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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Εγγραφή συνέδρων, χαιρετισμοί

Συνεδρίαση 1η, Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόεδρος: Αγγέλα Χατζημιχάλη
Βασίλης Κρεμμυδάς, Από το μερικό στο «όλον» και από το τοπικό
στο εθνικό. Μια ιστορική αναδρομή
Χρίστος Λάνδρος, Μηχανισμοί ενσωμάτωσης της Σάμου στην Ελ-
λάδα. Η μεταβατική περίοδος 1912 – 1915
Νίκος Βαφέας, Οικονομία και κοινωνία της Σάμου κατά τη μετά-
βαση στο εθνικό κράτος: συνέχειες και ασυνέχειες
Κώστας Μπέλσης, Σάμος και Κρήτη. Δύο διαφορετικές όψεις του
ανατολικού ζητήματος. Δύο παράλληλες πορείες προς την ένωση
Ελισάβετ Τσιδεμιάδου, Η ενσωμάτωση της Ικαρίας στην Ελλάδα:
Πολιτικές συνέχειες και ανατροπές κατά τη διαδικασία ενσωμά-
τωσης του νησιού στην ελληνική επικράτεια και την εκλογική του
ένταξη στο νομό Σάμου 
Ερωτήσεις, τοποθετήσεις, συζήτηση

Συνεδρίαση 2η, Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Πρόεδρος: Κωνσταντίνα Ζορμπαλά
Διονύσης Χουρχούλης, Η ελληνική κυβέρνηση και το σαμιακό ζή-
τημα κα-τά την τελευταία περίοδο της Ηγεμονίας 1900-1912
Αγγέλα Χατζημιχάλη, Η δράση του ελληνικού προξενείου στη Σάμο,
1900-1912 
Γιώργος Κ. Αγγελινάρας, Ο οπλαρχηγός Γεώργιος Μιχ. Σοφούλης
-Γενικός αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της σαμιακής επαναστά-
σεως του 1912
Μανόλης Γ. Βαρβούνης, Η εκκλησία της Σάμου και η ενσωμάτωση
του νησιού στο ελληνικό κράτος
Μανόλης Γιαννούτσος, Μικρασιάτες πρόσφυγες στη Σάμο κατά το
χρονικό διάστημα 1914-1918: ενέργειες ανακούφισης και προσω-
ρινής αποκατάστασής τους
Γιώργος Βοϊκλής, Η Σάμος στη Βουλή των Ελλήνων την πρώτη
δεκαετί α μετά την επανάσταση του 1912. Ατελέσφορη άμυνα στα
αρνητικά της ενσωμάτωσης
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Συνεδρίαση 3η, Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Πρόεδρος: Βαγγέλης Δημητριάδης 
Κώστας Κόμης, Η λέπρα στη Σάμο (19ος – 20ος αιώνας)
Δέσποινα Καλβίνου, Παιδική θνησιμότητα στη Σάμο (1900 – 1920)
Γιώργος Μουτάφης, Σάμιοι αμπελουργοί κατά την περίοδο 1912-
1940. Σχέσεις παραγωγών με εμπόρους και Κράτος
Ζιζή Σαλίμπα, Ανιχνεύοντας την αστική τάξη: Οι εργαζόμενοι της
Τράπεζας Αθηνών στη Σάμο
Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου, Όψεις της επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας της λόγιας και εκδότριας Ελένης Σβορώνου (1879 – 1918)
Χριστίνα Τέφου, Εμπορικές συναλλαγές Σάμου-Πορτ Σάιδ Αιγύ-
πτου μέσα από την αλληλογραφία του Μιχαήλ Δ. Σταυρινού και
Γεωργίου Νέγρη
Ερωτήσεις, τοποθετήσεις, συζήτηση

Συνεδρίαση 4η, Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012 
ΘΕΣΜΟΙ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρόεδρος: Χρίστος Λάνδρος
Ελπίδα Κατσικογιάννη, Ο θεσμός της βιβλιοθήκης στη Σάμο στις
αρχές του 20ού αιώνα
Βαγγέλης Δημητριάδης, Η εκπαίδευση στη Σάμο τα τελευταία έτη
της ηγεμονικής περιόδου μέχρι την ένωση
Ευαγγελία Μπαφούνη, Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος. Ένας
Πει ραιώτης από τη Σάμο.
Ευγενία Αδαμοπούλου, Ο Γεώργιος Καρατζάς και ο δημοτικισμός
ως πεδίο ανάδειξης πολλαπλών ιδιοτήτων
Αλίκη Γαλιατσάτου, Στον πηγαιμό για την Ιθάκη με πλοηγό το Ζήσιμο
Σίδερη
Ερωτήσεις, τοποθετήσεις, συζήτηση

Συνεδρίαση 5η, Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012
ΘΕΣΜΟΙ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρόεδρος: Γιώργος Αγγελινάρας 
Μαρία Κέκκου, Το θέατρο στις αρχές του 20ού αιώνα στη Σάμο. Η
μετάβαση από το καθεστώς της ηγεμονίας στο εθνικό κράτος
Κώστας Αποστολάτος, Όψεις κοινωνικής ζωής στο θέατρο της Ηγε-
μονίας της Σάμου. Η περίπτωση της “συλλογής” του Μικρασιατικού
Ημερολογίου της Ελένης Σβορώνου
Αλεξία Ορφανού, Μ. Γ. Βαρβούνης, Σοφία Ηλιάδου – Τάχου, Ηγεμο-

12:00
12:20
12:40

13:00

13:20

13:40

14:00

18:30

18:50

19:10

19:30

19:50

20:10

09:30

09:50

10:10



9

νικός λόγος και εθνικός λόγος: Η μετάβαση από το λόγο της ηγε-
μονικής σαμιακής εκπαίδευσης στο αίτημα για μια εθνική εκπαί-
δευση
Νίκος Μέλιος, Σαμιακά. Ανιχνεύοντας τη μετάβαση μέσα από τη δια-
χρονία
Δημήτρης Θρασυβούλου, Στα βήματα του χαμαιλέοντα. Μεταμορ-
φώσεις της εθνικής ιδέας στη σαμιακή ιστοριογραφία 
Ερωτήσεις, τοποθετήσεις, συζήτηση 
Λήξη εργασιών συνεδρίου 
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΓΑΚ Αρχεία Νομού Σάμου
Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου» 
Μαθηματικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αιγαίου
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σάμου

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Χρίστος Λάνδρος, πρόεδρος
Τηλαύγης Δημητρίου, αντιπρόεδρος 
Αγγέλα Χατζημιχάλη, γραμματέας
Μαρία Πλατανιώτου, ταμίας
Κωνσταντίνα Ζορμπαλά, μέλος 
Μανόλης Πυργιώτης, μέλος
Μανόλης Γιαννούτσος, μέλος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Δέσποινα Καλβίνου
Ματρώνα Κτίστου
Όλγα Φακάρου

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την ένωση της Σάμου με
την Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση αρ-
χειακού υλικού της εποχής της ένωσης στην είσοδο του Δημαρχιακού Μεγά-
ρου Σάμου και έκθεση τεκμηρίων της ίδιας περιόδου στο Αναγνωστήριο των
ΓΑΚ Σάμου. Η έκθεση στα ΓΑΚ θα λειτουργεί μέχρι το τέλος του έτους.





Χαιρετισμός Δημάρχου Σάμου

Ηιστορική γνώση είναι για την κοινωνία ό,τι είναι για τον άν-
θρωπο η μνήμη και η αυτογνωσία. Η εύστοχη αυτή επισήμανση
του καθηγητή Γ. Δερτιλή είναι τόσο αληθινή που φαίνεται αυ-

τονόητη. Εμπεριέχει ωστόσο μια μεγάλη πρόκληση: όπως κάθε άνθρω-
πος πρέπει να εξασκεί τη μνήμη του και να καλλιεργεί την αυτογνωσία
του για να γίνει πιο συνειδητός, πιο ολοκληρωμένος, έτσι και κάθε κοι-
νωνία οφείλει να εμπλουτίζει διαρκώς την ιστορική της μνήμη και να
ανανεώνει τη συλλογική της αυτογνωσία, τη συλλογική της συνείδηση. 

Δεν είναι μια διαδικασία εύκολη. Καθίσταται δε ακόμα δυσχερέ-
στερη για μια οντότητα όπως η ελληνική, που σφραγίζεται από μια μα-
κραίωνη ιστορία μεταλλαγών, έχει έντονο το στοιχείο της διασποράς,
παρουσιάζει μεγάλες γεωγραφικές ρωγμές και χρονολογικά χάσματα,
καθώς και πολλές τοπικές ιδιαιτερότητες. Για όλους αυτούς τους λό-
γους, όμως, η ιστορική έρευνα καθίσταται περισσότερο αναγκαία, η
προσπάθεια εμβάθυνσης της εθνικής μας αυτογνωσίας πιο επιτακτική.

Στο πλαίσιο αυτό, το συνέδριο που διοργάνωσαν τα Γενικά Αρχεία
του Κράτους νομού Σάμου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 ετών
από την ενσωμάτωση του νησιού μας στον εθνικό κορμό, στην Ελλάδα
της ανόρθωσης, συνιστά μια σημαντική πρωτοβουλία. Μια σειρά εκλε-
κτών επιστημόνων φώτισαν με τις εισηγήσεις τους διαφορετικές πτυχές
της νεότερης ιστορίας της Σάμου, αναδιφώντας στο πρωτογενές ιστο-
ρικό υλικό. Τα πρακτικά του συνεδρίου ανατέμνουν μια εποχή ανακα-
τατάξεων στην  Ελλάδα, σε μια περίοδο που κυοφορούσε τεκτονικές
αλλαγές στην Ευρώπη. Για τους απανταχού της γης Σαμιώτες ειδικό-
τερα τα περιεχόμενα του ανά χείρας τόμου είναι πηγή γνώσης και ευ-



καιρία αναστοχασμού.
Ο δήμος Σάμου θα στέκεται πάντοτε αρωγός σε πρωτοβουλίες που

καλλιεργούν και διευρύνουν την τοπική ιστορική μνήμη και αυτογνωσία,
ως αναπόσπαστο μέρος «αυτής της ηθικής συνείδησης που λέγεται
έθνος», κατά τον αξεπέραστο ορισμό του Ερνέστου Ρενάν.

Μιχάλης Αγγελόπουλος
Δήμαρχος Σάμου

12 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ



Προλογικό σημείωμα
Προϊσταμένης των ΓΑΚ Αρχείων Νομού Σάμου

Η συμμετοχή των Γενικών Αρχείων του Κράτους στις πανηγυρικές
εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από την ένωση της Σάμου
με την Ελλάδα είναι εξ ορισμού επιβεβλημένη. Πρώτον, γιατί το 1912
υπήρξε για τους Σάμιους ένα όριο και μια αρχή. Αφήσαμε πίσω το κα-
θεστώς της ηγεμονίας και της επικυριαρχίας του οθωμανικού κράτους
και ξεκινήσαμε την κοινή μας ζωή με τους συν-Ελληνες. Το 1912 σημα-
τοδότησε την έναρξη του εθνικού μας βίου, του ιστορικού μας παρόντος,
και όρισε τη Σάμο μέλος πλέον του ελληνικού κράτους. Έτερος σημαν-
τικός λόγος είναι ότι στα ΓΑΚ φυλάσσονται τα τεκμήρια της ιστορίας,
δηλ. οι αποδείξεις όσων έγιναν, που αποτελούν την πρώτη ύλη της έρευ-
νας. Εδώ φυλάσσονται τα αρχεία της περιόδου της ηγεμονίας (1834-
1912), της Προσωρινής Κυβέρνησης Σάμου (1912-1914), ιδιωτικά και
δημόσια αρχεία από το 19ο και 20ό αιώνα αλλά και έμμεσες πηγές: εφη-
μερίδες, μονογραφίες, άρθρα, αρχεία προφορικής ιστορίας. 

Στα ΓΑΚ μία από τις σοβαρές μας επιδιώξεις είναι η ανάδειξη των
πηγών αυτών. Για τούτο και αυτό το συνέδριο. Με βάση τις υπάρχουσες
πηγές να υλοποιηθεί ο στόχος που τέθηκε από την αρχή: να αναλυθεί η
περίοδος και να φωτισθούν οι συνθήκες που οδήγησαν τη Σάμο από το
καθεστώς αυτονομίας στην ενσωμάτωση στην Ελλάδα. Όλα σχεδόν τα
πνευματικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στη Σάμο, μαζί με τα
ΓΑΚ, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με το Μαθηματικό του Τμήμα, η Δημό-
σια Βιβλιοθήκη Σάμου, Το Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Ν. Δημητρίου»
συμμετείχαν με μέλη τους στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου
και με την βοήθεια της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου η οποία χρημα-



τοδότησε τις εργασίες του έγινε πραγματικότητα. Ο Δήμος χρηματοδό-
τησε την έκδοση των πρακτικών. 

Οι εργασίες που κατατέθηκαν στο συνέδριο και που οι περισσότερες
δημοσιεύονται στον παρόντα τόμο περιλαμβάνουν ποικίλα θέματα, από
τα γενικότερα με τα οποία η τοπική ιστορία συνδέεται με την γενικό-
τερη της Ελλάδας, των Βαλκανίων, της Ευρώπης, μέχρι τα ειδικότερα
που άπτονται της μικροϊστορίας. ΄Ετσι, η τοπική ιστορία γίνεται το ερέ-
θισμα ώστε να γίνει γνωστή η ιδιαιτερότητα της Σάμου αλλά και να
συνδεθεί με την ιστορία της Ελλάδας. Γιατί η τοπική ιστορία αποτελεί
τμήμα της ελληνικής ιστορίας που με τη σειρά της αποτελεί μέρος της
ευρωπαϊκής, της παγκόσμιας ιστορίας των ανθρώπων. Ο μεγεθυντικός
φακός με τον οποίο επικεντρωνόμαστε στην ιδιαίτερή μας ιστορία απο-
μακρύνεται όταν επιθυμούμε να κατανοήσουμε τους μακρούς χρόνους
και το γενικότερο περιβάλλον του οποίου αποτελούμε μέρος. 

Από το πρώτο συνέδριο που έγινε το 1991 έως το παρόν, έχουμε δια-
νύσει μεγάλη απόσταση. Συνολικά 9 μεγάλα συνέδρια και πολλές ημε-
ρίδες, τα πρακτικά των οποίων έχουν δημοσιευθεί, καθώς και δημοσιευ-
μένες εργασίες (μονογραφίες και άρθρα) συνθέτουν ένα πανόραμα της
τοπικής μας ιστοριογραφίας. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να μελετήσει την
τοπική ιστορία έχει στη διάθεσή του ένα βασικό κορμό μελετών. ΄Το αρ-
χειακό υλικό είναι πολύ και στη διάθεσή των ερευνητών, εμπλουτίζεται
δε από νέο συνεχώς, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός Σάμου. 

Εκατό χρόνια μετά, η χάραξη των νέων συνόρων, μετά το πέρας των
βαλκανικών πολέμων, η εποχή δηλ. της προσάρτησης των «νέων χω -
ρών», αποτελεί για μας μακρινό παρελθόν αλλά φαντάζει κοντινό, όταν
πλησιάζουμε τις πηγές και προσπαθούμε να κατανοήσουμε τη ζωή των
δρώντων προσώπων και της κοινωνίας. 

Αγγέλα Χατζημιχάλη
φιλόλογος - αρχειονόμος

14 ΑΓΓΕΛΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ



Χαιρετισμός
του προέδρου της Ο. Ε. του συνεδρίου

Αξιότιμοι εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, κυρίες
και κύριοι σύνεδροι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής σας καλωσορίζω στο συνέδριο
για την ενσωμάτωση της Σάμου με την Ελλάδα, οι εργασίες του οποίου
αρχίζουν απόψε και θα περατωθούν την Κυριακή το μεσημέρι. Στις 11
Νοεμβρίου θα εορτασθεί πανηγυρικά η 100ή επέτειος της απόφασης της
σαμιακής εθνοσυνέλευσης για την ένωση της Σάμου με την Ελλάδα, και
συνεπώς η επέτειος της κατάργησης της Ηγεμονίας δηλαδή της υποτέ-
λειας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και της πλήρους απελευθέρωσης
της πατρίδας μας από την επικυριαρχία της Υψηλής Πύλης. Οι εικονιζό-
μενοι στην αίθουσα των συνελεύσεων ηγεμόνες διορίζονταν από την
Πύλη και εξυπηρετούσαν κυρίως την πολιτική της. 

Το συνέδριο Ιστορίας με αυτό το θέμα αποτελεί τη συμβολή των Γε-
νικών Αρχείων του Κράτους νομού Σάμου στον  εορτασμό της εκατον-
ταετηρίδας. Εκλεκτοί επιστήμονες θα επιχειρήσουν με τις ιστορικές τους
έρευνες των πρωτογενών πηγών να φωτίσουν την περίοδο των πρώτων
δεκαετιών του 20ού αιώνα, κατά την οποία προετοιμάζεται το τέλος της
Ηγεμονίας και πραγματοποιείται η ένταξη της Σάμου στο εθνικό κράτος.
Είναι μια περίοδος κατά την οποία τελειώνει ο μακρός 19ος αιώνας, αλ-
λάζουν τα σύνορα στην Βαλκανική, καταργούνται οι μεγάλες αυτοκρα-
τορίες οθωμανική και ρωσική, ο ευρωπαϊκός κόσμος γνωρίζει τον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο και εισέρχεται στον Μεσοπόλεμο μαζί με όλες τις



τεχνολογικές ανακαλύψεις, εφαρμογές και τις διάφορες οικονομικές, πο-
λιτικές, κοινωνικές κρίσεις. Είναι η περίοδος κατά την οποία το ελληνικό
κράτος διπλασιάζει την έκτασή του αλλά ταυτόχρονα υφίσταται μια
πρωτοφανή ήττα χάνοντας τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας και τον από
αιώνων ελληνικό πολιτισμό που αναπτύχθηκε εκεί.  

Το συνέδριο, μπορεί να συμπίπτει με τον εορτασμό των 100 χρόνων
αλλά παράλληλα εντάσσεται στη σειρά των συνεδρίων που οργανώθηκαν
στη Σάμο με πρωτοβουλία του Ιστορικού Αρχείου δηλαδή των ΓΑΚ και
την ηθική και υλική συμπαράσταση διαφόρων φορέων του νησιού μας,
κυρίως του δήμου και της Λαϊκής Επιμόρφωσης, της Νομαρχιακής Αυ-
τοδιοίκησης και του Πνευματικού Ιδρύματος «Νικόλαος Δημητρίου».
Ακολουθεί τον γενικότερο προβληματισμό του Αρχείου να συμβάλλει σε
έρευνες που αφορούν τη συνολική ιστορία της Σάμου και του ανατολικού
Αιγαίου με τις ποικίλες όψεις της. Εδώ και αρκετά χρόνια πολλοί ερευ-
νητές (ιστορικοί, οικονομολόγοι, κοινωνικοί επιστήμονες, ανθρωπολόγοι,
φιλόλογοι και άλλοι) έχουν περιλάβει την ιστορία του νησιού στα ερευ-
νητικά τους ενδιαφέροντα και τους ευχαριστούμε γι’ αυτό.

Η οργάνωση των σαμιακών αρχείων αυτής της περιόδου όχι μόνον
συνετέλεσε στο να υπάρχει η δυνατότητα να παρουσιασθούν πρωτότυ-
πες ανακοινώσεις, αλλά έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν αρχει-
ακά τεκμήρια που φυλάσσονται στα ΓΑΚ και από άλλους όπως ο δήμος,
η Ιερά Μητρόπολη και η Αντιπεριφέρεια για να συμμετάσχουν ο καθένας
με το δικό του τρόπο στον εορτασμό της ένωσης. 

Είναι ωραίο και συγκινητικό συνάμα το γεγονός ότι οι εργασίες αυτού
του συνεδρίου θα διεξαχθούν στην αίθουσα των Γενικών Συνελεύσεων
που λάμπρυνε με την παρουσία του ο πρωταγωνιστής της ένωσης Θεμι-
στοκλής Σοφούλης.

Για την πραγματοποίηση αυτού του συνεδρίου συνέβαλαν πολλοί και
θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες της Οργανωτικής Επιτρο-
πής προς την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου και τον αντιπεριφερειάρχη
κ. Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, που με ενθουσιασμό αποδέχτηκε την
ιδέα και ενέκρινε τη χρηματοδότηση του συνεδρίου, το δήμο Σάμου και
το δήμαρχο για την παραχώρηση της αίθουσας και την υπόσχεση ότι θα
αναλάβει τα έξοδα της έκδοσης των πρακτικών, τους συλλέκτες που πρό-
θυμα συνεργάζονται με τα ΓΑΚ,  πολύ ξεχωριστά τον κ. Γιάννη Κιράνη
για τη διάθεση των συλλογών του και την κ. Τέφου για την παραχώρηση
ξυλόγλυπτου θυρεού της Ηγεμονίας· την προϊσταμένη των ΓΑΚ κ. Α.
Χατζημιχάλη και την συνάδελφό κ. Όλγα Φακάρου με τις οποίες συμ-
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πορευθήκαμε και συμπορευόμαστε επί δυο και πλέον δεκαετίες στον
αγώνα και τις αγωνίες του Ιστορικού Αρχείου και την φιλόλογο κ. Δέ-
σποινα Καλβίνου για την όλη οργάνωση της προετοιμασίας του συνε-
δρίου και των δύο εκθέσεων στην είσοδο του δημαρχιακού μεγάρου και
στο αναγνωστήριο των ΓΑΚ. Τον Νίκο Κυπραίο που για άλλη μια φορά
φιλοτέχνησε την αφίσα του συνεδρίου, τον φίλο και συνεργάτη του Αρ-
χείου κ. Βαγγέλη Δημητριάδη για την όλη επιμέλεια του προγράμματος,
και του καταλόγου βιογραφικών και περιλήψεων, το Μανόλη Δραπα-
νιώτη για τη αμέριστη βοήθειά του στην έκθεση και σε πλήθος άλλες
απαραίτητες λεπτομέρειες που αν και δεν φαίνονται συντελούν στην κα-
λύτερη οργάνωση

Ευχαριστώ τους συνέδρους τόσο τους Σαμιώτες όσο και εκείνους που
ταξίδεψαν από μακριά για να φωτίσουν με τις εισηγήσεις τους όσο το
δυνατόν περισσότερες πλευρές της ιστορίας μας και τέλος όλους εσάς
που τιμάτε με την παρουσία σας το συνέδριο. 

Χ. Λάνδρος, φιλόλογος
τέως προϊστάμενος των ΓΑΚ Σάμου
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Από το μερικό στο «όλον» και από το τοπικό στο
εθνικό. Μια ιστορική αναδρομή

Στην πραγματικότητα η θεματολογία αυτού του συνεδρίου ζητεί
να μελετήσουμε σχέδια –και ενδεχόμενες εφαρμογές τους– για
κοινωνικοπολιτικές ανατροπές. Και όπως φαίνεται από τον

τίτλο της ανακοίνωσής μου, ανέλαβα να μελετήσω την ιστορική ανα-
δρομή: αναζήτηση τέτοιων σχεδίων και ενδεχόμενων εφαρμογών. Η δια-
δρομή μου προς τα πίσω στο χρόνο σταμάτησε στον Ρήγα –πριν απ᾽
αυτόν κανένα σχέδιο, καμία πρόταση. Εννοείται: στο χώρο του ελληνι-
σμού, για μετάβαση από το μέρος στο όλον. 

Με το πολιτικό του σχέδιο ο Ρήγας πρότεινε την ίδρυση ελληνικής
αυτοκρατορίας των ορθοδόξων Χριστιανών της Βαλκανικής. Ήταν η
εποχή των αυτοκρατοριών: ρωσική, αυστροουγγρική, οθωμανική και η
πιο σύγχρονή τους, η γαλλική του Ναπολέοντα. Μια τέτοια πρόταση
δεν αφορούσε τον υπόδουλο Ελληνισμό. Όχι μόνο γιατί δεν υπήρχε τρό-
πος να πραγματοποιηθεί, αλλά γιατί, κυρίως, στους κόλπους του Ελλη-
νισμού, υπόδουλου και παροικιακού –όπως και στους κόλπους άλλων
λαών της Ευρώπης– είχε αρχίσει η άνοδος των εθνικισμών, η πορεία δη-
λαδή προς το σχηματισμό και τη σφυρηλάτηση εθνικών συνειδήσεων.
Γι᾽ αυτό, λοιπόν, το πολιτικό σχέδιο του Ρήγα πέθανε μαζί με τον ίδιο,
μολονότι και συνωμοτική οργάνωση είχε δημιουργήσει και αρκετοί οπα-
δοί του πίστεψαν με φανατισμό στο μήνυμά του. 

Στην πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα, μια δεκαετία γενικής ευμά-



ρειας –και γενικής ανάτασης– του Ελληνισμού, με ιδεολογίες να συγ-
κρούονται, με τη διανόηση σε άνοδο, με τον Τύπο να προπαγανδίζει, με
εκδοτικό οργασμό για την εποχή, με οργανώσεις μυστικές ή με μανδύα
διαφορετικό από το περιεχόμενο να ιδρύονται, παρατηρείται μια πρω-
τόγνωρη κινητικότητα: Ο Αδαμάντιος Κοραής το 1803 μόλις εκφωνεί σε
επίσημο γαλλικό πνευματικό ίδρυμα του Παρισιού το περίφημο «Me-
moire» και το 1806 εκδίδεται η Ελληνική Νομαρχία Ανωνύμου του Έλ-
ληνος. 

Σ᾽ αυτήν λοιπόν την πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα, η κοσμογονία.

στη δεύτερη όμως, η καταστροφή. Ας μείνουμε λίγο σ᾽ αυτό. Το 1812 ο
Ναπολέων έπαθε πανωλεθρία στη Ρωσία και τον επόμενο χρόνο, το
1813, στη Λειψία. Και από πιο πριν όμως η κάμψη της ισχύος του να-
πολεόντειου στρατού ήταν φανερή. Αυτό, να θεωρείται βέβαιη η πτώση
του Ναπολέοντα, έχει σχέση με την κατάσταση του Ελληνισμού. 

Γιατί οι πόλεμοι του Ναπολέοντα, που απασχόλησαν την Ευρώπη
για περίπου είκοσι χρόνια, αναστάτωσαν το εμπόριο της Μεσογείου με
συνεχείς αποκλεισμούς και με συνεχή δράση κουρσάρων που εξαπέλυε
κάθε εμπόλεμο κράτος εναντίον των εμπορικών καραβιών του αντιπά-
λου του –όλες οι ναυτιλίες των εμπόλεμων ευρωπαϊκών χωρών αποσύρ-
θηκαν από το μεσογειακό εμπόριο. Συγχρόνως όμως στέρεψαν οι
αγορές στις χώρες αυτές από τρόφιμα της ανατολικής Μεσογείου, κυ-
ρίως από δημητριακά.

Η ελληνική εμπορική ναυτιλία, που δεν ανήκε σε εμπόλεμη χώρα,
μπόρεσε στο διάστημα αυτό να δραστηριοποιηθεί ακόμη περισσότερο
και να τροφοδοτεί τις αγορές των εμπόλεμων –των μεγάλων ευρωπαϊ-
κών χωρών– με δημητριακά, από τους σιτοβολώνες της νότιας Ρωσίας,
των παραδουνάβιων χωρών και, δευτερευόντως, από τη βόρεια Αφρική
μέσω του λιμανιού της Αλεξάνδρειας. Τα ελληνικά καράβια που συνε-
χώς πολλαπλασιάζονταν σε αριθμό και αύξαναν σε χωρητικότητα –
αυτός ο κατασκευαστικός οργασμός– έφεραν τεράστια κέρδη που
έφταναν και στο 100%. 

Καθώς όμως από το 1810-1812 φάνηκε βέβαιη η πτώση του Ναπο-
λέοντα, οι εθνικές ναυτιλίες των μεγάλων χωρών άρχισαν να επανέρ-
χονται στην ανατολική Μεσόγειο και να ξανακαταλαμβάνουν τις παλιές
θέσεις τους στο εμπόριο και τη ναυτιλία. Ο ρόλος της ελληνικής ναυτι-
λίας και του εμπορίου που αυτή ασκούσε είχε λήξει ουσιαστικά, καθώς
μάλιστα δεν υπήρχε η κρατική πολιτική που θα προστάτευε αυτές τις
δύο δραστηριότητες και θα τις έκανε ανταγωνιστικές. Αυτός είναι ο
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ρόλος που έπαιξε ο Ναπολέων στα ελληνικά πράγματα. 
Και αυτοί είναι οι λόγοι που ο υπόδουλος Ελληνισμός άρχισε να βυ-

θίζεται σε βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση: οι εργασίες ναυτιλίας-
εμπορίου σύντομα κατέρρευσαν. Μαζί τους κατέρρευσαν και όλες οι
«συμπαρομαρτούσες» δραστηριότητες. Από την υλοτομία μέχρι το
φούρνο που προμήθευε το καράβι με παξιμάδι για το ταξίδι του.

Το αποτέλεσμα: εκτεταμένη ανεργία, κοινωνική υποβάθμιση και υπο-
τίμηση, συσσωρευμένα ανενεργά κεφάλαια, μια αστική τάξη σε αδιέ-
ξοδο, μια ολόκληρη κοινωνία σε αδιέξοδο. Οι κοινωνικές πραγμα τικό-
τητες προμήνυαν αναταραχή, ανακατατάξεις, εξεγέρσεις. Γενική ανα-
στάτωση. 

Παράλληλα, ο παροικιακός Ελληνισμός, εκτός από τις επιπτώσεις
που είχε πάνω του η οικονομική κρίση στον ελληνικό χώρο, είχε να αν-
τιμετωπίσει την έγερση των εθνικισμών στις ευρωπαϊκές χώρες που
έφερε και την ιδεολογία απομάκρυνσης των ξένων. 

Μέσα σε αυτήν τη νέα κατάσταση γεννήθηκε το νέο αίτημα: ανεξάρ-
τητο, εθνικό, μοντέρνο, δηλαδή αστικό, κράτος και αντιπροσωπευτική
διακυβέρνηση. Αυτό τα αλλάζει όλα. Η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας
συμβολίζει την αλλαγή: συνωμοτική οργάνωση. η μύηση νέων μελών
συμβαδίζει με την κρίση. όσο αυτή βαθαίνει τόσο αυξάνει ο αριθμός των
νέων μελών.

Με το νέο αίτημα να διαμορφώνεται σε ιδεολογία, ας δούμε τι έγινε
με τα «μερικά» και με τα «όλα» εντός της Επανάστασης, από τη
στιγμή της έκρηξής της μέχρι την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Με τις
πρώτες επιτυχίες στο πεδίο της μάχης ήταν ανάγκη να οργανωθεί πο-
λιτική διεύθυνση για τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων. Γνωρί-
ζουμε: Μεσσηνιακή Γερουσία, Αχαϊκό Διευθυντήριο, Άρειος Πάγος για
την ανατολική Στερεά, άλλη οργάνωση στη δυτική, Πελοποννησιακή Γε-
ρουσία αργότερα –οι τοπικές οργανώσεις. 

Μετά την πτώση της Τριπολιτσάς, στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, ολό-
κληρες σχεδόν η Πελοπόννησος και η Στερεά είχαν ελευθερωθεί. Η Επα-
νάσταση δεν ήταν πια δυνατόν να κατευθύνεται από αυτούς τους
το πικούς οργανισμούς. Χρειαζόταν κεντρική διοίκηση. 

Έτσι, στο τέλος του πρώτου έτους κιόλας συγκροτήθηκε η πρώτη
Εθνοσυνέλευση, που ψήφισε Σύνταγμα και, σύμφωνα με τους ορισμούς
του, κεντρική διοίκηση: κυβέρνηση, βουλή –οιονεί κράτος. Για πρώτη
φορά αποκτούσε εξουσία το «έθνος». Φυσικά, οι τοπικές οργανώσεις
καταργήθηκαν. Να προσέξουμε όμως: άλλο η τοπική οργάνωση και άλλο
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η τοπική εξουσία –τις τοπικές εξουσίες δεν μπορεί κανείς να τις κα-
ταργήσει. 

Αυτή ήταν και η πρώτη εμπειρία απορρόφησης τοπικών διοικήσεων
σε μία κεντρική χωρίς κραδασμούς. Οι κραδασμοί ἐκτοτε δεν θα είναι
για επάνοδο στις τοπικές διοικήσεις, ούτε για μετατροπή των τοπικών
διοικήσεων σε τοπικές κυβερνήσεις. Θα είναι για συμμετοχή των τοπι-
κών εξουσιών στην κεντρική κυβέρνηση από ισχυρότερη θέση –το εθνικό
«όλον» δεν θα επιστρέψει στις τοπικές διοικήσεις. Στο πλαίσιο αυτής
της πάλης είναι καλό να δούμε τους εμφυλίους πολέμους.

Το 1827 θα ιδρυθεί ελληνικό κράτος και τις πρώτες ημέρες του 1828
θα φτάσει στην Ελλάδα ως Κυβερνήτης ο Ιωάννης Καποδίστριας. Θα
κυβερνούσε ένα εθνικό ελληνικό κράτος, που όμως ούτε ανεξάρτητο
ήταν, ούτε μοντέρνο, δηλαδή αστικό. Και η ανεξαρτησία θα έρθει βέβαια
τέσσερα χρόνια αργότερα μαζί με ένα βασιλιά, όχι όμως και ο αστικός
χαρακτήρας του, η αντιπροσωπευτική διακυβέρνηση δηλαδή, που θα
παραμείνει ως αίτημα με κοινωνικές συγκρούσεις και σημαία το «Σύν-
ταγμα»: θα χρειαστεί μια νέα επανάσταση, αυτή της 3ης Σεπτεμβρίου
1843 για να γίνει και αυτό πραγματικότητα. 

Ο Ι. Καποδίστριας ισχυρίστηκε ότι επιθυμούσε να κυβερνά το κράτος
μόνος και όχι και οι τοπικές εξουσίες και γι᾽ αυτό δεν δέχτηκε το Σύν-
ταγμα ούτε παραχώρησε ισχυρή θέση στον κρατικό μηχανισμό σε πρό-
σωπα που είχαν αποκτήσει ισχύ στη διάρκεια της Επανάστασης, λόγω
της αναρχίας που επικρατούσε, είναι ο λόγος που προβαλλόταν, όταν
έφτασε στην Ελλάδα. Βέβαια, τη συγκέντρωση της εξουσίας σε μια κεν-
τρική την είχε επιτύχει η Επανάσταση. Απλώς, ο Ι. Καποδίστριας φο-
βήθηκε κάθε πρόσωπο με κύρος και δύναμη στην κοινωνία, ακόμα κι
αν ήταν υποστηρικτής του, όπως ο Θ. Κολοκοτρώνης. 

Σχετικά με τις προσαρτήσεις, ενσωματώσεις κλπ. ελληνικών περιο-
χών στον εθνικό κορμό, που τώρα υπήρχε, δημιουργήθηκαν νέα ζητή-
ματα  –ας τα δούμε. Αγορεύοντας στην Εθνοσυνέλευση που συγκροτήθη-
κε για να συντάξει Σύνταγμα μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμ-
βρίου 1843, ο Ιωάννης Κωλέτης πρόφερε τη φράση «Μεγάλη Ιδέα» ως
στόχο του έθνους. Η φράση δεν προκάλεσε ούτε συζητήσεις, ούτε αντι-
παραθέσεις, ούτε την ίδια στιγμή, ούτε αρκετά χρόνια αργότερα. Το
1847 ο Ι. Κωλέτης πέθανε ως πρωθυπουργός. Θα περάσουν κι άλλα
χρόνια ώσπου ο Όθων θα θυμηθεί τη «Μεγάλη Ιδέα», θα της δώσει πε-
ριεχόμενο που δεν είχε, αυτό του αλυτρωτισμού, και θα κινήσει εξεγέρ-
σεις σε Ήπειρο και Θεσσαλία –διεθνώς η στιγμή ήταν η χειρότερη για
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να ικανοποιηθεί το εθνικό αίτημα, γιατί, σε μια νέα κρίση του ανατολι-
κού ζητήματος, βρισκόταν σε εξέλιξη ο Κριμαϊκός πόλεμος. Φυσικά, η
αποτυχία των εξεγέρσεων ήταν πλήρης και η χώρα υπέστη ταπεινώσεις. 

Η «Μεγάλη Ιδέα», όμως, με το αλυτρωτικό της περιεχόμενο εγκα-
ταστάθηκε ως η κεντρική εθνική ιδεολογία για μερικές δεκαετίες. Αλλά
η παραχώρηση της Επτανήσου στην Ελλάδα από την Αγγλία το 1864
και η χωρίς προβλήματα ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό, σε μεγάλη
μερίδα της ηγεσίας του κράτους δε δίδαξε ότι για την προσάρτηση νέων
ελληνικών εδαφών δεν ήταν απαραίτητα τα θρασύδειλα πολεμικά γι-
ουρούσια. Η προσάρτηση της Θεσσαλίας το 1881 έδειξε ότι η διπλωμα-
τική οδός είναι, για τις πραγματικότητες που ζούσε η Ελλάδα, αποτε-
λεσματικότερη απ᾽ αυτά. 

Στο τέλος της δεκαετίας του 1880 φάνηκε ότι κάτι αλλάζει ριζικά.
Τα έργα που είχαν προγραμματίσει και εκτελούσαν οι κυβερνήσεις του
Χαρίλαου Τρικούπη είχαν προσελκύσει το ομογενειακό και ευεργετικό
κεφάλαιο και έφεραν στο προσκήνιο μια νέα αστική τάξη με μεγάλη
κεφαλαιακή ισχύ. 

Την ώρα της μεγάλης οικονομικής κρίσης, με τη σταφίδα να χάνει
τις ξένες αγορές, τη Θεσσαλία να μη μπορεί να διασφαλίσει την επάρ-
κεια της χώρας σε δημητριακά και το κράτος να κηρύσσει στάση πλη-
ρωμών, το ελληνικό κεφάλαιο επενδύθηκε σε νέους παραγωγικούς
τομείς. Ώστε, η πτώχευση του κράτους να μη γίνει πολύ αισθητή στην
κοινωνία, μολονότι είχαν μεσολαβήσει ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του
1897 και τα καταστρεπτικά του αποτελέσματα. 

Έτσι άρχισε την πορεία της, με αλλαγή βηματισμού νοοτροπίας και
αιτημάτων, η νέα κοινωνία, που έκανε αναγκαία τη στάση των κατώτε-
ρων αξιωματικών στο στρατόπεδο του Γουδή το 1909, στο μοναδικό μη
φασιστικό στρατιωτικό πραξικόπημα του 20ού αιώνα, και επέτρεψε σε
μας σήμερα να γιορτάζουμε την ενσωμάτωση της Σάμου –και των
άλλων περιοχών– στο εθνικό «όλον». 

23ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΡΙΚΟ ΣΤΟ «ΟΛΟΝ» ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ





ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΝΔΡΟΣ

Μηχανισμοί ενσωμάτωσης της Σάμου στην Ελλάδα.
Η μεταβατική περίοδος 1912-1914 

Τ ο μέγα γεγονός για τη Σάμο του 20ού αιώνα, καθοριστικό για
τη μετέπειτα πορεία της και τομή στη νεότερη ιστορία της,
υπήρξε η επανάσταση το Σεπτέμβριο του 1912 υπό την ηγεσία

του Θεμιστοκλή Σοφούλη και η κήρυξη της ένωσης με την Ελλάδα στις
11 Νοεμβρίου 1912, γεγονός που τα τελευταία 50 χρόνια εντάχθηκε στο
τυπικό των τοπικών εθνικών τελετουργιών και στην εθνική αφήγηση.
Ένωση με την Ελλάδα σήμαινε κατάργηση του αυτόνομου καθεστώτος
της Ηγεμονίας, κατάλυση του ιδιότυπου κρατιδίου του υποτελούς στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία και ένταξη στο Ελληνικό κράτος ως επαρχίας
του. Σήμαινε ακόμη αλλαγή συνόρων μεταξύ δυο γειτονικών ανεξάρτη-
των κρατών, εδαφική αύξηση του ενός, του Ελληνικού, εις βάρος του
άλλου, του Οθωμανικού. Επίσης, την ενίσχυση ενός εθνικού κράτους και
την αρχή της διάλυσης μιας πολυεθνικής αυτοκρατορίας η οποία περιε-
λάμβανε και Έλληνες ομογενείς στον πληθυσμό της.

Ένωση δεν σήμαινε αυτόματη αποδοχή και ενσωμάτωση της Σάμου
στο ελληνικό κράτος και αυτό το γνώριζαν τόσο η σαμιακή επαναστα-
τική «εθνοσυνέλευση» όσο και η ελληνική κυβέρνηση. Χρειαζόταν κα-
τάληψη του νησιού από ελληνικές δυνάμεις και σταδιακή προσαρμογή
στις δομές και στη νομιμότητα του ελληνικού κράτους. Το πρώτο μπο-
ρούσε να γίνει σύντομα και πραγματώθηκε με τον κατάπλου μιας μοί-
ρας του ελληνικού στόλου και με προκήρυξη – διαταγή του αρχηγού
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του στόλου Παύλου Κουντουριώτη και εν συνεχεία του αντιπροσώπου
του Γκίνη. Για το δεύτερο απαιτούνταν χρόνος. 

Η διαδικασία ενσωμάτωσης της Σάμου στην Ελλάδα, τουτέστιν η
πραγματική ένωση, πολιτική, κοινωνική, οικονομική, χρειάστηκε αρκετό
χρονικό διάστημα για να επιτευχθεί. Στα άλλα νησιά του ανατολικού
Αιγαίου δεν γινόταν λόγος για ένωση, αλλά για απελευθέρωση, εφόσον
τελούσαν υπό οθωμανική διοίκηση. Στη Χίο και τη Λέσβο, την επαύριο
της κατάληψής τους, διορίστηκαν και εγκαταστάθηκαν Γενικές Διοική-
σεις από την ελληνική κυβέρνηση βάσει του νόμου ΔΡΛΔ΄.1 Στη Σάμο
υπήρξε αρχικά ψήφισμα συλλογικού αντιπροσωπευτικού οργάνου, της
εθνοσυνέλευσης, συνέλευσης δηλαδή διπλάσιου αριθμού αντιπροσώπων,
που αποφάσισε και τον τρόπο διοικήσεως του νησιού, δηλαδή της πρώην
Ηγεμονίας, μέχρις ότου διορισθεί Γενικός Διοικητής, την άνοιξη πια του
1914.2

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να εξετάσει τους μηχανι-
σμούς ενσωμάτωσης της Σάμου στην Ελλάδα, μετά την 11η Νοεμβρίου
1912, και την πορεία που ακολούθησε η τοπική ηγεσία έως ότου προ-
σαρμοσθεί η κοινωνία του νησιού και οι διοικητικές και λοιπές αρχές
του στους θεσμούς και τρόπους διοίκησης του ελληνικού κράτους. 

Θα εξετασθούν η οργάνωση της τοπικής διοίκησης η οποία έφερε τον
τίτλο Προσωρινή Κυβέρνηση Σάμου και η σταδιακή προσαρμογή της
στα δεδομένα της ελληνικής επικράτειας, δηλαδή η μετάβασή της από
τη αυτονομία της Ηγεμονίας στην νομιμότητα του ελληνικού κράτους
μέχρις ότου η ελληνική κυβέρνηση διόρισε τις δικές της αρχές. Το χρο-
νικό διάστημα αυτό διήρκεσε δύο έτη 1912-1914 και ολοκληρώθηκε λίγο
αργότερα, όταν η Σάμος με την Ικαρία και τους Φούρνους απετέλεσαν
γενική διοίκηση αρχικά και νομό αργότερα.

1. ΦΕΚ, τχ. Α΄, φ. 41, Εν Αθήναις 2 Μαρτίου 1913, «Περί διοικήσεως των στρα-
τιωτικώς κατεχομένων χωρών», (Νόμος 4134). Σύμφωνα με το νόμο αυτό η πο-
λιτική διοίκηση των κατεχομένων χωρών ενεργείται υπό της Κυβερνήσεως είτε
δι’ αντιπροσώπου της, είτε με άλλο εντολοδόχο που έχει τον τίτλο Γενικού Δι-
οικητού ή Γενικού Διοικητικού Επιτρόπου. Ο διοικητής έχει την εξουσία να ορ-
γανώσει τις δημόσιες υπηρεσίες, να διορίζει και να παύει υπαλλήλους, να
συντηρεί και να διαχειρίζεται τα δημόσια κτήματα και τις προσόδους, να εκδίδει
κανονιστικά διατάγματα, να λαμβάνει έκτακτα μέτρα προνοίας. 

2. Γενικός Διοικητής ανέλαβε στις 27-5-1914 ο Αναστάσιος Αδοσίδης. Βλ. Εφη-
μερὶς τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ελλάδος, Παράρτημα ἐν Σά μῳ,
φ. 86/31 Μαΐου 1914.
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Το χρονικό της ένωσης θα παρουσιασθεί ποικιλοτρόπως στη διάρκεια
των επετειακών εκδηλώσεων, όπως γίνεται κάθε χρόνο, γι’ αυτό και το
παραλείπω. Η εθνοσυνέλευση δεν κήρυξε μόνο την ένωση, αλλά αποφά-
σισε και τον τρόπο διοίκησης του νησιού. Κατά πόσον η ελληνική κυβέρ-
νηση ήταν ενήμερη για την ενέργεια αυτή δεν γνωρίζουμε. Εικάζεται ότι
ο πρόεδρος της συνέλευσης Θεμιστοκλής Σοφούλης, που είχε μεταβεί στην
Αθήνα, έλαβε κάποιες οδηγίες από την εθνική κυβέρνηση να προχωρήσει
στο ψήφισμα της ένωσης εκμεταλλευόμενος τη συγκυρία του Βαλκανικού
Πολέμου. Δεν έχει εντοπισθεί κάποιο γραπτό ντοκουμέντο σχετικά με
αυτό το θέμα. Ωστόσο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι είχε την διπλωματική υπο-
στήριξη των ευρωπαϊκών δυνάμεων, που ασκούσαν δυναμικά την πολι-
τική τους στην περιοχή αυτή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Το ενωτικό καθεστώς της Σάμου 

Την ίδια μέρα του ψηφίσματος η εθνοσυνέλευση έσπευσε να καλύψει
επαναστατικώ δικαίω το κενό εξουσίας, με το σχηματισμό Προσωρινής
Κυβερνήσεως «προς προσωρινήν Διοίκησιν της Νήσου» και με την έκ-
δοση επίσημης εφημερίδας ως παραρτήματος των ΦΕΚ του βασιλείου
της Ελλάδος.3 Η κυβέρνηση αυτή με πρόεδρο τον Θεμ. Σοφούλη απαρ-
τιζόταν από πέντε Επιτρόπους (υπουργούς):4 1. επί των Εσωτερικών
(Δημ. Γεωργιάδης), 2. επί της Δικαιοσύνης (Δημ. Νικολής), 3. επί της
Παιδείας (Δημ. Ορφανός), 4. επί του Εμπορίου και της Εθνικής Οικονο-
μίας (Εμμ. Αδαμίδης) και 5. επί των Οικονομικών (Ι. Χατζηγιάννης).5

3. Στα ΓΑΚ Σάμου σώζεται το σύνολο των φύλλων αυτής της εφημερίδας.
4. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος Πα-

ράρτημα εν Σάμω, φ. 1/14 Νοεμβρίου 1912, σ. 2. 
5. Οι τέσσερις πρώτοι ήταν ήδη εκλεγμένοι βουλευτές της Ηγεμονίας από την

προηγούμενη συνέλευση των πληρεξουσίων της ηγεμονικής διοίκησης του 1912
και ασκούσαν τα καθήκοντά τους ως βουλευτές. Βλ. ΓΑΚ Σάμου Πρακτικά Γ.Σ
1912 και Έντυπα Μονόφυλλα του 1912. [Ἀριθ. Πρωτ. 2034. Ἡγεμονία τῆς Σάμου
Ἡ Βουλή τῶν Σαμίων Πρὸς ἅπαντας τοὺς προϊσταμένους τῶν διαφόρων ὑπη-
ρεσιῶν καὶ διαχειριστὰς δημοσίων ὑλικῶν. … [κάτω] Ἐν Λιμένι Βαθέος Σάμου,
τῇ 24ῃ Αὐγούστου 1912. Οἱ Βουλευταὶ Δ. Γεωργιάδης Δ. Ὀρφανοῦ Ἐμμ. Ἀδα-
μίδης Δ. Ν. Νικολῆς. Μφ. Εγκύκλιος της Βουλής. Οι ανωτέρω να υποβάλουν
στη Βουλή την 1η Σεπτεμβρίου λεπτομερή κατάλογο επίπλων και παντός είδους
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Οι Επίτροποι ήταν επίσης τα ίδια πρόσωπα με τους Συμβούλους της
Ηγεμονίας που υπέγραψαν το ψήφισμα της ένωσης, με την προσθήκη
του ισχυρού πολιτικού παράγοντα Καρλοβασίων παραδοσιακού αντι-
πάλου του Σοφούλη Ι. Χατζηγιάννη. Το διοικητικό σχήμα προσομοίαζε
με το προϋπάρχον ηγεμονικό και πολύ περισσότερο με το διοικητικό
σύστημα σχεδίου συντάγματος το οποίο είχε υποβληθεί στις προστάτι-
δες Δυνάμεις τον Οκτώβριο 1912 με τις αναγκαίες τροποποιήσεις για
την περίσταση. Μια από τις πρώτες ενέργειες της Προσωρινής Κυβέρ-
νησης υπήρξε τη ίδρυση και οργάνωση Ταχυδρομικής υπηρεσίας και η
οργάνωση πολιτοφυλακής για την τήρηση της εσωτερικής τάξης και σώ-
ματος εθνικής αμύνης για την προστασία από εξωτερική απειλή. 

Η Προσωρινή Κυβέρνηση προσδιόρισε ποιο ακριβώς έδαφος γινόταν
αναπόσπαστο μέρος της «ελληνικής πατρίδος». Ως Σάμος νοούνταν το
έδαφος, οι συνοικισμοί, οι λιμένες, οι ακτές και τα παραρτήματά τους,
υπονοώντας πιθανόν και τις νησίδες που την περιβάλλουν. Ως προς την
εσωτερική διοίκηση, διατηρούνταν οι προϋπάρχουσες υπαλληλικές και
δημαρχιακές αρχές. Συνεπώς το διοικητικό σύστημα της Ηγεμονίας δεν
καταργούνταν αλλά παρέμενε σε ισχύ, όπως και η υπάρχουσα νομοθε-
σία της για τη διαχείριση υποθέσεων του δημόσιου και ιδιωτικού βίου
των κατοίκων. Διατηρούνταν επίσης ο εισπρακτικός μηχανισμός της
Ηγεμονίας και οι υπάλληλοι που ήταν επιφορτισμένοι για τη συγκέν-
τρωση των φόρων. Τα χρήματα της φορολογίας θα εξυπηρετούσαν τις
ανάγκες της Προσωρινής Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των εξόδων
της. Επομένως, μετά την κατάργηση της Ηγεμονίας δεν υπήρξε κενό
εξουσίας αλλά πολιτειακή μεταβολή από το αυτόνομο στο ενωτικό δι-
οικητικό σύστημα. Η Προσωρινή Κυβέρνηση της νήσου κάλεσε τους κα-
τοίκους να συνεχίσουν «ἐν εἰρήνῃ καὶ ἀδιαταράκτῳ τάξει» τις ιδιωτικές
τους εργασίες. 

Οι μηχανισμοί ενσωμάτωσης

Στόχος του «ενωτικού καθεστώτος», δηλαδή της Προσωρινής Κυβέρ-
νησης, ήταν να οικοδομήσει μηχανισμούς αφομοίωσης προς τη «μία και
αδιαίρετη ελληνική πατρίδα». Τέτοιους εφάρμοσε και το ελληνικό κρά-

υλικών που βρίσκονται στα γραφεία τους ή τελούν υπό την εποπτεία τους και
αποτελούν περιουσία του δημοσίου. [ΕΜΦ ΙΑΣ]. 



τος για τις κατεχόμενες νέες χώρες. Συνοπτικά ήταν γι’ αυτές: κατάρ-
γηση της ισχύουσας οθωμανικής νομοθεσίας και των αρχών και άμεση
αντικατάστασή τους από την ελληνική νομοθεσία και τις ελληνικές
αρχές με την εγκαθίδρυση Γενικών Διοικήσεων. Στη Σάμο ήταν τελείως
διαφορετικά, διότι υπήρχε ήδη διοίκηση και νομοθεσία που σε πάρα
πολλά σημεία προσομοίαζε στην ελληνική ή ήταν ίδια με αυτή. Οι μη-
χανισμοί ενσωμάτωσης της Σάμου στην Ελλάδα θα μπορούσαν να δια-
κριθούν σε πολιτικούς, στρατιωτικούς, κοινωνικούς, εθνικούς και
οικονομικούς. Όλες οι παραπάνω κατηγορίες μηχανισμών συμπλέκονταν
μεταξύ τους.

Στη συνέχεια θα αναφέρω μερικούς από αυτούς:
1. Τα ψηφίσματα και διατάγματα εν ονόματι του βασιλέως των Ελλή-

νων, η απέλαση Οθωμανών υπαλλήλων και η στρατιωτική κατάληψη της
νήσου από την Ελλάδα. Με διαταγή του ναυάρχου Κουντουριώτη κατέ-
πλευσε ο ελληνικός στόλος στις 3 Μαρτίου 1913 και αποβίβασε αγήματα
πεζοναυτών στον Λιμένα Βαθέος. Είχαν προηγηθεί συλλαλητήρια στον
Λιμένα Βαθέος περί πραγματικής ενώσεως. Με την κατάληψη αναγνω-
ριζόταν το «ενωτικό καθεστώς» που είχε αποφασίσει η Εθνοσυνέλευση
και η Προσωρινή Κυβέρνηση περιβαλλόταν, εκτός από το τοπικό, με το
κύρος του εθνικού κράτους παίρνοντας τη θέση Γενικής Διοίκησης. Έτσι
νομιμοποιούνταν όλες οι μέχρι το Μάρτιο πράξεις της: διορισμοί, μετα-
θέσεις, απολύσεις υπαλλήλων, διατάγματα, εγκύκλιοι κλπ. Για περίπου
ένα μήνα η Σάμος ήταν σε κατάσταση πολιορκίας που ήρθη στις 8 Απρι-
λίου 1913 με τηλεγράφημα του Κουντουριώτη προς το πολεμικό Πάνθηρ.

2. Ο δημόσιος λόγος του προέδρου και των επιτρόπων της Προσω-
ρινής Κυβέρνησης καθώς και του Μητροπολίτη από τις 11 Νοεμβρίου
1912 μέχρι και τις 3 Μαρτίου 1913 αλλά και στη συνέχεια εκφράζει με
σαφήνεια την απόφαση της ένωσης ως αναγκαίου γεγονότος που υπα-
γορεύθηκε από την εθνική συνείδηση και την ιστορία.  

3. Η άμεση ίδρυση της ταχυδρομικής υπηρεσίας και η χρήση γραμ-
ματοσήμων για την επικοινωνία με το εσωτερικό και προπάντων με το
εξωτερικό, γεγονός για το οποίο διαμαρτυρήθηκε έντονα η Τουρκία στο
Γραφείο της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως στη Βέρνη.6

4. Η ταχύτατη αναδιοργάνωση της στοιχειώδους κυρίως εκπαίδευσης
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6. Εφημερίς Κυβερνήσεως Παράρτημα εν Σάμω, φ. 1/14-11-1912, Διάταγμα
1. «Πε ρί συστάσεως Ταχυδρομικής Υπηρεσίας». Βλ. και Αρχείο Προσωρινής Κυ -
βέρνησης Σάμου, στο εξής ΑΠΚΣ, φάκ. 14/4 1913, έγγρ. 12. 
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με διορισμό δασκάλων που διέθεταν τα κατάλληλα προσόντα.7
5. Η κατάργηση του ελληνικού Προξενείου που λειτουργούσε στη

Σάμο από τα τέλη της δεκαετίας 1850. Η Προσωρινή Κυβέρνηση θεω-
ρούσε αυτονόητη την παύση του Προξενείου, αλλά τα αρχεία και τα
έπιπλά του παραδόθηκαν για φύλαξη στην Τράπεζα Αθηνών το Σεπτέμ-
βριο του 1913.8

6. Η κριτική προς την προηγούμενη διοίκηση της αυτονομίας. Ως
προς αυτό υπήρχαν πολλά σημεία στα οποία θα μπορούσε να ασκηθεί
κριτική: στη διοίκηση, στη διαφθορά, στην κομματικοποίηση. Αναφέρω
από τα πολλά τον τομέα της αγροτικής ασφάλειας που είχε παραμελη-
θεί κατά το παρελθόν με αποτέλεσμα να υποφέρει ο πρώτιστος πλου-
τοπαραγωγικός κλάδος της νήσου δηλαδή ο γεωργικός. Η Προσωρινή
Κυβέρνηση υποσχόταν9 πως θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να
ενισχυθεί ο ως άνω κλάδος.10 Στην κατεύθυνση αυτή θα μπορούσαν να
ενταχθούν η ίδρυση πολλών γεωργικών σωματείων, αλλά και η απο-
στολή στη Σάμο του νομογεωπόνου Ξυράκη11 με σκοπό να εξετάσει τη
γεωργική κατάσταση και να δώσει ανάλογες οδηγίες. Ο μηχανισμός εν-
σωμάτωσης στην προκειμένη περίπτωση είναι σαφής: παρουσιάζεται η
προηγούμενη διοίκηση διεφθαρμένη και σε αποδιοργάνωση αφενός και
προβάλλεται αφετέρου η νέα ως αναγκαία και ικανή να θεραπεύσει όλα
τα κακά του παρελθόντος με την επιλογή της ένωσης με την Ελλάδα.

7. Η διοικητική διαίρεση με την υπαγωγή Ικαρίας και Φούρνων σε

7. Για το θέμα αυτό βλ. Βαγγέλης Δημητριάδης, «Η εκπαίδευση στη Σάμο
λίγο πριν και κατά την περίοδο της μετάβασης από την αυτονομία στο ελληνικό
κράτος», στον παρόντα τόμο, σ. 415-445, όπου και οι σχετικές αρχειακές πα-
ραπομπές. 

8. ΑΠΚΣ, φάκ. 14/1 1913, έγγρ. 8.
9. Με εγκύκλιο στις 26-11-1912. Βλ. ΑΠΚΣ, φάκ. 3/1 1912-13, έγγρ. 2
10. Η αγροτική ασφάλεια συνδέεται και με την προστασία των δασών. Πα-

λιότερα απαγορευόταν η εξαγωγή ξυλείας και ξυλανθράκων ενώ η εισαγωγή
ναυπηγήσιμης ξυλείας γινόταν ατελώς. Τώρα, ο διευθυντής της αγροτικής ασφά-
λειας αναφέρει ότι παρατηρείται μεταφορά και πώληση ξυλείας και ξυλανθρά-
κων χωρίς έλεγχο. ΑΠΚΣ 1912-14, φάκ. 3/1, έγγρ. 17. Την ίδια περίοδο σε κάθε
κοινότητα συγκροτήθηκαν γεωργικά σωματεία. Βλ. ΑΠΚΣ  1912-14, φάκ. 3/1
έγγρ. 12 και 21.

11. Για την αποστολή και τη δραστηριότητα του γεωπόνου Ξυράκη βλ. ΑΠΚΣ,
φάκ. 3/1 1912-13, έγγρ. 11.
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μια διοικητική ενότητα της Σάμου κατά το πρότυπο της εκκλησιαστικής
διοίκησης της Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας. Στην διοικητική ευθύνη
της διοίκησης Σάμου υπήχθη και το Καστελόρριζο από τα τέλη του 1913
για μικρό χρονικό διάστημα.12

8. Η συμμετοχή της Σάμου στους εθνικούς αγώνες, δηλωτική της πο-
ρείας ενσωμάτωσης. Το κράτος, κατά την εγκύκλιο του Σοφούλη, είναι
«εντολοδόχος όλου του ελληνικού Γένους», που διεξάγει τους απελευ-
θερωτικούς πολέμους για την αποκατάσταση της μιας «μεγάλης και
αδιαιρέτου Ελλάδος».13 Η συμμετοχή της Σάμου αρχικά εκφράστηκε με
αποστολή εθελοντών πολεμιστών, που εντάχθηκαν στον εθνικό στρατό,
με τη διενέργεια πανσαμιακών εράνων και τη συγκρότηση κατά τα σα-
μιακά έθιμα επιτροπών, με τη διάθεση του Νοσοκομείου για τη νοσηλεία
ανδρών του εθνικού στρατού, με αποστολή χρημάτων στη βασίλισσα
υπέρ των ελληνικών νοσοκομείων.14

9. Η πρόσκληση προς το ελληνικό κράτος να ληφθούν μέτρα υπέρ
της γεωργίας. Εκτός του νομογεωπόνου Ξυράκη απεστάλη και ο γεω-
πόνος Ραϋνόλδος Δημητριάδης, που έδωσε οδηγίες για την καλύτερη
απόδοση των καλλιεργειών με συστηματική χρήση λιπασμάτων.15 Στα
πλαίσια του ενδιαφέροντος εντάσσεται και η προσπάθεια καταγραφής
της παραγωγής ελαιολάδου που ζητούσε το υπουργείο Οικονομικών.
Κλήθηκαν οι δήμαρχοι να υποβάλουν τις προβλέψεις τους για το μέγε-
θος της παραγωγής, χωρίς να δηλώνεται σε τι απέβλεπε αυτή η πρό-
βλεψη.16

10. Η τελωνειακή ένωση. Από διάφορες πλευρές επισημάνθηκε ότι
είναι ανάγκη να καταργηθούν οι δασμοί εξαγωγής προς την Ελλάδα,
ώστε να καταστούν ανταγωνίσιμα τα σαμιακά προϊόντα, ιδίως το λάδι
και το κρασί. Ο πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, και η εχθρική
δράση της Σάμου εναντίον της Τουρκίας επέφεραν τη διακοπή των εμ-

12. Αιγαίον, φ. 48/ 31-7-1913 και ΑΠΚΣ, φάκ. 4/8 1913-14, έγγρ. 23, 24, 83,
84.

13. ΑΠΚΣ, φάκ. 1/1 1913, έγγρ. 57.
14. ΑΠΚΣ, φάκ. 1/1 1913, έγγρ. 62.
15. Για τον Ραϋνόλδο Δημητριάδη και την έκθεσή του «περί των μέσων προς

προαγωγήν της γεωργίας», βλ. Εφημερίς της Κυβερνήσεως Παράρτημα εν
Σάμω, φ. 41/30-7-1913 και 42/7-8-1913.

16. Βλ. αναφορές των δημάρχων όλων των κοινοτήτων της Σάμου για την προ-
βλεπόμενη παραγωγή του 1913. ΑΠΚΣ, φάκ. 3/1 1913, έγγρ. 29-56.
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πορικών σχέσεων με αποτέλεσμα τα 9/10 του σαμιακού ελαιολάδου που
διοχετεύονταν στις αγορές της Τουρκίας να μένει αδιάθετο στις αποθή-
κες των γεωργών.17 Στις 25 -6-1913 τηλεγράφημα του ΥΠΟΙΚ γνωστο-
ποίησε ότι τα αποβιβαζόμενα στη Σάμο εμπορεύματα από τις παλιές ή
νέες χώρες θα εισάγονταν χωρίς τελωνειακά τέλη. Η απαλλαγή από τε-
λωνειακούς δασμούς εισαγομένων από την Ελλάδα εμπορευμάτων θε-
ωρήθηκε από τους εμπόρους φυσικό και αυτονόητο γεγονός, επειδή η
Σάμος ήταν πλέον εσωτερικό του κράτους, η εθνική αποκατάσταση ήταν
βέβαιη και η τελωνειακή ατέλεια αποτελούσε ένδειξη σαφούς εθνικής
αφομοιώσεως.18

11. Η αποπομπή της Εταιρείας του Οθωμανικού Χρέους μετά των
υπαλλήλων της που είχε αναλάβει τη διαχείριση της δημόσιας αλυκής
και η προμήθεια αλατιού από την αλυκή Αναβύσσου (300.000 οκά-
δων).19

12. Η τάση κοινωνικού εκσυγχρονισμού. Η επανίδρυση σωματείων
και η ίδρυση νέων υπό το κράτος των νέων συνθηκών δηλ. της Προσω-
ρινής Κυβέρνησης και η κατοχύρωσή τους μέσω των ΦΕΚ και του συμ-
βολισμού του ελληνικού Βασιλείου. Ειδικά ως προς αυτό το ζήτημα
παρουσιάζεται στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού –η ένωση θα ήταν
βήμα εκσυγχρονισμού– η ίδρυση γεωργικών σωματείων σε κάθε κοινό-
τητα,20 η ίδρυση εργατικών σωματείων όπως για παράδειγμα η Αδελ-
φότητα Εργατών Βυρσοδεψών στο Καρλόβασι21 και ο Καπνεργατικός
σύλλογος Κοκκαρίου.22 Στο ίδιο χρονικό διάστημα ιδρύεται και το συν-

17. Να σημειωθεί ότι τα από τη Σάμο στην Τουρκία εξαγόμενα εμπορεύματα
φυσικά ή βιομηχανικά «εις ουδέν τέλος υπεβάλλοντο». βλ. Αναφορά Σοφούλη
προς το υπ. Οικονομικών τον Οκτ. 1913 στο ΑΠΚΣ, φάκ. 4/8 1913, έγγρ. 73.

18. ΑΠΚΣ, φάκ. 1/1 1913, έγγρ. 47, φάκ. 2/1 1913, έγγρ. 1, φάκ. 16/2 έγγρ.
11.

19. ΑΠΚΣ, φάκ. 4/8 1913-14, έγγρ. 49, 53, και ΑΠΚΣ, φάκ. Εθνικής Οικονο-
μίας, έγγρ. 145.

20. ΑΠΚΣ, φάκ. 3/1 1912-13, έγγρ. 12, 21.
21. ΑΠΚΣ, φάκ. 1/1 1913, έγγρ. 53, 71.
22. Την ανάγκη ίδρυσης σωματείου καπνεργατών επισημαίνει σε αίτησή του

προς τον πρόεδρο της προσωρινής κυβέρνησης ο Νίκος Μ. Καλούδης, στις 21-
10-1913. Τα επιχειρήματά του είναι τα εξής: 1. Οι καπνέμποροι δεν ορίζουν εξ
αρχής το μεροκάματο, αλλά όποτε θέλουν και όπως θέλουν. 2. Δεν πληρώνουν
τακτικά κάθε εβδομάδα ή κάθε δεκαπενθήμερο αλλά δυο ή τρεις φορές το έτος.
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δικαλιστικό όργανο των δασκάλων, η Διδασκαλική Ένωση Σάμου.23

Στα ίδια πλαίσια θα πρέπει να ενταχθούν οι αιτήσεις για ατμοκίνητα
ελαιοτριβεία και για καθιέρωση συγκοινωνίας με αυτοκίνητα.24

13. Η παγίωση της εσωτερικής ασφάλειας, τάξης και ησυχίας, με επί-
κληση κατασταλτικών μέτρων εκ μέρους του εθνικού κράτους. Τον Ιού-
νιο 1913 έγιναν κάποιες φασαρίες με πρωταγωνιστές τον Γεώργιο Γιαγά
και Σταμάτιο Ελένης. Οι ενέργειες αυτές ήταν το προανάκρουσμα της
αμφισβήτησης για τη νομιμότητα του Σοφούλη από το κίνημα Γιαγά-
δων. Ο Σοφούλης απάντησε με την απειλή χρήσης κατασταλτικού μη-
χανισμού, πως θα χρησιμοποιήσει ολόκληρη τη στρατιωτική δύναμη για
την αποκατάσταση της τάξεως και κάλεσε τους πάντες να σέβονται και
να τηρούν τους νόμους του κράτους και ότι η διατάραξη της ησυχίας
δηλώνει αφιλοπατρία και προδοσία προς τα εθνικά συμφέροντα. Αν και
η καταδίωξη ληστοπειρατών είναι διαφορετική και σ’ αυτή την περί-
πτωση η Προσωρινή Κυβέρνηση καλεί τη συνδρομή ελληνικού τορπιλο-
βόλου για να συμπληρώσει το καταδιωκτικό έργο της χωροφυλακής στη
θάλασσα.25

14. Η στρατολόγηση. Πέραν της κατάταξης εθελοντών στον ελληνικό
στρατό, από τον Ιούνιο 1913 άρχισαν οι επιτάξεις κτηνών, γεγονός που
θα προκαλούσε αντιδράσεις αν και εντασσόταν στα δικαιώματα του
κράτους και στις υποχρεώσεις των νέων πια υπηκόων.26 Όταν όμως άρ-
χισε να εφαρμόζεται ο νόμος περί στρατολογίας προκλήθηκε αναστά-
τωση, διότι πολλοί δάσκαλοι και άλλοι υπάλληλοι υποχρεώθηκαν να
εγκαταλείψουν τις θέσεις τους που δύσκολα αναπληρώνονταν, ενώ
άλλοι ζήτησαν απαλλαγή από τη στρατιωτική θητεία επικαλούμενοι οι-
κογενειακούς λόγους και λόγους υγείας και ελάχιστοι διέφυγαν στα
ιταλοκρατούμενα Δωδεκάνησα ως λιποτάκτες.27

3. Οι εργάτες αναγκάζονται να εργάζονται σε στενό δωμάτιο ανθυγιεινά. 4. Η
εργασία αρχίζει από την ανατολή και λήγει κατά τη δύση του ηλίου και πέραν
της ώρας αυτής, με ελάχιστη ανάπαυση. Ο σύλλογος θα αποβλέπει στην αλλη-
λοβοήθεια των μελών του. Βλ. ΑΠΚΣ. φάκ. 1/1 1913, έγγρ. 104.

23. Βλ. Β. Δημητριάδης, ό.π., σ. 443.
24. ΑΠΚΣ, φάκ. 2/1 1913, έγγρ. 3, 5.
25. ΑΠΚΣ, φάκ. 4/8 1913-14, έγγρ. 6, 15, 16.
26. ΑΠΚΣ, φάκ. 4/8 1913-14, έγγρ. 7,10, φάκ. 15/2 1913, έγγρ. 4-6, 10-12,

φάκ. 17/2 1914, έγγρ. 1.
27. ΑΠΚΣ, φάκ. 15/2 1913, έγγρ. 21, 27, 29, 30, 42. 
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Δυσχέρειες κατά την ενσωμάτωση

Οι κυριότερες δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει η Σάμος στο με-
ταβατικό διάστημα αφορούσαν το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο
και τις επικοινωνίες. Η Σάμος αποκόπηκε από τις πλησιέστερες αγορές
της Μικράς Ασίας και χρειάστηκε αρκετό χρονικό διάστημα για να προ-
σαρμοσθεί στα νέα δεδομένα, τις νέες αποστάσεις και την αναζήτηση
νέων αγορών. Οι δασμοί από την άλλη ήταν πάντα ένα μεγάλο πρό-
βλημα όσον αφορά την ενίσχυση ή μη της τοπικής οικονομίας, αλλά και
του δημόσιου ταμείου. Η πολιτειακή μεταβολή ανέτρεψε και τις μέχρι
τότε καθιερωμένες πιστοποιήσεις των τελωνειακών αρχών που ήταν
απαραίτητες για το εξαγωγικό εμπόριο.28 Όσον αφορά τον προϋπολο-
γισμό η Προσωρινή Κυβέρνηση εκτέλεσε εκείνον που είχε ψηφίσει η Γε-
νική Συνέλευση της Ηγεμονίας για το 1911-1912 και 1912-1913. Άλλη
Γενική Συνέλευση έκτοτε δε συγκλήθηκε. Ως προς τη συγκοινωνία, τα
ατμόπλοια και ιστιοφόρα είχαν μακρύ δρόμο να διανύσουν, ενώ η υπάρ-
χουσα τηλεγραφική σύνδεση με τα κέντρα της Μικράς Ασίας διακόπηκε
χωρίς να αντικατασταθεί ανάλογη από το ελληνικό κράτος. Το γεγονός
αυτό αφενός έβλαπτε το εμπόριο και την τοπική βιομηχανία, αλλά θα
μπορούσε και να ερμηνευθεί ως αδιαφορία του κράτους, της μεγάλης

28. Την κατάσταση αυτή εξηγεί πολύ καλά ο διευθυντής του Γενικού Λογι-
στηρίου Ζήσιμος Σίδερης υποβάλλοντας στατιστικούς πίνακες εισπράξεων των
τελωνείων. Κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο παρατηρεί ότι υπήρξε
ελάττωση των εισπράξεων κατά 219.006 γρ. έναντι του 1911 όχι μόνο από τις
εισαγωγές αλλά και από τις εξαγωγές. Σημειώνει τα εξής: «Τὸ γεγονός τοῦτο
εἶναι ἀποδοτέον εἰς τὴν κατὰ τὸ διάστημα τοῦτο κρατήσασαν ἐν τῷ τόπῳ ἡμῶν
ἀνώμαλον κατάστασιν καὶ εἰς τὴν πέριξ ἡμῶν πολεμικὴν κρίσιν καὶ εἰς τὴν κα-
θόλου ἐν τῇ ἀνατολῇ κατάστασιν ἐξ ἧς πᾶσαι αἱ πιστώσεις τῶν ἐμπόρων ἐν ταῖς
εὐρωπαϊκαῖς ἀγοραῖς ἐσταμάτησαν, μέγα δὲ μέρος εἰσαγωγῆς καὶ ἐξαγωγῆς
πρὸς τοὺς τουρκικοὺς λιμένας, μεθ’ ὧν ἔχομεν ζωηρὰν ἐμπορικὴν ἐπικοινωνίαν
ἐσταμάτησαν παντελῶς, ἕνεκα τῆς ἐξελίξεως τῶν πολεμικῶν καὶ πολιτικῶν ἐν
γένει γεγονότων». Από την κρίσιμη αυτή κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει
ανεπηρέαστο το εμπόριο. Και όπως τονίζει ο Σίδερης «ευτύχημα» είναι ότι
αυτές είναι οι αιτίες της μείωσης πράγμα το οποίο είναι παροδικό και δεν οφεί-
λεται «εἰς ἄλλην ἐσωτέραν κρίσιν κοινωνικὴν ἢ ἐμπορικήν». Οι εισπράξεις του
Δεκεμβρίου παρουσίασαν αύξηση κατά 80.914 γρ. που οφείλεται στην εξαγωγή
προϊόντων. ΑΠΚΣ, φάκ. Εθνικής Οικονομίας 1912-14, έγγρ. 64 και ΑΠΚΣ, φάκ.
α6/1 1913, έγγρ. 66, 67, και φάκ. 16/2 1913, έγγρ. 7.



πατρίδας, για τα σαμιακά συμφέροντα. Η ελληνική κυβέρνηση ανταπο-
κρίθηκε καθυστερημένα με την εγκατάσταση σταθμού ασυρμάτου στο
Καρλόβασι για στρατιωτικούς σκοπούς με διάθεση για ιδιωτικούς μόνον
επειγούσης φύσεως.29 Η Προσωρινή Κυβέρνηση είχε και άλλες αφορμές
να διαπιστώσει την αβελτηρία και αδράνεια του ελληνικού κράτους,
όταν για παράδειγμα απέσυρε από το νησί τη στρατιωτική φρουρά και
ένα πολεμικό πλοίο που περιπολούσε στην περιοχή. Ο Θ. Σοφούλης τότε
ζήτησε να σταλούν αξιωματικοί και υπαξιωματικοί για να εκπαιδεύ-
σουν ντόπιους και ανάλογο οπλισμό.30

Μερικές από τις παραπάνω δυσχέρειες περιέγραψε πολύ εύγλωττα
ο Ζήσιμος Σίδερης στην ετήσια έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου τον
Οκτώβριο 1913, όπου μεταξύ άλλων τόνιζε και τα ακόλουθα: Η επανά-
σταση και η μετά την έκρηξη του Βαλκανικού Πολέμου κατάσταση (δηλ.
η ένωση) επηρέασαν την οικονομική ζωή της Σάμου. Οι σπουδαιότερες
αγορές της καταναλώσεως των σαμιακών προϊόντων που είχαν ενισχυ-
θεί από εμπορικά πλεονεκτήματα του αυτόνομου καθεστώτος, αμέσως
αποκλείσθηκαν. 

Τὸ κεφάλαιον καὶ ἐν φυσικῇ τῶν δημοσίων πραγμάτων ἐξε-
λίξει εἶναι καχύποπτον καὶ διστακτικόν, πολὺ δὲ μᾶλλον, ὅταν
ἐνώπιον αὐτοῦ προβάλλεται ἡ πολιτικὴ ἀβεβαιότης καὶ ἡ πο-
λιτικὴ ἀστάθεια, ἥτις ὑπῆρξεν ὁ κυριώδης χαρακτὴρ τῶν κρί-
σεων, τὰς ὁποίας διῆλθεν ὁ τόπος ἡμῶν ἀπὸ τοῦ παρελθόντος
Σεπτεμβρίου καὶ ἐντεῦθεν. 

Παρά τις προσπάθειες της Προσωρινής Κυβέρνησης και την αισιοδο-
ξία του προέδρου της, το κεφάλαιο παρέμεινε πάντα διστακτικό. Η
αποκατάσταση της ηρεμίας στο νησί πριν από την κατοχή του από τον
ελληνικό στρατό παρουσίαζε μεγάλες δυσκολίες. Το ζήτημα, σύμφωνα
με τον Σίδερη, είναι πολιτικό και 

εἰς τοὺς πολιτικοὺς ἄνδρας ἡ αἰσιόδοξος πίστις εἶναι ἀρετή,
ἀλλ’ εἰς τὸν παρ’ ἡμῖν ἐμπορικὸν κόσμον δὲν εἶναι ὑπολογίσι -
μος ἡ ἔκβασις ἑνὸς πολιτικοῦ ἤ ἐθνικοῦ ἀγῶνος, ὥστε ἀναλό-
γως πρὸς τὰς πιθανωτέρας προβλέψεις νὰ ρυθμισθῇ κα θό λου
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29. Η προσφορά τέτοιου σταθμού ήταν ανώφελη δεδομένου ότι η τηλεγραφική
γραμμή Λιμένος Βαθέος – Καρλοβάσου δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί γιατί
χρειαζόταν μηχανήματα που δεν βρίσκονταν ούτε στην αγορά της Αθήνας. Βλ.
ΑΠΚΣ, φάκ. 16/4 1913, έγγρ. 24.

30. ΑΠΚΣ, φάκ. 4/8 1913-14, έγγρ. 51, 60.



ἡ δημοσία ἐνέργεια τοῦ ἐμπορίου. Τὸ ἐμπόριον εἶναι ἐχθρικὸν
πρὸς πᾶσαν πολιτικὴν πάλην, μόνον τ’ ἀγαθά αὐτῆς ἀποτε-
λέσματα ἐκμεταλλευόμενον καὶ ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς ἀδιατα-
ράκτου γαλήνης καὶ ἀσφαλείας τῆς πολιτικῆς ἐννοοῦν νὰ
κινηθῇ.31

Επίλογος

Το Νοέμβριο του 1912 ο σαμιακός λαός διά των αντιπροσώπων του
επέλεξε την κατάλυση της αυτονομίας, την ανατροπή του Οργανικού
Χάρτη που όριζε ότι η Σάμος θα ήταν μέρος των κληρονομικών δικαιω-
μάτων του σουλτάνου και αποφάσισε την ένταξή της στο εθνικό κράτος
που αποτελούσε στόχο του ενωτικού κινήματος του 1830 - 1834. Παρά
τις δυσκολίες, η ενσωμάτωση στην Ελλάδα ακολούθησε ομαλή πορεία,
επειδή με την διατήρηση κατά το μεταβατικό στάδιο 1912-1914 της νο-
μοθεσίας της αυτόνομης Ηγεμονίας δεν προκλήθηκαν αναστατώσεις στην
τοπική κοινωνία πα ρόλο που η ένοπλη ρήξη των Γιαγάδων στις αρχές
του 191432 αμφισβήτησε ό χι τόσο το εθνικό κράτος όσο, νομίζω, το δι-
καίωμα και τη νομιμότητα στο Σο φούλη να διαχειρισθεί την υπόθεση και
να περιβληθεί με την αίγλη του ε θνικού ήρωα. Όσον αφορά τον πρακτικό
τομέα της ενσωμάτωσης λήφθηκαν σταδιακά πολιτικά και οικονομικά
μέτρα και εφαρμόσθηκε η ελληνική νο μοθεσία όπου δεν καλύπτονταν
από την ισχύουσα σαμιακή. Η σαμιακή νο μοθεσία και οι θεσμοί που
ίσχυαν στην Ηγεμονία ελάχιστα διέφεραν από τους ελληνικούς. Συνεπώς
δε υπήρξε ιδιαίτερο πρόβλημα κατά την εφαρμογή τους. Μεγαλύτερο
πρόβλημα υπήρξε από την άγνοια όπως αποδείχτηκε των ελληνικών
υπουργείων και των αρχών για την κρατούσα κατάσταση στη Σάμο. 
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31. ΑΠΚΣ, φάκ. 16/2 1913, έγγρ. 1.
32. Από την υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφέρω μόνο τα εξής: Ν. Βαφέας, Από

τον Ληστή στον Αντάρτη. Τα ένοπλα κινήματα των Γιαγάδων στη Σάμο (1914-
1925), εκδ. Νήσος, Αθήνα 2012. Στάθης Κεκρίδης, «Η υπόθεση των Γιαγάδων:
επαναστάτες ή ληστές», Σαμιακές Μελέτες 6 2003-2004, Πνευματικό ̈ Ίδρυμα
Σάμου “Ν. Δημητρίου”, Αθήνα 2003, σ. 119-129. Μ. Γ. Βαρβούνης, Λαϊκή αυτο-
βιογραφία και ιστορική πραγματικότητα. Η περίπτωση των απομνημονευμά-
των του Σάμιου οπλαρχηγού Ιωάννη Γιαγά (1912-1925), Δημιουργία, Αθήνα
1997.



Πράγματι, όπως φάνηκε τα υπουργεία εσωτερικών, οικονομικών, δι-
καιοσύνης αγνοούσαν τι ίσχυε στη Σάμο θεωρώντας εν πολλοίς ότι
ανήκε στο ίδιο καθεστώς με τα άλλα νησιά. Αρκετές φορές ο Σοφούλης
υποχρεώθηκε να στείλει ειδικά υπομνήματα αναλύοντας την υφιστά-
μενη και προϋφιστάμενη κατάσταση του νησιού, τονίζοντας ότι κάθε
μέτρο που συντελεί στην αφομοίωση των νέων χωρών είναι ευπρόσδεκτο
και ότι η Σάμος διατηρεί ακόμη ένα «εἶδος διοικητικῆς αὐτοτελείας καὶ
πλήρη οἰκονομικὴν αὐτοσυντηρησίαν».33 Υπήρχε ακόμα η υποψία ότι η
κατάληψη των νήσων και η ενσωμάτωσή τους στο ελληνικό κράτος είχε
προσωρινό χαρακτήρα, άποψη που διατυπώθηκε στα έγγραφα όχι επί-
σημα αλλά έμμεσα είτε με νύξεις είτε με σαφείς αναφορές πολιτών. 

Στον εκκλησιαστικό τομέα δεν χρειάστηκε καμιά μεταβολή. Η Μη-
τρόπολη Σάμου και Ικαρίας συνέχισε να υπάγεται στο Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και όπως προαναφέρθηκε θεωρήθηκε
πρότυπο διοικητικής διαίρεσης. Το αυτό συνέβη και με τη δομή της εκ-
παίδευσης. Η Προσωρινή Κυβέρνηση διεκπεραίωσε τις διαδικασίες με-
τάβασης στο εθνικό κράτος μέχρι την άνοιξη του 1914, οπότε διορίσθηκε
Γενικός Διοικητής Σάμου ο Αναστάσιος Αδοσίδης,34 γιος του πρώην Ηγε-
μόνα Κωστάκη Αδοσίδη, για να συνεχίσει το έργο της και να εφαρμόσει
πια εξ ολοκλήρου την ελληνική νομοθεσία.
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33. Βλ. Έγγραφο του Προέδρου της Προσωρινής Κυβερνήσεως Σάμου πρός
το Υπουργείο Εσωτερικών. ΑΠΚΣ, φάκ. 16/4 1913, έγγρ. 10.

34. Βλ. υποσημ. 2 και Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Παράρτημα εν Σάμω,
φ. 90/ 14-6-1914. Να σημειωθεί ότι η κυκλοφορία αυτού του Παρατήματος των
ΦΕΚ στη Σάμο συνέχισε μέχρι τις 11 Απριλίου 1915. 





ΝΙΚΟΣ ΒΑΦΕΑΣ

Οικονομία και κοινωνία της Σάμου 
κατά τη μετάβαση στο εθνικό κράτος: 

συνέχειες και ασυνέχειες*

ΗΣάμος είναι το πιο κοντινό στις ακτές της Μικράς Ασίας νησί
του Αιγαίου Πελάγους. Αυτό το αρκετά απλό και γνωστό σε
όλους γεωγραφικό χαρακτηριστικό αναδεικνύει από μόνο του

και μια αντινομία. Καταρχάς, πρόκειται για ένα νησί, μια εξ ορισμού
και εξ ολοκλήρου οροθετημένη γεωγραφική και κατ’ επέκταση οικονο-
μική και κοινωνική οντότητα, καθώς, όπως μας θυμίζουν οι Γάλλοι αν-
θρωπογεωγράφοι που εισήγαγαν την έννοια της «νησιωτικότητας»
(insularité), είναι προφανές ότι «ανάμεσα στο νησί (île) και την απομό-
νωση (isolement) δεν μένει παρά ένα βήμα να διασχίσουμε, οι δυο λέξεις
έχουν άλλωστε την ίδια ετυμολογία».1

Εντούτοις, η μελέτη της γεωγραφικής θέσης της Σάμου μάς υποχρε-
ώνει να είμαστε λιγότερο κατηγορηματικοί σε ό,τι αφορά την «απομό-
νωσή» της. Και αυτό δεν οφείλεται μόνο στο ένα μόλις μίλι που την

* Το συγκεκριμένο κείμενο επαναλαμβάνει, σε μεγάλο βαθμό, την επιχειρη-
ματολογία που αναπτύσσεται στο κεφάλαιο 1 του βιβλίου μου με τίτλο: Από
τον Ληστή στον Αντάρτη. Τα ένοπλα κινήματα των Γιαγάδων στη Σάμο (1914-
1925), Αθήνα 2012.

1. E. Kolodny, La population des îles de la Grèce, τομ. Α΄-Β΄, Aix-en-Provence
1979, τομ. Α΄, σ. 21 (η μετάφραση δική μου).
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«χωρίζει» από το ακρωτήρι της Μυκάλης, αλλά και στο γεγονός ότι
πρόκειται για ένα από τα πολλά νησιά του «Αρχιπελάγους», της θά-
λασσας που, σύμφωνα με τον Fernand Braudel, είναι «η πιο φιλόξενη
[…] της υφηλίου».2 Το κατά πόσο, λοιπόν, οι κάτοικοι ενός τέτοιου γε-
ωγραφικού μορφώματος θα ζήσουν, ή όχι, σε καθεστώς «απομόνωσης»
εξαρτάται λιγότερο από στοιχεία της μακράς ιστορικής διάρκειας και
περισσότερο από οικονομικο-κοινωνικές διεργασίες που ορισμένες
φορές αγγίζουν τα όρια της πολιτικής επιλογής.

Βέβαια, η γεωγραφική της θέση δεν είναι το μοναδικό χαρακτηρι-
στικό της Σάμου που έχει επιδράσει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, στη
ζωή των κατοίκων της ανά τους αιώνες. Ένα δεύτερο, και μάλλον εξίσου
σημαντικό, είναι η μορφολογία του εδάφους της. Η Σάμος είναι ένα από
τα νησιά της Μεσογείου, τα οποία «είναι κατ’ ουσίαν βουνά», για να
θυμηθούμε και πάλι τα λόγια του Braudel.3 Πράγματι, η ύπαρξη δυο
εξαιρετικά υψηλών ορεινών όγκων σε ένα νησί «μεσαίου» μεγέθους 476
τετραγωνικών χιλιομέτρων (του Κέρκη, ύψους 1.570 μέτρων, στα δυτικά
και της Αμπέλου ή Καρβούνη, ύψους 1.200 μέτρων, στο κέντρο του νη-
σιού) είναι κάτι που όχι μόνο εκπλήσσει αλλά και εντυπωσιάζει, ακόμα
και σήμερα, κάθε επισκέπτη. «Απ’ όλα τα νησιά του Αρχιπελάγους»,
γράφει ο άγγλος υποπρόξενος στο νησί στην πρώτη του έκθεση που θα
εκδοθεί από την κυβέρνησή του, «κανένα δεν έχει βουνά τόσο ψηλά και
απόκρημνα, όσο η Σάμος».4

Σε αντίθεση, όμως, με άλλα ορεινά νησιά, όπως για παράδειγμα τη
γειτονική Ικαρία, το έδαφος της Σάμου είναι εξαιρετικά εύφορο και το
κλίμα της ήπιο, κάτι που επέδρασε εξαρχής θετικά στην ανάπτυξη της
τοπικής αγροτικής οικονομίας. Τα βασικότερα αγροτικά προϊόντα της
ήταν ανέκαθεν τα τυπικά της Μεσογείου: τα αμπέλια, το κρασί και η
σταφίδα, οι ελιές και το ελαιόλαδο, ενώ σημαντική είναι και η παρα-
γωγή κρεμμυδιών και χαρουπιών. Δίπλα σε αυτά, θα προστεθούν τα
«πλεονεκτήματα του βουνού», αυτή η «ποικιλία πόρων, από τις ελιές

2. F. Braudel, Η Μεσόγειος και ο μεσογειακός κόσμος την εποχή του Φι-
λίππου Β´, τομ. Α΄-Γ΄, Αθήνα 1993-1998 [1949], τομ. Α΄, Αθήνα 1993, σ. 137.

3. Αυτόθι, σ. 193.
4. Report by Consul Marc on the Trade and Commerce of Samos for the Year

1875, στο, Reports from H.M. Consuls on the Manufactures, Commerce etc of their
Consular Districts, Commercial n. 9 (1876), Presented to Parliament, τομ. 79, Samos
(Report 1875), σ. 1065-1066 (η μετάφραση δική μου).
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[…] στα χαμηλά μέχρι τα αληθινά δάση και τους βοσκότοπους στα υψη-
λότερα».5 Και παρότι υπάρχει ένα θεμελιώδες μειονέκτημα στην αγρο-
τική παραγωγή του νησιού, η σχετικά περιορισμένη ποσότητα καλλιερ-
γούμενων δημητριακών (τα οποία αποτελούν τη βάση της διατροφής
κάθε αγροτικού πληθυσμού, ας μην το ξεχνάμε), αυτό θα ισοσταθμιστεί
από πολύ νωρίς από την εμφάνιση μιας ιδιόμορφης, αλλά αρκετά δια-
δεδομένης στη Μεσόγειο, οικονομικής πρακτικής: της εποχιακής μετα-
νάστευσης ενός σημαντικού ποσοστού του οικονομικά ενεργού πληθυ-
σμού του νησιού στις απέναντι ακτές της Μικράς Ασίας προκειμένου
να συμμετέχουν στο θερισμό και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους
πληρωμένοι σε είδος.6

Αν τα παραπάνω μας δίνουν μια κάπως ολοκληρωμένη, αν και υπερ-
βολικά συνοπτική, εικόνα της «φυσικής» μακράς διάρκειας της ιστορίας
της Σάμου, οι αιώνες της οθωμανικής κυριαρχίας στα Βαλκάνια και την
Ανατολική Μεσόγειο ορίζουν αναμφισβήτητα την «πολιτική» μακρά
διάρκεια,7 τουλάχιστον μέχρι το 1912. Στην περίπτωση της Σάμου, μά-
λιστα, αυτό είναι ακόμα πιο προφανές, δεδομένου ότι η νεότερη ιστορία
του νησιού έχει συγκεκριμένη χρονική αφετηρία, κάπου στα τέλη του
16ου αιώνα, όταν η Υψηλή Πύλη αποφάσισε μέσω ενός συνόλου φιρμα-
νίων να οργανώσει τον εποικισμό του νησιού μετά από μια μακρά πε-
ρίοδο (σχετικής) ερήμωσής του.8

5. F. Braudel, Η Μεσόγειος…, ό. π., σ. 48.
6. Βλ. Γ. Μουτάφης, «Σάμιοι υπήκοοι και επιστάτες στη Μικρά Ασία κατά

την Ηγεμονική περίοδο», Σαμιακές Μελέτες, τομ. Α΄ (1993-1994), σ. 143-178.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Μουτάφης, κατά τον 19ο αιώνα ο
αριθμός των εποχιακών Σαμιωτών θεριστών στη Μικρά Ασία υπερέβαινε τους
πέντε χιλιάδες κάθε χρόνο (σ. 145).

7. Πρβλ. G. Dertilis, «Terre, paysans et pouvoir économique (Grèce, XVIIIe-XXe
siècle)», Annales ESC, Μάρτιος-Απρίλιος 1992 (τεύχος 2), σ. 273-291, σ. 274.

8. Βλ. ενδεικτικά, E. Kolodny, La population…, ό.π., τομ. Α΄, σ. 174-176 και Κ.
Κόμης, «Πληθυσμός και οικισμοί της Σάμου. Συμβολή πρώτη: Οθωμανική πε-
ρίοδος», στο Αντιπελάργηση. Τιμητικός Τόμος για τον Νικόλαο Α. Δημητρίου,
Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου», Αθήνα 1992, σ. 171-238. Για
την αναθεώρηση των παλαιότερων απόψεων περί της ολοκληρωτικής ερήμωσης
του νησιού κατά την περίοδο που προηγήθηκε του εποικισμού της Σάμου, βλ.
Β. Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός και οικισμοί της Πελοποννήσου, 13ος-18ος αι-
ώνας, Αθήνα 1985, σ. 114 και Κ. Κόμης, «Πληθυσμός και οικισμοί…», ό. π., σ.
172-174. 
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Ίσως όμως, πιο σημαντικό στοιχείο της «πολιτικής» μακράς διάρ-
κειας της ιστορίας του νησιού είναι η μακρά παράδοση πολιτικής αυ-
τοδιοίκησης και «αυτονομίας», στο πλαίσιο βεβαίως της οθωμανικής
κυριαρχίας, που χαρακτηρίζει τη Σάμο ήδη από τη στιγμή που η Πύλη
αποφάσισε να την «εποικίσει» –και αρχικά ακριβώς λόγω αυτής της
απόφασης.9 Στη συνέχεια, και μετά την ενεργό συμμετοχή της κοινότη-
τας της Σάμου στον ελληνικό Αγώνα για ανεξαρτησία, η παράδοση αυτή
της αυτοδιοίκησης θα μετενσαρκωθεί σε ένα ιδιότυπο διοικητικό καθε-
στώς: αυτό της Σαμιακής Ηγεμονίας, ένα πολιτικό υβρίδιο, γέννημα της
διεθνούς διπλωματίας την εποχή της σταδιακής κατάρρευσης της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας και συγκρότησης των βαλκανικών εθνικών κρα-
τών, το οποίο κατάφερε να επιζήσει για κάτι λιγότερο από εκατό

9. Πράγματι, η Υψηλή Πύλη, προκειμένου να παράσχει κίνητρα στους χριστια-
νικούς πληθυσμούς των γειτονικών περιοχών να εποικίσουν τη Σάμο, τους πα-
ραχώρησε γραπτά προνόμια, τα οποία μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: «Α΄.
Έκαστος έποικος εδικαιούτο να καταλάβη οσηνδήποτε γην ήθελεν, όπως καλ-
λιεργήση αυτήν, “ασύδοτος” επί επταετίαν μένων. Β΄. Η εσωτερική της νήσου
διοίκησις ενηργείτο υπό χριστιανού, όν εξέλεγον οι έποικοι, ανεγνώριζεν δε ο
Σουλτάνος. Γ΄. Ουδείς Οθωμανός ηδύνατο να κατοικήση ή προς ώραν διατρίψη
εν Σάμω. Δ΄. Τέλη τελωνειακά δεν επληρώνοντο, η δε Σάμος ήτο […] ελεύθερος
[…] λιμήν, καταβάλλουσα φόρον υποτελείας δέκα χιλιάδων γροσσίων. Οι κάτοι-
κοι ήσαν απαλλαγμένοι του φόρου της δεκάτης, έναντι ετησίας πληρωμής τεσ-
σαράκοντα πέντε χιλιάδων γροσσίων δι’ όλα τα προϊόντα της νήσου. Ε΄. Εις τας
κληρονομικάς και πολιτικάς υποθέσεις των Σαμίων εφηρμόζοντο οι νόμοι των
“Ρωμαίων αυτοκρατόρων”. Προκειμένου δε περί τιμωρίας εγκληματιών και επι-
βολής ποινής, μηδέ της του θανάτου εξαιρουμένης, εφαρμογής ετύγχανον και οι
“Ρωμαϊκοί νόμοι” και “η κρατήσησα συνήθεια”. ΣΤ΄. Τα χωρία της Σάμου ήσαν
“παντελώς ελεύθερα” και συμφώνως τω της ελευθερίας αυτών θεσμώ, ουδεμία
έπρεπε να γίνηται έξωθεν επέμβασις και έδει η Σάμος να είναι απηλλαγμένη
πάσης εκ μέρους της κυριάρχου εξουσίας καταπιέσεως. Ζ΄. Οι Σάμιοι, αναφε-
ρόμενοι προς τον Σουλτάνον και τας τουρκικάς εν γένει αρχάς δι’ υποθέσεις
των, εδικαιούντο να χρησιμοποιούν την Ελληνικήν». Βλ. Α. Σεβαστάκη, Το δη-
μόσιον δίκαιον εν Σάμω, κατά την Τουρκοκρατίαν, την Επανάστασιν και το
Ηγεμονικόν Καθεστώς, Θεσσαλονίκη 1959, σ. 1-2. Βέβαια, τα παραπάνω προ-
νόμια δεν θα ισχύσουν καθ’ ολοκληρία για πολύ, καθώς λίγα χρόνια αργότερα
η Σάμος θα μετατραπεί σε βακούφι και τα έσοδα από τη φορολόγηση των κα-
τοίκων της θα παραχωρηθούν σε ένα θρησκευτικό ίδρυμα της Κωνσταντινούπο-
λης. Ακόμα και τότε, όμως, θα συνεχίσουν να λειτουργούν θεσμοί ευρείας
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χρόνια.10
Το καθεστώς της Ηγεμονίας, βέβαια, δεν θα εμποδίσει το νησί της

Σάμου να συμμετάσχει στους δομικούς κοινωνικο-οικονομικούς μετα-
σχηματισμούς που θα λάβουν χώρα στην ευρύτερη λεκάνη της ανατολι-
κής Μεσογείου κατά τον «εκτενή» 19ο αιώνα11 το αντίθετο μάλιστα.
Μετά από μια πρώτη ανάπτυξη του τοπικού εμπορίου και της ναυτιλίας
κατά το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα (φαινόμενα που με τον έναν
ή τον άλλο τρόπο εκβάλλουν, και στην περίπτωση της Σάμου, στην πο-
λιτική ρήξη του 1821),12 κατά τη διάρκεια του ηγεμονικού καθεστώτος,
και κυρίως μετά την «πρώτη περίοδο της Ηγεμονίας»,13 η Σάμος θα

«αυτοδιοίκησης». 
10. Με τον όρο «Σαμιακή Ηγεμονία» εννοείται το ιδιότυπο πολιτικό καθεστώς

που ίσχυσε στη Σάμο από το 1834 έως το 1912, βάσει του οποίου το νησί της
Σάμου αποτελούσε «Αυτόνομη Ηγεμονία», φόρου υποτελή στο Σουλτάνο. Την
περίοδο που προηγήθηκε της Ηγεμονίας, τα χρόνια της Επανάστασης του 1821,
οι Σαμιώτες είχαν καταφέρει να απελευθερώσουν το νησί τους από την οθωμα-
νική κυριαρχία. Εντούτοις, με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου η Σάμος έμεινε έξω
από τα όρια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Το 1832, ο Σουλτάνος ανα-
κήρυξε τη Σάμο «Ηγεμονία», παραχωρώντας στο λαό της προνόμια που περι-
λαμβάνονταν στην «Οργανική Διάταξη» και τα οποία ρύθμιζαν τον τρόπο
λειτουργίας του πολιτεύματός της. Ο Ηγεμόνας της Σάμου έπρεπε να είναι χρι-
στιανός ορθόδοξος στο θρήσκευμα και υπήκοος του Σουλτάνου. Πρώτος Ηγε-
μόνας διορίστηκε, με την ίδια «Οργανική Διάταξη», ο Στέφανος Βογορίδης. Δύο
χρόνια μετά την έκδοση της «Οργανικής διάταξης», το 1834, η Α´ Γενική Συνέ-
λευση των προκρίτων της Σάμου αποδέχτηκε τελικά τους όρους της.

11. Για την εκτύλιξη της διαδικασίας ενσωμάτωσης της ευρύτερης αυτής πε-
ριοχής στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία κατά τον «εκτενή» 19ο αιώνα,
βλ. I. Wallerstein, “The Ottoman Empire and the Capitalist World-Economy: Some
Question for Research”, Review, τομ. Β΄/τεύχος 3 (χειμώνας 1979), σ. 389-398, R.
Owen, The Middle East in the World Economy, 1800-1914, Λονδίνο - Νέα Υόρκη
1981, S. Pamuk, The Ottoman Empire and European Capitalism, 1820-1913, Κέιμ-
πριτζ 1987 και H. Islamoglu-Inan (επιμ.), The Ottoman Empire and the World Econ-
omy, Κέιμπριτζ 1987.

12. Πρβλ. Ν. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, Αθήνα 1992
[1972], σ. 62 κ.ε.

13. Έτσι έχει επικρατήσει να ονομάζονται τα χρόνια της διοίκησης του πρώτου
ηγεμόνα της Σάμου Στέφανου Βογορίδη, δηλαδή η περίοδος από το 1834 έως
τη μεγάλη εξέγερση του 1849-1850. Βλ. σχετικά, Ι. Βακιρτζής, Ιστορία της Ηγε-
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γνωρίσει έναν ιδιότυπο εκσυγχρονισμό, προϊόν εν πολλοίς της συνεργα-
τικής πολιτικής μεταξύ των ντόπιων ελίτ και των φαναριωτικής κατα-
γωγής αξιωματούχων της Πύλης που στελέχωναν το ιδιότυπο αυτό
καθεστώς στα ανώτερα κλιμάκιά του.14 Ο εκσυγχρονισμός αυτός, μάλι-
στα, φαίνεται ότι υπήρξε πολύ πιο εκτεταμένος αν συγκριθεί τόσο με
τις γειτονικές περιοχές που παρέμειναν απλές οθωμανικές επαρχίες όσο
και με τις περισσότερες από αυτές που ενσωματώθηκαν εξαρχής στο
ελληνικό κράτος. 

Πράγματι, σε αντίθεση με τον πρώτο Ηγεμόνα του νησιού Στέφανο
Βογορίδη, ο οποίος διακυβέρνησε τη Σάμο με τρόπο μάλλον «φεουδαρ-
χικό» (ή έστω «τιμαριωτικό», ας μου επιτραπεί το λογοπαίγνιο…) πε-
ριορίζοντας τις παρεμβάσεις του στους δύο τομείς που συνδέουν κάθε
παραδοσιακή τοπική κοινωνία με την εκάστοτε (παραδοσιακή) κεντρική
εξουσία, δηλαδή τη φορολογία και τη διατήρηση της τάξης,15 από το
1850 και μετά οι διάδοχοί του, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους
της ντόπιας ελίτ, θα οικοδομήσουν ένα μάλλον «νεωτερικό» σύστημα
διοίκησης που στοχεύει όλο και περισσότερο στην «καταγραφή», τη
«μέτρηση», την «πρόβλεψη» και, εν τέλει, τη «ρύθμιση»,16 άλλοτε αν-
τιγράφοντας το ελλαδικό πρότυπο και άλλοτε υπερβαίνοντάς το. Ας
αρκεστούμε σε ορισμένα μόνο ενδεικτικά παραδείγματα: την κατάρτιση,

μονίας της Σάμου, 1834-1912, Αθήνα 2005, σ. 71.
14. Βλ. σχετικά, N. Vafeas, Pouvoir et conflits dans l’empire ottoman. La révolte de

1849-1850 dans la Principauté de Samos (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή),
Φλωρεντία 1998, σ. 255-279.

15. Πρβλ. E. Gellner, Έθνη και εθνικισμός, Αθήνα 1992 [1983], σ. 28-29. Το
γεγονός ότι ο Βογορίδης δεν εγκαταστάθηκε ποτέ στη Σάμο, αλλά τη διοικούσε
μέσω «επιτρόπων», είναι ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόταν
το ρόλο του και τη σχέση του με τους «υπηκόους» του. 

16. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Rafaelle Romanelli, «ο 19ος αιώνας ανοί-
γει πράγματι την εποχή της στατιστικής. Ξεκινώντας με τον πληθυσμό και συ-
νεχίζοντας με την παραγωγή, την υγεία, το έγκλημα κλπ., η νέα «αστική»
κοινωνία προσπάθησε να ποσοτικοποιήσει κάθε είδος κοινωνικού φαινομένου
προκειμένου να διερευνήσει και να κατανοήσει τη φύση του, και κατά συνέπεια
να παρέμβει [πάνω του]». R. Romanelli, “Electoral Systems and Social Structures.
A Comparative Perspective”, στο R. Romanelli (επιμ.), How Did They Become Vot-
ers? The History of Franchise in Modern European Representation, Χάγη/ Λονδίνο/
Βοστώνη 1998, σ. 1-36, σ. 5 (η μετάφραση δική μου). 
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από το 1851, ετήσιου προϋπολογισμού της διοίκησης,17 η οποία σημα-
τοδοτεί μια οργάνωση σε νέα βάση των δημόσιων οικονομικών της Ηγε-
μονίας· την έκδοση, την ίδια χρονιά, του διατάγματος «περί
διοργανισμού των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχείων και κανονισμού της
δημοσίας αλληλογραφίας των υπαλλήλων αρχών και ιδιωτών», που
όριζε τον ακριβή τρόπο με τον οποίο έπρεπε να λειτουργούν οι δημόσιες
υπηρεσίες και να επικοινωνούν με τους πολίτες, προβλέποντας ταυτο-
χρόνως και ποινές για όσους δεν ακολουθούσαν τον τύπο·18 την διενέρ-
γεια στατιστικών απογραφών παντός είδους, από τα τέλη της δεκαετίας
του 1850,19 με αποκορύφωμα την κατάρτιση του κτηματολογίου της
Ηγεμονίας της Σάμου, το 1863, όπου καταγράφεται λεπτομερώς η έγ-
γειος ιδιοκτησία όλων των κατοίκων του νησιού (συνολικά, 7.534 κατα-
χωρήσεις)·20 και, βεβαίως, την έκδοση του «Σαμιακού Αστικού Κώδικα»,
το 1899, αρκετές δεκαετίες πριν τον αντίστοιχο ελληνικό.21

Αν επικεντρώσουμε, εξάλλου, το ενδιαφέρον μας στο πεδίο της εκ-
παίδευσης, για το οποίο μας είναι διαθέσιμα αρκετά στατιστικά στοι-
χεία, αυτή η πρωτοκαθεδρία της Ηγεμονίας της Σάμου τόσο σε σχέση
με το «εθνικό κέντρο» όσο και με τις υπόλοιπες περιοχές με ελληνό-
φωνο πληθυσμό που αποτελούσαν εκείνη την εποχή οθωμανικές επαρ-
χίες καθίσταται ακόμα πιο προφανής. Σε ό,τι αφορά καταρχάς το
σχολικό δίκτυο, ο αρκετά φιλόδοξος στόχος που έθετε ήδη από το 1837
ο πρώτος ηγεμονικός νόμος σχετικά με την εκπαίδευση, δηλαδή κάθε
κοινότητα να έχει και το δικό της δημοτικό σχολείο, φαίνεται ότι δεν
άργησε να γίνει πραγματικότητα.22 Ο ίδιος νόμος όριζε επίσης την

17. Βλ. σχετικά, Ε. Σταματιάδης, Σαμιακά, ήτοι Ιστορία της νήσου Σάμου
από των παναρχαίων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς, τομ. Α΄-Ε΄, Αθήνα 1965
[1881-1887], τ. Δ΄, σ. 151-155.

18. Ιστορικό Αρχείο Σάμου (ΙΑΣ), Αρχείο Νόμων και Διαταγμάτων της Ηγε-
μονίας της Σάμου (1851-1878), Διάταγμα αριθ. 19 (11 Ιουλίου 1851).

19. ΙΑΣ, Έντυπα φυλλάδια, Γενική Στατιστική της Ηγεμονίας της Σάμου,
Σά μος 1865. 

20. ΙΑΣ, Κτηματολόγιον Σάμου.
21. Αστικός Κώδιξ της Ηγεμονίας Σάμου μετ’ αιτιολογικής εκθέσεως εκπο-

νηθείσης υπό Επαμ. Φραγκούλη Προέδρου των Εφετών, Σάμος 1899 (εκ του
Ηγεμονικού Τυπογραφείου). 

22. Λ. Παπαδάκη, «Οι εκπαιδευτικές τάσεις στη Σάμο την περίοδο της Ηγε-
μονίας», στο Η Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα. Πρακτικά συ-



46 ΝΙΚΟΣ ΒΑΦΕΑΣ

ίδρυση μιας ανώτερης Κεντρικής Ελληνικής Σχολής στην πρωτεύουσα
και τεσσάρων προκαταρκτικών ελληνικών σχολείων στα τέσσερα διοι-
κητικά τμήματα του νησιού. Στα παραπάνω εκπαιδευτικά ιδρύματα θα
προστεθεί από το 1855 το Πυθαγόρειο Γυμνάσιο, το οποίο θα εξελιχθεί
σύντομα σε φυτώριο δασκάλων όχι μόνο για τη Σάμο αλλά και για πολ-
λές άλλες περιοχές, γειτονικές και μη. Ορισμένοι άλλοι στατιστικοί δεί-
κτες που δείχνουν τη συγκριτική δυναμική της σαμιακής εκπαίδευσης
κατά τον 19ο αιώνα είναι η αναλογία του μαθητικού πληθυσμού προς
τον συνολικό πληθυσμό, η αναλογία των μαθητών προς τους δασκάλους,
η αναλογία όσων φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με
αυτούς που φοιτούν στη δευτεροβάθμια, κ.ά.23 Λαμβανομένων όλων των
παραπάνω υπ’ όψιν, δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που οι ιστορικοί της εκ-
παίδευσης καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι στην Ηγεμονία της Σάμου
συναντάμε ίσως τις «καλύτερες εκπαιδευτικές επιδόσεις που έχει να
παρουσιάσει ο ελληνισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τηρουμένων
βέβαια όλων των σχετικών αναλογιών».24

Τέλος, περίοπτη θέση στο πλαίσιο αυτού του εκσυγχρονισμού της
σαμιακής κοινωνίας κατά την «δεύτερη» περίοδο της Ηγεμονίας έχει,
βεβαίως, η εκβιομηχάνιση του νησιού, η οποία ξεκίνησε δειλά το τελευ-
ταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, για να εκτυλιχθεί με ραγδαίους ρυθμούς
τις πρώτες δεκαετίες του 20ού. Αποδελτιώνοντας τις βρετανικές προ-
ξενικές εκθέσεις της εποχής διαμορφώνει κανείς μια αρκετά καθαρή ει-
κόνα αυτής της διαδικασίας. Έτσι, ενώ στα 1875 ο άγγλος υποπρόξενος
στη Σάμο έγραφε ότι «σχετικά με τη σαμιακή βιομηχανία δεν έχω τί-
ποτα να αναφέρω διότι αυτή βρίσκεται ακόμα σε πρωτόγονο στάδιο»,25

από τις αρχές του 20ού αιώνα οι σχετικοί με τη βιομηχανία αριθμοί που
καταγράφει αυξάνονται ασταμάτητα: εξήντα εργοστάσια το 1904,26

νεδρίου, τόμ. Α΄-Β΄, Αθήνα 1998, τομ. Β΄, σ. 541-554, σ. 542.
23. Αυτόθι, όπου και οι πίνακες με τα σχετικά αριθμητικά δεδομένα.
24. Αυτόθι, σ. 546.
25. Report by Consul Marc on the Trade and Commerce of Samos for the Year

1875 (η μετάφραση δική μου).
26. Report by Consul Marc on the Trade and Commerce of Samos for the Year

1904.
27. Report by Consul Marc on the Trade and Commerce of Samos for the Year

1905.
28. Report by Consul Marc on the Trade and Commerce of Samos for the Year
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εβδομήντα έξι το 1905,27 ενενήντα το 1907,28 εκατό το 1908.29

Αυτή η εκβιομηχάνιση της Σάμου θα στηριχτεί σε δυο κλάδους αιχ-
μής, την καπνοβιομηχανία στο Βαθύ και τη βυρσοδεψία στο Καρλόβασι.
Και ενώ η πρώτη θα στηριχτεί κατά κανόνα σε ντόπιες πρώτες ύλες
(μετά την εντατική καλλιέργεια του καπνού στο νησί, ο οποίος άρχισε,
από τη δεκαετία του 1880, να αντικαθιστά σταδιακά τα χτυπημένα από
τη φυλλοξήρα σαμιώτικα αμπέλια),30 η δεύτερη θα έχει καθαρά μετα-
πρατικό χαρακτήρα, περιοριζόμενη στην επεξεργασία εισαγόμενων δερ-
μάτων, τα οποία εξήγαγε στη συνέχεια σε μια πλειάδα ξένων αγορών:
στη Μικρά Ασία (Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη), τη Μέση Ανατολή (Συ -
ρία), την Αίγυπτο (Αλεξάνδρεια).31 Έτσι, με την ένωση της Σάμου με
την Ελλάδα ο κλάδος της σαμιακής βυρσοδεψίας θα κατακτήσει γρή-
γορα την πρώτη θέση σε εθνική κλίμακα.32

Μεσούντων αυτών των μετασχηματισμών των οικονομικο-κοινωνικών
δομών του νησιού, λοιπόν, θα λάβει χώρα η μείζων πολιτική τομή του
1912, η οποία θα εκληφθεί από τους συγχρόνους της (ή, σαφέστερα,
από τα μέλη της τοπικής ελίτ) ως η «πραγμάτωση όλων των πόθων της
φυλής μας».33 Εντούτοις, η ένωση της Σάμου με την Ελλάδα θα φέρει

1907.
29. Report by Consul Marc on the Trade and Commerce of Samos for the Year

1908.
30. Report by Consul Marc on the Trade and Commerce of Samos for the Year

1900.
31. Α. Οικονόμου, «Σημείωμα για τη βυρσοδεψία στη Σάμο», Σαμιακές Με-

λέτες, τόμ. Α΄ (1993-1994), σ. 189-192, σ. 189.
32. Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευε το Υπουργείο Εθνικής

Οικονομίας στα μέσα της δεκαετίας του 1920: «Τα καθ’ όλην την χώραν υπάρ-
χοντα βυρσοδεψεία μετά κινητηρίου δυνάμεως και έχοντα βιομηχανικόν χαρα-
κτήρα ανέρχονται εις 53, απασχολούντα κινητήριον δύναμιν 1355 ίππων και
εργάτας 1276. Εκ τούτων 8 ευρίσκονται εν τω Νομώ Αττικοβοιωτίας, 7 εν τω
των Κυκλάδων, 4 εν τω της Αχαϊοήλιδος, 2 εν τω της Λαρίσσης, 5 εν τω της
Χίου, 20 εν τω της Σάμου, 2 εν τω της Λέσβου, 2 εν τω της Θεσσαλονίκης καί
τινα άλλα εις τους λοιπούς νομούς». Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις
Εμπορίου και Βιομηχανίας, Επιθεώρησις Βιομηχανίας, Η ελληνική βιομηχανία.
Μετά καταλόγου διευθύνσεων των κυριωτέρων προϊόντων (υπό Κ. Αργυρού
και Ν. Μικελή), εν Αθήναις, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1925, σ. 50 (η έμ-
φαση δική μου).

33. Με αυτά τα λόγια θα χαιρετίσει την ένωση της Σάμου με την Ελλάδα ο
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τον πληθυσμό του νησιού αντιμέτωπο με μια σειρά αλλαγών διαφορε-
τικής τάξης, των οποίων το πρόσημο, αν βεβαίως αποστασιοποιηθούμε
από τα αυτονόητα της εθνικιστικής ιδεολογίας, δεν είναι κατ’ ανάγκη
θετικό.

Πρώτα απ’ όλα, η «ένωση» της Σάμου με το «εθνικό κέντρο» συνε-
πάγεται αυτομάτως και την «αποκοπή» της από την απέναντι ακτή, τη
μετατροπή της, με άλλα λόγια, σε «ακριτικό» νησί. Όπως σημειώνει χα-
ρακτηριστικά ο Emile Kolodny: 

Η αποκοπή από τη Μικρά Ασία μεταμόρφωσε τα νησιά του
ανατολικού Αιγαίου σε “πάτους του πηγαδιού”, τους οποί-
ους μια ολόκληρη νύχτα ακτοπλοϊκού ταξιδιού χωρίζει πλέον
από την ακτή. Η Σάμος, ένα μόλις μίλι από τη Μυκάλη, είναι
σήμερα πιο κοντά στον Πειραιά (176 μίλια) παρά στην Τουρ-
κία.34

Αυτή η ανθρωπογεωγραφικής και γεωπολιτικής μάλλον τάξης ιστο-
ρική ασυνέχεια θα επιφέρει και μια δεύτερη αλλαγή, περισσότερο συν-
υφασμένη με την αγροτική οικονομία του νησιού. Η «αποκοπή» της
Σάμου από τη γειτονική ενδοχώρα θα βάλει απότομα τέλος και στο
φαινόμενο, ή αλλιώς τη δυνατότητα, της εποχιακής μετανάστευσης του
ντόπιου πληθυσμού στη Μικρά Ασία για τον θερισμό, πράγμα που ση-
μαίνει πως η εκ μέρους του εξασφάλιση των τόσο αναγκαίων για τη
διατροφή του δημητριακών θα γίνεται εφεξής μόνο μέσω της αγοράς.
Αν αναλογιστούμε, λοιπόν, ότι οι πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα
υπήρξαν για το σύνολο του ελλαδικού χώρου η περίοδος κατά την οποία
ολοκληρώνεται ο εκχρηματισμός της αγροτικής οικονομίας,35 καταλα-
βαίνουμε πως στην περίπτωση της Σάμου αυτή η «ολοκλήρωση» έγινε
πολύ πιο απότομα και «βίαια».

Προκειμένου, μάλιστα, να σχηματίσουμε μια πιο σφαιρική εικόνα του
τρόπου με τον οποίο ο αγροτικός πληθυσμός της Σάμου πρέπει να
βίωσε αυτή την απότομη ολοκλήρωση του εκχρηματισμού της τοπικής

Θεμιστοκλής Σοφούλης κατά τη διάρκεια της τελετής υποστολής της σημαίας
της Ηγεμονίας, στις 11 Νοεμβρίου 1912 (όπως παρατίθενται στο, Θ. Μάλης, Η
Σάμος υπό το αυτόνομο πολίτευμα, Σάμος 1912, σ. 166).

34. E. Kolodny, La population …, ό.π., τομ. Α΄, σ. 24 (η μετάφραση δική μου).
35. Βλ. ενδεικτικά Κ. Κωστής, Αγροτική οικονομία και Γεωργική Τράπεζα.

Όψεις της ελληνικής οικονομίας στο Μεσοπόλεμο (1919-1928), Αθήνα 1987,
Μέρος Α΄.
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αγροτικής οικονομίας, είναι απαραίτητο να λάβουμε υπ’ όψιν το γεγο-
νός ότι η παραπάνω διαδικασία έλαβε χώρα σε ένα οικονομικό περι-
βάλλον όπου η αγροτική τραπεζική πίστη είναι ουσιαστικά απούσα.
Πράγματι, μια από τις εγγενείς αντινομίες του οικονομικού και κοινω-
νικού εκσυγχρονισμού της Σαμιακής Ηγεμονίας που περιγράφηκε πα-
ραπάνω είναι το γεγονός ότι στηρίχτηκε εξαρχής και αποκλειστικά στην
ιδιωτική πίστη –ή, αλλιώς, στην τοκογλυφία.36 Και ενώ από τις αρχές
του 20ού αιώνα θα γίνουν ορισμένες απόπειρες υπέρβασης αυτής της
προνεωτερικής οικονομικής δομής, συχνά με πρωτοβουλία των ίδιων των
Ηγεμόνων του νησιού, για λόγους συναρτημένους με τις εξαιρετικά πο-
λωμένες διεθνείς σχέσεις εκείνη την περίοδο οι περισσότερες από αυτές
θα πέσουν τελικά στο κενό.37 Έτσι, το πρώτο τραπεζικό υποκατάστημα,
αυτό της Τράπεζας Αθηνών, θα ανοίξει στη Σάμο μόλις το 1910, δυο
χρόνια δηλαδή πριν από την ένωση του νησιού με το ελληνικό κράτος.38

Τα χρόνια που ακολούθησαν, βέβαια, η Μικρασιατική Εκστρατεία θα
«φέρει» στη Σάμο, όπως και στις περισσότερες γειτονικές περιοχές, το
μεγαλύτερο ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, την Εθνική Τράπεζα
Ελλάδος,39 όμως μια προσεκτικότερη εξέταση της πιστωτικής πολιτικής
που αυτή τελικά θα ακολουθήσει καταδεικνύει ότι, κατά τα πρώτα χρό-
νια τουλάχιστον της λειτουργίας της, είχε την τάση να «ευνοεί σκανδα-
λωδώς το εμπόριο σε βάρος της γεωργίας».40 Παρόμοια πιστωτική
πολιτική θα προσπαθήσει να ασκήσει, εξάλλου, και το πρώτο πιστωτικό
ίδρυμα τοπικών συμφερόντων κατά τη δεκαετία του 1920, η Τράπεζα
Σάμου, η οποία όμως θα αναγκαστεί πολύ γρήγορα να κηρύξει πτώ-
χευση μετά από ένα αναπάντεχο «τραπεζικό σκάνδαλο», εξέλιξη που

36. Πρβλ. N. Vafeas, Pouvoir et conflits…, ό. π., σ. 143-145.
37. Βλ. Θ. Καλαφάτης, «Τραπεζικές παρεμβάσεις και τοπική οικονομία

(Σάμος 1880-1930)», στο Η Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια…, ό.π., τομ. Β΄,
σ. 25-42, σ. 32-35.

38. Αυτόθι, σ. 35.
39. Βλ. σχετικά Θ. Βερέμης - Κ. Κωστής, Η Εθνική Τράπεζα στη Μικρά Ασία,

Αθήνα 1984.
40. Θ. Καλαφάτης, «Τραπεζικές παρεμβάσεις…», ό.π., σ. 37. Πράγματι, σύμ-

φωνα με τα σχετικά με τις δραστηριότητες της Ε.Τ.Ε. στοιχεία για το διάστημα
1920-1927, τα οποία παραθέτει ο Καλαφάτης, κατά μέσο όρο για το σύνολο της
εξεταζόμενης περιόδου οι χορηγήσεις πηγαίνουν 95% στο εμπόριο και 5% στη
γεωργία.
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θα προκαλέσει πρόσθετους κλυδωνισμούς στην τοπική οικονομία.41

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1920, στους παραπάνω κλυδωνι-
σμούς της αγροτικής οικονομίας της Σάμου θα προστεθούν και οι επι-
πτώσεις δύο δημογραφικών φαινομένων που θα διαταράξουν την
πληθυσμιακή ισορροπία στο σύνολο του ελλαδικού χώρου: της απότομης
φραγής του υπερατλαντικού μεταναστευτικού ρεύματος, λόγω της ψή-
φισης των γνωστών αντιμεταναστευτικών νόμων από την αμερικανική
κυβέρνηση, και της σχεδόν ταυτόχρονης αθρόας έλευσης προσφύγων
από τις «Χαμένες Πατρίδες», μετά την «Καταστροφή» του 1922.42

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά καταρχάς το φαινόμενο της μετα-
νάστευσης, καθ’ όλη την περίοδο της Ηγεμονίας παρατηρείται ένα με-
ταναστευτικό ρεύμα περιορισμένης αλλά όχι ευκαταφρόνητης κλίμακας
από τη Σάμο προς την Μικρά Ασία και την Αίγυπτο, όπου ιδρύονται
αντίστοιχες παροικίες.43 Τα τελευταία χρόνια του Ηγεμονικού καθεστώ-
τος, όμως, το μεταναστευτικό ρεύμα των Σαμιωτών θα αλλάξει κατεύ-
θυνση και θα πάρει, σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, τον χαρακτήρα της
υπερατλαντικής μετανάστευσης προς τις ΗΠΑ. Ο Άγγλος υποπρόξενος
στο νησί θα κάνει την πρώτη του αναφορά στο μεταναστευτικό αυτό
φαινόμενο στην έκθεσή του για το έτος 1905,44 ενώ λίγα χρόνια αργό-
τερα θα δώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του, γράφοντας ότι

κατά τα προηγούμενα χρόνια ένα σταθερό ρεύμα μετανα-
στών κατευθύνθηκε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερι-
κής. Υπολογίζεται ότι μέχρι και το τέλος του 1908 περίπου
5000 νέοι έφυγαν από το λιμάνι του Βαθιού, οι μισοί από
τους οποίους προέρχονται από τα γειτονικά νησιά και τις
ακτές της Μικράς Ασίας.45

41. Αυτόθι, σ. 39-40.
42. Βλ. σχετικά, Κ. Κωστής, Αγροτική οικονομία…, ό.π., 62 et passim, και Σ.

Πετμεζάς, «Αγροτική Οικονομία», στο Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελ-
λάδας του 20ου αιώνα, τομ. Β1, Αθήνα 2003, σ. 189-249, σ. 192.

43. Βλ. σχετικά, Γ. Μουτάφης, «Η παρουσία Σαμίων στη Μικρά Ασία και Αί-
γυπτο κατά την Ηγεμονική Περίοδο 1875-1912: Κίνητρα και καταστάσεις», στο
Η Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια…, ό.π., σ. 97-128.

44. Report by Consul Marc on the Trade and Commerce of Samos for the Year
1905.

45. Report by Consul Marc on the Trade and Commerce of Samos for the Year
1908 (η μετάφραση δική μου).
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Η υπερατλαντική μετανάστευση των Σαμιωτών θα συνεχιστεί βε-
βαίως και μετά την ένωση της Σάμου με την Ελλάδα, αποτελώντας και
σε αυτή την περίπτωση την κυριότερη λύση στο πρόβλημα του πλεονά-
ζοντος αγροτικού πληθυσμού,46 για να διακοπεί βίαια στις αρχές της
δεκαετίας του 1920 με την θέσπιση των αντιμεταναστευτικών νόμων
από την αμερικανική κυβέρνηση, που προαναφέρθηκαν. 

Από την άλλη πλευρά, την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή ένα δεύτερο
δημογραφικό φαινόμενο, αυτό της αθρόας έλευσης προσφύγων στο νησί
από τις απέναντι ακτές της Μικράς Ασίας, θα διαταράξει ακόμα περισ-
σότερο τις πληθυσμιακές ισορροπίες στο εσωτερικό της Σάμου. Λόγω
ακριβώς της εγγύτητάς της με την απέναντι ακτή, η Σάμος, όπως και τα
άλλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα αποτελέσει αμέσως μετά την
ένωσή της με την Ελλάδα τόπο υποδοχής προσφύγων καθώς οι πολιτικές
ανακατατάξεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και η εθνικιστική πόλωση
άρχισαν να ωθούν τους χριστιανικούς πληθυσμούς προς τη λύση της
φυγής. Υπολογίζεται ότι οι πρώτοι μικρασιάτες πρόσφυγες έφτασαν στο
λιμάνι του Βαθιού τον Μάιο του 1914, κάτι που ανάγκασε την τοπική
διοίκηση να εγκρίνει στον προϋπολογισμό του έτους κονδύλι 5.000 δρχ.
για «περίθαλψι και συνδρομή απόρων, επιστράτων, προσφύγων και εν-
δεών εν γένει».47 Όσο όμως περνά ο καιρός και ο αριθμός των προσφύ-
γων στο νησί αυξάνεται, η ενεργοποίηση αντίστοιχων μηχανισμών
κοινωνικής πρόνοιας καθίσταται όλο και πιο δυσχερής. Την επόμενη
άνοιξη ο αριθμός τους υπολογίζεται ήδη σε επτά χιλιάδες, και βεβαίως
συνεχώς αυξάνεται.48 Με τη συνθήκη των Σεβρών και την παραχώρηση
στην Ελλάδα της διοίκησης της ευρύτερης περιοχής της Σμύρνης, αρχίζει
να συζητιέται το ενδεχόμενο παλιννόστησης των προσφύγων. Η κατάρ-
ρευση, όμως, του μετώπου που θα ακολουθήσει όχι μόνο θα διαψεύσει
αυτές τις ελπίδες αλλά και θα επιφέρει τη μαζική πλέον εισροή προ-
σφύγων στη Σάμο, οι οποίοι θα αυξήσουν περίπου κατά το ήμισυ τον
μέχρι τότε καταγεγραμμένο πληθυσμό του νησιού.49

46. Κ. Κωστής, Αγροτική οικονομία…, ό.π.
47. Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, Παράρτημα εν

Σάμω, φ. 93 (28 Ιουνίου 1914), παρατίθεται στο Α. Χατζημιχάλη, «Πρόσφυγες
στην πόλη της Σάμου (19ος-20ός αιώνας)», στο Η πόλη της Σάμου. Φυσιογνω-
μία και εξέλιξη. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 1998, σ. 253-278, σ. 257.

48. Α. Χατζημιχάλη, «Πρόσφυγες…», ό.π., σ. 258.
49. Στα 1925 υπολογίζεται ότι στον νομό Σάμου ήταν εγκατεστημένοι 21378



Με δεδομένες, λοιπόν, τις παραπάνω ασυνέχειες στον τρόπο οργά-
νωσης της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του αγροτικού, κυρίως, πλη-
θυσμού της Σάμου, ίσως δεν είναι τυχαίο ότι αμέσως μετά την Ένωση
παρατηρούνται στη σαμιακή ενδοχώρα φαινόμενα «βίαιης αγροτικής
κινητοποίησης»,50 πρωτοφανή σε ένταση και διάρκεια για τον ελλαδικό
χώρο. Αναφέρομαι βεβαίως στα Γιαγαδικά. Το γεγονός, για παρά-
δειγμα, ότι τον Ιούνιο του 1925 το ένοπλο σώμα των αδελφών Γιαγά
θα καταφέρει, για λίγες βεβαίως μόνο μέρες, τον ολοκληρωτικό στρα-
τιωτικό έλεγχο του νησιού, ανακηρύσσοντας την «Ανεξάρτητη Δημοκρα-
τία της Σάμου», πρέπει να ερμηνευθεί και με δομικούς όρους.51 Όπως
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πρόσφυγες. Βλ. Ν. Ιγγλέση, Οδηγός της Ελλάδος. Έτος Ι (1925-1926), Αθήνα
1925-1926, σ. 456.

50. O όρος αποτελεί δάνειο από την κλασική μελέτη του Eric Wolf για τους
«Πολέμους των χωρικών κατά τον 20ο αιώνα». Βλ. E. Wolf, Peasant Wars of the
Twentieth Century, Oklahoma 1999 [1969], πρόλογος στη δεύτερη έκδοση, σ. ix e
passim. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να διακρίνουμε αυτού του τύπου την
κινητοποίηση των αγροτών από την έννοια του «αγροτικού κινήματος», το οποίο
βεβαίως ορίζεται πρωτίστως από τον προσανατολισμό της (επαναστατικής) δρά-
σης των αγροτικών στρωμάτων και αφορά σε εκείνες αποκλειστικά τις περι-
πτώσεις κινητοποίησης όπου τα βασικό αίτημα είναι η αλλαγή του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος της γης προς όφελος των χωρικών. Βλ. ενδεικτικά, R. Heberle, “So-
cial Movements: I. Types and Functions of Social Movements”, International En-
cyclopedia of the Social Sciences, τομ. Α΄-ΙΖ΄, Νέα Υόρκη 1968, τομ. ΙΔ΄, σ. 438-444,
σ. 443.

51. Ως γνωστόν, την αφορμή για την εκδήλωση αυτών των κινημάτων αποτέ-
λεσε η εισαγωγή μιας σειράς νομοθετικών μέτρων σχετικών με τη διαχείριση
της βίας από το (νεωτερικό) ελληνικό κράτος, αμέσως μετά την ένωση της Σάμου
με αυτό, όπως του Νόμου Περί Στρατολογίας, τον Ιανουάριο του 1914, και
αυτού Περί Ληστείας, λίγους μήνες αργότερα. Σε αυτή τη βίαιη αγροτική κινη-
τοποίηση, όμως, πρωτοστατούν τέσσερα αδέλφια με κάπως ιδιότυπα κοινωνικά
χαρακτηριστικά, συνυφασμένα με τους ευρύτερους δομικούς μετασχηματισμούς
της σαμιακής κοινωνίας, οι οποίοι αναλύθηκαν παραπάνω: οι τρεις εξ αυτών
έχουν μεταναστευτική εμπειρία αλλά και κάποια στοιχειώδη τουλάχιστον μόρ-
φωση, κάτι που θα τους επιτρέψει στην πορεία να διαχειριστούν, εκτός από τη
βία, και μια, πρωτόλεια έστω, κοινωνικο-πολιτική ιδεολογία. Το προσφυγικό
στοιχείο, από την πλευρά του, δεν θα μείνει απαθές μπροστά στα εν λόγω κι-
νήματα. Σε ορισμένες φάσεις της σύγκρουσης, πρόσφυγες άτακτοι θα στρατευ-
θούν στο πλευρό των ανταρτών (όπως στο κίνημα του χειμώνα του 1916), ενώ



εξίσου με δομικούς όρους, άλλωστε, πρέπει να ερμηνευθούν κατά τη
γνώμη μου και οι εξαιρετικά βαθιές και βίαιες διαιρετικές τομές στη
σαμιακή κοινωνία κατά την τραγική δεκαετία του 1940. Αλλά αυτό
είναι το θέμα μιας άλλης, αυτόνομης ανακοίνωσης.
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σε κάποιες άλλες θα επιλέξουν τη συνεργασία με τις δυνάμεις καταστολής
(όπως στο κίνημα του φθινοπώρου του 1922). Τέλος, αλλά όχι ήσσονος σημα-
σίας, η εκβιομηχάνιση στα αστικά κέντρα του νησιού και η συγκρότηση ενός πο-
λυάριθμου, για την κλίμακα ενός νησιού, ντόπιου προλεταριάτου θα οδηγήσει
κάποια στιγμή στη σύγκλιση της «παραδοσιακής» αγροτικής διαμαρτυρίας με
το αναδυόμενο στις πόλεις «νεωτερικό» εργατικό κίνημα. Βλ. σχετικά, Ν. Βα-
φέας, Από τον Ληστή στον Αντάρτη. Τα ένοπλα κινήματα των Γιαγάδων στη
Σάμο (1914-1925), Αθήνα 2012.
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Σάμος και Κρήτη. 
Δύο διαφορετικές όψεις του ανατολικού ζητήματος.

Δύο παράλληλες πορείες προς την ένωση

Μ ε τις διπλωματικές αποφάσεις του 1829, 1830 και 1832 κρί -
θηκε οριστικά η έκβαση της ελληνικής επανάστασης. Τα ζη-
τήματα των αλύτρωτων περιοχών όμως παρέμειναν ανοιχτά.

Το αδύναμο και μικρό ελληνικό βασίλειο θα πορευόταν τουλάχιστον για
τα επόμενα τριάντα χρόνια (προσάρτηση Επτανήσων) χωρίς μεγάλα
τμήματα του γεωγραφικού ελληνικού χώρου τόσο στη στεριά (Ήπειρος,
Θεσσαλία, Μακεδονία) όσο και στη θάλασσα (νη σιά ανατολικού Αι-
γαίου, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Κύπρος). Σάμος και Κρήτη περνούσαν
παρά τις επίμονες διακηρύξεις των κατοίκων τους στην οθωμανική και
αιγυπτιακή πλευρά αντίστοιχα. Ταυτόχρονα α νέκυπτε το Σαμιακό και
το Κρητικό Ζήτημα.

Στην παρούσα εισήγηση θα προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε
παράλληλα και συμπληρωματικά τις περιπτώσεις της Σάμου και της
Κρήτης, δύο νησιών των οποίων η πορεία προς την ένωση με την Ελλάδα
παρουσιάζει ιστορικά ενδιαφέρουσες αναλογίες. Θα επιχειρήσουμε να
ανιχνεύσουμε τα κοινά σημεία όπου η ιστορία της Ηγεμονίας της Σάμου
(1834-1912) συναντιέται με τον Κρητικό Αγώνα ως την κοινή εκβολή
τους στην πολυπόθητη ένωση με τον εθνικό κορμό στη συγκυρία των
Βαλκανικών Πολέμων. Τέλος θα αποπειραθούμε να εντάξουμε τον κοι-
νωνικό και εθνικό αγώνα που διεξήγαν τα δύο αυτά νησιά για σχεδόν
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ογδόντα χρόνια μέσα στο διεθνές οικονομικό και πολιτικό στερέωμα.
Πρόθεσή μας είναι να βρούμε σε ένα δεύτερο επίπεδο τους ενδεχόμε-
νους κοινούς τόπους της διεθνούς διπλωματίας σε σχέση με τα δύο ζη-
τήματα (το Σαμιακό και το Κρητικό) ως παραμέτρους του ευρύτερου
ανατολικού (εν προκειμένω του μεσογειακού) και να αποτιμήσουμε τον
ρόλο των ίδιων των τοπικών κοινωνιών και συνακόλουθα των τοπικών
ελίτ μέσα στους διαρκώς μεταβαλλόμενους και υπερτοπικούς ιστορι-
κούς συσχετισμούς.

Στα 1834 η κατάλυση της Σαμιακής Πολιτείας (1830-1834)1 και η «ά -
δικη» επιστροφή της Σάμου στην οθωμανική νομιμότητα συνοδεύτηκαν
από υποσχέσεις για «αυτονομία». Η λύση που τελικά επιβλήθηκε, αυτή
της αυτόνομης ηγεμονίας φόρου υποτελούς στον Σουλτάνο με χριστιανό
ηγεμόνα τοποθετημένο από την Πύλη, στηριζόταν εν πολλοίς σε μία πα-
λαιότερη δελεαστική πρόταση. Επρόκειτο για τον Οργανικό Νόμο του
1832, ένα κείμενο που είχε απορριφθεί από το διευθυντήριο της Σάμου
και τον σαμιακό λαό σε μία ταραχώδη μάλιστα περίοδο, όταν η Σαμιακή
Πολιτεία μόνη και αβοήθητη κλυδωνιζόταν περί του πρακτέου τόσο στη
διαρρύθμιση των εσωτερικών προβλημάτων όσο και στη διπλωματική
διαχείριση του σαμιακού ζητήματος. Ανάλογη τακτική παραχώρησης
«προνομίων» ακολουθήθηκε την περιόδο της αιγυπτιοκρατίας (1830-
1840) και από την αιγυπτιακή πλευρά στην περίπτωση της Κρήτης, η
οποία, σε αντίθεση με τη Σάμο, είχε ανέκαθεν έντονη μουσουλμανική πα-
ρουσία στο νησί.

Οι Μεγάλες Δυνάμεις φαίνεται ότι για περίπου μία δεκαετία έβρι-
σκαν μία «ισορροπία του τρόμου» στη λεκάνη της Μεσογείου μέσα από
εύθραυστες διπλωματικές συμφωνίες και δυναμικές επεμβάσεις, όπου
τούτο κρινόταν αναγκαίο. Ίσως γι’ αυτές ο έλεγχος της Κρήτης να απο-
τελούσε εξ αρχής μεγαλύτερο διακύβευμα από εκείνο της Σάμου. Ανα-
φορικά με τη διπλωματική στάση της Αγγλίας για παράδειγμα, μολονότι
στο ζήτημα της Σάμου η βρετανική παρουσία ήταν ιδιαίτερα δυναμική
τουλάχιστον ως τα 1834, στα χρόνια που ακολούθησαν γινόταν σαφές
ότι για τα βρετανικά συμφέροντα «το κλειδί του ελληνικού Αρχιπελά-

1. Επ. Σταματιάδης, Σαμιακά ήτοι ιστορία της νήσου Σάμου από των πα-
ναρχαίων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, τ. 2, Εν Σάμω 1881-1887, σ. 424-619·
Αλ. Σεβαστάκης, Σαμιακή Πολιτεία 1830-1834, Λογοθέτης Λυκούργος, Διογέ-
νης, Αθήνα 1985· του ίδιου, Ιστορικά Ανάλεκτα, ΠΙΣΝΔ, Αθήνα 2005, σ. 79-127·
Μ. Β. Σακελλαρίου, Σαμιακά, Μυρμιδόνες, Αθήνα 2010, σ. 401-410. 
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γους» ήταν η Κρήτη. Για τον έλεγχο των εμπορικών δρόμων προς την
Εγγύς Ανατολή και τις ινδικές κτήσεις του βρετανικού στέμματος ο
έλεγχός της αλλά και της Κύπρου μετά το 1878 θα επισφραγίσει την
άποψη ότι τα δύο νησιά ήταν «τα κλειδιά της Νοτιοανατολικής Μεσο-
γείου και της Αιγύπτου». 

Η Σάμος από την άλλη πλευρά αντιμετωπίστηκε εξαρχής ως παρα-
κολούθημα της μικρασιατικής ακτής, ως προέκταση μίας εδαφικής και
συνακόλουθα διοικητικής ευρύτερης ενότητας της ασιατικής ενδοχώρας.
Όχι μόνο η Βρετανία αλλά και οι άλλες Δυνάμεις –για τους δικούς τους
ιδιαίτερους λόγους εξωτερικής πολιτικής– δεν θα διακινδύνευαν εύκολα
μία νέα ανατολική κρίση με την εμπλοκή τους στα εσωτερικά της αυ-
τοκρατορίας για ένα ζήτημα που, γι’ αυτές τουλάχιστον, είχε «κλείσει».
Συνεπώς η αντίδραση των Δυνάμεων έπρεπε να αναμενόταν σκληρότερη
και αμεσότερη όταν το διακύβευμα ήταν το λιμάνι της Σούδας και γε-
νικότερα η Κρήτη. Ωστόσο, παρά τους παραπάνω περιορισμούς, η επώ-
δυνη επιστροφή της Σάμου στην οθωμανική αυτοκρατορία δεν έσβησε
τις ελπίδες των Σαμίων. Ο εθνικός αγώνας τους πήρε τη μορφή μιας
σθεναρής και διαρκούς διεκδίκησης ενός πραγματικά αυτόνομου πολι-
τικού βίου, έστω κάτω από την «ομπρέλα» της οθωμανικής νομιμότη-
τας.

Στα 1850 ένας νέος «Αναλυτικός Χάρτης» εκδόθηκε με σουλτανικό
φιρμάνι «εκ του Αυτοκρατορικού Διβανίου», προκειμένου να ερμηνεύσει
ή να συμπληρώσει τον Οργανικό Νόμο του 1832.2 Αφορμή για αυτή τη
νέα παρέμβαση του εξουσιαστικού κέντρου ήταν ο αγώνας του σαμια-
κού λαού εναντίον της βογοριδικής «τυραννίας».3 Η αγωνιστική διεκδί-
κηση των Σαμίων για καλυτέρευση των συνθηκών της ζωής τους

2. Το κείμενο του Οργανικού Νόμου του 1832 στο, Επ. Σταματιάδης, ό.π., σ.
505-508. Το δε κείμενο του Αναλυτικού Χάρτη του 1850 στο ίδιο, τ. 3, σ. 134-
141.

3. Ι. Βακιρτζής, Ιστορία της Ηγεμονίας της Σάμου 1834-1912, Γενικά Αρχεία
του Κράτους-Αρχεία του νομού Σάμου, Αθήνα 20072, σ. 71-182· Ν. Βαφέας, Po-
uvoir et conflits dans l’empire ottoman: La revolte de 1849-1850 dans la Principaute
de Samos [Εξουσία και συγκρούσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία: Η εξέγερση
του 1849-1850 στην Ηγεμονία της Σάμου], (διδακτ. διατριβή) 1998· Αγγέλα Χα-
τζημιχάλη «Η κατάληξη της κρίσης του 1849 στη Σάμο. Προσωρινή Διοικητική
Επιτροπή του 1850. Έργο και αρμοδιότητες», Η Σάμος στα νεότερα χρόνια
(17ος - 20ός αι.), Αδελφότητα Σαμίων Αθηνών, Αθήνα 2002, σ. 249-260.



ε πικαιροποιούσε τους άσβεστους ενωτικούς πόθους και, εν τέλει, οδη-
γούσε σε θεσμικές αλλαγές. Στην παρούσα φάση, οι Σάμιοι διεκδικού-
σαν ουσιαστικά την πλήρη και πιστή εφαρμογή του πρώτου πράγματι
«ασαφούς» Οργανικού Νόμου του 1832, αρκετές από τις διατάξεις του
οποίου έμεναν ανεφάρμοστες. 

Η Κρήτη θα αποκτήσει ανάλογο Οργανικό Χάρτη πολύ αργότερα
(1868), όπως θα δούμε στη συνέχεια. Αιτήματα σαν αυτό της αυτονο-
μίας, που είχε παραχωρηθεί στη Σάμο, ή πολύ περισσότερο εκείνο της
ένωσης, απορρίπτονταν μετ’ επιτάσεως από τις Μεγάλες Δυνάμεις. Ιδι-
αιτέρως, όμως, έβρισκαν αντίθετη την Αγγλία, η οποία φοβόταν μήπως
τυχόν ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα οδηγούσε το νησί στα δίχτυα
της ρωσικής επιρροής. Από την άλλη, η λογική της χορήγησης «προνο-
μίων» της Πύλης προς τη Σάμο, την Κρήτη αλλά και αλλού εγγραφόταν
σε εκείνες τις προνεωτερικές πρακτικές άσκησης της οθωμανικής «ελέω
θεού» εξουσίας, που εφάρμοζε ανέκαθεν η κατακτητική κοινωνία πάνω
στους κατακτημένους υποτελείς αποβλέποντας στην ενσωμάτωσή τους
στον εξουσιαστικό μηχανισμό και, κατ’ επέκταση, στη διαιώνιση της
εξουσίας της. Ωστόσο, τα νεωτερικά ρήγματα στο εσωτερικό και της
ίδιας της αυτοκρατορίας γίνονταν ολοένα και περισσότερο αισθητά παρά
τις αντιστάσεις που συναντούσαν αυτά στις παγιωμένες εξουσιαστικές
δομές, τις ανθρώπινες νοοτροπίες και τις κοινωνικές συμπεριφορές. 

Οι εθνικές επαναστάσεις στο πρώτο ήμισυ του δέκατου ένατου
αιώνα είχαν διαρρήξει τους νοοτροπικούς και κοινωνικούς ιστούς στα
όρια όχι μόνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά και στον μείζονα
γεωγραφικό χώρο της ευρωπαϊκής ηπείρου (βλ. «άνοιξη των λαών»).
Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που η επανάσταση δεν οδήγησε στην πολυ-
πόθητη ένωση με τον εθνικό κορμό, όπως συνέβη με τη Σάμο ή την
Κρήτη, ο άνεμος του εθνικισμού ωθούσε τα ιστορικά υποκείμενα σε μία
συνεχή και επίμονη διεκδίκηση πολιτικών δικαιωμάτων. Και τούτο γι-
νόταν στο όνομα μιας βεβαιότητας για τη μοναδικότητα και την πολι-
στική αυθυπαρξία του έθνους, μίας «φαντασιακής» κοινότητας, που
μέσω του «εθνικισμού» έτεινε να νομιμοποιεί την πολιτική με πολιτι-
στικά επιχειρήματα που αντλούσε από ένα κοινό, ένδοξο και ξεχωριστό
από τα άλλα «έθνη» παρελθόν. 

Οι πολιτικοί αγώνες των Σαμίων σε όλη της περίοδο της Ηγεμονίας
περιστρέφονταν εν πολλοίς γύρω από θεσμικά αιτούμενα, όπως για πα-
ράδειγμα ήταν η ενδυνάμωση του ρόλου της τοπικής Βουλής, η εκλογή
των βουλευτών απευθείας από τη συνέλευση ή, αλλιώς, ο περιορισμός
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της παντοδυναμίας του επικυρίαρχου, ο οποίος εκφραζόταν επίσημα
διά των τοποθετημέων χριστιανών ηγεμόνων στο νησί. Στόχος ήταν η
διεύρυνση της αυτονομίας και ο περιορισμός της πολιτικής κηδεμονίας
της αυτοκρατορίας. Απώτερος σκοπός για το μεγαλύτερο τμήμα του
σαμιακού λαού ήταν η αποτίναξη του άγους της οθωμανικής νομιμότη-
τας και η ένωση με την Ελλάδα. Τα δε αιτήματα αυτά επικαιροποιούν-
ταν κάθε φορά ανάλογα με την ευρύτερη ιστορική συγκυρία. Έπαιρναν
δηλαδή νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά, εμβαπτίζονταν με τις φιλοδοξίες,
τις ιδιοτέλειες και τους πατριωτισμούς των επώνυμων ή ανώνυμων εκ-
φραστών τους και βέβαια συντονίζονταν με τις διεθνείς εξελίξεις και
την πορεία του ανατολικού ζητήματος.4 Στην Κρήτη ο αγώνας αυτός
για μία «βήμα προς βήμα» πορεία διαδοχικών κατακτήσεων σε θεσμικό
επίπεδο χρονολογείται μετά την αποτυχία και της μεγάλης κρητικής
επανάστασης του 1866-1869.5 Και στις δύο όμως περιπτώσεις αποδείχ-
θηκε ότι αυτή η μακρόπνοη πολιτική των διπλωματικών ελιγμών και
των διαδοχικών κατακτήσεων σε επίπεδο εσωτερικής αυτονομίας, η
οποία συγκρουόταν μάλιστα με τους ένθερμους θιασώτες του «ένωση
ή θάνατος» και τα συλλογικά ποθούμενα, ήταν και ο «μόνος» ρεαλι-
στικός δρόμος προς την ίδια την ένωση. 

Στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να σταθούμε ιδιαίτερα στον κριμαϊκό
πόλεμο (1853-1856). Και τούτο γιατί όχι μόνο κατέδειξε τη σπουδαι-
ότητα του διακυβεύματος για τον έλεγχο της Μεσογείου από τις Μεγά-
λες Δυνάμεις, αλλά επειδή επιβεβαίωσε μία «στροφή» και για την πο λι-
τική που θα ακολουθούσε στο εξής η Οθωμανική Αυτοκρατορία αναφο-

4. Ο Ι. Βακιρτζής σημειώνει σχετικά: «...όλη σχεδόν η ιστορία της αυτονομίας
περιστρέφεται εις έναν αγώνα μεταξύ του τόπου και της Πύλης, η οποία είχε
παραχωρήσει τας προνομίας εις την Σάμον ουχί εξ αγαθής προαιρέσεως, αλλά
διότι είχεν υποκύψει εις την βίαν των πραγμάτων και των περιστάσεων και απέ-
βλεπε πάντοτε εις την κατάλυσιν των προνομίων τούτων, ο δε τόπος όχι μόνον
είχε καθήκον και συμφέρον να υπερασπίζη μετά φανατισμού τας προνομίας
ταύτας, αλλά και επεδίωκε την επέκτασίν των, αποβλέπων εις την εθνικήν του
αποκατάστασιν ως εις όνειρον μέγα διακαές, προς το οποίον εστράφησαν πάν-
τοτε μετά στοργής ιεράς όλαι αι γενεαί των Σαμίων κατά την περίοδον της Ηγε-
μονίας», Ι. Βακιρτζής, ό.π, σ. 397.

5. Λ. Καλλιβρετάκης, «Η Κρήτη 1829-1869. Μεταξύ δύο Επαναστάσεων»,
στο, Β. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του νέου ελληνισμού 1770-2000, Ελ-
ληνικά γράμματα, τ. 4ος, σ. 373-388.
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ρικά με τις εθνότητες που διαβιούσαν εντός της και, πιο συγκεκριμένα,
τη μελλοντική διαχείριση των εθνοθρησκευτικών τους ιδιαιτεροτήτων
(Τανζιμάτ). Τούτο βέβαια θα εξαρτιόταν κυρίως από την πολιτική βού-
ληση της ίδιας της αυτοκρατορίας να εφαρμόσει στην πράξη αυτήν την
πολιτική. Οι εξαγγελίες πάντως του Αμπντούλ Μετζίτ (Hatt-i Hu-
mayun), οι οποίες βρίσκονταν στην ίδια κατεύθυνση και συμπλήρωναν
τις παλαιότερες (βλ. εξαγγελίες του Γκιούλ Χανέ στα 1839) ανάλογες
απόπειρες εκσυγχρονισμού (Hatt-i Serif), έθεταν για πρώτη φορά σε
πραγματικά νέες βάσεις τις σχέσεις της αυτοκρατορίας με τους υπη-
κόους της. Το πνεύμα του ρεφορμισμού άρχισε να γίνεται ολοένα και
πιο αισθητό τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, αν και
οι οθωμανικές περιφερειακές διοικήσεις δεν ήταν πάντα πρόθυμες να
«αυτοπεριοριστούν» και να εγγυηθούν για την ασφάλεια των υπηκόων
της αυτοκρατορίας «άνευ διακρίσεως τάξεως ή θρησκείας».6 Στην
Κρήτη το «κίνημα του Μαυρογένη» το 1858 (από το όνομα του Μανόλη
Μαυρογιένη από τα Χανιά) διεκδικούσε ακριβώς την εφαρμογή του
Hatt-i Humayun.

Σε αντίθεση με τις αντιστάσεις που συναντούσαν οι διακηρύξεις του
σουλτάνου στους κόλπους του οθωμανικού κατεστημένου, το ορθόδοξο
millet διά των μητροπολιτών αλλά και των κατά τόπους δραστήριων
ενοριακών συμβουλίων της κάθε μητρόπολης, είχε σε αυτή τη φάση κεν-
τρικό ρόλο. Ο χώρος της Εκκλησίας δεξιώθηκε πολύ γρήγορα κι αυτός
το πνεύμα της αλλαγής.7 Ενδεικτικά για τις συνέπειες αυτών των αλ-
λαγών στη Σάμο αναφέρουμε ότι ο Μιλτιάδης Αριστάρχης (1859-1867)

6. Το πλήρες μεταφρασμένο κείμενο του Hatt-i Humayun, στο, Δ. Νικολαΐδης,
Οθωμανικοί Κώδικες ήτοι συλλογή απάντων των νόμων της οθωμανικής αυ-
τοκρατορίας, διαταγμάτων, κανονισμών, οδηγιών και εγκυκλίων, μτφρ. Φωτι -
ά δου, εν Κωνσταντινουπόλει 1889-1891.

7. Για τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνορθόδοξες κοινότητες δεξιώθηκαν τον
ο θωμανικό «εκσυγχρονισμό», βλ. ενδεικτικά, Σία Αναγνωστοπούλου, Μικρά Α -
σία 19ος αι. – 1919. Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα
2006· της ίδιας, Τουρκικός εκσυγχρονισμός: Ισλάμ και Τουρκοκύπριοι στη δαι-
δαλώδη πορεία του Κεμαλισμού, Αθήνα 2005· Δ. Σταματόπουλος, Μεταρρύθ-
μιση και εκκοσμίκευση: προς μία ανασύνθεση της ιστορίας του Οικουμενικού
Πατριαρχείου τον 19ο αιώνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003· Π. Κονόρτας,
Οθωμανικές θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Βεράτια για τους
Προκαθήμενους της Μεγάλης Εκκλησίας (17ος-αρχές 20ου αιώνα), εκδ. Αλε-
ξάνδρεια, Αθήνα 1998.
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διορίζεται για πρώτη φορά ως «κυβερνήτης» κι όχι ως «ηγεμών». Σχε-
δόν αμέσως δε μετά τον διορισμό του στη Σάμο φέρεται να ονομάζει
για πρώτη φορά τη Συνέλευση του σαμιακού λαού «εθνική ομήγυρη»
και, εν συνεχεία, μεταξύ άλλων να ανακοινώνει τη σύσταση Θεολογικής
σχολής. Όσο για τη μητρόπολη της Σάμου είναι επίσης χαρακτηριστικό
ότι ο εκπεσών επί ηγεμονείας Γκίκα (1854-1859) μητροπολίτης Γαβριήλ
επανήλθε στη Σάμο με την άφιξη του Αριστάρχη επιβεβαιώνοντας το
πνεύμα της αλλαγής που κόμιζε στους θεσμούς αλλά και στους υπηκό -
ους της αυτοκρατορίας η νέα διεθνής πραγματικότητα που διαμόρφωσε
ο κριμαϊκός πόλεμος.8

Από τα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα και ενόσω η θύελλα του
εθνικισμού παρέσερνε εκκολαπτόμενα έθνη και λαούς, η πίεση προς τις
υπερεθνικές αυτοκρατορίες, όπως η Οθωμανική, γινόταν αφόρητη. Αλύ-
τρωτες νησίδες, όπως η Σάμος και η Κρήτη εν προκειμένω, λειτουργού-
σαν οιονεί ως συγκοινωνούντα δοχεία, απ’ όπου το επαναστατικό
μάγ μα μεταφερόταν από τη μία πλευρά στην άλλη. Ιδίως όμως από το
1866 κι εξής, στη συγκυρία μίας νέας έξαρσης του βαλκανικού εθνικι-
σμού (Ρουμανία, Σερβία), φαίνεται ότι η Κρήτη είναι εκείνη που πρω-
τοστατεί και δίνει τον επαναστατικό ρυθμό.9

Μήτρα της κρητικής επανάστασης των ετών 1866-1869 ήταν αναμ-
φίβολα ο εθνικός πόθος της ένωσης.10 Επιπλέον, ο νέος κρητικός αγώνας

8. Για την υποδοχή αυτών των αλλαγών στους κόλπους της σαμιακής εκκλη-
σίας την περίοδο αυτή, βλ. ενδεικτικά, Κ. Μπέλσης «Ναός αγίου Νικολάου
Σάμου. Σχόλια πάνω σε ένα πατριαρχικό σιγίλιο», Απόπλους, τχ. 47 (2010), σ.
264-277.

9. Ελευθ. Πρεβελάκης, Βασιλική Πλαγιανάκου-Μπεκιάρη (επιμ.), «Η Κρητική
Επανάστασις 1866-1869. Εκθέσεις των εν Κρήτη προξένων της Ελλάδος», τχ.
Α΄, Αθήνα 1967 και τχ. Β΄, Αθήνα 1970. 

10. Αναφορικά με το πνεύμα που επικρατούσε τότε στην Κρήτη ο Λεωνίδας
Καλλιβρετάκης παραθέτει μία εμπιστευτική αναφορά του γενικού προξένου Χα-
νίων Νικόλαου Σακόπουλου προς τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Σπυ-
ρίδωνα Βαλαωρίτη. Σε αυτήν διαφαίνεται ο πόθος μίας μερίδας Κρητών για
μία λύση μεταβατική όπως εκείνη της Σάμου. Ιδού το σχετικό χωρίο: «Γνωσταί
εισίν εις την Υμετέραν εξοχότητα αι ιδέαι και τα αισθήματα των Κρητών. Ο δια-
καέστερος αυτών πόθος, ως πολλάκις απέδειξαν, είναι να ενωθώσιν μετά της
Ελλάδος και προς πραγματοποίησιν αυτού έτοιμοι είναι ανά πάσαν στιγμήν να
θυσιάσωσιν τα πάντα και αν συνεχέστερον δεν εκδηλούσιν τα αισθήματά των
διά σπουδαίων πράξεων, τούτο αποδοτέον εις το ότι αναχαιτίζονται υπό περιε-
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πριμοδοτήθηκε τότε όχι μόνο από το εθνικό κέντρο (Αλέξανδρος Κου-
μουνδούρος) αλλά και από τον ξένο παράγοντα (Ρωσία και Γαλλία),
κάτι που δεν συνέβη στην περίπτωση ανάλογων σαμιακών διεκδική-
σειων, παρά μόνο κατά την πρώτη δεκαετία του εικοστού αιώνα, όταν
Σαμιώτες πολιτικοί άρχισαν να διεισδύουν στην κεντρική πολιτική
σκηνή του ελλαδικού κέντρου (Θ. Σοφούλης). Η Σάμος παρόλα αυτά
φαίνεται να συντονίζεται πρόθυμα με τον εθνικό αγώνα που διεξάγει η
μεγαλόνησος για την ένωση και συμμετέχει ενεργά σε αυτόν.11

Τα γεγονότα της Κρήτης είχαν, όμως, αρνητικό αντίκτυπο στο νησί
του Πυθαγόρα: ανάκληση του «προοδευτικού» Αριστάρχη, άφιξη και
εγκατάσταση επί μακρόν στο νησί κλιμακίου οθωμανών αξιωματούχων,
αναστολή λειτουργίας του θεσμού της Συνέλευσης. Αντίθετα στην
Κρήτη, μολονότι ο διακαής πόθος της ένωσης δεν πραγματοποιήθηκε,
τα κέρδη ήταν σημαντικά. Το 1868 τέθηκε σε εφαρμογή ο Κρητικός Ορ-
γανικός Νόμος,12 ένας καταστατικός Χάρτης στο πνεύμα του σαμιακού
Οργανικού Νόμου του 1832. Το κείμενο αυτό έβαζε σε νέες βάσεις το
Κρητικό Ζήτημα και αποτέλεσε το σημείο αναφοράς όλων των επόμε-

σκεμμένων τινών εν Ελλάδι...Τινές λοιπόν εκ των επισημοτέρων Κρητών και των
εξασκούντων επιρροήν εν ταις επαρχίαις συνεννοηθέντες συνήλθον κρυφίως επί
το αυτό διά να συσκεφθώσι. Και άλλοι μεν φρονούσι ότι πρέπει διά μιας να
σηκωθεί ο λαός εις τα όπλα και να ζητήση απροκαλύπτως την μετά της Ελλάδος
ένωσιν της Κρήτης απευθύνων υπομνήματα εις τας δυνάμεις, άλλοι δε θεωρούν-
τες τούτο ακατόρθωτον ήδη, να ζητήσωσιν να κηρυχθή η νήσος ηγεμονία υποτε-
λής υπό την διοίκησιν ηγεμόνος Χριστιανού, φρονούντες ότι τούτο έσεται εν
μέγα βήμα προς την εντελή απελευθέρωσιν... Δεν λείπουσι δε και οι ρίπτοντες
την ιδέαν εν αμηχανία [...] να ζητηθή η προστασία καμμιάς των δυτικών δυνά-
μεων και ιδίως της Αγγλίας...», ό.π., σ. 381.

11. Πρβλ: «Η επανάστασις της Κρήτης εκράτει εις έξαψιν τότε τα πνεύματα
όλων των Ελλλήνων, ζωηροτέρα δε ήτον η έξαψις των πνευμάτων εν Σάμω, όπου
είχον ενεργηθή και έρανοι υπέρ των Κρητών, πολλοί δε εκ των ζωηροτέρων Σα-
μίων είχον μεταβή εις την Κρήτην διά να λάβουν μέρος εις την επανάστασιν
κατά των Τούρκων», Ι. Βακιρτζής, ό.π., σ. 332.

12. Το πλήρες κείμενο του Οργανικού Νόμου στο, Κρητικός Κώδιξ περιέχων
από τους έτους 1868 μέχρι σήμερον χορηγηθέντα εις την Κρήτην προνόμια
με των σχετικών Αυτοκρατορικών φιρμανίων, άπασαν την εν ισχύι Κρητικήν
Νομοθεσίαν, Διατάγματα τινά της Γενικής Διοικήσεως και Εγκυκλίους αυτής
τε και της Εισαγγελίας των Εφετών, εν Χανίοις εκ του Τυπογραφείου της Γε-
νικής Διοικήσεως Κρήτης, 1893, σ. 5-33.
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νων απελευθερωτικών κινήσεων της μεγαλονήσου. Η Σάμος πήγαινε ένα
βήμα πίσω, η Κρήτη ένα βήμα μπροστά.

Αλλά και στην επόμενη δεκαετία, ο σερβοβουλγαρικός πόλεμος του
1885-1886 και η προσάρτηση της ανατολικής Ρωμυλίας από τη Βουλ-
γαρία δημιούργησαν για άλλη μια φορά καινούργια δεδομένα. Νέες ελ-
πίδες αναρριπίστηκαν ξανά σε Σάμο και Κρήτη περί της ένωσης με το
ελληνικό βασίλειο. Στην Κρήτη μάλιστα μία νέα αποτυχημένη επανά-
σταση το 1889 οδήγησε στην ανάκληση του Χάρτη της Χαλέπας και
στην επιστροφή του νησιού στην προηγούμενη, προ «προνομίων», κα-
τάσταση. Τότε, όμως, άρχισε να ωριμάζει και η ιδέα για ένα μεταβατικό
διοικητικό καθεστώς ως την ένωση ανάλογο με εκείνο της Σάμου, δη-
λαδή μία Κρητική αυτόνομη Πολιτεία φόρου υποτελή στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία και με διορισμένο από τον σουλτάνο χριστιανό ηγεμόνα,
οποίος θα εγγυόταν μία σειρά από «προνόμια».13 Μετά από μία σειρά
από αιματηρούς αγώνες κρινόταν ότι τούτη η λύση ήταν τελικά και ο
«μοναδικός» δρόμος προς την πολυπόθητη ένωση – μία ρεαλιστική τα-
κτική επιλογή που ήδη από το 1832 φαίνεται ότι είχε υιοθετήσει και ο
ηγέτης της σαμιακής επανάστασης Γεώργιος Λογοθέτης Λυκούργος
(1772-1850).14

Τα γεγονότα στη μεγαλόνησο συνέπεσαν με τον διορισμό στη Σάμο
του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή (1885-1894) ενός από τους ικανότερους
ηγεμόνες της κατά την περίοδο της Ηγεμονίας, και μάλιστα του πρώτου
χριστιανού Γενικού Διοικητή της Κρήτης δέκα χρόνια νωρίτερα (1878).
Οι ικανότητες όμως του νέου ηγεμόνα δεν ανέστειλαν τις διεκδικήσεις
των Σαμίων, οι οποίες, αντιθέτως, εντάθηκαν στη συγκυρία του πολέμου
και της οικονομικής δυσπραγίας που έπληξε το νησί μετά το 1890. Η
πλήρης εφαρμογή του Οργανικού Νόμου του 1832 εκκρεμούσε και οι
τοπικές ελίτ πίεζαν για ουσιαστικές τομές στην πολιτική ζωή του τόπου.
Αιτήματα όπως η συνδιοίκηση του νησιού από τη Βουλή και τον Ηγε-
μόνα υπό την προεδρεία του δεύτερου, η εκλογή των βουλευτών απευ-
θείας από τη Συνέλευση αλλά και η κατά πλειοψηφία λήψη των όποιων
αποφάσεων της διοίκησης για όλα τα εσωτερικά θέματα αποτελούσαν
ζητήματα ζωτικής σημασίας για τους Σαμίους και ασφαλώς προλείαιναν
το έδαφος για μεγαλύτερες διεκδικήσεις στο μέλλον.15

13. Βλ. σχετικά, Θ. Δετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, Ηράκλειο 1990, σ. 391-394.
14. Αλ. Σεβαστάκης, ό.π.
15. Ι. Βακιρτζής, ό.π., σ. 397.
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Το γύρισμα του δέκατου ένατου αιώνα έφερε τα δύο «αλύτρωτα»
νη σιά ακόμη πιο κοντά στις επιδιώξεις τους. Η Σάμος ως αυτόνομη ηγε-
μονία, χωρίς το παρελθόν των επαναστατικών εξάρσεων που συγκλόνι-
ζαν σχεδόν ανά δεκαετία τη μεγαλόνησο, βρισκόταν «θεωρητικά» πάντα
ένα βήμα πιο μπροστά από την Κρήτη στον δρόμο προς την ένωση. Ο
άσβεστος ενωτικός πόθος, ο ρομαντικός ελληνικός εθνικισμός αλλά και
οι στρατιωτικές-διπλωματικές εξελίξεις στα τέλη του αιώνα ωθούσαν
τα εκ κρεμή ζητήματα ξανά προς τη λύση τους. Οι ιστορικές συνθήκες
δημιουργούσαν επιπλέον τους υλικούς αλλά και κοινωνικούς-πολιτικούς
ό ρους με τους οποίους θα εκφραζόταν η νέα εποχή. Μία «νέα γενιά»
πο λιτικών φαινόταν τώρα πια περισσότερο ώριμη να εκφράσει, στο μέ -
τρο των δυνατοτήτων της, την ιστορική αναγκαιότητα επιταχύνοντας ή
και επιβραδύνοντας τις εξελίξεις. Τόσο στη Σάμο όσο και στην Κρήτη
κα τά το τελευταίο τέταρτο του δέκατου ένατου αιώνα κρυσταλλώνονται
α σύμπτωτα δύο πολιτικές τάσεις-κόμματα με συναφείς ωστόσο πολι-
τικές.

Στη Σάμο, παρά τις τυπικές δυνατότητες που άνοιγε για την τοπική
πολιτική ελίτ η λειτουργία του ηγεμονικού καθεστώτος, η διαδικασία
κρυστάλλωσης των κομμάτων ήταν στα πρώτα βήματα μάλλον αργή.
Έγινε τελικά περισσότερο αισθητή το τελευταίο τέταρτο του αιώνα.
Επιχειρώντας να συνοψίσουμε τους λόγους αυτής της πραγματικότητας
θα σημειώναμε επιγραμματικά τα εξής: το προνομιακό καθεστώς του
νησιού άμβλυνε τις κοινωνικές αντιστάσεις σε τέτοιο βαθμό που οι
όποιες εξάρσεις δεν ανέτρεπαν ουσιαστικά την κατεστημένη οθωμανική
νομιμότητα. Επιπλέον, οι συχνές εναλλαγές των διορισμένων ηγεμόνων
από το οθωμανικό κέντρο εξυπηρετούσε αυτή την τακτική.16 Άλλωστε
η αυτοκρατορία ως εξουσιαστικός μηχανισμός ανέκαθεν προέβαινε σε
τέτοιους είδους λύσεις αντικαθιστώντας τους «κακούς» αξιωματούχους,
προκειμένου να ικανοποιήσει τους υπηκόους και να συνεχιστεί αδιατά-

16. Από τους 19 ηγεμόνες της Σάμου κατά την περίοδο της Ηγεμονίας 4 εξ
αυτών διετέλεσαν και σε διοικητικές θέσεις στην Κρήτη. Πιο συγκεκριμένα, ο
Κ. Αδοσίδης (1873-1874) υπήρξε Διοικητής της επαρχίας Λασιθίου Κρήτης, ο
Αλέξανδρος Καραθεοδωρής (1885-1894) υπήρξε ο πρώτος χριστιανός Γενικός
Διοικητής Κρήτης, ο Γεώργιος Βέροβιτς (1895-1896) υπήρξε Γενικός Σύμβουλος
της Γενικής Διοίκησης Κρήτης και ο Κρητικός στην καταγωγή Ανδρέας Κοπάσης
(1908-1912) υπήρξε Γενικός Γραμματέας της Γενικής Διοίκησης Κρήτης. Βλ. Ι.
Βακιρτζής, ό.π., σποραδικά.
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ρακτα η «ελέω Θεού» εξουσία του σουλτάνου. Συνακόλουθα και η μο-
νοπώληση της τοπικής εξουσίας από κατεστημένα πολιτικά σχήματα,
τα οποία επιδίωκαν τη διαιώνιση της εξουσίας τους κάτω από τον ηγε-
μονικό έλεγχο οδηγούσε στην απορρόφηση των εσωτερικών κραδασμών
και στην απόσβεση της όποιας συντονισμένης αντιπολιτευτικής κίνησης.
Από την άλλη, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι Μεγάλες Δυνάμεις θεω-
ρούσαν εδώ και πολύ καιρό το ζήτημα της Σάμου «λήξαν». Η εμπλοκή
τους στα εσωτερικά ζητήματα της αυτοκρατορίας είχε πάψει εδώ και
καιρό να είναι «ενοχλητική» για τον επικυρίαρχο, από τη στιγμή μάλι-
στα που τα εμπορικά τους συμφέροντα εξυπηρετούνταν πλέον απρό-
σκοπτα. Όσο για την προώθηση του σαμιακού ζητήματος εντός του
ελλαδικού κέντρου, πρέπει να σημειώσουμε ότι η Σάμος δεν διέθετε
ισχυρό λόμπι στην Αθήνα, όπως συνέβαινε αντίθετα με την Κρήτη. Συ-
νεπώς, και επισήμως, από το ελλαδικό κέντρο, ακολουθείτο μία πολύ
προσεκτική και αποστασιοποιημένη πολιτική ουδετερότητας.

Ανεξάρτητα όμως από αυτές τις πραγματικότητες, από την εποχή
του ηγεμόνα Κ. Αδοσίδη (1873-1874), τα πράγματα φαίνεται να αλλά-
ζουν. Προς τα τέλη του αιώνα (1895-1900) εμφανίζεται το Προοδευτικό
Κόμμα της «νέας γενιάς» του Θεμιστοκλή Σοφούλη ως αντίπαλον δέος
στο κατεστημένο πήγμα του πανίσχυρου πολιτευτή από το Καρλόβασι,
Ιωάννη Χατζηγιάννη και, γενικότερα, παρατηρείται ένας φιλελεύθερος
άνεμος με ποικίλες εκφάνσεις στη σαμιακή ζωή (εκπαίδευση, τύπος,
κτλ.).17 Στην Κρήτη επίσης κατά το ίδιο περίπου διάστημα, δηλαδή από
την εποχή της ηγεμονείας του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή (1885-1895),
εμφανίζονται τα χριστιανικά κόμματα (σε αντίθεση με εκείνα των μπέ-

17. Βλ. σχετικά, Ι. Βακιρτζής, ό.π., σ. 429-444. Ειδικότερα για την προσωπι-
κότητα του Θ. Σοφούλη, παραθέτουμε την άποψη του συγχρόνου του Ι. Βακιρ-
τζή: «Η προσωπικότης δε του Θ. Σοφούλη ως αρχηγού της νέας πολιτικής
μερίδος προσέδιδεν εις αυτήν λάμψιν, αλλ’ ουχί και χωρίς βαθείας σκιάς. Διότι
ο ανήρ είχεν πολλά προτερήματα, αλλά δεν ήτο απηλλαγμένος και σοβαρών μει-
ονεκτημάτων. Νοήμων και οξυδερκής, με ετοιμότητα και ευστροφίαν πνεύματος,
αριστοτέχνης του λόγου και του καλάμου, ορμητικός και γενναιόψυχος και ανι-
διοτελής, αλλά και σφόδρα εγωπαθής και υπερόπτης μέχρις αλαζονείας, θυσιά-
ζων ουχί σπανίως εις την εγωπάθειαν τα προτερήματα της ψυχής του, προ
πάντων δε εις άκρον φίλαρχος και δοξομανής, διά τούτο, καίτοι εκ χαρακτήρος
αμελής και φυγόπονος και εν πολλοίς αδιάφορος, τόσον διά τα ίδια συμφέροντα,
όσον και διά τα κοινά, ανέπτυσσεν εις εκτάκτους περιστάσεις και δη εις τους
κομματικούς αγώνας ζωηράν δράσιν...», στο ίδιο, σ. 456.
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ηδων) των Καραβανάδων και των Ξυπόλυτων.18 Γενικότερα θα υποστη-
ρίζαμε ότι στην Κρήτη το κόμ μα των Καραβανάδων εκπροσωπούσε τη
συντηρητική μερίδα, ενώ οι Ξυ πόλυτοι εξέφραζαν τις προοδευτικές και
φιλελεύθερες τάσεις της ε ποχής. Και στις δύο όμως περιπτώσεις, τόσο
στη Σάμο όσο και στην Κρήτη, η παγίωση αυτών των πολιτικών σχημα-
τισμών συνοδεύτηκε με έντονες συγκρούσεις – πρωτίστως αναφορικά
με τη διαχείριση του εξωτερικού ζητήματος αλλά και με την προώθηση
εσωτερικών μεταρρυθμίσεων. Η σχεδόν ταυτόχρονη, επίσης, εμφάνιση
μίας οργανωμένης πια «προοδευτικής» νέας γενιάς πολιτικών συνιστά
και στις δύο περιπτώσεις αναμφίβολα πρόοδο. Φαίνεται δε ότι, αναφο-
ρικά με την προοπτική της ένωσης, οδήγησε τις τοπικές κοινωνίες στην
υιοθέτηση πιο ρεαλιστικών και ευέλικτων πολιτικών.

Για τη «μικρή» Σάμο, που, κατά τον Βακιρτζή, ως «δορυφόρος της
Κρήτης από των παλαιοτάτων χρόνων, ησθάνετο με την αυτήν αγωνίαν
την εθνικήν δοκιμασίαν»,19 η ελληνοτουρκική κρίση του 1896-1897 ήταν
άλλη μία πρόκληση. Για την Κρήτη πάλι, ήταν ο καμβάς πάνω στον
οποίο σχηματοποιήθηκε τελικά η λύση της δικής της «αυτονομίας», κάτι
που, σημειωτέον, στη Σάμο είχε ήδη επιτευχθεί –παρά τις όποιες ασά-
φειες ή εκκρεμότητες– εξήντα πέντε περίπου χρόνια νωρίτερα. Το Κρη-
τικό Ζήτημα βρισκόταν σε πλήρη έξαρση, ενώ ταυτόχρονα ο ενωτικός
αγώνας του σαμιακού λαού κλιμακωνόταν, προσπαθώντας όχι μόνο να
προωθήσει τα δικά του ενωτικά όνειρα αλλά και να συμπαρασταθεί
στους συμπατριώτες αγωνιστές της Κρήτης με αποστολές Σαμίων εθε-
λοντών αγωνιστών.20 Μάλιστα πολλοί Κρητικοί είχαν καταφύγει στη

18. Θ. Δετοράκης, ό.π., σ. 387.
19. Ι. Βακιρτζής, ό.π., σ. 469.
20. Ιδού πώς ο Ι. Βακιρτζής περιγράφει την εθνική ανάταση εκείνης της πε-

ριόδου στη Σάμο: «Μεταξύ των νέων προ πάντων εξεδηλούτο ζωηρά προθυμία
προς εθνικήν δράσιν. Αρκετοί δε εκ τούτων μετέβησαν τότε εις τας Αθήνας όπως
καταταχθώσι ως εθελονταί εις τον Ελληνικόν στρατόν. Αλλ’ η διευθύνουσα τάξις
ετήρει επιφυλακτικήν στάσιν και ο ηγεμών Μουσούρος αντικρύζων τας δυσχε-
ρείας επιμελώς απέφευγε πάσαν ενέργειαν δυναμένην να δώση αφορμήν προς
λαϊκήν εξέγερσιν ή και απλήν δυσφορίαν....Υπό τα όμματα αυτού και των αξιω-
ματικών της διαμενούσης εν Σάμω τουρκικής φρουράς ωργανούντο συσκέψεις
χάριν εθνικών σκοπών και εκδηλώσεις παντός είδους εγίνοντο καθ’ εκάστην από
μέρους των Σαμίων, δεν απητείτο δε η παραμικρά παρόρμησις διά να εξεγερ-
θώσι πάντες προς κατάλυσιν της τουρκικής κυριαρχίας εν τω τόπω. Κανείς δεν
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Σάμο ήδη από το 1896, ενώ η ροή των προσφύγων φαίνεται ότι συνεχί -
στηκε και το επόμενο έτος. Οι διαμάχες ανάμεσα στις δύο εθνότητες
της Κρήτης είχαν αποκορύφωμα τη σφαγή των χριστιανών στο Ηρά-
κλειο τον Αύγουστο του 1898. 

Τελικά ο κίνδυνος επέκτασης της αναταραχής προς τον ευαίσθητο
χώρο της Μακεδονίας ώθησε τις Μεγάλες Δυνάμεις να αναλάβουν δια-
μεσολαβητική δράση. Έτσι το 1898 προκρίνεται για πρώτη φορά η λύση
της αυτονομίας και για την Κρήτη. Επρόκειτο όμως για μία αυτονομία
διαφορετική από εκείνη της σαμιακής ηγεμονίας. Ήταν μία «εγγυη-
μένη» αυτονομία, που άνοιγε τον δρόμο προς την ένωση και παρέκαμ-
πτε την οθωμανική αυτοκρατορία. Η αυτόνομη Κρητική Πολιτεία με
σύμβολα (σημαία) παρόμοια με εκείνα της Σαμιακής Ηγεμονίας αλλά
και Ύπατο Αρμοστή τον πρίγκιπα Γεώργιο Β΄, δευτερότοκο γιο του βα-
σιλιά της Ελλάδας Γεωργίου Α΄, θα ελεγχόταν πλέον από τις Δυνάμεις,
οι οποίες ως εγγυήτριες θα την αναλάμβαναν ως «παρακαταθήκη» (έτσι
αποδόθηκε ο γαλλικός όρος “dépôt” από ελληνικής πλευράς). Ο δε Ύπα-
τος Αρμοστής θα αντλούσε την εξουσία του όχι από την Πύλη αλλά από
τις εγγυήτριες Δυνάμεις – μία λύση η οποία επίσης θυμίζει αρκετά τις
θέσεις που πρέσβευε και τον εσωτερικό αγώνα που διεξήγε προς αυτή
την κατεύθυνση ο Διευθυντής της Σαμιακής Πολιτείας Γεώργιος Λογο-
θέτης Λυκούργος ήδη από το 1830 χωρίς όμως επιτυχία. Η Κρητική Πο-
λιτεία με τη λύση αυτή ξεπερνούσε το θεσμικό «κεκτημένο» της
σα μιακής Ηγεμονίας. 

Αλλά και σε επίπεδο ηγετικών φυσιογνωμιών η πολιτική του Σάμιου
Θεμιστοκλή Σοφούλη ήδη από τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα συ-
ναντήθηκε εν πολλοίς με εκείνη του ηγέτη της κρητικής επανάστασης
Ελευθέριου Βενιζέλου. Ιδού ένα δείγμα των απόψεων του Κρητικού
ηγέτη, οι οποίες βρίσκονται σε γενικές γραμμές αρκετά κοντά στις θέ-
σεις του Σοφούλη (αλλά και του Γεωργίου Λογοθέτη Λυκούργου) σχε-
τικά με τη «μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα των συμμαχικών δεσμών
με τις ισχυρές ναυτικές δυνάμεις της Μεσογείου»: «Εντείνοντες πάσας
ημών τας δυνάμεις εις την επιτυχίαν του σκοπού τούτου [της εσωτερι-

θα ηδύνατο να συγκρατήση αυτούς, εάν ο κηρυχθείς πόλεμος παρετείνετο επί
τι χρονικόν διάστημα. Αλλ’ η εξέλιξις του ατυχούς εκείνου πολέμου επήλθεν
τόσον ραγδαίως, ώστε σχεδόν με την είδησιν της κηρύξεώς του ήρχισαν μεταδι-
δόμεναι και αι αποκαρδιωτικαί ειδήσεις, αι οποίαι, καθώς ήτο επόμενον, συνέ-
στειλαν τας ενθουσιώδεις ορμάς», στο ίδιο, σ. 433-434.
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κής ανορθώσεως της νήσου], ου μόνον αποκτώμεν νέους τίτλους επί την
ευμένειαν και την εκτίμησιν των Μεγάλων Δυνάμεων και ασφαλίζομεν
ούτω πλειότερον την εν τη πρώτη διεθνή ευκαιρία εκπλήρωσιν των εθνι-
κών ημών πόθων άνευ καταστροφών και ανακοπής του έργου της ειρη-
νικής σταδιοδρομίας, αλλά και παρασκευάζομεν από τούδε μείζονα την
εκ της ενώσεως της Κρήτης μέλλουσαν να επέλθη αύξησιν της δυνάμεως
του Ελληνισμού...».21

Ανάλογη πολιτική φαίνεται να υιοθετεί στην ίδια περίπου συγκυρία
και η σαμιακή Βουλή. Έτσι, προβεβλημένα στελέχη της, όπως ο Σοφού-
λης και οι συν αυτώ, έδιναν μάχες για τον περιορισμό των εξουσιών
του Ηγεμόνα, τον διορισμό του όχι απευθείας από το οθωμανικό κέντρο
αλλά διά της σύμπραξης των Μεγάλων Δυνάμεων, όπως τούτο είχε επι-
τευχθεί πρόσφατα στην Κρήτη και στην εξασφάλιση της ουσιαστικής
αυτοδιοίκησης του τόπου, όπως προβλεπόταν άλλωστε εκ του Οργανι-
κού Νόμου. Κάθε βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή την «ολο-
κλήρωση της αυτονομίας», κατέτεινε προς την επίτευξη του εθνικού
οράματος της ένωσης παρά τις εσωτερικές συγκρούσεις και τις προσω-
πικές αστοχίες. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι και στη Σάμο, μολονότι
οι μάχες δεν έχουν ένοπλη μορφή, ωστόσο ο πολιτικός αγώνας είναι
σκληρός και αμείωτος, προπάντων όμως είναι εθνικός ή, όπως θα ση-
μειώσει ο Βακιρτζής, «ο αγώνας της Βουλής είχε πατριωτικόν χαρα-
κτήρα».22

Στην πρώτη δεκαετία του εικοστού αιώνα, οι εσωτερικές εξελίξεις
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (κίνημα Νεοτούρκων το 1908) αλλά και
η διεθνής συγκυρία (προσάρτηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης από την Αυ-
στρία το 1908, ανακήρυξη της Βουλγαρίας σε βασίλειο το ίδιο έτος, ιτα-
λοτουρκικός πόλεμος το 1911 και σερβοβουλγαρική προσέγγιση το 1912)
έδιναν άλλη διάσταση στο ανατολικό ζήτημα. Επιπλέον, αναφορικά με
τα ζητήματα που εξετάζουμε, η «κοπασική περίοδος» της Σάμου (1908-
1912) συνέπιπτε με τη «μετεξέλιξη» της Κρητικής Πολιτείας σε ένα
ιδιότυπο κρατικό μόρφωμα, που είχε αποτινάξει προηγουμένως το αρ-
μοστειακό καθεστώς (1908) και που, ως προς τις αντιδράσεις που προ-
κάλεσε, παρουσίαζε αρκετές αναλογίες προς τη Σαμιακή Πολιτεία του
1830-1834. Δηλαδή, τολμούσε να αντιταχθεί στα ευρωπαϊκά συμφέ-

21. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1970, τ. ΙΔ΄, σ.
201.

22. Ι. Βακιρτζής, ό.π., σ. 481.
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ροντα και κηρύσσοντας μονομερώς την ένωση με τη Ελλάδα, απομονω-
νόταν διπλωματικά, αφού αντιμετώπιζε όχι μόνο την εχθρότητα των
Συμμάχων αλλά και την «ουδετερότητα» του επίσημου ελληνικού κρά-
τους.23

Η είσοδος του Ελ. Βενιζέλου στο πολιτικό στερέωμα της Ελλάδας, η
δολοφονία του ηγεμόνα Κοπάση στη Σάμο, το κύμα διώξεων εναντίον
Σαμίων αντιφρονούντων και ασφαλώς η δραστηριοποίηση του Θ. Σο-
φούλη, που είχε ήδη εισέλθει δυναμικά στην κεντρική πολιτική σκηνή
της Αθήνας, ανακίνησαν και έδωσαν ώθηση στα εκκρεμή ζητήματα της
Σάμου και της Κρήτης μέσα στον διπλωματικό πυρετό των βαλκανικών
συμμαχιών. Η Σάμος που, είναι αλήθεια, στο παρελθόν δεν διέθετε
ισχυρά πολιτικά ερείσματα στην Αθήνα, συμμετέχει τώρα πλέον ενεργά
στις διεργασίες που τεκταίνονται. Ο Θ. Σοφούλης βρίσκεται σε συνεχείς
επαφές με κρητικούς και αθηναϊκούς πολιτικούς παράγοντες προετοι-
μάζοντας συντονισμένες δράσεις υπέρ της ένωσης. Η άρνηση μάλιστα
του Ελ. Βενιζέλου να υποκύψει «πρόωρα» στις ενωτικές πιέσεις των
συμπατριωτών του, ενόψει της μεγαλόπνοης εθνικής στρατηγικής που
χάρασσε ήδη από τα πρώτα χρόνια της πρωθυπουργίας του, έσπρωξε
τον Σοφούλη σε συνεννοήσεις με αρκετούς ένθερμους κρητικούς παρά-
γοντες της αντιβενιζελικής παράταξης, οι οποίοι πίεζαν προς την κα-
τεύθυνση της άμεσης ένωσης με την Ελλάδα. Έτσι, λίγο πριν το
ξέσπασμα των Βαλκανικών Πολέμων (1912-1913), Κρήτες και Σάμιοι
προετοίμαζαν μία από κοινού εθνική δράση χωρίς την επίσημη συγκα-
τάθεση του αθηναϊκού κέντρου. Σε ένα από τα σχέδια που οι δύο πλευ-
ρές επεξεργάζονταν, προβλεπόταν μάλιστα η αποβίβαση Κρητικών πο-
λεμιστών στη Σάμο τον δεκαπενταύγουστο του 1912, προκειμένου να
εκδιωχθεί ο τουρκικός στρατός, που κατά παράβαση των διατάξεων του
Οργανικού Νόμου είχε εγκατασταθεί στο νησί.24

Σαμιακό και Κρητικό Ζήτημα συναντήθηκαν μέσα σε εκείνες τις μο-
ναδικές και ανεπανάληπτες ιστορικές συνθήκες που ο βαλκανικός εθνι-
κισμός και ο ελληνικός μεγαλοϊδεατισμός έπαιρναν την πιο ενδιαφέ-
ρουσα τροπή τους. Τα ενωτικά ψηφίσματα των λαών, του σαμιακού και

23. Βλ. ενδεικτικά, Κ. Γαρδίκας, Προστασία και Εγγυήσεις: στάδια και μύθοι
της ελληνικής εθνικής ολοκλήρωσης (1821-1920), Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1999,
σ. 38-40.

24. Ι. Βακιρτζής, ό.π., σ. 552-553.
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του κρητικού, δεν ήταν όμως αρκετά ώστε να κάμψουν τις συμμαχικές
αμφιβολίες ή να αναιρέσουν την εξωτερική πολιτική τους. Ωστόσο, οι
νέ ες πραγματικότητητες που διαμορφώνονταν για την ευρύτερη πε-
ριοχή, μετά τις ανακατατάξεις που έφεραν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, ανα-
θεώρησαν τελικά τη στάση τους. 

Ενώ η Ελλάδα είχε ήδη αποδεχθεί την ένωση της Κρήτης με πρώτο
έλληνα Γενικό Διοικητή τον Στέφανο Δραγούμη (Οκτώβριος 1912), οι
Μεγάλες Δυνάμεις αποδέχθηκαν κι εκείνες την υφιστάμενη κατάσταση
λίγο αργότερα, μετά το τέλος και του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου (Αύγου-
στος 1913), αφού πρώτα εξασφάλισαν βέβαια τα συμφέροντά τους. Η
ένωση της μεγαλονήσου έγινε και τυπικά την 1η Δεκεμβρίου του 1913.
Για τη Σάμο η διεθνής αναγνώριση της ένωσης με το ελληνικό κράτος
καθυστέρησε περισσότερο. Η πανηγυρική διακήρυξη της σαμιακής εθνο-
συνέλευσης που διατράνωνε την ένωση του νησιού με το εθνικό κέντρο
(11 Νοεμβρίου 1912) δεν σηματοδότησε και την άμεση διεθνή αναγνώ-
ριση αυτής. Στην περίπτωσή της επιδιώχθηκε τελικά μία συνολική λύση
που θα περιλάμβανε και τα άλλα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, δη-
λαδή τη Λέσβο, τη Χίο και την Ικαρία, η οποία σημειωτέον είχε κηρύξει
την ένωση με την Ελλάδα ήδη από το καλοκαίρι του 1912 (ικαριακή
επανάσταση της 17ης Ιουλίου 1912). 

Αλλά και η λύση αυτή, όπως αποδείχθηκε, δεν έγινε αποδεκτή από
την πλευρά των Μεγάλων Δυνάμεων χωρίς «επώδυνα» ανταλλάγματα.
Το ζήτημα των νησιών του Αιγαίου (πλην των Δωδεκανήσων) –και, συ-
νεπώς, της Σάμου– συνδέθηκε άμεσα με ένα άλλο εθνικό ζήτημα που
είχε ανακύψει πρόσφατα, το βορειοηπειρωτικό. Επρόκειτο για την κα-
τάληψη τμήματος της ελληνόφωνης Βορείου Ηπείρου από τον ελληνικό
στρατό στη συγκυρία των Βαλκανικών Πολέμων, μία ενέργεια που προ-
κάλεσε έντονες αντιδράσεις κυρίως στην ιταλική και αυστροουγγρική
πλευρά.25

25. Στη Διάσκεψη του Λονδίνου (Δεκέμβριος 1912-Ιανουάριος 1913) Ιταλοί
και Αυστριακοί επιχείρησαν για πρώτη φορά να προτείνουν τη δημιουργία αυ-
τόνομου αλβανικού κράτους. Μετά το τέλος όμως του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου
και τη συνθήκη του Λονδίνου (20 Μαΐου 1913) οι Μεγάλες Δυνάμεις της Entente,
παρεμβαίνοντας στη διανομή των εδαφών της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ανέ-
θεσαν τελικά σε αυτές (Ιταλία και Αυστρία) τη «μέριμνα να ρυθμίσουν τη συ-
νοριακήν γραμμήν της Αλβανίας, όπως και παν άλλο ζήτημα που αφορά την
Αλβανία» (άρθρο 3).
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Με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου (13 Αυγούστου 1913), όμως, οι
νικήτριες Δυνάμεις παραχωρούσαν τη Βόρεια Ήπειρο στο ανεξάρτητο
αλβανικό κράτος που είχε πρόσφατα δημιουργηθεί. Με το πρωτόκολλο
της Φλωρεντίας δε (Δεκέμβριος 1913) αποφάσισαν «αυθαίρετα» να πα-
ραχωρηθεί ολόκληρη η Βόρεια Ήπειρος στην Αλβανία, συμπεριλαμβα-
νομένων δηλαδή και των εδαφών που είχε προηγουμένως καταλάβει ο
ελληνικός στρατός (Κορυτσά). Λίγο αργότερα, με διακοίνωση που επέ-
δωσαν στην Ελλάδα (Φεβρουάριος 1914) ανακοίνωσαν ότι θα της πα-
ραχωρούσαν τα νησιά του Αιγαίου, τα οποία είχε επίσης απελευθερώσει
ο ελληνικός στρατός, μόλις εκείνη απέσυρε τα στρατεύματά της από τα
«εδάφη που παραχωρούνταν στην Αλβανία με το πρωτόκολλο της Φλω-
ρεντίας». Η κυβέρνηση Βενιζέλου υποχώρησε και το ζήτημα «έκλεισε»
προσωρινά.26

Στα 1830 η Σάμος, παρά τον νικηφόρο επαναστατικό Αγώνα που
διεξήγαγε, «επέστρεφε» στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ως αντάλ-
λαγμα της Εύβοιας υποκύπτοντας στη βία των διεθνών συμφερόντων.
Μετά από ογδόντα δύο χρόνια, στα 1912, η Σάμος ενωνόταν με το
εθνικό κέντρο αλλά η διεθνής αναγνώριση της ένωσης περιπλεκόταν
πάλι, αυτή τη φορά εις βάρος της Βορείου Ηπείρου, για να οριστικο-
ποιηθεί αρκετά αργότερα με την υπογραφή της Συνθήκη της Λοζάνης
(24 Ιουλίου 1923).27 Μολονότι η πορεία της Σάμου προς την ένωση εκ-
κινούσε πολύ νωρίς από τη βάση της αυτονομίας, το ζήτημα της Κρήτης
«έτρεξε» πιο γρήγορα από το σαμιακό. Ασφαλώς δεν επρόκειτο για
«μειωμένο πατριωτισμό», όπως δείξαμε. Κοινός παρονομαστής της πο-
ρείας του σαμιακού αλλά και του Κρητικού Ζητήματος στάθηκε ο αδιά-
κοπος εθνικός αγώνας των Ελλήνων για εδαφική ενότητα και πολιτική

26. Μετά το πρωτόκολλο της Φλωρεντίας (Δεκέμβριος 1913) και την υποχώ-
ρηση της ελληνικής πλευράς συγκροτήθηκε Προσωρινή Επαναστατική Κυβέρνηση
και στις 2 Μαρτίου 1914 υψώθηκε η σημαία της Αυτόνομης Ηπείρου. Μάλιστα,
με το πρωτόκολλο της Κέρκυρας (Μάιος 1914) οι Μεγάλες Δυνάμεις αναγκά-
στηκαν να παραχωρήσουν αυτοδιοίκηση στις επαρχίες Αργυροκάστρου και Κο-
ρυτσάς. Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ωστόσο, έθεσε ξανά σε νέες βάσεις το ζήτημα
παρά τη βραχύβια επιτυχία του πρωτοκόλλου της Κέρκυρας. Βλ. σχετικά, Κ.
Αιλιανός «Βορειοηπειρωτικό και ελληνοαλβανικές σχέσεις», στο ΥΠΕΠΘ, Θέ-
ματα Ιστορίας, ΟΕΔΒ, Αθήνα 19982, σ. 88-93.

27. Βλ. άρθρο 12-13 της Συνθήκης της Λοζάνης, στο, Αλ. Αλεξανδρής «Ελλη-
νοτουρκικές σχέσεις», Θέματα Ιστορίας, ό.π., σ. 128.



αυθυπαρξία ενάντια στη βία των γεωπολιτικών συμφερόντων των ισχυ-
ρών. Ένας αγώνας που συνεχίστηκε για τον ελληνισμό τις επόμενες δε-
καετίες με άλλες μορφές και σε διαφορετικά ιστορικά συμφραζόμενα.
Με το κλείσιμο του Κρητικού και του Σαμιακού Ζητήματος ένα νέο εμ-
φανιζόταν στο διπλωματικό προσκήνιο, το βορειοηπειρωτικό. Δύο άλλα
έμεναν επίσης εκκρεμή, το Μακεδονικό και το Κυπριακό.
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ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΙΔΕΜΙΑΔΟΥ

Η ενσωμάτωση της Ικαρίας στην Ελλάδα: 
Πολιτικές συνέχειες και ανατροπές κατά τη 

διαδικασία ενσωμάτωσης του νησιού 
στην ελληνική επικράτεια και την εκλογική του 

ένταξη στο νομό Σάμου*

Εισαγωγή

Η Ικαρία αποτελούσε μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι
τη 17η Ιουλίου 1912, ενώ, από την 4η Νοεμβρίου του 1912 προσαρτήθηκε
στην Ελλάδα, ένα κράτος του οποίου η εθνική ολοκλήρωση δεν είχε
πραγματωθεί, στο βαθμό που τα κεντρικά πολιτικά του διακυβεύματα
προσανατολίζονταν σε αλυτρωτικούς στόχους.1

* Το θέμα αυτό αποτέλεσε επιμέρους αντικείμενο μελέτης της διπλωματικής
μου εργασίας με τίτλο «Η αριστερά στην Ικαρία: Διαμόρφωση και ιστορική
εξέλιξη» την οποία εκπόνησα στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία» του Πανεπιστημίου Αθηνών
με επιβλέποντα τον καθηγητή Ηλία Νικολακόπουλο και μέλη της τριμελούς επι-
τροπής τους καθηγητές Παντελή Λέκκα και Νίκο Βαφέα.

1. Η περίπτωση της Ελλάδας εντάσσεται στους «δευτερογενείς εθνικισμούς»
κατά τους οποίους η διαδικασία κατασκευής της έννοιας του έθνους προηγείται
της δημιουργίας του κράτους. Μάλιστα, το υπό διαμόρφωση έθνος στην περί-
πτωση της Ελλάδας εντασσόταν ως «υπόδουλο» στο «αλλοεθνές» κράτος της
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Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι την προσάρτηση του νησιού
κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο ακολούθησε μία δεκαετία κατά τη διάρ-
κεια της οποίας η χώρα βρισκόταν σχεδόν συνέχεια σε εμπόλεμη κατά-
σταση. Μετά τη λήξη του Α΄ μπήκε στον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο, στη
συνέχεια στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τέλος στον Ελληνοτουρκικό
Πόλεμο που είχε ως κατάληξη την Μικρασιατική Καταστροφή.2

Αντίστοιχα, σε επίπεδο εσωτερικής πολιτικής σκηνής, η διαμάχη για
την «ηγεμόνευση της εθνικής ολοκλήρωσης», η διαμάχη δηλαδή μεταξύ
κοινωνικών ομάδων που κινητοποιούσαν και διεκδικούσαν την ηγεμονία
των διαδικασιών διαμόρφωσης εθνικής «ομοιογένειας», «συνοχής» και
αφομοίωσης», αποτέλεσε τόσο τη ρίζα του Εθνικού Διχασμού, όσο και
τον κύριο άξονα γύρω από τον οποίο συγκροτήθηκαν τα πολιτικά δια-
κυβεύματα και οι πολιτικές ταυτίσεις ολόκληρης της περιόδου του Με-
σοπολέμου.3

Το διχοτομικό, λοιπόν, σχήμα βενιζελισμού - αντιβενιζελισμού κυ-

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Βλ. Π. Ε. Λέκκας, Η εθνικιστική ιδεολογία. Πέντε
υποθέσεις εργασίας στην ιστορική κοινωνιολογία, Κατάρτι, Αθήνα 1996, σ. 92-
93. Δεχόμαστε την έννοια του έθνους ως «τη νέα κοινότητα που η κατάλυση
της παραδοσιακής τάξης πραγμάτων επιβάλλει» για τον συντονισμό της κοι-
νωνικής παρουσίας και τάξης και υπό αυτή την έννοια ως το πρωταρχικό και
διαρκώς αιτούμενο σημείο αναφοράς του εθνικισμού βλ. Π. Ε. Λέκκας, Το παι-
χνίδι με τον χρόνο. Εθνικισμός και νεοτερικότητα, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα
2001, σ. 48-49. Επίσης, ενδεικτικά, ο εθνικισμός γίνεται αντιληπτός ως μία ιδε-
ολογία που διαμορφώνεται στην Ευρώπη του 19ου αιώνα και «υποστηρίζει
πως η ανθρωπότητα εκ φύσεως συγκροτείται από έθνη, πως τα έθνη χαρακτη-
ρίζονται από γνωρίσματα συγκεκριμένα και εμπειρικά διαπιστώσιμα» E. Ke-
dourie, Ο εθνικισμός, Κατάρτι, Αθήνα 2005, σ. 37, βλέπε και E. Gellner, Έθνη
και εθνικισμός, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1992, σ. 13.

2. Η Ικαρία ορίζεται πρώτη φορά βάσει διεθνών συνθηκών ως μέρος της ελ-
ληνικής επικράτειας στο 5ο άρθρο της Συνθήκης του Λονδίνου του 1913, ενώ η
ένταξή της οριστικοποιείται με τη Συνθήκη των Σεβρών και εν τέλει με τη Συν-
θήκη της Λωζάννης του 1923.

3. Βλ. Η. Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές,
1946-1967, Πατάκη, Αθήνα 2001, σ. 25- 27, 33 και Γ. Θ. Μαυρογορδάτος, Με-
λέτες και Κείμενα για την περίοδο 1909-1940, Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα- Κο-
μοτηνή, σ. 40-43, 48-49 και G. Mavrogordatos, The Stillborn Republic. Social
Coalitions and Party Strategies in Greece 1922-1936, University of California Press,
Berkeley, Los Angeles, London 1983, σ. 27-28, 127-130, 136-138, 282-288, 329.
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ριάρχησε ως προς την συμπύκνωση κοινωνικών, ταξικών κλπ. διαιρέ-
σεων, αποτελώντας προνομιακό πεδίο συγκρότησης πολιτικών παρατά-
ξεων, συμβόλων, αξιών και ιδεολογιών, ενώ απέκτησε και χωρικό-
πολιτική διάσταση μέσω της διάκρισης ανάμεσα στην Παλαιά Ελλάδα
και τις Νέες Χώρες. Ως συνέπεια, κορυφαία έκφραση των πολιτικών δι-
αιρέσεων της περιόδου αποτέλεσε η σύγκρουση δημοκρατίας και μο-
ναρχίας.4

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η εκλογική διαδικασία αναδεικνύεται ως
παράμετρος καθοριστικής σημασίας, όχι μόνο για την δόμηση της ισχύος
των πολιτικών κομμάτων, αλλά και για την οργάνωση και τη νομιμο-
ποίηση της κεντρικής κρατικής πολιτικής εξουσίας στις νεοαποκτηθείσες
γεωγραφικές περιοχές, την «ολοκλήρωση», δηλαδή, της εθνικής τους εν-
σωμάτωσης. 

Υπό αυτή την έννοια η Ικαρία αποτελεί μία από τις περιοχές των
Νέων Χωρών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, πέρα από τη βενιζελική
και αντιβενιζελική παράταξη, στο νησί εμφανίζεται και μία αξιόλογη
επιρροή του ΚΚΕ για τα δεδομένα της Ελλάδας του Μεσοπολέμου.
Συγκεκριμένα, το 1932, τη χρονιά που το ΚΚΕ εμφάνισε για πρώτη
φορά υποψήφιο στην εκλογική περιφέρεια Σάμου, όπου ανήκει και η
Ικαρία, η εκλογική του δύναμη στο νησί ήταν διπλάσια του εθνικού
μέσου όρου, φαινόμενο που όχι μόνο διατηρήθηκε αλλά και ενισχύθηκε
σε βάθος χρόνου.5 Μάλιστα, σε σχέση με την Σάμο, η εκλογική απήχηση
της αριστεράς στην Ικαρία κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου εμφα-
νίζεται τουλάχιστον τριπλάσια, διαφορά που θα αμβλυνθεί σχετικά με-
ταπολεμικά, χωρίς και πάλι να αναιρεθεί τελείως.6

4. Ό.π.
5. Αναλυτικά για την εκλογική ισχύ του ΚΚΕ του Μεσοπολέμου και τη γεω-

γραφική της κατανομή βλ. Η. Νικολακόπουλος, Χ. Γεωργαντίδης, «Η εξέλιξη της
εκλογικής δύναμης του ΚΚΕ μεταξύ δύο πολέμων», Επιθεώρηση Κοινωνικών
Ερευνών, τ. 36-37, Αθήνα 1979, σ. 448-468. Γενικά για το ΚΚΕ του Μεσοπολέ-
μου ενδεικτικά βλ. Α. Ελεφάντης, Η επαγγελία της αδύνατης επανάστασης:
ΚΚΕ και αστισμός στον Μεσοπόλεμο, Θεμέλιο, Αθήνα. 1999, Α. Μπεναρόγια,
Η πρώτη σταδιοδρομία του ελληνικού προλεταριάτου, εκδ. Κομμούνα, Αθήνα
1986, Α. Ρήγος, Η Β' Ελληνική Δημοκρατία: Κοινωνικές και Πολιτικές Διαστά-
σεις της Πολιτικής Σκηνής, Θεμέλιο, Αθήνα 1988.

6. Για τις βουλευτικές εκλογές από το 1926 και έπειτα, οι οποίες γίνονται με
ψηφοδέλτιο, για να βρούμε την εκλογική δύναμη των κομμάτων στην Ικαρία



76 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΙΔΕΜΙΑΔΟΥ

Αυτό που θα υποστηριχθεί7 είναι ότι η κομμουνιστική ταυτότητα, στο
βαθμό που παρέπεμπε στην έννοια της ταξικής συνείδησης, και οι ορ-
γανωτικές δομές μαζικού κόμματος, στο βαθμό που αποτελούσαν νέους
τύπους κοινωνικής διασύνδεσης και αλληλεγγύης προτάσσοντας την
συλλογική- υπερτοπική δυναμική και δράση, έναντι της προσωποκεν-
τρικής-τοπικής, λειτούργησαν, στην περίπτωση της Ικαρίας, με μεγαλύ-
τερη επιτυχία ως φορέας εθνικής ενσωμάτωσης του τοπικού πληθυσμού
στο υπό διαμόρφωση σύγχρονο ελληνικό κράτος,8 σε σχέση με την βενι-
ζελική και αντιβενιζελική παραταξιακή ταυτότητα.

έγινε στατιστική επεξεργασία των δημοσιευμένων από το αρμόδιο υπουργείο
εκλογικών αποτελεσμάτων, τα οποία αναφέρουν την εκλογική δύναμη κάθε
συνδυασμού μόνο σε επίπεδο εκλογικής περιφέρειας Σάμου. Επιλέχθηκε ο υπο-
λογισμός της εκλογικής δύναμης των κομμάτων ή των παρατάξεων ως ποσοστά
στο σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων, δεδομένου ότι ο αριθμός ψηφισάντων
διαφέρει ελάχιστα από τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων. Για τις βουλευ-
τικές εκλογές του 1926 έως και του 1951 οι σχετικοί τόμοι εκδίδονται από το
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας – Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. Για
τις εκλογές του 1952 και μετά οι τόμοι εκδίδονται από το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών. Για την μέθοδο υπολογισμού της εκλογικής δύναμης των κομμάτων στις
εκλογές της 19ης Αυγούστου 1928 και της 5ης Μαρτίου 1933, τόσο σε επίπεδο
Ικαρίας όσο και σε επίπεδο νομού βλ. Η. Νικολακόπουλος, Χ. Γεωργαντίδης,
«Η εξέλιξη…», ό.π., σ. 453-454, 465-466. Για συγκριτικό πίνακα της διαχρο-
νικής εξέλιξης της εκλογικής δύναμης της Αριστεράς στην Ικαρία, την επικρά-
τεια και την εκλογική περιφέρεια Σάμου βλ. Παράρτημα, Πίνακας 4.

7. Τα ερμηνευτικά επιχειρήματα και συμπεράσματα πέρα από την υπάρ-
χουσα ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία βασίζονται στην μελέτη και στην ανά-
λυση του συνόλου των εκλογικών αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών
και των δημοψηφισμάτων, καθώς και του διαθέσιμου τύπου της εποχής που
αναφέρεται στο νησί, και συγκεκριμένα δύο σαμιακών εφημερίδων, της βενιζε-
λικής εφημερίδας Αιγαίον και της αντιβενιζελικής Σάμος, του συνόλου των ικα-
ριακών εφημερίδων στις οποίες υπήρχε πρόσβαση (Ίκαρος, Ικαριακή Ένωσις,
Ικαριακή Φωνή, Πανδίκη και Φάρος), του Ριζοσπάστη του Μεσοπολέμου
καθώς και σχετικού αρχειακού υλικού που ήταν διαθέσιμο στα Γενικά Αρχεία
του Κράτους Αρχεία Νομού Σάμου/ Βαθύ Σάμου και Άγιος Κήρυκος Ικαρίας
αλλά και στο προσωπικό αρχείο Χ. Μαλαχία /Ράχες Ικαρίας.

8. Αυτό ισχύει, βεβαίως, στον βαθμό που η ταξική συνείδηση επιβεβαίωνε την
αξίωση για πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα που δεν μπορούν να εννοηθούν
έξω από το σύμπλεγμα εθνικό/ πολίτης, δηλαδή έξω από την «κοινωνική συ-
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Η Ικαρία ως μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

Υπό οθωμανική εξουσία, η Ικαρία, εντασσόταν μαζί με τη Λέρο, την
Πάτμο και την Κάλυμνο, στα νησιά της «τετρανήσου» που απολάμβα-
ναν ένα ιδιαίτερο, «προνομιακό», φορολογικό καθεστώς και σχετική πο-
λιτική αυτοδιοίκηση.9 Οι συνθήκες αυτές άρχισαν να αλλάζουν από τα
μέσα και κυρίως κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, οπότε
η Οθωμανική Αυτοκρατορία προσπάθησε να συγκροτήσει κράτος κατά
τα δυτικά πρότυπα.10 Τότε ο πληθυσμός του νησιού ήρθε σε πρώτη
επαφή με τους μοντέρνους ορθολογικούς μηχανισμούς άσκησης εξου-
σίας, όπως η καταγραφή του πληθυσμού, η φορολόγηση και η στρατο-
λόγηση, αντιδρώντας επίμονα, τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτικού
προσωπικού.11

Όσο βελτιωνόταν η αποτελεσματικότητα της νεωτερικής τουρκικής
γραφειοκρατίας, μειωνόταν το περιθώριο άσκησης πίεσης με παραδο-
σιακά μέσα. Ο «παραδοσιακός» τρόπος επίλυσης των διαφόρων ζητη-
μάτων, πολύ πριν φτάσουν στους κυβερνητικούς δικαστικούς λαβυρίν-
θους, συνίστατο, όπως και στις άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας, σε

νείδηση η οποία στα σύγχρονα κράτη αποτελεί το έδαφος πάνω στο οποίο ανα-
πτύσσονται όλα τα άλλα πολιτικά αισθήματα». E.J. Hobsbawm, Έθνη και εθνι-
κισμός από το 1780 μέχρι σήμερα. Πρόγραμμα, μύθος, πραγματικότητα,
Καρδαμίτσα, Αθήνα 1994, σ. 203.

9. Η πρώτη αναφορά σε ύπαρξη Τούρκου διοικητικού υπαλλήλου στο νησί
γίνεται το 1752. Μετά την ελληνική Επανάσταση εγκαθίσταται στο νησί εκ-
πρόσωπος της Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδας (1828- 1830) και συστήνον-
ται οι δημογεροντίες. Από το 1830 μέχρι το 1836, αν και εντάσσεται στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία, τελεί μαζί με άλλα νησιά υπό καθεστώς αυτοδιοί-
κησης Αναλυτικά βλ. Ι. Μελάς, Ιστορία της Νήσου Ικαρίας, Ικαρίων, Αθήνα
2001, σ. 20, 26, 38-42, 120, 125, 132-136, 160-168, 171-175, 182-186, 200.

10. Πρόκειται για την διοικητική «αναδιοργάνωση» (Τανζιμάτ) που περιλάμ-
βανε μια σειρά μεταρρυθμίσεων κατά την περίοδο 1839-1876 ενδεικτικά βλ. E.
Kedourie, Μειονότητες θρησκεία και πολιτική. Δύο δοκίμια, Κατάρτι, Αθήνα
2002, σ. 42-48, 49, 52.

11. Για τις τοπικές αντιδράσεις στην καταγραφή πληθυσμού και περιουσίας
βλ. Ι. Μελάς, ό.π., σ. 216-217, 224. Για τις αντιδράσεις απέναντι στην κατάρ-
γηση φορολογικών προνομίων, βλ. Ι. Μελάς, ό.π., σ. 206, 187-189, 212-213.
Για τις αντιδράσεις προς την υποχρεωτική στρατολόγηση βλ. ό.π., σ. 212-222.



78 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΙΔΕΜΙΑΔΟΥ

έναν συνδυασμό προσωπικών σχέσεων με χαμηλόβαθμους αξιωματού-
χους και δωροδοκίας υψηλόβαθμων αξιωματούχων.12

Γενικά, σε ότι αφορά τις ευρύτερες κοινωνικές-οικονομικές δομές
του νησιού, πρέπει να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια του 19ου
αιώνα, ο τοπικός πληθυσμός είχε στραφεί κυρίως στον εμπορευματικό
και εξαγωγικό τομέα. Από τα τέλη του 18ου και καθ’ όλη, σχεδόν, τη
διάρκεια του 19ου αιώνα η οικονομία του νησιού βασιζόταν στην πα-
ραγωγή και εμπορία ξυλανθράκων στις περιοχές της Σμύρνης και της
Αλεξάνδρειας, με τη μορφή εποχικής απασχόλησης.13 Παράλληλα με την
καρβουνοποιία φαίνεται πως αναπτύχθηκε έντονα και η τοπική εμπο-
ρική ναυτιλία, η οποία αντιστοίχως έφτασε στο απόγειό της στα τέλη
του 19ου αιώνα οπότε και άρχισε να περνάει κρίση.14

Από τα τέλη του 19ου αιώνα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία άρχισε να
φορολογεί συστηματικά την υλοτομία και, σε συνδυασμό με την αύξηση
του ανταγωνισμού στον συγκεκριμένο τομέα, άρχισε η κρίση, οπότε και
ο πληθυσμός της Ικαρίας στράφηκε στην καλλιέργεια και το εμπόριο
σταφίδας που εξελίχθηκε σε μονοκαλλιέργεια πάνω στο νησί. Οι εξα-
γωγές σταφίδας κατευθύνονταν κυρίως προς τις αγορές της Αιγύπτου,
της Σμύρνης, της Μαύρης Θάλασσας και της Ρουμανίας, ενώ στην πα-
ραγωγή και εμπορία σταφίδας φαίνεται ότι εμπλεκόταν η πλειονότητα
του νησιού.15

12. E. Kedourie, Μειονότητες…, ό.π., σ. 50-51.
13. Είναι ενδεικτικό ότι οι δημαρχίες Ικαρίας ήδη το 1795 εκδίδουν ψήφισμα

για την προστασία των δασών από την καρβουνοποιία, βάσει του οποίου με-
ταξύ άλλων απαγορευόταν η εξαγωγή κάρβουνου χωρίς την άδεια της διοίκη-
σης. Παρά την σημαντική ύφεση στον τομέα από το 1880, η ενασχόληση με την
παραγωγή και το εμπόριο κάρβουνου συνεχίστηκε, πολύ περιορισμένα από
μέρος του πληθυσμού του νησιού, μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1950.
Αναλυτικά βλ. Γ. Γιαγουρτάς, Η οικονομική ζωή της Ικαρίας από τα μέσα
του 19ου ως τα μέσα του 20ου αιώνα. Η παραγωγή και εμπορία της στα-
φίδας, Μαΐστρος, Αθήνα 2004, σ. σ.168-171, Χ. Παμφίλης, Ιστορία της νήσου
Ικαρίας. Από των προϊστορικών χρόνων μέχρι της ενώσεως της νήσου μετά
της Ελλάδος (1912) (επιμ. Αθηνά Χ. Παμφίλη – Καρούτσου), Ικαρίων, Αθήνα
1980, σ. 148, 183-187 και Ι. Μελάς, ό.π., σ. 187, 192, 195.

14. Γ. Γιαγουρτάς, ό.π., σ. 189-190.
15. Ο συγκεκριμένος παραγωγικός τομέας περνάει κρίση το 1912 με τις γε-

ωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή και τη σταφιδική κρίση της κορινθια-
κής σταφίδας, από την οποία και ποτέ δεν επανέρχεται εντελώς. Βέβαια, το
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Τέλος, η μετανάστευση, μαζί με τους ξυλάνθρακες και τη σταφίδα,
αποτελούσε μία από τις πιο σταθερές οικονομικές δραστηριότητες του
νησιού, ενώ μετά την σταφιδική κρίση του 1912 ανάχθηκε ίσως και στην
κυριότερη. Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα αφο-
ρούσε εποχική και μόνιμη μετανάστευση ανδρών και γυναικών προς την
Αλεξάνδρεια και τη Σμύρνη,16 ενώ στο τέλος του ίδιου αιώνα ξεκίνησε
και το μεταναστευτικό ρεύμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,
το οποίο μαζικοποιήθηκε έντονα, ιδίως στο ξεκίνημα του 20ού αιώνα,
μέχρι να ανακοπεί το 1922 λόγω αλλαγής μεταναστευτικής πολιτικής
της αμερικανικής κυβέρνησης και να διακοπεί τελείως με τον Μετανα-
στευτικό Νόμο του 1924.17

Η κατασκευή και το εμπόριο ξυλανθράκων, η ικαριακή εμπορική
ναυτιλία, η μετανάστευση και στη συνέχεια η χρυσή εποχή της σταφίδας
συμπεραίνουμε ότι είχαν διαμορφώσει στα τέλη του 19ου και στις αρχές
του 20ού αιώνα επίπεδα εισοδήματος τα οποία επέτρεπαν, εκτός από
την επέκταση της κατανάλωσης, και την διεύρυνση της πρόσβασης στη
μέση και ανώτατη εκπαίδευση. Και αυτό, γιατί τη δεκαετία του 1920 -
κατά την μελέτη των γραπτών πηγών - συναντάμε για πρώτη φορά
νέους δασκάλους, φοιτητές, δικηγόρους, δημοσιογράφους κ.ά., οι οποίοι
δεν ανήκαν στις λίγες κυρίαρχες ικαριακές οικογένειες του 19ου και
των αρχών του 20ού αιώνα, αλλά είχαν την οικονομική δυνατότητα να
πάνε αρχικά στη Σμύρνη και τη Σύρο και αργότερα στην Αθήνα, στη
Σάμο και αλλού για την απόκτηση απολυτηρίου μέσης, δευτεροβάθμιας
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.18

εμπόριο σταφίδας συνεχίζεται σε πολύ μικρότερες ποσότητες μέχρι να διακοπεί
τελείως το 1940. Από το 1912, και με την επέκταση της φυλλοξήρας κατά τη
δεκαετία του 1920, αντικαθιστάται σε μεγάλο μέρος από την παραγωγή και
το εμπόριο αμυγδάλων προς τις ελληνικές πλέον αγορές το οποίο και διαρκεί
μέχρι τη δεκαετία του 1950. Αναλυτικά βλ. Γ. Γιαγουρτάς, ό.π., σ. 27-35, 67-
68, 73-89, 92-93, 118, 286, 290-292.

16. Ενδεικτικά, το 1890 υπήρχε κοινότητα 600 Ικαριωτών στην Αλεξάνδρεια
που εξέδιδε την εφημερίδα Ίκαρος. Βλ. Ι. Μελάς, Ιστορία…, ό.π., σ. 62.

17. Η πλειονότητα της πρώτης γενιάς των Ικαριωτών μεταναστών φτάνουν
στην Αμερική στα τέλη της δεκαετίας του 1890, είναι άνδρες και απορροφώνται
στις χαλυβουργίες της αμερικανικής βιομηχανίας. Αναλυτικά για το θέμα βλ. A
Papalas, Rebels and Radicals: Icaria 1600-2000, Bolchazy-Carducci Publishers, Inc.,
Canada 2005, σ. 126-127, 131, 209.

18. Το 1926 εγκαινιάζεται το μοναδικό τότε Γυμνάσιο του νησιού, η οικοδό-
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Η κύρια πολιτική διαίρεση κατά την ίδια περίοδο φαίνεται πως ήταν
η διάκριση μεταξύ, αφενός τοπικών ελίτ που υπεραμύνονταν της πα-
ραδοσιακής οργάνωσης της κοινωνικής ζωής στο πλαίσιο των αυτοδιοι-
κούμενων κοινοτήτων και οι οποίες έρχονταν σε αντιπαράθεση με το
εκσυγχρονιζόμενο οθωμανικό κράτος, και αφετέρου τοπικών ελίτ οι
οποίες διεκδικούσαν την προάσπιση των τοπικών προνομίων μετέχοντας
της διαδικασίας εκσυγχρονισμού σε δυτικά συγκεντρωτικά πρότυπα
κρατικής οργάνωσης.19

Στο βόρειο γεωγραφικό διαμέρισμα του νησιού εντοπίζεται η πλει-
ονότητα των καλλιεργήσιμων, και δυνάμει φορολογήσιμων, εκτάσεων,20

ενώ σε αυτό το διαμέρισμα έτεινε να κυριαρχεί στις δημογεροντίες η
πρώτη παράταξη, σε αντίθεση με το νότιο τμήμα του νησιού, στο οποίο
έτεινε να κυριαρχεί η δεύτερη.21 Συνεπώς, μπορεί να υποστηριχθεί ότι

μηση του οποίου έγινε αποκλειστικά με χρήματα των Ικαριωτών μεταναστών
στην Αμερική. Ενδεικτικά βλ. Ι. Μελάς, ό.π., σ. 212- 214. Οι παραδοσιακές
ισχυρές οικογένειες του νησιού, ή αλλιώς οι τοπικές ελίτ, στα τέλη του 19ου
και τις αρχές του 20ού αιώνα ήταν πλοιοκτητών – καπετάνιων που εμπορεύον-
ταν κυρίως ξυλάνθρακες και στη συνέχεια σταφίδα, ενώ από αυτές τις οικογέ-
νειες προέρχονταν και οι τέσσερεις γιατροί και δύο δικηγόροι του νησιού την
ίδια περίοδο. Ενδεικτικά βλ. Papalas, Rebels…, ό.π., σ. 65.

