υπογραµµίζοντας τη συνοχή της Ορθοδοξίας.

Το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.
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Συνθήκες υγιεινής και η συµµετοχή των υγειονοµικών
κατά τη χρονική ̟ερίοδο
της Μικρασιατικής Εκστρατείας 1919-1922.
Αριστείδης Γ. ∆ιαµαντής

Αν στα τέλη του 19ου αιώνα η ιστορία της νεότερης Ελλάδος
σηµαδεύτηκε από τον ατυχή Ελληνοτουρκικό Πόλεµο του 1897, που στάθηκε ο κινητήριος
µοχλός για τη µετέπειτα ανασυγκρότηση της χώρας µας και τον διπλασιασµό της κατά την
περίοδο των νικηφόρων Βαλκανικών Πολέµων 1912-1913, τότε η Μικρασιατική Εκστρατεία,
που ξεκίνησε στις αρχές Μαΐου του 1919 και ολοκληρώθηκε µε την Καταστροφή στα τέλη
Αυγούστου του 1922 θεωρείται µάλλον η δυσχερέστερη και ταυτόχρονα η µεγαλύτερη
στρατιωτική επιχείρηση, που διεξήγαγε ο ελληνικός στρατός κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα,
η οποία δυστυχώς στιγµατίστηκε από τον ολέθριο ξεριζωµό.
Στα µέσα του 1918 βαρύτατες επιδηµίες λοιµωδών νοσηµάτων και, κυρίως, η πανδηµία
της ισπανικής γρίπης που έπληξε ολόκληρη την Ευρώπη, ταλαιπώρησαν σοβαρά τους
ελληνικούς πληθυσµούς της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Θράκης, οι οποίες
επιτείνονταν ιδιαιτέρως, λόγω της εκτόπισής τους από τις πατρογονικές εστίες. Στις συνεχείς
εκκλήσεις των ξεριζωµένων ο ‘Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός’ (Ε.Ε.Σ.) απέστελλε κλιµάκια
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για την ανακούφιση των πασχόντων.
Με πρωτοβουλία του Ε.Ε.Σ.
τον Νοέµβριο του 1918 οργανώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και
σε άλλες πόλεις της Θράκης και
του Πόντου ιατρεία και νοσοκοµεία.
Την πρώτη αυτή αποστολή
ακολούθησε και δεύτερη µε προορισµό τη Σµύρνη τον Ιανουάριο
του 1919 µε το πλωτό νοσοκοµείο
“Αµφιτρίτη” και το αναγκαίο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό υπό
τον αρχίατρο Βασίλειο Τσουνούκα. Ο χαλκέντερος αυτός υγειονοµικός αξιωµατικός, αψηφώντας τις
αντιδράσεις των Τούρκων, οργάΘάλαµος νοσηλείας
του Α΄ Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Σµύρνης.
νωσε νοσοκοµεία και ιατρεία και σε
άλλες περιοχές εκτός της Σµύρνης,
όπως στη Βρύουλα, στο Αϊδίνιο, στο Μπαχρή-Μπαµπά και στη Μαγνησία, στα οποία
παρασχέθηκαν υψηλού επιπέδου ιατρικές φροντίδες ανεξαρτήτως εθνικότητας και
θρησκεύµατος.
Τον Φεβρουάριο ο επίατρος Νικόλαος Ορφανίδης, επικεφαλής αποστολής, εγκαθιστά
νοσοκοµείο και ιατρείο στο Αϊβαλί, στο οποίο επικρατούσαν άθλιες συνθήκες υγιεινής. Εκτός
από τη γρίπη και τον εξανθηµατικό τύφο, που ταλαιπωρούσαν τους κατοίκους της περιοχής,
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πολλοί από αυτούς παρουσίαζαν βαριά συµπτώµατα ψώρας και πείνας και δεν υπήρξαν λίγοι
αυτοί που πέθαναν από ασιτία.
Στο νοσοκοµείο αυτό θα νοσηλευτούν αρχικά όχι µόνο οι κάτοικοι της πόλης, αλλά και
οι στρατιώτες αργότερα, οι οποίοι προσβάλλονταν από τα διάφορα µεταδοτικά νοσήµατα
και κυρίως από τον εξανθηµατικό τύφο, τη γρίπη και την πανώλη.
Τον Μάρτιο νέα αποστολή του Ε.Ε.Σ. στην Αλικαρνασσό και στη Μάκρη υπό τον
ανθυπίατρο Νικόλαο Μάνωλα, παρά τις όποιες δυσχέρειες και αντιδράσεις των τουρκικών
αρχών, κατορθώνει να εγκαταστήσει ιατρείο και να προσφέρει ιατρική περίθαλψη σε
πάσχοντες αδιακρίτως φυλής. Θα αποτελούσε παράλειψη η µη επισήµανση του άδικου
χαµού του γιατρού Μάνωλα, ο οποίος θα αφήσει την τελευταία του πνοή τον Ιούνιο
του ιδίου έτους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, όταν θα δεχτεί οµοβροντία πυρών
Τούρκων αστυνοµικών κατά τη στιγµή της επιβίβασής του σε πλοίο, µε το οποίο επρόκειτο
να αναχωρήσει ύστερα από σχετική εντολή του Ε.Ε.Σ.
Οι συνεχείς επιδηµίες και ο τρόπος µε τον οποίο πραγµατοποιήθηκαν οι αποστολές των
κλιµακίων του Ε.Ε.Σ., και παρά την όποια αρχική απροθυµία των συµµαχικών δυνάµεων,
συνέτειναν στην ολοκλήρωση της Μεγάλης Ιδέας. Η συµµετοχή της χώρας µας στον Α΄
Παγκόσµιο Πόλεµο στο Μακεδονικό Μέτωπο από τον Ιούνιο του 1917 µέχρι την
αποφασιστική «µάχη του Σκρα», που χάρισε την ολοκληρωτική νίκη στις ελληνικές δυνάµεις
το Μάιο του 1918 και στη συνέχεια η συµµετοχή στην ατυχή εκστρατεία της Ουκρανίας, που
επιχείρησε η Γαλλία- ως µέλος της συµµαχίας της Αντάντ- εναντίον των Μπολσεβίκων από
τις αρχές του 1918 µέχρι τη λήξη της, η οποία ολοκληρώθηκε µε την εκκένωση της
Κριµαίας στα τέλη Απριλίου, στάθηκαν οι αποφασιστικοί παράγοντες στο να επιτρέψουν οι
Σύµµαχοι στην Ελλάδα να αποβιβάσει στρατεύµατα στη Σµύρνη καθώς και στην υπόλοιπη
ενδοχώρα όχι ως δύναµη κατοχής, αλλά ως εγγυήτριας των χριστιανικών πληθυσµών που
απειλούνταν µε εκτοπίσεις και σφαγές από τους Τσέτες και Κούρδους.
Έτσι, µε το πρόσχηµα αυτό πραγµατοποιήθηκε η Μικρασιατική Εκστρατεία των Ελληνικών Ενόπλων
∆υνάµεων, η οποία ξεκίνησε µε την
αποβίβαση της 1ης Μεραρχίας του
Ελληνικού Στρατού στη Σµύρνη
στις 2 Μαΐου του 1919 και τερµατίστηκε τον τραγικό Αύγουστο του
1922 µε την αποχώρηση των τελευταίων τµηµάτων του Γ΄ Σώµατος
Στρατού, που εγκατέλειψαν τη
Μικρά Ασία από το λιµάνι της
Αρτάκης στην περιοχή του Μαρµαρά στις 5 Σεπτεµβρίου.
Καθ’ όλη αυτή τη χρονική
Μεταφορά τραυµατιών µε υγειονοµικό αυτοκίνητο.
περίοδο τα ελληνικά στρατεύµατα
υποστηρίχτηκαν υγειονοµικά από την
‘Υγειονοµική Υ̟ηρεσία της Στρατιάς’, η οποία για λόγους διοικητικούς είχε διαχωριστεί στην
‘Υγειονοµική Υ̟ηρεσία των Πρόσω’ και στην ‘Υγειονοµική Υ̟ηρεσία των Μετό̟ισθεν’.
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Ο συντονισµός των Υπηρεσιών ανατέθηκε στο γενικό αρχίατρο Αλφρέδο Καναβατζόγλου
µε έδρα τη Σµύρνη. Ο διευθυντής της Υγειονοµικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Στρατιωτικών
στην Αθήνα γενικός αρχίατρος Γεώργιος Γεωργιάδης, εκτός των άλλων καθηκόντων της
διεύθυνσης της ‘Υγειονοµικής Υ̟ηρεσίας Εσωτερικού’, είχε επιφορτιστεί και µε το συντονισµό και
εποπτεία των υγειονοµικών µονάδων όλου του µετώπου.
Από τον Μάιο του 1919 και µέχρι
τον Μάιο του 1920 η Υγειονοµική
Υπηρεσία θα αναλάβει την ίδρυση στρατιωτικών νοσοκοµείων καθώς και άλλων
υγειονοµικών σχηµατισµών στην περιοχή της Μικράς Ασίας. Ανάµεσά τους το
‘Α΄ Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Σµύρνης’ µε
τα δύο παραρτήµατά του, το ‘Β΄ Στρατιωτικό Νοσοκοµείο’, αρχικής δυνάµεως
150 κλινών και µετέπειτα 500, το ‘Γ΄
Στρατιωτικό Νοσοκοµείο’ µε 400 κρεβάτια νοσηλείας αρχικά και µετέπειτα 750,
το ‘Νοσοκοµείο Λοιµωδών Νοσηµάτων’
εκτός του ‘Ευλογιοκοµείου’, η λειτουργία
του οποίου είχε ήδη ξεκινήσει ως παΣε θάλαµο νοσηλείας τραυµατιών της µάχης του
Σαγγαρίου στο Β΄ Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Σµύρνης.
ράρτηµα του Α΄ Στρατιωτικού Νοσοκοµείου, το ‘Κέντρο Αφροδισίων και
∆ερµατικών ̟αθήσεων’, το οποίο συνεργάζονταν στενά µε τη ∆ιασυµµαχική Υγειονοµική
Επιτροπή, το ‘Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Μαγνησίας’ δυνάµεως 150 κλινών αρχικά και 300
αργότερα, το ‘Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Αϊδινίου’ αρχικής δυνάµεως 200 κλινών που αυξήθηκαν
σε 280, οι ‘Σταθµοί Ελονοσούντων’ όπου οι πάσχοντες υποβάλλονταν σε προφυλακτική και
θεραπευτική αγωγή, η ‘Υγειονοµική Α̟οθήκη Σµύρνης’, που ανεφοδίαζε το στρατό µε φαρµακευτικό και υγειονοµικό υλικό, ο ‘Υγειονοµικός Συρµός’, που χρησιµοποιούνταν για τη µεταφορά
ασθενών και τραυµατιών από τα µέτωπα του πολέµου στα µετόπισθεν και τα ‘Στρατιωτικά
Νοσηλευτικά Κέντρα’. Τα τελευταία αναπτύχθηκαν αρχικά στις στρατιωτικές περιφέρειες
Σµύρνης, Προύσας και Ουσάκ και αργότερα στην περιοχή του Εσκή Σεχήρ, έχοντας
ως αποστολή τις διακοµιδές των απωλειών υγείας από τα µέτωπα του πολέµου προς τα
νοσοκοµεία των µετόπισθεν καθώς και την επίβλεψη της απρόσκοπτης λειτουργίας των
στρατιωτικών νοσοκοµείων.
Αποκαλυπτική του µεγέθους της προσφοράς της Υγειονοµικής Υπηρεσίας είναι η µαρτυρία
του Αµερικανού προξένου στη Σµύρνη την εποχή εκείνη George Horton (1859-1942) στο
βιβλίο του “The blight of Asia” (“Η κατάρα της Ασίας”, όπως αποδόθηκε στην ελληνική):
«Η Ελληνική ∆ιοίκηση κατέβαλε σοβαρή και ε̟ιτυχή ̟ροσ̟άθεια για την οργάνωση υγειονοµικής
υ̟ηρεσίας, για την κατάρτιση στατιστικών, τη βελτίωση των υγειονοµικών συνθηκών και την κατά̟ολέµηση ε̟ιδηµιών και µεταδοτικών ασθενειών ̟.χ. της ελονοσίας, της συφιλίδος κλ̟. Ιδρύθη
µικροβιολογικό εργαστήριο για τη διάγνωση µεταδοτικών νόσων ̟ού εξο̟λίσθηκε και µε υγειονοµικά
αυτοκίνητα, τα ο̟οία µετέφεραν τους ασθενείς α̟ό µεγάλες α̟οστάσεις και µε µικρά αµάξια για τη
µεταφορά µολυσµένων ειδών και φορητών συσκευών για την ε̟ιτό̟ια α̟ολύµανση. Μόνο για την
̟εριγραφή του έργου αυτής της υ̟ηρεσίας ̟ού είχε οργανωθεί σε µεγάλη κλίµακα και είχε εφοδιαστεί µε
άφθονα µέσα, σε χρήµατα και σε υλικό, θα χρειαζόταν ένα φυλλάδιο αρκετά µεγάλο.
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Α̟οτέλεσµα των µέτρων αυτών ήταν ότι ετέθησαν υ̟ό έλεγχο στην κατεχόµενη ζώνη η ̟ανούκλα,
ο εξανθηµατικός τύφος και η ευλογιά και εξαλείφθηκαν σαν ε̟ιδηµικές ασθένειες. Περιττό να ̟ούµε
ότι συστηµατικός ̟όλεµος είχε διεξαχθεί εναντίον της ψείρας και των αρουραίων. Ένα Ινστιτούτο
Παστέρ είχε ιδρυθεί στη Σµύρνη α̟’ τους Έλληνες στις 18 Αυγούστου 1919 κάτω α̟’ τη διεύθυνση
ενός ειδικού, ̟ού εργαζόταν µε την συνεργασία ενός ε̟ιτελείου εµ̟ειρογνωµόνων. Στο Ινστιτούτο αυτό
βρήκαν ̟ερίθαλψη στη διάρκεια των δύο ̟ρώτων µηνών της λειτουργίας του ε̟άνω α̟ό δυόµιση
χιλιάδες ̟αθόντες ̟ού τους είχαν δαγκάσει σκύλοι, τσακάλια ή λύκοι και α̟’ αυτούς ̟έθαναν µόνο
τέσσερις. Η ̟ερίθαλψη σ’ αυτό το ίδρυµα γινόταν δωρεάν.
Προηγουµένως οι ̟αθόντες ήταν αναγκασµένοι να ταξιδέψουν στην Κωνσταντινού̟ολη ή στην
Αθήνα, και κείνοι ̟ού δεν µ̟ορούσαν να βρουν τα λεφτά ̟ού χρειάζονταν για το ταξίδι αυτό ̟έθαιναν.
Εγώ ο ίδιος είχα βοηθήσει φτωχούς Τούρκους ̟ού ήταν τρελοί α̟’ τον φόβο να κάνουν το ταξίδι για
την Κωνσταντινού̟ολη για να υ̟οβληθούν σε θερα̟εία. Ένα τµήµα του Πανε̟ιστηµίου Σµύρνης
̟ού είχε ιδρυθεί α̟’ την Ελληνική ∆ιοίκηση ήταν το Ίδρυµα Υγιεινής ̟ού α̟οτελείτο α̟ό δύο
τµήµατα, το ένα της Υγιεινής και το άλλο της Βακτηριολογίας.
Το ίδρυµα αυτό ήταν έτοιµο να λειτουργήσει, όταν οι Τούρκοι έκαψαν τη Σµύρνη και είχε
στη διάθεση του εγκαταστάσεις ̟αρόµοιες ̟ρος εκείνες των µεγάλων Πανε̟ιστηµίων της
Ευρώ̟ης, καθώς και µια καλή βιβλιοθήκη και ̟λήρη εξο̟λισµό σε εργαλεία. Ουδέ̟οτε θα του έλει̟αν
χρήµατα ή βοήθεια και θα ήταν στην υ̟ηρεσία όλων των τάξεων, ανεξάρτητα α̟ό το δόγµα ή τη φυλή
στην ο̟οία θ’ ανήκαν. Παρακάτω εκθέτουµε το ̟ρόγραµµα ̟ού είχε ετοιµαστεί για να τεθεί σε
εφαρµογή:
- ∆ωρεάν εξετάσεις βακτηριολογικές, υγιεινολογικές και βιοχηµικές
για όλες τις τάξεις της κοινωνίας.
- Η ̟αρασκευή και δωρεάν διανοµή όλων των θερα̟ευτικών και διαγνωστικών εµβολίων, ορρών, αντιτοξινών, αντιγονοκόκκου κλ̟.
- Η εξυγίανση της ̟όλεως σ’
εκτεταµένη κλίµακα, (α̟οχετευτικό
δίκτυο, υδραγωγεία, δρόµοι κλ̟.).
- Υγειονοµικά έργα για την κατά̟ολέµηση της ελονοσίας, την α̟οξήΤο ̟λωτό νοσοκοµείο 'Αµφιτρήτη' αγκυροβοληµένο στον
ρανση ελών κλ̟. Η κατα̟ολέµηση
όρµο της Κίου, ό̟ου είχε συσταθεί ̟ρόσκαιρο
του τραχώµατος.
Ναυτικό Νοσοκοµείο.
- Η κατα̟ολέµηση της φθίσεως σε µεγάλη κλίµακα (φαρµακεία, άσυλα, αναρρωτήρια, ειδικά νοσοκοµεία, α̟ολύµανση
σ̟ιτιών κλ̟.).
- Για τα βρέφη: Φαρµακεία α̟όρων, gouttes de lait, creches, άσυλα για τα έκθετα κλ̟.
- Για ̟αιδιά: ∆ιάφορα φιλανθρω̟ικά ιδρύµατα. Για µητέρες: Παρακολούθηση των εγκύων
γυναικών. Εκ̟αίδευση και εξάσκηση ιατρών για την ίδρυση υ̟ηρεσίας δηµοσίας Υγιεινής. Εκ̟αίδευση
µαιών και νοσοκόµων.
- Οργάνωση ειδικής ιατρικής στατιστικής υ̟ηρεσίας».
Την ίδια χρονική περίοδο η Υγειονοµική Υπηρεσία του Ναυτικού, για τον καλύτερο
συντονισµό των υπηρεσιών της, είχε διαχωριστεί στην «Υγειονοµική Υ̟ηρεσία Εσωτερικού» και
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στην ‘Υγειονοµική Υ̟ηρεσία των Πρόσω’. Η πρώτη, µε επικεφαλής τον αρχαιότερο πλοίαρχο και
επιτελείο αξιωµατικών γιατρών και φαρµακοποιών, είχε υπό την επίβλεψη και δικαιοδοσία της
τα ‘Ναυτικά Νοσοκοµεία της Σαλαµίνας’ και του ‘Πόρου’, το ‘̟ρόσκαιρο Ναυτικό Νοσοκοµείο
Φαλήρου’, τα ‘Υγειονοµεία του Πειραιά’ και της ‘Θεσσαλονίκης’ καθώς και την ‘Ανωτάτη Ναυτική
Υγειονοµική Ε̟ιτρο̟ή’, η οποία ήταν αρµόδια για τις αναρρωτικές άδειες και την εκτίµηση του
βαθµού ανικανότητας και αναπηρίας των διακοµιζοµένων τραυµατιών και ασθενών από τα
µέτωπα του πολέµου.
Η ευθύνη της λειτουργίας της ‘Υγειονοµικής Υ̟ηρεσίας των Πρόσω’ είχε ανατεθεί στον
αρχίατρο του Στόλου, ο οποίος συνεργάζονταν στενά µε τους γιατρούς, που επέβαιναν στα
µεγάλα πολεµικά πλοία. Στην αρµοδιότητά του είχε την επίβλεψη των ‘̟ροωθηµένων
̟ρόσκαιρων Ναυτικών Νοσοκοµείων του ‘Μούδρου’ και της ‘Κίου’, την περίθαλψη και νοσηλεία
των διακοµιζοµένων τραυµατιών και ασθενών από τα πολεµικά µέτωπα καθώς και την
επιβίβασή τους στα πλωτά νοσοκοµεία και τη µεταφορά τους στα πρόσκαιρα και µόνιµα
στρατιωτικά και ναυτικά νοσοκοµεία µε τη συνεργασία της Υγειονοµικής Υπηρεσίας του
Στρατού. Οι διακοµιδές των απωλειών υγείας προς τα στρατιωτικά νοσοκοµεία της Χίου, της
Μυτιλήνης, της Θράκης, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά πραγµατοποιήθηκαν µε τη
βοήθεια των πλωτών νοσοκοµείων “Έλση”, “Αµφιτρίτη” και “Κωνσταντινού̟ολις”, τα οποία ήταν
επιβατηγά σκάφη κατάλληλα διασκευασµένα για το σκοπό αυτό.
Τον Απρίλιο και τον Ιούνιο του 1921
ο ΕΕΣ εγκατέστησε δύο νοσοκοµεία
στην Προύσα και στο Κορδελιό 250 κλινών το καθένα για τη νοσηλεία των απωλειών υγείας των πολεµικών επιχειρήσεων
της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Την ίδια
χρονική περίοδο, οι ασθενείς και τραυµατίες που διακοµίζονταν στην Αθήνα,
νοσηλεύονταν σε ειδική πτέρυγα του
Αρεταίειου Νοσοκοµείου δυνάµεως 100
κλινών, η οποία είχε ειδικά διαµορφωθεί
για το σκοπό αυτό.
Ο ΕΕΣ και το ‘Πατριωτικό Ίδρυµα’
υπήρξαν οι δύο κύριοι φορείς, που
Το Στρατιωτικό Νοσοκοµείο στο Εσκή-Σεχήρ.
συνέδραµαν το έργο της Υγειονοµικής
Υπηρεσίας του Στρατού και του Ναυτικού. Καθοριστική υπήρξε η συνδροµή τους στην
επανεγκατάσταση των εκτοπισµένων Μικρασιατών της χρονικής περιόδου 1913-1918 στις
πατρογονικές τους εστίες. Το ‘Πατριωτικό Ίδρυµα’ ίδρυσε και λειτούργησε µε µεγάλη επιτυχία
ιατρεία για τη θεραπεία αρρώστων παιδιών κάθε εθνικότητας, περιέθαλψε τα ορφανά του
πολέµου και διένειµε είδη πρώτης ανάγκης και ενδύµατα σε πτωχούς και αναξιοπαθούντες.
Αξιοσηµείωτη υπήρξε και η συµµετοχή εθελοντριών αδελφών νοσοκόµων από την
αριστοκρατία των Αθηνών και άλλων ελλαδικών πόλεων, οι οποίες συνεργάστηκαν αρµονικά
µε τις αδελφές νοσοκόµες των ελληνικών κοινοτήτων, ακολουθώντας τα µαχόµενα τµήµατα
στους µόνιµους και πρόσκαιρους υγειονοµικούς σχηµατισµούς µέχρι το Σαγγάριο. Η
αυτοθυσία και αυταπάρνηση, που επέδειξαν κατά την υποχώρηση του 1922, περιθάλποντας
µέχρι τη διακοµιδή και τον τελευταίο στρατιώτη τραυµατία και ασθενή του πολέµου,
σχολιάστηκαν επαινετικά από τους αρµόδιους και τον τύπο της εποχής.
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Καθ’ όλη τη διάρκεια των πολεµικών επιχειρήσεων της Μικρασιατικής Εκστρατείας και
Καταστροφής η Υγειονοµική Υπηρεσία του Στρατού συνεργάστηκε αρµονικά µε την
αντίστοιχη του Ναυτικού, προσφέροντας ύψιστες υπηρεσίες όχι µόνο στους τραυµατίες και
ασθενείς στρατιώτες, αλλά και σε όσους είχαν ανάγκη ιατρικής βοήθειας και συµπαράστασης.
Αναµφισβήτητα το µεγαλύτερο βάρος της αποστολής επωµίστηκε η Υγειονοµική Υπηρεσία
του Στρατού. Τη στιγµή της κατάρρευσης ο Στόλος κατέπλευσε, προκειµένου να συνδράµει
στο οδυνηρό έργο της διάσωσης. Όλοι ανεξαιρέτως, από τον πρώτο αξιωµατικό µέχρι και
τον τελευταίο ναύτη, υπακούοντας στην αίσθηση του υπέρτατου εθνικού καθήκοντος και
κινδύνου, έσπευσαν στις ακτές της Μικράς Ασίας, για να περισώσουν τα υποχωρούντα
ελληνικά στρατεύµατα και τους προσφυγικούς πληθυσµούς.
Το Ναυτικό Νοσοκοµείο Πειραιά περιέθαλψε, στέγασε και σίτισε περίπου 112000
ξεριζωµένους πρόσφυγες από τα πατρογονικά εδάφη της Ιωνίας, πράξη που έτυχε τιµητικής
αναγνώρισης από τις κυβερνήσεις των χωρών Αγγλίας, Γαλλίας, Σερβίας, Αµερικής και
Ιαπωνίας.
Αν προσπαθήσει κανείς να αποτιµήσει το έργο της Υγειονοµικής Υπηρεσίας στη Μικρά Ασία, δεν µπορεί
να µη συµφωνήσει στο γεγονός, ότι
όπως και οι υπόλοιπες υπηρεσίες της
Μικρασιατικής Στρατιάς, έτσι και
αυτή αντιµετώπισε πολλές δυσχέρειες.
Τρεις υπήρξαν οι κυριότεροι άξονες,
γύρω από τους οποίους κινήθηκε, οργανώθηκε και εφαρµόστηκε ο βασικός
στόχος της Υγειονοµικής Υπηρεσίας:
πρώτον η περίθαλψη των τραυµατιών,
δεύτερον η νοσηλεία των ασθενών και
Υγειονοµικός συρµός.
τρίτον η διακοµιδή των απωλειών
υγείας προς το εσωτερικό, η οποία παρουσίασε, ορισµένες φορές, δυσεπίλυτα προβλήµατα,
που οφείλονταν κυρίως στο γεγονός, ότι τα θέατρα των πολεµικών επιχειρήσεων βρίσκονταν
εκατοντάδες χιλιόµετρα µακριά από τις βάσεις των µετόπισθεν, οι συγκοινωνίες ήταν
ανεπαρκείς και τις περισσότερες φορές επισφαλείς, το σιδηροδροµικό δίκτυο σχεδόν
ανύπαρκτο και τα υγειονοµικά αυτοκίνητα, που χρησίµευαν για τη µεταφορά των απωλειών
υγείας, ελάχιστα.
Οι µεγάλες και ενίοτε µη αναµενόµενες απώλειες καθώς και η λήψη πρόσθετων µέτρων
για την αποφυγή και καταστολή των λοιµωδών νοσηµάτων, τα οποία αποτέλεσαν µια από τις
κυριότερες αιτίες απωλειών υγείας, καταδεικνύουν το κολοσσιαίο έργο, το οποίο επωµίστηκε
και έφερε σε πέρας η Υγειονοµική Υπηρεσία στη Μικρά Ασία.
Παρά τις αντικειµενικές δυσκολίες, η Υγειονοµική Υπηρεσία πέτυχε λαµπρά
αποτελέσµατα σε ολόκληρη τη γραµµή του πολέµου, όχι µόνο λόγω του έµψυχου δυναµικού
που διέθετε, αλλά και της καλής οργάνωσης των υλικών µέσων και της ικανής τους επάρκειας.
Η µέχρις αυτοθυσία εκτέλεση του καθήκοντος των υγειονοµικών αξιωµατικών, µονίµων και
εφέδρων, των αδελφών νοσοκόµων, των απλών νοσοκόµων και τραυµατιοφορέων και των
πάσης φύσεως βοηθητικών οπλιτών αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα, που συνέβαλε
στο θετικό αποτέλεσµα.
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Σε µία µόνο περίπτωση, κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων προς την
Άγκυρα, η Υγειονοµική Υπηρεσία δεν µπόρεσε να ανταπεξέλθει στην αποστολή της, όχι όµως
λόγω δικής της υπαιτιότητας, αλλά εξαιτίας της µη ορθής εκτίµησης των απωλειών υγείας,
όπως επισηµάνθηκε και καταγράφηκε από το αρµόδιο Γραφείο της ∆ιοικήσεως της Στρατιάς,
µε αποτέλεσµα οι απώλειες, ενώ αρχικά είχαν υπολογιστεί σε 4.000 περίπου άνδρες, να
ανέλθουν σε πολλαπλάσιο αριθµό νεκρών και τραυµατιών µέσα σε χρονικό διάστηµα µόλις
δέκα ηµερών.

Υ̟αίθριο χειρουργείο εκστρατείας στο Κιουτσούκ-Γαϊτζή τον Αύγουστο του 1921.

Παρά την αρχικά επαρκή διοικητική µέριµνα, την κατάλληλη διατροφή και ικανοποιητική
ύδρευση, τον ιµατισµό, την υπόδηση και την εν γένει ικανοποιητική διαβίωση του
στρατεύµατος, µετά τη µάχη στο Σαγγάριο ποταµό τον Αύγουστο του 1921 που σήµανε το
τέλος των επιθετικών επιχειρήσεων του Ελληνικού Στρατού στη Μικρά Ασία και ανέκοψε την
προέλασή του προς την Άγκυρα, το ακµαίο µέχρι τότε ηθικό του Ελλήνων άρχισε σταδιακά
να µειώνεται. Οι βαρύτατες απώλειες, οι δυσχέρειες του ανεφοδιασµού και των διακοµιδών
απωλειών υγείας, η υποτίµηση της ισχύος του Τούρκου αντιπάλου, η χρονική παράταση της
εκστρατείας που ξεπέρασε τα όρια της ανθρώπινης αντοχής, το δριµύ ψύχος του
µικρασιατικού χειµώνα και, κυρίως, η αρρώστια του Εθνικού ∆ιχασµού από την οποία έπασχε
όλη η χώρα, συνέτειναν στην πτώση της µαχητικής ικανότητας του Έλληνα στρατιώτη. Παρ’
όλα αυτά, κάτω από τις συνθήκες αυτές, η Υγειονοµική Υπηρεσία θεµελίωσε, ανέπτυξε και
επεξέτεινε τους υγειονοµικούς σχηµατισµούς και κατόρθωσε να διατηρήσει την υγεία των
στρατιωτών σε ικανοποιητικό επίπεδο.
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Ανακεφαλαιώνοντας, το Υγειονοµικό Σώµα, από την έναρξη της Μικρασιατικής
Εκστρατείας µέχρι την Καταστροφή, αντεπεξήλθε ικανοποιητικά στην περισυλλογή,
περίθαλψη, διακοµιδή, νοσηλεία τραυµατιών και ασθενών και καταπολέµηση των λοιµωδών
νοσηµάτων. Όπως σηµείωσαν ξένοι ανταποκριτές, κατά την υπέρ τριετή παραµονή των
ελληνικών στρατευµάτων στη Μικρά Ασία- εστία επιδηµικών ασθενειών- δεν παρατηρήθηκε
ουσιώδης εξάπλωση νόσου, εκτός µεµονωµένων σποραδικών κρουσµάτων. Για το σηµαντικό
έργο του Υγειονοµικού Σώµατος, που επιτελέστηκε καθ’ όλη τη χρονική αυτή περίοδο,
αδιάψευστοι µάρτυρες υπήρξαν οι απώλειες των ιδίων υγειονοµικών, οι οποίοι καθηµερινά
ήταν εκτεθειµένοι στις σκληρές συνθήκες του πολέµου και του εχθρικού πυρός καθώς και στα
λοιµώδη νοσήµατα, που συνεχώς και µε επιτυχία αντιµετώπιζαν. Αν ανατρέξει κανείς στους
πίνακες των απωλειών υγείας, εύκολα µπορεί να διαπιστώσει και χωρίς καµιά διάθεση
υπερβολής, ότι αυτές των υγειονοµικών υπερβαίνουν κατά πολύ των άλλων Όπλων και
Σωµάτων, ερχόµενες αµέσως µετά και σχεδόν εφαπτόµενες µε εκείνες του Πεζικού. Οι
υγειονοµικοί αξιωµατικοί σε όλη τη διάρκεια της αιµατηρής Εκστρατείας τήρησαν πιστά το
διπλό τους όρκο, του στρατιώτη και του Ιπποκράτη!

Σηµείωση: Περισσότερες λεπτοµέρειες για το Υγειονοµικό της Μικρασιατικής Εκστρατείας µπορεί να
αντλήσει κανείς στην εξαιρετική και εµπεριστατωµένη µονογραφία: Παπαγεωργίου Γ.Π.: “Η
Υγειονοµική Υ̟ηρεσία του Στρατού κατά την Μικρασιατικήν Εκστρατείαν (1919-1922)”, Έκδοσις
∆ιευθύνσεως Ιστορίας Στρατού Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ/∆ΙΣ), Αθήναι 1968 καθώς και στο
συλλεκτικό φωτογραφικό-ιστορικό λεύκωµα, το οποίο εξεδόθη στο πλαίσιο του 21ου Ιατρικού
Συνεδρίου Ενόπλων ∆υνάµεων: Νταφούλης Π., Νικόλτσιος Β., ∆ιαµαντής Α.:“Η ̟ροσφορά της
Υγειονοµικής Υ̟ηρεσίας στη Μικρασιατική Εκστρατεία”, Θεσσαλονίκη 2006. Τα στοιχεία για τη συµβολή
της Ελληνικής ∆ιοίκησης της Σµύρνης στην οργάνωση της υγειονοµικής υπηρεσίας προέρχονται από
το θαυµάσιο βιβλίο-ντοκουµέντο: Horton G.: “Η κατάρα της Ασίας” (µετάφραση Γ.Λ. Τσελίκας),
Κεφάλαιο ΙΑ΄ ‘Η Ελληνική ∆ιοίκηση στη Σµύρνη (Α̟ό τις 15 Μαΐου 1919 ως τις 9 Σε̟τεµβρίου 1922)’,
σελ.38, έκδοση Σωµατείων «Εστία Νέας Σµύρνης», «Ένωσις Σµυρναίων» και «Θρακικόν Κέντρον»,
Αθήνα 1980 (στο κείµενο διατηρήθηκε το ύφος και η ορθογραφία του µεταφραστή).
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Οι «αδύναµοι» της Κοινότητας Νέβσεχιρ
19ος, 20ος αιώνας.
Μαρία Βεϊνόγλου

1.- Η Kοινωνική Μέριµνα, όπως αυτή εκδηλώθηκε µέσα από τη δράση των κοινοτήτων
της Μικράς Ασίας, υπήρξε παρακολούθηµα του θεµελιώδους θεσµού της Βυζαντινής
Φιλανθρωπίας. Στον κόσµο της Ύστερης Αρχαιότητας, καθώς ο θεσµός της Ρωµαϊκής
Πρόνοιας αποδεικνυόταν ανήµπορος να θεραπεύσει στην Ανατολή τα διογκούµενα
κοινωνικά προβλήµατα που προκάλεσαν η κοινωνική ανισότητα, η φτώχεια, η αµάθεια και
οι αδιάκοποι πόλεµοι, το Ανατολικό κράτος της Ρώµης καθιέρωσε ένα νέο σύστηµα
κοινωνικής µέριµνας, τη Φιλανθρωπία. Tην άσκηση της πολιτικής αυτής ανέθεσε στην
νεοσύστατη Εκκλησία της Ανατολής και οι κατά τόπους Μητροπόλεις ανέλαβαν την
εφαρµογή της. Με θεσµούς που πήγασαν από το µοναστικό σύστηµα της Ανατολής
οργανώθηκαν ορφανοτροφεία, νοσοκοµεία, πτωχοκοµεία, άσυλα και άλλα ιδρύµατα προσφοράς ελέους προς τον βασανισµένο άνθρωπο, µε τη «Βασιλειάδα» το κορυφαίο παράδειγµα θεσµού που καθιέρωσε την Μητρόπολη Καισαρείας ως την πρώτη µεταξύ ίσων.
Ήδη όµως από τον 4ο αιώνα µ.Χ. και από τη συγκεκριµένη αυτή περιοχή, την Καππαδοκία, φάνηκε και η σηµασία που απέδιδε η Ανατολική Εκκλησία στη θεραπεία της
αµάθειας, θεωρώντας την ως τη σηµαντικότερη των δεινών που προήλθαν από τον κόσµο
των παλαιών θρησκειών. Ανέδειξε την παιδεία ως το θεµελιωδέστερο από τα συστήµατα
προσφοράς ελέους και, καθώς ο Μέγας Βασίλειος διακήρυξε οτι «ουδείς χριστιανικότερος
του Πλάτωνος», τη συνάρτησε µε θεωρίες για το Φως και την Ψυχή που ο Νεοπλατωνισµός
στην δική µας Ανατολή είχε νωρίτερα αναδείξει ως σηµαντικές. Έτσι η Ελληνική γλώσσα
αναδείχθηκε ως το βασικό µέσον αυτής της παροχής και η διοργάνωση της κοινότητας ο
εκφραστής της.
Στα χρόνια που ακολούθησαν η προσφορά παιδείας αποδείχθηκε ο κορυφαίος θεσµός
της Φιλανθρωπίας για το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Χάρη στην Φιλανθρωπία και
ειδικότερα στην προσφορά παιδείας, η Εκκλησία της Ανατολής βοήθησε το ποίµνιό της να
επιβιώσει σε ένα αντίξοο περιβάλλον που το χαρακτήριζε ο συγκρητισµός και οι αφοµοιώσεις, η αλλογλωσσία και η ετερότητα. Επίσης οι δυσχέρειες επικοινωνίας µε το κέντρο και
οι φυλετικές ποικιλότητες. ∆εν έχουν όµως άδικο και όσοι παρατηρούν οτι η διοργάνωση
της παιδείας αποκλειστικά από την Ανατολική Εκκλησία, εφοδίασε µε όπλα και εκείνους
τους µηχανισµούς που µεθόδευσαν την αιχµαλωσία και την τρώση της1.

1

Steven Runciman: The Great Church in Captivity. A study of the Patriarchate of Constantinople, fron the
eve of the turkish conquest to the greek war of Independence. Cambridge Unov. Press, Cambera 1985.
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2. Μέχρι τον ΙΗ΄αιώνα, η παιδεία συµβάδιζε µε την πτωχεία στον κόσµο της Ανατολής, αφού τόσο οι διδασκόµενοι όσο και οι διδάσκαλοί τους ήσαν φτωχοί1. Μια τέτοια
παιδεία φυσικά δεν είχε υψηλές απαιτήσεις και όταν η Ανατολική Εκκλησία αναζητούσε
δάσκαλους και ιερείς τους (αντίθετα από ό,τι συνέβαινε στη ∆ύση), τους ανακάλυπτε
συνήθως ανάµεσα στους ταπεινούς.
Η επικράτηση της τουρκοφωνίας στην Κεντρική Ανατολία δυσκόλεψε την Εκκλησία
να επανδρώσει τις Μητροπόλεις της µε ιεράρχες τουρκόφωνους, αποφασισµένους να
διασχίσουν τη θάλασσα των επαρχιών και ικανούς να φέρουν σε πέρας µια πολύ τραχεία και
δύσκολη αποστολή. Γι αυτό η ιστορία της Εκκλησίας Καισαρείας, αν και πρώτη τη τάξει
ως έδρα του Μεγάλου Βασιλείου, πέρασε µεγάλες περιπέτειες και η συστηµατική απουσία
του µητροπολίτη από την έδρα του, ως τον 18ο αιώνα, αποτελούσε τον κανόνα2. Μετά τη
συνθήκη του Πασάροβιτς (Ιούλιος 1718), δίνεται στην Εκκλησία της Καισαρείας η
ευκαιρία να ανασυγκροτηθεί. Είναι η εποχή του «Λαλέ-ντεβρί», η εποχή της Τουλίπας όπως
λέγεται, τότε που από ένα λάθος αντιγραφής στο σχετικό φιρµάνι, δινόταν το δικαίωµα να
αναγερ-θούν στην Καππαδοκία όχι µια, αλλά «χίλιες και µια εκκλησίες»3. Την εποχή εκείνη
και συγκεκριµένα στα 1720 ιδρύθηκε στην Καππαδοκία το Νέβσεχιρ. Ο εποικισµός της
νέας πόλης έγινε µε την προσέλευση κατοίκων κυρίως από τά τριγύρω χωριά και διαµορφώθηκε χωριστή Ρωµαίϊκη συνοικία. Οι έποικοι προσελκύστηκαν από τις παρασχεθείσες
ασυλίες, τη διάθεση κτηµάτων και οικοπέδων και τις φορολογικές απαλλαγές. Η ρωµαίικη
κοινότητα εκκλησιαστικά υπήχθη στη Μητρόπολη Καισαρείας, αλλά διοικητικά στο Ικόνιο
και αργότερα αποτέλεσε υποδιοίκηση της Νίγδης (καζάς).
Ο εποικισµός στέφθηκε µε επιτυχία. Μια αγορά που αριθµούσε 1055 καταστήµατα
λειτούργησε ως πόλος έλξης για συνεχή προσέλευση νέων κατοίκων. Η γεωγραφική της
θέση και η εµπορική διοργάνωση ενίσχυσαν την κινητικότητα του πληθυσµού. Η αγορά του
Νέβσεχιρ ήταν σηµαντικός χώρος συγκέντρωσης για κάποια προϊόντα της τοπικής
παραγωγής ενώ η Κωνσταντινούπολη χώρος διάθεσής τους, µέσα από τα µεγάλα Πολίτικα
«µπακάλικα», όπως αποκαλούνταν τα καταστήµατα γενικής εµπορίας4.

1 Γεδεών, Ιω. Μανουήλ: «Παιδεία και Πτωχεία ̟αρ’ ηµίν κατά τους τελευταίους αιώνας» εν
Κωνσταντινουπόλει (τυπ. Νεολόγου), 1893, σσ 78. Περί διδασκάλων των ιερών
Γραµµάτων και τη χρηµατοδότηση από τους ναούς. Του ιδίου, Πνευµατική κίνησις του
Γένους κατά τον ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αιώνα, Ερµής Αθήνα 1876. Επίσης Κουκίδης Γ, Η
Νεά̟ολις...εκδ Ενώσεως Σµυρναίων, Αθήνα 1975.
2 Ιωαννίδης, Ιωάννης (Νεαπολίτης): Μητρο̟ολίται Καισαρείας και διάφοροι ̟ληροφορίαι,
δακτυλόγραφο του ΚΜΣ, µετφρ στο «Καισάρεια Μητροπολιτλερί βε µααλουµάτη
µουτενέββια
µαχαρρίρι»,
Ιωάννης
Ιωαννίδης,
Τυπογραφείον
Νοµισµατίδη,
Κωνσταντινούπολις 1896.
3 Κεσίσογλου, Π: Μονή Ταξιαρχών (Γιανάρ Τας Μαναστήρ), χφο αριθµ 41/Καπ, ΚΜΣ.
4 Charles Issawi: The Economic History of Turkey 1800-1914. University of Chicago Press,
Chicago 1980. Το Οθωµανικό κράτος χρησιµοποιούσε οικονοµικούς θεσµούς που
στηρίζονταν σε ένα µικτό σύστηµα, µε επιδέξιους ανθρώπους που διαχειρίζονταν παραγωγή
και κρατικές αγορές, ενώ παραχωρούσε και σε ιδιώτες δικαιώµατα εργολαβίας γύρω από
τις κρατικές προµήθειες σ.31.
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Στο εσνάφιο των µεγαλοµπακάληδων της Πόλης οι Νεβσεχιρλίδες, ως οµάδα, κατάτάσσσονταν στην τέταρτη θέση, αλλά έρχονταν πρώτοι στην εµπορία τυροκοµικών και
αυγών1.
Οι πληροφορίες αυτές για την εµπορική τους δράση επιβεβαιώνονται ήδη από τις
αρχές του 19ου αιώνα. Οι παλαιότεροι από τους απόδηµους Νεβσεχιρλίδες είχαν ως τότε
προοδεύσει στην Πόλη και κάποιοι είχαν ήδη εγκατασταθεί µόνιµα εκεί. Στο Νέβσεχιρ, τη
θέση τους κατέλαβαν νέοι έποικοι, τα δε ονόµατά τους (Νιγλδελόγλου, Φερτεκλόγλου,
Τουνκιάρογλου κλπ) δηλώνουν κατά κανόνα τον τόπο προέλευσής τους2. Η απογραφή του
1841 και εκείνη του 1863 δείχνουν ότι στα 750 σπίτια της Ρωµαίικης κοινότητας έχουν
προστεθεί άλλα 250 (750+250=1000 σπίτια/«ντάσια»)3. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και τα
επόµενα χρόνια, ώστε σύµφωνα µε στατιστική του 1883, το Νέβσεχιρ επισήµως αποτελείται από 2030 οικίες Μωαµεθανών, 1205 Ορθοδόξων Χριστιανών, 62 Αρµενίων, 23
Καθολικών και 8 Προτεσταντών. Η συνεχής αυτή αύξηση µπορεί να ερµηνεύσει γιατί ως τα
τέλη του 19ου αιώνα – παρά την ύπαρξη αρκετά πλουσίων εµπορικών οικογενειών, ιδίως
µεταξύ των εγκατεστηµένων στην Πόλη - το 40% των κατοίκων του Νέβσεχιρ βρίσκεται σε
επίπεδα πενίας4.
Στις παραµονές της Ελληνικής επανάστασης και ενώ στα Μικρασιατικά παράλια ο
Ευρωπαϊκός ∆ιαφωτισµός είχε ήδη βρει τους εκφραστές του, η Μεγάλη Μητέρα Εκκλησία
βίωνε τη δική της κρίση. Προσηλωµένη στο γεροντικό σύστηµα δεχόταν πιέσεις να προχωρήσει σε µεταρρυθµίσεις και να αναβαθµίσει το επίπεδο του κλήρου της. Η αναβάθµιση θα
ερχόταν µέσα από την αναβάθµιση της παιδείας. Η Εκκλησία Καισαρείας θα χαράξει τη
δική της µεταρρυθµιστική πορεία: Στα 1773 ο Πρωτοσύγγελος Ιγνάτιος από την
Ανδριανούπολη εγκαινιάζει το σχολείο της Καισάρειας. Το σχολείο αυτό έµελλε να επιλέξει
από τις Καππαδοκικές κοινότητες τα πιο ταλαντούχα παιδιά, για να τα µορφώσει και να τα
αποδώσει στην αναµορφωτική προσπάθεια ως το πιο αξιόµαχο ανθρώπινο δυναµικό.
Καθώς µάλιστα τη διοίκηση της σχολής αναλαµβάνει από το 1792 ως το 1805 ο
ιεροµόναχος Γερµανός εξ Αλεξανδρέττας, αποφοιτούν οι πρώτοι 14 αξιόλογοι άνδρες, από
τους οποίους πολλοί προέρχονται από το Νέβσεχιρ: Θωµάς ή Θεόκτιστος, (ο µετέπειτα
Άγιος Χαλεπίου), Καλλίνικος, Λαυρέντιος και Μακάριος, ενώ ακολουθούν ο Νεκτάριος,
ιεροδιάκων, που αναλαµβάνει τη ∆ιεύθυνση της σχολής Ζιτζίντερε και ο Συµεών, αδελφός
του Θεόκτιστου, ο επονοµαζόµενος Παιδονόµος, ο οποίος ιδρύει οικοδιδασκαλείο στην
πατρική του οικία στο Νέβσεχιρ5.
1

Ελένη Βουραζέλη –Μαρινάκου, Αι εν Θράκη συντεχνίαι των Ελλήνων κατά την τουρκοκρατίαν, εκδ
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1950, σ σ 72-82 και 48-55 (σχετικά µε τις
συντεχνίες παντοπωλών στην Κωνσταντινούπολη). Επίσης ο Ι. Γεωργίου: Η εν Κα̟̟αδοκία Νεβσεχίρ,
Μικρασιατικά Χρονικά, τοµ. Α΄(1938), εκδ. Ενώσεως Σµυρναίων, Αθήνα, σ. 442.
2 Στα 1861 ο Γάλλος Πρόξενος ενηµέρωνε το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών για το φαινόµενο
ερηµίας που παρατηρούσε στις αγροτικές περιοχές της Ανατολίας, λόγω της αποδηµίας προς τις
πόλεις, επισηµαίνοντας τις διαφορές µεταξύ αποδηµίας Τούρκων καλλιεργητών και ρωµιών εργατών.
βλ Issawi, ο.π. σ.24.
3 Εγγονόπουλος Γρηγόριος (δικηγόρος): «Η Νεά̟ολις της Κα̟̟αδοκίας», άρθρο, Εκκλησιαστική
Αλήθεια, έτος ΚΓ΄ εν Κωνσταντινουπόλει, 28 Φεβρουαρίου 1903, αριθµ 9, σσ 108-110 και 297-299.
4 Έκθεσις συνταχθείσα κατ’ εντολήν της Μητροπόλεως Καισαρείας το 1870.
5 Καλφόγλου, Ιωάννη: Η Μονή Φλαβιανών (1898), δακτυλόγραφη µετάφραση των Τουργούτη –
Μαυροχαλυβίδη, ΚΜΣ, σελ 367-8, 372-5. Από τους µαθητές του Γερµανού, αφού εχρίσθησαν
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Από τους µαθητές του Γερµανού οι περισσότεροι διορίστηκαν αρχικά σε διάφορα
τοπικά σχολεία ως δάσκαλοι. Τα δυο αδέλφια Θεόκτιστος και Συµεών θα θέσουν τα θεµέλια των πρώτων σχολείων του Νέβσεχιρ..
3. Τόπος εµπόρων θεωρείται το Νέβσεχιρ, αλλά και γεννέτειρα παππάδων. Στενή απόδεικνύεται η σχέση της κοινότητας του Νέβσεχιρ µε την Μονή των Φλαβιανών (Ζιτζίντερε). Η Μητρόπολη Καισαρείας θα δώσει ιδιαίτερη σηµασία στη συγκεκριµένη πόλη
λόγω του αστικού ή ηµιαστικού της χαρακτήρα, αλλά και για τη συχνότητα των τριγύρω
εξωµοσιών (Ναρ, Γκιόρε, Σαλάνδα κ.α.), για τη δράση των ξένων ιεραποστολών (στο Ταλάς από νωρίς οι Καθολικοί ιδρύουν Εκκλησία και νοσοκοµείο), καθώς και για το
σηµαντικό ποσοστό πτωχείας που απαιτεί άµεσα την εκδήλωση µέριµνας.
α). Η Εκκκλησία βέβαια βρισκόταν ανέκαθεν σε επαφή και συνεργασία µε τους έχοντες
και κατέχοντες, αφού αυτοί αποτελούν τους βασικούς τροφοδότες και χορηγούς των θεσµών της. Και η Μητρόπολη Καισαρείας συχνά κατηγορήθηκε γι’ αυτό. Ο Μητροπολίτης
Παΐσιος βίωσε τη φυγή του µισού Ανδρονικίου (Εντιρλίκ) στον Πόντο, ύστερα από µια
τοπική διένεξη κατά την οποία κατηγορήθηκε οτι έλαβε το µέρος των δυνατών (οικονοµικά
ισχυρών) της κοινότητας1.
β). Με βάση πάντως το Γεροντικό Σύστηµα που ίσχυε εκείνη την εποχή, το οποίο
συνδεόταν άρρηκτα µε το θεσµό των οκονοµικά πανίσχυρων (ακόµα) εσναφίων, η Εκκλησία στήριζε εν πολλοίς τις δυνάµεις της σε αυτή την κατηγορία του ποιµνίου της, στους
δυνατούς εσναφλήδες, για να φροντίζει τα αδύνατα µέλη της. Η Μητρόπολη Καισαρείας
επιβεβαίωνε αυτόν τον κανόνα. Και για το λόγο αυτό αποβλέπει και στον έλεγχο του Νέβσεχιρ. Για τη διάθεση αυτή µας βεβαιώνει στα 1820 ένα Πατριαρχικό σιγίλλιο που εκδόθηκε από τον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄, και που έγινε γνωστό από τη µετάφρασή του στα
Καραµανλίδικα2. Το σιγίλλιο προσφέρει πολλές πληροφορίες για τις δραστηριότητες των
Νεβσεχιρλίδων στην Πόλη και για το σύστηµα τροφοδοσίας των κοινοτικών θεσµών µε
οικονοµικούς πόρους, όπως το διοργάνωσε το Πατριαρχείο. Το σιγίλλιο αυτό πρέπει να
θεωρείται ο πρώτος Καταστατικός Χάρτης Σωµατειακής Εσναφιακής Ενώσεως για την
Καππαδοκία, χάρη στον οποίο διοργανώνονται βασικά θέµατα Κοινοτικής Κοινωνικής
Μέριµνας. Φαίνεται οτι ίσχυε µέχρι τέλους, αν και υπέστη µεταβολές, και επίσης οτι χρησίµευσε ως υπόδειγµα για την υποστήριξη και άλλων καταστατικών σχολείων στην Καππαδοκία, όπως χαρακτηριστικά αργότερα στην Καρβάλη.
Αναλύοντας τα βασικά σηµεία του σιγιλλίου, παρατηρούµε οτι:
µοναχοί, οι περισσότεροι διορίστηκαν σε διάφορα τοπικά σχολεία, Κερµύρα, Ταυλουσούν,
Ανδρονίκι, Νέβσεχιρ ως δάσκαλοι, (ό.π. 231).
1 Τσαλίκογλου Εµµανουήλ, Οι εν διασ̟ορά Κα̟̟αδόκες – Βίος και δρασηριότης αυτών, χφο ΚΜΣ α.α.
58/ΚΑΠ. Αθήνα 1954, σελ 165-6. Για το ίδιο περιστατικό και ο Κάλφογλου ό.π. σελ. Ενώ ο
Αλεξανδρής συνδέει την κίνηση από το εσωτερικό προς τα παράλια Πόντου, ως αναζήτηση
ευκαιριών, φυσική συνέπεια µετά την υπογραφή της Αγγλο-Οθωµανικής συµφωνίας εµπορίου του
1938, βλ Alexandris Alexis The Greek Minority of Istambuland Greek-Turkish relations 1918-1974,
Center for Asia Minor Studies, Athens 1983, pp 49-54.
2 Εκατονταετηρίς της εν Κωνσταντινου̟όλει εφορείας των ελληνικών σχολείων Νεα̟όλεως Κα̟̟αδοκίας,
(ΝΕΒ-ΣΕΧΙΡ), 1820-1920, Κωνσταντινουπόλει, τυπογραφείο Α. Α. Κοροµηλά 1920.
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1. Καθιερώνει δυο πόλους εξουσίας, εκείνο των Νεβσεχιρλίδων που κατοικούν κοντά
στα σχολεία, στο Νέβσεχιρ, και αποκαλούνται «γερλίδες» και έναν δεύτερο, των «ουζάκλαρι», δηλαδή αυτών που είναι εγκατεστηµένοι στην Κωνσταντινούπολη και έχουν την
βασική ευθύνη για την εξεύρεση χρηµάτων. Καθιερώνει λοιπόν για τα σχολεία 2 Εφορείες:
µια στην Πόλη µε 3 Εφόρους και επικεφαλής της ένα µέλος από την ολοµέλεια των εθνικών
Συµβούλων του κοινού της ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ Μητέρας Εκκλησίας, και µια δεύτερη που
εδρεύει στο Νέβσεχιρ µε 2 Εφόρους και επικεφαλής της το Μητροπολίτη Καισαρείας.
2. Το σιγίλλιο περιγράφει τα εσνάφια των Νεβσεχηρλίδων στην Κωνσταντινούπολη και
αναλύει η λέξη «πακκάληδες» σε παντοπώλες, λαδέµπορους και ιχθυοπώλες. Αν και έχουν
επισηµανθεί αρκετά λάθη στο καραµανλίδικο σιγίλλιο (που αποδεικνύουν κακή γνώση της
Ελληνικής γλώσσας), εντούτοις από αυτό συνάγονται σηµαντικά συµπεράσµατα για το
εµπόριο των Καππαδοκών ουζάκλαρί1.
3. Η ίδια πάντα πηγή επιτάσσει την τήρηση «Κώδικα» όπου θα γίνονται όλες οι
καταγραφές και θα ελέγχονται οι αποφάσεις, καθώς και οι δαπάνες, µε τρόπο κατάλληλο.
Επίσης προβλέπει και τρόπο εξεύρεσης διδασκάλων και περιγράφει τα απαιτούµενα
προσόντα τους: (∆ύναµη Λόγου, Ορθότητα Φρονηµάτων, δηλαδή Ελληνικά και ήθος).
Αξίζει να σηµειωθεί οτι το σιγίλλιο παροµοιάζει τον ιδεώδη διδάσκαλο µε κηπουρό! : «ώστε
τα εµ̟ιστευόµενα εις αυτόν λογικά φυντάνια να ̟αρακολουθεί και να ̟ροσέχει ως φιλό̟ονος και
καλός κη̟ουρός και κατά φυτουργόν ε̟ιστήµονα καλλιεργών την εµ̟ιστευθείσαν αυτώ λογικήν
φυτείαν ίνα και καρ̟όν εξενέγκη εν καιρώ ωραίον τε και Θεώ ευάρεστον».
4. Η συνοδεία του σιγιλλίου από κατάρες προς όποιον αθετήσει τους όρους του,
οπωσδήποτε λειτούργησε και πρακτικά, δεδοµένου οτι οι Νεβσεχιρλίδες έτρεµαν τον
αφορισµό. Άλλωστε οι αρές αποτελούν τυπική επωδό, ένα Βυζαντινό τρόπο µε τον οποίο
σφραγίζονται εύθραυστες συµφωνίες, σε παρόµοιες ιδιότυπες µορφές κειµένων γύρω από τη
συλλογική δράση και διοργάνωση του Γένους µας.
γ) Από τον ∆ΙΑΛΟΓΟ που διεξάγεται στη συνέχεια ανάµεσα στα δυο αυτά όργανα
διαχείρισης της σχολικής υπόθεσης, δηλαδή τις δυο εφορείες, θα προκύψουν πολλές
ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την κοινότητα: Στην ιστορία της κοινότητας θα προκύψουν
πολλές διενέξεις, που θα οδηγήσουν συχνά στη δηµιουργία αντίπαλων «κοµµάτων»
(ταράφες), µε αρνητικές συνέπειες στην εφαρµογή της κοινοτικής µέριµνας. Εν πάσει
περιπτώσει ο µηχανισµός για την εξεύρεση οικονοµικών πόρων είναι εντυπωσιακός. Σύµφωνα µε το σιγίλλιο του Γρηγορίου Ε΄, επιβεβαιώνουµε οτι το πρώτο σχολείο στο Νέβσεχιρ
λειτούργησε κανονικά από το 1820, αν και από την αρχή διαφαίνονται ποικίλα διαχειριστικά προβλήµατα. Κάποια από αυτά είναι οικονοµικά. Έτσι για παράδειγµα λίγο αργότερα, στα 1844, η σχολική Εφορεία στο Νέβσεχιρ χρησιµοποιεί τα χρήµατα των ουζάκλαρί
που προορίζονται για τα σχολεία, στην οικοδόµηση της Εκκλησίας της Κοιµήσεως
Θεοτόκου (θα ολοκληρωθεί στα 1849), µε αποτέλεσµα να µην καλύπτονται οι σχολικές
δαπάνες. Η κοινότητα βρέθηκε τότε σε µεγάλη διχοστασία2

1

Μανάφη, Κ. Α: Ανέκδοτον Καραµαλιστί σιγίλλιον τουΠατριάρχου Γρηγορίου Ε΄̟ερί της εν Νεα̟όλει
(ΝΕΒ-ΣΕΧΗΡ) Κα̟̟αδοκίας κοινοτικής Σχολής, Μ.Χ. 14(1970), Αθήνα, σσ 226-256, 227.
2 Βλ Εγγονόπουλο Γ.Κ, Η Νεά̟ολις... ό.π. σελ.108-110.
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Στο µεταξύ ο ∆ιαφωτισµός, µετά την Ελληνική Επανάσταση και την ίδρυση ελληνικού
κράτους, θα επηρεάσει και την Ανατολική Εκκλησία και µέσω των εκπροσώπων της θα
διαχυθεί και στις κοινότητες της Ανατολής. Η ίδρυση της Σχολής της Χάλκης το 1844 θα
παράγει πλέον µορφωµένα στελέχη που στελεχώνουν την Ανατολική Εκκλησία. Ορισµένα
από αυτά συνδέονται άρρηκτα µε την ιστορία της Εκκλησίας στην Καππαδοκία και µε την
αναβάθµιση της παιδείας στην περιοχή1: Καθώς το Πατριαρχείο προβαίνει σε µεταρρυθµίσεις, οργανώνοντας καλύτερα το θεσµό της Μέριµνας και της Παιδείας στην Ανατολή, η
Χάλκη θα δώσει στην Καππαδοκία δυο σπουδαίους ιεράρχες, τον Ευστάθιο Κλεόβουλο
και τον Ιωάννη Αναστασιάδη, αλλά και σπουδαίους διδάσκαλους ανάµεσα στους οποίους ο
Φίλιππος Αριστόβουλος, «ο πολλής τιµής άξιος διδάσκαλος» του Νέβσεχιρ, και ο σπουδαίος διδάσκαλος Αναστάσιος Λεβίδης(απόφοιτος της Μεγάλης του Γένους Σχολής)2.
Από τους πρώτους αποφοίτους της Χάλκης ο Φίλιππος Αριστόβουλος, µε καταγωγή
από το Νέβσεχιρ, ήταν ανεψιός του Θεόκτιστου, ιδρυτή του πρώτου σχολείου των ρωµιών
της πόλης. Ταλαντούχος διδάσκαλος, µε έντονη προσωπικότητα και φρόνηµα, θα προσπαθήσει να ενισχύσει την Ελληνοµάθεια των κατοίκων της κοινότητας, δεδοµένου οτι, κατά
οµολογία του, οι µόνοι που οµιλούν την Ελληνική, είναι ο ίδιος και η Σινασίτισσα σύζυγός
του3.
Τα σχολεία θα δώσουν σηµαντικούς καρπούς, ανθρώπους που θα διαπρέψουν κυρίως
στο εµπόριο. Αλλά και ορισµένοι θα συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Αθήνα και την
Κωνσταντινούπολη. Επίσης σηµαντικό έργο του είναι η η ίδρυση σχολικής βιβλιοθήκης
(1856) καθώς και η συµβολή του στην κατασκευή κοινοτικού λουτρώνα (1874).
Αποτέλεσµα των µεταρρυθµίσεων στην Οθωµανική Αυτοκρατορία (Τανζιµάτ), είναι η
ανάδειξη µιας µέσης αστικής τάξης που στηρίζεται στην οικονοµική της αυτοτέλεια, τη
δηµιουργία δικτύων συνεργασίας και µετάδοσης πληροφοριών και στην ενίσχυση των
πολιτισµικών χαρακτηριστικών των Ρωµιών, Ελληνοφώνων και Τουρκοφώνων4. Στα 1861
ιδρύεται ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος από κύκλους αστικούς και εµπορικούς της
Κωνσταντινούπολης που σε λίγο θα δώσουν τη θέση τους στη διοίκηση του Συλλόγου σε
κύκλους διανοουµένων και επιστηµόνων. Η δράση του Συλλόγου από τα ισχύοντα συστήµατα κοινωνικής Μέριµνας της Εκκλησίας, θα επηρεάσει το σηµαντικότερο, αυτό της
Παιδείας.
Η επίδραση συντελείται µέσω της κίνησης των λεγοµένων «µικρών διανοουµένων»,
όπως για παράδειγµα είναι οι δάσκαλοι που εργάζονται στις ελληνικές κοινότητες του
εσωτερικού της Ανατολής.
1

Πετροπούλου Ιωάννα, Ανθολόγιο Φίλι̟̟ου Αριστόβουλου, ∆ελτίο ΚΜΣ αριθµ7(1988-89), Αθήνα,
σελ 189.
2 Κουκίδη Γ: Φίλι̟̟ος Αριστόβουλος, ο α̟λός δάσκαλος και µέγας ευεργέτης της Νεα̟όλεως, άρθρο,
Προσφυγικός Κόσµος αφ 224316 φεβρ1974, σ.2 και του ιδίου: ∆ιαθήκη του Φίλ̟̟ου Αριστόβουλου,
Προσφ. Κόσµος αφ 2247/16-3-1974, σ 5.
3 Φίλιππου Αριστόβουλου, Ε̟ιστολογραφία, Χφο ΚΜΣ αριθµ1/391 Καπ.
4 Βεϊνόγλου Μαρίας, Η µεσαία Οθωµανική τάξη της Κα̟̟αδοκίας. Η ̟ερί̟τωση του Νεβσεχίρ, υπό
έκδοση εισήγηση, στο ∆ιεθνές Συνέδριο της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, 23-25 Φεβρουαρίου 2006,
µε θέµα ‘Ρωµιοί της Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης’. Επίσης, ο Exertzoglou Haris,
The development of a Greek Ottoman Bourgeoisie: Inestment Patterns in the Ottoman Empire 1850-1914, in
Gondicas – Issawi ’s ‘Ottoman Greeks in the age of Nationalism’, Darwin Press, Princeton N.
Jersey, 1999, pp 89-114, ιδίως 90.
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Βασική πρόθεση του ΕΦΣΚ υπήρξε ο δια της παιδείας γλωσσικός εξελληνισµός των
Τουρκοφώνων Ρωµιών του εσωτερικού και το Οικουµενικό Πατριαρχείο πλέον συνηγορεί,
ιδίως αφότου έχει κατηγορηθεί για ολιγωρία στον γλωσσικό εξελληνισµό των Βουλγάρων,
µε αποτέλεσµα το 1872 να κηρυχτεί Αυτοκέφαλη η Βουλγαρική Εκκλησία.
Στα διαφωτιστικά περιεχόµενα που µεταφέρουν τα µηνύµατα και τα έργα του ΕΦΣΚ,
συµπεριλαµβάνεται και η διεύρυνση του περιεχόµενου των «αδυνάµων», των εχόντων την
ανάγκη της Μέριµνας:
Η Μέριµνα επεκτείνεται πλέον πέρα από τους ασθενείς, τους πένητες, τα ορφανά, τις
χήρες και τους άρρενες εφήβους, και σε άλλες πληθυσµιακές οµάδες, όπως αυτές των
γυναικών και των νηπίων. Οι γυναίκες παίζουν σηµαντικό ρόλο στην µετάδοση της γλώσσας
και της πατριωτικής αγωγής των παίδων τους. Προέχει λοιπόν ο γλωσσικός εξελληνισµός
των γυναικών και ο ΕΦΣΚ επιδίδεται στην προσπάθεια ίδρυσης Παρθεναγωγείων, ∆ιδασκαλείων καθώς και Νηπιαγωγείων,ενώ εµφανίζονται και Αδελφότητες που στοχεύουν στην
πραγµατοποίηση αυτών των σχεδίων. Ήδη έχει γίνει ορατό ότι το έργο Ελληνοφώνησης
των Τουρκοφώνων είναι εξαιρετικά δύσκολο. Τα Ελληνικά που µαθαίνουν στις σχολικές
τάξεις δεν επαρκούν. Πρέπει να αρχίσουν από το οικογενιακό περιβάλλον να µιλούν τη
γλώσσα.
Στα 1872 ο Φιλιππος Αριστόβουλος πραξικοπηµατικά θα ιδρύσει στο Νέβσεχιρ αντί
για το προβλεπόµενο δεύτερο Παρθεναγωγείο, ένα Νηπιαγωγείο! Και µάλιστα µε τη βοήθεια του Έλληνα Υπουργού Μελά. Την ίδια εποχή σε επιστολή του ο Μητροπολίτης Καισαρείας Ευστάθιος Κλεόβουλος περιγράφει τους Νεβσεχιρλίδες Ελληνόψυχους και πένητες, αλλά πάντως µε ελλιπή δυνατότητα να δώσουν οι ίδιοι στα παιδιά τους την κατάλληλη
ανατροφή, έργο που πρέπει να αναλάβει αποκλειστικά το σχολείο. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν µια τάση να διευρύνεται στην κοινή αντίληψη το περιεχόµενο των «αδυνάµων» που
µάλιστα λαµβάνει και µια ιδιαίτερη χρειά!1
Α∆ΥΝΑΜΟΙ στο εξής είναι και όλοι όσοι δεν καταφέρνουν να παράσχουν στα τέκνα
τους τη σωστή Ελληνική αγωγή.
Έτσι στο Νέβσεχιρ ιδρύεται η λέσχη ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ, από πρωτοβουλία ενός µικρού
κύκλου διανοουµένων γύρω από τον Μητροπολίτη Καισαρείας. Αντίστοιχα όµως οι κύκλοι
των Νεβσεχιρλίδων της Πόλης ιδρύουν το σωµατείο «Η εν Κωνσταντινουπόλει
Φιλόπτωχος Αδελφότης των Εφήβων Νεαπόλεως», που θα λειτουργήσει για 12 χρόνια.
Όταν αυτό διαλύεται (στα 1894), καταλείπει για λογαριασµό των εκπαιδευτηρίων Νέβσεχιρ
1 οικία στο Φανάρι αξίας 26.000 γρ και 276 ΧΛ, σε µετρητά και οµολογίες2. Τα δυο
σωµατεία πάντως φαίνεται να συνεργάστηκαν οµαλά.
Κατά το πέρας του 19ου αιώνα η επικράτηση µεγάλων κεφαλαίων, ιδίως ξένων, στην
αγορά της Πόλης δηµιουργεί προβλήµατα και δυσπραγία στους οµογενειακούς επιχειρηµατικούς κύκλους.
Κουκίδη Γ, Ε̟ιστολή Φιλί̟̟ου ΠαΓρηγορίου Αριστόβουλου της 4ης Σετ 1872 ̟ρος Λέοντα Μελά,
Προσφυγικός Κόσµος, αφ 2245/1974, Αθήνα. Αλλά επίσης επιστολή του Μητροπολίτη Καισαρείας
Ευστάθιου Κλεόβουλου προς τον Λ. Μελά, ΓΑΚ 134 Νεβσεχίρ, σελ 12.
2 Βλ ΓΑΚ 110 και 134 Νέβσεχιρ, Πρακτικά των Συνελεύσεων της Λέσχης, ειδικότερα ΓΑΚ 134/σ12.
Επίσης Μαµώνη Κ, Σωµατειακή Οργάνωση του Ελληνισµού στη Μικρά Ασία, Α΄∆ΙΕΕΕ, τ 26(1985),
σελ 65. Και ο Augustinos, Gerasimos The Greeks of Asia Minor, Confession, Community and Ethnicity
in the 19th century, the Kent State U.P, Kent Ohio 1992, pp.170-2.
1
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Ο µεγάλος ανταγωνισµός στο εµπόριο αναδεικνύει αναποτελεσµατική τη φοίτηση των
Ελληνοπαίδων στα Ελληνικά σχολεία διότι δεν λαµβάνουν όσα εφόδια απαιτούνται, η µέση
αστική τάξη αρχίζει να περιορίζεται και οι έρανοι είναι επαχθείς. Πολλοί νέοι που φοιτούν
πλέον σε ξένα σχολεία ή και στα νεοϊδρυµένα κοσµικά Οθωµανικά γυµνάσια, θα παίξουν
περαιτέρω ρόλο στις κοινοτικές υποθέσεις της Καππαδοκικής Ανατολής. ∆υο σηµαντικοί
πάντως σταθµοί 1) η ίδρυση της Πανκαππαδοκικής Εκπαιδευτικής Αδελφότητας, επί
Μητροπολίτου Ιωάννη Αναστασιάδη, χάρη στην οποία επεκτάθηκε η δραστηριότητα των
Εκπαιδευτηρίων στα Φλαβιανά (Μονή Ζιτζίντερε), ώστε αποτέλεσαν ένα συγκεντρωτικό
σύστηµα Μέριµνας µε Ορφανοτροφεία και ∆ιδασκαλεία. 2) Η ίδρυση του Συλλόγου
ΑΝΑΤΟΛΗ από τους Μικρασιάτες φοιτητές και καθηγητές του Πανεπιστηµίου Αθηνών στα
1899 (και το Ιεροδιδασκαλείο Πάτµου/Σάµου), που θα παίξει πολύ σηµαντικό ρόλο, µαζί
µε την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Αθηνών και το Πανεπιστήµιο Αθηνών, στην υλοποίηση της
Ελληνικής Μεγάλης Ιδέας στην Ανατολή.
Οι εκπαιδευτικές υποθέσεις της κοινότητας του Νέβσεχιρ παίρνουν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τροπή µε την παρουσία του Γεώγιου Ασκητόπουλου στη ∆ιεύθυνση των σχολείων1:
∆υο είναι οι περίοδοι ∆ιεύθυνσης των Σχολών Νέβσεχιρ υπό τη διεύθυνση του Καθηγητού Γεώργιου Ασκητόπουλου: 1904-1906 και 1911 – 1914. Κατά τη δεύτερη περίοδο,
από το 1911, ο καθηγητής Ασκητόπουλος θα εφαρµόσει στα σχολεία νέα προγράµµατα.
Προηγουµένως επιτροπή υπό τον ίδιο και τον πρόεδρο της κοινότητος επισκέπτοναι την
Αθήνα όπου ενηµερώνονται για τα νέα πρωτοποριακά προγράµµατα που εφαρµόζονται εκεί
και ο Ασκητόπουλος µετά την επιστροφή του υποβάλλει ολοκληρωµένη εισήγηση που γίνεται αµέσως δεκτή από την Καππαδοκική Αδελφότητα.
Με την έλευση στο Νέβσεχιρ το 1912 και του γιατρού Αρχάγγελου Γαβριήλ και την
ανάθεση σ’ αυτόν της Προεδρίας της σχολικής Εφορείας Νεαπόλεως, το νέο σύστηµα περιλαµβάνει τροφεία των µαθητών µε µεσηµεριανό φαγητό δωρεάν, καθώς και δωρεά βιβλία
και γραφική ύλη. Υπό τον απαράβατο όρο να µην ξαναµιλήσουν Τουρκικά. Το 1911, επίσης
ο Γ. Ασκητόπουλος κάνει και µια ακόµα εισήγηση, προς το Σύλλογο ΑΝΑΤΟΛΗ, που
γίνεται δεκτή : Να ιδρυθεί στα Φλαβιανά και το ∆ιδασκαλείο Νηπιαγωγών. Σ’ αυτό θα
γίνονται δεκτές οι µαθήτριες από τις τελευταίες τάξεις των Ανωτέρων Παρθεναγωγείων που
λειτουργούν στις Καππαδοκικές κοινότητες, ενώ οι δασκάλες, όπως και καθηγητές, θα
προέρχονται από την Αθήνα! Το τελευταίο θεωρήθηκε απαραίτητο µε στόχο να ενισχυθεί
ακόµα περισσότερο η Ελληνογλωσσία και να εξαλειφθεί η προφορά! Επίσης για να έρχονται
οι µαθήτριες σε επαφή µε την αστική κουλτούρα, µέσα από την οποία παρουσιαζόταν η
ανάγκη βελτίωσης της θέσης της γυναίκας και δινόταν έµφαση στο ρόλο της ως ΜΗΤΕΡΑ!
Φυσικά η Φιλεκπαιδευτική Καππαδοκική Αδελφότητα θεώρησε την ίδρυση του ∆ιδασκαλείου στα Φλαβιανά έξοχο και τιµαλφές έργον και απέρριψε άλλα αιτήµατα που είχαν
υποβληθεί για την εγκατάστασή του αλλού. Ανάµεσά τους και της Σινασού, ως οµιλούσας την
Ελληνικήν άνευ ιδιώµατος, καθαρή, και λόγω γειτνίασής της µε πολυάριθµα χωριά
οµογενών.Η φοίτηση στο ∆ιδασκαλείο ήταν τριετής και σύµφωνα µε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ του
είχε µαθήτριες εσωτερικές (οι πιο πολλές) και εξωτερικές, ηµι-υπότροφες και πλήρως
υπότροφες.
1

Ασκητόπουλου Γ, Πρόγραµµα Γενικών Μεταρρυθµίσεων των Εκ̟αιδευτηρίων Νέβσεχιρ, Ξενοφάνης
Στ΄(1909), σσ 464-477. Επίσης του ιδίου, Σελίδες εκ του Σχολικού µου Βίου, 1904-1914, χφο ΚΜΣ
αριθµ 47/Καπ, σελ 42-3.
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Παρατηρούµε ότι, χάρη σ’ αυτό το σύστηµα των υποτροφιών, η «Ανατολή» επιχειρεί
µια βαθειά τοµή στο θεσµικό Φιλανθρωπικό ρόλο της Ανατολικής Εκκλησίας.
Συγκεκριµένα:.
• ∆έχεται αιτήµατα απευθείας από τις κοινότητες εσωτερικού που προτείνουν µαθητές
και µαθήτριες µεταξύ των πενήτων αλλά και αρίστων, δηλαδή των καλλίστων!
• Θέτει όρο ότι ο απόφοιτος θα επιστρέψει και θα διδάξει επί ορισµένο χρονικό διάστηµα στην κοινότητά του, αποτελώντας εφεξής έναν µικρο-διανοούµενο που θα
διαχέει τα µηνύµατα, την κουλτούρα και την ιδεολογία του Συλλόγου.
• Ο Σύλλογος εξασφάλιζε ότι θα γίνουν όλα αυτά µε ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ οι οποίες δέσµευαν
σε βάθος χρόνου τόσο τον υποψήφιο διδάσκαλο, ιερέα, νηπιαγωγό, αλλά και την κοινότητά του, καθώς και τις µέλλουσες διοικήσεις των δηµογεροντιών, ότι θα εφαρµόσουν
τη συµφωνία και θα δίδουν ικανοποιητικούς µισθούς , ενώ θα διατηρούν σε καλή κατάσταση τα σχολεία και τα ιδρύµατα του Συλλόγου, και θα εφαρµόζουν τα εκπαιδευτικά
του προγράµµατα. Σε περίπτωση αθετήσεως θα καταπίπτει χρηµατική ποινή.
• Τα οικονοµικά διαθέσιµα που διαθέτει ο Σύλλογος για την παροχή των ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ προέρχονταν από τις ίδιες τις κοινότητες των υποτρόφων
• ή από τους Συλλόγους των κοινοτήτων τους,
• ή από τις Φιλεκπαιδευτικές Αδελφότητές τους
• ή τέλος από ιδιώτες.
Επρόκειτο για ένα εξαιρετικό πρόγραµµα στο οποίο πάντως ανταποκρίθηκαν πολλές
κοινότητες, µικρές και µεγάλες του εσωτερικού. Όχι όµως το Νέβσεχιρ, µε το αιτιολογικό
ότι δε βρήκε κανένα κατάλληλο για να υποδείξει ως υποψήφιο.
Από το 1912 ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Νέβσεχιρ Αρχάγγελος Γαβριήλ
ξεκινά µια ανακαινιστική προσπάθεια µε την έκδοση των δυο Ηµερολογίων (Σαλναµέ) στα
οποία καταγράφεται ένα µεγάλο µέρος της ιστορίας και των προσωπικοτήτων της κοινότητας1. Το πνεύµα των εντύπων αυτών είναι προφανώς συµφιλιωτικό, γιατί φιλοξενεί όλες τις
ιδεολογικές αποχρώσεις που φάνηκαν στον ορίζοντα µετά το 1908 και τους Βαλκανι-κούς
πολέµους. Το 1913 όµως, τα γεγονότα στις Σχολές Ζιτζίντερε, για τα οποία κάνει εκτενή
λόγο ο Εµµανουήλ Τσαλίκογλου, αποκαλύπτουν πόσο βαθειές αντιθέσεις είχαν
δηµιουργηθεί στο µεταξύ ανάµεσα στη Μητρόπολη Καισαρείας και την Καππαδοκική
Αδελφότητα, οι οποίες έβρισκαν ως αφορµή την διαχείριση των πόρων για την Παιδεία2. Ο
Μητροπολίτης εξώνεται από την έδρα του – απτή απόδειξη ότι στην Καππαδοκία, στο
εξής, τίποτα στο χώρο της Φιλανθρωπίας και της κοινοτικής Μέριµνας δεν θα λειτουργεί
όπως θεσµοθετήθηκε πριν. Ό,τι διακυβεύεται από τον χώρο δικαιοδοσίας της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, προσδιορίζεται µέσα από το άρθρο 12 του Κανονισµού Κοινοτήτων της επαρχίας
Καισαρείας, το οποίο απαριθµεί και περιγράφει τα καθήκοντα που η Εκκλησία αναθέτει
παραδοσιακά στους κοινοτικούς άρχοντες για την άσκηση της Φιλανθρωπικής Μέριµνας3:

1

Μικρασιατικά Ηµερολόγια Ο ΑΣΤΗΡ, του Συλλόγου Νεβσεχιρητών ΠαπαΓεώργιος, 1913 και 1914.
Για τις κοινοτικές διενέξεις βλέπε Κουκίδης Γ, Η Νεά̟ολις... ό.π. σελ 94-99. Επίσης ο Τσαλίκογλου
Εµµαν, Ελληνικά Εκ̟αιδευτήρια και Ελληνορθόδοξες κοινότητες της ̟εριφερείας Καισαρείας, Αθήνα 1976.
3 Στον Τσαλίκογλου Εµµ, Ελληνικά Εκ̟αιδευτήρια... ως ανωτέρω.
2

84

Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας

« Η ∆ηµογεροντία εν στενή συνεργασία µετά των εφόρων και ε̟ιτρό̟ων ,
ΜΕΡΙΜΝΑ δια την κανονικήν διεκ̟εραίωσιν των κοινοτικών υ̟οθέσεων, δια την
̟ροοδευτικήν εξέλιξιν των σχολείων και δια την ̟ερίθαλψιν των ̟τωχών Χριστιανών.
Θα διαχειρίζεται την κτηµατικήν ̟εριουσίαν της κοινότητος. Θα µεριµνήσει δια την
ανέγερσιν ε̟ισκευήν των σχολικών κτιρίων και ναών, Θα εισ̟ράξει τα ενοίκια των
κτηµάτων, θα αγοράσει νέα κτίρια ή εάν υ̟άρξει ανάγκη θα ̟ροβεί εις εκ̟οίησιν
αυτών. Θα ελέγξει και θα εγκρίνει τους ̟ροϋ̟ολογισµούς και ισολογισµούς των
εφόρων και ε̟ιτρό̟ων κοκ...»
Το 1916 κλείνουν οριστικά τα εκπαιδευτήρια της Μονής των Φλαβιανών (Ζιτζίντερε)
και ο Μεγάλος Πόλεµος θα προκαλέσει και άλλα δεινά. Είναι η αρχή του οριστικού τέλους.

6ο Συμπόσιο 22, 23 & 24 Νοεμβρίου 2013

85

Η φιλεκ̟αιδευτική και φιλανθρω̟ική δράση του
Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου
Κωνσταντινου̟όλεως.
Ειρήνη Σαρίογλου

Με την παρούσα εισήγηση θα επιχειρήσω να παρουσιάσω συνοπτικά τη δράση του
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΕΦΣΚ)

από το 1861 µέχρι το τέλος της λειτουργίας του, το 1922 όταν δηµεύτηκε η περιουσία του
από το τουρκικό κράτος.
Από την βυζαντινή εποχή, η σωµατειακή οργάνωση της Πόλης φέρει τα σηµάδια µιας
µακράς φιλανθρωπικής και φιλεκπαιδευτικής παράδοσης. Παρατηρούµε, ακόµη και στους
πρώτους χρόνους µετά την άλωση, αδελφάτα και συντεχνίες, τα λεγόµενα εσνάφια, υπό την
εποπτεία της Εκκλησίας, να συµβάλλουν δραστικά στην κοινωνική και εθνική χειραφέτηση
του Γένους. Στη συνέχεια, στις αρχές του 17ου αιώνα, οι Φαναριώτες ανέρχονται στις
ανώτατες βαθµίδες της κοινωνικής και πολιτικής ιεραρχίας, µε σπουδές ιατρικής οι
περισσότεροι. Τονίζω την ιατρική, γιατί πολλαπλά µέλη της ελληνικής αστικής τάξης βάσει
της επιστήµης αυτής αποκτούν υψηλόβαθµες θέσεις στον κρατικό µηχανισµό της
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Και εδώ
θα θυµίσω ότι ο πρώτος Μέγας ∆ιερµηνεύς ο Παναγιώτης Νικούσιος ήταν
γιατρός, (1661), ο ∆εύτερος Μέγας
∆ιερµηνεύς ο εξ απορρήτων [ΜΟΥΧΑΡΡΕΜ ΕΣΡΑΡ] Αλέξανδρος
Μαυροκορδάτος, επίσης γιατρός
(1673) και άλλοι πολλοί. Με την επιτυχή όµως ολοκλήρωση της ελληνικής
επανάστασης η ισχύ της Φαναριώτικης
άρχουσας τάξης καταλύεται.
Στα µέσα περίπου του 19ου αιώνα
εµφανίζεται µια νέα οµάδα λογίων, µια
«εγγράµµατη» κοινότητα που αποτελείται κυρίως από γιατρούς, δικηγόρους, τραπεζικούς της οποίας τα µέλη
έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές τους
στην δυτική Ευρώπη – και άρα επηρεασµένοι έντονα από τις ιδέες του
∆ιαφωτισµού, της Γαλλικής Επανάστασης και του ροµαντικού εθνικισµού
– επιστρέφουν στη Βασιλεύουσα και
επιδρούν δραστικά στην εκκλησία (στο
Πατριαρχείο) και στην παιδεία. Αυτοί είναι οι Νέο-Φαναριώτες.
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Στα πλαίσια τότε, της µεταρρυθµιστικής περιόδου, το µιλλέτι των Ρωµιών, ενισχυµένο
και µε τα προνόµια ισότητας που είχε παραχωρήσει η Πύλη σε όλους τους υποτελείς της,
αρχίζει να βιώνει µια πνευµατική και πολιτιστική άνθηση. Η µερική εκκοσµίκευση του
Οθωµανικού κράτους που προκύπτει από την περίοδο αυτών των κοινωνικών αλλαγών
επηρεάζει αναµφίβολα και την κοινότητα των Ρωµιών της Πόλης.
Το 1861, ο Ηπειρώτης ιατρός και φιλόλογος Κωνσταντίνος Ηροκλής Βασιάδης,
απόφοιτος και για ένα µικρό διάστηµα καθηγητής της ΜΓΣ, εισηγείται την ίδρυση του
Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως. Θερµός υποστηρικτής της
κοσµικής παιδείας ο ίδιος, αφού ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Παρίσι και το Βερολίνο,
το 1859 απορρίπτοντας την θέση που του προσφέρει το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, επιστρέφει στην Πόλη1
Άλλες ηγετικές µορφές της πνευµατικής
ζωής της Πόλης, πάλι µε σπουδές ιατρικής,
όπως ο Αλέξανδρος Πασπάτης, ο Ξενοφών
Ζωγράφος, ο Αλέξανδρος Ζωηρός, ο Στέφανος Καραθεοδωρή, ο Σπυρίδων Μαυρογένης
συγκαταλέγονται µεταξύ των µελών του Συλλόγου. Με την ηθική υποστήριξη πολλών
ακόµη πνευµατικών φυσιογνωµιών της ελληνικής αστικής τάξης της Πόλης και χάρη στον
µεγάλο αριθµό µεγαλόπνοων ευεργετών όπως
ο Ζαρίφης, ο Ζωγράφος, ο Συγγρός, ο Βλαστός, ο Νεγρεπόντης και άλλων, η ιδέα του
Βασιάδη για την ίδρυση ενός «εργαστηρίου
γραµµάτων» παίρνει σάρκα και οστά. Ενενήντα προσωπικότητες της Πόλης υπογράφουν
τον ιδρυτικό κανονισµό του ΕΦΣΚ και
πρόεδρος αναλαµβάνει ο Στέφανος Καραθεοδωρή, προσωπικός γιατρός του σουλτάνου
Μαχµούτ Β΄. (Με πρόταση και προσπάθειες
του οποίου, ιδρύεται η Ιατρική Σχολή της
Κωνστα-ντινούπολης, το 1828)
Στην αρχή ο ΕΦΣΚ λειτουργεί καθαρά
ως επιστηµονική εταιρεία και απευθύνεται σε
επιστήµονες µε ανακοινώσεις ειδικού ακαδηµαϊκού ενδιαφέροντος. Οι πρώτες συνεδριάσεις
πραγµατοποιούνται, στην πρώην κατοικία του Πατριάρχη Ιεροσολύµων, Κυρίλλου του ΙΙ,
στο Πέρα, στο ίδιο αυτό κτήριο, το οποίο στεγάζει σήµερα το Ελληνικό Προξενείο, ύστερα από παραχώρηση του Χατζή Γεωργίου Κωνσταντινίδη, υπεύθυνου για την ακίνητη περιουσία του Πατριάρχη Ιεροσολύµων στην Πόλη, αργότερα οι συνεδριάσεις συνεχίζονται
στην κατοικία του Σπυρίδωνα Μαυρογένη, διευθυντή του νοσοκοµείου Χαϊντάρπασα, και
αρχίατρου των σουλτανικών ανακτόρων.

1

Βλ. Πενήντα Χρόνια από τα Σεπτεµβριανά, Κωνσταντινούπολη-Πριν-Τότε-Μετά (συλλ. τόµος) σε
επιµ. Ει. Σαρίογλου & Κ. Σαρίογλου.
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Ο κανονισµός του 1864 ορίζει ως σκοπό του ΕΦΣΚ την “εν γένει καλλιέργεια και τη
διάδοση των γραµµάτων κατά την Ανατολή” και τροποποιεί τη δράση του συλλόγου, από
αυστηρά επιστηµονική σε µια συγκριτικά πιο εκλαϊκευµένη µορφή. ∆είγµατα της δράσης
αυτής, οι επιστηµονικές διαλέξεις, η έκδοση περιοδικού, η σύσταση δηµόσιας βιβλιοθήκης
και αναγνωστηρίου (1869), δηµόσιων µαθηµάτων, διαγωνισµών και υποτροφιών, και µια
τέτοια υποτροφία θα στείλει στη Σχολή της Χάλκης και το Γεώργιο Βιζυηνό. Λίγο
αργότερα, ο ΕΦΣΚ στεγάζεται σε αίθουσα της λέσχης Βυζάντιον και έχει πλέον αποκτήσει
βιβλιοθήκη, αρχεία, καθώς και σηµαντική συλλογή βυζαντινών αρχαιοτήτων. Έξη τα
τµήµατα του Συλλόγου, το οικονοµικό, το συντακτικό, το εκπαιδευτικό, το φιλολογικό, το
αρχαιολογικό, το επιστηµονικό – ανθρωπολογικό.
Η έντονη δραστηριότητα του Συλλόγου
συνεχίζεται αδιάκοπα από το 1861 µέχρι το
1870 και αναστέλλεται για λίγο όταν η µεγάλη
πυρκαγιά που ξέσπασε στις 24/5/1870 στο
Πέραν κατέστρεψε σχεδόν όλα τα υπάρχοντά
του. Έως τότε όµως εκδίδονται οι τρεις πρώτοι τόµοι του περιοδικού του ΕΦΣΚ, οι
οποίοι συµβάλλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω φήµη και διεθνή επιστηµονική αναγνώριση
του Συλλόγου και υλοποιείται ένα πολύ µεγάλο µέρος των αρχικών του στόχων. Ενδεικτικά θα αναφέρω τους διαγωνισµούς που προκηρύχθηκαν από τους Χρηστάκη Ζωγράφο
και Ευγένιο Ξηροποταµηνό για την περιγραφή «των τεσσάρων εν τη ευρωπαϊκή Τουρκία
ελληνικών επαρχιών της Θράκης, Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας», το Νεγρεπόντειο διαγώνισµα για τη βράβευση των νέοϊδρυόµενων παρθεναγωγείων κ.α. Από το
1862 µέχρι και το 1870, 55 κατάξιωµένα
µέλη της ευρωπαϊκής και οθωµανικής κοινότητας εκλέγονται επίτιµα µέλη του Συλλόγου,
πράγµα που συµβάλλει στη διεθνή αναγνώριση του. Μεταξύ αυτών και ο Μέγας Βεζύρης
Φουάτ και ο Αλή Πασάς, Υπουργός Εξωτερικών (1863).Η ίδρυση του ΕΦΣΚ δίνει την πρώτη ώθηση για τη δηµιουργία πολλαπλών
συλλόγων και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων εντός και εκτός της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας
όπως ο Θρακικός, ο Ηπειρωτικός, ο Θεσσαλικός, ο Ιερατικός, η Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης κ.α21. Επίσης µε εισήγηση του Βασιάδη, ιδρύεται µεταξύ πολλών
άλλων και ο Υ̟έρ της Γυναικείας Παιδεύσεως Σύλλογος, πρώτη µέριµνα του οποίου υπήρξε η
ίδρυση του Ζάππειου Παρθεναγωγείου Κωνσταντινουπόλεως, από το οποίο έχω αποφοιτήσει.
21

Βλ. Ει. Σαρίογλου, Η επιρροή της τουρκικής πολιτικής στην ελληνική εκπαίδευση της Πόλης,
Αθήνα, 2011.
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Παραδειγµατιζόµενοι και Γάλλοι φιλέλληνες, το 1867 ιδρύουν στο Παρίσι το
Association pour l’encoura-gement des etudes grecques. ∆εν λείπουν όµως και οι αρνητικές
αναφορές για αυτή την πληθώρα των συλλόγων στα σατιρικά φύλλα της Πόλης (όπως ο
Κουδουνάτος και το Εµπρός και πολλά άλλα).
Μετά την πυρκαγιά του 1870 ο ΕΦΣΚ αντιλαµβανόµενος την κρίσιµη κατάσταση της
ελληνικής εκπαίδευσης και τους πολλαπλούς κινδύνους που απειλούν την ελληνική
υπόσταση – στη Θράκη επικρατεί η σέρβικη γλώσσα, στη Συρία η αραβική και στη Μικρά
Ασία η οθωµανική – επωµίζεται ρόλο «εθνικό». Με τροποποίηση του καταστατικού του,
αναλαµβάνει «τη γενική εθνική αναµόρφωση» του αλύτρωτου ελληνισµού και τον
συντονισµό όλων των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του έθνους, µε κύριο
στόχο την καταπολέµηση του αναλφαβητισµού και την ίδρυση σχολείων. Πρωτοστατεί ο
Βασιάδης, ο ΕΦΣΚ υπεραµύνεται της
ενότητας του έθνους, και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «ο Σύλλογος εκλήθη Ελληνικός, ουχί Γραικικός καίτοι
τινές τούτο ήθελον, διχοτοµούντες το
Έθνος εις Έλληνας και Ρωµιούς».
Σύντοµα ο ΕΦΣΚ αναγνωρίζεται
ως πυρήνας ενός εκτεταµένου εκπαιδευτικού δικτύου. Από το 1872, µε χορηγία του Χρηστάκη Ζωγράφου απόκτά δικό του ιδιόκτητο χώρο στην οδό
Τοπτσουλάρ αριθ. 18 του Πέρα, θεσµοθετεί µε χρηµατοδότηση του ιδίου,
ετήσιο βραβείο για τη συλλογή ζώντων
µνηµείων «εν τη γλώσση του ελληνικού
λαού». Στο διαγώνισµα αυτό παίρνει
µέρος και ο µετέπειτα θεµελιωτής της
ελληνικής λαογραφίας Νικόλαος Πολίτης. Η γλωσσική ύλη αρχίζει να δηµοσιεύεται στο περιοδικό για να αποτελέσει αργότερα και αυτοτελή τόµο.
Ένας άλλος ευεργέτης, ο Θεόδωρος
Μαυρογορδάτος ενισχύει την προσπάθεια του Αθανάσιου Παπαδόπουλου,
Κεραµέως να καταρτίσει κατάλογο ελληνικών χειρογράφων που βρίσκονται στις
βιβλιοθήκες της Ανατολής (από το 1883 µέχρι το 1887). Η εργασία αυτή δηµοσιεύεται σε
τέσσερα παραρτήµατα του περιοδικού µε τον τίτλο Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη.
Από το 1861 έως το 1878 ο ΕΦΣΚ ζει την εποχή της µεγάλης ακµής του και σταδιακά
µετατρέπεται από επιστηµονικό ίδρυµα σε «Υπουργείον της παιδείας των εν Τουρκία
Ελλήνων». Αυτή την περίοδο αποσπά και τον θαυµασµό πολλών ευρωπαίων και τούρκων
λογίων (όπως των Dumont, Schleimann, Millingen, Perrot, Brun, Ιγνάτιεφ, Cevdet εφέντη
κ.α.)
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Σύντοµη ανακοπή λειτουργίας του Συλλόγου, προκαλεί ο Ρωσοτουρκικός πόλεµος
(1877-1878), αν και αµέσως µετά, ο ΕΦΣΚ εξακολουθεί να επιτελεί το έργο του σε εµφανώς
µικρότερες διαστάσεις. Λίγο αργότερα ο Σύλλογος µε υπόµνηµα του προς τις Μεγάλες
∆υνάµεις επιχειρεί να υποστηρίξει τα ελληνικά συµφέροντα στο
Συνέδριο του Βερολίνου. Προσκαλεί τα προεδρεία και τα ∆Σ του Θρακικού,
Ηπειρωτικού, Θεσσαλικού Συλλόγου, και της Μακεδονικής Αδελφότητας σε γενική συνέλευση προκειµένου να διακηρύξουν τα δικαιώµατα του ελληνισµού στη Θράκη και τη
Μακεδονία. Την ίδια εποχή εγκαταλείπουν τον Σύλλογο διακεκριµένα µέλη των οποίων τα
συµφέροντα ήταν στενά συνδεδεµένα µε το Οθωµανικό κράτος για να δηµιουργήσουν το
1880 µαζί µε το Πατριαρχείο την Εκ̟αιδευτική και Φιλανθρω̟ική Αδελφότητα Αγα̟άτε
Αλλήλους. Μεταξύ αυτών και ο Γεώργιος Ζαρίφης, θερµός υποστηρικτής της νοµιµοφροσύνης προς τις αρχές. Αν και ο ΕΦΣΚ είχε αποσπάσει την αναγνώριση της εκκλησίας για το
µεγαλεπήβολο έργο που επιτελούσε, οι σχέσεις του µε το Πατριαρχείο δεν ήταν πάντοτε οι
καλύτερες θεµιτές αφού είχε εισχωρήσει σε τοµείς – όπως η εκπαίδευση – που ελέγχονταν
αποκλειστικά από την εκκλησία.
Από το 1881 έως το 1884 αναστέλλεται η έκδοση του περιοδικού του Συλλόγου, από
τις Οθωµανικές αρχές. ∆ύο χρόνια αργότερα, το 1886 ακυρώνεται από την Πύλη το
επιστηµονικό συνέδριο που είχε προγραµµατιστεί για τον εορτασµό των 25 χρόνων λειτουργίας του, µε τη δικαιολογία ότι είχε λάβει διεθνή χαρακτήρα. Το 1890 µε τον θάνατο του
πνευµατικού πατέρα του Συλλόγου, Ηροκλή Βασιάδη τελειώνει κι η εποχή ακµής του. Σε
λίγο καιρό ο Σύλλογος, υπό την αιγίδα του Πατριαρχείου πια, το οποίο φροντίζει για την
οικονοµική ενίσχυσή του και εξασφαλίζει άδεια για την έκδοση του περιοδικού, αναθεωρεί
τον κανονισµό του, το 1896, και η ανθρωπολογική επιτροπή αντικαθίσταται από τη βιολογική, η επιστηµονική από την φυσικοµαθηµατική, η φιλολογική συγχωνεύεται µε την εκπαιδευτική και δηµιουργείται µια νέα επιτροπή, η κοινωνιολογική. Εµπλουτίζεται επίσης η νοµισµατική, αρχαιολογική και φυσιογνωστική συλλογή του.
Το 1912 ο Σύλλογος συµπληρώνει πενήντα χρόνια από την ίδρυσή του και η επέτειος
γιορτάζεται µε λαµπρότητα. Ο τόµος Πεντηκονταετηρίς εκδίδεται το 1921 ως παράρτηµα του
µηδέ ποτέ εκδοθέντος 34ου τόµου του περιοδικού και αποτελεί την τελευταία έκδοση του
ΕΦΣΚ. Ο τελευταίος τόµος ο οποίος αφορά τη δραστηριότητα των ετών 1910-1911
κυκλοφορεί το 1914.
Με την επικράτηση των Νεότουρκων αναστέλλεται η λειτουργία του για να επαναδραστηριοποιηθεί αµέσως µετά την υπογραφή της ανακωχής του Μούδρου (10.11.1918).
Ανακηρύσσει πανηγυρικά ισόβιο επίτιµο πρόεδρο τον Έλληνα πρωθυπουργό Ελευθέριο
Βενιζέλο, και παραθέτει γεύµα προς τιµήν του επικεφαλής των ελληνικών δυνάµεων της
Μικράς Ασίας Λεωνίδα Παρασκευόπουλου. Αξιοποιώντας τις διεθνείς σχέσεις του, ο
Σύλλογος αποστέλλει για άλλη µια φορά, υπόµνηµα περί των δικαιωµάτων του ελληνισµού,
στα επίτιµα µέλη του και σε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα. Όπου αναφέρεται στον πόθο του
ελληνισµού της Μικράς Ασίας και του Πόντου για εθνική ανεξαρτησία παραθέτοντας
στατιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ισχύ του ελληνικού στοιχείου.
Η βιβλιοθήκη εµπλουτίζεται και το ίδιο έτος καινοτοµεί και εκλέγει για πρώτη φορά µια
γυναίκα την ∆ιδα Νοεµή Ζωηρού ως µέλος του Προεδρείου του ( έφορο Βιβλιοθήκης ).
Για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης µε δαπάνη του Αλέξανδρου Μαυρογένη προστίθεται ένας
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επιπλέον όροφος στο κτήριο του Συλλόγου. Εντυπωσιακός αριθµός ερευνητών συρρέει στο
αναγνωστήριο αλλά και για να παρακολουθήσει τις δηµόσιες διαλέξεις τα θέµατα των
οποίων συνδέονται πλέον µε την εθνική πολιτική.
Την ίδια περίοδο, τον Μάιο του 1919 οι αρχές εισβάλλουν στο κτήριο του Συλλόγου
και βιαίως κάνουν κατάσχεση των επίπλων του, τα οποία ρίχνονται στο δρόµο µε την
πρόφαση πως εσκεµµένα καθυστερεί να πληρώσει τους φόρους. Αφαιρούν τον πίνακα της
αποθεώσεως του Οµήρου ο οποίος αργότερα δηµοπρατείται. Την θέση του πίνακα αυτού,
στην αίθουσα τελετών καταλαµβάνει µετά, η φωτογραφία του Βενιζέλου.
Πέρα όµως από τις γνωστές πτυχές του ΕΦΣΚ που σας ανέφερα συνοπτικά, λίγα είναι
γνωστά για το πώς ενδεχοµένως επηρέασε ο εθνικός διχασµός την λειτουργία του κατά την
περίοδο της Μικρασιατικής εκστρατείας. Από το αρχείο του γνωστού ανταποκριτή του
µικρασιατικού µετώπου Κώστα Μισαηλίδη αντλούµε τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται ο σάλος που προκάλεσαν στους πνευµατικούς κύκλους της Πόλης οι δύο διαλέξεις
του ιδίου, µε θέµα τις εντυπώσεις του από το µικρασιατικό µέτωπο. Οι µαρτυρίες του
µικρασιάτη ανταποκριτή καλύπτουν την περίοδο από 23.12.1921 έως 6.4.1922. Γνωστός
στην πολίτικη κοινωνία από τις δηµοσιεύσεις του, ο Μισαηλίδης ενθουσιάζει το κοινό µε τις
αφηγήσεις του, σε απλή δηµοτική γλώσσα. Η επιµονή του κόσµου να υπάρξει συνέχεια των
αφηγήσεων και η διάθεση του ανταποκριτή να συνεχίσει τις διαλέξεις του, προσκρούουν
όµως, στην απαγορευτική διαταγή του ΕΦΣΚ.
Η επίσηµη αιτιολογία του Συλλόγου ότι, δεσµευόταν από άρθρο του κανονισµού του,
θεωρήθηκε απαράδεκτη από το µεγαλύτερο µέρος του ελληνόφωνου τύπου της εποχής.
Εκτός όµως από το γλωσσικό, που επανεκδηλώθηκε µε αφορµή αυτές τις διαλέξεις, το όλο
θέµα έλαβε πολύ γρήγορα και πολιτικές διαστάσεις µια και οι άκαιρες πολιτικές αλλαγές
στο ελεύθερο κράτος είχαν τον αντίκτυπο τους και στην ζωή της Πόλης. Αναµφισβήτητα
όµως, το γλωσσικό αλλά και οι έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις που προέκυψαν σε µια
άστοχη και ακατάλληλη στιγµή για τον ελληνισµό δίχασαν και την οµογένεια της Πόλης.
Από το ένα µέρος η προοδευτική παράταξη µε την χρήση της δηµοτικής και από την άλλη
οι συντηρητικοί οπαδοί της καθαρεύουσας. Η προσωπική ερµηνεία που έδωσε ο
Μισαηλίδης στην άρνηση του Συλλόγου για τη συνέχιση των διαλέξεων του, είναι η
αντιζηλία που προκάλεσαν οι διαλέξεις αυτές και το γεµάτο ακροατήριο, σε αντίθεση µε τις
διαλέξεις κάποιων τακτικών ρητόρων του ΕΦΣΚ, οι οποίοι ένθερµοι υποστηρικτές της
καθαρεύουσας µιλούσαν συνήθως µπροστά σε κενά καθίσµατα.
Με την πτώση του Μικρασιατικού µετώπου ανατρέπεται άρδην η καθεστηκυία κατάσταση και τερµατίζεται κι η δράση του ΕΦΣΚ. Τον Ιούνιο του 1922 απαγορεύεται η
λειτουργία του από τις τουρκικές αρχές και τα µέλη του Συλλόγου ανακρίνονται πολλαπλές
φορές. Ο Φιλολογικός Σύλλογος µένει σφραγισµένος επί ένα περίπου χρόνο, µέχρι τον
Ιούνιο του 1923 οπότε το Λαϊκό κόµµα µε την συγκατάθεση της αστυνοµίας καταλαµβάνει
τον Σύλλογο και τη βιβλιοθήκη του. Το προεδρείο αποστέλλει συµβολαιογραφική διαµαρτυρία προς τον Πρωθυπουργό Ισµέτ Πασά, τον διευθυντή της αστυνοµίας, τον Νοµάρχη και τον Πρόεδρο του Λαϊκού Κόµµατος. Οι διαµαρτυρίες αυτές επαναλαµβάνονται
τρεις φορές αλλά το προεδρείο δεν λαµβάνει ποτέ, καµία απάντηση. Το Λαϊκό κόµµα
εγκαθίσταται στο κτήριο αυτό, ενώ αφαιρεί τα βιβλία της βιβλιοθήκης, τα αρχεία και τα
χειρόγραφα. Σηµειωτέον ότι στην περιουσία του Συλλόγου, συµπεριλαµβάνονταν εκτός
από το κτήριο, η βιβλιοθήκη του µε 30.000 τόµους, σπάνιες εκδόσεις, χειρόγραφα,
πινακοθήκη, µουσείο, έπιπλα και πολύτιµα σκεύη.
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Τα χειρόγραφα και οι πολυτιµότεροι τόµοι της βιβλιοθήκης µεταφέρονται στην
Εταιρεία Τούρκικης Ιστορίας, στην Άγκυρα. Τα αρχεία, δε του Συλλόγου, στην βιβλιοθήκη
του Σουλειµανιγέ, στην Πόλη. Για ένα µικρό διάστηµα το κτήριο χρησιµοποιείται, από τις
τούρκικες αρχές σαν ορφανοτροφείο και λίγο αργότερα σαν δικαστικό µέγαρο πριν
κατεδαφιστεί , στις αρχές τις δεκαετίας του 70.
Η ίδρυση και η δράση του ΕΦΣΚ αποτελεί την πιο σηµαντική οργάνωση της
ορθόδοξης κοινότητας, η οποία απέσπασε τον δίκαιο έπαινο όχι µόνο της ελληνικής
κοινωνίας αλλά και των ξένων και Τούρκων διανοητών, της εποχής. Ιδιωτική πρωτοβουλία
µε προορισµό την ενίσχυση και την διάδοση της ελληνικής παιδείας σε όλες τις ορθόδοξες
κοινότητες – ακόµη και στα πιο αποµακρυσµένα χωριά της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας,
ξεπέρασε κατά πολύ, τις αρχικές προσδοκίες της και επωµίσθηκε µε µεγάλη επιτυχία, έργοθα τολµούσα να πω- κρατικού οργανισµού.
Θα µου επιτρέψετε, να τελειώσω µε ένα απόσπασµα από σατιρικό ποίηµα του Κώστα
Μισαηλίδη (Από το πρώτο τεύχος του Κόπανου που εκδόθηκε στις 25/12/1922 στην
Αθήνα, όταν ο εκδότης του Γιώργος Αναστασιάδης κατέφυγε από την Σµύρνη εκεί, λίγο
µετά την Μικρασιατική Καταστροφή)
Κι είναι για κλάµµατα κι είναι για γέλια
Του εαυτού µας γίναµε τώρα κουσέλια
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Τα φαρµακεία της Σµύρνης και ο ρόλος τους στη
δηµόσια υγεία.
Φωτεινή Καραµαλούδη

Στη Σ̟ετσαρία φτάξαµε του Γιώργου Μωραΐτη,
̟ου κάνει να σηκώνωµε ̟ερήφανα τη µύτη.
Πλούσια και µεγαλό̟ρε̟η ̟αρόµοια να σκεφτήτε
̟ως και στην Πόλη σήµερα να ψάξτε δε θα βρήτε.
Φίλιππος Φάλµπος1
Για όλα της ήταν περήφανη η Σµύρνη. Και πώς να µην είναι; Στις αρχές του 20ου αιώνα
αποτελούσε το µεγαλύτερο βιοµηχανικό κέντρο της Ανατολής µετά την Κωνσταντινούπολη.
Η αξία των εξαγωγών της ήταν σχεδόν διπλάσια από αυτήν των εισαγωγών. Λάδι, µπαµπάκι,
µαλλί, καπνός, σταφίδα, βελανίδια, κουκούλια, όπιο, δέρµατα, χειροποίητα χαλιά, βαφές και
φαρµακευτικές ύλες φορτώνονταν καθηµερινά στο λιµάνι της µε προορισµό τις πόλεις της
∆ύσης. Ναυτιλιακές και ασφαλιστικές εταιρείες, εµπορικοί οίκοι, τράπεζες, µπόρσα2, κινηµατογράφοι, θέατρα, εστιατόρια και αριστοκρατικά
καφέ, λέσχες και πολυτελή ξενοδοχεία, αίθουσες χορού
και κέντρα αναψυχής, νοσοκοµεία και φιλανθρωπικά
καταστήµατα συνέθεταν τον ιστό της πόλης. Μιας καθαρά ευρωπαϊκής πόλης, νωχελικά απλωµένης στα
παράλια της Ανατολής.
«Καλλίστη των ̟ασών» αποκαλούσε τη Σµύρνη ο
Στράβων. «Γκιαούρ Ιζµίρ» (άπιστη Σµύρνη) την αποκαλούσαν οι Τούρκοι, γιατί οι «άπιστοι» ήταν αυτοί που
κυριαρχούσαν όχι µόνο πληθυσµιακά, αλλά και στην
οικονοµική, κοινωνική και πολιτισµική ζωή της πόλης.
Πριν από την καταστροφή, µόνο στο Φραγκοµαχαλά,
από τα 200 καταστήµατα τα 163 ανήκαν σε Ρωµιούς3.
Ο πληθυσµός της ξεπερνούσε τις 300.000, τη
στιγµή που η Αθήνα είχε µόλις 200.000. Σύµφωνα µε
τα αναλυτικά στοιχεία του Γερµανού πρόξενου Μόρντµαν οι Ρωµιοί Οθωµανοί υπήκοοι µαζί µε τους
Έλληνες υπηκόους ανέρχονταν σε 140.0004.
1

Φάλµπος Φ., Ο Φραγκοµαχαλάς της Σµύρνης, εκδ. «Ενώσεως Σµυρναίων», Αθήνα 1969.
Χρηµατιστήριο.
3 Τα υπόλοιπα ήταν 25 λεβαντίνικα, 9 αρµένικα και ισραηλίτικα και µόνο 3 τούρκικα.
4 Πιο αναλυτικά: 245.000 ήταν οι Οθωµανοί υπήκοοι (90.000 Μουσουλµάνοι, 110.000 Ρωµιοί, 30.000
Εβραίοι και 15.000 Αρµένιοι) και 55.000 οι ξένοι (30.000 Έλληνες υπήκοοι, 10.000 Ιταλοί, 2.000
Γάλλοι, 1.200 Βρετανοί, 10.000 άλλοι Ευρωπαίοι και διάφοροι άλλοι). Georgelin H., Η Σµύρνη. Α̟ό
τον κοσµο̟ολιτισµό έως τον εθνικισµό, εκδ. Κέδρος, β΄εκδ., Αθήνα 2007, σ. 51.
2
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Οι Έλληνες υγειονοµικοί
Οι Ρωµιοί της Σµύρνης και οι Έλληνες υπήκοοι, αποτελούσαν το µεγαλύτερο ποσοστό
των ελεύθερων επαγγελµατιών, όπως των δικηγόρων, των γιατρών και των φαρµακοποιών.
Ηγετική ήταν η θέση τους στον υγειονοµικό τοµέα. Αναφέρεται ότι κατά το έτος της
καταστροφής από τους 142 γιατρούς οι 112 ήταν ελληνικής καταγωγής (οι υπόλοιποι ήταν 9
Τούρκοι, 6 Αρµένιοι, 5 Ισραηλίτες και 10 Ευρωπαίοι).
Οι Οθωµανοί γενικά δεν εντρυφούσαν στις υγειονοµικές σπουδές. Κατά τον
πρώτο παγκόσµιο πόλεµο λόγω των µεγάλων ελλείψεων του τουρκικού στρατού σε
υγειονοµικό προσωπικό επιστρατεύθηκαν
όλοι οι γιατροί και οι φαρµακοποιοί ελληνικής καταγωγής και µετά από 3 µήνες
εκπαίδευσης στην Κωνσταντινούπολη τοποθετήθηκαν σε στρατιωτικές µονάδες1.
Το επίπεδο της ιατρικής και φαρµακευτικής στη Σµύρνη ήταν εξαιρετικά
υψηλό. Η υγεία στη Σµύρνη ακολουθούσε
όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε Ευρώπη
και Αµερική. Οι Σµυρνιοί γιατροί, όταν
κατέφυγαν ως πρόσφυγες πια στην Ελλάδα, συνέχισαν µια πλούσια επαγγελµατική
πορεία. Ορισµένοι κατέλαβαν υψηλές θέσεις στα νοσοκοµεία και στα πανεπιστηµιακά έδρανα. Ενδεικτικά αναφέρουµε
τον Γεώργιο Ιωακείµογλου, ο οποίος το
1926 έγινε καθηγητής της Φαρµακολογίας και µετέπειτα ακαδηµαϊκός. Στο
Πανεπιστήµιο της Σµύρνης, που δεν πρόλαβε τελικά να λειτουργήσει, ο Ιωακείµογλου –καθηγητής µέχρι τότε στο Πανεπιστήµιο του Βερολίνου– επρόκειτο να αναλάβει
την έδρα της Μικροβιολογίας, καθώς και τη διεύθυνση του εργαστηρίου υγιεινής και όλων
των υπηρεσιών υγείας.
Όπως παντού έτσι και στη Σµύρνη ο διαχωρισµός του φαρµακευτικού από το ιατρικό
επάγγελµα ήταν αρκετά δυσχερής, ακόµα και στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Αρκετοί
γιατροί διατηρούσαν φαρµακείο, όπως ο Γαληνός Κλάδος, ο Θεµιστοκλής Σαβέριος, ο
Χριστόδουλος Κουτούζης, ο Γεώργιος Ιωαννίδης, ο Θεµιστοκλής Ιατρού και άλλοι, ενώ
φαρµακοποιοί διενεργούσαν τις διάφορες παρακλινικές εξετάσεις και αναλάµβαναν συχνά τις
πρώτες βοήθειες2.

1
2

Παπαδογιαννάκης Ν., περ. ∆έλτος, 10 (1995), σ.6.
Βέρρας Σ., «Οι Έλληνες Ιατροί εν Σµύρνη», Μικρασιατικά Χρονικά, τοµ. Β Αθήνα 1939, σ.319-351.
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Οι φαρµακοποιοί της Σµύρνης σπούδαζαν στις φαρµακευτικές σχολές των ευρωπαϊκών
πόλεων (κυρίως της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Γερµανίας και της Αυστρίας) και αργότερα
στην Αθήνα. Από το πανεπιστήµιο των Αθηνών ο πρώτος Σµυρνιός που πήρε πτυχίο
φαρµακευτικής ήταν ο Κ. Κατακουζηνός, το 1867. Συνολικά στα 100 πρώτα χρόνια της
Φαρµακευτικής σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών αποφοίτησαν 15 φαρµακοποιοί µε
καταγωγή από την ευρύτερη περιοχή της Σµύρνης1.
Το 1909 οι φαρµακοποιοί της
Σµύρνης
ίδρυσαν
δικό
τους
ανεξάρτητο επιστηµονικό σύλλογο µε
την επωνυµία «Φαρµακευτική Ένωσις
Σµυρναίων». Η δράση του σταµάτησε
το 1915, όταν ο µοναδικός Τούρκος
φαρµακοποιός της απαίτησε να
συντάσσονται τα πρακτικά στην
τουρκική γλώσσα, πράγµα που βεβαίως
αρνήθηκαν σθεναρά οι πολυάριθµοι
Έλληνες φαρµακοποιοί2.
Οι σ̟ετσαρίες της Σµύρνης
Ο Χρήστος Σολοµωνίδης µας
δίνει µια ιδιαίτερα γλαφυρή περιγραφή
του σµυρναίικου φαρµακείου: «Α̟ό τη γωνία ακόµη του δρόµου ̟ου βρισκόταν, έφτανε η
ανακατωµένη µε τον αγέρα οσµή του όφµαν (αιθέρα) και του ασίτ φινίκ (φαινικού). Ήταν σα να λέµε η
“οσµική” διαφήµιση ̟ως, κά̟ου εκεί κοντά, βρισκόταν το αναζητούµενο φαρµακείο. Και να: ισόγειο,
συνήθως, έφερνε στην είσοδό του, καθώς δεξιά κι αριστερά α̟’ αυτή, ̟άνω στα κρυστάλλινα τζάµια της
βιτρίνας, τ’ όνοµα του φαρµακείου:“Μαχάων”, “Ι̟̟οκράτης”, “Ασκλη̟ιός”, “Πανάκεια”, “Υγεία”,
“Πλάτανος του Ι̟̟οκράτη” κι άλλα ονόµατα θεο̟οιηµένων ̟ροσώ̟ων της ελληνικής αρχαιότητας.
Μέσα στις εκατέρωθεν της εισόδου βιτρίνες του φαρµακείου φάνταζαν µεγαλό̟ρε̟ες γυάλες, µε τη
βαθυ̟ράσινη διάλυση του “υ̟ερµαγγανικού καλίου” ή τη σκούρα γαλάζια του “κυανού του µεθυλενίου”
ή τέλος την κίτρινη του “̟ικρικού οξέος”, ̟ου ιρίδιζαν στις ακτίνες του ήλιου. Κι ακόµη µέσα στις
βιτρίνες, διάφορα γυάλινα δοχεία, µε την ειδική διάλυση, ̟εριέκλειναν ανθρώ̟ινα έµβρυα
- τερατο̟αθολογικά συνήθως- βδέλλες και λοι̟ά. Ε̟ίσης υ̟ήρχαν βαλσαµωµένα ̟ουλιά, νυχτερίδες,
σαύρες κι άλλα ακόµη ̟αράδοξα και ̟ερίεργα. Βιτρίνα και µουσείο ιδιόρρυθµο, ̟ολλές φορές. Μέσα
στο φαρµακείο ε̟ικρατούσε καταθλι̟τική σιγή και σκυθρω̟ή ατµόσφαιρα. Στο βάθος, α̟έναντι, η
είσοδος του εργαστηρίου, µε µαύρα τζάµια και τη λατινική, µε χρυσά γράµµατα, αναγραφή του
«Laboratorio». ∆εξιά κι αριστερά συρτάρια, συρτάρια, συρτάρια, µε τα λατινικά ονόµατα των
φαρµάκων, των χηµικών ̟ροϊόντων και της εγχώριας και διεθνούς χλωρίδας. Κάτω α̟ό τα συρτάρια,
ντουλα̟άκια µε ξυλόγλυ̟τους τους ι̟̟οκράτειους όφεις, στα φύλλα τους. Πάνω, στα γύρω ράφια
καλλιτεχνικά δοχεία µε ̟ερίφηµες καλλιτεχνικές ̟αραστάσεις»3.
1

Εµµανουήλ Εµ., Η φαρµακευτική της ̟ρώτης ̟ανε̟ιστηµιακής εκατονταετηρίδας, Αθήνα 1937, σ. 49-91.
Βλαδίµηρος Λ., Η ιστορία της Ελληνικής Ιατρικής στη Σµύρνη, εκδ. Ενώσεως Σµυρναίων, Αθήνα 2008,
σ.255.
3 Σολοµωνίδης Χ., «Αγγελίες και διαφηµίσεις φαρµάκων και καλλυντικών στην παλιά Σµύρνη»,
Ιατρολογοτεχνική Στέγη, τ.21, έτος 6ο, Άνοιξη 1974.
2
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Η πιο παλιά αναφορά που υπάρχει για ελληνικό φαρµακείο στη Σµύρνη είναι για το
φαρµακείο του Σκλάβου που λειτουργούσε στην περιοχή της Αγ. Φωτεινής από τα τέλη
περίπου του 18ου αιώνα1. Το φαρµακείο αυτό πουλήθηκε το 1897 στο φαρµακοποιό
Γεώργιο Μωραΐτη. Ένα άλλο σηµαντικό φαρµακείο ήταν αυτό του ∆. Αργυρόπουλου,
πατέρα του ποιητή Μιχαήλ Αργυρόπουλου, που ιδρύθηκε το 1844 καθώς και του Στέφανου
Στάη (από τα Κύθηρα) που ιδρύθηκε το 1873. Ο Στάης έφερε στον τίτλο του φαρµακείου του την τιµητική ένδειξη «Φαρµακοποιός της Αυλής της Α.Β. του Βασιλέως των
Ελλήνων»2. Ένα από τα µεγαλύτερα φαρµακεία της Σµύρνης ήταν του Λεµού στα Τράσσα
(1909), το οποίο διέθετε πλήρες χηµικό και µικροβιολογικό εργαστήριο (το διηύθηναν ο
Κωνσταντίνος και ο Αντώνιος Λεµός). Ο Αδαµάντιος Λεµός είχε αγοράσει αρχικά από τον
Κουτσαυτόπουλο το φαρµακείο που ήταν γνωστό ως «Μαύρη σπετσαρία» για το σκοτεινό
χρώµα που είχαν οι βιτρίνες του.
Μετά την καταστροφή ο υιός Αδαµάντιος Λεµός άνοιξε φαρµακείο στην Αθήνα,
στην περιοχή της πλ. Οµονοίας3.
Στα τέλη του 19ου αιώνα υπάρχουν ήδη
αρκετά φαρµακεία. Ο εµπορικός οδηγός της
Σµύρνης για το 1888 περιλαµβάνει τα ονόµατα,την οδό και την περιοχή των φαρµακείων και των φαρµακεµπορείων εκείνης της
εποχής:
Φαρµακέµ̟οροι: Ικάρ Αδελ.: Ο. Ευρω̟αϊκή,
Ματζιάρ Αδελ.: Βαρβαρέσ. χ., Μουσούρ Αδ.:
Μαγνησίας χ., Πάρδο Αδελ.: Οτούµ̟, Σολοµωνίδης Σ. και Υιός: Ισάρ τζαµί, Φατσέας Ι.:
Μαγνησίας χ.
Φαρµακο̟οιοί: Αθηναίου ιατρού: Βογιατζίδ.,
Αργυρό̟ουλος ∆.: Υελο̟ωλ., Βαλέρης Π.:
Φασουλά, Βαλέρης Φρ.: Φασουλά, Βαξαλής Γ.:
Οδ. Νοσοκοµείου, Βεντούρας ∆.: Αρµενική σ.,
Βλαστός Στ., Βούλγαρη Ιατρού, Γεωργιάδου
Ο φαρµακο̟οιός ∆. Αργυρό̟ουλος (µε το
Ιατρού: Ταµ̟άχ., Ικάρ Αδ.: Οδ. Ευρω̟αϊκή,
λευκό κοστούµι) στο σ̟ίτι του στο Κορδελιό το
1893.
Καλικάκης: Μ̟έλα-Βίστα, Καντζούχ: Οδ. Ευρω̟αϊκή, Καντακίτης Χρ. Σω.: Μ̟ας Οτουράκι, Κουρµούλης Α.: Φασουλάς, Κουτζαυτό̟ουλος Κ.: Οδ.
Ευρω̟αϊκή, Κωνσταντινίδου ∆.: Οδ. Ευρω̟αϊκή, Ματζιάρ Αδ.: Οδ. Ευρω̟αϊκή, Μαδουρό̟ουλος
Α̟.: Οδ. Νοσοκοµείου, Μαυράκη: Φασουλά, Μούαρ και Σια: ∆. Ονισέρ,
1

Βλαδίµηρος Λ., σ. 254.
Πιθανότατα στο φαρµακείο του Στάη να αναφέρεται ο Κοσµάς Πολίτης στο βιβλίο του Στου
Χατζηφράγου: «Έµ̟αινε και στη σ̟ετσαρία-όχι στη γαλλικιά-, ̟ου στο τζάµι της βιτρίνας της ήταν
ζουγραφισµένο το ελληνικό στέµµα και, ολόγυρα, µε χρυσά γράµµατα: “Προµηθευτής της Α.Μ. του Βασιλέως
των Ελλήνων”». Κοσµάς Πολίτης Στου Χατζηφράγκου, εκδ.Καραβία, Αθήνα 1963, σ.70.
3 Παπαδογιαννάκης Ν., ό.π.
2
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Μουσούρου Αδ.: Σερβετάδικα, Πάζης: Αγ.
Αικατερίνη, Πανάς Ν.: Αντίκρυ Αρµενικής
Εκκλησίας, Πατίκος Ν.: Μ̟αρµακα̟ί, Περίνης
Π.: Φασουλάς, Πιρ̟ινιάνη Ν.: Οδ. Ευρω̟.,
Πολίτης Ευστ.: Οδ. Ευρω̟., Ροδοκανάκης Α. Γ.:
Λαχανο̟άζαρο, Στάη Σ.: Φασουλά, Σκλάβος Γ.:
Τρίστρατο, Σόκος Ι.: Μ̟ίτ Παζάρι, Τζιτζόνα Ηλ.:
Χάβρας σοκ., Φατσέα αδελφ.: Φασουλά, Φατσέα
και Ατζιτίρι: Έξω Μαγνησίας χάνι, Φακυριάδης Κ.:
Τιρκιλίκι, Φάλµ̟ος Ι. : ∆ιοδ. Κράµερ, Φαρµακείον
Οσµανιέ: ∆ιοικ., Χιώτης Π.: ∆ιοικ.»1.
Σύµφωνα µε τον Χρ. Σολοµωνίδη, κατά το
1922, το έτος της καταστροφής, ο αριθµός των
φαρµακείων της Σµύρνης ανερχόταν σε 50,
από τα οποία 37 ανήκαν σε Ρωµιούς, 4 σε
Τούρκους, 2 σε Αρµένιους, 3 σε Ισραηλινούς
και 4 σε διάφορους Ευρωπαίους2. Για την
ιστορία και για να διατηρείται η µνήµη και στις
επόµενες γενιές θα αναφέρουµε αναλυτικά τα 66 φαρµακεία και τα 20 φαρµακεµπορεία,
όπως αναγράφονται στον εµπορικό οδηγό της Σµύρνης του 1920, τον τελευταίο από τη
Σµύρνη των Ελλήνων:
Φαρµακεία: Αγγελίδη. Χ.: οδός
Ουζούν αρ. 56, Αγγειάδη Π.: οδός
Βασµαχανέ αρ. 4, Αλβανίδης: οδός
Ουζούν 62, Ανατολή: οδός Ταµ̟άχανα αρ.1, Αντωνιάδη: οδός Ρεσαδιέ
77, Α̟όλλων: οδός Μ̟ελλαβίστας 32,
Αλίτσου: οδός Τε̟ετζίκι, Αργυρο̟ούλου Τ.: οδός Φασουλά 7, Αργυρού:
οδός Τσακιλτζίµ̟αση 78, Βασατή: Κορδελιό, Βλουµίδη: οδός Υελο̟ωλείων,
Βαλέρη: οδός Χ’’ Στέλιου 143, Βαµβακιάν: Σαλαχανέ, Βεχ̟ή Οµέρ: Κορδελιό, Βέργη Αδάµ.: οδός Ουζούν 19,
Γιαννακό̟ουλος: οδός Φασουλά 4, Γεωργιάδη: οδός Τσακιλτζίµ̟αση 205, Γκιουλιστάν: Μ̟ελλαβίστα
1, Γρεβενίδη: Κετσετζίδικα 147, ∆ανόν Α.: Οδούν Παζάρ, Ευρι̟ίδου: οδός Βουρνόβα 50, Ικί
Τσεσµελίκ: οδός Ικί Τσεσµελίκ, Ικάρ: οδός Ευρω̟αική 36, Ιτιχάτ: Κεµέρ Αλτή 15, Καλλιγάκη:
Μ̟ελλαβίστα 3, Καφετζίδη: οδός Τσακιλτζίµ̟αση, Καλτατσιάν: Κετσετζίδικα 21, Κεµάλ Χουσεΐν:
Κοκάργιαλι, Καρακασιάν: Καραντίνα 489, Κρισ̟ίν: Καρατάς 145, Κυριαζίδης: Μ̟ελαβίστα 114,
1

Hµερολόγιον και οδηγός της Σµύρνης του 1888, εκδ. Αµάλθεια, έτος Α΄, 1887. Ο Οδηγός ήταν
δίγλωσσος και είχε τιράζ 50.000 αντιτύπων. Αναφέρονται «συγκεκοµµέναι λέξεις: Ο: οδός, Χ: χάνι, Β:
βεζεστένι,Τσ: τσαρσί, ∆: δίοδος».
2 Σολοµωνίδης Χ., ό.π.
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Ο γιατρός -τότε φαρµακο̟οιός- Θ. Βαλάσης
µε ασθενή στο φαρµακείο Καστάνα, στα Ταµ̟άχανα.

Κουρµούλης: οδός Βουρνόβα 78, Λουτφή Οµέρ: Μ̟ας Οτουράκ 59, Λουτφή Οµέρ: Μ̟ας Οτουράκ
75, Λονδίνον: Αγγλική Σκάλα 19, Λεµού Α.: οδός Φασουλά 56, Μεσαγιάν: Βασµαχανέ 11,
Μαρντερός Ζαδέ: Κρύα Βρύση, Μ̟οχόρ Χαµ̟ής: Κετσετζίδικα 91, Μωραΐτης Γ.: οδός Ευρω̟αϊκή
60, Μωραϊτίδης Β.: οδός Ευρω̟αϊκή, Νετζή̟ εφ.: Κετσετζίδικα 190, Οικονοµίδης: Καραντίνα 524,
Οσµανιέ: οδός Κεµέρ Αλτή, Πα̟αγιαννίδης: Βουτζά 56, Περίνης: οδός Φασουλά 11, Πλεύρη: οδός
Φασουλά 137, Βασιλικόν Αγγλικόν: Αγγλική Σκάλα αριθ. 39, Ρουζιάν Α.: οδός Βουρνόβα, Σηφά:
οδός Κεµέρ Αλτή, Σάντο: Καρατάς, Σουχαµί: Εργάτ Παζάρ 58, Σεβαστού: Ουζούν Σοκάκ 140, Σαλή
Εφέντη: Τε̟ετζίκι, Σίφι Μ̟οχόρ: Ικί Τσεσµελίκ, Στεφανίδη: οδός Μεσουδιέ αρ. 1, Στάη: οδός
Φασουλά αρ.12, Σηµο̟ούλου: οδός Βουρνόβα, Σταµατιάδη: Αγ. Βούκλα, Ταλί̟ Εφέντη: Κιοστε̟έ
748, Χιόνη Α.: οδός ∆ιοικητηρίου 52.
Φαρµακεµ̟ορεία: Ατζιτήρη Γ.: Οδούν Παζάρ αρ. 14, ∆ανόν: Εβραϊκή Αγορά 4, ∆εληγιάννη:
οδός Υελο̟ωλείων 77, ∆ηµητρίου Ν.: Βαρβαρέσικο
Χάνι, ∆ράκος Αντώνιος: ∆ίοδος Βαλτατζή, Ζαχαριάδη: Αρα̟ιάν Τσαρσί 59, Ικάρ Αδελφοί: οδός
Ευρω̟αϊκή 25, Κεντρ. Ανατολής: οδός Ευρω̟αϊκή
77, Κώττη Αδελφοί, Οδούν Παζάρ 4, Μελισσουργού:
Οδούν Παζάρ 4, Μορένου: οδός Ευρω̟αϊκή 111,
Μουσούρη Αδελφοί: Οδούν Παζάρ 16, Μωραΐτης
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Γ.: οδόςΕυρω-̟αϊκή 60, Νιφλή Αδελφοί: Μ̟ας Οτουράκ 84- 86, Παλόγλου Π.: Μεγ. Ταβέρνα
28, Πάρδου: Οδούν Παζάρ 11, Σουρουλίδη: Οδούν Παζάρ 44, Τσοχατζό̟ουλου: Σερβετάδικα 95,
Φάλµ̟ου Α.: οδός Υελο̟ωλείων 76, Φάλµ̟ου Αδελφοί: οδός Υελο̟ωλείων αρ.37.
Πνευµατικά και υγειονοµικά κέντρα
Οι σπετσαρίες, όπως έλεγαν τα φαρµακεία οι Σµυρνιοί, λειτουργούσαν ως κέντρα
πρωτοβάθµιας υγειονοµικής περίθαλψης αλλά και ως εντευκτήρια των λόγιων γιατρών της
Σµύρνης και άλλων πνευµατικών ανθρώπων. Οι συζητήσεις που λάµβαναν χώρα µέσα στις
σπετσαρίες δεν περιορίζονταν µόνο σε ιατρικά θέµατα, αλλά επεκτείνονταν και στα πεδία της φιλοσοφίας, της τέχνης και της
πολιτικής. Άλλωστε οι γιατροί και οι φαρµακοποιοί της εποχής
είχαν εξαίρετη και πολύπλευρη µόρφωση. Το φαρµακείο του
∆ηµήτρη Αργυρόπουλου ήταν ο µεσηµεριανός τόπος συνάντησης της πνευµατικής ελίτ της Σµύρνης. Εδώ σύχναζαν οι λόγιοι
γιατροί της πόλης, όπως ο Γαληνός Κλάδος, ο Γεώργιος Λάτρης, ο Μιχαήλ Τσακύρογλου, ο Γεώργιος Εαρινός κ.ά. Ο
γιατρός-συγγραφέας Λάζαρος Βλαδίµηρος πολύ εύστοχα αναφέρει ότι τα ελληνικά φαρµακεία της Σµύρνης υπήρξαν «µικρά
κοινοβούλια και κυψέλες εθνικής και φιλανθρω̟ικής δράσης». Ο λόγιος της Σµύρνης Μιχάλης Αργυρόπουλος, αναφερόµενος στο
φαρµακείο του πατέρα του, γράφει σχετικά: «Και µόνον όταν η
̟νευµατική νότα ̟αραστρατούσεν εις την ̟ολιτικήν δια την Κρήτην ή τα
Βαλκάνια, άφηνε (ο ̟ατέρας του) µε τρό̟ον την εκτέλεσιν της συνταγής
εις τον φαρµακοτρίβην και ήρχετο να ̟ροσαρµοσθή εις τας ελ̟ίδας ̟ου
ηµ̟ορούσαν να γεννήσουν δια
Βαζάκι α̟ό το φαρµακείο
το Γένος τα ̟ολιτικά εκείνα
Αργυρό̟ουλου.
γεγονότα»1. Αντίστοιχη εικόνα µας δίνει και ο
Κοσµάς Πολίτης: «Κουβέντιαζε καµιά ωρούλα µε τους
γιατρούς, ̟ου, τρα̟εζωµένοι ̟ίσω α̟ό τη βιτρίνα,
συζητούσανε για τα ελληνικά ̟ολιτικά, όσο στο βάθος, ̟άνω
στο µαρµαρένιο ̟άγκο, ο Φίλι̟̟ας ο φαρµακοτρίφτης έφτιανε
αλοιφές µέσα σ’ ένα γυάλινο γουδί»2. Κι ο Σωκράτης
Προκοπίου χρωµατίζει την ίδια εικόνα µε τον ποιητικό
του λόγο: «Βρίσκοµαι στα Γυαλάδικα. Ιδού η σ̟ετσαρία/τ’
Αργυρό̟ουλου η ̟αλιά ̟ου έχει ιστορία../Είνε η ̟ιο
αρχοντικιά µες στην Ανατολή/τη γνώρισαν γιατροί σοφοί και
̟οιηταί ̟ολλοί/Ακούς και τώρα µέσα εκεί ν’ ανοίγουν
συζητήσεις/για τέχνες και για γράµµατα ̟ου είνε να
σαστίσεις/../Οι µορφωµένοι µας Σµυρνιοί και άλλοι
̟ατριώτες/τσι σ̟ετσαρίες είχανε για ραντεβού και τότες»3.
1

Αργυρόπουλος Μ. (Ρήγας Ραγιάς), «Χρονικά της Ανατολής», 1944.
Πολίτης Κ, ό.π.
3 Προκοπίου Σ., Σεργιάνι στην ̟αλιά Σµύρνη: δραµατικό στιχούργηµα, β εκδ., Αθήνα 1949.
2
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Τα φαρµακεία στη Σµύρνη
λειτουργούσαν ως κέντρα
πρωτοβάθµιας
υγειονοµικής
περίθαλψης. Εδώ κατέφευγαν οι
ασθενείς για να συναντήσουν
τους γιατρούς. Τα φαρµακεία
διέθεταν ξεχωριστό χώρο, όπου
εξέταζε ο ευρισκόµενος στο
φαρµακείο γιατρός, έναντι
µικρής αµοιβής ή και δωρεάν.
Ας σηµειωθεί ότι οι γιατροί στη
Σµύρνη συνήθως δεν είχαν
ιδιωτικό ιατρείο, αλλά και όσοι
τύχαινε να έχουν, εξέταζαν παράλληλα και σε κάποιο φαρµακείο, όπως επί παραδείγµατι ο
οφθαλµίατρος Μ. Ισιγόνης που διέθετε δικό του ιατρείο και παράλληλα δεχόταν ασθενείς στο
αγγλικό φαρµακείο δωρεάν1. Κάθε γιατρός στη Σµύρνη σύχναζε σε ορισµένο φαρµακείο. Ο
γιατρός Γ. Εαρινός στο φαρµακείο του Αργυρόπουλου, ο ∆. Χορς στο φαρµακείο Μιλάνου, ο
Μ. Κοσσονής στο φαρµακείο «Μέλισσα» του Φακηριάδη κ.λ.π. Σε διαφηµιστική καταχώρηση
του φαρµακείου του Κουτζαυτόπουλου το 1896, αναφέρονται τα ονόµατα των 15 γιατρών που
εξέταζαν σ’ αυτό. Στο ποίηµά του Ο Φραγκοµαχαλάς της Σµύρνης ο Φίλιππος Φάλµπος
αναφέρει κάποιους από αυτούς: «Μ̟αίνω στου Κουτζαυτό̟ουλου ̟ιο κει τη σ̟ετσαρία/για
«κατα̟ότια του Πίνκ» ρωτά γνωστή κυρία/διάβασε ̟ως γιατρεύουνε τα ̟άντα, α̟’ το κεφάλι/ίσαµε τον
αστράγαλον, ακόµη και τσι κάλοι../εδώ συχνάζουν οι γιατροί Ψαλτώφ, Ζαννής, Μ̟ενάκης, Βάρδας, ο
∆ιαµαντό̟ουλος, Οικονοµίδης, Λιάτης». Η πρακτική της εξέτασης των ασθενών στο χώρο του
φαρµακείου συνεχίστηκε και στην Ελλάδα µετά την καταστροφή της Σµύρνης, στα φαρµακεία
τώρα πια των προσφυγικών συνοικισµών. Σε περίπτωση που σε ένα φαρµακείο υπήρχαν
παραπάνω γιατροί, τότε µοιραζόταν ο χρόνος, ώστε να υπάρχει πάντα κάποιος εκεί. Οι
ασθενείς που είχαν ανάγκη επίσκεψης γιατρού κατ’ οίκον, µπορούσαν να τον ειδοποιήσουν
στο φαρµακείο όπου σύχναζε, µε ένα πολύ πρωτότυπο τρόπο: «∆εξιά της εισόδου και ̟άνω α̟’
το γραφείο του φαρµακο̟οιού», αναφέρει ο Χ. Σολοµωνίδης, «βρισκόταν η ειδική “σηµειωµατοθήκη”
ό̟ου α̟όθεταν τις ̟ροωριζόµενες για τους γιατρούς έγγραφες ̟αραγγελίες». Ο γιατρός περνούσε από
το φαρµακείο και ενηµερωνόταν για το ποιοι ασθενείς τον είχαν αναζητήσει.
Τα εργαστήρια των φαρµακείων διενεργούσαν χηµικές αναλύσεις, δεδοµένου ότι οι
φαρµακοποιοί ήταν άριστα εκπαιδευµένοι στη χηµεία. Από το τελευταίο τέταρτο του 19ου
αιώνα, όταν άρχισε να αναπτύσσεται η νέα ειδικότητα της µικροβιολογίας οι φαρµακοποιοί
άρχισαν να διενεργούν αιµατολογικές, βιοχηµικές και µικροβιολογικές εξετάσεις. Η εκτέλεση
των παρακλινικών εξετάσεων στα φαρµακεία της Σµύρνης διατηρήθηκε, όπως και σε άλλα
µέρη της Ελλάδας, µέχρι το 1922.
Τα φαρµακεία διενεργούσαν ακόµα τον δαµαλισµό και τον αναδαµαλισµό. Υπάρχει και η
ανάλογη καταχώρηση σε έντυπο του 1873: « Εν τω φαρµακείω του κ. Αριστ. Κουρκουµελή
κειµένω ε̟ί της οδού Φασουλά ευρίσκεται γνησία δαµαλίς νεωστί ληφθείσα εξ Ευρώ̟ης. Ειδο̟οιούνται
1

Από τις αρχές του 20ου αιώνα άρχισαν να αναπτύσσονται οι ιατρικές ειδικότητες, οπότε ορισµένοι
γιατροί ξεκίνησαν να δέχονται τους ασθενείς σε ιδιωτικά ιατρεία όπου υπήρχαν τα απαραίτητα όργανα
για την άσκηση της ειδικότητάς τους
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οι βουλόµενοι, ότι δύνανται να ̟ροσέρχονται εις οιανδή̟οτε ώραν της ηµέρας βούλονται ό̟ως
εµβολιασθώσιν εις τιµάς συγκαταβατικάς»1.
Α̟ό τα βότανα στις specialites
Παλαιότερα, στις αρχές του 19ου αιώνα, τα βότανα, τα γιατροσόφια αλλά και οι γητειές
ήταν αυτά που έφεραν το κύριο βάρος της θεραπείας. Η πρακτική αυτή δεν εγκαταλείφθηκε
ούτε µεταγενέστερα. Η Φιλιώ Χαϊδεµένου από τα Βουρλά θυµάται: «ένα χόρτο ̟ου έβγαινε στο
βουνό, σαν α̟λό φιδεδάκι, το ο̟οίο ήταν ιδανικό για ̟όνους κήλης. Το µαζεύαµε εµείς τα ̟αιδιά, ό̟ως
και τα υ̟όλοι̟α βότανα, αλλά το µεταχειρίζονταν και στα φαρµακεία γιατί ήταν ̟ολύ α̟οτελεσµατικό.
[…] Μια άλλη θερα̟εία για το κρύωµα ήταν οι
εντριβές µε σινά̟ι. Το σινά̟ι το µάζευαν το
καλοκαίρι α̟ό ένα φυτό ̟ου έβγαζε έναν καρ̟ό
σαν ̟άρα ̟ολύ ψιλό ̟ι̟έρι. Σινά̟ι έτοιµο για
ε̟ιθέµατα έβρισκες ακόµα και στα φαρµακεία, τα
ο̟οία το έδιναν ̟άνω σε σκληρά χαρτιά και ήταν
έτοιµο για χρήση»2.
Τα φαρµακεία διέθεταν και βδέλλες,
που στοιβαγµένες µέσα σε µεγάλες γυάλες,
κοσµούσαν τις βιτρίνες τους. Την εποχή
εκείνη οι βδέλλες ήταν ένα πολύ συνηθισµένο
γιατρικό που το χρησιµοποιούσαν κυρίως οι
πρακτικοί. Η πρόοδος της επιστήµης τις
εκτόπισε από τα φαρµακεία, στις προθήκες των κουρείων.
Τα φαρµακεία της Σµύρνης εισήγαγαν από την Ευρώπη
διάφορες σπεσιαλιτέ (ιδιοσκευάσµατα), υπνωτικά, ελιξίρια,
παυσίπονα, έµπλαστρα, καταπότια και άλλα. Πολλές φορές
γινόταν και διαφήµιση κάποιων φαρµάκων (ενίοτε υπερβολική): «Quina Schedelin, θρε̟τικόν αλλά και κατά των κωλικο̟όνων,
της οκνηρίας (sic) του στοµάχου και των εντέρων και της…
αγονιµότητος (!) ανωτάτη δράσις εις ελάχιστον διάστηµα (!)» [...]
«το ύδωρ των Καρµηλιτών, θερα̟ευτικόν της α̟ο̟ληξίας, των
µιασµάτων και λι̟οθυµιών» […]«Περίφηµο “Παυσώδυνον” και
“αντιαλγητικόν» ήταν του ιατρού Α. Μαυρίδη, υ̟’αυτού ε̟ινοηθέν
[…]: «Νέον αλάνθαστον φάρµακον κατά του χρονίου ελώδους
̟υρετού, ήταν το Πυρετοκτόνον Κουρµούλη, ̟ωλούµενον υ̟ό του
κατασκευαστού του Χρήστου Κουρµούλη, δι̟λωµατούχου φαρµακο̟οιού […] Στο φαρµακείο Ροδοκανάκη, στην ̟λατεία του
Φασουλά, διαφηµιζόταν ότι ̟ωλείται το Anti-Fat και το AntiLean. Το µεν ̟ρώτο φάρµακο είχε αντι̟αχυντική ιδιότητα, το δε
άλλο ̟αχυντική! Εκτός βέβαια α̟ό τα ̟ασίγνωστα κατα̟ότια Πινκ
Ο φαρµακο̟οιός Γεώργιος
[…] διαφηµιζόταν και το φυτικόν οδυνοκτόνον φάρµακον Pain
Μωραϊτης (1873-1953)
Killer»1.
1
2

Βλαδίµηρος Λ., ό.π., σ. 253.
Χαϊδεµένου Φιλιώ, Τρείς αιώνες µια ζωή, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2005.
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Φαρµακείο Γ. Μωραΐτη: ̟ρωτο̟όρο στην ε̟οχή του
Κόσµηµα της Σµύρνης αποτελούσε το φαρµακείο του Γεωργίου Μωραΐτη. Ένα
κόσµηµα από το οποίο ό,τι απέµεινε ήταν µόνον οι στάχτες. Το επιβλητικό τριώροφο
οίκηµα ήταν σηµείο προσανατολισµού για τους Σµυρναίους. Ακόµα και µε σηµερινά
κριτήρια θα αποτελούσε ένα µοναδικό φαρµακείο όχι µόνο λόγω του µεγέθους του, αλλά
κυρίως λόγω της ποικιλίας και της ποιότητας των προσφεροµένων υπηρεσιών και προϊόντων.
Τα «Φαρµακευτικά καταστήµατα Γ. Μωραΐτου» ήταν ένας κολοσσιαίος οργανισµός που
περιελάµβανε κάθετί που αφορούσε στην υγεία. Η φήµη του φαρµακείου ήταν πολύ µεγάλη.
Οι βασιλείς της Ελλάδας Κωνσταντίνος και Σοφία όταν έφτασαν στη Σµύρνη επισκέφθηκαν
το φαρµακείο συνοδευόµενοι από την ακολουθία τους και συνεχάρηκαν τον Γεώργιο
Μωραΐτη. Αναφέρεται µάλιστα ότι φανερά εντυπωσιασµένος ο Κωνσταντίνος γύρισε και είπε :
«Βρε ̟αιδί µου τέτοιο ̟ράγµα δεν έχουµε στην Αθήνα. Τι κολοσσός είναι αυτός! Έ̟ρε̟ε να το είχαµε
στην Αθήνα..» και η βασίλισσα συµπλήρωσε- «Αµφιβάλλω, αν υ̟άρχουν ̟ολλά τέτοια και στην
Γερµανία ακόµη»2. Ήταν η εποχή που η Σµύρνη στροβιλιζόταν στη µέθη των εθνικών
προσδοκιών.
Ο Μωραΐτης ήταν ο
αντιπροσωπευτικός τύπος του
Έλληνα αστού της διασποράς. Αυτοδηµιούργητος, καινοτόµος, εφευρετικός, ευαίσθητος κοινωνικά και πατριώτης. Πλάνητας και πολύµήχανος σαν τους αρχαίους
προγόνους του, ξεκίνησε από
τη µικρή Σκιάθο για να διαγράψει την τροχιά του στις
κοιτίδες της ρωµιοσύνης, την
Πόλη, τη Σµύρνη και την
Αλεξάνδρεια. Γεννηµένος το
1873, είχε από την πλευρά
Το τριώροφο φαρµακείο του Γ. Μωραϊτη.
της µητέρας του συγγενικούς Το µήκος του οικήµατος έφτανε τα 60µ και το πλάτος του τα 25.
δεσµούς µε τον Αλέξανδρο
Παπαδιαµάντη. Ο θάνατος του ναυτικού πατέρα του τον οδήγησε στην Πόλη, δίπλα στο
µεγάλο του αδελφό. Εκεί ο Γιώργος Μωραΐτης µετά την υποχρεωτική τριετή δοκιµαστική
περίοδο, γίνεται δεκτός στη Φαρµακευτική σχολή (École Impériale Civile de Médicine,
Mekteb-i Tibbiye-i Mülkiye-i Şâhâne) της Κωνσταντινούπολης από όπου αποφοιτά το 1895
λαµβάνοντας τον τίτλο Maitre en Pharmacie, µε το υπ΄ αριθ. 1386 δίπλωµα3.
1

Σολοµωνίδης Χ., ό.π.
«Τα Φαρµακεία Μωραΐτη», εφ. Ταχυδρόµος (Αλεξάνδρεια),42 (19. 02.1967).
3 Στις αρχές του 1900 ιδρύθηκε
η Ανώτερη Σχολή της Φαρµακευτικής (École Supérieure de
Pharmacie). Ιατρική σχολή ιδρύθηκε από το 1827 επί Μαχµούτ Β’ µε υποτυπώδη όµως λειτουργία.
Από το 1838, αλλά ουσιαστικά από το 1839 µε την αναδιοργάνωσή της και τη µεταφορά της στο
Γαλατά Σαράϊ, ιδρύεται επί Μαχµούτ Β’ η Αυτοκρατορική Στρατιωτική Σχολή (Mekteb-i Tibbiye-I
2
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Μετά το πέρας των σπουδών τους, ο Σµυρναίος συµφοιτητής του Λ. Χιόνης τον πείθει
να πάει στη Σµύρνη.
Ο Γεώργιος Μωραΐτης
καταφθάνει στη Σµύρνη µε
όνειρα και ιδέες στις απόσκευές του και γίνεται εγκάρδια δεκτός από την οικογένεια
Χιόνη. Ο Παναγιωτάκης Χιόνης, θείος του συµφοιτητή του
Λεωνίδα του ανέθεσε τη διεύθυνση του ενός από τα δύο
φαρµακεία του, παρέχοντάς
του ταυτόχρονα ελευθερία
δράσης στον τρόπο λειτουργίας του. Ο Μωραΐτης διαπνεόµενος από νεωτεριστικές
Φαρµακείο Μωραϊτη, το τµήµα δρογών και βοτάνων.
απόψεις εφαρµόζει καινοτόµα
συστήµατα. Οι πρωτοβουλίες, που δεν δίστασε να πάρει, οι βελτιώσεις που έκανε στο
φαρµακείο Χιόνη και κυρίως τα ορατά αποτελέσµατα της δουλειάς του, είχαν ως αποτέλεσµα
να απόκτήσει τη βαθιά εκτίµηση του ιατρικού και φαρµακευτικού κόσµου της Σµύρνης και
των επισήµων αρχών της. ∆εν είχαν περάσει ούτε έξι µήνες από τον ερχοµό του στη Σµύρνη,
όταν ο αρχίατρος του Πολιτικού Νοσοκοµείου Σµύρνης, ο χειρουργός Μουσταφά Μπέη,
του αναθέτει τα καθήκοντα του αρχιφαρµακοποιού του Νοσοκοµείου, θέση ιδιαίτερα
σηµαντική και υπεύθυνη. Όµως ο Μωραΐτης ως ανήσυχο πνεύµα, δεν θα αρκεστεί σ’ αυτή την
επίζηλη δηµόσια θέση και τον Απρίλιο του 1897 παραιτείται από το Νοσοκοµείο και ιδρύει
την πρώτη του φαρµακευτική επιχείρηση. Αρωγό σ’ αυτή του την προσπάθεια θα έχει έναν
από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους της ακµάζουσας σµυρναίικης κοινωνίας. Τον
Νικόλαο Ηλιάδη, ιδρυτή του οµώνυµου µεγάλου εξαγωγικού οίκου βάµβακος, πρόεδρο του
ελληνικού Νοσοκοµείου της Σµύρνης και πολλών άλλων κοινοτικών ιδρυµάτων. Ο νεαρός
Μωραΐτης δανείζεται από τον Ηλιάδη το ποσόν που του λείπει για να συµπληρώσει το δικό
του κεφάλαιο και έτσι καταφέρνει να αγοράσει έναντι 120 λιρών το φαρµακείο του Γ.
Σκλάβου «Η Μέλισσα», στο τρίστρατο της Αγ. Φωτεινής, το οποίο µετονοµάζει σε
«Φαρµακείον Γ. Μωραΐτου»1.

Adliye-i Şâhâne). O Έλληνας γιατρός Στέφανος Καραθεοδωρή, ήταν αυτός που ουσιαστικά την
οργάνωσε, ενώ ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή ήταν ο βασικός αναµορφωτής της.
Στη σχολή ιδρύθηκε αντίστοιχο τµήµα Φαρµακευτικής. Η εµπειρική φαρµακευτική στην Οθωµανική
αυτοκρατορία τερµατίζεται τυπικά το 1861 µε τη δηµοσίευση του διατάγµατος «Περί της εφαρµογής
των φαρµακευτικών µεθόδων», που καθιέρωνε υποχρεωτική τριετή άσκηση σε φαρµακείο για την
απόκτηση φαρµακευτικής εκπαίδευσης. Τροµπούκης Κ., ό.π. σσ. 83-86, Dağlar O., War, Epidemics
and Medicine in the Late Ottoman Empire (1912-1918), Haarlem (Nederlands) 2008, σ. xxvii-xxxix, και
Nicolas Michѐle, La pharmacie et l’ Etat. La pharmacie ottoman a Instanbul. Acta- Congreessus
Historiae Pharmaciae 2001 Paru in Re. Hist. Pharm.. 90, no 334, 2002.
1 Καραµαλούδη Φωτεινή, Ο φαρµακο̟οιός Γ. Μωραΐτης (1872-1953). Ένας ̟ρωτο̟όρος ε̟ιστήµονας και
ε̟ιχειρηµατίας, Αθήνα 2011.
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Φαρµακείο Μωραϊτη, το σαλόνι αναµονής της ̟ολυκλινικής ̟ου στεγαζόταν στον ̟ρωτο όροφο.

Τρία χρόνια αργότερα, το 1900, θα είναι ο πρώτος στην Οθωµανική αυτοκρατορία που
θα κατασκευάσει φύσιγγες για υποδερµικές ενέσεις. Στο εργαστήριο απόστειρώσεως που
λειτουργεί για το λόγο αυτό στην πάροδο Πεσµατζόγλου, θα παρασκευάσει και άλλα
ιδιοσκευάσµατα που θα φέρουν το όνοµά του. Τον Κοκκωτό Σίδηρο Μωραΐτου (Fer Granulé
Moraϊtis), την Kola Granulée Moraϊtis, το Rob Moraϊtis και άλλα προϊόντα, τα οποία
βραβεύονται µε χρυσά µετάλλια και διπλώµατα σε διάφορες εκθέσεις και κατακτούν την
αγορά της Τουρκίας λόγω της εξαιρετικής ποιότητας και του επιστηµονικού τρόπου
παρασκευής τους. Το 1903 ιδρύει στο Γιοβάνογλου Χάνι φαρµακείο µε την επωνυµία
«Κεντρικόν Φαρµακεµπορείον της Μικράς Ασίας», το οποίο σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
θα γίνει, κατά γενική οµολογία, το καλύτερο της Μέσης Ανατολής. Η ζήτηση των προϊόντων
που παράγονται στις επιχειρήσεις Μωραΐτη είναι πολύ µεγάλη και δεν µπορεί να καλυφθεί µε
βάση την υπάρχουσα δοµή τους. Έτσι καθίσταται αναγκαία η µεταφορά τους σε µεγαλύτερο
ενιαίο χώρο.
Το 1908, µε την επωνυµία «Φαρµακευτικά καταστήµατα Γ. Μωραΐτου», η επιχείρηση
εγκαθίσταται στο πρώην οίκηµα της Crédit Lyonnais, επί της Ευρωπαϊκής οδού αρ. 12, το
οποίο αργότερα περιέρχεται στην ιδιοκτησία του1.
1

Η σωστή διεύθυνση του φαρµακείου φαίνεται ότι ήταν Ευρωπαϊκή οδός (Frenk Sokaği) 59, 60, 61.
Φάκελος που ταχυδροµήθηκε στο τέλος του πρώτου έτους της ελληνικής κατοχής της πόλης, προς το
Institut Sero, αναφέρει τα στοιχεία Therapique’e DROGUERIE MEDICINALE G. MORAITIS,
PHARMACIEN, SMYRNE, 59,60,61 RUE DE FRANCE, Sandalci Gülnur -Mert, Belgelerle Türk
Eczaciliği – I - 1840-1948, εκδ. Dr. Nejat F. Eczacibaşi Vakfi, Instanbul 1997., σ. 140. Το ίδιο
προκύπτει και από άλλους φακέλους επιστολών που βρέθηκαν στο αρχείο του Ε.Λ.Ι.Α (Ελληνικό
Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο).
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Η προσθήκη ενός ακόµη ορόφου στο
κτήριο, παρέχει τη δυνατότητα στέγασης όλων των κλάδων της επιχείρησής του. Το
ισόγειο στέγαζε επτά ανεξάρτητα τµήµατα, το
καθένα από τα οποία είχε δικό του τµηµατάρχη και έµπειρο προσωπικό: το τµήµα
αρωµάτων και καλλυντικών, ιδιοσκευασµάτων
( spécialités ), τροφών και διαίτης, συνταγών,
οργάνων και επίπλων χει ρουργικής, οργάνων
και επίπλων οδοντιατρικής και τέλος το τµήµα
Φαρµακεµπορίου και φαρµακευτικών βοτάνων. Ο πρώτος όροφος περιελάµβανε το τµήµα κορσέδων και ζωνών, µε δοκιµαστήρια για
άνδρες και γυναίκες, τρία ιατρεία και µια
µεγαλοπρεπή αίθουσα αναµονής για τους
ασθενείς και τα γραφεία της διεύθυνσης, του
λογιστηρίου, της αλληλογραφίας και του αρχείου. Ο δεύτερος όροφος στέγαζε τα εργαστήρια: αποστειρώσεως, διυλίσεως, φαρµακευτικών παρασκευασµάτων και ιδιοσκευασµάτων
του οίκου, εκχυλισµάτων, βαµµάτων και παρασκευής δισκίων (tablettes)1.
Η επιχείρηση απασχολούσε συνολικά 120
άτοµα.
Τα πρότυπα «Φαρµακευτικά κατάΤο φαρµακείο Γ. Μωραϊτη α̟ασχολούσε
στήµατα
Μωραΐτου» χάρις στις εγκαταστά̟ροσω̟ικό 120 ατόµων.
σεις και τα εργαστήρια τους, µπορούσαν να
προµηθεύουν µε τα προϊόντα τους όλες τις επαρχίες του εσωτερικού της Μικράς Ασίας και τα
νησιά του Αρχιπελάγους.
Γιατροί, οδοντίατροι, φαρµακοποιοί, χηµικοί, µικροβιολόγοι, νοσοκοµεία και κοινότητες,
συγκαταλέγονταν στην πελατεία τους. Ο Μωραΐτης κατά τα επανειληµµένα ταξίδια του στην
Ευρώπη επισκεπτόταν τα διάφορα εργοστάσια, ενηµερωνόταν για ό,τι καινούργιο υπήρχε,
µελετούσε τα νεότερα ευρωπαϊκά συστήµατα για να τα µεταφέρει στη Σµύρνη και ταυτόχρονα
προέβαινε σε εκτεταµένες παραγγελίες. Η επιχείρησή του βαθµιαία κατέστη µοναδική σε όλη
τη λεκάνη της Μεσογείου. Ήταν «η ̟ιο φηµισµένη «σ̟ετσαρία» (φαρµακείο) της Σµύρνης,
οργανωµένο ̟ερίφηµα, τόσο ̟ου να έχη φήµη ̟ανευρω̟αϊκή»2.
Όµως τα µαύρα σύννεφα πύκνωναν στη Μ. Ασία. Οι καιροί άλλαζαν. Οι «άπιστοι» δεν
είχαν θέση στο εθνικιστικό κράτος που διαµορφωνόταν. Η γενοκτονία του χριστιανικού
πληθυσµού της Μ. Ασίας, ένα σχέδιο που εξυφάνθηκε λίγα χρόνια πριν, άρχισε να
πραγµατώνεται .

1

Τα 50 έτη εργασίας του Γ. Μωραΐτη 1897-1947, Σµύρνη-Αλεξάνδρεια, τύποις imprimerie ”le
progrès”, Αλεξάνδρεια 1947.
2 Φάλµπος Φ., ό.π. σ. 168.
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Τον Αύγουστο του 1922 ο Μωραΐτης µε την οικογένειά του βρισκόταν στο Παρίσι.
Από εκεί παρακολουθώντας ανήσυχος τις εξελίξεις και φοβούµενος περαιτέρω επιδείνωση της
κατάστασης, ήλθε σε επαφή µε το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας, το οποίο
υπερασπιζόµενο τα συµφέροντα της γαλλικής φαρµακοβιοµηχανίας ενδιαφέρθηκε για την
τύχη του οργανισµού Μωραΐτη και έδωσε τις σχετικές οδηγίες στον Γάλλο πρόξενο της
Σµύρνης. Αλλά η τύχη της Σµύρνης είχε προδιαγραφεί. Ο Γεώργιος. Μωραΐτης
κατεστραµµένος όπως και τόσοι άλλοι, αλλά ζωντανός, θα καταφύγει στην Αλεξάνδρεια, στην
κοιτίδα του ελληνισµού της διασποράς. Εκεί, ξεκινώντας από το µηδέν στα 50 του χρόνια, µε
τη βοήθεια της ελληνικής παροικίας που γνώριζε το έργο του στη Σµύρνη, θα ιδρύσει το
περιώνυµο φαρµακείο Μωραΐτη, λαµπρύνοντας την πόλη που θα τον φιλοξενήσει την
τελευταία περίοδο της ζωής του.

Φαρµακείο Μωραϊτη, το εργαστήριο.