19. Ο Χ. Παμφίλης, ως μέλος της δεύτερης ομάδας που «επιδιώκει συνεν-
νόηση», χαρακτηρίζει το άλλο στρατόπεδο ως «η έξω των πραγμάτων μερίς»
η οποία τείνει να κυριαρχεί στην βόρεια πλευρά του νησιού. Βλ. Χ. Παμφίλης,
Ιστορία της νήσου Ικαρίας…, ό.π., σ. 178.

20. Το 80% της συνολικής εξαγόμενης ποσότητας σταφίδας του νησιού προ-
ερχόταν από το βόρειο γεωγραφικό διαμέρισμά του, κάτι που δεν ίσχυε με το
εμπόριο ξυλανθράκων. Στο βόρειο γεωγραφικό διαμέρισμα υπήρχαν περίπου
είκοσι σταφιδέμποροι. Βέβαια, με το εμπόριο σταφίδας ασχολούνταν όλες οι
ισχυρές οικογένειες, ακόμη και αν δεν εντάσσονταν στους σταφιδοπαραγωγούς,
στο βαθμό που είχαν ιστιοφόρα πλοία και άρα εμπλέκονταν σε εμπορικά δί-
κτυα από το εμπόριο ξυλανθράκων. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην βόρεια
πλευρά κατοικούσε περίπου το 60% των οικογενειών και στη νότια το 40%,
αναλογία που παραμένει σχετικά σταθερή από τα τέλη του 19ου μέχρι και τον
21ο αιώνα. Αναλυτικότερα βλ. Γ. Γιαγουρτάς, ό.π., σ. 67-68, 279-281, 290.

21. Το 1908 είχε διενεργηθεί μυστική, διά ψηφοδελτίων πρωτοβάθμια εκλογή
για την ανάδειξή εκλεκτόρων για το οθωμανικό κοινοβούλιο, στην οποία πήρε
μέρος το νησί, αλλά σε συμφωνία με την Λέρο, την Κάλυμνο και την Πάτμο
συμφωνήθηκε η αποχή από την δευτεροβάθμια εκλογή, διεκδικώντας τον κα-
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οι δύο πολιτικές παρατάξεις παρέπεμπαν στο διαχωρισμό των κυρίαρ-
χων στρωμάτων του νησιού σε μία γαιοκτητική – εμπορική και σε μία
αναδυόμενη αμιγώς εμπορική τάξη αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση, τα
μέλη όλων αυτών των οικογενειών παίζουν ηγετικό ρόλο κατά τη διάρ-
κεια της τετράμηνης προσωρινής διοίκησης της «Ελευθέρας Πολιτείας
Ικαρίας», ενώ γίνονται και οι κορυφαίοι εκπρόσωποι της βενιζελικής
και αντιβενιζελικής παράταξης του νησιού με την ενσωμάτωση στο ελ-
ληνικό κράτος.

Η ενσωμάτωση στην Ελλάδα

Την 17η Ιουλίου 1912 έλαβε χώρα η Ικαριακή Επανάσταση, που ου-
σιαστικά συνίστατο στην βάσει σχεδίου αναίμακτη αιχμαλώτιση και
ασφαλή αποστολή στη Μικρά Ασία του Οθωμανού υποδιοικητή, των
υπαλλήλων και των φρουρών του.22 Καθοριστική αιτία της απόφασης
αυτής φαίνεται ότι ήταν σειρά ανεπιτυχών προσπαθειών προάσπισης
του προνομιακού καθεστώτος σε συντονισμό με τα άλλα νησιά της «τε-
τρανήσου», σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.
Είναι ενδεικτικό ότι το 1912 αποφασίστηκε η οριστική κατάργηση των
προνομίων σε όλες τις περιοχές της Αυτοκρατορίας, αλλά, πριν ανακοι-

θορισμό της Δωδεκανήσου ως ιδιαίτερης εκλογικής περιφέρειας. Από τα απο-
τελέσματα, όμως, της πρωτοβάθμιας εκλογής φαίνεται να επιβεβαιώνεται ο
ισχυρισμός του Παμφίλη για την ύπαρξη παρατάξεων, καθώς μεταξύ των ατό-
μων που αναφέρει ότι εντάσσονται στην μερίδα που επιδιώκει συνεννόηση στο
νότιο τμήμα είναι και οι άλλοι δύο που, όπως και ο ίδιος, εκλέγονται πλειοψη-
φικά για την εκπροσώπηση του δήμου Φαναρίου, ο Ιωάννης Μαλαχίας και ο
Ζαχαρίας Μωραΐτης. Για τις οθωμανικές εκλογές του 1908 βλ. Κ.Σ. Τσελιγκα-
ρίδης, Οι οθωμανικές βουλευτικές εκλογές του 1908 και του 1912: Η περί-
πτωση της Μακεδονίας, διδ. διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης, 2008, σ. 62-63, 78 και H. Kayali, «Elections and electoral process in
the Ottoman Empire, 1876-1919», International Journal of Middle East Studies, V.
27 Issue 3, Αύγουστος 1995, σ. 265-286. Για το πρακτικό με τα αποτελέσματα
της πρωτοβάθμιας εκλογής βλ. «Απόσπασμα πρακτικού πρωτοβάθμιας εκλογής
στον Δήμο Φαναρίου για τις οθωμανικές βουλευτικές εκλογές του 1908», Γ.Α.Κ.
Αρχεία Νομού Σάμου/ Άγιος Κήρυκος Ικαρίας.

22. Ι. Μελάς, ό.π., σ. 231-235.
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νωθεί η συγκεκριμένη απόφαση από την Πύλη, τα Δωδεκάνησα κατα-
λήφθηκαν από τους Ιταλούς.23 Την περίοδο, μάλιστα, που πάρθηκε η
απόφαση και έγινε η Ικαριακή Επανάσταση, είχε εκδοθεί από το οθω-
μανικό κράτος πρόγραμμα εποικισμού του νησιού από Κούρδους και
Λαζούς με στόχο την διαμόρφωση εθνικής ομοιογένειας, ενώ, είχε προ-
ηγηθεί το 1911 η πρώτη αιφνιδιαστική προσπάθεια στρατολόγησης.24

Μετά την 17η Ιουλίου, και με υπόδειξη της ελληνικής κυβέρνησης για
λόγους διπλωματίας καθώς βρισκόταν στις προπαρασκευές του Α΄ Βαλ-
κανικού Πολέμου, οι Ικαριώτες ανακήρυξαν την αυτονομία του νησιού
υπό την ονομασία «Ελευθέρα Πολιτεία Ικαρίας» και συγκρότησαν Προ-
σωρινή Επαναστατική Διοίκηση, καθεστώς το οποίο διήρκησε μέχρι την
4η Νοεμβρίου του 1912, οπότε το ελληνικό ναυτικό «κατέλαβε» το νησί,
το οποίο έτσι ενσωματώθηκε στην ελληνική επικράτεια.25

Αμέσως μετά τη διαδικασία κήρυξης ανεξαρτησίας από την Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία και την ένταξη στο ελληνικό κράτος οι προϋπάρ-
χουσες πολιτικές διαιρέσεις φαίνεται να απορροφώνται σε μεγάλο
βαθμό από τη σύγκρουση μεταξύ των κατοίκων του «βόρειου» και του
«νότιου» γεωγραφικού διαμερίσματος του νησιού γύρω από το ζήτημα
της ικαριακής πρωτεύουσας, η οποία αποτελεί και την βασική τοπική
κοινωνική διαίρεση, που εκφράστηκε αρχικά στο παραταξιακό σχήμα
βενιζελισμού - αντιβενιζελισμού.26

23. Ό.π., σ. 213.
24. Ό.π., σ. 231.
25. Ν. Π. Σοϊλεντάκης, Η Ελευθέρα Πολιτεία της Ικαρίας 17 Ιουλίου- 5 Νο-

εμβρίου 1912, Καλλιγράφος, Αθήνα 2012, σ. 60-61.
26. Κατά τη διάρκεια της τετράμηνης προσωρινής διοίκησης της «Ελευθέρας

Πολιτείας», καθώς η ένταξη στο ελληνικό κράτος ήταν θέμα χρόνου, οι πολιτι-
κές ελίτ του νησιού είχαν συσπειρωθεί σε δύο πόλους ως προς το ζήτημα της
περιοχής η οποία θα οριζόταν ως η πρωτεύουσα του νησιού, υπερβαίνοντας
προσωρινά προϋπάρχουσες πολιτικές διαφορές. Δεδομένου ότι μεγάλο μέρος
του πληθυσμού ήταν πλέον οπλισμένο, όταν άρχισαν οι προστριβές για το θέμα,
δεν προκαλεί εντύπωση ότι μέχρι την 1η Νοεμβρίου του 1912 έφτασαν στα όρια
πραγματικής ένοπλης σύγκρουσης, χωρίς όμως να τα ξεπεράσουν. Καθοριστικό
ρόλο έπαιξε ότι την 1η Νοεμβρίου έφτασε στο νησί το ελληνικό ναυτικό. Σχετικά
με την έριδα βλ. Χ. Παμφίλης, Ιστορία της νήσου Ικαρίας…, ό.π., σ. 312- 317,
Papalas, ό.π., σ. 112-114. Η πρωτεύουσα είχε μεταφερθεί το 1866 από την Ακα-
μάτρα (στη Μεσαριά, εντάσσεται στην κοινότητα Δάφνης αργότερα) στον Άγιο
Κήρυκο, κέντρο του Δήμου Φαναρίου Papalas, ό.π., σ. 58.
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Το βόρειο γεωγραφικό διαμέρισμα περιλαμβάνει τις περιοχές των
Ραχών, του Ευδήλου και των ορεινών κοινοτήτων Αρέθουσας, Δάφνης,
Φραντάτου κλπ., οι οποίες οροθετούνται ως γεωγραφικά διακριτές από
το νότιο γεωγραφικό διαμέρισμα με κέντρο τον Άγιο Κήρυκο, λόγω της
οροσειράς του Πράμνου που έχει ύψος 600- 1041 μέτρα. Ο γεωγραφικός
διαχωρισμός και απομόνωση μεταξύ των βόρειων και νότιων περιοχών
δύσκολα θα μπορούσε να ξεπεραστεί αφού μέχρι και τις αρχές της δε-
καετίας του 1970 δεν υπήρχαν δρόμοι που να τις συνδέουν. Μέχρι τότε
οι μετακινήσεις των πολιτών γίνονταν με βάρκες, με τα πόδια ή με ζώα
μέσα από μονοπάτια, ενώ η διαδρομή Εύδηλος - Άγιος Κήρυκος διαρ-
κούσε περίπου πέντε ώρες.27

Από τις πρώτες βουλευτικές εκλογές στις οποίες πήρε μέρος η Ικα-
ρία, αυτές της 31ης Μαΐου του 1915, διαπιστώνουμε ότι το νησί ακο-
λούθησε την τάση των Νέων Χωρών να στηρίζουν κατά πλειοψηφία τη
βενιζελική παράταξη, ενώ ο βενιζελικός συνδυασμός, υπό τον Σαμιώτη
πολιτικό Θ. Σοφούλη, εμφάνισε στην Ικαρία υψηλότερο ποσοστό σε
σχέση τόσο με την εκλογική περιφέρεια όσο και με τη Σάμο.28 Βέβαια,
δεδομένου ότι η κυβέρνηση Ε. Βενιζέλου τελικά ικανοποίησε το αίτημα
του νότιου γεωγραφικού διαμερίσματος, το πολιτικό προσωπικό από
αυτή την περιοχή συγκρότησε αρχικά τους εκπροσώπους της βενιζελικής
παράταξης και υπερψηφίστηκε πολύ πιο μαζικά στην συγκεκριμένη πε-
ριοχή σε σύγκριση με το βόρειο τμήμα του νησιού. Αντίστροφα, οι κύριοι
εκπρόσωποι της αντιβενιζελικής παράταξης καθ’ όλη τη διάρκεια του
Μεσοπολέμου προέρχονταν από τον βορρά, όπου και στηρίζονταν πολύ
πιο μαζικά.

27. Γ. Γιαγουρτάς, Η οικονομική ζωή…, ό.π., σ. 208.
28. 66,48% στην Ικαρία, 55,17% στη Σάμο και 57,19% στην περιφέρεια. Βλ.

Αιγαίον, 4 Ιουνίου 1915. Για τις εκλογές πριν το 1926, οι οποίες είχαν ως μέσο
ψηφοφορίας το σφαιρίδιο, πηγή για τα εκλογικά αποτελέσματα είναι ο τύπος
της εποχής. Δεδομένου ότι ήδη από τις εκλογές της 31ης Μαΐου 1915 ο εκλογι-
κός ανταγωνισμός διεξάγεται με συγκροτημένες πολιτικές παρατάξεις, ως εκλο-
γική δύναμη κάθε παράταξης θεωρήθηκε αντίστοιχα ο μέσος όρος ψήφων των
υποψηφίων της, ενώ οι ψήφοι των μεμονωμένων υποψηφίων θεωρήθηκε ότι απο-
τελούν ψήφους «συμπάθειας» και για αυτό επίσης διαιρέθηκαν με τον αριθμό
των εδρών της συγκεκριμένης εκλογικής περιφέρειας. Εδώ πρέπει να σημειωθεί
ότι το άθροισμα των μέσων όρων των δυνάμεων των κομμάτων ξεπερνάει το
100%, συνεπώς οι υπολογισμοί έχουν μόνο προσεγγιστική και ενδεικτική αξία.
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Η τοποθέτηση στο κεντρικό πολιτικό δίπολο της περιόδου σε ανα-
φορά με τοπικά οικονομικά κυρίως διακυβεύματα και διεκδικήσεις, επι-
βεβαιώθηκε στις εκλογές της 6ης Δεκεμβρίου 1915, στις οποίες, ενώ ο
Εθνικός Διχασμός βρισκόταν σε εξέλιξη, πανελλαδικώς απείχαν οι βενι-
ζελικοί, αλλά στην Ικαρία εκδηλώθηκε μαζική αποχή και των αντιβενι-
ζελικών γιατί δεν επιλέχθηκε ικαριώτης υποψήφιος στους συνδυα-
σμούς.29

Αντίστροφα, στις βουλευτικές εκλογές της 16ης Δεκεμβρίου 1923,
οπότε απείχαν τα αντιβενιζελικά κόμματα, ο αντιβενιζελικός χώρος του
νησιού φαίνεται ότι συμμετείχε στις εκλογές, καθώς είχε προηγηθεί η
προεκλογική ίδρυση τοπικού ανεξάρτητου δημόσιου ταμείου στο νησί.30

Προς το ίδιο συμπέρασμα συντείνουν η συνεργασία και η στήριξη βενι-
ζελικών υποψηφίων από τους βασικούς εκπρόσωπους του αντιβενιζελι-
σμού στο νησί, στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 1926, όταν
φάνηκε πως θα ικανοποιηθούν συγκεκριμένα αναπτυξιακά σχέδια όπως
η κατασκευή λιμανιού, λουτρόπολης κ.ά.31

Σε αναφορά προς αντίστοιχα τοπικού ενδιαφέροντος ζητήματα πα-
ρατηρούμε ότι συγκροτούνται και οι διασπάσεις και αυτονομήσεις βενι-
ζελικών υποψηφίων σε αντιπαραβολή συνήθως προς τον κύριο εκφραστή
του βενιζελισμού στην εκλογική επικράτεια, τον Θεμιστοκλή Σοφούλη.
Είναι ενδεικτικό ότι στις ίδιες εκλογές, αυτές του 1926, ο Ι. Μαλαχίας ο
βασικός εκπρόσωπος του βενιζελισμού στο νησί έθεσε υποψηφιότητα με
τη Δημοκρατική Ένωση του Παπαναστασίου δημοσιεύοντας επιστολή λί-
βελο κατά του Σοφούλη ως υπαίτιου της υπανάπτυξης του νησιού σε

29. Ενδεικτικά, στην Μεσαριά και την Περαμεριά ψήφισαν 29 και 24 άτομα
αντίστοιχα, στο Φανάρι 180, ενώ οι αντίστοιχοι αριθμοί ψηφισάντων το Μάιο
ήταν 315 στη Μεσαριά, 350 στην Περαμεριά και 659 στο Φανάρι. Αιγαίον, 7
Δεκεμβρίου 1915, Αιγαίον, 12 Δεκεμβρίου 1915 και Αιγαίον, 15 Δεκεμβρίου 1915.

30. Για τα εκλογικά αποτελέσματα βλ. Αιγαίον, 18 Δεκεμβρίου 1923 και Αι-
γαίον, 22 Δεκεμβρίου 1923. Για την ίδρυση ανεξάρτητου δημόσιου ταμείου στο
νησί λίγο πριν τις εκλογές βλ. Αιγαίον, 10 Νοεμβρίου 1915.

31. Η αντιβενιζελική εφημερίδα Σάμος αναφέρει ειρωνικά ως «νεόφυτους
βενιζελικούς» τον Χαράλαμπο και Λεωνίδα Σπανό, αντιβενιζελικούς πολιτικούς
παράγοντες του βόρειου τμήματος του νησιού. Σάμος, 15 Νοεμβρίου 1926. Για
τα αποτελέσματα της εκλογικής αναμέτρησης βλ. Παράρτημα, Πίνακας 1. Για
τις προεκλογικές υποσχέσεις αναπτυξιακών έργων στην Ικαρία βλ. Αιγαίον, 2
Νοεμβρίου 1926 και 23 Οκτωβρίου 1926.
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επίπεδο υποδομών.32 Τελευταία στιγμή βέβαια ακύρωσε την υποψηφιό-
τητά του και δήλωσε πως στηρίζει το συνδυασμό του Σοφούλη.33

Πέρα από το επίπεδο του πολιτικού προσωπικού, σε ό,τι αφορά τους
ψηφοφόρους, βλέπουμε ως μηχανισμό πολιτικής ένταξης και κινητοποί-
ησής τους να εμφανίζει ιδιαίτερη βαρύτητα το προσωπικό δίκτυο πολι-
τικής ισχύος του κάθε υποψηφίου και η συνακόλουθη σχέση του με τον
εκάστοτε ψηφοφόρο. Το συγκεκριμένο φαινόμενο αποδεικνύεται σε με-
γάλο βαθμό από τους σταυρούς προτίμησης, οι οποίοι συνήθως συγκεν-
τρώνονται μαζικά σε συγκεκριμένα μόνο πρόσωπα του κάθε
συνδυασμού, συγκέντρωση που ποικίλλει ανάλογα με το εκλογικό
τμήμα - γεωγραφικό διαμέρισμα. 

Είναι ενδεικτικό ότι στις εκλογές του 1926 που ο συνδυασμός του
Θ. Σοφούλη λαμβάνει στην Ικαρία τελικά το 71% των ψήφων, ενώ στη
Σάμο μόλις το 46,61%, ο ίδιος ο Σοφούλης δεν λαμβάνει κανένα σταυρό
στην Ικαρία. Γενικότερα οι ψηφοφόροι του Φιλελεύθερου Προσφυγικού
Κόμματος στον Άγιο Κήρυκο και στον Εύδηλο φαίνεται πως ψηφίζουν
σχεδόν αποκλειστικά τον Δ. Μαρκάκη, ενώ στο τμήμα Ραχών και Καρ-
κιναγρίου οι ψηφοφόροι μοιράζονται σχετικά και υπερψηφίζουν οριακά
τον Γ. Νικολαΐδη.34

Αντίστοιχα, στις βουλευτικές εκλογές της 19ης Αυγούστου 1928, η
πλειονότητα των βενιζελικών ψηφοφόρων της περιφέρειας του Ευδήλου
ακολουθούν τον Κ. Πουλιανό, τοπικό πολιτικό παράγοντα, γιατρό και
γόνο μεγάλης οικογένειας του Ευδήλου, που θέτει υποψηφιότητα με το
συνδυασμό των Ανεξάρτητων Φιλελευθέρων και όχι με τον επίσημο συν-
δυασμό των Φιλελευθέρων υπό τον Θ. Σοφούλη.35

Επιπλέον, η σημαντική απώλεια της προσωπικής εκλογικής επιρροής
του Δ. Μαρκάκη στα εκλογικά τμήματα του Αγ. Κηρύκου και Ευδήλου,
και η αύξησή της στα τμήματα των Ραχών και του απομονωμένου Καρ-
κιναγρίου σε σχέση με το 1926, οφείλεται στο γεγονός ότι ενώ το 1926
ο Δ. Μαρκάκης ετοίμαζε και ίδρυσε τελικά μαζί με τον Σ. Μανταφούνη
εταιρεία36 για ανάληψη των έργων της λουτρόπολης του Άγιου Κήρυκου

32. Η επιστολή αναδημοσιεύεται μετεκλογικά στη Σάμος, 15 Νοεμβρίου 1926.
33. Αιγαίον, 6 Νοεμβρίου 1926. 
34. Παράρτημα, Πίνακας 1.
35. Παράρτημα, Πίνακας 2.
36. Για το θέμα βλ. Ικαριακή Ένωσις, Δεκέμβριος 1926, σ. 1-2, Ικαριακή

Ένωσις, Μάρτιος 1927, σ. 4, Ικαριακή Ένωσις, Δεκέμβριος 1926, σ. 2, Ικαριακή
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και του λιμανιού του Ευδήλου, το 1928, η συγκεκριμένη εταιρεία είχε
χρεοκοπήσει.37 Ο ίδιος ήταν πλέον μέτοχος ατμοπλοϊκής εταιρείας η
οποία είχε αναλάβει δρομολόγια ατμόπλοιων για τουριστικούς λόγους
από και προς το λιμάνι του Αρμενιστή,38 λιμάνι της περιφέρειας Ραχών
προς το οποίο φτιαχνόταν και αμαξιτός δρόμος που θα το ένωνε με την
ορεινή κοινότητα των Ραχών.39

Σε μια πρώτη φάση λοιπόν, μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων της
Ικαρίας ακλουθούσε συγκεκριμένους υποψηφίους ή πολιτικούς παρά-
γοντες στις εκάστοτε επιλογές του. Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι η προ-
οπτική ανάπτυξης υποδομών στο νησί, κεντρικό αν όχι αποκλειστικό
σημείο αναφοράς στον πολιτικό λόγο και των δύο παρατάξεων, διεκδι-
κούταν μέσα από συγκεκριμένα πρόσωπα-πολιτικούς παράγοντες, οι
οποίοι αποτελούσαν τις οικονομικές και πολιτικές ελίτ του νησιού και
επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πρόκειται, όπως είπαμε, για οικογέ-
νειες μεγάλων εμπόρων ξυλανθράκων και σταφίδας συνήθως με ιδιό-
κτητα πλοία, στις οποίες ανήκαν αποκλειστικά οι αρχικά ελάχιστοι
διανοούμενοι και επιστήμονες του τόπου.

Συνεπώς, οι σχέσεις προσωπικής πολιτικής εξάρτησης εξακολουθού-
σαν να είναι κυρίαρχες στο πλαίσιο των δύο βασικών παρατάξεων της
περιόδου του Μεσοπολέμου. Βέβαια, το 1915 οι Ικαριώτες ψηφοφόροι
διεκδικούσαν μέσω της προσωπικής ψήφου αλλά σε αναφορά προς το
γεωγραφικό διαμέρισμα που βρίσκονταν. Από το 1926, βλέπουμε πως
η διεκδίκηση έργων υποδομών κ.ά. μέσω της προσωπικής ψήφου άρχισε
να γίνεται σε αναφορά προς την γεωγραφική μονάδα του νησιού αντι-
παραβαλλόμενη κυρίως προς τη Σάμο. 

Φαίνεται, λοιπόν, πως η αντιπαραβολή των συνθηκών διαβίωσης στο
νησί σε επίπεδο υποδομών με άλλες περιοχές αποκτούσε πλέον πολιτικό
νόημα, στο βαθμό που υπόκειντο στην ίδια φορολόγηση, στρατολόγηση
και περιορισμούς ως προς τις μετακινήσεις τους εκτός συνόρων. Με άλ -
λα λόγια, η ταυτότητα «βόρειος» ή «νότιος» αντικαταστάθηκε σχετικά
σύ ντομα, αν και όχι απόλυτα, με την ταυτότητα «Ικαριώτης» ως κυρί αρ -
χη διάκριση-σημείο αναφοράς για την πολιτική κινητοποίηση και δράση.

Ένωσις, Φεβρουάριος 1927, σ. 2, Ικαριακή Ένωσις, Μάρτιος 1927, σ. 1.
37. Ικαριακή Φωνή, 31 Αυγούστου 1928, σ. 4, Ικαριακή Ένωσις, Ιούλιος 1928,

σ. 4.
38. Ικαριακή Ένωσις, Ιούλιος 1927, σ. 1.
39. Ικαριακή Φωνή, 30 Απριλίου 1928.
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Στο βαθμό που η σύγκρουση για το πολιτειακό ζήτημα αποτελούσε
κορυφαία έκφραση των πολιτικών διαιρέσεων της εποχής, η στάση του
τοπικού πληθυσμού απέναντι στο συγκεκριμένο θέμα κατά τα δύο δη-
μοψηφίσματα του Μεσοπολέμου, και κυρίως του Απριλίου του 1924,
δεν μπορεί παρά να αντικατοπτρίζει σε ένα βαθμό τις παραπάνω διερ-
γασίες. Βέβαια, η στήριξη της αβασίλευτης δημοκρατίας σε ποσοστά
πολύ υψηλότερα από την εκλογική στήριξη της βενιζελικής παράταξης
στην περιφέρεια κυρίως του Ευδήλου, και σε έναν οριακό βαθμό στις
άλλες περιοχές, φαίνεται να επιβεβαιώνει το επιχείρημα ότι μέρος των
ψηφοφόρων συνέχιζε να συμμετέχει μεν στα δίκτυα προσωπικής πολι-
τικής ισχύος, αλλά είχε αρχίσει να αντιλαμβάνεται την πολιτική με όρους
οι οποίοι υπερέβαιναν το τοπικό επίπεδο και αναφέρονταν στο συλλο-
γικό εθνικό «εμείς».40

Η Κομμουνιστική Οργάνωση Ικαρίας

Μέρος από αυτούς τους ψηφοφόρους αποτέλεσε κομμάτι του πολι-
τικού χώρου της Αριστεράς στο νησί ο οποίος συγκροτήθηκε κατά τη
διάρκεια του Μεσοπολέμου και εξέφρασε πρώτος την υπέρβαση τόσο
της τοπικής διάστασης της πολιτικής, όσο και των παραδοσιακών σχέ-
σεων προσωπικής πολιτικής εξάρτησης. Όπως διαπιστώνουμε μέσα από
τον λόγο του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων της εποχής στο νησί, σε
μία σειρά από κρίσιμα ζητήματα όπως αυτό της έγγειας ιδιοκτησίας,
της φορολόγησης, της ανάπτυξης των υποδομών, της εκκλησιαστικής
περιουσίας, της εκπαίδευσης αλλά ακόμη και ως προς τη συλλογική
διεκδίκηση και την εκλογική συμπεριφορά, η κομμουνιστική οργάνωση
Ικαρίας αποτέλεσε τον κύριο πολιτικό χώρο, ο οποίος ήρθε σε συστη-
ματική ρήξη με τους τοπικούς «αμυντικούς» παραδοσιακούς μηχανι-
σμούς οργάνωσης της ανθρώπινης δράσης στους οποίους η βενιζελική
και αντιβενιζελική παράταξη κατ’ εξοχήν βασίζονταν.

40. Στο δημοψήφισμα της 13ης Απριλίου του 1924, υπέρ της αβασίλευτης δη-
μοκρατίας ψήφισε το 81,24% των Ικαριωτών ψηφοφόρων, ενώ στη Σάμο το
66,25% και στην ελληνική επικράτεια το 70%. Αιγαίον, 15 Απριλίου 1924 και
Αιγαίον, 18 Απριλίου 1924. Ακόμη και στο δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου
1935, ενώ στην επικράτεια το ποσοστό υπέρ της δημοκρατίας ήταν 2,13% και
στη Σάμο 1,68% στην Ικαρία ήταν 16,83%. Σάμος, 7 Νοεμβρίου 1935.
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Η ιδεολογία του κομμουνισμού, όπως αυτή εκφράστηκε κατά την πε-
ρίοδο του Μεσοπολέμου από τον πληθυσμό του νησιού, άρθρωσε και
εξέφρασε πρώτη ως αντικείμενο πολιτικού ανταγωνισμού και πολιτικών
συγκρούσεων τις κοινωνικές αντιθέσεις και τις σχέσεις εκμετάλλευσης,
οι οποίες ενυπήρχαν στο πλαίσιο αυτών των παραδοσιακών μηχανι-
σμών, μέσω της επίκλησης αμιγώς νεωτερικών αφαιρέσεων, όπως οι κοι-
νωνικές τάξεις, η έννοια του πολίτη, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
του, οι υποχρεώσεις των θεσμικών οργάνων, κ.ά., ακόμη και όταν ανα-
φερόταν σε αμιγώς τοπικά ζητήματα. 

Αντίστοιχα, τα προτάγματά της για δράση δεν μεσολαβούνταν από
συγκεκριμένα άτομα, αλλά απευθύνονταν άμεσα σε όλους όσους έπειθε
η δημόσια αρθρωμένη επιχειρηματολογία της και αξίωναν αντίστοιχα
άμεση δράση των υποκειμένων για την αλλαγή των συνθηκών διαβίωσής
τους μέσα από νέα οργανωτικά πλαίσια κοινωνικής και πολιτικής συμ-
μετοχής, όπως οι συνεταιρισμοί, τα εργατικά σωματεία, η εργατική βοή-
θεια, οι κομμουνιστικές οργανώσεις και το κομμουνιστικό κόμμα.41 Οι
συγκεκριμένες νεοπαγείς οργανώσεις στην περίπτωση της Ικαρίας κατά
τη διάρκεια του Μεσοπολέμου ήταν σε αλληλεξάρτηση μεταξύ τους,
αλλά όχι επικαθοριστικά, στο βαθμό που αποτελούσαν προϊόν και πεδίο
αλληλεπίδρασης πολλών ατομικών και συλλογικών κοινωνικών υποκει-
μένων. 

Είναι ενδεικτικό ότι η πρώτη δεκαμελής κομμουνιστική οργάνωση
Ικαρίας ιδρύθηκε το 1925, στην κοινότητα Δάφνης, ως προϊόν συνεργα-
σίας μετανάστη - εργάτη στην Αμερική, συνδικαλισμένου και οργανω-
μένου στο εκεί Κομμουνιστικό Κόμμα, και πρώην σχολάρχη, ο οποίος
ως «επί μία δεκαετία γραμματέας της Α. Επιτροπής» δεν ικανοποιού-
ταν «και δεν εφήρμοζε καμιά» απόφαση του «Κέντρου» με το οποίο

41. Από τις εκλογές της 25ης Σεπτεμβρίου 1932 και για τις επόμενες τέσσερις
βουλευτικές εκλογές, οι Ικαριώτες υπερψηφίζουν, όπως προείπαμε, το ΚΚΕ σε
τουλάχιστον τριπλάσια ποσοστά σε σχέση με την Σάμο, παρά το γεγονός ότι,
κατόπιν κεντρικών αποφάσεων του κόμματος, υποψήφιος από την Ικαρία εμ-
φανίστηκε μόνο στις τελευταίες πριν από την δικτατορία του Μεταξά εκλογές,,
αυτές της 26ης Ιανουαρίου 1936. Η συγκεκριμένη εκλογική συμπεριφορά μπο-
ρεί να θεωρηθεί ως χαρακτηριστική και μετρήσιμη έκφραση της υπέρβασης της
τοπικής διάστασης της πολιτικής και των προσωπικών πολιτικών δικτύων από
τον χώρο της Αριστεράς του νησιού.
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είχε ήδη συνδεθεί η οργάνωση το 1928.42 Εξίσου σημαντικό ρόλο για
την αρχική συγκρότηση και την διεύρυνση της τοπικής οργάνωσης
έπαιξε η κοινωνική ομάδα των νέων διανοούμενων του νησιού που απο-
τελούνταν κυρίως από δασκάλους, φοιτητές, δικηγόρους και δημοσιο-
γράφους, από τους οποίους κάποιοι ζούσαν στην Αθήνα και τον Πει-
ραιά, αλλά είχαν τακτικές επαφές με το νησί, ενώ οι υπόλοιποι το αν-
τίστροφο.43

Παράλληλα, καθοριστικής σημασίας ρόλο έπαιξαν συγκεκριμένα
άτομα του τοπικού, αμιγώς αγροτικού, πληθυσμού, τα οποία συμμετεί-
χαν στους πρώτους πυρήνες και την Αχτιδική Επιτροπή και στη συνέ-
χεια δεν έφυγαν ποτέ από το νησί, παρά μόνο όταν εξορίζονταν ή
φυλακίζονταν, όντας ουσιαστικά υπεύθυνοι των τοπικών οργανώσεων,
ενώ έπαιξαν σημαντικό ρόλο και στο εαμικό και κομμουνιστικό κίνημα
του νησιού κατά την περίοδο της Κατοχής, του Εμφυλίου και της πρώ-
της μετεμφυλιοπολεμικής περιόδου.44

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω κοινωνικών ομάδων ήταν

42. Χ. Μακκάς, Η ιστορία της Κομμουνιστικής Οργάνωσης Ικαρίας, Αθήνα
1980, σ.22, 26, 31-33, Χ. Μαυρογιώργης, Οδοιπορικό στο κακοτράχηλο μονο-
πάτι (Δικτατορία Μεταξά- Μέση Ανατολή- Απελευθέρωση- Εμφύλιος), 1996,
σ. 5-6, Χ. Μαυρογιώργης, «Γιάννης Σταμ. Σαλλάς (Σελέμης)» στο Ανώνυμου,
Γιάννης Σαλλάς (1909- 1949) Τιμητική έκδοση από πατριώτες και φίλους,
Αθήνα 1998, σ. 10 και A. Papalas, ό.π., σ. 228. Χαρακτηριστικά, στη Σάμο, η
οποία ανήκει στην ίδια εκλογική περιφέρεια με την Ικαρία και η οποία την
εποχή του Μεσοπολέμου διέθετε μεσαία αστικά κέντρα και ανεπτυγμένη βιο-
μηχανία ο πρώτος κομμουνιστικός πυρήνας τοποθετείται στις αρχές του 1932.
Βλ. Ν. Βαφέας, Από τον ληστή στον αντάρτη. Τα ένοπλα κινήματα των Για-
γάδων στη Σάμο (1914-1925), Νήσος, Αθήνα 2012, σ. 35, 125-126.

43. Χ. Μακκάς, ό.π., σ. 24-28, 35-45, Χ. Μαυρογιώργης, «Γιάννης Σταμ.
Σαλλάς»…, ό.π., σ. 10.

44. Χ. Μακκάς, ό.π., σ. 46-47. Η αναφορά του Μακκά για τις πολιτικές διώ-
ξεις των συγκεκριμένων ατόμων κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου επιβεβαι-
ώνεται από δημοσιεύματα στον Ριζοσπάστη, ενώ ο σημαντικός ρόλος που
έπαιξαν στο εαμικό και κομμουνιστικό κίνημα του νησιού αποτυπώνεται στην
βιβλιογραφία που αφορά την δεκαετία του ’40. Μεταξύ αυτών και ο Στέφανος
Καρίμαλης (γεννημένος το 1908 στις Ράχες), ο οποίος διετέλεσε γραμματέας
του Ε.Α.Μ. Ικαρίας, Σ. Καρίμαλης, Η Νικαριά στην Αντίσταση και στις φλόγες
του Εμφυλίου, Αθήνα 1992. Ο ίδιος στο συγκεκριμένο βιβλίο δεν αναφέρει κάτι
για την περίοδο του Μεσοπολέμου. 
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η νεαρή ηλικία τους, το γεγονός ότι δεν ανήκαν στις παραδοσιακά με-
γάλες πολιτικές οικογένειες του νησιού, και ότι κατάγονταν ή/και έμε-
ναν κατά κύριο λόγο στις περιοχές της Μεσαριάς, του Φραντάτου και
των Ραχών, δηλαδή στις βόρειες, εύφορες περιοχές του νησιού, όπου οι
κοινωνικές αντιθέσεις και οι σχέσεις εκμετάλλευσης εκφράστηκαν με
μεγαλύτερη ένταση κατά την κατάρρευση του παραδοσιακού συστήμα-
τος οργάνωσης κυρίως της έγγειας ιδιοκτησίας. Συνεπώς, η κομμουνι-
στική οργάνωση του νησιού αποτέλεσε, όχι μόνο τον κύριο πολιτικό
φορέα υπέρβασης της παραδοσιακής τοπικής διάστασης της πολιτικής
και των σχέσεων προσωπικής πολιτικής εξάρτησης, αλλά και το κύριο
πεδίο ανανέωσης του ικαριακού πολιτικού προσωπικού.

Επίλογος

Δεδομένου ότι το ΚΚΕ διαφοροποιείται ως προς τις άλλες πολιτικές
παρατάξεις της εποχής, στο βαθμό που ρητά αποσκοπεί στην πολιτική
εκπροσώπηση μιας τάξης και στην αντίστοιχη πρόταξη μηχανισμών κοι-
νωνικής διασύνδεσης και αλληλεγγύης και συλλογικής δράσης μέσω ορ-
γανωτικών δομών μαζικού κόμματος έναντι πελατειακών δικτύων, στην
περίπτωση της Ικαρίας φαίνεται να λειτούργησε αποτελεσματικότερα
ως φορέας εθνικής ενσωμάτωσης του τοπικού πληθυσμού στο υπό δια-
μόρφωση σύγχρονο ελληνικό κράτος, σε σύγκριση με τη βενιζελική και
την αντιβενιζελική παράταξη. 

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι από το 1930, οπότε και αρχίζουν οι
συστηματικές αναφορές για το νησί στον Ριζοσπάστη, ένα εθνικής εμ-
βέλειας μέσο ενημέρωσης,45 εντοπίζεται για πρώτη φορά, στο πλαίσιο
της συγκεκριμένης τουλάχιστον έρευνας, η Ικαρία και οι κάτοικοί της
ως θετικό παράδειγμα προς μίμηση για τους «αγωνιστές» της υπόλοι-
πης χώρας,46 ενώ η «παραδειγματική» τους συμπεριφορά δεν αφορά
κάποιο τοπικό χαρακτηριστικό, αλλά ανταποκρίνεται πληρέστερα από

45. Για την λειτουργία των εφημερίδων στη συγκρότηση του εθνικού σώματος
των κρατών, ενδεικτικά βλ. Μ. Άντερσον, Φαντασιακές κοινότητες. Στοχασμός
για τις απαρχές και τη διάδοση του εθνικισμού, Νεφέλη, Αθήνα 1997, σ. 100-
104.

46. Ενδεικτικά Ριζοσπάστης, 2 Ιουνίου 1932, Νέος Ριζοσπάστης, 24 Φε-
βρουαρίου 1933, και Ριζοσπάστης, 14 Μαρτίου 1934.
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άλλες συμπεριφορές προς τα πραξιολογικά προτάγματα της κομμουνι-
στικής ιδεολογίας. 

Αν και η σύνδεση και η σχέση της έννοιας της ταξικής με την εθνική
συνείδηση δεν είναι ούτε αυτονόητη ούτε μονοσήμαντη, το γεγονός ότι
το ΚΚΕ συμμετείχε στις εθνικές εκλογικές διαδικασίες συνεπάγεται ότι
σε ένα βαθμό το εθνικό κράτος αποτελεί το κύριο έδαφος πάνω στο
οποίο αναπτύσσονται οι πολιτικοί ανταγωνισμοί. Συνεπώς, χαρακτηρί-
ζοντας τη δράση κάποιου πληθυσμού εντός της κρατικής επικράτειας
ως παράδειγμα προς μίμηση τον εντάσσει, και μάλιστα με θετικά φορ-
τισμένο τρόπο, στο σώμα των πολιτών και του έθνους.  

Αρκετά εύγλωττη απόδειξη του εν λόγω επιχειρήματος αποτελεί ο
εκλογικός χάρτης των δημοτικών-κοινοτικών εκλογών της 11ης Φεβρουα-
ρίου 1934, στον οποίο η Ελλάδα επανασχεδιάζεται βάσει των περιοχών
που εξέλεξαν «κόκκινα» συμβούλια και στον οποίο μεταξύ των ελάχι-
στων νησιωτικών περιοχών περιλαμβάνεται η Ικαρία.47 Μάλιστα, καθώς
στην κομμουνιστική εθνική χαρτογράφηση από όλη την Ικαρία αναφέ-
ρεται μόνο η κοινότητα Δάφνης,48 παρέχεται μία εντυπωσιακή εικόνα
συνέχειας παρελθόντος και παρόντος, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή
αποτελούσε την πρωτεύουσα του νησιού μέχρι το 1866.49

Θεωρούμε ότι η λειτουργία της κομμουνιστικής ιδεολογίας ως φορέα
αποτελεσματικότερης -σε σχέση με τις άλλες πολιτικές παρατάξεις της
περιόδου- εθνικής ενσωμάτωσης του τοπικού πληθυσμού στο υπό δια-
μόρφωση σύγχρονο ελληνικό κράτος, μπορεί να υποστηριχθεί ότι έπαιξε
τον σημαντικότερο ρόλο στην περαιτέρω εξάπλωσή της και την κατί-
σχυσή της σε βάθος χρόνου στο νησί. Εξάλλου, τα ίδια άτομα που συ-
κροτούσαν τον κοινωνικό χώρο του ΚΚΕ στο νησί την περίοδο του
Μεσοπολέμου είναι και οι πρωταγωνιστές κατά την περίοδο της Κατο-
χής, της εαμικής Αντίστασης αλλά και των κινημάτων της Μέσης Ανατο-
λής, του Εμφυλίου και της μετεμφυλιοπολεμικής περιόδου, διαδικασίες
που αδιαμφισβήτητα ενίσχυσαν την εν λόγω λειτουργία, μαζί με την

47. Βλ. Παράρτημα, Πίνακας 4.
48. Στη συγκεκριμένη κοινότητα η κομμουνιστική παράταξη είχε πλειοψηφή-

σει και είχε βγάλει πέντε συμβούλους σε εξαμελές κοινοτικό συμβούλιο. Νέος
Ριζοσπάστης, 23 Φεβρουαρίου 1934 και Ριζοσπάστης, 13 Μαρτίου 1934, σ. 3.

49. Προφανώς η συγκεκριμένη χαρτογράφηση έγινε για λόγους οικονομίας
χώρου, αλλά το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Για τη σημασία της χαρτογρά-
φησης στη συγκρότηση του εθνικού σώματος βλ. Μ. Άντερσον, ό.π., σ. 254-263.



εκτόπιση και φυλάκιση των ίδιων ατόμων ως πολιτικών κρατουμένων,
τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Ι. Μεταξά.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μία υπόθεση εργασίας προς πε-
ραιτέρω μελέτη, στο βαθμό που τα υπάρχοντα αναλυτικά σχήματα τα
οποία έχουν προταθεί κατά τη διερεύνηση άλλων περιοχών με παρόμοια
της Ικαρίας χαρακτηριστικά, δεν καλύπτουν την περίπτωση της Ικα-
ρίας.

Παράρτημα
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ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΟΥΡΧΟΥΛΗΣ

Το «εθνικό κέντρο» και το σαμιακό ζήτημα κατά
την τελευταία περίοδο της Ηγεμονίας, 1900-1912

Σ τις αρχές του 20ού αιώνα το ελληνικό βασίλειο ακόμα βίωνε
τις συνέπειες της βαρύτατης ήττας του 1897. Στρατιωτική τα-
πείνωση, επόπτευση των δημόσιων οικονομικών του κράτους

από τις Μεγάλες Δυνάμεις μέσω του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου
(ΔΟΕ), μερική υποκατάσταση της πολιτικής ηγεσίας από τον βασιλιά
σε θέματα χάραξης εξωτερικής πολιτικής. Επίσης, το Κρητικό Ζήτημα
συνέχισε να δεσπόζει ως το μείζον πρόβλημα της ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής, μέχρι να κλιμακωθεί η κρίση στον μακεδονικό χώρο και να
ξεσπάσει ο Μακεδονικός Αγώνας μετά το 1903· η ελληνοβουλγαρική
σύγκρουση απορρόφησε την προσοχή και την ενέργεια της Αθήνας ως
το 1908, ενώ από το 1909 το Κίνημα του Γουδή προκάλεσε άλλες εσω-
τερικές εξελίξεις. 

Σε αυτά τα πλαίσια, μέχρι την έκρηξη του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου
το εθνικό κέντρο φρόντισε να αποφύγει αλυτρωτικές περιπέτειες. Έμ-
φαση δόθηκε στην οικονομική εξυγίανση και ανόρθωση, στην προάσπιση
των εθνικών συμφερόντων όπου ο ελληνισμός βρισκόταν σε άμεσο κίν-
δυνο, και στην αθόρυβη πολεμική προπαρασκευή.1 Επίσης, ιδίως κατά

1. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, H Ελληνική Εξωτερική Πολιτική 1900-1945
(Αθήνα: Εστία, 1992), σ. 15-18.
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το διάστημα 1900-1910 η «άψογος στάσις» των ελληνικών κυβερνήσεων
στο Κρητικό και συνολικά η συνετή εξωτερική της πολιτική καθησύχαζε
τις κυβερνήσεις και την κοινή γνώμη των ευρωπαϊκών Δυνάμεων, με
αποτέλεσμα οι διεθνείς πιστωτές να μην αντιδρούν για τις αυξανόμενες
ελληνικές αμυντικές δαπάνες, (ιδίως από το 1906 και εξής).2 Ακόμη, η
Ελλάδα, ανήμπορη να εξασφαλίσει την υποστήριξη κάποιας Μεγάλης
Δύναμης, προσπάθησε να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Οθωμανική
Αυτοκρατορία.

Παράλληλα, στην αυτόνομη Ηγεμονία της Σάμου κατά τα πρώτα έτη
του 20ού αιώνα έλαβαν χώρα κρίσιμης σημασίας εξελίξεις. Καθ’ όλη
σχεδόν τη διάρκεια του δεύτερου ημίσεος του 19ου αιώνα είχε διατη-
ρηθεί σε αξιοσημείωτο βαθμό η τάξη στο νησί και είχε επέλθει αξιόλογη
οικονομική ανάπτυξη. Τόσο η ιθύνουσα πολιτική τάξη όσο και η πλει-
οψηφία του πληθυσμού εμφορούνταν τότε από συντηρητικά φρονήματα,
κάτι που καθιστούσε ευκολότερη την διατήρηση της τάξης.3 Ως εκ τού-
του, η Σάμος, εν αντιθέσει με την Κρήτη, δεν είχε προκαλέσει το ενδια-
φέρον και την ανάμιξη του εθνικού κέντρου. Όμως, στο μεταίχμιο του
19ου προς τον 20ό αιώνα σημειώθηκαν ραγδαίες αλλαγές. Η πίστη στις
παραδόσεις και το θρησκευτικό αίσθημα υποχώρησαν, καθώς η μόρ-
φωση επεκτεινόταν σε ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού και ιδίως
στους νέους· αντιθέτως, άνθισε περαιτέρω το πατριωτικό αίσθημα, με
αποτέλεσμα η αυτονομία να μην ικανοποιεί τους πόθους των Σαμίων,
ιδίως των νεοτέρων. Συνάμα, παρατηρήθηκε εισαγωγή πολεμικών τυ-
φεκίων από την Ελλάδα και αύξηση της οπλοκατοχής. Τέλος, η εμφά-
νιση νέων πολιτικών παραγόντων (με κυριότερο το Θεμιστοκλή Σοφού-
λη), η έκδοση εντύπων με ριζοσπαστικό περιεχόμενο (όπως το Φως) και
η όξυνση των κομματικών ανταγωνισμών οδήγησαν σε μια γενικότερη
έξαψη των πολιτικών παθών, σε κοινωνικό και πολιτικό αναβρασμό,
καθώς και στην εκδήλωση σειράς κινημάτων και ανωμαλιών.4

Αναπόφευκτα λοιπόν, περίπου από το 1900 η ελληνική κυβέρνηση
έβλεπε με αυξανόμενη ανησυχία και ενδιαφέρον τις εξελίξεις στη Σάμο

2. Νικόλαος Οικονόμου, «Εσωτερικές Πολιτικές Εξελίξεις 1905-1909», στο
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (συλλογικό), τ. ΙΔ (Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών,
1977), σ. 179-192.

3. Ι. Βακιρτζής, Ιστορία της Ηγεμονίας της Σάμου 1834-1912 (Αθήνα: ΓΑΚ
Σάμου, 2007), σ. 576.

4. Ι. Βακιρτζής, ό.π., σ. 433, 435, 576-579.
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και μέσω του ελληνικού προξενείου προσπαθούσε να επηρεάσει τις εξε-
λίξεις, κυρίως συστήνοντας στους ντόπιους πολιτευτές μετριοπάθεια.
Ωστόσο, συνάμα απέφευγε την άμεση εμπλοκή στις πολιτικές διεργα-
σίες, ώστε να μην δίνει αφορμή για επέμβαση της Πύλης στα εσωτερικά
της Ηγεμονίας και να μην αποξενώνει τους εκάστοτε ηγεμόνες και πο-
λιτευτές του νησιού.

Οι ελληνικές κυβερνήσεις και το σαμιακό ζήτημα
κατά τα έτη 1900-1907

Τον Μάρτιο του 1899 αφίχθη στη Σάμο ο νέος ηγεμόνας Κωνσταν-
τίνος Βαγιάννης. Εκείνος προσπάθησε να κυβερνήσει αυταρχικά και
ήρθε σε σύγκρουση με το Χατζηγιαννικό κόμμα, το οποίο, αν και στις
εκλογές του 1899 και του 1900 έχασε την πλειοψηφία στη Γενική Συ-
νέλευση (δηλαδή τη βουλή), παρέμενε η μόνη συγκροτημένη πολιτική
δύναμη στο νησί. Αντίστροφα, ο ηγέτης του παραπάνω κόμματος, Ιωάν-
νης Χατζηγιάννης, επιδίωκε την πτώση του Βαγιάννη, και οι ετερόκλητοι
αντίπαλοι των χατζηγιαννικών, υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη, τάχθηκαν
στο πλευρό του Βαγιάννη. Σύντομα οι μειοψηφούντες πληρεξούσιοι υπό
τον Σοφούλη αποχώρησαν από τις εργασίες της Συνέλευσης.5 Επίσης,
φαίνεται, ότι ο Βαγιάννης ήταν καχύποπτος και έναντι του ελληνικού
βασιλείου. Κατηγόρησε τον Έλληνα πρόξενο Χατζηαναργύρου (προφα-
νώς είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Παύλο Ανάργυρο, πρόξενο στη Σάμο
το διάστημα 1899-1900) ότι συνεννοείτο με την ελληνική κυβέρνηση για
να ζητήσει η Σαμιακή Συνέλευση την αντικατάστασή του από τον Πρίγ-
κιπα της Ελλάδος Νικόλαο. Μάλιστα, ο Βαγιάννης προχώρησε στην
άρση της αναγνώρισης του Ανάργυρου.6 Σε παρόμοιες και άλλες δια-
βολές προχώρησε ο Βαγιάννης όχι μόνο προς την Πύλη, αλλά και προς
τον γερμανικό τύπο, γεγονός που προκάλεσε την κατακραυγή του αθη-
ναϊκών εφημερίδων.7 Πράγματι, και ο απεσταλμένος της Πύλης, Ναζίμ

5. Ι. Βακιρτζής, ό.π., σ. 438, 440-443.
6. Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, Κεντρική

Υπηρεσία (στο εξής: ΔΙΑΥΕ/), Φακ. 65/3_1900, Πρόξενος Σμύρνης Σταμάτιος
Αντωνόπουλος προς Υπουργείο Εξωτερικών, αρ. 1273, 1 Ιουνίου 1900· επίσης,
Σκριπ, 18-6-1900, σ. 2.

7. Εμπρός, 21-7-1900, σ. 2.
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Μπέης, διαπίστωσε το αβάσιμο των καταγγελιών του Βαγιάννη,8 με
αποτέλεσμα ο τελευταίος να αντικατασταθεί τον Αύγουστο του 1900
από τον Μιχαήλ Γρηγοριάδη.9

Ο νέος ηγεμόνας στερείτο της απαιτούμενης μόρφωσης και ικανότη-
τας ώστε να δύναται να ηγηθεί αποτελεσματικά του τόπου σε καιρούς
πολιτικής ανωμαλίας και όξυνσης των κομματικών ανταγωνισμών, που
πλέον διαπερνούσαν και τα λαϊκά στρώματα. Ενώ οι Σάμιοι πολιτευτές
προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την περίσταση για να ικανοποιήσουν
μικροκομματικούς σκοπούς, η Αθήνα παρακολουθούσε με αγωνία της
εξελίξεις. Ο νέος πρόξενος, Ιωάννης Καλούτσης, συμβούλευε τους Σά-
μιους πολιτευτές να απέχουν από κινήματα και ταραχές που θα μπο-
ρούσαν να επιφέρουν ολέθριες συνέπειες στα προνόμια του νησιού.
Ωστόσο, ο Καλούτσης σημείωνε ότι τα λόγια της φρόνησης δεν έβρισκαν
ευήκοα ώτα και ότι οι κομματάρχες δεν σκέφτονταν τις ενδεχόμενες
συνέπειες της πολιτικής τους.10 Επίσης, οι ιθύνοντες του ελληνικού
Υπουργείου Εξωτερικών ενδιαφέρθηκαν για την άρση της πρόσφατης
απόφασης των Σαμίων για κατάργηση του Ηγεμονικού Πρακτορείου
στην Πόλη, το οποίο ήταν «οιωνεί η εξωτερική ενσάρκωσις των προνο-
μίων της νήσου εν τη πρωτευούση του οθωμανικού κράτους». Ειδάλλως
θα δινόταν η ευκαιρία στην Πύλη «όπως τους Σαμίους εμπορευομένους
και ναυτιλλομένους μεταχειρίζονται ως απλούς ραγιάδες».11

Παρότι περί τα τέλη του 1900 η κατάσταση στη Σάμο είχε βελτιωθεί,
ο νέος ηγεμόνας υπήρξε εξίσου καχύποπτος με τον προκάτοχό του
έναντι του Έλληνα προξένου και των προθέσεων της ελληνικής κυβέρ-
νησης. Οι εφημερίδες της Αθήνας αναπαρήγαγαν φήμες για ταραχές στη
Σάμο, προκαλώντας την ανησυχία και τη δυσφορία του Γρηγοριάδη.
Εκείνος ζήτησε από τον Καλούτση να διαψεύσει ενυπογράφως τα δη-
μοσιεύματα, κάτι που ο πρόξενος αρνήθηκε να πράξει, καθώς δεν ήταν
δέον λόγω της επίσημης θέσης του να σχολιάζει δημοσιεύματα. Διαβε-
βαίωσε όμως τον ηγεμόνα ότι θα προχωρούσε σε διάψευση προς την

8. Βακιρτζής, ό.π., σ. 444· Εμπρός, 22-7-1900, σ. 2.
9. Σκριπ, 8-8-1900, σ. 2.
10. ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 65/3_1900, Καλούτσης προς Υπουργείο Εξωτερικών, αρ.

πρωτ. 411, 27 Οκτωβρίου 1900.
11. ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 65/3_1900, Πρεσβεία Κωνσταντινούπολης προς Υπουργείο

Εξωτερικών, αρ. πρωτ. 1054, 28 Νοεμβρίου 1900.
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ελληνική κυβέρνηση όσων καταμαρτυρούσε ο αθηναϊκός τύπος.12
Το 1901 τα κομματικά πάθη οξύνθηκαν για άλλη μια φορά. Η ελλη-

νική κυβέρνηση έβλεπε με ανησυχία τις εξελίξεις. Όπως τόνιζε ο πρε-
σβευτής στην Κωνσταντινούπολη στις οδηγίες του προς το Προξενείο
Σάμου: 

Εις ημάς επιβάλλεται να αυξήσωμεν την ηρεμίαν, την ομό-
νοιαν, την αγάπην. Μανθάνω ότι σκέπτονται νυν να διαγρά-
ψωσι την θέσιν του ενταύθα αντιπροσώπου της νήσου. Να
σκεφθώσιν ωρίμως και να μη θυσιάσωσιν ελαφρά τη καρδία
το προνόμιον τούτο της νήσου, όμοιον του οποίου άλλοι επί
καιρόν ματαίως επεζήτησαν.13

Σε παρόμοιο τόνο ήταν η παρέμβαση και του ίδιου του υπουργού
Εξωτερικών, Άθω Ρωμάνου: 

Ως καθήκοντος έχοντες την υποχρέωσιν να παρακολουθώμεν
τα πράγματα της νήσου, μετά λύπης βλέπομεν τους Σαμίους
πολιτευομένους κατά τρόπον τοιούτον ώστε να διακυβεύωσι
την προνομιούχον αυτών θέσιν. Τα ολέθρια αποτελέσματα, τα
οποία θα είναι η άμεσος συνέπεια της πορείας ην εχάραξαν
οι ιθύνοντες τα της νήσου, δέον να υποδειχθώσιν εις τους υγιέ-
στερον έχοντες το φρόνημα, παρ’ αυτοίς δε δέον να μετέλ-
θετε πάσαν ενέργειαν πείθοντες αυτούς περί της ανάγκης ό-
πως προς αποτροπήν των δεινών άτινα αναμένουν την νήσον,
εργασθώσιν όπως τα πράγματα επανέλθωσι εις κανονικήν και
ομαλήν οδόν. Οι δεσμοί οίτινες συνδέουσι την Ελλάδα προς
την Σάμον δίδουσιν εις ημάς το δικαίωμα να απευθύνωμεν
τοις αυτοίς τας συμβουλάς ταύτας, ελπίζομεν δε ότι θ’ ανα-
γνωρίσωσι ούτοι ότι μόνον το υπέρ αυτών ενδιαφέρον και η
ε πιθυμία ημείς να βλέπωμεν αυτούς ευημερούντας υπαγόρευ-
σαν ταύτας.14

Σχετικά με τη ρήξη ηγεμόνα και σαμιακής Βουλής, η γνώμη του πρε-
σβευτή στην Κωνσταντινούπολη ήταν ότι οι ελληνικές προξενικές αρχές

12. ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 65/3_1900, Καλούτσης προς Υπουργείο Εξωτερικών, αρ.
πρωτ. 437, 23 Νοεμβρίου 1900.

13. ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 63/2_1901, Νικόλαος Μαυροκορδάτος προς Καλούτση, άνευ
ημερομηνίας.

14. ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 63/2_1901, Ρωμάνος προς Καλούτση, αρ. πρωτ. 609, 20 Μαρ-
τίου 1901.
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όφειλαν, υπό τις παρούσες περιστάσεις, «επειδή το ζήτημα έχει και
χροιάν τινά κομματικήν», να ενεργήσουν με επιφύλαξη και προσοχή κρα-
τώντας τις ισορροπίες και αποφεύγοντας «επιμελώς πάσαν ανάμιξιν,
ήτις θα παρεξηγείτο παρά των εν τοις πράγμασιν ή των αντιφρονούντων
Σαμίων».15 Πράγματι, μετά την αντικατάσταση του Μιχαήλ Γρηγοριάδη
από τον Αλέξανδρο Μαυρογένη, έγιναν από το ελληνικό προξενείο συ-
στάσεις στον Σοφούλη, ο οποίος είχε ταχθεί με τον πρώτο, να παύσει η
διαίρεση μεταξύ των Σαμίων ώστε να αποφευχθούν οι συνέπειες της δι-
χόνοιας. Τελικά, όντως ο Σοφούλης συμβούλευσε τους υποστηρικτές του
να αποδεχθούν τον διορισμό του νέου ηγεμόνα.16 Μάλιστα, από την ά -
νοιξη του 1902, όταν η σοφουλική παράταξη απέκτησε την πλειοψηφία
στη Γενική Συνέλευση, ως την άνοιξη του 1904, οπότε ο Σοφούλης υπέ-
στη δεινή πολιτική ήττα στις εκλογές και ταυτόχρονα ο Μαυρογένης υπέ-
βαλε την παραίτησή του, οι δύο άντρες είχαν αγαστή συνεργασία.17

Από τη μελέτη του διαθέσιμου αρχειακού υλικού, καθώς και του αθη-
ναϊκού τύπου της εποχής, καθίσταται φανερό ότι η εκάστοτε ελληνική
κυβέρνηση συχνά δεν λάμβανε έγκαιρη και ακριβή πληροφόρηση για τα
τεκταινόμενα στη Σάμο, κυρίως εξαιτίας δυσχερειών στην τηλεγραφική
επικοινωνία ανάμεσα στη Σάμο από τη μια, και την Αθήνα και την Κων-
σταντινούπολη από την άλλη. Δεν έλειπαν λοιπόν και περιπτώσεις κατά
τις οποίες η ελληνική κυβέρνηση γινόταν δέκτης αντιφατικών πληροφο-
ριών. Λόγου χάρη, στα τέλη του 1903 η πρεσβεία της Κωνσταντινούπο-
λης ενημέρωνε την Αθήνα σχετικά με την κατάσταση στη Σάμο και
προχωρούσε στην εκτίμηση ότι η πολιτική του ηγεμόνα ήταν επιτυχής.
Μάλιστα, ο Έλληνας πρεσβευτής μίλησε υπέρ αυτού στο Μεγάλο Βε-
ζύρη. Στόχος της ελληνικής διπλωματίας παρέμενε η αποκατάσταση και
διατήρηση της τάξης και της ηρεμίας δίχως βίαια μέσα.18

Ωστόσο, την ίδια ακριβώς περίοδο (Δεκέμβριο του 1903) είχε ξεσπά-
σει στασιαστικό κίνημα στην πρωτεύουσα του νησιού και σε μερικούς
άλλους δήμους. Ο Έλληνας πρόξενος, Βότσαρης Διγενής, μετέδιδε στο

15. ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 63/2_1901, επιτετραμμένος Δ. Καλλέργης (Πρεσβεία Κων-
σταντινούπολης) προς Προξενείο Σάμου, αρ. πρωτ. 1205, 3 Ιανουαρίου 1902.

16. ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 61_1904, Πρεσβεία Κωνσταντινούπολης προς Υπουργείο Εξω-
τερικών, αρ. πρωτ. 148, 28 Φεβρουαρίου 1902.

17. Ι. Βακιρτζής, ό.π., σ. 456, 461-462.
18. ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 2/3_1903, Πρεσβεία Κων/πολης προς Άθω Ρωμάνο, αρ. πρωτ.

1444, 18 Δεκεμβρίου 1903.
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ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μια πολύ διαφορετική εικόνα: «…κα-
τάστασις πραγμάτων νήσου προβληματική ένεκα κακοδιοικήσεως Ηγε-
μόνος». Δύο βουλευτές και πολλοί δήμαρχοι απέστειλαν αλλεπάλληλα
τηλεγραφήματα στον Σουλτάνο και τον Μεγάλο Βεζύρη και παρακάλε-
σαν να αντικατασταθεί ο ηγεμόνας Μαυρογένης. Ο τελευταίος, προκει-
μένου να ισχυροποιήσει τη θέση του και να αντιμετωπίσει το πλήθος
των διαδηλωτών προχώρησε στην τρομοκράτηση των αντιπάλων του και
του πληθυσμού και χρησιμοποίησε και την οθωμανική φρουρά. Ως εκ
τούτου, ο Διγενής σύστηνε την άμεση αντικατάστασή του.19 Τελικά, με
παρέμβαση και του Προξενείου, τόσο ο Μαυρογένης όσο και οι αρχηγοί
των αντιμαχόμενων πολιτικών μερίδων πείστηκαν να προβούν σε αμοι-
βαίες υποχωρήσεις. Επικράτησε πνεύμα συνδιαλλαγής και έπαυσαν τα
επεισόδια και οι συγκρούσεις. Παρόλα αυτά, ενδεικτικό της σύγχυσης
που επικρατούσε είναι ότι ο αθηναϊκός τύπος συνέχιζε να αναπαράγει
ανυπόστατες φήμες περί συνεχιζόμενων αιματηρών επεισοδίων στη
Σάμο.20

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις ελληνικού βασι-
λείου και Ηγεμονίας Σάμου δεν περιορίζονταν σε αμιγώς πολιτικά ζη-
τήματα, δηλαδή στην παρακολούθηση των σαμιακών εξελίξεων από την
Ελλάδα και στις διακριτικές ως επί το πλείστον νουθεσίες του Προξε-
νείου στους ντόπιους πολιτευτές. Την περίοδο αυτή αναπτύχθηκαν οι
πολιτιστικοί δεσμοί. Συγκεκριμένα, κατόπιν πρωτοβουλιών των Καλού-
τση και του Σοφούλη το 1901, η Γενική των Σαμίων Συνέλευση και ο
ηγεμόνας Σάμου έδωσαν την άδεια στην Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εται-
ρεία να ξεκινήσει ανασκαφές στη Σάμο προς ανακάλυψη του Ηραίου.
Για την έναρξη και διεύθυνση των ανασκαφών υπεύθυνος ορίστηκε ο
Γραμματέας της Εταιρείας, Παναγιώτης Καββαδίας, καθώς και ο Σο-
φούλης (αν και στην πραγματικότητα η συμμετοχή του Καββαδία ήταν
τυπική). Τα προηγούμενα και τα αμέσως επόμενα χρόνια οι σαμιακές
αρχές, σε συνεννόηση με την Αθήνα, απέρριψαν ευγενικά γερμανικές
προτάσεις για διεξαγωγή των ανασκαφών στο Ηραίο ώστε να αποτραπεί
γερμανική διείσδυση στο νησί.21 Επίσης, η Ελλάδα απέστελλε χρηματικά

19. ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 2/3_1903, Διγενής προς Υπουργείο Εξωτερικών, αρ. πρωτ.
3973, 16 Δεκεμβρίου 1903.

20. ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 2/3_1903, Διγενής προς Υπουργείο Εξωτερικών, αρ. πρωτ.
4010, 21 Δεκεμβρίου 1903.

21. ΓΑΚ Σάμου/Προξενείο Ελλάδας, Φάκ. 27_1901-1902, Καλούτσης προς
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ποσά για να ενισχύσει τη λειτουργία των σχολείων στη Σάμο και είχε
λόγο στην κατάρτιση του προγράμματος διδασκαλίας των γυμνασίων
του νησιού.22 Επίσης, μετά τον καταστροφικό σεισμό του Ιουλίου 1904
που έπληξε το νησί, η Ελλάδα συνέδραμε την Ηγεμονία δωρίζοντας
10.000 χρυσά φράγκα.23

Τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 1905 ο Σοφούλης, ο οποίος είχε
αποτύχει να εκλεγεί πληρεξούσιος στις εκλογές του Απριλίου 1904, με-
τέβη στην Κωνσταντινούπολη, για να εκθέσει με υπόμνημα τις απόψεις
του στον Μεγάλο Βεζύρη περί των αναγκαίων αλλαγών στο πολίτευμα
της Σάμου. Το σχέδιο του Σοφούλη είχε αξιόλογες προτάσεις, ο ίδιος
όμως δεν εκπροσωπούσε παρά μόνο τον εαυτό του, ενώ η χατζηγιαννική
πλειοψηφία εμφανιζόταν ευχαριστημένη με το καθεστώς που επικρα-
τούσε.24 Πάντως, η Αθήνα εξαρχής είχε καταστήσει σαφή την αντίθεσή
της στην ενέργεια του Σοφούλη: ήδη από το προηγούμενο έτος ο υπουρ-
γός Εξωτερικών, Άθως Ρωμάνος, είχε γνωστοποιήσει στον πρόξενο Μι-
χαήλ Νικολάου ότι η εποχή δεν ήταν κατάλληλη για την ανακίνηση του
ζητήματος του καθεστώτος στη Σάμο, διότι οι προστάτιδες και οι άλλες
Μεγάλες Δυνάμεις ήταν απασχολημένες με άλλα σοβαρότατα ζητήματα.
Καθώς δεν θα επεδείκνυαν την παραμικρή διάθεση να ασχοληθούν με
το πολιτικό καθεστώς της Σάμου, έπρεπε να αποφευχθεί κάθε ενέργεια
ικανή να προκαλέσει πολιτική αναταραχή στο νησί.25 Επίσης, φαίνεται

Υπουργείο Εξωτερικών, αρ. πρωτ. 350, 17 Οκτωβρίου 1901· ΔΙΑΥΕ/Φακ.
61_1904, Αντώνιος Μομφεράτος (Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημό-
σιας Εκπαιδεύσεως) προς Προξενείο Σάμου, αρ. πρωτ. 402, 11 Σεπτεμβρίου
1902· στο ίδιο, Προξενείο Σάμου προς Υπουργείο Εξωτερικών, 15 Μαΐου 1902·
βλέπε επίσης Θανάσης Καλπαξής, Αρχαιολογία και Πολιτική. Σαμιακά Αρχαι-
ολογικά 1850-1914 (Ρέθυμνο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης), σ. 59-65.

22. Βλέπε ενδεικτικά, ΓΑΚ Σάμου/Προξενείο Ελλάδας, Φάκ. 26_1898-1900,
1901-1910, Αλέξανδρος Ζαΐμης προς Προξενείο Σάμου, αρ. πρωτ. 2091, 8 Μαρ-
τίου 1899·  ΓΑΚ Σάμου/Προξενείο Ελλάδας, Φάκ. 29_1904-1905-1906, Άθως
Ρωμάνος προς Προξενείο Σάμου, αρ. πρωτ. 3116, 26 Φεβρουαρίου 1904· στο
ίδιο, Γυμνασιάρχης Πυθαγορείου Γυμνασίου Σάμου προς Νικολάου, αρ. πρωτ.
344, 17 Απριλίου 1904.

23. ΓΑΚ Σάμου/Προξενείο Ελλάδας, Φάκ. 29_1904-1905-1906, Ρωμάνος προς
Προξενείο Σάμου, αρ. πρωτ. 13535, 26 Αυγούστου 1904.

24. ΔΙΑΥΕ/Φακ. 56/1, Νικολάου προς Αλέξανδρο Σκουζέ, αρ. πρωτ. 55, 7 Φε-
βρουαρίου 1905.

25. ΓΑΚ Σάμου/Προξενείο Ελλάδας, Φάκ. 29_1904-1905-1906, Ρωμάνος προς



105ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΜΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, 1900-1912

ότι τα διαβήματα του Σοφούλη προς τη σουλτανική κυβέρνηση για με-
ταβολή του σαμιακού πολιτεύματος ήγειραν στην Πύλη υποψίες για
ύπαρξη σχεδίων του ελληνικού κράτους για τη νήσο. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες η Πύλη διέταξε την αυστηρή επίβλεψη των σαμιακών αρχών.26

Μέχρι την περίοδο εκείνη φαίνεται ότι ο κύριος, αν όχι αποκλειστικός,
στόχος της οθωμανικής κυβέρνησης ήταν η διατήρηση της επικυριαρχίας
της στη Σάμο μέσω του εκάστοτε διοριζόμενου Ηγεμόνα, ώστε το νησί
να μην χρησιμεύσει ως προπύργιο της Ελλάδος «επί της απέναντι ασια-
τικής ακτής, και διακαώς επιθυμεί, να μη διαταράσσηται το καθεστώς,
ίνα μη επέμβη η Ευρώπη και καταλάβη την νήσον» και βρουν έτσι την
ευκαιρία οι Δυνάμεις να καταλάβουν όλα τα νησιά του Αιγαίου. Εξαιτίας
αυτής την ανησυχίας η Πύλη πάντοτε ανακαλούσε τον εκάστοτε Ηγε-
μόνα, οσάκις το απαιτούσε η πλειοψηφία της σαμιακής Συνέλευσης.27

Ωστόσο, μετά το 1905 οι Οθωμανοί επεδίωξαν να εκμεταλλευθούν την
ενδημική αναρχία στη Σάμο για να επεμβαίνουν όλο και πιο ενεργά με
την αποστολή στρατιωτικών και ναυτικών δυνάμεων, προκειμένου να
υπονομεύσουν το καθεστώς της νήσου και τελικά να καταργήσουν στην
πράξη τη σαμιακή αυτονομία.28

Τον Φεβρουάριο του 1906 ξέσπασαν νέες, άγριες συγκρούσεις με-
ταξύ των αντιμαχόμενων πολιτικών παρατάξεων στη Σάμο. Το ελληνικό
προξενείο ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να ληφθούν τα αναγκαία
μέτρα ώστε να εμποδιστεί η εξαγωγή όπλων Γκρα, φυσιγγίων και πυ-
ρίτιδας από τη Σύρο και τον Πειραιά στη Σάμο.29 Τελικά, μετά από με-
ρικές εβδομάδες, χάρη σε ενέργειες και διαβήματα του προξενείου προς
τον Ηγεμόνα, τη σαμιακή κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, οι συγκρού-
σεις σταμάτησαν και δόθηκε γενική αμνηστία. Έτσι, αποσοβήθηκε κλι-
μάκωση των ταραχών, την οποία κλιμάκωση προσδοκούσε το προξενείο
της Ιταλίας, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδιδε ο Έλληνας πρόξε-

Προξενείο Σάμου, αρ. πρωτ. 1971, 11 Ιουνίου 1904· επίσης, Βακιρτζής, Ιστορία
της Ηγεμονίας, σ. 488.

26. ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 56/1, Νικολάου προς Υπουργείο Εξωτερικών, αρ. πρωτ. 56,
7 Φεβρουαρίου 1905.

27. ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 56/1_1905, Νικολάου προς Σκουζέ, αρ. πρωτ. 1408, 24 Μαρ-
τίου 1905.

28. ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 74/2_1906, Ζουλούμης προς Υπουργείο Εξωτερικών, αρ.
πρωτ. 5372, 15 Δεκεμβρίου 1906.

29. ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 74/2_1906, Νικολάου προς Υπουργείο Εξωτερικών, αρ. πρωτ.
659, 21 Φεβρουαρίου 1906.
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νος Μιχαήλ Νικολάου. Στη συνέχεια ο Νικολάου παραθέτει τις δυσκο-
λίες που αντιμετώπιζε η εκάστοτε ελληνική προξενική αρχή στην προ-
σπάθειά της να επιβληθεί στις αυτόνομες επαρχίες «εις ας ανεπτύχθη
η κομματική εμπάθεια, η ιδιοτελής συναλλαγή, και δι’ όλων των θεμιτών
και αθεμίτων μέσων επιδιώκεται η κατάληψη της εξουσίας, και μάλιστα
εν Σαμίοις, ένθα η διαφθορά έφθασε μέχρι του μυελού των οστών».30

Η αντίδραση του εθνικού κέντρου στο κίνημα του 1908
στη Σάμο

Η ένταση και η βία στη Σάμο κλιμακώθηκε τον Μάιο του 1908, με
αιτία τον ανταγωνισμό που εκδηλώθηκε ανάμεσα στο νέο ηγεμόνα της
Σάμου, Ανδρέα Κοπάση, και τους ηγέτες της σαμιακής Βουλής (δηλαδή
κυβέρνησης), Θεμιστοκλή Σοφούλη και Εμμανουήλ Χατζιδάκη. Την αν-
τιπαλότητα ανάμεσα στον Κοπάση και τους ηγέτες της πλειοψηφίας
υποδαύλισαν και παράγοντες του Χατζηγιαννικού κόμματος, που επι-
θυμούσαν την αποδυνάμωση των Προοδευτικών (σοφουλικών).31 Α φορμή
στάθηκε η εκδήλωση βίαιων ταραχών στο νησί εξαιτίας της εισαγωγής
από Σάμιο εργοστασιάρχη της πρώτης σιγαροποιητικής μηχανής από τη
Γερμανία. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση των άλλων εργοστασιαρχών
και των καπνεργατών, την παρέμβαση της Βουλής (δηλαδή της κυβέρ-
νησης) και του Ηγεμόνα, αλλά και των διπλωματικών αντιπροσώπων της
Γερμανίας. Με αφορμή και τις ταραχές που ξέσπασαν στο νησί ο Κο-
πάσης κάλεσε οθωμανικές ενισχύσεις, αρχικά δύναμης 200 ανδρών. Η
κίνηση αυτή όξυνε τα πνεύματα και αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για την
έκρηξη του κινήματος του Μαΐου του 1908 και τις συγκρούσεις που ακο-
λούθησαν ανάμεσα στους Σάμιους επαναστάτες και τις οθωμανικές δυ-
νάμεις.32

Το κίνημα του Μαΐου του 1908 αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά
γεγονότα της νεότερης ιστορίας του νησιού και τα σχετικά γεγονότα
έχουν λεπτομερώς εξιστορηθεί και αναλυθεί αλλού. Λίγα ωστόσο είναι
γνωστά για την αντίδραση και την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης

30. ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 74/2_1906, Νικολάου προς Υπουργείο Εξωτερικών, αρ. πρωτ.
1004, 18 Μαρτίου 1906.

31. Ι. Βακιρτζής, ό.π., σ. 493-497.
32. Ι. Βακιρτζής, ό.π., σ. 493-497· Σκριπ, 15-5-1908, σ. 1, 4-5.
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κατά τη διάρκεια και την επαύριο της εκδηλωθείσας κρίσης στη Σάμο.
Δυστυχώς, υπάρχει σημαντικό κενό στις αρχειακές πηγές. Ο αθηναϊκός
τύπος της εποχής μπορεί να χρησιμεύσει, ώστε εν μέρει να συμπληρωθεί
το παζλ για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και του ελλαδικού
πολιτικού κόσμου εν γένει (και βεβαίως των διαμορφωτών κοινής γνώ-
μης) απέναντι στις ταραχές στη Σάμο το 1908 και τις συνέπειες τους.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πηγές, η ελληνική κυβέρνηση και συγκε-
κριμένα το Υπουργείο Εξωτερικών άργησε να λάβει ακριβείς πληροφο-
ρίες για την κατάσταση στη Σάμο. Σύμφωνα με πληροφορίες του
ελληνικού τύπου, η πρεσβεία Κωνσταντινούπολης δεν ενημέρωσε την
Αθήνα, ενώ και ο πρόξενος στη Σάμο Ιωάννης Ζουλούμης απέστειλε επι-
στολή στο Υπουργείο Εξωτερικών μέσω του συναδέλφου του στη Χίο (η
οποία ευλόγως δεν έφθασε εγκαίρως) και όχι τηλεγράφημα – προφανώς
λόγω της άμεσης κατάληψης του ηγεμονικού μεγάρου, όπου στεγαζόταν
και το τηλεγραφείο, από τις οθωμανικές δυνάμεις· άλλες, συγκεχυμένες,
πληροφορίες για την επικρατούσα κατάσταση στη νήσο αντλήθηκαν από
Σαμίους που διέφυγαν από το νησί και από εμποροπλοιάρχους που διέ-
πλεαν τη θαλάσσια περιοχή. Επίσης, ο πρωθυπουργός Γεώργιος Θεοτό-
κης απουσίαζε από την Αθήνα· ενώ ήδη είχαν ξεσπάσει οι ταραχές στη
Σάμο ταξίδεψε στην Κέρκυρα, τόπο καταγωγής του. Στις 15 Μαΐου κλή-
θηκε επειγόντως να επιστρέψει.33 Ενδεχομένως η απουσία του κατά τις
πρώτες ημέρες του κινήματος στη Σάμο να επέτεινε τη σύγχυση που
επικρατούσε στο ελληνικό βασίλειο. Επίσης, φαίνεται ότι ο Υπουργός
Εξωτερικών Αλέξανδρος Σκουζές δεν είχε ιδιαίτερες γνώσεις περί του
σαμιακού καθεστώτος και δεν κατόρθωσε να συντονίσει την ελληνική
πολιτική, απόντος μάλιστα του Γεωργίου Θεοτόκη.34

Οπωσδήποτε, λίγες ήταν οι δυνατότητες παρεμβολής της ελληνικής
κυβέρνησης προκειμένου να επηρεάσει πλέον τις εξελίξεις στο νησί. Το
1907-1908 η Ελλάδα βρισκόταν σε πλήρη διπλωματική απομόνωση. Είχε
δύο σημαντικότατα ανοικτά μέτωπα (το Κρητικό και το Μακεδονικό)
που συνέχιζαν να τη φέρνουν σε τροχιά σύγκρουσης με την Οθωμανική
Αυτοκρατορία και στερείτο οποιουδήποτε ερείσματος στις Μεγάλες Δυ-
νάμεις της εποχής. Οι προσπάθειες της κυβέρνησης Θεοτόκη αλλά και
του βασιλιά Γεωργίου Α΄ για την προσχώρηση της Ελλάδας σε μια Με-
σογειακή Συνεννόηση υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας,

33. Σκριπ, 16-5-1908, σ. 1, 4.
34. Σκριπ, 20-5-1908, σ. 1-2.
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είχαν αποτύχει παταγωδώς. Αντιθέτως, τα άλλα βαλκανικά χριστιανικά
κράτη και η Οθωμανική Αυτοκρατορία είτε είχαν ήδη την υποστήριξη
μίας τουλάχιστον Μεγάλης Δύναμης, είτε αποτελούσαν πεδίο ανταγωνι-
σμού των Μεγάλων Δυνάμεων και έτσι διέθεταν μεγαλύτερες διαπραγ-
ματευτικές δυνατότητες.35 Επιπλέον, η Ελλάδα βρισκόταν σε διεθνή
απομόνωση και σε περιφερειακό επίπεδο: τον Ιούλιο του 1906 διεκόπη-
σαν οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας, ενώ επιδεινώθηκαν σε
μεγάλο βαθμό και οι ελληνοβουλγαρικές σχέσεις, εξαιτίας της γιγάντω-
σης του ανθελληνικού κινήματος στην Ανατολική Ρωμυλία, που σηματο-
δότησε το τέλος της παρουσίας του ελληνικού στοιχείου στην περιοχή.36

Έτσι ο Σκουζές περιορίστηκε να ζητήσει την παρέμβαση των Μεγά-
λων Δυνάμεων, και κυρίως των Προστατίδων Δυνάμεων (Βρετανίας,
Γαλλίας και Ρωσίας) προκειμένου να τερματιστούν οι οθωμανικές στρα-
τιωτικές και ναυτικές επιχειρήσεις στο νησί, οι βιαιοπραγίες κατά των
κατοίκων και η βάναυση καταπάτηση της σαμιακής αυτονομίας. Επίσης,
εστάλη στα ανοικτά της Σάμου το πλοίο Σφακτηρία, προκειμένου να
περισυλλέγει τους Σάμιους πρόσφυγες, που με ιστιοφόρα κυρίως εγ-
κατέλειπαν τη Σάμο, και να τους μεταφέρει στον Πειραιά.37

Ωστόσο, οι Δυνάμεις δεν φάνηκαν πρόθυμες να επέμβουν. Ενδεικτικό
ίσως του κλίματος που επικρατούσε σχετικά με το σαμιακό ζήτημα ήταν
όσα έγραφαν τότε οι γερμανικές εφημερίδες: με ειρωνική διάθεση, υπο-
γραμμιζόταν ότι είναι τόση η σπουδαιότητα του σαμιακού ζητήματος,
ώστε δύναται να απασχολήσει τα σατιρικά φύλλα και μόνο, και όχι τα
ευρωπαϊκά ανακτοβούλια, και εκφραζόταν η πεποίθηση, σχεδόν η ευχή,
ότι η Πύλη θα αποκαθιστούσε σύντομα την τάξη στη Σάμο.38 Αλλά ούτε
ο βρετανικός τύπος διέκειτο ευμενώς προς τους Σαμίους επαναστάτες.39

Πράγματι, στις εκκλήσεις της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της σα-
μιακής Βουλής προς τις Προστάτιδες Δυνάμεις να επέμβουν προκειμέ-
νου να τερματιστούν οι οθωμανικές επιχειρήσεις, εκείνες απάντησαν ότι
δεν θα μεσολαβούσαν όσο διαρκούσαν οι συγκρούσεις στο νησί. Μόνο

35. Douglas Dakin, “The Greek Proposals for an Alliance with France and
Great Britain, June –July 1907”, Balkan Studies 3:2 (1962), σ. 43-60.

36. Ενδεικτικά, βλέπε Σπυρίδων Σφέτας, Ελληνο-βουλγαρικές αναταράξεις
1880-1908 (Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2008), σ. 406.

37. Σκριπ, 16-5-1908, σ. 4, και 17-5-1908, σ. 5.
38. Σκριπ, 17-5-1908, σ. 5.
39. Σκριπ, 18-5-1908, σ. 4.
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μετά την αποκατάσταση της τάξης θα ενεργούσαν προς πλήρη ομαλο-
ποίηση της κατάστασης. Ήταν φανερό ότι οι Προστάτιδες και οι άλλες
τρεις Μεγάλες Δυνάμεις δεν επιθυμούσαν να επέμβουν ενόσω συνεχί-
ζονταν οι συγκρούσεις, για να μην ενθαρρύνουν τη συνέχιση της σαμια-
κής αντίστασης.40 Επίσης, υποπτεύονταν ότι κύριο κίνητρο του κινήμα-
τος και των ταραχών στο νησί ήταν η ένωση της Σάμου με την Ελλάδα,
καθώς παραγνώριζαν το κύριο αίτιο των συγκρούσεων και τον ρόλο του
Κοπάση. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, το ελληνικό βασίλειο προφανώς ένιωθε
ότι δεν είχε τη δυνατότητα άλλης παρέμβασης προς εξυπηρέτηση των
συμφερόντων του σαμιακού ελληνισμού, ιδίως εφόσον οι Προστάτιδες
Δυνάμεις που ήταν οι εγγυήτριες της σαμιακής αυτονομίας είχαν ταχθεί
υπέρ της διαφύλαξης του αυτόνομου καθεστώτος της νήσου.41

Παράλληλα, επιδεινώθηκαν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η οθωμανική
κυβέρνηση κατηγόρησε τον Έλληνα πρόξενο στη Σάμο Ιωάννη Ζουλούμη
ότι υποδαύλισε την εξέγερση των Σαμίων και απαίτησε από την Ελλάδα
την ανάκλησή του. Η Αθήνα φάνηκε μάλλον διαλλακτική και αρχικά κά-
λεσε την Πύλη να αποδείξει τους ισχυρισμούς της.42 Στις 17 Μαΐου
ωστόσο ο Ζουλούμης κλήθηκε στην Αθήνα, δήθεν προκειμένου να «ενη-
μερώσει επισήμως» την ελληνική κυβέρνηση.43 Τις επόμενες μέρες έγινε
γνωστό ότι ο Κοπάσης, κατόπιν οδηγιών της Πύλης σταμάτησε να ανα-
γνωρίζει τον Ζουλούμη ως διπλωματικό εκπρόσωπο της Ελλάδας στο
νησί και δεν εγγυόταν για την ασφάλειά του. Τελικά, η Πύλη ζήτησε
και επισήμως από την Αθήνα την αντικατάσταση του Ζουλούμη.44

Πάντως και μετά την καταστολή των ταραχών οι οθωμανικές αρχές
συνέχισαν να διαδίδουν φήμες στον ευρωπαϊκό τύπο ότι το κίνημα σχε-
διάστηκε από τον πρόξενο Ζουλούμη και τον Θεμιστοκλή Σοφούλη με
σκοπό να κηρυχθεί πραξικοπηματικά η ένωση της Σάμου με το ελληνικό
βασίλειο. Επιπλέον, ο γερμανικός τύπος αναμετέδιδε διαρροές κύκλων
στην Κωνσταντινούπολη ότι η Πύλη θα εκδικηθεί την Ελλάδα για τη
σαμιακή εξέγερση μέσω της έμμεσης υποστήριξης των βουλγαρικών
ενεργειών στη Μακεδονία.45 Η ελληνική κυβέρνηση, στην προσπάθειά

40. Σκριπ, 18-5-1908, σ. 5.
41. Σκριπ, 20-5-1908, σ. 1· Εμπρός, 22-11-1908, σ. 4.
42. Σκριπ, 17-5-1908, σ. 5.
43. Σκριπ, 19-5-1908, σ. 4.
44. Σκριπ, 26-5-1908, σ. 4.
45. Σκριπ, 22-5-1908, σ. 5.



110 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΟΥΡΧΟΥΛΗΣ

της να αποστασιοποιηθεί από τις ταραχές στη Σάμο, αντικατέστησε τε-
λικά τον πρόξενό της στο νησί. 

Εκτός από τη διαχείριση της σαμιακής κρίσης σε επίπεδο εξωτερικής
πολιτικής, η ελληνική κυβέρνηση έπρεπε να διαχειριστεί και το ανθρω-
πιστικό ζήτημα που είχε προκληθεί από την άφιξη εκατοντάδων Σαμίων
φυγάδων στις Κυκλάδες και στον Πειραιά. Το ατμόπλοιο Σφακτηρία
έπλεε συνεχώς ανοικτά των Κυκλάδων, προκειμένου να περισυλλέγει
τους φυγάδες που είχαν εγκαταλείψει τη Σάμο με ιστιοφόρα και λέμ-
βους. Ο Υπουργός Εσωτερικών Νικόλαος Καλογερόπουλος κατέστησε
σαφές ότι οι φυγάδες-πρόσφυγες ήταν ελεύθεροι είτε να παραμείνουν
στην Ελλάδα είτε να επιστρέψουν στη Σάμο. Σε πρώτη φάση, πεντα-
κόσιοι από τους φυγάδες μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά
στη Νέα Αγχίαλο.46

Τις επόμενες εβδομάδες, παρά τη βίαιη καταστολή του κινήματος
του Μαΐου 1908 και τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης από τον Κοπάση
και τις οθωμανικές δυνάμεις, ο Ηγεμόνας δεν ήταν διατεθειμένος να ει-
σακούσει καμιά σύσταση του νέου Έλληνα προξένου, Χαράλαμπου Σι-
μόπουλου, για επίδειξη μετριοπάθειας και τη χορήγηση αμνηστίας. Ούτε
η επικράτηση των Νεοτούρκων τον Ιούλιο του 1908 διαφοροποίησε την
κατάσταση στη Σάμο, παρά τις αρχικές προσδοκίες και ελπίδες. Δια-
πιστώνοντας το μέγεθος της αυταρχικότητας του Κοπάση και της δου-
λικότητάς του προς την Πύλη, ο Σιμόπουλος σύστηνε στο Υπουργείο
Εξωτερικών ότι η Ελλάδα πρέπει να ενεργήσει «δραστηρίως και ταχέως
περί ανακλήσεως ηγεμόνος όστις εκ φόβου και εμπαθείας θα αιματο-
κυλίση Σάμον».47

Αναφορές του Σιμόπουλου με ανησυχητικό περιεχόμενο συνέχισαν
να λαμβάνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών και κατά τις επόμενες
εβδομάδες. Στα μέσα Αυγούστου 1908 το ελληνικό προξενείο στην Ηγε-
μονία ενημέρωνε ότι είχε λάβει χώρα πολυπληθής διαδήλωση μπροστά
από το ελληνικό προξενείο και ότι ο σαμιακός λαός είχε επιδώσει ψή-
φισμα με το οποίο τασσόταν υπέρ της Ελλάδας αλλά και υπέρ του Ηγε-
μόνα. Προφανώς το συλλαλητήριο είχε οργανωθεί από τον Κοπάση και
δεν εξέφραζε τις απόψεις και τις θέσεις της πλειοψηφίας του σαμιακού

46. Σκριπ, 24-5-1908, σ. 4.
47. ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 103/1_1908, Σιμόπουλος προς Υπουργείο Εξωτερικών, αρ.

πρωτ. 3613, 21 Ιουλίου 1908, και ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 40/4_1908, Προξενείο Σάμου
προς Υπουργείο Εξωτερικών, αρ. πρωτ. 264, 21 Ιουλίου 1908.
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λαού. Σε κάθε περίπτωση, οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονταν για την
«υβριστική» στάση του ελληνικού τύπου, υπέβαλαν ευχαριστίες στην
οθωμανική κυβέρνηση για τη διατήρηση του «αγαπητού» Ηγεμόνα και
απέκρουαν «μετ’ αποστροφής» τα αθηναϊκά δημοσιεύματα ως ψευδή,
αρνούμενοι το δικαίωμα στους εν Αθήναις να υβρίζουν ολόκληρο τον
λαό και τον «νόμιμο ηγεμόνα του». Επηρεασμένος από αυτές τις εκδη-
λώσεις ο Σιμόπουλος τόνισε ότι 

άνευ περιστολής γλώσσης ελληνικού τύπου θα επέλθη ριζική
διαίρεσις ασύμφορος και ολεθρία, αδικαιολόγητος δε, διότι
πρόκειται περί καθαρού κομματικού ανταγωνισμού εις όν
αποδίδεται εθνική χροιά, προς μεγίστην βλάβην ημετέρων
συμφερόντων θεωρουμένης της Β. Κυβερνήσεως ως υπευθύ-
νου.48 

Όπως ήταν φυσικό, οι μεγάλες ταραχές στη Σάμο, η απροκάλυπτη
στρατιωτική επέμβαση των Οθωμανών και το πλήγμα το οποίο υπέστη
η αυτονομία της νήσου προκάλεσαν όχι μόνο την έντονη αντίδραση του
αθηναϊκού τύπου, αλλά και αναβρασμό στον ελληνικό πολιτικό κόσμο.
Ιδίως καθώς μέσα σε μερικές εβδομάδες άρχισαν να διαψεύδονται οι
ελπίδες που είχαν γεννηθεί τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1908
έπειτα από την επικράτηση του Κινήματος των Νεοτούρκων και τη συ-
νακόλουθη εκδήλωση κάποιων οθωμανικών ανοιγμάτων προς την
Αθήνα. Στις 20 Νοεμβρίου, σε συζήτηση στο ελληνικό κοινοβούλιο περί
της τύχης των Σαμίων φυγάδων, ο Θεοτόκης υπογράμμισε ότι οι τελευ-
ταίοι ενήργησαν με ελαφρότητα δίχως να λάβουν σοβαρά υπόψη τις συ-
νέπειες των πράξεών τους για το καθεστώς και το πολιτικό μέλλον της
Σάμου και δίχως να συμβουλευθούν την ελληνική κυβέρνηση («δεν είναι
επιτετραμμένον να πράττη κανείς ό,τι θέλει και έπειτα να έρχεται εν-
ταύθα και να ζητή βοήθειαν»). Οι δηλώσεις Θεοτόκη προκάλεσαν την
έντονη αντίδραση των αντιπολιτευομένων και οξύτατες αντιδράσεις από
την αντιπολίτευση. Ο Στέφανος Δραγούμης, πιο μετριοπαθής, τόνισε
πως πάγια θέση των ελληνικών κυβερνήσεων υπήρξε ότι η Αθήνα θα
ήταν αρωγός των επαναστατημένων συμπατριωτών, ασχέτως αν οι τε-
λευταίοι είχαν δράσει με σύνεση ή κατόπιν συνεννόησης με το ελληνικό
βασίλειο. Ο Δημήτριος Ράλλης (και άλλοι Ραλλικοί βουλευτές) κατέκρινε
με σφοδρότητα τον πρωθυπουργό για τις θέσεις του τονίζοντας ότι μετά

48. ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 103/1_1908, Σιμόπουλος προς Υπουργείο Εξωτερικών, αρ.
πρωτ. 4228, 17 Αυγούστου 1908.
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το κίνημα των Νεοτούρκων οι Έλληνες απέβλεπαν στη συμφιλίωση με
τους Οθωμανούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα του υπόδου-
λου ελληνισμού δεν θα θίγονταν. Το αντίθετο όμως συνέβαινε στη Σάμο.
Με ανάλογο επικριτικό ύφος μίλησαν και άλλοι βουλευτές.49

Παρότι ο Θεοτόκης, όταν ξαναπήρε τον λόγο, προσπάθησε εν μέρει
να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, ωστόσο επέμεινε ότι «η Ελληνική Κυ-
βέρνησις έχει την ευθύνην της διατηρήσεως των δικαιωμάτων του Ελ-
ληνισμού και ότι ουδείς δύναται αυτοβούλως ίνα θέση εις κίνδυνον τα
δικαιώματα ταύτα, διότι η προστασία των δικαιωμάτων τούτων εις
ημάς ανήκει». Η ελληνική κυβέρνηση δρούσε σε ένα δυσχερές διεθνές
περιβάλλον και κατέβαλλε μεγάλη προσπάθεια «προς διατήρησιν της
αυτονομίας και των δικαιωμάτων, τα οποία οι παρ’ αυτών [των αντι-
πολιτευομένων βουλευτών] υποστηριζόμενοι [Σάμιοι κινηματίες] έθεσαν
σε κίνδυνο». Σε κάθε περίπτωση, ο πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι το
ελληνικό κράτος έπρεπε να αποφύγει πάση θυσία την κατηγορία (εκ
μέρους των Οθωμανών ή των Δυνάμεων) ότι είχε ανάμιξη στο κίνημα
του Μαΐου του 1908 στη Σάμο, διότι «και άλλα σπουδαία συμφέροντα
[του Ελληνισμού] κατ’ εκείνην την εποχήν υπήρχον υπό διαπραγμάτευ-
σιν». Στα λεγόμενα του Θεοτόκη αντέδρασε ιδιαίτερα έντονα ο Δημή-
τριος Ράλλης, ο οποίος αφού υπογράμμιζε ότι όλοι οι βουλευτές
γνώριζαν τις δυσχέρειες με τις οποίες ήταν αντιμέτωπη στα εθνικά ζη-
τήματα η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, τόνισε ότι δεν πρέπει να απεμ-
πολούνται τα συμφέροντα τμημάτων του ελληνισμού αλλά ότι «έχομεν
καθήκον προς όλον τον έξω Ελληνισμόν όπως τηρώμεν προς αυτόν πο-
λιτείαν ίσης και αμερίστου προστασίας».50

Η δημόσια τοποθέτηση του Έλληνα πρωθυπουργού προκάλεσε την
απάντηση του Θεμιστοκλή Σοφούλη με άρθρο του που δημοσιεύθηκε
στην  εφημερίδα Αθήναι αλλά και με συνέντευξή του στο Εμπρός. Επί-
σης, στις 23 Νοεμβρίου 1908 αντιπροσωπεία προσφύγων Σαμίων, υπό
την προεδρία του Σοφούλη, επισκέφθηκε τους αρχηγούς των κομμάτων
της αντιπολίτευσης και τους ευχαρίστησε για την ένθερμη υποστήριξη
της σαμιακής υπόθεσης στην ελληνική Βουλή. Αξίζει επίσης να αναφερ-
θεί ότι η δημόσια συζήτηση περί των γεγονότων στη Σάμο προκάλεσε
το ζωηρό ενδιαφέρον του οθωμανικού τύπου και τη συγγραφή ανθελ-

49. Εμπρός, 21-11-1908, σ. 2· Σκριπ, 21-11-1908, σ. 1.
50. Σκριπ, 21-11-1908, σ. 1-2· Εμπρός, 21-11-1908, σ. 2.
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ληνικών και απειλητικών άρθρων.51

Για την επόμενη διετία οι αρχειακές πηγές σπανίζουν. Το 1911,
καθώς η καταστρατήγηση του γράμματος και της ουσίας της σαμιακής
αυτονομίας από τον Κοπάση (κυρίως οι πολιτικές διώξεις και τρομο-
κρατία και η μονιμοποίηση της παρουσίας οθωμανικών δυνάμεων στο
νησί) συνεχίστηκε αμείωτη, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να μην
περιοριστεί μόνο στις διαμαρτυρίες προς την Πύλη και τις προστάτιδες
Δυνάμεις, για να επιτύχει την απομάκρυνση του ηγεμόνα· οι παραπάνω
ενέργειες της ελληνικής πλευράς δεν είχαν φέρει κάποιο αποτέλεσμα.
Έτσι, τον Οκτώβριο του 1911, ο Υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης Γρυπά-
ρης, σύστηνε ως μέσο αντίδρασης και πίεσης την παραίτηση των βου-
λευτών ή ακόμα και την άρνηση των Σαμίων να αποδεχθούν το
βουλευτικό ή οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα. Άλλο μέσον αντίδρασης θα
αποτελούσε ο σχηματισμός πλειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση αντίθε-
της προς τον Κοπάση. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό αποτελούσε η
συνεννόηση των Σοφουλικών με την αντίθετη μερίδα, περιλαμβανομένου
και του Ηρακλή Θαλασσινού. Σε κάθε περίπτωση, ο Γρυπάρης άφηνε
την πρωτοβουλία στο ελληνικό προξενείο να προβεί στις δέουσες ενέρ-
γειες. Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι οι υποδείξεις προς τους Σαμίους
έπρεπε να γίνουν «μόνον υπό τον όρον, ότι θέλετε περιβάλει ταύτας δι’
εχεγγύων απολύτου εμπιστοσύνης και ασφαλείας, όπως μη το παραπάν
υποτεθή ότι η ελληνική Κυβέρνησις αναμιγνύεται εις τα εσωτερικά
πράγματα της νήσου».52

Προς την ενσωμάτωση της Σάμου στην Ελλάδα, 1911-1912

Οι ανησυχίες της ελληνικής Κυβέρνησης για την τύχη της Σάμου κλι-
μακώθηκαν το 1911-12 και έως την έκρηξη του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου
εξαιτίας του ιταλο-τουρκικού πολέμου, της διεξαγωγής ιταλικών ναυ-
τικών επιχειρήσεων στο Αιγαίο και της κατάληψης των Δωδεκανήσων
από τους Ιταλούς. Οι εξελίξεις εκείνες εγκυμονούσαν δυνητικά σοβα-
ρότατους κινδύνους για το μέλλον του νησιού: υπήρχε ο κίνδυνος είτε

51. Ι. Βακιρτζής, ό.π., σ. 528-9· Εμπρός, 22-11-1908, σ. 4· Σκριπ, 24-11-1908,
σ. 3.

52. ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 13/1, Γρυπάρης προς Προξενείο Σάμου, αρ. πρωτ. 27389, 7
Ο κτωβρίου 1911.
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να καταληφθεί από τους Οθωμανούς στην προσπάθεια αυτών να εμπο-
δίσουν περαιτέρω ιταλικές προσκτήσεις, είτε να πέσει θύμα της ιταλικής
επεκτατικότητας, είτε ακόμα να καταληφθεί από μια ή περισσότερες
Μεγάλες Δυνάμεις στα πλαίσια της γενικότερης αναταραχής στην πε-
ριοχή.

Έτσι, τον Οκτώβριο του 1911 η Ελλάδα, μέσω της πρεσβείας της στην
Κωνσταντινούπολη, ζήτησε από τις τρεις Προστάτιδες Δυνάμεις να ανα-
κληθεί από το νησί ο οθωμανικός στρατός που, κατά παράβαση του Ορ-
γανικού Χάρτη της Ηγεμονίας, βρισκόταν στη Σάμο. Οι τρεις πρεσβευ-
τές των Δυνάμεων αποφάνθηκαν ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε
το δικαίωμα να διατηρεί μόνο μια μικρή φρουρά στο νησί και συνέστη-
σαν στον Οθωμανό υπουργό Εξωτερικών την ανάκληση των υπόλοιπων
στρατευμάτων. Εκείνος τούς διαβεβαίωσε ότι η Πύλη θα ανακαλούσε
όσες δυνάμεις απεστάλησαν κατά το τελευταίο διάστημα, μετά όμως
τη λήξη των εχθροπραξιών με τους Ιταλούς.53

Εν τω μεταξύ, καθώς ο ιταλοτουρκικός πόλεμος συνεχιζόταν, κλιμα-
κώνονταν οι ανησυχίες της ελληνικής Κυβέρνησης για την τύχη της
Σάμου. Από τη στιγμή που η Ρώμη ήταν αρνητική έναντι των προτάσεων
της Αθήνας για ανάληψη κοινής στρατιωτικής δράσης εναντίον των Οθω-
μανών, η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου υιοθέτησε στάση αυστη-
ρής ουδετερότητας.54 Δεν έλειψαν και κάποιες απερίσκεπτες ενέργειες
εκ μέρους των Σαμίων που είχαν καταφύγει στην Ελλάδα, οι οποίοι τον
Απρίλιο του 1912 υπέβαλαν υπόμνημα στον Ιταλό πρεσβευτή στην
Αθήνα. Με αυτό καλούσαν την Ιταλία να «απαλλάξη την Νήσον του
τουρκικού στρατού, ίνα κατά την συνομολόγησιν της ειρήνης εξασφαλι-
σθή διεθνώς η αναγνώρισις, η σαφής κατά πάντα διατύπωσις και προ-
σήκουσα εύρυνσις των Προνομίων της Νήσου», μέχρι να καταστεί
δυνατή η «μόνη φυσική και δικαία, η οριστική λύσις» του σαμιακού ζη-
τήματος.55 Όμως, κατόπιν νουθεσιών της ελληνικής κυβέρνησης μέσω
του προξένου Νικολάου Στεφανάτου, ο πληθυσμός της Σάμου τήρησε
άκρα επιφυλακτικότητα έναντι των Ιταλών και δεν προχώρησε σε συ-
νεννόηση μαζί τους.56 Πάντως, όπως διαβεβαίωσε και η γαλλική κυβέρ-

53. ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 90/2_1911, Αλεξανδρόπουλος προς Υπουργείο Εξωτερικών,
αρ. πρωτ. 28927, 31 Οκτωβρίου 1911.

54. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, «Διπλωματικές Εξελίξεις από το 1909 ως
το 1912» στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (συλλογικό), τ. ΙΔ, (Αθήνα: Εκ-
δοτική Αθηνών, 1977), σ. 280-289.
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νηση, η ιταλική κυβέρνηση δεν είχε προβεί σε κάποιο επίσημο διάβημα
σχετικά με τη Σάμο, αλλά μόνο σε ανεπίσημες διπλωματικές νύξεις.57

Τους επόμενους μήνες, μέχρι την ταυτόχρονη σχεδόν επικράτηση της
επανάστασης των Σαμίων τον Σεπτέμβριο του 1912 και της έκρηξης του
Α΄ Βαλκανικού Πολέμου τον επόμενο μήνα, η ελληνική κυβέρνηση συνέ-
χισε να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Σάμο και να δίνει οδηγίες
περί της ακολουθητέας πολιτικής των Σαμίων, ώστε να μην βρεθούν προ
δυσάρεστων εξελίξεων. Καθώς μετά τη δολοφονία του Κοπάση τον
Μάρτιο του 1912 επικρατούσε μεγάλος αναβρασμός στο νησί, η Αθήνα
ανησυχούσε μήπως την ρευστή κατάσταση εκμεταλλευόταν είτε η Πύλη
ή η Ιταλία, όπως προαναφέραμε, είτε η Γαλλία. Μετά την άφιξη του
Σοφούλη και αντάρτικου σώματος στο νησί τον Σεπτέμβριο του 1912
και το ξεσηκωμό των ντόπιων εναντίον της οθωμανικής φρουράς και
του καθεστώτος, η κατάσταση έτεινε να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. 

Έτσι, τον Σεπτέμβριο του 1912, και ενώ η έκρηξη του Α΄ Βαλκανικού
Πολέμου ήταν ζήτημα λίγων εβδομάδων, η ελληνική κυβέρνηση ανησύ-
χησε όχι μόνο για το ενδεχόμενο αποβίβασης ισχυρών οθωμανικών ενι-
σχύσεων στη Σάμο, εξέλιξη που θα οδηγούσε προφανώς στη de facto
κατάλυση της σαμιακής αυτονομίας, αλλά και για το φημολογούμενο
ισχυρό γαλλικό ενδιαφέρον για το νησί. Πράγματι, οι ελληνικές προξε-
νικές αρχές της Σάμου και της Σμύρνης ενημέρωσαν περί τα μέσα Σε-
πτεμβρίου 1912 τον Υπουργό Εξωτερικών, Λάμπρο Κορομηλά, ότι οι
αντίστοιχες γαλλικές προξενικές αρχές ενθάρρυναν απροκάλυπτα τους
επαναστατημένους Σαμίους να επαναλάβουν τις επιθέσεις τους εναντίον
των οθωμανικών δυνάμεων. Επίσης, οι Γάλλοι πρόξενοι πρότειναν στο
Παρίσι να αναλάβει η Γαλλία τη διοργάνωση νέας σαμιακής χωροφυ-
λακής διοικούμενης από Γάλλους αξιωματικούς.58 Γενικότερα, κατά τον
Σεπτέμβριο του 1912 διάχυτη ήταν η ανησυχία ότι επέκειτο γαλλική κα-
τοχή, εξέλιξη που θα περιέπλεκε τα πράγματα και θα παρακώλυε τυχόν

55. ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 20/5_1913, Υπόμνημα των εν Αθήναις και Πειραιεί Σαμίων
προς τον Μαρκήσιον Καρλόττι Ντι Ριμπαρμπέλλα, 25 Απριλίου 1912.

56. Ι. Βακιρτζής, όπ. σ. 534.
57. ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 32/6_1912, Κακλαμάνος προς Υπουργείο Εξωτερικών, αρ.

πρωτ. 1137, 10/23 Μαΐου 1912.
58. ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 32/6_1912, Προξενείο Σμύρνης προς Υπουργείο Εξωτερικών,

αρ. πρωτ. 29285β/53, 17 Σεπτεμβρίου 1912· ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 32/6_1912, Στεφανά-
τος προς Υπουργείο Εξωτερικών, αρ. πρωτ. 29434β/53, 17 Σεπτεμβρίου 1912.



116 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΟΥΡΧΟΥΛΗΣ

ενσωμάτωση της Σάμου στην Ελλάδα, όπως συνέβη τελικά και στην πε-
ρίπτωση των Δωδεκανήσων εξαιτίας της κατάληψής τους από τους Ιτα-
λούς. Μάλιστα, ιδίως στον εμπορικό κόσμο της Σάμου είχε αρχίσει να
σχηματίζεται ρεύμα υπέρ της γαλλικής κατοχής.59

Η αντίδραση του Λάμπρου Κορομηλά υπήρξε άμεση και αποφασι-
στική. Πρώτα από όλα ζήτησε από το ελληνικό προξενείο στη Σάμο να
νουθετήσει καταλλήλως τους κατοίκους ώστε να μην ζητήσουν την κα-
τοχή της νήσου από τους Γάλλους, καθώς και να αντιμετωπίσει με κάθε
μέσο το αναπτυσσόμενο φιλογαλλικό ρεύμα.60 Παράλληλα, έδωσε οδη-
γίες στο προξενείο να προβεί στις δέουσες ενέργειες προς τους κυβερ-
νήτες των δύο πλοίων του βρετανικού και του γαλλικού στόλου που
ναυλοχούσαν στη Σάμο κατά τους τελευταίους μήνες, προκειμένου να
πειστούν να παρεμποδίσουν την αποβίβαση νέων οθωμανικών στρατευ-
μάτων στο νησί. Ως κύριο επιχείρημα προβλήθηκε ο κίνδυνος που διέ-
τρεχε ο ελληνικός άμαχος πληθυσμός εξαιτίας των συμπλοκών στη Σάμο
και της πιθανής διεκπεραίωσης πρόσθετων οθωμανικών δυνάμεων στο
νησί. Επίσης, ο Κορομηλάς έδωσε οδηγίες στην ελληνική πρεσβεία της
Κωνσταντινούπολης να ενεργήσει προς τις πρεσβείες της Βρετανίας, της
Γαλλίας και της Ρωσίας ζητώντας όχι μόνο την παρεμπόδιση αποβίβα-
σης νέων οθωμανικών δυνάμεων στη Σάμο, αλλά και την απομάκρυνση
των υφιστάμενων φρουρών, σύμφωνα με όσα όριζε ο Καταστατικός
Χάρτης του 1832.61

Πέρα από τα παραπάνω, ο Κορομηλάς ζήτησε να ειδοποιηθεί ο Σο-
φούλης από το προξενείο και να του δοθούν οδηγίες να επικοινωνήσει
με τον κυβερνήτη του γαλλικού πολεμικού πλοίου, ώστε να πληροφορηθεί
με εγκυρότητα τις διαθέσεις της γαλλικής κυβέρνησης: ήταν απαραίτητο
να διευκρινιστεί σε ποιο βαθμό ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα
οι πληροφορίες «περί των εμμέσως παρεχομένων επαναστάταις υποσχέ-
σεων» εκ μέρους της Γαλλίας. Τέλος, ο Κορομηλάς έδωσε οδηγίες, ώστε
ο Σοφούλης να δεχθεί παράταση της ανακωχής που είχε συναφθεί ανά-
μεσα στους επαναστάτες και την οθωμανική φρουρά, εκτός αν ήταν καθ’

59. ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 32/6_1912, Στεφανάτος προς Υπουργείο Εξωτερικών, αρ.
πρωτ. 29430β/53, 16 Σεπτεμβρίου 1912.

60. ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 32/6_1912, Κορομηλάς προς Προξενείο Σάμου, αρ. πρωτ.
29430β/53, 18 Σεπτεμβρίου 1912.

61. ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 32/6_1912, Κορομηλάς προς Προξενείο Σάμου, αρ. πρωτ.
29429, 18 Σεπτεμβρίου 1912.
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όλα έτοιμος να αναλάβει εκ νέου ένοπλη δράση εναντίον της τελευταίας.62

Τελικά, καθώς η κατάσταση στη Σάμο είχε ξεφύγει από τον έλεγχο
των Οθωμανών, ο πόλεμος εναντίον της Ιταλίας δεν είχε λήξει επισήμως,
και κλιμακωνόταν η ένταση στα Βαλκάνια, επήλθε συμφωνία για την
ειρηνική αποχώρηση των οθωμανικών δυνάμεων από το νησί. Σημαντικό
ρόλο στις εξελίξεις είχαν διαδραματίσει και οι τρεις προστάτιδες Δυ-
νάμεις – και κυρίως η Βρετανία και η Γαλλία, οι οποίες όπως προανα-
φέρθηκε είχαν αποστείλει από ένα πολεμικό πλοίο στη Σάμο. Οι
οθωμανικές δυνάμεις αποχώρησαν στις 23 Σεπτεμβρίου 1912. Για με-
ρικές εβδομάδες η κατάσταση παρέμενε ρευστή, με τους εκπροσώπους
των Μεγάλων Δυνάμεων να τάσσονται υπέρ της επαναφοράς στο προ
του Κοπάση status quo. Ωστόσο, η δυναμική που είχε αναπτυχθεί χάρη
στην επανάσταση των Σα μίων, και κυρίως η έκρηξη του Α΄ Βαλκανικού
Πολέμου και η κυριαρχία του ελληνικού στόλου στο Αιγαίο δρομολόγησαν
άλλες εξελίξεις. Στις 11 Νοεμβρίου 1912 η σαμιακή Συνέλευση υπό την
προεδρία του Θεμιστο κλή Σοφούλη, κήρυξε «την Ένωσιν της Σάμου μετά
του Ελευθέρου Ελλη νι κού Βασιλείου όπως αποτελέση μετ’ αυτού έν αδι-
αίρετον και ενιαίον Ελ ληνικόν Κράτος» και κάλεσε τον Έλληνα βασιλιά
και την ελληνική Κυβέρνηση να αποδεχθούν το ψήφισμα.63 Η άρνηση της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να υπογράψει άμεσα συνθήκη ειρήνης μετά
την αρχική ήττα της από τα τέσσερα χριστιανικά κράτη του Βαλκανικού
οδήγησε σε επανάληψη των εχθροπραξιών τον Φεβρουάριο του 1913 και
σε νέες επιτυχίες εναντίον των Οθωμανών. Τότε, η ελληνική Κυβέρνηση
αποφάσισε να προχωρήσει στην ενσωμάτωση της Σάμου και υπό τον μοί-
ραρχο Πέτρο Γκίνη απέστειλε το θωρηκτό Σπέτσαι και δύο αντιτορπιλικά
που μετέφεραν ναυ τικό άγημα. Την 1 Μαρτίου 1913 διακηρύχθηκε και
επίσημα η κατάληψη της Σάμου από τις ελληνικές δυνάμεις και η υπα-
γωγή της σε ελληνική διοίκηση.64

62. ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 32/6_1912, Κορομηλάς προς Προξενείο Σάμου, αρ. πρωτ.
29434, 20 Σεπτεμβρίου 1912.

63. ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 20/5_1913, Ψήφισμα της Εθνοσυνελεύσεως των Σαμίων, 11
Νοεμβρίου 1912.

64. ΔΙΑΥΕ/Φάκ. 20/5_1913. Βλ. και Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου
της Ελλάδος. Παράρτημα εν Σάμω (διάγγελμα περί καταλήψεως Σάμου), 2
Μαρτίου 1913.



Αποτίμηση και συμπεράσματα

Από τη μελέτη του διαθέσιμου αρχειακού υλικού, της περιορισμένης
βιβλιογραφίας και του αθηναϊκού τύπου της εποχής, είναι δυνατό να γί-
νουν ορισμένες διαπιστώσεις για την πολιτική που ακολούθησε το εθνικό
κέντρο έναντι της Σάμου κατά τα έτη 1900-1912. Το Σαμιακό ζήτημα,
όπως διαμορφώθηκε σταδιακά από το 1900 και εξής, σε καμιά περί-
πτωση δεν απασχόλησε τις ελληνικές κυβερνήσεις και τον ελλαδικό πο-
λιτικό κόσμο σε βαθμό παραπλήσιο με το Κρητικό και το Μακεδονικό.
Αυτό οφειλόταν βέβαια στο μέγεθος, τη γεωγραφική θέση και το ειδικό
καθεστώς της Σάμου. Συγκεκριμένα, το Κρητικό είχε αποτελέσει για αρ-
κετές δεκαετίες το μείζον «εθνικό θέμα» που απασχολούσε τους Έλληνες
διαμορφωτές πολιτικής και την ελλαδική κοινή γνώμη. Η Κρήτη ήταν με
διαφορά το μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο ελληνικό νησί και η τύχη
της αποτελούσε προτεραιότητα των ελληνικών κυβερνήσεων, τουλάχιστον
μέχρι την έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα το 1903-1904. Εξάλλου, στην
Κρήτη ήταν εφικτή η ενδημική έκρηξη δυναμικών επαναστατικών κινη-
μάτων και η ενίσχυση των Κρητών με εθελοντές και εφόδια από την ηπει-
ρωτική Ελλάδα. Σε αυτό συνέβαλλαν παράγοντες όπως το μέγεθος της
Κρήτης και του πληθυσμού της αλλά και η γεωγραφική της θέση (σε
ικανή απόσταση από τα μικρασιατικά παράλια και σχετικά πλησίον των
Κυκλάδων και της νότιας Πελοποννήσου)· αντιστρόφως, η έγκαιρη και
αποφασιστική κατάπνιξη των κρητικών κινημάτων και επαναστάσεων
δεν αποτελούσε εύκολη υπόθεση για τις οθωμανικές δυνάμεις. Αυτοί οι
παράγοντες όμως δεν ίσχυαν στην περίπτωση της Σάμου: το νησί ήταν
σχετικά μικρό και με μάλλον ολιγάριθμο πληθυσμό, ενώ κείται ελάχιστα
μίλια από της μικρασιατικές ακτές. Συνεπώς, όπως αποδείχθηκε και το
1908, η Πύλη ήταν σε θέση να καταφέρει καίριο πλήγμα στην αυτονομία
της Σάμου με στρατιωτικά μέσα, σε περίπτωση σαμιακής εξέγερσης· και
βέβαια κατά τη δεκαετία του 1900 η Ελλάδα πολύ λίγα μπορούσε να
προσφέρει στους Σαμίους, ακόμα κι αν κινητοποιούνταν στο πλευρό τους.
Μέχρι το 1912 η Οθωμανική Αυτοκρατορία απολάμβανε στρατιωτικής
και ναυτικής υπεροπλίας έναντι του ελληνικού βασιλείου.

Αντιθέτως, όπως καταδείχθηκε περίτρανα κατά το 1904-1908, στη
Μακεδονία υπήρχε η δυνατότητα επιτυχούς διεξαγωγής ανορθόδοξου πο-
λέμου σε μεγάλη κλίμακα. Και ο ανορθόδοξος πόλεμος εκεί κρινόταν όχι
μόνο εφικτός, αλλά και αναγκαίος, διότι τα συμφέροντα του ελληνισμού
βρίσκονταν σε θανάσιμο κίνδυνο εξαιτίας της δράσης των κομιτατζήδων
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και της αδυναμίας των οθωμανικών αρχών να αντιμετωπίσουν τις βουλ-
γαρικές ενέργειες στην περιοχή. Συνεπώς, ο δεύτερος λόγος για τον οποίο
το Μακεδονικό Ζήτημα, όπως και το Κρητικό, απορρόφησε την προσοχή
και την ενέργεια της Αθήνας, υπήρξε η άμεση και υπαρκτή απειλή που
αντιμετώπιζε ο ελληνισμός των περιοχών αυτών, ιδίως στη Μακεδονία
(ενώ στην Κρήτη υπήρχε σημαντικός αριθμός Τουρκοκρητικών). Αντίθετα,
η ελλαδική πολιτική ηγεσία φρονούσε ότι ο σαμιακός λαός δεν αντιμε-
τώπιζε κίνδυνο επιβίωσης: η Σάμος, κατοικούμενη από αμιγώς ελληνορ-
θόδοξο πληθυσμό, ήταν αυτόνομη ηγεμονία με αντιπροσωπευτικούς
πολιτικούς θεσμούς και χριστιανό ορθόδοξο ηγεμόνα διορισμένο από την
Πύλη, ενώ στο νησί υπήρχαν ελάχιστοι Οθωμανοί στρατιώτες (μέχρι τα
γεγονότα του 1908). Παράλληλα, το καθεστώς της είχαν εγγυηθεί η Βρε-
τανία, η Γαλλία και η Ρωσία. Για τους λόγους αυτούς, και δεδομένης της
αδυναμίας των Σαμίων να αποτινάξουν με τις δικές τους δυνάμεις την
οθωμανική επικυριαρχία και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων να τους
συνδράμουν αποφασιστικά, η πολιτική ηγεσία και η διπλωματική υπη-
ρεσία του ελληνικού βασιλείου επέμειναν ότι οι Σάμιοι όφειλαν να πολι-
τεύονται με φρόνηση μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου για την
ενσωμάτωση στην Ελλάδα – το οποίο πράγματι ήρθε το 1912-1913. 

Σε κάθε περίπτωση, μέσω του ελληνικού προξενείου στη Σάμο, η Ελ-
λάδα προσπάθησε να παρεμβαίνει στις σαμιακές υποθέσεις, κυρίως επι-
διώκοντας τον κατευνασμό των κομματικών παθών, προωθώντας την
πο λιτική ομαλότητα, επηρεάζοντας τους ντόπιους πολιτευτές και παρεμ-
βαίνοντας στον εκάστοτε ηγεμόνα και στην Πύλη. Σε ορισμένες περιπτώ-
σεις κατόρθωσε να συμβάλει στην εκτόνωση κρίσεων, σε άλλες όχι, με
χα ρακτηριστικότερο παράδειγμα το 1908, όταν η κυβέρνηση Θεοτόκη α -
πέ τυχε να προλάβει την εκδήλωση του κινήματος, ενώ η αντικατάσταση
του Κοπάση και η αποκατάσταση της ουσίας της σαμιακής ηγεμονίας α -
ποδείχθηκαν στόχοι πέρα από τις δυνάμεις της Ελλάδας. Τέλος, θα μπο-
ρούσαμε ίσως να προβούμε σε μια τελευταία, κάπως τολμηρή επισή-
μανση. Δηλαδή, ότι σε κάποιο βαθμό, το εθνικό κέντρο αντιμετώπισε στη
Σά μο κατ’ αναλογία, και σε «μικρογραφία», προβλήματα όμοια με αυτά
που είχαν ήδη αναφυεί στην Κρήτη, ή που θα εμφανίζονταν αργότερα στην
Κύπρο: λόγου χάρη, ελλιπή έλεγχο της κατάστασης εκεί, καθώς και α -
νεπαρκή συντονισμό με τον ντόπιο ελληνισμό και τους εκπροσώπους του.
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ΑΓΓΕΛΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ

Το ελληνικό προξενείο στην Ηγεμονία της Σάμου,
1900-1912

Στα σχεδόν 80 χρόνια της αυτονομίας η μικρή κρατική οντότητα της
Ηγεμονίας Σάμου ανέπτυξε μια ιδιαίτερη αυτοτέλεια, που όπως είναι
γνωστό είχε καθοριστεί από την Οργανική Διάταξη (1832) και τον Ανα-
λυτικό Χάρτη (1850). Δεν μπορούσε να αναπτύξει εξωτερική πολιτική
είχε όμως δική της σημαία και εσωτερική αυτονομία και τελούσε υπό
την εγγύηση των «Προστατίδων Δυνάμεων». Η τουρκική εξουσία δεν
είχε το δικαίωμα να αναμιγνύεται στη διαρρύθμιση των αστικών και
εμπορικών σχέσεών της, οι οποίες ρυθμίζονταν με εσωτερική νομοθεσία
της Σάμου, αλλά πολλές φορές υπήρχαν παρεμβάσεις από την επικυ-
ρίαρχη δύναμη, είτε άμεσα είτε έμμεσα διά των ηγεμόνων, πράγμα που
καταγγέλλονταν συχνά από τους Σαμίους.1

1. Βλ. για παράδειγμα το εξής έγγραφο: Το έτος 1864 ο επιστάτης των Σα-
μίων στην Αίγυπτο Μ. Μαύρος αναφέρει πως όταν ανέλαβε την θέση της επι-
στασίας θέλησε να ασκήσει τα καθήκοντά του και ζήτησε από το υγειονομείο
τα διαβατήρια των Σαμίων για να επιλαμβάνεται των υποθέσεών τους στην
Αίγυπτο καθώς και τα ναυτιλιακά έγγραφα, όπως γίνεται σε όλα τα προξενεία,
καθώς ο νόμος περί επιστασιών επιβάλλει λειτουργίες όμοιες προς των προξε-
νείων. Ο Διοικητής όμως δεν ικανοποίησε τις απαιτήσεις του, ισχυριζόμενος ότι
οι Σάμιοι είναι ραγιάδες και υπόκεινται στους νόμους της αυτοκρατορίας και
όχι στους σαμιακούς. Ο Μ. Μαύρος αναλύει εκτενώς τους λόγους για τους
οποίους οι Σάμιοι δικαιούνται να εκδικάζονται και να διευθετούνται οι υποθέ-
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Στο ηγεμονικό αυτόνομο κρατίδιο με την δική του κυβέρνηση και
τους υπηκόους ζούσαν πολίτες ξένων χωρών τα συμφέροντα των οποίων
αντιπροσωπεύονταν από τα προξενεία, τα οποία είχαν ιδρυθεί στην
έδρα της Ηγεμονίας. Τα παλαιότερα εξ αυτών, που συναντώνται από
τις αρχές του 19ου αιώνα είναι της Αγγλίας, τη Γαλλίας και της Ρωσίας,
που μάλιστα έπαιξαν ρόλο ενεργό και στα επαναστατικά χρόνια και
ιδιαίτερα στην περίοδο της Σαμιακής Πολιτείας 1830-1834. Αργότερα
θα δημιουργηθούν τα προξενεία της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Αυστρο-
ουγγαρίας κτλ.

Η εκπροσώπηση των Ελλήνων υπηκόων τα πρώτα χρόνια της ηγεμο-
νίας γινόταν από το ρωσικό προξενείο μιας και ακόμη δεν έχει ιδρυθεί
ελληνικό προξενείο.2 Η Σία Αναγνωστοπούλου γράφει πως «Το ελλη-
νικό κράτος ακόμη και στα νησιά του Αιγαίου αντιμετωπίζει πρόβλημα
διπλωματικής εκπροσώπησης. Πάντως το πρόβλημα φαίνεται να είναι
οικονομικό˙ δεν είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες τόσων προξενικών
αρχών...»3 Στη Σάμο ελληνικό προξενείο ιδρύεται το 1856, και ο Ιωάν-

σεις τους από τη σαμιακή κυβέρνηση και όχι από την αιγυπτιακή. Οι πολιτικές
σχέσεις της Σάμου απορρέουν από διεθνή ευρωπαϊκή σύμβαση αυστηρώς ορι-
ζόμενη και δεν μπορεί να εξομοιωθεί με εκείνες της Τύνιδας λόγου χάρη με
την Τουρκία. Η Σάμος αυτοδιοικείται, έχει δική της εσωτερική κυβέρνηση και
η τουρκική εξουσία δεν έχει το δικαίωμα να αναμιγνύεται στη διαρρύθμιση των
αστικών και εμπορικών σχέσεών της, οι οποίες ρυθμίζονται με εσωτερική νο-
μοθεσία της Σάμου. Ζητά από τον ηγεμόνα να ζητήσει από την Υ. Πύλη ώστε
απευθείας να δώσει την ορθή ερμηνεία των λειτουργιών και της δικαιοδοσίας
των Σαμίων επιστατών. Αν αποτύχει, θα παραιτηθεί από τη θέση του, θεωρών-
τας περιττή την παρουσία του, εφόσον δεν θα μπορεί να ασκεί τα εκ του νόμου
απορρέοντα δικαιώματά του. ΓΑΚ Αρχεία Νομού Σάμου, Αρχείο Ηγεμονικού
Διοικητικού Γραφείου, φάκ 14/1 «Εξωτερικαί σχέσεις» 1864, έγγραφο 13.

2. Το 1851 ο Γ. Σβορώνος, υποπρόξενος της Ρωσίας εκτελεί χρέη ελληνικής
εκπροσώπησης, ό.π. έγγρ. 55/10-6-1851. Στο έγγρ. 78/2-8-1851 δηλώνει στον
τοποτηρητή Γ. Κονεμένο ότι είναι υποχρεωμένος να παρέχει προστασία σε
οποιονδήποτε έχει στην κατοχή του έγγραφα που πιστοποιούν την ελληνική του
υπηκοότητα. Το έτος 1851 ο Ρώσος αντιπρόξενος στέλνει υπόθεση Έλληνα υπη-
κόου στον προξενικό βασιλικό πράκτορα στη Νέα Έφεσο για να διευθυνθεί
στον πρόξενο στη Σμύρνη Θ. Ξένο, βλ. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο του Ελληνικού προ-
ξενείου έτους 1851, κ.ά. 

3. Σία Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία 19ος αι.- 1919, Οι ελληνορθόδοξες
κοινότητες. Από το Μιλλέτ των Ρωμιών στο Ελληνικό Έθνος, Ελληνικά Γράμ-
ματα, Αθήνα 1998, σ. 441.
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νης Οικονόμου για πρώτη φορά εκπροσωπεί τα δικαιώματα ελλήνων
πολιτών υπό την καθοδήγηση της ελληνικής Πρεσβείας στην Κωνσταν-
τινούπολη.4 Ενώ οι πρόξενοι των άλλων Δυνάμεων ήταν συνήθως έμπο-
ροι, πράκτορες ασφαλιστικών και ατμοπλοϊκών εταιρειών (Λουί Μαρκ,
Μισσίρ, Σβορώνοι κ.ά.) με κύριο μέλημα την προάσπιση των οικονομι-
κών συμφερόντων των υπηκόων τους αλλά και της χώρας που εκπρο-
σωπούσαν, οι Έλληνες πρόξενοι ήταν διπλωματικοί υπάλληλοι του ελλη-
νικού κράτους (α ή β τάξεως) και πολύ συχνά μεταθέτονταν σε άλλες
ευαίσθητες περιοχές της αυτοκρατορίας. 

Το καθήκον του προξένου ήταν η προστασία των Ελλήνων υπηκόων
έναντι της Ηγεμονίας, η καταγραφή τους σε καταλόγους και η φορολό-
γησή τους, όταν ελάμβαναν κατ’ έτος διαμονητήρια. Πολύ αργότερα,
προς το τέλος του 19ου αιώνα, θα εμφανιστούν και άλλοι σκοποί: η μέ-
ριμνα για την οικονομική διείσδυση στην περιοχή, αλλά κυρίως από το
1908 η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας - που σ’ αυτή
την περίοδο ταυτίζονται με τα οικονομικά. 

Στις δικαστικές υποθέσεις Ελλήνων υπηκόων που εκδικάζονται στα
σαμιακά δικαστήρια παρίστανται εκ μέρους του ελληνικού προξενείου
αντιπρόσωποι και μάλιστα στα πρώτα χρόνια, επειδή δεν υπήρχαν δια-
πρεπείς νομομαθείς με ελληνική υπηκοότητα, ορίζονταν Σάμιοι. 

Η έκδοση των διαμονητηρίων που αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων
του προξενείου είναι μια από τις σπουδαιότερες εργασίες του προξένου,
και όταν αυτός λείπει αναθέτει στις υπηρεσίες της ηγεμονίας να τα ει-
σπράττει. Όταν όμως το ελληνικό κράτος ζητά από τη σαμιακή ηγεμονία
να λαμβάνονται πιστοποιήσεις απ’ όλα τα λιμάνια της Σάμου, το πλη-
ροφορούν ότι αυτό δεν είναι εφικτό, γιατί προξενική αρχή υπάρχει μόνο
στην πρωτεύουσα, κι έτσι ακυρώνεται η οδηγία. 

Επειδή το ηγεμονικό καθεστώς ήταν άμεσα εξαρτημένο από το οθω-
μανικό καθεστώς, οι σχέσεις μεταξύ του προξένου της Ελλάδος και του
ηγεμονικού καθεστώτος, όπως είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς, ακο-
λουθούν αυτές της Ελλάδας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όταν
διακόπτονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις οι Έλληνες υπήκοοι στη Σάμο
διατάσσονται από τον ηγεμόνα να εγκαταλείψουν το νησί και το προ-
ξενείο κλείνει, παρότι πολλές φορές ένθεν και ένθεν εκφράζεται δυσφο-
ρία για τις κεντρικές αποφάσεις. Εν τάχει αναφέρω τη διακοπή των

4. Στο αρχείο του Ελληνικού Προξενείου υπάρχουν συγχαρητήρια έγγραφα
των άλλων προξένων (Αυστρίας, Αγγλίας, Γαλλίας).
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διπλωματικών σχέσεων το 1854 στον Κριμαϊκό πόλεμο, όπου διατάσ-
σονται οι Έλληνες υπήκοοι να φύγουν εντός 15 ημερών από τη Σάμο,
το 1868 επειδή φοβούνταν οι αρχές ότι οι ταραχές θα μεταφερθούν από
την Κρήτη και στη Σάμο, και το 1897 που το προξενείο κλείνει, αναχω-
ρεί ο πρόξενος, διατάσσονται οι δήμαρχοι ν’ αναφέρουν τους Έλληνες
υπηκόους κι αν αυτοί εισάγουν όπλα στις περιοχές τους. Όμως η αντι-
μετώπιση αυτή των Ελλήνων δεν γινόταν χωρίς διαμαρτυρίες. Το 1897,
όταν η Σάμος έχει κάνει αρκετά βήματα πολιτικής ενηλικίωσης ο πρό-
ξενος εκφράζει στον ηγεμόνα την άποψη ότι η Σάμος πρέπει ν’ ακο-
λουθήσει το παράδειγμα της Αιγύπτου και να μη διακόψει τις διπλω-
ματικές σχέσεις με την Ελλάδα, ενώ και οι ίδιοι οι βουλευτές τονίζουν
τον αυτόνομο χαρακτήρα του πολιτεύματος της Σάμου και διαμαρτύ-
ρονται για την ταύτιση του καθεστώτος με την Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία. Από την άλλη μεριά, όταν γινόταν επανάληψη των φιλικών σχέσεων
μεταξύ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ελληνικού βασιλείου τότε τα
μέτρα αίρονταν, τα πλοία με ελληνική σημαία μπορούσαν να γίνουν
δεκτά και οι Έλληνες υπήκοοι να επιστρέψουν.5

Το γεγονός ότι ήταν δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος αν είναι υπήκοος
Έλληνας ή Σάμιος δημιούργησε αρκετά προβλήματα, γιατί με άνεση
ορισμένοι την άλλαζαν, όταν ήθελαν να διαφύγουν είτε από την ελληνική
κυβέρνηση είτε από τη σαμιακή ηγεμονία. Έλληνες υπήκοοι π.χ. που
καταζητούνταν στην Ελλάδα για εγκληματική συμπεριφορά ελάμβαναν
οθωμανικά ή σαμιακά διαβατήρια. Το 1862 για παράδειγμα ο πρόξενος
της Ελλάδος αναφέρει ότι οι εκ Σίφνου έλληνες υπήκοοι Γεώργιος
Κρούστης, Ιωάννης Χρυσόγελος και Ιωάννης Κόμης, κεραμείς το επάγ-
γελμα, αναχώρησαν από τη Σίφνο και τη Σύρο χωρίς ελληνικά διαβα-
τήρια, πήγαν στη Χίο απ' όπου έλαβαν οθωμανικά διαβατήρια και έτσι
ήλθαν στη Σάμο αποκρύπτοντας την υπηκοότητά τους. Ο πρόξενος ζητά
να μην τους επιτραπεί η αναχώρηση από τη Σάμο μέχρις ότου λάβει
οδηγίες από την κυβέρνησή του.6 Συνέβαινε βέβαια και το αντίθετο. Το
έτος 1882 ο Γενικός Εισαγγελέας, Σ. Ιωαννίδης, αναφέρει στον ηγεμόνα
της Σάμου Κωνσταντίνο Αδοσίδη ότι, ενώ είχε συλληφθεί ο εκ Παλαι-
οκάστρου Σάμιος Κωνσταντίνος Σπύρου και οδηγούνταν στη φυλακή,
περνώντας μπροστά από το ελληνικό προξενείο διέφυγε και εισήλθε σ’
αυτό ισχυριζόμενος ότι είναι Έλληνας, ο δε πρόξενος δεν τον παρέδιδε,

5. Βλ. για παράδειγμα το ηγεμονικό διάταγμα 19/ 15 Φεβρουαρίου 1869.
6. Αρχείο ΗΔΓ, φάκ. 14/1 1862, έγγρ. 41.
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γεγονός που κατά τα λεγόμενα του καταγγέλλοντος εισαγγελέα είχε
επαναληφθεί.7

Για τη λύση του προβλήματος κατά καιρούς έγιναν πολλές προσπά-
θειες καταγραφής των Ελλήνων υπηκόων στη Σάμο. Το 1869 ο ηγεμόνας
της Σάμου Παύλος Μουσούρος εκδίδει διάταγμα προς τις δημοτικές,
αστυνομικές και λιμενικές αρχές με το οποίο ορίζει ότι οι γνήσιοι Έλ-
ληνες «γνωστοί παρά τη επιτοπίω Κυβερνήσει διά την καλήν, τιμίαν και
φιλήσυχον διαγωγήν των» έχουν το δικαίωμα να διαμένουν στη Σάμο
«καταγινόμενοι έκαστος εις το έργον των και υπό την αιγίδα των επι-
τοπίων νόμων διατελούντες». Οι δήμαρχοι κλήθηκαν να συντάξουν λε-
πτομερείς καταλόγους με τους γνησίους Έλληνες. Κανένας Σάμιος στην
καταγωγή μετά την παραπάνω καταγραφή δεν θα αναγνωρίζεται ως
Έλληνας. «Όσοι Σάμιοι αντιποιούνται την ελληνική υπηκοότητα σήμερα,
οφείλουν ή να εγκαταλείψουν την Σάμο εντός επτά ημερών ή να τακτο-
ποιήσουν τα της σαμιακής ιθαγενείας τους…»8

Το 18979 ο διευθυντής της Δικαιοσύνης Επ. Φραγκούλης θα επεξη-
γήσει τους νόμους που διέπουν την αλλαγή ιθαγένειας των Σαμίων, επ’
αφορμή σχετικού ερωτήματος του Έλληνα προξένου. Και θα τον ενημε-
ρώσει ότι το ζήτημα της μεταβολής της σαμιακής ιθαγένειας διέπεται
υπό του οθωμανικού νόμου. Τώρα, το πόσο εκτός των νομικών και πολι -
τικών όρων τους Σάμιους τους απασχολεί το θέμα, είναι ζήτημα που α -
παιτεί περαιτέρω έρευνα. Πάντως, όταν το 1910 ο Έλληνας πρόξενος
ε πισκέπτεται τα σχολεία της πρωτεύουσας, σε σχετικά του ερωτήματα
τα παιδιά δηλώνουν ότι είναι Σάμιοι κι όχι Έλληνες, γεγονός που τον
θο ρυβεί και σε αναφορά του επισημαίνει ότι πρέπει να γίνουν περισ-
σότερες προσπάθειες για την τόνωση της ελληνικότητας των μικρών μα-
θητών. 

Από το τέλος του 19ου αιώνα στη Σάμο πληθαίνουν οι σχέσεις με το
εθνικό κέντρο και το νεοϊδρυθέν Προοδευτικό κόμμα θα τις κάνει ακόμη
περισσότερες εκφράζοντας την αλλαγή όχι μόνο της ηγετικής ομάδας
της Σάμου αλλά και τον διαφορετικό προσανατολισμό του ελληνικού
βασιλείου που όπως πολλοί έχουν αναλύσει υπήρξε φορέας της συγ-
κρότησης της εθνικής ταυτότητας των «έξω Ελλήνων» και μοναδικός
υπεύθυνος της «εθνικής ολοκλήρωσης». Πώς όμως αντιλαμβανόταν το

7. Αρχείο ΗΔΓ, φάκ. 14/1 1882, έγγραφο 14.
8. Αρχείο ΗΔΓ, φάκ. 14/1 1869, έγγραφο 1.
9. Αρχείο ΗΔΓ, φακ. 14/1 1897, έγγραφο 82.
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ελληνικό κράτος αυτή την «εθνική ολοκλήρωση»; Είχε καμία σχέση η
πολιτική που ασκούσε το ελληνικό κράτος με τους στόχους και πόθους
των αλύτρωτων Ελλήνων, εκείνων δηλαδή που βρίσκονταν εκτός των
συνόρων του βασιλείου; Η θέση του, όπως γνωρίζουμε, ήταν δυσχερής
όσον αφορά την ανακίνηση του ζητήματος της αλλαγής συνόρων. Μετά
τον πόλεμο του ’97 και μέχρι την κήρυξη των Βαλκανικών Πολέμων δεν
εμπλέκεται, επίσημα τουλάχιστον, σε αλυτρωτικούς αγώνες και μάλιστα
οι συστάσεις προς τους εκπροσώπους του σε περιοχές που «έβραζαν»
(βλ. Σάμος, Κρήτη, Μακεδονία) είναι αυστηρές. 

Χαρακτηριστική αντίληψη των Ελλήνων του ελληνικού βασιλείου σχε-
τικά με τους αλύτρωτους Έλληνες, και ιδίως τους Κρητικούς, εκφράζε-
ται στη στήλη του φιλολογικού περιοδικού Νουμάς: 

Είναι τέλος πάντων καιρός να εξεταστούν καλά τα πατριω-
τικά κινήματα των Κρητών. Το νοιώθουμε καλά πως ανυπο-
μονούν. Μα αυτό δεν τους δικαιολογεί και στο να κλείνουν
τα μάτια μπροστά στην πραγματικότητα. Αν έχουν αυτοί
όρεξη να μας περιπλέξουν σε τυχοδιωκτικές ενέργειες, εμείς
δεν έχουμε καμιά όρεξη. Ώστε ας κάθονται ήσυχα κι αφού
πρόκειται για ζήτημα των Δυνάμεων ας περιμένουν όσο αυτές
να ευνοήσουν το ζήτημά τους. Κ’ εν τω μεταξύ ας φροντί-
σουν αυτοί να διορθωθούν. Με τις διαρκείς επαναστάσεις
τους δεν κατορθώνουν να νικήσουν τα προσωπικά τους...10

Το ελληνικό κράτος όμως, από την άλλη πλευρά, ενδιαφέρθηκε να
διεισδύσει οικονομικά στις περιοχές της Αυτοκρατορίας όπου υπήρχαν
ελληνικοί πληθυσμοί με μια σειρά ενεργειών. Εγκύκλιος του υπουργείου
Εξωτερικών της Ελλάδας προς τις Πρεσβευτικές και προξενικές αρχές
στις αρχές του 191111 στην οποία εκφράζεται η πολιτική αυτή αναφέρει
μεταξύ άλλων τα εξής:

Ο πολλαπλασιασμός των μέσων και αι ευχέρειαι της συγ-
κοινωνίας, αι πρόοδοι και η ανάπτυξις της βιομηχανίας, η διά-
νοιξις νέων αγορών επιταχύνουσι και ζωηροτέραν καθιστώσι
την εμπορικήν παγκοσμίαν κίνησιν… Τα οικονομικά ζητήματα

10. Νουμάς, τχ. 476/21-4-1912, σ. 253-254. 
11. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Ελληνικού Προξενείου, κουτί 31, υποφάκ. 9: Υπουρ-

γείον Εξωτερικών, Γενική Διεύθυνσις συμβατικών και προξενικών υποθέσεων,
τμήμα Α΄ αρ. πρωτ. 899, «Προς τας Πρεσβευτικάς και Προξενικάς Αρχάς της
Α.Μ.», Αθήναι 18 Ιανουαρίου 1911.
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κατά τους νυν χρόνους κατέστησαν το κύριον των κυβερνή-
σεων μέλημα. Η κατεύθυνσις της εξωτερικής πολιτικής των
κρατών κανονίζεται υπό των οικονομικών αυτών συμφερόν-
των, βλέψεις οικονομικαί διαρρυθμίζουσι τας προς αλλήλους
σχέσεις αυτών…Ούτω δε τα πολιτικά συμφέροντα ουδόλως
νυν διακρίνονται των υλικών συμφερόντων και συνθήκαι συμ-
μαχίας προσομοιάζουσιν εν πολλοίς εις συμβάσεις εμπορι-
κάς… Μεταξύ των εν λόγω παραγόντων εν τοις πρώτοις
κα ταλέγονται αι διπλωματικαί και προξενικαί αρχαί εντεταλ-
μέναι την διατήρησιν, προστασίαν, βελτίωσιν, και ανάπτυξιν
των εμπορικών σχέσεων της εαυτών Χώρας προς τας ξένας,
σκαπανείς αυταί της εθνικής οικονομικής προόδου. Η δράσις
αυτών επί του οικονομικού πεδίου παρίσταται ευρεία.…Ο
προξενικός νόμος επιβάλλει ταις προξενικαίς αρχαίς την υπο-
χρέωσιν ν’ ανακοινώσιν εκάστοτε εις την κυβέρνησιν παν αν-
τικείμενον χρήσιμον εις τα συμφέροντα του κράτους, ιδίως δε
εις την ναυτιλίαν, το εμπόριον, την βιομηχανίαν και την δη-
μοσίαν υγείαν, να υποβάλλωσι δ’ άπαξ τουλάχιστον κατ’ έτος
εκθέσεις περί του εμπορίου και της βιομηχανίας…

Και καταλήγει τονίζοντας ότι «το έργον υμών προκύπτει όθεν, έργον
κατ’ εξοχήν εθνικόν και πατριωτικόν…».

Συμμορφούμενοι και οι πρόξενοι στη Σάμο προς την πολιτική αυτή,
παρακολουθούσαν προσεκτικά την οικονομική ζωή του νησιού, και την
εν γένει εξέλιξή του. Στο αρχείο του ελληνικού προξενείου υπάρχουν
πολλές εκθέσεις τους, στις οποίες γίνεται λεπτομερής καταγραφή της
ναυτιλιακής κίνησης, των εμπορικών συναλλαγών, εκθέσεις περί της βιο-
μηχανικής παραγωγής της Σάμου και γενικότερα της οικονομικής κα-
τάστασης του νησιού, συνοδευόμενες από τις προτάσεις τους. Οι
εκθέσεις αυτές μαζί και με διάφορα στοιχεία που δημοσιεύονται στις
Επετηρίδες της Ηγεμονίας της Σάμου δίνουν μια σαφή εικόνα της οι-
κονομικής κατάστασης του νησιού.12

Σε μια τέτοια έκθεση ο πρόξενος Νικολάου στέλνει στατιστική της
εμπορικής κινήσεως εισαγωγής και εξαγωγής της νήσου Σάμου του λή-
ξαντος έτους 1904, και συμπεραίνει: 

12. Βλ. Θανάσης Καλαφάτης «Τραπεζικές παρεμβάσεις και τοπική οικονομία,
1880-1930» στα πρακτικά συνεδρίου Η Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι
σήμερα, τόμ. Β΄, ΠΙΣΝΔ, Αθήνα 1998. 
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…η οικονομική κατάστασις της νήσου είναι ευάρεστος, και
οι κάτοικοι εύποροι, αφ’ ού η εξαγωγή υπερτερεί της εισα-
γωγής κατά 242 χιλιάδας γρόσια, ενώ η πραγματική κατά-
στασις των χωρικών και των περισσοτέρων αστών δεν είναι
διόλου ανθηρά από της καταστροφής των αμπέλων υπό της
φυλλοξήρας, η δε παρουσιαζομένη οικονομική ευεξία οφεί-
λεται εις τους ολίγους πλουσίους εμπόρους οίτινες εδημι-
ούργησαν βυρσοδεψεία, καπνεργοστάσια, οινοπνευματοποι-
εία…13

Παρόμοιες εκθέσεις έκαναν και οι άλλοι πρόξενοι που βρίσκονταν
στην Σάμο. Ο Ν. Μέλιος αναφέρει σε άρθρο του πως στο Ιστορικό Αρ-
χείο της Εθνικής Τράπεζας βρίσκονται σε μικροφίλμς, σε ιδιαίτερη αρ-
χειακή συλλογή βρετανικές προξενικές εκθέσεις στις οποίες υπάρχουν
πληροφορίες για την οικονομική και κοινωνική ζωή του νησιού για την
περίοδο από το 1840-1900.14

Το οικονομικό ενδιαφέρον των Ελλήνων εκδηλώνεται και με τις προ-
σπάθειες για την ίδρυση τράπεζας στο νησί, που εντείνεται όσο προχω-
ρούμε προς το τέλος του 19ου αιώνα και το οποίο συμπίπτει με τις
ανάλογες προσπάθειες ηγεμόνων της Σάμου. Ενδεικτικά αναφέρω τις
προσπάθειες του ηγεμόνα Κ. Καραθεοδωρή το 1906, όταν κλήθηκε ο
διαπρεπής οικονομολόγος Ιωάννης Πεσματζόγλου προκειμένου να ανα-
λάβει την πρωτοβουλία να ιδρύσει τράπεζα στη Σάμο, η οποία θα ανα-
λάμβανε και την ίδρυση σαμιακής ατμοπλοΐας. Η πρόταση εγκρίθηκε
από τη σαμιακή συνέλευση των πληρεξουσίων (συνεπικουρούντος και
του Θ. Σοφούλη) αλλά προσέκρουσε στην άρνηση, για άλλη μια φορά,
της οθωμανικής κυβέρνησης, η οποία έβλεπε σ’ αυτή την απώλεια κυ-
ριαρχικών της δικαιωμάτων.15 «Τέσσερα χρόνια αργότερα η Τράπεζα

13. Βλ. παράρτημα έγγραφο 1.
14. Νίκος Μέλιος «Όψεις της οικονομικής ζωής της Σάμου (19ος αι.)», πρα-

κτικά συνεδρίου Η Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα, τόμ. Β΄,
ΠΙΣΝΔ, Αθήνα 1998. 

15. Ο Βακιρτζής αναφέρει στην Ιστορία της Ηγεμονίας της Σάμου, 1834-
1912, ότι ο ηγεμόνας Κ. Καραθεοδωρής ενέκρινε την σύμβαση προς ίδρυση της
Τράπεζας στη Σάμο μεταξύ του τόπου και της Τραπέζης Αθηνών παρά τις συ-
στάσεις της Πύλης, «η οποία δι’ εγγράφου του Βεζύρου είχεν αποφανθεί ότι η
σύμβασις αύτη έθιγε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας εν Σάμω, εφόσον
μάλιστα εις την Τράπεζαν εχορηγείτο διά της συμβάσεως το δικαίωμα της εκ-
δόσεως και κυκλοφορίας τραπεζογραμματίων» σ. 490, υποσημείωση 19.
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Αθηνών αναλαμβάνει μια νέα πρωτοβουλία για την παραπέρα επέκτασή
της σε νευραλγικές περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και του
μεσογειακού χώρου γενικότερα» γράφει ο Θ. Καλαφάτης και συνεχίζει:
«Έτσι, το 1910, δίπλα στα νέα υποπρακτορεία και υποκαταστήματα,
στην Αλεξάνδρεια, υποπρακτορείο στο Κάιρο, στη Λεμεσό, στη Χίο, στα
Ιωάννινα, στην Κερασούντα και στη Μυρσίνη της Κιλικίας, επιτυγχάνει
να ιδρύσει στη Σάμο υποκατάστημά της».16

Και ξαναγυρίζουμε στους προξένους. Εκτός των οικονομικών τους
καθηκόντων ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξαν για την παρεχόμενη εκπαί-
δευση στη Σάμο. Άλλωστε το ελληνικό βασίλειο ήταν η δεξαμενή από
την οποία η μικρή ηγεμονία προμηθευόταν δασκάλους και κυρίως κα-
θηγητές για τα σχολεία της (ενδεικτικά αναφέρω τον Κόντο κ.ά) Επίσης,
τα προγράμματα των σχολείων επηρεάζονταν από τα αντίστοιχα ελλη-
νικά. Πολλές εκθέσεις λοιπόν των προξένων αφορούν στην εκπαίδευση.
Αναλυτικοί πίνακες με τον αριθμό και το είδος των σχολείων, τον αριθμό
των μαθητών, των διδασκομένων μαθημάτων. Άλλες εκθέσεις αναφέ-
ρονται στην κατάσταση των μονών, των ενοριών των χωριών. Και φυ-
σικά, λεπτομερείς απογραφές των Ελλήνων που ζουν στη Σάμο. 

Ο Έλληνας πρόξενος θα γίνει δέκτης των νέων προσανατολισμών
του Προοδευτικού Κόμματος ένθεν και ένθεν, και πολλές φορές θα βρε-
θεί, ακόμη και άθελά του, στον πυρήνα των εξελίξεων. Ένα παρά-
δειγμα: Ο Θ. Σοφούλης, από πολύ νωρίς θα ενδιαφερθεί για τις
αρχαιότητες του Ηραίου. Το 1894 θα φέρει Γερμανούς αρχαιολόγους,
για να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο. Ως πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης των πληρεξουσίων το 1901 θα γνωστοποιήσει στον Έλληνα
πρόξενο την πληροφορία –κρυφά εννοείται– ότι ο Γερμανός αρχαιολό-
γος dr Saret ευνοούμενος του αυτοκράτορα της Γερμανίας θα υποβάλει
αίτηση να του χορηγηθεί άδεια ανασκαφών και τα ευρήματα αυτών θα
μοιραστούν εξ ίσου μεταξύ αυτού και της σαμιακής κυβερνήσεως. Ο
πρόξενος ενημερώνει αμέσως τον υπουργό Εξωτερικών και υποβάλλει
την πρόταση να απευθυνθεί στην Αρχαιολογική Εταιρεία, μέλος της
οποίας είναι ο Σοφούλης, ώστε αυτή να προβεί σε αίτηση για ανα-
σκαφή του Ηραίου. Αυτά γίνονται στην 1η Οκτωβρίου. Η υπόθεση εξε-
λίχθηκε ταχύτατα και στις 17 Οκτωβρίου ο πρόξενος πληροφορεί τον
υπουργό πως η Γενική Συνέλευση των πληρεξουσίων της Ηγεμονίας
απεδέχθη την αίτηση της αρχαιολογικής εταιρείας και έτσι απεσοβήθη

16. Θ. Καλαφάτης, ό.π.



ο κίνδυνος να βγουν έξω αρχαιότητες του Ηραίου, «ενός εκ των σπου-
δαιοτέρων αρχαιολογικών κέντρων». Ο Ν. Καββαδίας θα έλθει στη
Σάμο στις 16 Σεπτεμβρίου 1902 και θα κάνει έναρξη των ανασκαφών
στο Ηραίον, δεχόμενος τη χαρά και την ευγνωμοσύνη του σαμιακού
λαού. 

Κατά το ίδιο διάστημα, στις 15 Ιουνίου, το Υπουργείο Εξωτερικών
αποστέλλει προς τον πρόξενο εγκύκλιο με την οποία τον πληροφορεί
πως γίνονται πωλήσεις αρχαιολογικών ευρημάτων με μικρό αντίτιμο σε
ξένα μουσεία, επικαλείται το εθνικό καθήκον και δίνει την οδηγία να
πλησιάζονται οι άνθρωποι και να τους προτείνεται να τα πουλούν στο
Εθνικό αρχαιολογικό μουσείο.

Τον Οκτώβριο του 1901 μοίρα του ελληνικού στόλου θα συμπεριλάβει
τη Σάμο στον περίπλου του ανά τα παράλια της Ανατολής. Η υποδοχή
ήταν ενθουσιώδης και η νήσος εόρταζε επί 4 ημέρες, όσο ουδέποτε οι
παλιότεροι ενθυμούνται. Από όλα τα χωριά αθρόοι κατέβηκαν οι κά-
τοικοι και επισκέφθηκαν τα πλοία. Ο αρχηγός της μοίρας αγκυροβόλησε,
χαιρέτησε την πόλη με κανονιοβολισμούς και ύψωσε σαμιακή σημαία.
Επισκέφθηκε τον Ηγεμόνα, το Μητροπολίτη και τους Βουλευτές, ενώ
τελέστηκε επίσημη δοξολογία. Η εντύπωση περί των πλοίων και των
αξιωματικών ήταν αρίστη. Ο πρόξενος, ο οποίος αναφέρει όλα τα πα-
ραπάνω στον υπουργό των Εξωτερικών, θεωρεί την απόφαση του στό-
λου μεγάλη επιτυχία. Όταν όμως 19 ναύτες ξέμειναν στη Σάμο
αρνούμενοι να επιστρέψουν στην Ελλάδα με ατμόπλοιο και περιεφέ-
ροντο στα καφενεία και τις οδούς «προκαλούντες τον εμπαιγμόν των
ενταύθα οθωμανών και καθολικών» ο πρόξενος θα παραπονεθεί, γιατί
έτσι διασύρεται το όνομα της Ελλάδος.

Η παρουσία του Θ. Σοφούλη στα σαμιακά πράγματα θα ενισχύσει
τους δεσμούς με την Ελλάδα. Κατά το διάστημα που είναι πρόεδρος
της Γενικής Συνέλευσης των πληρεξουσίων της ηγεμονίας 1901-1902 και
ηγέτης του Προοδευτικού κόμματος συμβάλλει, ώστε η Σαμιακή κυβέρ-
νηση να απευθυνθεί στο ελληνικό κράτος να αποστείλει ειδικούς που
θα οργανώσουν διάφορες υπηρεσίες. Ο Γεώργιος Αναγνωστόπουλος,
ελεγκτής του Ελεγκτικού συνεδρίου της Αθήνας έρχεται το 1901 για να
οργανώσει τα οικονομικά της νήσου. Ο Ν. Αραβανόπουλος θα έλθει το
1902 με τριετές συμβόλαιο και μηνιαίο μισθό 400 χρυσών δραχμών για
να διοργανώσει γεωργικό σταθμό. Το Γεωργικόν Δελτίον στέλλεται συ-
νεχώς στη Σάμο κατόπιν αιτήσεως της σαμιακής κυβέρνησης. Είδαμε
επίσης και παραπάνω τις προσπάθειες για την ίδρυση τράπεζας ελλη-
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νικών και σαμιακών συμφερόντων και για την οργάνωση του χώρου της
εκπαίδευσης. Πλήθος δασκάλων, καθηγητών, νομομαθών που έχουν
σπουδάσει σε ελληνικά κέντρα αλλάζουν σιγά σιγά το τοπίο στη Σάμο. 

Ενώ λοιπόν η σύνδεση επιδιώκεται και από τις δύο πλευρές περιο-
ρίζεται μόνο στο επίπεδο της αλληλοβοήθειας, στην ενίσχυση της ελλη-
νικότητας, αποδεικνύοντας ότι πράγματι η Ελλάδα στην αρχή του αιώνα
αναλαμβάνει τον ρόλο του εθνικού κέντρου, κατ’ ουδένα όμως τρόπο
αυτή η σχέση δεν αποβλέπει στην κατάλυση του ηγεμονικού καθεστώτος
εκ μέρους της Ελλάδος. Όταν το 1904 ο Θ. Σοφούλης θέτει θέμα στον
πρόξενο περί μεταρρύθμισης του πολιτεύματος, εκείνος του απαντά ότι
η κυβέρνηση έχει σπουδαιότερα ζητήματα και δεν έχει καιρό να θέσει
το σαμιακόν ζήτημα. Το υπουργείο Εξωτερικών θα ενημερωθεί στις 29
Μαΐου 1904 και θα απαντήσει στο υπόμνημα του Σοφούλη ως εξής: 

Ελάβομεν μετά πολλής προσοχής γνώσιν του υπομνήματος
του Κ. Σοφούλη περί μεταρρυθμίσεως του Σαμιακού πολι-
τεύματος και σας παρακαλούμεν να τω εκφράσητε τας εν-
θέρμους ημών ευχαριστίας επί τη μερίμνη αυτού προς βελ-
τίωσιν των πραγμάτων της νήσου ήτις διά τόσων αρρήκτων
δεσμών συνδέεται προς την Ελλάδα. Δεν νομίζομεν ό μως ότι
η παρούσα ώρα είναι εύθετος προς ανακίνησιν του ζητήματος,
καθόσον αι Μ. Δυνάμεις είναι νυν απησχολημέναι εις έτερα
ζητήματα άτινα περισπώσιν όλην αυτών την προσοχήν.17

Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση να εμπλακεί στα εσω-
τερικά του κρατιδίου, πόσω μάλλον να θέσει θέματα αλυτρωτισμού τον
καιρό αυτό. Ο πρόξενος ενημερώνει επίσης στις 12 Ιουνίου 1904 ότι οι
Καλύμνιοι στέλνουν τηλεγράφημα προς τον Σουλτάνο και τον υπουργό
Εσωτερικών παραπονούμενοι κατά του διοικητή τους ότι θίγει τα προ-
νόμιά τους. Επίσης κατήγγειλαν στον πρόξενο της Ιταλίας στη Σάμο Α.
Σταματιάδη ότι η τουρκική κυβέρνηση προσπαθεί ν’ αφαιρέσει τα προ-
νόμιά τους καθώς και ολόκληρης της Δωδεκανήσου «βαθμηδόν και κατ’
ολίγον» επιθυμούσα να ιδρύσει τουρκικά γραφεία, ενώ η Δωδεκάνησος
ήταν εσωτερικώς αυτόνομος αποτίουσα τον κεκανονισμένον φόρον.18

Μην ξεχνάμε ότι το 1904 δημιουργείται το Μακεδονικό Κομιτάτο, οι

17. Αρχείο Ελληνικού Προξενείου, «Αλληλογραφία με Υπ. Εξωτερικών», 11-
7-1904.

18. Ό.π., Ἑγγραφο του προξένου προς το Υπουργείο των Εξωτερικών της Ελ-
λάδος, εν Σάμω 12 Ιουνίου 1904.
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Κρητικοί έχουν θέσει πλέον το θέμα της ένωσης ανοιχτά, αρχίζει δηλ.
μια έντονη κινητικότητα όσον αφορά τα εθνικά θέματα σ’ όλη την Οθω-
μανική Αυτοκρατορία (βαλκανικά εθνικά κινήματα, Νεότουρκοι). Όπως
γράφει ο Κ. Σβολόπουλος «η εθνική πολιτική της Ελλάδας εξελίσσεται
αυτόνομα αλλά και συναρτάται έμμεσα με την ανάπτυξη της εθνικής
συνειδήσεως στα γειτονικά βαλκανικά κράτη και στο εσωτερικό της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.19

Στις 28 Δεκεμβρίου 1904, αφού η παράταξη του Σοφούλη είχε μει-
οψηφήσει στις εκλογές, ο πρόξενος στέλνει νέα αναφορά προς τον
υπουργό των Εξωτερικών Αλέξανδρο: 

Λαμβάνω την τιμήν ν’ απαντήσω εις το από 20 τρέχοντος…
έγγραφόν σας ότι ουδεμία άλλη πολιτική ενέργεια προς μετα-
βολήν του πολιτεύματος εγένετο υπό του κ. Σοφούλη, εκτός
των συνήθων αλληλοκαταγγελιών των εκείσε μερίδων προς την
Υψ. Πύλην, ουδεμία δε τάσις προς μεταβολήν του πολιτεύμα-
τος ενδείκνυται υπό του λαού, πολλώ δε μάλλον υπό της κυ-
βερνήσεως ήτις έχει μεγάλην πλειοψηφίαν και δεν αισθάνεται
την ανάγκην μεταβολής πολιτεύματος. Άλλως είθισται εν Σάμω
αι αποτυγχάνουσαι μερίδες εις τας εκλογάς να διαβιβάζωσιν
εις την Βεζυρίαν υπομνήματα παντοειδή κα τά της ενταύθα κυ-
βερνήσεως και του Ηγεμόνος, καθαπτόμεναι της διοικήσεως,
ουδέποτε όμως περί μεταβολής πολιτεύματος, εκ της εγνω-
σμένης αυτών δειλίας… επικρατεί άκρα τάξις και ησυχία… ο
πρόξενος Νικολάου20

Η παραπάνω ερμηνεία της πολιτικής κατάστασης στη Σάμο από τον
πρόξενο σε μια εποχή που ο αγώνας των μεταρρυθμιστών είναι έντονος
προκαλεί απορίες. Είναι απίθανο να μη γνωρίζει τι γίνεται και να κα-
ταφέρεται κατά των Σαμίων με τέτοιο τρόπο. Στις εκλογές του 1904
επικράτησε το Χατζηγιαννικό κόμμα, αντίπαλο του Προοδευτικού, το
οποίο συνεργαζόταν με την ηγεμονική αρχή και προκειμένου να κερδίσει
τις εκλογές δεν αντέδρασε ούτε στην έλευση τουρκικού στρατού κατό-
πιν προσκλήσεως του ηγεμόνα Βιθυνού. Το Προοδευτικό κόμμα του Σο-
φούλη πιθανότατα ζητούσε τη διαμαρτυρία της Ελλάδος προς την
Οθωμανική Κυβέρνηση για την καταπάτηση το Οργανικού Χάρτη και

19. Κωνστ. Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1900-1945, Βιβλιο-
πωλείον της Εστίας, Αθήνα 1992.

20. Αρχείο Ελληνικού Προξενείου έτους 1904.
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ίσως πιο ενεργή παρέμβαση που φυσικά δεν ήρθε. Η θέση του προξένου
δικαιολογείται από την γενικότερη θέση της Ελλάδος απέναντι στα αλυ-
τρωτικά κινήματα. 

Το 1908 γίνεται η απόπειρα κατά του ηγεμόνα Κοπάση, και ως γνω-
στόν ο Σοφούλης και πολλοί άλλοι θα κατηγορηθούν και θα καταδικα-
στούν ερήμην σε θάνατο ενώ άλλοι θα φυλακισθούν. Οι σχέσεις της
Ηγεμονίας με τον εκπρόσωπο της Ελλάδας αγριεύουν. Ο Κοπάσης κα-
ταγγέλλει συνεχώς στον πρόξενο πως Έλληνες επιβιβάζονται στη Σάμο
ένοπλοι, πως εισάγονται όπλα και άλλα απαγορευμένα είδη. Το λα-
θρεμπόριο, το οποίο είχε μειωθεί, τώρα πάλι άρχισε. Πολλοί από τους
καταδικασμένους κατέφυγαν στην Σύρο όπου και επιδόθηκαν σ’ αυτό
εν συνεννοήσει με τους ενταύθα.21

Στο μεταξύ οι φήμες σχετικά με εξεγέρσεις οργιάζουν. Το 1909 ο
πρόξενος Σεληνιάδης θα αναφέρει στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι στον
Λιμένα Βαθέος διαδίδεται από τους Τουρκοκρήτες στρατιωτικούς ότι
ο τουρκικός στόλος είναι έτοιμος να πλεύσει στην Κάρπαθο και εκείθεν
στην Κρήτη, και ότι η Κρήτη θα μετατραπεί σε αυτόνομη προνομιούχο
ηγεμονία κατά το παράδειγμα της Σάμου.22

Όσο τα σύννεφα πληθαίνουν στα Βαλκάνια τόσο πιο ανήσυχη γίνεται
η ελληνική διπλωματική αποστολή στα κέντρα της Αυτοκρατορίας. Το
1911 πληθώρα πληροφοριών κινείται σ’ όλη την ευαίσθητη περιοχή από
την Τραπεζούντα μέχρι την Κρήτη. Οι αναφορές των προξένων διακι-
νούνται σ’ όλες τις περιοχές μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών. Παρα-
κολουθείται η διπλωματική κίνηση της Ρωσίας, της Τουρκίας, της
Αγγλίας, και κυρίως της Ιταλίας, η οποία στις 29 Σεπτεμβρίου 1911 είχε
κηρύξει πόλεμο εναντίον της Τουρκίας. Οι Νεότουρκοι επίσης ανησυχούν
τους Έλληνες, γιατί αθετούν τις υποσχέσεις τους. «Οι αφειδείς υποσχέ-
σεις των Νεοτούρκων δεν έχουν πλέον καμμίαν αξίαν» θα αναφέρει ο
πρέσβης της Ελλάδος στη Σόφια, «το εν τη εξουσία κόμμα υπονομεύει
υπούλως την ύπαρξιν των χριστιανικών εθνοτήτων…»23 Από το Δυρρά-
χιο ο πρόξενος γράφει ότι επικρατεί ερεθισμός και επαναστατική ζύ-
μωση. Ο πρόξενος της Χίου αναφέρει πως οι Τούρκοι επικεφαλής
παραπονούνται πως οι ομογενείς τους εγκαταλείπουν το νησί για να

21. Ό.π., αριθ. πρωτ. 448/8-11-1908.
22. Αρχείο Ελληνικού Προξενείου, κουτί 31, υποφ. 10, έγγρ. 7-8-1909.
23. Αρχείο Ελληνικού Προξενείου, κουτί 32, υποφ. 1, έγγρ. 3-2-1911.



σώσουν το σαρκίο τους.24 Οι πιο ενδιαφέρουσες είναι οι αναφορές του
προξένου στη Ρόδο. Τον Μάιο του 1912 οι Ιταλοί καταλαμβάνουν τη
Ρόδο και επεκτείνονται και στα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου. Ο πρό-
ξενος αναφέρεται λεπτομερώς και συνεχώς στην κατάληψη του νησιού
από τους Ιταλούς. Περιγράφει το κλίμα της ευφορίας των Ελλήνων που
δέχτηκαν τους Ιταλούς ως ελευθερωτές. «Κατόρθωσα», γράφει, «διά
καταλλήλου ενεργείας από της ημέρας της αποβιβάσεως των Ιταλών να
εννοήσωσιν ούτοι ότι το εθνικόν φρόνημα της Ρόδου είναι ελληνικόν και
ότι η νήσος είνε καθαρώς ελληνική ως φαίνεται και εκ της επικρατούσης
γλώσσης. ...». Στις 12 όμως Μαΐου 1912 γράφει τα εξής: Ο αντιστράτη-
γος Αμέλιο απαντώντας σε ερωτήσεις αν θα επιστραφούν τα νησιά στην
Τουρκία, είπε πως στη Ρόδο θα δοθεί πολίτευμα αν όχι ως προς το της
Κρήτης, τουλάχιστον ως προς το της Σάμου. Γράφει όμως ο πρόξενος
και το εξής προφητικό: «εν τούτοις όμως έχω φόβους να φοβώμαι περί
των προθέσεων της Ιταλίας και εν τω φόβω μου τούτω προβλέπω την
προσάρτησιν της Ρόδου εις το βασίλειον της Ιταλίας». Όπερ και εγένετο
όπως γνωρίζουμε όλοι. 

Τον Αύγουστο του 1911 ο Έλληνας πρόξενος στη Σάμο Στεφανάτος
αναφέρει πως το οθωμανικό τορπιλοβόλο Κιουτάχεια παραμένει στον
λιμένα Βαθέος εκτός του καταδρομικού, το οποίο ως λέγεται είναι προ-
ορισμένο να επιβλέψει να μην αποβιβάζονται όπλα. Αλλά ο ίδιος πιστεύει
ότι κρατείται από τον Κοπάση για να κατευνάσει τις επαναστατικές δια-
θέσεις των Σαμίων που συνεχώς φαντάζεται. Στις 11 Φεβρουαρίου 1912
γράφει: 

Χθες περί την μεσημβρίαν κατέπλευσεν εν τω λιμένι Βαθέος
το Αυστριακόν θωρηκτόν Μαρία Τερέζα, θα παραμείνει δε εν-
ταύθα περί την μίαν εβδομάδα. Άμα ως εθεάθη εις τον ορί-
ζοντα ο διοικητής των τουρκικών στρατευμάτων ευρισκόμενος
κατά την στιγμήν εκείνην εις την προκυμαίαν, και εκλαβών
τούτο ως ιταλικόν, έσπευσεν εις τον στρατώνα και διέταξε εν
τάχει κατάληψιν των επικαίρων θέσεων των κειμένων ύπερθεν
της πόλεως. Τούτο πληροφορηθείς ο ηγεμών διεμήνυσεν προς
τον διοικητήν διά του υπασπιστού του ότι το ερχόμενον ήτο
αυστριακόν και ουχί ιταλικόν και τοιουτοτρόπως επανήλθεν ο
στρατός εις την πόλιν υπό τα σκώμματα των αγυιοπαίδων.
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Δεν ήταν πάντα έτσι τυχεροί οι Τούρκοι. Τον Απρίλιο του 1912, μετά
τη δολοφονία του Κοπάση, εμφανίστηκε το ιταλικό θωρηκτό Jiliberto και
το αντιτορπιλικό Ostro. Αμέσως άρχισε το θωρηκτό να βομβαρδίζει τον
τουρκικό στρατώνα. Ο βομβαρδισμός διήρκεσε ¾ της ώρας. Ο στρατώ-
νας κατεστράφη. Ο πλοίαρχος της τουρκικής θαλαμηγού Ιχσεντέ που
βρισκόταν στον λιμένα εγκατέλειψε με το πλήρωμά του το πλοίο, αφού
προηγουμένως άνοιξε οπή στο κήτος αυτού. Το μισοβυθισμένο πλοίο
αποτελείωσε το ιταλικό αντιτορπιλικό. Μετά απ’ όλα αυτά ο νέος ηγε-
μόνας Βεγλερής έστειλε τον διευθυντή του Ηγεμονικού Γραφείου και
τον αρχηγό της Χωροφυλακής να ρωτήσουν τον ναύαρχο ποιες είναι οι
προθέσεις τους. Ο ναύαρχος απαίτησε να καταβιβασθεί η τουρκική ση-
μαία η κυματίζουσα στον κοντό του στρατώνα, άλλως θα συνεχιστεί ο
βομβαρδισμός. Ο Τούρκος φρούραρχος πείσθηκε εν τέλει και κατέβασε
την σημαία, την οποία μετέφερε στο οροπέδιο της Βλαμαρής που δεν
φαίνεται από τη θάλασσα. Η περιγραφή του βομβαρδισμού είναι εντυ-
πωσιακή. «Ουρανομήκεις ζητωκραυγαί και παρατεταμένα χειροκροτή-
ματα του σαμιακού λαού όστις κατά χιλιάδας παρηκολούθησεν από της
πλατείας Πυθαγόρου το μεγαλοπρεπές θέαμα της ανατίναξης της θα-
λαμηγού». 

Η δολοφονία του Κοπάση τον Μάρτιο 1912 δεν σχολιάζεται καθόλου
στα έγγραφα, όπως επίσης δεν σχολιάζεται η εσπευσμένη έλευση του
Βεγλερή αλλά ούτε και η έλευση των επαναστατών στον Λιμένα Βαθέος
το καλοκαίρι. Υποθέτω πως οι αναφορές ήταν κρυπτογραφικές και δεν
κρατούνταν καθόλου αντίγραφα στο εδώ αρχείο του προξενείου. Η τη-
λεγραφική επικοινωνία με το εξωτερικό είχε διακοπεί και η διακίνηση
της αλληλογραφίας γινόταν μέσω ξένων πλοίων διά του προξενείου της
Σμύρνης προς την Πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης. 

Ξαναβρίσκουμε αναφορά του προξένου τον Οκτώβρη του 1912 όπου
ο πρόξενος Στεφανάτος θα αναφέρει: «Έχω την τιμήν ν’ αναφέρω ότι
την παρελθούσαν Πέμπτη 18 τρέχοντος ανεχώρησαν αμφότερα τα εν τω
λιμένι Βαθέος πολεμικά Bruix και Medea, το πρώτον διά Θεσσαλονίκην
και το δεύτερο διά Μελίτην. Τοιουτοτρόπως η Σάμος απηλλάγη των
προστατών της και αναμένει εναγωνίως διαταγήν όπως κηρύξη την μετά
της Ελλάδος Ένωσιν». Η οποία όπως γνωρίζουμε θα γίνει μονομερώς.
Η ένωση θα γίνει τον Μάρτιο του 1913, οπότε μπορούμε να υποθέσουμε
πως τότε σταματά και επισήμως η λειτουργία του προξενείου εφόσον
επιλέγεται το μεταβατικό καθεστώς της προσωρινής κυβέρνησης μέχρι
το 1914. Η τελευταία εγγραφή στο προξενείο φέρει ημερομηνία 11 Ια-

135ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΣΤΗΝ ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ, 1900-1912



νουαρίου 1913, στην οποία ο πρόξενος Ν. Σταματάτος διαμαρτύρεται
εναντίον του κυβερνήτη του ελληνικού πολεμικού ατμοπλοίου Σφακτη-
ρία, ο οποίος αποβιβάστηκε στο λιμάνι, συνάντησε τον Θ. Σοφούλη, τον
επιβίβασε στο πλοίο και έφυγαν μαζί, χωρίς πριν να περάσει ως είθισται
από το προξενείο, γεγονός που προξένησε αλγεινή εντύπωση στην κοι-
νωνία εδώ, και ιδίως στην ξένη παροικία και το προξενικό σώμα. Από
δω και πέρα αρχίζουν άλλα προβλήματα, που θα αποτυπωθούν στα έγ-
γραφα του αρχείου της Προσωρινής Κυβέρνησης και στον τύπο της επο-
χής. Είναι η εποχή που το ελληνικό κράτος δεν χρειάζεται πια πρόξενο
αλλά ανθρώπους που θα υλοποιήσουν την ομαλή μετάβαση στον εθνικό
κορμό ενός νησιού που για 78 χρόνια είχε μάθει τελείως αλλιώς. 

Παράρτημα

Έγγραφο 1
Ἑλληνικὸν Προξενεῖον ἐν Σάμῳ 

Πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν 
Ἐν Σάμῳ τῇ 20ῇ Φεβρουαρίου 1905

Λαμβάνω τὴν τιμὴν νὰ ὑποβάλω εἰς τὸ Σεβαστὸν Ὑπουργεῖον τὴν
ἔγκλειστον Στατιστικὴν τῆς ἐμπορικῆς κινήσεως εἰσαγωγῆς καὶ ἐξα-
γωγῆς τῆς Νήσου Σάμου τοῦ λήξαντος ἔτους 1904, ἥν κατήρτισα ἐκ δια-
φόρων Τελωνιακῶν σημειώσεων καὶ πληροφοριῶν καὶ κατὰ τὸ ἡμέτερον
σύστημα, διότι τῶν ἐνταῦθα ἀρχῶν ἡ κατ’ αἴτησίν μου συγκροτηθεῖσα
στατιστικὴ εἶναι ἀνάμικτος διότι δὲν ὑπάρχει εἰδικὸς περὶ ταύτης ὑπάλ-
ληλος. 

Ἐκ τῆς ὑποβαλλομένης στατιστικῆς συμπεραίνει τις ὅτι ἡ οἰκονομικὴ
κατάστασις τῆς Σάμου εἶναι εὐάρεστος, καὶ οἱ κάτοικοι εὐποροῦν, ἀφ’οὗ
ἡ ἐξαγωγὴ ὑπερτερεῖ τῆς εἰσαγωγῆς κατὰ 242 χιλ. γρόσια, ἐν ᾧ ἡ πραγ-
ματικὴ κατάστασις τῶν χωρικῶν καὶ τῶν περισσοτέρων ἀστῶν δὲν εἶναι
διόλου ἀνθηρά, ἀπὸ τῆς καταστροφῆς τῆς ἀμπέλου ὑπὸ τῆς φυλλοξήρας,
ἡ δὲ παρουσιαζομένη οἰκονομικὴ εὐεξία ὀφείλεται εἰς τοὺς ὀλίγους πλου-
σίους ἐμπόρους οἵτινες ἐδημιούργησαν 1) Βυρσοδεψεῖα καὶ εἰσάγοντες
δέρματα ἀκατέργαστα ἐξάγουν ταῦτα κατειργασμένα, 2) καπνεργοστά-
σια, κατασκευάζοντες σιγαρέττα μετὰ μοναδικῆς φιλοκαλίας 3) οἰνο-
πνευματοποιεῖα, δι’ὧν κατασκευάζουσι πεντηκονταπλασίους οἴνους τῆς
παραγωγῆς διὰ Σμυρναίικης σταφίδος τῆς τελευταίας ποιότητος καὶ
οἰνοπνεύματα, προσθέτοντες ἀναλόγως μοσχάτον οἶνον (καὶ τοῦτο πολὺ
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ἐμπιστευτικῶς ἀναφέρω).
Ἡ Σαμιακὴ Κυβέρνησις λαβοῦσα ὑπ’ ὄψει τὴν ὁλοσχερῆ καταστροφὴν

τῶν ἀμπέλων ὑπὸ τῆς φυλλοξήρας ἐπρομηθεύθη ἐξ Ἀμερικῆς κλήματα
καὶ σπόρους, καὶ συνέστησε φυτώρια, ἐξ’ὧν διανέμει κατ’ ἔτος εἰς τοὺς
χωρικοὺς πρὸς ἀντικατάστασιν τῶν βλαφθέντων καὶ ἐλπίζεται διὰ τοῦ
σωτηρίου τούτου μέτρου ἐντὸς δεκαετίας νὰ ἐπανέλθουν οἱ κάτοικοι εἰς
τὴν προτέραν αὐτῶν κατάστασιν.

Τὰ μόνα προϊόντα ἅπερ εὐνοεῖ τὸ κλίμα, ὁ ἥλιος καὶ τὸ χῶμα τῆς
Σάμου εἶναι 1) ἡ σταφυλὴ καὶ ἰδίως ἡ μοσχάτη, δι’ ἧς κατασκευάζεται
ἐκλεκτὸν νέκταρ, χρησιμεῦον εἰς τὰ ἐργοστάσια τῆς Γερμανίας καὶ Γαλ-
λίας ὡς ἡδύποτα, 2) ἡ ἐλαία, 3) τὰ ἑσπεριδοειδῆ εἰς ἃ δὲν ἐπεδόθησαν
σπουδαίως οἱ κτηματίαι, 4) ἡ ἀμυγδαλέα 5) ἡ συκῆ, 6) ἡ μπανάνα καὶ
φιστικιά ἥτις δὲν καλλιεργεῖται, 7) ἡ μωρέα καὶ ὁ μεταξοσκώληξ ἐπίσης˙
καὶ τὰ λαχανικὰ ἠδύναντο νὰ  εἶνε πρώιμα καὶ νὰ ἐξάγουν ἀρκετά, πλὴν
οἱ ἐργατικοὶ δὲν κατέγιναν ἐνταῦθα.

Νῦν ὑπάρχει μεγαλυτέρα τάσις εἰς τὴν παραγωγὴν διαφόρων προ-
ϊόντων καὶ ἐλπίζεται βελτίωσις τῶν ὑλικῶν δυνάμεων τῆς Νήσου, περὶ
ὧν … ἡ ἀνωτέρω πραγματικότης.

Εὐπειθέστατος Γ. Ν. Νικολάου

Έγγραφο 2
Πρὸς τὸ Σ. ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν Ὑπουργεῖον 

8η Νοεμβρίου 1908
Ἀριθ. Πρωτ. 448
Λαμβάνω τὴν τιμὴν νὰ ἀναφέρω τῷ Σ. Ὑπουργείῳ ἵνα τὸ ἐκ Σάμου

δι’ Ἑλλάδα διενεργούμενον λαθρεμπόριον, ὅπερ ἀπὸ τῶν γεγονότων τοῦ
Μαΐου καὶ τῆς ὡς ἐκ τούτων ἐκρύθμου ὅλης καταστάσεως ἐνταῦθα εἶχε
κοπάσει, ἤρξατο ἐκ νέου. Πολλοὶ τῶν διὰ τὰ γεγονότα τοῦ Μαΐου κατα-
δικασθέντων Σαμίων κατέφυγον εἰς Σύρον, ἔνθα ἤρξαντο ἐργαζόμενοι
ἐν συνεννοήσει μετὰ τῶν ἐνταῦθα. Καὶ κατὰ τὴν ἐνταῦθα ἄλλωστε δια-
μονὴν αὐτῶν τὸ λαθρεμπόριον ὡς κύριον ἐπάγγελμα εἶχον. Καθ’ ἃς πλη-
ροφορίας ἔχω ἐκ Καρλοβασίου κυρίως διενεργεῖται τοῦτο οὕτως ὥστε
ἡ τελωνιακὴ ἀρχὴ σήμερον νὰ μὴ δύναται… νὰ παρακολουθῇ κατ’ αὐτό.
Ὑπὸ πᾶσαν ἄποψιν θὰ ἦτο συμφέρον ἐὰν τὸ Σ. Ὑπουργεῖον εὐηρεστεῖτο
νὰ ἐγκρίνῃ μηνιαίαν πίστωσιν πρὸς διοργάνωσιν ὑπηρεσίας πληροφοριῶν
τόσον ἐν Καρλοβασίῳ καὶ ἐν Λιμένι Βαθέος. Ἐπίσης καλὸν θὰ ἦτο ἐὰν
τὸ Σ. Ὑπουργεῖον ἐγκρίνῃ νὰ συστηθῇ εἰς ἁρμοδίας ἀρχὰς ἡ ἐπιτήρησις
τῶν καταφυγόντων Σαμίων εἰς Σύρον καὶ Πειραιᾶ. Τὰ ὀνόματα των κυ-
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ριωτέρων εἰσί Βουργάνες, Χαλέπης, καὶ ἀδελφοὶ Σοφούληδες ὅλοι ἀσφά-
λεια ἐπικαλούμενοι. 

Εὐπειθέστατος ὁ Διευθύνων Χ. …

Έγγραφο 3 
Ἀριθμὸς 60, Στ/3, [στο περιθώριο: διεκπεραιώθη αὐθημερὸν διὰ τοῦ

πλοιάρχου της ….] 
Σάμος, 5 Απριλίου ὥρα 9 π.μ.

Πρόξενον Χίου [1912]
Παρακαλῶ τηλεγραφήσατε ἀμέσως πρὸς τὸ Σ. Ὑπουργεῖον τὰ ἑξῆς:
Σήμερον περὶ ὥραν 6 ἐνεφανίσθησαν πρὸ τοῦ λιμενοβραχίονος τὸ ἰτα-

λικὸν θωρηκτὸν Jiliberto καὶ τὸ ἀντιτορπιλικὸν Ostro. Εὐθὺς ἀμέσως τὸ
θωρηκτὸν ἤρξατο βομβαρδίζον τὸν Τουρκικὸν στρατῶνα. Ὁ βομβαρ-
δισμὸς διήρκεσε ἐπὶ ¾ τῆς ὥρας. Στρατὼν κατεστράφη. Ὁ πλοίαρχος
τῆς ἐνταῦθα ὁρμούσης τουρκικῆς θαλαμηγοῦ Ἰχσεντέ, ἐγκατέλειψε μετὰ
τοῦ πληρώματός του τὸ πλοῖον, ἀφοῦ προηγουμένως ἤνοιξεν ὀπὴν εἰς τὸ
κῆτος αὐτοῦ. Εὐθὺς ἀμέσως μετὰ τὸν βομβαρδισμὸν εἰσῆλθεν εἰς τὸν λι-
μένα τὸ ἀντιτορπιλικόν, ἔρριψε πρῶτον κατὰ τῆς ἡμιβυθισμένης θαλαμη-
γοῦ μίαν ὀβίδα κατόπιν μίαν τορπίλην καὶ τοιουτοτρόπως κατεθρυματί-
σθη ἡ θαλαμηγός. Μετὰ τοῦτο ὁ Ἡγεμὼν ἔπεμψε ἐπὶ τοῦ θωρηκτοῦ τὸν
διευθυντὴν τοῦ Ἡγεμονικοῦ Γραφείου καὶ τὸν Ἀρχηγὸν τῆς χωροφυλακῆς
ὅπως ἐρωτήσωσι τὸν Ναύαρχον ποῖοι οἱ σκοποί των. Ὁ Ναύαρχος ἀπῄ -
τησε νὰ καταβιβασθῇ ἡ τουρκικὴ σημαία ἡ κυματίζουσα ἐπὶ τῷ κοντῷ
τοῦ στρατῶνος δηλῶσαν ὅτι ἄν μέχρι τῆς 9 δὲν καταβιβασθῇ ἡ σημαία,
ὁ βομβαρδισμὸς θὰ ἐπαναληφθῇ. 

Ὁ Τοῦρκος Φρούραρχος κατ’ ἀρχὰς ἔφερεν ἀντιρρήσεις, κατόπιν ὅμως
ἐπείσθη καὶ τὴν ὑπέστειλε. 

Ἡ ὥρα 9. Τὰ ἰταλικὰ παραμένουσιν ἀκόμη ἐνταῦθα ἀναμένοντα οδη-
γίας Ναυάρχου, καίτοι ἡ Σημαία ὑπεστάλη. 

Ἐκ τοῦ βομβαρδισμοῦ ἐπληγώθη εἷς Ἀρμένιος ἀρκετὰ σοβαρῶς.
Θραῦσμα ὀβίδος ἐπέφερε βλάβην καὶ εἰς τὴν οικίαν Καρακόλη περὶ τὴν
προκυμαίαν. 

Μεθ’ ὑπολήψεως ὁ πρόξενος Ν. Στεφανάτος  

Έγγραφο 4
Ἀριθμὸς 61. Στ/3
Διεκπεραιώθη αὐθημερόν, ἀριθμὸς 32.

Σάμος, 6 Απριλίου 1912
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Ὑπουργεῖον Εξωτερικών
Πρεσβεία Κων/πόλεως
Πρὸς συμπλήρωσιν τοῦ ὑπὸ χθεσινὴν ἡμερομηνίαν τηλεγραφήματός

μου ὅπερ ἀπέστειλα μέσῳ τοῦ ἐν Χίῳ συναδέλφου μου περὶ τοῦ βομ-
βαρδισμοῦ ἔχω τὴν τιμὴν νὰ ἀναφέρω Ὑμῖν τὰ ἑξῆς. 

Χθὲς τὴν 10 πρωινὴν ὥραν ἀνεχώρησαν τὰ Ιταλικὰ πολεμικὰ τὰ
ἔναντι τοῦ λιμένος καὶ ἀνήχθησαν εἰς τὸ πέλαγος. Περὶ ὥραν τρίτην μ.μ.
ἐθεάθησαν ἐκ νέου ἀμφότερα καὶ ἐστήθησαν ἐπ’ ἀρκετὴν ὥραν εἰς ἀπό-
στασιν 3 ἕως 4 μιλίων ἀπὸ τοῦ λιμενοβραχίονος, κατόπιν δὲ ἀνεχώρησαν
διευθυνθέντα πρὸς τὸ Ἰκάριον πέλαγος. Φαίνεται ὅτι σκοπὸς τῆς δευτέ-
ρας ταύτης ἐπισκέψεώς των ἦτο νὰ βομβαρδίσουν ἐκ νέου ἐὰν εὕρισκον
ὑψωμένην πάλιν τὴν Τουρκικὴν Σημαίαν.

Ὁ Τοῦρκος Φρούραρχος μετέφερε τὸ πλεῖστον τῆς φρουρᾶς εἰς Βλα-
μαρήν, μικρὸν ὀροπέδιον κείμενον ἄνωθεν τοῦ Βαθέος καὶ εἰς ἀπόστασιν
1 περίπου ὥρας ἀπ’ αὐτοῦ, ἐκεῖ δὲ καὶ ὕψωσε τὴν Τουρκικὴν Σημαίαν.
Ἡ Βλαμαρὴ δὲν φαίνεται ἀπὸ τῆς θαλάσσης. Εἰς τὸ Βαθὺ παραμένουν
ἤδη 200 περίπου στρατιῶται, εἰς δὲ τὸ Ἄνω Βαθὺ περὶ τοὺς 80. 

Ἀπερίγραπτος ἦτο ὁ πανικὸς ὅστις κατέλαβε τὸν Τουρκικὸν Στρατὸν
καὶ ἰδίως τοὺς ἀξιωματικοὺς αὐτοῦ. Ἅμα ὡς ἐθεάθησαν τὰ Ἰταλικά, εγ-
κατέλειψαν ὡς ἀλλόφρονες τοὺς στρατῶνες αὐτῶν καὶ μετὰ πολλοῦ
κόπου κατώρθωσεν ὁ Φρούραρχος νὰ περιμαζεύσῃ τοὺς ἡμίσεις ἐξ αὐτῶν
οὕς ἐτοποθέτησεν ὄπισθεν τοῦ μεγάρου καὶ εἰς τὴν πλατείαν τοῦ βομ-
βαρδισθέντος στρατῶνος, ἥτις προφυλάσσεται ὑπὸ τῶν γύρω οἰκοδομῶν.
Εἰς τοῦτο ὀφείλεται τὸ ότι οὐδεὶς ἐκ τῶν Τούρκων ἔπαθέ τι. Εάν … τῆς
θέσεώς των θὰ εἶχον ἀρκετὰ θύματα. 

Τὴν ἀνατίναξιν τοῦ θαλαμηγοῦ Ἰχσανέ ἠκολούθησαν οὐρανομήκεις
ζητωκραυγαὶ καὶ παρατεταμένα χειροκροτήματα τοῦ Σαμιακοῦ λαοῦ,
ὅστις κατὰ χιλιάδας παρηκολούθησεν ἀπὸ τῆς πλατείας Πυθαγόρου τὸ
οὕτως μεγαλοπρεπὲς αὐτὸ θέαμα. 

Οἱ τραυματίαι ἐν συνόλῳ εἰσὶν 4, δύο άνδρες καὶ 2 γυναῖκες. Οἱ 2
ἄνδρες καὶ ἡ μία ἐκ τῶν γυναικῶν τυγχάνουσιν Ἀρμένιοι ἡ δ’ ἑτέρα
Σαμία. Ἀρμενία εἶνε κάπως σοβαρῶς τραυματισμένη, οἱ δὲ λοιποὶ
ἐλαφρῶς. 

Σήμερον μετέβην εἰς τὸν βομβαρδισθέντα στρατῶνα. Τὰ ὑπερκείμενα
αὐτοῦ παραπήγματα, ἐξ ὧν τὸ ἕν ἐχρησίμευεν ὡς σταῦλος, τὸ δ’ ἕτερον
πρὸς φύλαξιν 4 πυροβόλων Κρούπ, μετεβλήθησαν εἰς σωρὸν ἐρειπίων.
Ὁ κυρίως στρατὼν ὅστις κεῖται περὶ τὰ 15 ἤ  χαμηλότερον αὐτῶν, δὲν
ἔπαθεν ἀπολύτως τίποτε. Ὁ κοντὸς ἔνθα ἀνηρτᾶτο συνήθως ἡ Τουρκικὴ



Σημαία κεῖται ἀκριβῶς ἄνωθεν τῶν καταστραφέντων παραπηγμάτων
ἐπί τινος βράχου ὑπερκειμένου αὐτῶν κατὰ 2 μ. Πολὺ πιθανὸν εἶνε ὅτι
ἄν ὁ Φρούραρχος δὲν ἔσπευδε ν’ ἀναρτήσῃ μίαν πελωρίαν Τουρκικὴν
σημαίαν, δὲν θὰ ἐλάμβανε χώραν βομβαρδισμὸς ἀλλ’ οἱ Ἰταλοὶ θὰ
ἠρκοῦντο εἰς τὴν καταστροφὴν τῆς θαλαμηγοῦ. Λέγω ὅτι ἔσπευσεν ὁ
Φρούραρχος ν’ ἀναρτήσῃ τὴν σημαίαν, καθ’ ὅσον ὡς συνήθως ἡ σημαία
αὐτὴ ὑψοῦτο τὴν 8ην ὥραν, χθὲς δὲ ἀνηρτήθη ἅμα ὡς ἐπλησίασαν τὰ
Ἰταλικά, ἤτοι τὴν 5 1/2 ὥραν. 

Ἐκτὸς τῶν καταστραφέντων πραγμάτων, ἔπαθεν ἐλαφρὰς μὲν βλάβας
ἐξ ἀστοχημάτων τὸ Μουσεῖον καὶ ἡ Ἀστικὴ Σχολή, σπουδαίως δὲ ἐβλήθη
ἡ οἰκία τοῦ Ἕλληνος ὑπηκόου Λουκούδη (πρώην Καρακέλου). Τὸ σύνο-
λον τῶν ἐπελθουσῶν ζημιῶν δὲν ὑπερβαίνει τὰ 30.000 φρ.

Ὁ ἀτυχὴς Λουκούδης καὶ ἡ οἰκογένειά του ἐσώθησαν ὡς ἐκ θαύματος. 
Αὐτοὶ εὑρίσκοντο εἰς τὸ μεσαῖον πάτωμα τῆς οἰκίας των ἡ δὲ ὀβὶς

ἔπεσεν, ἐξερράγη εἰς τὸ ἄνω εἰσελθοῦσα διά τινος παραθύρου. Τὸ
πλεῖστον μέρος τοῦ ἄνω πατώματος ἐκρημνίσθη, ὁλόκληρος δὲ ἡ οἰκο-
δομὴ ἔχει ἀνάγκην πλήρους ἀνακαινισμοῦ. Σημειωτέον ὅτι εἶναι ἀτυχὴς
ἄνθρωπος, οὐδεμίαν ἄλλην δ’ ἔχει περιουσίαν ἐκτὸς αὐτῆς τῆς οἰκίας. 

Ἕνεκα τοῦ λόγου τούτου παρακαλῶ εὐσεβάστως ὅπως ἐὰν τὸ ἐγκρί-
νητε προβῆτε εἰς σχετικὰ διαβήματα παρὰ τῇ Ἰταλικῇ Κυβερνήσει ἐπὶ
τῷ τέλει ἵνα παρέχῃ αὐτῷ ποσόν τι λόγῳ φιλανθρωπίας ἄν οὐχὶ λόγῳ
ἀποζημιώσεως. 

Εὐπειθέστατος ὁ πρόξενος 
Ν. Στεφανάτος 

Συνημμένα του εγγράφου τα εξής: 
Ὁ ὑποφαινόμενος πλοίαρχος τοῦ ἀτμοπλοίου Ρούμελη τῆς Ἑταιρίας

Πανταλέων ἔλαβον παρὰ τοῦ Προξένου κ. Στεφανάτου τὸν υπ’ αριθ. 32
Φάκελλον  διευθυνόμενον πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον τῶν Ἐξωτερικῶν ὅπως
τὰ παραδώσω εἰς τὴν διεύθυνσιν τοῦ ταχυδρομείου Πειραιῶς. Σάμος 6
Ἀπριλίου 1912. 

Ὁ λαβὼν πλοίαρχος 
Κ. Κυριακάκος 
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Ο οπλαρχηγός Γεώργιος Μιχ. Σοφούλης. 
Γενικός αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων 
της Σαμιακής Επαναστάσεως του 1912

Ο οπλαρχηγός Γεώργιος Σοφούλης του Μιχαήλ και της Βασιλικής
γεννήθηκε στο Άνω Βαθύ της Σάμου το έτος 1876.1 Σε ηλικία δεκαέξι
ετών ήταν έμπειρος ναυτικός, κυβερνήτης ιστιοφόρου πλοίου, θαυμαζό-
μενος για τις ικανότητές του, την ειλικρίνεια στις συναλλαγές του και
την απαράμιλλη εντιμότητά του. 

Ήταν άνθρωπος δραστήριος, διακρινόμενος για τη σωματική του
ρώμη και τις επιδόσεις του στον κλασικό αθλητισμό, ιδίως στα αγωνί-
σματα του δρόμου και της σφαιροβολίας. Μετείχε σε όλες τις αθλητικές
δραστηριότητες του Αθλητικού Συλλόγου τον οποίο ίδρυσε ο Θεμιστο-
κλής Σοφούλης το 1898.2 Ένθερμος οπαδός του του Προοδευτικού Κόμ-
ματος,3 ήταν ο επικεφαλής της προσωπικής φρουράς του προέδρου

1. Πάπυρος-Λαρούς, Γενική Παγκόσμιος Εγκυκλοπαιδεία, Αθήναι 1964, τ.
11, σ. 1049.

2. Ο Σύλλογος Φιλάθλων «Λυκούργος Λογοθέτης» εγκρίθηκε με το υπ’ αριθ.
109/1-4-1898 Διάταγμα και με το υπ᾽ αριθ. 117/3-4-1898 Διάταγμα διορίστηκαν
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Βλ. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο ΗΔΓ, φάκ. 1/1
1898.

3. Το Σοφουλικό Κόμμα ιδρύθηκε το 1900 και έλαβε εν συνεχεία την επωνυ-
μία Προοδευτικό. 
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Θεμιστοκλή Σοφούλη. Το 1907 νυμφεύθηκε την Καλλιόπη Χαλέπη.4
Έλαβε ενεργό μέρος στο κίνημα του 19085 και εξέπληξε ακόμη και

τον Ηγεμόνα Ανδρέα Κοπάση για την ανδρεία του και την τόλμη του
να αιφνιδιάσει μαζί με τους αδελφούς του Αναστάσιο, Ιωάννη και Αλέ-
ξανδρο τους στρατωνισμένους μέσα στο Ηγεμονικό Μέγαρο πολυάριθ-
μους Τούρκους στρατιώτες.6

Για τη δράση του στο Κίνημα του 1908 καταδικάστηκε μαζί με τον
πρόεδρο Θεμιστοκλή Σοφούλη και άλλους δεκαεπτά στενούς συνεργά-
τες του προέδρου σε θάνατο.7 Το κοπασικό Κακουργιοδικείο έκρινε ως
στάση το κίνημα της 12ης Μαΐου 1908 και κατεδίκασε σε θάνατο δε-
καεννέα, άλλους δεκαεννέα σε ισόβια δεσμά, τέσσαρες σε κάθειρξη δε-
καπέντε ετών, έναν σε φυλάκιση οκτώ ετών και σε άλλους δέκα επτά
επέβαλε μικρότερες ποινές. 

Ο πρόεδρος Θεμιστοκλής Σοφούλης, ο βουλευτής Εμμανουήλ Χατζη-
δάκης και οι αδελφοί Αναστάσιος και Ιωάννης Σοφούλης διέφυγαν τη
σύλληψη, και με το ιστιοφόρο του Γεωργίου Μιχ. Σοφούλη κατέφυγαν
στην Αμοργό. 

Ο Γεώργιος Μιχ. Σοφούλης έμεινε αυτοεξόριστος στη Μύκονο μέχρι
την άνοιξη του 1912, οπότε επέστρεψε στη Σάμο με εντολή του Θεμι-
στοκλή Σοφούλη, προκειμένου να προετοιμάσει τους συναγωνιστές του
για το σχεδιαζόμενο από τον πρόεδρο νέο επαναστατικό κίνημα με την
πρόφαση της τηρήσεως των διατάξεων του Οργανικού Χάρτη της Ηγε-
μονίας, τις οποίες είχε παραβιάσει κατάφωρα ο Ηγεμόνας Ανδρέας Κο-
πάσης, στην πραγματικότητα όμως θα επεδίωκε την ένωση της Σάμου

4. Ο Γεώργιος Μιχ. Σοφούλης και η Καλλιόπη Κ. Χαλέπη απέκτησαν επτά
παιδιά: τη Μαρία, την Ευγενία, τον Τρύφωνα, την Εύχαρι, τη Βασιλική, την Ου-
ρανία και τη Σωτηρία. Ο Τρύφων και η Βασιλική απεβίωσαν σε νηπιακή ηλικία.
Η Μαρία έλαβε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Βαρβούνη, η Ευγενία τον Κωνσταντίνο
Αγγελινάρα, η Εύχαρις τον Νικόλαο Ροκανά, η Ουρανία τον Μιχαήλ Χούλη και
η Σωτηρία τον Γεώργιο Σαρτακούλια. 

5. Γ. Κ. Αγγελινάρα, «Το επαναστατικό κίνημα του 1908 στη Σάμο», Σαμια-
κές Μελέτες, τ. 6 (2003-2004), σ. 103 κ. ε. 

6. Θρασύβουλου Μ. Μάλη, Η Σάμος υπό το Αυτόνομον Πολίτευμα, Εν Σάμω
1912, σ. 27.

7. Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ηγεμονίας Σάμου, έτος Στ΄ αριθ. 468(21-
5-1908). Βλ. Και Η απόφασις του Κακουργιοδικείου Σάμου επί των εγκλη-
ματων της 12ης Μαΐου 1908, Εν Σάμω Εκ του Τυπογραφείου της Ηγεμονίας,
1908.
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με την Ελλάδα. Ο Κοπάσης ήταν η ενσάρκωση της απολυταρχίας και
του δεσποτισμού.8 Συμπεριφερόταν ως Τούρκος καϊμακάμης και όχι ως
ηγέτης9 του αυτονόμου ηγεμονικού καθεστώτος της Σάμου. 

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1912, ο Θεμ. Σοφούλης συνοδευόμενος από Σα-
μίους, Ικαρίους και Κρήτες πατριώτες αποβιβάσθηκε στον Όρμο Μα-
ραθοκάμπου.10 Την ίδια ημέρα συγκροτήθηκε στο Καρλόβασι πάνδημο
συλλαλητήριο και εκδόθηκε ψήφισμα για την πλήρη εφαρμογή του Προ-
νομιακού Χάρτη του 1832. Την επομένη, 8 Σεπτεμβρίου, το Αρχηγείο
της Επαναστάσεως έστησε την έδρα του έξω από τους Μυτιληνιούς στην
περιοχή Βρύση Ζερβού. Ο Αρχηγός της Επαναστάσεως Θεμιστοκλής Σο-
φούλης με έγγραφη διαταγή του ανέθεσε τα καθήκοντα του αρχηγού
των Ενόπλων Δυνάμεων της Επαναστάσεως στον οπλαρχηγό Γεώργιο
Μιχ. Σοφούλη,11 ο οποίος αμέσως συγκρότησε τα σώματα των ενόπλων
και ανέθεσε στους οπλαρχηγούς και τους ομαδάρχες τους τομείς της
δράσεώς των. 

Ο μετέπειτα βουλευτής και υπουργός Μανώλης Σοφούλης, νεαρός
τότε φοιτητής επαναστάτης, περιγράφει ως εξής τον αρχηγό των Ενό-
πλων Δυνάμεων της Επαναστάσεως Γεώργιο Μιχαήλ Σοφούλη: «φο-
ρούσε ένα μαλλιαρό μαύρο σκούφο και όπλο μάνλιχερ κοντό. Ήταν ο
θρυλικός ήρωας της Σάμου. Τον προσομοίαζα με τον Παπαφλέσα. Μα
μήπως και θα διέφερνε εκεινού αν ήξερε λίγα ακόμα γράμματα; Ήταν
η ψυχή της Επαναστάσεως. Ψηλός, λιγνός, ηλιοκαμένος, φοβερός στο
βλέμμα, αψύς και τολμηρός όσο δεν έπρεπε. Στην ουσία αυτός ήταν ο
Αρχηγός στο κίνημα και ο Θεμιστοκλής Σοφούλης η ψυχή. Η παρουσία
του μας ηλέκτρισε, μας ενθουσίασε, μας τόνωσε. Ήταν όμως πολύ βια-
στικός. Είχε μαντάτα πως οι Τούρκοι περνούν ενισχύσεις από του
Μολά-Ιμπραήμ και θα γίνουν επικίνδυνοι. Πήγε στον Αρχηγό, του είπε
τους φόβους του. Τού συνέστησε άμεσο δράσι και αυτός έφευγε για το
Παλαιόκαστρο να εμποδίσει τους απ’ τη Μικρασία Τούρκους να ενω-
θούνε με τους άλλους στο Βαθύ. Μαζί του ως σύνδεσμος του Αρχηγού
πήγε ο Κωνσταντάρας».12

8. Θρασύβουλου Μάλη, ό.π., σ. 120.
9. Θρασύβουλου Μάλη, ό.π., σ. 119.
10. Θρασύβουλου Μάλη, ό.π., σ. 86. Βλ. και Ιωάννου Βακιρτζή, Η απελευθέ-

ρωσις της Σάμου, εν Αθήναις 1914, σ. 31.
11. Βλ. Παράρτημα αριθ. 1. 
12. Μανώλης Σοφούλης, Ημερολόγιο Πολέμου, 1906-1941: Σάμος, Βαλκα-
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Μία πυροβολαρχία και δύο τάγματα τουρκικού στρατού αποβιβά-
στηκαν στην παραλία την εκτεινόμενη από του Μολά-Ιμβραήμ μέχρι
της Αλυκής κατευθυνόμενα προς το Παλαιόκαστρο. Οι οπλαρχηγοί Γε-
ώργιος Μιχ. Σοφούλης, Ευριπίδης Χατζημανώλης και Νικόλαος Χατζη-
νικολής με τους άνδρες τους αναχαίτισαν τους Τούρκους στρατιώτες
στη θέση Τσόκου13 και τους εμπόδισαν να βαδίσουν προς το Παλαιόκα-
στρο, το οποίο κατέλαβαν οι επαναστάτες και προήλασαν προς το
Βαθύ. Κατέλαβαν τα υψώματα γύρω από τη θέση Κουτσόμυλος και
εκεί διεξήχθη πεισματωδέστατη μάχη κατά την οποία ο Σωματάρχης
Γεώργιος Μιχ. Σοφούλης επέδειξε «απαραδειγμάτιστον ανδρείαν και
γενναιότητα»,14 όπως αναφέρουν οι αυτόπτες μάρτυρες Θρασύβουλος
Μάλης, Μανώλης Σοφούλης και Χρήστος Κωνσταντάρας. Η φήμη του
ηρωισμού του έφθασε μέχρι την Αμερική και συγκίνησε βαθύτατα τον
απόδημο Ελληνισμό της Νέας Υόρκης.15

Στη μάχη αυτή ο Γεώργιος Μιχ. Σοφούλης τραυματίστηκε στην αρι-
στερή κνήμη με τραύμα διαμπερές. Στις 13 Σεπτεμβρίου ο Αρχηγός της
Επαναστάσεως Θεμιστοκλής Σοφούλης συνοδευόμενος από τον Γεώργιο
Μιχ. Σοφούλη και μικρή ομάδα επίλεκτων οπλοφόρων έφθασαν στο Τη-
γάνι, όπου επιβιβάστηκαν στο ατμόπλοιο Αιγαίον του Αννίβα Παπαδο-
πούλου, προκειμένου να διασχίσουν τον Επταστάδιο πορθμό και να
φθάσουν στον Όρμο Αγίου Κωνσταντίνου. Το ατμόπλοιο επυροβολείτο
συνεχώς από τους συγκεντρωμένους στα μικρασιατικά παράλια Τούρ-
κους στρατιώτες αλλά και οι επιβαίνοντες στο Αιγαίον ανταπέδιδαν τα
πυρά. Με μία συντονισμένη από τον Γεώργιο Μιχ. Σοφούλη ομοβροντία
εβύθισαν αύτανδρο ένα τουρκικό πλοίο από αυτά που αποβίβαζαν
Τούρκους στρατιώτες στη Σάμο.16

Στις 30 Σεπτεμβρίου 1912, όταν πλέον ο τουρκικός στρατός είχε εγ-
καταλείψει τη Σάμο και η Επανάσταση των Σαμίων είχε εδραιωθεί, ο
Αρχηγός της Επαναστάσεως Θεμιστοκλής Σοφούλης απέστειλε στον Γε-
νικό Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της Επαναστάσεως Γεώργιο Μιχ.

νικοί πόλεμοι, μακεδονικό μέτωπο, μικρασιατική εκστρατεία, Αθήνα 2007, σ.
29-30.

13. Θρασυβούλου Μάλη, ό.π., σ. 95.
14. Θρασυβούλου Μάλη, ό.π., σ. 95.
15. Ατλαντίς, φ. 3237, Νέα Υόρκη, 20 Οκτωβρίου 1912.
16. Θρασυβούλου Μάλη, ό.π., σ. 106, βλ. και Ιωάννου Βακιρτζή, ό.π., σ. 39

και Μανώλη Κ. Σοφούλη, ό.π., σ. 31.
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Σοφούλη έγγραφο με το οποίο του εκφράζει την ευαρέσκειά του και
την ευγνωμοσύνη της Πατρίδος για την ευσυνείδητη και απαράμιλλη
ηρωική διαγωγή την οποία επέδειξε ως Γενικός Αρχηγός των Ενόπλων
Δυνάμεων της Επαναστάσεως, χωρίς να διστάσει σε κρίσιμη στιγμή να
εκθέσει τον εαυτό του σε άμεσο κίνδυνο της ζωής του, προκειμένου με
το παράδειγμά του να δώσει υψηλά διδάγματα φιλοπατρίας και εθε-
λοθυσίας χάριν της ελευθερίας της Πατρίδος. Το έγγραφο καταλήγει ως
εξής: «Ο κατά τας συμπλοκάς μετά του εχθρού τραυματισμός σας είναι
ενδεικτικόν της ηρωικής αμύνης ήν αντετάξατε με τους ολίγους ήρωάς
σας έναντι πολλαπλασίου εχθρού».17

Κατά τη διάρκεια της Προσωρινής Κυβερνήσεως της Σάμου και μά-
λιστα από 12 Νοεμβρίου του 1912 μέχρι 12 Μαρτίου του 1913 ο Γεώρ-
γιος Μιχ. Σοφούλης ήταν Αρχηγός του Σώματος της Πολιτοφυλακής.
Στις 12 Μαρτίου 1913, ο πρόεδρος Θεμιστοκλής Σοφούλης τον διόρισε
Αρχηγό του Σώματος Αμύνης, διευκρινίζοντάς του ότι το Σώμα Αμύνης
είναι εντελώς ανεξάρτητο από την Πολιτοφυλακή και ότι θα λαμβάνει
διαταγές μόνον από τον πρόεδρο της Προσωρινής Κυβερνήσεως. Για τις
τοποθετήσεις και τις μεταθέσεις των υφισταμένων του μόνος αρμόδιος
είναι ο Αρχηγός του Σώματος Αμύνης και ότι κανείς δεν θα ημπορεί να
απουσιάσει χωρίς την έγγραφη άδειά του.18 Στις 29 Αυγούστου του
1913 ο Γεώργιος Μιχ. Σοφούλης διορίστηκε Διευθυντής της Τελωνειακής
Αστυνομίας.19

Με την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ένα αγγλικό καταδιω-
κτικό πολεμικό πλοίο ναυλοχούσε στον Λιμένα Βαθέος. Ο Γεώργιος Μιχ.
Σοφούλης προσελήφθη ως πλοηγός του αγγλικού καταδιωκτικού το
οποίο επιτηρούσε τις κινήσεις των ιταλικών πολεμικών πλοίων και διε-
νεργούσε κατά τη νύχτα αναγνωριστικές επιχειρήσεις στα τουρκικά πα-
ράλια εντοπίζοντας φυλάκια και οχυρωματικά έργα του τουρκικού
στρατού. Ένα βράδυ, πέντε Άγγλοι καταδρομείς μαζί με τον Γεώργιο
Μιχ. Σοφούλη αποβιβάστηκαν στην απέναντι της Σάμου μικρασιατική
παραλία για τον εντοπισμό στρατιωτικών μονάδων. Μετά από λίγο
όμως οι Τούρκοι στρατιώτες τους αντελήφθησαν και άρχισαν να πυρο-
βολούν. Ο Άγγλος κυβερνήτης του πλοίου διέταξε άμεση αποχώρηση.
Ένα Άγγλος καταδρομέας, ο Hoder, είχε απομακρυνθεί και ο κυβερνήτης

17. Βλ. Παράρτημα αριθ. 2 και 2α.
18. Βλ. Παράρτημα αριθ. 3. 
19. Βλ. Παράρτημα αριθ. 4.
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τον εγκατέλειψε στην τύχη του. Το επόμενο βράδυ ο Γεώργιος Μιχ. Σο-
φούλης χωρίς να πάρει την άδεια του κυβερνήτη έπλευσε μόνος του με
δικό του πλοιάριο στο σημείο που είχαν αποβιβασθεί το προηγούμενο
βράδυ και άρχισε να αναζητεί τον Hoder προφέροντας ψιθυριστά το
όνομά του. Τελικά τον ανακάλυψε σε μία συστάδα πυκνών θάμνων. Τον
παρέλαβε και τον μετέφερε στο αγγλικό καταδιωκτικό. Ο κυβερνήτης
ανέφερε το περιστατικό στην προϊσταμένη του Αρχή και το αρμόδιο
τμήμα του αγγλικού Ναυαρχείου εξέφρασε εγγράφως την ευαρέσκειά
του προς τον Γεώργιο Μιχ. Σοφούλη για την ηρωική και την εν όπλοις
συναγωνιστική στάση του. 

Μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ο Γεώργιος Μιχ. Σοφού-
λης ασχολήθηκε με την ιστιοφόρο ναυτιλία και από τα μέσα της δεκαε-
τίας του 1920 δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της εισαγωγής νωπών
ιχθύων από τα έναντι της Σάμου ευρισκόμενα φυσικά ιχθυοτροφεία της
Καρίνας, Κουβέλας, Ντεριγκιόλ και Καμπαχαγήτ.20 Η μεταφορά των
ψαριών γινόταν με τα τέσσερα ιδιόκτητα βενζινόπλοια του Γεωργίου
Μιχ. Σοφούλη. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το 1938 εισήγαγε τριακοσίους
είκοσι πέντε τόνους νωπών ιχθύων και το επόμενο έτος τριακόσιους πε-
νήντα τόνους. 

Με την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου τον Οκτώβριο του 1940
οι εισαγωγές διακόπηκαν. Έλαβε μέρος στο Κίνημα του 1935 στο
πλευρό των δημοκρατικών αξιωματικών και των οπαδών του κόμματος
των φιλελευθέρων. Μετά την αποτυχία του Κινήματος διατάχθηκε η
σύλληψή του, κατόρθωσε όμως να διαφύγει στην ιταλοκρατούμενη
Πάτμο. Ο πλημμελειοδίκης του δικαστηρίου της Σάμου Νικ. Πετρόπου-
λος τον εκήρυξε φυγάδα και διέταξε τη δήμευση της περιουσίας του.
Επανήλθε στη Σάμο, όταν η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Δεμερτζή χο-
ρήγησε Γενική Αμνηστία.21

Κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Κατοχής 1941-1943 ο Γεώργιος Μιχ.
Σοφούλης ήταν μέλος της μυστικής υπηρεσίας την οποία ίδρυσε και δι-
ηύθυνε ο Μανώλης Σοφούλης.22 Η οργάνωση αυτή συνέλεγε πληροφο-
ρίες σχετικά με τις κινήσεις του ιταλικού στρατού, τις θέσεις των
πυροβόλων όπλων και τις ναρκοθετημένες περιοχές ενημερώνοντας την

20. Βλ. Παράρτημα αριθ. 5.
21. Παγκόσμιος Ιστορία, εκδόσεις Ελευθερουδάκη, έκδ. 2η, τ. 3, σ. 98.
22. Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας Ειρηναίου, Η δύναμις του ελληνοχρι-

στιανικού πνεύματος, Αθήναι 1948, σ. 46.
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ελληνική Κυβέρνηση του Καΐρου και τις αγγλικές Αρχές. Διευκόλυνε
Έλληνες και Άγγλους αξιωματικούς αλλά και απλούς Έλληνες πατριώ-
τες να διαπεραιωθούν στα τουρκικά παράλια, προκειμένου να προωθη-
θούν στη Συρία, το Λίβανο, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο για να
καταταγούν στον αγγλικό στρατό και να πολεμήσουν μαζί με τις συμ-
μαχικές δυνάμεις εναντίον των Γερμανών οι οποίοι είχαν καταλάβει τη
βόρεια Αφρική και επεδίωκαν την καθυπόταξη της αγγλοκρατούμενης
Αιγύπτου. Απαισίας μνήμης συνεργάτες των Ιταλών επρόδωσαν την αν-
τιστασιακή δράση του Γεωργίου Μιχ. Σοφούλη, τον οποίο φυλάκισαν
και κρατούσαν σε απομόνωση κάτω από άθλιες και βασανιστικές συν-
θήκες. Ο Μητροπολίτης Ειρηναίος επισκέφθηκε τον Ιταλό διοικητή
Σάμου στρατηγό Μάριο Σολνταρέλλι και εζήτησε την αποφυλάκισή του,
αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε με τη δικαιολογία ότι η σύλληψη και
η φυλάκισή του διατάχθηκε από εκτός της Σάμου ανώτερη Αρχή. 

Την επομένη ο Μητροπολίτης απέστειλε στον Ιταλό στρατηγό επι-
στολή, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι: 

Στρατηγέ, η σύζυγος, τα τέκνα, τα εγγόνια, και ο κόσμος
ό  λος λυπούνται πολύ, διότι ο κ. Γεώργιος Σοφούλης ενεκλεί-
σθη εις τας φυλακάς και μάλιστα κρατείται εις απομόνωσιν
εντός στενωτάτου σκοτεινού ανθυγιεινού κελλίου και δεν δύ-
ναται να έλθη εις ουδεμίαν συνεννόησιν με τους οικείους του.
Το πρόσωπον αυτό είχε αναδειχθή γενναίο παλληκάρι, όταν
ηγωνίζετο η νήσος μας να επανακτήση την ελευθερίαν της
κατά των Τούρκων… υπήρξε παράδειγμα ανδρείας, που επέ-
δειξε απαράμιλλον γενναιότητα και αυτοθυσίαν εις αγώνας
υπέρ της ελευθερίας … είναι ένα σύμβολον ωραίου παρελθόν-
τος της νήσου μας…23

Όταν ανετράπη ο Μουσολίνι και στις 3 Σεπτεμβρίου 1943 ο Ιταλός
στρατάρχης Πιέτρο Μπαντόλιο συνθηκολόγησε και υπέγραψε την άνευ
όρων παράδοση της Ιταλίας στους συμμάχους, όλοι οι φυλακισμένοι
από τους Ιταλούς Έλληνες πατριώτες αποφυλακίστηκαν, μαζί τους και
ο Γεώργιος Μιχ. Σοφούλης. Σε λίγες ημέρες εγκαταστάθηκε στη Σάμο
αγγλική στρατιωτική διοίκηση. Ένας Άγγλος αξιωματικός συνοδευόμε-
νος από διερμηνέα επισκέφθηκε τον Γεώργιο Μιχ. Σοφούλη στο Τηγάνι,
προκειμένου να εξευρεθεί κτήριο κατάλληλο για την εγκατάσταση του

23. Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας Ειρηναίου, ό.π. σ. 44. Βλ. και Παράρ-
τημα αριθ. 6. 
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αγγλικού Στρατιωτικού Κλιμακίου. Ο Γεώργιος Μιχ. Σοφούλης επέδειξε
στον Άγγλο αξιωματικό το έγγραφο του αγγλικού Ναυαρχείου, το οποίο
εξέφραζε την ευαρέσκεια των αγγλικών Αρχών για τις υπηρεσίες του
κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Άγγλος αξιωματικός οπισθοχώρησε
τρία βήματα, στάθηκε σε στάση προσοχής και τον εχαιρέτισε στρατιω-
τικά λέγοντάς του ότι είναι ευτυχής που συνάντησε έναν τόσο γενναίο
πατριώτη. Ο Γεώργιος Μιχ. Σοφούλης παρεχώρησε την αρχοντική κα-
τοικία του στη Τηγάνι για την εγκατάσταση του αγγλικού Στρατιωτικού
Κλιμακίου. 

Στις 17 Νοεμβρίου 1943, ημέρα κατά την οποία βομβαρδίστηκαν από
τους Γερμανούς το Βαθύ και το Τηγάνι, ειδοποιήθηκε από τον Μητρο-
πολίτη Ειρηναίο ότι έπρεπε να εγκαταλείψει τη Σάμο. Το ίδιο βράδυ
μαζί με όλη την οικογένειά του επιβιβάστηκε στο ιδιόκτητο βενζινόπλοιό
του Εύχαρις και την επομένη αποβιβάστηκαν στη Νέα Έφεσο. Από εκεί
όπως και πολλοί άλλοι Σάμιοι μεταφέρθηκαν στη Σμύρνη και εν συνε-
χεία προωθήθηκαν σιδηροδρομικώς στον προσφυγικό καταυλισμό του
Νουσεϊράτ κοντά στη Γάζα της Παλαιστίνης, όπου έφθασαν στις 12 Δε-
κεμβρίου του 1943. 

Σε λίγες ημέρες τον ανεζήτησε ο διοικητής του Ιερού Λόχου συνταγ-
ματάρχης Χριστόδουλος Τσιγάντες και τον πήρε μαζί του. Ο Γεώργιος
Μιχ. Σοφούλης, αν και εβδομήντα ετών, τότε κατετάγη στον Ιερό Λόχο
με το βαθμό του ανθυπολοχαγού,24 προήχθη σε υπολοχαγό25 και έλαβε
μέρος σε αναγνωριστικές και καταδομικές επιχειρήσεις στη Σάμο και
στα Δωδεκάνησα. Η Ελληνική Κυβέρνηση του Καΐρου του ανέθεσε επι-
κίνδυνη μυστική αποστολή, την οποία έφερε ταχύτατα εις πέρας με από-
λυτη επιτυχία, γι' αυτό και ο αρμόδιος υπουργός του διεβίβασε εγγράφως
εύφημο μνεία26 τονίζοντας τον ηρωισμό και την απαράμιλλη αυτοθυσία,
την οποία επέδειξε κατά την εκτέλεση του ανατεθέντος εις αυτόν έργου. 

Τον Σεπτέμβριο του 1944 μόλις αποχώρησαν τα γερμανικά στρατεύ-
ματα κατοχής επανήλθε στη Σάμο. Το σπίτι του και η μεγάλη αποθήκη
της επιχειρήσεώς του είχαν βομβαρδισθεί και είχαν λεηλατηθεί. Τα βενζι -

24. Αντιστρατήγου Ι. Κ. Μανέτα, Ιερός Λόχος 1942-1945, Αθήναι 1979, σ.
117-118.

25. Βλ. Παράρτημα αριθ. 7 και 7α.
26. Υπουργείον Προνοίας και Κρατικής Αντιλήψεως, Διαταγή, αριθ. πρωτ.

833/2247/1-3-1945. Βλ. Παράρτημα αριθ. 8.
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νόπλοιά του είχαν καταστραφεί.27 Η ζημία της περιουσίας του υπολογί-
στηκε βάσει αποδεικτικών στοιχείων σε 1.854.000 προπολεμικές δραχμές,
για την οποία δεν έλαβε ούτε μία δραχμή ως αποζημίωση. Οι επιτήδειοι
καρπώθηκαν τον πακτωλό των δολαρίων του σχεδίου Μάρσαλ.

Το 1948 επιτράπηκαν οι εισαγωγές εμπορευμάτων από το εξωτερικό,
ο πότε επανέλαβε την εισαγωγή νωπών ιχθύων από την Τουρκία μέχρι
το 1953, όταν ο τότε υπουργός Συντονισμού Σπύρος Μαρκεζίνης υποτί-
μησε28 το εθνικό νόμισμα διπλασιάζοντας την αγοραστική αξία του δολα -
ρίου με αποτέλεσμα οι εισαγωγές από την Τουρκία να διακοπούν α μέ-
σως, διότι η πληρωμή εισαγομένων νωπών ιχθύων γινόταν σε δολάρια. 

Την επιχειρηματική δραστηριότητα του Γεωργίου Μιχ. Σοφούλη μι-
μήθηκαν και άλλοι. Εκείνος όμως παρέμεινε μέχρι τέλους πρώτος και
ασυναγώνιστος, όχι μόνο ως προς τις μεγάλες ποσότητες των εισαγο-
μένων νωπών ιχθύων, αλλά και ως προς τον άρτιο εξοπλισμό και την
υποδειγματική οργάνωση της επιχειρήσεώς του. 

Ο οπλαρχηγός Γεώργιος Μιχ. Σοφούλης ήταν ένθερμος πατριώτης,
με γενναίο το φρόνημα και υψηλό το αίσθημα του χρέους προς την Πα-
τρίδα, ακατάβλητος αγωνιστής, ατρόμητος29 στους κινδύνους πρόμαχος
της ελευθερίας και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Στην ψυχή του δεν
άραξε ποτέ φόβος κινδύνου και δεν διανοήθηκε ποτέ να εξαργυρώσει
τις προς την Πατρίδα μεγάλες υπηρεσίες του. Υπήρξε γενναιόδωρος και

27. Το βενζινόπλοιο Θάλεια 13,43 κόρων και η λέμβος Ουρανία τριών τόνων
αποτεφρώθηκαν κατά την ημέρα του βομβαρδισμού των Γερμανών 17-11-1943
στον ταρσανά του Επαμεινώνδα Ωρολογά. Το βενζινόπλοιο Μιχαήλ 4,20 κόρων
μεταφέρθηκε από τους Γερμανούς στον Λιμένα Βαθέος και λόγω κακού χειρι-
σμού εν ώρα τρικυμίας προσέκρουσε σε βραχώδη ακτή και διαλύθηκε. Το βεν-
ζινόπλοιο Μεταμόρφωσις 15 κόρων βυθίστηκε στο Τηγάνι κατά τον
βομβαρδισμό της 17-11-1943. Το μικρό ταχύπλοο βενζινόπλοιο Κεραυνός το
έκλεψαν Ιταλοί στρατιώτες για να διαπεραιωθούν στα τουρκικά παράλια. Το
βενζινόπλοιο Εύχαρις 13,43 κόρων με το οποίο η οικογένεια του Γεωργίου Μιχ.
Σοφούλη διαπεραιώθηκε στη Νέα Έφεσο επωλήθη εικονικώς στον Αλή Μπέη
Ντενιζέλ. Ύστερα από ενέργειες του Αντιπροσώπου της Ελληνικής Κυβερνήσεως
του Καΐρου προς την Ελληνική Πρεσβεία της Άγκυρας το βενζινόπλοιο επε-
στράφη κατεστραμμένο πλέον το 1946. Βλ. Παράρτημα αριθ. 11. 

28. Τα πρώτα πενήντα χρόνια της Τραπέζης της Ελλάδος 1928-1978, Αθή-
ναι 1978, σ. 391 κ.ε.

29. Ατλαντίς, φ. 3237 ό.π. Βλ. Παράρτημα αριθ. 9. 
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φιλάνθρωπος, κοινωνικός και φιλόμουσος, ναυτίλος απαράμιλλος και
ιστιοπλόος ασυναγώνιστος. 

Είχε ωραία φωνή, εύστροφη και μελωδική, τραγουδούσε υπέροχα τα
ηρωικά δημοτικά τραγούδια για τα κατορθώματα των κλεφταρματωλών
και τους πολέμους. Ευλαβής και φιλεκκλήσιος30 ενίσχυε το έργο των
ηγουμένων της Αγίας Τριάδος Συνεσίου Γιάννου, της Ζωοδόχου Πηγής
Χαρίτωνος Μακρή και του Τιμίου Σταυρού Ιακώβου Καλούδη. 

Οι Μητροπολίτες Σάμου Αθανάσιος, Κωνσταντίνος και Ειρηναίος τον
τιμούσαν για την αφοσίωσή του προς την Πατρίδα και την εντιμότητά
του. Ο Ειρηναίος τον αποκαλούσε 

τίμιον της Πατρίδος αγωνιστήν και εκλεκτόν Έλληνα πολίτην
… ο πατριωτισμός σου και η γενναιότης του φρονήματός σου, 

του έγραφε ο αείμνηστος ιεράρχης 
σε έχουν σημειώσει εις την Ιστορίαν της Σάμου. Η φυσιο-

γνωμία σου θα παραμείνει ζωντανή όχι μόνον εις την μνήμην
των παιδιών σου, αλλά και εις τους συμπολίτας σου Σαμί-
ους… Είναι συγκινητικόν ότι η καρδία σου ουδέποτε ανε-
παύθη εις τα υλικά συμφέροντα. Χαίρω διότι η ψυχή σου
συγκινείται και με υψηλότερα πράγματα όπως είναι η έννοια
του Έθνους και της Εκκλησίας.31

Ο Γεώργιος Μιχ. Σοφούλης αναγνωρίσθηκε οπλαρχηγός32 Α΄ τάξεως
μετά ξίφους ανωτέρου Αξιωματικού. Τιμήθηκε από την 79 ΑΔΤΕ με δί-
πλωμα33 και μετάλλιο για τη δράση του στον Ιερό Λόχο και ο δήμος
Βαθέος έδωσε το όνομά του σε οδό πλησίον της κατοικίας του. 

Απεβίωσε σε ηλικία ενενήντα τριών ετών στις 4 Δεκεμβρίου 1969 και
κηδεύτηκε την επομένη στο Πυθαγόρειο. Η κηδεία του υπήρξε πάνδημη.
Ο χουντικός νομάρχης Α. Κανελλόπουλος απηγόρευσε την εκφώνηση
επικηδείων λόγων. Νεκρολογίες δημοσιεύτηκαν στις τοπικές εφημερίδες
Ελλάς,34 Σαμιακόν Βήμα35 και Σαμιακή.36

30. Βλ. Παράρτημα αριθ. 10, «Παραίτησις αιωνοβίου».
31. Ελλάς, έτος ΚΕ΄ φ. 1153/9-12-1969, σ. 4.
32. Α. Ν. 76 της 31 Αυγούστου/5 Σεπτεμβρίου 1936 και Υπουργική Απόφαση

309961/24-12-1936 του Υπουργού Στρατιωτικών. 
33. Βλ. Παράρτημα αριθ. 12.
34. Ελλάς, ό.π. 9-12-1969.
35. Σαμιακόν Βήμα, έτος ΛΓ΄, φ. 2057/15-12-1969.
36. Σαμιακή, έτος ΙΕ, φ. 668/11-12-1969.
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Ο διακεκριμένος ποινικολόγος, απόστρατος συνταγματάρχης πεζικού
Χρήστος Κωνσταντάρας, ο οποίος ως νεαρός επαναστάτης υπηρέτησε
υπό τις διαταγές του οπλαρχηγού Γεωργίου Μιχ. Σοφούλη τόσο κατά
το Κίνημα της 12ης Μαΐου 1908 όσο και κατά την Επανάσταση του
1912 στη νεκρολογία του μεταξύ πολλών άλλων αναφέρει και τα εξής:

Αρχηγέ μου, Συ ήσουν ο δεξιός βραχίων του Θεμιστοκλή
Σο φούλη, Συ παρεσκεύαζες τας επαναστάσεις, χωρίς εσένα
ίσως δεν θα κατόρθωνε τόσα πολλά εκείνος. Συ τον ανέδειξες
εις την αρχήν του σταδίου του και τον κατέστησες γνωστόν
εις όλον το πανελλήνιον ως ήρωα Επαναστάτην… Ελάμβανες
εντολήν παρ’ αυτού και παρεσκεύαζες την Επανάστασιν.
Έδιδες μάχας και εκέρδιζες την νίκην και ήσουν πάντοτε πα-
ράδειγμα ηρωισμού εις τους άλλους. Εδίδαξες και ενέθρεψες
κατ' αυτόν τον τρόπον και πολλάς ηλικίας νεωτέρων Σαμίων
ηρώων, οι οποίοι σε εθαύμαζον πάντοτε και προσεπάθουν εις
τα διάφορα μέτωπα να σε μιμούνται και να αναδεικνύονται.
Εις πάσαν κρίσιμον και επικίνδυνον περίστασιν της Πατρίδος
έδιδες το παρών μέχρι της τελευταίας σου στιγμής, μέχρι και
της πολύ προχωρημένης ηλικίας σου. Επί Κατοχής εφυλακί-
σθης από τους Ιταλούς και εις την Μέσην Ανατολήν ο Τσι-
γάντες σε προσέλαβεν εις τον Ιερόν Λόχον και σου ανέθεσε
την διοίκησιν ιστιοφόρου ίνα κατά θάλασσαν κατοπτεύης και
επισημαίνης εχθρικά υποβρύχια. 

Αρχηγέ! Κατά την τελευταίαν Επανάστασιν της Σάμου
ετραυματίσθης ηρωικώς μαχόμενος… αλλά ο θάνατος δεν σε
έθιξε περισσότερον. Ο θάνατος σέβεται τους ήρωας εις τα
πεδία των μαχών και έζησες εις μακρότητα ημερών… Έγινες
θρύλος και είσαι ένα σαμιακόν σύμβολον ηρωισμού και φιλο-
πατρίας όπως ο Θεμιστοκλής Σοφούλης και ο Λυκούργος Λο-
γοθέτης, ο Λαχανάς και ο Καπετάν Σταμάτης…37

Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής 24 Απριλίου του 1970 ένας άγνω-
στος Σαμιώτης κατέθεσε στον τάφο του Γεωργίου Μιχ. Σοφούλη ωραι-
ότατο στεφάνι από εύοσμα άνθη συνοδευόμενο από ένα εύστοχο ποίημα
που μαρτυρεί την αγάπη και τη συγκίνηση του ανώνυμου στιχουργού,
ο οποίος όπως φαίνεται τον γνώριζε πολύ καλά, γιατί αναφέρει πολλές

37. Βλ. Παράρτημα αριθ. 13.
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λεπτομέρειες της ζωής του. Μιλώντας σε πρώτο πρόσωπο δηλώνει εμ-
μέσως πλην σαφώς τη μεγάλη του εκτίμηση, το θαυμασμό και την ευ-
γνωμοσύνη του προς τον εκλιπόντα οπλαρχηγό. 

… Ήσουν λεβέντης κι όμορφος, 
ήσουνα παλληκάρι, 
με υψηλή καταγωγή 
της Σάμου το καμάρι

Πολέμησες στο Δώδεκα
σαν ήρωας γενναίος 
κι οι Τούρκοι σε τραυμάτισαν 
τότε που ήσουν νέος. 

Στη νέα Ιστορία μας 
μέσα θα ’σαι γραμμένος.
Με γράμματα ολόχρυσα 
θα γράφουν τ’ όνομά σου. 
που δόξασε τα όπλα μας 
η τότε λεβεντιά σου. 
….. 
Όλοι στεφάνια από μυρτιάς 
και δάφνης σου χρωστούμε, 
γιατί μας ελευθέρωσες, 
ποτέ δεν σε ξεχνούμε.

Ένας Σαμιώτης38

Τον διακαή πατριωτισμό του οπλαρχηγού Γεωργίου Μιχ. Σοφούλη
δεν εψύχραναν ούτε οι περιπέτειες της φθονερής και αχάριστης τύχης,
ούτε η εμπαθής μικροψυχία των αναξίως αναρριχωμένων στα κυβερνη-
τικά αξιώματα. Παρέμεινε μέχρι τέλους του βίου του φλογερός πατριώ-
της, ενσυνείδητος πολίτης αγωνιζόμενος με σθένος και μόνος και μετά
πολλών. Την όλη συμπεριφορά του χαρακτήριζε η αρχοντιά της γενναι-
οδωρίας και της ανιδιοτέλειας. Τον συγκλόνιζε η αυτοθυσία των ηρώων
της Ελευθερίας και τον συγκινούσε βαθύτατα η ανυποχώρητη ευτολμία
των αγωνιστών της Ελευθερίας. 

Εκείνα που κυρίως και προπάντων τον εξέφραζαν και τον προσδιό-

38. Βλ. Παράρτημα αριθ. 14.
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ριζαν ήταν ο φλογερός πατριωτισμός του, η ακαταμάχητη αγωνιστικό-
τητά του, η γενναιοφροσύνη του, η αρχοντική γενναιοδωρία του, η α νι-
διοτέλειά του και η ακατάβλητη δημιουργική του δραστηριότητα.

Παράρτημα
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ΜΑΝΟΛΗΣ Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ

Η  Εκκλησία της Σάμου και η ενσωμάτωση 
του νησιού στο ελληνικό κράτος 

Η ενσωμάτωση της Σάμου στο ελεύθερο ελληνικό κράτος, το 1912,
επέδρασε βεβαίως πάνω σε όλους τους θεσμούς, τις οργανώσεις και τις
συσσωματώσεις του μέχρι τότε ημιαυτόνομου νησιού, προσδιόρισε κα-
θοριστικά την κοινωνία, τον πολιτισμό, την πολιτική και το μέλλον του.
Φυσικά, η τοπική Εκκλησία δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από τις κατα-
κλυσμιαίες αλλαγές που η ένωση επέφερε στη σαμιακή κοινωνία και
στη ζωή των Σαμίων.1

Ήδη από τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια, με την επιβολή στη
Σάμο του ηγεμονικού καθεστώτος, η Εκκλησία φρόντισε να προσαρμο-
στεί στις νέες συνθήκες, ώστε να ασκεί πληρέστερα και αρτιότερα το
πνευματικό, το κοινωνικό και το φιλανθρωπικό έργο της. Έτσι, από το
επαναστατικό σθένος του Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου φτάσαμε σύντομα
στις στοχαστικές αναπροσαρμογές των διαδόχων του, που γρήγορα κα-
τάλαβαν ότι έπρεπε να συνεργαστούν με την ηγεμονική διοίκηση, αν
ήθελαν να μπορέσουν να ασκήσουν απρόσκοπτα το εκκλησιαστικό έργο.
Σε αυτό βεβαίως συνέβαλε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που έν-

1. Μ. Γ. Βαρβούνης, «Η ένωση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με το ελ-
ληνικό κράτος (1912): εκατοστή εθνική επέτειος», στο Ιερά Μητρόπολις Σάμου,
Ικαρίας και Κορσεών, Ημερολόγιο του σωτηρίου έτους 1912. Αφιερωμένο
στην 100ή επέτειο (1912-2012) της ενώσεως των νησιών μας με το ελληνικό
κράτος, Σάμος 2012, σ. 30-48.
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θερμα συνιστούσε τη ρεαλιστική λύση της προσαρμογής στις νέες συν-
θήκες.2

Η κατάσταση που παγιώθηκε υπήρξε σύμβια και ομόχρονη της ίδια
της Ηγεμονίας της Σάμου, τροποποιήθηκε δε βαθμιαία μετά την κατά-
λυση του ηγεμονικού καθεστώτος, όπως και στη συνέχεια θα αναλυθεί.
Σε επίπεδο διοίκησης της Εκκλησίας της Σάμου, η ένωση με την Ελλάδα
σήμανε τόσο την διακοπή της μακράς σειράς των Σαμίων επισκόπων,
όσο και την βαθμιαία χαλάρωση της στενής διοικητικής σχέσης προς την
μεγάλη του Χριστού Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, λόγω της αλ-
λαγής των γενικότερων ιστορικών και εκκλησιαστικών συνθηκών. Και
οι δύο αυτοί παράγοντες υπήρξαν ουσιώδεις και καθοριστικοί για τη
μελλοντική διαμόρφωση της εκκλησιαστικής φυσιογνωμίας του νησιού.

Καταρχήν, θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι το Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο θεωρούσε την περίπτωση της Ηγεμονίας της Σάμου πιλοτική, με
την πίστη ότι υπό ορισμένες συνθήκες αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί
και σε άλλα υπό οθωμανική κυριαρχία τμήματα του Γένους.3 Προέκρινε
λοιπόν, με μία μόνο εξαίρεση, αυτήν του Γρηγορίου Γ΄ (1843-1854) την
εκλογή για τον αρχιερατικό θρόνο της Σάμου επισκόπων που κατάγον-
ταν ή σχετίζονταν με το νησί. Η διαδοχή των Αρχιεπισκόπων αρχικά
και μετά το 1841 Μητροπολιτών Σάμου είναι απολύτως χαρακτηριστική:

2. Πρβλ. Μ. Γ. Βαρβούνης, Η συμβολή της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας
στην ένωση της Σάμου με την Μητέρα Ελλάδα, Αθήνα 2004. Ο ίδιος, Το Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο και η Ηγεμονία της Σάμου, Αθήνα 2005, όπου και η
σχετική προγενέστερη βιβλιογραφία. Βλ. επίσης Σ. Πετμεζάς, «Η εκκλησιαστική
οργάνωση υπό τους Οθωμανούς», στον τόμο P. Odorico (επιμ.), Αναμνήσεις και
συμβουλές του Συναδινού, ιερέα Σερρών στη Μακεδονία (17ος αιώνας). As-
sociation ‘Pierre Bellon’ 1996, σ. 481-568. Πρβλ. Αθ. Αγγελόπουλος, Ακαδημικοί
περίπατοι. Επίκαιρα θέματα εθνικής και εκκλησιαστικής πολιτικής και διπλω-
ματίας 1991-2010, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 75-134, όπου και το γενικότερο ιστο-
ρικό και εκκλησιαστικό πλαίσιο αυτών των εξελίξεων.

3. Βλ. Μ. Γ. Βαρβούνης, «Σάμος και Οικουμενικό Πατριαρχείο (1585-1900)»,
Πρακτικά ΚΓ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 107-
134. Ο ίδιος, «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η ηγεμονική Σάμος», Πρακτικά
ΚΖ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου 2, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 409-441. Ο
ίδιος, «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ηγεμονική Σάμος», Σαμιακές Με-
λέτες 7 (2005-2006). Αναφορά Τιμής στην Αγία Μεγάλη του Χριστού Εκκλη-
σία, σ. 800-804.
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Αρίσταρχος Α΄ ο Βαρβατές (1834-1836) από το Μεσαίο Καρλόβασι4 –
Θεοδόσιος Α΄ ο Φραγκόπουλος (1836-1841) καταγόμενος μεν από τη
Ζάκυνθο και τα Κύθηρα, μεγαλωμένος όμως και αναθρεμμένος στη
Σάμο5 – Παρθένιος Γ΄ ο Κουτσομανώλης (1841-1843) καταγόμενος μεν
από τη Λέρο, αλλά γεννημένος στη Σάμο6 – Γαβριήλ Β΄ ο Κατσαρός
(1855-1900) από το Βαθύ7 – Αθανάσιος Β΄ ο Καπουράλης (1900-1903)
από τον Πύργο8 και Κωνσταντίνος Α΄ ο Βοντζαλίδης (1903-1926) από
το Καρλόβασι.9

Η υπαγωγή της Μητροπόλεως Σάμου στην διοικητική μέριμνα της
Εκκλησίας της Ελλάδος επέφερε την αλλαγή αυτών των σχεδιασμών,

4. Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Ιωάννης, Η Εκκλησία της Σάμου από της
ιδρύσεως αυτής μέχρι σήμερον, Σάμος 1967, σ. 75-76.

5. Μ. Γ. Βαρβούνης, «Ο Επτανήσιος Αρχιεπίσκοπος Σάμου Θεοδόσιος Φραγ-
γόπουλος (1836-1841) και η εισαγωγή της τιμής της Παναγίας της Μυρτιδιώ-
τισσας στο νησί», Πρακτικά Η΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου ΙΙ.Β. Θεσμοί
(Μέρος Β΄) – Λαογραφία, Κύθηρα 2009, σ. 237-247.

6. Μ. Γ. Βαρβούνης, «Παρθένιος Κουτσομανώλης Μητροπολίτης Ρασκοπρεσ-
ρένης (1849-1854) ο από Σάμου και Ικαρίας», Γρηγόριος ο Παλαμάς 829 : 92
(2009), σ. 453-458.

7. Βλ. Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Ιωάννης, Η Εκκλησία της Σάμου …
ό.π., σ. 81-87. 

8. Θ. Παλαμηδά-Ευθυμιάδου, Η Ιερά Μητρόπολις Λήμνου κατά τον τελευ-
ταίο αιώνα της τουρκοκρατίας (1800-1912) κατά τους κώδικες της Ιεράς
Μητροπόλεως Λήμνου, Αλεξανδρούπολη 2007 (διδ. διατρ.), σ. 82 κ.εξ. Η ίδια,
«Εκκλησιαστική ιστορία Λήμνου», στον τόμο Γ. Κωνσταντέλλης (επιμ.), Λή-
μνος. Εκκλησιαστική κληρονομιά 1, Αθήνα 2010, σ. 52, 65-70. Δ. Τσιανικλίδης,
Η Ζίχνη κατά την περίοδον του Μακεδονικού Αγώνα. Θεσσαλονίκη 1995, σ.
64. Τρ. Θεοδωρίδης, «Η Ιερά Μητρόπολις Ζιχνών και οι Μητροπολίται της»,
Σερραϊκά Χρονικά 1 (1953), σ. 168. Επίσκοπος Σπυρίδων Κυβετός, Μητροπο-
λίτης Ζιχνών και Νευροκοπίου, Η κατά τον Μακεδονικό Αγώνα τοπική ιστορία
της Ιεράς Μητροπόλεως Ζιχνών και Νευροκοπίου. Όλοι οι ήρωες που αγω-
νίστηκαν, Νέα Ζίχνη 1996, σ. 149.

9. Μ. Γ. Βαρβούνης, «Ο Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Κωνσταντίνος Βον-
τζαλίδης (1857-1926). Συμβολή στη νεότερη εκκλησιαστική ιστορία της Σάμου»,
Πρακτικά ΚΗ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 413-
439. Πρβλ. Ο ίδιος, «Η Αγία Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία και η Σάμος», Σα-
μιακές Μελέτες 7 (2005-2006). Αναφορά Τιμής στην Αγία Μεγάλη του
Χριστού Εκκλησία, σ. 7-8. Πρβλ. Κ. Ι. Πτίνης, Αγώνες ελευθερίας. Συμβολή
στην ιστορία της Σάμου 1900-1913. Σάμος 1984, σ. 180-201.
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καθώς μάλιστα είχαν εκλείψει οι εθνικοί και πολιτικοί λόγοι της ιδιαί-
τερης εκκλησιαστικής μεταχείρισης της τοπικής Εκκλησίας. Έτσι, μετά
την ένωση οι εκλογές Μητροπολιτών Σάμου υπάγονται πλέον σε άλλες
συνθήκες και αναγκαιότητες, υπόκεινται σε διαφορετικούς εκκλησια-
στικούς σχεδιασμούς, με αποτέλεσμα, παρά την ύπαρξη Σαμίων Επι-
σκόπων που θα ήθελαν να υπηρετήσουν στην πατρίδα τους, όπως του
Μητροπολίτου Σύρου και Τήνου Φιλαρέτου ή του Μητροπολίτου Βε-
ροίας και Ναούσης Αλεξάνδρου,10 Σάμιο επίσκοπο να αποκτήσει η το-
πική Εκκλησία μόλις πρόσφατα, το 1995, με την εκλογή, χειροτονία και
ενθρόνιση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορ-
σεών κ. Ευσεβίου Α΄ του Πιστολή, από το Παλαιό Καρλόβασι.

Θα πρέπει επίσης εδώ να σημειωθεί ότι ο διάδοχος του Κωνσταντί-
νου Α΄, ο Μητροπολίτης Ειρηναίος Α΄ ο Παπαμιχαήλ (1926-1963) εξε-
λέγη το 1926, από Δαρδανελλίων και Ελασσώνος,11 μετά την ένωση, ήταν
του κλίματος του Οικουμενικού Θρόνου και υπήρξε χαρακτηριστική με-
ταβατική περίπτωση ιεράρχη, στη μακρά αρχιερατική θητεία του οποίου
συντελέστηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές, ώστε ο διάδοχός του Παν-
τελεήμων Α΄ ο Χρυσοφάκης (1966-1974) να είναι πλέον χαρακτηριστική
περίπτωση ιεράρχη της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος
εποίμαινε Μητρόπολη εκ των επαρχιών της εν Ελλάδι πνευματικής δι-
καιοδοσίας του Οικουμενικού Θρόνου, δηλαδή από τις λεγόμενες των

10. Μ. Γ. Βαρβούνης, «Αλέξανδρος ο Δηλανάς. Μητροπολίτης Βεροίας και
Ναούσης», Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία 2, Αθήνα 2011, σ.
167, όπου και η προγενέστερη σχετική βιβλιογραφία.

11. Πρβλ. Μ. Γ. Βαρβούνης, «Η ιταλική κατοχή στη Σάμο και ο Μητροπολίτης
Σάμου και Ικαρίας Ειρηναίος (1941-1943)», Απόπλους 39-40 (2007), σ. 338-
351. Ο ίδιος, «Ο Σάμου και Ικαρίας Ειρηναίος. Το πρόσωπο και το προσω-
πείο», Απόπλους 14-16 (1995), σ. 359-361. Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου
Ιωάννης, Η Εκκλησία της Σάμου από της ιδρύσεως αυτής μέχρι σήμερον,
Σάμος 1967, σ. 92-96. Γ. Κ. Αγγελινάρας, «Ο Σάμου και Ικαρίας Ειρηναίος»,
Σαμιακές Μελέτες 3 (1997-1998), σ. 515-523. Ο ίδιος, «Ο Μητροπολίτης Σάμου
Ειρηναίος, βαθύς γνώστης της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής», Σαμιακή
Επιθεώρηση 12:43 (1996), σ. 44-49. Ευσέβιος Μητροπολίτης Σάμου και Ικα-
ρίας, «Η Εκκλησία της Σάμου κατά τον 20ό αιώνα», Σαμιακές Μελέτες 6
(2003-2004). Πρακτικά Συνεδρίου «Η Σάμος κατά τον 20ό αιώνα», σ. 83-
89. Θεοδ. Τσιρώνης, Εκκλησία πολιτευομένη. Ο πολιτικός λόγος και ρόλος
της Εκκλησίας της Ελλάδος (1913-1941), Αθήνα 2010, σ. 291-298, 314, 321,
342, 392-398, 406-407, 423, 425. Εκκλησία 14 (11 Αυγούστου 1941), σ. 133.
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«Νέων Χωρών». Για να φτάσουν όμως εδώ τα πράγματα, υπήρξε μια
σειρά αλλαγών και αναπροσαρμογών, που συντελέστηκαν κατά τη διάρ-
κεια της ιστορικής και οριακής αρχιερατείας του Ειρηναίου.

Μέχρι και την ένωση της Σάμου με την Ελλάδα, αλλά και την ορι-
στική ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελ-
λάδος και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η Μητρόπολη Σάμου
λειτουργούσε μέσα στα όρια της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ο
Μητροπολίτης της εκαλείτο ως συνοδικό μέλος της Αγίας και Ιεράς Συ-
νόδου του Οικουμενικού Θρόνου, όπως συνέβη με τους Μητροπολίτες
Γαβριήλ Β΄ και Κωνσταντίνο Α΄, συμμετείχε συχνά σε ειδικές πατριαρ-
χικές εξαρχίες που σκοπό είχαν την επίλυση προβλημάτων, αλλά και
δεχόταν στο έδαφος της κανονικής δικαιοδοσίας του ανάλογες εξαρχικές
αποστολές, οριζόμενες από τον εκάστοτε Οικουμενικό Πατριάρχη.12 Για
παράδειγμα, ο Μητροπολίτης Γαβριήλ Β΄ πήρε μέρος στην τοπική Σύ-
νοδο του Σεπτεμβρίου του 1872, η οποία εκήρυξε ως σχισματική την
βουλγαρική εκκλησία του Μεσαχώρου. Επίσης, ανέλαβε να συμβιβάσει,
και τελικώς το επέτυχε, τους επισκόπους Κρήνης Αμβρόσιο και Κώου
Κύριλλο με το εξεγερμένο ποίμνιό τους, απεσταλμένος ως έξαρχος του
Οικουμενικού Πατριαρχείου.13

Η έντονη αυτή δραστηριοποίηση, που υπήρχε σε συνάρτηση με την
προσωπικότητα και το κύρος κάθε Μητροπολίτη, μετά το 1922 σταμά-
τησε βαθμιαία. Ο Μητροπολίτης Σάμου συμμετέχει πλέον στην Διαρκή

12. Μ. Γ. Βαρβούνης – Παν. Τζιβάρα, Οικουμενικό Πατριαρχείο και Ιερά Μη-
τρόπολις Σάμου και Ικαρίας. Τόμος Α΄: Πατριαρχικά Γράμματα 1861-1928.
Αθήνα 2009, σ. 25-27. Σχετικές αναφορές υπάρχουν και σε πολλές ελάσσονες
εκκλησιαστικές πηγές της Σάμου, βλ. ενδεικτικά Μ. Γ. Βαρβούνης, «Η βιβλιο-
θήκη της Ι. Μονής Αγίας Τριάδος Σάμου», Επιστημονική Επετηρίδα της Θεο-
λογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τμήμα
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 5 (1998). Αφιέρωμα στη μνήμη του
καθηγητού Παναγιώτου Κ. Χρήστου Α΄, σ. 227-247. Ο ίδιος, «Σημειώματα για
την Ι. Μονή της Παναγίας του Βροντά», Γρηγόριος ο Παλαμάς 779 (1999), σ.
597-660. Ο ίδιος, «Η βιβλιοθήκη της Ι. Μονής Προφήτου Ηλιού της Σάμου», Από
–φωνής. Επιστημονική Επετηρίδα του Εργαστηρίου Παλαιογραφίας του Δη-
μοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 1 (2000-2001), σ. 101-115. Στ, Κεκρίδης, «Ο
κώδικας της Ιεράς και Πατριαρχικής μονής της Ζωοδόχου Πηγής της Νέας, της
κατά τους Αγιάδες», Σαμιακές Μελέτες 3 (1997-1998), σ. 319 κ. εξ.

13. Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Ιωάννης, Η Εκκλησία της Σάμου… ό.π.,
σ. 84-85.
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Ιερά Σύνοδο και στην Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος
και στις αντίστοιχες συνοδικές επιτροπές και αποστολές, γεγονός που
εκ των πραγμάτων συντελεί σε έναν αναγκαστικό προσανατολισμό της
τοπικής Εκκλησίας προς το εκκλησιαστικό κέντρο των Αθηνών. Μένει
βεβαίως η λειτουργική μνημόνευση του ονόματος του εκάστοτε Οικου-
μενικού Πατριάρχη, σε κάθε αρχιερατική θεία λειτουργία, για να θυμίζει
τον πνευματικό σύνδεσμο της Σάμου με την πρωτόθρονη Εκκλησία της
Κωνσταντινουπόλεως. Μόλις δε το 2006, με την επίσημη επίσκεψη της
Α.Θ.Π. του Οικουμενικού πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ στην Ιερά
Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας14 αποκαταστάθηκε εν μέρει η συνείδηση
του ότι ως Εκκλησία βρισκόμαστε υπό το ωμοφόριον όχι του Αρχιεπι-
σκόπου Αθηνών, αλλά του Οικουμενικού Πατριάρχου, καθώς ουσιαστικά
ανήκουμε στις εν Ελλάδι Μητροπόλεις του Οικουμενικού Θρόνου, τις
παραχωρηθείσες «άχρις καιρού» και μόνον όσον αφορά την διοικητική
μέριμνα στην Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος.15

Αλλά και στην περίπτωση του εδάφους της κανονικής δικαιοδοσίας
του εκάστοτε Μητροπολίτη Σάμου η ένωση του 1912 και οι συνακόλου-
θες εξελίξεις επέφεραν ορισμένες διαφοροποιήσεις. Για παράδειγμα, το
1924 ανασυστήθηκε η παλαιά Μητρόπολη Ικαρίας, με στόχο την τακτο-
ποίηση Μητροπολιτών του Οικουμενικού Θρόνου, των οποίων οι επαρ-
χίες είχαν εκλείψει λόγω της Μικρασιατικής Καταστροφής του 1922 και
της ανταλλαγής πληθυσμών δυνάμει της Συνθήκης της Λωζάνης, του
1923-1924. Στη νέα Μητρόπολη κατεστάθη ο Ιωακείμ Καβίρης, ως το
1926 οπότε και μετατέθηκε στην Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, όπου
και εκοιμήθη το 1975. Τον διαδέχθηκε ο από Σουφλίου Νεόφυτος Κο-
τζαμανίδης (20 Νοεμβρίου 1926-24 Ιανουαρίου 1931), μετά την κοίμηση

14. Βλ. σχετικά Μ. Γ. Βαρβούνης, «Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη Σάμο»,
Σαμιακόν Βήμα 3536 (17 Ιουλίου 2006), σ. 3. Ο ίδιος, «Ιστορική επίσκεψη»,
Σαμιακή 2110 (7 Αυγούστου 2006), σ. 1, 3. Ο ίδιος, «Στον απόηχο της πατριαρ-
χικής επισκέψεως», Σαμιακή 2111 (28 Αυγούστου 2006), σ. 1, 3. Ο ίδιος, «Ο
Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος στη Σάμο. Το χρονικό της επί-
σκεψής του», Μεθόριος 22 (2006), σ. 12-13.

15. Πρβλ. Μ. Γ. Βαρβούνης, «Η πατριαρχική επίσκεψη στην Ιερή Μητρόπολη
Σάμου και Ικαρίας», Χαραυγή 557 (2 Σεπτεμβρίου 2006), σ. 6. Ο ίδιος, «Συντε-
λεστές της πατριαρχικής επισκέψεως στη Σάμο», Σαμιακή 2115 (25 Σεπτεμβρίου
2006), σ. 7. Ο ίδιος, «Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος
στη Λέσβο και στη Σάμο (12-20 Αυγούστου 2006)», Παμμακάριστος 10 (2006),
σ. 69-70, 77.
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του οποίου η Ικαρία επανήλθε στην κανονική δικαιοδοσία της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Σάμου και Ικαρίας.16 Συνεπεία τούτου ο τίτλος του Μητρο-
πολίτη από Αρχιεπίσκοπος Σάμου και Ικαρίας (ως το 1841) εξελίχθηκε
διαδοχικά σε Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας (1841-1924), Μητροπο-
λίτης Σάμου (1924-1931) και πάλι Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας
(1931 κ. εξ.). Μετά δε το 1918 επικράτησε και η υπαγωγή των Κορσεών,
του μικρού νησιωτικού συμπλέγματος μεταξύ Σάμου και Ικαρίας στη
Μητρόπολη Σάμου, δεδομένου ότι πριν ανήκαν στην Πατριαρχική Εξαρ-
χία της Πάτμου,17 της οποία η κανονική δικαιοδοσία αρχίζει από το νο-
τίως της Σάμου Αγαθονήσι. Η υπαγωγή αυτή έγινε λόγω του ότι ήταν
αδύνατη πρακτικά η επικοινωνία του ποιμνίου και των ιερέων του νη-
σιού, που ανήκε στο ελληνικό κράτος, με την ιταλοκρατούμενη Πάτμο,
όπου έδρευε η Πατριαρχική Εξαρχία της κανονικής υπαγωγής τους.
Έτσι σήμερα ο πλήρης τίτλος του Επισκόπου της τοπικής Εκκλησίας
είναι Μητροπολίτης Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών, και αυτή η έκφραση
είναι και σε λειτουργική χρήση.

Η σταδιακή εκκλησιαστική αλλαγή που διαπιστώνεται στην Ιερά Μη-
τρόπολη Σάμου μετά την ένωση του 1912 αποτυπώνεται ανάγλυφα στα
πατριαρχικά έγγραφα που την αφορούν. Αποτελεί κοινή διαπίστωση
ότι μετά το 1912 οι σχέσεις της τοπικής Εκκλησίας προς τον Οικουμε-
νικό Θρόνο περιορίζονται και αραιώνουν. Πέρα από τρέχοντα οικονο-
μικά ζητήματα και την σταδιακή εξόφληση των οφειλών της Μητροπό-
λεως προς το Πατριαρχείο και την Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης,
υπάρχουν μόνο γνωματεύσεις για την τέλεση γάμων μεταξύ μακρινών
συγγενών. Απόδειξη για τη σταδιακή αλλαγή των εκκλησιαστικών δε-
δομένων στη Σάμο αποτελεί μια καταγγελία του Μητροπολίτη Κων-
σταντίνου Α΄ εναντίον του Μητροπολίτη Φιλαδελφείας Χρυσοστόμου, το
1915, επειδή προσλάμβανε Σαμίους ιερείς χωρίς κανονικές διαδικασίες,
από την οποία φαίνεται ότι τρία χρόνια μετά την ένωση οι Σάμιοι κλη-

16. Μητροπολίτης Σισηροκάστρου Ιωάννης, Η Εκκλησία της Ικαρίας από
της ιδρύσεως αυτής μέχρι σήμερον, Σιδηρόκαστρον 1978, σ. 41.

17. Αντίπας – Παύλος Νικηταράς, Πατριαρχική Εξαρχία και Ιερά Μονή Πά-
τμου. Κατερίνη 2005, σ. 95. Η υπαγωγή των Κορσεών στην Πατριαρχική Εξαρ-
χία της Πάτμου χρονολογείται από τη βυζαντινή εποχή, βλ. Έρα Βρανούση,
Βυζαντινά έγγραφα της Μονής Πάτμου 1. Αυτοκρατορικά. Αθήναι 1980, σ.
146-150. Για το όλο ζήτημα βλ. Αθ. Αγγελόπουλος, Η εκκλησιαστική ιστορία
των Νέων Χωρών (1912-1928), Θεσσαλονίκη 1982, σ. 112.
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ρικοί συνέχιζαν να δραστηριοποιούνται στις ελληνορθόδοξες κοινότητες
της Μικράς Ασίας.18

Το 1920, σε μια από τις τελευταίες του παρεμβάσεις, το Οικουμενικό
Πατριαρχείο επεμβαίνει για να διευθετηθεί διαφορά μεταξύ της Νέας
Μονής Χίου και της μονής προφήτου Ηλιού Σάμου, επειδή η τελευταία
δεν κατέβαλλε τα προβλεπόμενα, καθώς ήταν μετόχι της χιακής μονής.
Η σταδιακή αυτή αλλαγή αποτυπώνεται και στο τελετουργικό επίπεδο:
σταδιακά παύουν τα στοιχεία του πατριαρχικού τυπικού που υπήρχαν
στην ηγεμονική Σάμο, ιδίως σε περιπτώσεις αρχιερατικών λειτουργιών.
Έτσι η πατριαρχικής προελεύσεως συνήθεια την Κυριακή του Πάσχα να
ενδύεται ο Μητροπολίτης τα άμφιά του στο Μητροπολιτικό Μέγαρο και
κατόπιν με επίσημη πομπή να κατευθύνεται στην πλατεία, όπου να συγ-
κεντρώνονται όλες οι ενορίες, να τελείται δέηση και να κατευθύνονται
όλοι στον μητροπολιτικό ναό του αγίου Νικολάου για την τέλεση του
εσπερινού της αγάπης,19 που ήταν σε χρήση στην ηγεμονική Σάμο, στα-
διακά καταργήθηκε. 

Σήμερα τελούν όλοι τον εσπερινό στις ενορίες τους, και κατόπιν συγ-
κεντρώνονται στην πλατεία, όπου ο Μητροπολίτης, ο οποίος έχει πάει
εκεί με την ενορία του μητροπολιτικού ναού όπου τελεί τον εσπερινό
της αγάπης, απευθύνει δέηση και μοιράζει κόκκινα πασχαλινά αβγά.
Ωστόσο διατηρούνται ακόμη ορισμένα στοιχεία του πατριαρχικού τυ-
πικού, ως επιβιώματα του δημόσιου εκκλησιαστικού τελετουργικού της
Ηγεμονίας της Σάμου, όπως το ότι ο Μητροπολίτης κατά τα Θεοφάνεια
λειτουργεί στο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Βαθύ, και κατόπιν
με πομπή κατεβαίνει στην οικιστικά πλέον ενωμένη πόλη της Σάμου,
τον ηγεμονικό Λιμένα Βαθέος, όπου και τελεί την ρίψη του σταυρού
στη θάλασσα.20 Επίσης, ακολουθώντας την πατριαρχική τάξη ο εσπερι-
νός της αγάπης, την Κυριακή του Πάσχα, τελείται στη Σάμο το πρωί,

18. Μ. Γ. Βαρβούνης – Παν. Τζιβάρα, Οικουμενικό Πατριαρχείο και Ιερά
Μητρόπολις Σάμου και Ικαρίας… ό.π., σ. 31.

19. Βλ. Β. Καριώτογλου, «Πώς επανηγυρίζετο επί της Ηγεμονίας το Πάσχα
εν Λιμένι Βαθέος Σάμου», Σαμιακόν Ημερολόγιον 3 (1953), σ. 61-66 [= Ο
ίδιος, «Η δεύτερη ανάσταση στην ηγεμονική Σάμο», Σαμιακή Επιθεώρηση 7
(1965), σ. 29-32. 

20. Για όλα τα παραπάνω βλ. Μ. Γ. Βαρβούνης, Λαϊκή λατρεία και θρησκευ-
τική συμπεριφορά των κατοίκων της Σάμου, Αθήνα 1992 (διδ. διατρ.), σ. 123
κ.εξ., όπου και η σχετική τοπική βιβλιογραφία.
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ενώ ο όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης δεν τελείται το βράδυ της Μεγάλης
Τετάρτης αλλά το πρωί της ημέρας, πριν τον εσπερινό και τη θεία λει-
τουργία του Μεγάλου Βασιλείου, συνήθεια που ωστόσο σταδιακά επί-
σης αρχίζει να μεταβάλλεται, κατ’ επίδραση των πανελλαδικώς κρατού-
ντων, τα οποία οι πιστοί βλέπουν πια λόγω των τηλεοπτικών μεταδό-
σεων των ακολουθιών και τα επιζητούν.

Οι ιστορικές και εκκλησιαστικές συνθήκες που παραπάνω περιγρά-
φτηκαν οριοθετούν την ανάπτυξη ενός αναλόγου εκκλησιαστικού φρο-
νήματος στους Σαμίους, σύμφωνα με το οποίο αποτελούν αναπόσπαστο
κομμάτι του ποιμνίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και έχουν
το προνόμιο να βρίσκονται υπό την ευρύτερη ποιμαντική μέριμνα του
Οικουμενικού Πατριάρχη, αλλά και μέλη της εκκλησιαστικής διοίκησης
της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος. Η διπλή αυτή ιδιότητα βιώ-
νεται εξάλλου με την μνημόνευση από τον εκάστοτε Μητροπολίτη
Σάμου τόσο του ονόματος του Οικουμενικού Πατριάρχου, όσο και της
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «των ορθοτομούντων τον
λόγον της… αληθείας», η οποία και υποστηρίζει μια ιδιαίτερη και ξε-
χωριστή αίσθηση του ποιμνίου, που πάντως διαμορφώθηκε λόγω των
σχετικών εκκλησιαστικών καταστάσεων μετά την ένωση του 1912 και
την ρύθμιση των εκκλησιαστικών σχέσεων μεταξύ Αθηνών και Κωνσταν-
τινουπόλεως, αφού τα σύνορα της περιοχής είχαν παγιωθεί και οι σχε-
τικές πολεμικές και διπλωματικές επιχειρήσεις είχαν λάβει τέλος. 

Ένα δεύτερο εκκλησιαστικό πεδίο, στο οποίο υπήρξαν σαφείς επι-
δράσεις μετά την ένωση του 1912 υπήρξε η ζωή, η εξέλιξη και η διαχρο-
νική πορεία των μονών της Σάμου και του σαμιακού μοναχισμού εν
γένει. Όπως είναι γνωστό, ο μοναχισμός του νησιού, τόσο πριν όσο και
κυρίως μετά την αραίωση του πληθυσμού του, κατά τον 15ο και τον 16ο
αι., είχε την αρχή του στην μικρασιατική ενδοχώρα. Τα μοναστικά κέντρα
της Μικράς Ασίας, ιδιαιτέρως δε του όρους Λάτρος υπήρξαν πηγές άντ-
λησης ανθρώπινου δυναμικού  αλλά και πνευματικών παραδειγμάτων,
γύρω από τα οποία καλλιεργήθηκε ο μοναχισμός της Σάμου.21

21. Βλ. σχετικά Μ. Γ. Βαρβούνης, «Τα Πάτρια των μεγάλων μοναστηριών
της Σάμου», Αγία Σιών. Επιστημονική Επετηρίς Ιεράς Μητροπόλεως Μυτι-
λήνης, Ερεσού και Πλωμαρίου 3 (2008). Μνήμη Ιωάννου Φουντούλη, σ. 54-
62. Ο ίδιος, «Η Ημερίδα ‘Ο Μοναχισμός στη Σάμο. Χθες-σήμερα-αύριο’
(Σάμος, 14 Νοεμβρίου 2009)», στο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ο μοναχισμός στη
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Δεν είναι βέβαια άσχετο το γεγονός ότι τόσο οι παλαιότερες σαμια-
κές μονές σχετίζονται με την παροδική εγκατάσταση στο νησί του οσίου
Παύλου του Λατρινού, όσο και ότι από τα νεότερα, τα μετά την πύ-
κνωση του αριθμού των κατοίκων και τον ανασυνοικισμό22 μοναστικά
κέντρα τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα συνδέονται με μορφές του μι-
κρασιατικού μοναχισμού: οι μονές Μεγάλης Παναγίας και Τιμίου Σταυ-
ρού, πολλά μετόχια και καθίσματα, όπως για παράδειγμα εκείνο της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Κότσικα, κοντά στην πόλη της Σάμου,
αλλά και πλείστα όσα από τα παρεκκλήσια και τα ξωκλήσια του νησιού
οφείλονται στον θείο ζήλο και το συστηματικό εκκλησιαστικό έργο Μι-
κρασιατών μοναχών, ιερομονάχων και γενικώς κληρικών. Έτσι, κοντά
στον όσιο Παύλο τον Λατρινό και τη συνοδεία του προστίθενται οι αυ-
τάδελφοι μοναχοί Νείλος και Διονύσιος, ιδρυτές των μεγάλων αυτών
μοναστηριών της Σάμου,23 με τη συνοδεία τους, η οποία τους ακολούθη -
σε στο νησί από την Μικρά Ασία.

Τα μοναχολόγια των μονών της Σάμου και οι ηγουμενικοί τους κα-
τάλογοι αναφέρονται συχνά σε Μικρασιάτες μοναχούς και ηγουμένους
που εγκαταβίωσαν σε αυτά. Από την άλλη πλευρά, οι διάφορες κτιτορι-

Σάμο. Χθες-σήμερα-αύριο. Πρακτικά Ημερίδας (Σάμος, 16 Νοεμβρίου
2009), Αθήνα 2011, σ. 9-11, με σχετικές παρατηρήσεις.

22. Βλ. σχετικά Μ. Γ. Βαρβούνης, «Λαογραφικές πληροφορίες από το περιη-
γητικό έργο του Ιωσήφ Γεωργειρήνη (1678)», Αντιπελάργηση. Τιμητικός τόμος
για τον Νικόλαο Α. Δημητρίου, Αθήνα 1992, σ. 87-137. Ο ίδιος, «Η συμβολή
των λαογραφικών δεδομένων στη διερεύνηση του προβλήματος της ερημώσεως
της Σάμου (15ος-16ος αι.)», Πρακτικά ΙΔ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου,
Θεσσαλονίκη 1994, σ. 145-169. Κ. Κόμης, «Πληθυσμός και οικισμοί της Σάμου.
Συμβολή πρώτη: Οθωμανική περίοδος», Αντιπελάργηση. Τιμητικός τόμος για
τον Νικόλαο Α. Δημητρίου, Αθήνα 1992, σ. 171-238. Ο ίδιος, Ιστορικοδημο-
γραφικά. Μελέτες ιστορίας και ιστορικής δημογραφίας του ελληνικού χώρου,
Αθήνα 1999, σ. 109-184, 269-280.

23. Πρβλ. Μ. Γ. Βαρβούνης, Οι Μονές της Σάμου, Αθήνα 2006, σ. 23 κ.εξ. Ο
ίδιος, «Βυζαντινές παραδόσεις για τις μονές της Σάμου», Γρηγόριος ο Παλα-
μάς 88: 809 (2005), σ. 537-542. Ο ίδιος, «Σχόλια σε βυζαντινή μοναστική πα-
ράδοση (AaTh 756)», Γρηγόριος ο Παλαμάς 89:811 (2006), σ. 769-777. Ο ίδιος,
«Bemerkungen zur Byzantinischen Tradition des Wachstums des Feuerbrands
oder des Trockenen Stocks (AaTh 756)», Byzantion. Revue Internationale des
Etudes Byzantines 76 (2006). Volume offert au professeure Edmond Voordeckers, σ.
321-329.
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κές και αφιερωματικές επιγραφές εικόνων, σκευών και κειμηλίων, οι
οποίες μνημονεύουν Μικρασιάτες μοναχούς, φανερώνουν την έκταση και
την δυναμική αυτής της επίδρασης.24 Η προφορική παράδοση της Σάμου
έχει διατηρήσει την ανάμνηση των Μικρασιατών προσκυνητών που έφτα-
ναν στα σεβάσματα της λατρείας των Σαμίων, ιδιαίτερα μάλιστα στην
ετήσια πανήγυρη της μονής Τιμίου Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου) και οι
κώδικες των μονών συχνά αναφέρονται στα μετόχια που αυτές διατη-
ρούσαν στην μικρασιατική γη, αλλά και στα περιουσιακά στοιχεία που
έφταναν στις αδελφότητες, προερχόμενα από Μικρασιάτες.25

Η ένωση της Σάμου με την Ελλάδα, το 1912, δημιούργησε ένα μάλλον
τεχνητό σύνορο ανάμεσα σε δύο περιοχές, τη Σάμο και τα απέναντι μι-
κρασιατικά παράλια, που επί αιώνες λειτούργησαν παραπληρωματικά
και συμπληρωματικά. Θυμίζω την πρακτική της ίδρυσης αποικιών, ή
μάλλον οικιστικών, πληθυσμιακών και οικονομικών παραρτημάτων των
Σαμίων στη Μικρά Ασία, που ήταν σε χρήση ήδη από την αρχαιότητα
και έμεινε ενεργή ως και το 1922,26 οπότε η Μικρασιατική Καταστροφή

24. Μ. Γ. Βαρβούνης, «Η καθημερινή ζωή του 19ου αιώνα στα μικρασιατικά
παράλια και τη Σάμο από το ανέκδοτο ημερολόγιο του Ιω. Καραβοκυρού»,
Πρακτικά Ε΄ Πανελληνίου Συνεδρίου για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας.
Θεσσαλονίκη 2000, σ. 70-92. Ο ίδιος, «Όψεις των σχέσεων Σάμου και Μ. Ασίας
(19ος-20ός αι.)», Πρακτικά ΣΤ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου για τον Ελληνισμό
της Μικράς Ασίας «Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας από την κλασσική αρ-
χαιότητα ως τον εικοστό αιώνα. Πολιτική ιστορία και ιστορία του πολιτι-
σμού», Θεσσαλονίκη 2002, σ. 84-92, όπου ανάλογα ενδεικτικά παραδείγματα
και η προγενέστερη βιβλιογραφία.

25. Βλ. Μ. Γ. Βαρβούνης – Τατιάνα Γεωργάκη-Ιωάννου, Η μοναστηριακή
ζωή στη Σάμο (τέλη 18ου-19ος αι.). Η μαρτυρία των κωδίκων της Ιεράς Μονής
Τιμίου Σταυρού Σάμου, Αθήνα 2005, σ. 123 κ.εξ. Μ. Γ. Βαρβούνης, Μοναστική
ζωή και παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά. Η μαρτυρία του κώδικα
της Ιεράς Μονής Αγίας Ζώνης Σάμου, Αθήνα 1998, σ. 156. Πρβλ. Αθ. Αγγε-
λόπουλος, Η εκκλησιαστική ιστορία των Νέων Χωρών (1912-1928), Θεσσαλο-
νίκη 1982, σ. 112.

26. Χαρακτηριστικά παραδείγματα βλ. Μιχ. Δ. Ιντζές, Ανατολικά της Χίου,
δυτικά της Σμύρνης. Η θρησκευτική και κοινωνική ζωή στη χερσόνησο της
Ερυθραίας 19ος αιώνας – αρχές 20ού, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 86, 88, 96, 97,
156-157, όπου αναφέρεται εγκατάσταση Σαμίων στη χερσονησίδα του Καραμ-
πουρνού. Επίσης, Σάμιοι εγκαταστάθηκαν το 1720 στην Κάτω Παναγιά της
Ερυθραίας, βλ. Αντ. Πουλάκης, «Στατιστική Κρήνης και Ανέων», 25ετηρίς
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κατέλυσε βιαίως την κατάσταση αυτή, προσφυγοποιώντας μεγάλους ελ-
ληνικούς και ορθόδοξους μικρασιατικούς πληθυσμούς και στέλνοντάς
τους πίσω, στη Σάμο, στη γη απ’ όπου οι πρόγονοί τους είχαν ξεκινήσει. 

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η περιοχή επί αιώνες, ήδη από την
ύστερη αρχαιότητα, είχε υπάρξει στα πλαίσια πολυεθνικών αυτοκρα-
τοριών και κρατών, και ότι οι συνθήκες αυτές είχαν δημιουργήσει μια
κοινή πολιτισμική και εθνική ταυτότητα στους κατοίκους της Σάμου και
της απέναντι μικρασιατικής γης. Οι σχέσεις βέβαια διατηρήθηκαν και
μετά το 1912, ως και το 1922 όπως προαναφέρθηκε, η ένωση όμως ξε-
κίνησε μια διαδικασία διαφοροποίησης και ενεργοποίησε την ανάπτυξη
ετεροτήτων, εις τρόπον ώστε να μεταβληθεί άρδην η γεωπολιτική και
γεωστρατηγική κατάσταση της περιοχής.27

Όλα αυτά οδήγησαν σε μια βαθμιαία αποκοπή του σαμιακού μονα-
χισμού από τους τροφοδότες του, σε οικονομική και στελεχιακή βάση,
μικρασιατικούς πληθυσμούς. Οδήγησαν επίσης στην παύση του εμπλου-
τισμού των ναών και των μονών της Σάμου με μικρασιατικά έργα τέχνης.
Τα αργυροχρυσοχοϊκά έργα τεχνιτών όπως ο Ιωάννης ο Κουσαντιανός ή
Κουσαντασινός, στο μεταίχμιο από τον 18ο προς τον 19ο αι.28 και οι

1861-1886. Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, Κωνσταν-
τινούπολη 1888, σ. 217-218. Επίσης, μετά το 1800 Σάμιοι εγκαταστάθηκαν στο
χωριό Κάτω Ντεμερτζιλί, βλ. Στ. Ηλ. Μουστάκας, «Ντεμερτζιλί», Προσφυγικός
Κόσμος 43: 2036 (22 Φεβρουαρίου 1970) – 2042 (5 Απριλίου 1970) και στο
χωρίο Γιατζιλάρι νοτιοδυτικά των Βουρλών της Σμύρνης, βλ. Ν. Μηλιώρης, «Τα
ελληνικά χωριά της περιοχής Βουρλών», Μικρασιατικά Χρονικά 14 (1970), σ.
216. Πρβλ. Αρχιμ. Κύριλλος Ζαχόπουλος, «Κοινότητες της Μητροπόλεως Εφέ-
σου», Προσφυγικός Κόσμος 32: 1500 (1 Νοεμβρίου 1959), σ. 1. Φ. Κλεάνθης,
Αλάτσατα. Η χαμένη πατρίδα μου, Αθήνα 1987, σ. 126.  

27. Πρβλ. σχετικά Μ. Γ. Βαρβούνης, «Μικρασιατικός και σαμιακός μοναχι-
σμός (19ος-20ός αι.)», Πρακτικά Η΄ Πανελληνίου Συνεδρίου για τον Ελληνισμό
της Μικράς Ασίας, Θεσσαλονίκη 2006, εκδ. Αδελφών Κυριακίδη, σ. 49-58. Ο
ίδιος, «Ιστορική πορεία και εκκλησιαστική παράδοση στη Σάμο», Γρηγόριος ο
Παλαμάς 89: 814 (2006), σ. 1221-1236. Ο ίδιος, «Οι επιδράσεις του μικρασια-
τικού μοναχισμού στην ίδρυση και ανάπτυξη των μονών της Σάμου (19ος-20ός
αι.)», Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 28 (2007), σ. 259-267,
με χαρακτηριστικά παραδείγματα.

28. Βλ. Μ. Γ. Βαρβούνης, «Παραδοσιακή εκκλησιαστική αργυροχοΐα στη
Σάμο», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008), σ. 329-356. Βλ. επίσης ο ίδιος,
«Ιστορικά και λαογραφικά του Ι. Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Σάμου», Γρηγόριος
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μαρμαρογλυπτικές συνθέσεις του Νικολάου Περάκη και του σμυρναίικου
εργαστηρίου του29 σταμάτησαν να στολίζουν τους ναούς του νησιού, και
να ομορφαίνουν την θεία λατρεία.

Κατά συνέπεια, οι μονές της Σάμου γνώρισαν μια πρωτοφανή λει-
ψανδρία, η οποία άρχισε να φαίνεται έντονα μετά τη δεκαετία του 1960,
ώστε στη δεκαετία του 1980 τα περισσότερα από τα μεγάλα και ιστο-
ρικά μοναστήρια του νησιού να κλείσουν, να υποβιβαστούν σε μετόχια
ή να υπολειτουργούν. Και έπρεπε να φτάσουμε στα μισά της δεκαετίας
του 1990 για να αρχίσει συστηματικά η αναγέννηση του μοναχισμού
στο νησί, με ολιγομελείς αλλά δραστήριες αδελφότητες, που δεν κατά-
γονται από τη Σάμο, και φυσικά δεν προέρχονται ούτε από την Μικρά
Ασία. Η κίνηση αυτή, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στις μέρες μας,
σημασιοδοτεί μια φάση αναγέννησης των μονών της Σάμου, που οργα-
νώνονται πλέον σε νέες και διαφορετικές, σε σχέση με το παρελθόν και
την ιστορία τους, βάσεις.30

Αλλά και στο επίπεδο της ψαλτικής παράδοσης και της λατρευτικής
εθιμοταξίας η αποκοπή της Σάμου από την Μικρά Ασία άφησε ευδιά-
κριτα σημάδια: η μουσική παράδοση της Σμύρνης και το πατριαρχικό
ύφος κάποτε λησμονήθηκαν,31 ενώ η παράδοση της δραστηριοποίησης
Σαμίων κληρικών και λαϊκών στην πνευματική και εκκλησιαστική ζωή
της Μικράς Ασίας, όπως για παράδειγμα των Ιωάννη Κουκούλη,32 Αλέ-

ο Παλαμάς 93: 833 (2010), σ. 151-162.
29. Βλ. Μ. Γ. Βαρβούνης, «Μαρμαρογλυπτικά εργαστήρια στη Σμύρνη. Η

περίπτωση του γλύπτη Νικολάου Περάκη και του εργαστηρίου του», Πρακτικά
Γ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας: «Ο Ελλη-
νισμός της Μικρά Ασίας από την κλασσική αρχαιότητα ως τον 20ό αιώνα.
Πολιτική ιστορία και ιστορία του πολιτισμού», Θεσσαλονίκη 1996, σ. 110-121.

30. Βλ. σχετικά Μ. Γ. Βαρβούνης, «Κτιτορικές παραδόσεις και ιστορική δια-
δρομή των μονών της Σάμου», στο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ο μοναχισμός στη
Σάμο. Χθες-σήμερα-αύριο. Πρακτικά Ημερίδας (Σάμος, 16 Νοεμβρίου
2009), Αθήνα 2011, σ. 33-48. Ο ίδιος, «Η αναγέννηση του μοναχισμού στη
Σάμο», Σαμιακόν Βήμα 3425 (29 Μαρτίου 2004), σ. 1, 8. Ο ίδιος, «Η ανάδειξη
των θρησκευτικών μνημείων της Σάμου», Σαμιακόν Βήμα 3442 (2 Αυγούστου
2004), σ. 1, 3.

31. Βλ. Γ. Κ. Αγγελινάρας, «Η ψαλτική παράδοση της Σάμου», Σαμιακή Επι-
θεώρηση 33-34 (1987), σ. 46-47. Ο ίδιος, Έκφρασις της ψαλτικής τέχνης, Αθήνα
2009, σ. 123 κ. εξ.

32. Μ. Γ. Βαρβούνης, «Μεθόδιος Κουκούλης υπό Αιθερίου Σαλαμαλέκη βιο-
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ξανδρου Δηλανά, Θεόφιλου Πετζομάνη33 και άλλων διακόπτοντας μια
μακραίωνη σχετική πρακτική.

Είναι μάλιστα απολύτως χαρακτηριστικό το ότι λόγω της ένωσης του
1912 και της ακόλουθης Μικρασιατικής Καταστροφής μεταφέρθηκε στη
Σάμο και η τιμή ενός Μικρασιάτη νεομάρτυρα, του αγίου Γεωργίου του
εξ Εφέσου, ο οποίος τιμάται σήμερα στο νησί, ως μέρος της τοπικής
αγιολογίας.34 Ο μοναδικός ναός του αγίου βρίσκεται σήμερα μεταξύ
Χώρας και Πυθαγορείου, και με τον τρόπο αυτό η σαμιακή αγιολογία
εμπλουτίστηκε και η λαϊκή λατρευτική παράδοση των κατοίκων του νη-
σιού συμπληρώθηκε.

Συναφές προς το προηγούμενο υπήρξε και το τρίτο πεδίο στο οποίο
η ένωση του 1912 έφερε σημαντικές εκκλησιαστικές αλλαγές, και το
οποίο σχετίζεται με την ύπαρξη και διαχείριση της εκκλησιαστικής και
μοναστηριακής περιουσίας. Κατά την περίοδο της Ηγεμονίας της Σάμου
υπήρχε συγκεκριμένη και αναλυτική στις προβλέψεις της νομοθεσία σχε-
τικά με τις μονές, τους μοναχούς και την διαχείριση της μοναστηριακής
περιουσίας. Πρώτος ο Ηγεμόνας Ιωάννης Γκίκας, το 1855, συγκρότησε
πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον ίδιο τον Ηγεμόνα, ως πρό-
εδρο, ένα Βουλευτή, τον αρχιερατικό επίτροπο και δύο λαϊκούς, με

γραφούμενος», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008), σ. 638-640. Βλ. επίσης Ν.
Δημητρίου, «Ιωάννης Κουκούλης. Πανσαμιακή φυσιογνωμία αδικημένη», Από-
πλους 5 (1991), σ. 27- 31 [= Ο ίδιος, Μελέτες και Άρθρα. Ανατύπωση κειμένων
1927-1996. (επιμέλεια-εισαγωγικά κείμενα Μ. Γ. Βαρβούνης), Αθήνα 1996, σ.
230-235] και Κ. Ι. Πτίνης, «Ιωάννης Κουκούλης», Σαμιακόν Βήμα 2922 (14
Φεβρουαρίου 1994), 2923 (21 Φεβρουαρίου 1994), 2925 (7 Μαρτίου 1994). 

33. Κ. Ι. Πτίνης, Επιφανείς Σάμιοι Κληρικοί, Σάμος χ.χ., σ. 105-112.
34. Βλ. σχετικά Μ. Γ. Βαρβούνης, Ο νεομάρτυρας άγιος Γεώργιος ο εξ Εφέ-

σου (+1801). Εισαγωγή – Αγιολογικά κείμενα – Ακολουθίες. Αθήνα 1996. Ο
ίδιος, «Η κάρα του αγίου νεομάρτυρα Γεωργίου του εξ Εφέσου», Σαμιακές
Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 440-441. Ο ίδιος, «Ο νεομάρτυρας άγιος Γεώργιος
ο εξ Εφέσου (1756-1801) και τα αγιορείτικα πρότυπα του μαρτυρίου του»,
Πρακτικά Ζ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας
«Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας από την κλασσική αρχαιότητα ως τον 20ό
αιώνα. Πολιτική ιστορία και ιστορία του πολιτισμού», Θεσσαλονίκη 2005, σ.
29-38. Ο ίδιος, «Ο άγιος Γεώργιος ο εξ Εφέσου (+ 1801): Αγιορείτικες κατα-
βολές και νεοελληνικές ποεριπέτειες ενός Μικρασιάτη νεομάρτυρα», Γρηγόριος
ο Παλαμάς 91: 822 (2008), σ. 287-306.
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σκοπό να ελέγχεται η διαχείριση της μοναστηριακής περιουσίας και να
επιλύονται τα προβλήματα των μονών. Το 1859 η επιτροπή αυτή έγινε
τριμελής, από τον Μητροπολίτη, ένα Βουλευτή και έναν ακόμη λαϊκό,
και οι αρμοδιότητές της ενισχύθηκαν, με σκοπό την υποβοήθηση της οι-
κονομικής ανεξαρτησίας των μονών διά της καλής και χρηστής διαχεί-
ρισης της περιουσίας τους. Το 1863 η διαχείριση της περιουσίας των
μονών ανατέθηκε στην επιτροπή αυτή υπό την εποπτεία του ίδιου του
Ηγεμόνα.35

Ο Ν. 801/21 Ιανουαρίου 1898 της Ηγεμονίας της Σάμου συνιστούσε
μία ακόμη ειδική για τις μονές επιτροπή, αποτελούμενη από τον εκά-
στοτε Μητροπολίτη Σάμου, έναν Βουλευτή, ένα δικηγόρο και έναν
γραμματέα, ο οποίος θα έπαιρνε μισθό από το Ταμείο των Ιερών
Μονών. Έργο της Επιτροπής ήταν μεταξύ άλλων και η αξιοποίηση της
ακίνητης περιουσίας κάθε μοναστηριού. Επίσης, στον ίδιο νόμο οριζόταν
ο σχηματισμός ειδικής Εφορίας για κάθε μονή, από δύο μέλη για κάθε
περίπτωση, που θα μελετούσαν τις ανάγκες και τα προβλήματα των μο-
ναστηριών και θα έκαναν σχετικές τεκμηριωμένες εισηγήσεις στην Επι-
τροπή.36 Η Επιτροπή θα έπρεπε να ελέγχει τα οικονομικά κάθε μονής,
και αφού αφαιρούσε τα αναγκαία για τη διαβίωση των μοναχών και τη
συντήρηση του μοναστηριού να διαθέτει τα υπόλοιπα για κοινωφελείς
και φιλανθρωπικούς σκοπούς, όπως η λειτουργία σχολείων, Φρενοκο-
μείου, Λεπροκομείου, Ιερατικής Σχολής, Μουσικής Σχολής κ.λπ.

Η Επιτροπή έπρεπε να συντάξει κτηματολόγιο και κατάλογο των
περιουσιακών στοιχείων, των κειμηλίων και όλων των υπαρχόντων κάθε
μοναστηριού.37 Στον ίδιο νόμο οριζόταν οι λεπτομέρειες της διαχείρισης

35. Βλ. Χρ. Λάνδρος, «Μοναστηριακές απογραφές της Σάμου τον 19ο αιώνα»,
Σαμιακές Μελέτες 5 (2001-2002). Δέκα χρόνια δραστηριότητας του Πνευ-
ματικού Ιδρύματος Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου», σ. 125-150. Από το υλικό
των απογραφών αυτών βλ. επίσης Νικ. Σουλιωτάκη, «Το κτηματολόγιο της
Μονής Αγίας Ζώνης Σάμου, 1861», Σαμιακές Μελέτες 3 (1997-1998), σ. 419-
433. Αλ. Βαρβούνης, «Κατάλογος εντύπων βιβλίων και χάλκινων σκευών της Ι.
Μονής Τιμίου Σταυρού», Σαμιακές Μελέτες 3 (1997-1998), σ. 407-418.

36. Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Ιωάννης, Η Εκκλησία της Σάμου… ό.π.,
σ. 287-289. Γερ. Σβορώνος, Σαμιακή Νομοθεσία περιέχουσα τα προνόμια της
Ηγεμονίας Σάμου και άπαντας τους εν ισχύι νόμους αυτής, Εν Σάμω 1903,
σ. 375-389.

37. Ανάλογους καταλόγους βλ. Μ. Γ. Βαρβούνης – Αλ. Βαρβούνης, «Ηγεμο-
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της περιουσίας των μονών και ο τρόπος της μισθώσεως των μοναστη-
ριακών κτημάτων, με τις λεπτομέρειες της σχετικής δημοπρασίας. Πα-
ρόμοιες προβλέψεις υπήρχαν και στο Ν. 802/21 Ιανουαρίου 1898 της
Ηγεμονίας της Σάμου, όπου περιλαμβανόταν ένας πρότυπος κανονισμός
είκοσι άρθρων, τον οποίο όφειλαν να τηρούν οι μονές της Σάμου, αν-
δρικές και γυναικείες, ιδιόρρυθμες και κοινοβιακές.38 Ας σημειωθεί ότι
με το Ν. 961/10 Νοεμβρίου 1900 η σύσταση της Επιτροπής άλλαξε και
σε αυτή συμμετείχαν πλην του Μητροπολίτη δύο Βουλευτές.39

Υπήρξε βεβαίως και άλλη σχετική ηγεμονική νομοθεσία: ο Ν. 721/15
Δεκεμβρίου 1895 για την είσπραξη μισθωμάτων μοναστηριακών κτημά-
των που καθυστερούσαν.40 Οι Ν. 890/23 Ιουλίου 1898,41 Ν. 283/1 Αυ-
γούστου 1883,42 Ν. 317/11 Ιουλίου 1884,43 Ν. 460/9 Αυγούστου 1888,44

νικές απογραφές των Μονών της Σάμου (1885)», Γρηγόριος ο Παλαμάς 88:
806 (2005), σ. 125-189. Για τα πρότυπα εκμετάλλευσης της μοναστηριακής και
εκκλησιαστικής περιουσίας σε άλλες ελληνικές περιοχές βλ. ενδεικτικά Ν. Κα-
ραπιδάκης, «Από την ευλάβεια στην οικονομική διαχείριση. Ναοί, μονές και
ευαγή ιδρύματα στην Κέρκυρα (16ος-18ος αιώνας)», στον τόμο Ηλ. Κολοβός
(επιμ.), Μοναστήρια, οικονομία και πολιτική. Από τους μεσαιωνικούς στους
νεώτερους χρόνους, Ηράκλειο 2011, σ. 141-153. Ο ίδιος, «Ιστορία της θρησκευ-
τικότητας», Νέα Εστία 155: 1766 (Απρίλιος 2004), σ. 639-664.

38. Γ. Σβορώνος, Σαμιακή Νομοθεσία ... ό.π. σ. 389-393.
39. Γ. Σβορώνος, Σαμιακή Νομοθεσία… ό.π., σ. 395.
40. Γ. Σβορώνος, Σαμιακή Νομοθεσία… ό.π., σ.393. Ανάλογες πρακτικές

υπήρχαν και σε άλλα ελληνικά νησιά, πρβλ. Σπ. Καρύδης, Ορθόδοξες αδελφό-
τητες και συναδελφικοί ναοί στην Κέρκυρα (15ος-19ος αι.). Αθήνα 2004, σ.
61-73. Ο ίδιος, Ο αστικός χώρος και τα ιερά: Η περίπτωση της Κέρκυρας
τον 16ο αιώνα, Αθήνα 2007, σ. 107-243.

41. Γ. Σβορώνος, Σαμιακή Νομοθεσία… ό.π., σ. 395.
42. Γ. Σβορώνος, Σαμιακή Νομοθεσία… ό.π., σ. 396-397. Πρβλ. συγκρίσιμες

πρακτικές στο N. Karapidakis, «The Monk, the Technician of Power, and the
Ideologue», στον τόμο P. Kitromilides – D. Arvanitakis (επιμ.), The Greek World
under Ottoman and Western Dominations, 15th-19th centuries: Proceedings of the In-
ternational Conference “From Byzantium to Modern Greece”. Athens – New York
2008, σ. 13-14. Ο ίδιος, «Ευεργέτες και ευεργετούμενοι, ένας κόσμος μετάνοιας,
φιλανθρωπίας και δωρεάς. Μια χαρτογράφηση των κληροδοτημάτων της Κέρ-
κυρας του 1800», στον τόμο Γ. Ν. Μοσχόπουλος (επιμ.), Επτανησιακά ιδρύ-
ματα (19ος-1953): Η πνευματική – πολιτισμική και κοινωνική συμβολή τους.
Πρακτικά συνεδρίου, Αργοστόλι 2007, σ. 116-117.

43. Γ. Σβορώνος, Σαμιακή Νομοθεσία… ό.π., σ. 397. Για τους τριγμούς της δι-
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Ν. 471/7 Νοεμβρίου 1888,45 Ν. 528/3 Ιουνίου 1890,46 Ν. 575/29 Ιουλίου
1891,47 Ν. 658/19 Ιουνίου 189348 και ο Ν. 679/5 Σεπτεμβρίου 189449 για

οικητικής εκκλησιαστικής υπαγωγής των λεγομένων «Νέων Χωρών» στην Εκ-
κλησία της Ελλάδος, μέχρι και σήμερα βλ. Αθ. Αγγελόπουλος, Ακαδημικοί περί-
πατοι. Επίκαιρα θέματα εθνικής και εκκλησιαστικής πολιτικής και διπλωματίας
1991-2010, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 75-134.

44. Γ. Σβορώνος, Σαμιακή Νομοθεσία… ό.π., σ. 397.
45. Γ. Σβορώνος, Σαμιακή Νομοθεσία… ό.π., σ. 398. Για την μοναστηριακή

περιουσία και τη διαχείρισή της βλ. Φωκ. Κοτζαγεώργης, «Τα μοναστήρια ως
οθωμανικές τοπικές ελίτ», στον τόμο Ηλ. Κολοβός (επιμ.), Μοναστήρια, οικο-
νομία και πολιτική. Από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους, Ηρά-
κλειο 2011, σ. 163-190. Πρβλ. επίσης J. C. Alexander, «The Turkish Documents
of the Orthodox Christian Monasteries as sources for the study of the Ottoman
Period in Greece», στον τόμο Balkanlar ve italya’da Sehir ve Manastir Arsivlerindeki
Turkce Belgeler Semineri. Ankara 2003, σ. 1-8.

46. Γ. Σβορώνος, Σαμιακή Νομοθεσία… ό.π., σ. 398. Για ανάλογες μοναστη-
ριακές περιουσίες ορθοδόξων μοναστηριών σε ελληνικά νησιά βλ. Ηλ. Κολοβός,
Η νησιωτική κοινωνία της Άνδρου στο οθωμανικό πλαίσιο: Πρώτη προσέγγιση
με βάση τα οθωμανικά έγγραφα της Καϊρείου Βιβλιοθήκης, Άνδρος 2006, σ.
66-68. H. W. Lowry, Fifteenth century ottoman realities: Christian Peasant Life on
the Aegean Island of Limnos, Istanbul 2002, σ. 173-176.

47. Γ. Σβορώνος, Σαμιακή Νομοθεσία… ό.π., σ. 398. Για τις διαδικασίες αφιε-
ρώσεων προς τα ορθόδοξα μοναστήρια βλ. Ιω. Αλεξανδρόπουλος, «Χριστιανικές
προσηλώσεις και ισλαμικά αφιερώματα. Οι γκρίζες ζώνες της ορθόδοξης μονα-
στηριακής ιδιοκτησίας», στον τόμο Ηλ. Κολοβός (επιμ.), Μοναστήρια, οικονομία
και πολιτική. Από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους, Ηράκλειο
2011, σ. 225-233, όπου και σχετική προγενέστερη βιβλιογραφία. P. Odorico, «Le
prix du ciel: Donations et donateures a Serres (Macedoine) au XVIIe siècle», Bal-
canica 27 (1996), σ. 36-37. Γ. Κόκκωνας, «Διά να μνημονεύεται ακαταπαύστως
εις τον Πανάγιον Γολγοθάν», Τα Ιστορικά 5 (1986), σ. 225-229. Επίσης βλ. και
την παλαιότερη αλλά πάντοτε χρήσιμη μελέτη J. Kabrda, Le systeme fiscal de l’
Eglise Orthodoxe dans l’ Empire Ottoman. Brno 1969, σ. 70-72.

48. Γ. Σβορώνος, Σαμιακή Νομοθεσία… ό.π., σ. 398. Ανάλογα πρβλ. στον Δ.
Δημητρόπουλο, «Χριστιανικές μονές και περιφερειακές οθωμανικές αρχές.
Όψεις των τοπικών σχέσεων προστασίας», στον τόμο Ηλ. Κολοβός (επιμ.), Μο-
ναστήρια, οικονομία και πολιτική. Από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους
χρόνους, Ηράκλειο 2011, σ. 191-205.

49. Γ. Σβορώνος, Σαμιακή Νομοθεσία… ό.π., σ. 398-399. Πρβλ. Σ. Λαΐου,
«Σχέσεις μοναχών και χριστιανών λαϊκών κατά την οθωμανική περίοδο (15ος-
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την εκμίσθωση των μοναστηριακών κτημάτων. Ο Ν. 272/12 Ιουλίου 1883
σχετικά με την πληρωμή των ενοικίων των μοναστηριακών κτημάτων.50

Ο Ν. 274/1 Αυγούστου 188351 για την περιουσία των μονών, όπου κα-
θιερώνονταν η ύπαρξη λογιστή και η τήρηση ειδικών λογιστικών βιβλίων
σε κάθε μοναστήρι. Η νομοθεσία αυτή καθιέρωνε ένα στέρεο νομικό πε-
ριβάλλον, ευνοϊκό για την ανάπτυξη των μονών και των αδελφοτήτων
τους, εντός του οποίου τα μοναστήρια της Σάμου γνώρισαν την ανά-
πτυξη και την ευημερία, με βάση τη μεγάλη περιουσία τους και τις πο-
λυμελείς αδελφότητές τους.52

αρχές 19ου αι.)», στον τόμο Ηλ. Κολοβός (επιμ.), Μοναστήρια, οικονομία και
πολιτική... ό.π., σ. 207-223, με σχετικά παραδείγματα. Επίσης βλ. E. A.
Zachariadou, «Glances at the Greek Orthodox Priests in the seventeenth cen-
tury», στον τόμο V. Constantini – M. Koller (επιμ.), Living in the Ottoman Ecu-
menical Community: Essays in Honour of Suraiya Faroqhi. Leiden 2008, σ. 314.

50. Γ. Σβορώνος, Σαμιακή Νομοθεσία… ό.π., σ. 395-396. Για τα κτήματα
των μοναστηριών κατά την οθωμανική περίοδο και το καθεστώς τους βλ. εν-
δεικτικά Π. Ευαγγέλου, Αλληλογραφία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπό-
λεως με τη Μονή Γηρομερίου Θεσπρωτίας κατά τη μεταβυζαντινή και νεότερη
περίοδο, Αθήνα 2010 (διδ. διατρ.), σ. 154-155. Σ. Τζωρτζακάκη – Τζαρίδη, Το
νομικό καθεστώς των αφιερωμάτων – βακουφίων στα πλαίσια του οθωμανι-
κού εμπράγματου δικαίου (15ος-19ος αι.), Θεσσαλονίκη 1998 (διδ. διατρ.), σ.
161-166. M. Ursinus, «The Ciftlik Sahibleri of Manastiras a local elite, Late Sev-
enteenth to Early Nineteenth century», στον τόμο A. Anastasopoulos (επιμ.),
Provincial Elites in Ottoman Empire, Rethymnon 2005, σ. 250. O ίδιος, «Mutafci
Ahmed und Seinesgleichen : Zur Beteutung des Der’ uhdecilik in Manastir im
18. Jahrhundert», στον τόμο E. Radushev – Z. Kostova – V. Stoyanov (επιμ.),
Studia in Honorem Professoris Verae Mutafcieva. Sofija 2001, σ. 353-374.

51. Γ. Σβορώνος, Σαμιακή Νομοθεσία… ό.π., σ. 396. Πρβλ. σχετικά E. Ker-
meli, «Ebuu’s Su’und’s Definitions of Church vakfs: Theory and practice in Ot-
toman Law», στον τόμο R. Gleave – E. Kermeli (επιμ.), Islamic Law: Theory and
Practice. London – New York 2001, σ. 141-145, 152-153. G. Baer, «The Waqf as
a Prop of the Social System (sixteenth – twentieth centuries)», Islamic Law and
Society 4: 3 (1997), σ. 294-296. Ευτ. Λιάτα, Η Σέριφος κατά την τουρκοκρατία,
Αθήνα 1987, σ. 78-83.

52. Παρόμοιες αναφορές βλ. στον κώδικα της μονής Μεγάλης Παναγίας, πρβλ.
Μ. Γ. Βαρβούνης – Παν. Τζουμέρκας, «Ο Κώδιξ της Ιεράς Μονής της Παναγίας
των Πέντε Οσπιτίων Σάμου, της επιλεγομένης Μεγάλης Παναγίας», Γρηγόριος
ο Παλαμάς 94: 838 (2011), σ. 1-49 και Γρηγόριος ο Παλαμάς 94: 839 (2011),
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Στο ελληνικό κράτος, όπου η Σάμος και τα μοναστήρια της εντάχθη-
καν με την ένωση του 1912, η κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική.
Ήδη από τη σύστασή του, το ελληνικό κράτος έβαλε στο στόχαστρο τα
ορθόδοξα μοναστήρια και την περιουσία τους, ώστε στο διάστημα 1833-
1836 να δημοσιευθεί σειρά βασιλικών διαταγμάτων, διά των οποίων από
τις 600 μονές της ελληνικής επικράτειας επιβίωσαν οι 151.53 Παραλλήλως
δε ιδρύθηκε ένα Εκκλησιαστικό Ταμείο, υπό την επίβλεψη του Υπουρ-
γείου Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, όπου θα πήγαιναν
τα σχετικά έσοδα από την εκποίηση της μοναστηριακής περιουσίας, με
στόχο την υποβοήθηση της βελτίωσης των εκκλησιαστικών και εκπαιδευ-
τικών υποθέσεων.54 Παραλλήλως το 1856 και το 1882 νέα διατάγματα
έκαναν ακόμη πιο σκληρή την πραγματικότητα για τον μοναχισμό στο
ελληνικό κράτος, με αποτέλεσμα τον σταδιακό μαρασμό του.55

σ. 141-193. Πρβλ. σχετικά και N. Vatin – G. Veinstein, «Une bonte unique au
monde: Patmos et son monastere, havre des musulmans en peril (premiere moitie
du XVIIe siècle», Turcica 35 (2003), σ. 9-79. S. Laiou, «Alliances and Dispputes
in the Ottoman Periphery: The Monastery of Leimon (Mytilene) and its Social
Environment in the 17th century», XIV. Turk Tarih Kongresi II/II, Ankara 2005,
σ. 1397.

53. Βλ. Τ. Αναστασιάδης, «(Αν)ίερη γη: Ηθική και πολιτική οικονομία των
ορθοδόξων μοναστηριών στο σύγχρονο ελληνικό κράτος», στον τόμο Ηλ. Κολο-
βός (επιμ.), Μοναστήρια, οικονομία και πολιτική. ... ό.π., σ. 264-265. Για την
κατανομή των μοναστηριών στον ελληνικό χώρο βλ. τις σημαντικές παρατηρή-
σεις της Τ. Κιουσοπούλου, «Η γεωγραφία των βυζαντινών μοναστηριών. Πα-
ρατηρήσεις για μια τυπολογία», στον τόμο Ολγ. Γκράτζιου – Χρ. Λούκος
(επιμ.), Ψηφίδες. Μελέτες ιστορίας, αρχαιολογίας και τέχνης στη μνήμη της
Στέλλας Παπαδάκη-Oekland, Ηράκλειο 2009, σ. 95-106.

54. Βλ. Τ. Αναστασιάδης, «(Αν)ίερη γη..., ό.π., σ. 266, 267. Πρβλ. Ο ίδιος,
«A Sisyphean task or a Procrustean Bed? State Borders, Church Topography
and Promised Land in Greece, 1912-1928 and beyond», στον τόμο F. Birtek –
N. Diamandouros – T. Dragona (επιμ.), Mapping a Promised Land: Social and His-
torical Studies on Greece and Turkey 3. London 2009, σ. 64-92.

55. Βλ. Τ. Αναστασιάδης, «(Αν)ίερη γη..., ό.π., σ. 267. Για παρόμοιες πρα-
κτικές και ιδέες πρβλ. ο ίδιος, «Prise entre 3 Romes: L’ Eglise de Grece et les
relations inter – ecclesiastiques dans la nouvelle Europe: Versun retour d’ anci-
ennes problematiques», Balkanologie 9:1-2 (2005), σ. 255-263, όπου και η προ-
ηγούμενη βιβλιογραφία.
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Το Νοέμβριο του 1909 ιδρύθηκε το Γενικό Εκκλησιαστικό Ταμείο,
που υπήρξε ο κύριος εκφραστής του κρατικού παρεμβατισμού και ελέγ-
χου στην ζωή και δράση των μοναχών, ως και το 1931, οπότε ιδρύθηκε
ο  Ο.Δ.Ε.Π. Ουσιαστικά το Ταμείο αυτό λειτούργησε ως ο κύριος μοχλός
ελέγχου της διαχείρισης της μοναστηριακής περιουσίας και του σφετε-
ρισμού των εσόδων της από το κράτος, το οποίο δι’ αυτών προσπα-
θούσε να καλύψει δικές του πάγιες υποχρεώσεις, όπως για παράδειγμα
το κόστος της παροχής εκπαίδευσης.56 Εν προκειμένω, η διαφορά από
την αντίστοιχη Επιτροπή της Ηγεμονίας της Σάμου, η οποία επίσης διέ-
θετε σημαντικό μέρος των εσόδων της μοναστηριακής περιουσίας σε
κοινωφελή έργα και στην υποστήριξη της εκπαίδευσης, ήταν ότι στην
περίπτωση του ελληνικού κράτους στόχος ήταν ο κατασφετερισμός των
εκκλησιαστικών προσόδων και η εξαφάνιση του καταληστευόμενου μο-
ναχισμού, ενώ αντιθέτως στην ηγεμονική Σάμο επικρατούσε η λογική
και χρηστή χρήση των πόρων, με στόχο να διευκολυνθεί η ζωή των μο-
ναχών, χωρίς ωστόσο τα έσοδα της μοναστηριακής περιουσίας να σπα-
ταλώνται αλόγιστα και άδικα από αυτούς.

Με βάση τα παραπάνω, ήταν αναμενόμενη η προσπάθεια της τοπικής
Εκκλησίας να διατηρήσει ορισμένα από τα προνόμια στη διαχείριση της
μοναστηριακής και εκκλησιαστικής περιουσίας που είχε πριν την ένωση
του 1912. Ο απεχθής ελληνικός κρατισμός, οι ληστρικές πρακτικές του
κομματικοκρατούμενου «παλαιοελλαδίτικου» κράτους και η έλλειψη
σχετικής μέριμνας από τον πολιτικό αρχηγό της Σάμου Θεμιστοκλή Σο-
φούλη, ο οποίος δεν φρόντισε να διαπραγματευθεί τις λεπτομέρειες της
ένωσης, έφεραν σε απελπιστικό σημείο την τοπική Εκκλησία, που ξεκί-
νησε μια μεγάλη προσπάθεια για να εξασφαλίσει την επιβίωση των
μονών της.57

56. Βλ. Τ. Αναστασιάδης, «(Αν)ίερη γη..., ό.π., σ. 268. Πρβλ. την διατριβή
του ίδιου, L’ Eglise de Grece et la secularization au temps de la formation de l’ Etat
National 1852-1936: De l’ inertie a la ‘renovation conservatrice’. Paris 2012, με τη
σχετική βιβλιογραφία.

57. Μ. Γ. Βαρβούνης, «Η ένωση της Σάμου με το ελληνικό κράτος (1912):
Σκέψεις με βάση μια επέτειο», Σαμιακόν Βήμα 3803 (21 Νοεμβρίου 2011), σ.
4, όπου και ανάλυση αυτών των συμπερασμάτων. Άλλες θεωρήσεις για το ρόλο
του Θεμ. Σοφούλη στην κρίσιμη αυτή περίοδο βλ. Κ. Ι. Πτίνης, Θεμιστοκλής
Σοφούλης, πρωθυπουργός της Ελλάδος, Αθήνα 1994, σ. 35. Κ. Φ. Γαρουφα-
λής, Διαλέξεις, Αθήνα 1992, σ. 168.
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Οπωσδήποτε δεν ισχύει εδώ το επιχείρημα που πρόσφατα προβλή-
θηκε,58 σε μια προσπάθεια δικαιολόγησης των αδικαιολόγητων, ότι μέσα
στη φωτιά των εξελίξεων ο Θεμιστοκλής Σοφούλης είχε να επιλέξει ανά-
μεσα στην απελευθέρωση της Σάμου και στην ουσιαστική απορρόφησή
της από το οθωμανικό κράτος, και φυσικά επέλεξε το πρώτο. Η ορθό-
τητα της επιλογής της ενώσεως της Σάμου με την Ελλάδα φυσικά και
δεν τίθεται σε αμφισβήτηση, ωστόσο ο Σοφούλης είχε τον χρόνο να δια-
πραγματευθεί και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες από το Νοέμβριο του
1912, οπότε κηρύχθηκε η ένωση, ως τον Μάρτιο του 1913 οπότε και
αυτή επισημοποιήθηκε με τον κατάπλου στη Σάμο του ελληνικού στό-
λου. Αυτό όμως προϋπέθετε μια συστηματική προνοητικότητα και μια
οξυδερκή μέριμνα για το μέλλον του τόπου και την επιβίωση των κα-
τοίκων του, η οποία φαίνεται ότι δεν τον απασχολούσε. Ούτε ισχύει βε-
βαίως το συναισθηματικής τάξεως επιχείρημα ότι ενώπιον της επίτευξης
των προαιώνιων εθνικών σκοπών όλα τα άλλα πρέπει να θυσιάζονται ή
να παραθεωρούνται, επειδή αυτή είναι μεν η προοπτική του αγωνιζο-
μένου λαού, οι υπεύθυνοι όμως πολιτικοί ηγέτες οφείλουν να προνοούν
και για άλλα ζητήματα, που σχετίζονται με το μέλλον του τόπου και
των κατοίκων του.

Μετά την ένωση, ήδη από το 1921, αρχίζει το συναφές μοναστηριακό
πρόβλημα της Σάμου. Τη χρονιά αυτή, ο Μητροπολίτης Κωνσταντίνος
Α΄ ζήτησε επισήμως να περιληφθούν οι προνομιακές ηγεμονικές διατά-
ξεις περί μονών στον τότε προετοιμαζόμενο νόμο του ελληνικού κράτους
περί μοναχισμού. Παραλλήλως δε, ο Μητροπολίτης υπέβαλλε και σχε-
τικό υπόμνημα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ζητώντας στήριξη στη
διεκδίκησή του, η οποία αποσκοπούσε στην διατήρηση του σαμιακού
μοναχισμού, καθώς ο Μητροπολίτης προέβλεπε τις καταστρεπτικές για
τα μοναστήρια της Σάμου συνέπειες από την αλλαγή του καθεστώτος.59

58. Στην απαντητική επιστολή στο παραπάνω άρθρο του Θεμ. Σοφούλη,
«Επιστολή», Σαμιακόν Βήμα 3805 (5 Δεκεμβρίου 2011), σ. 3. Ο επιστολογρά-
φος είναι εγγονός του πολιτικού αρχηγού της Σάμου και κατοπινού πρωθυ-
πουργού της Ελλάδος Θεμιστοκλή Σοφούλη.

59. Μ. Γ. Βαρβούνης – Παν. Τζιβάρα, Οικουμενικό Πατριαρχείο και Ιερά
Μητρόπολις Σάμου και Ικαρίας…, ό.π., σ. 30. Για την υπόδιαμόρφωση νέα
εκκλησιαστική κατάσταση αυτής της περιόδου βλ. Αθ. Αγγελόπουλος, Η εκ-
κλησιαστική ιστορία των Νέων Χωρών (1912-1928). Θεσσαλονίκη 1982, σ. 112-
115. 
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Η αταξία που είχε προέλθει από την μεταβατική περίοδο που ακολού-
θησε την ένωση είχε οδηγήσει σε αντικανονικές ατασθαλίες σε ορισμένες
μονές της Σάμου, και η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία προχώρησε αμέ-
σως στην αποκατάστασή τους.

Το αίτημα του Μητροπολίτη Κωνσταντίνου Α΄ δεν ελήφθη υπόψη, και
ο Ν. 2826/1922 δεν λάμβανε σχετικές πρόνοιες. Ο Μητροπολίτης επα-
νήλθε, με αποτέλεσμα το Οικουμενικό Πατριαρχείο να προχωρήσει σε
ειδική παράσταση ενώπιον του Υπουργού επί των Εκκλησιαστικών του
ελληνικού κράτους, ζητώντας την αποκατάσταση του παλαιοτέρου ηγε-
μονικού καθεστώτος σχετικά με τα μοναστήρια του νησιού, με μηδαμινά
ωστόσο αποτελέσματα και πάλι. Το 1923 ο Μητροπολίτης Κωνσταντί-
νος Α΄, μέσω και πάλι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ζήτησε από το
ελληνικό κράτος να λυθεί το ζήτημα της προεδρίας της Επιτροπής επί
των Μονών της Σάμου, με την ανάθεση του αξιώματος στον φυσικό του
διεκδικητή, τον εκάστοτε Μητροπολίτη του νησιού. Το ελληνικό κράτος
και πάλι δολίως εκώφευσε, αναγκάζοντας τον Μητροπολίτη να επανέλ-
θει για το ίδιο ζήτημα και την επόμενη χρονιά, το 1924.60

Το ζήτημα απασχόλησε και τον διάδοχο του Κωνσταντίνου Μητρο-
πολίτη Ειρηναίο Α΄, ο οποίος το 1926 υπέβαλε ανάλογη αναφορά προς
το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Έλαβε μάλιστα και ειδική άδεια της Με-
γάλης Εκκλησίας, ώστε τα έτη 1926 και 1928 να μεταβεί στην Αθήνα
και να ενεργήσει καταλλήλως στην ελληνική κυβέρνηση, με σκοπό την
προάσπιση των συμφερόντων των σαμιακών μονών και της τοπικής Εκ-
κλησίας.61 Είναι δε απολύτως ενδεικτικό για την εικόνα που οι υπόλοι-
ποι Έλληνες σχημάτιζαν σχετικά με το ζήτημα αυτό, η αναφορά του
Κερκυραίου μοναχού Αμβροσίου στις πρόσφατα εκδομένες σημειώσεις
του. Σημειώνει ότι το 1928, σε σχετική γνωμάτευση του τότε Μητροπο-
λίτη Δημητριάδος προς την Ιερά Σύνοδο γύρω από το ζήτημα των απαλ-
λοτριώσεων αναφερόταν επί λέξει «Σήμερον, ως μη ώφειλεν, αι μοναί

60. Μ. Γ. Βαρβούνης – Παν. Τζιβάρα, Οικουμενικό Πατριαρχείο και Ιερά
Μητρόπολις Σάμου και Ικαρίας…, ό.π. σ. 30. Μ. Γ. Βαρβούνης, Το Οικουμε-
νικό Πατριαρχείο και η Ηγεμονία της Σάμου… ό.π., σ. 27-30.

61. Μ. Γ. Βαρβούνης – Παν. Τζιβάρα, Οικουμενικό Πατριαρχείο και Ιερά Μη-
τρόπολις Σάμου και Ικαρίας… ό.π., σ. 30. Πρβλ. για την γενικότερη εκκλησια-
στική κατάσταση της εποχής αυτής Αθ. Αγγελόπουλος, Ακαδημικοί περίπατοι.
Επίκαιρα θέματα εθνικής και εκκλησιαστικής πολιτικής και διπλωματίας 1991-
2010, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 75-134.
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Κρήτης και Σάμου ουδέν συνεισφέρουν δια τας ανάγκας της Εκκλη-
σίας».62 Γι’ αυτό και στην ίδια αναφορά προτείνεται η υπαγωγή τους
στο Γενικό Εκκλησιαστικό Ταμείο, η οποία και τελικώς επιβλήθηκε, με
αποτέλεσμα οι μονές της Σάμου να παρακμάσουν και να οδηγηθούν
στην υπολειτουργία, κάποτε δε και στην ερήμωση.

Η αντιμετώπιση αυτή από μέρους της ελληνικής διοικητικής μηχανής
εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της αντιμετώπισης της Σάμου και
των κατοίκων της από το ελληνικό κράτος, μετά την ένωση του 1912.
Αμέσως μετά την ένωση οι έκπληκτοι Σάμιοι διαπίστωσαν ότι, όπως
συνήθως συμβαίνει, η Ελλάδα που είχαν πλάσει στο μυαλό τους ήταν
ένας μάλλον φαντασιακός τόπος, που πόρρω απείχε από την πραγμα-
τική. Συνειδητοποίησαν ότι άλλο ήταν η όντως ιερή έννοια της πατρίδας
και άλλο η φαύλη καθημερινή κομματικοκρατούμενη πρακτική του κρά-
τους, την  οποία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν. Και την αντιμετώπισαν
μόνοι και ανυπεράσπιστοι, δεδομένου ότι ο πολιτικός αρχηγός της
Σάμου και εμπνευστής της ένωσης, ο σπουδαίος κατά τα άλλα πολιτι-
κός Θεμιστοκλής Σοφούλης, ελάχιστα φρόντισε για την εισδοχή της
Σάμου στο ελληνικό κράτος υπό ένα προνομιακό οικονομικό καθεστώς,
ανάλογο λ.χ. του ανάλογου καθεστώτος που για δεκαετίες απόλαυσαν
τα πλησιόχωρά μας Δωδεκάνησα, όταν ενσωματώθηκαν στον εθνικό
κορμό μετά τρεις περίπου δεκαετίες.

Τα καταστρεπτικά αποτελέσματα είναι γνωστά: καταστράφηκαν οι
πλουτοπαραγωγικές πηγές του νησιού, η σιγαρετοβιομηχανία και η βυρ-
σοδεψία, ενώ υποβαθμίστηκαν σημαντικά η καπνοκαλλιέργεια, το κα-
πνεμπόριο, η αμπελοκαλλιέργεια και το κρασεμπόριο. Ως συνέπεια, ένα
καταστρεπτικό ρεύμα μετανάστευσης στέρησε τον τόπο από τον ανθό
του, που κατευθύνθηκε αρχικά στην Αμερική και κατόπιν στην Ευρώπη.
Έσωσε διά της ενώσεως η Σάμος την εθνική και πολιτισμική της ταυ-
τότητα, απώλεσε όμως την ευμάρεια, την πρόοδο, τον κοσμοπολιτισμό
και την μοναδικότητά της, αποσυρόμενη από το προσκήνιο της ιστορίας,
όπου βρισκόταν επί δύο περίπου αιώνες. Και είναι αυτές οι εξελίξεις
που συντήρησαν, στον απλό σαμιακό λαό, ένα διάχυτο αίσθημα εναντίον
της ενώσεως, και μια νοσταλγική ανάμνηση των ηγεμονικών χρόνων,
παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματά τους. Άλλωστε οι τάσεις αυτές

62. Βλ. Αμβρόσιος μοναχός, Χρονικά σημειώματα. Η Κέρκυρα των αρχών
του 20ού αιώνα μέσα από τα μάτια ενός μοναχού (εισαγωγή – επιμέλεια έκ-
δοσης Σπ. Χρ. Καρύδης), Κέρκυρα 2004, σ. 92.
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εκφράστηκαν εν μέρει και την επόμενη της ενώσεως του 1912 δεκαπεν-
ταετία, κυρίως με τα επάλληλα κινήματα των Γιαγάδων, τα περίφημα
«Γιαγαδικά», η πλήρης διερεύνηση των οποίων βρίσκεται ακόμη σε εξέ-
λιξη, καθώς υπήρξαν γεγονότα σύνθετα και πολυδιάστατα.63

Το ελληνικό κομματοκρατούμενο κράτος της εποχής δεν θέλησε να
προασπίσει τη βιωσιμότητα των σαμιακών μονών ίσως γιατί δεν είχε
τίποτε να κερδίσει σε χρήμα ή σε ψήφους από αυτές. Αφέθηκε έτσι να
σβήσει από μαρασμό μια μακραίωνη παράδοση, που αναγεννήθηκε
μόλις στις μέρες μας, από ιδιωτική και πάλι πρωτοβουλία, με την εκ-
κωφαντική και πάλι απουσία κάθε οργανωμένης κρατικής μέριμνας.

Σε κάθε περίπτωση, η ένωση της Σάμου με το ελληνικό κράτος το
1912 υπήρξε σημείο οριακό και για την τοπική Εκκλησία. Σε ένα πλαί-
σιο που τα πάντα άλλαζαν με ταχύτατους ρυθμούς, και το εκκλησια-
στικό τοπίο του νησιού μεταβλήθηκε και διαφοροποιήθηκε. Η ένωση του
1912 σήμανε την έναρξη μιας σειράς τριγμών, την είσοδο σε μια παρα-
τεταμένη διαδικασία μεταβολών και μετασχηματισμών, από την οποία
η Εκκλησία της Σάμου ουσιαστικά εξήλθε μέσα στη δεκαετία του 1960.
Η ουσιαστικά μεταβατική αρχιερατεία του Μητροπολίτη Ειρηναίου Α΄
είναι, από αυτή την άποψη απολύτως ενδεικτική των περιπετειών
αυτών, που όμως αν και κάποτε υπήρξαν επώδυνες, ωστόσο διαμόρ-
φωσαν το εκκλησιαστικό και ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου η Εκ-
κλησία της Σάμου συνεχίζει σήμερα την πορεία της προς τα έσχατα,
οδηγώντας το ποίμνιό της στην ασφάλεια της σωτηρίας που η Εκκλησία
υπόσχεται, εξασφαλίζει και εγγυάται.

63. Πρβλ. Μ. Γ. Βαρβούνης, «Η επανάσταση και ένωση της Σάμου με την
Ελλάδα (1908-1912) στη λαϊκή και λαϊκότροπη ποίηση της εποχής», Γρηγόριος
ο Παλαμάς 95: 845 (2012), σ. 133-152.
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Μικρασιάτες πρόσφυγες στη Σάμο 
κατά τον πρώτο διωγμό

Σ τόχος της συγκεκριμένης ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση των
ενεργειών προσωρινής αποκατάστασης των προσφύγων, οι
οποίοι κατέφυγαν στη Σάμο κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκό-

σμιου Πολέμου. Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση
των άμεσων και πιεστικών προβλημάτων σίτισης, στέγασης, ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης και εξεύρεσης εργασίας των προσφύγων. Ο εν-
τοπισμός και η καταγραφή των τρόπων αποκατάστασης των προσφύ-
γων στηρίχτηκε στον τοπικό τύπο της εποχής αλλά και στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, η οποία εκδιδόταν στο νησί, μέχρι να συντελεστεί η
διοικητική ένωση της Σάμου με την Ελλάδα. Οι πληροφορίες, οι οποίες
συγκεντρώθηκαν, καλύπτουν τα δύο πρώτα έτη παραμονής των προ-
σφύγων στο νησί από τον Ιούνιο του 1914 μέχρι και τον Ιούνιο του 1916.
Για το υπόλοιπο διάστημα και μέχρι την παλιννόστησή τους δεν στά-
θηκε δυνατή η εξεύρεση τεκμηρίων για τις συνθήκες διαβίωσής τους στο
νησί.

Η παρουσία προσφύγων στη Σάμο κατά το διάστημα 1914-1918 εν-
τάσσεται στο πλαίσιο της πρώτης παγκόσμιας πολεμικής σύρραξης1 στη

1. Ενδεικτικά για τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο βλ. Γιώργος Λεονταρίτης, Η Ελ-
λάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 1917-1918, ΜΙΕΤ, Αθήνα, χ.χ., Γιάννης Μου-
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διάρκεια της οποίας η Ελλάδα έγινε κέντρο υποδοχής προσφύγων από
την Ανατολική Θράκη, τη Μικρά Ασία και τον Πόντο. Το συγκεκριμένο
προσφυγικό ρεύμα συνδέεται άμεσα με τον βαλκανικό εθνικισμό κατά
την περίοδο 1914-1918.2 Ένας άλλος βασικός παράγοντας, ο οποίος συν-
τέλεσε στην εκδίωξη των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, ήταν και ο οικο-
νομικός. Ένα σημαντικό μέρος του εμπορίου και της βιομηχανίας στην
ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μικράς Ασίας και του Πόντου ανήκε σε
Έλληνες, γεγονός το οποίο ερχόταν σε αντίθεση με την επιδίωξη της
Γερμανίας να ολοκληρώσει την οικονομική διείσδυσή της στην Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία

Οι πρώτοι Μικρασιάτες πρόσφυγες έφθασαν στη Σάμο το Μάιο του
1914. Προέρχονταν από τα Αλάτσατα και μεταφέρθηκαν στη Σάμο με
το ατμόπλοιο Ινδιάνα από την παραλία Αγρελιά, στην οποία είχαν κα-
ταφύγει προκειμένου να διαπεραιωθούν στην Ελλάδα.3 Η εικόνα των
πρώτων αυτών προσφύγων, όπως χαρακτηριστικά προέβαλε ο αρθρο-
γράφος της εφημερίδας Αιγαίον ήταν τραγική:

Θέαμα σπαραξικάρδιον, φρενητιώδες, ικανόν να διεγείρη
δί ψαν εκδικήσεως και εις τους πλέον φιλησύχους εκτυλίσσεται
α πό προχθές ενταύθα προ των ομμάτων μας… Οι ελθόντες εί -

ρέλος, «Η Ελλάδα στη δίνη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου», Εμείς οι Έλληνες,
Πολεμική Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας από τον πόλεμο του 1897 στη Μι-
κρασιατική εκστρατεία, Αθήνα 2008, Γιώργος Μαργαρίτης, «Οι πόλεμοι», Ιστο-
ρία της Ελλάδας του 20ού αι. Οι απαρχές, τόμ. Α2, Βιβλιόραμα, Αθήνα 1999.

2. Στάθης Πελαγίδης, Προσφυγική Ελλάδα, (1913-1930), Ο Πόνος και η
Δόξα, Κυριακίδης, Θεσ/νίκη, 1997, σ. 15-16. Επίσης για την πολιτική των Νεό-
τουρκων βλ. Donald Quataert, H Οθωμανική Αυτοκρατορία, Οι τελευταίοι αι-
ώνες, 1700-1922, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006, σ. 327-331. Ο Quataert θεωρεί πως
οι ενέργειες των Νεοτούρκων από το 1914 απέναντι σε μη μουσουλμάνους υπη-
κόους, πρέπει να εκλαμβάνονται ως «πολιτικές αξιωματούχων ενός συγκεν-
τρωτικού κράτους, οι οποίοι ήταν αποφασισμένοι να ξεριζώσουν κάθε απειλή
κατά της σταθερότητάς τους» και όχι ως πράξεις στυγνών εθνικιστών. Επίσης
για το κίνημα των Νεοτούρκων βλ. Έλενα Φραγκάκη - Συρρέτ, «Το κίνημα των
Νεοτούρκων, Οι συνέπειες για τον Ελληνισμό 1908-1918», Ιστορία Νέου Ελλη-
νισμού, 1770-2000, Η Εθνική ολοκλήρωση, τόμος έκτος, Ελληνικά Γράμματα,
Αθήνα, 2003, σ. 41-50.

3. Αγγέλα Χατζημιχάλη, «Πρόσφυγες στην πόλη της Σάμου», Η πόλη της Σά -
μου, φυσιογνωμία και εξέλιξη, Πρακτικά Συνεδρίου, Δήμος Σαμίων, ΓΑΚ Σά -
μου, Αθήνα 1998, σ. 257.
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ναι ως επί το πλείστον γυναικόπαιδα, παιδιά ξυπόλυτα, μισό -
γυμνα, με μάτια απλανή, με πρόσωπον επάνω εις το οποίον
ή ταν ζωγραφισμένα ο φόβος και η απόγνωσις… 

Ο αριθμός αυτών των προσφύγων υπολογίστηκε περίπου στα 1200
άτομα.4 Μέχρι τον Ιούνιο του επόμενου έτους ο αριθμός των προσφύγων
θα ανέλθει σε 7.000 περίπου άτομα,5 ενώ η Προσωρινή Διοίκηση Σάμου
υπολόγιζε το μέσο όρο των προσφύγων περίπου σε 5.000 άτομα.6

Οι ενέργειες ανακούφισης των προσφύγων στη Σάμο ήταν άμεσες και
εντάχθηκαν στο γενικότερο σχεδιασμό προσωρινής αποκατάστασης των
προσφύγων στην Ελλάδα, ο οποίος καταρτίστηκε από την κυβέρνηση
Βενιζέλου την συγκεκριμένη περίοδο. Το ελληνικό κράτος χορήγησε τον
Ιούνιο του 1914 στην Προσωρινή Διοίκηση Σάμου 50.000 δραχμές για
την αντιμετώπιση των πρώτων πιεστικών αναγκών των προσφύγων και
ταυτόχρονα απέστειλε άλευρα για τη σίτισή τους.7 Παράλληλα συγκρο-
τήθηκε στην πρωτεύουσα του νησιού επιτροπή για την καλύτερη οργά-
νωση και αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος. Στις 28 Ιουνίου
του 1914 στον προϋπολογισμό της Προσωρινής Διοίκησης Σάμου κατο-
χυρώθηκε το ποσό των 5.000 δραχμών για την περίθαλψη και συνδρομή
«απόρων επιστράτων, προσφύγων και ενδεών εν γένει».8

Το Δεκέμβριο του 1914 ιδρύθηκε και λειτούργησε, αρχικά στην πόλη
του Λιμένος Βαθέος και αργότερα και στο Καρλόβασι, το «Οικονομικόν
Συσσίτιον», την ευθύνη του οποίου ανέλαβε η Προσωρινή Διοίκηση
Σάμου. Το συσσίτιο αυτό λειτουργούσε κάθε μέρα από τις 11.00 μέχρι
τις 12.30 και προσέφερε σε όσους το επιθυμούσαν τροφή σε χαμηλή
τιμή δέκα λεπτών. Όμως η λειτουργία του συσσιτίου τα επόμενα έτη
παρουσίασε έντονα προβλήματα, τόσο εξαιτίας της αδιαφορίας των γυ-
ναικών, οι οποίες πλαισίωσαν την οργάνωσή του, όσο και λόγω του έν-
τονου επισιτιστικού προβλήματος που αντιμετώπισε η Σάμος εξαιτίας
του συμμαχικού αποκλεισμού τον Ιούνιο του 1916.9 Τον αποκλεισμό

4. Αιγαίον, φ. 93, 4 Ιουνίου 1914.
5. Αιγαίον, φ. 143, 23 Ιουνίου 1915.
6. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος Πα-

ράρτημα εν Σάμω, φ. 139, 13 Φεβρουαρίου 1915.
7. Αιγαίον, φ. 93, 4 Ιουνίου 1914. 
8. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς της Κυβερνήσεως... ό.π., φ. 93, 28 Ιουνίου 1914. 
9. Για το συμμαχικό αποκλεισμό των ελληνικών παραλίων βλ. Γιάννης Γιαν-

νουλόπουλος, «Η ευγενής μας τύφλωσις», Εξωτερική πολιτική και εθνικά μας
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ακολούθησε έλλειψη τροφίμων που οδήγησε σε σιτοδεία, η οποία έπληξε
τις ενδεέστερες ομάδες των κατοίκων. Το τηλεγράφημα το οποίο απέ-
στειλαν επιφανείς Σαμιώτες προς το Σαμιώτη πολιτευτή Θεμιστοκλή
Σοφούλη ήταν ενδεικτικό της σιτοδείας που έπληξε τον γηγενή και προ-
σφυγικό πληθυσμό του νησιού: «Λαός Σάμου πεινά. Απειλούμεθα υπό
θανάτου εξ ασιτίας. Εξ ονόματος και λοιπών φίλων ενεργήσατε δρα-
στηρίως δι’ άμεσον αποστολήν αλεύρων».10

Οι πιεστικές ανάγκες στέγασης των προσφύγων το καλοκαίρι του
1914 αντιμετωπίστηκαν κυρίως με δύο τρόπους. Ο πρώτος ήταν η χο-
ρήγηση σκηνών σε αυτούς, ενώ ο δεύτερος η τοποθέτησή τους σε διά-
φορα σχολεία του νησιού, τα οποία παρέμεναν κλειστά το καλοκαίρι.11
Ενόψει του χειμώνα ο Διοικητής Σάμου ανακοίνωσε ότι οι πρόσφυγες,
οι οποίοι διέμεναν στη Δυτική Σάμο, θα εγκαθίσταντο στις Μονές Ζωο-
δόχου Πηγής και Αγίας Ζώνης. Επειδή όμως ο αριθμός τους ήταν με-
γάλος και οι Μονές δεν μπορούσαν να καλύψουν τις συνολικές
στεγαστικές ανάγκες τους, ο Διοικητής ενημέρωσε τους ιδιοκτήτες κα-
τοικιών στην περιοχή Βλαμαρής, η οποία γειτνιάζει με τα προαναφερό-
μενα μοναστήρια, ότι τα οικήματά τους θα ενοικιάζονταν, προκειμένου
να στεγαστούν όσοι πρόσφυγες δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από
τις Μονές.12

Όσον αφορά την εξεύρεση εργασίας των προσφύγων κατά το διά-
στημα 1914-1919, οι πληροφορίες που παρέχονται είναι αποσπασματι-
κές. Στις 23 Ιουνίου του 1914 η Προσωρινή Διοίκηση Σάμου δημοσίευσε
διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο η τιμή του ημερομισθίου για αυτούς
δεν θα έπρεπε να ήταν κατώτερη των δέκα δραχμών. Η διατύπωση του
διατάγματος εκ μέρους της Προσωρινής Διοίκησης αποκαλύπτει ότι του-
λάχιστον το πρώτο διάστημα της διαμονής των προσφύγων στο νησί,
αρκετοί από αυτούς αξιοποιήθηκαν σε διάφορες εργασίες από τους γη-
γενείς αντί χαμηλότερης αμοιβής. Ενδεικτικά παρατίθεται η διαταγή: 

θέματα, Από την ήττα του 1897 έως τη Μικρασιατική Καταστροφή, Βιβλιό-
ραμα, Αθήνα 2003, σ. 239-240. 

10. Αιγαίον, φ. 332, 11 Ιουνίου 1916. Οι συντάκτες του τηλεγραφήματος είναι
οι ακόλουθοι: Γ. Νικολάου, Ν. Καριώτογλου, Στ. Ιγγλέζης, Αλ. Π. Κυριακού, Στ.
Ζαχαρίου, Δ. Κεντούρης, Επ. Παπανικολάου, Εμμ. Βαφειάδης, Δ. Πανέρης.

11. Αιγαίον, φ. 110, 24 Σεπτεμβρίου 1914. 
12. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς της Κυβερνήσεως... ό.π., φ. 110, 20 Σεπτεμβρίου

1914.
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Έχοντες υπ’ όψει ότι τινές ευτυχώς ευάριθμοι προσλαμβά-
νοντες πρόσφυγας επί τας εργασίας τους δεν πληρώνουσι
τούτους με την τιμήν των συνήθων ημερομισθίων, παραγγέ-
λομεν υμίν να δηλώσητε τοις πάσιν ότι το ημερομίσθιον δεν
πρέπει να είνε μικρότερον των 10 γροσίων καθ’ όσον απο-
κρούομεν οιανδήποτε εκμετάλλευσιν των προσφύγων παρ’
οιωνδήποτε.13

Ταυτόχρονα στις 7 Ιουλίου του 1914, όπως συμπεραίνουμε από έγ-
γραφο του Διοικητή Σάμου προς τον Δήμαρχο και τους Κοινοτάρχες,
διαπιστώθηκε η πολιτική βούληση της Προσωρινής Διοίκησης Σάμου για
μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση των προσφύγων σε υπηρε-
σίες του Δήμου και των Κοινοτήτων του νησιού.14 Στις 30 Ιουλίου του
ίδιου έτους προκηρύχθηκε διαγωνισμός για σύσταση Αγροφυλακής στη
Σάμο, στον οποίο επιτρεπόταν να λάβουν μέρος όσοι πρόσφυγες επι-
θυμούσαν.15 Δυστυχώς δεν στάθηκε εφικτό να τεκμηριωθεί ποσοτικά η
επαγγελματική αξιοποίηση των προσφύγων, τόσο σε υπηρεσίες του
Δήμου και των Κοινοτήτων, όσο και στην Αγροφυλακή.

Τέλος, αναφορικά με τις ενέργειες για την περίθαλψη και την προ-
σωρινή αποκατάσταση των προσφύγων, που έφθασαν στη Σάμο κατά
τον πρώτο διωγμό, θα πρέπει να παρουσιάσουμε και τον επίσημο απο-
λογισμό ενεργειών της Προσωρινής Διοίκησης Σάμου, η οποία δημοσι-
εύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 13 Φεβρουαρίου του
1915. Συγκεκριμένα ο απολογισμός αφορούσε τους πρώτους οκτώ μήνες
από την άφιξη των προσφύγων στο νησί, κατά τους οποίους δαπανήθη-
καν για τη στέγασή τους, τη σίτισή τους, την ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψή τους και τη μετακίνησή τους, εντός και εκτός Σάμου, 192.959
δραχμές. Σύμφωνα με την επίσημη δημοσίευση το ποσό αυτό δαπανή-
θηκε ως εξής: 

Η δαπάνη αυτή αντιπροσωπεύει πρώτην εγκατάστασιν,
άρτον και τροφοδοσίαν άλλην τακτικώς παρασχεθείσαν κατά
τους πρώτους μήνας, περίθαλψιν εις ιατρόν, φάρμακα και
νο σηλείαν, εις παροχάς οικονομικάς προς οικογενείας εντε-
λώς πε νομένας και γέροντας μη δυναμένους να εργασθώσιν,

13. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς της Κυβερνήσεως... ό.π., φ. 96, 7 Ιουλίου 1914.
14. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς της Κυβερνήσεως... ό.π., φ. 91, 23 Ιουλίου 1914.
15. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς της Κυβερνήσεως... ό.π., φ. 100, 30 Ιουλίου 1914.
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εις ναύλους και εισιτήρια αναχωρούντων εντεύθεν εις άλλας
χώ ρας, χειμερινήν εν Βλαμαρή εγκατάστασιν, ίδρυσιν εξοχι-
κού Σχο λείου προσφύγων, μισθούς προσωπικού κατ’ ανάγκην
προσ ληφθέντος διά την οργάνωσιν της περιθάλψεως. Δέον να
προ στεθεί επίσης ότι εκ των άνω δαπανηθέντων έχουσιν ήδη
δι ατεθεί περί τας δέκα χιλιάδας δραχμάς δια την λειτουργίαν
του από δύο μηνών συσταθέντος ενταύθα και από τινος εν
Καρ λοβασίοις συσσιτίου, εξ ου ως γνωστόν αντί δεκαλέπτου
τόσον οι πρόσφυγες όσον και οι Σάμιοι άποροι λαμβάνουσιν
κα θαράν και επαρκή μερίδα τροφής.

H πλειονότητα των Μικρασιατών προσφύγων του πρώτου διωγμού
επέστρεψαν στις εστίες τους, ύστερα από την αποβίβαση του ελληνικού
εκστρατευτικού σώματος στη Σμύρνη το Μάιο του 1919. Την ευθύνη
για την παλιννόστηση των προσφύγων επωμίστηκε το Υπουργείο Περι-
θάλψεως με τη συνδρομή του Πατριαρχείου, το οποίο συγκρότησε την
«Κεντρική Πατριαρχική Επιτροπή υπέρ των μετατοπισθέντων ελληνικών
πληθυσμών».16 Αργότερα μετά την κατάληψη της Σμύρνης στο πλαίσιο
της Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης δημιουργήθηκε η «Υπηρεσία Παλιν-
νοστήσεως και Περιθάλψεως», η οποία θα συνέδραμε τους πρόσφυγες
να εγκατασταθούν στις κατοικίες τους και να συνεχίσουν τις ασχολίες
τους. Ο γενικότερος στόχος όλων των φορέων παλιννόστησης ήταν η
επίτευξη της επανεγκατάστασης των προσφύγων κατά το έτος 1919,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η γεωργική παραγωγή του έτους 1919-
1920 και με αυτό τον τρόπο να απαλλαχθεί το ελληνικό δημόσιο από
τις υπέρογκες δαπάνες συντήρησης και περίθαλψης των προσφύγων.17

Τον Οκτώβριο του 1919 δόθηκε άδεια στους πρόσφυγες που παρέ-
μειναν στη Σάμο να αναχωρήσουν για τις περιοχές προέλευσής τους,
υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτές αφορούσαν, αφενός τη δυνατότητα
των χειρωνακτών προσφύγων να εξασφαλίσουν στους εαυτούς τους
στέγη και εργαλεία κατά την επιστροφή τους, αφετέρου την γενικότερη

16. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς της Κυβερνήσεως ... ό.π., φ. 139, 13 Φεβρουαρίου
1915.

17. Νίκος Ανδριώτης, «Η Πρώτη Προσφυγιά, Ελληνικές Προσφυγικές Μετακι-
νήσεις, 1906-1922», Ιστορία Νέου Ελληνισμού, τόμος έκτος, Ελληνικά Γράμ-
ματα, Αθήνα 2003, σ. 103.
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οικονομική αυτάρκεια κατά την επάνοδό τους.18 Επίσης η παλιννόστηση
αφορούσε τους πρόσφυγες, οι οποίοι προέρχονταν από τα δυτικά μι-
κρασιατικά παράλια που είχαν καταληφθεί από τον ελληνικό στρατό.
Στις 20 Ιανουαρίου του 1920 η άδεια αναχώρησης δόθηκε και στους
άπορους πρόσφυγες του νησιού.19 Όμως λίγους μήνες αργότερα και συγ-
κεκριμένα τον Ιούνιο του 1921 η Σάμος ,για άλλη μια φορά, υποδέχτηκε
εκ νέου πρόσφυγες, αυτή τη φορά από τη Νικομήδεια, οι οποίοι εκδιώχ-
θηκαν από τις στρατιωτικές δυνάμεις του Κεμάλ Ατατούρκ. Οι συγκε-
κριμένοι πρόσφυγες θα αποτελέσουν τους προάγγελους του μεγαλύτε-
ρου κύματος προσφύγων το οποίο θα δεχτεί η Σάμος ύστερα από την
Μικρασιατική Καταστροφή.20

Ανακεφαλαιωτικά, η Σάμος στο διάστημα 1914-1919 λειτούργησε ως
κέντρο υποδοχής και περίθαλψης Μικρασιατών προσφύγων. Η πολυά-
ριθμη παρουσία των προσφύγων στο νησί εξοικείωσε τους Σαμιώτες,
τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, με το προσφυγικό φαι-
νόμενο. Εξάλλου γρήγορα έγινε εμφανές ότι η αντιμετώπιση των επισι-
τιστικών, στεγαστικών, και γενικότερα βιοποριστικών προβλημάτων των
προσφύγων προϋπέθετε εκ μέρους των Σαμιωτών την ατομική και κοι-
νωνική τους συμμετοχή, η οποία συνεπικουρούσε τη θεσμική πρωτοβου-
λία. Τελικά η συγκεκριμένη συμβολή των Σαμιωτών στην αντιμετώπιση
των επιτακτικών βιοποριστικών αναγκών των προσφύγων του πρώτου
διωγμού θα λειτουργήσει ως κεκτημένη εμπειρία για την αντιμετώπιση
του τελευταίου και μεγαλύτερου κύματος προσφύγων, το οποίο κατευ-
θύνθηκε προς τη Σάμο, κατά κύριο λόγο μετά την Μικρασιατική Κατα-
στροφή. 

18. Νίκος Ανδριώτης, ό.π, σ. 103.
19. Αιγαίον, φ. 793, 19 Οκτωβρίου 1919.
20. Αιγαίον, φ. 819, 22 Ιανουαρίου 1920.
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Η Σάμος στη Βουλή των Ελλήνων 1912 - 1928. 
Ατελέσφορη άμυνα στα αρνητικά της ενσωμάτωσης

Το ερώτημα και οι πηγές

Το βασικό ερώτημα στο οποίο προσπάθησα να απαντήσω με την
έρευνά μου ήταν το εξής: «Ποιος ήταν ο ρόλος της Βουλής των Ελλήνων,
και ιδιαίτερα των βουλευτών του νομού Σάμου, στη διαδικασία ενσω-
μάτωσης της Σάμου στο Ελληνικό κράτος την πρώτη 15ετία μετά την
επανάσταση του 1912, μια περίοδο με έντονες εξωτερικές και εσωτερι-
κές συγκρούσεις και ανακατατάξεις;» 

Η έρευνά μου στηρίχτηκε σε δύο κυρίως, πηγές: Τα Πρακτικά της
Βουλής της περιόδου 1912-1928 και την Εφημερίδα των Συζητήσεων
της Βουλής της ίδιας περιόδου, των οποίων έγινε συστηματική αποδελ-
τίωση.Τις πληροφορίες για το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο το-
ποθετείται, τα γεγονότα και τις εξελίξεις στην Ελλάδα την ίδια περίοδο,
άντλησα από τη σχετική βιβλιογραφία που αναφέρεται στις υποσημει-
ώσεις.

Η εργασία μου περιλαμβάνει:
- Τις αναφορές στη Σάμο κατά τις συνεδριάσεις της Βουλής των Ελ-

λήνων αυτής της περιόδου.
- Τις προτάσεις νομοσχεδίων, τις τροπολογίες και τις επερωτήσεις

των πληρεξουσίων-βουλευτών του νομού Σάμου, τις παρεμβάσεις τους
σε γενικότερα θέματα, καθώς και τις επιλογές τους σε κρίσιμες ψηφο-
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φορίες.
- Τα αιτήματα συλλογικών φορέων και πολιτών του νομού Σάμου

προς τη Βουλή των Ελλήνων.
Από την επεξεργασία των στοιχείων αυτών προκύπτουν ενδιαφέρου-

σες, νομίζω, παρατηρήσεις και συμπεράσματα.

Ι. Από το 1912 ως το 1915

Όπως είναι γνωστό, από τον Νοέμβριο του 1912 μέχρι τον Απρίλιο
του 1914 τη διοίκηση της Σάμου ασκούσε Προσωρινή Κυβέρνηση με επι-
κεφαλής τον αρχηγό της επανάστασης του 1912 Θεμιστοκλή Σοφούλη,
ο οποίος τον Απρίλιο του 1914 διορίστηκε Διοικητής Μακεδονίας.

Ως προς τον διορισμό αυτό, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Νίκος
Βαφέας εντόπισε στο Αρχείο του Ελευθερίου Βενιζέλου επιστολή του
Θεμιστοκλή Σοφούλη με την οποία του ζητάει να τον αξιοποιήσει σε
άλλη θέση «γιατί δεν έχει πλέον τίποτα να προσφέρει στην ιδιαίτερη
πατρίδα του». Και ο Ε. Βενιζέλος ανταποκρίνεται στην επιθυμία του.
Από τον Απρίλιο του 1914 τη διοίκηση της Σάμου ανέλαβε διορισμένος
από το ελληνικό κράτος διοικητής, με βάση το νόμο «περί διοικήσεως
των στρατιωτικώς κατεχομένων χωρών». 

Ο νομός Σάμου, στον οποίο περιλαμβάνονταν η Ικαρία και οι Φούρ-
νοι Κορσεών, εκπροσωπήθηκε για πρώτη φορά στη Βουλή των Ελλήνων
το 1915, όταν εφαρμόστηκε ο νόμος «περί επεκτάσεως του περί εκλογής
βουλευτών νόμου εις τας νέας χώρας», που κατατέθηκε για ψήφιση στη
Βουλή στις 17 Δεκεμβρίου του 1913. Αναφορές στη Σάμο στη διάρκεια
των εργασιών του ελληνικού κοινοβουλίου υπάρχουν, ωστόσο, από πολύ
νωρίτερα. Τις δύο πρώτες εντοπίσαμε σε αντίστοιχες ομιλίες του Ελευ-
θερίου Βενιζέλου στη Βουλή. 

Την πρώτη στη συνεδρίαση της 1ης Οκτωβρίου του 1912, στην ομιλία
του με την οποία ξεκίνησαν οι εργασίες της Βουλής μετά από τετράμηνη
διακοπή τους.1 Στην ομιλία του με την οποία κήρυξε τον πόλεμο εναν-

1. Πρόκειται για τη Βουλή που προέκυψε από τις εκλογές της 25ης Μαρτίου
του 1912, στην οποία το κόμμα των Φιλελευθέρων, που είχε ιδρύσει ο Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος μετά την επανάσταση του 1909, είχε πλειοψηφία 150 από τις
181 έδρες. Η Βουλή αυτή διέκοψε τις εργασίες της στις 19 Μαΐου 1912, λόγω
των εκτάκτων συνθηκών, και λειτούργησε ξανά από την 1η Οκτωβρίου 1912.
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τίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αναφέρθηκε στις εκ μέρους της
παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου εις βάρος της χώρας μας. Στις πα-
ραβιάσεις αυτές περιλαμβάνονταν «τα χθεσινά γεγονότα του εν Σάμω
στρατού, πυροβολούντος πλοίον εμπορικόν φέρον και ανώτατον υπάλ-
ληλον του κράτους».2 Η δεύτερη ήταν στη συνεδρίαση της 20ής Φε-
βρουαρίου 1913, στην οποία, ενημερώνοντας τους βουλευτές για τα
γεγονότα του προηγούμενου τετραμήνου, αναφέρθηκε στις επιτυχίες
του ελληνικού στόλου λέγοντας ανάμεσα σε άλλα: «Κατά τον αυτόν
χρόνον ο ελληνικός στόλος απέδωκε την ελευθερίαν εις πάσας τας ελ-
ληνικάς νήσους του Αιγαίου, πλην εκείνων όσαι κατείχοντο υπό του ιτα-
λικού στρατού». Αυτή η «απελευθέρωση» της Σάμου, ωστόσο, δεν ήταν
παρά η επίσκεψη μοίρας του ελληνικού στόλου στο ήδη απελευθερω-
μένο από τις 23 Σεπτεμβρίου του 1912 νησί.3

Έμμεσες αναφορές σε προβλήματα που αφορούν και τη Σάμο βρί-
σκουμε στις συνεδριάσεις της Βουλής των Ελλήνων των ετών 1913-1914,
με αιτήματα που καταθέτουν οι βυρσοδέψες της Μυτιλήνης και της Χίου
(Γιατί άραγε όχι και οι Σαμιώτες που είχαν πολύ μεγαλύτερη απασχό-
ληση στη βυρσοδεψία;) Καθώς και αιτήματα δύο πληρεξουσίων της Εύ-
βοιας. 

Στις 11 Δεκεμβρίου του 1913, οι εργοστασιάρχες βυρσοδέψες της Λέ-
σβου ζητούν ο δασμός που πληρώνουν για τα δέρματα που πουλάνε
στην Ελλάδα να «αφομοιωθεί προς τον της Παλαιάς Ελλάδος». Η απάν-
τηση του υπουργού Οικονομικών Α. Διομήδη είναι να σταλεί η αναφορά
τους στο υπουργείο. Τρείς περίπου μήνες αργότερα, στις 26 Μαρτίου
του 1914, επανέρχονται ζητώντας την «κατάργηση του δασμού 1% επί
των κατειργασμένων δερμάτων». Και πάλι όμως χωρίς αποτέλεσμα,
όπως προκύπτει από νέα αναφορά που καταθέτουν τρεις μήνες αργό-
τερα, στις 7 Μαΐου του 1914, οι βυρσοδέψες Χίου αυτή τη φορά, με την
οποία «παρακαλούσι όπως αρθή η εξωτερική δασμολογία των δερμά-
των και όπως γίνη τελωνειακή αφομοίωσις των νέων χωρών».

2. Πρόκειται για το ατμόπλοιο Ρούμελη, στο οποίο επέβαινε ο Έλληνας πρό-
ξενος στην Αλεξάνδρεια Αντώνης Σαχτούρης, που στις 10 Σεπτεμβρίου 1912,
ενώ βρισκόταν στο λιμάνι του Βαθιού της Σάμου, δέχθηκε πυρά από Τούρκους
στρατιώτες που είχαν καταλάβει την πόλη.

3. Η μοίρα του ελληνικού στόλου που «κατέλαβε» τη Σάμο στις 2 Μαρτίου
1913 αποτελούνταν από το οπλιταγωγό Θεσσαλία, το θωρηκτό Σπέτσαι και τα
αντιτορπιλικά Νίκη και Βέλος.
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Πρόκειται για τα περίφημα «διαπύλια», που πλήρωναν και οι βυρ-
σοδέψες της Σάμου και των άλλων νησιών του Β. Αιγαίου για να «εξά-
γουν» τα προϊόντα τους στην Παλιά Ελλάδα, γεγονός που τα έκανε μη
ανταγωνιστικά απέναντι σε αυτά που παράγονταν στην Αττική.

Ενδεικτικές της κατάστασης που επικρατεί στα πρόσφατα απελευ-
θερωμένα νησιά και της στάσης του ελληνικού κράτους απέναντί τους
είναι επίσης οι τρεις ερωτήσεις που κατέθεσαν στις 14 Μαΐου του 1914
οι βουλευτές Ευβοίας Ι. Μπουρνιάς και Α. Αποστολίδης προς τους υ -
πουργούς Στρατιωτικών και Οικονομικών. 

Τον πρώτο τον ρωτάνε πότε θα απολυθούν οι στρατευθέντες από τα
νησιά του Αιγαίου για εξάμηνη υπηρεσία, «αλλ’ υπηρετούν ήδη πλέον
του οκταμήνου». Τον ρωτάνε επίσης τι θα γίνει με τις συντάξεις στις
χήρες «των αποθανόντων εκ των κακουχιών του πολέμου και λοιμώδεις
ασθενείας» στρατιωτών. Στον υπουργό Οικονομικών θέτουν το ερώ-
τημα: γιατί ζητάει από τους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου να κα-
ταβάλουν το φόρο για ολόκληρο το 1912, ενώ η απελευθέρωσή τους και
η ένταξη στο ελληνικό κράτος έγινε στις 11 Νοεμβρίου αυτής της χρο-
νιάς;

Η απάντηση που τους δίνει τρείς μέρες αργότερα ο υπουργός Οικο-
νομικών Α. Διομήδης, είναι: «Εφ᾽ όσον υπάρχουν φόροι καθυστερούμε-
νοι, ούτοι πρέπει να εισπραχθούν», δηλαδή, «από την Πόλη έρχομαι και
στην κορφή κανέλα».

Ενδεικτική της γραφειοκρατικής αντίληψης και της αναλγησίας της
ελληνικής διοίκησης είναι η στάση των τελωνείων απέναντι στους πρό-
σφυγες που κατακλύζουν τα νησιά του Β. Α. Αιγαίου μετά τον συστη-
ματικό διωγμό που εξαπολύουν οι Τούρκοι, από τον Απρίλιο του 1914,
εναντίον των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Θράκης.
Όπως επισημαίνει σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή στις 31 Μαΐου
1914 ο βουλευτής Ιωάννης Μπουρνιάς, οι τελωνειακοί της Χίου απαι-
τούσαν την πληρωμή φόρων για «τα ράκη ή τα τυχόν κτήνη» που κα-
τόρθωσαν να διασώσουν κυνηγημένοι από τους Τούρκους. Το ίδιο
έκαναν, σύμφωνα με σχετικές μαρτυρίες, και στη Σάμο. Το τελωνείο του
Βαθιού, μάλιστα, επέβαλε φόρο σε φορτίο με αλεύρι που έστειλαν οι
κάτοικοι της Καλύμνου για την δωρεάν διανομή του στους πρόσφυγες.4

4. Γιώργος Βοϊκλής, Σάμος – Σελίδες Ιστορίας. Από τα προϊστορικά χρόνια
ως τις μέρες μας, εκδ. Υπερόριος, Αθήνα 2012, σ. 131.
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Εφαρμόζοντας αυτήν την πολιτική, με βάση την «Κατάσταση τελω-
νειακών εσόδων» που κατατέθηκε στη Βουλή στις 31 Μαΐου 1914, από
τη Σάμο εισπράχθηκαν 1.500.000 δραχμές, σε σύνολο 9.279.000 δρχ.
των νησιών του Αιγαίου.Στην ίδια συνεδρίαση ο υπουργός οικονομικών
Α. Διομήδης ζητάει «να κηρυχθεί κατεπείγον» το νομοσχέδιο «περί συγ-
χωνεύσεως της οικονομικής διαχειρίσεως της νήσου Σάμου εις την οι-
κονομικήν διαχείρισην του κράτους».

Εκτός από τις ερωτήσεις των βουλευτών που προαναφέραμε, στη
διάρκεια του 1914 έχουν κατατεθεί στη Βουλή επτά αναφορές συλλο-
γικών φορέων και πολιτών του νομού Σάμου. Αναφέρω ενδεικτικά:

- Στις 22 Φεβρουαρίου 1914 οι δικηγόροι της Σάμου ζητάνε να επε-
κταθεί και σε αυτούς το δικαίωμα της κατάληψης δικαστικών θέσεων.

- Στις 24 Μαρτίου 1914, οι δημογέροντες της Ικαρίας ζητάνε να εξαι-
ρεθεί η Ικαρία από το μονοπώλιο του καπνού.

- Στις 24 Μαρτίου 1914 επίσης, οι «βιομήχανοι της Σάμου» διαμαρ-
τύρονται για τη μετάθεση του Εφετείου Σάμου στη Μυτιλήνη. Για το
ίδιο θέμα στέλνουν διαμαρτυρίες στις 5 και 6 Μαΐου, η Δημοτική Αρχή
Βαθέος, οι δήμαρχοι και οι κάτοικοι της Σάμου. Οι αναφορές και οι
ερωτήσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις του Ιωάννη Βακιρτζή
που, αν και πιστός βενιζελικός, γράφει για την περίοδο αυτή: 

Δεν πρέπει να παρίδωμεν ότι και το Κράτος δεν έδειξεν,
ως θα έπρεπε, εξαιρετικήν τινά φροντίδα δια τον μικρόν νη-
σιωτικόν τόπον, ο οποίος υπό την σημαίαν της αυτονομίας
είχε σπουδαία πλεονεκτήματα και ήτο δίκαιον να χορηγηθώ-
σιν εις αυτόν κατά προτίμησιν μερικά εκ των σπουδαίων επί-
σης πλεονεκτημάτων των αποκτηθέντων τότε…5

ΙΙ. Σαμιώτες βουλευτές στη Βουλή των Ελλήνων

1. Ιούνιος – Οκτώβριος 1915
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Σάμος εκπροσωπήθηκε για πρώτη φορά

στη Βουλή των Ελλήνων μετά τις εκλογές που έγιναν στις 13 Ιουνίου
του 1915 –τις πρώτες με τη συμμετοχή των κατοίκων των πρόσφατα
απελευθερωμένων περιοχών–, στις οποίες το κόμμα των Φιλελευθέρων

5. Ιωάννης Βακιρτζής, Ιστορία της Ηγεμονίας Σάμου 1834-1912, ΓΑΚ-Αρ-
χεία Νομού Σάμου, Αθήνα 2005, σ. 576.
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κέρδισε τις 184 από τις 310 έδρες, ενώ οι αντίπαλοί του, το κόμμα των
Εθνικοφρόνων, μόνο 90 έδρες. 

Στις εκλογές αυτές στο νομό Σάμου εξελέγησαν τέσσερις βουλευτές,
τρείς Σαμιώτες και ένας Ικαριώτης: Θεμιστοκλής Σοφούλης, Γιώργος
Νικολαΐδης, Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου και Χαράλαμπος Παμφίλης.
Και οι τέσσερις από το κόμμα των Φιλελευθέρων.

Ο Εθνικός Διχασμός εκδηλώθηκε αμέσως μετά τις εκλογές. Με πρό-
σχημα το ότι ο βασιλιάς Κωνσταντίνος είναι άρρωστος με πνευμονία, η
έναρξη των εργασιών της Βουλής και ο σχηματισμός της νέας κυβέρνησης
του Ε. Βενιζέλου γίνονται με ένα περίπου μήνα καθυστέρηση, στις 16
Αυγούστου 1915. Στη δεύτερη συνεδρίαση του σώματος με τη νέα του
σύνθεση, ο Θεμιστοκλής Σοφούλης ήταν ανάμεσα στους υποψηφίους για
τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής. Έλαβε, όμως, μόνο τρείς ψήφους.

Στη συνεδρίαση της 5/10/1915 οι τέσσερις Σαμιώτες βουλευτές είναι
ανάμεσα στους 142 που ψήφισαν υπέρ της πρότασης του Ε. Βενιζέλου
για κήρυξη επιστράτευσης, δηλαδή για ένταξη της χώρας μας στις δυ-
νάμεις της Entente και εγκατάλειψη της ουδετερότητας που υποστηρι-
ζόταν από τον βασιλιά Κωνσταντίνο και το κόμμα των Εθνικοφρόνων,
το οποίο σε αυτή την κρίσιμη ψηφοφορία πήρε 90 ψήφους. Η διαφωνία
του βασιλιά στην απόφαση αυτή εξανάγκασε σε παραίτηση την κυβέρ-
νηση του Ε. Βενιζέλου. Η κυβέρνηση μειοψηφίας του φιλοβασιλικού συ-
νασπισμού που διαδέχθηκε την κυβέρνηση Βενιζέλου, παραιτήθηκε στις
22/10/1915. Στη δίμηνης περίπου διάρκειας αυτή κοινοβουλευτική πε-
ρίοδο, δεν εντοπίσαμε στα πρακτικά της Βουλής παρά μόνο μία πρό-
ταση τροπολογίας που κατατέθηκε στις 10 Οκτωβρίου 1915 από τους
βουλευτές Σάμου Κ. Παπαϊωάννου και Γ. Νικολαΐδη, στο νομοσχέδιο
«περί διατηρήσεως και κατατάξεως των εν Σάμω προσωρινώς διορι-
σθέντων οικονομικών υπαλλήλων». Εντοπίσαμε επίσης μία μόνο ανα-
φορά από πολίτη. Στα πρακτικά μιας από τις πρώτες συνεδριάσεις της
Βουλής τον Αύγουστο του 1915, διαβάζουμε: «Η εκ Σάμου Δάφνη χήρα
Ι. Χίου παρακαλεί όπως αναγραφή εν τω προϋπολογισμώ 20 δραχμές
σύνταξις, ήτις και πρότερον της εδίδετο παρά της Σαμιακής Πολιτείας».
Από το αίτημα αυτό γίνεται φανερή η ανάγκη να εξασφαλιστεί η συνέ-
χεια από το προηγούμενο καθεστώς της αυτονομίας σε αυτό της ενσω-
μάτωσης. 

Ακολούθησε η πραξικοπηματική διάλυση της Βουλής από τον βασιλιά
και η προκήρυξη νέων εκλογών στις 6/12/1915. Από τις εκλογές αυτές
απέχει το κόμμα των Φιλελευθέρων, με αποτέλεσμα, ενώ στις εκλογές
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της 15/5/1915 ψήφισαν 714.000 ψηφοφόροι, σ’ αυτές της 6/12/1915 να ψη-
φίσουν μόνο 280.000.6

2. Δεκέμβριος 1915 – Ιούνιος 1916
Στις εκλογές της 6ης Δεκεμβρίου 1915 στο νομό Σάμου εξελέγησαν

βουλευτές οι: Νικόλαος Βλιάμος, Σπυρίδων Επτακοίλης, Ιωάννης Λε-
βέντης και Δημήτριος Χατζηδάκης.

Παρά την μονοπαραταξιακή της σύνθεση και την μειοψηφική εκλο-
γική της βάση, η Βουλή αυτή λειτούργησε μέχρι το τέλος Μαΐου του
1917. Σ’ αυτόν τον ενάμιση περίπου χρόνο έγιναν πολλά: Το κίνημα της
Εθνικής Άμυνας (16/9/1916), η συγκρότηση στη Θεσσαλονίκη της Προ-
σωρινής Κυβέρνησης του Ε. Βενιζέλου (26/9/1916), η απόβαση των συμ-
μάχων στον Πειραιά, η παραίτηση και η φυγή του βασιλιά (30/5/1917). 

Στη συνεδρίαση της νέας Βουλής της 9ης Φεβρουαρίου 1916, ο Νικό-
λαος Βλιάμος εκλέγεται μέλος της Επιτροπής «προς μελέτην του ζητή-
ματος της φορολογίας των νέων χωρών».

Στο νομοθετικό έργο της Βουλής αυτής της περιόδου εντοπίσαμε
μόνο ένα νομοσχέδιο που αφορούσε ιδιαίτερα τη Σάμο. Το σ.ν. «περί
τροποποιήσεως της φορολογίας καπνού εν ταις νέαις χώρες και περί
της τιμής του άλατος εν Σάμω», το οποίο κατέθεσε ο υπουργός Οικο-
νομικών Σ. Δραγούμης στις 13 Φεβρουαρίου 1916.

Ως προς τις παρεμβάσεις των Σαμιωτών βουλευτών, από τις 12 Φε-
βρουαρίου έως τις 9 Μαρτίου 1916 ο Ν. Βλιάμος καταθέτει μία πρόταση
νόμου, δύο προτάσεις τροπολογιών και έξι αιτήματα7 ανάμεσα στα

6. Κατά τον Ηλία Νικολακόπουλο στις εκλογές της 6/12/1915 ψήφισαν
335.000 έναντι 678.000 των εκλογών της 15/5/1915. Η. Νικολακόπουλος, Των
ε κλογών τα πάθη. Ψηφίδες της ελληνικής εκλογικής ιστορίας του 20ού αι ώ -
να, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Αθήνα 2012, σ. 59.

7. Πρόταση νόμου «περί προϋπηρετησάντων εν Σάμω οικονομικών υπαλλή-
λων και διορισθέντων επί της Γενικής Διοικήσεως τοιούτων». Από κοινού με
τους άλλους τρεις βουλευτές του νομού Σάμου, προτάσεις τροπολογιών στα
νομοσχέδια «περί προσμετρήσεως εις την αρχαιότητα προς προαγωγήν απαι-
τουμένων χρόνων του εν Κρήτη διατεθέντος χρόνου υπηρεσίας των οικονομικών
υπαλλήλων» και «περί τροποποιήσεως της φορολογίας καπνού εν ταις νέαις
χώραις και περί της τιμής του άλατος εν Σάμω». Καταθέτει επίσης τα αιτή-
ματα: να ληφθεί μέριμνα «δια την τηλεγραφικήν συγκοινωνίαν της Ικαρίας, για
«την μετάθεσιν εκ Μακεδονίας εις Παλαιάν Ελλάδα του Ε΄ Σώματος Στρατού,



οποία «την πλήρωσιν της κενής θέσεως των Ελληνικών εν τη Εμπορική
Σχολή Καρλοβασίου Σάμου» (4 Μαρτίου 1916). 

Το πολιτικό πλαίσιο των διεκδικήσεων της Σάμου απέναντι στο ελ-
ληνικό κράτος αναπτύσσει ο Ν. Βλιάμος στην ομιλία του της 17ης Μαρ-
τίου 1916, με την οποία υποστήριξε ερώτησή του προς τον (απόντα από
τη συνεδρίαση) υπουργό Συγκοινωνιών «περί της επιβραδύνσεως της
επισκευής των αμαξιτών οδών Σάμου και ιδία της αμαξιτής οδού Βα-
θέος – Καρλοβάσου». Στην ομιλία του αυτή, με την οποία ζητά να δια-
τεθεί για το σκοπό αυτό το ποσό των 150.000 δραχμών, αναφέρει
ανάμεσα σε άλλα:

Η Σάμος, απολαύσασα υπερογδοηκονταετούς ελευθέρου
βί ου, δεν κατώρθωσε να δημιουργήση οδικόν δίκτυον… Τα αί -
 τια ανάγονται εις την οικονομικήν πολιτικήν η οποία εφηρμό-
σθη ανέκαθεν εν τη Σάμω και ήτις εστηρίζετο το μεν επί της
αρχής ότι έπρεπε να απέχωμεν δημοσίων δανείων, το δε επί
της αρχής ότι έπρεπε να αποφεύγωμεν πάση δυνάμει να ε -
παυξάνωμεν τα φορολογικά βάρη του λαού, το δε επί της
αρ χής να εξοικονομώμεν εκ τακτικών εσόδων του Προϋπολο-
γισμού τόσον τι, ίνα δημιουργήσωμεν δημόσιον τι έργον…
Βλέ ποντες ότι η μήτηρ Ελλάς έκυπτεν υπό τα βάρη τα δυ-
σβάστακτα των δαπανών και των φόρων, δεν ηθέλομεν να
πε ριέλθωμεν εις το αυτό σημείον… Ένεκα τούτου ευρισκό-
μεθα σή μερον εις την ανάγκην, εν ουτωσί χαλεπούς οικονο-
μικούς και ρούς, να προσέλθωμεν και να ζητήσωμεν αρωγήν
προς α πο περάτωσιν του οδικού συμπλέγματος…

[Η Σάμος] ου μόνον προσήλθεν εις τας αγκάλας της μητρός
αυτής άνευ οβολού δημοσίου χρέους, κατ’ αντίθεσιν προς τας
λοιπάς Νέας Χώρας, ου μόνον ουδέποτε επεβάρυνε την μη-
τέρα Ελλάδα, αλλ’ ούσα και μοναδικός σταθμός και φάρος
εν τη Μικρά Ασία, προς ον προσέτρεχον οι χειμαζόμενοι η -
μών αδελφοί, ανεπλήρου επί ένα σχεδόν αιώνα την μητέρα
Ελ λάδα… Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, προσήνεγκεν
επί του εθνικού βωμού, ου μόνον πλήρη εσωτερικήν διοικητι-
κήν αυτονομίαν αλλά και πλήρη οικονομικήν αυτοτέλειαν,
μόνο χάριν της εθνικής αλληλεγγύης και μόνον χάριν της επα-
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ούτινος οι άνδρες εκακουχήθησαν και μαστίζονται υπό ασθενειών», αίτημα στο
οποίο συνηγορεί και Σαμιώτης Βουλευτής Ιωάννης Λεβέντης.
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ληθεύσεως του προαιωνίου εθνικού πόθου.
Δεν μπορώ να μην επισημάνω το ότι χαρακτηρίζει την περίοδο της

Ηγεμονίας ως περίοδο «ελευθέρου βίου». 
Δύο ακόμη παρεμβάσεις των βουλευτών της Σάμου καταγράφονται

στα πρακτικά της Βουλής του 1916:
- Στις 18 Μαρτίου 1916 οι τέσσερις Σαμιώτες βουλευτές καταθέτουν

από κοινού τροπολογία στο νομοσχέδιο «περί συμπληρώσεως των περί
λιμενικών αρχών διατάξεων».

- Στις 24 Μαρτίου 1916 ο βουλευτής Ι. Λεβέντης υποστηρίζει αυτή
την πρόταση τροπολογίας ζητώντας «τα παραχωρηθέντα εις τους πολι-
τικούς λιμενάρχας της Κρήτης δικαιώματα να παραχωρηθώσι και εις
τους της Σάμου». Σημειώνουμε ότι η τροπολογία που πρότεινε έγινε
δεκτή. 

Στα πρακτικά της συνεδρίασης της 21ης Μαρτίου 1916 διαβάζουμε
επίσης ότι «οι επιτροπές επί της φορολογίας του καπνού και επί των
αμβύκων8 ενισχύονται δια των βουλευτών Σπ. Επτακοίλη, Ν. Βλιάμου,
Ι. Λεβέντη και Δ. Χατζηδάκη».

Τέλος, στα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτής της περιόδου εντοπί-
σαμε επτά αναφορές φορέων και πολιτών του νομού Σάμου,9 ανάμεσα
στις οποίες ήταν και η εξής: Στις 24 Μαΐου, «οι κάτοικοι Καρλοβασίων
Σάμου εκφράζουσι την αγανάκτισίν των κατά του αθηναϊκού τύπου, ως
δημοσιεύοντος ψευδείς ειδήσεις κατ’ αυτών και παρακαλούσι όπως λη-
φθεί μέριμνα προς τακτικόν επισιτισμόν της νήσου».

8. Άμβυκες: αποστακτήρια οινοπνεύματος. Αναφέρεται στη φορολογία απο-
σταγμάτων από υποπροϊόντα της οινοπαραγωγής (στέμφυλα).

9. 9/3/1916, «Ο εν Σάμω δικαστικός κλητήρ Θεόδωρος Αργύρης παρακαλεί
όπως ο μισθός του αυξηθεί ως των άλλων συναδέλφων του». 

24/3/1916, «ο πρόεδρος των Σωματείων Σάμου» καταγγέλλει τον νομάρχη
και άλλους διοικητικούς υπαλλήλους «ως επιδεινκύοντας ανάρμοστον συμπε-
ριφοράν». Την ίδια ημέρα, αναφορά του Δικηγορικού Συλλόγου Σάμου καταγ-
γέλλει ότι «η διαγωγή των έχει εξέλθει των ορίων της κοσμιότητος».

26/3/1016, «οι εν Ικαρία ιδιοκτήται υδρομύλων κλπ, παρακαλούσιν όπως χο-
ρηγείται εκεί σίτος και όχι άλευρα».

2/5/1916, «ο οπλαρχηγός Ιωάννης Μανωλές, τραυματισθείς κατά την πολιορ-
κίαν του Βαθέος Σάμου και καταστάς ανίκανος, παρακαλεί όπως του χορηγηθεί
σύνταξις».

31/5/1916, «οι υπογραμματείς και δικαστικοί γραφείς του Πρωτοδικείου Σά -
μου ζητούσιν αύξησιν του μισθού αυτών».
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Ως προς το πρώτο, πρόκειται, προφανώς, για δημοσιεύματα που ανα-
φέρονται στο δεύτερο επεισόδιο του κινήματος των Γιαγάδων, μετά από
αυτό του 1914, το οποίο εντάχθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Διχασμού.
Στο κίνημα αυτό δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα στον αθηναϊκό τύπο προ-
καλώντας την απόβαση στη Σάμο, στις 19 Σεπτεμβρίου 1916, «σωμάτων
Χωροφυλακής, αλλά και στρατιωτικής δύναμης φίλα προσκείμενης στο
κίνημα της Εθνικής Άμυνας», με επικεφαλής τους Θεμιστοκλή Σοφούλη
και Θεόδωρο Πάγκαλο, όπως γράφει ο Νίκος Βαφέας.10 Αυτή η σύνοδος
της Βουλής διακόπτει τις εργασίες της στις 8 Ιουνίου 1916.

3. Αύγουστος 1917 – Οκτώβριος 1920 
Στις 26 Ιουνίου του 1917 φτάνει ξανά στην Αθήνα ο Ε. Βενιζέλος και

γίνεται η επανένωση του ελληνικού κράτους.
Στις 4 Αυγούστου του 1917 συνεδριάζει ξανά η Βουλή που είχε προ-

κύψει από τις εκλογές της 31ης Μαΐου του 1915, αφού ο νέος βασιλιάς
Αλέξανδρος έχει ακυρώσει τη διάλυσή της απ’ τον πατέρα του Κων-
σταντίνο. Είναι η λεγόμενη «Βουλή των Λαζάρων», όπως την ονόμασαν,
επειδή «αναστήθηκε» μετά από ένδεκα μήνες. Όπως γράφει ο ιστορικός
Αλέξανδρος Κοτζιάς: 

Κατά κάποιο τρόπο συνεχίζει τις εργασίες της και η Βουλή.
Παρά την απουσία αρκετών από τους πρωταγωνιστές της
αντιβενιζελικής παράταξης. Παρά την παρουσία βενιζελικών
μπράβων που παρακολουθούν τις συνεδριάσεις και κατεβά-
ζουν τον ομιλητή από το βήμα όταν γίνεται πολύ οχληρός.
Είναι η περίοδος την οποία οι αντίπαλοί του ονόμασαν «δι-
κτατορία του Βενιζέλου.11

Για την πρώτη σύνοδο της «Βουλής των Λαζάρων», από τις 4 Αυ-
γούστου 1917 μέχρι τον Φεβρουάριο του 1918, δεν υπάρχουν πρακτικά
των συνεδριάσεών της, γνωρίζουμε, ωστόσο, ότι πρόεδρός της εξελέγη
ο Θεμιστοκλής Σοφούλης. Στις 16 Φεβρουαρίου 1918, στη δεύτερη σύ-
νοδο της Βουλής με την ίδια σύνθεση, επανεκλέγεται πρόεδρός της ο Θ.
Σοφούλης με 178 ψήφους υπέρ, 6 ανεξάρτητους και 3 λευκά. Στα πρα-
κτικά της Βουλής αυτής της περιόδου εντοπίσαμε μόνο δύο αναφορές

10. Νίκος Βαφέας, Απ’ τον Ληστή στον Αντάρτη. Τα ένοπλα κινήματα των
Γιαγάδων στη Σάμο 1914-1925, Νήσος, Αθήνα 2012, σ. 51.

11. Αλέξανδρος Κοτζιάς, Εθνικός διχασμός: Βενιζέλος και Κωνσταντίνος,
εκδ. Φυτράκης, χ.χ., σ. 167 στη σειρά «Φοβερά Ντοκουμέντα».
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με αιτήματα Σαμιωτών.12
Παρόλο που η Βουλή με αυτή τη σύνθεσή της θα λειτουργήσει μέχρι

τις 23/12/1918, οι επόμενες εκλογές θα πραγματοποιηθούν δύο χρόνια
αργότερα, στις 16 Νοεμβρίου του 1920, και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η
εκστρατεία του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία. Στο διάστημα αυτό
έχουν συμβεί πολλά, με αποκορύφωμα την εκστρατεία του ελληνικού
στρατού στη Μικρά Ασία.13

Ο Ηλίας Νικαλακόπουλος στο βιβλίο του Των εκλογών τα πάθη14

σημειώνει: «η οκτάχρονη πολεμική προσπάθεια και η ημιδικτατορική
διακυβέρνηση της τελευταίας 3ετίας είχαν υπονομεύσει βαθύτατα την
πλειοψηφική δυναμική του βενιζελικού εθνικού εγχειρήματος».

Η πανωλεθρία του κόμματος των Φιλελευθέρων στις εκλογές της
16/11/1920 έφερε ξανά την φιλοβασιλική παράταξη στην εξουσία και
επανέφερε στην Ελλάδα το βασιλιά Κωνσταντίνο. Ο Ε. Βενιζέλος δεν
εξελέγη καν βουλευτής, παραιτήθηκε από αρχηγός του κόμματος και
έφυγε στο εξωτερικό.

4. Νοέμβριος 1920 – Νοέμβριος 1923
Στις εκλογές της 16/11/1920 στο νομό Σάμου εκλέχθηκαν βουλευτές οι:

Επαμεινώνδας Κώνστας, Εμμανουήλ Χατζηδάκης, Ηρακλής Θαλασσινός
και Νικόλαος Βλιάμος.15 Αν και ήταν υποψήφιος, δεν εκλέχθηκε ο Θεμι-

12. 23/3/1918 «ο Δημήτριος Χατζηβασιλείου, κάτοικος Βαθέος Σάμου, εργο-
λάβος της εν Σάμω αλυκής του δημοσίου, ζημιωθείς περί τας 4 χιλ. δρχ., πα-
ρακαλεί όπως ληφθή μέριμνα περί της αποδόσεως της εξ αυτού γενομένης
ζημίας». 28/3/1918, «οι εν Σάμω πρώην ανώτεροι δικαστικοί υπάλληλοι, πα-
ρακαλούσι όπως ληφθή μέριμνα να παρασχεθή αυτοίς υλική τις ενίσχυσις».

13. Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του 1918, στο πλαίσιο του Β΄ Βαλκανικού
Πολέμου, ο ελληνικός και ο συμμαχικός στρατός κερδίζουν σημαντικές νίκες
εναντίον των Βουλγάρων και των Τούρκων, που οδηγούν στην κατάληψη της
Θράκης, Δυτικής και Ανατολικής. Στις 15 Μαΐου 1919 ο ελληνικός στρατός κα-
ταλαμβάνει τη Σμύρνη και ξεκινάει η Μικρασιατική Εκστρατεία. Στις 10 Αυ-
γούστου 1920 υπογράφεται η Συνθήκη των Σεβρών. Στις 12 Αυγούστου 1920
γίνεται απόπειρα δολοφονίας του Ε. Βενιζέλου. Στις 25 Οκτωβρίου 1920 πε-
θαίνει ο βασιλιάς Αλέξανδρος.

14. Η. Νικολακόπουλος, ό.π. σ. 61, υποσ. 6.
15. Στις εκλογές αυτές στο νομό Σάμου ψήφισαν 8.886 εκλογείς. Η κατανομή

των σταυρών προτίμησης στους υποψήφιους βουλευτές ήταν: Επαμ. Κώνστας
5.038, Εμμ. Χατζηδάκης 4.957, Ηρ. Θαλασσινός 4.912, Νικ. Βλιάμος 4.901,
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στοκλής Σοφούλης. Δεν εκλέχθηκε επίσης βουλευτής από την Ικαρία.
Στη συνεδρίαση της ολομέλειας της 19ης Ιανουαρίου 1921, ο Νικό-

λαος Βλιάμος εξελέγη αντιπρόεδρος της Βουλής με 205 ψήφους.
Από τον Νοέμβριο του 1920 έως τον Νοέμβριο του 1923, στα πρα-

κτικά της Βουλής έχουν καταγραφεί δεκάδες παρεμβάσεις των βουλευ-
τών της Σάμου (σχέδια νόμου, τροπολογίες, υποστήριξη αιτημάτων
κ.ά.).16

Στις 3 Μαΐου 1921, ο Εμμ. Χατζηδάκης ζητάει τη διερεύνηση ενός
σκανδάλου: Ρωτάει τον υπουργό Δικαιοσύνης για τον εισαγγελέα του
Εφετείου Αιγαίου κ. Γιαμαλάκη, γιατί δεν βρίσκεται στη θέση του, αν

Αλέξ. Κεντούρης 4.878, Ιωάν. Λεβέντης 4.861, Θεμ. Σοφούλης 4.780, Ιωάν. Μα-
λαχίας 4.708, Κων. Παπαϊωάννου 2.009, Ζαχ. Βοντζαλίδης 1.808, Κων. Που-
λιανός 1.768 και Ιάσων Καραδημητρίου 1.539. Αιγαίον 6/2/1921.

16. 5 /2/1921. Ο Ν. Βλιάμος καταθέτει, μαζί με άλλους 14 βουλευτές, τροπο-
λογία στο νόμο «περί καταργήσεως του ν. 1321/1918», που αναφέρεται στον
έγγειο φόρο «επί του παραγομένου καπνού εν τω Παλαιώ Βασιλείω, εν Σάμω,
Χίω και Κρήτη».

18/2/1921 οι Ν. Βλιάμος και Εμμ. Χατζηδάκης καταθέτουν τροπολογία στο
άρθρ. 1 του σχεδίου νόμου «περί αποζημιώσεως των δημάρχων και των προ-
έδρων κοινοτικών συμβουλίων».

19/2/1921 ο Ν. Βλιάμος «υποβάλλει τροπολογία επί των άρθρων 24 και 35
του Κανονισμού της Βουλής».

1/4/1921 ο Εμμ. Χατζηδάκης υποβάλλει σχέδιο νόμου «περί του εν Σάμω αρ-
χειοφυλακίου». Την ίδια μέρα ο Επαμεινώνδας Κώνστας καταθέτει τροπολογία
«επί σχεδίου ν. 1054 του 1917 και 1321 του 1918 περί συστάσεως και λειτουρ-
γίας εκτάκτων εκπαιδευτικών ουλαμών κλπ».

29/4/1921 ο Εμμ. Χατζηδάκης «υποβάλλει πρότασιν νόμου των υπαλλήλων
της τέως Σαμιακής Πολιτείας». Επίσης, «συνιστά αναφοράν του Ιωάννου Στα-
ματάκη εκ Σάμου, παρακαλεί δε να ληφθή πρόνοια διότι πρόκειται περί τραυ-
ματίου». Στην ίδια συνεδρίαση ο Ν. Βλιάμος «συνιστά αναφοράν του Κων/νου
Στυλιανίδου εκ Σάμου». Στην ίδια συνεδρίαση, από κοινού οι βουλευτές Ν.
Βλιάμος και Εμμ. Χατζηδάκης, «συνιστώσιν αναφοράς της Καλλιόπης χήρας
Γ. Ανεζίνη, Γεωργικής Ενώσεως Βαθέος Σάμου, Μαρίας Χρυσάκη, Σταυρίτσας
Γ. Ρηγίνας, χήρας Μαν. Ζαμπούνη και Καλλιόπης Ν. Μιχαήλ, της τελευταίας
αιτούσης την αποφυλάκισιν του υιού της».

11/5/1921 ο Ν. Βλιάμος υποβάλλει πρόταση νόμου «περί των προ της ενώσεως
γεωπόνων υπαλλήλων των Νέων Χωρών» και ο Επ. Κώνστας «συνιστά ανα-
φοράν των δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου Χανίων, παρακαλών να ληφθή
αύτη υπ’ όψιν ως δικαιοτάτη».



είναι σε αποστολή, ποιος είναι ο μισθός και τα επιδόματα που παίρνει,
αν αμείβεται για τις θέσεις του σε εταιρείες και ιδρύματα και με πόσα
χρήματα, αν έχει ξανασταλεί στη Μικρά Ασία, για ποιο σκοπό και για
πόσο χρόνο και πόση ημερήσια αποζημίωση παίρνει.

Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται επίθεση εναντίον του προέδρου της
προηγούμενης συνόδου της Βουλής Θεμιστοκλή Σοφούλη, τόσο από τον
νέο πρόεδρό της Κ. Αργ. Λομβέρδο, όσο και από τον βουλευτή του
νομού Σάμου Εμμ. Χατζηδάκη.

Ο Κ. Λοβέρδος αναφέρει ότι, όταν παρέλαβε το ταμείο της Βουλής,
μετά την εκλογή του ως προέδρου της, βρήκε στο χρηματοκιβώτιό της
δύο κιβώτια με 400 χρυσά και επίχρυσα μετάλλια, καθώς και 400 «ση-
μεία αναγνώρισης» για την μπουτουνιέρα των βουλευτών, τα οποία είχε
φέρει από την Αμερική ομογενής επιχειρηματίας. Για την προμήθειά
τους δεν είχε γίνει δημοπρασία, δεν τηρήθηκε οποιαδήποτε λογιστική
διαδικασία και δεν είχε παρθεί καμιά απόφαση, μόνο ανεγράφη «υπέ-
ρογκον κονδύλιον» (100.000 δρχ.) στον προϋπολογισμό της Βουλής και
του ζητήθηκε να διατάξει την πληρωμή του. Εκείνος αρνήθηκε και ο ερ-
γολάβος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη.

Ο Εμμ. Χατζηδάκης, με αφορμή τη συζήτηση για κάποιο ατμόπλοιο,
παρατηρεί ότι οι πληροφορίες που του δόθηκαν σε ερώτησή του για τα
ταξίδια που έκανε «επί τριετίαν» ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Θεμι-
στοκλής Σοφούλης, δεν ήταν επαρκείς, γιατί αναφέρονταν μόνο σε δύο
μήνες, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 1920, και βεβαιώνει ότι «ου μόνον
ο ίδιος, αλλά και όλοι οι υπάλληλοι της Σάμου, Αστυνόμος, Νομάρχης
και λοιποί, εταξίδευον δαπάναις του Δημοσίου διά κομματικούς και
μόνον λόγους».

Η επίθεση εναντίον του Θεμιστοκλή Σοφούλη συνεχίζεται και στη
συνεδρίαση της 5ης Μαΐου από τον έτερο βουλευτή του νομού Σάμου
Επ. Κώνστα, ο οποίος ρωτάει αν η κυβέρνηση Βενιζέλου έστειλε στη
Ρώμη και στο Παρίσι τον καθηγητή πανεπιστημίου κ. Τριανταφυλλό-
πουλο με πρόσχημα να μελετήσει τις διατάξεις του ιταλικού και του
γαλλικού Κώδικα, «πράγματι, όμως, διά να τελέσει το γαμήλιον ταξί-
διόν του εις βάρος του Δημοσίου». Ρωτάει, λοιπόν, αν έχει υποβληθεί
έκθεση για την αποστολή αυτή και πόσο κόστισε.

Στη συνεδρίαση της 5ης Μαΐου 1921 ο Επ. Κώνστας θέτει ακόμη δύο
ζητήματα: 

- Την καταστολή, από την κυβέρνηση του Ε. Βενιζέλου, της ανταρσίας
των Γιαγάδων στη Σάμο.
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- Την αποστολή στρατιωτικού αποσπάσματος στην Ικαρία. 
Για το πρώτο «συνιστά να ζητηθή ο φάκελος πυρποληθέντος εν

Σάμω χωρίου, ούτινος δεκαπέντε εν όλω πολίται ετυφεκίσθησαν ανάν-
δρως εκ των όπισθεν». Προφανώς αναφέρεται, με καθυστέρηση τεσσά-
ρων ετών (!), στο επεισόδιο του χωριού Κοσμαδαίοι, όπου στις 3, 4 και
5 Ιανουαρίου του 1917 μονάδα Χωροφυλακής σκοτώνει τον Γεώργιο
Γιαγά, τραυματίζει τον αδερφό του Κώστα και στη συνέχεια πυρπολεί
το χωριό και σκοτώνει πολλούς από τους κατοίκους του, μεταξύ των
οποίων τον παπά του χωριού και την 18χρονη αδερφή των Γιαγάδων.

Από τις ερωτήσεις αυτές προκύπτει ότι, η αντιβενιζελική παράταξη
κρατάει ψηλά τους τόνους του εθνικού διχασμού, την ώρα μάλιστα που
στη Μικρά Ασία παίζεται η τελευταία πράξη της τραγωδίας της Μι-
κρασιατικής Καταστροφής. Για την Ικαρία ο Επ. Κώνστας ζητάει από
τον υπουργό Στρατιωτικών 

να δηλώσει αν έλαβε μέτρα εναντίον του στρατιωτικού
αποσπάσματος του διαμένοντος εν Ικαρία, διότι τούτο πα-
ρεξετράπη εις αρπαγάς και άλλας πιέσεις των κατοίκων.
Πλείστοι πρόεδροι Κοινοτήτων Ικαρίας επανειλημμένως κα-
τήγγειλαν εις τον υπουργόν τας εκνόμους αυτού πράξεις,
αλλ’ ατυχώς μέχρι σήμερον ουδέν εγένετο. Αξίζει να ενεργη-
θώσιν αμέσως ανακρίσεις και να τιμωρηθώσι αυτηρώς και
παραδειγματικώς οι παρεκτραπέντες και να ληφθώσι όλα
εκείνα τα μέτρα ώστε εις το μέλλον να μην ακουσθεί παρά-
πονον εκ μέρους των κατοίκων της Ικαρίας.

Στο ίδιο διάστημα στα πρακτικά της Βουλής καταγράφονται αρκετές
αναφορές φορέων και πολιτών.17

17. 9/2/1921 ο Μιχαήλ Δούκας, δημοσιογράφος στο Βαθύ Σάμου, ζητάει να
αποζημιωθεί για την επίταξη της οικίας του από τον Γενικό Διοικητή Κωνσταν-
τίνο Μελά και τη μετατροπή της σε στρατιωτικό νοσοκομείο. 

18/2/1921 ο πρόεδρος του Σωματείου Σιγαροποιών Σάμου «παρακαλεί όπως
υποστηριχθεί το υπόμνημα της Εργατικής Ομοσπονδίας δια το σιγαροποιητικόν
ζήτημα».

19/2/1921, ο Θεοχάρης Δημητρίου, κάτοικος Πύργου Σάμου, καταγγέλλει με
έγγραφό του ότι «έχει δαπανήσει 100 δραχμές σε επιστολές και γραμματόσημα
αιτήσεων προς το Υπουργείο Παιδείας», χωρίς να πάρει απάντηση. Την προ-
σφυγή του στη Βουλή υποστηρίζει ο βουλευτής Σάμου Επαμεινώνδας Κώνστας.

5/4/1921 καταθέτουν υπομνήματά τους τρεις φορείς της Σάμου: Η Διδασκα-
λική Ένωσις Σάμου υποβάλλει υπόμνημα «περί διαβαθμίσεως των σχολείων και
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Θα αναφερθώ ιδιαίτερα σε τέσσερις από αυτές,
Στις 18 Φεβρουαρίου 1921 οι σιγαροποιοί της Σάμου καταθέτουν στη

Βουλή αναφορά προς τους υπουργούς Οικονομικών και Εθνικής Οικο-
νομίας με την οποία παραπονούνται για το ότι για «εντελώς τυπικούς
λόγους» (επειδή υπηρετούσαν στο στρατό), «στερήθηκαν αποζημιώσεως
που έλαβον οι λοιποί συνάδελφοί των». Την αναφορά τους προσυπο-
γράφουν και οι τέσσερις βουλευτές της Σάμου (Ν. Βλιάμος, Εμ. Χατζη-
δάκης, Ηρ. Θαλασσινός και Επ. Κώνστας) καθώς και ο βουλευτής Δ.
Παναγιώτου.

Στην ίδια συνεδρίαση, η Γεωργική Ένωση Νενέδων Σάμου ζητάει οι
άδειες που χορηγούνται για την απόσταξη στεμφύλων να χορηγούνται
από τον πρόεδρο της Κοινότητας και όχι από την πρωτεύουσα. Ζητάει
επίσης η διάρκειά τους να αυξηθεί κατά μία ημέρα.

Στις 29 Απριλίου 1921, «ο Γεωργικός Σύλλογος Καρλοβάσου Σάμου
αιτείται την κατάργησιν της δεκάτης και την επιστροφήν των ούτως ει-
σπραχθέντων χρημάτων παρά των γεωργών». Το αίτημά τους υποστηρί-
ζει στη συνεδρίαση της 3ης Μαΐου ο βουλευτής Σάμου Εμμ. Χατζηδάκης.
Στη σχετική ομιλία του λέει: «Δέον να αντικατασταθεί ο φόρος επί του
καπνού ως αιτείται τούτο ο Συνεταιρισμός, διότι είναι καταθλιπτικότα-
τος» και «παρακαλεί το Υπ. Οικονομικών να μελετήση την αναφοράν».

Στις 6 Μαΐου 1921 επίσης, ο Πολιτιστικός Κεντρικός Σύλλογος
«Εθνική Αναγέννησις» παρακαλεί «όπως ληφθή μέριμνα υπέρ του (Σα-
μιώτη) ποιητού Φωκίωνα Πανά, διοριζομένου εις την βιβλιοθήκην της
Βουλής ή εις ετέραν θέσιν».

Κάθε άλλο παρά εθνική έξαρση εκφράζουν τα θέματα που απασχο-
λούν τους Σαμιώτες βουλευτές, αλλά και τις αναφορές των πολιτών στη
Βουλή των Ελλήνων, την ώρα που στη Μικρά Ασία εξελίσσεται μια

των διδασκάλων». 
8/4/1921, «ο Ιωάννης Σταματάκης εκ Σάμου, απωλέσας το έτερον των ποδών

του κατά τον ελληνοτουρκικόν πόλεμον, αιτείται δημοσίαν τινά θέσιν, προς συν-
τήρησην της οικογενείας του».

6/5/1921, «ο Δημήτρης Χίου, κάτοικος Σάμου, αιτείται αποζημίωσιν εκ δρχ.
8,646 δια καταστροφάς ας υπέστη το 1908 παρά των Τούρκων». Το αίτημά του
υποστηρίζουν στη συνεδρίαση της 10ης Μαΐου οι βουλευτές Ν. Βλιάμος και Επαμ.
Κώνστας.

10/5/1921, ο Ιωάννης Καρυωτάκης, κάτοικος Μαραθοκάμπου, «αιτείται απο-
ζημίωσιν εκ δρχ. 1500, αξίαν του παρά του δημοσίου καταληφθέντος κτήματός
του προς κατασκευήν της οδού Καρλοβάσου – Μαραθοκάμπου».
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εθνική τραγωδία: η ήττα του ελληνικού στρατού και η Μικρασιατική
Καταστροφή.

Ακολουθούν: Το κίνημα του Πλαστήρα στις 24 Σεπτεμβρίου 1922, η
παραίτηση του βασιλιά Κωνσταντίνου και η αποχώρησή του από την
Ελλάδα στις 27 Σεπτεμβρίου 1922, η δίκη και η εκτέλεση των έξι στο
Γουδί στις 28 Νοεμβρίου 1922.

Όπως αναφέρει ο ιστορικός Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Η επανάσταση
του 1922, αλλά και όλες οι κυβερνήσεις που τη διαδέχθηκαν στο Μεσο-
πόλεμο, λειτούργησαν μέσα σε ένα πρωτόγνωρο ασταθές και αντίξοο
διεθνές περιβάλλον».18

5. Δεκέμβριος 1923 – Νοέμβριος 1926
Στις εκλογές της 16ης Δεκεμβρίου του 1923, από τις οποίες απέχουν

τα κόμματα της «Ηνωμένης Αντιπολίτευσης», δηλαδή τα κόμματα της
αντιβενιζελικής παράταξης, στο νομό Σάμου εκλέγονται πέντε βουλευ-
τές του κόμματος των Φιλελευθέρων, οι: Θεμιστοκλής Σοφούλης, Αλέ-
ξανδρος Κεντούρης, Ιωάννης Μαλαχίας (από την Ικαρία), Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου και, για πρώτη φορά, ο Μανόλης Σοφούλης.

Στην κυβέρνηση που συγκροτείται με πρωθυπουργό τον Ελευθέριο
Βενιζέλο, ο Θεμιστοκλής Σοφούλης είναι Υπουργός Εσωτερικών. 

Με αυτή του την ιδιότητα, στη συνεδρίαση της 25/1/1924, εισηγείται
μέτρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας των τροφίμων, με αλλαγές
στη δασμολόγηση εισαγόμενων τροφίμων και την διατίμηση τροφίμων
πλατειάς κατανάλωσης.

Στην ίδια συνεδρίαση, απαντώντας σε σχετική αναφορά βουλευτή,
δηλώνει ότι χρησιμοποιεί μόνο ένα αυτοκίνητο.

Ακολουθεί, σε όλη τη διάρκεια του 1924, η κατάθεση μεγάλου αριθ-
μού σχεδίων νόμων για θέματα της αρμοδιότητάς του. 

Σημαντική είναι, όμως, και η γενικότερη πολιτική παρουσία του. Στη
συνεδρίαση της 24/3/1924, στη διάρκεια της συζήτησης για τις προγραμ-
ματικές δηλώσεις της κυβέρνησης του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, ο
Θ.Σ., σε εκτενή ομιλία του, υπερασπίζεται την έγκριση του ψηφίσματος
υπέρ της διεξαγωγής δημοψηφίσματος για έκπτωση της δυναστείας των
Γκλύξμπουργκ και την ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση. Ενεργή
συμμετοχή έχει επίσης στη συζήτηση για τα ίδια θέματα της επόμενης

18. Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αι., τ. Β2, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2003, σ.
49.



συνεδρίασης, της 25/3/1924. 
Προφανώς λόγω της απασχόλησης του Θ. Σοφούλη με θέματα της

κεντρικής πολιτικής σκηνής, την υπεράσπιση των συμφερόντων των Σα-
μιωτών και των Ικαριωτών αναλαμβάνουν οι άλλοι τέσσερις πληρεξού-
σιοί τους. Αξιοσημείωτες είναι επίσης οι παρεμβάσεις τους και σε
γενικότερα θέματα.

Στη συνεδρίαση της 28/1/1924, για παράδειγμα, οι βουλευτές Εμμ.
Σοφούλης, Κ. Παπαϊωάννου και Αλ. Κεντούρης υποβάλλουν πρόταση
νόμου για την επέκταση και στη Θάσο «της επί του ελαίου φορολογίας
δεκάτης της νήσου Μυτιλήνης».

Στη συνεδρίαση της 15/2/1924, ο Εμμ. Σοφούλης και ο Θεμ. Παπαϊ-
ωάννου υποβάλλουν πρόταση νόμου «περί καθορισμού προσόντων των
δημοσίων υπαλλήλων». 

Στις 18/6/1924, ο Ικαριώτης πληρεξούσιος Σάμου Ι. Μαλαχίας κα-
ταθέτει τροπολογία στο σχέδιο νόμου «περί αντικαταστάσεως της εν
Σάμω, Χίω και Θάσω ισχυούσης φορολογίας του ελαίου, δια της εν τοις
τελωνίοις καταβαλλομένης τοιαύτης, περί καταργήσεως άμεσων τινών
φόρων κλπ».

Στις 17/7/1924 οι πληρεξούσιοι Σάμου Κ. Παπαϊωάννου, Εμμ. Σο-
φούλης και Αλ. Κεντούρης υποβάλλουν τροπολογία επί του σχεδίου
νόμου «περί προστασίας της οινοπαραγωγής».

Στο μεταξύ, από τις 26/6/1924, εντοπίζουμε διαφοροποίηση του Ικα-
ριώτη βουλευτή Ιωάννη Μαλαχία από τα άλλα μέλη της ομάδας των
πληρεξουσίων του νομού Σάμου, που και οι πέντε είχαν εκλεγεί με το
κόμμα των Φιλελευθέρων. Στην ψηφοφορία ψήφου εμπιστοσύνης στην
κυβέρνηση Παπαναστασίου, οι τέσσερις Σαμιώτες (Θ. Σοφούλης, Κ. Πα-
παϊωάννου, Εμμ. Σοφούλης και Αλ. Κεντούρης) ψηφίζουν Ναι ενώ ο
Ιωάν. Μαλαχίας ψηφίζει Όχι.

Το αντίθετο συμβαίνει στην ψηφοφορία της 19/7/1924 που είχε ως
αποτέλεσμα την παραίτησή της κυβέρνησης Παπαναστασίου. Στην ψη-
φοφορία αυτή οι τέσσερις Σαμιώτες πληρεξούσιοι είναι ανάμεσα στους
175 που την καταψήφισαν, έναντι 135, μεταξύ των οποίων και ο Ι. Μα-
λαχίας, που ψήφισαν υπέρ της.

Η διαφοροποίηση αυτή επιβεβαιώνεται με την αρνητική ψήφο του Ι.
Μαλαχία και στις δύο επόμενες σοβαρές εκλογικές αναμετρήσεις: Στις
30/7/1924 που υπερψηφίζεται, με 181 ψήφους, η νέα κυβέρνηση των Φι-
λελευθέρων με πρωθυπουργό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη και στις
15/10/1924, όταν, μετά την παραίτηση της κυβέρνησης του Θ. Σοφούλη,
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παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης (201 Ναι έναντι 92 Όχι) η κυβέρνηση με
πρωθυπουργό τον Α. Μιχαλακόπουλο.

Τη στάση του αυτή εξηγεί, ίσως, η ομιλία του στη συνεδρίαση της
18/11/1924 στην οποία ο Ι. Μαλαχίας αναπτύσσει το πρόβλημα των θερ-
μοπηγών Ικαρίας. Καταγγέλλει ότι το Υπ. Οικονομικών σχεδιάζει την
δήμευση της πηγής «Χλιο-θερμον», η οποία ανήκει «από αμνημονεύτων
χρόνων» στον δήμο Αγίου Κηρύκου. Και ολοκληρώνει την παρέμβασή
του λέγοντας: «Όλα τα υπουργεία έδειξαν μέχρι σήμερον μία περιφρό-
νησιν, μία πρωτοφανή εγκατάλειψιν, μίαν εγκληματικήν αδιαφορίαν διά
την Ικαρίαν». 

Έχει να πει, όμως, κάτι και για τους Σαμιώτες: «Το απεσπασθέν επί
κυβερνήσεως του αξιοτίμου κ. Σοφούλη ποσόν του 1 ½ εκατ. δραχμών,
το οποίον εδαπανήθη δια τον νομόν Σάμου, αλλά μόνον διά την νήσον
Σάμον. Διά την Ικαρίαν ούτε μία δραχμή δεν διετέθη. Δυστυχώς».

Την ίδια στάση κρατάει και στην ψηφοφορία ψήφου εμπιστοσύνης
που διεξάγεται στις 22/11/1924 για την αιματηρή καταστολή των εργα-
τικών κινητοποιήσεων στην Καβάλα, όπου οι Θ. Σοφούλης, Εμμ. Σο-
φούλης και Αλ. Κεντούρης είναι ανάμεσα στους 176 που την εγκρίνουν
και ο Ι. Μαλαχίας ανάμεσα στους 80 που την καταψηφίζουν.

Το πρόβλημα, βέβαια, φαίνεται ότι ξεπερνιέται σύντομα καθώς, ενώ
στη συνεδρίαση της 18/11/1924 καταθέτουν τροπολογία σε νόμο «περί
φορολογίας αμβύκων» και «περί φορολογίας οινοπνεύματος» μόνο οι
Εμ. Σοφούλης και Αλ. Κεντούρης, δύο εβδομάδες περίπου αργότερα,
στις 11/12/1924, υποβάλλουν την ίδια τροπολογία από κοινού με τον Ι.
Μαλαχία.

Στις 30/3/1925, ωστόσο, ο Ι. Μαλαχίας καταθέτει μόνος του τροπο-
λογία στο σχέδιο νόμου «περί αποζημιώσεων των εν τω ευρωπαϊκώ πο-
λέμω ζημιωθέντων».

Την ίδια περίοδο εντοπίσαμε στα πρακτικά της Βουλής έξι αναφορές
φορέων και πολιτών.19 Θα αναφέρω ιδιαίτερα τρεις από αυτές, ενδει-
κτικές των κοινωνικών συνθηκών της εποχής:

- Στις 4/6/1924, «οι ιερείς της Σάμου παρακαλούσι όπως εφαρμοσθεί

19. 26/11/1924, «οι συμβολαιογράφοι Ζακύνθου και Σάμου παρακαλούσιν
όπως ληφθή μέριμνα δια την βελτίωσιν της θέσεώς των». 13/5/1925 «το Σωμα-
τείο σιγαροποιών Σάμου παρακαλεί όπως επισπευσθή η ψήφισις του νομοσχε-
δίου περί αποζημιώσεως των σιγαροποιών». 18/5/1925 «οι καπνεργάται Σάμου
ζητούσι την απόρριψιν του καπνικού νομοσχεδίου».



και εκεί ο νόμος περί ενοριακών ναών και εφημερίων».
- Στις 27/6/1924 «οι κάτοικοι της Κοινότητας Νενέδων Σάμου ζη-

τούσιν όπως τους καταβληθή η πληρωμή των επιταχθέντων κτηνών κατά
το 1922».

- Στις 2/4/1925 «η Ένωσις Εφέδρων Σάμου παρακαλεί όπως μαται-
ωθή η μελετωμένη κατάργησις του ταχυδρομείου και τηλεγραφείου Μυ-
τιληνιών Σάμου».

Κάπου εδώ διακόπτει τη λειτουργία της η Βουλή που προέκυψε από
τις εκλογές της 16/12/1923. Ακολουθεί η δικτατορία Παγκάλου, από τις
30/9/25 έως τον Νοέμβριο του 1926.

6. Νοέμβριος 1926 – Αύγουστος 1928
Στις εκλογές της 7/11/1926 το κόμμα των Φιλελευθέρων, με ποσοστό

31,63%, παίρνει 102 έδρες, το Λαϊκό κόμμα, με 20,27%, παίρνει 60
έδρες, το κόμμα του Ιωάννη Μεταξά, με 15,76%, παίρνει 51 έδρες και
το ΚΚΕ, με 4,38% παίρνει 10 έδρες. Στο νομό Σάμο εκλέγονται δύο
βουλευτές από το κόμμα των Φιλελευθέρων, οι Σοφούλης Θεμιστοκλής
και Μανταφούνης Σπυρίδων, και δύο από το Λαϊκό κόμμα, οι Βλιάμος
Νικόλαος και Χατζηδάκης Εμμανουήλ. Αποτέλεσμα αυτής της διασπο-
ράς των πολιτικών δυνάμεων είναι ο σχηματισμός οικουμενικής κυβέρ-
νησης.

Στη συνεδρίαση της Βουλής με τη νέα της σύνθεση στις 26/11/1926,
πρόεδρός της εκλέγεται ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, οι Σ. Μανταφούνης
και Εμμ. Χατζηδάκης μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και ο Ν. Βλιά-
μος μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διαχείριση της Αεροπορι-
κής Άμυνας.

Η παρουσία των Σαμιωτών βουλευτών στη διάρκεια αυτής της κοι-
νοβουλευτικής περιόδου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου
μάλιστα του ότι η Βουλή είναι Συντακτική και αρκετές παρεμβάσεις
των Σαμιωτών βουλευτών αφορούν τα υπό συζήτηση άρθρα του νέου
Συντάγματος.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι τοποθετήσεις τους είναι κομματι-
κές, υπάρχουν όμως και άλλες που συμπίπτουν οι βουλευτές των δύο
κομμάτων. Για παράδειγμα, ενώ στην ψηφοφορία της 1/2/1927 για το
σχετικό με την Γερουσία άρθρο του υπό συζήτηση Συντάγματος οι Θ.
Σοφούλης και Σ. Μανταφούνης ψηφίζουν Ναι, οι Ν. Βλιάμος και Εμμ.
Χατζηδάκης ψηφίσουν Όχι, ενώ στην ψηφοφορία της 9/2/1927 για το
θέμα της μητρότητας, για το αν δηλαδή «η μητρότης (θα) απολαμβάνει
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της προστασίας του κράτους», οι Σ. Μανταφούνης και Εμμ. Χατζηδά-
κης είναι ανάμεσα στους 42 που ψηφίζουν Ναι και ο Ν. Βλιάμος ανά-
μεσα στους 100 που ψηφίζουν Όχι. 

Επίσης, στην ψηφοφορία της 10/2/1927 για ψήφο εμπιστοσύνης στην
κυβέρνηση, οι Θ. Σοφούλης και Ν. Βλιάμος ψηφίζουν Ναι και ο Εμ. Χα-
τζηδάκης Όχι.

Εντύπωση προκαλούν επίσης ορισμένες τοποθετήσεις των βουλευτών
της συντηρητικής – φιλοβασιλικής παράταξης. Για παράδειγμα: στη συ-
ζήτηση του άρθρου 5 του υπό συζήτηση Συντάγματος που αναφέρεται
στις σχέσεις Κράτους- Εκκλησίας, στη συνεδρίαση της 1/2/1927, ο Εμμ.
Χατζηδάκης λέει ανάμεσα σε άλλα:

Η μόνη σχέσις η οποία πρέπει να υπάρχει μεταξύ πολιτείας
και εκκλησίας είναι… ο τέλειος χωρισμός της Πολιτείας από
την Εκκλησίαν, όπως συμβαίνει και εν Γαλλία και εν Αμερική.
Αυτή είναι η θέσις εις την οποίαν πρέπει να φθάση η ελληνική
πολιτεία. 

Στη συνέχεια, βέβαια, βάζει νερό στο κρασί του, συμπληρώνοντας:
Επί του παρόντος, διά λόγους ιστορικούς, η δική μας πο-

λιτεία είναι συνυφασμένη μετά της θρησκείας και δεν δυνά-
μεθα σήμερον να μεταβάλομεν το καθεστώς το οποίος ισχύει
από ενός ήδη αιώνος.

Πιο ριζοσπαστική είναι η τοποθέτηση του Ν. Βλιάμου στη συζήτηση
του σχετικού με την θανατική ποινή άρθρου του Συντάγματος στις
8/2/1927: «Η θανατική ποινή είναι εν λείψανον της εκδικήσεως και σή-
μερον έχει καταργηθεί πολλαχού και διά νόμου ή και διά του συντάγ-
ματος».20

Τέλος, στις 4/5/1927, ο Εμμ. Χατζηδάκης παρεμβαίνει δυναμικά στη
συζήτηση για την καταβολή από την Αγγλία και τη Γαλλία «των ποσών
(1.250.000 λίρες και 342 εκ. φράγκα αντίστοιχα) που εδώσαμεν διά να
διαθρέψωμεν τον εν Μακεδονία στρατόν των».

Δυναμικές είναι επίσης οι παρεμβάσεις των βουλευτών σε θέματα

20. Την ίδια πρόταση είχαν υποβάλει στην Εθνική Συνέλευση του 1843 ο Λυ-
κούργος Λογοθέτης και ο καπετάν Σταμάτης Γεωργιάδης, πληρεξούσιοι των
εξορίστων στην Εύβοια Σαμιωτών. Βλ. Μανόλης Ι. Βοϊκλής, «Ο Λ. Λυκούργος
πρωτοπόρος εισηγητής στην Εθνική Συνέλευση της 2ης Σεπτεμβρίου 1843 για
την κατάργηση της θανατικής ποινής» Σαμιακή Επιθεώρηση, τχ. 43, Αθήνα
1986, σ. 72-78.



που αφορούν την εκλογική τους περιφέρεια. Χαρακτηριστική είναι η
ομιλία του Ν. Βλιάμου στη συζήτηση της 2/2/1927 για τη «φορολογία
αμβύκων και οινοπνεύματος», ένα θέμα που θέτουν και ξαναθέτουν στη
Βουλή από χρόνια πριν οι Σαμιώτες βουλευτές. Λέει, λοιπόν, ο Ν. Βλιά-
μος, με μεγάλη δόση υπερβολής: 

Έχω επιτακτικήν εντολήν παρά του λαού τον οποίον αντι-
προσωπεύω να εγείρω την φωνήν και να εκφράσω όλην την
αγανάκτησίν του διά το τερατώδες αυτό Νομοθετικό Διά-
ταγμα του Αυγούστου 1926 διά του οποίου, πλέον ή ελάσ-
σον, διεπράχθη μία σκληρά δήμευσις της περιουσίας του
λαού αυτού.

Στις 14/2/1927 ο βουλευτής Εμμ. Χατζηδάκης υποβάλλει πρόταση
νόμου «περί αναγνωρίσεως σαμιακών συντάξεων».

Στις 2/5/1927, στη συζήτηση επερώτησης «περί συμπληρώσεως των
κενών θέσεων τελωνοφυλάκων του τελωνείου Σάμου», ο Σ. Μανταφού-
νης λέει ανάμεσα σε άλλα, στην τοποθέτησή του: 

Διατί η κυβέρνησις δεν λαμβάνει την φροντίδα να διορίσει
τους κατάλληλους τελωνοφύλακες και να προστατεύση το
εμπόριον από το λαθρεμπόριον, το οποίον λυμαίνεται την
Σάμον, αλλά με διατάγματα του Παγκάλου, (που βρίσκεται
σήμερα στις φυλακές), εκτοπίζονται 140 Σαμιώτες, οι οποίοι
είχαν καταδικαστεί προ δεκαετίας επί λαθρεμπορία, καίτοι
εις την καταδικαστικήν κατ’ αυτών απόφασιν δεν προβλέπε-
ται η ποινή ταύτη. 

Είναι φανερό ότι ο Σ. Μανταφούνης υπερασπίζεται καταδικασμέ-
νους για λαθρεμπόριο.

Χαρακτηριστικές του κλίματος της εποχής είναι και οι αναφορές φο-
ρέων και πολιτών της Σάμου της ίδια περίοδο.

Στις 20/1/1927 ο Σύνδεσμος Παντοπωλών Λιμένος Βαθέως και Πα-
λαιοκάστρου «ζητεί την κατάργησιν του νόμου περί Κυριακής αργίας
εις την νήσον Σάμο».

Στις 26/1/1927 το Σωματείο Τσιγαροποιών Σάμου «Ομόνοια», «ζητεί
όπως του καταβληθεί η από του 1920 καθυστερούμενη αποζημίωσις».

Στις 16/5/1927 ο πρόεδρος της Ενώσεως Εφέδρων Επαγγελματιών
Μυτιληνιών Σάμου «παρακαλεί την σεβαστήν Βουλήν όπως αποσοβηθή
η κατάργησις του Καπνεργοστασίου Τηγανίου Σάμου».

Στην ίδια συνεδρίαση κατατίθεται ψήφισμα του Σωματείου Καπνερ-
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γατών και Καπνεργατριών Σάμου «Η αγάπη», «δι' ου αποκρούει διαρ-
ρήδην οιανδήποτε νέαν φορολογίαν και απαιτεί έγκαιρον εξασφάλισιν
κατά της ανεργίας δια παροχής επαρκών επιδομάτων εξευρισκομένων
των πόρων εκ των κερδών των καπνεμπόρων κλπ.».

Στις 21/2/1927 «ο λαός του Μαραθοκάμπου Σάμου ζητεί την επανα-
φοράν του νόμου περί ακτοφυλακής». 

Στα μέσα Φεβρουαρίου του 1927 και για την ακρίβεια στις 15 και
16/2, έχουμε δύο αντίθετες μεταξύ τους αναφορές πολιτών που αφορούν
το κίνημα των Γιαγάδων (που αναφέρονται ως Γιαγιάδες):

- «Η Χρυσούλα, σύζυγος Ιωάννου Γιαγιά, ζητεί την παροχήν αμνη-
στείας δια την οικογένειαν Ι. Γιαγιά».

- Ο Δημήτριος Τραιανταφύλλου, ιερεύς εν Κοσμαδαίοις Σάμου, ζητεί
την παροχήν αποζημιώσεως εκ δρχ. 48.000 δια την πυρποληθείσαν οι-
κίαν του εκ της συμμορίας των Γιαγιάδων».

Σημειώνουμε ότι η εξόντωση του Κώστα Γιαγά έγινε στους Κοσμα-
δαίους την 1η Ιουλίου 1927 και η άρση της επικήρυξης των αδερφών
Γιάννη και Κίμωνα Γιαγιά έγινε στις 15 Ιουλίου 1927.

Και προχωρούμε στις αναφορές φορέων και πολιτών τους επόμενους
μήνες:

Στις 22/3/1927 «ο Σύλλογος των Βιομηχάνων Βυρσοδεψών «Ο Προ-
φήτης Ηλίας» Σάμου ζητεί όπως καταργηθεί παντελώς ο φόρος επί των
κατεργασμένων δερμάτων».

Στην ίδια συνεδρίαση οι αλευρέμποροι Σάμου καταθέτουν διαμαρ-
τυρία «δια την απαγόρευσιν εισαγωγής αλεύρων επί του εξωτερικού».

Στις 11/4/1927 ο Βασίλειος Τσεσμελής, κατάδικος εν ταις φυλακές
Σάμου, ζητεί την αναθεώρησιν της καταδικαστικής αποφάσεως του Πεν-
ταμελούς Εφετείου Αιγαίου».

Η τελευταία αναφορά αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου κατα-
γράφεται στις 23/8/1927: Ο πρόεδρος της Κοινότητος Μυτιληνιών Σάμου
«υποβάλλει αίτησιν της χήρας Μερόπης Δ. Μηλαρινού, περί απονομής
συντάξεως». Εδώ ολοκληρώνονται οι αναφορές στη Σάμο στα πρακτικά
της κοινοβουλευτικής περιόδου Νοέμβριος 1926 – Αύγουστος 1928 και
η δική μου έρευνα για αυτή την Ανακοίνωση.
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Παρατηρήσεις και συμπεράσματα

Η πρώτη παρατήρησή μου αφορά στον Θεμιστοκλή Σοφούλη. Παρά
το γεγονός ότι εκλέγεται συνεχώς από το 1915 έως το 1928 βουλευτής
Σάμου, στα πρακτικά της Βουλής αυτής της περιόδου δεν εντοπίσαμε
ούτε μία πρόταση ή παρέμβασή του σε θέμα σχετικό με τη Σάμο. Είναι,
λοιπόν, απορίας άξιο πώς ψηφιζόταν από τους συμπατριώτες του μόνο
με τη φήμη του αρχηγού της επανάστασης του 1912 και του στενού συ-
νεργάτη του Ελευθερίου Βενιζέλου. Εκτός αν τα ρουσφέτια του –συλ-
λογικά και ατομικά– ήταν ανεπίσημα, δηλαδή εκτός Βουλής, όπως
προκύπτει, άλλωστε, από την ομιλία του Ικαριώτη βουλευτή Ι. Μαλαχία
της 18/11/1924.

Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά στις παρεμβάσεις των βουλευτών
του νομού για την υπεράσπιση των συμφερόντων της εκλογικής τους
περιφέρειας. Σημειώνω ότι σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις στο νομό
Σάμου εκλέγονται βουλευτές της πλειοψηφίας, ανήκουν, δηλαδή στη
συμπολίτευση.

Στις παρεμβάσεις για τα τοπικά ζητήματα φαίνεται να πρωτοστα-
τούν οι βουλευτές της συντηρητικής – φιλοβασιλικής παράταξης και κυ-
ρίως οι Ν. Βλιάμος και Εμμ. Χατζιδάκης. Ο πρώτος, μάλιστα, αναπτύσ-
σει το πολιτικό πλαίσιο των διεκδικήσεων της Σάμου στην ομιλία του
της 17ης Μαρτίου 1916.

Συνολικά, ενώ οι βουλευτές της βενιζελικής παράταξης, με θητεία
ογδόντα (80) μηνών στο διάστημα 1915-1928, έκαναν μόλις οκτώ (8)
παρεμβάσεις στη Βουλή για τοπικά θέματα του νομού τους, αντίστοιχα
οι βουλευτές της αντιβενιζελικής – φιλοβασιλικής παράταξης, με θητεία
εκατόν δέκα (110) μηνών, έκαναν τριάντα (32) παρεμβάσεις.

Η τρίτη παρατήρησή μου αφορά στα αιτήματα φορέων και πολιτών. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για ιδιοτελή προσωπικά,

συντεχνιακά ή τοπικιστικά αιτήματα. Τα αιτήματα αυτά, και ιδιαίτερα
αυτά των εργατικών σωματείων, μας δίνουν μια εικόνα των κοινωνικών
συνθηκών των αντίστοιχων περιόδων.

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η Βουλή των Ελλήνων ελάχιστα
ασχολήθηκε με το νομό Σάμου στην περιπετειώδη περίοδο 1912-1928.
Ότι η «άμυνα» των βουλευτών του νομού στα αρνητικά της ενσωμάτω-
σης ήταν περιορισμένη και περιστασιακή, ενώ δεν απέφυγαν, ιδιαίτερα
στην περίοδο 1920-1921, την εθνικά επιζήμια έντονη κομματική αντι-
παράθεση. 
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Κατά συνέπεια, η Βουλή των Ελλήνων ελάχιστα συνέβαλε στην
ομαλή ενσωμάτωση της Σάμου στο ελληνικό κράτος, στις επιπτώσεις
της οποίας οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, ο οικονομικός και κοινωνικός
μαρασμός της σε όλη την περίοδο του Μεσοπολέμου.

Αυτό, ωστόσο, δεν θα πρέπει να αποδοθεί μόνο στις εγγενείς αδυ-
ναμίες της Βουλής, αλλά και στο ότι άλλα ήταν, ιδιαίτερα εκείνη την
περίοδο, τα κέντρα εξουσίας στα οποία παίρνονταν οι αποφάσεις. Αυτό,
βέβαια, συμβαίνει πάντα. Παρατηρείται, όμως, σε μεγαλύτερο από το
συνήθη βαθμό αυτή την περίοδο. Όπως αναφέρει ο ιστορικός Χρήστος
Χατζηιωσήφ, «Η δημοκρατία του Μεσοπολέμου ήταν από την ανακή-
ρυξή της προϊόν χειρισμών επιτελείων –στρατιωτικών, οικονομικών, δη-
μοσιογραφικών και πολιτικών».21

Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι αυτή η πρώτη έρευνα για την κοινοβου-
λευτική ιστορία του νομού Σάμου, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Γι’ αυτό και σκοπεύω να την συνεχίσω φτάνοντας ως τις μέρες μας.

21. Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αι. τ. Β2, εκδ. Βιβλιόραμα, σ. 68.
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Η λέπρα στη Σάμο (19ος -20ός αιώνας)1

Κ ατά το δεύτερο ήμισυ του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα
εκδηλώθηκε ένα ρεύμα εκσυγχρονισμού του οικισμένου χώρου,
πρώτα και κύρια στις πόλεις, με αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις,

δημόσια έργα (ύδρευσης, αποχέτευσης κ.ά.) και εντολές / οδηγίες περί
εκκαθάρισης του περιβάλλοντος χώρου από κάθε λογής ρύπους, κυριο-
λεκτικά αλλά και μεταφορικά· το φαινόμενο, διαδεδομένο στον δυτι-
κοευρωπαϊκό αλλά και στον ελλαδικό χώρο, συνδέθηκε μεν επί χρόνια
με υγειονομικού ενδιαφέροντος περιβαλλοντικές βελτιώσεις, έστω πρo-
σχηματικώς, αλλά στην ουσία λειτούργησε και λειτουργεί, ακόμη και σή-
μερα, ως ένας βασικός μοχλός κοινωνικού ελέγχου, εκτοπίζοντας από
την κοινωνία, αδιακρίτως, τους φορείς ρυπαρότητας, κοντολογίς τα κα-
τώτατα κοινωνικά στρώματα και λοιπούς απόβλητους, ήτοι: από τα εξο-

1. Βραχυγραφίες: ΑΜΙ, Αρχεία Μητρόπολης Ιωαννίνων· ΓΑΚ-ΑΝΛ, Γενικά Αρ-
χεία του Κράτους - Αρχεία Νομού Λέσβου· ΓΑΚ-ΑΝΣ, Γενικά Αρχεία του Κρά-
τους - Αρχεία Νομού Σάμου· ΓΑΚ-ΑΝΧ, Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία
Νομού Χίου· ΓΑΚ-ΑΝΔ, Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Νομού Δωδεκα-
νήσου· ΑΙΔΔ, Αρχείο Ιταλικής Διοίκησης Δωδεκανήσου· ΔΑΚ, Δημοτικό Αρχείο
Καλύμνου· ΔΑΤ, Δημοτικό Αρχείο Τήλου· ΔΑΠ, Δημοτικό Αρχείο Πολιχνήτου
(Λέσβου)· ΗΔΓ, Ηγεμονικό Διοικητικό Γραφείο. Η εργασία αυτή οφείλει τα μέ-
γιστα στο προσωπικό του Αρχείου Νομού Σάμου, προς το οποίο απευθύνω ει-
λικρινείς ευχαριστίες.
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βελιστέα νοσολογικά μιάσματα ο στόχος διευρύνθηκε, αλλά και μετατέ-
θηκε, προς τα κοινωνικά “μιάσματα” γενικώς.2

Σε αυτό το πλαίσιο οικοδομήθηκαν δύο από τα μεγαλύτερα λεπρο-
κομεία στον ελλαδικό χώρο: αυτό της Σάμου (εγκαινιάσθηκε το 1896,
επί Ηγεμονίας 1834-1913) και αργότερα της Σπιναλόγκας (το 1903, επί
Κρητικής Πολιτείας 1898-1913).3 Παρά το γεγονός ότι το μυκοβακτηρίδιο

2. Georges Vigarello, Το καθαρό και το βρόμικο. Η σωματική υγιεινή από
τον μεσαίωνα ως σήμερα, Αθήνα 2000, σ. 179-187, 204-209, 231-238· Mary
Douglas, Καθαρότητα και κίνδυνος. Μια ανάλυση των Εννοιών της Μιαρότη-
τας και του Ταμπού, Αθήνα 2006, σ. 292-293· η ίδια, «Καθαρότητα και κίνδυ-
νος. Κοσμική μίανση», Δήμητρα Μακρυνιώτη (επιμ., εισαγ.), Τα όρια του
σώματος. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2004, σ. 113-117, 123· Χρήστος
Φιλιππίδης, Σώμα, χώρος και πολιτικές της καθαρ(ι)ότητας, Ελευθεριακή
Κουλτούρα, Αθήνα 2007, σ. 25-29, 33-37, 40-45· Θανάσης Αλεξίου, Περιθωριο-
ποίηση και ενσωμάτωση. Η κοινωνική πολιτική ως μηχανισμός ελέγχου και
κοινωνικής πειθάρχησης, Αθήνα 1998, σ. 249-253· Μαρία Κορασίδου, Οι άθλιοι
των Αθηνών και οι θεραπευτές τους. Φτώχεια και φιλανθρωπία στην ελληνική
πρωτεύουσα τον 19° αιώνα, Αθήνα 1995, σ. 33-34· Μαν. Ε. Δετοράκης, «Φρον-
τίδες της Κρητικής Πολιτείας για τη δημόσια υγεία (α´ περίοδος, 1898-1905)»,
Λύκτος, τόμ. 1 (Ηράκλειο 1984), σ. 172-178· Ιωάννης Ε. Πολυχρονίδης, Δημόσια
Υγεία, Κοινωνική Πρόνοια, Υγειονομική Πολιτική στην Κρητική Πολιτεία (1898-
1913). Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια στην Ευρώπη, την Ελλάδα και
την Οθωμανική Αυτοκρατορία τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα, Αθήνα
2010, σ. 111-112, 165-205, 227-240, 249-255· Μάνος Σαββάκης, Οι λεπροί της
Σπιναλόγκας. Ιατρική, Εγκλεισμός, Βιωμένες Εμπειρίες (1903-1957), Αθήνα
2008, σ. 57-70· ο ίδιος, «Αστικός εκσυγχρονισμός και δημόσια υγεία στην Κρη-
τική Πολιτεία (1898-1903)», Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Πολιτική: o Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος και η εποχή του. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 2008, σ. 156-161·
Κώστας Κόμης, Χολέρα και Λοιμοκαθαρτήρια (19ος-20ός αιώνας). Το παρά-
δειγμα της Σαμιοπούλας, Ιωάννινα 2005, σ. 34-37, 42, 49, 74· Βασιλική Θεοδώ-
ρου - Δέσπ. Καρακατσάνη, «Υγιεινής Παραγγέλματα». Ιατρική Επίβλεψη &
Κοινωνική Πρόνοια για το παιδί τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, Αθήνα
2010, σ. 46-47· Ο Ιός της Κυριακής, «Η πόλη και οι άνθρωποι-σκουπίδια. Μον-
τέλο Νέα Υόρκη» (Ελευθεροτυπία, 24/1/1999, Έψιλον, σ. I-VI). Επίσης Ελευ-
θεροτυπία, 18/6/2004, 19/6/2004· Η Καθημερινή, 19/6/2002.

3. Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Έτος Ε´, Αριθ. 1, Εν Χανίοις
τη 14 Ιανουαρίου 1903 και Αριθ. 25, Εν Χανίοις τη 7 Ιουνίου 1903· Ηράκλειον,
Έτος Α´, φ. 25, Εν Ηρακλείω τη 27 Ιανουαρίου 1894, σ. 202· E. Ehlers - O. Kan-
heim, La lèpre en Crète, Lepra. Bibliotheca Internationalis, Λειψία 1901, σ. 35-41,
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της λέπρας (Mycobacterium leprae) είχε ήδη εντοπιστεί και δημοσιοποιηθεί,
το 1873, από τον Gerhard Henrik Armauer Hansen (1841-1912),4 φαίνεται
πως οι συνεχιζόμενες συζητήσεις και διαφωνίες των ειδικών επιστημόνων
γύρω από το θέμα (του βαθμού) μεταδοτικότητας αλλά και κληρονομι-
κότητας της νόσου, σε συνδυασμό με την τραγική εξέλιξη σε πολλές πε-

126-127· Démétrius Al. Zambaco Pacha (de Byzance), La lèpre à travers les siècles
et les contrées. Anthologie, Παρίσι 1914, σ. 500-504· ο ίδιος, Voyages chez les lépreux
par Zambaco Pacha, Παρίσι 1891, σ. 167-189· Μ. Σαββάκης, Οι λεπροί της Σπινα-
λόγκας, σ. 77-85· Ζουλιέν Γκριβέλ, Η νόσος του Χάνσεν στην Ελλάδα και στην
Κρήτη κατά τον εικοστό αιώνα. Ψυχοκοινωνιολογικές επιπτώσεις, Ελούντα
2002, σ. 33-36, 40· Μαν. Ε. Δετοράκης, «Η λέπρα στην Κρήτη (Μια σύντομη
αναδρομή στο παρελθόν)», Αμάλθεια, τόμ. 12, τχ. 46, Ιαν.-Μάρτ. 1981, σ. 275-
292· ο ίδιος, «Φροντίδες της Κρητικής Πολιτείας για τη δημόσια υγεία ΙΙ (Β΄
Περίοδος: 1905-1913)», Λύκτος, τόμ. 2 (Ηράκλειο 1986), σ. 165, 185-193· Νικ.
Ζερβογιάννης, «Η ιστορία της Σπιναλόγκας», Αμάλθεια, τόμ. 25, τχ. 98-99, Ιαν.-
Ιούν. 1994, σ. 24-25, 36-39· Μαρία Βαρούχα, «Ασθένεια, αρωγή και υγειονομική
πολιτική στο Ρέθυμνο του 19ου αιώνα: η περίπτωση των λεπρών» [“συντομευμένη
μορφή” Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολο-
γίας, Πανεπιστημίου Κρήτης], Κρητολογικά Γράμματα, Ρέθυμνο 2004, σ. 95-
98· Χρ. Σ. Ευαγγέλου, Η λέπρα εν Ελλάδι, εν Αθήναις 1948, σ. 9-10· Μιχ. Γ.
Καταπότης, «Η λέπρα εν Κρήτη», Μύσων, τόμ. Β΄, 1933, σ. 48-52· Ι. Ε. Πολυ-
χρονίδης, Δημόσια Υγεία, σ. 455-469· Eugénie Bournova, «Santé Publique et
corps medical en transition: le cas de la Crète au début du XXe siècle», Annales
de Démographie Historique 1996, σ. 121-125 [πρβλ. Ευγ. Μπουρνόβα, «Δημόσια
Υγεία. Το Δημοτικό Νοσοκομείο», Ρέθυμνο 1898-1913. Από την Αυτονομία
στην Ένωση, έκδ. Δήμου Ρεθύμνης, Ρέθυμνο 1998, σ. 76-78· Ιωάννης Γεωργίου
Μακράκης, Η Μεσκινιά του Μεγάλου Κάστρου, Ιστορική μελέτη, Ηράκλειο
2006, γενικώς· Νίκος Ανδριώτης, Πληθυσμός και οικισμοί της Ανατολικής Κρή-
της, Ηράκλειο 2006, σ. 247-250· Άννα Γιακουμάκη, Σπιναλόγκα, Η αληθινή
ιστορία. “Ντοκουμέντο”, Ηράκλειο 2011, σ. 50-68· L. G. Allbaugh - G. Soule,
Ίδρυμα Ροκφέλλερ, Η Κρήτη, Υποδειγματική έρευνα 1948-1957, Αθήνα 1997,
σ. 170-171· Στ. Σπανάκης, Πόλεις και Χωριά της Κρήτης στο πέρασμα των αι-
ώνων, τόμ. Β΄, Ηράκλειο 1991, σ. 735-736·

4. Μέγα Λεξικόν της Ιατρικής Εικονογραφημένον μετά πλήρους και απλο-
ποιημένου συστήματος διαγνωστικής και θεραπευτικής, έκδ. Κωνστ. Δ. Οικονο -
μίδη, τόμ. τρίτος, Αθήναι 1929, σ. 1469-1473· Κ. Δ. Γαρδίκας, Ειδική Νοσολογία,
Αθήνα 2005, σ. 129-132· Βασίλειος Γ. Βαλαώρας, Υγιεινή του ανθρώπου, Αθήναι
²1967, σ. 43-44· Βασίλειος Χρ. Κατσουγιαννόπουλος, Επιδημιολογία, Ιωάννινα
1984, σ. 80-82· Ι. Ε. Πολυχρονίδης, ό.π., σ. 445.
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ριπτώσεις και την ανάλογη όψη ορισμένων ασθενών [«Ἀλγεινήν ἐντύπω-
σιν αἰσθάνεται πᾶς ξένος ἃμα ἐξερχόμενος τῶν πυλῶν τῶν Κρητικῶν
πόλεων ἐπὶ τῇ θέᾳ τῶν πρὸ ἑκάστης τούτων ἐπαιτούντων φρικωδῶς
ἠκρωτηριασμένων καὶ τερατωδῶς παραμορφωμένων λωβῶν»],5 έστρε-
ψαν τις αρχές (έστω καθυστερημένα, για λόγους ιστορικούς) προς ένα
παλαιότερο μέτρο ή παρέτειναν την ισχύ του (σε μία “εκσυγχρονισμένη”
μορφή, στο πλαίσιο των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων, της Κρητικής Πο-
λιτείας ή του, σχετικώς, νεοπαγούς ελληνικού κράτους αλλού), δηλαδή
τον εκτοπισμό των ασθενών από την υπόλοιπη κοινωνία και τον εγκλει-
σμό τους σε απομονωμένα ιδρύματα (λεπροκομεία), γνωστή και διαδε-
δομένη ήδη πρακτική από τους μέσους χρόνους, σε ανατολή και δύση,
και ειδικά μάλιστα στον ευρωπαϊκό χώρο, όπου είχε θετικά αποτελέ-
σματα στην περιστολή της λέπρας.6 Εν τούτοις, το φαινόμενο της απο-
διοπομπής και του εκτοπισμού είναι περισσότερο σύνθετο εδώ και
υπερβαίνει τους κατ’ αρχάς, ή κατ’ επίφασιν, ιατρικούς / υγειονομικούς
στόχους αλλά και τα αποτελέσματα του μέτρου: ο λεπρός ενσωματώνει,
μέσα στον χρόνο, ένα πλήθος από αρνητικές σημάνσεις και μεταφορές·
“ακάθαρτος”, από σωματική και κυρίως ηθική (:“αμαρτωλός”) άποψη,
κατά το Λευιτικόν, φορτώνεται έκτοτε στις πλάτες του τις πλέον φορτι-

5. Démétrius Al. Zambaco Pacha (de Byzance), La lèpre, ό.π. σ. 475, 480, 495,
502-503· Παντ. Α. Παντελίδης, «Περί λέπρας και της θεραπείας αυτής», Πρα-
κτικά του Ε’ Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου, εν Αθήναις 10-18 Απριλίου
1906, εν Αθήναις 1906, σ. 1199-1200· Δ. Ε. Μοντεσάντος, «Περί μολυσμοτικό-
τητος και κληρονομικότητος της Λέπρας», αυτ., σ. 1203-1209· Σπήλιος Αρβα-
νίτης, «Βραχέα τινά περί λέπρας», αυτ., σ. 1209-1213· Σκεύος Ζερβός, «Η
λέπρα είναι μεταδοτική νόσος;», αυτ., σ. 1213-1215· Γ. Καραμήτσας, «Βραχέα
τινά περί αναισθητικής λέπρας», Πρακτικά της εν Αθήναις Συνόδου των Ελ-
λήνων Ιατρών (1882), Αθήνησιν 1883, σ. 354-359· Περιήγησις εις Κρήτην υπό
Ιωσήφ Χατζιδάκη, Εν Ερμουπόλει 1881, ανατύπ. Αθήνα 1995, σ. 19· Κ. Κόμης,
ό.π., σ. 17.