Φαρµακείο Μωραϊτη, τοµέας οδοντιατρικών και χειρουργικών
εργαλείων.
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Κοινωνική µέριµνα και Γενοκτονία των Ελλήνων.
Ορφανά και ορφανοτροφεία στον Πόντο.
Θεοφάνης Μαλκίδης

1. Εισαγωγή
Ένα από τα πιο σηµαντικά γεγονότα του 20ου αιώνα, είναι η µαζική δολοφονία
εκατοµµυρίων ανθρώπων, δολοφονία η οποία ονοµάστηκε Γενοκτονία και για την Εβραϊκή
περίπτωση Ολοκαύτωµα. Έλληνες, Αρµένιοι, Ασσύριοι, Εβραίοι και άλλοι λαοί, µέσα από
µία οργανωµένη, προσχεδιασµένη και µεθοδικά εκτελεσµένη διαδικασία, εκδιώχθηκαν από
τις εστίες τους οδηγήθηκαν σε ατελείωτες πορείες θανάτου, κλείστηκαν σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης και τελικώς εξολοθρεύτηκαν.
Οι γενοκτονίες αυτές στις αρχές και τα µέσα του 20ου αιώνα, δυστυχώς συνεχίστηκαν
µέχρι την εκπνοή της εκατονταετίας, δίνοντας την αίσθηση και τη βεβαιότητα ότι όταν ο
θύτης δεν τιµωρείται, αρκετοί θαυµαστές του θα ολοκληρώσουν το έργο που άφησε στη
µέση, είτε στον ίδιο χώρο τέλεσης του µαζικού εγκλήµατος, είτε σε κάποια άλλη γωνιά του
πλανήτη.
Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραµµα εξαφάνισης µίας µη αρεστής πληθυσµιακής οµάδας,
κρατά η εξολόθρευση των γυναικών και των παιδιών. Οι πρώτες είναι φορείς της ζωής,
κρατούν την οικογένεια όταν οι άνδρες εξορίζονται και δολοφονούνται, τελικώς όµως
δοκιµάζουν και αυτές τη βία των Γενοκτονικών καθεστώτων. Βιασµοί, εξευτελισµοί,
εξανδραποδισµοί, θάνατοι.
Τα παιδιά ακολουθούν στο πρόγραµµα Γενοκτονίας, είτε µε τη δολοφονία, είτε µε τη
βίαιη µεταφορά τους στην κυρίαρχη οµάδα (“υιοθεσία”), είτε µένοντας απροστάτευτα ως
ορφανά.
Στο κείµενο γίνεται προσπάθεια να καταδειχθούν δύο παράµετροι της βίαιης κατάστασης που έζησε ο ελληνικός λαός- και άλλοι λαοί που βίωσαν Γενοκτονία - στον Πόντο (όπως
και στην υπόλοιπη Μικρά Ασία και τη Θράκη). Η πρώτη είναι, η λειτουργία των
ορφανοτροφείων στον Πόντο, όταν δεν είχε ξεκινήσει ακόµη η οργανωµένη προσπάθεια
εξόντωσης των Ελλήνων και η δεύτερη, τα ορφανοτροφεία κατά τη διάρκεια της
Γενοκτονίας. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ακόµη και σήµερα δεν υπάρχουν (ακριβή)
στοιχεία για τον αριθµό και την τύχη των ορφανών του Πόντου στην περίοδο της
Γενοκτονίας. Είναι ένα ζήτηµα που αφορά περιστασιακές εκθέσεις και ελάχιστα ως σήµερα
δηµοσιευµένα στοιχεία. Ευχόµαστε η έρευνα τα επόµενα χρόνια να αναδείξει και το ζήτηµα
αυτό, αφού αποτελεί το ελάχιστο δείγµα σεβασµού στα εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που
έχασαν εκτός από τους γονείς τους και την ανεκτίµητη παιδική τους ηλικία.
2. Τα ορφανοτροφεία ̟ριν τη Γενοκτονία
Τα ορφανοτροφεία όπως και οι υπόλοιποι κοινωνικοί θεσµοί των Ελλήνων του Πόντου
και της υπόλοιπης Μικράς Ασίας καθώς και της Θράκης, αποτέλεσαν κατ' εξοχήν στόχο,
ηθικό και καταστατικό, των ελληνικών κοινοτήτων.
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Η λειτουργία σχολείων και φιλανθρωπικών καταστηµάτων θεωρήθηκαν ως υποχρέωση
και καθήκον, έτσι ώστε να διασωθεί και να µεταφερθεί η ελληνικότητα σε σκοτεινές
περιόδους, σε χρόνους δύσκολους και αβέβαιους.
Ιδιαίτερο ρόλο και θέση στην πολιτικών των κοινοτήτων κράτησαν τα ορφανοτροφεία
που περιέθαλψαν χιλιάδες ελληνόπουλα σε ειρηνικές ή µη εποχές.
Η άνοιξη του Ελληνισµού που ζούσε στο οθωµανικό κράτος, η περίοδος δηλαδή - µέσα
19ου αιώνα και έπειτα - όπου σηµειώθηκε η οικονοµική, δηµογραφική και πνευµατική
αναγέννηση, ήταν και η χρονική στιγµή που δηµιουργήθηκαν και τα περισσότερα
ορφανοτροφεία.
Εξάλλου η ίδρυση και η δράση πολλών συλλόγων που δηµιουργήθηκαν την περίοδο
αυτή διαµόρφωσαν ένα νέο κοινωνικό πεδίο δράσης. Η µεγαλύτερη οικονοµική επιφάνεια
των κοινοτήτων µε την ταυτόχρονη ύπαρξη περισσοτέρων παιδιών που ζητούσαν προστασία,
δηµιούργησαν εκείνο το πλαίσιο για να λειτουργήσουν περισσότερα και ολοένα πιο
βελτιωµένα ορφανοτροφεία.
Η ίδια κατάσταση εµφανίσθηκε και στον Πόντο, όπου ο Ελληνισµός ακολούθησε την
ίδια πορεία αναγέννησης µε τον υπόλοιπο ελληνικό πληθυσµό της Μικράς Ασίας και της
Θράκης. Η µακραίωνη πνευµατική παράδοση, αλλά και η νεότερη µε τη λειτουργία
σχολείων - εκπαιδευτηρίων υψηλού επιπέδου, συνδυάστηκε µε την κοινωνική διάσταση των
κοινοτήτων, όπου τα ορφανοτροφεία είχαν κεντρική θέση.
Τα ορφανοτροφεία και στον Πόντο ήταν θεσµοί διάσωσης της ζωής των νέων ανθρώπων,
αλλά και ανάδειξης της ελληνικότητας που δοκιµαζόταν, αφενός από την έλλειψη γονέων και
αφετέρου µε τις ολοένα και εντεινόµενες πιέσεις του οθωµανικού κράτους.

3.

Παιδοκτονία ( και Γυναικοκτονία) και Ορφανά
Ένα ειδικό σχέδιο εξόντωσης αφορούσε τις γυναίκες και τα παιδιά. Στον Πόντο υπήρξε
µια Γυναικοκτονία και µία Παιδοκτονία (1). Οι γυναίκες και τα παιδιά ήταν πάντοτε το πλέον
ευάλωτο κοµµάτι του πληθυσµού. Αυτό προκύπτει από τις αναφορές και εκθέσεις των ξένων

(1) Χαραλαµπίδης, Μ., Το Ποντιακό ζήτηµα σήµερα. Αθήνα : Γόρδιος 1996: σ.45.
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Προξένων, Πρέσβεων και άλλων, στις οποίες αναφέρονται στα γεγονότα των σφαγών και των
βιαιοτήτων ενάντια στις γυναίκες (και τα παιδιά). Από τις πηγές αυτές, συµπεραίνεται ότι από
τον τουρκικό στρατό και τους άτακτους σχεδιάστηκαν και εφαρµόστηκαν πολιτικές
εξόντωσης ενάντια στις γυναίκες. Οι εκτοπισµοί και οι πορείες των γυναικών (παιδιών και
ηλικιωµένων) αποτελούσαν µια συστηµατική πολιτική εξόντωσής τους.
Εκτός όµως από αυτά στον Πόντο υπήρχε η εφαρµογή µιας πολιτικής µαζικής βίας
ενάντια στις γυναίκες και τα παιδιά µε τη βίαιη αρπαγή γυναικών και τον εγκλεισµό τους σε
οικίες Τούρκων, το βίαιο εξισλαµισµό τους, τους µαζικούς βιασµούς και βίαιες εγκυµοσύνες,
τους βιασµούς, τη δολοφονία εγκύων γυναικών, τη βίαιη αρπαγή παιδιών, βρεφών από τις
µητέρες τους, από τις οικογένειές τους και µεταφορά τους σε τουρκικές οικογένειες.
Υπήρχε δηλαδή η βίαιη απόσπαση - αφαίρεση παιδιών µιας εθνικής οµάδας και
µεταφορά τους σε άλλη εθνική οµάδα, η οποία συνιστά µεγάλο µέρος του αδικήµατος της
γενοκτονίας. Ειδικότερα γενοκτονία σηµαίνει τη µεθοδική εξολόθρευση, ολική ή µερική,
µιας εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής οµάδας, αφορά ένα έγκληµα που αποβλέπει στη
συστηµατική, µε βίαια ως επί το πλείστον µέσα, επιδιωκόµενη εξόντωση ολόκληρης φυλής
ή τµήµατος αυτής σε ορισµένο τόπο και πρόκειται για ένα πρωτογενές έγκληµα, το οποίο
δεν έχει συνάρτηση µε πολεµικές συγκρούσεις. Η γενοκτονία µπορεί να επιδιωχθεί είτε µε
σειρά οµαδικών φόνων, όλων ή σχεδόν όλων των µελών µιας φυλής, είτε µε συστηµατική
εξασθένιση αυτής (µε διάφορα µέσα) µέχρι τη βαθµιαία εξάλειψή της φυλής. Στα βίαια δε
µέσα αυτά περιλαµβάνονται και σειρά απαγορευτικών µέτρων επί εθνικών, θρησκευτικών,
γλωσσικών, ηθικών, ιστορικών ή άλλων παραδόσεων προκειµένου να επέλθει διαφοροποίηση
ή αλλοίωση της οµάδας µε βέβαιη µε την πάροδο του χρόνου απώλεια του εθνικού και
φυλετικού γνωρίσµατός της (1).
Ο ΟΗΕ ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση της 9/12/1948 (αρ. απόφασης 260- ΙΙΙ-Α)τέθηκε σε ισχύ από την 12η Ιανουαρίου 1951(2) -τη συνθήκη για την πρόληψη και τιµωρία
του εγκλήµατος της γενοκτονίας, η οποία αποτελείται από 19 άρθρα, ενώ στο προοίµιό της
αναφέρονται τα εξής: «αναγνωρίζοντας ότι σε όλες τις ιστορικές ̟εριόδους η γενοκτονία έχει
̟ροκαλέσει µεγάλες ανθρω̟ιστικές α̟ώλειες..», «για την ̟ρόληψη α̟αιτείται ̟αγκόσµια συνεργασία..»
Κατά τη συνθήκη ο ορισµός της γενοκτονίας δίνεται από τα άρθρα ως εξής:
Άρθρο 2. «Γενοκτονία σηµαίνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις οι οποίες
διαπράττονται µε την πρόθεση καταστροφής, εν όλω ή εν µέρει, µίας εθνικής, εθνοτικής,
φυλετικής ή θρησκευτικής οµάδας ως τέτοιας α) ανθρωποκτονία µελών της οµάδας, β)
πρόκληση βαρείας σωµατικής ή διανοητικής βλάβης σε µέλη της οµάδας γ) µε πρόθεση
επιβολή επί της οµάδας συνθηκών ζωής υπολογισµένων να επιφέρουν τη φυσική καταστροφή
της εν όλω ή εν µέρει, δ) επιβολή µέτρων που σκοπεύουν στην παρεµπόδιση των γεννήσεων
εντός της οµάδας ε) δια της βίας µεταφορά παιδιών της οµάδας σε άλλη οµάδα».
Το 1973 στη Γενική Συνέλευση (3074/ΧΧVΙΙΙ) του ΟΗΕ τίθεται το ζήτηµα της
διεθνούς έρευνας και σύλληψης των ενόχων για εγκλήµατα πολέµου και εγκλήµατα κατά της
1. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (CPPCG). General
Assembly Resolution 260 a (III) of 9/12/1948. UNTS, No 1021, vol. 78, 1951, p.228.
2. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (CPPCG). General
Assembly Resolution 260 a (III) of 9/12/1948. UNTS, No 1021, vol. 78, 1951, p.228. Αξίζει να
αναφερθεί ότι πολλές χώρες που διέθεταν αποικίες δηλώσαν εγγράφως τις επιφυλάξεις τους, οι οποίες
έγιναν µερικώς δεκτές, και απεδέχθησαν τα περί γενοκτονίας µε επιφύλαξη.
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ανθρωπότητας. Στην ίδια απόφαση προβλέπονται και διεθνείς κυρώσεις κατά των κρατών µελών που αποδεδειγµένα υποθάλπουν εγκληµατίες.
Προς την ίδια κατεύθυνση στοιχειοθέτησης του εγκλήµατος της γενοκτονίας, ένας
αριθµός ∆ιεθνών Συνθηκών ενδυνάµωσαν το δίκαιο που αφορούσε «εγκλήµατα ενάντια στην
ειρήνη και την ασφάλεια της ανθρωπότητας». Τέτοια είναι η Συνθήκη Ενάντια στα
Βασανιστήρια και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης»
του 1984 η οποία, όπως και άλλες Συνθήκες, προέβλεπαν ότι τα δικαστήρια µιας χώρας που
υπέγραψε τη Συνθήκη θα δίκαζαν άτοµα ύποπτα για την διάπραξη τέτοιων εγκληµάτων. Η
δυσκολία, είναι ότι συχνά αυτοί που διαπράττουν τέτοια εγκλήµατα είναι σε θέση να
αποφύγουν τη ∆ικαιοσύνη. Στη δηµιουργία του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου της Χάγης
συνέβαλε κατά πολύ το Άρθρο VII της Συνθήκης για την Γενοκτονία του 1948 που
προνοούσε τη δηµιουργία τέτοιου δικαστηρίου.
Τα γεγονότα στην πρώην Γιουγκοσλαβία και στη Ρουάντα στις αρχές της δεκαετίας του
1990 οδήγησαν στα προσωρινά ∆ιεθνή ∆ικαστήρια για Εγκλήµατα Πολέµου στην πρώην
Γιουγκοσλαβία και στην Ρουάντα αντίστοιχα.

Το 1994 η ∆ιεθνής Επιτροπή για το ∆ίκαιο προετοίµασε ένα προσχέδιο για ένα ποινικό
κώδικα για Εγκλήµατα Ενάντια στην Ειρήνη και στην Ασφάλεια της Ανθρωπότητας. Τον
επόµενο χρόνο η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ διόρισε µια Επιτροπή για να προετοιµάσει το
κείµενο µιας Συνθήκης για τη δηµιουργία ενός ∆Π∆.
Η Επιτροπή διευκρίνισε τον ορισµό της γενοκτονίας ως εξής:
1. Εάν δράστης δολοφονήσει ένα ή περισσότερα µέλη της οµάδας.
2. Εάν δράστης προκαλέσει βαριά σωµατική ή διανοητική βλάβη σε ένα ή περισσότερα
µέλη της οµάδας.
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3. Εάν δράστης µε πρόθεση επιβάλλει επί της οµάδας συνθήκες ζωής υπολογισµένων να
επιφέρουν τη φυσική καταστροφή της σε ένα ή περισσότερα µέλη της οµάδας.
4. Επιβολή µέτρων που σκοπεύουν στην παρεµπόδιση των γεννήσεων σε µέλος ή µέλη
της οµάδας.
5. ∆ια της βίας µεταφορά παιδιού ή παιδιών της οµάδας σε άλλη οµάδα(3).
Ο Γάλλος F. Santiaux αναφέρει ότι «τις γυναίκες και τις κο̟έλες η ∆ιοίκηση τις διαµοίρασε
σε χαρέµια, άλλες κλείστηκαν µε τη βία σε οίκους ανοχής και έγιναν ιδιοκτησία των Τούρκων. Άλλες
τις οδήγησαν στις φυλακές οι χωροφύλακες για να τις βιάσουν….. Στις ̟ύλες των ̟όλεων υ̟άρχουν
σκλαβο̟άζαρα µε µεγάλη ̟ελατεία, εκεί ̟ουλιούνται οι γυναίκες, τα κορίτσια και τα ̟αιδιά ̟ου
α̟ήγαγαν οι τουρκικές ή κουρδικές συµµορίες στο διάβα τους».
Οι γυναίκες απετέλεσαν ειδικό κεφάλαιο και ειδικό στόχο της προσχεδιασµένης
γενοκτονίας. Αντιµετωπίστηκαν όχι µόνον ως µέλη που ανήκουν σε µια άλλη εθνική οµάδα,
αλλά ως γυναίκες που ανήκουν στην άλλη οµάδα, στην ελληνική εθνική οµάδα, οι γυναίκες
αποτελούν το µέσο της πολιτικής της εθνικής εκκαθάρισης και της γενοκτονίας.
«Εις την Κάβζαν… τα ελληνικά χωρία της ̟εριφέρειας ταύτης εκάησαν µετά των κατοίκων των,
18 νύµφαι και κόραι των άνω χωρίων, διαλεχθείσαι υ̟ό τον Οσµάν Αγά δια την ωραιότητά των,
διενεµήθησαν εις τους αρχισυµµορίτας του, οίτινες, αφού ωργίασαν ε̟ί τίνας ηµέρας, τας ενέκλεισαν
εντός µίας οικίας και τας κατεύκασαν ζώσας….τα ελληνικά χωρία της ̟εριφερείας Αµισού εκάησαν, αι
̟εριουσίαι των Ελλήνων διηρ̟άγησαν, αι ̟αρθένοι ητιµάσθησαν και α̟ήχθησαν εις τα όρη….» (4).
«Στη Μερζιφούντα οι νέες κο̟έλες οι ο̟οίες είχαν βιαστεί όλες είχαν συγκεντρωθεί σένα οίκηµα το
ο̟οίο ονοµαζόταν το «κόκκινο σ̟ίτι». Στη συνέχεια έβαλαν φωτιά…» (5).
Μέσα από τους βιασµούς και τις αρπαγές οι κεµαλικοί επιδίωξαν να ταπεινώσουν,
εξευτελίσουν και ατιµώσουν ολόκληρη την οµάδα, να την τροµοκρατήσουν µε απώτερο
στόχο να εµποδίσουν µια πολιτισµένη και οικογενειακή οργάνωση της κοινωνίας της άλλης
εθνικής οµάδας. Έτσι στόχος γίνεται η οικογένεια ως θεµέλιο της κοινωνικής οργάνωσης
αλλά και ως πυρήνας της βιολογικής συνέχειας της ελληνικής εθνικής οµάδας. Χωρίς
οικογένεια και γυναίκα δεν υπάρχει εθνική συνέχεια, δεν υπάρχει έθνος (6).
Σε επίπεδο των ατοµικών ελευθεριών, δικαιωµάτων και επιλογών της Πόντιας γυναίκας,
της αφαίρεσαν το δικαίωµα να κυριαρχεί του εαυτού της και του σώµατός της, να είναι
κυρίαρχη της γεννητικής, αναπαραγωγικής διαδικασίας. Έτσι της αρπάζουν το παιδί της, τη
δολοφονούν όταν κυοφορεί ένα παιδί, της επέβαλλαν µια βίαιη εγκυµοσύνη για να δείξουν
την υπεροχή της τουρκικής εθνικής οµάδας απέναντι στην Ελληνική.
Έτσι η κοινωνία, ο στρατός, οι παραστρατιωτικές οµάδες (τσέτες) διαµόρφωσαν
ιδεολογία και δοµές κατά της γυναίκας θεωρώντας την λεία πολέµου, ενώ οικοδοµήθηκαν
συστηµατικά ψυχολογικά και πολιτισµικά στερεότυπα χρησιµοποιώντας µεθόδους µαζικής

3. U.N. PCNICC/1999/L.5/Rev.1/Add.2.
4. 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.
5. Φωτιάδης Κ. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, τ.3ος, 2003, Θεσσαλονίκη : Ηρόδοτος, σ.64.
6. Ψυχογιού Ε., «Νανουρίσµατα- ταχταρίσµατα: λειτουργίες του λόγου στην τελετουργία της
γέννησης», Εθνολογία 6-7 (2000), σ.190-215.
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σεξουαλικής βίας ως µέσο της εθνικής εκκαθάρισης και της γενοκτονίας. Η ληστρική παράδοση, η ρατσιστική ιδεολογία του νεοτουρκικού και κεµαλικού κινήµατος, οι αντιλήψεις για
την αλλοεθνή γυναίκα και ειδικότερα για την Ελληνίδα ανέδειξαν ένα ειδικό πρόγραµµα κατά
της γυναίκας. Η Πόντια ήταν, µαζί µε τις περιουσίες, το θήραµα των κεµαλικών.
Η αντίσταση της Πόντιας γυναίκας σε αυτές τις πολιτικές βίας έχει διάφορες µορφές.
Από την ένοπλη αντίσταση µε τη συµµετοχή στο αντάρτικο, έως την επιλογή του θανάτου,
αντί να υποστεί τον εξευτελισµό και την ταπείνωση, ενώ µια µορφή αντίστασης που συναντάται όχι µόνο στη Σάντα, αλλά και σε άλλες περιοχές του Πόντου είναι η εγκατάλειψη των
βρεφών χάριν της σωτηρίας της οµάδας. Παράλληλα κάποιες γυναίκες και παιδιά παρέµειναν
στην Τουρκία ως βιαίως εξισλαµισµένοι, που δεν απώλεσαν οριστικά την καταγωγή τους(7).
O χρόνος και οι βίαιες µέθοδοι αφοµοίωσης που συστηµατικά αξιοποιήθηκαν, µπορεί να
αλλοίωσαν, όµως δεν εξαφάνισαν τη µνήµη τους(8).
Όλοι αυτοί το 1923 υποχρεώθηκαν να παραµείνουν στην Tουρκία, λόγω θρησκείας,
αφού σύµφωνα µε το άρθρο 1 της Συνθήκης της Λωζάννης «θέλει διενεργηθεί η
υποχρεωτική ανταλλαγή των Τούρκων
υπηκόων ορθοδόξου θρησκεύµατος, εγκατεστηµένων επί των τουρκικών εδαφών και
των Ελλήνων υπηκόων, µουσουλµανικού
θρησκεύµατος, εγκατεστηµένων επί των
ελληνικών εδαφών» (9).
Tο 1918 δόθηκαν στο Oικουµενικό
Πατριαρχείο οι «Eκθέσεις για τις κατάστροφές και τις θανατώσεις στην επισκοπή
Nικοπόλεως και Kολωνίας του Πόντου»,
όπου εκεί αναφέρονται µεταξύ των άλλων
και για την κατάσταση των γυναικών: «Oι
̟ροσχωρήσεις στο Iσλάµ δε µ̟ορούν ̟λέον να
µετρηθούν, γιατί οι Tούρκοι εκµεταλλευόµενοι
τη φτώχεια, την ̟είνα, το κρύο και την α̟όγνωση των ταλαί̟ωρων χριστιανών, ατιµάζουν
µε 100 δράµια ψωµί δεκαετείς θυγατέρες και
εξισλαµίζουν τους ̟εινασµένους µ' ένα ̟ιάτο
φακή…... µε το ̟ρόσχηµα της ̟ροστασίας των
7. Φωτιάδης K., Oι Eξισλαµισµοί της Mικράς Aσίας και οι Κρυπτοχριστιανοί του Πόντου.
Θεσσαλονίκη :Αφοί Κυριακίδη, 1987.
8. «Eίναι Έλληνες οι οποίοι διά της βίας εξισλαµίστηκαν κατά τους µαύρους αιώνας της δουλείας, και
πρεσβεύουσι και σήµερον τον µωαµεθανισµόν, αλλ' έχουσι µητρικήν γλώσσαν την ελληνικήν,
αναγνωρίζουσι την εξ' Eλλήνων, βία εξισλαµισθέντων, καταγωγήν των, και διατηρούσι τα ελληνικά ήθη
και έθιµά των, εν πολλοίς. Oύτοι φυλάττουσι τα ιερά εκκλησιαστικά σκεύη, βιβλία και άµφια των
πατέρων των, ως κειµήλια, και επ' ουδενί λόγω δεν συγκατατίθενται εις την απαλλοτρίωσιν αυτών. Tην
τουρκικήν, µανθάνουσιν εν τοις σχολείοις, αι δε γυναίκες των οµιλούσιν ευφραδέστερον την ελληνικήν.
Kαι τούτο, ενώ περιβάλλονται υπό τουρκικών πληθυσµών» Aρχείο Yπουργείου Eξωτερικών, (Α.Υ.Ε.)
A/1920. O Eλληνισµός του Πόντου, Έκθεση του αρχιµανδρίτου Παναρέτου Τοπαλίδη, σ. 11.
9. ∆άφνης N., H Eλλάς µεταξύ των δύο πολέµων, τοµ. 1, Aθήνα 1974, σ. 41.
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µικρών ̟αιδιών, τα ε̟ίσηµα όργανα της κυβέρνησης ̟αρέλαβαν όλη τη µικρή νεολαία και αυτά ακόµη
τα βρέφη, και αφού τα τουρκο̟οίησαν, τα διατηρούν ακόµη στις τουρκικές σχολές της Σεβάστειας...
Στα χωριά της Tοκάτης οι άνδρες θανατώθηκαν ή ̟έθαναν α̟ό την ̟είνα. Γυναίκες και ̟αιδιά
αναγκάζονται µε τη βία να ̟ροσχωρήσουν στο Iσλάµ. Τον ̟λούσιο Έλληνα Λογγίνο α̟ό το χωριό
Kαρατεσεβίτ, του άρ̟αξαν όλη την ̟εριουσία και τον ανάγκασαν να γίνει α̟οστάτης. Y̟οχρεώθηκε
ακόµη να εγκαταλείψει τη γυναίκα του και να ̟αντρευτεί την Tουρκάλα Aϊσέ» (10).
Στο αρχείο του Kέντρου Mικρασιατικών Σπουδών υπάρχει µία πολύ ενδιαφέρουσα
µαρτυρία για το ζήτηµα. «H αδερφή µου έµεινε στην Tουρκία. H αδερφή µου ̟ιάστηκε όταν
σταµάτησε ο ̟όλεµος µε τους Tούρκους. Ήρθε ο τουρκικός στρατός στο Nε̟ιέν, ό̟ου ήµασταν. Στο
Nε̟ιέν είχε ένα δρόµο ̟ου ̟ήγαινε στην Πάφρα. Ήρθε ένας αξιωµατικός και λέει: "Aφήστε µε να
̟εράσω". Έγινε ανακωχή. Aλλά οι Παφραλήδες δεν έφυγαν. Πιάστηκαν στη µάχη. Eκεί στη µάχη
̟ιάστηκε αιχµάλωτη η αδερφή µου -- χρονών κοριτσάκι. Ένας φούρναρης α̟ό το Kαβάκ την ̟ήρε και
την υιοθέτησε. Tη µεγάλωσε και σαν ̟αιδί του, την ̟άντρεψε. Tο 1961, ̟ου ̟ήγα στη Σαµψούντα, τη
βρήκα... Έχει τρία κορίτσια κι ένα αγόρι. Το αγόρι τελείωσε το Γυµνάσιο και υ̟ηρετεί στρατιώτης στα
Άδανα. Το µεγάλο κορίτσι µου ζήτησε ̟ληροφορίες για τη γενιά µας, τον ̟α̟̟ού, τη γιαγιά, για τ'
αδέρφια της µητέρας της. Όλοι όµως σκοτώθηκαν. Στο τέλος µου λέει: "Aχ, θείο! η µητέρα µας ήταν
Eλληνίδα κι έγινε Tουρκάλα. Eµείς τι θα γίνουµε;» (11).
Η ειδική ανακριτική επιτροπή η οποία συστάθηκε από την Κοινωνία των Εθνών για να
διερευνήσει το ζήτηµα των γυναικών και των παιδιών που απήχθηκαν και κλείστηκαν σε
ιδρύµατα και οικίες µε σκοπό τον εξισλαµισµό και την εκµετάλλευση ανακάλυψε πλαστά
έγγραφα τα οποία τα εµφάνιζαν ως µουσουλµανικού θρησκεύµατος, ενώ ο ΄Ελληνας
εκπρόσωπος στην έκθεσή του ανέφερε ότι «300.000 γυναίκες και ̟αιδιά εκτο̟ίστηκαν και
κρατούνται» (12). Από τις αναρίθµητες γυναίκες και παιδιά που είχαν αναγκασθεί να
εξισλαµισθούν σώθηκαν, περίπου 20.000 από τις επιτροπές που συγκροτήθηκαν για την
ανεύρεση των αγνοουµένων και τον Ερυθρό Σταυρό» (13). Ωστόσο όπως αναφερόταν παρότι
η τελευταία επίσηµη αποστολή των Ελλήνων της Σινώπης έφτανε στην Ελλάδα τον Ιούλιο
του 1924, εντούτοις υπήρχαν 34 γυναίκες και τρεις νέοι, οι οποίες κατακρατούνταν ακόµη σε
τουρκικά χαρέµια (14).

10. Κυνηγόπουλος Π. Εκθέσεις περί των καταστροφών και σφαγών της επαρχίας Κολωνίας της
Νικοπόλεως του Πόντου. Κωνσταντινούπολις 1919, σ. 22,27,50 και 57.
11. Aρχείο Kέντρου Mικρασιατικών Σπουδών, Mαρτυρία Παπαδόπουλου Mιχαήλ Mεσελίτης, Περιφ.
Σαµψούντας. Eρευνητής Σαµουηλίδης Xρ., Kύργια ∆ράµας (07.04.1964).
12. Α.Υ.Ε., Α.113.1921, Εκτοπισµός γυναικών και παιδιών στην Τουρκία, τη Μικρά Ασία και τις
γειτονικές χώρες. Αναφορά που παρουσιάστηκε από την Πέµπτη Επιτροπή. Γενεύη 22.9.1921. Ακόµη
βλ. ΑΥΕ Εργασία της Ερευνητικής Επιτροπής σχετικά µε τον εκτοπισµό γυναικών και παιδιών στην
Τουρκία και τις γειτονικές χώρες. Γενεύη 25.8.1921.
13. Πελαγίδης Σ. Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930), Θεσσαλονίκη 1997, σ.55.
14. Οι γυναίκες και οι νέοι, της επαρχίας Χαλδείας και Ροδοπόλεως ήταν οι εξής: Σοφία Κατόγλου,
Σοφία Μαρθόγλου, Σωτεία Σελιανίκ, Φωτεινή Σελιανίκ, Ανατολή Κάντογλου, Παρθένα Κάντογλου,
Αναστασία Μάρθογλου, Σοφία Καιχόγλου, Ανατολή Μυλωνά, ∆έσποινα Κρεντίφ, Σοφία Χοτσέρ,
Κυριακή Μαρζαλάκ, Αναστασία Γαβρά, Ελένη ∆ηµητρόγλου, Κυριακή Φιλλιπόγλου, Σοφία, Μαρία,
Σοφία Τεµιρτζόγλου, Αγάπη, Ναζλού, Σοφία Κήραλη, Χρυσάν, Ελένη Παππά Ηλιάδου, Παρέσα
Μωυσιάδου, ∆έσποινα Κιαχάογλου, Ανατολή Ευθυµιάδου, Ελένη ορφανίδου, Βιργινία Κειβενίδου,
Μαρία, Μαγδαληνή Μανέα, Θεώνη Μανέα, Σοφία Αδαµίδου,
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Το φαινόµενο των βιαίως εξισλαµισµένων παιδιών και γυναικών που εµφανίζεται
σήµερα στην Τουρκία είναι ένα ειδικό και ακραίο παράδειγµα του τρόπου µε τον οποίο οι
Έλληνες του Πόντου διατήρησαν την ταυτότητά τους και ιδιαίτερα οι γυναίκες, ταυτότητα
η οποία αποτυπώθηκε σε σχετικές εκδόσεις στην Ελλάδα (15) και το εξωτερικό (16) και σε
κινηµατογραφικές ταινίες (17).

Ελένη Σταυριανίδου, και Χαράλαµπος Περκουρίδης, Χρήστος Αµαραντίδης, Γερανίδης. Βλ.
Bαλαβάνης Γ., Σύγχρονος Γενική Ιστορία του Πόντου, Αθήνα 1925, σ. 297.
15. Ο Γ. Ανδρεάδης, µε τα έργα του ο «Θόδωρον», «η Τολίκα», «η Ταµάµα», έδωσε µία άλλη
διάσταση στην υπόθεση της γενοκτονίας και ιδιαίτερα στη θέση της γυναίκας και των ορφανών κατά
τη διάρκεια της γενοκτονίας. Όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Γιώργου Ανδρεάδη, "Ταµάµα η
αγνοούµενη του Πόντου", ήταν δραµατική η συλλογή αυτών των παιδιών. Τα παιδιά στο αντίκρισµα
του Έλληνα παπά, δασκάλου και Τούρκου αστυνοµικού, τους οποίους ούτε καν γνώριζαν,
αρνιόντουσαν να τους ακολουθήσουν.
Η ταλαιπωρία της εξορίας και η πείνα που πέρασαν θέριωνε µέσα τους το φόβο να ακολουθήσουν
άγνωστους ανθρώπους. Αγκάλιαζαν τους «θετούς» γονείς τους και µε κλάµατα ο αστυνοµικός και µε
βία τα αποσπούσε για να τα πάρει και να τα φέρει στο στρατόπεδο. Η εργασία αυτή κράτησε
εβδοµάδες, µέχρις ότου συγκεντρωθούν όλα τα χαµένα ορφανά.
Συγκινητική στιγµή στην αυλή του άµοιρου Χατζή Εµίρ του µπαλωµατή των παπουτσιών, όταν η
επιτροπή έφτανε και στη δική του αυλή. ∆ύο χρόνια τώρα µεγάλωσε δίπλα του τα δύο ορφανά
αγόρια και τα αγάπησε πολύ. Είχε οχτώ κορίτσια κανένα αγόρι. Τώρα που απέκτησε δύο αγόρια
ήρθαν να του τα πάρουν. Έκλαιγαν τα δυο ορφανά, έκλαιγε ολόκληρη η φαµίλια του Χατζή Εµίρ,
αλλά ο νόµος είναι νόµος, ιδίως όταν αντιµετωπίζει αδυνάτους. Η πρώτη απόφαση για το διωγµό
πάρθηκε το 1911. Η «Ταµάµα», η οποία έχει εκδοθεί στην ποντιακή διάλεκτο και σε οχτώ γλώσσες,
ανάµεσά τους η τουρκική και η κινεζική, βασίστηκε και η πρώτη κινηµατογραφική ταινία για το
Ποντιακό ζήτηµα µε τον τίτλο «Περιµένοντας τα Σύννεφα», η οποία σκηνοθετήθηκε από τη
γεννηµένη στην Τραπεζούντα Γεσίµ Ουστάουγλου, σε συνεργασία µε τον Πέτρο Μάρκαρη. Το έργο
συµµετείχε στο 23ο Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Κωνσταντινούπολης (Απρίλιος
2004), όπου τιµήθηκε µε το ειδικό βραβείο της επιτροπής του εθνικού διαγωνιστικού τµήµατος, στο
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου στο Μόντρεαλ (Αύγουστος 2004), στο Φεστιβάλ της Κορέας
(Οκτώβριος 2004), στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης µε τρεις προβολές (Νοέµβριος 2004), του
Νέου ∆ελχί (Νοέµβριος 2005), του Βερολίνου (Φεβρουάριος 2005), ενώ έχει προβληθεί στην
΄Αγκυρα, στη Σµύρνη και την Τραπεζούντα.
16. Το έργο της Thea Halo “Not Even My name” (New York 2000) αναφέρεται στην ιστορία της
Ευθυµίας, µιας Πόντιας, η οποία γεννήθηκε στον ΄Αγιο Αντώνιο- σήµερα Αϊοντόν- ένα χωριό
ανάµεσα στα Κάβειρα, την πρωτεύουσα του Μιθριδάτη και στα Κοτύωρα, έζησε σε τρυφερή ηλικία
τη βία, το διωγµό και την εξορία και επιβίωσε από την πεζοπορία θανάτου, που αφάνισε ολόκληρη
την οικογένεια της. Το βιβλίο, προκάλεσε αίσθηση στις ΗΠΑ και για πρώτη φορά κυβερνητικοί
αξιωµατούχοι των ΗΠΑ, κυβερνήτες Πολιτειών, Γερουσιαστές, βουλευτές, ασχολήθηκαν µε αυτό το
θέµα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισµού, ενώ επίσης έκανε ευρύτατα γνωστό το ζήτηµα των
γυναικών κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας.
17. Το 1968 προβλήθηκε η κινηµατογραφική ταινία «η Οδύσσεια ενός ξεριζωµένου», ενώ είχαν
προηγηθεί και ακολούθησαν και άλλες. Βλ. το εξαιρετικής σηµασίας και αναλυτικότατο άρθρο του
Μουρατίδη Ε. «Η µικρασιατική καταστροφή και ο παλιός ελληνικός κινηµατογράφος». Εφηµερίδα
Εύξεινος Πόντος, Ιούνιος 2006. Βλ. και Ψαθάς ∆. Η γη του Πόντου, Αθήνα, εκδ. Μαρή χ.χ.
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4. Τα ορφανοτροφεία κατά τη διάρκεια της Γενοκτονίας
Το προµελετηµένο σχέδιο Γενοκτονίας εναντίον των Ελλήνων σε όλο το χώρο διαβίωσής τους, υπήρξε ένα µαζικό έγκληµα που εκδίωξε, εξόρισε προσφυγοποίησε και τελικώς
δολοφόνησε πάνω από ένα εκατοµµύριο Έλληνες. Ένα σχέδιο το οποίο αποτέλεσε και
αποτελεί µέχρι σήµερα µελανό σηµείο, τόσο για την επίσηµη Τουρκία, η οποία δεν έχει
παραδεχθεί και αναγνωρίσει το έγκληµα, συνεχίζοντας να το αρνείται και να διαστρεβλώνει
την αλήθεια, όσο όµως και για την Ελλάδα, η οποία όχι µόνο απουσιάζει από τον αγώνα
αναγνώρισης αλλά και τον υπονοµεύει.
Η Τουρκία συνεχίζει να ακολουθεί µία πολιτική χωρίς διέξοδο, πιστεύοντας ότι µε την
πάροδο του χρόνου θα επικρατήσει η λήθη. Από την άλλη πλευρά η Ελλάδα, εντυπωσιάζει
πραγµατικά εχθρούς και φίλους µε τη στάση, στο ζήτηµα της Γενοκτονίας, στην πολιτική του
και ηθική διάσταση. Η πολιτική παράµετρος δεν έχει θέση εδώ, αλλά η ηθική προφανώς και
έχει αφού η δηµιουργία ορφανών κατά τη διάρκεια της Γενοκτονίας, είναι ένα ανθρώπινο
θέµα, χωρίς συµφέροντα, πολιτικές “γωνίες” και “στρογγυλοποιήσεις” .
Η Γενοκτονία πέρα από τις γνωστές της
συνιστώσες, έχει και µία πολύ σηµαντική, η οποία
µέχρι σήµερα είναι σχεδόν άγνωστη. Η παιδοκτονία
(και η γυναικοκτονία) συνδυάστηκε και µε τα χιλιάδες
ορφανά της περιόδου της Γενοκτονίας.
Είναι πολύ χαρακτηριστική η φωτογραφία του
(Μακεδονοµάχου και ηγέτη αργότερα των ανταρτών
του Πόντου) µητροπολίτη Γερµανού Καραβαγγέλη
µε εκατοντάδες ορφανά στη Σαµψούντα. Είναι επίσης πολύ χαρακτηριστική και πολύ γνωστή η φωτογραφία του Ελευθέριου Βενιζέλου, του πρέσβη των
ΗΠΑ στο Οθωµανικό κράτος και προέδρου της
Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων Henry
Morgenthau και του ∆οξιάδη, µε ορφανά στο Ζάππειο, όπως είναι πολύ χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες ορφανών που βρέθηκαν µετά τη γενοκτονία και
την έξοδο, σε ορφανοτροφεία της ηπειρωτικής και
νησιωτικής
Ελλάδας (π.χ. Σύρος, Ζάκυνθος,
Ο Μητρο̟ολίτης Γερµανός
Κεφαλονιά),
ενώ
τέτοια πειστήρια- φωτογραφίες - δεν
Καραβαγγέλης.
υπάρχουν δυστυχώς για τα ορφανά που έφυγαν για το
εξωτερικό (π.χ. ΗΠΑ).
Η Γενοκτονία δηµιούργησε χιλιάδες ορφανά για τον αριθµό των οποίων, κανείς δεν
µπορεί να µιλήσει µε ασφάλεια, πόσο µάλλον µε βεβαιότητα, ενώ αυξητική κίνηση κατά την
περίοδο της Γενοκτονίας παρουσίασε και η δηµιουργία ορφανοτροφείων. Ορφανοτροφεία τα
οποία από το εσωτερικό του Πόντου (Μερζιφούντα όπου λειτούργησε στο κολλέγιο
Ανατόλια ένα ορφανοτροφείο 2.000 ανθρώπων), µέχρι τα παράλια (Τραπεζούντα)
φιλοξένησαν χιλιάδες Ελληνόπουλα που έχασαν τους γονείς και τις εστίες τους. Μαζί µε αυτά
και χιλιάδες Αρµενόπουλα που βίωναν και αυτά το µαζικό έγκληµα εναντίον τους. (Ο εκ των
πρωτεργατών της Γενοκτονίας Ταλαάτ Πασά γράφει το 1915, προς τους υπαλλήλους του
οθωµανικού κράτους, ότι τα ορφανοτροφεία για τα Αρµενόπουλα – Νοµαρχία Χαλεπίου –
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δεν είναι απαραίτητα, και µην υποχωρώντας µπροστά σε συναισθήµατα, ζητούσε να τα
στείλουν στην έρηµο )18
Εδώ για παράδειγµα αναφέρουµε τον “Σύλλογο Αδελφότης Κυριών” «Μέριµνα» ο
οποίος εκτός από την εκπαιδευτική δράση του συνέβαλε στην επίλυση των άµεσων
προβληµάτων (Ελλήνων και Αρµενίων) που εµφανίστηκαν µε τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο
και τη Γενοκτονία. Το 1917 φρόντισε για την υποδοχή των χριστιανών προσφύγων από τα
Κοτύωρα (Ορντού), “οι οποίοι µεταφέρθηκαν στην υπό ρωσική διοίκηση Τραπεζούντα
από το ρωσικό στρατό, που σχεδίαζε τον βοµβαρδισµό της πόλης τους.
Η «Μέριµνα» οργάνωσε συσσίτια σε οκτώ τµήµατα της πόλης και φρόντισε ιδιαίτερα
για την ένδυση των προσφύγων, οι οποίοι ανέρχονταν σε περίπου 3.000 άτοµα. Το 1919, µε
εντολή της Επιτροπής Προσφύγων της Μητρόπολης, ανέλαβε την εποπτεία του Αρµενικού
Ορφανοτροφείου και φρόντισε να του αποδοθεί δωρεά από τη φιλάνθρωπο Αµερικανική
Επιτροπή, αφού απαγορευόταν η ανάµειξη της τελευταίας στη διοίκηση του
ορφανοτροφείου”.19
Επίσης µπορεί να αναφερθεί η δράση της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Τραπεζούντας
την επιδηµία χολέρας που έπληξε την πόλη το 1910 και τις διώξεις εναντίον των Αρµενίων
το 1915. Στη διάρκεια της επιδηµίας δαπάνησε, εκτός των άλλων, και µέρος του
αποθεµατικού της προκειµένου να πληρωθούν νοσοκόµοι για την ανακούφιση των
εγκαταλελειµµένων θυµάτων της επιδηµίας, ενώ, σύµφωνα µε πληροφορίες, το 1915
προσπάθησε να βοηθήσει τα παιδιά των Αρµενίων, τα οποία, µε την παρέµβαση του
µητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθου, είχαν εξαιρεθεί από τους εκτοπισµούς20.

Ο Ελ. Βενιζέλος, ο Henry Morgenthau και ο Α̟. ∆οξιάδη, µε ορφανά στο Ζά̟̟ειο.

18. Φωτιάδης Κ. Η Γενοκτονία....οπ.π. τ. 3ος σ. 198.
19. Σαλβάνου Αιµιλία, «Σύλλογος "Αδελφότης Κυριών Μέριµνα", Τραπεζούντα», 2002,
Εγκυκλο̟αίδεια Μείζονος Ελληνισµού, Μ. Ασία http://www.ehw.gr/l.aspx?id=6266. Επίσης βλ.
Μέριµνα Κυριών του Πόντου (επιµ.), Ζωντανές µνήµες του Πόντου Θεσσαλονίκη 1992.
20. Σαλβάνου Αιµιλία, «Σύλλογος "Φιλόπτωχος Αδελφότης", Τραπεζούντα», 2002, Εγκυκλο̟αίδεια
Μείζονος Ελληνισµού, Μ. Ασία URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=6353>
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Τα ορφανά (µαζί µε τις γυναίκες ) αποτέλεσαν το τελευταίο στόχο της Γενοκτονίας των
Ελλήνων. Ο Αιλιανός, αυτόπτης µάρτυρας και σηµαντικός πληροφορητής για την εποχή και
το ζήτηµα, αναφέρει ότι “δεν µπόρεσε να εξακριβώσει τον αριθµό των χαµένων παιδιών
αφού οι πηγές αναφέρουν µόνο αυτά που έχουν σωθεί. Αλλά υπάρχουν και αυτά που
χάθηκαν. Πώς να µετρήσει κανείς τα ορφανά του Πόντου που φορτώνονταν µέσα σε άθλιες
βάρκες οι οποίες αφήνονταν αδέσποτες να ανοιχτούν στο πέλαγος και ποτέ δεν γυρνούσαν
πίσω;” 21
Σύµφωνα µε την παραπάνω πηγή (Αιλιανός), τα ορφανοτροφεία που λειτουργούσαν στον
Πόντο πριν και κατά τη διάρκεια της Γενοκτονίας, ήταν τα εξής:
Ορφανοτροφείον Κοτυώρων-Ordu……… ...............ορφανά 100
Ορφανοτροφείον Σινώπης ......................................… ορφανά 70
Ορφανοτροφείον Πάφρας.............................................ορφανά 232
Ορφανοτροφείον Τοκάτης........................................... ορφανά 50
Ορφανοτροφείον Τραπεζούντος ............................... ορφανά 100
Ορφανοτροφείον Κερασούντος...................................ορφανά 250
Ορφαν. Αµισού (Σαµψούντος).(από το Αρχείο).…. ορφανά 375
Μουλανζάκης (πλησίον Κερασούντος).................... ορφανά 100
Ορφανοτροφείον Ακ ∆αγ Μαντέν ..............................ορφανά 100 (22)
Πέρα από τα παραπάνω υπάρχουν παιδιά που πέθαναν από τις κακουχίες, ενώ πολλά
παιδιά περιπλανήθηκαν στην ύπαιθρο και άλλα σώθηκαν, άλλα χάθηκαν και βεβαίως δεν κατάγράφηκαν ποτέ στα ορφανοτροφεία του Πόντου. Επίσης, στην Κωνσταντινούπολη συγκεντρώθηκαν ορφανά από όλες τις υπό Γενοκτονία περιοχές. Τα παιδιά αυτά ακολουθούν µια
σχετικά δαιδαλώδη διαδροµή, αφού τα ορφανοτροφεία πριν την έναρξη του Α΄ Παγκοσµίου
Πολέµου επιτάσσονται από τον οθωµανικό στρατό και δεύτερο διότι σ' αυτά προϋπήρχαν
και ορφανά που δεν προέκυψαν λόγω της Γενοκτονίας κι' έτσι τα πράγµατα περιπλέκονται .
Το περιοδικό του Οικουµενικού Πατριαρχείου Εκκλησιαστική Αλήθεια (15 Σεπτεµβρίου του 1917) γράφει ότι στο Πέρα υπήρχαν δύο ορφανοτροφεία, ενώ στο Γαλατά και
στην Ξυλόπορτα από ένα τα οποία και αριθµούσαν συνολικά περίπου 500 ορφανά 23.
Στις αρχές του 1919 αναφέρεται ότι στο Πέρα υπήρχαν 19 ορφανά, στο Γαλατά 80,
στην Ξυλόπορτα 80 και στα Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήµατα (Βαλουκλή) 480 και τα
περισσότερα από αυτά τα ορφανά βρέθηκαν περιπλανώµενα στην ύπαιθρο, άρρωστα, νηστικά
και γυµνά.

21. Αιλιανού Μιχ. Χρ., Υ̟ουργείο Περιθάλψεως: Το Έργο της Ελληνικής Περιθάλψεως, εκδ. Γραφείο Τύ̟ου
Υ̟ουργείου Εξωτερικών, εν Αθήναις 1921, σ. 64.
22. Αιλιανού οπ. π. σ. 236.
23. Πατριαρχική Κεντρική Επιτροπή. Υπέρ των Μετατοπισθέντων Ελληνικών Πληθυσµών. Η
περίθαλψις και η εγκατάστασις των εν Τουρκία προσφύγων, Τυπογραφείο Κων. Μαυρίδου και
Αλευρόπουλου, εν Κων/πόλει. 1921. Επίσης βλ. Το Πατριωτικόν Ίδρυµα εις τας Νέας χώρας
Θράκην και Μικρασίαν. Αι επίσηµαι εκθέσεις των Αποστολών, υπό της Κεντρικής Εκτελεστικής
Επιτροπής των Αλυτρώτων, εκ των Εκδοτικών Καταστηµάτων "ΘΑΡΡΟΣ".
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Επίσης πολλά παιδιά υπήρχαν σε µουσουλµανικά χωριά, σπίτια και ορφανοτροφεία. Η
Εκκλησιαστική Αλήθεια στον τόµο ΑΖ' (15 Σεπτεµβρίου 1917) αναφέρει «τους δια διαφόρους
αιτίας α̟οσ̟ασθέντας εις τα κυβερνητικά ορφανοτροφεία ή εις τας µουσουλµανικάς οικίας
χριστιανό̟αιδας », χωρίς να αποδοθούν στις Ελληνικές κοινότητες, γεγονός που ανάγκασε το
Οικουµενικό Πατριαρχείο να διαµαρτυρηθεί στις οθωµανικές αρχές και αυτός είναι ο λόγος
που η Κυβέρνηση διέταξε τις αρχές να τα παραδώσουν στις κατά τόπους εκκλησίες. Η
διαταγή αυτή κοινοποιήθηκε στους µητροπολίτες, οι οποίοι διαταχθήκαν να προβούν στην
παραλαβή των ορφανών της περιοχής τους, εξισλαµισµένων ή µη, και σε περίπτωση άρνησης
να καταγγέλλουν την κατάσταση στις τοπικές αρχές και στο Οικουµενικό Πατριαρχείο.
Παρ' όλες όµως αυτές τις προσπάθειες τα παιδιά δεν παραδόθηκαν, ενώ µόλις
κηρύχτηκε η ανακωχή η Πατριαρχική Κεντρική Επιτροπή αναγκάστηκε να αποταθεί στο
ιδιαίτερο τµήµα «παρά την Αγγλική Αρµοστεία», µε αποτέλεσµα να πάρει πίσω τα ορφανά.
Παράλληλα περισυνέλλεξε κι άλλα ορφανά από την επαρχία και την ύπαιθρο, τα παρέδωσε
σε 16 Άσυλα της Κωνσταντινούπολης και στις επαρχίες. Τα άσυλα όµως αυτά είχαν πολλά
οικονοµικά προβλήµατα, διατρέχοντας τον φόβο να κλείσουν. Τότε επενέβη το Ελληνικό
Υπουργείο Περιθάλψεως µέσω του Πατριωτικού Ιδρύµατος, τα στήριξε και ίδρυσε
καινούργια. Επίσης Πατριαρχική Κεντρική Επιτροπή σε δεύτερη προσπάθεια περισυνέλλεξε
και εκατοντάδες άλλα ορφανά που δεν µπόρεσαν να περισυλλεγούν προηγουµένως 24.

Η Ethel Thompson η οποία εργάστηκε στην Aµερικανική Eπιτροπή Περιθάλψεως
από τον Aύγουστο του 1921 ως τον Ιούνιο του 1922, όταν επέστρεψε στις ΗΠΑ αφού πρώτα
παραιτήθηκε από τη θέση της, έδωσε στην εφηµερίδα « Daily Telegraph », και σε διάφορους
ανθρωπιστικούς οργανισµούς την έκθεση που συνέταξε για τη Γενοκτονία τονίζοντας και το
ζήτηµα των ορφανών. Γράφει µεταξύ των άλλων τα εξής:

24. Κυριαζή Α. Παλιννόστηση στις Γλυκές Πατρίδες,1918-22, Αθήνα Φανάριον 2003
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«Γράφουσα την έκθεσιν ταύτην, δηλώ ταυτοχρόνως ότι διέκοψα ̟άσαν σχέσιν µετά της
Aµερικανικής Ε̟ιτρο̟ής Περιθάλψεως, διότι δεν ε̟ιθυµώ να ̟αρακωλύσω ό̟ωσδή̟οτε την
δραστηριότητα µιας οργανώσεως, ήτις διεξάγει λαµ̟ρόν ανθρω̟ιστικόν έργον εις το εσωτερικόν της
Aνατολής υ̟έρ των ̟ασχόντων ̟άσης εθνότητος και θρησκείας. Εξ άλλου, ως Aµερικανίς ̟ολίτις, µη
συνδεοµένη µε οιανδήτινα οργάνωσιν, ουδέν δύναται να µε εµ̟οδίση α̟ό του να καταγγείλω εις τον
̟ε̟ολιτισµένον κόσµον τας φρικαλεότητας, ας υ̟έστησαν οι Χριστιανοί, άνδρες, γυναίκες και ̟αιδία,
κατά το διαρρεύσαν έτος εν Aνατολή υ̟ό το Κεµαλικόν Καθεστώς. Μετέβην εις Aνατολήν διά το
έργον των ορφανών της Aµερικανικής Ε̟ιτρο̟ής Περιθάλψεως άνευ ̟ροκαταλήψεώς τινος εν σχέσει
µε τας εθνότητας ή θρησκείας. Ε̟έστρεψα µε αίσθηµα φρίκης και α̟ογοητεύσεως αναλογιζοµένη ότι εν
έτει 1922 είνε ε̟ιτετραµµένον να ζώσιν υ̟ό τοιαύτας συνθήκας άτοµα και να υ̟άρχωσι τοιαύται
Κυβερνήσεις. ∆εν ανέγνωσα τας εκθέσεις του ∆ρος Μ. Γουάρδ και του Μάζορ Γιόγουελ αλλ'
ειργάσθην µετ' αυτών εν Χαρ̟ούτ και δύναµαι να ̟ιστο̟οιήσω ότι ο σκο̟ός των ήτο καθαρώς
ανθρω̟ιστικός. Οι οφθαλµοί µου ακόµη διατηρούν το φρικώδες θέαµα, το ο̟οίον είδον και το ο̟οίον
δεν θα λησµονήσω, ό̟ως δεν θα λησµονήσω ̟οτέ το ανοικτόν εκείνο νεκροταφείον ̟έριξ του Χαρ̟ούτ,
µέσω του ο̟οίου έζησα τον ̟αρελθόντα χειµώνα. Πολλοί ερωτούν αν αι εκθέσεις αύται είνε αληθείς.
Κατό̟ιν ενός έτους τοιαύτης ̟είρας το όλον ζήτηµα µε εκ̟λήττει. Η εργασία των ορφανοτροφείων µε
ηνάγκαζε να µεταβαίνω εις τα έξω της ̟όλεως χωρία, ό̟ου ευρίσκοντο τα καθιδρύµατά µας, δύναµαι δε
α̟λώς να ορκισθώ ότι λέγω την ξηράν αλήθειαν ε̟ί όσων είδον εκάστην ηµέραν. Υ̟οβάλλουσα την
έκθεσιν ταύτην, ε̟ιθυµώ, ό̟ως αι γυναίκες της Aµερικής, αι ο̟οίαι έχουν ε̟ιρροήν ε̟ί της
Κυβερνήσεως δυνηθούν να κάµουν κάτι διά τα γυναικό̟αιδα της Aνατολής, τα ο̟οία α̟οθνήσκουν και
υ̟οφέρουν ανεκδιήγητα δεινά. Εµ̟ορικά συµφέροντα, µικροζηλοτυ̟ίαι, εδαφικά ̟λεονεκτήµατα κ.τ.λ.
̟ρέ̟ει να τεθούν κατά µέρος διά το συµφέρον του ανθρω̟ισµού. Φρονώ ότι είναι αίσχος να συµβαίνουν
τοιαύτα ̟ράγµατα το 1922 και είνε καιρός ό̟ως γίνη κάτι τελειωτικόν διά να καταστήση αδύνατον την
ε̟ανάληψιν των κακουργηµάτων τούτων. Συζητήσεις και δια̟ραγµατεύσεις λαµβάνουν χώραν αν θα
α̟οσταλή ή όχι Aνακριτική Ε̟ιτρο̟ή εις Aνατολήν. Aνεξαρτήτως τούτων η ̟ράξις έγινε και αι
̟αρούσαι εκθέσεις είναι γεγονότα. Η µέθοδος είναι ̟αλαιά και εξακολουθεί ε̟ί έτη. Άρα γε θα
ε̟ιτρα̟ή να εξακολουθήση; Έγραψα την έκθεσιν ταύτην, χωρίς να έχη γνώσιν η Aµερικανική
Ε̟ιτρο̟ή Περιθάλψεως και αφού διέκοψα ̟άντα δεσµόν µετ' αυτής. Η Aµερικανική Ε̟ιτρο̟ή
Περιθάλψεως ̟ράττει ̟αν το δυνατόν ̟ρος ̟ερίθαλψιν των υ̟ό την φροντίδα της ̟αιδίων και
εργάζεται εν Aνατολή υ̟ό µεγάλας δυσκολίας και στενοχωρίας. Μόλα ταύτα χρειάζεται κάτι
ισχυρότερον α̟ό τροφήν και ενδύµατα, ό̟ως εκκαθαρισθή η κατάστασις αύτη» (25).
Ο Χρήστος Ηλιάδης περιγράφει την δική του ιστορία των ταγµάτων εργασίας και
ορφάνιας (1916) από το χωριό Αχουρλή του Πόντου, (έξω από τα Κοτύωρα):« Ήµουν ̟ολύ
µικρός, ̟ερί̟ου 5 ετών, και µόλις το ενθυµούµαι.… Ξαφνικά η γη άρχισε να τραντάζεται και τα σκυλιά
του χωριού µας άρχισαν τα ασταµάτητα γαυγίσµατα. (…) Σε λίγο είδαµε ̟ολλούς Τούρκους
καβαλάρηδες να φθάνουν στο χωριό µας και να µας ̟ερικυκλώνουν.
Ήταν Τούρκοι στρατιώτες και χωροφύλακες και, ό̟ως µάθαµε αργότερα, µαζί τους ήταν και
Γερµανοί αξιωµατικοί. Ένας τελάλης φώναζε το άσχηµο µήνυµα.
25. A.Y.E., K.Y., Φ. 1923, α.α.κ., New York (4.8.1922). Ethel Thompson, στο Φωτιάδης, «Οι
διωγµοί των Ελλήνων του Πόντου», Πόντιοι. ∆ικαίωµα στη µνήµη, γ' έκδοση, Θεσσαλονίκη : Ηρόδοτος
1991, σ. 75-78. Ward M., The Deportations in Asia Minor 1921-1922, London (1922). L' extermination
des Chretiens d' Orient. Faits, documents en témoignages Anglais et Américains, σ. 109-116.
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Όλοι οι άνδρες α̟ό 15 ως 60 ετών, θα έ̟ρε̟ε την άλλη µέρα ̟ολύ ̟ρωί να µαζευτούν στη µέση
του χωριού. Ο καθένας µ̟ορούσε να έχει µαζί του και ένα µικρό µ̟ογαλάκι, διότι δήθεν θα ̟ήγαιναν
για µερικές ηµέρες να βοηθήσουν τους Τούρκους σε διάφορα έργα.… Σιγά - σιγά άρχισαν να
α̟οµακρύνονται α̟ό το χωριό µας όλοι αυτοί οι δυστυχισµένοι άνθρω̟οι, οι ̟ερισσότεροι ̟ροστάτες
οικογενειών, µε σ̟ρωξίµατα και τον βούρδουλα στο χέρι των βάναυσων Τούρκων. Στη µοιραία αυτήν
α̟οστολή ήταν και ο ̟ατέρας µου Παναγιώτης Ηλιάδης, και τα τρία µεγαλύτερα αδέλφια µου, ο
Λάζαρος, ο Ηλίας και ο Νίκος. … Α̟ό την α̟οστολή αυτή των ανδρών του χωριού µας δεν ε̟έζησε
κανείς”. Λίγο αργότερα ̟έθανε και η µητέρα του συγγραφέα αφήνοντας ορφανά τα 9 ενα̟οµείναντα
̟αιδιά της. “Ο ̟ατέρας µας και οι τρεις αδελφοί µας δεν έδωσαν ̟λέον κανένα σηµείο ζωής. Κανένας
συγχωριανός µας δεν ε̟έστρεψε α̟ό τότε ̟ου είχαν φύγει µε τα “Τάγµατα Εργασίας”. Το
Πατριαρχείο της Κωνσταντινου̟όλεως έδωσε εντολή όλα τα ορφανά να εγκαταλείψουν τα ορεινά
χωριά του Πόντου και να ̟άνε στις ̟λησιέστερες ̟αραλιακές ̟όλεις....Φθάσαµε στα Κοτύωρα ̟ολύ
κουρασµένοι, ̟εινασµένοι, άυ̟νοι και βρώµικοι α̟ό τη µεγάλη µας ταλαι̟ωρία 14 και ̟λέον ωρών
̟ορείας, αγωνίας και ανησυχίας.

Πόντιοι στα τάγµατα εργασίας.

Ευτυχώς ̟ου όλοι οι αδελφοί Κοτυωρίτες µας βοήθησαν και ̟ροσ̟άθησαν όσο µ̟ορούσε ο
καθένας να κατα̟ραϋνουν τους ̟όνους και τις ̟ίκρες των ορφανών ̟αιδιών. Κάθε οικογένεια των
Κοτυώρων είχε εντολή α̟ό την εκκλησία να υιοθετήσει, δηλαδή να αναλάβει να βοηθήσει ̟αίρνοντας
στο σ̟ίτι της και α̟ό ένα ορφανό ̟αιδί. Ύστερα α̟ό µερικές ηµέρες µια άλλη τραγική συµφορά ήλθε
και µας βρήκε. Ήλθαν οι Τούρκοι αστυνοµικοί και ̟ήραν όλα τα κορίτσια τα ορφανά, άνω των 12
ετών. Ανάµεσα σ’ αυτές ήσαν και οι µεγαλύτερες αδελφές µου η ∆έσ̟οινα, η Άννα, η Μαρία και οι
τρεις άλλες ̟ου δυστυχώς δεν τις θυµάµαι ονοµαστικά. Πέρασε αρκετός καιρός και καµία είδηση δεν
είχαµε για τις αδελφές µας. Αργότερα έγινε γνωστό ότι οι άτιµοι και αιµοβόροι Τούρκοι ατίµασαν τα
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αθώα κορίτσια και µετά τα έριξαν στον γκρεµό.... ..Α̟ό τα χωριά της ̟όλης έµαθαν οι θείοι µου,
αδέλφια του ̟ατέρα µου Παναγιώτη, ̟ως ήµασταν στα Κοτύωρα και ήλθαν και ̟ήραν µαζί τους τις έξι
µεγαλύτερες αδελφές µας. Αργότερα ακούσαµε ότι οι Τούρκοι κατάστρεψαν τα χωριά και όλες τις
αδελφές µας τις βιάσανε και τις σφάξαν.....Υ̟άρχει όµως και η ̟ιθανότητα, έτσι λένε άλλοι ̟ρόσφυγες,
̟ράγµα ̟ου εφήρµοζαν τακτικά οι Τούρκοι, να τις ανάγκασαν να αλλαξο̟ιστήσουν και να γίνουν
Μουσουλµάνες και µετά να ̟αντρεύτηκαν Τούρκους και έτσι ίσως να γλύτωσαν α̟ό το µαχαίρι τους.
Έτσι µείναµε τώρα µόνο τα τρία µικρά ̟αιδιά, ο µεγαλύτερος αδελφός µου ο Χαράλαµ̟ος, η µικρότερη
αδελφή µου η Ευρώ̟η και εγώ ο ̟ροτελευταίος, ο Χρήστος. Μια ̟ολυµελής οικογένεια µε τόσα
̟αιδιά, ̟όσο γρήγορα µίκρυνε!
Ο Βαλαβάνης αναφέρει την επίσκεψη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στον Πόντο το
1918, όπου ορφανά της Σινώπης έψαλαν τον Εθνικό Ύµνο, µέσα σε κλίµα χαράς και
πένθους26.
Όπως γράφει ο αρχιµανδρίτης Πανάρετος Τοπαλίδης “ολίγας µήνας µετά την ανακωχήν το
ορφανοτροφείον της Αµισού εφιλοξένει και ̟εριέθαλ̟ε 450 ορφανά, της Πάφρας 325, της Ορδούς
125, της Πουλατζάκης 130, της Κερασούντος 220, της Αργυρο̟όλεως 330, της Τρα̟εζούντος 46
και κατά χιλιάδας ηριθµούντο τα εις την ιδιωτικήν µέριµναν εµ̟ιστευθέντα ” 27.
Όµως στο ορφανοτροφείο της Αµισού όπου στεγάζονταν πάνω από 500 ορφανά,
διαπιστώθηκε ότι “̟ολλά εκ τούτων εξισλαµίσθησαν και ̟εριετµήθησαν, φρίττει κανείς και
εξανίσταται ε̟ί τη θέα των θυµάτων τούτων της νεοτουρκικής θηριωδίας”28, ενώ στο ορφανοτροφείο
της Πάφρας “17 ορφανά ̟έθαναν α̟ό την ̟είνα και ̟αρέµειναν άταφα για µερικές ηµέρες” 29.
Όµως στη θέα τόσων πολλών ορφανών ο Ελληνισµός του Πόντου, κατανόησε ότι δίχως
τη σωτηρία τους δεν θα υπήρχε συνέχεια του έθνους. Έτσι “η ψυχή του Πόντιου Έλληνος δεν
α̟έθανεν, η δε εθνική αλληλεγγύη υψώθη υ̟έροχος και κραταιά. Α̟ανταχού του Πόντου
λειτουργούσιν ορφανοτροφεία, ̟ρος τα ο̟οία στρέφεται αµέριστος η ̟ροσοχή των εγγύς και µακρά
ευρισκόµενων αδελφών. Τα ορφανοτροφεία αυτά είνε θερµοκή̟ια, ό̟ου ̟ροφυλάττεται η κάτισχνη και
κατα̟ονεµένη νέα γενεά. Είνε φυτώρια ό̟ου ε̟ιµελώς και ευοιώνως καλλιεργούνται οι βλαστοί της
̟αιδικής στρατιάς. Είναι ο Πόντος ολόκληρος, στεγασµένος εντός εθνικού οχυρώµατος, δια να
αναδείξει νέα ̟αλληκάρια, δια να σφυρηλατήση νέας δυνάµεις. Τα ορφανοτροφεία είναι η εκ νεκρών
ανάστασις των σφαγιασθέντων ̟ατέρων και µητέρων. Έστω ευλογηµένον το όνοµα των ηρωικών
ορφανοτροφείων! Τα ορφανά µας είναι ιστορία ζωντανή. Εγεννήθησαν και εµεγάλωσαν µέσα εις όλην
την τραγικότητα του λήξαντος ̟ολέµου. Είδαν την σφαγήν, την α̟έλασιν, την ̟είναν, τη γύµνωσιν, την
ερήµωσιν. Έζησαν εντός του θανάτου, έζησαν υ̟ό τον θάνατον. Εχουν εντυ̟ώσεις σ̟αρακτικάς α̟ό
την ̟ερίοδον του µαρτυρίου των. Έχουν αναµνήσεις φρικιαστικάς ̟ερί ̟ροσώ̟ων, ̟ραγµάτων,
χρόνων, και τό̟ων. Θα έχουν εις την καρδίαν τους άκαµ̟τουν το αίσθηµα της α̟οστροφής και
α̟εχθείας κατά της τουρκικής ε̟αράτου τυραννίας και κακουργίας, η ο̟οία εξα̟έλυσε κατά του
ελληνισµού τοσούτον εκριζωτικήν καταστροφήν” 30

26. Βαλαβάνης Γ. οπ.π, σ. 74.
27. Τοπαλίδης Π. Ο Πόντος ανά τους αιώνας. ∆ράµα 1927, .217-218.
28. Ανώνυµος, Εξ ανταποκρίσεως, Ελεύθερος Πόντος Βατούµ, 7.8.1919, στο Φωτιάδης Κ. Η
Γενοκτονία....οπ.π. τ. 2ος σ. 86
29. Αγγελοµάτης Χ. Χρονικό µεγάλης τραγωδίας: Το έ̟ος της Μικράς Ασίας, Αθήνα: Εστία 1940, σ. 420.
30. Λ. Τα ορφανοτροφεία του Πόντου. Ελεύθερος Πόντος, Βατούµ 29.2.1920.
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5. Συµ̟εράσµατα
Θεσµοί όπως τα ορφανοτροφεία και ειδικότερα σε περιόδους όπως η Γενοκτονία
αποτέλεσαν µε βεβαιότητα σανίδες σωτηρίες για αµέτρητους νέους ανθρώπους. Τα
ορφανοτροφεία στον Πόντο, διέσωσαν τα ορφανά της Γενοκτονίας και αποτέλεσαν εστίες
διάσωσης ανθρώπων που σε διαφορετικές συνθήκες, είτε θα βρισκόταν σε µουσουλµανικό
σπίτι χάνοντας την ταυτότητά τους - κάτι που συνέβη βεβαίως σε άγνωστο βαθµό - είτε θα
δολοφονούνταν όπως συνέβη µε τους γονείς τους.
Η ζωή των ορφανών συνεχίστηκε, στα πλοία που τα µετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη
στα ορφανοτροφεία της Σύρου, της Ζακύνθου, της Κεφαλονιάς της Κέρκυρας - ορισµένα
από αυτά τα ορφανά τα συναντήσαµε ηλικιωµένοι πια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και
του εξωτερικού - και βεβαίως συνεχίστηκε µέσω διάφορων µηχανισµών στο εξωτερικό και
κυρίως στις ΗΠΑ, όπου υιοθετήθηκαν από άτεκνες οικογένειες.
Σήµερα όµως παραµένουν δύο ερωτήµατα για τα ορφανά του Πόντου: το πρώτο αφορά
τα παιδιά που µετά από βίαιες και µη διαδικασίες έζησαν σε µουσουλµανικές οικογένειες και
δεύτερο πόσα ορφανά δηµιούργησε η Γενοκτονία. Τα παραπάνω ερωτηµατικά βεβαίως
συνθέτουν µαζί µε άλλα το µεγάλο ερώτηµα, το οποίο εκτός από τη ρητορική διάσταση έχει
και την ουσιαστική του: Γιατί διαπράττονται οι Γενοκτονίες;
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Η φιλανθρω̟ία ως ευεργεσία ̟ρος το έθνος και τον λαό:
Φιλανθρω̟ικές και φιλεκ̟αιδευτικές δραστηριότητες των
Ελλήνων Ορθοδόξων κατοίκων της Μικράς Ασίας
(γ´ τέταρτο 19ου αιώνα – 1910).
Σ̟υρίδων Γ. Πλουµίδης

Στο γ´ τέταρτο του 19ου και κατά την α´ δεκαετία του 20ού αιώνα, οι ελάσσονες
ορθόδοξες κοινότητες της Μικράς Ασίας (της Καππαδοκίας, του Πόντου, αλλά και της
∆υτικής Μικράς Ασίας) εντάχθηκαν όψιµα –µε καθυστέρηση ενός περίπου αιώνος, και χάρη
στο Χάτι Χουµαγιούν (1856) και γενικότερα στις φιλελεύθερες µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ
αλλά και στην επαναφορά και την εφαρµογή του Οθωµανικού Συντάγµατος το 1908– στο
πνευµατικό και ιδεολογικό ρεύµα του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού, το οποίο είχε εξαπλωθεί
στις ευρωπαϊκές επαρχίες της αυτοκρατορίας και στα αστικά κέντρα των δυτικών και των
βορείων µικρασιατικών παραλίων (Σµύρνη, Κυδωνίες, Τραπεζούντα κ.ά.) ήδη από το
τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα.
1. Σκοπός αυτού του πνευµατικού «αγώνος» τους, ο οποίος κορυφώθηκε την πρώτη δεκαετία
του 20ού αιώνα σε συνέργεια µε τον Σύλλογο των εν Αθήναις Μικρασιατών η «Ανατολή» (ίδ.
1891), ήταν «η µεταλαµπάδευσις της εθνικής Γλώσσης και παιδείας ανά όλην την Μικράν
Ασίαν» και «η Ελληνοπρεπής και θρησκευτική µόρφωσις τών κατά την Μικράν Ασίαν
οµογενών»2, ή, όπως δηλώνει ένας Βρετανός αρχαιολόγος και περιηγητής της «Ασιατικής
Τουρκίας» (ανά τις δεκαετίες 1880-90), «η αναζωογόνηση του δυτικού πνεύµατος στη νεότερη
γενιά των Καππαδοκών Ελλήνων»3. Θέση κλειδί σε αυτήν την προσπάθεια «παλιγγενεσίας» των
ελληνικών ορθοδόξων κοινοτήτων του εσωτερικού της Ανατολίας κατείχε η λέξη «πρόοδος», η
οποία επανερχόταν συνεχώς στο φρασεολόγιο των πρωταγωνιστών της, από κοινού µε τις
έννοιες «παιδεία», «πολιτισµός», «φωτισµός», «διαφωτισµός», «αναγέννησις» κ.ά.4

1 Ηλίας Αναγνωστάκης και Ευαγγελία Μπαλτά, Η Κα̟̟αδοκία των «ζώντων µνηµείων»: Η ανακάλυψη της
«̟ρώτης ̟ατρίδος της ελληνικής φυλής», Αθήνα 1990, σ. 68. Paschalis M. Kitromilides, «Byzantine
twilight or belated enlightenment in Asia Minor», Institute for Byzantine Research, Byzantine Asia
Minor, Αθήνα 1998, σσ. 441, 446, ανατυπωµένο στο: P. Kitromilides, An Orthodox Commonwealth:
Symbolic Legacies and Cultural Encounters in Southeastern Europe, Ashgate Variorum 2007 (µελέτη αρ. IX).
2 ΑΜΣΑ [= Αρχείο του Μικρασιατικού Συλλόγου η «Ανατολή», Βιβλιοθήκη Εστίας Νέας Σµύρνης],
φάκ. Α´, αρ. Α78 (Η εν Κωνσταντινουπόλει Εφορία των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Κέλβερι προς τον
εν Αθήναις Σύλλογον των Μικρασιατών, εν Κωνσταντινουπόλει 26 Ιουλίου 1904/αρ. 2850). Ό.π., αρ.
Α86 (Ο Γ. Χ. Μαραγγός προς τον Πρόεδρον του Συλλόγου των Μικρασιατών «Ανατολής», Πέρµατα
27 Οκτωβρίου 1904).
3 William M. Ramsay, Impressions of Turkey during twelve years’ wanderings, Λονδίνο 1897, σσ. vii, 243.
4 Βλ. ενδεικτικά: ΑΜΣΑ, φάκ. Α´, αρ. Α329 (Ο Άγγελος Κ. Νησιώτης προς τον Μ. Ευαγγελίδη, εν
Κοτυαίω 25 ∆εκεµβρίου 1909), όπου δηλώνεται ότι σκοπός του εν Κοτυαίω [Κιουτάχειας] συλλόγου «η
Παλιγγενεσία» ήταν οι «φιλοπρόοδοι» Κοτυαιείς, «διαφωτιζόµενοι» υπό του Συλλόγου, να αποκτήσουν
«νηπιοπαρθεναγωγείον, µέλλον διά των µητέρων να µεταδώση την πάγκαλον γλώσσαν των προγόνων εις
τον τόπον και τον πολιτισµόν». ΑΜΣΑ, φάκ. Ε´, αρ. Ε327 (Στέφανος Παπαχαρίτωνος προς Μ.
Ευαγγελίδη, εν Σπάρτη Μ. Ασίας 23 Οκτωβρίου 1908), όπου ο αποστολέας, «τελειόφοιτος του πρώην
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Σκοπός των ελασσόνων µικρασιατικών κοινοτήτων ήταν να βρουν κι αυτές «την αληθή
οδόν της προόδου»1 και να ενταχθούν στον εθνικό χάρτη των Ελλήνων2. Ως πρόοδος
νοείτο η έγερση «εκ του ληθάργου της αµαθείας», «η µεταλαµπάδευσις των φώτων της
παιδείας ανά πάσαν την έκτασιν» (δηλ. σε όλες τις γωνιές της µικρασιατικής χερσονήσου και
σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα) και η «ηθικής αναγέννησις διά του ορθού λόγου»3.
εν Πάτµω Ιεροδιδασκαλείου της Αποκαλύψεως», δηλώνει «απεσταλµένος τού διά τον φωτισµόν του εν
τω σκότει της αµαθείας καθεύδοντος Ελληνικού λαού της Μικράς Ασίας εργαζοµένου Συλλόγου».
Ό.π., αρ. Ε409 και Ε413 (Η Εφορεία των Σχολείων της Σπάρτης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Συλλόγου των Μικρασιατών, εν Σπάρτη 25 Αυγούστου 1913/αρ. 86 και 20 Ιανουαρίου 1914/αρ.
135), όπου οι αποστολείς παρακαλούν τον Σύλλογο να µεσολαβήσει στην ελληνική κυβέρνηση,
προκειµένου να ιδρυθεί γυµνάσιο στη Σπάρτη «και ούτω µη διακοπή η πρόοδος των Σχολείων» τους
και «ικανοποιηθή η προς την παιδείαν και πρόοδον ζήλος της κοινότητος και καταστή αύτη κέντρον
εκπαιδευτικής και εκπολιτιστικής δράσεως» και να συγκαταριθµηθεί «εν ταις πεπολιτισµέναις χώραις».
ΑΜΣΑ, φάκ. ΣΤ´, αρ. ΣΤ53 και ΣΤ55 (Αλέξανδρος Ντάνιας προς Μ. Ευαγγελίδη, εν Μηχανιώνα 12
και 29 Ιουλίου 1904/αρ. 2764 και α.α.), όπου ο αποστολέας διαµαρτύρεται για το «µη
ικανοποιητικόν» των µισθών των διδασκάλων στην Αρτάκη, στην Κύζικο και στην Πάνορµο, και εν
συνεχία εκφράζει τις ευχαριστίες του για τον, ενεργεία του Συλλόγου η «Ανατολή», διορισµό του στο
Μέγα Ρεύµα Κωνσταντινουπόλεως. Το 1903 η κοινότητα των Μολάσων συνειδητοποίησε ότι είχε
«ανάγκην απόλυτον ανορθώσεως της παιδείας» (ΑΜΣΑ, φάκ. Θ´, αρ. Θ11 [Ιωάννης Κουκούλης προς
Μ. Ευαγγελίδη, εν Μυλάσοις 29 Μαρτίου 1903]). Το 1904 η «πρόοδος» των κοινοτήτων πέριξ της
Σινασού έβαινε «καλώς» (ΑΜΣΑ, φάκ. Ι´, αρ. Ι45 [∆. Αρχέλαος προς Μ. Ευαγγελίδη, εν Σινασώ 17
Μαΐου 1904/αρ. 2675]). ΑΜΣΑ, φάκ. ΙΑ´, αρ. ΙΑ245 (Ο Ελληνικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος
«Ευδοκιάς» [ίδρ. 1913] της Τοκάτης προς το προεδρείο του Μικρασιατικού Συλλόγου, εν Τοκάτη 4
Ιανουαρίου 1914), όπου επισηµαίνεται «η ζωοποιός αύρα της αναγεννήσεως ήτις φυσά κατά τα
τελευταία ταύτα έτη εφ’ ολοκλήρου του Ελληνισµού».
1 ΑΜΣΑ, φάκ. ΣΤ´, αρ. ΣΤ66 (Αλέξανδρος Ντάνιας προς [Μ. Ευαγγελίδη], εν Μηχανιώνα 4
Αυγούστου 1906). Οι ∆ηµογέροντες της Ορθοδόξου Κοινότητος Κούλων δήλωσαν προς το
προεδρείο του Συλλόγου των Μικρασιατών «η Ανατολή» (ΑΜΣΑ, φάκ. Ζ´, αρ. Ζ378, Κούλα 2
Οκτωβρίου 1913) ότι «η φ ιλοπ ρόδ ος κ οι νό της » τους «ήθελεν είσθαι λίαν ευτυχής, εάν ηδύνατο να
δαπανήση, όπως σπουδάσωσιν» δύο νεαρά µέλη της «είτε εν Σµύρνη είτε αλλαχού, διότι ούτω θα
απέκτα δύο διδασκάλους διά τας Σχολάς αυτής, δυναµένους τα µέγιστα να συµβάλωσιν εις την
εκπ αι δευ τι κή ν π ρ όοδ ο ν της του ρ κ οφώ νου ς π ατρ ίδ ος» τους (έµφαση του γράφοντος). Η
κοινότητα Κούλων (ΑΜΣΑ, φάκ. Ζ´, αρ. Ζ379, Κούλα 20 Νοεµβρίου 1913/αρ. 11554) δήλωνε
«πτωχή» και µαστιζόµενη «από πενία», αλλ’ ωστόσο «µεστή φιλοπροόδων αισθηµάτων» και
αποφασισµένη, όπως «µη οπισθοδροµήση η παιδεία, αλλ’ ενισχυθή και καλλιεργηθή περισσότερον».
2 Τεκµήριο ως προς αυτό είναι το κοινό αίτηµα των κοινοτήτων προς τον Σύλλογο της «Ανατολής» για
αποστολή γεωγραφικών χαρτών και των Ηµισφαιρίων Ευρώπης και των Ελληνικών Χωρών, προς
χρήση των ελληνικών εκπαιδευτηρίων τους. Βλ. ενδεικτικά: ΑΜΣΑ, φάκ. ΣΤ´, αρ. ΣΤ127 (Η
Εφοροεπιτροπή Γαλλιµής [της µητρ. Προκοννήσου] προς το προεδρείο του εν Αθήναις
Μικρασιατικού Συλλόγου, εν Γαλλιµή 17 Οκτωβρίου 1904). ΑΜΣΑ, φάκ. Ζ´, αρ. Ζ32 (Οι Έφοροι
των Σχολείων Κουκλουτζά προς τον Πρόεδρο του εν Αθήναις Συλλόγου των Μικρασιατών, εν
Κουκλουτζά 26 Φεβρουαρίου 1901). ΑΜΣΑ, φάκ. Θ´, αρ. Θ164 (Οι Έφοροι των Ελληνικών Σχολών
Βαϊνδηρίου προς τον Πρόεδρο του Μικρασιατικού Συλλόγου η «Ανατολή», εν Βαϊνδηρίω 7 Μαρτίου
1911/αρ. 950), όπου ζητείται από τον Σύλλογο να µεσιτεύσει «παρά τω Συλλόγω προς διάδοσιν των
Ελληνικών Γραµµάτων ίνα αποσταλώσιν οι Γεωγραφικοί Χάρται του Kiepert».
3 ΑΜΣΑ, φάκ. ΙΑ´, αρ. ΙΑ150 (Ο µητρ. Κολωνίας Πολύκαρπος προν τον Μ. Ευαγγελίδη, εν
Νικοπόλει 12 Μαρτίου 1901/αρ. 39). ΑΜΣΑ, φάκ. Θ´, αρ. Θ123 (Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
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Η «πρόοδος» αυτή συνίστατο πρακτικά στην επέκταση και στην ποιοτική αναβάθµιση του
(ελληνικού) σχολικού δικτύου, µε την κατασκευή –παράλληλα προς και αλληλένδετα µε την
ανέγερση και τον καλλωπισµό µεγαλοπρεπών ναών– νέων σχολικών κτιρίων, τα οποία
πληρούσαν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των µαθητών1, την εισαγωγή σύγχρονων
παιδαγωγικών µεθόδων στη διδασκαλία (της φρεβελιανής µεθόδου) και τη διεύρυνση της
διδακτέας ύλης, µε την εισαγωγή νέων προηγµένων µαθηµάτων. Επί παραδείγµατι, κατά το
1860 η κοινότητα της Αµισσού (Σαµψούντας) «ούτε Εκκλησίαν είχεν, ούτε σχολεία» (δηλ.
µεγαλοπρεπή ναό ή «ελληνικόν», δευτεροβάθµιο σχολείο), ενώ η κατάσταση ήταν ασφαλώς
κατά πολύ χειρότερη στα χωριά της πνευµατικής επαρχίας της. Σύµφωνα µε τις ενθυµήσεις
ενός τοπικού διδασκάλου:
Κατ’ εκείνους τους χρόνους εκ των υπερτριακοσίων χωρίων της Επαρχίας ολίγα είχον
γραµµατοδιδασκάλους µηχανικώς διδάσκοντας τα τέσσερα γνωστά βιβλία της Εκκλησίας
συνήθως εν πενιχρά τινι άνευ θρανίων καλύβη, όπου οι µαθηταί οίκοθεν έφερον δοράν
προβάτου ή µικράν τινα ψάθαν ίνα καθίσωσι, µη εστρωµένου του πατώµατος διά σανίδων.
Πρόοδος συντελέστηκε µετά την ενθρόνιση του Αµασείας Σωφρονίου (1855-1863), ο οποίος
συνέστησε «ελληνικόν σχολείον» στην πρωτεύουσα και αλληλοδιδακτικά σχολεία στα χωριά
της υπαίθρου, «ίνα [οι µαθηταί] µάθωσι τουλάχιστον τα κοινά λεγόµενα γράµµατα», διόρισε
εφοροεπιτροπές των εκκλησιών και των εκπαιδευτηρίων και συνέστησε έντυπο κανονισµό για
τη λειτουργία των τελευταίων· το 1885, όταν πλέον ο Σωφρόνιος βρισκόταν στον πατριαρχικό Θρόνο Αλεξανδρείας, το «ελληνικόν σχολείον» της Αµισού προήχθη σε «ηµιγυµνάσιον»
και το παρθεναγωγείο της πόλης εξελίχθηκε σε επτατάξιο «µετά νηπιαγωγείου»2.
Στην κοινότητα Κασαµπά (Kasaba) της Κασταµονής, όπου µέχρι το 1905 σχεδόν πάντες
«είχον προσηλωµένα τα βλέµµατα αυτών κυρίως εις τα της θρησκείας, ανεγείραντες ναόν
µεγαλοπρεπέστατον στοιχίσαντα 12-15 χιλιάδας λίρας» κι ενώ «περί των σχολείων αυτών
ελάχιστα εµερίµνων», τελικά εκείνη τη χρονιά, «χάρις εις την άοκνον µέριµναν των ιθυνόντων
τα εκπαιδευτικά της Κοινότητος δραστηρίων Εφόρων και ∆ηµογερόντων», «κατενοήθη υπό
πάντων ότι ουσιώδης παράγων της προόδου και της αναπτύξεως µιας κοινότητος είνε τα
σχολεία». Την πρωτοβουλία, για τη διέγερση του ενδιαφέροντος των ιθυνόντων, είχαν
πρωτοπόροι «νέοι εµφορούµενοι υπό φιλοπροόδων διαθέσεων», οι οποίοι είχαν συστήσει
προς τούτο αδελφότητα υπό την επωνυµία «Πρόοδος», «υπέρ ανεγέρσεως σχολείων»3. Στην
κοινότητα Μυλάσσων (Milas) της Καρίας, η οποία το 1903 αριθµούσε 500 χριστιανικές
οικογένειες και δύο «αγραµµάτους» ιερείς, η ενδεχόµενη πρόσληψη υποτρόφου για το
Ιεροδιδασκαλείο της « Ανατολής » ( που είχε ιδρύσει ο οµώνυµος Σύλλογος των εν Αθήναις