6. Γεράσιμος Πεντόγαλος, «Οι περιθωριακοί στο Βυζάντιο. Λεπροί-Ανίατοι-
Ανάπηροι», Πρακτικά Ημερίδας «Οι περιθωριακοί στο Βυζάντιο», Αθήνα 1993,
σ. 155-169· Françoise Bériac, Histoire des Lépreux au Moyen Age. Une société d’ ex-
clus, Παρίσι 1988, σ. 151-188· François-Olivier Touati, Maladie et société au Moyen
Âge. La lèpre, les lépreux et les léproseries dans la province ecclésiastique de Sens jusqu’
au milieu du XIVe siècle, Παρίσι-Βρυξέλλες 1998, σ. 247-307· Kenneth F. Kiple
(edited by),The Cambridge World History of Human Disease, Cambridge University
Press 2008, σ. 273-275.
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σμένες, από ηθική, κοινωνική και ιδεολογική άποψη, αρνητικές πλευρές
και τις ατυχίες της ζωής. Εκ των πραγμάτων, δεν μπορούσε παρά να
γίνει αντικείμενο “εκκαθάρισης”, στην εποχή που αναφερόμαστε εδώ,
με βασικό εργαλείο, βέβαια, τα σχετικά ιδρύματα, τα λεπροκομεία, σε
νέα χρήση· είναι δε χαρακτηριστικό ότι ακόμη και σημαντικοί επιστή-
μονες της εποχής, όπως ο Κλων Στέφανος και ο Δημήτριος Ζαμπακός,
αναζητώντας τα αίτια της λέπρας σε περιοχές όπου ενδημούσε η νόσος,
συνέδεσαν εν πολλοίς την εμφάνισή της με την ύπαρξη κάθε λογής
ρύπων, στο περιβάλλον και στο σώμα των κατοίκων.7

Στη Σάμο, για μία μακρά περίοδο, οι λεπροί (σύνολο 43 άτομα, τα
πέντε από την Ικαρία, σύμφωνα με ένα τεκμήριο που δημοσιεύει ο Στα-
ματιάδης) εγκαθίσταντο σε πρόχειρες καλύβες, γνωστές ως Λουβιάρικα,
στα όρια εκάστου οικισμού καταγωγής τους, ενώ ορισμένοι από αυτούς
κατέφευγαν στις μονές Αγίας Ζώνης (οκτώ άτομα κατά τον Κρητικίδη

7. Septuaginta/Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους Ο΄, Ελληνική Βιβλική Εταιρία,
Αθήνα χ.χ.ε., κεφ. 13· Mirko D.Grmek, Οι ασθένειες στην αυγή του δυτικού πο-
λιτισμού, Αθήνα 1989, σ. 238-244· Μ. Φουκώ, Ιστορία της τρέλας, σ. 117, 145-
146· ο ίδιος, Οι μη κανονικοί, σ. 97-99· Ζακ Λε Γκοφ - Νικολά Τρουόνγκ, Μια
ιστορία του σώματος στον Μεσαίωνα, Αθήνα 2009, σ. 136-137· Κέλη Δασκαλά,
«Η Σπιναλόγκα στη λογοτεχνία», Ελούντα, Φεβρ.-Απρ. 2007, σ. 7-10· η ίδια,
«Ο παπα-Νάρκισσος στον καθρέφτη της νόσου», Παλίμψηστον, τχ. 23 (Ηρά-
κλειο 2008), σ. 35-46· Clon Stéphanos, La Grèce au point de vue Naturel, Eth-
nologique, Anthropologique, Démographique et Medical. Extrait du Dictionnaire
Encyclopédique des Sciences Médicales, Παρίσι 1884, σ. 531-532· Voyages, ό.π., σ.
84-85, 138-139. Για τον Στέφανο και τον Ζαμπακό βλέπε: Μάρκος Ν. Ρούσσος,
Επιφανείς Συριανοί, Αθήνα 1986, σ. 27-40· Γεώργιος Αντωνακόπουλος, «Κλων
Στέφανος (1854-1915). Η ζωή και το έργο του πρώτου έλληνα ανθρωπολόγου»,
Πρακτικά Ημερίδας Ιστορίας της Ιατρικής «Η Ιατρική στα νησιά του Αρχι-
πελάγους», Ιατρική Εταιρεία Χίου, Χίος 2004, σ. 40-42· Αρ. Σταυρόπουλος ‒
Σπ. Μαρκέτος, «Ο Κλων Στέφανος και η Ελληνική “Ιατρική Γεωγραφία”», Ma-
teria Medica Greca, τόμ. 14 (Οκτ. 1986), σ. 473-475· Δημήτριος Ζαμπακός-Πασάς,
Λόγος επιμνημόσυνος απαγγελθείς τη 23η Μαρτίου 1924, εν τη αιθούση των
τελετών του Πανεπιστημίου προτάσει της Ιατρικής Σχολής και εντολή της
Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, υπό Αριστοτέλους Π. Κούζη, τακτικού καθη-
γητού εν τη Ιατρική Σχολή, εν Αθήναις 1924· Ανδρέας Φρ. Μιχαηλίδης, «Δημή-
τριος Α. Ζαμπακός - πασάς (1831-1913), ένας επιφανής έλληνας ιατρός. Οι
παρατηρήσεις του επί των ασθενών του Λωβοκομείου της Χίου», Δέλτος. Πε-
ριοδικό Ιστορίας της Ελληνικής Ιατρικής, έτος 20ό, τχ. 39ο, σ. 31-41.
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αλλά έξι άτομα σύμφωνα με αρχειακό τεκμήριο του 1863) και Ζωοδόχου
Πηγής (15-18 άτομα κατά τον Δημήτριο Ζαμπακό αλλά 9 άτομα κατά
το αρχειακό τεκμήριο).8 Εκτός τούτων όμως, κάποιοι άλλοι απέφευγαν
να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, με διάφορα προσχήματα, προκαλώντας
τον τρόμο (φοβούμενοι το ενδεχόμενο μετάδοσης) αλλά και την οργή των
περιοίκων· οι τελευταίοι μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις προχωρούσαν
σε καταγγελίες προς τις αρχές, καταδίδοντας παράλληλα τους συγκε-
κριμένους ασθενείς, τους οποίους και περιέγραφαν με ετεροφοβικές μάλ-
λον εκφράσεις [για παράδειγμα, «...προξενεῖ ἀηδίαν καὶ ἀποστροφὴν ἐν
τῇ γειτονίᾳ καὶ ἐν ὅλῳ τῷ δήμῳ...»].9 Εν συνεχεία, το 1861 άρχισε η συ-
ζήτηση στην ηγεμονική βουλή (Γενική Συνέλευση των Πληρεξουσίων)
περί οικοδόμησης λεπροκομείου, με θετικές προθέσεις των πληρεξου-
σίων, αλλά αυτό αποφασίσθηκε αργότερα, το 1866, ενώ οι οικοδομικές
εργασίες άρχισαν το 1887, στη θέση Παναγίτσα στο Νέο Καρλόβασι, και
ολοκληρώθηκαν το 1890· τα εγκαίνια τελέστηκαν την Κυριακή 12 Ιουνίου
1896.10 Εδώ, αξίζει να επισημανθεί ότι στην ίδια θέση εγκαθίσταντο ήδη

8. ΓΑΚ-ΑΝΣ, ΗΔΓ, φάκ. 10/2 (1863), Α. Αθανασιάδης, Δήμαρχος Βαθέος,
Βαθύ την 27ην Φεβρουαρίου 1863· Εμμανουήλ Ι. Κρητικίδης, Τοπογραφία αρ-
χαία και σημερινή της Σάμου, εν Ερμουπόλει 1869, ανατύπ. Αθήνα 1982, σ.
50· ο ίδιος, Περίβασις εις τας μονάς και μετόχια της Σάμου κατά το 1854,
Ερμούπολις Σύρου 1873, σ. 83-84, 89· Επαμ. Σταματιάδης, Σαμιακά, ήτοι Ιστο-
ρία της νήσου Σάμου από των πανάρχαιων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς, τόμ.
Δ΄, εν Σάμω 1886, σ. 606-609· D. Al. Zambaco Pacha (de Byzance), La lèpre, ό.
π., σ. 496· ο ίδιος, Voyages, σ. 56, 60, 68· Τατιάνα Γεωργάκη-Ιωάννου, Αρχείο
της μονής Ζωοδόχου Πηγής Σάμου, Ανάτυπο από το Στ΄ Δελτίο του Ιστορικού
και Παλαιογραφικού Αρχείου, Αθήνα 1994, σ. 242, 284· Μανώλης Ι. Νικολαΐδης,
Η Υγεία εν Σάμω και Ικαρία, Αθήνα 2008, σ. 62-63· Νικ. Δημητρίου, Λαογρα-
φικά της Σάμου, Αθήνα 1987, τόμ. Δ΄, σ. 107 και τόμ. Ε΄, σ. 124. 

9. ΓΑΚ-ΑΝΣ, ΗΔΓ, φάκ. 10/2 (1879), Γεώργιος Βουδούρης, εν Πύργω τη 1η

Αυγούστου 1879. Βλέπε επίσης: αυτ., φάκ. 10/2 (1891), Αστυνόμος Χώρας, εν
Χώρα τη 6η Απριλίου 1891· αυτ., φάκ. 10/2 (1855)· αυτ., φάκ. 10/2 (1861), Κά-
τοικοι Πύργου, εν Πύργω τη 10η Φεβρουαρίου 1861· αυτ., φάκ. 10/2 (1881), Κά-
τοικοι Κάτω Αρβανιτών, Κάτω Αρβανίται τη 20η Σεπτεμβρίου 1881.

10. ΓΑΚ-ΑΝΣ, Πρακτικά της Γενικής των Σαμίων Συνελεύσεως του έτους
1861, 11η και 28η τακτ. Συνέλευσις· αυτ., ΗΔΓ, φάκ.10/2 (1889), Πρακτικά Δη-
μοπρασίας του Λωβοκομείου Καρλοβασίων· D. Al. Zambaco Pacha (de Byzance),
La lèpre, ό.π., σ. 496· ο ίδιος, Voyages, σ. 68· Μ. Ι. Νικολαΐδης, ό.π., σ. 63-65·
Πλ. Μώραλης, «Το Λωβοκομείον Σάμου», Σαμιακόν Ημερολόγιον, 1953, σ. 91-
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από το παρελθόν, πρό της ανέγερσης του ιδρύματος, λεπροί από τα πε-
ρίχωρα: σε σχετικό πίνακα του 1885 περιέχονται δέκα λεπροί, άπαντες
“ἑτεροδημόται” καθώς σημειώνει και ο δήμαρχος Νέου Καρλοβασίου,
προερχόμενοι από διάφορα χωριά του Τμήματος Καρλοβασίων.11 Από τα
σχετικά με το λεπροκομείο κείμενα της εποχής, ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει ο Νόμος 579: «Περί Λωβοκομείου καί Διοργανισμοῦ αὐτοῦ», ο
οποίος εκδόθηκε την 3η Αυγούστου 1891.12 Εδώ, περιοριζόμαστε να ση-
μειώσουμε, απλώς, ότι στους διαιτητικούς και τους κανόνες υγιεινής, για
τους τροφίμους, συγκαταλέγεται το άρθρο 36, το οποίο έχει ως ακολού-
θως: «Δέον οὗτοι νὰ νίπτωνται καθ’ ἑκάστην διὰ σαπωνούχου ὕδατος τὸ
πρόσωπον, τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας, καὶ νὰ λούωνται ὅλον τὸ σῶμα
δὶς ἢ ἃπαξ τοὐλάχιστον τοῦ μηνὸς διὰ χλιαροῦ σαπωνούχου ὕδατος». Με
δύο λόγια, βλέπουμε και πάλι την εμμονή με την καθαριότητα (δηλαδή
στην αποβολή ρύπων και μικροβίων) του σώματος, περισσότερο βέβαια
στο πλαίσιο των αξιακών στερεοτύπων της εποχής παρά της αποτελε-
σματικότητας έναντι της νόσου. Κατά τά λοιπά, με εντολή του ηγεμόνα
ανατέθηκε στην Αστυνομία το καθήκον για «τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ νόμου
πρὸς εἰσαγωγὴν τῶν ἐκ λώβης πασχόντων εἰς τὸ Λωβοκομεῖον»·13 η εξέ-
λιξη αυτή ενίσχυσε τον ρόλο της τελευταίας, στη σαμιακή κοινωνία, υπο-
βαθμίζοντας, παράλληλα, και τις αρμοδιότητες των δημάρχων.

Το λεπροκομείο λειτούργησε, χωρίς διακοπές, έως το 1966 και τυπι-
κώς έως το 1970, οπότε καταργήθηκε [Ν.Δ. 599/1970] και οι εναπομεί-
ναντες λεπροί (“δέκα περίπου” άτομα σύμφωνα με μία αναφορά, ενώ,
για την ακρίβεια, από τεκμήριο των Αρχείων Νομού Σάμου, προκύπτει
ότι το 1965 το ίδρυμα διέθετε 19 ασθενείς) μεταφέρθηκαν στο Νοσοκο-

93· Νικήτας Γ. Αστρουλάκης, «Το άσυλον των λεπρών Σάμου», Σαμιακή Στοά,
Εικονογραφημένη, εν Νέω Καρλοβασίω Σάμου, σ. 12· Εφημερίς της Ηγεμονίας
Σάμου, έτος Β΄, Αριθ. 92, Εν Λιμένι Βαθέος τη 26 Ιουνίου 1896· Ευνομία, φ. 67,
27/6/1896.

11. ΓΑΚ-ΑΝΣ, ΗΔΓ, φάκ. 10/2 (1885), Δ. Γ. Λουκάς, Εν Νέω Καρλοβασίω
Σάμου τη 24 Οκτωβρίου 1885.

12. ΓΑΚ-ΑΝΣ, Έντυπα Φυλλάδια, αριθ. 61, Νόμος 579, «Περί Λωβοκομείου
και Διοργανισμού αυτού». 

13. ΓΑΚ-ΑΝΣ, ΗΔΓ, φάκ. 17/3 (1897), Στ. Μουσούρος, Εν Λιμένι Βαθέος τη
14 Ιουλίου 1897· Εφημερίς της Ηγεμονίας Σάμου, έτος Γ΄, Αριθ. 141, Εν Λιμένι
Βαθέος τη 18 Ιουλίου 1897. Βλ. επίσης: ΓΑΚ-ΑΝΣ, ΗΔΓ, φάκ. 10/2 (1895), Γε-
ώργιος Βέροβιτς, Εν Λιμένι Βαθέος τη 11 Ιουλίου 1895.
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μείο Λοιμωδών της Αθήνας “Αγία Βαρβάρα”, όπου από την 1η Αυγούστου
1929 λειτουργούσε Αντιλεπρικός Σταθμός.14 Τώρα, μετά την ίδρυση του
λεπροκομείου ακολούθησαν συνεχείς απόπειρες εντοπισμού των ασθενών,
μέσω αλλεπάλληλων ιατρικών εξετάσεων των “υπόπτων”, όπως χαρα-
κτηρίζονται σε ιατρικά κείμενα της εποχής, και ακολούθως καταγραφή /
σύλληψη και μεταφορά τους στο ίδρυμα· οι επιχειρήσεις αυτές βέβαια
συμπλήρωναν παλαιότερες σχετικές έρευνες, καταγραφές και ελέγχους.15
Εδώ, αξίζει να επισημανθεί ότι για τις παλαιότερες καταγραφές ασθενών,
πριν από την ίδρυση του λεπροκομείου, την ευθύνη είχαν οι τοπικοί δή-
μαρχοι, οι οποίοι και διαβίβαζαν τα τεκμήρια στο Ηγεμονικό Γραφείο,
ενώ τις νεότερες ανέλαβαν σταδιακά οι αστυνομικές αρχές, χρησιμοποι-
ώντας και ως πρόσχημα το στοιχείο ότι οι δήμαρχοι «ὑποκρύπτουσιν»,
καθώς αναφέρεται, τους λεπρούς.16 Χωρίς αμφιβολία, η εξέλιξη αυτή εμ-
περιείχε, εκ των πραγμάτων, και πολιτικές πλευρές, διόλου ανεξάρτητες
από τα γενικώς ισχύοντα κατά την εποχή αυτή.17 Πάντως, το διαθέσιμο
υλικό επί του θέματος, στο σύνολό του, επιτρέπει, τουλάχιστον, τη δια-
χρονική μελέτη της νοσηρότητας (ως προς τη λέπρα, εννοείται) στη Σάμο,
με την επικουρία βέβαια και άλλων διαθέσιμων πηγών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ειδικό τεκμήριο: πρόκειται για
έκθεση την οποία συνέταξε και απηύθυνε, την 28η Μαρτίου 1900, προς
τον Ηγεμόνα ο ιατρός Ανδρέας Ξ. Πανάς, μέλος του Ιατρικού Συμβου-
λίου Δημοσίας Υγείας Σάμου, αφού διέτρεξε τη Σάμο, εξετάζοντας εν-

14. Μ. Ι. Νικολαΐδης, ό.π., σ. 70· Ι. Κ. Παπασταυρόπουλος, Λέπρα και αυ-
στραλιανόν αντιγόνον, Αθήναι 1971, σ. 10· Χρ. Σ. Ευαγγέλου, ό.π., σ. ζ΄· Ιωάν-
νης Μαρκιανός, «Εστίαι λέπρας εν Ελλάδι», Αρχεία Υγιεινής, έτος 3ον,
Ι αν.-Μάρτ.1953, τχ. 1-3, σ. 37· Τα δημόσια νοσοκομεία στην Αθήνα και τον Πει-
ραιά. Πορεία στο χρόνο, έκδοση ΕΙΝΑΠ, Αθήνα 2005, σ. 122-125· Θανάσης
Τζαβάρας, Η αποασυλοποίηση στα χρόνια της φιλανθρωπίας. Χανσενικό χρο-
νικό, Αθήνα 2012, για τη συνέχεια ως προς την νόσο και τον εγκλεισμό· ΓΑΚ-
ΑΝΣ, Αρχείο Λωβοκομείου, Έγγραφα ετών 1963-1969.

15. Ενδεικτικά: ΓΑΚ-ΑΝΣ, ΗΔΓ, φάκ. 10/2(1863) και φάκ. 10/2(1863),
10/2(1873), 10/2(1874), φάκ. 10/2(1885), 10/2(1893), 10/2(1894) και 10/2(1897).

16. ΓΑΚ-ΑΝΣ, ΗΔΓ, φάκ. 10/2 (1894), Γ. Μ. Βοῒνης, Εν Μαραθοκάμπω Σάμου,
Τη 7η Ιανουαρίου 1894. 

17. Για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ετεροφοβίας και καταστολής, εις
βάρος των λεπρών: Αυτ., φάκ. 10/2(1893), Ηγούμενος Άνθιμος, Εν τη Ιερά Μονή
Της Ζωοδόχου Πηγής τη 3η Νοεμβρίου 1893. 
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δελεχώς λεπροπαθείς και “υπόπτους”, κατά χωριό και κατά περίπτωση,
πέραν των εγκλείστων ήδη στο λεπροκομείο.18 Παράλληλα όμως, ο ίδιος
ανέλαβε (βλέπε διάταγμα υπ’ αριθμόν 273, της 23ης Νοεμβρίου 1898)
να εξετάσει τα δεδομένα και για μία άλλη νόσο, διαδεδομένη στη Σάμο:
αναφερόμαστε στη φυματίωση, για την οποία συγκέντρωσε χρήσιμα σχε-
τικά στοιχεία και τα δημοσίευσε το 1899·19 εξάλλου, πληροφορίες περί
“φθίσεως” (= φυματίωση) ανιχνεύονται σποράδην και στην υπό διερεύ-
νηση έκθεση [επί παραδείγματι: «Κοντακέϊκα Εὐτυχῶς ἐστιν εἷς τῶν
ἐκλεκτῶν δήμων τῆς Σάμου, ὅπου καὶ ἡ λέπρα ἐλλείπει καὶ ἡ φθίσις
σπανίως παρουσιάζεται»]. Από την άλλη πλευρά, αξίζει επίσης να ση-
μειωθεί εδώ, επιπροσθέτως, ότι ο συντάκτης της έκθεσης, μέλος της γνω-
στής οικογένειας Πανά, με καταγωγή από την Κεφαλλονιά, είχε ήδη
μεταφράσει, από τα φοιτητικά του χρόνια (το 1889), ένα ιατρικό εγχει-
ρίδιο του P. Spillmann (από κοινού με τον επίσης φοιτητή Ιατρικής Ι. Λ.
Τσιφλάκο), ενώ αργότερα, το 1891, δημοσίευσε στη Σάμο και μία μονο-
γραφία με θέμα την πορεία του “κοιλιακού τύφου” στό νησί.20

Η αποστολή του Πανά προς αναζήτηση, εξέταση και καταγραφή των
λεπρών του νησιού φαίνεται ότι δεν εξελίχθηκε ομαλά: σε επιστολή των
κατοίκων του χωριού Σταυρινήδες καταγγέλλεται η «ἀπρεπὴς καὶ ἀνάρ-
μοστος συμπεριφορά» του απέναντί τους, προκειμένου να επιτευχθεί η
αναγκαία ιατρική εξέταση αλλά και με αφορμή διάφορα συμβάντα κατά
την παραμονή του εκεί· πάντως, με την παρέμβαση της Αστυνομίας οι

18. ΓΑΚ-ΑΝΣ, ΗΔΓ, φάκ. 17/3 (1900). Πρβλ. εδώ στο Παράρτημα.
19. Ανδρέου Ξ. Πανά Ιατρική Μελέτη υποβληθείσα τη Υπερτίμω των Σαμίων

Γενική Συνελεύσει. Η φθίσις παρ’ ημίν-Τα κατ’ αυτής προφυλακτικά μέτρα-
Το δυνατόν της ιάσεως αυτής και η επί τούτω ευεργετική επίδρασις της ιδρύ-
σεως Sanatorium έν τινι καταλλήλω οροπεδίω της Σάμου, Εν Σάμω 1899. Το
διάταγμα στη σελίδα 11. Πρβλ. ΓΑΚ-ΑΝΣ, ΗΔΓ, Αρχ. Διαταγμάτων 1898 και
Αρχείο Αρβανιτών, Έντυπα μονόφυλλα· πρβλ. εδώ στο Παράρτημα.

20. P. Spillmann, Εγχειρίδιον ιατρικής διαγνωστικής μεταφρασθέν και διά
πολλών προσθηκών επαυξηθέν υπό Α. Ξ. Πανά και Ι. Λ. Τσιφλάκου, τχ. Α΄, Εν
Αθήναις 1889· Έκθεσις περί του εν τρισί των Δήμων της νήσου ενσκήψαντος
κοιλιακού τύφου υποβληθείσα τη Α. Υψ. τω Ηγεμόνι υπό Ανδρέου Ξ. Πανά,
Εν Σάμω 1891 [Γ. Ν. Κουρέρης – Μαν. Α. Βουρλιώτης, Συμβολή στη σαμιακή
βιβλιογραφία. Αυτοτελή δημοσιεύματα 1555-1920, Αθήνα 1991, σ. 73]. Για την
οικογένεια Πανά βλέπε Ηλίας Α. Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμος
πρώτος, εν Αθήναις 1904, σ. 498-515.
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εντάσεις αυτές δεν είχαν συνέχεια.21 Εν τούτοις, η αντιμετώπιση του όλου
θέματος ανέδειξε με σαφήνεια τον καθοριστικό (και κατασταλτικό) ρόλο
που είχε στη διαχείριση της νόσου η συνύπαρξη ιατρικής και αστυνομι-
κής εξουσίας. 

Ο Πανάς ήταν μεν «διδάκτωρ τῆς ἰατρικῆς», σύμφωνα με το διά-
ταγμα υπ’ αριθμόν 273,22 εν τούτοις, κατά παραδοχή του ιδίου, στην έκ-
θεση, δεν είχε διόλου εξειδικευθεί στη νόσο της λέπρας· παρά ταύτα,
σημειώνει, «ζῶ καὶ ἀναστρέφομαι ἐν τόπῳ ὅπου ἡ νόσος ἐνδημεῖ καὶ ἐν
τῇ γνώμῃ μου ἔχω ἐπίκουρον τὸ πολλαπλοῦν τῶν νοσηρῶν ἐκδηλώσεων
ἐπὶ πάσης νόσου ὀξείας τε καὶ χρονίως ἀποτρεχούσης». Εξάλλου, καθώς
θα αποσαφηνισθεί εν συνεχεία, ο ίδιος, ήταν απόλυτα ενημερωμένος
γύρω από την υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία αλλά και τη διαχείριση
της νόσου. Η έκθεση, αποτελουμένη από 66 σελίδες, γραμμένη σε μία
άρτια γλώσσα (καθαρεύουσα/αρχαία ελληνική), κατά πάσα πιθανότητα
σε δεύτερο χέρι, μετά το πέρας της αποστολής του Πανά, αναδεικνύει
κατ’ αρχάς το υψηλό μορφωτικό επίπεδο του συντάκτη της. Τώρα, δι-
εισδύοντας σταδιακά στο περιεχόμενο του τεκμηρίου σημειώνουμε εν
πρώτοις ότι αναφέρεται σε 138 συνολικά πρόσωπα: 69 με εκδηλωμένα
ήδη τα συμπτώματα της νόσου και τα υπόλοιπα 69 σε αμφίβολο, κατά
ένα βαθμό, καθεστώς, περιπτώσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται, συνήθως,
ως «περιστατικά ὑπὸ μελλοντικὴν παρατήρησιν». Στη δεύτερη κατηγο-
ρία, βέβαια, συγκεντρώνονται επίσης και πρόσωπα τα οποία απέφυγαν,
σκόπιμα, την ιατρική εξέταση ή άλλα τα οποία στάθηκε αδύνατον να
εξετασθούν, για άλλους λόγους [«Μαθοῦσα τὴν εἰς Παγώνδα ἄφιξίν μου
ἀπέδρα ἐκεῖθεν χωρὶς νὰ τὴν ἴδω. Δύναμαι ὅμως νὰ βεβαιώσω κατὰ τὴν
ὁμολογίαν τοῦ φίλου μου συναδέλφου Κ. Ἀνδρεάδου ὃτι πάσχει λέπραν
ἀναισθητικήν»]. Ακόμη, συγκαταλέγονται και άλλοι, για τους οποίους ο
Πανάς είχε έμμεσες θετικές πληροφορίες περί της νόσου ή έτεροι “ύπο-
πτοι”, εξαιτίας συγγένειας με δηλωμένους λεπρούς [«Ὁ πατήρ του ἦτο
ἐξάδελφος πρῶτος τοῦ Περικλέους Ζαφειρίου λεπροῦ δεδηλωμένου ὑπὸ
καταδηλωτάτην φυματιώδη μορφὴν καὶ ἀποθανόντος πρὸ ἔτους»].

21. ΓΑΚ-ΑΝΣ, ΗΔΓ, φάκ. 10/2 (1900), Πάρεδρος Αγίου Κωνσταντίνου, Άγιος
Κωνσταντίνος, 24 Ιανουαρίου 1900· Κάτοικοι Αγίου Κωνσταντίνου, Εν Όρμω
Αγίου Κωνσταντίνου, Τη 25η Ιανουαρίου 1900· αυτ., Δήμαρχος Έξ Γειτονιών,
26 Ιανουαρίου 1900· αυτ., Αστυνόμος του Τμήματος Βαθέος, Εν Λιμένι Βαθέος
τη 27η Ιανουαρίου 1900.

22. Βλ. ανωτ. υποσημ. 19.
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Το σύνολο των αριθμητικών δεδομένων για την νοσηρότητα (69 ασθε-
νείς και ισάριθμοι “ύποπτοι”) κατανέμεται στα επιμέρους τμήματα του
νησιού ως εξής: Τμήμα Καρλοβασίων 9 ασθενείς και μία “ύποπτη”·
Τμήμα Μαραθοκάμπου 20 και 3 αντιστοίχως· Τμήμα Χώρας 38 και 52·
τέλος, Τμήμα Βαθέος όπου και η πρωτεύουσα του νησιού, 2 και 13. Με
βάση, λοιπόν, τα στοιχεία Πανά η νόσος παρουσίαζε ιδιαίτερη διάδοση
στο αγροτικό περιβάλλον της Χώρας (το 55% των ασθενών και το 75%
των “υπόπτων”), σε αντίθεση με το αστικό περιβάλλον του Βαθέος (μόλις
το 3% και το 19% αντιστοίχως)· δηλαδή, ενισχύεται έτσι η άποψη πως ο
αγροτικός χώρος ευνοούσε περισσότερο την ανάπτυξη της νόσου, παρά
ο αστικός.23 Επιπλέον, αναφορικά με το Τμήμα Χώρας, στο ύψος των συ-
νολικών μεγεθών έχουν, αναμφίβολα, συμβάλει τα επιμέρους αριθμητικά
δεδομένα που αναφέρονται στο χωριό Παγώνδας (28 ασθενείς και 41
“ύποπτοι”), κατά πολύ μεγαλύτερα των προερχομένων από παλαιότερες
καταγραφές του είδους. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι σε καταγραφή του
1873, με την ευθύνη του δημάρχου Ιωάννου Ζαρπάνη, στον Παγώνδα
απεικονίζονται μόλις δύο λεπροπαθείς.24 Η συγκεκριμένη διαφορά βέβαια
δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά σε σχέση με τον βαθμό αξιοπιστίας των
δημαρχιακών καταγραφών· παράλληλα όμως, στοιχειοθετούνται και
άλλα, σχετικά με τους όρους γένεσης και εξέλιξης της νόσου στην περιοχή.
Σχετικώς, αξίζει μάλλον, εδώ, να παρατεθούν τα όσα επισημαίνει ο ίδιος
ο Πανάς στην έκθεσή του: «Ἐν ἄλλοις λόγοις, Ὑψηλότατε, ὁ δῆμος τοῦ
Παγώνδου ἐστὶν εὐρύ τι καὶ ἐκτεταμένον κέντρον τῆς λέπρας». Επιπλέον,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι κατά την απογραφή της Σάμου του 1904 ο
πληθυσμός του Παγώνδα έφθανε τις 2.511 ψυχές,25 καταλήγουμε, με βάση
τα δεδομένα της έκθεσης, στο συμπέρασμα πως η νοσηρότητα στον οικι-
σμό άγγιζε το 2,75%. 

Πέραν τούτων, τα στοιχεία που περιέχονται στην έκθεση, αναφορικώς
με τη μορφή της νόσου κατά περίπτωση, επιβεβαιώνουν αλλά και απο-
σαφηνίζουν τις ήδη διαπιστωμένες διαφορές, σε επίπεδο γεωγραφικού

23. Zambaco Pacha,Voyages, σ. 167, 188· Clon Stéphanos, ό.π., σ. 532.
24. ΓΑΚ-ΑΝΣ. ΗΔΓ, φάκ. 10/2 (1873), Ιω. Ζαρπάνης, Την 23ην Αυγούστου

1873.
25. Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ηγεμονίας Σάμου, έτος Β΄, αριθ. 137,

Σά μος 3 Μαρτίου 1904, σ. 671· Ξενοφάνης, Σύγγραμμα περιοδικόν του Συλλό-
γου των Μικρασιατών “Ανατολή”, τόμ. 2, τχ. 7, Απρίλιος 1905, σ. 328-329· Γε-
ωγραφικόν Δελτίον, έτος Α΄ / τχ. Α΄, εν Αθήναις 1904, σ. 40.
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και διοικητικού τμήματος. 
Βέβαια, αναφορά στη μορφή γίνεται μόνο σε 39 περιπτώσεις επί συ-

νόλου 138 (ποσοστό μόλις 28,26%) και 69 νοσούντων (αντιστοίχως
56,52%). Παρ’ όλα αυτά, είναι δυνατόν να ανιχνευθούν οι γενικές τάσεις.
Κατ’ αρχάς, προκύπτει ότι στη Σάμο δέσποζε τόσο η κηλιδώδης όσο η
αναισθητική και φυματιώδης μορφή της νόσου. Από την άλλη πλευρά,
από τα Τμήματα του νησιού, αυτό της Χώρας κατείχε γενικώς την πρώτη
θέση, ακολουθούσαν τα Τμήματα Μαραθοκάμπου και Καρλοβασίων, ενώ
αυτό του Βαθέος διέθετε τις μικρότερες συχνότητες. Κοντολογίς, ενι-
σχύεται η εικόνα που αντλήθηκε ήδη και με βάση τα γενικά στοιχεία νο-
σηρότητας του νησιού.

Εκτός των ποσοτικών δεδομένων, στις δέκα τελευταίες σελίδες (σ.
56-66· η σελιδαρίθμηση δική μου) του χειρογράφου, ο Πανάς επικεντρώ-
νεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλά και στις γενικές παραμέτρους
της νόσου, με κύριο παράδειγμα, βέβαια, τη Σάμο. Κατ’ αρχάς, τονίζεται
ο ενδημικός χαρακτήρας της λέπρας στο νησί, μολονότι η απουσία πηγών
δεν επιτρέπει τη διερεύνηση σε μεγάλο χρονικό βάθος: 

Νὰ ὁρίσωμεν ἀπὸ πόσων χρόνων καὶ ἐνιαυτῶν χρονολο-
γεῖται ἡ λέπρα ἐν Σάμῳ, μᾶς εἶνε ἀδύνατον νά ἐξακριβώσω-
μεν ἂν καὶ πέραν τοῦ δεκάτου ἐνάτου αἰῶνος ἡ νόσος
ἐνεδήμει ἐν Σάμῳ. Δὲν ἐπιτρέπεται δ’ ἡμῖν νὰ δίδωμεν σαφῆ
οὐδὲ κατὰ προσέγγισιν τοὐλάχιστον ἰδέαν τῆς ὑπάρξεως τῆς
λέπρας, διότι ἐλλείπουσιν ἀφ’ ἡμῶν αἱ ἱστορικαὶ περιγραφαὶ
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Μορφή κρουσμάτων λέπρας κατά Πανά (1900)
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τῶν συμβαινόντων τότε ἐν τῇ πατρίδι ἡμῶν κατὰ τοὺς μέσους
χρόνους [...] Ὅσῳ ὅμως ἀφορᾷ τὸν δέκατον ἔννατον αἰῶνα
ἀπὸ τῶν ἀρχῶν αὐτοῦ καὶ ἐντεῦθεν ἡ νόσος ἐμάστιζε χρονίως
καὶ ἐνδημικῶς τὴν Σάμον.

Εν συνεχεία, στρέφεται στους παράγοντες που ευνοούν τη γένεση και
ανάπτυξη της νόσου, τονίζοντας τον γεωγραφικό παράγοντα (συγκατα-
λέγεται το κλίμα) 

Ἂν δὲ νῦν συντελῇ τὸ ἔδαφος, τὸ κλῖμα καὶ αἱ κλιματηρικαὶ
καθόλου συνθῆκαι ἑνὸς τόπου πολλῷ πλέον τῶν ὁμολόγων
συνθηκῶν ἑνὸς ἑτέρου εἰς ἐντονωτέραν ἐκδήλωσιν τῆς νόσου,
ὡς πρὸς τοῦτο ἡμεῖς μὴ ἀσχολούμενοι εἰδικῶς εἰς ἱστορικὰς
ἐρεύνας τῆς ἰατρικῆς, δὲν δυνάμεθα νὰ ὁμολογήσωμεν
ἀλήθειαν ἀναντίρρητον, χωρὶς ὅμως καὶ ν’ ἀποκλειώμεθα τοῦ
δικαιώματος νὰ λέγωμεν ὅτι καίτοι ἡ λέπρα πανταχοῦ τῆς
γῆς ἐνυπάρχει, φαίνεται ὅμως μείζονα νὰ προσκτᾶται τὴν
δύναμιν αὐτῆς καὶ τὴν ἐξαπλωτικήν της ἔντασιν ἐν ταῖς θερ-
μαῖς χώραις. Ἡ Σάμος δὲ καταλεγομένη μεταξὺ τῶν συγκε-
κριμένων κλιμάτων μετέχει ἐν ἴσῃ μοίρᾳ ἡ δὲ νόσος, ὡς πα -
νταχοῦ ἐνυπάρχει, λυμαίνεται καὶ τὴν πάτριον ἡμῶν γῆν ἐνδη-
μικῶς καὶ χρονίως μετὰ πορείας καὶ διαδρομῆς συνεχοῦς·

αλλά και τις διατροφικές συνθήκες του αγροτικού (κυρίως) πληθυσμού
Ἁλίπαστοι ἰχθεῖς κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧσσον ταγκοί, φοβερὰ

κα τάχρησις τοῦ ἐλαίου[,] τῶν ἐλαιῶν, ταραμᾶς καὶ ἐλαῖαι, με -
τὰ τῶν ὀσπρίων καὶ κρομμύων εἶνε δι’ ὅλου τοῦ ἔτους ἡ συνή -
θης τροφὴ τοῦ γεωργικοῦ λαοῦ τῆς Σάμου. Ἔνθεν μὲν μαρτυ-
ροῦσα ὑπὸ οἰκονομικὴν ἔποψιν τὸ λιτὸν τοῦ βίου, ἀ ρετήν, ἣν
δὲν ἀπαρνεῖται τις, ἀλλ’ ὡς ἰατρὸς ἀπὸ ὑγιεινῆς ἀ  πόψεως ἐπι-
σκοπῶν τὸν βίον αὐτόν, δέν ἔχω τότε νά μαρτυρῶ τι τὸ εὐχά -
ρι στον, τοὐναντίον δὲ μάλιστα ἐν τῇ ἐμῇ συνειδήσει ἐνεχαρά-
χθη ἡ ἰδέα ὅτι αὐτὴ αὓτη ἡ κακὴ τροφὴ εἶνε ἡ παραγωγὸς αἰ -
τία τοῦ κακοῦ, εἴτε αὐτὴ ἐξ ἑαυτῆς συνιστῶσα τὴν νόσον, εἴτε
προβιβάζουσα τὴν κληρονομικὴν διάθεσιν εἴτε κατὰ τὰς νέας
μι κροβιολογικὰς θεωρίας καθιστῶσα τὸ ὀργανικὸν ἔδαφος κα -
τάλληλον εἰς τὴν γονιμοποιητικὴν ἀνάπτυξιν τοῦ εἰδικοῦ αἰτίου· 

ας σημειωθεί εδώ ότι ανάλογες αναφορές απαντώνται επίσης στη σχε-
τική με το θέμα βιβλιογραφία της εποχής.26 Επιπροσθέτως, τονίζεται επί-

26. Εμμ. Ι. Κρητικίδης, «Περί των επικρατούντων εν Σάμω σποραδικών νο-
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σης ο παράγων της ρυπαρότητας, στον περιβάλλοντα χώρο αλλά και στο
σώμα των κατοίκων, ταυτιζόμενος και πάλι, ο Πανάς, με τις σχετικές με-
λέτες της εποχής. 

Ἀφ’ οὗ δὲ ἄνδρες ἀσχόλημα ἔχοντες τὴν πνευματικὴν
ἐργασίαν καὶ μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς κοπώσεις σωματικὰς εἲ -
μεθα ἀκάθαρτοι τὸ δέρμα, μοῦ δυσκολεύεται τότε ἡ κα τάλ -
ληλος ἔκφρασις νὰ παραστήσω ὑφ’ οἵας συνθήκας ζῇ καὶ
λει τουργεῖ τὸ δέρμα τοῦ γεωργοῦ καὶ ἂν τοιοῦτον ὡς κατηρ-
γάσθη ἐκ τοῦ ἀφθόνου ἱδρῶτος καὶ τῶν παντοδαπῶν ἐπικα-
θημένων ἀκαθαρσιῶν δεῖ εἶνε εἲτε αὐτὸ ἐξ ἑαυτοῦ εἲτε ὡς
ἔδαφος πρόσφορον, κατάλληλον εἰς ἀνάπτυξιν παντοίων νο-
σημάτων, ὧν πρωτεῦόν ἐστιν ἡ λέπρα, ἐκ τῶν λόγων τούτων
δυστυχῶς παρ’ ἡμῖν ἐν τῷ γεωργικῷ λαῷ ἐνδημοῦσα.27

Στο σημείο αυτό, αξίζει να επισημανθεί ιδιαίτερα η μνεία που γίνεται
από τον Πανά στα αναφερόμενα για τη Σάμο από τον Δημήτριο Ζαμ-
πακό, το επιστημονικό έργο του οποίου φαίνεται, κατ’ αρχάς και κατ’
αρχήν, να εκτιμά.

Καὶ χωρὶς ν’ ἀπαρνῶμαι τὸν μέγαν μου θαυμασμὸν καὶ τὴν
μεγάλην μου ὑπόληψιν πρὸς πάντας τοὺς γεραροὺς τούτους
τῆς ἐπιστήμης ἐργάτας, ἀρέσκομαι νά συντάσσωμαι τῇ γνώμῃ
τοῦ παρ’ ἡμῖν ἐξόχου λεπρολόγου Ζαμπακοῦ, οὗ ἡ συνθετικὴ
ἀντίληψις μοί φαίνεται ἡ προσαρμόζουσα τῇ ἀκριβείᾳ τοῦ
πράγματος. 

Συγκεκριμένα, ο Ζαμπακός, υπενθυμίζεται, επισκέπτης του νησιού
και μελετητής της σαμιακής λέπρας, είχε από τον 19ο αιώνα σημειώσει
τα εξής (σε ελεύθερη μετάφραση): «Η ρυπαρότητα των Σαμίων, η οποία
ανταγωνίζεται αυτή των Κρητικών, των Κυπρίων και γενικώς όποιων
κατοικούν σε λεπρόπληκτες περιοχές, θα πρέπει να συνυπολογίζεται ως
αιτία της νόσου» και αλλού 

Οι Σαμιώτες δεν κάνουν ποτέ μπάνιο, ούτε καν στη θά-
λασσα. Ρώτησα Σαμιώτες ιδιαίτερα βρόμικους, σε σχέση με

σημάτων», Επτάλοφος, έτος Δ΄, αριθ. 37, 31 Αυγούστου 1868, σ. 561-562· Ιωσήφ
του Δεκιγάλλα, Διατριβή περί Ελεφαντιάσεως, Εν Ερμουπόλει Σύρου 1858, σ.
26-28· Zambaco Pacha, Voyages, ό.π., σ. 57, 141· E. Ehlers - O. Kanheim, ό.π., σ.
30, 141.

27. Ιωσήφ του Δεκιγάλλα, ό.π., σ. 28· Zambaco Pacha, Voyages, ό.π., σ. 84-85,
139· Clon Stéphanos, ό.π., σ. 531· E. Ehlers - O. Kanheim, ό.π., σ. 30, 141.
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τις υγειονομικές τους συνήθειες και οι περισσότεροι μου είπαν
ότι δεν πλένονται παρά μία φορά τον χρόνο [...] Καταλαβαί-
νει, λοιπόν, κανείς την κατάσταση στην οποία ευρίσκεται το
σώμα των ανθρώπων των λαϊκών τάξεων· πόσο μάλλον των
λεπρών.28

Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν, λίγο έως πολύ, αναμενόμενη αντί-
δραση, καρπός της οποίας υπήρξε απαντητικό κείμενο του “Σάμιου ια-
τρού Φιλοκτήτη [Νέγρη]”, όπου ο Ζαμπακός καταγγέλλεται “ἐπί κακο-
κρισίᾳ”.29 Πάντως, σε ό,τι αφορά στο κείμενο του Πανά, αφού ο ίδιος
συμφωνεί με τα αναφερόμενα από τον Ζαμπακό, περί ρυπαρότητος κυ-
ρίως, συνοψίζει ως εξής: 

Ἐξ ὅσων εἶδον, ἀναγνοὺς τὴν περιγραφικὴν ἔκθεσιν τοῦ Ζα -
μπακοῦ, δὲν εἶδον πουθενὰ ν’ ἀφίσταται τῆς ἀληθείας. Τολμῶ
δ’ εἰπεῖν ὅτι μείζων ὑπ’ αὐτοῦ γνῶσις τῶν παρ’ ἡμῖν συνθηκῶν
τοῦ βίου ἐπὶ μᾶλλον θὰ ἐπερρώτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἰατρικῇ του
γνώ μη, ἥν τοσούτῳ πεποιθότως ὑποστηρίζει εἰς ἀπόδειξιν ὅτι
ἡ λέπρα εἶνε νόσος τῆς κοινωνικῆς ἀθλιότητος καὶ τὴν ἀ περ -
γάζεται ἡ κακὴ διατροφὴ καὶ ἡ παντελὴς ἔλλειψις τῆς δερ-
μικῆς περιποιήσεως.

Από την άλλη πλευρά όμως, στη συζήτηση περί εξοβελισμού των
ρύπων, πέραν του υγειονομικού (ή όχι) αποτελέσματος κατά περίπτωση,
οφείλουμε, παράλληλα, να λαμβάνουμε υπόψη την ιδεολογία και τους
κοινωνικοπολιτικούς στόχους της εξουσίας της εποχής αλλά και, επιπρο-
σθέτως, τις ιδεολογικές χρήσεις και (κυρίως μάλιστα αυτές) τις κατα-
χρήσεις, στο πλαίσιο των εκάστοτε (και των σημερινών) πραγματικο-
τήτων και των στοχεύσεων της εξουσίας.30

Όσον αφορά δε στο δίλημμα μεταδοτικότητα - κληρονομικότητα της
λέπρας, που αποτελούσε αντικείμενο διαφωνιών (το κύριο ως προς τη
συγκεκριμένη νόσο) και συγκρούσεων του ιατρικού κόσμου της εποχής,31

28. Zambaco Pacha, ό.π., σ. 58, 85.
29. Eφημ. Σάμος, έτος ΚΗ΄, Αριθ. 1418, Εν Σάμω Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου

1891 και 1419, Τετάρτη 6 Μαρτίου 1891.
30. Βλ. ανωτ. υποσημ. 2.
31. Démétrius Al. Zambaco Pacha (de Byzance), La lèpre, ό.π., σ. 475, 480,

495, 502-503· ο ίδιος, Voyages, σ. 57,62-67,79-83, 146-147, 172-173· Στ. Παρα-
σκευάς, Συμβολή εις την λέπραν, Αθήναι 1902, σ. 46, 53, 80-99· Angélique
Panayotatou, Contagiosité et hérédité de la lèpre. Prophylaxie de la leper, Παρίσι 1924,
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ο Πανάς αποφεύγει να πάρει θέση, τονίζοντας τις δυσχέρειες που αντι-
μετωπίζει η έρευνα του είδους σε μία μικρή κοινωνία, όπως αυτή της
Σάμου, όπου «ἐπὶ πάντων σχεδὸν τῶν κατοίκων ρέει τὸ αὐτὸ αἷμα τῆς
συγγενείας»· παράλληλα όμως, από την άλλη πλευρά, επισημαίνει και
μία περίπτωση από το χωριό Κουμαραδαίοι, για την οποία, καθώς ση-
μειώνει, «δίδεται ἡ πιθανότης τῆς κολλητικότητος». Πάντως, ο συντάκτης
της έκθεσης, υπερβαίνοντας το εν λόγω δίλημμα, προτείνει την “ἀπομό-
νωσιν” των ασθενών (προφανώς στο ήδη υπάρχον λεπροκομείο), μέτρο
γενικής πλέον αποδοχής, για την περιστολή της λέπρας.

Κοντολογίς, αξιολογώντας το συγκεκριμένο κείμενο, τονίζουμε, εν
πρώτοις αλλά και ως συμπέρασμα, το γεγονός ότι η έκθεση αποτελεί
μεν προϊόν του τόπου και του χρόνου στο πλαίσιο των οποίων παρήχθη,
αλλά ταυτόχρονα και υπέρβασή τους, απόρροια, η τελευταία, αφενός
της σφαιρικής ενημέρωσης του Πανά περί την σχετική με το θέμα βι-
βλιογραφία αλλά και νεωτερικών (έως ρηξικέλευθων) πρακτικών στη
διαχείριση της νόσου. Συνεπώς, η έκθεση εδράζεται αφενός στην ιατρική
πείρα του παρελθόντος και του παρόντος και αφετέρου στην υπέρβασή
του, σε δρόμους που θα παγιωθούν από την εμπειρία του επερχομένου
20ού αιώνα.

Ακολούθως, το 1912 η Σάμος ενσωματώθηκε στην ελληνική επικρά-
τεια, εξέλιξη που προκάλεσε και αλλαγές στον χαρακτήρα του λεπρο-
κομείου: το ίδρυμα απέκτησε πλέον εθνική εμβέλεια, φιλοξενώντας
ασθενείς/τροφίμους πέραν των τοπικών (ή έστω, κατά βάσιν τοπικών)
ορίων. Αυτό γίνεται σαφές από το περιεχόμενο του ακόλουθου πίνακα,
όπου οι τρόφιμοι του Αυγούστου 1938 (ενδεικτικώς, από τα πολυάριθμα
διαθέσιμα τεκμήρια) ταξινομούνται με βάση τον τόπο καταγωγής τους.32

σ. 1-4· Παντ. Α. Παντελίδης, «Περί λέπρας και της θεραπείας αυτής», Πρακτικά
του Ε΄ Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου, εν Αθήναις 10-18 Απριλίου 1906, εν
Αθήναις 1906, σ. 1199-1200· Δ. Ε. Μοντεσάντος, «Περί μολυσματικότητος και
κληρονομικότητος της Λέπρας», αυτ., σ. 1203-1209· Σπήλιος Αρβανίτης, «Βρα-
χέα τινά περί λέπρας», αυτ., σ. 1209-1213· Σκεύος Ζερβός, «Η λέπρα είναι με-
ταδοτική νόσος;», αυτ., σ. 1213-1215· Γ. Καραμήτσας, «Βραχέα τινά περί
αναισθητικής λέπρας», Πρακτικά της εν Αθήναις Συνόδου των Ελλήνων Ιατρών
(1882), Αθήνησιν 1883, σ. 354-359· Ιωσήφ του Δεκιγάλλα, ό.π., σ. 24-25. Πρβλ.
Χριστιανική Γωνία Χανσενικών. Νοσ. Λοιμ. Νόσων Αγία Βαρβάρα-Αιγάλεω, 15
Ερωτήσεις για την νόσον του Χάνσεν, Αθήναι Δεκέμβριος 1974 και Η νόσος
του Χάνσεν χωρίς τον μύθο, Αθήναι Νοέμβριος 1974.

32. ΓΑΚ-ΑΝΣ, Έγγραφα ετών 1906-1945, Κατάστασις, Αύγουστος 1938. 
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Εν πρώτοις, παρατηρείται πως η σαμιακή καταγωγή αντιστοιχεί στο
41% του συνολικού δυναμικού, ενώ άλλοι τόποι καταγωγής (με σαφώς
μικρότερες έως ασήμαντες κατά περίπτωση συχνότητες) μοιράζονταν το
υπόλοιπο 59%. Κατ’ αρχάς, εντοπίζεται η συμμετοχή δύο γειτονικών νη-
σιών, της Λέσβου και της Ικαρίας, τα οποία κατά το παρελθόν, πιθανό-
τατα και πέραν του 19ου αιώνα, διέθεταν δικό τους τόπο συγκέντρωσης
λεπρών· στην πρώτη περίπτωση το Λωβοχώρι Πλωμαρίου (στη θέση
Ράχη)33 και στην άλλη το λεπροκομείο στη θέση Θέρμα Λευκάδας, δυτι-

33. ΓΑΚ-ΑΝΛ, Βιβλίον Διαθηκών Ποταμού (Πλωμαρίου) 1875-1893, Αριθ. 3,
14, 18, 20, 22, 24, 34, 35, 37, 54, 62, 64, 65, 85, 113· ΔΑΠ, Προικοσύμφωνα, Δια-
θήκαι και λοιπά έγγραφα 1868-1880, Αριθ. 45, 47, 48, 51· αυτ., Βιβλίον Α΄ Μαρ-
τυρικών και Επιστολαί δι’ Άδειαν Γάμων, Ιαν. 1880, Αριθ. 1· Αρ. Στεργέλλης,
Τα λυτά έγγραφα του Αρχείου της Χώρας Πλωμάρι, τόμ. πρώτος, Αθήνα 1998,
σ. 64, 78, 94, 97-98, 108, 114, 121, 128, 145, 154· D. Al. Zambaco Pacha (de
Byzance), La lèpre, σ. 504-513· ο ίδιος, Voyages, σ. 107-137· S. Samarzides, Notizie
ed osservazioni pratiche intorno alla elefantiasi ottenute e ricavate nell’ isola di Lesbo
(Mitilino), Ερμούπολη 1852, γενικώς· Μάκης Αξιώτης, Περπατώντας στη Λέσβο.
Τοπογραφία-Ιστορία-Αρχαιολογία, τόμ. Β´, Μυτιλήνη 1992, σ. 632-633· Ιωάννης
Κ. Μουτζούρης, Η λώβη και το Λωβοχώρι Πλωμαρίου, Ανάτυπον εκ του «Ποι-

 

 
 

Πίνακας 2 
Καταγωγή ασθενών/τροφίμων στο λεπροκομείο Σάμου 

(Αύγουστος 1938) 
 

Τόπος καταγωγής Αριθμός 
ασθενών/τροφίμων 

% 

Σάμος 20 0,41 
Ικαρία 1 0,02 
Λέσβος 5 0,102 
Μικρά Ασία 1 0,02 
Θάσος 6 0,122 
Κέρκυρα 4 0,082 
Ζάκυνθος 1 0,02 
Εύβοια 1 0,02 
Ηράκλειον (Κρήτης) 1 0,02 
Χανιά 1 0,02 
Λάρισα 2 0,041 
Βόλος 1 0,02 
Ιωάννινα 1 0,02 
Ερμιόνη 1 0,02 
Τρίπολις 1 0,02 
Αλεξάνδρεια 1 0,02 
Σύνολο 49 1,00 
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κώς του Αγίου Κηρύκου, τα κτίσματα του οποίου, μετά την ερήμωση
του ιδρύματος ενοικιάζονταν σε ιδιώτες, από το 1906.34 Εν συνεχεία,
καθώς υπάρχουν και σαφείς αρχειακές αναφορές, οι λεπροί της Ικαρίας
στρέφονταν προς τη Χίο, μολονότι το εκεί λεπροκομείο προοριζόταν
αποκλειστικώς (κατά κανόνα· δηλαδή υπήρχαν και εξαιρέσεις) για
άτομα χιακής καταγωγής.35

Επίσης, στον πίνακα περιέχονται και τρόφιμοι καταγόμενοι από τη
Θάσο και την Εύβοια, γνωστές εστίες λέπρας, από τον 19ο τουλάχιστον
αιώνα.36 Ακόμη, ανιχνεύονται και κάποιοι Επτανήσιοι (από Κέρκυρα και
Ζάκυνθο), Θεσσαλοί (από Βόλο-Λάρισα) αλλά και Πελοποννήσιοι (από
Ερμιόνη-Τρίπολη)· ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει, επιπροσθέτως, η συ -
μπερίληψη ενός Μικρασιάτη και ενός Αιγυπτιώτη (από την Αλεξάνδρεια·
ενδεχομένως σαμιακής καταγωγής). Πάντως, μεγαλύτερο ίσως ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει η συμπερίληψη, στον πίνακα, δύο Κρητικών (από Ηρά-
κλειο και Χανιά). Aναμφίβολα, αυτές οι περιπτώσεις αποτελούν απόρ-
ροια των αλλεπάλληλων μεταγωγών ασθενών μεταξύ Σπιναλόγκας -
Σάμου και Χίου, που ελάμβαναν χώρα ανάμεσα στα εθνικά, πλέον, ιδρύ-
ματα, στοχεύοντας, βέβαια, περισσότερο στην αποτελεσματικότερη κα-

μένος», εν Μυτιλήνη 1941· ο ίδιος, «Τα Πλουμάρια. Οικισμοί του Μεσαίωνα και
της Τουρκοκρατίας», Μνήμη και Παράδοση. Μελετήματα ιστορικά και Λαο-
γραφικά περιοχής Πλωμαρίου, τόμ. πρώτος, Αθήνα 1986, σ. 31-32· Γιάννης Π.
Μαυραγάνης, Παλαιοχώρι Πλωμαρίου – Λέσβου. Παράδοση-Ιστορία-Η Ζωή
και τα Έθιμα,² 1995, σ. 46-51· Η Σύγχρονος Ελλάς ήτοι Απάντησις τω Γάλλω
Edmond About, μετάφρασις εκ του χειρογράφου της Αγγλίδος F.E.M., Αθήνη-
σιν 1870, σ. 63-64· Παν. Σ. Παρασκευαῒδης, Οι περιηγητές για τη Λέσβο, Αθήνα
²1983, σ. 133.

34. ΓΑΚ-ΑΝΣ, Τοπική Αρχειακή Συλλογή Ικαρίας, Έκθεση της Εξελεγκτικής
Επιτροπής διά τας Λογιστικάς Πράξεις της Δημογεροντίας, 30/1/1897, 14/2/1898,
3/2/1899, 17/2/1901 και Πρακτικά Δημογεροντικού Δημοτικού Συμβουλίου 1895-
1918, Αριθ. 198, 12 Ιανουαρίου 1906.

35. Αυτ., Βιβλίον Αλληλογραφίας Δημογερ. Συμβουλίου [Πρακτικά 1905-
1912], Δημογέροντες Φαναρίου, 30 Μαῒου 1905· ΓΑΚ-ΑΝΧ, Αρχείο Λωβοκομείου
Χίου, κώδ. 24, Βιβλίον Πρακτικών Λωβοκομείου Χίου, 45 Συνεδρίασις της Εφο-
ρείας του Λωβοκομείου, 24 Απριλίου 1923· αυτ., 46 Συνεδρίασις,..., 8 Σεπτεμ-
βρίου 1923· αυτ., κώδ. 22, 30 Δεκεμβρίου 1924· αυτ., 6/2/1926. 

36. Zambaco Pacha, Voyages, ό.π., σ. 271-273· Clon Stéphanos, ό.π., σ. 530,
532· Στέφανος Κ. Καλλίας, Η Χαλκίς υπό φυσικήν και ιατρικήν έποψιν, εν Αθή-
ναις 1897, ανατύπ. Χαλκίδα 1997, σ. 95-96.
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θυπόταξη των πλέον ανήσυχων εξ αυτών παρά στη θεραπεία τους.37

Σε αυτό το σημείο, και ως επόμενο βήμα, στρεφόμαστε σε ένα πανο-
μοιότυπο τεκμήριο, περίπου σύγχρονο (του 1933 αυτό), προερχόμενο

37. ΓΑΚ-ΑΝΣ, ό.π., Υπουργ. Υγιεινής, εν Αθήναις τη 12.1.32· αυτ., Διεύθυνσις
Λεπροκομείου Σπιναλόγκας, εν Πλάκα Μεραμβέλλου Κρήτης τη 22 Νοεμβρίου
1934 και εν Πλάκα τη 9 Μαρτίου 1936. Επίσης: ΓΑΚ- ΑΝΧ, Αρχείο Λωβοκο-
μείου Χίου, κώδ. 24, Βιβλίον Πρακτικών Λωβοκομείου Χίου, 73η Συνεδρίασις,
31/7/1928 και 81 Συνεδρίασις, 19/2/1929 και 88 Συνεδρίασις, 10/10/1929 και 110
Συνεδρίασις, 15/5/1931.

 
 
 
 

Πίνακας 3  
Καταγωγή ασθενών/τροφίμων στο λεπροκομείο 

Σπιναλόγκας (30 Απριλίου 1933) 
 

Τόπος καταγωγής Αριθμός 
ασθενών/τροφίμων 

% 

Ηράκλειον Κρήτης 52 0,173 
Χανιά 29 0,10 
Ρέθυμνο 25 0,083 
Λασίθι 69 0,23 
Σπιναλόγκα 9 0,03 
Θάσος 15 0,05 
Μικρά Ασία 9 0,03 
Ίμβρος 1 0,003 
Λέσβος 2 0,007 
Τήλος Δωδεκανήσου 1 0,003 
Κάλυμνος 2 0,007 
Σάμος Κυκλάδων [;] 2 0,007 
Σύρος 2 0,007 
Κέα 1 0,003 
Κομοτινή 1 0,003 
Ραιδεστός Θράκης 1 0,003 
Θεσσαλονίκη 1 0,003 
Βόλος 5 0,02 
Λαμία 1 0,003 
Εύβοια 12 0,04 
Αιτωλοακαρνανία 4 0,013 
Άρτα 4 0,013 
Αττικοβοιωτία 4 0,013 
Αχαῒα 5 0,02 
Τροιζηνία 4 0,013 
Ναύπλιο 1 0,003 
Άργος 1 0,003 
Μέθανα 2 0,007 
Ερμιόνη 4 0,013 
Αρκαδία 4 0,013 
Μεσσηνία 10 0,033 
Κέρκυρα 11 0,04 
Ζάκυνθος 7 0,023 
Σύνολο 301 1,00 
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από τη Σπιναλόγκα·38 εξυπακούεται, για συγκριτικούς λόγους, έχει γίνει
ανάλογη επεξεργασία του περιεχομένου του, με αυτή του προηγουμένου
τεκμηρίου.

Κατ’ αρχήν και κατ’ αρχάς, σε αυτή την περίπτωση ο συνολικός αριθ-
μός των ασθενών/τροφίμων είναι εξαπλάσιος της προηγουμένης (301:49)·
σε ανάλογο ύψος κινούνται και τα επιμέρους μεγέθη (με κάποιες μικρές,
πάντως, εξαιρέσεις), εν πολλοίς αυτονόητο βέβαια. Το 61% του συνόλου
αφορά σε Κρητικούς, ενώ από αυτούς, το 42% κατάγεται ειδικά από
την περιοχή Λασιθίου (συγκαταλέγονται και εννέα άτομα γεννηθέντα
εντός του λεπροκομείου, προφανώς από γονείς λεπρούς). Κατά τα άλλα,
εντοπίζονται και εδώ Θασίτες39 (και μάλιστα κατά 2,5 φορές περισσό-
τεροι) αλλά και άτομα καταγόμενα από άλλες περιοχές της Μακεδο-
νίας/Θράκης, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην περίπτωση της Σάμου.
Ομοίως πολλαπλάσιοι είναι εν προκειμένω οι Βολιώτες, οι Ευβοιώτες40

και οι Ηπειρώτες ενώ συγκαταλέγονται και τρεις Κυκλαδίτες (από
Σύρο-Κέα). Αναφορικώς με τις Κυκλάδες πάντως, ο τόπος καταγωγής
“Σάμος Κυκλάδων”, που αναφέρεται στο πρωτότυπο, δημιουργεί εύλογα
ερωτηματικά· προφανώς πρόκειται περί σφάλματος. Σε ό,τι αφορά στα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στον πίνακα περιέχονται άτομα κατα-
γόμενα από την Ίμβρο (έναντι μηδενικής συχνότητας στην περίπτωση
της Σάμου) και τη Λέσβο (δύο άτομα έναντι όμως πέντε στη Σάμο).41

Επιπροσθέτως, συγκαταλέγονται και Δωδεκανήσιοι, συγκεκριμένα κα-
ταγόμενοι από την Κάλυμνο (δύο άτομα) και την Τήλο (ένα άτομο). Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι η νόσος είχε παρουσιάσει έξαρση κατά τον 19ο
αιώνα, στα νησιά αυτά, σημειώνοντας εν συνεχεία κάμψη (ειδικά στην
Κάλυμνο).42 Κατά τον αιώνα αυτό λειτούργησε στην Κάλυμνο λεπροκο-

38. Μ. Γ. Καταπότης, «Η λέπρα εν Κρήτη», Μύσων, τόμ. Β΄ (1933), σ. 101-
108 [«Κατάστασις ονομαστική εμφαίνουσα τους εν τω Λεπροκομείω νοσηλευο-
μένους λεπρούς κατά την 30 Απριλίου 1933»].

39. Βλέπε ανωτ. υποσημ. 36. 
40. Ομοίως.
41. Βλέπε ανωτ. υποσημ. 33.
42. Zambaco Pacha, ό.π., 239-245 250-252· ο ίδιος, La lèpre, ό.π., σ. 487-488,

489-490· Χάρης Μ. Κουτελάκης, Ιστορικό Αρχείο νήσου Τήλου, Αθήνα 1979, σ.
171-172· ο ίδιος, Τήλος νήσος: άρωμα αμαρακινό. Η ιστορία του νησιού και
των ανθρώπων του. -Εξιστόρηση διά παραθεμάτων και τεκμηρίων-, Αθήνα
2008, τόμ. Α΄, σ. 544-545.
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μείο· το 1883 μάλιστα οικοδομήθηκε νέο, σε μεγαλύτερη απόσταση από
τον πολεοδομικό ιστό της Πόθιας (πρωτεύουσας του νησιού), οπότε ακο-
λούθησαν εργασίες ανάπλασης και οικοδομήθηκε η παλαιά του θέση
(Παλαιόν Λεπροκομεῖον).43 Στην Τήλο η μέριμνα εκδηλώθηκε αργότερα,
στην περίοδο της ιταλικής κατοχής: το λεπροκομείο άρχισε να οικοδο-
μείται το 1932 και ολοκληρώθηκε το 1935·44 εν τούτοις, σε τεκμήριο του
1948, παρά το γεγονός ότι η λέπρα αναφέρεται ρητώς, ως ενδημική
νόσος του νησιού, προστίθεται πως η Τήλος δεν διέθετε “ὑγειονομικά
ἱδρύματα”.45 Πάντως, σύμφωνα με ιταλικό τεκμήριο του 1934, στο νησί
υπήρχαν επτά λεπροί και στην Κάλυμνο πέντε.46 Τώρα, εκτός από τα

43. ΔΑΚ, Πρακτικά Δημογεροντίας 1879-1884, βιβλίο 304(3), σ. 262· αυτ.,
Πρακτικά Δημογεροντίας 3/10/1885-24/2/1887 [βιβλίο χωρίς αριθμό], Αριθ. 433,
Την 9ην 8βρίου 1885 εν Καλύμνω και Αριθ. 458, Την 6ην Νοεμβρίου 1885 και
Αριθ. 319, Την 9ην Οκτωβρίου 1886· αυτ., Πρακτικά Δημογεροντίας και Δημοτι-
κού Συμβουλίου 11/2/1885-11/10/1885 [βιβλίο 24(7)], Αριθ. 126, Εν Καλύμνω την
5ην Απριλίου 1885 και 326, Εν Καλύμνω την 9ην Ιουλίου 1885· αυτ., Πρακτικά
Δημογεροντίας 10/1/1895-13/6/1896 [βιβλίο χωρίς αριθμό], Αριθ. 57, Εν Καλύμνω
τη 27 Φεβρουαρίου 1895 και 74, Εν Καλύμνω τη 16 Μαρτίου 1895 και 241, Εν
Καλύμνω τη 7 Ιουνίου 1895 και 71, Εν Καλύμνω τη 14 Φεβρουαρίου 1896· αυτ.,
Πρακτικά Δημογεροντίας 14/6/1896-3/2/1898 [βιβλίο 4(12)], Αριθ. 42, Εν Καλύ-
μνω τη 31 Ιανουαρίου 1897 και 180, Εν Καλύμνω τη 12 Ιουνίου 1897 και 216,
Εν Καλύμνω τη 28 Ιουλίου 1897 και 254, Εν Καλύμνω τη 17 Σεπτεμβρίου 1897·
αυτ., Πρακτικά Δημογεροντίας 7/2/1898-26/12/1903, [βιβλίο 13], Αριθ. 100, Εν
Καλύμνω τη 13 Απριλίου 1898· αυτ., Βιβλίον Πρακτικών Δημοτ. Συμβουλίου
Δημογεροντίας 29/12/1899-29/6/1900 [βιβλίο 15], Αριθ. 25, Εν Καλύμνω τη 29
Ιανουαρίου 1900 και 38, Εν Καλύμνω τη 7 Φεβρουαρίου 1900 και 49, Εν Καλύ-
μνω τη 19 Φεβρουαρίου 1900 και 101, Εν Καλύμνω τη 30 Μαρτίου 1900 και
160, Εν Καλύμνω τη 15 Μαῒου 1900 και 196, Εν Καλύμνω τη 10 Ιουνίου 1900.
Βλ. επίσης: Zambaco Pacha, ό.π., σ. 239-245· ο ίδιος, La lèpre, σ. 487-488· Κων-
σταντίνος Δ. Κογιόπουλος, Η Ιστορία της υγείας στα Δωδεκάνησα το α’ μισό
του 20ού αιώνα, Ρόδος 2005, σ. 159-160· ο ίδιος, «Λέπρα και Λεπροκομεία στα
Δωδεκάνησα», Δέλτος, έτος 14ο, τχ. 27, Ιούνιος 2004, σ. 41- 42.

44. Zambaco Pacha, ό.π., σ. 250-252· ο ίδιος, La lèpre, ό.π, σ. 489-490· Κ. Δ.
Κογιόπουλος, Η Ιστορία, σ. 161· ο ίδιος, Λέπρα και Λεπροκομεία, σ. 42. 

45. ΔΑΤ, Κώδιξ Δημαρχίας Μεγάλου Χωριού Τήλου, Πρακτικόν υπ’ αρ. 10,
10/10/1948. Πρβλ. Υπουργείον Ανοικοδομήσεως, Δωδεκάνησος, Α. Γενική Περι-
γραφή, Αθήναι 1947, σ. 309.

46. ΓΑΚ-ΑΝΔ, ΑΙΔΔ, φάκ. 163 (1934), Situazione dei lebbrosi, Rodi li 30 luglio
1934. 
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νησιά του Αιγαίου, στον πίνακα της Σπιναλόγκας, περικλείονται επίσης
η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος, αλλά με πολλαπλάσιες συχνότητες αυτών
της Σάμου. Ακόμη, εντοπίζονται περιοχές από τη Στερεά Ελλάδα, οι
οποίες, υπ’ όψιν, απουσιάζουν από τον αντίστοιχο πίνακα της Σάμου,
εκτός της Εύβοιας, βέβαια (βλέπε Λαμία, Αιτωλοακαρνανία, Αττικοβοι-
ωτία). Επιπροσθέτως, η Πελοπόννησος επίσης έχει αναλογικώς μεγαλύ-
τερη συμμετοχή εδώ· τόσο ως προς τον αριθμό τόπων καταγωγής όσο
και ως προς τις συχνότητες (απόλυτες – σχετικές).

Ιδιαίτερα μάλιστα στην περίπτωση της Μεσσηνίας, πιστοποιούνται
εν προκειμένω στοιχεία του 19ου αιώνα, με βάση τα οποία ο συγκεκρι-
μένος νομός υπήρξε ο πλέον λεπρόπληκτος στην Πελοπόννησο.47 Τέλος,
ως προς το περιεχόμενο του πίνακα, η μικρασιατική συμμετοχή είναι πε-
ρισσότερο ενισχυμένη, εννοείται σε σύγκριση με τα δεδομένα της Σάμου.
Το στοιχείο αυτό, προφανώς, συνδέεται με τη μαζική εισροή και εγκα-
τάσταση Μικρασιατών προσφύγων στην Κρήτη.48 Κοντολογίς, αβίαστα
εξάγεται το συμπέρασμα πως το λεπροοκομείο Σπιναλόγκας ανταπο-
κρινόταν περισσότερο στον εθνικό χαρακτήρα του ιδρύματος, τουλάχι-
στον, με βάση τη γεωγραφική εμβέλεια κάλυψης των συγκεκριμένων
υγειονομικών αναγκών· ακόμη και αν αυτή η κάλυψη ήταν περισσότερο
πλασματική παρά πραγματική.

Για τη συνέχεια, επιστρέφουμε στα δεδομένα της Σάμου, επιδιώκον-
τας, εδώ, άλλου τύπου διαπιστώσεις. Στα Αρχεία Νομού Σάμου από-
κεινται μηνιαίες καταστάσεις των τροφίμων του λεπροκομείου, όπως
αυτή του Ιουλίου 1934, όπου περιέχονται περισσότερο αναλυτικά στοι-

47. Ιωσήφ του Δεκιγάλλα, ό.π., σ. 6· Clon Stéphanos, ό.π., σ. 532. Βλέπε σχε-
τικά και την αναφορά πού κάνει ο Μακρυγιάννης στα Απομνημονευματά του:
«... πᾶμε εἰς τὸ Μπούγα [σημ. από το 1928 Καλλιρρόη, η · βλ. Κεντρική Ένωσις
Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, Στοιχεία συστάσεως και Εξελίξεως των Δήμων
και Κοινοτήτων, τόμ. 35, Νομός Μεσσηνίας, Αθήναι Ιανουάριος 1962, σ. 194-
195] ... καί τούς πήγαμε κυνηγώντα ὣς τό Καλυβοχώρι [σημ. Παλιοκαλύβες,
μικροτοπωνύμιο στην περιοχή του ακατοίκητου σήμερα οικισμού Σούλι· πληρο-
φορία Χρήστου Ρέππα τον οποίο και ευχαριστώ από αυτή τη θέση] , ὁποὔναι
λωβιασμένοι, κι’ ἐκεῖ τούς ἀφήσαμε» [Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα, Εισα-
γωγή - Σχόλια Σπύρου Ασδραχά, εκδόσεις Α. Καραβία, Αθήνα χ.χ.ε., σ. 163·
πρβλ. http: //users.uoa.gr/nectar/history/tributes/makriyannis/index.htm]. 

48. Κώστας Κόμης, Νησιωτικά. Πληθυσμιακές μετακινήσεις, Δημογραφικές
ανακατατάξεις και Οικονομικές διαμορφώσεις. Από την οθωμανική περίοδο
στον 20ό αιώνα, Ιωάννινα 2004, σ. 85-86.
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χεία ως προς την καταγωγή τους (κατά χωριό)·49 ας επισημανθεί δε ότι
στα ίδια Αρχεία απόκεινται επίσης τα “Ατομικά Δελτία” ασθενών με
ανάλογα, εκτός των άλλων, στοιχεία.50 Αξιοποιώντας, υπό τύπον παρα-
δείγματος, το περιεχόμενο του εν λόγω τεκμηρίου, δηλαδή της κατάστα-
σης Ιουλίου 1934, κατ’ αρχάς, οδηγούμαστε σε διαπιστώσεις ως προς τη
συμμετοχή εκάστου Τμήματος (εννοείται και χωριού) του νησιού στο σύ-
νολο των τροφίμων. Εν πρώτοις, οι Σάμιοι ανέρχονταν σε 22 άτομα επί
συνόλου 56 (το 39%). Από αυτούς, 9 (το 41%) προέρχονταν από το
Τμήμα Καρλοβασίων και ακολουθούσαν τα Τμήματα Μαραθοκάμπου
(με 8 άτομα ή ποσοστό 36%) και Χώρας (με 5 και 23% αντιστοίχως)·
αξιοσημείωτο δε είναι ότι δεν ανιχνεύεται κανένας ασθενής με καταγωγή
από το Τμήμα Βαθέος. Ως προς το τελευταίο στοιχείο παρατηρείται μία
σύγκλιση προς την έκθεση Πανά, μολονότι, υπενθυμίζεται, αυτός είχε ως
αντικείμενο τη νοσηρότητα εκτός λεπροκομείου. Κατά τα άλλα, στα υπό-
λοιπα Τμήματα παρατηρούνται αποκλίσεις, οι οποίες ερμηνεύονται από
το ενδεχόμενο μεσολάβησης τοπικών διαφοροποιήσεων στη νοσηρότητα
αλλά και από τη θέση του λεπροκομείου, η οποία ευνοούσε, προφανώς,
περισσότερο τον εγκλεισμό σε αυτό των λεπρών του Τμήματος Καρλο-
βασίων σε σύγκριση με τα άλλα Τμήματα. Σε ό,τι αφορά στις λοιπές
καταγωγές, αξίζει ιδιαίτερης επισήμανσης το γεγονός ότι από τους 8
Λέ σβιους του πίνακα οι πέντε προέρχονταν από τον Πολιχνίτο, γνωστό
λεπρόπληκτο χωριό του νησιού.51 Τέλος, από άλλη άποψη, είναι επίσης
σκόπιμο να επισημανθεί πως ο τρόφιμος (συγκεκριμένα ο Χρήστος
Γκαρτζονίκας) για τον οποίο, στον πίνακα 2, δηλώνεται καταγωγή από
τα Ιωάννινα, εν προκειμένω προκύπτει ότι στην πραγματικότητα κατα-
γόταν από το Συρράκο· εξάλλου, η παρουσία της λέπρας στο Συρράκο
πιστοποιείται και από άλλα τεκμήρια.52

Το 1957 το ίδρυμα της Σπιναλόγκας εγκαταλείφθηκε· το ίδιο συνέβη

49. ΓΑΚ-ΑΝΣ, Αρχείο Λωβοκομείου, Κατάσταση νοσηλευθέντων στο Λωβοκο-
μείο Σάμου τον Ιούλιο του 1934.

50. ΓΑΚ-ΑΝΣ, Αρχείο Λωβοκομείου, Ατομικά δελτία λεπρών 1931. 
51. Βλέπε ανωτ. υποσημ. 33 και ΓΑΚ-ΑΝΛ, Αρχεία Μητρόπολης Μυτιλήνης,

Δικογραφίαι, Δικογραφία 749.
52. ΑΜΙ, ΟΚΠΗ, φάκ. Υγειονομική περίθαλψη (1942-1943), Υγειονομικόν Κέν-

τρον Ιωαννίνων, Ιωάννινα τη 6 Δ/μβρίου 1942· αυτ., φάκ. 2.3 (Διοικητικό/ Αλ-
ληλογραφία) 1941-1946 [έγγραφο χωρίς ημερομηνία].
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αργότερα, το 1966 (τυπικώς το 1970), και με αυτό της Σάμου.53 Σήμερα,
το κτήριο του πρώτου ιδρύματος, ενταγμένο στην τουριστική βιομηχανία
της περιοχής, χάνει σταδιακά τα ιστορικά και κοινωνικά του συμφραζό-
μενα. Το άλλο κτήριο, αυτό της Σάμου, απλώς, υποκύπτει στη φθορά
του χρόνου, με ανάλογα, επί της ουσίας, αποτελέσματα. Συνεπώς, σε
αμφότερες τις περιπτώσεις, απομένουν τα γραπτά μνημεία και το αί-
τημα για τη συντήρηση και ανάδειξή τους.

53. Μ. Σαββάκης, Οι λεπροί της Σπιναλόγκας, σ. 110· Ζουλιέν Γκριβέλ, ό.π.,
σ. 97, 99· Μ. Ι. Νικολαῒδης, ό.π., σ. 70 (βλ. ανωτ. υποσημ. 14). 
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54. Τα κείμενα που ακολουθούν παρατίθενται, σε γενικές γραμμές, ως έχουν
στο πρωτότυπο, χωρίς διορθωτικές επεμβάσεις στην ορθογραφία, τη σύνταξη ή
τη στίξη. Απλώς γίνονται κάποιες επισημάνσεις, εντός αγκύλης και κατά μήκος
των κειμένων.

1. ΓΑΚ-ΑΝΣ, ΗΔΓ, Αρχ. Διαταγμάτων 1898 και Αρχ. Αρβανιτών, Έντυπα μο-
νόφυλλα [πρβλ. Ανδρέας Ξ. Πανάς, Ιατρική μελέτη υποβληθείσα τη Υπερτίμω
των Σαμίων Γενική Συνελεύσει. Η φθίσις παρ’ ημίν - Τα κατ’ αυτής προφυ-
λακτικά μέτρα..., Εν Σάμω 1899, σ. 11]



2. Αυτ., φάκ. 17/3 (1900)

ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α. ΥΨΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΝ Σ. ΗΓΕΜΟΝΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ

Ἐν Λιμένι Βαθέος
τῇ 28 Μαρτίου 1900

Ὑψηλότατε,
Ἑπόμενος τῷ ὑπ’ ἀρ. 403 Ἡγεμονικῷ Διατάγματι τῆς 13 Δεκεμβρίου

1899 περιῆλθον πᾶσαν τὴν Σάμον, ἀποστολὴν ἔχων νὰ ἐξακριβώσω τοὺς
ὑπάρχοντας ἔτι ἐν τοῖς δήμοις λεπροὺς καὶ νὰ ὑποβάλω τῇ Σεβαστῇ Δι-
οικήσει τὴν λεπτομερῆ ἔκθεσιν ὑποδεικνύων τὰ δυνατὰ γενέσθαι εἰς
τρόπον νὰ περιορισθῇ μέχρις ἀποσβέσεως σχεδὸν πλήρους ἡ φοβερὰ
αὕτη μάστιξ, ὑφ’ ἧς χρονίως μαστίζεται ἡ Σαμιακὴ κοινωνία.

Τοιοῦτός τις ἐγένετο ὁ κύριος σκοπὸς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς μετὰ τοῦ
καθήκοντος ἔτι νὰ ἐκθέσω ἐν οἵᾳ καταστάσει διατελοῦσιν αἱ κρῆναι καὶ
αἱ δεξαμεναί καὶ νὰ συστήσω ὑγιεινὰ συμβούλια, ἅ πάντα σχεδὸν ἤδη
συντελέσας ἔχω τὴν τιμὴν νὰ ὑποβάλω τῇ ὑμετέρᾳ Ὑψηλότητι τὴν πα-
ροῦσαν μου ἔκθεσιν, ἐκθέτων κατὰ τμηματικὴν τῆς νήσου διάκρισιν καὶ
κατ΄ ἰδίαν ἑκάστου δήμου ὀνομασίαν ὃσους λεπροὺς εἶδον καὶ διέγνων
πράγματι πάσχοντας τὴν νόσον ταύτην ἢ ὑπόπτους λογιζομένους ὑπὸ
τὴν ἐπιστημονικὴν ἐξέτασιν.

Διατελῶ μετὰ τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ εὐπειθέστατος
ὁ ἰατρὸς Ἀνδρέας Ξ. Πανᾶς 

μέλος τοῦ Ἰατρικοῦ Συμβουλίου τῆς Δημοσίας Ὑγείας.-

Τμῆμα Καρλοβασίων

Καστανέα. Ἐν Κοσμαδαίοις καὶ ἐν τῇ συνοικίᾳ Μεγάριδων ὡσεὶ ἓν
τέταρτον μακρὰν αὐτῶν κατοικεῖ δεδηλωμένος λεπρὸς ὀνόματι Κων-
σταντῖνος Συναδινοῦ ἢ Ζερμάνης ἐτῶν 45 ἄγαμος, διατελῶν ἐν μονώσει
ἀπολύτῳ.

Γεώργιος Τριανταφύλλου ἔγγαμος, πατὴρ δύο τέκνων ἐτῶν 38 ἐκ
γονέων ὑγιῶν. Μέτωπον ὡσεὶ προσβεβλημένον ἐκ Vitiligo [=λεύκη], ἐξωγ-
κωμένον ὕπερθεν τῆς γραμμῆς τοῦ τόξου τῶν ὀφρύων. Πρόσωπον ἀδύνα-
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τον, κηλίς τις ἐρυθρωπὸς κατὰ τὸ δεξιὸν μῆλον. Τρίχωσις φυσιολογική.
Κηλῖδες δύο ἐρυθρομέλαιναι κατὰ τὸ στῆθος, ραβδώσεις ἀνάλογοι, κατὰ
τὴν κοιλίαν[,] τὴν ράχιν καὶ τὰ ἄκρα εὐρύταται .

Κηλῖδες ἢ κάλλιον εἰπεῖν πλᾶκες κατεσπαρμέναι κατὰ τὰς κνήμας,
μηροὶ διάσπαρτοι ἐκ πλακῶν εἰργῶν. Γλουτοὶ κεκαλυμμένοι πλαξὶν
εὐρυτάταις. Αἰσθητικότης ὑπάρχουσα.

Χωρὶς τῆς ἐλαχίστης ἀμφιβολίας πρόκειται περὶ δεδηλωμένης κη-
λιδώδους μορφῆς τῆς λέπρας.

Ἀλέξιος Καρμανιόλος ἐτῶν 18 ἐκ πατρὸς λεπροῦ, ἐγκλείστου ἐν τῷ
λωβοκομείῳ.

Ἄκραι χεῖρες ἀτροφικαὶ καὶ συνερρικνωμέναι, θέναρ καὶ ὑποθέναρ
ἀμφότερα ἀτροφικά. Ἕλκος κατὰ τὴν ἀριστερὰν χεῖρα. Οὐλαὶ κατὰ τὸ
ἀριστερὸν ἀντιβράχιον. Ἕλκος κατὰ τὸ ἐσωτερικὸν τῆς δεξιᾶς κνήμης -
Ἕλκος κατὰ τὸ ἀριστερόν γόνυ. Ἀναισθησία τῶν κάτω ἄκρων κατὰ τὰς
ἡλκωμένας χώρας. Μᾶλλον μορφὴ ἀναισθητικὴ τῆς λέπρας.

Δῆμος Λέκκας
Ἐν τῷ δήμῳ τούτῳ κατὰ τὰς πληροφορίας ἀπό τε τοῦ δημάρχου καὶ

πολλῶν κατοίκων οὐδεὶς ὑπάρχει εἴτε δεδηλωμένος εἴτε ὕποπτος λεπρός.
Εἰς δυστυχὲς ὅμως ἀντιρρόπημα ἡ φθίσις ἐντονωτάτη λυμαίνεται τὸν
δῆμον τοῦτον.

Νέον Καρλόβασι. Ὑπῆρχέ τις ἤδη ἀπελθὼν τῆς Σάμου, ὃν ἐγὼ δὲν
εἶδον καὶ περὶ οὗ τὴν δέουσαν ἰατρικὴν ἔκθεσιν ὑπέβαλον οἱ ἐμπει-
ροτέχναι ἰατροὶ πρὸ διετίας τῇ Εἰσαγγελικῇ Ἀρχῇ τοῦ Πρωτοδικείου
Καρλοβασίου.

Ἐν Μεσαίῳ καί Παλαιῷ [Καρλοβασίῳ] κατὰ τὰς δοθείσας μοι πλη-
ροφορίας τῶν δημοτικῶν Ἀρχῶν οὐδεὶς ὑπάρχει. 

Πλάτανος
Ἀργυρή Γ. Σταυρινοῦ ἐτῶν 20. Στῆθος φυσιολογικὸν - ράχις φέρουσα

οὐλὰς ἐν τῷ μέσῳ - πλὰξ ἐρυθρωπὴ διάχυτος κατὰ τὴν ἀριστερὰν
ὠμοπλάτην. Ἄνω ἄκρα ἐρυθρομέλαινα, ἰδίᾳ αἱ χεῖρες. Βραδεῖα ἡ ἀντίλη-
ψις τοῦ θερμοπόνου κατὰ τοὺς δακτύλους τῶν χειρῶν. Ἀνάλογος αἰσθη-
τικὴ κατάστασις κατὰ τὸν μέγαν καὶ τὸν τελευταῖον δάκτυλον τῶν
ποδῶν.

Πώγων τοῦ προσώπου ἐρυθρόχρους καὶ διηθημένος. Ρὶς ὡσεί πεπλα-
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τυσμένη, καταρροϊκὴ καὶ αἱμορραγοῦσα. Κατὰ τὰς παρειάς φέρει ἐπηρ-
μένα μελάγχροα στίγματα - ὀφθαλμοὶ καταρροϊκοὶ περὶ τοὺς κερατοει-
δεῖς - φωνὴ ὑπόβραχνος.

Η ἀδελφὴ Καλὴ Διακο Νικολάου τοῦ πάππου τῆς κόρης λεπρά.
Ἐναρχομένη φυματιώδης μορφὴ τῆς λέπρας.
Νικόλαος Σταυρινοῦ ἐτῶν 55 ἔγγαμος - ἡ ἀδελφὴ τοῦ πατρός του

ἤτοι ἡ ἀνωτέρω Καλὴ Διακο Νικολάου λεπρά.- Πρόσωπον ὡσεί ἀναι-
σθητικῆς μορφῆς καὶ οὐδέν τι πλέον, ἄνω ἄκρα, στῆθος καὶ ράχις ὑγιῆ.
Δύο οὐλαὶ κατὰ τὴν δεξιὰν κνήμην. Τέσσαρα στίγματα κατὰ τὴν ἀρι-
στερὰν ἀπὸ φυσαλιδωδῶν ἐξανθήσεων. Γόνατα καλυπτόμενα πεπαχυ-
μένῃ ἐπιδερμίδι καὶ ὂνυχες τῶν ποδῶν κεκερατωμένοι ὑπερπλαστικῶς. 

Ἀναισθησία οὐχὶ ἀπόλυτος τοῦ θερμοπόνου κατὰ τὸν ἄκρον καὶ μέγαν
δάκτυλον ἰδίᾳ τῶν ποδῶν.

Δὲν δύναμαι νὰ ὁρίζω σαφῶς.
Ἀπελθὼν δὲ τοῦ Πλατάνου ἔμαθον ἐν ἄλλῳ δήμῳ ὅτι μεταξὺ τῶν δύο

ἀνωτέρω περιάδεται καί τις Ἀγγελίνα Σταματίου Κατσούλας, ἣν δὲν
εἶδον.

Κοντέϊκα
Σταμάτιος Χα(τζ)ῆ Σταματίου ἐτῶν 17 πρόσωπον ἐρυθρόχρουν πε-

παχυμένον καὶ ἀτροφία τοῦ δεξιοῦ ἄνω ἄκρου. Ὁ θερμόπονος βραδέως
πάνυ ἀντιληπτὸς κατὰ τὰ ἄνω καὶ κάτω ἄκρα.

Ἂν ἐν τῷ ἐνεστῶτι δὲν ἐπιτρέπηται τῷ ἰατρῷ ν’ ἀποφαίνηται σαφῶς.
Ἐν πάσῃ ὅμως περιπτώσει εἶνε δι’ ἐμὲ περιστατικὸν μελλοντικῆς παρα-
τηρήσεως.

Διολέτα Γεωργίου Ἀλεξίου ἐτῶν 12, ἐκ γονέων ὑγιῶν. Τὸ τελευταῖον
τέκνον τῆς οἰκογενείας φέρει φαλαγγγίτιδα mutilante καταστρέψασαν
τὸ ἄκρον τοῦ ποδὸς ὁλόκληρον καὶ ἕλκος κατὰ τὸ δεξιὸν πέλμα. Ἀναι-
σθησία κατὰ τὴν πάσχουσαν χώραν. Ἀλλαχοῦ οὐδέν.

Ὅταν λάβω ὑπ’ ὄψιν ὅτι τὸ χωρίον τοῦτο ἐν ἀπωτέρᾳ τοῦ πα-
ρελθόντος ἐποχῇ ἦτο ἑστία λεπρά, δὲν δυσκολεύομαι νά ἐξηγήσω τό τε
παρὸν καὶ τὸ προηγούμενον περιστατικὸν ὡς ἐντετοπισμένας ἐκδηλώ -
σεις παραμόρφου λεπρικῆς ἐπεξεργασίας.-

Δημήτριος Ἀνδρέου ἐτῶν 52 ἄγαμος
Δύο εὐρύταται συνερρικνωμέναι οὐλαὶ κατὰ τὰς ὠμοπλατιαίας

ἀρθρώσεις - Ἀγκῶνες καὶ ἀντιβράχια ἐξωτερικὰ κατάπληρα οὐλαῖς εὐρυ-
τάταις. Κατ’ ἀμφοτέρους τοὺς ἀγκῶνας ἡλκωμένα ἐπάρματα παχέως
ἐφελκιδώδη ἀναίσθητα κατὰ πολὺ εἰς τὸν πόνον κατά τινα μοῖραν τοῦ
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ἀριστεροῦ ἀγκῶνος. Πανταχοῦ ἀλλοῦ αἰσθητικότης. Δυσκολία λειτουρ-
γικὴ τῶν ἄνω ἄκρων καὶ βάδισμα ἐπίσης δίδον ἐξ ἀποστάσεως τὴν
ἐντύπωσιν ἀκριβῶς τοῦ βαδίσματος τῶν λεπρῶν. Κνῆμαι ἀμφότεραι
κατάπληροι μελαινῶν οὐλῶν. Δεξιὰ κνήμη ἡλκωμένη. Καὶ γενικῶς εἰπεῖν
ὁ ἄρρωστος αὐτὸς ἐστι διάβρωτος ἀπό τε ἐπουλωθέντων καὶ ἐνεστώτων
ἐκτεταμένων ἑλκῶν.

Ἀναισθησία οὐχὶ ἀπόλυτος.
Ὁ πρῶτος ἐξάδελφος τοῦ πατρὸς του λεπρός.
Ἓν τῶν ἐκδηλωτάτων περιστατικῶν τῆς ἑλκωτικῆς μορφῆς τῆς λέ-

πρας.

Φοῦρνοι
Οὐδεὶς ὑπάρχει ὁ ἐνεστὼς λεπρός.
Ἀλλ’ ἐν ὅλῳ τῷ τμήματι τῶν Καρλοβασίων, ὅπου ἡ φθίσις ἐνδημεῖ ὡς

πανταχοῦ δυστυχῶς τῆς πατρίδος, οἱ Φοῦρνοι καὶ σὺν αὐτοῖς ἡ Λέκκα
κατέχουσι τὴν πρώτην γραμμήν. 

Νὰ ἐκλίπῃ σχεδὸν τέλεον διὰ τοῦ μακροῦ χρόνου τοῦ μέλλοντος ἡ
λέπρα, αὐτὸ τὸ παραδέχομαι, ἐὰν οἱ ἡγέται τῆς Πατρίδος δεχθῶσι
πρόθυμοι εἰς τὴν αὐστηρὰν καὶ ἀπροσωπόληπτον ἐκπλήρωσιν παντὸς
ὑγιεινοῦ μέτρου ὃσῳδήποτε αὐστηροῦ. Ὃσῳ ὅμως ἀφορᾷ τὴν πρόληψιν
τῆς φθίσεως καὶ τὴν κατὰ μετάδοσιν ἐπέκτασιν αὐτῆς δὲν ἔχω τι τὸ
ἀσφαλὲς νὰ ὑποδείξω εἰς βελτίωσιν τῶν ὑγιεινῶν ὃρων τῶν δήμων, ἀνα-
λογιζόμενος καὶ ἀναμετρῶν ἐν βαθείᾳ λύπῃ τὸ μέγεθος τῆς ἀκηδίας καὶ
τῶν κατὰ δήμους καὶ τῶν γενικῶς διακυβερνησασῶν τὴν Σάμον Ἀρχῶν. 

Κοντακέϊκα
Εὐτυχῶς ἐστιν εἷς τῶν ἐκλεκτῶν δήμων τῆς Σάμου, ὅπου καί ἡ λέπρα

ἐλλείπει καὶ ἡ φθίσις σπανίως παρουσιάζεται.
[...]
Σημείωση
Η αναφορά συνεχίζεται και για τα υπόλοιπα και χωριά της Σάμου.
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Σχέδιο του λεπροκομείου Σάμου [ΓΑΚ-ΑΝΣ, ΗΔΓ, φάκ. 10/2 (1887)].

Το λεπροκομείο Σάμου το 2006 (φωτ. Χ. Λάνδρος).
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Η πρώτη σελίδα της έκθεσης Πανά (φωτ. Κ. Κόμης).



264 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΜΗΣ

Το εξώφυλλο της μελέτης του Α. Πανά για τη φθίση (φωτ. Ν. Αναστασό-
πουλος). 
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ΓΑΚ-ΑΝΣ, Αρχείο Λωβοκομείου, Αίτημα του διοικητή Αστυνομικού  Τμή-
ματος Καρλοβασίου για τη μεταφορά λεπρών στη Σπιναλόγκα.



266 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΜΗΣ

Κτήριο λεπροκομείου Σάμου: οι σοβαρές φθορές του ενεστώτος έτους (φωτ.
Κ. Κόμης, 4/11/2012).



ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΒΙΝΟΥ

Παιδική θνησιμότητα στη Σάμο των ετών 1900-1920

Η δημογραφική μετάβαση1 των πληθυσμών από μία κατάσταση
υψηλής γεννητικότητας2 και θνησιμότητας σε κατάσταση ύφεσής
τους, αποτελεί αντικείμενο μελέτης της δη μογραφίας, όπως η

χρονολόγηση και η ερμηνεία τους.
Μελετώντας, την παιδική θνησιμότητα των ετών 1900 – 1920 στη

Σάμο, αξιολογούμε το ληξιαρχικό αρχείο των ΓΑΚ Σάμου,3 ιδιαίτερα δε
τις ληξιαρχικές πράξεις των θανάτων νηπίων και βρεφών, στους οικι-
σμούς Λ. Βαθέος, Βαθέος, Μ. Καρλοβάσου, Μαραθοκάμπου, Βουρλιω-
τών, Λέκας, Παγώνδα, Τηγανίου, Χώρας, Παλαιοκάστρου, Κοσμαδαίων.
Οι οικισμοί που είναι διάσπαρτοι στο νησί, αναπτύσσονται σε περιοχές
ορεινές, ημιορεινές, παράκτιες, όπου ο χώρος4 καθορίζει την οικονομία,
τις δραστηριότητες των κατοίκων τους με τις όποιες συμπεριφορές εκ-

1. Μία μικρή μελέτη δημογραφικής ιστορίας με έμφαση στον αιγαιακό χώρο,
είναι αυτή της Βιολέττας Χιονίδου, Domestic service on three Greek islands in the
later 19th and early 20th centuries, History of the family (2005) σ. 473-489.

2. Η Ευρωπαϊκή Γεννητικότητα, αποτελεί θέμα Ερευνητικού Προγράμματος
(Europian fertility Project), με αντικείμενο τον χρονολογικό προσδιορισμό της
πτώσης της γεννητικότητας στην Ευρώπη.(A. Coale and S.Coots Watkins, 1986).

3. K. Κόμης, Ιστορικοδημογραφικά, Παπαζήση, Αθήνα 1999, σ. 259-268.Γε-
νικές έννοιες στην ιστορική δημογραφία. Πηγές της στο Ιστορικό Αρχείο Σάμου.

4. Κ. Κόμης, ό.π., σ. 267-280, «Σάμος, Χώρος και άνθρωποι 1834-1912».
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δηλώνουν, όταν εκτιμάται και η «κλειστότητα»5 αυτών των πληθυσμών,
κατά περίπτωση, όπως επιδρά στα μοντέλα μελέτης των «στάσιμων πλη-
θυσμών.

Ωστόσο, οι συντιθέμενοι πίνακες επιβίωσης για τη δημιουργία των
μοντέλων μελέτης στους στάσιμους πληθυσμούς, δεν είναι αντιπροσω-
πευτικοί για όλους, αφού η εκλογή μίας παραμέτρου στη σύνθεσή τους,
καθορίζει το είδος ενός πίνακα, που ερμηνεύει στατιστικά δεδομένα, με
ενδεχόμενο και το στατιστικό λάθος.6

Ο υπολογισμός των διάφορων δεικτών,7 όπως του αδρού θνησιμότη-
τας, βρεφικής θνησιμότητας, νεκρογεννητικότητας, περιγεννητικής θνη-
σιμότητας με τη χρήση ειδικού τυπολογίου και λογαρίθμων ενέχει και
το ενδεχόμενο της απόκλισης, με ελλειπή στοιχεία απογραφών, υπολο-
γισμό ως μίας γέννησης των πολλαπλών γεννήσεων διδύμων, τριδύμων
κ.λπ. και με τη δυσκολία εντοπισμού «των τεχνητών γεννήσεων».8

5. Η παραδοχή της κλειστότητας του πληθυσμού είναι απαραίτητη, όταν χρη-
σιμοποιούνται μοντέλα στάσιμων πληθυσμών. Ο νησιωτικός πληθυσμός είναι εξ
ορισμού στάσιμος στην ενδοχώρα κάθε τόπου, ανάλογα με το ανάγλυφο του,
που καθορίζει και την κλειστότητά του. Οι παραποτάμιοι ή οι παράκτιοι οικι-
σμοί, παρουσιάζουν διαφορετική πληθυσμιακή σύνθεση, της οποίας η κινητικό-
τητα, ποικίλλει κατά περίοδο ειρηνικού βίου, εμπόλεμης κατάστασης ή έντονων
φυσικών φαινομένων. Στη Σάμο, μία πλημμύρα του Ίμβρασου στο Ηραίον, η
φυλλοξήρα του 19ου αιώνα, η απουσία των αγροτών στο μέτωπο και η επιδημία
της πανώλης, που ενέσκηψε από την μικρασιατική ακτή, δυναμίτισαν μία πα-
ραδοσιακή αγροτική μικρο-οικονομία στην Α. Μεσόγειο και μετέβαλαν όλους
τους ρυθμούς πληθυσμιακής ανάπτυξης.

6. F. Braudel, Υλικός πολιτισμός 15ος -18ος αιώνας. Τόμος Α΄ Οι δομές της
καθημερινής ζωής. To δυνατό και το αδύνατο. Μ.Ι.Α.Τ. Αθήνα 1995. «Α. Αμ-
φισβητούμενοι αριθμοί», σ. 31-36 «Β. Οι παλιές ερμηνείες αποδεικνύονται ανε-
παρκείς», σ. 37-39.

7. Ο αδρός δείκτης θνησιμότητας (CDB) εκφράζει τον αριθμό των θανάτων,
που συνέβησαν και καταγράφηκαν μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος ανά 1.000
κατοίκους του μελετώμενου πληθυσμού. Ο δείκτης βρεφικής θνησιμότητας (ΙΜR)
εκφράζει τον αριθμό των βρεφικών θανάτων που παρατηρήθηκαν σε ένα ημε-
ρολογιακό έτος, ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων τέκνων του ίδιου έτους. Ο δείκτης
νεκρογεννητικότητας (SBR) εκφράζει τον αριθμό των όψιμων θανάτων ανά 1000
γεννήσεις ζώντων.

8. Ως «τεχνητή γέννηση» θεωρείται εκείνη για την οποία, αν και δεν υπάρχει
ληξιαρχική πράξη γέννησης, υπάρχει ληξιαρχική πράξη θανάτου ή γάμου. Χιο-
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Άξιο λόγου θεωρείται πως οι ληξιαρχικές πράξεις των γεννήσεων9

έχουν συγκεκριμένη τυπολογία ως έγγραφα, όπως και οι ληξιαρχικές
πράξεις θανάτων. Δηλώνεται ο ιερέας, η εκκλησία ή ενορία, όπου εν-
τάσσεται το σπίτι του νηπίου ή του βρέφους, οι γονείς του, το επάγ-
γελμα τους και η ληξιαρχική πράξη θανάτου υπογράφεται από τον
ιερέα. Η παρουσία του ληξίαρχου10 στη Σάμο μαρτυρείται από το 1854
και εμπλέκεται στον κρατικό μηχανισμό. Ωστόσο, το 1864, ο Μανσόλας
τόνιζε πως οι ιερείς δεν ήταν νομικά υποχρεωμένοι να παρέχουν τις λη-
ξιαρχικές πληροφορίες, και συνεπώς η ακρίβεια και η αξιοπιστία των
δημοσιευμένων στατιστικών στοιχείων ήταν αμφίβολη.11

Ο Βακιρτζής στην εφημερίδα Αιγαίον τον Δεκέμβριο του 1920, πλη-
ροφορεί τους αναγνώστες του σχετικά με τον πληθυσμό της Σάμου:

Κατά την απογραφήν ταύτην, ο αριθμός των κατοίκων ό -
λης της νήσου, δεν φθάνει τας 52.000. Κατά την απογραφήν
του έτους 1913 οι κάτοικοι ανήρχοντο εις 54.178, ήτοι έχομεν
ελάττωσιν του πληθυσμού πλέον των 2000 κατοίκων. Κατά
την απογραφήν του έτους 1902, ο πληθυσμός της Σάμου α -

νίδου Βιολέττα, Ιστορική κριτική αναδρομή της γεννητικότητας στην Ελλάδα,
ανάτυπο Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών του ΕΚΚΕ, τεύχος 92-93/1997.

9. Οι γεννήσεις δηλώνονταν από τη μαία κατά την περίοδο 1886-1895 και από
τον πατέρα του παιδιού ή κάποιον άλλον συγγενή στην περίοδο 1859-1885. Για
πληθυσμούς, όπου η πρέσβευση άλλων θρησκευτικών δογμάτων είναι γνωστή,
όπως π.χ. του καθολικού δόγματος στη Σύρο, είναι απαραίτητη η τήρηση των
πράξεων από τους ιερείς του κάθε δόγματος. Στις ληξιαρχικές πράξεις Λιμένος
Βαθέος αναφέρεται ο όρος «δυτικός».

10. Σαμιακή Νομοθεσία υπό Γερασίμου Σ. Σβορώνου, εκ του Ηγεμονικού Τυ-
πογραφείου. Εν Σάμω 1903, σ. 161-171. Κεφάλαιο Β´. «Περί των πιστοποιήσεων
των γεννήσεων. Αι δηλοποιήσεις της γεννήσεως γίνονται εντός τριών ημερών
από του τοκετού προς τον Ληξίαρχον του Δήμου υπό του πατρός, ή εν ελλείψει
αυτού, υπό της μαίας ή υφ’ οποιουδήποτε άλλου παρευρεθέντος εις τον τοκετόν,
και προ πάντων υπό του προσκαλουμένου εις την γέννησιν εφημερίου, όστις μά-
λιστα θεωρείται υπόχρεως εις τούτο.... Όταν η μήτηρ γεννήση εκτός της κατοι-
κίας της, τουτέστιν εις ξένον Δήμον, ο Ληξίαρχος λαβών γνώσιν της γεννήσεως,
ως ανωτέρω συντάττει έκθεσιν πιστοποιήσεως κατά το αρθ. 4 την οποίαν πέμ-
πει, εις το Ληξίαρχον του Δήμου των γονέων του γεννηθέντος, όστις την κατα-
χωρίζει εις τα ληξιαρχικά αρχεία».

11. Βιολέττα Χιονίδου, Ιστορική κριτική αναδρομή της γεννητικότητας στην
Ελλάδα. ό. π., σ. 35-37.
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νήρχετο εις 53.051 κατοίκους. Κατά δε την προγενεστέραν
απογραφήν, την γενομένην κατά το έτος 1864,12 οι κάτοικοι
ανήρχοντο εις 33.998. Και ακόμη η προηγουμένη ταύτης απο-
γραφή, ήτις είνε και η πρώτη επίσημος η γενομένη κατά το
έτος 1828,13 ότε ο διοικητής των Ανατολικών Σποράδων, ανέ-
φερεν ότι το σύνολον των κατοίκων της νήσου μας ήσαν
27.125... Η πόλις του Λιμένος Βαθέος κατά το 1902, είχε
5.111 κατοίκους, ενώ κατά το 1913 είχε 6.665 και κατά το
1902, είχε 1.530 κατοίκους, το 1913, 2.254 και κατά το
1902, είχε 1.530 κατοίκους το 1913, 2.254 και κατά την τε-
λευταίαν απογραφήν 2.166.

Οι όποιες πληροφορίες των απογραφών και οι πίνακες στοιχείων της
σχολής Σιάμπου-Βαλαώρα,14 αποτελούν ένα γενικότερο πλαίσιο, όπου
μία μικρή πληθυσμιακή ομάδα των βρεφών και των νηπίων, εντάσσεται.
Ο μελετητής είναι δυνατό να κάνει πάμπολλες παρατηρήσεις. Οι βασι-
κότερες διαπιστώσεις, μετά από τη βασική αποδελτίωση15 του υλικού
των ληξιαρχικών πράξεων, είναι οι ακόλουθες:

α. η διακύμανση για τις ηλικίες θανάτου βρεφών και νηπίων, είναι
από 3 ή 8 ώρες ως τα 8 έτη.

12. Γιάννης Μπαφούνης (επιμ.) Στατιστική της Ελλάδος. Πληθυσμός του
έτους 1861, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς- Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελ-
ληνισμού, Αθήνα 1991. 

13. Κώστας Κόμης, Ιστορικοδημογραφικά, ό.π., σ. 160-178. Στατιστική της
κινήσεως του σαμιακού πληθυσμού το έτος 1864. Παρατίθενται αναλυτικοί πί-
νακες, οι οποίοι ερμηνεύουν τα δεδομένα της απογραφής του Κωλέττη, ως επι-
τρόπου των Ανατολικών Σποράδων.

14. Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Α1. Οι απαρχές, εκδ. Βιβλιόραμα,
Αθήνα 1999. Πίνακας 2 Η εξέλιξη της φυσικής κίνησης του ελληνικού πληθυσμού,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις Βαλαώρα (1960) Σιάμπου (1973) σ. 43.

15. Η εμπειρική αποδελτίωση των ληξιαρχικών πράξεων βρεφών και νηπίων
από την υπογράφουσα την εισήγηση, απέδιδε σε 4 στήλες, κατ’ έτος την ημερο-
μηνία των βρεφικών και νηπιακών θανάτων, την ηλικία των ατόμων, το φύλο
και την αιτία του θανάτου τους, όταν αυτή αναγραφόταν. Ουσιαστικά, εξετά-
ζονταν οι παράμετροι του τόπου, του χρόνου, της αιτίας και του προσώπου που
πέθαινε. Η παραγόμενη αφήγηση διαπλέκει το ποιος, πού, πότε, γιατί πεθαίνει
στη Σάμο από το 1900-1920. Το ποιος αφορά νήπια και βρέφη. Η ιστορική αφή-
γηση, η οποία διαπλέκεται με τη μνήμη, προσεγγίζεται θεωρητικά από τον le
Goff στο έργο του Ιστορία και μνήμη, Νεφέλη, Αθήνα 1998. σ. 87-143. 
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β. η διασπορά των θανάτων αυτών, παρουσιάζει μία κανονικότητα
με ένταση στους μήνες Νοέμβριο και Ιούλιο.

γ. το πλήθος των βρεφικών θανάτων, είναι ισόποσο, για αγόρια και
κορίτσια, ενώ σε περιπτώσεις επιδημιών, επιρρεπή είναι τα άρρενα
νήπια, κυρίως δε σε επιδημίες τύφου ή τυφοειδούς πυρετού.

δ. η αιτία του θανάτου δεν καταγράφεται σε όλες τις ληξιαρχικές
πρά ξεις. Μετά το 1915  (δηλαδή την ενσωμάτωση) καταγράφονται σε
ο ρισμένες ληξιαρχικές πράξεις θανάτων, ως αίτια τα ακόλουθα (φθίση,
βρογχίτιδα, πνευμονία, ασιτία, τύφος). Στα 1919, όταν η ισπανική γρίπη,
θα πάρει τη μορφή πανδημίας, γίνονται πλέον συνεχείς καταχωρίσεις
και στον τοπικό τύπο.16 Στις ληξιαρχικές πράξεις των θανάτων, δεν κα-
ταγράφονται εμβρυϊκοί θάνατοι, πρώιμοι (περίοδος κύησης μικρότερη
των 20 πρώτων εβδομάδων) ενδιάμεσοι (κύηση 20-27 εβδομάδων) και
όψιμοι (κύηση 28 εβδομάδων και άνω).

Οι συνήθεις αιτίες βρεφικών θανάτων, όπως συγγενείς ανωμαλίες
(πρωιμότητα, κάκωση στον τοκετό, ασφυξία) δεν καταγράφονται στις
ληξιαρχικές πράξεις θανάτου για αρτιγέννητα 3 έως 24 ωρών, ενώ μαρ-
τυρούνται από τις μαίες. Επίσης, δεν αποτυπώνονται οι λοιμώξεις και
τα ατυχήματα, που συμβαίνουν από πτώση. Μόνο σε μία ληξιαρχική
πράξη θανάτου της περιοχής Μαραθοκάμπου δηλώνεται η πτώση ως
αιτία βρεφικού θανάτου. Πάμπολλες είναι οι προφορικές μαρτυρίες για
θανάτους βρεφών και νηπίων αγροτών, τα οποία μετέφεραν οι γονείς
τους, όπου εργάζονταν καθημερινά. Τους θερινούς μήνες τα βρέφη και
τα νήπια ταλαιπωρούνταν από αφυδάτωση, όταν βρίσκονταν στους
αγρούς. Το παραγόμενο λάβδανο, και στη Σάμο, ως καταπραϋντικό θε-
ωρείται ως η βασική αιτία βρεφικού θανάτου, όταν η χορηγούμενη του
ποσότητα, σιωπηρά και κατ’ επανάληψη δημιουργούσε και εθισμό. Άξια
λόγου είναι και η προφορική μαρτυρία, για το θάνατο από πνιγμό δύο
κοριτσιών, γόνων αστικής οικογένειας του Λιμένος Βαθέος, όταν η

16. Εξετάζεται η παρουσίαση μίας πανδημίας, δηλ. της ισπανικής γρίπης, στον
τοπικό τύπο, συγκριτικά με τις πηγές για την έξαρση της πανώλης τα έτη 1812-
1815, στους οικισμούς Σπαθαραίων, Αρβανιτών, Μ. Ν. Καρλοβασίων, Κουμα-
ραδαίων, Μύλων, Παγώνδα, Βαθέος και Παλαιοκάστρου στον κωδ. 126δ φ. 6
της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου, από μικροφίλμ στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής
Τραπέζης, Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο. Ως προς τη μεθοδολογία Michel
Francois, «Το μικροφίλμ», σ. 32-51 του Β΄ τόμου της Encyclopedie de la pleiade,
Μ.Ι.Ε.Τ 1988.
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άπειρη γκουβερνάντα τους δεν πρόσεξε ούτε το κουκούτσι που κατάπιε
το ένα νήπιο, ούτε την πτώση του άλλου σε καυτό λουτρό. Οι οικογένειες
του τότε, εκτεταμένες,17 αριθμούσαν 12 ή 13 μέλη, με τους γεν νήτορες,
ενώ κατά την κοινή παραδοχή πέθαιναν από τα παιδιά, τα περισσότερο
ευάλωτα σε παιδικές ασθένειες (κοκίτης, ευλογιά, οστρακιά).

Τη συνεχή άνοδο του πληθυσμού,18 κατά τον 19ο αιώνα, επέτρεψε η
βελτίωση των οικονομικών συνθηκών, χάρη στην ανάπτυξη του τριτογε-
νούς και λιγότερο του δευτερογενούς τομέα, και ιδίως, χάρη στην εντα-
τικοποίηση της γεωργίας, με εμπορευματικές καλλιέργειες εντάσεως
σταφίδας (σταφίδα, καπνός, ελαιόλαδο, οίνος).19

Και η Σάμος της αυτονομίας εντάσσεται σε τούτο το ευρύτερο σχήμα
οικονομίας και κοινωνικού βίου, που καθορίζει τη γαμηλιότητα,20 τη γεν-

17. Οι εκτεταμένες οικογένειες διαμορφώνονται κατ᾽ ανάγκη ή κατ᾽ επιλογή.
Η τεκνοποιία με κριτήριο την απόκτηση του επιθυμητού αριθμού παιδιών με τη
συμπεριφορά (stopping) ή τη συμπεριφορά (spacing) στη διάρκεια του έγγαμου
βίου των ζευγαριών, αποτελεί αντικείμενο δημογραφικών ερευνών, όπως των J.
Kodel 1987 και E. A. Wrigley 1986.Κυρίως, μελετάται κατά πόσο η stopping
συμπεριφορά οδηγεί στην πτώση της γεννητικότητας. Η συγκεκριμένη πληρο-
φορία αναφέρεται στο πόνημα της Β. Χιονίδου, Ιστορική κριτική αναδρομή της
γεννητικότητας στην Ελλάδα, ό.π., σ. 32. Επίσης, στη σ. 46 του τόμου Α1 της
Ιστορίας της Ελλάδας του 20ου αιώνα, παρατίθεται πίνακας με αριθ. 3, που
αφορά σε δείκτες γαμηλιότητας Im, και συνολικής If έγγαμης Ig και εξώγαμης
Ih γονιμότητας.

18. Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, τόμ. Α1, ό.π., σ. 44.
19. Στοιχεία οικονομικής ιστορίας της Σάμου, καταγράφονται στις εισηγήσεις

των α. Χρίστου Λάνδρου, «Βιομηχανία και εμπόριο στο Καρλόβασι τον 19ο

αιώνα», β. Νικόλα Βερνίκου, «Αγροτική πολιτική της Ηγεμονίας της Σάμου την
εποχή της φυλλοξήρας», στα Πρακτικά συνεδρίου Καρλόβασι Σάμου, ένα νη-
σιωτικό, εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο στο ανατολικό Αιγαίο, Αθήνα 2007,
σ. 185-196 και 197-221.

20. Κατά τον Σ. Πετμεζά «πίσω από την ταχείαν αύξηση του πληθυσμού, κρύ-
βονται δύο δημογραφικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, από την πλευρά της γαμη-
λιότητας, το σχετικά χαμηλό ποσοστό των γυναικών που μένουν οριστικώς
άγαμες και η σχετικά με τη ΒΔ. Ευρώπη, μικρή ηλικία πρώτου γάμου των γυ-
ναικών, γύρω στα 23-24 χρόνια. Δεύτερον από την πλευρά της γονιμότητας, η
σχετικά υψηλή έγγαμη γονιμότητα, συνδυασμένη με τη χαμηλότατη εξώγαμη
γονιμότητα. Οι Ελληνίδες παντρεύονται νωρίτερα και καθολικότερα από τις
υπόλοιπες γυναίκες της Δυτικής και Μεσογειακής Ευρώπης, αλλά όχι και της
Ανατολικής».
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νητικότητα, αλλά και τη θνησιμότητα του πληθυσμού της. Η συγκεκρι-
μένη αγροτική οικονομία πλήττεται από μία σιτοδεία, που δοκίμασε και
ισορροπίες βιολογικές. Έστω και αν δεν έχει προξενηθεί λιμός21 μεγάλης
διάρκειας, είναι πρόδηλες οι δημογραφικές αλλαγές, που επιφέρει σε
βάθος χρόνου 3 ετών, από το έτος που παρατηρείται.

Η σιτοδεία επιδρά άμεσα στην αδυναμία του θηλασμού των βρεφών,
από τις υποσιτιζόμενες μητέρες τους. Η σιτοδεία π.χ. του 1910 προξέ-
νησε στον Μαραθόκαμπο 21 βρεφικούς και νηπιακούς θανάτους, 11
στους Βουρλιώτες, 18 στον Παγώνδα και 16 στη Χώρα. Η κανονικότητα
των σιτοδειών αυτών επιδρά στον συγκεκριμένο πληθυσμό, όπως και
σε ανάλογους πληθυσμούς της Μεσογείου.

Όσον αφορά την επιδημία της γρίπης το 1917, καταγράφονται στον
Μαραθόκαμπο 17 θάνατοι νηπίων και βρεφών, το 1918 14, το 1919 16.
Στη Λέκα αποβιώνουν 4 νήπια το 1917, 6 το 1918 και ένα 8ετές παιδί
το 1919. Στον Παγώνδα 17 το 1917, 26 το 1918, 18 το 1919. Στη Χώρα
καταγράφονται 9 θάνατοι βρεφών και νηπίων το 1917, 10 αποβιώσεις
το 1918, και 4 το 1919. Στον Λιμένα Βαθέος αποβιώνουν 37 το 1917,
και 32 το 1918.

Κατά τον Πετμεζά,22 που σχολιάζει τους Σιάμπο και Βαλαώρα, 
η σταθεροποίηση της θνησιμότητας, οφείλεται στον έλεγχο

των μεγάλων επιδημιών στη μακρόχρονη ειρηνική περίοδο και
στη βελτίωση του μηχανισμού παραγωγής και διακίνησης των
βασικών διατροφικών προϊόντων. Η σταθεροποίηση αυτή που
επιτεύχθηκε, σε υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, επέτρεψε ένα
σταθερό πλεόνασμα φυσικής μεταβολής, σε όλη τη διάρκεια
του 19ου αιώνα.

21. Β. Χιονίδου, Λιμός και θάνατος στην κατοχική Ελλάδα 1941-44, Βιβλιο-
πωλείον της Εστίας, Αθήνα 2011, σ. 225-254. Αιτίες της θνησιμότητας στο λιμό.
Μελετώνται κατ’ αναλογία τα δεδομένα και οι πίνακες που αφορούν στη συγ-
κυρία του λιμού. Με ένα μικροδοκίμιο, μελετάται η περίπτωση του λιμού της
Χίου και αναλύονται οι μικροδομές του ως φαινομένου, με συγκεκριμένη κανο-
νικότητα. Η συγκυρία του χιακού λιμού για ένα ανάλογης έκτασης νησί, όπως η
Σάμος, διαφοροποιείται (1940-41/1916-17) όσο και η έντασή του, ενώ η τυπολο-
γία του θεωρείται πανομοιότυπη σε κάθε εμπόλεμη περίοδο. Ο σαμιακός λιμός
μετά από τον αποκλεισμό του 1912, διαφοροποιείται από τον σαμιακό λιμό του
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ή του Β΄ Παγκοσμίου αργότερα.

22. Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, Α1, ό.π.
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Αλλά, η Σάμος στη μικρή διάρκεια 1900-1920, κατά τον Braudel, εμ-
πλέκεται στη δίνη των πολιτικών και στρατιωτικών εξελίξεων της Ευ-
ρώπης. Σύμφωνα, με «την μαλθουσιανή οπτική» ο πόλεμος θεωρείται
ως ο βασικότερος αναστολέας για τη διαχείριση των πληθυσμιακών
ομάδων και υποομάδων και η βασική θεωρία για την αιτιολόγηση όλων
των δημογραφικών ανακατατάξεων. Το χαρακτηριστικό «οίκαδε» των
στρατιωτών του 1920, και η δεκάχρονη εμπλοκή σε πολέμους (Α΄ και
Β΄ Βαλκανικό, Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, Μικρασιατική Εκστρατεία, τοπικό
σαμιακό μέτωπο ως την ένωση του 1912) απηχεί την αλήθεια «η απου-
σία συζύγων στον πόλεμο, σήμαινε πλέον μία προσωρινή μείωση της
γεννητικότητας των πληθυσμών».

Στοιχεία από το αρχείο Χώρας,23 το αρχείο Μ. Σοφούλη,24 σχετικά
με τους στρατεύσιμους του 1912, τους ανυπότακτους του 1914,25 τους
επίστρατους του 1916, υποστηρίζουν την κινητικότητα του άρρενος πλη-
θυσμού και την εμπλοκή του σε πολεμικές επιχειρήσεις με διάρκεια και
τις αναμενόμενες δημογραφικές συνέπειες. Οι συγκεκριμένες ομάδες
στρατευσίμων, αποτελούν δομές που ενεργοποιούνται στα όρια του το-
πικού, έστω και αν εμπλέκονται στη δυναμική του ευρύτερου Ευρω-
παϊκού.

Οι γνωστές όψεις κάθε πολέμου, είναι οι απώλειες26 και το επισιτι-
στικό πρόβλημα κατόπιν αποκλεισμού27 του νησιού. Την ίδια χρονική

23. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Χώρας. Στα κουτιά με την ένδειξη «αρχείο κατ’
έτος», καταχωρούνται λυτά έγγραφα α. περί επιστράτων (1917), β. περί ανυ-
ποτάκτων, (1916) γ. περί επιτροπής περιθάλψεως (1920).

24. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Μ. Σοφούλη. Σε δέσμη λυτών εγγράφων της περιόδου
1941-1945 εντοπίζεται ιδιόχειρη αίτηση, Σάμιου που μετείχε στην εκστρατεία
της Ουκρανίας (1917) και ζητά διεκπεραίωση υπόθεσής του. 

25. Αιγαίον φ. 884, 9 Σεπτεμβρίου 1920. Κοινοποιείται διαταγή του κ. Υφυ-
πουργού των Στρατιωτικών, «δι’ ης χαρίζεται το υπόλοιπον της θητείας των
διατελούντων εν ανυποταξία ή άγνοια εφέδρων της κλάσεως 1914, οίτινες προ-
σήλθον και υπηρέτησαν αυθορμήτως. Οι περί ων πρόκειται ανυπότακτοι θ’ απο-
λυθούν αμέσως».

26. Αιγαίον φ. 435, 29 Δεκεμβρίου 1916. Συλλογή εράνων υπέρ τραυματιών
του Στρατού της Εθνικής Αμύνης.

27. Αιγαίον, φ. 505, 5 Ιουνίου 1917. «Ελεύθερος ο αραβόσιτος ...κατά πληρο-
φορίας εξ Αιγύπου επετράπη ελευθέρα η εκείθεν εξαγωγή αραβοσίτου και καφέ
λόγω υπερπαραγωγής. Η είδησις ενέχει προφανώς εξαιρετικής σπουδαιότητας
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περίοδο, καταγράφονται γεννήσεις με συντομότατη βιοτή εκθέτων28 ή
νόθων βρεφών, όπως μαρτυρούν οι ληξιαρχικές πράξεις θανάτων, κυρίως
του Λιμένος Βαθέος για το 1919 αλλά και παλιότερα στα 1909.

Τον Σεπτέμβριο του 1919 ο σαμιακός τύπος αναφέρεται σε έκθετα
βρέφη, ενώ ήδη από τις 23 Φεβρουαρίου 1919 ανακοινώθηκε επισήμως
ότι διά Β.Δ., επιβάλλεται αυστηρά κατ’ άτομο ιατρική επίσκεψη «εις
τας εκ Μακεδονίας και Θράκης προελεύσεις, αίρονται δε τα διά των
από 23 Δεκεμβρίου 1918, διαταγμάτων επιβληθέντα υγειονομικά μέτρα
εις τας Αυστρίας και Ουγγαρίας, Καστελλορίζου και Ισπανίας προελεύ-
σεις».

Συνεπώς, η κινητικότητα των πληθυσμιακών ομάδων, εκτός νήσου,
καθοριστική για τους Σάμιους, σχετίζεται με την άφιξη σε αυτό στρα-
τιωτικών τμημάτων (αγήματα Οθωμανών κατά τα κοπασικά του 1908,
ομάδες στρατιωτών πιθανότατα αλλοεθνών με το τέλος του Α΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου και ομάδων που κατευθύνθηκαν προς και από τα ιτα-
λοκρατούμενα Δωδεκάννησα).

Επίσης, σε αρκετές ληξιαρχικές πράξεις θανάτων, εντοπίζεται η έν-
δειξη «πρόσφυξ»29 με τον προσδιορισμό Σωκίων, Δωματίων, Βουρλών,
Αλατσάτων, κυρίως από το 1914 και εντεύθεν. Οι πρόσφυγες κινήθηκαν
από την εγγύτατη μικρασιατική ακτή προς τη Σάμο αλλά και παλιννό-
στησαν. Ακολούθησαν την αμφίδρομη πορεία Μ. Ασίας – Σάμου, όπως
διαπιστώνεται για τη συγκεκριμένη ροή αυτών των πληθυσμών στις
αρχές του 20ού αιώνα. Πολεμιστές, πρόσφυγες, διέρχονται τη Σάμο των
αρχών του 20ού αιώνα ή την κατοικούν περιστασιακά, ενώ οι Σάμιοι
της ίδιας εποχής μεταναστεύουν στις Η.Π.Α.

Η υπερατλαντική μετανάστευση των αρχών του αιώνα, με εκροή άρ-

σημασίας διά την Σάμον». Αιγαίον, φ. 553, 10 Οκτωβρίου 1917. Το φάσμα της
πείνας. Αιγαίον, φ. 563, 19 Οκτωβρίου 1917. Προ του φάσματος της πείνης. Αι-
γαίον φ. 505, 2 Νοεμβρίου 1917. Το πρόβλημα το επισιτιστικό.

28. Γ. Σβορώνος, Σαμιακή Νομοθεσία, ό.π., κεφ. Β΄, αριθ. 20. «Πας όστις εύ -
ρει νεογέννητον παιδίον, οφείλει να το παρουσιάση εις τον Ληξίαρχον του μέ-
ρους, όπου ευρέθη και δηλώση τον χρόνον και τον τόπον ένθα ευρέθη, ο δε
Ληξίαρχος λαμβάνει πρόνοιαν διά το τέκνον, συντάσσει την πιστοποίησιν της
γεννήσεώς του, εις ην αναφέρεται προ τοις άλλοις η εικαζομένη ηλικία του παι-
δίου, το γένος του, το όνομά του, αν υπάρχη ένδειξις ότι έχει ή το δοθησόμενον,
ως εν τω προηγουμένω άρθρω και το μέρος ήθελε δοθή προς ανατροφήν».

29. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Νομαρχίας, «Μητρώον προσφύγων».
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ρενος πληθυσμού σε παραγωγική ηλικία, καθορίζει ως αναστολέας τα
δημογραφικά δεδομένα του τόπου. Οι Σάμιοι, που παραδοσιακά, σε
όλη τη διάρκεια της αυτονομίας, μετακινούνταν στις ακτές της Μ.
Ασίας, με κέντρο τη Σμύρνη, εμπορεύονταν, θέριζαν και επιστατούσαν
θεριστές, μετέρχονταν πάσης φύσεως δραστηριότητες στις αρχές του
20ού αιώνα, μεταναστεύουν στις Η.Π.Α και διαπρέπουν ως μέλη μίας
αναπτυσσόμενης παροικιακής κοινότητας. 

Η υπερατλαντική μετανάστευση αφορά πληθυσμούς που
παλιά δεν εκπατρίζονταν και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό
ότι οι παλαιοί μεταναστευτικοί θύλακες δεν ενεπλάκησαν,
παρά μόνο περιθωριακά, στην υπερατλαντική κίνηση, που
δεν περιορίστηκε μόνο μεταξύ των ελλαδικών πληθυσμών,
αλλά με χρονική υστέρηση, επεκτάθηκε μεταξύ των α -
λύτρωτων Ελλήνων και των άλλων κατοίκων της Βαλκανικής
και της Μ. Ασίας.30

Οι συγκεκριμένοι αναστολείς, που αφορούν τη δημογραφική μετά-
βαση μίας τοπικής, νησιωτικής κοινότητας με αναγνωρίσιμα χαρακτη-
ριστικά σε άλλη μορφή εξετάζονται, ακολουθώντας την υπόθεση
εργασίας για τη γαμηλιότητα, τη γεννητικότητα και τη θνησιμότητα των
πληθυσμών.

Ενώ η πτώση της γεννητικότητας, αφορά σε αποφάσεις
που παίρνονται σε επίπεδο micro, δηλαδή αποφάσεις απλών
καθημερινών προσώπων, σε απροσδιόριστο χρόνο με μακρο-
χρόνιες επιδράσεις, αντίθετα η πτώση της θνησιμότητας ε -
ξαρ τάται, είτε από αποφάσεις σε επίπεδο macro, είτε από
πε ριβαλλοντικούς ή καθαρά ιατρικούς λόγους και επομένως
σχετικά πιο εύκολα προσδιορίσιμους.31

Αναζητούμε λοιπόν εκείνα τα στοιχεία, που αποδεικνύουν τόσο τη
μέριμνα του αυτόνομου κρατιδίου, όσο και του ενσωματωμένου τμήμα-
τος στον εθνικό κορμό, σχετικά με την υγεία των κατοίκων του, την
πρώτη εικοσαετία του 20ού αιώνα.

Στην εφημερίδα Νέα Σάμος του 1908, αναφέρεται η λειτουργία Κεν-

30. Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, Α1, ό.π.. Επίσης στο Αρχείο Χώ -
ρας, όπου λυτά έγγραφα με την ένδειξη, «Αρχείο έτους 1919», καταχωρούνται
έγγραφα του Νομαρχούντος Σάμου, που επιτρέπουν την αναχώρηση γυναικών
για την Αμερική.

31. Β. Χιονίδου, ό.π.
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τρικού Φαρμακείου Σάμου του κ. Παπαδάμ,32 αλλά και στην εφημερίδα
της Ηγεμονίας δημοσιεύονται διατάγματα33 σχετικά με τον διορισμό
μαιών, οι οποίες «μετέρχονται την μαιευτικήν ανά την νήσον». Ο ηγε-
μόνας υπογράφει τη γνωμοδότηση της Βουλής, για να δοθεί άδεια ασκή-
σεως επαγγέλματος στην κάθε μαία, που πληροί τις προϋποθέσεις και
επιβάλλεται μέγιστη ποινή για κάθε μαία της οποίας η ασθενής θα πα-
ρουσιάσει επιλόχιο πυρετό.

Όλα τα έτη της ηγεμονίας λαμβάνεται μέριμνα για το δαμαλισμό του
πληθυσμού, ενώ εφαρμόζεται η μέθοδος της κάθαρσης34 (καραντίνας)
για όσα άτομα ασθενούν με λοιμώδες νόσημα. Στα ηγεμονικά διατάγ-
ματα κατ’ έτος διαπιστώνεται η φροντίδα για την καλή λειτουργία των
λοιμοκαθαρτηρίων, σε όλο το νησί, ενώ κάθε ιατρός προσκομίζει τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά (πτυχίο, εμπειρία, δόκιμη υπηρεσία) στη
Βουλή για να του επιτραπεί «να μετέρχεται του επαγγέλματος, καθ’
άπασαν την Ηγεμονίαν».35 Το Λωβοκομείο Καρλοβασίων Άγιοι Ανάρ-

32. «Το παρά την προκυμαίαν Κεντρικόν Φαρμακείον Σάμου, του κ. Παπαδάμ
από της προσεχούς εβδομάδος μεταφέρεται εις το πρώην εστιατόριον Βαρβούνη,
εντός της Κεντρικής πλατείας και παραπλεύρως του καπνοπωλείου του Αλ. Γε-
ωργιάδου». 

33. Μαίες της Σάμου και Υγειονομεία στο πόνημα του Μανώλη Ι. Νικολαϊδη
Η Υγεία εν Σάμω και Ικαρία, εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα, 2009, σ. 53-57. Στα
διατάγματα του έτους 1910, ενδεικτικά εντοπίζουμε τα ακόλουθα, που έχουν
υγειονομικό ενδιαφέρον: Αρ. 283 «Περί διορισμού νέας εφορίας του φαρμακείου
‘η Υγεία’». Αρ. 390. «Περί αντικαταστάσεως Υγειονομοσταθμάρχου». Αρ. 397.
«Περί διορισμού Υγειονοφύλακος». Αρ. 482. «Περί προφυλακτικών μέτρων κατά
παντός μεταδοτικού νοσήματος». Αρ. 599. «Περί αντικαταστάσεως μέλους της
Εφορείας Νοσοκομείου». Αρ. 653. «Περί ληπτέων μέτρων κατά της χολέρας». 

34. Σάμος, ημιεπίσημος εφημερίς πολιτική, αρ. 5, εν Λιμένι Βαθέος της 28
Δεκεμβρίου 1900. «Μόλις ησυχάσαμεν εκ του φόβου και της ανησυχίας και των
λοιπών παρομαρτούντων κακών, τα οποία επήνεγκεν η εν Σμύρνη αναφανείσα
κατά το παρελθόν θέρος πανώλης, αίφνης πρό τινων ημερών επέσκηψε το θλι-
βερόν άγγελμα, ότι και πάλιν εν Σμύρνη ανεφάνη η αύτη νόσος πανώλη, ήτις
έσχε και θύματα εις ανθρωπίνους υπάρξεις εις τα πρόθυρα της εμφανίσεώς της.
Ένεκα ταύτης επεβλήθη δεκαήμερος κάθαρσις εις τας εκ Σμύρνης προελεύσεις.
Φαίνεται ότι η βροτολοιγός αύτη νόσος κατέστη εν Σμύρνη, ενδημική και ότι
υπολανθάνουσα αυτόθι από του θέρους ανεπτύχθη και εξεδηλώθη τώρα με τας
βροχάς και τας βροχεράς υγρασίας του εφετεινού χειμώνος». 

35. Στο ηγεμονικό διάταγμα με αρ. 212 της 5ης Ιουλίου 1901, κοινοποιείται η
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γυροι36 με ασθενείς και από τη Μ. Ασία, την Κρήτη, τη Χίο, αποτελεί
ιδιαίτερη περίπτωση ευαγούς ιδρύματος ανάλογου της Σπιναλλόγγας
στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ηγεμονία φρόντιζε για τα νοσήματα, κυ-
ρίως του αγροτικού κόσμου, που αφορούσαν σε έναν πληθυσμό γειτ-
νιάζοντα στην Ανατολή, με δεδομένες τις εποχικές μετακινήσεις των
Σαμίων θεριστών και επιστατών στη μικρασιατική ακτή. 

Η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, με την ενσωμάτωση του νησιού
στον εθνικό κορμό, είναι έκδηλη σύμφωνα τις καταχωρίσεις στον Τύπο,37

των επισκεπτηρίων ιατρών, παιδιάτρου, οδοντιάτρου, του μαιευτήρα
Κώστα Σεϊρλή σχετικά με το «λειτουργούν ιατρείον του μετά του σχε-
τικού χημείου και μικροβιολογικού εργαστηρίου» (έτη 1916-1917). Η
εξειδίκευση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, σε έναν νησιωτικό
πληθυσμό, δηλώνει γνώση, ποιότητα ζωής, και επαφή με το Εθνικό κέ -
ντρο (Αθήνα).Το 1915 λειτούργησε και το Λαϊκό Φαρμακείο «Φιλαν-
θρωπικού Συνδέσμου» με διευθυντή τον Νικόλαο Πανά (1915-1916) και
από το 1917 τον Παύλο Ρήγα και βοηθό τον Παλοξιάν Διγκράν, που χο-
ρηγούσε δωρεάν φάρμακα στους πρόσφυγες και στους πτωχούς.38

Από τον Αύγουστο του 1917 γίνεται μνεία για την ίδρυση σιφυλιδικού

χορήγηση άδειας στον ιατρό Χρήστον Π. Ζαχαριάδη, διδάκτορα ιατρικής «προς
εξάσκησιν του επαγγέλματος του ανά την ηγεμονίαν ». Αναφέρονται οι τομείς,
τους οποίους μπορεί να μετέρχεται δηλαδή, ιατρική, χειρουργική και μαιευτική.
Επίσης, κατ’ επανάληψη αναφέρονται οι ίδιοι τομείς της ιατρικής, ως πεδίο δρά-
σεως όλων των γιατρών της ηγεμονίας.

36. Ο εντοπισμός των λωβών της νήσου, η εξέτασή τους και η ιδρυματοποίησή
τους, αποτελεί βασική μέριμνα της ηγεμονίας, που μετά την ενσωμάτωση του
1912, εκχωρείται στο ελληνικό κράτος. Τα ηγεμονικά διατάγματα, με την έγ-
κριση της Βουλής, αποτελούν το νομικό πλαίσιο για την ιδρυματοποίηση των
λωβών ως το 1912. Έκτοτε η υγειονομική πολιτική αφορά σε λωβούς, φθισικούς
με την εξέλιξη της φθίσεως, ενώ το Λωβοκομείο Καρλοβασίων θα ενταχθεί έως
και τη δεκαετία του 1960 στο δίκτυο ιδρυμάτων, κυρίως σανατορίων για την
περίθαλψη των φυματικών.

37. Αιγαίον της 3ης Νοεμβρίου 1916. Ηρακλής Ι. Κρικιγιάννης, παθολόγος-παι-
δίατρος. Αιγαίον της 17ης Δεκεμβρίου 1916 Ν. Χριστινίδης, ιατρός μαιευτήρ,
πρώην βοηθός της μαιευτικής κλινικής του Εθνικού Πανεπιστημίου. Αιγαίον της
11Ης Ιουνίου 1917. Ο ιατρός Σ. Βενιζέλος δέχεται εις την οικίαν Β. Ρήγινου, όπι-
σθεν του Μεγάρου, παραπλεύρως των γραφείων των τροφίμων καθ’ εκάστην
από τις 3-9 μ.μ.

38. Μ. Νικολαϊδης, Η υγεία εν Σάμω και Ικαρία, ό.π.



279ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1900-1920

νοσοκομείου στη Σάμο, καταχωρούνται επισκεπτήρια γιατρών που θε-
ραπεύουν αφροδίσια νοσήματα, και από την 17η Ιουνίου του 1920 και
εξής επαναλαμβάνονται οι καταχωρίσεις για «τα λουτρά Παντελίδου,
εν Νισύρω, θεραπεύοντα ρευματισμούς, αρθρίτιδα, νοσήματα της μή-
τρας, την στείρωσιν, τον διαβήτην, την ψαμμίασιν».39 Επίσης, στο αρχείο
Νομιάτρου της Νομαρχίας Σάμου, ήδη από το 1923, γίνεται λόγος για
τη διανομή κινίνης, του αλκαλοειδούς που εξάγεται από το φυτό του
γένους chinchona για τη θεραπεία της ελονοσίας.40 Οι ειδικοί θεωρούν
το κινίνο41 ως την ουσία που βοήθησε την Ευρώπη, την Ασία και τη Δυ-
τική Αφρική να αντιμετωπίσουν την ελονοσία, αυτό που άνοιξε το
δρόμο, στη δημιουργία και στην εξάπλωση των μεγάλων αυτοκρατοριών
της λευκής φυλής στη Δυτική Αφρική. Για την τοπική νησιώτικη κοινω-
νία το κινίνο, του οποίου η διανομή θα συνεχιστεί ως και την αποξή-
ρανση των ελών, θα αποτελέσει ανάσα ζωής. Με ανάλογη κανονικότητα
και περιοδικότητα παρουσιάζονται οι επιδημίες τύφου και του τυφοει-
δούς πυρετού σε όλο το νησί, πιθανότητα από την κακή ποιότητα του
πόσιμου νερού και τις μη απαιτούμενες συνθήκες υγιεινής σε αστικούς
χώρους.

1900-1920. Τα νήπια και τα βρέφη αποβιώνουν στη Σάμο, στην ανα-
τολική εσχατιά της Μεσογείου, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον
Braudel, στον υλικό του πολιτισμό.42

39. Η συγκεκριμένη καταχώριση επαναλαμβάνεται στον τοπικό τύπο με δια-
κριτή κανονικότητα. Δεν αναφέρονται οι ικαριακές λουτροπηγές.

40. Η ελονοσία πλήττει τον σαμιακό πληθυσμό, κυρίως της περιοχής του τρι-
γώνου Παγώνδα-Ηραίου-Χώρας, πιθανότατα γιατί η ποιότητα του πόσιμου
νερού δεν ήταν η κατάλληλη ή η άρδρευση των αγρών δεν ήταν η απαιτούμενη.
Επίσης, ελώδεις εκτάσεις υπήρχαν στην περιοχή του Μουλαμπραήμ και της Μυ-
κάλης.

41. Το κινίνο και η πενικιλίνη, ως το πρώτο αντιβιοτικό αντιμετώπισαν διαφο -
ρετικές ασθένειες του 20ού αιώνα, δηλαδή την ελονοσία, τον τύφο και τη φυματί -
ωση. Η ένδειξη «φθίσις» των ληξιαρχικών πράξεων θανάτων και η ένδειξη
«φυ ματειώδης» για τη λέπρα των ασθενών του Λωβοκομείου Καρλοβασίων,
δηλώ νουν έξαρση των νόσων. Τα σκευάσματα antileprol και η πενικιλίνη, χορη-
γούνταν συστηματικά στους ασθενείς του ιδρύματος, με την εποπτεία του θερά-
ποντος ιατρού Π. Μόραλη, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των ασθενών.

42. F. Braudel, Ο υλικός πολιτισμός, Οικονομία, τόμος Α΄. ό.π, Αθήνα 1995,
σ. 83-85. Κυκλική η ιστορία των ασθενειών. Απογραφικές πληροφορίες σχετικά
με τις αιτίες των θανάτων στο Νοσοκομείο της Σάμου το διάστημα 1900-1920,
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Κύκλοι ζωής και θανάτου, όπου θητεύουν πρακτικοί γιατροί, επιστή-
μονες, γητευτές, μαίες και επιβιώνουν πρακτικές αεροβαφτισμάτων για
θνησιγενή βρέφη.43

Όσα για τα νήπια του τότε που επέζησαν, πορεύτηκαν ως το Μεσο-
πόλεμο, όπου «η ειδοποιός διαφορά» στη δημογραφία ήταν οι θεαμα-
τικές αλλαγές των πληθυσμών Βαλκανίων-Τουρκίας, ιδιαίτερα οδυνηρές
για όσους τις υπέστησαν. Η ανάδειξη νέων εθνικών κρατών στα Βαλ-
κάνια, η παρακμή των οικονομικών δραστηριοτήτων και του ρόλου της
ελληνικής διασποράς στην «καθ’ ημάς» Ανατολή, περιόρισαν δραστικά
τις διεξόδους για το ελληνικό πληθυσμιακό πλεόνασμα. Οι νέες επαρχίες
του ελληνικού κράτους είχαν πληθυσμούς με αρχαϊκότροπα δημογρα-
φικά χαρακτηριστικά. Όντας τμήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
γνώρισαν, σε όλο το 19ο αιώνα, χαμηλότερους ρυθμούς δημογραφικής
ανόδου (0,3 /-0, 5/).

Ετησίως και στα 1900, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους, ήταν
σαφώς διακριτά σε σχέση με εκείνα της Παλαιάς Ελλάδας, χαμηλότερη
γεωγραφική πυκνότητα και ποσοστό αστικού πληθυσμού, υψηλότεροι
δείκτες γονιμότητας και θνησιμότητας (ολικής και βρεφικής) χαμηλό-
τερα ποσοστά οριστικής αγαμίας.

1900-1920. Ένα ληξιαρχικό αρχείο παρουσιάζει τεκμήρια δημογραφι-
κής ιστορίας ενός νησιού και ο μελετητής του αναρωτιέται πώς πορεύτη-
καν σε αυτόν τον σύντομο αιώνα, κατά τον Hobsbawm, όλα εκείνα τα
βρέφη που δηλώνονται στις ανάλογες ληξιαρχικές πράξεις και πώς επέζη -
σαν σε δίκτυα οικογενειακά, οικονομικά, κοινωνικά. Τι μπορεί να σημαί-
νει για τον σημερινό–σύγχρονο πολίτη του κόσμου ο όρος «παιδική
ερ γασία», «ψυχοπαίδι», «παραγιός» και «παρακόρη». Άραγε πώς μπο-
ρούμε να αντιληφθούμε τους συνειρμούς του le Goff,44 για τη σχέση Ιστο-
ρίας και Μνήμης, όταν παραπέμπει στην κοινωνική λειτουργία του παρελ-
θόντος κατά Hobsbawm, με το παρελθόν να έχει οριστεί ως η περίοδος
που προηγείται των γεγονότων τα οποία ένα άτομο θυμάται άμεσα.

αποτυπώνουν δυσπλασίες, εντερικά, έλκη, γυναικολογικά νοσήματα, φθίση.
43. Τα αεροβαφτίσματα ήταν μία γνώριμη πρακτική των μαιών και των ιερέων

για τα θνησιγενή νεογνά. Στις ληξιαρχικές πράξεις θανάτων νεογνών, αναγρά-
φονται τα ονόματά τους. Οι Σάμιοι συνήθιζαν να βαφτίζουν το επόμενο παιδί
τους με το όνομα αυτού που είχε πεθάνει. Georges Duby, «Μύθοι και δοξασίες»,
Ιστορία και μέθοδοί της, τόμος Β΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1988. 

44. Jaques Le Goff, Iστορία και μνήμη, Νεφέλη, Αθήνα 1998, σ. 35-37.
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Σάμιοι αμπελουργοί 
στις πρώτες δεκαετίες μετά την ενσωμάτωση: 
σχέσεις παραγωγών με εμπόρους και κράτος

Εισαγωγή

Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να εξετάσει τις σχέσεις των Σάμιων
αμπελουργών –ιδιαίτερα των μικρομεσαίων ιδιοκτητών και ακτημόνων
εργατών– με τους οινεμπόρους και το κράτος τις πρώτες δεκαετίες μετά
την ενσωμάτωση του νησιού με την ελληνική επικράτεια. Κύριες πηγές
για την άντληση δεδομένων αποτέλεσαν εφημερίδες της εποχής στις
οποίες υπάρχει διάσπαρτη ύλη για το θέμα. Όμως, αν και εντοπίστηκαν
αρκετά στοιχεία για το περιβάλλον των αμπελουργών, τα περισσότερα
συνιστούν απόψεις εμπόρων, κυβερνητικών παραγόντων, επιστημόνων
και δημοσιογράφων –δηλαδή αντιλήψεις από τα πάνω–, ενώ λείπει η
φωνή των αμπελουργών-αγροτών, οι οποίοι έμεναν στη σκιά. Σκέψεις
που εκφράζονται μέσα από τις επιστολές αγροτών, όπως αυτές που
ακολουθούν, σπανίζουν στο διαθέσιμο αρχειακό υλικό.1

1. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα ΓΑΚ – Αρχεία Νομού Σάμου. Παράλ-
ληλα, άντλησε δεδομένα από το ψηφιοποιημένο αρχείο της Βιβλιοθήκης της
Βουλής των Ελλήνων, καθώς και από τις βιβλιοθήκες της Τράπεζας της Ελλάδας
και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
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… Η κυβέρνηση αντίς να βοηθάει, φορολογεί προς όφελος
πολιτικών καταχραστών. Έτσι ο είλωτας των αιώνων είναι
μοιραίο να είναι ο πρώτος να προσφέρει το αίμα του στον
πόλεμο—να κύπτει πάντα το κεφάλι από το βάρος της τσά-
πας και του αλετριού εν ειρήνη. Τι γίνεται με τους ακτήμονες
και τους μικροϊδιοκτήτες; Η εξουσία –η κυβέρνηση– κάθε
τόσο η κυβέρνηση, στέλνει υπαλλήλους –εισπράκτορες– με
μεγαλόπρεπη συνοδεία, ακόμα και ιερωμένους, στις μεγάλες
εορτές για να τονίσουν το θρησκευτικό αίσθημα των αγρο-
τών, αλλά αν παράλληλα έστελνε εις περιοδεία νεαρούς επι-
στήμονες της γεωπονίας τόσο καλλίτερα θα ήταν για να
μεταδώσουν στους αμαθείς ως επί το πλείστον πρακτικούς
αγρότες και επιστημονικά φώτα.2

…..αγρότες της περιφέρειας Εξ Γειτονιών, ταλαιπωρημένοι
από την πείνα και δυστυχία, και εξοργισμένοι από την απο-
νιά, αναλγησία, και απληστία των οινεμπόρων, αποφάσισαν
να διαδηλώσουν με τον πιο έντονο τρόπο την αγανάκτηση
τους για την συστηματική εγκατάλειψή τους τόσο από το
κράτος όσο και από την λοιπή κοινωνία. Τα μεσάνυχτα εκεί-
νης της ημέρας (αρχές Αυγούστου 1932) οι καμπάνες των
χωριών της περιοχής άρχισαν να χτυπούν έντονα καλώντας
τους γεωργούς στο πόδι να ξυπνήσουν ύστερα από αιωνόβιο
ύπνο. Το συντηρητικότερο στοιχείο είχε γίνει θηρίο και έλεγε
πράγματα που κανένας δεν θα μπορούσε να φαντασθεί. Το
τι είπαν για τους εμπόρους ούτε λέγετε ούτε γράφετε και
όμως την έντιμη εξέγερση της αγροτικής μάζας του νησιού
μας φαίνεται πως την ξέχασαν ολότελα, μερικοί.3

… η παράταξη των οινεμπόρων είχε δημιουργήσει καλλι-
μάρμαρα μέγαρα και πλούτη που στήριζαν μια άνετη ζωή,
ενώ για αυτή των παραγωγών επικρατούσε μια σπαρακτική
εξαθλίωση φθάνοντας μέχρι την στέρηση του καθημερινού
ψωμιού.4

2. Επιστολή του αγρότη Κώστα Δ. Σαμάρα, Αιγαίον 22-9-25.
3. Επιστολή του αγρότη Ν. Ταμπακλή, Σάμος 7-8-32.
4. Επιστολή του Ν. Παπανικολάου, μέλος του Οινοποιητικού Συνεταιρισμού

Νενέδων, Σάμος 25-2-33.
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Αναφορές περιηγητών και οθωμανικών αρχείων, σχετικά με την εί-
σπραξη στρεμματικών φόρων και την δεκάτη, μαρτυρούν ότι από τα
τέλη του 18ου αι. και κατά τη διάρκεια του 19ου αι. η αγροτική οικο-
νομία της Σάμου παρουσίαζε μια μετατόπιση από την παραγωγή δη-
μητριακών στην αυξανόμενη παραγωγή οίνων και σταφίδας για
εξαγωγή, κυρίως σε αγορές της δυτικής Ευρώπης.5 Οι μνείες αυτές υπο-
δηλώνουν ότι η κατά μέσο όρο έκταση του κλήρου στο νησί πριν από
τα μέσα του 19ου αι. ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με τα μεταγενέστερα
χρόνια και επικρατούσε μία οικονομία ζευγάδων, σπορέων και κτηνο-
τρόφων βασισμένη στη μέθοδο της φυσικής λίπανσης και της αμειψι-
σποράς για τη συντήρηση της γονιμότητας του εδάφους. Όμως, με το
πέρασμα των χρόνων, η καλλιέργεια στις περιορισμένες εκτεταμένες
εκτάσεις γινόταν όλο και πιο δαπανηρή, καθώς οι απαιτητικές ρίζες
ειδών όπως του σιταριού και του βαμβακιού βαθμιαία εξαντλούσαν τα
σχετικά ρηχά χώματα, ακόμη και με τη χρήση κοπριάς, και ενίσχυε την
αναπτυσσόμενη φύτευση κλημάτων ολόκληρο τον 19ο αι., κυρίως μο-
σχάτων σταφυλιών, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης στο εξωτερικό των
σαμιακών αμπελουργικών προϊόντων.6 Είχε γίνει, επίσης, αντιληπτό από
τους παραγωγούς και εμπόρους ότι τα ντόπια κλήματα των μοσχάτων
και φωκιανών σταφυλιών ευδοκιμούσαν σε χαμηλά υψόμετρα καθώς
και στα ορεινά μέρη του νησιού λόγω των εδαφικών και κλιματολογικών
στοιχείων. Όμως, εξαιτίας της γεωγραφικής δομής του νησιού, δεν υπήρ-
χαν μεγάλες ισόπεδες εκτάσεις αλλά ολιγάριθμοι κάμποι περιορισμένοι
ανάμεσα σε βουνά και μικρότερα υψώματα, όπως της Χώρας, ο μεγα-
λύτερος και γονιμότερος κάμπος με έκταση 10 τετραγωνικών χιλιομέ-
τρων, του Μεσόκαμπου, της Βλαμαρής, των Βουρλιωτών και Καρλοβα-
σίων, και άλλοι ακόμη μικρότεροι. Ωστόσο, το νησί διέτρεχαν πολλά
μικρά ρέματα, τα κυριότερα από τα οποία πήγαζαν από την οροσειρά

5. Σοφία Ν. Λαΐου, Η Σάμος κατά την Οθωμανική Περίοδο. (Θεσσαλονίκη
2002), σ. 130-135. Νίκος Μέλιος «Όψεις της οικονομικής ζωής της Σάμου του
19ου Αιώνα». Η Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα, Πρακτικά
Συνεδρίου Β΄, σ. 23-24. (Αθήνα 1998). Ο δε Π. Κ. Ενεπεκίδης, Αρχιπέλαγος
1800-1923, (Αθήνα 1998), σ. 235 και 255 αναφέρεται σε παρατηρήσεις Γερ-
μανών ταξιδιωτών στη Σάμο στα μέσα του 19ου αι., που κάνουν μνεία για εξα-
γωγή του μοσχάτου οίνου και της σταφίδας από κατοίκους με πολύ χαμηλό
βιοτικό και μορφωτικό επίπεδο.

6. Αιγαίον, 13-2-16.
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του Καρβούνη (της Αμπέλου), ενώ ορισμένα διατηρούσαν τη ροή τους
κατά την διάρκεια του καλοκαιριού και χρησίμευαν για την ύδρευση
εδαφών σε ημιορεινές περιοχές. 

Αρχικά οι αμπελοκαλλιέργειες επεκτάθηκαν σ’ ολόκληρη την πεδινή
βόρεια πλευρά του νησιού αλλά, λόγω της πληθυσμιακής πίεσης, στα-
διακά οι παραγωγοί αναγκάστηκαν να μεταβούν στα ημιορεινά υψώ-
ματα –τις βόρειες λοφοσειρές και τα κλίτη του Καρβούνη και του
Κέρκη, καθώς και στις νότιες πλαγιές του πρώτου– για να δημιουργή-
σουν αμπέλια. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα αμπέλια επεκτεί-
νονταν στις ανατολικά κείμενες τοποθεσίες όπως την Βλαμαρή και τον
Κότσικα, το Κοκκάρι και τον Άγιο Κωνσταντίνο, τους Μαχαλάδες, Νε-
νέδες και Βουρλιώτες, και δυτικά προς τον Πλάτανο και το Καρλόβασι.7
Ωστόσο, σε σύγκριση με τις πεδινές εκτάσεις, η καλλιέργεια των αμπε-
λιών απαιτούσε περισσότερο κόπο και μεγαλύτερα έξοδα εγκατάστα-
σης, ιδιαίτερα στις περιοχές εκείνες όπου οι κλίσεις του εδάφους ήταν
μεγαλύτερες των 50 μοιρών. Τα εδάφη ισοπεδώνονταν για τη διευκό-
λυνση της καλλιέργειας και ενισχύονταν με εισαγόμενες ύλες, καθώς το
βάθος των μητρικών χωμάτων –συνήθως αμμώδη και αργιλώδη με πολ-
λούς ενδιάμεσους συνδυασμούς- ήταν μικρό. Λόγω των ανέμων και των
βροχοπτώσεων, το έδαφος συνεχώς διαβρώνονταν και οι καλλιεργητές
αναγκάζονταν να κατασκευάζουν ξηρολιθότοιχους (πεζούλες) για την
προστασία του. Όταν η συνεχιζόμενη καλλιέργεια οδηγούσε στην σο-
βαρή υποβάθμιση της ποιότητος των εδαφών των αμπελιών, οπότε χρει-
άζονταν ανανέωση, τα παλιά κλήματα ξεριζώνονταν και τα κτήματα
περνούσαν στην αγρανάπαυση προκειμένου να δυναμώσουν, υποβοη-
θούμενα και με την χρήση φυσικής λίπανσης. Η επικρατούσα αυτή κα-
τάσταση αφορούσε στα γηγενή κλήματα τα οποία ευημερούσαν στο νησί
πριν από την καταστρεπτική επιδρομή της ασθένειας της φυλλοξήρας,
την τελευταία δεκαετία του 19ου αι. Η εφαρμογή των παραπάνω πρα-
κτικών έγινε δυσκολότερη για τους αμπελουργούς όταν, μετά τη φυλ-
λοξήρα, τα γηγενή αντικαταστάθηκαν με εισαγόμενα αμερικανικά
κλήματα τα οποία είχαν περισσότερο απαιτητικές ρίζες. Ανεξαιρέτως
περιοχής, οι καλλιεργητές δούλευαν τα αμπέλια τους δύο χρόνια πριν
αυτά αρχίσουν να δίνουν καρπό, ωστόσο, παρά την πρόσθετη σκληρή
εργασία, εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών και της στενότητας της καλ-
λιέργειας, η παραγωγή των αμπελιών στα ορεινά έφθανε μόλις τα τρία

7. Αιγαίον, 23-8-15 και 6-8-15.
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πέμπτα εκείνης των πεδινών περιοχών. Στα μέσα του 19ου αι. η σα-
μιακή αμπελοκαλλιέργεια έφθανε τα 50.000 στρέμματα, ενώ προς το
τέλος του ίδιου αιώνα είχε υπερδιπλασιαστεί λόγω των τεράστιων ζη-
μιών που επέφερε η φυλλοξήρα στα γαλλικά αμπέλια κατά την δεκαε-
τία του 1880 και εξαιτίας της μεγάλης ζήτησης που ακολούθησε. 

Το πρόβλημα της αγροτικής οικονομίας του νησιού σε συνάρτηση με
την γεωγραφική του δομή περιέπλεκε η συνεχής σημαντική αύξηση του
πληθυσμού σε σχέση με την έκταση (478 τ.χ. εμβαδόν). Ο πληθυσμός
είχε διπλασιαστεί κατά τη διάρκεια του 18ου αι., διπλασιάστηκε εκ
νέου τον 19ο αι., για να φθάσει στους περίπου 54.000 κατοίκους το
1914 και στους 60.000 το 1920. Τον 19ο και στις αρχές του 20ού αιώνα
η Σάμος ήταν το πιο πυκνοκατοικημένο νησί του Αιγαίου, καθώς υπο-
λογιζόταν ότι στο νησί ζούσαν 10.000 αγροτικές οικογένειες.8 Η δημο-
γραφική αυτή αύξηση και οι συνέπειες του συστήματος μεταβίβασης
της περιουσίας –μέσω προικοδοτήσεων και διαθηκών θανάτου– συνει-
σέφεραν στην σμίκρυνση της κατά μέσο όρο έκτασης της ιδιοκτησίας.
Πρόκειται για τάση η οποία ενίσχυε την πώληση των μεγάλων ασύμφο-
ρων γαιών σε μικροκαλλιεργητές οι οποίοι σταδιακά, όπως και οι λιγο-
στοί μεγάλοι γαιοκτήμονες, είχαν αρχίσει να στρέφονται περισσότερο
προς την αμπελοκαλλιέργεια κατά τον 19ου αι. Η συνεχής αυξανόμενη
ζήτηση των προϊόντων των αμπελιών από τους εμπορομεσίτες πρόσφερε
στους γεωργούς τη μόνη σχεδόν δυνατότητα απόκτησης ρευστού που
διευκόλυνε όχι τόσο την απόκτηση μικρών κτημάτων, όσο την αγορά
βασικών καταναλωτικών ειδών στις τοπικές αγορές, απελευθερώνοντάς
τους από τις περιοριστικές παραδοσιακές πληρωμές σε είδος. Εξαιτίας
των παραπάνω αναγκών και της απόκτησης χρήματος, που πίστευαν
θα έρεε με ευκολία, οι Σάμιοι γεωργοί μετέτρεπαν –ιδιαίτερα την πε-
ρίοδο της ραγδαίας μείωσης της γαλλικής παραγωγής– χέρσα χωράφια,
αγρούς με δημητριακά, κήπους, ελαιώνες, ακόμη και οικόπεδα, σε αμ-
πελώνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της εξέλιξης που σημαδεύεται από
την εγκατάλειψη μεγάλου μέρος της ντόπιας παραγωγής δημητριακών
και τη στροφή προς την μονοκαλλιέργεια της αμπέλου –και των καπνών,
την εποχή του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου–, οι Σάμιοι αγρότες εξασφάλι-
ζαν τις ετήσιες ανάγκες τους σε δημητριακά και άλλα τρόφιμα εν μέρει
από την δική τους περιορισμένη παραγωγή και εν μέρει από ντόπιες
και εξωτερικές αγορές μέσω πιστώσεων ή στο πλαίσιο της σχετικά εύ-

8. Αιγαίον, 11-6-14 και 23-7-15.
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κολης πρόσβασης την οποία είχαν στην απέναντι κοντινή περιοχή της
Μικράς Ασίας.9

Αρκετοί αγρότες μετέβαιναν στην εκεί περιοχή, όπου εργάζονταν για
μεγάλες χρονικές περιόδους, έσπερναν, θέριζαν και αμείβονταν σε είδος,
ήτοι, δημητριακά και λάδι, ή και σε χρήμα. Μια άλλη ομάδα αγροτών,
που κατά καιρούς έφθανε τις 5.000 ετησίως –και συμπεριλάμβανε
συχνά ολόκληρες οικογένειες– μετακινούνταν στη Μικρά Ασία για ένα
ή δύο μήνες κατά την περίοδο του θέρους (Ιούνιο ή Ιούλιο). Εκεί εργά-
ζονταν ως θεριστές, λάμβαναν, έναντι αμοιβής, δημητριακά προϊόντα
για τις ανάγκες της χρονιάς, και επέστρεφαν στο νησί πριν την έναρξη
του τρύγου.10 Επρόκειτο για μια πηγή φτηνής εργατικής δύναμης δια-
θέσιμης τόσο για τις ανάγκες των γαιοκτημόνων στα απέναντι παράλια
όσο και της τοπικής παραγωγής των αμπελουργικών προϊόντων για τους
οινεμπόρους. Η πληρωμή σε είδος (σιτάρι και, εν γένει, δημητριακούς
καρπούς) στη Μικρά Ασία όπως και σχεδόν πάντα εντός του νησιού
είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω πτώχευση των ήδη υποβαθμισμένων
περιοχών της Σάμου. Η σπανιότητα του χρήματος δεν επέτρεπε στους
περισσότερους αμπελουργούς να ξεχρεώσουν τα εκτιθέμενα σε πλει-
στηριασμούς, λόγω χρεωκοπίας, κτήματά τους, ούτε φυσικά να επεν-
δύουν για τη βελτίωση της λιγοστής παραγωγικής τους γης. Έτσι στο
νησί καλλιεργούνταν τρόπον τινά ένα φυτώριο για την αναπαραγωγή,
σε κάθε γενιά, ενός φτηνού εργατικού δυναμικού ενώ εξασφαλιζόταν,
ταυτόχρονα με τις ευκαιρίες εργασίας στην απέναντι ήπειρο, και μια
δικλείδα ασφαλείας για το κοινωνικό κατεστημένο. 

Για τους εξαθλιωμένους και ανίσχυρους Σάμιους αγρότες, η μικρα-
σιατική μεθόριος παρείχε κάποιες στοιχειώδεις οικονομικές ευκαιρίες,
επιτρέποντάς τους όχι τόσο την ευημερία όσο την εξασφάλιση βασικών
ειδών για τη σίτιση των οικογενειών τους. Είναι πιθανόν η εποχική αυτή
μετακίνηση αγροτών και η μόνιμη μετανάστευση στις αρχές του 20ού
αι. να συνέβαλαν στην άμβλυνση των κοινωνικών εντάσεων και στον
περιορισμό της περαιτέρω περιθωριοποίησης των αγροτών, φαινόμενα
που αν έμεναν ανεξέλεγκτα θα έθεταν σε κίνδυνο την κοινωνική ευταξία
και την ασφάλεια, δεδομένης και της εγκληματικότητας η οποία, κατά

9. Γιώργος Μουτάφης «Σάμιοι υπήκοοι και επιστάτες στη Μικρά Ασία κατά
την Ηγεμονική Περίοδο», Σαμιακές Μελέτες, τόμ. Α΄ (1993-1994). (Αθήνα
1994), σ. 165-168.

10. Στο ίδιο, σ. 169-175.
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καιρούς, έπαιρνε ανησυχητικές διαστάσεις.11 Ωστόσο, στις αρχές του
20ού αι. η διαθεσιμότητα της μικρασιατικής «σιταποθήκης» είχε αρχίσει
να περιορίζεται σημαντικά λόγω της αναβάθμισης της τουρκικής εθνικής
συνείδησης, του επακόλουθου περιορισμού των δικαιωμάτων των μει-
ονοτήτων, της ανασφάλειας, καθώς και της απαρχής της εκμηχάνισης
της γεωργίας στην περιοχή. Οι παράγοντες αυτοί ώθησαν την εφεδρεία
των απόρων αγροτών και εργατών να κατευθυνθούν σε άλλα μέρη, κυ-
ρίως στην Αμερική, προς αναζήτηση εργασίας. Πρακτικά, η Μικρά Ασία
ήταν ελεύθερη για τους Σάμιους αγρότες έως την εποχή του Α΄ Βαλκα-
νικού Πολέμου το 1912, όταν οι τουρκικές αρχές επέβαλαν τον αποκλει-
σμό τους λόγω της ένωσης του νησιού με την Ελλάδα και, αμέσως μετά,
οι συμμαχικές δυνάμεις απέκλεισαν τα τουρκικά παράλια.

Βαθμιαία, η σαμιακή οικονομία, όπως και άλλες περιφερειακές σε
σχέση με το οικονομικό κέντρο της αναπτυγμένης δυτικής Ευρώπης, εν-
σωματώθηκε, μέσω δεσμών εξάρτησης και άνισων ανταλλαγών, στο
πλέγμα των εμπορικών σχέσεων του εν λόγω κέντρου. Έμποροι και κε-
φαλαιούχοι της περιφέρειας στο νησί, συνιστώντας ένα μοχλό τριάντα
περίπου οικογενειών, ανάμεσα τους ντόπιοι όπως οι Μιλτιάδης Ανεζίνης,
Εμμ. Χατζηγεωργίου, Φραγκίσκος Μαϊνέττης, Δημήτριος Δημητρέλιας,
Δημήτριος Σαραντίδης, Αλέκος Δ. Γεωργιάδης, Ιωάννης Δ. Ιγγλέσης και
μερικοί ξένοι όπως οι Αλβέρτος και Ιωσήφ Μισσίρ, Κάρολος Άκκερ και
Αλβέρτος Γκόλντσταϊν, από τους οποίους επιλέγονταν και υποπρόξενοι
στη Σάμο πολλών δυτικοευρωπαϊκών χωρών, συνεργάζονταν με τους
ομολόγους τους στα οικονομικά κέντρα των χωρών αυτών.12 Φαίνεται
ότι οι τελευταίοι είχαν αρκετή ισχύ, διότι συχνά γίνονταν αναφορές ότι
οι αμπελουργοί εργάζονταν, ουσιαστικά, για λογαριασμό των ξένων.13
Το μεγαλύτερο μέρος του 19ου αι., οι Ευρωπαίοι εισήγαγαν από το νησί
κυρίως φυσικούς οίνους παραγόμενους από το μοσχάτο σταφύλι, φημι-
σμένο για την γεύση και το άρωμα του, καθώς και σταφίδα, παρα-
σκευασμένη κυρίως από φωκιανά σταφύλια, και εξήγαγαν στο νησί.
βιομηχανοποιημένα προϊόντα. Με την επιδρομή της ασθένειας της φυλ-
λοξήρας στα γαλλικά αμπέλια και την άνοδο της ζήτησης που ακολού-
θησε, οι Σάμιοι εξαγωγείς έκριναν ότι αδυνατούσαν να ανταποκριθούν
στις νέες απαιτήσεις της αγοράς διότι, μη γνωρίζοντας την έκταση του

11. Σάμος, 23-3-26 και Αιγαίον 11-11-16.
12. Σάμος, 22-3-26.
13. Αιγαίον, 12-5-25.
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προβλήματος στη Γαλλία, δεν ήταν διατεθειμένοι να επενδύσουν στην
αγορά πρόσθετων βαρελιών και αποθηκών, την κατασκευή των οποίων
σχεδόν μονοπωλούσαν. Γνώριζαν ότι η χρονοβόρος μέθοδος της φυσικής
ζύμωσης δεν θα τους επέτρεπε την κάλυψη των πρόσθετων αυξημένων
εξόδων και, επειδή ήθελαν να ελέγχουν την κρίσιμη φάση της οινοποί-
ησης, αρνούνταν να εκχωρήσουν μέρος της στους παραγωγούς, διότι
αυτό θα ενίσχυε τη θέση των τελευταίων. Επίσης, γνώριζαν ότι ο φυσι-
κός μοσχάτος οίνος με περιεκτικότητα οινοπνεύματος μικρότερη των 12
βαθμών δεν μπορούσε να διατηρηθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα
και έτσι δεν είχε τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στη νέα γαλλική νο-
μοθεσία που απαιτούσε περισσότερους βαθμούς για τους εισαγόμενους
οίνους. Βέβαια, οι εν λόγω οινέμποροι, μη διαθέτοντας οι ίδιοι σχετικές
επιστημονικές γνώσεις και μη βασιζόμενοι σε ειδικούς οινολόγους, προ-
σάρμοσαν την πρακτική τους στις επιστημονικές έρευνες του Λουδοβί-
κου Παστέρ Etudes sur le vin (1866) για την επίδραση της ζύμωσης του
γλεύκους με την προσθήκη οινοπνεύματος. Έτσι ανταποκρίθηκαν στην
απαιτούμενη ζήτηση χρησιμοποιώντας μικρότερες ποσότητες ντόπιου
γλεύκους και περισσότερο εισαγόμενο φτηνό οινόπνευμα στην παρα-
γωγή κοφτών οίνων για εξαγωγή. Στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα
αυτής της διαδικασίας δεν ήταν οίνος αλλά ένα νοθευμένο μείγμα ζά-
χαρης, νερού και οινοπνεύματος, αρωματισμένο με το γλεύκος του μο-
σχάτου, που εξαγόταν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ενός δυνατού
οινοπνευματώδους βερμούτ, για χρήση στην φαρμακευτική βιομηχανία
ή για την ανάμιξή του με άλλους οίνους, με στόχο την παραγωγή μιας
σειράς φτηνών μιστελιών.14

Αν και η ύλη αυτή πωλούνταν σε χαμηλές τιμές, οι οινέμποροι, δια-
θέτοντας μεγάλες ποσότητες, εκμεταλλευόμενοι τις διακυμάνσεις του
συναλλάγματος και κάνοντας επενδύσεις κυρίως στο εξωτερικό, συσ-
σώρευαν σημαντικά κέρδη την «χρυσή» εποχή της γαλλικής ζήτησης.
Ακόμη και αργότερα, όταν είχε περιοριστεί η σαμιακή παραγωγή λόγω
της επιδρομής της φυλλοξήρας στο νησί (1894-1902), οι οινέμποροι δεν
αντιμετώπιζαν δυσχέρειες στην εκτέλεση των παραγγελιών τους, διότι
η νέα μέθοδος της ανάμιξης δεν απαιτούσε μεγάλες ποσότητες γλεύ-
κους. Επανειλημμένες αναφορές στις εφημερίδες της εποχής υπογράμ-
μιζαν ότι η συγκεκριμένη αυτή πρακτική δυσφήμιζε ένα παραδοσιακό
και ποιοτικό προϊόν του νησιού στο εξωτερικό και περιόριζε την ποσό-

14. Αιγαίον, 3-8-20, 16-2-32, 30-7-14 και 5-8-14.



289ΣΑΜΙΟΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

τητα πώλησης της παραγωγής σε βάρος των αμπελουργών.15 Ενώ οι οι-
νέμποροι ανταγωνίζονταν μεταξύ τους στις πωλήσεις στο εξωτερικό,
στο νησί, μετά από κοινή συνεννόηση, αγόραζαν τα προϊόντα των αμ-
πελουργών σε πολύ χαμηλές τιμές. Έτσι δημιουργήθηκε στα δύο κεφα-
λοχώρια του νησιού ένας εμπορο-αστικός μοχλός –τριάντα περίπου
οικογενειών– που έλεγχε, μονοπωλιακά, την αγορά της παραγωγής, την
οινοποίηση, καθώς και τα μέσα εξαγωγής των οίνων και της σταφίδας
σε συγκεκριμένους οίκους του εξωτερικού. Το 1912 ντόπιοι οινέμποροι
και κεφαλαιούχοι αποφάσισαν να ιδρύσουν την Εταιρία των Οίνων προ-
κειμένου να αποφύγουν, όπως διακήρυτταν, τον ανωφελή μεταξύ τους
ανταγωνισμό. Ωστόσο, σύμφωνα με γνώμη της εποχής, στην πραγματι-
κότητα είχαν συμφωνήσει, όπως και οι καπνέμποροι, για τις χαμηλές
τιμές που θα έδιναν στους παραγωγούς.16

Για το διάστημα των πρώτων δύο δεκαετιών του 20ού αι. πλη-
ροφορίες των εφημερίδων χαρακτηρίζουν τις τιμές που έδιναν οι ντόπιοι
οινέμποροι στους παραγωγούς ως εξευτελιστικές.17 Προβληματισμένοι
παραγωγοί, πεφωτισμένοι γεωπόνοι, κρατικοί λειτουργοί και προοδευ-
τικοί παράγοντες της κοινωνίας ζητούσαν επανειλημμένα την επέμβαση
των κυβερνητικών αρχών –τόσο επί Ηγεμονίας όσο και μετά την ενω-
μάτωση– τη βελτίωση, με πρωτοβουλία της κεντρικής κυβέρνησης, των
τιμών για τους παραγωγούς, και τον περιορισμό της νοθείας στις εξα-
γωγές, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό ότι οι έμποροι χαρα-
κτηρίζονταν ως μια ομάδα όχι ιδιαίτερα πεφωτισμένων ανθρώπων,
ανίκανοι ή απρόθυμοι να επενδύσουν ή να προσελκύσουν ουσιαστικές
επενδύσεις από κεφαλαιούχους για τον εκσυγχρονισμό των μέσων με-
ταποίησης και εξαγωγής στο συγκεκριμένο νευραλγικό τομέα της οικο-
νομίας του νησιού. Η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση
ενός συστήματος φεουδαρχικών κοινωνικών σχέσεων που ενσωμάτωνε
σχεδόν ολόκληρο τον αγροτικό πληθυσμό του νησιού και διευκόλυνε την
διαιώνιση μιας αποικιακής οικονομίας βασισμένης σχεδόν στην μονο-
καλλιέργεια των μοσχάτων και φωκιανών σταφυλιών, η οποία στήριζε
μια βιομηχανία εξαγωγής μούστων, κοφτών οίνων και σταφίδας, κυρίως
ελεγχόμενη από τα κεφάλαια ξένων εμπόρων. Τελικά, το κυριότερο
στοιχείο για τον συγκεκριμένο προσανατολισμό της οικονομικής δρα-

15. Αιγαίον, 30-7-14, 28-6-26, 30-8-26 και 27-7-19.
16. Αιγαίον, 10-7-13.
17. Αιγαίον, 2-9-12, 28-11-12 και 1-5-13.
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στηριότητας ήταν το άφθονο και φτηνό εργατικό δυναμικό. Στις αρχές
του 20ού αι. τα εννέα δέκατα του πληθυσμού ασχολούνταν με την γε-
ωργία, ενώ οι οικογενειάρχες αμπελουργοί έφθαναν σχεδόν τις έξι με
επτά χιλιάδες.18 Ας σημειωθεί ότι ακόμη και μετά την επιδρομή της
φυλλοξήρας, που κατέστρεψε τα δύο τρίτα της παραγωγής των αμπε-
λιών στη Σάμο (και πριν αρχίσει η βραδύτατη αντικατάσταση τους με
τα αμερικανικά κλήματα), παρά την πτώση της συνολικής παραγωγής
στα 30.000 εκατόλιτρα το 1910, και την φύτευση καπνών σε μεγάλες
εκτάσεις τις πρώτες τρεις δεκαετίες του 20ού αι., η αξία της παραγωγής
του οίνου και της σταφίδας παρέμεινε κυρίαρχη στην αγροτική οικονο-
μία του νησιού. 

Κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες των αμπελουργών

Αν και δεν εντοπίστηκαν ακριβή στοιχεία σχετικά με το μέσο μέγεθος
της ιδιοκτησίας των αμπελουργών, συμπερασματικές πληροφορίες μαρ-
τυρούν ότι οι λίγοι μεγαλοκτηματίες κατείχαν εκτάσεις, κυρίως στα πε-
δινά, ενώ οι περισσότεροι αγρότες είχαν στην κατοχή τους κατά μέσον
όρο γύρω στα πέντε στρέμματα. Συνολικά, στην αρχή της υπό μελέτη
εποχής, φαίνεται ότι περίπου το 10% των αγροτών ήταν ακτήμονες –
ιδιαίτερα μετά την έλευση των μικρασιατικών προσφύγων μετά το
1912–, η μεγάλη πλειοψηφία κατείχαν μικρή ιδιοκτησία μεγέθους ως
και πέντε στρεμμάτων, είναι αδιευκρίνιστο το ποσό των μεσαίων ιδιο-
κτητών, ενώ λίγοι κατείχαν πάνω από είκοσι στρέμματα.19 Όμως, η κα-
τάσταση των παραγωγών ήταν τέτοια που ακόμη και με διπλάσιες
εκτάσεις, δεν θα εξέλειπαν οι δυσκολίες των αναγκαίων για τις βιοπο-
ριστικές ανάγκες των οικογενειών τους. Τα αυξανόμενα έξοδα καλλιέρ-
γειας, η βαθιά χρεοκοπία και η επαναλαμβανόμενη πτώση της ζήτησης
των προϊόντων έσπρωχναν αρκετούς καλλιεργητές να στραφούν προς
την καπνοκαλλιέργεια ή ακόμη και στην μετανάστευση.20 Υπήρχαν και
οι μοναστηριακές γαίες, οι οποίες το 1936 αποτελούσαν συνολικά το
ένα τέταρτο της γεωργικής έκτασης του νησιού, περίπου 120.000 στρέμ-
ματα. Από τις γαίες αυτές, αρχικά, οι επιτροπές των μοναστηριών ενοι-

18. Αιγαίον, 23-7-15.
19. Αιγαίον, 31-7-13, 14-8-13, 28-1-16, 2-3-16 και 17-2-25.
20. Αιγαίον, 7-11-16 και 28-1-16.
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κίαζαν μεγάλα τεμάχια, άνω των πενήντα στρεμμάτων, σε εύπορα
άτομα κυρίως για προσωπικές ανάγκες, όπως κυνήγι και διακοπές στην
εξοχή. Προς το τέλος της Ηγεμονίας και μετά την ένωση, η περιουσία
των μοναστηριών ενοικιαζόταν σε ακτήμονες και μικροκαλλιεργητές σε
πολύ μικρότερα τεμάχια –από δυόμισι έως και δώδεκα στρέμματα– με
μακράς διάρκειας μισθώσεις, είκοσι και τριάντα χρόνων.21 Το 1905,
νόμος της Ηγεμονίας έδινε το δικαίωμα στους ενοικιαστές να παρατεί-
νουν τη μίσθωση για είκοσι και παραπάνω χρόνια και ήταν, γενικά, γνω-
στό ότι οι μισθώσεις αυτές δεν ακυρώνονταν εύκολα. Έτσι οι μικρές
εκτάσεις που διέθεταν πολλοί αμπελουργοί ήταν ως ένα βαθμό μισθω-
μένες. Αν και τα κτήματα αυτά (πλην εκείνα της Μονής Πάτμου) βρί-
σκονταν συχνά σε ορεινές περιοχές και ήταν συνήθως κατώτερης
ποιότητας και μικρής καλλιεργήσιμης αξίας, οι μικροκτηματίες τα είχαν
ανάγκη για τη συμπλήρωση των ιδιοκτησιών τους, τη διατήρηση μιας
βιώσιμου επιπέδου καλλιέργειας καθώς και την απόκτηση ικανοποιητι-
κού εισοδήματος. Μετά την ενσωμάτωση, υπήρχαν προτάσεις να απαλ-
λοτριωθούν οι μοναστηριακές εκτάσεις, όπως αυτές της Μονής Πάτμου,
τις οποίες ο γεωπόνος Αλέκος Μάκος, χαρακτήριζε τσιφλίκι, και να δο-
θούν σε ακτήμονες και μικροκαλλιεργητές, σύμφωνα με το άρθρο 119,
του συντάγματος του 1911. Όμως για την Σάμο την εποχή εκείνη οι γνώ-
μες αυτές δεν εισακούσθηκαν.

Ο ρόλος του εκκλησιαστικού-μοναστηριακού κατεστημένου σε σχέση
με την κατάσταση των αμπελουργών παρουσιάζεται ως προβληματικός.
Η πλειονότητα των αγροτών στήριζε την εκκλησία τόσο αναφορικά με
την εξωτερική τους συμπεριφορά –όπως αυτή εγγράφεται με όρους τα-
κτικού εκκλησιασμού– όσο και από άποψη εσωτερικής πίστης, υπό την
έννοια της αποδοχής των λόγων των ιερέων. Κατά καιρούς, παρατετα-
μένες ανομβρίες, ιδιαίτερα την άνοιξη, όταν καθυστερούσε η ανάπτυξη
των σταφυλιών, ωθούσαν τους αγρότες να καταφεύγουν σε δεήσεις και
λιτανείες, προκειμένου να ζητήσουν την εύνοια και τη συνδρομή του
Υψίστου.22 Όμως, ενώ στήριζαν την εκκλησία με τα πενιχρά αφιερώματα
τους, η ίδια δεν στεκόταν πλάι τους αρωγός στα προβλήματα που αν-
τιμετώπιζαν με τους εμπορο-μεσίτες και άλλους εκμεταλλευτές. Μάλι-
στα, ακόμη και σε ομολογουμένως δεινές οικονομικές καταστάσεις για
τον αγροτικό κόσμο, ο εκάστοτε μητροπολίτης δεν παρέλειπε να διεξά-

21. Σάμος, 30-10-16.
22. Αιγαίον, 9-3-22.
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γει εράνους, όπως το 1914, για την κατασκευή ναυαρχίδας για το ελλη-
νικό πολεμικό ναυτικό (αν και τα ποσά που συγκεντρώνονταν από τα
εσωτερικά χωριά ήταν πενιχρά).23 Όσον αφορά στις ενοικιάσεις μονα-
στηριακών εκτάσεων, μετά την ενσωμάτωση τίποτα δεν εγγυόταν στον
αγρότη, όπως στο παρελθόν ο ηγεμονικός νόμος, ότι θα εξακολουθούσε
να καλλιεργεί το μισθωμένο κτήμα του αν καθυστερούσε τις πληρωμές
των ενοικίων, καθώς οι μοναστηριακές επιτροπές διεξήγαγαν πλειστη-
ριασμούς για την είσπραξη οφειλόμενων χρημάτων.24 Την περίοδο
(1916-17) της μεγάλης πτώσης των τιμών του γλεύκους λόγω της ανύ-
παρκτης ζήτησης και καταστροφής ενός μεγάλου αριθμού αμπελιών
εξαιτίας της χρήσης ελαττωματικού θειαφιού που είχε σταλεί με ευθύνη
της κυβέρνησης, οι αγρότες βρέθηκαν σε απόγνωση, μη έχοντας τη δυ-
νατότητα να ανταποκριθούν στους όρους των συμβάσεων μίσθωσης –
την καλλιέργεια αμπελιών και την πληρωμή του μισθώματος που κυ -
μαινόταν μεταξύ 150 και 200 δραχμών ετησίως για είκοσι και τριάντα
έτη. Έτσι, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των εξόδων
της καλλιέργειας και της επιβίωσης, αποφάσισαν να ξεριζώσουν τα χα-
λασμένα κλήματα και να φυτέψουν καπνά, που πρόσφεραν περισσότερο
ικανοποιητικές τιμές. Όμως οι επιτροπές των μοναστηριών, για να επω-
φεληθούν από τις τιμές των καπνών, ισχυρίζονταν ότι οι παραγωγοί
είχαν παραβιάσει τους αρχικούς όρους των συμβάσεων, τις ακύρωναν
και, με την απειλή της έξωσης, υποχρέωναν τους καλλιεργητές να δε -
χθούν νέες μισθώσεις των 500 δραχμών ετησίως και με περιορισμένη
διάρκεια τριών ή πέντε ετών. Οι παραγωγοί, από τη μεριά τους, ζητού-
σαν την επέμβαση της γενικής διοίκησης, αλλά πάλι χωρίς αποτέλεσμα. 

Στον τύπο της εποχής, οι μικροκτηματίες και ακτήμονες χαρακτηρί-
ζονται ως εργατικοί και προκομμένοι και ως απασχολούμενοι με τις
καλλιέργειες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Πέρα από την καθιερω-
μένη ανάγκη για σκάψιμο και λίπανση, το φθινόπωρο, λίγο μετά τον
τρύγο, άρχιζαν οι εργασίες της προετοιμασίας των αμπελιών, όπως το
στρεμμάτισμα, που ήταν ιδιαίτερα δύσκολες στα βραχώδη εδάφη των
βουνοπλαγιών. Σε περιοχές με τέτοια εδάφη, οι παραγωγοί ήταν αναγ-
κασμένοι να αφαιρούν συνεχώς πέτρες από τα αμπέλια και να τις χρη-
σιμοποιούν στην επισκευή των πεζουλιών ή για να διατηρούν τα
συνορεύοντα απόκρημνα και στενά μονοπάτια τα οποία οι σφοδρές

23. Αιγαίον, 7-5-14.
24. Σάμος, 5-8-18.
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βροχοπτώσεις μετέτρεπαν σε αδιάβατες χαράδρες.25 Το χειμώνα γινόταν
η φύτευση ή ο εμβολιασμός των κλημάτων, το κλάδεμα και το σκάλισμα,
την άνοιξη το θειάφισμα, και, προς το τέλος του καλοκαιριού, ο τρύγος.
Ο τελευταίος, σε συνδυασμό με την εργασία στα πατητήρια και τη με-
ταφορά του μούστου ή των σταφυλιών σε συγκεκριμένες μεγάλες απο-
θήκες (ταβέρνες ή πόστες) εντοπισμένες κατά μήκος της βόρειας
πλευράς του νησιού, παραπλεύρως της παραλιακής οδού, άρχιζε από
τις μεσημβρινές χαμηλότερες περιοχές τον Αύγουστο και τελείωνε στις
υψηλότερες τον Σεπτέμβριο. Στις καλλιεργητικές εργασίες συμμετείχαν
όλα τα μέλη της οικογένειας. Ειδικότερα, οι γυναίκες και τα κορίτσια
ασχολούνταν με το πότισμα των φυτών, τη συλλογή εκτός αμπελιού των
κληματίδων, το αργολόγημα (ξεφύλλισμα), το θειάφισμα, τον τρύγο και
το μάζεμα της σταφίδας.

Στις εργασίες τους, οι αμπελουργοί αντιμετώπιζαν το ψύχος και τους
ανέμους τον χειμώνα, τους νότιους ανέμους, τις σποραδικές ανομβρίες
ή τις ραγδαίες βροχές την άνοιξη και τους καύσωνες το καλοκαίρι. Πα-
ρότι το κλίμα του νησιού είναι ήπιο, με μέσο όρο θερμοκρασιών τους
35 βαθμούς το καλοκαίρι και τους 4 το χειμώνα, υπήρχαν περίοδοι με
εκτεταμένους καύσωνες και υπερβολικό ψύχος που επηρέαζαν την
αγροτική εργασία, καθώς και διαστήματα καταρρακτωδών βροχών και
δυνατών ανέμων που εξασθένιζαν τα ήδη εξουθενωμένα χώματα. Επι-
ζήμια αποδεικνυόταν και η μεγάλη ζέστη τον Ιούνιο, διότι η γρήγορη
ωρίμανση των σταφυλιών επιτάχυνε τη συλλογή και την πώληση τους.
Σχεδόν καθημερινά, με εξαίρεση τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές,
οι περισσότεροι παραγωγοί ξεκινούσαν, με το πρώτο σημάδι της χα-
ραυγής για τα αμπέλια τους και επέστρεφαν πίσω στο χωριό μόλις νύ-
χτωνε. Στην καλύτερη περίπτωση, τα σπίτια τους περιλάμβαναν δύο
διακριτούς χώρους: το κατώγι ή υπόγειο για τα ζώα και την αποθή-
κευση βαρελιών και προϊόντων, και το ανώγι, στον επάνω χώρο, που
χρησιμοποιούνταν σχεδόν για όλες τις καθημερινές ανάγκες, συμπερι-
λαμβανομένου και του ύπνου. Τα ανώγια παρουσίαζαν συχνά μια ει-
κόνα μιζέριας την οποία συνέθεταν οι μικρές πόρτες και τα ακόμη
μικρότερα παράθυρα, τα σπασμένα τζάμια, στρωσίδια παντού στο εσω-
τερικό, την κουζίνα συχνά χωρίς μαγειρέματα ή με ελάχιστο αποθηκευ-
μένο αλεύρι, και το χειμώνα τα μαγκάλια που προσέφεραν την ελάχιστη

25. Αιγαίον, 23-7-15.



294 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ

ζεστασιά ενάντια στο κρύο.26 Αρκετά σπίτια ήταν καλύβια ενός δωμα-
τίου σκεπασμένα με χόρτα και κλαδιά ή ακόμη πρόχειρα τσαρδάκια.
Επίσης, η διαδικασία του τρύγου και η μεταφορά του γλεύκους, συχνά
μέσα από δύσβατους, κακοφτιαγμένους δρόμους και μονοπάτια από τα
αμπέλια σε τόπους επεξεργασίας του προϊόντος σε οίνο ή σταφίδα, επι-
βάρυνε την εργασία της καλλιέργειας. Τελικά, η απόδοση των περισσό-
τερων αμπελιών ήταν μικρή, κατά μέσο όρο ένα στρέμμα, και αυτό με
την σπάνια και δαπανηρή λίπανση, παρήγαγε από πέντε έως οκτώ εκα-
τόλιτρα οίνου. Στις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας και επιβίωσης ερ-
χόταν να προστεθεί και η πενιχρή τροφή που περιλάμβανε κυρίως ψωμί
με κρεμμύδι τον χειμώνα και την προσθήκη ντομάτας το καλοκαίρι.
Υπήρχαν μάλιστα περίοδοι πολέμου, όπως τις δεκαετίες του 1910 και
του 1920, όταν, ελλείψεις σε βασικά αγαθά –κυρίως αλεύρι και όσπρια–
ανάγκαζαν τους αγρότες να τρέφονται με χόρτα και «ακρίδες» (τρυ-
φερούς βλαστούς).27 Πέρα από τις καιρικές συνθήκες, η εργασία σε κτή-
ματα που γειτνίαζαν με έλη έθετε σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή των πα -
ραγωγών. Η ελονοσία ήταν σχεδόν ενδημική για πολλούς αγρότες, ενώ
συχνές ασθένειες τις οποίες εκδήλωναν οι ηλικιωμένοι και οι νεότεροι,
αντίστοιχα, ήταν η πνευμονία και η ινφλουένζα.28

Με τα πόδια ή με τα ζώα, μόνοι ή με τη συνοδεία των μελών της οι-
κογένειάς τους περνούσαν τη μέρα εργαζόμενοι στα αμπέλια, που ήταν
συνήθως διάσπαρτα, και όταν υπήρχε ανάγκη διανυκτέρευαν στην εξοχή
σε πρόχειρες καλύβες. Επιστρέφοντας στο χωριό, οι άνδρες συχνά στα-
ματούσαν στο καφενείο για να πιουν ένα τσίπουρο ή μία σούμα, και να
μάθουν τα νέα του νησιού από εκείνους που είχαν πρόσφατα επισκεφθεί
τα μακρινά, για τις συγκοινωνίες της εποχής, κεφαλοχώρια του Βαθιού
και Καρλοβάσου. Επίσης, από κάποιον εγγράμματο που διάβαζε την
εφημερίδα, όπως τον δημοδιδάσκαλο, πληροφορούνταν όχι μόνο για τα
πολιτικά νέα του νησιού, αλλά και για τα κοινωνικά –συνήθως περί αφί-
ξεων και αναχωρήσεων σημαντικών προσώπων της κοινωνίας του νη-
σιού. Οι εφημερίδες αφιέρωναν ολόκληρες στήλες για τα γενικά νέα της
Ευρώπης και του μητροπολιτικού πολιτικού κέντρου της Αθήνας, λιγό-
τερες για τα κεφαλοχώρια, ελάχιστες για την ενημέρωση των αγροτών
σχετικά με ζητήματα γεωπονίας και σχεδόν τίποτα για την ζωή στα

26. Αιγαίον, 9-11-19.
27. Σάμος, 22-1-17.
28. Σάμος, 24-9-19.
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χωριά. Συχνά τα παιδιά που εργάζονταν με τους γονείς τους στα αμ-
πέλια ή σε άλλες γεωργικές εργασίες, απουσίαζαν από τα σχολεία, τα
οποία λειτουργούσαν για λίγες εβδομάδες το φθινόπωρο και την άνοιξη.
Αλλά και οι σχολικοί χώροι ήταν ακατάλληλοι για διδασκαλία, έλειπαν
απαραίτητα είδη εξοπλισμού, όπως βιβλία και πίνακες, ενώ πολλοί δη-
μοδιδάσκαλοι, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν συχνά τον βούρδουλα και το
γονάτισμα, θεωρούνταν τύραννοι. Στην απογραφή του 1913, το 61% του
γενικού πληθυσμού δηλώθηκε ως αναλφάβητο –το 49% των ανδρών και
το 73% των γυναικών. Πιο συγκεκριμένα, τα ποσοστά αγραμματοσύνης
επί του συνόλου του πληθυσμού για τα τέσσερα τμήματα του νησιού
ήταν: 58% στο Βαθύ, 60% στο Καρλόβασι, 64% στο Μαραθόκαμπο και
66% στη Χώρα.29 Όλες οι ενδείξεις μαρτυρούν ότι τις πρώτες τρεις δε-
καετίες του 20ού αι., οι αγρότες της ενδοχώρας παρέμεναν, στη μεγάλη
τους πλειοψηφία, αναλφάβητοι.

Ένα δείγμα της αμάθειας των γεωργών ήταν η προβληματική αντι-
μετώπιση των ασθενειών που προσέβαλαν τα αμπέλια. Πέρα από την
φυλλοξήρα υπήρχαν και άλλες μεταδοτικές ασθένειες που κατέστρεφαν
τα κλήματα, όπως η αμπελοφάγος (ή ψείρα) η οποία δρούσε από τον
Απρίλιο ως τον Ιούνιο. Την ίδια περίοδο, κάμπιες έτρωγαν τα μάτια ή
τα τρυφερά φύλλα που είχαν βλαστήσει. Όμως, καμία προσπάθεια εξου-
δετέρωσης δεν γινόταν από πολλούς αμπελουργούς, οι οποίοι άφηναν
το πρόβλημα στην τύχη του. Ο νομογεωπόνος Κλεάνθης Τασιόπουλος,
ο οποίος έγραφε στις εφημερίδες το 1932, χαρακτήριζε την ασθένεια
και περιέγραφε μέτρα για την αντιμετώπιση της, ελπίζοντας ότι στα
καφενεία των χωριών κάποιοι θα διάβαζαν τις συμβουλές του στους
αγρότες οι οποίοι, στη συνέχεια, θα τις εφήρμοζαν. Συμβούλευε, πριν
από τη βλάστηση να γίνεται επάλειψη, με ένα μείγμα πίσσας από κα-
τράμι και μούργας του λαδιού, των ανωτέρων μερών του κούτσουρου
για λόγους προφύλαξης από το έντομο ή κατά την εποχή του κλαδέμα-
τος, να γίνεται ξεφλούδισμα των πρέμνων, με τριβή των χεριών και στη
συνέχεια, κάψιμο των συγκεντρωμένων πάνω σε στρωμένα πανιά φλου-
δών. Μια ακόμη συμβουλή του Τασιόπουλου ήταν το ράβδισμα των κλη-
μάτων, με την βοήθεια μικρών παιδιών, προκειμένου να πέσουν οι
ψείρες πάνω σε στρωμένα πανιά και να καταστραφούν με ζεστό νερό,
ή το θειάφισμα ή ακόμα το ψέκασμα με διαλυμένο αρσενικό μολύβδου
σε νερό. Αναμφίβολα, οι περισσότεροι αγρότες δυσκολεύονταν να ακο-

29. Αιγαίον, 1-6-22.
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λουθήσουν τις παραπάνω συνταγές.
Το κόστος της καλλιέργειας είχε αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το

παρελθόν, ιδιαίτερα, με τη σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών γη-
γενών κλημάτων, που είχαν καταστραφεί από την φυλλοξήρα, με τα νέα
αμερικανικά. Τα δε εργαλεία που χρησιμοποιούνταν για σκάψιμο, κλά-
δευμα και ψέκασμα χαρακτηρίζονταν ως ίχνη από την εποχή του Ησιό-
δου, ενώ οι απαιτήσεις της νέας καλλιέργειας καθιστούσαν αναγκαία
την αντικατάστασή τους με σύγχρονα. Όσο για τις υποσχέσεις των κυ-
βερνητικών αρχών της Ηγεμονίας και, αργότερα, της Ελλάδας ότι θα
ιδρυόταν φυτώριο αμερικανικών κλημάτων στο νησί, αυτές δεν πραγ-
ματοποιήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτει η παρούσα με-
λέτη. Έτσι η εξασφάλιση κλημάτων επιβάρυνε τους καλλιεργητές, καθώς
γινόταν από ιδιώτες οι οποίοι εισήγαγαν κλήματα από φυτώρια της
Γαλλίας. Τα νέα αυτά κλήματα είχαν απαιτητικές ρίζες και δεν ευημε-
ρούσαν πλάι σε ελαιόδεντρα ή φυτά οσπρίων και δημητριακών που τους
στερούσαν την τροφή. Ακόμα και μόνα τους, τα νέα κλήματα χρειάζον-
ταν ενισχυμένα χώματα πλούσια σε διάφορα συστατικά, τα οποία
ωστόσο ελάχιστα διέθεταν τα εδάφη, ιδιαίτερα στις ημιορεινές περιοχές
και τις βουνοπλαγιές. Δεδομένου ότι τα ντόπια χώματα σε πολλά μέρη
ήταν αμμώδη, αργιλικά και ανθρακικά ασβεστούχα ήταν αναγκαία η
ενίσχυσή τους με φώσφορο, άζωτο και κάλιο. Το παλαιό σύστημα της
αγρανάπαυσης δεν ήταν πρακτικό στην εφαρμογή του για τα νέα κλή-
ματα και η καθιερωμένη χρήση της φυσικής κοπριάς –ικανοποιητική για
τις παλιές καλλιέργειες– δεν βοηθούσε στην ανάπτυξη των νέων κλη-
μάτων που απαιτούσαν μεγαλύτερη ενίσχυση από χημικά λιπάσματα.
Τα τελευταία, αν και ακριβότερα από τα φυσικά, ήταν είκοσι φορές πιο
δυνατά και μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγή κατά πενήντα τοις
εκατό.30 Αρκετοί αμπελουργοί δεν είχαν ειδικές –σχετικές με την καλ-
λιέργεια των αμερικανικών κλημάτων– γνώσεις, με αποτέλεσμα να αδυ-
νατούν να εξηγήσουν τις όποιες αποτυχίες. Μη γνωρίζοντας ότι το χώμα
που φιλοξενούσε τις νέες απαιτητικές ρίζες χρειαζόταν το σωστό λίπα-
σμα για τον εμπλουτισμό των υπαρχόντων στο έδαφος στοιχείων, ο πα-
ραγωγός δεν είχε άλλη επιλογή από το να ξεριζώνει τα κουρασμένα
κλήματα, να φυτεύει νέα ή να στρέφεται προς την καπνοκαλλιέργεια.
Όμως, και σ’ αυτή την περίπτωση, στερούνταν την σωστή καθοδήγηση
και οι ανάγκες τον οδηγούσαν σε ενέργειες με μοναδικό γνώμονα το

30. Αιγαίον, 28-10-12.
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άμεσο συμφέρον του. 
Επιπρόσθετα, τα νέα κλήματα, τα οποία διέφεραν σε θρεπτικές

ανάγκες μεταξύ τους, έπρεπε να συνταιριαστούν με τα χημικά συστα-
τικά των χωμάτων στα οποία θα φυτεύονταν. Ας σημειωθεί ότι ενώ οι
παραγωγοί πλήρωναν επιπρόσθετα ποσά για λιπάσματα θειϊκού σιδή-
ρου και νάτριου καθώς και την δεκάτη (έμμεσα, μέσω της αξίας των
εξαγωγών των εμπόρων), η γεωργική υπηρεσία της Ηγεμονίας αλλά και
του ελληνικού κράτους δεν διενήργησε καμιά συστηματική μελέτη των
καλλιεργήσιμων εδαφών του νησιού.31 Η ανάλυση εδάφους για τον καλ-
λιεργητή συνιστούσε μια επίπονη διαδικασία. Έπρεπε να σκάψει σε
διάφορα σημεία του αμπελιού, σύμφωνα με την κλίση και την έκθεση
του στους ανέμους, και από συγκεκριμένα βάθη να αφαιρέσει δείγματα
των χωμάτων, να τα σημειώσει με ακρίβεια και να τα στείλει στους γε-
ωπόνους-επιχειρηματίες στα κεφαλοχώρια προκειμένου να τον συμβου-
λέψουν για την επιλογή του σωστού κλήματος. Αλλά και σε αυτή την
περίπτωση υπήρχε πρόβλημα αφού οι πωλητές κλημάτων έδιναν αντι-
φατικές πληροφορίες για την αναγκαιότητα των αναλύσεων εδάφους.
Για παράδειγμα, ο Ο. Κ. Τραυλός, στον Λιμένα Βαθέος, πληροφορούσε
ότι δεν υπήρχε τέτοια ανάγκη, ενώ ο Ι. Δ. Βοντζαλίδης, στο Νέο Καρ-
λόβασι, υποστήριζε τη χρησιμότητα τέτοιων αναλύσεων, ιδιαίτερα σε
βραχώδεις βουνοπλαγιές.32 Ουσιαστικά δεν υπήρχε σταθερή παρουσία
δημόσιων γεωπόνων και οι λιγοστοί που εμφανίζονταν κατά καιρούς
ήταν ικανοποιημένοι να αποστέλλουν βιβλία και φυλλάδια της υπηρε-
σίας τους στα χωριά και να δημοσιεύουν οδηγίες για το σκάψιμο, το
ράντισμα, το κλάδεμα, και τη λίπανση των αμπελιών, ακόμα και για
τον τρύγο, στις εφημερίδες, ελπίζοντας ότι θα ενημέρωναν κατ’ αυτόν
τον τρόπο τους αγρότες. Βέβαια, στην πραγματικότητα, μόνο οι εγγράμ-
ματοι των χωριών – δημοδιδάσκαλοι και κάποιοι ιερείς – μπορούσαν
να μεταφέρουν τις σχετικές πληροφορίες και οδηγίες στους αγρότες.

Όμως ο τυπικός αγρότης της εποχής πέραν του ότι ήταν αναλφάβη-
τος, δεν μπορούσε ούτε πρακτικές γνώσεις να λάβει καθώς το νησί δεν
διέθετε γεωργική σχολή και πειραματικό γεωργικό σταθμό. Τη δεκαετία
του 1880, όταν η φυλλοξήρα κατέστρεψε τα γαλλικά αμπέλια, γεγονός
που είχε ως συνέπεια την αύξηση της ζήτησης κρασιού, οι Σάμιοι πα-
ραγωγοί ξερίζωσαν ελαιόδεντρα, χαρουπιές, αμυγδαλιές, συκιές και

31. Αιγαίον, 23-10-13 και 13-11-13.
32. Αιγαίον, 28-10-12, 22-3-13 και 21-8-33.
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άλλα οπωροφόρα δένδρα, που χρειάζονταν μεγάλο κόπο και διάρκεια
για να καρποφορήσουν, και φύτεψαν αμπέλια. Όταν την επόμενη δε-
καετία η φυλλοξήρα επεκτάθηκε στο νησί και η εμφύτευση των νέων
κλημάτων δεν είχε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, οι γεωργοί στρά-
φηκαν στην καπνοκαλλιέργεια, ιδιαίτερα στο διάστημα του Α΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου. Εκείνη την περίοδο, η αύξηση της ζήτησης του καπνού
οφειλόταν στον αποκλεισμό των παραδοσιακών αγορών. Μετά τον πό-
λεμο και το άνοιγμα εκ νέου αυτών των αγορών, οι αγρότες επέστρεψαν
στην αμπελουργία. Οι παλινδρομήσεις αυτές καταδεικνύουν ότι οι κι-
νήσεις των αγροτών αποτελούσαν συνάρτηση των κερδοσκοπικών ενερ-
γειών των εμπόρων.33 Ο παραγωγός εργαζόταν εντατικά έως την εποχή
του τρύγου και του πατήματος ευελπιστώντας ότι η ποσότητα, η ποι-
ότητα της παραγωγής καθώς και η τιμή πώλησης των προϊόντων του,
θα του επέτρεπαν να εξοφλήσει τα χρέη του στους δανειστές. Όμως
κατά τη διαδικασία της αγοράς, οι έμποροι, βασιζόμενοι στους μεσίτες
και άλλους παράγοντες του χωριού, προλάμβαναν τους παραγωγούς.
Επρόκειτο, ουσιαστικά, για πληροφοριοδότες που συνέλεγαν στοιχεία
για την ποσότητα και την ποιότητα του προϊόντος, καθώς και για τις
ανάγκες του κάθε παραγωγού. Στη συνέχεια, καθώς πλησίαζε ο τρύγος,
οι εμπορομεσίτες, μετά από μια γενική εκτίμηση του αμπελιού, έπειθαν
τους παραγωγούς να τους διαθέσουν ολόκληρη τη σοδειά, με αποκοπή,
σε τιμή που θα καθιέρωναν αργότερα. Ο παραγωγός, πιεζόμενος από
τα χρέη, δεχόταν την υπόσχεση και δεσμεύονταν στην τιμή που θα ακο-
λουθούσε.

Η αισχροκέρδεια των εμπόρων κυριαρχούσε ακόμη και κατά την πα-
ράδοση της σοδειάς των παραγωγών στις ταβέρνες. Οι τελευταίοι ήταν
αναγκασμένοι να μεταφέρουν τα φορτώματα των σταφυλιών ή τον μού-
στο με δικά τους ζώα ή πληρώνοντας αγωγιάτες από μακρινές αποστά-
σεις ή από ορεινά δύσβατα μέρη κάτω από άσχημες καιρικές συνθήκες.
Κατά την παραλαβή, οι υπάλληλοι των αποθηκών πρώτα αφαιρούσαν
τη φύρα ή το απόβαρο από κάθε φόρτωμα σάκων από μουσαμά για τη
μεταφορά των σταφυλιών– υπολόγιζαν και σημείωναν, με αυθαίρετο
τρόπο, τη «διαφορά» ανάμεσα στο μικτό και το καθαρό βάρος, αγνοών-
τας τις όποιες παρατηρήσεις των παραγωγών, και διοχέτευαν το μούστο
σε χτιστές δεξαμενές. Επίσης, από τους δερμάτινους σάκους των παρα-
γωγών διοχέτευαν μέρος του μούστου σε κρυφές δεξαμενές και ζύγιζαν

33. Αιγαίον, 16-7-15.



299ΣΑΜΙΟΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

τον υπόλοιπο, χρησιμοποιώντας «πειραγμένες» πλάστιγγες, για την πε-
ραιτέρω μείωση της αξίας προς βάρος των καλλιεργητών. Στη συνέχεια,
μείωναν τους βαθμούς του μούστου, καταγράφοντας τους σε χαρτί ή κα-
τάστιχο μικρότερους των 14, ώστε να χαρακτηρίζεται από πολύ μικρή
περιεκτικότητα για την κατασκευή του μοσχάτου οίνου. Όλες αυτές οι
παρανομίες είχαν ως συνέπεια τη μείωση της αξίας του προϊόντος του
παραγωγού. Τελικά το γραφείο του εμπόρου έδινε στον αγρότη ένα πρό-
χειρο σημείωμα ή μπιλιέτο στο οποίο αναγράφονταν το βάρος και οι
βαθμοί του μούστου χωρίς καμία αναφορά στη χρηματική αξία ή την
ημερομηνία πληρωμής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μεσίτες και οι έμποροι
δίσταζαν να προσδιορίσουν την τελική τιμή που θα έδιναν την εποχή του
τρυγητού και, όταν αποφάσιζαν, αφαιρούσαν από το οφειλόμενο χρη-
ματικό ποσό τα σχετικά με την παράδοση χρεωστικά του παραγωγού,
τα ποσά των χρεών στους τοπικούς εμπόρους και μπακάληδες για τις
τραβηχτικές της χρονιάς και τις οφειλές του αγρότη για τόκους επί των
δανείων. Έτσι ο παραγωγός εισέπραττε ελάχιστα χρήματα, κατέληγε να
οφείλει περισσότερα και έβλεπε τα χρέη του να διπλασιάζονται. Ακόμη
και όταν περίμενε να εισπράξει χρήματα, οι έμποροι τον πλήρωναν σε
είδος –φτηνά υφάσματα, ρουχισμό και τρόφιμα– και έτσι δυσκολεύονταν
να συσσωρεύσει ρευστό για την επέκταση των καλλιεργειών του, την
αγορά γης και άλλων αναγκών.34

Κατά καιρούς γινόταν συστάσεις στους παραγωγούς να παρακάμ-
πτουν τους οινεμπόρους, μετατρέποντας το μούστο τους σε φυσικούς
οίνους ή παράγοντας σταφίδα, τουλάχιστον για μια εσωτερική αγορά.
Όμως, ο μέσος παραγωγός δεν κατείχε τα απαιτούμενα μέσα γι’ αυτές
τις διαδικασίες. Χρειάζονταν βαρέλια, τα οποία μονοπωλούσαν οι έμ-
ποροι ή τα ενοικίαζαν στους δήμους, οι οποίοι, στη συνέχεια, τα διέθε-
ταν στους αγρότες έναντι υψηλού τιμήματος. Επίσης, οι περισσότεροι
παραγωγοί στερούνταν τον αναγκαίο αποθηκευτικό χώρο σε υπόγεια ή
υπόστεγα. Εξάλλου, αν διέθεταν αυτά τα μέσα, δεν θα τους απασχο-
λούσε η έγκαιρη πώληση της σοδειάς τους και δεν θα υπέκυπταν στις
πιέσεις των εμπορομεσιτών να πωλήσουν το προϊόν τους με αποκοπή,
αλλά θα είχαν τουλάχιστον τη δυνατότητα αποθήκευσης του μούστου
τους. Όσον αφορά στη διαδικασία της οινοποίησης, αυτή απαιτούσε
γνώσεις, υπομονή και προσοχή. Τα σταφύλια έπρεπε να τρυγηθούν σε
συγκεκριμένο διάστημα μετά την εποχή της ωρίμανσης και, τέσσερις ή

34. Σταμάτης Βαλσάμος, Δάκρυ και Ελπίδα. (Αθήνα, 2000), σ. 67-71.
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πέντε μέρες πριν κοπούν, να υποστούν τεχνητή ωρίμανση με την περι-
στροφή των κοτσανιών. Καθ’ όλη την διάρκεια της ζύμωσης (ήτοι, του
μετασχηματισμού οργανικών ουσιών), οι παραγωγοί ήταν υποχρεωμένοι
να παρακολουθούν, με πυκνόμετρο και θερμόμετρο, το γλεύκος που
προοριζόταν για οινοποίηση, στοχεύοντας στη διατήρηση της θερμοκρα-
σίας εντός του κανονικού ορίου των 25 με 30 βαθμών Κελσίου. Λόγω
των υψηλών θερμοκρασιών την εποχή του τρύγου, τα σταφύλια υπέ-
κειντο σε ζύμωση σχεδόν αμέσως μετά την αποκοπή και την έκθεση
τους στον ήλιο επί του εδάφους. Έτσι, εκτεθειμένα στην ύπαιθρο την
πρώτη νύχτα ψύχονταν και εν συνεχεία από νωρίς το επόμενο πρωί πιέ-
ζονταν στα πατητήρια για να παραγάγουν γλεύκος των 18 βαθμών ή
ακόμη και των 20 για καλύτερη ποιότητα οίνου. Το πυκνό γλεύκος το-
ποθετούνταν σε στεγνά βαρέλια τα οποία είχαν καθαριστεί καλά με
ασβεστόνερο. Πριν θειαφίσουν και σφραγίσουν τα βαρέλια, οι παραγω-
γοί έπρεπε να αφήσουν ένα κενό των 25 με 30 εκατοστών, δηλαδή το
απαιτούμενο περιθώριο για τη διαστολή του μούστου κατά τη ζύμωση.
Πολύ καλός καθαρισμός με γαλάκτωμα ασβεστίου γινόταν, επίσης, και
στο χώρο των οιναποθηκών όπου στεγάζονταν τα βαρέλια. 

Τα παράθυρα και οι πόρτες των αποθηκών, ως χώροι στέγασης των
βαρελιών, διατηρούνταν κλειστά, ενώ, σε περίπτωση που κατά τη διάρ-
κεια της ζύμωσης η θερμοκρασία του γλεύκους ξεπερνούσε το κανονικό
όριο ή η γλυκύτητά του έφθανε τους 10 βαθμούς, για να επιτύχουν μεί-
ωση της θερμοκρασίας, οι παραγωγοί προκαλούσαν δροσερά ρεύματα
με το άνοιγμα των παραθύρων τη νύχτα και με την κάλυψη των βαρε-
λιών με βρεγμένες λινάτσες. Αν και αυτές οι διαδικασίες δεν απέδιδαν
και η θερμοκρασία πλησίαζε στο επικίνδυνο όριο των 35 βαθμών, τότε
προχωρούσαν σε μετάγγιση του οίνου σε θειαφισμένα στεγνά βαρέλια
και συγχρόνως εξακολουθούσαν τον αερισμό των αποθηκών. Όταν, μετά
από 20 με 30 μέρες, ο οίνος έβραζε ελαφρά, πάλι μεταγγιζόταν σε άλλα
θειαφισμένα βαρέλια. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβανόταν τον Φε-
βρουάριο ή Μάρτιο, πριν θερμάνει ο καιρός. Για τις παραπάνω χρονο-
βόρες διαδικασίες οινοποίησης, οι παραγωγοί έπρεπε να διαθέτουν
γνώσεις σχετικές με την διεξαγωγή της ζύμωσης (ήτοι, για τα συστατικά
και τις κανονικές ποσότητες) αλλά, πρωτίστως, κεφάλαια τα οποία οι
περισσότεροι στερούνταν λόγω χρεών.35

Ο δανεισμός έπαιρνε τουλάχιστον δύο μορφές. Μία, η άμεση, πραγ-

35. Αιγαίον, 31-7-13.
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ματοποιούνταν όταν ο ίδιος ο παραγωγός ζητούσε να δανειστεί από
κάποιον τοπικό προεστό ή προύχοντα – μεγαλοκτηματία, έμπορο, με-
σίτη ή μπακάλη, που διέθετε κεφάλαια ή καταναλωτικά αγαθά– για τις
«τραβηχτικές» αγορές, συνήθως σε είδος (εργαλεία και υλικά καλλιέρ-
γειας, όπως λιπάσματα και θειάφι, αλλά και τρόφιμα, κυρίως δημη-
τριακά και όσπρια).36 Συνήθως ο δανειστής αναλάμβανε την αγορά,
πλήρωνε τον επιχειρηματία, αν δεν ήταν ο ίδιος, και σημείωνε το χρη-
ματικό ποσό σε κατάστιχο. Έτσι, θεμελιωνόταν μια σχέση εκμετάλλευ-
σης στο πλαίσιο του δανεισμού. Συνήθως, μόνο στα κατάστιχα του
πιστωτή γινόταν καταγραφή των υλικών και του κόστους τους. Ωστόσο,
ακόμη και με αποδείξεις, ο συνήθως αγράμματος παραγωγός όχι μόνο
δυσκολευόταν να αμφισβητήσει τους φουσκωμένους λογαριασμούς,
αλλά δεν τολμούσε και να φέρει αντιρρήσεις. Μια άλλη έμμεση διαδι-
κασία δανεισμού ξεκινούσε με την πρόθεση ενός δανειστή να αξιοποι-
ήσει το κτήμα κάποιου αγρότη το οποίο θεωρούσε ως δυνάμει
προσοδοφόρο αμπέλι.37 Ο εν λόγω δανειστής χορηγούσε στον φτωχό
αγρότη ένα ποσό χρημάτων ως δάνειο για μία συγκεκριμένη περίοδο –
έως ότου να καρποφορήσει το αμπέλι– διευκολύνοντάς τον στην αγορά
αναγκαίων υλικών αγαθών. Ο δε αγρότης, παρά τις επιφυλάξεις του –
ιδιαίτερα για τον ετήσιο τόκο του 9%, 12%, ή και υψηλότερο–, δελεα-
σμένος από το έτοιμο κεφάλαιο και μη έχοντας τη δυνατότητα
δανεισμού με καλύτερους όρους λόγω απουσίας μιας λαϊκής αγροτικής
τράπεζας, συμφωνούσε με τον δανειστή και υπέγραφε το συμβόλαιο,
χωρίς πολλές φορές να γνωρίζει τους όρους που αυτό έθετε. Συχνά, ο
χρεώστης υποχρεωνόταν να υποθηκεύσει το αμπέλι στο όνομα του πι-
στωτή. Έτσι, αν ο υπόχρεος αθετούσε στην πληρωμή των τόκων ή του
κεφαλαίου και ο δανειστής δεν άλλαζε τους όρους του δανείου, το αμ-
πέλι περνούσε στην ιδιοκτησία του τελευταίου. Σε περιπτώσεις που το
κτήμα δεν είχε υποθηκευτεί, ο δανειστής προχωρούσε την διαδικασία
του δημόσιου πλειστηριασμού και εισέπραττε τα κέρδη από την πώ-
ληση. Συνήθως, στις δημοπρασίες, οι τελικές τιμές των προσφορών ήταν
προσυμφωνημένες μεταξύ των συμμετεχόντων υπέρ του δανειστή και η
τιμή πώλησης δεν ξεπερνούσε το μισό ή το εν τρίτον της πραγματικής
αξίας του κτήματος. Πάντως, η τιμή ήταν τέτοια που επέτρεπε στο δα-
νειστή να επανακτήσει τα ποσά που είχε επενδύσει. Τελικά, ολόκληρη

36. Βαλσάμος, ό.π., σ. 47-48.
37. Φως, 22-1-1897.
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η επί σειρά ετών αξία της εργασίας του αμπελουργού, όπως και το
επενδυμένο κεφάλαιο με τους τόκους κατέληγαν στα χέρια του δανει-
στή.

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να αναφερθούν γενικές αντιπροσω-
πευτικές ερμηνείες σχετικά με την κατανόηση της κατάστασης των
αγροτών που προσαρμόζονται με αυτή του νησιού. Στα μέσα του 19ου
αι., ο Καρλ Μαρξ, επεσήμαινε ότι οι αγρότες, ιδιαίτερα οι μικροκτημα-
τίες, ζώντας σε μία απομόνωση που τους αποβλακώνει, και βυθισμένοι
στην αμάθεια, δεν μπορούν να αντιπροσωπεύσουν τα συμφέροντά τους
και να βρουν μια δυναμική διέξοδο πέρα από την συνηθισμένη κατά-
σταση στην οποία λιμνάζουν. Καθώς απουσιάζει η συσπείρωση μεταξύ
τους και ζουν χωρίς καμία ενότητα, δεν αποτελούν τάξη. Στη σύγχρονη
εποχή, όπως υποστηρίζει, εντοπίζονται ανάμεσα στο παλιό φεουδαρχικό
καθεστώς από την μία πλευρά και στο εμπορικο-βιομηχανικό στάδιο
οικονομικής εξέλιξης από την άλλη, μαστίζονται από το αστικό κεφά-
λαιο μέσω των τοκογλύφων και υπόκεινται στη σκλαβιά που επιβάλλουν
τα χρέη, οι υποθήκες, οι αναγκαστικές πωλήσεις και οι πλειστηριασμοί.
Υφιστάμενοι την εκμετάλλευση, καταντούν να μένουν σε κατοικίες τρω-
γλοδυτών και οι αποτυχημένοι από αυτούς, κουρελιασμένοι, μετακι-
νούνται στις πόλεις για να καταλήξουν σε λούμπεν, αλήτες και πόρνες
ή παίρνουν το δρόμο της ξενιτιάς. Οι δανειστές και το κράτος σαν βαμ-
πίρ απορροφούν το αίμα και το μεδούλι τους και στη συνέχεια τους
πετάνε στο αλχημιστικό καζάνι του κεφαλαίου. Το κράτος τους επιβάλ-
λει βαριά φορολογία, προκειμένου να συντηρεί την γραφειοκρατία, τους
ιερείς και τους χωροφύλακες και τους ελέγχει μέσα από το μηχανισμό
της εκτελεστικής εξουσίας. Οι ίδιοι έχουν μάθει να υποτάσσονται στην
από τα πάνω εξουσία, είτε του Υψίστου είτε του Κράτους. Τείνουν να
διατηρούν τις δεισιδαιμονικές τους δοξασίες –αντί για τον διαφωτισμό–
είναι προσκολλημένοι στην προκατάληψη –αντί να καλλιεργούν την κρι-
τική σκέψη– και στο παρελθόν, αντί να στρέφονται προς το μέλλον
(όπως μας τα δίδαξαν οι γονείς μας, όπως τα βρήκαμε από τους παπ-
πούδες μας). Εμπιστεύονται χαρισματικούς ηγέτες, όπως τους Ναπο-
λέοντες (στη Σάμο, το πιθανό δείγμα ένα Λυκούργο Λογοθέτη στις
αρχές του 19ου αι., την περίοδο της επανάστασης, ή έναν Θεμιστοκλή
Σοφούλη στις αρχές του 20ού αι., την εποχή της ένωσης) που αντιπρο-
σωπεύουν τον συντηρητισμό και υπεραμύνονται της πενιχρής τους ιδιο-
κτησίας. Τελικά αυτή η τεράστια μάζα ανθρώπων που χαρακτηρίζονται
από μια αδέξια πονηριά, αντιπροσωπεύουν την βαρβαρότητα του πολι-
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τισμού και αποτελούν ένα ανεξήγητο ιερογλυφικό στην κατανόηση του,
ένα σάκο πατάτες.38

Θεωρητικές ερμηνείες κοινωνικών επιστημόνων παρέχουν εξηγητικές
προτάσεις που επιτρέπουν να κατανοήσουμε την κατάσταση των αμ-
πελουργών στο νησί, ιδιαίτερα των μικροϊδιοκτητών, ως μελών μιας
αγροτικής οικονομίας υπό την επίδραση του καπιταλιστικού εμπορίου.39

Κατά τον κοινωνιολόγο Teodor Shanin, στην παραδοσιακή αγροτική οι-
κονομία οι πατριαρχικές οικογένειες, ακόμα και εκείνες που διέθεταν
μικρή ιδιοκτησία, έδιναν προτεραιότητα στη συγγένεια και όχι στην ατο-
μικότητα, αντιλαμβάνονταν την πολύ σημαντική οικογενειακή εργασία
στην παραγωγή, όχι με την έννοια του καπιταλιστικού κέρδους, αλλά
ως κύριο μέσο επιβίωσης και παρήγαν πρώτα για τις ανάγκες αυτοκα-
τανάλωσης και μετά για την τοπική αγορά. Επίσης, έδιναν ιδιαίτερη
έμφαση στο γόητρο και την κοινωνική θέση των ίδιων και των μελών
της οικογένειάς τους στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για κοινωνική
αντίληψη η οποία δεν συμβάδιζε με την οικονομική μεγιστοποίηση του
εισοδήματος. Ο Shanin παρατηρεί, επιπλέον, ότι αυτό που χαρακτήριζε
τις εν λόγω οικογένειες ήταν πρακτικές διαμοιράσματος της τροφής και
της στέγασης. Ωστόσο, η επίδραση του κεφαλαιοποιημένου εμπορίου
στις αγροτικές οικονομίες από τα τοπικά αστικά και εξωτερικά κέντρα
οικονομικής ισχύος είχε ως αποτέλεσμα την ανάδυση μιας σχέσης εξάρ-
τησης στο πλαίσιο της οποίας η παραγωγή για το εμπόριο σταδιακά
έπαιρνε μεγάλες διαστάσεις. Συγκεκριμένα, κεφάλαια διείσδυαν στην
αγροτική περιφέρεια, επηρεάζοντας την οικονομία και τον πολιτισμό
των παραδοσιακών τοπικών κοινωνιών –υπονομεύοντας χειροτεχνίες
και εισάγοντες ξένα κοινωνικά πρότυπα. Όπως παρατηρεί ο Β. Ι. Λένιν,
η παραδοσιακή αγροτική οικονομία μετατρεπόταν σε παράρτημα ή
κλάδο της καπιταλιστικής βιομηχανίας. Σε περιπτώσεις ανεπαρκούς κε-
φαλαιοποίησης, δημιουργούνταν πλεονάσματα εργατικής δύναμης και
οι στρατιές απόρων αγροτών διοχετεύονταν στα αστικά κέντρα ή οδη-

38. Καρλ Μαρξ, Η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη (Αθήνα 1978),
σ. 155-156 και Karl Marx, “Peasants as a Class’, στo Peasants and Peasant Societies,
Teodor Shanin, επιμ. (Middlesex, England 1984), σ. 229-237.