του Φιλοπτώχου Συλλόγου «Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήµων» και του Φιλανθρωπικού Συλλόγου «Η
Οσία Ξένη» προς τον Μ. Ευαγγελίδη, Μύλασσα 20 Ιανουαρίου 1907/αρ. 3).
1 Βλ. ενδεικτικά: ΑΜΣΑ, φάκ. Ι´, αρ. Ι160 (Η Εφορεία των Σχολών και η ∆ηµογεροντία Συνασού
προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του εν Αθήναις Μικρασιατικού Συλλόγου, εν Συνασώ 30 Ιουλίου
1912), όπου ζητείται η συνδροµή του Συλλόγου για την οικοδόµηση νέου σχολικού κτιρίου, καθότι το
υφιστάµενο ήταν υγρό, σκοτεινό και ανθυγιεινό.
2 ΑΜΣΑ, φάκ. ΙΑ´, αρ. ΙΑ116 (Αλ. ∆αµιανίδης προς διευθυντή εφηµερίδας [?], εν Μηλοχωρίω της
Πάφρας 27 Νοεµβρίου 1910).
3 ΑΜΣΑ, φάκ. Η´, αρ. Η76 (Ν. Π. Τσολοζίδης προς Μ. Ευαγγελίδη, εν Κασαµπά 7 Μαρτίου 1905).
Πρβλ. αρ. Η72 (ό.π., εν Κασαµπά 26 ∆εκεµβρίου 1904).
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Μικρασιατών το 1900 αρχικά στην Πάτµο και εν συνεχεία το 1906 µετέφερε στη Σάµο)
χαρακτηριζόταν ως «µεγάλη ελπίς του θείου φωτός της Ελληνικής παιδείας» και ως «το
προοίµιον µελλούσης προόδου εν τω τόπω τούτω, ον κατέρριψεν εις ερεβώδες βάραθρον η
απηνής αµάθεια»1. Ο διευθυντής της τοπικής «ατελούς» Αστικής Σχολής θεωρούσε την
παιδεία πρόδροµο του ευρωπαϊκού πολιτισµού, ενώ την αµάθεια «πηγή των κακών», και
άµεσα ζητούµενα την «πρόοδο» και την «προκοπή», διαµέσου της σύστασης «πλήρους»
Αστικής Σχολής» στον τόπο του2. Σύµφωνα µε τη µαρτυρία των Μυλασσίων, για όσο
διάστηµα τα εκπαιδευτήρια βρίσκονταν υπό τη διεύθυνσή του, «η κοινότης έβαινε την οδόν
της προόδου»3. Τέλος, η κοινότητα της Τοκάτης (Tokat) υπολείπετο «πολύ ως προς την
πρόοδον της παιδείας και των γραµµάτων», υπό την έννοιαν ότι µέχρι τα µέσα της πρώτης
δεκαετίας του 20ού αιώνα «εδιδάσκετο εις τα σχολεία Ψαλτήριον, Ωρολόγιον, Απόστολος
και ταύτα υπό ιερέων όλως αγραµµάτων». Προς το τέλος της δεκαετίας, και πάντως «µετά
την ανακήρυξιν του [Οθωµανικού] Συντάγµατος» (1908), «αφυπνισθέντες οι οµογενείς εκ
της αµαθείας, ήρξαντο να χωρώσι προς τα πρόσω προσελκύοντες διδασκάλους και
διδασκαλίσσας πτυχιούχους και ανατιθέντες αυτοίς την εκπαίδευσιν των τέκνων των»4.
Βασική αγωνία και µέριµνα των Ελλήνων Μικρασιατών ήταν η καταπολέµηση της
τουρκοφωνίας, η οποία εντοπιζόταν κυρίως στην Καππαδοκία (το 1912, από τους 81
ελληνορθόδοξους οικισµούς της Καππαδοκίας, οι 49 ήταν τουρκόφωνοι5), αλλά και στον
Πόντο, στη Βιθυνία, στην Κιλικία και αλλού6, και η µετατροπή των «Τουρκοφώνων οµογενών
πληθυσµών εις Ελληνοφώνους»7.
1

ΑΜΣΑ, φάκ. Θ´, αρ. Θ18 (Ιωάννης Α. Κουκούλης προς Μ. Ευαγγελίδη, εν Μυλάσοις 9
Νοεµβρίου 1903/αρ. 2394). Πρβλ. Θ68 (ό.π., εν Μυλάσοις 7 Οκτωβρίου 1905/αρ. 4169).
2 ΑΜΣΑ, φάκ. Θ´, αρ. Θ20, Θ36, Θ38, Θ63 και Θ68 (Ιωάννης Θ. Κουκούλης προς Μ.
Ευαγγελίδη, εν Μυλάσσοις 29 ∆εκεµβρίου 1903, 11 και 21 Σεπτεµβρίου 1904/αρ. 3054 και 3082,
19 Σεπτεµβρίου και 7 Οκτωβρίου 1905). Ο επιστολογράφος κατηγορούσε τους δηµογέροντες των
Μυλάσσων ότι «είναι άνθρωποι, οι οποίοι µένουσι κατά παρασάγγας οπίσω από την πρόοδον» (αρ.
Θ16, Μύλασα 19 Οκτωβρίου 1903/αρ. 2394).
3 ΑΜΣΑ, φάκ. Θ´, αρ. Θ147 (Οι «Πολίται Μυλά[σ]σων» προς τον Μ. Ευαγγελίδη, εν Μυλάσσοις 19
Ιουλίου 1909/αρ. 8549).
4 ΑΜΣΑ, φάκ. ΙΑ´, αρ. ΙΑ246 (Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας του Ελληνικού
Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου «Ευδοκιάς», Τοκάτη 23 Μαρτίου 1914).
5 Paschalis M. Kitromilides και Alexis Alexandris, «Ethnic survival, nationalism and forced
migration: The historical demography of the Greek community of Asia Minor at the close of the
Ottoman era», ∆ελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σ̟ουδών 5 (1984-1985) σ. 20. Ειδικότερα στην
επαρχία Καισαρείας, ο Πρόξενος του Ικονίου εντόπισε 21.236 «Τουρκοφώνους Έλληνας κατοίκους»
και 8.044 «Ελληνοφώνους Έλληνας κατοίκους»· γενικότερα, στις περισσότερες (στις 13 από τις
συνολικά 41) ορθόδοξες κοινότητες του νοµού Ικονίου «οικογενειακή γλώσσα» ήταν η τουρκική
(ΑΥΕ [= Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου των Εξωτερικών], 1916, Β/59, Ο Πρόξενος Ικονίου
προς το ΥΠΕΞ, εν Ικονίω 5 Ιουλίου 1916/αρ. 57, συνηµµένη «Στατιστική νεωτάτη του Ελληνικού
πληθυσµού και της εκπαιδευτικής κινήσεως της επαρχίας Καισαρείας», σσ. 1r-v, 4v).
6 Βλ. ενδεικτικά: ΑΜΣΑ, φάκ. ∆´, αρ. ∆47 (Οι εφοροεπίτροποι Κερµαστής προς τον Μ.
Ευαγγελίδη, εν Κερµαστή 19 Απριλίου 1909), όπου αναφέρεται ότι «σχεδόν άπασαι αι περί την
Προύσαν πόλεις και κωµοπόλεις αγνοούσιν την Ελληνικήν […] και συνεπώς οµιλούσι την
πρωτεύουσαν εν ταύταις γλώσσαν[,] την Τουρκικήν[,] ξενωθείσαι όλως της πατρώας ηµών
Ελληνικής».
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Στο γ´ τέταρτο του 19ου αιώνα ξεκίνησε λοιπόν, µε πρωτοβουλία των κατά τόπους
ιεραρχών της Μεγάλης Εκκλησίας, µια συντονισµένη προσπάθεια για την ποιοτική ανάπτυξη
και την επέκταση του ελληνικού σχολικού δικτύου στα ενδότερα της Ανατολίας και ιδίως στις
τουρκόφωνες κοινότητες. Για παράδειγµα, ο µητρ. Καισαρείας Ιωάννης (Πανοπώλης)
«παρετήρησε περίλυπος την αξιοθρήνητον κατάστασιν της πατρίδος αυτού» και ως εκ τούτου
κινήθηκε, από της χειροτονίας του (1878) και εξής, για «την ηθικήν και διανοητικήν
ανάστασίν» της· το 1882 ιδρύθηκε το Ροδοκανάκειο Γυµνάσιο και το 1885 το κεντρικό
παρθεναγωγείο. Η «αναγέννησις» των ελληνικών γραµµάτων στην Καισάρεια προέβη
«κρείττων πάσης προσδοκίας»· το 1895 το Ροδοκανάκειο αναγνωρίσθηκε από το Εθνικό
Πανεπιστήµιο ως «τέλειον γυµνάσιον», ισότιµο των αντιστοίχων των Αθηνών, ενώ ιδιαίτερα
«αξιοθαύµαστοι» ήταν οι πρόοδοι των µικρών µαθητών, των µη εχόντων «µητρικήν την
Ελληνικήν», µε αποτέλεσµα το 1896 να εκφράζεται η βάσιµη προσδοκία, ότι «εντός
βραχυτάτου διαστήµατος η γλώσσα η Ελληνική έσται κοινή»8. Στην κοινότητα Περµάτων
(Bermende, σηµ. Savaş köyü) του Ικονίου, η οποία αριθµούσε περί τις 350 «οµογενείς
οικογενείας», η τοπική «επτάτακτος µικτή αστική σχολή µετά νηπιαγωγείου» «παρήγαγε
σχετικώς αγλαούς καρπούς εις την µικράν εθνικήν του τόπου αναµόρφωσιν και την της
πατρίας γλώσσης βαθµιαίαν αποκατάστασιν»· γενικότερα, στον νοµό Ικονίου, όπως σχολιάζει
ο εκεί Έλληνας Πρόξενος, η εκπαιδευτική προσπάθεια, που συντελέστηκε κατεξοχήν την
πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, εµφύσησε «νέαν εθνικήν ζωήν [εις] το τµήµα τούτο της
οµογενείας[, το] υπέρ παν άλλο παραµεληθέν[, και το οποίον] ελαχίστης ίνα µη είπωµεν
ουδεµιάς ηξιώθη προσοχής παρά των Εθνικών κέντρων µέχρι προ ολίγων ετών» (δηλ. πριν το
1908, όταν ιδρύθηκε εκεί ελληνικό προξενείο)9.
Παρά τις σηµαντικές πνευµατικές διεργασίες που συντελούνταν στα ενδότερα της Μικράς
Ασίας, το ενδιαφέρον της Κωνσταντινούπολης και της Αθήνας για τη Μικρασία παρέµενε
ελλειµµατικό. Η µερίδα του λέοντος των χορηγιών του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου
Κωνσταντινουπόλεως (ΕΦΣΚ), του «Υπουργείου Παιδείας του αλύτρωτου Ελληνισµού»,
διοχετευόταν σε σχολεία και συλλόγους των ευρωπαϊκών επαρχιών της Τουρκίας. Για
παράδειγµα, το 1873 τα µικρασιατικά σχολεία έλαβαν µόλις 80 λ.Τ. σε σύνολο 1.190 λ.Τ.
που επιδαψιλεύθηκαν για φιλεκπαιδευτικούς σκοπούς της «υπόδουλης Ρωµιοσύνης»·
παροµοίως, το 1875 ο ΕΦΣΚ, από τις συνολικά 1.000 λ.Τ. που δαπάνησε για την υλική
ενίσχυση ελληνικών εκπαιδευτηρίων, δώρισε 850 λ.Τ. στη Μακεδονία και στη Θράκη και
µόλις 100 λ.Τ. στη Μικρά Ασία10.

7 ΑΜΣΑ, φάκ. Α´, αρ. Α146 (Η εν Σύλλη Φιλόπτωχος Αδελφότης «Η Ορθοδοξία [ίδρ. 1905] προς
τον Μαργαρίτη Ευαγγελίδη, εν Σύλλη 20 Ιουλίου 1907/αρ. 160-161).
8 Σάββας Β. Ζερβουδάκης, «∆ιανοητική αναγέννησις εν Καισαρεία Καππαδοκίας», περ. Ξενοφάνης
τόµ. Α´, τεύχος 1 (Αθήνησιν 1896) σσ. 76-77, 79, 81, 85.
9 ΑΥΕ, 1916, Β/59, Ο Πρόξενος Ικονίου προς το ΥΠΕΞ, εν Ικονίω 5 Ιουλίου 1916/αρ. 57, σσ. 1r2r, 3r. Τον Αύγουστο του 1908 διορίσθηκε πρόξενος Α´ τάξεως στο Ικόνιο (Υπουργείον επί των
Εξωτερικών, Ε̟ετηρίς του ε̟ί των Εξωτερικών Υ̟ουργείου του εν Ελλάδι δι̟λωµατικού σώµατος και των
ξένων ̟ροξενικών αρχών, 1912, εν Αθήναις 1912, σσ. 16-19, 22-27).
10 Τατιάνα Σταύρου, Ο εν Κωνσταντινου̟όλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος: Το Υ̟ουργείον Παιδείας του
αλυτρώτου Ελληνισµού, Αθήναι 1967, σσ. 36, 88. Χάρης Εξερτζόγλου, Εθνική ταυτότητα στην
Κωνσταντινού̟ολη τον 19ο αιώνα: Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινου̟όλεως 1861-1912,
Αθήνα 1996, σσ. 98-99.
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Παράλληλα, τα κεφάλαια του ελληνικού Υπουργείο των Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) και πιο
συγκεκριµένα της Επιτροπής προς Ενίσχυσιν της Ελληνικής Εκκλησίας και Παιδείας
(ΕΕΕΠ, η οποία συστάθηκε το 1886 υπό την άµεση διεύθυνση του επί των Εξωτερικών
υπουργού, και είχε ως κύρια αρµοδιότητά της τη διάθεση πιστώσεων –από τον προϋπολογισµό του ΥΠΕΞ– «προς θεραπείαν παντός ό,τι συντελεί εις την εξέγερσιν, ανάπτυξιν και
ενίσχυσιν του θρησκευτικού και εθνικού αισθήµατος παρά τοις καθ’ όλον το Οθωµανικόν
Κράτος Έλλησι»11) ήσαν «προωρισµένα διά τας εν Θράκη, Μακεδονία, Ηπείρω και Αλβανία
πρωτίστως εκπαιδευτικάς ανάγκας»12, και δεν διοχετεύθηκαν πριν το 1911 στη Μικρά Ασία13.
Ιθύνοντα ρόλο στην όλη «αναγεννητική» προσπάθεια ανέλαβε τελικά ο Σύλλογος των εν Αθήναις Μικρασιατών. Ο Σύλλογος της «Ανατολής», χωρίς να είναι ο προποµπός, ήλθε (από της
ιδρύσεώς του το 1891 και εξής) ως αρωγός και επιταχυντής σε αυτό το ζωηρό πνευµατικό
κίνηµα. Οι µικρές (και όχι µόνον) µικρασιατικές κοινότητες των παραλίων και κυρίως εκείνες
της «έσω Ανατολής»14, δήλωναν ευγνώµονες προς τον Σύλλογο για τους κόπους που κατέβαλλε «προς διάδοσιν των φώτων εν Ανατολή»15, εξυµνώντας τον ως «αρωγόν πάσης
προόδου»16 και ωσάν «µεγάλην µητέραν»17 και «αειλαµπή της Μικράς Ασίας φάρον»18, και
εξυµνούσαν το ιεροσπουδαστήριο της Σάµου ωσάν «τηλαυγή πνευµατικόν φάρον, καθοδηγούντα προς την πρόοδον τους εν τη Ανατολή αδελφούς»19. Και προσαγόρευαν τον Μαργαρίτη Ευαγγελίδη ( Μηχανιώνα Κυζίκου 1850 – Αθήνα 1932, καθηγητής της Ιστορίας της

11

ΑΥΕ, 1893, ΑΑΚ/Β´, όπου καταχωρείται Βασιλικό ∆ιάταγµα της 3 Απριλίου 1893, που ρύθµιζε τη
λειτουργία της ΕΕΕΠ.
12 ΑΥΕ, 1887, ΑΑΚ/ΣΤ´/Α´, Τµήµα 3, Ο προεδρεύων της ΕΕΕΠ προς τον εν Τραπεζούντι
πρόεδρον, εν Αθήναις 1 Σεπτεµβρίου 1887/αρ. 203.
13 Το σχολικό έτος 1911/1912 το ΥΠΕΞ χρηµατοδότησε µε 435 λ.Τ. και το 1912/1913 µε άλλες
520 λ.Τ. το ∆ιδασκαλείο των Νηπιαγωγών του Ζινδζί-δερέ (Φλαβιανών) της Καππαδοκίας. Το «εν
Ζινζίδερε ∆ιδασκαλείον» υπήρξε ουσιαστικά το µοναδικό ελληνικό σχολείο της Μικρασίας που έλαβε
χρηµατοδότηση από το ελληνικό κράτος. Βλ. ΑΜΣΑ, φάκ. ΙΘ´, αρ. ΙΘ666 (Ο Υπουργός
Εξωτερικών [Ιωάννης Γρυπάρης] προς τον Μικρασιατικό Σύλλογο, Αθήναι 15 Ιουλίου 1911/αρ.
17469). ΑΜΣΑ, φάκ. Λ∆´ (Βιβλίο Πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «Ανατολής», σσ. 130,
188, 211-212, 224 [συνεδρίες 26 Μαΐου, 28 Ιουλίου, 11 Αυγούστου και 16 ∆εκεµβρίου 1911]).
14 Πρβλ. ΑΜΣΑ, φάκ. Ζ´, αρ. Ζ294 (Ο πληρεσούσιος Σµύρνης προς τον Πρόεδρο του Συλλόγου,
Σµύρνη 7/20 Μαΐου 1919).
15 ΑΜΣΑ, φάκ. ΙΒ´, αρ. ΙΒ76 (Ιωάννης Λαµψίδης, προεδρεύων σύµβουλος των εν Τραπεζούντι
Αργυρουπολιτών, προς Μ. Ευαγγελίδη, Τραπεζούς 10 Σεπτεµβρίου 1905).
16 ΑΜΣΑ, φάκ. Ι´, αρ. Ι214 (Οι Έφοροι των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Ζινδζί-δερέ προς τον
Πρόεδρο του Μικρασιατικού Συλλόγου, εν Φλαβιανοίς 15 Σεπτεµβρίου 1913).
17 ΑΜΣΑ, φάκ. Α´, αρ. Α180 (Η Φιλόπτωχος Αδελφότης της Ορθοδόξου Κοινότητος Περµάτων «Η
Ορθοδοξία» προς τον Πρόεδρο του Μικρασιατικού Συλλόγου, εν Πέρµασι 5 Απριλίου 1908/αρ. 50).
18 ΑΜΣΑ, φάκ. ∆´, αρ. ∆40 (Ο Πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής και Φιλανθρωπικής Αδελφότητος
«Ορθοδοξία» [ίδρ. 1900] Παπά-Άγγελος προς τον Μ. Ευαγγελίδη, εν Ορτάκιοϊ 16 Ιουλίου 1907).
Ένας υπότροφός του αποκαλεί τον Σύλλογο «Φάρον της Ανατολής». Βλ. ΑΜΣΑ, φάκ. ΙΑ´, αρ.
ΙΑ170 (Παύλος Ι. Μωϋσείδης προς [Μ. Ευαγγελίδη], εν Νικοπόλει 8 ∆εκεµβρίου 1906).
19 ΑΜΣΑ, φάκ. Η´, αρ. Η128 (Γ. Σακκάρης προς Μαργ. Ευαγγελίδη, εν Κυδωνίαις 14 Οκτωβρίου
1906/αρ. 5322). Υπογράµµιση του γράφοντος.
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Φιλοσοφίας στο Εθνικό Πανεπιστήµιο και σχεδόν ισόβιο πρόεδρο του Συλλόγου από την
ίδρυσή του έως το 1925) «πατέρα»20 καθώς και «φίλον και προστάτην των Μικρασιατών»21.
Τις χρηµατοδοτικές ανάγκες των ελληνικών σχολείων της Μικρασίας ήλθαν να
συνδράµουν φιλογενείς σύλλογοι και φιλεκπαιδευτικές αδελφότητες (ανεξάρτητες του
ΕΦΣΚ) που συστήθηκαν από απόδηµους στην οθωµανική πρωτεύουσα από το γ´ τέταρτο
του 19ου αιώνα και εξής, όπως ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος «Η Μικρά Ασία» (ίδρ. 1871), η
Καππαδοκική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης (ίδρ. 1872), η εν Κωνσταντινουπόλει
Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης Καρβάλης «Ναζιανζός» (ίδρ. 1884) κ.ά.22. Παράλληλα,
αντίστοιχοι σύλλογοι ανεφύησαν στις τοπικές, ακόµη και στις πλέον αποµακρυσµένες από
την Κωνσταντινούπολη και τη Σµύρνη, κοινότητες (της Προύσας, της Άγκυρας, του
Κοτυαίου, της Ινεπόλεως, της Νεοκαισαρείας κ.ά.)23. Παραδείγµατος χάριν, το 1910
ιδρύθηκε στην Αττάλεια φιλεκπαιδευτικός σύλλογος µε την επωνυµία «Μιχαήλ ο
Ατταλειάτης»· σύµφωνα µε τον ανταποκριτή του Ξενοφάνους, σκοπός του ήταν «η διάδοσις
της εθνικής γλώσσης» στην εκεί «οµογενή κοινότητα» και «η ηθική διάπλασις και διανοητική
µόρφωσης των µελών αυτής»24.
Βασικός επίσης αρωγός σε αυτόν «αγώνα» «προς εθνικήν και διανοητικήν ανάπτυξιν του
έθνους, ιδία δε προς διάδοσιν της Ελληνικής γλώσσης εν τουρκοφώνοις µέρεσι»25 στάθηκαν
οι φιλανθρωπικές (θρησκευτικές κ.ά.) αδελφότητες. Ως εκ τούτου, η αυστηρή διάκριση
ανάµεσα σε φιλανθρωπικούς και σε φιλεκπαιδευτικούς/φιλολογικούς συλλόγους είναι
δυσχερής· η κατηγοριοποίηση αυτή είναι σχετική, διότι οι περισσότεροι ανέπτυξαν
πολυσχιδή δράση, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις ο τίτλος ενός σωµατείου δεν συνέπιπτε µε
τους καταστατικούς του σκοπούς ή/και συγκάλυπτε άλλες (µη ανεκτές από τις αρχές ή/και
παράνοµες πολιτικές) δραστηριότητες. Αυτό άλλωστε (το δυσδιάκριτον) ήταν κοινός τόπος
στις ελληνικές ορθόδοξες κοινότητες της (Εγγύς) Ανατολής και της Βαλκανικής. Για
παράδειγµα, το 1874 ιδρύθηκε στη Φιλιππούπολη (Plovdiv), από «Ελληνίδες το γένος
Κυρίες», ο φιλανθρωπικός σύλλογος «Ευρυδίκη». Ως καταστατικός σκοπός της οριζόταν «η
ηθική και διανοητική διαπαιδαγώγησις της ελληνικής πρώτης ηλικίας», «η συντήρησις
νηπιαγωγείου και η περίθαλψις απόρων µικρών παίδων». Το 1876 η «Ευρυδίκη» ίδρυσε και
έκτοτε συντηρούσε ιδίοις αναλώµασι το µεικτό νηπιαγωγείο του Αγίου Κωνσταντίνου,
παραπλεύρως του οµωνύµου πατριαρχικού (δηλ. ελληνικού ορθοδόξου) ναού της πόλης. Η
δράση της «Ευρυδίκης» εντάσσεται τυπικά στα ευρύτερα πλαίσια της διάπλασης εθνικών
συνειδήσεων και του ανταγωνισµού του ελληνισµού προς τον βουλγαρισµό. Η ίδρυση της
«Ευρυδίκης» ήταν ουσιαστικά η ελληνική απάντηση προς τον φιλανθρωπικό σύλλογο των
Κυριών «Maichina Grizha» (= Μητρική Φροντίδα, ίδρ. 1873).
20

ΑΜΣΑ, φάκ. Η´, αρ. Η123 (Αλέξανδρος Ν. Βάττου προς Μαργ. Ευαγγελίδη, εν Ζεϊτινλή
[Αδραµυττίου] 29 Αυγούστου 1906).
21 ΑΜΣΑ, φάκ. Η´, αρ. Η143 (Ευτυχία Φράγκου προς Μ. Ευαγγελίδη, εν Αλατσάτοις 24 Ιουνίου
1907).
22 Ιωάννης Α. Ακακιάδης, «Μορφωτική κίνησις εν Μικρά Ασία», περ. Ξενοφάνης τόµ. Ζ´ (1910) σσ.
64-65. Τ. Σταύρου, ό.̟., σ. 89. George A. Vassiadis, The Syllogos Movement of Constantinople and
Ottoman Greek Education 1861-1923, Αθήνα 2007, σσ. 144-145.
23 Τ. Σταύρου, ό.̟., σ. 91.
24 Κλ. Σ. Ιατρίδης, «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος εν Ατταλεία», περ. Ξενοφάνης τόµ. Ζ´ (1910) σ. 67.
25 ΑΜΣΑ, φάκ. Α´, αρ. Α322 (Ο εν Κοτυαίω φιλεκπαιδευτικός σύλλογος η «Παλιγγενεσία» προς το
προεδρείο του Μικρασιατικού Συλλόγου «η Ανατολή», Κοτύαιον 21 Μαΐου 1909).
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∆ιακηρυγµένος σκοπός της «Maichina Grizha» ήταν «να µορφώσει την Βουλγάρα και να
ενισχύσει το εθνικό της συναίσθηµα». Ο εν λόγω φιλανθρωπικός σύλλογος των βουλγαρίδων
Κυριών δραστηριοποιήθηκε ανταγωνιστικά προς το ελληνικό στοιχείο, επιδιώκοντας να
περιστείλει τις ελληνικές πολιτισµικές επιρροές στους κόλπους του ορθόδοξου πληθυσµού
της πόλης και να τον στρέψει προς τη βουλγαρική εθνική ιδέα. Ως αντίδραση προς την
οµοειδή της «Ευρυδίκη», η «Maichina Grizha» ίδρυσε το 1884 βουλγαρικό νηπιαγωγείο
θηλέων, όπου φοιτούσαν κατά κανόνα γόνοι άπορων οικογενειών, και προσέφερε κατά
διαστήµατα δωρεάν συσσίτια, ρούχα και υποδήµατα σε πτωχούς µαθητές του κρατικού
νηπιαγωγείου της πόλης. Το 1888 συστήθηκε στη Φιλιππούπολη ο δεύτερος φιλανθρωπικός
σύλλογος Ελληνίδων Κυριών, ο «Ευαγγελισµός», ο οποίος ανέλαβε να στηρίξει το
νηπιαγωγείο του ελληνικού ορθοδόξου µητροπολιτικού ναού, της Αγίας Μαρίνας. Όπως
διαφαίνεται από τις ανταγωνιστικές µεταξύ τους σχέσεις, οι φιλανθρωπικοί σύλλογοι Κυριών
της Φιλιππούπολης (και ευρύτερα της πρώην Ανατολικής Ρωµυλίας και της Βουλγαρίας)
δρούσαν σχεδόν αποκλειστικά σε στενά εθνικά πλαίσια και οι stricto sensu φιλανθρωπικές
τους δραστηριότητες αλληλοδιαπλέκονταν µε φιλεκπαιδευτικές και άλλες εθνωφελείς
ευεργεσίες. Εν προκειµένω, στην ευεργετική δράση της «Ευρυδίκης» εντάσσεται η σεβαστή
ετήσια οικονοµική χορηγία της προς την ελληνική κοινότητα, η οποία το 1896 ανερχόταν σε
60 χρυσά εικοσάφραγκα και το 1904 σε χίλια λέβα. Ο σύλλογος απέστειλε επίσης 400 χρυσά
φράγκα το 1896 και χίλιες χρυσές δραχµές το 1897 «εις τους ατυχείς υπέρ ανακτήσεως της
ελευθερίας αγωνιζοµένους αδελφούς Κρήτας» καθώς και 50 χρυσά φράγκα για την
ανακούφιση των προσφύγων του ελληνοτουρκικού πολέµου του 1897, κάτι το οποίο έπραξε
και ο «Ευαγγελισµός». Το 1898 παραχώρησε 3.530 χρυσά φράγκα στην ελληνική κοινότητα
για αγορά κτιρίων για τη στέγαση των οικοτροφείων των περίφηµων Ζαριφείων
∆ιδασκαλείων26.
Γενικότερα, η εθνική ιδέα αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην ιδεολογική
συγκρότηση των φιλανθρωπικών αδελφοτήτων των Βαλκανίων (µετά την εµφάνιση του
βουλγαρικού εθνικισµού, τη δεκαετία του 1860 και κυρίως από την ίδρυση της Βουλγαρικής
Εξαρχίας το 1870 και εφεξής) και ευρύτερα της πολυεθνοτικής Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης κατά τον «µακρό» 19ο αιώνα και ο ανεπίσηµος πολιτικός ρόλος που ανέλαβαν να
επιτελέσουν ήταν η ανατροφή µελλοντικών πολιτών πιστών στο εθνικό ιδεώδες. Ειδικότερα
όσον αφορά στους φιλανθρωπικούς συλλόγους των Κυριών, ο αναπαραγωγικός ρόλος των
γυναικών έλαβε χαρακτήρα «ιστορικής αποστολής» υπό την έννοια της µεταβίβασης της
εθνικής συνείδησης και της ορθής ανατροφής µελλοντικών πολιτών και στρατιωτών, πιστών
στα αλυτρωτικά κελεύσµατα του έθνους. Με άλλα λόγια, η µητρότητα αναδείχθηκε εν
προκειµένω σε πολύτιµο εργαλείο του εθνικισµού27. Την εποχή των εθνικισµών η
φιλανθρωπία γινόταν λοιπόν αντιληπτή ως ευεργεσία προς το έθνος. Ο φιλανθρωπικός
αλληλοδιαπλέχτηκε µε τον εθνικό λόγο και η ευεργετική δράση των φιλανθρωπικών
συλλόγων περιορίστηκε στα ενδεή µέλη της ιδίας εθνικής κοινότητας28.

26

Σπυρίδων Γ. Πλουµίδης, Εθνοτική συµβίωση στα Βαλκάνια. Έλληνες και Βούλγαροι στη Φιλι̟̟ού̟ολη
1878-1914, Αθήνα 2006, σσ. 220-223.
27 Ελένη Βαρίκα, Η εξέγερση των Κυριών: Η γένεση µιας φεµινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα 1833-1907,
Αθήνα 1987, σσ. 97-103.
28 Σπ. Πλουµίδης, ό.̟., σ. 219.
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Στη Μικρά Ασία, ο ελληνισµός δεν είχε να αντιµετωπίσει (µέχρι το 1914, οπότε
εκδηλώθηκε δυναµικά ο ανθελληνικός διωγµός των Νεοτούρκων) κάποιον αντίπαλο
εθνικισµό. Ωστόσο, κι εκεί οι φιλανθρωπικοί σύλλογοι των Ελληνίδων Κυριών ακολούθησαν
τον γενικό κανόνα, στοχεύοντας πρωτίστως στην ενίσχυση της εθνικής παιδείας και στη
διάδοση της ελληνοφωνίας. Τον τελευταίο σκοπό εξυπηρετούσε (ανάµεσα σε άλλα µέσα) η
σύσταση Νυκτερινών και Κυριακών Σχολείων, τα οποία σύστηναν και διαχειρίζονταν τοπικές
αδελφότητες. Επί παραδείγµατι, τον Αύγουστο του 1906 η «Φιλόθρησκος Αδελφότης» της
Αττάλειας σύστησε, συγχρόνως µε την ίδρυσή της, ως παράρτηµά της, «Σχολήν Νυκτερινών
και Κυριακών µαθηµάτων», η οποία είχε ως σκοπό «την διδασκαλίαν των Ελληνικών
γραµµάτων και της µητρικής φωνής εις τας τάξεις εκείν ας του λ αού αίτινες δι’
οιονδήποτε λόγον δεν ηδυνήθησαν» και δεν ηδύναντο «να φοιτήσωσιν εις τα τακτικά
Σχολεία»· στην εν λόγω Σχολή γίνονταν δεκτοί (εργαζόµενοι) «νέοι ηλικίας 15 ετών και
άνω», χωρίς να υποβάλλονται «εις ουδεµίαν δαπάνην»29. Παροµοίως, «η διάδοσις της
προγονικής Ελληνικής γλώσσης εις όλας τας τάξεις των τουρκοφώνων µητέρων του τόπου διά
φιλολογικών µέσων» ήταν ο «σκοπός πρώτιστος» της φιλανθρώπου Αδελφότητος των Κυριών
«η Αγάπη» (ίδρ. εν Σπάρτη [της Πισιδίας] 1908)30.
Οι δύο τελευταίες περιπτώσεις καταδεικνύουν το ταξικό περιεχόµενο της παρεχόµενης
εκπαίδευσης και διαφωτίζουν έτι περαιτέρω έναν τρόπο µε τον οποίο γινόταν αντιληπτή η
φιλανθρωπία: η κάθετη επέκταση της στοιχειώδους ελληνικής εκπαίδευσης στα κατώτερα
κοινωνικά στρώµατα των ελληνικών ορθοδόξων κοινοτήτων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας
(στα «τέκνα του λαού» και ιδίως σε εκείνα των απόρων συµπολιτών) προσφέρθηκε µε όρους
φιλανθρω̟ίας. Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1860 µέσα στα ευρύτερα πλαίσια
του εξαστισµού και του φιλελεύθερου εκσυγχρονισµού της Αυτοκρατορίας, µέσω της ίδρυσης
ενοριακών «αλληλοδιδακτηρίων» στις περιφερειακές συνοικίες της οθωµανικής πρωτεύουσας
και των υπολοίπων µεγαλουπόλεων της Αυτοκρατορίας31. Όπως είδαµε στην περίπτωση της
Σπάρτης το 1908, η διάδοση των φώτων της παιδείας στον εργαζόµενο λαό και στο θήλυ
φύλο προσδιοριζόταν οµοίως ως πράξη χριστιανικής «αγάπης».
Η αλληλοδιαπλοκή της φιλεκπαιδευτικής µε τη φιλανθρωπική, τη φιλόθρησκη κλπ.
δραστηριότητα υπαγορευόταν και από µία άλλη αδήριτη ανάγκη: τη συγκάλυψή της από τα
όµµατα των πολιτικών αρχών, οι οποίες έβλεπαν µε καχυποψία την ελληνική εκπαίδευση, ως
αγωγό της εθνικής ιδέας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένας εµποροµεσίτης από το
∆ενιζλή, ο οποίος αλληλογραφούσε µε τον Σύλλογο των εν Αθήναις Μικρασιατών: «πάντες εν
τη Ανατολή επιβλεπόµεθα υπό των τοπικών αρχών, αίτινες νοµίζουσι ότι εργαζόµεθα υπέρ
29 ΑΜΣΑ, φάκ. Ε´, αρ. Ε259, Ε260 και Ε271 (Κανονισµός του εν Ατταλεία Σωµατείου
«Φιλόθρησκος Αδελφότης» και της, ως παραρτήµατος της Αδελφότητος λειτουργούσης, Σχολής
Νυκτερινών και Κυριακών µαθηµάτων, εν Ατταλεία 12 Αυγούστου 1906, και επιστολή των Εφόρων
των Σχολείων Ατταλείας προς τον Μ. Ευαγγελίδη, 3 Οκτωβρίου 1906/αρ. 47). Υπογράµµιση του
γράφοντος.
30 ΑΜΣΑ, φάκ. Ε´, αρ. Ε331 (Η Πρόεδρος και η Γραµµατέας της Αδελφότητος προς τον Μ.
Ευαγγελίδη, εν Σπάρτη 25 ∆εκεµβρίου 1908).
31 Σωτήρης Γ. Παλάσκας, Η ελληνική εκ̟αίδευση στην Κωνσταντινού̟ολη των αρχών του 20ού αιώνα: Οι
δηµοτικές και αστικές σχολές αρρένων και οι αντίστοιχες µικτές (1900-1915), Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 23, 4950. Έφη Κάννερ, Φτώχεια και φιλανθρω̟ία στην ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινού̟ολης 1753-1912,
Αθήνα 2004, σσ. 44-45, 218-221, 359, 419-420, όπου παρατίθεται πίνακας 46 εν όλω ενοριακών
«αλληλοδιδακτηρίων» της Κωνσταντινουπόλεως το έτος 1870.
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της Μεγάλης Πατρίδος και δεν παύουν να παρακολουθούν τα ίχνη µας. Αι λέξεις Σύλλογος,
Αθήναι και λοιπά αρκούσι να υποθέσουν ότι εργαζόµαι ενταύθα µε κοµιτάτον τι υπέρ της
Ελλάδος»32. Μάλιστα, δεν έλειψαν οι περιπτώσεις όπου ελληνοδιδάσκαλοι των µικρασιατικών
κοινοτήτων κατηγορήθηκαν από τους δηµογέροντες ως «ελληνικά φρονήµατα εµβάλλοντες
τοις παισίν», προκειµένου οι τελευταίοι να πλήξουν έµµεσα τους αντίζηλούς τους εφόρους
των σχολών, µε συνέπεια οι δηµοδιδάσκαλοι «επί εβδοµάδας» να έχουν «πράγµατα»
(µπλεξίµατα) «µε την κυβέρνησιν» (δηλ. µε τις τουρκικές αρχές)33.
Συµπερασµατικά, η φιλανθρωπία και η κοινωνική µέριµνα στις ελληνικής ορθόδοξες
κοινότητες της Μικράς Ασίας στο γ´ τέταρτο του 19ου αιώνα και στην α´ δεκαετία του 20ού
ήταν ένα σύνθετο φαινόµενο, το οποίο εξυπηρετούσε ποικίλους σκοπούς –κυρίως
εκπαιδευτικούς και εθνο-πολιτικούς– και γινόταν αντιληπτή –µέσα στα αξιακά πλαίσια της
εποχής– µε σαφείς ταξικούς όρους. Η περίπτωση των µικρασιατικών κοινοτήτων δεν ήταν,
ασφαλώς, µεµονωµένη, αλλά εντασσόταν στο ευρύτερο γεωγραφικό και ιστορικό της πλαίσιο,
όπως και στο πνευµατικό ρεύµα του «όψιµου ∆ιαφωτισµού» και της «αναγεννήσεως» του
ελληνισµού της Ανατολής, η οποία ανακόπηκε απότοµα από τον ανθελληνικό διωγµό του
1914 και 1915-18 και την Καταστροφή του ’22.

32 ΑΜΣΑ, φάκ. Ζ´, αρ. Ζ368 (Ιωάννης Χ.Ν. ∆ζολόσογλου προς το προεδρείο του Μικρασιατικού
Συλλόγου, ∆ενιζλή 16 Ιανουαρίου 1910/αρ. 8724).
33 ΑΜΣΑ, φάκ. Ε´, αρ. Ε253 (Ιορδάνης Παλλίδης, δηµοδιδάσκαλος, προς Μ. Ευαγγελίδη, εν
Σπάρτη 14 Ιουλίου 1906), όπου ο επιστολογράφος καταγγέλλει σχετικό περιστατικό, που συνέβη στο
Ικόνιο το 1905.
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Κοινωνική ̟ολιτική στην Κα̟̟αδοκία.
Μία ̟ρώτη ιστορική ̟ροσέγγιση µε βάση τους
κοινοτικούς καταστατικούς χάρτες.
Κώστας Νίγδελης

Το πρώτο πράγµα που θα πρέπει κανείς να καθορίσει, όταν µιλά για κοινωνική -πολιτική
µέριµνα, είναι ακριβώς το περιεχόµενό της, δηλαδή τι εννοούµε µε τούτο τον όρο… και
µάλιστα απαλλαγµένοι από τα σηµερινά στερεότυπα που προσδίδουν διαφορετικό
περιεχόµενο στις όποιες έννοιες.
Βεβαίως θα πρέπει να λάβει υπόψη του επίσης και ορισµένες άλλες παραµέτρους, ίσως
ίσως εν πολλοίς άγνωστες στο ευρύ κοινό…. ∆ιότι, διαφορετικό περιεχόµενο δίδεται στην
έννοια της κοινωνικής πολιτικής στην περιοχή, για παράδειγµα της Πόλης ή της Σµύρνης ή
ακόµα αν θέλετε στη Νίγδη, µιας και θα αναφερθούµε στην περιοχή της Καππαδοκίας, από
αυτής της Αξού, ενός µικρού χωριού ή του Χαλβάντερε, µιας µικρότατης κοινότητας.
Ακόµα ακόµα, αν θέλετε, διαφορετικό ήταν το περιεχόµενό της στη Μαλακοπή,
κοινότητα αµιγώς χριστιανική -ελληνική, από αυτό της κοινότητας των Ληµνών- Γκιολτσούκ,
που κατοικείτο εξ ηµισείας από τις δυο µεγάλες θρησκευτικές κοινότητες.
Αλλά και κάτι ακόµα επιπλέον: άλλο το περιεχόµενό της, στις αρχές του 19ου αιώνα και
άλλο αµέσως µετά το Χάττι Σερίφ και Χάτιι Χουµαγιούν, όταν, κατά την γνώµη µας,
συντελέστηκε µια τεράστια µεταβολή στην οθωµανική αυτοκρατορία- κοινωνία.1
Με λίγα λόγια ο ΧΩΡΟΣ, Ο ΧΡΟΝΟΣ, το ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ αλλά και η
ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ απετέλεσαν µερικούς, αλλά σηµαντικότατους κινητήριους προσδιοριστικούς παράγοντες αυτού που ονοµάζουµε κοινωνική πολιτική…
Άµεσα επίσης επισηµαίνουµε πως βασικά εργαλεία της έρευνάς µας αλλά και της
παρουσίασης είναι τα γραπτά δεδοµένα και κυρίως οι καταστατικοί χάρτες των
χριστιανικών κοινοτήτων και τα διάφορα γρα̟τά τεκµήρια… αλλά θα µας επιτρέψετε να
αναφερθούµε και στις µαρτυρίες, έστω και αν ενέχουν το στοιχείο της υπερβολής µέσα στα
λογικά πλαίσια του εµείς και της δικής µας ράτσας.
Σπεύδουµε µάλιστα, έτσι απλά, να αναφερθούµε σε ένα τέτοιο παράδειγµα υπερβολικής
προβολής του «εµείς, ρε αδελφέ», που φυσικά είναι παντελώς φανταστικό… δηµιούργηµα
ακριβώς αυτής της συγγνωστής νοοτροπίας.
Όλοι ή σχεδόν όλοι γνωρίζουµε τις Σ̟ηλιές του Θεού. Τις βραχοεκκλησιές, δηλαδή,
αυτές τις θαυµάσιες κατασκευές της φύσης και του ανθρώπου που σε αγαστή συνεργασία
µετέτρεψαν το τίποτε σε θαύµα.
1

Σύµφωνα λοιπόν µε τα µεταρρυθµιστικά διατάγµατα που εµφανίζονται και τα δυο στο πρώτο µισό
του 19ου αιώνα, Χάτιι Σερίφ το 1839 επί βασιλείας Αβδούλ Μετζίτ και Χάτιι Χουµαγιούν το 1856, «οι
υπήκοοι του κράτους ήταν ελεύθεροι να πιστεύουν σε όποια θρησκεία ήθελαν και θα είχαν το δικαίωµα
να ιδρύσουν…. Νοσοκοµεία…». Συµπληρωµατικά, επίσης, µε το διάταγµα του 1867 (22/2/1867)
προβλεπότανε µεταξύ των άλλων και η ίδρυση Ιατρικών Σχολών αλλά και µε µια σειρά λοιπών
επιµέρους νοµοθετηµάτων του 1841, 1861 και 1869 προσδιορίστηκαν επακριβώς οι προϋποθέσεις
άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος καθώς και αυτό του φαρµακοποιού.
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Είναι γνωστό επίσης πως σε τούτες τις σπηλιές, στο διάβα του χρόνου, χάρισαν πολλές
και διάφορες λαϊκότροπες ονοµασίες2 οι οποίες όµως, όπως όλοι οι µύθοι, είχαν τον σπόρο
κάποιας αλήθειας. Επισηµαίνουµε επίσης πως η περιοχή της Καππαδοκίας ήταν πρωτοπόρα
στην παροχή ή παροχές κοινωνικής πολιτικής- µέριµνας δια των έργων του Ιεράρχη της
Αγίου Βασιλείου3. Εκείνο όµως που είναι σχεδόν άγνωστο, ακόµα και στους επαΐοντες, είναι
η ύπαρξη κάποιας βραχοεκκλησιάς το όνοµα της οποίας ήταν Νοσοκοµειακή Μονή,
Halac Hastane Manastiri… λίγο πιο πέρα από το Ορτά Χισάρ (µεσαίο κάστρο) και
πρόκειται για µνηµείο του 9ου αιώνα το οποίο µάλιστα ήταν ενεργό, σύµφωνα µε τις
µαρτυρίες, µέχρι και το τέλος του 19ου αιώνα.
Γύρω λοιπόν από τούτη την εκκλησιά, µιας και το όνοµα παραπέµπει σε νοσοκοµείο,
δηµιουργήθηκαν πολλά και διάφορα µυθεύµατα… Πως υπήρχε µοναστήρι που περιέθαλπε
τους ασθενείς που συνέρρεαν κατά εκατοντάδες κλπ, κλπ, κλπ. Η αλήθεια, είναι πως η
εκκλησιά µοιάζει µε θάλαµο νοσηλείας- µιας και ο µεγάλος θάλαµος έχει δυο σειρές µε
δέκα καθεµιά κίονες και περιβάλλεται και από βοηθητικούς χώρους. Τίποτε όµως
παραπάνω.
Τώρα και µερικά άλλα ερωτήµατα- παρατηρήσεις που ανακύπτουν άµεσα µε το θέµα:
Αλήθεια, µε ̟οια χρήµατα ή από πού αντλούνταν τα χρήµατα για την όποια κοινωνική
πολιτική;
Ένα δεύτερο, µα εξίσου σηµαντικό ερώτηµα: ποιος ήταν επιφορτισµένος µε την
κοινωνική πολιτική και το επισηµαίνουµε αυτό, διότι ως γνωστόν οι φορείς της εξουσίας, εκεί
και τότε, έστω και µε τις σχετικές αλληλοεπικαλύψεις, ήταν στα χέρια της δηµογεροντίας και
της εκκλησίας…
Και µιας και είµαστε στα ερωτήµατα, έτσι απλά, ας λάβουµε υπόψη µας και δυο τρία
άλλα. Υπήρχαν άραγε υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών και αν ναι, τι είδους κοινωνική πολιτική
ήταν… σε είδος για σε υπηρεσίες;
Ξεκινάµε από το τρίτο ερώτηµα – παρατήρηση επισηµαίνοντας προς τα πού θα
κινηθούµε, µιας και το κεφάλαιο Κοινωνική Μέριµνα είναι τεράστιο και φυσικά δεν µπορεί
να καλυφθεί µε τις παρούσες συνθήκες ενός συνεδρίου και σε µια µόνο εισήγηση, στους
τοµείς ένδεια, α̟ορία, υγεία, ̟αιδί… και αν θέλετε όλα αυτά τα δηµιουργήµατα µιας
ταξικής κοινωνίας ή των όποιων οικονοµικών διαφοροποιήσεων.
1. Το πρώτο πράγµα που συναντά ο ερευνητής του χώρου είναι πως οι εκεί κοινωνίες µικρές µεγάλες είναι αδιάφορο- είναι χωρισµένες σε οικονοµικές τάξεις… επί τη βάσει των
οποίων στηρίζεται η όποια κοινωνική µέριµνα της κοινωνίας. ∆ηλαδή βλέπουµε µια τοπική
κοινωνία ναι µεν στενά δεµένη, διότι υπάρχει ο άλλος, ο α̟έναντι, ο αλλόθρησκος ή κάτω
2 Εκκλησιά των Ουρανών (Gok kilise), των Φιδιών (Yilanli Kilise), η Απέναντι (Karsi Kilise), η
Κίτρινη εκκλησιά Σαριτζά (Sarica Kilise), των Ιχθύων (Balikli Kilise), της Αµπέλου (Uzumlu Kilise),
των Ουρανών (Purenli Seki Kilise), των Κρίνων (Sumbulu Manastir), η Σκοτεινή (Karanlik Kilise
manastir), των Σανδάλων (Carikli Kilise), του Μαύρου Σύννεφου (karabulut Kilise), των Σπαθιών
Kiliclar Kilise), η Κρυφή (Sakli Kilise)… Ονοµασίες που έδωσαν τόσο οι χριστιανοί όσο και οι
µουσουλµάνοι για λόγους πολλούς, διαφόρους και πολλές φορές ανεξήγητους.
3 ∆ηµιουργός της Καινής Πόλης ή του της ευσέβειας Ταµείου, µε το Πτωχοκοµείο (εγκαινιάστηκε
στις 7/9/374 µ.Χ.) το Γηροκοµείο, το Λεπροκοµείο, τον Ξενώνα, το Πολυτεχνικόν Σχολείον κ.α.
ελάχιστα δηλαδή µπροστά στην χριστιανική ευποιία, το µεγάλο θησαυρό της αγάπης… Και όλα αυτά
στηριγµένα σε ένα καταπληκτικό σύστηµα εθελοντισµού.
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α̟ό την αιγίδα-αγκαλιά της εκκλησίας αλλά… αλλά «υπάρχουν εκείνοι µε µπόλικα
φακούδια, αυτοί που τα κατάφερναν, αλλά και κείνοι που δεν είχαν µοίρα στον ήλιο...»4 ή
«αυτοί που ’χαν όλα τα καλά του Θεού, κτήµατα, φακούδια, χτήνη… και οι άλλοι που
αναγκάζονταν να βρούνε τη µοίρα τους στην ξενιτιά»5. Αυτονόητο πως οι όποιες δοµές και η
αποτελεσµατικότητά τους είχαν ως κύριο αντικείµενο ακριβώς την τελευταία κατηγορία.
2. Τώρα, αν µεν δεν σας ικανοποίησε ετούτος ο απλούστατος αλλά υπαρκτός διαχωρισµός,
επιτρέψτε µια µικρή αναφορά σε µερικούς επίσηµους και µε τη βούλα της δηµογεροντίας
παρακαλώ.
α. ∆ιαβάζουµε, για παράδειγµα, στα Πρακτικά της
κοινότητας των Συλλάτων της 7ης Σεπτεµβρίου 1884
πως για το ετήσιον κανονικόν του ιερέως6 «τα µεν
πρώτιστα οσπίτια ίνα πληρώσωσι προς 15 γρόσια, τα
µεσαία 10 γρόσια, τα δε ελάχιστα 8 γρόσια». Να
σηµειωθεί µάλιστα πως υπάρχει ο σχετικός πίνακας
µε τις αντίστοιχες οικογένειες και σύµφωνα µε αυτό,
43 ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, 50 στη δεύτερη,
39 στην τρίτη και αρκετοί, αλλά χωρίς να
προσδιορίζεται ακριβώς ο αριθµός, στην κατηγορία
της απορίας…7
β. Στα αντίστοιχα πρακτικά της Μαλακοπής τα πράγµατα είναι το ίδιο ξεκάθαρα8. Εκεί για παράδειγµα
η κοινότητα δηµοσιεύει έναν κατάλογο «των οικιών
της δικαιοδοσίας των τεσσάρων ιερέων» µε καθένα
εξ αυτών να έχει οικογένειες-σπίτια απ’ όλες τις
τάξεις.9
4 Αρχείο Προφορικής Παράδοσης, Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισµού, φάκελος Μαλακοπή,
Μαρτυρία Μαυρίδου Ελευθερίας.
5 Αρχείο Προφορικής Παράδοσης, Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισµού, φάκελος Σύλλατα, Μαρτυρία
Βαρβάρας Μιστο̟ούλου.
6 Σηµ: πρόκειται για την υποχρέωση των κατοίκων για την αµοιβή του ιερέα η οποία γινότανε µε βάση
τη φοροδοτική τους ικανότητα… µε τους κατοίκους να χωρίζονται σε τάξεις και κατηγορίες.
Επισηµαίνουµε πως ο διαχωρισµός αυτός δεν ήταν σταθερός µιας και στις αρχές του 20ου αιώνα
υπήρχε νεότερος, επί τη βάσει του οποίου πληρώνονταν οι ιερείς αλλά και τα διάφορα µυστήρια της
εκκλησίας. Έτσι ενώ στα πρακτικά της Κοινότητας του 1884 υπάρχει ο διαχωρισµός των οικογενειών
σε τρεις τάξεις, στα αντίστοιχα πρακτικά των αρχών του 20ου αιώνα το καθεστώς αυτό αναθεωρείται σε
πέντε τάξεις, δηλαδή των 20, των 40, των 60, των 80 και των 100 γροσίων.
7 Κωνσταντίνος Νίγδελης- Γιάννης Σταµατιάδης, τα Σύλλατα της Καππαδοκίας, Πολιτιστικός
Σύλλογος Γυναικών Ν. Συλλάτων, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 78
8 Γ.Α.Κ. Αρχείο τ. Ταµείου Ανταλλαξίµων α/α κώδικας. 347
9 Κατάλογος των οικιών της δικαιοδοσίας των τεσσάρων Ιερέων
Παπά Στεφάνου
Τάξις Α
Χρήστος Ενωτιάδης, Γρηγόριος Ποργιάζογλους, Κυριάκος Σπυρόπουλος…
Τάξις Β
Γεώργιος Ηλιάδης, Ιωάννης Εκατόνταρχος, Βλάσιος Γανόπουλος…
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Αυτός λοιπόν ακριβώς ο διαχωρισµός επιτρέπει αφενός την αφαίµαξη του πληθυσµού
για τις όποιες εκφράσεις της κοινωνίας- κοινότητας και την κάλυψη των όποιων αναγκών,
αλλά ταυτόχρονα ξεκαθαρίζει εν πολλοίς και τα δικαιώµατα αυτών που είχαν την όποια
ανάγκη για την κάλυψη τέτοιων αναγκών. Ίσως θα µπορούσαµε να πούµε ένα εκκαθαριστικό
σηµείωµα… της ε̟οχής.
Κάπου εδώ θα µας επιτρέψετε ένα µικρό άλµα, µιας κάποιας αλλαγής στην υπάρχουσα
σειρά. Ήρθε λοιπόν η ώρα να απαντήσουµε και στο πρώτο ερώτηµα… ∆ηλαδή µε ποια
χρήµατα ή από πού µπορούσαν να αντλήσουν χρήµατα για την όποια κοινωνική πολιτικήµέριµνα.
Σήµερα βεβαίως η πολιτική αυτή ασκείται από τις κρατικές επιχορηγήσεις σε όλους τους
οργανισµούς οι οποίοι ασχολούνται µε το θέµα. Προϋπολογισµοί, δαπάνες, χορηγίες κλπ.
Τότε όµως; Σπεύδω µάλιστα να επισηµάνω πως αναφερόµαστε στην εποχή της όποιας
άνοιξης της οθωµανικής αυτοκρατορίας, 19ος αιώνας…
Βεβαίως, δεν υπάρχει η λεγόµενη κρατική επιχορήγηση ή η κρατική µέριµνα… δηλαδή
ένα πλαίσιο κανόνων, δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που να διέπουν τούτο το καθεστώς ή
καλύτερα υπήρχε, αλλά σε σπερµατική κατάσταση. Συνεπώς, τα πάντα είναι αποκλειστική
ευθύνη της όποιας οργανωµένης κοινωνίας στα πλαίσια των δικών της πρέπει, αναγκών και
δυνατοτήτων… Λειτουργούσε το σύστηµα οργανωµένα σε ελάχιστες κοινότητες και απόσπασµατικά σε κάποιες άλλες… µε πρωτοπόρα την εκκλησία, το πιο οργανωµένο τµήµα του
πληθυσµού.
Η έρευνα-µελέτη, λοιπόν, θα προσπαθήσει να εµβαθύνει εκεί ακριβώς.
Από το σύνολο των κανονισµών, πρακτικά δηµογεροντιακών συµβουλίων, που είχαµε
τη δυνατότητα να µελετήσουµε, εκείνα τα οποία αβίαστα προκύπτουν είναι τα παρακάτω…
και, µεταξύ µας, κατά το κοινώς λεγόµενο, οι τρόποι τους οποίους «µηχανεύονταν» για να
µπορέσουν να αναπτύσσουν το κοινοτικό ταµείο για τη θεραπεία των όποιων αναγκών,
µεταξύ των οποίων και την κοινωνική µέριµνα, ήταν πολλοί και ποικίλοι.
Από τις χορηγίες εν ζωή έως και πρόβλεψη σε διαθήκες σχετικού ποσού εκ µέρους του
κληρονοµούµενου για την παροχή βοηθείας σε ενδεείς…10
Τάξις Γ
Θεόδωρος Κελ. Στεφάνου, Νικόδηµος Κελ Στεφάνου…
Σηµ: το ίδιο επαναλαµβάνεται και για τους υπόλοιπους ιερείς.
10 Γ.Α.Κ. Κώδιξ 348 Μαλακοπή, σ. 8
«Εν Μαλακοπή τη 9η Ιανουαρίου 1911
Εν ονόµατι της Αγίας Οµοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδας, εγώ ο υποφαινόµενος γνήσιος κάτοικος
Μαλακοπής, Έλλην το γένος και Ορθόδοξος χριστιανός το δόγµα της Ορθοδόξου Ανατολικής
Εκκλησίας, έχων σώας και ακεραίας τας φρένας σήµερον ενώπιον των αξιοπίστων και εντίµων
µαρτύρων, έχων δε υπ’ όψιν το µοιραίον τέλος εις ο υποκύπτει έκαστος και κατά συνέπειαν µη
γνωρίζων την ηµέραν και την ώραν εν η ο Υιός του ανθρώπου έρχεται, προδιαθέτω εκ της όλης
περιουσίας µου:
-εις τα Εκπαιδευτήρια της φιλτάτης µου πατρίδος Μαλακοπής λίρες Τουρκίας εκατόν δέκα (110).
-δια τους τέσσερεις ιερείς της κοινότητας τους κατά καιρόν ευρισκοµένους λίρες πέντε (5).
-δια τους ενδεείς της κοινότητας λίρες δέκα (10)-δέκα (10) λίρες θα δοθούν παρά της κατά καιρόν
υφισταµένης ενταύθα Κεντρικής Εφορείας εις την κοινοτικήν εκκλησίαν.
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Από τους τακτικούς εράνους, τον ειδικό προς τούτο περιφερόµενο κατά τη διάρκεια της
θείας λειτουργίας δίσκο11, έως και τα έκτακτα ή και τα συχαρίκια «ε̟ί τη ονοµαστική
εορτή»…12
Επίσης: ∆ΙΑΒΑΖΩ από τον σχετικό Κώδικα της Κοινότητας Μαλακοπής…13
Άρθρο 163: Κώδικας περί συνοικεσίων: «Εν τη καταγραφή του συνοικεσίου ορίζεται
συγχρόνως ότι αµφότερα τα µέρη αναλαµβάνουσι την υποχρέωσιν όπως τελέσωσι τον γάµον
µετά παρέλευσιν κατ’ ανώτατον όριον ενός έτους… και ότι υποχρεούνται εν περιπτώσει
ακυρώσεως του προικοσυµφώνου εξ υπαιτιότητας του ενός µέρους ν’ αποζηµιώσωσιν την
ΣΧΟΛΗΝ-ΕΦΟΡΕΙΑ δια ποσού όπερ καθορίζεται κατά τας περιστάσεις υπό της
Εφορείας…».
Άρθρο 165: «Ως δικαιώµατα καταγραφής του συνοικεσίου εν τω κώδικι καταβάλλονται
εις την Εφορεία εκ µέρους του νέου γρ. 40 εκ µέρους δε της νέας γρ. 20».
Κατανοητό πως τα προαναφερόµενα αποτελούν µια απειροελάχιστη ένδειξη ακριβώς
των τρόπων µε τους οποίους η υπεύθυνη δηµογεροντία, η επιφορτισµένη µε µια πληθώρα
υποχρεώσεων, µεταξύ των οποίων κυρίαρχη και τη µέριµνα, προσπαθούσε και µηχανευότανε
παν το ανθρώπινον για την εύρεση των απαραίτητων φακουδιών-χρηµάτων. Βλέπετε, χρησιµοποιούµε την έκφραση δηµογεροντία γενικά και αόριστα, γιατί το ίδιο λίγο πολύ µπορεί ο
ερευνητής να το δει παντού….
Σηµειώνουµε επίσης πως τέτοιοι τρόποι υπήρχαν πολλοί, δια την αύξηση του
Κοινοτικού, Σχολικού, αλλά και του Εκκλησιαστικού Ταµείου, αν και σε πολλές κοινότητες
ήταν ενιαίο, όπως για παράδειγµα η λεγόµενη τιµολογιακή ̟ολιτική για όλα τα µυστήρια
της εκκλησίας ή για την παρουσία του κλήρου σε καθετί που ήταν απαραίτητη.14
Ο διαθέτης
Μηνάς (δυσανάγνωστος)
Οι Μάρτυρες
Οι εκτελεστές της διαθήκης
Παπά Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος Ποργιαζόγλου
Ισαάκ Χατζόπουλος
Κωνσταντίνος ∆ελιθεοδωρίδης
Λοιπές υπογραφές δυσανάγνωστες
Λουκάς Κανάκης
Σφραγίδες»
11 Τζιούτζια Ελένη, ό.π., σ. 227 Κώδικας Μαλακοπής άρθρο 143 του Κώδικα:
«Οι περιαγόµενοι εν τοις ναοίς δίσκοι έσονται δια µεν τας Κυριακάς και επισήµους εορτάς εις αφ’
εσπέρας και δύο την πρωίαν εκτός του υπέρ των πτωχών τρίτου. Κατά δε τας πανηγύρεις των ναών και
τας ακολούθους εορτάς των Χριστουγέννων, Αγίου Βασιλείου, Θεοφανείων, Τριών Ιεραρχών,
Υπαπαντής, Ευαγγελισµού, Μ. Πάσχα. Πεντηκοστής, Μεταµορφώσεως, Κοιµήσεως Θεοτόκου, και
Υψώσεως του Τιµίου Σταυρού, δύο αφ’ εσπέρας και τρεις την πρωίαν προς τω τετάρτω των πτωχών».
Σηµ: επαναλαµβάνεται και στο άρθρο 170 του ιδίου κανονισµού.
12 Επρόκειτο περί ενός ιδιαζόντως παράξενου θεσµού που είχε τόσο µεγάλη σηµασία αλλά και
αποτελεσµατικότητα ώστε το βρίσκουµε νοµοθετηµένο στον σχετικό κώδικα της Μαλακοπής στα
οικεία άρθρα περί του Ταµείου των Φτωχών….
Για να βρει λοιπόν η δηµογεροντία τα απαραίτητα χρήµατα, για την κάλυψη των πολλαπλών αναγκών
των ενδεών της κοινότητας, βρέθηκε τούτος ο τρόπος... Έτσι, όλο το συµβούλιο µε προεξάρχοντα τον
ιερέα, πήγαινε στα σπίτια των εορταζόντων συγχωριανών για τις σχετικές ευχές αλλά βεβαίως και για
να εισπράξει τα συχαρίκια τα οποία ήταν ανάλογα µε τη φοροδοτική ικανότητα του καθενός.
13 Ελ. Τζούτζια Η Μαλακο̟ή της Κα̟̟αδοκίας, ό.π., σ. 226
14 Σηµ: όπως επισηµαίνουµε παρακάτω για την τέλεση των µυστηρίων της εκκλησίας υπήρχε η
υποχρέωση της καταβολής σχετικού ποσού από πλευράς του ζητούντος χριστιανού.
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Βεβαίως τελειώνοντας τούτο το κεφάλαιο επισηµαίνουµε πως πάντοτε υπήρχε ο από
µηχανής Θεός που έδιδε τις δέουσες λύσεις κυρίως σε αυτό το ζήτηµα: την παροχή
υπηρεσιών προς τους ενδεείς – κοινωνική µέριµνα… Ένας Θεός που βρισκότανε πολύ
µακριά- τροµακτικές οι αποστάσεις για εκείνες τις εποχές και άκουγε στο όνοµα
Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΕΣ και ΑΜΕΡΙΚΗ- γη της επαγγελίας. Με τους µετανάστες να στέλνουν τα
εµβάσµατά τους αλλά και τα οικονοµικά αποτελέσµατα των σχετικών εράνων που
µοιράζονταν στους ενδεείς, τους έχοντες ανάγκη ή για τη θεραπεία των διαφόρων αναγκών.15
Εκφράσεις κοινωνικής ̟ολιτικής
Βεβαίως αν και το θέµα δεν µπορεί να καλυφθεί µέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστηµα…
εν τούτοις όµως θα µας επιτρέψετε να σας δώσουµε µερικά δείγµατα των εκφράσεων του
κοινωνικού κράτους- κοινωνικής µέριµνας της οργανωµένης κοινωνίας- κοινότητας, εκεί και
τότε.Έχουµε λοιπόν.

Τµήµα της αµοιβής ήταν υπέρ του Ταµείου των Φτωχών και η διανοµή του σε ανύποπτο χρόνο στους
έχοντες τη σχετική ανάγκη.
15 Σηµ: από το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα παρατηρείται µια δυναµική αύξηση του µεταναστευτικού
κύµατος στις µεγάλες αστικές πόλεις, Κωνσταντινούπολη, Σµύρνη, Μερσίνα κ.α. αλλά και στη γη της
επαγγελίας, την Αµερική. Εκεί οργανώνονται σε αδελφότητες, βασική µέριµνα των οποίων ήταν η
βοήθεια των ιδιαιτέρων πατρίδων τους µε υλικά αγαθά αλλά και αποστολή χρηµατικών εµβασµάτων.
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Α. Τοµέας υγείας- ιατρικής.16
Το πρώτο και ίσως σηµαντικότερο που έχουµε να τονίσουµε είναι πως λίγο πολύ οι
περισσότερες κοινότητες είχαν τον δικό τους ιατρό. Σε σχετική µας µελέτη υπό τον
διακριτικό τίτλο «Κα̟̟αδοκία, Ιάµατα και Θάµατα» καταγράφουµε µια σειρά από ειδικούς
περί την ιατρική λειτουργία, κανονικούς ιατρούς έως και πρακτικούς.
Για την οικονοµία του χρόνου βεβαίως αναφέρουµε πως µισθώνονταν κανονικά από την
τοπική κοινότητα µε σκοπό την ιατροφαρµακευτική κάλυψη και πως αναλόγως της
φοροδοτικής τους ικανότητας παίρνανε και από τον κόσµο ένα συµβολικό έστω τίµηµα,
εκτός της κατηγορίας των οικονοµικά ασθενέστερων τάξεων.
Αξίζει τον κόπο, κάνοντας κατάχρηση του χρόνου σας, να σας καταστήσουµε κοινωνούς
µερικών ιδιαιτέρων περιστατικών, γι’ αυτό που λέµε γενικά κοινωνική µέριµνα, για τη
µεταφορά ασθενών σε περίπτωση αδυναµίας επιτυχούς ιάσεως σε µεγάλα αστικά κέντρα…
ιδία αυτών που δεν είχαν την οικονοµική δυνατότητα µε τη βοήθεια εκτάκτου βοηθήµατος
από πλευράς της κοινότητας… αλλά και σε περιόδους επικινδύνων καταστάσεων…
Τύχη αγαθή, λοιπόν, το Κ.Μ.Σ. µας παρείχε µια σειρά µαρτυριών που επιβεβαιώνουν
του λόγου το αληθές και στις δυο περιπτώσεις.
Έτσι, για παράδειγµα, σύµφωνα µε τη µαρτυρία Ποριαζόγλου Ευαγγελίας …. από τα
Λήµνα της Καππαδοκίας17, ο γιος της χήρας Ευανθίας …... παντοπώλης το επάγγελµα, λόγω
16 Σηµ: ο τοµέας αυτός είναι τεράστιος από κάθε άποψη. Εκτός φυσικά των ιατρών
και του
παραϊατρικού προσωπικού, περιλαµβάνει και τα φαρµακεία καθώς και την άσκηση της πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας ιατρικής φροντίδας.
Επισηµαίνουµε επίσης και δυο σηµαντικά κατά την άποψή µας στοιχεία:
α-την ύ̟αρξη της Κεντρικής Αρχής, εντεταλµένης µε την επίβλεψη των ιατρών, των φαρµακοποιών,
διευθέτησης αδικηµάτων περί την ιατρική, τη λήψη µέτρων σε περιπτώσεις επιδηµίας… Τα παραδείγµατα και οι περιπτώσεις πολλές. Αναφέρουµε για παράδειγµα τη σχετική καταγγελία εναντίον του Π.
Καρφόπουλου, στη Μαλακοπή. Σύµφωνα λοιπόν µε τα λεγόµενα του εις την αυτοβιογραφία του «
µετά τινάς ηµέρας από της καταθέσεως της καταγγελίας εις τας αστυνοµικάς αρχάς της Νεβσεχίρ
διµερής Επιτροπή εξ ενός ιατρού και ενός φαρµακοποιού αφίκετο εις την Μαλακοπήν ην και
διενήργησεν αιφνιδιαστικήν έρευναν εις την κατοικίαν µου ουδέν φυσικά εύρεν, τα δε περί της ιατρικής
εξασκήσεως απέδειξα αβάσιµα και αστήρικτα, αφού ουδείς ηδύνατο να µαρτυρήση ότι εχρηµατιζόµην
επαγγελόµενος ιατρόν…». Βλέπε Κ. Νίγδελη, Καππαδοκία, Ιάµατα και θάµατα, ό.π. σ 157
β-Η ε̟έµβαση των αρχών τόσο σε ε̟ί̟εδο Σαντζακιού όσο και το̟ικών, σε ̟ερι̟τώσεις γενικών
ε̟ιδηµιών, ήταν άµεση και εν πολλοίς αποτρεπτική για την επιδείνωση των φαινοµένων- συνεπειών.
Έτσι, για παράδειγµα, τόσο τον Μάιο του 1890, οπότε ενέσκηψε επιδηµία διφθερίτιδας, όσο και το
1919 στη φυµατιώδη µηνιγγίτιδα, αλλά και στην επιδροµή των ακρίδων του 1914, οι τοπικές αρχές
ασβέστωναν (σουβαµάς) τα σπίτια των πασχόντων, υποχρέωσαν σε γενικό καθαρισµό των δρόµων,
επέβαλαν την απαγόρευση να χύνουν τα βρόµικα νερά έξω… επέβαλαν την άµεση και υγειονοµική
ταφή (ντερή) των νεκρών κλπ…
γ-Μερικοί από τους πλέον γνωστούς ιατρούς- µιλάµε για αποφοίτους κρατικών πανεπιστηµίων
εφοδιασµένων µε σχετικές άδειες εξασκήσεως επαγγέλµατος ήταν οι: Κυ̟ριανίδης Αναστάσιοςστρατιωτικός ιατρός, Αντωνιάδης Γεώργιος- απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Φαρασό̟ουλος
Συµεών, απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Γιαγτσόγλους Αλέξανδρος- απόφοιτος Ιατρικής
Σχολής Αθηνών, Τσαλιώτης Αγγελής- απόφοιτος Φαρµακευτικής Σχολής Αθηνών, Χατζη̟αυλήςαπόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής Πόλης κλπ. Βλ. Κ. Νίγδελη, Κα̟̟αδοκία, Ιάµατα και Θάµατα,
ό.π. σ. 133
17 Μαρτυρία Ποριαζόγλου Ευαγγελίας, Αρχείο Προφορικής Παράδοσης, Κ.Μ.Σ. φάκελος Λήµνα.

144

Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας

της πάθησής του, µε τη βοήθεια των προυχόντων, προφανώς εννοεί το Ταµείο των Φτωχών,
στάλθηκε στην Πόλη. Τούτη η µαρτυρία αρχικά µας φάνηκε µάλλον υπερβολική, διότι η
απόσταση ήταν τεράστια για τα δεδοµένα της εποχής, έως ότου την είδαµε να
επιβεβαιώνεται σε σχετική αναφορά από κάποια στατιστική που έπεσε στα χέρια µας … και
που σύµφωνα µε αυτήν «παντοπώλης εκ Καππαδοκίας ετών 33 πάσχων εκ βουβωνοκήλης
δεξιά… κηλοτοµία ριζική κατά Bassini θεραπεία. Εισήλθεν στις 15 Μαΐου και εξήλθεν ιαθείς
τη 21 Ιουνίου…».18
Σε µια περαιτέρω µελέτη των σχετικών κειµένων διαπιστώσαµε πως ήταν αρκετοί αυτοί
που καταγράφονται ως περιστατικά προερχόµενα εκ Καππαδοκίας… για αιτίες πολλές και
διάφορες, ιδιαίτερα όµως για χρόνιες περιπτώσεις των ουροποιητικών οργάνων. Γεγονός
που, ίσως, προσδίδει και τους λόγους, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας και ίσως της ανυπαρξίας
εξειδικευµένου ιατρού, για τη σχετική µεταφορά.
Σύµφωνα, επίσης, µε τη µαρτυρία της Πατµάνογλου Σοφίας, «…ο πατέρας µου ήταν
τεκνεφέζ (ασθµατικός) αλλά έπαθε µεγάλο µ̟ασκά γιαρά (τραύµα) από µαχαίρι σα καργιά
(κοιλιά) και µε πολύ καν (αίµα) τον πήγαν στο νοσοκοµείο στο Καϊσερί (Καισάρεια)…
Άκουσα πως τον βάλανε στον ντον(πάγο)…Έκατσε πολλές γκιουνέρ (µέρες)… Όταν ήρτε
ήταν γεµάτο ζαϊφλήκ (αδυναµία)…».19
Έτσι απλά, επίσης, µια µικρή αναφορά των σχετικών άρθρων του κώδικα της ιδιαίτερής
µου πατρίδος περί των ιατρών, των συµφωνιών, υποχρεώσεων και δικαιωµάτων… αλλά και
σε κάθε περίπτωση χαρακτηριστικότατη.
Άρθρον 172: Προς περιφρούρησιν της υγείας του κοινού και επιστηµονικής
περιθάλψεως των ασθενούντων της κοινότητος, οφείλει η ∆ηµογεροντία να φροντίζη περί
προσλήψεως και διαρκούς συντηρήσεως ιατρού εν τη Κοινότητι.
Άρθρον 173: Προς εξασφάλισιν της συντηρήσεως του ιατρού συν τη δεκαγρόσω αµοιβή,
ην δικαιούται να λαµβάνει ο ιατρός κατά πάσαν επίσκεψιν ασθενούς, (εξαιρουµένων των υπό
της δηµογεροντίας υποδεικνυοµένων εγνωσµένης πενίας ασθενών) δικαιούται η
∆ηµογεροντία να προσθέσει αναλόγως των περιστάσεων από 10-20 παράδες εφ’ εκάστου
γροσίου επί των κοινοτικών εξόδων εκάστης οικογένειας. Εις τα ούτω φορολογούµενα
κοινοτικά έξοδα δεν συµπεριλαµβάνονται τα αρχιερατικά και των αγροφυλάκων. Εν ανάγκη
µείζονος προσθήκης
οφείλει να συγκαλέση Γενικήν Κοινοτικήν συνέλευσιν προς
συνεννόησιν.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εγνωσµένης πενίας ασθενών.
Εννοείται φυσικά πως στο θέµα αυτό επιπλέον περιλαµβάνεται:
• η δωρεάν φαρµακευτική κάλυψη…
• ο απαραίτητος εµβολιασµός του πληθυσµού σε περιπτώσεις πανδηµίας… και είχαµε
αρκετές από δαύτες τόσο στο τέλος του 19ου αιώνα όσο και στις αρχές του 20ου…

18Ιατρική

Στατιστική του Εθνικού Νοσοκοµείου, Κωνσταντινούπολη 1903, σ. 61
Κωνσταντίνος Νίγδελης, Κα̟̟αδοκία ιάµατα και θάµατα, Θεσσαλονίκη, Εκπαιδευτικό και
Πολιτιστικό ίδρυµα της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, 2010, σ. 78
19
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Άρθρον 174: Τα καθήκοντα και τα δικαιώµατα του εκάστοτε ιατρού καθορίζονται µεν
υπό της δηµογεροντίας και του ιατρού εν ιδιαιτέρω συµβολαίω εγκρίνονται δε υπό της
γενικής συνελεύσεως.
Θα θέλαµε, επίσης, προτού κλείσουµε τούτη την παράγραφο να επισηµάνουµε κάτι το
εξαιρετικά ενδιαφέρον: την παρουσίαση τµήµατος της στατιστικής αναφοράς του έτους
189220 του κοινοτικού ιατρού της Σινασού Γ. Αντωνιάδη, η οποία φέρει τον διακριτικό τίτλο
«∆οκίµιον Στατιστικής Υγιεινής και Θνησιµότητος».
«Έτος παρήλθεν ήδη αφ’ ου εκλήθηµεν ως κοινοτικός ιατρός της κωµοπόλεως Σινασού
και αναλαµβάνοµεν στατιστικήν περιγραφήν αυτής και των πέριξ υπό έποψιν υγιεινής και
θνησιµότητος… Έργον δυσχερές οίκοθεν διότι ακριβής στατιστική αδύνατον να
καταστρωθή ως εκ της παρ΄ ηµίν ελλείψεως ληξιαρχικών βιβλίων…
Η στατιστική ηµών αφορά απάσας τας περιπτώσεις, καθόσον αύται περιέπεσον υπό την
ατοµικήν ηµών αντίληψιν… Κατά το χρονικόν τούτο διάστηµα περιεθάλψαµεν εν συνόλω
197 ασθενείς και παρέστηµεν εις τοκετούς έξι, εκ των οποίων τέσσερις φυσιολογικοί… εις
τον αριθµόν τούτο συγκαταριθµούνται και οι ασθενείς των πέριξ χωρίων και τα αυτά κατά την
πορείαν του έτους επανειληµµένως προσβληθέντα άτοµα και οι πληρώσαντες και οι µη, οι
δυστροπήσαντες.
Εκ των 197 τούτων ασθενών:
176 εισίν ασθενείς Σινασού…
5 εισίν ασθενείς Προκοπίου…
5 εισίν ασθενείς Τζεµήλ…
4 εισίν ασθενείς Νεαπόλεως…
3 εισίν ασθενείς Αραβησσού…
Εκ του συνόλου αριθµού των 197 ασθενών:
83 άρρενες
114 θήλεις
Ε̟ί ̟λέον των ανωτέρω ̟αιδία,
δηλονότι από ηλικίας µηνών τινών
µέχρι ηλικίας 8 ετών ησθένησαν:
46 εν συνόλω…
19 άρρενα
27 θήλεα.
Θνησιµότης.
Εκ των 197 ασθενών θανάτους
έσχοµεν:
18 εν συνόλω
Ελληνικό Νοσοκοµείο Νίγδης
8 άρρενες
10 θήλεις
Κατά µήνας οι ασθενείς ταξινοµούνται ως εξής:
Φεβρουάριος=37, Μάρτιος= 29, Απρίλιος= 15, Μάιος= 26, Ιούνιος= 18, Ιούλιος =10,
Αύγουστος= 19, Σεπτέµβριος= 15, Οκτώβριος =9 Νοέµβριος= 6 ∆εκέµβριος 13…».

20

Χρήστος Αγγελίδης, Αναστάσιος Αγγελίδης, σχολάρχης Σινασού 1866-1902, Σταµπούλ 1951 σ.91
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Παρατήρηση
Ακολουθούν αναλυτικά όλες οι παθήσεις, οι τρόποι αντιµετώπισης, η φαρµακευτική
αγωγή, η ανάγκη, σε ελάχιστες περιπτώσεις, γνώµης άλλου ιατρού µε τη µεταφορά των
ασθενών στα αστικά κέντρα… αλλά και διάφορες προσωπικές παρατηρήσεις, ιδία µάλιστα για
τους πάσχοντες «εκ Συφιλίδος»21.
Β. ∆ηµοσία Υγιεινή
Τέλος, µερικές επισηµάνσεις για
ένα θέµα που ανήκει στην ευρύτερη
κοινωνική πολιτική- µέριµνα, αλλά σε
κάθε περίπτωση σηµαντικότατου. Ο
λόγος για τη λεγόµενη υγιεινή των
νερών…
α-Είναι γεγονός πως στην ευρύτερη
περιοχή της Καππαδοκίας τα ύδατα
αποτελούσαν πολυτιµότατο αγαθό τα
οποία µετέφεραν ή αντλούσαν µε πολύ
Νοσοκοµιακή Μονή
κόπο και επίπονες προσπάθειες.22
Συνεπώς υπήρχε πάντοτε η υψηλή επιστασία από την Εφορεία και η προς τούτο επιδιωκόµενη
επιµέλεια µε τον διορισµό υδρονοµέα – επιστάτη, τον Σουγιοδζού ή µιρέβ, που φυσικά
χρηµατοδοτείτο από το κοινοτικό ταµείο. Αλλά και µε την κατασκευή υδραγωγείων, κρηνών,
της µεταφοράς του23 από όπου µπορούσαν σε περίπτωση τοπικής αδυναµίας άντλησης…
β-Αντικείµενο ιδιαίτερης κοινοτικής πρόνοιας υπήρξε και η κατασκευή δηµοσίων
λουτρών… διότι «η έλλειψις ην λίαν επαίσθητος και δι’ ηθικούς και δι’ υγιεινούς λόγους…
Περικαλλέστατα µνηµεία της φιλοτιµίας και της φιλοξενίας, η δηµιουργία των οποίων
εφέλκυε τον φθόνον και την ζηλοτυπίαν των κοινοτήτων αίτινες δεν το ηδύναντο ».24

21

Χρήστος Αγγελίδης, ό.π. «Ως βλέπει τις εν τη στατιστική ηµών η αφροδισία αύτη λώβη κατέχει
κακόζηλον, ίνα µη είπωµεν επίζηλον θέσιν. ∆εν γνωρίζοµεν αν οι πάσχοντες µετέφερον αυτήν εκ
Κωνσταντινουπόλεως ή εκ Προκοπίου. Η µικρά ηµών αύτη στατιστική δεν µας επιτρέπει επί του
παρόντος να εκφέρωµεν γνώµην ασφαλή, εν τούτοις κλίνοµεν υπέρ αµφοτέρων των ιδεών, καθότι καθ’
ηµάς και το Προκόπιον διηνεκής τυγχάνει αιτία µολυσµού, ως εκ του συχνού συγχρωτισµού των
κατοίκων της ηµετέρας κωµοπόλεως µετά των του Προκοπίου. Η ανέγερσις λουτρού παρ’ ηµίν
πιστεύοµεν να ελαττώση επαισθήτως τον αριθµόν των θυµάτων».
22 Σηµ: είναι δηλωτικές οι ονοµασίες ορισµένων κοινοτήτων που έχουν να κάνουν γενικά µε το νερό
και την ύπαρξη ή άντλησή του. Η Μαλακοπή, για παράδειγµα, προέρχεται από το µάλα+κόποις,
δηλαδή µε πολύ κόπο η άντλησή του. Γεγονός πραγµατικό µιας και τα πηγάδια έπρεπε να έχουν
βάθος τουλάχιστον 20 µ. Φλογητά-Σουβερµέζ, που σηµαίνει δεν έχει νερό…
23 Η πλέον µακρινή µεταφορά νερού πραγµατοποιήθηκε στην κοινότητα της Νεβσεχίρ µε
πρωτεργάτη τον Κιουτσούκ κέις, -Πατέρα Γεώργιο. Οι πηγές βρίσκονταν τρεις ώρες µακριά…
και η µεταφορά τους έγινε µέσα από τους παρακείµενους βραχώδεις όγκους. Το δύσκολο εγχείρηµα
ήρθε σε πέρας και µε την προσωπική εργασία πολλών χριστιανών και µουσουλµάνων, αλλά και τη
σηµαντική βοήθεια της αδελφότητας της Πόλης. Βλ Κωνσταντίνος Νίγδελης, Η Νεάπολη της
Καππαδοκίας, ό.π. σ. 56-57
24 Κωνσταντίνος Νίγδελης, Η Νεάπολη της Καππαδοκίας, ό.π. σ. 79
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Γ. Αστικές α̟οκαταστάσεις
Την ιδιοκτησία τη γνωρίζουµε. Το δικαίωµα συνίσταται στο να έχει κάποιος κάτι το
οποίο χρησιµοποιεί και το διαθέτει κατά το δοκούν, µέσα φυσικά στα πλαίσια που ορίζουν
οι ισχύοντες πάντοτε νόµοι... Αυτό το κάτι επίσης διακρινόταν σε ακίνητη ̟εριουσίαmoussacafate25 και σε Κινητή, µουφρεντάτ- moufredate ιδιοκτησία, ή και ντουζένια26.
Εµείς µε τη σειρά µας από το σύνολο των διαφορετικών ιδιοκτησιών που
προβλέπονταν από την ισχύουσα νοµοθεσία, θα ασχοληθούµε µόνο µε δυο που
παρουσίαζαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην έρευνά µας. Ο λόγος λοιπόν για:
• Τα µιρί-ή αραζί-ι-µι -arsa-i-mir-ι.
Επρόκειτο για τις κρατικές γαίες που παραχωρούνταν µε επίσηµους τίτλους στους
Οθωµανούς υπηκόους για εκµετάλλευση έναντι ενός ευτελούς αντιτίµου...και
επιστρεφόταν µόνο εάν εκείνος που έπαιρνε το κτήµα πέθαινε χωρίς κληρονόµους.
• Τα µαχλούλια-µαχλούλ-majloule.
Επρόκειτο για τα αδιάθετα ακίνητα, δηλαδή αυτά για τα οποία δεν υπήρχε νόµιµος
κληρονόµος και τα οποία στο τέλος βγαίνανε από τα οικεία γραφεία σε δηµοπρασία,
το τίµηµα των οποίων πήγαινε απευθείας στο ταµείο των φτωχών...
Προσέξτε παρακαλώ. Μιλάµε για αστικές αποκαταστάσεις ή αν θέλετε για κοινωνική
µέριµνα, εκεί και τότε, υπέρ των αδυνάτων, µε έναν αληθινά πρωτοποριακό τρόπο... ∆ιότι
στην περίπτωση των µιρί επρόκειτο για κρατικές γαίες που δίδονταν έναντι ευτελούς
ποσού κλπ. ενώ για τα λεγόµενα αδιάθετα, τα βγάζανε σε δηµοπρασία µε προνοµιακούς
παίχτες τους απόρους…
∆. Η αλληλοβοήθεια ή αντιλόι ή αντιλόγι.
Ιδιαίτερα ανεπτυγµένος θεσµός στις κοινότητες της Καππαδοκίας εξαιτίας της µεγάλης
αφαίµαξης του ενεργού πληθυσµού από τις εσωτερικές µεταναστευτικές κινήσεις. Για να µην
µείνουν τα χωράφια αδέσποτα και εξαιτίας τις ανυπαρξίας πολλών χεριών, λόγω εσωτερικής

25

Ιδιαίτερα η ακίνητη ̟εριουσία- moussacafate διακρινόταν στα:
• Τα καθαρά µούλκια- σήρφ µουλκ -sirf mulke.
∆ηλαδή όλα τα ακίνητα κατά πλήρη νοµή και κατοχή χωρίς καµία επιβάρυνση.
• Τα αιτιολογηµένα,-ή µούλκι µουσ̟έ̟-mylk-i- mussebebe.
∆ηλαδή αιτιολογηµένη ιδιοκτησία. Περιελάµβανε όλα τα ακίνητα που προερχότανε από
κληρονοµιά, δωρεά και οποιαδήποτε άλλη νόµιµη αιτία, αποδεικνυόµενη όµως µε βεβαιώσεις
από την οικεία δηµογεροντία…
• Τα βακούφια.
Τα ακίνητα δηλαδή τα προερχόµενα από τις δηµοπρασίες των εκκλησιαστικών ιδρυµάτων.
• Τα κετίκια-κετίκ-ghedike.
Κυρίως µαγαζιών ή προνοµιούχων κτηµάτων.
• Τα µιρί-ή αραζί-ι-µι -arsa-i-mir-ι.
Οι κρατικές γαίες που παραχωρούνταν µε επίσηµους τίτλους στους Οθωµανούς υπηκόους για
εκµετάλλευση έναντι ενός ευτελούς αντιτίµου...
• Τα µαχλούλια-µαχλούλ-majloule.
Πρόκειται για τα αδιάθετα ακίνητα…
26 Κάθε είδους έπιπλα
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κυρίως µετανάστευσης, ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Υποχρέωση ιερή όχι µονάχα µεταξύ
των οµόδοξων αλλά και µεταξύ των ετεροδόξων.
Έτσι ο χριστιανός βοηθούσε τον µουσουλµάνο γείτονα στο όργωµα, τον θερισµό ή όπου
αλλού υπήρχε ανάγκη, µε την υποχρέωση του µουσουλµάνου να βοηθήσει τον χριστιανό
γείτονα στις ίδιες εργασίες.
Σε πολλές κοινότητες παρατηρήθηκε, ιδίως στον τρύγο, όλο το χωριό να προστρέχει µε
τη σειρά στα χωράφια, ούτως ώστε να τελειώσουν άµεσα και «χωρίς το αµπέλι να σκάσει…».
Ε. Μέριµνα δια την α̟άλειψη των ταξικών διαφορών.
Θα φανεί παράξενο αλλά κατά την γνώµη µας είναι από τα πλέον σηµαντικά δρώµενα για
εκεί και τότε. Το επισηµαίνω αυτό µιας και µε τα σχετικά δεσµευτικά κείµενα, µιλώ για τους
κοινοτικούς κανονισµούς που µε βάση κάποια λογική κωδικοποιούν, επιτάσσουν και τελικά
επιβάλλουν δηµόσια, δεσµευτικά και µε την απειλή µάλιστα φοβερών συνεπειών µια ή
συγκεκριµένες πρακτικές για θέµατα προσωπικά αλλά τέτοια που θα µπορούσαν να
δηµιουργήσουν εχθρικές συµπεριφορές ή σε κάθε περίπτωση να διαρρήξουν τον συνεκτικό
δεσµό της φυλής. Μέτρα που δεν επιβάλλουν µόνο «το τι δέον γενέσθαι» αλλά ακριβώς και
«το δέον α̟οφεύγειν», για να µην σκανδαλίζονται οι άποροι – ενδεείς συγχωριανοί έναντι
αυτών που είχαν την οικονοµική δυνατότητα για ο,τιδήποτε… αλλά και προ του
επαπειλούµενου κινδύνου του αφανισµού της ράτσας ή µαγαρίσµατος από ξενόφερτες
επιρροές.
Βλέπουµε λοιπόν τον προαναφερθέντα κανονισµό των Συλλάτων να επιτάσσει για το πώς
θα γίνεται ο αρραβώνας και η στέψη, πώς θα ντύνονται οι νύφες, τον τρόπο που θα γίνεται το
γλέντι του γάµου, τα ανταλλασσόµενα δώρα κλπ. Ακριβώς προς αποφυγή περαιτέρω
σκανδαλισµού των ευπαθών οµάδων27.
Παρόµοιες διατάξεις υπάρχουν σχεδόν σε όλους τους κανονισµούς των
ελληνοχριστιανικών κοινοτήτων µε λιγότερες ή περισσότερες διατάξεις, αλλά και επιπλέον
προσδιορισµό συµπεριφορών σε διαφορετικές εκδηλώσεις.
27

Παραθέτουµε ένα απειροελάχιστο δείγµα των σχετικών διατάξεων τις οποίες αντιγράψαµε από τον
οικείο κανονισµό:
Άρθρον α: Εις τον αρραβώνα της Μελλόνυµφης «Κελίνκιζας» να υπάγη µόνον ο ιερεύς της ενορίας µε
δυο άτοµα οιονδήποτε θέλει το µέρος του µελλονύµφιου γαµπρού… Μετά τον αρραβώνα να
ευχαριστήσωσι αυτούς µόνον µε µιαν µαστίχαν ή καφφέν άνευ φαγητού και ούτως να απέλθωσιν…
Άρθρον ε: Ουδείς εκ των συγγενών έχει το δικαίωµα να προσκαλέσει την Μελλονύµφην εις την οικίαν
του και να την συµποσιάσει, ούτε να την στείλει σπίτι πογτζάδες και άλλα παρόµοια.
Άρθρον στ: Απαγορεύονται τα Σεµάδια, ήτοι φαγητόν το Σάββατον µετά το µεσηµέριον, ούτε εις
τους συγγενείς, ούτε εις ουδένα άλλον…
Άρθρον ζ: Απαγορεύονται οι τζένβρες, τα ουτούµια, τα κοφτάρια από το να γίνονται εις τον γαµβρόν,
σύντεκνον και παραστεκάµενον… µόνον η πεθερά έχει το δικαίωµα να κάµει εις τον γαµβρόν τα δώρα
της ήτοι εν πουκάµισον, εν δακτυλίδιον, εν µανδήλιον, έν φέσι, έν κηρίον…
Άρθρον η: Τα φλωρία εις το µέτωπον να τα φορέσωσι, τα δε περιδέραια-κερτάνια, να γίνωσι µόνον
µιαν σειράν υποκάτω εις τους πόδας του κερτανιού…
Άρθρον θ: Ο Σταυρός όστις γίνεται εις τον αρραβώνα να έχει µόνον τρία φλωρία και τίποτε άλλο…
Απαγορεύεται αυστηρώς το χρυσόν «σύρµα»…
Άρθρον κ: Μετά την στεφάνωσιν τα δώρα εντός της οικίας θα γίνονται και όχι έξω εις την
αυλήν…».
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Είναι µάλιστα χαρακτηριστικότατη η προτροπή της επακριβούς τηρήσεως των σχετικών
κανόνων ορθής συµπεριφοράς, προς αποτροπή σκανδαλισµού των ευπαθών οµάδων του
πληθυσµού, την οποία βρίσκουµε καταγεγραµµένη στο σχετικό άρθρο του Κανονισµού της
Μαλακοπής.
Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο 182: «Εν εθιµοτυπίαις, οίον επισκέψεων, γάµων,
βαπτίσεων, και λοιπών, ΚΑΘΗΚΟΝ παντός πολίτου είναι να επιδιώκη το ΣΕΜΝΟΝ και
το ΑΠΕΡΡΙΤΟΝ δι ο και υποχρεούνται πάντες να συµµορφώνονται προς τας περί τούτων
εκάστοτε διατάξεις της Εφοροδηµογεροντίας» . Για να ακολουθήσει µια σειρά
«ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ∆ΙΑΡΡΗ∆ΗΝ…» περίεργων πολλές φορές, αλλά όπως πιστεύουµε
χρήσιµων.
Για παράδειγµα, σε τι θα µπορούσε να χρησιµεύσει η απαγόρευση για:
«τα µετά και άνευ τυµπάνων εν ταις οδοίς άσµατα των γυναικών εν αρραβώσι και
γάµοις», «τα δώρα µεταξύ των συµπεθεριών και των εξ αγχιστείας συγγενών», «τα για τα
συµπόσια εις τους αρραβώνας», «τα χρυσά και αργυρά κοσµήµατα είτε επί του στήθους είτε
επί της κόµης… αλλά µόνο της µελλονύµφου δικαιουµένης…», «οι χοροί και τα τραγούδια
την Παρασκευήν προ του γάµου», «τα λεγόµενα λεχοζώµια… µόνο της µητρός της λεχούς
δικαιουµένης και του στενού οικογενειακού κύκλου»…
Νοµίζουµε λοιπόν πως οι σχετικές απαγορεύσεις είχαν πολλαπλούς σκοπούς ή καλύτερα
στόχευαν σε πολλαπλούς στόχους. Επισηµαίνουµε µερικούς:
• τη γυναικεία συµ̟εριφορά.
Μιλάµε για εκεί και τότε, και την ειρηνική συνύπαρξη µε τους άλλους, τους α̟έναντι,
τους αλλόδοξους, που είχαν τη γυναίκα περίπου ως res= αντικείµενο ή παιδοποιητική
µηχανή. Συνεπώς, καθετί ξενόφερτο, κυρίως από πλευράς των εσωτερικών µεταναστών
που έβλεπαν άλλα στις µεγαλουπόλεις θα έπρεπε να εξουδετερωθεί άµεσα κα
αποφασιστικά, ορίζοντας έναν κύκλο του σωστού, του πρέπει και της αµαρτίας. Να
υπενθυµίσουµε µάλιστα πως η προίκα ως θεσµός ήταν άγνωστος στον χώρο της
Καππαδοκίας και εισήχθη στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα από τους µετανάστες.
• τις ευ̟αθείς οµάδες.

Έπρεπε λοιπόν να τεθούν ορισµένοι κανόνες, έστω και αν δεν τηρούντο επακριβώς, αλλά σε κάθε περίπτωση υπήρχαν, για να «κρατούν» τους έχοντες και κατέχοντες… να µην υπάρχει επίδειξη πλούτου… ή υποχρέωση δώρων και πράξεων
οι οποίες θα επιβάρυναν δυσβάστακτα αρκετούς.
• το συνεκτικό δεσµό της κοινωνίας.
Εργαλεία κοινωνικής µέριµνας.
Για την οικονοµία του χρόνου, αλλά κυρίως της ελλείψεώς του στην παρούσα φάση, θα
µου επιτρέψετε να επιµείνω σε κάτι που αποτελούσε µια αληθινή πρωτοπορία εκεί και τότε.
Ο λόγος ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ28.

28 Κάθε µέλος του Ταµείου των Πτωχών θα έπρεπε να έχει «βάσιµον εις τα εκκλησιαστικά παιδείαν,
φρόνησιν µαρτυρουµένην, βίον ακατηγόρητον, αρετήν οµολογουµένην, ζήλον προς τα πνευµατικά
και προ πάντων αφιλοκέρδειαν και µόνον σκοπόν εις τας ενεργείας του να δοξασθή ο Θεός και να
ωφεληθή ο πλησίον…».
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Εκεί και τότε λοιπόν ο προαναφερόµενος κώδικας της Μαλακοπής29, αλλά και λίγο πολύ
οι κώδικες όλων των κοινοτήτων, είχαν καταστατικές διατάξεις κοινωνικής µέριµνας ακριβώς
για τα ασθενέστερα τµήµατα του πληθυσµού30… Αν µάλιστα ενδιατρίψει κανείς στα άρθρα
του θα διαπιστώσει το προχωρηµένο της υπόθεσης, µερικών νησίδων του ελληνοχριστιανικού
πολιτισµού, το τονίζουµε, εκεί και τότε.
∆ΙΑΒΑΖΩ:
Άρθρο 166: Προς περίθαλψιν των πασχόντων και κατά το ένον ανακούφισιν των
απειροπληθών πτωχών της Κοινότητος, ιδρύεται ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ
υπαγόµενον εις την δικαιοδοσίαν και εποπτείαν µεν της Εφορείας, υπό την άµεσον δε
διαχείρισιν ιδιαιτέρας διµελούς επιτροπής ανεξαρτήτου από των εκκλησιαστικών επιτροπών
και διοριζοµένης υπό της Εφοροδηµογεροντίας…
Άρθρον 167: Εκ των δυο επιτρόπων του ταµείου των πτωχών ο µεν εις αναλαµβάνει
καθήκοντα Ταµίου, ο δε έτερος Γραµµατεύς, τηρών τακτικώς βιβλίον των εσόδων και
εξόδων του ταµείου, αµφότεροι δ’ εν τη δικαιοδοσία των είναι ισότιµοι…
Άρθρον 168: Οι επίτροποι του ταµείου των πτωχών τακτικώς µε δις του έτους κατά τα
Χριστούγεννα και το Μ. Πάσχα, εκτάκτως δε απολύτου ανάγκης παρουσιαζοµένης, εν συνεννοήσει όµως κατ’ αµφοτέρας τας περιπτώσεις µετά της εφορείας χορηγούσι βοηθήµατα
εις τους βοηθείας δεοµένους απόρους και ενδεείς της κοινότητας, εκτελούντες τον
αγαθοεργόν σκοπόν του ταµείου µετ΄άκρας ευσυνειδησίας και ευαγγελικής εχεµυθείας κατά
το µη γνώτω η αριστερά τι ̟οιεί η δεξιά.
Ουδέποτε δε και υπ’ ουδενός δαπανάται χρήµα του ταµείου των πτωχών δι’ άλλας
κοινοτικάς ανάγκας.

29 Σηµ: πρόκειται για τον Κανονισµό της Ορθοδόξου κοινότητος Μαλακοπής του 1870, ο οποίος
αναθεωρήθηκε επί αρχιερατείας Προκοπίου το 1914. .. Φυλάσσεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους
µε τον αριθµό: Κώδιξ 349
30 Κωνσταντίνος Νίγδελης, Η Νεάπολη της Καππαδοκίας, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου
Γεωργίου, Θεσσαλονίκη 2008, σ 127
«Η απορία αποδεικνυόταν µε πολλούς τρόπους µεταξύ των οποίων και εγγράφως… όπως το δείγµα
πιστοποίησης που παρουσιάζουµε:
Κωνσταντινούπολις τη 17 Αυγούστου 1913Η ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΝΕΒΣΕΧΙΡ
ΠΑΛΟΥΚ- ΠΑΖΑΡ ΠΟΛΕΩΣ
Νεβσεχίρ Χαν 27
Πιστοποιείται δια του παρόντος ότι ο κ. Ιωάννης Λεοντίου ∆ηλιντήρογλου, έγγαµος και πατήρ πέντε
(5) ανηλίκων τέκνων, απωλέσας εσχάτως το φως αµφοτέρων των οφθαλµών και ως εκ τούτου µη
δυνάµενος να εργάζηται, περιέπεσε εις εσχάτην ανέχειαν και αξιολύπητον κατάστασιν µετά της
συζύγου και των άτυχων τέκνων του στερούµενοι οικήµατος και των προς συντήρησιν
µέσων…(δυσανάγνωστος λέξις) ως άξιος ελέους και υποστηρίξεως.
Η εν Κωνσταντινουπόλει Εφορεία Σχολών Νεβσεχίρ
Ο Γενικός γραµµατεύς
Ο Πρόεδρος
Γρ. Τοπάλογλου
Β. Αριστόβουλος
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Άρθρον 169: Κατά την διανοµήν των βοηθηµάτων εκ των ετησίων εισπράξεων του
Ταµείου κρατείται εκάστοτε το εν τρίτον προς σχηµατισµόν αποθεµατικού κεφαλαίου
του ταµείου, δι’ όπερ ευθύνεται η επιτροπή. Όταν το αποθεµατικόν υπερβή τας
πεντήκοντα (50) λίρας, λαµβάνει την δέουσαν περί τούτου πρόνοιαν η Εφορεία.
Άρθρον 170: Πόροι του ταµείου των ̟τωχών είναι:
α. το προϊόν των περιαγοµένων ανά τους ναούς της κοινότητας κατά πάσαν
Κυριακήν και τας επισήµους εορτάς επ’ ονόµατι των πτωχών δίσκων…
β. δικαίωµα πενταγρόσου καταβαλλόµενον εις την Εφορείαν κατά πάντα γάµον…
γ. πεντάγροσον και δίγροσον δικαίωµα κατά δύο κατηγορίας καταβαλλόµενον εις την
εκκλησιαστικήν επιτροπήν εν κηδείαις και µνηµοσύνοις…
δ. τα εκ των διαθηκών υπέρ των πτωχών κληροδοτήµατα των χριστιανών και αι εις
το ταµείον προσφερόµεναι δωρεαί παρά παντός ευπορούντος φιλοπτώχου
κατοίκου εκ τε των ενδηµούντων και αποδηµούντων…
ε. συνδροµαί ας αναλαµβάνει να εισπράττει η επιτροπή κατά τας επισκέψεις
ονοµαστικάς και επί ταις εορταίς των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
Παν προσφερόµενον εις το ταµείον των πτωχών οφείλει παραλαµβανόµενον να
συνοδεύηται δια σεσηµασµένης καταλλήλως και υπογεγραµµένης διπλοτύπου
αποδείξεως της επιτροπής.
Άρθρον 171: Η επιτροπή του ταµείου πτωχών είναι δοσίλογος εις την Εφορείαν η δε
περίοδος αυτής είναι µονοετής ούσα και αύθις εκλέξιµος.
Σηµειώνουµε, επίσης, πως το προαναφερόµενο εργαλείο κοινωνικής µέριµνας το
συναντάµε µε διάφορες µορφές στις κοινότητες του χώρου, αλλά φυσικά πάντοτε µε
τους ίδιους σκοπούς: τη φιλανθρωπία και την αντιµετώπιση- λύση προβληµάτων των
ευπαθών οµάδων του πληθυσµού. Αναφέρουµε µερικές:
Καισάρεια 1870: «Λέσχη Αθηνά»… µε σκοπούς τη διάδοση της ελληνικής παιδείας αλλά
και την καταφυγή των απόρων µαθητών.
Καισάρεια 1885: «Άγιος Ιωάννης ο Πρόδροµος»… µε επιπλέον από τους ήδη
αναφερόµενους σκοπούς και την παροχή υποτροφιών κυρίως σε ενδεείς µαθητές και
µαθήτριες.
Ιντζέσου 1914: «Η Φιλό̟τωχος Αδελφότητα» ή το Ταµείο των Φτωχών
λειτουργούσε στην ενορία του Αγίου
∆ηµητρίου και είχε επιπλέον χρηµατοδότηση από την Αδελφότητα της
Πόλης.
Κερµίρα 1886: «Ταµείον φιλο̟τώχου
εκκλησίας Θεοτόκου και Αγίων
Θεοδώρων».31

31

Σηµ: στα Γ.Α.Κ. Τ.Α. 253, υπάρχουν αξιοσηµείωτες καταγραφές εσόδων προερχόµενες από
εισφορές εορταζόντων…
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Προκό̟ι 1898: «Η Φιλό̟τωχος Αδελφότης η Ορθοδοξία»… ή το Ταµείον των
Φτωχών, που θεωρείτο από τα πλέον δυναµικά προσφέροντας σηµαντικό έργο στην
εκπαίδευση αλλά και στη φιλανθρωπία… µε το έργο του να ενισχύεται µε τις προσφορές
των αποδήµων και των κληροδοτηµάτων.
Σινασός: Το Ταµείον των Φτωχών ήταν από τα πλουσιότερα της περιοχής εξαιτίας
των πολλών κληροδοτηµάτων που κατείχε, µεταξύ των οποίων και τον µεγάλο ξενώνα που
κτίστηκε το 1869 δαπάναις Χρήστου Φεγγαρίνα.
Αδελφότητες, ένα ξεχωριστό εργαλείο κοινωνικής µέριµνας.
Οι αδελφότητες απετέλεσαν την έκφραση µιας ανάγκης των ανθρώπων, που είχαν
µεταναστεύσει για ποικίλους λόγους, για συλλογική παρουσία µε διάφορους σκοπούς. Το
αξιοσηµείωτο βεβαίως είναι πως σχεδόν όλες ανεξαιρέτως οι κοινότητες, εκτός
απειροελάχιστων, είχαν δηµιουργήσει τέτοιες αδελφότητες στις κεντρικές αστικές περιοχές
της απέραντης οθωµανικής αυτοκρατορίας όπως στην Πόλη, τη Σµύρνη, τη Μερσίνα κλπ.
Μερικές µάλιστα από αυτές επιτέλεσαν, εκ του αποτελέσµατος το συµπέρασµα, σηµαντικό
έργο σε πολλούς τοµείς µεταξύ των οποίων φυσικά και η κοινωνική µέριµνα.32
Αναφέρουµε ενδεικτικά: τον «Ευαγγελισµό της Θεοτόκου» στο Προκόπι το έτος
1859, τη «Φιλό̟τωχο αδελφότητα, η Ορθοδοξία», την «Αγαθοεργό Αδελφότητα των
Αγίων Πάντων» το 1870 στη Σινασό, τη «Βασιλειάδα» στην Νεβ Σεχίρ το έτος 1866, τη
«Φιλό̟τωχο αδελφότητα Μαλακο̟ής» το 1893, την «Κα̟̟αδοκική Αδελφότητα» του
1872, την αδελφότητα «Ναζιανζός»…
Συναντάµε, επίσης, εκτός της µέριµνας για συλλογή χρηµάτων για τη βοήθεια των
αναξιοπαθούντων αδελφών τους ή της κάλυψης οποιασδήποτε ανάγκης και µερικά
αρκούντως αξιοπρόσεκτα, όπως για παράδειγµα:
α. «Κα̟̟αδοκική Αδελφότητα», άρθρο 13 του Γενικού κανονισµού.33
«Μετά την επάρκεια του αναγκαίου ετησίου αναλώµατος των Κεντρικών Σχολών το
περίσσευµα δαπανάται εις υποτροφίας κορασίων της επαρχίας εν πόλεσιν ένθα
επιχωριάζει η πάτριος γλώσσα».
β. «Ναζιανζός».
∆ιαφορετικές αλλά σηµαντικές, κατά την άποψη µας, διατάξεις καταγράφονται στο
καταστατικό της δεύτερης αδελφότητας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 36 «Εάν αδελφός τις αποταθή εις την εφορείαν εξαιτούµενος
την προστασίαν της δι’ ατοµικήν του υπόθεσιν εντός των ορίων της δικαιοσύνης και
ουδέν υπάρχη το ζηµιούν την Αδελφότητα, η εφορεία οφείλει να χορηγή τω αδελφώ
τούτω την προστασίαν της…»34.
Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30, «εκ της περιουσίας της αδελφότητας,
εάν εγκριθή να τοποθετηθώσι χρήµατα τινά εις δάνεια θέλει ληφθή µικρός τόκος…».

32 Κυρίως υπηρετούσαν: την παιδεία, µε τη µέριµνα για την ίδρυση και συντήρηση σχολείων… την
ευποιία, µε τη συµπαράσταση προς τους απόρους και πάσχοντες… τη στήριξη της ορθοδοξίας… τη
συνεταιριστική οργάνωση….
33 Καππαδοκική Εκπαιδευτική Αδελφότητα, Κωνσταντινούπολη 1872
34 Κανονισµός της Αδελφότητος «Ναζιανζός» Ναζιανζός ναµ ουχουββετιν, Κωνσταντινούπολη 1884
άρθρο 36
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Τέλος µεταξύ των βασικών σκοπών της προαναφεροµένης Αδελφότητας, άρθρο 1 του
καταστατικού, ήταν «η υποστήριξις, εκπαίδευσις κλπ εν Κωνσταντινουπόλει ή αλλαχού των
εκ των πτωχών µαθητών και µαθητριών των επί επιµελεία και χρηστοήθεια διαπρεπόντων»
γ. Ευαγγελισµός της Θεοτόκου
«Τα ιδρυτικά µέλη της αδελφότητας ορκίζονται να µη παρεκκλίνουν ποτέ από τις αποφάσεις που έλαβαν για την ίδρυση της αδελφότητας… όσοι δε σταθούν εµπόδιο στο έργο
της θα θεωρούνται επικατάρατοι».35 Επίσης, αντίθετα µε τους θεωρούµενου επικατάρατους, όσοι θα συντελούσαν στην ευόδωση των σκοπών της αδελφότητας «αυτοί θα
είχαν την ευλογία του Χριστού και των 318 θεοφόρων πατέρων».36
δ. Οµόνοια… αδελφότητα της Πόλης.
Με τη διάλυσή της το 1914 «η περιουσία της στάλθηκε στο Ιντζεσού και διανεµήθηκε
στους πτωχούς των δυο ενοριών, µέρος δε του ποσού διατέθηκε στους απόρους
µαθητές για την αγορά γραφικής ύλης».37
ε. Φιλεκ̟αιδευτική και Φιλό̟τωχος αδελφότης «Η Ελ̟ίς» …της Νίγδης.
Μεταξύ των σκοπών της που προέβλεπαν την περίθαλψη και προστασία των ενδεών, ήταν
και κάτι το εξαιρετικά σηµαντικό και ταυτόχρονα πρωτοποριακό για εκεί και τότε: η
προσπάθεια από πλευράς της Αδελφότητας εξεύρεσης κατάλληλων επαγγελµάτων για
τους ανέργους…38 Επισηµαίνουµε: κατάλληλου επαγγέλµατος και όχι απλά κάποιου.
ζ. Μετοχική ανώνυµος εταιρία η Σινασός, έτος ίδρυσης 187339.
Συνεστήθη από την κοινότητα µε κεφάλαιο 1500 λιρών. Το ποσό αυτό απαρτιζόταν από
τριακόσιες (300) µετοχές από τις οποίες τις µισές θα λάµβανε η κοινότητα για
λογαριασµό των εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών καθιδρυµάτων, τις δε άλλες κυρίως
οι κάτοικοι καθώς και οι ενδιαφερόµενοι από διπλανές κοινότητες. Οι εργασίες της
άρχισαν τον Γενάρη του 1873, βασικοί δε σκοποί της µεταξύ πολλών άλλων και: η
απαλλαγή των κατοίκων από την τοκογλυφία και η διάθεση έντοκων χαµηλότοκων
δανείων για ανάπτυξη κάποιας εργασίας, κτίσιµο σπιτιού ή για οτιδήποτε νόµιµο ήθελε
ζητηθεί.
η. Σινασός 1892: Φιλεκ̟αιδευτική Αδελφότητα Άγιος Ιωάννης ο Πρόδροµος
… µε βασικό σκοπό την ενίσχυση- σπουδές κυρίως των απόρων µαθητών, µαθητριών…40
και τον επαναπατρισµό τους ως δασκάλων όποτε τελείωναν…

35 Κυριακή Μαµώνη, Σωµατειακή οργάνωση του Ελληνισµού της Μικράς Ασίας, ∆ελτίο Κέντρου
Μικρασιατικών Σπουδών, Κ.Μ.Σ. Αθήνα 1987, σ.166
36 Κυριακή Μαµώνη, ό.π, σ. 166
37 Ό.π. σ 163
38 Κανονισµός της Φιλεκπαιδευτικής και Φιλοπτώχου αδελφότητος, Η Ελπίς, Νίγδης, Καγιάπαση και
περιχώρων, Κωνσταντινούπολις 1909 σ. 3
39 Γ.Α.Κ. Τ.Α. 139, αρ. 23 15-12-1872 σ. 28-30
40 Κυριακή Μαµώνη, Σωµατειακή Οργάνωση του Ελληνισµού στη Μικρά Ασία, Σύλλογοι
Καππαδοκίας και Πόντου, ∆ελτίον Κ.Μ.Σ. τ. 6ος 1986 σ. 168 «Η Αδελφότητα ανελάµβανε τις
δαπάνες φοιτήσεως της Βικτωρίας Πατρικιάδου, η οποία θα ήταν υποχρεωµένη να διδάξει επί
πενταετία στο Παρθεναγωγείο της Σινασού».
Σηµ: Πράγµατι τελείωσε και διηύθυνε το Παρθεναγωγείο µεταξύ των ετών 1882-1887
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θ. Κέργκαµε 1907: «Φιλό̟τωχος Εκ̟αιδευτική Αδελφότης Η Φιλαδέλφεια»
… µε σκοπούς, µεταξύ των άλλων, τη διατήρηση της ελληνικής αστικής σχολής αλλά και τη
χρηµατοδότηση της φοίτησης ως υποτρόφων πτωχών και ορφανών µαθητών όλων των
γύρω κοινοτήτων.
ι. Φιλανθρω̟ική Αδελφότης Κωµο̟όλεως Κέλβερι ο Άγιος Παντελεήµων” 1908.
Παραθέτουµε το πρώτο και ενδεχόµενα το χαρακτηριστικότερο άρθρο του καταστατικού του κανονισµού της αδελφότητας. «Ζήλω ευσεβεί και φιλανθρώπω της εν Κωνσταντινουπόλει παρεπιδηµούσης νεολαίας Κέλβερι, ιδρύθη τη 31η Αυγούστου 1908 εν Κωνσταντινουπόλει αδελφότης υπό
την “επωνυµίαν Φιλανθρωπική
Αδελφότης Κωµοπόλεως Κέλβερι ο Άγιος Παντελεήµων”
της οποίας σκοπός έσται η κατά το δυνατόν παροχή υλικών
και ηθικών βοηθειών προς
ανακούφισιν των απόρων συµπατριωτών µας».
Συντεχνίες…
Πρόκειται για τις επαγγελµατικές οργανώσεις, την παλιότερη µορφή συλλογικής
δραστηριότητας, που εξασφάλιζαν στους οµότεχνους δυναµική υπέρ των δικαιωµάτων τους
και κλειστή επαγγελµατική συµπεριφορά… Βεβαίως µε σκοπούς πολλαπλούς όπως την
εξυπηρέτηση και προάσπιση των συµφερόντων των µελών τους… αλλά και την οικονοµική
συνδροµή των απόρων συµπατριωτών, την κάλυψη των απαραιτήτων κονδυλίων για τη
λειτουργία των σχολείων, ενίσχυση του Ταµείου των Φτωχών µε χρήµατα αλλά και παροχές
σε είδος στους ενδεείς.
Έτσι, για παράδειγµα, τόσο η Συντεχνία των Κτιστών41, η µεγαλύτερη της Σινασού, όσο
και η αντίστοιχη των Σιδηρουργών, σε αγαστή συνεργασία µε τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα η
Ορθοδοξία, κάθε χρόνο παρουσίαζαν πολυποίκιλη αγαθοεργή δράση σε πολλούς τοµείς:
µοίραζαν στους φτωχούς σιτάρι, αλεύρι, υφάσµατα, είδη ρουχισµού… Πλήρωναν νοσήλεια
των φτωχών ασθενών, τους έστελναν ανάλογα µε την πάθηση τους σε διάφορα νοσοκοµεία…
Αγόραζαν τα απαραίτητα για τους απόρους µαθητές…42
Τέλος καταθέτουµε µερικές αποσπασµατικές αναφορές για σωµατειακές ενώσεις που ναι
µεν αναφέρονται σε µέλη τους στην Κωνσταντινούπολη, αλλά σε κάθε περίπτωση µε γενική
εφαρµογή σε όλη την επικράτεια, ενδεικτικές του κλίµατος και της προσπάθειας ευόδωσης
των σκοπών τους… που µεταξύ των άλλων ήταν η κοινωνική µέριµνα των εν αδυναµία
ευρισκοµένων µελών.
41

Με τέσσερις τάξεις:
- Λατόµοι, που το κύριο αντικείµενο της εργασίας τους ήταν η εξόρυξη…
-Λαξευτές, που ασχολούνταν µε την κατεργασία των λίθων…
-Χτίστες
-Μαστόροι, οι ανώτεροι τεχνίτες που επιµελούνταν των σχεδίων και επέβλεπαν το κτίσιµο.
42 Λάζαρος Ευπραξιάδης, Προκόπι Καππαδοκίας, Αδελφότης Προκοπιέων Μακεδονίας- Θράκης,
Θεσσαλονίκη 1988, σ. 74
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Κανονισµός ∆ιδασκαλικού Συλλόγου Κωνσταντινού̟ολης43
Άρθρο 2, παρ. η.: «Τα προς επίτευξιν του σκοπού µέσα εισί: η ηθική προστασία των
µελών… και η χρηµατική αρωγή τοις πάσχουσι των µελών του συλλόγου και ανικάνοις
προς εργασίαν καταστάσι».
Άρθρον 17: «Παν µέλος… δικαιούται να ζητήση χρηµατικήν αρωγήν παρά του
συλλόγου, όταν ούτος πεισθή ότι οµολογουµένως κατέστη ανίκανος προς εργασίαν».
Άρθρον 22: «∆ιδάσκαλος, µέλος του συλλόγου, µένων άνευ θέσεως, λαµβάνει
χρηµατικήν επιχορήγησιν…».
Κανονισµός της εν Κωνσταντινου̟όλει ∆ιδασκαλικής Ενώσεως44
Άρθρον 3, ̟αρ. α: Το δεύτερον µέρος του σκοπού επιδιώκεται:
-δια της ιδρύσεως Ταµείου Ιατρικής των µελών αυτών περιθάλψεως…
-δι΄ Επικουρικού Ταµείου προς αρωγήν των ατυχησάντων και ανικάνων καταστάντων
διδασκάλων ή των ορφανών αυτών οικογενειών…
Άρθρον 98: Σκοπός του Ταµείου Ιατρικής Περιθάλψεως είναι η παροχή δωρεάν
ιατρικής περιθάλψεως, η προσφορά των φαρµάκων όσον ενδέχεται ηλαττωµένας τιµάς και
η χρηµατική επικουρία προς τα µέλη».
Άρθρον 115: «… δια χορηγηµάτων εις τας χήρας και τα ορφανά τα εστερηµένα
επαρκούς κληρονοµίας ή πάσης άλλης προστασίας».
Ορφανοτροφεία.
Μια από τις πλέον σοβαρές εκφράσεις της όποιας κοινωνικής πολιτικής µιας
οργανωµένης κοινωνίας είναι και αυτή που αναφέρεται στα αναξιοπαθούντα παιδιά τα οποία
στο διάβα του χρόνου, έχασαν τους γονείς τους… Η µέριµνα δηλαδή της αποκατάστασής
τους που περιελάµβανε το µεγάλωµά τους µέσα σε ένα περιβάλλον που θα τους γαλουχούσε
στις αξίες τις οποίες καθόριζε η κυρίαρχη ιδεολογία εκεί και τότε. Σηµειώνουµε πως η
περιοχή της Καππαδοκίας είχε µεγάλη εµπειρία για το σχετικό θέµα από τους πρώτους
αιώνες της ύπαρξης της.
Επισηµαίνουµε, επίσης, ακροθιγώς και την ύπαρξη, σε σηµαντικό βαθµό, του θεσµού
της υιοθεσίας45… µε δυο µορφές παρακαλώ ισχυρότατες και τις δυο:
Η πρώτη λεγότανε εβλατλέκ-εβλιατλίκι δηλαδή και ήτανε ο θεσµός του ψυχοπαιδιού.
Χωρίς τυπικές διαδικασίες, χαρτιά και όλα τα παρεπόµενα, απλά και µόνο µε τον λόγο
και την τιµή της οικογένειας… Με το παιδί να διατηρεί αναλλοίωτα αρκετά δικαιώµατα
από τη φυσική του οικογένεια …
Η δεύτερη είχε τυπικές διατυπώσεις µιας και γινότανε µεταξύ ξένων οικογενειών.

43

Προσωρινός Κανονισµός του εν Κωνσταντινουπόλει ∆ιδασκαλικού Συλλόγου, 1878
Κανονισµός της εν Κωνσταντινουπόλει ∆ιδασκαλικής Ενώσεως, 1920
45 ∆ι’ αυτής δεν ικανοποιείται αποκλειστικά και µόνο ο συναισθηµατικός κόσµος των ατέκνων, αλλά
κυρίως δηµιουργείται µια νέα κατάσταση δια τον υιοθετούµενο, δηλαδή, σχέσεως γονέως και
τέκνου… Είναι επίσης και µια πράξη θεάρεστη σύµφωνα µε την οποία «έσωζε κανείς µια ψυχή
παίρνοντάς την υπό την ευθύνη του». Αλλά βεβαίως και µια λύση σε περίπτωση ατεκνίας προς
αποφυγή της κατακραυγής ή του όποιου στιγµατισµού…
44

156

Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας

Αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις, αρχικά τουλάχιστον, υπήρχε σχετική ευκολία µε
µόνη απαραίτητη αυτή της παρουσίας του ιερέα και της σχετικής του ευχής, δηλαδή το
«γιακαντάν γκετζιρντί» 46 αλλά και της µεταβίβασης ορισµένων περιουσιακών στοιχείων στο
φσάχ, για ασφάλειά του.
Βεβαίως υπήρχαν και οι περιπτώσεις των «εκθέτων» παιδιών:
• αυτών που προέρχονταν από φτωχιές οικογένειες και υπήρχε αδυναµία να τα ζήσουν…
• των «̟ίτσκων», µπαστάρδων, δηλαδή, που σε αµφότερες τις περιπτώσεις άφηναν κρυφά
κάποιες ή κάποιοι στις πόρτες των σπιτιών ευπόρων οικογενειών ή στα σκαλοπάτια των
εκκλησιών.

Να σηµειώσουµε, επίσης, πως ξεχωριστά από τη νόµιµη διαδικασία υπήρχε η δοξασία
πως το παιδί µπορούσε να γίνει «δικό» της, της στέρφας κυράς δηλαδή, «αφού το περάσει
µέσα από το πουκάµισό της από το κεφάλι µέχρι τα πόδια47… σα να το γεννούσε η ίδια».48

46

Κωνσταντίνος Νίγδελης, Καππαδοκία, Περί δικαίου το ανάγνωσµα, Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως
και Σταυρουπόλεως, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 84
47 Μαρτυρία ∆έσ̟οινας Μιχαηλίδου, Αρχείο Προφορικής Παράδοσης Μουσείου Προσφυγικού
Ελληνισµού, Φάκελος Μαλακοπή…
Κατά τη µαρτυρία του Γιάννη Σταµατιάδη τούτη η εθιµική τακτική λάβαινε χώρα τρεις φορές για τα
τελειώσει µε την αντίστοιχη εγγραφή στο βιβλίο της δηµογεροντίας και τις δηµόσιες αναφορές του
θετού πατέρα «από αυτή τη στιγµή αυτό είναι το δικό µου παιδί»…
48 Μερικές πληροφορίες θέλουν την πράξη υιοθεσίας να γίνεται, για τα µη έκθετα παιδιά, σε ηλικία 4 ή
5 ετών και µάλιστα µε ιδιαίτερους εκκλησιαστικούς τύπους.
«Το υιοθετούµενο παιδίον, το ηλικίας 4 ή 5 ετών, προσήρχετο εις την εκκλησίαν µετά των γονέων ή
οικείων αυτού, συγχρόνως δε προσήρχετο και ο υιοθετών µετά των οικείων αυτού, πάντες κρατούντες
λαµπάδας ανηµµένας, καθώς και οι απαραιτήτως παριστάµενοι κατά την τελετήν δηµογέροντες. Το
παιδίον εισήρχετο εις το ιερόν, ενώ ο υιοθετών έµενεν εκτός Ιερού. Ο ιερεύς περιβεβληµένος τα ιερά
άµφια µετά την καθιερωµένην ιερουργίαν ευλογεί αµφοτέρους, µεθ’ ο το παιδίον εξέρχεται του ιερού
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Φυσικά είναι µάλλον αδύνατον να αναφερθούµε επισταµένως και ενδελεχώς στο θέµα
και, δραττόµενοι της ευκαιρίας, θα µου επιτρέψετε µερικές µόνο ενδεικτικές αναφορές.
Έχουµε λοιπόν:
1891: ίδρυση υπό της Ιεράς Μονής του Τιµίου Προδρόµου49, επί αρχιερατείας
Ιωάννη, στο Ζιντζίδερε, ορφανοτροφείου αρρένων50… που στο αρχικό τουλάχιστον
στάδιο φιλοξενούσε 35 ορφανά από όλη την περιοχή της Καππαδοκίας… Επρόκειτο περί
ενός καλαίσθητου διωρόφου κτηρίου, σε µελέτη- σχέδια κάποιου Ιωάννη υιού του
Χριστόφορου από τα Στέφανα… που ολοκληρώθηκε το 1897 µε δαπάνες πλουσίων
Καππαδοκών µε πρωτοπόρο τον Συµεών Σινιόσογλου…51
1892: ίδρυση του Κα̟̟αδοκικού Ορφανοτροφείου Θηλέων… που στο αρχικό
τουλάχιστον στάδιο φιλοξενούσε 20 ορφανά… κτισµένου εξολοκλήρου από την Ευλαµπία
Σινιόσογλου, συζύγου Συµεών Σινιόσογλου, µε επιβλέπουσες διδασκάλισσες, απόφοιτες του
Παρθεναγωγείου… µεταξύ των οποίων τις Ευριδίκη Παντσίδου και Βικτωρία Βασιλείου.
Και το πλέον αξιοσηµείωτο. Υπήρχε τόσο µεγάλη οικονοµική ευρωστία ώστε
προεβλέπετο από το ήδη σχηµατισθέν αποθεµατικό, από τις δωρεές κλπ, κάθε χρόνο να
«αποκαθίστανται δυο-τρεις από τις αριστούχες τροφίµους του ορφανοτροφείου» 52.
Παραθέτουµε, αξίζει νοµίζουµε τον λόγο, χαρακτηριστικό τµήµα σχετικής επιστολής
της Ευλαµπίας Σινιόσογλου, συζύγου του ιδρυτού και µεγάλου ευεργέτου και του υιού της
Αναστασίου, µε ηµεροµηνία 27/3/1906 για το προαναφερθέν θέµα:

και γονυπετεί προ του υιοθετούντος, ούτος δε φέρει τον δεξιόν αυτού πόδα επί του ώµου του παιδίου
και λέγει: “Από σήµερον είσαι τέκνον µου, διότι σήµερα σε εγέννησα”, είτα δε ανεγείρει το παιδίον
και ασπάζεται αυτό.
Το παιδίον φιλεί την δεξιάν χείρα του υιοθετούντος και λέγει: “Από σήµερον είσαι ο πατήρ µου.”
Μετά την τελετήν ταύτην µετέβαινον εις το γραφείον της ∆ηµογεροντίας, όπου συνετάσσετο το
σχετικόν έγγραφον. Εν τω εγγράφω τούτω εδηλούτο:
α-Ότι ο υιοθετούµενος µέχρις ηλικίας δεκαπέντε ετών θα φέρη το όνοµα του θετού πατρός, µετά δε
ταύτα θα είναι ελεύθερος να συνεχίση το όνοµα τούτου ή να αναλάβη το της οικογενείας του.
β-ότι ο υιοθετούµενος κληρονοµεί τον θετόν πατέρα και αποξενούται από της κληρονοµίας του
φυσικού πατρός...».
49 Εµµ. Τσαλίκογλου, ό.π. σ.24 «…Έξω του πυλώνος της Μονής εκτείνεται πλατεία δενδρόφυτος, ης
τον καταντίκρυ χώρον ορίζει το κτίριον του κεντρικού των θηλέων παρθεναγωγείου και
διδασκαλείον, τας δε εκατέρωθεν θέσεις κοσµούσι τα µεγέθει και κάλλει επιβλητικά Καππαδοκικά
Ορφανοτροφεία Αρρένων και θηλέων, δίδυµα γεννήµατα ου σαρκός αλλά καρδίας ατέρµονος
φιλανθρωπίας».
50 Σηµ:-Η όλη προσπάθεια ξεκίνησε από τον µητροπολίτη Καισαρείας Ιωάννη Αναστασιάδη…
-Προσωρινά στεγάστηκε σε τµήµα της µονής…
51 Το ορφανοτροφείο προσέφερε πολλά κυρίως µεταξύ των ετών 1920-1922. Περιέθαλψε πολλούς
εξόριστους αλλά και ορφανά από τις τροµακτικές συνέπειες του πολέµου. Τον Σεπτέµβριο του 1922
οι Αµερικανοί ιεραπόστολοι, κατόπιν αδείας από τις Κεµαλικές αρχές, µετέφεραν µέσω Μερσίνης
στην Αθήνα το σύνολο των παιδιών… βλ. Εµµανουήλ Τσαλίκογλου, Ελληνικά Εκπαιδευτήρια και
Ελληνορθόδοξοι Κοινότητες της Περιφέρειας Καισαρείας, Κ.Μ.Σ. Αθήνα 1976 σ. 27
52 Λήδα Ιστικο̟ούλου, Συµεών Σινιόσογλου, ο Μουταλασκηνός και Κωνσταντινουπολίτης,
Περιοδικόν Παρνασσός, τ. ΜΕ΄ Αθήνα 2003, σ. 475
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«Σεβασµιώτατε ∆έσποτα!
…Κατά την επιθυµίαν του πολυκλαύστου µας συζύγου53 διαθέτοµεν 2.500 λίρας
οθωµανικάς υπέρ του κατά Καισάρειαν ορφανοτροφείου των Θηλέων επί τω όρω όπως εκ
των εισοδηµάτων του κεφαλαίου προικοδοτούνται τρία ή τέσσερα κορίτσια κατ’
έτος εκ των αρίστων εξερχοµένων του
ορφανοτροφείου. Το ποσόν τούτο είναι
κατατειθειµένον παρά τοις υιοίς του µακαρίτου54 µε ετήσιον τόκον 5%. Εάν όµως
η Υµετέρα Σεβασµιότης νοµίζη ότι
δύναται να µετατραπή το ποσόν τούτο εις
άλλο τι πλέον προσοδοφόρον και ωφέλιµον, να ευαρεστηθή να υποδείξη, συνεννοουµένη µετά της Εφορίας, τινάς των
εδώ προκρίτων, όπως οι κύριοι ούτοι µετατρέψωσι το ειρηµένον ποσόν µετά ώριµον σκέψιν και απόφασιν.
Όσον αφορά την ετήσιαν συνδροµήν
του µακαρίτου υπέρ των Ορφανοτροφείων
προς µνήµην του πολυκλαύστου συζύγου
της αναλαµβάνει η χήρα µήτηρ µας να δίδη κατ’ έτος το ορισθέν ποσόν των εκατό
λιρών ως ετησίαν συνδροµήν υπέρ των
ορφανοτροφείων. Επί τούτοις επικαλούµενοι τας ευχάς και ευλογίας της Υµετέρας
Σεβασµιότητος, διατελούµεν όλως πρόθυµοι…
Ευλ. Σινιόσογλου
Α. Σινιόσογλου».55

53

Σηµ :ο Συµεών Σινιόσογλου είχε αποθάνει τον Οκτώβριο του 1905.
Προς τιµήν του µεγάλου Ευεργέτη Συµεών Σινιόσογλου σε κτήριο του Ζιντζίδερε, κάποιοι
ισχυρίζονται στο Ορφανοτροφείο, υπήρχε το παρακάτω επίγραµµα σε οµηρική παρακαλώ γλώσσα…
ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΩΝ ΓΕΝΕΘΛΗΣ ΠΟΛΥΗΡΑΤΟΝ ΕΠΛΕΤΟ ΕΡΝΟΣ
ΣΙΝΙΟΣΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
ΠΑΣΙΝ ΑΟΙ∆ΟΜΕΝΟΣ. ΣΗΜΑΘ΄ΕΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΑΡΙ∆ΗΚΕΤΑ
ΚΑΛΛΟΘΙ ∆ΕΡΚΕΥ ΕΞΟΧΑ ΣΕ ΣΟΦΙΗΣ ΤΟΥΤ΄ΑΓΛΑΟΝ
ΜΕΛΑΘΡΩΝ ΕΝΘ’ ΑΡΑ ΜΟΥΣΟΠΟΛΟΙ ΜΙΝ ΑΦΙΣΣΟΜΕΝΟΙ
ΓΛΑΓΟΣ Η∆Υ ΣΤΕΨΟΜΕΝ ΕΥΟΓΙΗ ΚΟΥΠΟΤΕ ΛΗΣΣΟΜΕΘΑ.
∆ηλαδή
Πολυαγάπητος υπήρξε βλαστός της χώρας των Καππαδοκών
ο Συµεών Σινιόσογλου, ο υµνούµενος από όλους. Σηµεία περιφανή της αρετής του και εις άλλα µέρη
κοίταζε, ιδιαιτέρως όµως το λαµπρόν ανάκτορον της Σοφίας όπου θαυµασταί των µουσών αυτών
αντλώντας λαµπρότητα γλυκή θα τον περιβάλλοµεν µε επαίνους και ποτέ δεν θα τον λησµονήσοµεν.
55 Εµµ. Τσακίκογλου, ό.π. σ. 33
54
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Σηµειώνουµε, επίσης, πως για τη λειτουργία τους υπήρχε µια σειρά ευεργετών οι
οποίοι είχαν την υποχρέωση είτε της καταβολής, σε ετήσια βάση, σχετικού και αναλόγου
ποσού, είτε της τροφοδοσίας των ιδρυµάτων µε τρόφιµα και λοιπά χρειώδη.… χωρίς
βεβαίως να παραλείψουµε και το γεγονός της ύπαρξης µεγάλου αριθµού ακινήτων τα οποία
απέδιδαν σχετικές προσόδους.
Τέλος, επισηµαίνουµε πως και τα δύο λειτουργούσαν και ως δηµοτικά σχολεία µε
δράσεις που ακόµα και σήµερα θεωρούνται ως πρωτοποριακές, µεταξύ των οποίων: την
εκµάθηση κατά τις απογευµατινές ώρες κοπτικής, ραπτικής, πλυντικής και υφαντικής
(ταπητουργίας…) για τα κορίτσια και ξυλουργικών κυρίων εργασιών για τα αγόρια…56
αλλά και «ευµεθόδως και µετά καρποφόρου καλλιεργείας διδάσκετο η ελληνική γλώσσα, ο
πολύτιµος ούτος θησαυρός…».
Βεβαίως, τα προαναφερθέντα ορφανοτροφεία δεν ήταν τα µόνα. Οι ιστοριοδίφες
κατέγραψαν στις µελέτες τους πολλά από αυτά τα οποία λειτουργούσαν σε προγενέστερες
εποχές, όπως για παράδειγµα αυτό της Μονής των Ταξιαρχών ή του Ανδρονικίου κλπ.
Υπάρχουν µάλιστα ιδιαίτερες αναφορές για τη σηµαντική λειτουργία του πρώτου, Μονής
Ταξιαρχών, που µέχρι το 1840 µε τα έσοδά της συντηρούσε «περί τα 50 ορφανά της
περιοχής και τα µόρφωνε…».57
Γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την ύπαρξη χαρακτηριστικής επιστολής του
ηγουµένου της µονής προς την «ΑΝΑΤΟΛΗ» της Σµύρνης µε αιτήµατα υπέρ «του
ηµετέρου µικρού σχολείου- ορφανοτροφείου το οποίο κατατασσότανε εις την τάξιν των
ενδεών ιδρυµάτων… ορφανοτροφείου, σκοπόν έχοντος την κατά την δύναµιν διάδοσιν των
φώτων… προσλαµβάνον κατ’ έτος πτωχά τινά παιδία εξ ενός εκάστου δωρεάν και
φροντίζον δια τε την τροφήν και ενδυµασίαν αυτών».58
Τέλος µια µικρή αναφορά, που έχει βέβαια τη σηµασία της.
Ο λόγος για τον ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ της Θεοσώστου
Ε̟αρχίας Καισαρείας Κα̟̟αδοκίας, που συντάχτηκε από επιτροπή υπό την ηγεσία του
Καισαρείας Ευστάθιου Κλεόβουλου… µιας από τις πλέον σηµαντικές προσωπικότητες του
χώρου.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το άρθρο 8 του πρώτου κεφαλαίου περί της διαιρέσεως των
σχολείων προβλεπότανε «Ίδιον πολυτεχνικόν Γραµµατοδιδασκαλείον δια τα ορφανά»…
και µε το άρθρο 9 του ιδίου κανονισµού «µε την ίδρυσιν του πολυτεχνικού Ορφανοτροφείου, εκ του περισσεύµατος των µοναστικών προσόδων και εξ ενός µετζιτιέ χορηγίας
̟άντων των κληρικών»59…
Τέλος
Και ει µεν, όσα εγράφησαν- καλώς έχουσι, τω Θεώ χάρις τω χορηγώ των τοιούτων.
Ει δ’ ου, εµοί την µέµψιν επενεκτέον, τω παρά την δύναµιν απτοµένω.
Αλλ’ ούδ’ εµοί, επεί ο γε σκοπός ην αγαθός, ει και η δύναµις ασθενής.

56 Χρίστος Σολδάτος, Η εκπαιδευτική και πνευµατική κίνηση του ελληνισµού της Μ. Ασίας, Αθήνα
1989 σ. 30
57 Χρίστος Σολδάτος, ό.π. σ. 166
58 Χρίστος Σολδάλτος, ό.π. σ170
59 Γενικός Κανονισµός των Σχολείων της Θεοσώστου Επαρχίας Καισαρείας Καππαδοκίας 1882
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∆ηλαδή
Αν όσα γράφτηκαν-ειπώθηκαν είναι σωστά, στο Θεό η ευχαριστία που χορήγησε την
ευλογία.
Αν, όµως, όχι, σε µένα η κατηγορία, που, άσχετος ων, καταπιάστηκα.
Μα ούτε σε µένα, διότι ο σκοπός µου ήταν αγαθός, µα η ικανότητά µου ίσως µικρή…

6ο Συμπόσιο 22, 23 & 24 Νοεμβρίου 2013

ΜΕΡΟΣ Η΄
5η Συνεδρία
Προεδρεύων: Χάρης Σα̟ουντζάκης
Μέλη: Όλγα Φτούλη, Χάρης Φραγκούλης

Κυριακή, 24 Νοεµβρίου 2011
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Η κοινωνική δράση των ̟ολιτιστικών συλλόγων
στην Κωνσταντινού̟ολη κατά τον 19ο αιώνα και η
συµβολή τους στη γυναικεία χειραφέτηση.
Νίκη Καλτσόγια - Τουρναβίτη

Ι. Ιστορικά ̟λαίσια – Ο ρόλος του Οικουµενικού Πατριαρχείου
Ο 19ος αιώνας αποτελεί αναµφισβήτητα σταθµό στην ιστορία του δυτικού
πολιτισµού, καθώς, κληρονόµος αυτός του πνεύµατος της Γαλλικής Επανάστασης έβαλε
κυριολεκτικά τα ιδεολογικά θεµέλια για ένα νέο ανθρωπισµό. Η ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων
του Ανθρώ̟ου και του Πολίτου, που ψηφίστηκε στις 26 Αυγούστου 1789, η µέγιστη αυτή
εκδήλωση του ανθρωπιστικού δικαίου, όπως έγραφε ο Αλ. Σβώλος, «…ηκολούθησε την
µορφήν των Αµερικανικών ∆ιακηρύξεων, αποδίδει όµως εκλεκτικά το διάχυτον την εποχήν
κοινό δυτικοευρωπαϊκόν υλικόν –φυσικά δικαιώµατα, κυριαρχία του ατόµου, κοινωνικόν
συµβόλαιον- στη διαµόρφωση του οποίου σπουδαιότατα στοιχεία συνεισέφερε η γαλλική
φιλοσοφική σκέψη και πνεύµα».
1 Τα φιλοσοφικά ρεύµατα του ∆ιαφωτισµού που κυριάρχησαν υπήρξαν τα θεµέλια του
φιλελευθερισµού, όπως εκφράστηκαν µε το έργο µεγάλων φιλοσόφων της εποχής.2
Εξάλλου, όπως γενικά αναγνωρίζεται, οι αλλαγές που σηµειώθηκαν ανάµεσα στο τέλος του
18ου αιώνα προχώρησαν πολύ πέρα από τις ελπίδες που έτρεφαν οι φιλόσοφοι. Η
αλµατώδης πρόοδος των φυσικών επιστηµών και οι εφαρµογές τους στην παραγωγή είχαν
ως αποτέλεσµα ανακατατάξεις στις κοινωνικές µέχρι τότε ιεραρχίες, µε την άνοδο κυρίως
των µεσαίων τάξεων, οι οποίες έγιναν φορείς των φιλοσοφικών και ιδεολογικών αυτών
ρευµάτων.
Όµως, όσο και αν ο 19ος αιώνας αναγνωρίζεται ως µέγιστος σταθµός στην ιστορία της
ανθρωπότητας, δεν θα πρέπει να µας διαφεύγει το γεγονός ότι κυρίως αφορά την ιστορία
του δυτικού ̟ολιτισµού. Και συγκεκριµένα των δυτικών ευρωπαϊκών χωρών. Και πάλι όµως,
όπως ιστορικά αποδεικνύεται η επίδρασή του, ακόµα και στην ίδια τη Γαλλία, που
πρωτοστάτησε σε πνεύµα και σε κοινωνικές δυνάµεις για την επιτυχία των ιδεωδών του, η
πραγµατοποίηση των ιδεωδών που εξέφραζε υπήρξε σταδιακή, αλλά και όχι πάντα µε
ειρηνικό τρόπο και χωρίς κοινωνικές συγκρούσεις. Πολύ περισσότερο επαναστατικές
υπήρξαν οι επιδράσεις των ιδεωδών αυτών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εκεί όµως που
πράγµατι η επίδραση κυρίως της Γαλλικής Επανάστασης υπήρξε άµεση ήταν στην
ανάπτυξη της εθνικής ιδέας, η οποία υπήρξε η κινητήριος δύναµη για τη δηµιουργία των
εθνικών κρατών στον ευρωπαϊκό χώρο. ∆ίκαια χαρακτηρίζεται «ο αιώνας των εθνών». Η
µεγάλη Ελληνική Επανάσταση του 1821 φέρει κι’ αυτή τη σφραγίδα της επίδρασης των
ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης.
1 Αλ. Σβώλος., σε Γ.∆. ∆ασκαλάκη, «Το Πιστεύω Ανθρώπων και Λαών σ’ όλη την Οικουµένη». Η
∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Πολίτου». Αφιέρωµα π. Νέα Εστία: ∆ιακόσια
Χρόνια από την Γαλλική Επανάσταση (1789 – 1989), Χριστούγεννα 1989, σ. 231-255, σ. 237.
2 J. Locke, J. J. Rousseau, Im. Kant, Montesquieu είναι από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους του
διαφωτισµού.
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Η Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα της τότε Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, ήταν το
µέγιστο κέντρο του ελληνισµού. Οι Έλληνες αν και µειονότητα1 κυριαρχούσαν στην
κοινωνική και πολιτική ζωή της. Ακόµα και στις αρχές του 20ού αιώνα, η παρουσία των
Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη διατηρείται ζωντανή. Όπως αναφέρεται, ενδεικτικά, «Ένα
από τα πιο χαρακτηριστικά πράγµατα στην Κωνσταντινούπολη είναι ότι ενώ έγινε τουρκική
δεν έπαυσε να είναι Ελληνική… τα τεµένη και τα παλάτια των σουλτάνων δεν έσβησαν τα
ίχνη του Βυζαντίου. Φανερά ή όχι αυτά παρέµεναν- όπως και τώρα, έστω και αν έπεσαν,..».2
Αλλά ακόµα και σήµερα η παρουσία του ελληνισµού στην Κωνσταντινούπολη κρατά τις
ιστορικές µνήµες της. Όπως χαρακτηριστικά γράφει ο γνωστός καθηγητής Πασχάλης
Κιτροµηλίδης «Όταν ακούω ν’ αναφέρεται η Ελληνική µειονότητα της Κωνσταντινούπολης,
ανακαλώ συνειρµικά το σχόλιο του Πατριάρχη Αθηναγόρα, “ολίγοι αλλ΄ αµέτρητοι”.
Πράγµατι αµέτρητοι, όχι µε ποσοτικούς όρους αλλά βάσει του ειδικού βάρους της
παρακαταθήκης ενός ολόκληρου πολιτισµού, του πολιτισµού της ρωµιοσύνης: η κληρονοµιά είναι σήµερα ορατή στα µνηµεία, τις εκκλησιές, τα σχολεία, τα κοινοτικά ιδρύµατα, τα
αγιάσµατα, τα νεκροταφεία, αλλά και στη συνεχιζόµενη ανθρώπινη παρουσία µε τα ήθη και
τη νοοτροπία της, µε τη συσπείρωση γύρω από την εκκλησία και την παιδεία…»3
Βέβαια ουσιαστικά ο αιώνας αυτός υπήρξε καθοριστικός και για την ιστορία της µεγάλης Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Όπως γράφει η Σία Αναγνωστοπούλου στο εξαιρετικά
σηµαντικό βιβλίο της για τις ελληνορθόδοξες κοινότητες στη Μικρά Ασία τον 19ο αιώνα,
«Ο οθωµανικός 19ος αιώνας είναι, όπως είναι γνωστό, ο αιώνας του εκδυτικισµού της
Αυτοκρατορίας».4 ∆εχόταν και αυτή τις επιδράσεις της νέας εποχής, κυρίως ως
αποτέλεσµα πολιτικών και στρατιωτικών γεγονότων, τα οποία είχαν αρχίσει να κλονίζουν τη
δύναµη της αυτοκρατορίας. Αρχή της πτώσης της υπήρξε η συντριβή του οθωµανικού
στόλου (τουρκοαιγυπτιακού) από το στόλο των µεγάλων δυνάµεων στο Ναβαρίνο το 1827,
η οποία και διέσωσε την ελληνική επανάσταση και οδήγησε στη δηµιουργία του
ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους.

1 Κατά τα στατιστικά δεδοµένα –όχι πάντα έγκυρα- η Κωνσταντινούπολη είχε κατά µέσο όρο
1.000.000 κατοίκους. Οι µισοί περίπου ήσαν µη µουσουλµάνοι: Αρµένιοι, Εβραίοι, Βούλγαροι,
Ευρωπαίοι και 300-400.000 ΄Ελληνες. Βλ. Χάρη Σαπουτζάκη, «Ο ελληνικός τύπος στη Μικρά Ασία
(Κωνσταντινούπολη – Σµύρνη: µια συγκριτική προσέγγιση), σε π. Λυχνάρι, τριµηνιαία έκδοση λόγου
και τέχνης του Ιωνικού Συνδέσµου, τχ. 46/Μάρτιος 2012, σ. 7.
2 Βλ. H.G. Dwight, CONSTANTINOPLE. Settings and Traits (Harper & Brothers Publishers, N.
Y. 1926. σ. 318. To βιβλίο έχει χαρακτήρα περιήγησης στην Κωνσταντινούπολη, µε λεπτοµερή
περιγραφή των ναών, των κτιρίων και γενικά της πόλης, µε βαθύτατες παρατηρήσεις που συνδέονται
και µε τον τρόπο ζωής του λαού.
3 «Η σηµασία του µέλλοντος της Πολίτικης Ρωµιοσύνης», σε ∆ελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σ̟ουδών,
τ. 17ος, Αθήνα 201, σ. 321-323.
4 Μικρά Ασία, 19ος αι. – 1919. Οι Ελληνορθόδοξες κοινότητες. Α̟ό το Μιλλέτ των Ρωµιών στο Ελληνικό
΄Εθνος, Γ΄ έκδοση, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1998, σ. 19. Βλ. επίσης ιδίας: «Οι µεταρρυθµίσεις
του Τανζιµάτ και οι ΄Ελληνες της Μικράς Ασίας», ανακοίνωση στο 4ο Συµπόσιο του Κέντρου
Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισµού: «Πολιτικοί, κοινωνικοί, οικονοµικοί θεσµοί των
Ελλήνων της Μικράς Ασίας κατά τους νεότερους χρόνους». Πρακτικά 27,28 και 29 Νοεµβρίου
2009, έκδ. ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., Νέα Ιωνία, 2010, σ. 33-38.
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Αλλά και µέσα στο ίδιο το κράτος υπήρχαν δυνάµεις που επηρεασµένες επίσης από τη
Γαλλική Επανάσταση πίεζαν για φιλελεύθερες µεταρρυθµίσεις.5 «Ο οθωµανικός 19ος αιώνας,
όπως είναι γνωστό, είναι ο αιώνας του εκδυτικισµού της Αυτοκρατορίας, ενώ οι
µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ σηµατοδοτούν την αρχή της εκδυτικιστικής διαδικασίας.»6 Ο
όρος Τανζιµάτ αναφέρεται σε µια σειρά µεταρρυθµίσεων για τη διοικητική αναδιοργάνωση
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και τη ρύθµιση των σχέσεών της µε τους υπηκόους της. Με
βάση το ∆ιάταγµα Χάττ-ι-Σερίφ του 1839 καταργούνταν οι διακρίσεις σε βάρος των
Χριστιανών, παρέχονταν εγγυήσεις για τη ζωή, την τιµή και την περιουσία τους και δίνονταν
η δυνατότητα ισότιµης συµµετοχής τους στον στρατό και τη διοίκηση του κράτους. Το
1869 µε νοµοθετική πράξη παραχωρήθηκε σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως θρησκείας, η
Οθωµανική υπηκοότητα και το 1876 η µεταρρυθµιστική κίνηση θα ολοκληρωθεί µε το
πρώτο Οθωµανικό Σύνταγµα του 1876.
Με τις µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ αποκτά και θεσµική νοµιµοποίηση η αναγνώριση
των εθνικών κοινοτήτων, των µιλλέτ,7 που παραδοσιακά υπήρχαν στην Οθωµανική
Αυτοκρατορία.
5 Όπως γράφει η Πηνελόπη Φουντεδάκη, στο πολύ σηµαντικό για τις συνταγµατικές εξελίξεις στην
Τουρκία βιβλίο της Το τουρκικό ̟ολίτευµα. Το χωλό δηµοκρατικό ̟ρότυ̟ο και οι θεσ̟ισµένες ̟αρεκκλίσεις
του, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή 2002, για τις ιστορικές και συνταγµατικές εξελίξεις
στο νεώτερο τουρκικό κράτος µέχρι τέλους του 20ού αιώνα, «οι προσπάθειες εκσυγχρονισµού της
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας κατά τον 19ο αιώνα εκκίνησαν από την πολιτική elite της εποχής, υπό την
επιρροή της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά και υπό την απειλή των µεγάλων γαιοκτηµόνων που
αµφισβητούσαν την δύναµη του Σουλτάνου.». Βλ. παρ. 1, πρώτου κεφαλαίου, «Η ύστερη εποχή της
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας», σ. 45 και επ.
6 Πολύ ενδιαφέρον για το θέµα παρουσιάζει και το πρόσφατα εκδοθέν βιβλίο του Νίκου Μούδουρου,
Ο µετασχηµατισµός της Τουρκίας. Α̟ό την κεµαλική κυριαρχία στον «ισλαµικό νεοφιλελευθερισµό». Προλογικό
σηµείωµα Σία Αναγνωστοπούλου, Επίµετρο Σταύρος Τοµπάζος. Εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2012.
Ειδικά στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου «Η διαδικασία συγκρότησης της τουρκικής αστικής τάξης», σ.
43-88, παρουσιάζει διεξοδικά τη θέση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και τις επιδράσεις που
δέχθηκε από την Ευρώπη και τις νέες κοινωνικές δυνάµεις που αναπτύχθηκαν και συντέλεσαν στην
ενσωµάτωση της Αυτοκρατορίας στο δυτικό καπιταλισµό.
7«Είναι γνωστό σε όλους ότι στον κόσµο της «ανατολής» όροι όπως έθνος (“µιλλετ” στα τουρκικά ),
̟ατρίδα (“βαταν” στα τουρκικά) ανάγονται στο απώτερο παρελθόν, άρα δεν είναι η εµφάνιση αυτών
των όρων στο 19ο αι. που δηµιουργεί το πρόβληµα.. Ο όρος µιλλέτ, χαράσσει το δρόµο µέσα από
παραδοσιακούς θεσµούς. Ειδικότερα: «Τελικά η οθωµανική εξουσία, θεσµοθετώντας τη διάκριση σε
µιλλέτ και, κυρίως, παρέχοντας την εντολή εξουσίας στον θρησκευτικό ηγέτη -Οικουµενικό
Πατριάρχη, στην περίπτωσή µας- ορίζει κατ’ αρχήν µη µουσουλµανικά σύνολα, οθωµανικά
θρησκευτικά σύνολα. Οθωµανικά εθνοθρησκευτικά, ωστόσο, σύνολα, εφόσον θεσµοθετείται και η
ύπαρξη ενός συµβουλίου λαϊκών –το Εθνικό ∆ιαρκές Μικτό Συµβούλιο, για το µιλλέτ των Ρωµιώνσυµβούλιο το οποίο έχει την ευθύνη για τις “υλικές υποθέσεις” του µιλλέτ. Συνεπώς, το µιλλέτ µπορεί
να παραπέµπει σ’ ένα κοσµικό σύνολο, αρκεί να έχει την οθωµανική νοµιµοποίηση, δηλαδή να είναι
υπό θρησκευτική ηγεσία.». Σε Σίας Αναγνωστοπούλου, ο.π., σ. 30.
Η δεσπόζουσα θέση του Οικουµενικού Πατριαρχείου στη ζωή των Ελλήνων της Μικράς Ασίας έχει
αποτελέσει αντικείµενο πολλών ιστορικών µελετών, πέραν της εξαιρετικά σηµαντικού µεγάλου βιβλίου
της Σίας Αναγνωστοπούλου. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα βιβλία των: Παρασκευά Κονόρτα, Οθωµανικές
θεωρήσεις για το Οικουµενικό Πατριαρχείο: βεράτια για τους ̟ροκαθηµένους της Μεγάλης εκκλησίας: 17ος –
αρχές 20ού αιώνα. Εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1998 και ∆ηµητρίου Α. Σταµατόπουλου, Μεταρρύθµιση
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Στα µιλλέτ, και φυσικά µεταξύ των µη µουσουλµάνων υπηκόων, µεγαλύτερη ήταν η
κοινότητα των ρωµιών.8 Με τις µεταρρυθµίσεις το Οθωµανικό Κράτος, ακολουθώντας τη
µουσουλµανική θρησκευτική-πολιτική παράδοση νοµιµοποιεί και θεσµικά την εξουσία του
Οικουµενικού Πατριάρχη, ως του φυσικού ηγέτη των χριστιανών.9 Έτσι η εξουσία του
Πατριάρχη καλύπτει όλους τους τοµείς της ζωής του ρωµέικου µιλλέτ, παιδεία, δικαιοσύνη.
Ειδικά για το θέµα της παιδείας η εξουσία του ασκείται στο πλαίσιο της πολιτικής
εκλογίκευσης και εκδυτικισµού των θεσµών όπως προβλέπεται από το Τανζιµάτ.10 Πάντως
σηµείο αυτό, έστω και επιγραµµατικά, πρέπει να αναφέρουµε την αρνητική στάση του
Οικουµενικού Πατριαρχείου στα ανανεωτικά ρεύµατα της Γαλλικής Επανάστασης και του
∆ιαφωτισµού. Άλλωστε ιστορικά είναι γνωστό ότι η ορθόδοξη εκκλησία, όπως και η
καθολική, ήσαν αντίθετες µε την εκκοσµίκευση που κυριαρχούσε ως ιδεολογία στην
περίοδο αυτή.11

και εκκοσµίκευση: ̟ρος µία ανασύνθεση της ιστορίας του Οικουµενικού Πατριαρχείου τον 19ο αιώνα. Εκδ.
αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003.
8«Η κοινότητα γενικά, κατά τον ορισµό που δίνει ο Γ. ∆. ∆ασκαλάκης, σύµφωνα µε τις θέσεις του
µεγάλου κοινωνιολόγου του 19ου αιώνα Ferdinand Toenies, νοείται ως σύνολο ανθρώπων που έχουν
κοινά γνωρίσµατα και επικοινωνούν µεταξύ τους σηµαίνει: 1ον: Μία οµάδα που ζει µέσα σ’ έναν
καθορισµένο από φυσικά όρια χώρο, όπως µια γειτονιά, µια µικρή πόλη –κωµόπολη, ένα χωριό ή
έναν οικισµό. 2ον: Που συνδέονται µεταξύ τους µ’ ένα αίσθηµα κοινής υ̟αγωγής και ̟ου τους ξεχωρίζουν
από τους άλλους ανάλογους, π.χ. εθνικούς, θρησκευτικούς, οικονοµικούς, ακαδηµαϊκούς ή
επαγγελµατικούς προσανατολισµούς και τους υ̟ογραµµίζουν το αίσθηµα του «ανήκειν µαζί». 3ον: Που
έχουν µια διάχυτη οικειότητα µε το τι συµβαίνει καθηµερινά στο περιβάλλον τους.» Βλ. µελέτη του,
Η συµβολή των κοινοτήτων του Αίµου εις την ιδέα των υ̟ερεθνικών κοινοτήτων. Εκδόσεις των Φίλων,
Αθήνα 1992,σ. 9-10.
Για τη λειτουργία της Εκκλησίας ως κοινότητας, στο ίδιο ο.π. σ. 23, αναφέρει τις θέσεις του
µεγάλου Γερµανού φιλοσόφου Hegel: «Ο θεσµός Εκκλησία γεννάται από τη ζωή της κοινότητας,
(Gemeine), που δηµιουργείται µε τον Λόγον του Θεού, σε αντίθεση µε κάθε ιστορική εµφάνισή της.
Ο Hegel προχωρεί περαιτέρω δεχόµενος ότι η θεία ιδέα οδηγεί τα άτοµα στην ενότητα του
πνεύµατος και τα ξανοοδηγεί πάλι στην κοινότητα.»
9 Αναλυτικά για τη θέση του Οικουµενικού Πατριάρχη βλ. σε Σίας Αναγνωστοπούλου, ο.π., Μέρος
δεύτερο: Το πολιτικό και «εθνικό» περιβάλλον των κοινοτήτων (σ. 265-553). Κεφάλαιο πρώτο: Το
Οθωµανικό πολιτικό πλαίσιο και η ένταξη του µιλλέτ των Ρωµιών 19ος – αρχές 20ού αι. σ. 271 επ., Ι.
Οι µεταρρυθµίσεις του τανζιµάτ και η συγκρότηση του µιλλέτ, σ. 276 επ., Α. Ο Οικουµενικός
Πατριάρχης: «Εντολοδόχος» της Υψηλής Πύλης και «Εθνάρχης», σ. 283 επ.
10. Βλ. ίδιο ο.π., µέρος δεύτερο, κεφ. πρώτο, Ι. Β. Η παιδεία «πνευµατικό προνόµιο» ή «υλική υπόθεσης;» Το παράδειγµα του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου», σ. 290 επ.
11 Στο µεγάλο αφιέρωµα του π. Νέα Εστία για τα διακόσια χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης:
Από την Γαλλική Επανάσταση (1789 – 1989), Χριστούγεννα 1989, δηµοσιεύονται εξαιρετικά
ενδιαφέρουσες µελέτες για την επίδραση της µεγάλης αυτής επανάστασης και τη στάση του
Πατριαρχείου. Βλ. Σ. Αγουρίδη «Η Γαλλική Επανάσταση και η Θρησκεία. Η περίπτωση του
πατρός Henri Gregoire», (σ. 40-46), Σ’ αυτή τη µικρή µελέτη, που αναδεικνύει την προσωπικότητα
του Hnri Oregoire, ο οποίος υπήρξε κύριος εκπρόσωπος του τύπου του «χριστιανού – πολίτη»,
γίνεται µνεία και του αφορισµού της µεγάλης αυτής επανάστασης από τον Πάπα..
Ακραία
επιθετικός κατά του αθεϊσµού και των ανατρεπτικών ιδεολογιών της Επανάστασης και υπέρµαχος
της αντίδρασης κατ’ αυτών του Οικουµενικού Πατριαρχείου είναι ο Κώστας Σαρδέλης στη µελέτη
του στο τεύχος αυτό µε τίτλο: «Η Γαλλική Επανάσταση και η καθ’ ηµάς Ανατολή», σ. 104-121.
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Όµως τα δυτικά µεταρρυθµιστικά ρεύµατα, που είχαν διεισδύσει στην Οθωµανική
Αυτοκρατορία µέσα από την ανάπτυξη της αστικής τάξης, η οποία εµπνέονταν από την
ιδεολογία του φιλελευθερισµού, εµφανίζονται εντονότερα στις τάξεις των ρωµιών της
Κωνσταντινούπολης, κυρίως από τα µέσα του 19ου αιώνα, λόγω των οικονοµικών
δραστηριοτήτων τους, ιδιαίτερα στο εµπόριο, όχι βέβαια στο βαθµό της κοσµοπολίτικης
Σµύρνης, του «µικρού Παρισιού» όπως αποκαλείτο, που κυριαρχούσε το δυτικό πνεύµα.12
Ας µη λησµονούµε, βέβαια, την ιστορική πορεία του ελληνισµού, ο οποίος και µετά την
πτώση του Βυζαντίου είχε, λόγω του µορφωτικού του επιπέδου, και δραστηριότητες
αστικής φύσεως, συγκριτικά µε άλλες εθνικές οµάδες.13 Κύριος επίσηµος εκφραστής αυτών
των ρευµάτων στην ελληνική κοινότητα υπήρξε ο περίφηµος Ελληνικός Φιλολογικός
Σύλλογος Κωνσταντινου̟όλεως, που ιδρύθηκε το 1861. Ο Σύλλογος αυτός, όπως γράφει ο
Εξερτζόγου δεν επεχείρησε, δεν ήταν άλλωστε δυνατό, να εκφράσει «πολιτικά αιτήµατα»
της ελληνορθόδοξης κοινότητας, αλλά συντέλεσε αποφασιστικά στη συγκρότηση ενός
«Εθνικού Λόγου», καθώς αφορούσε τη διαµόρφωση των όρων αναγνώρισης των Ελλήνων
της οθωµανικής αυτοκρατορίας ως διακριτής εθνικής οµάδας.14
ΙΙ. Η δύσκολη ̟ορεία της χειραφέτησης των γυναικών
Η παρουσίαση, έστω και σε γενικές τους γραµµές, των ιστορικών κοινωνικών,
θεσµικών και πολιτισµικών χαρακτηριστικών του 19ου αιώνα στην Κωνσταντινούπολη
υπήρξε αναγκαία για τη διερεύνηση των ειδικών θεµάτων που συνδέονται µε τη
χειραφέτηση των γυναικών, κατά τον αιώνα αυτόν στην εθνική κοινότητα –µιλλέτ- των
ρωµιών. Σ’ αυτό το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο, η διερεύνηση της θέσης
των ελληνίδων γυναικών στην Κωνσταντινούπολη κατά τον 19ο αιώνα, και µάλιστα µε το
ειδικό χαρακτηριστικό της χειραφέτησης, ίσως θεωρηθεί άνευ αντικειµένου. Κι’ αυτό γιατί η
ίδια η έννοια του όρου χειραφέτηση προϋποθέτει αναγνώριση ικανότητας αυτο̟ροσδιορισµού
και αυτο̟ραγµάτωσης, µε την έννοια της ελευθερίας ανά̟τυξης της ̟ροσω̟ικότητας και
συµµετοχής στην κοινωνική, οικονοµική, ̟ολιτική και ̟ολιτισµική ζωή µιας κοινωνίας.
Άλλωστε το δικαίωµα αυτό αναγνωρίστηκε σταδιακά, από τα µέσα του 19ου αιώνα, και
για τους άνδρες στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
12.