39. Τheodor Shanin, «Peasants as a Political Factor», στο Peasants and Peasant
Societies, σ. 238-263, Kazimierz Dobrowolski, «Peasant Traditional Culture», στο
ίδιο, σ. 277-298, Paul Stirling, «A Turkish Village», στο ίδιο, σ. 37-41 και Eric
R. Wolf, «On Peasant Rebellions», στο ίδιο, σ. 264-274.
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γούνταν στη μετανάστευση. Στη στάσιμη αυτή κοινωνία, οι πιο ευάλω-
τοι ακτήμονες και μικροκτηματίες κατέληγαν εργάτες στις κωμοπόλεις
και στο εξωτερικό ενώ οι μεγάλοι και μεσαίοι ιδιοκτήτες, έχοντας στη
διάθεση τους περισσότερα εφόδια, όπως την οργανωτική συνδρομή
αγροτικών συλλόγων, συνδέσμων και συνεταιρισμών, άντεχαν στην κοι-
νωνία της αγοράς. Αλλά και το σύγχρονο κράτος (στην περίπτωση της
Σάμου, το ελληνικό κράτος μετά την ενσωμάτωση) σταδιακά, μέσα από
διοικητικές μεταρρυθμίσεις και την ανάπτυξη των συγκοινωνιών, εισχω-
ρούσε βαθύτερα στην παραδοσιακή κοινωνία αποσπώντας μέρος της
παραγωγικής αξίας μέσω των φόρων και άλλων επιβαρύνσεων για τη
διατήρηση της γραφειοκρατίας, ευνοώντας ουσιαστικά τους υπαλλήλους
του. Σε μία άλλη κατεύθυνση, ο ίδιος κοινωνιολόγος υποδεικνύει ότι η
ηλιθιότητα που διακρίνει ο Μαρξ ανάμεσα στους αγρότες δεν σημαίνει
την απουσία διαλογισμού αλλά μια διαφορετική δομή και χαρακτηρι-
στικά σκέψης συγκεκριμένων αγροτικών ομάδων που υπηρετούν τις
ανάγκες τους ικανοποιητικά. Οι επιδράσεις από επιρροές εξωτερικών
πηγών απορρίπτονται ή συγκεράζονται με άλλες έννοιες. Ένα φαινόμενο
άξιο αναφοράς είναι η πίστη στην ηγεσία που θα διατηρήσει την κοι-
νωνία όπως την έχουν συνηθίσει. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες
αγροτικές κοινωνίες αντιδρούν με άμορφες αυθόρμητες πράξεις όπως
μία έντονη διαδήλωση, εξέγερση ή στάση που αναπόφευκτα καταστέλ-
λονται από την χωροφυλακή ή το στρατό καθώς και με αυθόρμητες πει-
σματικές εκδηλώσεις μη-εκπλήρωσης υποχρεώσεων.

Ο εθνογράφος, Kazimerz Dobrowolski παρατηρεί ότι η παραδοσιακή
αγροτική κοινότητα είναι προσκολλημένη στη διατήρηση των παραδό-
σεων που στοχεύουν στη συντήρηση της κοινωνικής τάξης, τον έλεγχο
της ανθρώπινης συμπεριφοράς και τη βελτίωση της ζωής των μελών της.
Αυτό που διακατέχει τη σκέψη τους είναι μυστικιστικά και μαγικά στοι-
χεία και κυρίως η πίστη στους θρησκευτικούς θεσμούς –στο θέλημα του
Θεού, την τιμωρία του Υψίστου. Ωστόσο, οι επιρροές από το αστικό πε-
ριβάλλον της κωμόπολης, οι εμπειρίες των στρατευμένων αγροτών,
όπως και των αποδημούντων εποχιακών εργατών και μεταναστών, προ-
καλούν ρωγμές σ’ αυτή την κοσμοαντίληψη, με ανεξέλεγκτα αποτελέ-
σματα για την δύναμη της εξουσίας στα χωριά. Ο ανθρωπολόγος, Paul
Sterling, αναφέρει ότι, όταν με το πέρασμα του χρόνου η τοπική εξουσία
περνάει στην γραφειοκρατία, η τελευταία οφείλει να ελέγχει την νέα
κατάσταση στην αγροτική περιφέρεια, να αμβλύνει τις ρωγμές και να
διατηρεί την δουλοπρεπή συμπεριφορά των αγροτών προκειμένου να
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διασφαλίσει την κοινωνική ευταξία αλλά και τις χαμηλές τιμές. Μία
άλλη ερμηνεία σχετικά με την θέση των αγροτών διατυπώνει ο ανθρω-
πολόγος Eric Wolf, υποστηρίζοντας ότι η αγρότισσα φέρει ένα ιδιαίτερα
βαρύ φορτίο εργασίας λόγων των οικιακών της καθηκόντων και των γε-
ωργικών της εργασιών. Εντούτοις, η συνεισφορά της στο αγροτικό νοι-
κοκυριό εκλαμβάνεται ως δευτερεύουσας σημασίας, βρίσκεται σχεδόν
πάντα υπό την εξουσία του συζύγου-πατέρα, ενώ τα θηλυκά παιδιά συ-
νιστούν οικονομικό βάρος. Οι αγρότες αγωνίζονται για τη βελτίωση των
διαθέσιμων παραγωγικών πόρων κατά την διάρκεια του ετήσιου κύκλου
σκληρών εργασιών, ενώ η μοναδική σχεδόν διέξοδος σε κρίσιμες περιό-
δους δυσμενών συνθηκών αναφορικά με την πώληση των προϊόντων
τους, είναι η αίσθηση ότι η μικρή τους ιδιοκτησία επιτρέπει την επιβίωσή
τους. Δεσμοί εδραιωμένοι σε δίκτυα συγγένειας και αλληλοβοήθειας εν-
δέχεται να απαλύνουν τις αβάστακτες αντιξοότητες, διαφορετικά η στέ-
ρηση της πολιτικής τους συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και η μη
πρόσβαση στη γνώση τους στερούν τη δυνατότητα άρθρωσης ενός διεκ-
δικητικού λόγου σχετικά με τα συμφέροντα τους. Βρίσκονται συνεχώς
αντιμέτωποι με τους τοπικούς άρχοντες –πολιτικούς, εμπόρους, επιχει-
ρηματίες– οι οποίοι, σε κρίσιμες περιόδους, αναλαμβάνουν το ρόλο του
μεσολαβητή ανάμεσα στην επίσημη κυβέρνηση των αστικών κέντρων
και στους αγρότες.

Στη Σάμο, η εκμεταλλευτική αυτή κατάσταση, ιδιαίτερα για τους
ακτήμονες και μικροκτηματίες παραγωγούς, διαιωνιζόταν για δεκαετίες,
προφανώς χωρίς καμία ουσιαστική αντίσταση, αν και οι συνθήκες που
επικρατούσαν στο νησί την εποχή της ενσωμάτωσης και αμέσως μετά
ξεθώριαζαν, σύμφωνα με μια εκτίμηση, μπροστά σε εκείνες του
Κιλελέρ.40 Βέβαια στην τελευταία περίπτωση οι κολίγοι δούλευαν ξένα
κτήματα και οι τσιφλικάδες ιδιοκτήτες ήταν άμεσα αναγνωρίσιμοι και
στρατηγικά πιο ευάλωτοι, ενώ στο νησί οι παραγωγοί, συνδεδεμένοι συ-
ναισθηματικά με τα χρεωμένα τους κτήματα –ως κάτοχοι γης–, και
έχοντας μια συγκεχυμένη εικόνα για τους εξουσιαστές τους, εκτρέπον-
ταν από την στόχευση των δυναστών τους. Σ’ αυτή τη δύσκολη θέση
συνέβαλλε και η διάσπαρτη εξουσία των αρχόντων και άλλων προσω-
πικοτήτων του τοπικού κατεστημένου. Μια πιθανή εξήγηση μπορεί να
αναζητηθεί στο περιβάλλον των απομονωμένων χωριών της εποχής
όπου, στη φτωχή πατριαρχική οικογένεια, ο άνδρας αγρότης υιοθετούσε

40. Αιγαίον, 4-9-15.
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τα πρότυπα του πατέρα –ο οποίος επέβαλλε την κυριαρχία του στα
μέλη του νοικοκυριού, ιδιαίτερα σχετικά με την εργασία στα κτήματα–
και μάθαινε να υπακούει και να δέχεται τις τυχόν μορφές τιμωρίας.
Σύμφωνα με σχόλια εφημερίδων της εποχής, οι μικροκτηματίες και
ακτήμονες αμπελουργοί δεν γνώριζαν ούτε τη δύναμη που διέθεταν
ούτε πώς να την κατευθύνουν, προκειμένου να βελτιώσουν τις συνθήκες
ζωής τους. Η σχετική απομόνωση και η αμάθεια τους κρατούσαν σε μια
μόνιμα υποτελή θέση την οποία χαρακτήριζαν η συντηρητικότητα και η
μοιρολατρία.41 Γνώριζαν μόνο την κατηχητική παραγωγική εργασία.

Το πρότυπο των σχέσεων υποταγής και εξουσίας ενισχυόταν και με
την εμπειρία που αποκτούσε ο νέος αγρότης στο πλαίσιο της εκκλησίας,
όπου συχνά ο ιερέας αναφερόταν στη θεϊκή εξουσία, τον παντογνώστη
παντοκράτορα, ο οποίος επίσης απαιτούσε υπακοή και επέβαλλε την
τιμωρία. Επιπλέον, από τις ελάχιστες ευκαιρίες που είχε να βρεθεί ενώ-
πιον του δημοδιδασκάλου, στο καταπιεστικό περιβάλλον του αξιολύ-
πητου σχολείου του χωριού, και εκεί μάθαινε να είναι υποτακτικός
απέναντι στον αυταρχισμό και μάλιστα, αρκετές φορές, υπό την απειλή
του βούρδουλα. Αργότερα, η σχέση υποταγής γινόταν πιο συγκεκριμένη
καθώς εγγράφονταν στην καθημερινή του ζωή με όρους μιας τάξης που
συμβόλιζε και επέβαλλε ο οπλισμένος αγροφύλακας. Ο τελευταίος, πε-
ριφερόμενος στα βουνά και στις πεδιάδες για την επιβολή του ελέγχου,
μετέφερε και τις ειδικές παραγγελίες των προυχόντων στους αγρότες
για τυχόν αγγαρείες και, σε περίπτωση αντίστασής τους, είχε τη δυνα-
τότητα λήψης κατασταλτικών μέτρων.42 Τελικά, όλες αυτές οι συμβολι-
κές και υλικές σχέσεις εξουσίας συνιστούσαν το στήριγμα της
κοινωνικής πυραμίδας, η κορυφή της οποίας περιλάμβανε τους τοπικούς
άρχοντες –μεγαλοκτηματίες, δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, κομ-
ματάρχες, μπακάληδες και επιχειρηματίες. Ο αγρότης δεν είχε παρά να
διαχειριστεί με όρους υποταγής τις σχέσεις του με όλους αυτούς και
συνάμα να τύχει της αναγνώρισης του άξιου, εργατικού, νοικοκύρη στην
εκτίμηση της κοινωνίας του χωριού. 

Ωθούμενος από αισθήματα κατωτερότητας, ο αγρότης προσέγγιζε το
αφεντικό δειλά και υποτακτικά, με βλέμμα χαμηλό, ντροπή και σταυ-
ρωμένα χέρια. Τα υποδήματα που χρησιμοποιούσε μόνο για τις «κα -
λές» μέρες, τα άφηνε στην πόρτα για να μη λερώσει το σπίτι του

41. Αιγαίον, 8-9-25.
42. Φως, 9-2-1897.
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πρού χοντα ή του δανειστή. Δεινοπαθούσε προκειμένου να αποσπάσει
τη συμφωνία του τελευταίου να τον δεχτεί, προκειμένου να του ζητήσει
δάνειο –μια πενιχρή βοήθεια– ή για να του θυμίσει ότι του όφειλε χρή-
ματα για μούστο που του είχε μεταφέρει στο παρελθόν. Όταν ο δανει-
στής τον δεχόταν, και επιπλέον τον κερνούσε μια σούμα στο καφενείο,
ο αγρότης αισθανόταν ευτυχής. Αντιθέτως, στις περιπτώσεις εκείνες που
το αφεντικό τον έβριζε, αποκαλώντας τον βρομιάρη ή τεμπέλη, τον κυ-
ριαρχούσε το αίσθημα της αδικίας και της ταπείνωσης, αλλά έκανε υπο-
μονή γιατί, ως καλός νοικοκύρης, όφειλε να προκόψει –να αγοράσει ή
να ενοικιάσει ακόμα ένα αμπέλι και να εξοικονομήσει κάποια χρήματα,
ώστε να προικίσει την κόρη ή να σπουδάσει το γιο του. Πάνω απ’ όλα
όμως τον αγρότη τον τρόμαζαν οι λογαριασμοί που έβγαζε ο εμπορο-
μεσίτης–δανειστής, όταν του ζητούσε να πληρωθεί για τα φορτώματα
που του είχε παραδώσει – τα χαρτάκια και τα κατάστιχα σημειωμένα
με τα μικρά και μεγάλα συσσωρευμένα δάνεια.43

Το ερώτημα που προκύπτει από την σκιαγράφηση της χρόνιας αυτής
κατάστασης, η οποία επικρατούσε τις πρώτες τρεις δεκαετίες του 20ού
αι., είναι γιατί η πληθώρα των εξαθλιωμένων αγροτών –πέρα από τις
συνηθισμένες πολιτικές-πολιτειακές συνδέσεις και σποραδικές διαδη-
λώσεις– δεν προχώρησε σε δυναμικότερες συγκρούσεις (όπως ανταρσίες
και εξεγέρσεις) με την αστική εξουσία, ώστε να διεκδικήσει βελτιώσεις
στις συνθήκες ζωής. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αγρότες του νησιού και,
γενικά, του ελλαδικού χώρου, βυθισμένοι στην αμάθεια και εξαντλημέ-
νοι από τις δυσχέρειες, συνιστούσαν μια μάζα συντηρητικών και οπι-
σθοδρομικών ανθρώπων ανίκανων να οργανωθούν ή να συσπειρωθούν
γύρω από τέτοιους στόχους. Πραγματικά, οι μικροί και μεσαίοι ιδιο-
κτήτες γης και οι ακτήμονες της πυκνοκατοικημένης ενδοχώρας του νη-
σιού ζούσαν σε συνθήκες σχετικής και απόλυτης ένδειας. Ωστόσο, παρ’
όλα αυτά, στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν ήταν παθητικοί παρατηρη-
τές ούτε παρέμεναν άπραγοι σ’ ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών. Στη
σαμιακή ύπαιθρο αναπτύσσονταν πολύμορφες κοινωνικές και παραγω-
γικές σχέσεις, ενώ οι αγρότες είχαν καθημερινή πληροφόρηση για νέες
αγορές, στρατηγικές καθώς και συρμούς.44

43. Φως, 8-1-1897 και 15-1-1897.
44. Aιγαίον, 13-9-13.



308 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ

Το κράτος σε σχέση με τα προβλήματα των αμπελουργών.
1914-1930

Η νέα πολιτική σκηνή που διαμορφώθηκε στον ελλαδικό χώρο την
πρώτη δεκαετία του 20ού αι. είχε επιπτώσεις στην πολιτική κατάσταση
της Σάμου μετά την προσάρτηση του νησιού. Μία νέα ανερχόμενη
αστική τάξη εντός της μητροπολιτικής Ελλάδας προσανατολισμένη στην
ανάπτυξη βιομηχανικών επιχειρήσεων και επενδύσεων στη χώρα, αλλά
και στις γύρω τουρκοκρατούμενες περιοχές των Βαλκανίων και της
Μικρά Ασίας με ελληνόφωνο πληθυσμό, επεδίωκε να κυριαρχήσει πο-
λιτικά στον προγραμματισμό της εθνικής στρατηγικής. Οι πολιτικοί της
αντίπαλοι, τους οποίους συνέδεε μεταξύ τους η αφοσίωση στο στέμμα,
συνιστούσαν ηγέτες προσωποπαγών κομμάτων, που συχνά εναλλάσσον-
ταν στην κρατική εξουσία, όπως κατά το δεύτερο ήμισυ του 19ου αι.
Αν και βασίζονταν σε εκλογικά φέουδα, κυρίως στις αγροτικές περιφέ-
ρειες, επιχειρούσαν και αυτοί να προσελκύσουν στο εκλογικό τους άρμα
τις νέες αναπτυσσόμενες οικονομικές δυνάμεις. Και οι δύο παρατάξεις
που διαμορφώθηκαν, οι Φιλελεύθεροι της αναδυόμενης πολιτικής μερί-
δας και οι Λαϊκοί των παραδοσιακών συμφερόντων, στηρίζονταν στη
μεγάλη μάζα των απλών ψηφοφόρων, κυρίως των αγροτών. Στα πολι-
τικά σαλόνια της υψηλής αστικής κοινωνίας των Αθηνών, στις λέσχες
των αξιωματικών και στους στρατώνες, οι αντιπρόσωποι των δύο κομ-
μάτων, επιδίδονταν σε ατέλειωτες συζητήσεις για το πώς θα διαμόρ-
φωναν μεταβαλλόμενες συμμαχίες με σκοπό την απόκτηση της εξουσίας
και την εξυπηρέτηση των σημαντικών πελατών τους, ενώ παράλληλα
υπόσχονταν νομοθετικές μεταρρυθμίσεις για τα πλατιά στρώματα. Τε-
λικά, μετά το κίνημα του Στρατιωτικού Συνδέσμου στο Γουδί, το 1909,
οι αντιπρόσωποι του οποίου διέταξαν την καταστολή της εξέγερσης του
Κιλελέρ, οι Φιλελεύθεροι, με αρχηγό τον Ελευθέριο Βενιζέλο, αναδείχ-
θηκαν ως το κόμμα που θα υιοθετούσε κυρίως τους στόχους των νέων
κεφαλαιούχων και επιχειρηματιών, καθώς και των υποστηρικτών της
επεκτατικής Μεγάλης Ιδέας και του αλυτρωτισμού. Αρχικά, για την δι-
εύρυνση της εκλογικής τους βάση, οι Φιλελεύθεροι προσέγγισαν τα ερ-
γατικά στρώματα στα αναπτυσσόμενα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα μετά
την έλευση των Μικρασιατών προσφύγων, ενώ οι Λαϊκοί εξακολουθού-
σαν να προσεγγίζουν πατριαρχικά και πατερναλιστικά τους αγροτικούς
πληθυσμούς. Αν και οι αγρότες είχαν το δικαίωμα της ψήφου, στην
πραγματικότητα οι τοπικοί κομματάρχες σ’ ολόκληρη την επικράτεια,
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όπως και στην Σάμο, ασκούσαν άμεση πολιτική επιρροή πάνω τους για
ελάχιστα ευεργετήματα. Στην ουσία, πέρα από υποτυπώδεις μεταρρυθ-
μίσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της εργοδοσίας και της κρατικής
διοίκησης –από άποψη αξιοκρατίας–, οι Φιλελεύθεροι όχι μόνο δεν προ-
χώρησαν σε βασικές μεταρρυθμίσεις αλλά, στην πραγματικότητα, εξου-
δετέρωσαν την ανάπτυξη ισχυρών νομοθεσιών και αγροτικών κινημά-
των, όπως εκείνων που είχαν πραγματοποιηθεί σε άλλες βαλκανικές
χώρες την ίδια εποχή.45

Αν και αμφότερα τα δύο αυτά κόμματα εμφανίζονταν ως υπέρμαχοι
του αστικού κόσμου, παρά τα έντονα μεταξύ τους πάθη και τη λυσσα-
λέα ρητορική του διχασμού, τα οποία ήταν αποτέλεσμα των γεγονότων
της περιόδου 1915-17 μεταξύ των υποστηρικτών του βασιλιά και του
Βενιζέλου, σχετικά με την συμμετοχή της χώρας στο πλευρό της Αντάντ
κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν υπήρχε μεταξύ τους ουσιαστική
ιδεολογική σύγκρουση. Μάλλον, ο διχασμός συγκάλυπτε την περιορι-
σμένη αντίληψη την οποία είχαν οι ηγέτες αυτών των κομμάτων για κοι-
νωνικούς μετασχηματισμούς που διαμορφώνονταν την εποχή του
Μεσοπολέμου. Επρόκειτο για μια περίοδο κατά την οποία, η έλευση
ενάμισι εκατομμυρίου ανθρώπων σε μια χώρα με πληθυσμό μικρότερο
των πέντε εκατομμυρίων περιέπλεκε, δημογραφικά, τα χρόνια προβλή-
ματα, της παροχής εργασίας και της δικαιότερης κατανομής των αγαθών
ανάμεσα στους πάσχοντας πολίτες. Τους πολιτικούς άρχοντες των δύο
μεγάλων κομμάτων τους απασχολούσαν περισσότερο οι τυχοδιωκτικές
κινήσεις αξιωματικών του στρατού παρά τα ευρύτερα κοινωνικο-οικο-
νομικά προβλήματα με τα οποία ασχολούνταν οι δημοκρατικές παρα-
τάξεις. Πολιτικοί, όπως ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, στην αριστερά
πτέρυγα των Φιλελευθέρων, διάφορα αγροτικά κόμματα, καθώς και το
Κομουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) υποστήριζαν την ανάγκη ριζικών
μεταρρυθμίσεων προς όφελος των κατώτερων λαϊκών στρωμάτων που
βρίσκονταν στο κοινωνικό περιθώριο.46

Όμως, την περίοδο του μεσοπολέμου, ο κύριος στόχος των δύο υπο-
τιθέμενων μεγάλων αντιπάλων, που κατείχαν την εξουσία είτε με τη
μορφή πολιτικών εκλεγμένων κυβερνήσεων ή μέσω στρατιωτικών πρα-
ξικοπημάτων, ήταν ο περιορισμός των δημοκρατικών παρατάξεων.

45. Μarc Mazower, Η Ελλάδα και η Οικονομική Κρίση του Μεσοπολέμου
(μεταφ.) Σπύρος Μαρκέτος (Αθήνα 1990), σ. 24-40.

46. Στο ίδιο, σ. 42-50.
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Εξάλλου είχαν άλλες προτεραιότητες, όπως τη διαχείριση ενός χρεοκο-
πημένου κράτους το οποίο, για τέσσερις δεκαετίες, από το 1893, ήταν
αναγκασμένο να εξυπηρετεί πιστά, μέσω της επιτροπής έλεγχου των
διεθνών χρηματιστών, τις υποχρεώσεις του απέναντι στους ξένους τρα-
πεζίτες, που έλεγχαν τα έσοδα των κρατικών μονοπωλίων, των φόρων,
ακόμα και το τελωνείο του Πειραιά. Μετά την ένωση των νέων χωρών
με την ελληνική επικράτεια, τα δύο κύρια ελλαδικά κόμματα προσαρ-
μόστηκαν σταδιακά στις παρατάξεις που δέσποζαν στις τοπικές περιο-
χές. Στη Σάμο, συγκεκριμένα, κυριάρχησαν παρατάξεις που είχαν
διαμορφωθεί κατά την τελευταία περίοδο της Ηγεμονίας. Οι Φιλελεύ-
θεροι, με τον Θεμιστοκλή Σοφούλη, συσπειρώθηκαν γύρω από την πα-
ράταξη των προοδευτικών, ενώ οι Λαϊκοί συνδέθηκαν με κομματάρχες
της αντίπαλης πατριωτικής παράταξης. Ειδικότερα, ο Σοφούλης είχε
αποκτήσει από τα τελευταία χρόνια του κομματικού μηχανισμού της
Ηγεμονίας –λόγω του ηγετικού ρόλου που έπαιξε στην ενσωμάτωση του
νησιού– τη στήριξη πολλών πολιτών, όχι μόνο στο Βαθύ, που ήταν η
εκλογική του βάση και διατηρούσε στενές σχέσεις με το εμπορικό κα-
τεστημένο, αλλά και ανάμεσα σε χιλιάδες αγρότες στους οποίους δή-
λωνε συμπαράσταση. Έτσι, τα ελλαδικά κόμματα, μεταφέροντας τους
μηχανισμούς τους στο τοπικό πλαίσιο των συμφερόντων πατρωνίας και
εξουσίας, συνέδεσαν την κεντρική με την περιφερειακή εξουσία.47 Όπως
στην Αθήνα, έτσι και στο νησί, τα δύο κυρίαρχα κόμματα συνέχιζαν,
εντός ενός συστήματος κοτσαμπασισμού, να διαιωνίζουν ένα πελατει-
ακό σύστημα με επίκεντρο τον έλεγχο των λοιπών κρατικών εσόδων και
των κυβερνητικών θέσεων. Οι αρχηγοί των κομμάτων, οι διορισμένοι γε-
νικοί διοικητές, οι οποίοι ήταν συνήθως στρατιωτικοί και αρκετοί μη
Σάμιοι –στα πρώτα χρόνια μετά την Ένωση, το νησί βρισκόταν σχεδόν
υπό την κατοχή στρατιωτικών και χωροφυλάκων από την Κρήτη– οι
βουλευτές, οι γερουσιαστές και οι τοπικοί κομματάρχες διόριζαν τους
τοπικούς υποστηρικτές τους στη γραφειοκρατία του κρατικού μηχανι-
σμού –κατάλοιπο του παλαιού Ηγεμονικού başkanlik, που είχε διαμορ-
φωθεί από την νέα ελληνική διοίκηση– και μετέθεταν τους αντιπάλους
τους, χρησιμοποιώντας διάφορες ραδιουργίες.48

Μετά το κίνημα του Βενιζέλου, τον Σεπτέμβριο του 1916, και την εγ-
καθίδρυση της προσωρινής κυβέρνησης, ο Σοφούλης, έμπιστος του Βε-

47. Σάμος, 28-9-16.
48. Αιγαίον, 9-4-15 και14-10-15.
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νιζέλου, άφησε το ησυχαστήριο του για να συμμετάσχει στις κυβερνή-
σεις του αρχηγού.49 Αρχικά κατείχε το υπουργείο των εσωτερικών ενώ,
στη συνέχεια, εξελέγη επανειλημμένα από το νησί στη Βουλή, όπου υπη-
ρέτησε και ως πρόεδρος, για να εκλεγεί, τελικά, πριν την εγκαθίδρυση
της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά, στην γερουσία. Σταδιακά, την
πρώτη δεκαετία του μεσοπολέμου, ο βενιζελισμός διέγραφε ανοδική πο-
ρεία και οι κομματικοί του μηχανισμοί οργίαζαν με διορισμούς –για
παράδειγμα, ο Ν. Σοφούλης είχε διοριστεί δήμαρχος του Βαθιού και ο
Κ. Σοφούλης επιστάτης των δημοσίων έργων στο νησί. Οι μισθοί των
περισσότερων κυβερνητικών υπαλλήλων ανέρχονταν σε εκατοντάδες
δραχμές μηνιαίως, σε μια εποχή που ο μισθός ενός μεροκαματιάρη
αγρότη μόλις έφθανε τις τρεις δραχμές, χωρίς τροφή και ιατρική περί-
θαλψη.50 Πολλοί δημόσιοι λειτουργοί, ιδιαίτερα στρατιωτικοί, αστυνο-
μικοί και πρωτοδίκες, προέρχονταν από την Κρήτη, ενώ οι γραφιάδες
από την παλαιά Ελλάδα.51 Πρώην βουλευτές Κρήτης και Αθήνας είχαν
επιλεγεί στις θέσεις του διευθυντή του διοικητικού γραφείου και του
γενικού διοικητή του νησιού αντίστοιχα, ενώ, ως στρατιωτικός διοικητής
είχε υπηρετήσει και ο Θ. Πάγκαλος.52 Οι παραπάνω παράγοντες, πέρα
από την επίσημη εξουσία που ασκούσαν, συνδέονταν με την τοπική
υψηλή κοινωνία μέσω φιλικών σχέσεων, βαπτίσεων και γάμων που ενί-
σχυαν τις θέσεις και τα συμφέροντα τους. Όποιος τολμούσε να ασκήσει
δημόσια κριτική ενάντια στον Βενιζέλο, ενόσω ήταν πρόεδρος της προ-
σωρινής κυβέρνησης, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε αποδοκιμάζοντας
ή χλευάζοντας την κυβέρνησή του, παραπεμπόταν σε δίκη και δικαζόταν
ενώπιον στρατοδικείου, με αποτέλεσμα την πιθανή φυλάκισή του ως
και ένα χρόνο.53 Με ελάχιστη διοικητική αυτονομία, η περιφέρεια υπέ-
φερε κάτω από την αθηναϊκή κυριαρχία.54

Την εποχή της ενσωμάτωσης του νησιού, στα προβλήματα του μέσου
παραγωγού προστέθηκε η στρατολόγηση, ενώ την κατάσταση χειροτέ-
ρευσε ακόμη περισσότερο η μετανάστευση. Στην πρώτη περίπτωση, ο
Βενιζέλος και ο Σοφούλης ζήτησαν από τους γενικούς διοικητές του νη-

49. Σάμος, 25-1-17.
50. Αιγαίον, 4-11-16 και 7-11-16.
51. Σάμος, 8-2-16.
52. Σάμος, 29-9-16.
53. Σάμος, 1-2-17.
54. Μ. Mazower, Η Ελλάδα και η Οικονομική Κρίση, ό. π., σ. 298.
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σιού και τους δημάρχους να καλέσουν τους νέους αγρότες και εργάτες
να καταταγούν στο στρατό, αρχικά εθελοντικά. Οι γενικοί διοικητές, δυό-
μισι χρόνια πριν την ελληνική επέμβαση στη Μικρά Ασία, δήλωναν ότι η
ελευθερία της Σάμου, καθώς και των λοιπών νησιών του ανατολικού Αι-
γαίου, δεν ήταν δυνατόν να διασφαλιστεί, ούτε οι πρόσφυγες μπορούσαν
να επιστρέψουν στα σπίτια τους και οι γηγενείς Σάμιοι να επανακτή-
σουν την πρόσβασή τους στην εκεί ενδοχώρα, χωρίς την κατάκτηση της
Ιωνίας από τα ελληνικά στρατεύματα. Ο δρόμος για τον στόχο αυτό
περνούσε πρώτα από το μέτωπο της Μακεδονίας και ήταν αναγκαία η
συμμετοχή των Σαμίων στις εκεί στρατιωτικές επιχειρήσεις.55 Την αντί-
ληψη αυτή εξέφραζαν και ηγέτες των λιγοστών αγροτικών συνδέσμων
που είχαν συγκροτηθεί στο νησί. Ωστόσο, πολλοί αγρότες είχαν επίγνωση
των πραγματικών συνθηκών του πολέμου στη Μακεδονία, χάρη στις πλη-
ροφορίες που διαβίβαζαν φαντάροι εθελοντές στις οικογένειες τους. Έτσι
ήταν γνωστό ότι οι στρατιώτες εξαναγκάζονταν σε πολύωρες πορείες με
πλήρη φορτία και άδεια στομάχια μέσα στη λάσπη, τη βροχή, το δριμύ
ψύχος και τα χιόνια, προκειμένου να απελευθερώσουν τουρκόφωνα
χωριά.56 Η γενική διοίκηση, αν και είχε υποσχεθεί ότι θα υπήρχε πλη-
θώρα εφοδίων για τους νέους στρατευμένους Σαμίους, καθώς και ότι οι
οικογένειές τους στο νησί θα ήταν εξασφαλισμένες –καθότι θα αγόραζαν
το ψωμί τους 10 λεπτά φτηνότερο– επέβαλλε λογοκρισία στην ελάχιστη,
προερχόμενη από το μέτωπο, αλληλογραφία. Ο Κ. Μελάς στη διοίκηση,
παρατηρώντας ότι οι ντόπιοι δεν δέχονταν την στρατολόγηση με προθυ-
μία, τους παρότρυνε να μιμηθούν τους Κρητικούς ως προς το σθένος και
την ικανότητα τους, αλλά, όταν και πάλι δεν ανταποκρίθηκαν, διέταξε
την υποχρεωτική στρατολόγηση. Όσοι δεν υποτάσσονταν παραπέμπον-
ταν για δίκη σε στρατοδικεία, τα οποία επέβαλλαν αυστηρές ποινές.57

Τελικά, η στρατολόγηση είχε ως συνέπεια την εγκατάλειψη, τη φτώχεια
και την κακομοιριά για τις οικογένειες των στρατευμένων, ειδικά των
παιδιών τους, που οδηγούνταν στην επαιτεία.58

Την ίδια εποχή, εξαιτίας της οικονομικής ανέχειας και του υπερπλη-
θυσμού, η μετανάστευση έλαβε σημαντικές διαστάσεις. Πέρα από τους
χιλιάδες εποχικά μετακινούμενους Σάμιους αγρεργάτες, που είχαν εγ-

55. Σάμος, 29-9-16.
56. Σάμος, 3-10-16 και 7-10-16.
57. Σάμος, 14-10-16.
58. Αιγαίον, 30-9-16.
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κατασταθεί στη Μικρά Ασία έως τις αρχές του 20ού αι., 15.000 μόνιμοι
μετανάστες –είτε ως ιδιοκτήτες γης, ενοικιαστές αγρών και αμπελιών
είτε ως εργάτες καλλιεργητές– βρίσκονταν εγκατεστημένοι στην απέ-
ναντι περιοχή.59 Χιλιάδες είχαν, επίσης, μεταναστεύσει στη Αίγυπτο
μέσα στη δεκαετία του 1860, για να εργαστούν, κάτω από άθλιες συν-
θήκες, στην κατασκευή της διώρυγας του Σουέζ. Πολλοί από αυτούς
είχαν παραμείνει μόνιμα στην περιοχή και συνέδραμαν τους συγγενείς
τους στο νησί με εμβάσματα. Επιπλέον, εκατοντάδες νεαρές γυναίκες
εγκατέλειπαν το νησί σε αναζήτηση εργασίας, κυρίως, για να ενισχύσουν
με οικονομικά μέσα τις οικογένειές τους και για να συγκεντρώσουν την
προίκα τους. Μετά από συμφωνίες με τις οικογένειες των νεαρών αυτών
γυναικών, γυναίκες–εργατοπράκτορες τις προωθούσαν ως οικιακές υπη-
ρέτριες σε σπίτια της Σμύρνης, Κωνσταντινούπολης, Αλεξάνδρειας και
του Καΐρου. Κρίνοντας τον αριθμό των αποχωρούντων γυναικών ιδιαί-
τερα υψηλό και τις συνθήκες διαβίωσής τους στο εξωτερικό άθλιες, η
ηγεμονική κυβέρνηση απαγόρευσε το 1905 την έξοδό τους από το νησί.
Τη δεκαετία πριν και μετά την ενσωμάτωση, οι συνεχιζόμενες επιπτώ-
σεις από την επιδρομή της φυλλοξήρας, οι δυσκολίες αντικατάστασης
των αμπελιών με αμερικανικά κλήματα, η σταδιακή εξάλειψη της μι-
κρασιατικής δικλείδας ασφαλείας για τους φτωχούς καλλιεργητές και
η εντεινόμενη φτώχεια και ανέχεια ανάγκασαν περίπου 10.000 Σαμίους
να μεταναστεύσουν στην Αμερική.60 Εκατοντάδες σχημάτιζαν ουρές
κάθε εβδομάδα έξω από τα ταξιδιωτικά γραφεία, συχνά εγκαταλείπον-
τας γυναίκες και παιδιά χωρίς τα αναγκαία μέσα διαβίωσης.61

Η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε να σταματήσει την ακατάσχετη
αυτή αιμορραγία και ο Γ. Μελάς, στη γενική διοίκηση, πέρα από την
πρόθεση να επιβάλει λογοκρισία στην προερχόμενη από την Αμερική
αλληλογραφία, δήλωνε ότι η εντύπωση για τη χώρα αυτή ως γη της
επαγγελίας ήταν λανθασμένη. Εξέφραζε την άποψη ότι οι εκεί μετανά-
στες βρίσκονταν αντιμέτωποι με αλλεπάλληλες οικονομικές κρίσεις,
εξαντλούνταν από την σκληρή εργασία και η υγεία τους κινδύνευε από
μολυσματικές ασθένειες.62 Για να τεθεί φραγμός στο μεταναστευτικό
ρεύμα, η διοίκηση οργάνωσε πρόγραμμα διοχέτευσης Σάμιων αγροτών

59. Γιώργος Μουτάφης, «Σάμιοι Υπήκοοι και Επιστάτες», ό.π., σ. 145.
60. Αιγαίον, 23-7-15.
61. Αιγαίον, 9-9-15, 18-9-15 και Σάμος 9-11-16.
62. Αιγαίον, 12-9-16 και Σάμος 4-11-16.
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και εργατών –γηγενών και προσφύγων– σε διάφορες εργασίες στη Μα-
κεδονία με μεροκάματα τεσσάρων δραχμών με τροφή και τριών χωρίς.63

Την εποχή της επέμβασης του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία, όταν
ακόμη συνεχιζόταν η μετανάστευση, ο πρόεδρος του γεωργικού συνδέ-
σμου του Βαθιού εξέφραζε στους συναδέλφους του την άποψη ότι ήταν
ανώφελη η μετανάστευση στην Αμερική, αφού σύντομα η απέναντι χώρα
–η μάνα Ανατολή– θα περνούσε στη διοίκηση της ελληνικής αρμοστείας.
Έτσι, οι Σάμιοι αγρότες θα αποκτούσαν χωράφια κοντά σε ελληνικά
χωριά, θα τα έσπερναν, θα μετέφεραν πίσω στο νησί χιλιάδες κιλά προ-
ϊόντων, όπως και στο παρελθόν, και θα ζωντάνευαν τα χωριά που είχαν
γίνει «τσαντίλες».64 Ωστόσο, αναγνώριζε ότι αν τυχόν δεν άνοιγε η απέ-
ναντι χώρα, τότε θα έφευγαν όλοι μετανάστες στην Αμερική.

Την ίδια εποχή, έχοντας ως αφετηρία, μετά από χρόνια αδράνειας,
την ψήφιση του νόμου 602 του 1914 «περί συνεταιρισμών», εφημερίδες
του νησιού δημοσίευαν κατά διαστήματα άρθρα τα οποία υποστήριζαν
την αναγκαιότητα οργάνωσης των αγροτών– παραγωγών σε συνεταιρι-
σμούς για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εμπόρων, μεσιτών
και δανειστών.65 Τα πρώτα σύγχρονα παραδείγματα συνεταιριστικών
δράσεων είχαν εμφανισθεί στη δυτική και νότια Ευρώπη στα τέλη του
19ου αι. και πήγαζαν από τις αντιλήψεις δυτικοευρωπαίων ουτοπιστών
σοσιαλιστών, διατυπωμένες σχεδόν ένα αιώνα νωρίτερα, καθώς και από
τις ιδέες Γερμανών σοσιαλδημοκρατών, αργότερα. Οι ιδέες αυτές προ-
ωθούσαν την οργάνωση ενός φορέα αποτελούμενο από παραγωγούς,
ιδιαίτερα φτωχούς γεωργούς, για την ανάπτυξη δράσης ενάντια σε οπι-
σθοδρομικά και εκμεταλλευτικά οικονομικά στοιχεία, τη βελτίωση των
τιμών των γεωργικών προϊόντων και, συνάμα, την ανύψωση του πολιτι-
στικού επιπέδου των αγροτών.66 Στα τέλη του αιώνα, αρκετοί Έλληνες
φοιτητές που σπούδαζαν σε νομικές ή γεωπονικές σχολές ευρωπαϊκών
πανεπιστημίων ή σε επαγγελματικές σχολές, είχαν επηρεαστεί από τις
ιδέες αυτές και, στη συνέχεια, τις μετέφεραν στον ελλαδικό χώρο, όπου
κατείχαν κυβερνητικές θέσεις το αντικείμενο των οποίων σχετιζόταν με
την αγροτική οικονομία. Παραδείγματα τέτοιων ανδρών, που ανέπτυξαν

63. Σάμος, 4-11-16.
64. Αιγαίον, 26-1-19 και 19-9-20.
65. Αιγαίον, 14-10-15.
66. Σ. Κρυσταλλάκη-Μπεβεράτου, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, (Αθήνα 1990),

σ. 126-130.
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υπηρεσιακή σχέση αργότερα με την Σάμο, ήταν ο Σπύρος Χασιώτης, ο
Χρ. Ευελπίδης και ο Μπάμπης Αλιβιζάτος. Μετά το κίνημα στο Γουδί,
οι πρώτοι δύο, κυρίως ως γεωπόνοι, είχαν συμβάλει στις κοινωνικο-οι-
κονομικές ρυθμιστικές πολιτικές των κυβερνήσεων των Φιλελευθέρων
και είχαν προβλέψει την προσαρμογή του συνεταιριστικού συστήματος
στην Ελλάδα, το οποίο αντιλαμβάνονταν ως εργαλείο ή μέσο για την
αντιμετώπιση κατάλοιπων προκαπιταλιστικών σχέσεων γαιοκτησίας
που δυσχέραιναν την υγιή εξέλιξη και ολοκλήρωση της αγροτικής οικο-
νομίας. Ο Αλιβιζάτος, ο οποίος είχε σπουδάσει νομικά στο Παρίσι, άρ-
χισε τη σταδιοδρομία του ως σοσιαλιστής, αλλά την ολοκλήρωσε
υπηρετώντας την δικτατορική κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά ως γενικός
γραμματέας του υπουργείου γεωργίας, υποδιοικητής της Αγροτικής
Τράπεζας της Ελλάδας (ΑΤΕ) και πρόεδρος της κρατικής Συνομοσπον-
δίας Γεωργικών Συνεταιρισμών. 

Σύμφωνα με την αντίληψη των νέων μεταρρυθμιστών, τις καθυστε-
ρημένες καπιταλιστικές σχέσεις στον αγροτικό τομέα εξέφραζαν τα σχε-
τικά με το εμπορικό κεφάλαιο προβλήματα, ιδιαίτερα η κυκλοφορία
χρήματος με τη μορφή της τοκογλυφίας και του μεσιτικού κεφαλαίου.
Οι σύγχρονες βιομηχανικές ανάγκες της παραγωγής απαιτούσαν την
ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό καθώς και την απομάκρυνση του μι-
κρομεσαίου αγρότη από μια κλειστή, φυσική οικονομία την οποία συγ-
κροτούσαν αποσυναρμολογημένες μεταξύ τους διαδικασίες προσανατο-
λισμένες στην αυτοκατανάλωση και το στενό προσωπικό συμφέρον. Στη
θέση της κατακερματισμένης ελληνικής ατομικής ιδιοκτησίας και της
προσωπικής εργασίας, οι μεταρρυθμιστές πρότειναν, χωρίς την απώλεια
της οικονομικής αυτοδυναμίας, ένα άλλο προσανατολισμό, μια διαδι-
κασία κοινωνικοποίησης της παραγωγής σε συνεργασία με την αγορά
που θα υπηρετούσε το κοινωνικό συμφέρον.67

Ουσιαστικά, ο νόμος 602, αν και βασισμένος σε γερμανικά πρότυπα,
που αντανακλούσαν διαφορετικές συνθήκες, αποτελούσε συνάρτηση των
κοινωνικο-οικονομικών μεταρρυθμίσεων, των αγροτικών εξεγέρσεων της
εποχής, των προοδευτικών ιδεών ανδρών –όπως του Αλέξανδρου Μυ-
λωνά και του Σωκράτη Ιασεμίδη, που κατείχαν θέσεις στο υπουργείο
εθνικής οικονομίας– καθώς και των πρωτοβουλιών εκσυγχρονιστών δι-
ευθυντών της ΕΤΕ, οι οποίοι ζητούσαν να επενδύσουν στην ίδρυση πι-

67. Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος, Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας: Όψεις του
Αγροτικού Κινήματος στην Ελλάδα. (Αθήνα, 2010), σ. 39-47.
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στωτικών αγροτικών συνεταιρισμών για να διασφαλίσουν για τους πα-
ραγωγούς μια πιο συμφέρουσα αγορά εγγυημένων γεωργικών εργα-
λείων, χημικών λιπασμάτων και εντομοκτόνων φαρμάκων. Επιθυμία
αυτών των παραγόντων ήταν το αστικό κράτος να υιοθετήσει τον αγρο-
τικό συνεταιρισμό ως ένα μηχανισμό τιμών που θα χαλιναγωγούσε τις
αρνητικές συνέπειες της καπιταλιστικής ανάπτυξης στον αγροτικό
τομέα, χωρίς όμως να ευνοεί, στο πλαίσιο της προοδευτικής εξέλιξης
των συνεταιρισμών, την εξάλειψη των διαφορών μεταξύ μεγάλων και
μικρών παραγωγών.68 Μεταρρυθμιστές, επηρεασμένοι από μαρξιστικές
αντιλήψεις, θεωρούσαν τον συνεταιρισμό αυτού του τύπου ως ένα φυ-
τώριο της καπιταλιστικής πράξης, μια εμπορική οργάνωση, μέσα στην
οποία οι μικροί παραγωγοί θα χειραγωγούνταν προς όφελος των μεγά-
λων και δεν θα εξέλειπαν οι μεταξύ τους κοινωνικές και οικονομικές
διαφορές.69 Άλλοι, όπως ο Κώστας Γαβριηλίδης, του Αγροτικού Κόμ-
ματος Ελλάδας (ΑΚΕ), αντιδρούσαν στους αστούς οικονομολόγους και
ορθόδοξους μαρξιστές, θεωρώντας ότι ο συνεταιρισμός αποτελούσε μια
μορφή ταξικής και πολιτικής πάλης.70

Είναι γεγονός ότι τα αγροτικά κόμματα, τα οποία εμφανίστηκαν τη
δεκαετία του 1920, δεν είχαν σχεδόν καμία απήχηση στον αγροτικό
κόσμο του ελλαδικού χώρου και, ιδιαίτερα, στη Σάμο, καθώς ο λόγος
τους ήταν προβληματικός. Ο Παπαναστασίου, του Αγροτοεργατικού
Κόμματος, προσπάθησε να προσδώσει μια χροιά μαχητικού αριστερού
προσανατολισμού στη Φιλελεύθερη νομοθεσία, όπως και ο Ιωάννης Σο-
φιανόπουλος, με το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας (ΑΚΕ), μετά το 1930,
όμως, και οι δύο ηγέτες κινήθηκαν στα πλαίσια και υπό την καθοδήγηση
των «εκλεκτών» και χωρίς ταξικές αποχρώσεις ή ταξικούς διαχωρι-
σμούς διανοούμενων.71 Επιπλέον, ο τελευταίος δήλωνε ότι το κράτος
συνιστούσε τον ανώτατο κηδεμόνα, τον δίκαιο κριτή και ρυθμιστή όλων
των ταξικών συμφερόντων του οργανικού συνόλου. Με την εξέλιξη των
πολιτικών πραγμάτων τη θέση αυτή υιοθέτησε και ο Βενιζέλος, πι-
στεύοντας στην εναρμόνιση των ταξικών συμφερόντων μέσω της τόνω-
σης της εκτελεστικής εξουσίας σε βάρος της νομοθετικής. 

68. Γιάννης Σφυρής, «Το Παρόν και η Προοπτική των Αγροτικών Συνεταιρι-
σμών», Κομμουνιστική Επιθεώρηση, τεύχος 5 (2001), σ. 1-2.

69. Παναγιωτόπουλος, Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας, ό.π., σ. 82.
70. Στο ίδιο, σ. 46.
71. Στο ίδιο, σ. 157-160.
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Ο Δ. Χατζηγιάννης και ο Δ. Πουρνάρας διατύπωναν ότι το ΑΚΕ δεν
ήταν ούτε αστικό ούτε αριστερό, αλλά μαρξιστικό επαναστατικό κόμμα,
το οποίο σκόπευε να επιβάλει ειρηνικά μεταρρυθμίσεις που θα οδηγού-
σαν στην εγκαθίδρυση του σοσιαλισμού. Ο Α. Τανούλας χαρακτήριζε
το ΑΚΕ ως ταξικό κόμμα, με την επιστημονική μαρξιστική έννοια, το
οποίο στόχευε να καταλάβει την εξουσία κοινοβουλευτικά, προκειμένου
να εγκαταστήσει τη λαϊκή δημοκρατία –όχι την δικτατορία του κεφα-
λαίου ή του μπολσεβικισμού. Ο δε Κώστας Γαβριηλίδης, στην αριστερά
πτέρυγα του ΑΚΕ, αν και αναγνώριζε την μικρής ιδιοκτησίας βασική
μονάδα παραγωγής και τον κοινοβουλευτισμό ως εγγυητή της μετάβα-
σης στον σοσιαλισμό, υποστήριζε την ανάγκη συνεργασίας με το ΚΚΕ.
Ωστόσο, το τελευταίο, την περίοδο αυτή και, ιδιαίτερα, στα χρόνια των
αποφάσεων του 3ου και 4ου συνεδρίου, υποστήριζε ότι οι ακτήμονες,
οι εργάτες γης και οι μικροϊδιοκτήτες, που υπέφεραν κάτω από την εκ-
μετάλλευση των εμπόρων και τραπεζιτών και την υπέρογκη φορολόγηση
του κράτους, που τους αφαιρούσε το μισό ακαθάριστο εισόδημα τους,
έπρεπε να οργανωθούν από πυρήνες κομματικών στελεχών –που είχαν
ως παράδειγμα την οργανωτική δουλειά των πυρήνων εργατών των πό-
λεων– να διεισδύσουν στους αγροτικούς συνδέσμους και συνεταιρι-
σμούς και να τους μετατρέψουν σε όργανα των φτωχών αγροτών. Το
ΚΚΕ δεν στρέφονταν μόνο ενάντια στα δύο μεγάλα κόμματα αλλά και
στο κόμμα του Παπαναστασίου καθώς και στο ΑΚΕ, θεωρώντας τους
διανοουμένους ηγέτες του –γιατρούς, δικηγόρους, δημοσιογράφους–
υπηρέτες των πλουσίων και μεσαίων αγροτών. Ομολογούσε όμως ότι η
κομματική δουλειά στα χωριά ήταν ελλιπής.72

Στο πλαίσιο του έντονου αυτού πολιτικού διχασμού και της κοινω-
νικής σύγχυσης, τα δύο αστικά κόμματα συχνά εξέφραζαν τον φόβο ότι
τα αγροτικά και εργατικά στρώματα θα μπορούσαν να καθοδηγηθούν
στους κόλπους κομμάτων που χαρακτηρίζονταν τυχοδιωκτικά και είχαν
αλλοδαπή προέλευση, όπως των κομμουνιστών και των αγροτο-εργατι-
κών, και, κατά συνέπεια, να στραφούν σε ανατρεπτικές ιδεολογίες οι
οποίες είχαν τις απαρχές τους στα σοβιέτ της Ρωσίας και όχι στα «ιδε-
ώδη των Ελλήνων». Άρθρα εφημερίδων, συχνά αναφερόμενα στον «κοι-
νωνισμό», περιέγραφαν τις φερόμενες ως εγκληματικές πράξεις των
μπολσεβίκων, ενώ παράλληλα έθιγαν το ζήτημα των κομμουνιστών και

72. Σαράντα Χρόνια του ΚΚΕ. Επιλογή Ντοκουμέντων (Αθήνα 1958), σ.
144-256.
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του στόχου τους να κατηχήσουν καθηγητές της τριτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημοδιδασκάλους της πρωτοβάθμιας, καθώς
και τα μέλη των εργατικών κέντρων.73 Υπήρχε ανησυχία ότι τα προση-
λυτιστικά, ανατρεπτικά πολιτικά στοιχεία θα χρησιμοποιούσαν διάφορα
μέσα –όπως επιδόματα και βοηθήματα– για να διασφαλίσουν ψήφους,
όπως έκαναν και τα αστικά κόμματα, αποστέλλοντας τρόφιμα στους
φτωχούς ψηφοφόρους πριν από τις εκλογές. Αν και, ουσιαστικά, οι ρι-
ζοσπαστικές ιδέες και οι εκπρόσωποί τους δεν είχαν διεισδύσει την
εποχή εκείνη στις αγροτικές μάζες του νησιού, υπάρχουν ενδείξεις για
την παρουσία επιρροών, καθώς άτομα χαρακτηριζόμενα ως κομμουνι-
στές, που είχαν παραβιάσει το ιδιώνυμο και, βάσει του νόμου 4229 του
1929, είχαν φυλακιστεί ή εκτοπιστεί σε νησιά όπως τη Σάμο, έκαναν
έντονη προπαγάνδα ανάμεσα τους κατοίκους. Κατά την άποψη των
αστικών κομμάτων, τα φτωχά στρώματα έπρεπε να πεισθούν ότι το
κράτος τα περιέβαλλε με στοργή. Την ίδια εποχή, το Λαϊκό κόμμα του
Παναγή Τσαλδάρη, που επιχειρούσε να εκτοπίσει τους Φιλελεύθερους
–μετά από μια δεκαετία κυβερνήσεων– επεδίωκε να ταυτίσει τους εμ-
πόρους της Σάμου, όπως της οικογένειας Ιγγλέση, κυρίως με τους βενι-
ζελικούς, ως συνεργάτες του Σοφούλη, και έτσι να κερδίσει τις ψήφους
των αγροτών. Το επιχείρημα των Λαϊκών ενάντια στους Φιλελεύθερους,
ως κατόχους της εξουσίας, ήταν ότι οι τελευταίοι, ενώ είχαν απαλλάξει
τους εμπόρους από αρκετούς φόρους, εισέπρατταν ληστρικούς φόρους
από τους φτωχούς αγρότες. Ο πολιτικός μηχανισμός των Λαϊκών κή-
ρυττε, επίσης, ότι οι Φιλελεύθεροι βοηθούσαν τα ανατρεπτικά στοιχεία
της αριστεράς στην πορεία τους προς την εξουσία, ζητούσε την απομά-
κρυνση όλων των βενιζελικών από τον κρατικό μηχανισμό και την συμ-
μετοχή των αγροτών, εργατών και επαγγελματιών –σαν μια μετάγγιση
αίματος– στην ανασυγκρότηση των πολιτικών, οικονομικών και κοινω-
νικών δομών του κράτους.74

Περί τα τέλη του 19ου αι. και τις αρχές του 20ού, σε διάφορα μέρη
της δυτικής και νότιας Ευρώπης, καθώς και της παλαιάς Ελλάδας, είχαν
ιδρυθεί γεωργικοί σύλλογοι και σύνδεσμοι. Ανάμεσα στους επιτυχημέ-
νους γεωργικούς συλλόγους ήταν και η ένωση δεκαπέντε συνεταιρισμών
σταφιδοπαραγωγών, υπό μια ενιαία διοίκηση, στους Γαργαλιάνους της
Πελοποννήσου. Δημοσιεύματα στον τότε σαμιακό τύπο πρότειναν ότι

73. Σάμος, 3-2-33.
74. Σάμος, 5-1-33.



319ΣΑΜΙΟΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

κάτι ανάλογο μπορούσε να δημιουργηθεί στο Βαθύ και στο Καρλόβασι,
για τους οργανισμούς που αντιστοιχούσαν στις περιοχές.75 Θα μπορού-
σαν, επίσης, να ιδρυθούν συνεταιριστικά οινοποιητικά εργοστάσια για
τον καλύτερο έλεγχο της ποιότητας των οίνων και για την επίλυση του
προβλήματος απόκτησης οινοβαρελιών για τη διοχέτευση του κρασιού
κατευθείαν στις εξωτερικές αγορές, χωρίς τη μεσολάβηση εμπόρων και
μεταπρατών.76 Ωστόσο, οι πρώτοι σύνδεσμοι που οργανώθηκαν στο νησί
–στις περιοχές των δύο μεγάλων κεφαλοχωριών, καθώς και στους Μυ-
τιληνιούς, Βουρλιώτες, Νενέδες, στην Καστανιά και τη Λέκκα– ήταν ολι-
γομελείς, πρωτόγονοι, προμηθευτικοί και πιστωτικοί οργανισμοί,
ελεγχόμενοι από μεγάλους και μεσαίους κτηματίες. Φαίνεται ότι ανά-
μεσα τους περισσότερους μικροπαραγωγούς και ακτήμονες ενοικιαστές
δεν υπήρχε ενότητα ενώ, παράλληλα, έλειπε και η διαχειριστική ικανό-
τητα για να αντιμετωπίσουν τους οινεμπόρους.77

Μια επικρατούσα αντίληψη ανάμεσα στους προοδευτικούς αστούς
του νησιού την εποχή αυτή ήταν ότι, λόγω της αμάθειας, οι περισσότεροι
μικρομεσαίοι και ακτήμονες παραγωγοί επιδείκνυαν μια βραδύτητα αν-
τίληψης ή μια αδιαφορία που δεν τους επέτρεπε εύκολα να συλλάβουν
την ιδέα και τα οφέλη του συνεταιρισμού. Γεωργικοί συνεταιρισμοί, με
την βασική έννοια του χαρακτηρισμού –πιστωτικοί, προμηθευτικοί, πα-
ραγωγικοί και αρμόδιοι για τις πωλήσεις– δυστυχώς δεν υπήρχαν στο
νησί. Ούτε ήταν αναπτυγμένη στους περισσότερους αγρότες η συνεται-
ριστική ιδέα, καθώς οι ισχυροί του νησιού τους στερούσαν την ενημέ-
ρωση για τα σημαντικά της οφέλη. Οι υφιστάμενοι οργανισμοί,
συνιστώντας απλές επαγγελματικές ενώσεις, απέβλεπαν στην ελάχιστη
επιμόρφωση καθώς και στα περιορισμένα οικονομικά συμφέροντα των
λιγοστών μελών τους. Αποτελούσαν ένα είδος αστικών εταιρειών πε-
ριορισμένης ευθύνης, και δεν μπορούσαν να αναλάβουν και να συντονί-
σουν συνεταιριστική δράση. Ούτε το διοικητικό συμβούλιο του
συλλόγου, ούτε τρίτα πρόσωπα είχαν τη δυνατότητα να υποχρεώσουν
τα μέλη τους να πωλήσουν από κοινού τα προϊόντα τους. Μόνο η ομα-
δική προσπάθεια δράσης, μέσω συνεταιρισμών, μπορούσε να προσφέρει
εγγυήσεις για την είσπραξη υψηλότερων τιμών από τους μεσίτες και
τους εμπόρους, σε αντίθεση με τις διαδικασίες των ελάχιστων υφιστά-

75. Αιγαίον, 12-9-25.
76. Αιγαίον, 29-9-14.
77. Στο ίδιο.
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μενων και διάσπαρτων αγροτικών συλλόγων και συνδέσμων στους δή-
μους. Εντούτοις, οι συγγραφείς των άρθρων πίστευαν ότι οι παραγωγοί
μπορούσαν να μάθουν, να ανταλλάσσουν γνώμες για την καλλιέργεια
με τους συγχωριανούς τους, να αποκτήσουν εμπειρία και τελικά, έχο -
ντας τον έλεγχο της μεταποίησης του οίνου και της διάθεσής του στις
εξωτερικές αγορές, να γίνουν μικροεπιχειρηματίες. Τελικά οι αρθρο-
γράφοι επεσήμαιναν την αναγκαιότητα διαφώτισης των γεωργών με
αναφορές σε παραδείγματα επιτυχίας των συνεταιρισμών σε άλλα μέρη
της Ελλάδας και στον κόσμο.78

Το κράτος, από τη μεριά του, προκειμένου να περιορίσει τη μετανά-
στευση και να ελέγξει την κοινωνική δυσαρέσκεια, ζητούσε από τους
αμπελουργούς να επωφεληθούν από τον νόμο 602. Έτσι, αποφάσισε να
συνδράμει τους παραγωγούς όλης της χώρας μέσω των πιστωτικών και
προμηθευτικών οργανισμών που είχαν ήδη ιδρυθεί, δίνοντας εντολή στην
ΕΤΕ να διαθέσει δάνεια στους παραγωγούς με τόκο 5% για την αγορά
καλλιεργητικών ειδών, όπως λιπασμάτων. Όμως, στην πραγματικότητα
αυτό σπάνια γινόταν διότι η ΕΤΕ προτιμούσε να δανείζει μεγαλύτερα
ποσά μακροπρόθεσμα σε μεσαίους αγρότες και μεγαλοκτηματίες, οι
οποίοι διέθεταν σίγουρες εγγυήσεις πληρωμής σε περιπτώσεις αθέτησης.
Ελεγκτικό ρόλο για τους συνεταιρισμούς είχαν επόπτες τους οποίους
διόριζε το υπουργείο γεωργίας, καθώς και η ΕΤΕ. Ωστόσο, για μεγάλο
διάστημα και μετά το 1929, όταν ιδρύθηκε η Αγρoτική Τράπεζα της Ελ-
λάδας (ΑΤΕ) με σκοπό την πιο ουσιαστική εξυπηρέτηση των μικροκαλ-
λιεργητών και των συνεταιρισμών, οι παλιές πρακτικές εξακολουθούσαν
να ισχύουν. Τον Απρίλη του 1932 το υποκατάστημα της ΕΤΕ στη Σάμο
όχι μόνο χορηγούσε μικρά δάνεια –και αυτά με καθυστέρηση μετά το
τέλος των καλλιεργειών– αλλά ο διευθυντής της και υπεύθυνος του γρα-
φείου της ΑΤΕ, Άγγελος Αλεξίου, κατά καιρούς, αντιμετώπιζε με υβρι-
στικό τρόπο τους αγρότες που έκαναν αιτήσεις για δάνεια. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η ΑΤΕ εισήγαγε θειάφι σε ανεπαρκείς ποσότητες και το
πωλούσε συνήθως τον Αύγουστο, όταν οι αμπελουργοί είχαν πάρει χρή-
ματα κατά την παράδοση του γλεύκους, και όχι την περίοδο της άνοιξης
όταν το χρειάζονταν για την καλλιέργεια των κλημάτων. Ωστόσο, η τιμή
πώλησής του από την τράπεζα ήταν τρεις φορές υψηλότερη από την
τιμή που πλήρωναν οι αγρότες τους εμπόρους, οι οποίοι το εισήγαγαν
στο παρελθόν. Οι αμπελουργοί παρατηρούσαν ότι αν οι εισαγωγές θει-

78. Αιγαίον, 6-10-18.
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αφιού γινόταν από έναν ενιαίο συνεταιρισμό, θα το αγόραζαν φθηνό-
τερα, έγκαιρα και σε επαρκείς ποσότητες.79

Αρκετοί έμποροι και τοκογλύφοι στο νησί, αν και είχαν διασυνδέσεις
με το κόμμα των Φιλελευθέρων, όπως σε άλλα μέρη της χώρας, διαφω-
νούσαν με την αριστερή προοδευτική πτέρυγα του κόμματος, υπό την
ηγεσία του Παπαναστασίου, το οποίο προωθούσε συνεταιριστικές με-
ταρρυθμίσεις, και πολεμούσαν τη συνεταιριστική νομοθεσία. Αναμφίβο-
λα, ήταν δύσκολο για τους φτωχούς και απομονωμένους μικροκτηματίες
του νησιού να επωφεληθούν από τον νόμο, λόγω του κομματικού μηχα-
νισμού που επικρατούσε και ο οποίος έλεγχε την πολιτική δράση στα
χωριά. Τα οχυρωμένα συμφέροντα, ανησυχώντας για τις μελλοντικές
εξελίξεις, δεν επιθυμούσαν την αλλαγή στη συνείδηση του αγρότη προς
μια θετική σύλληψη της ιδέας του συνεταιρισμού, έτσι η πορεία προς
μια αποτελεσματική αστική συνεταιριστική οργάνωση των αμπελουρ-
γών, καθυστέρησε.

Αντιπροσωπευτικό δείγμα των ιδεών των μεταρρυθμιστών της κυ-
βέρνησης και της ΕΤΕ ήταν άρθρο του 1920, του διευθυντή του υποκα-
ταστήματος της τράπεζας στο Βαθύ, Εμμανουήλ Χ. Πενθερουδάκη, που
σημείωνε ότι το κράτος και η τράπεζα επιθυμούσαν να αναπτυχθεί η
ιδέα του συνεταιρισμού στη συνείδηση των αγροτών. Ο αρθρογράφος
συμβούλευε τους παραγωγούς να αντισταθούν στις πιέσεις των ισχυρών,
χωρίς να τους ονομάζει, και υπογράμμιζε ότι μέσω των συνεταιρισμών,
η τράπεζα θα τους δάνειζε μεγαλύτερα ποσά, θεωρώντας δεδομένη την
ασφαλή εξόφλησή τους, σε αντίθεση με τον δανεισμό μεμονωμένων ατό-
μων. Επίσης, οι συνεταιρισμοί θα εξασφάλιζαν την απευθείας προμή-
θεια φθηνότερων αναγκαίων ειδών για την επιστημονική καλλιέργεια
καθώς και την πώληση των προϊόντων τους σε συμφέρουσες τιμές. Κατά
την άποψη του διευθυντή, αρχικά, οι μεγαλύτεροι κτηματίες και οι εν-
τιμότεροι, αξιόπιστοι και καλής διαγωγής νοικοκυραίοι –πρόσωπα που
συγκαταλέγονταν ανάμεσα στους προκρίτους– θα αποτελούσαν τη βάση
του συνεταιρισμού και θα εκλέγονταν ως μέλη της διοίκησης. Ο τραπε-
ζίτης σημείωνε, επίσης, ότι η τράπεζα θα διαφώτιζε τις διοικήσεις σχε-
τικά με το πώς να συντάσσουν τα καταστατικά των εταιρειών, εννο-
ώντας τους συνεταιρισμούς, για να τύχουν της απαιτούμενης αναγνώ-
ρισης από την κυβέρνηση, σύμφωνα με τον νόμο. Υπογράμμιζε, ακόμη,
ότι προκειμένου να προκόψουν, οι συνεταιρισμοί έπρεπε από τα πρώτα

79. Αιγαίον, 22-10-14, 9-9-15, 15-9-15 και 12-2-22.
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τους βήματα να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των λοιπών συνεταίρων
και των τραπεζών. Τέλος, ο υποδιευθυντής ζητούσε τη συνεργασία των
συνεταιρισμών με τους ιερείς και τους τοπικούς δημοδιδασκάλους,
στους οποίους, όπως έγραφε, η πατρίδα στήριζε τις ελπίδες της για την
ριζική αναμόρφωση της κοινωνίας.80

Πέντε χρόνια αργότερα, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης,
η άθλια κατάσταση των περισσότερων αμπελουργών –οι χαρακτηρισμοί
των συνθηκών φτώχειας και πείνας συχνά επαναλαμβανόταν– αν δεν
είχε οξυνθεί, παρέμενε ίδια και εξακολουθούσε να προκαλεί σχόλια στις
εφημερίδες της εποχής. Αν και οι εξαγωγές κοφτών οίνων σε διάφορες
δυτικοευρωπαϊκές χώρες και στην Αίγυπτο, είχαν κάπως βελτιωθεί μετά
τον πόλεμο, η συνολική ετήσια παραγωγή του μοσχάτου μούστου είχε
μειωθεί κατά το ένα τρίτο ή το ήμισυ της προ τριακονταετίας παραγω-
γής εξαιτίας από την μια πλευρά των συνεχιζόμενων επιπτώσεων της
δύσκολης προσαρμογής των αμερικανικών κλημάτων –τα μισά αμπέλια
είχαν αχρηστευθεί– και, από την άλλη, του γεγονότος ότι το ένα τέταρτο
της μειωμένης αυτής παραγωγής ετησίως παρέμενε στις αποθήκες των
εμπόρων λόγω της περιορισμένης αγοραστικής ζήτησης.81 Η κατάσταση
αυτή οδήγησε αρκετούς συλλόγους και συνδέσμους παραγωγών να δη-
μιουργήσουν για την περιοχή του Καρλοβάσου μια Ένωση Οινοποιητι-
κών Συνεταιρισμών, η οποία ωστόσο, πέρα από τα εσωτερικά προβλή-
ματα συντονισμού, αντιμετώπισε την έντονη αντίθεση των οινεμπόρων
καθώς και τη δυσπιστία πολλών αμπελουργών.82

Συμπεράσματα

Αναμφισβήτητα, η νεότερη κοινωνία του νησιού κατά την περίοδο
που καλύπτει η εργασία αυτή, παρουσίαζε γνωρίσματα τα οποία ο Κ.
Βεργόπουλος ταυτίζει γενικότερα με τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο -μια
περιοχή του περιφερειακού καπιταλισμού, στα πλαίσια του διεθνούς
καταμερισμού εργασίας και παραμορφωμένη από αυτόν, η οποία διέ-
θετε μια αρκετά αναπτυγμένη αστική τάξη στις κωμοπόλεις και μια

80. Αιγαίον, 15-7-20.
81. Αιγαίον, 16-6-25.
82. Σάμος, 25-2-33.
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βαθιά καθυστερημένη μάζα παραγωγών στην περιφερειακή ενδοχώρα.83

Ισχύει επίσης η περιγραφή της Σ. Κρυσταλλάκη-Μπεβεράτου για τον
ελλαδικό αγροτικό τομέα εν γένει, ότι περιείχε υπολείμματα προκαπι-
ταλιστικών γαιοκτησιακών σχέσεων και μια καθυστερημένη κοινωνικο-
οικονομική δομή που ενσωμάτωνε ξεπερασμένες σχέσεις με τις πιο
απάνθρωπες μορφές –του τοκογλύφου και του εμπορομεσίτη. Η ίδια
αναφέρει ότι το εμποροβιομηχανικό κεφάλαιο απαιτούσε ανάπτυξη στις
διαδικασίες της παραγωγής και μεταποίησης για τη σύγχρονη αγορά
στο εξωτερικό, ενώ στο εσωτερικό εξακολουθούσε το πρόβλημα των
διάσπαρτων φυσικών κλειστών, κυρίως, μικρών μονάδων κατανάλω-
σης.84 Σύμφωνα με τον Νίκο Μουζέλη, ο υποεκχρηματισμός του αστικού
κεφαλαίου έπαιρνε μεν από τον μόχθο των αγροτών ως υπεραξία αλλά
–καθώς δεν μετέφερε δυναμικότητα και επέκταση στην οικονομία– δη-
μιουργούσε συνάμα ένα μαρασμό. Μέσα από έμμεσους μηχανισμούς
πραγματοποιούνταν μία τεράστια μεταβίβαση πόρων από τον αγροτικό
τομέα στον δυναμικό καπιταλιστικό, με αποτέλεσμα την αύξηση της πε-
ριθωριοποίησης, την χειροτέρευση των αμοιβών, και τη δημιουργία με-
γαλύτερων κοινωνικών ανισοτήτων. Αντλώντας συγκεκριμένα από μελέ-
τες για τη Σάμο, αξίζει να γίνει αναφορά στον Νίκο Βαφέα και την πα-
ρατήρησή του ότι οι χωρικοί ζούσαν γενικά εσωστρεφείς ζωές και ήταν
προσδεμένοι στον τόπο τους από οικονομική ανάγκη. Ο ίδιος εκτιμά ότι
οι έμποροι, ελέγχοντας το υπερπροϊόν της παραγωγής των αγροτών, το
οποίο μεταβίβαζαν κυρίως στις κωμοπόλεις του νησιού και σε κέντρα
του εξωτερικού, χρησιμοποιούσαν ακόμα και τη βία. Το κράτος, ως ανώ-
τατος παράγοντας εξουσίας, αντιπροσωπευόμενο από μια απρόσωπη
γραφειοκρατία επί Ηγεμονίας και από την αντίστοιχη ελληνική μετά
την προσάρτηση του νησιού, κυβερνούσε έναν εδαφικά προσδιορισμένο
λαό, ενδιαφερόταν για την είσπραξη των φόρων και εμπλεκόταν ολοένα
και περισσότερο στη ζωή του, μέσω του χωροφύλακα και του δασκάλου,
και θα πρόσθετα, του γεωπόνου ακόμα και του ιερέα.85 Όσον αφορά
στην εξέλιξη του εμπορικού ζητήματος, συμφωνώ με την άποψη του
Μπάμπη Αλιβιζάτου, ανώτερου υπαλλήλου την εποχή εκείνη στα υπουρ-

83. Κώστας Βεργόπουλος, Το Αγροτικό Ζήτημα στην Ελλάδα (Αθήνα, 1975),
σ. 37-38.

84. Κρυσταλλάκη-Μπεβεράτου, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, σ. 126-132.
85. Νίκος Μουζέλης, Κοινοβουλευτισμός και Εκβιομηχάνιση στην Ημι-Περι-

φέρεια (Αθήνα 1878), σ. 155-180.
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γεία γεωργίας και εθνικής οικονομίας καθώς και στην διεύθυνση της
ΑΤΕ, ότι το οινεμπόριο υπέστη μεγάλη φθορά λόγω των φορολογικών
επιβαρύνσεων και συναλλαγματικών περιορισμών καθώς και του αντα-
γωνισμού στο εξωτερικό που προκαλούσε η διάθεση οίνων κατώτερης
ποιότητος και χαμηλότερης τιμής.86

Σε ότι αφορά την κατάσταση των αμπελουργών τις πρώτες δεκαετίες
μετά την ενσωμάτωση του νησιού, τα στοιχεία που προσκόμισα στηρί-
ζουν την άποψη του Κώστα Κωστή γενικά για τον ελλαδικό χώρο, ότι
μετά το νόμο 602/1914 η σύμβαση του δημοσίου με την ΕΤΕ για την
επέκταση του δανεισμού στις αγροτικές περιοχές των νέων προσαρτη-
μένων χωρών δεν βελτίωσε τη θέση των μικροπαραγωγών. Η τράπεζα
εξακολουθούσε την παλιά της πολιτική δείχνοντας την προτίμησή της
στους εμπορευόμενους κτηματίες, που μπορούσαν να εγγυηθούν τα μα-
κροπρόθεσμα δάνεια για την αγορά κτημάτων, παρά στους μικρούς
καλλιεργητές που ζητούσαν δάνεια για την ανασφαλή παραγωγή. Πρό-
κειται για πολιτική που ίσχυε κατά την δεκαετία του 1920 και στις
αρχές του 1930, όταν οι παραγωγοί υπέστησαν μεγάλες μειώσεις στα
εισοδήματα τους, λόγω της απραξίας στο εξωτερικό εμπόριο. Παράλ-
ληλα υπήρχε το πρόβλημα της φτηνής εργασίας, καθώς ντόπιοι αγρερ-
γάτες, ακτήμονες και πρόσφυγες, επιδιώκοντας την αναπλήρωση των
εισοδημάτων τους, πίεζαν τους μισθούς προς τα κάτω. Συνήθως οι πα-
ραγωγοί αδυνατούσαν να καλύψουν το ένα τρίτο των βασικών εξόδων
για τη συντήρηση των οικογενειών τους και τα έξοδα καλλιέργειας, δε-
δομένου ότι το κράτος απορροφούσε μέσω φορολογίας το μισό από το
ακαθάριστο εισόδημά τους. Συγχρόνως, οι τοκογλύφοι επέβαλλαν έως
και 40% τόκο, ενώ η συνδρομή της ΕΤΕ ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, διότι
δεν ενθάρρυνε τη συγκρότηση πιστωτικών, προμηθευτικών και παρα-
γωγικών συνεταιρισμών. Παρατηρείται ένα χάσμα ανάμεσα στις πρω-
τοβουλίες διανοούμενων υπαλλήλων –όπως ήταν ο Μυλωνάς και ο
Ιασεμίδης– σε ανώτερες θέσεις των υπουργείων γεωργίας και εθνικής
οικονομίας, τα οποία υιοθετούσαν μια πιο ευέλικτη πολιτική και την
συντηρητική θέση της διεύθυνσης της τράπεζας (για παράδειγμα, στη
Σάμο, ο διευθυντής του υποκαταστήματος έβριζε και έδιωχνε παραγω-
γούς που ζητούσαν δάνεια). Η ΕΤΕ ήταν αντίθετη στην χαλαρή επο-
πτεία που της είχε δοθεί επί των συνεταιρισμών και πίεζε, όπως το

86. Μπάμπης Αλιβιζάτος, Κράτος και Γεωργική Πολιτική (Αθήνα, 1937), σ.
282.
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1926, για ένα νόμο περισσότερο αυστηρό. Μετά το 1929, η ΑΤΕ, η οποία
ανέλαβε την αγροτική πίστωση, δάνειζε τους παραγωγούς μέσω των
συνεταιρισμών, μετατρέποντας τους τελευταίους σε γραφειοκρατικά
πρακτορεία. Από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής τους, οι συνεταιρισμοί
είχαν ως στόχο τη συγκέντρωση των μικρών και διάσπαρτων μέσων πα-
ραγωγής για να αντιμετωπίσουν την κυριαρχία του κεφαλαίου.87 Όπως
υποστηρίζει ο Παρμενίων Αβδελίδης, η συνεταιριστική ιδέα στον ελλα-
δικό χώρο αναπτύχθηκε από τα πάνω και μάλιστα από το κράτος, μετά
την συμβολή προοδευτικών διανοουμένων, και είχε ως αρχή την καπι-
ταλιστική ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας. Έτσι, τα συμφέροντα
των ακτημόνων και μικροπαραγωγών ήταν δευτερευούσης σημασίας.
Κατά τον Αβδελίδη η ΕΤΕ ασκούσε ψυχολογικό καταναγκασμό στους
αγρότες να ιδρύσουν κυρίως πιστωτικούς συνεταιρισμούς και όχι πα-
ραγωγικούς ή προμηθευτικούς. Αναρωτιέται κανείς πόσο ωφελήθηκαν
οι μικροκτηματίες από τους οργανισμούς αυτούς, δεδομένου ότι το
υπουργείο γεωργίας έπρεπε να εγκρίνει τα καταστατικά τους και, σε
συνέργεια με την ΕΤΕ, να τους εποπτεύει από τα αστικά κέντρα. Την
δε λήψη των αποφάσεων μονοπωλούσαν ολοένα και περισσότερο οι λι-
γοστοί ισχυροί συνέταιροι τόσο στο πρωτοβάθμιο όσο και στο δευτερο-
βάθμιο επίπεδο.88

Από πολιτική άποψη η κατάσταση που επικρατούσε στον ευρύτερο
ελλαδικό χώρο, σύμφωνα με τον Γιώργο Μαυρογορδάτο, και κατά την
γνώμη μου ίσχυε και στο νησί, ήταν μια κατάσταση στην οποία επικρα-
τούσαν οι πελατειακές σχέσεις μεταξύ βουλευτών –προερχόμενων από
μια ολιγαρχία οικογενειών– και ψηφοφόρων.89 Όπως αναφέρει ο Μου-
ζέλης, οι μικροπαραγωγοί, επηρεασμένοι από συντηρητικές ρομαντικές
ιδέες και τις παραδοσιακές συμμαχίες ρουσφετιών που διατηρούσαν με
τους εκπροσώπους των δύο μεγάλων αστικών κομμάτων, απέρριπταν
προτάσεις των αγροτικών κομμάτων καθώς και του ΚΚΕ. Βέβαια επη-
ρεάζονταν και από την λυσσαλέα επίθεση εναντίον του τελευταίου από
δημοσιογραφικές και προφορικές πηγές του κατεστημένου σχετικά με

87. Κώστας Κωστής, Αγροτική Οικονομία και Γεωργική Τράπεζα: Όψεις της
Ελληνικής Οικονομίας στο Μεσοπόλεμο (1918-28). (Αθήνα,1987), σ. 133-157.

88. Παρμενίων Αβδελίδης, Το Αγροτικό Συνεταιριστικό Κίνημα στην Ελλάδα
(Αθήνα, 1976), σ. 5-58, 61-125.

89. George T. Mavrogordatos, Stillborn Republic: Social Conditions and Party Stra -
tegies in Greece 1922-1936. (Berkeley, 1983), σ. 150-151.
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την δήθεν απειλή που συνιστούσαν οι κομμουνιστές για το δικαίωμα
της ιδιοκτησίας, της οικογένειας και της θρησκευτικής λατρείας –ο ρόλος
των ιερέων και της ιεραρχίας στο νησί μέλλει να διερευνηθεί– και το
κλίμα φόβου και τρόμου που είχε καλλιεργηθεί από τις αρχές στα χωριά
ενόψει συλλήψεων, φυλακίσεων και εκτοπίσεων. Το συγκεκριμένο
κόμμα, όπως γράφει ο Άγγελος Ελεφάντης, αν και είχε αναπτύξει κά-
ποιους πυρήνες δράσης στα χωριά, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των ενώσεων
παλαιών πολεμιστών (συμπεριλαμβανομένων και ενώσεων της Σάμου),
δεν μπορούσε να διεισδύσει και να επηρεάσει τους ακτήμονες και φτω-
χούς ιδιοκτήτες ούτε τους αγροτικούς συνδέσμους και συλλόγους, πολ-
λοί από τους οποίους ήταν αφιερωμένοι σε αγίους. Το πρόβλημα,
σύμφωνα με τον Ελεφάντη, ήταν ότι η ηγεσία του κόμματος ήταν προ-
σανατολισμένη κυρίως στην προλεταριακή εργατική τάξη των αστικών
κέντρων, με προοπτική την επανάσταση –μία πρώιμη επαγγελία ή ει-
κασία– η οποία ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί την περίοδο του με-
σοπολέμου. Επίσης, κατά τον Ελεφάντη, το κόμμα βίωνε ένα είδος
ιδεολογικού δυϊσμού δίπλα και απέναντι στον βενιζελισμό. Μελετώντας
τις θέσεις του κόμματος της εποχής, ιδιαίτερα του 3ου και 4ου συνε-
δρίου, διαπιστώνω μια δυσκολία στήριξης των δύο αυτών προβληματι-
σμών. Συμφωνώ, ωστόσο, με τη γνώμη του Ελεφάντη ότι την εποχή του
Μεσοπολέμου υπήρχαν νέες δυναμικές φωνές, όπως των προσφύγων
και αρκετών ανάμεσα στους γηγενείς αγρότες που απεχθάνονταν τους
χρηματιστές, αρνούνταν να χειραγωγηθούν από τους δημόσιους υπαλ-
λήλους και τους χωροφύλακες και απέρριπταν την δημαγωγία των λα-
οσωτήρων πολιτικών, ότι μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή αναδύθηκε
μια νέα πιο ρεαλιστική αντίληψη του λαϊκού ανθρώπου, μια νέα λαϊκό-
τητα, αν και φορτωμένη με τους αναβρασμούς του διχασμού, μακριά
από τα εθνικιστικά οράματα που κυριαρχούσαν στις αρχές του 20ού
αιώνα. Ο Ελεφάντης ισχυρίζεται ότι ο κομμουνιστής αγωνιστής έδιωχνε
από το λαϊκό υποσυνείδητο τη θρησκομανία του μικροαστού, όπως και
τη θρησκοληψία του χωριάτη, και προκαλούσε την εξουσία του πάτερ
φαμίλιας.90 Αν και συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με κάποια αρχική
ριζο- σπαστικοποίηση των Σαμίων ακτημόνων και μικρομεσαίων αμπε-
λουργών δεν εντοπίσθηκαν για τις δεκαετίες που αφορούν την έρευνα,
κατά την γνώμη μου, συμπερασματικές ενδείξεις, προερχόμενες από

90. Άγγελος Γ. Ελεφάντης, Η Επαγγελία της Αδύνατης Επανάστασης: ΚΚΕ
και Αστισμός στον Μεσοπόλεμο. (Αθήνα, 1999), σ. 409-414.
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άρθρα εφημερίδων του νησιού, υποδεικνύουν ότι είχαν αρχίσει να εμ-
πεδώνονται ανάμεσα στους παραγωγούς αυτούς ιδέες για την απαλ-
λαγή τους από τη χρόνια εκμετάλλευση και δυστυχία που βίωναν. Οι
δημοσιογραφικές πηγές εξέφραζαν συχνά, ιδιαίτερα κατά την δεκαετία
του 1930, τις απόψεις κοινοβουλευτικών και δικτατορικών κυβερνήσεων
που ανησυχούσαν για την εξάπλωση ιδεών οι οποίες προωθούσαν μια
κοινωνική επανάσταση με στόχο την ανατροπή του υπάρχοντας κοινω-
νικού συστήματος, δηλαδή της «πατρίδας, θρησκείας και οικογένειας».
Επρόκειτο για ιδανικά τα οποία ο μητροπολίτης Ειρηναίος επαινούσε
και ευλογούσε ως τις βάσεις της «λυτρωτικής» και «ανανεωτικής» κυ-
βέρνησης του Μεταξά, η οποία προέβη σε μαζικές συλλήψεις και εκτο-
πίσεις δεκάδων μελών και οπαδών του ΚΚΕ στο νησί, ιδιαίτερα τον
Σεπτέμβριο του 1939.91

91. Αιγαίον, 16-6-36, 7-8-36, 29-9-36, 5-1-37, 18-12-37, 16-3-38, 11-7-38, 15-
10-39.





ΖΙΖΗ ΣΑΛΙΜΠΑ

Ανιχνεύοντας την αστική τάξη της Σάμου: 
Οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα Αθηνών -

Υποκατάστημα Σάμου

Ηεισήγηση αυτή εξετάζει και αναλύει τα χαρακτηριστικά μιας νεο-
αναδυόμενης κοινωνικής ομάδας, η οποία εντάσσεται στην αστική
τάξη της Σάμου. Πρόκειται για τους εργαζόμενους στο Υποκα-

τάστημα Σάμου, της Τράπεζας Αθηνών, οι οποίοι διαμορφώνουν ένα συλ-
λογικό κοινωνικό μόρφωμα, στον τριτογενή τομέα των Υπηρεσιών. 

Στο ποικίλο υλικό που βρήκα στο υπόγειο του Καταστήματος της
Εθνικής Τράπεζας στην πόλη της Σάμου (Κάτω Βαθύ), το καλοκαίρι
του 1994, το οποίο μετέφερα και παρέδωσα στη συνέχεια στο Ιστορικό
Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας1 στην Αθήνα, περιλαμβανόταν και ένας
φάκελος. Όταν τον άνοιξα, προς μεγάλη μου έκπληξη, αντιλήφθηκα ότι
κρατούσα στα χέρια μου μια πολύτιμη πηγή: Το «Φύλλον Μητρώου»
πενήντα τεσσάρων εργαζομένων στο Υποκατάστημα της Τράπεζας Αθη-
νών στη Σάμο, που προσλήφθηκαν και εργάζονταν από την ίδρυση του
Υποκαταστήματος της Τράπεζας στο Βαθύ, το 1910, μέχρι και το 1934.
Είναι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο σημειώνονται πολιτικές, οι-

1. Το υλικό φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος,
Τράπεζα Αθηνών (1842-1962), Ατομικοί Φάκελοι Προσωπικού Βαθέος Σάμου,
Κωδ. Α1Σ36.



κονομικές και κοινωνικές μεταβολές στο νησί. Από το ιδιαίτερο πολιτικό
καθεστώς που χαρακτηρίζει τη Σαμιακή Ηγεμονία, το νησί ενώνεται με
την Ελλάδα το 1913, με αποτέλεσμα την αποκοπή της εξάρτησης της
οικονομίας του με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την αναζήτηση και
δημιουργία νέων εμπορικών και οικονομικών δικτύων με την Ελλάδα,
την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι εξαιτίας της εξάρτη-
σης κατά ένα μεγάλο βαθμό της οικονομίας της Σάμου από τη γεωργία
και συγκεκριμένα από την παραγωγή αγροτικών προϊόντων πολυτελείας
για τη Δύση και την Αμερική –κρασί, καπνός και παραγωγή τσιγάρων–
το νησί πλήττεται βαθιά από τη διεθνή οικονομική κρίση από το 1927,
εξαιτίας της κατακόρυφης μείωσης της εξωτερικής ζήτησης, που σημει-
ώνεται ιδιαίτερα στα καπνά.

Στο νησί επέρχονται και σημαντικές δημογραφικές μεταβολές και
ανακατατάξεις από την προσπάθεια επέκτασης της Ελλάδας στη Μικρά
Ασία και την Μικρασιατική Καταστροφή.

Η ίδρυση τραπεζικού ιδρύματος καθυστερεί στο νησί, εξαιτίας της
επίμονης άρνησης του Σουλτάνου ως επικυρίαρχου κατά τη διάρκεια
της Σαμιακής Ηγεμονίας, να εγκρίνει και να επικυρώσει τις σχετικές
συμβάσεις και παρά τις απόπειρες εγχώριων εμπορικών ομάδων και
ξένων κεφαλαίων. Έτσι, παρέμειναν «σχέδια επί χάρτου», και ουδέποτε
λειτούργησαν η υπό ίδρυση το 1900 «Τράπεζα της Ηγεμονίας της
Σάμου» και η υπό ίδρυση το 1903 «Προνομιούχος Σαμιακή Τράπεζα»
με κεφάλαια της Εθνικής Τράπεζας. 

Τόσο από την Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με αγγλικά κεφάλαια,
όσο και από την Τράπεζα Αθηνών, σε συνεργασία με γαλλικά κεφάλαια,
υπήρχε έντονο ενδιαφέρον για τη λειτουργία τράπεζας στη Σάμο εξαι-
τίας της γειτνίασής της με τη Μικρά Ασία, όπου είχε επεκταθεί από το
1904 με υποκαταστήματα η Τράπεζα της Ανατολής σε συνεργασία με
γερμανικά κεφάλαια. Ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, ως πρόεδρος της Σα-
μιακής Συνέλευσης είτε ως πρόεδρος της Βουλής (Κυβέρνησης), ήταν
το πρόσωπο κλειδί στις διαβουλεύσεις για την ίδρυση τράπεζας στο
νησί. 

Παρά την αποτυχία ίδρυσης της «Τράπεζας Αθηνών-Υποκατάστημα
Σάμου» το 1906, και τις κοινές προσπάθειες του Θεμιστοκλή Σοφούλη
και του Ιωάννη Πεσμαζόγλου, προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
της Τράπεζας Αθηνών, το 1910 η Τράπεζα αρχίζει να λειτουργεί στο Λι-
μένα Βαθέος της Σάμου. Δέκα χρόνια αργότερα, το 1920 η Εθνική Τρά-
πεζα ιδρύει Υποκατάστημα στη Σάμο.2
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Όμως υπάρχουν αντιπρόσωποι Τραπεζών, οι οποίοι δεν αναλαμβά-
νουν βεβαίως την εκτέλεση τραπεζικών εργασιών. Ο Μ. Ανεζίνης είναι
εκπρόσωπος της Οθωμανικής Τράπεζας, ο Π. Σοφούλης της Τράπεζας
Ανατολής και Μυτιλήνης και ο Τζων Νικολαρεϊζης της Deutshe Orient
Bank και της Crédit Lyonnais ο L. Missir et Cie. Ήδη στη Σάμο υπάρχει
η ομάδα των τραπεζιτών, οι οποίοι προφανώς εξυπηρετούν το ξένο τρα-
πεζικό κεφάλαιο, που φιλοδοξεί να διεισδύσει στην περιοχή. 

Η στελέχωση της Τράπεζας Αθηνών με ικανά στελέχη και προσωπικό
είναι μια από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λειτουργία της. Ο
τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών διευρύνεται. Μετά τους ερ-
γαζόμενους στις ασφαλιστικές εταιρείες της Σάμου, οι εργαζόμενοι τρα-
πεζικοί υπάλληλοι διεκδικούν δυναμικά τη θέση τους στην αστική τάξη
του νησιού. Η τήρηση Φύλλων Μητρώου, που είναι ο καθρέφτης του
νέου κοινωνικού μορφώματος των εργαζομένων στην Τράπεζα, ξεκινά
ευθύς αμέσως.

Φύλλα Μητρώου του προσωπικού τους διαθέτουν όλες οι μεγάλες
επιχειρήσεις της βιομηχανίας, του εμπορίου και του χρηματοπιστωτικού
τομέα, όπως επίσης και τα εκπαιδευτικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα
της χώρας. Τα Φύλλα Μητρώου στις επιχειρήσεις συντάσσονται από
τους διευθύνοντες ή από τον υπεύθυνο της Υπηρεσίας Προσωπικού και
παρότι περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, εμπιστευτικού χαρακτήρα
για τους εργαζόμενους, την οικογένειά τους και για την απόδοσή τους,
κατά κανόνα καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου και του 20ού αιώνα, δεν
κοινοποιούνται σε αυτούς τους ίδιους. 

Τα Φύλλα Μητρώου διαθέτουν εξαιρετικά χρήσιμα στοιχεία, τα
οποία λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του κάθε εργαζόμενου,
με στόχο την υπηρεσιακή εξέλιξη και τον καθορισμό των αποδοχών του
στην επιχείρηση. Για τους κοινωνικούς επιστήμονες και ιδιαίτερα για
τους ιστορικούς αποτελούν μια χρήσιμη πηγή για το σχηματισμό της
φυσιογνωμίας των συλλογικών μορφωμάτων μιας εποχής, που κυριαρχεί
η σιωπή των πηγών και οι πληροφορίες για τους εργαζόμενους παρέ-
χονται μέσα από προφορικές συνεντεύξεις –εφόσον είναι δυνατόν–,
χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ενός corpus με συγκρίσιμα
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2. Για την ίδρυση και λειτουργία των τραπεζών στη Σάμο, βλ. Θανάσης Κα-
λαφάτης, «Τραπεζικές παρεμβάσεις και τοπική οικονομία (Σάμος 1880-1930)»,
Η Σάμος από τα Βυζαντινά Χρόνια μέχρι Σήμερα, Πρακτικά Συνεδρίου,
Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου, Αθήνα 1998, σ. 25-41.



και ομογενοποιημένα στοιχεία όχι μόνο για το κοινωνικό και εργασιακό
προφίλ συλλογικοτήτων από τον κόσμο της εργασίας αλλά και για τις
συνθήκες αμοιβής και εργασίας που επικρατούν στις επιχειρήσεις.

Πριν περάσουμε στην παρουσίαση και ανάλυση των στοιχείων του
Φύλλου Μητρώου, από το οποίο αντλούμε πολύτιμες πληροφορίες για
τους τραπεζικούς υπαλλήλους της Τράπεζας Αθηνών στη Σάμο, είναι
σκόπιμο να αναφέρουμε της κορυφαίες θέσεις στην τραπεζική ιεραρχία.
Ειδικότερα, για το Υποκατάστημα της Σάμου είναι ο διευθυντής, ακο-
λουθεί ο ταμίας, ο βοηθός ταμία, οι τμηματάρχες και ο λογιστής.

Δεν έχει διασωθεί το Φύλλο Μητρώου για όλα τα στελέχη που ανή-
κουν στην κορυφή της ιεραρχίας. Διασώζεται το Φύλλο Μητρώου, του
πρώτου Διευθυντή της Τράπεζας Στέλιου Παπαδημητρίου του Ηλία, ο
οποίος είχε γεννηθεί στη Σμύρνη, διέθετε τραπεζική εμπειρία/προϋπη-
ρεσία, γιατί είχε εργασθεί στην Τράπεζα Ανατολής, και είχε διατελέσει
και Επιθεωρητής στην Τράπεζα Αθηνών. Ο τραπεζίτης Γεώργιος Αθη-
νογένης3 είχε δώσει συστάσεις για την πρόσληψή του ως διευθυντή στην
Τράπεζα Αθηνών. Ως προς τις σπουδές του ο Παπαδημητρίου ήταν τε-
λειόφοιτος της Εμπορικής Σχολής Αρώνη στη Σμύρνη. Δεν υπάρχει αμ-
φιβολία ότι ο πρώτος διευθυντής της τράπεζας ανήκει στο μεγάλο
δίκτυο των τραπεζιτών. Ο Στ. Παπαδημητρίου ήταν μόλις 31 ετών, όταν
ανέλαβε τη διεύθυνση του Υποκαταστήματος. 

Έχει διασωθεί το Φύλλο Μητρώου του Ιωάννη Κωνσταντινίδη, ταμία
της Τράπεζας από το έτος 1917 έως και το 1921. Είχε γεννηθεί στους
Μυτιληνιούς της Σάμου, είχε διατελέσει δικηγόρος, συμβολαιογράφος,
πρωτοδίκης4 και διευθυντής του Γενικού Λογιστηρίου της Ηγεμονίας
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3. Ο τραπεζίτης Γεώργιος Αθηνογένης είχε παντρευτεί την αδελφή του τρα-
πεζίτη και πρωθυπουργού Στεφ. Σκουλούδη. Βλ. Ε.Λ.Ι.Α, Αρχείο Στέφανου
Σκουλούδη και Οικογένειας Αθηνογένη, Επιμέλεια Χριστίνα Βάρδα, Αθήνα
1995.

4. Εκείνη την εποχή υπήρχαν δύο πρωτοδικεία στη Σάμο, το ένα στον Λι-
μένα Βαθέος, πρωτεύουσα του νησιού, και το άλλο Μαραθοκάμπου-Καρλοβα-
σίων που άλλαζε έδρα ανά έτος στο Νέο Καρλόβασι και στο Μαραθόκαμπο.
Τα πρωτοδικεία συγκροτούνταν από τρεις δικαστές, έναν εισαγγελέα και ένα
γραμματέα και εκδίκαζαν όλες τις διαφορές πάνω από 1500 γρόσια, που δεν
υπάγονταν στα Ειρηνοδικεία, και τις εφέσεις κατά των αποφάσεων των Ειρη-
νοδικείων. Βλ. Νικολάου Γ. Ιγγλέση, Οδηγός της Ελλάδος. Απάσης της Μα-
κεδονίας, της Μικράς Ασίας μετά των Νήσων του Αρχιπελάγους και των
Νήσων: Κρήτης-Κύπρου-Σάμου, 1910-1911.



της Σάμου. Ήταν διδάκτωρ της Νομικής Σχολης του Εθνικού Πανεπι-
στημίου. Την εκλογή του ως ταμία στην Τράπεζα υποστήριξε ομάδα
εμπόρων του νησιού. Όταν προσλήφθηκε ως ταμίας ο Ι. Κωνσταντινίδης
ήταν 48 ετών. Είναι προφανές ότι στη Σάμο υπάρχει, όπως θα διαπι-
στώσουμε και στη συνέχεια, μια ισχυρή εμπορική ομάδα που φιλοδοξεί
να διαδραματίσει σοβαρό ρόλο στον τραπεζικό τομέα.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα Φύλλου Μητρώου υψηλόβαθμου
στελέχους, είναι αυτό του Αθηναίου Δημήτρη Αντωνόπουλου, που προσ-
λήφθηκε κατά την έναρξη της λειτουργίας του Υποκαταστήματος στο
Βαθύ ως τμηματάρχης της Αλληλογραφίας και στη συνέχεια, το 1916,
μετατέθηκε στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας στην Αθήνα. Όταν
προσλήφθηκε ήταν 28 ετών, όμως διέθετε προϋπηρεσία καθότι είχε ερ-
γασθεί για πέντε χρόνια στο Υπουργείο των Οικονομικών. Ήταν διδά-
κτωρ της Νομικής, μιλούσε πολύ καλά γαλλικά και λίγο γερμανικά.
Ήταν επίσης και δακτυλογράφος. Προσλήφθηκε στην Τράπεζα με συ-
στάσεις του Γενικού Διευθυντή Ζ. Μάτσα.

Το Φύλλον Μητρώου για το προσωπικό της Τράπεζας Αθηνών είναι
ένα τετρασέλιδο τεύχος που δίνει ομαδοποιημένες πληροφορίες για τον
εργαζόμενο σχετικά με: την ατομική και οικογενειακή του κατάσταση,
τις σπουδές και τα προσόντα του, την προηγούμενη σταδιοδρομία και
προϋπηρεσία, την πολιτική και στρατιωτική κατάσταση, τις θέσεις που
καταλαμβάνει στην Τράπεζα και τις μεταβολές στην καριέρα του, τη
μισθοδοσία, τα ποσοστά και τις έκτακτες αμοιβές, τα δικαιώματα υπο-
γραφών (εφόσον πρόκειται για υπάλληλο που έχει θέση ευθύνης στην
Τράπεζα), ιδιαίτερες σημειώσεις, ποινές, άδειες, απουσίες και καθυστε-
ρήσεις.

Στην πρώτη σελίδα υπάρχουν στην κορυφή δεξιά και αριστερά, αν-
τίστοιχα, ο «Αύξων αριθμός Γενικού Μητρώου» και ο «Αύξων Αριθμός
Ταμείου Συντάξεων». Ο κάθε εργαζόμενος στην Τράπεζα Αθηνών δια-
θέτει αριθμό μητρώου, με ενιαία αρίθμηση για όλους τους εργαζόμενους
της Τράπεζας. Αυτό φανερώνει ότι οι αποφάσεις για τη διοίκηση του
προσωπικού και για τις προσλήψεις λαμβάνονται στο Κέντρο, στην
Αθήνα. Η διοίκηση της Τράπεζας ενημερώνεται και καθορίζει τις προσ-
λήψεις, τις προαγωγές και τις μεταθέσεις του προσωπικού της. Μόλις
προσλαμβάνεται στην Τράπεζα, ο κάθε υπάλληλος είναι υποχρεωμένος
να καταβάλλει εισφορές αντίστοιχες με το μισθό του στο Ταμείο Συν-
τάξεων του Προσωπικού της Τράπεζας Αθηνών. Όπως φαίνεται από τα
συνημμένα στα Φύλλα Μητρώου έγγραφα, σε περίπτωση απόλυσης, ο
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εργαζόμενος μετά από αίτηση προς το Ταμείο Συντάξεων λαμβάνει
πίσω τις μηνιαίες παρακρατηθείσες από το μισθό του εισφορές. 

Στη δεξιά πλευρά της πρώτης σελίδας υπάρχει χώρος που μπαίνουν
δύο φωτογραφίες του εργαζόμενου μία κατά μέτωπο και μία προφίλ.
Από τις φωτογραφίες αυτές ανάλογα με το ύφος και την ενδυμασία
μπορεί εύκολα ο θεατής να διακρίνει την ποικιλότητα της κοινωνικής
προέλευσης των τραπεζικών. Η καλοδεμένη γραβάτα είναι το πρώτο
σημαντικό βήμα για την είσοδο και την ανέλιξη ενός άνδρα στην τρα-
πεζοϋπαλληλική ιεραρχία. Όντως η γραβάτα χρησιμεύει για να ξεχωρί-
ζουν οι υπάλληλοι από τους κλητήρες και από τα αγόρια νεαρής ηλικίας
τα «garçons du bureau» που εκτελούν βοηθητικές ανειδίκευτες εργασίες
στην Τράπεζα. Προσδίδει πρόσθετο κύρος στον εικονιζόμενο η γραβάτα,
το μαντίλι του σακακιού. Τα ανώτερα στελέχη της Τράπεζας, ατενίζουν
με βλοσυρότητα τον φωτογραφικό φακό, με κοστούμι, γραβάτα και μαν-
τίλι στο σακάκι. Άλλοι είτε δεν φορούν γραβάτα είτε δεν φορούν κο-
στούμι. Συνήθως είναι φοιτητές ή πρώην διοικητικοί υπάλληλοι στα
καπνεργοστάσια της Σάμου. Οι μικροί εργαζόμενοι, που στα Φύλλα Μη-
τρώου καταγράφονται ως «garçons du bureau» φορούν τη στολή και
κάποιοι από αυτούς το πηλήκιο του σχολείου. Οι γυναίκες που είναι
όλες νεαρής ηλικίας φωτογραφίζονται με ανοιχτόχρωμο πουκάμισο με
μεγάλους γιακάδες και στενό φουλάρι, το οποίο προφανώς υποκαθιστά
την ανδρική γραβάτα.

Στην αριστερή πλευρά καταγράφονται τα προσωπικά τους στοιχεία:
«Ονοματεπώνυμον», «Τόπος γεννήσεως», «Χρόνος γεννήσεως», «Υπη-
κοότης», «Θρησκεία», «Οικογενειακή κατάστασις», «Συστάσεις»,
«Χρόνος προσλήψεως» και «Διεύθυνσις κατοικίας».

Από τους πενήντα τέσσερις εργαζόμενους οι τριάντα δύο είναι γεν-
νημένοι στη Σάμο, οι δέκα σε πόλεις της Μ. Ασίας, κυρίως στη Σμύρνη,
οι περισσότεροι από τους οποίους προσλαμβάνονται στην Τράπεζα και
εγκαθίστανται στο νησί πριν από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν
κατά τη διάρκεια του διωγμού των Ελλήνων από τους Νεότουρκους.
Δέκα οκτώ χιλιάδες πρόσφυγες που διέμεναν στα παράλια της Μικράς
Ασίας, απέναντι από τη Σάμο, βρήκαν καταφύγιο στο νησί.5 Από τη
Λέσβο κατάγονται τέσσερις εργαζόμενοι, ένας από την Κωνσταντινού-
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5. Βλ. Ελληνικός Οδηγός, Σάμος, Ιδιοκτησία Εταιρείας, Κυριέρης-Γιαννό-
πουλος & Σια, 1920, σ. 2, Αθήνα.



πολη, ένας από το Σουέζ της Αιγύπτου, ένας από τη Ζανζιβάρη, ο
οποίος προσλαμβάνεται με συστάσεις του Άγγλου υποπροξένου, ένας
από το Λαύριο ο οποίος προσλαμβάνεται με συστάσεις του Γάλλου
υποπροξένου, ένας από το Τσεκλίν του Μαυροβουνίου, που είναι και ο
φύλακας της Τράπεζας και ταυτόχρονα ο έμπιστος του διευθυντή του
Καταστήματος, ένας από την Αθήνα, ένας από τον Πύργο Πελοποννήσου
και ένας από το Τύρμι Ρως της Ρωσίας.

Οι δύο από τους εργαζόμενους που είναι γεννημένοι στην Ελλάδα, ο
ένας έχει έλθει επιλαχών σε διαγωνισμό για την πρόσληψη υπαλλήλων
στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας Αθηνών, ενώ ο άλλος προσλή-
φθηκε με συστάσεις επιθεωρητή (υψηλόβαθμου στελέχους της τραπεζι-
κής ιεραρχίας) της Τράπεζας Αθηνών. Ο τρίτος είναι ο Παύλος Γεωργίου
Mathias από το Λαύριο που έχει προσληφθεί με συστάσεις του προξέ-
νου της Γαλλίας στη Σάμο. Αυτός και ο Νοël Missir γιος του Γάλλου
Leon Missir, που είχε διατελέσει προξενικός πράκτορας της Γαλλίας,
εξαγωγέας οίνου και, όπως αναφέραμε είναι ο αντιπρόσωπος της γαλ-
λικής τράπεζας Crédit Lyonnais, έχουν γαλλική υπηκοότητα και είναι
καθολικοί. Ένα άλλο παράδειγμα που καταδεικνύει ότι το επάγγελμα
του τραπεζικού ήταν ελκυστικό για τους νέους της αστικής τάξης.

Στο Φύλλο Μητρώου περιγράφεται με λεπτομέρειες η οικογενειακή
κατάσταση των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, αν είναι έγγαμοι ή άγαμοι,
αν έχουν γονείς που ζουν, αν έχουν κάνει παιδιά, το φύλο των παιδιών
τους και η ηλικία τους, και αν έχουν αδέλφια μεγαλύτερης και νεότερης
ηλικίας. Από τον τρόπο που τονίζεται στα Φύλλα η οικογενειακή κατά-
σταση, φαίνεται ότι για την πρόσληψη λαμβάνονταν υπόψη και κοινω-
νικά κριτήρια, όπως π.χ. αν ο υπάλληλος είναι προστάτης πολυμελούς
οικογένειας.

Στα Φύλλα Μητρώου καταγράφονται σαράντα εννέα άνδρες και τέσ-
σερις γυναίκες.

Από τα στοιχεία που δίνουν οι «Συστάσεις», πεδίο, που είναι πάντα
συμπληρωμένο στα Φύλλα Μητρώου, μπορούμε να αντλήσουμε σημαν-
τικές πληροφορίες για τα πρόσωπα και τις οικογένειες που απαρτίζουν
την ελίτ του νησιού και να ανιχνεύσουμε την ομάδα που έχει οικονομικά
συμφέροντα από τη λειτουργία της Τράπεζας Αθηνών στη Σάμο. Ο κάθε
υπάλληλος προσλαμβάνεται κατόπιν συστάσεων ή κατόπιν διαγωνι-
σμού. Οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται κατόπιν διαγωνισμού εργά-
ζονται αμισθί για ένα μικρό χρονικό διάστημα 2-4 μηνών, το οποίο
θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξη και τη συνέχιση της εργασίας τους.
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Σε μερικά Φύλλα Μητρώου υπάρχουν συνημμένες επιστολές από τα
άτομα που δίνουν τις συστάσεις. Οι προσληφθέντες με διαγωνισμό δεν
έχουν συστάσεις. Οι διαγωνισμοί της Τράπεζας Αθηνών, την εποχή που
εξετάζουμε, είναι πανελλήνιοι, δεν διεξάγονται δηλαδή τοπικά.

Μία ομάδα εμποροβιομηχάνων από το Βαθύ φαίνεται από τα Φύλλα
Μητρώου ότι δίνει συστάσεις γι’ αυτούς που ενδιαφέρονται να προσ-
ληφθούν. Απαρτίζεται από οινέμπορους κυρίως εξαγωγείς οίνου, κα-
πνέμπορους και καπνεργοστασιάρχες που κάνουν εξαγωγή τσιγάρων
στην Ευρώπη και στην Αμερική. Τα ίδια πρόσωπα καταλαμβάνουν και
δημόσιες σχέσεις, κυρίως ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για ένα ισχυρό δίκτυο με κοινά συμ-
φέροντα την κατάκτηση των αγορών του εξωτερικού με αγροτικά προ-
ϊόντα: οίνο, καπνό και τσιγάρα και φυσικά την αύξηση των κερδών τους.
Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της ομάδας αυτής είναι ότι όλοι
προέρχονται από το Βαθύ. Δεν υπάρχει κανείς από το Καρλόβασι. Επί-
σης δεν υπάρχει κανείς από τους ιδιοκτήτες βυρσοδεψείων, παρότι από
το 1914 έως το 1920 είναι ήδη ανεπτυγμένη η βυρσοδεψία στο νησί.6

Προφανώς, η Τράπεζα Αθηνών πρόκειται να διευκολύνει το δίκτυο
αυτό στα εμπορικά κέντρα και στις αγορές του εξωτερικού. Στο σημείο
αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι Τράπεζες συνοδεύουν πάντα τις
ισχυρές ομάδες των εμποροβιομηχάνων κατά την επέκταση των δρα-
στηριοτήτων τους για την κατάκτηση αγορών που βρίσκονται εκτός των
ελληνικών ορίων. Από τη μεριά τους οι Τράπεζες επωφελούνται από
τις μεσολαβητικές εργασίες που διεξάγουν, όχι μόνο από τις εξαγωγές
και τα εμβάσματα αλλά κυρίως από την εκτέλεση διεθνών χρηματιστη-
ριακών συναλλαγών, οι οποίες παράγουν σοβαρά κέρδη για τα πιστω-
τικά ιδρύματα. Η κερδοσκοπία συναλλάγματος απέδιδε σημαντικότατα
κέρδη εκείνη την εποχή.

Τα πρόσωπα και οι επιχειρήσεις που δίνουν συστάσεις για την πρόσ-
ληψη των εργαζομένων στο Βαθύ είναι: α) Μανουήλ Χατζηγεωργίου-
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμένος Βαθέος και εξαγωγέας
οίνου, β) Α. Πασχάλης, ιδιοκτήτης σιγαροποιείου και εξαγωγέας τσιγά-
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6. Δημήτρης Κροκίδης, «Η παραδοσιακή βιομηχανία της βυρσοδεψίας στα
Καρλοβάσια Σάμου», Η Σάμος από τα Βυζαντινά Χρόνια μέχρι Σήμερα,
Πρακτικά Συνεδρίου, Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου, Αθήνα
1998, σ. 43-67. Ανδρομάχη Οικονόμου, «Σημείωμα για τη βυρσοδεψία στη
Σάμο», Σαμιακές Μελέτες 1, ΠΙΣΝΔ, Αθήνα 1994, σ. 189-191.



ρων, γ) Μ.&Χ. Καραθανάση Σία, κατεργασία καπνών, εισαγωγές κα-
πνών και ο ένας εκ των εταίρων, ο Χρήστος Καραθανάσης, είναι και
Δημοτικός Σύμβουλος στον Λιμένα Βαθέος δ) Στέφανος Α. Στεφάνου,
ιδιοκτήτης καπνεμπορικού οίκου και προμηθευτής μονοπωλίων και κα-
πνεμπορικών οίκων Αγγλίας, Γερμανίας, Ολλανδίας, Ρουμανίας, Ιταλίας
ε) Κ. Ν. Ζέππος & Σία, εισαγωγείς αλιπάστων, καπνών, στ) Μιλτιάδης
Ανεζίνης, πληρεξούσιος, το 1910, του Λιμένα Βαθέος, Γραμματέας Γρα-
φείου Βουλής της Ηγεμονίας στο Βαθύ, ιδιοκτήτης του ατμομύλου «Μ.
Ανεζίνης & Σία» και οινέμπορος, ζ) Τζών (Γιάννης) Νικολαρεΐζης, οι-
νέμπορος, αντιπρόσωπος της Crédit Lyonnais και Δημοτικός Σύμβουλος
στον Λιμένα Βαθέος, η) Παπαδάκης, εξαγωγέας σιγαρέτων, θ) Δημη-
τρέλιας, εξαγωγέας σιγαρέτων.7

Τις περισσότερες φορές οι συστάσεις συνοδεύονται και από την προ-
ϋπηρεσία των εργαζομένων που καταγράφεται στα Φύλλα Μητρώου.
Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις μεγάλες κατηγορίες με βάση την προ-
ϋπηρεσία και τις συστάσεις. Η πρώτη κατηγορία αφορά τα στελέχη που
βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας, αυτά λαμβάνουν συστάσεις από
την Αθήνα και έχουν προϋπηρεσία σε άλλες τράπεζες ή, όπως ήδη ανα-
φέραμε, σε δημόσιες υπηρεσίες. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει
τους κατέχοντες πρώτη και δεύτερη υπογραφή (προϊσταμένους των τμη-
μάτων ή υπηρεσιών) οι οποίοι διαθέτουν συστάσεις από πρόσωπα της
ομάδας των εμποροβιομηχάνων και έχουν προϋπηρεσία ως διοικητικοί
υπάλληλοι στις επιχειρήσεις τους. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τους
κλητήρες μεσήλικες και τα αγόρια νεαρής ηλικίας 11 έως 16 ετών, που
ονομάζονται garçons du bureau, και εκτελούν βοηθητικές εργασίες που
δεν απαιτούν καμία εξειδίκευση.

Το πιστοποιητικό ιατρού για την καλή υγεία ήταν απαραίτητο γι’
αυτούς που επιθυμούσαν να προσληφθούν. Το πιστοποιητικό ιατρού
ήταν συνημμένο στο Φύλλον Μητρώου.

Από τις εργασίες που εκτελούν οι εργαζόμενοι, οι οποίες καταγρά-
φονται στο Φύλλον Μητρώου, συμπεραίνουμε ότι η Τράπεζα στο Βαθύ
διαθέτει τα τμήματα: Καταθέσεων Ταμιευτηρίου, Χαρτοφυλακίου, Αλ-
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7. Οι πληροφορίες για τη δραστηριότητα των προσώπων που δίνουν συστά-
σεις για να προσληφθούν οι ενδιαφερόμενοι στο Υποκατάστημα της Τράπεζας
Αθηνών προέρχονται από: Νικόλ. Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος 1908-1909,
μέρος Β΄. Νικολ. Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος, 1910-1911, Νικολ. Ιγγλέσης,
Οδηγός της Ελλάδος. Παλαιά-Νέα Ελλάς, 1921. 



ληλογραφίας για τη διεκπεραίωση εισαγωγών και εξαγωγών, Επιτα-
γών-Εντολών και Γραμματείας.

Οι εργασίες των εισαγωγών και εξαγωγών φαίνεται ότι διαδραματί-
ζουν μεγάλο ρόλο, γιατί στο Φύλλο Μητρώου καταγράφεται αν ο εργα-
ζόμενος γνωρίζει ξένη γλώσσα και σε ποιο επίπεδο (ομιλεί και γράφει
τελείως, ομιλεί μόνον, γράφει μόνον, γνωρίζει ατελώς). Όλοι σχεδόν οι
υπάλληλοι, εκτός από το βοηθητικό προσωπικό, γνωρίζουν μία έως και
δύο ξένες γλώσσες.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε κάτι για τις γραφομηχανές,
που ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Στο Φύλλον Μητρώου οι δα-
κτυλογράφοι είναι και άνδρες και γυναίκες. Καταγράφεται η μάρκα
της γραφομηχανής Adler, όπως επίσης αν έχει ελληνικό ή ξένο πληκτρο-
λόγιο. Εδώ επαληθεύεται ο κανόνας που αφορά τον καταμερισμό των
εργασιών κατά φύλο: όταν εισάγεται ένα μηχάνημα, που απαιτεί εξει-
δικευμένες γνώσεις, το χειρίζονται οι άνδρες, όταν επεκτείνεται η χρήση
του μηχανήματος, οι άνδρες δίνουν τη θέση τους στις γυναίκες. Την
εποχή αυτή η δακτυλογράφηση θεωρείται εξειδικευμένη εργασία.

Οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα είναι νέοι. Το 44,4% έχουν ηλικία 21
έως 25 ετών, το 16,7% είναι από 16 έως 20 ετών, το 11,1% είναι από 21
έως 30 ετών, ενώ μόνο το 27,8% είναι άνω των 31 ετών.

Ως προς το φύλο, από τα διαθέσιμα Φύλλα Μητρώου έχουμε σα-
ράντα εννέα άνδρες και τέσσερις γυναίκες. Οι γυναίκες αυτές είναι νέες
αστές, καλών οικογενειών, μορφωμένες, απόφοιτες Γυμνασίου, και με
γνώση γαλλικής. Μία εξ αυτών, η Ουρανία Ανεζίνη, κόρη του προανα-
φερόμενου Μιλτιάδη Ανεζίνη, εργάζεται ως βοηθός στο τμήμα επιταγών
και εντολών. Η Ουρανία είναι απόφοιτος του Ελληνικού Παρθεναγω-
γείου της Σάμου, φοίτησε για πέντε έτη στη Σχολή των δυτικών καλο-
γραιών της Σάμου και επί δύο έτη στο Pensionnat des Alpes, στη
Λωζάνη. Η Έλλη Σωτηρίου είναι κόρη του γυμνασιάρχη Γεωργίου Σω-
τηρίου, κατόπιν σύζυγος διευθυντικού στελέχους και μητέρα της Άλκης
Ζέη.8 Η Δανάη Συνανίδου είναι Μικρασιάτισσα εγκατεστημένη στη
Σάμο από τα τελευταία χρόνια της Ηγεμονίας.

Όλοι οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα γνώριζαν ανάγνωση και γραφή.
Το μορφωτικό επίπεδο ήταν πολύ καλό. Ήταν απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι
του Πυθαγορείου Γυμνασίου ή της Αστικής Σχολής Σάμου. Είναι εντυ-
πωσιακό το γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους οι υπάλληλοι έχουν φοι-
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8. Άλκη Ζέη, Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο, Μεταίχμιο, Αθήνα 2013.



τήσει σε Εμπορικές Σχολές της χώρας, κυρίως της Σάμου, της Χίου και
της Μυτιλήνης. Η εκπαίδευση στη Σάμο είναι πολύ διαδεδομένη. Το
Πυθαγόρειο Γυμνάσιο ήταν ένα από τα καλύτερα ιδρύματα της Ανατο-
λής και ήταν αναγνωρισμένο από το Εθνικό Πανεπιστήμιο. Η Εμπορική
Σχολή ήταν Δημόσια και βρισκόταν στο Νέο Καρλόβασι. Για τα κορί-
τσια υπήρχε και οκτατάξιο Παρθεναγωγείο. Η Αστική Σχολή ήταν επτα-
τάξια και είχε ως διευθυντή φιλόλογο, απόφοιτο του Εθνικού Πανεπι-
στημίου.9

Εξαιτίας της ταραγμένης εποχής και των διωγμών από τους Νεό-
τουρκους (1913-1918), τη Μικρασιατική Εκστρατεία, η πλειοψηφία των
ανδρών που εργάζονταν στην Τράπεζα εγκατέλειπαν τα εργασιακά τους
καθήκοντα και κατατάσσονταν στον ελληνικό στρατό. Μάλιστα, κάποιοι
από αυτούς πέθαναν στο πεδίο της μάχης. Από τα Φύλλα Μητρώου
προκύπτει ότι η Τράπεζα χορηγούσε επίδομα, μετά από έγκριση της
Κεντρικής Υπηρεσίας στις οικογένειες των επιστρατευμένων. Έτσι δεν
είναι δυνατόν να παρακολουθήσουμε την υπηρεσιακή εξέλιξη των ερ-
γαζομένων.

Υπήρχε μεγάλη κινητικότητα στα στελέχη που βρίσκονταν στην κο-
ρυφή της πυραμιδικής ιεραρχίας: Σμύρνη, Σάμος, Αθήνα. Προφανώς το
Υποκατάστημα της Τράπεζας Αθηνών στη Σάμο χρησίμευε ως σκαλο-
πάτι για την άνοδο στην ιεραρχία.

Επίσης υπάρχει και κινητικότητα στην άσκηση των διαφόρων επαγ-
γελμάτων. Κατά το διάστημα 1926-1930, προσλαμβάνονταν ως κλητή-
ρες άτομα, τα οποία προηγουμένως εργάζονταν ως καπνεργάτες στα
εργοστάσια του νησιού. Η καπνική κρίση σπρώχνει τους ανθρώπους
στην υπαλληλία, εννοείται όσους διέθεταν τις κατάλληλες γνωριμίες και
είχαν πρόσβαση στην εμποροβιομηχανική ελίτ του νησιού.

Το «διευθυντικό δικαίωμα» ασκείται συχνά σε περιπτώσεις καθορι-
σμού του μισθού, όπως και στις απολύσεις. Οι μισθοί που καταγράφον-
ται στο Φύλλον Μητρώου φαίνεται ότι έχουν αναλογία με τα προσόντα
και την προϋπηρεσία. Τα διευθυντικά στελέχη αμείβονται σε ξένο νό-
μισμα και εκτός από τον σταθερό μισθό λαμβάνουν και ποσοστό επί
των ετήσιων κερδών της Τράπεζας Αθηνών. 

Με την παρουσίαση των κύριων χαρακτηριστικών, που συνθέτουν τη
φυσιογνωμία των εργαζομένων στο Υποκατάστημα της Τράπεζας Αθη-
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9. Για την εκπαίδευση στη Σάμο, βλ. Ελληνικός Οδηγός ιδιοκτησίας εται-
ρείας Κυριέρης-Γιαννόπουλος & Σια, 1920, Αθήνα, σελ. 2-3.



νών στη Σάμο, αντιλαμβανόμαστε ότι μια νέα κοινωνικά ισχυρή ομάδα
εμφανίζεται στο νησί της Σάμου: «οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα». Πο-
λιτική της Τράπεζας είναι η δημιουργία ενός ισχυρού «Εsprit de corps»,
το οποίο πλάι στην ομάδα των εμπόρων-βιομηχάνων θα συμβάλει στην
ανάπτυξη της οικονομίας του νησιού. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, αφού
όπως είδαμε προσλαμβάνονται τέκνα, συγγενείς και φίλοι των ανθρώ-
πων που κατέχουν οικονομική και πολιτική εξουσία στο νησί. Οι εργα-
ζόμενοι στην Τράπεζα Αθηνών της Σάμου είναι νέοι, διπλωματούχοι,
γλωσσομαθείς, καλοντυμένοι και με όραμα για άνοδο στην ιεραρχία της
υπαλληλίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΑΜΟΥ

Α/α         Επώνυμο           Πατρώνυμο            Όνομα             Χρονολογία
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Όψεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
της λόγιας και εκδότριας Ελένης Σβορώνου 

(1879 – 1918)

Βρισκόμαστε στη Σάμο, αρχές της πρώτης δεκαετίας του 1900, στο
Βαθύ την πρωτεύουσα του νησιού και έδρα της Ηγεμονίας, το κέντρο
ενός αυτόνομου κρατιδίου με ηγεμόνα ορθόδοξο και ελληνόγλωσσο ανα-
φερόμενο απευθείας στην Υψηλή Πύλη, με τοπική κυβέρνηση, συνελεύ-
σεις πληρεξουσίων, προξενικές αρχές, ηγεμονικό τυπογραφείο και
εμπορικές συναλλαγές με τη Σμύρνη και άλλες περιοχές της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Η περίοδος της εκβιομηχάνισης του νησιού, στηριζόμενη
στους κλάδους της καπνοβιομηχανίας και της βυρσοδεψίας, σηματοδοτεί
μετασχηματισμούς στις οικονομικές και κοινωνικές δομές της περιοχής
και φέρει τον πληθυσμό μπροστά σε ένα πλήθος αλλαγών.1 Ο πνευμα-
τικός κόσμος του νησιού, πολιτικοί και επιστήμονες, συγκροτούν μια
πνευματική ελίτ με έδρα το Βαθύ και το Καρλόβασι, οι οποίοι στα εβδο-
μήντα περίπου χρόνια (1834-1912) αυτονομίας της Σαμιακής Ηγεμονίας,
θεωρούν ως βέβαιη τη διάρκεια και τη συνέχειά της και δείχνουν να
έχουν συμβιβαστεί με αυτή την προοπτική, πράττοντας τα ανάλογα.2

1. Βλ. Νίκος Βαφέας, Από τον Ληστή στον Αντάρτη. Τα ένοπλα κινήματα
των Γιαγάδων στη Σάμο (1914-1925), Νήσος, Αθήνα 2012, σ. 34-35. 

2. Βλ. Ιωάννης Δ. Βακιρτζής, Ιστορία της Ηγεμονίας της Σάμου 1834-1912,
Γενικά αρχεία του κράτους – Αρχεία Νομού Σάμου, Αθήνα 2005, σ. 10-13. Για
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Την ίδια περίοδο στον Λιμένα του Βαθέος, μια νεαρή κοπέλα σκυμ-
μένη επάνω στα χαρτιά της συνθέτει ποιήματα. Θα μπορούσαμε να τη
φανταστούμε κάτω από ένα λιγοστό φως να διαβάζει, να γράφει και
να σβήνει, να αναρωτιέται, να σκέπτεται, να ανησυχεί, να σχεδιάζει, όχι
σαν ένα συνηθισμένο κορίτσι της εποχής του που το απασχολούν ενδε-
χομένως οι έρωτες και οι γάμοι, ένα σπιτικό και τα παιδιά, αλλά για
θέματα σχετικά με την πατρίδα της, την πολιτεία και τους εκπροσώπους
της, την κοινωνία και τις προσωπικότητες που ξεχωρίζουν, τη λογοτε-
χνία, τις ποιήσεις της, τα γραπτά της γενικά και πώς αυτές οι σκέψεις
της θα μπορούσαν να αποτυπωθούν και να διατεθούν προς ανάγνωση. 

Η Ελένη Σβορώνου, η ποιήτρια και εκδότρια στην οποία θα αναφερ-
θούμε σκιαγραφώντας τη δράση της, γόνος αριστοκρατικής οικογένειας
καταχωρημένης στο Libro d’ oro της νήσου Κεφαλληνίας, είχε παππού
τον Γεράσιμο Σβορώνο, αξιωματούχο του ρωσικού στρατού και από τα
διακεκριμένα μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Κατά τη μετάβασή του στη
Σάμο από το 1808, είχε εγκατασταθεί ως Γενικός Πρόξενος της Ρωσικής
Αυτοκρατορίας με σκοπό να εξεγείρει τους Σαμιώτες σε επανάσταση
κατά των Τούρκων, θυσιάζοντας για τις ανάγκες του απελευθερωτικού
αγώνα όλη τη μεγάλη περιουσία του. Η εγγονή του Ελένη, η τελευταία
από τα πέντε παιδιά του Σταύρου (Νικ.) και της Φιορίτσας Σβορώνου,

την περίοδο 1900-1908, βλ. στο ίδιο, «Σειρά πολιτικών ανωμαλιών. Οι Ηγεμόνες
Μιχαήλ Γρηγοριάδης, Αλέξανδρος Μαυρογένης, Ιωάννης Βιθυνός, Κωνσταντίνος
Καραθεοδωρή, Γεώργιος Γεωργιάδης. 1900-1908», σ. 449-491. Για την περίοδο
1908-1912, στο ίδιο, «Το κίνημα του 1908 και η τετραετής περίοδος της διοική-
σεως του Κοπάση. Η δίκη των Σαμίων κινηματιών. Σειρά αιματηρών επεισο-
δίων. Η δολοφονία του Κοπάση (9 Μαρτίου 1912)», σ. 493-595. Η Ελένη
Σβορώνου ως μέλος αυτής της ελίτ εκ της καταγωγής και της θέσης της, στον
τόμο του Μικρασιατικού του 1908 αφιερώνει το πρώτο άρθρο του τόμου στον
ηγεμόνα Κοπάση, σε ό,τι αφορά στην προέλευσή του, την καταγωγή, τις σπουδές,
τις θέσεις του ως αξιωματούχου, τις τιμητικές διακρίσεις κ.λ.π. Δεν γνωρίζουμε
το βαθμό εμπλοκής και συνεργασίας της με το αυταρχικό καθεστώς αλλά, όπως
γράφει ο Βακιρτζής, ο Κοπάσης υποδείκνυε στα μέσα του Τύπου τη διαφήμισή
του με κολακευτικά σχόλια. Βλ. στο ίδιο, σ. 532, σημ. 15 και σ. 535, σημ. 23.
Βλ. και Χρίστος Λάνδρος, «Από την Ηγεμονία στην Ένωση. Η Σάμος στη διάρ-
κεια του ηγεμονικού καθεστώτος και στα πρώτα χρόνια μετά την Ενσωμάτωση»,
Η Καθημερινή – Επτά Ημέρες, «Aφιέρωμα Το νησί της Ήρας». (Κυριακή 9
Αυ γούστου 1998), σ. 14· βλ. επίσης http://gak.sam.sch.gr/Pub/pub-A_Vak03.html,
26/10/2012.
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θυσίασε επίσης όλη την περιουσία της για τις ανάγκες αυτή τη φορά
του εκδοτικού της αγώνα.

Η πρώτη της ποιητική συλλογή Εαρινά Φύλλα η οποία εκδίδεται το
1900 και η δεύτερη Δειλινά το 1910, την καταξιώνουν ως ποιήτρια. Σύμ-
φωνα με πηγές της εποχής οι επιδόσεις της στην ποίηση χαρακτηρίζον-
ται από αληθινές εμπνεύσεις, από διάθεση μελαγχολικής φιλοσοφίας,
τρυφερότητας, στοργής και απέραντης αγάπης, συμπαράστασης, αλλη-
λεγγύης και ενσυναίσθησης, με γλωσσικό ύφος αβίαστο και ανεπιτή-
δευτο, αλλά και δηκτικότητα, ειρωνεία και καυστικό χιούμορ.3 Συμμε-
τέχοντας στα δρώμενα του νησιού της, προσφέρει τα έσοδα και από τις
δύο αυτές συλλογές της στο Ιεροδιδασκαλείο της Σάμου, το οποίο είχε
ιδρυθεί από το Σύλλογο «Ανατολή», με σκοπό την πνευματική αφύ-
πνιση των Σαμίων. 

Στη δεκαετία που μεσολάβησε από την πρώτη της ποιητική συλλογή
μέχρι τη δεύτερη, έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται και επιχειρηματικά.
Είναι περίπου είκοσι πέντε (25) ετών, όταν μαζί με το δημοσιογράφο
και γραμματέα στη συνέχεια της Σαμιακής Πολιτείας Θρασύβουλο
Μάλη εκδίδει το Ημερολόγιον του Αιγαίου (1905-1906) και δύο χρόνια

3. Για την ευγενή καταγωγή της Ε. Σβορώνου και τη δράση της βλ. και Ιωάνν.
Μπήτος, «Ελένη Σ. Σβορώνου», Μικρασιατικόν Ημερολόγιον του έτους 1919,
τ. 13, εν Σάμω 1919, σ. 9-12· Δήμος Βαθέος Σάμου (επιμ.), Σβορώνου Σ. Ελένη
στο «Προσωπικότητες», (http://www.vathi.org/index.php?option=com_content&
task=view&id=42&Itemid=35, 09/01/2011). Επίσης βλ. Ι. Βακιρτζής, «Επικήδειος
λόγος εις την Ελένην Σβορώνου», Αιγαίον, αρ. φ. 685, 29 Σεπτεμβρίου 1918·
Για το λογοτεχνικό ύφος και την αποτίμηση του ποιητικού έργου της Σαμιώτισ-
σας ποιήτριας, βλ. και Α. Ταρσούλη, Ελληνίδες ποιήτριες 1857-1940, Αθήναι
1951, σ. 57-60· Βλ. επίσης Αλεξάνδρα Σφοίνη, το λήμμα «Σβορώνου, Ελένη»,
Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784-1974. Εφημερίδες, Περιοδικά,
Δημοσιογράφοι, Εκδότες, επιμ. Λουκία Δρούλια-Γιούλα Κουτσοπανάγου, τ. Δ΄,
Ρ-Ω, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2008,
σ. 69-70. Για ειδικές αναφορές στην Ε. Σβορώνου βλ. και Πέρσα Αποστολή, «Η
γυναικεία εκδοτική δραστηριότητα (περιοδικά λόγου και τέχνης 1900-1940): Η
περίπτωση της Αρτεμησίας Λανδράκη και της Κορνηλίας Πρεβεζιώτου» στο
Σοφία Ντενίση (επιμ.), Η γυναικεία εικαστική και λογοτεχνική παρουσία στα
περιοδικά λόγου και τέχνης (1900 – 1940), Πρακτικά Ημερίδας, Gutenberg,
Αθήνα 2008, σ. 220 και 236· Ειρήνη Ριζάκη, Οι «γράφουσες» Ελληνίδες, Ση-
μειώσεις για τη γυναικεία λογιοσύνη του 19ου αιώνα, Κατάρτι, Αθήνα 2007, σ.
77, 80, 92 και 279.
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μετά, μόνη της, το Μικρασιατικόν Ημερολόγιον (1907-1919),4 φιλολογι-
κές επιθεωρήσεις της εποχής, με πλήθος έγκριτων συνεργατών από τους
γνωστότερους λόγιους, καλλιτέχνες και επιστήμονες του ελεύθερου και
του υπόδουλου ελληνισμού.5 Η πλούσια ύλη των Ημερολογίων αναφέ-
ρεται σε θέματα ιστορικά και αρχαιολογικά, πολιτικά, εκπαιδευτικά
και παιδαγωγικά, επιχειρηματικά, κοινωνικά, λαογραφικά, λογοτεχνικά,
καλλιτεχνικά, φυσιολατρικά και ταξιδιωτικά, κ. ά.

Συνεχίζει τη δράση της με τη δημιουργία του «Τυπογραφείου του
Μικρασιατικού» (1909-1918), τυπογραφική επιχείρηση μέσω της οποίας
αναλαμβάνει τις εκδοτικές εργασίες όχι μόνο των δικών της βιβλίων,
ημερολογίων, ποιητικών συλλογών και μεταφράσεων, αλλά και διάφορες
τυπογραφικές εργασίες των δήμων και κοινοτήτων, εκπαιδευτηρίων, εκ-
κλησιών και λοιπών φορέων της ευρύτερης περιοχής του νησιού της
Σάμου. Προς το τέλος της ζωής της συνεταιρίστηκε με το δημοσιογράφο,
εκδότη και ιστορικό Ιωάννη Βακιρτζή,6 ο οποίος συνέχισε και μετά το
θάνατό της τη λειτουργία του τυπογραφείου με την επωνυμία «Ηνω-
μένα Τυπογραφεία Ελένης Σ. Σβορώνου και Ιωάννου Δ. Βακιρτζή, Σά -
μος – Βαθύ».

Είναι απορίας άξιον και αυτό θα επιχειρηθεί να συζητηθεί εδώ, πώς
μια μορφωμένη γυναίκα,7 μια αστή νεαρής ηλικίας, σε μια άκρη της

4. Βλ. Αγγέλα Χατζημιχάλη, το λήμμα «Μικρασιατικόν Ημερολόγιον», Εγκυ-
κλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784-1974. Εφημερίδες. Περιοδικά, Δημο-
σιογράφοι, Εκδότες, επιμ. Λουκία Δρούλια-Γιούλα Κουτσοπανάγου, τ. Γ΄, Λ-Π,
ό.π., σ. 158-159.

5. Βλ. και Αθηνά Ταρσούλη, Ελληνίδες ποιήτριες ό.π., σ. 57.
6. Ιωάννης Βακιρτζής (1878-1950), αυτοδίδακτος δημοσιογράφος, από τους α -

ξι ολογώτερους λόγιους της Σάμου των τελευταίων χρόνων της Ηγεμονίας και
του Μεσοπολέμου, διευθυντής της εφημερίδας Πρόοδος (1905-1908) και ιδιοκτή -
της /διευθυντής της εφημερίδας Αιγαίον (1912-1941). Βλ. Ι. Δ. Βακιρτζής, Ιστορία
της Ηγεμονίας της Σάμου, ό.π., σ. 10· Χ. Λάνδρος, «Βακιρτζής, Ιωάννης», Εγκυ -
κλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784-1974. Εφημερίδες. Περιοδικά, Δημοσι -
ογράφοι, Εκδότες, επιμ. Λουκία Δρούλια-Γιούλα Κουτσοπανάγου, τ. Α΄, Α-Δ,
ό. π., σ. 330-331· Χ. Λάνδρος, το λήμμα «Αιγαίον», στο ίδιο, σ. 142-143.

7. Εκτός από τη βασική εκπαίδευση που έχει λάβει, είναι βέβαιον ότι γνώριζε
και γαλλικά, αφού είχε μεταφράσει το έργο του «Chambol, Το Σάλι μετάφρασις
εκ του Γαλλικού, υπό Ελένης Σ. Σβορώνου, Σάμος 1917», ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο
Οικογένειας Σβορώνου, Α. Έντυπα βιβλία. Τυπωμένα στη Σάμο, αριθ. 30. 
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υπόδουλης αρχικά και ενωμένης στη συνέχεια με το ελληνικό κράτος
νησιωτικής άκρης, είχε τη δυνατότητα αλλά και την ικανότητα να ιδρύ-
σει και να διευθύνει μια εκδοτική και μια τυπογραφική επιχείρηση για
δεκαπέντε (15) και δέκα (10) περίπου χρόνια αντίστοιχα, τα περισσό-
τερα χωρίς την απαραίτητη, σύμφωνα με τα κρατούντα ήθη της εποχής
και της περιοχής, ανδρική βοήθεια και υποστήριξη και ταυτόχρονα να
καλλιεργεί τον ποιητικό και πεζογραφικό της λόγο, μέσα από δημοσι-
εύσεις όχι μόνο στα δικά της έντυπα αλλά και σε παρόμοια των Αθηνών
και του έξω ελληνισμού. Εκτός από τις δύο προαναφερόμενες ποιητικές
της συλλογές Εαρινά Φύλλα (1900), Δειλινά (1910) και τα ετήσια ημε-
ρολόγια Ημερολόγιον του Αιγαίου (1905-1906) και Μικρασιατικόν
Ημερολόγιον (1907-1919), ποιήματά της έχουν δημοσιευθεί στα έντυπα
της Κορνηλίας Λ. Πρεβεζιώτου από την Κωνσταντινούπολη, τόσο στο
γυναικείο της περιοδικό Η Βοσπορίς (1899-1907) (33), όσο και στα
Ημερολόγιά της «Αι Αναμνήσεις» (1901-1921) (6), στην Εφημερίδα των
Κυριών (1909-1910) (4) της Χαρίκλειας Π. Μελανδινού και στο ετήσιο
λεύκωμα Η Ήπειρος (1910-1912) (2) της Ελπινίκης Μ. Μαυρογορδάτου,
εκδοτριών επίσης από την Κωνσταντινούπολη, στο οικογενειακό περιο-
δικό Σπινθήρ (1902) (1) της Αρτεμησίας Ι. Λανδράκη από τα Χανιά,8
καθώς και στο Εθνικό Ημερολόγιο του Σκόκου, στην Πινακοθήκη το
μηνιαίο καλλιτεχνικό περιοδικό των Αθηνών, στην πολιτική εφημερίδα
Αιγαίον της Σάμου, κ.ά. Κατά την έρευνα στα ΓΑΚ Σάμου βρέθηκαν
μεταξύ άλλων δύο χειρόγραφα τετράδιά της με 250 και 300 ποιήματα
της περιόδου 1903-1905 και 1905-1908 αντίστοιχα, με την πολύτιμη
βοήθεια του κ. Χρ. Λάνδρου και των συνεργατών του, τους οποίους και
από αυτήν εδώ τη θέση ιδιαίτερα ευχαριστώ. 

Η μελέτη του οθωμανικού γυναικείου εντύπου ως εκδοτικής πλέον
επιχείρησης και των γυναικών εκδοτριών ως επιχειρηματιών, οριοθε-
τείται αρχικά και μέχρι την ανακάλυψη και την απόκτηση πρόσβασης
στα οικονομικά αρχεία αυτών των γυναικείων εκδοτικών επιχειρήσεων,
από το τρέχον υλικό, δηλαδή το είδος των εντύπων που διαλέγουν οι
γυναίκες να εκδώσουν, το εύρος της κυκλοφορίας και τη διάρκειά τους,
τα δίκτυα που αναπτύσσουν ή δημιουργούν για τη διανομή. Ο ιδεολο-
γικός τους προσανατολισμός, οι αλλαγές διευθυντών και η εμφάνιση
των εντύπων, οι αλλαγές στην ύλη που δημοσιεύουν, οι ετήσιοι απολο-

8. Βλ. και Π. Αποστολή, «Η γυναικεία εκδοτική δραστηριότητα…», ό.π., σ.
220.



γισμοί, οι συνδρομές, οι οικονομικές δοσοληψίες, (για παράδειγμα τα
έσοδα από συνδρομές, διαφημίσεις και πληρωμένες καταχωρίσεις και
τα έξοδα για πρώτες ύλες, αμοιβές συνεργατών και τεχνικού προσωπι-
κού), όλα αυτά συνιστούν παραμέτρους που καταδεικνύουν την επιχει-
ρηματική τακτική και τις αναπροσαρμογές της, όπως και το –ως ένα
βαθμό– οικονομικό εύρος της επιχείρησης. 

Μέσα από τη διερεύνηση της ταυτότητάς τους ως γυναικών και ως
εκδοτριών, ως επικεφαλής εκδοτικών επιχειρήσεων με τις αναγκαίες
γνώσεις που είχαν ή δεν είχαν εκείνη την εποχή, τη στήριξη που αναζη-
τούσαν, τα αποτελέσματα στα οποία προσέβλεπαν, ερευνάται ο ρόλος
τους στο εκδοτικό επιχειρείν, η έξοδός τους προς έναν ιδιαίτερα ανδρο-
κρατούμενο δημόσιο χώρο μέσα στην τρέχουσα εθνική, πολιτική και ιδε-
ολογική συγκυρία των ελληνικών κοινοτήτων της οθωμανικής επικρά-
τειας. Από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και το 1922, χρόνος κατάλυσης
του θεσμού των κοινοτήτων, οριστικής διάλυσης της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας και συγκρότησης της σύγχρονης Τουρκικής Δημοκρατίας, δι-
ευρύνεται συνεχώς η οικονομική και επιχειρηματική δράση των γυναι-
κών στις αστικές περιοχές των μικρασιατικών παραλίων. Εκεί εντοπί-
ζονται τα περιοδικά και τα ημερολόγια, αυξάνεται και πυκνώνει ειδι-
κότερα η εκδοτική παραγωγή, ενώ παρατηρείται μια ιδεολογική πλέον
μετατόπιση σε μια εντονότερα «εθνική» και συντηρητική ως προς την
έμφυλη κοινωνική ιδεολογία ρητορική, εξαιτίας της ιστορικής συγκυρίας
και των εθνικοπολιτικών επιδιώξεων των ελληνικών κοινοτήτων που
συμπλέουν πλέον με τις επιδιώξεις της εξωτερικής πολιτικής του ελλη-
νικού κράτους. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, για την επιχειρηματική δράση της Ελένης
Σβορώνου και σύμφωνα με τα πενιχρά αποδεικτικά στοιχεία που έχουν
διασωθεί, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε τα εξής. Αρχικά όπως έχει
ήδη αναφερθεί, συνεργάστηκε με το Θρασύβουλο Μάλη για την έκδοση
του Ημερολογίου του Αιγαίου, και προφανώς λόγω της καλής οικονο-
μικής κατάστασης της οικογένειάς της πιθανόν να συνεισέφερε οικονο-
μικά. Δημοσιεύθηκαν εκεί επτά ποιήματά της και ένα αφήγημα (8) στο
πρώτο έτος (1905) και οκτώ ποιήματα και ένα διήγημα (9) στο δεύτερο
(1906). Όλη η υπόλοιπη ύλη, 105 άρθρων στο πρώτο έτος και 125 στο
δεύτερο, προλογίζεται και συνθέτεται από τον Θρ. Μάλη. Δεν γνωρί-
ζουμε για ποιούς λόγους σταμάτησε η συνεργασία τους, από τις πλη-
ροφορίες όμως που έχουμε για το Θρασ. Μάλη και τη δράση του,
μπορούμε να υποπτευθούμε αλλαγή τακτικής, πολιτικής, στρατηγικής
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ή/και συμμαχιών εν όψει των διεργασιών που γίνονταν για την επερχό-
μενη ένωση της Σάμου με την Ελλάδα. 

Αυτό όμως που γνωρίζουμε, είναι ότι η Ελένη Σβορώνου συνεχίζει
το εγχείρημα του εκδίδειν, μόνη της αυτή τη φορά, ή τουλάχιστον χωρίς
εμφανή ή ενυπόγραφη ανδρική υποστήριξη, με το Μικρασιατικόν Ημε-
ρολόγιον, του οποίου η ύλη εκτός από τα ποιήματα, τα επιγράμματα
και τα πεζά κείμενα, περιέχει ένα πλήθος ποικίλων πληροφοριών όπως
συνηθίζεται να έχουν αυτά τα ετήσια ημερολόγια (αλμανάκ). Παρόλο
που θα μπορούσε να περιοριστεί σε αυτές τις ετήσιες εκδόσεις που σί-
γουρα δεν έχουν την καθημερινή, εβδομαδιαία ή και δεκαπενθήμερη
επιμέλεια που απαιτεί ένα αντίστοιχο φύλλο εφημερίδας ή τακτικό τεύ-
χος περιοδικού, η Σβορώνου δεν αρκείται σε αυτό, στη σύνθεση δηλαδή
της ύλης με βάση τα κείμενα που της στέλνουν οι λόγιοι συνεργάτες
της, άνδρες και γυναίκες από τη Σάμο, την Αθήνα, την Κωνσταντινού-
πολη, τη Σμύρνη, ή/και το εξωτερικό, αλλά δημιουργεί εκτός από την
εκδοτική της επιχείρηση και τυπογραφείο το οποίο διατηρήθηκε όπως
ήδη ειπώθηκε και μετά το θάνατό της.9

Στο Μικρασιατικόν Ημερολόγιον, για την έκδοση του οποίου είχε
την τελική και συνολική ευθύνη, υπάρχουν αρκετά άρθρα σε κάθε έτος
ανυπόγραφα, που συνήθως χρεώνονται στον εκδότη και διευθυντή. Αυτά
είναι προλογικά σημειώματα για την ύλη που ακολουθεί κάθε χρονιά,
απολογισμοί, μικρές εισαγωγές για τις βιογραφίες που παρατίθενται,
λογοτεχνήματα, σχολιασμοί της τρέχουσας επικαιρότητας για τα πολι-

9. Για τον τοπικό Τύπο γενικά και τις δυσκολίες του, όσο και για το σαμιακό
Τύπο ειδικότερα, βλ. Λ. Δρούλια, «Η εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου,
1784-1974. Παρουσίαση ενός ερευνητικού προγράμματος και μερικές σκέψεις
σχετικά με τον τοπικό τύπο», στο Ο Τύπος στη Σάμο. Αναπαραστάσεις της
τοπικής κοινωνίας 19ος – 20ός αιώνας. Πρακτικά συνεδρίου. Αίθουσα Εκδη-
λώσεων Δήμου Βαθέος, 9-10 Νοεμβρίου 2001, Τ.Ε.Δ.Κ. Σάμου, Αθήνα 2003,
σ. 19-21· Α. Χατζημιχάλη, «Σαμιακός Τύπος 1863-2001. Χρονολογικός πίνα-
κας», στο ίδιο, σ. 41-68· Χ. Λάνδρος, «138 χρόνια Σαμιακού Τύπου: Τάσεις και
προσανατολισμοί. Οι αποτυπώσεις της τοπικότητας», στο ίδιο, σ. 23-40· Χ.
Λάνδρος, «Ο Τύπος της Σαμιακής Ηγεμονίας. Αναπαραστάσεις ή προσανατολι-
σμοί της αυτονομίας», στο Λουκία Δρούλια (επιμ.), Ο ελληνικός τύπος 1784
ως σήμερα, Ιστορικές και Θεωρητικές προσεγγίσεις, Πρακτικά Διεθνούς Συ-
νεδρίου, Αθήνα, 23-25 Μαίου 2003, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών, Πρόγραμμα: «Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-
1996», Αθήνα 2005, σ. 323-329. 
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τικά και στρατιωτικά γεγονότα, τους πολέμους του 1912-1913, την επα-
κόλουθη ένωση της Σάμου με την Ελλάδα (1912), τον Α΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο (1914-1919), κ.ά. Επίσης υπάρχουν αρκετές εικόνες, σκίτσα,
γελοιογραφίες, προσωπογραφίες και πορτραίτα, τοπιογραφίες από τη
Σάμο και τα υπόλοιπα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Κωνσταντι-
νούπολη, τη Σμύρνη, υπογεγραμμένα τα περισσότερα από γνωστούς και
έγκριτους άνδρες και γυναίκες καλλιτέχνες και ζωγράφους από την Ελ-
λάδα και το εξωτερικό, γεγονός που δικαιολογεί τον υπότιτλο «μετ’ ει-
κόνων»10 και προϊδεάζει για δαπανηρή έκδοση. 

Σε όλη τη διάρκεια της έκδοσης του Μικρασιατικού Ημερολογίου,
εμφανίζεται ένας μεγάλος αριθμός συνεργατών περισσότερο ανδρών11

και λιγότερο γυναικών,12 μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται λόγιοι,
λογοτέχνες, ποιητές, δημοσιογράφοι, εκδότες, καθηγητές, νομικοί, ιατροί,
από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. 

10. Σε όσα έργα υπάρχουν υπογραφές, αναφέρεται ο τίτλος του έργου, εάν
έχει βραβευθεί και πού, ο/η καλλιτέχνης. Για παράδειγμα βλ. στη στήλη Ελλη-
νική Καλλιτεχνία «Σπουδή» υπό Ελένης Ι. Σταματοπούλου, (πορτραίτο προφίλ
γηραιάς κυρίας), Μικρασιατικόν Ημερολόγιον του έτους 1908, τ. δεύτερος, εν
Σάμω 1908, ανάμεσα στις σ. 56 και 57.

11. Ενδεικτικά αναφέρονται: Ο Ιωάννης Γεννάδιος, o Χαράλ. Άννινος, o Κλέων
Ραγκαβής, ο Ιωάννης Μπήτος αρχισυντάκτης της εφημερίδας Αλήθεια και Νέα
Αλήθεια από τη Θεσσαλονίκη, o καθηγητής του Εθνικού Πανεπιστημίου Νικόλαος
Χατζηδάκης, οι λογοτέχνες Γρηγόριος Ξενόπουλος και Αριστομένης Προβελέγ-
γιος, ο Σπυρίδων δε Βιάζης λόγιος από τη Ζάκυνθο, ο Μαρίνος Σιγούρος, ο Ζή-
σιμος Σίδερης, ποιητής από τη Σάμο, ο Παύλος Νιρβάνας, ο Ζαχαρίας
Παπαντωνίου και ο Άγγελος Τανάγρας, ο Δ. Βικέλας, ο Γ. Καρατζάς, πρωτοπό-
ρος ψυχαρικός δημοτικιστής, εκδότης της εφημερίδας Φως, ο νομικός Ιωάννης
Σβορώνος, ο δημοσιογράφος Χρ. Χουρμούζιος, ο Στυλ. Σπεράντσας και ο
Κωνστ. Φριλίγγος από τη Σμύρνη, ο ιατρός Π. Διβάρης, ο Κλεάνθης Βασσαρδά-
κις, ο Αριστοτέλης Κουρτίδης και ο Νικόλαος Βασιλειάδης από την Κωνσταντι-
νούπολη, ο Γ. Δροσίνης, ο Γεώργιος Σημηριώτης, ο Άγγελος Σημηριώτης, ο
Γεώργιος Σουρής, ο Ιωάννης Πολέμης, ο Κώστας Καιροφύλας, ο Δημοσθένης Χα-
βιαράς, ο ποιητής Ιωάννης Γρυπάρης, ο Τίμος Μωραϊτίνης, ο Κων. Σκόκος δι-
ευθυντής και εκδότης του Εθνικού Ημερολογίου.

12. Ενδεικτικά αναφέρονται: η Σωτηρία Αλιμπέρτη, η Ελένη Ν. Ζουζακίδου, η
ποιήτρια Μαρίκα Πίπιζα Καρακάση, η Αγγελική Παναγιωτάτου, η Νοεμή Ζωηρού,
η Αθηνά Γιαννιού-Γαϊτανοπούλου, η Ιουλία Καράλη, η Αικατερίνη Ζάρκου, η
Μαρία Ζάμπα, η Μερόπη Τσιώμου, εκδότρια του Ημερολογίου Θεσσαλονίκης.
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Για τους περισσότερους λόγιους συνεργάτες ή και εξέχουσες φυσιο-
γνωμίες επιφανών Ελλήνων και ειδικότερα Σαμίων εν ζωή ή και απο-
θανόντων, εθνικούς ευεργέτες της διασποράς, από την Αίγυπτο και
μεγάλες πόλεις της Μ. Ασίας που προβάλλονται μέσα από τις σελίδες
του Μικρασιατικού, προηγείται φωτογραφία και ακολουθεί σύντομο
βιογραφικό και εργογραφία, μια περίληψη για την καταγωγή, τις δρα-
στηριότητές τους και τα φιλάνθρωπα αισθήματα, καταδεικνύοντας τις
επαφές της εκδότριας με δίκτυα κοινωνικά, πολιτικά, επιχειρηματικά,
επιστημονικά, εκπαιδευτικά, εκκλησιαστικά, κ.ά.13

Από τη μελέτη των Ημερολογίων και ως οικονομικών πλέον μεγεθών,
προκύπτει μεταξύ άλλων και το ερώτημα πώς κινούνται τα έσοδα –
έξοδα της εκδοτικής επιχείρησης της Σβορώνου. Εκτός από τις συνδρο-
μές, το ύψος των οποίων αναφέρεται σε κάθε ετήσιο τόμο, και τις συ-
νεχείς συστάσεις και παρακλήσεις για καταβολή τους από μέρους των
αναγνωστών, που καταδεικνύουν την υπαρξιακή συμβολή του τιμήματος
αυτού στη συνέχεια της έκδοσης, υπάρχουν και οι διαφημίσεις οι οποίες
γενικά συνιστούν σημαντικό πόρο ζωής για τις εφημερίδες, τα περιοδικά
και τα ημερολόγια. Γενικά παρουσιάζονται κάτω από τον τίτλο «Γνω-
στοποιήσεις», «Ειδοποιήσεις», «Καταχωρίσεις», «Αγγελίες», «Διαφη-
μίσεις» και αποτελούν κύρια πηγή εσόδων για το ξεκίνημα αλλά και
τη συνέχεια των εντύπων αυτών. Στο Μικρασιατικό υπάρχουν διαφη-
μίσεις εφημερίδων και περιοδικών, τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών,
διαφόρων επιχειρήσεων, γραφείων εισαγωγών-εξαγωγών, εμπορικών
καταστημάτων, ιατρικών και νομικών υπηρεσιών, εκπαιδευτηρίων,
κ.λπ.,14 που εδρεύουν όχι μόνο στην πρωτεύουσα της Σάμου αλλά και
στη Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αθήνα, Πειραιά, μικρότερες πόλεις και έξω
ελληνισμό,15 από τις οποίες υποθέτουμε ότι θα υπήρχε μια σημαντική
εισροή χρημάτων. Εμφανίζονται όλες μαζί σε ενιαίο χώρο, χωρίς καμία
ταξινόμηση, συνήθως στις τελευταίες σελίδες πριν από τον πίνακα πε-
ριεχομένων αλλά και ενδιάμεσα στις σελίδες της ύλης, λίγες φορές και
στις πρώτες σελίδες, γεγονός που προφανώς καθορίζει και την τιμή κα-
ταχώρησης. Από την περίοδο που οι εφημερίδες/περιοδικά αρχίζουν
σιγά σιγά να γίνονται επιχειρήσεις και να εγκαταλείπουν τις παρακλή-
σεις ή/και τις διαμαρτυρίες για τα υπολειπόμενα έσοδα από τις καθυ-

13. Βλ. Παράρτημα, Πίνακα 5. 
14. Βλ. Παράρτημα, Πίνακα 1, 2 και 3.
15. Βλ. Παράρτημα, Πίνακα 4.
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στερημένες εισπράξεις των συνδρομών μέσω του δικτύου των ανταπο-
κριτών, προχωρούν στην εξασφάλιση βασικών οικονομικών προδιαγρα-
φών μέσα και από τη συστηματική προβολή προϊόντων και υπηρεσιών,
που μεταξύ άλλων συμβάλλουν στη σχετική μακροβιότητά τους λόγω
και της ανερχόμενης οικονομικής άνεσης.16

Στις ετήσιες επετείους της έκδοσης του Μικρασιατικού, η εκδότρια
Ελένη Σβορώνου ενυπόγραφα εκφράζει τις ευχαριστίες της στους υπο-
στηρικτές και τους συνδρομητές του εντύπου, εξηγεί τους λόγους των
τυχόν καθυστερήσεων, υπενθυμίζει στους αναγνώστες τους κόπους, τις
ταλαιπωρίες και τις απογοητεύσεις που συναντά,17 προαναγγέλλει νέες
συνεργασίες, αναφέρεται στην πληθώρα της ύλης, σε ενδεχόμενες ανα-
βολές δημοσιεύσεων, λόγω των πολλών συνεργασιών, συμμετέχει ενερ-
γά,18 αναγγέλλει και διαφημίζει τη δημιουργία του δικού της τυπογρα-
φείου «Τυπογραφείον Μικρασιατικού δίδος Ελένης Σ. Σβορώνου», «με
νέα μηχανήματα από το εξωτερικό και δυνατότητες για ταχύτερες και
ποιοτικότερες εκτυπώσεις».19 Κινείται δραστήρια για την προώθηση του
«προϊόντος» της, όπως κάθε συνεπής και γνήσιος επιχειρηματίας, δια-
φημίζει τις υπηρεσίες και το «εμπόρευμα» που παρέχει, τα είδη που
αναλαμβάνει να εκτυπώσει και τις αντίστοιχες τιμές,20 τις δυνατότητες
και τις τεχνικές, αναφέρει την ακριβή τοποθεσία, ένδειξη ότι οι τιμές
για τις εργασίες αυτές είναι λογικές και κυρίως αναφέρεται υπερήφανα
η επωνυμία της γυναικείας επιχείρησης και το επώνυμο της εκδότριας,

16. Βλ. Ελευθέριος Ι. Καριάτογλου, «Οι διαφημίσεις», στο Λουκία Δρούλια
(επιμ.), Ο ελληνικός τύπος 1784 ως σήμερα…, ό.π., σ. 201-202 και 205. Για
τις διαφημίσεις στο σαμιακό Τύπο γενικά βλ. Στρατής Βασίλενας, «Διαφημίσεις:
Το ημερολόγιο ενός τόπου στο μεταίχμιο δύο αιώνων (Σάμος 1895-1914)», στο
ίδιο, σ. 215-225· Σ. Βασίλενας, «Η διαφήμιση στο σαμιακό τύπο 1900-1914. Μία
φωτογραφία με οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις», στο Ο Τύπος στη
Σάμο…, ό.π., σ. 147-170.

17. [Ελένη Σβορώνου], «Μικρασιατικόν Ημερολόγιον. Τυπογραφείον Μικρα-
σιατικού Ημερολογίου», Μικρασιατικόν Ημερολόγιον του έτους 1909, τ. τρίτος,
εν Σάμω, εκ του Τυπογραφείου του «Μικρασιατικού» Ελένης Σ. Σβορώνου
1909, σ. [365].

18. Ελένη Σβορώνου, «Το Μικρασιατικόν. Προς τους απανταχού φίλους και
συνδρομητάς αυτού», Μικρασιατικόν Ημερολόγιον του έτους 1908, τ. δεύτερος,
ό.π., σ. 18.

19. Στο ίδιο, σ. 17-18.
20. Στο ίδιο.
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σε μια εποχή που οι «γράφουσες» στην καλύτερη περίπτωση χρησιμο-
ποιούσαν ψευδώνυμα.

Από το 1911 και μετά, τα Ημερολόγια αρχίζουν να διαφοροποιούν-
ται, έχουν καλύτερη εμφάνιση, αυξάνονται οι σελίδες τους, ο Πίνακας
Περιεχομένων έχει πιο ευδιάκριτα τα ονόματα των αρθογράφων, οι οι-
κονομικές πληροφορίες γίνονται εμφανέστερες, σε πόσα αντίτυπα εκτυ-
πώνεται σε ποιες περιοχές κυκλοφορούσε και με ποιο αντίτιμο, πόσο
τιμάται σε Σάμο, Τουρκία, Ελλάδα Ευρώπη, Αίγυπτο, Κύπρο, Ρωσία,
Αμερική και τις αγγλικές κτήσεις,21 σε ποια σημεία πώλησης απαντάται,
σε βιβλιοπωλεία και γραφεία εφημερίδων της Αθήνας, της Κωνσταντι-
νούπολης, σε Θεσσαλονίκη και Νέα Υόρκη, και στη Σάμο από την ίδια
την εκδότρια. Επίσης με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει έγκαιρα η πα-
ραγγελία και η αποστολή.22

Η εκδότρια Σβορώνου στη διάρκεια της επιχειρηματικής της δράσης
αντιμετώπισε αρκετές οικονομικές και τεχνικές δυσκολίες σε ό,τι αφο-
ρούσε στην επάρκεια πρώτων υλών, στα έξοδα λειτουργίας, αμοιβές
συνεργατών, στις εισπράξεις των συνδρομών και των οφειλών τρίτων
για τις τυπογραφικές εργασίες που παρείχε, στην έγκαιρη έκδοση και
διακίνηση των ημερολογίων. Μέσω του δικηγορικού γραφείου του αδελ-
φού της Γεράσιμου Σβορώνου, καταγράφονται τουλάχιστον δύο περι-
πτώσεις που αναγκάστηκε να καταφύγει στα δικαστήρια προκειμένου
να δικαιωθεί. Μία κατά του Δημοσθένη Χαβιαρά συνεργάτη και αντα-
ποκριτή της από τη Σύμη, του οποίου το αφήγημα δημοσιεύεται στο
Μικρασιατικόν Ημερολόγιον, στη συνέχεια εκδίδεται αυτοτελώς σε βι-
βλίο από το Τυπογραφείον του Μικρασιατικού Ελένης Σ. Σβορώνου σε
2.200 αντίτυπα και σε δικό της χαρτί και προφανώς για το οικονομικό
θέμα που δημιουργείται καταλήγουν στα δικαστήρια.23 Η δεύτερη είναι

21. [Διαφήμιση], Μικρασιατικόν Ημερολόγιον του έτους 1911, τ. πέμπτος, εν
Σάμω, Τυπογραφείον «Μικρασιατικού» Ελένης Σ. Σβορώνου 1911, σ. [400]. «Το
Μικρασιατικόν» Ημερολόγιον τιμάται εν Σάμω γρ. 12, εν Τουρκία γρ. 15, εν
Ελ λάδι δρ. 4, εν Ευρώπη, Αιγύπτω, Κύπρω φρ. 4, εν Ρωσσία ρουβ. 1 ½, εν Αμερι -
κή δολ. 1 εν Αγγλικαίς κτήσεσι σ. 4», στο ίδιο.

22. [Διαφήμιση], Μικρασιατικόν Ημερολόγιον του έτους 1911, στο ίδιο.
23. Για παράδειγμα η εξώδικος πρόσκληση κατά του «Δημοσθένους Χαβιαρά

κατοίκου Σύμης», στην οποία αναφέρεται ότι η εκδότρια, κατά τη συμφωνία
τους, εκτύπωσε στο ιδιόκτητό της τυπογραφείο, το έτος 1911 και σε δικό της
χαρτί, 2.200 αντίτυπα» για το έργο του το αναφερόμενο στο μοναστήρι του Πα-
νορμίτη στη Σύμη, όπου παρατίθενται σχετικά η ακριβής περιγραφή της συμ-
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μια αντίστοιχη εξώδικη επικοινωνία με έναν άλλο αρθογράφο της, τον
Πέτρο Μ. Πετρίδη από το Καστελλόριζο.24 Ως μη αναμενόμενη, σύμ-
φωνα με τα αυτονόητα χαρακτηριστικά της ως μελαγχολικής και ευαί-
σθητης ποιήτριας, παρακολουθούμε μια διαφορετική όψη της, ως
σκληρής επιχειρηματία, με την απαίτηση των καθυστερημένων οφειλών
από συνεργάτες της μέσω της δικαστικής οδού. Χωρίς να παραβλέπεται
η ευκολία στην κατάθεση τέτοιων αγωγών λόγω της διαμεσολάβησης
του δικηγόρου αδελφού της, αντικειμενικά αυτές οι υποθέσεις απαιτούν
πολύ χρόνο, ψυχικές και υλικές δυνάμεις, που φαίνεται ότι η ενάγουσα
διέθετε.

Από τις σελίδες των Ημερολογίων της Σβορώνου, κατά μία έννοια
περνάει όλη η σύγχρονη ιστορία του τόπου της, στην οποία με τον τρόπο
της μετέχει ενεργά.25 Μπορεί στους τόμους του 1907 και του 1908 να

φωνίας και του οφειλόμενου ποσού, οι συνθήκες ναύλωσης, η μεταφορά του
φορτίου στη Θεσσαλονίκη, η απαγόρευση του Λιμεναρχείου, διάφορες αναποδιές
και διατυπώσεις που δείχνουν τις δυσκολίες της διακίνησης. Βλ. ΓΑΚ Σάμου,
Αρχείο Οικογένειας Σβορώνου, Αλληλογραφία Ε. Σβορώνου, αριθ. εγγράφου
15. Σύμφωνα με την ολοσέλιδη καταχώρηση στο Μικρασιατικόν Ημερολόγιον ο
Δημοσθένης Χαβιαράς ήταν «γραμματεύς της Κοινότητος Σύμης, από του 1867
τυγχάνει μέλος αντεπιστέλλον του εν Κων/πόλει Ελλ. Φιλολογικού Συλλόγου,
της εν Κ/πόλει εταιρείας των μεσαιωνικών ερευνών, της εταιρείας του Μουσείου
και της Βιβλιοθήκης της εν Σμύρνη Ευαγγελικής Σχολής, του εν Αθήναις Συλ.
«Παρνασσού», του εν Βιέννη καισαροβασιλικού αρχαιολογικού Ινστιτούτου, τα-
κτικός εταίρος της εν Αθήναις Βυζαντινολογικής εταιρείας και πολλών άλλων».
Βλ. Μικρασιατικόν Ημερολόγιον του έτους 1912, τ. έκτος, εν Σάμω 1912, σ.
ανάμεσα 8-9. 

24. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Οικογένειας Σβορώνου, Αλληλογραφία Ε. Σβορώνου,
αριθ. εγγράφου 15 και 14 με ημερομηνία 5 Σεπτεμβρίου 1919 και 2 Σεπτεμβρίου
1913 αντίστοιχα και στο ίδιο, «Εξώδικος ειδοποίησις και διαμαρτυρία», έγ-
γραφο αριθ. 15.

25. Στο αρχείο, που απόκειται στο Ε.Λ.Ι.Α. Θεσσαλονίκης για τους αδελφούς
Μανώλη και Σταμάτη Καραθανάση, εμπόρους καπνού στο Βαθύ Σάμου από το
1887, βρέθηκε μια επιστολή της Ελένης Σ. Σβορώνου, με την οποία ζητάει από
τον καπνεμπορικό οίκο να προσφέρει καπνό και να τον αποστείλει στους τραυ-
ματίες του ελληνικού στρατού (1.8.1913). Βλ. αρχείο Ε.Λ.Ι.Α. Θεσσαλονίκης, αρ.
comp. 556, Καραθανάση Αφοί, 1888-1941 (κυρίως 1896-1915 και 1925-1930),
Φάκελος 21, Λοιπή αλληλογραφία, οικονομικά, ποικίλα (1888-1913), 21.1 Μη εμ-
πορική αλληλογραφία (1896-1913), κατάλογος, σ. 28.
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αναφέρεται στους ηγεμόνες Καραθεοδωρή26 και Κοπάση27 με επαινε-
τικά σχόλια, το 1913 όμως, αναφερόμενη στην προηγούμενη χρονιά της
πολυπόθητης ένωσης της Σάμου με την Ελλάδα, ξεκινάει με μία φωτο-
γραφία για τους «πρωτοστατήσαντες εις την εν Σάμω επανάστασιν του
1912»28 και με ποίημά της για τον «Αρχηγό της εν Σάμω Επαναστά-
σεως, Θεμιστοκλή Π. Σοφούλη».29 Την επόμενη χρονιά (1914) όλη η βα-
σιλική οικογένεια και ο Ελ. Βενιζέλος παρελαύνουν με φωτογραφίες
τους από τις σελίδες του Μικρασιατικού,30 με ποιήματα και κείμενα
που αφιερώνει η εκδότρια στους νικητές.31

Έχουν αρχίσει όμως από το τέλος του καλοκαιριού του 1914 (Αύ-
γουστος 1914 – 11 Νοεμβρίου 1918) να εμφανίζονται τα απειλητικά σύν-
νεφα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και η Ελένη Σ. Σβορώνου, σε κάθε
έκδοση συνεχίζει να αναφέρεται στις δυσκολίες και στερήσεις των απα-
ραίτητων μέσων που διευκολύνουν την εκτύπωση τέτοιου μεγάλου
έργου, στους κόπους και τις μεγάλες θυσίες. Επισημαίνει τον υψηλό
εθνικό σκοπό που επιτελεί «το βιβλίον τούτο» μεταξύ «των αλυτρώτων,
των ελευθέρων και των εν διασπορά αδελφών» αδιαφορώντας για κάθε
θυσία που απαιτείται προκειμένου 

διά των σελίδων του το πνεύμα τόσων εργατών του καλά-
μου να διασκορπισθεί εις τον ανά τα τέσσαρα του ορίζοντος
ση μεία Ελληνισμόν, το οποίο μέσα από επιτυχίες και αποτυ-
χίες, εθνικές δόξες και καταστροφές υπέστη διωγμούς, σύρ θηκε
«μετά των υποστηρικτών του εις τα τουρκικά στρατο δικεία

26. [Ελένης Σ. Σβορώνου], «Ο ηγεμών της Σάμου. Κωνσταντίνος Στεφ. Κα-
ραθεοδωρή», Μικρασιατικόν Ημερολόγιον του έτους 1907, τ. πρώτος, εν Σάμω,
εκ του Ηγεμ. Τυπογραφείου 1907, σ. 17-21. 

27. [Ελένης Σ. Σβορώνου], «Ανδρέας Εμμ. Κοπάσης. Ηγεμών της Σάμου», Μι-
κρασιατικόν Ημερολόγιον του έτους 1908, τ. δεύτερος, ό.π., σ. 19-23.

28. Μικρασιατικόν Ημερολόγιον του έτους 1913 τ. έβδομος, εν Σάμω, εκ του
τυπογραφείου του Μικρασιατικού Ελένης Σ. Σβορώνου, 1913, σ. 9. 

29. Ε. Σ. Σβορώνου, «Εις τους νέους ελευθερωτάς της Σάμου», στο ίδιο, σ.
10.

30. Μικρασιατικόν Ημερολόγιον του έτους 1914, τ. όγδοος, ό.π., σ. 10-13 και
15-18.

31. Ελένη Σ. Σβορώνου, «Ο ελευθερωτής», Μικρασιατικόν Ημερολόγιον του
έτους 1914, στο ίδιο, σ. 14 και Ε. Σ. Σβορώνου, «Στο σκοτωμένο βασιληά μας»,
Μικρασιατικόν Ημερολόγιον του έτους 1914, στο ίδιο, σ. 19-20.
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και κατεδικάσθη εις τον διά του πυρός θάνατον [...]»32
Παρόλες τις αντιξοότητες, ως τελευταίο πρόβλημα παραμένει αυτό

της έλλειψης χαρτιού, των υλικών βιβλιοδεσίας, τα οποία λόγω του πο-
λέμου δεν μπορούν να φθάσουν από την Ευρώπη και πρέπει να χρησι-
μοποιηθούν υποδεέστερης ποιότητας και κατά πολύ ακριβότερα, σύμ-
φωνα με δήλωση της εκδότριας.33

Σε αυτή την έντονη πολιτικά και στρατιωτικά περίοδο για τη Σάμο
1908-1912, τους επακόλουθους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913 και τον
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο του 1914-1918, η Ελένη Σβορώνου δεν σταμάτησε
στιγμή όχι μόνο να γράφει και να δημοσιεύει τα ποιήματα και τα πεζο-
γραφήματά της, αλλά και να διευθύνει την εκδοτική και τυπογραφική
της επιχείρηση. Αυτή η ρομαντική λογοτέχνις, η καλλιεργημένη λόγια από
την υψηλή αστική τάξη αλλά και επίμονη επιχειρηματίας, χάνει όλη την
περιουσία της από τις κακουχίες του πολέμου και όμως αγωνίζεται για
τη συνέχεια των εκδόσεών της, των βιβλίων, όπως ονομάζει χαρακτηρι-
στικά τα ημερολόγια, παρακολουθώντας με αγωνία τη διακίνησή τους
μέσα από τις καταστροφικές πολεμικές θαλάσσιες διαδρομές. 

Στον τελευταίο τόμο του Μικρασιατικού τα προβλήματα παραμέ-
νουν, οι σελίδες λιγοστεύουν (192), όμως η εκδότρια δεν πτοείται. Συ-
νεχίζει να προσπαθεί και να επιμένει ότι 

το μικρόν και πτωχόν όπως είναι το Μικρασιατικόν του 1918
οι αναγνώσται μας θα το δεχθούν με χαρά. Όταν δε παρέλθη
η καταιγίς και θα λάμψη ο ήλιος της ειρήνης φωτίζων τα ερεί-
πια, ανάμεσα εις τα πλούσια αδέλφια του μικρόν αυτό και
ταπεινόν θα ενθυμίζη εις όλους μας τους δυσχειμέρους αυτούς
χρόνους, τους οποίους διέρχεται η ανθρωπότης ολόκληρος
και θα είνε δι’ αυτό πλέον συμπαθές πλέον αγαπητόν.34

Όπως είχε διαφανεί και από την αλληλογραφία της με τον Ι. Μπήτο,
τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας Νέα Αλήθεια από τη Θεσσαλονίκη,35

32. Ελένη Σ. Σβορώνου, «Δεκαετηρίς», Μικρασιατικόν Ημερολόγιον του
έτους 1916, τ. δέκατος, ό.π., σ. 9-10.

33. Στο ίδιο, σ. 10 και [Ελένη Σ. Σβορώνου], Η Διεύθυνσις, «Αναγκαία δήλω-
σις», Μικρασιατικόν Ημερολόγιον του έτους 1917, τ. ενδέκατος, ό.π., σ. 10.

34. [Ελένη Σ. Σβορώνου], «Δωδεκαετηρίς», Μικρασιατικόν Ημερολόγιον του
έτους 1918, τ. δωδέκατος, ό.π., σ. 9.

35. ΓΑΚ Αρχείο Οικογένειας Σβορώνου, ό.π., Επιστολή Ι. Μπήτου με ημερο-
μηνία 10 Μαίου 1917, όπου αναφέρονται όλες οι δυσκολίες για το βιβλίο, το
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η Σβορώνου είχε πάθει ζημιά κατά τη διάρκεια του πολέμου και στο
τυπογραφείο της και σε εμπόρευμα βιβλίων της κατά τη μεταφορά τους
με το ατμόπλοιο Μαργαρίτα. Οκτώ (8) χρόνια μετά το θάνατό της, στις
21 Φεβρουαρίου 1927, η αδελφή της Μαρία ως κληρονόμος της πλέον,
αγωνίζεται να εισπράξει την αποζημίωση η οποία είχε καθορισθεί 

εις δραχμάς χρυσάς 1.944,87 […] δι’ απώλειαν 81 εντύπων
[…], ταχυδρομικών δεμάτων περιεχόντων έκαστον ανά 4 χρυ-
σόδετα ημερολόγια της Ελένης Σβορώνου, απολεσθέντων των
εμπορευμάτων τούτων μετά του S/S/Μαργαρίτας βυθισθείσης
παρ’ εχθρικών υποβρυχίων κατά το 1916.36

Το Μάρτιο του 1917, σε ένα από τα τελευταία της κείμενα, για την
ευτυχισμένη παιδική και εφηβική της ηλικία, προλέγει 

Και όταν ένας – ένας από ημάς, πληρώνων τον κοινόν φό -
ρον εις την μητέρα γην θα εκλείψη, όπως οι γονείς και οι πάπ -
ποι μας, οι νέοι που θα καθίσουν στο μεγάλο σπίτι, μόνον

χαρτί, τη βύθιση του πλοίου που το μετέφερε κ.ά.
36. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Οικογένειας Σβορώνου, ό.π., Αλληλογραφία Ε. Σβο-

ρώνου, αριθ. εγγράφου 18. Στη συνέχεια παρατίθεται και το μεταφρασμένο αν-
τίγραφο στην γαλλική, όπως και η απόδειξη παραλαβής της δήλωσης της Μαρίας
Σβορώνου με ημερομηνία 24-8-1919 και αριθμό πρωτοκόλλου 5592, καθώς και
κάποιο σημείωμα σε επιστολόχαρτο με λογότυπο «Βασίλ. Ι. Καρυώτογλους, Δι-
κηγόρος, εν Σάμω», στο ίδιο. Είχαν προηγηθεί αιτήσεις στις 18 Αυγούστου 1919
σύμφωνα με τις από 16, 27 και 31 Οκτωβρίου και 6 Νοεμβρίου 1916 από την
ίδια την Ελένη Σ. Σβορώνου για τα 81 έντυπα που απωλέσθησαν κατά τον τορ-
πιλισμό του ατμοπλοίου Μαργαρίτα το 1916, τα οποία ήταν ταχυδρομικά δέ-
ματα συστημένα για το εξωτερικό και το καθένα περιείχε 4 χρυσόδετα
ημερολόγια «Ε. Σ. Σβορώνου Μικρασιατικόν Ημερολόγιον», «[…] ήτοι εν όλω
324,1 και αξίας εκάστου χρυσοδέτου πολυτελούς λογιζομένης προς δρχ. 6 και
εν όλω αξία που ανέρχεται εις δρ. 1944, εφ’ ώ και παρακαλώ όπως ευαρεστη-
θήτε να καταβληθή πάσα δυνατή ενέργεια και σύστασις προς πληρωμήν της
μνησθείσης εκ δρ. 1944 ληφθείσης αποζημιώσεως μετά των εκάστοτε τόκων
αυτών. Υποσημειούμαι μετά σεβασμού, Η Αιτούσα και Δηλούσα», στο ίδιο. Έγ-
γραφο σε επιστολόχαρτο με λογότυπο «Υπουργείο Εξωτερικών, Γραφείον Ζη-
μιών εκ του κατά θάλασσαν πολέμου, Ηπίτου 15, Εισηγηταί Ανακριταί, Τμήμα...
Αριθ. Πρωτ. 293», απευθύνεται στην κ. Μαρία Σ. Σβορώνου από την οποία ζη-
τούνται πιστοποιητικό υπηκοότητος, λεπτομέρειες της υπόθεσης και αποδεικτικά
στοιχεία, τα οποία η Μαρία αποστέλλει στις 21 Φεβρουαρίου 1927, ό.π. Η υπο-
γραφή του σημειώματος αυτού είναι «Γ. Καλογερόπουλος, Αξ. Π.Ν.». Στο ίδιο.
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α πό τας ολίγας αυτάς σελίδας θα γνωρίζουν πόσο ωραία ζωή
ε πέρασεν εκεί μέσα […].37

Δεκαοκτώ μήνες αργότερα, το Σεπτέμβριο του 1918, θα ήταν αυτή
που θα εξέλειπε, αυτή που δεν θα υπήρχε στη ζωή. Είκοσι δυο ημέρες
μετά, θα την ακολουθούσε ο αδελφός της Γεράσιμος Σ. Σβορώνος, ο
διαπρεπής νομικός.38

Για την περίοδο 4 Ιανουαρίου 1917 έως και 2 Οκτωβρίου 1918, μέσα
από τα αρχεία των ΓΑΚ Σάμου, το φάκελο της οικογένειας Σβορώνου,
παρακολουθούμε τη ροή διαφόρων τυπογραφικών παραγγελιών και πα-
ραδόσεων, την αλληλογραφία ανάμεσα στους δυο εκδότες, του Βακιρτζή
προς τη Σβορώνου, με θέμα εμπορικές διαδικασίες και οικονομικές δο-
σοληψίες μεταξύ τους,39 δελτία οφειλών προς το τυπογραφείο της Ελέ-
νης Σ. Σβορώνου «διά τυπογραφικές εργασίες»,40 που μας βοηθούν να
αντιληφθούμε το εύρος των εργασιών και καταδεικνύουν τον τρόπο λει-
τουργίας και το οικονομικό περιβάλλον μιας εκδοτικής/τυπογραφικής
επιχείρησης την περίοδο που εξετάζουμε, αρχές του 20ού αιώνα στο
Βαθύ της Σάμου.41 Μετά το θάνατο της Ελ. Σβορώνου, τον Σεπτέμβριο
του 1918 και αφού έχουν ήδη δημιουργηθεί μετά από συγχώνευση, τα
«Ηνωμένα Τυπογραφεία Ε. Σ. Σβορώνου – Ι. Βακιρτζή», υπάρχει αρ-
κετή αλληλογραφία από τον Βακιρτζή προς συνδρομητές/ανταποκριτές
που έχουν οφειλές,42 απαντήσεις από τους παραλήπτες που δεν παρα-
δέχονται τα χρέη τους και προσκομίζουν αποδεικτικά των εξοφλήσεών

37. Ελένη Σ. Σβορώνου, «Παιδικαί αναμνήσεις. Ο Λεωνίδας. Το αφιερώνω
στον αδελφό μου Γεράσιμο Σβορώνο, δικηγόρο, Μικρασιατικόν Ημερολόγιον
του έτους 1918, τ. δωδέκατος, ό.π., σ. 180-188.

38. Μούκιος, «Μνημόσυνον. Γεράσιμος Σ. Σβορώνος», Μικρασιατικόν Ημε-
ρολόγιον του έτους 1919, τ. δέκατος τρίτος, εν Σάμω 1919, σ. 161-164.

39. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Οικογένειας Σβορώνου, ό.π., Αλληλογραφία Ε. Σβο-
ρώνου. Περιέχεται στο κατάστιχο “Βιβλίον εισπράξεων και δαπανών του Τυπο-
γραφείου Ι. Δ. Βακιρτζή (λυτάέγγραφα) έγγρ. 27, «Κυρία Ελένη…» με
ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 1918, έγγραφο 43, «Κυρία Ελένη…» χωρίς ημερομηνία,
έγγραφο 49 «Κα Ελένη…» χωρίς ημερομηνία και δυσανάγνωστη υπογραφή, έγ-
γραφο 8 «Κυρία Ελένη…», με ημερομηνία 27/1/1918.

40. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Οικογένειας Σβορώνου, ό. π., έγγραφο 27.
41. Βλ. Παράρτημα, Πίνακα 6 και Εικόνες 1-5.
42. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Οικογένειας Σβορώνου, ό.π., έγγραφα 21, 22, 23, 25,

28, όλα με ημερομηνία 21η Νοεμβρίου 1918.
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τους,43 μια προσπάθεια για να κλείσουν τα υπόλοιπα και να τακτοποι-
ηθούν οικονομικές εκκρεμότητες.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειωθεί το εξής. Το γεγονός ότι οι γυναί-
κες είναι κυριολεκτικά αόρατες από την ιστορία, ενώ ο όγκος των πλη-
ροφοριών που συγκεντρώνεται αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο, ότι
δηλαδή δεν υπήρξαν ούτε ανενεργές ούτε απούσες από τα ιστορικά γε-
γονότα, αλλά διαρκώς παρούσες, παραμένει ισχυρό. Εάν αποκλείσουμε
την αφελή προσέγγιση περί ανδρικής συνωμοσίας ή συνειδητό μισογυ-
νισμό για την απουσία των γυναικών από την ιστορική αφήγηση, θα κα-
ταλήξουμε στο ζήτημα των ιστορικών πηγών και την αξιολόγησή τους
και στην παρατήρηση ότι για αυτή την απουσία δεν ευθύνεται τόσο η
έλλειψη πληροφοριών, όσο η αντίληψη σύμφωνα με την οποία οι πλη-
ροφορίες αυτές δεν ενδιαφέρουν την ιστορική γνώση. Με την ανακά-
λυψη νέων πηγών και επανεκτίμηση των παλαιότερων, μέσα από νέες
και ευφάνταστες αναγνώσεις, οι σιωπές των παραδοσιακών πηγών σύν-
τομα μετατρέπονται σε δημιουργική φλυαρία και αποκαλύπτουν μέσα
από κείμενα και εικόνες του παρελθόντος, ίχνη γυναικών που κανείς
μέχρι τώρα δεν είχε αναζητήσει. Η αγνοημένη οικογενειακή «ιδιωτική»
ζωή, προσφέρει γνώση για την υποτιμημένη καθημερινότητα, αντλώντας
πολλές πληροφορίες για τις γυναίκες και τη δράση τους, από δικαστικές
υποθέσεις, οικογενειακές αλληλογραφίες, προσωπικά ημερολόγια, λο-
γοτεχνικά κείμενα, εικαστικά έργα και φωτογραφίες.44

Η επιχειρηματική δράση της Ελένης Σβορώνου, μέσα από τα εκδι-
δόμενα στη Σάμο, έντυπά της,45 το Ημερολόγιον του Αιγαίου αλλά κυ-
ρίως το Μικρασιατικόν Ημερολόγιον, με τη διάρκεια, το περιεχόμενο,
το γεωγραφικό και οικονομικό τους εύρος, θα μπορούσε να ακυρώσει
την πρώτη λογική της σιωπής και να επιβεβαιώσει τη δεύτερη, της

43. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Οικογένειας Σβορώνου, ό.π., έγγραφα 11, 30, 45.
44. Βλ. Έφη Αβδελά-Αγγέλικα Ψαρρά, «Ξαναγράφοντας το παρελθόν. Σύγ-

χρονες διαδρομές της ιστορίας των γυναικών», στο Έφη Αβδελά–Αγγέλικα
Ψαρρά επιμ., Σιωπηρές Ιστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση,
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997, σ. 23-26.

45. Τα έντυπα της Ε. Σβορώνου χαρακτηρίζονται ως γυναικεία, εφόσον εκδί-
δονται από γυναίκα και αναφέρονται σε όλη την οικογένεια. Για τις κατηγοριο-
ποιήσεις του γυναικείου τύπου, βλ. Κατερίνα Δαλακούρα, «Λόγοι για την
εκπαίδευση στα ελληνικά γυναικεία περιοδικά του οθωμανικού χώρου (19ος αι.
- 1906): Η γυναικεία λαϊκή εκπαίδευση», Μνήμων 31 (2010), σ. 116. 
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φλυαρίας, αποδεικνύοντας ότι η δύναμη και η θέληση μιας λόγιας γυ-
ναίκας εκδότριας των αρχών του 20ού αιώνα στη νησιωτική περιοχή της
Σάμου, μπορεί να ανατρέψει έστω και άθελά της ισχυρά στερεότυπα.



Παράρτημα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Διαφημιζόμενοι

α. Έντυπα (Εφημερίδες / Περιοδικά)
1. Αλήθεια, ελληνική εφημερίς των Ι. Κούσκουρα, Ι. Μπήτου (Θεσσαλονίκη)
2. Νέα Αλήθεια, ελληνική εφημερίς των Ι. Κούσκουρα, Ι. Μπήτου (Θεσσαλο-

νίκη)
3. Ηλύσια, τρίμηνη λογοτεχνική έκδοσις μεταφράσεων
4. Πινακοθήκη, μηνιαίο καλλιτεχνικό περιοδικό του Δ. Ι. Καλογερόπουλου

(Αθήνα)
5. Πρόοδος, καθημερινή εφημερίς εν Σμύρνη
6. «Η φιλία» Χειρόγραφο φιλολογικό περιοδικό του ποιητή Πέτρου Μ. Πε-

τρίδου (Καστελλόριζο)
7. Ήπειρος, Όργανον των απανταχού Ηπειρωτών
8. Βιβλίον του Δ. Χαβιαρά για τη Σύμη
9. Μουσείον, Επιθεώρησις εκδιδομένη δις του μηνός
10. Αιολικός Αστήρ, Δεκαπενθήμερον οικογενειακόν περιοδικόν
11. Η Αγία Σιών, Βιβλίον για προσκυνητές
12. Ροδιακόν ιστορικόν λεύκωμα, βιβλίον
13. Το εν Ελλάδι Συμβούλιον της επικρατείας, βιβλίον
14. Μικρασιατικόν Ημερολόγιον
15. Βέλος, Εβδομαδιαία σατυρική εφημερίς, εν Θεσσαλονίκη
16. Ζιζάνιον, Εβδομαδιαία Σατυρική έμμετρος εφημερίς, Εν Αργοστολίω
17. Ερανιστής, Μηνιαίον περιοδικόν του εν Σμύρνη ελληνογερμανικού λυκείου

κ. Γιαννίκη
18. Ανατολή, Εβδομαδιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις
19. Εθνικός Αστήρ, Εφημερίς των εθνικών συμφερόντων εκδιδομένη κατά

Παρασκευήν, Καρλόβασι Σάμος
20. Ανατολή, Μηνιαίον παιδαγωγικόν περιοδικόν
21. Εστία, Εσπερινή καθημερινή εφημερίς σοσιαλιστική, Καρλόβασι Σάμος
22. Ταχυδρόμος των Ιωαννίνων, Εφημερίς εβδομαδιαία, πολιτική, φιλολογική

και κοινωνική
23. Σοσιαλιστικά φύλλα, Μηνιαίο περιοδικό, Διευθυντής Ν. Γιαννιός (Αθήνα)
24. Les Nouvelles de Grece, Εφημερίς εβδομαδιαία πολιτική, φιλολογική, αρ-

χαιολογική και οικονομολογική, Εν Αθήναις, Ιδιοκτήτης και αρχισυντάκτης Δ.
Ι. Ζωγραφίδης

25. Αιγαίον, Εφημερίς Πολιτική και φιλολογική εκδιδομένη εν Σάμω, ιδρυ-
θείσα το 1912, Διευθυντής Ιδιοκτήτης Ι. Δ. Βακιρτζής 
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β. Τράπεζες
1. «Τράπεζα της Ανατολής»
2. «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» (κατάστημα Θεσσαλονίκης) 
3. «Τράπεζα Αθηνών»
4. «Τράπεζα Μυτιλήνης» (εν Θεσσαλονίκη)
5. «Τραπεζιτικόν κατάστημα Δ. Αγγελάκη» Εν Θεσσαλονίκη

γ. Ασφαλιστικές εταιρίες
1. «Αμοιβαία» ελλην. Ασφαλ. Εταιρ. Ζωής ίδρ. 1902
2. «Η Ανατολή» μεγάλη ελλην. Ασφαλ. Εταιρ. Ζωής (έδρα Αθήνα)
3. H. Demetriades Glasgow Scotland, Αγοραπωλησίες ατμοπλοίων και ιστιο-

φόρων, ναυλώσεις, ασφάλειες σκαφών και εμπορευμάτων
4. Κ. Φίλιος και Γ. Κιάντος, Γενικοί πράκτορες διά την Μακεδονίαν και την

Ήπειρον της Equitable des etats – unis της μεγαλυτέρας του κόσμου Ασφαλι-
στικής Εταιρείας

δ. Ξενοδοχεία
1. «Σπλέντιτ Παλλάς» (Θεσσαλονίκη)
2. «Ο Ερμής» Μέγα ξενοδοχείον ηλεκτροφώτιστον (εν Αθήναις)
3. Σανατόριον Πηλίου «Η Ζωοδόχος Πηγή», ίδρ. 1909

ε. Επιχειρήσεις
1. Εισαγωγές – εξαγωγές αλεύρων, αποικιακά – δημητριακά Αθ. Κούσκουρας

και Σια
2. Αντιπρόσωπος, προμηθευτής σιτηρών Νικόλαος Μάνος
3. Εισαγωγή – εξαγωγή, Αντιπροσωπείαι - εμπόριο Αδελφοί Γιαντουράκη,

Καρλόβασι Σάμος
4. Ελληνική ταχυδρομική ακτοπλοΐα Α. Διακάκη, Σάμος
5. Πετρελαιομηχανές και καπνοκοπτικές μηχανές
6. Μελάνια γραφής (Πάτρα, Θεσσαλονίκη)
7. Λιθογραφείον Αθανασούλα εν Λιμένι Βαθέος
8. Εργαστήριον Φιλοπτώχου Αδελφότητος
9. Εργοστάσιον Σ. Στάιν 
10. Εργοστάσιον Κουκουλόσπορου (Εν Κίω Geumleik) 
11. Εργοστάσιον Πνευματωδών ποτών Ιωάν. Ηρ. Τσαλαπατάνη
12. «Αλεξάνδρα», Ποτόν Στομαχικόν, Ιωάν. Ηρ. Τσαλαπατάνη
13. Νηματουργείον, Εισαγωγή - εξαγωγή Αδελφοί Μ. Χατζηνικολή
14. General Merchant C. Apostolos
15. Εταιρεία οίνων και οινοπνευμάτων
16. «Ολυμπιάς» αρωματικόν ποτόν δια το στομάχι
17. Πιλοποιείον Καλλιόπης Διαμαντίδου
18. Εισαγωγή - εξαγωγή Νικόλαος Ε. Λαχανάς



19. Κολώνιες και αρώματα Μενούνος (αντιπρόσωποι Θεσσαλονίκης)
20. Κολώνιες Βελισσαρίου 
21. Κουρείον Αδελφών Κ. Χατζηγεωργίου
22. Μακαρονοποιία (Θεσσαλονίκη)
23. Μπισκότα «Αγγλικά Peek Frean» (αντιπρόσωποι Θεσσαλονίκης)
24. Αδελφοί «Αλλατίνι» (Θεσσαλονίκη)
25. Γαλακτούχον άλευρον Staufer (Θεσσαλονίκη)
26. Σοκολάτα γάλακτος Maestrani εν Θεσσαλονίκη
27. Γενικοί Πράκτορες για τη Μακεδονία και Ήπειρο
28. Λαχείον, Περίοδος 11η. Υπέρ ανεγέρσεως του Ιερού ναού του Αγ. Νικο-

λάου
29. Λαχείον του Εθνικού Στόλου

στ. Ιατρικές – Φαρμακευτικές
1. Οδοντιατρική κλινική Γεωργίου Μωραϊτοπούλου
2. Αλέξανδρος Μαύρος, Χειρούργος οδοντοϊατρός 
3. Φαρμακεμπορείον Χαρ. Παπασουλιώτου (Θεσσαλονίκη)
4. Χειρουργική Ορθοπεδική Κλινική ιατρού Ι. Γ. Χρυσοσπάθη (Αθήνα)
5. Ιατρός-φαρμακοποιός Δ. Προμπονάς (Αθήνα)
6. Εμμανουήλ Τζ. Κυριακίδης, Ιατρός του Υπάτου Αρμοστού της Κρήτης Αλε-

ξάνδρου Θ. Ζαΐμη

ζ. Δικηγορικά γραφεία
1. Γερασίμου Ν. Σβορώνου ιδρυθέν κατά Μάιον 1889 εν Σάμω 
2. Στέφανος Ν. Ελευθερίου, δικηγόρος εν Αθήναις 

η. Εκπαιδευτήρια
1. Οικοκυρική Σχολή με οικοτροφείο με διευθύντρια τη Μαρία Καΐρου (Βαθύ

Σάμου)
2. Προνομιούχον Εμπορικόν Λύκειον «Η Σάμος» Αλκιβιάδου Σπειρίδου, εν

Λιμένι Βαθέος Σάμου
3. Η Ελληνογαλλική Σχολή Αθηνών Γεωργίου Σ. Μεταξά (Αθήνα)
4. Εμπορική και Λογιστική Σχολή Παναγιωτοπούλου εν Πειραιεί 

θ. Τυπογραφεία - Βιβλιοδετεία
1. Μικρασιατικού, Ελένης Σ. Σβορώνου
2. Ηνωμένα Τυπογραφεία Ελένης Σ. Σβορώνου και Ιωάν. Βακιρτζή
3. Τυπογραφείον «Ο Ήλιος» εν Κυδωνίαις
4. Καλλιτεχνικόν Βιβλιοδετείον Επαμεινώνδα και Ευαγγέλου Ανδρειώτου, Εν

Βαθεί Σάμου, «Εκτελείται οιαδήποτε βιβλιοδετική εργασία»
5. Βιβλιοχαρτοπωλείον «Ο Ήλιος», εν Καβάλα
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Αριθμός διαφημίσεων ανά έτος

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Συχνότητα διαφημιζομένων
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   ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ % 
1907 3 2.01 
1908 28 18.79 
1909 16 10.74 
1910 10 6.71 

1911 2 1.34 

1912 24 16.11 
1913 22 14.77 
1914 1 0.67 
1915 7 4.70 
1916 10 6.71 
1917 16 10.74 
1918 1 0.67 
1919 9 6.04 
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   ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΙ 
      

1 48 
Εφημερίδες, Τράπεζες, Ξενοδοχεία, Επιχειρήσεις, 
Ιατρικές- φαρμακευτικές, Βιομηχανίες, Σχολές 

2 22 
Επιχειρήσεις, Ασφαλιστικές εταιρίες, 
Εφημερίδες, Λαχεία 

3 10 Περιοδικά, Εφημερίδες, Δικηγόροι 

4 2 
Τυπογραφείον Μικρασιατικού και Φαρμακ. 
Οίκος Προμπονά 

5 1 
«Πινακοθήκη» Μηνιαίο φιλολογικό περιοδικό 
Αθήνα  

6 1 Δικηγορικόν Γραφείον Γερ. Σβορώνου 
7 1 Τράπεζα Αθηνών  

 
    

 
85   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Αριθμός καταχωρημένων διαφημίσεων ανά πόλη

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Δίκτυα – Επαφές της εκδότριας (ενδεικτικά)

Προσωπικότητες της διασποράς - Εθνικοί ευεργέτες
Δ. Βικέλας (τ. 1907)
Κλ. Ραγκαβής (τ. 1907)
Νικόλαος Τσιγαδά Πασάς (τ. 1907)
Αδελφότης των Ελληνίδων Κυριών - Πολυτίμη Χατζηλαζάρου (τ. 1907)

«Εκ του προξενικού κλάδου»
Ιωάννης Καλούτσης (τ. 1908)
Κωνσταντίνος Ν. Σβορώνος, (τ. 1908)

Τραπεζίτες - Επιχειρηματίες 
«Ιωάννης Πεσματζόγλου», 1907
«Κωνσταντίνος Ηλιάσκος, 1908

 
 

   ΠΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
     
 Θεσσαλονίκη 27 
 Σάμος 20 
 Αθήνα 17 
 

Σμύρνη 5 
 Ιωάννινα  2 
 Κυδωνίες 2 
 Καστελλόριζο 1 
 Πειραιάς 1 
 Βέροια 1 
 Σύμη 1 
 Κάιρο 1 
 Αργοστόλι 1 
 Ρόδος 1 
 Καβάλα 1 
 Αίγυπτος 1 
 Scottland 1 
 Κων/πολη 1 
 Πήλιο 1 
     
 ΣΥΝΟΛΟ 85 
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«Στέφανος Στρέιτ, Διοικητής της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος», 1908 
«Γεώργιος Ζερβουδάκης (Ο μέγας εθνικός ευεργέτης [Αίγυπτος])», 1908
«Ιωάννης Ε. Σβορώνος», 1908
«Χ΄΄ Ν. Λουϊζίδης Πασσάς» 1908
«Πάρις Μπελένης», 1908 
«Εμμανουήλ Καλαμβοκίδης», 1908

Εκπαιδευτικοί 
Νικόλαος Χρ. Γεωργιάδης, «Εντυπώσεις εκ Μοναστηρίου. Τα ελληνικά αυτόθι

εκπαιδευτήρια», 1907
«Πινακοθήκη Μικρασιατικού», Βασίλειος Πιπερίδης», 1908 
«Η εκπαίδευσις εν Θεσσαλονίκη. Αθ. Κωνσταντινίδης», 1908 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Παραγγελίες για εκτυπώσεις (15/2/1917-23/5/1918)

1. Ληξιαρχικά βιβλία μητρώων και διπλότυπα δημοτικής φορολογίας 
2. Διπλότυπα ενταλμάτων πληρωμής και αποδείξεων εισπράξεων 
3. Γραμμάτια, χάρτες, σημειωματάρια, δελτία πρωτοκόλλου, εκτυπώσεις χάρ-

του αλληλογραφίας 
4. Εκτυπώσεις εγκυκλίων, για εκκλησίες και μονές, δημαρχεία, τη Νομαρχία

Σάμου, για υπουργεία, δήμους 
5. Φάκελοι, δεσμίδες χάρτου, ταχυδρομικές κόλλες 
6. Ετήσιες καταστάσεις του τυπογραφείου με ποσά για τις εργασίες, τις ει-

σπράξεις και τις δαπάνες ανά μήνα 
7. Λογαριασμοί βιβλιοδεσίας
8. Λογαριασμοί εξοφλημένοι και ανεξόφλητοι για περίθαλψη προσφύγων 
9. Παραγγελίες των δήμων για διπλότυπα φορολογίας, ληξιαρχικά βιβλία και

μητρώα 
10. Επιδοτήρια και εντάλματα προσωπικής κράτησης
11. Δελτία τροφίμων, διπλότυπα μεταφοράς ζώων 
12. Καταστάσεις τυπογραφείου με ανείσπρακτους ή/και καθυστερημένους

λογαριασμούς 
13. Καταστάσεις συνολικά ανά μήνα για εργασίες, εισπράξεις, δαπάνες, ανά

δήμο και ανά είδος εκτύπωσης 
14. Καταστάσεις Εθνικής Αμύνης και καταστάσεις ημερησίας διατάξεως, ται-

νίες στεφάνων, υπομνήματα, εισιτήρια, εξιτήρια και φύλλα νοσηλείας του στρα-
τιωτικού νοσοκομείου 

15. Παραγγελίες 
16. Εισπράξεις / Καθυστερήσεις 
17. Απόδοση λογαριασμών 
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Αίτημα για εξόφληση.

Απόδοση λογαριασμού.
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Κατάσταση με καθυστερημένες οφειλές.
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Κατάσταση με Εισπράξεις από κατάστιχο Ι. Βακιρτζή, με τίτλο «Βιβλίον
εισπράξεων και Δαπανών του Τυπογραφείου Ι. Δ. Βακιρτζή». 
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Παραγγελία τυπογραφικών εργασιών.
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΕΦΟΥ

Οι εμπορικές συναλλαγές Σάμου και Πορτ Σάιδ.
Η περίπτωση ενός ιδιωτικού αρχείου. Η αλληλο-

γραφία Γεωργίου Νέγρη - Μιχαήλ Δ. Σταυρινού 

Οπαροικιακός ελληνισμός της τελευταίας εικοσαετίας του 19ου αι.,
αποτελεί αντικείμενο μελέτης των ιστορικών εκείνων οι οποίοι
ερμηνεύουν την οικονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους,

πριν από τις ενσωματώσεις των επιμέρους τμημάτων του, όπως θα κυο-
φορηθούν στις αρχές του 20ού αιώνα ως το 1912. Ιδιαίτερη περίπτωση
αποτελεί η μικροοικονομία του νησιού της Σάμου, που τελεί υπό καθε-
στώς αυτονομίας (ηγεμονίας) έως το 1912.

Ο Γ. Νέγρης αποτελεί μια ιδιαίτερη προσωπικότητα Σάμιου εμπόρου
ο οποίος διακρίθηκε στο Πορτ Σάιδ της Αιγύπτου, με εμπορικές δρα-
στηριότητες και στη Σάμο, καθώς προκύπτει από την αλληλογραφία του
με την οικογένεια του χρυσοχόου Σταυρινού στο Λιμένα Βαθέος. 

Οι Αιγυπτιώτες Έλληνες θεωρούν την περίπτωση του Πορτ Σάιδ ιδι-
αίτερη, ως εκείνης της πόλης στο βόρειο άκρο του Σουέζ που δημιουρ-
γήθηκε για την εξυπηρέτηση του εμπορίου, κυρίως του διαμετακομιστι-
κού. Η επιλογή της πόλης του Πορτ Σάιδ ως τόπου εγκατάστασης του
Γ. Νέγρη υποδηλώνει πως οι λόγοι που τον οδήγησαν εκεί πρέπει να
ήταν κυρίως οικονομικοί.

Η συγκεκριμένη αλληλογραφία η οποία αποτελεί μέρος ενός ιδιωτικού
αρχείου, της οικογενειακής επιχείρησης των Σταυρινών,1 αποκαλύπτει:
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Ι) τη δυναμική του εμπορίου των σαμιακών προϊόντων, κυρίως των
αγροτικών, τα οποία εξάγονται σε μια διευρυμένη αγορά, αυτής του Πορτ
Σάιδ, πριν το 1900. ΙΙ) τις δραστηριότητες της οικογένειας των Σάμιων
Σταυρινών, σχετικά με την καλλιέργεια, συγκομιδή, μεταφορά και φορο-
λόγηση των όποιων αγροτικών προϊόντων διοχετεύονται στο Πορτ Σάιδ
και τούμπαλιν. ΙΙΙ) τις ενδοοικογενειακές σχέσεις Σταυρινών – Νέγρη,
όπως τις διαμορφώνουν κατά περίπτωση επιχειρηματικές συνεργασίες ή
αντιπαλότητες. Θίγονται θεσμοί, όπως της προίκας και της κληρονομιάς.
ΙV) Προβλήματα που προκύπτουν για την ιθαγένεια του Νέγρη.

Ενώ ο Νέγρης είναι Σάμιος υπήκοος στην αυτόνομη Σάμο,2 η οποία
ανήκει στην οθωμανική αυτοκρατορία, και διαμένει στην Αίγυπτο (τμήμα
της οθωμανικής αυτοκρατορίας) αντιμετωπίζει πρόβλημα σχετικά με την
υπηκοότητά του, για την διευθέτηση μίας υπόθεσής του. Όπως διαπι-
στώνεται από τα πολιτικά πρακτικά του Πρωτοδικείου Λιμένος Βαθέος
τίθεται θέμα της υπηκοότητάς του (Έλλην ή Σάμιος). 

Από την συγκεκριμένη αλληλογραφία Γ. Νέγρη – Μ. Σταυρινού, η με-
λέτη των προσφωνήσεων και επιφωνήσεων στις επιστολές τους, φωτίζει
τις σχέσεις τους, που κατά περίπτωση άλλοτε είναι αρμονικές ή δυνα-
μιτίζονται. Η αλληλογραφία κατ’ έτος έχει ως εξής:

1893
1. Πορτ Σάιδ 1 Ιανουαρίου 1893: Επιστολή του Γ. Μ. Νέγρη στον

γαμβρό του Μιχάλη.
2. Πορτ Σάιδ, 8/20 Μαρτίου 1893: Επιστολή του Γ. Μ. Νέγρη στον

υιό του Μιχαήλ.
3. Πορτ Σάιδ, 15 Μαρτίου 1893: Επιστολή του Γ. Μ. Νέγρη στον υιό

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΕΦΟΥ

1. Το αρχείο της οικογένειας Σταυρινών περιλαμβάνει 32 επιστολές. Εντοπί-
στηκε σε ένα πλακέ χάρτινο κουτί με διαστάσεις 20Χ25.

2. Σύμφωνα με τους Δελφινόσημους των Σαμίων, προκύπτουν τα ακόλουθα
στοιχεία, όσον αφορά το γενεαλογικό δέντρο των Νέγρη – Σταυρινών: Οι Δελ-
φινόσημοι, Δρος Ανακρέοντος Α. Σταματιάδου, Τύποις τα «Χρονικά», εν Αθή-
ναις, 1933. Η γενεαλογία των Σταυρινών: Ο Μιχαήλ Ιω. Νέγρης νυμφευθείς την
Σταματούλην Παπαντωνίου απέκτησεν εξ αυτής 7 τέκνα, ένα από τα οποία ήταν
ο Γεώργιος. Ο Γεώργιος νυμφευθείς την Κυράννην Νικ. Βαρβούνη απέκτησεν 11
τέκνα. Το πρώτο από τα οποία ήταν η Τριανταφυλλιώ. Η Τριανταφυλλιώ ενυμ-
φεύθη τον Μιχαήλ Δημ. Σταυρινόν, χρυσοχόον, εξ ου έσχε 9 τέκνα, πάντα εν
ζωή, τα εξής α/ Κώσταν β/ Μανουήλ γ/ Σταύρον δ/ Ζωήν ε/ Ερασμίαν σ/ Ανα-
στάσιον ζ/ Δημήτριον η/ Ζαχαρίαν και θ/ Ευάγγελον.



του Μιχαήλ.
4. Πορτ Σάιδ, 26 Ιουνίου 1893: Επιστολή του Γ. Μ. Νέγρη στον υιό

του Μιχαήλ.
5. Πορτ Σάιδ, 1/13 Ιουλίου 1893: Επιστολή του Γ.Μ. Νέγρη στον υιό

του Μιχαήλ. 
6. Πορτ Σάιδ, 5 Αυγούστου1893: Επιστολή του Γ. Μ. Νέγρη στον υιό

του Μιχαήλ.
7. Πορτ Σάιδ, 16 Αυγούστου 1893: Επιστολή του Γ. Μ. Νέγρη στον

υιό του Μιχαήλ.
8. Πορτ Σάιδ, 4/16 Σεπτεμβρίου 1893: Επιστολή του Γ. Μ. Νέγρη

στον υιό του Μιχαήλ.
9. Πορτ Σάιδ, 6 Σεπτεμβρίου1893: Επιστολή του Γ. Μ. Νέγρη στον

υιό του Μιχαήλ.
10. Πορτ Σάιδ, 16/28 Οκτωβρίου 1893: Επιστολή του Γ. Μ. Νέγρη

στον υιό του Μιχαήλ.
11. Πορτ Σάιδ, 10 Νοεμβρίου 1893: Επιστολή του Γ. Μ. Νέγρη στον

υιό του Μιχαήλ.
12. Πορτ Σάιδ, 17/29 Νοεμβρίου 1893: Επιστολή του Γ. Μ. Νέγρη στον

υιό του Μιχαήλ.

1894
13. Πορτ Σάιδ, 15 Ιανουαρίου 1894: Επιστολή του Γ. Μ. Νέγρη στον

υιό του Μιχαήλ.
14. Πορτ Σάιδ, 21/5 Φεβρουαρίου 1894: Επιστολή του Γ. Μ. Νέγρη

στον υιό του Μιχαήλ.
15. Πορτ Σάιδ ,7/19 Μαρτίου 1894: Επιστολή του Γ. Μ. Νέγρη στον

υιό του Μιχαήλ.
16. Πορτ Σάιδ, 11/23 Απριλίου 1894: Επιστολή του Γ. Μ. Νέγρη στον

υιό του Μιχαήλ.
17. Πορτ Σάιδ, 16/25 Μαΐου 1894: Επιστολή του Γ. Μ. Νέγρη στον

υιό του Μιχαήλ.
18. Πορτ Σάιδ, 30/11 Μαΐου 1894: Επιστολή του Γ. Μ. Νέγρη στον

υιό του Μιχαήλ.
19. Πορτ Σάιδ, 22 Οκτωβρίου 1894: Επιστολή του Γ. Μ. Νέγρη στον

υιό του Μιχαήλ.
20. Πορτ Σάιδ, 18 Νοεμβρίου 1894: Επιστολή του Γ. Μ. Νέγρη στον

υιό του Μιχαήλ.
21. Πορτ Σάιδ, 19/31 Δεκεμβρίου 1894: Επιστολή του Γ. Μ. Νέγρη
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στον υιό του Μιχαήλ.

1895
22. Πορτ Σάιδ, 24 Ιανουαρίου 1895: Επιστολή του Γ. Μ. Νέγρη στον

υιό του Μιχαήλ.
23. Έγγραφο 23 Πορτ Σάιδ, 30 Ιανουαρίου 1895 Επιστολή του Γ. Μ.

Νέγρη στην πολυαγαπημένη του αδελφή.
24. Έγγραφο 24, Πορτ Σάιδ, 17 Μαΐου 1895 Επιστολή του Γ. Μ.

Νέγρη στον υιό του Μιχαήλ. 
25. Έγγραφο 25, Πορτ Σάιδ, 17/29 Ιουλίου 1895 Επιστολή του Γ. Μ.

Νέγρη στον υιό του Μιχαήλ.
26. Έγγραφο 26, Πορτ Σάιδ, 11/23 Σεπτεμβρίου 1895 Επιστολή Γ.

Μ. Νέγρη στον υιό του Μιχαήλ.
27. Έγγραφο 27, Πορτ Σάιδ, 26/9 Νοεμβρίου 1895 Επιστολή του Γ.

Μ. Νέγρη στον υιό του Μιχαήλ. 

1896
28. Πορτ Σάιδ, 10 Ιανουαρίου 1896 Επιστολή του Γ. Μ. Νέγρη στον

γαμβρό Μιχαήλ.
29. Πορτ Σάιδ, 23 Ιανουαρίου 1896 Επιστολή του Γ. Μ. Νέγρη στον

Μιχαήλ.
30. Πορτ Σάιδ, 13/26 Φεβρουαρίου 1896 Επιστολή του Γ. Μ. Νέγρη

στον Μιχαήλ. 
31. Πορτ Σάιδ, 20/1 Φεβρουαρίου 1896 Επιστολή του Γ. Μ. Νέγρη

στον Μιχαήλ.
32. Πορτ Σάιδ, 25 Μαρτίου 1896 Επιστολή του Γ. Μ Νέγρη στον Μ.

Δ. Σταυρινό. 
Ειδικότερα, κατά το πληροφοριακό υλικό3 των επιστολών παρατη-

ρούνται τα εξής: Εκφράζονται παράπονα του πεθερού σχετικά με την
προίκα της μητέρας του Μιχαήλ Σταυρινού, θυγατέρας Βαρβούνη.4 Διότι
δεν είχε προικισθεί από τους γονείς της αλλά από τη Μάμη, «ως θετή
κόρη αυτής». Επίσης το σπίτι της Νενές είχε βγει στον πλειστηριασμό,
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3. Το πληροφοριακό υλικό των επιστολών προέκυψε από την μεταγραφή τους
στην διάρκεια ων μηνών Ιανουαρίου - Ιουλίου 2012 από την υπογράφουσα Χρι-
στίνα Τέφου Δρα Γαλλικής Φιλολογίας και την Δέσποινα Καλβίνου, φιλόλογο,
απεσπασμένη στα ΓΑΚ Σάμου.

4. Επιστολή 01/07/1893. 
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αλλά, αφού όλοι συμφώνησαν στη δημοπρασία, ο Γ. Νέγρης ζητά την
ανακοπή του πλειστηριασμού από τον Χαρίδημο.5 Διαφωνία εκφράζεται
και ως προς το ότι το σπίτι στο χωριό δόθηκε στην Παρασκευώ. Στη
επιστολή της 16/08/1893 δεν έχει πληροφορίες ακόμα για το θέμα της
ανακοπής και μέχρι τις 29/11/1893 το θέμα δεν έχει διευθετηθεί.

Ο πεθερός εμπιστεύεται τον γαμπρό γι’ αυτό και δεν θεωρεί απα-
ραίτητη την ύπαρξη πληρεξουσίου για την ενοικίαση των αμπελιών. Του
αφήνει πλήρη δικαιοδοσία «ως τέλειος νοικοκύρης» και μόνο στην πε-
ρίπτωση πώλησης των αμπελιών θα του στείλει πληρεξούσιο για την με-
ταγραφή. Παρεξηγήσεις δημιουργήθηκαν το 1894,6 όταν ο Γ. Νέγρης
έχασε τους πελάτες του επειδή δεν εστάλησαν τα κρασιά έγκαιρα. Πα-
ρόμοιες καθυστερήσεις υπήρχαν και στις 19/12 1894 με τη φασκομηλιά
που είχε συμφωνήσει να πουλήσει για 1 φράγκο την οκά και δεν μπόρεσε
να εξυπηρετήσει την πελατεία του. Τον Νοέμβριο του 18957 δημιουρ-
γούνται ξανά εντάσεις γιατί ο Νέγρης δεν έχει ενημερωθεί με επιστολή
από το Σταυρινό ώστε να μαθαίνει μεν νέα από τους Σάμιους ταξιδιώτες
στο Πορτ Σάιδ, αλλά δεν γνωρίζει τι έχει γίνει με τα αμπέλια και ζητά
να γίνει εκκαθάριση των λογαριασμών του. Τον Ιανουάριο του 1895 γί-
νεται η πρώτη αναφορά στο νέο μέλος της οικογένειας τον Αναστάσιο8

(10/8/1894 - 22/6/1958), ενώ ως ένδειξη σεβασμού ασπάζονται την δεξιάν
της τσάτσας και της νενές (δηλ. της θείας και της γιαγιάς)

Οι επιστολές του Νέγρη με το Σταυρινό αφορούν και σε αγροτικές
εργασίες, κυρίως της αμπελουργίας και δευτερευόντως ελαιοκαλλιέρ-
γειας και καπνοκαλλιέργειας. Ο κύκλος του οίνου, γνωστός για αιώνες
στους κατοίκους της Σάμου στηρίζει την αγροτική παραγωγή του νησιού.
Τα σαμιώτικα κλήματα, μικρο-ιδιοκτησίες, φυτεμένα σε πεζούλες, πα-
ράγουν καρπό επιτραπέζιο, σταφίδα και ποικιλίες κρασιών αν και η πα-
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5. Ο ονομαζόμενος Χαρίδημος είναι ο Χαρίδημος Παπαθεοδώρου ο οποίος το
1867 διορίζεται γραφέας του Πρωτοκλήτου Δικαστηρίου (ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο
Διαταγμάτων 1867 διάταγμα 211). Το 1874 διορίζεται γραμματέας πρωτοδικείου
(Διάταγμα 13 του 1874) και αναπληρωτής γραμματέας εφετών (διάταγμα 184
του 1874). Το 1879 γίνεται γραμματέας εφετών (διάταγμα 49 του1879). Το 1881
ειρηνοδίκης Βαθέος (διάταγμα 141 του 1881), το 1882 Αρχειοφύλακας (διάταγμα
90 του 1882). Και το 1887 διορίζεται Πρωτοδίκης Βαθέος (διάταγμα 141 του
1887) και εισαγγελέας Πρωτοδικών.

6. Επιστολή 16/05/1894. 
7. Επιστολή 26/11/1895.
8. Επιστολή 30/01/1895.
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ραγωγή δεν είναι της κλίμακας άλλων περιοχών (π.χ. Πελοποννήσου). Η
Σάμος ευτυχεί με το «μουσκάτο κρασί» που εξάγεται εκτός νήσου σύμ-
φωνα με τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης, καθορίζοντας την
τιμή στα όρια της τοπικής οικονομίας του αυτόνομου κρατιδίου.

Οι Σάμιοι γνωρίζουν την υπεροχή της ποικιλίας αυτής, του μοσχάτου
οίνου, και επιδίδονται στην καλλιέργεια των αμπελιών τους με τις πρα-
κτικές που επιδιώκουν το συμφέρον του ιδιοκτήτη. Αυτές οι πρακτικές
είναι κατά περίπτωση: η πρακτική των κολίγων, των μισακών, των επι-
στατών, των εργατών.

Στις επιστολές των Νέγρη και Σταυρινού αποδελτιώνονται τα ακό-
λουθα στοιχεία: Απαραίτητη θεωρείται η ύπαρξη των κολίγων για την
καλλιέργεια των αμπελιών. Ο Γ. Νέγρης προτείνει τον Αντώνιο Χαρίτσο
και τον Νικόλαο Κολώνη να σκάψουν τα αμπέλια.9 Τον Αύγουστο10 γί-
νεται αναφορά στον τρύγο. Στις 29 Νοεμβρίου 1893 προτείνεται τα αμ-
πέλια να δοθούν μισακά. Αν δεν δέχεται ο Ευάγγελος Μαυρίκης θα
πρέπει να βρεθεί άλλος για τα μισακά. Σύμφωνα με την επιστολή της
4ης Σεπτεμβρίου 1893 υπάρχει και η λύση της πώλησης «εάν ευρεθή τις
όστις θέλει αγοράσει τα αμπέλια γράψον μοι κάμε δε λόγον εις τον
Παπά Πισάδων και εις τον Μουρίκην». Τον Ιανουάριο του 1895 πρέπει
ο Μ. Σταυρινός να φροντίσει το κλάδεμα των αμπελιών και ένα μόνον
σκάψιμο, αφού είναι άδικο να καταστραφούν.

Για την καλλιέργεια των αμπελιών μεριμνά ο Γ. Νέγρης και στέλνει
χρήματα για να μη καταστραφούν.11 Τον Ιούλιο του 1895 τίθεται το θέμα
να πουληθεί το μαξούλι «όπως το παίρνουν ούλλη» για να γλιτώσει ο
ίδιος από τους κόπους.12 Την επόμενη χρονιά13 γίνεται πάλι αναφορά
στο κλάδεμα των αμπελιών και στο σκάψιμο. Για την καλλιέργεια θα
πρέπει να βρει «κανέναν επιστάτην καλόν να το καλλιεργήση καλά και
πλήρωσε τον επιστάτην κανεν γρόσι περισσότερον». Με τη λύση του επι-
στάτη θα «λείψουν οι κολίγοιδες»14 Γίνεται αναφορά στην «γραία Μα-
νοίνα να επιστατήσει εκείνη επάνω εις τους αργάτας»

Στα ενοίκια των αμπελιών αναφέρεται ο Μ. Ζαμπούνης, ενώ υπήρξε
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9. Επιστολή 11/01/ 1893.
10. Επιστολές 05 και 16 /08/ 1893. 
11. Επιστολή 24/01/1895.
12. Επιστολή 20/07/1895.
13. Επιστολή 10/01/1896.
14. Επιστολή 23/01/1896.
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πρόβλημα με αυτά.15 Σε προηγούμενες επιστολές αναφέρεται η ενοι-
κίαση των αμπελιών από τις μονές με καταβολή του ενοικίου που είχε
ψηφιστεί πως έπρεπε να πληρώνουν. Οι αποδείξεις επιβεβαιώνουν
ακόμα μια φορά ποιες χρονιές ήταν πληρωμένες, αφού και στην προ-
ηγούμενη χρονιά είχε υπάρξει λανθασμένη εντύπωση για το ποια ενοίκια
είχαν πληρωθεί, και το λάθος είχε αναγνωριστεί ενώπιον του Αλέκου
Γιοκαρίνη «εις του Μανιάτη το Καφενείον». Οι οδηγίες για την σωστή
καλλιέργεια των αμπελιών από τον επιστάτη συνεχίζονται και τον Φε-
βρουάριο.16 Οι συγκεκριμένες αγροτικές εργασίες του σκαψίματος, του
κλαδέματος, του θειαφίσματος και του τρύγου έχουν ετήσια κανονικό-
τητα και είναι φανερή η σημασία που δίνεται στην απόδοση των αμπε-
λιών.

Επίσης ο Νέγρης αναφέρεται στο πλύσιμο των αγγείων φύλαξης του
κρασιού, κυρίως των βαρελιών. Πρέπει να καθαριστούν με θερμό νερό.
Εάν είναι πολύ βρώμικα πρέπει να χρησιμοποιήσουν και «άλυσων» δη-
λαδή την αλισίβα, το σταχτόνερο που είναι αλκαλικό διάλυμα και με
αυτό καθάριζαν τα τρυγικά και άλλα οξέα και ακαθαρσίες που απέμει-
ναν από την προηγούμενη χρήση του βαρελιού. Υπολογισμός της εργα-
σίας του πλυσίματος τους είναι ένα ημερομίσθιο.

Πάμπολλες είναι οι πληροφορίες για τις ποικιλίες και τις πρακτικές
στην καλλιέργεια του κρασιού που παράγονται στην Σάμο και είναι πι-
θανόν να εφαρμόζονται ως σήμερα.

Επειδή η ποιότητα του μοσχάτου κρασιού το 1892 δεν ήταν καλή, ο
Γ. Νέγρης δυσκολεύτηκε να το πουλήσει.17 Από την επιστολή της 12 Ιου-
νίου 1893 πληροφορούμαστε τα προβλήματα της ποιότητας του μοσχά-
του και της ρητίνης (σπίρτο, θολή ρητίνη, λάσπη). Το σπίρτο μπαίνει είτε
για να ενισχύσει το αδύνατο σε αλκοολικούς βαθμούς κρασί, είτε για να
σταματήσει τις ανεπιθύμητες ζυμώσεις, συνήθως μάταια. Η ρητίνη είναι
άσπρο κρασί χαμηλής ποιότητας στο οποίο προσθέτουν ρετσίνα για
γεύση αλλά και για διατήρηση

Το πρόβλημα της λάσπης μπορεί να προέρχεται και από κακή μετάγ-
γιση του κρασιού από το βαρέλι της ζύμωσης απ’ όπου προέρχεται το
κατακάθι (λάσπη). Δίνει κακή όψη και εάν παραμείνει δίνει και κακή
γεύση με κίνδυνο να πάθει αλλοίωση μικροβιακού τύπου. Εάν το κρασί
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15. Επιστολή 23/01/1896.
16. Επιστολή 13/02/1896.
17. Επιστολή 08/03/1 893. 
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υποστεί μικροβιακή αλλοίωση μπορεί είτε να δημιουργηθεί σε αυτό υμέ-
νας και να έχει γλοιώδη υφή είτε να ξιδιάσει είτε να υποστεί διάφορες
άλλες αλλοιώσεις. Κατά τον οινολόγο Αιμίλιο Ζιλιερόν «δεν θα πρέπει
να είμαστε σίγουροι εάν ήταν κακή η πρώτη ύλη που έφευγε από την
Σάμο, όπως ισχυρίζεται ο Νέγρης, αλλά είναι πιθανόν για τις μικροβια-
κές αλλοιώσεις να ευθύνεται είτε η θερμοκρασιακή καταπόνηση (ζέστη
και υγρασία) είτε τα βαρέλια που δεν είχαν πλυθεί προσεκτικά. Είναι
πιθανόν και κρασί άριστης ποιότητας να είχε την ίδια τύχη. Είναι φανερό
ότι εξαιτίας της μικρής απόστασης από την Αίγυπτο τα ελληνικά κρασιά
είχαν μεγάλη ζήτηση».

Αρκετές είναι οι πληροφορίες, οι οποίες καταγράφονται σχετικά με
τις μεταφορές των αγροτικών προϊόντων από την ύπαιθρο στον Λιμένα
Βαθέος και με ατμόπλοια στο Πορτ Σάιδ. Για την κάλυψη των αναγκών
βρίσκει «ποσότητα τινά ενταύθα» και γι’ αυτό δεν στέλνει χρήματα.18
Και στην επιστολή της 5 Αυγούστου 1893 αναφέρεται το πρόβλημα της
λάσπης στο κρασί. Στην ίδια επιστολή γίνεται αναφορά στον τρύγο και
ο Μ Σταυρινός μέσω του Κωνσταντή Παντελιδάκη θα αποστείλει στον
Γ. Νέγρη 4-5 κοφίνια σταφύλια ή σε περίπτωση αδυναμίας θα στείλει
με φορτωτική 10 κοφίνια κολοκυθάτα σταφύλια. Τον Οκτώβριο19 ο Γ.
Νέγρης ζητά καλή ρετσίνα και δύο μικρά βαρέλια σούμα.

Όσον αφορά την εμπορευματοποίηση του οίνου από τον Νέγρη απο-
δελτιώνουμε τα ακόλουθα: Το Νοέμβριο20 παραγγέλνει 1 βαρέλι μο-
σχάτο, 1 ρομπόλα και 1 ρετσίνα. Στην αμέσως επόμενη επιστολή21

παραγγέλνει επιπλέον δύο βαρέλια κρασί μαύρο και μπρούσκο, όπως
είναι το αρβανίτικο. Η κατανάλωση των κρασιών ποικίλλει ανάλογα με
την εποχή, γι’ αυτό και τον χειμώνα κατανάλωναν κυρίως μαύρο κρασί
και λιγότερο ρετσίνα (για την οποία θα πρέπει να φροντίσει. Η παραγ-
γελία έφτασε σύμφωνα με την επιστολή της 29 Νοεμβρίου 1893 την προ-
ηγούμενη εβδομάδα. Εξαιτίας της τιμής που πωλείται το μαύρο κρασί
στο Πορτ Σάιδ (37 παράδες η οκά, ελεύθερο παντός εξόδου) η παραγ-
γελία περιορίζεται μόνον σε «κανένα βαρελάκι «ρομπόλα καλήν» και η
τιμή της να είναι «συγκαταβατικωτέρα από της άλλης».22 Στους Βουρ-
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18. Επιστολή 1 Ιουλίου 1893. 
19. Επιστολή 16 Οκτωβρίου 1893.
20. Επιστολή 10 Νοεμβρίου 1893.
21. Επιστολή 17 Νοεμβρίου 1893.
22. Επιστολή 20 Δεκεμβρίου 1893.
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λιώτες η τιμή του μοσχάτου, σύμφωνα με επιστολή του Αριστείδη Δια-
κονικολάου στον γιο του Ιωάννη, είναι 45 γρόσια της δε ρομπόλας 40.
Προτείνει λοιπόν ο Νέγρης στον Μιχαήλ Σταυρινό να του στείλουν από
τους Βουρλιώτες κρασί και ο ίδιος θα στείλει και βαρέλια και χρήματα
με το προσεχές ατμόπλοιο.23 Παρόλο που γίνεται αναφορά στις μετα-
φορές από την Αίγυπτο στη Σάμο, δεν έχουμε πληροφορίες για την με-
ταφορά των κρασιών από τους Βουρλιώτες στον λιμένα Βαθέος ώστε να
φορτωθούν για την Αίγυπτο.

Οι εμπορικές συναλλαγές με τα κρασιά διακόπτονται εξαιτίας της
κακής συγκοινωνίας Αιγύπτου και Σάμου που είχε ως αποτέλεσμα ο Γ.
Νέγρης να μην έχει εμπόρευμα να πουλήσει και να γίνεται εκκαθάριση
των μεταξύ τους λογαριασμών για τα κρασιά και τα αμπέλια.24 Τον Νο-
έμβριο του 1894 ζητά να του στείλει ρομπόλα και μοσχάτο στο δε βαρέλι
του μοσχάτου ζητά να ρίξουν «λίγο σπίρτο εκ της ταμιτζάνας».

Όσον αφορά την σχέση ποιότητας και τιμής διατυπώνονται απορίες
γιατί ενώ διαδίδουν πως τα κρασιά είναι φτηνά εκείνα είναι «εις τας
πρώτας τιμάς» και το μοσχάτο είναι θολό.25 Τα προβλήματα της ποι-
ότητας συνεχίζονται με αποτέλεσμα να εκφράζονται αντιρρήσεις για την
τιμή πώλησης του μοσχάτου στα 82 γρόσια κυρίως λόγω της ποιότητας:
είναι ακόμα «κουρκούτα» και σπίρτο.26 Θα πρέπει να πληρωθεί η μισή
τιμή στον Γιαννακό Λερίου για το μοσχάτο εξαιτίας του ότι το «κρασί
είναι κομμένον και αδύνατον να πουληθεί». Η τιμή που θα πληρωνόταν
ο Λερίου ήταν 82 γρόσια, τιμή «εις την οποίαν εφέτος άλλος δεν επλη-
ρώθει» για πράγμα χαλασμένο. Κατά πάσαν πιθανότητα ήξερε ο Λερίου
το πρόβλημα της ποιότητας γι’ αυτό και «συνεβούλευσε να θέσητε
σπίρτο».27

Ο Γ. Νέγρης ζητά από τον Μ. Σταυρινό να αναλάβει εκείνος την ερ-
γασία και να κρατά μερίδιο «δια το χασομέρι» του, επειδή η ποιότητα
εξακολουθεί να είναι άσχημη, υπάρχουν υποψίες ότι ο μεσίτης δεν κάνει
καλά την δουλειά του και γι’ αυτό οι εμπορικές αυτές συναλλαγές χα-
ρακτηρίζονται ως χασομέρι, αφού η κύρια εργασία του Σταυρινού ήταν

ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΑΜΟΥ - ΠΟΡΤ ΣΑΪΔ

23. Επιστολή 24 Ιανουαρίου 1894. 
24. Επιστολή 16 Μαΐου 1894.
25. Επιστολή 29 Νοεμβρίου 1893.
26. Επιστολή 8 Δεκεμβρίου 1893.
27. Επιστολή 20 Δεκεμβρίου 1893.
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η χρυσοχοΐα.28 Συνεπώς η έκφραση «χασομέρι» δηλώνει εμμέσως πλην
σαφώς το πάρεργο ή πιθανότατα την δευτερεύουσα δραστηριότητα των
Σταυρινών, πέρα από την χρυσοχοΐα ως τέχνη και εμπορική δραστηριό-
τητα.

Οι επιστολές καλύπτουν την χρονική περίοδο από το 1891 έως το
1896 κατά την οποία πραγματοποιούνται αρκετές αποστολές από τη
Σάμο προς την Αίγυπτο και τούμπαλιν. Απαιτούνται συγκεκριμένα έγ-
γραφα για την μεταφορά π.χ. τουρκικός ντεσκερές καθώς και ασφάλεια
των προϊόντων. Συχνές είναι οι καθυστερήσεις στις μεταφορές των προ-
ϊόντων με αποτέλεσμα οι συναλλαγές να καθυστερούν και να δημιουρ-
γούνται ενδοοικογενειακές παρεξηγήσεις προμηθευτή – εμπόρου. Τον
Αύγουστο του 189329 δημιουργήθηκαν προβλήματα με αποτέλεσμα ο Γ.
Νέγρης να μην λαμβάνει επιστολές του Μ. Σταυρινού και να ανησυχεί.
Μέχρι τις 16 Αυγούστου δεν είχε λάβει επιστολή. 

Για να προστατευθούν τα προϊόντα ήταν απαραίτητη η πληρωμή
ασφάλειας. Στην επιστολή της 4 Σεπτεμβρίου 1893 πληροφορούμαστε
ότι επειδή έσπασε η ντούγα παρ’ όλιγον να χάσουν το ένα βαρέλι. Στις
16 Οκτωβρίου 1893 υπήρξε πρόβλημα με την φόρτωση των βαρελιών στο
αυστριακό ατμόπλοιο. Το θέμα με την φορτωτική των βαρελιών συνεχί-
ζεται και τον Δεκέμβριο, όταν η φορτωτική των βαρελιών γίνεται με το
γαλλικό ατμόπλοιο ενώ των χρημάτων γίνεται με το αυστριακό. 

Παράπονα υπάρχουν και για τα ναύλα, αφού παρατηρείται αύξηση
της τιμής και ενώ άλλοτε πλήρωναν για έναν τόνο 18-20 φράγκα τώρα
πλήρωσαν 25.30 Στην ίδια επιστολή αναφέρονται και καθυστερήσεις στις
αποστολές με αποτέλεσμα να έχει προηγηθεί η αποστολή του χρηματο-
δέματος και να καθυστερεί η αποστολή των βαρελιών. Κατά την μετα-
φορά των προϊόντων με τα βαρέλια από την Σάμο στην Αίγυπτο γινόταν
μετρήσεις από καταμετρητές, χωρίς να λείπουν τα προβλήματα, όπως
διαπιστώνουμε από την επιστολή της 4 Σεπτεμβρίου 1893 ότι, ενώ τα
βαρέλια ήταν γεμάτα υπήρξε έλλειμμα 40 οκάδων. Οι οδηγίες σχετικά
με την φορτωτική αλλάζουν. Στην επιστολή της 16 Οκτωβρίου 1893 ο Γ.
Νέγρης ζητάει η φορτωτική να γίνεται στο όνομά του και όχι σύμφωνα
με προηγούμενες οδηγίες. Επίσης θα πρέπει να γίνει και η ασφάλεια
στο ίδιο ατμόπλοιο. 
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28. Επιστολή 19 Δεκεμβρίου 1893.
29. Επιστολή 5 Αυγούστου 1893.
30. Επιστολή 6 Σεπτεμβρίου 1893.



381

Τα προβλήματα στις συγκοινωνίες δημιουργούσαν παρεξηγήσεις,
αφού στις 15 Ιανουαρίου 1894 ο Γ. Νέγρης είχε στείλει και επιστολή και
χρηματόδεμα, δεν είχε λάβει απάντηση και ανησυχούσε. Η μη άφιξη της
σταφίδας τον προβληματίζει, γιατί ενώ έχει λάβει καπάρο, δεν έχει πα-
ραδώσει ακόμα το εμπόρευμα. Η αργοπορία της επιστολής αυτής είχε
ως αποτέλεσμα να μην εκτελεστεί η παραγγελία εγκαίρως31 παρόλο που
στις εμπορικές συναλλαγές του ο Νέγρης προσπαθούσε να έχει πάντοτε
εμπόρευμα και φρόντιζε οι αποστολές βαρελιών και χρημάτων να γίνον-
ται όσο το δυνατόν συντομότερα. 

Τον Μάρτιο του 189432 ο Γ. Νέγρης αναμένει απάντηση για να προ-
χωρήσει τις συναλλαγές. Η επικοινωνία αποκαθίσταται τον Μάιο του
1894 αλλά οι αποστολές ήταν προβληματικές με αποτέλεσμα να υπάρ-
χουν παρεξηγήσεις τόσο στις ενδοοικογενειακές σχέσεις όσο και στις
επαγγελματικές συναλλαγές του Γ. Νέγρη ο οποίος χάνει τους πελάτες
του αφού δεν μπόρεσε να τους εξυπηρετήσει.

Τα κωλύματα στην επικοινωνία συνεχίζονται και το Νοέμβριο, με
αποτέλεσμα ο Γ. Νέγρης να μην έχει απάντηση ούτε για το εάν ο Μ.
Σταυρινός έχει παραλάβει τις καρύδες, ούτε για το τι απέγινε με την
φασκομηλιά, ούτε σχετικά με την περίπτωση του Μιχαήλ Μακρή.33 Σε
αυτή την επιστολή αναφέρει ότι στέλνει 10 λίρες Αγγλίας και 5 εικοσά-
φραγκα τα οποία έλαβε ο Σταυρινός μετά από ενάμιση μήνα.34 Πάλι δη-
μιουργείται πρόβλημα με τις παραδόσεις των προϊόντων και ενώ ο Γ.
Νέγρης είχε συμφωνήσει να πουλήσει την φασκομηλιά προς ένα φράγκο
την οκά δεν έχει εμπόρευμα να πουλήσει και φοβάται πιθανή κατάσχεση. 

Οι αγροτικές εργασίες περιλάμβαναν και την καπνοκαλλιέργεια η
οποία θα στηρίξει και θα απογειώσει την τοπική σαμιακή οικονομία τόσο
στα τέλη του 19ου αι. όσο και στις αρχές του 20ού. Η πώληση των καπνών
ήταν δύσκολη με αποτέλεσμα μέχρι τον Ιανουάριο 1893 ο Γ. Νέγρης «να
μην έχει κάμη πράξη». Στις 8 Μαρτίου 1893 τα καπνά ήταν ακόμα
απούλητα. Στις 12 Ιουνίου 1893 δεν απέδωσε λίγα μόνον δέματα. Στις
5 Αυγούστου τα καπνά ήταν ακόμα απούλητα και γι’ αυτό δεν μπόρεσε
να πραγματοποιήσει το ταξίδι στην Σάμο. Στις 16 Οκτωβρίου 1893 ζη-
τάει από τα 5 δέματα να βγάλει δείγματα για να μην ανοίγουν όλο το
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31. Επιστολή 24 Ιανουαρίου 1894.
32. Επιστολή 07 Μαρτίου 1894.
33. Επιστολή 18 Νοεμβρίου 1894. 
34. Επιστολή 19 Δεκεμβρίου 1894.
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δέμα, ενέργεια που απαιτούσε κόπο και έξοδα. Τον Νοέμβριο του 1893
αναφέρει ο Νέγρης ότι τα δείγματα καπνών πρέπει να έχουν καλό
χρώμα, να είναι μυρωδάτα ή ξηρά. Ανάλογα με την εκλογή των εμπόρων
θα γίνει η παραγγελία και θα σταλούν τα χρήματα. Τον Ιανουάριο του
189435 γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα καπνά του Γεωργίου Τραπατσέλη,
«εάν μένουσι απώλετα και εις ποίαν τιμή δυνάμεθα να τα αγοράσωμεν».
Τον Μάρτιο του ίδιου έτους36 οι οδηγίες ήταν να περιμένει και άλλη επι-
στολή, αφού η κατάσταση δεν είχε ξεκαθαρίσει ακόμα και ο Γ. Νέγρης
δεν γνώριζε ούτε ο ίδιος τι όφειλε να πράξει.

Ανάμεσα στα προϊόντα που ο Μ. Σταυρινός έστελνε στον Γ. Νέγρη
περιλαμβάνονται και οι σταφίδες με οδηγίες ότι πρέπει να σταλούν αμέ-
σως για να προλάβουν τους ανταγωνιστές. Η ποσότητα που ζητάει είναι
80 καντάρια και αν δεν φτάσει θα συμπληρωθεί από άλλον. Για τις στα-
φίδες αν η τιμή είναι 16 γρόσια θα παραγγείλει 20 καντάρια ακόμα,
σύμφωνα με την επιστολή της 29 Νοεμβρίου 1893. Στις 17 Δεκεμβρίου
ζητάει ακόμα 50-60 καντάρια με τιμή 11 ή 13 γρόσια και όχι παραπάνω,
ενώ στις 20 Δεκεμβρίου ζητά την επίσπευση της αποστολής για να μην
προλάβουν άλλοι. Η καθυστέρηση της αποστολής της σταφίδας ανησυχεί
τον Γ. Νέγρη, επειδή είχε πάρει καπάρο 2 λίρες, χωρίς όμως να έχει
λάβει ακόμα το εμπόρευμα.

Οι τιμές των προϊόντων καθορίζονταν σε γρόσια, και οι παραγγελίες
προσδιορίζονταν ανάλογα με την τιμή του προϊόντος και την ποιότητα.
Ήδη από το τέλος Νοεμβρίου 1893 ήταν γνωστό πως οι τιμές ήταν φτη-
νές και για τις ελιές και για το λάδι, αλλά ο Γ. Νέγρης ζητούσε γραπτώς
τις τιμές τους. Για τις αποστολές των χρημάτων θα έπρεπε να έχει προ-
ηγηθεί η είσπραξή τους, με αποτέλεσμα στις 16 Οκτωβρίου 1893 να
στέλνει λιγότερα χρήματα απ’ όσα υπολόγιζε. Στις 17 Δεκεμβρίου 1893
για να γίνουν οι παραγγελίες οι τιμές θα έπρεπε να είναι: 11-13 γρόσια
η τιμή της σταφίδας, 14-50 γρόσια η τιμή του μοσχάτου, έως 60 γρόσια
η τιμή της ρετσίνας, 2½ - 3 γρόσια η τιμή της οκάς του λαδιού, 1 - 1 ½
γρ. η τιμή των ελαιών. 

Σε μία πολυεθνική Ανατολική Μεσόγειο του τέλους του 19ου αι., όπου
συναλλάσσονταν με γρόσια, φράγκα, λίρες οθωμανικές και λίρες Αγ-
γλίας, ο μικρόκοσμος των Νέγρη - Σταυρινών με πάρεργο το εμπόριο
αγροτικών και μετέπειτα εδώδιμων- αποικιακών προϊόντων που εισά-
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35. Επιστολή 15 Ιανουαρίου 1894.
36. Επιστολή 7 Μαρτίου 1894). 
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γονταν στη Σάμο, αποτυπώνει τον ζωντανό κόσμο του διαμετακομιστι-
κού εμπορίου που αποφέρει κέρδος. Από την δευτερεύουσα αγροτική
δραστηριότητα της οικογένειας των Σταυρινών και τις πωλήσεις του
Νέγρη, η βελτίωση του εμπορίου αφορούσε σε νέα προϊόντα τα οποία
διεύρυναν τον αρχικό πυρήνα της εμπορίας του οίνου, του ελαίου και
του καπνού. Τα «εδώδιμα-αποικιακά» της Ανατολής κινούνταν στα
πλαίσια της προσφοράς και της ζήτησης. Η ζήτησή τους που δηλώνει
ποιότητα ζωής και ευζωία διαμόρφωνε νέες διατροφικές και αστικές συ-
νήθειες. «Παν το ιδιαίτερο θεωρείται εξαιρετικό», καρύδες, χουρμάδες
και λοιπά είδη από την Ανατολή, τονώνουν το εμπόριο.

Τα ποσά που αναφέρει ο Νέγρης ότι έστειλε στον Σταυρινό αποδει-
κνύουν την σημασία των εμπορικών συναλλαγών:

Επιστολήν σας έστειλα καθώς και δευτέραν λάβε με την
εσώκλειστον φορτοτικήν όπου θα λάβης γρόμπο 15 λίρας Αγ-
γλικάς και [4] τέσσερα […] λοΐζα37

Δυνάμει εσωκλείστων εν τη παρούση μου φορτωτικών θέ-
λετε παραλάβη εν χρηματόδεμα περιέχον εικοσιτέσσερα (αρ.
24) λίρας Αγγλίας διά αγοράν οίνων κ.λ.π.38

Προ οκτώ ημερών σας έστειλα φορτοτικήν να λάβεται τα
βαρέλια και τέσσερα 4 τσουβάλια καρίδες και 24 λύραις αγ-
γλικαίς διά κρασιάν –και δεν γνωρίζωμεν ακόμη εάν τα ελά-
βατε.39

Δυνάμει της εσωκλείστου φορτωτικής θέλετε λάβη λίρας
Αγγλικάς δέκα επτά (αρ. 17) δια να μοι αποστείλητε όσον το
δυνατόν τάχιστα και με πρώτον ατμόπλοιον κρασά.40

Σας αποστέλλω επίσης σήμερον διά του Αυστριακού χρη-
ματόδεμα περιέχων 15 (αρ. 15) λίρας Αγγλίας, δύο (αρ. 2)
λί  ρας Τουρκίας και τρία (αρ. 3) εικοσόφραγκα, άτινα περ-
νάτε εις τον λογαριασμόν μου και μοι αποστέλλετε με πρώτον
μέσον όσο το δυνατόν τα κρασά, ίνα προλάβωμεν και κάμω-
μεν πράξιν.41

Σήμερον αποστέλλω υμίν διά του Αυστριακού (αρ. 13) λί -
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37. Επιστολή 11 Ιανουαρίου 1893.
38. Επιστολή 8 Μαρτίου 1893.
39. Επιστολή 15 Μαρτίου 1893.
40. Επιστολή 5 Αυγούστου 1893.
41. Επιστολή 4 Σεπτεμβρίου 1893.
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ρας Αγγλίας και (αρ. 2) δύο εικοσόφραγκα, άτινα δυνάμει
της εσωκλείστου φορτωτικής θέλητε περιλάβη.42

Σοι αποστέλλω εισέτι εννέα (αρ. 9) λίρας Αγγλίας διά να
εκτελεσθώσιν αι παραγγελίαι μου.43

Τας αποσταλείσας 9 Αγγλίας λίρας πιστεύω να ελάβατε.44

Αποστέλλω υμίν σήμερον την φορτωτικήν 5 βαρελίων και
ετέραν δι ής θα παρελάβητε λίρας Αγγλίας (18) δέκα οκτώ
δεν ηδυνήθην να εισπράξω περισσότερα δια να αποστείλω υ -
μίν διότι πολλά κρασά μένουσιν απώλυτα… Η φορτωτική των
βαρελίων είνε με το Γαλλικόν εκ δε του χρήματος με το Αυ-
στριακόν.45

Προχθές σοι έστειλα δια του Αυστριακού λίρας 18.46

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιστολή της 7 Μαρτίου 1894,
λόγω του ότι γίνεται αναφορά στην Οθωμανική Τράπεζα, σημαντική τρά-
πεζα του τέλους του 19ου αιώνα με υποκαταστήματα στις μεγάλες και
σημαντικές πόλεις της Οθωμανικής αυτοκρατορίας από τις οποίες δεν
θα μπορούσε να εξαιρεθεί το Πορτ Σάιδ, λόγω της σημασίας που είχε
για τις εμπορικές συναλλαγές.

Πιστεύω ήδη να ελάβατε τας τε επιστολάς μου και τας εν αυταίς
εσωκλείστους επιταγάς της Οθωμανικής Τραπέζης την μεν πρώτην εκ
λιρών δέκα της δε δευτέρας εξ είκοσι δύο, προς εκτέλεσιν των παραγ-
γελιών μου.47

Σήμερον διά του Αυστριακού ατμοπλοίου αποστέλλω υμίν 10 (αρ.10)
λίρας Αγγλίας και 6 (αρ. 6) εικοσόφραγκα άτινα δυνάμει της εσωκλεί-
στου φορτωτικής θέλετε παραλάβη.48

Η τιμή των καρύδων είναι εν εικοσόφραγκο ο σάκος με 105 καρύδες
ο καθένας.49 Οι εμπορικές συναλλαγές του 189450 περιλαμβάνουν καρύ-
δες (βαρέλι με 460 καρύδες). Υπάρχουν οδηγίες για το πώς θα μοιρα-
στούν οι καρύδες, 400 στον Νικόλα Στυλιανίδη, 4 της Καλόγριας, 4 του
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42. Επιστολή 16 Οκτωβρίου 1893.
43. Επιστολή 19 Νοεμβρίου 1893.
44. Επιστολή 10 Νοεμβρίου 1893.
45. Επιστολή 17 Δεκεμβρίου 1893.
46. Επιστολή 20 Δεκεμβρίου 1893.
47. Επιστολή 7 Μαρτίου 1893.
48. Επιστολή 18 Νοεμβρίου 1894.
49. Επιστολή 8 Μαρτίου 1893.
50. Επιστολή 22 Οκτωβρίου 1894.
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Χαρίδημου, 4 του Βαγγέλη. Σε περίπτωση που σπάσουν ή χαθούν θα
πρέπει να γίνει αναλογία. Εάν υπάρχουν προβλήματα να ζητήσει την
βοήθεια του αδελφού του Ανδρέα στον οποίο θα αφήσει μια πεντάρα
παρακάτω ώστε να μπορέσει να τις εκτελωνίσει. Στις 18 Νοεμβρίου 1894
ο Γ. Νέγρης δεν ξέρει αν οι καρύδες είχαν φτάσει στην Σάμο. Στις 18
Μαΐου 1895 ο Ν. Στυλιανίδης γράφει στον Μ. Σταυρινό σχετικά με την
πληρωμή τελωνειακού τέλους για τις 100 καρύδες. Για την πληρωμή
αυτή αναφέρεται και ο εξάδελφός του Αλέξανδρος και θα πρέπει να συ-
νεννοηθούν εάν θα δοθούν στον γαμπρό ή στον πεθερό. Στις 2 Ιουλίου
1895 το θέμα συνεχίζεται με το ότι πρέπει να πάρει ο Σταυρινός από
τον Αλέξανδρο Σαγουνά 3 φράγκα και αν δεν τα πάρει θα τα εισπράξει
ο Νέγρης από τον Στυλιανίδη. Στις 20 Ιουλίου 1895 ο Νέγρης ζητά από
τον Σταυρινό να πάρει από τον Αλέξανδρο Σαγουνά τα 3 φράγκα για
τα έξοδα για τις καρύδες ή σε αντίθετη περίπτωση θα τα πάρει ο ίδιος
από τον Στυλιανίδη. Στις 25 Μαρτίου 1895 μαζί με την εσώκλειστη φορ-
τωτική έχει στείλει «1 κυβ μάρκα Μ.S εμπεριέχον 260 καρύδια Ινδίας»,
τα οποία θα πρέπει να μοιραστούν, αφού κρατήσει ο ίδιος 8. Θα πρέπει
να δώσει 5 στην καλόγρια, 2 στην Πανούσαινα, 5 στο σπίτι της κυρίας
Ανδρολή δια την σύζυγο Ρ. Σταυρινίδου τις δε άλλες να τις πουλήσει. 

Το γλυκό «κουρμάς» πρέπει να δοκιμαστεί στη σαμιακή αγορά για
αποστολή και άλλης ποσότητας με την συγκομιδή να γίνεται κατά τον
Σεπτέμβριο.51 Για την αποστολή χουρμάδων ο Γ. Νέγρης κάνει έρευνα
αγοράς για το κατά πόσον θα ήταν ευπώλητο το γλυκό, όπως επίσης
και το αυγοτάραχο, για το οποίο θα πρέπει να μάθει σε ποια τιμή που-
λιέται. 

Το 189452 αναφέρεται ως προϊόν εμπορεύσιμο και η φασκομηλιά, την
οποία ο Σταυρινός άργησε να στείλει και ο Γ. Νέγρης δίνει οδηγίες να
την περάσει από το τελωνείο ως σούμα. Για την παραλαβή της φασκο-
μηλιάς υπήρξε καθυστέρηση αλλά από την επιστολή της 30 Ιανουαρίου
1895 των αδελφών μαθαίνουμε ότι «ελάβαμεν χθες την φλασκομλιά». 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση της κόρης Τριανταφυλλιώς για τα
εμπορεύσιμα προϊόντα από την οικογένεια της. Σχετικά με τους χουρ-
μάδες πίστευε πως οι αποστολές πρέπει να γίνονται πρώτα για δοκιμή
αλλιώς να μην πραγματοποιούνται αποστολές «εκ των ειδών τούτων».
Είναι φανερή η διστακτικότητά της σχετικά με τα ξένα προϊόντα, εξαι-
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51. Επιστολή 4 Σεπτεμβρίου 1893.
52. Επιστολή 22 Οκτωβρίου 1894.
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τίας του ρίσκου που θα είχε μια εμπορική συναλλαγή τόσο για τον πα-
τέρα ο οποίος θα έστελνε τα προϊόντα όσο και για τον σύζυγο που θα
του έμεναν απούλητα και θα τον απασχολούσαν από την κυρίως δουλειά
του την χρυσοχοΐα.53 Και ο ίδιος ο πεθερός αναγνωρίζει πως «σας δίδω
βάρος δια των παραγγελιών μου και εξ άλλου ότι δεν είστε και ειδήμων
των αγορών τούτων». Η ύπαρξη εμπιστοσύνης οδηγεί τον πεθερό να ζη-
τήσει από τον γαμπρό να του βρει άτομο για τις εμπορικές συναλλαγές,
αφού όπως μπορούμε να συμπεράνουμε δεν ήταν ακόμα οργανωμένες.54

Στην επιστολή της 11 Σεπτεμβρίου 1895 γράφει ότι ετοιμάζει γλυκό
στον Τσουκαλαδάκη και αν θέλει κορμά και καρύδες να γράψει. Στη
δυσανάγνωστη επιστολή της 26 Νοεμβρίου 1895 γίνεται αναφορά σε
χουρμάδες και ανανά που δεν ξέρει ο Νέγρης αν έφτασαν στον προορι-
σμό τους. Οι εμπορικές σχέσεις με τον Τσουκαλαδάκη συνεχίζονται και
στην επιστολή της 10 Ιανουαρίου 1896 ο Νέγρης πληροφορεί τον Σταυ-
ρινό ότι θα πρέπει να λάβει από τον Τσουκαλαδάκη 59 χρυσά φράγκα.
Ο Τσουκαλαδάκης χρωστά χρήματα στον Σταυρινό από τις μεταφορές
των προϊόντων, αφού όταν «τα έφερον εγώ δεν επλήρωσα ναύλον ούτε
τελωνείον».

Η επόμενη συναλλαγή μαζί του περιλαμβάνει το προϊόν βανίλια.
Αυτό σημειώνεται στην επιστολή της 13 Φεβρουαρίου 1896, σύμφωνα με
την οποία θα στείλει στον Τσουκαλαδάκη βανίλια. Στις 25/8 Μαρτίου
1896 γράφει ότι «θέλεται λάβη 120 δρ. βανίλια των οποίων δείδεις εις
τον Τζουκαλαδάκην και η αξία αυτής είναι φρ. 20».Το τσάι το είχαν
συντροφικά, και καταθέσαν 38 φράγκα.55

Οι ποσότητες των προϊόντων που μεταφέρονταν προσδιορίζονταν με
οκάδες, σάκους, βαρέλια και τενεκέδες του πετρελαίου.

Η γνώση των αγορών είναι απαραίτητη γι’ αυτό και στην επιστολή
της 17 Νοεμβρίου 1893 ο Γ. Νέγρης αναζητά άλλο άτομο εκτός του Μ.
Σταυρινού για να εκτελεί τις παραγγελίες. 

Διαβάζοντας τις επιστολές των Νέγρη - Σταυρινών διαπιστώνουμε
ότι τούτο το «αλισβερίσι» σχετικά με την προμήθεια των σαμιακών
αγροτικών προϊόντων και τη διάθεσή τους στην Αίγυπτο δεν ήταν αυ-
θαίρετο αλλά υπέκειτο σε έλεγχο και ακολουθούνταν μια διαδικασία
διεκπεραίωσης του. Η «δεκατιά» ως όρος αφορούσε την δεκάτη δηλαδή
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53. Επιστολή 16 Οκτωβρίου 1893.
54. Επιστολή 17 Νοεμβρίου 1893.
55. Επιστολή 29 Νοεμβρίου 1893.
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το 1/10 της παραγωγής που αποδιδόταν ως φόρος, και ο ντεσκερές στις
συναλλαγές υπηκόων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, ουσιαστικά απο-
τελούσαν εκφάνσεις της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού, σε επί-
πεδο της δημοσιονομικής του πολιτικής. Συνεπώς η Ηγεμονία της Σάμου,
η Οθωμανική Αυτοκρατορία και το Ελληνικό Βασίλειο μεριμνούσαν σχε-
τικά με την τόσο σημαντική λειτουργία του εμπορίου, επενδύοντας στη
συλλογή των φόρων από αυτό. 

Οι ακόλουθες επισημάνσεις, καθώς προκύπτουν από τις συγκεκρι-
μένες επιστολές εμπλέκουν δραστηριότητες, πρόσωπα και λειτουργίες
στον κρατικό μηχανισμό και στην διεξαγωγή του εμπορίου:

το δέκατον του οικοκυρού
ρεβάλσο από την αντζενσία
ναύλα συγκαταβατικά
Ντεσκερές (Τουρκικός ντεσκερές υπογραφόμενος εν ταύτα αποστέ-

λετε αμέσως). Το έγγραφο κοινοποίησης (απόδειξη πληρωμής) είναι
απαραίτητο για την διεξαγωγή των εμπορικών συναλλαγών.56 Στις 22
Οκτωβρίου 1894 η φλισκουμιλιά θα πρέπει να περάσει από τον ντεσκερέ
ως σούμα και όχι ως φασκομηλιά. Όταν στις 19 Δεκεμβρίου 1894 η φα-
σκομηλιά δεν έχει φτάσει ακόμα στο Πορτ Σάιδ αναρωτιέται ο Γ. Νέγρης
μήπως έχει γίνει κατάσχεση.

Στην φορτωτική του λαδιού πλήρωναν δεκατιά γι’ αυτό υπάρχουν
οδηγίες η κάσα με το κρασί να φορτωθεί ως κρασί για να μην πληρώσουν
την δεκατιά.57

Εγγυητικό. Τα πιστοποιητικά αυτά τα έστελνε ο τελώνης από την
Σάμο. Τις εγγυήσεις ανάλογα με το αν ήταν «νέτοι» τις τραβούσαν.

Πρακτική των πωλήσεων «επί πιστώσει» με τα χρέη να γράφονται
σε καταλόγους με υπογραφή του αγοραστή.

Ενοίκια γαιών από μονές.
Στις 4/16 Σεπτεμβρίου 1893 ο Γ. Νέγρης αναφέρει ότι το ενοίκιο

ανέρχεται σε 300 γρόσια. Υπάρχει Επιτροπή των Μονών. Οι αποδείξεις
ήταν απαραίτητες γιατί στην επιστολή της 10 Νοεμβρίου 1893 αναφέ-
ρεται ότι ο ταμίας των μονών ξαναζήτησε τα ενοίκια δύο ετών, αλλά οι
αποδείξεις βρίσκονταν στα χέρια της Τριανταφυλλιώς. Στην επιστολή
της 11 Σεπτεμβρίου 1895 μέσω του Χαρίτου ο Γ. Νέγρης πληροφορείται
ότι ο Σταυρινός πρέπει να πληρώσει για ενοίκιο των αμπελιών 300 γρό-
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56. Επιστολές 8 Μαρτίου 1893 και 11 Απριλίου 1894.
57. Επιστολή 15 Μαρτίου1893.
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σια για την χρονιά και ότι χρωστά και άλλα 150 από την προηγούμενη.
Ο Νέγρης όμως, παρότι στην ξενιτιά, είναι καλά ενημερωμένος για τα
τοπικά νέα της Σάμου και έχει μάθει ότι η Συνέλευση έχει ψηφίσει το
ενοίκιο να είναι το μισό για δύο χρόνια. Έτσι ο Νέγρης συμβουλεύει τον
Σταυρινό να μην γελαστεί και πληρώσει 450.

Τα πληρεξούσια στοίχιζαν ακριβά γι’ αυτό και συντάσσονταν μόνον
στην περίπτωση που ήταν απαραίτητα π.χ. για την πώληση των αμπε-
λιών, ενώ για την ενοικίασή τους δεν κρίνονταν απαραίτητα. Θέμα πλη-
ρεξουσίου τίθεται και στις 20 Ιουλίου 1895 όταν θα ταξιδεύσει ο
Δημοσθένης με την μητέρα του (Κυράννην Βαρβούνη) για ένα κτήμα ιδιο-
κτησίας της.

Στις 19 Δεκεμβρίου 1894 γίνεται λόγος σχετικά με τους όρκους που
πρέπει να λάβει ο Γ. Νέγρης για το εάν είναι Έλλην, όταν τούτο ελέγ-
χεται σε δικαστική διαμάχη.

Το θέμα της υπηκοότητας λύθηκε με το εσώκλειστο πιστοποιητικό με
το οποίο ο Δήμαρχος Λιμένος Βαθέος πιστοποιεί ότι είναι Έλληνας. Τα
έτη 1893-1894 δήμαρχος Σαμίων ήταν ο Δημήτριος Κεφαλόπουλος, το
1895 αναπληρωτής δημάρχου ήταν ο Φιλοκτήτης Νικολαΐδης και το 1897
ξανά ο Δημ Κεφαλόπουλος

Για το θέμα της αξίας του κτήματος «εις εγγύησιν» ήταν εύκολος ο
διορισμός εκτιμητή. Ο όρκος απαιτούσε χρόνο γι’ αυτό και ο Γ. Νέγρης
επισημαίνει ότι «είνε πολύ δύσκολον να αφήνη κανείς την εργασίας του
δια να έλθη και λάβη όρκον». 

Η έρευνα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στο Αρχείο του Πρωτοδι-
κείου Βαθέος (πολιτικά πρακτικά του Πρωτοδικείου Βαθέος από 1 Ιου-
νίου μέχρι τέλους 1894) στα πρακτικά της συνεδρίασης της 23
Σεπτεμβρίου 1894 σχετικά με την ανάκτηση της νομής από τον Μιχαήλ
Μακρή έδειξε ότι ο εναγόμενος είχε υποβάλει ένσταση ως προς την ιθα-
γένεια του Νέγρη. Η υπόθεση του όρκου συνεχίζεται και τον Ιανουάριο
του 189558 σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου γι’ αυτό και εάν
δεν μπορούσε ο Νέγρης να ορκιστεί στον τόπο του, υπήρχε η λύση να
κριθεί πως είναι και Σάμιος. Διακρίνουμε από αυτή την επιστολή ότι
στα δικαστήρια υπάρχει διάκριση μεταξύ της ελληνικής και της σαμιακής
υπηκοότητας.59 Στις 20 Ιουλίου 1895 συνεχίζεται το θέμα με την δίκη

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΕΦΟΥ

58. Επιστολή 24 Ιανουαρίου 1895.
59. Στην νομοθεσία του Γερ. Σβορώνου για τους υπηκόους της Σαμιακής ηγε-

μονίας αναφέρεται ότι: «Έχοντες υπ’ οψει τον από ημερομηνία 6 Σαβάλ 1285,
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για το εάν ο Γ. Νέγρης είναι Έλλην ή Σάμιος και αυτή η υπόθεση «είνε
δια να διαγωνίζουν τα δικαστήρια τους ανθρώπους αν είνε». Συνεπώς,
το ζήτημα της ιθαγένειας ενός πολίτη μίας πολυεθνικής κοινότητας, όπως
αυτής του Πορτ Σάιδ, με καταγωγή από ένα μικρό αυτόνομο κρατίδιο,
υποτελές σε μια πολυεθνική αυτοκρατορία προβληματίζει ως προς 1)
την αντίληψη του κράτους για την έννοια του υπηκόου σε διαφορετικές
κλίμακες (Σάμος, Ελλάδα, Αίγυπτος), 2) την ολοκλήρωση του 19ου αι., ο
οποίος θεωρείται αιώνας ολοκλήρωσης των Εθνικών κρατών.

Δικαστική διαφορά άλλου τύπου, υπάρχει και με τον Β. Παπαδό-
πουλο60 στον οποίον είχαν κάνει αγωγή και ο οποίος ήθελε να ξανακοι-
τάξουν τον λογαριασμό για να «ξεμπερδέψωμεν και με αυτόν». Με αυτή
την υπόθεση είχε ασχοληθεί και ο Χαρίδημος αλλά από την προηγούμενη
επιστολή στις 20 Ιουλίου 1895 είχαν αρχίσει τα παράπονα να μην ζητά
«λίρες και λίρες δια ενός παρά υπόθεσιν». Ο Χαρίδημος είχε να βάλει
εμπρός ακόμα μια υπόθεση τον Ιανουάριο του 1896.61 Η υπόθεση του
χρέους του Μουρίκη δεν είχε επιλυθεί μέχρι τον Φεβρουάριο του 1896.62

(Η αγωγή θα έπρεπε να γίνει στο όνομα της Τριανταφυλλιώς Νέγρη και
ο Χαρίδημος δεν θα έπρεπε να καθυστερεί).

Συμπεράσματα

Το αρχείο των επιστολών Νέγρη - Σταυρινών αποτελεί πρωτογενές
υλικό του οποίου η ανάγνωση, η αποδελτίωση και η μελέτη της ιδιωτικής
αλληλογραφίας μιας οικογενείας Σάμιων χρυσοχόων και εμπόρων και
ενός Έλληνα της διασποράς, φώτισαν πτυχές ιδιωτικού και δημόσιου
βίου, νοοτροπίες, συμπεριφορές στην πολυεθνική και πολυφωνική Ανα-
τολική Μεσόγειο, στο τέλος του 19ου αιώνα.

ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΑΜΟΥ - ΠΟΡΤ ΣΑΪΔ

19 Ιανουαρίου 1869, παρά της Υψηλής Αυτοκρατορικής Οθωμανικής Κυβερνή-
σεως εκδοθέντα και εις ενέργειαν τεθέντα Νόμον περί Οθωμανικής ιθαγενείας,
κανονίζομεν κατ’ αυτόν και τον περί Σαμιακής ιθαγενείας εγχώριον Νόμον και
διατάσσομεν. Αρθ. 1 Παν πρόσωπον, γεννηθέν εκ πατρός και μητρός Σαμίων ή
μόνον εκ πατρός Σαμίου, θεωρείται ιθαγενής Σάμιος.

60. Επιστολή 29 Ιουλίου 1895.
61. Επιστολή 23 Ιανουαρίου 1896. 
62. Επιστολή 20 Φεβρουαρίου 1896. 
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ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ

Ο θεσμός της Βιβλιοθήκης στη Σάμο 
στις αρχές του 20ού αιώνα

Ο ι βιβλιοθήκες ως θεματοφύλακες του πνευματικού πλούτου ενός
έθνους αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς πο-
λιτισμικής και πνευματικής ανέλιξης. Για να εδραιωθεί ο θε-

σμός, να λειτουργήσει σωστά και να έχει αποτέλεσμα, χρειάζεται
εγγράμματους πολίτες, νομικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας, οι-
κονομική ενίσχυση και συνεχές ενδιαφέρον από την πολιτεία. 

Η Σάμος, το μικρό κρατίδιο με το ιδιότυπο ηγεμονικό καθεστώς της
ημιαυτονομίας, στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού, παρά
τις αντιφατικές όψεις ζωής και τις κοινωνικές διαφορές, σταδιακά δια-
μορφώθηκε σε μια πολιτεία στην οποία, όπως είναι φυσικό, εμφανίστη-
καν και λειτούργησαν πολλοί θεσμοί που συμβαδίζουν με την ύπαρξη
κρατικής οντότητας. Άλλωστε η αίγλη ενός κράτους και της διοικήσεώς
του αποδεικνύεται από τα οικονομικά και τα πνευματικά επιτεύγματα.
Με το δεδομένο αυτό η σύσταση και λειτουργία μιας πλούσιας και ενη-
μερωμένης βιβλιοθήκης μπορεί να θεωρηθεί ένα πνευματικό επίτευγμα,
ενώ η έλλειψή της είναι ένας δείκτης της πνευματικής υπόστασης μιας
κοινωνίας. Η θέση αυτή επιβεβαιώνεται από το πρώτο άρθρο που συ-
ναντάμε στην εφημερίδα Ευνομία στις 13 Απριλίου του 1895 για το
θεσμό της βιβλιοθήκης. Συγγραφέας είναι ο Βασίλειος Καριώτογλους
και αποκαλύπτει εύγλωττα την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί: 

Είναι αληθώς εντροπή, ότι μετά εξήκοντα όλων ενιαυτών
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αυ τοτελή βίον ουδεμία κατεβλήθη προσπάθεια και μέριμνα,
ό πως καταρτισθή εν τη πόλει ημών βιβλιοθήκη πλουσία.[…]
Το σούτω δε μάλλον είνε αξιοκατάκριτος η σημερινή έλλειψις
πλουσίας βιβλιοθήκης, όσω οικονομικώς ανεξάρτητοι βιούντες
α πό χρόνου ήδη μακρού, μη υποβεβλημένοι δε εις βαρείαν
φο ρολογίαν και υπερτίμησιν προϊόντων σχόντες εν τω παρελ-
θόντι και σχετικήν ευπορίαν είχομεν όλα τα μέσα δι’ ελαχίστης
ετησίας δαπάνης εκ του δημοσίου προϋπολογισμού να κα -
ταρτίσωμεν βιβλιοθήκην πλουσίαν, εξαπλούσαν τα φώτα και
καθισταμένην το κέντρον πνευματικής εργασίας και μαθή σεως.

Θεωρώντας λοιπόν την ύπαρξη βιβλιοθηκών ως ένα πνευματικό επί-
τευγμα, αλλά και προϋπόθεση για αποτελεσματική εκπαίδευση και πα-
ροχή παιδείας αρκετοί πεπαιδευμένοι και φωτισμένοι άνθρωποι με τη
στάση τους ή με την προσφορά τους συνέβαλαν στην ίδρυση ή στην ανα-
διοργάνωση και αναβάθμιση βιβλιοθηκών στο νησί, με τα δεδομένα εκεί-
νης της εποχής. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει το πώς λειτούρ-
γησε και εδραιώθηκε ο θεσμός της βιβλιοθήκης στο νησί κατά τις δύο
πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, δηλαδή κατά την ταραγμένη ηγεμο-
νική περίοδο από το 1900-1912 και κατά την περίοδο μετάβασης και
ενσωμάτωσης της Σάμου στον εθνικό κορμό. Παράλληλα εξετάζονται
θέματα σχετικά με την οργάνωση, στέγαση, λειτουργία των βιβλιοθηκών
και την ύπαρξη φιλαναγνωστών.

Ξεκινώντας την έρευνα από μια επίσημη καταγραφή, μια στατιστική
του 1927,1 στη Σάμο στις αρχές του 20ού αιώνα υπήρχαν 6 βιβλιοθήκες,
δηλαδή δύο Διοικήσεως, μία εγκυκλοπαιδική και τρεις σχολικές, μέσα
σε ένα σύνολο 76 βιβλιοθηκών των νησιών του Αιγαίου ( Μυτιλήνης, Λή-
μνου, Χίου και Σάμου). Κυριότερες χαρακτηρίζονται και κατονομάζο -
νται, με κριτήριο τον αριθμό των τόμων που διαθέτουν, η Δημόσια
Κεντρική Βιβλιοθήκη Σάμου με την επωνυμία Πασχάλειος, ως εγκυκλο-
παιδική με 7.557 τόμους, και η βιβλιοθήκη του ημιγυμνασίου Καρλοβα-
σίου, ως σχολική με 1219 τόμους. Αν θέλουμε να παρουσιάσουμε άλλες
βιβλιοθήκες, εκτός από αυτές που αναφέρθηκαν, κάνουμε λόγο για σχο-
λικές, του Πυθαγορείου Γυμνασίου Σάμου, της Αστικής Σχολής Μαρα-

1. Στατιστική Βιβλιοθηκών Δημοσίου χαρακτήρος κατά το έτος 1927, Υ -
πουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Εθνι-
κόν Τυπογραφείον, Αθήναι, 1938.



393Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ

θοκάμπου ή Κεντουρείου Σχολής, της Ευθυμιάδος Σχολής, της Ιερατικής
σχολής, και για τις βιβλιοθήκες των πολιτιστικών συλλόγων «Αναγέννη-
σις» και «Πυθαγόρας». 

Εντάσσοντας το μέρος στο όλον, στην Ελλάδα των 6.163.000 κατοί-
κων υπήρχαν 1624 βιβλιοθήκες και θεωρητικά μια βιβλιοθήκη αντιστοι-
χούσε σε 3.795 ανθρώπους. Ο εγγράμματος όμως πληθυσμός ήταν το
49,68%, άρα μια βιβλιοθήκη αναλογούσε σε 1890 κατοίκους και 482
έργα αναλογούσαν σε 1000 εγγράμματους.2 Αναλογικά προσεγγίζοντας
το θέμα η Σάμος δεν διέφερε από την υπόλοιπη Ελλάδα, αν και σε
σχέση με άλλες περιοχές με τα ίδια χαρακτηριστικά, διέθετε τις λιγό-
τερες σχολικές βιβλιοθήκες.3 Από τις πηγές που μελετήθηκαν προκύπτει
η βασική παρατήρηση ότι οι περισσότερες βιβλιοθήκες ιδρύθηκαν χωρίς
συγκεκριμένο σύστημα μετά από ενέργειες και δωρεές ιδιωτών και δεν
είχαν μακρό βίο, εκτός από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, που οφεί-
λει μεν την ίδρυσή της σε ενέργειες ιδιωτών, αλλά στη συνέχεια ανα-
γνωρίστηκε ως θεσμός πολιτιστικός μετά από νομοθετική διαδικασία,
που καθόριζε τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας με τα δεδομένα
πάντοτε της εποχής.

Η παρουσίαση του θέματος ακολουθεί την εξής πορεία: Εξετάζεται
με συντομία η ύπαρξη βιβλιοθηκών πριν από την ύπαρξη της σαμιακής
Ηγεμονίας και στη συνέχεια παρατίθενται οι πληροφορίες για τις διάφο-
ρες βιβλιοθήκες που δημιουργήθηκαν στο χρονικό διάστημα που καθορί-
σθηκε, δηλαδή στην πρώτη εικοσαετία του 20ού αιώνα. Παρουσιάζονται
πρώτα η Πορφυριάς Βιβλιοθήκη και άλλες μικρές βιβλιοθήκες, κυρίως
σχολικές, που ιδρύθηκαν και λειτούργησαν στο νησί και στη συνέχεια γί-
νεται λόγος για τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σάμου η οποία έχει μια
αξιόλογη ιστορία και ενδιαφέρουσα πορεία, γι’ αυτό και σήμερα ανήκει
στις λεγόμενες ιστορικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας.

2. Στατιστική Βιβλιοθηκών Δημοσίου χαρακτήρος κατά το έτος 1927, ό. π.
3. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη Στατιστική στη Λέσβο υπήρχαν 40 σχο-

λικές βιβλιοθήκες σε ένα σύνολο 50 βιβλιοθηκών και στη Χίο 16 σε σύνολο 20.
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Η προτέρα κατάσταση

Είναι γνωστό βέβαια ότι λίγο πριν από την Επανάσταση του 1821
Βιβλιοθήκες δεν υπήρχαν στο νησί εκτός από αυτές που είχαν δημιουρ-
γηθεί στα μοναστήρια του νησιού ήδη από την περίοδο της Τουρκοκρα-
τίας,4 ανήκουν όμως σε άλλη κατηγορία,5 όπως και οι ιδιωτικές, από τις
οποίες ξεχωρίζουν αυτές του Λογοθέτη Λυκούργου και του Ιωάννη Λε-
κάτη. «Ο Νικόλαος Σταματιάδης περιγράφοντας τον πύργο του Λυ-
κούργου Λογοθέτη αναφέρει ότι εις τον μεσαίον όροφον του φρουρίου
υπήρχον δύο αίθουσαι κεκοσμημέναι υπό δύο μεγάλων βιβλιοθηκών.
Όταν ο πύργος συλήθηκε το 1834, τα βιβλία χάθηκαν.»6 Στην αξιομνη-
μόνευτη βιβλιοθήκη του Ιωάννη Λεκάτη αναφέρονται ο Μ. Βουρλιώτης
και ο Αλέξης Σεβαστάκης. Μάλιστα ο Αλέξης Σεβαστάκης7 παραθέτει
μια επιστολἠ του Ι. Λεκάτη, σαρκαστική για τους ηγέτες της Σάμου
που διαπραγματεύτηκαν την υποταγή της, και στην οποία εκφράζει τη
μεγάλη του έγνοια για την τύχη της βιβλιοθήκης του, που έμενε αφύλα-
χτη, (ίσως στην Πορφυριάδα Σχολή). Σε άλλη του επιστολή του 1836,
που παραθέτει ο Μ. Βουρλιώτης, αναφέρει ότι η βιβλιοθήκη έχει χαθεί.

Η Πορφυριάς Βιβλιοθήκη

Δημιουργήθηκε το 1784 στην Πορφυριάδα Σχολή του Καρλοβάσου
και είναι η πρώτη και παλαιότερη βιβλιοθήκη που περιείχε και μη εκ-
κλησιαστικά βιβλία. Περιελάμβανε τη βιβλιοθήκη του ιδρυτή της σχολής
Πορφύριου Ζαμπέτη και περιείχε πολλούς τόμους εκλεκτών βιβλίων.8
Αυτή διαρκώς εμπλουτιζόμενη κάηκε το 18219 ή το 183110 αλλά λόγω

4. Μανόλης Α. Βουρλιώτης, Καρμανιόλοι και βιβλίο (1800-1839), Έκδοση
Αδελφότητας Σαμίων Αθηνών, Αθήνα 1990, σ. 11 και 35-36.

5. Μ.Γ. Βαρβούνης, Οι μονές της Σάμου, Χελάνδιον, Αθήνα 2006.
6. Μανόλης Α. Βουρλιώτης, ό. π. 36.
7. Αλέξης Σεβαστάκης, Οι Καρμανιόλοι στην Επανάσταση της Σάμου Ιωάν-

νης Λεκάτης, Διογένης, Αθήνα 1980, σ. 41.
8. Παύλος Διακογιάννης, Η παιδεία στη Σάμο από την τουρκοκρατία μέχρι

σήμερα, Σύλλογος προς διάδοσιν ωφέλιμων βιβλίων, Αθήνα χ.χ., σ. 23.
9. Επαμεινώνδας Σταματιάδης, Σαμιακά, τόμος Δ΄, εκδ. Ιωάννης Σοφούλης,

Αθήνα 1970, σ. 495.
10. Παύλος Διακογιάννης, ό.π., σ. 25.
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της λειτουργίας της σχολής επανιδρύθηκε και μετεξελίχθηκε στη βιβλιο-
θήκη του ημιγυμνασίου Καρλοβασίου. Αυτό επιβεβαιώνεται από την
προαναφερόμενη Στατιστική11 σύμφωνα με την οποία το έτος ίδρυσης
της Πορφυριάδας βιβλιοθήκης τοποθετείται μέχρι το 1835. Στην περίοδο
των πρώτων ηγεμονικών χρόνων, στη συνέχεια, και αφού άρχισε να δια-
μορφώνεται η νέα πολιτική και διοικητική κατάσταση της ηγεμονίας
στο νησί, η Πορφυριάς Σχολή στην πόλη του Καρλοβάσου, παρά την κα-
ταστροφή της βιβλιοθήκης και μετά από ένα διάλειμμα στην αφάνεια,
συνέχισε τη λειτουργία της συμβάλλοντας στην πνευματική ανάπτυξη
της νεότερης Σάμου, οπότε λογικό είναι να ανασυστάθηκε βιβλιοθήκη,
αν αναφερθούμε και σε μεγάλους δασκάλους που δίδαξαν ή ανέλαβαν
ως σχολάρχες τη διεύθυνση της Σχολής.12 Από αυτούς ξεχωρίζω τον Μιλ-
τιάδη Βρατσάνο από τα Ψαρά, ο οποίος το 1858 ως ελληνοδιδάσκαλος
δίδασκε στο Καρλόβασι και εκφώνησε επιμνημόσυνο λόγο για τον
ιδρυτή της Σχολής, στις 17 Σεπτεμβρίου στο ναό της Αγίας Σοφίας.13 Το
1862 διετέλεσε διευθυντής του Διδασκαλείου της Αθήνας και επιθεω-
ρητής δημοτικών σχολείων. Ακολούθησε τις αρχές του Πεσταλότσι και
εξέδωσε δύο παιδαγωγικά περιοδικά, Εφημερίς των Σχολείων 1880 και
Το Παιδαγωγικόν Σχολείον 1883-1887.14

Το 1927 η βιβλιοθήκη διέθετε 1219 τόμους βιβλίων από τους οποίους
οι 28 ήταν περιοδικά. Λειτουργούσε 6 ημέρες την εβδομάδα, και διέκο-
πτε τη λειτουργία της στις σχολικές διακοπές. Τα έσοδα κατά το ίδιο
οικονομικό έτος ανήλθαν σε 2.855 δραχμές, προήλθαν από δωρεές και
εισφορές μελών και δαπανήθηκαν για την αγορά βιβλίων και δετικά.
Δύο όλοι κι όλοι αναγνώστες καταγράφηκαν ενώ χρησιμοποιήθηκαν συ-
νολικά 14 τόμοι. Σήμερα ό,τι έχει διασωθεί από τη βιβλιοθήκη βρίσκεται
στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι.

11. Στατιστική Βιβλιοθηκών Δημοσίου χαρακτήρος κατά το έτος 1927, ό. π.
12. Παύλος Διακογιάννης, ό.π.
13. Γεώργιος Κουρέρης-Μανόλης Βουρλιώτης, Συμβολή στη Σαμιακή βιβλιο-

γραφία, Αυτοτελή δημοσιεύματα 1555-1920, Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη
Καραβία, Αθήνα MCMLXXXXI, σ. 31, καταγραφή 116.

14. Ο τόμος του έτους 1887 υπάρχει σήμερα στη Βιβλιοθήκη του «Πυθαγο-
ρείου» Λυκείου Σάμου, στον τομέα των παλαιών βιβλίων.
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Άλλες μικρές βιβλιοθήκες στο νησί

Σε αυτή την περίπτωση εξετάζονται δύο κατηγορίες βιβλιοθηκών, δη-
λαδή σχολικές και βιβλιοθήκες πολιτιστικών συλλόγων. Αξιομνημόνευτες
και για το λόγο και για τον τρόπο που ιδρύθηκαν είναι οι βραχύβιες γε-
ωργικές σχολικές βιβλιοθήκες. Το Σεπτέμβριο του 1902 ο ηγεμόνας Αλέ-
ξανδρος Μαυρογένης στοχεύοντας σε γεωργική μεταρρύθμιση και μετά
από την υπόδειξη του Διοργανωτή της Γεωργικής υπηρεσίας προσκάλεσε
τους δημάρχους και τους δημοδιδασκάλους της Ηγεμονίας να προβούν
στην κατάρτιση γεωργικής βιβλιοθήκης ανά σχολείο. Τα βιβλία αυτά θα
έδιναν τη δυνατότητα στους δασκάλους, που θα είχαν παρακολουθήσει
γεωπονικές διαλέξεις, να διδάσκουν τους μαθητές τους αντίστοιχα μα-
θήματα αλλά και να δίνουν οδηγίες στους γεωργούς. Δόθηκε λοιπόν εν-
τολή στους δημάρχους να διαθέσουν από τον προϋπολογισμό του δήμου
τους,ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση και την τάξη τους, από
100 έως 300 γρόσια για την αγορά συγκεκριμένων βιβλίων για τη σύ-
σταση και το συνεχή εμπλουτισμό γεωργικής βιβλιοθήκης ανά σχολείο.15
Τα βιβλία που καθορίσθηκαν ήταν τα παρακάτω: 1)Γεωργικά Ραϊν. Δη-
μητριάδου (αξίας δρχ. 3), 2) Κτηνοτροφικά του ίδιου (δρχ. 4), 3) Οινο-
ποιΐα του Σταμ. Σταματιάδου (δρχ. 5), 5) Οικοποιΐα του Νικολάου
Σπετζέρη (δρχ. 8), 6) Οινοποιΐα πρακτική του Σ. Βογιατζή (δρχ. 2), 7)
Πρακτικός οδηγός του σηροτρόφου, του Χ. Χρυσαφίδου (δρχ. 1), 8)
Γεωργικά Σάμου του Αριστοτέλη Μανταφούνη (γρόσια 3), 9) Πρακτική
Γεωργική, τρεις τόμοι, του Ορ. Κ. Ζουμπουλίδου (φράγκα 10) 10) Δελ-
τίον Βιομηχανικής Ακαδημίας (φρ. 1). Επίσης προτείνεται να αγορα-
σθούν από τη σειρά των ωφελίμων βιβλίων η Μέλισσα του Δροσίνη, ο
Γεωργός του Γ. Δημητριάδου, το Δένδρον του Δ. Γρηγοριάδου και τα
Ωφέλιμα πτηνά του Αποστολίδου. Αυτά κόστιζαν 40 λεπτά το καθένα
και οι Δήμαρχοι μπορούσαν να τα παραγγείλουν στο βιβλιοπωλείο της
Εστίας στην Αθήνα ή μέσω των βιβλιοπωλών της Σάμου. Παράλληλα γί-
νεται λόγος και για το περιοδικό τα Νέα Γεωπονικά των ετών 1900-
1902 του Σπυρίδωνος Χασιώτου. Το περιοδικό μπορούσαν να το
προμηθευθούν από το Γεωργικό Σταθμό των Καρλοβασίων στην τιμή
των 10 φράγκων. Μάλιστα γίνεται η σύσταση για εγγραφή των συγ-
γραμμάτων στο ίδιο βιβλίο, με τη μορφή καταλόγου, για να μην χάνονται.

15. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ηγεμονίας, 25 Σεπτεμβρίου 1902.
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Το επόμενο έτος, στις 20 Μαΐου 1903, ψηφίζεται νόμος16 σύμφωνα με
τον οποίο καθίσταται υποχρεωτική η διδασκαλία στοιχειωδών γνώσεων
της γεωργίας και συναφών με αυτή κλάδους στην Τετάρτη τάξη των Δη-
μοτικών σχολείων και στις τέσσερις ανώτερες τάξεις των Αστικών σχο-
λών ενώ στα τέσσερα κεντρικά Παρθεναγωγεία καθίσταται υποχρεωτική
η διδασκαλία στοιχειωδών γνώσεων σηροτροφίας, ορνιθολογίας, μελισ-
σοκομίας και ανθοκομίας για μια ώρα την εβδομάδα. Για να ενισχυθεί
η κίνηση αυτή καθιερώνονται και δέκα βραβεία από δύο μέχρι έξι λίρες
για τους δασκάλους και τις διδασκάλισσες που θα δίδασκαν αποτελε-
σματικότερα τα γεωπονικά μαθήματα και θα είχαν τους καλύτερους
σχολικούς κήπους. Στο νόμο επαναλαμβάνεται ο τρόπος σύστασης των
γεωργικών βιβλιοθηκών, όπως δηλαδή αναφέρθηκε παραπάνω. Η σύ-
σταση των γεωργικών βιβλιοθηκών ήταν μια καινοτόμος δράση που όμως
με την αλλαγή προσώπων και συγκυριών σταμάτησε. Έτσι δεν υπήρξε
συνέχεια στην προσπάθεια αυτή. 

Στις σχολικές βιβλιοθήκες μπορεί να προστεθεί και η Βιβλιοθήκη της
Ιερατικής Σχολής, που λειτουργούσε στο Μαλαγάρι. Η βιβλιοθήκη από
το 1877 περιλαμβάνει όλα τα βιβλία του Κυρίλλου Β΄17 ο οποίος τα κλη-
ροδότησε με διαθήκη στη σχολή και εκτελεστής της διαθήκης ήταν ο δι-
ευθυντής του Ηγεμονικού Σαμιακού Γραφείου Κωνσταντινουπόλεως.18

Άλλη βιβλιοθήκη ήταν αυτή της Αστικής Σχολής Μαραθοκάμπου, της
οποίας την ύπαρξη πληροφορούμαστε, για την εποχή που μας ενδιαφέ-
ρει, από δύο κατάλογους που δημοσίευσε στην εφημερίδα Πρόοδο το
1906 και 190719 αντίστοιχα ο επιμελητής της βιβλιοθήκης Μ. Γ. Μυρο-
γιάννης. Ο κατάλογος του 1906 αναφέρεται στους δωρητές του έτους
1905 και φυσικά ο του 1907 στους δωρητές του 1906. Σταχυολογώντας
γνωστά ονόματα δωρητών, ατόμων, ιδρυμάτων και συλλόγων αναφερό-
μαστε στα: Πηνελ. χήρα Ιπποκράτη Κωστάκη, Α. Π. πρώην Πενταπό-
λεως Νεκτάριο, Γεώργιο Μιστριώτη, άγιο Καθηγούμενο Πάτμου, Α. Π.

16. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Νόμων, Ηγεμονικός Νόμος 1305, «Περί διδασκαλίας
στοιχειωδών γνώσεων της Γεωργίας εν τοις Σχολείοις», 20 Μαΐου 1903.

17. Ο Κύριλλος Β΄, αναφέρει ο Ιωάννης Δ. Βακιρτζής, υπήρξεν από τους πε-
ριφανεστέρους Πατριάρχας των Ιεροσολύμων, […] ενεθυμείτο πάντοτε την
Σάμον και πολλάς δωρεάς έκαμε και διά της διαθήκης του κατέλιπε το 1877
πάντα τα βιβλία του εις την τότε λειτουργούσαν εν Σάμω ιερατικήν σχολήν.

18. Επαμεινώνδας Σταματιάδης, ό.π. σ. 535.
19. Πρόοδος, έτος β΄, φ. 70, 6-12-1906 Δωρητές του 1905 και φ. 75, 10-1-1907

Δωρητές του 1906.
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άγιο Σάμου Κων. Βοντζαλίδη, Ελένη Σβορώνου, Α. Εξ. Γρηγόριο Μα-
ρασλή, Συνέσιο ιεροδιδάσκαλο, Ιερά Μονή της Μεγίστης Λαύρας, Πρυ-
τανεία του Ε. Π., Σύλλογο Μικρασιατών «Ανατολή», πρόεδρο του προς
διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων Συλλόγου Κ. Διαλησμά κ.ά. Είναι μια εποχή,
κατά την οποία υπάρχει η τάση, εντός και εκτός Σάμου, για τέτοιου εί-
δους δωρεές, που θα βοηθήσουν στην πνευματική αναβάθμιση του
τόπου. Η βιβλιοθήκη στη συνέχεια μετονομάστηκε Κεντούρειος με την
ένταξη της Αστικής Σχολής το 1920, μαζί με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα του Μαραθοκάμπου και της ευρύτερης περιοχής, στο Κεντούρειο
οίκημα.20 Σήμερα τα βιβλία της Κεντουρείου Βιβλιοθήκης φυλάσσονται
στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Νομού Σάμου και έχουν καταλογο-
γραφηθεί από την Α. Χατζημιχάλη. Διασώζονται 868 βιβλία από τα
οποία τα 9 είναι εφημερίδες και περιοδικά. Από τα βιβλία αυτά αντ-
λείται η πληροφορία ότι κατά το 1842 η βιβλιοθήκη διευθύνονταν από
τον Ε. Πανά. Το παλαιότερο βιβλίο είναι ο Τόμος Αγάπης κατά Λατί-
νων του 1698 και φυσικά υπάρχουν βιβλία της εποχής του Νεοελληνικού
Διαφωτισμού. Σταχυολογώντας αναφέρω τα εξής: 1) Θεοδώρου του
Γαζή, Γραμματικής Εισαγωγής βιβλία τέσσαρα, Ενετίησιν 1781, 2) Στοι-
χεία της Λογικής, Μεταφυσικής και Ηθικής μεταφρασθείσα παρά Γρη-
γορίου Ιεροδιακόνου Κωνσταντά του Μηλιώτου, Ενετίησιν 1804, 3)
Θουκυδίδου Ολόρου Περί του Πελοποννησιακού πολέμου βιβλία οκτώ,
μετάφρ. Παρά Νεοφύτου Δούκα,τόμος 4ος Βιέννη, 1805, 4) Στοιχεία της
Μεταφυσικής υπό Ευγενίου Βουλγάρεως, Ενετίησιν 1805, 5) Σειράς
στοιχειώδους των Μαθηματικών και Φυσικών Πραγματειών, εκ δια-
φόρων συγγραφέων συλ λεχθεισών, υπό Κ. Μ. Κούμα Λαρισσαίου,
τόμος 5ος, Βιέννη 1807 κ.ά.

Πολιτιστικοί σύλλογοι επίσης ίδρυσαν βιβλιοθήκες που λειτούργησαν
για ένα χρονικό διάστημα.

Ο σύλλογος «Αναγέννησις» ιδρύθηκε από τον Ι. Δ. Βακιρτζή το 1899
στο δήμο Μυτιληνιών Σάμου. Κατά την περίοδο δράσης του συλλόγου
λειτούργησαν νυχτερινή σχολή, βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο, ενώ ορ-
γανώθηκαν αθλητικοί αγώνες και γιορτές.21 Το 1913 ο σύλλογος δεν
υπήρχε πια αλλά ο ιδρυτής του, με την ευκαιρία πρόσκλησης του επό-
πτη παιδείας προς τους εκπαιδευτικούς του νησιού για απογραφή
σκευών, οργάνων και βιβλίων των σχολείων, ενημερώνει τη σαμιακή κοι-

20. Αιγαίον, έτος 8ον, φ. 366, 4-7-1920.
21. Ιωάννης Δ. Βακιρτζής, ό.π., σ. 447.
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νωνία ότι ο σύλλογος διέθετε 500 καταγεγραμμένα σε χειρόγραφο κα-
τάλογο βιβλία τα οποία μοιράσθηκαν μεταξύ των φιλόμουσων πολιτών
του δήμου. Καταθέτει λοιπόν το αίτημα να συγκεντρωθούν εκ νέου προς
χάριν της Ευθυμιάδος Σχολής.22

Άλλος σύλλογος ήταν ο Φιλολογικός Σύλλογος «Πυθαγόρας» του
οποίου η ύπαρξη μαρτυρείται από το 1885. Βέβαια, στις 17 Ιουλίου
1919, παρουσιάζεται από την εφημερίδα Αιγαίον ο νέος σύλλογος ως ο
«Πυθαγόρας ο όγδοος». Ο σύλλογος αυτός ανέπτυξε στη συνέχεια με-
γάλη δραστηριότητα σε όλους τους πολιτιστικούς τομείς, δημιούργησε
αναγνωστήριο εφημερίδων και περιοδικών στο οίκημα Στεφάνου στην
πλατεία και βιβλιοθήκη,23 η οποία το 193824 λειτουργούσε στο βουλευ-
τήριο Σάμου. Στο τέλος αυτή συγχωνεύτηκε με τη Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη.

Τέλος τον Δεκέμβριο του 1914, με τον Νόμο 45225 του ελληνικού κρά-
τους «περί συστάσεως σχολικών επιτροπών και σχολικών ταμείων» στα
δημοτικά σχολεία, πληροφορούμαστε με το τρίτο άρθρο ότι τριμελής
επιτροπή, που αποτελούνταν από δυο γονείς ή κηδεμόνες και τον διευ-
θυντή του σχολείου και διοριζόταν από το νομάρχη με πρόταση του επι-
θεωρητή, αναλάμβανε και την επιμέλεια της βιβλιοθήκης του σχολείου
διατηρώντας ακριβή κατάλογο των βιβλίων. Βέβαια η Στατιστική του
1927 δεν περιλαμβάνει καμιά από αυτές τις σχολικές βιβλιοθήκες, γιατί
δεν είχαν μάλλον αξιόλογο αριθμό βιβλίων, αφού για όσες είχαν από
500 βιβλία και πάνω γίνεται καταγραφή.26

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σάμου και Βιβλιοθήκη «Πυ-
θαγορείου Γυμνασίου Σάμου»

Στην πόλη της Σάμου το θέμα της ίδρυσης σχολικής βιβλιοθήκης τίθε-

22. Αιγαίον, έτος β΄, φ. 36, 8-5-1913.
23. Αιγαίον, έτος 8ον, φ. 842, 11-4-1920.
24. Αιγαίον, 4-10-1938, από τα ψηφιοποιημένα αρχεία του Πνευματικού Ιδρύ-

ματος Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου».
25. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίδα κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, Πα-

ράρτημα εν Σάμω, Νόμος 452.
26. Στατιστική Βιβλιοθηκών Δημοσίου χαρακτήρος κατά το έτος 1927, ό.π.

σ. ζ΄.
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ται το 1855 από τον Λεόντιο Κληρίδη, δάσκαλο των Ελληνικών στο νεο-
σύστατο «Πυθαγόρειον Γυμνάσιον» και γνωστό για την αρχαιομάθειά
του.27 «Ο Λεόντιος Κληρίδης πρότεινε στον δήμαρχο Λιμένος Βαθέος να
διατεθούν 1000 γρόσια για τον καταρτισμό σχολικής βιβλιοθήκης», με
την αγορά συγκεκριμένων βιβλίων, όπως του τρίτομου Ελληνικού Λεξικού
του Γαζή, της Γραμματικής και του Συντάγματος Φιλοσοφίας του
Κούμα, Απάντων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και άλλων βιβλίων που
αντικατοπτρίζουν το πνεύμα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.

Αρχίζουμε λοιπόν να κάνουμε λόγο για τη Βιβλιοθήκη του Πυθαγο-
ρείου Γυμνασίου, η οποία αποτέλεσε τον πυρήνα της Δημόσιας Βιβλιο-
θήκης Σάμου που ονομάστηκε για ένα διάστημα Πασχάλειος λόγω της
στέγασής της στο ομώνυμο οίκημα. «Ιδρυτής της υπαρχούσης βιβλιο-
θήκης του Πυθ. Γυμνασίου Σάμου» γράφει στην εφημερίδα Ευνομία
στις 13 Απριλίου του 1895 ο Βασίλειος Καριώτογλους σε μακροσκελές
άρθρο, και ιδιαίτερα καυστικό για την αντιμετώπιση του θεσμού από
την κοινωνία και την πολιτεία,

δύναται να θεωρηθεί ο συμπατριώτης ημών Πατριάρχης Ιε-
ροσολύμων Κύριλλος ο Β΄, όστις κατά το 1859 εδωρήσατο
158 τόμους μεταξύ των οποίων αριθμούνται τα πολλής αξίας
Άπαντα των Τριών Ιεραρχών και Έλληνες συγγραφείς της εκ-
δόσεως Τάουκνιτ. 

Στη συνέχεια σπουδαιότεροι δωρητές αναφέρονται ο πρώην πρέσβης
της Αγγλίας στην Κωνσταντινούπολη Βούλβερ, που δώρισε 12 τόμους,
και ο ηγεμόνας Μιλτιάδης Αριστάρχης που το 1860 πρόσφερε σεβαστό
αριθμό τόμων.28 Η χορεία των δωρητών στη συνέχεια θα μεγαλώσει.

Το ενδιαφέρον της πολιτείας για τη βιβλιοθήκη του Πυθαγορείου Γυ-
μνασίου δηλώνεται καθαρά στις 25 Νοεμβρίου 1861, όταν οι βουλευτές
Μιχ. Νικολαΐδης, Α. Κνίτης, Ιω. Χατζηθεοδώρου και Δημ. Κ. Σουλβατσής
αναφέρουν29 στον Ηγεμόνα Αριστάρχη ότι παρέδωσαν στον διορισθέντα
Γυμνασιάρχη Ιωάννη Σφοίνη 125 βιβλία, 9 χάρτες, άλλα εποπτικά μέσα
διδασκαλίας και κάποια υποτυπώδη επίπλωση. Η επιλογή των βιβλίων
παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί εκτός από θεολογικά και αρκετά της Αρ-

27. Χ. Λάνδρος, «Η εκπαίδευση στην ηγεμονία της Σάμου», Απόπλους, τχ.
37-38, Σάμος 2006, σ. 143.

28. Ευνομία, φ. 4, Σάμος 13 Απριλίου 1895.
29. Η πρώτη βιβλιοθήκη του Πυθαγορείου Γυμνασίου, ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο

ΗΔΓ, φακ. 5/1 1861, εγγρ. 207, μεταγραφή Χ. Λάνδρος, Ιανουάριος 2007.
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χαίας ελληνικής Γραμματείας περιλαμβάνονται Γεωγραφίες, περιγραφές
περιηγητών, Σουαζέλ Γκουφιέ, Β. Γκερέν, Δάππερ, Λουδοβίκου Λα-
κρουά, το 7τομο έργο Το Ταξείδιον του νέου Αναχάρσιδος εν Ελλάδι
υπό Ι.Ι. Βαρθελεμή εκδοθέν εν Παρισίοις περί τα μέσα του Δ΄ αιώνος
που ήταν ένα διδακτικό «μυθιστόρημα» μέρος του οποίου είχε μετα-
φράσει ο Ρήγας, η Μεταφυσική του Βουλγάρεως και μερικά βιβλία των
θετικών επιστημών.

Ποια χρονολογία από τις παραπάνω μπορεί να θεωρηθεί ως σημαν-
τική για την ίδρυση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σάμου; Φυ-
σικά και οι δύο γιατί συνδέονται με δύο από τους τρεις βασικούς
τρόπους σύστασης και εμπλουτισμού βιβλιοθήκης. Το 1859 συνδέεται
με την ύπαρξη δωρητών, το 1861 με την ύπαρξη κρατικής μέριμνας. Ο
τρίτος τρόπος είναι η ίδια η βιβλιοθήκη ως οργανισμός πλέον να διαχει-
ρίζεται αυτά τα θέματα έχοντας ανάλογες οικονομικές πιστώσεις και
διοικητική αυτονομία. 

Μέχρι τώρα κάνουμε λόγο για μια σχολική βιβλιοθήκη που ανεπί-
σημα έχει και ένα δημόσιο χαρακτήρα. Το 1881 όμως αναγνωρίζεται
επίσημα, όταν στις 29 Μαΐου διορίζεται από τον ηγεμόνα Κ. Αδοσίδη
ο Επαμεινώνδας Σταματιάδης30 ως πρώτος έφορος της Βιβλιοθήκης και
του Μουσείου Αρχαιοτήτων. Η τύχη της Βιβλιοθήκης, όπως θα δούμε
στη συνέχεια, συνδέεται για αρκετά χρόνια με την πορεία του Αρχαι-
ολογικού Μουσείου και συνεχίζει να στεγάζεται στο Πυθαγόρειο Γυ-
μνάσιο μαζί με το Μουσείο αρχαιοτήτων. Αυτό συνέβαινε, γιατί εκείνη
την εποχή δεν διαχώριζαν το ρόλο και την αποστολή των δύο ιδρυμά-
των. Βέβαια στο νέο ελληνικό κράτος ο διαχωρισμός είχε γίνει από τις
15 Μαΐου του 1832 με ανάλογο διάταγμα και επιστάτης (διευθυντής)
της Δημόσιας Βιβλιοθήκης είχε διορισθεί ο διδάσκαλος του Γένους Γε-
ώργιος Γεννάδιος.31

Ο ηγεμόνας Αδοσίδης φροντίζει για τον εμπλουτισμό της Δημόσιας
Βιβλιοθήκης, αφού επί εποχής του καταβλήθηκαν μεγάλες προσπάθειες
και αγοράσθηκαν αξιόλογα βιβλία, όπως εκδόσεις των Βυζαντινών συγ-
γραφέων, του Χαλκοκονδύλη, του Προκοπίου, της Άννας Κομνηνής, του

30. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Διαταγμάτων, Διάταγμα 91 του 1881 «Περί διορι-
σμού εφόρου της βιβλιοθήκης και μουσείου των αρχαιοτήτων» 

31. Δημ. Μάργαρης, Βιβλιολογία και Βιβλιοθηκονομία, τύποις Σ.Κ. Βλαστού,
Αθήναι 1939, σ. 162.
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Καντακουζηνού κ.ά.32 Από τις πρώτες φροντίδες και του Εφόρου της
Βιβλιοθήκης είναι ο εμπλουτισμός αυτής. Έτσι στις 3 Ιουνίου 1881 με
επιστολή33 προς τον Πρόξενο της Ελλάδας στη Σάμο Γεώργιο Φιλήμονα
αιτείται τη μεσολάβησή του στον Βασιλιά της Ελλάδας ώστε να δωρη-
θούν στη βιβλιοθήκη της Σάμου ανά ένα από τα πολλαπλά συγγράμ-
ματα του Υπουργείου Παιδείας και των άλλων δημοσίων βιβλιοθηκών
της χώρας. Το αίτημά του ικανοποιείται και στις 19 Αυγούστου του
ίδιου έτους ο Γεώργιος Φιλήμων δωρίζει 184 τόμους αξιόλογων συγ-
γραμμάτων.34 

Τον επόμενο χρόνο, 1882, δυο νέοι δωρητές προστίθενται στον κα-
τάλογο. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ιερόθεος και ο Πελοπίδας Λεκάτης
με 62 βιβλία ο πρώτος, από το περίσσευμα της βιβλιοθήκης35 του Ιερού
Κοινού του Παναγίου Τάφου, και με 13 τόμους διαφόρων συγγραμμά-
των ο δεύτερος.36

Ακολουθεί μια περίοδος μάλλον χωρίς ιδιαίτερες πληροφορίες εκτός
από το γεγονός ότι το 1885, ταυτόχρονα με την άφιξη του ηγεμόνα Αλ.
Καραθεοδωρή, συστάθηκε στην πόλη της Σάμου από επίλεκτους Σαμί-
ους ο Φιλολογικός Σύλλογος «Πυθαγόρας» που είχε ως σκοπό την ηθική
και υλική προαγωγή της σαμιακής κοινωνίας με όλους τους δυνατούς
πνευματικούς τρόπους, ανάμεσά τους και με τη σύσταση δημοσίας βι-
βλιοθήκης και αναγνωστηρίου.37

Στην εκπνοή του 19ου αιώνα δύο προσωπικότητες αναδεικνύονται σε
σχέση με το θέμα μας: ο Γυμνασιάρχης του Πυθαγορείου Γυμνασίου Αρι-
στομένης Στεργιογλίδης και ο δικηγόρος Βασ. Καριώτογλους. Στις 30
Μαρτίου 1895 στην εφημερίδα Ευνομία υπάρχει μια ειδοποίηση από το
Γυμνασιαρχείο, με την οποία καλούνται όσοι έχουν δανεισθεί βιβλία να
τα επιστρέψουν μέσα σε 15 ημέρες, προκειμένου να γίνει καταγραφή και
έλεγχος. Αυτό το στοιχείο αποδεικνύει ότι υπήρχε ένα φιλαναγνωστικό
κοινό την περίοδο αυτή έστω και με το χαρακτηριστικό της αμέλειας.

Η παραπάνω ειδοποίηση οδήγησε τον Β. Καριώτογλου να γράψει στην

32. Ευνομία, φ. 4, Σάμος 13 Απριλίου 1895.
33. Δημόσια Βιβλιοθήκη Σάμου.
34. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σάμου. Η επιστολή του Επαμεινώνδα Στα-

ματιάδη με ημερομηνία 3 Ιουνίου 1881 και η περίληψη του ευχαριστηρίου προς
τον Πρόξενο με ημερομηνία 19 Αυγούστου 1881.

35. ΓΑΚ Σάμου, Σάμος, φ. 958, 28 Απριλίου 1882,
36. ΓΑΚ Σάμου, Σάμος, φ. 953, 24 Απριλίου 1882.
37. Βακιρτζής, Ιωάννης Δ., ό.π., σ. 419.
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ίδια εφημερίδα στις 13 Απριλίου 1895 ένα εκτενές και εμπεριστατωμένο
άρθρο, το οποίο αναφέρθηκε παραπάνω, και με το οποίο προσπαθεί να
αφυπνίσει τους πάντες για κατάρτιση πλούσιας βιβλιοθήκης με συντελε-
στές την καθιέρωση ετήσιας δαπάνης από το δημόσιο προϋπολογισμό,
εισφορές οικονομικές, και τη δωρεά βιβλίων. Επικρίνει την έλλειψη φρον-
τίδας των περασμένων ετών και την αμέλεια των συμπολιτών του και
προτείνει η Βιβλιοθήκη του Πυθαγορείου Γυμνασίου, που διέθετε 1000
περίπου τόμους, να χρησιμοποιηθεί ως πυρήνας μεγαλύτερης. Συστήνει
να γίνει μια επιτροπή από λογίους με πρόεδρο τον Γυμνασιάρχη, η οποία
θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό της βιβλιο-
θήκης σύμφωνα με τους κανόνες της βιβλιοθηκονομίας και προτείνει τη
δημιουργία νέων τμημάτων, για περγαμηνές, χειρόγραφα, περιοδικά, εφη-
μερίδες και την εφημερίδα της κυβερνήσεως. Τέλος θεωρεί απαραίτητες
ενέργειες την προκήρυξη διαγωνισμού για τη σύνταξη βιβλιογραφίας των
δημοσιευμάτων που αναφέρονται στη Σάμο και την ψήφιση νόμου, που
θα υποχρεώνει κάθε Σάμιο που εκδίδει σύγγραμμα, να στέλνει στη βι-
βλιοθήκη δυο αντίτυπα.38

Οι παραπάνω προτάσεις, φιλόδοξες για τα δεδομένα της εποχής, βρή-
καν μερική ανταπόκριση, αν κρίνουμε από το γεγονός της αύξησης των
τόμων της βιβλιοθήκης από 1000 σε 3752 σε 3 χρόνια, και αποδεικνύουν
ότι ο Β. Καριώτογλους δικηγόρος στο επάγγελμα, αλλά και συγγραφέας,
εκδότης από το 1900 της εφημερίδας Νέα Ζωή, του φιλολογικού περιο-
δικού Κερκετεύς39 και του νομικού Σαμιακή Θέμις, πολιτευτής, μέλος
και πρόεδρος αργότερα40 του συλλόγου «Πυθαγόρας», ήταν εξαιρετικός
γνώστης του θέματος και θερμός θιασώτης του θεσμού. Ο ίδιος στις 14
Απριλίου 1900 ως υποψήφιος πολιτευτής στο πολιτικό του πρόγραμμα,
στην εφημερίδα Φως,41 υπόσχεται την καθιέρωση ποσού στο γενικό ετή-
σιο προϋπολογισμό για τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση της δημό-
σιας βιβλιοθήκης και την ίδρυση λαϊκής.

Ευτυχής όμως συγκυρία σε αυτήν την τελευταία 5ετία του 19ου αι.
είναι η παρουσία του γυμνασιάρχη Αριστομένη Στεργιογλίδη,42 γνωστού

38. Ευνομία, φ. 4, 13 Απριλίου 1895.
39. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Διαταγμάτων 1900, Διάταγμα 227.
40. ΓΑΚ Σάμου, Αιγαίον, έτος 7ον, φ. 771, 3 Αυγούστου 1919.
41. ΓΑΚ Σάμου, Φως, 14 Απριλίου 1900.
42. Πρέπει να ήταν πολύ αγαπητός στους μαθητές του, αν κρίνουμε από την

αφιέρωση του Φωτάκη Κουκουλίδη ο οποίος από το Ναγκασάκι της μακρινής
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στον πνευματικό και εκπαιδευτικό χώρο από το 1888 ως γυμνασιάρχη
της Ευαγγελικής Σχολής της Σμύρνης,43 ο οποίος προσφέρει σημαντικό
έργο σε δύο τομείς, στη σύσταση του Αρχαιολογικού Μουσείου και στην
αναδιοργάνωση της Βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα ο γυμνασιάρχης διορί-
ζεται στην επιτροπή συλλογής αρχαιοτήτων στη θέση του Θεμ. Σοφούλη,
που αναχώρησε από τη Σάμο,44 και κατά τη διάρκεια της πρώτης και
μοναδικής, για την ηγεμονία του Γεωργίου Βέροβιτς, Γενικής Συνέλευ-
σης τον Οκτώβριο του 1895 γίνονται τα εγκαίνια του Αρχαιολογικού
Μουσείου που ιδρύθηκε, όπως γράφει45 ο Ι. Βακιρτζής με πρωτοβουλία
κυρίως του Αριστομένη Στεργιογλίδη. Για τη σύσταση αρχαιολογικού
μουσείου στο παρελθόν είχε ψηφισθεί ξανά νόμος, το 1859 επί ηγεμόνος
Μ. Αριστάρχη, όμως ποτέ δεν εφαρμόσθηκε. Σύμφωνα με αυτόν καθο-
ρίζονταν όλες οι λεπτομέρειες συγκέντρωσης των αρχαιοτήτων, λειτουρ-
γίας και φύλαξης. Μάλιστα οριζόταν το Μουσείο να στεγαστεί στη
Χώρα σε κτήριο διοικητικό ενώ η θέση του φύλακα θεωρούταν τιμητική
και γι’ αυτό δεν προβλεπόταν μισθός.46 Εντέλει το Αρχαιολογικό Μου-
σείο συστεγάζεται με τη Βιβλιοθήκη στο Πυθαγόρειο Γυμνάσιο από το
1895.

Η μεγάλη προσφορά του Αριστομένη Στεργιογλίδη στο θεσμό της
βιβλιοθήκης είναι η αναδιοργάνωση της Βιβλιοθήκης με την ταξινόμηση
και σύνταξη καταλόγου που μπορεί να χαρακτηριστεί πόνημα επιστη-
μονικό και μια από τις πρώτες βιβλιοθηκονομικές εργασίες για τα ελ-
ληνικά δεδομένα. Ο Αριστομένης Στεργιογλίδης εργαζόμενος μεθοδικά
θέλησε πρώτα να συγκεντρώσει τα δανεισμένα βιβλία. Έτσι στις 22
Μαρτίου 1898 υπήρξε δεύτερη ειδοποίηση στην εφημερίδα Φως με την
οποία καλούνται οι δανεισθέντες βιβλία να τα επιστρέψουν47 και από
την οποία μαθαίνουμε ότι συντάσσεται ο κατάλογος της βιβλιοθήκης
που τυπώθηκε από το Ηγεμονικό Τυπογραφείο το 1898 και βρίσκεται

Ιαπωνίας μαζί με άλλα αντικείμενα ασιατικής τέχνης που έστειλε για το Μου-
σείο αρχαιοτήτων, έστειλε τη φωτογραφία του αγαπημένου του Διευθυντή
φτιαγμένη πάνω σε μετάξι «διά χειρός Ιαπωνίδος», ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως, φ. 9, 26 Ιανουαρίου 1901, αρ. 9, ΓΑΚ Σάμου.

43. Πτίνης Κώστας, Μορφές και σχεδιάσματα, Σάμος 1994.
44. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Διαταγμάτων 1895, Διάταγμα 37.
45. Ιωάννης Δ. Βακιρτζής, ό.π. σ. 431.
46. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Νόμων, Διάταξις ΟΓ΄, 20 Αυγούστου 1859.
47. Φως, φ. 58, 22 Μαρτίου 1898.
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σήμερα στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σάμου. Αποτελείται από 156
σελίδες και περιλαμβάνει 3372 βιβλία καταγεγραμμένα και ταξινομη-
μένα σε 25 κατηγορίες. Ο ταξινομικός αριθμός φθάνει μέχρι το 1601,
αλλά υπάρχουν πολύτομα έργα που ταξινομούνται στον ίδιο αριθμό και
αριθμούνται κατά περίπτωση για να φθάσουμε στο συνολικό αριθμό βι-
βλίων 3372. Υπάρχουν επίσης 195 βιβλία, ταξινομικός ο αριθμός, που
χαρακτηρίζονται ως διπλά ή πολλαπλά αντίτυπα της βιβλιοθήκης. Για
κάθε βιβλίο σημειώνεται ο τίτλος, ο συγγραφέας, ο τόπος και ο χρόνος
έκδοσης και η μορφή του, αν είναι δεμένο ή άδετο. Οι παλαιότερες εκ-
δόσεις ξεκινούν από το 1570,48 το 1573,49 το 157450 και απλώνονται
στους επόμενους αιώνες. Και φυσικά περιλαμβάνονται πολλά βιβλία
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, αρκετά λεξικά και βιβλία γεωγραφίας.
Στο τέλος πληροφορούμαστε ότι υπάρχουν ακόμα 380 μη καταγεγραμ-
μένοι τόμοι που δωρήθηκαν το τελευταίο διάστημα, οπότε ο συνολικός
αριθμός βιβλίων ανέρχεται σε 3752.51

Από το 1899 μέχρι το 1905, παρά τα ταραγμένα χρόνια, τις συγ-
κρούσεις με τους ηγεμόνες και τις κομματικές αντιπαραθέσεις, ξεκινά
μια ευτυχής περίοδος για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης. Δωρεές αρ-
χίζουν να καταφθάνουν από παντού και από πολλούς. Στην εφημερίδα
της κυβερνήσεως52 από τις 16 Ιανουαρίου 1899 και μετά παρουσιάζον-
ται οι δωρητές και τα βιβλία που αποστέλλουν. Είχε προηγηθεί η με-
γάλη δωρεά 1500 περίπου τόμων από τον Δημήτριο Σταματιάδη και
ακολουθούν πολλές άλλες. Ως δωρητές αναφέρονται φιλόμουσοι, Σάμιοι
και μη, πολιτικοί, ηγεμόνες, καθηγητές από τη Σμύρνη και την Ελλάδα,
πανεπιστημιακοί, η Αρχαιολογική Εταιρεία της Αθήνας, ο Θεμ. Σοφού-
λης, ο βαθύπλουτος ομοεθνής Γρηγόριος Μαρασλής δήμαρχος Οδησσού
(μάλιστα υποσχέθηκε ότι θα στέλνει όλες τις εκδόσεις από τη Μαράσ-
λειο βιβλιοθήκη), το ινστιτούτο Smisthonian από την Ουάσιγκτον, ο πρό-

48. Στράβωνος γεωγραφικών, βίβλοι επτά και δέκα μετά Λατινικής παρα-
φράσεως υπό Guilielmi Xylandri Augustani, εν Βασιλεία της Ελβετίας, δεδεμ.

49. Αριστοτέλης, Petri Victorii comentarii in primum librum Aristotelis de arte po-
etarum, secunda edition, Florentiae, δεδεμ.

50. Ouidii Nasonis metamorphoseon libri XV, Raphaelis regii volaterrani luculentisima
explanation, cum novis Javobi Micyli viri eruditissimi additionibus, ect. Εν Βενετία,
δεδεμ. 

51. Στεργιογλίδης Αριστομένης, Κατάλογος της Βιβλιοθήκης του Πυθαγο-
ρείου Γυμνασίου, Ηγεμονικόν Τυπογραφείον, Σάμος 1898. 

52. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ηγεμονίας, έτος 1899.
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εδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Λουμπέ ανταποκρινόμενος σε αίτημα
του Γυμνασιάρχη, αποφοιτήσαντες μαθητές από το Πυθαγόρειο Γυμνά-
σιο, ο Αριστομένης Στεργιογλίδης, που δώρισε μάλλον όλη τη βιβλιοθήκη
του το 1904, και ο κατάλογος συνεχίζεται. 

Οι δωρεές αυτές πρέπει να είχαν μεγάλη απήχηση στις ψυχές των
ευαίσθητων Σαμίων. Μια τέτοια ψυχή ήταν και ο Μιλτιάδης Γεωργίου,
ο οποίος στις 16 Ιουνίου 1900 προβαίνει στη σύνταξη δημόσιας διαθή-
κης με την οποία κληροδοτεί στο Δημόσιο της Σάμου την οικία του στην
προκυμαία, με κήπο και οικόπεδο, μετά το θάνατο και της συζύγου του,
με την προϋπόθεση στο ισόγειο να στεγαστεί η Βιβλιοθήκη και στον 1ο
όροφο Δημόσιο Μουσείο. Θέτει σημαντικό όρο να μην μπορεί το Δημόσιο
της Σάμου να εκμεταλλευτεί με άλλο τρόπο το οίκημα. Ο Μιλτιάδης
Γεωργίου καταγόταν από τη Χώρα. Σε μικρή ηλικία πήγε στη Ρουμανία
κι εκεί κατόρθωσε με τις ικανότητές του και την εργασία του στο εμ-
πόριο ξυλείας να ανέλθει στους εμπορικούς κύκλους του Βουκουρεστίου
αποκτώντας μεγάλη περιουσία, εμπορική και κοινωνική υπόληψη. Επέ-
στρεψε στη Σάμο όπου και έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του. Πέθανε
στις 13 Δεκεμβρίου του 1906.53

Συνεχίζοντας διαπιστώνουμε ότι από τη μεριά της πολιτείας ο θε-
σμός της βιβλιοθήκης αντιμετωπίζεται πολύ θετικά αφού τον Αύγουστο
190054 ο τέως γυμνασιάρχης Αριστομένης Στεργιογλίδης διορίζεται, με
την έγκριση της Βουλής, επόπτης παιδείας, Μουσείου και Βιβλιοθήκης
με μηνιαίο μισθό 1400 γρόσια, ενώ τον Οκτώβριο 1900 διορίζεται και
επιμελητής των δύο ιδρυμάτων ο Γεώργιος Καρυδιάς με μηνιαίο μισθό
300 γρόσια.55 Ηγεμόνας αυτό το διάστημα είναι ο Μιχαήλ Γρηγοριάδης. 

Η ύπαρξη ποσού στον οικονομικό προϋπολογισμό και ο διορισμός
υπευθύνων για τη λειτουργία του θεσμού είναι αρκετά σημαντικά στοι-
χεία για τις νοοτροπίες που αναπτύχθηκαν και τις πρακτικές που ακο-
λουθήθηκαν προσωρινά σε σχέση με αυτό το θέμα.

Βέβαια δεν προβλέπονται ποσά για να αγορασθούν βιβλία ή να κα-
λυφθούν άλλα έξοδα αλλά βλέπουμε ότι και στα επόμενα χρόνια στους

53. Διαθήκη του Μιλτιάδη Γεωργίου από το φάκελο «Ίδρυση» της Δημόσιας
Βιβλιοθήκης Σάμου, Πρόοδος, φ. 71, 13/12/1906, Πλούταρχος-Στυλ. Σπύρου, Η
Χώρα της Σάμου 1572-2009, Σάμος 2009, σ. 423.

54. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Διαταγμάτων, Διάταγμα 245, 21 Αυγούστου 1900,
και 248, 23 Αυγούστου 1900.

55. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Διαταγμάτων, Διάταγμα 301, 6 Οκτωβρίου 1900.
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προϋπολογισμούς εξόδων, στο κεφάλαιο της παιδείας αναγράφονται οι
μισθοί για τον επόπτη παιδείας και Μουσείου, όπως και για φύλακα
του Μουσείου και ταυτόχρονα υπηρέτη του Γυμνασίου. Η αλήθεια όμως
είναι ότι σταδιακά μειώνεται ο μισθός του επόπτη το 1902 στα 1100
γρόσια56 το 1903 στα 1000 γρόσια ενώ το 1904 καταργήθηκε από τον
ηγεμόνα Αλ. Μαυρογένη η θέση του επόπτη της παιδείας και ανατέθηκε
στον γυμνασιάρχη αμισθί57 με αποτέλεσμα η εποπτεία του Μουσείου
και της Βιβλιοθήκης να ανατεθεί με επιμίσθιο 250 γροσίων σε καθηγητή
πλέον του Γυμνασίου.58 Το 1905 το επιμίσθιο μειώνεται κι άλλο στα
150 γρόσια και φθάνουμε στο σημείο ο φύλακας του Μουσείου και υπη-
ρέτης του Γυμνασίου να αμείβεται με το διπλάσιο ποσό, δηλαδή 300
γρόσια.59

Στις 5 Απριλίου του 1905 ο ηγεμόνας Ιωάννης Βιθυνός και η Γενική
Συνέλευση αποφασίζουν την ίδρυση τμήματος του ιδιωτικού δικαίου
και των πολιτικών επιστημών στη Δημόσια Βιβλιοθήκη60 για να συγκεν-
τρώνονται συγγράμματα, δημοσιεύσεις, εφημερίδες, περιοδικά σχετικά
με τον τομέα αυτό. Προβλέπεται διορισμός νομομαθούς αμισθί ως επι-
μελητού ενώ με δύο διατάγματα χορηγούνται έκτακτες πιστώσεις 100
γροσίων για το νομικό τμήμα και 260 γροσίων για το Μουσείο και τη
Βιβλιοθήκη. Είναι η πρώτη φορά που προβλέπεται οικονομική χορηγία
για προμήθεια βιβλίων. Επί πλέον η Βιβλιοθήκη της Σάμου συνεισφέρει
στην ίδρυση νέων βιβλιοθηκών, όπως αυτή της Ρόδου, στην οποία στέλ-
νει, τον Ιούλιο του 1905, βιβλία που ήταν διπλά.61

Ο διορισμός υπευθύνων και οι οικονομικές πιστώσεις που καθιερώ-
νονται στον ετήσιο προϋπολογισμό είναι σημαντικά βήματα προόδου
αλλά όχι αρκετά, αφού απουσιάζει ο χώρος όπου θα μπορούσαν να ανα-
πτυχθούν και να λειτουργήσουν οι δυο οργανισμοί, το Μουσείο και η

56. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Προϋπολογισμός εξόδων της
χρήσεως του έτους 1902-1903, Μέρος XIV, Άρθρο 1. 16/8/1902.

57. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Νόμων, Νόμος 1366, 6 Ιουνίου 1903 «Περί της θέ-
σεως του Επόπτου της παιδείας».

58. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Προϋπολογισμός εξόδων της
χρήσεως του έτους 1903-1904, Κεφ ΚΒ΄ Άρθρ 1. 20/ 8/1904.

59. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Προϋπολογισμός εξόδων της
χρήσεως του έτους 1905, Μέρος Δ΄, 26/8/1905.

60. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Νόμων, Νόμος 1560, 5 Απριλίου 1905.
61. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Νόμων, Νόμος 1667, 10 Ιουλίου 1905.
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Βιβλιοθήκη. Και βέβαια η συνύπαρξη και συστέγασή τους θα δημιουρ-
γήσει στενότητα χώρου στο μέλλον. Το κενό της έλλειψης κτηρίου θα
καλυφθεί στη συνέχεια από τη δωρεά ενός ιδιώτη. Ο Αλέξανδρος Πα-
σχάλης τον Ιανουάριο του 190662 δηλώνει ότι θα ανεγείρει οίκημα για
το Μουσείο και τη Βιβλιοθήκη προλαβαίνοντας έτσι το κληροδότημα
του Μιλτιάδη Γεωργίου που πέθανε τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.63

Η θεμελίωση του οικοδομήματος έγινε στις 16 Αυγούστου 1909 ενώ
ένα μήνα νωρίτερα είχε ψηφισθεί νόμος64 που καθόριζε με λεπτομέρειες
την οργάνωση και τη λειτουργία της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σάμου. Ο
ηγεμόνας που υπογράφει τον νόμο είναι ο μισητός για τον αυταρχισμό
και φιλοτουρκισμό του Ανδρέας Κοπάσης. Είχε μόρφωση μεγάλη και
γλωσσομάθεια σπάνια

όμως εστερείτο ευθύτητος και γενναιοψυχίας προσφεύγων
συνήθως εις πονηρά μέσα, και δια τούτο δεν κατώρθωσε να
αποκτήσει την εκτίμησιν του Σαμιακού λαού παρά πάσαν
την αληθώς αξιοθαύμαστον δραστηριότητα και φιλοπονίαν

γράφει ο Ι. Βακιρτζής.65 Εν μέσω λοιπόν κινημάτων, ταραχών, συγκρού-
σεων και διώξεων του Θεμ. Σοφούλη και των υποστηρικτών της ένωσης
με την Ελλάδα, ψηφίζεται ένας νόμος που μπορεί να χαρακτηρισθεί
πλήρης. Είναι μια θετική εξέλιξη για το θεσμό της βιβλιοθήκης με συν-
τελεστή μια αρνητική φυσιογνωμία για τη σαμιακή ιστορία. Όμως, αν
θέλουμε να ερμηνεύσουμε το γεγονός, πέρα από την επιθυμία του Κο-
πάση για απόλυτο έλεγχο και το στόχο του για ανάδειξη της μικρής
ηγεμονίας, μπορεί να προστεθεί η παρατήρηση ότι οι συνθήκες για κα-
λύτερη οργάνωση της βιβλιοθήκης έχουν ωριμάσει και συνδέονται με τις
υπόλοιπες κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες. 

Ο νόμος του 1909 περιλαμβάνει 7 άρθρα. Η Βιβλιοθήκη θεωρείται
παράρτημα του Δημοσίου Μουσείου και τελεί υπό την εποπτεία του
εφόρου και διευθυντού του. Προβλέπεται στον προϋπολογισμό κάθε
έτους ανάλογη πίστωση για όλα τα λειτουργικά έξοδα, μέρος όμως της

62. Μανώλης Ι. Νικολαΐδης, Ο Αλέξανδρος Πασχάλης και το πολύπλευρο
έργο του, Αθήνα 1992.

63. Βέβαια το κτήριο του Μιλτιάδη Γεωργίου κληροδοτούνταν στο Δημόσιο
μετά τον θάνατο και της συζύγου του Αννικούτσας Γεωργίου. 

64. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Νόμων, Νόμος 2182, «Περί πλουτισμού και συντη-
ρήσεως της Δημοσίας Βιβλιοθήκης Σάμου», 18 Ιουνίου 1909.

65. Ιωάννης Δ. Βακιρτζής, ό.π. σ. 525.
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συντήρησης και του εμπλουτισμού θα καλύπτεται από δωρεές. Ο έφο-
ρος έχει την υποχρέωση της ταξινόμησης των βιβλίων και της σύνταξης
δύο καταλόγων, ενός που θα περιλαμβάνει τα βιβλία κατά αύξοντα
αριθμό και δευτέρου, όπου τα βιβλία θα ταξινομούνται καθ’ ύλη και
αλφαβητικά με τη μορφή ευρετηρίου. Οι κατάλογοι θα θεωρούνται από
τη Διοικητική Αρχή, ενώ κατά την αλλαγή εφόρου η Βιβλιοθήκη θα πα-
ραδίδεται στο νέο έφορο επίσημα και με αριθμό πρωτοκόλλου εις δι-
πλούν, έναν για το ιδιαίτερο βιβλίο παραλαβής της βιβλιοθήκης και έναν
που θα τον παραλαμβάνει ο παριστάμενος αντιπρόσωπος της Διοικητι-
κής Αρχής για το Δημόσιο Αρχείο. Οι ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης
θα καθορισθούν με ηγεμονικό διάταγμα και μετά τη γνωμοδότηση του
Γυμνασιάρχη και της Βουλής, ενώ απαγορεύεται η μεταφορά οποιου-
δήποτε βιβλίου εκτός βιβλιοθήκης, δηλαδή δεν θα είναι δανειστική.
Μετά τη δημοσίευση του νόμου τα νέα βιβλία που θα προστίθενται στη
Βιβλιοθήκη θα δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το Πασχάλειο κτήριο ολοκληρώθηκε το 1912 και το Σεπτέμβριο του
1913, όταν πια η Σάμος είχε ενωθεί με τη Ελλάδα, διαβάζουμε στην
εφημερίδα Αιγαίον ότι ο μεγαλόφρων δωρητής Αλέξανδρος Πασχάλης
επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της προσωρινής κυβέρνησης Θεμ. Σοφούλη
για να του παραδώσει τα κλειδιά του ανεγερθέντος κτηρίου. Ο Θεμ.
Σοφούλης συγκινημένος εκφράζει εγγράφως στον Αλέξανδρο Πασχάλη
την «μεγίστην ευγνωμοσύνην του Έθνους και της Πατρίδος», τα δικά
του θερμότατα συγχαρητήρια για την γενναιοτάτη και εξόχως κοινω-
φελή δωρεά και τη διαβεβαίωση βαθυτάτης τιμής και υπολήψεως προς
το πρόσωπό του.66 Αναγγέλλεται βέβαια στην εφημερίδα ότι θα ακο-
λουθήσουν τα επίσημα εγκαίνια. 

Στις 18 Σεπτεμβρίου 1913 διορίζεται επιμελητής του Μουσείου ο
τέως καθηγητής του Πυθαγορείου Γυμνασίου Δημήτριος Γεωργίου στον
οποίο ο συντάκτης της εφημερίδας Αιγαίον Ι. Βακιρτζής θυμίζει ότι η
βιβλιοθήκη πρέπει να μεταφερθεί στο χώρο της για να πλουτισθεί και
να αρχίσει να παρέχει τις ευεργεσίες της στην κοινωνία.67 Βέβαια το
Πυθαγόρειο Γυμνάσιο δεν απογυμνώθηκε από βιβλιοθήκη, αφού παρα-
μένουν στο σχολείο αντίτυπα των διπλών ή πολλαπλών εκδόσεων και
πολλά από αυτά βρίσκονται σήμερα στη Βιβλιοθήκη του «Πυθαγορείου»

66. Αιγαίον, έτος β΄, φ. 54, 11-9-1913, «Νέα δωρεά του κ. Πασχάλη».
67. ΓΑΚ Σάμου, Αιγαίον, έτος β΄, φ. 55, 18-9-1913, «Δύο επιτυχείς διορισμοί».
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Γενικού Λυκείου Σάμου.68 Η μεταφορά των βιβλίων έγινε, αλλά τα χρό-
νια που ακολούθησαν ήταν δύσκολα, ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, οι εσω-
τερικές συγκρούσεις στο ελληνικό κράτος, οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό
μέτωπο κυριαρχούν στις ειδήσεις και συνθέτουν την καθημερινή πραγ-
ματικότητα. Το 1914 με Βασιλικό Διάταγμα ανατίθεται η φροντίδα των
σχολικών βιβλιοθηκών στις σχολικές επιτροπές, όμως η Δημόσια Κεν-
τρική Βιβλιοθήκη για λόγους οικονομίας από το 1914 δεν έχει επιμελητή,
παρά μόνο επιστάτη. Επιμελητής διοριζόταν μέχρι το 1914 με αυξομει-
ώσεις στο μισθό, οπότε καταργείται η θέση με διάταγμα από τον αντι-
πρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης Αναστάσιο Αδοσίδη για οικονομι-
κούς λόγους.69 

Παρ’ όλα αυτά οι φιλομαθείς και βιβλιόφιλοι δεν εκλείπουν και στις
19 Μαρτίου 1916 στην εφημερίδα Αιγαίον συναντάμε μια μακροσκελή
επιστολή με τίτλο «Η δημόσια Βιβλιοθήκη μας». Συγγραφέας είναι ο
Αρ. Καραθανάσης. Χαρίεις ο λόγος του αλλά παράλληλα επικριτικός
για την κατάσταση της βιβλιοθήκης. Με περιγραφικό τρόπο εκφράζει
την ανάγκη να χρησιμοποιήσει τα βιβλία για να λύσει απορίες ή να βρει
σχόλια και μεταφράσεις αξιόλογων έργων γιατί «παρ’ όλον τον πολε-
μικόν συναγερμόν της Ευρώπης ου παύεται λογισμούς η διάνοια τί-
κτουσα». Αναφέρεται στην προσφορά γενικώς μιας βιβλιοθήκης
ενθυμούμενος την Εθνική Βιβλιοθήκη και βρίσκει την ευκαιρία να πα-
ρουσιάσει τα τρία μεγάλα προβλήματα της Πασχάλειας βιβλιοθήκης.
Από εκεί βεβαιωνόμαστε ότι τα βιβλία έχουν μεταφερθεί αλλά δεν
υπάρχει ο κατάλληλος χώρος για έναν αναγνώστη αφού λείπουν ένα
τραπέζι και λίγες καρέκλες . Έτσι όμως τα βιβλία λόγω του δανεισμού
«είναι εσπαρμένα τήδε κακείσε κατά πάσαν ίσως γωνίαν της νήσου»
και δεν επιστρέφονται λόγω αμέλειας. Ο συντάκτης της επιστολής συγ-
κρίνει τα υπάρχοντα βιβλία με τα καταγεγραμμένα στον κατάλογο του
Αριστομένη Στεργιογλίδη και διαπιστώνει ότι έχουν εξαφανισθεί πολλά
βιβλία, γι’ αυτό επικαλείται τη φιλοτιμία των Σαμίων για αλλαγή νοο-
τροπίας και ενίσχυση του θεσμού.70 Τα κύρια προβλήματα λοιπόν που

68. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση που παρατίθεται http://lyk-samou.sam.sch.gr
και στον τομέα Σχολική Βιβλιοθήκη μπορεί ο αναγνώστης να δει τον κατάλογο
της παλαιάς συλλογής βιβλίων.

69. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, Διά-
ταγμα 263, 24-7-1914.

70. Αιγαίον, έτος 4ον, φ. 318, 19-3-1916.
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επισημαίνονται είναι η έλλειψη αναγνωστηρίου και η αμέλεια των δα-
νειζομένων να επιστρέψουν τα βιβλία, με αποτέλεσμα την απώλεια ση-
μαντικών τόμων της βιβλιοθήκης.

Το άρθρο στην εφημερίδα μάλλον κινητοποιεί και πάλι τους αρμοδίους
και τη σαμιακή κοινωνία, παρά τις ημέρες του διχασμού που διέρχεται
το ελληνικό έθνος. Η Σάμος από την αρχή βρίσκεται στο πλευρό του
Ελευθερίου Βενιζέλου. Αντιπρόσωπος της προσωρινής κυβερνήσεως είναι
ο Κων/νος Μελάς, ο οποίος στις 11 Ιανουαρίου 1917 αναθέτει αμισθί και
την εφορεία της Βιβλιοθήκης στον έφορο Αρχαιοτήτων Δημήτριο Ευαγ-
γελίδη, που αργότερα εξελίχθηκε σε μεγάλη φυσιογνωμία του αρχαιολο-
γικού κόσμου με τις ανασκαφές στη Δωδώνη, υπηρέτησε ως καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ιστορικός της τέχνης και λογοτέχνης.
Παράλληλα διορίζεται προσωρινός επιμελητής ο Ανδρέας-Φειδίας Ν.
Πανάς με μηνιαίο μισθό 150 δραχμές.

Μέσα σε λίγους μήνες οι δύο άνδρες ολοκληρώνουν την ανασύσταση
της Βιβλιοθήκης και στις 13 Ιουνίου 1917 γίνονται με μεγάλη επισημό-
τητα τα εγκαίνια71 με την παρουσία του κυβερνητικού αντιπροσώπου
Κ. Μελά.

Ο Δημήτριος Ευαγγελίδης εκφωνεί έναν εμπνευσμένο λόγο για την
προσφορά των βιβλίων στην ανθρώπινη υπόσταση και το ρόλο του θε-
σμού. Στο τέλος παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά της επιτόπιας βιβλιο-
θήκης. Αναφέρει ότι περιλαμβάνει περίπου 6000 τόμους μαζί με τα
αξιόλογα ιστορικά της βιβλιοθήκης του Κοπάση αλλά επισημαίνει και
τα προβλήματά της που οφείλονται στον τρόπο σύνθεσής της. Δηλαδή
δεν έχει μια ολοκληρωμένη σειρά των αρχαίων και βυζαντινών συγγρα-
φέων, ενώ από τους νεότερους έλληνες συγγραφείς διαθέτει ελάχιστα
βιβλία. Δεν υπάρχουν λεξικά και απουσιάζει παντελώς η σαμιακή βιο-
γραφία. Επαινεί τον Αριστομένη Στεργιογλίδη για την προσπάθεια κα-
τάρτισης της βιβλιοθήκης αλλά ασκεί και κριτική για το ασυστηματο-
ποίητο της προμήθειας των βιβλίων. Τέλος αναφέρει ότι υπάρχουν αρ-
κετά χρήσιμα νομικά βιβλία και θεωρεί αξιόλογα τα ιστορικά της βιβλιο-
θήκης του Κοπάση. Οι παραπάνω παρατηρήσεις του Δημ. Ευαγ- γελίδη
χρειάζονται περισσότερη έρευνα, γιατί ήδη καταλάβαμε ότι αυτή η βι -
βλιοθήκη στήριξε τη δημιουργία της και την ύπαρξή της στη γενναιοδω-
ρία και στη φιλοτιμία ιδιωτών και την ελάχιστη οικονομική ενίσχυση από

71. Αιγαίον, έτος 5ον, φ. 304, 13-6-1917, «Μια πνευματική εορτή, Τα εγκαίνια
της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σάμου».
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την πλευρά της σαμιακής ηγεμονίας. Εφόσον δεν υπήρχαν χρήματα για
την προμήθεια βιβλίων με συστηματικό τρόπο το μόνο που εμπλούτιζε
και ανανέωνε τη βιβλιοθήκη ήταν οι δωρεές των ιδιωτών, οπότε δικαιο-
λογείται το ασυστηματοποίητο της σύνθεσής της. Παράλληλα δεν ξε-
χνάμε ότι πολλά βιβλία έχουν χαθεί στο προηγούμενο διάστημα λόγω
της αμέλειας επιστροφής αυτών από τους δανειζομένους. Αυτό επιβε-
βαιώνεται και από τη μαρτυρία του Αρ. Καραθανάση,72 ο οποίος φαίνε-
ται ότι προσπάθησε να βρει βιβλία σύμφωνα με τον κατάλογο του
Αριστομένη Στεργιογλίδη και φυσικά δεν το επέτυχε.

Το φαινόμενο της αμέλειας επιστροφής των βιβλίων μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί ως δείκτης για τη νοοτροπία που έχει αναπτυχθεί για τη
φιλαναγνωσία. Ακόμα λοιπόν υπάρχει έλλειμμα παιδείας σε αυτόν τον
τομέα και αυτό συνδέεται με τη γενική στάση της κοινωνίας απέναντι
στο θεσμό. Το παραπάνω επιβεβαιώνεται με μια δήλωση της Επιμελη-
τείας της Δημόσιας Βιβλιοθήκης στις 5 Απριλίου 1918, σύμφωνα με την
οποία καλούνται όσοι κατέχουν βιβλία να τα επιστρέψουν μέσα σε δέκα
ημέρες, διαφορετικά θα ληφθούν «τα προσήκοντα μέτρα».73 

Παρά την προσπάθεια οργάνωσης για καλύτερη λειτουργία του θε-
σμού τα προβλήματα παραμένουν. Ίσως θα μπορούσε να υποστηρίξει
κανείς ότι εκτός από πνευματικούς υπήρξαν και πολιτικοί λόγοι που
ώθησαν να επιδειχθεί εν καιρώ εθνικού διχασμού τόσο μεγάλο ενδια-
φέρον και να δοθεί τόση μεγάλη λαμπρότητα στη λειτουργία του θεσμού
της βιβλιοθήκης. Αν προσέξουμε τα γεγονότα, τα εγκαίνια της βιβλιο-
θήκης έγιναν το 1917, με απόσταση 4 ετών από τη επίσημη παράδοση
του Πασχάλειου κτηρίου το Σεπτέμβριο του 1913. 

Μπορεί τυπικά να αναγνωρίστηκε επίσημα ο θεσμός αλλά ουσιαστικά
παρατηρούνται προβλήματα ως προς τη λειτουργία. Ένα αξιοπερίεργο
γεγονός έρχεται να επιβεβαιώσει τα παραπάνω. Στις 27 Ιανουαρίου του
1918 αναδημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Αιγαίον η πληροφορία που είχε
δημοσιευθεί την προηγούμενη ημέρα στην εφημερίδα Σάμος σύμφωνα
με την οποία είχε εξαφανισθεί από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη το χειρόγραφο
ημερολόγιο του Λογοθέτη Λυκούργου και το οποίο είχε αγοράσει με
άλλα βιβλία το Δημόσιο από τη χήρα του Ν. Σταματιάδου κατά το 1913
επί της προσωρινής κυβερνήσεως Θεμ. Σοφούλη.74

72. Αιγαίον, έτος 4ον, φ. 318, 19-3-1916.
73. Αιγαίον, έτος 6ον, φ. 628, 5-4-1918.
74. Αιγαίον, έτος 6ον, φ. 600, 27-1-1918.
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Ανακεφαλαιώνοντας θα παρατηρούσαμε ότι η περίοδος από το 1913
έως το 1918 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μεταβατική αλλά και ιδι-
αίτερα θετική για το θεσμό της βιβλιοθήκης, αφού έχει εξευρεθεί ειδικός
χώρος, το Πασχάλειο οίκημα, και με τις ρυθμίσεις του 1917 καθιερώνε-
ται επίσημα ως θεσμός με ανάλογη ακτινοβολία στην κοινωνία. Βέβαια
δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την κοινωνική προέλευση όσων δα-
νείζονταν βιβλία αλλά ούτε και ένα συγκεκριμένο αριθμό. 

Από τα 3.752 βιβλία του 1898 έχουμε φθάσει στα 6.000. Υπάρχουν
δύο επίσημοι κατάλογοι, ο ένας του Αριστομένη Στεργιογλίδη του 1898
και ο άλλος του 1918, που αναφέρεται στη βιβλιογραφία Δ. Σ. Γκίνη-Β.
Γ. Μέξα. 

Επιστέγασμα των παραπάνω ενεργειών είναι ο νόμος 2507 της 28ης
Σεπτεμβρίου 192075 ο οποίος αναφέρεται στην ίδρυση δημόσιας βιβλιο-
θήκης στη Θεσσαλονίκη και αναγνωρίζει την ύπαρξη και λειτουργία των
δημοσίων βιβλιοθηκών στην Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Ζάκυνθο, Ανδρί-
τσαινα και Σάμο. Η εφορεία κάθε βιβλιοθήκης ανατίθεται στον γυμνα-
σιάρχη της κάθε πόλης με ετήσια αποζημίωση 300 δραχμές και
παρέχεται σε κάθε μια από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου των
Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως πίστωση 500 δραχμών
από τη μία μεριά για αγορά βιβλίων και περιοδικών, για βιβλιοδετικά
και 300 δραχμών από την άλλη για άλλα λειτουργικά έξοδα. Ο επιμε-
λητής της Σάμου θεωρείται ότι έχει τα προσόντα βοηθού βιβλιοφύλακος
και διατηρείται στη θέση του με βαθμό και μισθό γραφέα β΄ τάξεως.

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Σάμου, σύμφωνα με τη Στατιστική του 1927
διέθετε συνολικά 7.500 τόμους, 50 περιοδικά και εφημερίδες και 7 γε-
ωγραφικούς χάρτες και στεγάστηκε στο Πασχάλειο οίκημα από το 1913
μέχρι το 1938. Παρέμεινε όμως κλειστή από το 1925 λόγω κατάργησης
της θέσης του βιβλιοφύλακα. Το κενό καλύφθηκε από τη λειτουργία της
βιβλιοθήκης του συλλόγου Πυθαγόρα, του οποίου πρόεδρος ήταν ο Βασ.
Καριώτογλους.

Το Σεπτέμβριο του 193876 ξεκινά νέος κύκλος διαβουλεύσεων και
αποφασίζεται να μεταφερθεί η Δημόσια Βιβλιοθήκη στο κτήριο του
Μιλτ. Γεωργίου. Τον Ιούλιο του 1940 η μεταφορά έχει ολοκληρωθεί
αλλά ακόμα δεν έχει διορισθεί βιβλιοφύλακας. Η ιστορία της βιβλιοθή-

75. ΦΕΚ αρ. 221, τεύχος πρώτον, 28-9-1920.
76. Αιγαίον, 4-10-1938.



κης δεν τελειώνει. Επειδή όμως έχουμε ξεπεράσει το χρονικό όριο του
1920 σταματάμε εδώ με τη δέσμευση ότι η έρευνα θα συνεχισθεί και
με την παρατήρηση ότι, αν και γενικά στη Σάμο στις αρχές του 20ού
αιώνα αναγνωρίζεται ο μορφωτικός ρόλος του θεσμού της Βιβλιοθήκης
και σημειώνεται σημαντική πρόοδος, εν τούτοις δεν διατηρείται μια
σταθερή κατάσταση για τη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξή του,
αφού σε περιόδους οικονομικών πολιτικών και εθνικών κρίσεων είναι
από τους πρώτους που πλήττεται. Όμως δεν μπορούμε να μην επιση-
μάνουμε ότι οι κοινωνίες που προοδεύουν είναι αυτές που αναγνωρί-
ζουν εγκαίρως τον ανεκτίμητο θησαυρό των βιβλίων και αυτές που
φροντίζουν, ώστε τα μέλη τους να γίνουν ικανά να διαχειρίζονται με
όλους τους δυνατούς τρόπους αυτόν το θησαυρό.
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Η εκπαίδευση στη Σάμο λίγο πριν και κατά την πε-
ρίοδο της μετάβασης από την αυτονομία 

στο ελληνικό κράτος

Οργάνωση και είδη σχολείων

Στην Ελλάδα κατά το τέλος του 19ου και αρχές 20ού αιώνα ίσχυαν
οι νόμοι ΒΤΜΘ΄ του 1895 και ο συμπληρωματικός του Γ/VΗ΄ του 1905.
Και οι δύο κατέτασσαν τα σχολεία ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών
σε κοινά (γραμματοδιδασκαλεία) και πλήρη. Τα κοινά ήταν 4ετούς φοί-
τησης και τα πλήρη 6ετούς. Το βασικό μειονέκτημα των νόμων αυτών
ήταν η άνιση μεταχείριση των παιδιών, αφού πολλά καταδικάζονταν να
ολοκληρώνουν τη στοιχειώδη μόρφωσή τους σε τέσσερα χρόνια, όταν
φοιτούσαν σε κοινά σχολεία, ενώ επέτρεπαν σε μια άλλη μερίδα παι-
διών, που φοιτούσαν σε εξατάξια, να παραμένουν για φοίτηση στις σχο-
λικές τάξεις δυο επιπλέον χρόνια. Οι νόμοι αυτοί, παρά τις προσπάθειες
που έγιναν με τα νομοσχέδια του 1899, του 1913 και του 1917 ίσχυσαν
μέχρι το 1921, οπότε η στοιχειώδης εκπαίδευση έγινε για όλους τους
μαθητές 6ετής.1

Στη Σάμο κατά την ίδια περίοδο δεν εφαρμοζόταν κάτι διαφορετικό.

1. Χρ. Λέφας, Ιστορία της Εκπαιδεύσεως, ΟΕΣΒ, Εν Αθήναις 1942, σ. 39-
46.
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Ο νόμος 1951/1907 «Περί δημοσίας εκπαιδεύσεως»2 όριζε τις προϋπο-
θέσεις ίδρυσης και διαίρεσης σχολών αρρένων και μετέφερε στην ευθύνη
των δήμων την εξεύρεση διδακτηρίου και εξοπλισμού. O νόμος ανέφερε
ότι στις σχολές αρρένων θα μπορούσαν να φοιτούν και κορίτσια, αλλά
δεν έκανε μνεία τι θα γίνονταν τα κορίτσια στους μικρούς δήμους και
χωριά που δεν υπήρχαν παρθεναγωγεία και η φοίτησή τους στα αρρε-
ναγωγεία ήταν αδύνατη λόγω του μεγάλου αριθμού μαθητών και των
κοινωνικών προκαταλήψεων. 

Κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα μέχρι την πλήρη ενσω-
μάτωση της Σάμου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η εκπαίδευση
στο νησί ήταν χωρισμένη σε δημόσια (κλασική και επαγγελματική) και
ιδιωτική (οικονομική και επαγγελματική). 

Λειτουργούσε σε τρεις βαθμίδες, την κατώτερη ή στοιχειώδη, τη μέση
και την ανώτερη: 

α. στην κατώτερη ανήκαν τα νηπιαγωγεία και τα 4τάξια δημοτικά
σχολεία (παρθεναγωγεία και αρρεναγωγεία), 

β. στη μέση ανήκαν οι τάξεις των αστικών σχολείων και παρθενα-
γωγείων μετά την τετάρτη, η Μαυρογένειος Επαγγελματική Σχολή και
η Εμπορική Σχολή Καρλοβασίων και 

γ. στην ανώτερη ανήκαν το Πυθαγόρειο Γυμνάσιο και το Ιεροδιδα-
σκαλείο Σάμου «Η Ανατολή». 

Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Εμπορικόν Λύκειον «Η Σάμος» του Αλ-
κιβιάδη Σπειρίδη (1898-1926), η Οικοκυρική Σχολή Μαρίας Καΐρη (1906
– 1914), η Γαλλική Σχολή Καλογραιών, η Αμερικανική Σχολή εν Σάμω
Νικολάου Α. Φλετορίδου και η Εσπεραντική Σχολή Σάμου (1906-1912)
τροφοδοτούνταν από μαθητές όλων των ηλικιών και των βαθμίδων της
εκπαίδευσης.

Τα δυο τελευταία χρόνια της ηγεμονίας, μέχρι την εκτέλεση του Αν-
δρέα Κοπάση,3 λειτούργησε η Σχολή Ηγεμονικής Χωροφυλακής για να
εκπαιδεύσει τους 160 άνδρες του σώματος σε στρατιωτικά και νομικά
ζητήματα. Στη σχολή αυτή δεν δίδασκαν εκπαιδευτικοί αλλά ανώτεροι
αξιωματικοί και δικαστικοί λειτουργοί.4 Για τη διδασκαλία αγράμματων
ενηλίκων ιδρύονταν με προϋποθέσεις νυχτερινά σχολεία. 

2. ΓΑΚ Σάμου, N. 1951/1907 στο Νόμοι Απ' αριθ. 1597-1970/1905-1907.
3. I. Bακιρτζής, Ιστορία της Ηγεμονίας της Σάμου, ΓΑΚ Σάμου, Αθήνα

2005, σ. 523-525.
4. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Διαταγμάτων, Διάταγμα 76, 13-2-1910.
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Κατά τη μεταβατική περίοδο 1912-14 λειτουργούσαν 29 αρρεναγω-
γεία, 13 παρθεναγωγεία, 4 πλήρη σχολεία, 4 αστικά, η Εμπορική Σχολή
Καρλοβασίων, το Ιεροδιδασκαλείο και το Πυθαγόρειο Γυμνάσιο.5

Από τη σχολική περίοδο 1914-15 ίσχυσε ο εκπαιδευτικός νόμος της
Ελλάδας και ως σχολεία μέσης εκπαιδεύσεως θεωρήθηκαν το Πυθαγό-
ρειο Γυμνάσιο, η Εμπορική Σχολή και οι ανώτερες τάξεις των 4 αστικών
σχολών και του Παρθεναγωγείου Λ. Βαθέος μετά την έκτη δημοτικού.
Το Ιεροδιδασκαλείο καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από το Τριτάξιο
Διδασκαλείο Σάμου. 

Σκοποί της εκπαίδευσης

Ο σκοπός της εκπαίδευσης στη Σάμο κατά τα τελευταία χρόνια της
αυτονομίας ήταν διατυπωμένος με συντομία. Περιλάμβανε δύο άξονες,
την εγκυκλοπαιδική μόρφωση και τη γενική προπαρασκευή των παιδιών
για τη ζωή.6 Ο πρώτος άξονας ήταν θεωρητικός. Φρόντιζε να παρέχει
γνώσεις για τη θρησκευτική και εθνική διαφώτιση των μαθητών. Ο δεύ-
τερος ήταν πρακτικός. Επιδίωκε να εξοπλίσει τους αυριανούς πολίτες
με χρήσιμες δεξιότητες για την υπόλοιπη ζωή τους. Οι αντιλήψεις που
διατύπωνε καλλιεργούσαν τη διαφυλική ανισότητα, γιατί απευθυνόταν
μόνο στους άρρενες μαθητές και αγνοούσε ή μεταχειριζόταν ως κατώ-
τερης τάξεως όντα τα κορίτσια, τα οποία μπορούσαν αν επιθυμούσαν
να φοιτήσουν στα σχολεία αρρένων μέχρι τα 12 χρόνια τους ή να παρα-
μείνουν στο σπίτι ως οικιακές βοηθοί παρότι στην ελεύθερη Ελλάδα από
το 1831 ο Ιωάννης Καποδίστριας είχε τονίσει την ανάγκη η φροντίδα
της πολιτείας να καλύπτει και «των κορασίων την δημοσίαν ανατροφήν
και διδασκαλίαν».7 Καλλιεργούσαν επίσης και την προσκόλληση του εκ-
παιδευτικού συστήματος σε εθνικο-θρησκευτικά μοντέλα χωρίς να κά-
νουν καμιά αναφορά στην ευρύτερη ηθική διαπαιδαγώγηση και

5. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 133, 16-1-1915, σ.
541.

6. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Νόμων, N. 1951/1907 στο Νόμοι Απ' αριθ 1597-
1970/1905-07.

7. Η Αιγιναία, Εφημερίς Φιλολογική, Επιστημονική και Τεχνολογική, Αίγινα
15-9-1831, αριθμός Ζ΄, Βιβλιοθήκη Ιστορικών μελετών, φωτοτυπημένη επανέκ-
δοση, χ.χ., Καραβίας, σ. 214.



κοινωνικοποίηση των παιδιών. 
Πέρα από τις αντιλήψεις που εξέφραζε ο σκοπός της εκπαίδευσης,

στην πράξη, αν εξαιρέσουμε τις προσπάθειες του 1902-1903 επί ηγε-
μονίας Μαυρογένη, παρέβλεπε το δεύτερο άξονα της εκπαίδευσης, την
επαγγελματική. Για παράδειγμα ο νόμος 1951/1907 έκανε μνεία για την
ίδρυση σχολικών κήπων με ευθύνη των δήμων, για να ασκούνται πρα-
κτικά οι μαθητές. Υποσημείωνε όμως ότι όσοι δήμοι δεν φρόντιζαν να
εξασφαλίσουν κατάλληλα οικόπεδα στα σχολεία για τη μετατροπή τους
σε κήπους και δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν επαρκώς την ελλειμ-
ματική πράξη τους, η διοίκηση διατηρούσε το δικαίωμα να τους τιμωρεί
με ένα γελοίο εφάπαξ πρόστιμο που κυμαινόταν από 20 έως 100 γρό-
σια. Η επαγγελματική εκπαίδευση και η διδασκαλία των τεχνών στη
Μαυρογένειο Σχολή τέθηκε σε δευτερεύουσα μοίρα και οδηγήθηκε στη
διακοπή των μαθημάτων, αφήνοντας το προβάδισμα στο Ιεροδιδασκα-
λείο, στο οποίο διατέθηκε από το 1906 το διδακτήριο της Σχολής, αφή-
νοντας ουσιαστικά άστεγη την επαγγελματική εκπαίδευση. Οι ανάγκες
για στρατωνισμό της πολιτοφυλακής, το φθινόπωρο του 1912, και στη
συνέχεια του στρατού από τον Ιανουάριο του 1914 υποχρέωσαν την
προσωρινή κυβέρνηση να επιτρέψει την κατάληψη από το στρατό των
περισσότερων σχολικών κτηρίων στο Λ. Βαθέος, το Βαθύ, τους Μυτιλη-
νούς, το Μαραθόκαμπο και αλλού. 

Στους σκοπούς της εκπαίδευσης θα πρέπει να εντάξουμε και τη σύν-
τομη αλλά δυναμική παρέμβαση της ηγεμονικής αρχής για τη διδασκα-
λία της τεχνητής γλώσσας εσπεράντο στα σχολεία της Σάμου που
υποστήριξαν μερικοί Σαμιώτες διανοούμενοι από τις αρχές του 20ού
αιώνα. Την υιοθέτησαν όλοι οι ηγεμόνες της πρώτης δεκαετίας, επιχει-
ρώντας ένα ουτοπικό άνοιγμα προς το διεθνές εσπεραντικό κίνημα. Η
πρωτοβουλία των ηγεμόνων μετατόπιζε το σκοπό της εκπαίδευσης και
σε ένα διδακτικό πεδίο χωρίς υπόσταση και πατρότητα. Η αποτυχία
του εγχειρήματος δεν επήλθε μόνο από το θάνατο του Κοπάση, την απο-
γοήτευση του εμψυχωτή του Ανακρέοντα Σταματιάδη και την καθαί-
ρεση του ηγεμονικού καθεστώτος. Η πλειοψηφία των Σαμίων θεώρησε
ξένη υπόθεση την εσπεράντο και οι εκπαιδευτικοί δεν κατέβαλαν καμία
προσπάθεια να ενστερνισθούν τις απόψεις των εσπεραντιστών ούτε επι-
δίωξαν να εργασθούν για τη διδασκαλία της στα σχολεία της Σάμου. Η
προσπάθεια εισαγωγής της εσπεραντικής γλώσσας στην εκπαίδευση της
Σάμου μάς επιτρέπει να διακρίνουμε τα ασαφή όρια των σκοπών και
στόχων της εκπαίδευσης της περιόδου, την απουσία ιδεολογικών προ-
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σανατολισμών και την προχειρότητα με την οποία αντιμετώπιζαν οι
υπεύθυνοι τα θέματα παιδείας. 

Το 1912, όταν ανέλαβε τη διοίκηση της Σάμου η Προσωρινή Κυβέρ-
νηση (Π. Κ.), ο επίτροπος Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Παιδείας Δη-
μήτριος Ορφανός, με εγκύκλιό του συνέστησε στους δασκάλους να
καταβάλουν όλες τις απαραίτητες προσπάθειες «προς εκπαίδευσιν και
ελληνοπρεπή μόρφωσιν των νέων της ημετέρας πατρίδος», υλοποιώντας
την απόφαση της Εθνοσυνέλευσης που κοινοποιήθηκε με εγκύκλιο του
Θ. Σοφούλη στους δημάρχους και το λαό της Σάμου στις 3 Νοεμβρίου
19128 με την οποία χαρακτήριζε την κατάσταση της δημοτικής εκπαί-
δευσης «αξιοθρήνητη» και «ελεεινή». Η σύσταση του Ορφανού στους
εκπαιδευτικούς απετέλεσε το σκοπό της εκπαίδευσης κατά την περίοδο
της διοίκησης της Σάμου από την Προσωρινή Κυβέρνηση. Η βασική δια-
φοροποίηση που επήλθε από το σκοπό της Ηγεμονίας του 1907 ήταν
ότι, ενώ η νέα διοίκηση εξακολουθούσε να επιμένει στους δύο προηγού-
μενους άξονες της επαγγελματικής εκπαίδευσης (και διδασκαλίας δε-
ξιοτήτων) και της εγκυκλοπαιδικής μόρφωσης, τώρα επιθυμούσε το
μορφωτικό πλαίσιο να είναι ελληνοπρεπέστερο, εφόσον οι μαθητές φοι-
τούσαν πλέον σε σχολεία που είχαν δρομολογήσει την ένταξή τους στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η Σάμος γινόταν σταδιακά ελληνική
επαρχία. Ο σκοπός αυτός δήλωνε τουλάχιστον την επιθυμία της Προ-
σωρινής Κυβέρνησης να διαφοροποιηθούν ορισμένες παράμετροι της εκ-
παίδευσης. Είναι βέβαιο ωστόσο ότι καμιά αλλαγή δεν επήλθε στα
αναλυτικά προγράμματα και στην καθημερινότητα των σχολείων εκτός
από την αφαίρεση των ευχολογίων για την υγεία του σουλτάνου και του
ηγεμόνα. Την προσπάθεια για καλλιέργεια της εθνικής ιδεολογίας των
Σαμίων μαθητών διαπιστώσαμε μόνο στην υπενθύμιση της διοίκησης
για την ανάκρουση του εθνικού ύμνου στις ετήσιες εξετάσεις του Ιου-
νίου και στην εγκύκλιο των εκδηλώσεων για την εορτή της σημαίας στις
15 Δεκεμβρίου 1913, όταν δηλαδή είχε κριθεί οριστικά η τύχη του νησιού
και άρχισαν να ισχύουν οι νόμοι και τα διατάγματα του Ελληνικού Βα-
σιλείου. 

Σημαντική μετατόπιση στους σκοπούς της εκπαίδευσης γινόταν
ωστόσο κατά την εφαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στα σχολεία
της Ηγεμονίας. Η μετατόπιση αυτή είναι ευδιάκριτη στο περιεχόμενο

8. ΓΑΚ Σάμου, Ψηφιοποιημένη Συλλογή Γιάννη Κιράνη, Μονόφυλλο της 3-
11-1912. Βλ. το σχετικό κείμενο σε παράρτημα.



των σχολικών βιβλίων και καλλιεργήθηκε μέσα από το κρυφό εκπαι-
δευτικό σύστημα δηλαδή τη σχολική ζωή, τις στάσεις και συμπεριφορές
δασκάλων και μαθητών.

Όσον αφορά το μάθημα των Θρησκευτικών, τούτο συμβάδιζε νόμιμα
με τους σκοπούς της εκπαίδευσης, αφού το δικαίωμα της άσκησης του
θρησκευτικού καθήκοντος και η διδασκαλία των Θρησκευτικών ήταν
ταυτισμένα με την Ορθοδοξία και καταστατικά κατοχυρωμένα στον
υπόδουλο ελληνισμό από τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Αντίθετα, τα
εγκεκριμένα βιβλία των μαθημάτων της Ιστορίας, της Πατριδογνωσίας
και της Γεωγραφίας δίδασκαν χωρίς την παραμικρή επιφύλαξη την ελ-
ληνική ιστορία, από την οποία αποδεικνυόταν η ελληνική καταγωγή των
Σαμίων και εντέλει η επιθυμία του σαμιακού λαού να ενωθεί και τυπικά
με το ελληνικό κράτος, ενώ τα μαθήματα της σπουδής του τόπου δια-
τυμπάνιζαν ότι η Σάμος και γεωγραφικά, λόγω παράδοσης και πληθυ-
σμιακής καταγωγής ανήκει στο γεωγραφικό κορμό της Ελλάδας. 

Στο σημείο αυτό προκύπτει το ερώτημα πώς το ηγεμονικό καθεστώς
και η Υψηλή Πύλη δέχονταν να καταστρατηγείται η υπερκείμενη νομο-
θεσία και να καλλιεργείται ελεύθερα η εθνική συνείδηση των μαθητών,
αντίθετα με τους εκπαιδευτικούς νόμους της Ηγεμονίας. Φαίνεται ότι
το ενδιαφέρον της οθωμανικής εξουσίας γύρω από τα εκπαιδευτικά ζη-
τήματα της Ηγεμονίας είχε περιορισθεί και εφόσον δεν υπήρχαν αντιρ-
ρήσεις, καταγγελίες ή αντιδράσεις από το εσωτερικό της Σάμου, το
σύστημα λειτουργούσε σιωπηρά σύμφωνα με τις επιθυμίες της πλει-
οψηφίας του λαού και των εκπροσώπων του στη διοίκηση, οι οποίοι
έλεγχαν το περιεχόμενο των βιβλίων προκειμένου να χορηγηθεί άδεια
εισαγωγής τους στην εκπαίδευση. Ακόμη και στην κοπασική περίοδο
το καθεστώς δεν έθεσε φραγμούς στα περιεχόμενα των σχολικών βι-
βλίων παρά μόνο, όπως είδαμε, επιχείρησε να το αμβλύνει με τη διδα-
σκαλία της εσπεράντο, παράλληλα με την προσπάθειά του να εδραιώσει
την εξουσία του αναβαθμίζοντας το ρόλο της χωροφυλακής και διατη-
ρώντας μόνιμη τουρκική στρατιωτική δύναμη στο νησί. 

Διοίκηση και διδακτικό προσωπικό 

Όπως είδαμε πιο πάνω, στις 3 Νοεμβρίου 1912, ο πρόεδρος της Εθνο-
συνέλευσης Θεμιστοκλής Σοφούλης απέστειλε εγκύκλιο στους δημάρ-
χους και το σαμιακό λαό με την οποία ανέστειλε προσωρινά τη

420 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ



421Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Σάμου9 εκτός του Πυθαγορείου
Γυμνασίου και των ανώτερων τάξεων των τεσσάρων Αστικών Σχολών,
όπου δίδασκαν πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί ή φοιτητές του Εθνικού Πα-
νεπιστημίου. Προφανώς, αναφερόμενος στις αστικές σχολές, συνυπολό-
γιζε και την Εμπορική Σχολή Νέου Καρλοβασίου, ενώ δεν παρενέβαινε
στα εσωτερικά του Ιεροδιδασκαλείου «Η Ανατολή» και, άμεσα τουλά-
χιστον, δεν φαινόταν να ασχολείται με τα αφορώντα τη Μαυρογένειο
Επαγγελματική Σχολή, η οποία ούτως ή άλλως εκείνη την περίοδο δεν
λειτουργούσε. 

Η απόλυση των δασκάλων του νησιού από τις θέσεις τους έγινε με
το επιχείρημα ότι έπρεπε να αναδιοργανωθεί η κατώτερη εκπαίδευση,
αρχής γενομένης από την ανακάθαρση του προσωπικού της, και το διο-
ρισμό νέου με βάση μετρήσιμα τυπικά προσόντα. Πίσω από το σκεπτικό
της απόφασης του Σοφούλη διακρινόταν η πίστη του για το χαμηλό
μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών και των αντίστοιχων επιδόσεών
τους μέχρι και την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα. Ο πυρήνας της εκ-
παίδευσης της Σάμου τα τελευταία χρόνια της αυτονομίας στηριζόταν
όπως και παλιότερα σε ένα σύστημα επιλογής εξαιρετικά χαλαρό, εμ-
φορούμενο από διαβλητά κριτήρια και υποκειμενισμό. Η εγκύκλιος επι-
σημαίνει απερίφραστα την επικρατούσα κατάσταση:

Είνε ομολογούμενον ότι η κατάστασις της παρ’ ημίν δημο-
τικής εκπαιδεύσεως είνε τούτ’ αυτό αξιοθρήνητος. Η έλλειψις
νόμων περί προσόντων των διδασκάλων και περί μονιμότητος
αυτών διευκολύνει την είσοδον εις τον εκπαιδευτικόν κλάδον
ανθρώπων ήκιστα παρεσκευασμένων εις το έργον της πνευ-
ματικής και ηθικής διαπαιδαγωγήσεως του Σαμιακού λαού.
Ένεκα της απαιδευσίας των πλείστων διδασκάλων στρατο-
λογουμένων συνήθως προς θεραπείαν κομματικών αναγ-
κών,... φθείρει και αυτήν την έμφυτον ζωτικότητα του παιδός
και φονεύει την νεολαίαν της πατρίδος...10

9. Η αποδέσμευση του άρρενος προσωπικού από τις διδακτικές υποχρεώσεις
του τη δεδομένη στιγμή ωφέλησε εμμέσως και την αμισθί στελέχωση ενός μέ-
ρους της πολιτοφυλακής, στην οποία κατατάχτηκαν πολλοί δάσκαλοι το φθινό-
πωρο του 1912, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της πατρίδας καθώς επίσης
και τη στέγαση των οπλιτών της σε σχολικά διδακτήρια των μεγάλων δήμων
της Σάμου όπου είχαν διακοπεί τα μαθήματα.

10. ΓΑΚ Σάμου, Έντυπα Μονόφυλλα 1912 συλλογής Κιράνη, ό.π.
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Η προετοιμασία της διοίκησης για την αναμόρφωση του προσωπικού
των σχολείων διήρκεσε δύο περίπου βδομάδες. Στις 16 Νοεμβρίου 1912
ο επίτροπος Παιδείας Δημήτριος Ορφανός, αφού προηγουμένως με εγ-
κύκλιό του χαιρέτισε τους λειτουργούς της εκπαίδευσης και τους συνέ-
στησε να εξακολουθήσουν «μετά ζήλου και προθυμίας» το έργο τους,11
κάλεσε με δημόσια πρόσκληση τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν δι-
καιολογητικά για να διορισθούν στις δημοτικές σχολές της Σάμου.12
Πρώτο κριτήριο επιλογής για διορισμό θεωρήθηκε το απολυτήριο της
Ιερατικής Σχολής -του Ιεροδιδασκαλείου «Η Ανατολή» δηλαδή- επειδή,
σύμφωνα με την άποψη της Προσωρινής Κυβέρνησης, οι απόφοιτοί της
εκτός από τα γυμνασιακά μαθήματα κατείχαν και ορισμένα στοιχεία
παιδαγωγικής. Δεύτερο κριτήριο θεωρήθηκε το απολυτήριο του γυμνα-
σίου σε συνδυασμό με κάποια ευδόκιμη εκπαιδευτική προϋπηρεσία.13
Με τα προσόντα αυτά θα διορίζονταν οι βαθμολογικά ανώτεροι δάσκα-
λοι. 

Σε διάστημα 8 ημερών είχαν συγκεντρωθεί οι αιτήσεις των υποψη-
φίων και είχε καταρτιστεί ο σχετικός κατάλογος διοριστέων. Σε πρώτη
φάση διορίσθηκαν 52 δάσκαλοι σε 20 σχολεία μέσα στα οποία συμπε-
ριλαμβάνονταν και τα 8 αστικά.14 Ο αριθμός των αιτήσεων όμως με τα
παραπάνω προσόντα δεν ήταν επαρκής, για να συμπληρωθούν οι θέσεις
των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων δασκάλων, που ήταν κατά πολύ
περισσότερες από τις θέσεις των προσοντούχων πρωτοβάθμιων. Έτσι
με νέα εγκύκλιο στις 26 Νοεμβρίου 1912 κλήθηκαν να υποβάλουν δι-
καιολογητικά για διορισμό όσοι είχαν ενδεικτικό τρίτης ή και δευτέρας
τάξης γυμνασίου και κάποια διδακτική εμπειρία.15

Η διαδικασία αυτή, σε περίοδο μαθημάτων, εμπόδισε την απρόσκο-
πτη λειτουργία των σχολείων. Υποψήφιοι με τα απαιτούμενα προσόντα
της δημόσιας πρόσκλησης δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή στη Σάμο και
τις θέσεις σε απόκεντρα σχολεία καθώς και τις κατώτερες θέσεις σε πο-
λυθέσια κατέλαβαν πάλι οι δάσκαλοι για τους οποίους είχε εκδηλωθεί
η προσπάθεια ανακάθαρσης της εκπαίδευσης. Την 1-12-1912 διορίστη-
καν 10 τελειόφοιτοι γυμνασίου χωρίς προϋπηρεσία, μερικοί «τελειοδί-

11. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 1/1912, σ. 4.
12. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 2/1912, σ. 6.
13. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 3/1912, σ. 9-10. 
14. ΓΑΚ Σάμου, ό.π., φ. 3/1912, σ. 10.
15. ΓΑΚ Σάμου, όπ., φ. 3/1912, σ. 11.
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δακτοι» γυμνασίου με κάποια προϋπηρεσία και 4 προϋπηρετήσαντες
σε θέσεις δασκάλου με ενδεικτικό τρίτης γυμνασίου.16

Οι προσπάθειες της προσωρινής κυβέρνησης δεν τελεσφόρησαν ούτε
μέχρι τα Χριστούγεννα του 1912. Έτσι καλύφθηκαν οι κενές θέσεις στα
σχολεία με ουσιαστικές παραβλέψεις στην αξιολόγηση των δικαιολογη-
τικών. Με ελλιπέστερα προσόντα, όπως ήταν το απολυτήριο αστικού
σχολείου και κάποια διδακτική προϋπηρεσία, διορίστηκαν συμπληρω-
ματικά 21 εκπαιδευτικοί, οι περισσότεροι ως τριτοβάθμιοι δάσκαλοι
κατώτερων τάξεων σε πολυθέσια και σε μονοτάξια απομακρυσμένα δη-
μοτικά.17 Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν κι άλλες με-
ταβολές: διορισμοί, μεταθέσεις, παύσεις λόγω ακαταλληλότητας,18
παραιτήσεις και οικειοθελείς απολύσεις. 

Οι μεταβολές στο προσωπικό συνεχίστηκαν κατά διαστήματα μέχρι
το τέλος της σχολικής περιόδου 1912-13.19 Ακόμη και το Μάιο, ένα μήνα
πριν από την ολοκλήρωση των μαθημάτων, εκδόθηκε διάταγμα για με-
τακίνηση δασκάλου από το σχολείο του σε άλλο σχολείο, γεγονός που
προκάλεσε έγγραφη διαμαρτυρία των κατοίκων στο δήμο Νενέδων.20

Μια προηγούμενη αντίδραση των κατοίκων στους Σπαθαραίους είχε δη-
μιουργήσει παρόμοια συμπεριφορά της διοίκησης που έσπευδε να κα-
λύψει υποχρεώσεις και κενά μάλλον με τη μέθοδο του «ξηλώνω-ράβω»,
παραβλέποντας το γενικότερο συμφέρον της εκπαίδευσης ή αδυνατών-
τας να το υπηρετήσει.21 Αυτή η τακτική της Προσωρινής Κυβέρνησης
δημιούργησε κλίμα ανασφάλειας στο εκπαιδευτικό προσωπικό των σχο-
λείων της Σάμου. 

Στη σχετική αλληλογραφία παρατηρούμε επίσης και άλλες αδυνα-
μίες: κάποιος υποψήφιος δάσκαλος δεν μπορούσε να μεταβεί στη Χάλκη
για να προσκομίσει το πιστοποιητικό σπουδών του. Άλλος είχε διοριστεί

16. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 4/1912, σ. 13-14.
17. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 6/1912, σ. 21.
18. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 23/1913, σ. 89.
19. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 6/1913, σ. 21, φ.

7/1913, σ. 25, φ. 17/1913, σ. 65, φ. 19/1913, σ. 73, φ. 20, σ. 77, φ. 23, σ. 89-90,
φ. 27/1913, σ. 105-106.

20. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 27/1913, σ. 106 και
Αρχείο προσωρινής Κυβερνήσεως 1912-1914, φάκ. 5/1, έγγρ. 26 και 27/1913.

21. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Προσωρινής Κυβερνήσεως 1912-1914, φάκ. 5/1, έγγρ.
22/1913.
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προ εξαετίας ως απόφοιτος γυμνασίου χωρίς να κατέχει απολυτήριο
(και με τη διαδικασία αποκαλύφθηκε η έλλειψη προσόντων και καλούν-
ταν να εξεταστεί εκ νέου στο Πυθαγόρειο Γυμνάσιο για να ανατρέψει
τους απορριπτικούς βαθμούς που είχε όταν φοιτούσε στην τελευταία
τάξη).22 Και άλλα παρόμοια περιστατικά.23 Φυσικά, ήταν αδύνατο να
ρυθμιστεί ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα στη μέση της σχολικής χρονιάς
1912-13, η οποία κυλούσε μέσα στο επαναστατικό κλίμα της εποχής με
την οικονομική και κοινωνική αστάθεια να παραμένουν σε υψηλό επί-
πεδο.

Κάνοντας μια γενική εκτίμηση της κατάστασης μπορούμε να πούμε
ότι όλη τη συρρικνωμένη χρονικά και διαταραγμένη από την ανεπάρκεια
των αναμορφωτικών μέτρων σχολική περίοδο 1912-1913 τα σχολεία,
ιδίως τα απόκεντρα, λειτούργησαν με σοβαρές ελλείψεις σε δασκάλους,
παρά τις προσπάθειες της Προσωρινής Κυβέρνησης να τακτοποιήσει την
υπόθεση της στελέχωσής τους με ικανό διδακτικό προσωπικό. Έτσι, ενώ
ο κανονισμός λειτουργίας των σχολείων προέβλεπε 40 μαθητές ανά
τμήμα, κατά κανόνα οι μαθητές που συνωστίζονταν στις τάξεις ήταν
υπερδιπλάσιοι των προβλεπομένων, όπως στη μονοτάξια Σχολή Σκου-
ρεΐκων, οι μαθητές της οποίας στο τέλος αυτής της σχολικής περιόδου
ανέρχονταν στους 84!24 Σε μια άλλη περίπτωση, πριν από την έναρξη
της περιόδου 1913-14 ο διευθύνων δάσκαλος του κοινού τετρατάξιου
Σχολείου Τηγανίου Ζήνων Δημητριάδης ανέφερε στο διοικητικό επί-
τροπο Τηγανίου Γεώργιο Σεϊρλή κι εκείνος στον πρόεδρο της κυβέρνη-
σης Θ. Σοφούλη ότι κατ’ έτος εγγράφονταν στο σχολείο του δήμου, που
λειτουργούσε με δύο δασκάλους και τέσσερις τάξεις, περισσότεροι από
200 μαθητές και ότι στην Ε΄ τάξη είχαν προαχθεί 35 μαθητές, ότι ο πλη-
θυσμός του Τηγανίου αυξανόταν θεαματικά α) από τις πολλές γεννήσεις
και τη μικρή θνησιμότητα (τα τελευταία 6 έτη γεννήθηκαν 271 και πέ-
θαναν 33 παιδιά!), β) από την εγκατάσταση στο Τηγάνι οικογενειών
από άλλους δήμους και ότι εκτιμούσε πως οι μαθητές της σχολής την
περίοδο 1913-14 θα υπερέβαιναν τους 250. Πρόβαλλε το επιχείρημα ότι

22. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Προσωρινής Κυβερνήσεως 1912-1914, φάκ. 5/1, έγγρ.
28/1913.

23. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Προσωρινής Κυβερνήσεως 1912-1914, φάκ. 5/1, έγγρ.
177/1913.

24. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Προσωρινής Κυβερνήσεως 1912-1914, φάκ. 5/1, έγγρ.
34/1913.
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οι 35 μαθητές που έπρεπε να φοιτήσουν στην Ε΄ τάξη ήταν υποχρεωμέ-
νοι να μετακινηθούν στη πλήρη Σχολή Χώρας ή την Αστική Σχολή Μυ-
τιληνών ή να μη φοιτήσουν πουθενά και ζητούσε για το καλό της
εκπαίδευσης και της υγείας των παιδιών να τοποθετηθεί και τρίτος δά-
σκαλος στη Σχολή Τηγανίου25 κάτι που άργησε να υλοποιηθεί, αφού
στα μέσα Οκτωβρίου 1913 ο Ζ. Δημητριάδης ζητούσε εκ νέου από την
Προσωρινή Κυβέρνηση να σπεύσει και άλλος εκπαιδευτικός στο Τηγάνι,
οι μαθητές είχαν αυξηθεί και ήταν αδύνατο να διδαχθούν τις απαραί-
τητες σχολικές γνώσεις, «η διδασκαλία των μαθητών της Α΄ τάξεως υφ’
ενός διδασκάλου είναι αδύνατος λόγω του μεγάλου αυτής αριθμού».26

Οριστική λύση στη σύγχυση γύρω από την αναλογία διδακτικού προ-
σωπικού και μαθητών επιχείρησε να δώσει το Διάταγμα 282/4-9-1913
με το οποίο καθορίσθηκε, έστω με δυνητικό τρόπο, ότι οι τάξεις που συγ-
κέντρωναν περισσότερους από 50 μαθητές μπορούσαν να διαιρεθούν σε
δύο τμήματα με χωριστό δάσκαλο η καθεμιά.27 Πρακτικά ο διαχωρισμός
των πληθωρικών τάξεων δεν εφαρμόσθηκε εκτός από μία περίπτωση στο
Αστικό Σχολείο Βαθέος, όπου χωρίσθηκε σε δυο τμήματα η Α΄ τάξη με
92 μαθητές28 (ενώ ο διευθυντής είχε εισηγηθεί το χωρισμό και της Β΄
τάξης με 70 μαθητές29) και άλλη μία που ήδη ίσχυε, στην πρώ τη τάξη
του Πυθαγορείου Γυμνασίου. Ο πρόεδρος Θ. Σοφούλης αρχειο θε τούσε
ασυζητητί σχεδόν όλες τις εισηγήσεις που υποβάλλονταν στο γρα φείο
του για το διαχωρισμό τάξεων σε τμήματα, ορμώμενος είτε από την πα-
ράδοση που επικρατούσε στις σχολικές τάξεις, είτε από την προσπάθεια
που κατέβαλλε να διαχειριστεί με οικονομικότερο τρόπο τα δημόσια χρή-
ματα, είτε από ιδεολογία, είτε από έλλειψη διδακτικού προ σωπικού, είτε
τέλος από το συνδυασμό όλων αυτών των παραγόντων.

Ό,τι δεν κατόρθωσε να εφαρμόσει η Προσωρινή Κυβέρνηση το Νοέμ-
βριο και Δεκέμβριο του 1912 επιδίωξε να το πετύχει -και σε ικανοποι-

25. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Προσωρινής Κυβερνήσεως 1912-14, φάκ. 5/1, έγγρ.
102/1913.

26. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Προσωρινής Κυβερνήσεως 1912-1914, φάκ. 5/1, έγγρ.
102 και 199/1913.

27. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 46/1913, σ. 182.
28. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 52/1913, σ. 209.
29. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Προσωρινής Κυβερνήσεως 1912-1914, φάκ. 5/1, έγγρ.

164/1913.
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ητικό βαθμό το πέτυχε- πριν από την έναρξη της επόμενης σχολικής πε-
ριόδου. Στις 19 Αυγούστου 1913 οι δάσκαλοι, εν ενεργεία και μη, κλήθη-
καν από τον πρόεδρο Θ. Σοφούλη να υποβάλουν νέες αιτήσεις με τα
δικαιολογητικά τους για μονιμοποίηση και διορισμό τους στο Δημόσιο.30

Από τις αιτήσεις των υποψηφίων διαπιστώνει κανείς σε πόσο μεγάλο
βαθμό ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του προέδρου οι Σαμιώτες εκ-
παιδευτικοί που υπηρετούσαν σε περιοχές εκτός Σάμου. Υπέβαλαν δι-
καιολογητικά διορισμού τους στο νησί, αναφέροντας ότι είναι απόφοιτοι
γυμνασίου ή ιεροδιδασκαλείου με προϋπηρεσία δασκάλου σε γειτονικές
αλλά και μακρινές επαρχίες της Μικράς Ασίας, της Χίου, της Ικαρίας,
της Κάσου, της Κω και της Χάλκης. Ιδίως από τη Μικρά Ασία ήταν
αθρόα η επιστροφή των προσοντούχων δασκάλων λόγω των σχέσεων της
Ελλάδας με την Τουρκία αλλά και εξαιτίας των (προφορικών) υποσχέ-
σεων που δόθηκαν από την Προσωρινή Κυβέρνηση Σάμου ότι σύντομα,
με την πρώτη ευκαιρία, θα αυξάνονταν οι μισθοί των δασκάλων. 

Την ίδια διαδικασία ακολούθησαν και οι δάσκαλοι που υπηρετούσαν
σε σχολεία της Σάμου. Ζήτησαν να επανατοποθετηθούν υποβάλλοντας
παρόμοια δικαιολογητικά. Εκτός από τα συνήθη προσόντα τους μερικοί
επικαλέσθηκαν την ιδιότητα του ιεροψάλτη, το πιστοποιητικό του Φρον-
τιστηρίου Σμύρνης, το ενδεικτικό της τρίτης γυμνασίου, το πτυχίο του
Κρητικού Διδασκαλείου. Ένας επικαλέσθηκε την ανταπόκρισή του στη
φωνή της πατρίδας να πολεμήσει στους Βαλκανικούς Πολέμους επι-
στρέφοντας στην Ελλάδα από τα Ιεροσόλυμα, άλλοι τη φοιτητική τους
ιδιότητα την οποία, ας σημειωθεί, αποκτούσαν με μια απλή αίτηση στο
Πανεπιστήμιο της Αθήνας και την πληρωμή ενός μικρού χρηματικού
ποσού για την έκδοση Δελτίου Αναγνωρίσεως, αρκεί να διέθεταν απο-
λυτήριο γυμνασίου.31 Άλλοι δήλωσαν την αποφοίτησή τους από την Εμ-
πορική Σχολή Καρλοβασίων, το πιστοποιητικό εξασκήσεως στα παιδα-
γωγικά από τον Αριστείδη Χαροκόπο το 1887, το πιστοποιητικό της
Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης που αποδείκνυε ότι ασκήθηκε κάποιος
στη νέα παιδαγωγική μέθοδο διδασκαλίας πριν από 25 χρόνια, ένας

30. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Προσωρινής Κυβερνήσεως 1912-1914, φάκ. 5.2, έγγρ.
16/19-8-1913.

31. Δελτίο Αναγνωρίσεως βρίσκεται στα ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Προσωρινής Κυ-
βερνήσεως 1912-1914, φάκ. 5/1, έγγρ. 106/1913. Το υπέβαλε με την αίτησή του
για διορισμό ο φοιτητής Αλέξανδρος Χατζημανωλάκης από το Βαθύ. Βλ. επίσης
φάκ. 5/1, έγγρ. 127/1913.
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επικαλέσθηκε τα γηρατειά και την ανέχεια σε συνδυασμό με την «ευ-
δόκιμη» επί 40 έτη υπηρεσία του στην εκπαίδευση! Σε αυτή τη φάση
κανένας υποψήφιος δεν επικαλέσθηκε το απολυτήριο πλήρους Αστικής
Σχολής όπως γινόταν μέχρι την προηγούμενη σχολική χρονιά 1912-13. 

Ταυτόχρονα με τους άνδρες κατατέθηκαν και οι αιτήσεις των διδα-
σκαλισσών για διορισμό τους στα Παρθεναγωγεία του νησιού. Σχεδόν
όλες κατείχαν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα εκτός από δυο-τρεις
που ήταν απόφοιτες του οκταταξίου Παρθεναγωγείου Λ. Βαθέος. Οι
υπόλοιπες κατέθεταν πτυχίο Αρσακείου και πιστοποιητικά προϋπηρε-
σίας στη Σάμο και αλλού (στην Κάσο, στην Ελληνική Κοινότητα Σουέζ
Αιγύπτου, στη Νίσυρο, στην Τρίπολη, στην Αμβέρσα, στη Μαντινεία,
στην Ικαρία). Μια υποψήφια επικαλέσθηκε ως πρόσθετα προσόντα τα
πτυχία της Γαλλικής Σχολής Καλογραιών Σάμου και της Ακαδημίας
Γαλλικών Σπουδών Παρισίων (για να αναλάβει τη διδασκαλία των Γαλ-
λικών). Σε δύο περιπτώσεις υπέβαλαν αιτήσεις αρσακειάδες κάτοικοι
Αθηνών και σε μία αρσακειάδα από τη Σύρο (Μαρμαρίδου, Φερεντίνου,
Βοδαντή). Οι διορισμοί γυναικών άρχισαν στις 21 Αυγούστου κλιμα-
κωτά. Κατ’ αρχήν στελεχώθηκε το Παρθεναγωγείο Λ. Βαθέος και στη
συνέχεια τα υπόλοιπα. Ορίσθηκαν και οι διευθύνουσες των σχολών.32

Μέσα στο φθινόπωρο, ωστόσο, ανέκυψε η ανάγκη για την εύρεση και
το διορισμό και άλλων διδασκαλισσών. Οι εγγραφές στα παρθεναγω-
γεία αυξήθηκαν λόγω του κλίματος που επικρατούσε από την ένωση
της Σάμου με την Ελλάδα αλλά και από την αύξηση του πληθυσμού
των παιδιών της σχολικής ηλικίας. Στις αρχές Δεκεμβρίου 1913 το Διά-
ταγμα 417/5-12-13 ανέφερε ότι «ελλείψει τοιούτων» αποφοίτων Αρσα-
κείου διορίζονταν ως υποδασκάλες στο Παρθεναγωγείο Μαραθοκάμπου
δυο απόφοιτες της τρίτης γυμνασίου.33

Μετά το τέλος της διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών η Προσω-
ρινή Κυβέρνηση Σάμου προέβη σε μαζικές απολύσεις προσωπικού εκεί-
νων που δεν υπέβαλαν αίτηση επανατοποθέτησης και όσων δεν
κατέθεσαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για διορισμό ή μονιμοποίηση.
Στις 5 Σεπτεμβρίου 1913 απολύθηκαν με το διάταγμα 33 εν ενεργεία
δάσκαλοι.34

32. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 44/1913, σ. 173 και
φ. 45/1913, σ. 177.

33. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 59/1913, σ. 239.
34. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 46/1913, σ. 182-183. 
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Για να μη δημιουργηθεί αναταραχή στην ομαλή λειτουργία του συ-
στήματος, μέσα στο οποίο έπρεπε να διεξαχθούν απρόσκοπτα τα μα-
θήματα της νέας σχολικής χρονιάς με καλυμμένες όσο το δυνατό
περισσότερο τις οργανικές θέσεις των σχολείων, άρχισαν αυθημερόν οι
διορισμοί και οι μετακινήσεις του προσωπικού. Με το Διάταγμα 286
διορίστηκαν 10 εκπαιδευτικοί και απολύθηκε ένας ακόμη επειδή δεν
παρουσίασε τα αιτούμενα δικαιολογητικά (Δημ. Χ. Καρύδας).35 Διπλά-
σιοι περίπου εκπαιδευτικοί διορίσθηκαν και άλλοι μετακινήθηκαν την
επομένη, 6 Σεπτεμβρίου, με τα διατάγματα 287 και 288.36 Σε διάστημα
μιας εβδομάδας είχε επανέλθει μερική ευταξία στα σχολεία από όπου
απολύθηκαν οι 34 ακατάλληλοι δάσκαλοι.37 Οριστική λύση για την κά-
λυψη των 7 υπόλοιπων κενών θέσεων της Σάμου επιχείρησε να δώσει ο
Θ. Σοφούλης στις 13-9-1913 προσκαλώντας και άλλους υποψήφιους να
υποβάλουν νέες αιτήσεις.38 Οι κενές θέσεις καλύφθηκαν μετά από πα-
ρέλευση τεσσάρων εβδομάδων με έξι δασκάλους «προϋπηρετήσαντας»,
δηλαδή με δασκάλους που δεν διέθεταν τα απαραίτητα τυπικά προ-
σόντα.39 Ήταν η πρώτη παραβίαση των αποφάσεων που είχε εξαγγείλει
η Προσωρινή Κυβέρνηση για την εκπαίδευση μετά την εγκύκλιο της 19ης
Αυγούστου 1913. 

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 1913-14, οι λει-
τουργικές ανάγκες σε προσωπικό υποχρέωσαν την προσωρινή κυβέρ-
νηση να κάμει και άλλες παραχωρήσεις.40 Το γεγονός οφειλόταν στο ότι
οι διοριζόμενοι δάσκαλοι, όντας στο τελευταίο σκαλοπάτι της υπαλλη-
λικής ιεραρχίας, μη αντέχοντας την υποβάθμιση, τους γλίσχρους μισθούς,
τη χαμηλή κοινωνική θέση, τις φρούδες υποσχέσεις της διοίκησης για
βελτίωση του μισθού τους αναζητούσαν ευκαιρίες να αλλάξουν την τύχη
τους αλλάζοντας επάγγελμα. Γι’ αυτό παρατηρούνταν απρόβλεπτες
συμπεριφορές στο προσωπικό, που δεν επέτρεπαν τον εφησυχασμό της
Προσωρινής Κυβέρνησης και τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων. Υπήρξε
πληθώρα περιπτώσεων μη αποδοχής διορισμού, εγκατάλειψης θέσεων,

35. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 46/1913, σ. 183.
36. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 47/1913, σ. 185.
37. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 48/1913, σ. 189.
38. ΓΑΚ Σάμου, ό.π., φ. 48/1913, σ. 190.
39. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 53/1913, σ. 214.
40. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 54/1913, σ. 218

κτλ.
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απολύσεων, παραιτήσεων, αναχωρήσεων προσωπικού χωρίς προειδο-
ποίηση σε τέτοιο βαθμό που η διοίκηση συχνά βρισκόταν σε αδυναμία
να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Ενδεικτικά παρουσιάζουμε δυο πε-
ριπτώσεις. Στην πρώτη ο διευθυντής της Αστικής Σχολής Καρλοβασίων
παρακαλούσε τον πρόεδρο της Προσωρινής Κυβέρνησης να «μεριμνήση
τα δέοντα», επειδή οι δύο νεοδιόριστοι τριτοβάθμιοι δάσκαλοι Ιωακείμ
Χαραλαμπάκης και Ιπποκράτης Ιωάννου δεν παρουσιάστηκαν στη
σχολή του41 και στη δεύτερη ο διευθυντής της Αστικής Σχολής Μαραθο-
κάμπου στις 25-9-13 ανέφερε ότι οι μαθητές της Α΄ τάξης ξεπέρασαν
τους 90 και από τους 4 διορισθέντες στη σχολή δασκάλους δεν εμφα-
νίσθηκε ούτε ένας για να αναλάβει υπηρεσία,42 και ζητούσε 5 νέους διο-
ρισμούς. 

Η Προσωρινή Κυβέρνηση βρισκόταν σε ακόμη πιο δυσχερή θέση στην
προσπάθειά της να εξομαλύνει την κατάσταση με το προσωπικό των
σχολείων όταν οι τοπικές κοινωνίες, τα δημοτικά συμβούλια και οι δι-
ευθυντές των σχολείων συνέθεταν τα αιτήματά τους γραπτώς και με
πολλαπλή τεκμηρίωση ζητούσαν διορισμούς, αναβαθμίσεις και προαγω-
γές σχολείων, σχολικά έργα κτλ. Στον Άγιο Κωνσταντίνο Σάμου η δη-
μοτική αρχή και ομάδα κατοίκων-γονέων των μαθητών ζητούσαν από
κοινού διορισμό τέταρτου δασκάλου, ώστε να μην είναι κατ’ όνομα μόνο
πλήρες το σχολείο του δήμου τους. Προέβαλαν τα επιχειρήματα ότι ο
διευθυντής δεν μπορεί να διδάξει δύο τάξεις μαθητών (την Ε΄ και τη
Στ΄) γιατί ασχολούνταν με τη διοίκηση του σχολείου, ότι με τις δυο ανώ-
τερες τάξεις αυξήθηκαν οι μαθητές του Αγίου Κωνσταντίνου και των
Νενέδων που μετέβαιναν στο γυμνάσιο και στη Ζ΄ τάξη της Αστικής
Σχολής Λ. Βαθέος ή Καρλοβασίων, ενώ παλιότερα τα δεκάχρονα παιδιά
που τέλειωναν την τετάρτη δημοτικού δεν μπορούσαν να μετακινηθούν
εύκολα για να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε ανώτερα σχολεία.43

Ο πρόεδρος Σοφούλης στις 3-10-1913 πληροφορηθείς πιθανόν ότι
ορισμένοι δάσκαλοι δεν είχαν παρουσιασθεί στη θέση τους για να ανα-
λάβουν υπηρεσία εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία διέτασσε όλους τους

41. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Προσωρινής Κυβερνήσεως 1912-14, φάκ. 5/1, έγγρ.
161/1913.

42. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Προσωρινής Κυβερνήσεως 1912-14, φάκ. 5/1, έγγρ.
170/1913.

43. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Προσωρινής Κυβερνήσεως 1912-14, φάκ. 5/1, έγγρ.
172 και 174/1913.
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διορισμένους στην εκπαίδευση να μεταβούν στις θέσεις τους και να αρ-
χίσουν κανονικά τα μαθήματα.44

Ήδη από την περίοδο της Ηγεμονίας εφαρμοζόταν με ευλάβεια η
απαγόρευση χορήγησης πολυήμερων αδειών -από τέσσερις μέρες και
άνω. Συνήθως η αδειοδότηση γινόταν εφόσον οι αιτούντες την άδεια
όριζαν κάποιο αναπληρωτή τους -όχι απαραιτήτως εκπαιδευτικό- με
στοιχειώδη προσόντα για να απασχολεί τα παιδιά των τάξεών τους
κατά τη διάρκεια της απουσίας τους.45 Οι αναρρωτικές άδειες χορη-
γούνταν με την προσκόμιση της ιατρικής γνωμάτευσης.46 Άδειες δίδον-
ταν στο προσωπικό των σχολείων τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και τη
θερινή περίοδο, όταν επρόκειτο να μετακινηθούν οι εκπαιδευτικοί σε
άλλη περιοχή του νησιού ή να ταξιδέψουν εκτός Σάμου, στην Ελλάδα ή
στην Τουρκία.

Γενικώς ο Θ. Σοφούλης με τους διορισμούς εκπαιδευτικού προσω-
πικού στα σχολεία της Σάμου είχε αρκετά προβλήματα παρά τις ειση-
γήσεις των αρμόδιων υπαλλήλων της Προσωρινής Κυβέρνησης, τους
νόμους και τα διατάγματα που εφαρμόζονταν. Να σημειωθεί ότι από
την ηγεμονική διοίκηση είχαν γίνει διάφορες παράτυπες και παράνομες
ενέργειες, διορισμοί, απολύσεις, μεταθέσεις, προαγωγές και η επανεξέ-
τασή τους ήταν επιβεβλημένη, γιατί αφορούσαν αδικίες του καθεστώτος
εις βάρος ελεύθερων πολιτών. Για να αποκαταστήσει ο Θ. Σοφούλης
μια τέτοια αδικία που υπέστη ο φιλέλληνας πτυχιούχος καθηγητής Γαλ-
λικών του Πυθαγορείου Γυμνασίου Beriat, ο οποίος επί Κοπάση είχε
απολυθεί αναιτιολόγητα και είχε αντικατασταθεί από το Δημήτριο Γε-
ωργίου, κατώτερου τη τάξει από το Γάλλο καθηγητή, προχώρησε στην
αντικατάσταση του Γεωργίου από το Beriat. Στις 13 Σεπτεμβρίου 1913
διορίσθηκε καθηγητής Γαλλικών στο Γυμνάσιο ο F. Beriat, ενώ ο Δημή-
τριος Γεωργίου διορίσθηκε επιμελητής στο Μουσείο και τη Βιβλιοθήκη
Σάμου με μηνιαίο μισθό 150 δρχ.47 Ο Γεωργίου προσέφυγε διαμαρτυ-
ρόμενος στο υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

44. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Προσωρινής Κυβερνήσεως 1912-14, φάκ. 5/1, έγγρ.
183/1913.

45. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Προσωρινής Κυβερνήσεως 1912-14, φάκ. 5/1, έγγρ. 6
και 10/1912.

46. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Προσωρινής Κυβερνήσεως 1912-14, 5/1, έγγρ. 213/1913.
47. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 48/1913, σ. 190.
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του Ελληνικού Κράτους, αλλά ο Σοφούλης επέμενε στην απόφασή του
αντιπροτείνοντας στις συστάσεις του υπουργείου να δώσει στο Δ. Γε-
ωργίου μια θέση καθηγητή σε άλλο γυμνάσιο του Κράτους48 και όχι στη
Σάμο για να μη διαιωνίζεται η αδικία. Ο Γεωργίου, θεωρώντας ότι η
θέση που τον διόρισε ο Σοφούλης ήταν προσβλητική και ασύμβατη με
τις ικανότητές του, υπέβαλε παραίτηση η οποία και έγινε αποδεκτή.49

Δεν ήταν σπάνια η εκτόξευση καταγγελιών από δασκάλους, ιερείς-
δασκάλους, δημάρχους ή πολίτες που ζητούσαν την αντικατάσταση κά-
ποιου μη αρεστού εκπαιδευτικού προβάλλοντας διάφορες δικαιολογίες
όπως στην περίπτωση του Ιωάννη Κωστάκη κατοίκου Καστανιάς, που
για να διοριστεί κατήγγειλε το δάσκαλο Αντώνιο Νικολού, «όστις δεν
κέκτηται τα εκ του νόμου απαιτούμενα προσόντα»50 και του παπα-δά-
σκαλου Παγώνδα Γεωργίου Σπύρου, που για να παραμείνει στη θέση
του τριτοβάθμιου δασκάλου κατήγγειλε το Γεώργιο Καραθανάση ότι
δεν διαθέτει ουσιαστικά προσόντα, γιατί το πιστοποιητικό Ιεροδιδα-
σκαλείου του 1879, που επικαλέσθηκε στην αίτησή του, ήταν Ιερατικής
Σχολής που μόρφωνε ιερείς και ψάλτες και όχι εκπαιδευτικούς.51 Σε
μια τρίτη περίπτωση ο Νικόλαος Κ. Μακρής από τους Νενέδες, πατέρας
απόφοιτου γυμνασίου και δασκάλου στη Μ. Ασία, όπου κατέφυγε για
να διδάξει, όπως ισχυρίσθηκε, εξαιτίας του κοπασικού καθεστώτος, κα-
τήγγελλε το δάσκαλο Στ. Μιχαλάκη, που είχε μετακινηθεί στους Σταυ-
ρινήδες ότι από αντιζηλία προσπαθούσε να επιστρέψει στους Νενέδες
και να αποκλείσει το γιο του από τη θέση και ότι θα μοιραζόταν το
μισθό του γραμματέα του δήμου με τον εξάδελφό του δάσκαλο Δημή-
τριο Ρουσσάκη. Προειδοποιούσε λοιπόν τη διοίκηση ότι στην περίπτωση
που δεν γινόταν αποδεκτό το αίτημά του θα μετέφερε τα πολιτικά του
δικαιώματα στον Άγιο Κωνσταντίνο.52

48. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Προσωρινής Κυβερνήσεως 1912-14, φάκ. 5/1, έγγρ.
276/1914.

49. ΓΑΚ Σάμου, Διατάγματα 1912-14, Διάταγμα 117/16-4-1914.
50. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Προσωρινής Κυβερνήσεως 1912-14, φάκ. 5/1, έγγρ.

147/1913.
51. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Προσωρινής Κυβερνήσεως 1912-14, φάκ. 5/1, έγγρ.

181/1913.
52. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Προσωρινής Κυβερνήσεως 1912-14, φάκ. 5/1, έγγρ.

194/13-10-1913.
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Απρόοπτη αναταραχή στη λειτουργία των σχολείων επήλθε τον Ια-
νουάριο του 1914 με την εφαρμογή του νόμου του Ελληνικού Κράτους
για υποχρεωτική εξάμηνη στράτευση ορισμένων κλάσεων ανδρών. Με-
γάλος αριθμός νέων δασκάλων, τουλάχιστον 16, οι γεννηθέντες τα έτη
1888, 89, 90 και 91 εγκατέλειψαν τις σχολικές τάξεις και κατατάχθηκαν
στο τάγμα πεζικού της Σάμου, το οποίο για το στρατωνισμό των κλη-
ρωτών «κατέλαβε» με απόφαση του προέδρου το κτήριο του Πυθαγο-
ρείου Γυμνασίου με αποτέλεσμα να επηρεάσει αλυσιδωτά την ομαλή
φοίτηση των μαθητών, αλλά και να αναστείλει τη λειτουργία του Εφε-
τείου, επειδή οι τάξεις του Γυμνασίου φιλοξενήθηκαν τους δυο πρώτους
μήνες του 1914 (για 40 μέρες) στον όροφο του Δικαστικού Μεγάρου
Σάμου.53 Η αναταραχή συνεχίσθηκε περί τα τέλη Φεβρουαρίου 1914
όταν ο πρόεδρος Σοφούλης, λίγες εβδομάδες πριν αναχωρήσει για τη
Μακεδονία όπου διορίσθηκε διοικητής, διέτασσε το δήμαρχο Βαθέος να
εκκενώσει άμεσα το νέο διδακτήριο της Αστικής Σχολής από τους μα-
θητές και το διδακτικό προσωπικό, για να στρατωνιστεί εκεί ο 11ος
λόχος του Τάγματος Σάμου και πρότεινε τα μαθήματα να συνεχισθούν
στο ημικατεστραμμένο παλαιό κτήριο της Σχολής.54 Η κατάληψη σχολι-
κών κτηρίων από μονάδες στρατού εκτός από την έξωση των δικαιού-
χων από τη στέγη τους, που ως πράξη ήταν κατακριτέα, επέφερε
σύγχυση στην οργάνωση και λειτουργία των σχολείων. Μετά την απο-
χώρησή τους οι «εισβολείς» παρέδιδαν τα κτήρια στους δήμους με με-
γάλες φθορές τις οποίες, είναι αλήθεια, φρόντιζε η Προσωρινή
Κυβέρνηση να αποκαθιστά κατά προτεραιότητα, όπως συνέβη στα δι-
δακτήρια του Πυθαγορείου Γυμνασίου,55 του Παρθεναγωγείου Μυτιλη-
νών και της Ευθυμιάδας Αστικής Σχολής Μυτιληνών.56

Στην προσπάθεια να αποκατασταθεί η λειτουργία των σχολείων και
να πάψουν να διαμαρτύρονται οι γονείς ότι τα παιδιά τους περιφέρον-
ταν στους δρόμους των χωριών, επειδή οι τάξεις τους έχουν μείνει χωρίς
δασκάλους λόγω της στράτευσής τους, ο επίτροπος παιδείας πρότεινε

53. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 65/1914, σ. 268.
54. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Προσωρινής Κυβερνήσεως 1912-14, φάκ. 5/2, έγγρ.

3/1914.
55. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Προσωρινής Κυβερνήσεως 1912-14, φάκ. 5/2, έγγρ.

29/1913.
56. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Προσωρινής Κυβερνήσεως 1912-14, φάκ. 5/2, έγγρ.

2/1914.
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στον πρόεδρο της Προσωρινής Κυβέρνησης να διοριστούν άμεσα ανα-
πληρωτές, και στα πολυθέσια σχολεία, όπου υπήρχε δυνατότητα, οι δά-
σκαλοι των υπόλοιπων τάξεων να εργασθούν υπερωριακά για να
καλύψουν τις διδακτικές ανάγκες, αντλώντας την αποζημίωσή τους από
τους μισθούς των στρατευμένων, οι οποίοι σύμφωνα με το νόμο δεν μι-
σθοδοτούνταν κατά την περίοδο της υποχρεωτικής τους στράτευσης.57

Από τις αρχές Μαρτίου μέχρι τα τέλη Μαΐου ο πρόεδρος Σοφούλης και
ο προεδρεύων από 11-4-1914 επίτροπος εσωτερικών Δημήτριος Γεωρ-
γιάδης διόρισαν περισσότερους από δέκα δασκάλους στις κενές θέσεις
των στρατευμένων. Όλοι οι αναπληρωτές είχαν μειωμένα προσόντα και
διορίζονταν με το χαρακτηρισμό «προϋπηρετήσαντες».58 Η πρόταση του
επιτρόπου Παιδείας δεν ήταν καινοφανής. Και κατά την περίοδο της
ηγεμονίας οι δάσκαλοι αμείβονταν υπερωριακά, όταν αναλάμβαναν τη
διδασκαλία μαθημάτων πέραν του υποχρεωτικού τους ωραρίου σε τά-
ξεις απ’ όπου απουσίαζαν για μεγάλο χρονικό διάστημα συνάδελφοί
τους.59

Η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στην Ελλάδα από την προσάρ-
τηση των Νέων Χωρών στον κορμό του Κράτους, η έλλειψη προσοντού-
χων δασκάλων αποφοίτων διδασκαλείου, ιεροδιδασκαλείου ή γυμνα-
σίου, το χαμηλό επίπεδο της εκπαίδευσης των διδασκαλισσών στο Αρ-
σάκειο, η προσπάθεια για απρόσκοπτη φοίτηση των παιδιών στα σχο-
λεία της στοιχειώδους εκπαίδευσης, η αποτυχία της εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης του 1913 δεν προοιωνίζονταν κάποια αισθητή βελτίωση
στην ποιότητα της παιδείας ούτε και την επόμενη σχολική περίοδο 1914-
15. Σε ό,τι αφορούσε τη Σάμο, η οποία δέχτηκε τον Ιούνιο του 1914
περί τους 3.000 Μικρασιάτες πρόσφυγες,60 ανάμεσά τους και εκατον-
τάδες παιδιά, ήδη από τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού (1-10 Ιουλίου
1914) ο διοικητής Α. Αδοσίδης κάλεσε όσους κατείχαν απολυτήριο γυ-

57. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Προσωρινής Κυβέρνησης, «Σχέδια γνωμοδοτήσεων
του επί της Παιδείας και των Εκκλησιαστικών Επιτρόπου», αρ. πρωτ. 2/1914.

58. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 73/1914, σ. 297,
77/1914, σ. 315 κτλ.

59. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Διαταγμάτων, Διατάγματα 97/1866, 127/ 1871, 3, 115/
1876, 29/1878, 105/1880 κλπ. Αρχείο Νόμων, Νόμοι 1882, 1928/1907, 2267/1909.

60. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 96/1914, σ. 391.
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μνασίου, διδασκαλείου ή του Ιεροδιδασκαλείου Σάμου, και επιθυμού-
σαν να υπηρετήσουν ως δάσκαλοι, να καταθέσουν τα δικαιολογητικά
τους.61 Ήταν η τρίτη φορά στα τελευταία σχολικά έτη που η Προσωρινή
Κυβέρνηση απηύθυνε μαζικά δημόσια πρόσκληση για την πρόσληψη δι-
δακτικού προσωπικού.

Στις 19-8-1914 με το Βασιλικό Διάταγμα «περί του προσωπικού της
δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως των νέων Χωρών κλπ.»,62 που υπέ-
γραψαν ο πρωθυπουργός Ελ. Βενιζέλος με το υπουργικό του συμβούλιο,
τακτοποιήθηκαν οι υποθέσεις των εκπαιδευτικών αλλά όχι χωρίς σφάλ-
ματα και αδικίες. Τα βασικότερα σημεία του διατάγματος προέβλεπαν
τη διατήρηση των σχολείων ως είχαν και εξέφραζαν την επιθυμία ότι
μπορούσαν να μεταρρυθμιστούν ή και να καταργηθούν με βάση νεότε-
ρες προτάσεις του τριμελούς τοπικού εκπαιδευτικού συμβουλίου. Όσοι
εκπαιδευτικοί εργάσθηκαν σε σχολεία την προηγούμενη σχολική χρονιά
1913-14 διατηρούνταν στις θέσεις τους, εφόσον κατείχαν τα προσόντα
του άρθρου 3 του Διατάγματος που ρύθμιζε τη βαθμολογική κατάστασή
τους ως εξής: Α) Γυμνασιάρχες και διευθυντές διδασκαλείων αναγνω-
ρίζονταν όσοι είχαν τα νόμιμα προσόντα. Οι καθηγητές πρέπει να ήταν
ή διδάκτορες ή «τελειοδίδακτοι» των σχολών του Πανεπιστημίου Αθη-
νών ή άλλου ή της Θεολογικής Σχολής Χάλκης με τριετή προϋπηρεσία.
Όσοι είχαν αυτά τα προσόντα αλλά υπηρεσία λιγότερη από τρία έτη σε
γυμνάσια αναγνωρίζονταν ως τριτοβάθμιοι ελληνοδιδάσκαλοι. Οι κατέ-
χοντες θέση σχολάρχη ή διευθυντή ημιγυμνασίου αναγνωρίζονταν ως
σχολάρχες. Τριτοβάθμιοι ελληνοδιδάσκαλοι αναγνωρίζονταν και όσοι
τελειόφοιτοι των παραπάνω σχολών είχαν δεκαετή υπηρεσία σε γυμνά-
σια ή ήταν σχολάρχες ή διευθυντές ημιγυμνασίου. Οι λοιποί κατατάσ-
σονταν ως δευτεροβάθμιοι ελληνοδιδάσκαλοι. Εξαίρεση γινόταν για το
σχολικό έτος 1914-15, όπου διατηρούνταν στη θέση τους και οι υπηρε-
τούντες χωρίς τα προηγούμενα προσόντα. Το διάταγμα διευκρίνιζε ποια
ήταν τα σχολεία μέσης εκπαιδεύσεως. Εκτός από τα γυμνάσια και ελ-
ληνικά σχολεία, λογίζονταν τα διδασκαλεία, υποδιδασκαλεία καθώς και
οι τάξεις πέρα από την έκτη στα ημιγυμνάσια, στις αστικές σχολές και
στα παρθεναγωγεία. Β) Όσοι δίδασκαν γαλλικά, ωδική, μουσική, εκ-
κλησιαστική μουσική, καλλιγραφία, ιχνογραφία και γυμναστική θεω-

61. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 92/1914, σ. 371.
62. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 108/1914, σ. 441. 



ρούνταν καθηγητές, όταν είχαν τις νόμιμες σπουδές ή εξαετή υπηρεσία.
Οι υπόλοιποι διατηρούνταν προσωρινά στις θέσεις τους και θα κρίνον-
ταν με δοκιμασία που θα όριζε νέο Β. Δ. Στη συνέχεια ορίζονταν τα
προσόντα των γυναικών εκπαιδευτικών: καθηγήτριες γαλλικών γίνονταν
οι αντίστοιχα πτυχιούχες. Υποδιευθύντριες διδασκαλείων, διευθύντριες
αστικών σχολείων, ανώτερων παρθεναγωγείων με μισθό 200 δρχ. ορί-
ζονταν όσες είχαν πτυχίο δασκάλας και πενταετή διευθυντική υπηρεσία
σε 8τάξιο και άνω παρθεναγωγείο ή τριετή διευθυντική ή υποδιευθυν-
τική υπηρεσία σε διδασκαλείο θηλέων. Όσες κατείχαν πτυχίο νηπιαγω-
γού και πενταετή υπηρεσία δασκάλας νηπιαγωγικών μαθημάτων σε
διδασκαλείο ή υποδιδασκαλείο θηλέων αναγνωρίζονταν ως καθηγήτριες
νηπιαγωγικών μαθημάτων. Γ) Αναγνωρίζονταν ως δημοδιδάσκαλοι, δευ-
τεροβάθμιοι δημοδιδάσκαλοι και τριτοβάθμιοι δημοδιδάσκαλοι οι πτυ-
χιούχοι αυτοτελών διδασκαλείων νέων χωρών. Οι έχοντες διετή
υπηρεσία σε εξατάξιες αστικές σχολές ή ημιγυμνάσια αφομοιώνονταν
με τους άλλους διευθυντές πενταταξίων και εξαταξίων δημοτικών σχο-
λείων. Οι αριστούχοι του μη αυτοτελούς διδασκαλείου και οι απόφοιτοι
γυμνασίου γίνονταν δευτεροβάθμιοι δημοδιδάσκαλοι. Τριτοβάθμιοι όσοι
έλαβαν βαθμό λίαν καλώς και καλώς από μη αυτοτελές διδασκαλείο
και οι απόφοιτοι ιεροδιδασκαλείου (πχ. της Σάμου). Δ) Αναγνωρίζονταν
ως πρωτοβάθμιοι, δευτεροβάθμιοι και τριτοβάθμιοι υποδιδάσκαλοι όσοι
κατείχαν ακόμη υποδεέστερα προσόντα και για ένα χρόνο, το 1914-15,
επιτρεπόταν να διδάξουν σε πλήρη δημοτικά σχολεία. Στα σχολεία που
συμφοιτούσαν αγόρια και κορίτσια μπορούσαν να διορίζονται γυναίκες
δασκάλες όταν δεν υπήρχαν δημοδιδάσκαλοι να διεκδικήσουν τις θέσεις.
Ε) Περί νηπιαγωγών. Στ) Διευθύντριες πρακτικών σχολών θηλέων, δα-
σκάλες τακτικές οικιακών, έκτακτες οικιακών με ωράριο 12-15 ώρες τη
βδομάδα, δασκάλες με επιμίσθιο. Οι μισθοί αντίστοιχα ορίζονταν σε:
150, 100, 60, 25 δρχ. Ζ) περί των δασκάλων στα μουσουλμανικά και
ισραηλιτικά σχολεία των νέων χωρών. 

Το Διάταγμα προέβλεπε επίσης περιπτώσεις αναγνώρισης προϋπη-
ρεσίας για την τακτοποίηση των μισθολογικών προσαυξήσεων (άρθρο
4), το διορισμό σε κενές θέσεις όσων διέθεταν τα κατάλληλα προσόντα
και όσων προϋπηρέτησαν επί δύο έτη αλλά και για την τύχη των προ-
σφύγων δασκάλων, οι οποίοι διέθεταν τα προσόντα του άρθρου 3
(άρθρα 5 και 6). Αναφερόμενο στη συνταξιοδότηση του προσωπικού το
Διάταγμα απέκλειε από το δικαίωμα συνταξιοδότησης τους υποδιδα-
σκάλους και το προσωπικό σχολών θηλέων (άρθρο 7). Στη συνέχεια ανα-
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φερόταν στους μισθούς του προσωπικού (άρθρο 8), τη χρηματοδότηση
των λειτουργικών εξόδων σε σχολεία με την καταβολή πιστώσεων από
τα ταμεία και τη συμβολή του Κράτους στα έξοδα συντήρησης των σχο-
λικών κτηρίων (άρθρο 9). Οι τελευταίες αναφορές του Διατάγματος
αφορούσαν στα τριμελή Εποπτικά Συμβούλια Δημοτικής Εκπαίδευσης
(άρθρα 10-11), στα προσόντα και τον τρόπο διορισμού επιθεωρητών δη-
μοτικών σχολείων και στις αποσπάσεις δασκάλων από παλιά Ελλάδα
σε σχολεία νέων χωρών (άρθρο 12). 

Το Β.Δ της 19-8-1914 διευθετούσε βαθμολογικά και μισθολογικά θέ-
ματα προσωπικού, επιτροπών και σχολικών μονάδων με άναρχο δασκα-
λοκεντρικό τρόπο ωσάν η εκπαίδευση να αφορούσε το άρρεν διδακτικό
προσωπικό και όχι τις γυναίκες και τους μαθητές. Δεν υπάρχει καμιά
λογική στη δόμηση των άρθρων του και φαίνονται καθαρά η αποσπα-
σματικότητα και η δόση προχειρότητας με την οποία το Κράτος αντι-
μετώπιζε την εκπαίδευση. Κυρίως όμως ούτε το διάταγμα αυτό ούτε
κάποιος νέος νόμος δεν επιχειρούσαν να περιγράψουν και να αντιμε-
τωπίσουν τα βασικότερα προβλήματα της παιδείας που ήταν τα ανα-
λυτικά προγράμματα, ο σκοπός, οι στόχοι, το περιεχόμενο, τα σχολικά
βιβλία. Είναι γνωστό πόσο κατακρίθηκε και απαξιώθηκε το μεταρρυθ-
μιστικό νομοσχέδιο του 1913 για την εκπαίδευση. Η Ελλάδα ήταν διχα-
σμένη πολύ βαθύτερα από ό,τι έδειχναν οι διαφορές στις αντιλήψεις για
τη γλώσσα. Γι’ αυτό οι λύσεις που δίδονταν ήταν αναποτελεσματικές
και η εκπαίδευσή μας έμεινε σε χαμηλό επίπεδο όλο τον 20ό αιώνα με
ελάχιστες εξαιρέσεις. 

Γενικώς, από το παραπάνω Β.Δ φαίνεται ότι η κατάσταση που δη-
μιουργήθηκε με την ένωση των νέων χωρών στην Ελλάδα ήταν χαώδης
και σε καμιά περίπτωση δεν υπήρχε η δυνατότητα να διευθετηθούν όλες
οι επιμέρους υποθέσεις των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού συ-
στήματος άμεσα και με ομαλό τρόπο. Η  μεταβατικότητα είχε τα κόστη
της. 

Υλοποιώντας το άρθρο 5 του Β.Δ ο νέος επιθεωρητής δημοτικής εκ-
παίδευσης Σάμου Γ. Μπούρας στις 3 Οκτωβρίου 1914 κάλεσε τους υπο-
ψήφιους δασκάλους να υποβάλουν αιτήσεις με τα δικαιολογητικά τους
και δημοσιοποίησε τα προσόντα που απαιτούνταν για το διορισμό τους.
Η πρόσκληση απευθυνόταν στους φέροντες διπλώματα Διδασκαλείου ή
Υποδιδασκαλείου, στους φέροντες απολυτήριο Γυμνασίου ή Ιεροδιδα-
σκαλείου και στους πρόσφυγες διδασκάλους.63 Ένα μήνα αργότερα,
περί τα μέσα Νοεμβρίου 1914, ο επιθεωρητής, θέλοντας να συμπληρώσει
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το πλαίσιο των υποχρεώσεων του προσωπικού των σχολείων, εξέδωσε
διευκρινιστική εγκύκλιο όπου μαζί με τις υποδείξεις για τον τρόπο υπο-
βολής μισθολογικών καταστάσεων με τις κρατήσεις για τη μελλοντική
σύνταξή τους, ζήτησε τη αποστολή πίνακα της διδαχθείσης ύλης του
μηνός, υπενθύμισε την υποχρέωση των σχολείων για τη δημιουργία σχο-
λικού κήπου «επιτέλους», και συνέστησε να διατηρούν καθαρούς τους
χώρους μέσα και έξω από το σχολείο.64

Ενώ ο επιθεωρητής επιχειρούσε να καθορίσει τις διοικητικές υπο-
χρεώσεις των δασκάλων, μια επιδημία ευλογίας άρχισε να εξαπλώνεται
στον πληθυσμό της Σάμου. Για την αποφυγή πανδημίας, το Νοέμβριο
του 1914 και με αφορμή τα πρώτα θύματα, διατάχθηκε από την Αστυ-
νομία γενικός δαμαλισμός και αναδαμαλισμός όλου του πληθυσμού της
Σάμου και ιδιαίτερα των μαθητών με ευθύνη των διευθύνσεων των σχο-
λείων.65

Όσον αφορά στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Προσωρινής
Κυβέρνησης οι παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν σε ορισμένα εξωτερικά
χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης. Καινοτομίες όπως η μεταρρύθμιση
στο Παρθεναγωγείο Λ. Βαθέος που σχεδιάσθηκε με το Διάταγμα
500/17-8-191266 δεν ολοκληρώθηκαν για πολλούς λόγους. Ένας βασικός
ήταν η μεταβατικότητα που διερχόταν η Σάμος στην πορεία της για την
εξομοίωση του εκπαιδευτικού της συστήματος με εκείνο της Ελλάδας.
Στο όνομα αυτής της μεταβατικότητας κατά τη σχολική περίοδο 1914-
15 ορίσθηκε η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Σάμου να περιλαμβάνει τα δη-

63. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 114/1914, σ. 468.
64. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 121/1914, σ. 496. 
65. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 123/1914, σ. 503.
66. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Προσωρινής Κυβερνήσεως 1912, φάκ. 5.1, έγγρ.

79/1912. Με αυτό το διάταγμα το Παρθεναγωγείο Λιμένος Βαθέος γινόταν η
ανωτάτη σχολή θηλέων με την προσθήκη δυο γυμνασιακών τάξεων. Ωστόσο η
σχολή αυτή σύμφωνα με την έκθεση του γυμνασιάρχη ελάχιστα ανταποκρίθηκε
στην αποστολή της. Με το διάταγμα επιχειρήθηκε η μεταρρύθμιση του Παρθε-
ναγωγείου σύμφωνα με τις προτάσεις του γυμνασιάρχη. Σε πρώτη φάση απο-
φασίσθηκε να προστεθεί μία ακόμη γυμνασιακή τάξη και 1. Το προσωπικό του
Παρθεναγωγείου να αποτελείται από μια διευθύντρια με δίπλωμα Αρσακείου,
δυο πρωτοβάθμιες διδασκάλισσες, δυο δευτεροβάθμιες, τέσσερις τριτοβάθμιες
και δυο της Γαλλικής. 2. Η διδασκαλία των Ελληνικών και Μαθηματικών να
γίνεται από καθηγητές του Πυθαγορείου Γυμνασίου.
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μοτικά σχολεία των νήσων Σάμου, Ικαρίας και Καστελλόριζου (λόγω
ιταλοκρατούμενων Δωδεκανήσων) με έδρα το Λιμένα Βαθέος και να
υπάγεται στη δικαιοδοσία του Γενικού Επιθεωρητή 8ης Εκπαιδευτικής
Περιφέρειας της Ελλάδας (ΦΕΚ ΕτΚ 234/21-8-1914).67

Διαπιστώσεις και συμπεράσματα

Είναι αλήθεια ότι τα όποια συμπεράσματα εξαγάγει κανείς για την
εκπαιδευτική πραγματικότητα στη Σάμο στις αρχές του 20ού αιώνα,
θα πρέπει να τα περιορίσει στις συνθήκες εκείνης της εποχής, που εκ-
φράζεται με το επιστέγασμα του λόγου που είχε εκφωνήσει ο Δημήτριος
Βικέλας το 1904 στο 1ο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο. Είχε πει:
«Δεν έχετε ανάγκην να ακούσητε παρ’ εμού ότι πανταχόθεν οι καρποί
της ημετέρας παιδείας κρίνονται ανεπαρκείς...»

Όσον αφορά στην καθαρά ηγεμονική περίοδο μέχρι το 1912, τα ιδε-
ολογικά σχήματα, που επικράτησαν στο περιβάλλον των ηγεμόνων, οδή-
γησαν στην εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων στην εκπαίδευση μάλλον με
επιτυχία, ασχέτως αν δεν ήταν αρεστά στη σαμιακή κοινωνία ή στην
εκπαιδευτική κοινότητα, επειδή οι τελευταίες επιθυμούσαν η Σάμος και
το εκπαιδευτικό της σύστημα να προσαρμοσθούν περισσότερο και ει
δυνατόν να ενσωματωθούν στα δεδομένα του ελληνικού κράτους. Σε
ικανοποιητικό επίπεδο κινήθηκε και η κατάκτηση των επιδιώξεων της
τοπικής κοινωνίας πάνω στα θέματα παιδείας που δεν αναφέρονταν
στον εθνικό προσανατολισμό της εκπαίδευσης και στα προσωπικά συμ-
φέροντα των πολιτών. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορούμε να διακρί-
νουμε ανάμεσα στην εξουσία και στους εκλεγμένους εκπροσώπους του
λαού μια σύμπλευση στους σκοπούς και στην υλοποίησή τους. Άρα τους
σκοπούς άλλοτε τους έθετε ο λαός με τους εκπροσώπους του, άλλοτε
ήταν κοινοί και άλλοτε τους επέβαλε το ηγεμονικό καθεστώς. 

Στην τρίτη περίπτωση, δηλαδή στην επιβολή μέτρων από τον ηγε-
μόνα, εντάσσεται η ίδρυση της Ηγεμονικής Σχολής Χωροφυλακής, η
οποία υπήρξε αδιαμφισβήτητη επιλογή του ηγεμόνα για να εδραιωθεί
καλύτερα στην εξουσία. Επιλογή του καθεστώτος ήταν η εισαγωγή της
διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας στο Γυμνάσιο και την Εμπορική

67. ΓΑΚ Σάμου, Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως, φ. 107/1914, σ. 439.



Σχολή. Το καθεστώς, επίσης, προσπάθησε να εισαγάγει τη διδασκαλία
της Εσπεράντο στα σχολεία της Σάμου. Στην αρμοδιότητα της διοικη-
τικής δομής της Ηγεμονίας πρέπει να επιρρίψουμε και την ευθύνη για
πολλές λειτουργικές ατέλειες που είχαν να κάνουν με τον άκριτο διορι-
σμό και απόλυση του προσωπικού των σχολείων, με την υποκειμενικό-
τητα που αξιολογούνταν τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των
διοριστέων εκπαιδευτικών, κυρίως της κατώτερης βαθμίδας, με τους
πενιχρούς μισθούς και το σύστημα ιεράρχησης και ελέγχου των εκπαι-
δευτικών που παρέμεινε αναλλοίωτο μέχρι την πλήρη ένωση της Σάμου
με την Ελλάδα. 

Στην πρώτη περίπτωση κατά την οποία ο λαός με τους εκπροσώπους
του προωθούσε τη θεσμοθέτηση μέτρων για τη βελτίωση της εκπαίδευ-
σης εντάσσεται η ίδρυση και λειτουργία του Ιεροδιδασκαλείου το 1906
με πρωτοβουλία του Συλλόγου Μικρασιατών «Η Ανατολή» και τη σύμ-
πραξη του σαμιακού Δημοσίου και της Εκκλησίας, ώστε με την παρα-
γωγή ιεροδιδασκάλων και την «εξαγωγή» τους στη Μικρά Ασία να
εδραιωθεί η ορθοδοξία και να καλλιεργηθεί η ελληνική γλώσσα (εθνικι-
στική πολιτική). 

Διακρίνουμε επίσης, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της τεχνικής, οι-
κονομικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, από το 1898, τη λειτουργία
της Εμπορικής Σχολής Καρλοβασίων ως ανεξάρτητου εκπαιδευτικού
ιδρύματος με τρεις τάξεις, και από το 1903 με τέσσερις, συν τη βελτιω-
μένη επιλογή διδακτικού προσωπικού και τον εκσυγχρονισμό του προ-
γράμματος των μαθημάτων της. 

Από τις αρχές του 20ού αιώνα καλλιεργήθηκαν οι προσπάθειες να
υλοποιηθεί η κοινή επιθυμία λαού και εξουσίας για την οργάνωση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης με αποτέλεσμα να ανεγερθεί η Μαυρο-
γένειος Επαγγελματική Σχολή στο Μαλαγάρι το 1902 και να λειτουρ-
γήσουν για μια δεκαετία αρκετά τμήματα επαγγελματικής κατάρτισης
αγοριών και κοριτσιών ηλικίας άνω των 12 ετών. 

Στην επιθυμία του σαμιακού λαού και στη σύμφωνη γνώμη της εξου-
σίας πρέπει να αποδοθούν ο προγραμματισμός και η ανέγερση διδα-
κτηρίων, τα οποία υφίστανται μέχρι σήμερα είτε ως εκπαιδευτήρια είτε
ως στέγη υπηρεσιών ή πολιτιστικών κέντρων της αυτοδιοίκησης. Εκτός
από το κτήριο της Μαυρογενείου Σχολής, την περίοδο αυτή οικοδομή-
θηκαν τα διδακτήρια του Βαθέος Σάμου το 1903, η Νέα Πορφυριάδα
Εμπορική Σχολή Καρλοβασίου το 1897, το Χατζηγιάννειο Παρθεναγω-
γείο το 1903, το Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου το 1896, η Κεντούριος
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Σχολή στο Μαραθόκαμπο, το Αστικό Σχολείο Πύργου κι άρχισε να οι-
κοδομείται το διδακτήριο του Ιεροδιδασκαλείου Σάμου «Η Ανατολή»
το 1906.

Όσον αφορά στη διετή μεταβατική περίοδο 1912-1914 παρατηρούμε
ότι δεν παρουσιάσθηκε κάποια αισθητή μεταβολή στην ποιότητα της
παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η κατάσταση παρέμεινε στάσιμη ως να μην
επήλθε καμιά αλλαγή στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Αυτό
οφειλόταν σε πολλούς παράγοντες σημαντικότεροι από τους οποίους
ήταν α. η έλλειψη πείρας και ειδικών συμβούλων για τα εκπαιδευτικά
θέματα, β. το προβληματικό ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο
επιχείρησε να ενταχθεί σταδιακά η εκπαίδευση της Σάμου, γ. η έλλειψη
εκπαιδευτικού προγραμματισμού σε συνολική βάση, δ. η άκριτα απο-
σπασματική και επιλεκτική αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών θεμάτων
κατά τέτοιο τρόπο που οι θετικές σε στενό πλαίσιο ενέργειες να απο-
δεικνύονται αναποτελεσματικές μέσα στο γενικό προγραμματισμό για
την εκπαίδευση, ε. οι ειδικές συνθήκες που αντιμετώπισε το νησί τη
συγκεκριμένη περίοδο, στ. οι προτεραιότητες που τέθηκαν για την εξυ-
πηρέτηση των αναγκών68 ζ. το σύντομο χρονικό διάστημα που διατέθηκε
για τις ποιοτικές αλλαγές που επιχειρήθηκαν και η. η ανασφάλεια της
προσωρινής κυβέρνησης η οποία δεν μπορούσε να απαλλαχθεί από την
ιδέα της επιστροφής του προηγούμενου πολιτικού συστήματος στη
Σάμο. 

Αρνητικά χρεώνεται στην Προσωρινή Κυβέρνηση η διακοπή των μα-
θημάτων της Μαυρογενείου Επαγγελματικής Σχολής στο τέλος του 1912
για οικονομικούς, λειτουργικούς και τεχνικούς λόγους, τότε ακριβώς
που στην Ελλάδα δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στην εξεύρεση τρόπων
εφαρμογής της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, για την εκ-
πλήρωση του μακροπρόθεσμου στόχου της ορθής επαγγελματικής κα-
τάρτισης και ενσωμάτωσης των νέων στην παραγωγική διαδικασία.69

68. Η αμεσότητα με την οποία ο πρόεδρος Θ. Σοφούλης προωθούσε λύσεις
για την καλύτερη διαβίωση του στρατού και της χωροφυλακής σε βάρος της
εκπαίδευσης, από την οποία στερούσε τη δυνατότητα να λειτουργεί εύρυθμα
στα σχολικά κτήριά της, αποκαλύπτει το βαθμό προτεραιότητας στον οποίο το-
ποθετούσε εκ των πραγμάτων η Προσωρινή Κυβέρνηση τα ζητήματα ασφαλείας
της Σάμου.

69. Η Μαυρογένειος Σχολή δεν οδηγήθηκε στη διακοπή των μαθημάτων μόνο
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Παρά την αντίθετη πρόθεση της Προσωρινής Κυβέρνησης και την
προσπάθεια που καταβλήθηκε από την πρώτη μέρα της θητείας της, η
στελέχωση των σχολείων με έμπειρο και μορφωμένο διδακτικό προσω-
πικό υπήρξε η δεύτερη αδυναμία της. Ήταν μια προσδοκία-σχεδιασμός
που δεν εκπληρώθηκε από την έλλειψη ρεαλιστικού προγραμματισμού
και ευελιξίας στη διαχείριση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού,
γιατί απουσίασαν τα εξωτερικά κίνητρα όπως η αύξηση του μισθού και
η επιμόρφωση των δασκάλων, αλλά και λόγω αστάθμητων παραγόντων,
όπως ο ελάχιστος χρόνος εφαρμογής δραστικών μέτρων κατά την
έναρξη της σχολικής περιόδου 1912-13, η στράτευση μεγάλου αριθμού
διδασκάλων στη μέση της δεύτερης σχολικής περιόδου 1913-14, η αύ-
ξηση του μαθητικού πληθυσμού από τη χαμηλή παιδική θνησιμότητα,
την άφιξη προσφύγων από τη Μικρά Ασία τον Ιούνιο του 1913 και τη
φοίτηση περισσότερων παιδιών στα σχολεία από την αλλαγή του κλί-
ματος που επικράτησε στον τοπικό πληθυσμό εξαιτίας της ένωσης. 

από την έλλειψη στέγης, την ανικανότητα του προσωπικού και την εξαπάτηση
του Δημοσίου από τον εργολάβο διακίνησης του λαχείου της, άρα από την έλ-
λειψη εσόδων, όπως διατείνονταν ορισμένοι παράγοντες της Προσωρινής Κυ-
βέρνησης. Η Σχολή διέκοψε τα μαθήματα εξαιτίας της αδυναμίας της διοίκησης
να προβεί στη λήψη άμεσων μέτρων για την αναδιοργάνωσή της. Το καταργηθέν
Επαγγελματικό Τμήμα Αρρένων έπρεπε να ανασυγκροτηθεί. Αν υπήρχαν ανί-
κανοι εκπαιδευτικοί έπρεπε να ελεγχθούν και εφόσον όντως αδυνατούσαν να
αποδώσουν τα αναμενόμενα έπρεπε να αντικατασταθούν με ικανότερους. Το
λαχείο της Σχολής έπρεπε να συνεχίσει να διακινείται με προσεκτικότερο τρόπο
και οι καταχραστές των χρημάτων του να επιστρέψουν τα κλοπιμαία και να
τιμωρηθούν. Όσα από τα έπιπλα, τα μηχανήματα και τα υλικά ήταν κατεστραμ-
μένα ή παλιά έπρεπε να συντηρηθούν και ορισμένα να ανανεωθούν. Η έλλειψη
στέγης ήταν εμφανής. Την τελευταία πενταετία μέχρι το 1912 η Μαυρογένειος
Σχολή λειτουργούσε με λίγα τμήματα θηλέων σε μισθωμένα κτήρια. Η ανάγκη
να επιστρέψει στην έδρα της, στο ιδιόκτητο κτήριο του Μαλαγαρίου ήταν επι-
τακτική. Άρα η π.κ. έπρεπε να επισπεύσει την ολοκλήρωση της κατασκευής
του διδακτηρίου της Ιερατικής Σχολής «Η Ανατολή» για να μεταστεγαστεί το
Ιεροδιδασκαλείο εκεί το ταχύτερο. Αλλά ο σχεδιασμός του προέδρου Θ. Σο-
φούλη έδωσε προτεραιότητα στο στρατωνισμό του τάγματος πεζικού στις εγ-
καταστάσεις του νεόδμητου κτηρίου της Ιερατικής Σχολής. Έτσι παρέμεινε το
Ιεροδιδασκαλείο στο Μαλαγάρι και η Μαυρογένειος οδηγήθηκε εκτός λειτουρ-
γίας.



Ένα ακόμη σημείο που επηρέασε τις παρεμβάσεις της Προσωρινής
Κυβέρνησης στην εκπαίδευση ήταν η απουσία ειδικών συμβούλων σε
θέματα παιδείας με φωτεινή εξαίρεση τον επιθεωρητή Δημοτικής Εκ-
παίδευσης Ευστράτιο Αβραμέα που διορίστηκε στη Σάμο στα τέλη του
1913. Ούτε ο επόπτης παιδείας – γυμνασιάρχης Γεώργιος Σωτηρίου
ούτε ο επίτροπος παιδείας Δημήτριος Ορφανός, ούτε οι δημοτικοί και
κοινοτικοί άρχοντες ανταποκρίθηκαν στο ρόλο τους. Ίσως όμως και ο
ίδιος ο πρόεδρος Θ. Σοφούλης να μην επέτρεψε στους συνεργάτες του
να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να εισηγηθούν την εφαρμογή μέτρων.
Ο συγκεντρωτισμός με τον οποίο ασκούσε τη διοίκηση της Σάμου δεν
επέτρεψε στη διοικητική ιεραρχία να αξιοποιήσει τις όποιες δυνατότη-
τες διέθετε.

Όλο το διάστημα της διοίκησης η Προσωρινή Κυβέρνηση δεν ασχο-
λήθηκε με την επεξεργασία κανενός εκπαιδευτικού νόμου ή τη ρύθμιση
των αναλυτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τα νέα δεδομένα έστω
στρεφόμενη προς τη νέα κατάσταση. Τα ωρολόγια προγράμματα των
σχολών και του γυμνασίου υποβλήθηκαν από τους διευθυντές και επι-
κυρώθηκαν από τον πρόεδρο χωρίς καμιά αξιοπρόσεχτη τροποποίηση.
Σχετικά μάλιστα με το μάθημα της τουρκικής γλώσσας σε όσες τάξεις
του Γυμνασίου και της Εμπορικής Σχολής διδασκόταν, ο Θ. Σοφούλης
έμεινε πεισματικά αντίθετος με τις εισηγήσεις των συνεργατών του και
με το προοδευτικό κλίμα της εποχής που υποδείκνυαν την κατάργηση
και την αντικατάστασή της από κάποια ευρωπαϊκή γλώσσα. Σε όλες
τις συζητήσεις ο πρόεδρος επέμεινε στη διατήρησή της ακόμα και όταν
η διδασκαλία της είχε απαξιωθεί από τους μαθητές, οι οποίοι επιδει-
κτικά δεν προσέρχονταν στο μάθημα και φρόντιζαν με διάφορους τρό-
πους να εκδηλώνουν την αντίθεσή τους με τα τουρκικά και τον
καθηγητή της τουρκικής γλώσσας.

Φυσικά σε τίποτε δεν ωφέλησαν οι αλλαγές στη σύνθεση και την ορ-
γανικότητα των σχολείων. Σε διάστημα τριών ετών 1911-1914, όπως και
το προηγούμενο διάστημα, συναντούμε δημοτικά σχολεία να λειτουρ-
γούν τη μια χρονιά με δύο τάξεις αρρένων και μονοθέσιο παρθεναγω-
γείο, την επόμενη χρονιά με τριθέσιο μικτό δημοτικό, και την τρίτη
χρονιά με τριθέσιο αρρεναγωγείο και χωριστό παρθεναγωγείο. Και όλα
αυτά μέσα σε τάξεις πληθωρικές με 70 έως 90 μαθητές!

Αυτές οι μεταβολές, αν και τη συγκεκριμένη περίοδο ορίζονταν από
το νόμο ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών, τις πε-
ρισσότερες φορές γίνονταν με δευτερεύοντα και υποκειμενικά κριτήρια
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όπως η διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών, οι διαπροσωπικές σχέσεις
τοπικής αυτοδιοίκησης και εξουσίας, η δυναμική που ανέπτυσσαν οι αν-
τιδράσεις της τοπικής κοινωνίας κτλ.

Ασφαλώς στην όποια κριτική μας πρέπει να συνεκτιμήσουμε τη με-
ταβατικότητα της εποχής και την έλλειψη χρημάτων που είχε ως απο-
τέλεσμα τη διακοπή μεγάλων διδακτηριακών έργων παρόμοιων με
εκείνα που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Η απορρόφηση του 1/5 πε-
ρίπου του προϋπολογισμού της Προσωρινής Κυβέρνησης από την εκ-
παίδευση -πολύ μεγάλου ποσοστού για τα δεδομένα της περιόδου- δεν
είχε σχέση με την έμφαση που δόθηκε στα εκπαιδευτικά προβλήματα,
αφού δεν έγιναν μεγάλα έργα υποδομής ούτε εφαρμόσθηκε αισθητά
βελτιωμένο μισθολόγιο ή έγιναν επιπλέον προσλήψεις σε προσωπικό,
αλλά με τη δομή της διοίκησης (π.χ. τον αριθμό των υπαλλήλων στις
δημόσιες υπηρεσίες συνολικά) και τις γενικές δαπάνες. Φυσικά θα μπο-
ρούσε κανείς να αποδώσει τις επιλογές της Προσωρινής Κυβέρνησης
στην ιεράρχηση των αναγκών της. Είναι μια επιφανειακή ερμηνεία η
οποία δεν ευσταθεί, διότι δεν διαπιστώσαμε ούτε σε θεωρητικό ούτε
σε πρακτικό επίπεδο κάποια δείγματα ότι η εκπαίδευση αποτελούσε
για τη μεταβατική κυβέρνηση έναν τομέα στον οποίο θα έπρεπε κανείς
να ενσκήψει με τον προσήκοντα σεβασμό και ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον
παρόμοιο με εκείνο που έδειχνε π.χ. ο πρόεδρος Θ. Σοφούλης στις αρ-
χαιολογικές ανασκαφές του Ηραίου για την πρόοδο των οποίων ενημε-
ρωνόταν επισήμως σε εβδομαδιαία βάση από τον αρχαιολόγο Βασίλειο
Θεοφανίδη, ενώ αρχειοθετούσε ασυζητητί σοβαρά αιτήματα των εκπαι-
δευτικών και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την εύρυθμη λειτουργία
των σχολείων. 

Από το σκηνικό για την εκπαιδευτική κατάσταση της Σάμου κατά
τη μεταβατική περίοδο δεν διασώθηκαν ούτε οι εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι
και καθηγητές. Το συνδικαλιστικό όργανο των δασκάλων, η Διδασκαλική
Ένωσις Σάμου, άρχισε να δραστηριοποιείται με παρεμβάσεις του πρώ-
του διοικητικού της συμβουλίου από τα τέλη Δεκεμβρίου του 1912. Το
σκεπτικό των διεκδικήσεων περιστρεφόταν στην οικονομική αποκατά-
σταση των μελών της και στην αόριστη υπενθύμιση της σοβαρής αλλά
και ογκώδους προσφοράς τους στο Έθνος. Δεν συνέτασσαν σχόλια και
προτάσεις για τη διδακτηριακή κατάσταση, για τα αναλυτικά προγράμ-
ματα, για την επιμόρφωσή τους, για τα βιβλία και το γλωσσικό και δεν
διεκδικούσαν πέρα από την αύξηση του μισθού τους κανένα αίτημα για
προσωπική και συλλογική αφύπνιση των εκπαιδευτικών πραγμάτων.
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Είχαν υποταχθεί στη μοίρα τους.
Εν τέλει η εκπαίδευση στη Σάμο αυτή την περίοδο, παρά το θετικό

κλίμα στην τοπική κοινωνία, παρέμεινε εγκλωβισμένη στα πάθη του πα-
ρελθόντος και στην αδυναμία λήψης οργανωμένων μέτρων για την προ-
σαρμογή του έμψυχου και άψυχου υλικού της στις απαιτήσεις και τις
προοπτικές της σύγχρονης κοινωνίας που αναδύθηκε τόσο στην Ελλάδα
μετά την επανάσταση του 1909 και τους πολέμους του 1912-13, από
τον Εκπαιδευτικό Όμιλο και το νομοσχέδιο της μεταρρύθμισης του 1913
όσο και στη Σάμο μετά την επανάσταση του 1912, την ανατροπή του
καθεστώτος και την ένωση με την Ελλάδα. 