Βλ. το συγκλονιστικό ντοκιµαντέρ της Μαρίας Ηλιού µε τίτλο: «Σµύρνη: Η καταστροφή µιας
κοσµοπολίτικης πόλης. 1900 – 1922. Προβλήθηκε σε αρκετές αίθουσες της Αθήνας κ.α. από το 2012.
13 Για τον αστικό χαρακτήρα των Ελλήνων της Πόλης βλ. σε Σία Αναγνωστοπούλου, ο.π., κεφ. ΙΙ «Η
κοσµική ηγεσία του Μιλλέτ: Από τη µεγάλη «ελληνο-οθωµανική» αστική τάξη, στη µέση «ελληνική»
αστική τάξη», σ. 301 επ. Βλ. επίσης της θαυµάσια περιγραφική αναφορά της ζωής των Ελλήνων της
Πόλης τον 19ο αι. δίνει η Σούλα Μπόζη στο µεγάλο βιβλίο της Ο ελληνισµός της Κωνσταντινού̟ολης.
Κοινότητα Σταυροδροµίου – Πέραν 19ος – 20ός αιώνας. Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2002
14 Για το ρόλο του συλλόγου αυτού βλ. Χάρη Εξερτζόγλου, Εθνική Ταυτότητα στην Κωνσταντινού̟ολη
τον 19ο αι. Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινου̟όλεως 1861-1912. Εκδ. Νεφέλη, Αθήνα
1996. Όπως γράφει, ο Σύλλογος δηµιουργείται σε µια περίοδο κατά την οποία «οι σχέσεις των
λαϊκών µε την ορθόδοξη εκκλησία είχαν διέλθει µια πρόσφατη δοκιµασία κατά τη συγκρότηση των
«Εθνικών Κανονισµών», µας προτρέπει στην υπόθεση της διάθεσης αυτονόµησης ..στα εσωτερικά της
ορθόδοξης κοινότητας.» Στο ίδιο ο.π., σ. 19-20: «το γεγονός της δηµιουργίας του Συλλόγου σε µια
περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των λαϊκών µε την ορθόδοξη εκκλησία είχαν διέλθει µια πρόσφατη
δοκιµασία κατά τη συγκρότηση των «εθνικών Κανονισµών» µας προτρέπει στην υπόθεση της διάθεσης
αυτονόµησης και ενισχυµένης παρουσίας των πρώτων στα εσωτερικά της ορθόδοξης κοινότητας.».
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Οι πρώτες γενικές βουλευτικές εκλογές στην Οθωµανική Αυτοκρατορία διενεργήθηκαν
στις 19 Μαρτίου του 1877.15 Ειδικά βέβαια για τις γυναίκες η κατάκτηση του δικαιώµατος
αυτού επιτεύχθηκε στις περισσότερες χώρες δυτικού πολιτισµού µετά τις αρχές του 20ου
αιώνα και χρειάστηκαν µεγάλοι αγώνες γι’ αυτό.16 Επίσης, οι συνθήκες ζωής των
Ελληνίδων στην ελληνική κοινότητα ήσαν τελείως διαφορετικές απ’ αυτές για τους άνδρες.
∆εν ήταν µόνον οι αυστηρά ̟ατριαρχικές αντιλήψεις που κρατούσαν τη γυναίκα
περιορισµένη «στα του οίκου», που ίσχυαν άλλωστε γενικά και στο δυτικό κόσµο.17 Οι
αντικειµενικές ανάγκες ασφαλείας τους τις κρατούσαν σε µεγάλο βαθµό περιορισµένες στο
σπίτι, έξω και από κοινωνικές δραστηριότητες. Οι σχέσεις τους εξάλλου µε τις Τουρκάλες
ήσαν επίσης πολύ περιορισµένες, όπως µαρτυρούν µνήµες µικρασιατισσών, που έφθασαν
µέχρι τις µέρες µας. Άλλωστε υπήρχαν οι ξεχωριστοί «µαχαλάδες» ρωµιών, µουσουλµάνων
και άλλων κοινοτήτων. Λόγοι αφενός εθνικής συνοχής και διατήρησης της εθνικής
ταυτότητας επιδρούσαν καθοριστικά. Εξάλλου, και ο περιορισµός των µουσουλµάνων
γυναικών ήταν ακόµα αυστηρότερος, όπως υπαγορευόταν από τις θρησκευτικές και
πολιτισµικές παραδόσεις τους.18
Μόλις από τη δεκαετία του 1860, µε την ανάπτυξη της αστικής τάξης της ελληνικής
κοινότητας µε τη δηµιουργία του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης,
όπως είδαµε, αλλά και ως αποτέλεσµα µιας φεµινιστικής κίνησης µεταξύ των γυναικών
των Βαλκανίων, στην οποία µετείχαν και γυναίκες από την Ελλάδα, παρουσιάζεται µια

15

Στοιχεία της εκλογικής διαδικασίας ήταν οι άµεσες εκλογές στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης
και της έµµεσης, µε εκλέκτορες στην υπόλοιπη χώρα. Βλ. σε Π. Φουντεδάκη, ο.π., παρ. Α. Η Πρώτη
Συνταγµατική Περίοδος, πρώτου κεφαλαίου, σ. 46 επ.
16 Αντιπροσωπευτική για το δικαίωµα ψήφου των γυναικών στην Ελλάδα είναι η εµπεριστατωµένη
ιστορική – νοµική µελέτη της ∆ήµητρας Σαµίου µε τίτλο: Τα ̟ολιτικά δικαιώµατα των Ελληνίδων. 1864
– 1952. Ιδιότητα του ̟ολίτη και καθολική ψηφοφορία. Εκδ. Π. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2013.
17 Η Έφη Κάννερ στη µελέτη της «Λόγοι περί γυναικών στην Ελληνορθόδοξη εγγράµµατη κοινότητα
της Κωνσταντινούπολης», που δηµοσιεύεται στον 18ο τόµο του π. Τα Ιστορικά historica, τχ. 34-Ιούνιος
2001, σ. 299-334, παρουσιάζει µε πληρότητα και επιστηµονικά τεκµηριωµένο λόγο τη διαδικασία
κοινωνικοποίησης των γυναικών υπό την επίδραση των πατριαρχικών αντιλήψεων. Οι αντιδράσεις για
τη γυναικεία χειραφέτηση φθάνουν σε απαράδεκτους χαρακτηρισµούς. Ενδεικτικά: «Γίνεται εµφανές
ότι η γυναικεία παρουσία στον δηµόσιο χώρο, ο εχθρός της κοινωνίας και του «έθνους», έχει
αποκτήσει πλέον συγκεκριµένο όνοµα –το όνοµα «χειραφέτησις- το οποίο παραπέµπει στις πιο
επίφοβες πλευρές της Γαλλικής Επανάστασης..», σ. 327.
18 Για το θέµα βλ. αντί άλλων Αναστασίου (Γιαννουλάτου) Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης
Αλβανίας, Ισλάµ. Θρησκειολογική Ε̟ισκό̟ηση.
Εκδ. Ακρίτας, Αθήνα, 1η έκδ. 1974. Νέα
εκσυγχρονισµένη στη δηµοτική 2006.Για την επίδραση, γενικά, της θρησκείας στα δικαιώµατα των
γυναικών στο σηµαντικό βιβλίο του Mc Afee, Τα ̟έντε µεγάλα ζωντανά θρησκεύµατα. Μετάφραση
καθηγητή Σ. Αγουρίδη, εκδ. «Άρτος Ζωής», Αθήνα 1997, σ. 255-258. Όµως το θέµα του ρόλου της
θρησκείας για τις γυναίκες έχει αρχίσει να προσελκύει ειδικά το ενδιαφέρον των µελετητών και κυρίως
φεµινιστριών. Ενδεικτικά αναφέρουµε: Jane Bayes and Nayereth Tohidi (eds), Globalization, Gender,
and ReligionQ The Politics of Women’s Rights in Catholic and Muslim Contexts. Palgrave, New York and
Basingstoke, 2001, Elizabeth Castelli (ed.), Women, Gender and Religion: A Reade. New York and
Basingstoke, Palgrave,2001, Darlen M. Jushka (ed.) Feminism in the Study of Religion: A Reader.
Continuum, London and New York, 2001.
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µεταξύ τους επικοινωνία.19
Όµως, παρά τις αρνητικές αυτές συνθήκες που άφησαν, σε µεγάλο βαθµό, στο περιθώριο
της ιστορίας τις γυναίκες, αίτηµα του φεµινισµού είναι η ιστορία του πολιτισµού να ξαναγραφτεί και να περιλάβει και τη συµβολή των γυναικών σ’ αυτήν, πέραν των ιστορικών προσωπικοτήτων γυναικών που έµειναν γνωστές στην παγκόσµια ιστορία.20 Βασικό επιχείρηµα,
εξάλλου, του φεµινισµού είναι η διεύρυνση της έννοιας του ̟ολιτικού, που θεωρείται ο κατ’
εξοχήν µοχλός οικοδόµησης της ιστορίας, ώστε να περιλάβει και δράσεις που επηρέασαν,
έστω και έµµεσα, αλλά επίσης σηµαντικά την πορεία του πολιτισµού της ανθρωπότητας.
Φυσικά δεν µπορεί να µην αναφέρει κανείς ότι αναγνωρίζεται η συµµετοχή των γυναικών
στους µεγάλους εθνικούς αγώνες και στις επαναστάσεις, αλλά η ιστορική εµπειρία δείχνει ότι
µετά την αποκατάσταση της ειρήνης οι γυναίκες ξαναµπαίνουν στο περιθώριο.21 Και αυτόν
ακριβώς το σκοπό φιλοδοξεί να υπηρετήσει η ατελής αυτή µελέτη της θέσης των γυναικών
στην ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης κατά τον 19ο αιώνα. Σ’ αυτή την προσπάθεια έρχεται αρωγός η ίδια η επιστηµονική θεωρία. Και συγκεκριµένα οι θεωρίες που
αναφέρονται στη µελέτη του φαινοµένου της άσκησης δύναµης και επιρροής στην κοινωνία,
µε τις οποίες ασχολούνται οι λεγόµενες ελιτιστικές θεωρίες. Τα πρώτα θεωρητικά θεµέλια των
θεωριών αυτών, οι οποίες πλέον αποτελούν από τη δεκαετία του ’50 του περασµένου αιώνα
και ειδικό κλάδο των πολιτικών επιστηµών, τέθηκαν από τους µεγάλους φιλοσόφους της
ελληνικής αρχαιότητας Πλάτωνα και Αριστοτέλη και στη συνέχεια από τους σοφιστές.22

19 Για το θέµα βλ. Έφη Κάννερ, Έµφυλες Κοινωνικές ∆ιεκδικήσεις α̟ό την Οθωµανική Αυτοκρατορία στην
Ελλάδα και στην Τουρκία. Ο κόσµος της Ελληνίδας χριστιανής δασκάλας. Εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 2012.
βλ. ιδίως 5ο κεφ. «Κοινωνικά δίκτυα, γυναικείες συλλογικές παρεµβάσεις και γυναικεία κινήµατα στα
Βαλκάνια από την ύστερη οθωµανική περίοδο ως και το µεσοπόλεµο», σ. 275 επ.
20 Σαπφώ, Ασπασία, αυτοκράτειρα Θεοδώρα, βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας, Μεγάλη Αικατερίνη
της Ρωσίας είναι τα µεγάλα ονόµατα των γυναικών που έµειναν γνωστά στην ιστορία του πολιτισµού.
Σοβαρός µελετητής της ιστορίας των γυναικών στην ελληνική βιβλιογραφία είναι ο Θεόδωρος
Καρζής, µε τα τρία βιβλία του για την ιστορία των γυναικών: 1ο: «Η γυναίκα της νέας ε̟οχής».
Αναγέννηση- Τουρκοκρατία – Γαλλική Ε̟ανάσταση,. Εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα 1990. 2ο «Η γυναίκα στον
20ο αιώνα» Βιοµηχανική Ε̟ανάσταση – Μάχη της ψήφου – Γυναίκες στον ̟όλεµο – Κοινωνική Ε̟ανάσταση.
Εκδ. Φιλιππότη, αθήνα 1993 και 3ο,:Η γυναίκα στον Μεσαίωνα»: Χριστιανισµός – ∆υτική Ευρώ̟η.
Βυζάντιο – Ισλαµισµός. Εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα 1997.
Είναι ενδεικτικό αυτής της ανάγκης ν’ αναφέρουµε το βιβλίο της Ethel M. Kersey, Women
Philosophers. A bio-critical source book. Greenwood Press, New York κ.α., London 1989, η οποία
ύστερα από έρευνα ανέδειξε γυναίκες φιλοσόφους, από την αρχαιότητα µέχρι τις αρχές του 20ού αι.,
τις οποίες η ιστοριογραφία είχε αφήσει στο περιθώριο.
21 Βλ. ενδεικτικά Σάσας Μόσχου-Σακορράφου, «Οι γυναίκες στη Γαλλική Επανάσταση», στο
αφιέρωµα του π. Νέα Εστία ∆ιακόσια Χρόνια από την Γαλλική Επανάσταση, ο.π., σ. 122-137. Για τη
συµµετοχή των Ελληνίδων µεταξύ των προσωπικοτήτων που έδρασαν στην περίοδο 1800-1980, βλ.
ανακοίνωση πορισµάτων σχετικής έρευνας
Ν. Καλτσόγια-Τουρναβίτη, «Ανισότητες και
αµφισβητήσεις στην πρόσβαση των Ελληνίδων σε ηγετικές θέσεις», στο π. Ο αγώνας της γυναίκας, τχ.
48/1991, σ. 13-19. Σε σύνολο 12.175 προσωπικοτήτων που καταγράφηκαν µόλις 458, δηλ. 3,8% είναι
γυναίκες. Η παρουσία τους είναι εµφανής σε κρίσιµες περιόδους.
22 Μια γενική συνοπτική παρουσίαση της εξέλιξης των ελιτιστικών θεωριών βλ. σε µελέτη µας
«Πολιτικές και κοινωνικές ηγεσίες στο σύγχρονοι ελληνικό κράτος», σε π. Το Βήµα των Κοινωνικών
Ε̟ιστηµών, τ. Ε, τχ. 20, Οκτώβριος 1996, σ. 77-108 και σε ανάτυπο.
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Κατά τις θεωρίες αυτές ως ελίτ θεωρούνται οι ξεχωριστές, επίλεκτες, προσωπικότητες οι
οποίες µε τη δράση και την προσωπικότητά τους συµβάλλουν στην επίλυση κοινωνικών
προβληµάτων και συντελούν αποφασιστικά στην πρόοδο των κοινωνιών.23 Μεταξύ των
σηµαντικότερων µελετητών του φαινοµένου των ελίτ, συγκαταλέγεται η Suzan Keller, µε το
πολύ γνωστό βιβλίο της Στρατηγικές ελίτ.24 Η Keller χρησιµοποιώντας την τυπολογία των
κοινωνικών συστηµάτων του µεγάλου αµερικανού κοινωνιολόγου Talcott Parsons,25 ο οποίος
κατατάσσει τη λειτουργία των πολιτικών συστηµάτων σε τέσσερις βασικές κατηγορίες, (α) την
κατηγορία θέσης σκοπών, (β) την κατηγορία πραγµατοποίησης των σκοπών, (γ) την
κατηγορία κοινωνικής ολοκλήρωσης και (δ) την κατηγορία εκτόνωσης ψυχικών εντάσεων,
διακρίνει αντίστοιχα τέσσερις κατηγορίες ελίτ. Συγκεκριµένα:
α. Ελίτ θέσης των σκο̟ών: Σ’ αυτήν ανήκει κατά παράδοση η ̟ολιτική ελίτ, δηλαδή τα
εκλεγµένα όργανα πολιτείας γενικά.
β. Ελίτ ̟ραγµατο̟οίησης των σκο̟ών: Εδώ ανήκουν (1) τα ανώτερα στελέχη της δηµόσιας
διοίκησης, της γραφειοκρατίας, (2) οι ανώτεροι και ανώτατοι στρατιωτικοί, (3) η οικονοµική
ελίτ. (4). η επιστηµονική ελίτ, κυρίως των θετικών επιστηµών.
γ) Ελίτ ολοκλήρωσης: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται η θρησκευτική ελίτ και η
πνευµατική ελίτ. ∆ιανοούµενοι, δηµοσιογράφοι, ποιητές, λογοτέχνες.
δ) Πολιτιστική ελίτ: ζωγράφοι, γλύπτες, ηθοποιοί, τραγουδιστές, των οποίων ο ρόλος
είναι περισσότερο εκτόνωσης ψυχικού άγχους.
Βέβαια, ο ρόλος που ασκεί κάθε κατηγορία αυτών των ελίτ όσο προχωρεί η θεσµική
οργάνωση των κοινωνιών, εµφανίζεται οργανωµένη σε κοινωνικές οµάδες, στην ευρεία έννοια
του όρου. Τις λεγόµενες απλά πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές οργανώσεις, οι οποίες
και αντιστοιχούν στις παραπάνω κατηγορίες ελίτ. Ειδικά η ελίτ ολοκλήρωσης ασκεί τη
λειτουργική αποστολή για τη συνοχή της κοινωνίας, τη συντήρηση και προαγωγή των
πνευµατικών και ηθικών αξιών, καθώς και των δεσµών που συνέχουν την κοινωνία. Η
θρησκευτική ελίτ αποτελεί µια από τις βασικότερες µορφές ηγεσίας του ελληνικού έθνους. Αν
έχει κανείς προ οφθαλµών το µεγάλο ρόλο της Ελληνικής Εκκλησίας, όχι µόνο για τον
αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας, αλλά κυρίως για τη διατήρηση αλώβητης της εθνικής
συνειδήσεως και των παραδόσεων γενικά του έθνους, και εκτός Ελλάδας, τότε
αναµφισβήτητα η θρησκευτική ελίτ αποτελεί τη βασικότερη οµάδα µεταξύ των ελίτ
ολοκλήρωσης.
Το ιδιαίτερο επιστηµονικό ενδιαφέρον, που παρουσιάζουν οι θεωρίες αυτές, είναι ότι
ερµηνεύουν ιστορικά την εξέλιξη των κοινωνιών και το ρόλο που διαδραµατίζουν οι
ξεχωριστές αυτές προσωπικότητες. Και ο ρόλος αυτός δεν είναι πάντα δεδοµένος, αλλά
προσδιορίζεται από την ίδια την οργάνωση και το βαθµό ανάπτυξης των κοινωνιών, όπως
23

Στην ελληνική γλώσσα, συχνά, αντί του όρου επιστηµονικού όρου ελίτ, που σηµαίνει εκλεκτός,
διακεκριµένος, ή ως οµάδα εκλεκτοί, διακεκριµένοι (προέρχεται από το λατινικό ρήµα eligere που
σηµαίνει επιλέγω, εκλέγω) χρησιµοποιείται ο όρος ηγέτης –ή ηγεσία και µε την έννοια ηγετικής
οµάδας,
αν και στην αυστηρά επιστηµονική έννοια του ο όρος ηγεσία, ηγέτης αναφέρεται σε
εξαιρετικής δύναµης και επιρροής πρόσωπα, τα οποία συνδέονται µε τους οπαδούς, τη µάζα, µε
ισχυρούς δεσµούς λόγω της γοητείας που ασκούν σ’ αυτές, χάριν του χαρίσµατος που διαθέτουν.
24 Suzanne Keller, Beyond the Ruling Class. Strategic Elites in Modern Society. Random House, New
York, 1963. (Εκδόθηκε εκ νέου από το New Brunswick, N.B.: Transaction Publishers, c1991)
25 The Social Systems. The Free Press of Glencoe, N. Y. 1951.
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κάθε φορά εµφανίζεται στην ιστορική πορεία τους. Επιπλέον όµως δεν είναι πάντα διακριτός
ο συγκεκριµένος αυτός κοινωνικός ρόλος τους. ∆ηλαδή αναζητούµε το ρόλο που
αντικειµενικά ασκεί κάθε τύπος ελίτ, ανεξάρτητα από την ένταξή του σε µια συγκεκριµένη
κατηγορία. Όσο βέβαια προχωρούµε προς περισσότερο αναπτυγµένες και δηµοκρατικές
κοινωνίες τόσο περισσότερο διακριτός είναι ο ρόλος κάθε κατηγορίας ελίτ.
Μετά την ατελέστατη αυτή αναφορά στα θεωρητικά πλαίσια των ελιτιστικών θεωριών,
όπως είναι ευρύτερα γνωστές, γίνεται αντιληπτό ότι για τη µελέτη των κατηγοριών της
ελληνικής ελίτ στην Κωνσταντινούπολη, κατά τον 19ο αιώνα, πρέπει πρωταρχικά να έχουµε
κατά νου την κοινωνική, πολιτική και πολιτισµική οργάνωση όχι µόνο της ελληνικής
κοινότητας σ’ αυτήν, αλλά του όλου θεσµικού πλαισίου λειτουργίας του οθωµανικού
κράτους, και βέβαια ειδικά της Κωνσταντινούπολης. Έτσι και τυπικά, όπως είδαµε ο ρόλος
της Εκκλησίας, του Πατριαρχείου εν προκειµένω, είναι ̟ρωταρχικά ̟ολιτικός, εφόσον σ’
αυτήν έχουν ανατεθεί ευρείες αρµοδιότητες, που αφορούν την ελληνική κοινότητα, αλλά και
πνευµατικός και κοινωνικός, ο οποίος ασκείται µέσα από τη δηµιουργία συλλόγων
κοινωνικής προστασίας. ∆ηλαδή το Πατριαρχείο, λαµβανόµενο ως ολότητα, έχει διττή
υπόσταση: Πολιτική –ελίτ θέσης σκοπών- και ελίτ ολοκλήρωσης, ως θρησκευτική και ̟νευµατική
ελίτ. Στο θέµα του ρόλου των οργανώσεων αυτών επίσης θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι, µε
τη σηµερινή επιστηµονική ορολογία, εντάσσονται στις λεγόµενες µη κυβερνητικές οργανώσεις,
γνωστές µε τα αρχικά τους ΜΚΟ, των οποίων η δράση στις δηµοκρατικές κοινωνίες της
εποχής µας είναι θεσµοθετηµένη, όχι µόνο σε εθνικό, αλλά και διεθνές, επίπεδο και
αναγνωρίζεται η συµβολή τους για την κοινωνική και πολιτική ολοκλήρωση.26
Σ’ αυτό το θεωρητικό πλαίσιο στηρίζεται το επιχείρηµα ότι οι Ελληνίδες της Κωνσταντινούπολης, οι οποίες µετείχαν στο κοινωνικό έργο της Εκκλησίας, ανήκουν στην
κατηγορία των ελίτ ολοκλήρωσης. Και αυτό γιατί η επίτευξη των σκοπών της ελίτ αυτής
πραγµατοποιείται όχι µόνον από τους ίδιους τους εκπροσώπους της Εκκλησίας, αλλά και
από τις ενώσεις τις οποίες αυτή οργανώνει και επιβλέπει, για την επίτευξη των σκοπών και του
έργου της. Και το έργο της Εκκλησίας γενικά, αλλά ειδικότερα της Ελληνικής Εκκλησίας,
λόγω των ειδικών ιστορικών συνθηκών του έθνους είναι, όπως ιστορικά διαπιστώθηκε, πολύ
ευρύ. Ο άµεσος, εποµένως ρόλος τον οποίον διαδραµάτισαν οι Ελληνίδες της Κωνσταντινούπολης, µετέχοντας ενεργά στο µεγάλο ανθρωπιστικό και εθνικό έργο του Πατριαρχείου,
στηρίζει τη θέση ότι οι γυναίκες αυτές ανήκουν στην κατηγορία των στρατηγικών ελίτ της
ελληνικής κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο αυτή και ειδικότερα στην
κατηγορία της θρησκευτικής ελίτ, αλλά και ̟νευµατικής, εφόσον η δράση τους ασκείται στους
κόλπους του Πατριαρχείου.27
26 Εξαιρετικά, πιστεύουµε, για το συγκεκριµένο θέµα είναι τα πορίσµατα της ∆ιεθνούς Ηµερίδας, που
διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναπτυξιακών και Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Κ.Α.ΠΕ.Μ.) , µε
θέµα «Ορθοδοξία και Τρίτος Κόσµος». Βλ. Γρηγόρης Ι. Τσάλτας, Ορθοδοξία και Τρίτος Κόσµος.
(Πρακτικά ∆ιεθνούς Ηµερίδας), Αθήνα 2002. Ειδικά για την κοινωνική προσφορά των γυναικών µέσα
από τη δράση της Εκκλησίας βλ. Μαίρης Πίνη, «Οι Γυναικείες Οργανώσεις και η Συνεισφορά τους
στις Ιεραποστολές και τον Εθελοντισµό», σ. 61-68, όπου και αναφορές για το συντηρητισµό που
επεκράτησε και στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
27 Βλ. σε µελέτη µας για ελληνική πολιτική ελίτ, ο.π., κατάταξη των ελληνικών ελίτ σε τέσσερις
βαθµίδες, ανάλογα µε τη συµβολή τους στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου: ηγεσία, ανωτάτη
ελίτ, ανωτέρα, µέση.
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Αξίζει όµως ν’ αναφέρουµε ότι ο ρόλος των γυναικών στη διάδοση της χριστιανικής
πίστης και του έργου της Εκκλησίας, όπως τεκµηριώνεται από τα χαράµατα της
Χριστιανισµού, αλλά και στη συνέχεια για την εδραίωση της χριστιανικής πίστης, αποτελεί
ένα από τα µεγάλα κεφάλαια στην ιστορία του Χριστιανισµού.28 Άλλωστε ο ίδιος ο ρόλος της
Χριστιανικής Εκκλησίας πρέπει να θεωρηθεί βαθύτατα πολιτικός, µε την έννοια του ρόλου
της στη συνοχή της κοινωνίας. Ειδικά όµως ο τεράστιος ρόλος της Ελληνικής Εκκλησίας
στη Μικρά Ασία έχει καταγραφεί, για τους ειδικότερους ιστορικούς λόγους, στην ιστορική
µνήµη. Ο Ηλίας Βενέζης, ο µεγάλος αυτός θεµατοφύλακας της µνήµης των Ελλήνων της
Μικράς Ασίας, στο αφιερωµένο στον Εθνοµάρτυρα Μητροπολίτη Σµύρνης Χρυσόστοµο,
τον οποίον χαρακτηρίζει: «ηγέτη, εθνάρχη, ψυχή της Ελληνικής Μικρασίας, αρχηγό της
Μικρασιατικής Άµυνας», γράφει:29
«Ήξερε ότι η εκκλησία του αλυτρώτου ΄Εθνους έ̟ρε̟ε να υ̟ηρετεί ̟ρωτίστως σκο̟ούς
κοινωνικούς. Στον ενθρονιστήριο λόγο του στην «θεοδόξαστον Εκκλησίαν των Μαρτύρων» µίλησε για
την αγά̟η, για την Α̟οκάλυψη και για την Ελλάδα. Αλλά µίλησε ̟ρο̟άντων για εργατικά και
µαθητικά συσσίτια, για άσυλα ορφανών, για ιδρύµατα ̟ροστασίας των βρεφών, για δηµοτικά µαιευτήρια,
για αναρρωτήρια καχεκτικών µαθητών, για ιδρύµατα κοινωνικής ̟ρονοίας, «άνθη του νεωτέρου
̟ολιτισµού».
Μια δεύτερη κατηγορία της ελίτ ολοκλήρωσης είναι, αναµφισβήτητα, η κατεξοχήν
̟νευµατική ελίτ, µέλη της οποίας είναι οι διανοούµενοι, συγγραφείς και όλοι οι πνευµατικοί
λειτουργοί. Στην ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, µέχρι τον 19ο αιώνα κυρίως,
οι Φαναριώτες αποτελούσαν τη µεγάλη κατηγορία πνευµατικής ελίτ, η οποία έπαιξε ρόλο και
στη νεώτερη ιστορία του ελληνικού κράτους.30 Η κοινωνική της προέλευση ήταν από τις
ανώτερες και ανώτατες κοινωνικές τάξεις της Κωνσταντινούπολης. Στην ιστορική µνήµη
καταγράφονται και ως κοινωνικές οµάδες, µε τυπική ή άτυπη οργάνωση, αλλά και ως άτοµα.
Και στην κατηγορία αυτή η παρουσία των γυναικών, ιδιαίτερα κατά τα τέλη του 19ου αιώνα
είναι αξιοσηµείωτη.
IΙΙ. Εκκλησιαστικές και ̟ολιτικές οργανώσεις των Ελλήνων της Κωνσταντινού̟ολης
Στα θεωρητικά πλαίσια τα οποία τέθηκαν στην παρούσα µελέτη καταβλήθηκε
προσπάθεια καταγραφής των γυναικείων προσωπικοτήτων, οι οποίες µετείχαν ενεργά: α) στις
κοινωφελείς οργανώσεις του Πατριαρχείου και β) στους πνευµατικούς κύκλους της
Κωνσταντινούπολης. Συγκεκριµένα:
28

Ο θεσµός των διακονισσών είναι πολύ γνωστός στη Χριστιανική Εκκλησία και αναγνωρίζεται ο
σηµαντικός ρόλος τους για τη διάδοσή της. Ως πρότυπο διακονισσών παρουσιάζεται η Παναγιά, αλλά
και οι αγίες της Εκκλησίας, που πρόσφεραν αγάπη, χωρίς ανταλλάγµατα. Γνωστές διακόνισσες η
∆αρκάδα, η Πρίσκυλα, η Ιουλία, η Μαρία που µνηµονεύονται στις Πράξεις των Αποστόλων και η
αναφορά τους επισηµαίνει την προσφορά τους στη νεοσύστατη Εκκλησία.
29 Ηλία Βενέζη, Μικρασία, Χαίρε. Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», Ι.∆. Κολλάρου & Σία Α.Ε., Αθήνα, 4η
έκδοση 1991, σ. 20.
30 Για το θέµα βλ. µεταξύ άλλων και Κατερίνα Μυστακίδου, Ένδοξη ∆ουλεία. Σχέσεις φαναριωτών
Ελλήνων υ̟ηκόων της Υψηλής Πύλης και Ελλαδιτών. Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 2008, κεφ. 3ο «Έλληνες
υπήκοοι του σουλτάνου και φαναριώτες στην περίοδο του Τανζιµάτ», σ. 114 επ.
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α. Σύλλογοι υ̟ό την αιγίδα του Πατριαρχείου Ανδρικοί, µεικτοί, αµιγώς γυναικείοι
Πρωταγωνιστικός, κατά κοινή οµολογία και ιστορική παράδοση, είναι ο ρόλος της
Εκκλησίας, όπως ήδη αναφέραµε, και διάχυτη η πατριαρχική δοµή της στη λειτουργία
όλων των φιλανθρωπικών συλλόγων. Γενικά θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι οι
φιλανθρωπικοί σύλλογοι, ανεξάρτητα από το φύλο των µελών τους και τον ιδρυτικό τους
σκοπό, λειτουργούν ως ένα ενιαίο αρµονικό σύνολο, ως το «χέρι βοηθείας» του ελληνικού
µιλλέτ απέναντι στα αδύναµα µέλη της ελληνορθόδοξης κοινότητας, αλλά και του
ευρύτερου οθωµανικού κοινωνικού ιστού.31 Η ελληνορθόδοξη αντίληψη, που επικρατούσε
την εποχή εκείνη, είναι ότι η φτώχεια αποτελεί «αχίλλειο πτέρνα» της κοινωνίας και οι
εύποροι κύριοι, αλλά όπως θα δούµε σιγά – σιγά και οι εύπορες κυρίες καλούνται, στα
πλαίσια του κοινωνικού τους ρόλου, να συνδράµουν τους οικονοµικά πάσχοντες. Η επίδειξη
πλούτου και η πολυτελής διαβίωση δεν είναι συνώνυµα της επιτυχίας ή της καταξίωσης εάν
δεν συνοδεύονται από ένα ουσιαστικό κοινωνικό έργο, δείγµα της γαλαντοµίας και της
µεγαλοψυχίας εκείνων που έχουν βιοποριστική άνεση. Καθιερώνεται, σταδιακά, πέρα από
θρησκευτικό και ως κοινωνικό το ιδεώδες του ευαισθητο̟οιηµένου για τα κοινά πολίτη,
ειδικά σε θέµατα ανιδιοτελούς προσφοράς και φιλανθρωπίας.32

Ανδρικοί σύλλογοι
Το πρώτο στοιχείο που παρατηρεί κανείς από την καταµέτρηση όλων των Συλλόγων
που ιδρύθηκαν και έδρασαν στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα είναι ότι τα πρωτεία
κατέχουν οι αµιγώς ανδρικοί φιλανθρωπικοί σύλλογοι. Επισήµως έχουν καταγραφεί πάνω
από 350 αµιγώς ανδρικοί σύλλογοι, µέσα στο χρονικό διάστηµα από τις αρχές του 19ου
αιώνα µέχρι τις αρχές του 20ου,33 γεγονός, που κατά την κοινή παραδοχή όλων των πηγών
31 Η συνδροµή των αδύναµων ανθρώπων δεν περιορίζεται µόνο σε αυτούς που είναι χριστιανοί
ορθόδοξοι. Από την ευαισθητοποίηση του ελληνορθόδοξου µιλλέτ ευεργετούνται και αλλόθρησκοι
αναξιοπαθούντες τόσο οικονοµικά όσο -κυρίως- ιατροφαρµακευτικά.
32 Το θέµα της φιλανθρω̟ίας βέβαια, ως παράγοντα κοινωνικής συνοχής έχει διατυπωθεί και
σοβαρός αντίλογος, θεµελιωµένος σε αντικειµενικά σοβαρούς προβληµατισµούς. Για το θέµα βλ.
αντί άλλων Έφης Κάννερ, Φτώχεια και αφιλανθρω̟ία στην ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινού̟ολης
(1753-1912), Εκδόσεις Κατάρτι, Αθήνα 2004: «…η χριστιανική φιλανθρωπία βασίζεται στο
µοναστικό πρότυπο της απάρνησης των εγκοσµίων απολαύσεων µε προεξάρχουσα τη σεξουαλική.
Η γυναικεία σεξουαλικότητα, και γενικότερα η γυναικεία φύση που συσχετίζεται µε αυτήν,
εγγράφεται σε µια αντίπαλη σφαίρα ως προς το ιδεώδες αυτό. Η ίδια η φιλανθρωπία εξάλλου
αποτελεί την ακύρωση της ακόλαστης ζωής..», σ. 37. Ως αντίλογος στις επιστηµονικές θέσεις στις
οποίες παραπέµπει η Κάννερ, µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι το καθολικό και σήµερα αίτηµα της
«κοινωνικής αλληλεγγύης» το οποίο και συνταγµατικά κατοχυρώνεται (άρθρο 25 παρ. 4 ελλ. Σ.).
Θεµελιώνεται όµως και σε σύγχρονες φιλοσοφικές θεωρίες. Βλ. αντί άλλων John Rawls, A Theory of
Justice, Έκδ. Belknap Press of Harvard Univ., Cambridge, Mass. 1980 (1η έκδ. 1971).
33 Ο αριθµός αυτός αφορά σε ολόκληρο τον 19ο αιώνα. Μέχρι το 1922, το οποίο λογίζεται ως το
τέλος της δραστηριοποίησης των ελληνικών συλλόγων στην Κωνσταντινούπολη, οι αµιγώς ανδρικοί
σύλλογοι ξεπερνούν τους 500. Βλ. σχετικά σε Κυριακή Μαµώνη/Λήδα Ιστικοπούλου, Γυναικείοι
Σύλλογοι στην Κωνσταντινού̟ολη (1861-1922). Εκδόσεις Εστία, Αθήνα 2002, σ. 184. Βλ. και σε Ι. Χρ.
Ιακωβίδη, Κωνσταντινο̟ολίτες, Αιγυ̟τιώτες, Μικρασιάτες και Πόντιοι στην Ελλάδα. Πριν και µετά την
άφιξη. Ταυτότητα –ένταξη. Έκδοση ΤΑ ΝΕΑ, Αθήνα 2013, σ. 29-30, Πίνακα 7. Σύλλογοι, λέσχες και
αδελφότητες της Κωνσταντινού̟ολης (Ενδεικτική αναφορά) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Σ. 29 και 7.1 Γυµναστικοί
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της βιβλιογραφίας, αποδίδεται στην πατριαρχική – πατερναλιστική δοµή της ελληνορθόδοξης κοινότητας και φυσικά της θρησκευτικής οργάνωσης και ιεραρχίας. Οι ανδρικοί
σύλλογοι ανήκουν σε ποικίλες κατηγορίες, καλύπτοντας όλο το φάσµα της κοινωνικής και
πολιτικής ζωής της Πόλης, ειδικά από τα µέσα του 19ου και µετέπειτα. Εξέχουσα σηµασία
µεταξύ όλων των συλλόγων έχε βέβαια ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος της
Κωνσταντινούπολης, στον οποίον αναφερθήκαµε ήδη, ο οποίος είχε εκτός από την
πρωτεύουσα θέση µεταξύ όλων των ελληνικών συλλόγων και την εποπτεία επ’ αυτών ανδρικών, µεικτών και αµιγώς γυναικείων. Βέβαια, στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουµε
πως σύλλογοι των ανδρών άρχισαν να συγκροτούνται από τις αρχές του 19ου αι.,
προετοιµάζοντας το έδαφος για τη µετέπειτα λειτουργία φιλανθρωπικών και άλλων
συλλόγων, µε πολυδιάστατη δραστηριότητα. Ήσαν τα επονοµαζόµενα «αδελφάτα», των
οποίων το πεδίο δράσης αφορούσε επαγγελµατικά θέµατα. Από την πρωταρχική αυτή θέση
των ανδρικών συλλόγων, ποσοτικά και ποιοτικά, προκύπτει αβίαστα το συµπέρασµα ότι ο
εκσυγχρονισµός της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, που επιχειρείται την περίοδο εκείνη,
ισοδυναµεί µε µία οιονεί εξελιγµένη, κατά βάθος όµως αµιγώς ανατολική κουλτούρα, µε τον
ρόλο του άνδρα να εµφανίζεται πρωταγωνιστικός και ρυθµιστικός του κοινωνικού γίγνεσθαι.
Από αυτή την περιρρέουσα ατµόσφαιρα δε θα µπορούσε να αποκλίνει το ελληνορθόδοξο
µιλλέτ και τα φιλανθρωπικά του µορφώµατα, είτε πρόκειται για αµιγώς ανδρικά ιδρύµατα
είτε πρόκειται για µεικτούς ή γυναικείους φιλανθρωπικούς συλλόγους.

Μεικτοί σύλλογοι
Ίδρυση συλλόγων µε συµµετοχή γυναικών παρατηρείται από το β΄ µισό του 19ου
αιώνα και µετέπειτα.34 Η δραστηριότητα των συλλόγων αυτών αναφέρεται σε ευρύτερα
ζητήµατα πνευµατικής καλλιέργειας και εκπαίδευσης. Ασχολούνται κυρίως θέµατα
φιλεκπαιδευτικού χαρακτήρα. Από τη δράση τους καταδεικνύεται, για άλλη µια φορά, ο
ενισχυµένος ρόλος του ανδρικού φύλου στη διάπλαση και διαπαιδαγώγηση του κοινωνικού
συνόλου, που στηρίζεται όπως προαναφέρθηκε σε πατροπαράδοτες αξίες και πατριαρχικά
πρότυπα, τα οποία αµφισβητούνται µε αργά αλλά σταθερά βήµατα από τις πρώτες Ελληνίδες
φεµινίστριες, εντός και εκτός της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, όπως αναφέρουµε
διεξοδικότερα στη συνέχεια. Με εξαίρεση τη Φίλεργο Εταιρεία, έναν µεικτό σύλλογο που
ιδρύθηκε το 1866, η πλειοψηφία των µεικτών φιλανθρωπικών συλλόγων παρουσιάζει
ενδιαφέρον µόνο από την άποψη των σχέσεων ανδρών µελών και γυναικών µελών µε τη
λειτουργία τους.
σύλλογοι Κωνσταντινου̟όλεως έως το 1922, ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ,, σ. 30, στους οποίους εµφανίζονται οι
σύλλογοι κατά περιφέρεια της Κωνσταντινούπολης. Στον πρώτο πίνακα αναφέρονται µόλις 3
γυναικείοι σύλλογοι: Φιλόπτωχς αδελφότητα Κυριών Φαναρίου (1863), Ελληνική Λέσχη «Κοραής».
Αγαθοεργός Αδελφότης Κυριών (1855) και Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Πέραν (1861).
34 Ο χρόνος ίδρυσης και λειτουργίας των συλλόγων συµπίπτει όπως προαναφέρθηκε µε τις
µεταρρυθµιστικές προσπάθειες της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας (το Χάτι Χουµαγιούν που εξέδωσε ο
σουλτάνος) να προσεγγίσει τα δυτικά πρότυπα διαβίωσης και νοοτροπίας. Η ευρύτερη αυτή πολιτική
κατεύθυνση ευνοεί τη δραστηριοποίηση των ελληνίδων χριστιανών, γεγονός που θα πρέπει να
αποδοθεί στην κουλτούρα του ελληνορθόδοξου µιλλέτ, καθώς στους κόλπους της µουσουλµανικής
κοινότητας η οποιαδήποτε διείσδυση του γυναικείου φύλου στη δηµόσια σφαίρα είναι ένα θέµα
ταµπού που τα κατάλοιπά του κυριαρχούν σε πολλές µουσουλµανικές κοινότητες ακόµα και στις
µέρες µας.
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Τουλάχιστον 12 από τους 18 καταγεγραµµένους µεικτούς συλλόγους συµπεριλαµβάνουν γυναίκες στις τάξεις τους αυστηρά ως απλά µέλη, χωρίς το δικαίωµα του εκλέγειν και
του εκλέγεσθαι. Από αυτό τον σκληρό κανόνα δεν παρεκκλίνει ούτε η Φίλεργος Εταιρεία, η
οποία αξιολογείται θετικά ως προς την ενθάρρυνση του γυναικείου φύλου να διεισδύσει
σταδιακά στη µέχρι τότε ανδροκρατούµενη δηµόσια σφαίρα, µέσω του βιοπορισµού και
της ενασχόλησης µε τη φιλανθρωπία. Φωτεινή εξαίρεση σε θέµατα διοικητικής λειτουργίας
είναι η Φιλόπτωχος Αδελφότητα των Κυρίων και Κυριών Φαναρίου, στο προεδρείο της
οποίας συµπεριελάµβανε έξι γυναίκες ως εκτελεστικά µέλη. Άλλοι µεικτοί σύλλογοι επέτρεπαν στις γυναίκες να συµµετέχουν στην εκλογική διαδικασία υπό όρους και περιορισµούς.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ∆ιδασκαλικής Αδελφότητας, της οποία το
καταστατικό εµπεριέχει ποικίλες ρήτρες για την παρουσία των γυναικών35 και την άσκηση
του εκλογικού τους δικαιώµατος στις διοικητικές λειτουργίες και εκλογικές διαδικασίες.
Από τη γενική αυτή αναφορά φαίνεται ότι η ίδρυση των µεικτών συλλόγων δε σήµαινε
και ενίσχυση του ρόλου των γυναικών σ’ αυτούς. Η δραστηριοποίηση των δύο φύλων δεν
ήταν ισότιµη και η παρουσία των γυναικών αφορούσε στην ενασχόληση µε έργο εναρµονισµένο µε τη γυναικεία “φύση” τους. Ουσιαστικά, πρόκειται για µεταφορά της ιδιωτικής
σφαίρας στη δηµόσια, αντί για το πολυπόθητο αντίστροφο φαινόµενο. Το γεγονός αυτό
ενισχύει τον οιονεί οικογενειακό χαρακτήρα των µεικτών συλλόγων και τον καθιερώνει ως
δοµικό χαρακτηριστικό του πεδίου εφαρµογής της γυναικείας ενασχόλησης εκείνης της
περιόδου.

Αµιγώς γυναικείοι σύλλογοι
Παρά τις όποιες αντιξοότητες και κοινωνικές προκαταλήψεις κάτω από την επίβλεψη,
την παρότρυνση, την καθοδήγηση και την αρωγή της Εκκλησίας, κάνουν δειλά – δειλά την
εµφάνισή τους γύρω στο 1860 οι πρώτοι γυναικείοι σύλλογοι, που όπως προαναφέρθηκε
πρωτοστατούν στο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας. Συνολικά για τον 19ο αιώνα, ο
αριθµός των αµιγώς γυναικείων συλλόγων (20 επίσηµα καταγεγραµµένοι σύλλογοι) παρουσιάζει ελαφρά ανοδικές τάσεις σε σύγκριση µε τον αριθµό των µεικτών φιλανθρωπικών
συλλόγων (18 καταγεγραµµένοι σύλλογοι), γεγονός που µπορεί τεκµηριωµένα να αποδοθεί
στην κρατούσα αντίληψη της εποχής να µην ευνοείται η συνύπαρξη και πόσο µάλλον η
συνεργασία στον ίδιο επαγγελµατικό ή άλλο δηµόσιο χώρο των γυναικών και των ανδρών.
Η ίδρυση των γυναικείων συλλόγων παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονη προς το τέλος του 19ου
αιώνα, ενώ αντιστρόφως ανάλογα οι µεικτοί έκαναν πιο δυναµική είσοδο στα µέσα του 19ου
αιώνα και άρχισαν να φθίνουν προς το τέλος του.
Μεταξύ των γυναικείων συλλόγων ειδικά πρέπει να αναφερθεί ι η Αδελφότητα των
Κυριών του Σταυροδροµίου ή του Πέραν, αµιγώς γυναικείος σύλλογος, που ιδρύθηκε το
1861 και αποτέλεσε τον προποµπό και το πρότυπο για την ίδρυση των υπόλοιπων 19
γυναικείων φιλανθρωπικών συλλόγων, που δηµιουργούνται τον 19ο αιώνα. Η Αδελφότητα
εµφανίζει αυξηµένη δραστηριότητα στο πεδίο της φιλανθρωπίας, αλλά και της µαθητείας –
βιοπορισµού των νεαρών κοριτσιών και η δράση της επεκτείνεται και µετά την αυγή του
20ου αιώνα. Συντηρεί εργαστήρια όπου εργάζονται κοπέλες, κάτω από την ηθικοπλαστική
καθοδήγηση του ελληνορθόδοξου ιερατείου.

35

Βλ. Κυριακή Μαµώνη/Λήδα Ιστικοπούλου, ο.π., σ. 201-205.
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Η ηθική επιτήρηση των µαθητευόµενων κοριτσιών και των µετέπειτα εργατριών, αλλά
και ο τρόπος µε τον οποίο η Αδελφότητα συναλλάσσεται µέσα στους κόλπους της
ελληνορθόδοξης κοινότητας, ενισχύουν και σε αυτή την περίπτωση τον οιονεί οικογενειακό
χαρακτήρα.36
Αυτό ακριβώς το ποιοτικό χαρακτηριστικό κυριαρχεί και στους υπόλοιπους αµιγώς
γυναικείους συλλόγους. Κατά κοινή παραδοχή των πηγών της βιβλιογραφίας, τα γυναικεία
µέλη όλων σχεδόν των φιλανθρωπικών συλλόγων και ειδικά της Αδελφότητας των Κυριών
του Σταυροδροµίου είχαν την ιδιότητα της συζύγου, της αδελφής ή της µητέρας γνωστών,
εύπορων και επιφανών, ανδρών της ελληνικής κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη ή σε
αντίθετη περίπτωση αναλάµβαναν έργο, που κάθε καλή και ενάρετη σύζυγος και µητέρα θα
µπορούσε να προσφέρει στο σπίτι της για την οικογένειά της. Το γεγονός αυτό προκάλεσε
αρνητικά σχόλια τόσο κατά την εκ των υστέρων µελέτη του φαινοµένου όσο και σε χρόνο
σύγχρονο µε τη δράση των γυναικών αυτών. Συγκεκριµένα, υπήρξε αρνητική κριτική για
την ευγενή καταγωγή των κυριών της Αδελφότητας του Σταυροδροµίου, αλλά και το
πενιχρό εισόδηµα των εργαζοµένων γυναικών στο Εργαστήριο της Αδελφότητας.37 Η
συζήτηση που έγινε γύρω από αυτό το θέµα είναι ευρεία. Όµως ο πιο ισχυρός αντίλογος
στηρίζεται στο γεγονός ότι και άλλες γυναίκες της εποχής εκείνης, που διέθεταν κύρος,
δύναµη και πλούτο, δεν διέθεσαν το χρόνο και τις δυνάµεις τους για το καλό του
κοινωνικού συνόλου και την αρωγή των ασθενέστερων µελών του.
Πράγµατι, το έργο της Αδελφότητας των Κυριών του Πέραν ήταν σηµαντικό και
πολυδιάστατο. Εκτός από τη διανοµή τροφίµων σε απόρους, εξέχουσα θέση έχει η
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, που η Αδελφότητα παρέχει σε άπορους, ανεξάρτητα από το
θρήσκευµά τους. Μάλιστα, καταφέρνει να συναγωνίζεται επιτυχώς τα Εθνικά Καταστήµατα
– Νοσοκοµεία. Το ιατροφαρµακευτικό έργο της Αδελφότητας, αν και σπουδαίο, γνώρισε
άδοξο τέλος, όταν η επιδηµία πανώλης στα τέλη του 19ου αιώνα δοκίµασε και έσπασε τις
«αντοχές» του ιδρύµατος, απέναντι σε µία τόσο γενικευµένη κρίση.
Ως παράγοντες παρακµής της Αδελφότητας των Κυριών του Σταυροδροµίου
συγκαταλέγονται η πανώλη, η καταστροφική αυτή επιδηµική νόσος, που µάστισε την
Κωνσταντινούπολη στις αρχές του 20ου αιώνα, καθώς και η οικονοµική κρίση που είχε
προηγηθεί στα τέλη του 19ου αιώνα. Τη χαριστική βολή, όµως, έδωσαν οι Βαλκανικοί
Πόλεµοι και η Μικρασιατική Καταστροφή, που ως γνωστό έλαβαν χώρα σε χρόνο
µεταγενέστερο της ιστορικής περιόδου που εξετάζουµε. Παρά τις όποιες ελλείψεις ή
αδυναµίες, η Φιλόπτωχος Αδελφότητα των Κυριών του Πέραν υπήρξε φιλανθρωπικός
σύλλογος – σταθµός στο φιλανθρωπικό, πνευµατικό και πολιτιστικό έργο των συλλόγων του
36 Το ίδιο πατερναλιστικό – οικογενειακό περιβάλλον υπάρχει και σε άλλους συλλόγους όχι
απαραίτητα φιλανθρωπικούς. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Ζαππείου Παρθεναγωγείου στην
Κωνσταντινούπολη, όπου σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία τον ρόλο του πατέρα κατείχε ο Ζάππας και το
ρόλο της µητέρας η διευθύντρια του παρθεναγωγείου Κεχαγιά. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να
αναφέρουµε ότι για την εποχή, η όποια συνύπαρξη των δύο φύλων στο εργοστάσιο θεωρείται ότι
εγκυµονεί ηθικοπλαστικούς κινδύνους για τις νέες κοπέλες. Η βιοµηχανική εργασία διαχωρίζεται από
την βιοτεχνική εργασία στα εργαστήρια γυναικών, τα οποία και προβάλλονται ως παρέχοντα ενάρετου
περιβάλλοντος. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η είσοδος των νεαρών γυναικών στην εργατική
τάξη και στην ευυπόληπτη κοινότητα µε τρόπο ηθικά αποδεκτό. Έφη Κάννερ, ο.π., σελ. 177.
37 Κυριακή Μαµώνη/Λήδα Ιστικοπούλου, ο.π., σελ. 108.
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19ου αιώνα στην Κωνσταντινούπολη. Χαρακτηριστικό όµως της αξίας της συµµετοχής των
γυναικών στο φιλανθρωπικό σύλλογο της Αδελφότητας και της ενδυνάµωσης του κοινωνικού
ρόλου της είναι ότι πολλά µέλη του πρωτοστατούν στην ίδρυση και άλλων συλλόγων, στους
οποίους αναφερόµαστε στη συνέχεια της µελέτης. Ποτέ κανείς άλλος σύλλογος δεν
ανέπτυξε τέτοια δράση µε τέτοια ζέση και µε τέτοια εµβέλεια. Καταξιωµένος σύλλογος τον
19ο αιώνα για την προσφορά του και τον ενεργό του ρόλο µέσα στην κοινωνία, η
Φιλόπτωχος Αδελφότητα των Κυριών του Σταυροδροµίου γνωρίζει τη δεύτερη διάκρισή της
σήµερα, δύο αιώνες µετά την ίδρυσή της, αυτή τη φορά µέσα από την ιστορική έρευνα και
την βιβλιογραφική καταγραφή της έρευνας αυτής.
Μία γενική παρατήρηση, η οποία αφορά ειδικά στους αµιγώς γυναικείους συλλόγους,
είναι ότι το κενό που αφήνει ένας σύλλογος, όταν για οποιοδήποτε λόγο τερµατιστεί η
λειτουργία του, αναλαµβάνει να το καλύψει ένας νέος. Μέλη ιδρυτικά και διοικητικά των
συλλόγων απαντώνται και σε άλλους µεταγενέστερους συλλόγους, όπου µε το τέλος της
λειτουργίας και δραστηριοποίησης ενός φιλανθρωπικού συλλόγου η σκυτάλη περνά σε άλλον
σύλλογο προκειµένου να υπάρχει συνέχεια και προοπτική για το φιλανθρωπικό έργο της
ελληνορθόδοξης κοινότητας.

Προσω̟ικότητες γυναικών ̟ου αναδείχθηκαν µέσα α̟ό τη δράση τους στους ανωτέρω
συλλόγους
Σηµαντικές γυναικείες προσωπικότητες αναδείχθηκαν µέσα από τη δράση τους στους
συλλόγους αυτούς και µάλιστα όσες είχαν κατά καιρούς αναλάβει τη ∆ιεύθυνση του
Εργαστηρίου της Αδελφότητας των Κυριών του Πέραν. Πιο συγκεκριµένα, το έτος 1877
διορίστηκε η πρώτη διευθύντρια του Εργαστηρίου των Κυριών του Πέραν, η οποία ήταν
υποχρεωµένη να κατοικεί µόνιµα στο Εργαστήριο, της οποίας όµως το όνοµα δεν είναι
γνωστό. Αυτήν την πρώτη ανώνυµη διευθύντρια διαδέχθηκε η Ευφροσύνη Σαµαρτζίδου, η
οποία υπήρξε διευθύντρια το 1878, 1885, και 1887. Επίσης για τη φιλανθρωπική της
δραστηριότητα σκόπιµο είναι να σηµειώσουµε ότι η Ευφροσύνη Σαµαρτζίδου, το 1843,
υπήρξε εκδότρια του περιοδικού Κυψέλη38, γεγονός που καταδεικνύει τη σχέση ανάµεσα στο
φιλανθρωπικό έργο ορισµένων κυριών και µίας ευρύτερης καθιέρωσης στα πνευµατικά
δρώµενα και όπως θα δούµε στη συνέχεια στους πνευµατικούς συλλόγους. Άλλες
διευθύντριες του εν λόγω εργαστηρίου ήταν η Μαρία Βαρελάκου, η Ευφροσύνη Μαυρίδου, ενώ
στις αρχές του 20ου αιώνα, ανάµεσα στα καταγεγραµµένα ονόµατα, διασώζεται το όνοµα
της Φιλοµήλας Μαυροµµάτη, που υπήρξε διευθύντρια το 1912 και το 1913.39

Η ¨Κυψέλη¨ υπήρξε το πρώτο γυναικείο περιοδικό που εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Από τις
στήλες του τάσσεται υπέρ της γυναικείας εκπαίδευσης για να «καθίσταται η γυνή αληθής βοηθός και
σύντροφος του ανδρός της και προστάτης των τέκνων της». Η άποψη αυτή συντάσσεται µε την
ευρύτερη προσπάθεια όλων των φορέων, δηµόσιων και ανδροκρατούµενων, να προσδώσουν στη
γυναίκα εκείνη τη χειραφέτηση που θα της επιτρέψει να αποκτήσει σταδιακά έναν πιο ενεργό ρόλο
στην κοινωνία, χωρίς να παραµελεί την ιδιωτική σφαίρα της οικογένειάς της και χωρίς να απεµπολεί τις
αρετές που «πηγάζουν από τη γυναικεία φύση». Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Σούλα Μπόζη, «Ο
ελληνισµός της Κωνσταντινούπολης/ Κοινότητα Σταυροδροµίου – Πέραν, 19ος – 20ος αιώνας», ο.π.,
σελ. 317 – 319.
39 Σε Κυριακή Μαµώνη/Λήδα Ιστικοπούλου, ο.π., σ. 74
38
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Εξίσου σηµαντική προσωπικότητα υπήρξε η Νοεµή Ζωηρού, η οποία συµµετείχε στο
φιλανθρωπικό έργο του συλλόγου Επιτροπή των ∆εσποινίδων επί των Ορφανών της
Παναγίας, η ίδρυση του οποίου τοποθετείται κατά τα τέλη του 19ου αιώνα. Ανήκε όµως και
στην πνευµατική – πολιτιστική ελίτ της Κωνσταντινούπολης της εποχής, στην οποία
αναφερόµαστε στη συνέχεια.
β) Πνευµατικοί σύλλογοι Κωνσταντινου̟όλεως: τυ̟ικοί – άτυ̟οι

Τυ̟ικοί ̟νευµατικοί σύλλογοι
Τα πορίσµατα από την περιορισµένη ασφαλώς βιβλιογραφική έρευνα, την οποία
διεξήγαµε για την ανάδειξη γυναικείων προσωπικοτήτων, εκτός των φιλανθρωπικών συλλόγων
υπό την αιγίδα του Πατριαρχείου, είναι πολύ πενιχρά. Επόµενο άλλωστε των γενικών ιστορικών και κοινωνικών συνθηκών στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα, µέσα στις οποίες
βίωνε η ελληνική κοινότητα. Ο κατ΄ εξοχήν πνευµατικός σύλλογος είναι αναµφισβήτητα ο
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινου̟όλεως, ο οποίος κυριαρχεί στην ελληνική
κοινότητα µε την πνευµατική δράση του, αναγνωρισµένη απόλυτα ως οιονεί ̟ολιτική, στον
οποίον εξαρχής αναφερθήκαµε. Παραµένει όµως µέχρι τέλους αµιγώς ανδρικός σύλλογος.
Εκτός αυτού άλλοι οργανωµένοι πνευµατικοί σύλλογοι δεν ήταν δυνατόν να βρεθούν. Και
βέβαια, πολύ περισσότερο αµιγώς γυναικείοι πνευµατικοί σύλλογοι. Και ασφαλώς πολύ περισσότερο αµιγώς γυναικείοι πνευµατικοί σύλλογοι. Εξαίρεση αποτελεί ο γυναικείος σύλλογος Προοδευτικός Σύλλογος Κυριών, ο οποίος ιδρύθηκε το 1893, στον οποίον πρωταγωνιστικό
ρόλο διαδραµάτισε η ελληνίδα φεµινίστρια Αλεξάνδρα Πα̟αδο̟ούλου. Σύµφωνα µε επίσηµα
καταγραµµένες δηµοσιογραφικές πηγές, ο σύλλογος είχε ως στόχο τη διαµαρτυρία για τις
παράδοξες αρχές και ιδέες για τη χειραφέτηση των γυναικών. Σε σύγκριση µε το συντηρητισµό των φιλανθρωπικών συλλόγων, που λειτούργησαν υπό την αιγίδα της Εκκλησίας, οι
σύλλογοι αυτοί είναι πρωτοποριακοί για το ανανεωτικό πνεύµα τους και τις ριζοσπαστικές
αντιλήψεις τους για τη θέση των γυναικών. Ο σύλλογος αυτός είχε σκοπό τη διάδοση του
φεµινιστικού ιδεώδους και της προβολής ευρύτερα δηµοκρατικών αντιλήψεων. Είναι
άλλωστε η περίοδος κατά την οποία η αφύπνιση των γυναικών και η διεκδίκηση των
δικαιωµάτων τους παίρνει ένα αγωνιστικό χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλωστε
τα νεωτεριστικά ρεύµατα και ο κοσµοπολιτισµός, που αναπτύσσεται κυρίως τις τελευταίες
δεκαετίες του 19ου αιώνα, ο οποίος επικρατεί και στη Σµύρνη την περίοδο αυτή, επηρεάζει
άµεσα και την πνευµατική κίνηση στην Κωνσταντινούπολη.

Άτυ̟οι ̟νευµατικοί σύλλογοι
Ως άτυπους πνευµατικούς συλλόγους χαρακτηρίζουµε τα πολύ φηµισµένα την εποχή
εκείνη «φιλολογικά σαλόνια».40 Συγκεκριµένα, τα φιλολογικά σαλόνια ήταν άτυπες µορφές
οργάνωσης, µε σηµαντική απήχηση µέσα και έξω από τα σύνορα της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας. Εµφανίζονται προς το τέλος του 19ου αιώνα και ανθούν στις αρχές του
20ου. Γενικά, υπήρξαν υπέρµαχοι, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, της δηµοτικής γλώσσας, ενώ η
επιστηµονική και πνευµατική τους διάσταση απηχούσε τις αρχές του ∆ιαφωτισµού.
40

Τα στοιχεία που αφορούν τα «φιλολογικά σαλόνια» προέρχονται στην πλειονότητά τους από το
σχετικό βιωµατικό άρθρο της Αθηνάς Γαϊτάνου – Γιαννιού, µε τίτλο «Τα Φιλολογικά Σαλόνια της
Πόλης» που δηµοσιεύτηκε στα τεύχη Νο 504 και Νο 505/ 1.7.1948 του περιοδικού ¨ Νέα Εστία¨.
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Στους συλλόγους αυτούς υπήρχε συµµετοχή γυναικών µε έντονη δράση, οι οποίες
µετείχαν και στις γυναικείες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Πιο γνωστές ήταν οι Σοφία
Σπανούδη και Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, οι οποίες ήταν υπέρµαχοι της δηµοτικής
γλώσσας και της γυναικείας χειραφέτησης. Ως προσωπικότητες είχαν αναπτύξει πολύπλευρη
δράση. Η Σοφία Σπανούδη ήταν µουσικολόγος και επιπλέον υπήρξε συνεργάτης της
εφηµερίδας Πρόοδος ενώ η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ήταν η πρώτη ελληνίδα
διηγηµατογράφος. Ένα δεύτερο φιλολογικό σαλόνι απαρτιζόταν κατά κύριο λόγο από τις
Ιωάννα Καραθεοδωρή, Ελένη Παντερµαλή, και τις αδελφές Ζωηρού. Το σαλόνι αυτό
προωθούσε συντηρητικά γλωσσικά πρότυπα, υπερασπιζόµενο τη διατήρηση της
καθαρεύουσας.
Τέλος, το πιο πολυσύχναστο σαλόνι της Πόλης, την περίοδο 1903 – 1910, ήταν ο
άτυπος πνευµατικός θύλακας, που φιλοξενούσαν οι αδελφές Θεοδωρίδη. Ιδιαίτερα
διακρίνεται η διανοούµενη Εύα Θεοδωρίδη, ως πρωτοπόρος µεταξύ άλλων και σε θέµατα
γυναικείας χειραφέτησης. Το σαλόνι αυτό, στο συντηρητικό κατεστηµένο της εποχής
προέτασσε την αξία της επιστηµονικής γνώσης και, φυσικά, το ιδεώδες της αφύπνισης της
γυναίκας.41
IV. Γενικές ̟αρατηρήσεις και ̟ορίσµατα
Η όλη παρουσίαση της θέσης των γυναικών κατά την περίοδο του 19ου αιώνα στην
Κωνσταντινούπολη, την οποία επιχειρήσαµε, είχε σκοπό τη διερεύνηση της πορείας των
ελληνίδων την περίοδο αυτή προς τη χειραφέτησή τους. Και σκοπός δεν ήταν η αναφορά
στη συλλογική δράση των Ελλήνων της Πόλης, µέσα από τους πολυπληθείς συλλόγους, που
συνέστησαν για την ικανοποίηση ζωτικών αναγκών της ελληνικής κοινότητας, αλλά ̟ρωτίστως
η ανάδειξη της συµβολής των συλλόγων αυτών στη χειραφέτηση των Ελληνίδων. Χειραφέτηση
βέβαια την οποία αναζητήσαµε στα θεσµικά, κοινωνικά και πολιτισµικά πλαίσια αυτής της
περιόδου. Τα πορίσµατα που θεωρούµε ότι µπορούν να εξαχθούν είναι τα εξής:
α) Ο ρόλος του Πατριαρχείου
Θεωρούµε ότι ο ρόλος της ελληνορθόδοξης Εκκλησίας, όπως τον ενσάρκωνε το Οικουµενικό Πατριαρχείο, κάτω από τις συγκεκριµένες ιστορικές συνθήκες, υπήρξε θεσµικά ο ̟ρώτος
και βασικότερος για τη χειραφέτηση της ελληνίδας Κωνσταντινοπολίτισσας του 19ου αι. Άλλωστε
φορέας του ουµανιστικού πνεύµατος υπήρξε η ίδια η χριστιανική διδασκαλία. Αυτό υποστήριξε, στις 22 Μαΐου 1999, ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος: «η βασική χριστιανική αντίληψη περί του ανθρώπου ως προσώπου αποτελεί θεµέλιο της κοινωνικής ζωής».42

41

Ενεργό παρουσία σε διάφορα φιλολογικά σαλόνια είχαν µεταξύ άλλων η Αθηνά Γαϊτάνου - Γιαννιού
{διευθύντρια του Παρθεναγωγείου Μακροχωρίου στις αρχές του 20ου αιώνα (1903 - 1907)} και η
ποιήτρια Βιργινία Ευαγγελίδου.
42 Από την επίσκεψή του στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, όπως αναφέρει ο Γρ. Τσάλτας, στην εισήγησή
του µε θέµα: «Ανάπτυξη και Τρίτος Κόσµος: Ο Ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων», σε ιδίου
ο.π., σ. 55-60, σ. 55. Για τη φιλοσοφία του «ανθρώπου ως προσώπου», ως θεµέλιου του ουµανισµού,
στην ιστορική της εξέλιξη από την ελληνική κλασική αρχαιότητα µέχρι σήµερα, βλ. αντί άλλων σε
Μιχαλάκη Μαραθεύτη, Α̟ό το άτοµο στο ̟ρόσω̟ο – Μια νέα θεώρηση του ανθρώ̟ου, της κοινωνίας και της
Παιδείας. Λευκωσία 2011.
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Αυτό αποδεικνύεται και µέσα από τις επιδράσεις που δέχθηκε το βυζάντιο από το
αρχαίο κλασικό πνεύµα. Αυτό τεκµηριώνει µε τις επιστηµονικές µελέτες της η µεγάλη
βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ,43 αλλά και σύγχρονοι µελετητές. Πολύ χαρακτηριστικά συνοψίζει αυτή τη διαχρονική πορεία του ελληνικού πνεύµατος, ένας σπουδαίος
Βρετανός φιλέλληνας, ο Ρόντερικ Μπίτον, «..ο ελληνικός διαφωτισµός που αντικατοπτρίζει το
διαφωτισµό της υπόλοιπης Ευρώπης και βλασταίνει στην Κωνσταντινούπολη και στις
παραδουνάβιες ηγεµονίες…Επέζησε η Εκκλησία. Επέζησε η ελληνική παιδεία, η γλώσσα και
οι παραδόσεις του λαού..»44 Αλλά το ίδιο πνεύµα είναι εµφανές και στην εξέλιξη της
αγιογραφίας, όπως αποδεικνύει και µε το πρόσφατο βιβλίο του ο Νικόλαος Κακαδιάρης.45
Κάτω από αυτές τις ιστορικές συνθήκες, που δέσµευαν αντικειµενικά πολλές δράσεις των
Ελλήνων της Πόλης, η Εκκλησία έβγαλε τις γυναίκες α̟ό το σ̟ίτι, τον ιδιωτικό χώρο και τους
έδωσε ρόλο στο δηµόσιο. Τις ανέδειξε, παρά τους φραγµούς που έθετε το ανδρικό
κατεστηµένο, µέσα από τις κρατούσες πατριαρχικές αντιλήψεις, σε ̟αράγοντες κοινωνικής
δράσης, στον µεγάλο τοµέα της φιλανθρωπίας.46 Και µε την επιστηµονική ορολογία τις
κατέστησε φορείς κοινωνικής ολοκλήρωση, στρατηγικές ελίτ. Γιατί τι άλλο παρά την κοινωνική
ολοκλήρωση δεν υπηρετεί η φιλανθρωπία; Με τα σηµερινά επιστηµονικά και πολιτικά
κριτήρια θα συγκαταλέγαµε τις οργανώσεις αυτές στις λεγόµενες Μη κυβερνητικές οργανώσεις,
οι οποίες πλέον και θεσµικά επιζητείται να ενταχθούν στην κατηγορία των πολιτικών ελίτ,
εφόσον τους αναγνωρίζονται δηµόσιες παρεµβάσεις, στο πλαίσιο των αρχών της άµεσης
δηµοκρατίας. Ασφαλώς θα πρέπει να έχουµε υπόψη ότι υπάρχουν διαβαθµίσεις ως προς τη
δυνατότητα άσκησης επιρροής των διαφόρων ελίτ, όπως ήδη αναφέραµε. Άλλωστε, ας µη
λησµονούµε τη διδασκαλία του Χριστού ότι «ουκ έστιν ανήρ …η γυνή..» Γυναίκες ήταν
αυτές που πρώτες ακολούθησαν το Χριστό, οι µυροφόρες τη µνήµη των οποίων τιµά η
Εκκλησία µας, την Κυριακή των Μυροφόρων, δεκατέσσερις µέρες µετά το Πάσχα.47

43

Για το θέµα αυτής της ενότητας και συνέχειας του ελληνικού πολιτισµού βλ. αντί άλλων το
εµπνευσµένο δοκίµιο της µεγάλης Ελληνίδας βυζαντινολόγου Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ,
«Επικαιρότητα του Βυζαντίου», σε ιδίας Πολιτισµός και Ελληνισµός. Προσεγγίσεις. (Σειρά: Σκέψη,
Χρόνος και ∆ηµιουργοί), εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2007, σ. 212-225.
44 Βλ. συνέντευξή του σε δηµοσιογράφο Κατερίνα Μπακογιάννη, στο περιοδικό της εφηµερίδας Η
Καθηµερινή, (Κ), 23.3.2014, τχ. 564, σ. 6-9.
45 Βλ. Ν. Κακαδιάρη, . Σφετεριστές και Τέχνη. Η Ζωγραφική τον 10ο αιώνα στο Βυζάντιο. Εκδόσεις των
Φίλων, Αθήνα 2013, ΙΙ. Η Τέχνη, σ. 91 επ., όπου γράφει: «Η πρώτη ουµανιστική αναγέννηση στο
Βυζάντιο πραγµατοποιείται από τον 9ο αιώνα ως τον 11ο ..», θέσεις τις οποία τεκµηριώνει στη
συνέχεια.
46 Η Βουλή των Ελλήνων στην ειδική συνεδρίασή της για την Ηµέρα της Γυναίκας, το 2009, στις
11.3.2009) εξήρε την κοινωνική προσφορά της γυναίκας δια του εθελοντισµού, ως στοιχείο της
γυναικείας ταυτότητας. Αντίθετη άποψη διατύπωσαν οι βουλευτίνες του ΚΚΕ. Ενδεικτικά: Σοφία
Καλαντίδου, η οποία υποστήριξε αντί του εθελοντισµού για σκοπούς φιλανθρωπίας «τον αγώνα για
την ανατροπή αυτής της πολιτικής που γεννά τη φτώχεια, που γεννά την ανισότητα, που γεννά τους
πολέµους, που γεννά την ανέχεια.»
47 Είναι µεγάλη η εκκλησιαστική γιορτή η Κυριακή των Μυροφόρων, δεκατέσσερις µέρες µετά το
Πάσχα.
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β) Ο ρόλος της αστικής τάξης για τη χειραφέτηση της γυναίκας
Μέσα από τη γενική αναφορά στα θεσµικά και κοινωνικά πλαίσια της ελληνικής
κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη θελήσαµε, να υποδηλώσουµε την ιδιαίτερη ανάπτυξή της
και το ρόλο της ως φορέα του διαφωτισµού στη ζωή της Πόλης. Ως γενικό χαρακτηριστικό
της νοµίζουµε ότι δίκαια την προσδιορίσαµε ως αστική τάξη, µε όλα τα γνωρίσµατα που
διακρίνουν την τάξη αυτή κατά την επιστηµονική θεωρία. Βέβαια η δράση της στην
πνευµατική ζωή εµφανίζεται δυναµικά µετά τα µέσα του 19ου αιώνα και κυρίως µέσα από
τη δράση του Ελληνικού Φιλοσοφικού Συλλόγου.
Παρά
τις
εκσυγχρονιστικές
αντιλήψεις της όµως, ως προς τα θέµατα της γυναικείας χειραφέτησης θα πρέπει να τονίσουµε
ότι διακατέχεται από αυστηρό ̟ατριαρχικό ̟νεύµα. Μία µόνο αυτόνοµη γυναικεία οργάνωση
̟νευµατικού χαρακτήρα αναφέρεται: Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κυριών.
Εκτός των γυναικών που µετείχαν στο σύλλογο αυτόν και αναφέρονται επώνυµα για τη
δράση τους στους οργανωµένους συλλόγους –φιλανθρωπικούς και πνευµατικούς- θεωρούµε
ότι είναι σκόπιµο να αναφέρουµε και άλλες γυναίκες της αστικής τάξης, οι οποίες έµειναν
γνωστές ως προσωπικότητες στο χώρο του πνεύµατος και του πολιτισµού, και ανήκουν και
αυτές στην κατηγορία των στρατηγικών ελίτ ολοκλήρωσης. Είναι γνωστές δασκάλες –
διευθύντριες εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Συγκεκριµένα:
Οι διευθύντριες του Κεντρικού Παρθεναγωγείου της Πόλης: Καλλιόπη Περηφανάκη
(1844-1851), Πολυξένη Κυζικηνού (1851-1853), Καλλιόπη Περηφανάκη (1853-1856),
Ασπασία ∆εληνάρδου (1856-1858), Θεοδώρα Ψαρά (1858-1860), Καλλιόπη Περηφανάκη
(1860-1864), Ελένη Καλογερά (1860 – 1909).
Οι κοσµήτριες του Ζαππείου παρθεναγωγείου: Λουκία Καραθεοδωρή, ∆οµνίκα
Ζωγράφου, Ευφροσύνη Κουντουριώτου, Ασπασία Ναούµ και Αγγελική Ορλώφ48
Στην ίδια κατηγορία θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ανήκουν οι ευεργέτιδες. Οι γυναίκες
αυτές όπως και τα γυναικεία µέλη των φιλανθρωπικών συλλόγων, ανήκουν στην αστική και
µεγαλοαστική τάξη και συνδέονται µε συγγενικούς δεσµούς µε φαναριώτες, την
αριστοκρατική τάξη της Πόλης49 και άλλους ισχυρούς και εύπορους άνδρες της εποχής.
Μερικά ονόµατα που απαντώνται συχνά στην βιβλιογραφία είναι τα εξής:
Ελένη Ζαρίφη:: Η οικογένεια Ζαρίφη είχε αναπτύξει µεγάλη και πολύπλευρη
φιλανθρωπική δράση, η οποία τεκµηριώνεται από διαφορετικές βιβλιογραφικές πηγές. Μνεία
γίνεται, επίσης, στο όνοµα της Ευφροσύνης Ζαρίφη, ενώ και τα ανδρικά µέλη της οικογένειας
αναλαµβάνουν ρόλο ευεργέτη χάρη στην οικονοµική τους δύναµη. Η Αικατερίνη Νικολαΐδου:
Ανέλαβε τη φροντίδα των έκθετων του Σταυροδροµίου, όταν η Φιλόπτωχος Αδελφότητα
των Κυριών του Πέραν δεν µπορούσε πια να φέρει σε πέρας το έργο αυτό.50 Η Ευφροσύνη
Κωνσταντινίδου και η Ευφροσύνη Σιδηρο̟ούλου.