Παράρτημα

ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Πρὸς ἅπαντας τοὺς Δημάρχους τῆς Ἡγεμονίας καὶ πρὸς τὸν Λαὸν
τῆς Σάμου

Εἶνε ὁμολογούμενον ὅτι ἡ κατάστασις τῆς παρ’ ἡμῖν δημοτικῆς
ἐκπαιδεύσεως εἶνε τοῦτ’ αὐτὸ ἀξιοθρήνητος. Ἡ ἔλλειψις νόμων περὶ
προσόντων τῶν διδασκάλων καὶ περὶ μονιμότητος αὐτῶν διευκολύνει
τὴν εἴσοδον εἰς τὸν ἐκπαιδευτικὸν κλάδον ἀνθρώπων ἥκιστα παρα-
σκευασμένων εἰς τὸ ἔργον τῆς πνευματικῆς καὶ ἠθικῆς διαπαιδαγωγή-
σεως τοῦ Σαμιακοῦ λαοῦ. Ἡ ὅλως ἐξαιρετικὴ τῆς Πατρίδος ἡμῶν θέσις
ἐν τῷ μέσῳ τῶν περιοίκων ὁμοφύλων ἐπιβάλλει καὶ ἰδιάζουσαν ὑπὲρ
τῆς ἐκπαιδεύσεως μέριμναν εἰς τὴν Σαμιακὴν πολιτείαν, ἀτυχῶς ὅμως
ἡ μέχρι τοῦδε ἀντίληψις τῆς πολιτείας δὲν ὑπῆρξεν ἀνάλογος πρὸς τὸν
σκοπὸν καὶ τὴν σημασίαν τοῦ κλάδου τούτου.

Ἕνεκα τῆς ἀπαιδευσίας τῶν πλείστων διδασκάλων στρατολογουμέ-
νων συνήθως πρὸς θεραπείαν κομματικῶν ἀναγκῶν, ἕνεκα τῆς ἐλλεί-
ψεως ἑνιαίου καὶ ὑγιοῦς συστήματος, ἡ παρ’ ἡμῖν δημοτικὴ ἐκπαίδευσις
ὄχι μόνον δὲν παρέχει τὰ μέσα πρὸς ἀνάπτυξιν τῶν πνευματικῶν δυνά-
μεων τοῦ Τόπου, ὄχι μόνον δὲν χορηγεῖ τὰ ἀπαραίτητα στοιχεῖα ἱκανό-
τητος καὶ χρησιμότητος πρὸς τὴν ἀτομικὴν βιοπάλην καὶ τῆς
προσαρμογῆς πρὸς τοὺς κοινωνικοὺς ὅρους, οὓς ἐδημιούργησεν ὁ νεώ-
τερος πολιτισμός, ἀλλὰ τοὐναντίον φθείρει καὶ αὐτὴν τὴν ἔμφυτον ζω-
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τικότητα τοῦ παιδὸς καὶ φονεύει τὴν νεολαίαν τῆς πατρίδος καὶ πνευ-
ματικῶς καὶ ἠθικῶς.

Ἡ νομοθετικὴ ἐργασία ἡ μέλλουσα νὰ ἀποτελέσῃ τὰς νέας βάσεις,
ἐπὶ τῶν ὁποίων ὀφείλει νὰ θεμελιωθῇ ἡ ἐκπαίδευσις ἡμῶν, εἶνε ἤδη
ἑτοίμη, ἀλλ’ ἕνεκα τῆς ἀνωμαλίας τῶν παρόντων καιρῶν δὲν δύναται
νὰ περιβληθῇ ἀμέσως διὰ τοῦ ἀναγκαίου κύρους. Ἐπειδὴ ὅμως ἡ πα-
ράτασις τῆς νοσηρᾶς καταστάσεως τῆς παιδείας ἐπαυξάνει τὰς ἠθικὰς
βλάβας καὶ ζημίας καὶ ἀναμφισβητήτως θὰ δυσχεράνῃ τὴν ἀναμορφω-
τικὴν ἐργασίαν, νομίζομεν ἐπάναγκες νὰ συστήσωμεν εἰς τοὺς κ. κ. Δη-
μάρχους ὅτι τὰ ἀληθῆ πνευματικὰ συμφέροντα τοῦ Σαμιακοῦ λαοῦ
ἐξυπηρετοῦνται μόνον ἐὰν τεθῇ διὰ ριζικοῦ μέτρου ὁριστικὸν τέρμα εἰς
τὴν ἐλεεινὴν τῆς δημοτικῆς ἐκπαιδεύσεως κατάστασιν, ἀναστελλομένης
ἐπ’ ὀλίγον χρόνον τῆς λειτουργίας τῶν σχολείων ἀρρένων καὶ θηλέων,
πλὴν τῆς τοῦ Γυμνασίου καὶ τῶν ἀνωτέρων τάξεων τῶν τεσσάρων
Ἀστικῶν σχολῶν τῶν διευθυνομένων ὑπὸ πτυχιούχων ἢ φοιτητῶν τῆς
φιλολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου. Ἐὰν δὲ ἡ ἐκκρεμότης τῆς πα-
ρούσης καταστάσεως παραταθῇ πέραν τοῦ δεκαπενθημέρου, ἡ Ἐθνο-
συνέλευσις θέλει φροντίσει νὰ τεθῶσιν εἰς ἐφαρμογὴν ὅλα τὰ μέτρα ὅσα
κριθῶσι κατάλληλα πρὸς ἀνόρθωσιν τῆς παιδείας καὶ ἐξασφάλισιν
αὐτῆς ἀπὸ πάσης κομματικῆς ἐπεμβάσεως.

Ἐὰν ἡ ἀνεξαρτησία τῆς δικαιοσύνης, ὡς προστατευούσης τὰ ὐλικὰ
ἀγαθὰ τοῦ ἀτόμου καὶ τῆς κοινωνίας εἶνε ἰερὰ τῆς πολιτείας ὑποχρέω-
σις, ἀποτελεῖ ἐπίσης ἱερὰν ὑποχρέωσιν αὐτῆς καὶ ἡ ἀνεπηρέαστος λει-
τουργία τῆς ἐκπαιδεύσεως, εἰς ἣν εἶνε ἀνατεθειμένη ἡ θεραπεία τῶν
ὑψίστων ἠθικῶν ἀγαθῶν τοῦ λαοῦ, διότι ἕκαστος παῖς εἶνε στοιχεῖον
τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου καὶ τῆς ἐθνικής δυνάμεως, καὶ πᾶσα ἰδιοφυΐα παι-
δική, ἡ ὁποία παραμένει ἀκαλλιέργητος ἕνεκα τῆς κακῆς ἐκπαιδεύσεως,
ἀποτελεῖ Ἐθνικὴν ἀπώλειαν.

Συνιστῶντες, κύριοι Δήμαρχοι, ἕνεκα τῶν ἐκτάκτων περιστάσεων καὶ
πρὸς τὸ συμφέρον αὐτῆς τῆς παιδείας, τὴν προσωρινὴν ἀναστολὴν τῶν
σχολικῶν μαθημάτων, λαμβάνομεν τὴν εὐκαιρίαν ταύτην νὰ ὑποβάλωμεν
ὑμῖν καὶ πρὸς τὸν Σαμιακὸν λαὸν καὶ τὰς ἀκολούθους σκέψεις καὶ συ-
στάσεις ἡμῶν.

[...] 
Ἐν Λιμένι Βαθέος τῇ 3 Νοεμβρίου 1912

Θεμιστοκλῆς Σοφούλης
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΦΟΥΝΗ

Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος (1872-1936)
Ένας Πειραιώτης από τη Σάμο 

πρωτοπόρος της εμπορικής εκπαίδευσης

To 1872 γεννιέται στο χωριό Πλάτανος της Σάμου ο Κωνσταντίνος
Παναγιωτόπουλος. Οι πληροφορίες που διαθέτουμε για τη ζωή
του στη Σάμο κατά την περίοδο της Ηγεμονίας είναι λίγες. Ο

Παναγιωτόπουλος θα φοιτήσει αλλά και θα διδάξει,για ένα μικρό χρο-
νικό διάστημα, τα πρώτα χρόνια ίδρυσης της Πορφυριάδας Σχολής Καρ-
λοβασίων. Το πέρασμα από την Πορφυριάδα θα παίξει αποφασιστικό
ρόλο στους επιστημονικούς και επαγγελματικούς του προσανατολι-
σμούς. Στην Πορφυριάδα θα έρθει σε επαφή με τον προβληματισμό για
το ρόλο και την αξία της Εμπορικής εκπαίδευσης και κατά συνέπεια
την ίδρυση και την ανάπτυξη των Εμπορικών Σχολών και θα καθορίσει
όλη του τη ζωή.Εκεί θα συναντηθεί σύμφωνα με τα γραφόμενα του ίδιου
με τον μέντορα του Στέργιο Βαφειάδη.

Ο Βαφειάδης είχε γεννηθεί το 1858 και υπήρξε διευθυντής της και
επόπτης της εν Σάμω Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και Διδάκτωρ της Φιλο-
λογίας. Φαίνεται ότι ο Βαφειάδης υπήρξε ένας νεωτεριστής, αφού
αφουγκραζόμενος τις ανάγκες της εποχής, στο χρονικό διάστημα 1890-
1900 «προσέθεσε τέσσερεις τάξεις ανωτέρας στις οποίες εδιδάσκοντο
σε συνδυασμό με τα Ελληνικά Γράμματα και η Εμπορία μετά των
Ξένων Γλωσσών». Οι νεωτερισμοί του φαίνεται ότι ενόχλησαν με απο-
τέλεσμα «το 1900 η φαύλη και κακεντρεχής πολιτική της Σάμου έπαυ-
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σεν αυτόν, αντενεργούσα εις το προοδευτικόν έργον της Σχολής. Τότε ο
Βαφειάδης παρέμεινε επί δεκαετίαν εις την Ελβετίαν, την Γερμανίαν
και την Αγγλίαν μορφώσας τέλειον παιδαγωγικόν σύστημα» το οποίο
όμως δεν πρόλαβε να εφαρμόσει ο ίδιος στην Ελλάδα, αφού πέθανε το
1910. Φαίνεται όμως να είναι σε επαφή με τον Παναγιωτόπουλο αν δεν
τον επηρεάζει και τον καθοδηγεί κιόλας στις επαγγελματικές του ανα-
ζητήσεις την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα.

Ο Παναγιωτόπουλος στη δισέλιδη νεκρολογία για τον Στέργιο Βα-
φειάδη που δημοσιεύεται στο προτελευταίο τεύχος Οκτωβρίου-Νοεμ-
βρίου-Δεκεμβρίου 1910 του περιοδικού που ο ίδιος εκδίδει Το Εμπόριον
σημειώνει «ότι και εγώ κλαίω και θρηνώ τον άριστον των αρίστων δι-
δάσκαλόν μου, τον μεγαλείτερον ευεργέτην και πνευματικόν μου οδη-
γόν, τον ιδανικώτερον των συνεργατών μου και τον ειλικρινέστερον και
αγαπητότατον φίλον μου».

Η απομάκρυνση του αρίστου των αρίστων των διδασκάλων του Πα-
ναγιωτόπουλου από την Πορφυριάδα, το 1900, θα παίξει αποφασιστικό
ρόλο και στη δική του απόφαση να ανοίξει τα δικά του φτερά και να
εγκαταλείψει την Ηγεμονία. Είναι η εποχή που έχουν αρχίσει οι συζη-
τήσεις για την εμπορική και βιομηχανική εκπαίδευση στην Ελλάδα και
οι πρώτες αντίστοιχες σχολές έχουν αρχίσει να κάνουν τα πρώτα τους
βήματα.

Μια πρώιμη προσπάθεια για τη δημιουργία Εμπορικής Σχολής είναι
η ίδρυση στην κατ’ εξοχήν πόλη της βιομηχανίας και του εμπορίου, στον
Πειραιά «της Βιομηχανικής και Εμπορικής Ακαδημίας» η οποία ιδρύ-
θηκε από τον χημικό Όθωνα Ρουσόπουλο και τον φυσικό Ιωάννη Γε-
ράκη, η οποία λειτούργησε το 1894 και το 1895 με την οικονομική
στήριξη του Δήμου Πειραιά ο οποίος χορήγησε τότε στην Ακαδημία
12.000 δρχ ετησίως. Δύο χρόνια μετά η σχολή άλλαξε έδρα και μετα-
φέρθηκε στην Αθήνα και στα δύο τμήματα της Σχολής που προϋπήρχαν
προσετέθησαν το Γεωργικό, το Ναυτικό, το Μεταλλουργικό και το Μη-
χανικό. Αργότερα οι δύο διευθυνταί χωρίσθηκαν με αποτέλεσμα να
ιδρυθεί το 1900 νέα Σχολή υπό την διεύθυνση του Γεράκη με τίτλο
«Αθηναϊκή Σχολή του Εμπορίου και της Βιομηχανίας». Την ίδια χρονιά
ιδρύεται στο Βόλο, από τον εκεί Εμπορικό Σύλλογο, Εμπορική Σχολή η
οποία στεγάστηκε σε μέγαρο μεγαλοπρεπέστατο που οικοδομήθηκε για
αυτό το σκοπό, από τον Ιωάννη Καρτάλη. Είναι τυχαίο άραγε που η
οργάνωσή της ανατίθεται στον Κωνσταντίνο Παναγιωτόπουλο;

Ταυτόχρονα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται Βασι-
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λικό Διάταγμα με το οποίο προβλέπεται η ίδρυση Εμπορικών Σχολών
με αποτέλεσμα να ιδρυθούν Εμπορικές Σχολές στην Αθήνα, στην Πάτρα,
αργότερα στη Σύρο και στη συνέχεια η Τσαγκαράδα του Πηλίου από
το κληροδότημα Αχιλλοπούλου.

Πως όμως θα επανδρωθούν αυτές οι Σχολές αφού υποτίθεται ότι
πρεσβεύουν μια νέα αντίληψη περί εκπαιδεύσεως που δίνει έμφαση στις
ξένες γλώσσες και τη Λογιστική; Με τους ίδιους ανθρώπους που υπη-
ρετούν την κλασσική εκπαίδευση; Η κεντρική διοίκηση φαίνεται να συμ-
μερίζεται αυτή την ανησυχία και στην προσπάθειά της να εκπαιδεύσει
ειδικούς επιστήμονες, που θα μεταλαμπαδεύσουν τη φιλοσοφία και τις
γνώσεις για τη λειτουργία των Εμπορικών Σχολών, διοργανώνει απο-
στολή τριών εκπροσώπων της για μια τριετία στο εξωτερικό. Αναλυτικά,
του διδάκτορα της Φυσικής Γ. Ραζή στην Εμπορική Σχολή Νeuchatel
(Ελβετία), του Ε. Παπαστράτου στη Λειψία και του Ηρακλέους Παπα-
κώστα στην Εμπορική Ακαδημία της Βενετίας.

Για να ξαναγυρίσουμε όμως στον Κων. Παναγιωτόπουλο σε άρθρο
του στο περιοδικό Το Εμπόριο που αναφέρεται στην ιστορία της ίδρυ-
σης των Εμπορικών Σχολών σημειώνει για τη Σχολή του Βόλου «Η
Σχολή δέχθηκε μεγάλο πόλεμο από τα κλασσικά σχολεία μετά της προ-
παγανδικής Σχολής των Ιησουιτών» λόγος για τον οποίο φαίνεται να
την εγκαταλείπει σύντομα. Δε γνωρίζουμε πόσο ακριβώς χρόνο παρέ-
μεινε ο Παναγιωτόπουλος στο Βόλο γνωρίζουμε όμως ότι μέσα σε αυτό
το θολό είναι αλήθεια ακόμη τοπίο, για την τύχη της Εμπορικής Εκπαί-
δευσης ο Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος θα πάρει την απόφαση το
1904 να κάνει το μεγάλο βήμα, να ιδρύσει στον Πειραιά μια ιδιωτική
Σχολή, την «Εμπορική Σχολή Πειραιώς Κωνσταντίνου Παναγιωτόπου-
λου». Η Εμπορική Σχολή Παναγιωτόπουλου προσφέρει τις εξής εναλ-
λακτικές λύσεις για την εκπαίδευση των υποψηφίων μαθητών: διέθετε
προπαρασκευαστικό τμήμα γενικής μορφώσεως διάρκειας ενός έτους,
ειδικό Τμήμα Εμπορικών Σπουδών διετούς διάρκειας και τμήμα ειδικής
Λογιστικής στην οποία μπορούσαν να φοιτήσουν μόνο εκείνοι που είχαν
τελειώσει εξατάξιο γυμνάσιο.

Σε αυτή του την προσπάθεια δεν θα είναι μόνος του, θα ζητήσει τη
σύμπραξη μιας σπουδαίας προσωπικότητας του Πειραιά, ιδιοκτήτη και
διευθυντή του σημαντικότερου ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στην πόλη, του
λυκειάρχη Ζήση Αγραφιώτη. Στον Αγραφιώτη ο Παναγιωτόπουλος θα
αναζητήσει πολλά πράγματα: τη γνώση της πόλης και των ανθρώπων
του, τις υποδομές, την εμπειρία διαχείρισης ενός σχολείου και πολύ πι-
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θανόν τη χρηματοδότηση. Τον Αύγουστο του 1904 η πειραϊκή εφημερίδα
Χρονογράφος δημοσιεύει αγγελία για την Εμπορική Σχολή Πειραιά υπό
την Διεύθυνση των Κ. Παναγιωτόπουλου και Ζήση Αγραφιώτη που θα
λειτουργήσει στη Μεγάλη οικία των αδελφών Κουφού μπροστά από την
πλατεία του Δημοτικού θεάτρου. Τα μαθήματα θα αρχίσουν στις 15 Σε-
πτεμβρίου και προγράμματα αναλυτικά και πληροφορίες δίνονται κα-
θημερινά στο Λύκειο Ζήση Αγραφιώτη.

Ο ίδιος ο Παναγιωτόπουλος θα σημειώσει αρκετά χρόνια αργότερα,
το 1929 στην έκδοσή του Εικοσπενταετηρίς της Σχολής Παναγιωτό-
πουλου για αυτή του την προσπάθεια: «εν μέσω δισταγμών και επιφυ-
λάξεων φίλων και κοινωνίας, αλλά και με ακατάβλητον ελπίδα και
άσβεστον πόθον προς την εμπορικήν αναμόρφωσιν, ιδρύσαμεν εν τη
πρώτη ταύτη της Ελλάδος εμπορική εστία την Εμπορικήν Σχολήν Πει-
ραιώς». 

Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της Σχολής το 1904, εγγράφονται
14 μαθητές από τους οποίους, τρία χρόνια αργότερα θα πάρουν πτυχίο
τέσσερις. Η σύμπραξη με τον Αγραφιώτη δεν θα κρατήσει για πολύ,
αφού ο τελευταίος μόλις αντιληφθεί τις ζημιές του πρώτου έτους, θα
συνειδητοποιήσει την αβεβαιότητα του εγχειρήματος και θα αποχωρή-
σει. Με την αποχώρηση του Αγραφιώτη ο Παναγιωτόπουλος θα αναζη-
τήσει στήριγμα οικονομικό αλλά και κοινωνικό στο δήμο, με
αποτέλεσμα το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά να λάβει απόφαση για τη
χορήγηση επιδόματος για την εισαγωγή υποτρόφων.

Το καταστατικό της Σχολής εγκρίνεται με Β.Διάταγμα στις 29 Απρι-
λίου 1906 και τον Ιούνιο του 1906 ο πρίγκιπας Ανδρέας αναλαμβάνει
τη Σχολή υπό την προστασία του. Την ίδια αυτή χρονιά ο Παναγιωτό-
πουλος θα εκδώσει την πρώτη βαθμίδα της Εγκυκλοπαίδειας Εμπορι-
κής Μορφώσεως.

Όπως είναι φυσικό η Σχολή δεν έχει αποκτήσει ακόμη το δικό της
βηματισμό με αποτέλεσμα το 1907 να προτείνει ο Παναγιωτόπουλος
στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Πόλης να αναλάβει τη Σχολή υπό την
προστασία του και την επιμέλειά του και να λειτουργήσει στους χώρους
του. Πράγματι την 1η Σεπτεμβρίου 1907 η Σχολή μεταφέρεται από την
οδό Πραξιτέλους 163 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στην
οδό Σωκράτους.

Την ίδια αυτή χρονιά που γίνονται και οι εξετάσεις των πρώτων τε-
λειοφοίτων ο Κωνσταντίνος Σκόκος σημειώνει στο Ημερολόγιον του
(1907) «Εσχάτως εις προκηρυχθέντα διαγωνισμόν δια την θέσιν υπο-
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γραμματέως Στρατοδικείου εκατόν τοιούτοι νέοι άλκιμοι επέδραμον ως
μνηστήρες. ... Η εκνευριστική σχολαστικότητα του εκπαιδευτικού μας
συστήματος οδηγεί τους νέους εξερχόμενοι του σχολείου του γυμνασίου,
όταν δεν είναι προωρισμένοι να γίνουν γιατροί ή δικηγόροι να αποτε-
λέσουν σταγόνα στον ωκεανό της επιστημονικής υπερτροφίας αποβαί-
νοντες εντελώς ανίκανοι και ανερμάτιστοι να αποδυθούν άλλως εις την
κοινωνικήν βιοπάλην. Χωρίς εφόδια θετικών γνώσεων, χωρίς γλωσσο-
μάθειαν, χωρίς ειδικήν προπόνησιν, δια τίποτε άλλο δεν είναι ικανοί,
δεν αγωνίζονται, ειμή δια καμμίαν γραφικήν εργασίαν, την οποίαν επαι-
τούν ως ελεημοσύνην εις μάτην δεξιά και αριστερά. Η Εμπορική Σχολή
όμως παρασκευάζει την νέαν γενιάν εις επαγγέλματα θετικά αναμφι-
σβητήτου πρακτικής ωφελείας». Και συνεχίζοντας να προβάλλει τη χρη-
σιμότητα της Σχολής Παναγιωτόπουλου σημειώνει: «Παρασκευάζει
λογιστάς εμπορικών καταστημάτων, βιομηχανικών εργοστασίων, τρα-
πεζών, εταιρειών ατμοπλοϊκών, σιδηροδρομικών, μεταλλευτικών, ασφα-
λιστικών. Λογιστάς πργματογνώμονας, Διευθυντάς λογιστηρίων
γραφείων και υποκαταστημάτων, τμηματάρχας Τραπεζών, περιοδευτάς
υπαλλήλους, παραγγελιοδόχους, ταμίας και διαχειριστάς, επιστολογρά-
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φους σε τρεις γλώσσες, την ελληνική, γαλλική και αγγλική, συνεταίρους
κεφαλαιούχων, εμπόρους βιομηχάνους, τραπεζίτας, επιχειρηματίας...».

Κατά το τρίτο έτος λειτουργίας της Σχολής, τη σχολική περίοδο 1906-
1907, εγγράφονται 47 μαθητές, το 1907-1908 89, το 1908-1909 80.
Αυτός είναι ο μέσος όρος των μαθητών που εγγράφονται στη Σχολή Πα-
ναγιωτόπουλου, όμως ο μέσος όρος των μαθητών που παίρνουν δί-
πλωμα είναι κατά πολύ μικρότερος και κυμαίνεται από 10 έως 15
μαθητές κατ’ έτος εκτός από τις περιόδους κρίσης όπως οι Βαλκανικοί
Πόλεμοι, το 1922 κτλ.

Οι μαθητές της Σχολής Παναγιωτόπουλου προέρχονται απ’ όλη την
Ελλάδα γι’ αυτό και η Σχολή πολύ γρήγορα θα προχωρήσει στη λει-
τουργία οικοτροφείου που θα φιλοξενεί τους μαθητές της. Το ένα τρίτο
των μαθητών κατά μέσο όρο δηλώνει πατρίδα τον Πειραιά ενώ οι μα-
θητές από την πατρική γη τη Σάμο, όταν υπάρχουν, είναι ένας και σε
όλα τα χρόνια λειτουργίας της Σχολής περνάει και ένας Ικαριώτης.

Το σχολικό έτος 1910-1911 θα κάνει την εγγραφή της στη Σχολή η
πρώτη γυναίκα, η Αλεξάνδρα Κοκκόρη εξ Ηπείρου. Λίγα χρόνια νωρί-
τερα από τη Σχολή έχει περάσει ως μαθητής και ο αδελφός της Παντε-
λάκης Κοκκόρης ο οποίος θα αναδειχθεί σε πιστό συνεργάτη του
Παναγιωτόπουλου ενώ με την Αλεξάνδρα για την οποία γνωρίζουμε
ελάχιστα θα έρθει εις γάμου κοινωνίαν.

Εκείνο που χαρακτήριζε τον Παναγιωτόπουλο ήταν το ανήσυχο και
νεωτερικό του πνεύμα, η προσήλωση στους οραματισμούς του.

Την περίοδο 1921-1923 διορίστηκε καθηγητής της Λογιστικής στη νε-
οσύστατη τότε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
από την οποία απομακρύνθηκε για μια τριετία για να επανέλθει το
1926. Οι βιογράφοι του υποστηρίζουν ότι υπήρξε ο θεμελιωτής στην Ελ-
λάδα των επιστημονικών αρχών της σύγχρονης Λογιστικής και κατα-
πολέμησε τόσο με τα συγγράματά του, όσο και με τον τύπο αλλά και
με δημόσιες διαλέξεις την εμπειρική λογιστική που στηρίζεται στον κα-
νόνα της χρεωπιστώσεως «ο λαμβάνων χρεούται και ο δίδων πιστού-
ται».

Ο Παναγιωτόπουλος υπήρξε λάτρης του έντυπου λόγου γι’ αυτό και
προχώρησε σε μια σειρά από εκδόσεις από πολύ νωρίς από τα πρώτα
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κιόλας χρόνια του εικοστού αιώνα. Το έργο του η Ελληνική Εμπορική
Εκπαίδευσις βραβεύτηκε στην έκθεση Αθηνών του 1903, ενώ θα ακο-
λουθήσουν μια σειρά από άλλες εκδόσεις όπως η Εγκυκλοπαίδεια Εμ-
πορικής Μορφώσεως, Γαλλο-αγγλο-ελληνικό λεξιλόγιο των συνηθεστέ-
ρων όρων και φράσεων της Εμπορικής Αλληλογραφίας, Εμπορική φρα-
σεολογία, Εμπορική αριθμητική με τον Ιωαν. Βουλόδημο Σύστημα μα-
θημάτων Λογιστικής σε δύο σειρές, 1923 και Διδακτικός οδηγός της
Λογιστικής 1927. 

Το περιοδικό Το Εμπόριον Περιοδικόν Μηνιαίον προς διάδοσιν της
Εμπορικής Επιστήμης Τόμος Α΄αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες
εκδόσεις του. Το πρώτο τεύχος κυκλοφορεί τον Ιούνιο του 1908. Το πε-
ριοδικό τελεί υπό την διεύθυνση του Κ. Παναγιωτόπουλου Διευθυντού
της Εμπορικής Σχολής Πειραιώς. Ο Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος
φέρεται να είναι πτυχιούχος της Γαλλικής Κυβερνήσεως και της Εμπο-
ρικής και Λογιστικής Σχολής των Παρισίων πρώην Διευθυντής της Εμ-
πορικής Σχολής Βόλου, πρώην καθηγητής της Δημόσιας Εμπορικής
Σχολής Αθηνών, Συγγραφεύς της Εγκυκλοπαιδείας Εμπορικής Μορ-
φώσεως. Το περιοδικό εκδίδεται με τη συνεργασία διακεκριμένων κα-
θηγητών, νομομαθών, οικονομολόγων, εμπόρων, βιομηχάνων, τραπεζι-
τών, εφοπλιστών, παραγγελιοδόχων, διαχειριστών, λογιστών κ.ά. Η ετή-
σια συνδρομή είναι 5 δρχ. για το εσωτερικό και για το εξωτερικό 5
χρυσά φράγκα.

Το περιοδικό Εμπόριον φιλοξενεί άρθρα κάθε είδους: ασκήσεις λο-
γιστικής, άρθρα για το εμπόριο γενικά, παρουσιάζει σχολές που ιδρύον-
ται, ανθρώπους του εμπορίου, κινήσεις εμπορίου σε διάφορα κράτη,
παρουσιάσεις διαφόρων κρατών και πόλεων. Υπάρχουν εκτεταμένα
άρθρα για τη Σχολή της Ελβετίας του Νιουσατέλ και δύο εκτενή αφιε-
ρώματα για τις δύο πατρίδες τη Σάμο και τον Πειραιά. Στο κείμενο
μάλιστα για τη Σάμο στο αντίστοιχο χάρτη που δημοσιεύεται έχει ση-
μειωθεί με μολύβι το χωριό του Παναγιωτόπουλου ο Πλάτανος και από
κάτω «Η πατρίς του συγγραφέως» με την υπογραφή του Κ. Παναγιω-
τόπουλου.Το περιοδικό κυκλοφόρησε δύο τόμους: ο πρώτος από τον
Ιούνιο του 1908 έως τον Μάιο του 1909. Και ο δεύτερος το έτος 1909-
1910 (Ιούνιος 1909 –Ιανουάριος Φεβρουάριος 1911). Το περιοδικό ήταν
μηνιαίο. Μόνο τα τελευταία τεύχη θα κυκλοφορήσουν διπλά και τρίδι-
πλα.

Τα πολυσέλιδα λογιστικά του συγγράματα τα οποία απετέλεσαν τη
βάση για να μορφωθούν λογιστικά οι πρώτοι σπουδαστές της ΑΣΟΕ, οι
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οποίοι απο το σχολικό έτος 1925-1926 ως καθηγηταί των μέσων εμπο-
ρικών σχολών άρχισαν να μεταλαμπαδεύουν το νέο φώς της επιστημο-
νικής λογιστικής στη χώρα μας. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση της
Πανελληνίου Επιστημονικής Λογιστικής Εταιρείας (ΠΕΛΕ) η οποία τον
Ιανουάριο του 1930 άρχισε να εκδίδει το περιοδικό με τον τίτλο Λογι-
στική Επιθεώρησις. 

Ο Κ. Παναγιωτόπουλος πέθανε κατά πάσα πιθανότητα στην Αθήνα
το 1936, «μετά μακράν και πολυώδυνον νόσον», σε ηλικία 64 ετών. 

Στο χρονικό διάστημα, λοιπόν, που η ιδιαίτερή του πατρίδα, η Σάμος,
περνά από την αυτόνομη ηγεμονία στην πλήρη ένταξή της στο ελληνικό
κράτος, ο Κ. Παναγιωτόπουλος, που έχει ήδη δραστηριοποιηθεί την τε-
λευταία οκταετία στον Πειραιά, εξελίσσεται σε λαμπρό εκπαιδευτικό
και επιστήμονα της Λογιστικής.
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ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Γεώργιος Καρατζάς και ο δημοτικισμός ως πεδίο
ανάδειξης πολλαπλών ιδιοτήτων

Στη Σάμο… έχουμε σήμερα φίλους πολλούς, μα κι από το
1901 είχαμε, αφού στη Σάμο πρωτοβγήκε, τις είκοσι έξη του
Μαγιού, 1902, μια φημερίδα γραμμένη στη δημοτική, το Φως,
που τόβγαζε ο Γ. Καρατζάς. Φίλοι πιστοί, δραστήριοι φίλοι,
σαν το Ζήσιμο Σίδερη1 το Φαίδα,2 το Σοφούλη, και τόσους
άλ λους, που δοθήκανε ψυχή και σάρκα στη λατρεία της εθνι-
κής Ιδέας, ώστε πιθανό να το δούμε μια μέρα και τούτο, πως
ένα νησί ελληνικό έκαμε την αρχή και παραδέχτηκε πέρα για
πέρα την κοινή μας τη γλώσσα.3

Αυτά γράφει ο Γιάννης Ψυχάρης το 1907.

1. Δικηγόρος, μέλος του Αδερφάτου της Πόλης, κατά σύσταση του Αλέξανδρου
Πάλλη, βλ. Γ. Παπακώστας, Ο Φώτης Φωτιάδης και το «Αδερφάτο της Εθνικής
Γλώσσας», Εστία, Αθήνα 1993, σ. 273. Το Σίδερη θα προτείνει ο Πάλλης για
σύνδεσμο του Αδερφάτου με τη Σάμο, βλ. επιστολή Α. Πάλλη σε Φ. Φωτιάδη,
4/10/1907, στο Γ. Παπακώστας, Ο Φώτης Φωτιάδης και το «Αδερφάτο της
Εθνικής Γλώσσας», Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 1995, σ. 222.

2. Δημήτριος Φέδας, καθηγητής, μέλος του Αδερφάτου, στο Γ. Παπακώστας,
Ο Φώτης Φωτιάδης…, Εστία, σ. 274. Μαζί με τον Καρατζά, το Σίδερη και το
Θεμιστοκλή Σοφούλη αποτελούν τη δημοτικιστική ομάδα της Σάμου, συσπει-
ρωμένη γύρω από την εφημερίδα Φως, βλ., Γ. Παπακώστας, ό.π., σ. 540. 

3. Ψυχάρη, Ρόδα και Μήλα, τ. Δ΄, Αθήνα 1907, σ. 6.
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Μέσα σε αυτό το κλίμα, όπου ο δημοτικισμός συνδέεται με την πο-
λιτική αλλαγή και τα κηρύγματά του επηρεάζουν τον εκπαιδευτικό,
αλλά και επιχειρηματικό κόσμο,4 εξέχουσα θέση κατέχει ο Γεώργιος
Καρατζάς.5

Η προσήλωσή του στην ιδέα του δημοτικισμού τον φέρνει σε επαφή
με τους κορυφαίους δημοτικιστές, ενώ η ιδεολογική συγγένεια τον συν-

4. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δραστηριοποίησης των επιχειρηματιών ο
Μίλτος Συννεφιάς, βιομήχανος τσιγάρων, που στην αλληλογραφία του με τον
Αλέξανδρο Πάλλη αποκαλύπτει τη δράση του για την εξάπλωση της δημοτικής·
προπαγάνδα σε γνωστούς και άγνωστους, μοίρασμα των βιβλίων του Πάλλη,
ακόμα και υπό την απειλή να τον καταγγείλουν στον Ηγεμόνα, σχεδιασμός για
την ίδρυση συλλόγου. Σε επιστολή του στον Πάλλη περιγράφει τη δράση του·
«Εδώ στο Γυμνάσιο, ως επί το πλείστο, διδάσκεται η Αντιγόνη του Σοφοκλή
στη Τετάρτη τάξη. Ακουστά μου έχω πως την έχεις σκολιάση και μεταφράση.
Δε θάναι άσκημο να μου την έστελνες με ό,τι άλλο θέλεις καινούργιο. Να τη
δίνω στο Γυμνάσιο, να βοηθιούνται τα παιδιά. Είναι και δόλωμα αλάθεφτο. Και
στο Γυμνάσιο πρέπει να στρέφουμε τη προσοχή μας… Ξέχασα να σου πω πως
τη μεγάλη Πέμπτη, Παρασκεβή και Πάσκα που διαβάζουν στην εκκλησιά Βαγ-
γέλια, είχα μαζί μου την Νέα σου Διαθήκη. Τι πιστή, τι ωραία μετάφραση. Πα-
ρακολουθούσα προσεχτικά το παπά με τη μετάφρασή Σου. Μερικοί ψυθυρίσανε
από πίσω μου «Μαλλιαρό Βαγγέλιο Μαλλιαρό Βαγγέλιο»… Μερικοί μάλιστα
σκύβοντας το παρακολουθούσαν κ᾽ έτριβαν τα μάτια τους από την έκπληξή τους,
που δε βλέπαν πουθενά τις νοστιμάδες των εφημερίδων…», επιστολή Μίλτου
Συννεφιά σε Α. Πάλλη, Σάμο Βαθύ 23 του Απρίλη 1911, Αλληλογραφία Αλέ-
ξανδρου Πάλλη, φ. 1, υποφ. 1.1, 1/79.

5. Γεννήθηκε το 1868 στο Μαραθόκαμπο της Σάμου, σπούδασε φιλολογία και
νομικά. Οι γνώσεις μου για τον Γ. Καρατζά εμπλουτίστηκαν από τις ευγενικές
υποδείξεις του Χρίστου Λάνδρου, ο οποίος έθεσε στη διάθεσή μου υλικό που
αγνοούσα. Τον ευχαριστώ θερμά και από αυτή τη θέση. Στην παρούσα εισήγηση
χρησιμοποιήθηκαν τα εξής· Αλέξης Σεβαστάκης, «Αλέξανδρος Πάλλης προς Γε-
ώργιο Ν. Καρατζά (Έξι ανέκδοτα γράμματα), Σαμιακή Επιθεώρηση, τχ. 35-36,
Ιανουάριος 1988, σ. 112-117· Χρίστος Λάνδρος, «Γεώργιος Ν. Καρατζάς», Από-
πλους, τχ 1ο , Μάρτιος – Μάιος 1990, σ. 7-9· Ιωάννα Χίου το γένος Καρατζά
«Μια συνάντηση με την κόρη του Γεώργη Ν. Καρατζά στην Αθήνα 4 Ιανουαρίου
1990», Απόπλους, τχ 1ο, Μάρτιος – Μάιος 1990, (απομαγνητοφώνηση – επιμέ-
λεια Χρίστου Λάνδρου), σ. 10-14 ·Χρίστος Λάνδρος, «Το λογοτεχνικό έργο του
Γ. Ν. Καρατζά», Απόπλους, τχ. 31-32, Φθινόπωρο 2004, σ.176-193· Γ. Ν. Κα-
ρατζάς, «Το Σημειωματάριο. Ημερολογιακές σημειώσεις», Απόπλους, τχ. 31-
32, Φθινόπωρο 2004, σ. 212-221. 
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δέει, ιδιαίτερα, με τον Αλέξανδρο Πάλλη, πρωτεργάτη του δημοτικισμού
και βασικό χρηματοδότη του κινήματος, ο οποίος γίνεται και κουμπάρος
του.6 Η αλληλογραφία του με τον Πάλλη7 μας επιτρέπει να δούμε το
πώς η ζωή και η δράση του αποτυπώνουν τις περιπέτειες του δημοτι-
κισμού. Ο δημοτικισμός για τον Καρατζά είναι σημείο αναφοράς που
εξελίσσει τη δημοσιογραφική του ιδιότητα, συμβαδίζει με το αστικό πο-
λιτικό του όραμα, εμπλουτίζει τη διδασκαλική του δράση, παρά τις πα-
λινωδίες που επιβάλλουν οι διώξεις, και τροφοδοτεί τις σχέσεις του με
το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων μέσα από τη θέση του ως καθηγητή στις
εκεί σχολές. Μέλος ενός δικτύου, ενεργού και ολοένα ανατροφοδοτού-
μενου,8 ακολουθεί τα ίχνη μιας πορείας που χάραξαν οι πρωτεργάτες
του δημοτικισμού και εκτυλίσσεται από την λογοτεχνική παραγωγή,9

6. Κουμπάροι από βαφτίσια, όπως διευκρινίζει ο ίδιος, βλ. επιστολή Γ. Καρα -
τζά προς Α. Πάλλη, Γεροσόλυμα 20/3 του Θέρου 1906, Από την Αλληλογραφία
των πρώτων δημοτικιστών, ΙΙ. 562 Γράμματα των Ε. Γιανίδη, Ι. Δραγούμη,
Α. Εφταλιώτη, Κ. Παλαμά, Α. Πάλλη, Δ. Ταγκόπουλου, Γ. Ψυχάρη κ.α.
(επιμ. Σταμ. Καρατζά), Θεσσαλονίκη 1985, σ. 599. Ο Καρατζάς προσφωνεί τον
Πάλλη, «κουμπάρε», (επιστολή Γ. Καρατζά προς Α. Πάλλη, Ιερουσαλήμ 10/23
Γενναριού 1912, Αλληλογραφία Αλέξανδρου Πάλλη, φ. 2, υποφ. 2.1, 2/25), και
«σύντεκνε», (επιστολή Γ. Καρατζά προς Α. Πάλλη, Ιερουσαλήμ 23 του Αϊδημη-
τριάτη 1911, ό.π., φ. 1, υποφ. 1.2, 1/227) και υπογράφει «ο κουμπαροσύντεκνός
σου», (επιστολή Γ. Καρατζά προς Α. Πάλλη, Ιερουσαλήμ 5/18-4-1910, ό.π., φ. 1,
υποφ. 1.1, 1/2). 

7. 17 επιστολές από το 1906 έως το 1924.
8. Στον κατάλογο των μελών του δημοτικιστικού Αδερφάτου της Κωνσταντι-

νούπολης, που ιδρύθηκε το 1905, αναφέρεται ως δάσκαλος Σαμιώτης, με έδρα
την Ιερουσαλήμ, βλ., Γ. Παπακώστας, Ο Φώτης Φωτιάδης…, ό.π., Εστία, σ. 268.

9. Γ. Καρατζάς, «Το σπίτι του Καπετάν Μπάρκα» χριστουγεννιάτικο διήγημα,
Φως, φ. 2, 25/12/1896, σ. 4. Επίσης, Γ. Ν. Καρατζά, «Αγιοταφίτικες Ιστορίες.
Κρα νίου Τόπος», Νουμάς, 11 του Θεριστή 1906, αρ. 202, σ. 3-7. Στον Πάλλη ανα-
φέρει ότι δημοσίευσε στο Μικρασιατικό Ημερολόγιο τα διηγήματα με τίτλο «Πε-
θαμένος με το στανιό» και «Η Πηγή των Αγίων Αναργύρων», βλ. επιστολή Γ.
Κα ρατζά σε Α. Πάλλη, Μαραθόκαμπος Σάμου, Σταυριάτη 5/18 1917, φ. 3-4, υποφ.
4.2, 4/227. Το Μάρτιο του 1919 του στέλνει το διήγημά του «Ο Μιστικάρης» και
ζητάει τη γνώμη του, βλ. επιστολή Γ. Καρατζά σε Α. Πάλλη, Καρλόβασι Σάμου,
29/12 Μαρτιού 1919, ό.π., φ. 5, υποφ. 5.1, 5/32. Για την πιο ολοκληρωμένη θεώ-
ρηση της λογοτεχνικής παρουσίας του Καρατζά βλ. Χρ. Λάνδρος, «Το λογοτεχνικό
έργο του Γ. Ν. Καρατζά», Απόπλους, τχ. 31-32, Φθινόπωρο 2004, σ. 176-193. 
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την προπαγανδιστική εργασία μέσω του τύπου, τη διείσδυση στην εκ-
παιδευτική διαδικασία με τη συγγραφή διδασκαλικών εγχειριδίων ή
γραμματικών, το μοίρασμα βιβλίων του Πάλλη, την ίδρυση συλλόγων,
μέχρι την απόπειρα ιστοριογραφικής παραγωγής ως απάντησης στην
επίσημη πανεπιστημιακή ιστορία.

Η επαγγελματική ζωή του χαρακτηρίζεται από περιπλανήσεις και
διώξεις. Αρχικά, δάσκαλος στη Σάμο (1885-6) και, μετά τις φιλολογικές
του σπουδές, καθηγητής στο νησί (1893-1899), συνεχίζει τη διδασκαλία
στην Κωνσταντινούπολη το 1904 και στην Ιερουσαλήμ στη Θεολογική
Σχολή του Σταυρού και στο Γυμνάσιο του Παναγίου Τάφου τα χρονικά
διαστήματα 1905-1913 και 1921-1924. Το 1914 επιστρέφει και διδάσκει
στη Σάμο, όπου ο Σοφούλης τον διόρισε καθηγητή στο Γυμνάσιο, το
1916 τοποθετείται από το Υπουργείο Δημόσιας Εκπαίδευσης στην Κο-
ζάνη με την προειδοποίηση να αποφύγει το «μαλλιαρισμό»,10 ενώ για
9 μήνες το 1916-1917 θα διδάξει στην Αθήνα. Η διδασκαλία θα απορ-
ροφήσει τα δημιουργικότερα χρόνια της ζωής του, αν και το 1914 θα
δηλώσει ότι θα προτιμούσε να απασχοληθεί σε διοικητική θέση,11 ανα-
μένοντας αξιοποίηση από τον Σοφούλη.

Βραβεύτηκε στο διαγωνισμό του Νουμά για τη σύνταξη αναγνωστι-
κού, με τίτλο «Ρωμαίικο Αρφαβητάρι», που δημοσιεύτηκε στο περιο-
δικό12 και την έκδοσή του σκόπευε να χρηματοδοτήσει ο Πάλλης.13 Όταν
το όνομά του θα συμπεριληφθεί σε κατάλογο επικίνδυνων εκπαιδευτι-
κών δημοτικιστών, στην εφημερίδα Πρωία της Κωνσταντινούπολης,
αναγκάζεται να αποκηρύξει το δημοτικισμό, γεγονός που θα καταγγεί-

10. Επιστολή Γ. Καρατζά σε Α. Πάλλη, Κοζάνη 24/6 Γενναριού 1916, ό.π., φ.
3-4, υποφ. 4.1, 4/1.

11. Επιστολή Γ. Καρατζά σε Α. Πάλλη, Βαθύ Σάμου 27/10 Απριλιού 1914, ό.π.,
φ. 3-4, υποφ. 3.3, 3/268.

12. «Ρωμαίικο Αρφαβητάρι βραβεμένο στο διαγωνισμό του ‘Νουμά’», Νου-
μάς, 9 του Αλωνάρη 1906, αρ. 205, σ. 2-6 και 23 του Αλωνάρη 1906, αρ. 206,
σ. 4-8 και 30 του Αλωνάρη 1906, αρ. 207, σ. 5-9. Είχαν προηγηθεί διδακτικά
βιβλία για τις τέσσερις τάξεις του δημοτικού σχολείου, που είχε υποβάλει στη
γενική συνέλευση της Σάμου για έγκριση, βλ., Χρ. Λάνδρος, «Το λογοτεχνικό
έργο του Γ. Ν. Καρατζά», ό.π., σ. 178. 

13. Επιστολή Α. Πάλλη σε Φ. Φωτιάδη, Bombay 4/3/1907 στο Γ. Παπακώστας,
Ο Φώτης Φωτιάδης…, Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 1995, σ. 204.
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λει ο Νουμάς14 και ο ίδιος ο Ψυχάρης.15 Παρόλα αυτά, στην Ιερουσαλήμ
προωθεί τις γλωσσικές ιδέες στους μοναχούς, που διαβάζουν Ψυχάρη16

και δημιουργεί αδερφάτο μεταξύ των μαθητών, που το 1912 αριθμεί 20
μέλη.17

Η δράση του για τη γλώσσα λειτουργεί παραπληρωματικά με την
πολιτική του παρέμβαση. Πολιτική και γλώσσα ως συγκοινωνούντα δο-
χεία και χώροι ανατροφοδότησης καθορίζουν την πορεία του σε δύο
διαφορετικές περιόδους και σε δύο διαφορετικά επίπεδα δράσης, τον
αμιγώς πολιτικό χώρο και το χώρο της εκκλησίας, στη Σάμο και την Ιε-
ρουσαλήμ αντίστοιχα.

Ο Καρατζάς εξέδωσε στη Σάμο την εφημερίδα Φως (1896-1900 και
1902-1903),18 εφημερίδα που προβάλλει το δημοτικισμό ως ανανεωτική
δύναμη συνδεδεμένη με τα αιτήματα του αστικού εκσυγχρονισμού.19
Από το δεύτερο κιόλας φύλλο, θα εισηγηθεί την αναμόρφωση του κλή-
ρου, τη βελτίωση της εκπαίδευσης20 και τη μισθολογική αναβάθμιση των

14. Νουμάς, 20 του Μάη 1907, αρ. 248, σ. 6 και Γ. Παπακώστας, ό.π., Εστία,
σ. 70-72 και Γ. Παπακώστας, ό.π., Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 1995, σ. 482. 

15. Βλ., επιστολή του Ψυχάρη στον αρχισυντάκτη της Πρωίας το Μάιο του
1907, όπως την αναδημοσιεύει ο ίδιος στο Γ. Ψυχάρης, Ρόδα και Μήλα, τ. Δ΄,
Αθήνα 1907, σ. 39-40.

16. «Ούτε για τα βιβλία φοβάμαι ούτε για τις ιδέες μου τις γλωσσικές· οι κα-
λογέροι των Ιεροσολύμων δεν είνε ούτε οι ταρτούφοι της Πόλης ούτε της Αθήνας
οι θεομπαίχτες· είνε ανθρώποι που ξέρουν τι θα πη κόσμος. Συλλογίσου πως 3-
4 συνάδελφοι μέσα στη Σκολή διαβάζουν Ψυχάρη και ευχαριστιούνται», επι-
στολή Γ. Καρατζά σε Α. Πάλλη, Γεροσόλυμα 20/3/του Θέρου 1906, Αλληλο-
γραφία ΙΙ, σ. 600. 

17. Επιστολή Βασίλη Βασιλειάδη σε Α. Πάλλη, Άη Τάφος 24/12/1912, Ιερατική
Σχολή Jerusalem, ό.π., φ. 2, υποφ. 2.3, 2/465. 

18. Επανέκδοση του Φωτός για τρίτη φορά θα γίνει το 1931 στο Καρλόβασι
Σάμου, βλ., Χρ. Λάνδρος, «Το λογοτεχνικό έργο του Γ. Ν. Καρατζά», ό.π., σ.
189, σημ. 7.

19. Η δημοτική θα αποτελέσει μέρος αυτού του προγράμματος, αν και στην
πρώτη περίοδο η εφημερίδα γράφεται στην καθαρεύουσα με βαθμιαία την εμ-
φάνιση της δημοτικής στα πολιτικά άρθρα. Η επικράτησή της είναι απόλυτη στα
λογοτεχνικά μέρη, βλ. Γ. Καρατζάς, «Το σπίτι του Καπετάν Μπάρκα» χριστου-
γεννιάτικο διήγημα, Φως, φ. 2, 25/12/1896, σ. 4. 

20. Ο ίδιος συντάσσει συγκριτική ανάλυση για την κατάσταση των σχολείων,
Γ. Καρατζάς, «Τα σχολεία του κόσμου και τα ιδικά μας», Φως, φ. 53, 15/2/1898,



460 ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

δασκάλων, την αγροτική αναγέννηση21 με την ίδρυση Γεωργικής σχολής
και Γεωργικής Τράπεζας, την ανανέωση του φορολογικού συστήματος,22

την εφαρμογή της δικαιοσύνης23 και την αλλαγή του εκλογικού συστή-
ματος, με την καθιέρωση της άμεσης μυστικής καθολικής ψηφοφορίας,
προτάσεις που συμπυκνώνουν το φιλελεύθερο πρόγραμμα του, το οποίο
προβάλλει ως η βάση του πατριωτισμού.24

Έχοντας πολιτικό πρότυπο τον Gladstone,25 θα ταχθεί στο πλευρό
του «Προοδευτικού» κόμματος του Θεμιστοκλή Σοφούλη,26 ενώ θα απο-

σ. 1-2, για το γερμανικό και γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα και φ. 55, 1/3/1898,
σ. 1-2, για το αγγλικό.

21. Ρέντγκεν, «Λαϊκαί Ομιλίαι. Α΄ Γεωργικά Συνδικάτα», Φως, φ. 64, 7/6/1898,
σ. 1. Ο ίδιος θα ζητήσει το 1902 το διακανονισμό των χρεών των αγροτών, επειδή
η φυλλοξήρα πρόσβαλε τα αμπέλια, Ρέντγκεν ο Β΄, «Λοιπόν;», Φως, φ. 25,
10/11/1899, σ. 1-2. Για το ψευδώνυμο Ρέντγκεν που ανήκει στον Καρατζά, βλ.,
Α. Σεβαστάκης, «Αλέξανδρος Πάλλης προς Γεώργιο Ν. Καρατζά (Έξι ανέκδοτα
γράμματα), Σαμιακή Επιθεώρηση, τχ. 35-36, Ιανουάριος 1988, σ. 115, σημ. 3.

22. «Η άνιση φορολογία», Φως, φ. 33, 5/1/1903, σ. 1.
23. Ο ίδιος θα καταγγείλει και την προνομιακή μεταχείριση κάποιων από το

νόμο, τονίζοντας· «Αν ο λαός αναγνωρίση ότι είλωτες μόνον πρέπει να είνε οι
μη υποκείμενοι εις τους νόμους οι δε νομοταγείς πρέπει να είνε ισότιμοι, τότε
ελπίς υπάρχει να διορθωθώσι πολλά κακώς έχοντα», Γ. Ν. Καρατζάς, «Προνο-
μιούχοι και Είλωτες», Φως, φ. 73, 2/8/1898, σ. 1. 

24. Γ. Ν. Καρατζάς, σειρά άρθρων με τίτλο «Τι έχομεν, τι δυνάμεθα να έχωμεν»,
«Κλήρος», Φως, φ. 2, 25/12/1896, σ. 1 και φ. 3, 1/1/1897, σ. 1, «Εκπαίδευσις», φ.
4, 8/1/1897, σ. 1 και φ. 5, 15/1/1897, σ. 1, «Γεωργική Σχολή», φ. 6, 2/2/1897, σ. 1,
«Δικαιοσύνη», φ. 8, 8/2/1897, σ. 1, «Δημόσιοι Πρόσοδοι», φ. 9, 16/2/1897, σ. 1,
«Γεωργική Τράπεζα», φ. 10, 23/2/1897, σ. 1-2, «Το Εκλογικόν μας Σύστημα», φ.
11, 2/3/1897, σ. 1, «Το Εκλογικόν Σύστημα», φ. 12, 9/3/1897, σ. 1 και φ, 13,
16/3/1897, σ. 1. Το απόσπασμα από το φύλλο της 2/3/1897.

25. Tην προσήλωση του Gladstone στη δικαιοσύνη θα εξάρει η εφημερίδα με
αφορμή το θάνατό του, βλ. «Ο Μέγας Γέρων», Φως, φ. 61, 17/5/1898, σ. 2. 

26. Γιος μεγαλέμπορου, είχε σπουδάσει αρχαιολογία στη Γερμανία. Μέλος
του Αδερφάτου της Πόλης, στο Γ. Παπακώστας, Ο Φώτης Φωτιάδης…, ό.π., σ.
273, όπου καταγράφεται με επάγγελμα «Πρωθυπουργός». Ο Βακιρτζής ανα-
φέρεται στη λαμπερή προσωπικότητα του Σοφούλη, κριτικάρει, όμως, την εγω-
πάθεια και τη φιλαρχία του, βλ., Ι. Βακιρτζής, Ιστορία της Ηγεμονίας Σάμου
1834-1912, Γ.Α.Κ. νομού Σάμου, Αθήνα 2007, σ. 439-440 και 456, καθώς και
την πολιτική του τακτική, όταν στις εκλογές στις 24/3/1902 το κόμμα του Σο-
φούλη συνέπραξε και με μερικούς από τους παλιούς πολιτευόμενους, βλ., Ι Βα-
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τελέσει σφοδρό πολέμιο του κόμματος του Ιωάννη Χατζηγιάννη.27 Το
Φως θα χαιρετίσει το 1902 το Σοφούλη «ως τον άνδρα του μέλλοντος»,
ικανό να συνεγείρει όλους «εκείνους δια τους οποίους η πατρίς η τιμή
και η πρόοδος δεν ήσαν λέξεις κεναί»,28 ικανό να πραγματώσει τις πα-
ραπάνω επιδιώξεις. Παρόλα αυτά, το 1914, απογοητευμένος από τη γε-
νικότερη κατάσταση στην Ελλάδα και την κακοδιοίκηση της Σάμου,
αλλά ίσως και λόγω προσωπικών φιλοδοξιών που δεν ικανοποιήθηκαν,
θα εκφράσει στον Πάλλη την απογοήτευσή του για το Σοφούλη, γιατί
στερείται οργανωτικής ικανότητας, διπλωματικής ευελιξίας και γνώσης,
ελλείψεις που δεν του επέτρεπαν ούτε την επιλογή σωστών συμβού-
λων.29

κιρτζής, ό.π., σ. 455-456. Αντίθετα, το Φως θα εξάρει την παιδεία του, τη χρη-
στότητα του ήθους, την ευγένεια των φρονημάτων και την υπεροχή της φιλοπα-
τρίας, βλ. Γ. Ν. Καρατζάς, «Αντί προγράμματος», Φως, φ. 1, 26/5/1902,
πε ρίοδος Β΄, σ. 1. Υπέρ του Σοφούλη θα ταχθεί και ο Δημήτριος Φέδας. Τη θετική
του πολιτική πορεία από το 1902-1908 και την αντίδραση των αντιπάλων θα
σχολιάσει σε επιστολή του στον Πάλλη, Επιστολή Δ. Φέδα σε Πάλλη, Σάμο-Καρ-
λόβασι 5/18 τ’ Αλωνάρη 1912, ό.π., φ. 2, υποφ. 2.2, 2/260. 

27. Το Χατζηγιαννικό κόμμα ήταν για 25 χρόνια η μοναδική συντεταγμένη
πολιτική ομάδα, ελλείψει συγκροτημένης αντιπολίτευσης. Βλ. την κοινωνική σύν-
θεση του κόμματος, όπως την αναφέρει ο Ιωάννης Βακιρτζής, (δημοσιογράφος
και μέλος του Αδερφάτου της Πόλης, βλ., Γ. Παπακώστας, ό.π., Εστία, σ. 265)·
«Περί αυτόν συνέπραττον τα συντηρητικώτερα στοιχεία, οι ευρωστότεροι οικο-
νομικώς, οι πρωτοστατούντες εις την οικονομικήν κίνησιν του τόπου», Ιστορία
της Ηγεμονίας Σάμου 1834-1912, ό.π., σ. 404. Ο Βακιρτζής αναγνωρίζει τα
πατριωτικά αισθήματα του Χατζηγιάννη και τις ικανότητές του, παρόλο που
τονίζει την ανεπαρκή του μόρφωση, ό.π., σ. 438-439. βλ. ενδεικτικά άρθρα του
Γ. Καρατζάς, «Το Κόμμα της αναίδειας και τα ερπετά αυτού», Φως, φ. 94,
13/12/1898, σ. 1 και «Ψαλμός στερεότυπος», φ. 117, 1/1/1899, σ. 1.

28. Γ. Ν. Καρατζάς, «Αντί προγράμματος», Φως, φ. 1, 26/5/1902, περίοδος
Β΄, σ. 1. βλ. και «Αγόρευσις Θεμιστοκλέους Π. Σοφούλη ηγέτου του Προοδευτι-
κού κόμματος και Προέδρου της Γενικής των Σαμίων Συνελεύσεως», Φως, φ. 3,
16/6/1902, σ. 1-3 και «Αστραπόβροντα», Φως, φ. 4, 19/6/1902, σ. 1, κύριο άρθρο
στη δημοτική, όπου επαινεί τον απολογισμό του Σοφούλη. 

29. «Για το Σοφούλη… κρυφά κρυφά σου λέγω πως δεν μου φαίνεται πως θα
προκόψη αυτού που ήρτε. Του λείπει η γνώση, η μέθοδο, η τάξη και ο αγέρας
του φυσάει δυνατά. Κάτι θα έκανε αν ήξερε να διαλέξη τους ανθρώπους όπου
του χρειάζονται εις το κάθε τι. Τάχα το ξέρει κι αυτό; … Μακάρι να βγω ψεύτης
γιατί το Σοφούλη είμαι ο μόνος που τον αγαπώ αληθινά μια κι᾽ είμαι κι᾽ ο πο-
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Ο Καρατζάς υπήρξε θαυμαστής της Γαλλικής Επανάστασης για τα
πολιτικά της κηρύγματα, αλλά και την αντικληρικόφρονη στάση της.30

Παρόλο που το ιδεολογικό του σχήμα δεν θίγει την κοινωνική ιεραρχία
και απαιτεί ορθολογικότερη διαχείριση του συστήματος,31 θα αναγκα-
στεί να αποκρούσει τις κατηγορίες ότι ο πολιτικός του ριζοσπαστισμός
εκκινεί από σοσιαλιστικές ιδέες και επιδιώκει την ανατροπή του καθε-
στώτος, μέσω της εξέγερσης του λαού.32 Τα όρια τα θέτει ο ίδιος. Η
ηθική ανάγνωση της πολιτικής αποστερεί από το λαό την κοινωνική δυ-
ναμική του και τον παρουσιάζει ως ηθική οντότητα, καθηλώνοντάς τον
στα όρια της αυτοσυντήρησης·

Αν η συνάδελφος [ενν. την εφημερίδα Νέα Ζωή] ηδύνατο
από των αριστοκρατικών θώκων να κατέλθη εις τα ταπεινά
στρώματα του λαού θα εμάνθανε την υπόληψιν, ην έχει ούτος
προς τους αυθέντας της. Και εν τούτοις εφ’ όσον ο λαός
ούτος έχει να κοκκαλίζη ξηρόν κομμάτιον ψωμιού ποτέ δεν
θα θελήση να αφαιρέση ένα αμαρτωλόν παράν από εκείνους
οι οποίοι εκατοντάδας χιλιάδας χιλ. λιρών αφήρεσαν από του

λιτικός του νοννός», επιστολή Γ. Καρατζά σε Α. Πάλλη, Βαθύ Σάμου 27/10 Απρι-
λιού 1914, ό.π., φ. 3-4, υποφ. 3.3, 3/268. Ο Πάλλης από το 1903 διαπίστωνε την
αδυναμία του Σοφούλη να πατάξει τη «συναλλαγή», βλ., Α. Σεβαστάκης, «Αλέ-
ξανδρος Πάλλης προς Γεώργιο Ν. Καρατζά (Έξι ανέκδοτα γράμματα), Σαμιακή
Επιθεώρηση, τχ. 35-36, Ιανουάριος 1988, επιστολή 25/10/1903, σ. 116.

30. Ο Γ. Καρατζάς θαυμάζει τη Γαλλική Επανάσταση, διότι «…εσάλπισε καθ᾽
όλον τον γεγηρακότα αρχαίον κόσμον τα ευαγγέλια της ισότητος και ισονομίας
και της αδελφότητος» και στράφηκε εναντίον της αριστοκρατίας και του κλήρου.
«Ευτυχής η Γαλλία, διότι δεικνύει εις τον κόσμον ότι καιρός είνε να θρυμματισθή
το τελευταίον λείψανον της υποκρισίας και του ψεύδους και επί των ερειπίων
του πεπτωκότος κλήρου να ανεγερθή αρραγές το οικοδόμημα της ελευθέρας συ-
νειδήσεως και της αληθινής ηθικής», Γ. Ν. Καρατζάς, «14 Ιουλίου», Φως, φ. 58,
6/7/1903, σ. 1-2. 

31. Η εφημερίδα θα υποστηρίξει ότι για τα κακώς κείμενα δε φταίνε οι εκά-
στοτε Ηγεμόνες, και θα τονίσει· «Ίνα συντελεσθή η προαγωγή του τόπου ημών
δύο τινα πρέπει να συντρέξωσιν, η νομοθέτησις των προσηκόντων και η προσή-
κουσα αυτών εφαρμογή και εκτέλεσις», κύριο άρθρο, «Οι Αθώοι Πταίσται»,
Φως, φ. 30, 15/12/1902, σ. 1 και «Λοιπόν;», Φως, ό.π., σ. 2. 

32. «Αυτός είνε ο σοσιαλισμός μας· η συντήρησις και η εφαρμογή των νόμων
και η προστασία των δημοσίων προσόδων», βλ., «Νομιμόφρων σοσιαλισμός»,
Φως, φ. 30, ό.π, σ. 2.
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κοινού της πατρίδος. Είνε υπερήφανος και τίμιος και γενναίος
αυτός ο άοκνος λαός. Αφήνει εις τον Θεόν το βάρος της εκ-
δικήσεως… Αν όμως ανατείλη ημέρα καθ’ ην ο Σαμιακός λαός
ήθελε στερηθή και το τεμάχιον του ξηρού του ψωμιού, τότε
ουαί και τρις αλλοίμονον εις τους αγύρτας και κλέπτας· θα
πληρώσωσιν εντόκως τα κλοπιμαία33

Παράλληλα, η επίθεσή του στον κλήρο δεν θίγει τη θρησκεία ως δύ-
ναμη εθνικής σωτηρίας.34 Ο Γ. Καρατζάς, από το 1899, είχε ταχθεί υπέρ
της μετάφρασης του Ευαγγελίου σε απλή κατανοητή γλώσσα, για να
φωτιστεί ο λαός και να στερεωθεί η πίστη του.35

Η θέση του καθηγητή στις σχολές του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων
καταλήγει κομβική με πολιτική σημασία. Ο Καρατζάς αποδεικνύεται
το έμπιστό πρόσωπο που επιθυμούσε ο Πάλλης να βρίσκεται στο
πλευρό του Πατριάρχη Δαμιανού στη σύγκρουσή του με τους Αγιοτα-
φίτες μοναχούς.36 Το 1910, μάλιστα, παροτρύνει τον Καρατζά να μη

33. «Φοβείσθε τον λαόν;», Φως, φ. 30, ό.π., σ. 2. 
34. «Όπου εκλούβιασε η θρησκεία, εκεί εσάπισε και το Έθνος». Βλ. τι έγραψε

στο Νουμά ο Κήρυκας του Φωτός, «Πατρίδα και Θρησκεία. Ο ‘Κήρυκας’ του
σαμιώτικου ‘Φωτός’ ΄ς τον ‘Νουμά’ της Αθήνας», Νουμάς, 19/10/1903, αρ. 65,
σ. 2-5. Στο άρθρο επιχειρεί μια ιστορική αναδρομή, για να δείξει πως οι αρχαίοι
λαοί σώθηκαν χάρη στη θρησκεία. Εξετάζει τους Εβραίους, τους αρχαίους Έλ-
ληνες, τον Μ. Αλέξανδρο, του οποίου το πολιτικό δημιούργημα απέτυχε, αφού
δεν είχε θρησκευτική βάση και το Μ. Κωνσταντίνο ο οποίος, όταν κατάλαβε το
τέλος της παλιάς θρησκείας, ανέδειξε μια καινούργια. Το απόσπασμα στη σ. 2.

35. Γ.Ν. Κ[αρατζάς], «Η Μετάφρασις του Ευαγγελίου», Φως, φ. 141., 7/11/1899,
σ. 1. Κατά τη β΄ περίοδο της έκδοσης της εφημερίδας, υπάρχει και στήλη «Κυ-
ριακάτικο Κήρυγμα» στη δημοτική, που τη γράφει ο ίδιος, βλ. ενδεικτικά, «Κυ-
ριακάτικο Κήρυγμα», Φως, φ. 64, 17/8/1903, σ. 2. Ο συντάκτης της στήλης θα
εξηγήσει την άποψή του στο Νουμά· «Ξαναδώστε τη θρησκεία του ΄ς το έθνος.
Γλυτώστε το από τους ταρτούφους που το πνίγουν και δώστε του κήρυγμα ζων-
τανό με ηθικές ιδέες της καθημερινής ζωής και με γλώσσα που να την καταλα-
βαίνη ο νους του και πειο πολύ η καρδιά του», βλ., «Πατρίδα και Θρησκεία. Ο
‘Κήρυκας’ του σαμιώτικου ‘Φωτός’ ΄ς τον ‘Νουμά’ της Αθήνας», Νουμάς,
19/10/1903, αρ. 65, σ. 5. Βλ. επίσης, για το ίδιο θέμα Θεοφοβούμενος, «Κήρυκες
και Κήρυγμα», Φως, φ. 25, 10/11/1902, σ. 3 και φ. 38, 9/2/1903, σ. 2.

36. Για την εκτίμηση του Πάλλη στον Δαμιανό και τη διαφωνία του με τον
Φωτιάδη, επειδή η εφημερίδα Λαός επιτέθηκε στο Δαμιανό, βλ. επιστολές Α.
Πάλλη σε Φ. Φωτιάδη, 1/2/1909 και 11/3/1909 στο Γ. Παπακώστας, ό.π., σ. 337
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φύγει από την Ιερουσαλήμ, αλλά να μείνει να βοηθήσει τον Πατριάρχη
στο έργο του.37 Η κόρη του Καρατζά δίνει την πληροφορία ότι το 1908
μεσολάβησε ο πατέρας της στην Κωνσταντινούπολη, για να μη διωχθεί
ο Δαμιανός από το θρόνο.38 Ο Πατριάρχης, σύμφωνα με τον Καρατζά,
πίστευε ότι, «πρέπει να διορτώσωμε το σύστημα, να πάρωμε το πουγγί
από των καλογέρων τα χέρια … πρέπει να αλλάξωμε το σύστημα που
γίνονται οι Αγιοταφίτες…».39 Η αντιπαράθεση της Αγιοταφικής Αδελ-
φότητας και του Δαμιανού εντάσσεται στη σύγκρουση δύο παρατάξεων,
των «ελληνορθοδόξων - ελληνοκεντρικών», που ταυτίζει την ιδιότητα
του Έλληνα με αυτή του ορθόδοξου και επιτάσσει οι Έλληνες μοναχοί
να διαφυλάσσουν τα δίκαια της ελληνορθόδοξης κοινότητας και των
«οικουμενιστών-οθωμανιστών», θέση η οποία στην ουσία δεν αμφισβη-
τούσε την πρωτοκαθεδρία του ελληνικού στοιχείου, αλλά την πρωτοκα-
θεδρία του ελλαδικού κράτους.40 Ο Δαμιανός, λαμβάνοντας υπόψιν την
ανάδυση του αυτόχθονος αραβικού εθνικισμού, ο οποίος επιδίωκε την
συμμετοχή ή και την «αραβοποίηση» του Πατριαρχείου και προέβαλλε
τον άραβα ορθόδοξο απέναντι στον ρωμιό, επιδίωκε στην ουσία παρα-
χώρηση δικαιωμάτων στη λαϊκή κοινότητα δευτερεύουσας σημασίας που
δεν επηρέαζαν ούτε την οικονομική διαχείριση ούτε τον ελληνικό χαρα-
κτήρα του καθιδρύματος.41

και 345. Ο Πάλλης τον Απρίλη του 1908 θα επισκεφθή τα Ιεροσόλυμα, όπου ο
Δαμιανός τον υποδέχτηκε θερμά· «Α. Πάλλης» στη στήλη «Σμυρναϊκά», Ημε-
ρησία Σμύρνης, 24/4/1908, σ. 3.

37. Επιστολή Γ. Καρατζά σε Α. Πάλλη, Ιερουσαλήμ 5/18 του Απριλιού 1910,
ό.π., φ. 1, υποφ. 1.1, 1/2.

38. Ιωάννα Χίου το γένος Καρατζά «Μια συνάντηση με την κόρη του Γεώργη
Ν. Καρατζά στην Αθήνα 4 Ιανουαρίου 1990», Απόπλους τ. 1, Μάρτιος – Μάιος
1990, (απομαγνητοφώνηση – επιμέλεια Χρίστου Λάνδρου), σ. 11-12. Η εφημε-
ρίδα Φως είχε επαινέσει και υποστηρίξει τον Δαμιανό κατά την ανάρρησή του
στον πατριαρχικό θρόνο, βλ. «Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δα-
μιανός» και «Δόξα και τιμή εις την Αρετήν», Φως, φ. 29, 24/8/1897, σ. 1 και «Η
Εκκλησία Ιεροσολύμων», Φως, φ. 11, 4/8/1902, σ. 1.

39. Επιστολή Γ. Καρατζά σε Α. Πάλλη, Ιερουσαλήμ 5/18 του Απριλιού 1910,
ό.π., φ. 1, υποφ. 1.1, 1 / 2, όπου μεταφέρει τις απόψεις του Πατριάρχη. 

40. Κ. Χ. Παπαστάθης, «Το κενό εξουσίας στο πατριαρχείο Ιεροσολύμων
(1917-1918)», Τα Ιστορικά, τχ. 51, Δεκέμβριος 2009, σ. 332-367. Ειδικότερα, σ.
332-335, 341-345.

41. Κ. Χ. Παπαστάθης, «Το κενό εξουσίας στο πατριαρχείο Ιεροσολύμων
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Η παραμονή του Καρατζά στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων θα ενισχύ-
σει τον αντικληρικαλισμό του42 και θα μεταβάλει σταδιακά την άποψή
του για τον Πατριάρχη Δαμιανό μέχρι την ολοκληρωτική μεταστροφή
το 1924.43 Ιδιαίτερα, θα εδραιώσει την πεποίθησή του ότι το γλωσσικό
ζήτημα αποτελεί μια μετωνυμική μεταφορά στο δημόσιο πεδίο των συγ-
κρούσεων για την επίτευξη πολιτικών ή προσωπικών στόχων. Άλλοτε

(1917-1918)», ό,π., σ. 335-345.
42. Ο Καρατζάς έχει αρνητική άποψη για τον Πατριάρχη Ιωακείμ, θα τον χα-

ρακτηρίσει μάλιστα αγράμματο και αρχισαματατζή και θα εκφράσει τη λύπη
του που οι Συνοδικοί δεν μπορούν να τον αλλάξουν, βλ. Επιστολή Γ. Καρατζά
σε Α. Πάλλη, ό.π., Ιερουσαλήμ 5/18 του Μαρτιού 1911, ό.π., φ. 1, υποφ. 1.1,
Μάρ τιος 1911, 1/14. Η σταθερή αντικληρικαλιστική θέση του Καρατζά εκφράζε-
ται σε επιστολές του στον Πάλλη και κατά την αποχώρησή του από την Ιερου-
σαλήμ· «Από τα Ιεροσόλυμα έφυγα γιατί βαρέθηκα να παλέβω ενάντια στις
πρόληψες και στις κακομοιριές του καλογερισμού, ο οποίος για να με εκδικηθή
που τον έσωσα σε μιαν ώρα που αυτοκτονούσε μου έφαγε τον κόπο μου και τη
δούλεψή μου», βλ., επιστολή Γ. Καρατζά σε Α. Πάλλη, Βαθύ Σάμου 27/10 Απρι-
λιού 1914, ό.π., φ. 3-4, υποφ. 3.3, 3/268. Και το 1922 σε επιστολή του θα κατη-
γορήσει τον κλήρο που ενδιαφέρεται μόνο για την ικανοποίηση των προσωπικών
του συμφερόντων και χαρακτηρίζεται από αφερεγγυότητα, βλ., επιστολή Γ. Κα-
ρατζά σε Α. Πάλλη, Ιεροσόλυμα 25/8 του Θεριστή 1922, ό.π., φ. 5, υποφ. 5.2,
5/129.

43. Από το 1912 ο Καρατζάς επισημαίνει στον Πάλλη λανθασμένες κινήσεις
του Πατριάρχη Δαμιανού, ειδικά στο ζήτημα των ακατάλληλων συμβούλων που
συγκεντρώνει γύρω του, βλ., Επιστολή Γ. Καρατζά σε Α. Πάλλη, Ιερουσαλήμ
10/23 Γενναριού 1912, ό.π., φ. 2, υποφ. 2.1, 2/25. Η θέση του για το Δαμιανό
αλλάζει ριζικά από το 1921 και μετά. Η οικονομική εκμετάλλευση του παρασή-
μου του Αγίου Τάφου από τον Δαμιανό, που το εμπορεύεται και στην Ευρώπη
είναι η αιτία της οργής του, γεγονός που τον οδηγεί να παρέμβει καταγγελτικά·
«Το καλοκαίρι περνώντας από την Αθήνα θα ειπώ τι τρέχει εδώ κάτω εις τους
αρμοδίους. Αν νοιάζωνται για την εδώ πατρογονική κληρονομιά, ας κοιτάξουν
το ταχύτερο να τη σώσουν· αλλοιώς ο Δαμιανός και το φουσσάτο του σύντομα
θα την ξεπουλήσουν», βλ., επιστολή Γ. Καρατζά σε Α. Πάλλη, Ιερουσαλήμ 21
Απριλιού 1924, ό.π., φ. 5, υποφ. 5.2, 5/133. Βλ. και Κ. Χ. Παπαστάθης, «Το
κενό εξουσίας στο πατριαρχείο Ιεροσολύμων (1917-1918)», Τα Ιστορικά, ό.π.,
σ. 335, 363 όπου σημειώνεται ότι η επιστροφή του Δαμιανού στον πατριαρχικό
θρόνο το 1918 σηματοδοτείται από την αλλαγή της ιδεολογικής του γραμμής
και την ταύτιση με τις θέσεις των μέχρι τότε αντιπάλων του. Η εθνοκεντρική
πολιτική λόγω της αλλαγής των συνθηκών είχε κατισχύσει.
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με το πρόσχημα του μαλλιαρισμού δυσχεραίνεται η επίλυση ζητημάτων
του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων,44 άλλοτε η επίθεση στους δημοτικιστές
αποτελεί διαβατήριο για την κατάληψη ανώτερων θέσεων από ιερωμέ-
νους.45

Ο δημοτικισμός για τον Καρατζά είναι μια μεγάλη ανανεωτική κί-

44. «Δίκιο βέβαια είχες και μεγάλο να μου γράφης πως δεν πρέπει να πάψη
το κυνήγι των κασσιδιαρέων είτε Μιστριώτηδες είναι είτε Παπασωφρόνηδες. Κι΄
εγώ όμως δεν εννοούσα αυτό αλλά να γίνεται με τέτοιον τρόπο που να μην τους
βοηθά στα σκέδια τους· γιατί αυτοί είναι τρομεροί καμωματήδες. Σήμερα στο
αφιονισμένο απ᾽ τον σκολαστικισμό έθνος μας ένα καλό πιστοποιητικό για να
προκόβουν οι κατεργάρηδες είναι να φωνάζουν ενάντια στους μαλλιαρούς και
[να] τρέχουν γυρεύοντας αφορμές να τσακώνονται μαζί μας. Όταν πέρισυ πήγα
στην Πόλη … δια δουλειές του Πατριαρχείου, ο «Αμερόληπτος», ένα κλεφτό-
φυλλο της Πόλης, μου έψαλε τον άμπακο γιατί, λέει, ήμουνα μαλλιαρός. Θαρρείς
πως μ᾽ αυτό εγύρευε να με πομπέψη για τις φιλολογικές μου γνώμες; Όχι· ήτανε
των οχτρών του Πατριάρχου τερτίπι να μου χαλάσουν τες δουλειές…Έχω λοιπόν
τη γνώμη πως, όταν μεν έχομε μπρος μας ανθρώπους πλανημένους για την ιδέα,
πρέπει να τους δίνομε να καταλαβαίνουν την πλάνη τους, όταν όμως έχομε κα-
τεργαραίους, που γυρεύουν στη ράχη μας ν᾽ ανεβούν για τους σκοπούς τους, να
μην τους κάνουμε αυτή τη χάρη …», Επιστολή Γ. Καρατζά σε Α. Πάλλη, Ιερου-
σαλήμ 10/23 Γενναριού 1912, ό.π., φ. 2, υποφ. 2.1, Ιανουάριος 1912, 2/25.

45. Για τη σύγκρουση του Πάλλη με τον παπά Σωφρόνιο Σταμούλη που τον
κατηγόρησε ότι τα παιδιά του δεν ξέρουν ελληνικά, ο Καρατζάς θα του γράψει·
«Καμαρώνω με το θάρρος που έχεις κάθε τόσο και λιγάκι να πιάνεσαι μ᾽ αυτά
τα θεριά, μα δεν το βρίσκω και καλή πραχτική. Ο Ρενάν στον Αντίχριστο κάπου,
λέει, πως το μεγάλο ευτύχημα του Παύλου είτανε, ότι γλήγορα τον ελησμονή-
σανε οι παπάδες· αυτή η ξεχασιά έδωσε καιρό στις ιδέες του να ωριμάσουν και
να θρέψουν μιαν ημέρα το Χριστιανισμό. Που θα πη πως είναι μεγάλη αποκοτιά
να δίνης αφορμή αδιάκοπη στο παπαδολόγι να ξετυλίγη το κομπολόγι της κα-
κίας του. Ο Παπά Σωτηράκης ή Σωφρόνιος ο Σταμούλης είναι ένα ανθρωπάκι
πολύ καλό, αν και χωριατόπουλο· θέλησε λοιπόν κι΄ αυτός εις βάρος του μαλ-
λιαρισμού να παίξη κάποιο κόλπο για το δεσποτηλίκι, που τόσον καιρό ανώφελα
παραμονεύει μέσα στα καρτάλια του Φαναριού. Έδειξε κι᾽ αυτός πως κάτι ξέρει
από τα ιδιαίτερα του μαλλιαρισμού και συ γελάστηκες και του έκαμες τη δού-
λεψη που αυτός δεν ξέρω με τι θα εξαγόραζε. Σήμερα έχει το δίπλωμα πως τον
έβρισες μια μέρα και αυτό θα του δίνη το δικαίωμα να γυρεύη για ανταμοιβή
την δεσποτική πατερίτσα», Επιστολή Γ. Καρατζά σε Α. Πάλλη, Ιερουσαλήμ, 23
του Αϊδημητριάτη 1911, ό.π., φ. 1, υποφ. 1.2, Οκτώβριος 1911, 1/227. 
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νηση, εφάμιλλη της Εικονομαχίας,46 καταδικασμένη, όμως, σε αποτυχία,
γιατί το σχολείο και η εκκλησία παρατείνουν την αμάθεια και αδράνεια
του λαού. Γι’ αυτό και η απογοήτευσή του είναι μεγάλη σχετικά με το
μέλλον του έθνους· Γράφει το 1911· «Παντού ευρήκα σαπίλα, παντού
αμάθεια, παντού να παίρνουν τις εθνικές δουλειές σαν αγγαρείες».47

«Είναι απελπισία με το Ρωμέϊκο και μη χαλάτε τη χρυσή σας· κάνετε
την ιδέα σας, αλλά μην περιμένετε πως θα ξυπνήσετε λαό που τον πο-
τίζει αδιάκοπα χασίς το σκολειό και η εκκλησία».48

Και το 1914· «Είδες το Ρωμέϊκο; Η αληθινή επιστήμη παράμερα στη
γωνιά της δουλεύει αθόρυβα και στην πρώτη γραμμή έρχεται ό,τι τύχη
να γυαλίζη και να βροντοκοπά».49

46. «Αυτά που γίνονται στην Ελλάδα με τον Δελμούζο μου φαίνεται πως δεί-
χνουν πως φανερό πως ακόμα δεν ωριμάσαμε για ζητήματα ψυχικά. Αυτό το
μαράζι ήτανε που και στο μεσαιώνα στο Βυζάντιο έφαγε το ωραίο έργο της
Μεταρρύθμισης της Εικονομαχικής. Οι μεγάλοι Εικονομάχοι βασιλιάδες έπαθαν
ό,τι παθαίνομε σήμερα οι δημοτικισταί. Πριν ετοιμάσουν τη συνείδηση την εθνική
για να πατάξη την εικόνα την επέταξαν με το ζόρι κι᾽ αυτό για τον πεισματάρη
το ρωμιό εστάθηκε η αιτία να νικήση το άψυχο ξύλο τη αθάνατη ιδέα της Με-
ταρρύθμισης, που ο θεός ξέρει πόσοι αιώνες θα περάσουν να ξανανικήση. Αυτό
μου φαίνεται πως ξαναγίνεται στο γλωσσικό ζήτημα χωρίς να λείψουν απ’ αυτό
και οι εξορκισμοί και ταναθέματα. Αλήθεια: ξέρεις ποιος είναι ο αρχηγός των
μαλλιαρών; Είναι ο αυτοκράτωρ Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος … Διάβασε τι
λέει ο Ψελλός, ο Μιστριώτης της εποχής του, για τούτο το ζήτημα…», Επιστολή
Γ. Καρατζά σε Α. Πάλλη, Ιεροσόλυμα 22/5 Απριλίου 1912, ό.π., φ. 2, υποφ. 2.1,
2/98. Σχετικά με το Βουλγαροκτόνο παραπέμπει στην Ιστορία του Schlumberger,
Η βυζαντινή εποποιΐα κατά τα τέλη της Ι΄ εκατονταετηρίδος. Βασίλειος Β΄ ο
Βουλγαροκτόνος, εν Αθήναις 1905. Προφανώς ο Καρατζάς αναφέρεται στη
γνώμη του Ψελλού για το Βασίλειο, ό.π., σ. 739-740, όπου αναφέρεται ότι υιο-
θέτησε απλό ύφος στις βασιλικές επιστολές. 

47. Επιστολή Γ. Καρατζά σε Α. Πάλλη, Ιερουσαλήμ 5/18 του Μαρτιού 1911,
ό.π., φ. 1, υποφ. 1.1, 1/110. Μάλιστα θα απογοητευτεί για τη Αθήνα· «Εγώ ενό-
μιζα πως μονάχα η Πόλη είχε το προνόμιο των σαχλοσυζητήσεων, τώρα όμως
ενόησα πως το κολοκύθωμα των κεφαλών και στην Αθήνα δεν πάει πίσω», επι-
στολή Γ. Καρατζά σε Α. Πάλλη, Ιερουσαλήμ 7 Μαΐου 1911, ό.π., φ. 1, υποφ. 1.1,
1/14.

48. Επιστολή Γ. Καρατζά σε Α. Πάλλη, Ιερουσαλήμ, 23 του Αϊδημητριάτη
1911, ό.π., φ. 1, υποφ. 1.2, Οκτώβριος 1911, 1/227.

49. Επιστολή Γ. Καρατζά σε Α. Πάλλη, Βαθύ Σάμου 27/10 Απριλιού 1914,
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Η αγωνία για τον εθνικό ξεπεσμό τον ωθεί στην αναζήτηση της αλη-
θινής ιστορίας και στην αποκήρυξη των μύθων που τους ταυτίζει με τα
ιστορικά φληναφήματα, «παππαρδέλλες», του Σπυρίδωνος Λάμπρου,
τον οποίο θα χαρακτηρίσει «ξεμωραμένο παραμυθά». Μελετάει αρχαία
ιστορία κατά τα πρότυπα της κοινωνικής επιστήμης και έχει πρότυπό
του το έργο La Grèce ancienne του Gabriel d’ Azambuja, ο οποίος, χρη-
σιμοποιώντας την κοινωνιολογική μέθοδο, προσπαθεί να ερμηνεύσει τα
ιστορικά γεγονότα με την ανεύρευση αιτίας και αποτελέσματος και την
εφαρμογή των κοινωνικών νόμων των σύγχρονων κοινωνιών στις αρ-
χαίες.50 Ο ίδιος πληροφορεί τον Πάλλη ότι έγραψε δύο κεφάλαια για
τον Τρωικό Πόλεμο και συνεχίζει για τις αποικίες. Θα ήταν ενδιαφέρον
να μπορούσαμε να μελετήσουμε αυτή την εργασία, αλλά δεν σώζεται,
για να διαπιστώσουμε κατά πόσον διαφοροποιείται από τις ιστοριο-
γραφικές απόπειρες του Αργύρη Εφταλιώτη, που αναδιατάσσει την πα-
παρρηγοπούλεια ιστορική εκδοχή με στόχο την εθνική διδαχή.

Συμπερασματικά, ο Καρατζάς υπήρξε ένας διανοούμενος των κρί-
σιμων χρόνων του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, όταν
το έθνος αναζητά ταυτότητα και πολιτική ανασύνταξη. Ανήκει στη με-
γάλη πλειοψηφία των μικροαστών δημοτικιστών που παρεμβαίνουν στο
δημόσιο λόγο, «έχει μεγάλο μυαλό, κρίση βαθιά, γνώσες πολλές, τόλμη
μεγάλη…».51 Αλλά η αναδίπλωσή του στον ιδιωτικό βίο και στη μονα-
χική εργασία θα έρθει γρήγορα, καθώς η προσωπική του απογοήτευση
από την κακοδιοίκηση του ελληνικού κράτους, αλλά και του νησιού του
είναι μεγάλη. 

ό.π., φ. 3-4, υποφ. 3.3, 3/268.
50. Επιστολή Γ. Καρατζά σε Α. Πάλλη, Μαραθόκαμπος Σάμου, Σταυριάτη

5/18 1917, ό.π., φ, 3-4, υποφ. 4.2, 4/227.
51. Γ. Κ. Μανωλιού, Σχολάρχη των Μυτιληνών Σάμου, επιστολή Μανωλιού σε

Πάλλη, Μυτιληνοί 2 Μαρτίου 1914, ό.π., φ. 3-3, υποφ. 3.3, 3/253. 
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Στον πηγαιμό για την Ιθάκη με πλοηγό 
τον Ζήσιμο Σίδερη

Στην Κυρία Νίκη Λάσκαρη, Φιλόλογο, 
πρώην διευθύντρια 2ου Γυμνασίου Αργοστολίου, 

ελάχιστο αντίδωρο για την αγάπη της στην εκπαιδευτική μου πορεία.

Ο Ζήσιμος Σίδερης είχε την τύχη να ζήσει και να δημιουργήσει
σε μία δύσκολη εποχή. Γεννημένος στη Σάμο το 1871 βίωσε τις
πολυτάραχες κι επομένως αδιαμφισβήτητα καθοριστικές τόσο

για την ιδιαίτερη πατρίδα του όσο και για την μητροπολιτική Ελλάδα
τελευταίες δεκαετίες του 19ου αι. και τις πρώτες του 20ού αι. Ευαί-
σθητος δέκτης και ενεργητικός μέτοχος του πολιτικού, κοινωνικού και
πολιτιστικού γίγνεσθαι ο Σίδερης, αν ξεκινούσε και πάλι από την αρχή
τη ζωή του, δεν θα άλλαζε καμία από τις επιλογές του. Στο χείμαρρο
των πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών εξελίξεων που
βρισκόταν η Ελλάδα κατά την πεντηκονταετία 1880-1930, ο Σίδερης θα
ξανασπούδαζε πιθανότατα Νομικά, για να υπηρετήσει τη δικαιοσύνη
άλλοτε ως δικηγόρος και άλλοτε ως δικαστής, θα μαχόταν ως καυστικός
δημοσιογράφος εναντίον του ανελεύθερου καθεστώτος της ιδιαίτερης
πατρίδας του,1 θα ακολουθούσε τον Ψυχάρη στο δρόμο του δημοτικι-

1. Από το 1907 έχει διορισθεί στη Σάμο από την Υψηλή Πύλη ως Ηγεμόνας ο
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σμού αναλώνοντας πολύτιμες δυνάμεις, θα έγραφε –οπωσδήποτε–, ποί-
ηση, θα μετέφραζε και πάλι έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας
στοχεύοντας αφ’ ενός στη μετακένωση του πνεύματος των αρχαίων συγ-
γραφέων και αφ’ ετέρου στην καλλιέργεια της δημοτικής και στην ανά-
δειξή της ως γλωσσικού οργάνου άξιου να αποδώσει το ύψος και το
ήθος του αρχαίου ελληνικού λόγου, ενώ παράλληλα αποστόμωνε τους
υπέρμαχους της καθαρεύουσας που χαρακτήριζαν τους δημοτικιστές
αγράμματους.

Έχοντας δοκιμαστεί στο στίχο με την πρώτη του συλλογή Πλάσματα
Φαντασίας (Σάμος, 1893) και βραβευθεί με πρώτο έπαινο στον ποιητικό
διαγωνισμό του Πανιωνίου Συλλόγου Σμύρνης (1901) για την ανέκδοτη
συλλογή του Παράπονα,2 ο Σίδερης αποδύεται στον αγώνα της μετά-
φρασης έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας αρχίζοντας με τον
Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή, που δημοσιεύεται σε συνέχειες το
1903 στο Φως, εφημερίδα της Σάμου.3 Αν και η Σάμος δεν είχε ενταχθεί
ακόμη στο ελληνικό κράτος αλλά και ήταν απομακρυσμένη από το ελ-
λαδικό κέντρο ο Σίδερης ήταν ήδη γνωστός στους αθηναϊκούς λογοτε-
χνικούς κύκλους. 

Σε απάντηση επαινετικής επιστολής αναγνώστη του Νουμά4 για τη
μετάφραση του Οιδίποδα, ο Ταγκόπουλος υπερθεματίζει:

Ανδρέας Κοπάσης (1907-1912). Τουρκόφιλος και αυταρχικός καταπατά τα δι-
καιώματα του νησιού φέρνοντας τουρκικό στρατό στο νησί για την εμπέδωση
της τάξης. Τον Μάιο του 1908 κίνημα εναντίον του αποτυγχάνει. ο Κοπάσης θα
θανατωθεί το 1912 από τον Μακεδονομάχο Σταύρο Μπαρέτη.

2. Η πληροφορία για τη βράβευση του Σίδερη από τον Πανιώνιο Σύλλογο
Σμύρνης αναφέρεται στο Σαμιακόν Ημερολόγιον Χρονογραφικόν και Φιλολο-
γικόν του έτους 1904, Εν Σάμω 1903, σ. 92 (Καραθανάσης 1983: 14).

3. Το Φως πρωτοεκδόθηκε το 1896 από τον φιλόλογο και δημοσιογράφο Γ.
Καρατζά, ο οποίος ήταν και ο κύριος αρθρογράφος της. Σε δημοτική γλώσσα η
αρθρογραφία της στρεφόμενη καυστικά εναντίον της κακοδιοίκησης του νησιού
αποτέλεσε την έκφραση του επαναστατικού κινήματος που θα ξεσπούσε το
1908. (Καραθανάσης, 1983: 12).

4. Ο Νουμάς ήταν λογοτεχνικό περιοδικό που εκδιδόταν στην Αθήνα με ακα-
νόνιστη περιοδικότητα. Διακρίνονται τρεις περίοδοι κυκλοφορίας 1903-1917,
1918-1924, 1929-1931. Συνολικά εξέδωσε 805 τεύχη. Αρχικά είχε κυρίως κοι-
νωνικοπολιτική χροιά, σταδιακά όμως και κυρίως μέσω του βασικού συνεργάτη
του, του Κ. Παλαμά, στράφηκε σε ζητήματα γλώσσας και εκπαίδευσης με σθε-
ναρή υποστήριξη στη δημοτική, πυρήνα του προοδευτισμού του. Στο πλαίσιο
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…ζωντανή και εθνική η μετάφρασι του Οιδίποδα που δημο-
σιεύει το Σαμιώτικο Φως. Κι όμως το Βασιλικό Θέατρο θα
παίξη μεθαύριο τη ψυχρή και μπαλσαμωμένη σαν μούμια Αι-
γυπτιακή μετάφρασι του κ. Βλάχου. Αλλά δεν πειράζει. Αρκεί
να δημοσιεύονται οι καλές μεταφράσεις. Το ίδιο κάνει. Θα
παιχτούν μια μέρα, αφού δυο εφημερίδες σήμερα, το Φως της
Σάμου απ’ τη μια μεριά κι ο Νουμάς απ’ την άλλη, αγωνίζον-
ται να παρουσιάσουν μ’ ανθρωπινά ρούχα κι όχι μ’ αρλεκίνικα
τους αρχαίους συγγραφείς στο ελληνικό δημόσιο. Το λέ με και
το φωνάζουμε, πως τα Ρωμιόπουλα μόνον έτσι θα νοιώσουν
και θ’ αγαπήσουν τους αρχαίους συγγραφείς κι όχι με τις ερ-
μηνείες και τα σχόλια των δασκάλων τους. 

(Νουμάς, τχ. 65, 19/10/1903, σ. 8).
Λίγες μάλιστα βδομάδες μετά σε θεατρική κριτική με το σκωπτικό

τίτλο «Ο Βλάχικος Σοφοκλής» χαρακτηρίζει τη μετάφραση του Άγγελου
Βλάχου «σχολαστική, άψυχη, αχρωμάτιστη, κρύα και μαργωμένη…»
που «…κατόρθωσε όχι ν’ αναστήση τον Σοφοκλή στη σημερινή γλώσσα
και να τον μπάση στη σημερινή ζωή, αλλά να τον πεθάνη κυριολεκτικώς
…» και παραθέτει για σύγκριση το ίδιο απόσπασμα μεταφρασμένο από
το Βλάχο και αμέσως μετά απ’ το Σίδερη. (Νουμάς τχ. 74, 14/12/1903
σ. 3-4), ενώ προηγουμένως σατιρίζει τον όποιο πιθανά αρνητικό σχο-
λιασμό εις βάρος του Σίδερη.5

Το γλωσσικό ζήτημα βρίσκεται σε έξαρση. Τον Νοέμβριο του 1903
ξεσπούν τα Ορεστειακά, ενώ νωπά ήταν ακόμη τα Ευαγγελικά.6 Η διέ-

της υπεράσπισης της δημοτικής ο Νουμάς πρόβαλλε το έργο και τις απόψεις
λογοτεχνών και επιστημόνων και επιδόθηκε σε σκληρή σάτιρα των υπέρμαχων
της καθαρεύουσας (Λύσσαρη, Χ. 2007, Λ.Λ.Ο. 1588-89).

5. Στο σημείο αυτό αξίζει να γνωστοποιηθεί η κρίση του Πάλλη για τη μετά-
φραση του Οιδίποδα, όπως την εκφράζει στον Γ. Καρατζά σε επιστολή του στις
2/12/1903: «… τι να σου πω, συντεκνούλη μου, η μετάφραση του Σίδερη δε μ’
αρέσει. Το μέτρο πάρα πολύ ακατάλληλο, πάρα πολύ τραγουδιστό και τα λόγια
νερουλά. Παραβιάζεται. Τ’ αρχαία δράματα είναι τα βενέτικα. ωραία και πολύ
ψιλοκανωμένα. Λίγο ζωηρά, αν τ’ αγγίξεις, γίνονται θρύμματα, κι ο Σίδερης τα
έπιασε, να πούμε, με σιδερένιο χέρι. Ελπίζω πως με την πείρα που απόχτησε ο
Αίας θα βγει καλύτερος…». (Πάλλης 1988: 112-117).

6. Τα Ευαγγελικά ξεκίνησαν με αφορμή τη δημοσίευση των Ευαγγελίων με-
ταφρασμένα από τον Αλ. Πάλλη στη δημοτική στην εφημερίδα Ακρόπολις (σε
συνέχειες από τις 9/9/1901). Η αντίδραση άρχισε από τον Τύπο και συνεχίσθηκε
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νεξη για τη γλώσσα έχει πλέον όχι μόνον πολιτικές αλλά και εθνικές
διαστάσεις, καθώς οι δημοτικιστές κατηγορούνται ως προδότες συνερ-
γάτες των Βουλγάρων, που με σκοπό την ενσωμάτωση της Μακεδονίας
στη Βουλγαρία διαβρώνουν την εθνική συνείδηση, τη θρησκεία και τη
γλώσσα του ελληνικού λαού: στα πλαίσια του Μακεδονικού Ζητήματος
σε κάθε παρέκκλιση από τα θέσφατα ανιχνεύεται ελλοχεύουσα η πανσ-
λαβιστική προπαγάνδα.

Η εκτίμηση του Ταγκόπουλου για το έργο του Σίδερη οδηγεί στη συ-
νεργασία των δύο ανδρών με την αυτοτελή παρά τη συνήθεια της εποχής
δημοσίευση τον Μάρτιο του 1904 της μετάφρασης του Αίαντα. Ο Νου-
μάς πανηγυρικά αφιερώνει ένα σχεδόν ολόκληρο τεύχος του στη μετα-
φρασμένη σοφόκλεια τραγωδία με πρωτοσέλιδο τίτλο «Ο Αίας του
Σοφοκλή, μεταφρασμένος στην εθνική μας γλώσσα από τον κο Ζήσιμο
Σίδερη, εφέτη στη Σάμο» και ο Σίδερης αφιερώνει τη μετάφραση «στον
μεταφραστή της Ιλιάδας, κο Αλέξ. Πάλλη» (Νουμάς 14/3/1904, τχ. 87,
σ. 1-8).

Ο Ταγκόπουλος δεν αρκέστηκε στη δημοσίευση της μετάφρασης: μοί-
ρασε το φύλλο του Νουμά στους θεατές της παράστασης του Αίαντα
στο Δημοτικό Θέατρο της Αθήνας που ανέβηκε την ίδια μέρα (14/3/1904)
σε αρχαϊκή μετάφραση του Γ. Μιστριώτη. Λίγους μόλις μήνες μετά τα
Ορεστειακά μόνον η αστυνομική παρέμβαση κατόρθωσε να αποτρέψει
την επανάληψη ανάλογων επεισοδίων. (Καραθανάσης 1983: 11). 

Σε κριτική της παράστασης ο Ηλ. Βουτιερίδης αντιμετωπίζει σκω-
πτικά τον Μιστριώτη για την αυτοθυσία του να διασώσει την ελληνική
γλώσσα και τους χαρακτηρισμούς του εις βάρος των δημοτικιστών ως
μηχανορράφων και προδοτών, ενώ αποκαλύπτει ότι «ξαναζωντάνευεν
η αρχαία τραγωδία και στην ψυχή πολλών φοιτητάδων, που μ’ όλο το

από τη Θεολογική Σχολή, το Πατριαρχείο και την Ιερά Σύνοδο. Το Νοέμβριο
του 1901 ξέσπασαν φοιτητικές διαδηλώσεις που κατέληξαν σε αιματηρές συγ-
κρούσεις με το στρατό και παραίτηση της Κυβέρνησης Θεοτόκη. Τα Ορεστειακά
συνέβησαν το Νοέμβριο του 1903, όταν στο Βασιλικό Θέατρο ανέβηκε η Ορέ-
στεια μεταφρασμένη στη δημοτική από τον πανεπιστημιακό καθηγητή Γ. Σω-
τηριάδη. Η μετάφραση θεωρήθηκε ιεροσυλία απ’ τον υπέρμαχο των αρχαϊστών
καθηγητή Γ. Μιστριώτη, ο οποίος διοργάνωνε τον ίδιο καιρό φοιτητικές παρα-
στάσεις στα αρχαία ελληνικά. Ο απολογισμός των διαδηλώσεων που ξέσπασαν
και στις δύο, στις οποίες πρωταγωνιστούσαν φανατισμένοι φοιτητές, ήταν και
πάλι αιματηρός (Ιορδανίδου 2007: 419).



φόβο μη χαρακτηριστούν κι αυτοί προδότες, έβγαναν κρυφά από τον
κόρφο τους το φύλλο του Νουμά και παρακολουθούσαν την παράσταση
με τη μετάφραση κι ένοιωθαν οι καημένοι το Σοφοκλή». Και ότι «από
το ξεφύλλισμα του Νουμά θ’ άκουγεν (ο Μιστριώτης), ότι η ελληνική
γλώσσα σώζεται, σώθηκε και θα σωθεί από τον ελληνικό λαό …» (Νου-
μάς τχ. 88, 21-3-1904, σ. 4-5). 

Η ενασχόληση του Σίδερη με τη μετάφραση έργων της αρχαιοελλη-
νικής γραμματείας δεν είναι άσχετη βέβαια από το γενικότερο κλίμα
της εποχής: ο Παλαμάς μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της εποχής εκ-
φράζοντας τις πνευματικές δυνάμεις της χώρας, που αγωνίζονται –μετά
την ταπείνωση της ήττας του 1897 και της επιβολής του Διεθνούς Οικο-
νομικού Ελέγχου το 1898– για την αναγέννηση κάθε θεσμού, τονίζει τη
σημασία του μεταφραστικού έργου. Μη παραγνωρίζοντας την αλήθεια
της μεταβολής του πρωτοτύπου ακόμη και από την επιτυχέστερη μετά-
φραση και μη αποσιωπώντας τα επιχειρήματα ελληνιστών υπέρ της
επαφής με το αρχαίο πνεύμα μόνον μέσω του πρωτοτύπου κειμένου, εν
τούτοις όχι μόνον χαιρετίζει το μεταφραστικό έργο της εποχής αλλά και
παροτρύνει τεχνίτες του λόγου προικισμένους με αρχαιομάθεια στη με-
τάφραση αρχαίων στη δημοτική γλώσσα που «είναι ασύγκριτα καμω-
μένη για να μας ξαναπαρουσιάζει ξανανιωμένους τους αρχαίους μας.
Γιατί είναι η ίδια η αρχαία δυνάμει […] γιατί καθώς είναι ζωντανή
γλώσσα, πιασμένη από την αναλυτική καθαρότητα των νέων γλωσσών,
κρύβει μαζί και τη συνθετική χάρη της αρχαίας […]. Σε τέτοια γλώσσα
δεν τονε μεταφράζεις τον αρχαίο, τονε μετατοπίζεις αχάλαστο…» (Νου-
μάς, τχ. 66, 22/10/1903, σ. 1-3). Η μετάφραση, λέει ο Παλαμάς, είναι
μία δεύτερη γέννα. Κι ο τεχνίτης μεταφραστής είναι ταυτοχρόνως χα-
λαστής, ξαναστοχαστής και πλάστης που θέλει να δείξει τι αξίζει αυτός
και η γλώσσα του (Νουμάς, τχ. 73, 7/12/1903, σ. 2-5).

Ειδικά η Σάμος έχει να επιδείξει πλούσιο και σημαντικό –αν και όχι
συστηματικό– μεταφραστικό έργο, δραστηριότητα που ξεκινά ήδη λίγο
πριν από την ανακήρυξη της σε Ηγεμονία και ακολουθεί ως προς τη
γλωσσική μορφή τις γενικότερες αντιλήψεις που επικρατούσαν στην Ελ-
λάδα: καθαρεύουσα κατά το μεγαλύτερο μέρος του 19ου αι., δημοτική
προς τα τέλη του 19ου αι. και τις αρχές του 20ού αι. (Λάνδρος 1989:
290). Το νησί βρίσκεται σε γενικότερη άνοδο αυτή την περίοδο: εθνική,
κοινωνική, πολιτική. Καθώς και τα εκπαιδευτικά ζητήματα έχουν τα-
κτοποιηθεί αρκετά ικανοποιητικά και πολλοί νέοι επιστήμονες έχουν
επιστρέψει στη Σάμο μετά τις σπουδές τους στην Ελλάδα ή στο εξωτε-
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ρικό αλλά και η εκδοτική δραστηριότητα είναι μεγάλη με τον τύπο να
πρωτοστατεί στα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, η Σάμος αναδει-
κνύεται σε πνευματικό κέντρο του ανατολικού Αιγαίου. Όσον αφορά
τις μεταφράσεις, το 1903 αποτελεί έτος-τομή, εφόσον από τότε και μετά
μεταφράζονται κυρίως έργα της αρχαιοελληνικής γραμματείας και μά-
λιστα στη δημοτική.7

Τη σχέση της Σάμου με τη δημοτική εξαίρει και ο Ψυχάρης: 
Στη Σάμο… έχουμε σήμερα φίλους πολλούς,… αφού στη

Σάμο πρωτοβγήκε … μια φημερίδα γραμμένη στη δημοτική,
το Φως, που τόβγαζε ο Γ. Καρατζάς. Φίλοι πιστοί, δραστή-
ριοι φίλοι, σαν το Ζήσιμο Σίδερη... και τόσους άλλους που
δοθήκανε ψυχή και σάρκα στη λατρεία της εθνικής Ιδέας,
ώστε πιθανό να το δούμε μια μέρα και τούτο, πως ένα νησί
ελληνικό έκαμε την αρχή και παραδέχτηκε πέρα για πέρα
την κοινή μας τη γλώσσα. (Ψυχάρης 1907: 6). 

Ο Ζ. Σίδερης μαζί με τον Γ. Καρατζά, το Θ. Σοφούλη και το Δ. Φέδα
αποτελούν τη δημοτικιστική ομάδα της Σάμου, συσπειρωμένη γύρω απ’
την εφημερίδα Φως. Μάλιστα ο Αλ. Πάλλης πρότεινε το Ζ. Σίδερη για
σύνδεσμο του Αδελφάτου της Πόλης σε επιστολή του στον Φ. Φωτιάδη.8

Ο Σίδερης, λοιπόν, αναδεικνύεται σε έναν από τους πρωταγωνιστές
του γλωσσικού ζητήματος, το οποίο αποτελεί μία από τις εκφράσεις
των ζυμώσεων που θα οδηγήσουν στις πολιτικές εξελίξεις προς τα τέλη
της δεκαετίας 1900-1910, δεκαετίας με ολοκάθαρα δείγματα αναγεν-
νητικής πνοής. Το 1904 θα έχει μία ακόμη συνεργασία με το Νουμά,
όταν το περιοδικό θα δημοσιεύσει σε δική του μετάφραση από τις Σά-
τυρες του Ορατίου –έμπρακτη απόδειξη ότι η αρχαιομάθειά του περιε-
λάμβανε και τη γνώση της Λατινικής γλώσσας και γραμματείας– την
πρώτη σάτιρα του Α΄ βιβλίου, στην οποία ο Λατίνος ποιητής στηλιτεύει
τη φιλαργυρία και τη μοχθηρία, τη στάση εκείνων που υποβλέπουν τους
άλλους για τη θέση και την οικονομική τους κατάσταση (Νουμάς, τχ.

7. Τα προηγούμενα χρόνια μεταφράζονταν κυρίως έργα της γαλλικής γραμ-
ματείας, ενώ ελάχιστες ήταν οι μεταφράσεις αρχαιοελληνικών έργων (Λάνδρος
1988: 298).

8. Ευχαριστώ θερμά την κα Ευγ. Αδαμοπούλου, φίλη από τα πανεπιστημιακά
χρόνια, για την πληροφορία αυτή. Προέρχεται από την έρευνά της για τη διδα-
κτορική διατριβή της με θέμα: «Δημοτικισμός: από την ιδέα στην πολιτική
πράξη. 1888-1920».
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125, 5/12/1904, σ. 2-3).
Στα πρώτα μεταφραστικά έργα του, όλα έμμετρα, σε 15σύλλαβο ιαμ-

βικό στίχο ο Σίδερης εμφανίζεται, έντονα επηρεασμένος από τον Αλέ-
ξανδρο Πάλλη, να προσπαθεί και να πετυχαίνει την απόδοση της
αρχαιοελληνικής τραγωδίας στον κατεξοχήν ελληνικό στίχο της δημοτικής
μας ποίησης, δίνοντας εύγλωττη απόδειξη της αδιατάρακτης συνέχειας
και φυσιολογικής εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας. Η έντονη εμπλοκή του
στις πολιτικές εξελίξεις της ιδιαίτερης πατρίδας του με αποκορύφωμα
τη συμμετοχή του στην επανάσταση της 12ης Μαΐου 1908 εναντίον του
φιλότουρκου Ηγεμόνα Ανδρέα Κοπάση είχε ως αποτέλεσμα την αυτοε-
ξορία του στην Αθήνα,9 όπου παρέμεινε μέχρι το καλοκαίρι του 1912.
Οπωσδήποτε παρακολούθησε στην Αθήνα το κίνημα στο Γουδί, τις εξε-
λίξεις που ακολούθησαν και την ανάληψη της εξουσίας από τον Ελ. Βε-
νιζέλο.

Επιστρέφοντας στη Σάμο ο Σίδερης με επιστολή του γνωστοποιεί
στον Πάλλη την ευτυχή έκβαση του εθνικού θέματος για το νησί και με
εξαιρετική μετριοφροσύνη του στέλνει τα ποιήματα που έγραψε στα
χρόνια της εξορίας.10 Πρόκειται για τη συλλογή Νοσταλγικά αφιερω-

9. Μετά την αποτυχία της επανάστασης, της οποίας αρχηγός ήταν ο Θεμ. Σο-
φούλης, οι πρωτεργάτες της κατέφυγαν στην Αθήνα. Το καλοκαίρι του 1908 το
έκτακτο Κακουργοδικείο της Σάμου δίκασε ερήμην δεκαεννέα Σαμιώτες επα-
ναστάτες – μεταξύ αυτών και το Σίδερη – και τους καταδίκασε σε θάνατο. 

10. Σάμος, 3 του Οχτώβρη 1912
Αξιότιμε κ. Πάλλη,
Τρεις μήνες είναι που γύρισα στην πατρίδα μου, ύστερα από τεσσάρων χρόνων

εξορία. Σας έγραψα και τότε που μας πήραν οι συμφορές και τα ξέρετε τα δικά
μας. Ευτύχημα είναι που οι θυσίες εκείνες δεν πήγαινε του χαμού. Είναι λίγες
μέρες που οι Τούρκοι φύγανε πια τελειωτικά από το νησί μας και λυτρωθήκαμε
από το μεγαλύτερο μέρος της τυραννίας.

Καταδικασμένος σε θανατική ποινή, κατεστραμμένος απ’ ό,τι είχα στην πα-
τρίδα μου, έμεινα στην Αθήνα και τα 4 χρόνια με πολλές δυσκολίες και εγώ και
το σπίτι μου. Μερικά τραγούδια που μου έφερνε ο πόνος στην ψυχή μου τα σύ-
ναξα και τα τύπωσα σε βιβλιαράκι που σας στέλνω. Ανάξια είναι η Τέχνη μου
και μπορεί να μην τ’ αξίζω να την προσέξετε καν. Μα στοχάζουμαι πως θάταν
από μέρους μου αδικαιολόγητος δισταγμός να μη σας στείλω το βιβλίο μου, ξέ-
ροντας τη συγκατάβασή σας και προς τους μικρούς και ταπεινούς. 

Με πάσα τιμή 
Ζήσιμος Σίδερης
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μένη στη Σάμο που λίγο μετά την επιστροφή του ο Σίδερης τύπωσε τον
Αύγουστο του 1912.

Με μότο στίχο του Παλαμά «κάποιο νησάκι εδώ αγαπώ κι όλο το
βλέπω εμπρός μου,» (Εκατό φωνές, Ασάλευτη ζωή) ο Σίδερης αφήνει
στον πρόλογο11 να ξεχυθεί όλη η πίκρα της εξορίας και η νοσταλγία για
το νησί του. Στη συλλογή φανερώνει όλο το μένος του για τον Κοπάση
«στάχτη έκαμε η χυτή φωτιά σπίτια και δάση / στο πέρασμά σου ερη-
μωτή, κι αποκαΐδια» («Φωτιά»), «Το πέρασμά σου συμφορά. Τρόμος
το χέρι, / το τραύλισμα σκορπάει του μισερού θανάτου» («Οχτρός»),
τον πόνο του για ό,τι έχει αφήσει πίσω «στο σπίτι μου, στο σπίτι μου,
ξερή είναι η χλόη / και τα λουλούδια απότιστα κι αφρόντιστα όλα»
(«Στο σπίτι μου»). Ακόμη ευχαριστεί την ποίηση που του στέκεται συν-
τρόφισσα και παρηγορήτρα «και το νοσταλγικό καημό, που μια φωτιά
χαλάστρα/ και μια ήταν συμφορά,/ Εσύ μου τον ιλάρωνες, Μούσα, τρα-
γουδοπλάστρα,/ σαν τούβαζες φτερά» («Μούσα»). Μα κυρίως με λυ-
ρικό πάθος και κάποια ίχνη συμβολισμού αποκαλύπτει κάθε στιγμή με
κάθε στίχο, κάθε σιωπή και κάθε ανάσα του την ακατάλυτη αγάπη του
για το γενέθλιο τόπο που τον κρατά σκλάβο και δεν τον αφήνει να υπο-
κύψει στα θέλγητρα της ξενιτιάς:

…Πανηγύρια, πλανέματα/ κι ομορφιές με τραβούσαν/ και τα
ξένα χαμόγελα/ θεριστή με καλούσαν.// Μα στα ξένα χαμόγελα/
και στα ξένα πλεμάτια,/ σα να τάχα κοντόφωτα/ τα δακρύβρεχτα
μάτια.// Κι έναν πόθον ασίγαστον/ μες στα στήθια νοούσα./ Πάντα
εσένα, πολύπικρος, ω Νησί, λαχταρούσα.// Και σαν άστρο ελαμ-
πύριζες/ στης ψυχής μου τα μάτια,/ χαρωπό, πολυαγάπητο,/ στου
Αιγαίου τα πλάτια. («Στα ξένα»)

Με ημερομηνία 6 Νοεμβρίου του 1912, ο Παλαμάς σε επιστολή του
στο Σίδερη, αφού τον συγχαρεί για τα «σκαλισμένα με χέρι μάστορη»
ποιήματά του, με πατριωτικό τόνο του επισημαίνει πως η εποχή είναι
επική και πως ο Σίδερης τραγουδώντας την ιδιαίτερη πατρίδα του υμνεί
όλη την Ελλάδα.12 Το ύφος του Παλαμά απηχεί το ήθος των ημερών: η
επιστολή γράφεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά την κήρυξη του Α΄ Βαλ-
κανικού Πολέμου και ελάχιστες ημέρες πριν από την ένωση της Σάμου
με την Ελλάδα. (Καραθανάσης 1983: 15-16)

Ο Σίδερης πρωτοστατεί στα επαναστατικά γεγονότα των ημερών,

11. Βλ. Γαρουφαλής 1992 : 136-137.
12. Για τις κριτικές της συλλογής βλ. και Γαρουφαλής 1992 : 135.
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συνθέτει τον ύμνο στην Ένωση με τίτλο «Η λευτεριά», και είναι μέλος
της πενταμελούς Επιτροπής που εγχειρίζει στον Ελ. Βενιζέλο το ψήφι-
σμα της Ένωσης της Συνέλευσης της 11ης Νοεμβρίου 1912 (Γαρουφαλής
1992: 133-135). Μετά την Ένωση ενεπλάκη για ένα χρονικό διάστημα
στην Προσωρινή Διοίκηση της Σάμου. Από επιστολή του Γ. Καρατζά
προς τον Αλεξ. Πάλλη με ημερομηνία 10/27-4-1914 μαθαίνουμε ότι: «ο
Σοφούλης γρήγορα θα τον καλέσει κοντά του (τον Σίδερη), γιατί ούτε
πιστότερο ούτε ικανότερο –μιλούμε για ρωμέικη ικανότη– μπορεί να
έχει…».13

Ο Σίδερης, ωστόσο, σύντομα εγκαταλείπει την πολιτική και ασχολεί-
ται μόνον με τη δικηγορία και τη λογοτεχνία. Το 1916 θα ξεκινήσει τη
μετάφραση της Οδύσσειας: για εκείνον στάθηκε ένας μεγάλος σκοπός
που του κράτησε συντροφιά μέχρι το 1930, για πολλούς από μάς η
πόρτα που άνοιξε διάπλατη μπροστά μας, για να βαδίσουμε σε έναν
κόσμο που ούτε φανταζόμασταν μέχρι τότε και από τον οποίο μάλλον
δεν έχουμε φύγει ποτέ.

Δύο διαλέξεις του14 σχετικές με την Οδύσσεια αποτελούν έκτυπες
αποδείξεις της πολύπλευρης όσο και βαθιάς γνώσης του για τα ελληνικά
γράμματα αλλά και της ποιητικής ευαισθησίας του. Σε εκείνη με θέμα
τις δυσκολίες μετάφρασης των δύο πρώτων στίχων της Οδύσσειας φαί-
νονται αφ’ ενός η μεθοδικότητα, η συστηματικότητα, η συνέπεια, η επι-
μονή και η σοβαρότητά του ως μεταφραστή και αφ’ ετέρου η ματιά του
καλλιτέχνη με την οποία αντιμετωπίζει τον ομηρικό κόσμο αλλά και το
ομηρικό ύφος, το οποίο προσπαθεί να αποδώσει στη δική του μετά-
φραση. Αυτά ακριβώς τα προσόντα του αναγνώρισαν έγκριτοι κριτικοί
όπως ο Γ. Χατζίνης που θεωρεί πως ο Σίδερης έμεινε πολύ πιο πιστός
στο ομηρικό πνεύμα απ’ όσο ο Πάλλης κι ο Εφταλιώτης, διατηρώντας
την απλότητα του Ομήρου και δίνοντας μια διαυγή μετάφραση. (Καρα-
θανάσης 1983: 12). Επιπλέον, η μετάφρασή του αποτελεί την πιο χει-
ροπιαστή απόδειξη της πίστης του στη δυναμική της δημοτικής, μία
επιτυχή δοκιμή των δυνατοτήτων της και της ικανότητάς της για εξέ-
λιξη. Οι απαραγνώριστης ευαισθησίας παρατηρήσεις του για τους ομη-

13. Αλληλογραφία Αλ. Πάλλη φ. 3-4, υποφ. 3.3, 3/268.
14. Τις διαλέξεις του Ζήσιμου Σίδερη συγκέντρωσε ευλαβικά και δημοσίευσε

ο γιος του Στέφανος ως «Αφιέρωμα στην ιερή μνήμη του δημιουργού και εμ-
πνευστή μου Ζήσιμου Σ. Σίδερη ελάχιστη πνευματική προσφορά –ανταπόδοση
και καθήκον– στον άνθρωπο και στο ποιητικό του έργο».



ρικούς φθογγολογικούς συνδυασμούς, ώστε να παρουσιάζονται μπρο-
στά μας οι καταστάσεις ολοζώντανες, να γίνεται ο ήχος εικόνα, αλλά
και η υψηλή και πλούσια λεκτική απόδοση, ιδίως των ομηρικών επιθέ-
των, δείχνουν ότι ο Σίδερης μόχθησε για το καλύτερο δυνατό μεταφρα-
στικό αποτέλεσμα με αγάπη και συνείδηση της ευθύνης του αλλά και
ότι διέθετε πλούσια ποιητική φλέβα. Στη διάλεξή του, που αποτελεί
στην πραγματικότητα δοκίμιο μεταφρασεολογίας φαίνονται οι στόχοι
του: να αποδώσει τον κόσμο του Ομήρου μεταγγίζοντας ένα συναίσθημα
όσο γίνεται ομοιότερο με την έμπνευση του ποιητή, να γράψει ο ίδιος
ποίηση μα και συγχρόνως να εξαφανίσει το πρόσωπό του από τα με-
ταφραστικά προβλήματα που τον απασχολούν. Εντοπίζει τις δυσκολίες
του στην ανωτερότητα του πρωτοτύπου, στην προσωδιακή προφορά της
αρχαίας γλώσσας, στον χαμηλό βαθμό –στην εποχή του ακόμη– καλ-
λιέργειας της δημοτικής και στην έλλειψη ενός σύγχρονου προτύπου
πολυσύνθετου και πολύτροπου σαν τον Οδυσσέα. Γνωρίζοντας τι θέλει
και τι τον αντιστρατεύεται ο Σίδερης αγωνίστηκε να ξεπεράσει τις δυ-
σκολίες. Με τη γνωστή μετριοφροσύνη του, τον ακούμε ακόμη και μετά
από τόσα χρόνια εγκάρδιας αποδοχής κι επιτυχημένης πορείας της με-
τάφρασής του στην εκπαίδευση να λέει: «Πόσο το επέτυχα, ἄδηλον
παντί, πλὴν ἤ τῶ Θεῶ».

Ακολουθώντας τη διάκριση του Fr. Schleiermacher μεταξύ δύο χαρα-
κτηριστικών επιλογών για τη μετάφραση, σύμφωνα με την οποία «ο με-
ταφραστής είτε θα αφήσει τον συγγραφέα στη θέση του και θα
μετακινήσει προς αυτόν τον αναγνώστη, είτε θ’ αφήσει τον αναγνώστη
στη θέση του και θα μετακινήσει προς αυτόν τον συγγραφέα» (Ζερβού
2005: 483) εύκολα διαπιστώνουμε πως ο Σίδερης έχει ακολουθήσει τον
δεύτερο δρόμο. Κατόρθωσε να αποδώσει τον ρυθμό του Ομήρου, διότι
μπόρεσε χάρη στην ευρυμάθειά του όχι μόνο να βρει στα ομηρικά έργα
τις ρίζες του ελληνικού λαού αλλά να αναγνωρίσει και να προβάλει τη
ζείδωρη σημασία τους και στη σύγχρονη εποχή, διαπιστώνοντας ότι στο
διάβα των αιώνων το έθνος έζησε την εσώτερη ζωή του με τα ίδια ιδα-
νικά, τα ίδια αισθήματα και την ίδια αντίληψη ζωής. (Σίδερης 1949: 17).
Σε διάλεξή του που έδωσε για το Σύλλογο Πυθαγόρας το 1920 με θέμα
«Αντίλαλοι της Οδύσσειας στα δημοτικά μας τραγούδια», ο Σίδερης αν-
τιστοίχισε κάθε ομηρική εικόνα με τη νεότερη του δημοτικού τραγουδιού
κάνοντας σαφές ότι θέλησε να φέρει τον αναγνώστη σε επαφή με τον
Όμηρο μέσα από γνώριμά του μονοπάτια, ταιριάζοντας –όπως είχε εύ-
στοχα παρομοιάσει πρωτότυπο κι επιτυχή μετάφραση ο Παλαμάς– το
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ένα νερό στο άλλο (Νουμάς τχ. 73, 7/12/1903, σ. 4): το φιλί του Οδυσσέα
στο χώμα της Ιθάκης με το φιλί των Παργινών, όταν αποχωρίζονται τη
γη τους, τα μάγια της Κίρκης με τα θέλγητρα της ξενιτιάς, τη δοκιμασία
του αναγνωρισμού του Οδυσσέα από την Πηνελόπη με την αντίστοιχη
του γυρισμού του ξενιτεμένου, την επιθυμία για υστεροφημία του Ελ-
πήνορα με αυτήν του Διγενή (Σίδερης 1949: 11-41). «Μουσόθρεπτος ομι-
λητής που έφερε ζωντανούς μπροστά στο ακροατήριο τους ήρωες του
Ομήρου», χαρακτηρίσθηκε ο Σίδερης στην εφημερίδα Αιγαίον στο πρω-
τοσέλιδο του φύλλου της 15ης Ιανουαρίου 1920. Η θρησκευτική κατά-
νυξη με την οποία τον άκουσε ο κόσμος αλλά και το γεγονός ότι η
αίθουσα ήταν κατάμεστη δείχνουν την αποδοχή του από τη σαμιώτικη
κοινωνία (Αιγαίον φ. 818, Βαθύ Σάμου, 15/1/1920, σ. 1). Ο Σίδερης είχε
αρχίσει ήδη από το 1916 να δημοσιεύει αποσπάσματα στον τοπικό τύπο
(Σάμος) και στη Μηνιαία Επιθεώρηση (1923-1925). Ολόκληρη εκδόθηκε
μετά το θάνατό του από τις εκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλος (1939) κι επελέγη
για τη διδασκαλία της Οδύσσειας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ήδη
από τη δεκαετία του 1960 (Κριαράς 1985: 150).

Μόνον υποθέσεις μπορούν να διατυπωθούν για τους λόγους του Σί-
δερη ως προς την επιλογή της Οδύσσειας, καθώς δεν υπάρχουν ανάλογες
μαρτυρίες. Οπωσδήποτε η μετάφραση αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων
στοχεύει πάντοτε στη διαπαιδαγώγηση και στην καλλιέργεια του λαού.
Με βαθιά συνείδηση της κοινωνικής αποστολής και του χρέους του αν-
θρώπου ο Σίδερης αναμφισβήτητα θέλησε μέσω του μεταφραστικού
έργου του να εξυψώσει τους συγχρόνους του, τους απλούς αναγνώστες.
Όσο για τη συγκεκριμένη επιλογή δεν θα ήταν άστοχο να διατυπωθεί
ως απάντηση η ανίχνευση εκλεκτικής συγγένειας μεταξύ δημιουργού και
μεταφραστή, κάτι που ισχύει πάντοτε σε όλων των μεταφραστών το
μόχθο αλλά και στις ανιχνευόμενες επιδράσεις από συγγραφέα σε συγ-
γραφέα. Αναμφίβολα η πολυτάραχη διαδρομή του Σίδερη και ειδικά η
περίοδος της τετραετούς αυτοεξορίας του θα του έκαναν οικειότερο απ’
όσο τα διαβάσματά του τον ομηρικό ήρωα. Τα δάκρυα του Οδυσσέα
στην ακτή της Καλυψώς αναβρύζουν όχι μόνον από τα μάτια του ξενι-
τεμένου του δημοτικού τραγουδιού αλλά και από τα μάτια του Σίδερη:
«εδώ που κλαίω εξόριστος στ’ άχαρα ξένα/ μοίρα ψυχόπονη, να με με-
ρώσεις δράμε/ και μιαν αυγή γιορτάσιμη, στ’ αγαπημένα/ του Τόπου
μου ακρογιάλια, οδήγα με να πάμε». (Νοσταλγικά, Ο Γυρισμός, 14)

Η χρονική στιγμή όμως κατά την οποία ξεκινά τη μετάφραση της με-
ταπολεμικής Οδύσσειας, μέσα στην καρδιά του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
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κι ενώ έχει αρχίσει στην Ελλάδα ο Εθνικός Διχασμός και μόλις τέσσερα
χρόνια μετά την εθνική αποκατάσταση της ιδιαίτερης πατρίδας του δεν
είναι χωρίς σημασία. Σε μια ταραγμένη εποχή η Οδύσσεια αποτελεί και
προσφέρει το ζητούμενο: την επιστροφή στην πατρίδα και στο σπίτι,
στην οικογένεια και στην πατρική περιουσία. Εκφράζει ταυτοχρόνως
συλλογικότητα ως κοινή γνώση και εμπειρία αλλά και ατομικότητα ως
σύμβολο της δυνατότητας του κάθε ανθρώπου να υπερβαίνει τα όρια
του και να επιτυγχάνει βήμα – βήμα την αυτογνωσία (βλ. και Ζερβού
2005: 487). Καθώς ο κάθε δημιουργός– και ο μεταφραστής είναι δημι-
ουργός – είναι κληρωτός της εποχής του, ο Σίδερης μετά τον πολύχρονο
αγώνα για την απελευθέρωση της Σάμου και μέσα στη δίνη διεθνών και
εθνικών γεγονότων και γνωρίζοντας πως η αποκατάσταση των πραγμά-
των στη μεταπολεμική περίοδο είναι συχνά τόσο σκληρή όσο και ο πό-
λεμος, προσφέρει μέσω του μεταφραστικού του έργου αυτό που
θεωρούσε πως λείπει από τη σύγχρονή του Ελλάδα: έναν ήρωα-πρότυπο
προς μίμηση. Επιπλέον, το γεγονός ότι δημοσίευε αποσπάσματα της με-
ταφρασμένης Οδύσσειάς του στη Μηνιαία Επιθεώρηση από το 1923 έως
το 1925 δεν αποτελεί μόνον υποστήριξη στην κίνηση νεαρών συναδέλφων
του, του Φιλολογικού Ομίλου Νέων, που υπό τη διεύθυνση του Γ. Βουλή,
εξέδιδαν το λογοτεχνικό αυτό περιοδικό (Γαρουφαλής 131-140): αμέσως
μετά την Καταστροφή του ’22, την απώλεια της Ιωνίας –ενδοχώρας για
τη Σάμο–, τον ξεριζωμό και την προσφυγιά, προσφέρει την αισιοδοξία
και την πεποίθηση ότι αξιοποιώντας το λόγο –λογική και ομιλία– ο άν-
θρωπος μπορεί να νικήσει ακόμη και το θυμωμένο Ποσειδώνα.

Όσο για το προγενέστερο μεταφραστικό του έργο, τις δύο σοφό-
κλειες τραγωδίες, θα μπορούσε ίσως να πει κανείς ότι στον Οιδίποδα
είδε το παίγνιο της μοίρας, το αλύπητο της ζωής αλλά και την με όποια
θυσία προσήλωση στην ανεύρεση της αλήθειας και στην αποκατάσταση
της τάξης. Στον Αίαντα πάλι αναγνώρισε ως ύψιστη αξία την τιμή, που
στέκεται πάνω κι από την ίδια τη ζωή αλλά και πιθανόν εντόπισε τη
δυσκολία του ανθρώπου, όταν βρίσκεται στο μεταίχμιο δύο κόσμων,
εκείνου που δύει κι εκείνου που ανατέλλει, όπως αυτοί εκπροσωπούνται
από τον Αίαντα και τον Οδυσσέα. Σε κάθε περίπτωση πάντως και με
την αγάπη του προς το Σοφοκλή ο Σίδερης προετοιμάζει το δρόμο του
προς τον Όμηρο, εφόσον από τους τρεις τραγικούς ο Σοφοκλής είναι ο
πλέον κοντινός στα ομηρικά πρότυπα.15

15. Για τον ομηρικό χαρακτήρα του Σοφοκλή βλ. Γαλιατσάτου 2011: 70.



Η παράδοση αναφέρει ότι ο Λυκούργος ζήτησε από τον Σάμιο ποιητή
Κρεώφιλο, συγγενή του Ομήρου, να μεταφέρει τα ομηρικά ποιήματα
στη Σπάρτη, για να μη χαθούν. Αιώνες μετά ο Σαμιώτης αισθαντικός
ποιητής Ζήσιμος Σίδερης έβαζε με τη μετάφρασή του το ναυτικό έπος
του Ομήρου στα σπίτια σχεδόν όλων των Ελλήνων. Δεν γνωρίζω αν ο
Σί δερης επισκέφθηκε ποτέ την Ιθάκη. Εγώ, πάντως, ερχόμενη από την
Κε φαλλονιά και νιώθοντας χώμα μου και την Ιθάκη, έχοντας πρωτο-
γνωρίσει τον Όμηρο χάρη στον Σίδερη ευχαριστώ θερμά τα Γενικά Αρ-
χεία της Σάμου για τη χαρά που μου δώσατε και την τιμή που μου
κάνατε να με εμπιστευθείτε σε μία ανακοίνωση για τον Ζήσιμο Σίδερη.
Αν πέτυχα κάτι, ἄδηλον παντί πλὴν ἤ τῶ Θεῶ καὶ ὑμῖν.
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Το Θέατρο στις αρχές του εικοστού αιώνα στη Σάμο.
Η μετάβαση από το καθεστώς της Ηγεμονίας στο

εθνικό κράτος

Η Σάμος γειτνιάζοντας με την Σμύρνη δεν είχε πάντοτε παραμε-
θόριο χαρακτήρα. Θέατρο υπήρχε σε κάποια μορφή πάντοτε
στο νησί στο βαθμό που το επέτρεπαν οι ιστορικές συνθήκες.

Στη Σάμο δεν έχουμε σχολεία Ιησουιτών, όπως στις Κυκλάδες και αλλού,
που μας έδωσαν πρωτότυπα θεατρικά έργα. Οι λόγοι είναι εύκολα ανι-
χνεύσιμοι. Κατά τα μεσαιωνικά χρόνια, ενώ οι Γενουάτες, μετά την
άλωση της Κωνσταντινούπολης, επέτυχαν την αναγνώριση της εξουσίας
τους από τον Σουλτάνο στη Σάμο, κατά το έτος 1479, απειλούμενοι από
τους Οθωμανούς αναγκάσθηκαν να αποσυρθούν στην Χίο και οι Σάμιοι
τους ακολούθησαν με μαζική έξοδο. Είναι η εποχή που το νησί βυθίστηκε
στον «αιώνα της σιωπής».1 

Η ζωή επανακάμπτει στο νησί μετά την παροχή ευρύτατων «προνο-
μίων» και τον επανασυνοικισμό, που επιτεύχθηκε σταδιακά κατά το τε-
λευταίο τέταρτο του 16ου αιώνα.

Ο κοινωνικός βίος συγκροτήθηκε με τη διαμόρφωση «αὐτοδιοικητι-
κοῦ» συστήματος τῶν «κατὰ χωρία προεστῶν» και των τεσσάρων «Με-
γάλων Προεστῶν», που διεκπεραιώνουν τη φορολογική διαχείριση και

1. Λαΐου, Σ., Η Σάμος κατά την οθωμανική περίοδο, University Studio Press,
Θεσσαλονίκη 2002.
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απονέμουν αστική και ποινική δικαιοσύνη, με βάση το Βυζαντινορωμαϊκό
και εθιμογενές δίκαιο.2 Ο διοριζόμενος από την Υψηλή Πύλη Αγάς ή Βο-
εβόδας δεν αναιρούσε τον πυρήνα των αυτοδιοικητικών προνομίων και
δεν έθιγε τις εξουσίες της Διοικούσης Εκκλησίας.3

Η επανάσταση του 1821 έφερε στο προσκήνιο τους Καρμανιόλους, οι
ηγέτες των οποίων ήσαν μυημένοι στα μυστικά της Φιλικής Εταιρείας.
Γενικός αρχηγός της επαναστατημένης Σάμου αναγνωρίζεται ο Λογοθέ-
της Λυκούργος. Την περίοδο αυτή θα πρέπει να υπήρχε Θέατρο4 στη
Σάμο, στο οποίο θα ανέβαιναν έργα από τον ευρύτερο περίγυρο του Νε-
οελληνικού Διαφωτισμού. Είναι η εποχή που υπήρξε έντονη θεατρική κί-
νηση στην Οδησσό, στο Ιάσιο και στο Βουκουρέστι που ανέβασαν
θεατρικά έργα με μνήμες του ένδοξου παρελθόντος και πράξεις γενναίες
με στόχο ηρωικό και υψηλό. Οι πόλεις αυτές σχηματίζουν ένα τρίγωνο
του οποίου η μία γωνία είναι η Σμύρνη, στην οποία σχολάρχης του Φι-
λολογικού Γυμνασίου Σμύρνης είναι ο Κωνσταντίνος Οικονόμου ο εξ Οι-
κονόμων, δηλωμένος κοραϊστής, που διακατέχεται όμως και από την
πεποίθηση της απόλυτα παιδευτικής αξίας του θεάτρου. Η άλλη γωνία
του τριγώνου είναι η Σύρα. Στα ενδιάμεσα της γραμμής Σύρας-Σμύρνης
βρίσκεται η Σάμος, που λόγω της γειτνίασης είχε απόλυτη επιρροή και
εξαρτιόταν πολιτιστικά από τη Σμύρνη.

Σ’ αυτά τα πλαίσια ο Μανουήλ Γαρουφαλής αγόρασε από τη Σύρα
έ να τυπογραφείο και το μετέφερε στο Καρλόβασι. Την εποχή αυτή
ιδρύονται και αλληλοδιδακτικά σχολεία κατά τη συνήθεια της εποχής,
τα οποία συντηρούνται «ἀπὸ τὰ περισσεύματα τῶν μοναστηριακῶν
εἰσοδημάτων».

Το 1828 και εφόσον πλέον άρχισε να διαφαίνεται ότι η Σάμος θα
ακολουθούσε μία ανεξάρτητη δική της πορεία χωρίς να ενωθεί με την
Ελλάδα αρχίζει να δραστηριοποιείται ένα γηγενές στοιχείο στο νησί που
συνθέτει την πρωτοπορία μιας ομάδας ανθρώπων για την αναζήτηση του

2. Η Σάμος από βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα, Πρακτικά Συνεδρίου, τ.
Α΄ & Β΄, ΠΙΣΝΔ, Αθήνα 1998.

3. Αλέξης Σεβαστάκης, «Ποινική εξουσία των Μεγάλων Προεστών στην προ-
επαναστατική Σάμο», Τα Ιστορικά, τχ. 21, Δεκέμβριος 1994, σ. 289-310.

4. Αθηνά Καπώλη-Κεντούρη, «Προβληματισμοί στη θεατρική κίνηση της Σά -
μου στα χρόνια της Επανάστασης με αφορμή ένα χειρόγραφο». Συμπόσιο Σα-
μιακής Λογοτεχνίας. Πρακτικά, έκδοση Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών
Σάμου, Αθήνα, 1989, σ. 263-268.
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καινούργιου στο θέατρο και την υπόλοιπη πνευματική και καλλιτεχνική
κίνηση. Σχετικά με το θέατρο υπάρχουν κάποιες αμυδρές αναφορές.

Η Αθηνά Καπώλη-Κεντούρη αναφέρει ένα χειρόγραφο με τον τίτλο
«Κασσάνδρα» που υποδηλώνει την παρουσία μιας γυναίκας στο θέατρο
πράγμα σπανιώτατο για την εποχή αυτή, η οποία φαίνεται ότι πήρε
μέρος και στο ανέβασμα του έργου.5 Το έργο είναι γραμμένο στη Σάμο
και παρέμεινε στο περιβάλλον του Γεωργίου Κλεάνθη στο Μαραθό-
καμπο. Εν τω μεταξύ στα 1832 δραστηριοποιείται η Φωτεινή Σπάθη,
κόρη του υποπροξένου της Αγγλίας στη Σάμο, μεταφράζει Βολταίρο (Ο
προφήτης Μωάμεθ) και τον τυπώνει στο τυπογραφείο του Ιωάννη Λε-
κάτη στο Καρλόβασι, καθώς επίσης και τη Φαίδρα του Ρακίνα. Επίσης
μνημονεύονται τα έργα Πο λυξένη του Ρίζου Νερουλού, ο Φανατισμός ή
Ο προφήτης Μω ά μεθ του Βολταίρου (Μτφ. Φ. Σπάθη), ο Χα ρίδημος ο
Σάμιος του Γεωργίου Κλεάνθη καθώς και η Φαίδρα του Ρακίνα (Μτφ.
Φ. Σπά θη). Τα έργα αυτά λογικά δεν πρέπει να προορίζονταν μόνον για
ανάγνωση. Θα πρέπει να είχαν και κάποιο θέατρο να παρασταθούν,,
γιατί αυτό κατ’ εξοχήν είναι ο σκοπός ενός θεατρικού έρ γου. Τα έργα,
έχουν έναν πατριωτικό και διαφωτιστικό χαρακτήρα. Συ χνά εντάσσονται
στην επαναστατική κίνηση των Καρμανιόλων, εφόσον και ο λόγιος Ι. Λε-
κάτης συνδέεται με αυτούς. Όταν κηρύχθηκε η Επανά σταση, ορίστηκε
γραμματέας του Γενικού Διοικητηρίου, με διοικητή τον Λογοθέτη Λυ-
κούργο, ενώ χρημάτισε πληρεξούσιος στην τρίτη Εθνοσυνέλευση του
1825 και, επί Καποδίστρια, Γενικός Αστυνόμος της Σάμου. 

Όταν, μετά το 1830, αποφασίστηκε από τις εγγυήτριες δυνάμεις να
μην περιληφθεί η Σάμος στο νέο κράτος, διαμορφώθηκαν τρεις πτέρυγες:
οι Καλικάντζαροι υποστήριζαν την αποδοχή της υποταγής στην τουρκική
επικυριαρχία, ο Λογοθέτης πρότεινε αποδοχή του καθεστώτος της αυ-
τονομίας, χωρίς σχέσεις με την Τουρκία, ενώ η τρίτη άποψη, την οποία
υποστήριζε και ο Λεκάτης (για πρώτη φορά σε σύγκρουση με τον Λο-
γοθέτη), δεν δεχόταν καμία λύση εκτός από την ένωση με την Ελλάδα.
Το 1831, αγόρασε τυπογραφείο και ήταν αυτός που τύπωσε την τραγω-

5. Το κείμενο είναι αντιγραφή της τραγωδίας Πολυξένη του Ιάκωβου Ρίζου
Νερουλού που εκδόθηκε στη Βιέννη το 1814, απλώς το Πολυξένη άλλαξε σε
Κασσάνδρα που είναι συμπρωταγωνίστρια. Το έργο ανέβηκε στις 5 Φεβρουα-
ρίου 1829 στο Βαθύ της Σάμου, όπως υπογράφει ο Διευθυντής του θεάτρου
Κλεομένης ο οποίος ευχαριστεί κάποια ευγενέστατη κυρία της εποχής η οποία
υπεδύθη το ρόλο της Κασσάνδρας. Πρβλ. Αθηνά Καπώλη-Κεντούρη, ό.π.
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δία του Βολταίρου Ο Φανατισμός ή ο προφήτης Μωάμεθ, σε μετά-
φραση της Φωτεινής Σπάθη. Εν τέλει, θα συμπορευτεί με τον Λογοθέτη
στην εξορία, μετά το 1834, ενώ τον ίδιο χρόνο, γράφει τη «Συνοπτική
περιγραφή της Ν. Σάμου». Επέστρεψε στη Σάμο σε προχωρημένη ηλι-
κία, επί ηγεμονίας Βογορίδη, και συμμετείχε, το 1849, στον μεγάλο επα-
ναστατικό αγώνα για την ανατροπή του Ηγεμόνα, δίνοντας τον τόνο στη
τελευταία μεγάλη καρμανιόλικη επανάσταση.6

Η σημαντικότερη, αυτήν την εποχή, παρουσία είναι η αυτή του Γεωρ-
γίου Κλεάνθη. Υπήρξε ο ποιητής της επανάστασης. Ήταν ανιψιός του
Λυκούργου Λογοθέτη, ο Γεώργιος Διακογεωργίου (1801-1839), όπως
είναι το πραγματικό του όνομα, έγινε γνωστός ως Κλεάνθης, από το ψευ-
δώνυμό του στη Φιλική Εταιρεία. Ο Κλεάνθης σπούδασε στην Πορφυ-
ριάδα και στο Φιλολογικό Γυμνάσιο της Σμύρνης, όπου ακολούθησε τον
θείο του, και ταξίδεψε στη Γαλλία και την Ιταλία. Το 1819 υπηρέτησε
ως γραμματέας του Μητροπολίτη Κυρίλλου, από το 1821 έως το 1828
χρημάτισε γραμματέας του Κοινού της Σάμου, ενώ συμμετείχε και στις
στρατιωτικές επιχειρήσεις με το νεότευκτο σκάφος Αχιλλέας του Στα-
μάτη Γεωργιάδη,7 του οποίου θα νυμφευτεί την κόρη Κλεοπάτρα. Από
το 1830 έως το 1833 ήταν γραμματέας των σαμιακών Γενικών Συνελεύ-
σεων και συμμετείχε στην ηγεσία της αδιάλλακτης μερίδας.8 Το 1834,
όταν τα τουρκικά στρατεύματα αποβιβάζονται στο νησί, ανακηρύσσεται
πρόεδρος της Επαναστατικής Επιτροπής στην ΙΑ΄ Γενική Συνέλευση.9

Ο Κλεάνθης πέθανε στην Κάρυστο, σε ηλικία 38 ετών. Ήταν ο βάρδος
της επανάστασης του 1821, με ποιητικό έργο που πολλοί παρομοίασαν
με εκείνο του Κάλβου. 

Το έμμετρο δράμα του Χαρίδημος ο Σάμιος (1832) είναι χαρακτη-
ριστικό έργο αυτής της περιόδου. Τονίζει: 

Κάλλιο κλαρὶ παρὰ κλουβὶ μὲ διαμαντένιαις πέτραις,

6. Ιωάννης Λεκάτης, «Συνοπτική περιγραφή της νήσου Σάμου», Σαμιακή Επι-
θεώρηση, Ιανουάριος 1989, τχ. 38-39, σ. 17-32.

7. Κώστας Καραθανάσης, «Γεώργιος Κλεάνθης, η ζωή και το έργο του», Σα-
μιακή Επιθεώρηση, τχ. 31-32, Απρίλιος 1985, σ. 83-85, και Κώστας Καραθανά-
σης, Γεώργιος Κλεάνθης, ο Σαμιώτης εθνικός βάρδος, Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος,
Αθήνα 1995. 

8. Κώστας Καραθανάσης, «Γεώργιος Κλεάνθης, η ζωή και το έργο του», Σα-
μιακή Επιθεώρηση, ό.π. 

9. Επ. Σταματιάδης, Σαμιακά, ό.π., τ. Β΄., σ. 590-592. Γεώργιος Κλεάνθης,
Άπαντα, (επιμ. Μ.Γ. Βαρβούνης), ΠΙΣΝΔ, Αθήνα 1995. 
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[…] Ὡς πότε θὰ τὸ γράφωμε, ὡς πότε θὰ τὸ λέμε; 
Ραγιάδες δὲν γινόμασθε, Τοῦρκο δὲν προσκυνᾶμε!10

Το έργο αναφέρεται στον αγώνα του για την ένωση με την Ελλάδα
και, όπως καταδεικνύει ο Β. Πούχνερ, ο Κλεάνθης επέλεξε αυτή τη
μορφή «προπαγάνδας» διότι, στη Σάμο, είχαν ήδη πραγματοποιηθεί θε-
ατρικές παραστάσεις, όπου πιθανότατα είχε ήδη συμμετάσχει ο ίδιος
καθώς και η έφηβη γυναίκα του Κλεοπάτρα.11 Σε όλους τους στίχους
του της τελευταίας περιόδου, διαφαίνεται η έντονη νοσταλγία του για
τη Σάμο, όταν ζούσε εξόριστος στην Εύβοια: 

Στ’ ἀκρογιάλι ρωτῶ τῆς Μυκόνου 
καὶ ἡ ἠχὼ μ’ ἀπαντάει βραχνά: 
– Εβασίλεψ’ ὁ ἥλιος τῆς Σάμου 
στῆς Καρύστου τὰ μαῦρα βουνά.

Η στάση ζωής του διαγράφεται με ενάργεια στους στίχους που ακο-
λουθούν: 

Ἢ δοξασμένος ἀποθνῄσκω, 
ἢ ζῶ συντρίβων καὶ πατῶν 
τοῦ ἐπαράτου Βογορίδου 
τὸν ἀνυπόφορον ζυγὸν
στης Καρύστου τὰ μαῦρα βουνά.12

Ο Κλεάνθης είναι ο γενάρχης των Σαμίων λογοτεχνών και ήκμασε
μέσα σ’ ένα κλίμα αγωνιστικό και πατριωτικό. Τροφοδοτήθηκε από το
πνευματικό κίνημα του καρμανιολισμού το οποίο μαράθηκε με την εγ-
καθίδρυση του ηγεμονικού καθεστώτος τον Αύγουστο του 1834 που σή-
μανε και την μαζική αποχώρηση των πλέον προοδευτικών δυνάμεων από
το νησί. Τότε ακριβώς ο Κλεάνθης έγραφε το «Ο Δαίμων Σεληναίος», το
σατιρικό έργο του που γράφτηκε το 1834 και σατιρίζει τους Καλικάν-
τζαρους και τον προαλειφόμενο νέο ηγεμόνα της Σάμου, θεωρείται δε
ένα από τα πρώτα κοινωνικά/σατιρικά ποιήματα της νεότερης Ελλάδας.
Ο Σεληναίος Δαίμων εμφανίζεται τη νύκτα, όπως όλοι οι Καλικάντζαροι,
και καλεί σε σύνοδο τους «δαίμονας» και «Καταχθονίους» και εξαγ-

10. Κλεάνθης, Άπαντα, ό.π., σ. 215-298. 
11. Βάλτερ Πούχνερ, «Στα μετόπισθεν της επανάστασης: Ο αγώνας της Σάμου

για την ένωση με την ελεύθερη Ελλάδα (1830-1834) και το Θέατρο. Χαρίδημος
ο Σάμιος (1832) του Γεωργίου Κλεάνθη και το πατριωτικό δράμα», Σαμιακές
Μελέτες, τ. Ζ΄, Αθήνα 2006, σ. 297-349. 

12. Επ. Σταματιάδης, Σαμιακά, ό.π., σ. 590-592 και Κλεάνθης, Άπαντα, ό.π.



γέλλει τα πιστεύω του: το δίκαιο του ισχυροτέρου είναι ο φυσικός νόμος,
ενώ η ισότητα συνιστά μία φενάκη: 

Ἰσότης φύσει δὲν ὑπάρχει 
Ἡ δύναμις δὲ μόνη ἄρχει 
Παντοῦ ὡς φύσις ἀρετῆς. 
Ἡ δύναμις γεννᾶ τὸν νόμον 
Ἡ δύναμις τὸν ἐκτελεῖ
Ἡ Δύναμις ἄρ’ αὐτογνώμων 
Δικαιοσύνη καὶ Βουλή.

Προφανώς, για τον Κλεάνθη και τους Καρμανιόλους, ισχύουν τα δια-
μετρικώς αντίθετα, ο φυσικός νόμος είναι η ισότητα, ενώ η παιδεία και
η γνώση αποτελούν το θεμέλιο του επαναστατικού κινήματος και των
πολιτικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις αρχές του επαναστατικού Δια-
φωτισμού, τον οποίον ενστερνίζονται οι επαναστάτες: 

Σχολεῖα τὶ μᾶς ὠφελοῦσι; 
Σκότος καὶ φῶς δὲν συμφωνοῦσι 
Ἀπὸ ἡμᾶς λοιπὸν μακράν. [...] 
Ἂν ἔλειπεν ὁλωσδιόλου 
Τοῦ Καρλοβάσου ἡ Σχολὴ
Οὐδ’ ἐπανάστασις καθόλου, 
Οὐδὲ ἄλλη τις Βουλὴ
Οὐδ’ ἀγῶνες ἄλλοι πλέον 
Τὸ σύστημά μας τὸ ἀρχαῖον 
Νὰ ἀναστήσωμεν λαμπρὸν

Το περιβόητο σχήμα του Γιάννη Κορδάτου, για τις «κινητήριες» δυ-
νάμεις της Επανάστασης, θα βρει –εν μέρει– την επιβεβαίωσή του στη
σαμιακή Επανάσταση. «Εν μέρει», διότι δεν θα επιβεβαιωθεί ως προς
την Εκκλησία, η οποία όχι μόνο δεν θα συνταχθεί με τους Καλικάντζα-
ρους αλλά, αντίθετα, θα αποτελέσει τον κατ’ εξοχήν φορέα της εκπαί-
δευσης και εγχώριο διερμηνευτή της ιδεολογίας της γαλλικής επανάστα-
σης, υπό το πρίσμα της εγχώριας παράδοσης, δηλαδή, της ευαγγελικής
ισότητας. Η Ορθοδοξία, συμπαρατασσόμενη με τους Καρμανιόλους, επι-
τρέπει τη μαζική προσχώρηση των αγροτών και προσδίδει πλειοψηφικά
χαρακτηριστικά στο κίνημα. Η Σάμος συνιστά το επιτυχημένο υπό-
δειγμα μιας αυτόκεντρης, ριζοσπαστικής και ταυτόχρονα ισορροπημένης
επαναστατικής διαδικασίας, μιας ολοκληρωμένης και συνθετικής έκφρα-
σης του ελληνικού Διαφωτισμού, όπου τα δάνεια, από τη γαλλική Επα-
νάσταση, στοιχεία εντάσσονται οργανικά στον ιδεολογικό καμβά του
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ελληνικού κόσμου. Εδώ, το διαφωτιστικό πρόταγμα θα έχει μεταβληθεί
ολοκληρωτικά σε ιθαγενές λαϊκό κίνημα. Εδώ, τα διεστώτα μέλη του ελ-
ληνικού παλίμψηστου θα έχουν, επιτέλους, αναχωνευτεί σε έναν ενιαίο
οργανισμό. Αυτό που δεν κατόρθωσε ποτέ να επιτύχει ο ελληνικός Δια-
φωτισμός, η ελληνική επανάσταση, η ελληνική κοινωνία. Διότι, εν τέλει,
προς τον φωτισμό και την παλιγγενεσία θα βαδίσουμε με τον Κοραή,
τον Ψαλίδα και τον Παμπλέκη, παράλληλα με τον Αθανάσιο Πάριο και
τον Γρηγόριο Ε΄, με τον Ανώνυμο της Νομαρχίας και τον Μαυροκορδάτο,
ενώ ο Καταρτζής, ο Ρήγας, η Φιλική, ο Λογοθέτης Λυκούργος, θα εκφρά-
ζουν τη συνθετική δυνατότητα ενός ακέραιου και ενιαίου οργανισμού.
Όμως, ο Καταρτζής δεν θα δημοσιεύσει τίποτε όσο ζούσε, ο Ρήγας θα
εξοντωθεί στις απαρχές του διαβήματός του, η Φιλική Εταιρεία θα σβή-
σει μέσα από την ίδια την επιτυχία του αρχικού της διαβήματος, ενώ ο
Λογοθέτης είναι ο μόνος που θα ευτυχήσει να δει το όραμά του να γί-
νεται πράξη στην ιδιαίτερη πατρίδα του και, ταυτόχρονα, θα μείνει με
τον καημό του ανολοκλήρωτου. Όχι μόνο η Ελλάδα δεν θα ακολουθήσει
το σαμιακό πρότυπο, αλλά και η ίδια η Σάμος θα μείνει εκτός ελλαδικού
κράτους, ενώ ο ίδιος δεν θα διαδραματίσει μείζονα ρόλο στο πανελλήνιο
θέατρο.13

Οι παράγοντες που ελέγχουν την κατάσταση είναι οι πλέον συντηρη-
τικοί και η ισχύς τους εκπορεύεται από την Υψηλή Πύλη. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα η κάθε πνευματική κίνηση να υποσταλεί, να υπάρξει ο μι-
μητισμός και η επιτήδευση στην κοινωνική και πνευματική ζωή.

Από τις 26/7/1830 είχαν αρχίσει οι προσπάθειες των Μεγάλων Δυνά-
μεων να επιβληθεί στη Σάμο η Ηγεμονία.14

Έτσι άρχισε μια μακρά περίοδος ανασυγκρότησης του κοινωνικού
βίου. Η βαθμιαία ανέλιξη του πολιτεύματος χαρακτηρίζεται από την εν-
δυνάμωση θεσμών της «συνταγματικής Πολιτείας» με κυρίαρχο σώμα
τις κατ’ έτος Γενικές Συνελεύσεις των πληρεξουσίων με ανόρθωση της
Δικαστικής εξουσίας, με Δημοτική διοίκηση, με κεντρικό προϋπολογισμό,
με οργάνωση ικανοποιητικού συστήματος εκπαίδευσης, με εκτέλεση δη-
μοσίων έργων, με τηλεγραφική, τηλεφωνική και ακτοπλοϊκή ανταπό-

13. Γιώργος Καραμπελιάς «Η σύνθεση εθνικής και κοινωνικής συνείδησης στην
επαναστατημένη Σάμο (1805-1834)». Εισήγηση στο Δ ́ Συνέδριο της Ευρω πα ϊ -
κής Εταιρείας Ευρωπαϊκών Σπουδών, Γρανάδα Ισπανίας, 9-12 Σεπτεμβρίου
2010. 

14. Ν. Α. Δημητρίου, Ιστορία της Σάμου, Αθήνα, 1979, σ. 70-125.
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κριση, με ψήφιση της «Σαμιακής Πολιτικής Δικονομίας» και με εισήγηση
του «Σαμιακού Αστικού Κώδικα».

Η Σάμος άρχισε να προοδεύει όλο και περισσότερο στο τελευταίο τέ-
ταρτο του 19ου αιώνα ακολουθώντας τις εξελίξεις του καιρού της. Την
υλική και πολιτική πρόοδο ακολούθησε η πολιτιστική άνθηση, με την έκ-
δοση μαχητικών εφημερίδων, την κυκλοφορία των σπουδαίων ιστορικών
εργασιών του Επαμεινώνδα και Νικολάου Σταματιάδη, το κίνημα του
κοινωνικού δημοτικισμού, τις μεταφράσεις αρχαίων κειμένων, την έκδοση
ποιητικών συλλογών, την ίδρυση Φιλαρμονικών Εταιρειών, την υποδοχή
ελληνικών θιάσων κλπ. Ηγεμών με σπουδαίο έργο ήταν ο Αλέξανδρος
Στεφ. Καραθεοδωρή, διαπρεπής νομικός και μαθηματικός.

Κατά την τελευταία περίοδο της ηγεμονίας γιατροί, φιλόλογοι, νομι-
κοί, γεωπόνοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί και άλλοι επιστήμονες και λόγιοι
συντελούν στην πνευματική ανάπτυξη του τόπου. Εκτός από την επίσημη
εφημερίδα Σάμος τυπώνονται και πολλές άλλες: η Αλήθεια, η Ευνομία,
το Φως, η Πατρίς, η Νέα Ζωή, η Πρόοδος, η Νέα Σάμος και μετά το
1912 το Αιγαίον που υπήρξε η μακροβιότερη προπολεμικά εφημερίδα
της Σάμου.

Το καθεστώς αυτό διατηρήθηκε μέχρι το 1912, οπότε, έπειτα από
επαναστατικό κίνημα, κηρύχθηκε από τους Σαμιώτες η ενσωμάτωσή
τους στην Ελλάδα.15

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία αυτά, η Σάμος λειτούργησε σαν ένα
μικρό κράτος την περίοδο της Ηγεμονίας, είχε εξαγωγές και εισαγωγές
και όπως προκύπτει από τους ισολογισμούς των εφημερίδων της επο-
χής16 είχε θετικό εμπορικό ισοζύγιο. Σε αυτά τα πλαίσια μπορούμε να
εντάξουμε την επιθυμία των τοπικών εφημερίδων για τη δημιουργία ενός
θεάτρου με μόνιμο εγχώριο θίασο η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε
ποτέ. Στη Σάμο δημιουργήθηκε μόνο ερασιτεχνικό θέατρο και την επι-
σκέφθηκαν αρκετοί ξένοι θίασοι.

Στο μεταίχμιο αυτής της περιόδου ανήκει το έργο Χαρίδημος ο Σά-
μιος του Γ. Κλεάνθους (1832). Ήδη η Αθηνά Καπώλη-Κεντούρη ανα-
φέρθηκε στο χειρόγραφο με τον τίτλο «Κασσάνδρα» που χρονολογείται

15. Ι. Δ. Βακιρτζής, Ιστορία της Ηγεμονίας της Σάμου, 1834-1912, ΓΑΚ-
Αρ χεία Νομού Σάμου, Αθήνα 2005 και Χ. Λάνδρος, Η μετεπαναστατική Σάμος
σε υποτέλεια, το πρώτο πρωτόκολλο αλληλογραφίας της Ηγεμονίας, 1834-
1835, ΠΙΣΝΔ.

16. Σάμος, 10-12-1886.
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στην ίδια περίοδο.17
Τα γεγονότα που ακολούθησαν εντάσσονται μέσα σε ένα συγκεκρι-

μένο ιστορικό πλαίσιο18 και απετέλεσαν και το σημαντικότερο λόγο που
με την εγκαθίδρυση της ηγεμονίας έφυγε από τη Σάμο το πλέον δυνα-
μικό και πρωτοποριακό στοιχείο, το οποίο δραστηριοποιήθηκε σε άλλα
κέντρα του ελληνισμού, όπως είναι η Κωνσταντινούπολη και η Αθήνα.
Τα έργα όμως που έγραψε παίχτηκαν επανειλημμένα στη Σάμο, επομέ-
νως μπορούμε να καταχωρήσουμε τους συγγραφείς αυτούς στη συνολική
θεατρική παραγωγή του νησιού. Οι πιο γνωστοί από αυτούς είναι:

Ο Επαμεινώνδας Σταματιάδης και ο αδελφός του Αλέξανδρος Στα-
ματιάδης. Δραστηριοποιήθηκαν στην Αθήνα. Ο Αλέξανδρος Σταματιάδης
(1838-1891) σπούδασε Ιατρική στην Αθήνα και στην Πίζα της Ιταλίας,19
χρημάτισε γιατρός της Ηγεμονίας Σάμου και των υγειονομείων της και
κατόπιν υγειονομικός γιατρός στην Πόλη, την Κρήτη και την Τζέδα της
Αραβίας. Είναι από τους πρώτους νεοέλληνες θεατρικούς συγγραφείς,
γεγονός που συνδέεται ίσως με τις αρχικές θεατρικές εντυπώσεις που
είχε δεχθεί στην πατρίδα του. Το έργο του είναι επηρεασμένο από το
ρομαντισμό, γεγονός το οποίο δείχνει μια αποστασιοποίηση που είχε από
τη ρεαλιστική πραγματικότητα. 

Ορισμένα έργα του σημείωσαν μεγάλη επιτυχία, όπως η δραματοποί-
ηση του επικολυρικού ποιήματος «Χίος δούλη» του Ορφανίδη (1863).20

Ένα άλλο μυθιστόρημα που δραματοποίησε και επίσης σημείωσε μεγάλη
επιτυχία είναι «Η θεία δίκη ή Ο συμβολαιογράφος Τάπας», το οποίο
στηρίζεται στο μυθιστόρημα του Α. Ρ. Ραγκαβή. «Ο συμβολαιογράφος».
Αναβιώνει την κεφαλλονίτικη κοινωνία της εποχής, με μια ιστορία δολο-
πλοκίας, αγωνίας και ερωτικού πάθους, στην οποία οι ήρωες συγχέουν
τα όρια ανάμεσα στο καλό και στο κακό. 

Ο Ραγκαβής, και κατ’ επέκταση ο Σταματιάδης, από μια ορισμένη
σκοπιά, ενδιαφέρονται για το δημόσιο καλό και εξυψώνουν τη θετική,
χρηστή αντίληψη για τη ζωή. Οι μηχανορραφίες στο «Συμβολαιογράφο»
έχουν έναν προγραμματικό στόχο, να γοητεύσουν και παράλληλα να νου-

17. Σάμος, ό.π.
18. Ν. Α. Δημητρίου, Ιστορία της Σάμου, Αθήνα, 1979, σ. 70-125.
19. Βιογραφική Εγκυκλοπαίδεια Ελλήνων Λογοτεχνών, Σύνταξη: Δ. Π. Κω-

στελένος, εκδ. Παγουλάτος, Αθήνα 1979, τόμ. 4ος, σ. 181.
20. Σπεράντζας Στ., Οι Έλληνες γιατροί - Λογοτέχνες, εκδ. Μπεχλιβανίδη,

Αθήνα 1961.
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θετήσουν. Τo κείμενο αυτό, λοιπόν, μαζί με τη συγκίνηση που προκαλεί-
ται από τα απρόοπτα και τις δραματικές περιπλανήσεις των προσώπων,
επιδιώκει να ενισχύσει τις γνώσεις των αναγνωστών, να καταστήσει οι-
κειότερες τις μεγάλες ανακαλύψεις του βιομηχανικού 19ου αιώνα, να
ερμηνεύσει ήθη και φαινόμενα άλλων πολιτισμών που εξακολουθούσαν
τότε να ανήκουν στη σφαίρα του μύθου. Όπως και σε άλλους Έλληνες
συγγραφείς της πρώιμης αυτής περιόδου, έτσι και εδώ ο κόσμος της δη-
μιουργικής φαντασίας είναι ακόμα απεριόριστος. Παρά το ότι η Επανά-
σταση το 1821 υπήρξε ένα γεγονός κορυφαίας εθνικής συσπείρωσης,
αρκετοί λόγιοι και λογοτέχνες δεν έπαυαν να αισθάνονται πολίτες του
κόσμου και το βλέμμα ενός κοσμοπολίτη που θέλει να κρατάει ανοιχτούς
τους ορίζοντες της φαντασίας του.21

Επίσης έγραψε το θεατρικό Σαμία ορφανή ή Ο θρίαμβος της
αρετής,22 την κωμωδία Γαλή και κύων Αθήνα 1863, Έρως, Ελπίς και
έλεος τρίπρακτο δράμα, Κωνσταντινούπολη 1874, το έργο του Οσμάν ο
Νικητής μεταφράστηκε και στα τουρκικά, Κωνσταντινούπολη 1877.
Έγραψε και διάφορα ποιήματα. 

Το πιο γνωστό θεατρικό του έργο, Κασσιανή και Ακύλλας ή Θρησκεία
και έρως, στηρίζεται στο ποίημα του Δ. Βερναρδάκη, «Εικασία».23 Ανα-
φέρεται στα θρυλούμενα γύρω από τη ζωή και τον άτυχο έρωτα της βυ-
ζαντινής ποιήτριας Κασσιανής ή Κασσίας ή Εικασίας ή Ικασίας.24

21. Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Άπαντα τα Φιλολογικά, τόμ. Ι (Διηγήματα),
εν Αθήναις 1882. O Σταματιάδης έκανε την σκηνική μεταφορά κάνοντας ελάχι-
στες αλλαγές. 

22. Στοιχεία αντλώ και από το βιβλίο του Επαμεινώνδα Σταματιάδη, Σα-
μιακά, πρώτη εκδ. 1881, επανεκδ. (μεταγλωττισμένη) από εκδ. Ιωάννη Ζαφείρη
και Ιωάννη Σοφούλη, Αθήνα 1965, 1970, από όπου και τα στοιχεία, σ. 570. 

23. Νεολόγος, φ. 746/4-3-1871. Ο Σιδέρης υποστηρίζει ότι το έργο τυπώθηκε
στην Κωνσταντίνουπολη το 1866. Η «Εικασία» διασκευάστηκε σε θεατρικό έργο
και παραστάθηκε στον Πειραιά (1857). Ο διασκευαστής είναι άγνωστος, γιατί
στις εκδόσεις διασκευής δεν αναφερόταν το όνομά του. Σιδέρης Γ., Ιστορία του
νέου ελληνικού θεάτρου 1794-1944, τόμ. Α΄, Αθήνα 1952, σ. 37.

24. Το θεατρικό αυτό έργο είναι ένα τυπικό δείγμα γραφής της εποχής που
σημείωσε μάλιστα και επανειλημμένες επιτυχίες και είναι ίσως το πιο πολύ ανε-
βασμένο έργο της εποχής Σαμίου συγγραφέα μετά το Φιάκα του Δ. Μισιτζή σε
αντίθεση όμως με το Φιάκα δεν είναι γνωστό και για το λόγο αυτό κρίνεται
απαραίτητο να παρουσιαστεί αναλυτικά, πρλβ. Μ. Κέκκου Διδακτορική Δια-
τριβή: Η ιδέα του Βυζαντίου στην ιστορική τραγωδία του 19ου αιώνα. Ζητή-
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Το ποίημα αυτό του Βερναρδάκη, κατά τον Δημαρά, αν και βραβεύε-
ται στον ποιητικό διαγωνισμό του 1856, είναι ένα κακότεχνο επικολυρικό
ποίημα με όλα τα ελαττώματα του καιρού του, με άφθονη τη λεξιθηρία
και την ασάφεια, παραθέτει δε το εξής παράδειγμα:

θρηνεῖ τὸν ἁλιέα
ὀδυρομένη ἡ σύζυγος καὶ τὸν ἀπόντα κλαίει
τὴν κόμην ναύτην τίλλουσα ἡ ἐρωμένη νέα […]25

Το θεατρικό έργο, σαφώς ανώτερο από το αντίστοιχο ποιητικό, ση-
μείωσε μεγάλη επιτυχία στην Κωνσταντινούπολη.26 Το 1875 παίζεται
από ερασιτέχνες και αναφέρεται με τον τίτλο: [«Θεόφιλος ο Αυτοκράτωρ
του Βυζαντίου ή θρησκεία καθήκον και έρως» ή «Κασσιανή και Ακύλλας
ή Θρησκεία και έρως». [Δράμα Πρότυπον, εις πράξεις δύο].27 Η σκηνή
στο Βυζάντιο κατά το έτος 842. 

Τα ιστορικά περιστατικά που αναφέρονται στη ζωή της Βυζαντινής
ποιήτριας Κασσιανής καλύπτονται εν μέρει από την αχλύ του θρύλου.
Τα σχετικά με τα ιστορικά γεγονότα αναφέρονται από τους Γεώργιο
Μοναχό και Ιωάννη Ζωναρά. [Georgius Monachus, Chronogr. Chronicon
breve 110.1008.13,28 Joannes Zonaras Gramm,29 κ.ά.].

Από τους ιστορικούς και τους χρονογράφους του Βυζαντίου δεν ανα-
φέρονται άλλα στοιχεία εκτός από τα σχετιζόμενα με την τελετή της επι-
λογής της νύφης και την απόρριψη της Κασσιανής, καθώς και εν συνεχεία
την αναχώρηση της σε ένα μοναστήρι που έκτισε η ίδια. Επομένως τα
υπόλοιπα πρόσωπα του έργου, όπως ο στρατηγός Ακύλλας, που κατ᾽
άλλους είναι Λεόντιος30 είναι εντελώς φανταστικά. Η μυθοπλασία του

ματα μορφής και ιδεολογίας, Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, σ. 201-209.

25. Δημαράς Κ. Θ, Ιστορία της νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα 1948, σ. 451.
26. Σταματοπούλου-Βασιλάκου Χρυσόθεμις, Το ελληνικό θέατρο τον 19ο αι -

ώ να, τόμ. Α΄, Αθήνα 1994, σ. 158. 
27. Κασσιανὴ καὶ Ἀκύλλας, ἢ θρησκεία καὶ ἔρως. Δράμα πρωτότυπον εἰς

πράξεις δύο ὑπὸ Ἀλεξίου Ι. Σταματιάδου. Ἐν Ἀθήναις 1867 (Θεατρικό Μου-
σείο), από την έκδοση αυτή είναι και τα στοιχεία που αναφέρονται εδώ. 

28. Γεωργίου Μοναχού Continuatus (redactio A) Chronicon breve, Collection wct
212,141 σ. 41-1260 110.1008.6- 110.1008.22 (2).

29. Ιωάννη Ζωναρά Epitomae historiarum libri xviii, έκδ. Weber. Bonn 1897, σ.
1-768 353.17- 354.14.

30. Ρούσσος Γ., Κασσιανή, στέμμα και ράσο, εκδ. Μοντέρνοι καιροί, Αθήνα,
[χ.χ.].
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θεατρικού έργου αφορά στη ματαίωση του έρωτα της Κασσιανής με τον
Ακύλλα εξ αιτίας των διαφορών τους των θρησκευτικών(!) Εκείνος είναι
ειδωλολάτρης (!) –μεσούντος του 9ου αιώνα– που μάλιστα γίνεται και
ληστής, μια αναφορά που σηματοδοτεί έναν επίκαιρο του συγγραφέα
υπαινιγμό, σε μια εποχή που η ληστεία ακμάζει στην Ελλάδα, και τρα-
γουδούν τα παλικάρια του το «Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά[…]»,31

ένα τραγούδι που αναφέρεται στη ζωή του κλέφτη. Όλα αυτά δεν είναι
τυχαία. Η διασύνδεση του Ακύλλα με την ειδωλολατρία, πιθανώς χρω-
ματίζει την καυστική στάση του συγγραφέα απέναντι σε ορισμένες από-
ψεις συγχρόνων του Διαφωτιστών που καταδίκαζαν τη χριστιανική
πίστη,32 και ακόμα η πλοκή ενός ρομάντζου, τόσο ειδυλλιακού που λαμ-
βάνει χώρα στη βυζαντινή Αυλή είναι αρκούντως ερεθιστικό για τη φαν-
τασία. Στο έργο έχουν αποσιωπηθεί οι βιαιότητες και τα εγκλήματα στα
οποία έπαιρνε μέρος και ο αυτόκράτορας Θεόφιλος και τα οποία εξε-
λίχθηκαν σε πραγματικό διωγμό εναντίον των εικονολατρών. Σε ορι-
σμένα άλλα μυθιστορήματα το ηθικό δίλημμα παρουσιάζεται στην
Κασσιανή από τις δικές της εικονόφιλες απόψεις και τις εικονοκλαστικές
ιδέες του Θεόφιλου. Κατά τη διάρκεια μιας εκ των σημαντικότερων συγ-
κρούσεων της ορθοδοξίας, όπως είναι αυτή της εικονομαχίας, ο Σταμα-
τιάδης παρουσιάζει τη σύγκρουση σε ένα ανύπαρκτο ή έστω έλασσον
πρόβλημα της περιόδου, που είναι τα κατάλοιπα της ειδωλολατρίας.
Θέτει έτσι την προβληματική του εκ του ασφαλούς πέρα από κάθε αμ-
φισβήτηση, κτυπώντας παράλληλα και τα κατάλοιπα του Διαφωτισμού.

Αν δούμε δε και τα συμφραζόμενα του έργου προς το πρόβλημα της
ληστείας, που στην εποχή του ληστές είναι οι παλιοί αγωνιστές, κατα-
λαβαίνουμε ότι υπάρχει και μια λανθάνουσα προβληματική, που δεν έχει
να κάνει τόσο με το Βυζάντιο και την πολιτική του, αλλά με την πολιτική
του σύγχρονου ελληνικού κράτους και τα διάφορα ιδεολογικά ρεύματα,
που την εποχή εκείνη ταλανίζουν την πνευματική και την πολιτική ζωή
του τόπου.33

Το έργο διαπνέει επίσης μια ατμόσφαιρα σαιξπηρική. Δεν είναι μια
κλασική πεντάπρακτη τραγωδία, δεν τηρούνται οι ενότητες του χρόνου

31. Πρόκειται για το γνωστό τραγούδι του Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή «Ο
θάνατος του κλέφτη».

32. Κλέων Ραγκαβής, εισαγωγή στον Ἰουλιανὸ τὸν Παραβάτη. Βασιλειάδης,
Εισαγωγή στις Ἀττικὲς Νύκτες, κ.ά. 

33. Κραυγαλέο παράδειγμα είναι η καταδίκη του Καΐρη κ.ά.
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και του τόπου και οι ήρωες δεν έχουν κάποιο πρόβλημα που να τους
θέτει οριακά διλήμματα. Το δίλημμα που θέτει ο συγγραφέας στην Κασ-
σιανή, πολύ γρήγορα και χωρίς αμφιταλαντεύσεις, το υπερνικά, το δε
πραγματικό και ιστορικά αναφερόμενο ψυχολογικό της πρόβλημα, δη-
λαδή το πρόβλημα της απόρριψής της από τον Θεόφιλο και της πρόκρισης
της Θεοδώρας, δεν το θίγει ο συγγραφέας, ως να μην αφορά το θέμα του. 

Η μυθοπλασία του έργου αναφέρεται σε ένα ιστορικό πρόσωπο, με
ένα μη ιστορικό πρόβλημα, και ένα Βυζάντιο που δεν είναι το Βυζάντιο,
αλλά κάτι ανάμεσα σε μια φεουδαρχία δυτικού τύπου και το σύγχρονό
του ελληνικό βασίλειο. Από τα συμφραζόμενα του έργου και τους απί-
θανους συσχετισμούς που επιχειρεί ο συγγραφέας φαίνεται και η τοπο-
θέτησή του απέναντι στο μεσαιωνικό Βυζάντιο. Το Βυζάντιο είναι η
κοιτίδα της πίστης, από την οποία κάθε απόκλιση είναι καταδικασμένη.
Τα προσωπικά συναισθήματα που παραβλέπουν τέτοιες παραμέτρους
είναι ολέθρια. Κάθε άλλη αξία, όπως η τιμή, η τήρηση του όρκου, κτλ.,
όταν δεν υπάγεται σε αυτό το αξιακό σύστημα είναι και αυτή ολέθρια
και η τήρηση μπορεί να αποτελέσει το αρχικό αμάρτημα πάνω στο οποίο
οικοδομείται η τραγικότητα της ανθρώπινης μοίρας, είτε αφορά τα πρό-
σωπα της εξουσίας είτε αφορά τους απλούς ανθρώπους. Μέσα στο έργο
όλες οι δευτερεύουσες παρεξηγήσεις θα είχαν αποφευχθεί, εάν είχε τη-
ρηθεί αυτός ο αρχικός κανόνας. Το έργο είναι και ως προς τη δομή και
ως προς την ουσία του ρομαντικό, και αναζητείται η έννοια της ταυτό-
τητας στο εξιδανικευμένο χριστιανικό βασίλειο των μέσων χρόνων. 

Στις 31/12/1896 επισκέπτεται τη Σάμο ο θίασος «Αισχύλος» υπό τον
Κωνσταντίνο Φωτιάδη, ο οποίος φαίνεται ότι ήτανε τμήμα του ελληνικού
θιάσου «Αισχύλος» του Μιχ. Αρνιωτάκη. Αυτός έδωσε τις παραστάσεις
με τα έργα Κασσιανή και Ακύλλας του Αλέξανδρου Σταματιάδη, η εμ-
φάνισή του όμως δεν ήταν καλή.34

Το έργο είχε πολλές εκδόσεις και παραστάσεις: π.χ. Κασιανή και
Ακύλλας, ἤ θρησκεία και έρως. Δράμα πρωτότυπον εις πράξεις δύο
υπό Αλεξίου Ι. Σταματιάδου. Εν Αθήναις 1864,1867.35

Άλλο έργο του Σταματιάδη είναι το Χίος δούλη, το έργο δεν έχει βρε-
θεί ή μάλλον υπήρχε μέχρι πρόσφατα σε ορισμένες βιβλιοθήκες, αλλά
δεν υπάρχει πλέον. Στηρίχθηκε στο ποίημα του Ορφανίδη αλλά ήταν κα-

34. Φως, 1/1/1897.
35. Πρβλ. ο πίνακας είναι από το βιβλίο της Σταματοπούλου – Βασιλάκου

Χρυσόθεμις, Το ελληνικό θέατρο..., ό.π., τόμ. ΙΙ, σ. 355.
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τώτερο εκείνου αποκλίνοντας ελάχιστα από αυτό.36 Ως θεατρικό έργο το
διασκεύασε ο Σταματιάδης στην Πόλη το 1869 και εκδόθηκε στην Κων-
σταντινούπολη το 1871. Είναι γραμμένο σε δεκαπεντασύλλαβο στίχο και
καθαρεύουσα γλώσσα.37

Το ποίημά του «Xίος δούλη» αναφέρεται σε ένα περιστατικό που
συνέβη στη Χίο, περί το 1329. Η τοπική εξέγερση που συνέβη στη Χίο
έδωσε την ευκαιρία στον βυζαντινό αυτοκράτορα Ανδρόνικο Παλαιολόγο
να την διεκδικήσει και να προσπαθήσει να την αποσπάσει από τους Γε-
νουάτες. Η Χίος που βρίσκεται απέναντι από τον κόλπο της Σμύρνης,
περιοχή που ανήκε στον Εμίρη του Αϊδινίου είχε υποστεί και αυτή τις
πειρατικές επιθέσεις των πλοίων του. Τα χριστιανικά κράτη της Δύσης
σχημάτισαν τον λεγόμενο χριστιανικό σύνδεσμο ο οποίος, για άλλη μια
φορά, δεν δίστασε να καταλάβει χριστιανικά εδάφη. Ο αυτοκράτορας
του Βυζαντίου Ανδρόνικος ο Γ΄, ως εκ τούτου, αναγκάστηκε να ζητήσει
την βοήθεια του Εμίρη του Αϊδινίου προκειμένου να του δανείσει πλοία.
Οι Δυτικοί θεώρησαν το περιστατικό αυτό σαν μια ακόμα απόδειξη της
διπλοπροσωπίας και της προδοτικής φύσης των Βυζαντινών.38

Το υλικό που έχει στη διάθεσή του ο Ορφανίδης πλαισιώνεται από
ένα σκοτεινό φόντο: διεφθαρμένοι βυζαντινοί αυτοκράτορες και άπλη-
στοι δυτικοί κατακτητές. Ανάμεσα σε αυτούς αναδεικνύονται ηρωικές
μορφές, κατά ένα ρομαντικό τρόπο με απόλυτα ελληνική συνείδηση και
πίστη. Οι προθέσεις του συγγραφέα είναι μάλλον σαφείς, το Βυζάντιο
είναι αναμφίβολα διαφθαρμένο, οι δυτικοί είναι επίσης απεχθείς κατα-
κτητές, οι δικοί του ήρωες είναι Έλληνες με γνήσια ελληνική συνείδηση.
Η ιστορική συνέχεια αναζητείται μέσα από το ιδεώδες της κλασικής αρ-
χαιότητας, όπως αυτό καταφέρνει να διατηρηθεί και να επιβιώσει μέσα

36. Ο ποιητής Θ. Ορφανίδης ήταν γνωστός κυρίως από το σατιρικό του πε-
ριοδικό Ο Τοξότης με το οποίο επιτέθηκε στο μουσικό ιταλικό θέατρο. Ο Ορ-
φανίδης ξεκίνησε ως ηθοποιός με τον θίασο του Αλεξιάδη και διακρίθηκε στο
έργο Βαβυλωνία του Βυζαντίου ως Ανατολίτης. Όπως τονίζει ο Τιμολέων Αμ-
πελάς θεωρούσε το θέατρο «ὡς Ἄμβωνα καὶ βῆμα πρὸς κήρυξιν μεγάλων
ἰδεῶν…» Η καλύτερή του ποιητική συμβολή είναι το επικολυρικό ποίημά του
«Χίος δούλη». Το αντίστοιχο δράμα του Σταματιάδη δεν διεσώθη.

37. Η ανάλυση και τα παραθέματα είναι από την έκδοση του 1915 από τον
εκ δοτικό οίκο Φέξη στη σειρά Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη, όπου και περιλαμβά-
νεται βι  ογραφικός πρόλογος από τον Ιωάννη Ζερβό. 

38. MacGillivrary N. D., The end of the Byzantine Empire, εκδ. Edward Arnold
Ltd, London 1979, σ. 50-100.
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στο αντίξοο ιστορικό πλαίσιο των μέσων χρόνων. 
Το ποίημα επιγράφεται: «Xίος δούλη, ποίημα ἐπικὸν εἰς ᾄσματα

πέντε». Το ποίημα πήρε βραβείο στο Ράλλειο διαγωνισμό το 1858, με-
ταφράστηκε δε και στα γερμανικά και γαλλικά.39 Το έργο αφορά την
ερωτική ιστορία δύο νέων όπου όμως ο χωρισμός και ο υποτιθέμενος
θάνατος καταλήγουν το ειδύλλιο σε τραγωδία. Η δράση των ηρώων του
έργου είναι εναρμονισμένη με την ιστορική ατμόσφαιρα. Η κυριότερη
αρετή από την άποψη των επιδιωκόμενων στόχων του συγγραφέα είναι
ότι δρουν και κινούνται σε έναν κλειστό χώρο που διατηρεί κάποιες
αξίες. Ο χώρος τους ορίζεται σαφώς στα όρια του νησιού τους, αυτή
είναι η πατρίδα τους. Το Βυζάντιο είναι απόμακρο και ξένο και οι δυ-
τικοί κατακτητές είναι τύραννοι επαχθείς. Οι ήρωες έχουν συνείδηση της
καταγωγής τους και θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν ελληνική συ-
νείδηση. Ερείδονται σε μνήμες αρχαιοελληνικές, το νησί τους είναι η πα-
τρίς του Ομήρου, το σύνθημά τους είναι: «εἰς τὴν πέτρα τοῦ Ὁμήρου»,
η απόβαση του βασικού ήρωα γίνεται εκεί όπου είναι τα ερείπια του
αρχαίου ναού του Φαναίου Απόλλωνος. Επομένως οι επιλογές του συγ-
γραφέα είναι προφανείς, μέσα από μια ειδυλλιακή μυθοπλασία παρου-
σιάζει την ταυτότητα των κατοίκων του ελλαδικού χώρου. Το Βυζάντιο
που ψυχορραγεί δεν τους απασχολεί, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
τους είναι η ιδιαιτέρα τους πατρίδα, όπως τη βίωναν από την αρχαιότητα
σαν μια μικροδομή ενός χώρου στα ευρύτερα όρια του Ελληνισμού, που,
όμως, και αυτά δεν προσδιορίζονται. Ο προσδιορισμός της πατρίδας πα-
ραπέμπει πιο πολύ στην πόλη κράτος παρά οπουδήποτε αλλού. 

Οι στόχοι του συγγραφέα διακρίνονται σχετικά εύκολα, είναι η λογο-
τεχνική συμβολή στη προσπάθεια αντιμετώπισης των θεωριών του Fall-
merayer, συμπέρασμα στο οποίο συντελεί και η ημερομηνία συγγραφής
του έργου. Το κείμενο είναι επηρεασμένο από αυτή την περιρρέουσα
ατμόσφαιρα. Παρότι έχει έντονα τα ρομαντικά στοιχεία και την εστίαση
στους μέσους χρόνους, ο απόηχος του Διαφωτισμού, είναι ακόμα αισθη-
τός και ορισμένες φορές παίρνει τη μορφή εμμονής στα ιδεώδη του Αν-
θρωπισμού, τα οποία εκφράζονται κατά τρόπο στομφώδη.

Η λογοτεχνική αξία του έργου δεν είναι μικρή, το ποίημα με τους λυ-
ρικότατους στίχους του σημείωσε μεγάλη επιτυχία και ως ποίημα και
με τη θεατρική του εκδοχή, που έγινε από τον Αλ. Σταματιάδη, ως θεα-

39. Σολομωνίδης Χρ. Σωκ., Το Θέατρο στη Σμύρνη. 1657-1922, Αθήνα 1954
σ. 74.
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τρικό έργο, και ο οποίος κατά την άποψη του Σιδέρη το διασκεύασε με
ουγκική αίσθηση.40

Το Βυζάντιο επομένως παρίσταται ως σκοτεινό φόντο, είναι «το σα-
θρόν Βυζάντιο»41 το οποίο «ἁλάστωρ ἐδόνιζε δαίμων»,42 ενώ μέσα στον
απόμακρο αυτό φόντο ζωντανεύει η μικροδομή των Χίων με τις ζωντανές
ελληνικές τους μνήμες.43

Παίχτηκε πολλές φορές με τους τίτλους «Πατρὶς καὶ ἔρως», «Ἡ κα-
τηραμένη κόρη» και «Χίος δούλη». Τόπος και χρονολογία έκδοσης: Ως
«Χίος Δούλη», Κωνσταντινούπολη 1871 / Κωνσταντινούπολη 1877.

Η «Χίος δούλη» μεταγράφεται σε θέατρο κατά τον Σιδέρη πρώτη
φορά στην Πόλη στις 4 Μαρτίου 1863.44 Κατά τον Σολομωνίδη το 1869
ο Σταματιάδης έκανε την σκηνική μεταφορά κάνοντας πολύ ελάχιστες
αλλαγές.45 Το έπαιξε και ο Λεκατσάς το 1866 στην Αθήνα, όπου την
πρώτη Δεκεμβρίου είναι το μόνο ελληνικό έργο που παίζεται εκεί (κατά
το Σιδέρη το 1886).46

Ο Επαμεινώνδας Σταματιάδης, αδελφός του προηγούμενου, έγραψε
το έργο: Μῶμος ὁ Ἐλικώνιος.47 Το έργο δεν ευοδώθηκε και ο συγγρα-
φέας του δεν έγραψε έκτοτε τίποτε άλλο.

Ο μεγαλύτερος, όμως, Σαμιώτης συγγραφέας της εποχής αυτής είναι
ο Δημοσθένης Κ. Μισιτζής. Γεννήθηκε στη Σάμο το 1826 ή 184048 και

40. Σιδέρης Γ., Ιστορία… ό.π., σ. 40.
41. Σιδέρης Γ., Ιστορία… ό.π., σ. 100.
42. Σιδέρης Γ., Ιστορία… ό.π., σ. 100.
43. Αλ. Σταματιάδης, Χίος δούλη, πρώτη έκδοση 1871, Κωνσταντινούπολη

(Θεατροποίηση του κειμένου, βραβείο στο «Ράλλειο» του 1856. Διασκευή από
τον Βαρδόπουλο, εκδίδεται στη Σμύρνη το 1873. Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη Φέξη
Θεοδώρου Ορφανίδου, Άπαντα, Εν Αθήναις Εκδοτικός Οίκος Γ. Φέξη 1915.

44. Σιδέρης Γ., Ιστορία…, ό.π., εκδ. 1990, σ. 43, σημ. 18.
45. Σολομωνίδης Χρ., Το Θέατρο στη Σμύρνη, ό.π., σ. 74, σημ. 3.
46. Σιδέρης Γ., Ιστορία…, ό.π., σ. 43.
47. Γιώργος Κώνστας, «Το σαμιακό θέατρο», Απόπλους τχ. 4, Σάμος, χειμώ-

νας 1990-91.
48. Το αναφέρει ο Ι. Γεδεών, Σημειώματα Χρονογράφου. Εν Αθήναις 1932,

σ. 132 [Από το πρόγραμμα του Σπ. Ευαγγελάτου, Ο Φιάκας, Αμφιθέατρο 1981,
σημ. 4.]. Εκεί αναφέρεται ότι ο Μισιτζής πέθανε το 1911 σε ηλικία 85 χρονών.
Ενώ ο Ν. Ι. Ζαφειρίου, σε άρθρο του στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία,
τόμ. 17, αναφέρει ότι γεννήθηκε στη Σάμο εκ γονέων ασήμων περί το 1840, αυ -
τός έγραψε πριν από το Ν. Ι. Ζαφειρίου, πληροφορία η οποία επαναλαμβάνεται
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πέθανε στη Κωνσταντινούπολη. Αρχικά εργάσθηκε ως δημοδιδάσκαλος.
Έφτασε στην Κωνσταντινούπολη περί το 1855- 58.49 Εδίδαξε στην Πόλη
περισσότερο από σαράντα πέντε έτη «ἀγαπώμενος ὑπὸ πάντων διὰ τὴν
ἀγαθότητα αὐτοῦ».50 Σε ηλικία περίπου τριάντα χρονών ήρθε σε επαφή
με το θέατρο στις 14-6-1860, όταν ο Βασίλειος Ανδρόπουλος τόλμησε
να δώσει στην ίδια την τουρκική πρωτεύουσα ελληνικές παραστάσεις,
στο «Καφενεῖο τῶν Πουλιῶν» στο Γαλατά.51 Τότε προσχώρησε στην
ομάδα αυτή και ο Δημοσθένης Μισιτζής. Τα έργα που έπαιξαν ήταν ο
«Ἀριστόδημος» του Μόντι, και ακολούθησαν τα έργα του Αλεξάνδρου
Ζωηρού. Η επιτυχία των ελληνικών έργων επισκίασε την ιταλική όπερα
που έπαιζε εναλλάξ στο ίδιο θέατρο. Παρόλα αυτά ο θιασάρχης φοβού-
μενος διώξεις των Τούρκων, έδιωξε τον ελληνικό θίασο. Την ομάδα αυτή
ενίσχυσε αργότερα και ο Αλέξανδρος Ζωηρός. Αν κρίνουμε από την εκ-
δοτική σειρά με τον τίτλο Δραματική Βιβλιοθήκη, η οποία εξέδιδε τα
επιτυχημένα έργα και εκδιδόταν μηνιαία, (την σειρά διηύθυνε ο Αριστεί-
δης Βλαστός), η θεατρική αυτή κίνηση θα πρέπει να ήταν πολύ μεγάλη.52

Ήταν ταλέντο γνήσιο και σπουδαίο και από τους μεγαλύτερους θεα-
τρικούς συγγραφείς του περασμένου αιώνα.53 Απ’ τα θεατρικά του έργα
τα πιο γνωστά του είναι ο «Ἀπελπισμένος σύζυγος» που είναι και το
πρώτο του θεατρικό έργο (1868). Ήταν τρίπρακτη κωμωδία. 54 Στα πρό-
σωπα του έργου περιλαμβάνονται ο Απελπισμένος Σύζυγος εξαιτίας των
παράλογων οικονομικών απαιτήσεων της συζύγου του, η ασταθής κο-
πέλα, ένας υπηρέτης ως μπουφονικό στοιχείο και ένας γιατρός ως από
μηχανής θεός.

Το γλωσσικό ιδίωμα του έργου είναι η καθαρεύουσα για τα «ευγενή»
πρόσωπα και η δημοτική για τα «λαϊκά». Το 1878 αναδιοργάνωσε τα

και στο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ήλιος, τόμ. 13, σ. 669. Η Άννα Ταμπάκη δέ-
χεται την ημερομηνία 1826 και ως τόπο το Βαθύ, επιβεβαιώνοντας την πληρο-
φορία μέσω του Επ. Σταματιάδη. Άννα Ταμπάκη, Εισαγωγή από το Ο Φιάκας
του Δ. Μισιτζή, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα 1992, σ. 12.

49. Την πληροφορία του Μ. Γεδεών επαληθεύει και η Α. Ταμπάκη, ό.π., σ. 12.
50. Η πληροφορία του Μ. Γεδεών από Ά. Ταμπάκη, ό.π.
51. Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ήλιος, ό.π., σ. 669. 
52. Πρβλ. Βάλσα Μ., Το νεοελληνικό θέατρο... κτλ., σ. 376-8.
53. Σπ. Α. Ευαγγελάτος, πρόγραμμα «Αμφιθεάτρου», Βιογραφικά, Οκτώβριος

1980. 
54. Άννα Ταμπάκη, ό.π., σ. 15. 
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εκπαιδευτήρια της Κωνσταντινούπολης, έγραψε θεατρικά έργα μεταξύ
των οποίων: Ὁ Δοὺξ τῆς βλακείας [Εν Φιλιπουπόλει 1881,55 εκδίδοντος
Αντιγόνη Μαξούρη], είναι μια χαριτωμένη φάρσα που γράφτηκε, ίσως
για θεατρική μαθητική παράσταση, όταν ο Μισιτζής εργαζόταν εκεί ως
δημοδιδάσκαλος.56 Το σημαντικότερο έργο του Δ. Μισιτζή είναι ο Φιά-
κας. Είναι έργο που έχει τύχει επανειλημμένων εκδόσεων και έχει παιχ-
θεί από πάμπολλους θιάσους.57

Ο Φιάκας έγινε δημοφιλής με το χοντρό του χιούμορ και την παλλαϊκή
του αίσθηση. Το έργο ανήκει στα είδη της μπουφονικής κωμωδίας, που
την εποχή αυτή ήταν σε ακμή στην Κωνσταντινούπολη. Η λέξη φιάκας
προέρχεται από τη λέξη φιάκα που σημαίνει τέχνασμα ή κατεργαριά.58

Ο Φιάκας (1871),59 ήταν κωμωδία που σημείωσε μεγάλη επιτυχία, δί-
πραχτη και αργότερα ως μονόπραχτη.60 Το έργο, παρόλο που παιζόταν
συνέχεια από πολλούς θιάσους, μέχρι το 1920 κινήθηκε σε περιθωριακά
επίπεδα, επειδή ο συγγραφέας του δεν ήταν αποδεκτός από την υψηλή
κοινωνία. 

Άλλο έργο του Μισιτζή είναι ο Βελισσάριος ή Ἡ κακία καὶ ἡ ἀρετὴ.61

Είναι έργο εποχής γραμμένο στην καθαρεύουσα και επιβαρύνεται από
τις πομπώδεις εκφράσεις και τον επιβλητικό σκηνικό διάκοσμο, γι’ αυτό
και θεωρήθηκε το συμβατικότερο έργο του. Το δημοσίευσε στην Κων-
σταντινούπολη το 1870. Το έργο αυτό το αφιερώνει «Τῇ ἐν Ὑ ψωμαθείοις
Ἑταιρείᾳ τῶν Φιλομούσων». Φαίνεται ότι με την λαϊκή αυτή συνοικία
(Ψωμαθιά) είχε ιδιαίτερους δεσμούς, δίδασκε ή διέμενε εκεί, γιατί συχνά
αυτή η Εταιρεία των Φιλομούσων παρουσιάζει έργα του. 

55. Ευαγγελάτος, ό.π. 
56. Ευαγγελάτος, ό.π.
57. Σταματοπούλου-Βασιλάκου Χρυσ., Το Ελληνικό θέατρο στην Κωνσταν-

τινούπολη το 19ο αι., τόμ. Β΄, Αθήνα, 1996, σ. 266-267. Το έργο έχει αναλυθεί
κατά κόρον και για αυτό κρίνεται σκόπιμο να μην επεκταθούμε εδώ. 

58. Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία Του Νέου Ελληνικού θεάτρου, 1794-1944, εκδ.
Καστανιώτης, Αθήνα 1990, σ. 100.

59. Περισσότερα στοιχεία σε Άννα Ταμπάκη, Εισαγωγή από το Ο Φιάκας, ο
δουξ της βλακείας του Δ. Μισιτζή, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα 1992. Το έργο έχει διε-
ξοδικά αναλυθεί από Α. Ταμπάκη και Σ. Ευαγγελάτο ό.π.

60. Σιδέρης, Ιστορία του νέου ελληνικού, ό.π., σ. 100.
61. Η ανάλυση στηρίζεται στο Μ. Κέκκου: «Βελισάριος, ένα λιγότερο γνωστό

έργο του Δ. Μισιτζή. Τα πλαίσια μιας ιστορικής μυθοπλασίας της εθνικής μας
ταυτότητας», Απόπλους, τχ. 45-46, σ. 109-120.
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Η Άννα Ταμπάκη αναφέρει «Το θέμα είναι παρμένο από την βυζαν-
τινή ιστορία, ειδικότερα την ιουστινιάνειο περίοδο, ο «Βελισάριος» πεν-
τάπρακτη τραγωδία σε ιαμβικό ανομοιοκατάληκτο στίχο, προσθέτει έναν
ακόμα κρίκο στο μακρό κατάλογο των διδακτικών έργων, που αντλούν
το θέμα τους από την εθνική ιστορία».62 «Η ‘παγκόσμια πρώτη’ του Βε-
λισσάριου, έγινε μετά την έκδοσή του την ίδια βραδιά με την κωμωδία
του Ο Φιάκας. Σε μνεία της εφημερίδας Νεολόγος, (φ. 720, 5-1-1871),
αναφέρεται ότι «ἀμφότερα τὸ πρώτον θέλουσι διδαχθῆ ἀπὸ τῆς σκηνῆς».
Ὁ Βελισσάριος, έμμετρο καθαρευουσιάνικο ‘πόνημα’, ίσως είναι το συμ-
βατικότερο έργο του Μισιτζή.63

Το έργο έχει σφικτή πλοκή και διατηρεί το ενδιαφέρον σε όλη του τη
διάρκεια. Η γλώσσα και ο ποιητικός του χαρακτήρας, ωστόσο, το αδικεί,
αλλά παρόλα αυτά σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Από την άποψη της οπτι-
κής που εξετάζουμε τα έργα, παρότι το θέμα είναι βυζαντινό, δεν είναι
πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς τη θέση του συγγραφέα. Υπάρχει από
την αρχή ηθελημένη προσπάθεια να δημιουργηθεί μια σαιξπηρική ατμό-
σφαιρα. Το Βυζάντιο στον κολοφώνα της δόξας του λάμπει μέσα στην
πλεκτάνη και τον ακραίο δεσποτισμό του. Βέβαια δεν χαρακτηρίζεται
ως ελληνικό ή μη, σίγουρα στις προθέσεις του συγγραφέα δεν ήταν να
τοποθετηθεί απέναντι σε τέτοιου είδους ζητήματα. Εξετάζεται η ηθική
πλευρά της άσκησης της εξουσίας, της θεοδικίας, της αρετής που ενσαρ-
κώνεται από τον Βελισσάριο και της κακίας που εκφράζεται από τον
Γάλβα. Αυτά βέβαια κινούνται μακριά από την σφαίρα των πραγματι-
κών ιστορικών γεγονότων, δεδομένου ότι η ιστορική προσωπικότητα του
Γάλβα δεν αναφέρεται από κανέναν ιστορικό της εποχής του Ιουστινια-
νού, δεν την αναφέρει ούτε ο Προκόπιος, επομένως είναι ένα φανταστικό
πρόσωπο το οποίο το χρησιμοποιεί ο Μισιτζής για να πλάσει τη δική
του ποιητική αλήθεια, που δεν έχει και πολλή συνάφεια με τα ιστορικά
γεγονότα. Βέβαια ποιον θέλει να διδάξει ο Μισιτζής είναι ερωτητέο, πι-
θανώς να ήθελε να δείξει γενικά ότι η αρετή, παρά τις διώξεις της, με
ένα σχεδόν θαυμαστό τρόπο θα επικρατήσει στο τέλος και τα πράγματα
θα πάρουν μια ιδεώδη τροπή. Παρότι η ατμόσφαιρα είναι εφιαλτική τα

62. Ταμπάκη, ό.π. σ. 16 και «Les motif historique en tant que dominante du
théâtre grec au XIX siècle» στον τόμο 6ο Διεθνές συνέδριο Σπουδών Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης (Σόφια 30 Αυγ. - 5 Σεπτ. 1989), Αθήνα, Ελληνική Επιτροπή
Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 1990, σ. 169-182. 

63. Ευαγγελάτος, ό.π.
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αποτελέσματα δεν είναι και τόσο τραγικά. Η εικόνα που προκύπτει για
το Βυζάντιο είναι ότι και ο πιο ιδανικός μονάρχης, όπως παρουσιάζεται
ο Ιουστινιανός, ενδέχεται να γίνει θύμα σκευωριών της Αυλής και τότε
τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. Το έργο αυτό του Μισιτζή, πα-
ρουσιάζεται σαν ένα έργο μιας παρωχημένης εποχής και δεν συνδέεται
με τους προβληματισμούς της εποχής του συγγραφέα, είναι ένα έργο
που κινείται στη σφαίρα του μύθου με εξιδανικευμένες συντεταγμένες
και εξυπηρετεί τη φυγή από την πραγματικότητα ή επιδιώκει λύσεις με
ψυχολογικές παρηγορητικές μεθόδους, μέσω κάποιων μηχανισμών
φυγής. Μπορεί να λειτουργήσει θαυμάσια ως ένα παραμύθι που δεν επι-
διώκει άμεση τοποθέτηση στον τρέχοντα προβληματισμό. Η τόσο όμως
ιδανική εικόνα του Ιουστινιανού και του Βελισσάριου σκιαγραφούν μια
ιδέα για το Βυζάντιο κάθε άλλο παρά αρνητική.64

Γενικά το θέμα του Βελισσάριου υπήρξε ένα θέμα που τροφοδοτούσε
την εθνική υπερηφάνεια και ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των θεμάτων
που υπήρχε ανατροφοδότηση μεταξύ αυτών και της ενίσχυσης ιδεολο-
γιών, όπως η «Μεγάλη Ιδέα». Το 1854 σε μια παράσταση έργου με τον
τίτλο ‘Βελισσάριος’ το βασιλικό ζευγάρι παρακολουθεί την παράσταση
και ανεβαίνει επί της σκηνής, όπου αποθεώνεται σε ένα πολύ εύγλωττο
συμφραζόμενο που υποδηλώνει τη μέλλουσα αυτοκρατορική εξουσία του
Έλληνα βασιλιά.65 Επίσης κάτι που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο
είναι ότι το πρόσωπο του Αυτοκράτορα παραμένει στο απυρόβλητο. Η
προσωπικότητα του Ιουστινιανού, χωρίς να συμμετέχει, χωρίς να σχο-
λιάζεται αρνητικά, κάπου από το βάθος ρυθμίζει τα γεγονότα. Για ό,τι
κακό δεν ευθύνεται και η παρέμβασή του είναι μόνο θετική στο τέλος.
Εκδόθηκε στη Κωνσταντινούπολη το 1870 με τον τίτλο66: Δημοσθένης
Μισιτζής: Βελισσάριος ἢ κακία καὶ ἀρετή. Δράμα ἱστορικὸν εἰς πράξεις
πέντε, ὑπὸ τοῦ Δημοσθένους Μισιτζῆ. Ἐν Κωνσταντινουπόλει. Τύποις Ι.
Α. Βρετού, 1870. Ἀφιέρωση: «Τῇ ἐν ὑψωμαθείοις ἑταιρείᾳ Φιλομούσων»
Το έργο παίχτηκε πολλές φορές στην Κωνσταντινούπολη με τους τίτλους
Βελισσάριος, ή Ἡ κακία καὶ ἡ ἀρετή, Ρωμαῖος ἀρχιστράτηγος.

Άλλο έργο του Μισιτζή είναι ο Ἐκδικούμενος ὑπηρέτης και ο Δούξ
τῆς Βλακείας, που προοριζόταν για σχολική παράσταση. Διακρίνονται

64. Απόπλους, τχ. 45-46, «Βελισάριος», ό.π., σ. 109-120.
65. Πετράκου, ό.π. σ. 60, σημ. 22.
66. Σταματοπούλου – Βασιλάκου Χρυσ., ό.π., σ. 282.
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για την τήρηση των θεατρικών κανόνων67 και για την πηγαία τους έκ-
φραση, όπως όλα τα έργα του γι’ αυτό και άντεξαν στο χρόνο και παί-
ζονται μέχρι σήμερα. 

Στη συνέχεια εμφανίζεται ο Ανδρόνικος Βανδώρος με τα έργα: Τὰ
ἀποτελέσματα τοῦ Συρμοῦ (Σάμος 1891) και Ἔστι Δίκης Ὀφθαλμὸς
(Σάμος 1893). Ωστόσο μετά το θάνατο του Μισιτζή δεν υπάρχει σημαν-
τική θεατρική παραγωγή στη Σάμο με εξαίρεση το θεατρογράφημα του
Ζήσιμου Σίδερη Ἄδωνις. Το έργο όμως φαίνεται ότι προορίζεται για
ανάγνωση και όχι για να παιχτεί στο θέατρο διότι δεν τηρεί κανέναν
από τους θεατρικούς κανόνες. Αυτό ίσως αποδεικνύει ότι την περίοδο
αυτή υπήρξε κάμψη του θεάτρου στη Σάμο όχι μόνο από την εγχώρια
παραγωγή αλλά και από την επίσκεψη των ξένων θιάσων. Η έλλειψη ορ-
γανωμένης θεατρικής ζωής αποτέλεσε ουσιαστικά και την έλλειψη κινή-
τρου για τη συγγραφή θεατρικών έργων και βρισκόμαστε ήδη στην
περίοδο όπου η Σάμος προσπαθεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στην
κυρίως Ελλάδα και με αγωνία παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις που
συμβαίνουν και που οδήγησαν τελικά στην ένωση το 1912.

Το ερασιτεχνικό θέατρο: Το αυθεντικό θέατρο της Σάμου, σε επίπεδο
παραστάσεων, είναι το ερασιτεχνικό θέατρο κατά την περίοδο της Ηγε-
μονίας. Οι πληροφορίες όμως γι’ αυτό είναι ελάχιστες (μόνο όσα στοι-
χεία υπάρχουν στον εγχώριο τύπο και αυτά αμυδρά και ασαφώς
διατυπωμένα για παραστάσεις νέων και για σχολικές παραστάσεις).

Το ερασιτεχνικό θέατρο το υποδέχονταν ωστόσο με ενθουσιασμό, εθε-
ωρείτο σημαντικό πνευματικό γεγονός και τα εισιτήρια στήριζαν τα
«ευαγή ιδρύματα». Ακόμα υπάρχει προτροπή οι ερασιτεχνικές αυτές
παραστάσεις να λάβουν ένα μόνιμο και επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα,
ώστε να εξυπηρετηθεί ο διπλός αυτός στόχος, της ψυχαγωγίας και της
υποστήριξης κοινωφελών ιδρυμάτων.68

67. Κυρίως της ενότητας του χώρου, του χρόνου και του τόπου.
68. Σάμος, 15/2/1884 και 22/2/1884. 15 Φεβρουαρίου 1884. «Τὸ ἑσπέρας προ-

σεχοῦς Παρασκευῆς γενήσεται ἐν τῷ ἐνταῦθα δημοτικῷ σχολείῳ ὑπὸ τῇ διευ-
θύνσει τοῦ Ἀνδρέου Βανδώρου καὶ ὑπὸ νέων τινων φιλοτίμων καὶ χρηστῶν πρὸς
ὄφελος τοῦ ἐνταῦθα νοσοκομείου θεατρικὴ παράστασις τοῦ σκοποῦ κοινωφελοῦς
ὄντος δεν ἀμφιβάλλομεν ὅτι ἁθρόοι οἱ συμπολῖται ἡμῶν θέλουσι προσέλθει εἰς
τὴν παράστασιν ταύτην.»

22 Φεβρουαρίου 1884. «Ἡ θεατρικὴ παράστασις, περὶ ἧς ἐν τῷ παρελθόντι,
φύλλῳ ὠμιλήσαμεν ἐπέτυχεν κάλλιστα, καλὸν θὰ ἧτο ἐὰν οἱ νέοι οὗτοι, οἱ διδά-
ξαντες τοσοῦτον ἐπιτυχῶς τὴν παράστασιν, ἀνελάμβανον κατὰ μῆνα τουλάχιστον
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Στις 19/2/1888 η εφημερίδα Σάμος αναφέρει σχολική παράσταση.
Απ’ ό,τι φαίνεται από τη δημοσίευση της εφημερίδος: α. η σημασία που
απεδόθη στην παράσταση ήταν πολύ μεγάλη, β. δεν έδιναν σημασία και
δεν αναφέρονταν στο έργο, γ. φαίνεται ότι η παράσταση εδόθη με εισι-
τήριο και τα χρήματα πήγαιναν για την ενίσχυση των ευαγών ιδρυμάτων
της πόλεως, όπως έχει άλλωστε προαναφερθεί.69

Στις 14/3/1890 η εφημερίδα Σάμος αναφέρει ότι εδιδάχθησαν τα
έργα: Λουκρητία Βοργία του Ουγκώ, η ιταλική κωμωδία Οἱ τρεῖς δε-
κανεῖς,70 καθώς και στις 3/4/1891 τα έργα: Γαλιλαίος Γαλιλέι του Mon-
tecini Graetano,71 Η καθοδήγηση του Ανδρέα Βανδώρου και η κωμωδία
Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ συρμοῦ του ιδίου. Τα έργα αυτά ανέβηκαν από
ερασιτέχνες νέους ηθοποιούς στα πλαίσια ενός πνευματικού ιδρύματος
που ονομάζεται Φιλαρμονική Εταιρεία υπό τον Γεράσιμο Σβορώνο. Ορι-
σμένα απ’ αυτά φαίνεται ότι τα έγραψε ο Ανδρέας Βανδώρος ο οποίος

νὰ περιποιῶσι τοὺς συμπολίτας οὕτω καὶ ὠφελία τις θὰ προσεπορίζετο εἰς τὰ
ἐνταῦθα εὐαγῆ καθιδρύματα». 

69. Σάμος, 19/2/1888. «Τὴν ἑσπέραν τοῦ προσεχοῦς Σαββάτου δοθήσεται ὑπὸ
χρηστῶν τινων νέων ἐν τῷ ἐνταῦθα γυμνασίῳ παράστασις εὐεργετικὴ ὑπὲρ τῶν
ἐν τῇ πρωτευούσῃ δημοτικῶν καθιδρυμάτων. Τῆς παραστάσεως δὲ ταύτης ἐχού-
σης οὕτω σκοπὸν ἀγαθοεργόν, οὐδεμία ἀμφιβολία ὑπάρχει ὅτι πολυπληθεῖς συμ-
πολῖται ἡμῶν θέλουσι σωῤῥεύσει εἰς αὐτήν, ἔνθεν μὲν ἐνισχύοντες τοὺς οὕτω
ἀξιεπαίνους ἀναλαβόντας νὰ δώσωσι τὴν παράστασιν ταύτην, ἔνθεν δὲ συνδρα-
μόντες τὰ δημοτικὰ καθιδρύματα τοῦ δήμου. Ἡ δοθεῖσα κατὰ τὴν ἑσπέραν τῆς
Κυριακῆς εὐεργετικὴ ὑπὲρ τῶν δημοτικῶν καταστημάτων τῆς πρωτευούσης πα-
ράστασις, ἥν ἐτίμησε, διὰ τῆς παρουσίας αὐτοῦ καὶ ἡ Α.Υ. ὁ Πρίγκηψ τῆς Βυρ-
τεμβέργης μετὰ πολυαρίθμων θεατῶν […], ἐπέτυχε χάριν εἰς τὰς ἀτρύτους
προσπαθείας ἅς πρὸς καταρτισμὸν τῆς παραστάσεως ταύτης ὁ δήμαρχος τῆς
πρωτευούσης καὶ ἡ εἰδικὴ ἐπιτροπὴ κατέβαλον καὶ εἰς τὴν νοήμονα καὶ παντὸς
ἐπαίνου ἀξίαν προθυμίαν, ἥν ἐπεδείξαντο οἱ τὰ διάφορα πρόσωπα τοῦ δράμα-
τος καὶ τῶν κωμῳδιῶν ἀναλαβόντες κάλλιστοι νέοι, οἵτινες και ἐπεσπάσαντο
τὰς ἐπανειλημμένας τῶν ἀκροατῶν χειροκροτήσεις διὰ τὴν τέχνην καὶ τὴν ἀκρί-
βειαν, ἥν ἔδωσαν, δείγματα καὶ ταῦτα μετὰ ὀλιγοήμερον μόλις γύμνασιν. Ἄξιοι
δὲ εὐχαριστιῶν εἰσὶ καὶ οἱ διὰ τῆς παρουσίας αὐτῶν συντελέσαντες ἔνθεν ὅσον
ἔνεστι, κρείττονα διεξαγωγὴν τῆς παραστάσεως, ἔνθεν δὲ πρὸς ἀνακούφισιν τῶν
ἀναγκῶν τῶν δημοτικῶν καταστημάτων, οὐδ’ ἀμφιβάλλομεν ὅτι θέλουσι τιμήσει
διὰ τῆς προσελεύσεως αὐτῶν τὰς μελλοντικὰς παραστάσεις.»

70. Σταματοπούλου-Βασιλάκου Χρυσ., ό.π., σ. 473.
71. Σταματοπούλου-Βασιλάκου Χρυσ., ό.π., σ. 288.
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και παρευρισκόταν στις παραστάσεις.72
Από τοπικό ερασιτεχνικό θίασο (12/2/1892 Σάμος) ανέβηκε το έργο

Ο Φιάκας του «ἡμετέρου συμπολίτου» Δημοσθένους Μισιτζή στα πλαί-
σια της Φιλαρμονικῆς Ἑταιρείας του Γερ. Σβορώνου.73

Το 1902 ιδρύεται χειμερινό θέατρο από τον επιχειρηματία Σκαπέτη.
Ο τοπικός τύπος χαιρετίζει την πρωτοβουλία και θεωρεί ευπρόσωπο το
αποτέλεσμα.74 Αυτό δείχνει ότι υπήρχε μία έντονη επιθυμία στο κοινό

72. Σάμος, 14/3/1890. «Ὑπὸ φιλοτίμων νέων καὶ ἐπί εὐποιητικῷ σκοπῷ δι-
δαχθήσεται τὴν προσεχῆ Κυριακὴν ἐν τῷ ἐνταῦθα δημοτικῷ θεάτρῳ τὸ τετρά-
πρακτον δρᾶμα τοῦ Β. Οὐγκὼ “Λουκρητία Βοργία” καὶ ἡ μονόπρακτος κω μῳδία
τοῦ Ἰταλικοῦ “Οἱ τρεῖς Δεκανεῖς” εἰς ἃ δὲν ἀμφιβάλλομεν ὅτι πλεῖστοι τῶν συμ-
πολιτῶν ἡμῶν θέλουσιν εὐαρεστηθεῖ ἵνα παραστῶσι. 

Μετὰ πολλῆς ἐπιτυχίας ἐδιδάχθη τὸ ἑσπέρας τὸ ἀναβιβασθὲν δρᾶμα «Λου-
κρητία Βοργία» καὶ ἡ κωμῳδία “Οἱ τρεῖς Δεκανεῖς”. Οἱ θεαταὶ δι’ ἐπανειλημ-
μένων χειροκροτήσεων ἐξεδήλωσαν τὰς ἐντυπώσεις αὐτῶν περὶ τῶν λίαν
ἐντέχνων ἀπομιμήσεων ὅθεν ἄξιοι καὶ πολλοῦ ἐπαίνου εἰσὶ οἱ φιλότιμοι ἐκεῖνοι
νέοι, οἵτινες οὔτε μόχθων οὔτε θυσιῶν ἐφείσαντο ὅπως τοσοῦτον εὐδοκίμως
ἐκγυμνασθῶσι καὶ πλὴν ἄλλης τέρψεως χρησιμοποιήσωσι τοὺς μόχθους αὐτῶν
τούτους ὑπὲρ σκοποῦ κοινῆς ὠφελείας.» 

3 Ἀπριλίου 1891. «Τὴν παρελθοῦσαν Κυριακὴν ἐδιδάχθη ἀπὸ σκηνῆς τοῦ
ἐνταῦθα δημοτικοῦ θεάτρου ἐκ τοῦ ἰταλικοῦ μεταπεφρασμένον δρᾶμα “Γαλιλαῖος
Γαλιλαίη”, μετὰ πολλῆς τῆς ἐπιτυχίας, πάντων τῶν μελῶν τοῦ θιάσου ἄριστα
ὑποκριθέντων. Τὰ πρόσωπα τοῦ δράματος κατ’ ἀπαίτησιν δὲ πολλῶν τὸ αὐτὸ
δρᾶμα παραστήσωσιν τὴν προσεχὴν Κυριακήν και προμηνύεται συῤῥοὴ πολλῶν
φιλοθεαμόνων. Ὑπὸ τὸν φιλόπονον Ἀνδρέαν Βανδῶρον ἄρτι πρωτότυπος κω -
μῳδία ὑπὸ τὸ τί τλον “Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ συρμοῦ” εἰς πράξεις δύο. Τὸ θέμα
ὅπερ αὐτὴ πραγ ματεύεται θέμα σοβαρόν μετὰ τοῦ κωμικοῦ, καθιστᾶ τὴν
κωμῳδίαν ταύτην δι δακτικὴν καὶ διασκεδαστικὴν […] Ὁ δὲ συντάξας ἐδέξατο
θερμὰ συγχαρητήρια.»

73. Σάμος, 12/2/1892. «…Τῇ ἑσπέρᾳ χθὲς ἐδόθη ἐν τῷ ἐνταῦθα δημοτικῷ θε-
άτρῳ ὑπὸ φιλοτίμων νέων ὑπὲρ τῆς φιλαρμονικῆς ἑταιρείας παράστασις ἐν ᾗ
ἐδιδάχθησαν δύο κωμῳδίαι “Ὁ Φιάκας” τοῦ ἡμετέρου συμπολίτου Δημοσθένους
Μισιτζῆ καὶ “Ἡ Ζηλοτυπία τοῦ Μουντζούρη” μετάφρασις ἐκ τῶν τοῦ Μολιέρου.
Ἡ ἐπιτυχία ὑπῆρξε πληρεστάτη ἐκ μέρους τῶν ὑποκριθέντων τὰ διάφορα πρό-
σωπα ἀμφοτέρων τῶν κωμῳδιῶν, οἵτινες και ἐπεσπάσαντο ἐπανειλημμένα χει-
ροκροτήματα τῶν παρισταμένων, ἡ δὲ μουσικὴ τῆς Φιλαρμονικῆς Ἑταιρείας ὑπὸ
τὴν διεύθυνσιν τοῦ πεπειραμένου μουσικοδιδασκάλου κ. Ἀχιλλέως ὅστις ἐποί-
κιλλε τὰ διαλείμματα παιανίσαντος ἐκλεκτὰ μουσικὰ τεμάχια.»

74. Σάμος, 1902. 
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για τη δημιουργία εγχωρίου θεάτρου του οποίου βασική προϋπόθεση
είναι ο χώρος. Είναι αδύνατον να εννοηθεί η ύπαρξη θεάτρου χωρίς τη
δημιουργία κατάλληλου χώρου.

Στις 30/11/1905 η Πρόοδος αναφέρει ότι ανακαινίστηκε το Δημοτικό
θέατρο. Στα χρόνια της ηγεμονίας ο δήμος του Λιμένος Βαθέος χρησι-
μοποιούσε σαν αίθουσα του Δημοτικού θεάτρου τη μεγάλη ορθογώνια
ισόγεια αίθουσα της Αστικής Σχολής που βρισκόταν στον δημοτικό πε-
ρίβολο του Πυθαγορείου Γυμνασίου μεταξύ αυτού και του πρώτου Δη-
μοτικού Σχολείου. Σε αυτή την αίθουσα δίνονταν παραστάσεις από
εγ χώριους και επαγγελματικούς θιάσους.75

Στις 7/12/1905 ανέβηκε το δράμα του Ν. Βαλλιέν Οἱ πρώην κατάδι-
κοι. Μνημονεύεται ιδιαίτερα η ηθοποιός Ελένη Απέργη καθώς και η μου-
σική του Μ. Μαυρογένους. Ο Ν. Βαλλιέν ήταν υποπρόξενος του Αυστρι-
ακού Λόυδ και δραστηριοποιήθηκε στη Σάμο γράφοντας δικά του έργα,
παίζοντας ο ίδιος από σκηνής και οργανώνοντας θίασο με τον οποίο
έπαιξε και μεταφρασμένα έργα ξένων συγγραφέων.76

Ο ίδιος θίασος ανέβασε το δράμα Γαβριέλλα (Ο Βαλλιέν παρευρι-
σκόταν στην παράσταση και είχε εποπτεύσει την επισκευή του Δημοτι-
κού θεάτρου).77

Η κάθε παράσταση ήταν ευεργετική υπέρ κάποιου ηθοποιού. Αυτό

75. Κώστας Γαρουφαλής, Διαλέξεις, Σάμος 1992. 
76. Πρόοδος, 7/12/1905. «Εξακολουθοῦν τακτικώτατα αἱ παραστάσεις τοῦ

ὑπὸ τοῦ κ. Σερ. Ἠσαΐου θιάσου ἐν τῷ Δημοτικῷ. Θεάτρῳ. Τῷ ἑσπέρας τοῦ Σαβ-
βάτου ἐδιδάχθη τὸ δρᾶμα τοῦ κ. Ν. Βαλλιὲν “Οἱ πρῴην κατάδικοι”, τὸ ὁποῖον
προεκάλεσε τὴν γενικὴν εὐαρέσκειαν καὶ πολλάκις ἐχειροκροτήθη ὑπὸ τοῦ κοι-
νοῦ. Τὸ ἑσπέρας δὲ τῆς Κυριακῆς παρεστάθη τὸ πολύκροτον ἔργον τοῦ Sardou
“Ποίους βάζομε στα σπίτια μας”. Ὅλοι οἱ ἠθοποιοὶ ἔπαιξαν μετ’ ἀρκετῆς ἐπι-
τυχίας τὰ μέρη των. Ἐχειροκροτήθη ζωηρότατα ἡ μικρὰ δεσποινὶς Ἑλένη Ἀπέργη
ἡ ὁποία εἰς τὸ τέλος τῆς παραστάσεως ἔψαλε τὴν “Καρδίαν” ὡραίαν μονῳδίαν
τῇ συνοδεία τῆς ὑπὸ τὸν κ. Μ. Μαυρογένους μουσικῆς ἥτις τελείως καταρτι-
σθεῖσα προκαλεῖ καθ’ ἑκάστην ἑσπέραν τὴν ἐκτίμησιν ὅλου τοῦ ἀκροατηρίου
με τὰ ὡραῖα μουσικὰ τεμάχια τὰ ὁποῖα λίαν ἐντέχνως καὶ κανονικότατα πάντοτε
ἐκτελεῖ.»

77. Πρόοδος, 4/1/1906. «Τὸ ἑσπέρας τῆς προσεχοῦς Παρασκευῆς θὰ δοθῇ
εὐεργετικὴ παράστασις ὑπὲρ τῆς συμπαθεστάτης ἠθοποιοῦ δεσποινίδος Ἑλένης
Ἀπέργη. Θὰ παρασταθῇ τὸ ὡραῖον δρᾶμα “Ἡ Γαβριέλλα”. Ἐλπίζομεν ὅτι ἡ κοι-
νωνία θὰ συνδράμῃ προθύμως τὴν νεαρὰν καλλιτέχνιδα ὑπὲρ ἧς δίδεται ἡ πα-
ράστασις.»
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σημαίνει ότι δεν υπήρχε καθιερωμένο μισθολόγιο και συγκεκριμένα
έσοδα. Στις 29/9/1905 στο θέατρο του κ. Τσουκαλαδάκη παραστάθηκε
το έργο του Βαλλιέν Ὑπάρχει Θεὸς. Η Πρόοδος σχολιάζει ότι ο κ. Βαλ-
λιέν έχει κι άλλα έργα τα οποία πρόκειται να παρουσιάσει.78 Στις
29/11/1906 δόθηκε παράσταση ευεργετική υπέρ του Δημοτικού θεάτρου
με την κωμωδία του Ναπ. Βαλλιέν Δεν ξέρω να λέω όχι.

Φαίνεται ότι η παρουσία του Βαλλιέν στο νησί συνετέλεσε -για να
μην πούμε ότι υπήρξε και η αποκλειστική αιτία- της θεατρικής δραστη-
ριότητας την περίοδο αυτή. Στο ιδιωτικό εμπορικό Λύκειο του Αλκιβιάδη
Σπειρίδη δόθηκε στις 27/2/1908 «θεατρικὴ ἑσπερὶς». Παίχτηκαν από
τους μαθητές του Λυκείου: 1. το δράμα Μερόπη, 2. μία αγγλική, μία
γαλλική και μία τουρκική κωμωδία «εις το πρωτότυπον».79

Οι προσπάθειες που έγιναν για θεατρική δραστηριότητα οφείλονται
σ’ έναν πολύ μεγάλο βαθμό στην ατομική προσφορά του Ναπ. Βαλλιέν,
στην υπόλοιπη δραματογραφία της περιόδου και σε ορισμένες σχολικές

78. Πρόοδος, 29/9/1905. «Τῆς ἑβδομάδος. “Τροχιόδρομος Καρλοβασίων”. Τὴν
παρελθοῦσαν ἑβδομάδα διὰ τοῦ Ὀλλανδικοῦ ἀτμοπλοίου Tellus ἐκομίσθησαν εἰς
τὸν λιμένα Καρλοβασίων, εἰς παραλαβὴν τοῦ προνομιούχου “τοῦ τροχιοδρόμου”
κ. Δημητρίου Κ. Χατζιδάκη, αἱ σιδηροράβδοι αἱ ἀναγκαιοῦσαι διὰ τὴν τροχιο-
δρομικὴν γραμμὴν Καρλοβασίων καὶ ἤρχισεν τοποθέτησις αὐτῶν, ὑπὸ τὴν διεύ-
θυνσιν τοῦ μηχανικοῦ κ. Καρόλου Γκάλυ, ἐπὶ τοῦ ἐτοιμασθέντος ἤδη ἐδάφους
τῆς γραμμῆς.Ἐπὶ παρουσίᾳ πολλοῦ κόσμου παρεστάθη τὸ παρελθὸν Σάββατον
ἐν τῷ θερινῷ θεάτρῳ τοῦ κ. Δ. Τσουκαλαδάκη, τὸ ὡραῖον οἰκογενειακὸν δρᾶμα
“Ὑπάρχει Θεὸς” τοῦ ἐνταῦθα πράκτορος τοῦ Αὐστριακοὺ Λόϋδ ἀξιοτίμου κ. Ν.
Βαλλιέν. Τὸ ἔργον τοῦτο ἔτυχε τῆς γενικῆς ἐπιδοκιμασίας καὶ εἶνε ἄξιος πολλῶν
συγχαρητηρίων ὁ κ. Βαλλιὲν ὁ ὁποῖος ἐν μέσῳ τῶν ἄλλων ἀσχολιῶν του εὑρίσκει
τὸν κατάλληλον χρόνον να ἐπιδίδεται καὶ εἰς φιλολογικὰς ἐργασίας πολλοῦ λόγου
ἀξίας. Εἰς τὸ τέλος τῆς παραστάσεως κατὰ γενικὴν ἀπαίτησιν τοῦ κοινοῦ ὁ συγ-
γραφεὺς ἀνῆλθεν ἐπὶ τῆς σκηνῆς καὶ ἐχειροκροτήθη ἐπανειλημμένως συγχρόνως
δὲ τῷ προσεφέρθη ὡραία ἀνθοδέσμη ἐκ φυσικῶν ἀνθέων. Τὸ δρᾶμα ἐπηκολού-
θησε πλήρης κωμικοῦ ἅλατος κωμῳδία, ἔργον ἐπίσης τοῦ κ. Βαλλιέν, ὁ ὁποῖος
καθὰ πληροφορούμεθα ἔχει ἕτοιμα καὶ ἄλλα ἔργα μεγάλου δραματικοῦ ἐνδια-
φέροντος, ἓν δὲ ἐκ τούτων πρόκειται να παρασταθῇ ὑπὸ τοῦ ἰδίου θιάσου τὴν
προσεχῆ Κυριακήν. Δεν ἀμφιβάλλομεν ὅτι καὶ κατὰ τὴν παράστασιν ταύτην θὰ
συῤῥεύση πρόθυμος ἡ κοινωνία τῆς Πρωτευούσης τιμῶσα οὕτω τὸν κ. Βαλιὲν ὁ
ὁποῖος ἀπὸ τῆς ἐνταῦθα ἀφίξεώς του κατέκτησε τὴν γενικὴν συμπάθειαν διὰ τῆς
εὐγενοῦς αὐτοῦ συμπεριφορᾶς.»

79. Πρόοδος, 27/2/1908. 
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παραστάσεις. Επίσης μπορούμε να εικάσουμε ότι σημαντική θα πρέπει
να ήταν η προσπάθεια της «Φιλαρμονικῆς Ἑταιρείας» υπό τον Γεράσιμο
Σβορώνο, αν και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. 

Η εγχώρια θεατρική παραγωγή της Σάμου, αν και ήταν μικρή, μπορεί
να κριθεί ως πολύ σημαντική και γιατί το μέγεθος του νησιού είναι μικρό
και γιατί λόγω της γεωγραφικής του θέσης το επισκέπτονταν πολλοί
επαγγελματικοί θίασοι, πράγμα το οποίο δείχνει ότι η Σάμος την πε-
ρίοδο της Ηγεμονίας εκτός από οικονομική γνώρισε και μία σημαντική
πνευματική άνθηση και απετέλεσε, όπως προαναφέρθηκε, τον ενδιάμεσο
σταθμό της βάσης του τριγώνου Κωνσταντινούπολης-Σύρας, η κορυφή
του οποίου ήταν η Οδησσός της Ρωσίας και οι άλλες παραδουνάβιες πα-
ροικίες.

Θεατρικές παραστάσεις στη Σάμο από επισκέπτες θιάσους 

Η Σάμος, εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσεως, δέχτηκε και την επί-
σκεψη πολλών επαγγελματικών θιάσων που έρχονταν συνήθως στην
πόλη του Λιμένος Βαθέος για 10 παραστάσεις με προπωλημένα εισιτή-
ρια. Συχνά βέβαια ορισμένοι από αυτούς, οι ελάσσονες, έμεναν περισ-
σότερο καιρό κάνοντας σκέψεις για μονιμότερη εγκατάσταση. Οι
παραστάσεις των θιάσων αυτών συνήθως δίνονταν στο Δημοτικό Θέατρο,
σπανιότερα και αλλού. Κυρίως μικρότεροι πλανόδιοι θίασοι χρησιμοποί-
ησαν δικές τους μεγάλες σκηνές. Κάθε βραδιά παίζονταν περισσότερα
του ενός έργα και διανθίζονταν από μονωδίες ή διωδίες. Στο τέλος δε
υπήρχαν και μια-δυο μονόπρακτες κωμωδίες. Η θεατρική κίνηση ήταν
τόσο συχνή που, όπως αναφέρει ο Κώστας Π. Γαρουφαλής,80 υπήρξε
ανάγκη ανακαίνισης του θεατρικού χώρου και μεταφοράς του Δημοτικού
θεάτρου σε άλλο καταλληλότερο κτίριο. Αναφέρει μάλιστα πως κάποιο
πρόσωπο που ίσως ήταν ο ίδιος ο Ναπολέων Βαλλιέν (ο πρόξενος του
Αυστριακού Λόυδ που έχει προαναφερθεί) ανελάμβανε να δανείσει το
Δήμο με ευνοϊκούς όρους, όσα χρήματα χρειαζόταν γι’ αυτή την μετα-
φορά, έτσι ώστε το κάτω μέρος να διαμορφωθεί σε θεατρικό χώρο και
ο πάνω όροφος σε γραφεία της Δημοτικής Αρχής. Αυτό δείχνει τις προ-

80. Κ. Γαρουφαλής, «Η καλλιτεχνική ζωή στη Σάμο (19ος - 20ός αι.), Η πόλη
της Σάμου Φυσιογνωμία και εξέλιξη, Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 1998, σ.
110-126.
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σπάθειες που γίνονταν κατά καιρούς για τη δημιουργία καλύτερου
χώρου, ο οποίος απ’ ό,τι φαίνεται εθεωρείτο εκ των ων ουκ άνευ προ-
ϋπόθεση για την ανάπτυξη της θεατρικής ζωής. 

Η γειτνίαση με τη Σμύρνη είχε δύο αποτελέσματα: ένα θετικό και
ένα αρνητικό. Πρώτον ότι η Σάμος δέχθηκε θιάσους που σε καμία άλλη
περίπτωση δεν θα την επισκέπτονταν λόγω του μικρού μεγέθους της και
δεύτερον αυτό το ίδιο ήταν ίσως και η αιτία περιορισμένης ανάπτυξης
εγχωρίου θεάτρου. Ορισμένες φορές μάλιστα όπως σχολιάζει ο τύπος,
οι ηθοποιοί που έφταναν στη Σάμο δεν ήταν οι καλύτεροι, ήταν συνήθως
ένα μέρος του θιάσου που είχε επισκεφθεί τη Σμύρνη, συχνά οι ελάσσο-
νες ηθοποιοί αυτού του θιάσου που έπαιζαν τα έργα παραλείποντας ρό-
λους ή συμπληρώνοντας πρόχειρα τις σκηνές εκ των ενόντων προσφέ-
ροντας ένα πολύ κακό αισθητικό αποτέλεσμα.

Συχνά χρησιμοποιούσαν και ερασιτέχνες Σαμιώτες για να συμπλη-
ρώσουν το θίασό τους, όπως στο δράμα της Μήδειας από το θίασο του
Δημητρακόπουλου.81 Απ’ αυτό το θίασο προήλθε ο Δημητράκης Μαρμα-
ράς, ο οποίος στη συνέχεια δημιούργησε ένα μόνιμο πυρήνα και επί
πολλά χρόνια σκηνοθέτησε όλες τις θεατρικές σχολικές παραστάσεις των
εκπαιδευτηρίων της πόλης και του Γιώργου Ιωαννίδη.82

Τα έργα που παίζονταν από τους θιάσους αυτούς την εποχή εκείνη
είναι εν πολλοίς άγνωστα σήμερα, ορισμένα όμως απ’ αυτά είναι έργα
του κλασσικού ρεπερτορίου. Τη θεατρική κίνηση παρακολουθούμε από
τις εφημερίδες Αιγαίον, Πρόοδο, Φως και άλλες.

Στις 15/10/1869 η εφημερίδα Σάμος αναφέρει ότι θα επισκεφθεί τη
Σμύρνη ελληνικός δραματικός θίασος ο οποίος πρόκειται να δώσει πα-
ράσταση και στη Σάμο. Όπως προκύπτει από τις σμυρναϊκές εφημερίδες
Ευσέβεια (φ. 21, Οκτώβριος 1869) και Αμάλθεια (φ. 22, Νοέμβριος
1869) ο θίασος που επεσκέφθη τη Σμύρνη ήταν ο θίασος του Αλεξιάδη
με την επωνυμία «Σοφοκλής», ο οποίος δραστηριοποιήθηκε στη Σμύρνη
την περίοδο αυτή για αρκετό καιρό. Στις 8/12/1876 επεσκέφθη τη Σάμο
μέρος του θιάσου του Ταβουλάρη ο οποίος από τον Ιανουάριο του 1866
ήταν στη Σμύρνη και συγκρότησε εκεί θίασο με πολλούς ηθοποιούς δί-
νοντας παραστάσεις στο θέατρο «Ευτέρπη».83 Μέλος του θιάσου αυτού

81. Αποσπάστηκε από το θίασο «Σοφοκλής» του Αλεξιάδη.
82. Κώστας Γαρουφαλής, ό.π. 
83. Περ. Ελληνικό Θέατρο, πανηγυρικό φύλλο αφιερωμένο στον Ταβουλάρη,

17/4/1928.
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ήταν ο Ιωάννης Ράμφος ο οποίος παρουσίασε στη Σάμο, την ημερομηνία
που προαναφέρθηκε, το έργο του Βασιλειάδη Γαλάτεια και την κωμωδία
Ὁ χαρτοπαίκτης.84

Όπως προκύπτει από την εφημερίδα Σάμος,85 ο υπό τον Ι. Ράμφο
θίασος συνεχίζει τις παραστάσεις και παρουσίασε από σκηνής τα έργα
Φραγκίσκα του Ρίμινου και την κωμωδία Ὁ ἐραστὴς τῆς σελήνης. Οι
παραστάσεις αυτές φαίνεται ότι ήταν ένα σημαντικό πνευματικό γεγο-
νός, γιατί τις παρακολουθούσαν ο ηγεμών, η ηγεμονίς καθώς και οι πρό-
ξενοι της Ελλάδος και των Μεγάλων Δυνάμεων.

Τον Ιούλιο του 1894 επεσκέφθη τη Σάμο ο θίασος «Αισχύλος» από
τη Σμύρνη.86 Ο θίασος αυτός ανέβασε τα έργα Ὁ ἀγαπητικὸς τῆς Βο-
σκοπούλας και Ἡ τύχη τῆς Μαρούλας. Ο θίασος «Αισχύλος» είναι ένας
θίασος ελληνικός του Μιχαήλ Αρνιωτάκη που δραστηριοποιήθηκε όπως
και ο θίασος του Ταβουλάρη στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη
και αργότερα μετονομάστηκε σε «Απόλλων» δίνοντας παραστάσεις στο
θέατρο «Σπόρτιγκ» της Σμύρνης.87

Τον Ιούνιο του 1896 φαίνεται ότι επεσκέφθη τη Σάμο ένα τμήμα του
θιάσου «Διόνυσος» του Ταβουλάρη. Οι παραστάσεις που έδωσε δεν ήταν
πολύ καλές και ο σχολιασμός του εγχώριου τύπου είναι μάλλον αρ -
νητικός.88

Στις 31/12/1896 επισκέπτεται τη Σάμο ο θίασος «Αισχύλος» υπό τον
Κων/νο Φωτιάδη, ο οποίος φαίνεται ότι ήτανε τμήμα του ελληνικού θιά-
σου «Αισχύλος» του Μιχαήλ Αρνιωτάκη. Αυτός έδωσε τις παραστάσεις
με τα έργα Κασσιανὴ καὶ Ἀκύλλας του Αλέξανδρου Σταματιάδη89 η εμ-

84. Το φθινόπωρο και το χειμώνα του 1874-75 στο θίασο του Ταβουλάρη δεν
εμφανίζεται ο Ι. Ράμφος, πράγμα που σημαίνει ότι έφτιαξε δικό του θίασο,
Ιωνία, φ. 16/10/1874 και 19/11/1875.

85. Σάμος, 29/12/1876.
86. Σάμος, 13/7/1894.
87. Νέα Σμύρνη, φ. 24, Οκτώβριος 1894.
88. Ευνομία, 13/6/1896. Θίασος «Διόνυσος». «Ἑλληνικὸς θίασος δίδει παρα-

στάσεις παντομίμας, ᾄδει ᾄσματα, ἐξ ὧν τέρπεται ὁ λαός, συρρέων παμπληθύς.
Διψᾶ ὁ λαὸς διὰ τοιούτου εἴδους θεάματα. Δι’ αὐτὸ καίτοι ὁ θίασος δὲν εἶναι
κατηρτισμένος, τρέχει ἀθρόος εἰς τὰς παραστάσεις αὐτοῦ, αἵτινες διὰ πολλοὺς
εἶναι ἀληθὴς ἀπόλαυσις. Ἐκ τούτου κρίνομεν ὅτι ἓν θερινὸν θέατρον ἐν τῇ ρη-
θήσει πλατείᾳ καὶ εἷς θίασος κάπως εὐπρόσωπος ἠδύνατο νὰ εὐδοκιμήσει παρ’
ἡμῖν».

89. Φως, 1/1/1897.
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φάνισή του όμως δεν ήταν καλή. Στο ρεπερτόριό του αναφέρονται κά-
ποιες κωμωδίες χωρίς να υποδηλώνονται ποιες είναι, καθώς και το
δράμα Ἡ ἐκδίκησις τοῦ Ροβέρτου. Ο θίασος αυτός δοκίμασε να παρα-
μείνει σχεδόν μόνιμα στη Σάμο. Παρουσίαζε όμως τα έργα χωρίς να ’χει
συμπληρώσει τους ρόλους και ακόμα χωρίς να έχει την παραμικρή προ-
πόνηση. Ο τρόπος να προσελκύσει το κοινό δεν ήταν η ποιότητα, αλλά
η συχνή εναλλαγή των έργων καθώς και η ποσότητα (πολλά έργα σε μια
βραδιά). Αποτέλεσμα ήταν η κακή ποιότητα και η εμπορική αποτυχία,
παρότι ο επιχώριος τύπος προσπαθεί να παροτρύνει τον κόσμο να ενι-
σχύσει τις θεατρικές προσπάθειες, ούτως ώστε να δημιουργηθεί και να
παραμείνει ένας μόνιμος θίασος στο νησί. Οι παραστάσεις αυτές έχουν
το ίδιο χαρακτηριστικό, δηλ. δίδονται υπέρ ενός ηθοποιού η κάθε παρά-
σταση, τα έσοδα της οποίας είναι και η αμοιβή του.90

90. Σάμος, 31/12/1896. «Παράστασις τοῦ δράματος “Κασσιανὴ καὶ Ἀκύλλας”
ὑπὸ τοῦ θιάσου Φωτιάδου. Ἐπηκολούθησαν δύο κωμῳδίαι συγχαίρομεν τῷ Φω-
τιάδη καὶ τῇ κυρίᾳ αὐτοῦ καίτοι ὁ θίασος εἶναι ἐλλιπὴς καὶ χρήζει συμπληρώ-
σεως καὶ συμβουλεύομεν αὐτῷ ὅσον τάχος νὰ προβῇ εἰς τὴν συμπλήρωσιν, διότι
σημειωτέον εἷς καλὸς θίασος δύναται ἐν τῇ πόλει ἡμῶν νὰ εὐδοκιμήσῃ.Τὴν προ-
σεχή Κυριακὴν δοθήσεται εὐεργετική παράστασις ὑπὲρ τῶν ἠθοποιῶν Φωτιάδου
καὶ Πυθαγόρου Ἐλευθεριάδου, καθ’ ἣν παρασταθήσεται τὸ ἐξόχον δράμα “Ἡ
ἐκδίκηση τοῦ Ροβέρτου”.»

«Τὴν ἑσπέραν τοῦ παρελθόντος Σαββάτου, μεθ’ ἱκανῆς παρεστάθησαν ἐπιτυ-
χίας, “Ὁ Ἀγαθόπουλος”, κωμωδία ἀστειοτάτη τοῦ ἀθανάτου Μολιέρου καὶ ἑτέρα
κωμῳδία συγχρόνου Ἕλληνος συγγραφέως ὑπὸ τοῦ δρα ματικοῦ θιάσου τοῦ Φω-
τιάδου ἐν τῷ δημοτικῷ θεάτρῳ, ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν παρέχεται εἰς τοὺς ἠθο-
ποιοὺς τούτους ἐπαρκὴς ὑπὸ τοῦ κοινοῦ ὑποστήριξις ἳνα ἐπιμελέστεροι καὶ
θαρραλεώτεροι πρὸς τὸ ἔργον αὐτῶν γίνωνται… Ἐλπίζομεν ὅτι τὸ κοινὸν θέλει
δειχθῆ προθυμότερον εἰς τὴν ὑποστήριξιν τοῦ θιάσου, οἵτινες τὴν ἑπομένην Κυ-
ριακὴν θέλουσι παραστήσει τὸ κωμικοτραγικὸν δρᾶμα “ὁ Μανιώδης”, θέλουσι
ἐπακολουθήσει δύο χαριέσταται κωμῳδίαι. Ἡ παράστασις θὰ εἶναι εὐεργετικὴ
ὑπὲρ τῶν ἠθοποιῶν Εὐαγγέλη Κομνηνοῦ καὶ Μαρίας Κουρούκλη, ὑπὲρ τῶν
ὁποίων ἐπικαλούμεθα τὴν στήριξιν τῶν συμπολιτῶν πρὸς ἀποτροπὴν τοῦ θορύ-
βου. εἶναι ἀπαραίτητόν τα εἰσιτήρια νὰ δίδωνται ἐν τῷ δωματίῳ ἔξω του θεά-
τρου κειμένου.»

Φως, 1/1/1897.«Δημόσια θεάματα. Ἑλληνικὸς Δραματικὸς Θίασος “Αἰσχύλος”
διευθυνόμενος ὑπὸ τοῦ κ. Κωνστ. Φωτιάδου. Τὴν ἑσπέραν τῆς παρελθούσης Κυ-
ριακῆς ἐδόθη ὑπὸ τοῦ δραματικοῦ θιάσου “ὁ Αἰσχύλος” ἐν τῷ Δημοτικῷ θεάτρῳ
εὐεργετικὴ παράστασις ὑπὲρ τῆς πρωταγωνιστούσης ἐν τῷ καλῷ τούτῳ θιάσῳ
Κυρίας Ροζαλίας Φωτιάδου. Τὸ διδαχθὲν ἔργον ἦν τὸ ὡραῖον δράμα “Κασσιανὴ
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Επίσης παραστάθηκαν από τον ίδιο θίασο τα έργα Ο Παράφρων και
οι κωμωδίες Ὁ διὰ τῆς βίας ἰατρὸς και Ὁ ψαρὰς.91

Καλύτερης υποδοχής φαίνεται ότι έτυχε ο θίασος «Σοφοκλής» του
Αλεξιάδη. Ο θίασος αυτός έδωσε τις παραστάσεις Η Διονυσία του Δουμά
υιού και την κωμωδία Ὁ θάνατος τοῦ Περικλέους του Κορομηλά το
Νοέμβριο του 1897. Οι σχολιασμοί του εγχώριου τύπου ήταν καλοί. Μά-
λιστα ο θίασος αυτός κατευθυνόταν προς τη Σμύρνη από την Κύπρο και
είχε ως ενδιάμεσο σταθμό τη Σάμο, διευθυνόταν δε από τον Περικλή
Χριστοφορίδη. Η άφιξή του θεωρείται σημαντική.92

καὶ Ἀκύλας” τοῦ μακαρίτου Ἀλ. Σταματιάδου. Ἡ ἐπιτυχία τῆς κ. Ροζαλίας ὡς
Κασσιανῆς ἦν κατὰ τὴν ἑσπέραν τῆς Κυριακῆς πλήρης, αἳ κινήσεις τῶν χειρῶν,
ἡ στάσις καὶ αἱ κινήσεις τοῦ σώματος μεμετρημέναι, ἡ φωνὴ ἤρεμος καὶ μελαγ-
χολικὴ ἐκεῖ ἔνθα ἔπρεπε νὰ ἦνε τοιαύτη, ἔντονος δὲ καὶ γοργὴ εἰς τὰ ἁρμόζοντα
μέρη τοῦ ἔργου καὶ ἡ προσποίησις τοῦ βηχὸς καὶ τῆς ἀσθενικῆς καταστάσεως
κατὰ τὴν τρίτην πράξην τοῦ δράματος φυσικὴ καὶ ἀβίαστος. Καὶ ὁ κ. Πυθαγόρας
Ἐλευθεριάδης καλῶς ὑπεδύθη τὸ πρόσωπον τοῦ Ἀκύλλα μεμελετημένος ὢν καὶ
οὐδαμοῦ του ἔργου προσκόψας, ὡς καὶ τὰ λοιπὰ μέλη τοῦ θιάσου, ὅστις δέον
νὰ τύχῃ τῆς ὑλικῆς ὑποστηρίξεως τοῦ κοινοῦ, ἳνα συμπληρωθῇ προσλαμβάνων
καὶ ἕτερα ἀναγκαιοῦντα μέλη. Παράστασις τῆς ἑσπέρας τῆς αὔριον “Ἀνθοδέσμη
Κωμωδιῶν”.»

91. Ευνομία, 19/1/1897.
92. Φως, 26/10/1897. «Δημοτικὸν Θέατρον. Δραμ. Θίασος ὁ “Σοφοκλὴς”. Διὰ

τοῦ σήμερον καταπλέοντος Γαλλικοῦ ἀφικνοῦνται ἐκ Κύπρου τὰ μέλη τοῦ δρα-
ματικοῦ θιάσου “Σοφοκλέους” οὗτινος ὁ διευθυντὴς κ. Περικλῆς Χριστοφορίδης
εὑρίσκεται ἀπὸ τινων ἡμερῶν ἐνταῦθα. Τὸ πρῶτον ἔρχεται εἰς τὸν τόπον ἡμῶν
τοιοῦτος θίασος οἷος ὁ σήμερον καταφθάνων καὶ λόγῳ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀποτε-
λούντων αὐτῶν προσώπων, ἀλλὰ καὶ λόγῳ τοῦ μεγέθους καὶ τῆς ἀξίας αὐτῶν
καθ’ ὅτι ἐν τῷ δημοσιευθέντι καὶ κυκλοφορήσαντι πρόγραμμα τοῦ θιάσου
ἀπαντῶσιν ὀνόματα δεδοκιμασμένα τῆς τέχνης. Ἐν τῇ πόλει ἡμῶν ὑπάρχει
κοινὸν μορφωμένον καὶ ἀνεπτυγμένον καὶ ἀρκετὸν ὥστε νὰ στηρίξῃ θίασον
ἐκλεκτὸν ἀνταποκρινόμενον πρὸς τὰς ἀνάγκας τῆς τέχνης. Πολλάκις θίασοι
ἐλθόντες ἐνταῦθα δὲν εἰσεκόμισαν τὰ προσδοκώμενα κέρδη, ἀλλὰ καὶ δικαίως
καθ’ ὅτι ἀπετελοῦντο ἀπὸ συμμαζεύματα ναυαγῶν ἠθοποιῶν ἀποσχιζομένων
ὑπὸ τῶν καλῶν θιάσων. Ὅποτε ἠκούσαμεν καλὸν ἠθοποιὸν ἔχοντα ἀνάγκην
καλοῦ θιάσου καὶ αἰτοῦντα ἐμφανιζόμενον ἳνα ὑποστηριχθῆ, προσήλθομεν. Ἰδοὺ
λοιπὸν ἡ εὐκαιρία, ὅπως δειχθῇ ἂν πράγματι τιμῶμεν τὸ θέατρον καὶ τὴν τέχνην
καὶ ὅτι ὅσῳ τοὺς ἀδεξίους ἠθοποιοὺς κατακρίνομεν καὶ συρίττομεν τοσοῦτον
τοὺς ἐκλεκτοὺς καὶ δεξιοὺς ἀναγνωρίζομεν καὶ ὑποστηρίζομεν. Ὁ τύπος παρα-
κινεῖ τὸ κοινὸν πρὸς ὑποστήριξιν τοῦ καλοῦ ἐτούτου θιάσου νὰ παρακολουθήσῃ
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Ο θίασος «Σοφοκλής» συνεχίζει τη δραστηριότητά του με τις παρα-
στάσεις των έργων Ἡ Δαλιδὰ του Octave Feuillet και Ἀδριανὴ Λεκουβρὲρ
των Σκριβ και Λεγκουβέ, καθώς και το έργο Ὁ γερο-Μαρτὲν και η κω-
μωδία του Π. Ζάννου Ἐρωτικὴ ἀπόπειρα. Η εφημερίδα Φως σχολιάζει
πολύ θετικά τις προσπάθειες του θιάσου «Σοφοκλής».93

τὰ διαφημιζόμενα ἔργα καὶ κατόπιν νὰ ἐκφέρει τὰς καλλιτεχνικὰς του κρίσεις.»
Φως, 2/11/1897. «Δημοτικὸν Θέατρον. Τῇ ἑσπέρᾳ ἐχθὲς ἐποιήσατο ἔναρξιν τῶν

θεατρικῶν αὐτοῦ παραστάσεων ὁ δραματικὸς θίασος “Σοφοκλής” διὰ τῆς “Διο-
νυσίας”, ἔργου τοῦ Δουμᾶ υἱοῦ καὶ τῆς Κωμῳδίας “Θανάτου τοῦ Περικλέους”
του κ. Κορομηλᾶ. Ἐπιλείπει ἡμῖν ὁ ἀναγκαῖος χρόνος νὰ δημοσιεύσωμεν κρίσιν
περὶ τῆς ἐπιτυχοῦς τοῦ ἔργου παραστάσεως ὅπερ θέλομεν πράξῃ περὶ τῶν προ-
σεχῶς διδαχθησομένων ἑτέρων ἔργων. Ὁ θίασος οὗτος ἐγκλείει στοιχεῖα ἱκανό-
τητος καὶ ἀξίας ἀδιαφιλονικήτου καὶ δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἱκανοποιῶν διὰ
τῆς ἐπιτυχοῦς τῶν δραματικῶν ἔργων διδαχῆς τὰς ἀπαιτήσεις τοῦ κοινοῦ θὰ
τύχῃ τῆς προσηκούσης αὐτῷ θερμῆς ὑποστηρίξεως. Καὶ ἐν τῷ προλαβόντι φύλλῳ
ἐγράψαμεν ὅτι ἡ κοινωνία ἡμῶν εἶνε ἀρκούντως ἀνεπτυγμένη καλαισθητικῶς,
μὴ ἀνεχομένη δὲ νὰ βλέπῃ τὴν τέχνην σφαγιαζομένην ὑπ’ ἀνικάνων καὶ ἀδεξίων
ἠθοποιῶν προθύμως ἔχει τὴν διάθεσιν νὰ ὑποστηρίζῃ θίασον ἐκλεκτὸν ἀπαρτι-
ζόμενον ὑπ’ ἠθοποιῶν ἠσκημένων καὶ δεξιῶν καὶ ἐπαρκούντων εἰς τὰς ἀξιώσεις
τῆς τέχνης. Ὁ ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ κ. Περικλέους Χριστοφορίδου θίασος ὁ
ἀπὸ τῆς ἑσπέρας τῆς χθὲς ἐπ’ αἰσίοις οἰωνοῖς ἀρξάμενος τῶν ἐργασιῶν αὐτοῦ
ἱκανοποιῶν πάσας τὰς δικαίας ἀπαιτήσεις καὶ περιλαμβάνων πρόσωπα δεδο-
κιμασμένης ἱκανότητος καὶ εἰς εὐρύτερα κέντρα ἐκτιμηθείσας πρέπει ὁμοθύμως
νὰ ὑποστηριχθῇ. Καλῶς δ’ ἐξεταζομένου τοῦ πράγματος δὲν πρόκειται μόνον
περὶ τοῦ θιάσου αὐτοῦ, πρόκειται περὶ τοῦ ἰδίου ἡμῶν αὐτῶν συμφέροντος. Ἡ
πόλις, πολλάκις ἐλέχθη, αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκην θεάτρου συμπληροῦντος τὰς
ἰσχνὰς ψυχαγωγικὰς μας ἀπολαύσεις. Ἐὰν λοιπὸν ὁ θίασος οὗτος ὑποστηριζό-
μενος εὐδοκιμήσῃ, οὐ μόνον κατ’ ἄλλην περίοδον καλὰς διασώζων ἀναμνήσεις
θὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὴν πόλιν ἡμῶν ἀλλά και τοῦτον θὰ διαδεχθῶσιν ἕτεροι θίασοι
ἐπίσης ἐκλεκτοί, οἵτινες προθύμως θὰ καταφθάσουν, ὁπόταν πληροφορηθοῦν ὅτι
ἐνταῦθα ὑπάρχει ἐπαρκὲς κοινὸν ἵνα ὑποστηρίξῃ πρὸς εὐδοκίμησιν θίασον
ἱκανὸν.»

93. Φως, 9/11/1897. «Δημοτικὸν Θέατρον. Δραματικὸς καὶ Εἰδυλλιακὸς Θίασος
“Σοφοκλὴς”. Τὸ πρῶτον ἐν τῇ πόλει ἡμῶν θίασος δραματικὸς δημιουργεῖ κίνησιν
θεατρικὴν καὶ τὸ πρῶτον τὸ μικρὸν καὶ στενόχωρον Δημοτικόν μας Θέατρον πε-
ρικλείει κατὰ τὰς ἑσπέρας τῶν παραστάσεων τόσον ἐκλεκτὸν τμῆμα τῆς ἡμετέ-
ρας κοινωνίας. Καὶ δικαίως. Δὲν εὐρισκόμεθα πλέον πρὸ τῶν ναυαγῶν ἐκείνων
ἠθοποιῶν, οἵτινες ἀδυνατοῦντες νὰ εὐδοκιμήσωσιν ἐν οἱῳδήτινι κέντρῳ προσέ-
φευγον εἰς τὸν τόπον ἡμῶν καὶ ἀνηλεεῖς σφαγιασταὶ τῆς τέχνης καθιστάμενοι
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Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας Φως (16/11/1897) αναφέρονται
τα έργα «Λουκρητία Βοργία» του Ουγκώ και το κωμειδύλλιο «Ἡ τύχη
τῆς Μάρουλας». Ο αρθρογράφος σχολιάζει ότι το κωμειδύλλιο σώθηκε
διά της υποκριτικής ικανότητας των κ. Καρακάλου και κ. Ανθίππης Κόκ-
κου, διότι τα άσματα ήταν παράφωνα καθώς και το φλάουτο. Παρ’ όλα
αυτά οι εφημερίδες συνεχίζουν να προτρέπουν τη δημιουργία μόνιμου
θιάσου στο νησί.94 Φαίνεται δε ότι συχνά οι παραστάσεις όχι μόνον ήταν

διήγειρον πάντων ἡμῶν τὴν ἀγανάκτησιν καὶ προεκάλουν τὸν παρατεταμένον
συριγμόν. Ἡ ἀποτυχία τῶν θιάσων ἐκείνων ἦτο ἐκ τῶν προτέρων βεβαία ἀλλὰ
καὶ δικαία καὶ πρέπουσα. Μεταξύ τῶν μελῶν ὅμως τοῦ ἤδη ἐργαζομένου θιάσου
ἀριθμοῦνται πρόσωπα πρὸ τῶν ὁποίων διανοίγεται εὐρὺ τὸ μέλλον καὶ ἅτινα
καὶ σήμερον ἔτι διακεκριμένην κατέχουσι θέσιν μεταξὺ τῶν δοκίμων Ἑλλήνων
ἠθοποιῶν. Ἰδιαιτέρας δέον νὰ τύχωσι μνείας τὰ πρωταγωνιστοῦντα ἐν τοῖς δι-
δασκομένοις ἔργοις πρόσωπα, ἡ δεσποινὶς Ἀνθίππη Χριστοφορίδου καὶ ὁ κ. Νι-
κόλαος Κόκκος. Τὸ κοινὸν ἀμφοτέρων τὸ καλλιτεχνικὸν τάλαντον ἀναγνωρίζον
καὶ τὴν ὑποκριτικὴν τέχνην τὴν δεξιῶς καὶ ἠσκημένως ἐκτελουμένην ἐκτιμῶν
ἀσφυκτικῶς πληροῖ τὴν μικρἀν αἴθουσαν τοῦ Δημοτικοῦ Θεάτρου καὶ εἰλικρινῶς
χειροκροτεῖ αὐτοὺς κατὰ τὰ παθητικώτερα καὶ συγκινητικώτερα μέρη τῶν δι-
δασκομένων ἔργων. Αἱ ἕδραι πληροῦνται καὶ θεαταὶ πολυάριθμοι ὄρθιοι παρα-
κολουθοῦσι τὴν παράστασιν, καίτοι ἡ τιμὴ τῆς εἰσόδου δύναται νὰ θεωρηθῇ
ὑπέρογκος, ἀφ’ οὗ ἐν μέσαις Ἀθήναις εἶνε αὕτη κατὰ πολὺ σμικροτέρα. Πολλοὶ
μάλιστα ἀποφεύγουσιν ἕνεκα τῆς ἐλλείψεως ἐπαρκῶν θέσεων νὰ προσέλθωσιν
κατὰ τὰς ἑσπέρας τῶν παραστάσεων. Τὸ πρῶτον διδαχθὲν ἔργον εἶνε ἡ Διονυ-
σία, τὸ γνωστὸν ὡραῖον δράμα τοῦ Δουμᾶ υἱοῦ. Ἡ δεσποινὶς Ἀνθίππη Χριστο-
φορίδου ὑποδυθεῖσα τὴν Διονυσίαν και ο κ. Νικόλαος Κόκκος ὑποδυθεῖς τὸ
πρόσωπον τοῦ κόμητος Βάρδαν ἐξετέλεσαν ἀπταίστως τὰ μέρη αὐτῶν καὶ ἀπέ-
σπασαν ραγδαία καὶ ἐπανειλημμένα τοῦ κόσμου τὰ χειροκροτήματα. Τῇ ἑσπέρᾳ
τῆς Κυριακῆς ἐδιδάχθη ἐπιτυχῶς ἡ “Δαλιδά”, ἔργον τοῦ Γάλλου Ἀκαδημαϊκοῦ
Octave Feuillet. Τῇ Πέμπτῃ παρεστάθη τὸ περιπαθὲς ἔργον τὸ καταρτισθὲν τῇ
συνεργασίᾳ τῶν ἐπιφανῶν Γάλλων δραματογράφων Σκρὶβ καὶ Λεγκουβέ, Ἡ
Ἀδριανὴ Λεκουβρέρ. Ἡ τὸ πρόσωπον τῆς Ἀδριανῆς ὑποδυθεῖσα δεσποινὶς Ἀν -
θίππη μὲ τὸν πλούσιον καὶ κατὰ σκηνάς ἐναλλάσσοντα ἱματισμόν της, μὲ τὴν
με ταλλικὴν καὶ ἁρμονικήν της φωνὴν καὶ τὸ ἐκφραστικόν της βλέμμα προεκά-
λεσε ραγδαία τα χειροκροτήματα τοῦ θεάτρου ἐνῷ συγχρόνως προσηνέγκετο
αὐτῇ ὡραίαν ἀνθοδέσμην. Τὴν παράστασιν ταύτην ἐτίμησαν διὰ τῆς παρουσίας
τῶν αἱ Α.Α. Ὑψηλότητες ἡ Ἡγεμονὶς μετὰ τοῦ Ἡγεμόνος. Τῇ ἑσπέρᾳ τῆς χθὲς
παρεστάθη “ὁ Γέρω-Μαρτὲν” καὶ ἡ εὐφυὴς κωμωδία τοῦ Π. Ζάννου “Ἐρωτικὴ
Ἀπόπειρα”.»

94. Φως, «Δημοτικὸν Θέατρον. Ὁ δραματικὸς θίασος τοῦ κ. Χριστοφορίδου
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ευεργετικές υπέρ των ηθοποιών, αλλά συχνά εξυπηρετούσαν την υπο-
στήριξη ευαγών ιδρυμάτων ή εδίδοντο έτσι ώστε τα χρήματα αυτά να
αποτελέσουν στοιχειώδη μορφή υποτροφιών, όπως έγινε στην περίπτωση
του σπουδαστού της μουσικής Μιχαήλ Σκλάβου.95

Το 1898 έρχεται στη Σάμο ο θίασος του Παντόπουλου και παρουσιά-
ζει τα έργα Μήδεια του Ευριπίδη, Ὁ χορὸς τῶν μεταμφιεσμένων του
Βέρντι και Η τύχη της Μαρούλας. Τα σχόλια του τύπου είναι ευμενέ-

ἐν τῷ δημοτικῷ Θεάτρῳ κατὰ τὰς τελευταίας του παραστάσεις ἤρατο μίαν
λαμπρὰν ἐπιτυχίαν διὰ “τῆς Λουκρητίας Βοργία” ἐν ᾗ εὐδοκίμως ἐδίδαξεν
πάντα τα μέλη τοῦ θιάσου καὶ μίαν ἀποτυχίαν διὰ “τῆς Τύχης τῆς Μαρούλας”,
ὅπου μόλις ἡ ἔξοχος κωμικὴ ἱκανότης τοῦ κ. Καρακάλου ἡ γέλωτα διασπεί-
ρουσα, καὶ ἡ συμπαθὴς κ. Ἄνθ. Κόκκου ἔσωσαν τὴν παράστασιν ἀπὸ αὐτοθιά-
σου ναυαγίου. Οὐχ ἧττον ὅμως δὲν εἶνε δίκαιον νὰ μεμφθῶμεν τὸν θίασον, διότι
ἐν τοῖς κωμειδυλλίοις ἀπαιτοῦνται προσόντα ἅτινα οὔτε διὰ τῆς φιλοτιμίας οὔτε
διὰ τῆς μελέτης προσκτῶνται. Ἐμπορεῖ ἕνας κάλλιστος ἠθοποιὸς νὰ ἀποτύχῃ ἐν
κωμειδυλλίῳ, διότι κακόφωνος ὢν δὲν θὰ δυνηθῇ νὰ τραγωδήσῃ προσηκόντως
τὰ ᾀσμάτια τοῦ μέρους του ἅτινα ἀποτελοῦν τὰ νεῦρα τοῦ κωμειδυλλίου... πρέ-
πει νὰ ὑποστηριχθῇ θερμῶς ὅπως καταστῇ τοιουτοτρόπως τὸ θεμέλιον τῆς ὁρι-
στικῆς ἐν Σάμῳ ἐγκαθιδρύσεως Θεάτρου.»

95. Φως, 16/11/1897. «Εὐεργετικὴ ὑπὲρ τοῦ Μιχαὴλ Σκλάβου. Λίαν προσεχῶς
δοθήσεται ὑπὸ τοῦ ἐνταῦθα θιάσου εὐεργετικὴ παράστασις ὑπὲρ τοῦ συμπαθοῦς
νέου Μιχαὴλ Σκλάβου τῇ εὐμενεῖ συμπράξει καὶ τοῦ ἀρχιμουσικοῦ τῆς φιλαρμο-
νικῆς κ. Κυρ. Μουραμπὰ, ὅστις μέλλει νὰ ἐκτελέσῃ διαφόρους μουσικὰς συνθέ-
σεις. Ὁ Μιχ. Σκλάβος εἷς ἐκ τῶν καλλίστων μαθητῶν τῆς Φιλαρμονικῆς εὐθὺς
ἀπ’ ἀρχῆς, κατὰ τὴν ὁμολογίαν τοῦ διδασκάλου του, κατέδειξεν ὅτι κέκτηται
μουσικὸν τάλαντον, τῇ βοηθείᾳ δ’ αὐτοῦ κατώρθωσεν ὅ,τι δὲν κατώρθωσαν πολ-
λοὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν τῆς Φιλαρμονικῆς, νὰ ἀναγιγνώσκῃ πᾶν μουσικὸν τε-
μάχιον διδόμενον αὐτῷ πρὸς ἐκτέλεσιν. Ἐπιθυμῶν ἤδη νὰ μεταβῇ εἰς Ἰταλίαν
τὴν κοιτίδα τῆς μουσικῆς πρὸς καλλιέργειαν τοῦ ταλάντου του καὶ στερούμενος
τῶν πρὸς τοῦτο πόρων παρακαλεῖ τοὺς ἡμετέρους συμπολίτας νὰ τιμήσωσι τὴν
δοθησομένην ὑπὲρ αὐτοῦ παράστασιν, ἣ διὰ τοῦ συλλεχθησομένου ποσοῦ ἀπο-
τελεσθῇ ὁ πρῶτος πυρὴν τῆς ἀπαιτηθησομένης δαπάνης. Ἔχομεν δὲ δι’ ἐλπίδος
ὅτι οἱ συμπολῖται μας προθύμως θὰ προσφέρωσι ὑπὲρ τοιούτου εὐγενοῦς σκο-
ποῦ. Εἶνε δὲ εὐχάριστον καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν κοινωνίαν ἐν τῇ ὁποίᾳ τόσον ὀλίγον
θεραπεύονται αἱ καλαὶ τέχναι ὅτι ἀνεφάνῃ εἷς νέος ὅστις ἴσως μέλλει νὰ δώσῃ
τὴν πρώτην ἀρχὴν καὶ νὰ κινήσῃ τὴν ἅμιλλαν τῆς ἡμετέρας νεολαίας. Θὰ εἶνε δὲ
λυπηρὸν νὰ σβεσθῇ τὸ κατέχον αὐτὸν πῦρ ἐν τῇ ψυχρᾷ ἀδιαφορίᾳ τῶν ἡμετέρων
συμπολιτῶν. Εὐχόμεθα δὲ ἵνα καὶ ἐκ τῶν πλουσίων μας εὑρεθῶσι οἱ θελήσοντες
νὰ βοηθήσωσι τὸν νέον εἰς ὃν τόσον εὐοίωνον προσμειδιᾷ τὸ μέλλον.»
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στατα.
Το 1898 χαιρετίζεται επίσης η άφιξη του θιάσου του Ρούσσου, ο

οποίος προέρχεται από τον θίασο του Δ. Ταβουλάρη. Η Πατρίς προτρέ-
πει στην ενίσχυση του θιάσου και στη δημιουργία θεάτρου με τη δωρεά
πλουσίων Σαμίων. Η δημιουργία θεάτρου θεωρείται «ἐκ τῶν ὧν οὐκ
ἄνευ» για το νησί. Ο θίασος έδινε τις παραστάσεις ανοίγοντας κατάλογο
συνδρομητών.96 Ο θίασος μετέτρεψε σε δράμα το λογοτεχνικό έργο Αἱ
δύο ὀρφαναὶ και σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Συνεχίζονται οι παραστάσεις του ιδίου θιάσου με τα έργα Ὁ καπετὰν

96. Πατρίς, 10/10/1898. «“Θεατρικά”. Ὁ κύριος Ροῦσος ἐν Σάμῳ. Καὶ πάλιν
ἡ Μελπομένη ἔχει νὰ πανηγυρίσῃ τὴν ἐπέτειον ἑορτὴν της ἐν Σάμῳ. Καὶ πάλιν
τὸ Δημοτικὸν ἡμῶν θέατρον τὸ ἐπὶ ἐξαμηνίαν ἔχον κεκλεισμένας τὰς θύρας εἰς
τὴν σεμνὴν Τραγωδίαν καὶ τὴν χαρίεσσαν αὐτῆς ἀδελφὴν Κωμωδίαν μέλλει νὰ
ἀντηχήσῃ ἀπὸ ὡραίας φωνὰς, ἀπὸ εὔφθογγα ᾄσματα ἀπὸ μουσικὴν ἐναρμόνιον,
ἀπὸ ἐκκωφευτικοὺς γέλωτας, ἀπὸ λαθίπονον θόρυβον, ἀπὸ ζωὴν ἀπὸ διασκέ-
δασιν. Τὴν μονοτονίαν τοῦ βίου ἡμῶν, τὴν ἀπελπιστικὴν καὶ τὴν ἄγονον ἦλθεν
νὰ διακόψῃ ἓν γνήσιον τέκνον τῆς σκηνῆς, εἷς παλαίμαχος ἀγωνιστὴς τοῦ θεά-
τρου ὁ κ. Ροῦσος διευθύνων πολυμελῆ καὶ πλούσιον θίασον εἰλημμένον κατὰ τὸ
πλεῖστον ἀπὸ τὸν τοῦ κ. Ταβουλάρη μεθ’ οὗ ἐν Σμύρνῃ ἔδιδε σειρὰν παραστά-
σεων. Δὲν δυνάμεθα ἐκ σεβασμοῦ πρὸς τὴν τεχνοκριτικὴν αὐστηρότητα νὰ προ-
εξοφλήσωμεν τὴν ὑποκριτικὴν ἱκανότητα τοῦ κ. Ρούσσου καὶ τῶν μελῶν τοῦ
θιάσου του. Κολακευόμεθα ὅμως νὰ πιστεύσωμεν ὅτι θέλει ἀνταποκριθῇ πρὸς
τὰς προσδοκίας ἡμῶν ἐχόντων μαρτύριον τὴν συνεργασίαν αὐτοῦ μετὰ συνα-
δέλφου τοῦ διακεκριμένου ἅμα δὲ καὶ τὰς ὁμοθύμως εὐνοϊκὰς κρίσεις τοῦ Σμυρ-
ναϊκοῦ τύπου περὶ τῆς δραματικῆς τέχνης καὶ τῆς φωνητικῆς ὑπεροχῆς τῆς
θυγατρὸς τοῦ Εὐαγγελίας. Τελευτῶντες μίαν ἐκφράζομεν μύχιον λύπην ὅτι ἐν
τῷ Τόπω ἡμῶν τῷ ἀπολαύοντι τοῦ μεγαλειτέρου τῶν ἀγαθῶν, της ἐλευθερίας,
τῷ τοσοῦτον προοδεύσαντι ἐν τε τοῖς γράμμασι καὶ τῇ καθόλου ἀναπτύξει, ἀλλὰ
καὶ μὴ πενομένῳ, νὰ μὴ ληφθῇ πρόνοια περὶ ἀνεγέρσεως εὐπροσώπου τινὸς θε-
άτρου ἀντὶ τοῦ ἤδη ὑπάρχοντος, ἐφ’ οὗ ἤρξατο νὰ ἐξασκῇ δικαιώματα ἀντιποι-
ήσεως οὐ μόνον ἡ Φιλαρμονικὴ ἡμῶν μουσικὴ καὶ οἱ ἑκάστοτε συῤῥέοντες
πρόσφυγες, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀπειλητικὴ κατερείπωσις. Τίνες αἱ ἐκ τοῦ θεάτρου κοι-
νωνικαὶ ὠφέλειαι; Καὶ ἄλλοι φέρτεροι ἡμῶν εἶπον καὶ ἡμεῖς ἐν καιρῷ νὰ λαλή-
σωμεν μέλλομεν. Σήμερον ἀρκούμεθα ρίπτοντες τὴν γνώμην ἡμῶν καὶ εἴθε οἱ
δυνάμενοι νὰ ἐπραγμάτουν αὐτήν. Ἀλλὰ καὶ εἷς ἤ καὶ δύο των ἡμετέρων πλου-
σίων ἂν ἐθυσίαζον 1000 λίρας πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον μεγαλειτέραν θὰ ἤθελον
δόξαν: Μεθ’ ὅσου καὶ ἂν φέρωσι πλούτου ἔστωσαν βέβαιοι, θὰ συναπέθνῃσκον
πάντως. Συνδέοντες ὅμως τὸ ὄνομά των πρὸς μίαν τοιαύτην ἐπίζηλον πρᾶξιν θὰ
ἐκέρδαινον τὸ μέγιστον πάντων, τὴν Ἀθανασίαν.»
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Γιακουμὴς του Κόκκου και την τραγωδία Τόσκα του Sardou.97

Στη συνέχεια παρουσίασε τα έργα Ὁ δὸν Καίσαρ του Δαζάν και Η

97. Πατρίς, 27/9/1898. «“Θεατρική Επιθεώρησις”. Τὸ ἀπόγευμα τῆς παρελ-
θούσης Κυριακῆς ἐδόθη ὑπὸ τοῦ θιάσου τοῦ κ. Ρούσσου το χαριέστατον κωμει-
δύλλιον τοῦ μακαρίτου Κόκκου “ὁ Καπετὰν Γιακουμής”. Καίτοι τὰ κωμειδύλλια
κατέπεσαν καὶ ὁλοτελῶς ἐξέλιπον τῆς ἑλληνικῆς σκηνῆς, οὒχ ἧττον το ἔργον
τοῦτο, δυνάμεθα εἰπεῖν, κέκτηται ἐν μείζονι ποσότητι τὴν χάριν καὶ τὸ ἅλας τῆς
Ἀττικῆς γλαφυρότητος. Ἰδιαιτέρας μνείας ἄξιοι τυγχάνουσι κατὰ τὴν παράστα-
σιν ταύτην οἱ κ.κ. Ραυτόπουλος, Νίκας καὶ Γάζος. Τὴν δ’ ἑσπέραν ἀνεβιβάζετο
τὸ τραγικώτατον τοῦ Σαρδοῦ ἔργον ἡ “Τόσκα”. Οἷον τῇ ἀληθείᾳ μεγαλεῖον γλα-
φυρότητος, οἵα συγκίνησις ἐν τῇ ἀποθεώσει τῆς γυναικείας καρδίας. Διὰ τῆς
«Τόσκας» του ὁ Σαρδοῦ ἐξιδανικεύει τὸν ἔρωτα, ἐξυψοῖ τὴν γυναίκα εἰς ὑψίστην
θέσιν καὶ ὑποκινεῖ εἰς παλμὸν πᾶσαν χορδὴν τῆς ἀνθρωπίνης καρδίας. Τὸ ἔργον
τοῦτο διακρίνει δύναμις, ζωηρότης καὶ πάθος. Τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα τῶν τότε
χρόνων καταφαίνονται ἐν αὐτῷ, ὡς ἐν μαγικῷ κατόπτρῳ, ὑποδεικνύοντα τὴν
διαφθορὰν καὶ τὴν ἀκολασίαν ἀφ’ ἑνὸς καὶ τὴν ἐλευθέραν φρόνησιν καὶ τὸ εὐγε-
νές τῶν αἰσθημάτων ἀφ’ ἑτέρου. Τὸ αἶσχος καὶ τὸ ἔγκλημα ὑπὸ τὸν πέπλον τῆς
ἐξαμβλωθείσης θρησκείας καλυπτόμενα ἐκυριάρχουν ἐπὶ τῶν τότε πνευμάτων
καὶ ἐν ᾧ ἡ χεὶρ ἐβύθιζε τὸ δολοφόνον ξίφος μέχρι λαβῆς εἰς τὸ αἷμα ἐποίει σύ-
ναμα τὸ σημεῖον τοῦ σταυροῦ καὶ ἔκαμπτε τὸ γόνυ πρὸ τῆς Παναγίας. Ὁ ζωηρὸς
τῆς Τόσκα χαρακτήρ, ἡ εὐγενὴς τοῦ ἱππότου δρᾶσις, ὁ πρὸς τὸ ἰδεῶδες ἔρως
τοῦ Καίσαρος Ἀγγελότη καὶ ἡ προσωποποίησις τῆς ἀπανθρώπου ἐξουσίας ἐν
τῷ προσώπῳ τοῦ Σκαρπία, εἰσὶν ἀρίστη ἀπεικόνισις τῆς κοσμοπολιτικῆς δια-
γνώσεως τῶν τότε χρόνων. Ὁρῶμεν ἐκεῖ τὸν ἱππότην πίπτοντα θῦμα τοῦ καθή-
κοντος καὶ τῶν εὐγενῶν αἰσθημάτων του, τὴν Τόσκαν διὰ τῆς ζηλοτυπίας της
ἐπιφέρουσαν ἀκουσίως τὸν ὄλεθρον τῷ ἐραστῇ της καὶ ἐν τῇ παραφορᾷ της
αὐτοκτονοῦσαν καὶ τὴν ἐξουσίαν καταφεύγουσαν εἰς ἔχθιστα καὶ ἀπάνθρωπα
μέσα, ἵνα ἐκβιάσῃ τὴν γυναικείαν καρδίαν. Ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τὸ δρᾶμα βαίνει κα-
νονικῶς, περὶ δὲ τὸ τέλος ἡ συγκίνησις κορυφοῦται ἐπερχομένης τῆς κατα-
στροφῆς διὰ τραγικῆς εἰρωνείας. Ἐν ᾧ ὁ θεατής, ἐκ τῶν προτέρων εἰδοποιημένος
περὶ τῆς ἐκβάσεως τῆς ὑποθέσεως, ἀναμένει τὴν διάσωσιν τῆς Τόσκα καὶ τοῦ
ἱππότου, αἴφνης ἐπέρχεται ὁ ὄλεθρος ἀμφοτέρων, ἀναιρῶν τὰς δοθείσας αὐτῷ
ἐλπίδας. Ἡ λίαν ἐπιτυχὴς διδασκαλία τοῦ ἔργου τούτου ὑπὸ τοῦ θιάσου τοῦ κ.
Ρούσσου, δεικνύουσιν μετὰ πόσης προθυμίας καὶ φιλοτιμίας ἐργάζεται οὗτος
πρὸς ἱκανοποίησιν τῆς περὶ αὐτοῦ ἰδέας τοῦ κοινοῦ. Τὰ πρόσωπα τὰ λαβόντα
μέρος εἰς τὸ δρᾶμα τοῦτο ἀπέδοσαν ἐξαίρετα τούς χαρακτῆρας, οὓς ὑπεδύθη-
σαν. Τὴν γενικὴν ὅμως προσδοκίαν ὑπερέβαλε ἡ δὶς Εὐαγγελία. Τὸν ζηλότυπον
καὶ τόσας ἀλλοιώσεις ὑφιστάμενον χαρακτῆρα τῆς “Τόσκα” τὸν ἐν τέλει δὲ πα-
θητικώτατον καὶ ἐναργέστατον ἀπέδωκε μετὰ τοσαύτης χάριτος καὶ μεγαλο-
πρεπείας, ὥστε ἠδύνατο νὰ συγκριθῇ πρὸς καλλιτέχνιδας πρωτίστης δυνάμεως



518 ΜΑΡΙΑ ΚΕΚΚΟΥ

Σμυλίς. Επισχολιάζεται θετικά η ερμηνεία της Ευαγγελίας Ρούσσου που
ενσαρκώνει την Σμύλιν, καθώς επίσης και η ερμηνεία του Ρούσσου στο
ρόλο του Γερο-Μαρτίνου. Οι παραστάσεις έπαιρναν τη μορφή ποδοσφαι-
ρικών αγώνων, όπου εκτός από τα σφυρίγματα, τα χειροκροτήματα και
τις φωνές υπήρχε ομαδικό και ρυθμικό χτύπημα των ποδιών στο δάπεδο
καθώς και ξύλων.98

καὶ Εὐρωπαϊκῆς κεκτημένης φήμης. Ἀξιοθαύμαστος ἐν τῇ τρίτῃ πράξει, καθ’ ἣν
φονεύει τὸν ἀστυνόμον Σκαρπίαν, ἀπαράμιλλος δὲ κατὰ τὴν καταστροφὴν τοῦ
δράματος ἐν τῇ τραγικῇ εἰρωνείᾳ, ὅτε χωρεῖ βαίνουσα πρὸς εὐτυχίαν καὶ αἴφνης
βλέπει καταρρέον ἅπαν το οἰκοδόμημα τῶν ἐλπίδων της, ὅπερ τρυφερώτατα
ἐπὶ γῆς ἠγάπησαν καὶ ἐν ἀπαραμίλλῳ παραφορᾷ ρίπτεται εἰς τὸν Τίβεριν. Συγ-
χαρητηρίων ἐπίσης ἀξία τυγχάνει ἡ μικρὰ καὶ εὔελπις θυγάτηρ τοῦ κ. Σφῆκα
Αἰκατερίνη διὰ τὴν ἀφέλειαν καὶ τὴν τέχνην μεθ’ ἧς ὑπεκρίθη τὸν μικρὸν μαθη-
τήν. Ἐν Λιμένι Βαθέος τὴ 25/9/1898. Θάμυρις.»

98. Πατρίς, 5/12/1898. «Τὸν χαρακτῆρα τοῦτον ἀπέδωκε πιστότατον ἡ δὶς
Εὐαγγελία. Θαυμασία ὑπὸ πᾶσαν ἔποψιν ἡ κόρη αὕτη. Διεισδύει διὰ τῆς παθη-
τικῆς φωνῆς της εἰς τὰ μύχια των καρδιῶν, συγκινεῖ καὶ συγκινεῖται, πάσχει καὶ
συμπάσχουσι μετ’ αὐτῆς οἱ θεαταί. Ἔχουσι δίκαιον οἱ στηρίζοντες ἐπ’ αὐτῆς
τὰς ἐλπίδας τῆς ἑλληνικῆς σκηνῆς. Ἀνοίγεται ὄντως πρὸ αὐτῆς τὸ μέλλον ἔνδοξον
καὶ εὐρύ το στάδιον ἐν τῇ ὑψηλῇ τέχνῃ, ἣν ἐτελειοποίησαν ὁ “Ταλμὰς” καὶ ὁ
“Ρώσσης” καὶ ἀποθεοῦσιν ἡ “Βερνὰρ” καὶ ἡ “Δοῦζε”. Ὁ κ. Σφῆκας ὡς γέρων
ναύαρχος ἀπέσπασεν τὰ δάκρυα καὶ τὸν θαυμασμὸν τῶν παρευρεθέντων. Ὁ
σφοδρὸς ἔρως καὶ ἡ στοργή, ἡ ζηλοτυπία καὶ ἡ ἀπελπισία ἐνεχάρασσον ἐπὶ τοῦ
προσώπου του φαεινοτάτην εἰκόνα, ἐν ᾗ ὁ θεατὴς ἀνεγίνωσκε τοὺς στίχους τοῦ
ἀειμνήστου τῆς μοίρας ψάλτου Βύρωνος: “Εἶδον θαλασσῶν θυέλλας καὶ εἶδον
γυναικῶν τοιαύτας καὶ ἐλυπήθην πολὺ πλέον τοὺς ἐρῶντας ἢ τοὺς ναύτας”. Ὁ
κ. Ροῦσος ὡς γέρω Μαρτίνος ἀνεδείχθη ἀνώτερος ἑαυτοῦ. Ἡ φυσικότης καὶ ἀφέ-
λεια τοῦ ἀνθρώπου τούτου εἶνε τι ἀξιοθαύμαστον καὶ ἀξιέπαινον. Ὁ κ. Νίκας
ἀπέδωκε πιστότατα τὸν χαρακτῆρα τοῦ Γεωργ. Ριχάρδου. Ἐπίσης ἄξιοι ἐπαίνων
εἰσὶ καὶ οἱ κ. Ραυτόπουλος καὶ Γάζος διὰ τὴν τέχνην μεθ’ ἧς ἀπέδωκαν τοὺς
οὓς ὑπεδύοντο χαρακτῆρας. Καὶ νῦν ὀλίγα τινὰ καὶ τοῖς κ. θεαταῖς. Ἡ ἐκδήλωσις
τοῦ θαυμασμοῦ καὶ τῆς ἐπιδοκιμασίας εἶν’ ἔτι ἀξιέπαινον καὶ λίαν δηλωτικόν
τῆς εὐαισθησίας καὶ τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ, ἀλλὰ καὶ ἡ ἄγαν κατάχρησις τού-
του οὐχὶ ἄμεμπτος. Ἓν ἁπλοῦν χειροκρότημα, ἢ μία ἐκφώνησις “εὖγε ἢ ζῆθι”
εἰσὶν ἀρκετά. Ἡ διὰ τῶν ποδῶν ὅμως καὶ τῶν ράβδων κροῦσις τοῦ δαπέδου δι’
ἧς ἡ αἴθουσα πληροῦται οὐχὶ εὐαρέστου ἀναθυμιάσεως, οὐ μόνον ἄντικρυς ἀντι-
βαίνει τῇ ἐπιδοκιμασίᾳ καὶ τῇ ἀγωγῇ τῶν εὖ ἠγμένων, ἀλλ’ ἴδιον καὶ ἁρμόζον
ἐστὶ τῶν βιούντων ἐν ὑπαίθρῳ καὶ ὅσων “Pronaque specient terram”. Εν Λιμένι
Βαθέος 5-12-1898. Θάμυρις.»
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Συνεχίζονται οι παραστάσεις με τους Ληστές του Σίλλερ και Τὰ
ὀρφανά της Βενετίας του Carand.99

Στις 27/2/1899 ο δήμαρχος του Παγώνδα Σικελιανός συγκέντρωσε
ποσό και μετεκάλεσε το σμυρνέϊκο θίασο «Παρνασσός».100 Το ίδιο έτος
συνεχίζει τις παραστάσεις του ο θίασος «Αισχύλος».101

Το Μάρτιο του 1900 κάποιος θίασος «Ελικών» του Νικολάου Βέλλου
έδωσε τις παραστάσεις των έργων: Ὁ γερο-Μαρτὲν των δραματουργών
Cormon και D’ Ennery καθώς και την κωμωδία Ἔρωτας ἐν τῷ μαγει-
ρείῳ του Αλεξόπουλου.

Το 1902 το ενδιαφέρον για το θέατρο φαίνεται από την κατασκευή
ενός νέου χειμερινού θεάτρου από τον επιχειρηματία Σκαπέτη.102

Επίσης το 1905 επισκευάζεται και το Δημοτικό Θέατρο υπό την προ-
εδρία του Αυστριακού επιτετραμμένου Ναπολέοντα Βαλλιέν, όπως έχει
προαναφερθεί.103

Στο νεοεπισκευασθέν Δημοτικό Θέατρο έδωσε παραστάσεις ο Ελλη-
νικός δραματικός θίασος του Ξ. Ησαΐου «Θέσπις».104

Η Πρόοδος αναφέρει ότι με την ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου
δημιουργήθηκε ομογενής θίασος ο οποίος διευθυνόταν από τον Ξεν.
Ησαΐου. Ο Ησαΐου έδωσε παραστάσεις τακτικά και προσπάθησε ώστε ο
θίασός του να παραμείνει σε μια μόνιμη δραστηριότητα. Φαίνεται όμως
ότι το μεγάλο μέρος ερασιτεχνών που τον αποτέλεσαν δεν μπόρεσε να
τον κάνει ανταγωνιστικό προς τους επαγγελματικούς θιάσους που επι-
σκέφτηκαν το νησί και δεν αναφέρεται στα επόμενα χρόνια η δραστη-
ριότητά τους.

Το 1906 επισκέφθηκαν το νησί οι ηθοποιοί Βασίλειος Χέλμης και
Μαρία Χέλμη και έδωσαν παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο. Κατά τη
συνήθεια της εποχής ένα πρόγραμμα περιελάμβανε περισσότερα του
ενός έργα, π.χ. ένα πρόγραμμα του θιάσου ήταν το εξής:

«Πρόγραμμα 1ης Φεβρουαρίου 1906
1. Τρεις μονόπρακτοι κωμωδίαι, 2. Μία γλυκυτάτη μονωδία υπό της

κ. Μ. Χέλμη, 3. Δύο περιπαθείς δυωδίαι, 4. Μία ολόκληρος σκηνή εκ του

99. Πατρίς, 12/12/1898.
100. Φως, 27/2/1899.
101. Φως, 20/6/1899.
102. Φως, 22/2/1902.
103. Πρόοδος, 9/11/1905.
104. Πρόοδος, 30/11/1905.
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ελληνικού μελοδράματος ‘Ο υποψήφιος βουλευτής’».105

Το Νοέμβριο του 1906 δραστηριοποιείται στη Σμύρνη ο θίασος «Αρι-
στοφάνης» ο οποίος είχε μεγάλη επιτυχία κι έδινε παραστάσεις στο θέ-
ατρο «Παράδεισος» της Σμύρνης. Ο θίασος ανήκε στους ηθοποιούς
Τσούκα και Απέργη.106 Ο θίασος αυτός μετέβη στη Σάμο και έδωσε τις
παραστάσεις Ο έμπορος της Βενετίας κ.ά. Εντυπωσίασε το σαμιακό
κοινό το γεγονός ότι υπήρχαν όλοι οι ρόλοι και ότι ο κάθε ηθοποιός ήταν
στον ρόλο του. Μνημονεύονται ιδιαίτερα οι ηθοποιοί Αθηνά Βροντά και
Ζωή Βασιλειάδου στην κωμωδία Ἡ τελευταία ἀπ’ ὅλες.107

Στα 1907 έρχεται στη Σμύρνη με το δικό του θίασο ο άλλοτε διευ-
θυντής του Βασιλικού Θεάτρου, ο περίφημος Θωμάς Οικονόμου. Ο θία-
σος αυτός στη Σμύρνη σημείωσε σειρά αποτυχιών. Ελάχιστοι ήταν οι
θεατές που πήγαιναν στο «Σπόρτινγκ» να παρακολουθήσουν τις παρα-
στάσεις του. Μερικές σμυρνέϊκες εφημερίδες αποδίδουν την αποτυχία
στο ότι οι ηθοποιοί ήταν ένα είδος «κινητών ανδρεικέλλων» στη σκηνή!
Η Αμάλθεια όμως αποδίδει την αποτυχία του Οικονόμου στο ότι ήταν
«μαλλιαρὸς».

Ο θίασος αυτός στις 16/1/1908 επισκέφθηκε το Καρλόβασι και ανέβα -
σε τις εξής παραστάσεις: 1. το «Μπουμπούρι» του Ό. Ουάϊλντ, 2. μερικές
μονόπρακτες κωμωδίες, 3. την τραγωδία «Τόσκα», 4. το «Μαραθώνιο
δρόμο» του Τίμου Μωραϊτίνη. Έπαιξαν οι ηθοποιοί: 1. Στο «Μπου-
μπούρι»: Ιακωβίδης, Βέλλος, Μαργαρίτα Δημητρακοπούλου, 2. «Τόσκα»:
Μαργαρίτα Δημητρακοπούλου, Επιτροπάκης, Κύρος. 3. «Μαραθώνιος»:
ο κωμικός του θιάσου κ. Δημητρακόπουλος.108

Η Πρόοδος 20/2/1908 αναφέρει ότι δόθηκε υπέρ της ηθοποιού του
προηγουμένου θιάσου κ. Μαρίας Δημητρακοπούλου ευεργετική παρά-
σταση με το έργο «Μήδεια» στο Δημοτικό θέατρο της πόλης του Λιμένος
Βαθέος με την ίδια στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Έπαιξαν επίσης οι ερα-
σιτέχνες ηθοποιοί Σ. Διαμαντής, Μήτσος Μαρμαράς και Γ. Μ. Ιορδανί-
δης.

Στις 28/12/1907 η Πρόοδος γράφει εκτενές άρθρο το οποίο αντανα-
κλά την ευνοϊκή διάθεση με την οποία ήταν διατεθειμένοι να δεχθούν το
θίασο αυτόν οι Σαμιώτες. Ο θίασος προαναγγέλλει τα έργα: Οἰκογένεια

105. Πρόοδος, 1/2/1906. 
106. Αμάλθεια, 14/6/1908.
107. Πρόοδος, 21/11/1906.
108. Πρόοδος, 16/1/1908.
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Μπολερὼ του Ένεκεν, Ἐχάσαμεν τὸν μπαμπά μας του Σόου, Μαραθώ-
νιος δρόμος του Μωραϊτίνη, Φύρδην μύγδην, Για την αλήθεια πρωτότυ-
που ελληνικού, Μπουμπούρι του Ό. Ουάϊλντ, Δι καίωμα ὁ ἔρως; του Μαξ
Νορδάου, ο Ἰατρὸς Ζωζὼ, Ἡ κόμησσα Βαλερὴ, Φροὺ φροὺ του Αλεβύ,
Ὁ ἀρχιεργάτης, η Εὔα του Φος, Ποσμερσχόλμ του Ίψεν, κ.ά.109

Το 1909 επισκέπτονται ξανά τη Σάμο οι ηθοποιοί Μερόπη Σαραμαντή
και Εμμανουήλ Χέλμης οι οποίοι προέρχονται από το θίασο του Ταβου-
λάρη και δίνουν σειρά παραστάσεων. Η Νέα Σάμος σχολιάζει απλώς
ότι πολύ σημαντική είναι η μουσική των Σαμίων στα διαλείμματα!

Η ένωση της Σάμου με την Ελλάδα δεν αποτέλεσε το έναυσμα για
την παραγωγή σημαντικών έργων, εκτός από λίγες μεταφράσεις ξένων
θεατρικών συγγραφέων και ορισμένων αρχαίων τραγωδιών.

Δειλά δειλά όμως αρχίζει και πάλι η σαμιακή παραγωγή. Χαρακτη-
ριστική είναι η προσπάθεια του λόγιου Ζήσιμου Σίδερη, γνωστού μας
από τη μετάφραση της Οδύσσειας στη Δημοτική, ο οποίος δημοσίευσε
στο Μικρασιατικό Ημερολόγιο το 1907 το θεατρογράφημα Ἄδωνις.110 Το
έργο αυτό φαίνεται ότι δεν προοριζόταν να παιχθεί επί σκηνής. Αυτό
εικάζεται από τα πολλά σκηνικά ελαττώματα που έχει. Το θέμα του
είναι παρμένο από την ελληνική μυθολογία και το έργο χωρίζεται σε

109. Πρόοδος, 28/12/1907. «Θέατρον Οικονόμου. Μὲ εὐχαρίστησιν δικαιολο-
γημένην θὰ μάθῃ ὅλη ἡ κοινωνία μας ὅτι αὔριον Τετάρτην ἀναμένεται νὰ ἔλθη
ἐκ Σμύρνης ὅπως δώσῃ ἐνταῦθα σειρὰν παραστάσεων ὁ Ἑλληνικὸς θίασος τοῦ
κ. Οἰκονόμου. Τὸ ὄνομα τοῦτο μόνον εἶνε ἀρκετὸν συστατικὸν διὰ τὸν θίασον
ποὺ μας ἔρχεται αὔριον. Ὁ κ. Οἰκονόμου πρὸ πενταετίας προσεκλήθη ἐκ Βιέννης
ἐν Ἀθήναις ὑπὸ τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως Γεωργίου ὅπως ἀναλάβῃ τὴν ἐποπτείαν
τοῦ Βασιλικοῦ θεάτρου τοῦ ὁποίου αὐτὸς ὑπῆρξεν μέχρι πρὸ ὀλίγου καιροῦ ἔτι
ὁ κατ’ οὐσίαν διευθυντὴς, διότι εἰς τὸν κ. Οἰκονόμου τὸ Βασιλικὸν θέατρον ὀφεί-
λει πᾶσαν αὐτοῦ καλλιτεχνικὴν ὀργάνωσιν καὶ μεταρρύθμισιν. Πρὸ ὀλίγων μόλις
μηνῶν ὁ κ. Οἰκονόμου ἀποσυρθεὶς ἐκ τῆς ὑπηρεσίας τοῦ Βασιλικοῦ θεάτρου κα-
τήρτισεν ἴδιον θίασον ἐκ δοκίμων ἠθοποιῶν καὶ ἀνέλαβε νὰ κάμῃ μὲ τὸν θίασον
τοῦτον μίαν καλλιτεχνικὴν περιοδείαν εἰς τὰ διάφορα μέρη τοῦ Ἑλληνισμοῦ με-
ταξὺ τῶν ὁποίων εἶχε τὴν καλωσύνην νὰ καταλογίσῃ καὶ τὴν Σάμον. Ἡ κοινωνία
μας πρέπει νὰ θεωρήσῃ τοῦτο ὡς μίαν τιμητικὴν ἔνδειξιν πρὸς αὐτὴν καὶ πρέπει
εἰς τὴν παροῦσαν περίστασιν νὰ τιμήσῃ μὲ τὴν ἀνάλογον ὑποστήριξιν τὸν αὔριον
ἐρχόμενον θίασον τοῦ κ. Οἰκονόμου. Ἡ εὐκαιρία εἶνε ἀληθῶς πρωτοφανὴς διότι
παρόμοιος θίασος δὲν ἦλθεν ἄλλοτε εἰς τὴν νῆσον μας...» 

110. Γιώργος Κώνστας, «Το Σαμιακό θέατρο», Απόπλους, ό.π. 
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τρεις πράξεις.
Δυστυχώς δεν αναφέρονται άλλα έργα την περίοδο αυτή, ούτε ση-

μαντικές έχουμε αναφορές στις εφημερίδες που ερευνήθηκαν σχετικές
με το θέατρο. Αυτό φαίνεται ότι ήταν αποτέλεσμα της ένωσης της Σά -
μου με την Ελλάδα. Η Σάμος, αφού εντάχθηκε σ’ ένα κράτος, του ο -
ποίου αποτελούσε την περιφέρεια, υπέστη έναν κραδασμό από τον ο ποίο
δυσκολεύτηκε να επανακάμψει.

Ταυτόχρονα σταμάτησε να είναι ο χώρος των ανταλλαγών με την
απέναντι μικρασιατική ακτή, σταμάτησαν οι Πανιώνιοι αθλητικοί αγώ-
νες, οι θεατρικές παραστάσεις και οι συναυλίες της σαμιακής Φιλαρμο-
νικής στην Έφεσο και τη Σμύρνη. Εξαιτίας δε της Μικρασιατικής
Καταστροφής ο χώρος αυτός με όλα τα χαρακτηριστικά του χάθηκε. Η
Σάμος έγινε παραμεθόριος, πολλοί πρόσφυγες δε μετά το ’22 βρήκαν
καταφύγιο στο νησί όπου και εγκαταστάθηκαν.

Την ενδιάμεση περίοδο 1912-1922, στις αρχές του Μεσοπολέμου, το
κοινό της Σάμου εστράφη στον Καραγκιόζη, λόγω έλλειψης άλλων θεα-
τρικών ειδών. Ο Καραγκιόζης έφθασε στη Σάμο από Έλληνες Ανατολίτες
στις αρχές του 20ού αιώνα. Γίνεται δημοφιλέστατος, ειδικά στα μικρά
παιδιά, έχασε το χαρακτήρα του θηλυμανή και του σάτυρου, έγινε σε-
μνός και ταυτίστηκε με τον πεινασμένο ραγιά. Βαθμιαία εξελληνίστηκαν
και οι άλλοι τύποι, όπως ο Χατζηαβάτης και ο Βεληγκέκας. Προστέθηκαν
δε και ορισμένοι καθαρά ελληνικοί, όπως ο Μπαρ μπα-Γιώργος, ο Μορ-
φονιός, κ.ά. Απέκτησε δε σταδιακά και εθνικό πε ριεχόμενο, γιατί ο Κα-
ραγκιόζης υποδυόταν διάφορα ιστορικά πρόσωπα και οι παραστάσεις
του δίνονταν κυρίως στο Καρλόβασι. Ενδιαφέρον είναι ότι οι εφημερίδες
της εποχής αναφέρουν συγκεκριμένα ονόματα Καραγκιοζοπαιχτών.111

Όσον αφορά τους επισκέπτες θιάσους, πολύ λίγους αναφέρει η εφη-
μερίδα Αιγαίον του Βακιρτζή, ενός λογίου φιλελευθέρου και δημοκρατι-
κού, ο οποίος έδινε έμφαση στα καλλιτεχνικά θέματα. Η ανυπαρξία
ειδήσεων στην εφημερίδα αυτή δείχνει το μέγεθος της έλλειψης της καλ-
λιτεχνικής δραστηριότητας, η οποία, εκτός των άλλων αιτιών που προ-
αναφέρθηκαν, οφειλόταν στην πολύ συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία,
όπου η ένωση της Σάμου συνέπεσε με τους Βαλκανικούς, τον Ελληνο-
τουρκικό, τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Από τις ελάχιστες αναφορές της εφημερίδας είναι ότι έφτασε από
Αθήνα ο θίασος της Βιργινίας Λεονάρδου και στις 19/12/1912 ο θίασος

111. Κώστας Γαρουφαλής, Διαλέξεις, ό.π., σ. 250-254.
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της Ελένης Απέργη έπαιξε το Τζιώτικο ραβαΐσι και το Η κυρία με τας
καμελίας. Στις 15/1/1914 παίχτηκε το έργο Τόσκα και το Φεβρουάριο
του 1915 αναφέρεται αποτυχημένη παράσταση του Ὀθέλου.

Στο Αιγαίον υπάρχουν ελάχιστες αναφορές για επισκέψεις ξένων θιά-
σων. Μία απ’ αυτές αναγγέλλει την άφιξη αθηναϊκού θιάσου υπό τη δι-
εύθυνση του Ν. Αλεξίου και Αυγερινού Νίκα για να παρουσιάσει την
Αθηναϊκή Επιθεώρηση Τὸ ἀλάνι τοῦ δρόμου (1916).112

Στη συνέχεια φαίνεται πως εξαιτίας των γεγονότων του Α΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου και της Μικρασιατικής Καταστροφής, δεν έχουμε μεγάλη
θεατρική κίνηση και είναι πολύ σπάνιες οι αναφορές των εφημερίδων.

Η εφημερίδα Αιγαίον στις 3/4/1921 αναγγέλει ευεργετική παράσταση
υπέρ ηθοποιών με τη γαλλική κωμωδία Δύο χήρες και ένας μακαρίτης.
Από την περιγραφή της εφημερίδας φαίνεται η δεινή κατάσταση των
ηθοποιών.113

Στις 7/4/1921 η εφημερίδα Αιγαίον αναγγέλλει την τιμητική παρά-
σταση υπέρ των ηθοποιών Κυριακής Πετροχείλου και Μαρίκας Ξανθάκη.
Ήδη διαφαίνεται η διαφορά ανάμεσα στις ευεργετικές παραστάσεις που
δίνονταν παλαιότερα και στην απλή τιμητική παράσταση που αναγγέλ-
λεται τώρα από την εφημερίδα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το θέατρο
γίνεται σταθερότερος θεσμός, ο οποίος αποκτά διαρκώς όλο και περισ-
σότερο, χαρακτηριστικά επαγγελματικού θεάτρου με την κρατούσα α -
ντίληψη σήμερα.114 Αναφέρεται και άλλη μία θεατρική παράσταση από

112. Αιγαίον 1/3/1916.
113. Αιγαίον 3/4/1921. «Εὐεργετικὴ ἠθοποιῶν. Τὴν προσεχῆ Τρίτην 6 Ἀπριλίου

δίδεται εὐεργετικὴ παράστασις ὑπὲρ τῆς Δ/δος Ἐλεονώρας Δάντη καὶ τῶν κ.κ.
Ἀνδρέα Στρουμπούλη καὶ Κ. Ἀσλανίδου μὲ τὴν θαυμασίαν Γαλλικὴν Κωμῳδίαν
«Δύο χῆρες, ἕνας μακαρίτης». Κάθε ὑποστήριξις πρὸς τοὺς καλλιτέχνας τούτους,
οἵτινες δοκιμάζουν ποικίλας πικρίας ἐν τῇ ἐκτελέσει τοῦ δυσχερεστάτου ὅσον
καὶ μορφωτικοῦ ἔργου των εἶναι δικαιολογημένη καὶ διὰ τοῦτο ἐλπίζομεν ὅτι
τὸ φιλόμουσον κοινὸν τῆς πόλεώς μας θὰ προθυμοποιηθῇ νὰ παράσχῃ εἰς αὐτοὺς
τὴν θερμὴν ὑποστήριξήν του.»

114. Αιγαίον 7/4/1921. «“Θέατρον”. Αὔριον τὸ ἑσπέρας ἡ τιμητική των Κυριῶν
Κυριακῆς Πετροχείλου καὶ Μαρίκας Ξανθάκη μὲ τὴν ὡραίαν καὶ πλήρη κωμικὴν
σκηνὴν Ἀθηναϊκὴν Ἐπιθεώρησιν “Τὸ Πανόραμα”. “Τὸ Πανόραμα” θεωρεῖται ὡς
ἡ τελειοτέρα Ἑλληνικὴ Ἐπιθεώρησις, ἡ ὁποία παίζεται διαρκῶς ἀπὸ δεκαετίας
εἰς τὰ Ἀθηναϊκὰ θέατρα. Μουσικὴ γλυκυτάτη καὶ 22 πεταχτὰ καὶ ἐπίκαιρα τρα-
γουδάκια.»
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την ίδια εφημερίδα.115
Φαίνεται ότι κάποιες φορές οι επαγγελματικοί αυτοί θίασοι έδιναν

παραστάσεις υπέρ συλλόγων καλλιτεχνικών προκειμένου να ενισχυθεί
και η εγχώρια πνευματική κίνηση.116 Η τακτική αυτή επικρατούσε απο-
λύτως την περίοδο της Ηγεμονίας, από τότε όμως παγιώθηκε και συνε-
χίσθηκε η παράδοση των ερασιτεχνικών θιάσων έως και τη δεκαετία του
’60, οπότε με την αλλαγή των συνθηκών του θεάτρου λόγω της ανόδου
της ποιότητας των απαιτήσεων του κοινού τους και των τεχνικών μέσων
είχαν ανάγκη μάλλον χορηγιών.

Από την ερασιτεχνική θεατρική κίνηση αναφέρεται μόνο μία σχολική
παράσταση που έγινε στο Δημοτικό Παρθεναγωγείο με το πατριωτικό
δράμα Η Καταστροφή του Μεσολογγίου και με σκοπό την ενίσχυση
του σχολείου.117

Η περίοδος 1912-1922 είναι μια περίοδος πολέμων και στράτευσης
και η οποία επισφραγίζεται στο τέλος από την εθνική συμφορά του ’22

115. Αιγαίον 27/3/1921. «“Θέατρον”. Ἀπόψε διὰ πρώτην φορὰν ἐνταῦθα ἡ νέα
ἐπιθεώρησις “Τὸ κουτσομπολιὸ” μὲ ξεκαρδιστικὰς κωμικὰς σκηνὰς καὶ ὅλως
πεταχτὴν μουσικὴν καὶ αὔριον ἡ θαυμασία Γαλλικὴ Κωμῳδία “Ἡ Δαιμονι-
σμένη”.»

116. Αιγαίον, 31/3/1921. «“Η ευεργετική του «Πυθαγόρου”. Αὔριον Πέμπτην
ὁ ἐνταῦθα διατρίβων θεατρικὸς θίασος δίδει εὐεργετικὴν παράστασιν πρὸς ὄφε-
λος τοῦ Συλλόγου “Πυθαγόρου”. Θὰ παιχθῇ ἡ χαριτωμένη Γαλλικὴ κωμῳδία Τὸ
Καρναβάλι τῆς Νίτσας. Νομίζομεν ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀνάγκη νὰ συστήσωμεν εἰς
τὴν κοινωνίαν μας ὅπως ὑποστηρίξῃ τὴν τιμητικὴν ταύτην τοῦ τόσον εὐεργετικῶς
δρῶντος Συλλόγου, ὅστις πλὴν τῆς Λέσχης διατηρεῖ νυκτερινὴν λαϊκὴν σχολὴν
καὶ μουσικὴν τοιαύτην καὶ εἰς ὃν ὀφείλονται τόσα ἄλλα προοδευτικὰ ἔργα
τιμῶντα τὸν τόπον μας. Πρὸς τὸ ἐξόχως κοινωφελὲς καὶ προοδευτικὸν τοῦτο
σωματεῖον πρέπον εἶναι νὰ χορηγῆται προθύμως πᾶσα συνδρομὴ καὶ διὰ τοῦτο
δὲν ἀμφιβάλλομεν ὅτι ἡ αὐριανὴ παράστασις θὰ ἀποτελέσῃ μίαν ὡραίαν
ἀφορμὴν πρὸς ἐκδήλωσιν τοῦ θερμοῦ ἐνδιαφέροντος, ὅπερ ἡ Σαμιακὴ κοινωνία
πρέπει νὰ διατηρῇ πάντοτε διὰ τὸν Σύλλογον τοῦτον, παρ’ οὗ ἀναμένομεν καὶ
ἄλλας μεγαλυτέρας προόδους.»

117. Αιγαίον, 27/3/1921. «“Σχολικὴ Εορτή”. Αὔριον Κυριακὴν καὶ ὥραν 4 μ.μ.
θὰ παιχθῇ ὑπὸ τῶν μαθητριῶν τοῦ ἐνταῦθα Δημοτικοῦ Παρθεναγωγείου τὸ πα-
τριωτικὸν Δρᾶμα “Ἡ Καταστροφὴ τοῦ Μεσολογγίου”. Θὰ ἐκτελεσθῶσιν ἐπίσης
κωμῳδίαι, ᾄσματα, χοροὶ καὶ μονῳδίαι καὶ θὰ ἀπαγγελθῶσιν ποιήματα. Εἴσοδος
Δραχμαὶ. 3 διὰ τὴν Α΄ θέσιν καὶ δραχμαὶ. 2 διὰ τὴν Β΄ θέσιν πρὸς ὄφελος τοῦ
σχολικοῦ ταμείου.»
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από την οποία επλήγη ιδιαίτερα η Σάμος, εφόσον δέχτηκε μεγάλο αριθμό
προσφύγων. Είναι λογικό λοιπόν μέσα σ’ αυτές τις ιστορικές συνθήκες
να μην μπορεί ν’ αναπτυχθεί το θέατρο και είναι απόλυτα δικαιολογη-
μένες οι ελάχιστες αναφορές που βρέθηκαν στις εφημερίδες και τη βι-
βλιογραφία, πλην ωστόσο και μόνον το γεγονός ότι δεν σταμάτησε
εντελώς η κάθε πνευματική καλλιτεχνική κίνηση δείχνει ότι το ενδιαφέ-
ρον των Σαμίων είχε χαρακτήρα πηγαίο και γνήσιο.

Γενική αποτίμηση 

Απ’ ό,τι φάνηκε καθαρά, οι θίασοι που επισκέφθησαν τη Σάμο ήταν
είτε ελληνικοί που επισκέπτονταν τη Σμύρνη, είτε σμυρνέικοι. Το γεγονός
όμως ότι ένα τμήμα αυτών των θιάσων παρέμενε για πολύ καιρό στο
νησί δείχνει ότι η αποδοχή τους από το κοινό ήταν ευνοϊκή και άρα το
θεατρικό ενδιαφέρον ήταν υψηλό.

Τα κύρια χαρακτηριστικά τους ήταν η προχειρότητα των παραστά-
σεων, η αλλοίωση του κειμένου και η ελλιπής παρουσίαση των δρώντων
προσώπων του δραματικού έργου. Επίσης σε μία μέρα αναγγέλλονταν
πολλά έργα και αρκούσε να παρουσιαστεί απ’ αυτά ένας μονόλογος. Το
φαινόμενο αυτό ήταν γενικό, στη Σάμο όμως πρέπει να είχε ιδιαίτερη
συχνότητα, εφόσον δεν την επισκεπτόταν ολόκληρος ο θίασος, αλλά ένα
μικρό τμήμα του και από τους ηθοποιούς όχι οι πλέον επιτυχημένοι.
Ωστόσο η ύπαρξη δύο ή και περισσότερων θεάτρων, η γηγενής δραστη-
ριότητα και οι επισκέπτες θίασοι συνθέτουν την ποικίλη εικόνα που απο-
τελεί το πανόραμα της θεατρικής δραστηριότητας την περίοδο της
Ηγεμονίας.

Από τη συνολική αποτίμηση διαφαίνεται ότι το ενδιαφέρον στο νησί
για το θέατρο ήταν πάντοτε σημαντικό, αν και δεν αναπτύχθηκε μια
πρωτογενής θεατρική κίνηση, αλλά επειδή ακριβώς ήταν στο σταυρο-
δρόμι της διακίνησης των θεατρικών ομάδων το ενδιαφέρον των κατοί-
κων ενισχύετο από τους επισκέπτες κυρίως θιάσους και το κριτήριο τους
πλησίαζε περισσότερο προς την ποιότητα της Σμύρνης που πριν την κα-
ταστροφή είχε εντονότατη πνευματική ζωή. Τόσο το συγγραφικό κομμάτι
όσο και οι παραστάσεις είναι αναπόσπαστα δεμένες με την ζωή της απέ-
ναντι μικρασιάτικής ακτής και όπως ήταν αναμενόμενο για μεγάλο διά-
στημα ακολούθησε τη μοίρα της.
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ΑΛΕΞΙΑ Ν. ΟΡΦΑΝΟΥ, Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ 
ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΔΟΥ - ΤΑΧΟΥ

Ηγεμονικός λόγος και εθνικός λόγος: η μετάβαση
από τον λόγο της ηγεμονικής σαμιακής εκπαίδευσης

στο αίτημα για μια εθνική εκπαίδευση

ΟΑ. Πολίτης υποστηρίζει «ότι η ιστορία των συνειδήσεων, των
ιδεολογιών, των νοοτροπιών είναι η ανίχνευση της λογικής των
αντιφάσεων».1 Στα πλαίσια των ιδεολογικών αντιφάσεων που

σημάδεψαν τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα, τίθεται στη Σαμιακή
Ηγεμονία το δίλημμα «ηγεμονικός» ή «εθνικός» λόγος. Η προσπάθεια
προσδιορισμού αυτού του διλήμματος μας παραπέμπει σ’ ένα άλλο δί-
λημμα που διατυπώθηκε από τον Α. Πολίτη ως ακολούθως: 

Δίλημμα υπήρχε όμως και στη μορφή που θα έπαιρνε ο
αλυτρωτικός αγώνας. Το είδαμε να συνοψίζεται στα σύμβολα
Αθήνα, Κωνσταντινούπολη· ποια θα αποτελούσε τον πόλο συ-
σπείρωσης του ελληνισμού;... Είδαμε άλλωστε πως τα σύμ-
βολα αυτά αντιπροσώπευαν αντιμαχόμενες τάσεις· η Αθήνα
εκπροσωπούσε την ανάπτυξη ενός εθνικού, νεωτερικής υφής,
κράτους, η Κωνσταντινούπολη την αναβίωση ενός λαϊκού
προτύπου, της αυτοκρατορίας που θα στηριζόταν σε θρη-

1. Α. Πολίτης, Ρομαντικά χρόνια, Ιδεολογίες και Νοοτροπίες στην Ελλάδα
του 1830-1880, 2η φωτοανατύπωση 3ης έκδοσης, με διορθώσεις, συμπληρώσεις
και ευρετήριο, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού – Μνήμων, Αθήνα, σ. 142.
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σκευτική και όχι εθνική βάση.2
Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το δίλημμα «ηγεμονικός» ή «εθνι-

κός» λόγος μπορεί να αναδιατυπωθεί: Κωνσταντινούπολη ή Αθήνα, «ελ-
ληνοθωμανισμός» ή εθνισμός; Ο «ηγεμονικός λόγος» στην εκπαίδευση
αποτυπώνει την «πίστη» στο ηγεμονικό καθεστώς της αυτονομίας. Ο
«εθνικός λόγος» στην εκπαίδευση αποτυπώνει τη «μεγάλη ιδέα» όχημα
της επίσημης εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, που στην περίπτωση
της Σάμου υιοθετεί την πολιτειακή λύση της ενσωμάτωσης στην Ελ-
λάδα.

Ο Κ. Θ. Δημαράς θα μιλήσει, όπως και ο Α. Πολίτης, για αντιθέσεις
αλλά και για την «συνύπαρξη των αντιθέσεων» και πολύ παραστατικά
για την «παρουσία χρωστικών μέσα σε ένα υγρό άχρωμο: οι απειροε-
λάχιστες ποσότητες υπάρχουν, αλλά δεν αλλοιώνουν την όψη αισθητά·
ύστερα, αν μία από αυτές αυξηθεί πολύ, το υγρό χρωματίζεται αντί-
στοιχα. Η παράσταση αυτής της χρωστικής μας βοηθεί να καταλάβουμε
τις μεταβάσεις από την μία εποχή στην άλλη, από το ένα πολιτισμικό ή
άλλο κίνημα στο επόμενο».3 Πράγματι και στην περίπτωση της Σάμου
σαν «χρωστικές» υπάρχουν τόσο το «όραμα της ελευθερίας» που ταυ-
τίζεται με τον εθνισμό, όσο και η τάση που αποσκοπεί στην «αυτονο-
μία»,4 που διατυπώνεται: α) είτε με την παραμονή του νησιού στο
ηγεμονικό καθεστώς υπό οθωμανική κυριαρχία,5 υπάρχει άλλωστε στο
νησί «μακρά παράδοση πολιτικής αυτοδιοίκησης και “αυτονομίας”, στο
πλαίσιο βεβαίως της οθωμανικής κυριαρχίας» που «μετενσαρκώθηκε
σε ένα ιδιότυπο διοικητικό καθεστώς» την Ηγεμονία,6 β) είτε με φαινό-
μενα που σχετίζονται με την παράδοση της «ανταρσίας» που χαρακτη-
ρίζει από πολύ νωρίς τους κατοίκους του νησιού.7 Αυτή την παράδοση
ανταρσίας θα ακολουθήσουν οι Γιαγάδες, ηγέτες της αντιβενιζελικής
παράταξης του νησιού, που θα στραφούν ενάντια στο ελληνικό κράτος
και θα οδηγήσουν τον Ιούνιο του 1914 το Διοικητή της Σάμου (και επί-

2. Α. Πολίτης, ό.π., σ. 138.
3. Κ. Θ. Δημαράς, Ελληνικός ρωμαντισμός, Ερμής, Αθήνα 2004, σ. θ΄. 
4. Μ. Γ. Βαρβούνης, Το όραμα της ελευθερίας στη σαμιακή κοινωνία (1800-

1912), Έκδοση Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Σάμου, Αθήνα
2008.

5. Ό.π., σ. 89.
6. Ν. Βαφέας, Από τον Ληστή στον Αντάρτη, Τα ένοπλα κινήματα των Για-

γάδων στη Σάμο (1914-1925), Νήσος, Αθήνα 2012, σ. 31.
7. Ό.π., σ. 32.
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σημο εκπρόσωπο του ελληνικού κράτους) να τους επικηρύξει.8 Η τάση
αυτή εναντίον της ένωσης με την Ελλάδα στη σαμιακή κοινωνία, που
αποτυπώθηκε στο κίνημα των Γιαγάδων, προέβαλε και άλλες πολιτει-
ακές λύσεις όπως η ένωση με τα ιταλοκρατούμενα Δωδεκάνησα.9

Στη σαμιακή κοινωνία από το 1800 αρχίζει η εθνική και κοινωνική
αφύπνιση. Το 1821 κάτω από την ηγεσία του Λογοθέτη Λυκούργου το
όραμα της ελευθερίας θα πάρει τη μορφή της ένωσης με την Ελλάδα.10
Μπορεί να υποστηριχθεί ότι η έκφραση του «εθνικού λόγου» βρίσκεται
στην άρνηση αποδοχής της σαμιακής Ηγεμονίας ως λύσης στο πολιτειακό
ζήτημα της Σάμου, μετά τη νικηφόρα συμμετοχή του νησιού στην επα-
νάσταση του 1821. Στην ιστορία της σαμιακής Ηγεμονίας ο εθνικός λόγος
αποτυπώνεται για πρώτη φορά στη μαζική αποδοκιμασία της ίδιας της
ηγεμονίας, λίγο πριν την ίδρυση της το 1834. Παράλληλα βέβαια δεν
παύουν να υπάρχουν οι εντάσεις σε «θέματα νομής εξουσίας» με το ελ-
λαδικό κέντρο, όμως οι βασικές αρχές του οράματος ελευθερίας-ένωσης
με την Ελλάδα «μένουν αταλάντευτα σταθερές, παρά τους τριγμούς που
προκάλεσαν οι εσωτερικές διαμάχες, αλλά και η αποστολή στη Σάμο δι-
οικητών από τον ελλαδικό κορμό, που ήρθαν σε σύγκρουση τόσο με τον

ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΣΑΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

8. Ό.π., σ. 50.
9. Βλ. για τάσεις εναντίον της ένωσης στην κοινωνία της Σάμου μετά την

ένωση, λόγω «κακής» συμπεριφοράς του ελληνικού κράτους προς τη Σάμο και
τους Σαμίους και σχετικά κινήματα Μ. Γ. Βαρβούνης, Λαϊκή αυτοβιογραφία
και ιστορική πραγματικότητα. Η περίπτωση των απομνημονευμάτων του Σα-
μίου οπλαρχηγού Ιωάννη Γιαγά (1912-1925), Αθήνα 1997. Μ. Γ. Βαρβούνης,
«Τα “Γιαγαδικά”: Όψεις και θεωρήσεις», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008),
Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου 2008α, σ. 679-684. Σ. Κεκρίδης, «Τα απομνημο-
νεύματα του Ιωάννη Γιαγά και η ιστορική αλήθεια», Σαμιακές Μελέτες 4 (1999-
2000), σ. 516. Σ. Κεκρίδης, «Η υπόθεση των Γιαγάδων: επαναστάτες ή ληστές;»,
Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), Πρακτικά Συνεδρίου «Η Σάμος κατά τον
20ό αιώνα», σ. 119-130. Ν. Βαφέας, «Από τη ληστεία στο κοινωνικό κίνημα: Η
περίπτωση των Γιαγαδικών στη Σάμο» στο Χρ. Δερμεντζόπουλος-Β. Νιτσιάκος
(επιμ.), Όψεις του λαϊκού πολιτισμού, Μνήμη Στάθη Δαμιανάκου, Πλέθρον, Α -
θήνα, 2007, σ. 127 και σ. 129. Ν. Κόγιας, «Τα τραγούδια των Γιαγάδων», στο
Ν. Διονυσόπουλος (επιμ.), Η Σάμος στις 78 στροφές. Ιστορικές ηχογραφήσεις
1918-1958, Αθήνα 2009, σ. 153. Μ. Γ. Βαρβούνης, «Τα δημοτικά τραγούδια της
Σάμου για το κίνημα των Γιαγάδων», Απόπλους 9, 1992, σ. 104-114 και Από-
πλους, έκτακτο τεύχος Ιούνιος 1998, σ. 29-39.

10. Μ. Γ. Βαρβούνης, 2008, ό.π., σ. 11-31.
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Λυκούργο, όσο και με τους πρωταγωνιστές του κινήματος της σαμιακής
ελευθερίας».11 Οι Καρμανιόλοι των οποίων ηγείται ο Λογοθέτης Λυκούρ-
γος «επηρεασμένοι από τα διδάγματα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού
έφεραν στο προσκήνιο την ίδρυση σχολείων, τη μόρφωση και την καλ-
λιέργεια της παιδείας, ως φυτώρια μιας διαρκούς και δυναμικής ελευ-
θερίας. Για τον λόγο αυτό συνδύασαν το έργο τους με τη λειτουργία
σχολών και την έκδοση βιβλίων, θεωρώντας την ανάπτυξη της παιδείας
για όλους βασικό πυλώνα του κοινωνικού τους οράματος».12

Στην περίοδο της σαμιακής Ηγεμονίας 1834-1850 της «ηγεμονικής α -
πολυταρχίας», που χαρακτηρίζεται από έναν «πολωτικό διπολισμό» ανά-
μεσα στους ανθρώπους του Ηγεμόνα και στους τοπικούς παράγοντες13 η
πολιτική και εθνική ελευθερία που μπορούσαν να απολαύσουν μέσα στα
πλαίσια της Ηγεμονίας προσδιόρισε το σαμιακό όραμα της ελευθερίας
ως «διατήρηση των προνομίων και στην επέκταση των διοικητικών αυ-
τονομιών του νησιού».14 Εύστοχα υποστηρίζεται ότι η χρονική ταύτιση
της Σαμιακής εξέγερσης του 1849 με την οξεία αγροτική σαμιακή κρίση
των ετών 1848-1854 δεν οφείλεται στην τύχη.15 Η εξέγερση του 1849 εκ-
φράζει και την αντίθεση αυτοχθόνων-ετεροχθόνων στη διεκδίκηση της ε -
ξουσίας: Η εξέγερση αποτελεί τη συνισταμένη της δράσης διαφορετικών
κοινωνικών πολιτικών δυνάμεων. Πρόκειται για «αντίδραση» ενάντια σε
μία νέα ομάδα διευθύνουσα που ήταν το προϊόν της Ηγεμονίας, και προ-
σπαθούσε να μονοπωλήσει την τοπική εξουσία. Η σύσταση της νέας δι-
ευθύνουσας ομάδας, και κυρίως ο τρόπος που άσκησε την εξουσία κατά
τις πρώτες δεκαετίες της Ηγεμονίας, προκάλεσε συγχρόνως έμφαση των
συμφερόντων των υπολοίπων κοινωνικών ομάδων του νησιού και την ανα-
δόμηση των συλλογικών ταυτοτήτων. Ο εσωτερικός ανταγωνισμός της
σαμιακής κοινωνίας οργανώθηκε γύρω από την αντίθεση ιθαγενείς-ξένοι.16

11. Ό.π., σ. 24-25.
12. Ό.π., σ. 23.
13. Ό.π., σ. 31.
14. Ό.π., σ. 32.
15. Ν. Βαφέας, «Η εξέγερση του 1849 στη Σάμο: Μία τομή στην ιστορία της

Ηγεμονίας» στο Η Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα, Πρακτικά
Συνεδρίου, τ. Β΄, Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου», Αθήνα
1998, σ. 135-147.

16. N. Vaféas, «La révolte de 1849-1850 dans la principauté de Samos: un as-
pect deviant du movement national grec» Efthymiou, M. La société grecque sous la
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Στην περίοδο του κοινοτισμού, του κοινοβουλευτισμού και του εθνι-
σμού (1850-1908) «τεκμήριο επιτυχίας δεν θεωρείται πλέον η ένωση με
το ελεύθερο ελληνικό κράτος, αλλά η επίτευξη της ευμάρειας και η ενί-
σχυση της αυτοδιοίκησης» στα πλαίσια της υποτέλειας.17 Αυτή η ενί-
σχυση της αυτοδιοίκησης που θα «ελέγξει» την ηγεμονική εξουσία
υποστηρίζεται ότι θα «ανοίξει» και τον δρόμο για την ενσωμάτωση στο
ελληνικό κράτος. Ο Ι. Χατζηγιάννης ένας από τους κυριότερους εκπρο-
σώπους της αστικής τάξης και ίσως ο σημαντικότερος πολιτικός της
εποχής του,18 παρέμεινε γνωστός ως «ηγεμονοφάγος», γιατί είχε ουσια-
στικά μεταβληθεί σε αξιόλογο παράγοντα «επιλογής» Ηγεμόνα. Το γε-
γονός αυτό είναι ενδεικτικό της «δύναμης» των κομμάτων στη σαμιακή
Ηγεμονία. Ο ιδιαίτερα επιτυχημένος έμπορος και επιχειρηματίας Ι. Χα-
τζηγιάννης, από το Καρλόβασι, εκπροσωπεί τον δυναμισμό της αστικής
τάξης της εποχής, που καταφέρνει να «χειραφετηθεί» από την οθωμα-
νική διοίκηση. 

Την ίδια περίοδο ανάλογα παραδείγματα απομάκρυνσης Οθωμανών
διοικητών μετά από αίτημα εκπροσώπων των ελληνικών κοινοτήτων
έχουμε και στη Λέσβο: «Η κοινότητα ζητάει συχνά την αντικατάσταση
διοικητών, κυρίως αυτών που είναι γνωστοί για την αυθαίρετη και τυ-
ραννική διοίκησή τους». Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι ελληνικές κοινό-
τητες της Λέσβου πετυχαίνουν την απομάκρυνση και αντικατάσταση
των Διοικητών του νησιού Κεμάλ μπέη το 1884 και Χιβζή πασά το
1900.19 Εύστοχα διαπιστώνει ο G. Burgel ότι στη Λέσβο, πριν από την
οριστική και αναγνωρισμένη επανασύνδεση με την Ελλάδα, η ελληνική
κοινότητα παίρνει σταδιακά στα χέρια της το οικονομικό και κοινωνικό

domination ottomane, économie, identité, structure sociale et conflits, Hêrodotos,
Αthènes 2010, p. 341- 415.

17. Μ. Γ. Βαρβούνης, 2008, ό.π., σ. 35-36.
18. Βλ. Θ. Σαρρηγιάννης, «Ιωάννης Χατζηγιάννης-Νικόλαος Βλιάμος-Αλέξης

Σεβαστάκης. Τρεις πολιτικοί άνδρες από το Καρλόβασι», Πρακτικά Συνεδρίου
«Καρλόβασι Σάμου. Ένα νησιωτικό, εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο στο
Ανατολικό Αιγαίο», Αθήνα 2007, σ. 83-93. Κ. Καμπούρης, Το Χρονικόν της
Σάμου 3, Αθήναι 1979, σ. 14 κ. εξ. Μ. Καββαδία-Βοϊκλή, «Οι ηγετικές οικογέ-
νειες και ο πολιτικός τους ρόλος στη σαμιακή ηγεμονία στα τέλη του 19ου αι.»,
Πρακτικά Συνεδρίου «Καρλόβασι Σάμου. Ένα νησιωτικό, εμπορικό και βιο-
μηχανικό κέντρο στο Ανατολικό Αιγαίο», Αθήνα 2007, σ. 57-74.

19. Ρ. Σιφναίου, Λέσβος, Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία (1840-1912),
Τροχαλία, Αθήνα 1996, σ. 74, 77-78.
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προβάδισμα και καταλήγει: «Τελικά όμως η χειραφέτηση προηγείται
κατά πολύ της απελευθέρωσης. Παντού και πάντα η ίδια πορεία: έκανα
εξάλλου την ίδια διαπίστωση και στην κατεχόμενη Κρήτη».20 Ανάλογη
αναδεικνύεται και η περίπτωση της σαμιακής Ηγεμονίας, όπου η αστική
τάξη φαίνεται να χειραφετείται οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά
ελέγχοντας, όπως είδαμε, ακόμα και την εκλογή του «ορισμένου» από
την Πύλη Ηγεμόνα, πολύ πριν από την ένταξή της στην Ελλάδα. 

Στην περίοδο 1850-1908 οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι «θεσμι-
κές» παρεμβάσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην εκπαίδευση της
Ηγεμονίας τελειώνουν με τον Αυτοκρατορικό Ορισμό του 1868.21 Η ελ-
ληνική εκπαίδευση στη σαμιακή Ηγεμονία τίθεται στην υπηρεσία της
Ηγεμονίας. Ο «ηγεμονικός λόγος» στην εκπαίδευση της σαμιακής Ηγε-
μονίας υποδηλώνει τον προσανατολισμό στην «Ανατολή», την Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία, τον ελληνοθωμανισμό αλλά και τον κοσμοπολιτισμό.
Ο τελευταίος θα χαρακτηρίσει έντονα την κυρίαρχη αστική τάξη της
Ηγεμονίας, που στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας θα επιλέξει
να στήσει ομοίωμα του Πύργου του Άιφελ.22

Γύρω στα 1900 ο συγγραφέας Π. Λιντάου συγκρίνοντας το Βαθύ με
την κοσμοπολίτικη Σμύρνη το χαρακτηρίζει πόλη «πολύ πιο αρχοντική
λ.χ. από τη μεγάλη Σμύρνη. Αισθάνεται κανείς χωρίς άλλο την ατμό-
σφαιρα που δημιουργεί ένα μικρό βασίλειο». Και «η ενδυμασία των

20. G. Burgel, «Προλεγόμενα» στο Σιφναίου, Ρ. Λέσβος, Οικονομική και Κοι-
νωνική Ιστορία (1840-1912), Τροχαλία, Αθήνα 1996, σ. 17-18.

21. Βλ. Γ. Σβορώνος, Τα Προνόμια της Ηγεμονίας Σάμου, Εκ του Ηγεμονι-
κού Τυπογραφείου, Εν Σάμω 1903α, σ. 35-44. Γ. Σβορώνος, Σαμιακή νομοθε-
σία: περιέχουσα τα προνόμια της ηγεμονίας Σάμου και άπαντας τους εν ισχύι
νόμους αυτής, Ηγεμονικό Τυπογραφείο, Σάμος, 1903. Σ. Ιωαννίδης, και Μ. Γάγ-
κος, Σαμιακή Νομοθεσία ήτοι συλλογή απάντων των εν τη Ηγεμονία της
Σάμου ισχυόντων Νόμων και Διαταγμάτων, ή προσετέθησαν τα Αυτοκρατο-
ρικά Φερμάνια, τα αφορώντα τα προνόμια της Νήσου, Εκ του Ηγεμονικού
Τυπογραφείου, Εν Σάμω, 1875.

22. Γύρω στα 1900 ο συγγραφέας Πάουλ Λιντάου περιγράφει ως ακολούθως:
«Και στη μεγάλη πλατεία – που κι αυτή είναι μικρή- στην αποβάθρα, υψώνεται
ένας αληθινός πύργος του Άιφελ, που έχει κατασκευασθεί ακριβώς σύμφωνα
με το πρωτότυπο στο πεδίο του Άρεως στο Παρίσι. Δεν είναι ωστόσο διόλου
ψηλός... Και όμως είναι περίεργο!», Π. Ενεπεκίδης, 1997, Αρχιπέλαγος, Ίμβρος,
Τένεδος, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Πάτμος 1800-1923, Εστία, Αθήνα,
σ. 259.



537ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΣΑΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ανδρών φανερώνει την εθιμοτυπία της ηγεμονικής λάμψης. Οι άντρες
ντύνονται κατά κανόνα πολύ φροντισμένα, ακόμη και οι εμφανίσεις
δανδήδων δεν είναι από τις σπανιότερες».23 Ο περιηγητής σημειώνει ότι
το Βαθύ διαθέτει επίσης και «το τελευταίο επίτευγμα του πολιτισμού
μας: δικά του εικονογραφημένα καρτ-ποστάλ».24 Τα ακόλουθα απο-
σπάσματα από ηγεμονικούς λόγους αποκρυσταλλώνουν την ηγεμονική
ιδεολογία για την εκπαίδευση των Σαμίων. 

Το 1875 ο Ηγεμόνας Κ. Ι. Φωτιάδης πρότεινε στον λόγο του: 
ίνα δε οι εν τω Γυμνασίω φοιτώντες λάβωσι παίδευσιν ως

ειπείν κοσμοπολιτικήν και προς τον πρακτικόν βίον επί μάλ-
λον συνάδουσαν, διερρύθμισα ούτω τα της εν αυτώ διδα-
σκαλίας, ώστε, απόφοιτοι γινόμενοι, να έχωσιν εκείνοι πάσας
τας απαιτουμένας γνώσεις προς εξεύρεσιν εντίμου βιοπορι-
στικού έργου· εισαγαγών δε την σπουδήν της Οθωμανικής,
και ταύτην, ως και την Γαλλικήν, υποχρεωτικόν μάθημα κα-
ταστήσας, φρονώ ότι παρεσκεύασα αίσιον μέλλον πολλοίς
των νεωτέρων Σαμίων, οίτινες ήθελον επιδιώξει στάδιον ευ-
ρύτερον εν τη αχανεί του Μεγαλειοτάτου Σουλτάνου επικρα-
τεία. Χαίρων δε διομολογούμαι ότι αι των μαθητών πρόοδοι
εις αμφοτέρας ταύτας τας γλώσσας, καθ’ α ιδίοις τοις ο -
φθαλμοίς επείσθην, υπερηκόντισαν τας προσδοκίας Μου.25

Στο ίδιο πνεύμα ο Ηγεμόνας Αλέξανδρος Καραθεοδωρή φαίνεται να
υποστηρίζει μία εκπαίδευση που προσδιορίζεται στα πλαίσια του ελ-
ληνοθωμανισμού: Ο κόσμος της παιδείας αυτής, την οποία και οι δύο
(πατέρας και υιός Καραθεοδωρή) θέλησαν να διαδώσουν στο ελληνικό
γένος μέσα από σωματεία όπως ο Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντι-
νούπολης, αναιρούσε τη διάκριση μεταξύ ανατολής και δύσης. Συνι-
στούσε ένα πρόγραμμα κοσμικής-οικουμενικής παιδείας του ελληνικού
γένους της Πόλης, που θα επέτρεπε στο γένος αυτό να καταλάβει δε-
σπόζουσα θέση μέσα στην αυτοκρατορία. Η βαθιά παιδεία του Α. Κα-
ραθεοδωρή φαίνεται έντονα επηρεασμένη από τον πατέρα του Κ.

23. Ό.π., σ. 259-260.
24. Ό.π., σ. 260.
25. Λόγος της Α. Υψηλότητος του Ηγεμόνος της Σάμου Κ. Ι. Φωτιάδου,

εκφωνηθείς εν Λιμένι Βαθέος Σάμου, την 5 Μαΐου 1875, κατά την έναρξιν
της πρώτης επί της Ηγεμονείας Αυτού Γενικής των Σαμίων Συνελεύσεως, Εκ
του Ηγεμονικού Τυπογραφείου, Εν Σάμω 1875.
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Καραθεοδωρή και προσδιορίζεται από θρησκευτική και κλασική παι-
δεία, ανατολικές γλώσσες και μαθηματικά.26 Όπως παρατηρείται, 

αναφαίνεται λοιπόν, στην ιδεολογική κονίστρα της Σάμου,
ένας ιδιότυπος «ελληνοθωμανισμός», προσαρμοσμένος στις
τοπικές συνθήκες και ανάγκες. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι
το όραμα ελευθερίας των Σαμίων προσαρμόζεται με τον «ελ-
ληνοθωμανισμό» αυτό, αναγνωρίζοντας ως βασικούς πλέον
πυλώνες του την χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, την ευ-
στάθεια και εφαρμογή των νόμων, την πρόοδο της γενικής
εκπαιδεύσεως και την εκτέλεση μεγάλων δημοσίων έργων.27

Το έτος 1876 στο ίδιο πνεύμα κινούμενος του «ελληνοθωμανισμού»
και των οικονομικών αιτημάτων της αστικής τάξης της εποχής ο Ηγε-
μόνας Κ. Ι. Φωτιάδης θα δώσει έμφαση και στην πρακτική διάσταση
της γυμνασιακής εκπαίδευσης: 

απόφασιν δ’ έχω ίνα διαρρυθμίσω, ως εν τοις εφεξής υπο-
δειχθήσεται, το ημέτερον Γυμνάσιον ούτως, ώστε οι νέοι Σά-
μιοι, οι μη σκοπούντες να εκμάθωσιν επιστήμην τινά, απόφοι-
τοι του ανωτάτου εκπαιδευτηρίου της εαυτών πατρίδος γι-
γνόμενοι, να ώσι μεν πεπλουτισμένοι δι’ ικανών γνώσεων, να
γινώσκωσι δε, πλην της μητρικής αυτών γλώσσης, καλώς την
τουρκικήν και την γαλλικήν, δι’ ων να δύνωνται να διαπλάσωσι
στάδιον κατά σχέσιν της εαυτών ευφυΐας και ενεργητικότητος.
Άλλως δε αποδέδεικται ότι, δι’ ημάς τουλάχιστον τους κατοί-
κους της Ανατολής, αι ψιλαί θεωρίαι δεν αρκούσιν ίνα παρα-
σκευάσωσι την ευημερίαν του ατόμου, αλλά προσαπαιτείται
και ποικιλία τις των γνώσεων και ξένων γλωσσών, ιδία δε της
τουρκικής, η εκμάθησις.28

Στον ηγεμονικό λόγο του 1892 ο Α. Καραθεοδωρή θα διατυπώσει

26. Α. Γαρδίκα, «Αλέξανδρος Καραθεοδωρή, Η ζωή και η σταδιοδρομία του»
στο Ρωμιοί στην Υπηρεσία της Υψηλής Πύλης, Πρακτικά επιστημονικής ημε-
ρίδας Αθήνας, 13 Ιανουαρίου 2001, Εταιρεία Μελέτης της καθ’ ημάς Ανατολής,
Αθήνα 2002, σ. 140-141.

27. Μ. Γ. Βαρβούνης, 2008, ό.π., σ. 36.
28. Λόγος της Α. Υψηλότητος του Ηγεμόνος της Σάμου Κ. Ι. Φωτιάδου,

εκφωνηθείς εν Λιμένι Βαθέος Σάμου, την 19 Απριλίου 1876, κατά την έναρξιν
της δευτέρας επί της Ηγεμονείας Αυτού Γενικής των Σαμίων Συνελεύσεως,
Εκ του Ηγεμονικού Τυπογραφείου, Εν Σάμω 1876.
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την αγωνία του για την αναγκαία σύνδεση της εκπαίδευσης με την οι-
κονομία: 

Γνωρίζετε, κύριοι Πληρεξούσιοι, ότι δύο κύριαι αιτίαι περι -
ή γαγον την νεωτέραν βιομηχανίαν εις ό σημείον ευχάριστον
ευ ρίσκεται σήμερον το κεφάλαιον και η επιστήμη ή κάλλιον
 ει πείν η βιομηχανική τέχνη· η βιομηχανία ημών αμοιρεί αμφο-
τέρων. ούτε επιστημονικώς έχουσι μορφωθή οι βιομήχανοι υ -
μών, ως τούτο συμβαίνει αλλαχού, ούτε δαψιλή κεφάλαια υ -
πάρ χουσι παρ’ ημίν29

και θέτει έτσι θέμα πρακτικής βιομηχανικής εκπαίδευσης και ίδρυσης
τράπεζας στη σαμιακή Ηγεμονία. Στο θέμα της επαγγελματικής εκπαί-
δευσης εκτιμάται το 1903 ότι στη Σάμο υπήρχαν «πλείστοι νέοι ικανό-
τητος και επιστημονικής μορφώσεως ου της τυχούσης, τινές δε έχοντες
διπλώματα ανωτέρων εμπορικών σχολών».30 Ο ηγεμόνας Αλέξανδρος
Μαυρογένης θα διακριθεί για το έργο του στον τομέα της επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης για τη σύσταση Επαγγελματικής Σχολής και νυκτερι-
νών σχολών και «δια πολλών άλλων μέτρων υπέρ του εμπορίου και της
βιομηχανίας του Τόπου».31 Η εκπαίδευση όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω
αποτυπώνει την ιδεολογία της κυρίαρχης οικονομικά και πολιτικά αστι-
κής τάξης, που διεκδικούσε εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και ίδρυση
τράπεζας στη σαμιακή Ηγεμονία. Το 1905 αναφέρεται ότι πολύ δυσχε-
ραίνονται οι εμπορικές συναλλαγές στη Σάμο από την έλλειψη τραπεζι-
κού καταστήματος του οποίου η ίδρυση, παρόλη την αγαθή για το θέμα
αυτό θέληση και τις προσπάθειες πολιτευόμενων και ιδιωτών, εξακο-
λουθούσε απραγματοποίητη.32 Τράπεζες διαφόρων κρατών αντιπροσω-
πεύονταν στην Ηγεμονία. Ο «Τραπεζικός οίκος Π. Σοφούλη» φαίνεται
να εκπροσωπούσε στη Σάμο τις Τράπεζες Ανατολής, Σμύρνης και Λυω-
νικής Πιστώσεως, ο «Τραπεζικός οίκος Λ. Μισσίρ» φαίνεται να αντιπρο-

29. Λόγος απαγγελθείς υπό της Βουλής ενώπιον της Γενικής των Σαμίων
Συνελεύσεως κατά την γενομένην λογοδοσίαν, Εκ του Ηγεμονικού Τυπογρα-
φείου, Εν Σάμω 1892.

30. Γ. Αναγνωστόπουλος, Έκθεσις του οργανωτού των οικονομικών υπηρε-
σιών της Σάμου, Ελεγκτού παρά τω Ελεγκτικώ Συνεδρίω της Ελλάδος, Εκ
του Ηγεμονικού Τυπογραφείου, Εν Σάμω, 1903, σ. 26.

31. Ό.π., σ. 51-52.
32. Ε. Σβορώνου και Θ. Μάλης, Ημερολόγιον του Αιγαίου του 1905 έτους,

έτος πρώτον, Εκ του Ηγεμονικού Τυπογραφείου, Εν Σάμω 1905, σ. 30.
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σώπευε την Οθωμανική Τράπεζα.33 Ενδιαφέρουσα είναι η ερμηνεία της
J. Stèphanopoli για το ζήτημα της Τραπέζης της Σάμου: Ο μεγάλος Βε-
ζύρης Φερίτ ήταν αντίθετος στην ίδρυση τράπεζας, μέτρο απαραίτητο
και επείγον, γιατί πίστευε ότι μία τράπεζα του πριγκιπάτου της Σάμου
στην οποία θα συμμετείχαν οι Έλληνες, θα ήταν «το πρώτο βήμα για
την ένωση της Σάμου με την Ελλάδα».34 Η πρώτη τράπεζα που άνοιξε
υποκατάστημα στη Σάμο ήταν το 1910 η Τράπεζα Αθηνών, δύο χρόνια
πριν από την ένωση του νησιού με το ελληνικό κράτος.35

Αν θυμηθούμε τον παραλληλισμό με την «παρουσία χρωστικών μέσα
σε ένα υγρό άχρωμο»36 στην περίπτωση της σαμιακής Ηγεμονίας πρέπει
να παραδεχτούμε ότι από την είσοδο στον 20ό αιώνα και μετά η «χρω-

33. Η Νέα Σάμος, Ο 1ος αριθμός του Λαχείου Μεσαίου Καρλοβάσου, χρ. Β΄,
αρ. 88, 10 Ιουνίου 1910, «Ο κερδίσας εν Αϊβαλή πρώτος αριθμός του Λαχείου
Μεσ. Καρλοβάσου εκ γροσίων 25.000 κατά την 1ην κλήρωσιν της 30 Μαΐου,
επαρουσιάσθη προ ημερών μέσον της Τραπέζης της Μιτυλήνης παρά του Αν-
τιπροσωπεύοντος εν τη πόλει μας Τραπεζιτικού Γραφείου Π. Σοφούλη και
εξηργυρώθη παρά της Τραπέζης L. J. Missir & Co εις ην είναι κατατεθειμένα
τα κέρδη των κληρώσεων του ευφήμως λειτουργούντος Λαχείου τούτου, δι’
ο είναι αξία παντός συγχαρητηρίου η αξιότιμος Γεν. Διεύθυνσις αυτού»· Θ.
Μάλης, Ανατολικόν Ημερολόγιον διά το έτος 1913, Τη συνεργασία διαφόρων
λογίων, «Προνομιούχον και ηγγυημένον λαχείον Μεσαίου Καρλοβάσου της Ηγε-
μονίας Σάμου», Εν Σμύρνη 1913. σ. 104-106: Χάριν της ανεγέρσεως Ιερού Ναού
εν Μεσαίω Καρλοβασίω Σάμου ιδρύθη προ τινος δυνάμει Νόμου υπ᾽ αριθ. 1133
της Γενικής Συνελεύσεως των Σαμίων και κανονιστικού διατάγματος υπ᾽ αριθ.
85 της Α. Υ. του Ηγεμόνος της Σάμου, προνομιούχον λαχείον, του οποίου εργο-
λαβικώς ανέλαβεν την εκμετάλλευσιν δυνάμει συμβάσεως το εν Σμύρνη ευφη-
μότατα γνωστόν και επί εντιμότητι εις τας συναλλαγάς αυτού διακρινόμενον
γραφείον των αδελφών Μιχαηλίδου. ... Οι επίτροποι του ανεγειρομένου ναού
(πρόσωπα υπέρ πάσης υποψίας, έμποροι, κτηματίαι και βιομήχανοι) και οι Αν-
τιπρόσωποι των ενδιαφερομένων Τραπεζών. «Έκαστος αντιπρόσωπος ή πρά-
κτωρ του λαχείου, ή και απλούς αγοραστής δύναται να στέλλη τα κερδαίνοντα
γραμμάτια προς είσπραξιν μέσω των εν Σάμω Τραπεζών ή και απ’ ευθείας εις
τον Τραπεζητικόν οίκον Π. Σοφούλη αντιπροσωπεύοντα τας Τραπέζας Ανατο-
λής, Τράπεζαν Σμύρνης, Λυωνικής Πιστώσεως, είτε εις τον Τραπεζητικόν οίκον
Λ. Μισσίρ, αντιπρόσωπον της Οθωμανικής τραπέζης...»

34. J. Stèphanopoli, Les Iles de l’ Égée leurs privilèges, Avec documents et notes
statistiques, Troisième mille, Th. Apostolopoulos, Athènes 1912, σ. 68.

35. Ν. Βαφέας, 2012, ό.π., σ. 37.
36. Κ. Θ. Δημαράς, ό.π., σ. θ΄. 
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στική» που άρχισε να κυριαρχεί ήταν αυτή του εθνισμού. Μια τέτοια
στιγμή που σηματοδοτεί τη μετάβαση από τον ηγεμονικό λόγο στον
εθνικό, που έτσι κι αλλιώς συνυπάρχουν στη σαμιακή Ηγεμονία, σημα-
τοδοτήθηκε από τη Γαλλική κατοχή της Μυτιλήνης, την πρώτη αμφισβή-
τηση της οθωμανικής κυριαρχίας στον χώρο του βορειοανατολικού
Αιγαίου. Τον Νοέμβριο του 1901 η γαλλική κυβέρνηση έστειλε μία μοίρα
σκαφών στα νερά της Μυτιλήνης37 που αγκυροβόλησε στον όρμο της
πόλης και κατέλαβε το τηλεγραφείο και το τελωνείο από 7 μέχρι 11 Νο-
εμβρίου.38 Ακολούθησε διεθνής κατάληψη, το Νοέμβριο του 1905, όταν
διεθνής στόλος έφθασε στη Μυτιλήνη και την κατέλαβε.39 Παράλληλα
τα γαλλικά, βρετανικά, ρωσικά, ιταλικά και αυστριακά πλοία κατέλα-
βαν και τη Λήμνο, το νησί με τη σημαντικότερη από στρατηγική άποψη
θέση απέναντι από τα Στενά.40 Η διεθνής κατάληψη έληξε στις 5 Δε-

37. H. Hauttecoeur, L’ île de Mytilini, Extrait du Bulletin de la Société Royale de
Geographie d’ Anvers, Compte rendu des actes de la Société Royale Belge de Géographie
séance du 10 décembre 1901, Imprimerie de Backer, Anvers 1902, p. 4.

38. Γ. Διγιδίκης, «Περίοδος Τουρκοκρατίας (1462 μ.Χ. – 1912 μ.Χ)» στο Σ.
Τζιμής, Β. Γιαννάκας, Π. Παρασκευαΐδης, Β. Κουρβανιού, Β. Κωμαΐτης και Γ.
Διγιδίκης, Ιστορία της Μυτιλήνης, Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Λέσβου, Μυτιλήνη
1998, σ. 201. Μ. Στεφανίδης, Χυμεία και Λέσβος, το Δημαρχικόν Χυμείον Μυ-
τιλήνης και Βιβλιογραφία Λέσβου, Τεργέστη, Ανατύπωσις εκ της «Νέας Ημέ-
ρας», Φωτομηχανική Ανατύπωση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας, Μυτιλήνη 1996, σ. ι΄-ιβ΄, «Κατά την διάρκειαν της περιφήμου
Γαλλικής κατοχής» οι εκθέσεις των αναλύσεων του Δημαρχικού Χημείου Μυτι-
λήνης «απεστέλλοντο προς τον κ. Imbeit, αξιωματικόν του Γαλλικού ναυτικού,
διευθυντήν του τελωνείου», σ. 4. 

39. Βλ. Γ. Διγιδίκης, 1998, ό.π., σ. 201 και σ. 204. ΙΑΥΕ 1905/ΚΑ/2/68/δ΄, Ο
Υποπρόξενος Μυτιλήνης Σουΐδας προς το Υπουργείο Εξωτερικών, Τηλεγράφημα,
Μυτιλήνη 26-11-1905: πολυπληθή διεθνή αγήματα έκαναν απόβαση και κατέ-
λαβαν το τελωνείο, το τηλεγραφείο και διάφορα μέρη της πόλης. Φραγκισκανοί
Αδελφοί Μυτιλήνης, Cronica dell’ Ospizio, Memorie dell’ Ospizio e Chiesa di
Metelino: Κατέλαβαν επίσης το ταχυδρομείο και την Οθωμανική Τράπεζα. Πε-
ριπολίες άρχισαν να γυρίζουν στην πόλη και να αφοπλίζουν τους Οθωμανούς
στρατιώτες και αστυφύλακες. Δέκα πολεμικά σκάφη έλαβαν μέρος στην επι-
χείρηση, δύο από κάθε μία από τις ακόλουθες χώρες: Αγγλία, Αυστρία, Γαλλία,
Ιταλία και Ρωσία.

40. Λ. Διβάνη, Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας (1830-1947), (Απόπειρα
Πατριδογνωσίας), 8η έκδ., Καστανιώτης, Αθήνα 2000, σ. 498.
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κεμβρίου 1905, όταν η Υψηλή Πύλη δέχτηκε τα αιτήματα των Μεγάλων
Δυνάμεων για οικονομικό έλεγχο των επαρχιών της Μακεδονίας.41 Εύ-
στοχα παρατηρεί η Λ. Διβάνη ότι, ενώ «μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα
δεν άλλαξαν πολλά πράγματα στο Αιγαίο», οι καταλήψεις των νησιών
του βορειοανατολικού Αιγαίου «ήταν ένα αδιάψευστο σημάδι ότι ο και-
ρός των μεγάλων ανακατατάξεων είχε φτάσει».42

Παράλληλα στη σαμιακή Ηγεμονία η ανάπτυξη του εθνισμού αποδί-
δεται κυρίως στους νέους πολιτικούς από το 1900 και μετά.43 Ο Θεμι-
στοκλής Σοφούλης ίδρυσε το «Προοδευτικό Κόμμα»,44 που είχε
«εθνικό» χαρακτήρα, το 1900 σε μία εκδρομή στο μοναστήρι της Αγίας
Τριάδος όπου συγκεντρώνεται η αστική τάξη της Σάμου: «είχαν μεταβεί
εκεί δικηγόροι, γιατροί, φαρμακοποιοί, γεωπόνοι, καθηγηταί, έμποροι,
ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει ο Τόπος την ώρα εκείνη σε νέους αν-
θρώπους».45 Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι περίπου από το 1880 πα-
ρατηρείται στη σαμιακή Ηγεμονία μία «μετεξέλιξη» μέσα στα πλαίσια
της αστικής τάξης, που προσδιορίζεται και σαν «διαφοροποίηση» με-
ταξύ γενεών: «οι ναυτικοί εκείνοι απέθανον ή παρήκμασαν, οι δε υιοί
αυτών επεδόθησαν εις την πολιτικήν σπουδάσαντες την νομικήν ή την
ιατρικήν».46 Το κόμμα του Θ. Σοφούλη, που ενσάρκωσε τη λαϊκή

41. ΙΑΥΕ 1905/ΑΑΚ/56/1, Le Commandant de l’ Escadre Internationale Vice
Amiral J. fon Ripper au Doyen du corps Consulaire à Mételin, Mételin 18-12-
1905. IAYE 1905/60/3, Gryparis προς το Υπουργείον των Εξωτερικών, Τηλεγρά-
φημα, Πέρα 18-12-1905. ΙΑΥΕ 1905/ΚΑ/2/68/1, ο Υποπρόξενος Μυτιλήνης προς
το Υπουργείο των Εξωτερικών, Μυτιλήνη 18-12-1905.

42. Λ. Διβάνη, ό.π. σ. 498.
43. Θ. Μάλης, Η Σάμος υπό το αυτόνομον πολίτευμα, Ιστορικαί σημειώσεις,

Εν Σάμω 1912, σ. 159: «Η καλλιέργεια του Εθνικού αισθήματος οφείλεται κατά
μέγα μέρος εις τους νεοφανείς πολιτευτάς από του 1900 και εντεύθεν,… κα-
τώρθωσαν να καταβάλωσι διά των ριζοσπαστικών των ιδεών την ραθυμίαν, και
να ωθήσωσι τα πνεύματα εις μίαν εξέγερσιν, εις μίαν τρόπον τινά επανάστασιν
κατά του καθεστώτος της ραστώνης και του ραγιαδισμού και να παρασκευά-
σωσι μίαν νέαν ζήμωσιν εις τας ιδέας των Σαμίων αναφορικώς προς την Εθνικήν
των αποστολήν».

44. Α. Σεβαστάκης, Ιστορικά Ανάλεκτα, Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικό-
λαος Δημητρίου», Αθήνα 2005, σ. 371-386. 

45. Κ. Πτίνης, Θεμιστοκλής Σοφούλης, Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Δά-
σκαλος, ο Επαναστάτης, ο Πολιτικός, ο Πολέμαρχος, Αθήνα 1994, σ. 33.

46. Ι. Κουκούλης, Η Νήσος Σάμος, Ήτοι πραγματεία περί της φυσικής και
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«εθνική» ιδεολογία της εποχής δεν θα νικήσει τυχαία στις επερχόμενες
εκλογές στη στροφή του 20ού αιώνα. «Στις εκλογές του 1900 το Προ-
οδευτικό Κόμμα σαρώνει κυριολεκτικά». Θα ακολουθήσει «νέος θρίαμ-
βος για το Προοδευτικό κόμμα και τον Σοφούλη που εκλέγεται στις 29
Απριλίου 1902 πρόεδρος της Συνέλευσης».47

Επιτυχία που πρέπει να αποδοθεί και στην υιοθέτηση από το νέο
κόμμα της εθνικής ιδεολογίας που μοιάζει να αποτελεί την κυρίαρχη
λαϊκή ιδεολογία στις αρχές του 20ού αιώνα. Έτσι το νέο κόμμα κατά-
φερε να πιάσει τον παλμό της κυρίαρχης λαϊκής ιδεολογίας. Η «εθνική»
ιδεολογία, στραμμένη στο ελλαδικό κέντρο, θα αποτυπωθεί και στις
πρώτες καρτ ποστάλ της σαμιακής Ηγεμονίας γύρω στα 1902 με 1903
που απεικονίζουν ήρωες της σαμιακής επανάστασης του 1821.48 Στη
συλλογή λυρικών ποιημάτων Θρήνοι του Φ. Πανά που εκδόθηκε το 1902
διάχυτος είναι ο ελληνικός εθνισμός. Ο εκδότης Ι. Γ. Σταυρινίδης προ-
λογίζοντας τους «Θούριους» του ποιητή γράφει: 

επισκοπών την κρίσιμον εποχήν, ην διατρέχει ο Ελληνισμός,
το ολοέν εξογκούμενον Πανσλαυϊστικόν κύμα, των απλήστων
Βουλγάρων τας αρπακτικάς διαθέσεις επί προαιωνίων ημών
ι στορικών τόπων, ρηγνύει φοβεράν, πολεμοκέλαδον την φω -
νήν, κατατροπώνει διά των στίχων τα καθάρματα του βορρά,
εμπνέει το προς την Πατρίδα καθήκον, διαθρύπτει την εθνικήν
μας φιλοτιμίαν, δεικνύει το μεγαλείον και την δύναμιν του
Ελληνισμού και επισφραγίζει την αψευδή ρήσιν του Τρικούπη
«η Ελλάς προώρισται να ζήση και θα ζήση!» 

Παράλληλα δημοσιεύεται ευχαριστήρια επιστολή του πρίγκιπα της
Ελλάδας Ανδρέα προς τον Φ. Πανά για ένα ποίημά του και συμπληρώ-
νει «Η καρδία μου πάλλει δια παν το Ελληνικόν, ιδίως όταν τούτο προ-
έρχεται εκ της δούλης ή ημιελευθέρας Ελλάδος».49 

Σημαντικό ρόλο, στη διαμόρφωση του λαϊκού εθνισμού στη σαμιακή
Ηγεμονία φαίνεται να έπαιξαν και οι εξελίξεις στην Κρήτη. Η Ελένη

της πνευματικής καταστάσεως αυτής ως έχει νυν, Τύποις Ιερού Κοινού του Π.
Τάφου, Εν Ιεροσολύμοις 1910, σ. 127. 

47. Κ. Πτίνης, 1994, ό.π., σ. 33-35.
48. Ν. Κόγιας, Σάμος 1862-1920 (φωτογραφίες και καρτ ποστάλ), 2η έκδ.,

Επί χάρτου, Αθήνα 2008, σ. 9-11.
49. Φ. Πανάς, Θρήνοι, Λυρικαί Ποιήσεις, Τόμος Τέταρτος, Εκ του τυπογρα-

φείου Ι. Γ. Σταυρινίδου, Εν Σάμω, 1902.
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Σβορώνου, στην ποιητική συλλογή της του 1900 δεν παραλείπει να
απευθυνθεί έμμετρα στον πρίγκιπα Γεώργιο, Ύπατο Αρμοστή της Κρή-
της, θεωρώντας τις εξελίξεις στο Κρητικό Ζήτημα, που οδήγησαν τον
Έλληνα πρίγκιπα στην Κρήτη, προάγγελους της σαμιακής ελευθερίας,
καθώς το νησί βρισκόταν σε παρόμοια θέση με την Κρήτη.50 Εύστοχα
υποστηρίζεται ότι «η προσπάθεια εμπέδωσης του αλυτρωτισμού στους
εκτός Ελλάδας Έλληνες έγινε πιο συστηματικά μέσα από την εκπαί-
δευση».51 Σταδιακά η ηγεμονική εκπαίδευση αρχίζει να στοχεύει κυρίως
στην υπηρεσία του ελληνικού «εθνισμού» και «μεγαλοϊδεατισμού» και
η ιστοριογραφία μπαίνει στην υπηρεσία της εθνικής ιδεολογίας: ο Πυ-
θαγόρας Σίδερης στην Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος Συνταχθείσα
Βιογραφικώς, που εκδόθηκε το 1901 από το Δημόσιο Τυπογραφείο της
σαμιακής Ηγεμονίας, αναφέρεται στην αυτονομία της Κρήτης και συ-
νεχίζει: «Η μεγάλη όμως ιδέα ακόμη δεν εξεπληρώθη. Το έργον μένει
ημιτελές. Πολλαί χώραι, αν και ηγωνίσθησαν τον ιερόν υπέρ της ελευ-
θερίας αγώνα, είνε αποκεχωρισμέναι από της μεγάλης Μητρός, της Ελ-
λάδος και στενάζουσιν υπό τον ζυγόν». Η αναφορά στις «χώρες» που
είναι «αποκεχωρισμένες» από την Ελλάδα αν και αγωνίστηκαν υπέρ
της ελευθερίας υποδηλώνει και τη Σάμο. Η τελευταία φράση του βι-
βλίου «Ας ευχηθώμεν δε από καρδίας, όπως η νέα γενεά μιμουμένη τας
αρετάς και τα ανδραγαθήματα των διαφόρων αθανάτων ηρώων της
επαναστάσεως συμπληρώση το έργον και καταστήση την Ελλάδα μέγα
και ισχυρόν βασίλειον»,52 ίσως να περιέχει και τον κύριο στόχο του βι-
βλίου: τον παραδειγματισμό της νέας γενιάς από τους ήρωες της Επα-
νάστασης του 1821. 

Στο ίδιο συμπέρασμα μας οδηγεί και η αριθμητική κατανομή των
σελίδων του βιβλίου που εστιάζει στην Ελληνική Επανάσταση και συγ-
κεντρώνει περίπου το 57% των σελίδων του βιβλίου.53 Το εγχειρίδιο

50. Μ. Γ. Βαρβούνης, ό.π., σ. 75.
51. Λ. Διβάνη, ό.π., σ. 18.
52. Π. Σίδερης, Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος Συνταχθείσα Βιογραφικώς,

τ. Β΄, Προς χρήσιν Δημοτικών Σκολείων και Παρθεναγωγείων, Εκ του Δημοσίου
Τυπογραφείου, Εν Σάμω 1901α, σ. 104.

53. Α. Ορφανού, Το θεσμικό πλαίσιο και η ιδεολογική λειτουργία της
ελληνικής εκπαίδευσης στη Σάμο την περίοδο της Ηγεμονίας (Αύγουστος
1834-Μάρτιος 1913), (Διδακτορική διατριβή προς έκδοση), Φλώρινα 2012, σ.
210-211. 
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ιστορίας του Π. Σίδερη συνέχιζε «προπαγανδίζοντας» την «μεγάλη
ιδέα»: «Ας ευχηθώμεν δε από καρδίας, όπως η νέα γενεά… καταστήση
την Ελλάδα μέγα και ισχυρόν βασίλειον με πρωτεύουσαν την άλλοτε
πρωτεύουσαν της Βυζαντιακής ή Ελληνικής αυτοκρατορίας και υπό βα-
σιλέα τον Κωνσταντίνον τον ΙΒ΄. Γένοιτο!»54 Η «μετατροπή» του Ρω-
μαϊκού Κράτους σε Ελληνικό στο βιβλίο τεκμηριώνεται ως ακολούθως:
«Αλλά το μεν δυτικόν κράτος διελύθη (476 μ.Χ.)˙ προώδευσε δε το ανα-
τολικόν, εις το οποίον επεκράτει η Ελληνική γλώσσα και επρώτευον οι
Έλληνες˙ ολίγον δε κατ’ ολίγον έγεινε καθαρώς Ελληνικόν και διεκρίθη
μέχρι του έτους 1453 μ.Χ.». Το Βυζαντινό κράτος ταυτίζεται με τον ελ-
ληνισμό: Ο Κωνσταντίνος Δ΄ ο Πωγωνάτος (672-685 μ.Χ.) «έσωσε την
Κωνσταντινούπολιν και όλον τον ελληνισμόν και σπουδαίως επενήργη-
σεν εις την ανάπτυξιν του νεωτέρου πολιτισμού».55 Στο σημείο αυτό γί-
νεται μνεία της διχόνοιας των Ελλήνων: «Οι Έλληνες ηγεμόνες δεν
ηθέλησαν εκ ζηλοτυπίας να αναγνωρίσωσι τον Μιχαήλ Παλαιολόγον ως
νόμιμον κυριάρχην».56 Το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας περι-
γράφεται όμως να αγγίζει όλο τον ελληνισμό: «Μετά την άλωσιν της
Κωνσταντινουπόλεως ολίγον κατ’ ολίγον υπεδουλώθη και ολόκληρον το
Ελληνικόν έθνος. Ημέρα κατά την οποίαν εκυριεύθη η Κωνσταντινού-
πολις ήτο Τρίτη· διά τούτο η ημέρα αύτη υπό των Ελλήνων θεωρείται
έκτοτε ως κακή ημέρα».57 Το εγχειρίδιο ιστορίας του Π. Σίδερη με τίτλο
Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος Συνταχθείσα Βιογραφικώς που εκδό-
θηκε το 1901 από το Δημόσιο Τυπογραφείο της σαμιακής Ηγεμονίας58

έγραφε ότι μετά την κατάλυση του Βυζαντινού Κράτους «Οι Έλληνες
αφ’ ου υπετάγησαν εις τους Τούρκους, υπέφερον τα πάνδεινα. Η περι-
ουσία, η ζωή και η τιμή του Έλληνος και της οικογενείας του ήτο εις
την διάκρισιν και του εσχάτου Τούρκου».59 Θετικά προσεγγίζει το σύγ-
γραμμα την τάξη των Φαναριωτών, τη νέα τάξη ελληνικής αριστοκρα-
τίας: «Ούτοι εσπούδαζον εις την Ευρώπην και πολύ ωφέλουν τους

54. Χ. Λάνδρος, «Επαναστατικά κινήματα και εθνική ιδεολογία στην ηγεμονία
της Σάμου» στο Σαμιακόν Βήμα, φ. 3063/30-12-1996. Π. Σίδερης, 1901α, ό.π.,
σ. 104.

55. Π. Σίδερης, ό.π., σ. 6.
56. Ό.π., σ. 22.
57. Ό.π., σ. 26· Α. Ορφανού, ό.π., σ. 197-202. 
58. Π. Σίδερης, ό.π., σ. 1-104.
59. Ό.π., σ. 26.
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Έλληνας. Επανερχόμενοι δε εις την Ελλάδα προσείλκυον την εύνοιαν
και την εμπιστοσύνην των μεγιστάνων Τούρκων και δι’ αυτών επρο-
στάτευον τους αδικουμένους Έλληνας».60 Η σωτηρία όμως του ελληνι-
κού έθνους στηρίχτηκε στην «ελληνική γλώσσα» και στην «ορθόδοξη
χριστιανική θρησκεία».61 Έτσι προβάλλεται η θετική επίδραση του χρι-
στιανισμού στην ιστορική συνέχεια του ελληνισμού. Το σχολικό αυτό βι-
βλίο ιστορίας που αρχίζει από τη βυζαντινή ιστορία, τελειώνει
ουσιαστικά στην ιστορία της ελληνικής Επανάστασης. Τρεις μόνο σελί-
δες αφιερώνονται στην ελληνική ιστορία μετά την επανάσταση του 1821.
Κάτι που, όπως επισημαίνει η Χ. Κουλούρη, σταδιακά αλλάζει από το
τέλος της πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα, με τη μεγαλύτερη εστίαση
στην περίοδο αυτή.62 Στη σαμιακή Επανάσταση του 1821 προβάλλεται
η «θεία» βοήθεια που δέχτηκαν οι Σάμιοι: 

Ευχαριστούντες δε οι Σάμιοι τον Θεόν διά την σωτηρίαν
των εχάραξαν επί μαρμαρίνης πλακός εις ανάμνησιν της ημέ-
ρας εκείνης τα εξής: «Χριστός Σάμον έσωσε τη 6 Αυγούστου
1824». Κατεσκεύασαν δε και σφραγίδα, η οποία εις το
μέσον είχε την εικόνα του Σωτήρος, πέριξ δε τας αυτάς λέ-
ξεις «Χριστός Σάμον έσωσε τη 6 Αυγούστου 1824»… Ο Λυ-
κούργος προς ευγνωμοσύνην και ανάμνησιν κατά το 1831
έκτισε ναόν επ’ ονόματι του Σωτήρος.63

Και ο συγγραφέας καταλήγει στον παραδειγματισμό και στη μίμηση
των ηρώων του 1821 από τη νέα γενιά και «στη ζωή και στον θάνατο»:
Έκτοτε τελείται μνημόσυνο «υπέρ των κατά ξηράν και κατά θάλασσαν
πεσόντων προγόνων ημών με χαράν και με ενθουσιασμόν προς τους άν-
δρας εκείνους των οποίων οι μεταγενέστεροι οφείλομεν να θαυμάζωμεν
και να μιμώμεθα την αρετήν και τα κατορθώματα και εν γένει τον βίον
και τον θάνατον».64 Στη σύντομη αναφορά που γίνεται στην ίδρυση της
Ηγεμονίας αναφέρεται: «Η Σάμος κηρύσσεται Ηγεμονία (1834) Ενέρ-

60. Ό.π., σ. 28.
61. Ό.π., σ. 30.
62. Χ. Κουλούρη, Ιστορία και γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-

1914), Γνωστικό αντικείμενο και ιδεολογικές προεκτάσεις, Ανθολόγιο κειμέ-
νων, Βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων, ΙΑΕΝ Γενική Γραμματεία Νέας
Γενιάς, Αθήνα 1988, σ. 54.

63. Π. Σίδερης, ό.π., σ. 80.
64. Ό.π., σ. 81.
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γειαι του Λυκούργου»: «Ότε δε οι Τούρκοι κατέλαβον την Σάμον άνευ
αντιστάσεως, ανεχώρησεν εις Τήνον. Το παράδειγμα του Λυκούργου
εμιμήθηκαν και έως 2 χιλιάδες Σαμίων και μετηνάστευσαν εις Χαλκίδα,
διότι δεν υπέφεραν τον τουρκικόν ζυγόν».65 Η σαμιακή Ηγεμονία ταυ-
τίζεται με τον «τουρκικόν ζυγόν», που οι νέοι Σάμιοι πρέπει να αποτι-
νάξουν.66

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και το πρώτο τεύχος της Ιστορίας του Π.
Σίδερη που είναι η Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας του 1901.67 Σε ιδι-
αίτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται «Παιδαγωγικαί διατάξεις του Λυ-
κούργου», όπου τονίζονται μετά τις βιογραφίες των «ηρώων» που
παρουσιάστηκαν στο βιβλίο και οι βασικές αρχές της διαπαιδαγώγησης,
«πολίτες “ευπειθείς” έτοιμοι να γίνουν “ήρωες”»: «Αι σπουδαιόταται
νομοθετικαί διατάξεις του Λυκούργου είνε εκείναι, αι οποίαι απέβλεπον
εις την ανατροφήν των νέων. Είχε δε αύτη σκοπόν να μορφώση πολίτας
ευπειθείς, υγιείς, ρωμαλέους και προθύμους να πολεμώσι και αποθνή-
σκωσιν υπέρ πατρίδος».68 Η διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών «των μη-
τέρων των στρατιωτών» περιγραφόταν ως εξής: 

Ανάλογος ήτο και η ανατροφή των κορασίων. Και ταύτα
υπεβάλλοντο εις τας ομοίας σχεδόν ασκήσεις, εις τας οποίας
και οι νέοι. Διότι σκοπός του Λυκούργου δεν ήτο μόνον να
καταστήση γενναίους στρατιώτας, αλλά και μητέρας ικανάς
να υποφέρωσι τους κόπους και τας κακουχίας. Διά τούτο
και αι γυναίκες των Σπαρτιατών ανεδείχθησαν ονομασταί διά
την ευμορφίαν και γενναιοψυχίαν.69

Το βιβλίο μετά τους «Μεσσηνιακούς Πολέμους» καταλήγει στον Σό-
λωνα και την «Ανατροφή των νέων». Οι νέοι μάθαιναν γράμματα για
να αναπτύξουν το νου, μουσική «διά να εξημερώσωσι την καρδίαν» και
γυμνάζονταν «διά να γείνωσι ρωμαλέοι και γενναίοι μαχηταί».70 Ο Μα-
κεδόνας Αλέξανδρος ως Έλληνας διέδωσε τον ελληνικό πολιτισμό: 

65. Ό.π., σ. 83.
66. Ό.π., σ. 83· Α. Ορφανού, ό.π., σ. 210-211.
67. Π. Σίδερης, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος Συνταχθείσα Βιογραφικώς,

τ. Α΄, Προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων και Παρθεναγωγείων, Εκ του
Δημοσίου Τυπογραφείου, Εν Σάμω, 1901, σ. 1-88.

68. Ό.π., σ. 19.
69. Ό.π., σ. 20-21.
70. Ό.π., σ. 28.
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Επέστρεψε λοιπόν εις Βαβυλώνα, την οποίαν εσκέπτετο να
καταστήση πρωτεύουσαν του απεράντου Μακεδονικού κρά-
τους. Εκεί ανέλαβε να διαρρυθμίση το παγκόσμιον κράτος και
να εξημερώση τους διαφόρους λαούς αυτούς διά της διαδό-
σεως της Ελληνικής γλώσσης και του Ελληνικού πολιτισμού. 

...Μετά τον Φιλοποίμενα ουδείς άλλος εδόξασε την αρ-
χαίαν Ελλάδα.71

Ενώ οι Ρωμαίοι ως κατακτητές υποδούλωσαν την Ελλάδα: «Έκτοτε
δε η Ελλάς δεν ηδύνατο να πράξη τι άνευ της θελήσεως της Ρώμης.
Κατά δε το 30 περίπου π.Χ. επί του Ρωμαίου αυτοκράτορος Αυγούστου
η Ελλάς έγεινεν επαρχία Ρωμαϊκή ονομασθείσα Αχαΐα».72

Παράλληλα, στις αρχές του 20ού αιώνα η Ελλάδα φαίνεται να προ-
χωρεί «από τον ξεπεσμό στην αφύπνιση» εξαιτίας του «οικονομικού
θαύματος» που συντελέστηκε στο διάστημα 1897-1914. Το τεράστιο
«πρωτογενές» έλλειμμα του Δημοσίου το 1897, με τη δημοσιονομική
πειθαρχία που επέβαλε μετά το 1898 ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος
μειώθηκε δραστικά και ήδη από το 1900 είχε μετατραπεί σε πλεόνασμα
και παρέμεινε έτσι παρά την νέα αύξηση των στρατιωτικών δαπανών
μετά το 1902 και κυρίως, μετά το 1904.73

Το 1904 ο Φ. Πανάς δημοσιεύει τα Λυρικά του Άπαντα και γράφει: 
αλησμόνητος θέλει μείνει εις τα χρονικά της ιδιαιτέρας πα-

τρίδος μου Σάμου ο προς αυτήν κατάπλους του Ελληνικού
στόλου. Ουδέποτε ενθουσιασμός εξίκετο εις σημείον οξύτε-
ρον, όσον την φοράν ταύτην …σημαίαι κυανόλευκοι επί παν-
τός καταστήματος, επί πάσης οικίας, επί παντός κτιρίου…74

Τα έτη 1906-1907 επί ηγεμόνος Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή γίνεται
εντονότερη η εθνική αφύπνιση στον χώρο της εκπαίδευσης. Το Ιεροδι-
δασκαλείο του Συλλόγου των Μικρασιατών «η Ανατολή» μεταφέρθηκε
στη Σάμο από την Πάτμο κατόπιν συνεννόησης του καθηγητή του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών Μαργαρίτη Ευαγγελίδη και του Θ. Σοφούλη. Ο
Σύλλογος αποδέχτηκε εισήγηση του Θ. Σοφούλη και με νόμο κυρώθηκε

71. Ό.π., σ. 81.
72. Ό.π., σ. 88· Α. Ορφανού, ό.π., σ. 197-202. 
73. Γ. Δερτιλής, Ιστορία του Ελληνικού Κράτους 1830-1920, τ. Α΄ και τ. Β΄,

(6η έκδ.), Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2010, σ. 863-875.
74. Φ. Πανάς, Τα Λυρικά Άπαντα, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, Εν Αθήναις,

1904, σ. 29.
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η σύμβαση για την οικοδόμηση ειδικού κτηρίου για το Ιεροδιδασκα-
λείο.75 Παράλληλα ο κοσμοπολιτισμός που χαρακτηρίζει τη σαμιακή
Ηγεμονία θα βρει την έκφρασή του στην εκπαίδευση με τη σύσταση της
Εσπεραντικής Εταιρείας Σάμου με πρόεδρο τον Αν. Σταματιάδη και
αντιπρόεδρο τον Κων. Κατεβαίνη ενώ το μάθημα της Εσπεράντο ει-
σήχθη προαιρετικά στα σχολεία.76

Στην περίοδο των έντονων διαδικασιών εθνικοποίησης 1908-1912 δια-
τυπώνεται εντονότερα το αίτημα για κατάλυση της Ηγεμονίας και ένω-
σης της Σάμου με την Ελλάδα,77 «το όνειρο της αυτόνομης και αυ-
τοδιοικούμενης Ηγεμονίας βρήκε απέναντί του την αναζωπύρωση των
παλαιών εθνικών πόθων του 1821 και του Λυκούργου, ο ελληνοθωμανι-
σμός προσέκρουσε στον μεγαλοϊδεατισμό και ο ηγεμονικός κοσμοπολι-
τισμός ταλαντεύθηκε ενώπιον του ζέοντος πατριωτικού εθνικισμού.
Όπως ήταν αναμενόμενο –και ως ένα σημείο, φυσικό– νίκησε ο δεύτε-
ρος».78 Στη σαμιακή εκπαίδευση το πέρασμα από τον ηγεμονικό λόγο
στον εθνικό λόγο, ο Μ. Βαρβούνης το αποτυπώνει στη σύγκριση σχολικών
τραγουδιών: α) Τον ηγεμονικό ύμνο της Σάμου (Τον ηγεμόνα σώζε...),
β) το τραγούδι «Χαίρε Σάμος ελευθέρα» (…Χαίρε νέε Λογοθέτα…) και
γ) το σχολικό σαμιακό τραγούδι «Καλώς τα τα δελφίνια μας», αφιερω-
μένο στην κατάπλου του ελληνικού στόλου τον Μάρτιο του 1913.79

Στη χρονική περίοδο 1908-1912 η ένωση με την Ελλάδα γίνεται «κα-
θολικό λαϊκό αίτημα».80 Παράλληλα στην Ελλάδα το κίνημα του 1909

75. Κ. Πτίνης, Ηγεμόνες της Σάμου, Σάμος, χ.χ., σ. 176-177. Λ. Σκούρα, «Το
Ιεροδιδασκαλείο της Αποκαλύψεως (1900-1906): η προσπάθεια για αναβίωση
της ιστορικής Πατμιάδος Σχολής» στο Μακεδνόν, Παιδαγωγικόν Δελτίον, Φλώ-
ρινα, τ. 7ο, Φθινόπωρο 2000, σ. 217-234. Λ. Σκούρα, «Το Ιεροδιδασκαλείο Σάμου
“Η Ανατολή” (1906-1914): Μία ενδιαφέρουσα περίπτωση μη κρατικής εκπαί-
δευσης στις αρχές του 20ού αιώνα», στο Επιθεώρηση Επιστημονικών και Εκ-
παιδευτικών Θεμάτων, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδ.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2000, σ. 152-190. Λ. Σκούρα «Διδασκαλείο Αρ-
ρένων Σάμου (1914-1927), Η ιστορία και το έργο του πρώτου κρατικού Διδα-
σκαλείου του Αιγαίου», στο Σαμιακές Μελέτες, τόμ. 5 (2001-2002), ΠΙΣΝΔ,
Αθήνα 2002, σ. 161-196.

76. Κ. Πτίνης, ό.π., σ. 176-177.
77. Μ. Γ. Βαρβούνης, ό.π., σ. 39.
78. Ό.π., σ. 89.
79. Ό.π., σ. 86-88.
80. Ό.π., σ. 39.
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στο Γουδί, όταν εκδηλώθηκε, βρήκε τη χώρα σε μία περίοδο οικονομικής
ανόρθωσης. Εύστοχα σημειώνεται ότι 

οι φερέλπιδες ιδέες για την “εκ των έσω” κατάκτηση της Ο -
θωμανικής Αυτοκρατορίας δεν είχαν διόλου γοητεύσει τους
Ελ λαδίτες αξιωματικούς. Έτσι κι αλλιώς, αυτοί πίστευαν σε
έναν τυπικό, φιλοπόλεμο αλυτρωτισμό. Άλλωστε, ο εθνικι-
σμός εκείνης της εποχής δεν ήταν αδικαιολόγητος, ήταν ιστο-
ρικά αναγκαστικός. Ήταν η μόνη δυνατή άμυνα απέναντι
στους γειτονικούς εθνικισμούς…81

Εκτιμάται ότι το οικονομικό οικοδόμημα της Ελλάδας (1898-1912)
πριν από τους Βαλκανικούς Πολέμους ήταν πολύ στέρεο και ένας
ακόμα παράγοντας της οικονομικής ευημερίας της Ελλάδας ήταν «η ει-
ρωνική και τραγική παραγωγικότητα του πολέμου, η συγγένεια του Άρη
με τον κερδώο Ερμή. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, αλλά και ο παγκόσμιος,
χάρισαν στην Ελλάδα νέα εδάφη, πλουτοπαραγωγικούς πόρους, αυτο-
πεποίθηση και μεγάλες προσδοκίες – ιδίως οικονομικές».82 

Αντίθετα με την Ελλάδα η εθνική απελευθέρωση στράφηκε ενάντια
στην οικονομική ευρωστία των Σαμίων. Σημαντικές ζημιές υπέστη και
η σαμιακή αστική εμπορική τάξη, που επέλεξε τα εθνικά ιδεώδη και
έβαλε σε δεύτερη μοίρα την οικονομική ευμάρεια. Ακόμα και ο Θ. Σο-
φούλης, ο άνθρωπος που ενσάρκωσε την ιδέα της ένωσης της Σάμου με
την Ελλάδα, δήλωσε σχετικά: 

Αναγνωρίζω ότι ένεκα της καταστάσεως επήλθον σημαντι-
καί ζημίαι και εις το εμπόριον της Πατρίδος μας. Ποίαν όμως
σημασίαν δύνανται να έχουν αι ζημίαι αύται απέναντι του με-
γάλου εθνικού κέρδους το οποίον απεκτήθη σήμερον και εις
το οποίον ευτυχώς συμμετέσχομεν και ημείς εκ των πρώτων;
Το μεγαλείον και η ευημερία των εθνών δεν αποκτώνται ή διά
θυσιών μόνον και εκείνοι οι λαοί δικαιούνται να έχωσιν αξιώ-
σεις καλλιτέρου μέλλοντος όσοι εμπράκτως απέδειξαν και
αποδεικνύουν ότι δεν αποδειλιώσι προς τας θυσίας.83

Ανάλογες αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις υπήρξαν και για τα λα -
ϊ κά στρώματα της Σάμου αγρότες και εργάτες, που επιδίδονταν σε επο-
χική μετανάστευση και προμηθεύονταν τα σιτηρά τους από τα μικρασι-

81. Γ. Δερτιλής, ό.π., σ. 903.
82. Ό.π., σ. 952.
83. Αιγαίον, φ. 21, 23 Ιανουαρίου 1913, «Δηλώσεις του κ. Σοφούλη».
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ατικά παράλια: «Αλλά καμμία δυστυχία, ουδείς κίνδυνος, όσον απειλη-
τικός και αν προβάλλη ως συνέπεια του εθνικού των επιχειρήματος, καμ-
μία ανθρωπίνη δύναμις δεν θα πείση τους Σαμίους να μεταβάλωσι
γνώμην και να ανακρούσωσι πρύμναν» δήλωνε το 1912 ο Θ. Μάλης.84

Όμως μετά την ένταξη στην Ελλάδα οι βίαιες αγροτικές κινητοποιήσεις
στην ενδοχώρα της Σάμου, που έζησε «αναμφισβήτητα με τον πιο δρα-
ματικό τρόπο» τις διαταραχές της αγροτικής οικονομίας, εν μέρει τον
διαψεύδουν.85 Άλλωστε και ο Γιάννης Γιαγάς συνοψίζοντας το «αποτέ-
λεσμα» της ένωσης της Σάμου με την Ελλάδα θα πει: «Η δε επανάστα-
σις του 1912 εναντίον της Τουρκίας… προσέφερε πολλαπλάς και
μεγάλας εις το κράτος και το έθνος υπηρεσίας και εκδουλεύσεις επί
ζημία των τοπικών του συμφερόντων».86 Αυτές οι αντιφατικές και αν-
τίρροπες τάσεις στην εκπαίδευση θα χαρακτηρίσουν την περίοδο 1908-
1912. Η εκπαιδευτική πολιτική που θα εφαρμόσει ο «αμφιλεγόμενος»
και «αινιγματικός» Ηγεμόνας Α. Κοπάσης θα εστιάσει στο τρίσημο
σχήμα: αρχαιότητα, βυζάντιο και νεότερος ελληνισμός προβάλλοντας την
ενιαία ελληνική εθνική συνείδηση. Παράλληλα η υποχρεωτική διδασκαλία
της Εσπεράντο στη σαμιακή Ηγεμονία (Ν. 2342/1910) θα δώσει το
στίγμα του κοσμοπολιτισμού που θα εκφράσει: α) ψήγματα πρώιμης
παγκοσμιοποίησης στα πλαίσια ενός διεθνούς βιομηχανικού-τεχνολογι-
κού πολιτισμού, β) φιλειρηνική αντίδραση στον έντονο εθνικισμό της επο-
χής που θεωρεί τον πόλεμο ως μέσο διεκδίκησης και επιβολής των
εθνικών διεκδικήσεων.87 Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μέτρα του
Α. Κοπάση για την προβολή της βυζαντινής ιστορίας στη σαμιακή Ηγε-
μονία. Η ιστορία η αρχαία, η μεσαιωνική και η νεότερη ελληνική παρου-
σιάζονται σε ένα αδιάλειπτο συνεχές: «Ο Παπαρρηγόπουλος υποστήριξε
ότι το Βυζάντιο αποτέλεσε μία ξεχωριστή φάση στην ανάπτυξη του ελ-
ληνισμού, ως αποτέλεσμα της δημιουργικής συνάντησης του ελληνισμού
με το χριστιανισμό».88 Θεωρεί μάλιστα «την προσφορά του Βυζαντίου
σημαντικότερη, γιατί τότε ενοποιήθηκε πολιτικά ο ελληνισμός», προτί-

84. Θ. Μάλης, ό.π., σ. 170.
85. Ν. Βαφέας, ό.π., σ. 39.
86. Ό.π., σ. 110.
87. Βλ. Α. Ορφανού, ό.π., σ. 171-301.
88. Ο. Οζκιριμλί, και Σ. Σοφός, Το βάσανο της Ιστορίας, Ο εθνικισμός στην

Ελλάδα και στην Τουρκία, Καστανιώτης, Αθήνα 2008, ό.π., σ. 133.
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μηση που απηχεί την προσήλωσή του στη «μεγάλη ιδέα».89 Τον Ιούνιο
του 1909 ιδρύεται στον Λιμένα Βαθέος Σάμου Μουσείο Χριστιανικής
Αρχαιολογίας, το οποίο είναι τμήμα του μουσείου των αρχαιοτήτων.90

Το νέο μουσείο σηματοδότησε την πρόθεση της ηγεμονίας να δώσει έμ-
φαση στη Βυζαντινή ιστορική περίοδο. Στην ίδια κατεύθυνση στόχευσε
και σημαντικό μέρος των συγγραμμάτων του Ηγεμόνα Α. Κοπάση. Το
σύγγραμμα του Ηγεμόνα Γενικαί γνώσεις περί Χριστιανικής Αρχαιολο-
γίας διδάχτηκε ως σχολικό βιβλίο του Πυθαγορείου Γυμνασίου.91 Το βι-
βλίο τυπώθηκε στο Πατριαρχικό Τυπογραφείο Κωνσταντινούπολης.92

Στον πρόλογο του συγγράμματος διατυπώνεται η ανάγκη της ενασχό-
λησης και του «φωτισμού» της πρώτης περιόδου του χριστιανισμού και
του μεσαίωνα γενικότερα: 

Τα μνημεία της πρώτης του χριστιανισμού περιόδου και τα
του μεσαίωνος εν γένει, ων η εξερεύνησις αποτελεί το αντι-
κείμενον της χριστιανικής αρχαιολογίας, εθεωρούντο επί μα-
κρόν ως ανάξια προσοχής και ιδίας μελέτης. Κατανοηθείσης
όμως βραδύτερον της σπουδαιότητος, ην τα τοιαύτα λείψανα
των μεγάλων εκείνων αιώνων κέκτηνται υπό πάσαν έποψιν,
πολλοί σοφοί επεδόθησαν εις την επισταμένην εξέτασιν και
με λέτην αυτών. Πάντα τα χριστιανικά μνημεία των χρόνων ε -
κείνων, καθ’ ους τοσαύτα συνετελέσθησαν γεγονότα, εξηρευ-
νήθησαν μετά καρτερίας και μεθ’ όλης της δεούσης ε πι στα-
σίας. Αι ενδελεχείς και αδιάκοποι των σοφών εργασίαι έσχον
αποτελέσματα υψίστης σπουδαιότητος. Τοιουτοτρόπως δ’ η
χριστιανική αρχαιολογία δεν εβράδυνε ν’ αναχθή εις την πε-
ριωπήν επιστήμης.93

89. Θ. Βερέμης, και Γ. Κολιόπουλος, Ελλάς, Η σύγχρονη συνέχεια, από το
1821 μέχρι σήμερα, 5η έκδ., Καστανιώτης, Αθήνα 2006, σ. 535.

90. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Νόμων 1909, Ν. 2162 Περί ιδρύσεως Μουσείου Χρι-
στιανικής Αρχαιολογίας, 16 Ιουνίου 1909.

91. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Διαταγμάτων, Ηγεμονικά Διατάγματα, 1909, Δ. 350,
14 Αυγούστου 1909· Δ. 456 Περί κανονισμού των εν τοις διαφόροις εκπαιδευ-
τηρίοις της Νήσου εισακτέων βιβλίων κατά το έτος 1909-1910, 23 Σεπτεμβρίου
του 1909.

92. Α. Κοπάσης, Γενικαί γνώσεις περί χριστιανικής αρχαιολογίας, Εκ του
Πατριαρχικού Τυπογραφείου, Εν Κωνσταντινουπόλει 1899: «Τη Βιβλιοθήκη του
Πυθαγορείου Γυμνασίου. Α. Ε. Κοπάσης».

93. Ό.π., σ. 5-6· Βλ. Α. Ορφανού, ό.π., σ. 197-202. 
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Από τον Μάρτιο του 1912 που αναλαμβάνει ηγεμόνας ο Γ. Βεγλερής
ενεργοποιούνται εντατικές διαδικασίες εθνικοποίησης προσανατολισμέ-
νες στο ελλαδικό κέντρο που συνοψίζονται: στην υποστολή της οθωμα-
νικής σημαίας στη Σάμο μετά από ιταλική πολεμική επιχείρηση, την
απομάκρυνση των φίλα προσκείμενων στον Α. Κοπάση βουλευτών και
εκλογή νέων, την αποκατάσταση όσων καταδικάστηκαν για τα γεγονότα
του Μαΐου του 1908 (όταν σημειώθηκε εξέγερση κατά του ηγεμόνα Α.
Κοπάση), το σαμιακό αίτημα για γενική αμνηστία των εμπλεκομένων
στα γεγονότα του Μαΐου του 1908, τον επαναπατρισμό πολιτικών εξό-
ριστων που εμφορούνταν από την ιδεολογία της ένωσης με την Ελλάδα
και το ψήφισμα της γενικής αμνηστίας της Γενικής Συνέλευσης των Σα-
μίων, και τέλος τη σαμιακή εξέγερση του Σεπτεμβρίου 1912 που αποτέ-
λεσε προοίμιο της σαμιακής επανάστασης του 1912. 

Κατά την ηγεμονία του Γ. Βεγλερή παρατηρείται πληθώρα νομοθε-
τικών ρυθμίσεων για θέματα του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχο-
λείων, νομοθετικές διατάξεις για την πληρωμή καθυστερούμενων
διδασκαλικών μισθών από την ηγεμονία, αποκατάσταση εκπαιδευτικών
που «υπέστησαν βλάβη» κατά την ηγεμονία Α. Κοπάση, σημαντικός
αριθμός απολύσεων εκπαιδευτικών από τον Απρίλιο του 1912 μέχρι τα
τέλη Ιουλίου του 1912, έμφαση στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών στα
πλαίσια αναβάθμισης και εξομοίωσης των προσόντων τους με τους εκ-
παιδευτικούς της Ελλάδας, διάταγμα μεταρρύθμισης του Παρθεναγω-
γείου Λιμένος Βαθέος στα πλαίσια αναβάθμισης του ιδρύματος και
«εξομοίωσής» του με αυτά της Ελλάδας και κατάργηση της γλώσσας
Εσπεράντο (Ν. 2451/23-5-1912) που είχε εισαχθεί ως υποχρεωτική στα
σχολεία. Η κατάργηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα μήνυμα απο-
μάκρυνσης από τον κοσμοπολιτισμό και προσήλωσης στον εθνισμό.

Αξιόλογη είναι η ιδεολογική λειτουργία των «εκπαιδευτικών στόχων»
και των «εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων» που διατυπώθηκαν στα Πο-
λιτικά Μελετήματα του Βασιλείου Καριώτογλου (στις 3 Αυγούστου 1912
δόθηκε η άδεια δωρεάν εκτύπωσης και έκδοσης μελετημάτων για το πο-
λίτευμα και την ιστορία της Σάμου, τα μελετήματα αυτά επιλέχθηκαν
με τον Ν. 2537/3-8-1912 της σαμιακής Ηγεμονίας, για να εκδοθούν και
να διανεμηθούν δωρεάν σε δήμους και δημοτικά σχολεία, με σκοπό να
«προπαγανδίσουν» σε ευρεία κλίμακα τις «απόψεις» του συγγραφέα)
και συνοψίζεται στην «ηθική διαπαιδαγώγηση» με έμφαση στην ορθό-
δοξη χριστιανική θρησκεία, στην «καλλιέργεια του πνεύματος» και στην
πολιτική διαπαιδαγώγηση που προσδιορίζεται από τον «πατριωτισμό»:
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«Υπάρχουσιν μεν πλείονες ή άλλοτε οι γνωρίζοντες ανάγνωσιν και γρα-
φήν, αλλ’ ολιγώτεροι οι χρηστοί και φιλοπάτριδες πολίται».94

Η εθνική σαμιακή επανάσταση του 1912 οργανώθηκε στην Αθήνα από
ε ξόριστους Σαμίους. Στην επανάσταση συμμετείχαν εθελοντές από όλη
την Ελλάδα. Ηγετικό ρόλο στην επανάσταση είχε η αστική τάξη της Σά -
μου και ιδιαίτερα νέοι επιστήμονες. Αρχηγός της επανάστασης ήταν ο
αρ χαιολόγος Θ. Σοφούλης που προερχόταν από εξαιρετικά εύπορη σαμι -
ακή οικογένεια. Άρχισε τη σταδιοδρομία του ως υφηγητής της Αρχαιολο-
γίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι Σάμιοι επιστήμονες, που συμμετείχαν
στην επανάσταση, απόφοιτοι του Πανεπιστημίου, εμφορούνταν από την
εθνική επαναστατική ιδεολογία. Έντονη ήταν η ε θνική ιδεολογία στους
φοιτητές την εποχή εκείνη. Ένοπλα φοιτητικά σώματα εμφανίζονται τον
19ο αιώνα και μέχρι τις αρχές του 20ού. Στην πρώτη δεκαετία του 20ού
αιώνα αναπτύχθηκε ιδιαίτερα η λατρεία των ηρωικών νεκρών και στο
Πανεπιστήμιο, που προετοίμαζε τους νέους για τα πεδία των μαχών. Όλοι
αυτοί οι επιστήμονες έμελλε να αλλάξουν την εικόνα των «απολίτιστων»
και «κακόφημων ληστών» επαναστατών. Ανάλογη είναι και η εικόνα που
έδωσαν οι Σάμιοι για τον αγώνα τους. Οι νέοι «επιστήμονες» που πρω-
τοστάτησαν στον αγώνα ήταν λαός «εξευγενισμένος» και «πεπολιτισμέ-
νος». Την επανάσταση υποστήριξε σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της
Σάμου. Στις 19 Σεπτεμβρίου 1912 ο Θ. Σοφούλης, αρχηγός της επανά-
στασης, διακήρυξε ότι «η μόνη κυρίαρχος και έγκυρος εν τω τόπω εξου-
σία είναι η Επανάστασις».95 Η προσωρινή Κυβέρνηση Σάμου (Νοέμβριος
1912-Μάρτιος 1913) εμφορείται, όπως είναι αναμενόμενο, από την επί-
δραση της ελληνικής εθνικής ιδεολογίας, συνδέει τη σαμιακή επανάσταση
του 1912 με την επανάσταση του 1821 και στοχεύει σε «εκπαίδευσιν και
ελληνοπρεπή μόρφωσιν», ενώ παράλληλα διοργανώνονται μαθητικά κά-
λαντα για εθνικούς σκοπούς και σχολικές γιορτές με πολιτειακό, εθνικό
και θρησκευτικό χαρακτήρα που ιδεολογικά «υποστηρίζουν» τον εθνισμό
και την ένωση με την Ελλάδα. 

Η κατάλυση της σαμιακής Ηγεμονίας θα οδηγήσει στην εκπαιδευτική
ενσωμάτωση στην Ελλάδα με μια σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις με
χαρακτήρα «εξομοίωσης» στο θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας, νέα ανα-
βαθμισμένα κριτήρια πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού, βελτίωση
αποδοχών και εργασιακών συνθηκών των εκπαιδευτικών, δειγματικές

94. Α. Ορφανού, ό.π., σ. 303-335. 
95. Ό.π., σ. 338. 
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διδασκαλίες και παιδαγωγικά μαθήματα για τους εκπαιδευτικούς, και
έντονη ελληνική εθνική ιδεολογία. Μεταρρυθμιστικές διαδικασίες που
«ολοκληρώνονται» με την πλήρη ανάληψη της οικονομικής διαχείρισης
από το ελληνικό κράτος, που θεσμοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 1914 και
εφαρμόστηκε από την 1η Ιανουαρίου 1915,96 μέσα στον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο.

Με την ανάλυση περιεχομένου σε σχολικά εγχειρίδια επιχειρείται η
παρουσίαση και η ανάλυση του λόγου «περί ηγεμονίας» και «περί
έθνους» στον χώρο της εκπαίδευσης και των διαδικασιών μετάβασης
από τον «ηγεμονικό» στον «εθνικό» λόγο. Η παρουσίαση αυτή στοχεύει
στην αποτύπωση των διαδικασιών μετάβασης από τη σαμιακή Ηγεμονία
στο νεοελληνικό κράτος εστιάζοντας στην ιστορία των «ιδεών» στον εκ-
παιδευτικό χώρο και ιδιαίτερα στην επίδραση του «εθνικισμού» και
της «μεγάλης ιδέας» στην εκπαίδευση της σαμιακής Ηγεμονίας. Η ιδε-
ολογική διαμάχη μεταξύ «ηγεμονισμού» και «εθνικισμού», που όπως
τεκμηριώσαμε παραπάνω σχετίζεται άμεσα και αποτυπώνεται στην εκ-
παίδευση αγγίζει πολλούς εκπαιδευτικούς τομείς: αναλυτικό πρό-
γραμμα, ύλη μαθημάτων, σχολικές γιορτές, σχολικά εγχειρίδια…
Εξετάστηκαν σχολικά εγχειρίδια Πατριδογραφίας και Γεωγραφίας που
τυπώθηκαν από το δημόσιο της Ηγεμονίας στο Ηγεμονικό Τυπογραφείο
Σάμου τα έτη 1884, 1891, 1900 και 1901. 

Στην Ελλάδα ήδη από το 1893 τίθεται το ερώτημα: «Τίς εξετίμησε
δεόντως εν τη φιλοπατρία και τη ελληνικότητι αυτού τον ευγενή λαόν
της Σάμου, ήτις μεταξύ 47.992 κατοίκων αυτής αριθμεί Έλληνας μεν
47.956 και ξένους 36 μόνον;»97 Η «Έκθεσις» των κριτών των διδακτι-
κών βιβλίων για τα εγχειρίδια Γεωγραφίας που υποβλήθηκαν στον δια-
γωνισμό του 1893 (1894)98 καταλήγει «Και άγεταί τις να πιστεύσει, ότι,
ούτω περιγράφοντες την Ελλάδα και τας περί αυτήν ελληνικάς χώρας
οι ημέτεροι γεωγράφοι, γεωγραφούσι μάλλον διά την Τουρκίαν ή διά
την Ελλάδα! Εν Αθήναις τη 30 Ιουνίου 1894, Ο Πρόεδρος Σ. Π. Λάμ-
προς, Τα μέλη …».99

Το 1907 φαίνεται πολλά να έχουν αλλάξει στον τρόπο που τα βιβλία
Γεωγραφίας της Ελλάδας αντιμετωπίζουν τις ελληνικές χώρες που βρί-

96. Ό.π., σ. 340-388. 
97. Χ. Κουλούρη, ό.π., σ. 405. 
98. Ό.π., σ. 394 
99. Ό.π., σ. 405. 
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σκονται έξω από το ελληνικό βασίλειο «πλην του Βασιλείου της Ελλά-
δος».100 Τα βιβλία Γεωγραφίας όπως είδαμε έπαιξαν σημαντικό ρόλο
στις «εθνικές» προπαγάνδες και διαμορφώθηκαν τελικά και μέσα από
τα «νέα σύνορα» που τα βιβλία «προπαγανδίζουν» πολύ πριν από την
τελική προσάρτηση των Νέων Χωρών στην Ελλάδα.

1. Καραστάθη, Π. Ε. 1884, Γεωγραφία στοιχειώδης κατ’ ερώτησιν
και απόκρισιν προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων υπό Ε. Π. Κα-
ραστάθη Δημοδιδασκάλου εγκρίσει της Κυβερνήσεως, Εν Σάμω, Εκ
του Δημοσίου Τυπογραφείου.101 Το 1883 (αρ. πρωτ. 3.512/8-12-1883)
αποφασίστηκε από τον Ηγεμόνα «ως βιβλίον διδακτικόν και λίαν χρή-
σιμον εις τους εν τοις δημοτικοίς εκπαιδευτηρίοις διδασκομένους παί-
δας καθίσταται υποχρεωτικόν και οφείλετε να εισαγάγητε τούτο ταχέως
και αφεύκτως εις τα υφ’ υμών διευθυνόμενα σχολεία».102 Το βιβλίο έχει
τα ακόλουθα κεφάλαια: 1. Γεωγραφία (Μαθηματική Γεωγραφία, Φυσική
Γεωγραφία, Πολιτική Γεωγραφία), Ευρώπη (Τα κράτη της Ευρώπης),
Ασία, Αφρική, Αμερική, Ωκεανία. Στο βιβλίο δίνεται ο ορισμός του
έθνους: «Έθνος λέγεται λαός πεπολιτισμένος, όστις έχει την αυτήν κα-
ταγωγήν, θρησκείαν και γλώσσαν, τα αυτά ήθη και έθιμα και κατοικεί
συνήθως εις ένα και τον αυτόν τόπον».103 Η Ελλάδα κατατάσσεται σε

100. Ό.π., σ. 520-523: «Πρόγραμμα της ποσότητος και οικονομίας της ύλης
των διδακτικών βιβλίων της μέσης εκπαιδεύσεως: τα εγχειρίδια γεωγραφίας
(1907)». … «3. Γεωγραφία φυσική και πολιτική των ελληνικών χωρών διά την
Γ΄ τάξιν του ελλην. Σχολείου, μέχρις εξ τυπογραφικών φύλλων… Α΄ Βασίλειον
της Ελλάδος, …Πίναξ των νομών και των κυριωτάτων νήσων, ορέων, ποταμών
και πόλεων του βασιλείου της Ελλάδος… Β΄ Τουρκική Ήπειρος, Γ΄ Τουρκική Θεσ-
σαλία, Δ΄ Μακεδονία,… ΙΑ΄ Σάμος, ΙΒ΄ Αι περί την Μικράν Ασίαν νήσοι, Γενική
επισκόπησις των ελληνικών χωρών πλην του Βασιλείου της Ελλάδος. Πίναξ των
κυριωτάτων ορέων, ποταμών, λιμνών και πόλεων των ελληνικών χωρών πλην
του Βασιλείου της Ελλάδος. Η περιγραφή των ελληνικών χωρών πλην του Βα-
σιλείου της Ελλάδος έστω εκτενής μεν εν τω τρίτω τεύχει, συντομωτάτη δε εν
τω πρώτω και δευτέρω».

101. Π. Ε. Καραστάθη, Γεωγραφία στοιχειώδης κατ’ ερώτησιν και απόκρισιν
προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων υπό Ε. Π. Καραστάθη Δημοδιδασκάλου
εγκρίσει της Κυβερνήσεως, Εκ του Δημοσίου Τυπογραφείου, Εν Σάμω 1884. 

102. Ό.π. σ. 2
103. Ό.π., σ. 11. 
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δευτέρας και τρίτης τάξης κράτη με πρωτεύουσα την Αθήνα:104 «αι Αθή-
ναι, αι οποίαι είνε και πρωτεύουσα όλου του βασιλείου με 85 χιλιάδας
κατοίκους»105 και «γλώσσα γραφομένη και λαλουμένη εις την Ελλάδα
είνε η νεωτέρα Ελληνική, θυγάτηρ της αρχαίας Ελληνικής».106 Γεωγρα-
φικά περιγράφεται η Ευρωπαϊκή Τουρκία: «Ερ. Ποίαι είνε αι επαρχίαι,
αι απλώς υποκείμεναι εις την Τουρκίαν; Απ. Τοιαύται επαρχίαι είνε η
Θράκη, η Μακεδονία, η Ήπειρος, η Αλβανία και αι εν τω Αιγαίω νήσοι.
Ερ. Ποίαι είνε αι προνομιούχοι επαρχίαι της Τουρκίας; Απ. Τοιαύται
επαρχίαι είνε η ανατολική Ρωμυλία και η Κρήτη».107 «Αι εν τω Αιγαίω
νήσοι: Ερ. Ποίαι είνε αι εν τω Αιγαίω νήσοι; Απ. Αι εν τω Αιγαίω νήσοι
είνε η Λήμνος, η Ίμβρος, η Σαμοθράκη και η Θάσος».108 Η Σάμος εν-
τάσσεται στην Ασιατική Τουρκία «Ερ. Ποίαι νήσοι ανήκουσιν εις την
Ασιατικήν Τουρκίαν; Απ. Εις την Ασιατικήν Τουρκίαν ανήκουσιν αι
νήσοι Λέσβος, πρωτεύουσα Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος, αποτελούσα ιδίαν
ηγεμονίαν και διοικουμένη υπό ηγεμόνος Χριστιανού, Ρόδος και Κύ-
προς, πρωτεύουσα Λευκωσία, κατεχομένη από του 1878 υπό των Άγ-
γλων διά συνθήκης».109

Παρατηρούμε ότι η ελληνική γλώσσα είναι συνέχεια της αρχαίας ελ-
ληνικής, συνέχεια του ελληνικού έθνους στο χρόνο. Και ότι η Θράκη, η
Μακεδονία, η Ήπειρος, η Αλβανία και τα νησιά του Αιγαίου περιγρά-
φονται ως «αι επαρχίαι, αι απλώς υποκείμεναι εις την Τουρκίαν».

2. Σταυρινίδου, Ι. Γ. 1891, Πολιτική Γεωγραφία του Οθωμανικού
Κράτους ήτοι των εν Ευρώπη Ασία και Αφρική Κτήσεων του Σουλτάνου
προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων, Εν Σάμω,
Εκ του Ηγεμονικού Τυπογραφείου.110

Το βιβλίο διαπραγματεύεται τα ακόλουθα θέματα: α) Οι Οθωμανικές
κτήσεις της Ευρώπης: «1. Αι προς νότον του Αίμου χώραι Θράκη, Μα-

104. Ό.π., σ. 13. 
105. Ό.π., σ. 24. 
106. Ό.π., σ. 29. 
107. Ό.π., σ. 29. 
108. Ό.π., σ. 31. 
109. Ό.π., σ. 35. 
110. Γ. Ι. Σταυρινίδου, Πολιτική Γεωγραφία του Οθωμανικού Κράτους ήτοι

των εν Ευρώπη Ασία και Αφρική Κτήσεων του Σουλτάνου προς χρήσιν των
Δημοτικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων, Εκ του Ηγεμονικού Τυπογραφείου,
Εν Σάμω 1891. 
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κεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιον· 2) αι Ευ-
ρωπαϊκαί Σποράδες και Κρήτη· 3) η υποτελής Ηγεμονία της Βουλγαρίας
μετά της Ανατολικής Ρωμυλίας· 4) η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη».111 Και
β) «Αι εν Ασία Οθωμανικαί κτήσεις».112 Στις Οθωμανικές κτήσεις υπά-
γονται και τα νησιά του αρχιπελάγους και η Κύπρος. «Η υποτελής ηγε-
μονία της Σάμου»… «διατελεί τοιαύτη αυτονομουμένη», η εκπαίδευσή
της ακμάζει και οι κάτοικοί της ανέρχονται σε 46.361 «άπαντες χριστια-
νοί του ανατολικού δόγματος εκτός 50 τόσων αλλοεθνών και αλλοθρή-
σκων». Ενώ το αρχαιοελληνικό παρελθόν της Σάμου υπενθυμίζεται:
«Διασήμους άνδρας κατά την αρχαιότητα η Σάμος αριθμεί πολλούς, ων
πρώτος Πυθαγόρας ο φιλόσοφος, Αρίσταρχος ο αστρονόμος, Ασκληπιά-
δης Σικελίδας ο λυρικός, Γλαύκος ο χαλκογλύπτης, Θεόδωρος ο Ροίκου
ο λιθογλύπτης και ανδριαντοποιός, Καλλίστρατος ο μετενεγκών το αλ-
φάβητον εις Αθήνας, Μανδροκλής ο αρχιτέκτων ο τον Βόσπορον κατά
διαταγήν Δαρείου γεφυρώσας και άλλοι πλείστοι».113 Αρνητική είναι η
αναπαράσταση των Τούρκων κατακτητών, οι οποίοι «επιπεσόντες κατά
του Βυζαντινού Κράτους, περιορισθέντες εις μόνην την Κωνσταντινού-
πολιν, εκυρίευσαν την πόλιν ταύτην τω 1453, ην ώρισαν πρωτεύουσαν
του κράτους των. Από της εποχής ταύτης το εν Ευρώπη οθωμανικόν
στοιχείον τοσούτον ανεπτύχθη διά της μεταναστεύσεως και του προση-
λυτισμού, ώστε κατήντησε σπουδαίος φυλετικός παράγων και σπουδαία
πολεμική δύναμις, διά του φανατισμού, διά της πολεμικής αυτού αγωγής
και ούτω επί τέσσαρας αιώνας ηδυνήθη να κρατήση υποδούλους λαούς
άλλους πεπολιτισμένους».114 «Το εν Κωνσταντινουπόλει Οικουμενικόν
Πατριαρχείον προσεπικαλείται Μεγάλη Εκκλησία, προσεπωνυμία κα-
τερχομένη εκ των Βυζαντινών. Ο Πατριάρχης ως Εθνάρχης διοικεί πνευ-
ματικώς».115

Η Σάμος συνδέεται με το αρχαίο ελληνικό παρελθόν της. Οι Τούρκοι
είναι κατακτητές του βυζαντινού κράτους και οι Έλληνες υπήκοοί τους
υπόδουλοι, («να κρατήση υποδούλους λαούς άλλους πεπολιτισμένους»)
που συνασπίζονται στον Οικουμενικό Πατριάρχη–εθνάρχη και συνεχιστή
της Βυζαντινής εκκλησίας.

111. Ό.π., σ. 3. 
112. Ό.π., σ. 21. 
113. Ό.π., σ. 35. 
114. Ό.π., σ. 57. 
115. Ό.π., σ. 60. 
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3. Φωκίωνος Ξ. Πανά, Πατριδογραφία Σάμου, Προς χρήσιν των Δη-
μοτικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων της Ηγεμονίας. Εγκεκριμένη
υπό της Σαμιακής Κυβερνήσεως επί τετραετίαν. Τεύχος Α΄. Εν Σάμω.
Εκ του Δημοσίου Τυπογραφείου 1901.116

Να γνωρίσης εν τέλει ότι, εις την Ελλάδα την προικισθείσαν
με τον κυανότατον ουρανόν… εφύη το ευωδέστατον άνθος της
μυθολογίας, ερριζοβόλησαν τα υψικομώτατα δένδρα των η -
ρωικών χρόνων, εκελάδησαν τα γλυκύτατα πτηνά της ποιή σε -
ως και της ρητορείας και έπνευσεν ο ζειδωρότατος άνεμος της
μεγαλοφυΐας, όπως λατρεύσης και ενστερνισθής την Ελλάδα,
όπως σεμνύνησαι λεγόμενος Έλλην! Τοιουτοτρόπως πρέπει τις
να γνωρίση και την ιδιαιτέραν αυτού πατρίδα, όπως αγαπήση
αυτήν. Και επειδή ο λόγος περί Σάμου, να γνω ρίση ο κάτοικος
αυτής, ότι η πατρίς αυτού δεν ήτο άσημόν τι και άνευ ιστορίας
της Μεσογείου νησύδριον, αλλ’ ήτο η θαλασσία Αμαζών, ήτις
εν ω διά της μιας χειρός επάλαιε νικηφόρως προς τους Μιλη-
σίους, τους Πριηνείς, τους Πέρσας, τους Αιγυπτίους, και προς
αυτούς έτι τους Αθηναίους, διά της ετέρας αυτής χειρός εκτίλ-
λουσα και ανά μίαν τρίχα εκ της πλουσίας αυτής κόμης πα-
ρήγε κατά μυθικόν τινά και παράδοξον τρόπον άνδρας, οίτινες
έμελλον βραδύτερον να δοξάσωσιν εαυτήν και την καθ’ όλου
Ελλάδα.[…] Πρέπει να γνωρίση εν τέλει, ότι και επί των ημε-
ρών ημών έτι η πατρίς αυτού Σάμος δε ν έπαυσεν ούσα η
μήτηρ ηρωικών τέκνων, ως και η πα λυχεύμων πηγή, εξ ης υ -
δρεύονται τα πνευματικά αυτής νάματα πάσαι αι Μικρασιά-
τιδες πόλεις, ως και αι πέριξ αρχιπελάγειοι νήσοι, όπως
θαυμάση και αγαπήση αυτήν, όπως σεμνύνηται επί τω κλέει
εκείνης, όπως θυσιάση εαυτόν υπέρ αυτής.117

Παράλληλα το βιβλίο υποστηρίζει τον ηγεμονικό θεσμό: «Την Ηγε-
μονίδα πρέπει να αγαπώμεν ως μητέρα, τους δε ηγεμονόπαιδας ως
αδελφούς». Και το σχετικό ποίημα για τον ηγεμόνα αναφέρει:

Τον Ηγεμόνα όλοι μας / να αγαπώμεν πρέπει / γιατί Αυτός

116. Φ. Πανάς, Πατριδογραφία Σάμου. Προς χρήσιν των Δημοτικών Σχο-
λείων και Παρθεναγωγείων της Ηγεμονίας. Εγκεκριμένη υπό της Σαμιακής
Κυβερνήσεως επί τετραετίαν. Τεύχος Α΄, Εν Σάμω, Εκ του Δημοσίου Τυπογρα-
φείου 1901.

117. Ό.π., σ. 6-7. 
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τον Τόπο μας / φυλάττει και διέπει. // Όποιος Θεόν δεν σέβε -
ται / γονείς του δεν λατρεύει / τον Ηγεμόνα δεν τιμά / το δί -
κηο δεν γυρεύει. // Αυτόν δεν πρέπει άνθρωπον / Ποτέ να
θε ωρούμε / μον’ είνε μαύρος δαίμονας / και πρέπει να μι-
σούμε. (Φ. Πανάς)118

Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας δηλώνει πίστη στην Ηγεμονία. Υμνεί
όμως την Ελλάδα, την πατρίδα των Ελλήνων και κάνει αντιδιαστολή με
την ιδιαιτέρα του πατρίδα Σάμο. Υπερασπίζεται τους αγώνες της
Σάμου κατά των ξένων κατακτητών αλλά και των Αθηναίων. Όταν τα
τοπικά συμφέροντα της ιδιαιτέρας πατρίδας θίγονται, «νομιμοποιείται»
να στραφεί κατά «ομοεθνών». Εύστοχα παρατηρείται ότι ο χαρακτη-
ρισμός του ελληνικού έθνους προβάλλει οπωσδήποτε τις θετικές όψεις,
τις αρετές, όπως είναι η ευφυΐα, η φιλομάθεια, η ευσέβεια, η φιλοπα-
τρία, περιέχει αρκετά συχνά και τα ελαττώματα. 

Στα εθνικά ελαττώματα ένα παρουσιάζεται ως “προπατο-
ρικό αμάρτημα” των Ελλήνων, η διχόνοια…, παρόλο που,
όπως ήδη αναφέρθηκε, στην καμπή του 19ου αιώνα επικρα-
τεί κυρίως η τάση να αποσιωπώνται όλες οι αρνητικές όψεις.
Έτσι, ενώ φαίνεται ανώδυνη η διαμάχη και η αντιζηλία
Σπάρτης-Αθήνας στην αρχαία Ελλάδα και δεν αποσιωπάται,
δε συμβαίνει το ίδιο και με τους εμφύλιους πολέμους στα
χρόνια του αγώνα.119

4. Φωκίωνος Ξ. Πανά, 1901, Πατριδογραφία Σάμου, Προς χρήσιν
των Δημοτικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων της Ηγεμονίας. Εγκε-
κριμένη υπό της Σαμιακής Κυβερνήσεως επί τετραετίαν. Τεύχος Β΄. Εν
Σάμω. Εκ του Δημοσίου Τυπογραφείου 1901.120

Η Ήρα ήτο θεά, την οποίαν προσεκύνουν οι αρχαίοι Έλλη-
νες, καθώς προσεκύνουν και άλλους θεούς. Επειδή δε και οι
αρχαίοι Σάμιοι ήσαν Έλληνες, διά τούτο επίστευον εις την
θεάν Ήραν, εις την οποίαν έκτισαν ένα ναόν, όστις ήτο τόσον

118. Ό.π., σ. 30. 
119. Χ. Κουλούρη, ό.π., σ. 76. 
120. Φ. Πανάς, Πατριδογραφία Σάμου. Προς χρήσιν των Δημοτικών Σχο-

λείων και Παρθεναγωγείων της Ηγεμονίας. Εγκεκριμένη υπό της Σαμιακής
Κυβερνήσεως επί τετραετίαν. Τεύχος Β΄, Εν Σάμω, Εκ του Δημοσίου Τυπογρα-
φείου 1901. 
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ωραίος και μέγας, ώστε ωνομάζετο το τρίτον θαύμα του κό-
σμου... Ω πατρίς φιλτάτη Σάμος / Βασιλίς των νήσων μόνη.121

Η συνέχεια από την αρχαιότητα και η ελληνική καταγωγή των Σα-
μίων προβάλλεται. Και φυσικά οι Έλληνες ανήκουν στην Ελλάδα…

5. Φωκίωνος Ξ. Πανά, 1900, Πατριδογραφία Σάμου. Προς χρήσιν
των Δημοτικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων της Ηγεμονίας. Εγκε-
κριμένη υπό της Σαμιακής Κυβερνήσεως επί τετραετίαν. Τεύχος Γ΄,
Εν Σάμω, Εκ του Δημοσίου Τυπογραφείου. 

Εγκρίνομεν την εισαγωγήν αυτής ως διδακτικού βιβλίου εις
τας τέσσαρας κατωτέρας τάξεις των δημοτικών Σχολείων της
Ηγεμονίας αμφοτέρων των φύλων επί τετραετίαν από της
προσεχώς αρχομένης δευτέρας εξαμηνίας» Ηγεμονικό Διά-
ταγμα 43/ 5 Φεβρουαρίου 1900 Ο ηγεμόνας Κ. Βαϊάνης.122
«Κατά το έτος 1864 υπό 34 χιλιάδων και σήμερον υπό 50 χι-
λιάδων κατοίκων πάντων ορθοδόξων χριστιανών. Εξ αυτών αι
μεν 44 χιλιάδες μένουσι διαρκώς εις την Σάμον αι δε 6 χιλιά-
δες είνε εσκορπισμέναι εις το εξωτερικόν».123 Η «πόλις του
Λιμένος Βαθέος... σήμερον είνε μετά την Σμύρνην η ωραι-
οτέρα πόλις της Ανατολής… Η πόλις αύτη έχει όψιν καθαρώς
ευρωπαϊκής μικροπόλεως. Διότι και η διαίρεσίς της είνε ωραία,
και αι οδοί της ευρείαι, και το εσωτερικόν αυτής καθαρόν και
αι οικίαι της κατά το νέον σύστημα κατεσκευασμέναι.124

Οι κάτοικοι της Σάμου αναφέρεται ότι είναι σχεδόν όλοι Έλληνες
και ιδιαίτερη μνεία γίνεται στους ήρωες της σαμιακής επανάστασης του
1821 με αφορμή την παρουσίαση των οικισμών και πόλεων της Σαμια-
κής Ηγεμονίας: 

Το Άνω Βαθύ είνε ο τόπος εις τον οποίον εγεννήθη ο Καπε-
τάν Λαχανάς, εις εκ των τεσσάρων χιλιαρχών και των πρώτων
ηρώων της Σαμιακής επαναστάσεως.125 ...Εις το χωρίον Τη-

121. Ό.π., σ. 28. 
122. Φ. Πανάς, Πατριδογραφία Σάμου. Προς χρήσιν των Δημοτικών Σχο-

λείων και Παρθεναγωγείων της Ηγεμονίας. Εγκεκριμένη υπό της Σαμιακής
Κυβερνήσεως επί τετραετίαν. Τεύχος Γ΄, Εν Σάμω, Εκ του Δημοσίου Τυπογρα-
φείου 1900. 

123. Ό.π., σ. 3. 
124. Ό.π., σ. 4. 
125. Ό.π., σ. 6. 
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γάνιον… σώζονται μέχρι σήμερον και τα ερείπια του φρουρίου,
το οποίον έκτισεν ο Λογοθέτης Λυκούργος, ο διοικήσας την
Σάμον κατά τους χρόνους της Ελληνικής επαναστάσεως. Σή-
μερον το μέρος αυτό το λέγουσι Κάστρον. Πλησίον του φρου-
ρίου αυτού υπάρχει και ο Ναός της Μεταμορφώσεως του
Σω τήρος, όστις εορτάζει κατά την 6 Αυγούστου την απελευ-
θέρωσιν της Σάμου και όστις εκτίσθη υπό Λυκούργου του Λο-
γοθέτου.126 ...Ο Πύργος είνε ο τόπος εις τον οποίον εγεννήθη
ο Κωνσταντίνος Κονταξής, εις εκ των τεσσάρων χιλιαρχών και
των πρώτων ηρώων της Σαμιακής επαναστάσεως.127 ...Το
Νέον Καρλόβασι είνε ο τόπος, εις τον οποίον εγεννήθη ο
μέγας ανήρ της Σάμου “Λογοθέτης Λυκούργος” ο ποιητής
Γεώργιος Κλεάνθης και ο επίσκοπος Πορφύριος Ζαμπέτης.128
... Το δε πρωτοπαλλίκαρον της Σαμιακής επαναστάσεως Στα-
μάτιος Γεωργιάδης ή Καπετάν Σταμάτης εγεννήθη εν Μαρα-
θοκάμπω.129

Τέλος επισημαίνεται ότι οι Σάμιοι μιλούν την ίδια «ελληνική»
γλώσσα με τους Αθηναίους: 

Η γλώσσα της Σάμου δεν ομοιάζει με τη γλώσσαν των πέριξ
νήσων, των οποίων η αφόρητος παρήχησις καθιστά σχεδόν
ακατανόητον την γλώσσαν αυτών. Διότι εκτός ολιγίστων
δήμων της Σάμου, οι οποίοι συνειθίζουν να συγκόπτωσι τα
φωνήεντα, όλη η άλλη Σάμος ομιλεί καθαράν και ευνόητον
ελ ληνικήν γλώσσαν, οι δε κάτοικοι της πρωτευούσης δεν δια-
φέρουσιν εις την ομιλίαν καθόλου των Αθηναίων.130

6. Φωκίωνος Ξ. Πανά, 1901, Πατριδογραφία Σάμου. Προς χρήσιν
των Δημοτικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων της Ηγεμονίας. Εγκε-
κριμένη υπό της Σαμιακής Κυβερνήσεως επί τετραετίαν, Τεύχος Δ΄,
Εν Σάμω. Εκ του Δημοσίου Τυπογραφείου 1901.131

126. Ό.π., σ. 12-13. 
127. Ό.π., σ. 15. 
128. Ό.π., σ. 20. 
129. Ό.π., σ. 27. 
130. Ό.π., σ. 45. 
131. Φ. Πανάς, Πατριδογραφία Σάμου. Προς χρήσιν των Δημοτικών Σχο-

λείων και Παρθεναγωγείων της Ηγεμονίας. Εγκεκριμένη υπό της Σαμιακής
Κυβερνήσεως επί τετραετίαν. Τεύχος Δ΄, Εν Σάμω, Εκ του Δημοσίου Τυπογρα-
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Το βιβλίο αναπτύσσει τη «διχόνοια» που επικρατούσε στην Αρχαία
Ελλάδα και τις συγκρούσεις μεταξύ πόλεων κρατών. Η διαμάχη μεταξύ
Σαμίων και Αθηναίων για τη βασιλεία (τοπική εξουσία της Σάμου σε
σύγκρουση με τους Αθηναίους): Στην αρχαιότητα γύρω στο 600 π.Χ. ο
Βασιλιάς Λεωγόρας «κατέστησε πλουσίαν την Σάμον» ο Άνδροκλος
όμως

ούτος ήτο εκ των Αθηναίων, οίτινες ήλθον εις την Έφεσον.
Φθονήσας όμως μετ’ άλλων την τύχην του Λεωγόρου εξε-
στράτευσε κατ’ αυτού και κατέλαβε την βασιλείαν της Σά -
μου. Αλλά μετά τινα έτη ενίκησεν ο Λεωγόρας τον Άνδροκλον
και έμεινε βασιλεύς της Σάμου.132

Η ελληνική εθνική ταυτότητα των Σαμίων προβάλλεται: «Μάθημα 7.
Η Σάμος επί των Μηδικών πολέμων»: Οι Σάμιοι και οι Ίωνες της Μι-
κράς Ασίας ήταν Έλληνες και πολέμησαν παρά τη θέλησή τους Έλληνες
στη ναυμαχία της Σαλαμίνας: 

Επειδή η Σάμος καθώς και οι κατοικούντες τα παράλια της
Μικρασίας Έλληνες, οι οποίοι ελέγοντο Ίωνες, ήσαν υποτελείς
εις τον Ξέρξην, τον φοβερόν τότε βασιλέα της Περσίδος, διά
τούτο, όταν ούτος απεφάσισε να πολεμήση κατά της Ελλά-
δος, οι Ίωνες καθώς και οι Σάμιοι ηναγκάσθησαν να βοηθή-
σωσι τους Πέρσας. Και είνε μεν αληθές ότι οι περισσότεροι
Σάμιοι ηρνήθησαν, αλλά δύο μεταξύ τούτων, Θεομήστωρ και
Φύλακος, προσήλθον να συμμαχήσωσι με τον Ξέρξην. 

Αργότερα όμως 
πολλοί εκ των προκρίτων Σαμίων απεφάσισαν να στείλωσι
πρέσβεις εις την Ελλάδα προσκαλούντες αυτούς να έλθωσιν
ίνα συμπολεμήσωσι κατά των Περσών. Προς τον σκοπόν
τούτον έπεμψαν τον Ηγησίστρατον, υπό του οποίου πεισθέν-
τες οι Έλληνες απέστειλαν πάμπολλα πλοία και ναυάρχους
τον Ξάνθιππον και Λεωτυχίδην.133 …οι Έλληνες χωρίς να φο-
βηθώσι τον μέγαν αριθμόν των εχθρών, εξήλθον και πολεμή-
σαντες κατετρόπωσαν τους βαρβάρους κατά το 479 π.Χ.
Τότε και οι Σάμιοι λαβόντες θάρρος τους μεν Πέρσας στρα-
τιώτας, οι οποίοι έμενον εν Σάμω, κατέσφαξαν, τον δε Θε-

φείου 1901.
132. Ό.π., σ. 4. 
133. Ό.π., σ. 9. 
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ομήστορα απέβαλον εκ της αρχής και συνάψαντες συμμα-
χίαν μετά των Αθηναίων ίδρυσαν εν Σάμω την ολιγαρχίαν.134

«Μάθημα 8. Η Σάμος υποτελής εις τους Αθηναίους»: 
Η Σάμος απέκτησε μεγάλη ακμή. «Εξ αυτού όμως ζηλοτυπήσαντες

οι Αθηναίοι επεθύμουν να ταπεινώσωσι τους Σαμίους και προς τον σκο-
πόν τούτον εζήτουν κατάλληλον αφορμήν…». Οι Σάμιοι πολέμησαν τους
Μιλήσιους. Οι Αθηναίοι ειδοποίησαν τους Σαμίους να παύσουν τις εχ-
θροπραξίες. Εκείνοι αρνήθηκαν και οι Αθηναίοι πολέμησαν τους Σαμί-
ους, τους νίκησαν και πήραν μαζί τους 100 Σαμίους ομήρους. «Οι
Σάμιοι όμως εν τω μεταξύ ετοιμασθέντες καλώς μετέβησαν εις την Λή-
μνον, όπου έκλεψαν τους ομήρους, απεδίωξαν τους Αθηναίους εκ Σάμου
και εκηρύχθησαν άσπονδοι εχθροί αυτών».135

«Μάθημα 9. Πόλεμος Σαμίων και Αθηναίων»136 και «Μάθημα 10. Η
Σάμος υπό τους Αθηναίους»: 

Οι Σάμιοι όμως καθ’ όλον τον χρόνον της υπηκοότητός των
εις τους Αθηναίους έδειξαν μεγάλην πίστιν εις αυτούς. Διότι
εν ω οι Αθηναίοι συνεπλάκησαν με τους Πελοποννησίους και
όλοι οι σύμμαχοι εκείνων επανεστάτησαν, μόνοι οι Σάμιοι
έμειναν πιστοί φίλοι των. Διά τούτο και οι Αθηναίοι τοσούτον
ηγάπησαν τους Σαμίους, ώστε την Σάμον έλεγον δευτέραν
πατρίδα και έδωκαν εις αυτήν την ελευθερίαν.137

Ο Μακεδόνας Φίλιππος και οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες δεν αντιμε-
τωπίζονται ως κατακτητές, το αντίθετο συμβαίνει με τους Ρωμαίους:
«Μέρος τέταρτον, Μάθημα 11. Η Σάμος υπό τους Μακεδόνας»: «Αλλ’
επειδή ο Φίλιππος ήτο λόγιος και ευγενής βασιλεύς, δεν έβλαψε καθό-
λου τους κατοίκους της Σάμου ούτε ήλλαξε το πολίτευμα αυτής».138

«Μάθημα 12. Η Σάμος υπό τους Ρωμαίους»: «Η Σάμος υπό την εξου-
σίαν των Ρωμαίων δεν υπέστη ολιγώτερα κακά ή από την δυναστείαν
των Περσών».139 «Μάθημα 18. Η Σάμος υπό τους Βυζαντινούς Αυτο-
κράτορας»: «Και υπό την προστασίαν των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων
δεν υπέφεραν ολιγώτερα οι Σάμιοι. Διότι, επειδή το Βυζαντινόν Κράτος

134. Ό.π., σ. 10. 
135. Ό.π., σ. 10-11. 
136. Ό.π., σ. 11-12. 
137. Ό.π., σ. 12. 
138. Ό.π., σ. 13. 
139. Ό.π., σ. 14. 
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είχε πολλούς εξωτερικούς εχθρούς, ούτοι εξ εκδικήσεως προσέβαλλον
και τους υπηκόους».140

Οι έριδες στην αρχαία Ελλάδα παρουσιάζονται στο βιβλίο εκτενώς,
η ελληνική εθνική ταυτότητα των Σαμίων προβάλλεται. Οι Ρωμαίοι ήταν
κατακτητές ενώ οι Βυζαντινοί «προστάτες»: «υπό την προστασίαν των
Βυζαντινών Αυτοκρατόρων». Οι τοπικές έριδες της Σάμου κατά τα τέλη
του 18ου και τον 19ο αιώνα αναφέρονται, όμως οι αντιθέσεις τους στην
ίδια περίοδο με το ελλαδικό κέντρο αποσιωπούνται: 

Δυστυχώς όμως και με την νέαν ταύτην Κυβέρνησιν οι Σά-
μιοι δεν κατέπαυσαν τας πρώτας αυτών έριδας, αλλ’ ανέ-
πτυξαν έτι περισσότερον ταύτας σχηματίσαντες δύο φοβερά
κόμματα, το κόμμα των Καλλικατζάρων και το κόμμα των
Καρμανιόλων. Και το μεν πρώτο κόμμα περιελάμβανε τους
πλουσίους, τους ισχύοντας εις την Κυβέρνησιν και τους συν-
τηρητικούς, το δε δεύτερον τους πτωχούς, τους φιλοπολέ-
μους, τους σοσιαλιστάς.141

Ενώ η ελληνική επανάσταση εγκαινιάζει μία νέα περίοδο στην ιστο-
ρία των Ελλήνων: «Μετά ταύτα εμφανίζεται το έτος 1821 φέρον μαζί
του και την ένδοξον Ελληνικήν επανάστασιν, ότε άρχεται και διά την
πατρίδα μας Σάμον νέα ιστορική περίοδος».142

Στη σαμιακή Ηγεμονία ο «ηγεμονικός» και «εθνικός» λόγος συνυ-
πάρχουν ταυτόχρονα σε όλη τη διάρκεια της ηγεμονίας. Η ελληνική εκ-
παίδευση στη σαμιακή Ηγεμονία τίθεται στην υπηρεσία της Ηγεμονίας.
Σταδιακά η ηγεμονική εκπαίδευση αρχίζει να στοχεύει στην υπηρεσία
του ελληνικού «έθνους». Η άνοδος και κυριαρχία του εθνικού λόγου
εμφανίζεται κυρίως μετά το 1901 με την άνοδο της νέας αστικής τάξης
που απορρίπτει τον «ελληνοθωμανισμό» και υιοθετεί τον «εθνισμό»,
που συνάδει και με την πολιτική των μεγάλων δυνάμεων που, με την
πρώτη κατάληψη της Μυτιλήνης το 1901, σηματοδοτούν την αμφισβή-
τηση της οθωμανικής κυριαρχίας στην περιοχή του βορειοανατολικού
Αιγαίου. Η «μεγάλη ιδέα» διαχέεται μέσα από το σχολείο, τα σχολικά
βιβλία λειτουργούν ως μέσα διαμόρφωσης εθνικής ταυτότητας. Το δη-
μόσιο σχολείο στοχεύει στο «έθνος» και ο κρατικός μηχανισμός της σα-
μιακής Ηγεμονίας γίνεται φορέας διάδοσης του εθνισμού. Δεν λείπουν

140. Ό.π., σ. 20. 
141. Ό.π., σ. 26-27. 
142. Ό.π., σ. 27. 
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όμως και οι αναφορές που «νομιμοποιούν» αντιθέσεις και συγκρούσεις
μεταξύ των ίδιων των Σαμίων: «Δυστυχώς όμως και με την νέαν ταύτην
Κυβέρνησιν οι Σάμιοι δεν κατέπαυσαν τας πρώτας αυτών έριδας». Επί-
σης δε λείπουν, στην αρχαιότητα βέβαια, οι αναφορές σε συνεργασία
αλλά και σε συγκρούσεις μεταξύ Σαμίων και Αθηναίων για θέματα
νομής εξουσίας. Η Σάμος ήταν η «θαλασσία Αμαζών», 

ήτις εν ω διά της μιας χειρός επάλαιε νικηφόρως προς τους
Μιλησίους, τους Πριηνείς, τους Πέρσας, τους Αιγυπτίους,
και προς αυτούς έτι τους Αθηναίους, διά της ετέρας αυτής
χειρός εκτίλλουσα και ανά μίαν τρίχα εκ της πλουσίας αυτής
κόμης παρήγε κατά μυθικόν τινά και παράδοξον τρόπον άν-
δρας, οίτινες έμελλον βραδύτερον να δοξάσωσιν εαυτήν και
την καθ’ όλου Ελλάδα.143

Οι αντιθέσεις μεταξύ Σαμίων και Αθηναίων που φτάνουν μέχρι τη
σύγκρουση δεν αναιρούν την ελληνική καταγωγή των Σαμίων. Μπο-
ρούμε να υποστηρίξουμε ότι τα σχολικά βιβλία άμεσα «προπαγανδί-
ζουν» την ένωση με την Ελλάδα αλλά συγχρόνως έμμεσα και την
επανάσταση ακόμα και εναντίον των «Ελλήνων», όταν τα συμφέροντα
της ιδιαίτερης πατρίδας, της Σάμου, διακυβεύονται, σύμφωνα και με το
πρότυπο προς μίμηση των αρχαίων Ελλήνων. Η ελληνική αρχαιότητα
εμφανίζεται ως σημείο αναφοράς, σύγκρισης και μίμησης για την εκ-
παίδευση της σαμιακής Ηγεμονίας. Ο Γυμνασιάρχης Πυθαγορείου το
1858 Π. Οικονόμου απευθυνόμενος στους μαθητές έλεγε: «Υμείς δε,
έχοντες ήδη όλα σχεδόν τα μέσα, έχοντες όλας σχεδόν τας ευκολίας,
ήθελεν είναι αίσχος, ναι αίσχος, υμείς οι συμπολίται του Πυθαγόρου να
ήσθε υποδεέστεροι, να μείνητε οπίσω άλλων ομηλίκων άλλης χώρας και
άλλου τόπου.»144 Στο πνεύμα αυτό ο ηγεμονικός λόγος του 1858 υπο-
στήριζε: 

Είναι απολύτως αναγκαίον, Κύριοι, να εισέλθητε ταχύτερον
εις την οικογένειαν των πεπολιτισμένων λαών, και να καθέ-
ξητε βαθμόν άξιον των προγόνων σας, οίτινες υπήρξαν η δόξα
του παλαιού κόσμου διά των λαμπρών και μεγαλοπρεπών
μνημείων, των οποίων ευρίσκονται ίχνη πανταχού, εις τας τέ-

143. Φ. Πανάς, 1901, Τεύχος Α΄, ό.π., σ. 6. 
144. Π. Οικονόμου, Λόγος του κυρίου Π. Α. Οικονόμου, Γυμνασιάρχου του

εν Σάμω Πυθαγορείου Γυμνασίου, εκφωνηθείς την 21ην Νοεμβρίου 1858 ημέ-
ραν της εγκαθιδρύσεώς του, Σάμος 1858, σ. 6.
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χνας, τας επιστήμας και την φιλολογίαν.145

Σταθερή είναι στα σχολικά βιβλία της σαμιακής ηγεμονίας η θέση
της αδιάλειπτης συνέχειας των Ελλήνων από τους αρχαίους Έλληνες
και τους Βυζαντινούς, όπως επίσης και η ελληνική εθνική ταυτότητα
των Σαμίων που κατοικούν το νησί κατ’ απόλυτη πλειοψηφία.

ΠΗΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. ΠΗΓΕΣ

1. ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

Αρχείο Γενικών Συνελεύσεων, Βιβλία Πρακτικών Γ. Σ. 1851-1912
Αρχείο Νόμων και Διαταγμάτων 1851-1912 (Ν. 2162, Περί ιδρύσεως Μουσείου

Χριστιανικής Αρχαιολογίας, 16 Ιουνίου 1909. Ηγεμονικά Διατάγματα, Δ.
350, 14 Αυγούστου 1909. Δ. 456, περί κανονισμού των εν τοις διαφόροις
εκπαιδευτηρίοις της Νήσου εισακτέων βιβλίων κατά το έτος 1909-1910,
23 Σεπτεμβρίου του 1909)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΑΥΕ 1905/ΚΑ/2/68/δ΄, Ο Υποπρόξενος Μυτιλήνης Σουΐδας προς το Υπουργείο
Εξωτερικών, Τηλεγράφημα, Μυτιλήνη 26-11-1905.

ΙΑΥΕ 1905/ΑΑΚ/56/1, Le Commandant de l’ Escadre Internationale Vice Amiral
J. fon Ripper au Doyen du corps Consulaire à Mételin, Mételin 18-12-
1905.

IAYE 1905/60/3, Gryparis προς το Υπουργείον των Εξωτερικών, Τηλεγράφημα,
Πέρα 18-12-1905.

ΙΑΥΕ 1905/ΚΑ/2/68/1, Ο Υποπρόξενος Μυτιλήνης προς το Υπουργείο των Εξω-
τερικών, Μυτιλήνη 18-12-1905.

145. Λόγος της Α. Υψηλότητος του Πρίγγιπος της Σάμου Κ. Ιωάννου Γκίκα,
Εκφωνηθείς εν Λιμ. Βαθέος την 14 Φεβρουαρίου 1858 κατά την έναρξιν της
Γ΄ Γενικής των Σαμίων Συνελεύσεως, Εκ του Ηγεμονικού Τυπογραφείου, Εν
Σά μω 1858.



ΑΡΧΕΙΟ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Φραγκισκανοί Αδελφοί Μυτιλήνης, Cronica dell’ Ospizio, Memorie dell’ Ospizio
e Chiesa di Metelino.

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ

Λόγος της Α. Υψηλότητος του Πρίγγιπος της Σάμου Κ. Ιωάννου Γκίκα, Εκ-
φωνηθείς εν Λιμ. Βαθέος την 14 Φεβρουαρίου 1858 κατά την έναρξιν
της Γ΄ Γενικής των Σαμίων Συνελεύσεως, Εκ του Ηγεμονικού Τυπογρα-
φείου, Εν Σάμω 1858.

Λόγος απαγγελθείς υπό της Βουλής ενώπιον της Γενικής των Σαμίων Συνε-
λεύσεως κατά την γενομένην λογοδοσίαν, Εκ του Ηγεμονικού Τυπο-
γραφείου, Εν Σάμω 1892.

Λόγος της Α. Υψηλότητος του Ηγεμόνος της Σάμου Κ. Ι. Φωτιάδου, εκφω-
νηθείς εν Λιμένι Βαθέος Σάμου, την 5 Μαΐου 1875, κατά την έναρξιν
της πρώτης επί της Ηγεμονείας Αυτού Γενικής των Σαμίων Συνελεύ-
σεως, Εκ του Ηγεμονικού Τυπογραφείου, Εν Σάμω 1875.

Λόγος της Α. Υψηλότητος του Ηγεμόνος της Σάμου Κ. Ι. Φωτιάδου, εκφω-
νηθείς εν Λιμένι Βαθέος Σάμου, την 19 Απριλίου 1876, κατά την έναρ-
ξιν της δευτέρας επί της Ηγεμονείας Αυτού Γενικής των Σαμίων
Συνελεύσεως, Εκ του Ηγεμονικού Τυπογραφείου, Εν Σάμω 1876.

Π. Οικονόμου, Λόγος του κυρίου Π. Α. Οικονόμου, Γυμνασιάρχου του εν
Σάμω Πυθαγορείου Γυμνασίου, εκφωνηθείς την 21ην Νοεμβρίου 1858
ημέραν της εγκαθιδρύσεώς του, Σάμος 1858.

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Π. Ε. Καραστάθη, Γεωγραφία στοιχειώδης κατ’ ερώτησιν και απόκρισιν προς
χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων υπό Ε. Π. Καραστάθη Δημοδιδασκά-
λου εγκρίσει της Κυβερνήσεως, Εκ του Δημοσίου Τυπογραφείου, Εν
Σάμω 1884. 

Φ. Πανάς, Πατριδογραφία Σάμου. Προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων και
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