48

Το έργο της διευθύντριας του Παρθεναγωγείου Παλλάς εξαίρεται από τους πολέµιους της
Καλλιόπης Κεχαγιά, χωρίς να προκύπτει συγκεκριµένη αναφορά στο όνοµά της από την υπό εξέταση
βιβλιογραφία.
49 Βλ. σχετικά το αξιόλογο βιβλίο της Κούλας Ξηραδάκη,
Φαναριώτισσες. Η συµβολή τους στα
Γράµµατα, στις Τέχνες και στην Κοινωνική Πρόνοια. Εκδόσεις Φιλιππότη, Αθήνα 1999.
50 Βλ. Κυριακή Μαµώνη/ Λήδα Ιστικοπούλου, ο.π., σ. 131-133.
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γ. Ε̟ώνυµες γυναίκες α̟ό κατώτερες τάξεις
Ασφαλώς διαφάνηκε, από την αρχή της µικρής αυτής µελέτης, η πρόθεσή µας να
αναδείξουµε το ρόλο ελληνίδων γυναικών στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα, ως µια
οφειλόµενη αναγνώριση της µεγάλης προσφοράς τους την περίοδο αυτή. ∆ιαπιστώνουµε κατ’
αρχήν ότι ο παράγων κοινωνική τάξη, και συγκεκριµένα αστική τάξη είναι καθοριστικός. Και
αυτό είναι µια γενική διαπίστωση για τους παράγοντες κοινωνικής ανόδου των γυναικών
τουλάχιστον µέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αι.51 Αυτή η πρόθεση, όµως, µας επιβάλλει
να αναφέρουµε και άλλες γυναικείες προσωπικότητες, που συναντήσαµε στη βιβλιογραφία, οι
οποίες έµειναν γνωστές στην ελληνική κοινωνία της Πόλης, µέσα από την ίδια τους την
επαγγελµατική δραστηριότητα. Οι γυναίκες αυτές προέρχονται από την εργατική τάξη. Και
είναι γενικά γνωστό ότι γυναίκες από την εργατική τάξη εµφανίζονται µετά τους
οργανωµένους αγώνες τους στα µεγάλα βιοµηχανικά κέντρα της ∆ύσης, από τα µέσα του
19ου αιώνα. Όµως εκείνες που πρωτοστάτησαν στις µεγάλες απεργίες στη Νέα Υόρκη το
1857 δεν είναι γνωστές. Ειδικά σε επαγγέλµατα, που οι γυναίκες εκτίθενται άµεσα σε επαφή
µε το ανδρικό φύλο, η οποιαδήποτε επώνυµη καταχώρηση ισοδυναµούσε την εποχή εκείνη
στην Κωνσταντινούπολη µε κοινωνικό στιγµατισµό. Αντίθετα, σε επαγγέλµατα που οι
εργάτριες είχαν αποκλειστική συναναστροφή και συνδιαλλαγή µε γυναίκες, υπάρχουν
επώνυµες καταχωρήσεις. Αυτή η απαξίωση της αναγνώρισης της µεγάλης συµβολής στον
πολιτισµό των τεχνιτών δεν αφορά µόνο τις γυναίκες. Είναι καθολικό φαινόµενο στην ιστορία
των τεχνών οι τεχνίτες να µένουν άγνωστοι, να θεωρούνται απλά χειρώνακτες και µόνον σε
εξαιρετικές περιπτώσεις να αναγνωρίζεται η µεγάλη καλλιτεχνική αξία των έργων τους. Αυτό
αποδεικνύεται και από σοβαρές µελέτες σηµερινών µελετητών.52 Οι ανώτερες κοινωνικές
τάξεις και οι εκπρόσωποί τους οικειοποιούνταν τις δηµιουργίες των τεχνητών και µόνον όσες
διέσωσε ο χρόνος και οι δηµιουργοί τους άφησαν προφορικές µνήµες αναδείχθηκαν στην
πορεία του πολιτισµού. Και εδώ η αναφορά γίνεται και σε γυναικείες προσωπικότητες, που
πρόσφεραν σε διάφορες µορφές τέχνης, οι οποίες κατά τις ελιτιστικές θεωρίες εντάσσονται
στις ̟ολιτισµικές ελίτ. Συγκεκριµένα:
α. Στην καλλιτεχνική ελίτ αναφέρονται οι γνωστές από τα τέλη του 19ου αιώνα λαϊκές
τραγουδίστριες του θεάτρου «Αµέρικα», η Γαλατιανή Βιργινία, γνωστή ως «Μινιόν» ή
«Κιουτσούκ Βιρζίν». Επίσης διάσηµη λαϊκή τραγουδίστρια υπήρξε η Ευθαλία Γεωργιάδη,
γνωστή ως «Γοργόνα Ευθαλία».
Οι ηθοποιοί Άννα Λαζαρίδου, Μαρία Ησαΐα, Μελποµένη Κωνσταντοπούλου, Μαρία
Αλεξιάδου και η Κλεοπάτρα ∆αβόλα. Αυτές µετείχαν στο σηµαντικότερο θίασο της
Κωνσταντινούπολης κατά την περίοδο 1800-1900.
51

Είναι ενδεικτικό ότι τα πορίσµατα της έρευνάς µας για τις ελληνικές ελίτ κατέδειξαν ότι ενώ για τους
άνδρες που καταγράφονται η κοινωνική καταγωγή συνήθως δεν είναι γνωστή, αντίθετα για τις γυναίκες η
κοινωνική τους προέλευση είναι αστικής τάξεως. Εξαίρεση αποτελούν οι γυναίκες που ανήκουν στις
πολιτισµικές ελίτ -ηθοποιοί, τραγουδίστριες- οι οποίες έχουν άγνωστη ή κατώτερη κοινωνική τάξη. Και
αυτό διαπιστώνεται και για τις Κωνσταντινοπολίτισσες καλλιτέχνιδες, στις οποίες αναφέρουµε στη
συνέχεια της µελέτης. Βλ. σε Ν. Καλτσόγια-Τουρναβίτη, «Πολιτικές και κοινωνικές ηγεσίες στο
σύγχρονο ελληνικό κράτος», ο.π.
52 Βλ. ενδεικτικά Ν. Κακαδιάρη, ο.π., σ. 98-99,
όπου και αναφέρεται και στην ανωνυµία των
καλλιτεχνών που γενικά χαρακτηρίζονταν ως «χειρώνακτες», σ. 98-99, στην περίοδο του Βυζαντίου.
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Στην τελευταία δεκαετία του αιώνα ξεχωρίζουν οι ηθοποιοί Αικατερίνη Βερώνη, η
οποία προερχόταν από οικογένεια ηθοποιών και έµεινε περίφηµη για το υποκριτικό της
ταλέντο. και η Ευαγγελία Παρασκευοπούλου.
β. Στην κατηγορία των τεχνών αναφέρονται γυναίκες που έµειναν γνωστές στην τέχνη
του κεντήµατος, της υψηλής ραπτικής και της ταπητουργίας. Και οι τρεις τοµείς είχαν
γνωρίσει µεγάλη άνθιση κατά τον 19ο αιώνα, ενώ τα διασωθέντα κειµήλια δίκαια θεωρούνται
από φιλότεχνους και ειδικούς ως αριστουργήµατα.53 Αναλυτικά στοιχεία προκύπτουν από
την έρευνα για τους τοµείς της κεντητικής και της υψηλής ραπτικής, τα οποία και
παραθέτουµε:
Ειδικότερα η ανάπτυξή της κεντητικής τέχνης οφείλεται στο θεσµό της προίκας, ο
οποίος είχε τις ρίζες του στους βυζαντινούς χρόνους και έµενε «ζωντανός» µέχρι το 1960.
Είναι η αιτία ανάπτυξης και διάδοσης της κεντητικής τέχνης στα ελληνικά σπίτια της
Πόλης, καθώς και της δηµιουργίας εργαστηρίων κεντητικής τέχνης, τα οποία δέχονταν
παραγγελίες για τις προίκες των κοριτσιών των εύπορων οικογενειών. Γνωστές κεντήστρες
ήταν οι αδελφές Αιµιλία, Κορίνα και Ιουλία Λαζαρίδη54
Στην τέχνης της υψηλής ρα̟τικής προς τα τέλη του 19ου αιώνα, τα γνωστότερα
εργαστήρια γυναικείας ένδυσης στεγάζονταν στις στοές της Μεγάλης οδού στην Πόλη. Το
ευπρεπές και προσεγµένο ντύσιµο ήταν απαραίτητο συµπλήρωµα της προσωπικότητας κάθε
αστής και ειδικά µεγαλοαστής κυρίας ή δεσποινίδας. Γνωστές ράπτριες υπήρξαν οι
Ιφιγένεια Επενετού, Μαρίκα Παντιά και Ιφιγένεια ∆ονούµογλου.55 Και φυσικά αν στην
Κωνσταντινούπολη έµειναν γνωστές µοδίστρες υψηλής ραπτικής, πόσες περισσότερες θα
µπορούσαν να ανεβρεθούν στη Σµύρνη, το “µικρό Παρίσι”.
δ. Σχέσεις γυναικείων συλλόγων Κωνσταντινού̟ολης και Ελλάδας κατά τον 19ο
αιώνα
Είναι αξιοσηµείωτο ν’ αναφερθεί ότι από τα µέσα του 19ου αιώνα παρατηρείται µία
ευρεία διαβαλκανική και ελληνο-οθωµανική συνεργασία ανάµεσα στις Ελληνίδες των
περιοχών αυτών και στις Ελληνίδες της ελεύθερης πλέον Ελλάδας. Ας µη λησµονούµε ότι η
επίδραση των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης είχε καταλυτική σηµασία και για την
αφύπνιση των γυναικών. Άλλωστε, όπως εξαρχής αναφέραµε, ο αιώνας αυτός, αιώνας που η
βιοµηχανική επανάσταση είναι πλέον γεγονός στον αναπτυγµένο δυτικό κόσµο, υπήρξε
καθοριστικός για τους αγώνες των λαών για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα.
53

Για τη συµβολή των γυναικών η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, στην οποίαν παραπέµψαµε παραπάνω
γράφει σχετικά µε την παραγωγή έργων πολιτισµού: «Θα αναφέρω ένα µόνο παράδειγµα των
γυναικών, που η είσοδός τους στον κόσµο της πολιτιστικής δηµιουργίας ανέδειξε νέες όψεις της
κοινωνικότητας και πρόσφερε ανεξερεύνητες ως τότε δυνατότητες πολιτισµικών εφαρµογών …µήπως
πρέπει τα κρατικά µουσεία να υποχρεώνονται θεσµικά να αγοράζουν ένα ποσοστό έργων τέχνης
φτιαγµένων από γυναίκες..» Βλ. «Και αν ξεκινούσαµε µε τον πολιτισµό;», στο ίδιο ο.π., σ. 9-13, σ.1112.
54 Τα παραπάνω ονόµατα καταγράφονται στο βιβλίο της Σούλας Μπόζη, «Ο ελληνισµός της
Κωνσταντινούπολης/ Κοινότητα Σταυροδροµίου – Πέραν, 19ος – 20ος αιώνας», Εκδόσεις ¨Ελληνικά
Γράµµατα¨, Αθήνα 2002 χωρίς να προσδιορίζεται χρονολογικά η επαγγελµατική δράση των
γυναικών αυτών. Από τα συµφραζόµενα εικάζουµε ότι αφορούν στο τέλος του 19ου αιώνα – αρχές
του 20ου .
55 Οµοίως ως άνω.
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Σ’ αυτό το πλαίσιο θα ήταν αδιανόητο να µην αποτελέσει το εναρκτήριο σάλπισµα και
για την απελευθέρωση των γυναικών. Φορέας αυτών των ιδεωδών υπήρξε παντού η αστική
τάξη. Τα ρεύµατα του φιλελευθερισµού, όπως ήδη αναφέραµε, είχαν διεισδύσει και στην
Οθωµανική Αυτοκρατορία του 19ου αιώνα. Και η κοινωνική συγκρότηση των Ελλήνων στην
Κωνσταντινούπολη, η οποία είχε κατ’ εξοχήν αστικό χαρακτήρα, ήταν φορέας αυτών των
ρευµάτων, περιορισµένα βέβαια στους κόλπους των φιλανθρωπικών ιδρυµάτων του
Πατριαρχείου, αλλά πολύ έντονα, όπως ήδη αναφέραµε στους κύκλους της πνευµατικής ελίτ.
Το ελληνικό στοιχείο, την περίοδο αυτή, παρουσιάζεται ως µία ενιαία, όχι γεωπολιτική
αλλά πρωτίστως πολιτιστική ολότητα, που χρησιµεύει ως γέφυρα ανάµεσα σε ∆ύση και
Ανατολή. Οι χειραφετηµένες Ελληνίδες γυναίκες στα τέλη του 19ου αιώνα ανταλλάσσουν
απόψεις µεταξύ τους και µε µέρος του ανδρικού φύλου µέσω της αλληλογραφίας, αλλά και
επιδίδονται σε ταξίδια από και προς την Αθήνα και σε άλλα µέρη του κόσµου, για να
ενηµερωθούν, να εκπαιδευθούν και να είναι σε άµεση επαφή µε την πολιτιστική και
επιστηµονική ανάταση της ∆ύσης,56 ώστε να τις µεταλαµπαδεύσουν όχι µόνο σε Έλληνες
χριστιανούς αλλά και σε αλλοεθνείς αλλόθρησκους. Η διεύρυνση αυτή του πεδίου κοινωνικής
και πολιτιστικής δράσης οδηγεί σε πολιτισµική υπεροχή του ελληνικού ή ελληνόφωνου
στοιχείου. Θεµελιώδης και επιβεβληµένη για την παγίωση της πολιτισµικής πρωτοκαθεδρίας
του απανταχού ελληνικού στοιχείου ήταν η επικοινωνία µε κοινότητες διαφορετικής
εθνικότητας και γλωσσικής και θρησκευτικής ταυτότητας και η αρωγή αυτών, µέσα από το
φιλανθρωπικό έργο της ελληνορθόδοξης κοινότητας.
Αξίζει ιδιαίτερης µνείας ο αθηναϊκός σύλλογος µε την επωνυµία «Σύλλογος Κυριών Υπέρ
της Γυναικείας Παιδεύσεως» (1872). Στην ίδρυση του συλλόγου αυτού πρωτοστάτησε η
Καλλιόπη Κεχαγιά, η πρώτη διευθύντρια του Ζαππείου Παρθεναγωγείου στην Κωνσταντινούπολη57. Συνεπής προς τη µέχρι τότε επαγγελµατική και επιστηµονική της πορεία η Καλλιόπη
Κεχαγιά αναλαµβάνει τη διεύθυνση του νέου Ελληνικού Παρθεναγωγείου του Συλλόγου των
Κυριών. Η περίπτωση της Καλλιόπης Κεχαγιά θεµελιώνει εύλογα το συµπέρασµα ότι η δράση
των Ελληνίδων της Κωνσταντινούπολης επεκτείνεται και συνδέεται ποικιλότροπα µε την
δράση των Κυριών στον ελλαδικό χώρο.
Άλλοι σηµαντικοί σύλλογοι στην Ελλάδα είναι ο Σύλλογος Εργάνη Αθηνά, που ιδρύεται
το 1897 και στον οποίο πρωτοστατούν η Σωτηρία Κλεοµένους, ενώ για άλλη µια φορά
συναντάµε την Καλλιόπη Κεχαγιά να διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Επίσης, σκόπιµο
είναι αναφερθούµε σε ορισµένα έντυπα εκείνης της εποχής όπως το περιοδικό Πλειάς του
Συλλόγου Εργάνη Αθηνά, που ιδρύθηκε το 1899. ∆ιευθύντρια του περιοδικού ήταν η Σωτηρία
Κλεοµένους, η οποία, όπως ήδη αναφέραµε, υπήρξε υποδιευθύντρια στο Ζάππειο Παρθεναγωγείο στην Κωνσταντινούπολη. Μία άλλη σηµαντική γυναικεία πρωτοβουλία η οποία συντέλεσε
στην επαφή µεταξύ των Ελληνίδων της Μικράς Ασίας και της Ελλάδας υπήρξε η έκδοση της
Εφηµερίδα των Κυριών (1887), στην Ελλάδα, από τη µεγάλη πρωτοπόρο του ελληνικού φεµινι56

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Έφη Κάννερ, ο.π., κεφ. 4ο «Φεµινιστικοί φορείς και εναλλακτικές
εκδοχές της αστικής θηλυκότητας» σ. 235 επ.
57 Η Καλλιόπη Κεχαγιά υπήρξε ∆ιευθύντρια του Ζαππείου Παρθεναγωγείου µέχρι το 1888.
Στο θέµα αυτό σηµαντικές πληροφορίες της συνδροµή φαναριωτισσών για την ενίσχυση της
εκπαίδευσης των γυναικών βλ. σε Κούλα Ξηραδάκη, ο.π., «Οι Φαναριώτισσες ενισχύουν το έργο της
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας», ο.π., σ. 117 επ. και παρ. «Οι Φαναριώτισσες πλαισιώνουν τον Σύλλογο
Κυριών υπέρ της γυναικείας παιδεύσεως», σ. 121 επ.
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σµού, και όχι µόνον, Καλλιρρόη Παρέν.58
Στην έκδοση της συµµετέχουν οι Σωτηρία και Καλλιόπη Κεχαγιά, Χαρίκλεια
Πλιάτσικα (δασκάλα στο Ζάππειο Παρθεναγωγείο η οποία στη συνέχεια δραστηριοποιείται
και στο σύλλογο Εργάνη Αθηνά), η Ευφροσύνη Ζαρίφη (ανήκε σε γνωστή οικογένεια
ευεργετών της Κωνσταντινού-πολης), η Μαρία Μαυρογορδάτου και η Καλλιρόη Ακάτου.

Αντί επιλόγου
Η παρουσίαση του ρόλου των ελληνίδων γυναικών στην Κωνσταντινούπολη κατά τον
19ο αιώνα, είναι µια ατελής, όπως και αλλού αναφέραµε, προσπάθεια µελέτης της συµβολής
τους στη ζωή, τη διαφύλαξη αλλά και την προαγωγή των ηθικών και πνευµατικών αξιών του
Ελληνισµού της Κωνσταντινούπολις, της ιερής αυτής κοιτίδας του ελληνισµού της Μικράς
Ασίας και ιδιαίτερα της µεγάλης πορείας των γυναικών για χειραφέτηση. Μια ελάχιστη
συµβολή στην ανάγκη ανάδειξης της ιστορικής αυτής πορείας, την οποία επιζητεί να φέρει
στο φως της ιστορίας του πολιτισµού ο φεµινισµός. Ίσως το γενικό πόρισµα, που θα
µπορούσε να εξαχθεί είναι ότι η ελληνική αστική τάξη της Πόλης προσπάθησε να
διαφυλάξει τα προνόµια των ανδρών, επιτρέποντας τη συµµετοχή των γυναικών µόνο µέσα
στους κόλπους της Εκκλησίας. Οι ανάγκες όµως παροχής τόσο µεγάλου κοινωνικού έργου
από το Ελληνικό Πατριαρχείο στην ελληνική κοινότητα, αλλά και ευρύτερα, αντικειµενικά
οδήγησαν στην ανάπτυξη της κοινωνικής δράσης των γυναικών. Άλλωστε και στη
γενικότερη πορεία χειραφέτησης των γυναικών, οι περίοδοι που σηµατοδοτούν την έξοδο
των γυναικών από την ιδιωτική σφαίρα στη δηµόσια είναι ακριβώς αυτές, που οι συνθήκες
άφηναν ανοιχτές τις διεξόδους για τις γυναίκες. Χαρακτηριστική είναι η έξοδος των
γυναικών στη δηµόσια σφαίρα κατά τη διάρκεια του πρώτου παγκοσµίου πολέµου, όταν
χρειάστηκε να αντικαταστήσουν στη βιοµηχανία τους στρατευµένους άνδρες. Φυσικά
χρειάστηκαν πρωταρχικά οι αγώνες των γυναικών και η µεγάλη ανάπτυξη του φεµινιστικού
κινήµατος, για να κατακτήσουν και αυτές τα ανθρώ̟ινα δικαιώµατα, τα οποία τυπικά
αναγνώριζαν οι συνταγµατικοί κανόνες. Οι επισηµάνσεις αυτές, πιστεύουµε, δε µειώνουν το
ρόλο της Εκκλησίας, στη συγκεκριµένη αυτή ιστορική περίοδο, ως του ̟λέον σηµαντικού
̟αράγοντα χειραφέτησης των γυναικών. Ας µη λησµονούµε άλλωστε ότι η Ελληνική Εκκλησία
υπήρξε, για όλους τους α̟όδηµους Έλληνες, πυρήνας ζωής και συντήρησης της εθνικής
ταυτότητας και πρωταγωνιστικό ρόλο για την επίτευξη αυτών των σκοπών είχαν οι
απόδηµες Ελληνίδες.
Όµως η µελέτη για τη χειραφέτηση των Ελληνίδων στη Μικρά Ασία τον 19ο αι.
δεν πρέπει να περιοριστεί στην αναζήτηση της δράσης της στους συλλόγους ή στις
επώνυµες που καταγράφονται. Η ίδια η ελληνίδα µικρασιάτισσα έχει όλα τα
χαρακτηριστικά µιας δυναµικής προσωπικότητας, ήταν χειραφετηµένη. Θα υποστηρίζαµε
ότι ήταν µια εν δυνάµει ελίτ στρατηγική ελίτ, η οποία οφείλεται κυρίως στην κοινωνικοποίηση
που είχε, µέσα στις συγκεκριµένες ιστορικές συνθήκες του ελληνισµού της Μικράς Ασίας.

Βλ. αντί άλλων Ελένη Βαρίκα, Η εξέγερση των κυριών. Η γένεση µιας φεµινιστικής συνείδησης στην
Ελλάδα 1833-1907. Εκδόσεις Κατάρτι, β΄ έκδ. Αθήνα, 1996. Βλ. επίσης Έφη Κάννερ ο.π., κεφ. 5ο
«Κοινωνικά δίκτυα, γυναικείες συλλογικές παρεµβάσεις και γυναικεία κινήµατα στα Βαλκάνια από
την ύστερη Οθωµανική περίοδο ως και το µεσοπόλεµο», σ. 275 επ.
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Η µελέτη της διαδικασίας κοινωνικο̟οίησής της θα καταδείκνυε τους παράγοντες, που
συνέβαλαν στη δηµιουργία µιας δυναµικής ̟ροσω̟ικότητας: Ελληνικές ιστορικές µνήµες αιώνων,
που επιβίωσαν στον ελληνισµό της Μικράς Ασίας, περισσότερο απ’ ό,τι στην ίδια την
ανεξάρτητη Ελλάδα.59 Παιδεία, η οποία καλλιεργήθηκε µέσα από τις εκπαιδευτικές δοµές του
Πατριαρχείου, η οποία βέβαια καλλιεργούσε συστηµατικά τις θεωρούµενες παραδοσιακές
αξίες των γυναικών –οικογένεια, παιδιά, σεβασµός στον άνδρα. Αλλά συγχρόνως και ανάγκη
διαφύλαξης, για λόγους συντήρησης της εθνικής ταυτότητας του ελληνικού πολιτισµού. Αυτοί
υπήρξαν οι παράγοντες που συνέβαλαν στη δηµιουργία δυναµικών προσωπικοτήτων.
Ασφαλώς υπάρχει ανάγκη ευρύτερης µελέτης του ρόλου τους όχι µόνο στην
Κωνσταντινούπολη, αλλά ιδιαίτερα στη Σµύρνη, το άλλο µεγάλο κέντρο του ελληνισµού, µε
τα έντονα γνωρίσµατα των µεγάλων αστικών κέντρων της ∆ύσης. Το τραγικό γεγονός της
καταστροφής της, που σήµαινε και το τέλος των προνοµίων του ελληνισµού της Μικράς Ασίας,
αλλά και ο ρόλος των γυναικών, ως προσφύγων στη µητέρα πατρίδα, είναι αδιάψευστος
µάρτυρας αυτής της ξεχωριστής προσωπικότητας της Ελληνίδας Μικρασιάτισσας. Αυτής που
µπόλιασε µε τις αξίες της και την ελληνική κοινωνία. Και αυτό δεν είναι υπερβολή, ούτε
διάθεση προβολής των γυναικών αυτών.60 Συµβολή όµως που πέρασε και στον κορµό του
ελληνισµού, την ίδια την Ελλάδα και στην ανάπτυξή της, µετά τη Μικρασιατική καταστροφή.
Η Βουλή των Ελλήνων στις 8 Μαρτίου του 2001, στην ειδική τελετή για την Ηµέρα της
Γυναίκας, τίµησε την απόδηµη ελληνίδα για την προσφορά της στο έθνος και τον πολιτισµό. Η
ελληνίδα µικρασιάτισσα όµως δεν ανήκει στον α̟όδηµο ελληνισµό. Αλλά τον ελληνισµό της
“̟ρωτοσ̟οράς”61 και έχει δικαίωµα για µια ξεχωριστή αναγνώριση.

59

Μνήµες ελληνικού πολιτισµού διαφυλάσσονται στα µουσεία, ενώ είναι, πιστεύουµε, ενδεικτικό ν’
αναφέρουµε ότι ολόκληρες οικογένειες έδιναν στα παιδιά τους αρχαία ονόµατα θεών, ηρώων, µουσών,
δηµιουργών, ανδρών και γυναικών.
60 Εδώ ας αναφέρουµε ενδεικτικά τη µεγάλη απήχηση που είχε το µυθιστόρηµα της Μαρίας
Ιορδανίδου, Λωξάνδρα, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1963, και αποτέλεσε µεγάλης επιτυχίας
τηλεοπτική σειρά, αλλά και θεατρική παράσταση. Είναι η πραγµατική ιστορία της Πολίτισσας γιαγιάς
της, µοναδικής αντιπροσωπευτικής ηρωίδας της Ελληνίδας Πολίτισσας. ∆ύο ακόµα ξεχωριστές µορφές
Μικρασιατισσών προσφύγων από τη Σµύρνη: την Ιφιγένεια Χρυσοχόου, πολυβραβευµένη συγγραφέα
και τη Φιλιώ Χαϊδεµένου, όχι εγγράµµατη, που µε απίστευτα πενιχρά µέσα ίδρυσε το πολύ γνωστό
µουσείο «Μικρασιατικού Ελληνισµού» που φέρει τα’ όνοµά της. Τιµήθηκε από το Σύνδεσµο για τα
∆ικαιώµατα της Γυναίκας σε µια απίστευτα συγκινητική εκδήλωση.
61 Ελένη Γλύκαντζη Αρβελέρ, «Ελληνισµός και διασπορά: Προβλήµατα και προοπτική», σε ιδίας ο.π.,
σ. 52-67, σ. 57.
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Κανονισµοί φιλανθρω̟ικού ̟εριεχοµένου και
κοινωνικής µέριµνας για το ελληνικό στοιχείο της
Κωνσταντινού̟ολης και άλλων ̟εριοχών
της Οθωµανικής αυτοκρατορίας
Θεοδόσης Πυλαρινός

Η φιλανθρωπική δράση των περιοχών που ανήκαν στην Οθωµανική αυτοκρατορία
γνώρισε µεγάλη ακµή από τα µέσα του 19ου αιώνα µε κορύφωση τα τελευταία χρόνια του
αιώνα αυτού και την πρώτη δεκαετία του 20ού. Η Κωνσταντινούπολη, το κέντρο της
οµογένειας και του ελληνορθόδοξου στοιχείου, εύλογα αποτέλεσε τον βασικό φιλανθρωπικό
κόµβο, και λόγω του µεγάλου ελληνικού πληθυσµού της αλλά και ως πόλη-κλειδί της
αυτοκρατορίας, στην οποία λειτουργούσαν η κεντρική διοίκηση και οι κρατικές υπηρεσίες.
Το Οικουµενικό Πατριαρχείο, εµβληµατικός θρησκευτικός χώρος µε παγκόσµια ακτινοβολία, αποτέλεσε ασφαλώς τον ρυθµιστικό παράγοντα της φιλανθρωπικής δραστηριότητας,
τον σηµαντικότερο µάλιστα, και λόγω της νοµικής του υπόστασης και της θρησκευτικής του
ακτινοβολίας αλλά και λόγω της εθναρχικής του
οντότητας.
Με βάση τα καταστατικά, τους κανονισµούς και τις
λογοδοσίες, τα οποία συλλέξαµε, θα παρουσιάσουµε
την ελληνική φιλανθρωπική κίνηση, κυρίως στην
Κωνσταντινούπολη και δευτερευόντως, για λόγους
συγκριτικούς µόνο, στην Αδριανούπολη, λιγότερο δε
σε πόλεις της Ανατολίας µε ακµαίο ελληνικό
πληθυσµό.
Η φιλανθρωπία επικεντρώθηκε στους γνωστούς για
την ανθρώπινη αδυναµία και πτωχεία τοµείς της νοσοκοµειακής πρόνοιας και περίθαλψης, στην προστασία
γερόντων, αναξιοπαθούντων και γυναικών, που έχρηζαν
ιδιαίτερης φροντίδας, στην υποστήριξη επίσης των
ορφανών, των νόθων και των έκθετων βρεφών, καθώς
και στην πάσης µορφής στήριξη της µαθητιώσας νεολαίας και την πρόοδο της παιδείας και της συνακόλουθης πνευµατικής καλλιέργειας.
Θα αναφερθούµε συγκεκριµένα στους κανονισµούς των πολλών κοινωφελών καθιδρυµάτων, εξάγοντας συµπεράσµατα από τη δοµή και τα άρθρα τους για τη σκοποθεσία, τη
λειτουργία και την προσφορά τους, για τα είδη των δωρεών και των ευεργεσιών, για τα µέλη
τους, για τα άτοµα που τα στελέχωναν και έλεγχαν την εύρυθµη λειτουργία τους, για τη
διάρκεια ισχύος τους62 και άλλα κανονιστικά ζητήµατα.
62

Συνήθως ήταν πενταετής. Ωστόσο, γενικά ποικίλλει, σπανίως δε διαρκεί ένα µόνο έτος. Βλ., για
παράδειγµα, Κανονισµός της εν Χαρταλιµή Φιλο̟τώχου και Φιλοµούσου Αδελφότητος Άγιοι Θεόδωροι, εν
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Οι ιδρυτές και οι µεγάλοι ευεργέτες προέρχονταν από τον κόσµο των µεγαλοεπιχειρηµατιών, των τραπεζιτών και γενικά των ανθρώπων του χρήµατος, οι οποίοι στην πλειονότητά
τους έθεταν υπό τη διοίκηση και την αιγίδα του Πατριαρχείου ή της Εκκλησίας εν γένει τα
ιδρύµατα αυτά και τα κληροδοτήµατά τους, η δε φιλανθρωπική κατιούσα κλίµακα
περιλάµβανε επιφανείς αστούς ως χορηγούς και φροντιστές αυτών, φθάνοντας στους απλούς
πολίτες, οι οποίοι µε µικρότερες δωρεές ή µε τις διαθήκες τους ή, τέλος, µε τον οβολό και
την ανιδιοτελή εργασία τους πρόσφεραν το κατά δύναµιν στη συντήρηση και απόδοση των
ευαγών αυτών καταστηµάτων. Σηµαντικός, σε ελάσσονες αλλά χρήσιµες περιπτώσεις, ήταν ο
ρόλος των κυριών και των δεσποινίδων, κυρίως στο φιλανθρωπικό έργο που σχετιζόταν µε
εγκύους, απροστάτευτες και άνεργες γυναίκες, ορφανά και µικρούς µαθητές, µε εφαρµογές
στην πράξη.
Η Εκκλησία, όπως λέχθηκε, είχε πρωτεύοντα ρόλο, τόσο στο οικονοµικό, όσο και στο
ηθικό και οργανωτικό µέρος, αφού υπό τη σκέπη και τους χώρους γνωστών εκκλησιών ή
µονών63 υπάγονταν τα ιδρύµατα αυτά (απολαµβάνοντας έτσι ειδική προστασία ως βακουφικά,
σύµφωνα µε τους νόµους της Οθωµανικής αυτοκρατορίας), οι δε ιδρυτές-ευεργέτες όριζαν το
Οικουµενικό Πατριαρχείο για να κανονίζει τα της απρόσκοπτης και κοινωφελούς λειτουργίας
τους και σ’ αυτό ή στις τοπικές κατά σαντζάκια µητροπόλεις περιέρχονταν οι δωρεές ή οι
κληροδοσίες και κληρονοµιές τόσο για την ίδρυση όσο και για την προίκα τους.
Η δοµή των κανονισµών είναι σε γενικές γραµµές κοινή µε µικρές εξαιρέσεις,
οφειλόµενες σε ιδιαιτερότητες της σκοποθεσίας ή της λειτουργίας των ευαγών καταστηµάτων
ή των ίδιων των συλλόγων και των αδελφοτήτων. Τα µεγάλης φιλανθρωπικής εµβέλειας
ιδρύµατα µε τα πολλά τµήµατα και τις πολλαπλές δραστηριότητες έχουν πολυσέλιδα και
πολυπεριεκτικά καταστατικά και κανονισµούς, όσο όµως περιορίζεται η δράση τους, εύλογα
και αυτά είναι απλούστερα. Μεγάλης σηµασίας είναι οι ιστορικού ενδιαφέροντος
πληροφορίες που διασώζουν.64 Είναι πληροφοριακό υλικό, τα αντικειµενικά στοιχεία του
οποίου έχουν εν πολλοίς καταστραφεί. Όλα, κανονισµοί, καταστατικά και λογοδοσίες,
εµπεριέχουν ορισµένα κύρια άρθρα, µε πρώτους τους σκοπούς της ίδρυσης του φορέα τους.
Ορίζονται οι υπάρχοντες65 και προσδοκώµενοι πόροι, που συνίστανται από συνδροµές
(υλικής και ηθικής φύσεως), εφάπαξ εισφορές, δωρεές,66 εξασφάλιση εσόδων67 από ποικίλες

Κωνσταντινουπόλει 1881, τύποις Ανατολικού Αστέρος, µε το περιεχόµενο του οποίου ασχολούµεθα
αναλυτικά στα επόµενα.
63 Τα παρά τη Ζωοδόχω Πηγή Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήµατα είχαν τακτικούς πόρους, όπως
όριζαν τα πατριαρχικά σιγίλια, από τις προσόδους τού εν Βαλουκλίω ναού της Ζωοδόχου Πηγής και
των ναών του Αγίου Νικολάου στον Γαλατά και της Κοιµήσεως της Θεοτόκου στο Εγρικάπιο.
64 Ως παραδείγµατα αναφέρουµε τα καταστατικά των Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστηµάτων, µε
πλήθος πληροφοριών για επώνυµα πρόσωπα και αναφορές σε ιδρύµατα, νοσοκοµεία, φρενοκοµεία,
εκθετοτροφεία κ.λπ.
65 Βλ. τον Κανονισµό των Εθνικών Φιλανθρω̟ικών Καταστηµάτων για την πληρότητα και το µέγεθος των
πόρων του µεγαλύτερου ευαγούς οργανισµού της Πόλης.
66 Οι έκτακτες συνδροµές ανάλογα µε το ύψος ονοµάζονται προστασία, ευεργεσία, δώρηµα (µε
ανάλογο δίπλωµα και αναγραφή στον ειδικό ανά περίπτωση πίνακα των προστατών, ευεργετών και
δωρητών ή και µεγάλων ευεργετών). Βλ., ενδεικτικά, τον προσεγµένο Κανονισµό της εν Ξυλο̟όρτη
αρωγού των α̟όρων µαθητών Αδελφότητος Εννέα Μούσαι, εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του Τυπογραφείου
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εκδηλώσεις (χοροεσπερίδες, θεατρικές ή άλλες παραστάσεις), επίσης από εράνους, το
λεγόµενο κιβώτιο (περιφερόµενο αρχικά και µετέπειτα σταθερό), λαχεία (λαχειοφόρες
αγορές θα τα ονοµάζαµε σήµερα), από τους δίσκους των εκκλησιών,68 την ύπαρξη µελών
(τακτικών και επιτίµων), που συνεισέφεραν αναλόγως, τακτικώς αλλά και εκτάκτως. Ειδικά
άρθρα προβλέπουν διορισµούς εποπτικών συµβουλίων, επιστηµονικό, διοικητικό και
υπηρετικό προσωπικό, καθήκοντα και υποχρεώσεις των µελών και του προσωπικού αυτού,
ποινές, καθώς και περιόδους τακτών συγκλήσεων των επιτροπών ή των προεδρείων. Ακόµη,
ορίζονται τα των λογοδοσιών, των συνελεύσεων και των αρχαιρεσιών. Απαραίτητο στοιχείο
κάθε κανονισµού αποτελεί η σφραγίδα69 του ιδρύµατος ή της αδελφότητας ή του
καταστήµατος. Η σφραγίδα αυτή αποτυπώνει κυρίως την ελληνορθόδοξη ταυτότητα µε
διακριτούς συµβολισµούς ή όρους.
Θα κατηγοριοποιήσουµε σε τρεις οµάδες τα
τεκµήριά µας, λαµβάνοντας υπόψη και τις πολύ κατατοπιστικές λογοδοσίες, διότι συνιστούν την πραγµατική εικόνα του εύρους της φιλανθρωπίας και της
οικονοµικής ισχύος κάθε ιδρύµατος. Συνολικά
µπορεί να εξαχθούν συµπεράσµατα για την πληθυσµιακή, κοινωνική, οικονοµική και εκπαιδευτική
κατάσταση των ελληνικών περιοχών της Πόλης ή
άλλων περιοχών της αυτοκρατορίας, ευρύτερα δε
για τη θρησκευτική, ιδεολογική και εθνική βάση
τους. Σε αρκετά σηµεία των οµάδων αυτών
υπάρχουν αναµενόµενες επικαλύψεις, και διότι οι
όποιοι καταµερισµοί είναι συµβατικοί, αλλά και
επειδή συµβαίνει ορισµένοι σύλλογοι να καλύπτουν
ευρύ φιλανθρωπικό φάσµα, οπότε και ο κύκλος των
δραστηριοτήτων τους ανήκει συχνά σε δύο από τις
οµάδες που δηµιουργήσαµε, για λόγους καθαρά
πρακτικούς.

Ι. Παλλαµάρη (Μεγάλη οδός του Πέραν, πλησίον του «Μπον-Μαρσέ», 1880, σ. 3). Ο κανονισµός
αυτός παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες. Στο άρθρο 31, π.χ., ορίζεται η απαγόρευση στις
συνεδριάσεις κάθε πολιτικής και θρησκευτικής συζήτησης ή προσωπικών θεµάτων.
67 Στις περισσότερες περιπτώσεις καθορίζεται ποιο ποσό θα δαπανηθεί για τους φιλανθρωπικούς
σκοπούς και πόσο θα παραµείνει ως αποθεµατικό. Ως προς την παροχή των ελεών στους
αναξιοπαθούντες, συνηθίζεται η αναφορά στους κανονισµούς να διανέµονται κυρίως τα Χριστούγεννα
ή και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.
68 Σε ορισµένες περιπτώσεις προβλέπεται η είσπραξη από την περιαγωγή δίσκου σε συγκεκριµένες
µεγάλες εορτές της Ορθοδοξίας. Βλ. Κανονισµός της εν Αµισώ Φιλο̟τώχου Αδελφότητος Ορθοδοξίας,
στο άρθρο 34 του οποίου (σ. 10-11) ορίζονται για την περιαγωγή οι εορτές της Ορθοδοξίας, της
Πεντηκοστής και της Υψώσεως του Σταυρού, καθώς και οι εισπράξεις από την περιφορά του
Σταυρού κατά την εορτή των Φώτων.
69 ∆ύο σφραγίδες είχε ο προαναφερθείς σύλλογος «Εννέα Μούσαι», µε λεπτοµερή περιγραφή (βλ. σ.
15). ∆ύο και η εν Πέραν Φιλό̟τωχος Αδελφότης των Κυριών, η δεύτερη των οποίων ήταν για τη
σφράγιση των βιβλίων. Βλ., επίσης, τα περί σφραγίδας της εν Χαλκηδόνι Φιλοπτώχου Αδελφότητος.
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1. Ασθένεια – Αδυναµία – Αναξιο̟άθεια – Πτωχεία
Επισηµαίνουµε εξ αρχής ότι τα εν Κωνσταντινουπόλει Εθνικά Φιλανθρωπικά Κατάστήµατα των Ορθοδόξων αποτέλεσαν την πηγή της φιλανθρωπικής µέριµνας του
ελληνορθόδοξου πληθυσµού της Πόλης. Ως εκ του κύρους τους, που απέρρεε από την άµεση
εξάρτηση και εποπτεία από το Οικουµενικό Πατριαρχείο, συγκέντρωναν πολλές δωρεές
γνωστών οίκων της Πόλης. Αξιοποιήσαµε τον Κανονισµό του 190270 και τις Λογοδοσίες των
Πε̟ραγµένων71 υ̟ό της Εφορείας τους των ετών 1901,72 190373 και 1907.74 Πρόκειται για
λεπτοµερή κείµενα, όπου πέρα από την εξαίρετη οργάνωση,75 προβλέπονται θέσεις εφόρων,
κοσµητόρων κ.λπ. για την εύρυθµη λειτουργία, άµισθων και τριετούς θητείας, καθώς και
αναλυτική αναφορά σε καθήκοντα όλων των καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αµίσθως ή εµµίσθως,
εργαζοµένων (σ. 16-22). Η παραγωγική πατριαρχία του Ιωακείµ του Γ΄ πρέπει ιδιαιτέρως να
τονιστεί, διότι έχει σχέση µε ό,τι προαναφέραµε περί ακµής της κοινωνικής και εθνικής
δραστηριότητας την εποχή αυτή.

70

Kανονισµός των εν Κωνσταντινου̟όλει Εθνικών Φιλανθρ.[ω̟ικών] Καταστηµάτων των Ορθοδόξων, εν
Κωνσταντινουπόλει 1902, τύποις Κωσταντινουπόλεως (sic).
71 Η ανάγνωση των λογοδοσιών ήταν δηµόσια, ενώπιον του Οικουµενικού Πατριάρχη και γινόταν την
ηµέρα της επετείου της Πατριαρχικής και Συνοδικής Λειτουργίας. Βλ. Εθνικά Φιλανθρω̟ικά
Καταστήµατα, Λογοδοσία των ̟ε̟ραγµένων υ̟ό της εφορίας αυτών κατά το έτος 1907 αναγνωσθείσα εν τοις
Εθνικοίς Φιλανθρω̟ικοίς Καταστήµασιν ενώ̟ιον της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουµενικού
Πατριάρχου Κυρίου Ιωακείµ του Γ΄ κατά την ηµέραν της ε̟ετείου ̟ατριαρχικής και συνοδικής λειτουργίας, εν
Κωνσταντινουπόλει, τυπ. Αριστοβούλου και Αναστασιάδου, 1908. Η επέτειος αυτή ορίζεται στο
άρθρο 138, στις ακροτελεύτιες διατάξεις (σ. 51-52) και ετελείτο την πρώτη Κυριακή µετά την εορτή
του Αγίου Γεωργίου, µε πατριαρχική και συνοδική λειτουργία.
72 Τα Εθνικά Φιλανθρω̟ικά Καταστήµατα κατά το 1901 ήτοι Συνο̟τική ̟ερί αυτών Λογοδοσία α̟αγγελθείσα
υ̟ό Ιωάννου ∆. Καστελλή, αντι̟ροέδρου της Εφορίας αυτών τη Κυριακή της 12 Μαΐου 1902, εν τω Εθν.[ικώ]
Νοσοκοµείω, κατά την ηµέραν της ε̟ετείου Πατριαρχικής και Συνοδικής λειτουργίας. εν Κωνσταντινουπόλει,
τύποις Κ. Ζιβίδου και Ν. ∆εοδάτη, 1902. Αξίζει να επισηµανθεί η προσφώνηση (σ. 2) του
αντιπροέδρου λόγω του περιεχοµένου της, διότι από τη λογοδοσία αυτή εγκαινιάζεται η ανάγνωσή της
την ηµέρα της επετείου Πατριαρχικής και Συνοδικής Λειτουργίας. Επίσης, πληροφορούµαστε (σ. 6)
ότι η αυτοκρατορική κυβέρνηση επιχορήγησε µε 50 οκάδες κρέας και 75 οκάδες άρτου επί
καθηµερινής βάσεως τα εν λόγω νοσοκοµεία. Σε κάθε περίπτωση, η Λογοδοσία βρίθει πολύτιµων
στοιχείων για την απεικόνιση της κατάστασης και λειτουργίας των Εθνικών Καταστηµάτων.
73 Εθνικά Φιλανθρω̟ικά Καταστήµατα, Λογοδοσία των ̟ε̟ραγµένων υ̟ό της εφορίας αυτών κατά το έτος
1903, εν Κωνσταντινουπόλει, τύποις Α. Κοροµηλά, 1904.
74 Πακτωλός ιστορικών στοιχείων υπάρχει στη Λογοδοσία του 1907.
75 Είναι άξια µελέτης και ιστορικής σηµασίας τα επιµέρους προβλεπόµενα για τα Εθνικά Νοσοκοµεία,
τα τµήµατά τους, το προσωπικό και την εν γένει λειτουργία τους (σ. 22-34), για το Εθνικόν
Γηροκοµείον και τους όρους εισαγωγής σ’ αυτό (ο αναγνώστης πρέπει να προσέξει το επίθετο
«εθνικός», που προηγείται των ιδρυµάτων) (σ. 34-35), για το Εθνικόν Ορφανοτροφείον και τους
αντίστοιχους όρους και το προσωπικό µε τα αναγκαιούντα προσόντα, που το στελέχωνε (σ. 35-38). Το
ίδιο ενδιαφέροντα, από πλευράς λειτουργικής, θρησκευτικής και ιστορικής, είναι τα αναγραφόµενα για
τη σχέση των Καταστηµάτων µε τους ναούς που ήταν προσαρτηµένοι σ’ αυτά (σ. 39-48). Τέλος,
ενδιαφέρον είναι το 8ο κεφάλαιο του Κανονισµού, το οποίο αναφέρεται στα ελέη, και πρωτότυπο το
επόµενο, που προβλέπει την έκδοση Ε̟ετηρίδος, στην οποία θα εµπεριέχονται όλα τα αφορώντα στα
Καταστήµατα, από διοικητικής και οικονοµικής απόψεως, ακόµη και ιστορικές µελέτες ή λογοτεχνικά
κείµενα.

6ο Συμπόσιο 22, 23 & 24 Νοεμβρίου 2013

191

Για να λάβουµε ένα δείγµα από τη Λογοδοσία του
1907, τα στοιχεία που εξάγονται είναι ότι τα Εθνικά
Φιλανθρωπικά Κατάστήµατα στηρίχθηκαν στις
συνεχείς και γενναίες δωρεές κυρίως του οίκου Μαυρογορδάτου, των Ζαρίφηδων, του Ανδρέα Συγγρού
και ότι διέθεταν εξειδικευµένα νοσηλευτήρια και
πτέρυγες ασθενών (οι δωρεές του 1907 πρόβλεπαν
πτέρυγες ευλογιώντων, χειρουργική πτέρυγα ηλικιωµένων ανδρών, οικίσκους για ψυχασθενείς κ.ά.),
καθώς και γηροκοµείο. Από άλλες µικρότερες αλλά
σηµαντικές επίσης δωρεές προβλέφθηκαν άλλες
φιλανθρωπίες, όπως του Εθνικού Ευγενίδειου Φιλανθρωπικού Συσσιτίου, του Σκουλούδειου Οφθαλµιατρείου, ο αριθµός δε των οικονοµικών αρωγών για
µικρότερα έργα (υποδοµής, οικοδοµικά, καλλωπιστικά κ.λπ.) είναι σηµαντικός. Προφανώς, πρόκειται
περί κοινωνικού θεσµού κύρους. Τα στατιστικά
στοιχεία των Λογοδοσιών είναι εντυπωσιακά για τον
αριθµό των ευεργετουµένων, στο τέλος δε αυτών
κατάγράφονται οι ανάγκες των Καταστηµάτων,
προφανώς για να προκληθεί το ευεργετικό ενδιαφέρον, ασχέτως αν η αφόρµησή του εκκινούσε από το
θρησκευτικό συναίσθηµα, τον κοινωνικό ζήλο, την
υστεροφηµία ή και αυτή την κοινωνική προβολή.
∆είκτης του εύρους της φιλανθρωπίας των Εθνικών Καταστηµάτων είναι και τα δύο Παραρτήµατα του κύριου Κανονισµού, δηλαδή: α) ο εκτενέσταστος76 Ειδικός Κανονισµός της Ιεράς Νοσοκοµειακής
Μονής της Ζωοδόχου Πηγής, που ρύθµιζε τα της
υγείας.77 Στον εσωτερικό αυτόν κανονισµό δηµοσιεύεται το «Κατάστατικόν της Ι.[εράς] Νοσοκοµειακής Μονής της Ζωοδόχου Πηγής», στο οποίο
παρέχονται χρήσιµα για τον σηµερινό µελετητή
στοιχεία, σχετικά µε τον προσκυνηµατικό αυτόν
τόπο,78 καθώς και µε το προσωπικό, τη διοίκηση,
τις δικαιοδοσίες της.79

76

Αποτελούµενος από 29 πυκνογραµµένες σελίδες.
Παράρτηµα Γενικού Κανονισµού των Εθνικ.[ών] Φιλανθρ.[ω̟ικών] Καταστηµάτων. Α΄ Ειδικός
Κανονισµός της Ιεράς Νοσοκοµειακής Μονής της Ζωοδόχου Πηγής, εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του
Τυπογραφείου Α. Κοροµηλά, 1904.
78 Στη Μονή, η οποία είναι προσάρτηµα των Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστηµάτων, υπάγονται ο
φερώνυµος ναός και το παρακείµενο Αγίασµα, το ευρισκόµενο έξω από τον περίβολο νεκροταφείο
µε το παράρτηµά του στο Αγίασµα της Αγίας Τριάδος.
77

192

Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας

β) Ο Ειδικός Κανονισµός της Ε̟ιτρο̟ής ελεών υ̟έρ των Εθνικών Φιλανθρω̟ικών
Καταστηµάτων (το δείγµα µας είναι του έτους 1904),80 ο οποίος στόχευε στη συστηµατική
οργάνωση και είσπραξη των τακτικών συνδροµών από όλες τις τάξεις των φιλανθρώπων της
Πόλης και των προαστίων της, καθώς και την επιζήτηση νέων δωρεών και αφιερωµάτων, όπου
γης.
Το έργο αυτό το αναλάµβανε ειδική επιτροπή,81
επί τούτοις εκλεγόµενη,82 αποτελεί δε τεκµήριο της
µεγάλης εµβέλειας της φιλανθρωπίας των Εθνικών
Φιλανθρωπικών Καταστηµάτων αλλά και της ανταπόκρισης που είχε η προσπάθεια αυτή.
Πέραν των σπουδαίων αυτών ιδρυµάτων, υπήρχαν
και άλλα παρεµφερών σκοπών, όπως το εν Κωνσταντινουπόλει Εθνικόν Νοσοκοµείον των Ορθοδόξων,
προδροµικό ίδρυµα, λαµβανοµένης υπόψη της αρχαιότητάς του, εποπτευόµενο από το Οικουµενικό Πατριαρχείο. Στον Κανονισµό του 1864 αναφέρεται στη
λεπτοµερέστατη λειτουργία νοσοκοµείου, φρενοκοµείου και γηροκοµείου.83 ∆εχόταν αδιακρίτως όλους τους
ορθόδοξους ασθενείς. Για τις µιασµατικές νόσους
υπήρχε χωριστό τµήµα για άνδρες και γυναίκες, απόµονωµένο από τις άλλες υπηρεσίες. Για τη σηµασία
των κανονισµών στην ανασύσταση του κλίµατος διαφόρων εποχών και τη µελέτη των συµπεριφορών και των παθογενειών ενδιαφέρει, για
παράδειγµα, η αναφορά για ιδιαίτερη µεταχείριση στους συφιλιδικούς. Ωστόσο, ιστορικές
µαρτυρίες για την ιατρική επιστήµη της εποχής αποτελούν οι λεπτοµερείς αναφορές στον
τρόπο εισαγωγής των ασθενών, της λειτουργίας του νοσοκοµείου, στη δίαιτα των
ασθενών,στο προσωπικό (ιατροί, νοσηλευτές, φαρµακοποιοί κ.λπ.), ακόµη και στα σχετικά µε
την ταφή όσων απεβίωναν σ’ αυτό.
Η Αδελφότης των Κυριών «Το άσυλον των µητέρων», µε έδρα το Σταυροδρόµιο, µέλη
της οποίας είναι µόνο γυναίκες, προεδρευόµενη από τον Συληβρίας ∆ιονύσιο και εποπτευόµενη από την Πατριαρχική Κεντρική Εκκλησιαστική Επιτροπή, στον Κανονισµό του

79

Αναλυτικά αναφέρονται τα περί λειτουργιών, κηροπωλησιών, κηδειών, τάφων, τελουµένων µυστηρίων κ.λπ., επίσης, για το κηροποιείο της Μονής και τις πανηγύρεις, αναλυτικά δε για τα καθήκοντα
του πολλού και πολλαπλών ειδικοτήτων προσωπικού της.
80 Παράρτηµα του Γενικού Κανονισµού των Εθνικ.[ών] Φιλανθρ.[ω̟ικών] Καταστηµάτων. Β΄ Ειδικός Κανονισµός της Ε̟ιτρο̟ής ελεών υ̟έρ των Εθνικών Φιλανθρω̟ικών Καταστηµάτων, εν Κωνσταντινουπόλει, εκ
του Τυπογραφείου Α. Κοροµηλά, 1904.
81 Τα καθήκοντα, οι συνεδρίες, οι σχέσεις της µε την εφορεία και η εκλογή των µελών της προβλέπονται λεπτοµερέστατα στον Κανονισµό.
82 Για τον λόγο αυτό και οι πόροι προέρχονται από πολλές και διάφορες πηγές.
83 Κανονισµός του εν Κωνσταντινου̟όλει Εθνικού Νοσοκοµείου των Ορθοδόξων, εν Κωνσταντινουπόλει,
τύποις Α. Κοροµηλά και Π. Πασπααλή (Κατά την οδόν Πεµπτοπαζάρου αρ. 3), 1864. Ο Ανδρέας
Κοροµηλάς (1811-1858), πατέρας του θεατρικού συγγραφέα ∆ηµητρίου Κοροµηλά, υπήρξε γνωστός
εκδότης της Πόλης.
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190584 µεριµνά για την προστασία της µητρότητας, διαθέτει ιατρείο και προβλέπει την αρωγή των απόρων εγκύων, των τικτουσών και των
λεχωίδων, την προστασία µέχρι πέντε ετών των
απόρων αλλά νοµιµογενών παιδιών και
µελλοντικά την ίδρυση «ηµερησίου ασύλου»,
δηλαδή παιδικού σταθµού κατά τα σηµερινά
δεδοµένα, για την ουσιαστική βοήθεια των εργαζόµενων µητέρων. Η εστίαση της φροντίδας
βρίσκεται στην παροχή φαρµάκων, χρηµάτων,
ειδών πρώτης ανάγκης και συµβουλών υγιεινής.
Κάθε χρόνο οι αδελφότητες τελούσαν την
επετηρίδα τους, την επίσηµη, την ονοµαστική,
θα λέγαµε, εορτή τους.
Συνήθως ήταν η ηµέρα εορτασµού του
προστάτη αγίου τους. Η εν λόγω αδελφότητα
γιόρταζε στις 2 Φεβρουαρίου, ηµέρα εορτασµού της Υπαπαντής του Σωτήρος, συµβολισµός που σχετίζεται άµεσα τόσο µε την Παναγία µητέρα όλων όσο και µε τα παιδιά.
Η σφραγίδα, µάλιστα, της αδελφότητας
απεικόνιζε την Υπαπαντή.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον για την προστασία των έκθετων
βρεφών έχει ο Κανονισµός της Ιατρικής Υ̟ηρεσίας των Εκθέτων
της εν Πέραν Ορθοδόξου Εκκλησίας των Εισοδίων της Παναγίας, που συνοδεύεται από τον Κανονισµό της Ε̟ιτρο̟ής των
∆εσ̟οινίδων, οι οποίες προέρχονταν από τις αστικές οικογένειες της Πόλης και πρόσφεραν τις φιλόπτωχες υπηρεσίες
τους, και από τη Σύντοµη Έκθεση.85 Η Εκκλησία και πάλι
πρωτοπορεί στη φιλανθρωπία, και οι λόγοι, βέβαια, πέρα
από τα νόµιµα δικαιώµατα που της παρέχονται από το
κράτος, είναι εθνικοθρησκευτικοί. ∆ιευθυντής της υπηρεσίας
ορίζεται άµισθος ιατρός (πρόκειται για τον Κερκυραίο
Σπυρίδωνα Κ. Ζαβιτσιάνο [ 185286-1937 ], ιδρυτή του εν λόγω ιατρικού τµήµατος87 και
84 Κανονισµός της εν Σταυροδροµίω Αδελφότητος των Κυριών «Το άσυλον των µητέρων», εν
Κωνσταντινουπόλει, τύποις Αδελφών Γεράρδων, 1905.
85 χ.τ., χ.χ.
86 Και όχι 1850, όπως αναφέρει στο άρθρο του, «Η οικογένεια των Ζαβιτσαναίων», παρουσιάζοντας
την οικογένεια αυτή ο Σπύρος Στούπης στην εφηµερίδα Η̟ειρωτικός Αγών (φ. 10.194, 30-3-1966).
Βλ. και ∆ελτίο Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας, τ. 11 (1974), σ. 21-33.
87 Ο Σπυρίδων, ήταν γόνος της σηµαντικής κερκυραϊκής οικογένειας των Ζαβιτσιάνων, γιατρών και
χηµικών µε παράδοση. Ο ίδιος βραβεύτηκε για το έργο του από την Ιατρική Ακαδηµία των
Παρισίων. Γιος του υπήρξε ο σηµαντικός χαράκτης Μάρκος Ζαβιτσιάνος, που πέθανε νέος, φίλος και
συνεργάτης των λογοτεχνών Κωνσταντίνου Θεοτόκη και Ειρήνης Α. ∆εντρινού, εξαδέλφης του
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υπεύθυνο έναντι της Εκκλησίας) και σε ειδική κατάσταση αναγράφονται τα ονόµατα των
έµµισθων τροφών που θα θηλάσουν τα έκθετα, µε ειδικές και αυστηρά οριζόµενες προβλέψεις υγιεινής, σχετικές µε τον απογαλακτισµό ή τον θάνατο του τέκνου της τροφού, καθώς
και όρους νοµικής φύσεως και καθηκόντων (άρθρα 2-15, σ. 1-4). Αξίζει να προσεχθεί η σχολαστικότητα που τηρείται σε θέµατα υγιεινής, αλλά
και σε ευαίσθητα διαδικαστικά ζητήµατα. Στον
Κανονισµό της Ε̟ιτρο̟ής των ∆εσ̟οινίδων,88 ο
σκοπός συνίσταται στην ηθική προστασία και τη
φροντίδα της ενδυµασίας των ορθόδοξων έκθετων βρεφών της περιοχής του Σταυροδροµίου.89
Η προαναφερθείσα Σύντοµη Έκθεση έχει
συνταχθεί από το πρώτο µέλος της επιτροπής
των δεσποινίδων, τη Νοεµή Ζωηρού,90 και έχει
ιστορική σηµασία λόγω των πολλών ιατρικών και
κοινωνικών πληροφοριών που παρέχει για τη λειτουργία της Υπηρεσίας. Πρόκειται για την παρουσίαση του αναφερόµενου ως Εργαστηρίου,
το οποίο διευθύνεται από την Επιτροπή των ∆εσποινίδων. ∆εν θα αναφερθούµε εκτενώς, όµως η
λεπτοµέρεια των διαδικασιών και η επιµέλεια
είναι ενδεικτικά της σοβαρότητας, µε την οποία
επιτελούσαν το δύσκολο και πολύπλοκο έργο
τους, ορίζοντας επακριβώς τις δέουσες κινήσεις
των γυναικών-τροφών, αλλά και την περαιτέρω
τύχη των έκθετων έως την ηλικία των 8 ετών, οπότε και µετέβαιναν αυτά στο Εθνικό Ορφανοτροφείο του Επταπυργίου.
Ο απολογισµός, η αποτίµηση των εργασιών συγκεκριµένων προσώπων, κατεξοχήν δε
του Ζαβιτσιάνου,91 αποτελούν επιστέγασµα της επιτυχίας της όλης προσπάθειας.
Μάρκου. Βλ. Γ. Χασιώτου, Βυζαντιναί σελίδες, δηµοσιευθείσαι κατά τα έτη 1907-1908 εν τη εφηµερίδι Ο
Ταχυδρόµος υ̟ό το ψευδώνυµον Μούντζοφλος. Αι Πριγκη̟όνησοι, εν Αθήναις, τ. Α΄, σ. 340 κ.εξ.
88 Βλ. σ. 5-9, Κανονισµός της ε̟ί των ορφανών της Ορθοδόξου Κοινότητος Σταυροδροµίου Ε̟ιτρο̟ής των
∆εσ̟οινίδων. Αποτελεί προσάρτηµα απαραίτητο, γι’ αυτό και εµπεριέχεται στο ίδιο τεύχος.
89 Τα µέλη εκλέγονται από τον γιατρό Ζαβιτσιάνο, µε κριτήριο προφανώς την εµπειρία τους σε
θέµατα βρεφοκοµίας, και έχουν υποχρεωτική παρουσία κατά τακτά διαστήµατα µε οριζόµενες
υποχρεώσεις και συµµετοχή στη διανοµή ειδών πρώτης ανάγκης και ενδυµασίας.
90 Η Νοεµή Ζωηρού υπήρξε γυναίκα µε ποικίλες δραστηριότητες στην Πόλη. Εκτός του
φιλανθρωπικού έργου της ασχολήθηκε και µε τα γράµµατα. Μετέφρασε το πεζογράφηµα του
Ερνέστου Ρενάν, Η χρυσαλλίς.
91 Ο Σπ. Ζαβιτσιάνος υπήρξε σπουδαία προσωπικότητα. Γιατρός του ναυτικού στην αρχή της
σταδιοδροµίας του, εγκαταστάθηκε στη συνέχεια στην Πόλη και ανέπτυξε ξεχωριστή κοινωνική και
ανθρωπιστική δραστηριότητα. Γιατρός της Αµερικανικής Πρεσβείας εκεί, αντιπρόσωπος των Η.Π.Α.
στο ∆ιεθνές Υγειονοµικό Συµβούλιο, θεωρείται ο ιδρυτής της Υπηρεσίας Εκθέτων της Παναγίας του
Πέραν και ο πρώτος που θεµελίωσε τις βάσεις της υγιεινής των βρεφών στην Πόλη. Περισσότερα για
την προσωπικότητα και το έργο του βλ. στη διδακτορική διατριβή µας, Ειρήνη Α. ∆εντρινού (1879-
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Νεότερο, του έτους 1947, είναι το Κατάστατικόν του ιδρυθέντος το 1946 Συνδέσµου
Βοηθείας των α̟όρων νοσηλευοµένων και γηροκοµουµένων του Νοσοκοµείου Βαλουκλή της Πόλης.92 Ο σκοπός του συνίσταται στη χρηµατική ή στην εις είδος βοήθεια για την καλύτερη θεραπεία και διατροφή των αναφερθέντων
νοσηλευοµένων. Επισηµαίνουµε την επιβαλλόµενη µνεία στο άρθρο 3, ότι οι ιδρυτές του
Συνδέσµου είναι τουρκικής υπηκοότητος, έλληνες έµποροι οι περισσότεροι, όπως φαίνεται
από τα ιδρυτικά µέλη, τα οποία αναφέρονται
µε τις ιδιότητές τους, καθώς και την επικύρωσή του από το τουρκικό κράτος και όχι από
το Πατριαρχείο ή άλλη εκκλησιαστική αρχή.
Τα καταστατικά και οι κανονισµοί αυτοί απότελούν τεκµήρια µελέτης της κοινωνικής και
εθνικής καταστάσεως του ελληνικού πληθυσµού στην Τουρκία, κυρίως δε στην Πόλη, σε
µακρά διάρκεια. Παρότι νεότερο, λοιπόν, το
εν λόγω καταστατικό, το υλικό του είναι χρησιµότατο τόσο για συγκρίσεις µε το παρελθόν
όσο και για την αποτύπωση της φιλανθρωπίας λίγα χρόνια πριν από τον ξεριζωµό των
Κωνσταντινουπολιτών από τις πατρώες εστίες τους. ∆εν πρέπει να ξενίζουν άρθρα µε αήθεις
κατά το παρελθόν διατάξεις, όπως το παρατιθέµενο (άρθρο 4, σ. 5), τα οποία µαρτυρούν
ελέγχους και παρεµβάσεις ή και απαγορεύσεις και αποκλεισµούς υποψήφιων µελών, υπαγορευόµενους από το τουρκικό κράτος:
«Εις περίπτωσιν απορρίψεως της γενοµένης προτάσεως [ αποδοχής ως µέλους ] το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον δεν υποχρεούται εις παροχήν επεξηγήσεων, ο δε απορριφθείς υποψήφιος δεν δύναται να θέση εκ νέου την υποψηφιότητά του πριν ή παρέλθει εν έτος από την
ηµεροµηνίαν της απορρίψεως». Στην ίδια άτυπη λογοκριτική λογική υπάγεται και το άρθρο
20 (σ. 9): «Εάν κατά την Γενικήν Συνέλευσιν εξελέγη νέον ∆ιοικητικόν Συµβούλιον ή επήλθε οιαδήποτε τροποποίησις ενός ή περισσοτέρων άρθρων του καταστατικού, ειδοπο[ι]είται
εντός µιας εβδοµάδας ο ανώτερος διοικητικός άρχων». Τέλος, πέρα από την επικύρωση του
καταστατικού από το κράτος, ορίζεται σ’ αυτό ο τύπος της σφραγίδας του, στην οποία αναγράφεται τουρκιστί η επωνυµία του.93
Του ιδίου ιδρύµατος άξια µελέτης είναι και η πολυσέλιδη Λογοδοσία τού 1950, όχι ως
συνήθως κατά το παρελθόν ετήσια αλλά µιας πενταετίας, δείγµα και αυτό της προϊούσας
παρακµής της ελληνικής κοινότητας, µετά τη συστηµατική σταδιακή εξόντωσή της, από το
1974). Α̟ό τη µεγάλη ακµή έως την ανα̟όφευκτη ̟τώση της Κερκυραϊκής σχολής, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα 1997, σ. 10-11.
92 Καταστατικόν του «Συνδέσµου Βοηθείας των α̟όρων νοσηλευοµένων και γηροκοµουµένων του Νοσοκοµείου
Βαλουκλή», έτος ιδρύσεως 1946, Ισταµπούλ, τύποις Αδελφών Τσιτούρη, 1947. Φέρει το εξής µότο:
«Τούτ’ εστίν το ζην / ουχ εαυτώ ζην µόνον» (Μενάνδρου).
93 Υπάρχει, µάλιστα, αποτυπωµένο το σχήµα της στο καταστατικό που µελετήσαµε.
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1922 και εφεξής.94 Η Λογοδοσία αυτή, έπειτα από µακρό διάστηµα, εµπεριέχει στην αρχή
της, απευθυνόµενη «προς το οµογενές κοινόν», αναλυτική παρουσίαση των εξελίξεων βάσει
της νοµοθεσίας του τουρκικού κράτους περί βακουφίων, το 1935, στα οποία ανήκαν και τα
ορθόδοξα φιλανθρωπικά καθιδρύµατα. Σηµαντική, ωστόσο, για την τύχη των νοσοκοµείων
της οµογένειας της Πόλης ήταν η τροποποίηση του
1938, που ανέτρεπε το κεφαλαιώδες ζήτηµα της
διοίκησης, η οποία µε παλαιότερο νόµο περιερχόταν
σε ένα µόνο πρόσωπο, τον επίτροπο (τεκ µουτεβελή)
αντί της εκλεγόµενης δηµοκρατικά πολυµελούς
διοίκησης. Η κατάσταση αυτή άλλαξε το 1946, µε
την επάνοδο µερικώς εις το «παλαιόν» διοικητικό
σύστηµα. Οι εξελίξεις, εποµένως, αυτές υπαγόρευσαν
και την αναθεώρηση των κατασταστικών αρχών των
ιδρυµάτων, µε τον καθορισµό εν προκειµένω εκ νέου
εφορείας έπειτα από αρχαιρεσίες, οπότε και η εξεταζόµενη Λογοδοσία απότελεί συνέπεια αυτών των µεταβολών. Τα περί νοσοκοµείων του Βαλουκλή έρχονται
συνεπώς ως συνέχεια των νοσοκοµείων, στα οποία
αναφερθήκαµε στα προηγούµενα, µελετώντας τους
Κανονισµούς και τις Λογοδοσίες των Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστηµάτων. Τα αναγραφόµενα περί
µεταβιβάσεως των διοικήσεων στην εφορεία, τα περί
επιστροφής των επιτεταγµένων και υπό στρατιωτική
κατοχή ευρισκόµενων κτιρίων, τα περί καταστάσεως αυτών κατά την παράδοσή τους ενέχουν εξαιρετική σηµασία,
καθώς και το αναγεννητικό έργο που επιτέλεσε η νέα
εφορεία. Ουσιαστικά, µάλιστα, η Λογοδοσία αυτή επέχει
και θέση άτυπου κανονισµού, εφόσον αναφέρεται ονοµαστικά σε δωρητές, ευεργέτες κ.λπ., σε καθήκοντα και υποχρεώσεις, σε λειτουργικούς όρους και σε πολλά άλλα
που έπρεπε να ανακινηθούν µετά την απόδοση της διοίκησης στους φυσικούς της, θα λέγαµε, φορείς. Πέραν της
καταγραφής όλων των συµµετασχόντων, στο Παράρτηµα καταχωρίζεται «Κατάλογος του ιατρικού προσωπικού»95 και αναλυτικοί στατιστικοί πίνακες. Μετά τα αναφερόµενα στη Λογοδοσία, εξηγείται γιατί το Καταστατικόν
του «Συνδέσµου Βοηθείας των α̟όρων νοσηλευοµένων και
γηροκοµουµένων του Νοσοκοµείου Βαλουκλή», φέρει ως έτος
ιδρύσεως το 1946. ∆ιαφορετική περίπτωση αποτελεί ο
Κανονισµός του εν Τρα̟εζούντι Ελληνικού Νοσοκοµείου Το
Ακριταίον, του έτους 1909.96
94

Νοσοκοµεία Βαλουκλή. Λογοδοσία των ̟ε̟ραγµένων της Εφορείας αυτών α̟ό 11 Ιουλίου 1946 µέχρι την
31 Μαρτίου 1950, Σταµπούλ, τύποις Ι. Κεφαλίδου, Γαλατά, Κουρσουνλού Χαν, 27-29, 1950.
95 Ο οποίος εκ παραδροµής δεν καταχωρίστηκε στο οικείο µέρος της Λογοδοσίας.
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Το νοσοκοµείο αυτό, δωρεά του Π. Ακρίτα,
ανήκει σύµφωνα µε τον Κανονισµό «αποκλειστικώς εις την Ελληνικήν Ορθόδοξον Κοινότητα
Τραπεζούντος» και είχε ως σκοπό τη νοσηλεία
ευπόρων, αδιακρίτως αριθµού επί πληρωµή και
απόρων δωρεάν µέχρι του αριθµού των δέκα και
εφόσον το επέτρεπαν οι υπάρχοντες πόροι. Πρόκειται, συνεπώς, για ένα είδος ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ενδιαφέρει, ωστόσο, στον Κανονισµό η
αναφορά «παρά την Ιεράν Μονήν της Θεοσκεπάστου», πράγµα που, όπως έχουµε αναφέρει,
ήταν σύνηθες για πολλά κοινωφελή ιδρύµατα, τα
οποία έθεταν οι δωρητές υπό την αιγίδα της
Εκκλησίας, εξασφαλίζοντας έτσι τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα τους. Θα επισηµάνουµε το
άρθρο 6 (σ. 4), σύµφωνα µε το οποίο µπορεί
όποιος θέλει, από φιλανθρωπικό ζήλο κινούµενος, καταβάλλοντας ορισµένο ποσό, ελληνικής
καταγωγής και ορθόδοξος,97 να ιδρύσει κλίνη για
ενδεή ασθενή ή αίθουσα ή και περίπτερο νοσηλείας, που θα φέρει το όνοµά του. Η καλλιεργούµενη µε τον τρόπο αυτόν άµιλλα διαπνέει όλα τα καταστατικά. Τη λογική αυτή, εξάλλου,
υπηρετούσαν οι δωρεές και οι ποικιλόµορφες και ποικιλώνυµες ευεργεσίες, µε τα αντίστοιχα
διπλώµατα και την αναγραφή των ονοµάτων των συνδροµητών σε βιβλία, κατεξοχήν δε των
ευεργετών, σε ιδιαίτερο πίνακα αυτών, επί τοίχου, σε περίοπτο χώρο του κτιρίου του
δωρηθέντος καταστήµατος ή του καθιδρύµατος.
2. Παιδεία
Η φιλανθρωπία στράφηκε συστηµατικά στην αρωγή εν γένει των µαθητών, κατεξοχήν
δε των απόρων, µε πίστη στο µέλλον των νέων γενεών. Και δικαιώθηκαν όντως οι
εµπνευστές της. Πρέπει, µάλιστα, να µελετηθεί επισταµένως το αποτέλεσµα κατά την
τελευταία εικοσαετία του 19ου αιώνα, διότι θα συντελέσει στην ερµηνεία της πρωτόγνωρης
ακµής του ελληνικού στοιχείου της Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Αδελφότητες και σύλλογοι
µε την αρωγή της Εκκλησίας παρήγαγαν έργο πολύµορφο και εθνικά πολύτιµο.98 Θα
παρατηρήσουµε ότι η οργάνωση της ελληνικής παιδείας στην Οθωµανική αυτοκρατορία
ανέπτυξε ταχείς ρυθµούς πολύ νωρίς σε σχέση µε την προηγούµενη κατηγορία, από τα
µέσα ήδη του 19ου αιώνα.

96

Εκ του Τυπογραφείου Σεράση, εν Τραπεζούντι 1909.
Οι χαρακτηρισµοί Έλλην και ορθόδοξος, από κοινού, αναφέρονται συχνά και εµφαντικά, θα
λέγαµε, στα άρθρα του Κανονισµού.
98 Βλ. «Το ‘Βιβλίο’ των υποτρόφων του Συλλόγου Μικρασιατών ‘Η Ανατολή’», Μικρασιατικά Χρονικά,
ό.π.
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Με άλλα λόγια, η απόδοση ακριβώς της παιδείας, οδήγησε στη δηµιουργία πλούτου και
εύπορης τάξης, µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη δευτερογενώς πολυδάπανου φιλανθρωπικού
έργου στους τοµείς της υγείας και της απορίας.
Από τα δείγµατα που συλλέξαµε, θα αναφέρουµε τον Κανονισµό του 1880 της εν Ξυλο̟όρτη αρωγού των α̟όρων µαθητών Αδελφότητος Εννέα Μούσαι, η σύσταση της οποίας έγινε το
1868. Σκοπός της η υποστήριξη της παιδείας στη συνοικία αυτή του Κεράτιου, µε την ηθική
και υλική ενίσχυση των σχολών της, µε τη µέριµνα για τους άπορους και επιµελείς µαθητές
και τη διοργάνωση εκδηλώσεων (διαλέξεων, αναγνώσεων) για τη σφαιρική µόρφωσή τους.
Στα περί µελών, δωρεών, εκλογών δεν θα επιµένουµε, όταν δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα. Στην περίπτωσή µας, πάντως, ως υποχρέωση των µελών ορίζεται η προσφορά ενός
βιβλίου ή ανάλογου ποσού για την αγορά του, ώστε να εµπλουτισθεί η βιβλιοθήκη της
αδελφότητας, προβλέπεται δε ο διορισµός βιβλιοφύλακα99 και η ύπαρξη κανόνων για τη
λειτουργία του αναγνωστηρίου, το οποίο παρέµενε ανοικτό και τις Κυριακές και προµηθευόταν βιβλία και εφηµερίδες.
Ο πρώτος Κανονισµός του εν Κωνσταντινου̟όλει «Φιλανθρω̟ικού Συλλόγου»,100 που ιδρύθηκε
στις 1-4-1870, πρόβλεπε την προαγωγή των ελληνικών γραµµάτων στην Ανατολή, µε την
περίθαλψη και εκπαίδευση επιµελών απόρων µαθητών σε δηµόσια σχολεία αλλά και σε
ιδιωτικά λύκεια. Αξίζει εν προκειµένω να επισηµανθεί η άνευ διακρίσεως θρησκείας και
εθνικότητας πρόβλεψη,101 η εξασφάλιση βιβλίων και άλλου υλικού, αλλά και η φροντίδα για
την επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων από το λεγόµενο Ελληνικό σχολείο, την
µετά το δηµοτικό εκπαιδευτική βαθµίδα της εποχής εκείνης. Ειδικά άρθρα, ως εκ του
αντικειµένου τής εν λόγω φιλανθρωπίας, προβλέπουν διορισµό κοσµητόρων, δηµόσια µαθήµατα102 για την πνευµατική διαµόρφωση των παιδιών και βραβεία.103 Θεωρούµε ότι πρόκειται για πολύ προοδευτικό και φιλελεύθερο κανονισµό, δείγµα της οξυδέρκειας και του
φωτισµένου µυαλού των δηµιουργών του.
Έτσι, µετά πλήρους συνειδήσεως και δίκαια χαρακτηρίζεται ως «µοναδικό» το ακροτελεύτιο άρθρο του Κανονισµού αυτού, το οποίο προβλέπει για τη µέριµνα και για την εκπαί99

Το άρθρο 13 του Κανονισµού, σ. 5, όριζε λεπτοµερώς τις ειδικές υποχρεώσεις του βιβλιοφύλακα, ο
οποίος είχε ιδιαίτερες αρµοδιότητες. Ειδικά άρθρα επίσης στο 6ο κεφάλαιό του ρυθµίζουν τα «Περί
αναγνωστηρίου και βιβλιοθήκης», στο δε 7ο γίνεται αναφορά στις δηµόσιες διαλέξεις (βλ. σ. 12-13).
100 Εν Κωνσταντινουπόλει, τύποις Ι.Α. Βρετού, 1871.
101 Η αρχική πρόβλεψη αφορά στον αριθµό των 12 µαθητών µε προοπτική αύξησής του ανάλογα µε
τους πόρους που θα εξασφαλίζονται. Ειδική πρόβλεψη (άρθρα 18 και 19) αναφέρεται στη δηµιουργία
βιβλιοθήκης του συλλόγου. Η επιβράβευση των µελών (άρθρο 28, σ. 10) – σαφές δείγµα της άµιλλας
του οµογενούς στοιχείου – γίνεται µε απονοµή επίσηµων, σφραγισµένων διπλωµάτων, επιβράβευση
συνήθης στους περισσότερους συλλόγους, ρητά καταχωριζόµενη στα καταστατικά τους. Πέραν των
διπλωµάτων, σε µείζονες περιπτώσεις, όπως των Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστηµάτων, τα ονόµατα
των δωρητών δηµοσιεύονταν σε εφηµερίδες της Πόλης.
102 Η σηµασία τους είναι µεγάλη, διότι αποβλέπουν στην «προαγωγή και διανοητική ανάπτυξη της
κοινωνίας», εκαλούντο δε όσοι ήθελαν να διδάξουν, ορίζονταν θεµατικές µε κοινωνική σηµασία και
όφελος, και προβλεπόταν η χρήση «καθαράς και ευλήπτου γλώσσης» (άρθρο 31).
103 Και η σφραγίδα του συλλόγου αυτού (άρθρο 36, σ. 12) εκφεύγει του συνήθους, εφόσον δεν φέρει
σύµβολα (όντας σύµφωνη µε την «άνευ διακρίσεως θρησκείας και εθνικότητος» αναφορά του άρθρου
3, σ. 4). Απλώς αναγράφεται η εµβληµατική φράση, ηθικό χρέος των µελών του, «µη της ευποιίας
επιλανθάνεσθε».
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δευση των θηλέων,104 σπάνια περίπτωση κατά την εξεταζόµενη εποχή. Μέρος του παραθέτουµε για τη διαµόρφωση σαφούς γνώµης:
Ελ̟ίζων ο Σύλλογος ότι θέλει εκτελέσει τον
φιλεκ̟αιδευτικόν αυτού σκο̟όν, τη συνδροµή των
φιλοµούσων ανδρών, α̟εφάσισε να µη ̟εριορισθή
µόνον εις την των αρρένων εκ̟αίδευσιν και α̟οκατάστασιν, αλλά να ̟ροβή και εις την των θηλέων· διά
τούτο, ε̟ί του ̟αρόντος θεσ̟ίζει ό̟ως, α̟ό των εν
Κων/̟όλει και των ̟εριοίκων σχολείων ̟έµ̟η, ̟ρος
̟λειοτέραν εκ̟αίδευσιν, διά συναγωνισµού, την αριστεύσασαν µαθήτριαν µετά το τέλος των εν τοις
ειρηµένοις σχολείοις µαθηµάτων αυτής.
Όσαι των µαθητριών, µετά το ̟έρας τών
ενταύθα σ̟ουδών αυτών, θελήσωσι να ωφεληθώσι
[...] οφείλουσι να αιτήσωσι τούτο δι’ αναφοράς ̟ρος
τον ̟ρόεδρον, όστις [...] θέλει εγκρίνει και α̟οστείλει
την ε̟ιτυχούσαν, δι’ εξόδων του Συλλόγου εις το εν
Αθήναις φιλεκ̟αιδευτικόν Αρσάκ[ε]ιον σχολείον
[...] υ̟οχρεούται όµως [...] µετά την ε̟ιστροφήν
αυτής, να υ̟ηρετήση [...] ως διδάσκαλος τόσα έτη
όσα και ̟αρέµεινε σ̟ουδάζουσα δι’ εξόδων του
Συλλόγου [...].105
Στην ίδια κατηγορία ανήκει ο Κανονισµός
της Αδελφότητος Ξηροκρήνη (εν Κωνσταντινουπόλει, τύποις Θράκης, 1880 – µε µότο
«Θαρσείν χρη· τάχ’ αύριον έσετ’ άµεινον»), µε έδρα της την Κωνσταντινούπολη, επίσης του
έτους 1880. Ο εκπαιδευτικός στόχος της συνίσταται στη συµπλήρωση του ελλείµµατος κατ’
έτος του προϋπολογισµού της Μεγάλης του Γένους Σχολής, του υποδειγµατικού και
εµβληµατικού αυτού παιδευτικού καθιδρύµατος, την εξασφάλιση σταθερών πόρων και τη
δηµιουργία αποθεµατικού. Ο κανονισµός αυτός είναι από τους σπάνιους του είδους, διότι η
στοχοθεσία του είναι έµµεση, διαµεσολαβητική, υπό την έννοια ότι η Αδελφότης Ξηροκρήνης δεν στοχεύει η ίδια στην εκπλήρωση παιδευτικού έργου, αλλά έχει ιδρυθεί µε διπλή
πρόθεση «την συµπλήρωσιν του εν τω ετησίω προϋπολογισµώ της Μ. [εγάλης] του Γένους
104

Είναι αρκετά συχνή η περίπτωση καθορισµού εγγυητή στους κανονισµούς για το ήθος και τη
συνέπεια των µαθητών που οι σύλλογοι µορφώνουν. Το ίδιο συµβαίνει και όταν προβλέπεται µετά το
πέρας των σπουδών του να υπηρετήσει ο υπότροφος ή ο ευεργετηθείς σε σχολεία της περιοχής ή της
δικαιοδοσίας του φορέα που τον σπούδασε.
105 Κανονισµός του εν Κωνσταντινου̟όλει Φιλανθρω̟ικού Συλλόγου, εν Κωνσταντινουπόλει, τύποις Ι.Α.
Βρετού, 1871, σ. 13. Για την υποχρέωση διδασκαλίας σε σχολεία της περιοχής βλ. όσα προέβλεπε
ο Σύλλογος ‘Η Ανατολή’, στις εργασίες µας, «Το ‘Βιβλίο’ των υποτρόφων του Συλλόγου
Μικρασιατών ‘Η Ανατολή’», Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 21ος (2002), σ. 97-163, και «Ο καθηγητής
Μαργαρίτης Ευαγγελίδης και ο Σύλλογος ‘Η Ανατολή’, στον τόµο: Παιδεία Εκ̟αίδευση στις
αλησµόνητες ̟ατρίδες της Ανατολής. Πρακτικά 2ου Συµ̟οσίου 25, 26 και 27 Νοεµβρίου 2005. ∆ήµος Νέας
Ιωνίας, ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., Ν. Ιωνία 2006.
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Σχολής ελλείµµατος και την εξασφάλισιν σταθερών πόρων προς διατήρησιν της Σχολής διά
καταρτισµού αποθεµατικού κεφαλαίου» (άρθρο
1, σ. 3).
Από τη στόχευση αυτή εύκολα αντιλαµβάνεται κανείς το µέγεθος του πνευµατικού
και µορφωτικού έργου που επιτελούσε η γεραρά σχολή, καθώς και τη σηµασία που απέδιδε σ’ αυτήν η Ελληνική Κοινότητα της Πόλης, ιδρύοντας επικουρικές προς αυτήν αδελφότητες.106
Με την ευλογία του πατριάρχη Ιωακείµ
του Γ΄ λειτουργούσε η Εκπαιδευτική και Φιλανθρωπική Αδελφότης στην Πόλη (τα ηχηρά
ονόµατα του 12µελούς διοικητικού συµβουλίου
της, των τριών επιτροπών της και ο κατάλογος
των ιδρυτών της, προσώπων πολύ επιφανών
στην πλειονότητά τους, αντικατοπτρίζουν το
κύρος της), για να ενισχύσει και να προαγάγει
τα ελληνικά γράµµατα στην Τουρκία µε την
πρόσθετη υποχρέωση την οικονοµική βοήθεια σε πενόµενες ελληνορθόδοξες κοινότητες.
Ειδικότερα, ο Κανονισµός της, του 1880,107 µεγαλόπνοος και πληθωρικός, σε πολλά σηµεία
φλύαρος, τεκµήριο προφανούς ακµής, µε οραµατικούς στόχους που εκτείνονταν σε ολόκληρη την Οθωµανική αυτοκρατορία, σκοπούς σύµφυτους δηλαδή µε την αναγεννητική
περίοδο επί πατριαρχίας Ιωακείµ, πρόβλεπε τη σύσταση και συντήρηση σχολείων, την
επίβλεψη της διδασκαλίας, την ίδρυση στην Πόλη δύο γυµνασίων, διδασκαλείου και πολύτεχνικής, δηλαδή επαγγελµατικής, σχολής, την αρωγή, τέλος, όσων είχαν παιδευτικούς
σκοπούς. Ο κανονισµός ορίζει την ύπαρξη τριών επταµελών επιτροπών (άρθρα 43-47, σ.
15-17), εκπαιδευτικής, φιλανθρωπικής και οικονοµικής, για την αποδοτικότερη και
ταχύτερη διεκπεραίωση των ειδικών θεµάτων, µε τα οποία έκαστη επιτροπή ασχολείτο.
Με αφορµή την εκπαίδευση των θηλέων, η περίπτωση του Κανονισµού του Οικοτροφείου
των εν Ε̟ιβάταις Αρχιγενείων Εκ̟αιδευτηρίων (του έτους 1913)108 είναι διδακτική για την
ανάληψή της από ιδιωτικούς φορείς, έναντι διδάκτρων, πέραν ενός µικρού αριθµού απόρων κοριτσιών που θα φοιτούσαν δωρεάν. Το γεγονός αυτό δηλώνει την αδυναµία εκπαίδευσης και µόρφωσης των κοριτσιών των λαϊκών στρωµάτων και αναβαθµίζει την προαναφερθείσα προσπάθεια, καίτοι αριθµητικά περιορισµένη.

106

Αξίζει να λεχθεί ότι µεταξύ των άλλων πόρων προβλέπονταν και έσοδα από τους περιαγόµενους
δίσκους των εκκλησιών της Πόλης υπέρ της Μεγάλης του Γένους Σχολής (άρθρο 39, εδάφιο γ΄, σ.
13). Σηµειώνουµε, επίσης, ότι τα συγκεντρούµενα χρήµατα κατατίθενταν στην Εθνική Τράπεζα
των Αθηνών και όχι σε τράπεζες της Τουρκίας.
107 Εκ̟αιδευτική και Φιλανθρω̟ική Αδελφότης. Κανονισµός, εν Κωνσταντινουπόλει, τύποις Θράκης,
1880. Το µότο στο εξώφυλλο: «Αγαπάτε αλλήλους».
108 Εν Κωνσταντινουπόλει, τύποις Αριστοβούλου, Αναστασιάδου και Σας, 1913.

6ο Συμπόσιο 22, 23 & 24 Νοεμβρίου 2013

201

Είναι προφανές ότι οι επιλογές και οι προτεραιότητες των κοινωνιών της εποχής που
εξετάζουµε, ήταν διαφορετικές. Ωστόσο, πρόκειται για προοιωνίσµατα ανακατατάξεων,
χειραφέτησης και αναβάθµισης της κοινωνικής θέσης της γυναίκας. Τα µηνύµατα είναι
δειλά αλλά ήδη σαφή για το άνοιγµα της ψαλίδας προς όφελος των λαϊκών στρωµάτων,
υπάρχουν δε πολλά παράλληλα παραδείγµατα σε τοµείς των γραµµάτων και της τέχνης.
Επί της ουσίας, εν προκειµένω, πρόκειται για οικιακή περίθαλψη και µόρφωση οικότροφων
κοριτσιών, που διέπεται από συγκεκριµένο λεπτοµερή και αυστηρό κανονισµό,109 ο οποίος
επιβάλλει εξαιρετική πειθαρχία, αποκαλυπτικόν της κοινωνικής εικόνας και της χριστιανικής
αγωγής των κοριτσιών εύπορων οικογενειών της Πόλης.
Σηµειώνουµε ότι τα εν λόγω εκπαιδευτήρια ιδρύθηκαν από τον Σαράντη και την Ελένη
Αρχιγένη το 1857 στους Επιβάτες της Ανατολικής Θράκης και λειτούργησαν κατά το
πρότυπο των Αρσακείων.
O Κανονισµός των υ̟ό του Φιλεκ̟αιδευτικού
Συλλόγου Αδριανου̟όλεως συντηρουµένων νη̟ιαγωγείων, του 1880,110 πρόβλεπε τη διατήρηση δύο
νηπιαγωγείων στην περιοχή Φρούριο, για 120 νήπια, το µάξιµουµ. Σ’ αυτά προετοίµαζαν τους µικρούς µαθητές για την είσοδό τους στα πρωτοβάθµια σχολεία, ακολουθώντας προπαρασκευή
«διά της νεωτέρας νηπιαγωγικής µεθόδου» (άρθρο
1, σ. 3). Πρόβλεπε, µάλιστα, τη σύνταξη ιδιαίτερου κανονισµού. Ο σύλλογος είχε αναλάβει την
υλική και ηθική υποστήριξη, όριζε δε τριµελή επιτροπή κυριών, από τον Σύλλογο των Κυριών «Η
Οµόνοια», για να επιβλέπει µε τακτικές επισκέψεις
«την καθαριότητα και την κοσµιότητα των νηπίων» και τη συµπεριφορά του προσωπικού. Καθόριζε, µάλιστα, επακριβώς τα του προγράµµατος, της όλης λειτουργίας, της διδασκαλίας και
των καθηκόντων και υποχρεώσεων των νηπιαγωγών και του άλλου προσωπικού.111 Η φοίτηση
ήταν επί πληρωµή και υπήρχαν τέσσερις κατηγορίες εισιτηρίων (αποδείξεων διδάκτρων δηλαδή),
ανάλογα µε την οικονοµική κατάσταση της οικογένειας. Τα νήπια της τέταρτης κατηγορίας,
τα άπορα, φοιτούσαν δωρεάν.

109

Πέραν των κανόνων διαβίωσης, υπάρχουν και άρθρα που επιβάλλουν έλεγχο στην προσωπική ζωή
των οικοτρόφων, όπως το υπ’ αριθµ. 9, που αναφέρει: «Πάσα η αλληλογραφία των µαθητριών
υπόκειται εις τον έλεγχον της διευθύνσεως».
110 Εν Αδριανουπόλει 1880, τύποις της «Φωνής της Θράκης».
111 Για να δοθεί µία ιδέα των συνθηκών ενός οργανωµένου νηπιαγωγείου, όπως στόχευαν οι ιδρυτές
αυτού, προβλεπόταν η ύπαρξη µιας πτυχιούχου νηπιαγωγού. Εάν τα νήπια ήταν άνω των 90, υπήρχε
βοηθός της και σε κάθε περίπτωση υπηρέτρια για την περιποίηση αυτών έως τον αριθµό των 60. (Βλ.
άρθρο 4, σ. 4).
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Εξαιρετικά σηµαντική πηγή για την κατάσταση των ελληνικών σχολείων όλων των
βαθµίδων κατά τη σχολική χρονιά 1885 -1886 στο βιλαέτιο (γενική διοίκηση) της Αδριανουπόλεως, µε αναλυτική παρουσίαση του δυναµικού όλων των σχολείων ανά σαντζάκιο
(υποδιοίκηση), κάθε βαθµίδας, και ανά συνοικίες ακόµη, αποτελεί το Καταστατικόν των ε̟ί
το σχολειακόν έτος 1885-1886 υ̟ό της Εκ̟αιδευτ.[ικής] και Φιλανθρω̟ικής Αδελφότητος
ε̟ιβλε̟οµένων και βοηθουµένων σχολείων. Γυµνάσια, ηµιγυµνάσια, παρθεναγωγεία (κεντρικά
και ενοριακά), αστικές σχολές (κεντρικές και ενοριακές), δηµοτικές σχολές, νηπιαγωγεία,
µε τα ονόµατα των συνοικιών που ανήκουν, συνθέσεις τους και διδακτικό προσωπικό µε
αναφορές στην αναλογία δασκάλουµαθητών, διαιρέσεις µαθητών κατά εθνικότητα και
γλώσσα (ελληνόφωνοι, βουλγαρόφωνοι, τουρκόφωνοι ορθόδοξοι Έλληνες, βουλγαρόφωνοι ορθόδοξοι Έλληνες, µουσουλµάνοι, ισραηλίτες), ιερείς που εκτελούν χρέη δασκάλων σε µικρά χωριά, δαπάνες για τα σχολεία (που καταβάλλει η αδελφότητα και
οικονοµική συµµετοχή της κοινότητας που ανήκει το σχολείο), και ακόµη πληροφορίες
που αναδεικνύουν πόσο υπερέχει αριθµητικά το ελληνικό στοιχείο, όλα αυτά συναποτυπώνουν τον χάρτη της εκπαίδευσης της ευρείας αυτής περιοχής, µε ενδιαφέροντα εθνολογικά, γλωσσικά και θρησκευτικά στοιχεία σχετικά µε τη σύσταση των πόλεων ή των
χωριών, µαρτυρίες ιστορικές µε χρήσιµο σήµερα συγκριτικό ενδιαφέρον.
Για την έκταση του υλικού και τα συµπεράσµατα που µπορεί να εξαχθούν, αναφέρουµε τα σχετικά σαντζάκια: της ίδιας της Αδριανουπόλεως, των 40 Εκκλησιών, του
∆εδέαγατς (Αλεξανδρούπολης), της Γκιουµουρτζίνας (Κοµοτηνής), και από τη νοµαρχία
Κωνσταντινουπόλεως των Μετρών. Ακόµη, των περιοχών της Ανατολικής Ρωµυλίας και
Βουλγαρίας, της Μακεδονίας και της Ασίας. Αναφέρουµε, επίσης, και ορισµένα ονόµατα
επώνυµων σχολείων, όπως του Ζαππείου Κεντρικού Παρθεναγωγείου στην Αδριανούπολη, της Μασσαλιωτικής Σχολής, της Ιερατικής Ροδοκανακείου Σχολής στην Καισάρεια,
για τη φήµη που απέκτησαν από τις ποιοτικές εκπαιδευτικές παροχές τους. Καταχωρίζουµε, ως κατακλείδα, µόνον το γενικό συµπέρασµα του καταλόγου αυτού αυτολεξεί,
όπου και καταφαίνεται το µέγεθος της φιλεκπαιδευτικής προσπάθειας: «Εν 124 σχολείοις,
υπό της Αδελφότητος βοηθουµένοις, 281 διδάσκαλοι εξ αµφοτέρων των φύλων διδάσκουσι 10.293 µαθητάς και µαθητρίας, της µεν Αδελφότητος δαπανώσης 4.006 των δε
Κοινοτήτων 7.035 λίρας.
3. Παραµυθία και ανακούφιση των εγκαταλελειµµένων, των ̟ενήτων και των ενδεών
Ως Φιλόπτωχος και Φιλόµουσος αναφέρεται στον Κανονισµό της του έτους 1881112
η εν Χαρταλιµή, κωµόπολη στα πρόθυρα της Πόλης, νεοσύστατη Αδελφότης µε την
επωνυµία «Άγιοι Θεόδωροι».113 Στη σκοποθεσία της αναφέρονται η ηθική και υλική υποστήριξη και η ανάπτυξη των σχολείων της περιοχής, αλλά και η µερική περίθαλψη απόρων
οικογενειών και η αρωγή της σε κοινωφελή έργα. Η πανστρατιά των µελών υπεµφαίνεται
στο άρθρο 5 (σ. 3), στο οποίο και ορίζεται µόλις το 15ο έτος της ηλικίας ως προϋπόθεση
εγγραφής ως µέλους, και µάλιστα και για τα δύο φύλα. Άξιο προσοχής είναι το άρθρο 18
(σ. 5), «Περί Εφορίας», σύµφωνα µε το οποίο επίτιµος πρόεδρος του δεκαµελούς σώµατος είναι ο εκάστοτε Χαλκηδόνος (είναι η απαραίτητη, όπως παρατηρήσαµε ήδη, νοµιµο112

Κανονισµός της εν Χαρταλιµή Φιλο̟τώχου και Φιλοµούσου Αδελφότητος Άγιοι Θεόδωροι, εν
Κωνσταντινουπόλει 1881, τύποις Ανατολικού Αστέρος.
113 Οι άγιοι της νίκης κατά του κακού.
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ποίηση αλλά και αιγίδα της Εκκλησίας), πέραν δε των επιχώριων µελών ορίζονται δύο
σύµβουλοι της.
Αδελφότητας στην Κωνσταντινούπολη (ως σύνδεσµοι, τεκµήριο της συστηµατικής
οργάνωσης και επικοινωνίας µε το κέντρο και φυσικά µε το Οικουµενικό Πατριαρχείο (βλ.
και άρθρο 24, σ. 6, περί των αρµοδιοτήτων τους). Η καλλιεργούµενη στενή σύνδεση των
µελών και η φιλαλληλία τους καλλιεργείται και στο άρθρο 33, σ. 7 – συναντώµενη και σε
άλλους κανονισµούς µικρών κυρίως περιφερειών, όπου αναγράφεται: «Εάν µέλος τι
αποβιώση, τα λοιπά οφείλουσι να συνοδεύωσι τον αδελφόν µέχρι της τελευταίας αυτού
κατοικίας».
Ο Κανονισµός της εν Σταυροδροµίω Αδελφότητος Τα ορφανά της Παναγίας, του έτους 1904,
δακτυλόγραφος σηµειωτέον αυτός, παρουσιάζει εξαιρετικό κοινωνικό ενδιαφέρον. Όριζε τα
της περιθάλψεως και της προστασίας των έκθετων βρεφών της περιοχής του Σταυροδροµίου
στην Πόλη. Ως προς τους δωρητές – πρωτοτυπία του κανονισµού αυτή– θεωρούνται τέτοιοι και όσοι αντί της καταβολής του προβλεπόµενου ποσού προσφέρουν αντικείµενα ισόποσης αξίας, «χρήσιµα προς τον σκοπόν της
Αδελφότητος». Από την πλευρά του προσωπικού, υπάρχει ιατρός και επιτροπή από δεσποινίδες, η οποία φροντίζει για πρακτικά θέµατα
(ενδυµασίας, υγιεινής κ.λπ.), λειτουργούσα ήδη
στην Ελληνική Ορθοδόξη Κοινότητα του
Σταυροδροµίου, υπό την αιγίδα της οποίας
βρίσκεται και η εν λόγω αδελφότητα114 που
µεριµνά για τα έκθετα. Η ενεργός συµµετοχή
της Εκκλησίας σε όλα σχεδόν τα καταστατικά
ή τους κανονισµούς είναι πασιφανής από τους
µητροπολίτες που προήδρευαν115 ή συµµετείχαν στις επιτροπές τους, αλλά και από τα σύµβολα των σφραγίδων. Στην εξεταζόµενη περίπτωση στο κέντρο της σφραγίδας είναι χαραγµένη η εικόνα της Παναγίας, σύµφωνα και µε τον τίτλο της αδελφότητας.

114 Σε περίπτωση, µάλιστα, διάλυσης της αδελφότητας προβλέπεται από τον Κανονισµό να
περιέρχεται η περιουσία της «αυτοδικαίως» στην κοινότητα.
115 Ως προεδρεύων αναφέρεται και υπογράφει ο µητροπολίτης ∆ιδυµοτείχου Φιλάρετος. Η
επικύρωση έχει γίνει από τον Οικουµενικό Πατριάρχη Ιωακείµ Γ΄, ένα ακόµη τεκµήριο του
φιλανθρωπικού οργασµού και της εθνικής του προοπτικής επί των ηµερών του, όταν πρόβλεψε η
σηµαντική αυτή µορφή τους κινδύνους που θα επαπειλούσαν τους ελληνορθόδοξους πληθυσµούς
στην Τουρκία. Και όσον αφορά στην εξάρτηση της Αδελφότητας από την κοινότητα του
Σταυροδροµίου, ο Κανονισµός εγκρίνεται στην 230ή τακτική συνεδρίαση της Κεντρικής Εφορείας
της και υπογράφεται από τον έφορο Σ.Γ. Καζανόβα και τον πρόεδρο της Κεντρικής Εφορείας Ε.
Ευγενίδη.
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Του έτους 1904 επί πατριαρχίας Ιωακείµ Γ΄ είναι και ο Γενικός Κανονισµός του εν
Πριγκή̟ω Εθνικού Ορφανοτροφείου,116 το οποίο έχει µεν εξάρτηση από την Εφορεία των
Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστηµάτων, και κατ’ επέκταση από το Πατριαρχείο, αλλά
αποτελεί ξεχωριστό ίδρυµα. Πρόκειται για το µεταφερθέν από το Επταπύργιο στη νήσο
Πρίγκηπο καθίδρυµα, στο κτίριο Πρίγκηπο Πάλας «παρά την Μονήν Χριστού» (άρθρο 1).
Σκοπός του η διατροφή και µόρφωση (θρησκευτική, επαγγελµατική, ηθική και πνευµατική)
140 ορφανών τροφίµων, την αύξηση των οποίων πρόβλεπε ο νέος κανονισµός. Θα επισηµάνουµε την αναλυτική καταγραφή των όρων εισδοχής και παραµονής, την πρόβλεψη για την
υιοθεσία των παιδιών ή την επιστροφή στους φυσικούς γονείς τους, καθώς και τη µνεία (στο
άρθρο 2) του ιστορικού της ίδρυσης του ορφανοτροφείου, µε αναφορές στα ονόµατα των
ιδρυτών και δωρητών: α) της οικογένειας Γεωργίου Ζαρίφη και β) του Ανδρέα Συγγρού.
Έπειτα από αυστηρά κριτήρια γίνονται
δεκτά. κατά προτεραιότητα, καταρχάς ορφανά εκ των δύο γονέων και εν συνεχεία
ενός, µέχρι του εβδόµου έτους της ηλικίας
τους. Εκτός της εφορείας και των καθηκόντων της ορίζονται κοσµήτριαι – ο ρόλος
αυτός παγίως επιφυλάσσεται στις γυναίκες,
που φροντίζουν για την καθαριότητα, την
τροφή και τα παρεµφερή (άρθρο 19, σ. 12).
Σηµαντικός είναι και ο ρόλος του διευθυντή, ο οποίος έχει υπό την ευθύνη του υπαλλήλους πολλών ειδικοτήτων (άρθρο 20 κ.εξ.,
σ. 13 κ.εξ.) και φροντίζει για την τήρηση
του εσωτερικού κανονισµού, καθώς και του
επιµελητή, οι υποχρεώσεις του οποίου ορίζονται επίσης καταλεπτώς. Στο άρθρο 29, σ.
17, αναφέρονται οι ειδικότητες του λοιπού
προσωπικού. Κεφαλαιώδους σηµασίας είναι
τα αναγραφόµενα για την εθνοπρεπή ανατροφή και την εκπαίδευση των ορφανών
(άρθρα 31-31, σ. 18 κ.εξ.).
Αξίζει να παραθέσουµε το οξυδερκές
άρθρο 34 για τη γλώσσα: «η εν τω ορφανοτροφείω εν τη Ελληνική γλώσση παίδευσις θα περιορίζηται εις την ορθήν ανάγνωσιν, χρήσιν
και γραφήν της καθωµιληµένης, απαγορευοµένων των αρχαίων κειµένων και της γραµµατικής αυτών». Έµφαση, τέλος, αποδίδεται στην τεχνική εκπαίδευση, µε προοπτική να συνεχίσουν εκπαιδευόµενοι οι ορφανοί µετά το τεθέν όριο σε χώρους εργασίας εκτός του ιδρύµατος υπό την επίβλεψη της εφορείας. Είναι εµφανές εν προκειµένω το ενδιαφέρον της επαγγελµατικής κατάρτισης και αποκατάστασής τους. Τέλος, υπάρχει πρόβλεψη, επί πληρωµή,
εκπαιδεύσεως και εύπορων ορφανών αλλά και παιδιών που έχουν τους γονείς τους εν ζωή.

116

Εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1904.
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Την επικύρωση του Οικουµενικού Πατριάρχη Ιωακείµ, και στο εξώφυλλο τη σφραγίδα
του Πατριαρχείου, φέρει στο προοίµιό του ο Κανονισµός του 1906 τού εν τη νήσω Πρώτη
Εθνικού Ορφανοτροφείου των Θηλέων Συµεών Σινιόσογλου,117 ο οποίος διέθεσε στον Ιωακείµ
τον Γ΄ το ποσό των 10.000 λιρών ή τον εκ 500 λιρών ετήσιο τόκο τους για την ίδρυση
ελλείποντος ορφανοτροφείου θηλέων στη Σταυροπηγιακή Μονή του Σωτήρος Χριστού στη
νήσο Πρώτη, σύµφωνα µε την επιστολή του (από 23/6 Ιουλίου 1905), που δηµοσιεύεται
στην αρχή του Κανονισµού και ακολουθείται από το απαντητικό «σιγιλλιώδες γράµµα» του
Ιωακείµ (από 25-6-1905), στο οποίο οι έπαινοι συνοδεύονται από ευχές και ευλογίες «µετά
της αϊδίου ευγνωµοσύνης της Εκκλησίας και του Γένους» (σ. δ΄).118 Πρόκειται για
υποδειγµατικό κανονισµό του είδους, που προβλέπει τη διατροφή και ανατροφή των
ορφανών ορθόδοξων οµογενών κοριτσιών, από τον οποίο επιλέγουµε ως άξιο ειδικής µνείας
το κεφάλαιο Ζ΄, το σχετικό µε την ανατροφή των ορφανών, που πρέπει να «περιστρέφεται
εις την εκµάθησιν και άσκησιν των χριστιανικών αρετών». Σε ειδική ακροτελεύτια διάταξη
προβλέπεται, επί πληρωµή 18 λιρών ετησίως, η ανατροφή και ορφανών εύπορων
οικογενειών ή και µη ορφανών κοριτσιών, αν ο αριθµός των τροφίµων και οι συνθήκες το
επιτρέπουν.
Άλλη µαρτυρία αποτελεί ο επικυρωµένος επίσης από τον Ιωακείµ Γ΄ Κανονισµός της εν
Πέραν Φιλο̟τώχου Αδελφότητος των Κυριών, µε έτος ίδρυσης το 1860,119 του οποίου
µελετήσαµε δύο περιπτώσεις, των ετών 1895120 και 1910.121
Ως µέλη ορίζονται ελληνίδες γυναίκες πάσης υπηκοότητος, εκτός δε των συνήθων
φιλανθρωπιών σε άπορους, γέροντες, παιδιά, ορίζεται στο άρθρο 8 ως πρώτος στόχος η παροχή εργασίας σε γυναίκες και κοράσια. Πρέπει να επισηµάνουµε ότι στο διοικητικό συµβούλιο µετέχουν γυναίκες, οι επώνυµοι σύζυγοι των οποίων είναι γνωστοί για τον
ευεργετισµό και τη φιλανθρωπία τους, όπως της προέδρου Φρόσως Ζαρίφη, καθώς και
άλλων γνωστών οίκων, όπως της Μ. Μαυρογορδάτου, της Ευγ. Σκυλίτση, της Ελ.
Παντερµαλή, της Νίνας Φωτιάδου κ.ά.

117

Εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1906.
Ακολουθεί, στη σ. ε΄, απόσπασµα του πρακτικού της συνεδρίασης των δύο σωµάτων του
Πατριαρχείου µε ίδια ηµεροµηνία. Στη σ. στ΄, µε επιστολή των τέκνων και κληρονόµων του
αποθανόντος Σινιόσογλου δωρίζεται το πρόσθετο ποσό των 2.500 οθωµανικών λιρών. Έπεται το
εκτενές ‘σιγιλλιώδες γράµµα’ (σ. 7-13), το οποίο παρέχει εκτός από το χρονικό της δωρεάς, πολλά
βιογραφικά στοιχεία του καταγόµενου από τη Μουταλάσκη της Καισάρειας της Καππαδοκίας
ευεργέτη. Και ακολουθεί ο Κανονισµός.
119 Εν Κωνσταντινουπόλει, τύποις «Αδελφών Γεράρδων», 1910.
120 Γενικός Κανονισµός της εν Πέραν Φιλο̟τώχου Αδελφότητος των Κυριών, ψηφισθείς τη 15/27
Φεβρουαρίου 1895, χ.τ., χ.χ. Ο Γενικός Κανονισµός αναφέρεται όντως γενικά στα της Αδελφότητας, ο
δε Κανονισµός του 1910 είναι λεπτοµερής.
121 Ιδιαιτερότητα παρουσιάζουν τα άρθρα 43 κ.εξ., σ. 13-14, που καθορίζουν τα της «Περιουσίας της
Αδελφότητος», η οποία λόγω των ειδικών προφυλάξεων πρέπει να είναι µεγάλη, καθώς και τα περί
τµηµάτων (άρθρα 63 κ.εξ., σ. 17-19). Επίσης, λαµβάνεται µέριµνα για την ίδρυση ταµείου συντάξεων
για τους υπαλλήλους της αδελφότητας. Εν ολίγοις πρόκειται για επιστηµονικά δοµηµένο κανονισµό.
118
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Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Χρυσουπόλεως «Άγιος
Ιωάννης ο Ελεήµων»,122 τελούσα υπό την αιγίδα του
Χαλκηδόνος, στον οποίο υπαγόταν και η πόλη, από τις
παλαιότερες, ως ιδρυµένη το 1814, στον Κανονισµό του
1919 αναφέρει τους σκοπούς της, την ιατρική και
φαρµακευτική περίθαλψη σε πτωχούς, την παροχή επιδοµάτων και βιβλίων σε πένητες µαθητές της κοινότητας και την οικονοµική ενίσχυση των σχολείων της,
επί των οποίων ασκεί διακριτική εποπτεία, ενδιαφερόµενη για την πορεία και το ήθος των µαθητών της
(βλ. άρθρο 2, σ. 3-4).
Το ξεχωριστό αυτό ενδιαφέρον χαρακτηρίζει τα
άρθρα όλων των κανονισµών που έχουν σχέση µε την
παιδεία, στη δύναµη της οποίας στηρίχθηκε η εθνική
υπόσταση και η διατήρηση της ελληνορθόδοξης ταυτότητας των Ελλήνων της Οθωµανικής αυτοκρατορίας.
Και ακόµη, δίνει την αίσθηση ενός πάνδηµου προσκλητηρίου στους ορθόδοξους,123 µε ειδική µνεία στη
συµπερίληψη στα µέλη και κυριών. Πολύ χρήσιµος για
την πληθώρα των µελών της αλλά και για ιστορικούς λόγους είναι ο δίστηλος κατάλογός τους
στο τέλος του Κανονισµού (σ. 13-17).
Φιλεκπαιδευτική και φιλόπτωχος ήταν η εν Πασά-κιοϊ της επαρχίας Χαλκηδόνος
Αδελφότης «Οι Τρεις Ιεράρχαι», που ήταν υπό την προστασία της µητροπόλεως Χαλκηδόνος.124 Πρόκειται για κανονισµό περιορισµένης εµβέλειας αλλά πολλαπλών στοχεύσεων,
τεκµήριο των φιλανθρωπικών αναγκών των ορθοδόξων, αποτέλεσµα πρωτοβουλίας της Εκκλησίας της περιοχής.125 Σκοπός της βασικός η υποστήριξη των κοινοτικών σχολείων αυτής
της επαρχίας και µελλοντικά, ανάλογα µε τις προσόδους, η υποστήριξη των γερόντων και των
ασθενών κατοίκων της.

122

Κανονισµός της εν Χρυσου̟όλει Φιλο̟τώχου Αδελφότητος «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήµων», εν
Κωνσταντινουπόλει 1919, τύποις Ε. Βασιλειάδου. Ο κύπριος Άγιος Ιωάννης ο Ελεήµων είχε τεράστιο
φιλανθρωπικό έργο, εξ ου και η ονοµασία της Αδελφότητας. Η τέλεση της µνήµης του στις 12
Νοεµβρίου έχει σχέση µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 37, εδάφιο β΄, σ. 9, του Κανονισµού, ότι «Κατά
τινα Κυριακήν του Νοεµβρίου, πανηγυρικήν ηµέραν της Αδελφότητος [...] αναγινώσκονται αι εκθέσεις
των πεπραγµένων [...] και εκφωνείται ο κατάλληλος πανηγυρικός [...]». Βλ. και άρθρο 42, σ. 11, «Περί
πανηγύρεως», όπου αναφέρεται ότι «Η Αδελφότης πανηγυρίζει την πρώτην Κυριακήν µετά την 13ην
Νοεµβρίου [...]».
123 Στη λογική αυτή είναι γραµµένο το άρθρο 9 (σ. 5): «Παν µέλος εγγραφόµενον οφείλει να
προκαταβάλλη ως δικαίωµα εγγραφής ό,τι προαιρείται». Στην ίδια προαίρεση επαφίεται και η µηνιαία
συνδροµή των τακτικών µελών (άρθρο 10, σ. 5).
124 Κανονισµός της εν Πασά-κιοϊ (ε̟αρχίας Χαλκηδόνος) Φιλεκ̟αιδευτικής και Φιλο̟τώχου Αδελφότητος «Οι
Τρεις Ιεράρχαι», εν Κωνσταντινουπόλει, τύποις Αλεξάνδρου Νοµισµατίδου και Σας, 1909. Μότο στο
εξώφυλλο: «Άκος ψυχής παιδεία».
125 Υπογράφει ο ιερατικώς προϊστάµενος της Κοινότητος Πασά-κιοϊ Οικονόµος π. Νικόλαος
Σακελλαρίδης.
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Τα καταστατικά και οι κανονισµοί του είδους αυτού αποτυπώνουν την αγωνία για τους
αναξιοπαθούντες ορθόδοξους Έλληνες ελασσόνων κοινοτήτων και είναι ενδεικτικά του
εθνικού ενδιαφέροντος των µικρών κυψελών για την προάσπιση των πατρογονικών εστιών
του ελληνισµού της Ανατολής. Η Εκκλησία έχει πάντοτε ενεργό συµµετοχή.
Στην ίδια περιοχή εντάσσεται και ο Κανονισµός της εν Χαλκηδόνι Φιλο̟τώχου
Αδελφότητος των Κυριών.126 Το δείγµα µας είναι του έτους 1901. Περιέχει τα συνήθη άρθρα
περί απόρων, γερόντων και ανίκανων για εργασία (παροχές σε τρόφιµα, ενδύµατα, χρήµατα
κ.λπ.).
Φιλόπτωχος Αδελφότης υπήρξε και
στην Αδριανούπολη υπό την αιγίδα της εκεί
δηµογεροντίας, ο δε Κανονισµός της,127 του
έτους 1895, επικυρωµένος από τον µητροπολίτη Αδριανουπόλεως Κύριλλο, όριζε την
περίθαλψη και πάσης µορφής βοήθεια σε
άπορους και φτωχούς. Η έγκρισή του και ο
έλεγχος των πεπραγµένων της Αδελφότητας
γίνεται στην περίπτωση αυτή από τη δηµογεροντία. Θα αναφέρουµε δύο διαφορετικές
πηγές εσόδων της αδελφότητας: α) το κιβώτιο των ελεών, που το περιφέρει ο εισπράκτοράς της κάθε εβδοµάδα, και β) πηγή
αποτελούν και «τα διά µνηµόσυνον διδόµενα εις την Αδελφότητα».
Φιλόπτωχος Αδελφότης, µε την επωνυµία «Ορθοδοξία» (οι τίτλοι είναι πάντοτε
αποκαλυπτικοί), υπήρξε και στην Αµισό, τη
Σαµψούντα δηλαδή, λιµάνι στις νότιες ακτές του Ευξείνου.128 Ο κανονισµός είναι του
1899 και πρόκειται για «θεία συνάρσει» νέοσύστατη αδελφότητα, σκοποί της οποίας ήταν η βοήθεια σε ενδεείς και άπορους
ορθοδόξους οµογενείς, η υποστήριξη του κηρύγµατος του θείου λόγου «κατά τα δόγµατα
της ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας» και η δηµιουργία αποθεµατικού κεφαλαίου για
τα ην ίδρυση στο µέλλον νοσοκοµείου της οµογενούς κοινότητας. Είναι από τα σπάνια
δείγµατα, στα οποία ο κανονισµός είναι δίστηλος – αριστερά γραµµένος στην ελληνική
γλώσσα και δεξιά στα καραµανλίδικα, δηλαδή στην τουρκική γλώσσα µε ελληνικά στοιχεία,
για τους τουρκόφωνους Έλληνες.

126

Εν Κωνσταντινουπόλει, τύποις Α. Κοροµηλά, 1901.
Κανονισµός της εν Αδριανου̟όλει «Φιλο̟τώχου Αδελφότητος», χ.τ. και χ.χ. Παραθέτουµε, ωστόσο,
τα προβλεπόµενα από τον Κανονισµό σχετικά µε τη σφραγίδα: «Η σφραγίς της Αδελφότητος φέρει
πέριξ µεν την επιγραφήν: ‘Φιλόπτωχος Αδελφότης’ εν Αδριανουπόλει, εν µέσω δε κιβώτιον, εν ω
χειρ ρίπτει τον οβολόν».
128 Κανονισµός της εν Αµισώ Φιλο̟τώχου Αδελφότητος Ορθοδοξίας, 1899.
127
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Ο θρησκευτικός ελληνοχριστιανικός χαρακτήρας τού Κανονισµού αυτού είναι εντονότατος, συµβολική δε η ηµέρα της επετείου εορτής της Αδελφότητας κατά την Κυριακή της
Ορθοδοξίας, το όνοµα της οποίας, εξάλλου, φέρει ως επωνυµία της η Αδελφότητα.
Σπάνιο δείγµα, επικυρωµένο, µάλιστα, από τον βούλγαρο επιθεωρητή129 των σχολείων
του νοµού Φιλιππουπόλεως, αποτελεί το Καταστατικόν τής εν Φιλι̟̟ου̟όλει Αγαθοεργού
Αδελφότητος των Ελληνίδων Κυριών «Ευρυδίκης».130 Η Αδελφότητα αυτή ιδρύθηκε το 1875 µε
σκοπούς τη βοήθεια απόρων, τη συντήρηση νηπιαγωγείου και δηµοτικού σχολείου και την
προαγωγή φιλανθρωπικών έργων, µε την αναφορά στο άρθρο 1, παράγρ. 3 (σ. 1), «άνευ διακρίσεως γένους, ηλικίας, εθνικότητας και θρησκεύµατος», ρήτρα, η πηγή της οποίας αναζητητέα στο πολυπολιτισµικό περιβάλλον της πόλεως αυτής. Ωστόσο, η βασική αγαθοεργία συνίστατο στην προσφορά ενδυµάτων, ξυλείας και βιβλίων σε άπορους (ιδίως προ των Χριστουγέννων). Τα προβλεπόµενα σχολεία είναι ελληνικά. Το καταστατικό αυτό συντάχθηκε τον
Σεπτέµβριο του 1911.
Θα αναφερθούµε στη συνέχεια στον
επιβεβαιωµένο από τον Χαλκηδόνος Γερµανό131
Κανονισµό τής εν έτει 1886 εν Καδήκιοϊ ιδρυθείσης
Φιλο̟τώχου Αδελφότητος.132 Καδήκιοϊ είναι η
Χαλκηδόνα. Το ενδιαφέρον του συνίσταται στην
αλλαγή των δεδοµένων και των όρων στα 1940
του κανονισµού µιας αδελφότητας ιδρυµένης το
1886. Είναι του έτους 1940 και φέρει δύο έκτυπα
γνωρίσµατα: α) ως τόπος έκδοσης αναφέρεται
Ισταµπούλ και όχι Κωνσταντινούπολις133 και β)
οι κανονισµοί µετά τη Μικρασιατική καταστροφή
ελέγχονται και εγκρίνονται από το τουρκικό κράτος, είναι δε εξαιρετικά λιτοί, ή µάλλον φειδωλοί
και πτωχοί στο περιεχόµενό τους, αποτέλεσµα
προφανών περιοριστικών όρων της κρατικής
εξουσίας.
Σκοπός της Αδελφότητας ήταν η προµήθεια
τροφίµων, ενδυµάτων, φαρµάκων, η παροχή επιδοµάτων και η εξασφάλιση ιατρικής περίθαλψης
σε γέροντες, ενδεείς, ασθενείς και αναξιοπαθούντες, καθώς και η παροχή συσσιτίου («θερ129

Ότι η περιοχή τελεί υπό βουλγαρική διοίκηση είναι εµφανές και από το οριζόµενο νόµισµα των
εισφορών των µελών (λέβια).
130 Εν Αδριανουπόλει, τύποις Β. Βαφειάδου, 1912.
131 ∆ύο χρήσιµες αναφορές στο άρθρο 1 περί της ιδρύσεως, αναφέρουν α) ότι η αδελφότητα είναι
ιδρυµένη προ πολλού (αορίστως) και ότι γίνεται ανασύστασή της µε τον εν λόγω Κανονισµό, και β) ότι
«ενεργεί υπό την άµεσον προστασίαν της ιεράς Μητροπόλεως», η οποία και την υποστηρίζει.
132 Ισταµπούλ, τύποις Φασιλέτ – Γαλατά, 1940.
133 Και το τυπογραφείο ακόµη δείχνει τις µεγάλες αλλαγές και το πέρασµα των συλλόγων και
αδελφοτήτων στον έλεγχο του τουρκικού κράτους. Είναι τα σπέρµατα και τα οιονεί προµηνύµατα του
κυοφορούµενου και χαλκευόµενου εν τέλει µετά το 1922 αφελληνισµού της Κωνσταντινούπολης.
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µής τροφής» αναφέρεται ειδικότερα) σε άπορους και ορφανούς µαθητές. Στον αριθµό
αυτό συµπεριλαµβάνεται και µία ιδιότυπη κατηγορία, η δηµιουργία της οποίας πρέπει να
έχει σχέση µε την µετά τη Μικρασιατική καταστροφή κατάσταση. Πρόκειται για
«εργαζοµένους αλλά µη δυναµένους να εξασφαλίσωσι τον άρτον τους». Θα επισηµάνουµε
τη ρήτρα του άρθρου 4, απότοκη των µεταβολών που υπαινιχθήκαµε. Αναφέρεται σε µέλη
διαφορότροπα από ό,τι στο παρελθόν, όχι δηλαδή σε οµογενείς και ορθόδοξους αλλά σε
πολίτες πλέον της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας, που δεν απώλεσαν τα πολιτικά τους
δικαιώµατα, δείγµα ελέγχου του ελληνικού πληθυσµού του κράτους.
Ωστόσο, είναι πασιφανές ότι η αδελφότητα µεριµνά για ορθόδοξους και Έλληνες την
καταγωγή, τεκµήριο δε αυτών αποτελεί η αναφορά, φαινόµενο όχι σύνηθες, στη σύνθεση
των ιδρυτικών µελών τού 1886, που αναφέρονται ονοµαστικά.134 Γενικά, το όλο πνεύµα
της σύνταξης του Κανονισµού υπεµφαίνει πιέσεις από τον ελεγκτικό κρατικό µηχανισµό, µε
προφανή τη διάθεση αστυνόµευσης.135
Συµπερασµατικά, από τα τέλη του πρώτου µισού του 19ου αιώνα παρατηρείται η
δηµιουργία φιλανθρωπικών πυρήνων στην Οθωµανική αυτοκρατορία µε κέντρο την
Κωνσταντινούπολη, αλλά και µε σηµαντικά δείγµατα προϊόντος του χρόνου στα µεγάλα
σαντζάκια της. Στο δεύτερο µισό η ανάπτυξη είναι θεαµατική, σύµφυτη µε την οικονοµική
ευηµερία των Ελλήνων των περιοχών αυτών, σε σηµείο που µπορούµε να κάνουµε λόγο
για οργανωµένο δίκτυο, µε µία µεγάλη αλυσίδα ιδρυµάτων, η οποία εµπνέεται, κινείται και
ελέγχεται από το Οικουµενικό Πατριαρχείο. Οι άνθρωποι του εµπορίου και γενικά του
χρήµατος, είναι οι βασικοί συντελεστές και τροφοδότες των ευαγών φιλανθρωπικών ιδρυµάτων, ακολουθούµενοι από συγγενείς τους, κυρίως γυναίκες και δεσποινίδες, σε κοινωνικούς χώρους περιγεγραµµένους γι’ αυτές, όπως τα εκθετοτροφεία, τα ορφανοτροφεία, τα
νηπιαγωγεία, και ευρύτερα η γυναικεία εκπαίδευση και η προστασία πενοµένων ειδικών
κατηγοριών.
Τα καταστατικά και οι κανονισµοί είναι καθρέπτες της κοινωνικής δοµής και αντοχής
των Ελλήνων της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, της ελληνικής αστικής τάξης που
ανδρώθηκε παράλληλα µε εκείνη της Ελλάδας, όταν η Πόλη αποτελούσε το εθνικό όνειρο
του ελληνισµού και παράλληλα ο Παρθενώνας άρχιζε να σηκώνει ιδεολογικά το ανάστηµά
του ως εθνικό κέντρο. Είναι καθρέπτης της λειτουργίας των φύλων και της ανάδειξης των
προσώπων. Αξίζει µέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή, έπειτα από την οποία άλλαξε
άρδην η κοινωνική δοµή και η πορεία των Ελλήνων της Πόλης, αξίζει, επαναλαµβάνουµε,
να προσέξει ο µελετητής πόσες φορές αναφέρεται στους τίτλους ή στα περιεχόµενα των
τεκµηρίων αυτών η λέξη «εθνικός», πόσες η λέξη «οµογενής», πόσες τα επίθετα
«ελληνορθόδοξος», «χριστιανός» και άλλα ιδεολογικής ή θρησκευτικής εννοιοδότησης
σηµαντικά και δηλωτικά της έντονης ελληνικής παρουσίας και των δικαιωµάτων του
ελληνικού στοιχείου στην Οθωµανική αυτοκρατορία.
134

Αναφέρεται στο άρθρο 3 «Περί ιδρυτών», µε αναγωγή στις ιδρύτριες του 1886 και όχι στα µέλη
τού 1940, των οποίων δεν αναφέρεται κανένα όνοµα ούτε και στο τέλος του Κανονισµού κατά το
σύνηθες: «Αι εν αρχή της ιδρύσεως του Σωµατείου κατά το 1886 ιδρύτριαί του φέρουσαι την Τουρκικήν υπηκοότητα είναι αι εξής: Εριέττη Ράλλη, Πρόεδρος, Αργεντίνη Σαβερίου, Αντιπρόεδρος,
Χαρίκλεια Μαυροµµάτη και Ερµιόνη Ιορδανοπούλου, Σύµβουλοι».
135 Στο τέλος του Κανονισµού υπάρχει επικύρωση κρατική και αναφορά σε σηµείωση του νόµου 3.512
(7-7-1938) περί σωµατείων.
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Προσπαθήσαµε, επιλέγοντας χαρακτηριστικά καταστατικά, κανονισµούς και λογοδοσίες,
να δώσουµε µία εικόνα, κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτική, δείχνοντας τη δοµή τους, τα
κύρια ζητούµενα και τους εθνικούς στόχους τής µεγάλης αρχικά οµογένειας των Ελλήνων
χριστιανών της Πόλης, της διοίκησης αλλά και της εξέλιξης της φιλοµουσίας και της
φιλανθρωπίας, βασικών παραµέτρων για την επιβίωση του εκεί ελληνισµού. Η συγκέντρωση
όλου του υπάρχοντος υλικού, που µε τις ηλεκτρονικές µεθόδους είναι σήµερα εφικτή σε
µέγιστο βαθµό, η αναλυτική µελέτη τους και η αποτίµησή τους θα αποτελέσει σηµαντικό
στοιχείο του σχηµατισµού ενός µεγάλου, και κυρίως κρίσιµου, µέρους της ιστορίας της
παιδείας µας αφενός και του τρόπου της διατήρησης επί αιώνες του ελληνικού στοιχείου στις
πατρώες εθνικές εστίες του, δηµιουργώντας κοινωνικό και ανθρωπιστικό πολιτισµό αφετέρου.
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Α̟ό το Συλλόγο «Η ΝΕΑ ΣΙΝΑΣΟΣ», κατατέθηκε
στο Συµ̟όσιο η κατωτέρω εισήγηση µε θέµα:
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΤΗ ΣΙΝΑΣΟ ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑΣ

Η Σινασός είναι κτισµένη σε µια πανέµορφη τοποθεσία στην καρδιά της Καππαδοκίας
στην κεντρική Μικρά Ασία. Ο σηµερινός επισκέπτης της Καππαδοκικής γης αντικρίζει
γύρω του ένα ονειρικό τοπίο και σε κάθε βήµα του ανακαλύπτει ένα κοµµάτι της ιστορίας,
του πολιτισµού και της ορθοδοξίας, των Ρωµιών κατοίκων της που έζησαν εκεί για 2500
χρόνια.
Σχετικά µε το ιστορικό παρελθόν της Σινασού υπάρχουν λιγοστά τεκµηριωµένα
στοιχεία, η παλαιότερη αναφορά για τη Σινασό βρίσκεται σ’ ένα οθωµανικό κατάστιχο του
1476 µε το όνοµα Sinasoun. Από µεταγενέστερες πηγές γνωρίζουµε ότι από το 1769
ασκούσαν την διοίκηση της κοινότητας δύο δηµογεροντίες η Χριστιανική και η Μουσουλµανική, των οποίων τα µέλη ήταν εκλεγµένα από την κοινότητα.
Η γεωγραφική θέση και οι κοινωνικό-οικονοµικές συνθήκες που επικρατούσαν, ωθούσαν
τους Χριστιανούς Σινασίτες από 12 ετών να ξενιτεύονται στην Κωνσταντινούπολη, όπου
εργάζονταν σκληρά. Ασχολούνταν κυρίως µε το εµπόριο του µαύρου χαβιαριού, στο
οποίο είχαν και το µονοπώλιο, αλιπάστων, εδώδιµων αποικιακών και τροφοδοσίες πλοίων
µεθ’ όλων των ναυτικών εφοδίων. Ήταν επιτυχηµένοι επιχειρηµατίες και διέθεταν τα
οικονοµικά οφέλη τους, όχι µόνο για τις οικογένειες τους αλλά και για έργα υπέρ του
κοινωνικού συνόλου των Σινασιτών, όπως το κτίσιµο εκκλησιών, σχολείων, µέριµνα για την
κοινοτική ύδρευση, δωρεάν ιατρική και φαρµακευτική περίθαλψη και γενικώς την ενίσχυση
των απόρων και αναξιοπαθούντων συµπολιτών τους, Χριστιανών ή Τούρκων.
Την Κοινωνική µέριµνα θα πρέπει να την χωρίσουµε σε τέσσερις τοµείς προκειµένου να
την εξετάσουµε αναλυτικά:
Α. Θρησκευτική µέριµνα
Β.Εκ̟αιδευτική και Μορφωτική µέριµνα
Γ.Ιατροφαρµακευτική και σε θέµατα υγιεινής µέριµνα και
∆.Ηθική και Υλική µέριµνα αναξιο̟αθούντων συντο̟ιτών µας ανεξαρτήτως
Θρησκεύµατος ή καταγωγής.
Ι. Θρησκευτική µέριµνα.
Μετά την κατασκευή του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης το 1729 και
του Ναού των Ταξιαρχών το 1840 από την Κοινότητα, η Μητρόπολις της Καισαρείας και
ο τοπικός κλήρος ανέλαβαν τη Θρησκευτική και Πνευµατική φροντίδα των κατοίκων όπως
επίσης και τις τυχόν επισκευές και συντηρήσεις των Ιερών Καταστηµάτων.
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ΙΙ.Εκ̟αιδευτική και Μορφωτική µέριµνα.
1. Εκ̟αιδευτήρια
Οι Σινασίτες επηρεασµένοι από την κοσµοπολίτικη Κωνσταντινούπολη, µε την ευρύτητα
πνεύµατος που τους διέκρινε, αντιλήφθηκαν πολύ νωρίς, τη σπουδαιότητα της Ελληνικής

ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟ 1838

ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ 1869
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Παιδείας, προκειµένου να ενισχύσουν το Ελληνικό φρόνηµα των κατοίκων και να ισχυροποιήσουν την Ορθοδοξία. Σύστησαν το Αρρεναγωγείο, µε αργυρόβουλο συγίλιο από το
Οικουµενικό Πατριαρχείο, επί πατριαρχίας του Εθνοµάρτυρα Γρηγορίου του Ε΄, τον
Ιανουάριο του 1821, που ήταν από τα λαµπρότερα εκπαιδευτήρια της Καππαδοκίας, µε τη
βοήθεια του Μεγάλου Ευεργέτου Ιωάν. Βαρβάκη και εν συνεχεία το Παρθεναγωγείο το
1869.
Το Αρρεναγωγείο ήταν εννέα τάξεων, µε Αίθουσα Εκδηλώσεων, που γινόταν Θέατρο
και οι «φερέλπιδες» νέοι έδιναν µορφωτικές ή πατριωτικές παραστάσεις τρείς ή τέσσερεις
φορές το χρόνο. Τα έσοδα πήγαιναν στο Ταµείο των Εκπαιδευτηρίων. Επίσης βιβλιοθήκη
µε περίπου 1500 τόµους, αίθουσα φυσικής πειραµατικής και αίθουσα µουσικής. Τα κυρίως
µαθήµατα ήταν:
1. Γλωσσικά, η νεωτέρα Ελληνική και αρχαία µέχρι των ποιητών, Γαλλική και Τουρκική.
2. Μαθηµατικά, Πρακτική και θεωρητική αριθµητική και πρακτική Γεωµετρία.
Κοσµογραφία.
3. Θρησκευτικά.
4. Ιστορικά, Αρχαία Ελληνική, Ρωµαϊκή και Γενική ιστορία.
5. Φυσική ιστορία και Φυσική.
6. Εµπορικά, ∆ιπλογραφικό σύστηµα, εµπορική αλληλογραφία και Γεωγραφία.
7. Τεχνικά, Ωδική, Καλλιγραφία και Ιχνογραφία.
Αργότερα στο Παρθεναγωγείο στα Τεχνικά εκτός των άλλων προσετέθησαν Κοπτική,
Ραπτική, Κέντηµα και Πλεκτική.
Πολλοί µαθητές συνέχιζαν τις ανώτερες σπουδές τους στην Πόλη και ιδιαιτέρως στη
Μεγάλη του Γένους Σχολή και γύριζαν δάσκαλοι.
Στη Σινασό µιλούσαν την ελληνική γλώσσα ά̟ταιστα, όπως ακριβώς στην Ελλάδα.
Η συσταθείσα Σχολική Επιτροπή προσλάµβανε τους δασκάλους και τις δασκάλες από
την Ελλάδα και αργότερα από υποτρόφους της ίδιας Επιτροπής που τους έστελναν γι’ αυτό
το σκοπό στην Πόλη και στην Αθήνα µε την υποχρέωση να επανέλθουν σαν δάσκαλοι, όταν
τελειώσουν τις σπουδές τους.
Τα υψηλότερα κονδύλια δαπανών της κοινότητος, ήσαν για την εκπαίδευση. Η
εκπαίδευση ήταν δωρεάν και υ̟οχρεωτική, για όλα τα Σινασιτό̟ουλα, µε αυστηρή
̟οινή για τους γονείς, αν τυχόν έ̟αυε κά̟οιος µαθητής να ̟ηγαίνει σχολείο.
Α.Έσοδα εκ̟αιδεύσεως
Τα έσοδα ήταν τα Τακτικά και τα Έκτατα.
Τα Τακτικά είναι οι πρόσοδοι:
1. Των κτηµάτων στην Πόλη και στη Σινασό υπέρ των σχολείων.
2. Η προσφορά των κατοίκων για τις Βρύσες, σχολεία και λοιπές ανάγκες.
3. Οι εισπράξεις των Εκκλησιών και µονών από τη γεωργία και τις πανηγύρεις.
Τα Έκτακτα έσοδα:
1. Τα διατιθέµενα από τους κατοίκους της, στις διαθήκες, υπέρ των εκπαιδευτηρίων.
2. Έκτατες δωρεές Σινασιτών ή ξένων υπέρ των Ελληνικών σχολείων.
3. Η εισφορά 1% επί των αγορών, των Σινασίτικων Συντεχνιών και ιδιαίτερα των χαβιαρτζήδων.
4. Τα εκ της πωλήσεως κέρδη εργόχειρων του Παρθεναγωγείου
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5. Το προϊόν εκ της εκδόσεως Νοµίµου Λαχείου ή θεατρικών παραστάσεων στην Πόλη ή
τη Σινασό.
Η διαχείριση των εισπράξεων και πληρωµών στην Πόλη γίνονταν από τη Νόµιµη
Εφοροεπιτροπή της Πόλης εν συνεννοήσει µε την αντιπροσωπεία της ∆ηµογεροντίας
της Σινασού.
Στη δε Σινασό από τη ∆ηµογεροντία, την Επιτροπή του Ταµείου και την Εφορεία.
Όλες οι Επιτροπές ή Εφορείες ήταν δηµοκρατικά εκλεγµένες από την Κοινωνία της
Σινασού.
Β. ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΣΙΝΑΣΟΥ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ.:
1.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΦΕΝΕΙΟ
Ανεγέρθη το 1890 µε δαπάνες των κατοίκων διώροφο οικοδόµηµα µε επτά καταστήµατα στο ισόγειο. Ο επάνω όροφος λειτουργούσε ως αναγνωστήριο και καφενείο όπου
διέθετε ελληνικές εφηµερίδες και περιοδικά για την ενηµέρωση και διασκέδαση των
κατοίκων.
Τα έσοδα του όλου οικοδοµήµατος προορίζονταν για τα εκ̟αιδευτήρια της Σινασού.
2. ΕΣΟ∆Α ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ
Η Σινασός δεν είχε κοινά λουτρά µέχρι και το 1893. Οι κάτοικοι αναγκαζόντουσαν
να πάνε σε άλλα χωριά που δεν διακρινόντουσαν για την καθαριότητα και ως εκ τούτου
γινόντουσταν αιτία µολύνσεως. Επίσης τον χειµώνα έπρεπε να διανύσουνε µεγάλες
αποστάσεις, λόγω του υπερβολικού κρύου και έτσι πάθαιναν βρογχίτιδες, πνευµονίες και
πλευρίτιδες. Ευτυχώς µε πρωτοβουλία και δαπάνη της Επιτροπής του Αγίου Νικολάου
αναπληρώθηκε η σπουδαία αυτή έλλειψη µε την ανέγερση του Λουτρού στη συνοικία
Γαβρά της Σινασού. Τα έσοδα προορίζονταν για τα εκ̟αιδευτήρια της κοινότητος.
3. ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΟ
Η ανέγερση του Σφαγείου στην άκρη της κοινότητος και µε δαπάνες της, για λόγους
καθαρώς υγιεινής των κατοίκων συµβίωσης. Ενοικιάζεται υπό όρους και οδηγίες και τα
Έσοδα αποτελούν ̟ρόσοδο για τα εκ̟αιδευτήρια.
∆.Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Συσταθήκανε στη Κωνσταντινούπολη και δραστηριοποιήθηκαν εκεί:
1.
Αδελφάτο του Αρρεναγωγείου 1838-1860
Ο κύριος σκοπός της δηµιουργίας του ήταν η ανεύρεση χρηµάτων για την κατασκευή
του, ο πλήρης εκπαιδευτικός εξοπλισµός για την άρτια λειτουργία της σχολής και η
ανεύρεση δασκάλων από την Ελλάδα, για την επάνδρωση της.
2. Αδελφάτο του Παρθεναγωγείου 1870-1875
Οι ίδιοι σκοποί µε το Αδελφάτο του Αρρεναγωγείου.
3. Αδελφότης «Ιωάννης ο Πρόδροµος 1870-1892
Οι σκοποί της Αδελφότητος ήσαν η συλλογή χρηµατικών πόρων µε σκοπό την
υλοποίηση υποτροφιών απόρων και αξίων µαθητών για την δηµιουργία δασκάλων και
διδασκαλισσών για την Σινασό.
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ΙΙΙ. Ιατροφαρµακευτική µέριµνα και θέµατα υγιεινής
Η Σινασός µέχρι το 1890 δεν είχε ιατρό επιστήµονα ούτε και φαρµακείο. Για να
καλυφθεί αυτή η ανάγκη, η κοινότητα προσέλαβε ιατρό πτυχιούχο του Πανεπιστηµίου
Αθηνών από την Ελλάδα και µετά απ’ αυτόν και δεύτερο. Πλην όµως οι ξένοι γιατροί δεν
µπορούσαν να καταλάβουν τη νοοτροπία και τις συνήθειες των ασθενών και δυστυχώς
υπήρχαν µεγάλες δυσαρέσκειες, µέχρι που η κοινότητα αντελήφθη την όλη κατάσταση και
κατόπιν συνεννοήσεως προσέλαβε τον συµπολίτη τους γιατρό Ρίζο Τσαντά που εξασκούσε
την Ιατρική στο Αντάπαζαρ. Επίσης η κοινότητα συνέστησε Φαρµακείο και τα έσοδα,
εκτός των δωρεάν παροχών προς τους απόρους, δίνονταν στη Σχολή, η οποία πλήρωνε
πτυχιούχο φαρµακοποιό.
Την κοινότητα συνεπικουρούσε η Αδελφότητα «Πρόοδος» 1878-1892
Συστάθηκε και λειτουργούσε στη Κωνσταντινούπολη
1. Μισθοδοτούσε µαµή,
2. Σπούδαζε Φαρµακοποιό, Νηπιαγωγό και Μαµή.
3. Συντηρούσε και φρόντιζε δύο απόρους µαθητές στα σχολεία της Σινασού, κάθε χρόνο.
Με τη διάλυση της αδελφότητος το 1892, το υπάρχον κεφάλαιο από 300 λίρες
χρησίµευσε για την ανέγερση κτήµατος στο Ουν-Καπάν Κωνσταντινουπόλεως υπέρ των
Σχολών της Σινασού.
ΙV. Ηθική και υλική υ̟οστήριξη αναξιο̟αθούντων συντο̟ιτών.
Από πολύ παλιά οι µικρές κοινωνίες των κατοίκων, στα βάθη της Ανατολίας, όπως είναι
η Σινασός, είχαν συνειδητοποιήσει ότι προκειµένου να επιβιώσουν µέσα σ’ ένα εχθρικό
περιβάλλον, φανατισµένων αλλοθρήσκων, ήταν µόνο η Ορθόδοξη Πίστη, η αλληλοβοήθεια
και η αλληλεγγύη. Αξίες που τελικά είχαν γίνει συνείδηση, πράξη και έθιµο στους κατοίκους
της. Έτσι, όταν ηρέµησαν κάπως τα πράγµατα και έγιναν καλύτερες οι συνθήκες της ζωής,
περίπου κατά το δεύτερο ήµισυ του 17ο αιώνα βρίσκουµε η Σινασός να διοικείται από
οκταµελή ∆ηµογεροντία Ρωµιών µε αυξηµένες αρµοδιότητες και ισάριθµη ∆ηµογεροντία
Μουσουλµάνων. Από τις πρώτες ηµέρες της υπάρξεως της, εκτός της κατανοµής και
συλλογής των φόρων που έπρεπε να αποδοθούν στη Κεντρική ∆ιοίκηση της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας εκ µέρους των χριστιανών κανόνιζε και τις σχέσεις τόσο µεταξύ των όσο και
µεταξύ των δύο ετεροθρήσκων κοινωνιών. Έτσι φροντίζει µέσα στα πλαίσια της κοινωνικής
µέριµνας, να κατανέµει τους φόρους των απόρων που αδυνατούν να πληρώσουν, στις
εύπορες οικογένειες και να δηµιουργεί συνθήκες επιβιώσεως των οικονοµικώς αδυνάτων.
Όπως πχ να ορίζει συγκεκριµένο χρόνο για τη συλλογή των καρπών από τους ιδιοκτήτες
των κτηµάτων γιατί µετά από τη λήξη του ήταν η σειρά των απόρων να µαζέψουν τους
καρπούς. Αλλά και οι ιδιοκτήτες των κτηµάτων µάζευαν µόνο τα απαραίτητα για να
περάσουν τη χρονιά τους και τα άλλα τα άφηναν για τους άπορους συντοπίτες τους
χριστιανούς ή αλλόθρησκους. Σ’ αυτό το πνεύµα είχαν δηµιουργήσει και το Ταµείο των
Πτωχών που φρόντιζε για την ηθική συµπαράσταση, την υλική υποστήριξη και περίθαλψη
των απόρων.
Τα έσοδα του Ταµείου προέρχονταν από το δίσκο στις εκκλησίες, από τα έσοδα του
ξενώνα και ενός αρτοποιείου, από τις ∆ιαθήκες των Σινασιτών και τις Αδελφότητες.

216

Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας

1. ΞΕΝΩΝΑΣ
Επειδή στη Σινασό µέχρι το 1868 δεν υπήρχε ξενώνας και καθηµερινά αυξανόταν η
εµπορική κίνηση λόγω της οικονοµικής ευµάρειας των Σινασιτών αλλά και των ξένων
περιηγητών που είχαν ανακαλύψει την Καππαδοκία, ο φιλόπατρις και έχων πρακτικό
πνεύµα Χρ. Λουκά Φεγγαρίνας ανέγειρε στο κέντρο και στην αγορά της Σινασού το
1869 ένα πανέµορφο ξενώνα, του οποίου τα έσοδα παρεχώρησε στο Ταµείο των
Πτωχών.
2. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΟΣ» 1886-1892
Συστήθηκε στην Πόλη µε σκοπό να βοηθήσει απόρους νέους µε την παροχή
αναγκαίων κεφαλαίων για τη δηµιουργία επιχειρήσεων και να ιδρύσει Υφαντουργείο και
Ταπητουργείο στη Σινασό και για παροχή εργασίας στις άπορες και χωρίς εργασία
γυναίκες.
3. ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ» 1870-1892
Συστήθηκε στη Σινασό µε σκοπό τη βοήθεια απόρων µαθητών και µαθητριών και
την παροχή βιβλίων και γραφικής ύλης για την παρακολούθηση των µαθηµάτων
ανελλιπώς.
4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υπήρχε από παλιά επιτροπή για τη διαχείριση των καλλιεργειών της Μονής και
των κτηµάτων της, παράλληλα µε τη φροντίδα για τη συντήρηση της. Το 1877 άρχισε να
υπολειτουργεί η επιτροπή επειδή δεν µπορούσε να καλύψει τα έξοδά της. Το 1892 µετά
την απαγόρευση λειτουργίας των µη νόµιµων Αδελφάτων από την Οθωµανική
Κυβέρνηση ξανασυστήθηκε η Επιτροπή της Μονής, σε νέες βάσεις σύµφωνα µε το
Νόµο, µε συνδροµή έχοντας ως συνδροµητές όλα τα µέλη των διαλυθέντων Αδελφάτων
Έτσι εργάστηκε µαζί µε τους δικούς της σκοπούς και για την εκπλήρωση των σκοπών
όλων των άλλων Αδελφάτων. Το 1908 κτίστηκε, από την Επιτροπή, διώροφο κτήριο
όπου λειτουργούσε σηροτροφείο στο οποίο απασχολούνταν νέες και νέοι άποροι
Σινασίτες.
Στο Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο λόγω του λιµού που είχε ενσκήψει στις επαρχίες της
Τουρκίας, µε την πρωτοβουλία της Επιτροπής συστήθηκε στην Πόλη Α∆ΕΛΦΑΤΟ
ΚΥΡΙΩΝ που συντηρούσε στη Σινασό Συσσίτιο για 150 πτωχά παιδιά Ελλήνων και
Τούρκων, όπως επίσης και για τους άπορους τεχνίτες και εργάτες που είχαν έλθει από
άλλες περιοχές για να εργασθούνε στη Σινασό και λόγω του πολέµου αποκλείσθηκαν
εκεί. (Πόντιοι, Λαζοί κ.α).
Και τέλος ο ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΣΙΝΑΣΙΤΩΝ στη Πόλη µε σκοπό να
γνωριστούνε µεταξύ τους και να διατηρούν το ενδιαφέρον για την πατρίδα τους τη
Σινασό.
Το υπόλοιπο του Ταµείου των δύο τελευταίων Συλλόγων εδόθη κατά την
Ανταλλαγή για τους πτωχούς πλέον πρόσφυγες.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1905
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Το 1874 συστάθηκε στη Σινασό Τραπεζική εταιρεία µε κεφάλαιο 1500 λιρών για να
δανείζει στους κατοίκους της Σινασού µε νόµιµο τόκο και να τους απαλλάξει από τους
τοκογλύφους του Προκοπίου που τους εκµεταλλεύονταν, διότι η οικονοµία της Σινασού
εξαρτιόταν από τα εµβάσµατα των ξενιτεµένων της Πόλης που πολλές φορές
καθυστερούσαν ή τα καθυστερούσαν επίτηδες οι συµβαλλόµενοι µε τις Τράπεζες πλούσιοι
Προκοπιείς, για να επωφελούνται από τους τόκους. ∆υστυχώς λόγο κακής διαχειρίσεως
επήλθε η διάλυση της εταιρείας.
Νοµίζουµε ότι µετά απ’ αυτή την ανάλυση ο καθένας µπορεί να διαπιστώσει ότι στη
Σινασό της Καππαδοκίας υπήρχε µεγάλη κοινωνική µέριµνα αλλά και πρόνοια για όλους,
αλλά κυρίως για τους φτωχούς και αναξιοπαθούντες συµπατριώτες µας.
Αυτή η κοινωνική µέριµνα και πρόνοια είχε γίνει συνείδηση στους κατοίκους της και
είχε λάβει τη µορφή εθιµικού ∆ικαίου για τη κοινότητα.
Μέσα στο ίδιο πνεύµα κινήθηκε η Κοινότητα και κατά την περίοδο 19231924,δηλαδή από την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης µέχρι την έξοδο των
κατοίκων από τη Σινασό, τον Οκτώβριο του 1924 και την επιβίβαση τους στα πλοία και
τη µετοικεσία τους, στην Ελλάδα.
Για το λόγο αυτό δηµιουργήθηκαν τέσσερις επιτροπές.
1. Στη Σινασό, η ήδη υπάρχουσα ∆ηµογεροντία η οποία συντόνιζε τις όλες ενέργειες
2. Στην Πόλη, δηµιουργήθηκε επιτροπή από τους εκεί πολυπληθείς Σινασίτες
3. Στον Πειραιά όπου ήδη υπήρχαν εταιρείες και υποκαταστήµατα από την Πόλη
ιδιοκτησίας Σινασιτών και επανδρωµένα από Σινασίτες, και τέλος
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4. Στη Νέα Υόρκη ΗΠΑ από φθασµένους µετανάστες, από τη Σινασό.
Η πρώτη σπουδαία απόφαση και η µοναδική για όλη την Μικρά Ασία ήταν να
φωτογραφηθεί όλη η κοινότητα και οι γύρω περιοχές και ιδίως εκείνες που θα θύµιζαν
την παρουσία του Χριστιανικού πληθυσµού και των επιτευγµάτων του.
Η ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας των διαφόρων κληροδοτηµάτων και η συλλογή
των υπολοίπων των Ταµείων των Αδελφάτων, Συλλόγων και Συνδέσµων µε σκοπό:
1. Την περισυλλογή, καταγραφή και συσκευασία σε κιβώτια-µπαούλα των εγγράφων της
∆ηµογεροντίας, των εγγράφων της κοινότητος και ο,τιδήποτε αναφερόταν στους
χριστιανούς κατοίκους ( Κώδικες 28 τον αριθµό, συµβόλαια, προικοσύµφωνα κλπ)
από την ίδρυσή της µέχρι το 1924.
2. Την περισυλλογή, καταγραφή και τακτοποίηση για µεταφορά, των εγγράφων, Ιερών
Σκευών και κινητών εικόνων και ο,τιδήποτε µπορούσε να µεταφερθεί και ανήκε στους
χριστιανούς, απ’ όλες τις εκκλησίες, το Μοναστήρι του Αγ. Νικολάου και τα
παρεκκλήσια της Σινασού.
3. Όλα τα έγγραφα, το αρχειακό υλικό και τα βιβλία της βιβλιοθήκης κατεγράφησαν και
συσκευάστηκαν για τη µεταφορά τους στη Μητέρα Ελλάδα.
4. Ο προσδιορισµός και η καταγραφή των απόρων οικογενειών και της οικοσκευής των
περίπου 120 σε σύνολο 330 οικογενειών, για την µεταφορά τους µε έξοδα της
Κοινότητος από τη Σινασό στη Μερσίνα, στο τόπο επιβιβάσεως στα πλοία.
5. Επιλογή φυλάκων, µεταφορέων µε αραµπάδες και συνοδών, από τους Τούρκους του
χωριού µας και η πληρωµή τους, µαζί µε τη χάραξη της πορείας και τους ενδιάµεσους
σταθµούς προς διανυκτέρευση για την αποφυγή κλοπών από τους ντόπιους πληθυσµούς
και τη σίτιση των ταξιδιωτών, µε έξοδα των Επιτροπών.
6. Και τέλος τη συλλογή µισοκατεστραµένων εικόνων, των στασιδιών, των θρανίων και των
τυχόν ξύλινων κατασκευών που πλέον θα ήσαν άχρηστες και η µεταφορά τους στο
κοινοτικό λουτρό,για το ζέσταµα των νερών, ούτως ώστε όλοι οι ταξιδιώτες να κάνουν
µπάνιο, πριν την αναχώρηση προς την Ελλάδα.
Τελικά στην Ελλάδα έφθασαν 945 άτοµα και εβδοµήντα έξη κιβώτια-µπαούλα εκ των
οποίων τα δέκα ήταν κοινοτικά. Τους παρέλαβε η Επιτροπή του Πειραιά έχοντας
µεριµνήσει για τη διατροφή και τα προσωρινά καταλύµατά τους µέχρι που να επιλεγεί
η τελική Οικιστική περιοχή.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Τα «Καππαδοκικά», Νικ. Ρίζος Κωνστ/λη 1856
2. «Σινασός, µελέτη επί των ηθών και εθίµων», Ελευθεριάδης Ρίζος Κωνστ/λη 1879
3. «Η Σινασός», Σαραντίδης Αρχέλαος Ιωάννης Αθήνα 1899
4. Το «Λεύκωµα της Σινασού», Αρχέλαος Ιωάννης και Επιτρ. Σινασιτών Αθήνα 1925
5. «Η Σινασός της Καππαδοκίας», NationaltrustforGreece, Ελληνική Εταιρία, Σωµατείο
«Η Νέα Σινασός» Αθήνα 1986
6. «Στη Σινασό της Καππαδοκίας», Μάρλεν Βαϊάννη,Σωµατείο «Η Νέα Σινασός» 2000
7. «Σινασός», Επιµέλεια Ευαγ. Μπαλτά ΚΜΣ 2004
8. «Συνασός, ιστορία ενός τόπου χωρίς ιστορία», Χρ.Χατζηιωσήφ 2005
9. «Σινασός», Χειρόγραφα Σεραφείµ Ρίζου ΚΜΣ 2007
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ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑΣ
Από το βιβλίο «Καππαδοκία» του Αθ. Καραθανάση 2001
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Ποιοι ̟αρέστησαν.
Το Συµπόσιό µας, τίµησαν µε την παρουσία τους, οι κ.κ. :
- Ηρακλής Γκότσης, ∆ήµαρχος Ν. Ιωνίας - Πέτρος Μπουρδούκος, Πρόεδρος ∆ηµοτικού
Συµβουλίου
- Παναγιώτης Μανούρης, Επικεφαλής της ∆ηµοτικής Παράταξης «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
- Αριστείδης Χατζησαββίδης, Επικεφαλής της ∆ηµοτικής Παράταξης «Π.Α.Κ.»
- Γιώργος Τσοπανίδης, Επικεφαλής της ∆ηµοτικής Παράταξης «Ελπίδα»
- Ολγα Κατηµερτζή Αντιδήµαρχος Παιδείας - Φώτης Τσοµπάνογλου Αντιδήµαρχος
Καθαριότητας
- οι ∆ηµ. Σύµβουλοι : Xρήστος Χατζηϊωάννου, Τάκης Κωστιδάκης, Σπύρος Αµανατίδης,
Φίλιππα Αθυµαρίτου, Μιλτιάδης Κανναβός, Γιάννης Λαζαρίδης, Κώστας Κουλούρης,
∆έσποινα Θωµαίδου
- Κυριάκος Χαµαλίδης Γεν. Γραµµατέας του ∆ήµου Ν. Ιωνίας
- Νίκος Βικέτος Γεν. Γραµµατέας Ένωσης Σµυρναίων
- Φάνης Βασογιώργης, Πρόεδρος Μεγαλοσχολιτών Κωνσταντινούπολης
- Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου, Ιστορικός Πανεπιστηµίου Κρήτης
- Σπύρος Ισόπουλος, Αντιπρόεδρος Οµοσπονδίας Προσφυγικών Σωµατείων Ελλάδας
- Ελευθέριος Χατζόπουλος, Πρόεδρος Πανελ. Οµοσπονδίας Θρακικών Σωµατείων
- Θεοφάνης Ισακίδης, Πρόεδρος Πανελλήνιας ΄Ενωσης Καππαδοκικών Σωµατείων
- Κώστας Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Αλατσατιανών Ν. Ηρακλείου Κρήτης
- Αθανάσιος Λαγοδήµος, Εκπρόσωπος Προκοννησιακού Συλλόγου
- Κώστας Αναγνωστάκης, Πρόεδρος Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισµού Καισαριανής
- Γεωργία Μασάκη, Εκπρόσωπος Συλλόγου Μικρασιατών Μυκόνου
- Νίκος Καραµπουρνιώτης, Πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών «Ρίζες» Χαλανδρίου
- Παρασκευή Παπαγεωργίου, Πρόεδρος Συλλόγου Μικρασιατών Ανατ. Αττικής
- ∆ηµήτριος Παντέλας, ∆ίκτυο “Μικρασιάτης” και Συλλόγου Μικρασιατών Θήβας
- Βασίλης Μποδάκος, δηµοσιογράφος Χ-ΤΥΠΟΣ
- Βασίλης Μαγκαναδέλης, δηµοσιογράφος Ionia Net
- Χάρης Σαπουντζάκης, Πρόεδρος ΄Ενωσης Σπάρτης Μ. Ασίας
- Καλλιόπη Στεριάδου, Πρόεδρος Ιωνικού Συνδέσµου
- Χρυσούλα Αθηνάκη, Πρόεδρος Σµυρναίων Ν. Ιωνίας
- Κώστας Τσοπανάκης, Πρόεδρος Αλαγιωτών Ν. Ιωνίας
- Γιάννης Ηλιού, Πρόεδρος Συλλόγου Ινεπολιτών – Κασταµονιτών
- Κούλα Μπρόλιου, Πρόεδρος Συλλόγου Μικρασιατών «Η Καππαδοκία»
- Στέφανος Λιβέρης, Πρόεδρος Φυσιολατρικού Οµίλου Ν. Ιωνίας
- Αθανάσιος Ραφτόπουλος, Πρόεδρος Ρουµελιωτών Ν. Ιωνίας
- Μαίρη Αρώνη Πρόεδρος Συλλόγου Φίλων «Στ. Καζαντζίδης»
- Γιώργος Ουσταµπασίδης, Πρόεδρος Ποντίων Ν. Φιλαδελφείας «∆ηµ. Υψηλάντης»
- Κώστας Τσαγκαράκης, Πρόεδρος Αθλητ. Σωµατείου «Η Ανατολή»
- Παναγιώτης Κοκκινόπουλος, επίτιµος Λυκειάρχης
- Γιάννης ∆αρµογιάννης, Πρόεδρος ∆ΙΑ.Π.Ε.
- Παναγιώτης Καραθανάσης, Γεν. Γραµµατέας της «Ρουµελιώτικης Εστίας»
- Αρχάγγελος Γαβριήλ, τ. σχολικός σύµβουλος φιλολόγων
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- Χρήστος Μακαρώνης, Πρόεδρος ΠΑ.ΚΕ.ΠΟ.
- Φωτεινή Σαλιακέλλη, Εκπρόσωπος Πανλεσβιακής ΄Ενωσης Ν. Ιωνίας & Ηρακλείου
- Βασίλειος Καπετανίδης, Πρόεδρος Σωµατείου Προκοπιέων
- Τάκης Σαλκιτζόγλου, Πρόεδρος ΄Ενωσης Συλλαίων
- Παρασκευάς Πασίρογλου, ζωγράφος
- Χρυσούλα Λιάπη, Γεν. Γραµ. Συλλόγου Ηπειρωτών «Απειρος Γαία»
- Μάνθα Μήτση, Χορευτικό Εργαστήρι Ο.Π.Α.Ν.
- Νικόλαος Πηλιχός, Εκπρόσωπος Πανευβοϊκής Οµοσπονδίας
- ∆ήµητρα Φίλιππα, Πρόεδρος Ποντίων Ν. Ιωνίας
- Λέλα Μπανούση, ΄Ενωση Γυναικών Ελλάδας
-Χρήστος Σταθόπουλος, Γεν. Γραµ. Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Γονέων Μαθητών
Ελλάδος (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) και Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Ν. Ιωνίας.
Επίσης πολλά µέλη των διοικήσεων των µικρασιατικών και πολιτιστικών συλλόγων της
Ν. Ιωνίας.
Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. ευχαριστεί θερµά όλους και όλες για την παρουσία τους.
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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
1. «1923 – 2003: Νέα Ιωνία, 80 χρόνια». Λεύκωµα, 2004, σελίδες: 204.
2. Πρακτικά 1ου Συµποσίου: «Ο Ελληνισµός της Μικράς Ασίας α̟ό την αρχαιότητα ως τη

Μεγάλη Έξοδο». 2005, σελίδες: 256.
3. «Στέλιος Καζαντζίδης». Στ. Ουλκέρογλου – Π. Αµελίδη – Ευστ. Τσεσµελή. 2005, σελ.: 78.
4. Πρακτικά 2ου Συµποσίου:«Παιδεία–Εκ̟αίδευση στις αλησµόνητες ̟ατρίδες της Ανατολής».
2006, σελίδες: 330.
5. «Μικρασιατικός Γλωσσικός Πλούτος». Νίτσας Παραρά – Ευτυχίδου. Α΄ έκδοση 2006,
σελίδες: 272. Β΄ έκδοση 2008, σελίδες: 272.
6. «Τα ̟ρώτα σχολεία των ̟ροσφύγων στη Νέα Ιωνία». Χάρη Σαπουντζάκη – Μάκη Λυκούδη.
Α΄ έκδοση 2007. Β΄ έκδοση 2008. Σελίδες: 252.
7. Πρακτικά 3ου Συµποσίου: «Τρεις χιλιετίες Μικρασιατικού Πολιτισµού (Ε̟ιστήµες –

Γράµµατα - Τέχνες ) ». 2008, σελίδες: 270.
8. «Εκκλησιαστικά κειµήλια των ̟ατρίδων της καθ’ ηµάς Ανατολής στους ναούς της Νέας
Ιωνίας». Λεύκωµα, 2009, σελίδες: 230. Χορηγία της Νοµαρχίας Αθηνών.
9. «Βραχοκκλησιές και ̟ετροµονάστηρα της Κα̟̟αδοκίας». Γιάννη Θ. Σταµατιάδη. 2009,
σελίδες: 250.
10. Πρακτικά 4ου Συµποσίου: «Πολιτικοί, Κοινωνικοί, Οικονοµικοί Θεσµοί των Ελλήνων της

Μικράς Ασίας κατά τους Νεότερους Χρόνους». 2010, σελίδες 340.
11. «Τα Ελληνικά Κωνσταντινου̟ολίτικα ̟εριοδικά για ̟αιδιά και νέους». Ζαχαρούλας
Καραβά. 2010, σελίδες: 367.
12. «Τσεσµές. Πολιτισµός και καθηµερινή ζωή» . Κορ. Ανδριώτου–Μπούρχα. 2010, σελίδες: 244.
13. «Κα̟̟αδοκικά ̟αραµύθια και λαϊκές ̟αραδόσεις». Ιορ. Παπαδόπουλου. 2011, σελίδες: 134.
14. Πρακτικά 5ου Συµποσίου: « Η συµβολή των ̟ροσφύγων στην Πολιτική, Πολιτιστική και

Οικονοµική ανά̟τυξη της Eλλάδας». 2012, σελίδες: 268
♦ Περιοδικό ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. : Τεύχη 1 – 17.
♦ Ειδικές εκδόσεις: « Ακριτικά Έ̟η», «Το θέατρο σκιών»,

«Τα µέσα µαζικής µεταφοράς»,
«∆ήµος Νέας Ιωνίας, 75 χρόνια».
♦ Παραγωγή 2 επιµορφωτικών D. V. D. Με θέµατα: «Το Χαλί» και «Τα µέσα µαζικής µεταφοράς».
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Το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισµού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)
αποτελεί Ν.Π.∆.∆. και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 203 του Π.∆. 410/95
(∆.Κ.Κ.).
Η ίδρυσή του δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αρ. 646 / τ. 2 / 2003, όπου παρατίθεται η
σχετική Συστατική Πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας Αττικής (113/03).
Με την υπ’ αριθµ. 36281/04.08.2011 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1765/5.8.2011)
το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. εξαιρέθηκε της συγχώνευσης κι εξακολουθεί να λειτουργεί ως αυτόνοµο
Ν.Π.∆.∆..
Για την επίτευξη των σκοπών του, το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. µπορεί να συνεργάζεται µε τις
υπηρεσίες του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του, µε τους Ο.Τ.Α. γενικότερα, µε
Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆., και µε πολίτες.
Στο πλαίσιο των δράσεων του Κέντρου περιλαµβάνονται η έρευνα, µελέτη και εκπόνηση
προγραµµάτων, η ίδρυση και λειτουργία εξειδικευµένης βιβλιοθήκης, οι εκδόσεις, η
προκήρυξη υποτροφιών, η καταγραφή στοιχείων του µουσικού και ορχηστικού πολιτισµού,
η διδασκαλία παραδοσιακών τεχνών, η λειτουργία µουσείων, η διεξαγωγή εκθέσεων και η
οργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων.
Οι πόροι του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. προέρχονται από το ∆ήµο Ν. Ιωνίας. Παράλληλα, ενίσχυση
προσφέρουν οι δωρεές και χορηγίες φορέων και φυσικών προσώπων.
Το Κέντρο στεγάζεται σε ανακαινισµένους χώρους του συγκροτήµατος κτιρίων του
∆ήµου Νέας Ιωνίας που βρίσκονται στην οδό Πατριάρχου Ιωακείµ 4, πολύ κοντά στο
σταθµό των Η.Σ.Α.Π.
Σε καθηµερινή βάση, υποδεχόµαστε το κοινό από τις 09:30 έως τις 13:00.
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Γραφεία: Πατριάρχου Ιωακείµ 4, Νέα Ιωνία 142 34
Αρ. Τηλ.: 210 2795012 Τηλεοµ.: 210 2790775
Hλεκτρ.διεύθ.: Kemipo@otenet.gr
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Φωτογραφικά στιγµιότυ̟α
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Το Κέντρο Σ̟ουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισµού του ∆ήµου Νέας Ιωνίας.

Μαθητές του Ωδείου Αθηνών υ̟ό τη διεύθυνση του µαέστρου Ανδρέα Τσεκούρα.
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Α̟όψεις της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου ∆ήµου Νέας Ιωνίας
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Ο ∆ήµαρχος Νέας Ιωνίας κ. Ηρακλής Γκότσης

Ο Αντι̟ρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
κ. Χρήστος Χατζηιωάννου

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
κ. Λουκάς Χριστοδούλου

Ο κ. Σ̟. Ισό̟ουλος
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Ο ∆ήµαρχος Νέας Ιωνίας κ. Ηρακλής Γκότσης ̟αραδίδει την τιµητική ̟λακέτα για την
Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή στην κ. Β. Λαιµο̟ούλου.

Η κ. Β. Λαιµο̟ούλου

231

232

Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας

Το ̟ροεδρείο της 1ης Συνεδρίας

Ο κ. Κωνστ. Φωτιάδης

Ο κ. Λάζαρος Βλαδίµηρος
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Η κ. Έφη Κάννερ
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Ο κ. Αριστείδης ∆ιαµαντής

Το ̟ροεδρείο της 2ης Συνεδρίας
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Η κ. Μαρία Βεϊνόγλου

Η κ. Ειρήνη Σαρίογλου

Το ̟ροεδρείο της 3ης Συνεδρίας
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Η κ. Φωτεινή Καραµαλούδη

235

Ο κ. Θεοφάνης Μαλκίδης

∆εξίωση ̟ρος τιµήν των ̟ροσκεκληµένων
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Το ̟ροεδρείο της 4ης Συνεδρίας

Ο κ. Σ̟υρίδων Πλουµίδης

Ο κ. Κωνσταντίνος Νίγδελης
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Το ̟ροεδρείο της 5ης Συνεδρίας

Η κ. Νίκη Καλτσόγια - Τουρναβίτη

Ο κ. Θεοδόσης Πυλαρινός
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Η χορωδία «Φίλων της Μουσικής» υ̟ό τη διεύθυνση της κας Καίτης Τσεκούρα.
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Μαθητές και µαθήτριες του 1ου Γυµνασίου Ν. Ιωνίας, σε ε̟ίσκεψή τους στο
Μουσείο Υφαντουργίας - Τα̟ητουργίας του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Εκ̟αιδευόµενοι του τµήµατος Αξιο̟οίησης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς
του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, στο ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
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Μαθητές και µαθήτριες του Γυµνασίου Θρακοµακεδόνων, σε ε̟ίσκεψή τους στο ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Το Εκ̟αιδευτήριο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ», σε ε̟ίσκεψή του στα Μουσεία του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
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Ά̟οψη του Λαογραφικού Μουσείου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
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Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. ∆ήµου Ν. Ιωνίας κατά την
περίοδο της έκδοσης :
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λουκάς Χριστοδούλου, Οικονοµολόγος
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : Χρήστος Χατζηιωάννου, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
ΜΕΛΗ : Τάκης Κωστιδάκης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
Ζαχαρούλα Καραβά, ∆ρ. Παν. Αθηνών –Συγγραφέας
Γεράσιµος (Μάκης) Λυκούδης, Ζωγράφος - Αγιογράφος
Χάρης Σαπουντζάκης, Συγγραφέας – Πρόεδρος Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας.
Κώστας Τσοπανάκης, Πρόεδρος Συνδέσµου Αλαγιωτών
Χρυσάνθη Αθηνάκη, Φιλόλογος – Πρόεδρος Συλλόγου Σµυρναίων Ν. Ιωνίας
Αρχάγγελος Γαβριήλ, τ. Σχολικός Σύµβουλος Φιλολόγων
Λαµπρινή Σπανοπούλου, Γ. Γραµµ. Σωµατείου Ινεπολιτών – Κασταµονιτών
Γιώργος Νουβέλογλου, Βιοτέχνης, Αντιπρόεδρος Συνδέσµου Αλαγιωτών
Έλενα Μποτζιόλη, άνεργη
Σωτήρης Βάρβογλης. Ψηφιδογράφος
Ισαάκ Παναγιωτίδης, Ηλεκτρονικός
Καλ. Στεριάδου, Πρ. Ιωνικού Συνδέσµου, ∆ρ. Παντείου Πανεπ., Συγγραφέας
Αναπληρωµατικά µέλη
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ: Όµηρος Ακιανίδης, Γραφίστας
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ: Χρήστος Αναµουρλόγλου, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
ΜΕΛΩΝ : Σπύρος Αµανατίδης ∆ηµοτικός Σύµβουλος
Ιωάννης Κατιµερτζόγλου, Πολιτικός Επιστήµων - υπ. ∆ιδάκτορας Ε.Κ.Π.Α.
Σάββας Καλαµάρης, Γιατρός
Ηλίας Μωραλόγλου, Πολιτικός Μηχανικός
Αγγελική Σακαλόγλου, Ιδιωτική Υπάλληλος
Έλσα Ανθρακίδου, Έφορος Συλλόγου Σµυρναίων Ν. Ιωνίας
Όλγα Φτούλη, Βιβλιοπώλης
Γιάννης Καραγιαννίδης, Αντιπρ. Σωµατείου Ινεπολιτών – Κασταµονιτών
Γιώργος Σαββίδης, Βιοτέχνης
Ηλίας Αποστολίδης
Χαρίτων Φραγκούλης, Τεχνικός Ο.Τ.Ε.
Αριστείδης Χατζησαββίδης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
∆ηµήτρης Γεωργούδης, Αντιπρόεδρος Ιωνικού Συνδέσµου

Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. ευχαριστεί όλους τους συντελεστές του 6ου Συµποσίου

